
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΡΚΕΕΑΟΘΕ. 

Ὕ [15 βἰδοιιϊῖ βενδὴ γόδῖβ δίποα 6 ϑρβθακοῦ οὗ ἴ[ῆε ἤοιϑα οὗ 

(οσασοηβ, ἴδε Εἰσὶ Ηση. . Ἐνεΐγη εηΐβοη, Ἴοποείνεα 

τς τᾶτα οὗ {Ππ ρῥγεβεηΐ (οπηπηεηΐαγυ, δηά ϑιισρεϑίθα 115 Ἔχθοιίίοῃ. 
1 βαρρεβϑεά ἴο ἢίπὶ παῖ ἴῃ 1ῃ6 τηϊάϑδί οὗ τῃποῇ σοηίγονεγου 

αθοιξ πε. ΒΙΡ]6, ἴθ Ψ ΠΟ. τπ6 αι οου]ά ποῖ ἢεὶρ {βα]ηρ ἃ 

[ἰνεἷν τπτεγεβῖ, ἐνεη ΨΏεγα ἴμεν ἴοοκ πὸ ποῖα δοίΐνα ραζί, 

ἴεσγα ννὰβ 4 Ψϑηΐ οἱ βδοπῖεὲ (οπιπηθηΐασυ ὑροη τῆς ϑδαογεά Βοοΐζϑβ, 

ἴηΏ ΨΏϊΙΟΠ τς ἰαΐεϑε ηἰογηηαίίοη πσῃξ ΡῈ παρ δοοθβϑϑίθὶα. ἴο 

τε οὗ ογάϊπεγν οὐἰϊταγα. [{ βεαπιεα ἀδβίγα θα τμδΐ Ἔνογυ εἀιποδίθά. 

τῶϑῃ βῃουϊά δανεὲ δοοθββ ἴο βδοπῖα ψνοσκ ψὨΟἢ πρῃξς δη80]6 ἢἰπὶ 

ῖο υπϑδοεγδίαπαά ψμαῖ [Π6 οΥρΊη4] ϑογιρίυγαεβ γα ]γ δὰγῪ δηά 

τρεαῃ, δηά 1 ψηῖοῆ Πα πηρῆϊ Ππα δὴ εἘχρίαπδίίοη οὗ δὴν αἰῇῆ- 

εὐἰτἰὲ5 ψ ῖοἢ 5 οὐῆ πιϊπα πιρῃΐ ϑιιρραβί, δ5. ψ61}}] δ5. οὗ δὴν 

ῃον ΟΡ]εςξοηβ γαϊϑδεὰ δρϑιηϑί ἃ ρδγίοιϊαγ Ῥοοΐς οὐ ράᾶϑϑᾶρα. 

ΛΒ σι τε ιύνοτα οἵ ὅοα ἰ5 οπε, δπά ἐοεβ ποῖ οἤδπρσο, ἰΐ 

τη ἴουςῇ, δ πεν ροϊηΐβθ, [ῆ6 σμαηρίπρ ρἤδϑθας οἵ ρῇγϑίοαί, 

ΡὨΠ]οΙΪορίςαὶ, δπά μιβίογίοαὶ Κηον]εάρε, δηὰ 80 τΠῈ (οπιπιθηΐβ 
(ἢαῖ βὰς οὔθ ρεηθζδίίοη δα ἔεϊς ΌΥῪ δηοΐπεγ ἴο ΡῈ οδβϑοϊείδ. 

ἼΤΠΕ ϑρεαϊίκεγ, δϊεσγ πιεπεοηιηρ [Π15 ρῥγο]εοῖ ἴο βδενεγαὶ ργε- 

ΪΙαῖϊεβ. δπα {πεοϊορίδηβ, σοηϑι τε [6 ΑὐομΡΙσμορ οἵ Ὑογκ τροη 
τ. ΑΙΓΒουρἢ τδε ἀπβοιυ {165 οὐ δυο δὴ υπηάογίακιηρ εῦα νογΥῪ 

στεαῖ, 1 βεεπιεα τίρῃῖ ἴο τὴς Ατοῆρίβῃορ ἴο πιᾶκα τῃε αἰζεπιρί 

ἴο πιεεῖ 84 νηΐ ψῇῃοῇ 411] σοηΐεβϑεα ἴο εχίβῖ; δηά δοοογαϊηρὶν 

Βδ ιτπάεσγίοοκ ἴο ἰογπὶ ἃ σοπῖραην οἱ ἀϊνίπεβ, μο, Ὁ. ἃ ᾿μπαϊςοίοιυ 

ἀϊσεγειθυιίοη οὗ ἴπε ἰαθουγ δπιοηρϑδὲ [Π6πὶ|, τηϊσῃϊ ἐχρουηά, βοῇ 

1ΠὩε ροτσίίοῃ οἵ δερίυγε ἔογ ψη ἢ ἢ15 ἴθ θ5. πρῃϊ Ὀεϑὶ πᾶνα 

διϊιεα Πίπι. 
ὝΠε ἀιπβιουϊες. ψψεῦε ἱπάθδεδ πιᾶῆγ. Εἰγϑ σαπηε ἴπαΐ οὗ 



ἵν ΡΕΒΕΕΑΟΚΓΕ. 

{τεαϊίηρ ἃ ρτεαῖ δηά αἰπιοϑδί Ὀουηα 1655. βυρ]εοῖ ὑροῃ ἃ [{ἰπ|τεὰ 

βοδΐθ. [1,εὐ δὴν οὴδ δχϑπηηθ ἴπς6 πιοσί σοπΊρίεῖς (ΟΠ ΘΠΓΙ65 

ΠΟ ἰη οχίβίθηοθ, δηά 6 Ψ1] πη {παῖ πνεηῖν οἵ [Πἰγίν ογάϊπαγν 

νοΪϊιπη65 ἀα ποῖ {πουρῇῃξ ἴοο τῆδην ἰοῦ ἴπ6 Ἂχμαιβᾶνα {γεαϊμηθηξ 
οὗ 186 ϑοηρίαυγε ἴαχὲ. Βιΐ ὄνεγν νοϊιπια δά ἀδαά τπῆλῖκοβ ἃ ψοσκ 

ἰοςς δοοϑϑϑῦθΐα ἴο ἴποθο ἔογῦ ψῇῃοπὶ 1 ἰ5 ᾿πηἰοπαθᾶ ; δηά 1 ννὰ5 

(Ὠοιρμε {πᾶΐ εἰρῃξ οὔ ἴδῃ νοϊαπΊε5 οὐυρῆς ἴο βυΐῆοα ἰοῦ ἰεχί δηὰ 
ποῖθϑ, 17 τῃ15 (Οοπιπιοηΐαγσν Ψὰβ ἴο ΡῈ υ8ε4 Ὀγ ἰαγίηδη 85 ψῈ]] 

85 ΟΥ̓ ῥγοίθδϑβθά ἀϊνίπεβ. Οπιββϑίοη δηά σοπιργαδϑίοῃη δε δἵ 8]] 

{{πι65 αἰ ουΐο; ποίθ5 ϑῃμοιϊά 6 ἴῃ ρῥτγορογίοη ἴο [ἢ6 γεδάογ᾽ 5 

ποοάβ, ψἤογεας {πὸ ἀγα πιοῦα {κεὶγ ἴο γεργεδαεπέ (ἢ6 ψυιζογ᾽β 

Ργβα!Π]εοῖίοηβ. ὙΠὲ πιοϑῖ ἱπιρογίδηϊ ροϊηΐβ βῃοι]ά 6 πιοϑδὲ ρτγο- 

πιϊπεπῖ; Ῥυΐ [86 ψτῖοῦ 15 [επιρίεα ἴο αν πιοϑῖ ϑίγεϑϑ. οἡ ψνδαΐ 

Πα5 οοβί ἢϊπὶ τηοϑβί ἰδθουτ. 

Αποῖμεσ ἀμῆουν ἰὰν ἴῃ ἘΠ6 παϑοαϑϑυ οὗ ἰγεδίηρ' βυ]θοῖβ 
[πὶ γεάυγα ἃ ρσοοά ἄδδὶ οὗ γϑβϑεαγοῦ, ἢιϑίογιοαὶ δηα ρ:]ο]ορίοαὶ, 
υΐϊ ΠΟ. οουἱά ποῖ Ὀ6 δχρεοῖϊθα ἴο :ηΐογοϑε ἴποβα ΨηῸ ἢᾶνα 

Παά πο βρϑοίαὶ ργεραγδίίοῃ ἴογ δυςοῇ βἰθάΐθθ [ἢ ογάογ ἴο σπηθεῖ 
τη ϊς, 1 ννγὰ5 γεβϑοϊνεα [δὶ ϑυρ)]εοῖς ἰηνοίνιπο᾽ ἄδαρ ἰεαγηΐηρ δπά 
11εγ ΠΠυϑ γαϊίίΐοη δῃουϊά Ὀ6 ταγηεα ἴο βεραγαΐα δϑϑᾶγβ δ τῆς 

οηα οὗ βαοῇ (πμαρίεσ, Βοοκ οἵ αἰϊνίβίοη ἢ ψεγα {πδν οδη ἢῈ 
ἰουπά Ὀγ ἴποϑε ψῆο ἀεϑιγεα {ἢ 6π|. 

ΤΠα σεηθγαὶ ρίδῃ ἢὰ5 Ῥεαπ [Π15. Α (οιηπλῖίες ννὰ5 ἔογπιθά 
ἴο 5εἰθεοῖ (6 Εαϊῖοῦ δηά (6 Δ τίϊεγα οὔ τῃ6 ναγίοιιβ βεςίίοῃβ. 
ΤΏ ἔον. Εν (Ὁ. (οοκ, (δποη οὗ Εχοίογ, δηά Ῥγέδοῆοσ οὗ 

1 ἰποοῖπ 5 [ηπ, Ψὰ5 οὔοβεη Εαϊΐου. Τὸ νοῦ πα5 εδοη ἀϊνίἀεά 

ἱἸπῖο ΕἸἰρῃς ϑεοϊίοηβ, οὐ ψῇϊοι [Π6 ργεβεηΐ νοΐπτης σοηΐδίηβ {86 
Ῥεηϊαΐθυςῃ. Ἑδοῆ Ῥοοΐς μὰ5 Ῥθδῆ δϑϑίρῃθα ἴο βοπὶα τεῦ ΠΟ 

᾿ιὰ5 ραϊ4 αδἰίδεπίίοη ἴο ἴπ6 ϑυρ)εςοῖ οὗ 1. ἜΠε Ἑαϊζοῦ τπουρπΐ [ἢ 
ἀοςίγαῦ ας ἴο αν «ἃ 5π|4}} (οιηγηϊ θα οὗ γοίογθηςθ, ἰῇ οδ565 οὗ 

ἀϊβρυϊε; δπά {πὲ Αὐομθίϑηῃορ οὗ δοῦκ νὰ τῃῈ Ἐδρίυ5. Ῥγο- 
εβϑοιβ οἵ Ὠἰνίπιν οὗ Οχίογά δπά (απιργίαρε ἀρτθαά ἴο δοῖ ἰπ 
[Π15 οαραοϊγ. Βιιῖ ἴῃ ῥγαςτίςα ἰξ μᾶ5 γάγεϊν Ὀδθη ἰουπά πϑοθβϑαγΥ 

ἴο τεβογέ ἴο {πεπ. 
Τῆς (οιηπιτεθ ψγαγα οδ]]θὰ ἀροπ, ἱπ τῃῈ ἢγβε ρίαςε, ἴο 

σοηϑίἀογ ἴῃ6 ἱπιρογίδης αισβθοη, ὮΙ Πὰ5 δίποθα γεοεινεά ἃ 



ΡΚΕΕΔΑῸΟ(Ε. ν 

τς ἢ {Ἀ11|Ὲτ ἀϊδοιιϑίοη, ΒΘ ΠοΓ δὴν αἰϊεγαίίοηβ βῆοι ἃ 5 τηδάα 

ἴῃ ἴῃς δυϊῃμογιζεά Επρ] ἢ Νογϑίοη. [1 ννὰ5 ἀδοιἀδά ἴο γεργίηΐ {Π8ζ 
Μεγβίοη, ψἱϊῃοιιΐ αἰϊογαϊίοη, ἔγοπὶ (6 δαϊτίοη οὗ 1611, «ἢ. [Π6 

τλδγσῖπαὶ ταΐθγοηοςβ δηά γεπάσγίηρβ; Ὀυΐ ἴο βυρρὶν ἰπ [ἢ6 ποῖεϑς 

αὐημεηἀεὰᾷ τγαηϑἰαιϊίοηϑ᾽ οἵ 41 ραββαρθβ ργονεά ἴο θὲ ἱποογγεοῖ, [ξ 
ἍᾺ5 Τμπουρσῖ τπδΐ ἴῃ τηἰ5 αν πῆρ ΡῈ γεσοποίεα τἢς οἷαϊπις οὗ 

Δοσυγαον δηά {ππ[ἢ ἢ {παῖ ἄσκνοιΐ τενεγεηςθ, νη ἢ ἢα5 πηδάδ 

ἴῃε ργεβεηῖ ἰοχὶ οὗ {πῸ ἘΏρΊ 5 ΒΙΡΙ6 580 ἄδαγ ἴο 411] ( γιβιίδης 
τας βρεαὰκ ἴῃς Ἐπρ]5ῃ ἴοησιιαθ. Δ Βεη της Ῥγαγεσ Βοοῖὶς τννὰβ 

γΓονιβοά, τῇ6 δδύΐοσγ Ῥϑαΐοσγ οὗ (ζονογάαϊα δηὰ ΟΥδηπΊοσ ννὰ5 ἰοίς 

βίδηαϊηρ ἴπογε, Ὀδοδιιθα ἴἤοβα ψῆο Παά Ὀεοοπια δοσιβίοπηθα ἴο 
5 586 ψουϊά ποῖ ψ1]ΠΠΡῚν διίαπε τῃεὶγ ἀσνοίίοης ἴο δηοίδεγ, 

ανθη {πουρῇ ἃ πιούε οαγείμυϊ, Ν εγβίοη : ἴπεῸ οἷάθγ Ῥϑαΐζεσγ 511] 
ΠοΙ45 115 ρίδοθ, δηά ποῆβ βεεῖὶ ἴο ἄδβίῖγε ἰἴ5 γεπιοναὶ. ϑ1Π66 

{Πεη, Κπον εάρε οὐ (ἢ6 ΒΙΡΪ6 ἴὰ5 ὕξεεη πιο αἰιδεά, δηά 

{Ποῦ βϑοπὶβ [||ὁ6ὰ ἀοιρὲ παῖ τῆ6 ςαπὶα δἴαοϊοη, νηοῦ ἴπ τῃα 

τ α]6 οὗ {πῸ6 βενεηΐδεθηῖῃ σδηΐυγν οἰθηρ ἴο [6 Ῥϑαίίεσ δηά 

Ῥτεβεγνθοα 1ἴ, μα5 Ὄχίθηάεά 1:ὲς}1561{ Ὁν {πΠ15 {ἰπ|6 ἴο (ῃἢ6 Αὐϊῃοτίζεά 

Μεγβδίοη οὗ ότι. Βε (δὲ 8458 ἰξ τᾶν, ἴμοθα ψὴο υπάογζοοϊ 

[πΠ6 ργεβδεηΐ ψοῦκ ἀδϑῖγεα {παὶ τῃ6 ἰαγπίαη βῃοι ἃ ΡῈ δῦ]ε ἴο 
πηάἀεγϑίδηδ Ὀεῖζεγ τ1πὸ ΒΙΡΙΪῈ ψῃϊο Πα᾿ υ5685. ἴΏ (Βυγοῇ δπά 

αἴ Ποπια ; δηά ἴογ [Π15 ρυζροβε {παῖ ΒΙιΌ]6 1:56] ρίνεβ πε Ὀαϑὶ 
ἰοπηάείοῃ, αἰΐϊεγεαά ον ψῆσγε αἰϊεγαϊίοη 15 γεαυϊγεά ἴοὸ οἰγα 
ΔῊ ΕΙΓΟΙ͂, ΟΓὁἨΥ̓́ἴζο τηακα ἴῃς ἰοχὶ Ῥεϊίεγ υπάογβίοοά. 

Τῆι νοΐιππιθ 15 δεηΐ ἰογίῃ 'π πὸ ϑβριγίξ οἵ οοηβάφηςς, Ὀιυῖ 

ΜΠ ἃ ἄδερ βεῆβα οἱ [15 ἱπιρεγίθοϊίοηβ. Τῆοθα ὴῸ ΨΜ|5ἢ ἴο 

σοπάδηῃ ψ1}] γεδαάν εχίγαςϊ πιαϊΐογ οη ψὨϊοἢ το ψοσκ. Βυΐ τῃοςα 

ῆο τεοεῖνα ἰἴἃ ΜΠΠΠΡ ἴο ἢηά «δἱά ἴῃ 1, δηά γεδάν ἴο δάπιὲ 
1παὶ 1 15 ΠΟ δαϑὺ πιδίίε ἴο ἐχροιιηά, οοπιρίείεϊγ, (ΠΥ δηά 

Ρορυΐϊαγίγ, [παῖ Βοοκ ψῃοἢ Πᾶ5 θη τῃ6 Ὀδίι16- 6] οὗ 411 βεςῖβ 

ἃη4 ρατγίίεβ, ψῃῖοῆ μὰ5 Ὀδδῃ ἰηϊογργείεα Ὀγν 4]1] {Π6 ἀρεϑ, δϑοῇ 
δοςσογάϊηρ ἴο 115 πιεαβυγα οὐ ᾿ἰἱίρῃῖ, Μη] ἀο Ἰυβίίςα ἴο 1πΠ6 ϑβρίγιῖ 

ταὶ Πᾶ5 ρυϊάφαά τἢ6 ψηίεῖβ δυοῇ Ψ1}1 ἢηα ἴῃ ἰξ βοπηειῃίησ 
τὲ πᾶν περ (πδαπὶ Ὀεῖϊζοεῦ ἴο δρργεϑοίαίϊα [ῆἢὩ6 ϑαογεά Ταοχί. 

1 Τ]ιεθς ετρεπάδιίοῃβ δα ῥυϊπίθα {πγουρμουῖϊ ἴῃ ἃ ἀϊϑιϊησιίνα ἴγρε, ἀδιῖκεσ [πδ5 

ἕἶἂο τοςῖ οὗ δα ποῖδ. 

ὄ 



νὶ ᾿ ΡΕΕΕΑΟΚΓΕ. 

«.«Α5 ἴογ ἴπ6 σοπιπχεηάαδίοη," βὰγ8 (ονεγάαϊε, “οὗ σοῦ 8 

μοῖΐγ ϑογίρίαγε, 1 ψου]Ἱά ἔαΐῃ πιαρη!ν ἰξ 5 1 15. ψογίηγ, θὰ 1 

Δἴη ίατ ἰπϑυβποίεπε {πογοῖο, δπὰ τπογείογα 1 τπουρῆῦ 1 ὈεῖίαοΥ 

(ΩΓ πιὸ ἴο Ποϊά τιν ἰοπρσιια τἢδη ἢ εν Ψψογαὰβ ἴο ῥγαῖίϑα οὐ 

οομητηοπά 1." Οὐ ἘπρΊ5ῃ ΒΙΡ]Ι6 πα5 οοΐηβ ἄονψῃ ἴο υ5, ψοη 

[οὐ ὺ5 ὈΚΥ τηιοῦ ἀενοῖεά ἰδθοιγ, ὈΥ ρεγβεοιτίοη, ὈΥῪ εχίΐα, 

δνεη ὈΥ Ὀοοά οἵ τηαγίγγάομῃ. 11 μὰ5 51] τησομ νοῦς ἴο ἀο, 
δη4 ψΏρθη νὰ ΤοηβίἊοσ (ἢ6 ρβορίθβ ἴο ψῆῃοπὶ ΨῈ ἢᾶνα ρίνεη 

οὔ ἰδηριαρα, δηά πε ναϑὶ ἰγασΐίβ ονεῦ Ψῃοθ Ἐ Πρ] 5}. -Θρθακίηρ᾽ 

ΡΘορΙ6Ὲ5. τε, νὰ ἴβεὶ μον ἱπροβϑίθ!α ἴὸ ἰβ ἔὺγ ἃ8 ἴο πηθᾶβυγα 

τἢ6 εαχίθης οὗ (μάϊ ψόοῦκ. δία δυπθὶν ἀεϑθῖγε ἴο Πιγῖμοῦ 1 ἴῃ 

ΒΟΠΊΘ 51Π18}} τηθαϑιγα, ΌῪ τοπιονίηρ' ἃ βίιπ ΠΠΟΌΙοοἷς Πότε, δηά 

Όν Ξῃδάαϊηρ' ᾿Ιρῃς ἀροη βδοπηα ἀδγκ ρίδοαβ ἴἢεγθ. ϑύυοῦ δυπίδη 

οἤοτγίς αὔὲ πεεάεξά, Ρυῖ {πὸ 86 οἱ πεῖ ραβϑβϑθϑ, ψ 151 τ[η6 Νογά 

οὗ ἀοὰ οὗ ψιοῖῦ {παν ἔγθαῖ ν1}} επάπγα ἴο τῆεῈ επά. Ὑεῖ 1ἴ 15 

Ρογπητιθά ἰὸ οεγ {μὸπὶ ψἱἢ δῃ δβρίγαϊίοη αἴεγ [6 βᾶπιε 
γος ταὶ αἰϊοηάς τῇς Δογά οὗ (οὐ [ἰςο]ζ; αηα {πμαΐϊ τγόϑαϊὶ 15, 

ἴῃ 186 ψογάβς οὗ ἱηβρίγαϊίίοη, “τπδῖ γε πησῃς θεΐίενα τῃαΐ [6505 

ἷἰς (ηὨὲ (μηδ, {πὲ δοὴ οἱ ἀοά; δπὰ {ῃδῖ Ὀεϊϊενίηρ γε πῆρ 

μανε [πὸ [γουρὴ Ηἰς παπιε. (Τ]οἤπ χχ. 321.) 

Μογε ἔπδῃ βενβὴ γϑαγβ Πᾶνε οἰαρϑεά εἰπος 5 (οπιπιεπίαγυ ννὰ5 ἢγϑξ 
Ρτοϊεοῖεα. [1 ψΠ}, ἀουθίεςς, ᾿ς δαπλ τε τπδξ [ἢ15 Ῥογοα 15 ποῖ ἰοηρσεῦ 

τη πσῆξ Ὀ6 γοαβοηδΌϊν ἀεπχδηάεα ίογ {16 ρῥγερδγδαίίοη οἵ δὴν σοηϑίάεγ- 

δΌϊε ρογίίοη οἵ ϑβδιοῦ ἃ ψοῦκ: Ὀυξ ἰξ ἰδ ἄὰς ἴο 8ἃ]]. οοποεγηθα νι] [}15 

νοϊμπιε ἴο βἰαϊα ῃδξ Ὀυϊ ίογ υπίογεβεεη οἰγουπηβδίδησεϑ ἰ νου] ἤαᾶνα Ῥδδη 
ΡΌΡ 5ῃεα πλυσῇ δαγίεσ. ὟΝ ε ανε ἴο ἀερίογε ἴῃς ργεπηδίυγε ἀδαίῃ οἵ πο 
1655 [ῃδη ἴἄγες σοπεγιθυίΐοτγϑ, ἔνο οὗ Ψψῃοπὶ δα υηἀοτγίαΐκεη {πε σοπηπιεηΐαγν 

οὐ Εχοάιι5 δῃά Νιυηῦοσθ. ΑἹ] τῆς νυυῖοτς ἴῃ 115 νοϊυπις δά, ἴῃ οοη- 

βε΄ιδηος οὗ [15 δπα οἵ οἴπεγ οἰγοιπηδίδησοβ, ἃ πιο ἢ ἰαγρεῦ δηιουπί οὗ 
ψνοσκ ᾿πἸροβϑεά ὑροη ἴπεπὶ τἤδη παν ννεῦα ρῥγεραγεά ἔογ, ἰοησ αἰζεσγ ἴῃς 

σοπιπιοποσπηχεηΐ οἵ ἴῃς υπαεγίακίησ. ΕῸΓ οὔεὲ Ὀοοκ ἴμεν παὰ ἴο ννυγῖα 
(ῃς δηζίγα σοπιηϊεηΐδιυ ; ἰοῦ δηοίῃογ ἴο γε- γα, ἢ 4 ϑρϑοίαὶ νιεὶν ἴο 

᾿σοηάεηϑαίίοη, ποῖεβϑ ψῃϊοῦ δὰ Ὀξεη ῥγαραγεὰ νἱτἢ στοδξ ΔΌΠΠῪ δηά 
Ιεαγηίησ ὉγῪ Μτ ΤὭγυρρ. Τ|ι5 βἴαϊεπιθηΐ 15 πηαάα δἰ πρὶν ἴο δοσουπί ἴογ 

[η6 ἀεῖαν ἰπ ἴῃς ρυθ]οδίίοη. ὙΠΕῈ οἴπεγ ρατῖβ οἵ {πε ψγουϊκ ἄγε πον ἴδ 

δαἀναποςά, δηὰ ἴννο νοϊιπιεβ, ἱποϊπάϊηρ ἴῃς Πἰϑζογίςαὶ δπὰ ροείϊϊοαὶ Ῥοοῖκβ, 

Μ11 ργορδΌϊν Ὅε ῥγίπίεα ὑπ ἔνεῖνα πηοηίῃ5. 
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1---17 

8 Σ. ΤῸ ἜΑΡΙ 82. Ὑγμαὶ: ὙγᾺ5 ΝΕ. 
ἴδῃ οἡ ἴδ 5βἰοῃοϑὶ ὃ 1. Το Ὠιινίϑίοη 

Ἰηῖο τη. ὃ 4. Το Το Ταῦο5. 

ἃ ς. ΤΠ (Οοττηδηάπιρηῖβ 45 ἃ 1 Ὲ5- 

ΤΙΜΟΝΥ. ὃ. 6. Βτελάῖῃ οὗ {δεὶγ 

τηθδηΐην. 

Οὐ» ἐδε ϑαῤῥαὶν αγ. ΟἾΔΡ. χχ. 8. . 

ξ:. Τα ϑαυυδίῃ δοοογάϊηρ ἴο ἴμ6 [μνν; 
ὃ 2. δοοοιάϊηρ ἴο Ττγδάϊοη. ὃ 4. 

[[Ξ σοηποοϊοη ψῈ ἴδ6 Οτεδίίοη. 

ὃ 4. [19 τοϊδίίοη ἴο ϑυπάδγ. ὃ ς. [8 

ςοηπεςάοη τυ [86 ἀο᾽νοσζδησε ἔτο πὶ 

Ἐδγρί. ὃ 6. [15 τηρδηηΡ. 

Ο» :δὲ Οοίοων: 97 δὲ Ἰαδεγπαοίς. ΟἾΔΡ. 
χχυ. 4. Ὁ τὰν οὐδο νὰ ἘππυδδοΩΣ 

Οἡ 1δὲ Μεγ ἊΝ ΟΒδρ. χχύ. 17). 
Οπ ἐδὲ Οὐπεγμοίίοι οΥΓἹ 1δε Ἰαδεγπαεΐε.. 

ΟΒδρ. χχνὶ.. .. 

8 :. ΤΠε Μίβμκδη, 15 Τεηΐ "νᾶ ἐξβ (ο. 
γοτίηξ.. ἃ 2. Οοπιποη Υἱοῦῖν οὗ ἴῃς 

ἀιταηρεζηοηΐ οὗ ἴδε ρατίβ. ὃ 2. ΜΊῚ 

Ἐοχξυβϑοοηΐβ ἴΠΘΟΙΥ. ὃ 4. Τῆ6 ρῥἷδοδ 

335 

339 

466 

,68 

374 

οὔ [Πεὲ (Δϑεσγηδοὶς οἰοῖ. ὃ ς. ϑγηι- 

ΤΟΥ οὗ ἰπδ ρῥγοροβϑϑᾶ δστδηρετησηί. 

8 6. Τα Οοιυτί. 

Οη» ἐδε ὕγῖνε απά ἐῤδε Τδιρηρεῖνι. ΟἾΔΡ. 

ΧΧΥΪ. 9 . - 
ὃ χσ, ΤΙ βεὶγ Νδγηθϑ. 8. ἡἰογ νοσ νης 

ΥἹΟΙΙΞΙΥ Κηονγῃ δηὰ ἀϊδιϊηςὶ ἔγοπι ἴδ 
Βτεδϑιρίαῖθ. ὃ 4. ΤΟΙΣ ρυγροϑο ἀπά 

Ἠἰϑίοσγ. ὃ 4. Τμεῖγσ οσρίη. ὃ ς. 

ΤΒΘΟΠΕΚ. 

Οἡ ἐῤὲ σγουο. (Ὦ. χχχίν. 7 . . - 

Οἡ ἐδε ϑαρμείμαγγ 4: ἃ «υδοίσ. ΟὨΔΡ. χὶ. 
τ. ΤΒὸ ΑἸΔΑΣ ἀπά ἰδὸ ΤΑθοζηδοῖο. 

ὃ. 2. Νδπιόβ οὗ ἴῃς Ταθοσηδοῖθ. ὃ 4. 

Οτάοσ οὗ ἴθ ϑδοσγεὰ [δίηρβ. ὃ 4. ΤῊς 

Ατκ δῃὰ 115 Ὀεοϊοησίηρβ, ὃ. ς. ΑἸ]εζο- 
ΤΊΟΑΙ οχρϊδπδίίοηβ. ὃ 6. ΟΥἹϑίπϑ Υ 

οὗ (86 Τῦθογμδοϊο. 

ΟΝ ΤΥ5Ὲ ΟΤΕ ΟΕ ΤῊΕΞ ΙΒΚΑΕΣΙΤΕΒ 

ἘΚΟΜ ἘΑΜΕΒΕῈΒ ΤῸ Β8ιΙ1ΝΑ1:. ΒΥ 
δ ΟΑΝΟΝ ΟΟΟΚ. ΟὨΒδΡ. χυὶ. χυὶϊ. χὶχ. 

ΤΟ ΕϑϑαΥύδ5. ΒΥ ΟΑΝΟΝ ΟΟΟΚ, 

Ιῖ. ΟΝ 17Ὧ2ὲξ ΒΕΑΛΆΒΙΝΟΒ ΟΕ ΕΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΒΤΟΚΥ ΡΟΝ ΤῊΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΣ. 

Π. Ον ἘΟΥΡΎΤΙΑΝ ΔΝΟΚΩΞῚῚΝ ΤῊΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. .ἩὌ .Π. Φ...ϑὁ.ϑ .. .« ὁ 

ῬΑΟΒ 

244 

. 247 

143 

390 

416 

4332 

435 



Χχ ΓΟΝΤΕΝΤΘ. 

᾿ ΤΕΝΙΓΙΟῦΘ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΘΤΙΟΝ. ΒΥ ΘΑΜΌΕΙ, ΟἸΑΚΚ, ΜΑ. 

ΨΙΟΛᾺ ΟΕ ΒΑΕΡΨΝΑΚΏΌΙΝΕ. 

ῬΑΟΞ 

Ι. τις. δ ρου νῷ, ἧι κι. ὦ, Δ δ1 
11. Αὐἱποῦβθῆρ. . . «0... ν΄ 4Ὁ. 

Π|. Οὐοηΐεηϊ5 , 494 

ΙΝ. Το Αἰ οὗ {πὸ ϑαοτίῆοες ; 495 
ὃ :. [ηϊγοάδυςίογΥ Ἀειλασκβ, ὃ 2. ΤὮΘ 

Οἰδεςιβοδίίοη οὗ ΟΠδγιηρ5. ὃ 2. ΤῊΘ 

ΑἸΙπι8] ϑδογιῆσοθ. ὃ 4. ΤῈ δεῖθο- 

ἴοη οἵ δηϊπλαῖὶβ ἔργ ϑδογιῆςθ ἃ ς. 
ΤῸ Ῥχεθοηϊδιίίοῃ δηά ϑδ᾽δυρῃῖοσ οὗ 

[η6 Ψιςξπι5, ὶ 6. Το Τγοαϊπηεηξ οὗ 
[ῃ6 ΒΙοοά. ὃ γ. Το Βυχηρ οἡ (Π6 

ΑἸϊασ. ὃ 8. Το Ἐδΐ δηὰ 15 Αςςοπ- 

Ρδηϊπηθηῖβ.Ό ὃ 9. ΤῈ Ῥηεϑίβ᾽ ροῖ- 
ἴἴοηβ. ὃ το. ΤῆῸὸ Μοδλί- οἤδσίηρβ δηὰ 
[6 Ὠειηκ- οοηρβ. δι. ΤῈ Ῥυδ]ς 

Οἤεγίηρϑ. 

ν. Ηἰϊβίογιοδὶ ενεϊοριηθηξ οὗ ϑ8δςῦς- 
πόδ  . ὧδ χε λ ἢ 

ῬΑΟΝ 

502 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΆΑΚΥ ΑΝὨῸ ΟΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. ΒΥ ΘΑΜῦὕΌΕΙ, ΟΙΑΚΚ, ΜΑ. 

Οη δε. δγνιδοίϊεαὶ τὸ φΥ Οἱ. ΟἸΔΡ. 1.1. «τό 
Οη δίππίηρ ἐὀγομσ ἜΠΕΣΕ σΒδρ. 

ἵν. 2 « . - ὃ 
Οπ {ἐξ ε ιν δηξέϊοπ ΒΘ ε Τὶ ϊ οα 

αηά Οἰεαη᾽" ἐπ ΠΕ 20 Ἑοοά. ΟἾΔΡ. 

ΧΙ. 2--20 . δ τἀν ἢ 
ἃ χ ΤῈ αἰ ποοῃ. τϑδε: ἐν [6 1 Ἂν 

ἃ ϑΡ6οῖδὶ τπρδλεὶς οὗ ἴῃ σῆοβθη ρθορΐθ. 

8.2. Ὀιβογεηΐ (ποογίοβ οὗ {πὸ ἀείδ!]5, 
8 3. ΤΠ ὈΓΙΔΔΙΥ ἀϊπιϊησέοη, δδΐ 
Ῥοίνγεθη {,,ἃὲ δηὰ ᾿οαίῃ. ὃ 4. Οοη- 

αἰϊϊοη5 οὗ δηϊτηλὶ ἰοοά. ὃ ς. ΤΠ6 

ἀἰϑεσοη οὐ [5 Ῥγδοίιοδὶ 5ἰάθ ποῖ 
δου Αγ ἴο {86 [αντ. 8 6. Το ν"]5- 
ἄοπὶ οὗ ἰξ οῃ 58  ΆΓΥ βτουπάβ. ὃ 7. 

ἴῃ νγρδὲ ννᾶ5 [6 Μοβδὶς [,νν οὗ ἀϊ5- 
ποίίοη ρϑου]Αγὶ 

Οπ ἐδὲ 1αφυς γεϊαεπς ἰο 7, ερΓγο.)-ῬΡγε- 

ἐρεί αν ποίφ οὐ ἐδὲ ἐραγαεσίεν οΥΓ ἐδὲ 
Ὅμεασε. (ΜΒδρ5. χὶϊ!, χὶν. . 449 

β τ. [πιρογΐδποο οὗ ἴθ 3 ]θοί. Ν 2. . 
Ναπιοὸβ οὗ ἴπ6 Τ1ϑθαθθ. ὶ . 115 πδ- 

ἴυτο. ὃ.4. Τε Τυδετου]αϊοα νδγθίγ. 
ἃ ς.- Τὸ Απαϑίδεῖὶς ναγθῖγ. ὃ. 6. 
Ἑ οὶ ἔοστη τοσορηζοά ὈΥ {πὸ δηςϊθηΐβ. 

ᾧ η). ϑυδοτγάϊηδίο γναγϊοίίος 8. 8. 15 1ἴ 
ἱπουτγαῦοὺ ὃ 9. [5 ἰξ Ποειραϊδιγὶ 

το. 15 ἰξ οηδοιηϊοὶ 8 τὶ. ΨΥΒδὲ 

522 

555 

αἰγουπιδίδηςθ ἔοβίοσ ἰ ἃ 12. [58 [ξ 
σοηϊαριοιϑὴ 

Οπ δὲ Ἱγεαίριοη 9.7 Πεβετ:, ἀπά ἐδε 
δτομπα οΥ ἐδε Ζαςφυ: γειῤεοιης ἐῤέρι. 

ΟἸΔΡ. ΧΙ. 45, 46. .Ὄ «τ... 

δι. ΤΠ ΓΟΡΓΟΒΥ ἴῃ Εργρί. 8 2. Το 
ΨΑΥ ἴῃ ὙΠΟ Β Τδροῖβ ἤᾶνο Ὀδθη ΓΘ- 
βατάεδά. 8.4. ΤΒΕΙ͂Σ ἰσοδίπιθηϊ δοοογά- 

ἴῃ ἴο πο 1'ν. ὃ 4. Τἢο ΓΡΡΓΟΞΥ͂ 
ἴη ΕυγΓΟΡΘ. ὃ ς. ϑορτοραίίοη οὗ [ορογϑ. 

ὃ 6. [15 ργοῦ Ὁ ]6 εεεΐβ. ὃ. γ. ΟὈ͵ος(5 
οὗ {86 1 ἂνὺ γοβρεοσξηρ [Ἐρτοσυ. ἢ 8. 
ΤΠο [μχνν νγᾶ5 ἠοῖ οτμεῖ. 

Ι, Οἡ δὲ ἰαυο Βίγας ἡ 1δε ῥδεαϊκά Ζορεν. 

ΟΒδρ. χὶν. 4- .. 

ΠῚ, Οηἡ ρὲ ΤΙ ἜΜ ΤΕ Ἢ ἘΝ , δὲ γᾶς: 

Οἤδρ. χὶν. 12--18 ᾿ 
11. Οπ 1δε ἱῤγοῦν ἐπ ἐδε ἾΒῸΝ ἄμα. 

ΧΙΥ. 33--.53..« 0 Ὁ 
Οηἡ ἰδὲ Ῥω βεαίδομς "δὲ τα ἐπ ξέπε- 

γαὶ. ΟἾΔΡ5. ΧΙ]. τοχν, .Ὁ 9... 

Ο» "““χαπκεὶ." ΟΒδρ. χυὶ. 8. 
ὃ χ. Οπρίη οὗ [86 ψογὰ. ὃ. 2. [5 ἴἔ ΓΝ 

ΠΔηῖΟ οὗ ἃ Ῥογβοηδὶ δοίη 8.2. ΤῺ 

ξυπεοΐοῃ οὗ 1πῃ6 Οὐοδί ϑεηΐ ἀνγᾶῦ. ὃ 4. 

Η!5 ἰγρίςδὶ Ἵμαγδοΐοσ. ὃ ς. Νδπιθβ 

οὗ ἴδ} 6ν}] οπθ. ὃ. 6. Οἰδοῦ ὀχρἰδηᾶ- 
ἐἰοηϑ5 οὗ ἔπε ποτὰ ᾿σχῶπσεί. 

570 

ς80 

481 

ἐδ 

584 
591 



ΓΟΟΝΤΈΕΈΝΤΟ. 

Οἡ ἐδὲ ϑδίαμς δίεγίης ΟἹ “ἀπίριαϊε. ον 
χυ. Ὁ . - 

Οη δε 1 3ε ἐπὶ δὲ Βίοοά. Ομδρ. ΧΥΠ ΧΙ 
Ι. Οη δὲ 71 97 Ῥγοῤίδιϊεά Ἰλεγγεες. 

ΟΒδρ. χτῖῖ. )---ΧΧ8 .. ἥ 

Π. ο» Δαγσιαξε «οἱ 'αυο δέήνν 

Οδρ. χυῖ!. σ8 Ὡνς, νῇ 

δι. Μεοδπρ οὗ {πῸ νογάς ιᾺ ἘΠῚ ἰο 
ΠΕΣ 5ἰϑῖεσ.᾽ 8.2. Νοῖ ἃ ργοβιθιτίοη οὗ 
ῬΟΪγξατγ. ὃ 3. ἼΠῸ ἘροΪ οἰ δϑεῖς δὶ 
ηυεκίοι. 

1. Ο» 1δὲ Ῥγορίδειεαῖ Ἰοσγεξςι ἀρποηρ 

ἐδε Οεριδῖς παΐίοσς. ΟἾΔΆΡ. ΧΥΪΙ. 20. 
Ι. Οκα ἐδε Ῥεπέίεεοι!. ΟἾΔΡ. ΧΧΙΐ,  ς--λ 

1. Οἡ :2δε ὥξον Ὑεαγ. ΟἼἾΆΡ. ΧΧΙΪ. 24 

ῬΑΟΚ 

5ό 
597 

όοο 

όοι 

όο3 

624 

ό2ς 

ΠΙ. Οπ ἐδε Μεαπίηφ οΚΓ;, δὲ Ἐεωπ φῇ 

Ἰαδεγηπαείςς. ΟἸΆρ. χχῆ, 42. .ο 
Ι, Οπ ἐῤὲ ϑαῤῥαϊίεαὶ εαγ. ΟἾΔΡ. χχν. 

1.5 πη τος δ δὼ οὐδο δι τῶ τῶν. ἐν ἃ 
Π|. Ο» ἐῤε “ωδιίοο. ΟἾδρ. χχν. 8.---.22. 

Ι. Οκ ἐδὲ Ηἰσὸ Ῥίαεευ. ΟἾδρ. χχνΐ. 30 
Πι Οἡ ἐδε Μοιαὶς Ονί έν 9 ΟἾδρ. χχνί. 
δ 1. Ο]οςοης οἡ {πὸ ϑοοσὰ οὗ 5ίγ]6:; 

8. 2. δηά οὗ 5π5ιῦ]εοςϊς τηδλῖΐζοσ ἃ 3. 

Οοη͵οοΐυγαὶ! ἀδίεβ. ὃ 4. Τὴ σβδρ- 

ἴοεγ ἃ ἴσῃ Ῥγορῆθογ. ὃς. Ὠιβεπφιυ! 5ἢ- 
ἴ σμαγαςίεγ οὗ ἴῃ Μοβαὶς 1,ρ 5]4- 

[ἰοῃ. 

Ο» ἐδεὲε Ῥευοιϊοά Τρία. ΟἾΔρΡ. χχνυὶ!, 28 

ΝΌΜΒΕΒΘ. 

ἹΝΤΆΟΒΘΟΌΟΤΙΊΙΟΝ, ΒΥ Τ. Ε. ΕΘΡΙΝ, Β.., ΚΕΟΤΟΚ ΟΕ ΨΜΨΜΑΙ ΑΘΕΥ 

:. Τπὲ . . «0.9 

ἢ 2. (σηπϊεηῖα . . .« «τ... 

ό49 

ἐὁ. 
8. 4. ἙΒΓΟΠΟΪορΥ.. ς 

84. ΑΥΓΠΟΥΒΏΙΡ δηὰ ᾿ δἷο οὗ δι οόηθα 

ΓσΟΜΜΕΝΤΑΚΛΥ ΑΝὨῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ5. ΒΥ Τ. Ε. ἘΒΡΙΝ, Β.0., 

ΑΝῸ 1. Ε. ΤΗΚΌΡΡ, Μ.Α., ΚΑΤΕ ΙΟΛΑΚ ΟΕ ΒΑΚΕΚΙΝΟΤΟΝ,. 

Οπ ἐξδε «υογἶε ““ Ἴεπὲ φῇ ἐδε Τοειύποπν.ἦ 
ΓΏΔΡ. ἴ'ἴχ τς 9... 

Οκ δε «υογὰ! “προ 1δὲ τὐιϑρ ον , 
Ῥαγαη, ἰο ΚααἊ" .") ΟΒδρ. χπ!. 26. 

Οπ δὲ γεδεϊδοπ 9.7 Κογαῤ, ὅτε. ὍῊΡ 
χυΙ. . . . 

Οἡ δέ «υογα “' γέ ἘΨᾺ " Παρ. ΧΧ.ΊΟ 
Οη “" λέοιπιί Ηον." ΟἾΔΡ. ΧΧ. 22 , 
Οὐ δε «υογά “ὅν δὲ «υαῇ ὦ ἐδε πῇ " 

ΟΒδρ. χχὶ σ Ε 
Οα δὲ γεπάεγιπρ “ Μεά “εα ἴῃ ἸΔΒαΝ: 

ΧΧΙ͂, 14 
ον 4.-- Καδδαιδο Μοαδ. 07" ἀκυβοῖὶ Ὁ. 

ΟὨδΡ. χχὶ. τς . .- . 
Οη δὲ ἀεγίυσέοπ αὐὰὶ σἰσηὶ ΠΈΡΕΝ » 

οἴκνιωδ. ΟἾδρ. χχὶ. ὁ . . - 

68 

697 

732 

Ο» ἐῤὲ »ιεαπίηρ οὗ Ὦ)). ΟἸδρ. χχὶ. 20 
Οπ ““Βαίααρι ἐδε “οπ 9} Βεον." ὑ τὰ 

χχὶῖ. ς : 
Οπ δε «υογά: εἶδε. βαγιδ δ ̓  ηἰλαεῖν " 

ΟΠδΡ. ΧΧΙΪ, το. 

Οη ἰδὲ ἱογηε "ὁ ὕὐπίεογη." Οβδρ. ἀαΐῃ: 22 
Οπ δὲ «υογς “ΤΡε »α" «υϑοδέ ἐγξ: αὐδγὸ 

οῤεπ." ΟΡ. ΧΧΙΥ. 3 
Οπ δὲ «υογά: “" Νευεγίῥείκις δε Κεπίιε 

σῥαϊ δὲ «υα.ἱεά," ἄο. . . . . 

Οκ ἐδὲ εἶδες π᾿ ΟἾδρΡ. ΧΧΥΪ. ς9 Ὧν δὰ 

Οἡ ἐδὲ «υογάὦ Ὡ. ΟἾδρ. χχχί. τό. . 
Οπ» ἐῤὲ »ιεαπὶπρ 9 1ῤε ἰοῦ "" Καάεε- 

Βαγπεα. ΟἾΔΡ. χχχὶ. 8 . . . ὁ 
Οπ δε ραγιείο Γὰδ, ΟμΑρ. χχχυϊ. 6. 

ἐζ.1. 1 

63ς 
646 

645 

16. 

641 

649 

όςο 

774 

88 



κἰΐ ΓΟΝΤΕΝΊΤΊΘ. 

ΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ. 

ἹΙΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΒΥ Τ. Ε. ΕΘΡΙΝ, Β.Ὁ. 

ῬΑΟΞ 

ᾷι. ΤΣ. . .. . ν΄. γφ4φο9 4. Ἀοεϊκδεοη ἴο ῥγεσθάϊηρ Ὀσυκε «πὰ ἴο 

ὁ 2. Οοηίεηϊβ δικὶ δἠροπδίαάν .ο Ὁ. 186 τεβὲ οἵ ϑδεσιρίυσγε. ι 
,8. 3. διγῖε δὰ Ομαγδοίεγιϑιϊοσβ. . . . 791: ὃς. Δυΐδογβῃι!ρ δηὰ δίς οὗ εὐτηβοδεῖδη 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΔΝῺῸ ΟΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ5. ΒΥ Τ. Ε. ΕΒΘΡΙΝ, Β.Ὁ. 

Οπ» ἐδὲ Ἡεόγεαυ «υογά γεπάεγεά "γε «υεγὸ Οη ἐδὲ «υογατ γεπάεγεά ἱπ ΔΛ. Κ΄. “ ὑού 
γεαΐν." ΟἸΒδρ. '. 421. . . .- . 8οό σα΄α]ον." ΟὨδρ. χχί. 4 

Ἑιδηποίοσίεα! ποίέεες εοπϊαἰμεά ἱπ ΠΒδρ, Οη δὲ »"εὶδοά: ὁ ἐχεοι ον ΕΗΒ Σ 

1]. 1Ο---α2, 20---23) Δηὦ 24,Ἔ. . . . 8ι1ο Ὡηείρηΐ ζεαυ.. ΟἸδρ. χχὶ. 21. : 

Οηἡ 1ῥὲ Ἡδόγεαυ «υογά γεπάεγεά “' “«υεἱ]." Οπ δὲ «υογά ἱγαπείαίεἦ “ ῥαᾳίαγά." 
σΒδΡ. νι. 42 .. 812 ΟΒδρ. χχ . . 9 ος 

Οἡ δὲ ἀεγιυαϊοη οὗ "ἐς ἡ νι ἀρονὰ Ο» τδὲ ἰααυ οΥ ἀΐνογεε απιοηβαὲ ̓ἧὰς ΕΗ 
ἐγαπ αὐ ἱπ Δ. ΚὙ». “" φυον «υδιϊ." ΟΒδΡ. χχῖν. 1-- ὦ... 
ΟΙδρ. χὶ τό. . . 849 Οπ δε «υογά γεπάεγεά ΙΝ ὑπ. γ' 

Οη 1δὲ ῬΈΓΑΙε “ϑαυε «υδέη ἡρεῖε “δαὶ Ἕ (πιᾶγε.). ΟΒδρ. χχνι. 2λ.. , 
πὸ βοογ." ΟΒδᾶρ. χυν. ῳῷ . . . .- ὃςς Οἡ ᾿δὲ υεγὸ ὑγλ, ΟΙΔΡ. χχνἹ. 40. - 
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ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΗ. 

ΙΝΤΚΟΘυΌςΤΙΟΝ. 

Α 

Ῥεηπδαΐεωμςδ, παρις οὗ ἐδε Βοοξ ον" Βοος: ᾿ ᾿ ̓ 
Ἀ{οταὐς ογίχιη ο ἐῤεὲ Ῥεπίαίεωε;.. ἱ 

(1) Δονες εομά ῥᾷᾳυε «υγὴδεη ἐδὲ 
Ῥεπίαίε . ὲ : ὀ 

(1) κέογπαὶ Ἐυϊάεπεο ἡ Μοαὶς 
“δον. ἰ ὲ ᾿ 
Ψῳοσόμα,. 
7ιαάσε:. ᾿ ὦ ν᾿ 
ἩΣΟΥΥ οὗ ϑαρτωεὶ. ᾿ 
ΤΡ» 97 Ῥαυίά απάΐ δοίογι 
δρυϊάεά Κιπράοηε. ν 
Ἀείση οἱ οί. 

- 

ΟὉ οὐδιο ἃ ἃ ἰ“ 

ΗἨῈΣ Ἐ{|6, Ῥεηίϊαίδαυςῇ, 15 ἴῃ6 Οτοοῖκ 
ὭΔΣΩΘ ρίνοη ὈΥ ἴῃ6 Ι,ΧΧ, (τδη9- 

Ἰλῖοσς ἴο {ῃ6 ἧνα ὈοοκΒ οὗ Μοβϑβ, ἴῃ6 
ὭδΙης ὈΨ ΠΙΓῊ [ΠΟῪ εγῈ Κῆον Διο; 
16 7ενν Ῥεϊηρσ “τἢς 1ϑνν," 70γαλ. Ἰη 
10:6 ϑοηρίιγεβ 1 15 σα] ἀ “ες ΒοοΚκ 
οὗ ἴῃε 1,4ν" (2 Κ. χχὶ! 8), “τς Βοοκ 
οὔ ἴῃς (Οὐονεηδηϊ" (2 Καὶ. ΧΧΙΠ, 2) 21; 
2 ΟἾσ. χχχῖν. 20), ““ἴῇἢ6ς Βοοκ οἵ [Π6 
1.νν οὗ τῃε6 1οτά" (2 (ἢγ. χνἹἱ. 9, χχχῖν. 
14, “ὙΤὙΒε [ἴῃ οὗ Μοβαβ, “Τῇςβ 
Βοοϊκ οὗὐ Μοβοβ," οἵ “ἼΒ6 Βοοῖς οὗ 
[ὼς 1,»ν οὗ Μοςεβ." (56εὸ 2 (ἢγ. χχν. 4, 
Χχχν. 12; ΕΖτὰ νὶ. 18, Υἱ]. 6: Νεῆἢ. ν11]. 1, 

ΤὮε αἰνδίου ἰηἴο ἥνε ὈΟΟΚΒ 15 ὈΥ ΤΏΔΗΥ 
τπουρῆς ἴο ἢῈ αἷϑο ἀυς ἴο ἴῃς ΓΧΧ. Ἰη- 
ἴρΡρ. ἍΒε Ϊενβ, πονενθσ, σϑίδι ἴῃ 6 
αἰνιςίου, οδηρ ἴῃ6 ψΏΟ]ς ἐλαρισλαλ 
ελο»κπετλέ ξογα, “ΤΏ ἤνε αυϊηα ὙΠ] ἢ 5 
οὔ τ6 1,βνν.᾿ του ΡῊ ΠΟΥ ΟἿΪΥ ἀπ ηρυ 5 ἢ 
τῆς 5ονοσαὶ ὈοΟΚΚ ὈΥ παῖηδς ἀδηνεα ἔσοϊῃ 
4 Ἰοδλάϊηρ πογά ἰὴ ἴῃ ἢγϑί νεῦβα ἢ θδ ἢ. 
ΤΙὮις5 σε 69:15 [ΠΟΥ ο4]} ϑεγεελί, ἐ.ς, “ἸῺ 
τς Βερίπηϊηρ," Εχοάι5 ϑδάεροίλ, “ἴῃ6 
ΝΝαιὰδθϑβ," ὅζεΕο. 

νοσ.. 1. 

ῬΑΟΞ 
Οαριυἱΐν ἀπά κείνη 12 
ἽΝ εαυ Ἰοείαριεπὶ . ὃ . 14 

(3) ἱπίεγπαὶ Ἐπυϊάοπες 9 ἤοιαὶς “ω- 
ἐδογεδίῥ. : : οι ὦ Ἂξ 
“Πεφιαιέαπες «οἱ Εργῤὲ ΟΣς 

-- «υἱδ δίπαὶ «μά 
ἐΠΠ " . 16 

παῶρ ἐπ ῥγωρεοί. 17 
1αησῶε. Ὁ .Ὁὃϑᾷ3 Ψῤ- - 18 

Ομρπιίοη οὶ Ῥω εὶς “ἀμ δογεῤὲ 
εομείάεγεά . ᾿ ᾿ : . 19 

Ζῆε ΜΜοσαϊς Ογέρίκ οὗ 216 ρηΐαέεμελ. 

Τηδὶ Μοβο5 νὰβ ἴῃς δυΐῃου δηὰ ὑοῦ 
οὗ ἴῃς Ῥεηίδίθυοἢῃ νὰ8 ἴη6 Ὀδ]οῖ οὗ ἃ} 
7 ν 58} δηὰ Ομ βιδη δηι αν, 1 δὲ Ἰθαϑὲ 
6 δχοαρί βοὴ ἤεγεῖοαὶ βθοῖβ ἰὴ ἴδε 
ΘΑΥΥ ΟΠ τ βίη οδηϊατ65, ἢο ἀοβιγαα ἴῃ 
411 νγαγϑ ἴο ἀἰβράγαρε ἴῃ ΟἹὰ 7 δβίδιηβῃηί.. 
ΤἼα Ξδοτοα παϊταῖῦνα 11561{ σΟὨΓ41Π5 45561- 
τίοη 5 οὗ [5 Δι Ποσβρ. ὙΤιι5, Εχ. χυ]!.. 
14, αἴτοσ ἃ τπῃηθογαῦϊα Ὀ411|6, “ἼΤΏς ΟΕ. 
βδϊὰ υηΐο Μοβοϑ, πΠις [ἢ ϊ5 ΤῸΓ ἃ πιθηλο- 
ταὶ ἴῃ ἴα Ῥοοῖ (ἼΒ93);᾽" δβ [πουρσῇ [ποτα 
ὍΘΙ ἃ τορυαῦ δοσουηΐ Καρί ἴῃ ἃ ψ6}}- 
Κηονῃ θοοΚ. Αραὶη, Εχ. χχῖν. 4) "Μοβθ5 
ντοῖο 411] ἴὴ6 νογαβ οἵ [6 [.0Ὰ}." 50 ἔχ. 
χχχῖν. 27, "Τῆς ΓΟῸΚΡ 5αϊα υηἴο Μοβ68, 
γγτῖτε του 1ἴῃ656 νοσγάβ." [ἢ ΝΠ. ΧΧΧΊ,, 
2, ψ6 τοδὰ ἴηι “"“Μοβεβ ὑτοῖε {ΠΕ6ῚΓ σοὶ ηρ5 
ουὔξ δοοοζάϊηρ ἴο {Ππεὶγ Ἰουγηογ5 ὈΥ [ἢε᾿ 
σοϊητηδησιηδηΐ οὗ ἴμ6 00." [Ιη ους 
χνὶ. 18, 19, ἴξ ἰ5 σοιητηδηεα τπαΐϊ {Πε᾿ 
Κίηρ, γῆο 58ου Βεγεδίϊτεσ σαὶρῃ, 5Βῃου 
ἐς γτῖα Ὠΐτῃ ἃ ΠΟΡΥ οὗἉ [15 ἰᾶνν ἴῃ ἃ ὈοΟΚ 
ουἱ οἵ τὲ νοΐ 15 Ὀείοσα ἴ86 ῥυθϑῖ8. 
τῆς 1,ονὶϊος;" δηὰ ἴῃ ει, ΧΧΧὶ. 9, 10)1 1» 

Δ 



- αἵ (Π6 νεῖγ δη οἔζμε Ρεηίαϊευςῃ, γα γεδά, 
Μοϑ65 ντοίς (ἢ15 ἰδιν, δηά ἀθ! νοτεά τἱ 
ἀητὸ ἴῃς ῥτιεβῖβ [ῃ6 5005 οὗ 1,6Ἔν]," σοτῃ- 
τηδηαϊηρ, ἴ[Παἴ “δι [16 δηα οὗ Ἔνεῦυ βενθῃ 
γρδίβ᾽ ἴΠ6 Ὺ 5ῃουα ““τεδα [ἢ]5 ἰανν Ὀεΐογε 
411 Ι5γαθ] ἴῃ {Π6 ῚΓ Ἀοδγηρ." ϑΈνογδ] ΠΠῚ65 
Μοβ565 ἢ πΊβε]ῦ τη ΠΟΘΙ ΪΘΓΟΠΟΙΩΥ ΠΔΗΊ65 
“ὁ {Π|15 ἴανν," δῇά “τῆς Βοοῖ οὗ [15 ἰανν" 
(Όευῖ. χχυἹ. ὅτ, χχὶχ. 19) 20, 29), 85 
τπουρῇ ἢς Βαά νῦτῖθη ἃ Ῥοοκ ἴοσγ ἢΙ5 
ῬΘΟρΙΕ ἴο Κέεερ. ἌΥΠΠ [Π15. Ὁπ! ΟΥΠΆ Υ 
οἵ ταἀϊοη δηὰ ἢ 656 ο]αϊτη5, ἴΠΘῚῈ 15 δῖ 
Ἰδαϑὶ ἃ ργεϑυρίοη ἴῃ ἕανουσ οἵ [Π6 Μο- 
8816 ΔΙ ΠΟΘ ἢΡ. [{ Μ}}} Ποννενοσ Ὀ6 Μ6]]} 
ἴο 51εῖν, 

ι. Τραὶ Μοβαβ οου]ά μαννα νττίθη [ἢ 6 
Ῥρηϊαίευς ἢ, 

2. Τῆαιϊ ἴ[Π6 σοπαιττθηξ [ΟΘΌΩΟΩΥ οὗ 
4}1 συ ρβααιθης τἰπλὲ5 ρτονεα ἴΠαἱ ἢς ἀϊά 
ντ6 τ[ῃ6 Ῥεηίαίουςῇ. 

4. Τα ἴῃς ᾿πἴδγηδὶ ὄν ἄθησα Ροϊηῖβ 
ἴο ἰ1πὶ, πα ἴο Ὠϊπὶ ΟὨΪΥ, ἃ5 ἴἢ6. ΨΠΙΘΙ 
οὗ τὴ6 Ῥεϑηϊταίεμιοῇ. 

1,6ὐ ἰξ οηἷγ θ6 υηάεβίοοα, ἐπ ἤηιΐρδ, 
παῖ 115 διςΠουθῃ!ρ τΠ5 οἱαϊτηο ἃ ἴοτ 
Μοβος ἰ5. ποῖ ἱποοηῃβίβίδης ὙΠ σετίδ!η 
ΔατΩ 55] 5. 

(α) ἙἘογ ἰῃβίδηςθ, ἰξ 15 ἢοΐ ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ 
ἴο. Ἰη515ῖ, [πα Θνευ νοσγὰ οὗ ἴῃς Ῥεηΐδ- 
ἴουοῇ ννὰ5 ϑτιτῖθη ἀἄονῃ Ὀγ ἴῃς Παηά οἵ 
Μοβος ἴῃ ἢϊ5 οὐνῃ διυϊορταρῆ. Ηδθδ τυ 
ανε αἰοϊαίοά πγιοῇ, ὉΥ ἃ}} οὔ 11, ἴο [ οϑῆμα, 
ΟΥ̓ ἴο 5Ο1ὴ6 5ΘοΥδίαυυ ΟΥ βοῦῖῦθ. ΗΘ ΤὩΔΥ 
ἤᾶνξ ᾿ρϑΎοὶν συ ρετιηςθηάεα 115 ὙΤΙΠΉΡ, 
δηᾶ βἰδιηροά τ ἢ 15. οὐ δι ΠΟΤ, 
ἃ5 Ῥουθαρβ 81 Ρεῖεσ αἷὰ τ[π6 6ο8ρεὶ δο- 
οσογάϊηρ ἰο 81 Μαυκ. ΤῊΙΒ τῆᾶν Ἔχρίαὶη 
(που 1ἴ 15 ποῖ πδοθβϑᾶτΥ ἴο ἃ5ϑι 6 
{Π|5 ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο Ἔχρί ἰὴ) τς ας, (δῖ 

᾿ΠΜΌΟβ65 15 δἰνναυβ βρόκϑὴ οὗ ἰὴ ἴῃς [τὰ 
Ρεβοη. ΤῊ ΤῊΔΥ ΘΧΡΙΔΙΏ 4150 506 
[Ὠϊηρ5 5αἰἱ σθησοσγηϊηρς Μόοβαβ, ΜὨΏΙΟΝ ἢδ 
τηῖρῃς μανα δἱον νά οἴδετθ ἴο τὶς, Ραϊ 
μου α ποῖ πᾶνε Ὀδθη ᾿ἰκοὶγ ἴο νυτιῖα 
5.1 ΤΠΙ5 πᾶν οχρ]αίη ἴῃς ἀἸβΊου ν, 
"Γ ἀϊβίου γ ̓ πάεεά τὲ δε, ἰμαῖ τῇς ἰαϑδὶ 
ομαρῖογ οὗ ΠοιΟτομουὴΥ σοαΐεβ ἴῃ 6 ἀθαιῃ 
οὗ Μοβοβ; ἴοσ νηδῖ τόσα ᾿κοὶγ, ἤδη 

οι ῃαῖ 6, Ψῇο ντοῖο δἱ Μοβϑϑ᾽ ἀϊοϊατοη 
186 δεῖς δηά ἴῃς νοσγάς οὔ Μοβϑϑ, 5ῃουϊὰ 
μᾶνε βηϊϑῃδα τὰς νοῦς ὈῪ τοοοτάϊηρς Μο- 
865᾽ ἀεαῖῃ 

Δ ὝΥΒεΩ Οδοθαῦ ἰνναγε τῖϊος οἵ Βἰπιβο] ἴῃ 
(ἢς τὨἰγὰ Ῥαγβοπ, δἀπὰ ννῆθη (ἢ κα ῥγασίῖοα 85 
Ἰδοη Κποῖνῃ ἴο τηοβϑὶ ἡδίϊοῃβ, ἰΐ 5βθ6πὶ5 ἢασὰ ἴο 
᾿ἌδΏγ ταὶ Μοβεβ οουϊὰ πᾶνε 50 ηίϊεη. 

, 

[ 

“ὰ ἹΝΤΚΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ 
(δ) τ 15 ποῖ ὨδοθοβατΥ ἴο ἄδην, τδαξ 

[6 Ῥεηίδίδευςἢ, [που ρἢ τς ψοσκ οὗ ἴῃ 6 
στεαῖ Ῥσορῆει δηά 1 αυνρίνοῦ ἤοθα Πδπ6 
ἴ Ῥδδῖβ, τδΥ ἢανε πὑπάσδγροηθ 80 1ὴ6 
ΤΟΟΘΏΒΙΟΩ ἴῃ ΔΙΟΙ {ΠΠ|65, 845 ΌΥ ΕΖΙΆ ΟΥ̓ 
οἴῃοιβ, ΤῊ [ἐὺν5 ΠΟ] [Πδὲ 4}} τὴ6 ῬοοΚ5 
οὗ τῆς ΟἹὰ Τεβιδιηθηϊ ν γα βυ γα 64 ἴο 
ἃ οαγοία] τονίενν ὈὉγῪΥ ΕΖτγα δηα τῃ6 Οτεδὶ 
σγηδροόριο (Βυχίοτί, “ ΤΙΡεδ 5, 140. 1. 
Πα. 10); δηά ἴῖἢξς ἐμίπεῖβ οἵ τὴς. Οβυτοὴ 
Βθηογα ΠΥ θα] ανεα 1π βοτὴθ 500 ἢ 5Ὲρετ- 
ν] 50 η. ““ΟἸ16 σι Γατηθηϊαπῦ [πᾶ α]6 85 
᾿τεγαῖϊαγοθ ΡῈΓ Ἐδάγατῃ σοηβίαϊ ταϑίδιγα- 
ἴὰτὰ ἢ (Τογία}}. “Ὅς Οαϊῖι Ἐδηλη.᾽ ας. 3). 
ἀνα Μοβθη αἰσοῦα νο δ γ5. δυισίοτ 
Ῥαηϊδίοθιοι, βδῖνα Εϑσγδση δ] υβάδσζῃη 1ηϑίδι- 
ΤΑῖοΟΥ ΤῈ ΟΡΟΓ5, ποη τεου5ο" (Ηϊεσγοη. “δά 
ΗἩεἸνΙ ἀαπὶ,᾿᾽ εἀϊι. ΚΝ 4]1. Τοπ,. 11. Ρ. 212). 
1 ἘΖτα το] ]αῖρά Μϑ5. δηᾶὰ σδγει]}ν 
οἀϊιοάὰ τῇς ῬοοΟΚ5 οὗ Μοβδ5, 1ἴ 15. ποῖ 1π}- 
ῬΟΒ510]6, δηὰ 15 ηοῖ Ἰησοηδίϑίοης ἢ τῃ 6 
ΟΥΡΊ 4] δα ΠΥ 10, ἴπαϊ ἢ 5ῃου]ἃ ἢᾶανα 
δαχγη δα ἜΧρΙ αηδίοτυτυ ποῖδϑ, ἡ ΠΙΟὮ βοιὴθ 
1ΠηΚ (ΠΡΆΓΥ οὐ το Υ) ἴο ὈΕΙΤΑΥ 8 
Ροβί-Μοβαὶς Βαῃά. β 

(ῶ [Ι{ 15 ποῖ ὨδοθϑϑασΥ ἴο ἄδῃγ [Παὶ 
Μόοβος δά Ἴσογίδιη ἀοοιτηθηῖβ ΟΥ {τ 6]- 
ἰἰοἢ5 Τοίουτηρ ἴο ἴῃ6 ρδίγδατοῃ δ] ἃρ68, 
ΠΟ. ἢδ Ἰηοοτροζαϊθα ἰηἴο ἢϊ5 ΠἸβίοιγ. 
Ιηἀθεά 1 15 τηοβδὲ πΚεὶγ τῃαΐ βιιοἢ ἰγδαϊ- 
ἤοηβ 5ῃου]ὰ ἢανα σοῦης ἀἄονῃ τὨγουρΡἢ 
ϑῃδτη δηα ΑΡγδῆδτῃ ἴο [δοθῇ ἀπά (ἢς 
15γδϑ} 65 ἴῃ Ἐργρῖ: δηᾶὰ ἴἤοσε σᾶ ὑὲ 
ὯΟ ΙΕδᾶ5οὴ ΨΏΥ δὴ ᾿πϑριγεά Ὠϊβίοτιδῃ 
βῃου]α ποῖ αν ψουκεα ὑρ δυςῇ ({τι5ῖ- 
ΨΟΥΤΙΠΥ τηδίεγια]ς Ἰηῖο ἴἢς ὨΙδίοτυ οὗ [Π6 
Δηςοβίουβ οὗ 15 ῬΡθορὶα. 

Ι. “ἴἥοσες οοτοῆ ἦαυς τον {ἦς δρημα- 

εμέ. 

ὙΠῈ τηοϑὲ βοθρῦςαὶ οὗ τηοάφγῃ οὔὗ- 
Ἰδεῖοτα ἀο ποῖ ἄξηυ τἢς οχίβίοποθ οὗ 
Μοβθβ, ΠΟΥ ἴῃαὶϊ ἢ6 Ψψὰ5 ἴῃ6 ἰεδάεσγ οὗ 
ἢἷ5. οὐ ΡΘΟρΪῈ ουξ οὗ Εργρί ᾿πῖο (δ- 
δῆ. Ἦε ἴᾶνθ ἴπθη (ῃ6 ἔβοῖ, ἴδαϊ 
166 ννᾶ5 ἃ τηδη, εν θην οἵ βοηθ ρβε- 
πὰ δηὰ δῃοῖρυ, ΨΏΟ ἰεὰ ἃ παΐοῃ ουΐ 
οὗ σαρτνὶῖγ, ἀηα βετ]δα τΠθτὴ ἴῃ ἃ 5ἴδῖε 
οὗἉ οἷν]! ρονεγητάθηΐ ἴῃ δῃοῖῃεῦ ἰἸδηα. Ης 
σδιὴς ουὖἱ οὗ [ἢ6 πηοκῖ οἷν} } Ζο σουμ 
ἴῃ (6 ννου]α, δηὰ ἢς τηοβῖ ρΡγο Δ ΌΪ]Υ δὰ 
δοσιυίγοα τιθῇ οἵ 115 αἰν]]}]Ζατοη. 

ΤῊΣ ἢγϑι συδβείοη ἴΠθη, Π]οἢ παζυγα! ]ν 
ΟσσυΓ5 15, ἦν5 τῃ6 ατί οὗ της Κπονῃ 
50 ΘΑΙΪγ ἃ5 Μοβϑϑβὺ δηὰ Ἔβρεοῖδ!ν νν85 Σὲ 
Κηονη ἴο ἴῃ6 Εργριίὰπϑ δηὰ ἴῃς [6νν8ὺ 



ων 
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Ἐδοθηξ ΣΟϑεδυ ἢ .5 ρους ἴῃ 6 ΘΑΙΪΥ 6χ- 
ἰξίθῃςα οὗ νυϊηρ ρον εσ ἰῇ Εργρί. Ηἰε- 
ΤΟρΡΊΎΡὮΙΟΒ ἃ΄ὸ 85 δησιεηΐ 85 ἴῃς δαυ]δϑῖ 
Ἐφσγρίδῃ τηοπυτϊηθηΐβ, δηὰ ἴμ6 αἰγϑῖνα 
Ὠιογδῖιο ομδύδοῖευ 15 ἴο Ὀ6 ἰουηὰ ἢ πιο- 
ὩΠΠλΘὨἴ5, ῬΑΙΟΏΤΊΘηΐ5, Δηα ΡὈΔΡΥΤΙ σεη- 
τατος Ὀείοτε ἴῃ6 {πη|ς οὗ Μοβεβ. Α (ὃν 
ΘΧΔΙΏΡ 65 Ὑ0111 ΟἸθαυ Ῥγονα [ἢ15. Τὴ6 
ἴατηαοιιβ το οὗ ἤρυγεβ ἴῃ ἴῃς τοι οὗ 
ΟΠηουτδοΐερ δὲ Βεηὶ Ηδβϑαῃ, ΠΏ ἢ Ὀ6- 
Ἰοὴρβ ἴο ἴῃς γε] ἢ αἀγμπδβῖγυ, στοργοβθηΐϑ 
ἃ 50γὃςδ 85 Ργοϑεηςηρ ἴο ἴῃ6 βονεγηοῦ ἃ 
ΤΟΙΪ οὗ ραρυτὺβ οονεσεὰ ἢ Δῃ ἸΏ5ΟΠΡ- 
τίοη, Ὀδασηρ ἴμπ6 ἀαῖο οἵ ἴῃς Ξἰχίῃ γϑδσ οὗ 
Οβπιτίδθθοη 11. ὙΠῚ5 νγὰ5 σουῖδΙ ΠΥ ΤΏΔΗΥ 
σδηΐυσιαβ. Ὀοίοστα ἴῃς Εχοάιι5, δοοογάϊηρ 
ἴο τηοϑβῖ βοῃοϊατθ ὄνεὴ Ὀείοτε ἴδ ἴτὴς οὗ 
ΑΡγάβδση (566 Βπιρβοῦ, “Η5ι. αἰ Ἐργρίβ," 
». 63). Αἱ ἃ Ἰαῖδθσ ρογὶοά, ἰῃ ἴῃς τεῖρῃ οὗ 
ΜΈΕΠΘΡΒΙΒΔΗΙ., οὔτῃα πἰπείεθητῃ ἀγηδβίυ, 
ΠΟΙ ΠΊΔΩΥ ἤᾶνα Ιἀοηπ δε μὴ ἰῃς 
ῬΒδγδοὴ οὗ [Π6 Εχοάα5, νὰ ἤᾶνα ἃ ρδρυ- 
ΤῸΝ 1π ἴἢ6 ουγδῖνα ΠΙοσδῦς ομαγασίεσ, (ἢ 6 
Ῥάργπιβ Απδϑῖδϑι, Νο. 1), ΠΟ ρῖνο5 ἃ 
115ῖ οὗ Ὠ1Π6 δῖ Ποῦ ἀἸσ Πρ ]5η 66 ἴοσ ΓΠΕῚΣ 
ΠΌΠΡ5 ἴῃ ἱΠΕΟΙΟρΎ, ΡὨΙΪΟΞΟΡὮΥ, Πδίογγ, 
Δηα Ρορῦυ (Βπιρβοῇ, Ρ. 1779 ποῖθ). Βαὶ 
της τηοϑῖ σοιηδγκδῦϊς οἵ 8]} 15 [6 ραρυΎτσιβ 
ἰουπμὰ ὈΥ Μ. Ῥχγίδδθ, ψπτθη ἴῃ [ῃ6 ἢ]6- 
ΓΑῖϊς οἤαγαοῖοσ, δηά ἰταηϑίαιεά Ὁγ Μ. 
ΟἸμαΡας, ψνὨϊοἢ σοηΐδιηβ ἵνο ἰτοδίϊβ65 ; 
ἴῃς ἢτγϑί, σοηϑβιϑηρ οὗ ἵνεῖνα ρᾶρεβ, 15 
[6 σοποϊπβδίοη οὗ ἃ ψνόοσκ, οὗ ν ῃ]ς ἢ τῃ6 
ΘΑΥΠ ΠΟΥ ρατὶ 15 ἀσϑίτογεα, [τ ἰτεαῖβ' οὗ 
ΓΛΟΓΑΪ 5] εοῖθ, δηὰ 15 ψ ττίδη ἴῃ δὴ οἷά- 
Ὀοταῖς δηά εἰθναϊεα βίυγ]θ. ὙΤΠα βεοοηά 
ἰγϑδῖϊϑε 15 ὈΥ ἃ ΤΟγ4] δυϊῆοσ, δοὴ οὗ [Π6 
Κιηρ ποχῖ ργεοβάϊηρ Α558, 1 νῃΟ56 τεὶρῃ 
1πΠ6 ψοῦκ ννὰ5 σοιηροβοα. ΤῊ]5 15 σοη- 
Β᾽ ΠἜγεα ἴο Ὀ6 ἴῃς πηοϑβί, δησϊθηῖ οὗ δχὶβῖ- 
ἸὯρ Μ55. {15 αἰϊπρυϊεά ἰο ἃ ργπεθ οὗ 
της 56 αἀγπαβίγ, νῆο τοργεβθηῖβ ἢΠΙπλ- 
56ε1{ Ὧ5 ψερμθαὰ ἄοννῃ ὙΠ ἄρας, δηά ἰη- 
νΟΚο5 [ἢδ αἱά οὗ Οϑ1Π|5 ἴο Θῃὺ]6 Ὠϊτὰ ἴο 
δινε ἴο τηδηκίηα τῃ6 {π|115 οὗἩ ἢ]5. Ἰἰοην 
οχρεσίθησα. (5εε 1)ὴ6 Κοιρέ, “ Κεσιε}} ἀς 
Ἑαρροτί5, Ῥτορτὲβ ἀἐ5 Ετυάε5 Βεἰδῖϊνεϑ 
ἃ ΓΕρυρίε εἰὰ ᾿Οπεηϊῖ, Ρ. 55. Ραγβ, 1867. 
ΑΙφςο Βπυρβοῖ, ΡΡ. 29---22.) Τῆς δηΐϊ!- 
αυπγ οὗ [Π15 ἀοσυπιεηὶ ἰ5. ᾿ποδὶ οι] 16. 
ΎΤΒΕΙΓΟ οδη ἱπεγείοσα Ὀ6 ΠῸ σϑᾶβοῃ ἴο 
ἄοιυθι, τας Μόοβοβ, Ὀγτουρῃϊ Πρ ἴῃ τδς 
Βοιι56 οἵ Ῥμαζγδοῆ, δηὰ ἰξεασηϑά ἴῃ 4]} τὴς 
Ἰοατηῖπς οὗ ἴμε Ἐργριίίδης, ῃαἀ δοχυϊγεά 
{πΠῸ «τὶ οὗ στρ. 

Βιιϊ ἴμο ϑεζηϊς ἡδίίοης Παὰ αἷ5ςὸ ἃ 

Κηον]οάρε οὗ [Π6 βδῖης αῇί πὶ ἴῃ 6 τηοϑῖ 
δησιδηΐῖ Ὀπη65. ΤΠΘ (τδαϊοῃ5 οὗ Οστθοοθ 
Ροϊηὶ ἴο (δαπιὰϑ (2. Φ. ““ τὴς εδϑίθγη᾽), ἴῃ 8 
Ὀτοῖπεσ οὗ Εὐυτορᾶ, ἃ5 ἢανὶηρ Ἰηϊτοἀυςεα 
Ἰεϊίοτϑ ἔτγοσῃ Ῥῃοθηϊοὶα πο Επσορο. ΤΙ μῈβα 
ττδαϊ!οηϑ ὈδΪοὴρ ἴο ἴπ6 τηγίῃϊς ἀρθ5 οὗ 
στεδςοο, δης, μανίηρ ὈΘΘὴ νατθα Ὀγ ἰδίου 
ΔΟΪΠΟΥΘ, σΔἢ ΟὨΪΥ Ὀδ ἴΔΚαὴ ἴοσ ψῇῃδΐζ {ΠῈῪ 
86 ΟΣ; Ὀυῖ ἴὴ {Π6ῚῚ φαγὶ θϑὶ [ΟΥΤὴ 
{ΠΕΥ Ροϊηῖ ἴο Ῥῃοηϊοία ἃ5 [ῃ6 ἴδδοῦοῦ 
οὗ Οἴξεςαδ, Δη4 ρῸ Οὗ ἴο 54Υ ἰῃαΐ ρᾶσοῇ- 
τηθηΐβ οἱ σοαΐ δηά 586ε)}ρ 5Κιὴ ψεσε ιιϑεὰ 
ὈγΥ 1[ῃ6 ῬΠῃορηϊοϊδηβ ἰοσ ἴῃ6 Ριυγτροβαβ οὗ 
τ ηρ (ΗΠ ἐτοά. ν. 58). Μοτβϑονεσ, ἴμεθῈ. 
{Δα ΠΟ 5 ἀγα σοηῆπησδα Ὀγ ἴῃς ἔαςὶ [παῖ 
ἴῃς Ἰειίεῖβ οὗ [ἢ6 Οτεεὶς δ᾽ ρῆαθεὶ ᾶνα 
[Π6 φᾶτε Ὡδῖη65 δηα οσάευ ν ἢ ἴΠμο56 οὗ 
[ῃη6 δρῃαθεῖβ οὗ ἰῃῆς ϑειλς τᾶσθ5; δηὰ 
1ῃ6 πᾶπηθ8 ἤᾶνε ἃ ὩΘΔΏΙΩΡ ἴῃ ΘΟ Ις 
Ὀυὰϊ ἤοπα ἴῃ Οτεεκ, ΙΓ ῥσονοβ ἰμαΐῖ 
[ης Οτδεκβ ἴοοκ ἴδ το ἴῃ6 Ῥῆω- 
ὨΙοΔη5, ποῖ (ῃ6ς Ῥῃορηϊοϊδηβ ΠΌΤ [ἢ6 
ατεοκο. [Ι͂ἢ δὴ Ἐργρίϊδη τηοηυπιεηΐ ἃ 
Ηϊῖα 15 ΘρΘΟΙΙΪν παπηθα ἃ5 ἃ ὙΠΙΘΙ. 
Ῥεηίδοι, ἃ τουδὶ ϑοσῖρα οὗ 16 τεῖρῃ 
οὗ Ἐδγηθβοβ ἴῃς Οτοαΐῖ (45 βοὴβ τῆ] Κ 
Ὀείογε, Ῥυΐ τογα ῬγΟΡΑΌΪΥ βοοῃ δῇξεγ, 
ἴῃς Εχοάιι5), σοπηὴροβεα ἃ ροεζω, ψῇῃϊ ἢ 
'5 ἀεϑοτρεα 85 ἃ Κιηά οἵ Ἐργριίδη 146, 
δηα νηοῦ νας δηρτανθα οἡ τῆς νν4}}5 οὗ 
ἴῃς. ἴδηρὶς οὗ Κασγῆδο. ΤὨ]5 ΤΩ ΘΠΠΟῚ 5 
ὈΥ πάπα ΟΠ Ισαρβασ, διηοηρ ἴῃς ΚὨεία 
(4 4. τῆε Ηϊ 165), ἃ5. ἃ ντιῖεσ οὔ Ῥοοκβ 
(Βπιρβοῖ, Ρ. 130); ψι ἢ ἡ οἢ ἢᾶ5 Ὀδθὴ 
σοτῃραγεα τῆς ἰδοῖ, [δῖ Τοβῆϊα ἴοοκ ἃ 
οἷν οὗ ἴῃς ΗμπΕῖοβ, [ῃ6 δηοϊθηΐ Ὡδηλα 
οὗ ψ ΠΏ ψὰ5 ΚΙΓ) ἢ - Έρηοσ, ὁ 4 “τῆς 
ΟἿ οὗ ἴῃς Ῥοοκ᾽ (Τ7οβῇ. χν. 15), δπὰ 
[δὶ 6 σμδηρεα {παῖ ἤᾶτὴς ἴο ὈΘΡΙτ, ἃ 
ΨΟΙα οὗὨ 5] ΓΑ Υ οἰ ρηϊβοδηοα. 

115 οὔξβεγνεὰ ὃν Εννα]ὰ ((σεβοδιςῃῖς 
ἄες ψοΙκε 5. βγααὶ, ΝΟ]. 1. Ρ. 77. Εῃρ. 
Τι. ὈΥ Μαχίηδδι, ΡΡ. 50, 51), ἴῃαι (ἢς 
νος οσ ““νυτιῖθ," “ῬοΟΙ," δηῃά “1 Κ" 
(33, ἼΒΌ, .,»1» Ὀεοϊοὴρ ἴο 4}} {μὲ 
ὈτΔΏςἢ 65 δηα ἀϊα]εοῖξ οἵ ϑεγμὶς (εχοθρῖ 
τηαὐ τῃε6 ἘΠΠΙΟΡΙς δηα βου Αταῦὶς μαναὰ 
ῬΠῚ ἴογ “ἴο ντιῖς)). Ετοτ [Π15 ἢδ 1ηΐδῚς 
ἰῃαὶ νυ ηρ ἴῃ ἃ ὈΟΟΚ ΜΠ ἴὩΚ πηαϑὲ ἤανο 
θδθη Κπονῃ ἴο {Π6 δαη]δϑὲ ϑοπηῖος Ὀ6- 
ἴοτε 16} βεραζαϊβα οὔ ᾿ηἴο {Π6ῚΓ νϑυίοιιβ 
{Π065) ΠΔ[ΊΟΠ5, δηᾶ δι} ] 65. Ηδ οοη- 
οἰιάθϑ, δηὰ ἢ6 οδῃηοΐ Ὀδ6 δεοοιβοὰ οὗ 
ΟΥ̓ΟΓ οτγεάυγ, ἴ[μαὲ “ Παΐθνεσ [6 86- 
ΤΑΙ ἰς ΡΘΟΡΪΘ ΠΊΔΥ Ὀδ6,), ἴο ΜΜΏΙΟἢ μα] τη 6 
οἰν] Ζεὰ του] οὐγαϑ {Π15 ᾿ηναϊ δ Ὁ]6 1. 

Δ2 



Ρ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ 
νϑηςτοη, 50 πηιοἣ 15 ᾿ἸμσοΟὨ τον τ 0 ]6, τῆς 
ἰτ ρΡΡΘαΓβ ἰῇ ΠΙΒΙΟΥΥ ἃ5 ἃ ροβϑβεβϑίοῃ οὗ 
τῃ6 ϑϑηλτιο ἡδιοη5 ἰοηρ Ὀείοτε Μοβεβ; 
δηὰ να ἡξεά ποῖ 5 τΠρ]6 ἴο ἀϑϑιηθ ἰῃδΐ 
[5γδ6] Κπαν δηᾶ δε 11 ᾿Ἰὴ Ἐργρὶ Ὀείοτα 
Μοϑε5.᾽" ; 
1 τη ττϊτηρ οχιϑίςα ἴῃ Ἐργρὶ δηὰ 

[5τὯ6], (ἢ 15. σοτίδιη ἴῃας Μοβεβ οου]ά.. 
ἢανε ψητίθη ἃ ἰδίου, δτϑῖ, οἵ τῆς. δη- 
ςοϑῖουβ οὗ 5 τᾶςσθ, [Ὁ 1ἴ γα ΟἿΪΥ ἔτοτῃ 
τῇς. ἰτδάϊτῖοη5 Ώ]Οἢ ΈΓΟ Βυγο ἴο ἢᾶνα 
ὕδθὴ ρῥγεβεινεα δπιοὴρ ἴἤθπ), δῃά 56- 
σομάϊγ, οἵ {ΠΕΣ νναῖβ δηὰ {ΠεὶΓ ννδη- 
ἀδτίησδβ, ἰῇ Μ ΏΙΟΩ ἢδ ὨΣΠη561{ μα Ὀδεη 
{Ποῦ ἰοδάοσ. Τῆδθα νναῦθ δηὰ ψδηάοσ- 
ἴηρ85 Θχίθηαεα ονοῦ ἃ ρογοα οἵ [ὈΠΥ 
γϑαῖβ, ἀυτηρ ΏΙΟἢ ἴΠ6γ6 τηυβδῖ ἤανα 
ὕδδβὴ ἤτααιδθηῖ δηά Ἰοηρ Ἰηΐεγνδ]β οὗ σοιη- 
μϑγαῖϊνε Ἰδίβυσε,  ῖο ψουὰ ἤᾶνο δὲ 
[ογάθά διλρὶθ τἰπλ6, ἴο ἃ τηδῇ οἵ ΘῃΘΓΡῪ 
αηὰ αἰροηςσθ, ἴο σοϊηροβϑα ἃ ἰοὴρ δηά 
εἰαθοταίς ψοῦκ. ε τῇδυ δαά [ῃαϊ, 1 
λίοςοβ οουἱὰ ἢανε νυιῖθη δυο ἃ ὈΟΟΚ, 
(ἤδη 1ἴ 15 αἰπηοσῖ σοτίαϊη, [μας 6 τνουἹὰ 
μάνα νἱϑῆθα ἴο ἀο 5ο. 1 νν δάμγιι Ὀαΐ 
τῇ6 Ῥατγοδῖ οὐ]ῆς οὗ [ΠῈ Ὠιβίοτυ οὗ ἴῃ8 
Εχοάυ5, ἀδγιναῦϊα ποῖ ἔτοηὶ [ἢ6 Τεὺν8 
οηἶγ, Ὀυῖϊ σοηβτιηδα ὈΥ ἴῃς δάνογβε τὰ- 
ἀποῆς οὗ ΤΏΦΙΓ ΘησΠΊ6ς, ἤ6γΘ σα Ὀδ 
Ὧ0 ἀουδιὶ οὗ ἴῃς [ο]ονηρ ἰαςί5, νιΖ. τῃδὶ 
(τς Ηδῦτονβ ΜΕΙΘ 4 ΟΌΡΙΘσϑοή τὰσα 
ψΠ0, δϑοδρὶπρ ΠΌμ. ΠΕΙΣ σΔρΡΌν.ν ΙἸὴ 
Ἐργρῖ,. τηδάβς ἃ βει]θηθηΐ τὰ ἴῃ ἰαηὰ 
οἵ (ἰδηδδῃ, δῃὰ ὉΥ ἄδρτεοβ ρτεὺ πο ἃ 
Ροινοσῆι! ρεορὶε, μανιηρ ἃ οοίϊε οὗ ᾿ᾶνν8 
πα ἃ βυϑβίθμι οἵ ὑγοσβῃρ, τ᾿ ΓΚ α Ϊγ ἀ15- 
Ὀηρι μη ρ δηα Κεερίηρ ἴΠ6πὶ ἀρατί ἔγοτη 
16 παϊίοηβ τουπα δῦοιξϊ ἤθη. Νον 
1 15 Ρίαϊη, (μαι ἴο δῖ βοῇ ἃ Ρεβορὶβᾳ 
ἴο Ὀ6 ΤΠΘῚΓ ΟὟ πιαϑβίοσβ, Δηα ἴο πιδ]η- 
ἰιαΐη {Ποιηβεῖνοϑ ἴῃ 4 σοηάϊποη οἵ οἸν]] 
ΡΟΙΠΥ δηά βοοΐδὶ ἰηδερεπμάβθηςς, {Π6γὰ 
τ Ὡροάρα νῖ56 ἰαὰνδ δηα ροοά ἰτα]η- 
ἴῃ. ΙΓ πεσε Ὀ6 ΔὴγΥ ἵπμ δὲ 4]} ἴῃ 
ἩΙΒΊΟΥΥ δηά ἱγδάϊοη, Μοβεβ, ΠΕΣ νΊ58 
Ἰεαάου, αν 1ῃπδπὶ ἴα δηά ϑιθ)θοίβά 
ἴδηι, θδίοτε {Π6ῚΓ οι] ολθηΐ ἴῃ Οδηδδῃ, 
ἴο ἃ βγϑβίεμι οἱ ἰταϊηϊηρ. Μουθονεσ, ἢς 
ἔλνα ἴβεπη ἃ πδιϊομδ  γ. ὃ ̓α5 τ ποῖ 
αἰτηοβὶ οογίδϊη ἴμαῖ ἢς νου ἃ σοιητη ἢ]5 
Ια ἴο τ ηρ [51 ποῖ ΒΙΡΏΪΥ ῥτορᾶ- 
Ὁ]6, ἴηαἴ μ6 βῃουϊὰ Βανς {τϑα ἴο ο4}} ουΐ 
(ΠΟ πδῆοηδὶ βριτιῖϊ ὈΥ ρινηρ ἴΠ6πὶ ἃ 
Ὠἰβίουυ οὗ [ΠΟῚΓ Δη ΞΕ δηα οὗ [ΠΕῚΓ οὐ 
Δ55ϑτίοη οὗ {ΠΕ ῚΣ ηδίοηδὶ ἱπάθροηάθηςοῦ 
ϑυοῦ ἃ Ὀοὰγ οὗ τβε νου ὰ ποῖ ὙΕΙΥ 

ΘΑΘΠῪ δεῖ Ὁ σοπαϊδϑί ἀπλοηρ ΡΘΟρΪῈ 
ἸΏΟΓΘ οΟἸν] ΠΖοὰ τἢΔη {Πδηγβοῖνοβ, δηά σο- 
(δἰ Ἰηάἀερεηάθηϊ  ανῦ5, συϑίοτηβ δηα σὶθϑ, 
πος ΞΔ ἀρ 41} δυιτοιπηάϊηρς ἰηῆἔυ- 
Θης65. Υοῖ [δὲ [15 νγὰ5 ἀοὴβ Ὀγ [6 
15γδ6]}1165 ὯῸ δοαρτοβτῃ ἢὰ5 γαῖ ἀδηϊεά. 
Νοίπιηρ 5ῃΠοτί οὗ ἃ}} [μαῖ νγαὰ τοδά ἴῃ τῆ 6 
Ρεβηϊαΐδυςῃ οδῃ ΠΥ ἐχρίδίη τ(ἢϊ5. Βαϊ, 
αἱ 4] ἐνβηΐβ, [ἃ 15 οἰδασ, {Ππαΐ]ὴ οσάθσ ἴὸ 
εἤἴεοϊς 1ἴ, ἃ νῖ5ε Ἰεδύθσ δηὰ Ἰδθρὶβαΐοῦ 
νου ϊα αν σοπηηλτιοα ἰδ ἰαννο, δηὰ 
ΥΘΓΥ ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἢ]5 Ὠἰδίοτυ, ἴο τι ηρ. 

ὟΥε οοποϊπάθ τδη, ἴπαἰ Μοβος σου]ά 
Ὦανε τ θη ἃ οσκ βυςῇ 5 [6 Ῥεηϊδ- 
ἴευς ἢ, δηά παῖ, 1 Ὡς σου]ά, τηοβὶ ῥσγοθα- 
ὈΠγ 6 ψου]ὰ πᾶνε νυτδη βυο ἢ ἃ νοτκ. 

2. ΟυὐΓ Ὠοχὶ Ροβιοη ἰ5, ἴαι 724 
“0027. γεηι} {εΣΥΤΠ07} Οὗ τωδεεφμορη Ζ7916 5 
2γουέδ, ἐδαξ ,2ἴοσες 2214] τογίζς 126 ὀοοᾷξε 
γτοτὺ ποτ ὃν ἀξ παΙΖ. 

Βερίπηϊηρ ΜΠ τὴς δα] οσὶ ῬοοΚΒ οὗ 
της ΟΙα Τεβίδπηθηῖ να οδῃ ἴταςθ ἃ οοη- 
βίδηϊ βίτεαιῃ οὗ γείεγθεηοθ δηὰ αυοίδίοη 
ἴο [6 ἰαννβ, ἴῃς Ὠδίοτυ, δῃα [86 ννοσγαϑ οὗ 
Μόοβοϑ5, ΊΟἢ ἤσουν [Π6Πὶ 4}} το ἢανὸ θθθὴ 
6 }}-Κποννῃ δά πηίν υβα !Πῦ δοσορίςα, 

ἴῃ μεμα, ἴἰῃ6 1ᾶν οὗ Μοββϑβ, [ῃς 
Βοοῖκ οὗ ἴμ6 [,νν, ν ΠΙΟἢ μαὰ Ὀδθη νψτιῖ- 
ἴβη δηὰ νὰς ἴο Ὀ6 τϑδά, 15. σοῃ! Δ} Ὁ 
ΒΌΟΚοη οἔ(7] οβἢ.1. 7, 8, ν1}}..21,.24, ΧΧῆ]. 6). 
1η τῆς ἤγϑι σμδρίοσ ἴῃ6 νεῦν ννογάβ οὗ 
Βους ΥΟΏΟΤΩΥ ἅγὰ ἔνῖςα ηυοίοά δἱ Ἰθηρτῃ 
ὈΥ Ϊοβῆυα. (566 7οβῆῇ. 1. 3--8, ὑιῇεγο 
Πδυΐ. χὶ, 24, 25, ΧΧχὶ, 6---12 τα τϑοϊϊθα, 
δΔηἀ Τοβῇ. 1. 13---τᾶ, ἤοτ Ποῖ. ἢ]. 
18ὃ---20 ἰ5 γεοιϊθα). ὙΠῈ σοηϑιτυτοῃ, 
Ὀοΐῃ Θςο Θϑίδϑῦοδὶ δηα τειηροσαὶ, οὗ [Π 6 
15γαθ] 5 Ῥεορὶα ΘΧΔΟΙΪΥ σοττεϑροπας 
ψΠ ἢ τπαῖ ογάσϊηθα ὈὉγ Μοβθβ. Τῆι ἴῃς 
ῬΓΙΘΒΙΠΟΟΩ͂ ἰβ ἴῃ 16 (ἈΠΉΪΥ οἵ Αδτζοη. 
Ἐ]ΘΑζΖαγ, ἴῃς βοὴ οὗ Αδζοῃ, 5 ΗἸρἢ ρηοϑὶ 
(1οβῇ. χῖν. 1). Ηδ Βοϊ]άς ἴῃς 5δαπὶῈ ΠΙΡἢ 
Ρίασα ἴῃ τῆς παίίοη ἱμαΐῖ [15 ἐδίμοσ αἰά, 
Ὀεϊηρ δϑβοοϊαϊεά ψ ἢ 7οβῆσα, ἃ5 Δᾶτοὴ 
ψ 85 ὙΠ Μόοβεβ (566 χὶν. 1, χχὶ. 1). Ης 
δηα Τοβῆυα ἀϊνιάς ἰῃ6 Ἰαπὰ (χχὶ. 1), 8ο- 
οοτάϊηρ ἴο ἴΠ6 οτάϊηαηςε ἴῃ ΝΌμΙ. χχχὶν. 
1. ΤῊΘ 06 ΟὔΓ6ν] ρεόστῃ τἢ6 σβαογοὰ 
᾿ὐποοῃβ, Ὀοΐηρ 5οαϊτεγοα διηοηρ ἴῃ 6 
{π|065, ψ ἢ ἰοτίγ- Ἰρἢϊ οἸ[165 αϑοισμεα ἴο 
τΠοτὴ (705}. ΧΙ. 14, 32; χῖν. 2, 4; ΧΗ]. 7; 
Χχί.), 8ἃ5 ῃαὰ δε σομπηηδησδα ΡΥ τἢ6 
Τοτὰ Ὀγ ἴῃς Βαηά οὗ Μοβϑβ (Νυτ. χχχν. 

ΤΉε Ταθογηδοῖϊο, νῃϊοἢ ΠΔα Ὀδοη τηδὰδ 
Ὀγ Μοϑβόϑ δῃηά ρος ἴῃ ἴῆ6 νυ] ΘΓ 658, 



ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΗ. ς 

18 ὩΟΥ͂ δεῖ ὋΡ δἵ 5}Ποἢ (Το βῆ. χν]]]. 1). 
Τῆς βδοῆςθϑ (7058. νἱ}}. 21, ΧΧΙΙ, 23, 27, 
29) ΓΘ ΘΧΔΟΙΪΥ [Πο86 δη]οϊηθα 1ῃ 1μ6ν. 
1 ἢ. ἢ, ὙΏὮΕ δἰΐαγ νὨϊοἢ [οβῆυα Ὀυ114 5 
15 σοῃϑβιίτυςεα “45 Μοϑβὸβ (ἢ6 5βογνδηΐ οὗ 
ἴ[ῃ6 ΤΘΚΡ Τσοτητηδηάδα ἰῃ6 οὨ]άγθη οὗ 
15746ε], 45 ἴἴ 15. τις ἴῃ τῃ6 ὈοοΙ οὗ 16 
1,ν οἱ Μοϑβες᾿᾽ (7 δῇ. ν}}}. 30,31. (ρ. ἔχ. 
Χχ, 25). Τα δχγῖκ οἵ ἴῃ6 σονεηαπί οςοι- 
ΡΙε5 ἴῃς. βάτῦδ ροβιτοη 85 ἰΐ ἀϊά ἴῃ (ἢς 
ὙΠ] Θτη 655. [{|5 σαττιεα οἡ ἴῃ 6 5Βῃου ]αο 5 
οὗ τῆς ]Ἰ,ονιΐθ5, δηὰ Ἴοηϑιἀθσθα 845 ἴπ6 
5Υ͵ΤΩΌΟ] δηα (ἢδ βρεοῖδὶ ρίαςε οὗ {Π6 ὑγε- 
βεῆος οὗ Οοά (ΤοΞῇ. 11]. 2, 6, 8, νἱῖ. 6). 
ΑἸτγουπιςϊϑοη (ν. 2) πα {Π6 Ῥάββουϑγ (ν. 
10) ἅτὰ οὈϑβεῖνοα ἃ5 ἴῃ ἴπ6 Ῥεηϊαϊειςῇ. 

ΎΒΕΓΕ ἰ5 ἴῃς 5816 ριϑηθγαὶ Δ55ΕΙΏ ΡΥ οὗ 
[Πε6 ρθορὶα ἴῃ σουηο ἢ [6 58πὶ6 
ῬΠηςΕ5 οὔ ἀϑβοηθὶν (71 ο5ἢ. 1χ. 18---2Ι, 
ΧΧ. 6, 9. ΧΙ]. 20. (ρ. ἔχ. χνὶ. 22, ὅζο.), [ἢ 6 
5ΔΠῚ6 6] 615 οὗ [5γδ6] (7 05}. ν1ὶ. 6; δα. 
Χχχὶ. 9), ἴ!6 βαῖὴς εἰἄδθγβ οἵ ἴῃ6 οἱΥ 
(1οϑἢ. χχ. 4; θδυῖ χχν. 8), [ῃ6 βαιθ οὗ 
βοοῖβ ο4}|6α «ἡοζέγίσι δια σἀοῤὝεέηι (Ἰ οδβῇ. 
1. 22; Π δῖ. χν]. 18), [6 βατὴς ἢεδάς 
οἵ [πουκαηάς (7 ο5}. ΧΧΙ. 21; Ναπ,. ἰ. τό), 
Δηα ΟΥΠΕΙ (πο ΙΟΠΔΓΙ65. οὗ δίδίε οὐ οἵ 
ΙΪαν. Τῆς ογάϊπδηςθβ οὗ [6 Μοϑϑδὶς 1δῖν 
τὰ δαπεγοά το. Τ 5 ἴῃ6 ὈοαΪ65 οἵ ἰῆοβε 
ὙΠῸ μάνα Ὀδθὴ ἤυηρ ἃ1ῖ6 [ἀκοὴ ἄονῃ 
Ὀείοτγε βυηβεὶ (Ἰ οϑἢ. νὶ]}. 29, χ. 27), ἃ5 ἴἴ 
νγὰ5 σοι δα τὴ Πουΐ. χχὶ. 22. ΝΟ 
Ιεαρυς 15 τῆδα6 ΜῈ τῆς ρϑορὶς οὗ (δ- 
Πδδῃ (Τ οβἢ. 1Χχ,), δοςοσάϊηρ ἴο Εἰχοά. χχὶϊ!. 
22. (ἸΠεϑ5 οὗ τεῖιρε ἀγὲ δρροϊηϊεα (7 οβῇ. 
ΧΧΟ) ἴῃ βἴπ|]οΐῖ δοοοστάδπος ψΠ τἴῃ6 σὰ]65 
Ιαιὰ ἄονῃ ἴῃ Νυπι. χχχν. 11---ἰς; Ποιῖ, 
ἵν. 41----43; ΧΙχ. 2--Ῥ.͵ὉὨ ὙὍΤῆδ Ἰαηά 15 61- 
νἹ δα ὈΥ Ἰ᾿οῖ (7οϑβῇ. χῖν. 2), ἃ5 επ)]οϊπεὰ 
1 Νυτ. χχχῖν. 12. ΤΏς ἀδυρῃίοις οὗ 
ΖεΙορμθμδά πᾶνε (Πδῖν ᾿μοἴδησε ρίνθη 
Ποῖ ἰὴ [Π6 ΑΥ Ρῥτοβορεα Νιηι. χχν]ὶ. 
.1---ὄ12, Χχχνὶ. 6---Ὁ. 

ΤῊΝ 15 ὯΟ ΡῥΪδςς ἴο ἀἴβεοιβ5 ἴῃς ρσεπυ- 
πεηθ85 δηά δηᾷαυῖν οὗ [πε Βοοκ οὗ 
7οϑῆπα; ΜῈ ΠΊΔΥ 51ἼΡΙΥ Οὔβεῖνα τΠαΐ 1ἴ5 
(63 ΟΩΥ ἴο [πὸ Ῥεπίδιθιςοἢ 15 ϑυςἢ (Πδΐ 
δανοῖϑθα ΟΠ ΠΟΙ ἢᾶς ἔουπμα ὯῸ ἐβοᾶρα 
θυΐ 1 βδυρ (δὶ (6 δυῖῃοῦ οἵ Γ᾽ οϑῆσνα 
ταιιϑὲ αἷϑο αν Ὀδθη τῃ6 διιίῃοσ οὗ τὴ 6 
Ῥοηϊδίθυς, οὐ (ρεῖπαρβ “πα ἴπαὶ τῇς 
Βοοῖκ οὗ οβῆυδ νδβ ἃ γεοθηϊ ρτοάποιοη 
δε τῆς σης οἵ [δ Κίηρβ οἵ οὗ ἴῃς σδρ- 

αὐ 5 “δοοῖ ὁ ἡμάσες 15. οὔ ἃ βδογβενμαΐ 
Δαρταςηῖαυ ΟἸΔτΔΟίου ἀεβο ἱηρ ἃ ἀ]5- 

οτάεγοα σομάϊτίοη οὗ βοοϊεῖγ, δπὰ (ἢ6 
Ὠδίιγα οὗ 115 ΠΙΒΙΟΥΥ 15 50 ἢ 85 ἴο 64]] 
ἰοσῖῃ Ὀαϊ ἔενν γείεγεποαβ ἴο [Π6 ΒΙΒΙΟΓΥ ΟΥ 
τῃ6 ἰαννβ οὗ Μοβθβ. Τῆς Βοοκ, ποννοσ, 
ΔρΡΘδΥβ ἴῃ ἴῃς ἢἤτβι ρ]δοβ ἴο θὲ ἃ οἽοη- 
Ὠηυδίίοη οὗ τῇς Ὠιβίοτυ οὗ 15τ86] ἔτοπὶ 
ἴῃ6 ἀεαῖῃ οἵ Τοβῆυα, ἀπ 50 ἱβογουρη)Υ 
Ἰοίΐηβ οὐ ἴο ἴῃ6 Βοοκ οἵ [οβϑῆμπα, ἴπαϊ κἴ 
δῇ Ὠαγάϊν Ὀ6 δχρ]αϊπεα ὄχοερῖ οὔ {πῸ 
Ὀε]οΥ τῆδῖ τὰ6 Βοοκ οὗ [οϑῆυα νὰ5 ψτῖ- 
ἴδῃ Ὀείοτε [ἴ (566 (ἢ. 1. 1. 5646. 1]. 6---8). 
ΤῊΝ ἰαννβ οὗ Μοβϑϑβ, δηὰ (οά᾿ β σοτῃηδηά- 
τηθηΐβ ΟΥ̓ ΠΙΠΏ, 566 ἴο Ὀ6 ΓΕΑ ΌΘΏΙΙΥ το- 
ἔοιτεα ἴο (566 11. 1, 2, 3) 11, 12, 20; Υἱ. 
8-το; χχ. ό, 2, 13. (ρ. εις. χῆϊ, ς; 
ΧΧΙΝ, 21). γγε ἤπὰ ἴῃς βαπιε οσαϊπαποεβ 
Οὐ Ἰανγ Πα ὙΥΟΥΒΏΙΡ ἃ5 ἅΓ6 Ὀγεβοτ θεὰ ἴῃ 
ἴῃῆ6 Ῥεηίαϊοιςοῃ δηᾶ οὐδεν ἴὴ Τοβῆλϊᾶ. 
Τῆυβ Τ᾿ υὐδῇ ἢδ5 [6 ῥγε- ΘΠ Πσ 6 ΔΠΊΟηΡ 
1ῃ6 {065 δηὰ ἴῃς ομϊεῖ οογτημηαπὰ (Ἰυάρ. 
᾿.. 2; χχ. 18, (ρ. Οξδη. χὶχ. 8; Νυπι. 1]. 2, 
Χ, 14). τῆς οἢῆςς οὗ Τυάρο, γΥ ΠΙΟἢ ΠοΙδ 
ἌΡΡΘαΙΒ 50 σοηΒΡΙ ΟΠ ΟΌ ΒΥ, σΟΙΤΟΒΡΟΠας 
νὰ ας Μοβοβ μά 5αἱὰ ἴῃ Ὠδαυῖ. χν]]. 
9. Τρ ΤὨροογδξο σμαγδοίοσ οὗ {π6 ἢδ- 
ΟΠ 15 ΠΥ τεσορῃ!ζεα Ὀγ ΟἸάεξοτι, ῆο 
ταίι565 ἴο Ὀ6 Κιηρ (Ἰυάρ. ν]}]. 22), ἴῃ δο- 
οοσάδηςα ἢ τῃ6 βαγίηρθ οὗ Μοβθι 
(Εχ. χῖχ. σ, 6; ᾿δαῖ, χν]. 14, 20 ; ΧΧΧΙΙΙ. 
5). ΤἼς Ταρεγηδο]θο 15 511}}}, ἃ5 5βεῖ ὉΡ ΌγΚ 
Τοβῆυα, δἱ 58} ἢ (Ταρ. χνῆ!. 21). Ιὴ 
οᾶ586 οὗ ἀδῆρεσ νὰ πα [τἢ6 5γδδ 65 
δοϊηρ ἴο αϑὶς σουηβεὶ οὗ τῆς 1ιοτά, ρῥτο- 
ὈαὈὶν Ὀγ ἴῃς ΗΠΡΏ ργθϑὲ ἢ ὕπτῃ ἀπαὰ 
“ΓΒυπηηη (1 ἀρ. χχ. 22. ΟΡ. Ἐχ. χχνῃ!. 
230; Νυπι. ΧΧΝἹ. 21): Δηαἀ δρδίη δίϊεσ 
ἀείθαὶ ψὰ δηὰ [ἢεπῈ ρσοίϊηρ ὕἃρ ἴο ἴδε 
ἤοιβε οὗ ἴῃ6 Τιοτά, νϑορίηρ δηά ἰδβδιηνς 
δηά οἤεπηρ τΠεγὰ θυτηΐ οἴ ΠῊΡ5 ΔΠ4 58- 
ΟΠΠἤσε5 ἴῃ σΟΠΙΟΠΏΪΥ τ δας, χὶϊ. ς ; 
ἴογ δπαυϊσιηρ οὗ ἴῃς 1,οτὰ ὈΥ τηθδηῃβ οὗ 
ῬΠΠΘἤα5, ἴΠ6 βοὴ οὗ ΕἸθαζαῦ, ἴῃ 6 850ῃ 
οὗ Ααγοῃ, {με ΗἸΡῊ ῥπεϑῖ, ἴῃ ἴΠ6 ῥτγα- 
56ης6 οὗ (ἢ6 αὐ οὗ [Π6 (ονοηδηι οἵ οα 
([{πᾶρ΄. χχ. 26---28). Τῆς ΕΡἢοά 15 511} 
[ῃ86 Ρῥθβιν ρατπηθηῖ, δηα 50 ποηουγοά 
8ἃ5 ἴο Ὀεοοπης δῃ οὈ]εςῖ οὗ ἸἀοἸδῖτγ (Ἰπάρ. 
Ὑ}}}. 27; ΧΥ]. δ; ΧΡ". 14---ξ.7)ῦ}ὲ.. ΤῊς 
1, να 5, ἀἸβρεσθαα δρουΐ [η6 {065 δηὰ 
ΟἸΕ65, ΔΡΡΘΑΣ 85 ἴῃ6 οὔἱν Ἰοριπηδίθ μγ]- 
Ὠϊσίε 5 οὗ γα] ρίοη, 50 [δι 1ΠΘΙΓ ΒΈΎν 65 
ΓΘ βΒοιρῆϊζ δνθὴ Ἃοσ Ἰἀο]δίγοιι5 ἡ ΌΓΘὮΙΡ 
(Ἰυάᾶρ. χνιῖ. γ-ττι; Χίχ. 1, 2). ΟἸτουτ- 
αἰδίοη ἀἰβαηρι βηθα [ῃ6 5γαθ] τα [ΤΌΤ 
τὴῆ6. πειρῃρθουπηρς {ΠῸ65. (Τυαρ. χὶν. 3; 
χν. 18). 
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ΤΠΕεΓα ἅτ πα ογοῦβ ἢ δίοσι δὶ τοίοσ- 
ΘΏσΘς ἴῃ [πᾶρὲ5 ἴο τῆς {Δεῖς τεοοσαθη 
ἴθ ἴῃς Ῥεηίδίθυοῃ (4. ς. 1. τό, 20, 23; 
1, ΙΟ; νἱ]. 13). Ἐβρθοία Υ [παρ΄ ΧΙ. 
15---27 15 ἃ σοηγμίεῖα δριίομηα οὗ Νυπι. 
ΧΧ, χχὶ. ὍΤΠς Ἰδηριιδρα 15 ΓΕ] ΠΕ Ὀοτ- 
τονδα ἴῃ ρτεαῖ ἄδρταα ἔγοτῃ [Π6 ἰδηρσιαρα 
οὗ ἴῃς Ῥεπίαδίθισῃ (σοτηρατε Τυαρ. 1}. 
1--232 ΜΠ Εχ. χχ. α; χχχῖν. 13; [,δν.Ψ 
ΧΧΥ]. 12---τῦ, 26; Ναιπι. Χχχὶ, 12; ει, 
Υ}}. 2, 5, 16; Ιχ. 18; ΧΙ, 3; χν]!. 2; ΧΧΧΙ. 
16; ἀῃα ἴῃ ἴῃς ϑοηρ οὗ Ὠδροσδῇ, Ππάρ᾿ ν. 
σοΙραΓα νυν. 4, 5 ΜΠ ευϊ. ΧΧΧΙΙ. 2; 
ν. 8 ψ ἢ θυ. ΧΧΧΙΙ, 17. 

Ιῃ τὴς υπηβοιθδα ςἴαῖα οὗ ἴῃ 6 σου 
ἀυπηρ ἰἢ6 τοῖρηβ οὗ τηοϑβὲ οἵ [6 Ἰυπάρεϑ 
1ϊ 15 ΟἿΪΥ πδίυταὶ ἴο Ἔχρθοϊ [πδΐ {πῃ 6 γα 
νου] 6 5οπγ6 ἀδραγίιγα ἔγοτῃ (ἢΠ6 βἰσιοῖ 
οΟὔϑούνδῆοθ οὗ [ἢ ἰαΐ : Ὀυΐϊ (Π6 ἰδοῖβ 
ΔΌονΘ τοίοιτεα ἴο ἅἃγὸ σοῃϑιϑίθηϊ ΟὨΪΥ͂ 
ΜΠ της Ὀ6 6 Γ τὲ τ[ῃ6 ἀνθηῖβ δηά οταὶ- 
ΠδΏσΘ5 οὗ (ῃς Ῥεηϊαίθυοἢ μά ρῥτεοθαθα 
ἴῃς Ὠιδίοτυ δηά ψεῦα Κπόνῃ ἴο {Π6 δοίουβ 
Δηα νυ ῖοῖβ οὗ [Π6 ΒοΟΚ οἵ Τπᾶρα5. " 

7ἦ4 Πο»» ὁ ϑανιμί, Ἡδτεα ἀρϑὶῃ 
ΜΘ πιοοΐ ἔγοῃ τῆς ἤχει νι τῆς οτά!- 
ὭΔΏΘΕΒ οὗ ἴῃῆ6 1ᾶν δηδ τῇς ἢϊβίοσυ οὗ 
ἴ[ῃ6 Ῥροηϊαϊδυοῃς, τείοεσγθα ἴο, στεοορπζοά 
Δηα δοίεά οῃ. 

ὟΥ 6 πηδεῖ δὲ οὔσθ σῇ ΕἸΣ, τὰς ΗΠΙΡῃ 
ΠΡΙοβὶ οὗ ἴπΠ6 τὰς οἵ ἄδτγοῃ, τπουρῇ οὗ 
τῆς. Ὠουβε οὗ 1Ιμαῖηαγ (1 (ἢγ. χχὶν. 2. 
ΟΡ. 2 5. νι]. 17; τ Κ᾿ "|. 27}; δηὰ ἢϊ5 
ΒΟΉ 5᾽ ΜΊΟΚΘΟΠ655 15 γο αι ἢ τῃ6 τῆγοαῖ 
οὗ Ρυῃιβηπηεηῖ, Π]8]|16ἀ 1 1ῃ6 σεῖρῃ οὗ 
ϑοϊοηοηῃ (1 Κ. 11. 27),  ὨΙΓἢ δυβίδ! 8 
(ῃς6 (στὰ οἱ (ἀοά᾽ 5. ῥσοόγηϊδα (Νυχη. Χχνυ. 
Ιο 544.) ἴα τῆς ΗἰἸρῆ ρποβιῃοοά 
Βῆου ]α ΤΟΠΊΔΙ]0 ἴῃ ἰἢ6 ἔδτγ οἵ Ἐ]ΘΑΖδτ. 
Τῇθ τἀ ΘγΏΔο]6 15 51} δὲ 5} ἢ, ΏΘΓΟ 
1 ψὰ8 ρ᾽ οΠδα Ὁ Ποϑῆυα (1 8. 11. 14, 
ἵν. 3}, ΡΓΟΌΔΟΪΥ βοιηθνηδί τόσα 5016] Ὁ 
χα τῃδῃ [( πα Ὀδϑη 1 ἴῃ6 ψ]]άθση 685, 
ΡῬοΓμΔΡ5 δοσοσαϊηρ ἴο ἴῃς τἀ ηἰοαὶ {1Δ- 
ἀϊοη 5 μανίηρ πον Ὀδσοτηθ “ἃ βἰπισίυγα 
οὗ ἰονν βδίοῃε ν4}}5. ὑν ἢ [η6 τοηΐ ἀγανῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴῃ6 ἴορ᾿᾽ (ϑίδηϊου “5. δηὰ Ῥ, ρ. 
233); 50 ἴΠδὶ [ἴ δά ΔρΡΡΑΥΘΠΕΥ ἃ ννᾶῖ- 
ἀεγα ἤου56 δἰἰδοῃϑά ἴο ᾿ξ, ἤογα ϑαγαῖιεὶ 
βίερι', Τῆς ἰαπὶρ θυγῃβ ἴῃ 1 δοοοτγάϊηρ 

1 ΤΏΘ οὐ]εςιίοη ((οἱεηβο, Ρί. Υ. ρ. 97) ἴπ8’ 
ἴῃς Ταῦεγηδοὶς οουά ποῖ Ὀε ἴῃς ἰαυόγηδοὶς οὗ 
ἴῃς ψ]άοῖτιθβο, θδοδαβο ἰὶ Δα “4 ἀοοτγ,᾽ 1 ϑδῃι. 
ἰϊ. 22. ἰδ γαῖ Γ βἰηχιίατ, ἢ να οὔϑεγνε (παὶ (᾿ς 
ὙΟΓβ ἴῃ ϑδπιθαὶ οἡ νης ἢ [6 οδ)]εοστίοη ἰ5 Ἰουπὰ- 
οὐ, “τς ψοιΐθη ἰπαὶ Δϑβοι]οὰ αἱ ἴῃς ἀοοσ οὗ 

ἴο ἴῃ οτάϊηδπος ἰῃ Εχοά. ΧΧΥΊ 20, 21; 
1,δν. χχὶν. 2, 3; τοι ρῇ οἰ ογ τπδῖ οτά!- 
ὭΔΏΟΘ Μγὰ5 ποῖ Ἰηϊογργεῖθα ἴο τηθδὴ τἢδέ 
(6 πρδῖ τῖρῃϊ Ὥσνεσ ρὸ οὔ, ΟΥ ἴΠ6 
σΔυθ ϑϑηθ55, ΨΏΙΟἢ δά σοτὴδ οἡ ἴῃ ΕἸ}ἢ5 
οἷά ρὲ δηά ἴἢ [ῃ6 αἰἸβοσγαθσεῆ ϑἰδίθ οὗ 
15:46], δὰ [ἰεῖ τῃδὶ ογάϊηδῃμοθ [41] Ἰπῖο 
ἄϊδιβε. Τῆς δικ οἵ ἴδε σονεηδηΐ 15 ἴῃ 
[η6 βδηοζιατγΥ δηᾷ ἰ5 δϑϊεοηθα [ἢ βαογοὰ 
ΒΥ] οὗ 1ἢ6 ρῥγέβϑθηςς οὗ Οσοά (1: 5. 
ἷν. 3, 4, 18, 21, 22; ν. 3, 4, 6, 7; ν]. 10). 
Τῆς ΠΟΛ ΡΙπῚ τὸ ἴἤοσο, δηᾶ ἴ[Π6 ΤΟΕΡ 
οὗ Ποϑβῖβ 15 βΒρόκβδὴ οὗ ἂβ ἀνε] ηρς Ὀοίνθθη 
[6 ΟΒεσαρια (1 8. ἰν. 4. ὙΤΒεΓα 15 τῆς 
Δἰίασ, δηὰ [6 ἴῆσθηβθ, δηᾶ ἴ8ε Ἑρῃοά 
ογ ὈΥ ἴἢ6 ΗἸΡΏ ῥπαβὶ (1 5. 11. 28). 
Τῆς νατίουβ Κιπάς οὐ Μοβαὶς βδοσῆσαϑβ 
816 τείεσγεα ἴο: [η6 Ρυτγης-οἤσεπηρ (Οὐαἦ, 
1 8. χ. 8; χὶϊ. 9; χν. 22), [ῃες ψΠο]6 
Ῥυτγης-οεγηρ (αὐ, τ 5. νι. 9. Οοῃρ. 
Πουῖ. χχχἕ!!. 10), {πε ρεδος- οεπηρβ (5.ε- 
ἐαριΐγα, τ 8. χ. 8; Χὶ. 15; ΧΙ. 9. ΟΡ. 
Εχ. χχὶν 5), τῇς Ὀ]οΟαΥ βαοτῆος (ΖΖ- 
δα, τ 8. 11. 190), δηά 6 υῃϑ]οοάν οὗ 
εν (Δ πρηολαῖ, τ 8.0... 19; 1. 14; 
Χχν]. 19, ΤΠ δηϊηγ]5 Οἤθγεα ἴῃ βδοτί- 
ἤςο, 16 Ὀυ]ΠοοΚ (1 5. 1. 24, 25), ἴῃ6 
Ἰατηῦ (: 8. νἱῖ. 9), [η6 ΠΕΙΟῚ (1 8. χν!. 2), 
δΔηα τῃς τάῖὴ (ι 8. χν. 22), ἃῦβ ἴῃοϑὲ ὑγδ- 
βοιδδα τὴ ἴῃς 1,εντςα] οοάβ, ὍΤἢα 65- 
ῬΘΟΙ4] ουδβίομηβ οὔ τἢ6 5αστιδος δ᾽ ἀεά 
ἴο ἴῃ 18. 11. 12, ΕΓ ἴποβε ῥγοϑοσι θεά 
Ϊῃ [,6ν. νὶ. 6, 7; Νιυπὶ. χν"]. 8---τῖο, 25, 
22; Ὠρδιῖ. χυῇ!. σ 544.: Ὀαΐ [6 5058 οὗ 
ΕἸ1 Κπονν ποῖ [6 1, οτὰ, δηὰ 50 ψου]ά ποῖ 
δοκηον]εάρε ἴῃς οτάϊηδηςσε : (“ ΤῊΣ 5005 
οὗ ΕἸϊ...«Κηον ηοΐ τῆς 1,ογά, ΠΟΥ [ἴῃ6 οἵ- 
ἀϊῆδησςα οὗ [η6 ῥυιθδῖβ ἴῃ τοίδσσθηος ἴο 
[ὴ6 ῬδορΙ]Θ," 1 5. 11. 12, 13. Τῆς 1,6- 
ΥἹῖα5 ΔΙοῃε ψεγα ρειτηεἀ ἴο ΠδΔηά]6 [ἢ 6 
ΒϑογΘα ν6556}]5 δηα ἴο σόοῆνευ ἴῃς δκ οὗ 
ἴῃς Τιοτὰ (1 8. νὶ. 15). Η!βίομοδὶ ὄνθηῖβ 
ΔΙΘ Τοίειτοα το 85 σεϊαϊθδα ἴῃ ἴῃς Ῥεηΐδ- 
ἴδυςἢ ; δοοῦβ ροίηρ ἄονγῃ ἴο Ἐργρῖ, 
[Π6 ορργθϑϑίοῃ οὗ ἴῃ6 ρεορὶἜ ἴποτα δηά 
{ΠΕῚΓ ἀδ]νεζδηος ὈΥ ἴῃ6 Παπά οὗ Μοβθβ 
δηὦ Αδζοῃ (1 8. χὶ! 8), ἴῃη6 Ρῥΐαριιθβ5 οὗ 
Ἐργρὶ (1 8. ἱν. 8), αηὰ ἴ[ῃ6 ᾿νοηάετα οὗ 
τῆς Εχοάιυς (1: 8. νὶ]. 8), [ῃ6 Κιηάη 685 

ἴῃε ᾿ΔΌογηδοὶα οὗ ἴῃς οοηρτοραϊίοη,᾽᾿ ἂτὸ 1 γα ΠΥ 
ἃ αιοϊδίοη ἔγομῃ ἔχ. χχχν. 8, “6 οτΊἘῈ 85- 
ΒΘ] 1ησ, ὙΠΟ Δϑβο ]οα αἱ ἴῃ6 ἄοοτ οὗ ἴῃ6 
ἰὈετηδοὶε οὗ ἴῃς σοηρτεραίίοη." ΟΥ̓ οουτβε [ἢ 6 
ψογὰ ἴου ““ἀοογ᾽" (Π}8) ἰ5. ἃς ἀρρ]ίσαϊς ἴο ἃ 
ἴοηϊ ἀοοΥ ἃ5 ἴο ἃ ἤοιιϑε ἄοου ; δηὰ 5 σοῃϑί ΠΥ 
υϑεὰ οὗ ἴΠε ἀοοΥ οὗ ἴδ ἰδὈοτπαςὶα ἰὰ ἴμῈ Ῥεῆῃ- 
ἰδἰςιο ἢ. 
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ΒΘ ὉΥ τῆς Κοηϊίεβ ἴο 5786] ἴῃ τῃ8 
νΠ]άθτηθβ5 (1 5. χν. 6). 

Ἐνθη νεγῦδ] αιοίδοηβ ἔγομῃ [6 Ῥϑη- 
ταϊεσι ἢ ἃύὰ ροιηίδα οἵ, Ὅῇε τοίορχ- 
ΘΏΓσΘ ἰἴῇ 1 8.1}. 22 ἴο Εχ. χχχνϊ. 8, 5 
ὈΘΘῺ ἰγεααν σηθηποηθα, Τῆς Ρξορὶα 
5κ τὸ ἃ Κιίῃρ (1 5. νἱῖ. σ, 6), ἴῃ 
ἰαησυᾶρε ΜΏΙΟΝ δῆενδ (δαΐ ἴεν πδά 
18 νΕΙῪ ψοτγάβ οὔ Μοβεβ (θδαϊ. χν]!. 
14) ἴῃ [ΠΕ ῚῚ τηϊηάβ. ὙΠὲ ψογάβ οἵ 
1 5. Υἱῖ. 3. τὲ δυάθηῖγ τττεη ἢ 
ΔἸ]βίοη ἴο Ὠδαῖ. χνὶ. 19. Τῆδ οηἱΪγ ἰη- 
ςΟηϑβίβίθῃοῖθς ΜΉΘ ἈΡΡΘΑΓ ἃγα γεδα!]} 
ΧΡ ΟΔ0]6 Ὁγ ἴῃ6 Ρεου]ασ, υμϑοῖι] δα οοη- 
ἀϊθοη οὗ ἴῃε ἡδίοη ἰῇ ἴθ6 ἀδγβ οὗ 
ϑαϊῆσο! δηα [ἴῃὴ6 δαυὶγ ἀδγ5 οἵ ανιά. 
Ἐρδθοίδ!γ ἤδη ἴπ6 ἀτκ 5 1 ΟΔΡΌΝΙΥ 
Δηα ἔπεα νγᾶ5 ὯΟ ἰοῦροῦ ἴῃ 6 58οῦθα ῥζε- 
βδεῆςα οἱ Οοὰά δῖ ϑ8:)ο ἢ, ϑδι αὶ 5δΔης- 
ιἰοηδἀ τῃ6 οὔεγηρ οὗ βδοπῆσςε ἴῃ ΟΙΠΕΣ 
Ρααβ Ὀεϑιάς {6 Ταθεγηδοὶς (1 5. νἱἹὶ. 
17; Χ' 8; χνὶ, 2---). Βιυὲ Ἰηαδεα τῃς 
σοιηχηδηὰ ἴο βδοπῆςσα ΟὨΪΥ 1ῃ ἴἢ6 ρῥ]δοα 
ἴο ὃ6 οἰόβε ΟΥ̓ Οοἀὰ νᾶ5 ποῖ ὈΙηαϊηρ 
ἘΠῚ} τῃδὲ ρίαος βαὰ Ὀδεῃ Ἵἤόϑϑῃ, ν]ζΖ. 
Μίὼουηΐ Ζίοη, δηα ἴἢ6 ἰάΌθγηδοϊθ, ἴο Ὀ6 
δισοςο δα ὈΥ ἴη6 Τεηλρ]6, δα Ῥδθθὴ βεῖ 
ὉΡ ἴδετο. Τῇ αἸΠ ΟΠ ἴμαὶς ϑατμμοὶ 
ἃ Ἰονυῖῖο (1 (ἤτοη. νἱ. 22--- 28), Ὀιΐ ποῖ 
ἃ ῬΠδϑῖ, 5ῃου]α ΡῈ δα ἰο ἢᾶνε ϑ58.7]- 
δορὰ (ι 5. ᾿χ. 13}, 5 τεηηονεα, { νε σοη- 
δι ἀδσ ον του : γ [ξ 15 5βα] ἃ οὗ οἴθοῖβ, 
οὗ Ἰοβῆυα (ν1]. 20, 21} οἵ ϑαμὶ (1 5. χα. 
9. 10), οὗ ᾿αν!ὰ (2 5. χχῖν. 25), οὗ 5ο]ο- 
τοῦ (1 Κ. 1. 4), οὗ τὴ6 Ρεδορὶε (1 Κι. 1}. 
2), ἴῃαι {ΠῸῪ 5δοπδοεα, [Ὁ Ὀεϊηρ ἴῃ 8]] 
{π656 ολ565 ΔΡΡΑΓΟΏΣΥ υηαεοτεῖοοά ἴῃδΐ ἃ 
ῬΓΙδϑῖ νγὰ8 ὑγεβθηΐ ἴο ΟΥ̓ΘΥ ἴῃὴ6 5δοπῆσα 
(5ε6ε δυξ. ΧΥΙΣ, 3; 1 5. 1., 12; 1 Κ. Π|. 
1---4ὦ (ὐορ. 1 (ἤγσοη. χν]. 39, 40). 
Θασηθ6ὶ, 45 Ῥτόρἤεῖ δηά ῥγίησθ, ὈΪ6 5565 
116 5ϑογιῆοθ (1 5. 1χ. 132}: Ὀυϊ [Π6Ι6 15 
ΠΟ ἐνΙάεηος [δῖ ἢδ 5'εν τ. 1 ἢδ 56 Κν 
1ἴ, 51}}} [06 τῆδὴ ψῆο Ὀγουρῇϊ τῆς οἤξετ- 
16 ταὶ σαν ᾿ἴ, θυαϊ ἢ6 οουἹά ἠοῖ 5ρτη- 
Κ]6 τἢς Ὀ]οοα ου [ἢ 4ἰἴασ. 

ἼὮ15 ἰ5 δὴ ᾿τηροτίδηϊ ροὶηξϊ ἴῃ {Π6 ἢ15- 
ἸΟΙΎ οὗ [5ταθ], ϑυρροβίῃὴρ Μοβες ἴο ἢᾶνθ 
Ὀδοη τῆς δυΐπογ οἵ ἴῃς Ῥεηϊδίθυςῃ δηὰ 
{με ἰΔοῖβ τεοογάξα ἴῃ ἰἴ ἴο Ὀ6 Πιδβίουοδὶ, 
ὍῸ ἢᾶνε ΠΟΥ ἰουῃὰ )υ5ῖ ψγῃαῖ ψγα τρῆϊ 
Οχ ἴο πα. Τῇο ᾿ἰαπά οὗ (δηδδη ἰς 
ςοΟηαιϊιγοα ὈΥ 7οΟβῆπα, [με ᾿Ιδυϊεηδηὶ δηά 
διισσθϑϑοσ οὗ Μοβε5, γῆο δηἀδάνουζβ ἴο 65- 
{415} Ηϊ5 Ρεορὶε ἴῃ {Π6ὶγ ἤσθνν οι: Ποτηξηΐβ 
ΌΥ δηΐοτοϊηρ ὉΡοὴ ἴΠοη ἃ δίτιος οὔϑοσνυ- 

Δῃς6 οὗ 41} (η6 ογταϊηδηςαβ οἵ ἴῃς Μοϑβαὶς 
71ν. Αἴζοσ ἢ15 ἀδδίῃ, δηὰ ὄνθῆ ἀπυγης 
ἢ15 (ΔΠρ γεαῖθ, Μὰ πα [ἢς [βγδο 65 
ἀεμηγοσγαὶζεὰ ὈΥ Ἰοὴρ ϑγᾶγβ, δεῖ ης ᾿τὰ- 
ΡΟΓδοιγ ἀονῃ ἴο {ΠΕ ῚΓ οἷν} ἀι165 διά 
Ἰηδι τς] ΟΠ 5, δοκηον  αρίηρ, δπα ἴῃ ἰῃ6 
ταδίη, Ὀοῖὴ Θοο  6ϑ᾽αβίῖοδ}ν δηα ΡΟ] Δ] ]γ, 
δυϊάεξα ὈγΥ [Π6 ἰαννθ οὗ με Ῥεηϊαίευςῇ, 
γεῖ ψιπουΐ 84 βίσοηρ δηά δε δὰ ρονεσῃ- ἡ 
τηθηΐ ἴο δῃηίοτος {ΠΕῚΓ δίσιοῖ δηα σοηδίδηξ 
οὈβεγνάηοθ. ϑαγμμδὶ, ρσόρδεῖ, Κυάρα, δηὰ 
δἰτηοϑβί ρῥχιεϑῖ, θδοοπηθϑ δἱ ἰδηρσίῃ τ[ῃ6 οἢϊοέ 
Γα]εσ. Ηδ σοὨδι5ἴΘΏΓΠΥ διτ5 αἴ σΟΏ50]}- 
ἀδίηρ δῃὰ γοίοσγηρ ἴῃς βἴδία οἵ βοσιείγ. 
Το [Πϊ5 εηὰ, ᾿πΠουρἢ 6 ἀρραγε γ τα Κο8 
ὯΟ σἤδηρθα ἴῃ [πὲ 6β.δ Ὁ} 15ῃηθ ἃ ἡγοσβῃὶρ οὗ 
[ἢὩ6 σοι ΠΥ, ΠΟ. Ὠδα ἢοΐ ψιάεὶγ ἀ6- 
ρατίβα ἔτοπι ἰμαΐ ογάδι πε Ὀγ Μοβοβ, γεῖ 
Ὦδ6 δἰγνε5 ἴο Ὁπὴρ 411] ἴῃς. ογάϊηδηςθϑ 
Βοῖῃ οὗ Ομυτοἢ δπα δῖαϊθ Ῥδοκ ἴο σοη- 
[οσγ Υ ἢ [Π6 ᾿πϑυτατοπ5 οὗ ἰῃς Ῥεη- 
ταΐδιις ἢ. ΤῊ]5 15 γα σογίδίη, οἰ ῸΓ 
τῃαϊ ἢ ἰο]] ον (ἢ 656 15. ΠῚΟῚ 5 οὐ [Πδϊ 
ἢς ᾿Ἰηνεηϊθα ἤθη. Τῆς οἠἱΪγ στεοοσζὰ 6 
ἢάνα οὗ Πιπὶ δηὰ οἵ ἢ15 δοίβ ἰ5 ἴο ὃ 6 
ἰουπμα 15 ἰῃ6 ἢχβὲ ὈοοΟΚ οὶ θὰ ὈΥ ἢΪ5 
ὩΔΠη16. ΤὭεΓα σογίδιηὶΥυ ἢ6 ΔΡΡΘΔΙΒ ἃ5 ἃ 
(ΟἹ ΟΟΓ ποῖ ἃ5 δῇ ἰηνθηΐοσ ; δηὰ ἰῃ6 
ΒοοΟΚ οὗ [πᾶρ65, σῇ τηοβὶ οὗ [ἴῃς τηο- 
ἀβϑύη οὐ ςο5 δαάτηδ ἴο 6 δηςϊθηΐ, ἰδϑιδος 
ἴο τῇς οχιβίθηςα δηᾶ δυϊποῦῖν (που ρἢ 
αἵ ΠΠπ165 ἴο ἴῃ6 Ροριυ ΐαῦ πορίθοῦ) οὗ [6568 
ΟΥΙΏΔΉΟ65, ἃ5 τ Οἢ ἂ5 ἀο ἴῃ6 ὈοοΪκ5 οὗ 
ΘΆΤΏ. 6]. ὍΤΕ τϑάβοη, ΨΥ ἢδ 15 σμασροὰ 
νι 1ῃ6 ἱηνοηῖοη, 15 ἰῃδαΐ αἴζοσ ἔσῃ ἴΠ6 
ΤΊΔΙῚ ἴδοϊβ οὗ ἴῃ6 ὨΙδίοσυ αῃὰ ἴῃ6 ῥπη- 
ΟΙΡΑ] ἰαΐνε οὗ ἴῃς Ῥεηϊδίθις ἢ 'νεσα υἢ- 
ἀουθδίραϊν Κπονη, δηᾶ ἴἤοσα 15 16 υἱ- 
Τηοϑῖ ΔΏΧΙΕΙΥ οἡ [6 ρατγὶ οἵ [πΠ6 ΟΡ] οἴοτβ 
ἴο Ῥγονα ἴῃαϊ ἴμεν δὰ ποῖ δε Κπόνῃ 
Ὀείοσθ. Βιιῖ, Ὀθϑιάθς ψῃαῖ γα 5}4}} δη- 
ἀδάνοιῦτ ἴο 8ῆδθνν ῥσθβεηῖγ, νἱζ. ἰῃαῖ 
Θαγῖ6 1] οουἹὰ ἢοΐ Ἔχοθρί ὈΥ ἃ σηϊγαοὶθ 
Ὦανς ἰηνξοηϊοα τῆ6 ποι ττ]οῆς οὔ τἢρ 
1,Ἃνν, ἴη6 Ὠϊβίοτυ οἵ ϑδῶμεὶ ἰ5 ΨΠΟΙΥ 
Ἰποοῃϑιϑίθηϊ ἢ [ἢ6 ΤΏΘΟΥΥ τΠ4ΐ 6 ννᾶς 
ἃ ἰογροῦ, “]ὴ ἢϊ5 Πβίοτυ [ἢθτὲ 15 ἴοο 
ΤΠ Οἢ οὗ [Π6 Μοβαϑὶς εἰετηθηΐ ἴο ἀο ψιἢ- 
οὖ Μοβθβ δῃηὰ (6 Ῥεηίαϊθυςῇ, Πα 15 
ἴοο {{π|6 ἴο Ὀδίταν ἢ15 Ἰηϊθητοη ἴο ὑπηρ 
ἴῃς βγϑίθιῃ ἰμἴο ὑσογηηεησα." (δηλ, 
“Ῥεηϊδίθιςοῃ, 1. Ρ. 172.) Τῇς Ῥεηίδα- 
ἴουοἢ δπὰ τἢ6 Μοϑδὶς ϑγβίθιη 51:16} 1} 
ὑηαθη6 τἢ6 ΨΟ]6 Ὠἰβίοσυ οὐ ϑδῃλμεὶ ; 
Ὀαΐζ, ἴῃ 186 τηϊάϑι οἵ ἃ βξεηδσαὶ σα )εοτίοη 
ἴο 1ΐ, [6 γ6 ἅγὲ δὲ ᾿εαϑδὲ 506 ἀρρδαζϑηξ 
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ἀεραγίυγαβ ἴτοτλ 1, ΏΙΟ. ἀγα υἱίειγ ἴ᾿- 
οοηϑιβίθης τ ἢ τῃ6 Ὀε]εῇ {παι ϑδηλεὶ 
γγ»ὰβ 115 ἔοτρετ, [{ 15 ἴπογὰ : Ὀυϊ ἴ 15 
1Π6σα που ραταάθ οὐ ουβεογναίίοη. 

7: ἑγιες ΟἹ αυϊ σμα ϑοίο»ιολι. 

0. Ο 15 ῬδΙΠαΡρ5 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴο 
ΓΔΟ6 ΤΩΪΠυ ον [ἢ6 ΓΤΕΐδίθησοα ἴοὸ ἴῃ6 
Ῥρηϊαϊδυςος, απὰ τὰ6 οὔβογνδηςς οὗ ἰῃς 
1,νν οὗ Μοβεϑβ [ἢγουρῇ τΠ656 τοῖρῃβ. Τἢ6 
ἰλεῖς 46 [ῃ6 βδῃηβ 85 Ὀσίοσε; ἴῃ 1,6ν]- 
[104] ρδϑιμοοά, [86 τἀ Όόγηδο]α, (ἢ 6 ἀκ, 
[06 5Δογῆοθϑ, 41} ἃγα ἴΠ6 βδῃ)ε; Ὀυΐ [Π6Γ6 
ΔΥ6 ὕνο τῃϊηρε ἴο Ὀ6 οὈβεσνϑα ποῦν, ΨΏΙΟΝ 
ὑπηρ υ5 ἔτεβῃ ενϊάθηος οὗ τῇς δχὶβί- 
Θῆοα οὗ δπά ἴῃς τϑϑρθοῖ ραϊὰ ἴο, ἴῃ6 
Ῥεηίδίθυςς, δπὰ οἵ 16 δοςερίδηςα ὉῪ 
τῆς παίου οὗ [ῃ6 ογαηδηςα5 οὗ ἴῃ ΤΑΡοΓ- 
ὩΔΕΪΘ6. 

1. ἴη θαναά νὰ αν ἢοΐ ΟἿΪ ἃ 
κίηρσ Ῥὰϊ 8ῃ δυΐῃμοτ. Α Ἰαῖρα πυγάθοῦ οὗ 
τῃ6 Ῥϑα]πὴ5 ἅτε 855] ΏΔΟΪΘ ἴο Ὠϊμη, Ἔἰ ΕΠ ΕΓ 
ἃ5 [ΠΕΣ δυΐῃοτ ΟΥ̓ ἃ5. ΠΕΣ ΘΟΙΏΡΙΪΕΓ. 
Νον [ἴ 15 ἴπι6, τὶ τῆς Ἰαῖοσ Ῥϑδὶ τη 
(Ξϑυοἢ δἂ5 ἴῃς γδιἢ, τοσίῃ, τοότῃ, 1361}) 
ἅτε τηυοἢ 116 Γ οὗἁ βίου! δ] Γαίης αβ ἴο 
τε Εχοάιι5 ἴδῃ ἴἢ6 ΘΠ ΠΟ, Ῥϑα]τη5, [ἢ 6 
Ῥβαϊτης οὗ Ὀδνα: Ὀυῖ ᾿ξ Μ1]1 Ὀ6 ἐουμά 
τη της ρΡαβϑίῃρ 8115] 05, δηα (ἢς 5111- 
ἸασιΥ οὗ Ὄχρσθβϑίοηβ δηᾶ βεηΐεησθϑ, ἃ- 
ΤΟ ηρ βου 65 ἴοὸ ανϊάδηϊ αιοίδ- 
ΓΙΟΏ5, 816 ἔα τόσο ανιιηάδηις ἴῃ ἰἢ6 
Ῥ54]πὴ5 οὗ αν. [Ι{ 15 ΠΠΠΡΟΒ5Ι0]86 ἴο 
οομραῖα ἴῃς [Ὁ] ον Πρ, ον θῃ ἴῃ ἴῃς Εηρ- 
5} Μειδίοη (δὰ ἴῃ τ[δ6 Ηεῦτενν 11 15 
τα Οἢ τῇογο ἀρραγθηῖ), του ὈεΙηρ σοῆ- 
νἱησεα {μ4ῖ ανιὰ δᾶ 1ῃ 5 τηϊηα τῃ6 
νόταςβ οὐ ἴῃ6 ᾿πουρῃι5 οὗ [ῃ6 δυίποσ οὗ 
ἴῃς Ῥεηίϊδίδυςῃ. 

Ῥς͵ 1. τ Οδη. ΧχΧχίχ. 2, 223. 
,» ἵν. 5 (ΗΞΘ". Ὠευΐζ. ΧΧΧΙ, 109. 
»ὔ. » 6 (ἢ. )). Νυῃ). νἱ. 26. 
» 11. 6, 7, 8. Όϑσῃ. 1. 26, 28. 
» ἼΧ ὙΖ2. ὅεη. ἰχ. 5. 
.», ἂν: Ἐ: Ἔχ. ΧΧΙΙ. 25, [,δν. ΧΧν. 

46. Ἐχ. ΧΧΙΙ. 8. 
δῦ. Χν]. 19. 

,»» ΧΥ]. 4. Ἐχ. ΧΧΙΪ. 12. 
ἀ. δὲ 8. Ὁ. Ὠδυϊ. χΧΧὶ!. 9. 
» ΧΟ]. 7. Ποαῖ. ΧΧΧΙΙ. ΣΟ. 
,», ΧΧΙν. 1. Ἐχ. ΧΙΧ. 5. Ὠδαϊ. ΧΟ 4. 
,» ΧΧΥῚ, 6. Εχ. ΧΧΧ, 10, 20. 
,»» ΧΧχ. Ἡδδάϊηρ. ευϊ. χχ. 5. 
», ὙΧΧΙΧ, 12. μεν. χχν. 23. 

Ἐς, Ιχν!]. ΟΘΣ1. Νυπ,. Χ, 35. 
ξ τδὲ 4. ρυῖ, ΧΧΧΙΣ, 26. 
381. Ἰὴ ὴ,, ἘΧ. ΧΙ. 21. 
ἧς: ΤΩ 8. Ἐχ. χιχ. τό. 
"ων ἘᾺ; Ὅδυξ. ΧΧΧΙΙ, 2. 
,», ΙΧχχνῖ. 8. Ἔχ, χν. 11. 
τὸς ἴα, 18: Ἐχ. χχχῖν. 6. 
» 6111. 17, 18. Ἐχ. χχιό. Ὠδυῖον!, 9. 

σσεηῃ. χὶν. 18. 
Εχ, χχχ. 25, 20. 

2) ΟΧ. 4: 

» ΟΧΧΧΙΙΙ. 2. 

2. ἴῃ ϑοϊοϊηοῃ ΜῈ ἤᾶνε αἶβο ἃ τογὰὶ 
δυΐηοσ. Ηἰ5 ἰδηριαρθ, Ὠοννανοσ, 15 ποῖ 
50 ΤΙ ΠΟἢ ραηοίσαϊεα ἢ (6 Ἰαηριυάαρα οἵ 
τῃ6 Ῥεηῃίαϊου ἢ 85 15 ἴῃαὶ οἵ αν. [1η- 
ἀεβά ἴῃς δίαυσε οἱ ἢ15 τ ηρβ, ὨΙΟἢ ἀγα 
ΤΟΒΕΪΥ ΡΥΟνΟΙΌ5 ΟΥ Δρορῃίμερτηβ, ἀοα5 
ποῖ δα οὗ του οἢ τοίδγθηοθ ἴο δαυίοσ 
ΨΟΓΚ5. Υεῖ, ἐνθὴ 850, ἤθσο ἰῃ6 βυθ)]εοὶ 
Ἰεδάς ἴο 1ἴ, γα ΤΏΔΥ ἴτᾶσα 8η δον άθηϊ 80- 
αυδιηΐδησα ψΠ [Π6 Ἰαηριαρα οἵ Μοβεϑβ. 
566. ΙῸΓ Ἰηβίδῃος (δὲ τηϊγτὰ Τμαρῖοσ οὗ 
ῬτογεΓΌ5, ΨΠΕΤΕ ν. 3 ἈρρααΙς ἴο 4Π᾿π|άς ἴο 
Εχ. ΧΧΙΙ. 9, Πδυῖ, νὰ. α; ν. 9 ἴο ἔχ. χχὶϊ. 
20, θδυὲ Χχν]. 2; Κν. 12 ἴο Ποῦ. ν}}]. σ᾿; 
ν. 18 ἴο ὅξῃ. 1). 9. Μδηγ οἴμοι ρῆγαβθϑ 
ἴη ἴῃ6 Ῥτονεσὺβ δῖα Ὀοιτονγαὰ αἰγθοῖὶν 
ἔτουπῃ ἴῃς Ῥεηϊδίθυςἢ. Τῆι ᾿η Ρτον. Χ. 18, 
“Ἠ2Φ [δεῖ υἰζογεῖῃ βἰδηάο," 15 ἃ Ηοῦτον 
ΡὮγαβα οὗ ρθου ΠδΓ 5 σηϊποδηοθ ΟσΟυ Τρ; 
ΟΪΥ Ποῖα δῃα Ναῃι. ΧΙ. 232; χῖν. 26, 27; 
[ὴ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊ5 ἢ Ῥτον. Χ, 1; ΧΧ. 10, 23; 
τα ἴκθὴ ΠΌΤΩ ἴη6 γεν ψογάς οὗ [,6ν. 
χΧῖχ, 26; Ὠδιϊΐ. χχν. 12. Τῇ ψοχζάς οὗ 
Χ). 13; ΧΧ. 10, “1ῃε (ΑἸ δαγοσ" (6 ΓΑ] Ὺ 
“Ὡς τῃαϊ νάϊ κεῖ Ὀεϊηρ ἃ ἰ4]ρατοτγ᾽), 
416 ἴακϑὴ ΠΌΤ 1 δ6ν. χῖχ. 16, “ΤΏοι 9ῃδ]ῖ 
Ὠοΐῖ ΡῸ ὕῦ δῃὰ ἄοψῃ ἃς ἃ 8] ορθδσοσ," 
ππ “ὙὝΠοΙ 5ῃδ]ὲ ποῖ νὰ] κ Ὀεϊηρ ἃ ἴα]6- 
Ὀθδσοσ.» 

Βυξ ἰῃδξ ψ ΠΟ 5ρΘοῖα ἢν σοπηθδοῖς 
ϑοϊοπγηοη ψ ἢ ἴῃ 6 Ὠδίοτγ οὗ ἴῃς Εχοαι, 
15 ἴ1ῃαἴ ἢ6 νὰ5 ἴπ6 Ὀυ]]άογ οὗ ἴῃς Τειηρ]ο. 
Νον ἴἢ6 ΤΘΙΡΙΕ 15 ἃ ἄχεα δηὰ βηϊαγροα 
Ταρογηδοὶθ. ΑἹ] της Ῥγοροσίοῃβ οἵ ἴῃ 6 
ΤΑΌΘΓΏΔΟ]6 ΔΓΘ ΟΔΥΘΑΙΥ τειαϊηθά, Ὀυζ 
(ὴ6 51Ζ6 15 ἜΧΔΟΙΪγ ἀουδ]εά. ΑἹ] τἢ6 
Ἰηϑιπισλθηῖς δηὰ [ἢ6 βδοιθα νϑ556]5 δΔ.6 
[ῃ6 βάτηθ, Θχοθρῖ {παᾶἴ [ΠΟΥ 4Γ6 τηδρηῆθά. 
Νοῖίπιηρ τηδίεγια] 15 δἰτοσθᾶ, ὄχοορὲ {παῖ 
τῇς ΤοΡΪ6 15 ἃ βίτπισζυτε οὗ βίοῃθ, ἢ 1]5ῖ 
τὴς ΤΑῦοι 4016 νγὰ5 ἃ ἴθηΐ οονογεὰ σι] ἢ 
δΚΙη; δηα ἴῃ ἴῃ6 ΤερΙ6 ἴἤθγα 15 τηαρ- 
Ὠἰδοοησο, ἩΠοῖθας ἴῃ [6 ΤΑΡογηδο]ο, 
Ὡοϊ Πϑιδηἀίηρσ [Π6 ροϊὰ δηὰ δπιρτοϊά- 
ΕΥγ, ἴμ6γτῈ ὰ5 σου ραγδίνςε 5 ΠΡ ΟΙ Υ. 
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Μτ Ἐεγρυββου, ἴῃ 6 806 ψῖοσ οὗ 16 
Διί οϊς 7ζὄ"ιρίς ἴὰ ϑυα5 “ Ὠιοῖ. οὗ τὰς 
ΒΙΌ]6,, μὰς βῆοννῃ ΨῈ στοαὶ οἰ Δ ΤΙ 6 85, 
ἴῆδι τῃ6 ρῥσοροσίοηβ δηᾶ ἼἽοῃϑβίσυςίοη οὗ 
τὴς Ταθογηδοῖὶθ ΟῚῈ ἴμοβα οὗ ἃ ἴεηῖ, 
τηοϑβί δαιασα]ν βιμιεα ἔοσ 115 ρυγροβα [ἢ 
[ὴ6 νἱάρτπιθϑβ, βανὶὴρ ΘΥΘΙΥ τααδιῖ8 
ὙΠΙοἢ ἃ Ταης-[ερὶ 6 οὐρῆϊ ἴο ᾶνθ. 11 
15 ἃ δίτοηρ ριοοῦ οἵ [ἢ6 τενεγεῆσα 1ἢ 
ὙὮὨ]Οἢ ϑοϊοσιοῃ μ6] ἃ ἴΠπ6 ΟΠ ρΊηΔ] ραΐζεγῃ, 
[μδαἱ πα δηᾶ ἢϊ5 διοῃθοῖς βῃου ἃ ἤἢανε 
580 ΟἸοΟΞΕΙΥ ἱταιαϊοὰ τε Τεπὶ ἴῃ {ΠΕῚΓ 
δγεείὶου οὗ ἃ βίοῃς Τεπρ]6. ἴὔη]655 1ῃ6 
Τοπὶ δπά δ4]] 115 δοσοπιραῃϊτηθηΐβ πδὰ 
εχιϑιθα δηὰ Ὀδθὴ ἀδβοδεά, τ[ῃς6 ΤΕΠΊΡ]6 
οὗ ϑοϊοσηωοῃ ψοιἹὰ ἤν Ὀδθη αἰμηοβῖ 
᾿προσ551016. Νὸ οπὲ ψουἹὰ ἢάνε Βουρῃϊ 
οὗ υ]άϊηρσ ἃ μουδε ψ ἢ 41} [ἢ6 ῥτόροτῖ- 
τοη5 οὗ ἃ ᾿ἰθηΐ, Ἄχοθρῖ ἴο ρετρεϊυαίϊα [Πη6 
τοϊαϊίοη οὗ ἴῃ ἤουδα ἴο ἴΠ6 ἴθπηῖ, ἴῃς Ταπι- 
Ὀ]ε᾽5 Δῃοαϑίσαὶ τρῃῖβ ἴῃ ἴῃ6 ΤΑΡΘΓΏΔΟΪδ. 
Ιη τῆς νογάβ οἵ Ενδὶά, “Ὑμε Τερ]6 οὗ 
δοϊογαοῃ :ἴβε]ῖ, που ῃβδίδηάϊηρ 4}} 115 
βρ᾿οηάουγ δηὰ [15 Ἐχραηεα Ῥγορου 8, 
5ῆεννϑ 1[561{ ἴο Ὀ6 ΟΠΪ]Ὺ ἃ ἴδηΐ οἡ ἃ ἰᾶτβα 
5808|6, ἰΠου σῇ Ὧο ἸΟΏΡΟΙ Ροτσίδ Ὁ ]6.᾽" 

7316 Ζυϊδρί ζίηραο71. 

Αἴοῦ ἴῃς βερασδαίίοῃ οἵ ἴπ6 ἴδῃ {Π065 
ἔτουλ Γ υἀδῃ, ᾿πουρὴ [ἢς6 ψουβῆρ οὗ ἴῃ6 
ἴτε (οα νψὰβ ῥσγϑβεσνεα οἱῪ ἴῃ [πάδῆῇ, 
δηά Ἰἀο]ΔίτΥ ρῥγεναιεά ἴῃ [5τα6], [ΠΕ͵6 15 
511}1 Ἔνιάδησς τῃδϊ ἴῃ θοῇ Κιηράοπηβ ἴῃ 6 
Ῥρϑηϊαϊοιοἢ ννὰ5 δοκηον]θαροα, Ὀοϊῃ ἃ5 ἃ 
Ηἰσίοιυ δηά ἃ ἰασ0. [1ἢ Τυἀδῃ, να δηὰ 
τῆς ΒοοΚ οὗ ἴδ6 1ᾷνν οὗ τῆς 1,ογὰ 
ιι564 ἂς ἴῃ ρτϑαΐ ἰδχί-οοΚ ἔοσ [θδοδιηρ 
τῆς Ρεορὶς ἴῃ ἴδε τεῖρῃ οὗ [εῃοβῃαρῃαῖ 
(Σ (τοη. χνἱ. 9). [ἢ δηοίδογ τεῖρῃ ἴῃς 
Κιηρ, {02Ζί4ἢ, νϑηΐιγεβ ἴο ΟΠἾΘΙ ΙΠοΘη56 
ΠΟΠΙΓΑΥΥ ἴο πε Τὰν (Νύτη. χνὶ. 1 544.), 
84 ἢδ6 15 50 ΠΟ Κη ΜΠ ἸΘΡΓΟΘΥ ἃ5 ἃ 
ῬαΠΙῃπιθηξς (2 (Ὠτοη. Χχνὶ. 106---21). 
ἩξεΖεκιδῇῃ, ἃ ρτεαῖ τείοσῃθσ ἴῃ [υήδῇ, 
1η50π|ῖ65 4}1} ἢϊ5 γείοστηβ Οὔ ῬΠΏΟΙΡΙ65 
ΒΊΠΟΙΥ δοοογάϊηρ ἢ [ἢ6 ἰαΐνν οὗ [ἴῃς 
Ῥεηίδίθιοῃ, δηὰ 15 βρϑοί!Υ ποῖθα ἃ5 
Βανιηρ “Κερί 4}} τῆς σοτηπ)δηστηθη (8, 
ψηϊοἢ τ[ῃ6 1οτά οομητηαηὐθδα Μοβεβ.; 
2 Κ. χυἱ!. 6. Τὸ δὶ ἄδγ μαὰ ἀεβοεμαβά 

{4 νη γα] 6 σταὶς οὗ τῃ6 ν] θη 6 55 
“ΖΦ [ἢ6 ὈτάΖθ βεροηΐ ῆϊοἢ Μοβος δὰ 
ταδαο." ΤΏΉςΣ Βομοὺγ ραϊά ἴο 1ἴ οἸΘΑΙν 
Ῥτονεϑ [δε δοσερίδῃοβ οἔ 115 Πἰδίοιγ ὈΥ [Π6 
εἐπῖ58 ΡΘΟΡΙ6: Ὀαυϊ, θεσᾶιδ5ε 1η4ὲ Βοηουγ 

μαά τθὴ Ὀδοοίης ὄχοϑϑϑῖνο, ΗΘζΖοκιδὴ 
ἴῃ ἢϊ5 ἀγάφηϊ Ζθαὶ ἴῸΓ ρυ ΠΥ οὗἨ ψΟσϑὨρ 
ὕγχακα τ ἰῇ ῥίεοθβ, 2 Κ. χνὶ!. 4. Ὑὲ 
ἴατγη ἴο {πε Κιηράοιῃ οἵ [5τ46]. [το οδῃ) 
15 ψατηθα Ὁγ Αἢ]) Δ} τῃ6 Ῥτορδῃεῖ (δὶ ἢς 
5ῃοι]ά Κααρ ἴΠ6 βίδτιϊθ5. δηά σοϊητηδηά- 
τηεηΐβ οὗ σοα (1 Κ. χι. 38), αν! θην [ἢ 6 
Μ6}1-Κπόν βίδίαϊο5 Δηα σοϊῃσηδηατηθῃϊ5 
οὗ ἰῆς ἰαγσ. ὙΝΆΘΩ, ᾿Ἰηϑιθαὰ οὗ ἀοϊηρ 50, 
ἢ6 βεάμοεβ ἴῃς Ῥδορὶα ἴο Ιἀο]δίγυ, 1ἴ 15 
511} ΜῈ τείδύεησς ἴο ἴῃς Πἰβίοιγυ οὗ ἴῃ 8 
Εχοάιι5, “Βεμοϊά (γ ροάβ, Ο [ϑγδεὶ, 
ΠΟ Ὀτοῦρῃς ἴῃδ6 ὕρ ουΐ οἵ [πε Ἰαηὰ οὗ 
Ἐρυρὶ," 1 Κ'. χὶι. 28. Τῆς νεῖγ ρΐδος οὗ 
Ὧϊ5 ψοσσΠΡ, ΒΕοΙμοῖ, νγὰ5 ῥγορδΌὶΥ οοη- 
βεοῖαϊθα ὈΥ ἴΠ6 ΒΙΒΙΟΥΥ͂ οὗ Ϊδοοῦ δηὰ [᾿ς 
ΔΡρδάγδηςς οὗ σοὰ ἴο ἢϊπὶ ἴπεσθ. Τῆς 
[εαβὶ δΔρροϊηϊεά 1 Κὶ. χιὶ. 22, 8 δὴ 
τη δτίοη οὗ [ἢ6 ἐδαδὲ οἵ Ταῦθγῃδο]αβ. 
ΤΠΟΌΡὮ 11 νγὰϑ Ἰη ἃ τηοηϊῇ ἠδνιβαὰ ἴῃ 
ἢ5 ΟΠ Ποαγς" (ν. 23), δηα ποῖ αἱ ἴπε 
[τς ἀξδοζεεά ἴῃ τμῈ 1δνν, γεῖ 'ἃ ννᾶβ 
ἘΚ υηϊο ἰἢς6 ἔδδοι ἴῃδι 15 ἴη [πα δῃ,᾿ 
δΔηα ογἀδιηδα οἡ ρυγροβε ἴο ρῥγενθηΐ ἴΠῈ 
ῬΕΟΡΙΪΘ ἔστοπι βοϊηρ ὉΡ “ἴο [6 5δοσιῆςε ἴῃ 
116 μοῦβα οὗ ἴῃ6 Τιοσὰ δὲ 6πιβα ει" 
(ν. 27). Τὴδ 1 νιῖοβ ἄρρθᾶσ ἴοὸ ἢᾶνα 
ΤΟΙ 64 (ΔΙ 11, δηὰ ἤδῆςε Τγοθοδίη 
15 ΟὈἸμεὰ ἴο πιᾶκα (ῃς Ἰονψεβὶ οἵ 1τῃ8 
Ῥθορὶα ῥὑγιεϑὶβ (ν. 21). ἧἥε παν ἤϑῖα 
ἴῃς οἰφαγαϑδὶ ἰθϑ ΠΊΟΩΥ͂ ἴο ἴῃ 6 οχὶϑίθῃσθ 
ΔΗ δυο οὗ ἴῃ6 1, ἀνε ἴῃ [Π6 
ἀοβοπρίίοη οὗ ἴῃς τηοβὶ βαρταηΐ Ὀσεᾶοὴ 
οὗ 1 

ΕὸΥ τῆς Πιβίοιυ οἵ [τῃ6 ϑβυσσθεαιηρ 
ΤΕΙΡΉΒ 1ἴ ΤΔῪ 5ιιῆϊοε ἰο ροϊηΐ δἰ Οἢ ἴο 
(ῃς [Ὁ] ον ηρ τοίεσεηοοβ ἴῃ ἴῃς ὈοΟΚϑ οὗ 
ΚΙηρϑ ἴο ἴῃς ἰαννβ οἵ ἴῃς Ῥεηίδίθιςβ. 

1: Κὶ χχί. 2 1ΟΤ,6ν. χχν. 22; ΝΌΤΩ. χχχνὶ. 8. 
,»» ΧΧΙ. 10 ἴο Ναη. χχχν. 0; Πευ, χν!!. 

6, γ; ΧΙΧ. 15. 
», ΧΧΙΙ. 17 ἴο ΝυτΩ. χχν]!. τό, 17. 

2 Κ. Π]. 20 ἴο ΕΧχ. ΧΧΙΧ. 38 5646. 
» ΝΣ τον. χχν. 30 ὅζο. 
» Υἱ. 18 ἴο Οξεη. ΧΙΧ. 11. 
», 2 [:ςῈΟ]ων. ΧΙ]. 46; Ναμχῃ. ν. 3. 

Βυΐ αἵ οἣβ Ρετοά ἴῃ {Πὶ8 ἰδίου τὸ 
δηὰ ἃ Ὀοάγ οἵ "]υβίτου5. Ῥτόορδὶβ νᾶσῃ- 
Ἰὴρ ἴῃ6. Ρθορὶς Ῥοίῃ οὗ πάλῃ δηὰ οἵ 
[5186] ΟΥ̓ ϑαϊηδγια. [1541δῃ, Ηοϑβθα, Απλοβ 
δῃὰ Μ|οδῆ, 41} ῥσορῃεβιθϑά ἀυτηρ ἴῃ 6 
ΓΕΙΡῺ5 ΟΥ ματΐ οὗ [ῃ6 τεῖρῃβ οἵ {2ΖίδὮ, 
7οίμαπι, ΑΖ δηὰ Ἡδζοκίδῃ, Κίηρϑ οὗ 
7]. ἀΔῃ. 15414}}᾿5 ργορῆδου ψὰ5 σομηδηδὰ 
ἴο Πυἀδῃ, ῬυΣ Απιος δῃὰ Μίοδιι ρῥχο- 
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Ῥμεοιθὰ ἴῃ Ὀοϊῃ Κιηράομης, ἀηα Ηοβθᾶ 
ὙΠΟΙΪΥ͂ ΟΥ ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ [ῃ6 Κιηράοιῃ οὗ 
15Γ86]. 

ΙῺ 411 ἴἢ686 Ῥσόορῇῃεῖβ ἴῇθσο ἂῦθ ἔτε- 
απόπῖὶ τείεγεησεϑβ ἴο (ἢ. 18νν,  Π]Οἢ ἴτε 
οἵ [ποῖ αἸβΈ ΠΓΕΥ Ὥδτὴδ (15. ν. 24; ΧΧΧ. 
ο; Ηοϑ. ἵν. 6; νι, 1; ΑἸ]Ο5 1. 4). 5614} 
56 6115 ἴο 5ρεᾶκ οὗἉ ᾿ξ δ5 “τῆς Βοοκ᾿" (οἢ. 
ΧΧΙΧ. 12), 51 ἃ5 Μοϑεϑβ ἢἰτη56][ 5ρθακϑ οὗ 
ἢ15 οὐ γεσογὰ ἃ5 “τπ6 Βοοῖ " (ἔχ. χνἹ]. 
14, 38:6 Αῦονε). Τῇδ ἐδηλ]ατν οὗ 1}}15 
δτεαῖ ρτορἢεῖ δηά ῥγοῦδοὶν οὗ ἢΪ5 Πθαγο β 
ΨΙΠ τὴς Ῥεηϊαίθιο ἢ ταν 6 566 ὈΥῪ 
σΟΠΊΡΑΓΙΩρΡ 15, 1. 1ο0--14 ΙΓ Εχ. χχχῖν. 
24; [.δν. 101,16; ν]. 14) 15; ΧΧΙΙ. ρα 5511). 
15. 11. 7, χχχὶ. τ Πθυῖ. χν. 16; [5. 1]. 
1:4 ψ τ Εχοά. χΧιϊ. σ, 26; 15. ν. 2Ζό νι ἢ 
Ὀδαῖ. χχν]. 40; 15. χΧΧ. τό, 17 ΜΈΓ [(δν. 
χχνὶ. 8; Ὠδυῖ. χχχὶ!. 20, χα. 

115, ΠΟ νοσ, τῦοσα ᾿πηροτγίδηϊ ἴΟσ ΟἿΓ 
Ῥγδβεηΐ ρύΓροβα ἴο ρᾶϑ5 οαἢ ἴο ἴἢ6 ΟἾΠΘΙ 
ἴἤγες Ῥτορῃεῖβ, ἃ5 [ΠΥ ῥσορμεϑιθα ἴῃ 
15τδϑὶ, ἀπ 50 {Π6ῚΓ σοίογεησες Μ}}} 5ῆθν, 
(Παἱ τῃ6 Ῥοηϊαϊδιςς, ΠΘΙΠΟΥΙ ἃ5 1,δἷν ΟΥ̓ 
ἃ5 ὨΙΞΙΟΤΥ, νγὰ5 55: πε 85 ἴῃ6 4515 οἵ 
{πι|τἢ ἀνθ ἴῃ Δρρθαὶϑβ ἴο ἴῃς δροβίαϊς δηὰ 
Ιἀοϊδίτους Κίηράοπι οὗ ΕΡὨΓΔΙΠΏ. 

Ιῃ Ηοϑβοα νὰ ἢδανβ 51:10} τείεσοησαβ 
5 ἴπθθε, “ὙΠΟΥ ἢᾶνα ἰἰδηβρτοϑβεα [ἢς 
σονφοηδηί κΚ Αἀδηχ" (μοῦ Κ“ἼἸΚ6 τηθη" ἃ5 
Αὐπῃοσιζεα Υ ευβο), Ηοϑβ. νὶ. 7. ]δςοῦ 
“τοοῖΚ ΠῚ Ὀτοῖμευ ὈγΥ ἴὰ6 ἢξςεὶ ἴῃ τῇς 
ΠΡ, δηα ὈΥ ἢ]5 5 ΓΘ ηρτῃ ἢς δα ΡΟΝΕΓ 
ΜΠ Οαοά: γοα, 6 δά ρόονεὺ ονεσ ἰῃ8 
ΔΏρΡΕΙ δηᾶὰ ργεναὶ δά, ἢς ψαρὶ δηὰ τηαὰθ 
ΒῸΡΡΙοΔοη αηΐο Ὠἰπι: ἢ6 ἔουπα ἢϊπὶ ἴῃ 
ΒΘΙΠ 61" ἅς. (Η.ο5. ΧΙΪ. 2, 4, [τὴς 41:5] 005 
Ῥοΐης ἴο ὅξη. χχν. 26; χχνἹ. 11; ΧΧΧΙΙ. 
24). κ΄}: 5Π4]] 5ίηρ [Π6.έ, ἃ5 1 ἴῃ6 ἀδγϑ8 
οὔ μεῦ γοῦίῃ, δηὰ 85 ἴῃ (Π6 ἀαν ἤδη 5Π6 
σδιηδ οι οὗ ἴῃς ἰαηά οὗ Ἐργρι" (11. 1.5}. 
“ 6 [546] νγὰβ ἃ μὰ, ἴδῃ 1 Ἰονεοά 
Ὠϊτ, ἀπ ο4]16ἀ τὴν 50η οἷ οὗ Εργρι" (χὶ. 
1, ΟΡ. ἔχ. ἵν. 22, 232). “1 ἢν ντιτῖθη 
ἴο δ τῃ6 ρτεαῖ {ηρ5 οὐ ΠῺῪ ἰαιν" 
(ν11}. 12). 

Ατἴηοβ βαγϑ, “1 Ῥγουρῃς γοὺ ᾧἃρ ἴῸΠῚ 
[6 Ιαηά οἵ Εργρί, δπὰ ᾿ἰδὰ γοὺι ἰογγ 
γεαῖβ ᾿Ὠγουρῇ τὴ6 ΜΠ] ΘΓΠ655, ἴο ΡΟ 55655 
τῆς ἰαηὰ οἵ [λ6 Απιοτῖς," (1). το, τῃς ἰαϑί 
ψοτβ Ὀδίηρ ἴῃ Δ᾽ Ππϑϊοη ἴο Οεη. χν. 16), 
“416 ψνῆΟ]6 (ἈΓΆΠΪΥ ἩὨΙΟἢ 1 Ὀτουρῆῖ ἂρ 
ἴτοσα ἴδ ἰαηάὰ οὗ Ἐργρι" (11. 1. Ηε 
Βρ64Κ8β οὗ “"ἴπε Βοσῃϑβ οὔ ἢ 6 δἰ ἰαγ᾽ (11. 14), 
ἴῃ δ᾽] ϑίοη ἴο Εχ. ΧΧΥ]. 2, ΧΧΧ, το, δηὰ 
1κν. ἵν. ἡ. Ηξ βρεαᾶκβ οὗ (ῃς Ναζαπῖθϑ 

ἹΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

(1. 11, 12), ]ο ἀουθῖ]655 βρύδηρβ οὐ 
οὗ τῆς οτάϊθαηθε ἰῇ Νιυηι. νἱ. 1---21. 
Ιὴ οὔάαρ. ἵν. 4, 5 6 ντῖεϑ, “ (οπιδ 
ἴο ΒΕ ΠΕ], δηὰ ἰγαῆβρτθϑϑ; αἱ ΟἸραὶ τηῦ]- 
ΠΡΙΥ ἰγδηβρτεβϑίοη ; δΔηα ὈΓῺΡ᾽ γΟυΓ 580Γ]- 
ἤσ65 ἜΝΘΙῪ τογηϊηβ, δηἀ γουγ {Π65 αἰτοῦ 
ἴῃγεβ γοατθ: δηὰ οὔεσ ἃ ϑβϑασσίῆοβ. οὗ 
{Παηκδρινίης ἢ ἰοανθη, δηα Ῥσοοϊδιτα 
δηά ρυὈ]Π5ἢ ἴῃς ἤδεν}}} οεπηρ5." ὙΠ ε58 
Δ] 5] οἢ 5 5ῆδιν δὴ 1πἰἰτηδῖθ δοαιαϊηϊδης 8 
ΜΠ τὴν οὗ τη6 1δντ οὶ [νν5. Οηδ 
1ῖ5 ἴο [ῃ6 σοητηυδὶ Ὀαυγη-οἤθγιηρ, Ν η1. 
ΧΧΝΠ. Αποῖμεσ ἴο ἴμ6 ἘπΠ6 ἴο ὺς ἰδ!ἃ 
ὉΡ δὲ {η6 εηὰ οἵ τῆγεα γραῖβ, Ὠ δι, χὶν. 
28; ΧΧΥν]. 132. Α (διτὰ ἴο ἴῃ6 ῥγοδιυοη 
ἴο στη ἰδάνϑη ἢ ἃ τηθαϊ-οἤετγιηρ ([ψεν. 
1. 11), ἀπά (ἢ6 δὀχοθρίίοη τηδίθ τῇ [ἢ6 
οδ56 οὗ ἃ {πη κ- οθεσίηρ, Εγα αἰγο ΠΟ 
15. ρίνθη ἴο οὔϊεσ υεβδιάθβ [6 υη]εανεπθα 
οΑΚΕ5 ]σοὸ δὴ οὔετγιηρ οἵ ἀαυφιεί Ὀτεδὰ 
(1μεν. νὶ!. 12, 12) ΑἥΑἕ ἐουσίῇ 8] βοῇ 15 
ἴο ἴ[η6 ἴγεθν}}} οἴεπηρ τηθδηϊὶοηδα [μον. 
ΧΧΙΙ. 18---21; [)ουϊ, ΧΙ. 6. Ιπάφοα 16 
ΔοσΌγαΟΥ οὗ ἀρστδεηθηΐ ἴῃ [Π]5 οὴς ῥρᾶ5- 
βαρ Κ'ΟΘ5 [ΔΓ ἴο ῥγονβ ἴῃαϊ (πὸ ἰδνν οὗ 
ΜΏΙΟἢ Απλος 5ροδκβ νὰ ἰάἀθητοα] νι 1 
τηδὶ ἡ ῃ]ο ἢ νγῈ ὭΟΥ ΡΟβ5655᾽. 

Μ|ιοδἢ τοίοιβ ἴο σδηθϑι5. “ὙΠΕ6Υ 5Π4]] 
ἸΙοκ (η6 ἀσδὶ κε μάς βεγρθηι" (Ὁ 33) (νἹ!. 
17), ἴῃ δἰυδίοη ἴο θη. 1. 14. Ηξε 
ΠιΘητ ο5 [6 ῬΓομλ565 ἴο ΑὈταματη δηὰ 
ἴο Ϊᾶσοῦ (ν|ϊ. 20). Ηε αἰϊιάε5 ἴο ἴῃς 
ὨΙβίοτυ οἵ ἴῃς Εχοσιι5 δηὰ οἵ ἴῃ6 Ὀοοκ 
οὗ Νυπλθεῖθ. “1 ὑσγουρῃξς {π66 ὑρ ουὐἱϊ 
οἵ τῆς ἰαπὰ οἵ Εργρῖ, δηὰ τεάβεῃςα ἴπες 
ουΐ οὗ {πὸ Ὠοιιδ6 οὗ βουνδηΐβ; δῃὰ 1 βεηΐ 
Ὀείοτα (66 Μοβοϑ, Αδζοῃ, δηὰ Μιτγίαμι. 
Ο ΤΥ ΡΘορΪΕ, Γοπλ τ ὈΘΥ ΟΝ παῖ ΒΑΔ 
Κίηρ οἵ Μοδὴ οοηβυϊῖεά, ἀπα νας Βαϊδδῃὶ 
τῆς. 5οὴ οὗ Βϑοῦ δῃφινογεὰ διη," ὅσ. (ΥἹ. 

4, 5). 
15 ᾿ξ ρΡοββιῦ]α τῃδὲ ἴπ656 ργορῃεῖβ, (Π 5 

βρεακίηρ, οὐ ἴῃ ρξϑορὶὲ ἁπιοὴρ ΒΟ ΠῚ 
[ΠῈΥ 5ροκβ, βῃουϊὰ ποῖ ἤαν δὰ τῃς 
ΒοΟΚΚ οὗ Μοβεβ Ὀείΐογε 1Πθ πὶ} 

71: γεΐωγι οὗ ,»51αἌ. 

Υε οοἵὴθ πον ἴο ἴῃς ἔπιε οἵ Τοεϊδῇ. 
η ἢΐβ τεῖΐρῃ ψα πᾶνε δρυηάδηϊ δνϊάθησα 
(αὶ 6 οτάϊηδηςθα οὐϑογνθά, ἤθη ἴῃ 6 
το 16 δὰ Ῥδδὴ ρυτδεά, νεγα ἴῃο56 οἵ 
[6 Μοβαῖὶς 1,ν»ν. ΤῊΣ Ῥδββονοσ ψὰ5 ἴδῃ 
ΠοΙ]ὰ υπΐο ἴῃς Ι,οτὰ αοά, 85 1ἴ νγὰβ5 ντιτθη 

1 Μεσδυΐ, “ Εχαταϊπαίίΐοπθ οὗ Βρ. Οοϊεξηςοῖ 
ὈΜου ες," Ρ. 183, Εἰϊτὰ Εἀϊάοῃ, 1863. 



ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΓΗ. 

ἴῃ ἴῆε ῬΟοΟΚ οὗ ἴῃς (ονοηδηΐ (2 Κ. χχὶ!!.), 
“ΔΟΟΟΓαΙῺΡ ἴο ἴῃ6 νοτα οἔτῃς 1, οτὰ ὃγ ἴῃ 6 
Ὠδῃά οὗ Μοβεβἢ (2 (ἤτοῃ. χχχν. 6). Τῆς 
ταῖῃ ἀαγ οὗ ἴπε6 ἢγξί τοητῇ 5 ἴ6 ἀαγ 
δηροϊητε (2 (τ. χχχν. 1). ΤῊς 580 1σὶ- 
ἤσε5 τὲ οβαις (2 (ἢγσ, χχχν. 7---1οὸ). 
Τῆς ρῥγϊεϑδίβ δϑϑιϑῖθδὰ ὈΥ {16 1, Ἔνιῖθϑ Κ1}} 
16 Ῥαβθβθονεσ δῃὰ βϑρπηκὶς ἴῃς Ὀ]οοά 
(10. ν. 11ὴ. ὙΤῆε ῥγιθϑῖβ ἀγα ἴῃ6 5005 οὗ 
δῖοι (ν. 14). ὙΤῇδ συδίοταῃ οὗ ἴῃε Ῥα55- 
ΟΥΟΓ ἰ5 ἰταοθα ἤοότῃ ἴἢ6 {ἰπ|6 οὗ ϑασῃμ6ὶ 
το [δι οὗ Γ᾿ οϑιδῇ (ν. 18), ὅζε., ἄς. 

Βυϊ ἴῃ [Π15 τείρῃ νὰ τηεοῖ νι ἰῃαϊ 
ΤΟ δ ΎΚαΌΪς ἐνεηῖ, [6 ππάϊηρ οὔτε ΒοοΚκ 
οὗ τῆς [δ ἴῇ (6 Τερὶα ὈγΥ ΗΙΙΚίΔἢ 
ῖτηε ΗἰἸρῆ ρηεϑῖ, [τ 15. ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴὸ 
ἡειεστηϊηθ ἤετα νῃαϊ τᾶν Ὅς τηρδηΐ ὈΥ 
““(ῃς ῬοοκΚ οὗ ἴῃς 1 ν᾽ (2 Κ. ΧΧΙΙ. 8), οὐ “ἃ 
Ῥοοϊκ οὗ [6 1δῃνν οἵ ἴπε 1ογὰ ὈγῪ Μοβεϑ" 
(2 (γ΄. χχχῖν. 14). Ὑν μεῖθοσ τ νεσα (ἢ 6 
γνΠοἱ]ς Ῥοηίδιθαςῃ, οὐ ΠΘυΘΓΟΠΟΙΏΥ ΟὨΪΥ, 
ΟΥ ΡῬογίοηϑβ οὗ ἴῃς ψἢο]ς, Βᾶ5 Ὀδθη οἴξηῃ 
αμπεϑαοηεά. 1ἴϑθοτὴβ πονγθνου γε γ οἰθΆσ, 
1Πδὲ ΠΘυςΕΥΟΠΟΙΩΥ 'γὰ5 δ ἰδεαϑῖ ἃ Ῥοσ Οη 
οὗ τὴς Ὀοοκ [5 ἰουηά. ΤὮς ουἴδε8 
τοίεισεα ἴο ἴῇ 2 (Ἦγ. χχχιν. 24) 816 
ΕΙΣ ΠΕΓ ἴἤοβα Ἰὴ 1,δν. χχνὶ. οὐ ἰῆοβα ἰῇ 
Πδυῖϊ. χΧχν. χχν, Τῆς εβδος ψ ὨΙΟἢ 
ΠΟΥ͂ ῥτοάποθ προ ἴῃ6 Κίηρ, δῃηαὰ ἢΪ5 
δντάδηϊ σοηνιοῖοη ὑπαὶ ΓΠΘΥ ΠΟΠΟΟΓΏ 
ΙΓ ΞΟΠ ΘΘΡΘΟΙΔΠγ, ΟΣ γε, αηὰ ἔοσ {μ6 
ῬΘΟΡρΙ-Θ, δῃά ίοσ 8ἃ]}] [υἀαἢ," (2 Κ. χχίι!. 
13), 566πὶ ἴο ροϊηΐξ ἴο {Π6 σιιγ565 ἴῃ 1) 6ὺ- 
[ΕΓΟΠΟΤΙΩΥ͂ ; ἃ5 ἴπετα ΟἿΪΥ ἴπ6 Κἰησ 15 
τηστεαϊεηδα (δι. χχνη!. 46), [Ποτὲ ἴοο 
16 ἡπαστηθηΐϊβ ἀδηοιησεα ΞΘ οτὰ ἸΏΟΓΘ 5ρ6- 
ΟἸΔΠΥ͂ ποδὶ, δηὰ βιιοὴ δ5 νουϊὰ τηοϑβί 
ΞΙΡΌΔΗΥ ἈΡΡΙΥ ἴο ἴπΠ 6 σοπμαϊοη οἵ [πιά δῇ 
ἴῃ ἴῃς ἀδγ5 οὗ ΤοϑΞὶ δῇ. 

Βιυῖ 1 15 ἃ παίισγαὶ συδϑίοη, Ὑ ἤθηςς 
σάτα ἴὰ ἴῃδὶ ἴῃ6 ῬοοΚ ἴδυ5 ἰουπηά 5ῃου]ά 
50 Πᾶνα δννδκεηφξα [π6 σοηβοίθμος δηᾶ 
δτουβαά [6 δηχίθίας οὗ ἴῃς Κίηρ, 1 τῆς 
Ῥεπίδίουσῃ ᾿δὰ 4]1] δἱοὴρ θεδθὴ ἴῃς δο- 
Κηον]εαρεά 5ἰδίιῖε Ῥοοκ οἵ ἢὶ5 Ρθορὶο, 
δῃα {86 τοχΐ ὈοΟΚ οὗ τπεὶγ ἴα 

1,οἴ υὧ5 [Ποη “ποῦςε ἢγοί, τηδὲ ἴμ6 1,Ὧἷν 
“Δ5 ἴο ὑὕξ Καορί Τσαγοίιν ἴῃ τ[Π6 ΤΑΡεῖ- 
Π860]6 οἵ ΤορΙ6. Μοβος σοχμητηδηδοά 
ἴμας τπ6 Ὀοοΐ οἵ ἴδ ἴανν, ῃϊοἢ πο Παά 
σι τιτῖοη, 5ῃου]ὰ 6 Ρυϊ ]η [ἢ6 5146 οὗ τῆς 
ατῖς οὗ ἴπεὸὶ σονθηδηϊ δηὰ {πο ργθβοσνοα 
(Πευῖ. χχχὶ. 26). [Ιΐ ἰ5 δχίγθιη ὶν ῥτὸ- 
ὑαῦὶς (πε Ἰαηριαρα βθοτὴβ ἴο ΠΊΡ]Ὺ 10) 
ἰδὲ 1Π6 νΕΥῪ δυϊορταρῇ οὔ Μοβοβ νγνᾶ5 
τ(ἢυς 5σἴοτοαα ὑΡ, δτδῖ ἴῃ τἴῃ6 ΓΑΡΘΤΏΔΟΙδ 
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ΔΩ͂ δἴεσυναγβ 'π [6 ΤΕΙΡΙ6, Υγε, γῃοῸ 
Ὦανα πηδηπϑουρίβ οὗ [π6 Ναν Ταεβίασηθηΐ 
1η ἴῃ6 {]]οϑὶ ῥγοϑοσνδίίοη 14 ΟΥ 15 σεῆ- 
ἴὰ 165 οἷά, δηὰ Ἐρυρίδηῃ ῥδρυτσίὶ, 5βοηδ 
ὈΠ4ΠΘΘΠΟΠΔΌΪΥ πλιοἢ οἷάογ τἤδη Μόοϑβεβ5 
51}}} ἸΘρΊΌ]6, οἴμοι ψσιῖθη ἴθ τῆς τ41ἢ 
σΘΏΓΟΥΥ Β. Ο. ἴῃ Ρετγίεςξ ργαβεσναίίοῃ, ἢς6α' 
ποῖ ΟΠ ΔΟΥ 1 (ἢ15 (τεαϑιιγεὰ Μ9. οἵ [ῃ8 
Ῥεηίδιθυσἢῃ δα ἰαϑίεα ἴτοη Μίῴοβϑθβ ἴο 
Τοβιδῆ, ἃ ρεποά οὗ ΟἿΪυ 7οο γϑαῦβ, δηά 
τπαῖ ᾽πὶ [ῃ6 ἀτν οἸπιαῖς οὗ Ραϊεβϑίηθ. 1,6ῖ 
Ὁ5 πδχί οὔβοσνα ἴὴ6 Ἰοηρ ῥγθναίθηςε οὗ 
ἸάοἰαῖτΥ δηὰ πῃροαϊ]η 655 ἰἢ [Π|6 ΤΕΙ ἢ 5 
Ρτεσεάϊηρ παῖ οὗ 7οβϑίδῃ. ὙΤΠοῖα ἰ5 ἃ 
ΤᾺΥ οὗ Πρῃϊ ἴῃ ἴῃς τεῖρῃ οὗ ΗεζΖεκιαῇ, 
Ὀυϊ [ἴῃς ἀδΥΚΉ 6585 561 1165 ἀοννῃ Δρα!ῃ ΤΟΤῈ 
{ΠΟ ΚΙ [Δ ὄν σ ἴῃ (6 τεῖρῃ οὗ ἢ5 508 
Μδηδβθοῃ. Τ7αῖ τεῖρτι, Ἔεχί θη ϊηρ ΟΥΘΥ 
ΙΏΟΓΘ ἴδῃ Πα] ἃ οθπίισΥ (2 Κ. χχὶ. 1), 
νἸτηΘ655εα [ῃ6 ρστεδίεϑι ςρσγεδά οἵ ἸΔο δ σ, 
Δηα οἵ 4]1] ἰῃ6 ν]σεβ ΒΙΟἢ δοσοτηρδηϊδα 
ἸάοἸίσΥ ἴῃ Ῥα]εϑιίης, [ἢ6 τηοβῖ σπιδ] ρεῖ- 
δοοιοη οὗ τῆς (απ, δα τῆς πιοβί 
ουϊγτασθουβ ῥσοίδπδίοη οἵ ἴῃ βαποίιασν 
Ἔν στ ΚΩΟΜῺ [ἢ 5τὰ6]. Μαηαβθοὴ Ὀλ1Π)]1 
(ἢ6 ΠΙΡῊ ῥΙδςθβ δῃᾶ τϑδῖθα ὉΡ αἰΐδυβ [ὺῸσ 
Βδδ] ; ἢδ Ὀμ1}1 Ἰἀοϊαίτουβ. «αἱίατς ἴῃ τΠ6 
σουτίς οὗ [πΠ6 [ΘΙ Ρ]6, τηδᾶθ ἢΪ5 50ὴ5 ἴο. 
Ῥᾶ55 τουρῇ ἢγο, ἀθα] νυ ἢ τυϊζασάς, δηά 
δνεῇ 5εἴῖ ΠΡ ἃ ρτάνδη ᾶρε, ΡγοΔΌΪΥ οὗ 
[η6 ἰου͵εδῖ ῬΟΒΘΌ]6 σπαγαοίθσ, “ἢ [6 
Ὦοιϑε οὗ ψῃιοὴ τῆς Τιογὰ βαϊὰ ἴο Ἰ)ανιὰ 
8Δη4 ἴο ϑοϊοϊηοῃ ἢϊ5 5δοὴ, [ἢ [Π15 ἤουβ6 
δηᾶ ᾿η 76 Πιβαϊ θυ... ...... ΨΠ1 Ρὰΐ ΤΥ 
ὨΔΙῺΘ ἴου Ἔνεσ᾽ (γν. 3---, 2 (ἢγ. ΧΧχχῇ. 7} 
Τῆυ5 ἢ6 βεαυςεα τῃ6 ρΡεϑορὶς “ἴο ἀο πλοῖα 
6Ν}] τῃδΔηῃ ἀϊὰ τῃ6 πδίϊοηβ ἡ οτὴ [6 1οτά 
ἀεβίσογθα Ὀείογε ἴῃ6 ομι]άγθη οὗ 15τ86}" 
(ν. 9). ““Μοζδονεσῦ Μδῃδββεῇ 5ῃςα [ΠΠ0- 
σρηΐ ὈΙοοα νεγῪ πλυςῇ, {1} ἣἢς δά Ε]]60 
7ε ιβαίθη ΤΌση ομ6 δηα ἴο δΔηοῖῃευ ἢ (ν. τό, 
αἰἶβδο [οβερῇ. "Αηΐ.᾽ χ. 2. 1). ἼΘΙ ννὰ5 ΩῸ 
ἀουδῖὶ ἃ ϑῃποσζί βϑθαβοὴ οὗ τερεηΐδηος αἵ 
1ῃ6 εηά οἵ ΠΪ5 τεῖρῃ (2 (ἤτγοη. ΧΧΧΙΙ. 12 
544.) ἰὴ ΜΠΙΟΩ τῆς 140] ννὰβ ἴἀΚθὴ ἔτοσὰ 
ἴῃς Τεπρὶα δηὰ 16 αἷϊαγ οἵ ἴπ6 1οτὰ 
τεραῖγθά; Ὀυϊ 15 50ὴ Απιοη βυςοδοάρα, 
δΔηὰ ρα αἸα δν}] ἴῃ (ἢ 5ῖρῃι οἵ τῃ8 
Ιιοτὰ, δηά ϑβοσνθά {πὸ ἰἄοΪ]5 νῃϊοἢ ἢϊς 
ἰῖῃευ δοῦν, δῃὰ ψουϑῃιρρεα τΠοῖὴ 
(2 Κ. χχὶ. 19, 54) Τὸ [Ἃἢξ86 ἴνο ον] 
ΤΟΙΡῺ5 δηὰ ἴο ἃ ἰοῃρ ᾿πῃογιίδησα οὗ σοῦ- 
τυρτίοη, [ οϑἰδἢῃ ϑυσοςεαεά δἵ εἰρῃϊ γεᾶτϑ οὗ 
ἃσε. Ης ΘδΥΥ ϑηενεα ἢϊ5 ρ]εῖγ, ἐνθ 
ἴτοσὰ ἴΠ6 ἂρβῈ οὗ 5ιχίθβοη τυσηϊηρ ἴο 1ῃ6 
1οτά, δῃμὰ αἱ ἰῆ8. ἂρὲ οἵ ἔνϑηΐγ οοϊω- 
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ΤΑΘΠΟΙῺΡ ἴΠ6 Ρυτβοδίίοη οὗ ψνουβῃὶρ (2 
ΟἾγ. χχχῖν. 3), Αἱ [δὲ ἂρὲ οὗ 2ῶό (δε 
1δίῃ οἵ ἢ5 τεῖση) [86 ὈοΟΚ οὗ {6 ἃν 
νγ85 ἰουιηᾶ Ὀγ ΗΠΙΚΙΔὮἢ ἴῃ τῆς Τειρὶε(2 Κ. 
ΧΧΙ. 3). Τῇῆε δὐκ νηοῦ δά Ὀδει τὸ- 
τονε ἔσοιῃ ἴῃ6 ΤΘΏΡ]6 (2 Οἢχ. χχχν. 3) 
ἀυπηρ ἴῃ 6 54 Π]ΘρΊΟυ 5 γεῖρῃ οὗ Μδῃδϑβθῇ, 
δὰ θεθη ὑὈγουρῃξ ὑδοκ ἀραϊη: δηά ψΠοῚ- 
ΘΥΘΥΓ ἴμῃ6 ὈοΟΚ οἵ ἰῃς 1,Ὧἷ7ν τΔΥ ἢᾶνα ῬΈ θη 
σΟΠΟΘΑΪΘα, νΟΎῪ ΠΚεὶγ ὈῈΜῸ πο ἃ ψ4]] 
Ὀγ ἴλ6 ῥγιδϑϑῖβ ἴο Κεὸρ ἴὰ ἴοηι ἴῆ6 Παηά 
οὗ 16 5ρο ]οεσ, ἢ 8. ΠΟΥ Ὀτοριρῆὶ ἴο 
Πρ ἀραῖη Ὀγ ἴῃς ΗἸρἢ ρῥχιοϑὶ ΗΠΚιδῆ. 

[εἴ 5 ΤΟΙΊΘΙΡΘΓ ἤδη, 151, [Δἴ νΘΙῪ 
ῬτΟ ΔΌΪγ (ἢ 15 ν85 ἴῃ6 δι τορταρῇ οἵ Μοβαβ; 
2Π)αΪγ, [ῃδϊ 5ηςος ἴῃς τεῖρῃ οὗ Η Ζεκιδῇ, 
ἃ Ῥεποά οὗ βενεηϊγ-ῆνεα γϑαγϑδ, [ἰ 15 νΘΙῪ 
ὉΏΠΚΟΙγ [Παΐ ΔῺγ Κιπρ 5ῃου]ὰ πᾶνο τηδάβ 
8 ΓΟΡΥ οἵ {με ἰανν, 4ἃ5 σοπηηδηθοά ἴῃ 
ΠοευςΕΓΟΠΟΙΩΥ (ΧΥ]. 18); τ ογθουογ 1 15 
ν ΣῪ πκεὶγ ταὶ ΗδΖοκιδἢ᾽ 5 ΠΟΡΥ δμουϊὰ 
πᾶνε θδθὴ ἀδβίιτογεα οὐ ἰαϊα δϑιὰθς δηά 
ἰοτροιίδη ; 42τ]γ, τ[ῃ4ἴ Ὀγ ἃ οτγιοὶ ροίβθου- 
τοι Ἰἀοἰαίτοιιβ ὑνουβῆ!ρ δαὰ ἰοηρ θῈθῃ 
ὈΡΠ6Ιά, δπὰ [π6 νουϑῃρρετῖβ οὗ ἴῃς 1, οτὰ 
Ῥτοδιθιεα ἔτοῦλ δχεσοιβίηρ οὐ. [δοίην 
{πεῖγ (Δ ; (ἢ6 ῥτορμῃεῖβ μανὶπρ Ὀεδῃ 
5:16 ηςεά, 541Δῃ δοσοοσαϊηρ ἴο [εν ιϑἢ ἵγὰ- 
ἀϊθοη Πανίηρ ὈΘδη σαινῃ ΔΒ Πα 6Γ ΘΑΙΥ ἴῃ 
Μδῃδϑβθἢ᾽ 5 τεῖρτ; 41} ]γ, ἰἢδι ο514}} νυᾶϑβ 
51}}} γοιηρ δι) ΟἾ]ΥῪ (δο]ϊηρ 5 Ψγ ἴο 
τταϊῃ δηα ἴο ἴπΠ6 τγεϑίοσγαῖοι οὗ ταὶ ρίοη, 
να. 54}} ἴδῃ ποῖ {πῚηκΚ 11 βίγδηρο [ῃδΐ 
ἢ βῃοιϊὰ ἤανα Ὀδόη ἱρπογαηΐ οὗ τὰς ῇ 
οἵ ἴῃ6. ρυτροτῖ οὗ ἴῃῆ6 Ῥαεηίαϊθιιοἢ, ὨΟΥ 
ται ἤδη [ἢ6 ὈοΟΪ,, ροσμαρ5 νει ἴδῃ ὈΥῪ 
τς νϑῖγ Παηᾷ οὗ Μοβθβ ὑπάϑγ ἰῃς ἀϊτθο- 
το οὗ Οοά, νας Ὀτοιυρῃξ οὐὖἱ ἀπά τεοδά 
ἴο ἢϊπι, ἢ6 5Βῃου]α βάν Ὀδθη ἀδθερὶγν ἱπ)- 
ῬΓΘ5ϑΘα Ὀγ 115 Ὀυγηϊηρ ογάβ, βθεηίηρ ἴο 
ΠΟτΊ6 5ίγαιρῃϊ Ἰηἴο ἢΪ5 50] 85 1 τῆεγ αά 
Ὀδθη 86ηῖ ἀονῃ ἴο ἢἰπὶ οπλ {ἢ οἰουά 
δηα (Π6 τειηρεβὶ δηά (ἢ τηοιιηΐδη ψνῃ ] ἢ 
Ὀυτηδα ΜΠ ἢτο. πη ἴῃ τμο56 Θασὶγ 
ἀΔΥ5 νγὰ5 ΝΘΓΥ 50ΆΓΟ6 ; ΓΕΔΟ ΠΡ ννὰ5 ΡΓΟ])ᾶ- 
ὈΪΥ οσοηῆηθά ἴο νεῖγ εν. [Ι͂ἢ [ἢ6 τηια ἀ]6 
565 οἱ Ευτορα, {{ 1 ΕΓῈ ροβϑιῦ]α ἴο 
σοποαῖνα ϑοἢ ἃ 5ίαῖε οἵ σοπιρίϊοη ἃ5 
ἴα ἴῃ τἴῃ6 τεῖρῃηι οὔ Μδηῃδββεθῇ ονϑζ- 
βρσεδαϊηρ ΔΎ ΟΠ γιβιδη πιο, 1 νου ]ά 
ποῖ ἤᾶνα ὈΘΘῃ ἱπ)ροβϑι Ὁ] ἴῸΓ ἃ γοιηρ 
κίηῃρ ἴο θ6 Ἰρπούδηὶ οὗ ἴῃ6 σοηϊθηῖβ οὗ 
16 ϑεπρίιγες οὗ 16 Νοὸν Τοϑίδπιεηϊ. 
Υϑῖ ἰἤόγὸ σδη θ6Ὲ πο ρεπΠοά οἵ σμπΠβίδη 
Πιδίουυ ἴῃ ΜΠ Οἢ σΟρ᾿ 5 οὗ ἰῃ6 ϑογρίαγεϑς 
ΨΟΙΕ το ΖΓ τόσο ἀνυημάδηῃϊξ ἴῃ ΘΟ ΓΥ 

ΙΝΤΚΟΘΌΚΤΙΟΝ ΤΟ 

ΟΠ ΘΟΙΠΙΣΥ ἴῃ ΕἌ͵ΓΟΡΘ, δηά (ἢ6 
ΡΟΝΘΙ οὗ τοδαϊηρ ἔπδτι [ΔΓ τοῦτα ρΘη6- 
ταὶ, ἰἤδη οδϑὴ ἤανα Ὀθθὴ ἴῃς οᾶβο ἴῇ Ρὰ- 
Ἰεϑῖηθ δὲ ΔΥ {Ππ|6 Ὀείογε (ἢ6 σριεϊνηγ. 

ΤΠοΓα 15 ποιῃϊηρ [ἤδη ἴο αϑίοηϊβῃ 8 
ἴῃ ἴῃε εεοϊ ῥγοάμποεα οὐ 7οβίδῃ Ὦγ ἴΠ6 
ΓοΔαϊηρ οὗ πα τἢγοαῖβ οὗ ἡπάρτηεηῖ [το πὶ 
ἴῃ68 ΤἜΙΏΡ]6 ΘΟΡΥῪ οἔτδε 1,διν. ΤΠδῖ 1 νᾶ 5 
1τῃ6 ΤἝΙΏΡ]6 ΘΟΡΥ οὗἩ ἴῃς [ἅνν, 411 ([ῃς πιοϑίὲ 
οοτηροίρηϊξ ΜΙΠΏΘ65565 ΕΓ 5 5864. ΤῊΣ 
ΗἸρῃ ὑῥπδϑῖ, ἴὩ6 ϑορεβ, Ηυ] δ (ἢ 6 
Ῥτορίχείεβ5 (566 2 Κ' χχὶι 8, 12, 14), (ἢ 6 
οἰάβθιβ οὗ [ῆἢ6 ρξορὶς (ἢ. χχὶθ, 1), 186 
ῬΓΙοϑῖ5 δηὰ 1ονιῖ65 (Χχὶ!. 4), ἴῇοθα ἴο 
ΜΏΟΠλ 5οπα Κπον]θᾶρε δἱ ἰϑαϑῖ οἵ τῆ68 
Ῥαβὶ μαά οοϊμε ἄονῃ, βοιὴς δοαυδίηίδποθ, 
ΜΙ [6 Θοηρίυσοβ τησδὲ ἤᾶνὰ γοιηαϊηδα, 
4} δρρδγθη!νγ δοκηονιεαρεα {μᾶὶ [ἢ 6 
ὈοοΚ ἰουηά νὰβ ἴῆ6 Ῥοοκ οὗ ([Π6 1νν ὉγῪ 
[6 ἢδηά οὗ Μοβοβ. Ηαά 1 Ὀθδῃ ροϑβϑι- 
Ὁ1]6 τῃδὲ ἃ ἔΟΥΡῈΥ 5ῃου]α ἤδη ἴου ἴῃς ἤγϑὶ 
{πὸ ἢᾶνα ὑγοάυςθα 11, 1 σδηποῖ ὑς τῆδϊ 
580 ΤἸΏΔΩΥ ᾿Πἀεροπάδηϊ ]η65565 5ῃοι]ὰ 
ἤανθ Ῥθθὴ ἱπιροβθα Ὡροη ἴο τϑοείνα {ξ, 
ΤΠδ βίοσυ οὗ ἰἴ5 βπαϊηρ 15 Ἰοϊὰ ΞΙΩΡΙΥ 
δηὰ ψιπουῖ ρασδάθ. [Ιζ 15 νΒαῖ πηϊρῆϊ 
ΝΕΙΥ ΘΑΞΪΥ πᾶνε Βαρρεηαά, ἴοτ ἰἰ ἴ5 πΚα. 
Θπουρῇ ἴπμαΐ τ(ἢ6 θοοκΚ ψοιυ]ὰ ἤανε Ῥδθθη 
Ὠιάάξη, δῃηὰ 7οβιδῇ 5 τερδϊτηρ οὗ τῇς 
ΤΘρΡΙ6 νοιἹὰ ὈΠηρ τὸ το ρῖ, ΤὨς 
οἴξοι ῥρσοάμποςβα οὐ {οϑ4}᾽5 ρίοιιβ πἤηα 15 
ΘΧϑοιΐγν ψῇδὶ τρῃϊ ἤανα Ὀδθη ἰοοκοὰ 
ἴίοσ. Βιυῖ, [πᾶΐ, υπάθυ 411 τῆς οἰτουχη- 
βἴδῃςθϑ οὗ Ἰοὴρ σοηηϊ6α σοτγιρτοη δηᾷ 
δροβίδξυ, ΔΏΥ οὴς 5ῃουϊἃ ἤανε ὑθεθη δὖ]β 
ἴο ΡοΟΘ6 βδςἢ ἃ νοκ πὰ βυοἢ ἃ ἰδνν, 
ἃ5 ἴἢ6 Ῥεηίαίδιςἢ, οὐ Κιηρ, ῥγιθϑῖβ, δἰ οὺβ 
Δηα ΡΘΟΡΪΙΘ, ὄἜνθὴ 1ἢ ΔηΥ οἣδ δἱ (δὶ [πὴ 6 
σου] ΡοΟΘΒΙΌΪΥ ἤᾶνα ψυτιτίθη 1ἴ, ἐχοθε 5 
41} ροψετῦ οὗ ογσβάφῃσα. 

77: (αδίυλίγ απα ἐλε ᾿είμτι. 

Τῆς Ῥιορδεῖβ οὗ τῆς Οδρενν δο- 
Κηον]θάρε ([ἢς 1νν, δηα τείοσ ἴο ἴΠ6 
Ῥεοηϊαϊέιο 845 τὰ ἢ 85 ΔΥ οὗ ἰῇοβα 
τῃαϊ ρτεσδαβα δ. 76γεη δὴ θεραῃ ἴο 
ῬΓΟΡΏΘΘΥ ἴῃ [86 121 γεοαῦ οἵ ἴῃ6 τεῖξῃ 
οἵ [οβίδῃ. ὙὍῇα ρογίοηῃ οἵὨ ἢ]5 ὈοΟΚ ἔτοτα 
οἢ. 11. Ο1 ἴο οἢ. νἱ}}. 17, 15 σεΏθγα νυ δο- 
Κηον]εαρεά ἴο αν θθθὴ ψττίδη ᾿αίοσα 
τὴῆ6 δηάϊηρ οἵ ἴῃς. ΒοΟΚ οἵ τῆς [Ὧν ὉΥ 
ΗΠΚίΔΗ; Ὀυζ τη ἴλο86 σπαρῖογϑ ἴἤ6γΘ ἃ’ 
βἰδιθηθηῖβ σοηοοσηϊηρ ἴΠ6 [δ'ῃ7ν δηά 4ιο- 
ταἰτοη5 ἴτοῖὰ ἴῃ θοοκΚβ οὗ Μοβββ, ψὨι ἢ 
8δν ἴπαὶ 6γοτη ἢ 8 ἴπθὴ Μ06}} δ. 



ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΓΗ. 

ηἰοὰ ψῇῖὰ τς Ῥοπίδίευςἢ, ““ὙΠΕΥ 
(μαι μβαηάϊας ἴὴς Τιὰνν Κῆον ἢγ6 ἡοῦ" (76Γ, 
'. 8. “ον 58γ γε, Υήε ἅτε ψ186, δῃὰ 
ἰῇ 1,δῃν οἵ ἴὰς 1ιοτά 15 ἢ 8} (ν}}}. 8). 
Ηδετε χὰ ᾶνα ἴῃς σοτηηοη ποᾶδ οὗ Γα- 
(οἰτίηρ ἴο τς 1ανν, 845 ἃ γγ6}1-Κηοννῃ δὺ- 
τῃοπῖγ. ΟὨΔΡ. 11. 6 [45 4]]υ510}5 ἴο Ποαῖ. 
ν}}. το; ΝΌΠΌ. χιν. 7, 8; [,μδν. ΧΥΠ]. 25 -- 
428; Νυμῦ. χχχν. 33, 34. Αραΐη, οἢ. 1]. 
28 15 ἃ αυοίδτίοη ἴτοῃ Ὠδυϊ. ΧΧΧΙΙ. 37, 
48. (αδρ. ἵν. 4 15 ἃ νἱτγῖια] αἰοίδιοη 
ίτοτῃ δεαυΐ. χ. τό, χχχ, 6: δηά ἴῃς ἤριυζε 
υϑεα οσουῖβ ΠΟΝΉΞΙΟ εἶδα ἴῃ ἴῃς ϑοΠρ- 
ἴυγο5. (ἢ. ν. 15, 17 σοῃίδιἢβ ὉΏΓ15- 
1 ΚΟΑΌ]ς αποίδιίοης τοὶ Πουῖ. ΧΧΝΠ. 
21, 490. [1{|5 οὗ [685 Ἰπηροτίδησε ἴο τὴι}}- 
ἘΠΡΙῚΥ ἜΧδιηρ 65 οὗ 115 Κιηά, Ὀδοδιβα ἰξ 15 
πονν δα πητοα [Παἴ [Π6 νυ τηρ5 οὗ [ετα- 
ΤΩΪΔῃ δτὲ [Ὠγουρῃουϊ Ἰταργερμδίεα σῇ 
ἴῃς Ἰαηρσιᾶρε οὗ ΠδυςοΓΟΏΟΏΥ, ᾿ηϑοπηιο ἢ 
τῃαΐ [ῃ6 τηοάδγῃ Ἵπς5 μαᾶνοα ἀυριδα ἔσοῖῃ 
[ἢ15 {πὶ 6γο πη ἢ ταυδὲ Ὠϊηγ5.] ἤᾶνα 
Ὀεεη τῆς Πευϊεσοποχηῖβῖ. 

ΕΖΟΚΙΕΙ ῥγορῃδϑιθα ἀυτησ ἴῃ6 οδρ- 
Ὀνῖῖγ. Ὦγ Μ΄Ὁδυ] μᾶς ορϑεγνεά τηδϊ ἴῃ 
[6 ομα 5Πποτῖ ραϑϑαρξ (ΕΖεκ. χχὶὶ. 7---1 2}, 
ἴθοτα τὸ αἵ ἰϑδϑῖ ἔυγθηϊυ-Π] 6 ΓΟΙΘΤΘΠΟΘ5 
ἴο, ΟΥ ΤΔΙΠΕΙ αυοίδηοης ἔτοτῃ, Εχοάι5, 
Ινιθσυ, αηὰ Ὠδυςοσοηοτν, ρογοςρί! 0]6 
ἴῃ 16 ΕὨρΠ5ἢ νεγβίοη, δηα ψῃϊοἢ [ἢς 
ΤΩΔΥΡΊΠ 8] ΤΟΙ ΓΘ ΏΠ65 ἴῃ Δ ΟΥΙΠΑΓΥ ΒΙΌ]6 
5 ΠΟΙ ΘΏΤΙΥ ροϊηξ οὐ, θαϊ ψΏΙΟ. ὈΥ οοη- 
δα Πρ ἰπΠ 6 οΥσΊη4] ψ}}}} Ὀς ἰουπά ἴο Ἑσοη- 
ἰδ [6 νΕΓῪ ψοτγάς οὗ ἴῃς ΗἩδῦτγενν. [Ι͂ἢ 
ν. 26 ἀρϑῖῃ, Βεῖα ἴῃ6 1νν 15 αἰ ΟΕ 
ΠΑΙΊΘΩ, ἴΠΘΙΟ ἂῖὸ δὲ ἰθαϑὶ (ΟἿἿΓ ΤΊΟΣΘ Γα- 
ουθῆσοα ἴο ἴ,δν. Χ. 1ο, χὶ. 45, ΧΧ. 25, 
Ἐχ. ΧΧΧΙ. 12. Ομδρίογϑς ΧΡ]. δηα ΧΧ. σοῃ- 
1Δ1Π Του ησ65 δηα αυοίδιίΙΟ. 5 ̓πΠΌΠΊΘΙ- 
ΑΌΙΕ ; σἢ. χχ. θεὶπρ ἃ γϑοδριτυ]δίοη οὗ 
411 τῃατ Βαρρεηδά ἴῃ ἴῃ6 ψι]ἀδγηθϑϑὶ. 

Οἡ ἴδε τείυπῃ ἔγοτη σΔρ νι τνα ᾿ΘαΓῃ, 
ἴῃδι δ πε Ἐδαϑβί οὗ Τῦεγῃδοϊθϑ (ασοογά- 
ἴῃς ἴο πε οτάϊηδηοθ ἴῃ Πευῖ. ΧΧΧΙ. 1Ὸ 
---132), ΕΖτὰ Ὀτοιυρῆς [6 ὈοΟΚ οὗ [6 1,4} 
οἵ Μοϑο5, ψῇῃιοῦ τῃς ,οτά δά οομητηδηά- 
οα [5τ86], τ[μαϊ ἢς τϑδά 1ἴ ἔγοῦλ τηοσγηϊηρ {1} 
τηϊἀ αν ““θείοτγα ἴῃ6 θη δηᾷά ἴῃς ἡνογηθῃ, 
δηα ἴῆοϑε ἴῃαΐὶ οουὐἹὰ υπάρτοίδηα; δηά 
[8}6 εβαδῖϑ οὗ 4}} ἴῃ6. Ῥϑορὶθ γεγο δί[εηῦνθ 
ππῖο ἴπ 6 ῬοΟΚ οὗ ἴπΠ6 1 αν" (Ν εἢ. νι}. 2}. 
Τμδῖ ΠΟΥ δοςορίςα 1 ἀραϊηϑὶ ΠΕΣ οὐ 
ἸηϊοΓοϑῖ5 δηα δβεοῖοηβ 15 ον ἀθηΐϊ ἔγοσω 
τοῖν θαϊηρ ᾿μἀυςοά ἴο Ρυΐ ἄγαν ΠΕ μ6ᾶ- 

1 Μ΄ δυϊἷδβ " Εχαπιηδίίοη οἵ Βρ. (οϊθησοΐβ 
Ὁμοῦ ε5,᾽ ΡΡ. 103 5644. 
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δὴ νινοβίβοθ ΕΖγα, οἢ. χ). ϑοηλα οἵ [ποτὰ 
1 19 ρΙαίη, υηἀοχϑίοοά [6 ῬΟΟΚ ἃ5 1ἴ ννᾶ8 
Τοδὰ (ο ἴἢδπὶ; Ὀαξ ἴο βοῆγχα οὗ [ῃεπὶ, 
ΔΥ6 ἴο]ά, [Θϑῆυα, νι τὴς 1,ονιῖε5 δπὰ 
Οἴἤεῖβ, “στοδὰ 1ῇ ἴῃ ὈοΟΚ οὗ {πε ἂν 
αἸΒΌ ΠΟΙ (οΥ σαίποῦ “ρινίηρ Δῃ ἐχρίδηδ- 
[ἰοη᾽), ἀπά οδυβδοα τΠδπὰ ἴο υπάεχοιληΐ 
τῆς τεδάϊηρ" (Νεῆ. νι]..7,8). ὙΠς οἹαεσ 
τη δηά νοϊήθῃ, πο ἀουβί, τοιδιηδά {ΠΕΣ 
Κπον]θάρε οὗ ἴὴ6 δηοϊθηῖς Ηδῦτεν, Ὀαΐ 
ἴΠ6 γουηνσοσ τηξη, 0 γ γα ρταηάο}}}- 
ἄτϑη οὐ στεαί-ρτδηἀοῃ]άγεη οὗ ἰοδε ΏΟ 
ΨΟΙΘ ἢτβί οδιτα οαρᾶνα, ἢδά αἰπγοϑῖ Ἰοϑί 
τῆς ἰδηριάρα οὗ {πεῖν ἐογείδί εις, δηα πδὰ 
Ὀτουρῃιίοια (ἢς Ἰαηὰ οὔτπα (Πα! δας ῃδὲ 
Ατδγηδὶς τοηριθ, (δ᾽ άδο οἵ ϑυτίδς, γῇ] ἢ 
5Ο00ὴ Ὀδοδῖηθ ἴῃ6 νϑγηδοι δῦ ἰδηρταρο οὗ 
7.464. Ηδοῦτον τγὰ8 Ὠοΐ αὐ Ἰοβῖ, ΟΥὉὨ 
Ηαρραὶ αηὰ Μαίδοῆι νου]ὰ ἡοΐ ἔᾶνε ντῖϊ- 
ἴδῃ {86 }Γ ΡῬσορἤθοϊαβ ἴῃ Ηεῦτεν; Ὀυϊ (6 
οἴδηρα ννὰβ ταρι αἶγ ἰακιηρ ρῥἷαοθ. [115 
ἴῃς οοηδίδηϊ [εὐν]ϑἢ ἰγδάιτοη (Πδῖ ΕΖτΙα 
(Ὀεβϑιθς ντιτηρς ΕΖγα, ΝΟΠοδῃ, Εβίθεσ, 
Δα 1 δῃά 2 (Ὠγοηιο 65) οο]]δοϊεα δηά 
Τοαποεα ἴο οτάθσ 41}} [6 βδυύ!οῦ θοΟΚ5 οὗ 
τΠ6 ΟἹ Τεβίαηθηῖ, [1 15 5414, ἸΏΟΓΘΟΥΘΥ, 
ἴῃδὶ “τἢς τεαάϊηρ αἰ σεν [ῃ6 1Ὧ»ν δά 
οδαβιηρ ἴῃ6 ΡΘΟρΙῈ ἴο υῃηάεγβίδη," τα- 
[εττεα το ἄρονβ, νγὰβ τῆς Ἰησοάυοίοη ὈΥ̓ 
ἘΖτὰ οὗ ἴῃς ουδίοτῃ, τῆϊοῆ ῥγενδι θά 
αἴτεγινασάβ, οὐ μανίηρ Ομ] 66 ἔγδη 5] 1 οἢ 5 
ΟΥ ΡΑδρῆγαβοα τοδὰ ψ ἢ τῃ6 Ηδῦτεν 
ΘΟΙΡίΙΓΕ5, ἴογ ἴῃ6 56 οὗ ἴῃῆς. Ομαϊαθα 
Βρθακίηρ [ενν8. [ΙἘ 15 αἶβδοὸ 5414, ἴῃδῖ 1ἰ 
ν5 ΕΖήα ΜὯΟ ἰγδηβου θα τῆς ϑοπρίυταϑβ 
ἔτοσῃ ἴπ6 δῃςίθηΐ ΗθΌτενν σμδγδοῖοῦ (ΠΟΥ 
Κη 8ἃ5 ϑαῃηδηΔ}) ἰηἴο ἴδ τηοάφτῃ 
Ηδεῦγον οὐ (δ! δε οπασγαοῖοσ, ΒΘ ΠῸΓ 
ΟΥ ὩὨοΐ ΕΖτὰ αϊὰ 411 [ἢ15, 15 σου Ί ΠΥ νγὰ8 
ἄοῃθ ὯΟ νεῖν Ιοην {{π|6 αἴϊεσ [ἢ 6 σαρτν; 
δηὰ ΕΖτα, ῇο τγὰβ “ἃ τεδαγν βουῖρε 1 ἴῃς 
δνν οὗ Μ9565," νῇῆο Ὀοζγό ἃ ῃϊρῇ σοχητῃ]5- 
50 ἴο ζεϑίοσα ἴῃ 6 Τορ]6 δηὰ ἴῃ 6 Μγοῦ- 
5010 οὔ σοά, ννᾶ5 ἴῃ τηοϑβὶ πκεὶν ρϑυβοη ἴο 
ἤἢανα Ὀδδη ᾿πἰπιβῖθα ψ] ἢ (15 στοαΐ νοτκ. 

Ἡονενεσ τἢϊ5 ΤΑΥ͂ Ὀ6, νγὲ σὲ Ῥγουρὶιὶ 
ΠΟΥ͂ ἴο ἃ Ὧ6 ΚΝ Κἰηά οἵὗἉ ἰοδι μον. ΤὨ6 
Ρεηϊαϊειυςἢ, 85 ργδβοινεὰ Ὺ ἔῃς 7678, 
ἢα5 οοηθ ἄονῃ ἴο ὺ5 ἰῃ ἴῃς τηοάδστῃ 
ἩδΡτγονν οὐ ΟΠ δ] θα ομαγαοίοσ, [τ νγὰβ5 
Κηονπὶ ἴο ἴῃς δηῃοίθηΐϊ [εν δηα ἴο {86 
Ομ βδη ἐδίμουβ, ἴμαὶ ἴΠοῖ6 νας α͵ἷςθὸ 8 
ΠΟΡΥ οὗ ἴῃς Ῥοηίδίδιςἢ ρῥγαβοινεα Ὀγ ἴῃ 6 
ΘαΤΩΔΙ 4η5 ἴῃ ἃ αἰ βδγθηΐ ομασγαςίει. ΕῸΓ 
ἃ ᾿πουθαηα γροαῖβ [πὶ ϑαιηδγιίδη Ῥϑηϊδ- 
ἴθιο νᾶ5 ἰοβῖ ἴο ἴτὴ6 (ῃπβάδη ΟΠιγοῖ, 



14 
δηά 11 νψὰς δἰπιοϑδὲ ἀοιυδιβα ψβμεῖθου [ἢ 
δά ὄνεσ οχιϑιθα ; πὶ ἴῃ [6 γεαγ τότό, 
Ριεῖτο ἀ6114 4}}|6 ονίδϊηθαὰ ἃ σοτῃρ]εῖβα 
Μϑ. οὗ ᾿ὲ ἔτοτῃ (ἢ6 ϑαιηδγιίδηβ ἴῃ )ἃ- 
τήδβοιβ, ϑανοσαὶ ΟἾΠΘΓ σΟΡ 65 ἤᾶνα 51Π66 
Ὀδοη ἀἰϊσφεοονοτθά, ομα οἵ ὙΠΙοἢ 15 Ὀ6- 
Ἰενθὰ το Ὀς οὗ τἰῈ τιοβῖ τετηοίς δηῖ!- 
4αυπ|Κ. [Ιῃ αἰπηοβί 411 ρατγί οι αγα (ἀδίθβ 
Ὀείηρ {πε ῥΡσίηοῖραὶ Ἔχοθρίοη) [15 ϑ8πηά- 
τδη Ῥεηϊαίθι ἢ ἄρτθαα ΜῈ ἢ ἴῃς ΤΟ 5ἢ 
Ῥεηίαΐθυςῃ. ΤΏΙ οδὴ ἤᾶνα Ὀδθὴ ὯΟῸ 
ΠοἸ]υϑίοη δεῖνα [οὺν8 Δηα ϑαιηδπίδηϑ5, 
ίοτ {πεν νεῖ δὶ τηοσζίδὶ διά : δηδ ἴἤετα 
αἴ Ὀὰς ἴνο ρεποαᾶς ἣν Ώ]Οἢ 6 οδῇ 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ ἴῃς ϑαιηδιιίδηβ ἴο ἤδνθ Ὀδσοπὴθ 
ΡΟΞΘ565566α οἵ {Π1]5 ΠΟΡΥ οὗ ἴῃς Ρεηία- 
ἴθι. Μαδηδϑβθῆ, Ὀτσοῖμεσ οὗ ἴῃ6 ΗΙρῇ 
ρτίεϑ 1444π4, Ὀδίηρ ἜΧρα θα ἔγοτῃ ἢ]5 
ΡΠ σι Ποοά ἴοσ τηδύτγίηρ ἴΠ6 ἀδυρῃςοσ οὗ 
ΘδηΡ 4} δὲ τἢ6 Ηοτοηϊς (ΝΘ ἢ. ΧΙ. 28), 
Ὀεοδπλο ἰῃς ἢγοι ΗἸΡἢ ῥγοϑὶ οἵ ἴῃ 6 ϑδτηδ- 
ΥϊΔὴ5 δηὰ οὗ [6 τεπῖρ]α ογοοϊεα οἡ 
Μουμηι ἀεηζί. Ηδ νγὰ8 Ἰοϊηδὰ ὈΥ ΠΊΔΩΥ 
ΡΙΘϑίς δηὰ 1,ονϊῖθβ, νῆο, κὸ δ μηβεϊῇ, 
τοίιβοά ἴο ραϊ ἀΨΑΥ {Πεὶγ Ὠεαίἤθη ψῖνεβ'. 
1 15 ἴτ[ῃ6. Ὀεο]οῖ οὗ πδῆγ, ἰμαΐ τῃ6 50- 
ο4116 4 ϑαπηάτίδη Ῥεηϊδϊευοἢ νας. σαγγὶεα 
ὈΥ {ἢ658ὲε ῥχίθδίβ ΠῸΠπΙ Γεσιιϑα θπὶ ἴο 56- 
Τηλῦα. Νοῖν ἴΠ6Υ νουἹὰ σεγίδιἱγ ποῖ 
μᾶνὸ ἴἀκθὴ 1 ἢ {Πεῖὰ, ἰαϑ  γ]ηρ 85 
1 ἀϊά δραϊηϑδὲ τεῦ Ὠραῖῃθη ΔΙ αρ65 
Δ. {ΠΕ6ῚὉ ΒΟ Ιβυγδίοδὶ Ῥνοσβῃὶρ, δα [Π6Ὺ 
ποῖ ἔμ} Ὀε]οναά ἴῃ 115 θη] 6655 δΔηα 
Πινὶης Δ ΠΟΤ : Ποὺ ψου]α [ἢ 6 ϑαγηδτ- 
ἴ8η8 ἤανα δοοορίθα τ Ὀυΐ ίοτ ἃ {κα 
σοην]οΠἸΟὴ οἱ {πεῖγ ραγῖς. Αἵ 4}1] Ἔνθῃίβ, 
αἴ πὸ ἰαΐεσ ρεποά σουὰ τῆς Ηδεῦτον 
ΘοΠρῦιγος. αν Ὀδοη προβθα οἡ 1ἴῃ6 
ἀϊδδθητθηΐ ϑασηδσγιίδηθ. ΤῊΐ ἀοσυτμηθηξ 
τΠογείοσα ργθβεσνθά ἴῃ ϑαιήδγα ὈΥ ἴῃ6 
ΘΑΠΊ ΔΙ ΔΠη5 15 Δἢ ἱπάδρεηάεης νη 655, 
ἵτοτι αἵ ἰθαβὲ (6 ἔπ οὗ ΕζΖγα, ἴο (ἢ 6 
Ἰῃΐορτν οὗ ἴῃς6 ἦνε Ῥοοκβα οὗ Μοβδβ. 
115 ν]ῖηεθβ ΓΔΥ ρὸ Ὀδοῖκ ἴο ἃ τποἢ 
ΘΑΙΘΓ ἀδία ; (ΟΥ̓ ΤΩΔΩΥ͂ ΤΠΙηΚ, δηά τΠδί 
νι ἢ τς ἢ ρτουηά οἱ τεαβοη, ἰἢαΐ τῃ6 
Ῥεηίδίθυςο ἢ ννὰ5 οδιτιθα ἴο ἴῃ6 (υ{Π1ἴ65 
νῆο Παὰ ρεορὶεα ϑαιῆδπα ὈΥ ἴπαὶϊ [5- 
ΤΟΙ Π5ἢ ρῥηδϑῖ, ΠΟ νγὰ8 δεηὴΐϊ ΟΥ̓ Ἐβατ- 
Πδάάοῃ, τπᾶὲ ἢδ πηὶρῶϊ τοδοῇ τε τῃς 
ὙΟΣΘἢΪρ οὗ τΠε Τοστά. (8ες 2 Κ. χνἱ]. 28; 
ΕΖτα ἵν. 2) ΤῊϊβ 1 1 Ὀ6 οοττεοὶ που ]ὰ 
ΟΔΙΤῪ ὈΔοκ (ἢς Ἰπάερεηάδηϊ [Ε5ΌΣΊΟΩΥ οὗ 
106 ϑαπηατιδη Ῥρηϊαϊθουοῆ πἢοΐ ΟἿΪΥ ἴο 
τὰς πι6 οὗ ΕΖτὰ διιῖ ἴο ἴῃς τεῖίρῃ οὗ 

1 7οβερὰ, "Απι." ΧΙ, 8, 88 2, 4. 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Μδηδϑββοῦ, ἴῃῆε ρυαπάξιθοσ οὐ 7οϑί δῇ, 
ΔὈοιζ Β. 6. 68ο. , 

γε ῬΡαθ5 οὔ ἴο [Π6 (ταηϑἰδίοη ἰηΐο 
Οτοεῖ οὗ Β.Ο. 28ο, ἴῃ 6 ατηοι5 [γα 5] το 
οἔϊπε 1,ΧΧ, νοῦ ἢδς ἃ τειμασκαῦϊο τοὸ- 
Βοι δηο6 ἴο ἴῃς ἴοχὶ οὗ [6 ϑαιηατίίδη 
Ῥβηίαϊξαοῃ, ἀπ ἸνΠ ΓΟ ἢ Ρσονεϑ5 ἴς δοςσορί- 
δῆςα οὗ ἴῃε Ῥεηϊδίδιοϊ. Ὀν τῆς 7ενν5 ἴῃ 
Εργρί. Αμοῖδμοῦ ηΚ ἴῃ τῆς σΠδῖη 15 ἴῃ 6 
ΕἸγϑὶ Βοοκ οὗ Μδοοδῦθοβ, νοῦ νὰ τοδά 
οὗ [ῃ6 ἔτ οὗ Απιοοδιβ ΕΡΙρἤδη65, ννῆο 
Βίγον  ἴο ἀδβίσου ἴῃς Ὀοοῖκϑ οἵ τῆς 1ἂνν, 
δηὰ οὗ ἴῃ6 Ζϑαὶ οὗ [ῃ6 ργεβίβ δηά Ρθο- 
ΡΪε, νῇο σἤοβα σαῖμοσ ἴο ἀϊβς τα ἴο 
ΒΌΓΙ ἴο 15 οὔ6] δαϊοῖβ (τε Μᾶδος. 1. σ6 
5464.) Τα ὈοΟΚΞΚ οὗ ἴῃς Αροστυρῆαᾷ ρεῖ- 
ῬΟίσΔΙΥ τοίεσ ἴο δπαὰ αυοῖς τῆς Ῥεηίδ- 
ἴθουςῃ. ἘΣ ο] Θβιαβίϊσιι5 Ἐσρθ ον (ρ υαρ5 
τῆς τηοβῖ δηοιθηΐ δηά τηοβῖ ᾿προτίδηϊ) 15 
[1]] οὗ Ξξυςἢ τείδγεποθβ (566 ἰοῦ ᾿Ἰπβίδπος 
εἰν. χνὶ, 8, το; χν!], 1---4.)} 

Τῆδις Πα ἄθο ραγαρῆγαβος 6 γ6 τηδᾶς 
ΨΟΤΥ 50οὴ δίϊοσ [Π6 σγεΐυσῃ ἴσου σαρονν 
Ἅ6 816 Ὲ}] αϑϑισεα. ὍΤὴδ δαη]τεσῖ ΠῚ ἢ 
15 Ἔχίδηϊ 15 ἴῃαϊ οὗ ΟὨκεῖος ; ἴη6 ἀαΐθ οὗ 
«ὨΙΟΝ 15 υησοτίδϊη, ΟΥ̓ βδοῖὴς ρἰδοδά ἴῃ 
[Π6 σδηζυτΥ Ὀοίοτα οὐσγ ϑανίοιγ, Ὀὰΐ τηοβί 
ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 τοίειτεα ἴο ἃ ἀαΐθ ὨΘΑΙΥ͂ 
σοἰποιϊάθηϊ ἢ [6 δασίῃ]γΥ 16 οὗ Γσὶσα 
Τῆς Τασρυπὶ οὗ ΟἸΚΕΙΟΚ 15 ἃ Ῥδγαρῆγαβα 
οὗ ἰπ6 Ῥεηϊδίδευςἢῃ δ νὰ παᾶανθ ἰἴ ΠΟΥ͂. 
ΤΠμοδο Ταιρυπὶ5 μαὰ Ὀδεὴ ἴῃ υ86 ἸοηΡ 
Ὀείοτα πον νεῖ τ τὲᾺἊἢ ἄονη. ΒΘΩη 
δΥΌΩΡ νὰθ σΟΙΏΡΑΙΔΌνΕΙΥ βοᾶτοθ, 1Π6 
ΤΠΘΙΊΟΓΥ Μγὰ5 50 ΘΧΕΙΟΙ56Ω͂, ἰῃδὶ ἃ ΤἌΓΡΊΓ͵Ω 
ου ἴῃ6 Ῥρηίϊαίδιοἢ που α δαϑῖ]γ 6 Παηα- 
δα ἀονγῃ πλοῖο ῖοσ, 50 μαι Ρρτοθάθὶν (ἢ 6 
Τατγρυτὴ οὗ ΟὨΪΚ 6105 σοα ]ν γοργθβθηῖβ ἴῃδ 
ΏΙΟΝ 15 τυ ἢ τοτα δηοιθηῖ [ἤδη [156] 

1,51|γ, γα σοπῖα ἴο ἴ6 Δί Ζ76ξία- 
γι σε. ΑΘ ΟὟΓ ΡΌΓ͵ΡΟΒα 15 ἴο ἵἴγασα 
δνιἄθησθ, σαῖποσ (ἤδη ἴο διϊιιοθ δὐυτῃο- 
τιν, τὸ ΠΊΑΥ Ὀ6 5υῇιοϊοης ἤθε ἴο 54Υ 
ταὶ, ψΏΘγανοσ τῆς Ῥοηίαίθιοἢ 15 τοίου- 
Το ἴο ὈΥ ἴ6 ΑΡροβίίεβ. ογ ὈὉῪ ἴῃς 1οχ 
ΗἸπλ56 1 115 Μοβαὶς οὔρίη, ἃ5 ΜῈ} 85 
15 Ὠινίηθ δυϊποῦΥ, 15 ΟἸΘΑΓΎ ἜΧΡΓΟΒ566 
ΟΥ̓ 0] 16. (566 ἔοτ Ἰηβίδηςθ, Μαῖϊί. χῖχ. 
8; Μαιϊκ χ. κα; χὶὶ. 26; [κὲ χχ. 27; 
Τοῆ. 1. 17; ν. 46, 47; ΥνἱΠ. κι; Αοἵβ Π]. 
22; ΥἹὶ. 37 5644. ὅζα. ὅζο.). 

ΤὨΟ οδμαΐῃ 16 ῃ 18. Ὁ Ρσόκοη ἔτοτῃ ἴῃ 6 
ὈοΟΚΞΒ οἵ Γοβῆυα δηά [πᾶρο5 ἴο ἴῃ6 ΝΕῪ 
Ταοβιαμηθηῖ, δὰ (6 ψογὰβ οἵ 6515 
ΟΠ γίϑε ὴῆἥε τὴδυ [ΔΙΓΙῪ 45Κ, ψ ῃθῖθοΓ ΔΏΥ͂ 
ῬΟΟΚ, δηοίθηξ ΟΣ πιοάρφτῃ, 85 δυοῇ ἃ 



ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗ. 

βσεατη οἵ σοῃοιττεηῖ δηα ογε0]ε τ65ι}- 
ΤΩΟΩΥ͂ ἴῃ βυρροτί οὗ ἰἴ5 οἰδίπιϑ ἴο σευ ηθ- 
Ὧξβ5 διια διυϊῃ ΓΟ. 

84. ὍΤῇε τῃϊτά ροϊηΐ ἴο θὲ ῥτονβά 15, 
Ζ7λαΐ 11ὲ ἐμέεγιαί φυϊαάσγις 2οϊπῆς 10 

οσες αν 19 ἀένε οπῖν ἂς 1ἀς τογήσ' οὗ 
726 δεμέαίξεμελ. 

(1) Τῆς δυΐποσ οἵ [μ6 Ῥεηίδίθυςἢ δηά 
[τς ρῖνεῦ οὗ τὴ6 1 νιοὶ] [᾿ν δαὰ 
ΔῸ ἰηϊηδία δοσυδϊηΐδηςα ἢ Ἐργρί, 
115 Πϊοσαῖασα, ἰἰ5 ἰαϑ5 δηὰ 115 τε] ΡΊΟΏ. 
ἼΠΙ5 15 ἃ ψ]ὰς βυθ]εςῖ, ἀπά οὔα ν ῃ]οἢ 
ὈτγΑΠΟμα5. οὐδ πο πυηθετουβ ἀδίδ]}5. 
11 οδὴ ΟἿΪ 6 ὈΓΠΙΘΗ͂Ρ τους θα οἡ 
Ὠετθ. ὅϑρεηςεῖ (' ἄς 1ρῖρυ5 Ηεῦτοο- 
τι πλ} σποινεα δ ρστθαΐ ἰθηρίῃ παῖ πο 
Οἣς οσοι]ὰ πᾶνε ἱηνεηϊθα ἴῃς Τὺ οὗ 
Μοϑβεβ νὴο νὰ ἢοΐ νγν6}]] 511}|164 ἴῃ 
Ἐργρίίϊδηῃ ἰεαγηϊησ. Βυγδὴηῖ (Οἡ [πε 
Ῥίασιιεβ οἵ Εργρι᾽) ξα5 5ῆενῃ ἤοιν (ἢ 6 
Ῥίαριδς πγοτα Ὁ δὴ εχίθηδίοη δΔηα ἀσοιι- 
τη] δίοη οὗ ἴ[πΠ6 παίυταὶϊ εν} οὗ τῇ6 
σΟΙΠΙΓΥ ἰηϊεηϑιθοά Ὁγ ἴπ6 [ῖνιτα Τααρ- 
τηθεηΐ. ΗἩδρηρβίθηρεῖρ (᾽ Εργρίὶ δηὰ τῃ8 
ΒοΟΚκΞ οὗ Μοβθϑ᾽) μᾶς βῆδεινη ἤον ἴπο- 
ΤΟΟΠὮΪΥ δὴ δοαιαϊηΐαπος ἢ Εργρί ῥρεῖ- 
τηξαῖοβ ([ἢ6 ψῇο]ς Ῥεοηϊδίευςῃ. ΤῊ] Ν1]}} 
ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ [Π6 (ΟἸ] ον ηρ Ρᾶρεβ, ψἤΕη 6 
σοίηα ἴο (ἢ6 Βιδίοσυ οὗ Τ᾽ βερῃ, ἴο {πε 
Ἐχοάας, δηα ἴο ἴῃς ἰᾶαννῈ οὗ Μοβθβ. [Ιΐ 
νοι] 6 ᾿ΠΊρΡΟΞ510]6 ἴο δηΐοσ ᾿πίο αἱὶ τῆς 
ἀεῖδι!ς πεσα. 1,6ῖ τι5 [Κα ἃ νεῖῪ ἴεν. 

ΤΠ6. πιαϊκιησ οὗ ὈΠΟΚΒ ἁτηοηρ [ἢῃ6 
Ἐργρὕδης ΌὈΥ οδρῦνοδϑ 15 ροιυσίγαγθα οἡ 
ἴΠ6 πιοηυτηδηΐβ, Θϑροοίδ! ν οὗ τῃ6 τδιὴ 
ἀγηαβξῖν (πιοϑῖ ρσοῦδὈΪγ τῆς ἀγῃαβγ οὗ 
[εὲ Εχοάυ5) ἴῃ δύσῃ οἷοβα σοηίουπ ΠΥ 
ΨΠ [Π6 Ιδηρτιασε οὗ [ἢ6 Βοοκ οὗ Εχοαιυβ 
1.14; ν. 7, 8, 18, ἴῃδι ἴ6 οὔθ τϊρῃϊ 
5θεπὶ ἴο δε ἃ ἀεϑοΠρῦοῃ οὗ ἴῃ6 οἴΠΕΓ 
(5ες Βπιρβοῦ, “Ηἰἶκι. ἀ Ἐργρῖε, Ρ. τοὄλ). 
““Ἐν1η5 οἵ στϑαῖ ὈΠΟῸκΚ Ὀ.ΠαΙηρ5 στὸ ἰουαηά 
τισουρῇους Ἐργριὶ" (Βοβο]]η1).. “ὙΒΕ 
156 οἱ οπιάς ὑτίο κα Ὀακεά ἴῃ τῆς συ 
ὙΔ5 ὈΠΊΝΕΙΒΑΙ ἴῃ Εργρι" (ΚΙ Ώ5οη, 11. 
Ρ. οό, Ηεηρϑί. Ρ. 2). ΒηΟΚΒ ψοσα τάδ 
1πη Εργρῖ τηάογ ἴῃς ἀϊτθοῖοη οὗ ἴῃς Κιηρ, 
8.5 ΤΩΔΥ͂ ΔΡΡΘΟΣ ὈΥ ἴπΠ6 ᾿ρτεϑϑ ἢ 5 ἰουηά 
ΟἿ 50π16 οὗ [ῃεπΔ.0 Απά ἴῃ ἴδε σοχηροβι- 
τοη οὗ τῆς Εργρίδη ὈΠΟΚ5 [Π6͵6 15 ρ6πο- 
ΤΑΙ ἴουπα ἃ σοηδιη συλ οὗ οδορ- 
Ῥεά εἰγανν (ΗΠ δηρϑβί. ῥ. 79). 

ΤῊΘ δῖ οὗ ραργυτιιβ βῃηθασγοα ἢ Ὀζι- 
ΤΩΘῚ ἴῃ ΠΟ Μόοβεβ ψὰ5 ἜἘχροβεί, ΕΝ, 11. 
2, 15 δυμεά το Ἐργρί δπὰ Ἐργρῖ οηἱ]γ. 
ἼΒΟΕΓΕ ΟὨἷγν γγὰ5 ὈΑρΥταβ οἰ] ογεά ἰὴ τ[ῃ6 

15 

τηδηυίδοίυγε ΟὗὨ ΤΏΔΩΥ ἁγίϊοϊθ5, σι ἢ 85 
τηδῖβ, θαβκοῖθ, ϑδαηαὶς (Η τοῦ. 11. 37) 
581}5 [ὉΥ 5ῃϊρ5 (Ηετοά. τι. 96), αηὰ ὄνβὴ 
Ῥοαδίβ ; ἴίος δοοοσζάϊηρ ἴο Ρ]υτατοὴ (6 
15. εἴ ΟδΠ᾽) 1515 "νᾶ. Ὀογηθ πἸροὴ ἃ Ῥοαί 
οὗ Ρᾶργτιιβιυ Βιϊυμηθ ἴοο νὰ5 οἱ ρτεδῖ 
156 “ἢ Εργρί. [ἴ νγαβ8 οηδ οἵ [6 οἤϊεῖ 
Ἰηρτϑαϊθηῖβ ἴῃ δια ραΪτηϊηρ ; δηὰ τηυτητηγ- 
Βῃαρεα ἤριγοβ ατὲ ἔοιημᾶ οονεγοά νὴ ἃ 
οοδίϊηρ οὗ Ὀιϊαπηδη (Η ηρβίθη. Ρ. 85). 

ΤῊΣ ρΐαριιος οὗ Ἐργρὶ τλΔΥ ὈΘ6 5δθὴ 
ΟἰἴΠοΥ ἴῃ ΒΙγδηΐ (2αφε») οὐ Ἡδηρϑίθη- 
Ὀδῖρ (Ρ. 103-125}, ἴο Ὀ6 [Π6 πδίυταὶ 
[του Ὁ]65 οὗ τ1ῃ6 σΟΙΠΓΓΥ τηλρη!δβεα, [ΠΕῚΓ 
ΤΙΣ Ο]Ου5 σμαγδοίου γεϑα! ηρ᾽ ἔγοτῃ [ΠΘΙΓ 
ΔΡΡθάγαηοα δηα δοσυπγυϊαίου δὲ (6 ννοτγά 
οὗ Μοβθβ δηὰ {ΠεῚῚ τειηοναὶ δἱ ἢ15 
ΡΙ͵ΓΆΥΕΙ. 

ΤΗς Μοραὶς ἰανν8 ἀπά 1ηϑε τ 05 οὗ 
ὙΡΟΥΒὮΙΡ ἅ16 ρεηποίγαϊδα τὨγουρῃου Ὦγ ἃ 
Κηον]εάρε οἱ Εργρὕδη ουβιοιη5. 

ΤῊΣ σοηηδοίςοη Ὀείννεθη ([ἢ6 σΠοσαὶς 
ἄραγες ονευβῃδάονίηρ [6 ΠΊΈτοΥ 5θαῖ δηά 
186 Εργρίϊδη δου! ρίυτεβ 15 ἰτασβα 1 [ῃ6 
ποΐς δῖ επά οἵ Όϑη. 11]. Ἰηΐτα. 

Τῆς ἀϊδιϊποῦοηῃ οὐ οἰθδὴ αηὰ υη- 
αἰεδὴ τηρϑαῖς 15 δ ητΥ 1,ον!ςα], Ὀὰῖ 
1 15 ΘΠ ΠΥ Ἐργρίϊδη «αἷσοὸ (Ηδηρ- 
βίθη. Ρ. 180 544.). ΤῊς Ἐργριίδη ρῥυθϑῖ- 
βοοὰ νὰ ὈΥ ἰῃμεγίαημος (Ηετοά. 11. 
47)}) 80 νὰ [ὴ6 1 ,ονῖςα]. Τῆς ἘργρΡ- 
τ[ἰὰἢ ῥτδϑίβ δῃανθα [ΠΟΣῚ Πο]6Ὲ Ὀοάϊ 65 
(Ηετοά. 1Ρ.); 80 ἴῃε 1,ενιῖϊος με ἴο 
ἐἔβῆανα 81} {πεῖν 65" (Ναπι. νι}. 7). 
Τῆς Ἐργρύδηῃ ρῥηθϑίς μαα ἴο Ὀδίπε σοη- 
ΠΉΘΔΠγ (Ηετοά. 10.)}; 50 τῃ6 ῥγιθϑῖβ ἀπα 
1 ονιῖϊθβ δά ἴο Ρυπν {ποηβεῖνες Ὁγ 
ὈΑΙΠηρ (Εχ. χὶ. 12--15, Νυιη. ν}]. 7). 
Τῆς ῥγοςῖς οὗ Ερυρὶ νψογεὲ ποπῆς Ὀυῖ 
ποθὴ ραιτηθηῖς (Ηετγοά. 10.), 50 νας 1ἴ 
ΜῈ ἢ τ. 6 15γα 6 1] 5 ρτιθϑίβ (Εχ. χχν]. 39 
-42; ΧΧΧΙΧ. 27, 28; [,δν. νὶ. 10): δῃηά 
{Πότε 15 ἢο ΚηονῺ ἜΧΔΙΊΠΪ6 οὗ ΔῊΥ ΟἸΠΕΥ 
ῬΠοϑιποοά οἵ δπιϊχυν οἰοιμοα ΟὨΪΥ ἴῃ 
θη (Η ηρϑβί. Ρ. 145---149). ΤῊ δηοιηῖ- 
ἴὴρ οὗ Αδτγοὴ (1,δν. ν1]. 7--12, 20) ΨΏΘη 
οἰοιῃθα ἴῃ ἢϊ5 ΠΟΘ ῚΥ τοῦθς μᾶ5 Δὴ 6χ- 
αςοῖ Ρά4γ4}16] ἴἸὴ ἴῃς Ἐργρίίδῃ βου]ρίαταϑ, 
ΏΘΓΟ (6 Κίηρ 15 δῃηοϊηῖθα, οἱοιϊῃεά ἴῃ 
ΤΟΥ͂Δ] τοῦα5 δηάᾶ ἢ σὰΡ δπά στον οἡ 
ἢϊ5. μεδά (Κιηβοη, 1. Ρ. 275; διῇ οἡ 
ἴῃς “ Ῥεηϊαΐεδιςἢ,᾽ Ρ. 295) 

ΤῊΣ σΟΓΘΙΊΟΩΥ Ὁΐ [ἢ 6 βοδροροαδῖ, ῇοσα 
τῆς ῥ΄Παϑὶ σοηξεββα65 ἴῃς 5105 οὗ ἴῃ6 ΡΘΟρΪ 6 
οἡ ἴδε Ποαδὰά οὗ [ἴῃ ροαῖ, μι ἢ 15 τ 
βϑηΐ ΔΙΔΥ ἰηἴ0 ἴῃ6 ὙΠ] άθτηθ55, πηὰ5 ἃ 



τό 

Ρᾶγα]]6] ἴῃ ναὶ Ἡδτγοάοίϊις (6115 υ1.5, ΥἹΖ. 
τῃαι (ῃ6 Εργρίίαης μεαρθα συγβαβ οἡ ἴῃ 6 
Ὠεδά οἵ τῃ6 νἱοίι δηά τΠξη σδιτιθα 1ἴ 
δηὰ 5ο]ὰ τἴ ἰο ατσθοκ ἰγλάθυβ, οἵ, 1 ΤΠ6Γ6 
ΨΕΙΟ 0 Οτξακε διηοὴρ ἴπδηι, [Ὠγοῖν 1Ὦ 
ἰηῖο ἴῃς τῖνοσ (Η εγοά. 11. 39) 

Τῆς ὕτῖηι δηὰ ΤὨυϊηπλ (Εχ. Χχν]. 
10) ου [πὸ Ὀγεδϑίρίαῖθ οὗ τὰς ΗἸΡῊ ρῥηδϑῖ 
ὡΟΥτοϑροημα ψι ψῆδὶ γα Ἰθατῃ [ΤῸΠῚ 
ΖἘΕἸιΔη (αν. Ηϊβε’ 110. χιν. σ. 34) δπὰ 
Τϑιοάοπιβ (110. ΧΧΧΙ. α. 75}, 85 αἰ50 ἔγοΠῈ 
16 τηοπυμηθηΐῖβ, [παῖ τὴς οἢιεῖ ῥηθϑῖ 
διηοης ἴῃς Εργρίίδηβ, ἤθη δοίην ἴῃ 6 
Ρατί οὗ πάρε, νοσε τουμὰ ἢ15 ὩΘῸΚ δὴ 
᾿πῆασα οἵ βᾶαρρῆϊγε, ψῇϊοῆ νγᾶ5. οδ]]6α 
Ζει (Ἐφ ηροίςη. Ρ. 149--ἰ 53). 
Τῆς ψττηρ οὗ [Π6 σοτῃηπ)δηατηδηΐβ οὗ 

Οοὰ οἱ {ἰτπὸ ἀοοτ-Ροβῖβ δηά ραῖθβ (δα. 
χὶ. 20) ἰ5 ἴῃ βίποὶ δοοογάδησα ΜΠ τς 
ἀταινίηρβ οὗ Εργρτίδη διοῃιδοίατε, ΨῇΘΓΕ 
[πε ἀοοτ-Ροβῖβ οὗ [6 Π1Ρ]65 δηα τοπ 5 ἃ 
ςονότεα ψΊ ἢ ΠΙΘτορ γρηΐο5 (ΘιΆ ἢ, “ ΡΘη- 
ἴαϊοισ ἢ," 1. Ρ. 257} 

ἼΠ6 οτοοξίηρ ρῥΙΠᾶτα δηα σοφίην [ποτὰ 
ΜΙ Ρ]αβῖου ἴο ῥΥθρᾶτεα [ῸΓ ἸΠΘΟΠΡΈΟΩΒ 
(Όδυῖ. χχν!. 2, 3) 15 1ἢ βσοῖ σΟὨΪΟΙΤΩΥ 
ἢ Εργρίδη οὐβίοιῃ (ΗΠ εηρϑῖ. Ρ. 90). 

ΤΠἼα ᾿ηδιςτοη οὗ [6 θαβιίηδαο 45 ὑτθ- 
Βοιδοα ἴῃ δυῖ χχν. 2, 15 ρταρῃιοδ!ν 
ΠΠυϑιταϊοα ἴῃ [η6 δουρίυγεβ δ Βεηὶ Ηδ85- 
5 (ἢ, Ρ. 258). ΤῊε οχ (τοδαϊηρ ουὖἱϊ 
της σού υητημΖΖεά (Πεαῖ, χχν. 4) ννὰϑ8 
τῃ6 ουδίοτῃ ἴῃ Εργρῖ, 85 ἴῃ6 τηοπυπΊθηςβ 
αἰ5σοὸ ῥσονα (ϑηλ, 10., Ηεηρϑῖ. Ρ. 223). 
Τῆς οὔἴετιηρβ ἴοσ [6 ἀεδα ἑοσθι θη ἴῃ 
Πλευῖ. ΧΧΥῚ, 14, ἀγα ἜΥ] ἀΘ ΔΕ 50 0ἢ 85 ΘΓΘ 
Ρτεναϊθηΐῖ ἴῃ Ἐργρῖ, ΘΟ 51π184}} [0 65 
ΕΓ οΪασδα ἴῃ {16 ἰοπλ5, Ὀθαπηρ ΟΥΘΓ- 
πη οὗ ἀτιοῖβ, οακοβ δηά ἴῃς Κα (ϑα ἢ, 
10. 

ΤΠεβς ἅ16 ἃ ἔδην οὗ [6 ῥάσα 65, τυ ΠΟ ἢ 
Ῥίονε 8ῃ ἱπτηαϊς δοαυδιηΐδησε ΜΠ τἢ 6 
Οἰἰβίοτῃβ οἵ Εδγρί ἴῇ ἢν 0 ἡτοῖθ ἴῃς 
Ῥρηϊαϊθις ἢ δηὰ ἀεί νεσεα τὰς Μοβδὶο 
ΔΚ. 

(2) ΤΠδ ὨἰβίοιΥ δηά τῃς 1,νῃν οὗ ἴῃς 
Ιϑγαθ το. Ὀοτ Ὀδαῦ τρᾶσκβ δηᾶ τοΚΘη5 
οὗ πεῖς ρᾶϑϑᾶσα [Ὠσγουρῇ [ῃ6 ὙΠ ᾺΘΣη 655, 
δηά Ἰοηρ τϑϑιάθῃσα ἴῃ 11. 

ΤῊΙΒ 15 Βρ6ο Ια} ν ἴο Ὀ6 οὐβογνεά Ἵοη- 
σογηΐϊηρ ἴῃς ΤΑ ογηδο]θ. “115 ρσονθβα," 
58 γ5 Εν], ““ἴο ἢανε θδθῃ ἀογινβα τομὴ 
τῆς εατὶν {ἰπ|68 οὗ ἴ[Ὡ6 ψνδηάογηρβ. [Ιἴ 
ννὰ35 ΟἿΪΥ ἴα τηοβί βδοζεά οἵ ἴῃς ΔΎ 
ἴεηΐς οὗ ἃ ΤηΙρταῖοΟΥΥ ῬΘΟΡΙΘ, ΓΟϑΘ ΠῚ ὉΠ] ὴρ; 
[6 ζοηοΕΓα} 5 ἰθηϊ ἴῃ [ἢ6 τηϊάϑι οἵ ἃ σι; 

ἹΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Δηα δοσοταϊηρ ἴο [πε τπιϊηυα ἀεβο ρΟἢ8 
οὗ 1ἴ, 41} τῆς οδ]εοῖθ Ὀε] οηρίηρ ἴο 1ζ ΕΓΘ 
δαδρίθα ἴοσ σαπγίηρ, κα τῃοβα οὗ δὴ 
ΟΥΑΙ τοηι"." 

ΤῆΘ ΙἸΘΙΏΟΣΥ οὗ {πεῖ Ἰοὴρ ἀνε]}- 
ἴῃρ ἴῃ ἴεηῖβ νψγὰ5 ργεβοσνεὰ διηοὴρ (ἢ 6 
[5γδ 6} 165 [πσουρῃοιΐξ ἘΠΕΙΓ ραῃουδί η 8. 
Νοῖ ΟἿΪΥ νὰς ἴῆ6 ἔδαβὶ οὗ ΤΑὈθγηδοὶθ5 
οὐβοσνϑα ἔτοπὶ (6 {ἰπ6 οὗ Μοϑβεϑ ἴο τῆδί 
οὗ Ομηβῖ, θαῖ {μεὶσ ἰαησυᾶρα δηά τοηυ- 
τη ηἴ5. ΘΟΠΓΙΠΌΔΙΪ Ὀοτα ΜΙΏ655 ἴὸ ἴῃ6 
ΒΔ1η6. “ὍΠδ νεῖῪ νογαάς “ σαηρϑ᾽ δηά 
“τεηἴδ᾽ τειηδίηθὶ Ἰοηρ ἀἰῖεσ ἴΠῈΥ δά 
οσραβοὰ ἴο 6 [16 γα }]νῪ ὩΡΡ Ποῦ ]ε. ὍΤΗ6 
“ἰοηῖα οὗ ἴὴῆ6 Ἰοτὰ’ ψόῖα ἴῃ [6 ῥγχδ- 
οἰηςῖβ οὗ ἴῃ τδπ1|ρ16. 7)6 ΟΥΥ οὗ 566]- 
[ἰοη, ΘΔ ΘΠ ΕΠΥ μαπάεδά ἄονῃ ἴσοι δηοίθηϊ 
ὨΠ165 Ψα5, “ΤῸ ὑοῦ ἴθηῖβ, Ο [5186] ἰ᾿ 
“Ὑνουΐ τπῈ σαμρ᾽ (ΗΘ. χὶϊ!. 132) ννᾶ8 
[ῆ6 ΘΧΡΓΟΒΘΙΟη ΔΡΡΙΘα ἴο ἰῃς νεῖν ἰαϊοϑὶ 
δνθηΐβ οὗ [δγυϑαίθη. “Τδοι ταὶ αν6}}]- 
65 θεοῦνδοη ἴῃ6 βου] η), 581η6 ἰοσίὶ ! 
Βείοσε Ἐρῆγαϊπι, Βθη)ασαϊη δηὰ Μδηδϑ- 
βοῇ, ΒΓ ὉΡ ΤῊΥ 5ίσεηρίῃ, δηὰ σοτη6, 
δηά ΠΕΙΡ υ5᾽ (5. ΙΧχχ, 1) ... ὟῪὲ 566 
ἴῃ [15 1[ῃ6. τεβεοῖθὰ ἱπιᾶρα οἵ ἴῃς δῃ- 
αἰδηΐ πιαγοῦ, ἤθη ἴἢ6 ἂὐῖκ οὔ (οά νεὴξ 
[οσῖ, ἴῃ8 ΠΙᾺ οὗ ἔτεα βῃϊηίηρ διρῇ 
δὍονε [ΐἴ, βΒυιτουπαά δα Ὀγ [Π6 ᾿νΑυτῖου ὑπΠ065 
οὗ ΕΡἢγαῖίμι, Βεπ)]δηῖη, Δηἃ Μδπαββϑοῃ Ἶ." 
Τῆς εἰάδτβ οὐ οῃϊείβ οἵ [πε {Π065 σοττθ- 
βροηά ψ ἢ τῃ6 ΘΒΘΥ 5 οὗ ἴῃς ἀεσβοσῖ, 
τῃς6 οὔδοβ ἤθνεσ ἀἰβάρρθᾶτῖβ ἰῇ ἴῃ 6 ὨδίοΥΥ 
οὗ [ῃ6 ΡΘορ]α, {11 ουἭἱ οὗ (6 Θμαυκἢ5 οὗ 
(ῃἢ8 ἀδβοσὶ ρτον (ἢς6 ο]άοῖβ οἵ ἴῃς βυῃᾶ- 
δορσυεβῦ. Τῆς τηαϊοτία]5 ψ ῃοἢ το τα- 
οογάθα 45 υϑϑοά ἴῃ ἴἢ6 σοηβδίγυςςοη οὗ 
τῆς ΤΑθεγηδοῖα δηὰ 115 ν6556]5 Ψοσα δι ἢ 
ἃ5 οουἹἱὰ θὲ Ὀεβὶ ορίδιηδα τὴ {6 ἀδβεσί. 
ΤΠ δικ νὰβ ποῖ πηδθ “οἵ οαἱκ, (ἢ6 
5.4] ννοοάα οὗ Ῥαϊδϑίηθ, ΠΟΥ οὗ σθάδυ, 
[6 ἀ5084] νοοά δἰηρὶογεα 'π Ῥδὶ θῦμα 
ἴου βδοῖθὰ ριγροβαβ, Ὀιὲ οἵ οὐλδῆηε ΟΥ 
Δοδοῖα, ἃ [66 οὗ τὰγβ στον ἴῃ ϑυηα, 
Ὀυ [ῃς πιοβὶ ἰτεαιθηῖ, μοὶ ὄνθη ὀχοθρῖ- 
ἴὴρ ἴῃς ρ4]π|, ἰὴ [Π6 ρϑπιηβυΐα οἵ δ᾽ηα 1", 
ΤῊΣ σονογίηρθ οὗ ἴῃ6 ΤοὈοτηδοῖὶθ ΕΣ 
Βοαῖβ μαῖὶῦ δηά ταγη-5Κίη ἀγβᾶ τϑρὰ δῇ 
[ἢ6 Αταθίαῃ ζδϑῃϊοη, 564]-5Κὶπ (7. ελας, 
8566 (ἀδβθη. 5. ν.) ἔτοπλ ἴῃς δαϊ]οϊηϊηρ 
δ0}5 οὗ τὴς δα ὅςε4, δηά ἤπε ᾿ἰπ6 πὶ ΠΌΓΩ 
τὴς Εργρἕδηῃ 500115", Ἐνθη [ῃ6 ἀϊβῖ!ηο- 

1 Ἐνα]ά, Ὑγαπεϊαϊοα Ὁγ Μαγιϊπεαυ, Ὁ. 441. 
3. Θίδη]εΥ, “ [ἐν 5} ΟΠυσοῖ,᾿ 1. Ρ. 163. 
8 Τρϊά, ᾿. τότ. 4 Ἰρθϊά. ρ: 163. 
δ Ἰδίὰ. ᾿. τύξ5. 



ΤῊΗΕ ῬΕΝΤΑΤΕΌΘΚΦΓΗ. 

ἴῃ οὗ τῆς ἀϊβεγοηι Κιπᾶς οἵ ἔοοά ρεοτ- 
τηϊτεα οὐ ἰοτϊἀ ἤδη ἴῃ [ἢ6 [ἂνν “τᾶν δα 
ἀγαοθα νὰ τῆς ρτεαΐεδὶ ὑσορα 1} ἴο 
:ὴ6 ρϑουλιατα5. οὗ ἴῃ σοπαϊτοη οὗ [15- 
ΥΔ6] αἵ ἴῃε τς οὗ ἴῃ6 ρίνίηρ οὗ [δεῖ 
1[ν. Ὧδε δηϊτηδ]β οὗ ψῃϊοἢ ἴΠδΥ τηϊρῃϊ 
ἔτθοὶν οαΐῖ 66 ἴΠο58 ἴῃαὶ ὈοΙοηρεα 65ρε- 
ΟἸΔΠΪγ ἴο τΠπεὶγ ραϑβίοσαὶ βἰαΐο---ἰῆς οχ, ἴῃ 6 
βῆςερ, ἴδε ροδῖ, ἴο ψῃ] ἢ νεγα δαάοϑά 
Τὴ 6 νϑγῖοιιβ 9145565 οὗ [ῆ6 σῇ δΠΊΟΙ5 Δ ρᾶ- 
ΖΕ]]6. Α8 ννὰ τεαά (Π6 ἀδίβι!θα Ρϑ τ ]18- 
ΒΙΟΩ ἴο εαΐ ΘΥΝΕΙΥ͂ οἶα55 οὗ νῆδϊ τυ Ὀ6 
σα] ]οὰ τὴ6 ρατὴς οὗ ἴπΠ6 ψ]άθγηθβ5, “ἴῆ6 
ΜΠ ροαῖ δηὰ [Π6 τοὶ δηά πε τεὰ ἄδεῦ 
δΔῃηα ἴἢῈ Ἰθεχ δηά [ἢ6 δηΐθορα δηὰ ἴ[ῃ6 
ΟΠδπιοὶβ,᾽ ἃ μεν ἀβρεοῖ 15 50 661] ῥτα- 
ΒΘ η[ςΕ( ἴο υἱ οὗ ἃ ἰατρε ρατὶ οὗ ἰἢς ]πς οὗ 
τῆς βγδοι δα ἴῃ τῃ6 ἀξφβοτί. [1 σϑνϑαὶβς 
1Πδτ ἴο ιι5 45 ἃ παίίοη οὗ ἢυπίοσβ, 11 
5ῇῆσνβ {ποῖ ἴο ι.15 οἰδι θα ηρ ονοσ [ΠῈ 
ΒΓ ΟΟΙΪ. τοοῖκϑ, βοδ ηρ ἴἢ6 τυρρεά Ριηηᾶ- 
οἱ65 οὗ δ1η8], 5 [6 Αὐδὺ σῇδιηοὶβ ΠἴΟΥ5 
οὗ ἴΠ6 ῥγϑϑοηΐῖ ἀἄδγ, ὙΠῸ Ῥονν5 δηςἰ ΔΥΓΟΥΒ 
Ἰηϑτεῦ δ οἴ ριιηβ. ϑύςἢ Ρυγοι5 [Π6Υ σου]Ἱὰ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ Ἰιηϊτεαὰ ἀδρτος ἤᾶνα [ο]]ονν θα 
ἴῃ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΠσΟῸΠΕΥ. ΤΏ ΡΘΠΏΪ55ΊΟΠΏ, 
[ὴς Ρεγρ  οχῖν ΠΡ] 16ἀ τὴ [ἢ6 ΡΕΙΤ 55] ἢ, 
σοι] ΟΥΪΥ ἢᾶνε ΔΙ56 ἢ ἴῃ ἃ ῥδοθ ΠΘΓΘ 
1.6 δηϊπιδὶς ἰῃ σασϑίίοη αυουηαοά'." ΤῊΣ 
Ἰηον 4 0]6 σοΠο] ϑοῇ 15, (ἢαῖ 6 Τὰν; 
Πδά [15 οτγρίη ἴῃ, δηά (ἢς 1 ,ερ βίου ννὰ8 
ΠΕ ταδίεϊγ δοηυαϊηϊθὰ ἢ, ἴῃ 6 ΜΠ] Άετ- 
Π655 οὗ 51η8]. 

(3) Τῆιγάϊγ, τῃ6 ἰδηριαρο δηὰ (ἢ6 
Ἰοριϑδϊίοη οὔ της Ῥεηίαίου ἢ μᾶ5 (δηδδῃ 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ῥτόβρεοῖ, [1 15 ραΐϊεηϊ [ῃτουρῆ- 
ουἵἱ παῖ τΠ6. νοσζάϊηρ, Ὀοΐῃ οὗ ἴῃ ἰανν8 
Δη οὗ {Π6 ἰαῆριαρε οὔ ἢς Ἰαννρίνου, ἰΙοο 5 
ἰοτνατὰ ἴο ἃ ἔπἴυσε ἴῃ (δηδαη. 8566 
Εχ. ΧΙΪ. 25--27; ΧΙ]. 1. 5; ΧΧΙΠ, 20---22; 
χχχίν. 11; ἴμὸν. χῖν. 24; ΧΝ"]. 3, 24; ΧΙΧ. 
23; ΧΧ-. 22; ΧΧΠ. 1Ο; ΧΧΥ. 2; Νυπι. χν. 
2, 18; χχχὶν. 2; ΧΧχχν. 2---24; ουϊ. ἵν. 
τ; Υἱ. το; νἱῖ. 1; [Χ. 1; ΧΙ. το, χα. 
1 α5 Ὀδβη οδ]εοῖεά, ἴπᾶἰ τῃ6 ψΠΕΥ οὗ 

1π6 Ῥοπιδζθυςἢ ΚηΘ ἴοο πηυςὴ οἵ [6 
δοορσταρῆν οὗ Ραϊδϑιίηθ ἴοσ οπα ψῆο Παά 
Ὥσνοσ Ὀδοϑη ἴπογο, δηὰ (δῖ [Π15 15. δῇ 
Δῖρυσηθηϊ δρδίηϑβί [15 Μοϑβαὶς οπρίη. ΤῊΪ5 
5ΌΓΕΙΥ σαπηοίΐ ὃς ἃ ν]} ἃ ορ]θοῖίοη, ἤθη 
ψὸ σουοτηδοῦ, ἤτοι, ἰμαῖ Μοβο5 ψ ἢ ἢ15 
Κηπονϊεάρβε οἵ {πε Πἰβίοτγ οὗ (σεηθϑ5ῖ5 δπὰ 
οὗ τῇς τν΄δηάοτιπηρβ οἱ ἴδε οἱά Ῥαιγδγοῃ8, 

1 Το. Ρρ. ιὅδ8, “69. ὅ:ε6 (ἢε 58πι6 βι]εοὶ 

ᾳὐτῖδος ἀϊδοιισθεά, ϑυλτης " Ρεηιαϊσις ἢ, ΡΡ. 285 
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τὶ ἤανὸ Ὀεσοπλα (Δη}]Π1ατΖο ἢ ἘΠ 6 
Βεορτάρῃγυ οὗ τῆς ἰαπα οὗ ἴπ656 ψδηάοῖ- 
ἴῃ 65; 56σοηίίγ, ταὶ Ῥα]θβίηθ ννὰ8 νγ6]} 
Κηονη ἴο ἴπΠ6 Εργρίδηςβ, νἢο γερδαίβαϊγΥ 
ἰγαν ουβϑα 11 τότ ἴπε σγεῖρῃ ΟΥ̓ Βοιἢ 168 1-; 
{πιγάϊγ, τη Μοβεβ μαὰ ᾿νε ἴοσ [οσίγ 
γΘΑ 5. ἴῃ ἴῃς νη] 6 Πη655 οὗ διηαὶ [δεὐ- 
ἴῃς ἴῇς ἢοςκβ οὗ [εἴῆτο, ἀπ ἢ ἢΪ5 
δεῖνα τη]ηἀ δηά ἢϊ5 ἀθδερ ᾿πίογοσς ἰὴ τὴ 8 
σΟΌΠΙΓΥ οὗ ἢ]5 ἰοσείατῃοϑ, 6 ννὰ5 βδυγς ἴο 
Ὦανα δηχαγαα δἃροιῖ, πχοϑὲ ρτοραῦΥ ὄν θῇ 
ἴο ἢᾶνε ν]ϑιεα, τ[86 πειρῃθουτηρ ρῥ] απ 5 
οἵ Ρα]θβῦης ; ουγηϊν, τπαὶ 6 πδὰ ἰαΚοὴ 
Ραϊηβ ἴο δϑοδγίαίῃ 4}1 ἴῃ6 Ἵματγδςῖου οὗ 
ἴῃς σουηίτγ, οἵ 15 ῬΕΟΡΙΪΘ, 115 οἰ[165 δηᾶ 
115 ἰοτίγεββεβ ὈΥ͂ τη δῃ8 οὗ 5ρ165, δηά τῆῃδϊ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΤΟΥ ΠΊΔΏΥ Ὑδϑγϑ, ἃ5 Ἔν ΕΤΥ τ 56 
δεοηθῖαὶ νου ἀο, ἤδη ρῥγοραπηρ ἴο 
ἰηνδὰβ ἃ ἤοβϑίὶα δηᾶ ροινετ! ΡΘΟρΪΘ. 
Βυϊῖ [ῃ6 ν ΓΥ Ρῥσόρἤθοῖθβ, ν]οἢ βρϑᾶῖκ 50 
οἰ γ οὗ ἴῃς ἰαΐατα ροββθϑϑίοη οὗ (α- 
Ὡδλδῃ, δηὰ νη ϊοἢ βοερίοαὶ οὐ ςἰστα νν}}} 
1Πογεΐοσο ἢᾶνο ἴο θ6 ρυβαϊοι!]οη5 δου [ἢ 6 
δνβϑηΐ, αῖα ͵υ.5ῖ βι ἢ δ5 νου ἢοΐ ἤᾶνο 
Ὀδεὴ ντίτῖθη ἤδη ἴλ6 ὄονθηΐ ἢδα Ὀξδοος 
Κῆονῃ. ΤΤάκθα ἴοσ ᾿Ἰηβίδηοα Ὀδαζ. χὶ!. 1ο, 
““ὙΜΏρη γε ρὸ ονεῦ Τοτάδῃ, δηὰ ἀνε }} ἴῃ 
[ῃ6 Ἰαπὰ ψῇοἢ [Π6 1,οτὰ γους σοα ρίνειῃ 
γοῦ ἴο ᾿Ἰπῃοτῖῖ, δηὰ νἤθη Ηδ ρίνειῃ γου 
τοδί ἴτοῃ 411 γόοῦτ ΘηΘΙΏ165 τουηά δου, 
50 ἴα γε ἀνν6}} ἴῃ βαίειγ," ἄς. ὍΤῊ1β 
ῬΙΌΡΏΘΟΥ 15 ᾿πἀδρά τείειτεα ἴο ἴῃ 05}. 
ΧΧΙΝ. 1, Δηα 15 ΒΡΟΚδὴ οὗ ἴἤθγε 85 1πουρ}. 
1 ῃαὰ Ὀεδὴ {18Π|6δἀ 1ῃ τπ6 σοησιεβῖβ οἵ 
]οβϑῆυα. Ὑεῖ, ἤθη ψὰ σοηϑδιάεσ Ποιν- 
ῬαγΓΔ ΠΥ τ[ῃο56 σοπημεϑῖβ γα! ν ρανα ταϑίς 
ἴο [ϑγδαὶ, ἢονν [Π6 515 οὗ [6 Ρξορῖὶβθ σοῃ: 
ἀἸΠοηδὰ δηὰ, 85 1ἴ νεγα, ἰτηρδῖγες {Πεἰτ [υ]. 
δΙπηεηῖ, πον Ἰοηρ᾽ 1ἴ νγὰ5 Ὀδίοτο {6 ψογας 
ἍΈΙ͵Ὲ ῥτονεα ἴο 6 ἴταδ ᾿πά δε, 1ἴ Μν}}} Ρά 
Παγάϊγ Ροββϑιθὶα ἴο δηὰ Δὴγ {πῆ ἤΘῺ ἃ 
ἴογρεσ σουἹὰ μάνα ψτιτςεη [Πθτη. ἘῸΓ Ἰη: 
βίδηςθ, σου] ϑϑηλιθὶ αν νυ τθη ἴΠοτωι 
ψ} τῆς Πιδίοτγ οὗ [ῃ6 Βοοκ οὗ [πᾶ ρ65, 8 
τεσοΙά ΘΙ ΠΘΠΠῪ οὗ πταϑῖ Δα ἸΠΒΘΟΌΠΙΥ, 
Ὀείοσγε ἢ15. δυϑβ, ὨιπΊ5 6} Ἰυπάρίηρ [5γαε], 
ἢ (6 δἵῖκ οὗ [ῃ6 σονθηδηΐ ἴῃ [ἢ 8 
δαπάς οὗ τὰς ῬἢΠΠΙΒΌη65, δΔηα ἴο Ὀ6 510: 
οσεεαδα ἴῃ [15 Ππάροϑῃρ Ὀγ [ῃ6 να! κα 
δηᾶὰ τὐγθυ]θηῖ τεῖρῃ οὗ 5410 Ιηάθρὰ 
[ἢ6 τεῖρῃ οὗ ϑοϊοπηοῃ 18 ἴῃ 6 οἿβ ΟἿΪῪ 
τεῖρτι ἴῃ ἴῃ6 ψῃο]6 ὨΙΞΙΟΙΥ οὗ [5186], ἴῃ 
ΠΙΟΣ ᾿ψ6 ΜΠ ΓΠ 655 δηυτηρ {Κα δὴ υηϊϊοα 
ῬΘΟρΡΙῈ ἢ 4 τὰς ἀουληϊοη δα ἢ 
Ρδδςα ἴσοι ἴῃ6 ὨΘΙρῃΡουπηρ [ΠΡ65. ΤὭὨδξ. 
ΤΕ Μὰ ὅο00 γεδῖβ αἰζε ἰ86. Εχοάιιε, 

Ὁ 
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Ὑγου]ά δὴν 5Κ|] ἔοτρεῦ ἤᾶνα ρὰϊ νον 5 
Ἰπῖο [86 πηουτῇ οὗ Μοϑβεβ Δρρασεηίν ῥτο- 
τηϊβδίηρ, ἱπητηθα!δίοὶν οὐ ἴῃ6 σοπαμοϑβῖ οἵ 
(απδδῃ, τοδί δηὰ ρϑᾶοβθ δηα βου Υ, 
ἤθη ἴἴ ἴοοῖς σοὸὺ γεαῖβ οἵ γεϑί]θ85 δηὰ 
οἴϊδθηῃ ὑπϑιισοθ55}1 τνᾶΥ ἴο ἰδίῃ βεου ΠΥ, 
αηᾶ ὄνθὴ 50, ἤθη ἴἢ6 εν ποχὶ σεῖρῃ 
51 ἴ[ῃ6 ἠσίίοη τοηΐ ΟΥ̓͂ Δῃὴ ᾿πΠοΟυγΔ]8 
ΒΟΠΊΒΙα ἡ 

γγ6 σοπῃοϊαάρ, τ[Π4ϊ, 25 ἴπ6 Ῥεηϊδϊθυςῃ 
Ῥθδτβ 41}] τῆς ἴτάσες οἡ 115 ὕτον οἱ Εργρϊὶ 
Δη4 οὗ ἴλ6 Ποϑογί, 50 αἷθο ἴἴ τηυδὶ ἤᾶνα 
δή 115 οτἱρίη ὑείογτε τῇς οσουραίοη οὗ 
(ἰδῃδδῃ. 

(4) Τα ἰδησιαρο οὗ ἴῃς Ῥεηϊαϊθι ἢ 
15 ΒΌ ΟΝ 8ἃ5 ἴο δ [ῃ6 ἂρ δῃά Ἵμασδοῖοσ 
οἵ Μοβο5. 7ΤΠε ἰδηριαρε 15 ὑπάουδιεά- 
Ἰγ ἄύόμαίς. ὙΠΟΙΘ ᾶ1Ὸ βανογαὶ ψογάβ δηά 
ἔοττηβ ἴο Ὀ6 ἰουπά ἴῃ τῇς Ῥεηϊαίδιςῇ, 
Δη4 ἴο Ὀ6 ἰουπα πον ΕΓ͵Ο 6]56᾽. 

1115 ἀτριιοεα ᾿ηΠἀ666, τἰῃαὶ [Π656 ἅτ Ὡοΐ 
50 ΠΊΌΟὮ Διο ΔΊ 5 ἃ5 ῬΘΟΙ ΠΤ 65, Ὀὰζ 
1ϊ 15 ΝΕΙῪ δἰηριίαῦ (Παὶ [6 5ῃου]ά ροῖ- 
νδάθ ἴπΠ6 Ῥρϑηϊαΐθιςῃ, ν ὨΙΟἢ μᾶς, Ε]] οὗ 
Ἰαῖθ, Ὀδδη ἀηιν υβα} ν δϑιθεοπηθά τ[ῃ6 πηοϑῖ 
Δηοίθης ροχίίοη οὗ ἴῃς ΒΙΌ0]6, δπά παῖ 
{ΠΕΥ 5ῃουϊά Ὀ6 υπκηονῃ [ἴῃ ἴῃ6 οἴΠΕΣ 
ὈΟΟΚβ, θνθὴ ἰῇ ἴποβο σοηησοιοα ψ ἢ τἢ6 
ΠΓΟΙ5 ὯΟ μαννα ὕδδη χε οἡ 45 ὕτο- 

Δ Τῆς πιοκῖ απ ΠΥ ἀπὰ πἀπάουριοα ἀγα [6 
[οἸ]οντηρ : 

(α) Τα Ῥτοποῦη οἵ ἰἢδ τϊγὰ ρϑύβοη βἰπρυ]αγ, 
Ἔχςοερῖ 85 ροϊηϊεὰ ὃν ἴΠ|ὸ Μαξογοῖϊο ἐᾶν ἢα5 πο 
ναυθίγ οὐ ρεοπάεσ. Ἐνεγυνθογε εἶδε νὰ ἢανο 
δ (λοοὺ) ἔν ““Ὡς,᾽" απὰ ἐδ (ἀλκὴ) ἴουγ “"586.᾽ 

1η ἴῃς Ῥοπίαϊδυοϊ, μὲ ἤανα δὲ} ἀοίηρ δαιδ] 
ιἀσϊγ ίοτ ὈοΙ᾿. 

(3) ἴῃ κε πιάπηοῦ 2) (παπρανὴ), “ἃ γουῖι,᾽"" 

ἷς σοπηπιοη ἴο Ὀοϊδ σεπάοτα ἰπ τῆς Ῥοηίαϊδυςῃ, 
τασδηϊηρ ἱπα {ΠΟΛ ΠΥ ““ΌΟΥ ᾽" ΟΥ̓ “ ρἰτ])." [ἢ ἃ]} 
οἴπεγ Ὀσοοκα ἽΝ) (παμσαν) ἰδ “ἃ Ῥογ," Βαϊ 
ΠῊ) (παηισαγαλ) 15. “4 δὶ τ]." 

(γ) Ὑπεὴ νὰ παν κὲ, “"1ῃ656,᾽) σοῃβίδ ΠΕ 

οτ πὶ, ἴῃς ἰαῖοεγ ίοσπι. ὯΝ ἃ βανὸ ἰδ Ἰηδηϊνα 

οἵ νοτῦβ ἰπ Π απάϊηρ ἰῃ ἡ ἱπβίεδὰ οἵ Πϊ, ἃς 
ἌΡ, Οεη. χχχὶ. λϑ; ἘΠΊ ΣΩ, Ἐχ. χνίη, 18; ΠΕΣ, 
ὅξεη. χΙν δ. 11. 50 τῇς ἀρῶν ἀθρών Ρίτταὶ ῥγϑοῖ. 
᾿ΠΟΠΒΙΔΠΕΪΥ οπάς ἴῃ 13} ἰηβιεδὰ οἵ {1 ἰαΐοσ ἰοσπὶ 
ἐπ 3. 

(δ᾽ δε ἴανε ννοτᾶς ρεοῦϊαγ ἴο (6 Ῥεηίδ- 
ιἴευςἢ, ἃ5 "δ, “δὴ εἂῦ οἵ Ἵογῃ ; ΠΡΌΣ, 

“Δ 580 ἢ ἽἼΠ3, “'α Ρἴδςι,᾽" δπὰ ἽΠ3 ἴο ““ἀἰϊν!άς 

πο Ρίδοοβ ;" “12, “4 γουηρ Ὀἰγὰ ;" ἼΔΙ, “ἃ 
Ῥγεβεηῖ," ἀπά 3], ““ἴο ῥγεβεηῖ;" ΘΠ, “Δ 
δΙΟΚΙς; ἐδ, ““α δαρίκοῖ ; Ὀ, ““α 5υὉ- 

"δίλῃοο, δῃ οχίϑιηρ (Ὠΐηρ;" 3 (ίος 33), “8 

Ἰδαῦ;" ΠῚ ΘΌ, “4 νεὴ],  ((οσ Ὑ), “ἃ οἷν ;" 

“Ἀ, “ἃ Ὀ]οοα τεϊδεομ." 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ῬΑὉΪ6 ἔογρεῖ οὗ [ῆς Ῥοηίαϊευος, 5 οἢ 48 
ΑΙ. 16] ΟΥ Γ γε 1 Δἢ. 

11 15 ἀτριιδα ἀραϊη, ἴῃδὶ ἴη6 ἰδηρύασα 
οὗ τὴς Ῥεηϊαΐδυςῃ, δἰ πουρἢ 1 δοπὶς ἔδυ 
ἰταρστηθηΐῖς (ϑυοἢ 85 θη. ἵν. 23, 24, χὶν. 
αξεη. ΧΙΙΧ. ὅζα.) ΔρΡραγθητν ἀγομδὶο, 15 ἴὺσ 
[Π6 τηοϑί ρατΐ ἴοο κα ἴο ἰαΐογ Ηεῦτον 
ἴοσ υ5 ἴο Ὀ6ΙΙανο [δῖ 11 σὴς ἔτοπη Μ 568. 
Το (δὶ5 11 ΠΔΥ Ὀς τορ] δα ἰμαὶ (Ὠϊς 15 
ΤΟΔΙγ Παὶ να λὶρῃϊ ἐχροοῖ. Α ἰδηρσιαρα 
15 ἄχϑῆ ὈΥ 15 ρτεαῖ, δηα δβρθοίδ!ν ὉΥ 115 
ῬΟΡυΪΑΥ, δυῖῃοτθ. [15 σΟΠΏΟΠΪΥ 5αϊὰ, 
τηαἴ ΕΏΡΊ5ἢ ἢα5 θδθη ἤχεα Ὀγ ΘἤδΚβρθαᾶγα 
δηὰ {Π|ὲ ἰΓαπϑἰαίοσς οὗ ἴῃ6 Β1:0]6. Μοβϑβ, 
Ρυϊηρ δϑιας 4}} χυδϑίοη οὗ ᾿πϑριγαϊϊοῃ, 
Μ5 ἃ ΤῊΔῃ οὗ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΏΔΙΥ ρον 5 δηά 
ΟΡΡοτίιπηιγ. 1 ἢ6 νὰβ ποῖ ἀἰϊνίπο} ῦ 
συιαεα δηά ᾿μϑρὶγεᾶ, 85 4}} ΟΠ β Δ 5 
Ὀδ]ιονο, ἢ πλυσῖ αν θ66 ἢ Ἔνθῇ ἃ ρυφδίογ 
δοηϊυ5 ἰΠΔη ἢδ ἢὰ5. ὈδΘὴ βΕΈΏΘΓΑΙ τεοκ- 
οπμδά, Ηδ μαᾶ δά τΠ6 διρῃεβδὶ οὐ]ᾶ- 
γνδίϊοη ΡΟ551016 1ὴ οἣς οὗ Εργρίβ πιοβῖ 
ΘΠ ΡΗΘηΘα {Ππ|685; δηά, δἴτεσ ἢ15 δαυγ 
ἘΓΔΙΏΙΏΡ 1Π 5αίθηςς δηα ᾿Πτογαΐυτο, ἢ6 μδά 
[ϊνεὰ ἴῃς σοηίεταρ] δῦνε [1 οὗ ἃ ΞΒῃερῃετα 
ἴῃ ΜιΙάϊδη. γὲ πὰ ἢϊπὶ τἢφη, ψ ἢ 8 
[α}}] σοπδοϊρυβηθβ5 οὗ ἢϊ5 Πάν ΏΪΥ []8- 
5]0Ώ, σοπηϊηρ ἔοστῃ ἃ5 ἸθρΊϑ]δἴοσ, ῃιβιοτίαῃ, 
Ροεῖ, 85 ΜΜῈ)}} δ5 ῥγίῃοςα δηὰ ὑτορῇβεῖ. 
ΘΟ, ἃ ΤῇΔη οοὐ]α ποῖ Ὀκῖ τοι] (ἢς 
ἰοησιθ οὗ ἢϊ5 Ῥεορίθβ. Τὸ ἵπεῖ ἢς νᾶ 
Ἡοτηθσγ, ϑοϊου, δηά ΤὨμυογαϊάδ5, 4}1 ἴῃ 
ΟὔΘ. νεῖν ομδ ἴπαϊ Κηον δηγίίηρ οὗ 
Ἰοτῖοτβ τηυδὲ αν Κηονῃ [ῃὴ6 ὈοοΟκΒ οὗ 
(ἢ6 Ῥροηϊαΐθδιςῃ. ΑἹ] Ηδρτον 1ἰςογαίαγσο, 
ἃ5 ἴατ ἃ5 6 Κπονν, νγὰ5 10 δησιθηΐ {1Π|65 
οἴ ἃ βδοῖθαά ὟἽδαζγαςοίθυ, δ 41 ὀνθηῖβ ὯΟ 
ΟἴΠΕΥ ἢᾶ5 οοΐης ἀονῃ ἴο 5; δηῃά Ιἴ ἰ5 
σογίαϊη [Πᾶὶ ψυοῦς ΟἹ ϑδογθα 5] ο5 
νου πᾶνε Ὀδεὴ ἀξερὶν ᾿ρυδα ἢ [᾿ς 
ἰδηρσιαρε δηα τς τπουρῃϊβ οὗ ἴῃ6 Ῥοοΐκβ 
οὗ Μοϑβθβ. Ἐδβίθσῃη ἰδηριιαρθϑ, {κὸ δαϑί- 
6 ΠῚ ΤΔΏΏΘΙΒ, 16 δον οὗ οὔδηρα ; δὰ 
ἴΠ6ΓΘ 15. σευ ]ν ποίῃϊηρ βίσγαηρα ἴῃ ΟΣ 
ἢπαϊηρ τμαῖ ἴῃ τς 1πουβαπα γὙθδΓ5 ἔγοσα 
Μοβοβ ἴο Μδίδοῃι, [6 βαγγς τοῆσιθ ννὰ5 
βροϊζεη δηά [ἢ6 βαπηα νοσὰβ 1π|6]}Πρ 1016 - 
ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ 1η ὈΟΟΚΒ5 ἰτδαῖιηρ οὐ ἴῃς 5816 
5] 6 οἴθ, ἀηα ννῆσσα [6 ΘΑΠΠΘΓ ὈΟΟΪΚ5 
Τηυδῖ ἤν Ὀδθὴ ἴῃς σοηδίδηϊ 5ἴυαγ οὗ 
81} [Π6 νυυῖοῦβ ἀοινη ἴο τῆς νοῖγ ἰαϑῖ. 1 
15 5814, οὐ [6 δυϊῃογιγ οὗ Ἐτεγίαρ, ἴῃ 
ἴΠ6 ἸηΠαὈιδηῖς οὗ Μϑοοᾶ 5{}}} σρθᾶκ [ἢα 
ῬυΓΟ ἰαησυαρσε οἔτῃς Κογδῃ, ᾿τι θη 1200 
γαῖ ἅρο. Ἐρυρίδῃ ρῬδργυτῖ, ψι ἢ ΔῈ 
Ἰηΐοῖν] οὗ ἵοοὸὺ γϑᾶσβ Ὀεϊνθθη [ἢ 6Π], 
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8τε βαϊὰ Ὁγ Ἐσγυγρίιοϊορ ϑῖβ ἴο χ᾽ πο 
σὔδῃηρε οὗ ἰδῆριυαρο οἵ οἵ ργατητηαγ'. 8 
τουδὶ ἢοῖ γραϑοῦ δροιΐ βοὴ ὩΔΏΟΏΒ 85 
τς 5σγδεῖ τας, ἢ {ΠΕ} σοτηραγαῦνα ἰ5ο- 
ἰδλοῃ δηᾷ ἄχραάηρϑϑ, οι ἴῃς Εχοάυβ ἴο 
τῆς σΔΡΌν"Υ, οὐ ἴἢ6 54Π1|6 ῬΠΠΟΙΡ]65 ἃ 5 

- Ἅ6 5ηο] ἃ τὨῚῊΚ οὗ [ἢ6 ΡῬΘΟΡΙ65 οὗ πιο- 
ἄστη Ευτορο, ΏΕΤΕ 850 ΠΊΔΩΥ δἰθηθηϊβ 
οὗ οὔδηρε πᾶνε σοηθριτοα ἴο δ] ἴθσ δηὰ 
ἴο τοουἹὰ πεῖν Ἰαηρσιᾶρσε δηα {πεὶγ 11{6- 
ταῖυσθ Τῆδ ἰδῆρυάρε οὗ ἴῃς Ῥοηϊαϊθιςο ἢ 
ἴῃδη ἰ5 }υι5ῖ ψῆδί ἢ ἰδηριαρε οὗ Μοβεβ 
τοῦυα ῥοῦ Ὀὶν αν ὈΘΘΠ, 51:Π10]6, ἔοτ- 
ΕἸΡ]Θ, νι ἀτοῆδὶο ἔοττηβ δηάὰ ὄχρτθϑ- 
βουβ, Ὀπῖ, μανιηὴρ ἰοιτηθα ἀπὰ βἰδηηρεα 
411 πΐατα ἰδηρταρα, 5[}}} τθδ  ν ἰη16]}]1ρ1- 
ὈΪ6 ἴο ἴῃς ἰαϑῖ. 

Ουεείοη οΥ ἢ: σραίς 4:11075}1. 

Ἡανὶηρ ΠΟ 56 θῇ [δῖ 50 ΏΔηΥ ποῖδ68, 
Ὀοῖ οχίοσηδὶ δηά ᾿πἴογηδὶ, σου ]η6 ἴο 
Ῥοϊηῖ οὐὐ Μοβθβ 5 [6 διΐμοσ οὗ 1ἴῃ6 
Ῥεηίαδίδαυς, ἰεῖ τι θπαυϊγα ΠΕΙΠΟΣ 4]]} 
οΓ ΔΗΥ οἵ ἴῃδῃ ὈεΪοηρ ἴο ΔΩΥ ἰδίου ΡΠ ΠΟΘ 
οΟΥ Ρσορῆε. . 

]οϑῆυα ΙΏΔΥ ΡοΙπᾶρ5 αν Ὀδθη 6ῃ)- 
Ρἱογεὰ ὉγΥ Μοβθβ ἴο δϑϑιϑῖ τὴ ἴῃ ἢΪ5 
ΜΤΙΠΉΡΒ, ἃ5 ἢς 5 δ] ογεα ἴο 85515ἴ 
Ὠῖτ ἴῃ ἢ15 ΑΓΒ; δηά, οἵ σουγβα, [οϑῆυδ 
ὨδΔα βογης οὗ [6 ἐχρεθηςε οὗ Μοβεβ 
Δηα 411 [ῆ6 ἴοδομηρ ΠΟ Μοβαβ σου]ά 
σῖνα Ὠἰπι. Υεῖ ποιῃίηρ Ροϊηῖ5 ἴο Τ᾿ οϑῆυδᾶ 
α5 ἴῃς ντίῖεσ οὗ ἴ[ῃ6 Ῥεηϊαΐϊδιςῃ. Ης ννὰϑ8 
ΘΙ ΠΘΉΓΙΥ ἃ τηδῃ ΟὗὨ ΑΓ ἴῃ ἢ]5 ΘΑΥΪΥ δηά 
τας [π6, δηὰ ἴῃ ἢ]5 οἷὰ ἂρὲ ἢς πδὰ 
Θπουρῃ δηά τόσα 1ἢ8η δπιουρὴ ἴο 60 1ὴ 
ΠοΙ ἤιηρ Π15 ΡΕΟΡΪΘ 1 ἴΠεῖγ οραάϊδηςςα ἴο 
τῆς ἰαννϑ8. 

ΘδΙηθ6] τῦᾶϑ ἃ Ῥσορῆθδί δηὰ ἃ ΤΕΪΟΙΤΉΟΓ, 
δυῖ δ ἰ5 ΠΟΥ ἤΕΙΘ ῥγοϑθηϊθα ἴὸ ἃ5 85 
ἃ Ἰοριβίδίου ; ὀρθοῖ δεν 11 15 ᾿ΠΠΡΟΒ510]8 
ἴ[ῃΔι 54 πλι6), ἐχοαρξ ὉΥ 84 τηΐγδοϊθ, οοι]ά 

ῖ ὅες Βγυρβοῦ, "Άενας Ατὐοῃόοϊορίαιε,᾽ 1867, 
ϑερίετθοσ, Ῥ. 179 : ““Ἷ᾿ σοτηρατίηρ ἴῃς ἀεχηοίϊο 
μᾶργτυς (τ ἢ Βιπσθοῦ ἰγαπβ]δίθ5) ἢ (Πς 
τοιηᾶτοα οὗ [πΠ6 ὕψο Ὀτοίπετθ, Ἔνεῃ ἃ 5βιιρετῆςϊαὶ) 
Θχδιη δου σἤονβ ποῖ ΟὨΪ (δῖ [ἢς ᾿δηριᾶρα 
διὰ ἴῃς ἰοσσαῦυϊο ἰῃ (τς ἴνο ρδργτί, βεραγαίεα 
ἴτοτα φδοῖὶ οἴδοσ ΌΥ͂ πὶ ἰπίεγυαὶ οἵ Ξξοῆιε [δοιϑαηὰ 
γολΓ5, ἅτε οὗ ἴδε βαπις Κίπά; Ὀυϊ αἰ5ο, ἃ ροϊηΐξ οὗ 
ταοβῖ φρεςῖδὶ ἱπίεσεξί, ἐσε ἴῃἋ ΔΓ ἣδς ποῖ 
ππάετροης ἴπ ᾿ςασὶ σΠδηρε." 11 τὴᾶγ Ῥὲ δάἀἀεά 
τη δὲ εῖτνθει ἴπ6 Ῥδργῖις οὗ [ἢ6 ἴνγο Ὀτοΐδπειβ,. 
ττιτἴτπ ὑπάον ἴπε 32τὰ κὶπρ οὗ [06 τοῖἢ) ἀγπδϑβίυ, 
δηὰ (Π6 φαγί θϑὶ ᾿πϑοσ ρΌοηβ αηὰ μαργτὶ δἱ ἰεδϑὶ 
Ιοοο γεατβ δασ]εσ, ἴΠετε ἰβ πεατὶν ἴΠ 6 5βᾶπις ἰάθη- 

{τ οὗ ἰαηραλρα. 
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δανςα ψυτθη ὈοΟΚ5 ΒΟ ἅτὸ βοΊμϊοκ βοΐ 
ν ἢ Ἰηαϊοδίοης οὗα Κηον]εᾶρε οἵ Ερυρί, 
Δηα ἃ Κπον]εᾶρε οὗ ϑ1ηα]. Τῆς ἰαννς οἵ 
Μοβ65 ὕθασ ἴπ6 τῃᾶσκ οἵ Εργρῖ ἴτοτῃη δπὰ 
ἴο 6π4; Ὀυῖϊ ϑαίῆυ δὶ οουἹὰ Πονοσ ἤᾶνθ 
σοΙηθ ἱπίο οοηΐδοξ ψΠΠ Εργρίὶ αἱ 4]]: 
δηά ἰηάἀδροά, 85 [ΔΓ ἃ5 Ὠἰδίοσυ βῇθνν8 05, 
[ῃῆ6 Ι5γδ6]165 ἤομ [οϑῆυβ ἴο ϑαχπμιοὶ 
ΜΈΓΘ αἰζοῦν Ἰϑοϊαϊοα ἔοτὰ οοπίδος ψῈ ἢ 
ΔΏΥ, οχοθρὶ ἴπ6 (δηδδηϊίθ9 δηὰ Ῥἢ1]}15- 
[Π65, ὴο ψέῖαῈ τηϊχοα ὉΡ ψ ἢ τΠ6πη, 
βρτοδά ἃ}] δτουιηά τπεῖῃ, δηὰ ἢ  ΠΟΠῚ 
ΠΟΥ ψοῖα αἱ σοηῃϑίδηϊ Ψν8Γ. 

Πανὶ 15 85 1π||6 ΠΚεὶν ἃ5 ϑάγηιο] τὸ 
ἢανε δά {1π)6 (οΥ σοπιροβίηρ [Π6 ῬοηϊαἊ- 
ἴδυς ἢ ΟΥ ἀγα ηρ ὕΡ 115 Ξαποίίοηβ. Ηδ 
νγὰ5 ἃ τήδῃ οὗ ψ8Γ, δηᾶ τπουρὴ ἴλ6 ἀδτ- 
᾿Ἰὴρ δηὰ [πε ἤετο οὗ ἢϊ5 Ρῥθορὶθ, γεῖ ὃγῪ 
ὯΟ ΤΙ68}5 ΘΧοτγοϊϑηρ (ἢαΐ Κιηα οὗ σοηῖγοὶ 
δηά :1ηὔιδθηςθ, Ὠοἢ 15 ποοάδιὶ ΟΥ̓ οὔδ 
Πο ψοι]α προβθα ἃ ἢδν οοάς οὗ εἰν!] 
Δα τα]ρίοιι5. ἰᾶνν5. 

Θοϊοπηοη 15 ἴη6 ἤτοί ῆΟ Δρρθαῖς ἴο 
δανα Παὰ τὰοἢ ἱἰηΐοσοουτθα ἢ Ερνρι 
δίϊοσ (ἢ6 τη οὗ {6 Ἐχοάιι5, δπὰ ἢϊ5 
δχίδηϑινεα δηὰ σοιῃραγαίνεῖν ρϑδσαίμ! 
ΓΕΙΡΤῚ ΠΊΔΥ ἈΡΌΘΑΙ ΠΊΟΓΟ 54 ἴο (6 
᾿πἰτγοἀποίοη οὗ ἃ παν σοάδ οἵ Ἰεριϑἰ δι! οη 
[Π8ὴ [Π6 τεῖρῃ5 οὗ δὴν οὗ ἢ]5 ργεάβδβοθβδ- 
ΒΟΥ ΟΥ̓ 5 ΟΟΘσθοῖθ. Ἦε πᾶνε Ξεθῃ, ΠΟΥ͂. 
δνθσ, ον ϑοϊοϊηοῃ ἴῃ ἢϊ5 θυ] ἀϊηρ οὗ [ῃ6 
ΤΟΠΊΡΪ6 [ΟἹ] ονγεὰ ἴῃὴ6 ραϊζοση οἱ ἴπε Τὰ- 
θογπδο0]6. Τῆς τόνοῖβθα ρίοσθϑϑ, [που ρἢ 
ἴῖ μὰ Ὀδθῆ βιιρρεϑβίβα, 15 5] ΠΊΡΙΥ ἢ ρο5- 
5:01, Ηἰἷἰ5 ψῇοϊα οτρδηϊζαοη ᾿πμαἀδρά 
ΡῬτοςδδάς οἡ ἴῃς Ραϑβὶς οὗ ἴῃς. Ῥεηϊαίθυς ἢ, 
Βαϊ Π15 οὐ ΠΙβίΟΥΥ 15 [6 οἰδατοβί ὑσοοῦ, 
ταί ἣθ6 νγὰβ ποῖ [ῆ6 διίῃποσ οὗ ἴῃς ἰδνν5 
σοηίδιηθα Ἰῃ 1ἴ, ΟΥ 1π6 Ὠἰϑίοτγ σοϊαϊθά 1ἢ 
ἴ. [Ι͂ἡ ἢ15 ΘδυΠΟΥ ἀδγς γε δηα Ὠϊ ἃ 
Ρίοιι δηά ἃ ψῖβε Κίηρ. Ης [0]ον5 οιὖἱἋἱ 
[Π6 Ἰηἰοητοη5 οὗ ἢ15 (δίῃογ, δηα Ὀυ]ὰ5 ἃ 
[ΘΙ ΡΪ6 ἴο βυιοςςοα ἰῃς οἷά τΔρογηδοὶς οὗ 
(ἢ6 ψι]άθγηθθς. Βυΐ, ἃ5 ἢ6 δᾶάνδῃςθϑ ἴῃ 
γξδσβ, 6 15 βροϊ] δα Ὀγ τῆς ψθα ἢ δηά 
Ιαχυῖγ, ΠΟ ἢΒ ῬΟΜΕΙ δᾶ5 ὑὈτουρηξζ 
διουηά ἢ. Ηδ Ὠλ0ΠΠΡ|165 ψῖνε5 δηὰ 
Ϊάρϑθβ ἰηΐο Ἰἀοϊδῖσυ, ἃ βδά ἰηβίδμος οἵ 
οἣςβ Βασγάδηεα Ὀγ τὰς ἀδοοι δι} 655 οἵ 51}, 

Σ Ὶς 1 Τσοποεῖναῖς ἴπαὶ ϑοϊοπιοη, δρουΐ ἴο 
Ῥυϊἃ ἃ Τεπιρ]ε ἴο θὲ ἴπε ρίουυ οἵ ῃἰβ παίίοῃ ἀπὰ 
ἴοτ ἴῃς βΞρθοῖδὶ ποποὺσ οὗ ἢϊ5 ἀοά, ψουἹὰ μαναὰ 
ςοπεοίπιοϊοά [ἃ ἰῃ ἰομίου {{Ἀκὸ ἃ ἴδηΐ οἵ (Π6 ἀσβετῖ, 
ἷπ ογάογ (παὶ ἴξ ταϊρς αἰ ἰπῖο με δἴοτυ οὗ [}}ς 
ἀεβοτὶ ναπάοίηρε δηὰ (ἢς βοτὰ ἰαθεγηδλοὶα 
οαττεα [ΠγουρῊ ἴῃς ἀσποτ ἢ 

Β2 
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Δηἃ 50 [Δ]ΠἸὴρ τοπὶ [ἢ6 Πἰνὶρ αοά, (δη 
γ6 οοηρσοῖνο ἴἢ6 Δ. ΠΟΥ, ΟΥὙ Ἔνθ τῆς οἰ οῖ 
ΠΟΙΏΡΙΪΟΓ δηά δηϊασροσ, οὗ ἴῃ 6 ἰαννβ δηά 
ΟΥ̓ Δης65 οὗ ἴῃ6 Μοϑβδὶς οοάδ δῃά νγοσ- 
ΠΡ, 50 σδγ ]ν δηα 50 ψΊ56}Ὺ ἰταπγαᾶ ἴο 
δυλτά δραϊηδῖ ἴῃς βϑαμποίοηϑ οὗ 140] "νοΥ- 
510, Ὀεϊηρ ἈΠ 561 [ἢ6 ἢγδι ἴο [41] ἄνγαΥ 
ὉΠ6ΘΥ τῃο86 βαάποοηϑβ ἢ 

Βυϊ αἴἴοσ ἴῃς τὲ οὗ ϑοϊοτηοῃ, τῃ8 
ῬοΒϑΊ ΠΥ οὗ τἢ6 Ῥεηίαϊζευοἢ Πανὶηρ 
Ὀδοὴ νητΐθη, δηα ἴπυ5 {πε ἰανΐν5 οἵ Μο- 
565 Θηἰοτοθά, Ὀδοοῖη68 1655 Δη4 1655. ΤῊΘ 
50 ῃ15ηὶ οὗ ἴῇῆ6. ἴδῃ {Π|ῦε5 ςοπδυταϊοαά 
ἃ 5δοοηα Κιηράοπι), δηή [ῃ6 [ΕΘΌΙΏΟΠΥ, 
ποῖ οὗ οὔς οἠἱγ, Ὀυϊ Ὀΐ ἴνο πδί!οηβ, 
νου αν Ὀ6θὴ ταϊϑϑα ἀρδϊηϑῖ 5.0 ἢ Δῃ 
αἰϊειηρί. [1 15 ΠΏ ΡΟΒ510]6 ἴο Ὀο]ϊανς, ἴῃ δὶ 
ἴῃ ΔΩ ΞΘ δοαιδηΐϊ χεῖρ ϑῃ οἢ 4 ὈΟΟΪΚ 85 
τῆς Ῥοηϊαϊδυςς, δηὰ βοῇ ἃ οοάδ δ5 [ῃαϊ 
οὗ ἴῃ6 Τιον: ς 4] ἰανν, ψῈ 4}} 115 δι οῖ- 
Ὧ655 δηᾶὰ τῆ6 δᾶνυ Ὀυτάξδη οἱ ἰἴ5. ΟὈ- 
Βονδης 65, 5ῆου ἃ ἤανὸ Ὀδεη ἱπηιροβϑά 
ὉΡοὴ ἴῃς Κιηράοῃ οὗ [πἀ δῇ, ΕἸ ΠΘΓ Ἀν 151 
τὴ6 ἴδ {065 ΨΘ͵Ο 511} Ἰνὶηρ ἴῃ (ΠΕῚΓ 
ΟΝ ΙΔΏΩ, ΟΥ Δίῖοσ {πον δὰ Ὀδεη σαττθα 
ςσἂρῖϊνε ἴο Αϑϑυγίδ, δηα ἃ σεπηηδηΐ ΟἿΪΥ 
ΤΟΙΏΔΙΠΘα ἴῃ ϑαπηασα. ὙὉὙΠαᾶΐ (6 Κα 
βδῇου]α ἤανα Ὀξοη δἰϊοηρίεα δίεσ [ἴῃ 6 
ΤΟΙΌΓΤΩ ἴτῸΠῚ ΟΔΡΌΝΙΥ 15 Ἔνθ ἢ ΠΊΟΥΘ 1Π|- 
ῬΟΒ51016, ἀπα ρϑυῆδρϑ 15 μοὶ δϑϑεγίθδα Ὁ 
ΔΏΥ οὔθ, Τῆς Ηθῦσγον Ἰδηριαρα ννᾶ5 (ἤΘἢ 
ἀγιηρ οὔ, ΟΠαϊάδα ταρὶ αϊγ ἰακίηρ 118 
Ῥίαςθ; δῃηὰ τἢς οἰαϑϑῖο 5 Ρ]ΟΠΥ οὗ τὰ6 
Ῥεπίδίθιο οουἹά ποῖ ἢᾶνα δα [5 ΟΥΡΊΏ 
ἴῃ ἴῃς ἰαϑῖ ἀαγϑ οὗ ([ῃε ἀδρεῃεσαου οἵ ἰΔῃ- 
συδᾶρε δπὰ Ἰιἰογδΐυσα, 

τ τοῦδ Ὀ6 Ὀογὴθ ἴῃ σηϊηᾶ, (δαὶ ΔΩΥ 
ΤΩΔῊ ΟΥ̓ΒισΟΘβϑίοη οὗ πῖθῃ, δἰζειηρίηρ ἴο 
ὙΠ: ΟΥ Θνθῆ δχίθηβιν οὶ Υ ἴο γοδδηρθ 
Δα οηΐατρα ϑυσἢ 4 ὈΟΟΚ 8ἃ5 ἴπε6 Ροηΐα- 
τοποῇ, πλυϑὲ ἢανο 56ῖ ἴο ψουΐς ἴη (ἢ6 τηοϑῖ 
ἀἰΠροηΐ δη ἃ σγβίθτωδςο ΤΩΔΏΠΘΙ ἴὸ ἀο 50. 

ΤΗῈ ΡΕΝΤΑΤΕΌΘΚΗ. 
΄ 

τ ὰ5 Ῥδθὴ δἤδνῃ, ἴπαΐ τοῦ οηα ἴο 
δηᾷ τΠ6 Ῥεπίδίδυςἢ δηὰ τῃ6 ἰανν5 οὗ ἴῃ 6 
Ῥεηϊδϊθυοῆ ἤᾶνα ἀθορὶν ᾿υεαἀάἀεαά ἴῃ 
ΠΕΣ νοσὰβ δηᾶ {πουρῃς5 δηςίςηῖ Εργρῖ 
δΔηα δηςσϊθηΐ ϑ᾽1ηϊ:. Α ἴοΥρῈῚ οὐ τεάδοϊου 
σουϊὰ ΟὨΪΥ πᾶνε Θχῃιριϊοα βὰς ἃ ῥδ6- 
ΠοΟΙΏΘΉΟΠ ΟΥ̓ ἀσδνοίηρ διη5ε] Γ ἢ [ἢ 6 
υἰηοδί οᾶγα δηά αδἰϊεητοη ἴο [ῃ6 5δἴυαυ 
οἵ Ἐργυγρίδη ουβίοτῃβ δηὰ δηι 165, δηὰ 
ἴο Δἢ δοφυδϊηΐδηςσα ὙΠ ἴῃς ϑιηδις Ρεη- 
1,514 ; δπά [ῃαΐ ἴοο οἡ ἴῃε βροῖ, ἰῃ ἴῃ 6 
τηακὲ οὗ ἴῇο56 ὙὉΥῪ σοι 165. ΝοΙμην 
1655 σου ]ὰ Ὦανα δα] α Ὠϊπὶ ἴο ργοάιϊιος 
Β0ΟΝ 4 ψοκΚ. Ηδ πηδὶ πᾶνα βἰπάϊεα 
115 ἢ τῆς τοοβὶ ἀδ]θεγαῖθ Ρυγροβα, 
Δηα πηιϑῖ πᾶν Ὀγουρῇϊ 15 διθαγν ἴο ὈΕΑΓ 
ΜΠ τῆς πιοβῖ σοηδυχηηαῖεα 511}. ΥΏΘτα 
ἴῃ [πες {ἰπλ65 οὗ ϑαπγυθὶ, ϑοϊοπιοη, Η6ΖΟ- 
Κιαῃ, 7Ποβίδῃ, οὐ ΕζΖιδ, οσδῃ ψ Ἰόοοκ ἴοτ 
5 Γἢ ἃ δὴ ἡ Απάᾶ Ὀεγοηά [ἢ 15, 1 πιοάθγη 
οΠτοδὶ τ θοσΘ5 Ὀ6 ἴπ|6, 6 πλιϑῖ Ἰοοϊκ 
ποΐ ἴοσ οὔδ ψγ1386 ῃοαά δῃπά 5Κ|18ι] ἢδηά, 
ἴῃαιϊ 5ῃπου!ὰ αν ῥγοάυοθα βιιο ἢ ἃ τα- 
5.1: Ὀμὰΐϊ (ἢ6 απο τπυδὲ πᾶνα στόν 
ὉΡ δὲὲ ΌΥ ὈΙῖ; δὴ ΕἸομῖσε ἢχϑί, ἴδῃ ἃ 
ἢγχοί, βεσςοηᾶ, [Ὠιτάὰ, ἕο γι, ΟΥ ὄὀνθῇ ΣΏΟΥΘ 
7επον!ϑβῖβ, νἢο ἀονοίδι θα {Πεὶγ γεϑρεςῖνα 
βίου 65 δηά [Π6]γ ἰαννβ οὗ ΤἸΏΔΠΥ (ΟΙΟ ΓΒ 
ΟἿΘ Ἰηΐο Δποῖπου, τηδιῖηρ ἃ τπϊὴρ οὗ 
βητεάβ δῃηὰᾶ ρδίομϑϑ, Ὑῃοἢ ἡδνουίπ6]655, 
ΨΏΘΩ σοϊῃρδοῖοα τορϑίῃοσ, ἢ85 σοτητηδηα- 
εἀ τῇς. νομάετ οἵ 4}} ἀρθϑ, δῃα Ἔν Υ Ροῦ- 
ἴοη οὗ ψῃϊοἢ ἢ45 ἴΠ6 βᾶῖτὴθ ἀοῃδὶς οἢδ- 
ταςῖοσ, ἴἢὴ6 βαῖὴθ [δηλ τ γ στ (Π6 
Ἐργρὶ οἵ βαπὴν ἀγηδϑίῖθβ, [Π 6 ϑδ7ὴ6 δὶγ οὗ 
[6 ἀεδβοσί, [)6 54Π|6 Δρραζθηΐ ἱπΊργαβ5 οὗ 
τῇς στοαῖ τηδϑβίοια ἢαπα. ϑιυοῇ ἃ σοβι], 
ὉΠῸΘΣ {86 σοη ΠΟ ἢ5 οὗ Τ Ἔν 5 Ὠιβίοσυ, 15 
ἸησΟΠ σαν ΌΪῈ 85 ἴπ6 ψνοῦκ οὗ ΔΩΥ τηδῃ; 
δῖ 11 15 ΒΌΓἢ 45 ἴπε νι ]άδϑίὶ ίδμου σδηηοῖ 
αἰ Πθυῖ6 ἴο δὴ ἱἰηάεῆηϊθ δηὰ ν] οἷν 
βαραγαῖβα βιισοθϑϑίοη οὗ ἸΏΔΩΥ τΏΘῃ. 
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Ἑ π ΉΡε οὔςξ δαυμίεοα τῃαἰ (ἢ 6 Ῥεη- 
ταϊδυςἢ, 45 ἃ ῇοΪΘ, 15 ἀιις ἴο Μοβθϑ, 

πεῖς σᾶ 6 τὸ ἀϊδίου ἴῃ δαπηης 
«μαὶ (σδηεβιβ, [ῃ6 τηοϑὶ δησίθηΐϊ Ῥατΐ οὗ 
τῆς Ῥεηϊδίδαυςῇῃ, ἰ5 ἀ ἴο τ. [1 ἢ6 
ντοῖρ (μ6 Πιδίοιυ οἱ τῇς Ἐχοάι, Π6, 
ΕἸΤΠΘΟΥ 85 δῖ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΙΪΕΙ, τημδῖ ἤᾶνα 
φυγιτᾺ6ἢ (Π6 Ιπιτοάιοίοτν Πβίοιγ οὗ τῆ6 
{ἰπ165 οὗ ἴπΠὸ ρδϊΠαοῆ5. ΤῊΘ ὉΠΠῪ οὗ 
ἉὩἜϑῖρῃ ᾿ς ΝΕΙΥ τηδηϊδϑι [σουρῃοις, Μοϑβας 
5 ΕἸρίογοα ἴο τηουϊά δηὰ ἴοτη ἃ 
5: ΓΡΪῈ Δηα ρῥγαν]ου ΒΥ οηϑίανοα Ῥθορὶθ 
Ἰπῖο δῇ ογρδηϊζεὰ ηδίίΐοη. Ηε ᾿αὰ ἴο 
δῖνε {πΠ6π 4 σοάδ οἵ ἰδννβ, οἷν! δηὰ δο- 
οἰεϑιαϑίοδὶ, ἕο ἴῃς ρυϊάδηςε οἵ [Π6ΙΣ πΔ- 
(Ἰοἡ Δ] 6. ΤῊ Ἰἰηΐδηϊ ΡΕΘΟρ]Θ6 ννᾶξ ἴο ὃε ἃ 
τῇθοοσδογ, [86 ρου δηά εὔλθεγο οὗ ἃ 
Πεοοσάον ρτοδῖεσ τῃδΔη 1156] ρσυδτάρα 
τη ἰΞο]αῖδα ἰοσ ἤἤδεη σδηταγ65, {1 ὉῪ 
4 Π6Ὶ τενοϊ!οη 1 5ῃοιϊὰ ἐχραηά Ἰηΐο 
τῆς ΟΠυτοὴ οὗ Οῆπδὶ [τ νγὰβ οὈνίουβ 
(ἰοτείοσο, ἰδὲ 6, ψῇο δά ἴο ντῖῖα τῃ6 
ΦΑΓ Ιεσὶ σμδρίειβ οἵ 15 ᾿ἰϊβίοσγ, 5πουϊά 
Ὀερσίη ὃν ἱγαοίηρ ἄονῃ 115 ἀδθοεηΐ το πὶ 
ἴοϑο ῆΟ δά ἵἕτοπιὶ ἴῃς ἤγβὶ Ῥθθη ἰῃς 
ἡεδροβιίδγιας δηὰ νηΐης5565 οὗ [6 (τα ῖῃ. 

ΠῚ Ὠοινενου, δάνοῦθο ΟΠ οἰβῖη ἢΔ5 ὈδεΘὴ 
Ὀυβγ 1 γίηρ ἴο ἀἰδοοσδία 4}} ρογίοηβ οὗ 
η6 Ρεηϊδίδιςμ, ἴο ἀϊδργονε [15 11, 
Δηὰ 50 ἴο 5ῆδϊκε (ἢβς δνιἄάδησβ ἰοσ 115 
Μοϑαὶς οτίρίῃ ; 11 μδ5 δὴ βρη Δ} ὈΌΒΥ 
ἰῃ δὸ ἀολ]ὴρ πιὰ (σαποβ5. 1 Μοβεβ 

δαοξ 
Μεαπίης απ ἀμφ οΚΓ ἐδ παρρηδ 
ΨΕΗΟΡΜΗ, «υἱῤΕ ἥμγεδεῦ ΠΕΣ 
9 Εχοάδ, οἱ. ἃ, 3 26 
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γτοίς ἴῃς Ἰαίογ θοΟΚδ, ἢ6 σεγίδι εἶν τοί 
Οδηδϑὶβ ; δηὰ οἡ [ῃς οἴποὺ ἤδηα, τ 116 
4ἀἸὰ ποῖ ψυεῖῖα θη ςβϑ15, ἢ6 ψτοῖς ποίην. 
Ἡδξησςδ ἴο 5ῆακΚα ἴπ6 Ἰουηάαίοη οὗ σδη- 
6515 15 ἴο ἀδϑίσγου [η6 ἰαὈτὶς οὗ ἴῃς Ῥεπίδ- 
ἴδιο. ΤῊΘ ῥγόργοϑϑ οἵ ἴῃ6 οὔ οἰσπι ἢΔ5 
Ὀδθὴ βυ ἘΠ ΙΕ ΠΕΥ ρσταάυαὶ. [Ιτ ννὰβ ϑὺυρ- 
δεϑῖθα Ἰοηρ βίηςε ὃὉγ Νιπηρα, τ[ῃαἴ Μοβε5 
ΙΔΥ πᾶνα ἢδα Ὀείοτε ἢϊπὶ “ ἀοοσιμηθηῖβ 
οἵ νᾶου5 Κιηαά5 σοτηϊηρ ἀν ἴτοπι {1|ὸ 
65 οὗ [6 ρδίγαυοῃβ δηὰ ῥργεϑεῖνε 
διηοηρ ἴα 15γ8 6} 1165, τ ἢἸοἢ 1.6 οοἸ]]οοῖεὰ, 
τεαποεά ἴο οτάοσ, ννογκεὰ ὕρ, ἀηα μετα 
πεοάπι], Η11εἀ ἴῃ," σελεάας εἰ σογίπα 2α- 
ἥγωρι, αῤμά γαείας ὠνσεγναία, 7οσέ»ε 
εοὐεοίετέ, αἰρετῖςσέ, ογγιασσέ, ἐὲ μὐΐ ἀρβεΐε- 
ὀαρέ, εονιδέεσεε (’ ΟΌ5. 54..᾽ 1. ς. 4. ΑΔ 
ςοπ]δοζιγα οὗ [ἢϊ5 Κη νὰ ΠΕΙῸ Γ πη- 
διτταὶ ΠΟΥ ἱτγονογεηῖ, 1ἴ 15 ΝΟΥ ῥτο- 
ὈΔ4ὈΌΪ6 παῖ, ΘΙ ΠΘΥ ἴῃ της ΟΥ ὉΥ οτδίὶ 
ἀεἸνοῖγ, [6 ϑγαθ]ε8 ροβϑοϑβεα {γαά!- 
[᾿Ἰοη5 δηαςξα ἄοντῃ ἰγοηὶ [611 ἰογοίδ ἢ Γβ. 
115 οοηῃβιβίθηϊ ψ ἢ της ψνιβάοτῃ οὗ Μοϑβεθ5, 
Δηα ἠοῖ Ἰποοηῃδίϑίθηϊ ἡ Π15 Ὀϊνίπε ἰῃ- 
Βριγαίίοη, (Παἴ πὲ δῃοι]α ἤᾶνα ὑγεβετνοά 
Δηα ἱποογροταίθα ψ ἢ ἢ ον ἢ νοσκ 4]}} 
ΒΌΟΝ Δα ΙΟοη5,  ΠτΘῺ ΟΥ οΟτα]ὶ, ἃ5 Πδά 
Ὁροη (δ ἰῃς 5ἴδιαρ οὗ (τυτἢ. 

ΤῊΣ ποχί βἴαρ ἴῃ (6 ΠΘΟΤΥ ᾿νᾶ5, μᾶς 
ἰΔκθὴ ὉΥ Αβϑίπις ἴῃ 1753, Ψηὴο ἰδυρῃϊ, 
ἴδας ἴῇ6 παᾶπηθὸς οὗ Οοα (ΕἸομ δραὰ 
ΪΤΕΜΟν ΑΗ), οσουγηηρ ἴῃ ἴμ6 θοοΚ οἴ σεβῃ- 
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6515 ΤΏΔΥ αἰβιϊ ρἰ5 ἢ ταϑρθοῦνοὶν [ἢ6 ἀο- 
Ουπηθηῖβ. ΟΥ̓́ΤΠΕΙΠΟΙΓΒ ἔοσῃ ΏΙΟῆ Μόοβθ5 
σΟΙΏΡΙ δα ἢϊ5 Ὠἰδίοσγ. Ηδ Ρε]ϊονβα {παῖ 
1676 ΟΙΘ ΠΟ ἔδυγοσ ἴδῃ ὕνεῖνα ἀοσὰ- 
᾿πθηΐβ, ἰΠ6 ἔνο σε θεϊηρ ἴῃ6 ΕἸοδΙΞΕς 
αηα ἴΠ6 76 Πονιβς. 
1 ,λῖοσ τοῦθ ἀραὶη ἤᾶνθ νασὶ θα [ἢ]5 

[ΒΟΥ ὙΠ ΘΟ Ροϑϑιῦὶς ναπδίίοῃ ; 
50116 Ὀα]Ιονιηρ (πὶ [Πθτα ψὰ5 ομβ ΕἾο- 
δῖ, Δηα ομα Γμονῖβὶ ἀοσιπιθηΐῖ; οἴ 6.5 
[ηατ [ἤθγ ΘΓ τηοτα ἴα ομα ΕἸοἢϊσῖ, 
Διὰ ΤΏΔΩΥ Τεμονιβῖβ; δηα δχογο βηρ ἃ 
5.0 116 ἸΏΡΘΉΟΪΥ, τηοϑῖ σολν ησηρ αἵ ἰδαϑβῖ 
ἴο {ΠϑτΏβεῖναβ, ΓΠΘῪ πᾶνε ἰτασδὰ τοϊηατο 
[η6 ΔΒ Οη5 ἴσο οὔθ ἀοσυχηδηΐς ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΙ, βοπγοίϊπιθϑ ὄνθῇ 1 {π6 τάκ οὗ 
ἃ βθηΐδεηςθ, ρυιϊάςα ΌΥ βοτης οδίσμνοσζά 
ΟΥ̓ ἰοπὴ οὗ ὀχργεϑϑίοη, ψνὩ] ἢ ΠῈῪ ἤᾶνθ, 
ἃ5 ΟἸΠΟΙΒ (ΠΙΠΚ πηοϑὲ ΔΥΡΙ ΓΑΤΙΪΎ, δϑϑιρηθα 
ἴο (ὴ6 χοϊ οὐ βεςσοηά ΕἸοἢΙϑῖ, ἴο τἢ6 ἄγϑῖ, 
56 οηα, (Ὠϊτά, οΥ ἑουσίῃ ΓΘ ῃον!δῖ, δοοοτγά- 
ἴῃς ἴο [ῆ6 πυμθογ οὗ δυῖμοῦβ ἴῃ ΒΟ λ 
ΠΟΥ τοϑρθοῖίνοὶυ Ὀεϊθνε , Αποίδεσ βῖερ 
Πα5 Ὀδθὴ ἴο βυρροβὶ, ἴα τῆς ἀϊβογεηῖ 
ἀοσυπηρηῖβ, οἴϊθη, 85 1ἴ 15 δ᾽] σεά, ρΊνην 
ἀιεσγεηῖ νϑσυβίοῃβ οὗ [Π6 58 Π|6 δου, ἤδνδ 
Ὀέδῃ Διο] ον δηὰ οἰ τ 5 ρυϊ ἴορο- 
{π0Ὶ. Απὰ ἃ ΠΟΙ 51}}}} ἢὰ5 Ὀδθη ἴο 
ἄδηγ, ἴπαι Μοβεβ οο!Ἱὰ Ὀ6 δἰἤοσ (ἢ8 
ΕἸΟὨΙϑῖ, ἴ6 7εμονὶϑῖ, οὐ τῆς σοΙΏρΡΙ]οΣ 
δηά τϑάδοϊοσ, 1 Ὀοίηρ δνϊάθης τμαῖ [Π6 
ΠΟ]6 νγὰ5 ἃ ἰαῖεσ ψόοσκ, ἀὰδ Ρεσπᾶρ5 ἴο 
ΘΔΙΏῸ6], ρΡοτθαρ5 ἴο ΗΠΚΙΔὮ ΟΥ̓ Γ γε Δ, 
ῬΟΙΠΔΡ5 51}}} Ἰἰαϊθὺ ἴο ΕἘΖία οὐ βοὴδ 51- 
γΙΝΟΥ ἔτοπὶ ἴἢ6 ΠΑΡ᾿, ΟΥ ΡΟΒΒ1ΌΪ]ν ἴο 
ἃ (οἸ δοιίοη οὗ [ῃ6 ἰαθουγβ, [16 ῬΟΌ ΒΥ 
(ταυάαϊςηΐ ἰαθουτβ, οὗ [ἤθη ἃ]]. 
 ΤῊΒ 54]16ηϊ ροϊηῖβ ἴῃ ΤΠΘΙΣ διρυτηθδηῖς 

ἃτο ἴπΠ656θ. ΤΠΘΙΘ ΡΡΘασ ἴο Ὀ6 ἴνο νϑσ- 
5Ιοἢ 5 οὗ [Π6 Ὠιβίουυ οἵ ἴῃς οτεδίοῃ, [ἢ 6 
τοὶ οῖὰ θη 1. 1 ἴο Όθῃ. 1]. 2, ἰῃ ψῃϊοῆ 
ΟὨΪγ [Π6 πᾶς ΕἸΟΒΙτα οσσιτβ, [6 ΟΠ ΘΓ 
το θη. ᾿ϊ. οηννασάς, ἴῇΏ ψῇϊοῃ τἢα 
Ἡδίηδ οὗ [ΕΗΟΥΑῊ ΟσουΓΒ ἰῃ σοιμὈἰηδίοη 
ψ ΕἸομλ. Αρδίη, ἴΠΈτα ρΡΘαΥ ἴνο 
δοςσοιμηῖβ οὗ ἴμ6 ΕἸοοά, νῃϊοῇ (Πουρὴ 1ἢ- 
τοτ]ασεά ἴῃ ἴῃς Ῥοοϊκ οὗ (σεξῃ ἐβ1:8, πιὰ  Ὧδ 
ἀἰϊἰβοηϊδηρὶ θα. ἘΤῆεθα αἷθο δὲ σἤδεδο- 
ἰεΠΖοά τοορθοῦνε!υ ὈΥ τ 6 βδτὴλθ νιον 
πη [6 παῖθ5 οἵ σοά, Θ᾽ Π}}}8Γ Ῥῃοηοι 8 
16 5Ξ8ἰἃ ἴο ῥζένδὶ] τγουρῃους ἴη6 ῬΟΟΚ, 

Δ Αἢ δρϑείγδοὶ οἵ ἴῃς ἀϊδδυεης τΠοουῖος ἔγοσῃ 
Αϑίπις ἴο ἴῃς ῥῬταβθηΐ ἀδὺ τι  Ὀε 5εοη ἴῃ Ηδνετ- 
πίοῖς ([πὸ ἴο Ροπι.᾽ ᾿. 45, Τγαηβίατοη, ΟἸασκ, 
ἙαἰηΡυγρἢ), απὰ “Αἰάς ἴο Εδιῃ,᾽ ΜΓ δι}᾽8 
Ἐβδαγ οἡ “ Μοξαὶς Ἐδοογά οὗ (τραϊίοιῃ,᾽ Ὁ. 101. 

ΙἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Δη4 ἀνθ Ττουρδους [6 Ῥοηϊαϊουςῇ, Ραξ 
[Π656 τὸ ἴῃς ἔνο τηοβί οὈβοσνδῦϊθ. Τἤεη 
σοΙΏ65 ἴῃ6. ψ 6] -Κηον ρᾶβθαρο ἴῃ Εχ. 
ν]. 2, Ὑἤοτα (6 Μοβὶ ΗἸρἢ βᾶγ5 ἴο Μοβθβ 
ἴ[παὶ Ηδ ννὰβ5 Κπονγὴ ἴο ἴῃς ἐδίῃετυβ Ὀγ ἴῃ 6 
ὨΔΠΊ6 οὗ ΕἸ-Θ Δα 4], θὰ: Ὀγ [6 πᾶῖὴδ [Ε- 
ἩΟΥΑΗ Ηδξ νγὰβ ποῖ Κηοόονῃ ἴο (Π6η: 
θησς τἢ6 Ἰηϊτοἀυσοη οὗ [ἢ Ὠδιὴδ 
Τεβονδὴ 1 [λ6 Πιβίοιγ οὗ Αάδηι, Νοδῇ, 
ΑὈτάματη, ἧζο,, 15 ἀιριιεα ἴο 6 ἃ ρτοοῖ οὗ 
ἰαῖθσ δι ΠΟΥ ΠΡ. 

ΠῚ τΔΥ ὃς ψ6]}} (ῃδη ἴο 5ῆδν : 
ΕἸγοῖ, (παι ἴ[ῃ6 Βοοκ οὗ (δῃδϑὶϑ 15 ποῖ 

8Δῃ 1|1-ἀἸρεβιθά ςο]]εσιοη οὗ {τα πιθλίδιγ 
ἀοουτηδηΐῖθ, Ὀυΐ ἃ σΑΥΟ ΠΥ ἀτταηρεα ἢδύ- 
Γαῖϊνα Ψ ΘΠΠΓΕ ὉΠΜῪ οὗ ρυτροβα δηᾶ 
ὈΪδη. 

ΘΘοοΒαϊΪγ, ἴπΠαἱ (6 56 οὗ [ῃ6 πδπηε5 οἵ 
(σοά 15 ὨΕΙΓΠΕΙ ΔΙΥΡΙΑΤΥ ΠΟΥ δοοιθηῖαὶ, 
Ὀυξ σοηϑίϑίθης τὨγουρῆοιυς ψτἢ τ6 Μο- 
5810 Δι ΠΟΥΒΠΙΡ, δηα ἴΠ6 ρἜησγαὶ βοορὲ οὗ 
τῆς ΠΙσίοτΙγ. 

Ι. ὥγμεν οΥ 2ίαπ απο  ηγῤονό ἑλγοκοὶ- 
ΟἹ. 

ΕἸγϑῖ (ἤθη, 85 ἴο [6 οὔρδηϊς βίιςῖαγε 
οὗ τ[ῃ6 ὈΟΟΚ, τπουρἢ ἰδ πᾶν θῈ βοιλενδαῖ 
οΟὐβουτεοαᾶ ὈΥ 186 τπηοάσδππι αἰϊνϊδίοη ἰηΐο 
ομδρίουβ δΔῃ 4 νϑΊῦβ65, 85 1ἴ ννὰβ οἵ οἰὰ Ὀγ 
τ[ῆ6 7εὐνϑἢ αἰϊνιϑίοη οὗ ἴῃς Ῥεπίαϊεις ἢ 
ἰηῖο 2εγας 170 ΟΥ ΒΘ οἴ Οἢ 5; σάγοία! δχατϊηὶϊ- 
ΠδΟη Μ01}} σον, (ἢδῖ [6 διταηρθιηθηϊ 15 
τη Ποά!οδὶ] δηα οσά θυ ἔτουῃ ἄγοι ἴο ἰαβῖ. 

Τῆς ῬοοκΚ Ὀδρὶη5 ΜΙ ἃ σΘΏΘΓ͵ΑΙ 1ηἴτο- 
ἀυσείοι,, ἔτοτ οἷ. 1.1 ἴο οἢ. 1). 3, ἩΠΕΙΕΙη 
ἰῃς ογβαϊίοῃ οὗ [26 ὈΠΊνΈσΒΘ 15 τοϊαϊθα 1η 
Ιδησύαςα οὗ 51 Π1ρΡ16 σταῃάθυγ, νεΓῪ ροϑβϑβὶ- 
Ό]γ ἴθ ψοτάς δαημάξα ἀοννῃ ἤότῃ ἴΠ6 τα- 
τηοΐδϑί δητ]}γ, (Δ ψνὩ] ἢ ἤοης6 σου]ά 
θὲ ποῖα διϊθά ἤθε ἔοσ (ῆ6 υ86 οὗ [6 
ΒΔΓ α Ιβίογίδη. 

ΑΠεσ [15 τ[ῆ6 ῬΟΟΚ οοηϑίϑίβ οὗ ἃ 56Π65 
οἵ Ζο εοίδ, οὐ σε πθδϊορίοδὶ Ὠϊβζοσγιεβ, [86 
ἢγϑί οὗἨ ψΏΊΟἢ 15 ο4]]6α “της Τοϊεάοι οὗ 
1η6 ἢδάνϑηβ δηά τῆς βδαυῖῃ,᾽ οἷ. 1]. 4; 186. 
οἴειβ θεϊηρ ἴῃ6 τεβρεοῖνα Ὠϊβίοσιθβ οὗ 
τῆς αἰβεγεηϊ ἔΆγΩ 1165 οἱ τδῃ, Ἔβρεοῖ δ ]ν 
οὗ [ῃῆ6 ἀῃοδϑβίοιβ οἵ ἴῃ6 ῬΘΟρΡΙς οἱ [5γϑεὶϊ, 
ἴτοα Αάδῃλ ἴο ἴῃ ἀφδίῃ οὗ ́ οβερῃ". Τῆς 

λ ΤῊς ψογὰ ζ7οὐεϊοίβξ ἮΔ5 ΟΥ̓ δοῖὴς δῖ τοῆ- 
ἀεγοα “ οτἱρίηβ,᾽" δ5. “" βεπεγδΈουβ᾽᾽ οδηποῖ ὑτοὸ- 
ῬΟΙῪ Ὀὲ υδεἀ οὗ (Πδ οτεδίίοη οἵ ἤδάνεη δπὰ 
δῆ ; Ὀαῖ 1ἰ 15 ποῖ ΠεοΟβσΑΥΥ ἴο ἄτὸρ ἴῃ ἤριγδ- 
ἔνα ἰαηρταρσε ἰῇ δ ᾿γαηϑἰαιίοη. ΒῪ δὴ δᾶϑυ πιοίδ- 
ΡδοΥ, ἴῃ ννογὰ, ψ ΒΟἢ ἀδδοσὶ ρα α ννε}]} τῆς (Αγ ΠΥ 
᾿δοῦν οὗ ἃ τος οὗ τῆδῃ, ψὰ5 ἀρρίϊο ἴο ἴδε 
Ὠιβίουυ οὗ ἴπ6 τηδίογδὶ ογεαιϊίοη. ΤῈ ψοχᾶ, 
τὰογοονοῦ, ἃ5. τἰϑοὶ ἴῃ εῃεϑὶς ἤρδθ ποῖ εδΒ ἃ 



ΤΗΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΔΘΕΝΕΘΙ5. 

ετιελὶ ἀἰνιΞοὴ5 οὗ ἰῃ6 ὈοοΪΚ Μ1] Ὀὲ Τουπά 
ἴο Ὀ6: 

ι. ΤΈς Ιμἰτοάιοτοη, ἔτοτα οἢ. 1.1 ἴο 
«ἢ. 11. 2. : 

2. “ὍΘ ραῃεγαϊίοηβ οὗ ἴῃ6 ἤδανθῃβ 
δηά τῃ6 δαπῃ," Ὀδριημηϊηρ ἢ οἢ. 11. 4, 
Δηα οχῖθηάϊηρ οὐ [πγουμῇ (ἢ6 ὨΙϑίοτυ οὗ 
1ῃ6 (Δ}} το τὴς Ὀιπῃ οὗ ὅθι, οἷ, ἰν. 

3. “ΤΒα ὈοοΪϊς οὗ ἴῃς σεῃθσγδίοηϑ οὗ 
Αὐδτὴ,᾽" ἔτοτα Ἂοἢ. γν. ἴο νἱ. 8, 

4. “Πα ροηθγδίίοηβ οἵ Νοδῆ,᾽" ρινὶηρ 
τς ὨΙδίοιγ οἵ Νοδἢ᾽ 5 (Δ γ Ὁ] ἢ15 ἀξαῖῃ, 
ἔτοτηῃ νὶ. 9 ἴο δῃηὰ οἵ ἰχ. 

ς. “ἼΤΠΕ ροηθγδίοης οὗ [ἢ6 βοῆς οὗ 
Νοδῇ," ρίνιηρ δὴ δοοουηΐ οἱ ἴμ6 ονοῖ- 
ϑρτϑδαϊηρ οὗ [ἢ6 δαυίῃ, ΠΌΓΠῚ Χ, 1 ἴο ΧΙ. 9. 

6. “ΤΠΕ ροῃθσαῖοῃ5 οὗ 5ῃθηγ,» [Π6 
[της οὗ ἴῃε Ρσοιηῖβθα 5εεα, ἄοψῃ ἴο ΑΡτδμι, 
Νάδοσ, δηὰ Ηδγδη, τἴῃ6 5οῃ58 οἱ 'Γεοδῇ, 
ΧΙ], 1ὸ ἴο 26. 

“Τῆς ρεηθυδίοηβ οὗ Τοταῃ," [ἢς 
λίπεν οὗ Αὐτγαῆαπι, τοὶ ψνῃοηὶ δἶϑοι Ἰἢ 
πε ἔειηαὶα 6 τῃ6 ἰδπην ννὰ5 ττασϑά 
Κτῆσουρσἢ ϑασγδὴ δηῃὰ Ἐδθεκδῇῃ, ἔτοῖὰ χὶ. 27 
ἴο χχν. 11}. 

8. ““ἨΠε ρεηογδαιοης οὗ [βῆτῃδεὶ," τοι 
ΧΧΥ. 12 ἴο χχν. 18. 

9. “ΤΏΉς φϑῃθγδαῖίοηβ οὗ ἴϑδδο," σοη- 
τὶ ηὩρ {Π6 Ὠϊδίοτν οὗ Ὠϊτὰ δηά ἢΪ5 (ἈΠΉ]Υ 
ἔτοτῃ ἰῃ6 ἀφδῖῃ οἵ ἢϊ5 (δῖ εῦ ἴο ἢἰβ ονῃ 
ἀφδίῃ, χχν. 19 ἴο δηΐ οὗ χχχν. 

1ο. “Βα ρσοῃεγακίοηϑβ οὗ ἔβδιι," Χχχνὶ. 
1----8. : 

11. “ἼἭΒΕ ρϑηθγαίίου9 οὗ ἔβαι [ἢ 
Μουπηῖ 561τ, χχχν]. ο ἴο χχχνῇ. 1. 

12. “Τῇδ ρεηοζαϊοηβ οὗ [Δ ς00},᾽ ρὶν- 
ἴῃ ἴῃς ΠΙβίΟΥΥ οὗ Τάσοῦ δηά ἢ]5 50ὴ5 ἴο 
ἢ]5 ον ἀδαῖῃ δηᾶ ἴῃς ἀθαῖῃ οὗ [Ὀβερῇ, 
ΧΧΧΥ 2 ἴο ἴπ6 δηά οἵ (ἢ. ]. 

δΙκίοῦυ οὔ [88 πιοάς ἴῃ Ὑ]ο Ῥοσϑοης οὐ ΤΠ προ 
οαῖὰς ἰηΐο ἐχισίεησε, Ὀὰξ ταῖποῦ (ἢ ᾿ἰπίουυ οὗ 
ἴποϑε ψΠὴῸ ἀσβοεπμάοα το ἴθ. Γἤυς “16 
Το]οάοιν οἵ Αἀδιη᾽" γρῖνες ἴῃς ΠἰσίοτΥ οἵ Αὐἴαπ 
δηᾶ ἢΪ5 ροβίεγ. [Ιπ κα ππδῆποῦ “τῆς ΤοΪε- 
ἀοίῖδ οἵ ἴδε μεανθηβ δηὰ ἴῃς δαγί π᾿ ἰς 1Π6 ὨΙ ΒΊΟΥ 
οἵ τῃς πιαΐοῦ!αὶ υπΐνετβε δηὰ 115 ρῥτγοζ ποϊίοης, 
ες. Καὶ] οα ἐπε “Ῥεπίαδζειοι,᾽ οὶ, 1. ΡΡ. 70 
564. ((ἰατῖς, ἘΔιπΌυΓρὮ). 

Τι βεεπηβ δἴγδησε παῖ [ἢ6 ““ρεπεγαίίοῃς οὗ 
ΑὈταβδτι" Ξουὰ ποῖ ὕες σίνεπ ἀπ πον [τῸΠὶ 
ἴδοες οὗ Πὶ5 ἰδίποσ, πὰ Οὐδιτγ (πίη κα τἴπαϊ (ἢ ς 
Ε11|6 πᾶ μᾶνὸ οχιβιεά, δπὰ ἢδνο ἴδ]]οπ ουἱ οὗ 
τῆς Μ5. 75: Ὀείοτε ἐπε ἰαϑὲ οἴδιβε οἵ χὶϊ. 4. 
Τῆς τεᾶϑοπ, ἤονγενοσ, Ἡ ἰοῦ ἢς Πἰπιϑε] Γ δϑοίρτιβ, 
865 Ξιἰἢϊοϊοηϊ ἴο δοσοιηΐ ἰου ἴῃ 6 Ομ ϑϑίοῃ, ΥἹΖ. 
ται τὴ)6 ἢ ΞΙΟΥΥ οοπίαϊ θα ἴῃ (85 βδθοιίοῃ ἰ5 (ἢδΐ 
οὔ ΑΡτγδῆδιη, [,οἱ, ϑαγαῆ, δηά οὗ ἴβαδς δπὰ 
ΒΒ Δἢ (411 ἀσεοοηάδηϊς οὗ ΤογΆ}}), ἀον ἴο 
δε ἀεδεῃ οἵ ΑΡγαθδια. 
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ϑοῦλα οὗ ἴΠ6 86 βθοίίοῃβ σϑὶαῖθ ΟἹΪῪ ἴο 
ΠΟ] Ἰαῖοσαὶ Ὀγαηοῆθ5 δηὰ ἀγα ὕστε. ΤΠ6 
Ἰάῦζου βθοϊοηβ Μη} Ὀ6 ἰοὰης ἴο ἢᾶνα 5.0- 
αἰνιδοη5 ΠῚ [Π6Π|, ΠΙΟῊ ἄτα σαγ Ια ΠΥ 
τηδικεα δπὰ διταηρεα. Αβ ἃ ταὶς, ἰὴ ϑδοὶ 
οὗ ἴῃ656 5διιοοθϑϑῖνα Ζοίφοίζψ, {Π86 Ὡᾶτγα- 
{πν6 15. σαγδα ἀονψῃ ἴο ἴῃς οἷοβε οὗ (ῃ6 
ΡοπΠοά εἰργαςθά, δηά δὲ ἴῃ6 θεριῃηϊηρ 
οὗ ΘΔ ἢ βιισοδθαϊην ρουίοη ἃ Ὀτγιεῖ γερε- 
ἘΠΙΟῺ οὗ 50 το ἢ 8ἃ5 15 πϑδαβδα οἵ (6 
Ῥτανίουβ δοοουηΐ 15 ρίνθη, δηὰ μιῇ ἴ, 
ΨΕΙΥ οἴϊδη, ἃ ποῖβς οὗ ἔπη. Τῆυβ (Πς 
ΓηΙγοά ποι ο 15 ἀϑῃοσαα τῇ ἢ τῃ6 ννοσὰς 
“Τὴ (ῃ6 Βεριηηϊηρ." Τῃδη τἢς βεσοηά 
βδοίίοη, τοίδιτιηρ ἴο ψῃδὶ ἢδ5 }ι5ῖ ὈΘΘη 
Γεοοτάδα, δῃηοῦησος “ ΤῊΘ φοηθγαϊ! ἢ 5 
οὗ τὴς ἢδανβῃβ δῃηὰ οἵ (Π6 δαγί! ἤθη {ΠΟΥ 
ΜΘΙΕ οτοαῖθα, πὰ ἴμε ἀδγ ἴπδὲὶ ἴῃς Τιοτὰ 
Οοά πιδάβ τῃ6 δϑαυῖἢ δηὰ τὴ ἢφανρηβ," 
οἢ. 1.4. ΤὭρδΩ ἃρδὶὴ οὗ. ν. 1, αν! 
[Π6 βἅτης ποίβ οὗ (πς (“ [Ιῃ (ἢ6 ἀαγ," 
ὅζχο.) τοίεβ ὕδοκ ἴο ἴῃ6 δοοουηΐ οἵ οἴΓα- 
δου, “Ιἢ τἢ6 ᾿Κοῆθο5 οὗ οὐ ῃγδὲδ 
Ηδς Βιῖπι, τδ]6Ὲ δηᾶ ἔδιηδὶθ ογεαϊθα Ηδ 
{πε , ἄς. δε ποχὶ ββθοίίοῃ, νἹ]. 9, 
“ἼΤΠἢς Τοϊεαοίῃ οὗ Νοδῇ," τϑοδριτ]αῖο5 
16 οσπαγαςίοσ οὗ Νοδῇ, [ἢ6 ἀξρθηεγαου 
οὗ πηᾶῃ, 4δηὰ Οοα᾿ 5 ρυῦροβα ἴο ἀεαϑίσουΥ 
41}} ἤθβἢ. [Ἷ}Ἂπ χὶ. το, ἴῃ6 ἂρὲ οἵ 58 6}) 
Δη4 τὰς δι οὗ ἢ]5 850ὴ ἴνο γεᾶγϑο 
αἴϊοσ 16 Ποοά, αὔὸ παηβῖ. Τῃα [Κὰ 
ΡΙδη 15 οὔβογνδῦϊα ἴῃ ἰῃς ““Τοϊεάοιῃ 
οὗ Τεγδῆῃ," χὶ. 27; “(τῇς Τοϊδάοιἢ οἵ 
[9 τλδ6],᾽᾿ χχν. 12; “οὗ [584δς,᾽ χχν. 10, 
ν ῆ0 Μὰϑ [ΟΥῪ γεαῖβ οΪἀ ἤθη ἢς ἴοοκ 
ΕΘΡΈκΔἢ το ψς; “ οἱ Επδιι," χχχν]. 1. 
ὙΏΘΓΘ ΠΙῚ5 ΤΠΔΙΓΔρΡ65 ἀγα γεσογάθα δραίῃ: 
Δηα ἰΔ5εγ, ἴῃ ἴῃς οὯ56 οὗ ́ Δοοῦ (ΧΧΧΥΊΙ. 2), 
6 δηά, ἴῃ (6 νοῖβθε ᾿πητηθα!αίοὶγ ρῥτε- 
σεάϊηρ (ν1Ζ. ΧΧΧΝΊΪ. 1), ἃ ηοῖδ [ΕἸΠρ 15 
ἴ[ῃ6 ροβιίίοη οὗ [Δοοῦ δὲ τῃ6 {ἰπλ6, ἀπά 
δραῖὶῃ ἴῃ νν. 2 δηά 32 (6 ἂρὲ οὗ Τ᾽οϑερῇ 
(“ ]οϑδερῇ νὰβ ϑδενεηΐθβεη γεαῖβ οἷα"), 
ἰλκίηρ ᾽.5 Ὀδοῖ ἴο ἃ ροϊηΐ οἵ τὸ Ὀγεῖνε 
γεξαγβ Ὀείοσε [6 ἀεδδίῃ οὔ [5ϑδδς, πο ἢ μδά 
Ὀεθη Ὀείοτε τεοοζάβθα, ἴμΐ 5ο γα τῖρῃὶ 
566 ἴῃ6 Π6Ὺ 5ἰΑΓΌΠΠρ-ΡοΙΩΣ οὗ {Π6 ΠΙ5ΙΟΥΥ. 

ϑρᾶος Μ1}} ποῖ «ἰΐονν ἴ8ε ἰτδοίηρ οὗ 
5147 ΤΟ ΔΡΙ τ] Δ ΟΠ 5 δηα ποίο5 οἵ {ἰπὴ6 
ἴπ 1[ῃ6 5: 4116Γ δ Ὁ -5θο.]οἢ85 οὗ (ἢς ἢΙΒΙΟΙΥ. 
τ τηῦϑῖ ϑυῆος ἴο Οὔβεσνθ ἴδϊ ἴΠῈΥ δῖα 
ὙΕΙῪ σματγδοίοηβίς οὗ (ἢ6 νῆοϊ]ας ὈοΟΚ, 
Δ ἃΐῖθ [δὰ τϑοουγϑα ἴο ἩΠΕΓΟΝΟΥ Ρ6Γ- 
ΒΡΙ σα ΠΥ οὗ ἡδτταῖϊνα σθοβ ἴο τεαυΐγα᾽, 

1 ΤΉΘΥ ἀγα γα αδἱ ἰδηρὶ Ὁ ΟἸΔΙ (ὁ 6» 
πεπὶς,᾽ ΡΡ. 326 ἴο 340). 



λ4 
ΤῊΙ5 Ὀτιεῖ στονῖον οὗ (6 ἀϊν᾽ϑίοη5. οὗ 

Οδηδϑβίβ βῆεν5 ἴῃαϊ 1 ψψὰ5 ποῖ ἃ ἰοοβεὶν 
σοΙηρδοίδα 5. Πιοῖαγθ, σδγο  Θσϑὶν Οὐ Οἰτιπ)- 
5}}γ Τπτονῃ ἰοροίῃεσ ὈΥ βοῖηθ Οἣθ, ΠΟ 
ἰουμα ἃ ναγδῖγ οὗ Πειθσορεηθουβ τηδίοθ- 
ΤΙᾺ]5 ἀπ ἀειεση)ϊηθα ἴο πλᾶ55 ἱπδῖη 8]] ἴὴ 
ΟΠ: Ὀαῖ [Παΐ ἃ νὰ ἀγάγῃ ὉΡ σατο ]γ, 
Θἰαογαΐθὶγ, δηὰ 1 αἰδηοϊ ὑπ οὗ 
Ρυγροβα; ψΠΕΙΠΕσ ἔσο Ρῥγθ-Οχιϑηρ ἀο- 
οὐτηδηΐβ ΟΥ ποῖ ἴΐ τηδίζεῦβ σΟΠΔΡΑΥΔΌνΕΙΥ 
᾿ι|6 το δ ΔΏΙΓα. 

2. Οὐ Τλς παριός οὐ Οοά ας ὠδε ἐπ 1τἦξ 
εϑοοῖ οὗ σ᾽ ϑγιεσίς, 

ΤῊΘ ΠΔπΠ165 ὈΥ̓͂ ΨὨΙΟἢ  (Π 6 ϑυρτειης Βείησ 
15 οΔ]]δἀ ἴῃ τὰς ΟἹὰ Ταβίδταφηΐϊ, αηὰ 65ρ6- 
οἰ! γ ἢ (σεπαβίβ, τα οι οῆγ ἵνο,  ρλϊηι 
ἃΠα ΤΕΗΟΝΑΗ, ἴῃ6 ΟἿδ σΘΏΘΓΑΙΥ τοπαογοὰ 
1η ἴΠ6 νεγβίοῃϑ (οά, ἴῃς οἴποσ ΓΟΚΡ. γε 
τηρεῖ 4͵50 ψ ἢ ..2 (Ὑ Β ἢ 15 θὰ ἃ 5ῃοσίθυ 
ἴοτηλ οὗ ΕἸο Ιπλ), ψ ἢ ΖΦ ον, Μοὶ Η!ρἢ, 
(Ἰὴ τ1η6 Ῥεηίδιθι ἢ οσουστίηρ ΟὨ]γ ἴῃ Οεη. 
χὶν. 18 1ὴὼ σοηηδοίοη ἢ Δ ἘΔ δορ, 
ἀοα παοβὲ Ηρ, τ[πουρῇ ἴῃ ἢ 6 Ῥδδ]της ἴἰ 15 
ἰουηὰ νἢ ΕἸΟΒ τὴ δηὰ [εῃονδῇ, δηὰ α]5ο 
βίδη 5 Δ]0η6), δῃὰ δἀσααὶ, ΑἸτΩΙΡ τ (η 
τῆς Ῥεηίϊαίευσῃ ροηοΥαν ἢ 4, ΞΔ 
δάσηαίϊ, εἰβδενῆογε βία παϊηρ 8]0}6). 
ΤῈ παπῖὸ μον ἰα ἀδγίνεα οἰμεῦ 

το ἴῃς Αταῦὶς τοοῖ “ἡ χάσ, “ἴο ἔρϑσ, 
ταν Υ ης6, ΨΟΓΒὮΙΡ,᾿" ΟΥ, πη ἢ ΤΊΟΣΙΘ ΡῥΓο- 
ῬΑ ὶγ, ἤοπι πρὰξ (αἰαλ) τ μὰς “ἴο Ὀὲ 
βίγοηρ, ἴο 6 τα ]ρ] γ᾽." [15 (6 βαρ ὶς, 
ΘΈΤΟ ἤᾶπη6 οἱ σοά, “Τῆς ΜιρΙΝγ." 
1 ἀοε5. ποῖ οσςσιγ ἰῃ [6 βηρσιίαγ ἰὴ (μ 6 
ΘΑ ΕΓ ὈοΟΚΒ οὗ ϑογίρίαγα, Ἔἐχοθρῖ τη τῃ6 
ΔΟΡγον αῖεα ἔοσηὶ οὗ ΕἸ. Ἴδ)Ὲ ρῥ]υγαὶ 15 
ΡΤΟ ΔΎ ἃ θ᾿] τα] οἱ δχοδιθησς δηά πιᾶ- 
7 βῖν. Αϑ ἴῃ Ῥχον. ἕἥχ.ι, ἐν βοτη," ΟσΟΌΓ5 
1η {6 ρῥίατα! Οὐοεληιοίά, ἴο δ ρτ  γν]5- 
ἀοπὶ ἴῃ (6 δὐρϑίγδοϊ, πο ἀϊηρ ᾿ῃ 156} 
4}} τῇς. ἴγθάϑαγας οὗ νιβδάοπι δη Κηον- 
Ἰεάρε; 50 ράξνε ἴὰ ἴῃ6 Ρ] ΓΑ] 15 Δρ θα 
ἴο (ἀοά, 45 σοιῃρσοῃαηηϊηρ ἴῃ Η]πλ5ε] ἢ 
τὴς (]η655 οὗ δ] ρόονεσ δηὰ 4}} τῆς αἰτπ- 
Ὀυΐο5 ψὨ]οἢ τῆς Πποαίθη ἀβοῖρε ἴο [Π6ῚΓ 
ΒΘΥΘΓΑ] αἰν] 1165 (566 Θ᾽ 5 “ιοῖ. οὗ 
ΒΙ0]ς,᾽ Ατῖ. [ΕΠΟΝΑἨ). 51} τὴ "υγοτὰ 15 ἃ 
{16 ταῖῃεῦ δὴ ἃ παῖδ. [{ 15 δρρῃ] δα 
ἴο ίαΪςε ροάξβ, ἃ5 ᾿6]} ἃ5 ἴο ἴῆς ἴπι6. Τὴ 
᾿δαῖῃοη παῦοηβ τουπα δου [Π6 15γ86]- 
165 νου ἤᾶνο τοοορη!Ζοα [ἢ6 οχιϑίθησς 
δηα της αν! ΠΥ οὗ ΕἸ δηα οὗ [6 ΕἸΟΠΙΠ,. 

1 ΤῸ ἰς τοτς ΡγοῦδΌ]ς (πδὶ τἰῃς νογῸ ἴο 5: ΠΥ 
ἐς δαγ απ ἸνΟσΒἢΙρ ᾽ ἰ5 ἀοτγινεα (τοηὶ ἴῃ 6. παπλα 
οὗ τπὸ [λεῖϊγν, {ΠΔη τμαΐϊ τῆς. παπις οὗ ἴῃς Πεῖτν 
δ ὰ5 ἀεήνοα ἤτοι {Π| ν ΤῸ δι ρη  γίης “το (ςατ, ἢ 

ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΕΗΟΝΑΗ, οὔ ἴΠ6 σΟΠΊΓΑΤΥ, 15 85 οἶθδζο 
Ϊγ ἃ ῬΙΟΡΘΙ ἤδῖης 8ἃ5 Γπρ|[6Γ οὐ Ν Ίβηπα. 
Εὐρλέρε ἀπὰ μήουναλ τὲ {λιεγείοσε 85 
αἸβι: ] ρι!]5}4}0]6 45 Ζδεώς ἀπ ͵μῤίίερ; τὴς 
ἀῆεγθηςα Ὀείηρ ΟἹΪῪ ἰὴ [ἢ ϊ5, [ἢδί, ν Πογα: 
8ἃ5 ἰῃ68 ὙνΟΥΞΏΙΡΡΟΥς οὗ Τυρ]ῖοΣ δαάπριθα 
“8ο45 τῇδὴγ δηά Ἰογάβ πηδηγ," ἃ τμ}- 
ἰ.46 οὗ 2222, ἴῃ 6 τνουβῃρΡοΥ5 οὗ [ ἐμπόνδῇ, 
οη ἴδῃς οἰδον μαμὰ, Ὀδ αν ἴῃ ἢ ΕἸΟἢΙΠὶ 
εχοαρί ᾿ΪΕΗΌνΝΑΗ. γε τὰ 566 δἴ οὔςδ, 
ἴδῃ, τΠπαῖ ἸΠοΓῈ τδῪ Ὀ6 βοοά σεδβοηϑβ ΤΟΥ 
δχρθοίηρ ἴμ6 6 ΕἸοΗ πὶ ἴο Ὀ6 οΠΙΘΕΗ͂ν 
ΘΙ ΡΙογθα 1ῃ βοπὶα ρᾶβϑαρθϑα, 115 ῖ τῃ 6 
ῬΓΙΌΡΘΓ Ὡδῖ6 ΕΗΠΟΥΑΗ ψουὰ 6 ΤΠΙΕΗ͂Υ 
ΘΠ ρΙογεα ἴῃ οἴπεῖθ. ἘῸΓ ἰηβίδηςς, ἴἢ 
[68 σθησταὶ δοσοιηξ οὗ σγεδίίοη 1ζ 15 νετῦ 
Ὠδίυτα! ταὶ ΕἸομ τα, [6 ΜΙρΡμ Ομε, 
[ἢὴ6 ὅοα οὗ οτεοαϊίοη δηὰ ρτγονϊάξῃςβθ, 
Βῃοιυϊα θὲ {πὸ ννοσάὰ ἴἢ ιι586.ὡ 0.0, ψοτο 
[ογειρη Υ8, ΡΘοΟρΙα οὗ μεαϊμθη Ὡδίοηβ, ἃ5 
Ηδρατ, ἘΠ]ΠΘΖοσ οὗ Ῥδιίδδβοιβ, (Π6 Ἐργρ- 
τἰΔῃ5, ἄζο. δ76 ἱπιτοάυςεά, 1ἴ 15 τηοϑὲ Ὡ8- 
ἴυγα! τη [ῃ6 νογὰ ἘΕΠοϊ πη σου Ὀ6 
ΙΟΙΓΘ ἰσεαυθηῖς τὴ ΤΕΒΗΟΝΑΗ, 1655 
ὙΠΕΙΘ. βοὴ ἀϊξιηοσς δοκηον)εάρτωηθης 
οὗ ΕΗΌΝΑΗ 15 ᾿Ἰηἰθηάθά. Οη [ἢς οοη- 
ἴγαῦγ, ΨΏΘη (6 ΠϑίοσΥ οὗ ἴῃ οἤοβθη 
ῬΘΟΡΪΘ οὐ [πε] Γ δι οθϑίουβ 15 5ΡΘΟΙΔΠΪγ σοη- 
οὐγη66, δη4 τῆς Ξἴτεδπὶ οὗ ἴῃ6 ΤἼὭΘΟΟΥΔΟΥ 
ἀσρὰ ἀονῃ ἴτοῃ [15 ἰουηϊαϊη ἢ6δά, 
[ἢ 6 [6 5ρ6ς]] παὴς οὗ Η]τ, νὯΟ ννᾶ8 
Ὡοῖ ϑοῃπαπιθὰ ἴο δ οδ θὰ {πεῖ Οοά, 
νοῦ ἃ ργορδΌϊγν Ὁς οὗ πλοῖα γεαιεβηΐ τ156. 
ΤῊΙ5, Γ Κερι οἰθαυ ἴῃ νῖονν, γν}}} ΘΧΌΪΔ]Ὲ 
ΤΏΔΏΥ οὗ [Π6 50-(4}1εὦ ΕἸοὨΙσς δηὰ 6: 
Πον δίς ΡῬμεποῆθηᾶ ἰὴ δηαβῖθ. Απο- 
ἴΠ6Γ τηϊηρ ἴο Ὀ6 ποῖεα 15 115... Πα 
ΘΘΙΔΠΙΟ ἰοηριιθ5, Θβρθοί νυ. {π6 ΤΟΓΘ 
Δ ποΙθηΐ δηα 5. ΡΊΘΥ ἔοπ5 οὗ {{Ἰ6π|, 464] 
ΤΛΌ Οἢ ἴῃ ΤΕΟρΡΟΘΌ τ Οη, 84 ΨΠΘΥΘ ΟἿΓ Π1Ο- 
ἄδσγη Αὐγὴ ἰδηριαρος νου] Ρὰΐ ἃ ῥτο- 
που, ἴπδν ὙΟΥΥ ἰγααι θην ταρεᾶΐ ἴδ 
ποιη. Ετοχῃ (ἢ15 σοηογαὶ μαι οὗ ταρετ!- 
(ἰοη, δρα Θϑρθοα!γΥ τὴς ὨδΌϊ: οὗ τϑρβϑαδῖ- 
ἵπς ἴῃ6 πουῃ ταῖθου [δὴ υδὶπρ ἴῃς ῥτο- 
Ποῦ, ἤδη ἰῇ ΔΗΥ͂ ΟἿΘ ΟΠαρΙευ οὐ Βεοοη 
νὰ Πηα εἰἴπεγ (Π6 ποσὰ ΕἸο πὶ οἵ [ἢ Ἢ 
Ὡᾶτης [ἘΗΟΨΑΗ, ΜῈ 816 νετὺ [ἰΚεὶγ το δπά 
[ῃς βᾶπὶθ τα] ΠΥ τοουσηρ. [Ιἢ οοη- 
βοαυοηςα οὗ ἰ(ἢϊς, ἴῃ 6 βϑνθσαὶ Ῥᾶβϑαρεβ 
Ψ11 το δὴ Ευτορθδη ογα ἰοὸκ ἃ5 1 {ΠῈν 
ὙΨΕΙΘ 5 ΓΟΠΡῚΥ τρυκοα δῖοι Ὀγ τὰ6 Ε1|6 
ΕἸ]οΙΏ, οὐ Ὀγ ἴπ6 παῖὴβ ΪΈβΒονΑΗη. ΕῸΣ 
ἰηβίδῃησο, ἰ{ 15 δ᾽ερεὰ {μαΐ ἴθ ἴὴ6 ἢγβῖ 
δοσουπΐ οὗ ογοαίίΐοη, εἢ. 1, Ἰ]. 
ΕἸΟΒΙπ οσουγβ ἰἰϊσίγτανα ὕτηθ5, πα 
“ 

- 3, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘΕ ΝΕΘΙ5. 

(δας τὔεῖε ἰα ἤθτα πὸ οἴπεγ ἤδτῖς οὗ 
Οοά : δυϊ 1 Βα5 Ὀδδη ταρ]θα, τμαῖ, [Γ ἢ 
οσσαζτεά οὔσ6, 1 νγὰ5 ΟἿΪΥῪ πδίυγαὶ, ον 
ἴο ἴπ6 υπ!ξοττηιγ οὗ ἴῃ6 νῇο1]6 ράβϑᾶρδ, 
τας 11 5ῃου 4 μανα οσοσυϊτοά ἀραὶ δἱ 
ΘΔΟἢ δοοουηΐ οὗ ἃ Ξεραγαῖα οσεαίίοῃ, δηά 
4150 τι ἴῃ πιοάθγηῃ ἰδηριαρθ ἃ ὑῬγοηο ἢ 
που πᾶνε Ὀδδὴ κι ϑιτυςεα 1ἢ ΤΩΔΏΥ 
,034565 ἴογ (86 τορϑδῖθδα {π|Ὲ ΟΥ ὨδΠΊ6. 
Ἡδποὸ (ῃς (Ὠιτίγ-ἦνε ἀγα ἴῃ δἤεξοϊ τα- 
ἄυςιθὶε τὸ οη6. Τῇθ ράᾶϑϑθᾶρθ 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
ΤΏΟΓΘ ταλΙΪγ τλαυκοα 5 ΕἸΟϑῖῖς Ὀγ ἴῃς 
πδῖὴθ ΕἸολιπι οσοσυπίηρ (Ὠἰγίγ-ῆνα Ππ165, 
ἴῆδη 1 1 ῃδΔα οςσοιττοα Ὀὰΐ οησα; ἴοτ 115 
Ππανιηρ οοοιστοὰ οπσα ψοιϊὰ ἱπεν δ ΌΪΥ 
ἰεδα ἴο [5 σοητηπδἀ δηά ἰγεαιρηΐ τϑοιτγ- 
τοηςε᾽. 

Τἢδ τοϑὶ ἱπιρογίδηϊ ρᾶβθᾶρα ἴῃ σαΐδ- 
ὨΟΏ ἴο [ἢϊ5 σῃ 5ΌΟη 15, οἴ σουγεο, Εχοά. νὶ], 

1 Οὐυλιτν, “οῃ Οεπεβὶβ,᾽ ΡΡ. 341, 400, 401. 
Τῆς ἰοϊονίηρ ἴαδ]ςε οὗ ἴῃς αἰϊεγηδιίοη οἱ ἴΠε 
ΠΆΤΩἐΞ ἰῃ ἴῃς ἤγϑὲ ΠῚ σπαρίεγβ 15. ρίνεη ΟΥ̓ ἴῃς 
Ἰεατηδὰ δυΐποτ, απ νν1}} σῆσνν ον αἰδετγεηϊ τῃ 6 
τἰγσέμα οσουχτεῆςε οὗ ἴῃς τεϑρεοῖϊδνα πδηλθς ἰ5 
ἴσοπι (ς δἀρραγεπῖ, Ξαρογῇςϊαὶ ὁσουύγγεποα οα 
Ἑ Γ᾿ 50 τὰς ᾿πδ5 Ὀδθη Ὀυ]ῖ: 

Ε ]. 
σι 1. 11. 1-..2. ἘΠΟΒΙ τ 35 {ἰπ|65 ΞΞῚ 

11}. 1-τ-οὕ 5. ΕἸΟΝΙπῚ 3 ΞΕ 1 
ἵν. Ι. Το μονδὴ 1 

ἸΉΩΣ 
. ΕἸοδΙπὶ 

ἐῃοταὴ 
ἰομί πὶ 

. ἙἸοδίηι 
. [ἐμονδῇ 
. ΕἸοβῖα 

3. Ϊεδονδῇ 
. [αόναῖ 
. ΕἸο πὶ 
7εῃονδὴ 

9. ΕἸοΒὶπὶ 
ι6. ἘΠοΙΐπὶ 

)εἤοναὴ 
. ΕἸομΐπὶ 

15. ἘΠΟΝΪπι 
. ]επονδὴ 
. ΕἸοΙ τη 
. ΕἰἸοδιηὶ 

“6. [εΠονδὴ 
ΕΠΟΒ τη 

. ΕἸοΝίπὶ ᾿Ξ 

. [ἐπονδὴῃ 2 ... ΞΞῚ 

. 1 εΒονδὴ κὶ 

- .» “ὦ ὦ. “4 Ὁ πὶ ὦ δὺ ὃν ' »α δ) μὰ (λλεὸ ν»"» κῃ (Ὁ 

βπϑ 

ΞΕῚ 

[5 12 

ΦΉρπος ἔοσ [πε ρυτγροβδβ οὗ ἴῃς ῥγεβοηῖ εἢ- 
γυΐγ, ἀπ 45 ενϊάεξηςε οἵ ἃῃγ ῥγεαϊ 
εἰ μὸγ παπιθ, ἴμε οΆΞε ἰ5 [πὶ ἃς 17 1η ἴπεϑςε εἰενθα 
εδαρίετα, ἴῃ ἴῃς ογάεσ οἵ βυςοεββδίοῃ δηὰ αἵ ἴδε 
ἀϊξίληςος Πότὸ ἱπάϊοκιοα, [Π6 πάπῆς ΕΠοπίτη δά 
χεζυτοαῖ “ἰΠΡΙ͂Υ 15 {ἰπ|ο5, ἀπά ἴΠπῸ πᾶης [εμουδὴ 
11 ἴπιε5.ἢ 

ἸἸοςοη οὗ 
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2, 3,) ὙΏΘΓΟ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ΑἰἰἱποτιζΖοάή 
γεγβίοη, οάδρακε πηἴο Μοβεβ,Δηὰ 5α] 4 
πηῖο Ὠ]ΠΊ, 1 ἂπὰὶ ΤΕΗΟΝΑΗ ; Δη6 1 Δρρϑατϑά 
ὉΠῖο ΑΡτάδατῃ, υηἴο 1544ς,Δηα πηἴο [Δ ΠΟ, 
ὉΥ 1ἴῃ6 παηε οἵ ἀοα ΑἸπιρμίγ, Ὀὰϊ ὈΥ 
ΤΥ ὩΔΙὴ6 ΕΗΟΥΑΗ Μὰ5 1 ποῖ Κηονῃ ἴο 
{Π6π. ὍΤῆδ Ἰηΐεγθησς ἀδηνθϑα ἔγοσῃ [Π|5 
ῥᾶββᾶρε ἢα5 θδθη [ἢ15. Τῇο Ρεβοη, ψ)ὴ0 
τοοογάδα [656 ψογάς οἵ σοά ἰο Μοβεβ. 
ΟΣ] ΠΕνΟΓ ἤᾶνε ψπίζξη ἃ Πἰϑίοσυ οἵ 
5111} ΘΑΤΠΘΥ {ἰπ65, ἰὰ ΜΠΙΟ [6 Παπλς 
ΤΕΗΟΝΑΗ 5Που]ά Ὀ6 ᾿ηἰτοάποδα ποί ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ [06 μαδῦνθ, Ὀκτ 1 τῆς τοῦς οὗ 
[6 νδηϊοι5 5ρϑάκεῖβ, τοῦ ἔνθ ἀονη- 
γννατάβ. ἩΗδηςθ, ηο0 ἀουρῖ, Ἰῃ ἰδ ΟΑΤΠΘΥ 
Ὠϊδίοσυ (6 ὙΥΟΙ οὗ {ΠῚ5 ρᾶϑβᾶρε ψοιυ]ά 
ΒΌΓΕΙΥ πᾶνα θδθθὴ ἀη ΕἸΟἢΙδί. Τρ ρδγίβ 
οὗ Οθῃθϑὶα ἴθ, νῃϊοἢ ἀγὸ ομαγζαςοίοζοά 
ὈΥ 1π6 υ86 οἵ ἴῃς {{|6 ΕἸΟΙΙπλ, ΤΔΥ Ρτὸ- 
ῬΑ ΌΪγ 6 αἰἰΠθυϊοαὰ ἴο Ὠΐγα; Ὀπῖ 411 1ῃ 6 
ΡδΙΐβ ἰῇ ἡ ΠΟ ΤΕΗΟΝΑῊ ρσξάογηιπαῖθϑ 
ΨΘΙΘ Θνἀοπεἶΐγ δαάδά δἤεσγιναγάς, δηὰ 
τηιιδὶ Ὀ6 ἀτ6 ἴο 5οῖὴς οὔθ ΨῈὴΟ γγᾶ5. Ποῖ 
Αἰῖνα ἴο ἴῃ6 Ἰπσοηρτυ! οὗ 1ηἰγοάποηρ, 
]εδμονιδῖῖς ἰαησυαρε ἰπΐο ἃ Ὠἰϊδίοσυ οὗ 
αδνθηῖβ δηα βϑρεδοΐθϑ ῥσίοσ ἴο τἢ6 τενϑΪδ- 
ἴοη οὗ ἰδ6 παῖς ΕῆΌονΑῊ. [11 [ον 5, 
οὗ οουτβο, [παῖ [ῃ6 νεῖν ἢτδὶ ψῆο σου] 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ μάνα ψτιθη [ῃ6 ΟΥρΡΊμ4] ΕἸο 
Ὠϊδῦς ἡδιταίίνα ψγὰ5 Μοϑβοβ, [πε 7 6ῃον!8- 
τὶς Ροιτίοηβ ὈΘΙΏΡ ὨΘΟΘΒΒΑΓΗΥ τι ἢ ἰΔΙρου 
ἴδῃ Μοϑβεβ. [11 15 διτίμοῖ ἀτρι6α, μον- 
ἜΥΟΣ, [δι ἤδθ5 σομηροιηάθη ἢ [Π6 
βδοσθα παηλα οὗ [ΑἩ ΟἹ ΪἘΒΟΝΑΗ 60 ποὶ 
ΟσσΣ {1 (ἢ. της οἵ ϑαιηιαὶ, ἤδῆσδ 
1 15 δάάἀεά [πᾶὶ ([ἢ6 παιῆα σου ποῖ 
ἢν Ὀ6θὴ ΚηΟΨΠ, ΠΟΙ [Πς 5ἰχίἢ σμδρίευ 
οἵ Εχοαιιβ ψττίθη, 11} [πὸ πι6 οὗ 84- 
Γ}6] : δηὰ δισίῃετ, 1ἴ 15 ΠΟΥ͂ δΙ]ερεά (ῃαῖ 
ἴῃ6 δα [ΕΗΠΟΥΑΗ 18 ὑπ κηόνῃ ὄνθῃ ἴο 
τὴ6 ὙΠΙΘΓ οὗ [6 Θδυ θοῦ Ῥϑάϊτης5, δη ἰμαῖ 
1πεγείοσο ρτόρδῦὶγ Πᾶνα Ἰδασγηθά 1ἰ ἰαῖα 
ἴῃ ᾿ξ ἔσοτῃ 118 ἱηνθηῖου ϑαχημεὶ. 
ΤῊ τοτηδῆςε οἵ τηοάδγῃ σΠΈςΙ 5τὴ 15 ἃ5 

ΓΟΙΏΔΙΚΑΌ]6 ἃ5 115 ροῦν οῖβ6 ἱΠΡΘΏΛΙΥ : ΤΟΥ 
ΏΘη Οὔς6 ἃ ἵΠΘΟΥΥ ἢ45 Ὀδθη βυρροϑβίαά, 
1ῖ5 Δ ΠΟΥ δηἀ ἢ15 {ο]οννεῖβ ὑσοοςοὰ 
(οσνἢ ἴο σοῃδίσιςϊ δη οἰαοταῖθ ἢϊ5- 
ΤΟΙ ὩΡΟῚ 1ἴ, 85 τηυοἢ 85 1, Ἰῃηδϊοδά οὗ 
Ἔχοοριδίηρ ἃ ΤΠΘΟΙΥ, πο Ὺ πὰ ἀϊδοονοῖ- 
εἀ ἃ ᾿ἰργασν οὗ δυϊπεηῦς τοοοσάβ. Τῆδ 
ΜΊΔΟΥ [ὴ6 (ὨΏΘΟΙΥ 5 ἴτοτῃ 41} [δῖ 1148 
ἈΠ οστῖο Ὀδδη Ὀοϊονεά ἴτοπὶ σοποιττοηῖ 
τΟπ  ΟΩΥ δηα σαγοα] ση]υτΥ, ἴἢ6 ΠΊΟΓΘ 
1 δηάς δοςερίδηςε δηὰ 18 ᾿αϊ]δὰ 85 ἃ 
ἀϊβοονεῖγ. 1 νὰ Ἰἰοοῖ 4 1τ|ὰ οἰοβοὶγ 
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ἰηῖο ἴῃς Του πἀδέοηβ οὗ ἴῃς ἴΠδοτΥ, ἱΈ Ψ}}} 
ΔΡΡΕΔΓ 85 Ὁ1λ561655 ἃ5 Οἴποσ ἀσθδιηβ. 

ΕἸγβί, 45 τεραγὰϑβ [ῃ6 ἤδῖηθς σοπιροιηά- 
εἀ ψιῃ ΔΗ, νγὰ δνα αἱ 4}} δνεηϊς [οοἢ6- 
Ὀεά, ]οὈϑῆυα, Τομδῆ, [οἴμδηι, ΜΙοδὴ δηά 
Τοηδίμβδη δηά πιοιηΐ Μογίδῃ, Ὀδβιθ5 
ἴτε παιηδα ἰῇ (ὨτοηΪΟΪ65, ΑΖασδῃ (1 
ΘΒ γ. 1, 8), Ανίδῃ (1 Οἢγ. 11. 24), Δ.) 4ἢ 
(1 (γ᾿ 1., 25), 411 οἵ ψῃϊοῦ δὲ ἰεαβὶ δρ- 
Ῥεδσ ἴο Βανα Ὀθθὴ 50 οοτῃρουηάεά, δπὰ 
ΜΏΙΟΝ ᾿ἴ 15. ἃ ρτδθιϊτοιβ ϑἰδηαοσ ἴο 5 Ὺ 
ὍΘ͵Ο ἴΠ6 ἱΠνΘ ΠΠ ΟῚ 5 οὗ ἰαῖοσ ἄδγβ. Μοτρθ- 
ΟΥΘΥ, ἴὸ ΟΥ̓͂ ἢΟ τηθδηϑβ [Ὁ]]ονγβ, [δὶ ΟἿδ 
ᾶἃρεὲ 5ῃουϊὰ ἢᾶνα μδὰ (ῃ6 δϑῃϊοη οὗ ἃ 
ΒρΘοΙ4] ἰοπῃ ὺ0Γ ἴῃ6 σομῃροβιοη οὗ 
ὨΔΠΊ65, Ὀοοδυδα ψῸ δηα (δὶ [510 Ὲ 
ῬΤΟΥΔΙΠ Πρ ΘΟΠ16 ΟΘη [1165 ἰδῖοσ, Νδηλθ5 
σοιηρουηαρα ψἢ απ.) παῖὴβ οὗ οα δῖδ 
ΤΑΥ͂Θ ἸῺ ἴῃ6 ΘΑΓῪ ἀρθ5, Ῥυϊ Ὀεσδπλ6 οοτω- 
ΤΟ ἴῃ ἴμε ἰαΐθσ, ϑεσομαϊυ, 85 τερασὰβ 
16 ῬοΔ]πη5, ἴΠ6γα 15 ἢ Ἰοιπησαίίοῃ νδδί- 
ΘΥΟΓ ἴογ βαγίηρ ἴπδὶ [ἢ6 ΘαγῈΓ Ῥ58]1η8 
ἃῖ6 ΕἸοΟ ίβς δηά τς ἰαῖοσ οὐἱν [6 ἢο- 
νϑῖς. Μδην οἵ ἴῃς τηδη δι] δηα σοη- 
ἔδϑϑεαϊγΥ Ἰαΐοσ Ῥϑα]πὶ5 (45 ἴῃ6 781}, 82ηά, 
χ1 41}, ὅζο.) ἀ΄δ δα θη τ]Υ ΕἸΟΉβιῖς, νν 1]: 
ΤΩΔΩΥ οὗ ἴῃς δαγ]δϑὶ (48 ἴπ6 2είῃ, 27}, 
2441}, ὅτε.) ἅγξ 85 δι μθητΥ [6 ῃονίβεο,, 

᾿ς Βαῖ δραΐη, ἴῃ6 ἔογῃ ἂπὰ ἀεηνδίοη οὗ 
ἴΠ6 δῖα [ΕΗΟΨΑῊ ροϊηϊϑ ἴο ἃ ρτε- Μοϑϑὶο 
οΥρΡΊΏ. ϑοῖης οὗ [ῃς6 (σαγιηδη τσὶ το 5 ἴῃ- 
ἀδθεα πᾶν το ἴο ἴγδορ [86 Ὡδπὶὸ ἴο 4 
δἰτειηρί αἵ Ἴχργοβϑίηρ ἴῃ Ηθῦτον ᾿εςε 5 
[ῃὴ6 πᾶπη6 οὗ τῇς Ῥῃοβθηϊοίδη ροά, 7.0. 
Τα ΜΠ]ὶ| ποῖ 4]1|οὁΐν οὗ ἃ Ἰδηριπεηθὰ σοη- 
Β:ἀθγδῖοη οὗ [Π15 [ΠΟΥ παγθ. ϑυβέῆσα [ἢ 
ἴο 88γΥ ἴδ 115 οἢϊοῖ βυρροχῖ ἰ5 δὴ ογδου- 
ΙΓ ΓόΘῃΟη86 οὗ ἴμ6 (Ἰαδῃ ΑΡΟΪΪο ᾳιοιοά 
ὑγ Μδογοῦιυβ (54ϊ. 1. 6. 18) ἀρουΐ 40ο 
Α. Ὡ.; ΜὨΙΟ, ἢδ5 Ὀδδη οἰθαυν ρῥτονθα ὉΥ 
Δ Ὀ]οηβΚΥ ἴο πᾶνε ογριπαϊεαὰ 1 ἃ [υἀἀ- 
ἰχὶηρ βθβοϑβίοῖ 

{τς ΠΟΝ φοηΘΓΔΙΥ δαπιιτεὰ ὈΥ σοι- 
Ῥοΐθηι ϑϑηλς βομοίαγο, πᾶς [6 νοτὰ 
Β6η1ῆ 65 “"ἴΠ6 οχίβίθηϊ" ΟΥ̓ Ά ϑβοιῃθίῃίην 
ΠΟΔΓΙΥ Δκιη ἴο ἴπ15. ΤΠς ἴγὰδ ρῥγοηπῃοία- 
του, οὗ οουΓδα, 15 ἰοβῖ ; Ὀπῖ [616 οδηῃ Ὀ6 
ΠΟ ΓΟΔΘΟΉΔ0]6 ἀουδί, [Ππδῖ, ἃς. ἴὴ6 ὨΔΠῚ6 
οὗ σοὐ ἠδοϊατοα ἴο Μοβεβ ἱπ Εχ. 111. 14, 
ν]Ζ. ΠΣ, [ΑΜ, 15 16 βΙβῖ ρϑύβοη ῥ͵χϑ- 
βοηΐ οὗ ἴῃ6 διιροίδηεινο νοτῦ, 50 [6 διδ 

1 Τῆς Ἑάϊϊοτ πᾶς 5βῆδενη τμἷβ πηοτα αἱ ἰδηρίῃ 
ἰη εἷκ ἱγαοῖ, ςδ θὰ “ΤῈ Ρεοηϊδίθυ ἢ. δπὰ μα 
ΕἸοΙίβεῖς Ῥϑαὶπιβ᾿᾿ (Ἰνοηρπιδη). : " 

3 866 τῆς ψΒοὶς αυδβίοη ἀϊδουκβαα ἴῃ ϑυλι 5 
. ἈὨϊςοῖ, οὗ ΒΙΌ]6,᾽ 1. Ρ. 953, ἀπὰ Οὐλττν, Οδηεϑί5,᾽ 
Ῥ. 300 164. 

ἹΝΤΕΟΘΌΚςΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΕΗΟΝΑΗ 18 ρατὶ οὗ ἴῃς 54π)6, Ὀυϊ ὕὑτγο- 
ὈΔΌΪΥ ἴ[μ6 ἰὨιγα Ῥϑυβοῦ ργθϑθηΐ, οὐ, ἃ8 
οἰἢοῖς τ 1ηΚ, (6 84Π16 ἴ6)56 οὗ ἃ σδυιϑαίνε 
(ΗΙΡἢ11) ἔοστα. Βυΐ τῇ 5ο, ἤθε οδὴ 6 
ὯΟ αυεϑάοῃ, ἃ5 Ἔνθ Ἐν] ΠῚ} γ δα π8, 
ἴτας τῃ6 Ὡδίηθ πκιιδῖ πᾶν Ὀδθὴ ῥῖδ- 
Μοβαῖοσ. [Ι͂ῃ Ηδῦτγον [6 νοῦ 15. δἰννᾶγβ 
λαγαΐ, τὰουρ ἴῃ ϑγγίας πὰ (δά ἰξ 
15. δνναγε ἀσαυναλά. Α πδηγ6 [πμογθίοτο ἀ6- 
γινεα οτὰ ἀανα πὰ οχἰβεϊηρ ἴῃ δποϊςξηὶ 
Ηδῦτον, τουδὶ ἤᾶνο οοπλα ἀονῃ ἴτῸΠ ἃ 
{{π|6 ῥσῖοῦ ἴο 6 βορασγδίίοη οἵ ἴῃ. Ηδ- 
Ὀτενβ σοὶ Π6ῚΓ Κιηάτοα Ατδιπθδῃ5, 2. ς. 
Ὠοΐ ἰαῖοσ ἴδῃ τ[ἢ6 της οὗ ΑὈγαῆδπ.. [Ιη 
ίαςτ τ[ὴ86 πδὴθ ΠῚ Π" (ΗΝῊ]) οου]ὰ ηοὶ 
ἢανθα Ὀδθη ἐουηά διηοὴρ ἰῃ6 Ηδθύτενν, αἵ 
ΔΩΥ͂ ΡεΠοὰά οὗ Ὠιδίοιυ ἔσοπι ἴῃ 6 ἀδβοθηὶ 
Ἰηῖο Εργρί ἴο ἴῃ6 σδρίν! οὗ Βαργ]οι : 
Δηα ἂς ἴ υῃαἀουδίθα!γ οχιβῖβ ἰῃῺ Ηδῦτοιν 
ΓΠΙΉρ5 ῥτίοσ ἴο ἴῃ 6 σαρτ νιν, 50 11 πγυβῖ 
Πᾶνα οὔ ρίηδίθα Ὀείογε ἴῃς {ἰπιὲ οὔ []οβϑρῆ. 

γε πλυϑῖ σοηο]πάδ, [δ η, [Πᾶὶ [ἢ 6 ὨσϊηΘ 
ΤΕΗΟΨΝΑΗ ψὰβ5 ποῖ υηκηόνη ἴο ἴῃ8 ραίη- 
ΔΙΟἢ 5, ΠΟΥ ἄο [ἢ6 ψοτάς οὗ Εχοάιις θοθς- 
ΒΑΓ πιεδὴ ἴπαὶϊ 1 ψᾶ5, ΤΏ656 ννοτχὰς 
᾿τατα ν ἀγθ, 1 τὰ [ΕΗΟΥΑΗ : δηά [1 δρ- 
ΡΘαγβα (οΥ ννγᾶ5 τηδηϊεβιε) ἴο ΑὈγαμδη 
δηὰ ἴο ἴβαδε δηά ἴο [δοοῦ Ὀγ Ε-9ηδά- 
ἦδὶ, θυ ΜΥ πη ἘἙΗΟΝΑΗ ννὰβ5 1 ποῖ 
Κηονῃ ἴο ἴῃεῖῃ:" (Παῖ 15 ἴο 8αγ, “1 
τηδη δ ϑίθα τηγβεὶ το ἴῃς ραϊγίδγοῃβ ἰῇ 
[ῃ6 οδαγαςίου οἵ Ε]-ϑηδάάδι, [ῃ6 Οπιη]- 
Ροΐθης σοά, 40]6 ἴο (141 τῃαὶ ψῆΟΪ 1 
Ὠδὰ ῥγοϊηϊβεά ἢ Ῥὰΐ 85 ἴο ΤΥ ἤδτὴ6 (ὦ ἐ. 
ΤΩΥ͂ ΠσΠαγδοῖοῦ δηα δἰ θυῖθ5 οὔ ΤΕΉΟΝΑΗ 
Ι ννᾶβ ποῖ πηδ46 τηδηϊΐεβί ἴο {ποτ ." (50 
ΙΧΧ. Νυὶν. οὐκ ἐδήλωσα, πον! ἐπαάαυῆ. 
ΤΏ νγοσὰβ β: ΠΟΥ ἀπ πδίυγα! ]Ὺ ΣΩΡΙΥ͂ 
1115, ΤὭδ δηοϊεηΐϊ νογβίοηβ 566 η) ἰο σοη- 
ἔστη {Π15 Ἰῃτογρσοίδιοη. [ἴ 15 ἢῸ ΠΟ 
ΟΥΘ ἔταηθα ἴο πιδεῖ τηοάθσγῃ ΟὈ])ΘΟΓΟΏΒ, 
δυῖϊ νὰ5 ριορουημαβὰ ὉῪ Αρεὴῃ ΕζΖιᾷ 
δηὰ ἘΔ5ΠΙ διηοηρ τῆς ἴενν8, δηὰ ὈΥ 
ΓΊΔΗΥ Οὗ 1ῃ6 πιοβὶ "]υσίΠου5 ΟἸὨΠΘΌ ΔΗ 
σοτϊῃτηρηίΐδζοῦβ οἵ ραϑβί {Ππ|68. 

Τῆς [ΠΘΟΙῪ ἴδῃ οὗ {π6 δῖα Ἰηνθ μοι 
οὗ 1015 βϑδογεὰ Ὡδιὴθ 85 σϑϑ!}ῦ ηο ἑουηάδ- 
ἴοη, Τῆδὲ 115 56 νγᾶβ5 ΝΟΥΥ ΤΊ ΟἾ ΤΏΟΓΟ 

1 ΤΉΐϑ ἰξ σοττεθροπάβ ἰπ ἰοιτῇ ἢ συ ἢ παπιδ5 
ἃ5 ἴβδδο, [δοοῦ, [Ὀβερ, νι ἰοἢ ἀγα δὶ ἴῃς (πϊγὰ 
ῬΟΙΒΟἢ5 5 ηρΊ αν Ῥγοϑεηῖ οὗ νεγῦ8. 

5 ΦἸῃ Β]-5}δα ἰαϊ" ἰς. ἰηϊεγργειθά ἴο πηδδῃ 
“ἐᾷς ἘΠ.5ηδάάαδι," “ἴῃ τῃ6 οΤδαγβοῖοσ οἱ ἘΕ|- 
ϑβδάάαδὶ," ((δδθη. [,οχ. 5.ν. 3 ἀϊν. (6). “Τα 
μάχης οὗ [ἐἤονα)ι,᾽ ας πιεαπὶπρ ἴῃς σμαγαοῖεσ οὗ 
7ε μονα, ἰδ νΕΓΥ οοπιθοη. (ἰ, Ρξ. Υ. 11; ὙΔ 1, 
ἸΧ, 10, 15. ΧΧΥΪ. 8, ΧΧΧ. 27. 



ΤῊΗΕΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΘΕΝΕΘΙ5. 

Ῥτεναϊθεηϊ δίϊεσ [ἢ6 σενοϊδτοη ἰο Μοβοβ 
Ἰηὴ Εχοάυβ [ἤδη στ δὰ Ὀδδη Ὀεΐοτγρ, ἴθ α 
οδἢ Ὅς ΠΟ ΓΟΑΒΟΏΔΡΙ]6 ἀουθί, ΟΟοά τηδάς 
Ἧ!5 5ρεοῖδὶ σονθηδηὶς νι Αγαγ, Ὀ6- 
δΕἰμηηρ ὙΠ τῃὴ6 οιαρηδίς ψογάς, “1 
ἂὰ Ε͵-Θηδααδι," ὅσῃ. χνῇ. 1. 850 δραϊῃ 
ΟἹ ἃ 'ἰκα οσςαβίοη ἢδ 5ρακα ἴο [δοοῦ, 
ἄξῃ. χχχν. ει. Ἐδηςσε οι Ιβαδο δηὰ 
7Άςοῦ 5ὲἐβηγθά ἴο ᾿ΑΥ̓ Ἔ5ρ6 018] 576 55 Ὁροὴ 
τῃδι πᾶπ16 ἴῃ {1π|165 οὗ [ΓΟΙῸ ]Ὲ Δηα ΔηΧΙΘΙΥ 
(5ε6 ἀξςῃ. χχν]. 3, ΧΙΠΙ, 14}, 85 σεοδ] την 
ἴο ἴῃδτλ ἴῃς {Δ Π 1655 δηὰ [6 ΡοΥνΟΥ 
οὗ 1Πθῖγ σονδηδηΐῖ (Ποἄ. Βιϊΐῖ ἴο Μοβθξ 
186 ψοτὰβ ἅσγε γε θη σρόκθη, “1 δὴ 
ΪΕΒΟΨΑΗ,᾽" δηὰ ἴῃς σονεπαηΐ, ψῃϊοῦ δὰ 
ὈεΘη δϑϑιυγθά ἴο ἴῃ6 ρδιίγδγοῃβ Ὁγ αοἀ 85 
ἘΠ-5ηδήάαι, ἴῃς Μιρηΐγ Οαοά, ἰ5. ΠΟῪ 
Αββϑυζοα το [ἢ6 ΡΘΟΡΪΘ οὗ [5γ86ὶ, Ὁγ τῆς 
βάῖηξβ (σά, 85 [ΪΕΗΟΌνΑΗ, {6 5ϑ οχιϑίθηϊ, 
1ῃ6 οαυδε οὗ 4}1] Ῥεΐηρ, ρονετηΐηρ [6 
Ῥαϑῖ, [868 ῥγεβθηῖ, δηὰ τῇ6 ἔπζυσθ. 1, 
τ1ι5 [Π6 ἢ ΘΌΡΡοΞΘα, ἴπαὶ Μοβεβ πδὰ δοσθβϑ 
ἴο, οἵ Κπονϊεαρο οὗ, οὐὰϊ οὔ υτιτθη 
(τδαϊεϊοης σομοογηῖηρ [Π6 Ογοαζίοη, Ὡϊοῇ 
Γηϊιϑί ἴσοι ἴῃς Ὡασΐυσγα οὗ [ῃ6 σᾶβ6 ἤδνα 
Ῥδθη ΟΥ̓ ΡΊΠΔΠΥ πιδίζοσ οἵ τενοδῦοῃ, [ἢ 6 
ΕἸοοά, ἴῃς Ὠιἰδίοτγ οὗ ΑΡταῆδῃι, [ἴβϑαδο δηά 
7Άςοῦ; 1ὲ 15 τηοϑὲ [ἰκεὶγ ταὶ πε ψου]ά 
Πᾶνε τηδάς 656 ἴἢ6 ρστοιηά-ουΚ οὗ ἢϊ5 
Ὠικίοτγ. {{1}6 πᾶτηδ, [ΕΗΌΝΑΗ, 5 Κη ον 
ἴο πε ρδίτδτοῆβ, θυΐ μαά, ἃ5 566Πὴ5 πηοβῖ 
᾿ΚΕΙγ ἔτοπι (6 ἢγξῖ ομαρίειβ οὗ Εχοάι5, 
Ὀδεη Ἰαϊίουιν Ὀὰϊ [{||16 υδε4, Ῥϑυῆδρϑ 
ΠΟΙ αἰδιιθοα, διηοηρ ἴΠ6 [5γαϑ! ἴθ5. 1ῃ 
Ἐσγνῖ; τπδὴ ἢ 15. ῥτδίγ σουίαϊη παῖ 
{ΠπΠ656 δα οῦβ ΟΥἠ ἫῪ ἀοσιτηθηῖ σοῦ] 
ἢανε δὰ ΕἸ, ΕἸΟἢΙπλ, οὐ ΕἸ θη, ἴοσ [ἢ 6 
ΠΔΙΓΏ6 οὗ σοί, ρετῆδρβ ὄνεῃ ἴο ἴῃ6 ἐχοϊυ- 
βίοῃ οὗ [ῃ6 πᾶιὴθ εηόναη. [Ι͂ἢ ψοσκίηρ 
ὉΡ ἴἢ686 τηδίε 1815 ἰπῖο ἃ σοπίηποι5 ἢΪ5- 
ἸΟΥΎ, βοπλθ οὗ ἴῃ6 ἀοσυπηδηῖβ Ψψου]Ἱά Ὀ6 
ΡΙΘϑεγνθα δηῖ γα, οἴποῦβ τϊρηϊ Ὀ6 50 δ1- 
Ταηρεὰ δηὰ 50 ψοσζάβα 85 ἴο δῖ ἴἤδῖὰ ἴο 
Ὀ6 Τσοῃηθδοῖηρ ΚΕ οἱ ἢ [Π6 ΟἸΠΘΥ, 
γἢ}16 γα ϑῃηου ἃ ΡγοῦΔΌΪΥ ἤπα τηληγ Ροτ- 
ἘΠ 5 οὗ ἴῃ ΠιδίοτΥ ἴῃ 1Π6 Παηά οἵ 1ῃ6 δι:- 
ΠΟΥ ΟΥ̓ σΟΙΏΡΙΪΟΙ Πιγαβοὶῖ, 1{ Μοβοβ ννᾶ5 
1Παὶῖ δυΐδοσ, τπουρῃ ἢς ψουϊὰ οἴδη τι56 
1ὴ6 πάη ΕἸοῆπι, γα ταῖρηῖ παίυγα!]} 
Ἔχροοῖ ἴο βδηά {μδὲ ἢ6 δά ἃ ἰοῃάμῃεββ 
[οὐ τ[ῃδὶ βδοσγεα ἢδϊὴθ ὈΥ νηὶ ἢ ἰῃς Μοξὶ 
ΗΙἸρἢ δὰ ἀεοϊαγεα Ηϊπιβοὶῇ ἃ5. ἴῃ6 5ρε- 
εἴαὶ Ῥτοίεεϊοσ οὗ Ηἰξβ ρβϑορὶρ ; δηά ἢδῆςβ 
“6 τα ]ρῶϊ ΙΟΟΚ ἔοτ [Πδῖ διὴδ ἴῃ ραββαρεβ 
ὮΏΟΙΟ ΔΠΟΓΊΘΙ ὙΤΙΘΥ ροῆαρ5 νου ]ὰ ποῖ 
Βανὸ ἰηισοάςςα κ᾿. [Ὁ ἃ5 νγΝνΔὰ [ΠΕΣ [ζῸΠ} 
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7οϑῇ. χχὶν. 14, 1ὴ6 βγδϑ] 65 ἴῃ Ἐργρὶ 
δα ᾿Ἰφαγηβα ἴο βεσνα βίγδηρε ροάϑ, [ῃθτ6 
νουα ὈῈ (ἢὴ6 ΙΏΟΤΘ τεᾶϑοὴ ΨὮῪ Μοβοβ 
Βῃου]α 5εῖ Ὀείοτα πεῖ ἴΠ6 οὴς ἵπιδ 
Οοά, 845 τοῖς ον Οοά, δῃα ὄχῆιθι Ηἰμὰ 
ὉΠῸΘΣ Ηἰβ ὩδπΊ6, [ΕΉΟΥΑΗ, ΤΠΘγΕΌΥ τῆς 
ΤΟΙ͂Ο ΟἸΘΑΙΥ ἴο τδῦκ Ηΐ οἵ ἴτοπὶ [Π6 
[α]Ξς ΕἸοΏτα οὗ Εργρὶ, δῃὰ ἴῃς ἴαϊδε ΕἸο- 
ἢ οὗ (δηδβϑη. 
Νον τὰἢς δεῖ οὗ (ὐσεῃεβὶ8 τεπγηασκαῦΥ 

οοΟἸηοΙ46 ννἢ 4} 1Π15 Ῥσο δ Ὀ} 1γ. ϑοιηδ 
ΡῬογίοηβ οὗ ἴῃ6 ἡδιταῦνα ἦο ᾿ηἀδεὴ ῥσε- 
Β6ηΐ ννῆδι 15 04|16(ἱ 8ὴ ΕἸΟὨ δῖα αβροςοῖ; 
Δη4 ΘΘρΡΘΟ Δ] γ ἴθοβα ροσίοηβ, νῃ ἢ, οὗ 
[ΠΘΙΓ νΕΥῪ Ὠδίυγο, ἃῖ6 τηοδί ᾿ἰΚο]ὶγ ἴο 
ἴᾶνα αχιβϑίεα ἴῃ [6 ἰγδαϊτοὴβς οὐττεηϊ 
ἔγοτῃ οἷα τ{πς διηοὴρ ἴῃ6 15γ86}1165, ΥἹ]Ζ. 
[ἢ6 σϑῆσθσαὶ δοοουηΐ οὗ ἴῃς (τεδίϊοη, ἰῃς 
ΕἸοοά, [π6 σονεηδηϊ οὗ ΕἸἰσγουτηοϊβίοη πηδ 6 
ἢ Αὐταμδίη, δηά ἴῃ6 γψϑῃεδ)ορίοδὶ 
[Αὐϊε5. Ὑπεθα ΤΠ Μοβθβ ἀρρεᾶῖβ ἴο 
μάνα δαορίθα, της 845 ἢς ουηα {ἤετη, 
ΡΟΙΠαΡ5 ρεροϊυδίηρ, ᾿ογα ἴοὺσ ἡοσα, ἢ 
ἢϊ5 τ ]ηρ5 δὶ Ὀείοτγα δα Ὀεθη ἤοαϊ- 
Ἰὴ6 ἴῃ υηνγιτῖ6η τεοογὰ,. Ὑεῖ Π656 ρου- 
ὨΟῺ5 οὗ ἴἢ86 πδιταῖῖνα ἃ ποῖ ἸΟΟβεΪν 
ἴσον ἢ, Ὀυΐϊ τΑῖθοσ σδγαί ν ἀηα οἵ- 
Α Ί ΔΎ Ἰησοιροσδίθα δπὰ ᾿ταρθἀ6α Ἰῃ 
[ἢ6 ἡ ΠΟΪΒ6. 

Ἐογ Ἰηβίδηςο, ἴῃ [ἢ6 ΠΙδίοΟΥΥ οὗ ογβδῖοῃ, 
να ᾶνθ ἢσϑῖ, ἰὴ θη. 1. 11. 1--ὸ2, [παῖ 
ὙΠΟ κγ85 νΟΓΥ ΡῬΥΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃς δηῃοϊεηΐ ρη- 
τθν] τεοοσὰ οἱ ἴῃς ἰοττηδίοη οὗ [ἢς 
γγοσα, [{ τηδύ ὄνθὴ ἢδνε Ὀθέθη σοϊητηυ- 
Ὠϊοαίθά ἴο ἐς ἔχϑί πηδὴ 1 Π15 ἸΏΠΟΟΘΏΟΘ, 
Αἴ 4}} δνεηῖβ, 1 νϑῪ ὑγορδῦὶγ νὰ5 ἴῃ6 
στολαὶ ϑεατς τα, δαηάε ἀονῃ 
ἴτοῖὰ Νοδὴ ἴο Θῃδπηι, ἰσγοῖὴ ὅμθὴ ἴο Αὔτα- 
ἢδπὶ, δῃὰ ἴτοτῃ Αὔταῃαπιὶ ἰἤτουρὴ [56δο, 
78.900 δηά 7οβεθρῃ, ἴο 1ῃ6 15γδθ} 165 νυ ῇο 
ἄν οὶ ἴῃ Ἐργρί. ὙΠ οαυϊ Ἰῃτετίθηρ ΝΠ ἢ 
1ῃ6. Ιηΐερτιν οἱ (ἢ]8, ἴῃη6 βδογεα ΔυῖθοΥ 
Ῥτιοςβεάς ἰὴ ἴῃὴ6 βδιὴθ Ὗσμδρίθσ ἴο διὰ ἃ 
ΒΌΡΡΙΘΙΏΘὨΙΑΤΥ ΠδίοΙγ, ὈΠΕΗ͂Υ τεσαρια- 
Ιαϊϊηρ [ῃ6 Ὠιβίοτν οὗ οσθδίοη, τ} 50 Π)6 
.π|6 δᾶάαϊοῃ (ἰῃ νν. 4----), ἃπα ἴἤῆςη 
Ῥτοσδεάϊηρ ἴο ἴῃς ἢβίοτυ οὗ Ῥαγδίϊ!ββ, 
1π6 ἘΔ]], [6 χρυ βίοι, δ ἴῃς ἤτοι Ὀ- 
[ΕΓ ἔγυϊῖ5. οὗ αἰφορθάϊεηςθ. [|π τῇς ἤχει 
Ρατὶ οὗ [ῃ15 βεοοηα ΟΥ 5ῈΡΡΙ ΘΙ ΑΓ 

. ΠΙΒΟΤΥ ψα τηδοὶ ψΠ ἃ βῖρῃδὶ ῬΠΕΠΟΠΙ6- 
ΠΟΏ, νἱ]Ζ. παῖ, ἔοσ οἢ. 1). 4 ἴο τὴς διὰ 
οὗ σμαρίθυ 1}. [ῆς νγὸ ὨᾶΠλῈ5 (ΟΥ̓ ΓΑΙΠΘΥ 
1ῆ6. ροηοσῖς δηὰ τἴῃ6 ρειβοηδὶ πὰῃ165) οὗ 
Οοά, Εν δηὰ ΕἸοδιη, ἀῖὸ ιἱδέὰ 
σοητησα  Υ τορεῖμεσ. ὙΠδτὸ 15 ΠῸ οΟἴΠΕΙ 
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Ἰηξίδηος ἴῃ ϑογρίυγε οὗ 115 σοπηπαρα 
Δη4 τερεαϊεὰ 56 οὗ ἴῃς υπϊεα ΠδΙη65. 
1ι 15 δνιάθηϊ, [πΠδὲ ἴ[ῃ6 δυΐδοτ, γῆο δάορί- 
οἀ 116 ἢτθὶ δποϊθηϊ σεοογά δηὰ βἰδηηρθα 
ἱἴ ἢ δυϊπουν, δπὰ ῆο ἀεϑιγεα ἴο 
Ῥτιηρ ΠῚ5 ΡΘΟΡΪΘ ἴο ἃ ΟΥΒΩΙΡ οὗ ἴῃ 6 ρτϑαί 
βεἰοχιβίθης ᾿ ἙΗΟΝΑΗ, 566 {ῃ15 τηεῖποὰ 
οὗ ἰτδηϑξτοη ἔγοσα τὰς δηοίθης ΕἸΟ ἢ ἰ5ι]ς 
ἀοοσιμηθηΐ ἴο ἢϊ5 ΟΥ̓ τοῦθ ἱπητηθα!αΐα 
Ὠδιγαῖϊνα, ἴῃ οσγάδγ ταὶ ἢ6 πρῃϊ ΠΊΟΓΕ 
ἔοσοι Ον ᾿ρσθθα ὉΡΟῚ ἢ5 γεδάθβ, ἰῃαΐ 
τῆς ΕἸΟΒίτὰ πο οτοαιθα 411 {ΠῚὴρ5 ννὰ8 
α]5σὸ (ῃἢ8 ΤΕΗΟΝΑΉ, ψῆο δά τενεαϊθά 
ΗΙΞΘΗ το Μοβοβ, δῃά ψῆο νγὰθ ΠΟΝ 
ἴο Ὀς ΞροΚκϑὴ οὗ 85 ἴῃς Ῥτοϊθοϊοσ δηά 
Κίηρ οἵ τὴς ρτεαῖ Τ᾽ βϑοοσδῖς γδςβ, γῇοβε 
ΠΙΞΙΟΥΥ ψὰβ ἴο ὃς ἰτασθὰ ἄονῃ ὄνθῃ 
ἴγοτῃ ἴῇ6 νεῦὺ οστγοδίίοῃ οὗ Αάδπη. Τῃὸ 
ΟΠ ΒΙΞΘΠΟΥ δηα οἷοβα σοηηθδοίοῃ οὗ ἴῃ 6 
ἴννο Ῥαγίβ 15 δατηιτοα ὉΥ 50πΠΊ6, ῆο ἃΓδ 
ἴατ ίτοπι. δαἀπητηρσ ἴῃ6 Ὠἰνίηθ. ΟΠΡρΊΠ4] 
οΥΓ Βρῇ ἰπϑριταίίοη οὗ ἴ6 Ῥεηϊαΐβιςῃ. 
“Τῆς βεοοηα δοσουηῖ," 5ὰγ5 Κα βοὴ (ἐπ 
ἦρε.) “ἰδ. τὸ δοχγιρὶ ἔταρτηθηῖ; ᾿ἴ 15. ποῖ 
ὉΠΟΟΠηΘΟοΙῖΘα ψ ἢ τ[η)6 ἢγοῖ; 1ἴ 15 ποῖ 51:- 
Ῥεοτῆμοιβ. ταροῦποη; ᾿ἃ μὰ5. Ὀ6θη ΠΟΠῚ- 
Ῥοβϑά ψ ΟἸΘΔΥΙ σΟὨΒΟΙΟι 5655 δίζοσ, δηά 
ὙΠ τοίδγεησα ἴο, [ἢ ἢγοῖ. ὙΠ δυῖθοσ 
οὗ τὴς Ῥεηϊαίδαςἢ δαάδά ἴὸ 8ῃη δῃοϊθηΐϊ 
ἀοσιϊηθηΐ οὐ οἴραίϊίοη ἴῃς Ἠϊβίοτυ οὗ 
ΤηΔη᾽ 5 ἀἸδορε τίθης δηα 15 σοῃβἝαιδηςβ6. 
ΟὟ 6 ἢγβί δοσουηΐ νὰ5 σοτηροϑοα :η- 

ἀδρεπάδθητν οὗ τῃ6 βεοοηά; δυῖ (ῃς 
ΒΟοοπΠα ἰ5 ἃ αἰξιίηςς δηα ἀθ] 1 Ὀόγαῖα οοη- 
Ὠηυδίοη οὗ {6 ἤγϑοί.... 10 ἀοδ5 ποῖ πιοσθ- 
Ιγ τεοαριτ]Δῖ6, θαὲ 1ἴ Ἰηϊσοάμοθ5. ΠΟ 
ἰδοῖβ δῃὰ ἃ Ὡς ἰταϊη οὗ ἰπουρῃε" Τῆς 
(ΟΠ 5ΙΒίθ ΠΟΥ οὗ ἴπῸ6ὶ ἔπνο Ὠδγτγαῖϊνθβ, δηά 
ἃ ςοῃϑιαθγαίοη οὗ ἴπ6 ἃ] ερεά ᾿ησοη- 
5 ϑἴθη 65, ΜΠ] 6. 566 10 ἴῃ σοϊηπΊθῃ- 
ΔΙ (οη οἢ. 11. ΕΞ ρ661.}}}γ). ΟὨδ 51:ΠρΊ 18 Γ 
Ροϊηΐ οὗ τϑβειθίδησα 1 πλᾶῪ Ὀ6 ΨΕ]] ἰὸ 
ΡῬοΐηΐϊ οιἷἱδξ ποῖα. [Ιἢ οἷ. 1. 26, ἴῃ [ἢ6 50 
οα]Π]δα ΕἸο σῦς ἀοσυτηθηῖ, να ἢανὸ [ἢ6 
ΤΟΙ ΔΥΚΑΌΪΘ ψογάβ, “ 1,6ἴ ἃ5 πάτα τηδη," 
τΠς ΡΙυγαὶ ρσοηουη υ564 Ὀγ [πε ΑἸπιρ 
Ηπ156]6, ἀηὰ πε ἀρρεάγαηος οἵ ἀ6]!- 
Βεγαϊΐοη. [π οὗ. ἢ, 22 (1πη ἴΠ6 50 ςδ)] δά 
7Τεμονίβες ρογίοη) γα πᾶνε δρδίη, “ Βε- 
Ποϊά {π6 πῆδῃ 15 Ὀθοοπὴς 8ἃ5 οηβ οὗ τι5:᾿ 
δραῖη ἴῃ6 ΨΕΙΥ ΟὈβεγν8 0 ]6 ρ]υτα), δηά 
ΑσδΔη ῬεΙθᾶρ5 δὐθὴ πλοῖα Π]ΔΥΚΕΩΥ 
ΔΏΓΠΓΟΡοΙοσρῆϊς ἰδηριαρε, ἃ5 τπουρἢ 
τὴς6 Μοβρὶ ΗἸρῆ ψνεῖα ἰακίηρ σοπηβεὶ, 
Ὀοίοσε ὄχθους Ηἰἱἰς Ἰυαάρτηθηίβ. ΤῊΪδβ 
Ἰάδη οἵ τπουρῆϊ ἀηά ϑρθθοῦ 15 νϑῖγ 

ΟὈβοσναῦϊθ, Τὴ κα σουτα ἀρ] ἸῺ 
Ἑοἢ. χὶ. 6; γεγο Ποδ Π6Υ ΕἸο μ, ΠΟΥ {Ε- 
ΗονΑΗ-ΕἸο τη, Ὀὰϊ [ΕΒΟΝΑῊ αἱοης 15 
16 πατὴβ οὗ Οοα τηδάς υ56ὲ οὔὐ. ὙὙΠογα 
15 ποῖ β5ρ8ς6 ἴο ροὸ [Ὡτουρὴ ἴῃς ὈοΟΚ οὗ 
Οεμοϑὶς απ βἤδνν ΠΟΥ 5. ΓᾺ 1] 7 ῬΓΠΏΟΙΡ]65 
Ρῦδνδι] τὨγουρῆουξ. ΙΓ τῆ6 4515 οὗ [6 
Ὠϊδίοτγ οὗ (ῃ6 ΕἸοοα ψγεσε δὴ δησϊθηΐϊ ΕΟ. 
μισς ἀοσυμηεξηῖ, Μοβεβ ἀρρθδῖβ ἴο πᾶνθ 
Ἰποσινουθὴ 1 1 ἃ ἔυσίμεσ πδιταῖϊνε οἵ 
ἢ15 ονῃ. Τῆς οηδ ρογίίοη ΠΥ 6 τηΔτΚ- 
οα ὃγ ἴῃ6 ρῥγδναίθηςε οἵ οὔθ Ὡασπῆθ, [ῃέ 
οἴθεῦ Ὀγ τῃδὲ οὗ δῃοῖμποσ παῖς οἵ σοά; 
Ὀὰζ ἴἢ6 Ἄσοῃδίβίθηου οὗ ἴΠ6 οὔθ ἢ ἐπ 
ΟἴδοΣ 5 σοπιρίεῖς [ἤτουρῆουϊ (566. ποῖδϑς 
ΟἹ πε Πιβίοτγυ, 1ηἴτὰ. ΤῊ βᾶπὶῈ ψ}]}]} 
ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ ΟΠΟΙ Ροπίοηβ οὗ (σεῃεβῖ5, 
{που ρἢ τπ6 σγθαϊίοη δηα (Π6 ἢἥοοα τηοβῖ 
αἰθαῦὶν Ἔχ Ὀθοτῃ (ῃ6 ῥῃδηοζήξηδ στα- 
ἸΙεἃ οὐ ὈΥ ἴῃς τῃθογϑίς δηὰ τς ἰδοῖβ 
Ἰεδάϊηρ ἴο ἃ τεδιίδιίοη οὗ [ἢςὶγ ΤΏ ΘΟΙΥ. 

[ι πυβῖ ποῖ, μοιγανοῦ, Ὀ6 τπουρῃϊ πδξ 
[Ὡ6 νϑῇεῖῦ ἴῃ [ῃ6 δπιρ]ουτηθεηΐὶ οὗ τῃ6 
βΔοῦθα ἢδηλθ5 σου] ἤάνα ταἝϑι θα ΟὨΥ 
ἴτοπλ [6 νδυιθῖγ οὗ {π6 πιδίοσια]ς υ5εα 
ὈΥγ Μοβεβ δηά τπ6 δααϊομαὶ πλαῖίοσ 
Ἰητοάιοοα ὉγΥ ἰδεῖ (γε! οὔβοῖ- 
ναί ο 0}1}} σθν, παῖ, Δ5ῖ οἴἴθη 1 
Μὰ5 ἃ τηδιίεσ οὗ ᾿παϊἔοσθηοθ ψῃοῖθεΣ 
τ[ῃ6 οὔθ οὔ [6 οΟἴΠΟΥ Ὡδηηδ νγὰβ ἰηΐγο- 
ἀυςςά, γεῖ {[Πεγ6 ὰ5 20 τῆ6τ6 σαγρ[εβ5- 
655 ἴῃ ἴῃς Ἰηϊτοδποοη. Οἡ ἴδε σοη- 
ἘΓΑΤΥ, ἴῃ τηοϑὶ ραβϑᾶρθθ ἴἴ 15 ΠΏΡΟΒ5ΙΌ]6 
ἴο ἀουδιὲ τπαΐ 6 ομοῖοθ οὗ ἴπε Ὡδπὶδ 
Δαορίδα 15 [6 Ὠδρριθϑί ροβϑιῦ]θ. 

Τῆυς ἴῃ (ἢ6 ἢτβὲ ἢιβίοσυ οἵ ογεδίίοῃ 
ψῈ πᾶνα ΕἸ πὶ, (ῃ6 τηρῃῖγ οης, Οοά 
οἵ (τἸρδίίοη αδπὰ Ῥτονϊάθησθ, {π6π ἴῃ 
ΟΥΘΥ ἴο τᾶσκ [6 {ταηϑιοη οὗ 5υῦ]εοῖ 
δηὰ γεῖ τὰς υπτῖγ οὗ [η6 Βεὶηρ βροκεη 
οὗ, νὰ ἴᾶνθ ἔοσ. ἔνο σπαρίετα [ΕΗΟΝΑῊ 
ΕἸοΔΙπι; Ὀὰϊ ἤδη να οοτηα ἴο ἴῃς ἱνῃ 
σΠμαρίοσ δηπὰ το Ενε᾽ς Ἔχοϊαπηατοη, ἤθη 
5806 Πορεά [παῖ Ποῖ ἢιβίθοσῃ ϑῃμου]α θς6 
[Π6 δησεβίοσ οὗ ἴπ6 ρτγοπηϊδθα βεεά, ἴῃ 6 
γγογάβ ἀβορ6α ἴο παῖ σοηηξοΐ ΠΟΙ ΠΟΡ6 
ἢ ΤΕΗ ΑΗ, Ηΐμὰ ἤοτῃ ἴῃς 15γα6}}1168 
Ἰδασηθα ἴο Ἰοοκ οὐ 85 {πεὶγ σονεηδηῖ 
Οαοά, ν»ῇῆο ννᾶβ ἴο πῆᾶκε ροοά 8] [86 
ῬΓΟΙΊ 565" ἴο ἴῃ6 ἰδίθοι. Αραΐῃ, ἴῃ οἢ. 
ν. ἴῃς. ρεοηραίοσυ ίτοπὶ Αἄδπὶ ἴοὸ Νοδὴ 
5 δ0 Ὀινίηθ Ὠδπὶα ὀχοθρί Εἰοδιμι, {}} 
Ὑγ6 ΟΟΙΊΘ, ἴῃ ν. 29, ἴο {πε Ὀπ οὗ Νοδῇ, 
δηαά ἢϊ5 (Δι 6.5. ρίουβ δητιειραϊῖίοη [δῖ 
ἢ6 5ῃοιϊὰ Ὀ8. ἃ σοῃιίοτι ἴο ἢϊβ τᾶςθ, ἰῇ 

1 866 Οὐλι, Ρ. 348. 
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τρίθργθηοθ ἰο ἴπ6 βαγίῃ, νῃ ἢ Παα Ὀδθῃ 
ουτϑοά. ὙὉὙΠα υ86 οὗ [6 δῖα ΕΗΟΥΑΗ 
ἴῃ [ἢϊΘ νϑῦβα Ῥοϊηϊβ ι5 δ οηςς ἴο [ἢ6 
ἴαςι (παῖ Νοδῇ Ὀδοδῖηθ (ἢ6 βεσοηά Βεδά 
οἵ τε ΤὨδοογαῖῖο τασθ, ἴ[ῃ6 θῖν ἀεροϑι- 
ἴα οὗ ἴῃς ρτοιηϊδε5 οὗ Οοά. [1 νῈ 
ῬΡᾶβ55 οἡ ἴο οἢ. χίν. 6 δα Ἰηϊτοαιςοθά 
ἴο ΜεὶοπιζΖεάςκ, ρῥγῖοδὶ δπα Κιὴρ οὗ ἃ 
Οδηδδη δῆ ΡΘΟρΙθ. ΗδἜδ 15 ἃ ψ ΟσΒἢΡ- 
Ρεγ οὗ ΞΕ ομ, Οοα πιοσῖ ΗἸρῃ, τἢ]5 
Ὀεὶηρ ον ἀθητν [6 ἤδῖὴθ ὈγΥ ΜΏΙΟἢ τΠ6 
ΑἸ ρἢγ ννγὰς Καον ἴο Ὠϊπὶ δηά ἴο ἢ]5 
σου τθη. Οποθ, πον νοσ, ἴῃ 6 ὩΔΠῚΘ 
ΤΕΗΟΨΑΗ οσσι5 ἴῃ ἴἢ6 ΤΒαρίογ, ὑὰὶ τἴ 
15 ἴῃ [86 τωουτἢ οἱ ΑΡτγαΐδιῃ, δηὰ ΑὈτα- 
Ὠδπὶ Θν] 6 ΠῪ υ865 1 [μΠαἴ ἢ6 ΤΏΔΥ 5Π6Ὲ 
τα ἢς δοκπὺπονίθαροβ τὰς ΕἸ- ΕἸ] οη νοῦ- 
ΒῃΙΡΡεα Ὀγ Μεὶςοβίζεάεκ ἴο 6 οἣς δῃᾶ 
16 βᾶατὰθ ψ ἢ [Π6 ΕΒΟΝΑΗ, ΝΟ νγὰ5 ἴῃς 
Οοά οὗ Ηεῦτονβ. “1 πᾶνε ᾿|ὀ ῸΡ ΤΥ 
Βαηᾶ ἴο ἸΕΗΟΥ͂ ΑΗ, ΕἸ- ΕἸ, ῬΡΟβϑοβϑοῦ 
οὗ ἤθάνθη δηὰᾶ ραγίῃ,᾽" χὶν. 22. Α 5: ΠΉ]ΑΓ 
ῬΤΟΡΠΟΘΙΥ οὗ υϑᾶρὲ ῥγϑνδ]α (Ὠτουρπουῖ 
Οὐδ 6815, δηἀ Μ1} τεαυθηιγ θ6 τείεστεα 
ἴο 10 ἴῃς ηοίξϑ. 

Αραΐη, νεῦρα] ρϑου Δ 1 Ε8 ἀγὸ 58] 4 ἴο 
ἀἰβα ρι 5} τὴ 6 50 οδ δα ΓΘ ῃον]ϑΏς του 
ἴῃ6 50 οδ᾽εα ΕἸο δες ροτίοηβ οὗ ἴῃς 
Ῥεηϊδίδυςῃ, 50 παῖ, θ6βιάθς [ἢ 6 νδυ]ειῦ 
ἴῃ 1ῃ6 τι56 οὗ [ἢ6 Ὡδηηθ5 οἵ Οοά, [ἰἰ 15 
ῬΟΒΘ10]6 ἴοσ ἃ Κϑϑὴ εἜγε ἴο ἀϊβοηΐϊδηρὶβε 
186 ἀϊδθδτγεηῖ ἀοοσυπηεηίβ [6 οης ἴτοτῃ ἴῃς 
ΟἾΠΘΙ ὈΥ ποϊϊηρ' [Π6 ῬὨΥΑΘΘΟΪΟΡΎ ὈΘΟΙ ΔΓ 
ἴο ἐδ. [ ν1}} ΡῈ ρἱδίῃ τῃδΐ, 1 ὄνεὴ 
1015 ψἜ͵Ο ῥὑτσονεβά δηα ραϊεηῖ, 1 ψουϊά 
5111 ἠοῖ ᾿πϊοτίεσα πη ([ἢ6 Μοϑβαὶς οὐρίη 
οὗ (σδεμρϑίῖβ, 50 Ἰοὴρ 88 ψὰ δάγῃηι {παΐ 
Μῶοβεβ ΤῊΔΥ Πᾶνα υ8εα ἴἢ6 50 οδ]δά 
ΕἸΟΒΙδῦς ΜΘ. οὐ τπδαϊίίοηβ. Τῆς 
ΕἸομΙσῦς ρῥῃγαβθοίοργ ψουὰ ἤθη ὈδΆ 
σμαγδοίεσβες οὗ [6 τῆοσα δηοϊεηΐ ἀοοσυ- 
ταθηῖβ, [6 Τομονιδῖς ψουἹα Ὀοϊοηρ ἴο 
Μοβϑεοϑ διμηβοῖ [Ια 15, ΠοΟγΕν ΟΣ, ὙΘΓΥ 
ΟΕἸθασ, ἴμαὶ [ἢ6 Ῥδοι]ατε5 ἃ’6 ρτϑδίν 
τοδρηῆορα, 1{ [Π6Ὺ οχιδὲ αἵ 411. ϑοιηε- 
ὕσηθϑ ᾿πάθθα [πὰ (Ππεογϑῖβ ἀἴβοονεσ ἴα 
ἃ Ῥαβϑβδᾶρθ ζηιϑῖ ὈοΪοηρ ἴο ἴδε ΕἸο Ιβῖ 
ἴον Ἰῃβίδῃηςοθ, Ὀδοδιιβ6 1ἴ οοπίδιης5 ΕἸΟὮΙΞΕς 
ΕΧΡΙΕ55ΙΟῊ 5; Ὀαϊ ἴἤεη, [που ρἢ (ἢ 6 πδτὴς 
ΤΕΒΟΝΑῊ Οὐσσι5 ἴῃ 1ἴ, ἴῃαὶ Ὡᾶτηδ τηιβῖ 
ὍΘ 4 ΙαΔἴθσ ᾿ῃϑεσθοη Ὀδοδιιβα ἰξ ἄοδβ ηοῖ 
ΠΟΥΤΕΒΡΟΙα ὑ ἴῃ6 σΕΏΘΓ͵ΑΙ ἡοσαϊηρ οὗ 
ἴπε σμαρῖεσ. Τῆυςβ ἴδ παῖς ΤΕΗΟΝΑΗ 
ἴῃ οἷ. ΧΙ] ΟΣ 15 δριεά ἴο Ὀ6 ον θη} Υ 
ουὔὲξ οὗ ρΐδςε, Ὀδοδιβε ΕἸΟΝΙ πὶ Οσουτϑ 
ΕΥΟΙΥ ΠΘΓα εἶ56 (ἴεη {Ἰπ|65} ἴῃ [6 ομαρ- 
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ἴ61, ΘΌΓΕΙΥ [ἢ]5 15 σοηΒίγαοτηρ ἃ ΓΠΘΟΙΥ 
ἴῃ ἀεβριῖθ, ποῖ ἴῃ σοηβεαυδηςθ, οὗ [6 
[αςῖβ οὐ ΨΏΙΟΝ 1ἴ οὐρῆῃϊ ἴο βιδης", 

Αραὶῃ δηϊῃγορου)οσρ ἢ Ἰ5η)85 ἃὺθ διά 
ἴο οσματδοΐοιβα ἴπΠ6 Τεῃονίδι ρᾶβϑαρεβ. 
ΤῊϊ5 15 ὈΥ 0 τδᾶῃβ ὉΠΙΙΚοὶγ, σοηϑίθι- 
Ἰῃὴρ [ῃΠαΐ [ΕΗΟΥΑῊΗ 15 ἴῃ 6. ρουβοῃδὶ Ὡδῖὴδ 
οἵ Οοά, δηὰ τμαὶ Ὀγν ψῆϊοῦ Ηδ νγαβ 
Ρἰοαϑθά ἴο τονβὰὶ Ἢ Ἰπβ6} [Αγ ΠΑΥΥ ἴο 
ΗῚ5 Ρθορῖθ; γεῖ (δ ἵὲ ἕασ ἴτοΐὴ οδχ- 
οΟἰπιϑίνεῖὶγ Ὀοϊοηρίηρ ἴο τῇς Τ7επονι5ὶς 
ῬοΟΠΊΟη8. [1,Δ5ἴ]γ, 41} τῃῆ6 ᾿ηαϊοδιοη5. οὗ 
ἃ ΤΊΟΙΓΟ Δδανδησθα ον] !Ζαίίου, δυο 85 
τῆ 6 86 οἱ ροϊά, 7ενν εἶθ, δαυτηρδ, πιιβίοδ] 
Ἰπϑιτυστηθηΐθ, οδῖη 65, δογνδηΐβθ, ὅζο. ΔΤ 
Δϑϑιρηεα ἴο ἴπε [εῃον βὲ, ἀηα ἀτὸ ἱπουρῆξ 
ἴο πηᾶτκ ἃ ρεποα ἰαΐεσ (ἢ ἰδὲ οὗ 
Μοβεβ. Βυΐ βυγεὶγ τ[ῃ6 Ιβγδϑὶῖθ5, νῆ0 
δαὰ ἀνεὶῖ ἴοὺοσ σδηϊυσιοα ἴῃ [π6 [αἰγοϑῖ 
Ῥιονίποα ἴῃ Ἐργρί, δηὰ Μοβεθβ νῇο μαὰ 
Ῥδθῃ Ὀγεά ὕρ ἴῃ 1ῃ6 σουτὶ οὗ ἃ ρον οτῖι] 
Δη ἃ Ιυχυποῦβ ΡῬῃδγταοῦ, πιισῖ ἢᾶγνθ 
ὈΘΘῺ δηλ, τ ἃ οἰν ]ΠΖαϊίοη σοηϑι6τ- 
ΔῸΪΥ ἴῃ δάνδῃηος οὗ δηγιμίηρ παῖ να 
τοδα οὗ ἴῃ δηδϑῖβ, ἱπάβοϑα τς ργαρίὶς 
δοοοῦηΐ ΜΏΟ (ὐδηθβὶβ οἶνεβ οἵ [6 
5ΙΤΏΡΙ6 ΠΑΡ] 15 οὗ ΑὈγδῆδηη δηὰὶ (6 οἴ ΠῈΣ 
ῬδῖΠΑΙΟΙ5 15. οὴβ ῥτοοῖ οἵ 115. δηΠ ] Υ 
αῃὰ 15 πῇ. [τ 15 νου ἀοαυρτίυ] 
ΠΟΙΠΟΙ δὴ ΔΌΪΠΟΣ ὄνθὴ ἴῃ ἴἢ6 τπηὲ οὗ 
ϑαμλ6ὶ, τηοσο [δὴ ἀουδιι} τ ΠΘΊΠΘΓ ΟἿ δ 
Ἰηὴ ἴῃ τείρῃ οὗ ϑοϊοιηοη, οἵ [οϑβίαἢ, οὐ 
Οοἣδ οὗ ἴῆοβα ψῆὴο τοι πηθα ἢ ΕΖτ͵α 
ἴσο σδρινγ, οουἹὰ πᾶνε ψπίζθη τῃ6 
ὨΙδίΟΥΥ οἵ (ῃ6 ἰοτγείδι θυ οὐ ἢϊ5. στο β 
ἢ 411 τὴ 6 τπι|Π  }] 655, 4}1 τς 511ὸ- 
ῬΠΙΟΙγ, δηά 41} (6 δοουγαογ οὗ ἀείδιὶ 
ἴο Ὀ6 ἑουπά ἴῃ ἴῃ6 Βοοκ νῇῃιοἢ 15 Τα] ά 
τῆς ΕἸἰγϑὶ Βοοῖϊς οὕ Μοβεβ. Μοβδβ οουἹά 
μάνα τττίθῃ 1ἴ, ἰοσ 6 δὰ ὄνθῖγ σοποσὶν- 
ΔΌΪς αυα]!βοδίίοη ἴοσγ υτηρ ἃ, ΤῊ 
ΤΟΙ οὗὨ δίζοσ τί πγθ5, ῆο σου] ἢανα ῥτο- 
ἀυςεα δῖ ὈΟΟΚ, τσὶ ἢανα Ὀδθη Ὠβο 
ἃ ΜΟΠάΘΥ, ἀηϑυγραββοά ΌΥ Δ οὗ Πο58 
ΨΟΠΠ6Ι5 ΨΠΙΟἢ ἢδ 15 δυρροβθα ἴο ἢᾶνα 
ἀενι5οα δηά στϑοογάςα. 

Τῆθ ϑυρροβεά ἱποοῃϑιβίθηου οὗ 16 
οἰδίοηθηῖς ἴῇΏ (δηθϑοιβ ψιῖἢ τἢ6 τοορηξ 

1 Τῆς ἀϊπιϊποϊϊοη θεΐνγεοη ἴῃς ΕἸΟ ϑτὶς δηὰ 
]εῃονίϑιῖς νοτὰς δηὰ ρῆγαθθβ ἰβ Ἴδε} ΠΥ δπὰ 
οἰαρογδίου ἱηνοβισαίεα Ὁγ Μτ Οὐδτιγ (επεβῖς, 
ΡΡ. 578 54η4ᾳ.).. Τα οοποϊυβίοη δἱ ννηϊο ἢ 6 
ΑΙΤῖνε5. 5 [ἢ6 ΨΕΙΥ͂ τένεῖβα οὗ ἴῃς σοποϊυβίοη 
ατῦϊνοὰ δ ὉΥ ἴδε Ὀεϊϊενεῖβ ἴθ ἴῃς ἱταστιεδὶ 
[Ποτγ. 
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ἀιβοονεπθβ οὗ βοίδηοα 1] ὈῈὲ ἰουπά 
(τεδιεα οὗ ἰῇ [6 ποῖθς ἴο ἴΠ6 θαυ! εῦ 
σμαρίεοιβ. [Ὁ ΠΏΔΥ δ6 ΜῈ] ἤδσα ΟἿΪΥ ἴο 
ΒΥ, ἰῃαῖ ΄ῇ τὴς Ῥιέβοιξ κῖξίς οὗ οὐζσ 
Ἰαονίοῦρε, οι σΠΈςΑ] δηὰ ϑοϊθηιιῆς, 
ἃ Ῥαῖθηΐ βυβρεηδίοη οὗ Ἰπάρτηθηΐ οὐ 
ΤὭΔΗΥ ΡΟΙΪΏ5 566 Π15 ΟἿΓ νυ ]δαϑὶ δίς π66. 
11 15 ρ᾽αίη {πμαὶ ἃ στηϊσασιΐοιβ τονε δῦοη 
οὗ βεϊθητῆς {π|ὴ5 5 Πονεσ ἀσδϑιρησα 
ὉΥ (το ἔογ δὴ. Τῆς δοσουης᾽ οὗ 
οὔθδίίοη 5 ρίνεῃ ἴῃ ρορΡυΪασ ἰδηριαρο; 
γεῖ 11 15 Ὀε]ενοαά τῃαὶῖ τ Μ1]1 Ὀ6 ἐουπά 
Ὡοΐ ἱποοηκίβίθης ψ ἢ, τπουρὴ ποῖ δη- 
ὈςσΙρδίοιυ οὗ, τηοάδγῃ αἰβοονοῖγ. Αηά 
δίϊοσ ]}, τηοάδσῃ αἰβοονοῖυ ἰ5 γεῖ ἴῃ ἃ 
τηοϑῖ πῃ ροτίεοϊ σοηα!οη, (ἢ [ΟΞ ΕΤΔΟΩΥ 
οὗ τῃ6 τόςκβ δηά οὗ (ἢς οἴατϑ ὑαΐ ἰπ}- 
Ῥογίεοιγ τοδα, ἢ ]5ὲ [ΠΘΓΟ 15 ΓΟΟΠῚ ΤῸΓΣ 
ὯΟ 5Ππ|4}} αἀἸνθσϑιν οὗ βθηττηθηῖ οὐ ἴῃ 6 
ΓΩΘΔΠΙΏΡ ΟΥὗἨἁ ΤΠΔΠΥ οὗ [Π6 ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΠ5 
1η Οεηοβῖ5. Αἱ ρῥγϑϑεηΐ [ἢ6 ρτεαϊεβὶ ἰη- 
ΠΟΙ 5] 5 ΠΟΥ͂ αἸ]ερεὰ 45 θεῦνθθη (θη 6515 
ΔΗ 5οίθῃςα 15 ἴο ὃ6 ἰουπά ἴῃ [ἢ6 4165- 
τἰοη οὗ {6 δηξίαυ γγ οὗ τδη. ὙΥ̓μΪ5ῖ 
ἴΠ6Γ6 15 δἱ ἰθαϑὶ ροοᾶ σϑάβδοῃ ἴου ΜΠ}- 
ΠοΙάϊηρ σοηδάεης δϑβθηΐῖ ἔγοπὶ ἴῃ6 οοη- 
οἸυβίοης οἵ βοπια διλϊηθηΐ ρϑοϊορϑίθ ἃ5 
ἴο ἴῃ6 δνίάεπος οὗ ἴῃς ἀπ; τἴ 15 αυἱῖα 
ΡῬοβδῦ]Ὲς ἴο θεῖανε παῖ (δηδβὶς ρῖνο5 
15 ΠΟ σεογίδιη ἀδία ἔὼὺσ ὑῬγοηουηοηρ Οἡ 
τῆς τἰπ16 οἵ πηδη᾽5 δχϊβίεηςσα οἡ ἴῃς βαγίῃ, 
Τῆς ΟἿΪΥ ΔΙριτηθηῖβ ἃ ἴὸ Ὁ6 ἀγδῖνῃ 
τοῖὴ ἴῃς ρεηθαϊορίεβ. Α5 (ἢοβε ρίνδη ὈῪ 
τῆς Ἐνδησο] δία ἅτ σοηίδβϑ θα ΪΥ ἸΠΟΟΠ]- 
ὈΙΘῖο, {ποτα οδηηοί 6 δυβιοϊοηΐ γοαβοῃ 
ἴου πηαϊηἰαϊηΐηρ (Παΐ Πο56 ἴῃ (σε 515 
δὲ πᾶν Ὀδθη σοΙῃρ]εῖθ. [Ιΐ 15 6 
(αὶ ν͵ὰ πᾶνθ οὐΪγυ Ἴοπ)θοίυσε ἴο Ἰεδά 
15 Ποτο: Ὀὰῖ ΙΓ (16 ρεοῃθδίοριθβ, Ὀοίοσα 
᾿δηὰ δἰϊοσ ἴῆ6 ΕἸοοά, ῥγεβδθηϊ 5. ΟἿΪγῪ 
ΜΠ τῆς πδπι65 οὗ Ἰοδαϊηρ δηα “Ὑσορτο- 
δοηΐδίνε" ΤΠ6η; 6 σδῇ ἤδη 410. ὯΟ 
5118}] Ἰατπά 6 το [Πο56 ἢ. νουϊά οχίθηάα 
(ἢ6 ἀυγαίίοη οὗ τηδη Ὡροη ἴῃς φαγί τὸ 
ἸΏΟΓα ἴδῃ [ἢ6 ΠΟΙΏΤΏΟΏΪΝ τασεὶνθα 51Χ 
τπουιβαηά γεϑαῖθ. Τὴ6 ἄρρϑαζάηος οὗ 
οοτλρ δίδηθββ ἰῇ ἴη6 φοηδδίοχίεβ 15 80 
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υπάουρῖεα ἀπ ου γ ; γεῖ Ρεσῆαρς5 ποὶ 
ἸΠΘΌΡΟΓΑΌΪ6, ἤθη γὲ ΠΟ ΒΙΔΟΓ 411} τηαῖ 
ΤἸΏΔΥ ἢᾶνα Πδρρεηθα (ηῆὴ0 ΠΟΘΙ ΤΊΟΓΘ 
ὈΥΟΌΔΟΪΙΥ Δ Π6Ι6) ἴῃ ἴἢ6 ἰΓΔΏΚΓΉ15- 
ΒΟ οὗ (ῃ6 τοχὶ ἴτοῦὶ Μοβεοβ ἴο ΕζΖτγα 
δηὰ ἴτοίὰ Εζγα ἴο ἴῃε ἀεδϑίπιοίίου οὗ 6- 
Γ546Π]. 

1δἴ 5 ΒΌΡΡοΘα ἴῃαϊ 1 Παά ρ]θϑαςθὰ 
Οοά ἴο τενεαὶ ἴο Μοβοβ ἴῃ ἔδεϊ (ῃαΐ 
τῇς φαγῇ σχανοῖνοβ τουπὰ [6 βη, ἃ 
ἰλοϊ ἔδυ δῦ πον ἴο οἰ] άγοη, Ὀυϊ πη- 
Κηο ἴο ΔΒΙΓΟΠΟΙΏΘΙΒ [ῸΓ Ιηοτο ἴδῃ 
ἴἢγεα [πουβδηα γϑαῖς δίϊοσγ ἰῆς Εχοάιμ. 
Τῆς οἤδξοϊς οὗ ϑιιοῦ ἃ σχϑνεϊδτίίου ψνουἹά 
ΡῬτοῦΔὈΪγ μαναὰ Ὀδθη ἴο ρίδοθ {πΠῸ 6] αν οσ 
8Δηα [6 ΔΘΙΤΟΠΟΙΏΘΙΓ [ἢ 84 δίδϊε οὗ δη- 
ἰὰροηΐδῆ,. ὙὍΠῈ δησιθηΐ ὈοΙθνοσ πνου]ὰ 
μᾶνα Ὀε]ϊενεά ἴῃς {πῃ ; γεῖ ἴῃς οὔ- 
ΒΟΙνΕΓ οὗ ἴῃ6 ἢδανθὴβ του πᾶνε {τ|- 
ὈΠΩΡΏΔΠΕΪΥ σοηνοϊοα πὶ οὗ ἱρπογᾶησθ 
Δηα οἴτοῦ. να οδῇ 566 ρ ἰδίῃ υ ἴῃδι (ἢ ς 
156 σου56 ἴογ ὈοΙ ψοιἹὰ να θθθη 
ἴο 5ιι5ροηα {ΠΕΣ Ἰυάρτηδηίβ, Ῥε]ονίηρ 
16 ΒΙ0]6 δηᾶ γεῖ (ο] ον οὐδ τἢ6 
[οδοῆϊηρ οὗ ῃδΐυσθο. Α ΟἋδ]Πδοὸ που]ά 
{ΠΘὴ ἤανθ Ὀδοη, ἠοΐϊ ἰδαζθά ἂς 4 ἤοζο- 
τἰς, θυὰϊ Παιϊθὰ ἂἃ5 ἃ Παιπιοηϊθῖ. Τἤθγα 
ΔΡΡΘΑΙΒ ΠΟῪ ἴο 5076 80 Ἰησοηβὶδ- 
ἴΘηοΥ Ὀεῦνεοη [6 ψοσγάς οὗ Μοβεβ αδπά 
[Π6 τϑοοσὰβ οὗ ογεαίΐΐοη. Βοίἢ τῇδυ Ὀ6 
τηϊδἰηἰογργείε ἃ, ἘΕἸΣΠΟΙ Ταϑθδσο ἰηΐο 
βοίθηςα, ἰδησαάδρα, ᾿ἰτογαῖαγα ἀπὰ Ἔχαροϑίϑ, 
ΤΏΔΥ 5Πη6 νΚν ἰῃαΐ ἴΠ6ΓΘ 15 5: 514Π{14] ἀρτθο- 
τηθηῖ, ὙΠΕΓα (ΠΕΙῸ ΠΟΙ͂ ἀρΡΡθᾶῦβ ρδγ δ] 
Ἰησοηϑίβίθηογ. [{ νου] ον ἀθηο μᾶνθ 
βενθή 20 ροοα ρύυγῦροβθ, δὰ ἃ τϑνεΐδ- 
το θεθη νουςῃδαίδα οὗ ἴῃς (ορετχηΐϊοδῃ 
βυβίθπι, ΟὐὁἨ ἁ οὗ τηοάδθσγη ρϑο]ορίοδὶ οι θης6, 
Υοῖ [Π6Γ6 ΤΏΔΥῪ Ὀς 1η ϑοπρίυγε ἔγατἢ ροριι- 
Δ ΪῪ ἜΧρτοβϑεα σοποοσηίης ἴῃς οτρσιη οὗ 
411 {πιηρβ, ἵπἢ το ΔΡΡρασθηϊ ἴο υ5, Ὀ6- 
οδυθδε νὰ ἢδανε οΐϊ γεῖ δοαυϊγοά [Π6 
Κηον]εάρο ἴο 566 δηα δρργϑοϊδίε ἴτ. ( ογ- 
[ΔΙΏΪΥ 45 γεὶ ποῖμιηρ μᾶ5 Ὀδθὴ ρτονβὰ 
ΒΙΟἢ οαη αἴδρτονς ἴῃ6 τεοοτὰβ οὗ 
Οεηθϑῖβ, 1 θοῇ τῃ6 ῥγοοί δηά [ἢδ τε- 
οογά8. Ὀ6 ἰηιοσργεῖθα ἰαγροὶν δα ἔδιυ]γ. 



ΤΗΕ ΕἸΙΚΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΘΕΒ5, 

ΓΑΕ 

ὐ Ν .9195. 
νασσιασιι υτο. 

2 Απά τῆς ελγῆ ννὰβ ψιῖῆοι τ ἔστι, 
πὰ νοϊά ; ἀπά ἀλγκπεβϑ8 τοῦᾶς ὕροὴ τῇα 
ἔλοςε οἔτῃςε ἀεερ. Απά τῆς ϑδριγῖ οἵ σοά 
τονε προη τῆς δος οὗ ἴ[ἢε νναἴεγϑβ. 

Απά (σά 5.414, 1, εἰ τῃεγε θὲ δ9Όον ,.6 
ἰρῆς: ἀπά τῆθτγα ννὰ5 ἰἰρῃϊ. 

(ἩΑΡΤΕΒΚ Ἱ. 
Σ 74 γεαζίοε ο7 ἀεαυέμ απαά εαγίλ,. α, ο7 ἐλδ 

ἐέσάμ, 6 977 ἐἀε Ξγνιανισρῖ, ο ο7 116 καγτά σἕβα- 
γα γον ἐδε τυαΐξγς, ει ἀπά νιασαάς ει με, 
14 ογέλεσην, σισοπ, ἀηα (ανς, 10 ο7 Μ-ἀ ακπα 
τοί, 24. ο7) ὀεασίς απαὶ εαἰ δίς, 26 οΥΓ πιαπ 
ἐδλε ἱνιαφέ οΥΓ Ονά. 40 “ζδο 44ε αὐῥοϊκέριθρ 4 ῬΞΙΪ 1. : , ΗΘ". "δ: 

ΒΥ Ὁ} 4 Αμὰά Οὐοὐ 8ὲᾳν τῇς Ἰρῃτ, τῆδς 2 Ἂς “ 

Αδς ΓΝ “τε Ῥερίπηίηρ Οὐοά ογελίεά τὖας ροοά: ἂδπὰ (ὐσοὰά αἰνι!άἀεὰ τε ΩΝ 
δὲ τε πεᾶνεη δηά τῆς δαγῖῃ. ΄ αν 
εἰ εἰς. 11... Ἰρῃς ἔτοπη ἴῃς ἀδικηεββ. ἭἜ::Σ. 

ΟΗΑΡ. ]. 1. 1κ| δὲ δεσίππῖη) Νοῖ “ἢγϑὶ 
ἴῃ ογάογ," Ὀυϊ “1ἢ ἴῃς Ὀεξιππίηρ οὗ 811] {πη 6.5." 
ὝΠΟ 54π|6 ὀχργεϑϑίοη 5 ϑϑ ἴῃ ΤΟἢ. ἰ. 1, οἵ 
ἴῃς οχίσίοηςο οὗ τὸ "Δ ογὰ οὗ Οοά," “1}ὴ 
16 ὈοΣΙπηΐη ν»ὶ5 ἴῃς Ννοτγά." Τῆς οἠς 
τᾶσδαρὸ ἢ Ππιϑῖγαῖοϑ ἴπ6 οἴπετ, ποι ἢ ἴὰ 15 ραΓῪ 
Ὀγ τῇς σομίγακι οὗ [που ρ 5. ΤὮς ν οτὰ «ὐαν, 
ψ Ώδη ἴἢ6 νογκὶ ν᾽ 85 ἐγεαίσά. 

Οοά ἐγεαίσ ἢ ἴῃ ἴῃς ἤγθοι ἴννο σπαρῖοτβ 
οἵ Οσεηοϑὶβ ννὸ πιϑεῖ ἢ ἔουν ἀϊβογοηῖ νογὺβ 
ἴο ΕΧργεθθ {86 οσγεαίῖνε νγοτς οἵ Οοά, νὶζ. 
Ι, ἴο οτοαῖο; 2, ἴο τηλκο; 4, ἴο ἕο; 4, ἴο 
Ὀυ]ὰ, ὙδΠὲε Κγϑὶ 15 υϑο οὗ [ἢς ςτοδίίοη οὗ 
τῆς υηΐνεῖβε (ν. 1); οὗ ἴῃς ογεδίΐοῃη οὗ ἐδς 
ξΕτεαῖ 96Δ-πηοηϑίειθ, θοθα νδϑῖπεϑθ ἈρρΟΔΓΒ 
ἴο μαᾶνο οχοϊθαὰ ρος] ννοηάεῦ (ν.. 21); δπὰ 
οὗ ἴΠ6 Ἄσγεατίοη οἵ πιλη, ἴπ6 δοδά οὗ δηϊπιαϊθα 
πδῖατα, ἴῃ ἴΠε ἱππᾶρε οὗ σοὰ (νυν. 2)). Ἐνεγγ- 
τνῆεσγο οἶθ6 ννὸ τοδὰ οὗ Οοὐδβ »κκαζένῃ, 35 ἴτῸΠὶ 
Δη ΔΙγοδάυ Ἴγοαϊοα ϑσυθβίδηςε, {[Π6 Πτιτηδπιθηΐ, 
κΠὸ συη, ἴῃς 5ἴδιβ, (6 Ὀγιυΐθ στοδϊίοη (νν. 7, 
χό, Ὡς, ἄς.); οτἵ οὗ Ηἰἴβ “ογριίησ τῆς 
οἵ πὲ Πεϊὰ ουαῖ οὗ ἴδε στουηά (ςἶι. 11. 19); ΟΥ̓ 
ἰχϑῖν, οἵ Ηἰ5 δωάϊηρ (1. 22, τηλγρὶη) 
ἱπῖο ἃ νοπιδὴ {πὸ τίν ννηϊςῇ Ης δὰ ἴδκοῃ 
ἔτοτα τᾶ. ἴῃ [58]. χὶϑἹ. 7, γε οὐ (656 
νεγὺβ οσσυγ τορεῖποσ. “1 ἢάνς ἐγεαίεά ὨΪΤᾺ 
ἴοτ ΠᾺῪ δίοσυ, ἴ δανα “ογριοά Ἀπ, γοᾶ, 1 ἤᾶνς 
»παεΐς Ἀἰτη." ῬοΙῆδρα πο ΟἴΠΕΙ δπειεηὶ ΪἰΔη- 
Ευᾶξε, μοννουοσ τοῆπηοα οΥἉ ΡΠΠ]οβορῃῖοδὶ, οου]ὰ 
διᾶνο 50 οἰδασὶγ ἀϊϑιϊησιυ Ξηδαὰ [Π6 αἰ ογεπὶ δεῖς 
οὔ με Μδζεὺ οὗ Αἱ] [δηρς, ἀπά τπδὶ Ὀδοδιιϑὸ 4}} 
Βολῖμοη ΡὨΙΟΒΟΡὮΥ εϑιοοιδα τηδίϊοσ ἴο ἢᾶνα 
ὕεοτι οἴστηδὶ δηὰ ὑποτολῖθὰ. [{ σδηποῖ 10.51}} 
δε οὐ]εςτεά τμδλῖ ἴδε νετῦ ἐγραῖθ, ἴῃ 115 ἢγβῖ 5|5- 

Ραβϑᾶροβ οὗ ϑετρίιγο ἴῃ τις ἴδδ υοτὺ ἰπ 
υεσοϊίοη οσσυγϑ, ἴπ6 ἰάθα οὗ ἃ ἴπιὸ σγοδίίοη 
5 {παῖ ννΠ]ς ἢ 15 πιοσῖ ἡπζιγα! ν παρ! οὰ, νεη 
γβογο {πῸ ἰγδηβίαϊουτα ἤᾶνο του ἀογοὰ τ οἴ ΠεΓ- 
υγίϑο, ἘΠῸ 5656 15 511}}} οἰεασίὶΥ ἴΠῸ 54 ΠΊ6, ἐς. σ. ἴῃ 
Νυπιθ. χυΐ. 20, “1 τὴ ΠΟΚῸ »ιαζο αὶ πὸτῦ 
ἐδὶπρ (Ἰἰϊ. ἐγέαίθ ὦ ἐγεαέϊορ), πὰ ἴῃ6 οασγίἢ 
ΟΡΕη ΠεΥ πιοιῖ ἢ: ΟΥ̓ δρδὶη, 5. ἰχχχίχ. 47, 
“ἈΝ Πρτρίογο παϑὶ ΤΠοι »ηαάφ (Η Ὁ. ἐγεα! κα) 
411 {πὶπρε ἔογῦ πουρῃι}" Τῆς ννοτὰ 15 ονὶ- 
ἀθηῖ της σομηπιοη ϑνογὰ ἔοσ ἃ ἵγιιε δπά οτῖ- 
Εἰπ4] σγραίϊϊοη, ἀπ ἔπεσ ἰ5 πὸ οἴποῦ ννογά ἰῃ 
Ἡξεῦγενν νυ ΠΙ ἢ σδῃ Ἔχργοϑβ τ[ηδῖ {ποι ρΉϊ. 

ἐδε δεαυεη ἀπά ἐδε εογ ὁ] ὙὮῈ πῃ νοῦοδ 
ῬΟΡΟΪΑΥΙΥ ἀεϑογ θὰ δοσογάϊηρ ἴο ἰἴ5 ἀρροᾶγ- 
ΔΠΟΘ 8ἃ5 Θασῖἢ ἂπὰ 5ΚΥ. [πΠ 5 πη ]αγ ἰδηριάᾶρο, 
ἃ5 Οτοϊιι5 ποῖδβ, (ἢ6 πρὶν ογραϊίοη, ἴο Ὀ6 
Βεγεδῆοσγ Ἰοοκοὰ ἔογ, ἰ5 ἀεβογί θὰ 2 Ροῖ. 
1}. 13) ἃ5 “πδνν Πράνθηβ πὰ 4 πὸνν δῖ." 
Τῆς Ηροῦτενν ννοσγὰ ἔοσ δεαεπ 15 αἰ ΑΥ5 
ΡΙυγαι, νυν ΟΊ ΠΟΥ 8458 ἐχργεβϑῖνε οἵ ρτεδλίποϑϑ, ΟΣ 
Ῥετμαρθ οὗ τυ] ξυάς, κα τὰς οἷά Ἐπ] Ἰ5ἢ 
Ρίυγαὶ, «υεἰξὶπ. 

Ὡ. “π4 ἐδὲ ἐαγὶδ «υα. «υἱοί ἥόγηι, απϑπά 
τὉ΄οἱά  Ὁ98018δ᾽:9 διά γοϊά. Τ ιεκοῖννοννοτες 
ΟΧΡΓΟ55 ἀεναϑίδιοη δηὰ αἀεϑοϊδίίοη. ὍΠΟΥ 
ἅτε υϑοεὰ οὗ ἴπε ἀεσϑοτῖ, [οὉ χὶϊ. 24; ΧΧΥῚΙ. 
71 οὗ ἰῃἢς ἀεναΞκίδιοὰ οἰϊγ, 158. χχῖν. το; οὗ 
((ῃς Ἰης οὗ νυαϑίης, δηὰ ἴῃ6 ρ]υπιπιεὶ οὗ 
ἀοπίγυςτοη," 158. ΧΧΧΙ͂Υ. 11. [πὸ 61. ἷν. 22 
(ΠΟΥ ἀεϑοτίθε τἴἢ6 υἱἴος νγαϑίης οὗ ἃ οοη- 
ἀεπιποά δηὰ ἀεϑοϊδίοὰ ἰδηὰ. ὙΝεῖποσ ἴῃ τΠ6 
Ρτεβθηΐ υϑῦβα ΠΟΥ ἱπάϊοδίς θητῖγο αὔϑοπος οὗ 
15 δηὰ ογάεσ, οὐ πγογοὶν τῃαΐ τπ6 ννογ] ἃ ννᾶβ8 
ποῖ ἴδεῃ, 85 ποῦν, ἰδοπιηρ νυ ἢ ἴδ; ΠΟΙ ΠΟΓ 

πἰδολίίοι, ΤΑΆΎ ἴᾶνα Ὀεεῃ 3εῃηϑ) οῦ 5, ΤΠ ΕΔΏΪΠΕ, 
»τοραθὶν ἴο ῥὲέαυ βἴοῃης οὕὗ ἴο ,εὴ {ἰπηθετ. 
ΑΙπιοσῖὲ Α411 ὐβίσδοι οὐ βρίγιζυδὶ ἐπουρ 5 ἃτα 
ἐς ΌΥ ννοτὰς ὙΠ ἢ τσεγε οὐ ρίπΔ ]}}7 
εομοτεῖε οτἵ᾽ ϑεηβυουβ; δηά ἴῃ ὩΕΑΥΪΥ 8}} (δε 

ΠΟΥ οχρτοβθ ὈΓΙΠΊΘΥΔΙ οτηρίϊη655, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΥ 
ἀεϑοϊδιίοη δηὰ ἀϊϑογάογ κυςοθθάϊηρ ἴο ἃ ἔοττηοτ 
βίδϊα οὗ [16 ἀπὰὶ ΒδιτηοηΥ, σδπηοῖΐ πη] αἴ οὶ 
Ὀε ἀεϊετπίηοά, ὙΠῸ Ρυγροβα οὗ [ἢ6 αβδοτοί 
ΤΟΣ 15 ἴο ξεῖνε ἃ Ὠιἰϑίοσυ οὗ πιδῃ, ἢἰ5 [2]}, 
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ς Απὰά Οὐοά οΔ]]εἀ τῆς Ἰίρῃς λυ, 
δηὰ τπῈ6 ἀάγκπεββ ἢς οαἰϊεὰ ΝΙρΡΉΙ. 

Πἰ5 ῬΓΟΙΊΪΘΘα ΓεσΟν ΤΥ, ἴδῃ ΘρΘΟΙΔΙΠΥ οὗὨ ἰῃς 
σἤόϑθη ϑοθά, δηὰ οὗ [ἢ τῖϑο οἵ ἴῃς ἼΠΘΟΟΥΔΟΥ. 
Ης τπογϑέογε σοηϊθηῖβ ὨΙπιϑοὶ ἢ νυ ἀδοϊαγης 
ἴῃ ΟἿΘ ΨΕΙΒΘ ΒΈΠΟΓΔΙΪΥ ἴῃς Τογεαϊίΐοη οὗ 4)]]} 
[Ὠΐπρϑ, δπὰ ἴπθη ἴῃ ἴδ6 ποχί ψνεῦϑο ρ85565 ἴο 
[Π6 φαγῇ, πλδη 5 ρίδςθ οὗ δὺοάδ, δηὰ ἴο 115 ρσγὸ- 
ρασγδαῖίοη ἔοσ ἴπε Ὠδοϊϊδίίοη οὗ δὴ. (οιιηῖς- 
[655 ἈρῈ5 ΠΊΔΥ πάνθ εἰδρϑοά Ὀεΐννθεη ννμδῖ ἰ5 
Γοσογάρα ἴῃ νυν. 1, ἃπὰ ννῇῆδλι 15 οἰδιθαὰ ἴῃ ν. ἃ. 
6 ἰηάἀοεὰ ἢᾶνε ᾿πϑϊϑῖθαὰ οἡ ἴδε οἶοθο σοῃ- 
προϊΐοη οὗ ν. ΙΝ ν. στ, Ὀδοδιιϑα ΠΟΥ τὸ 
υπϊϊοὰ ὈΥ ἴῃς ννογτὰ “4π4: Ὀμῖ [ἢ15 ρδττὶοϊα, 
που ὨΘΟΘΘΘΑΓΙΥ ἱρ᾽ γί τΥδηβιτοη, ἀοο5 
ὈΥ ὯΟ ΠΘΔΠ5 ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΪΥ ἱΠΊΡΪΥ οἶοβθα σοηπθο- 
ὕοη. ἼΤπε Βοοκ οὗ Ἰςσυ5 Ὀορίη5. 1 
“ὁ Απά τς 1] ογὰ ολ] δὰ υπίο Μοϑοβ." ΤΠ 
Βοοκ οὗ ἔχοάιι5 Ὀδρὶη5 ννἢ [ἴῃς 5απλθ ννογά 
“4{πά4, τῃουρὴ σοπζιτιθ5 ἱπίοσνθεηθ Ὀεΐννθθη 115 
ΠΙΞΙΟΥΥ δηὰ τπαὶ οἵ ἴῃς Βοοκ οὗ δπεοβιϑ; δηά 
80 ΟἿΙΓ ἰγδηϑιδίουβ ἤᾶνε ὙΘΓΥ͂ ΓΕΑΘΟΠΔΌΪ γδῃ- 
ἀεγοὰ ἴῃς Ηδῦτγενν ραγίοῖς ἰῃ {Ππαξ ράββαρα ποῖ 
“πώ, Ὀυὰϊ Δίραυ. ὝΠΟ πιραηπίηρ οὗ (ἢ6 νόῦβϑὲ 
Ὀεδέογο τ.5 εν ἀπ ]Ὺ 15, “1 της Ὀεριππὶπρ Οοά 
ογοδίθα {π6 υαπΐνοῦϑο : δυΐ, δἱ (6 {ἰπὶ6ὸ πονν 
ἴο Ὀ6 Ξβροκθϑη οὗ, ἴῃ ϑαγίῃ, νυ] ἢ 15 οὐγ οἢϊοῦ 
ΠΟΏΓΕΤΙ, νν83 5ῃδροὶθϑϑ ἀπά νναβῖθ. Τῆδ νοῦ 
“ἰνγᾺ5" ἃ5 υϑοὰ ἴῃ [ἢ]5 νεῖβϑε ἱπΊρ}165, ποῖ 
ϑιιοςθβϑίΊοη, Ὀμξ σοπαάϊτίοη ἂαἱ ἴῃ6 {ἰπ|6ὸ ἰηῃ 
υσϑίίοη. ᾿ 

ἀαγάμοις «ὐαῇῷ προπ “δε ἕπεο οΥῦΓἱ ἐδε ἀδο} 
Νὸ ρἢϊ γεπείγαϊρα ἴο ἴῃς ἀεϑοϊαῖϊς δηὰ ἀ15- 
οἵάογοα τη. ὙΠ ἀδορ ΤΊΑΥ τπηξᾶηῃ οἰ ΓΠΟΓ 

. [86 σοηδιθοα πηᾶ55 ἰἴϑοϊξ, οὐ, ἃ5 ποῦ ἴϊο- 
ΠΙσΠΕΪγ, [ἢ6 Αογθ5 οὗ νναῖθιβ δπὰ ἴῃ6 οἱουάς 
ἃπὰ πηϊϑῖβ ἢ ΠΟ ἢ [Π6 ΘΑ ννᾶθ 51- 
τουηάροά. 

ἐδὲ ΘΡΙγῚΙ οΥΓἹ Οοά »ιουεά πῤοπ ἐδὲ ἥπες οὗ 
ἐδ «υαἱεγ] ὍΤὮῈ Ταγρὰπὶ οὗ ΟἸκΚοῖοβς δηά 
ΓΔΠΥ [οννϑἢ σοτηπηθηϊδίουβ γοηθγ “ἃ ΠᾺΡ Υ 
νυἱηὰ ννᾶ5 τππουΐϊηρ,᾽" ὅζο., ν Ὡς ἢ 5 ἔανουγοά, 
(Ποιρἢ ποῖ ργονοά, ΌὉγ ἴδ6 δῦϑβοηςθ οὗ ἴπ6 δῖ - 
Ἐς]ο. ὙΠ σοϊηπίοη γε ογίηξ ἰ56 ἴπΠ6 ΠΊΟΓΟ 
Ὠδίιγαϊ, Ἐϑροο ΙΑ} 1 1ῃ6 νγοσγά “"πχονοὰ" 5ἱρ- 
Ὠΐῆ65, ἃ5 50π)6 {Π]ηἶκ, ποῖ πΊΟΤΕΙΥ “Μιέίογιηρ ΟΥ 
ὀουεγίη, ἃ5 οὗ ἃ ὈϊΓγά ονεῦ [15 ποβῖ, διιῖ αἷϑο 
ὀγοοάϊην, ἃ5 οὗ ἃ Ὀϊτὰ 5 {Πρ Οὐ ἰἴ5 ορθβ. (86ε 
οιῖ. χχχῖϊ. σα, νἤογο 1ἰ 15 δὰ οὗ {πὸ δλρὶθ 
Βυϊζίετπρς ονοῦ ΠΟΥ γουηρ.) ὙὍὙΠ6 ϑριπὶ οἔἔ 
Οοά ἄρρϑᾶγβ ἴο ὕες σοργεβθηϊοὰ 85 ἴῃς στοδῖ 
αυϊοκεπιηρ ῥγίηςσίρὶε, πονεσῖηῷ οΥ Ὀγοοάϊης 
ΟΥΟΙ ἴπ6 φαγὶ δπὰ ἴπε οσεδῃ, δηὰ Ὀσοδαίῃϊηνς 
ἕογἢ πρόοη ποῖ ᾿ἰρδς δηὰ 116. 

8. Οοά «.«αἰ4] ἴῃ ἴῃδ Τσορπαῖς ἰδηρσυᾶροβ 
[Π6 ννογτά ποῖὸ σοηάἀοσοαὰ σαἱά ἣὰ5 {86 ἔογοθ οὗ 
εο»"»»ηπαμάρ. 

16 ἐῤέγε δὲ δὶς απά ἐδέγο τὐα!ς ἢ δι] 
νδ5 ᾿ἰρῃϊ σγοαζοα Ὀοέογο ἴῃς στγοαϊίοη οὗ τη 6 
διη δηὰ οἵποῦ Ἰυπηίπουβ Ὀοάϊοα ὙΠεαὶ Ἐἢ]5 
ἰδ ροβϑιῦ 6 45 Ὀδθὴ ϑποννῃ ὉΥῪ Ὦγ Μ'αδιὶ, 

ιν. Κ. 

᾿Απά τὰς δνεηϊηρ Δη4 τῆς πηογηΐηρ ᾿ ΗςΝ 

νγετο τῆς ἢγβῖ ἀλνυ. 

ςΑΙἰάς ἴο Ελἢ,᾽ Ρ. 21ο, ἄς. ; δυῖ ΝΕΤΥ͂ Ρσὸ- 
ὈΔΌΪΥ [ἢ6 σγοδίοη οὗ {πὲ βυη 5 γοϊδι θα ἴῃ υ. 1, 
ὙΠΟ ὑπάογ [πΠῸ6 νογὰ ἤδάνθῃ (οΥΓ Βεᾶνθη5) 
ΤΩΔΥ Ὀ6 σοιμρτεπεηάοα {π6 νυ ΠοΪῈ Υἱβι Ὁ] 6 ̓πὶ- 
νΕΙ56. οὗ δι, τοοῃ, δηά 5ἴδιβ. Νονν, ἴῃ 
ΠΙΒΊΟΓΥ 5 χοίηρ οὐ ἴο ἴπε δάδρίδιίοη οὗ ἴῃῸ 
οαγἢ [ῸΓ τηλη 5 αροάθβ. [ἢ νυ. 2 ἃ [Πϊοὶς ἀλγῖο 
Π655 δὰ ϑηνοϊοροὰ [ἴ.ς [π 1}15 χγὰ νϑῦβα [06 
ἀλύκηθθθ ἰ5 ἀἰβρε! θὰ ΌὉΥ 186 νογὰ οὗ σοά, 
186 ἸΙφῃξ 15 ϑδεραγαϊοὰ ἔτοπὶ ἴῃς ἀδγκηδβο, ἀπά 
{Π6 ΓΈ ΑΓ διισοοβϑίοῃ οὗ ἀδΥ δηὰ πίρῆὶ ἰβ οϑίδ- 
ὈΠΙ5η6ά. 5111} ρῬγο Δ ΌΪΥ πο γῸ γοπλδίπϑ ἃ οἱἰουκ- 
οἀ δἰπιοβρῆεγε, οὐ οἴπογ οὐβίαςοϊθ ἴο πὸ Ε1}]} 
ν]βϑίοη οὗ ϑυη δῃηὰ ςἐκγ. [115 ποῖ Ε}}} {πε ἐουστῃ 
ἀδὺ ἰμδῖ ἴπεϑὲ ἱπιρεάϊπηθηῖθ ἀγὸ γοπχονοὰ ἀπά 
(6 δύῃ ἄρρϑαῖβ ἴο [ἢ6 δαγτῃ δ5 ἴῃ ρτοδῖ 
[ὈΠΊΙΠΑΙῪ οὗ {πε ἀδγ, ἴπῸ τπποοη δπὰ [ἢδ δἴδυς 
85 ΤΕΙσηηξ ἰη ἴῃς ηἰρῃῖϊ. Πἰρῆϊ ΤΑΥ͂, ΡεΥΠΔΡ5, 
ἢαγθ δε οτεαϊθὰ δείοτε ἴῃς συη. Ὑεῖ (ἢ6 
βίδιετηθηΐ, [δὲ οὐ ἴῃς ἢγϑι ἀδύ, ποῖ ΟὨΪΥ νν88 
ἴπότὸ σῆς, Ὀὰϊ ἴῃς ϑιυιοςσοβϑίοη Οὐ εἰδὺ πὰ 
ηἶσῃϊ, θεῖ ἴο ῥσονύθ {παῖ [πὸ οσγοδῖίοη οὗ ἴῃ 6 
51 νγὰ5 “ἴη ἴῃς Ὀεριηηΐηρ,,,) (Που Ρἢ [15 ν]50]6 
τη Δ  οϑιδιίοη ἴῃ ἴΠ6 Πγτηδηηθεπῖ νγὰ5 ποῖ {1} [6 
ἔουπῖἢ ἀδγ. , 

4. Οοά “αὖ δὲ ἐϊῥί, ἐδαὶ ἰξ «υα΄ῷ ροο 
Τὴ Θαυ Ποῦ [6 τοσογάβ, ἴἢ6 πλοῖο νγὸ ἤἥῃ 
ἴῃ ποτὶ οὗὁἨἁΔπιῃγοροραδίῃὶς ἰδηριάρο, 45 ἴῃ 6 
Ὀεῖίεγ διϊεὰ ἴο 5ἰπιρὶθ υπάογϑιδηάίηρθ. ὍΤΒδ 
ἀοεῖση οὗ ννογάβ πκὸ ἘΠπ6θῈ 5 ἴὸ ὄχρῦθββ 61" 
ῬΠΔΓΘΔΙΥ, τμαΐ 41}}] ἴῃ ννοῦκβ, 85 ΠΟΥ οΔπὶδ 
ἀϊγεςΐ ἔτοπι ἴπε μαπὰ οὗ “οά, ψογὸ ζοοά, δὰ 
{πδῖ [Π6 ἐν}] ἀϊὰ ποῖ τεϑι δ ἔτοπὶ Δηγ ἀσέοεϊ ἴῃ 
[(Π6 ννογκηλδηβῆρ, Ὀὰῖ ἔτοπὶ (Π6 νν}}] οὗ [πὸ 
σγοδίισγα ποῖ δοσογάϊηρ νυ τ[ὴ6 νν}}} οὗ 186 
Ογοδίοσ. 

ἀξυϊάρά ῥέε ἔδί ὕγονι δε δαγλημθ} [π 
[88 σμδοῖίς σοπαϊτίίοη ἀοϑογυοαὰ ἴῃ ν. 2, 8]} 
τϊηρ5 ψοσο σοηῆδιδεαὰ πὰ σοτηπιίχοα: δαῖ, 
Πεη Οοά οδἰ θὰ (ἢς Ἰρῆϊ ουἱ οὗ ἀλγίηδςϑ, 
Ηςε εἰ Ὀθουπάπ ἴο Ὀοϊἢ οὗ ἴποπὶ, ἀπά οδιιϑοὰ ἃ 
βιιοςοϑϑίοη οὗ ἀδ  δηά πἰρῃῖ, οδ]]ης ἴπ6 ᾿ἰρῃϊ 
ἀλγ δηὰ 6 ἀδυκηθϑα πἰρῆϊ. 

δ. “πώ δὲ εσυοπὶησ απά δὲ γιογηΐπς αὐδγε 
δὲ ἥγ11 ἀα})] [1 Λογαγ, “Απά ἰτ ννᾶ5 (αγ 
ὈεσδπιῈ) εὐθηΐηρ, δηὰ 1 νγᾶβ (οὐ Ὀδοδπιο) 
τιοτπίΐηρ, ἀΔΥ οπθ.᾽" 

ϑοόπῖα {π|πὶς ἴῃς ἐνεηΐϊηρ ἰ5 ραξ Ὀεΐοτο ἴδ6 
Τηογηίηρ, Ὀδσδιιθο ἴῃς [εἰν τεσκοπθὰ {ποὶγ 
ἀλγ5 ἔτοπὶ Ἔνθηΐηρ ἴο ἐνθηΐης. ΟἸδεῖβ τὨΐπκ, 
[μαῖ, ἃ5 ἴΠ6 ἀδλγκηθβθ ννγὰ8 ἤσϑξ δπά (6 Ἰρδὲ 
οΑΙἸεὰ οὐ οὗἩἨ ἀλγκηξββ, 50 πε δνεπῖης ( 
ΗΕΦΡ. γε, ἴῃ6 τἰπηα νυ ἤθη 411 [Πϊηρβ ἅγε τηϊχοὰ 
δηά ςοπίοιιπάθά) ἰ5 ρἰδοθὰ Ὀεΐογε ἴπ6 πιογηΐηξ: 
Δηᾷ ἴπι5 (6 ννΠοὶς ροποά οὗ οσμδοῖὶς ἀδγξποξα 
ΤΛΔΥ͂ πᾶνε ὕθεη ἴῃῸ ἢγϑξ ῃἰρῃϊ, ἀπά τῃ6 βγϑὲ 
ἀλγ τῃδὲ ρεγϊοὰ οὗἉ ᾿ἰξῃῃξ νυ οἢ ἱπυπο διε Υ 
βισοσδοάθαά ἴ[η6 ἀλγκηθϑβ. 

5εε Νοῖε Α δἷ επά οἵ [πὸ Ὁμδρίεσ. 

σι 
«σας, απο 146 »ιργεύς τῦμε, ὦσαι 



νυ. 6-- .-14.} 

Ῥω. 6 4 Δηά (οὐ 414, “1,εἰ τπῆετα θὲ 
ἧκι το το ἃ ̓ βυπγαπιεης ἱπ ἴῃς πιϊάξε οὗ τῆς 
ἃ ὅτ 15. γναῖειβ. ἀπά ἰδεῖ ἴξ αἰνίἀε [6 ννδίεγϑ 
ῥακπερε, ἔτοῃχ ἴῃ ννδῖριϑ. 

Απά (σοά πιλάὲ τλε ἢτηπιδπιθηῖ, 
απὰ ἀϊνιάε τῆς νγδῖθι υνῃϊοῇ τοὺδγό 
ππάογ τῆς γηγχδηχοηῖ ἔγοπι τῆς νγδῖουϑς 
νος ἢ τοέγς αῦονε τῆς βτγιηαπιθηΐξ: 
Δηα ᾿ἴ νναβ 80. 

8 Απά Οὐοἀ ολ]ϊεά τῆς 4ῃγηγ2- 
τεηΐ εανεη. Απά {ῃὰ Ἔνεηΐϊηρ δπά 
τῆς πηογηΐηρ σγεγε ἴπε βεσοπὰ ἀδυ. 

Ρ.33:. ο ὅ Απάὰ Οὐὐσὰ 5514, “ες τῆς 
Ὦ ,.ο.ς. νγαῖοτς υπμάδϑτ τῆς ἢδάνθη δὲ ραϊποτοά " Ιοῦ 38. 8. τορεῖῆοῦ ἀπῖο οπα΄ρίαςε, πὰ ἰεῖ {πε 

ἀγν ἰαπά ἌρΡρθδγ: δῃα 1ἴ ννγᾶϑ 80. 
Ιο Απὰά Οὐοά οἱἰ]εά τῃε ἀτν ἱαπά 

6. Ζεὶ ἐδόγε δὲ α βγγιανριοπί] ὙἼΠῸ φαγῇ ἰ5 
5ρόκΚθϑη οἵ 85 σονογεὰ ψ ἢ νναΐεγϑ, ρΑγΌΥ, ἰΠαῖ 
ῖ5, ἴδε ν δῖἵοσϑ οὗ ἴπῸ 5δᾶ, ῬαγΕΥ ἴῃ ἤρανΥ 
εἰουάς δηὰ νδροιγβ, νυ πὶσἢ Πὰπρ τοιπά [ἴ ἴῃ 
15 οἴαῖε οἵ ἀεσϑοίαϊοη δηὰ ἀλγκηθθθ. ὙΤΠ6 
ἀϊξδρεσξίοη οὗ ϑόπιε οὗ ἴΠπ696 σδρουγϑ ἰεῖ5 ἴῃ 106 
ἔρῃῖ. Ὑεη, ἰη ἴδ 6 ἴ νοῦϑς, [πε ο]οιιἀς 
δηὰ πιϊϑῖβ ἀτὸ ἀθϑογ θὰ 85 γαϊὶϑοὰ ὉρΡ ἂδονἊ 
ἴπ6 ιππδαπιεηῖ, [ῃ6 βιτηδπιοηΐ ἰἴ561} αἰν! ἀὴρ 
Ὀεΐνγεοη ἴῃῸ νυδῖοσα οὗ ἴπὸ οσθδὴ δηὰ ἴῃθ 
εἰουάς οὗ ἤδανθοη. [{ 15 ρίαιη ἕτοπι [}15 [ῃδέ 
16 νοτὰ τεπάογοαά ἡγρεαριοηξ ΘΥΛΌΓΑΓΘ5. [ἢ 6 
ΔΌΠΟΞΡΠΟΙΡ πη θα ἸΔίΟ] Υ συττοιιπάϊης [ἢ 6 5}- 
ἔλςθ οὗ {π6 φαγίῃ, ἢ] ἢ Ὀδαγβ τῷ [Πε οἰοιά5 
Βοκφίηρ ἴῃ τὲ, ἴῃ οὐ οἡ {π6 ἔδοθ οὗ νυν ἢ Αἰ5ο 
πὸ ΒΙγὰβ ἅγὸ ἀδϑοροαά 85 ΠΥΪΩΡ (366 ν. 20). 
Ϊπ ν. 14. ἴδθο νοσγὰ ἰ5 οχίοπάθ δυγ ΠΟΥ 
ἴο ἐπιδγάσο 1ἴπη6 ΨΨΒοΪῈ τερίοη οὗ ἴπ6 5ΚΥ ἴῃ 
Ὑγῃ Γ ἢ δι1η πὰ Ππηοοη Πα ϑἴδιϑ Ἀρρθγ. [Ι͂ἢ 
τ τοβροςῖ, ἃ5 [1,6 ΟἸεσς ποίϊςοβ, ἰξ σοσ- 
γεξροηάς ὙΠ τπ6 αἴἶαβοῖςα]ὶ ννογὰ εαλιώρι, 
ΨΓΠΙΓἢ τϑδηΐ δὲ {Ππ|65 [ἢ 6 δ'γ 715ῖ Γοιπς 115. δ 
οἴπετ᾽ {{π|65 ἴπε ρίσος οὗ ἴΠε βἴαγβ δῃὰ ραπεῖϑ: 
δ 950 κου δο Οὗ οὐ ον ΒΡ Π ἢ νοτά 
δεωσυέσι, ΝΥ ΤΊΔΥ 8ᾷν ἴῃ6 Οἰγάβ οὗ ποάνοπ, τῆ 
εἰοις οὗἩ ἢδάνοη, οὔ ἴΠ6 σἴδιϑ οὗ ἤδάνθπ. ὕΤῆὸ 
οτἱξῖπαὶ ςεηϑε οὗ ἴῃς ννυογὰ ἢδ5 θδθη πηυςῇ ἐὁ- 
Μιὰ. δυῖ 15 οὗ [π|16 σοπβοσαθηςο; ἔοσ ἴῃ6 
δλοσοι ὙΠΟΥ νοι] 156 τῆς σοπηπΊοη ἰαηριιδρο 
οἵ 15 ρϑΌρΪῸ, απὰ ποῖ ρὸ ουῖ οὗ 5 νὰν ἴο 
ἀονῖοο ὁπ ΜΉΘ ῃ ννου]ὰ δό ρῥῃΠ]οβορῃισ δ} }Ὺ 
δοουγαῖο. ὙΠῸ νοῦ, ἴτοπλ νυ πὶς ἢ ἴῃ6 50}- 
βδἰληῖϊνε ἰ5 ἀοτνεά, 50 Ὴ 165 (1) ἴο Ὀεαῖ οΥΓ 
δίδπηῃρ ὑροη, ΕΖΕΚ. νῖ. τι, χχύ. 6; (2) ἴο 
σρτοδά αὐτοδὰ ὈΥ ϑἴδπιριηρ, 2 5. ΧΧΙ. 42; 
(3) ἴο Βεαὶ ουέ πλείϑὶ Ἰηῖο 1ῃϊη ρ]αἴο5, οὐ βοϊὰ 
ἱπῖο ροϊὰ ἰεδέ, Εχ. Χχχιχ, 3, Ναιπι. ΧΥ]. 38, 
1951]. ΧΙ. τὸ; (4) ἴο 5ργελά ξουῖῃ, εχίοπά, 
οἰγοείς ουἵἷ. [Ὁ χΧχνῇ. 18, Ῥ5, σχχχυὶ. 6, 
15. χιῇ. ς. χιῖν. 24. Ὑὅ[8Ὲ πιοβῖ ργοῦδθε πιθδη- 
ἴῃρ οἵ ἴδε 5 ΡΞΙΑΠΌνΕ ἰδοτεΐοτε ἰς 2ῤε ἔχβας 

νοι. 1. 
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ἙΑτῃ; ἀπά τῆ6 ραιπεγίπρ τοσεῖδετ οὗ 
τὴς νναῖετβ Ἷδ δὰ ἢς ὅθαβ: δπᾶὰ (φσοά 
ΒΑ δῖ ἐΐ τὐᾶς σοοά. : 

11. Απά Οὐοάὐ 514, [,εἰ τῇς φασῇ 
Ὀγηρ ἔτι ἴρταβθ, τῆ6 ἢδγρ γἱεϊάϊπρ ΕΗοϑ. 
866, ἀπά {με ἔγαϊς τγεα γ]ε]ἀΐπρ ἔτ ἔν 
ἴτε 15 Κίπά, ννῇοβε βεεά ἧς ἴῃ 1561} 
ὉΡΟῚ τῆ8 δαγῖῃ : δηά ᾿ξ ννῶϑ 80. 

12 Απά τῇῆε εδαττῇ δγουρης ἕοσῃ 
δτγαβ8.) σμα Ἀεγὺ γ᾽θ]άϊηρ 5βεεὰ δῖεγ ἢΐ8 
Κιπά, δηὰ τῆε γα γιεϊάϊηρ ἔγαϊε, 
Ὑγῆοβα 8δεθαὰ τοὰᾶς ἴῃ 1561, δίϊοσ Βὶ8 
Κιπά : δπά (σοά 8α'ν τῆας ἐξ τυᾶς ροοά. 

12 Απά τε δνεβηΐηρ ἀπα πε πιοίῃ- 
ἴὴρ ψετε τῆς τῆϊγά ἀδγ. 

14 4 Αμπά Οὐοἀ «4, [,εἰ τῆετε 
δε 7ΙΙΡΗ 8. ἴῃ τῆε βγηγαπιεης οὐ τῇδ 7. 

“ὍὮευε 4 
19. ἐξ 

Ἰ, :36, 5. 

ΟΥ̓ ἐδὲ ἐχραπείοη. ΤῊΘΊ,ΧΧ. τεηάογοά ἰἴ 3 5.- 
»ια» Ὴ} (5866 ἤογῈ ΟΥΔΓΤΥ “οπ Οδηαβὶβ,᾽ ρ. 79); 
δηἀ ἤδηςὸ ᾿ξ ἢᾶ5 ἢ δγριιθὰ ταὶ Μοβοβ 
ἴδιιρῆς τΠ6 5ΚΥ ἴο Ὀ6 ἃ Παγά, τῃθίϑ}}ς νδα], 
ἴῃ ΠΙΓἢ (Π6 διιη ἀπα οἴδτβ νοῦς ἢχϑοὰα : δα 
τῆς πιοσῖ ᾿οαγηθαὰ πιοάδττι σοπληθηϊδίοιβ, 1η- 
οἸυάϊηρ Οὀδεοηΐυ5, Κα] οςῆ, ὅἄζςς., ΒοΙονο {π6 
ἴγυο ΟἸΥΙΠΟΙΟΡῪ οὗ ἴπ6 νψογὰ ἴο 5μονν τΠδὲ 
ἐχραπθε, ποῖ βγριαηοηί, ᾽5 τὴς ΤΡ Ὴ ΓΔηϑἰδίίοη. 
ΤἼΟ τολοπίπρ Βοινθνοῦ οὗ ἴἢ6 ργοβοηϊς ραϑϑαζὸ 
ἀοες ποῖ ἀθρεπά οἡ [Π6 δ γιλοϊυρυ οὔ ἢθ ννοσζά. 
14 νυτιῖοῦ ἴη τῆ6 ργύϑοηΐ ἀδλύ 0565 ἴπ6 ΕἸ Ρ 58 
ννογὰ ῥεαση. ἴἴἃ ἀοο5 ποῖ ἔοϊονν, {π4ΐ Πὲ 5βιρ- 
ῬΟδ65 6 5ΚΥ ἴο Ὀ6 ἃ να] δεαυδά τρ ἔτοτλ 
1η6 οατῇ. ΝεΕΙΠΟΥ τνοι]ὰ 1 ἔο ονν παῖ [Π6 
ἱηϑριγο νυτιτοῦ δα δυρῃϊ, ἴμ4ἴ [6 ρογιίοη οὗ 
Αἰ ΠΊΌΘρΠοΓο, ἱπϊογνθηϊπηρ Ὀεΐῖννεοη [ἢ6 564 δηὰ 
[Π6 οἱοιάς, ννὰϑ ἃ 50] πλαᾶ55, ὄουθῃ 11 τὴ6 ννογὰ 

τιϑοὰ ἔον [ἴ Πλά οἰ γτροϊοσίςδ! ν βισηϊ ποὰ «οὐ». 

11. λεί ἐδ εαγὶ ὀγίπῷ ὥογί σγαῇ Ἀν α 
αν ἤέγὸ {Π6 ἢιϑῖ σδΠΠΠπηρ ἕογ ἢ οὗ ᾿Ὸὶ προ. 
{πὸ φαγί, νοροῖδὈ]ς δ ἢ γξῖ, ϑοοη ἴο Ὀ6 58ς- 
σοραοα ὈΥ͂ Δη1 4] ἴδ. ὙΠῸ οαγτἢ ννᾶ5 τηδάθδ- 
ΓΙ]. ἀπὰ τῆγοο κἰπάς οὗ νοροϊδί!οη ννογο. 
ἀϑϑιρησα ἴὸ ἰ: [86 τόπον ρτᾶβα, ἴπ6 εοτη-. 
το σονθγηρ οὗ ἴδ 501], τ σμοβγ ἕοτ τὴῸ 
156 οὗ [Π6 ἰν εῦ ἀηΙ ΠΊ415: ΠΟΙΓῸ Ῥοαγηρ 56, 
ΜἬΙΟὮ 5δουὰ ὃὈς δἀαρίοα ἴο ἴῃ βογνῖςθ οββ 
Τηδῃ ; δηὰ ἴγϑοβ. ἢ {ΠΘῖΓ σοηθρίσιοι!β ἔγυ 15: 
41} ἴ1ῆγοθ 50 οτγήἠαιπρα, παῖ ΤΠΘΙΓ ϑοορα Ξῃοιυ]ά 
Ὀε ἴῃ {ποπΊϑεῖνεβ, πὶ ΠΟΥ 5Ποι] σοπίδίη, 
τοῖ ἃ ὈΠΠΟΕΙΡΙΘΟ οὗἉ 11 ΟἸΪΥ, Ὀιῖ ἃ ρουνοῦ 4190 
οὗ ἐδουηά!γ, ἡ ΠΕΥΘΌΥ ἴπ6 τὰσὲ 5που]ὰ 6 ρϑῖς- 
Ῥεϊιδφίοα ἔγοπὶ σοπογαϊοη ἴο ροπογδίοῃ. 

14. εἰ ἐδέγε ἐφ ἰἰσδι 1 Τῖ, Τα πᾶ Σ198, 
ἐσῥιίπῤέαγογε, ϑρόκθη οἵ ἰδτιρ5 δηά οἽδηάϊθ- 
ΒΟ Κ5, Εχ. χχν. 6, Νιιπὶ. ἵν. 9, 16ό.ὙἩ. ὙΠῸ 
Παττδῖῖνθ ΟὨΪΥ ἴ6}15 νυν ῃαῖ ϑπ, πιοῦῃ, «ἀπά δἴδυβ 
ΔΥῸ ἴῃ τοϊδίοη ἴο ἴπῸ φαστίῃ. ἀν θη ἴδ εἰουάβ 
Δηὰ τηϊϑί5 ἃσὲ αἰβρο οὰ ἔγτοτῃ 115 βυγίδος, [86 

ς 
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ἐΗοῦ, δες ἤδαναπ ἴο αἰνίἀς ἴτῃε ἀδγ ἤοπι τῇς δτίηρ ἔοι θα ΠάΔπΕγ τῆς ᾿πιονίηρ 'Οτ,. 
ογαδλῖυγε ἴπδῖ μαῖῃ {ΠπΠ, δηὰ ΤΩΝ ̓ 
ἐλαὶ τον ΗὟ δον τῆς βαττῇ ἴῃ τῆς ἢ 
ἔοροη ἢγπιαπιεηΐ οὐ ἢεᾶνεῃ. ΕΗ. 

“πε φῇ ἐκ 

ἀαγακά ΠΡ; δηά ἰδεῖ τπδπὶ δὲ (Ὁγ 5,ρῃϑβ, 
Ὡ ὴ Δηὰ ἴογ ϑβθᾶβοηβ, δΔη4 ογ ἀδγβ8, απά 

γεδγϑ: 
ις Απά Ἰεῖ τῇεπὶ ὃς ἔογ ᾿Ἰρἢϊ5 ἴῃ 

τῆε Πγπιαπιεης οὗὁἩ τῆς Ὠεξάνοη ἴο ρίνε 
Ἰρῆς ρου ἴῃς δασῖῃ : δπά ᾿ξ ννᾶβ 80. 

Ι6 Απάὰ (δά πιαάε ἔννο ρτγολῖ 

21 Απάὰ Οὐοά οτγεαῖεά ργεδῖ ννῇδ]θβ, ἕγρμς- 
κέν ΟΣ 

5 ἀξεαυέν. Δ Ἔνεγυ Πἰνὶπρ' ογεδῖαγα τῃδὲ ππονεῖῃ 
νυ ἢ τῆς νγᾶῖεγ Ὀγουρῃς ἔογίῃ ἀδυη- 
ἀδητὶγ, δἥτεσ τῆεῖγ Κιηά, πὰ ἐἘνεῖῦ 

ον Πρμτα; ἴῃς ργεδῖετ Ἰίρῃς ἦτο τὰ]ς τῇς ψίηροά ἕο] αἴϊεγ 8 Κιπά : δηά (οά 
ἰλε ἄαγ, ΑΑΥ, ἀηά τῆς εββοῦ ρῆς τὸ τι]α τῆς 8ανν τἢδῖ ἐὲ τυᾶς ροοά." 
υδ ηἰρῆτ: δὲ γισάΐφ τὴς βἴαγβ αἶβο. 22 Αμπά (οὐ δ]εββεἀ τἢεπι, βαγῖπρ,, 

17 Απά Οὐοά κεὲ τβεπὶ ἰπ τῇ8Ὲ 'Βε ἐτυίεξα!, ἀπά πλυϊτρὶγ, ἀπά Π]] "ομαρ. 8 
βυγηηγδπιθηῖ οὗ τε πεᾶνοη ἴο ρῖνε ᾿ἴρῃῆς τῆε υναΐειβ 'ἱπ τῇς 8685, δηά ἰεῖ ἔον)] δἰ ἃ: 
ἀροη τῆς εαγίῃ, τυ  ἘΙΡΙΥ ἴῃ τῆς φαγῇ. 

]6τ.3..35. 18 Απά ἴο ἔγυϊς ονεὲγ ἴῆε ἀδΥ 22 Δπάτῃε ἐνεηΐηρ δη6 τῆς πιογη- 
Δηὰ ονϑῦ τῇς πίρῃϊ, ἀπά τὸ ἀϊνίἀε {πὲ ἱπρ νψεῖς τε ΠέΙ ἀδΥ. 
ρῃς ἔτοπι τῆς ἀάγκηςθ: δηήὰά σον 24 ὅ Αμά (Ὁοάἀ 5214. [,εξ τῆς δαττῃ 
δῶν ἴῆαϊ 11 τυᾶς ροοά. δγησ ἔοστἢ τῆς Ἰἰνίηρ ογθαΐυγα δζοῦ 

19 Απά {δε ἐνϑηΐϊηρ ἀπά τῆς τποτπ-- ἢ]85 Κιπα, σδί]ς, δηά στεερίηρ, τ(Πίηρ, 
ἣΣ ἱηῦ νγογα τῆς ἔουστῃ ἄἀαγ. δΔηά Ὀεαβῖ οὗ τῆς εβαγίῃ δίϊοσ ἢϊβ Κιπά: 
6. 47. 20 Αμπά (ὐοά 5κ5]4, ἢ [,εἰ τῆς νναῖοτβ ἂπά ἰΐ ννᾶβ 80. 

8645 σοηβηρά ψἱτίη {πεῖγ Βουπάδτγιοβ, ἀπά 
{πΠ6 ἤγσξ νοροίδιίοη ϑργπρ5 ὑρ; ἴδε ἴπε 
5ΚΥ 5 οἰδαγοὰ ὑρ, ἴῃ6 βδιῃ, πιοοη, πᾶ ἴδύβ 
ΔΌΡΟΑΥΓ ἃπᾶ δϑϑυπιθ {ΠΕΣ ὩδμγΑ] ΒΙΠΟΓΟΠΒ, 
ταλυκίηρ ἀδγϑ πὰ πἰρἢ5, ϑοάϑοηβ ἀπὰ γοᾶγο: 
δηά Οοα ζδκοβ οὐ ἀρροϊπηξβ ἵβότη, ἴΠ6 'δϑπ ἴο 
ταϊο της ἀδΥ, ἀπά ἴῃ6 πηοοη ἴο γυ δ (86 πΙρῃϊ. 

16. δε ρισάφ δὲ “ἱαγε αἰο] ΤὮΘ ρυσροβο 
οὗ ἴῃ6 βδογοὰ παιταῖϊνο ὑείηρ ἴο ἀδϑοῦῦε (Π6 
δάἀλρίδιίοη οὗ {Π6 δαυτῃ ἴο ἴΠ6 ι86 οὗ πιῃ, ΠΟ 
Δοσουηΐῖ 5 [ἌΚθη οὗἩ [ἢ6 παΐιπγο οἵ [Π6 5ἴαγϑβ, 
ἃ5 511Π5 ΟΥ̓ ΡΙΑποίβ, Ὀι1 ΤΊΟΓΘΙΥ 85 515}}5 ἴῃ {86 
Ποάνοθβ. ΤΠδ τνογάθ ἴῃ ἴΠ6 ἰοχῖ πιᾶγ Ὀδ ἃ 
Κιπά οὗ ρδγθηιῃεβίβ, ποῖ δϑϑισηῖπς Π6 βρεςῖαὶ 
τἰπιο οὐὁἨ ἴῃ οσγοδίίοῃ οὐ 1ῃ6 βἴδσβ, Μογθονου, 
{πὸ ννογὰ υϑρὰ 15 ““πιδάθ,᾽" ποῖ “"στοαίθα," 5606 
οη ν. 1. ἌΝνδθη ὅδ ϑιιὴ δπὰ Μοου Ὀδοδπὶὸ 
δτοδλῖ ᾿Ιρ 5 ἴὼ γ]δὲ (ἢ6 ἀδγΥ δηὰ ἴο τι] [Π6 
πἰρμῖ, ἤδη αἶϑο πῸ ϑἴδιβ σῆοπε ἰουσίῃ: [86 
οανθηθ. ὙνΈΤΟ τ ῸΡ ὉΥ ἴΠῸ διιη ἴπ ἴπὸ ἀδγ- 
ἄππ6, ΌΥῪ ἴη6 πιοοη δηὰ δἴδιβ ἴπ ἴπ6 πὶρῃϊ- 
56δ5οῃ, 8]} οὗ ἴπότὴ ἀθοϊτίηρ (ἢ 6 βίου οὗ Οοά 
«8δηἀ 5μονίηρ Ηἰ5 βαπάγσαιννογκ. 

4Ο. ἐῤε»ιουϊηφ ἐγεαίμγε] ΤῊΘ νογϑίοηϑ γεη- 
δΥ γορΐρε. ΤῊΘδ ννογὰ 5 οὗ νυῖάλθ σβηι ἤοδποσ, 
τηοϑί ἔτΘα 6 ΠΕῪ τιϑρὰ οὗὁὨ ΓΟΡῚΠ65 δηὰ ἤ5Π65- [ῃ6 
νοΓῸ τοῦ ννῃϊοῇ [ἴ σοηηγοθϑ5, δηὰ λυ σῇ 5. Πύῖδ 
ἰγδηϑίδι οἱ “ὁ Ὀτηρ ἔογι ἢ δου ἀΔηΕ1Υ.᾽" πιθλης 
ο “«υαγηι, 10 Ἴγέορ, [0 ῥγοῤασαίε ἱἸπο γαρίάίν. 
ΔΑ 6 ΤΊΔΥ ΡΓΟΠΔΌΪΥ ἱπεγοίοσε υπάογϑίδπα Ποτγο 
186 Ἰηϑοςῖ σχοίη, (6 ἤ5Πο5 οὗ ἴῆς 568, δηὰ 
4Π6 τερ( 65 δΔη βαιυγίδη5 οὗ 5οᾶ δηὰ ἰδηά. 

ἐδαὶ ῥα δ] [1 ΔίογαΥ ρογῆδρβ, “1, 
186 νναΐεγβ δυνάστῃ ἢ σνναγτὴβ οὗ ἴΠ6 Ὀγοδίἢ 
οὗ 113} [1,εὲ (δὰ ννδῖογβ ἰθοπὶ ὑν ἢ ἱππὰ- 
ΤΩΟΓΑΌΪΘ σγεαῖυγοϑ, ἰῃ Ὡς ἢ 5 [Π6 Ὀγοαίῃ οὗ 

116. Ὅὕπθ νογὰ πρδεδ, ψὨΟΝ να Πᾶνε 
τοπάἀογοά ὀγεαρ, ΠΟΥ σροη 5. ΠΡΑΓΪΥ νὰ τΠ6 
οἰπϑϑίςαὶ ρύγεδε, ἴπ6 νἱϊα] ρπηςρ]θ. [{ 5 υϑεὰ 
οὗ {π6 Ὀγοδίῃ, οὗ ἴῃς Ἰίνινς ργιποῖρὶθ, οὗ (6 
501} ΟΥ̓ 5ϑαῖ οὗ ἔδοϊηρϑ δηὰ δἤεςτιοηβ, ἀπά οὗ 
᾿ϊνίηρ ὈδηΡ5 {ΠΟ πΊβοῖνοβ. 

α»δ ,ευἱ, ς.. ἂἀπὰ 190 ΖΟΨ] ΩΤ. 

21. σγεαὶ αυῤαϊ] ἀτθαῦ 508 1101- 
δῦθσ δ. ΤΏ νογὰ ἰ5 υϑεα οἔϑεγρεπίϑ, ἔχ. νἹῖ. 9, 
1)ευῖ. χχχὶ!, 22, 5. χοὶ. 1.3.. [6Γ, 11. 34, δηὰ οἔ 
(Π6 οσΙΌΘΟά 6, Ἐ Ζοῖς. χχῖχ. 2, χχχὶ. 2. [ἰ 15 
ποῖ [ἰκεὶγ ἴμαΐ τη6 5γδϑ ο5. σῃουὰ μάνα μδὰ 
ταυςἢ Κηον]οάσο οὗ ἢ6 ἰἈΥΡΘΥ βρϑοὶοβ οὗ νν ἢ 4165 
ὙΠ ς ἢ ἀο ποῖ ἔγεσυθηῖ ἴἢ6 5ῃοτγεβ οἵ {πε Μρ]- 
ἰουτάπεαη. ὙΠΟΙΓ ΘΑΥΥ δοαηιδιπίδησες ἢ 
Ἐργρί μαὰ ἱπηργεσϑοὰ τποπὶ νὴ ἢ ἃ ΠΟΙΤῸΓ οὗ 
(ἢς στοςσοά!]ο, απὰ ἴθ ἴῆ6 ἀσθογτὶ {ΠΟῪ δά 
Ὀθοοσῖθ ἕδη αν ΠῚ ἰασγρὸ ϑβογροηῖβ. [Ι}η 
5. ΧΧΥΪ. 1, ἀπά ρογῆδρϑ ἰπ [οὉ Υἱῖ. 12, (ἢ 15 
ὨΔΠῚ6 ἈΡΡΑΓΟΠΕΥ Ὀο]οηρϑ ἴο 58 πιοηβῖοσβ; θὰ 
ὑν6 ΤῊΔῪ ΓΟΙΛΘΠΊ ΘΓ {παῖ (ἢ ΗςΌγον 5. Δρρ] δά 
1}6 ἴθττῃ “4 ἴο ργοαῖ στίνουϑ α͵ϑο, κὸ τῆς ΝΒ 
δηὰ ἴπ6 Ευρῆγαῖο. (ϑες 158. χίχ. ς, [6γ. 1}. 36, 
Εχεκ. χχχίϊ. 2, Ναδυχα ἢ}. 8.) [Ὁ ϑοοπιβ, οἡ ἴδε 
ὙνΠο]6, πιοϑὲ ργοῦδδῖο, τπαὶ [6 σγεδίαγεβ ἤοΓῸ 
5δὶ ἃ ἴο ἴᾶνθ Ὀδθη σγοαϊοα ΜΈΓ βογροηΐβ, σροσο- 
ἀ1165, πὰ οἴμοῦ ἤυφο Ξδυγίδηβ, που ΡῊ ΡΟΒΘΙΟΪΥ͂ 
ΔΩΥ͂ ἰΆτρο πηοηϑβίουβ οὐ 568 Οὐ γίνϑυ ΤΑΥ͂ ἢ ἴἢ- 
οἰιάοά. ὝΠΟ υ56 οὗ ἴῃ6 ννογά ἐγοσίρά ἴῃ 1819 
Οΐασο δα5 δἰγοδν Ὀδεθὴ τοπλλγκοά Οἱ Υ. 1. 
Αποῖποῦ γϑάϑοη ἔου ᾿ἰἴ5 ι196 την Ὁς, παῖ, 85 ΠΟ 
Ἐξγριίδης ραϊὰ ἰἀοϊαίγοιιβ ννογβῃϊρ ἴο σγοῦο- 
ἀϊϊος, 16 5ασγοὰ Πισϊοτίδη νοι] ἴοδοῖ ἰπδὲ 
ΠΟΥ 4150 νοῦ Ἴσγοδίιγεβ οὗ σοά. 

24. ὙΠε ΗΠ ἀΑΥ ννᾶ5 ςῃἰεῆν οςουριοὰ 
πῃ Ρεορ]ηρ 1μῈ ννδΐεγβ νυ ἢ ἤϑμοϑ ἀηα γερ 68, 



ΘΕΝΕΘΙ5. 1. ῆς 
26 4 Απά Οοά 5αἰά, ἐ],δῖ 5 πλακε ἢ οἴμρ. 5. 

τηλῃ ἴῃ ΟἿΓ ἱπιᾶρα, δίτεγ οὐγ {{Κεη6885: ἃ 9. ω 
δηβ ἰοῖ τῆεπὶ ἤᾶνα ἀοτηϊηίοη ΤΟΥ ΕΓ {πες ΠΡΟΣ 
58 οὗ τῆς 868, ἃπά ονεῦ ἴῆε ἔον) οὐ ἔρβες 4 
186 δίἷγ, ἀπά ονεῦ ἴα Ἵδῖῖ]ε, ἀπά ονϑῦ (9 1. το. 

ν. 25, 26.} 

ἃς Απά (ὐοά τηδάε τῆς δεαβὶ οὗ τῇς 
ελπῇ Δἤεγ 185 Κίμά, ἂπὰ Ἴδίιϊε δίτεγ 
{πεὶγ Κιπά, ἀπ ἐν ογγ τῆϊπρ τῆδῖ σγεερ- 
εἴἢ ὑροη τῆς εαγῖῃ δῇεγ ἢϊ5 Κιημά: δπά 
(οὐ ςλιν τιαῖ ΐ τυας ροοά. 

δηὰ (ἢκ ἂ΄ σι Ὀϊγάςσ. ὙΠῸ νοσκ οὗ {Π6 
δΧῚΠ ΟΔΥ κῖνεβ ἱπμδυϊδηῖβ ἴο (Π6 ἰαπὰ, 
"Ὁ[6" (16. τὴ6 νν6}1-Κῆοννη ΔΠῚΠπ|4]5, νυ ὨΙς ἢ 
ἰϊεπναγὰβ Ὀδσαπθ ἀοπηοϑιςδῖθά, ᾿μπουρὴ ἴδ6 
ΠΔΠῚ6 γὰ5 ποΐ ΘΧο  ΞΙν ΕἾ γ διϊδοῆθα ἴο [ΠΕ61Ὶ), 
“δηὰ στεορίπς {ΠῚ ΠΡ 5, 5 Γἢ 45 βευρθηῖβ, ᾿1Ζαγάϑ, 
ΟΑΝ]Πς Ἰηθοςῖς ἀπαὰ ἴἢ6 {ἰκθὶ “᾿δηὰ Ὀοδϑὶ οὗ 
(86 ἢ. ἐς δ. ΟΠοΥ τῆς ΠΥ δηὰ ἤοσσοΣ 
ἰιοαοῖ5, ἃς ἀϊσιρ 5ῃοα ἔγοπι σδίτ]6, ΟΥὁ Ῥεγδρ5 
[ΠΟΓὄ ξΈΠΕΓΑΙΥ δηϊ πη ]5 οὗ 411 Κἰπά5. 

26. Μπά Οοά «-αἰά, 1,σὲ ΄τῷ ν»ιαζε νιαπ] 11 
᾿ὰ5 δέεη οὐϑοσυθὰ ὈΥ ςοτηπιοηϊδΐουβ, ὈΟ(ἢ 
[ονῖϑῃ πὰ (γι στίδη (6. σ. ΑΑΥΌΔΠπΕΙὶ, ἐπ ἰοο. 
(ἰυγϑοσί. ἐπ ἰος.), τδὲ τῆς ἀεὶ θογαϊίοη οἵ τῇς 
(γαλῖογ ἰ5 ἰηϊγοάιιοοθά, ποῖ ἴο οχργοβϑ ἀοιδῖ, 
δυΐ ἴο σπθδησα ἴῃς ἀϊρηιγ οὗὨ [ἢς ἰαϑῖ ὑνοσκ, 
ἴδε στελίίοη οἵ πιᾶῃ. 80 ὄνθεὴ οη Βοδίδῃ, 
“Α γγράυδ! ἀϑσθηῖ ἰ5 ουϑεγσνθὰ Ὁ ἴο πιδη, ἴῃ 
εἰεί βοτὰ οὗ ογεατίοη, δηά ἴῃ ογάθσ ἴο δχδὶῖ 
[ι5 ἀϊχηϊν, τῆς ἃςῖ οὗ ΐ5 σγοδίίοη 5 δεσοιη- 
ΡΔηοά ὈΥ [ῃ6 ἀο] θογαίίοπβ οὗ ἴῃ6 Οτγοαῖοσ." 
Τῇ στεδῦνο βαΐῖ σοποογπίης 41} Οἵ ΠΟΥ σγθαζιιγοϑ 
ΓΙΉ5, “1,61 [86 τϑλίουβ Ὀσίης ἔστ ἢ ἀουπάδητ]γ,} 
"Ἰδὶ ἰδὲ ἀπῇ Ὀπηρς ἔοι," ἕο. Μδη ἰ5 ἰμαῖ 
ἔτεᾶὶ “ρίοσε οὗἉ Ἰνουκ," ςοποογηίηρς νγῃὶςἢ Οοά 
15 ἀξποτιθοά 85 τα κὶπρ ἔογεϊπουρῃῖ ἀπά σοιιηϑεῖ, 
85 πιλκ ηρ Πἰπὶ ἴῃ Η]15 οὐνη ἱπιᾶρο, δηὰ (ςὮ. ἰ]. 
7) ἃ5 Ὀγοδιῃηρ ἱπῖο Πίπι ἔδ6 Ὀγθαῖῃ οὗ |{6. 

Γρδ πηοὸς ἴῃ ν. 27 ἴῃ6 νογὸ εγεαίεα 15 ϑοὰ 
(Οποεγηης ἴπ6 ργοάἀυςοη οὗ πιδη ; ἔογ, [που σῇ 
᾿ὴ5 θΟάΠΥ ογρδηϊ δΈοη τρᾶύ, {{κὸ τηδῖ οὗ τῆς 
ὑκλθῖσ, ἤᾶτς ὕθθπ ργοάυσοά ἔγοπιὶ δἰγεδαν 
«τεαϊο οἰετησπῖς (1πε ἀυπὲ οἵ {π6 στοιπά," 
(ἢ. ἢ. 2); γεῖ τῆς σοπιρίεχ θείης, πίη, “Ὁ ἃ 
ΤΟΔΘΟΠΔΌ]6 Θο] δηὰ Πιιπιᾶη Ποβἢ συ ϑιϑιϊηρ,᾽" 
ΝᾺ ΠΟΥ (ογ ἴη6 ἢχϑσι {{πὶ6 σδι θὰ ἱπῖο θείης, 
ἀπά 50 νγᾶ5, ὩΠ|ῚΚ6 ἴῃ6 Ὀδαϑῖβ, ὙΠΟ] ἃ ΠΟ 
(τῇ, 

κε πιαλε] ΤῊ [Θνν8 ΥΑΥΥ πιιςἢ ἴῃ ἘΠΕΙΓ 
αρίληδίίοη οὗ ἴῃοϑε νγογάβ. ῬΠΠΠΟ βρθᾶκϑ οὗ 
“ἴδε Ελιβεγ οὐ 41} τπρ5 δά ἀγεβοίης ἢἷβ ον 
βοπετο" (Πὲ Ῥγοίυρίβ,᾽ Ρ. 359). ΤῊς Ταὶ- 
ῃὰ «ἀγα, “ἼΤε Ηοΐγ Οης, Βίεβθεά ΡῈ Ης, 
Ἴοε5 ποίη ἱπουϊ σοπϑα!ῖης τμ6 ἔατλ 
ΜΉΚἢ ἴα ἀδονο" (δαπῥιά. ς. ἷν.). Μοβεβ 
Ὀεπιπάϊπι5 54ν5, (πᾶ Οοά δάάγεββοα {πὸ 
ὩΠἢ, ἴογ, ἃ5 1Π6 δαγῖῃ νγᾶς ἴο γρίνε πΊδη 
ἰὸς δοάγ, νν ἢ Π5ὲ Οοά νιᾶ5 ἴο ἱπῆιβε ἴῃς βρί τί, 
50 “1 ΟἿΓ ΚΟΠ 655. ννὰ5 ἴο 6 τοίογστοά Ὀοϊῇ 
ἴο Οοά δηὰ το τῆς φαγῖῃ.. ΑδπθΖγδ υντῖοβ, 
Ν , ἀροογάϊηρ ἴο Οοὐβ σοπιπδηάπηοηΐ, 
ἴδε οἴ δά ἴῃ6 ϑεὰ δὰ Ὀγουρῆς ἔοσῖῃ 
Ρίλπίς ἃπά Ἰἰνίπς Ὀεΐηρβ, ἰπθη Οοά 5 ἴο 
(δε δηγοὶς, .1,6σὲ 5 πιᾶκε τηᾶη, να νν}}} Ὀε 
Οὐζαρίοα ἴῃ πὶς σγοδίίοη, ποῖ ἴπ6 5645 δὰ ἴῃ6 
ἢ. 80 δε σοποίἠδυβ πιᾶπ ἴὸ πᾶν Ὀθδη 

πιδάο δον τ86 {Π|κϑηθ55 οἵ ἴῃς δηῆρεῖὶβ. Τὸ ἃ 
ΘΓ ]Γ οἴεςι Μαϊπιοη θ5, ςΜογο Νονοςίπλ," 
Ῥ. ᾿1. ἢ. 6. 8εε Μιυπβίεσ ἐπ ἰοο., ΟἸοτΊς. ἐπὶ ἰος., 
Ηδάορσρεγ, Ὁ. 32. 

ϑοπΊο ἱπίογργεΐογθ, θυ [6 ν 150 ἂπὰ ΟΠ γῖ5- 
[ἴ4π|, μᾶνο ππάογϑιοοά ἃ ῥ᾽ υγαὶ οὗ ἀϊρηῖῖγ, αἴοῦ 
1Π6 πιᾶηποῦ οὗ Κίηρβθ. ΤΠ 15 {πΠῈ ορίπίοη οὗ 
Οεπεηΐι5 δηά τηοβὶ οὔ [π6 Οεττηᾶπθ. Βαῖ [Π6 
ΤΟΥ͂Δ] δἰγίε οὗ 5ρϑεςῇῃ ννᾶβ ῬγουΔΟΪΥ ἃ ασἰιϑῖοπη 
οὗ ταυςσῇ ἰαῖογ ἀδίε ἴπδηῃ πὸ {ἰπὶ6 οἵ Δίοβοϑ. 
ΤΠι5 ννῈ τολά Οδεηῃ. χὶϊ 41-44, “1 δανα 
5εῖ {Π6Ὸ οὌνοσ ἴπ6 ἰδηά οὗ Εξγρῖ... . 1 πὶ 
Ῥμδγδοῇ." 1πάροὰ (Π]5 γογδὶ δῖ γ!ο 15 ππκποννῃ 
ἰη δϑογρίαγο. ϑοχὴς οὗ {πε πιοάθγη γδιοηδ ἰσῖ5 
θεῖον Ἂ αἴεςϊ ἴο δεῖϊονθ) (παῖ τῆς ρ] ΓΑ] 
πᾶπιο οἵ Οοά, Εἰοῤῥίνι, ννὰβ ἃ πιοῦὲ σγοὶῖς οὗ 
δηςῖοηξ ροὶ γι οῖσπι, δπὰ τἀπὶ ᾿που ἢ Δίοϑες 
ΒΑ ΙΓΌΔΙΪΥ αἰζδοῇο5 ἃ δἰ πρι αν νεγῸ ἴο ἴῃ6 ΡΙ γα] 
ποπηϊπδίϊνο, γεῖ Πεγὰ κ1ἢ6 ΡΙΌΓΑΙ ᾿πΟοη ΒΟ ΟἸΒ]Υ 
ἐϑοδρϑὰ ἔσοιῃ ἴῃς παγτγαΐογ᾽ 5 ρεη" (νοῃ ΒΟἢΪ.). 
ΤῊΟ δηοϊθηξς ΟΠ γιϑιίδηβ νι ἢ οἠθ πλϊπὰ 566 ἴῃ 
1Π656 ννογάς οἵ Οοά {δεῖ ρ] γα} γ ἴῃ 1Π6 ὈΊνπςῈ 
ὈΠΙΪγ, νν Πἰ ἢ ννᾶ5 τόσα ΠΥ γονυθα]θά, ν᾿ μθη 
Οοά 5θηὶ Ηἰβ οπἱγ Ὀοροϊίζοπ ϑοη ἰηἴο ἴἢ6 
ννουά, πὰ ννῆθπη ἴπ6 Οὐ͵Ὺ Ὀεροίζοη δοη, νῆο 
νν 5 ἰη [6 Ὀοβοὴ οὗ ἴμε Ἐδίθογ, ἀδοϊαγθὰ 
Ηἰἴπὴ ἴο πιδηκὶπά. 80 ε. ᾧ. Βασπιδῦδβ (ἢ. ἷν.), 
Ἰυκξη Μ., Ιτεπαυ5, ΤΠΘΟρΡἢΙ., ἘΡίρμδη. 
(ΤΕΣ ΧΧΧΙΙ, 4-2-), Τπεοάογεῖ (Οὐ 8ῖ. ἴῃ 

- 

ἐπ ομγ ὑρᾶσεο, αἴεγ οασ ἐφεπε] ΜδῺΥ 
Οἢγβιίδη ὑυτϊοτα Ἐπ᾿ ηἰς {παῖ ποιδὶπρ 15 πιοδηῖ 
Θχοορῖ ἰῃδὶ πηδῃ ννὰ5 σγοαϊθα ΠΟ]. ἀπά ἱππο- 
ςοηῖ, δπὰ {τμαὶ 115 ἱπηᾶρο οὗ Οοὰ ν45 ἰοϑξὲ 
θη Αάδὰ [Ὁ]. Ὑάδὶ Βο π655, ἱπαςρά, 
ἔοστηθά ρᾶγί οὐ τῆς {πκοῆθ85 πδῪ Ὧδ ἰπίσγγοα 
ἔγοτη (]. ἰ1]. τος 1η6 ποὺν πιᾶπ, ΠΟ ἢ 15 
τοημοννοα δέον [Π6 ἵπιαρὸ οὗ Ηἰπὶ παῖ σγεαϊοα 
ἢιπὶ:" Ὀμὰὲ τΠαῖ ἴπ6 ἱπιᾶρὲ οἵ σοὰ νᾶ5 ποῖ 
Ὑν ΠΟΙ ΟὈ]ογαϊοά ὈΥῪ τπ6 {41} ϑθθπὶβ οἶθαγ 
ἔγοπι Όξη. ἰχ. ό, 45. ἰ. 9. Απά, ἰξ 50, ἴῃεπ 
τπαῖ ᾿πηᾶρὸ ἀϊὰ ποῖ 5: ΠΊΡῚῪ σοηϑὶϑὲ ἴῃ ρεγίεςξ 
Ποΐπο55. δοπῖθ, δοΐὶῃ [εν ϑἢ πὰ ΟΠ γϑιίδη, 
ἢανθ βδιιρροςοὰ παῖ 11 τοΐογτεά ἴο ἴπαϊ ἀο- 
ταϊηϊοη, νῃ ἢ ἰ5. ἤογὸ δϑορηδά ἴο πᾶη. Α5 
Οοά τγτιΐθθ νοῦ 41}, 50 πιᾶῃ ννᾶ5 σοποιυϊοά 
{Π6 ξονθγποῦ οὗ ἴπ6 δηϊπιδὶ νου]. δί Βϑὶ 
Μ. ἴῃ “Ηεἐχδεπιεγοη᾽ (αι. Ὀγ ΟἸετίσυ8) ςοη- 
δίάεγς ἴῃδὶ (Π6 ΠΠΚοπ655 σοηϑιϑιθα ἴῃ ἔγοςάοπι 
οὗ ν}}}. ὙΠῚ5. ῬγοῦδΌΪΥ ἰ5 ἃ πιοβὶ ἱτηρογίδηϊ 
Ροϊπξ η [Π6 τεβειηθίδποθ, ΤῊ Ὀγαϊδ οτραΐιγοα 
ἅτ εἰ οὰ ν ἢ [1 ἀπά νν}}} δπὰ ϑεϊξσσοη- 
50ιοῦβη δ, ἀπ δνὸπ νυν ἢ ϑοπλε ρονεῖβ οὗ 
τϑάϑοῃ ; θα ΤΠΘΥ ἢᾶνο ΠΟ 56]ξ-ἀεζοττηιηίηρ νΠ]Π[ᾳ 
Π0 σδοῖςθ Ὀδίννθθη ρμοοά δηά ον], Ποὺ ροννεῦ 
οἵ ςοεοάποδίίοη, πῸ ὈγΓΟρΡΟΓ πιογὰὶ σμασαςίοσ, 

ς 2 
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411 τ86 φαγί, δηὰ ονϑῖ δνθγΥ ογοερὶρ 
της τμᾶῖ σγθαρεῖῃ ἀροη με σαγτῃ. 

27 80 (ὐοά οτεδῖβα πιᾶη ἴῃ ἢἰ5 σίυη 
ἱπιᾶρο, ἴῃ ἴῃς ἱπιαρε οἔ (σοά στοαῖς ἢε 

“Μλϊ το, ἢ πη ; 'πλδ]6 δά ἔεπχαὶα σγεδῖθά ἢ [ἤοη,. 
ἱψιρά, 5. 28 Απά (ΦΖΟἁ ὑ]ες56ε4 τῃεπὶ, δηά (σοά 
Ἐρομαρ. ο. 3814 ατο τΠεπὶ. π Βε ἔστι], ἀπά πλυ]- 
5 τρίγ, δη γερ  βηϊβῃ τῆς βαγίῃ, ἀπ4 8υ8- 

ἀϊιε τ: δπὰ ἤανε ἀοπιηΐοη ονοῦ ἴδε 
ἤ5ῇ, οὗ πὸ 86, δαπά ονεῦ ἴῃε ἔον] οἵ 
16. δἰτ, ἃπ4 ονογ Ἔνεγυ ἰἰνίησ τῃϊηρ 

"μευ... τῆλ ἴπηον εἴ ἀροη τῆε εαγτῇ. 
ΤΉ Ό, 29 ἴ Απά Οὐοά 5κ5ἰ4, Βε)ιο]ά, 1 ἢανε 
πα’. ρἴνεῃ γοῖι ΘνΕΓΥ Ποῖὺ ᾿δολγίηρ 5οεά, 

δηα 50 πο ἴΓπι6 ρευβοπδι γ. ΟΟά 15 ἴΠ6 Θβ96η- 
ΕἸ ΠΥ Ρεγβοηδὶ Βείηρ, ἀπά πῃ βίνίηρ ἴὸ πιδῃ δὴ 
ἱπηπιοτίαὶ 5οὺ], Ηδ ρᾶνὸ ἢϊπὶ δ]50 ἃ {π|6δ6 
ΡΕΥΘΟΉΔΙ ΠΥ, 56} σοιβοὶ Οἰισπε58. ρον οὗ ἔτθε 
σδοῖος, δπὰ 50 εἰδιίησς πλοσᾷ] γαϑροηϑ ὈΠΠΥ. 

ΝΟΤΕῈ Α οἡ (ἨΑΡ. 1. ν. 5. 

ΤῊΣ νοχϑὰ σαυοϑίίοη οὗ (6 ἀιγδίίοη οὗ 1Π6 
ἄδγϑ οὔ σγοδιίοη σδηηοῖ γεδ ] Υ ὕε ϑοϊνθὰ ττοπὶ 
σοποϊάἀογαϊίοη οὗ ἴῃς 'τνογάϊηρ οὗ [ἢ]5 νϑῦϑο. 
Τῆς ΕΠ σἢ Νογβίοη τνου]ά ϑοθπὶ ἴο σοηῇπε 1ἢ 
ἴο παίιγαὶ ἄλγϑ, Ὀυξ ἴη6 οὔρίηδὶ νν}}} δ᾽]ονν 
τηιοἢ στοδῖογ ἰδίταάο. ΤΊΠΊΘ ραβϑθά [Π ΓΟΡΊΪΑΓ 
βδιιςσοβϑίοη οὗ ἀλὺῪ δηά πῖρῃϊ. [1 ννᾶ5 δὴ ἱπρθ- 
πῖοιι5 ςοπ)δοΐαγε οὗ Κυτῖζ, δΔάορίθα Ὁγ Πυρὴ 
ΜΊΉΠΟγ, ταὶ τῆς Κηονν]οάρο οὗ ῥγο- Α ἀληνῖα 
Πιδίογγ, {κὸ τπ6 Κηονοάρε οὗ διΐυγο ΔρΌ5, 
ΙΏΔΥ ἤῶνθ θέρη σοπιπγυπίοοῖοά ἴο Μίοϑεϑ, 
ΟΥ ΡΕΙΠΔΡ5 (ο [πὶ ἤγϑῖ τηᾶη, ἱπ Ρτορῃθείὶς 
γιβίοη, τῃδϊ 50 ροῦῃδρ5 ναϑί ρεοϊορίςδὶ ρεποάς 
ΔΌΓΟ ΘΧμ δ οὰ ἴὸ τῆς ογε οὗ ἴμ6 τηϑρὶγεά 
ὙΥΓ ΘΓ, ἐδ ἢ ἀρΡοΑγηρ ἰο ρᾶ55 δεΐογε Πἰπὶ 845 
580 ΤὨΔΗΥ͂ πιισσοϑοῖνο ἀγα. [ἴ [5 Ὀδδη 5αἃ 
Πλογοονοῦ [ῃδι ἴΠ6 Ρῃμοποηηθηᾷ ὑπάογ ἴῃς ΔΓ 5 
διυγίδσθ σογγοϑροηα τυ ἢ ἴΠ6 ϑιισοδϑϑίοη ἃ5 ἀ6- 
βοσι θοά ἱπ (ἢ15 σμαρίοσ, ἃ ρογοά οἵ σοπηραγα- 
{Πν 6 βΊοοχῃ, νυν ἢ πλογὸ ὑΔΡΟΙΣ Δπαὰ ΠΊΟΓΘ σα 5 
Ὀοηὶς δεϊὰ ἴῃ ἴΠ6 αἰτπόϑρῆεγο, [ἤθη οὗ φγεδῖεῦ 
Ἰρἢϊ, οὗ νορεϊδτιοη, οὗ τη 6 Δη1πλα}5 ἀπά ἢ ρ 6 
ΤΕ ΡΈ]Ες, οὗ Ὀϊγάϑ, οὗ Ὀθαϑῖβ, δηὰ 1ϑο ]Υ οὗ πιδῃ. 
(ϑ8εε Κυτῖπ, ΝοΪ. 1. Ρ. χχυΐ. 54.., Ηρ ΜΠΠ]1οΥ, 
ΕἼΤοβῖ. οὐ οςκϑ,᾽ ραϑβϑίπι, ἅς.) [ὶἢ [6 ργεέδθηϊ 
σοηατοη οὗὨ ρεοϊοριοδὶ βοίοπος, ἀπά ἢ 1Π6 
τελῖ οὔδουσΥ οὗ [Π6 τοσοογὰ οὗ ογϑαϊίοη ἴῃ 
τηϊ5 σπαρίεγ, ἰδ πιᾶὺ Ὀδ υὐῖϑα ποῖ ἴο δτειηρίὶ 
ΔΠ δοσιγαῖθ σοϊηράσίϑοη οὗ ἴῃ6 οπθ ἢ (ἢ6 
οἴμεγσ. δϑοπὶθ ἔενν ροϊηῖβ, δούνουεῦ, 50ῈΠῚ 
οἰθαγῖν ἴο σοπ)ς οιἵ, [π Οὐθηεβίβ, σϑί οἵ 4]}, 
ΠΓΘΔΙΊΟΣ 15 ΒΡΟΚκθὴ οὗ 85 “ἴπ ἴπε ὈορΊπηΙηρ,,) ἃ 
Ῥοτιοὰ οὗ ᾿ηάἀοῆηιϊῖθ, ΡΟΒΘΙΌΪΥ οὗ τηοβὶ γειηοῖς 
ἀϊσΐδηςε ἴῃ (ἢ ραϑῖ; ΒΟσοΠα  Υ, [Π6 Ῥτόρτοβϑ οὗ 
1ῃς ργοργδίίοη οὗ 186 φαγί ῃ 8 βιιγίδςθ 15 ἀδ6- 
βου θοά 45 ρυδά πα! δἀναποὶηρ ἔτοπὶ ἴη6 τος κ5 
ἴο [Π6 νϑρϑίδοϊθ ν οὐ], δηὰ 16 1655 ρεγέθοι! 
ογραηιϑοὰ δηϊπιαὶ ογεδίίοη, πη ρστδάιι]}} 

ΘΟΕΝΈΘ|15. 1, [ν. 27 ---321. 

νυ ςἢ ἡ’ ὕροη τῆς ἔλςε οὔ ἃ]}} :ῃε βγῇ, 
Δηα ἐνογγ γα, ἴῃ τη6 ννῃϊοἢ ἐς τῆς ἔτεϊ 
οἵ ἃ τζθ γἱθάϊηρ βεοά; το γοὺ ἰξ " εἴ αρ. 9 
50.8}] ὃς ἔοτγ πχεδῖ. ά 

20 Δπὰ ἴο ὄἌὄνεγυ δεδβῖ οἵ τῆς εατῖῃ, 
ΔΠᾺ ἴο δνθῦΥ ουΐ οὗ τῆς δἷτ, απά ἴο 
Θνεγυτῃϊηρ τας σγοαρεῖῃ ἀροη τῆς 
εαγτῇ, νυ μεγοίη ἐλθγε ῖς ̓ ἸΠς, 1 ἤσύε σίυεη ᾿ μον. 
ΘΝΘΓΥ ρΥΘθ ΘΙ [ῸὉΓ πηθᾶῦῖ : 416 ἴζ ἐσωὰ 
νγΔ5 380. 

31. Αηά Φ(.ο( 53ννγ Ἔνεῦὺ {πὶπρ' ταὶ ’ Εσοῖως, 
Ἀς ᾿ιλά πιλάς, Δ)4, ΒΕ ΠΟ] ἀ, ἐξ τυάς νεῖν 
ροοά, Αῃηά τῆς ἐνεηίησ δηά τῆς πιοσῃ- 
ἴῃ νναγε ἴἢε βἰχίῃ ἄδυ. 

παρώπαι τασαν 

ΑἸΙ (15 ννᾷ5 δοσοιηρδηϊεά δἱ ἤγϑξ νυ ἢ ρογίθοῖ 
ΡΌΓΕΥ δηὰ ἱπποσθησε; δηὰ ἴἢ}5 πιδη ννὰβ 1Κ6 
ἢ15 Μδκογ, ᾿πτ6]Πρσοπξ, ἱπηπλογίδὶ, ρογβϑοηδὶ, νυ ἢ 
ῬόμΜεγα οἵ ογεϊβουρῃς πὰ ἔγθθ σμοῖςα, δηὰ 
Δἴ [Π6 584Π16 {ΠῸ6 Ῥι6, ΠΟΪΥ ἀηὰ ὑἀπάρἢϊρά. 

ΟΝ ΤῊΕ λυ ΟΕ (ΕΒΕΑΤΙΟΝ. 

Του ΠΓΙηρ πρ Τπγοιυρὴ ὈΙγάς. ἃπὰ ᾿ηδπηπηα]5, 
{Π| 11 σα] πλϊηαῖοβ. ἴῃ πιᾶη. ΤῊΪ5 ἰ5 ἴῃ 6 σουγβα 
οὗ σγθδίίοη 85 Ρορυ δῦ! ἀσπογιθοα ἴῃ σθπεβίϑ, 
δηᾷ τΠ6 γοσκ5 ρῖνα {ΠῸῚΓ θϑΈ ΠΥ, Αἱ ἰφαϑῖ ἴῃ 
{6 βδηθγαὶ, ἰυ {πὸ βᾶπιὲ οσάου ἀπά ργοόρτοβϑ. 
ὙΠῸ οδιοῖ αἰ ἤεγοηςθ, 1 Δηγ, οὗἉ {πὸ ἴννο νυἱῖ- 
Π6550Ὸ5 Ἰνον ἃ βθθπὶ ἴο Ὀ6, ἴῃδῇ {ῃ6 ΒοςκΚ5 σρθακ 
οὗ (1) πιδηθ ρἰδηΐβ, (2) τηδυίῃθ ἀηἰ π18}5, (3) 
ἰαιμα ρ]απίβ, (4) ἰαπὰ δηϊπιαὶβ ἴπ Ποῖ βιισςθϑ- 
δῖνθ ἀθνεϊορεπιεπίβ ; ννθοσοᾶβ Νίοϑοϑ βρθᾶκβ οὗ 
(1) Ρἰαπίβ, (2) πλασηρ δηϊπηα]β, (3) ἰδηὰ λῃ}- 
Γ81]5; ἃ αἰἤογεηςς ποῖ ἀπιουπίίης ἴο ἀϊνεοῖ- 
δοησθ. ΑΔ5 ΡΥ ΟΪΟΡῪ πτιιιϑὶ μᾶς ὈΘΘη ΠΘΑΥΪΥ͂ 
δηαὰ ΚΘΟΪΟΣΥ ΜΝ ΏΟΪΥ ἀηκπονγη ἴο ἴῃς δ6γηὶ- 
τς παίίοῃϑ οὗ δητγ, δυο ἢ ἃ βοηογαὶ σοτγα 
τεβροηάθησο οὗ βασγοὰ ἤϊϑίοσυ ΜῈ πιοάδττι 
βοίθδποθ ἰ8. Β:ΧΟΙΥ πιογὸ βσγί κηρὶ ἀπά ἱππροτῖ- 

᾿δηΐῖ [Δ ΦῺΥ δρραγθηῖ αἀἰβογεησθ ἴῃ ἀοί115. 
ἘΠοτῖβ παν Ὀθοη τδάς ἴο σοιήρατο ἴῃς [ἢ- 
αἰδῇ σοπιηοροηγ νι. τῃ6 ΒΙ σαὶ, ᾿νηϊςῇ 
αἰτοΥΪγ [41]. ὙΠδ ςοβιποροην οὗ ἴῃς ΗἸπάοοβ 
'5 {πογοιν δάδριθα τὸ {πεῖς Ῥαπιμείβτις 
ὙἸΒοοίοσυΥ, ἴῃ6 Ηοῦγονν σογτεδροηάϊης ἢ 
[86 ρᾳτε ρούβοηδὶ ΔΜίοποιποίσπη οὗ ἴπ6 ΟἹά 
Τεπίαπηεηΐϊ. Ἴς ΟΗΪΥῪ ᾿πηρογίδηϊ τεϑο  ὈΪληςσθ 
οὗ ΔηΥ δηοϊοηΐ ςοσπηοροην ἢ τῃ6 ϑογιρίαταὶ 
δοσομηΐ 15 ἴο Ὀε ἔοιπά ἴῃ τπ0 Ῥογβίδῃ οὐ Ζο- 
ΓΟΔϑιΓΙΔΠ; νν ΠΙσἢ 5 πλοϑδῖ παϊιγα ! γ δοσουπίοα 
ἔογ, ἤτγϑὲ ΌΥ ἴῃ ἔασι, νυν ῃῖςοἢ ΜΜ1}} θ6. πομςεὰ 
Πογθαΐτογ, {παῖ ἴῃς Ῥογβίδηβ, οὗ 4}} ρεορῖίθ, 6χ-- 
ςερῖ τῆς Ἡεῦγενβ, εγὸ τἴπ6 τηοϑῖ {κεῖ ἴο 
Πᾶν γοϊδιηοὰ ἴδδ τποπιοῦν οὗ ρυπλνε {{461- 
[ἸΙοη5, Δπὰ ϑοσοπάϊγ, ἴῃαῖ Ζογοφϑίοῦ ννᾶ5 ργο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀγουρῆϊ ἱπῖο σοῃΐαςϊ ἢ ἴῃς Ηδὔγοννϑ, 
ΔΠἃ ρΡΟΓΠΔΡρ5 ἢ τὴ ργόρηθεῖ [416] ἴῃ τῆς 
ςουγί οὗ Ἰλατῖι5. ἀπὰ πᾶν ἰἰᾶνὲ ἰραγηρα τοὶ 
ἔγτοπι δυςἢ δϑϑοςσί αι θη 



ν, 1--4.] 

(ΓΗΑΡΤΕΚΒΚ 1]. 
1 7.λ6 Μγεΐ ταδόαίᾷ. 4 7Τἀτε πιαηιμόν οὐ ἐλέ εγέα- 

ἰοπ. 8 7.1ε δέαμειρρ οὗ 1ε ραγαΐεη οὐ θη, 
Ιο ακπαὶ ἐλέ γίσεν ἐδέγοοῦ. 17 7716 ἐγέε οὗ 
ροτοίεαζσε οκεἷν γογὀἑαιίρα. 10, 20 716 παρι- 
ἑπσ οὔγίἀε ἐγεαίμγες. ,χοἱ 712 ρνιαξίμρ 97 τοο- 
γπαπ, απαὶ ἐπεί ίογ οὐ Ῥια», σέ. 

ΗΤΙΟ τῆς ἢοαάνδηβ δπά τῇδ θαγῃ 
νγεῦα βηϊβηδά, ἀπά }] [6 ἢοβῖ 

οὗ τπ δηλ. 

σηαρ. [1.8. “Ἵ1πώ4 Οοά ὀίοσεὐ ἐδε “φυεπὶδ 
ἀα:) ΤἼε παΐυγαὶ ἱπιεγργείδιϊοη οὗ [μ686 ψογὰ5 
15 τῃαξ ἴπῸ Ὀϊοβϑίηρ οὗ ἴη6 δα ας ἢ νν 85 ̓πιηη6- 
ἀϊδιοὶν ςοπϑεηυδηΐ οἡ ἴπ6 ἤγϑῖ σγεδίιοη οἱ πηδῃ, 
ἔοτ σβοπι ἴδ6 δαθθδίῃ ννᾶ5 πηδές (Νδγ. 11. 27). 
[τ Βα5 Ὀδθη ἀσευθά ἔτοτὴ ἴΠ6 5:|}16πσὸ σοπσοΓΠΪην 
ἰῖ5 οὔβεγνδῆςα ὈΥ̓ 186 ραϊσαγοῆβ, {παῖ πὸ 84Ὁ- 
Ὀαῖις οτγάϊηδησθε ννᾶς γα] ξίνεπ ἘΠῸ] ἴῃς 
Ῥγοιπυ)χαίίοη οὗ ἴῃς [,νν, ἀπὰ ἴπδῖ (Π|5 ρα5- 
58 ΡῈ ἰη (ὐσξεῃεϑ!5 [5 ποῖ δῥίσέογίεαί Ὀυϊ αρεείβαίονγ. 
ὝδοΓο ἅγὸ βϑονογαὶ οὈ͵θοῖοησ, νυ ΠΙΓ ἢ 9θεπὶ [α14] 
ἴο 1ῃ15 [ῃδοσγ. [15 ἢγσι ἴο Ὀ6 οὐὔϑογυθά, [δαῖ 
115 νοῦϑα [ὉΠ 5 Δ ἱπῖορταὶ ρατὶ οὗ (δὶ ἢιϑίοσΥ 
οἵ τῆς στγοδίίοη, ννδϊςῃ, 1 Τθγα Ὀ6 ΔΠΥ ἵτῖῃ 
ἰπ ἴῃς ἀϊπιιποίίοη, 15 [Π6 οἱάδϑβξ ρογίίοῃ οὗ 1ῃ6 
Ῥεηίζαΐευςἢ, ἴῃ νοσκ οὗ ἴΠ6 ΕἸΟ σῖ, νοΎῪ 
ΡΟΞΒΙΌΪΥ απάδαά ἄοννη ἔτοτῃ ἴπε δαγ οϑὶ ἃΡῈ5 
οἵ ἴμ6 ψνον]ά, δπὰ ἴάκθὴ ὈῪ Μόοϑοβ ἃ5 ἴῃε ὑυοῦγ 
εἐτουπάννογκ Οὔ Η5 ᾿πϑρίγεα παγγαῖϊνθ. δοοοπά- 
Ιγ, {86 Βιίϑίοσυ οὗ [πὲ ραίσίγοἢθ. ὄχίεπαϊης 
Ονεσ δὲ ᾿ἰθαϑῖ 2 ςοὺ Ὑδδῖβ ἰ5 8} σοπίδιηδά ἴῃ τῇς 
Ὀοοῖκ οὗ σσεπεβῖβ, δηὰ πΊΔηΥ {ΠῚ πΡ5 Πλιιδὲ ἢδνθ 
Ὀεδη οχῖρη, πλιις πιο πιθοῦ [ἤδη 
τὰς ἔβεξ οὗ 1ΠΕῚΓ γεϑῦηρ οὐ ἴῃ6 δαθΌδιῃ, νυ ἢ] ἢ 
ἢπ {ΠΟῚΓ 5:Π10]6 ραϑῖοσαὶ [ἴδ νου] ϑοϊάοπι πᾶνς 
ΟΔ]1ε ἔογ βρϑςῖαὶ ποῖϊῖςθ. ΤΤὨιγάϊγ, {πο γΘ ἅτ 
ἱπαισσί! οι ὄνθὴ ἴῃ Οεπεβὶβ οὗ ἃ αἰνίδίοη οὗ 
ἀδγϑ ᾿πηῖο σσθεκ5 οὐ μβεράοπιδάθθ. ὙΠυ5 Νοδῇ 
15 5αιὰ ἵντοε ἴο ἤδνο νναϊϊεὰ σεν ἄδυϑ5, ἤθη 
βοπάϊηρ (Π6 ἄονε οιΐξ οὗ ἴδ αγκ, ὕδξη. νυ}. 
1ο,. 12. Απαῖίδε ἀϊνίϑιοη οὗ {ἰπι6 πο νγϑοκϑ 
ἰ5 ἙΟἸΈΑΣΙΥ σοσορη!Ζεα ἴῃ ἴῃ6 Πιβίοτγ οὗ [δοοῦ, 
Οδεη. χχῖχ. 27, 28. ὙΠῸ άπ πορδάοπηγχαάδὶ 
ἀν! 5 ΟΠ ννὰ5 Κποόννῃ ἴο ΟἿΠΟΥ παίοηβ, νΠῸ ἃγὸ 
ποῖ ἱκεὶγ ἴο πᾶνε Ὀογτγοννοά τ ἤοσὰ [ἢ6 
τ 461165 αἴεσ ἴΠὲ {π|ὸ οἔτπο Εχοάυ5. Μοτὸ- 
οτοΥ, ἰξ ἀρρϑδῖβ ἰηδΐ, Ὀεΐογε ἴπε γίνης οὗ 
[ὴ6 ςοπισῃδηάηηθηῖα πο Μοιιηΐ ὅ51π8]1, [86 
[5ςγδεῖοβ νΥογε δοσυδιηϊθα ἢ [Π6 ἰὰνν οὗ (ἢς 
δασθαῖῃ. ἴη ἔχ. χνὶ, Καὶ ἃ ἀουθ]ε ροσγίοη οὗ 
ΤΑΔΏΏΘ 5 ργοπιβοὰ οὐ ἴδε εἰχῖῃ ἀδύ, παῖ 
ποηθ ποεᾶῆ δ ρμαϊποσθὰ οἡ ἴπ6 ϑαθδίῃ. Τὶς 
[5 411] ἴπΠ6 ἀρρθάζάποὸ οὗ Ὀεϊοηρίηρ ἴο δῃ 
Δεκηον  οάρος, [που ρογῆᾶρϑ πορ]θοϊθά, οὐ- 
ἄϊπληςε οὗ ᾿ινῖπε ϑογνίςθ, ποῖ 85 ἰξ [ἤθη ἔοσ 
τῆς ἢχϑῖ {πιὸ ἴθ ϑδῦθαϊἢ ννοσὸ ογάδιπρά δηά 
ςοπδοογαῖοε. Πα βίπιρὶε πηοδηΐπρ οὗ ἴπο ἴοχὶ 
ἰς 1ῃογείοσε ὉΥ ἕασ ἴῃς τηοϑὲ ργοῦδθιθ, νἱζ. 
τιαἱ Οοά, μανίπρ ἀϊν!ἀοὰ Ηἰβ οὐνὴ ρτεαῖ "νοσκ 
ἱπἴο 5ῖ'χ ρογίοπβ, ϑϑιξπεά ἃ ϑρεςίδὶ βασγθάηειβ 
ἴω ἴῃ ορνυεηΐϊῇ οὐ ΨΙΓὮ [μδὲ ννουκ Ὀοσαπὶὸ 
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2 “Απά οἡ τῆς βενεπίῃ ἀδὺ (σοἄ 4 Ἐχοά. 
ἐπάδά ἢ15 ννογκ ψῇῃϊςἢ ἢς ᾿δά ηϊδάε; ἃ 

20. 11. 

31. 17. 
Δηἀ ἢς γεϑίεἀ οῃ [ἢ βενεπίῃ ἀδὺ ἔγοηγ δος 5. 
411 ἢἷ5 ψψοτῖκ τννῆϊοῃ Πα δά πιδάδ. εἢ. 4. 4 
ἷ Απά Οὐοὐ δ]εββεά τῆε βενεμτῃ ἀλγ,. 

Δηὰ βαηοῖῆεοα ἴ: δοσδιβα τῆλ ἴπ ᾿ῖ 
ἢδ Παά γοϑῖϑά ἔγοπι 41} ἢὶβ ννοσκ ννῃιοῇ 
(Φυἀά Τογεαϊεά απά πηδάςδ. ΕΗ. 

Ω “ὦ ΜΝ 

4 ἅ Ἴμεθε γέ ἴῃς ρεπεγαίίοηβ. οὗ ἤμαζε. 

ςοπιρίοΐε ; δηά παῖ, ανὶηρ σα] θὰ τηδη ἱπῖο 
Ὀοῖηρ, Ηδ ογάδιποὰ Ἀπ ἔοσ ἰδρουγσ, Ὀιζ γεῖ 
ἴῃ ἴονε δηά πιεύου δρροϊηϊθα ἴπδΐ ὁπ -ϑονοπῖῃ 
οὗ ἢ5 {Ππ|6 5μῃοιι]ὰ Ὀ6 βίνθη ἴο σγεϑζ. πὰ ἴο {Πε 
το] σίου βούνςθ οὗ ἢἰ5 δίδκου. ὍΠ15 {γι 1}} 15 
τοροδῖθα ἴῃ [Π6 τντὴ (οτηπιδηάπγοπξ, ἔχ. χχ. 
τας [ΠΟ Ρἢ ἴμοτο ννὰβ ἃ ϑϑοσοπά δηά ϑρϑεῖϊδὶ 
τοᾶϑοη ΜῊ ἴῃς Ϊενν8 βῃουϊὰ οὔϑοσνε ἴῃς 
δαυθδῖῃ ἀδύ, Ὠδιΐξ. ν. τς: ἅΠπά ὙὉΥῪ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
1Π6 δρθςῖδὶ ἀδὺ οὗ ἴπ6 ϑεύξη, νυ ἢ ὈΘΟλπῚΘ 
(ἢ6 [Θυν 5} δα δ, ννᾶ5 [ἢ νΟΥῪ ἀδΥ οη Ἀν ἢ σἢ 
(6 Τογά Ὀτγουρῃς ἴποπὶ ἤτοι ἴῃς ἰαπὰ οὗ 
Ὀοηάδρε, ἀπά σανα {Ποπὶ γοϑὲ ἔτοπὶ {Π6 ϑἰανετΥ 
οὗ Εργρί. [{{{Π}15 γεδϑοηϊηρ Ὀ6 πιο, 411 πιδη- 
κιμά ἀγὰ ἰηϊογοϑίθα ἰὴ {πῸ βδησςβοδίίοη οὗ ἴῃς 
δα δῖ, ἘποὰΡ ἢ [Θνν5. ΟἿἹΥ τὸ τγϑαιγοά ἴο 
Κεερ τπαῖ δανθαΐῃ οὐ ἴπεῸῈ δαϊυγαδγ; δηὰ ποῖ 
ΟἾΪΥ δᾶ5 1 Ὀδοη ἔε]: ΌΥ ινίηθ5 παῖ [ἢς 
το βου 5 τοϑῖ οὗ ἴῃ6 βϑενθηίῃ ἀδγῪ ἰ5 πϑεάξι! Ὁ Γ 
16 ρῥγοϑογνδίίοη οὗ ἴῃς ψόούϑῆιρ οὗ Οσοά, δι 
ἴ μᾶ5 Ὀδεη δοκηον)εροα Ἐνθη ὉΥ 5ἰδίθϑθιηθη 
Δηὰ ρἢγϑιοϊορ σία [ἢδὶ [π6 ογάϊπαπος ἰ5 ἴηνα]ιι- 
ΔῸΪΘ ἔογ (πὸ ρῃγϑιςδὶ δπά πιούαὰὶ ὑὕεπεῆϊς οὗ 
τηδηκίηά. ὙΠ {ΓῸΪΥ πιογοῖῆι] σδαγαςίοσ οὗ 
(ῃ6 ογάϊηαπορ ἰ5 ἔΠΥ ἀσνοὶορεά ἴῃ τῃ6 1,ἀιν, 
ὙΠΟγα 1 15 οχιοπάθαά ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἴπε πλδῃ- 
φογνδηΐ δηὰ τησϊἀϑογνδηῖ, Ὀμΐ ἴὸ 1ἴη6 οχ δπά 
(ἢ6 455 ἂπὰ ἴδ ςσδί]6, [Παῖ ΠΟῪ Αἶθὸ μου] ]ά 
γαϑί ἢ [ΠΟΙΣ πλαϑίοιβ, Εχ. χχ. Χο, θυῖ. ν. σ4. 

«υδιερ Οοά ἐγεαϊεά απά »ιαάε) 1ἰϊ. "Τ Ἀ16 ἢ 
αοἀ οτοαῖθὰ 0 τη819." 80 (ἢς Ταγριπὶ 
οὗ Οπκεοῖοβ ἀπὰ [ἢ6 ϑγγίας νθγβδίοῃ τε ογσ ἰζ, 
ΤΠ Νυϊραῖθ ἤᾶ5 ἦν οἢ Οοά οτγραϊθὰ τῃδὲ 
Ηδς πιρῆΐ πιᾶκὸ [ἴ. Οοη τῆς ἀϊξοτοποθ 
Ὀεϊννεεη ἴπ6 νογὺβ ἐγεσίς απὰ »παῤὸ 566 οὐ 
Ἑοἢ. 1.1. ὙΠὸ παδΐυσαὶ πηθδηϊηρ οἵ {Π6 ννοσ 5 
Βὲτο 15, [δὶ Οοά ἢγϑβε ογοαϊος {πῸ τπαΐουαὶ 
ἀΠίνοσβο, 16 ἤοάνοης δηςὶ ἴπῸ ϑδγίῃ." δπὰ 
ἴση τηδάσ, πιοιιἀοὰ ἀπά ἰλοπιοποά ἴμὸ πὸνν 
σγοδίοα πιδίῖοσῦ Ἰηῖο [15 ναγίοι!5 ἔογπιβ απὰ 
οΟΥ̓ΡΔηἰβη5. ὙΠ15 15 ἴπΠ6 Θχρίαπαίίοη οὐ {πὸ 
Ε. Νδοβηιδηϊάθϑ, “4}|} Ηἰβ ννοῦκ ψὩϊςἢ Ηὸ 
᾿δὰ οσγοδλίθα οὖ οὗ ποίπίηρ, ἰπ ογάοσ (παὶ Ηδ 
τὐσηϊ τπᾶκα ουΐ οὗ ἴἴ 411] ([ῃ6 ννοῦκ5 νν πο ἢ 
ΑΓΕ τεςογαοά ἴῃ (ἢ 5ἱὶχ ἀδγϑ." (Ουοῖεά ὈγῪ 
Βδγῖιϑ, “τὶ, 584. 71.᾽ 

4. Τῤειε αγὸ τὲ επεγαίίοησ, ἄς. ΤὨΘ 
7ετνϑ 1611} 5, παῖ, ΜΏδη (ἤεϑθα ννογὰβ ΟσΟῸΓ 
Ποῖ (Π6 σορυ]αῖῖνο ἀπά, ΠΟΥ βεραγαῖο τῃ 5 
τνογ5. ΟΠ] νὴ ἔγομη ἴμοϑε ργεσθάϊηρ, Ὀὰΐ 
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ἴῃς εανδηβ δπᾶ οὗ τῆς δοαγῇ ν ἤδη 
{ΠΕΥ ψγεγε ογεαῖεά, ἴῃ τῆς ἀδγν τῃδῖ τῆς 
ΓῸΚῸ (οὐ πιΔάε τῆς εαγ δηά τῆς 
ἢδάνοηβ, 

ἐμδῖ ἤθη ΠΟῪ μᾶνα πὲ ἀπά, θη (ΠΟΥ απῖϊο 
ΨΠῚΠ (Π6 ρῥγεσοάϊησ. [1 5 δρραγεηΐ, [μαΐ τῆς 
παιγαῖϊνο ργοσθθάβ ἴῃ ἀϊγοςϊ ογάεγ ἔτοπι θη. 
ἴ.1 ἴο {}15 νϑγβθ, ἰΐ. 4, δπά (δῖ ΠῸΠπιὶ [ἢ 15 
νοῖβ6 ἴπογο ἰ5. ἃ γοΐαγηῃ ἴο ἴῃς ἤγϑί ξοττηδίίοῃ 
οὗ ραπίβ απὰ νοροῖδοϊεβ δηὰ ἴο ἴμ6 ογθδί!οη 
οὗ πίῃ, ἃ Κίπὰ οἱ τοοδρίτυ]αϊίοπ, γεῖ ἢ 
506 ἀρρεάγδηςθ οὗ ἀϊνεγθΥ. ὍὙΠ15 ἢᾶ5 Ὀθθη 
ποιϊςδὰ Ἰοηρς ἃρο. [ἢ ἴπα σγίῃ σοηίυτΥ (αός ς) 
15. Ῥουγαγγιι5 ννγοῖθ 4 ὈοοΪς ἴο ργονο, {παῖ 
ἱῃ6 δοσοιηξ οὗ [ῃ6 ογοαϊίοῃ οὗ πίδη ἴῃ ςἢ. 1. 
τοϊαϊοά ἴο ἃ ρὑγϑ- Αἀδπιηῖε τᾶςθ, ἔγοπι ννΠ ἢ 
ΒΡΓΔῚΣ ἃ δγοαΐ πιδοῦΥ οὗ ἴμ6 Οεηί]εβ, 
Βογθα9 [Π6 δοσοιιηΐ ἴῃ «ἢ. 11, ννᾶ5 οὗ ἴδε 
στολιίοη οὗ Αάδλιῃ, [6 ἀϊτοςῖ δησοβίοῦ οὗ ἴπ6 
15 γα 165 ἀπά οὗ ἴῇ6 πδιϊοῃβ ἴῃ 50πΊ6 ἄδρτθο 
τοϊαῖρά ἴο ἴῃοτα. ὍΤῆδ ὈοοΪΚ ννᾶ5 σοπάεσιηηθά 
Δηδ᾽ βιιρργεβθθα. ϑοιὴβ πηοάθγῃ νυγεγ5 πᾶν 
ΠΟΥ ΟΥ̓ 1655 Θπιδτασθα 115 νίοννθ, Ὀὰΐ τ ΘΘΟΙῚ5 
{παῖ τῇ6 ψῃο]ς ΒΙΌΪ6, ὈοΓ ΟἹὰ «πὰ Νεν 
Ταϑιαπιοηΐζ, τοίουβ ἴο Αἀδλπὶ 45 ἴῃς ποδὰ οὗ {Π6 
ψΠΟ]6 Πυπιᾶῃ τάςσθ, 50 παῖ, [ἢ ργθ τ ἀλη 
τηδη οχἰβιθα δὲ 11}, {πῸ γᾶςε πλιϑὲ ργοῦδὈΪγ πᾶν 
Ὀσοη οχτηρυ ϊσηοα Ὀεΐογε Αὐδηλ ννᾶ5. ογοαϊεά. 
Μοσθονου, ςοἢ. 11. 4 544. 15 Θυ ἀθηΕΥ ἃ σοί] - 
πυδίίοη οἔὗἔὨ οἷ. ἱ.. Δ [ΒουΡᾺ [ΠΕΓΘ 15 ἃ τεϊυγῃ 
ΟΥ̓́ΤΟσαριτυ]ατίοη ἰῇ νν. 4, ς) 6, 7) ἰπ ογάδγ ἴο 
ΡΓΕρᾶσε 106 νΥΑΥ͂ ἔῸΓ δῃ δοσοιηὶ οὗ Ῥαγδάϊ56 
δηὰ {πὸ 41]. 866 ποῖδ δἵ επὰ οὗ {πε σμαρΐογ. 

ΤὮὨς νογὰ “ ροηθγδίοηβ," 2ο εάο δ, νΥ ΙΓ ἢ 
ΟΟσῸΓ5 ἔογ ἴπ6 ἢγβὶ {ἰπ|Ὸὸ ἴῃ 115 νϑῦϑο, πηοεῖϑ 
5 ἀραίη σοπΕ ΠΥ δὲ ἴῃς Ποδὰ οὗ ἐνοῦγ ρη- 
εἶραὶ] βεςτοη οὗ ἴη6 Βοοκ οἵ σεποϑὶβ. Τδι8 
ςἢ. νι χα, ψγὲ πᾶνε “1ῃς ὈοΟΙΚ (οΥ δοσοιιη) οὗ 
1Π6 ξεπογδίίοηβ οἵ Αἀδπὶ," ἴῃ νι ἢ ἴΠ6 ἀδ- 
βοθηάδληϊϑ οὗ Α ἀλη αγὸ ἱγαςεά ἴο Νοδῇ. ΕἼΟΌΓΩ 
οἰ. νἱ. 9 ννεὲ αν ἴῃ βοποσγαϊϊοηβ οὗ Νοδῇ, 
Ὑνογο τῆ6 ΠβίουυΥ οὗ Νολὴ δηὰ ἢ15 90η5 ἰ5 
Εἴνθη. ἰπ οἢ. ΧΟΣ ν᾽ 6 σοχὴδ Ὀροη ἴΠ6 ρΟΠΟγΔ ΟῚ 5 
οὗ ἴῃ6 βϑοὴβ οὗ Νοδῇ, ννῆεια (ἢ6 ψοποδίοριςσαὶ 
140]6 δηά ἴπ6 Ὠιϑίουυ οὗ ἴῃς ἀδβοοηάδληϊθ οὗ 
556, Ηδπι, ἀπὰ [ἰαρῆοῖ αὔτ γοσογάθα, (ἢ, 
ΧΙ, (1ο---26) ρξῖνεθ ι.5 ἴῃ6 βοπογαιοη5. (ΟΥ̓ 
ξεπεδίορίςδὶ τ Ὁ]6) οὗ δῆεη. (ΟἿ. χὶ. 27 θὲ- 
δἰηβ {πὸ σεπογδίίοηβ οὗ Τεγδῃ, (ἢ ἰαῖμοσ οὗ 
Αὔτϑιη. ΟἿ. χχν. 12 γῖνθβϑ 0.5 ἴΠ6 βΟΠΟγΔΟΩ5 
οὗ ϑΞῃπιδοὶ, (ἝἸι. χχν. τὸ ἴ6 ρεποιδίοηβ οὗ 
ἴξαας. (ΟἿ. χχχνὶ. ζ, ἴῃ σεηθγαίίοηβ οὗ ἔϑδιι ; 
ΧΧΧΥΪ;. 2, [Π6 ροπογαίίοῃβ οὗ [ἀςοῦ, νυ ἢ ἀγα 
ςσοπίϊημοά ἴο {πὸ οηά οὗἉ ἴδ ὈουΚ. 

ΤΗο ννογὰ [1561 πδίψ ΓΑ ΠΥ δι βηῆθς ἴῃς ρεηθ- 
ΤΑΊΟΙ ΟΥ̓ ΡΟΒΙΟΥΥ οὗ Δ ομθ. [ἴ 5 564 ἴῃ 
ξοποΟγΑΪ ἴο ὑϑπὸγ ἴῃ ἃ ΠΒίΟΥΥ ΟὗὨ 1Π|6 γᾶσθ ΟΥ̓ 
ἀοοοοπάδηϊς οὗ ἴπ6 ποδάβς οὗ ἴπὸ στοδῖ ραῖσι- 
ΑΥΟὮΔ] [πλ} 1165. ὙῊΟ δρρ]οδίίοη οἵ τη Ψψογὰ 
ἤόΓὸ 15 νΘΥΥ Δρργοργίαῖθ. Ὅῇδ ὈΓΙΠΊΑΓΥ ογολ- 
τοη οὗὨ 4|} τηϊηρμ5 δά 7ι1ι51 Ὀδοη τοσογάςα ; ἴῃς 

Ἶν. δ. 

ς Απά ονεῖγ ρίαης οὗ τῆς Πεϊά Β6- 
ἴοτε ἰξ ννὰβ ἴῃ τῆς δαγῖῆ, ἀπά βνετΥ 
Ποῖ οὗ τῆς βοεϊά Ὀείοτε ἴτ γγεὲν : ἔοῦ 
τε ΓῸΚΡ Οὐοἀ δά μοῖ ςδιιδεὰ [ἴ ἴο 

βδογοὰ νυτ του 15 δδοιζ ἴο ἀδϑοῦῖθα τότ ἰπ ἀ6- 
141} [ῃ6 τϑϑ 5 οὗ ογοδίίοη. ὙΠὲ ννου]ά δὰ 
Ὀδοη πιδάθ:; ποχί σοπλθ5 ἃ διΙβίΟΥΥ οὗ 115 πᾶ- 
ἴυΓᾺ] ρῥγοάιιοςίοηδ, 115 Ρ]δηῖθ ἂπὰ ἴγεοϑ, δηᾷ 
σΠΙο Ἰπμαθιδηῖθβ. Δπα 45 ἴπ6 ἢϊβίουυ οὗ ἃ 
τ Δη 5 ἔδιη γυ ἰ5 σδ δὰ (Π6 “ ὈΟΟΚ οὗ Πῖ5 βθπθ- 
γι] 5, 50 ἴῃς Βιξίογυ οὗ τῆς ννου] 5 ργοάπος- 
ἘΙΟΠ5 15 σδ δὰ “πὸ ψοπεσδιοηβ οὗ [Π6 μοαυθηβ 
δα τῆς οαστῃ." 

«ὐδόη ἐδὸν «υεγὸ ἐγεα εἶ] ΒΥ ἴπ686 ννογὰς 
(ὴ6 ἱηϑρισοὰ νυ εσ γονθαῖὶβ [86 τ 5εῖ 
ἴοι ἴθ ἴΠ6 ἔογπιοσ οπδρίογ, ὑπαὶ ἤεάνθη 
δηά οαγῖῃ ννογὸ σγοδίιγοβ οὗ σοί, “1ῃ6 ξϑηθ- 
γαῖ! Ομ 5) τοίουσίπρ ἴο ννῆδί 5 ἴο σοιηθ δου, 
ποῖ ἴο ννῆδί ργεσοάοά, ἃ5 που ρὴ [Π6 ᾿ΠΙνοῦθα 
μδὰ 5ργιης ἔγομι βοπογδίοη οὐ Ὡδίυγαὶ ργοάιϊιος- 
τίοη. 

1δὲ ΤΙΟΚΡ Οο4] [Ιἴ ᾶ5 ἰόπξ ἅδο Ὅδδϑη 
οὈὐβοσυθα {παῖ ἴΠ6 βασγοὰ πᾶ ΪΕΗΟΝΑΗ 
Οὐσυγϑ ἔογ ἴῃ6 ἤγϑε {Πππ||Ὲ ἤδγα πὶ νΕΥΘ6 4. ΤῊΣ 
7ονν5 γῖνθ 25 ἃ τϑάβοη, {παΐ [6 ννοῦκ5 Ὀοίης 
ἢονν ρογίεοϊοα, {πε ρεγέεςξ πδπὴθ οἵ (οά, “τὴς 
ΠΟΚΡ Οοά;," ἰ5 ἕογ [ῃς ἤγβι {ἰπὶς δἀορίοὰ. [ὶ 
566 5 πιοβί ργοῦυδοϊθ, [λαΐ (ἢ6 5ποτοά τνυγιῖου, 
Βανῖηρ ἴῃ ἴῃς ἤγϑι σμαρίου τεσογάοά (ἢ6 στθᾶς- 
[ἰοη 85 (ἢς αςῖ οὗ Οοά, ρίνίηρς ἴο ΗΠ ἤδη 
Η!5 ξεποῦῖς πΔπΠΊ6 85 6 ϑιιργοτηθ Βοίῃς, πονν 
ρᾶϑϑεϑ ἴο ἴδ ΠλΟΙΓῈ ρΟΥΘΟηΔ] ἢΙϑζογυ οὗ πιδὴ δπά 
ἢ15 ἱπχπγχραϊαῖθ γοϊδῖίοη ἴο ἢ15 Μάκοτ, πα τῃῆοτο- 
ἔογα ᾿πτΙἀπσε5 ἴ[ῆ6 πιοτὸ ρογϑοηδὶ μᾶπηθ οὗ 
Οοά, 1ῃ6 πᾶπηα ὈΥ̓͂ ΥΒΙΟἢ Ηὸ Ὀεσατηθ αοσγνναγ 5 
Κποννῃ ἴο ἴῃ ρδίσσοἢϑ, 85 ἐῤεὶγ σοά. ΤῊ 
υἀπίοῃ οὗ [6 ἵννο πδίηθα [ΗΟ Ν ΑΗ ΕἸοδιπὶ 
(Ὠγοιρθοιῖ σμδρίογθ 11. 111. 15 ΞΡ Ϊ]ΑΥΪΥ ἃ. 
Ργοργαῖθ, 45 ἱπασδῖηρ {παῖ τὴ6 ΕἸΟΒΙ πὶ οὗἩἨ τὴ 6 
ἢγϑὶ σπαρίοῦ 15 ἴῃς βᾷπὶῈὲ 45 ἴῃ ΠΗΟΝ ΑΗ 
ὙΠῸ ἄρρεϑαῖβ δβογννασάβ ἰὴ πὸ Τουγίἢ οἢδρ- 
ἴογ, δπὰ ἔτοπὶ {ἰπ|6 ἴο ἴππ|δ [γοιρπουῖ τδὸ 
Πιβίοσγ. Οἡ ἴΠ6 παιὸβ οὗ σοά δηὰ ἴῃ ἀοσι- 
Τηθηΐβ ἴῃ σθησβί5, 566 ἰπιγοάαςσίίοη ἴο σθησβι. 

5δ. “4πώ4 εὐὲνγν ῥίαπ! ὁ δὲ μεϊἢ 80 τῇς 
[ΧΧ. δηὰ (6 νυἷὶνς. Βιυῖ {Π6 ΤΤαγριπιβ, {πὸ 
ΟΥΤ., Ά5ΗΙ, δηὰ τῃ6 πηοϑῖ εἰἰδι! πρὶ 5ῃθα ΠΟ - 
ἄδιη Ἡδυγαϊϑῖβ, ϑιισἢ ἃ5 ΒΟσοηΠ }1|ὸσ, (σοθο- 
Πῖυ5, ἄζο., ἰγαπϑίαῖθ, ἧΝΟΥ πὸ γυ]ἱαπὺ οὗ 
Ὅι:᾽ὁ9 Ζ7101]1ὰΔ ψἃ8 γοῖ 1π Ὁ89 ΘΑΥΏ, δηά 
ΠΟ ἈΘΣΌ οὗ ὍΆ)96 {101]1ὰΔ πὰ γοὺ βυσζοιυῦ- 
θά ζοσῖῃ; Ζὸ0Σ ὕὍδο ΤΟ ἀοὰ Ἀδὰ ποῦ 
σαυθβοᾶ Ὁ ἴο τδαῖπ ὌΡΟΣ 89 ΘϑτῦὮ, 
διὰ ὑὉΠ076 ΔΒ ποῦ ἃ χδη ὍῸο Ὁ111 0 Ὲ6 
Βτοππ ἃ," 

[1 ννα5 οὐ]οςιοά Ἰοηρ ἀρο, ἀπά ἴπὸ οδ]θοϊίοῃ 
5 γοροδῖθα ἢ 4}} [15 ἔοσος ὈΥ 186 Οοίτηδη 
οο5 οὗ 1Π6 ἀδγ, τπαΐ [Π]5 15 ορροβθὰ ἴο 
οἰ. σας ΜΏΘΓΟ ννὸ γοδᾶ, “" Οοὰ κ5αἱά, 1,6 τὴς 
ἐαγῖὰ Ὀτὶπρ ἔωσι) μγας5,᾿ ὅζο. Ηφηος ᾿ξ ἰ8 



ν, 6--8. ἙΟΕΝΕΘΙ15. 11. 39 νν; 

γδῃ προ ἴπε δαί, δηά ἐδεγε τυας ποῖ 
ἃ τηδη ἴο {1}} τἢ6 ρστουπά. 

10ν, 6 Βυῖ Πετα νγεηῖ ὑρ ἃ πλὶϑὲ ἴτοπὶ 
“πὸ, ἴδε ἐπῆν, ἀπ 4 νγδτεγεά τῆς ψνῃοΐε ἔδοε 
τα Οἔ τῆς ρτοιηά. 

ἔφ ιμε δάυβε οἔτῆε σγουπά, δηά δγεαῖῃ. ἐ Ηεῦ. 
οἀ ἰηῖο ἢΪβ Ποβεγ]5 τῆς Ὀγεδῖῃ οὗ ἸΠξδ ; “με φ ἐλ 
Δα “τηδη ὈΘΟΔΠῚ6 ἃ ᾿ἱνίηρ βου]. δα (οΥ. τ. 

8 4 Απά τπὲ ΓΚ Οὐσά ρἰφητεά ἃ ἐΐ Οα. 
στάθη δαβίνγαγά ἴῃ Εάεῃ; δπὰ τῇεγε “δ “5 

7 Ἀμά τῆε ΠΟκ ΟΟά ἰογηχεά πιδῃ ἢδς ρυζ [π6 πηᾶπ ννῆοηι ἢ ἢδά ἐογπιβά. 

ἰοἰειτεὰ ἰδὲ ἴῃ6 ἢγϑξ δηὰ βοοοηά Ἵμαρίουξ 
Οὐποιτυϊοὰ τνο ἱπάδρεηάεπς δηαὰ σοπίγδαϊο- 
ἸΟῪ ἸΔάϊΠοπ5, ο] 1 πλ5}}γΥ Ρις τοροῖμεῦ ὈΥ τῃ6 
ΡΟ Γ οὗ σεηεσιβ. ὙΠῸ ἀἰβησυ] Υ Παά Ὀδδη 
δηϊραίοά Ὁγ Κα Ναρσππιδη, ΠΟ οὔϑογνεϑ, 
[δας 1815. ραϑϑδᾶρε ἀθθβ ποῖ σϑίοσ ἴο ἴδε ρὑγο- 
ἀυοο οὗ ἴ86 φαΐ σγοαϊοὰ οἡ ἴῆθ τηϊγὰ ἀδγ, 
Ὀυϊ τὸ ἴΠο56 Βεγθβ δηὰ ρ]δηΐβ, νυ Ποἢ ἃγὸ γαὶϑοα 
ὉΥ ἴδε ουὐἱπναϊίοη οὗ πιδη. 1,. ἀθ Πΐδιι 4150 
( πο ϑ8ςγ.᾽ ἴῃ ἰος.} ποίςεϑβ, [ῃδὲ {Π6 υνογάϑβ 
τεπάετεα ρῥίαηέ, βείά τὰ σγεαυ, Εν ΘΓ οσςσὰγ ἰῃ 
ἴδε βιδὶ Ἑμδρῖοσ, [ΠΟΥ ἅγα ἴογπὶθ Ὄχργοβϑῖνθ 
οἵ ἴδε ργοάιιςθ οὗ Ἰαθουγ ἀπά οὐ] ναίοη : 50 
1δλῖ (ἢς ιϑίογίδη ον ἀθη Ὁ πδᾶηβ, ἰμδῖ ΠΟ 
οὐἰαναιοά ἰαπὰ Δηἀ ηο νεροΐδυϊες δῖ ἔογ τῆς 
1.58 Οὗ Ἰηᾶη γγότε γοῖ ἴῃ δχἰβίθησα οἡ ἴῃς φαγί. 

ἰδὲ ἴοκὴ Οοά ῥαά ποῖ «αιμεά ἰδ Ιο γαὶπ 
ῥοη ἰδὲ εαγί δ, ἀπά ἐδεγε «υαις ποὶ α γπμαρ ἰο μὲ 
δὲ φγουπά. (6). Βι ἐδέγο «υεπῦ μ᾿ ἃ »εσί, 
ἄς. 1 ἰ5 οδ᾽]οσϊοά πετα α͵ϑο, (πδξ {πὸ βτϑῖ 
ΟΠΑΡΙΕΓ φρολκβ οὗ ἴῃ6 θαγῖἢ ἂ5 δηνεϊορεά ἰπ 
ΑΕ ἀπά νάροιγθ, δηά ἴπαΐ ἴμετε σου]ὰ 
{πεγείογε ἤᾶνα Ῥθθη πὸ ἰδοῖκ οὗἉ ταῖη ἀπὰ πιοίϑ- 
ἴωτε, ΤΊ ἱποοῃϑιϑίθπου ἰ5 ἀρδὶῃ πΠΊΟΥΟ Δρρᾶ- 
τεηΐ (βΔη γοὰ]. [πῆς ἤγϑί ρίαςε, [Π6 τηϊβῖ, Οὐ 
άρΟυΤ, οἵγ οἰου, ΠΟΙῸ τηθηϊ!οηρά 45 νι διοτηρ 
ἴδε ἐτουηά, τηᾶν Ῥοσῆδρ5 ΤΔΠΥ νγΕ]} τυ ἰμαῖ 
ὙΑΙΈΤΥ ΠοΠα το οὗ [ἢΠ6 δἰτηβρῃεγο, οὗ ννιςῇ 
Ὗς γελᾷ ἴῃ ςἢ, ῖ. Βαῖΐ πεχῖ, με ραγροβε οἵ 
«ἢ. ἢ, 5 ἴὸ ξῖνε δὴ δοσοιηΐ, ποῖ οὗ {π6 οτϑα- 
ἴιοη ΟΥ̓ δάλριαἴίοη οὗ {π6 ψ ΠοΪς οασίμ, Ὀὰΐ οὗ 
ἴδε ργεραταῖίοη οὗ ἃ ϑρεοῖδὶ σῃόβθη βροῖ ἔογ 
ἰδ ΠΥ ἀδοάς οὗ πιᾶπ. ὙΠᾶῖ 5ροῖ τηδὺ πᾶνὲ 

'ῃ ἃ ΤΕΡΊΟΩ ννῆθσγο ᾿ΠῚ|6 ΟΥ̓ πο ταῖη Ἐ8]}, 
ἅΠ4 ΜΠ ςἢ ἀετγνθαὰ 4}} 115 πιοίβεαγα ἔγοτῃ νᾶ- 
ῬΌΟΘΓ5 ΟΓ ἀσννβ. [ἴ ΤΙΠΔΥ ποῖ Πᾶνα θθεη νυ ΠΟΪ]Υ 
ἈΊΒουϊ τορεϊδίίοη, Ὀὰϊ ἃ γᾶς ποῖ ἃ οι]τὶ- 
ταϊοα βεϊά: πὸ ογθβ, οὐ βἤσιιδβ, οὐ ἔγυϊ- 
ἴπξε5 διϊοὰ ἔου πιδῃ 5 056 στον {Π6γῸ ; ΠΟ ταϊῃ 
ΜᾺ ΜΌηϊ ἴ0 [41] {[ΠΕῚὄῸ (45 ϑοπὴθ τεηάογ ἴἴ, 
“ποῖ ἐγξη ἃ τηϊδῖ νγεπῖ ῸΡ ἴο ννϑαῖοσ 1Π6 
ἑτουηά," οΓ πιογε ργοῦδ]Υ), “ γεῖ ἔῃοτα ννεπὶ 
ὉΡ ἃ πιοὶ ληὰά ννδϊοτεα 86 Βο]6 ἕδος οὗ {6 
ὅτουηά.") ΧΥΒεη {πΠ6 Οτθδῖου τηδάθ Αἀλπὶ, 
ἴδ μὲ πρῃς ποῖ ννδπάεγ δρουΐ ἃ μοὶ ρδβ5 
βΑτάξε, δῖ ἰΠῃαὶ ἢς πρμῖ πᾶν ἃ Παδιτδιῖοη 
ϑυηοά 10 εἰν! οὰ 11ξδ, ἃ ξαγάθη οὐ συναϊοά 
βεϊὰ νγᾶς ρίδηῖοα ἔοσγ Πίστη, ργονϊ ἀθεὶ νυ τι βυςἢ 
γΕρεϊΔὉ]6 ργοάιϊιςθ ἃ5 νγᾶϑ ὑδϑὶ δάδρίοά ἴο ἢΪβ5 

δπά ν'δηῖϑ, 

ἽἼ. “πῶ δὲ ΤΘκῸ Οοά ϑοννιοά ριαη ΟΣ 1δὲ 
ἀμει οΓΙδετοιπά, ἃς. Ηδετε δραδίπ, 85 ἰπ 1. 26, 
27, ἴδε ἰοττηδίίοπ οὐ πιᾶη ἰ5 δϑσγι θὰ ἴο [ἢ 
ἀΐτπεοῖ πτογκπιαποηὶρ οὐ Οοά. [ἢ οἷ. ἱ. Οοιὐ 

͵5 5β]Ίἃὰ ἴο ἢᾶγδ ἐγεαέεά τηδῃ ἴῃ ΗἾ5 οὐνη ἱπηλαγο, 
Ὀδοδιιδο ἴπὸ ργοάποιϊίοη οὗ ἃ γαϊϊοπδὶ), ρεγβοηδὶ, 
τεϑροπϑιϊο Ὀεὶπρ οἰοῖῃοά τυ ἃ τηδίοσΙ δ] 
Ὀοάγ ννᾶβ ἃ Ὧδν σγοδίίΐοη. ϑριγίίι 4] Ὀεῖη 5 
Θχἰϑιοὰ Ὀδέογα ; ἀηϊπγδὶ παΐισγοβ ἢλὰ Ὀδοη σα] δὰ 
ἴοστῇ ἔγοπη θαυτῃ δηά 564; τηδῃ ἢδά δὴ δϑῖπια] 
πδιγε κὸ (Π6 Ὀεδϑῖβ, Ὀὰὲ ἢΠ15 ϑρι ταὶ πδῖυγς 
γγὰβ5 ἰῃ [Π6 [Κοη655 οὗ ἢϊ5 Μίακοσγ. 80 ἴῃ [815 
σμαρίογ δραῖὶη ἴ6 Οτθδίΐοσ 15 ἀββουιροαὰ 8ἃ5 
ἔογγηϊηρ πλᾶῃ ἔξ πὶ ἴπ6 οασῖῃ, δηὰ [δὴ Ὀτγεδιἢ- 
ἰηξ ἰηῖο ἢϊπι ἃ [ἰνὶηρ ρυιποῖρ]6. [{ 15 ργο Δ ΟΪΥ͂ 
ποῖ ᾿πτοπάθά τῃδὲ (ἢ ἰδηρίιαρο σῃου ἃ Ὀς ρἢ1- 
Ἰοϑορθ ΠΥ δοσιγαῖθ, Ὀιξ 1Ὁ ΟἸΘΑΥΥ͂ ΟΧΡΥΌΒ865 
1ῃαῖ πιδὴ 5 ὈΟΑΪγ ϑβιιδοῖαπος νὰ σοπιροβοά 
ΟΥ̓ δαστμ]γ οἰοιηθηΐβ, νυ 1151 της [Πἶς Ὀγεαιῃοὰ 
ΌΥ Οὐοά ι᾿πῖο ἢ5 ποβίση!ϑ Ρ] ΔΙ Π]γῪ αἰ Ἰ5Ε1 ΠΡ 15Π65 
1ηαῖ 6 ἔτοπ δὲ 1 οὗ 411 {Π ΟΥΙΟΣ 41 1415. 
ΑἹ] δηϊπιαὶθ ᾶνα ἴμε Ὀοάγ, 41} {πὸ Εἰντηρ 50ιι], 
οἢ. 1. 20, 21, Ὀυϊ 186 Ὀγοαίῃ οὗ [ἰἴρ, Ὀτοδιποὰ 
ἴπῖο ἴΠ6 ποϑῖγ!β ὉῪῚῪ Οοὰ ΗἰΪπιβεῖ, 15 βαιά οὗ 
τη ἃἴοπο. Ορ. “δὲ Ὀοάγ, 500] δηὰ ϑριγῖ " 
οὗ δῃοιθηῖ ῥὨΠΟΘΟΡΩΥ δηὰ οὗ ἴῃς Αροϑίϊς 
ΡῬαι]. ᾿ 

8ε6 ποίδ Α δἵ {πε δὰ οὔ [ἢ15 σῃαρῖου. 

8. « βαγάεη] ΤὙὍΠὲ νογβίοηϑ τ πο Γ ὦ 
Ῥαγαδίεφ, νν Ἀϊσ ἢ 5 ἃ Ῥεογβίδῃ ννογά, 5: ΡΠ ΓῺ 
ΤΑΙΠΟΥ ἃ ραγκ ἴῃ ἃ ραγάξη, ρθάϑιγε πγοιιηαᾶϑ 
Ιαϊὰ οιἱἍἦ ἢ Ξἤσιῦ5 δηὰ ἴγδ65. ͵ 

ἐ: Εώο ὍὙηεὲ ννογτά δάση 5ἰξηϊῆες ἀδ- 
Ἰρδς, δηὰ τὴ6 Νυϊραίε τοπάθιθ αὶ σαγάεη Γῇ 
ἀείϊοῥι, α »ίρασεγε ραγάεη; Ὀὰῖ ἴΠ6 'νογά 15 ἃ 
ΡΓΟΡΟῚ παπθ, ἀπά ροϊηῖϑ ἴο ἃ τορίοηῃ, ἴμε οχίθηϊ 
οὔ ψ ἢ ἰ5 ἀπκποννη. ὙΜῸ σουηΐ 65. ἃγα 
τιθητιοηθά ἴῃ δοηρίισγο Ἰ ἢ ἴῃς ϑαπλὲ Παπηο, 
Υἱζ., Οη6 ἴῃ Μεοθροροίΐδπηϊα πρᾶσ ἴπὸ ΤΊρτΙ5, 
4 Κ. χῖχ. 12, 15. ΧΧχυν]. 12, Ελ. ΧΧΥ. 21; 
(86 ΟἴΕῚ ἴῃ ἴῃ6 πορῃουτγποοά οὗ [απηᾷϑοι5, 
Ατλοβ ὶ. ς: Ὀυῖ ποῖμεῦ οὗ τποθο σα Ὀς ἰάδῃ- 
πο ἢ τῃ6 τορίοη ἰπ Ἰν ιςἢ Ῥαναάϊϑο ννᾶ5 
Ρίαςοά. Μιοῖ ἢα5 Ὀδεη συτιτθη οὐ ἴδ 5116 
οὗ Ῥαγδάϊϑο, Ὀὰϊ ἢ πὸ νόγν ἀθῆπιίε γϑα]ξ. 
Τἢο αἰ συ Υ σοηπϑϑίβ ᾿π αἰδοονοσίηρ ἴμ6 ἔΟυΓ 
Τίνος ηθηςἰοηϑὰ ἴῃ Υν. 11, 129, 11, 14. [{ 15 
ΦΟΏΘΓΑΙΥ ἀρτοοὰ {παῖ οπο, Ῥηγατῃ (ν. 14) 15 ἴῃς 
Επρῆγαῖοβ, ἀπά πὶ ἀποΐποσ, ΗἸάφοκεὶ, 15 [Π6 
Τί ετιβ, ἀπά 50 1ἴ ἰ5 γεπάογθοὰ Ὀγ 4]} ἴπ6 δποῖθηῖ 
ν85. Τὸ πᾶπιὸ οἵ πε Τίρτιβ ἰῇ Ομαϊάθο 15 
11ρίδτῃ, ἴπ ϑγγας ἱκίατα, τὴ Αταῦδὶς }|δῖ, 
41} οἰοϑθὶν σοττοβροηάϊηρ ἢ ΗΙἀάοΚοὶ, δηὰ 
ἔἴτοτη οπὲ οὗ ἴβοῖ τμὸ ννοτὰ ΤΊ ρτί5. 1156] 5 
ΡΓΟΌΔΌΙν ἃ οοττυρίίοη. πε ἐο] ον ρ ἅτε 
186. ρυὶποεῖραὶ ορὶπίοπϑ 85 ἴο ἴῃ: παπιθ5 οὗ ἴῃ6 
ΟἴΠΟΥ τίνοιβ, δηἀ ςοηβθ ΠΘΠΕῪ 85 ἴοὸ ἴδε 8ϊς 
οἵ Ῥασγαδάϊϑο. 



40 ἙΘΟΕΝΕΘ15. 1|. 

9 Απὰ ουΐ οὗ τπε ρτουπά πιαάε τῆς 
ΓῸΚΡ Οὐοά ἴο ρσγονν ἔνεγυ ἴγεε τῆδῖ 
18 ρἰδαϑαηΐ ἴο ἴῃς 5!ρῃϊ, ἀῃα ροοά ἴογ 

1. ᾿οβορῆυβ Ἰἀοπβεά ἴῃς ΟἸμοη ψ ἢ [6 
ΝΙΘ. ᾿ 

4. δίνη, Ηιιοῖ, Βοςματγῖ, ἀπά οἵποῦβ Ὀ6- 
Πονοὰ τῆς τῖνοῦ οὗ Ῥαγδάϊϑο ἴο πάνθ Ὀθεη ἴἢ6 
υπηϊϊοὰ σἴγοαπια οὗ ἴῃ. ΤΙρτὶ5 δηὰ ΕΠΡρηγαῖοβ 
οδ] δὰ τπε δ8ῃδἴ-οἰ- Αταδ, Πς ἢ ἤονν5 Ὁ Β45- 
50Γᾶ. [15 ἔουγ ποδάς, οἡ ἰΠοῖσγ σποννηρ, ννου]ά 
πᾶν Ὀδθη, οὐ ἴπε ποῖ, (πῸ ἴννο βϑεραγαᾶῖθ 
βίγοδηβ οἵ ἴπε ΤΊρτβ ἀπά ΕἸ ρΡηγαΐθϑ, οἡ ἴΠ6 
δοιῖῃ, Οἴδοπ, {πὸ φδαβίοστ, δπὰ Ρίϑοπ, ἴπ6 
νυθοίογῃ ομδηποῖϑ, ἱπῖο νος ἢ [δὸ ὑπιῖοα σίγοδτη 
ραῖῃ Ὀγάποῇοβ ουὐὐ Ὀείονν Βαϑθογα, ὑεέογο 1ἴ 
Δ]15 ἰηῖο ἴῃ6 504. Ηδν δῆ ννου]ὰ ἴποπ Ὀς [Π6 
πουίἢ -οασίογη ρατὶ οὗ Ασαρῖα, δηὰ (5 [ἢ6 
τορίοη οὗ Κιβϑια, ϑυσίδη οὐ Οδιιζοοῖδῃ. ἃ 
ξοπογαὶ ἐχροβιίοη οὗ [15 νίθνν πηδὺ Ὀ6 ἐουπά 
ἴῃ ὟΝ ε115, " Οϑθον. οὔ ἴῃς Ο. Τ..,᾿ εἢ. 1. 

.. ]. Ὁ. Μιοδδοῖιβ, Ἀοϑεητι ] εν, δηὰ ΚΑ] 
ψοπ Κδυπιοῦ, νῆῸ ἀρρθᾶγ ἴο νῈ [ο]οννεὰ ὉῪ 
ΚυτίζΖ, ἰάσπιν Βάθη ἢ τὴς Ατπιεηΐδη 
Πἰρῃϊαπάς, πιακὶπρ Ρίϑοη ἴο Ὀὲ τῆς Ῥἢ 515 ΟΥ̓ 
Ατάχεβ, δηά Οἰδοη ἴο δὲ ἴῇ6 Οχυβ, Ηδνη δῆ 
ἰ5 ἢ τῃδπὶ [6 σΟΙΠΙΓΥ οὗἨ τῆς ΟὨν Δ] 55ὶ, 
ὩΙΟἢ 15 διὰ ὄνθὴ πονν ἴο Ὀε Το] θὰ Ὁ {π6 
Ἐτπιϑϑίαηβ (νυν σκο)ς Δίογαο. 

4. Ηεϊάορρογ Ὀοϊιονοὰ παὲὶ Ἑάδθηῃ νγᾶβ ἃ 
ροπίοη οὗ ἴῃ6 Ηοὶγ [,ἀπά. 

ς. ΟΙδεῖβ δραίη μὰ [ὰς ἰἴθ ἰὴ ᾿πάϊᾶ ΟΥ 
Οἰγοδϑϑίᾷ. 

ΟΥ̓ {μ656 ορίπίοῃβ Νόο. 1: ἴ5 υἱτογὶγ υπϊοπᾶ- 
δὶς. ὙΠῸ ἰἀοπιϊβορίίοη οὗ Οἰποη ψἢ τῃ6 
ΝΙ]Ὲ ργοῦδΌΪγ οτγἰσὶπαϊοαὰ νυν ἢ τῃς ΑἸοχαπαάγίδη 
7εἐνν5, ννμο ἔογ ἴπ6 μοπουγ οὗ {πεῖγ σουπίγΥ 
νου μάν μδὰ ἴῃ ΝΘ ἴο Ὀ6 οπε οὗ ἴπ6 
τίνει οὗ Ραγδάϊϑο. ὙὌΠῖ5 ννᾶ5 σοηβιτηδα ὈΥ̓ 
[Π6 τηϊσιγαηϑίδιίοη οὗ αἰ ἰηῖο ΕἸ ῥίοῥία. [1 
᾽ς. ἱπῃροβϑῖθ]ο, ποννονον, βεῖπρ 546 4}} 41.65- 
τίομϑ οὗ ἱπϑρίγαϊίοη, μὲ οὔθ 50 ἔδιλ ὺ νν ἢ 
Ἐρυρὶ 45 ἴῃς νυυϊϊοσ οἵ Οεπεϑὶ5 5δμου]ά πᾶνε 
ςοηςοοϊνοά οὗ [6 ΝΟ 85 σοηποοϊθα ψἢ (86 
Τιξτῖ5 ἀπά Ευρῆταῖθβ. ὅθε Κι, Ηϊβῖ. οὗ 
ΟἸὰ (ονοπαηῖ᾽ ((Ἰαγ 5 {ἱΌτγαγν), ΝΟΪ. 1. Ρ. 73. 

Νο. 2 [45 ἴῃ6 δάναπίαρο οὗ ροϊηζηρ ἴο ἃ 
οἰηρὶο τίνοσ, ὑπ ς ἢ παῖρῃΐ ἴῃ ρα π ΕἶνΘ ἘἸΠλ65 
δᾶνθ Ὀφοη ἀσθοσιθοαὰ 85 Ὀγαησῃϊηρ οὐδ ἱπῖο 
ἔοιιγ ἀϊνίϑίοπϑ οὐ μβοδάβ. Μίογθοονογ, Αὐδθίδ, ἰῃ 
ὙΠ ΙΟἢ οογδΙ ΠΥ τγᾶ5 ἃ γερίοῃ Τα] θα Ηδνη δῇ, 15 
ΘΑ ἴο [86 ννϑϑίοσῃ σμδηποὶ, νυ Ε1Π|5ῖ (ΟΠιιζοβίδῃ, 
ὙΥΠΙΓὮ ΤΊΔΥ δᾶνο σογτεϑροπαάθα ἢ ἴδε ἰδηὰ 
οὗ Οὐ, Ὀοτάοτϑ οἡ ἴῃ δλϑῖοσῃ σΠΔΠΠΕΙ. 

ΤῊὩο οδιεῖ ἀΙβΊσΙ ΠΥ π ΝΟ. 3 15 τῃδΐ δἵ ργθ- 
δοπὶ ἴπογο ἰ5 πὸ ᾿πηςσείοῃ Ὀεΐνγθθοη ἴῃ6 πεδάς 
οὗ ἴῃς ἔοιγ τινεῖβ, Τιρτιβ, ΕἸρ γαῖθβ, Οχαϑβ, 
δὰ Ατάχοβ, ἰδοιυρῇ 4}} πλᾶὺ ἴακε {πεῖν Γῖϑο 1 
[6 βᾶππὸ πιοιιπίδί πῃ συβίοπι, ἃπὰὰ ΠΊΔΥ ῬΟΒΘΙΌΪΥ 
ἱη τογὸ ἀποίθηϊ {ἰπ|65 μάνα ὈΘθη ΤΟΓΘ ΠΟΑΙΪΥ͂ 
γοϊαιοά. ὙὍῆδ αιοβιίίοη 15 οὔς ψνῃϊ ἢ ἢ85 θθρα 
σις ἢ αἰϊδοιισοοά, δηὰ 15 ποῖ ΠΟῪ βου ἴο ὃς 
«κεἰ δἱ τεϑί : ὈμυΓ [6 ννεϊσῃὶ οὗ δυξιυιηθηῖ πὰ 

[ν. 9. 

ἴοοά - τῆς ἔτεα οὔ ᾿Ἰδ δἷβο 'π τς πιά 
οἔ τῆς ραγάεῃ, διά τπ6 τες οὗ Κπονν- 
ἰεάρε οἵ ρουά δηά αν!]]. 

οὗὨ ΔυϊδουΥ ϑδοσὴβ ἰῃ ἕδνοιγ οὗ ΝοῸ. 2, οὗ 
ΒΟΠΊΟΠΙΠΣ; ΠΟΑΥΪΥ σογτεθροπάϊηρ ἢ ἴ ; δηὰ 
1 ἰ5 [ῃ6 βϑοϊυοη (τλογα οὐ 1655) δἀορίοα Ὀγ ἴδ6 
Ὀοβῖ ᾿ποάργῃ ᾿ἰηϊογρτείουβ. 

θ. »ιαάς ἐδὲε ᾿ῸΚῸ Οοά ἰο σγοόζυ 
τηιιϑῖ ὑπαογϑίδης τπὶς οὗ ἴΠ6 ἴγθρος οὗ 
ΟὨΪΥ. 

ννε 
Αγδάϊϑθο 

Φ 

ἐδε ἱγεθ οΚΚΓἹ ΠΣ αἰτο ἐπὶ 1δὲ »άε οΚΚἹ {δὲ 
Ξαγάοη) ον ῖβῃ δηὰ ΠΊΔΗΥ͂ ΟὨγϑιδη σΟΠ,- 
τηρηίδιοτσ σοηϑι θοῦ (παῖ ποτα νγὰβ ἃ νἹγίιι ἴῃ 
115 ἴγθθ, νυν ῃοἢ νγᾶ5. σδ] οι ϊδίοα ἴο ργόϑοῦνο 
ἔγοπὶ ἀἰϑθαϑθοβ πὰ ἴο ρεγρεζιιδῖα δηϊτηλλὶ [1{6. 
Κεηηϊςοῖϊ (Ὑννο Ὠιβϑογίδι.᾽ 155. 1.) ἀγριιθὰ 
παῖ τὴς ννογὰ “" ἴγθο ἡ 5 ἃ ποι οὗ πυπΊΌ Υ, 
νυ πεῖῃεγ ἴῃ (Π6 Ηθῦγονν οσ ἴῃς Οὔεθκ (σομηρ. 
Ἀεν. χχὶ!. 2), δηὰ {παῖ 81} ἴΠ6 ἴγεεϑ οὗ Ῥατγὰ- 
ἄϊβο, Ἔχοορὶ {πε ἴτες οὗ κπον]θάχο, “ἴπῸ {π|6 
ἰοοῖ. οὗ βοοά τηὰ ον}, στ Ὶ5 ἴγεοϑ οὗ [πὶ ἴῃ 
(6 οδίϊηρ οὗ νῇῆϊος, 1Ε πιδη Πδά ποῖ ϑἰηποά, 
5 6 νου ὰ ἢᾶνο Ὀδθη ρογρεϊυδίεα σοηςηὰ-" 
ΑἸΙΪγ. Τα ἔλίμοῖβ ἱπο!ποά ἴο ἴῃς Ὀοϊίεξ παῖ 
1π6 πἶορ ἴο Ὀ6 ϑδυρρογίθα ὈγΥ 1ἢϊ]5 ἴγεθ νγὰβ ἃ 
βρί Δ] 116. 80 81 Αυξυκείπε (( Πς Οξη. δά 
1. ΝΠ]. 4) 5ᾶγ5, ““1π ΟἾΒΟΓ ἴγϑοβ ΠΟΤῈ νγὰϑβ 
ΠΟυΓΙΒΠσηθηΐ ἔὺγ Αἄδιῃ; Ὀιυζ ἴῃ (ἢ 5 ἃ ϑ8λ0Γὰ- 
τηθηΐ,᾽ ).ς. ΤὯΘ ΓΘ ννᾶϑ ἃ βδοσαπίθηΐ ΟΥ̓ ΠΊγ5- 
τς ἱπιᾶξε οὗ, δηὰ ρουπᾶρϑβ δ͵5ο βιιρροσίης, 16 
Θἴογηαὶ. [5 τοίδγοποθ, ποῖ ἴο τεπηροσαὶ, Ὀυῖ 
ἴο οἴοτπαὶ ᾿Πἴδ, ϑθοπὶβ ἴο Ὀ6 ἱπιρ] σὰ ἴῃ Οεη. 1]. 
22. ἴη Ρτον. {Π. 18, ΔΥν βάοτη 5 σοτηραγεά ἴο 
16 ἴγοο οὗ δ: δηὰ ἴῃ τον. χὶϊὶ. 12. ννὸ γοδά, 
ΠΏοη {π6 ἀοδῖγο σοιποίῃ, ἰτ 5. 4 ἴγος οὗ 
᾿16,. ψ Ὡς ἢ σοηποςοῖβ ἃ νν ἴδε Πορε οὗἉ [ἢ6 
δυΐυτο. Απά 50 ρευῆαρβ νγὸ ΠΙΔΥ 54Υ ΡΙΈΓΥ 
σοη βάθη υ, τπδῖ ννυμαΐονοσ ννᾶς ἴπὸ ρῃγσιοδὶ 
οἴεςιϊ οὗ ἴῃς ἔγαϊς οὗ 115 ἴγθθ, ἘΠΟΓΘ ννᾶ5 ἃ 655 
50η Γςοῃίδίηρά ἴῃ 1ἴ, [πδὶ πὸ 15 ἴο 6 ϑοιρῆϊ 
ὈΥ πιᾶη, ποῖ ἔτοπὶ νη, ἔτοσὰ ὨΙπιϑο] ἢ, ἴπ 
ἢϊ5 ΟΥ̓ ΡΟΥΨΟΙ͂Β ΟΥ̓ Γδοι Π{165, θὰϊ ΠῸΠπι Πδ 
νυ Ὠϊςἢ ἰς νι ῖδοιξ Πἰπι, ὄνθη ποῸσπ Ηπ ν ῆο 
ΟἿΪΥ παῖῃ ᾿τἶρ τη Ηπηβοῖῖ, Οοὰ οἷν δαίῃ 
᾿1ξδ ἴθ Ηἰπιϑοϊῆς ἀπά ἴπ6 δοη οὗ σοά, ννῇο ΌΥ͂ 
οἴθγηδὶ ροπογαϊξίοη ΠῸπὶ ἴἢ6 ΕίΠΟΥ Παῖς ἴἰ 
σίνοη ἴο ΗΠ ἴο ἢᾶνὸ 1 ἴῃ Η πιο, νυ ᾶ5 
ἰγριβοὰ ἴο Αἀδπὶ ὑπάοτ 1Π15 ἤριισε 85 “(ἢ 6 
Αὐἴδογ οὗ εἴογπμαὶ βαϊνδίιοι." Το. Ἱ. 4, Χχὶν. 
6, Ἀδν. 11. 7, ΧΧΙΙ. 2 (566 ΕδρΊι5 ἴῃ ἰος. δῃὰ 
Ηεϊάογχγρεν, " Ηἰβι. Ῥαϊγτδγοῆ. ἔχογς. 1ν.). 

ἠδὲ ἱγέξ ὁ, ἐποαυϊεάσε οΥΓΓ σοοάἡ ἀπά ἐρμ. 
ΟἸΚεοΙοβ ραγαρῆγαϑεβϑ, “" οὗ τῆς ἔγιῖ οὗ νϊς 
ΤΟΥ ΨΠΟ φαΐ ἰθοᾶάγῃ ἴο αἰϊϑιϊηρι ἢ Ὀεϊννθθη 
βοοά δπά ονὶ!." ὙὍὙΠὲ ἴγεθ ἀρρϑᾶῖβ ἴο ἰιᾶνθ 
Ὀδδοη πὸ ἰθϑῖ, ψνποῖποῦ πη ννοι]ὰ Ὀ6 ροοά 
ΟΥ δαά: ὈΥ ἴἴ ἴμε {Π|4] ν᾽ 85 τρλάθ νυμοῖποῦ 
ἴῃ Κοορίης Οοὐΐβ σοπηπαπάϊπεηϊα ἣὸ ννου]Ἱά 
αἰϊδίη ἴο μοοά, 2.ς. ἴο οἴεγπαὶ δ, οὐ ὈΥ͂ 
Ὀγοακίηρς τἢθπὶ 6 ϑῃμου]ῆ νιν ὉΠ], 2.6. εἴεῦ» 



4 Ἐρεῖϊευς. 
8ς. 10. 

: Πεῦ. 
κτᾷ. 

ν. το---ἰΊ. 

1ο Αμαὰ ἃ γῖνογ ψεηῖ οιι οὗ Εάεξη ἴο 
ὑαῖεγ τῆς ρσαγάεη; δηα ἔτοιῃ ἴἤθηςε 
᾿ξ νγνὰβϑ ραγῖεά, δηά δεσδηια ἰπῖο ἴουγ 
Ποδάβ. 

11 ΤὭῆς πδηὶς οἔτῃς ἢτγοῖ 2: “Ρίβοῃ: 
[ἢλῖ ἐς τ ψνῃ]ς ἢ σοιηράββεῖῃ ἴῃς ψγμο]ς 
ἰδπά οἔ Ηλδνι]δῃ, ψνἤοσε ἐδεγε ἐς ρο]ά ; 

12 ἀπά τῆς ροϊά οὗὨ τῆαλτ ἰδηά ἐς 
δοοά: τῇεγα ἐς θάε]] πὶ πὰ τῃ6 ΟΥ̓Χ 
βἴοῃο. 

12 Απά τς πᾶπιε οὗ τῆς βεςοηά 
ΓΙΝΕΙ ἧς ΟἸμοη : τῇδ 5δπὶς ἐς ἴἴ τῆδλι 
σοπηρδββοτὴ ἴῃ ΠΟ] ἰδπὰ οὔ ΕἸ ΠΙορίλᾶ. 

Π4] ἀθδίῃ. ὍΘ ἰοβθοῃ ϑθοὴβ ἴο Ὀ6, (ῃαϊ πιδη 
5ῃου) ᾶ ἠοῖ 566 Κ ἴο ἰδᾶγῃ ψΠδὶ 15 ροοὰ «δπὰ 
ΕΥ̓] ἔτοπὶ Ὠιπιϑεῖ Ὀὰϊ ἔτοπὶ Οοάὰ οηἱγ; τδῃαΐ 
6 5βουϊά ποῖ 568 ὉΡ ἂπ ἱπάθρϑοηδεπὶ βϑάσοῃ 
ἴοτ πιογε Κηονϊθάρο τῆδη 5 δττίηρ, γον ης 
ΟἹ τῆς γοκο οὗ οὔεάϊδηςθ δῃὰ Ἴσοπϑοιτατηξ 
ΒΙπΊ5ο 1 1Π6 Ἰάρε ΟΥ̓ βοοὰ δηὰ 1}]. ϑοπὶθ ἢᾶνδ 
τπουρπῖ τΠδὲ τῆς ἴγϑα μδά ποῖ [ἢ ϊ5 πδῖης ἔγοτῃ 
ἴῃς ἢχϑῖ, Ὀυϊ {παῖ [ἃ ννᾶβ ρίνϑθη ἴἴ δἴζογ τῆς 
τοιηρίδίιοη πὰ {πὸ {1]1, δῖ Ποῦ Ὀδοδιδο 1ῃ6 
[ετρίοῦ ἢδα ρῥγεϊοπάθα {παῖ ἰξ ννοι]Ἱά σῖνα 
υυβάοσῃ, ΟΓΥ Ὀδοδυδα Αἄἀαπῃ δηὲὶ ἔνο, δῇῆθχ 
ΠΟΥ Βαᾷ δαΐεπ οὗ ἱξ, Κπὸνν ὈΥ ὈΪΕΙΟΓ ὀχρογὶ- 
ἐποδ πε ἀϊξογεπος Ὀεΐννθθη ροοὰ δηὰ ονἹ]. 

12. δάεί μι) ἃ ἰσαπϑράγεηΐ κὰπὶ οδίδιηδὰ 
ἴτοτῃ ἃ ἴσεε (Βογασσας Μαῤει ἰ γογρη 4) νΓΆΙΓἢ 
Ετον5 'π Αὐάρια, [πάϊᾳ, ἀπά δίδάϊα (Ρ]η. "Η. 
Ν.᾿ ΧΙΙ. 9. 819). ΤΠ15 5 ἴπε γηβαϊίοη οὗ 
Ἄφιυ., ὅγτηι., Τπεοά., Ν ς.: Ποβορῆινς δηπά 
ἸΩΔΠΥ ΠΊΟΘΕΟΓΏ5, ἃ5 (εἸ]βιυ5 (' ΗΙΘγΟῦ.᾽ 1... 224), 
ΕἸετῖς. ἰπ Ιος. δάορεῖ. ΤῊΘΙΧ Χ. γοηάουϑ "16 
σδσθιπο]ο:"7 τη6 Αταδὶς, ““Ξαγάϊι5:;" ΚιπςΠί, 
Οτοῖϊι5, Βοςσμεγί, (σεδεηϊιβ, δηὰ οἴοΥθ, ἢ 
ἐτοδλῖ ῬγοῦδὈ! ΠΥ ἴακα 1 ἴο πιθᾶῃ “" ροαγίϑ," 
οὗ νοῦ ρσοαῖ δϑιιπάσηος νυ 85 ἐουηὰ ἴῃ [παϊ8 
Δηα ἴῃς Ῥεογϑίδη Οι]ξ, ἀπὰ τΠὶ5 {4}15 ἴῃ ννε]!} 
ὙΠ ΒοςΠμαγῖ 5 Ὀο οὗ, ταὶ Ηδν δῃ Ὀογάοτγρα 
Οὐ ἴμὸ Ῥογϑίαη Οὐ [τ ἀρροδγθ ΔΓ ΠΠΟΤῸ 
Ρτοῦδθ!ο τμαῖ 1ἴ 5Θῃου ἃ πλόδη οἰ ΠΟΥ ῥϑᾶυ}]5 ΟΥ 
5ΟΠῚΊΘ Ὀγροίοιι5 σῖοῃθ Δ ἃ σιπὶ κα Ἐ46]Π1 πὶ, 
φιὺ οἢ 5 οὗ ἢο ρτεδῖ νδὶιι. 

ἐδε οηγχἹ Μοὶ οὗ [πὸ νϑυβϑίοῃβ ξῖνθ “ΟΥ̓Χ 
οὐ “'Ξασύοηυχ ;" ΟἼΚΕΙΟΒ [45 “ὁ ΒΕΓ]. 

13. Ειδίορία|! πὰ, ΤΪβ ἰ5 ἃ ννογά οὗ 
τὰς οχίοης. [τ βοΠΟΥΔΙΥ Ὀοϊοηρα οἰ[πον ἴο 
Ατδϑὶὰ ογ ἴο ΕἸΒΙορία. Ετοπι Οθη. χ. 7 5η4. 
ἴϊ ΜΠ ἀρρθᾶσ μον ψἹ εἰν ἴμε βοβ οὗ Ουβὴ 
ϑρτελά ἑουιῆ : {ΠΕ ῚΓ ἢγϑί δεῖ ]οπιθπὶ ἀρρθᾶγβ ἴο 
ἦτο δοοη π Ασαῦῖά. Νιμγοά ἰουπάσαᾳ τπ6 
ἔπράοτι οὗ Βανγίοη. Αἰογνναγάβ {ΠῈῪ βεῖ- 
(ἰοἡ ΙΑΤΡῸΙΥ ἷπ Ετμιορῖία. [ἷπἢ 1η6 πιοῖθ 8ῃ- 
οἷοηΐ δοοκ5 οὗ ϑοσγίρζυγε, ἴθ Αϑίαξις (υβῇ ἰ5 
πιοτὲ τοι πγ, Ρέγθδρ5 ἐχοἰβίνεϊγ, ἱπίεπά- 
οὐ. 1 Αἴοτ ἴπ6 τᾶππιε ΔΡΡ᾿Ϊ65 ΠΌΡΕ ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ 

ΟΘΟΕΝΕΘΙ5. Πἰ 4ι 

14 Δπῃά τῆε ἤδηϊὲ οὗ τῆς {πι|γὰ τὶ νοῦ 
ἐς ἬϊΔἀεΚε]: τηᾶῖ ἐς 1 ννῃϊςἢ ροσιῃ 
"τονναγὰ τε ελϑὶ οὗ Αϑβϑογγία. Απά τῇε 1 οσ, 
ἔουγιἢ τίνεγ 1: ΕἸ ρἢγαῖαβ. 

Ις Απά {πε ΓΚ Οὐά τοοϊς "τε τον, 
τῆδη. δηὰ ρυῖζ Πἰπὶ ἰπῖο τῃ6 ραγάξη οἵ “πα 
Ἑάεη ἴο ἄγεββ ἰἴ δῃηά ἴο Κεερ [ἴ. 

16 Απά τπε ΚΡ (θά Πσοπχληδηδ- 
εἀ τῆς. πιδη. βαγίηρ, Οἱ δνεῖν ἴγεε 
οὐ τῆε ράγάεῃ ἴτπου πιαγεϑε ἐτεεὶν εν, 
ξδῖ: ζΖάσι «λφῖ 

ἢ γ Βυῖ οἔ τῇ ἔτεα οὔτε Κπον]εάρε φαΐ. 

οἔ ροοά δηά εν!}], του 5ῆδὶς ποῖ εαἴ οὗ 

ἴο Αἰτιοδη Οἰιϑῆ, ἐ.4. ΕΤΒΙορία. 

14. Ἰοτυαγά ἰδὲ εαὐὶ ΟΓ, “ργἢ ΤὌΤΠο 
Ὡλτὴθ Αϑϑῆυγ ἱποϊιάρὰ Βαθγ]ομῖα, πὰ ὄνθ 
Ῥογϑίδ: 5866 ΕΖΓᾺ Υἱ. 22.) ἤογΟ Γ᾿ ΑΓΠ15 15 σδ]ϑιὶ 
Κιηρ οὗ Αδϑβογιῖα: Ὀμπῖ 1π 6 {πιὸ οἵ Μοβεβ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ ΑΑϑϑυγία ργορεσ νου Ὀ6. υπάστ- 
βιοοά, ἃ τορίοῃ οὗ ἶονν ἰαπά οὐ ἴῃς Ἰοξ ὕὑδηὶ 
οὗ τῆς Τίρτ5, ρουθαρθ ΟὨΪΥ ἱποϊπάϊηρ [ἢ6 
ΠσΟΙΠΙΓΥ αῇογνναγάβ Τα] Αἀϊαῦεπο. [Ιἰ 15 
ΠΑΥΑΪΥ σοττεοῖ ἴο βᾶν, {παὶ τῇς ΤΙΡτ5 τὰ 8 
“ἴοὸ (6 Εδϑί οὗ Αϑϑογγίδ." Ῥογῆδρδ ἴπ6 τεῃ- 
ἀουηρ5 ἴῃ ϑοπὴ οὗ {Π6 νογβίοηϑ “"τονναγ 5 ΟΥὉ 
“ἐ Βεΐογο Αβϑουσίδ᾽" πλᾶγ Ὀ6 σοττοςῖ. 

17. ἐῤοι «ῥαΐῥ ποὶ εαὲὶ οΚἱ 4] [1ἴ ἢὰ5 Ὀδθη 
υσοιοποά ΜΥΠΥ͂ δυο ἃ ἰεδῖ ἃ5 [Π15 σμου!ὰ 
ἢανο Ὀθοη ρίνοῃ ; νυ βοῖδμοῦ ἴ ὃς σοηδισῖρηϊ νυ ἢ 
Οοὐΐβ ροοάῃοϑβ ἴο στεαῖα ἃ ϑη ὈΥ πιδκίηρ δὴ 
ΔΥΌ ΓΑΥΥ οπδοϊπιεηῖ; δπὰ ἤονν “ἴΠ6 δςῖ οὗ 
οατϊπρ 4 ἰπ||6 ἔτσι ἔτοπὶ 4 ἴσο οουἹὰ ὃὈ6 
Υἱβιϊεἀά νΠ 80. ϑενοῦο ἃ μεηδιγ." Βυΐῖ νν6 
ΤΑΔΥ ποίϊςε τ{πᾶὶ 1 ΤΠῸγῸ ννὰ5 ἴο 6 ΔηΥ {τ|δὶ 
οὗ πιᾶη 5 οὐὔθάϊδησθ ἴῃ Ῥαγδάϊβθ, βοπὶθ 5ρεςιδὶ 
[ἐ5ἴ νγᾶ5 δἰπγοδῖ Ὠραθϑϑασυ. Ηἰ5 σοπάϊ!οη οὗὨ 
5: Π1ρ]6 ᾿Ἰπποσθηοο ἃηπά ὨδρΡίπθβ5, νυ] ἢ πὸ ἀϊς- 
ογάεσ πῃ {Π6 ςοποιτοη οὗ ἢ]5 ὈΟΩΥ ΟΥ̓ ἴῃ 
{ῃ6 αἰοοτοης οὗ 15 50}, οβογοά πὸ πδίισαὶ 
(επιρίδιοηβ ἴο 5σ᾽η. Αἀδπὶ ἀπᾶ ἔνε ῃδὰ ποῇθ 
Ὀιζ ἐαοἢ ΟἸΒΟΥ δπὰ {ποὶγ Οσεδίου πϑασγ 1ποηι; 
δηὰ {πεΥ σοιὰ ἢανο δαὰ πὸ παίυγαὶ ᾿Πη6]1Πη8- 
(Ιοη ἴο 5ἰη δραίηϑδὲ σοὰά οὗ δξαϊπϑβὶ {Π6ῚΓ πεῖρἢ- 
Ὀουγ. [ΙΕ ν͵ὸ ἴδακὸ {πὸ ἴεπ Οοχηηδηαπηθηῖς 
8ἃ5 ἴῃε ἴγρε οὗ ἴῃε πιοῦὰὶ] ἰᾶνν, ννὲ 584}1} βπὰ 
ποπα {παῖ ἴῃ {Ποῖτ βἴδιθ οὐ πεδι Υ ἱπποσθηςθ 
(Π6Υ σου]Ἱὰ παίυγα!ν ἀεβῖγε ἴο Ὀγεὰκ (566 [Ὸ- 
56ῈΡὴ Μίεαβ, ΒΚ. 1. θ15ς. 40)ὴ. ὙΠΘΙΓ ροβιξίοιι 
ν»5 ομδ οὗ ἔγοοάομῃη ἱπάθεα, δῖ οἵ ἀδθρεπά- 
δῆς6θ. ΤΠΟΙ͂Γ ΟἿΪΥ ἀδῆροῦ ννᾶβ παῖ {ΠῸῪ 
5ῃου ἃ ργείευ ἱπάθρεπάθπος ὑροὴ Οοά, δηά 
80 566 Κ ἔογ {πεπηϑεῖνεβ ἔγοεάοπι ἴῃ {86 ἀϊγθο- 
[ἰοη οὗ εν] 85 ννῈ}} 45 ἴῃ (ἢς αἰϊγθοϊίοη οὗ 
ξοοά: δηά ἴπδ γτεποιυποῖὶηρ ἀδρεπάσποθ ὑροῖ 
Οοὰ 5 ἴε ΝΕΥΥ δβϑθηςθ οὗ εν] ἴῃ ἴπε ογθἃ- 
ἴυτο. Νονν ἴῃ6 σοτητηαπαὰ σοποεγπίηρ [6 
ἔα οἱὨἨ [Π6 τῦθε, δἰπιρὶθ δηά σα 9 45 1ἴ ΤΑΥ͂ 
ἈΌΡΕΔΥΓ, νγ 85 ΟΠ6 ΘΧΑΟΕΥ 56 ἴο (ΠΕΙΓ 51π|- 

φαστυαγα 
20 αἰ ςεγγία. 
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ἴτ: ἰοῦ ἱπ τῆ6 ἀδν {παῖ τβοὺ εαϊαβῖ 
ΗεΡ. τπογοοῦ ἴτῆου 5ῃ4]τ δυγεὶγ ἀΐθ. 
ἀγηκ λον 18 4 Απά τῆε [ΚΡ Οοά κκ«ἰά, 1 

ἷς ποῖ ροοά τῆαῖ της τηδηῃ δου ὃς 
«Ἑσοῖαβ. δοης; 1 ν}}}} πλᾶκο “ἢϊπὶ Δηῃ Πεὶρ ᾿ πηεεῖ 
ἐἢεῦ, ἴογ Βίηι. 
αὐ 10 Απάουξ οἔτδε ρτουηά τῃ68 ΓΟῸΚΡ 

(οά οτγπιεα ἐνεῦυ δεδβὶ οἔ τῇς ἢεὶά, 
ΔΠᾺ Ἔν οΓῪ ἴον] οὔ τῆς αἱῦ; δηά ὑσγοιυρῃς 

του, ἐδόπι ἀπῖο ἸΑάδπηι ἴο 5ε6 ννῆδι ἢε ννουἹά 
ἐάενεαν. 58} τῇδ: ἀπά τυ βαΐδοεν εν Αἀδηι ο8]}- 

εἀ ἐνετΥ ᾿ἰνὶπρ ογεδῖυγε, [παῖ τὐας τῃ 8 
Ὡδιὴς τῃογοοί, 

ἩδὉ, 20 Αμὰ Αάδπὶ ἴρανε πᾶπλε8 ἴο ]] 
οαὐραὶ ολτι|ς. δηά τὸ ἴῆε ἔονψ] οὗ τῆς δίγ, ἀπά 

ιν. 18---22. 

ἴο ἐνεγυ δεαβὲ οὗ τῆς βε]4; διι ἔου 
ΔΑάδῃι ἴπεγα νγὰβ ποῖ ἔοι δὴ Πεὶρ 
πιδεῖ ἔογ ἢϊηλ. 

21 Απά τῆς ΓΚ ΟΟἀ οδυβεά ἃ 
ἀξεερ 5εδερ ἴο (}] ὑρὸπ Αάδπι, δὰ ἢς 
δίερῖ: δηά ἢξς ἴοοκ οπὲε οἵ ἢ18 γι 8. 
Δηἀ οἰοβεά ὑρ ἴδε ἤεβῃ ᾿Ἰπϑῖεδα τῃεγθοῦ; 

22 Απά τἢς τὺ, γῆς τπῈ ΓΚ Ὸ 
(ὐοά μιαά τακεη ἔἴτοπι πηδη, ᾿πιδάε ἢς [ΗεὉ. 
ἃ οηλδη, Δηὰ Ὀγουρῆς Πα πηῖο τἢ8 
τηΔη. ' 

23 Απᾶὰ Αἀδηὶ 414, ΤῊ 5 ἐς ΠΟῪ 
θοης οὗ ΤΥ Ὀοηδβ, Δη4 ἢἤξβῃ οὗ ΤΥ 
βοβ5ῃ: 8ῃ)6 504] δὲ οδεὰ Ψνοπιδῃ, 
δεσδιβα 8ὴ6 νγᾶβ “Κοη οι οὗὨ πηδη. 

οἷς ἀπά ςδ ] κα οἰδίθΌ Μογθονογ 1 15 ποῖ 
ἱποοηϑίσίοηϊ ἢ Οοα 5 ΚοΏΘΓΔ] ἀδθαϊηρα ἢ 
τῊΔηηά, ἴπαξ ἢ 5ῃουϊὰ δ {ἰπ|65 566 πὶ ἴο 
ἴοϑὲ δ ἢ δηὰ οὐεάϊθηςε ΟΥ̓ 5Θρεςῖα] ἀηὰ υὑη- 
5.4] 1415. Οομραγο ΌΟθη. χχὶϊ. σ, Μαῖίϊ. 
ΧΙΧ. 21. 

ἐδοκ τῤαΐξ σμγοὶν ἀϊ6] δῖ Ἰδογοπιθ (΄ Οἱ. 
ἴῃ Οεη.᾽) ργόροϑβϑβ ἴο δάορὲ [Πε γδηϑίδοη οὗ 
Θγτηλδοῃιβ, “ὙΠΟ βῃαὶξ Ὀθοοιηδ πηλοτίδὶ ΟΥΓ 
ΠΙ4Ὁ]16 ἴο ἀδαῖῃ." [ἰ 15 ποραϊθϑθ 50 ἴο ἴγᾷῃϑ8- 
Ιαῖθ, Ὀιξ {π6 τηοαπίηρ οὗ ἴπε ῆγεδῖ ργουδΌΪΥ 
νγ5 ἴπαΐ ἴῃς εἴἶξςοϊ οὗ δολίης οἵ {πὰ ἔχις οὗ 
(Πδὲ ἴγθθ δοιὰ Ὀ6 ἴο ροϊϑοῃ [ἢ6 ννῆο θ πηδη, 
5011} δηά Ὀοάγ, ἢ 4 ἀθδα Ὁ ροίΐίϑοη, τηβκίηνς 
(Ὠε Ὀοάγ τιοτίδὶ, ἀπὰ {Π6 50} “"" ἀεδά ἴῃ ἴγθ5- 
Ῥᾶ3565 δηὰ 5η5.") ὙΠ {86 ΟΑΔΥ οὗ ἰγδηϑ- 
Βτεβθίοη ἃ "6 σοπλπηοησοβ, νϊοἢ ἰ5 ἃ Ἰἰνίην 
ἀθαῖῃ. δῖ Ῥῥδὺ] ι1865 16 ὀχργοββϑίοῃ, “" Ποαῖῃ 
ὑνόγκοίῃ ἴῃ υ5.᾿ ὙΠΟΓΟ νγ45, ἤοννόνοσ, ἀουδὶ- 
ἰο95 ΘΟΙΊΟ τοι ϑϑίοη οὗ {Ππ6 δοηΐθηςοθ, 50 {παῖ 
ΠΟΥ αἰά ποῖ ἀϊθ ᾿πϑίδπο νυ, 45 ννὰ8 ἴῃ6 σδαϑ6 
ἀν ἴῃς ΝΙπουτεβ (Τοηδῇ ἰΠ. το); δπὰ (Πθῃ 
ἃ ΥΟΙΊΘΑΥ͂ τνᾶ5 χουν! ἀθαά ννῃϊοἢ πιῖρξ Εἰ πηαῖθ.- 
'γ ἴὰὔτ [ΠῸ σὐγοθ ἰηΐο 4 Ὀ]οβϑίηρ. 511} {Π6 
βϑηΐδηςς νγᾶ5 ΠΕΥΟΥ ὙὙΒΟΙΥ γτγανογβοά, Ὀυϊ ἴῃς 
ΡΘηΔΙΥ ἴοοκ οἤτεϊ δ οηςα. 

19. ἐδεέ ΚἈΚ Οσοά ὥογηριθ] Τῆδ δεοουπὶ 
οὗὨ 1π6 ἔογπιλίοι οὗ [86 Ὀτιιϊΐο δηϊπλα]ς ἤοΓδ 
ἄοεϑ ποῖ, ἃ5 50Π16 ἤᾶύδ ϑιιρροβθά, Ποσθββα τ ν 
ἸΎΡΙΥ της ΠΟΥ νοῦ σγραϊοὰ αῇοσ Αἀδπηι: 
Ὀσϊ 1ἴ 5 Ἰητγοάισίογυ ἴο ἴπ6 Ὀπηρίηρ τπ6πὶ 
οπθ ὈΥ οπὲ ἴο Αἀδπηὶ [μδῖ ἢδ ΔΎ Ὡδηλ6 {Π6Πὶ, 
Δηᾷ [ἴ ἰ5 ἱηϊεηἀρά ἴο ἰοδὰ ὰρ ἴο {δε 5σ᾽διοπιοηξ 
παῖ {ΠΥ ννεγα ποηθ οὗἉἩ τπεϑῖ ϑυϊϊδὰ το 6 
Αἀλπιΐβ οἢϊοῦ σοπηρᾷπίοηβ. ΤΉΘΥ ννεγὸ ἔοστη- 
οἀ ΌὈΥ Οὐοά οἵ φδαγίῃ]γ πιδίοσιαὶθ; Ὀὰϊ (ἢ6 
ὑγεδίῃ οὗ Ὠϊνῖπε ἴδ μδὰ ποῖ Ὀδθη δγραιῃθά 
ἵἱπ|) {Π6Π]. 

ὁγομσδὲ δορι σο “Μἀ4ηε 10 “τε αὐδαὲ ῥὲ 
«υομΐά εαἰΐ εῥε»1] ὝΠ6 ροννοῦ οὗ βρεθῇ νναβ 
οπο οὗ ἴδΠοϑὸ σι Ὡς ἢ ἔγοιῃ ἴπ6 ἤγϑῖ ἀἸϑ!η- 
συϊςηοά πλᾶη ἔγοπι 4}} ΟἿΟΣ δπίπιαὶβ; Ὀυῖ, 845 
τεπάϊηρς ἴο τμαΐ οἰν  χοὰ σοπαϊποη ἴῃ νος 

1ῖ ννᾶ9 Οοὐ β νν}}} ἴο ρίασθ Αἄδλῃι, 'ῃ οτάοσ ἴο 
τηδίισε ἢ15 πιλθηΐδὶ ρούνεγθ, δηᾶὰ ἴο ἴδαςῇ ἢΙηὶ 
Π6 586 οὗ ἰδηριιαρο, [6 Δ1}Π1415 ἄγ Ὀγουρπῖ 
ἴο ἢπὶ [Πα Πδ πὶ ρῆϊ παπλὸ ἴπθιη. Νοιιηϑ ἅγδ 
(6 ἤγϑε δηά ϑἰπιρίεβξ οἰοηθηῖβ οὗ ἰδηριιαρο; 
δΔηα δΔηϊπλα]5, ΌὈΥ 1ΠΕΙΓ ἀρρθάγαποθ, πιονειηθηῖβ 
δΔηἋ οΥδθσ, πιοτὸ 180 ΔΩΥ ΟἴΠΟΥ ΟὈ]θςὶ5 5ρ- 
δεϑὲ παηλθϑ ἔογ {ποι ϑοῖνθϑβ. 

20. ἐῤεγφ αὐα: πο ἡομπάὰ απ ῥεΐρ γιϑεῖ Ὁ 
ῥί»!)] ὙΠΕΓΘ 15 5Β0Π16 ΟὈΒΟΙΣΓΥ ἴπ [ἴῃς οτῖρὶ- 
ηΔ] οὗ ἴΠ6 ννογάβ “δὴ πεὶρ πιεῖ ἔωγ δίπι;" 
(ΠΟΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ τθδῃ “8 ΠΕΙ͂ΡΟΓ βυϊοὰ ἴο,᾽) ΟΥ̓ 
ΓΑΊΠΟΙ ““ τιλίοπίηρ Πἰπ,᾽ 

22. δὲ γἱδ...νιαάς Ηρα «υονιαη} τ. ΤῈ 9 
Βιϊὰθ ΗΘ ΣΙ ἂν ἰπῦο ἃ ψοδῃ, ΤΠ6 
ννογὰ ΜΒΙΟἢ ὈΓΙΠΊΔΙΓΙΥ πλθδη5 ὁ Υἱ Ὁ" τηοτὸ ἦ6- 
ΠΌΘΠΕΙΥ 5 η1ῆε5 “' 5 ἀ6:" ψνῃδποθ δὴν οὗ {6. 
τ η5 δάορίεἀ ἰῃς Ρ]αϊοηὶς ταγιῃ (5ες Εα56 Ὁ. 
Ργαρ. ἔνδηξ.᾽ ΧΙΙ. 12), [παῖ πιδη δηά ννοτηδῃ 
ὙΕΙ͂ ΟΥΡΊΠΔΙΥ απηϊῖοά ἴῃ οπο Ὀοάνγ, {1 τὸ το - 
δῖου βεραγαϊθα ἔπε. ΤῊε ἔογτηδίίου οὗ ννοσηδῃ ᾿ 
ἔγοπι ἴῃ6 διάθ οὔ πίᾶὴ ἰ5 του αιιϑιίοη 
Ὠιοϑῖ πιγϑίοστιοιιϑ: Ὀὰΐϊ ἴς ἴδΆσΠ65 ὙΟΥῪ ἔΟΥΟΙΟΙΪΥ 
δηά δοδι τ }}Υ {πὸ ἀυγ οὗὁὨἨ Οηδ 5ὸχ ἰονναγάϑς 
{Π6 οἴου, δπά {Ππ6 οοϑα γι! οηϑηῖρ Ὀαίνσθεη 
{πόπὶ, 50 τηαϊ ποῖ γ 5μοι]ά ἀδϑρίβο οσὐἁ ἱγοδὲ 
ΜΠ ἀπκιπάμοθς [πε οἴπετ. Τῆαΐ γοβροςῖ ἔῸσ 
[6 ψεά ΚΟΥ 56Χ, ὙΠ] ἢ ννὸ σοίοοπι ἃ πδγκ οὗ 
{πὲ ΒΙρβοϑὶ γεβησπλεηῖ, ἰ5 ἰδυρηϊ ὈΥ 1Π6 ΥΟΥΥ͂ 
αςῖ οὗ οσγοαίοη 845 γοοογάθα ἴῃ 1ῃ6 θαυ] θοῖ χ- 
ἰδίῃ τοοογά. ὙΠῸ Νὸνν Ὑοϑίαμαθηϊ [6115 5 
[δῖ πλαττίαρο 15 ἃ ἴγρε οὗ {6 ιιηΐοη οὗ (τίσι 
δηὰ Ηἰς ΟΒυγοῃ; δηά [Π6 ἔδίμους μοὶ τῃαϊ 
[8ὲ Τογπιδίοῃ οὗ ἔνς ἔγοπι ἴῃ βἰάθ οὗ Αἀδπὶ 
τγριποαὰ [86 ἔοιχῃδίίου οὗ ἴπ6 μυχοῦ ἔτοπι 
16 5ιἰάθ οὗ τπὸ δανίουῦ. Ὑη6 νυδίοσ δπὰ 
ὈϊΪοοά ννῃϊςῖ βοννοὰ τοπν {πὶ δἀθ ννογα μοὶὰ 
[Π6 θη ἴο 5: ΚΏΙΕΥ Ὀαρίίσπι, [π6 οἴοσ ἴο Ὀεϊοηνς 
ἴο ἴΠ6 ΟἾΠΟΥ στοαῖ ϑασγαπηθηΐ, Ὀοῖἢ νναῖου δπά 
Ὀϊοοὰ οἰθδηβίπρ ΤῸΠιὶ δίῃ δηά πιακίηρ (δ 
ΟὨΒυγοἢ δοςορίδο!ς ἴο σοά. 

28. ἥδονιαπ, ὀεοσισε σρὸ «υα, ἰαξεη οἱ φῇ 

“ει Οὐοε. εἢ 
8. 



Υ, 24,25} ΔΟΕΝΈΕΘ15. 1. 

ἤρα. 24. ΕἼ Βεγείοσε 5118}} ἃ πιῆ ἰεανε 25 Απά {πεὲὺ σψγετε δοιὴ πακδά, τῇ8 
ἔνια, ἢ5 το Γ δηὰ ἢϊ5 τῃοΐπεῖ, ἀπὰ 5}4]} πη|δὶ πὰ ἢϊ8 νν»ῖΐδ, δἀπὰ νγεῦα ποῖ ἃ- 
τ οἴεᾶνε ππῖο ᾿ΐδ ννῖξε : δηά τῆν 5.811 δα β5ῃδπιοά, 
ὉΣ Σ 3. ρῃς ἢε5ἢ. 

παη] Ἡεῦτεν “[Ξἤ5Π4 Ὀδοδιιϑε 806 νγ5 ἴδ Κϑθη 
ουἵ οἵ [5. Ηξεπος ΤΔΠΥ͂ ἢᾶνο ἀτριιθά {παῖ 
Ἠεῦγενη πιισὲ ἤδνε θθθπ {πὲ ρυγητνθ Δπ- 
ξυλξο, ὙΠ βάτηθ, οὗ σοιγϑο, ἰ5 ᾿ηξογγοα ἔγοηι 
ΟἴμεΙ Ππδπηδβ, 485 ἔνθ, Οδίπ, Αδεὶ, ἄς,, 4}} 
δλυῖηρ ἀρργορτιαῖθ βρη βοδησο ἰῃ Ηδθῦγενν. 
ΤῊδ Αυσιιπηθηΐ 15. ἱποοποιδῖνο, θθοδι56 ἴἴ 15 
46 ροβϑιὉ]ς ἴο ἴγδηϑὶαῖο πᾶτηδ5 τῸπὶ οπ6 ἰδῃ- 
συλρο ᾿ηἴο Δηοῖ οΥ, δης ἴο τοίη ἴΠ6 τηθδηΐηρ 
ν ςἢ ἴθοϑ6 πδσηθ5 ῃδὰ ἴῃ {πεῖς οὐ ρῖπ Δ] (ΟΠρΡΊ6. 

ΝΟΌΤΕ Α οἡ (ἬΗΑΡ. 11. ν. 7. 

24. Τρεγεζόγε, ἄς. ὙΤἬΉθ56 τᾶ ἢᾶνο Ὀδδη 
(ἢς ννογάβ οἵ Αὐάδλπι, οὐ οὗ ἴπ6 ἱπϑρίγθα ἢ5- 
ἴοτῖδη. Μαίί. χῖχ. ς 566ΠῚ5 ἴο τοίου [ἢθπὶ ἴο {6 
Ιαϊίεγ, ννῖοἢ 4190 15 1ἴΠ6 ποῦ ἡδίαγαὶ ἰηἴους 
Ργεϊαιϊίοη, ὙΠΘη ἴοο ΠΟΥ ἢᾶνθ πιοῦο οὔ- 
νἹΟ ΒΥ τμαῖ Τλῖνίπο δ ΠΟΥ ννῃϊοἢ οὐν Πνοτά 
50 ΘΠ ΡΠΔΙΟΔΙΥ ἀϑοσῖθε5 ἴο πο. δυςῇ ἴηςῖ- 
ἀδηΐδὶ γειηδυκβ ἃτῸ ποῖ ᾿ΠΟΟΠΊΠΊΟΠ ἴῃ ϑοτὶρ- 
ἴυγο; 506 ῸΓ ᾿ηδΐληςε ςἢ, χχχὶϊ. 22. 

ΟΝ ΤἸΗΕ ἹΜΜΕΡΙΑΤῈ ΟΙἸΕΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΡΕΙΜΙΤΊΨΝΕ 
ὥΤΑΤΕ ΟΕ ΜΑΝ. 

ΟΝ (δὲ χυοδίίοπ οἵ τηδηΐβ ἀϊγοςϊ σγεδίίοη ἴῃ 
ἀἠπεποϊοη ἴο ἴῃς Ὠγροιπεβὶβ οὗ ἀδνοϊορηηοηῖ, 
ἃπά οἢ ἢ]5 ογρῖπαὶ ροϑιϊίοη ἃ5 ἃ οἷν} χοὰ 
δεῖης, ποῖ ἃ5 ἃ νυ] Ὀαγθαγίδη, ννῈ ΠΊΔΥ τὸ- 
παγκ, τσὶ, 11 ἰ5 δάπιτ δα ἄνθη Ὁγ ἴΠ6 Ππεοογὶϑῖϑ 
ἰπεπιβεῖνεβ, 1π21 ἴῃ ἴμ6 ργεβοηΐ οἴδίε οὔ ἴπ6 
ἐν!άδησε {86 τοσογάβ Ὀσμθδῖἢ 186 σαγτ ἢ 5 βυσίδοα 
ξἰτὸ ΠῸ σι ρρογξ ἴο {86 Ὠγροίῃοϑβίβ {Πα ὄνυοσν 
βρθζιθα ΚΣΤῈΜ Οὐἱϊ οὗ Θοπὶθ ϑρθοίθϑ 1655 ρεῖ - 
[πεῖ Βεΐοσε ἴἴ. Τμετα 15 ποῖ 8η ἀπΌγοϊεη οἤδίῃ 
οἱ σοηπυἴγ. Αἴ ΠΊ65, πονν δηά κἴγδηρε ἔΟΥΠῚ5 
ΒΙἀάδΠ]Υ ἀρροᾶγ ὕροη ἴδε βίδρο οὗ ᾿1ξδ, νυ ἢ πὸ 
ῬΓΕΥΟΙ.5 ᾿ΠΕΪπιδίοη οὗἁὨ τΠοΙΓ σοϊηΐηρ. 2πάϊγ, 
ἴῃ ἴβοθα οσθαΐιγεβ, ἱπ ν ςἢ ἰηϑδιϊηοϊς 566 ΠῚ5 
πιοξὶ ΠΠΪγ ἀενοϊοροά, ἰξ 15. ἱπηρόβϑῖθὶς τηαῖ κἰ 
5Π00}4 μανὲ σγουσῃ ὈΥ οὐ] ἰνδίίοη ἀπά 5ι6- 
Οπαῖγο ἱπμοπίδποθ. [ἢ ἼῸ ΔηἰπΊΔ] 15 ἰξ τΟσα 
Οὔθογυδθ]Ὲ (ἤδη ἰπ {86 66: Ὀαϊ ἴῃς ννογκίηρ 
ὕδδ Οἢ]Υ μᾶς (ἢ τεπιαγκδῦϊθ ἱπβεϊποὶ οὗ θυ 4- 
ἸΠξ Δπ4 ΒΟΠΕΥ -ΠΔ ΚῚΠΡ 50 ρΘΟΌΪΑΓ ἴο [ἴ5 τᾶς: 
Ι' ἀθθ5. ποῖ ἱημοῦῖς (ῃαῖ ἰησεϊηςϊ ἸῸΠῚ 115 ρᾶ- 
ΤΕΙῖ5, ἔῸΓ πειῖῃοσ [Πε ἄγοης ποὺ πὸ τα Ἀαδεὶ νϑὶ. 
δυ1Π45 οὐ νγοσκβ, ἰξ ἀοεβ ποῖ μαπά ἰξ ἀόνγῃ ἴο 
"5 ροδίο ΠΥ, ἔῸΓ 56] 15 δἴογιεα δηὰ ςἢ]]ά- 
ἰεα δῖγ ᾿αγννίη ἢα5 ποῖ βυςςεοάσά ἴῃ τὸ- 
δ γπκ το της ἀγζυιπιθπῖ. τάν, ΕΟἰνη!ζαιίοπ, 
ἃς [ὯΓ ἃ5 81] ἐχρετίθποθ βΌΘβ, ἢδ5 αἰννᾶγβ Ὀθθη 
ἰκαπιοὰ ἔτγοπι ϑἱβουϊ. Νὼὸ δχίγοηευ θαγθα- 
ΤΌΙ5 ὩΔίΊΟη ἢ45 ἐνοσ γεῖ Ὀεδη ἐομπά σάρϑ0]ς οὗὨ 
ἹπηΙ την εἰν] Ζαῖίοπ. Ἐ εἰγορτεϑϑίοη 15 γὰρ, 
δυϊ ρτόρτεθθ ἀπίκποινη, {Π] τ Ηγϑῖ βίερϑ ἢᾶνθ 
ὅκει ἰδυσῖ. (8εε ΑΌρ. ὙνΒαδίοϊγ, ᾿Οπξίη 
οἵ ΟἸνΠ]!χαϊίοη,᾽ [6 ἀγριπιοηξ οὗ νης Πᾶ5 
ποῖ Βδεη τεδιϊοὰ Ὁγ δῖγ [οἣπ Πύθθοςκ, ὁ Ρτο- 
ιθδίοῆς Μίδη.᾽ Βοῖῃ ἤν Ὀδθθη ΔΟΪΥ τονίοννοά 
ὃν τῇς Πυκε οὗ ΑΥΡΥ], “Ρηπιοναὶ Μαπη}. 
Μοτθονεσ, αἰπιοσὶ 411 θαγθάσοιβ γάσϑβ, ἴξ ποῖ 
ὙΒῸΪΥ πους ἰταάτίοη, 6 εν {ΠοπΊβεϊν 5 
ἴο πᾶνε Ὀδεῦ οποθ ἰπ ἃ πῖογε οἰν}} }χοα 5ἰδῖα, 
ἴο ἔνθ σοπη ἔτοπὶ ἃ πιογὸ ἕανουγοα ἰδηά, ἴο 
ἴῶνο ἀξεοοηάοά ἔγοτη δησοϑίουβ Ποσὸ ΟΠ] ἢϊ- 
αιαὶ δηὰ ρυνετῆι 1μᾶπ Ἐμεηηϑεῖγεβ, 41}]γ, 

ΤΒουρὴ ἃ Πᾶς Ὀδθη δϑϑοσίοα ἱϊπουΐ ΔηΥ 
Ρίοοῦ (δαὶῖ πιᾶη, νΠῈΠ Φ͵ΥΘΔΓΥ ἀδρεπεογαῖθ, 
τενοτίβ ἴο ἴΠ6 {ΥὦᾧὉγ}ὲ οὗἩἉ {Π6 τλοηΚΕΥ, υι5ῖ 45 40- 
τηοϑισαῖοα δηϊπια]5 γενοσῖ το τπ6 νὰ ἴγρο; 
γεῖ {Π6Ὸ ΔηδΙοΟΡΎ 15 ἱπηρετγίεςϊ δηὰ υππίσγιιθ Μίδη 
ππηάοιδιεδαϊγ, ἀραγὶ ἔτοπὶ ΘπΠ ΟὈ] πρὶ ̓ πΠπδηςα5, 
ἀοροπογαῖθϑ, δηά, Ἰοσῖηρ τλοσο ἀηὰ τποῖὸ οὗ [Π6 
ἱπιᾶρὸ οὗ ἢϊ5 Μδκουῦ, Ὀδοοπλδ5 τλοσὸ ΟἸΟΘΟΙΥ 89- 
βιπηαϊοὰ ἴο [86 Ὀτιΐε στελίίοη, τἢῈ φαστῃ]γῦ 
παῖ γα οὐοσρουγοσίηρ ἴῃ6 βρίπυα]. Βυῖ ἴδδῖ 
[Π|5 15 ποῖ πδίυγαὶ ἴο ἢϊπὶ ἰ5 βῆθυνῃ ὉΥ ἰῃ6 
ξαςῖ, τῃδῖ, ὑπάθγ δυο ἢ σομά! οη5 οὗ ἀθρθηθ- 
ΓΑΟΥ͂, ἴδε τᾶςθ φυτά Ὀδσοπιεβ δηΐου ]εά, 
δηά αἵ ἰεηρὶῃ ἀϊθ5 ουΐ; ννῆογεδϑ [Π6 ἀοτηδϑβῖ!- 
σδίθα δηϊπηδὶ, ΏΙΟὮ τονοτίβ ἴο {πῸ ἴγρε οὗ 
186 νυἱὰ δῃηΐηλδὶ, ἱπϑιοδὰ οὗ ἔδάϊηρ ἀὐνᾶγ, Ὀ6- 
σοιηθϑ ΟἿΪΥ {6 τοτὲ ρονγεσῆιὶ ἀπά ἴΠεῸ τλογα 
μόνος ΤηῈ νὰ οἴαῖο 15 πδίῃυγαὶ ἴο {ῃ8 
τυ ΐοβ, Ὀὰζ [Π6 οἰν! 26 ἃ 15 παζιγαὶ ἴο πιδῃ. 
Ενϑη 1 τὴ6 οΟἴΠΕΥ ραγίβ οὗ ἴπ6 [αι πίδη 

ΒΥΡοίμεβι5 εσ ἀδηλοηβίγδθϊθ, {ΠΟ 15 ποῖ ἃ 
γεβίρε οὗ ονίάοηςθ [ῃδῖ ΠΕΙῸ οΥΟσ οχ ϑέθα ΔΗΥ͂ 
Ὀδαϑὲ ἱηϊοπηρθάϊαῖο δεΐννεθη ἅρὲβ δηὰ τηθη. 
ΑΡδϑβ ίοο ἃΓ6 ὈΥ̓͂ ΠΟ Ιγ64η5 ἴΠ6 πρατοϑί ἴο 115 
ἴῃ ἱπίε! ]ρθηοθ ΟΥ̓́ΠΊΟΓΔΙ 5656 ΟΥ̓ ἴὴ {πεῖς ἐοοὰ 
δηά οἵμος μαθιῖῖθ. [τ «α'ϑὸ ἀξδβοσνεβ ἴο Ὀε 
Ὀογηθ ἴῃ πιά, ἴῃδὲ ὄνθη 1 1 σου]ὰ Ὀ6 τηδάθ 
ΡῬγοῦδθϊο (παΐ πλᾶπ 15 ΟΠΙΥ Δ ἱπιργονθὰ δρβ, 
ὯῸ ΡΒ γϑίο!οριςσδὶ τϑᾶϑοῃ οδπ ἴοιοἢ {Π6 4ι165- 
τοη, ψ ΠΟΙ Οοά ἐϊὰ ποξὲ ν ἤθη {πὸ ἴπὰ- 
ργονδπιθηῖ γοδοῃοά [15 Τρ ροϊηΐϊ, Ὀγθδῖμο ᾿ηΐο 
ἢϊπὶ “4 ᾿ἰνίπρ 5οι].,᾽) ἃ ϑριϊζ “νι ἢ ροοίῃ 
ὑρνναγὰ," θη ὈΟΟΠΥ [16 σραθε8. Τὴϊ5 δ 
Ιοαδὲ νψουϊὰ ἤαᾶνθ Ἴοηδι{πἰοὰ Αὐἀδηλ ἃ πὸνν 
στθδίυγο, δηὰ ἴπ6 ἐοιπίαιη πεδὰ οὗ ἃ πϑνν τᾶςθ, 

Οη ἴἢς ἀεγναϊίίοη οὗ πηδηκιηὰ ἤτῸπὶ ἃ 
βίπρία ρδὶγ, 5656 Ρ.ςΠαγά 5 " ΡΉγοιςαὶ Ηἰϑῖ. οὗ 
Μαῃκὶπά,᾽ Βυπδοη, " ΡὨΏΠοΟΘΟΡΩΥ οὗ ἴΠηϊνογϑδὶ 
Ἡ]βίοτγ, ϑιηιγίῃ, “πΠΠΥ οὗ τὲ Ηυπιδῃ 
Καςο, Οὐιαϊγεξαρεθ, “1 πέ ἀς [ἰἐβρόοα 
Ηυπιαίης,᾽ ὅτε. 



44 ΘΕΝΕΘ15. ΠΠΙ. ἐξ 

ΓΟΗΑΡΤΈΝΒΝ ΠΠ. 4 “Απά τε βεγρεπῖ 84 υπῖο τῆς 75 Οου. τι 

τ 7Αε φενῥενεᾷ αεείσείλ. Ετό. 6. δήανς «δανιθς. γχοτήλη, Ὑ 6 5}4}} ποῖ 8 γοὶν ἀἱο: : Τία. α. 

Ὑμ ΤΜ ὁ ὲ ἀΡΓαίσιλ, ὕπέπι., χὰ 10 ς Εογ αοἀά ἀοτἢ Κπονν τμαῖ ἴῃ τῆς ἡ 
σένρῥερι ἐς εμγοσά, τεὸ 7.26 3γοριεξξεα τορι, τό ἘΞ ΤΣ 
71: ρινεἰεδνεδνεί οΥ πιανδἰπά, αἱ ΤΑοὶν βρὲ ΟΔΥ γε εατ τπεγεοί, ἴΠῈπ ὙΟῸΓ Ἐγεϑ 
εἰοίλίησ. 41 7 ἀεὶ εασέϊπρ' οεέ οὐ ῥαγαΐζιτε. “ἢ8}] 6 ορεπαά, λῃά γε 402} 6 ἃς 

ΟΥΝ τῆς βεγρεηΐ νγὰ8 πιογε δι ὃ- 
(ὦ τῆῇδλῃ δὴν δεδεὶ οὗ τῆς δεϊά 

Ὡς τῆς ΠΟΚῸ (σοά Παἀ πιαάθΘ. Αμὰά 

σοάβ, Κπονίηρ; ροοά ἂπά εν]]. 
6 Ἀπά ψῇεη πε ννοπιᾶη βανν παῖ 

τῃε ἴγεα τας ροοά ἔογ ἔοοά, ἀπά τῇῖ 
᾿Ὴες. 6 544 υπῖο τε ννοπιδη, ᾿Ὗ 8684, μαῖ ἰξ τᾶς ᾿ρ᾽εαϑαῃῖ ἴο τῇθ δγθβ, δηὰ « 'ἢεν. 
7 ἐπ, δέ- πὸ : ἢ 5 ἷξε σε. 
ἑνός, ἅρε. ΟΟἀ 5414, Ὑαε 51|8}} ηοῖ εαὶ οὗ ὄνεῦγ ἴγεε ἴο ὃς ἀεβίγεά το πιᾶκε ομέ νγῖδ86, 

τςε οὔ τῆε ραγάεη ὁ δῆὴ6 ἴοοκ οὗ τῆς ἔτι τῇογθοῦ, διά ΠΕΊΕΊΗΣ 

2 Απὰᾶά τῆο ψοπλδηῃ 5414 πο ἴῃ6 
᾿ 26. 

ἀϊά δαῖ, ἀπά ρᾶνε αἷθο απο πεῖ ἢυδ5- χα Ὑἰπν, 5. 
βεῦρεηῖ, ἦε πιὰὺ εαϊ. οἔ τῆς ἔγυϊτ οὗ 
τῃς ἴγεεβ οἵ τῆς ραγάβῃη " 

4 Βαϊ οἴ τε ἔγαϊξ οἵ τῆς ἴγεε νυ] ἢ 
ἐς ἴὰ τῆε τηϊάϑε οὔ τῃε ραγάεη, (σοά Πδῖὴ 
βαϊά, Ὗα 5}.4}} ποῖ εατ οὔ ἴἴ, πειῖῃοΓ 
8.4} γε τους τ, 65ῖ γα ἀϊα. 

δαπά νυ μοῦ; δηά ἢδ ἀϊά εδῖ. Ἔ 
7 Απά τῃε6 εγεβ οἵ τῆεπὶ Ὀοῖῇ 

ννεγε ορεπεά, απά τε Κηὸνν τῆδῖ 
ΠΟΥ τύεγὸ πακοά; δηά τῆεΥ ϑενγεά ἢρ 
ἰεανεβ5 τορεῖδεῖ, δηὰ τηδλάθ τῃεηλβεὶν 68 
ἔΔΡΓΟΊ5. 

τ τ, 

Πηλρ. 11:1. Μοτυ ἐδε “εγβεη] “" ΑἸπιοϑβέ 
(γουρῃους (Π6 Εδϑὶ ἴῃ6 ϑεγρεηΐ ννὰϑ υϑε 85 
Δ οὐ δίοπι οὗ {86 ον] ργης!ρ]6, ΚΠ σοῖς, δά 
ἢ. 1.: Ὀυΐϊ Καϊϊσοῖ Πιπιϑοὶῖ, Τυςἢ δηά οἵ οῖβ 
ἄδην {παῖ {πὸ εν] βρί ϊ 15 ἴο Ὀ6 υπάετοϊοοά 
ἴῃ ἴΠ]|5 παγταῖϊνα οἵ Οεηῃθϑὶβ. Ὑεῖ ποῖ οἡἱγ 
ἀϊὰ {1π6 Εϑῖ ἴῃ ρεπογαὶ ἰοοῖς οἡ (Π6 βογρεηΐ 85 
ΔΠ ΘΙ ὈΪ πὶ οὗ ἴῃς βρι γϊ οὗ ὅν], Ὀὰῖ [Π6 ϑαυ]οϑῖ 
γᾷςε5 οὗ [ον δῆ οὐ ΟΠ υβιῖαπ ᾿πτογργείδι!οη8 
ΑἸ] ροϊηξ ἴο {π|5. ΤῊἼΘ ον] Οἱθ 15 σοῃϑίδηΕ! 
“αἰ οὰ Ὁγ {Π6 1605. “τῆς οἰά 5εγροηῖ," Ηαη- 
παεῤασὐ ῥᾳξάαώγεομ! (50. αἷβδο ἴῃ θν. ΧΙΪ, 9. 
ἐἢδι οἱά 5εγροπὶ τ86 ἀθν}}). [ἡ Δ ιβα. 11. 
24, 6 τοδὰ, “" ΒΚ πὸ ξῆνγ οὗ {π6 ἀδν!) ἀφίῃ 
δηϊογοὰ ἱπῖο [6 νου]. Οὐ 1, οτὰ Ηἰπηϑεὶ ἢ 
58 γγ5, “16 [ΘΝ] ννὰ5 [ἢ6 τυ γογῸσ οὐ τῆδη 
ἔτοπι ἴπὸ Ὀορίπηϊηρ" ([ο0ἢ. νι. 44). ΜΝοη 
Βοβίθη οὔϑεογνοϑ παῖ “"(Π6 ρεγνδάϊηρ [6Θνν]5ἢ 
γἱονν 15 [6 πηοϑὲ οὈνίοι!5, δοςογάϊηρ ἴο ννῃιςἢ 
(ἢ6 βογροηΐ ἰ5 σοηϑιάθγεα 45 δαίδη; δηᾷ (ἢς 
δτοδλίοδί σου βγτηδίίοη οὗ βυσῃ ἃπ ἱπῖεγργοῖδ-: 
το ἰ5 [Π6 νΟΥῪ βΈΠΟΓΑΙ ἀρτοοιεηΐ οὗ [ἢ6 Α5)- 
δἴϊς τὰγῖῃς" (Δα ἢ. 1.). ϑοπὶθ βανε (πουρῆῖ 
(Πα πο 5ογρεηΐ δρροαγεά, Ὀϊξ οηἱγ τῃαΐ 6ν}} 
Οηδ, ΠΟ ἰ5 οδ᾽ θὰ ἴμθ ϑογροηῖ; Ὀὰΐ ἴπθη ἢδ 
σου]ά ποῖ μᾶνε θδθη ϑαϊὰ ἴο ΡῈ “" πιοῦθ δι 0116 
1Πδη 41} {πΠ6 Ὀεδϑῖβ οὗ ἴπε Ποϊὰ." ὙΠῸ τϑδϑοη 
ΜΜῊΥ ϑαΐδη ἴοοκ {ῃ6 ἔοιπῃ οὗ ἃ θεδϑὶ σεπιδυκο 
ΑΌΪῈ ἔογ 115 δι Ὁ] ΕΥ̓ τὰ μάνα Ὀδεη, {Ππᾶΐ 50 
Εν τῖρῃξ Ὀ6 {Π6 1655 ὕροὴ Ποῦ ριαγτά. Νοὸνν 
ἂ5 5ὴ6 ννὰ5 ἴο 8} οσγεδίίοῃ, 5816 τΊΔῪ ποῖ πᾶνθ 
ὈΘΘη 5ΌΓριϑοα αἵ βρεθοὴ ἴῃ δὴ δηϊπιδὶ νυ ἢἰς ἢ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΙΥ Ῥοβϑοβϑθα δἰπιοσὶ Πυιπιδὴ ϑαρας!γ. 

ΕἸῚ νϑβϑεὶ, βιϊοϑὶ ἱτπὴρ οὗ ταυά... ᾿ 
Ὁ ΒΥ ἴῃ (Π6 νΥῊ]Ὺ 5ηᾶκα 
Ὑν Ββαΐδνυου 5] εἰ ρἢϊ5 ηοηε νου] ϑυβρίοϊου τλΔΥΚ, 
Α5 ἔτοῸπὶ ἢϊ5 νὴ ἀπά παἴυσγε βυ Ὁ ο Υ 
Ῥγοςθδάϊηρ, νυ ςἢ ἴῃ οἴ πον Ὀοδϑῖβ οὐϑοσνοά 
ουδὲ περμξ Ὀερεὶ οὗ ἀϊαθο]ς ροννοῦ, 
Ἀςῖϊνε νη Ὀεγοηά ἴῃ6 5εηϑα οὗ Ὀγιιΐθ. 

“Ῥαγδαϊϑε 1, οϑῖ,᾿ 1Χ. ο1. 

5. Οοά 4οἱδ ἀποαυ]ὴ “ὮΏς [επηρῖοσ σορτὸ- 
8ϑ6ηΐ5 Οοά 85 δηνίοιϑβ οὗ Η15 σγεδίυγοβ᾽ ἤαρρὶ- 
Π655, ἴῃ 6 ΟΥΑΙΠΑΓΥ δυρροϑίίοη οὗ ἔ2]56 τε! ρίοη 
πὰ ππθοϊοῦ, ὙΠ6η ἣδ βιιρροϑίβ ἴοὸ ἔνς τῇ 6 
ἄσϑῖγο οὗ ςοϊξεκάθροηάδφηςθ, ἰΠδῖ νυν] ςἢ 5 ἴῃ ἕαςε 
1ὴς οτρίπ οὗ 41] σῖπ, {πΠ6 βίνιπηρ υρ οὗ ἀερεπα- 
ἐποθ οἡ Οοά, δηά ἴδε ϑϑεκίηρ ΙῸΓ ΡΟΥΝΕΥ, 
νυἱϑάομι, ΠαρΡΙΠ655 ἴῃ 561}, 

4: φο] ΟΥ πῖογὲ ὈΓΟΌΔΟΪΥ, “85 Οοά." 
ΤΠΟ ρῥίυγαὶ ννογά ΕἸ ορίν»ι οἴαπάβ δ {Ππ|ὲ5 ῸΓ 
ἔλϊϑε βοάς, δἱ {ἰπ|65 ἴῸγ δηροῖσ, Ὀὰϊ τλοϑῖ σοπλ- 
ΤΊΟΠΪΥ ἔογ ἴῃ6 ομε ἴσῃς Οοά. 

ἀποαυΐησ φοοώ απὦ οὐ] Ἡανίῃρ ἃ οἶθαγ 
ὑπάοτϑίαπάϊηρ οἵ 41] στθδῖ πλογαὶ αιιεβίϊοηθ; 
ποῖ ἧκὸ σμηάγθη, Ὀμΐ κ ἴῃοθα οἱ [}} ἃρθ, 
ὙΠῸ “ΟΥ̓ γδάϑοῃ οὗἉἨ ι.586 πάνθ {ΠΕ 56 565 ἐχ- 
εὐοϊβοα ἴο ἀΐβοογῃ Ὀοΐῃ βοοά δπὰ εν}}" (Ηξςδ. 
γΥ. 14). ὙΠῚ5 ννὰ5 ἴῃ6 δογρθηϊ 8 ργΟΤΉϊΘ6, 
του Π6 Κπὸνν παῖ ἴῃ6 γοϑυϊὶ νου]ὰ Ὀς 
ΤΟΔΙΪΥ ἃ κηον]εάρο οὗ δον} τπγουσὶι (ῃς ρογ- 
ψογϑίοη οὗ [ΠΕῸῚΓ ον ΜΜ1} δηά τΠδῖγ ον 1] 
Ἄοδοῖςο. 

Θ. 10 »ιαξε οπό αυἰ.6] (ὐοϑβθηϊι5 δηὰ οἴ ΟΙΒ, 
δοσ {πὸ 1ΧΧ. δηὰ Νιιϊραῖε, τοπάοσ 29 ἠοοῖ 
ῥοῦ. 

7. εῤό ρει Οὗ ἐδοηι δοΐ ῥ᾽ «αὐτὸ οροπεά, ὅς. 
(ἼΠΕΙΓ ογο5 ϑνΕΙῈ ΤΓΌΪΥ Οροηδα 45 ἴΠ6 βδογρθηΐ 
μιὰ ῥχοιγ θεά ἴπεπὶ, Ὀϊὲ ΟὨΪΥ ἴο 566 1ῃδῖ ἰη 
(Π6 τηουηθηΐ Ὑν θη ἴΠπΠῸῪ ἀοραγῖθα ἔτοσα Οοὰ 
(ΠΟΥ ὈΘΟΣΠΊΘ 5ἰανεβ οὗ ἴῃς ἤσϑῃ, {παὶ {πΠ6 ἴτθε- 
νυν} πὰ ἱπάθρεπάδηςς οἵ Οοά, ἀπὰ Κποννης 
(86 ξοοά δηὰ [δ δν]], ἀθ  νουβ τποπὶ αρ το [86 
Ῥοννεῦ οἵ εν]. Μδῃ, ψῆο μιδὰ ἢ15 ρ]ογίουϑ 
ἀεβέηγ Ὀοΐοτο δϊπὶ οὗ Ὀεσοπληρ ὈΥ πιοδηβ οὗ 
[Π6 Κπον]θάρο ἀπά ἰονε οἵ Οοά, απὰ Ὀγ οὔε- 
ἄϊεποο, 16 ἔγθε Ἰογά οὗ ἴῃ ννου]ά, σθαϑθβ, ὉῪ 
ἀϊϑορσθάϊεποθ, ἴο Ὀ6 τηδᾶβίογ οὗ Ὠϊπιβεὶξ. "Ὁ. (0. 
 οη Οεοτίδςῃ, "οπιπιοηΐ.᾽ δὰ ἢ. ].). 
ἤκ ἑαυ (ΔοἸϑιυθ, Τυςῇ, πὰ Οεθο- 

᾿ 105, μᾶνὸ ἀου τοῦ νεῖ γ {π15 νν 85 ἴῃς ΕἸσιι5 

ἐἀζιρε 79 
ει γώμόρω 



Υ. 8-ς.] 

8 Αηά {πεν Ὠεαγά τῆε νοῖςε οὗ τε 
Ικὺ οά νναϊκίῃηρ ἴῃ τε ραγάδη ἴῃ 
ἴὰε 'οοοὶ οὗ τὴε ἀδγ: δηὰ Αάδπλ δπά 
5 ψις πιά τῇδτηβεῖνεβ ἔτοιῃ τῆς ρῥτε- 
δεηςε οἵ τὴς ΓΟΚΡ (ὐοά δηιοηρβὶ τῃς 
ττοε5 οὗ τῆς σατγάξη. 
9 Απά τῆς οκ (σά «Δ]|]εἀ υπῖο 

Αάλπι, διὰ βα!ὰ ππῖο ἢϊπι. ΝΥ εγε αγέ 
του 

1ὸ Απάᾶ ἢς 5αἱά, 1 Βεαγά τῇγ νοῖςε 
ἰη τῇς ραγάεη, ἀπὰ 1 νναβ δἴγαϊά, δ6- 
οιϑε 1 τὐας πακεά ; δηά 1 ἢϊά τῃγϑε]ξ, 

1 Αμαὰ ἢς 5414, Ν᾽ Πο τοϊά τῇδε τἢδϊ 
τῆου τονὲ πλκοὰ ἡ Ηδϑι τποὺ εδῖεη 
οὗ τῇς ἴγεθ, ψῆσεγεοῦ 1 οσομηπηδηάεα 
{δες ταῦ του 5ῃουϊάςϑβι ἠοῖ εατὺ 

(απο οὗ 1 Ἰππέδιι5, συρροβίηρ ἴἃ ἴο πᾶνε Ὀθθῃ 
(δε ἥιωα Ραγαάδιίσεα; Ὀυΐϊ ἴῃ6 ννογὰ 15 τῃδῖ 
υσαὶ [του Βου δογιρίαγο ἔοσγ ἴῃ6 νν6}} Κπόνίη 
ἢξ ἴτε (5εὲ Ἀαεάϊξεῦ ἴῃ 65. “1,6χ.᾽ Ρ. 1490). 

8. ἐἐε τῇοῖτε οΥΓ ῥέε ΤῸ Οοἢ] Τῆς 
Ὑ οἷς οἵἩ 115 Πἰσίουν οὐ {πὲ σγοδίίοη δηὰ {ΠῸ 
Β]] 5 ἢ] οὔ [μθ56 ἀπιμγοροπιοσρῆϊς γοργθθθη- 
ἰλϊίοπα, ΤῊς Ογεαδῖΐοσ 15 βΒροκθη οὗ 85 1 σοὴῃ- 
5 Πης ἀρουτ ἼΠ 6 ξοττηδίίοη οὗ πιδῃ ([. 26), 85 
τεβοςη οα ἴῃ6 τϑϑ! οὗ Η5 οτοαϊίοπ, δηὰ 
ἐκεϊληπρς ᾿ξ 4}} νεσῪ ψοοὰ (1. 31), 85 σγϑϑϊπε 
ἴτοπι Ηἰ5 ψότκ (1. 2), 45 ρ᾽δητπε ἃ ζατάθη 
ἴον Αὐληὶ ([. 8), ὈΠΠΠζίπρ ἴῃ6 Δπ1π|815 ἴο Πἰπὶ 
ἴο πᾶπιδ {ῃ6πὴ (11. 19), δὴ ὈυΠαϊηρ ὰρ τδ6 
τ οὗ Αάλπγ ἱπῖο ἃ ννοπιᾶπ, ἂπὰ Ὀγπρίηρς ΠΟΥ 
ἴ0 Αἀλπὶ ἴο δ6 ἢἰΞ Ὀγιάδθ (11. 22). Ηδστε ἀραὶη 
Αἀλπὶ ποατβ Ηΐς νοῖοθ 8ἃ5 οὗ οἠβ ννδϊ κίηρ ἴῃ 
πε χαγάθῃη ἴῃ 1π6 ςοο] οὗ {πε ἀαγ. ΑἹ] ἢ ϊ5 
(ΟΓΓεβροτ 8. ννο}] νΠΠ 1Π6 5 ΠΊρ]6 δηα οἢ]]ά-- 
ἴκε οδαγαςίου οὗ [6 δαγὶῪ ροτγίίοπβ οὗ Οδθπο- 
5.5, Τῇ Οτεδῖ Ἐδίμεσ, [ἤγουβῇ Ηἰ5 ἱπδριγοά 
ΜΟΙ, 15 ἃ5 ἴξ ᾿νοῦ τοδοδίηρς Ηἰσ5 σμ!Π]άγσοη, ἴῃ 
ἴδε ἱπίδηςν οὗἩ 1ΠΕΙ͂Γ γάςθ, ΟΥ̓ πιδᾶη9 οὗ 5016 
ἰλησίαᾶσο, ἃπαὰὶ ἴῃ 5: ΠΊΡ]Ο ἰεβθοπθ. Ομ κοῖος ἢδ5 
ἶκτὸ "ὙΠΟ νος οὗ πὸ ΔΓ ογά οὔ τῆς 10 Ἀ}." 
[15 Ὁγ τῆϊς πᾶπις, “τῆς ΔΝογά οὔ {πε 1.0 Β},᾽" 
ἰδαῖ τ[)6 Ταγριτβ ΚΟΠΟΤΑΪΥ ραγαρῆγαςα {Π6 
πληῖῈ οὗ [πὸ Δίοσι ΗἸΡ, πιοτὸ ἐβρεςιδ!ν πῃ 
ἴλοθο ράϑεᾶσος ΨΥ ΒΕΓ ἰ5 τοσογάοα δηγτῆίης ἴκ6 
ἃ νϑῖδ] 6 ΟΥ 55 Π 51 016 τοργεϑεπίδιίοη οὔ Ηἰβ Μ- 
ἘΠῚ. Τὸ ΟΠ ϑείδη ἔαλίμοῦβ δἰπηοσὲ ππηῖνοῦ- 
ΠΥ δεπενοά {μ4ῖ ἜνοΥΥ ἀρρθάγαποε οὗ Οοὐὲ 
ἴο ἴῃ ρει το ἢ 5 ἀπά ργορἢοῖβ ννὰϑ ἃ τηδη ξθϑ- 
ἰδοη οὗ [86 εἴεσηδὶ ϑοη, Ἰπάρὶηρ Ἔβρθςῖλ}}ν 
ποπὶ οἱ, ἱ, 18. 

«οοἱ 9 τ᾿ῥὲ 457] ἴ.1ἴ. “πὰ οὗ [᾿ς 
ὦν," πΉς ἢ 5 ΒΟΠΟΓΑΙΥ υὑπάετοϊοοά οὗἉ 1με 
οοοἱ δγοοζοβ οὗ ἐνθπίηρ. Ραγδάϊϑο δὰ Ὀθθη 
ἴ0 πιᾶῃ ἴ86 ρίᾷος οἵ Οοὐἷβ ρῥγόβοηςε, νυ Β ἢ 
ἰσουρῆς πετεϊοξογε Βαρρίποββ, πὰ ϑθοι τ γ. 
Νον ἴῃδι εἴπ μδὰ σοπιὸ ἄροη δΐπι, ἴἢ6 56Π56 
᾿π Ργόθθης δ νγΑ5 δοσοτηραπιοὰ Ἰ βἤλυαθ 

ἜλΩ, 

Ἀ 

ΘΟΕΝΕΘ15. 11|. 

12 Αηὰά τῆς πηλη 5αἱά, Τῆς τνοπλδῃ 
ννἤου ἴποι ραν εβῖ 20 δὲ υνἱτἢ πιο, 586 
σάνε τὴε οἵ ἴῃε ἴγες, δηά 1 ἀϊά εαζ, 

12 Απαὰ τῆς ΠΟᾺΡ (ὐοά 8414 υηΐο τῇς 
τνοπΊδη, νῆδῖ ἡ: τ} 18 ἐλαί ἴπου ᾿αβῖ 
ἀοπεὺ Απὰ ἴδε ννοηδη 4]4, ΤῊς 
βεῦρεηῖ θεριςα πε. δηά 1 ἀϊά εαῖ. 

14 Απά τῆε οκῸ Οὐοά 544 υπῖο 
πε βεγρεηῖ, Βεσδυβε ἴδοι ἢαβῖ ἀοης 
15. του γί συγβοὰ ἀδονε 8]} σδίεϊθ. 
Δηὰ ὔονβα ἜνεσΥ δϑαβδῖ οὔ τῆς βεϊά ; 
προη τῆγ ὈΕΙΪΥ 58,Α]τ τπου ρὸ. ἀπά ἀυξὲ 
βῆ] τπου δαὶ 4}} τῆς ἀδγ5 οὗ τὴγ ΠΠε : 

Ις Απά] ν}}} ρυῖ ἐπι ν δεῖννεθη 
τες «δπὰά τῆς νοϊηδηῃ. δηά Ὀεΐνγεθη 
(ὮΥ 86εἀ δηά ἢεῖῦ βεεά; δηά ἰξ 5}8]} 

ΗΕ ----« 

14. αἰὐποά αὖοῦυε αἰ εα|] ΔῈ οδη 
ΠΑ Ϊγ ἀοιδὲ (μαὶ [656 ννογάβ ὑνεσὸ ἰῇ ρατί 
ἀϊγρεῖϊεά ἀραϊηϑὶ ἴπ6 δηΐϊμηδὶ, νι ἢ]ς ἢ ννᾶ5 πιδὰθ 
1η6 ᾿ηϑίσγυπιθηΐῖ οὗἩ πιδη 5 γιιΐϊη, 85 ἴῃ ἴΠ6 Ἰανν 
[6 οχ νι ἢ ρογοὰ ἃ τηϑη ννᾶβ ἴο δὲ ριιῖ ἴο 
ἀεῖῖἢ κὸ 4 πρδἰοίδεῖοσ. Ὅ 5 ἴΠ6 ϑεγροηῖ 
ννὰ5 ἜΝΘΤ ἴο Ῥθδγ δδοιῖΐῖ ἴΠ6 γε πη γαποῦ οὗ 
1ῃδῖ δν}], νυ ἢ Π6 δά Ὀδθη πιδάὸ ἴῃ6 πιοδη5 
οὗ ργοάιςοίηξ, νναβ ἴο Ὀς [6 οπόπιυ οὗ πιδλη, 
σδιϑῖηρ Πἰπὶ δι θγιηρ, Ὀυῖ π΄ (Π6 ἐπα 5ιεγς 
ἱηῷ οι δἰπὶ υἱοῦ ἀσδεγιυςσίίοη; γεῖ, 45 ἴῃς 
ΒΟΓΡΟη ννᾶ5 Ὀυΐϊ {πὸ ουϊνναγὰ ἴογπὶ οὗ [ἢ6 
ϑριγιῖ οὗὨ εν], 50 ἴπ6 ἰαηριιαρὸ οὗ ἴδς Α]- 
ΤῊΙΡΏΓΥ, ΒΓ ἢ Οὐ ννΑΓΟΪΥ τοῖουϑ ἴο ἴῃς 56 Γ- 
Ῥεηΐ, ἴῃ [15 ϑβρίγίτιιὶ! βρη ἤσδηςσθ 15 ἃ συ γ56 
ὩΡΟῚ [6 6.}}] οπθ.0 Απὰ 85 ἴδ συ γ96 15 ΖῸΓ 
1ῃς ΞαΚὸ οὗ πιδη : 50 ἴῃ 1 ἰ5 σοηϊδιπεὰ ἃ ργο- 
Γηϊϑ6 ἰῃδι ἰδ ᾿πλᾶη γάςε 584] ἤΠΑΠ]Υ ἘΓΠΙ ΠῚΡἢ 
ΟΥΟΥ {παῖ ννῃ] ἢ ἢγϑὶ οδιιϑοά [15 [4]. Τῆε 
τηοϑῖ πδίιγαὶ ᾿ηϊογργοίδιοη οὗ [6 συγϑα πη ἢ 
ἰηα!οαῖο, {παῖ ἴπ6 ϑδογροηϊ υπάστννθηξς δοπὶς 
σῆδηξο οὗ ἔοστη. [ἴ ννοιυ]ὰ, οννονοσ, Ὀ6 αυϊῖα 
ςοπϑοιδίθηςξ ν ἢ τὴ6 πλγγαῖϊνθ, ονθη ἴῃ 115 πιοϑῖ 
[ποτὰ] δοεςερίδηςθ, ἴο υπάογϑίδης πα ᾿ξ πιοτοὶν 
ἸΠΊΡ]1οἡ σοητἰπιοα δηὰ ρογρεῖυδὶ ἀορτδάδιοη 
σοι ρ]οαὰ ἢ 4 τγαςοίεθθ ννᾶσ δραϊηϑὶ πηδη- 
Κιηά, 

156. “4 ΑἸΙΧ, 48 συοϊεὰ ΌΥ ΒΙσῆορ Ῥἃ- 
Πςκ, οὔϑβεγνοϑ [Πδζ ἴῃ 1815 ργοτηΐβο Οοὰ ἀϊά ἃ 
Κιπάμεθθ ἴο Αἄδπὶ, ψνῆο οἴδογννῖθα ΟΥ̓ [6 
τετηρίδιοη πλρης ἢανθ Ὀδθη οϑίγδηρεα ἔγοπι 
ἢ15 νέες ; Ὀυῖ Πεγὲ ἴῆ6 Ῥγοπλϑε οὗ γεάοσηρίοη 
18 ΤὨσοῸ ἢ {Ππ6 ϑοεὰ οὗ ἴπὸ «ὐοραη. “ Μδγ- 
τίασο, νη ϊοἢ πδὰ Ὀξεη τπθ νεπιςο]ο οὗ ἴδ [8]], 
15 πον ἷϑο ἴο Ὀδοογῆθ ἴπαΐῖ οὗ ϑαϊναίίοη : ἴῃῸ 
βρεά οὗ ἴῃ) ννογηδη ἰ5 ἴο Ὀσγυΐδο ἴπῸ μοδά οὗ 
1ῆε δϑεγρεπηῖ." (Κυτῖζ, 1. γ8.). ὙΠ6 ὑγόπηβδ 
5, πὸ ἀοιιδῖ, ροποσδὶ, παῖ, τμου ἢ ἴδ6 ϑθθὰ 
οὗἩἨ 1π6 βογρεπί (πιγϑο δ!  ϑαΐδη δηᾶ 4]1] 15 
Βογυδηῖ5) 504}} σοητ! 4} να 6 ΨΑΥ ἀραϊηβῖ 
1ῃ6. ἀοδοοπάδπιϑ οἵ ἔνθ, γεῖ υἱτηδίθ! Υ ὉΥ 
Οοὐβ φρροϊηϊτηθηῖ τιληκὶ πὰ ((Π6 τυ Π0]6 βϑεά 
οὗὨ 1π6 τνουηδη) 58}8}} ἐγ] Ρἢ οὐεσ {πεῖν ϑρὶς 

48 
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δγιῖβε τ μεδά, ἀπὰ ἴδοι 8ῃηαϊς Ὀγα]δε 
Ἀΐ5. δεεὶ. ᾿ 

τ6 {0πἴῖο τε νγοπγδη ἣς 5414, 1 ν7}}} 
στθαῖν παι τ ρὶν ΤῊ βοῦγονν πᾶ. ΤῃῪ 
ςοποθρτίοῃ ; ἴῃ 5οῦγον ἴῆοιι 584] Ὀγίηρ 
ἔοστὴ σμΠ]άτεη; δπὰ τὴν ἀεβίγε σαί δὲ 

νοτ, το τὴγ Βυβραπά, πὰ μα 584}} “τι]ε 
ἄηξι “9 πονεῖ ἴῆεα. 
ῥανα ,. 17 Απά ὑπῖο Αἀλπι ἢε 5414, Βε- 
34. σλυβ6 ἴπου μαϑὲ μοαγίζεηεὰ ὑπῖο τῆς 

νοῖςς οὔταγ τνϊίδ, δηὰ ἢλβὲ εδίεη οἵ (ῃς 
ἔτεα, οὗ ννῃϊ ἢ 1 σοπητηδηεαά [ἢ 66. 54 γ- 
ἰηρ., Του 5μαἷς ποῖ δδὲ οὗ ἰτ: ουγϑεά 
ἐς ἴῃς ργουπά ἔοσ ἴῇΥ βᾶκε; ἴῃ 5ΟΥΓΟΥ͂ 
5081 τῆου εαἴ ΟΣ: 41} τῆς ἀδγϑ Οἴτην [πε ; 

18 ἼΤΠογης δἷδο δηᾶ τ ]}1511|65 5Π4]]} 
1 ΤΓθτίπρ ἔογῖῃ το ἴδε; δηά τῇοι 58]  Ης 
οδῖ τε ἢογὸ οἴ τῆς βε]ά; ἐπκυυ 

19 ἴπ τῆε ϑννεαῖ οὐ τὴν ἕαςε 5Πα]ξ 
τοι δαὶ δγοδα. {Π|] τῆοιυ τεΐασγῃ τπηῖο 

τιϊτυ4] οποῖαγ. [ἢ ποτα εστα ΠῸ πλοῖο ἴῆδη 
(ἢ15 ἴη [(ὴ6 ἰδησίαρε τ56α, ἔνε 50 ἴπογο νοι] 
Ὅδ, 8η οὔϑεοιθ ἰπάοδά, δι 51}}} ἃ 5ρηὶβοαπὶ 
Ρτοπηῖδο οὗ ϑοπλθ διΐιγο ἀδ]νεγαποθ. Βῖ [ἢς 
Ϊαλοὶ ννοτάβ οὗ τῆ6 νεῖβϑε δεῖ ποῖ ΠΊΕΓΟΙΥ͂ 
ξοπογαὶ θυΐ ρεγβοηδὶ. ἴῃ 1}6 ἢγϑὶ οἴδιιϑα ἴΐ 
15 5414, τῃδὲ {πετὰ 5ῃου ἃ 6 ““ ΘηΠΊΠΥ Ὀεΐννοθη 
ΤΥ “τεὰ πὰ ΕΓ «τά; Ὀμὰΐ ἴῃ τπ6 βοσοπὰ 
οἴδυϑο ἰἃ 5 βαἱά, “1ἰ (ΟΥ̓ ἢ6) 5841} Ὀγυΐθα ἐδν 
Πολα." [ἴ ννᾶ5 ἴῆ6 δεδὰ οὗ ἴδε ρδγίου ϊαν 
βούρεηξ (ποῖ οὗ με βεεὰ οὗ [ῃ6 βεγρεπξ οῃ]υ)), 
ΜΉΙΟΝ 186 ϑοθα οὗ 1[ῃ6 ννοπίδῃ νγ8ἃ5 ἴο Ὀγιι156. 
Απά τποιρῇ τγχὸ τηδῖ ποῖ ᾿ἰΔῪ ϑἰγοθθ οἡ ἴΠ6 
τη 5Ο.}1η6 ργοποῦη “ δε," Ὀδοδιιθα ἴπ6 ᾿νογὰ 
ἴον σεφα 15. τηδϑοι! πὸ ἴῃ Ἡδῦτεινν, γεῖ ΤΠ6ΤῸ 15 
[ῃς ἀρρόδγαποθ πόα οὗ ἃ ρογβοῃδὶ Ἴοηΐαβί, 
ἃπὰ ἃ ρογϑοηδὶ νἱοΐογγ. ὍΤΠ15 ἱπέργοποα ἰ5 
δἰσοηρτῃοηοά ὈΥ̓ ἴΠ6 Ρῥγογηῖθο Ὀεϊηρ πιδάδ ἴοὸ 
16 οϑϑὰ οὗ [ῃ6 «υογαη. ὍὙΠογΕ ἢᾶ5 Ὀδθη Ὀυϊ 
οὔθ ἀεσοοπάδηϊ οἵ ἔνθ, ὑπο Ππαά τὸ βαγίῃΥ 
ἔαῖμογ ; ἂπὰ Ηδς ννᾶς “" πηδηϊξοϑίε παῖ Ηδ 
τηρς ἀσβίσου {6 οσκα οἵ ἴῃς ἀεν]]." 
ΤΠοιρῃ ἴῃς [ον 5} νυ 5 ἀο ποῖ ἀϊτεοῖ]ῦ 
ἱπίογργες {πὲ ρῥγοπῖδο οὗ ἴῃς Μοκβϑιδῇ; γοεῖ 
τς Τ αγριτηβ οἵ [ογιιϑαίοπη ἀπά οὗ δι Ῥϑειιάο- 
ΤἸοπαίμαη Ὀοξῇ 5Δὺ τῃδί {Π15 υἱσΐοσυ ονϑὸγ ἴῃ 6 
ΒογΡοἢϊ 5ῃ4}1 6 “ἴῃ ἴὴ6 ἀδγϑ5 οὗ ἴπΠ6 Μεβϑίδὶ." 

[τ 15 νν ὁ} Κποννῃ {μαΐῖ βοπιαπ (δῖδο]ῖς 
ἀϊνιπε5 πᾶν αἰἰπουϊοαὰ (ἢδ6 νἱοΐουΥ ἴο (ῃ6 
γιγρη ΜάγΥ, πτλϊϑίεὰ ὈΥῪ ἴπ6 τοπάθγιπε οὗ 
δοπιὸ Μί55. οὗ ἴπθ [,Δ4{|π, 74, 586. ὍΤΕ 
οτριπαὶ Ηδρῦσγενν 56 ῬϑγίθοΥ ὑπααινοσδὶ : 
ἔογ, που ρὴ ἴπ6 ργοπουη ταϊρῃϊ Ὀδ 50 ροϊηϊοά 
8ἃ5 ἴο 5] 1} ΟἸΠΟΥ δὲ οὐ σῤε, γοῖ ἴῃ6 νϑυὺ 
15 (ἀσοοτάϊηρ ἴο ἴπΠ6 Ηδεῦγονν [ἀἸοπ1) τρδϑοὺ- 
[ἴπθὸ. Μογθονοῦ ἴμε ΧΧ. [5 «εεά ἴῃ ἴῃ6 
παουῖΐοτ, δυὰς [6 Ῥγοποιιῃ σοξοστίηρ ἴο 11, “' δε." 
ἴπ {Π6 τηλϑο. πη 6, νυν ἢ ἢ νγου]Ἱὰ παΐυγα!ν τεΐοσ 
1 ἴο 5οπὶθ ἰηάιν!ἀϊι4] σοὸη οὗ ἴῃ6 ννοϊήδῃ. 
Τῆς ϑγγίας Ν᾽ υβίοη αἶϑὸ Πᾶ5 ἃ τρβϑΟ 1Π6 Ρτος- 
Ὠοιη. 

σῥαὶ! ὀγμεμεὴ ΤῊς 1,ΧΧ. ξο]]οννοὰ Ὀγ τῆς 
γυϊραῖς δηὰ Οπκοῖος ἢὰ5 “5}4}} νυδίς," 
ΓΟΌΔΟΪΙΥ πιοδηΐηρ ἴο νναΐςἢ δηά ἴγδοκ ἃ5 ἃ 

οὐ πς ἄοεβ ἢϊ5 ὑσγὸὺ; Ὀὰῖ ἴΠ6 νογὰ ᾿ἰπ (α]- 
ἰθο 5ίσηῇθθ “ἴοὸ Ὀγι 86 ΟΥ σγ5ἢ."} [ἢ {ἢ ]5, 
ΟΥ ΠΕΑΥΪΚ [Π]15 56η86 ἴἴ 15 584 ἴῃ 16 ΟἿῪΥ 
ΟΥΠΕΙ βῆβθαρθ ἰὴ Ὁ ΒΊΟΝ 1 Οσουγβ ἰῃ ϑΕΟΥρ- 
ἴαγο, νἱ. [0Ὁ ἰχ. 17) 5. σχχσίῖχ, στ, δπὰ 50 

1 15 τεπάεγοά ΌΥ πιοϑδῖ ἀποϊθηῖΐϊ ψογβιοηβ δηά 
(ΟΠΊΓΠ,. 85 συγ. ϑ4πι. ϑ:σδά. δῖ Ῥδι)] γοίους ἴο 
τ ἴῃ [86 νογάς “Ἴἢς Οοά οὗ ρδϑαᾶσθ 5}4]] 
Ὀχιΐθα ϑαῖδπ ὑπάθῦ γουγ ἔδει 5ῃογ]γ." οι. 
ΧΥΪ. 20. 

16. ὕπμιίο ἐῤὸ «υογιαη Ηρ «αἱ Ἰὶ 15 πο- 
εἰςεὰ ΒΥ Τογίυ ]ἸΔη, τπαῖ ἘΠΟῸΡὮ Οοά ρΡιιηϊσποά 
Αἀδλπὶ ἀπά ἕνο, Ηδ ἐϊά ποῖ συγδ {Π6 πὶ. 45 
Ης ἀϊά τῆς ϑεγρεηΐ, {ΠῸῪ Ὀοίηρ σαπάϊ δῖε ἔοσ, 
ΤΓεβίογδίίοη (' Δάν. Μαγοιοη. 11. 2 9). 

1 «υἱ]] σγεαιὶν τε ρὶν ἐδὺ τογγοαῦ ἀπά ἐδ 
ξοποορ 01} ϑΟΤὴΘ ΒΌΡρΟΚο [ἢ ]5 ἴο Ὀ6 ἃ ῥεπάϊα- 
ἀμοὶμ ἴῸΥ “16 δούγοιν οὗ τῆν σοηοορίϊοῃ." 
ΤΠ νογάς γαῖποσ πλθᾶπ παῖ ννοτηδη 5 ΞΒΟΥΓΤΟΥ 
8ηἃ ΠΟΙ σοποθρίοη δῃου]ὰ Ὀοΐῃ Ὀ6 πλ}{1- 
Ὀ]Ιοἀ. ὙΤΠα πλοῖποῦ ἢᾶ5 ποῖ ΟΠΪΥ͂ {ἴΠ6 Ρ8]1η5 
οὔ οι] ιτῃ, Ὀυζ ἔτοπὶ 4}1} [6 σατο οὗ πιαῖογ- 
ΠΙΓΥ ρτθαΐογ δούτουν σοηηξοϊοα ἢ ΠΟΥ σοῖη- 
Ἰηοη Οἰδρτίηρ ἰῆδη 6 ἔδίμοῦ 45. ὙΠῸ 
(τοαῖ οὗἨ τ] ΡΙ γηρ σοποορίίοη ἱπάσαῖθϑ, 
ποῖ (αὶ ἔνε δά δἰγοδυν Ὀοστθ σμη!Π]άτοη, Ὀὰΐ 
{παῖ «ομΠ]ἀιἢ τνουὰ ποῖ να Ὀθθη υῃ- 
Κηόοννῃ δά [Π6 ἢγϑϊ ραὶγ γοπηδιηρά ἴῃ Ῥαγδάϊϑο. 

Τόν ἀδεῖγο σαὶ δε] Ἰοϑῖιτο ἤΟΤΘ ΘΧΡΓΟΘ555 
(δι γονογθηι δὶ Ἰοπρὶπρ ἢ ΜΒ ῖοἢ [ἢ νρλ κα 
οὐ ἰοοκβ ὑὕρ ἴο [ἢ6 5σἴτοηροσ. ὙΠῸ ψ υἱραῖο 
{Ππογεΐοσο τοηάογϑ, “ΠΟΙ 504} Ὀ6 ποῦ τῃ6 
ΡονοΣ οὗ ΤΥ Πυβραπά." ΤῊ]5 5 αἶϑὸ ἴῃδ ἴῃ - 
ἰογργεϊδτοη οὐ ἃ απο ζίᾷ δηὰ οὗ ΠΊΔ ΠΥ πιοίογηβ. 
Τό σοιῃρατγίϑοη ὙΠ ςἢ. ἱν. 7 5ῆοινα [δῖ ΤΠΟΓΟ 
15 δοπηενν ῃαῖ οὗ ἀδροπάοηςε ἂπὰ 5ι δ] ἐσξίοπ ἰπὶ- 
ΡΙΙεά ἴῃ τῃ6 ρῇγαϑϑϑ. 

17. “πὰ τπιπὶο Δάα»ι Ἠς «αἱ Ἡδτο ἴον 
(ἢς ἢγχϑι ἴπης ἡ αηι Οοσσυγ5 νου Δη Δγίοϊο, 
85 ἃ ῬΓΟΡΟΙ ΠΔΙΠ6. 

σμγαρ ἐς ἐδὲ σγοιπά ΚὉΥ 1ὁν “αἰ ΤῊΘ 
ν ΒοἿο ῥαγῇ ραγῖα καϑ οὗ [Π6 ριιπιϑητηθηΐῖ, λυ ϊςῇ 
1ῃ6 δἰη οὗ πιαπ, 5 ποαὰ δηά ἀοβιϊηθὰ σι οσ, 
Π85 σΑ]]οὰ ἄοννη. ΘὍῇδ σγεδίυγο ἰ1561 ἰ5 50 - 
)εςϊρα ἴο ναηϊῖν, ἔοπι. νὴ]. 2ο. ᾿οδίῃ τοῖρηϑ. 
[ποϊοδὰ οἵ {πὸ ὈΪοσϑοᾷ 5οὶ] οὗ Ῥαγδάϊϑο, Αἀλπὶ 
δηά ἢϊ5 οἤδβργιηρ πᾶν ἴο {1} τπῃ6 στοιπά ποὺν 
ςσοπάσιηηποα ἴο θεαγ πόση δηά {}|51165, δηὰ 
{Π|5 15 ποῖ ἴο δηά, ὑπ|}} [86 πηδη γεΐυτῃς 10 
[πε φαπτἢ ἴτοπὶ ὙΠ ἢ ἢ6 νὰ ἴδκοη. Ὑεῖ 
ὄνθπ ΠΕΙῸ ἴΠΕΓΘ 5 ΘΟΠῚ6 ΤΠᾶΓΚ ΟΥ̓ ΠΊΕΓΙΟΥ͂ : ἔογ, 
ὙΠΟΓΘα5 [6 βεῦροηϊ ἰ5 σι ιγβοὰ αἰγός, δηὰ 
(μαῖϊ ΜῈ 4 τεΐίεγεμοα ἴο [6 φαγί 6 νγᾶδ 



ΕΗ εὉ 
ἕλοιαλ. 

Υ. 20ο---24. 

[πε στουπά;: ἰογ οἷκ οὗ ἴξ νγαςῖ τῆοι 
ἴάκεη : ἔογ ἀυβὲ ποὺ αγί, δηά υπῖο 
ἀυϑῖ 5ῃαϊς ποι τεΐϊυγη. 

20 Απὰ Αἄδηπι οδ]]εὰ 5. νν!ἔε᾽ 5 
παῖς 'ἕνε; βεσδιβαὲ 5816 νγᾶβ τῇς 
πιοῖδετ οὗ 8]] ᾿νίηρ. 

21 ὕπο Αἀδαπὶ 4͵5ο δηά ἴο ἢὶξβ υνἱε 
ἀϊὰ τῇς [ΚΡ (ὐοά πιᾶκε ςοαῖβ οὗ 
85Κ1η5, ἀπά Ἅοἱοῖῃεά τἢεπι. 

22  Απά τῆε οκΡ (Τοά 5.14, Βε- 
Πο]ά, τῆς τηδῃ ἰ5 θεσοιηβ 25 οὔμδ οὗ 
ι.57 ἴο Κηονν ροοά Δηἀ 6εν}]: δη4 πον, 

ΟΕΝΈΘΙ15. 111]. 

ἰεβὲ με ρυὲ ἔογιἢ ἢϊβ μβαπά, δηά Ὧκο 
ΑἾ5ο οὗ με ἴγεε οὗ {Π{π|0 ἅπᾶ δδῖ, δηά 
᾿νε ἔογ ενεγ: , 

22 Γεγείογε τῆς ΓᾺΡ Οοά εεηΐ 
πὶ ἔογι ἢ ἔτοπι πε ραγάεη ὁξ Βάεῃ, 
ῖἴο {1}} τῆς ρτοιπά ἔτοπι ννῆδηςε ἢς ννᾶβ 
ἴἌΚεη. 

24. ὅο Πα ἄτονε οικἽ τῆς πιδη; δπά 
δε ραςσεά αἵ τῆε δαϑὲ οὐ τῆε ραγάβη 
οὕ άεῃ ΟΠΒεγαυδίπιβ, ἀπά ἃ ἢλπιίηρ: 
ϑυνογὰ ἢ σῇ ταυγπεά δνεγυ ννᾶγ, ἴο 
Κεερ τῆς ννγαὺ οὗ {πε ἴγες οἵ ]1Έξε. 

ἴο ἴγανοὶ ονεῦ ; δεῖ οὐ ἴπῸ ςοηῃίγασυ τῇ6 
οαγίδ, γδῖμετ ἴπδὴ ἴΠ6 πδη, 15 συγϑοά, ἐπουρῇ 
ἔοτ πε πιαπ᾿5 528Κ6 δηὰ ὙΠ γεΐογοηςθ ἴο Ὠΐπι. 
(Τυς}.) . 

10. ὅ66 ποίθ Α «αἵ επά οὗ (δαρίοσ. 

20. Ἐπε) ὥραυνσυαῦ, 1. Νοῖ οπἱν Ὀ6- 
σϑι.56 586 γανὸ ὈΠΓὮ ἴο 4]1 Πνὶπρ, Ὀὰϊ ρουθαρ5 
ΜῈ ἃ δυΠΕΥ Ρσορδεῖς πηϑδηϊηρ, ἰπ τοίους 
δηος ἴο 1ῃ6 ΡῥγΓΟΠΊσε [ιι5ῖ ρίνοη, Ὀδοδιϑα [ἢ6 
ταῦθ οὗ πηᾶη, πον βιδ]οςῖ ἴο ἀδαιῃ, 5ῃμῃου]ὰ 
ὃς πιδάδ δἷϊνε Ὀγ ἴῃς Οδβργιηρ οὗὁἩ [ῃ6 ννοηδῃ. 

Δ. ἐδοὸ ριαῆπ' ἐξ ὀδίοσιο ὦ. οπο ὁΓ τ} 
ΜδΔη ννᾶβ τιοῖ ἃ πΊογΟ δηῖπιδὶ, ἕο] νης (Π6 
ἱτὰρυ σε οὗ ϑεηϑο, υυτδοι ἀϊδιηςτίοη οὗ πρὶ 
δῃὐὰ ὑτόηρ. Ηδ ᾿ιδά [50 ἃ 5ρίγιϊιιαὶ ρογ- 
ΘΟΏΔΠ ΠΥ, ἢ ποσὶ ν0}}} δηάὰ ἤποοάοπι οὗ 
ἕογεσῃοιςθ. Ηἰς ἴοννοῦ ἡδίιγο, {ΠΟῸΡῊ ἴῃ 5Ὁ- 
Ἰεςὕοη ἴο [ἢ6 ΒΡ ΠΟΥ, 45 {παῖ νγᾶ5 ἴῃ δι θ]θς- 
οη ἴο Οοά, γεῖ δεϊορά 845 ἃ νῈ}], βογδθοηΐὶπρ 
ἔτουῃ δπὶ νθαῖ στρ ῃϊ πᾶν Ὀθθη νἱϑῖθ]6 το 
Ρυτε ϑρίγτυδὶ ἰητε! ] σεηςς : ἤοπςθ, τπουρἢ ἢ6 
Κηεν ξοοά ἔτοπι Κπονηρ σά ἀπά Ἰἰνίηρ ἴπ 
ἀερεπάθηος οἡ ΗΐΪπὶ, γεῖ ἢς Κπενν ποῖ ον], 
Βανίηρ μδὰ πο ὄχρεγίεποθ οὗ ἃ μοσῖο. Ηἰ5 
Ε1}}} {πεγεΐοτε, αἰ μου ρὴ δἰηΐι!, νν5. ποῖ ᾿ἰκὸ 
18ς 51 οὗ δῆρεὶβ, γῆο πδὰ το δηΐπιαὶ ἡδῖιτο 
ἴο Οὔϑουγο ν᾽ϑῖοη ΟΥ ἴο ἰεπηρί ὈΥ 5656. 
Τ}εῖν ἴ4}1] τηυσὲ ἤᾶνθ Ὀδθ πιοῦς ἀο]} ογαῖδ, 
Τλοσε δι], 1655 ραγάοηδθϊθ. Βυῖ, ἤδη 
ΓΑΔ ὉΥ ἴπϊδὶ] τηϊϑοποῖςε ἰεαγπθὰ παῖ ἴΠογῸ 
γ025 6ΥἹ] τη (ἢ6 ὈΠΊΝΟΙΒΟ 845 ν0Ὸ}} ἃ5 ροοά, ἴῆθη 
με δά δοᾳιιγοά ἃ ἐοπάϊπίοπ ἧκε ἴο [δαῖ οὗ 
βρίῖυδ] Ὀείηρβ, γῆ. δὰ πὸ νεῖ ἴο {Πεῖγ 
ὑπάοτιβίδηαιηρ, δηά οοι]ά 5866 Ὀοΐῃ οἡ 1τὴῃ6 
τεῦς Βαηὰ απὰ οὐ (ἢς ἰεῖ, ὙὍὙμῈ πηοαπίης 
πε οὗ 1}15 πιγϑίοτίοιιβ βαυηρ οὗ (6 Μορῖ 
ΗΙΣῊ πιὰ Ὀς, {παὶ ποὺν ΟΥ̓ 5'η πιᾶπ Παὰ 
αἰϊδιποά 4 Κπου]οάσο Κκὸ ἴῃς Κπον]οάσο οὗ 
Ρυγε ϑριγιἴι] Ἔχ ϑίθηςεθ, ἃ Κπον θάρα νυν] ἢ 
Οοά [85 οὗ ποοοββιίυ, ἃ Κπον]θάρο Ὡς ἢ 1ῃ6 
Δ: 6 15 ᾶνθ, 80 ταῖξῆϊς μάνα (Δ ]]6η Ὀυΐ ννῃο 

ΝΟΤῈ Α οἡ (ἨΑΡ. 11. γν. 10. 

ΝΟΤΗΙΝΟ σάπ ΤΟΆΠῪ Ὀε οἱαίποῦ ἔππ τπδῖ [Π6 
Ὠλιταῖϊνο ἀεϑοτῖθεϑ 4 πηοβῖ ἀθρ]ογδῦϊα σπδησο 
ἰπ ἴῃο ςοπάπίοη οὗ ἴπε ἢγϑὶ ραγοηΐβ οὗ πιδη- 
Κίπά, 4 σμάαπρε ἔτοπι ἃ 5ἴαϊς οὗ ΠΟ] ηῸ55 γα- 

βἰοοά πρτὶρῆϊ, 4 Κπουν]θάρο, νυ οὶ Θν 1] δηροὶβ 
δανς ποπι {πεῖγ οννὴ ἀεὶ! θεγαῖο οποοβίηρ οὗ 
ΕΝ] Ἰηβίθδα οὗ ροοά. Ὑὴὲ αἰ ηςυ] γ οὗὨ 1} 15 
Ἰητογργεϊδιίοη 15, παῖ 'ἴ βδιιρροθεβ Οοά ἴο 
βρθαῖκ οἵ ΗἰΪπιβοὶξ 85 Ὅπε ἃπιοηρ οἵμεῦ 8ρὶ- 
τιῖια] θεῖ 5, νυ βογοα ΗΘ σαπποῖ δο Ἰικοηρή 
ἴο ΔηΥ͂ οης, Ὀυζ 5 ἸΠΗΠ|1ΕἸγ ἀῦονε δπὰ θεγοπὰ 
41} ογθδῖοα παΐαγοθ ϑοπῖθ τπογοΐοσο ννουἹάὰ 
υηάἀογϑίδπα ΠμοτῈ δηά οἰϑεννῆθγο, τπ6 οἰ υγαὶ 85 
ἃ τηοῦδ Ο]ΌΓΑ] ΟΥὨ τηδ]οϑῖγ. δ11}1 [Ποτὲ 15 ἃ 
τηδηϊοϑὶ ρ] ΓΑ ΠΥ ΟὗὨ ρούϑοη, [{ ἰ5 ἢοῖ τηεγΕὶν 
ἜΚ ὕς,") Βὰϊ “ἼἸΚ6 οπο οὗ 105.) Ηδηςο τἴ 
ν᾽ 85 ἴῃ6 ΠΊνΟΥΒΑ] ὈΕ] εἴ οὗ ἘΠ ΘΑΥ ΟΠ γί βιΔΠ5, 
{παῖ Πότ 85 ἴῃ Οξῃ. ἱ. 2ο, (οά νν85 βροᾶκ- 
ἴηρ ἴο, ἀπά οὗ, Ηἰ5 σορίογηαὶ ὅοη δηά ϑρι:1|. 

566 ποΐδ Β αἵ ἐεπὰ οὗ (μαρίου. 

κεῖ δὲ γμὶ γι ῥὶ: βαπά] Μαῖδθϊιβ, τ ῆῸ 
ἴφοκ οἡ {πὸ ἵγὲθ οὔ ἴθ ἃ5 πὸ πίογθ ἤδη 
ἃ τηΥ 5.104] ΘπΊ οτα, υηἀογβίδηβ [Παϊ 1 ννᾶ5 
8ἃ5 ἴδοι Οοά δαά κ5αἰά, “1,65 ἢἣδ Ξβοι]ὰ 
δανα ἃ νδίῃ δχρθοϊδίϊοθ δχοϊϊοά ἴῃ ἤμπι ὈΥ͂ 
ἰαγίηρ ἢοϊά οὗ 1ῃ15 συτῆθοὶ οἵ ΜΎΥ ργοπιῖβ : 
[παΐ 5Π4}} θ6Ὲ ἴδκθη ἔγοπι ἔπ νν ἢ οἢ πρῃξ 
Εἶν δΙπὶ ϑυσῇ ἃ πορεὲ οἵ ἱπιπιουίλ!γ,") δὰ 
".1. Βιυῖ Αὐριβίπο, ῆο βροόκο οὗ ἴῃ ἴγος 
ΟΥἩ 18 ἃ5 ἃ βϑδογδιηθηΐῖ, ὈΥΟΌΔΟΙΥ πιοαπὶ ὉΥ ἃ 
ΒΔοι ΘΠ ΒΟ ΘΙ ΠΡ ΠΊΟΓΘ ἴδῃ ἃ ΠΊΘΓΟ 6Πι- 
ὈΙεπλ; ἀπά πιᾶηγ οὗ [πὸ ἔδίμογα Ἰοοκοά οη 
(Π15 Ἰυάρπιοηΐ οὗ Οοά, ψΠΕΥΘΌΥ πιᾶη ννᾶ5 
Θχοϊιάοα πὶ ἴΠ6 τοᾶςῇ οἵ [πδῖ, ν ΠΙ ἢ πηῖρδξ 
ᾶνθ τηδάθ ἢΙπὶ ἱπιπιουίδὶ, ἃ5 γαῖποῦ ἃ πιογον 
1ῃΔη 4 Ἰιάστηθπῖ. [ἢ 1115 1 δὰ πονν Ὀδεῃ 
Ρεγρεϊιαίςά, τὸ νου] ἤανα Ὀδθη δῃ ἱπιΠΊΟΥ- 
[4Π Υ οὗ 5ῖπη. 80 Οτὐεβουυ Ναζίδηζεη 58γ5 
{Π6 Θχοϊαβίοπ πὶ {π6 ἴγοο οὗ 1Πἴ ννὰς “τῃαξ 
ΟΥ̓ πὐρῃΐς ποῖ Ὀδ6 ἱτηπιοτίδὶ, δηὰ {παΐ τῃ6 
ΡΠ Ξῃπιθηΐ πιῖρῆϊ Ὀ6 Δη ἂςοῖ οὗ Ὀδπενοίθηςθ." 
(Οτες. ΝαΖ. " Ογαῖ. ΧΧΧΝΙ. ἢ. 1. 866 Ρὰ- 
{Π-}..ὕ 

24. Ορεγμδὶ»α] ὅ8ε6 ηοΐθ (ὶ δἱ επὰ οἔ 
Ομαρίογ. 

ΟΝ ΤῊΗΕ ΕΈΞΕΓΟῚΤ ΟΕ ΤῊῈ ΕΆΣΙ, 

5. ΠΠ ηρ ἔτοπι ἴμ6 ῥργόϑθοπςς οὗ Οοά δηὰ ἃ ἴῃ 
ἴῃ ἀσρεπάεησε οὐ Ηἰξβ βυρροτῖ, ἴο δ΄ 5Ξἰδῖθ οὗ 
ϑῖη δηά ϑῃβαπηθ ἕο] οννίηρ οὐ ἀἰδοδοάϊθηςο ἴο 
ΗΙδ5 νυ] δηὰ ἃ ἀόβιγε ἴο Ὀδοοπιθ ἱπάθρεηάφηϊ 
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ἃ ςοπάϊίηοη οὗ {Π|Δ4], ἃ 5ἴαϊβ οἵ ργοδᾳίίοῃ. 

ΘΕΝΈΘΒΘΙ5. 111. 

οἔ Ηϊπι. [ἰ ἰ5. 1π6 ἀϊδεϊηςῖοσέ ροβϑ]ς δο- 
σοιιηΐ οὗ ἃ 5'π δηὰ οὗ [18 ρυ ηϑηπηθηῖ, Μοτο- 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ 4}1 σι ϑοχιθηΐ τοδοδιηρ οὗ δϑογρίυγο 
1Πὴ6 ννΠο]ς Ὠιυιπιδη γᾶσθ ἰ5 γεργοθοηϊοα 8ἃ5 βῇῃδι- 
ἴῃ ἴῃ ἴῃ6 ὄχ θ οἵ Αἀδπὶ ἔτοτῃ ἢϊ5. Μδκοσ, 
δηά ἔφης ἴῃ ἢὶθ δι] Π655: ἔοσγ ΒΟ] ποος δηὰ 
ὨΔΡΡΙ 655 ΔΥῸ ἱπϑοραγδ Ὁ]6 ἔγοπη ἴδ ργθθθηςσα 
δηᾶ ἴῃς δρίγι οἵ σοά. [ἴ πιαὺ 6 ᾿προβϑι Ὁ] 6 
ΓᾺΠῪ ἴο Ἔχρίδίη 41} {Π6 }υϑῖῖςθ οὐ [Π6 ΠΊΘΤΟΥ οὗ 
τὴϊ5 ἀϊδροηβαζίοη. Χεῖ ννγὲ ΠΊΑΥ τοῆοοι τπῃαῖ 
ἸΏΔΗ ννς οσγοδλῖθα ἃ γοαϑοηδῦΌϊε, ἔγθε- υ Πρ, 
ΤΟρΡΟΉ510]6 Ὀθῖης. ΑἹ] {Π|5 ἱπηρ}165 ρονγοσ ἴὸ 
νν}}} ἃ5 Οοά νν}}15, ἀπὰ ροννοῦ ἴο νν}}} ἃ5. Οοά 
ἄἀοθϑβ ποῖ νν}}}. [ 1πΠ|0}165 ἴοο δοπιοῖμίηρ Κὸ 

1 
δαςἢ τῇδ μαὰ Ὀδεη ρὰϊ οὐ ἢἰ5 {γἰδ] ϑεραγδίοιὶυ, 
8ἃ5 Αὐἀδπὶ ννᾶβ: Ἰπάριηρ ἔγοπλ ΘΧρογθ ποθ 85 
νγ6}} 45 ἔγοπη ἴῃς Ὠἰϑίογυ οὗ Αὐάδλπι, ννὲ ΠΊΑΔΥ 
866 [6 ῬΥΟΌΔΌΝΙΕΥ παῖ ἃ ἰᾶγρὸ πυπιθεῦ οὗὨ 
Δἀλπιδβ ἀδβοοηάδηϊϑα τνοι]Ἱὰ ἢᾶνθ σἰπηθα ἃ5 ἢ 
βἰπηθά, ὙΠῸ σοπἢιδίοη 50 ἰπιγοάιισοα ἰηῖο 
1ῃ6 ννογ] ἃ ννουἹὰ αν Ὀδθη δἱ ᾿ἰϑαϑὲ 45 γγϑαδῖ 
85 ἴδαϊ ννῆϊοἢ τΠ6 σἰπρὶθ [811] δηὰ Ἐμ6 ἐχρυ ϑοη 
ΟἸσα ἔογ 4}} οὗ οὔυν ἤγβξ ραγθηῖβ ἢ οπὴ Ῥαγαάϊβα 

ΝΟΤᾺ Β οἡ (ἨἩΔΑΡ. ΠΙ|. ν. 22ὥ.ὡ. ΟΝ ΤῊΕ 
ΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ 

ΤῊΕΞ τεδάϊτίοης οὗ 411, Ἔβρθςοῖδ!γ Ἐϑίοσῃ 
παϊϊοηϑ, ὕᾶνθ ΠΟΘ ΟΥ [655 ΟΥἨ ΓΕΘ ὈΪΔΠΟΘ 
ἴο [ῃ6 τοοοσγὰ οὗ [ἢ6ς ἤγβε [γος σμαρῖοῦβ 
οὗ σοηθοῖς. 715 15, δοσογάϊηρ ἴο ϑοπῖθ, ἴο 
Ὅδ Θχρίαϊποὰ ΌὈΥ πιο 5: ΠΩ] ΑΥΥ̓ ἴπ 41 ΘΑΥΪΥῪ 
τυ ποϊοσυ. Ασοογάϊηρ ἴο οἴδεῖβ ἴἴ γόϑ 5 
ἔτοτη ἴῃς Ἡρῦτενν Πιδίοτίες Ὀογγονίης [ἢ6 
ταγτῃ5. οὗ πεϊξῃθουππρ σοιηίτ65. πὰ ρτο- 
Ῥουπάϊπρ {ποτ 8ἃ5 ἢἰϑῖογισαὶ γαῖ 5, ὙΠΕΙΘ 
Ολη Ὀ6 πὸ γτοαβοηδῦὶο ἀοιδί, {παῖ ἴπΠ6 ΠΘΓ 
οὗ Οεπεοϑὶβ ρυῖ5 ἕο ἢΪ5 ΠΙσῖΟΥΥ 845 ἢἰϑίογγ. 
Ηξηςε βοπὴε οὗ ἴπ6 ΘδυΪΎ ται] οηΔ]}15ῖ5 δάπη το 
Δη Πἰϑίογιοαὶ ἐουπάδίίοη, {ποι μον τπουρῆϊ 
ἴξ σοϊοιγοὶ ὈΥ συ ρβοηϊθηΐ ἔλθου. ΕἸΠΒΠοσπ 
ἴογ ἰπϑίδηςο (᾿ Ονρεβομιςσῃῖο,᾽ ΤῊ. 2. Β. 2) 511:0- 
Ροβρὰ τπαὶ Αὐἀληὴ ἀγοαιηθὰ οὐ ἴη6 ἔοττηδίιοη 
οἔ Ενς οι οὗ ἢϊ5 5!άθ, Ενς (45 Ααγθδπεὶ 
μδὰ Αϑδὸ ἱπηαρίηθα) δᾶνν ἰἢς βογρεηΐ δαίϊπρ 
Ροϊδοηοι5 ἔγι!, (Πδη δἵο οὗ [ἴ πουϑοὶ δηὰ 
ἕαγυθ ἴἃ ἴο ΠΟΙ Πυβοδηὰ :; ἀπά ἴδιι5 δννακεπθά 
ἴῃ ποτ Ὀοΐῃ ϑοπϑιδὶ του σἢ 5 ἀπά {πὸ ἢγχϑι 
δε] ηρ5 οὗ βδῆφιπιθ. Α τδιυπάοστγβζοστη ϑϑοπιθὰ ἴο 
ἴποπιὶ ἴπῸὸ νοῖςς οἵ σοά; {πεγ ἢδά ἴῃ ἴδσγοῦ 
ἕγοτη Ῥαγδάϊϑο, δηὰ ἴῃ ἴπΠὸ ὑπ κιπα 655. οὗ ἃ 
βῖ 6] 6 ἰαπά, ἴῃς ἴο!]5 οὗ ἀρτγίου!ζαγο δηὰ τῃ6 
Ρᾶπρϑ οἵ Ἑςπ]άίγτ ἔοιιπὰ ἃ ρυπἰϑηπηθηΐ ἔογ 
{ποῖ τ. Βα διοῃ ἔοσγοθά οχρδηδίοηβ 
ΘΟΟΏ βμᾶνθ ΨΥ ἴο ταγτῃς4] ἱπιοτργεϊδιοη. 
Ῥαγδάϊθο ἰ5 Ὀιΐ 6 ροϊάδθη ἂρὸ οὗ ἴῃς Ηδο- 
Ὀγονβ; ἴῃ6 ἴγθο οὗ 18 5 ἴπ6ὸ Απιθτοϑῖα οὐ 
Απιγα οἵ Οτοοσθ οὐ [πάϊᾳ : πὸ τοταρῖοΥ 
ἢηάς ἃ ΡᾶγΆ}16] ἴῃ τῃ6 ςοηϊοσῖα οἵ Καϑῆῃα 
ἢ ἢ βογρεηῖ, ΟΥ ἰπ ἴπ6 Ῥογϑίδῃ ταν οὗ 
ΑΒπηΔη ἀθοοινίηρ τπῃ6 ἤγδε Βιιπιαπ ὈεΙηρ5 
ὈΠΩΕΓ ἃ ϑογρόη[5 στη. ὍΤῇὸ [παάϊλῃ σοϑιηο- 
ΒΟΩΥ απὰ τῆ μἰϑίοσΥ οὗ Κυβῆηα σουίδίην 
ὈεΑΥ 5οπῈ τοϑεπι δίλησς ἴο τἴῃ6 [ον ἰδῇ ὨἰβίοΥΥ, 

πιάνο δοῖυ δ! Ὀγουρῆϊ θη. Απά [Π6 τοπιθάγ 
νου παν Ὀδαη ΔΡΡΑΓΘΠΉΓΥ 1655 ϑτηρίο δηᾷ 
ΤΆΟΓΟ σοιῃρ]]οδῖοα. 145 [6 δογίρίυγε ἢἰβίοῦγ 
ΤΕργεβθηῖϑ [ἴ ἴο 5, Δηά 8ἃ5 ἴΐ6 Νουν Τ εϑϊδπηεηξ 
ἱπίεγργεῖβ {παῖ ἰβίογυ, {π6ὸ [ἀρ οὗ 41} {Π|Ὸ 
ΘΑτ ἢ ρυπὶϑηδα (ἢδ 5'η οὗ Αὐἀδλπὶ ὉγῚ ἀορτινίης 
ἢϊπὶ οὗ Ηἰβ ργέϑθπος ἃπά Ηἰ5 δυιγίς ((ῃδὲ 
τ ογρίηα) τἰμῃιίθουσηθ55" οὐἩἨ Τὴ6 δῖ ποτ δηά 
[86 ϑοδοοϊπιεῃ, 566. Βρ. 81}, Κο]. 11. 15. ν. 
πὰ Απυΐϊηα5, ᾿ϑυτηπηα, 11. 1. 41.. 82. αιῖ. 4), 
δα 5 5) οῖπσ Πὶπὶ ἴο ἀδαῖῃ. Βιυῖ 
[ποι Ηδ τἴδ5. ““σοποϊιιάοα 41} ὑπάρυ 5ἰπ,᾽ 
ἴ ννᾶ5 ᾿Ἰηἀοθα “ὁ τῆαῖ Ης πλρῆϊ πᾶν ΤΠΘΥΟΥ οτι 
411," οχῃ. χὶ. 32. ὙΠῸ ψΒοΪῈ γτᾶσα οὗ πιδῃ 
ςοηάοπηηδά ἴθ ΔΑάδπι, τοοοῖνεβ ἴῃ Αὐἀδπὶ α͵5Ὸ 
16 ΡΓΟΠΊΪΘ6 ΟὗἩ ΤΕςΟν ΎΎῪ ἴογ 4]. Απά ἴῃ τῆ6 
ϑεσοῃᾷ Α ἀδπι, τῃδὶ σρϑοὶδ] δεγά 9 ἐδὸ «υογιαη, 
(6 τέσονεσυ οἵ τῆς. ννῇο]ς γὰσς 5 εἰεοϊοι, 
᾿Ἰπϑουλισῆ [Πδῖ 85 ἴῃ Αὐδπὶ 41] ἀϊοεῖ, ὄονθι 50 
ἴπ ὌΠ τιϑί 411 584} Ὀ6 πηδάθ 4[ῖν6. Αηὰ δι ἴπ 
(τὰ ἢ ἘΠ6 τηγϑίεγυ οὗ ϑη δῇ ΟΠΙῪ δ εἰεαγοὰ 
ἊΡ ὈΥ ἴμ6 πιγϑίογυ οὗ γοδειηρίίοη ; νυ ἢ] 5ὲ θότἢι 
ΘΧΉΙΟΙ 16 Ἰπδῖςς οὗ σοά Ὀγουρῆϊ οὐἱ ᾿πῖο 115 
[Ποῖ σϑ θοῦ ΟὨἿΪΥ υπάογ τῆς ἰἰρἢϊ οὗ ΗΙ5 Ἰονὸ. 

ἩΠΒΤΟΚΙΟΑΣ, ΟΗΑΒΑΟΤΕᾺ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤῈΜΡ- 
ΤΗῊΗΕ ΕἌΙ,1. 

που ἢ νυ] οἷν ἀἸσΕ Πρ υ σηοὰ ἔγοσῃ ἴἃ ὈΥ τὴς 
δῖοββ Ῥαηΐβείσα οὗ ἴῃς Ηϊηάοο ΤὨρθοΐορΥ : 
Ὀυῖ {παῖ [Π6 ΗθΌγονν5 απ οὐνὸ ποιῃϊηρ ἴο [656 
15 δνυιάθηϊ ΠοῸπι πε ἕδος τῃαΐ [ΠΟΥ Δγὸ ποῖ ςοιι- 
ταἰπθὰ ἴῃ ἴῃς νεάδα πὰ [ῃ6 τηοϑὶ δηςίεπε 
δαπηϑοτις 1Πτοταΐισε, ἔοση ὙΠΟ ῃ δίοπο [τ ἰ5 
ῬΟΒΘΙΌ]Ὲ ἰπδῖ δυο τῆς ᾿δῖοσ [ουνῖϑἢῃ ὑυτιῖοῖα 
σοι πᾶνε θοστοννε. ἱπάδρα τΠῸ ἢἰβίογυ οὗ 
Κυβῆπα ἢγϑί ἀρρθᾶγβ ἴῃ, [86 “Βδδραναὶ Οἰϊδ," 
ἃ ΜΟΥΚ δϑϑιρηθά ἴο (ἢ6 τὰ σοπίυτΥ δ» 
ἴεγῦ Οἢγισῖ, δπά νῆϊοῆ 15 σδυρροσεὰ ἴο πᾶνὸ 
ἄγαννῃ ᾿αγρ οὶ ὥτοπὶ Οἢγϑείδη οὐ Ῥϑειάο- 
ΟἸ γϑιαη δουγοθθ. ὙΠῸ ποδγοβὶ γοβο Ὁ] ηςΟ, 
Βοννονοῦ, 15 γδοοδῦϊο Ὀεοίννθθη ἴῃς ΒΙΌ]ςΩ] 
τοςοτά δηά πὸ ᾿οδοδίηρ οὔ Π6 Ζοπάδλνοθῖα. Α5 
ἈΠΟΓΟ 5 ἃ ᾿ἸΚΘη655 ἴῃ {πὸ ϑῖογυ οὗ Οτεαϊίοη 
δηὰ ἴῃ ἴῃς ἀοϑβοτρίίοη οἵ Ῥαγδάϊϑθ, 50 ἴποτὸ ἰ5 
ἃ 5ΡΘΟΙΪΔ] 51: ΠΥ Υ ἴῃ ΤΠ δοσουπὶ οὗ {Π6 [4]. 
Ασςοοτάϊηρ ἴο τῃ6 ἀοςῖτιηθ οὗ Ζοτγοαξῖου, [ῃδ 
ἢγϑῖ μυπίδη Ὀείηρϑ, σγεαῖθαὰ ὈΥ Οττηι χά, τῃ6 
Βοοά ΡῬηποῖρῖίθ, ᾿νε ᾿π ἃ ϑἴδῖθ οὗ ᾿πποόσοποο 
ἴῃ ἃ ΠΑΡΡΥ ρμαγάθη νυν ἃ ἴγθο ψ]]ςΓ ἢ μάνα 
ἴῆθτι 1ἴδ δηὰ ἵ᾿πιοσίδ γ : Ὀὰϊ ΑἸπιδῃ, τ[Π6 
ΘΥῚ] ΡΥ ΠΕΙΡ]6, αϑϑυπηηρ τ 6 ἔοστῃ οἵ ἃ ϑουρθῃηῖ, 
οἤἴεγοά {ποπὶ 1Π6 ἔτι οὗ ἃ ἴσϑο, ᾿νῃϊςἢ πὸ δά 
ἢ ΠΊ56 1 ογεαϊθά ; ΠΟῪ ἴα απὰ Ὀεσδῖηθ συδ]οςῖ 
ἴο 6.1] δπά ἴο ἃ ςοηίϊηινα] σοπίοβὶ Ὀδίννθθη 
᾿ρῆϊ αηά ἀάγκηθϑθ, Ὀδίννθοη ἴθ σοοά πιοίϊοῃσ 
οἵ Οπηιχά, πὰ τμ6 ΟΥ}] ιιρροϑιίοηβ οὗ 
ΑἸ πδη. Α5 ἴδ6ὸ Ηἱπάοο ἰγαάϊτιοπς ἅγὸ 
ἀϊδῆραυγεά ΌὉΥῚ Ῥαηιεῖσπ), 50 ἅγὸ ἴῃ6 Ῥογϑίδη 
Ὀγ ἀυλ]5πὶ:; δηὰ Ὀοϊῇ ἃγὸ τλαγκε 7 σοη- 
ἰγαϑῖϊεὰ στ τπῸ ρυγε πιοηοίποῖβπη οὗ τῃ6 
ΒΙΌ]6Ὲ ΗἰβῖοσγΥ. Βιιῖ Ἡδαδγίπιαπη, νου ΒΟΉ ΪΘπ, 

᾿ ἃπαὰ οἰδεῖ τα τῆ σα] Ἰηϊογργεΐοσβ, παν ᾿τηλμρίη- 
οὐ τὦιδῖ ἴῃς Μοβαὶς δοσοιηΐῖ ννᾶθ γαῖ] γ Ὀογα 
τοννοὰ ἤοπὶ ἴπ6 Ζογοδϑίσιδῃ ; ἃ ΤΠΘΟΥΥ ννὨϊο ὃ 
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οου]ά οπὶγ ὕῈὲ ἐβῖ  ὈΠ15ῃ θα ΟΥ̓ Ῥγονίηρ [δὲ τῆ 
ΠΥ οπαρίοτς οὗ (ὐδπεϑὶα νεῖ ποῖ νυ εη 
ὉΠ] δογ ἴῃς ΒΑΎ]Ο πῃ σαρΕ ΠΥ; ἔῸγ ἰς ννᾶς 
ἴδεη τμλῖ ἴῃς [εν 5 ἢγϑι σδπιθ ἱπίο οἰοβα σοη- 
Ὁεῖ καὶ (δε Ῥογβίαπϑ, δηὰ τρηϊ μᾶνο Ὀοτ- 
τονε φοπῖο οὗ ΤΠΘῚΓ 51 ρ ΥΞ ΠΟ 5. 

Ἀξαϊηξῖ 50 ἰδίθ ἃ ἀδΐθ ἴδε ἰδηξιδρε οὗ 1ῆ6 
βτοὶ σμδρῖου οὗ (σεπεϑῖ5 15 σοῃο! ϑῖνθ. ὙΠΟΙΘ 
ἅτε ἱπάροὰ ἃ ἔδιν Αταπιδῖστης ἴῃ Οσεπαβῖβ  δυῖ 
ἰὰ πᾶ5 Ὀεεη τιιϊοὰ πιοϑὲ 51} 7, ἴῃδὶ “" Ατὐδιιδ- 
ἰ5πὶ5 'ἰπ ἃ ὕοοκ οἵ 86 ΒΙ0]6 ἅγὲ ὑσγοοῦ οἰἔποῦ οὗ 
ΔΎΕΤΥ ΟΔΥΥ ΟΥ Οὗ ἃ νΕΤῪ ἰαῖρ οὔ ριη." ὉΠ 
Ῥαϊπλιοῖς, ΜηῸ οαπιὸ ἔγσγοπι ὕτγ οὗ τῃ6 
(λα άροβ, ΔῪ πάνθ ὨδΓΑΙΥ σροκοη ἃ Ηδ- 
ὕτον ποῖ υπηηϊχοὰ ψἢ (Πα  ἀδίϑπιβ, δηά 
ΠῚ ὨΔΠΊΕ5, ἃ5 ἴπδὶ οὗ Εν ((βᾶν) δπὰ 
ἴδ οἵ τε ΣΟΚῸ (ΕΗῆ0ΟνΝ ΑἨ)Ψ[). δοῖἢ οὗ 
ψ οῦ ᾶνο ἃ ΟΠ ΔΙ 66 οὐὁ Ατσαπιδὶς ἔοττη, σοι] 
ποῖ ΡΟΘΘΙΌΙΥ πᾶν Ὀδεη ἱπνοηϊεα Ἰαῖοτ ἴἤδη 
ἴδε Ὧξὲ οἵ Μίοϑοθϑ, 1π|655 [ΠΟΥ ψνεσε ἱηνοηϊεὰ 
ἅδον ἴθῈὲ ΒΑΌΥ]οπίαπ Οδρενν, πε τδ6 
δὴ ἀγδίη σάτπο ἱπῖο σοπίδοϊ νν ἢ [ῃ6 (]- 
ὄδλης ἴῃ Βδυγίοπίαά. Ὑῆδῖ [6 ΑΥαπΊδίσπιβ οὗ 
Οεπεϑὶ5 τρα] ν πιᾶτκ ἀπιιΥ, ποῖ πονεῖν, 
ϑμοι)ὰ δἰπιοσῖ 6 561 ἀρραγεπῖ ἴο οπθ ἔπ] ᾶγ 
ἘΠῚ ἴῃς οὔρῖπα. ὙΒῈ Ηδσδτενν οὗ ἴπῸ ἤγϑι 
ἴπτος ςπαρίοτα οὗ 186 ΒΙΌ]6 5 τηοϑὲ δι ρμαιὶ- 
ΟΥ̓ ἀτοῃαὶς. [{ σαηποῖ {πεγοΐογε "6 ἃ πποάθγῃ 
(λιἀλιχοά Ἡρῦτενν, Ὀυῖϊ ἰΘ 4 Ηοῦτενν 50 
ἀποίεηὶ ἃ5 51}}} ἴο τεϊδίῃ βίγσοῃς ἴγασεβ οὗ 115 
ΟΠΡΊΠΑΙ πρϊοη Ὁ 115 οἰδίεσ ἀἴδίοςς (δ) άθο. 
15 ρασι Αγ ΟΠ οἰϑοπ 55 15 ἴῃς Ἔχᾶςὶ ὁρροϑίίε οὗ 
ἴῃς ἀϊιεε ἀπά νεύθοϑε βίγὶες οὗ {πΠ6 Ὁμβαϊάθς 
ἢ Παηϊεὶ οὐ Εζγτα. ΤῊΘ τὰ νοῖϑὲ οὗ (ὐσεποϑὶβ 
ΟἾΕ5 πῃυςἢ οὗἁ 115 ργονεγθίαὶ σταπάδυγ ἴο [ἢ}}5 
ἸΟῪ ᾿(ΟΠΟθΘη655. 50 ΠΊΔΩΥ [ΠοΟυΡἢ 15 δτδ 
ῬέΠΠὰρς πον Ποτ οἶϑο ἴῃ [π6 ννοτί ἃ υἱτζοτγοα ἴῃ 
80 εν; 5} ]}20 15. ὙΠδ ὙΕΓῪ τόνεγθο οὗ [5 15 
ἵπιε οἵ ἴῃε ἰδησυᾶρο θη 1ἴ δά Ὀεσοπα 
Ἰπξεςιεὰ ΡΥ 16 ΟΠ] άθθ οὔ ἴπῈ Οδρινν. 
δια, ΜΓ το Ἰερεπάς οὗ ἴθ Ζεπάανεβία ψῈΓῈ 
ποὶ δοιτονοα ὃ. ἴἢε [οὺν΄νϑ 'π {πε ῖὶγ σδριϊνΥ, 
ἔδεπ ἴῃ τρὰῶὶ ςοηΐᾶςξ ροϊπὶ δεϊννεεη ἔδοπὶ 
ἀπὶ ἴῃς [εὐνϊδἢ ἨἰβίΟΥΥ πιυσῖ Ὀς ἐουπὰ ἴη 
ΒιῈ. Μοξαις {ἰπι65, ἴῃ ἴῃ6 ἀδγβ οὗ [Π6 δῦ 

Ῥαϊταγοῖθ; δηΐ ὑποπη ἴῃς ἕαςῖ, ται ἴΠ6 γδάι- 
(ἰοηβ οὗ Ῥογϑῖα ννοσε οὗ 4}} οἴπεγβ ἴῃ6 ποαγϑϑῖ 
ἴο ἴπ6 Θννίϑἢ γα] 9 ΠΊΔΥ οΑϑν Ὀ6 ἐχ- 
Ρἰαϊποά. [με 5 δυρροθε ἴδ δοσοιηῖ ἱπ 
Οεπεβὶα ἴο ὃς ἴπ6 στεαῖ ϑοπλς {γπαϊτοη, 
ΡΟΓΠΔΡ5 ἀο]ϊνεγεα ἀϊτεςῖ ΠῸπιὶ ϑποτη ἴὸ ΔΌΓδ- 
πᾶπὶ, ἔγοπι ΑὈγαμαπὶ ἴο [ασοῦ, ἔγοπι [ᾷοοῦ 
ἴο {55 ΡΡ, δηᾶὰ ἱποογρογαῖϊθαά ιἱπᾶοσ 1 νὶπ6 
ξυϊάλποε ὉΥῚ Μόοβϑεβ ἴῃ ἢϊ5 ἢδίοσυ. [5 ἰΐ 
ἘΠΙΙΚεΙ τηδὲ [ἀρῃοῖ πᾶὺ μᾶνὸ ρίνεη ἴΠ6 ΥΟΥῪ 
βδὴθ δοσουηΐ οὗ 58. ον Ροβίογιγ ἡ δηά 
γ οσο οι τ ἤᾶνε Ὀθθὴ 50 νν6}}] ρσγεβογνθά, 
85 ἴῃ [γᾶπ, ἴῃδλὶ βροῖ, οὔ δῖ ᾿ἰδραϑδῖ ποὺ ἴο τῃδϊ 
βροῖ, ΨΒοτο ἴῃ6 Ατγδὴ γῶςθ5 ϑδθοῖὴ ἰοηροβί ἴο 
Βᾶνο ἄννοὶῖ τοροῖδογ, ἀπ νν μεσ (ἢ6 τγδά! τ οη 
νγ5 πιοσῖ ᾿ἰἰκεὶγ ἴο αν ὕδὸπ πηάἰδτυγθεὰ 
Ὀγ ΄σοηϑίδπί τηϊρταϊίοηβ ἡ ΤΕ Ῥεγβίδπϑ ρτιἀθὰ 
{ΠΟΙ 5ονο5 οὐ ἴπεὶῦ ρισε δηὰ δποϊθηΐ ἀ6- 
δοοηῖ ; δηᾶ πιοάδγῃ δἰ ῃπο]ορίϑῖα πᾶνε ρίνθη 
ἴο ἴποϑο ἰπῦε5 ψῇϊςἢ ροορίοεαὰ [πάϊὰ δπάὰ 
Εὐγορα {86 πιο οὗ Ατγδῃ, δῆοσ ἴπ6 ᾿μμαδ!ῖ- 
Δηῖ5 οὐ ἴγᾶὴ δηὰ 16 πον]οϑῖ τὰᾶςθ διηοηξ 
1πόπι, {πῆ Αττ. [τὸ Ηδῦγον5 τεϊδποα (ἢς 
δεῖς τγδαπίοη ρυγα πὰ ὑποογγιρίοά, 
τῆγοι ἢ {Πεῖὶγ δάπογθησς ἴο {πΠ6 ννουύβῃ!ρ οὗ 
1μ6 ἔτι Οοά, νυ σὲ ἴμ6 Ῥογϑίδης ῃπαὰ [6 
ἦαρδεῖῖς ἰγαάϊποῃ, [βου ρῇ σογιπιρίοα ὈΥ ἀπ8]- 
15π|, ἴῃς τεβοπη ίδηςς Ὀεΐννθθη [ΠΕΙΓ γοϑρεςίὶνα 
δοσοιιηῖθ ννου]ϊὰ Ὀ6 ἴῃ ΘΥΕΥΥ ΨΨΑΥ παίυγαὶ, 
δηὰ {π6 γρὰὶ ἢϊδιουςαὶ 4515 οἵ ἴπεπὶ Ὀοΐὴ 
'νουϊὰ Ὀε {πε σἰγαρίοϑὶ ϑοϊαοη οὗ {μ6 ἀϊβὲ- 
σ]γ. 

[τ ΠΊΑΥ ΟΥΪΥ Ὀδ ὨΘΟΘΕΒΑΥΤῪ ἴο δα ὰ ἰμδὲ {ἢ ϊ58 
Γοδϑοηΐηρ ΜΜ1}} ποῖ Ὀ6 αῇοοϊοά, ὄνυθὴ 1 νγῈ 
5ῃοι]ὰ σοηοιῦ ΜΓ ἴΠπο86 νῆο ἄγριο, [μδὲ 
16 Πιϑσίογγ οὗ ἴῃς [4]}] 15 ἃ ἴσιιθ Ὠἰβίογυ του ρῇ 
νοι θὰ υπάσγ δἰ ἰοροτγίςαὶ ἱπΊαρογΥ, 1. 5. τῃδὲ 
Αἀδλπὶ ἃηὰ ἔνθ ννεῦὸ σγεαῖϊθά ᾿πηοςσθηΐ δηά 
Βοῖγ, τηδι [ΠΥ νγεσγε συδ)θςϊεα ἴο ἃ τ] δηὰ 
[6] υπάον ἴἴ, ΓἈΟΥΘΌΥ Ὀγπρίηρ ἰπ 5π δπὰ 
ἀεαῖῃ ὑροη τηδηκιπά, θυ τῃδῖ ἴῃς ἀδδοσγιρίοη 
εἴνθη οἵ τῃ]5 ἰῇ Οεδηοϑὶβ 15 ποῖ [ἴογὰ] Ὀὰῖ 
ΘΙ] πιο ἀπ ταγϑίῖςαὶ (566 ἴοσ ᾿ηϑίδηςθ 
ΟὐδιτΥ “οπ Οεπ.᾽ Ρ. 112, Δηὰ αγθυγίοῃ 
αυοϊοα ΟΥ̓ Βἰπη). 

ΝΟΤῈ (Ὁ οἡ (ἨΗΔΑΡ. 1. ἡ. 24. (ΓΟΠΒΕΕΟΒΙΜ. 
(ἡ) Ττβάϊοπαὶ δοσουπῖξ οὗ [Π6 Ομεγιδίπι. (2) Οδμογιθίπι βαιιτοά ἰῃ ΤΑθογπδοῖθ πὰ ΤΈτηρ]θ. ' 
Ἶ ΟΒεγιθίπι βοθη ἴῃ νἱβίοπβ οὗ [5δἰδῃ, ἘΖθκῖοὶ, δῖ [οδη. 
5) Εἰγυλοϊ οΡΎ οἵ πᾶπΊο. 

ἷν τς 6 [6 ΟΒοπιδὶπιὶ ἀρρθᾶσ ἴο ὃ6 
Ἡνίπρ δείηρΞ, δηγοὶς οὔ Οοά, Δ] ἴπε ΜῈ} 
οἱ Οοά. Εἰβεύσβετε (εχοθρὶ ἰη ὑτίεξ 4}}0- 
5105 38 Ῥς, ΧΥΪ, ΙῸ ; 2 54Π|. ΧΧΙϊ. 11) ννῈὲ βπὰ 
ἰἢεπὶ 85 βουϊρίυγχοά οτ “τους ἤρυγοβ ἰῃ [ἢ 6 
Ταδεπιδοῖο ἀπά [πὸ ΟΠΊρΙΕ ; ΟΥ 858 ἱπιᾶροβ ἴῃ 
ἴδε νἱβίοπς οὐ ργορμοῖβ, νυν ῃἰσἢ νἱδίομϑ πᾶν ]- 
ΑΒ ΠΟΙ ΟΥ̓Ϊ655 Οὗ Π6 ΟἸΠΕΥ ΑΒΕ ος {π6 
Τοπιρὶε ρτοβεπίεὰ ἰπ {πεπὶ (ΕΖ. 1. χ; Ἀεν. ἵν. 
ἀπά ρετηᾶρα [5. νἱ.). 
Τγλάϊοη εἶνεϑ πὸ βαἰβέδοϊοσυ δοσοιηὶ οὗ 

ἴδε λρρεάγαπος οὗ ἴπεϑε σμβοσυῦὶς ἤξυγεβ. |ο- 
βερθυ5, (' Αἴ, 11. 6. 8 ς)) 5Ξᾶγ5 [παῖ [ΠΕΥ ννοσα 
ἐπίηχοά δηΐηια!α ἴῃ ἔοστη πὸ ποιμίης ϑθεῃ 

γοι. 1. 

(4) Οβδεγυδίηι οὗ Ῥαγδάϊβο. 

ὉΥ πιδη.᾿" [{ 15 ροβϑί δ] τῆδὲ ᾿πρώυαο Ῥῃδ- 
τϑαις ῥτο)άϊςθ ἰῃ 1ητογρυθέηρ ἴδ βοςοηα ςοΠὶ- 
τηδηἀπιθηΐ τλΔΥ ἤάνο ἰδ Πϊπὶ ἴο {Π15 Ὀγοίοβϑιοη 
ΟΥ̓ ἰοῦ Ἰρῃογάποθ σοησογπης ἴΠ6 ΌΤΙ οὗ (Π6 
ΟΠΒογαδῖπη, ἔογ Πὸ σμαγροβ ϑοϊοσηοη ἢ 4 γος ὴ 
οὗ [86 δὺν οἡ δοοοιυπῖ οὗ ἴῃ6 ὀχϑὴ ὑπάοσ ἴῃ 
Ὀγαζθη 568 (' Απί.᾽ ν11. 7. ὃ 3), ἀπά ἴῃ [Π6 ἔδοδ 
οἵ Εχοά. χχνὶ. 41 (φοπὴ ΜΠ ΕΖοῖϊς, χ. 20), 
6 ἀδηϊοβ {παῖ [86 ν6}} οὗ [η6 τὰ εγηδοὶς Πδὰ ΔΗΥ͂ 
Ηνπρ σγοαΐατοβ οἡ ἰξ (6 Απΐ.᾽ 111. 3. ὃ 6). 581} 
1τη6 Αροβῖὶε (Η6Ὅ. ἰχ. 5), ψγῆο 5ρεᾶκβ οὗ “186 
ΟΒεσγυδῖπὶ οὗ σίοτυ βῃδάοννης {με πιογογ 5θαξ," 
δά ά5, ““οὗἩἨΜΒΙΓὮ νν6 σᾶπποῖ ΠΟΥ 5ρθᾶκ ῥδγ- 
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οἰσ ΔΥΪγ. 85 Ἰἰδοιρα, δῆεσ ἴμ6 σΑΡΕΝΗΥ αηά. 
Ὦ 
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186 ἀσοιτιυςιίοη οὗ ἴῃς ἤτοι Τ ΠΊΡ]6, ποῖ ΟἿΪγ 
διὰ [ἢ 5Ξδογεὰ ἔριιγεβ πούοῦ Ὀδοη τοϑιογοά, Ὀιῖ 
ὄνθη ἴῃς ΠΊΕΠΊΟΓΥ ΟΥ̓ΓΠΕΙ͂Γ σῆαρεβ μδὰ ὕὈδθοῃ 
ἰοϑί. 

1. Τὲ Ταδεγηαοίς ἀπά τε Τοριρἰ] ΜΉ εδη 
Μοϑος ἰ5 σοπηηδηάοα το τᾶκὸ {πῸ αὐκ, τὸ 
ἰθϑαγὼ {πα ἢ6 ννᾶβ ἴο πιᾶκθ [6 ὑωῤῥογεῖΡ, 
[Π6 ΠΠΟΓΟΥ͂ 5641 ΟΥ σονογίηρ οὗ ἴῃς γί, οὗ 
Ρυγε ροϊά, απάὰ Οδογαδίπὶ ἰοοκίηρ τονναγάϑ5 
{ΠῸ' ΠΊΕΓΟΥ 56αῖ, 5πγοιςιηρ ἔοσί ἢ ΠΕΙ͂Γ ννὶπρς 
οἡ ὨΙρἢ ἴο σονοῦ ἴΠ6 ΠπΈΓΟΥ δεῖ. ὙΠῸ (ἢ6- 
τα ὶπὶ ετο ἴο ὃς οὗ ἃ ρίθσθ ν ἢ ἘΠ6 ΠΊΘΓΟΥ 
βοδῖ, οὐ αἱ ἰοαϑσί οὔ {π6 βαπηθ πηδίοταὶ (ἔχ. 
ΧχΥ. 17---}0). ὙΠΕγΕ ἰδ Π0 ἀρρεάγδησθ οὗ 
ηοτο ἴδῃ ομο ἔδοθ ἴο οαςῇ Οδογιῦ, ποῦ οὗ 
Ιλοτο ἴλη ἴνο νϑηρβ. Ὑπὸ ΟΒεγυδὶπη οὐ 
[Π6 ΠΊΘΓΟΥ͂ 5εδῖ ἴῃ τῆς Ὑαῦσγηδοϊς ἀρρθαῦ ἴο 
αν Ὀόθη ἘχαςΥ ἰπλιαϊεὰ ὈγΥ ϑοϊοπιο ἴῃ 
πὸ Τοιηρίδ, η1655 ἘΠΘΥ ννογα ἴῃς νΟΓΥ ΟΠΒοΙ- 
Ὀιπὶ ΟὔΠ6 ΤἈὈογηδοΪΘ τοπλονοά τὸ ἴῃς Τ  τΆρΙθ. 
ΎΠΕοΙΓ ΠΕΡ 15 ϑαιά ἴο ἤδνθ Ὀθθη ἴσῃ σα Ϊ 5, 
δηᾷ {Ποῦ Πρ του δα [ἢ6 νν4115 οἡ δἰ ΟΣ 546 
(α Κι. νι. 22). Βοϑί 65 ὴ6 ονὸ ΟΒογα πιο ἴῃς 
ἸΠΕΓΟΥ σοδῖ, ἤροτγοβ οὐ Οπογαῦϊπι νογα υγοῦρ 
οη [Π6 σιγίδ!πβ οὗ ἴῃς Ταδογηαςῖο (ἔχ. χχνὶ. 
1, 31, χχχυΐ. 8, 3}, δηα νγΈγα δϊογιναναάς 
δηργανθη οὐ ἴδ νν4}}5 δηὰ ἀοοῖς οὗ ἴῃς Τοπὶ- 
οἷδε, αἱοηρ ΠῊ ρΑ]πὶβ ἀπά, ἤοννογβ, (1 Κ. νὶ. 
29, 22, 32}: αἶδο οὐ ἴΠ6 Ὀαϑοβ οὐ ἴῃς ἴδῃ ἰδνοῦβ, 
οὐ ἴῃς Ὀογάοτβ {Παΐ ὑνόγο Ὀδίννοθη {ῃ6 ἱθάρες 
ὑνοτα “ἸΙοπ5, οχοη δηὰ ΟΠογι 5." (τ Κ' νὰ]. 
49). ὙΠΟ ἀραὶπ ννογα ΤΟῸΓ ὑνθοῖσ 4 σδὶὶ 
Δα ἃ ἢδ]ῇ Εἰρῇ, δια ἀραΐη τνὸ πὰ “ΟΠοτα- 
ὈϊπΊ5, ᾿ἰο115 ἀπ ραἰπὶ ἴγοθ5." (ν. 16.) 

ΤΠο ϑροοϊαὶ οβῆςοβ οὗ τῃ6 Οποόγυῦιὶς βσιΓΟΚ 
ἴη [6 ὙΑὈογηδοῖο ἀρροαγ ἴο ἢᾶνα Ὀδεῖ, ἄγϑῖ, 
1Π6 νναϊομίηρ δηά συσγάϊηρ οὗ ἴῃς γῇ δπά 
[Π6 ϑδογοά ἰαὶν ἀῤροσιϊοά ψΠη ἴῃ 6 ἀκ, ἴο- 
νναγὰ5. Ὡς ἢ ΠΟΥ ἀγὸ γτοργεϑοηϊοα 5 Ἰἰοοκ- 
πξ δηὰ ονεγ ψΠΙοἢ τἤοΥ σργοαά ἴπλοῖγ ουϊ- 
βίγοϊς ρα υνηρϑ, δὰ βθσοπάϊγ, ἴο αἴϊεπά ἀπὰ 
ΕΑΓ ῸΡ {Ππαῖ πγδῖῖς ργόθοησς οὗ Οσοά, νης ἢ 
δρρεοαγοὰ 'π ἴῃ6 Οἰοιά οὗ δΒΊΟΓΥ ονϑῦ τῆ6 
ΤΛΟΓΟΥ 56αῖ, Ὑπαῖ ΟἸοιὰ οὗ βίουυ μαά Ἰρὰ 
ἴϑγδοὶ [σου ἴπΠ6 Ἀδὰ ὅ56ὴ δπὰ ἴπῃ6 νυ] άογ- 
Π655, {Π6 συ δηά συλγάϊδη οὗ (σοάΐβ ρϑορίϑο, 
(ἢς συγ] οἵ Η!5 ρτγοόβοηςσθ, δϑρθοῖα! ν τη τἢ6 
Ειντης οὗ ἴὴ6 Ἰανν, μανίηρ 4 νγοίο]α ἀϑροςΐ, δ 
ἘἸπ|ὼ5 25 ἀδγκηδθθ, δ {Ππ|65 ἃ5. ἃ ρΠ|ὰγ σῇ 
Ἰξπς; πον ἃ δίοΥΥ ϑϑῖΠπρ οα ἴῃς ὙΤΆΒοΓ- 
δοὶθ οὐ γοϑῖίηρ αὔονο τῆς αγὶς, αἵ δηοΐποῦ 
{ἰπ|6 δοσοιηραπίρά ν᾿ ἤτ δηὰ ΠΡΗΠΙηΡ5, 50 
(μαῖ τη6 φῬεορία ἀυγθῖ ποῖ ἰοοῖς οἡ 1. (Ἐχ. 
ΧΙ, 21, 22, ΧΙν, 10, 24) ΧΥΪ. 1ο, ΧΙΧ. τό, 18, 
20, ΧΧ. 18, Χχὶν. 16, 17, ΧΧΧΙΪΝ, 9, ΧΧΧΙΝ. ς; 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 6---, χΙ. χ4---,ᾶ ; ΝΌΠῚ. ΙΧ. 1ς----22, 
ΧΙ, ς---το, χνὶ. .χ9---42). νηεη [Π6 ΤΑθογ- 
ΠΔΟΪΘ 15 δεῖ τρ, ἴΠ6 1ὰνν ἰ5 ἀδροϑιιοθα ἴῃ [ῃ6 
ΑΥκ, (᾿ς οἰουα ᾿5. ῥγοπηϑοα ἴο γοϑὲ προη ἴῃς 
σογοηης οὗ ἴῃς Ατκ, δηά, 45 ἴπὸ ΟΠογι πὶ 
δυατα 16 ἴ,μἂνν ἀπά {πὸ Ὑοϑι που οὗ Οοά, 
50 ΠΟΥ ΠΥ ὕσ βιιρροβεοα γὙουου ΠΥ ἴὼ 50γ- 
τουπᾷ 1ῃ6 ἴῇγοηθ οὗ Η!5 βίοτγγ. : 

Ιἔ τὸ ννορηΐ πὸ ἔυποσ, ννὸ ὁῃοιι ἃ ηδῖι- 
ΥΤΆΪγ ςοποϊυάο, {δῖ [πὸ ΟΠΘΓΌΌΙπῚ ὑνογὸ ννηρ- 
δὰ πλη ἤμαγοβ, σουρίυγοα ἴῃ ἴτε ΤΑθοΥ- 

ὩδοΟΪς δηὰ τῃ6 Τοπιρίθ, τοργοβϑοητπρ ΟἰἴΠΟΣ 
(Π6 ρευβοηδὶ δηροὶβ οὗ Οοά, ογ αδἷ ᾿εαϑδὲ 1ῃοβϑδ 
ΤΩ βίο δης ἀροηΐβ οὗ Ηἰδ5 ἴῃ στοδίξοη ὙΠ] ἢ 
ἀο Ηἰ5 ρἰθάϑιισα ἀπά νναὶξ ἴρὸὰ Ηἰβ5 ψ1}}. 
ὟΝ ε 5ῃου)]Ἱά ἰηξοτ, {παῖ ἘΠΕΙΓ οἢῆοο5 νγετε (α) 
ἴο βυαγά νν»ὴῆαϊ 15 ϑλσγοά δηά ὈπαρργοδοθδΌϊο, 
ἴῃς καῖϊς οὗ Ραγδάϊξε (Οση. ἰϊϊ. 24), {με ἂὐκ οὗ 
ἴ(Π6 σονεηαπὶ οἵ {ἴπ6 1ΟΚΌ, ἴῃ ΨὨΙΟἢ ννοῦδ 
ἀεροσιοα ἴῃς ἴννο ἴδ 0 165 οὗ ἴπη6 [,8ὺνν (ςοπ-» 
ρᾷγε Εχοὶς. ΧΧΝΣ, 14-π-|6,  Ώργο ἴῃς Ῥγΐποθ 
οἵ Ἴγτγε ἰβ σοτηραγοά ἴο 4 Ομεγιῦ, ννῃο ἴῃ 
Ἑάδπ Τσονοῖβ ἢ ΠῚ5 ννϊηρθ 16 ρῥγοςοίοιϑ 
5ἴ0η65): (2) ἴο 5ιττοιπα ἴδ τηγϑῖῖς ΤῆγΟηδ 
οὔ Οοὰ πὰ ἴο εἴϊεπὰ Ηἱ5 ργϑβεησε (μοπος 
{η6 Μοβῖ ΗΙἰρῆ 15 σοπϑίδηε! Υ βροόίκθη οὗ 45 
ἄννο! της Ὀοΐννθθη {πὸ ΟΠΒογα πὶ, ἡ. 6. ὉΥ Ηἰ5 
ΘΠΘΟΒίηΔἢ οἡ ἴῃς ΠΊΕΓΟΥ 5ραΐ, τ 8. ἰν. 4; 
2 ὃ. νἷ. 2; 2 Κ᾿ χίχ. τς; 5. Ιχχχ. 2, χοῖχ. 
τ; ἴ5. ΧΧΧυΐ. χό): (2) ρετθαρβ ἴο Ὀδαγ τρ 
[86 ἄγος οὗ Οοά ὕροη {πεῖὶγ νυϊηρϑ, δπά 
ἴ9ῶ ΟΔΙΤῪ Ηἰπι ἤθη Ηδἑ δρροαγοὰ ἱπ Ηϊς 
δου. ((οπιρ. 2 5. χχὶϊ, τὰ; 5. χυ]!. το, 
“Ἧς τοάδ ροη ἃ Οδογιῦ, ἀπά ἀϊά Ἀγ : γολ, 
Ης ἀϊά ἢῪ προη {Π6 ννηρβ οὔ [με νυἱπά.") 

2. 75 ουἱείοης ΥΚ,Ἱ Παίαρ, Εποξίοί ἀπά δὲ 
0051] [ἰ 15 ἀοιιθῖξι! ννβοῖθογ [ΠπῸ δογαρῃῖπὶ 
ἴπ [86 νἱϑίοη οὗ [54 δἢ ςἢ, νἱ. (1Π6 ΟὨΪΥ ρῥίᾷος 
ἴῃ ΜΜΏΙΘΙ ΠΟΥ αὐὸ πδπηοὰ ἴῃ δοτιρίυγε) δῈ 1ῃ6 
ΒΔ 8ἃἅ5 ἴη6 ΟΠοΓαδίπὶ ΟΥ̓ ποῖ. Ὑῆο ϑοδηθ 
ἰΘ 1[Π6 5ΔΠ|6Ὲ ἃ5 ἰῃ ἴὴ6 (ποπιῦὶς νἱϑίοπβ οὗ 
ἘΘΚΙΟΙ δηὰ δῖ ]οῃη, υἱΖ. ἴῃ {πὸ Τοιηρὶς (νν. 
:. 6). ὙΠῸ ϑογδρῃϊπὶ ΟΟΟΙΡΥ ἃ ρἷᾶοθ ἧἶκῈ 
(παῖ οἵ τἴῃ6 ΟΠΒεπιδίπι, νἱζ. Ἰυ5ῖ ὈΥ [Π6 
Τητοηο οὔ Οοά; δηά {πεῖγ ἰαϊκίπς ἴῃ6 Ἰνα 
ΠΟΔ] ἔγοπῃ [6 4|13Ὁ 566 Π|5 ἴο σοηποοῖ ἰῃθπὶ ΜΠ ἢ 
τῃς Ὀαυγπίηρ οοα]5 οὗ ΕΖο Κι 6} 5 σμεγιθίπι (ΕΖ. 
'. 13). Α5 Ὧγ 25 ψὲ σδῆ ἡυὰρο {Π656 δογδ- 
ΡΠΙΠπὶ γοβοπιθ]6 ([ἢ6 ΟΠΟΓΟδῖπὶ οὗ ἴη6 Ταθογ- 
πδοῖς δηὰ {πὸ Τρ]ς ἴῃ Πανὶηρ Πυγήδη ὈΥΤΩ5 
Πα 5ἰπρὶς ἔδλοεβ, δυιῖ ΠΟΥ Πᾶνα οἰχ νυἱηρϑ 
φῆ: ἢ ἰνναίη ἢ σονογοὰ ἢῖ5. ἕδλοο, 
δης νυν) ἢ ἔνναὶη ἢ6 σονογοα ἢ]5 ἔσει, δηὰ νὰ ἢ 
{νναΐῃ ἣς αἰά Ηγ." ᾿ 

Ὗνε σοπὴθ πον ἴο (ῃ6 νἱϑίοπϑ οὗ ΕΖοκίοὶ 
δηά δὲ ]οη. Ὅ δθε υἱϑίοηβ αἶϑοὸ ὕδνὸ {Πεῖσ 
βεδξ ἴῃ ἴῃ Τοταρὶθ ἃ5 ἴῃθ ἱπιᾶρὸ οὔ Ἠρανθη. 
(8.6. Εχοῖκς. χ. 2,,. 3, 9). 18, ψῇοΓΟ ννὸ πιεοῖ 
ἢ τῆς αἰϊαγ ἤγο δηὰ ἴδε σουτῖβ οὗ ἴῃ6 Τοπη- 
ΡΪε: δηὰ εν. ραν», νυ ἤθτα 411 ἘΠ 6 ἱΠΊΑΡΟΤΥ 
5. ἄγαν ἔγοτῃ ἴῃς Τοηηρ]ς, δ. ,. [6 οαπάϊθ- 
ΒΈΙΟΚ οἢ. 1. 12, ἴῃ6 Ηἰρ Ῥυγίοθθε ςἢ. 1. 12, 186 
Αἰἴαγ οἢ. νἱ. 9, ἅζς.) [πὸ Ὀοϊῇ νἱβίοπβ 186 
(δτοπθ σογτεβροηάβ νυν [Π6 ρΐασο οἡ ψῆϊςῇ 
{πῃ6 ΟἸουά οὗ ρΊΟΥΥ τοϑιθὰ Ὀοῖννοθη (86 (μο- 
τυῦπ. Τὴ ΟΠΒοσγιδῖπὶ (Ποη ἀγὸ ἀοβογι θεὰ 
845 Ἰἰνὶηρ σγοδίιγος (ΕΖεκ. ἱ. ς ; ον. ἰν. 6), 
ἴη {πε ἔοπο οὗ ἃ πιδη (Ε Ζεϊκ. ἱ. 5) ἢ ἔουΓ 
(ἔζεκ. 1. 8, 1᾿. 23) Χ. 7) 8--ο21). ΟΥ̓́ 5[χ 
γνηρθ (αν, ἵν. 8), μανίπῃῦ σγὸβ 41} οὐεγ 
(ἔχεκ. ᾿. 18, χ. τ; δν. ἵν. 8). [ἡ ΕΖοκΙοὶ 
ΠΟΥ ἤᾶνα φᾶς ἢ ἔοι ἔλοοϑβ, νὶ2. Οὗ ἃ τπηδῃ, οὗ ἃ 
Ἰίοη, οἵ δῃ οχ, οὗ 8ἃπ εαρὶες (Εζεϊ. ἵ. το, χ.' 
16). ἴη δῖ Ϊοῇπ (ΠΟΥ ἤᾶνθ δυὰϊ οπο ἴδεοδ 
οαοῖ, ἴΠ656 ἔισθϑ ὑεΐῃρ γεβροείίνε!υ οὗ ἃ πιᾶῃ, 
οὗ ἃ Ἰίοῃ, οὗ ἃ δὶ δῃὰ οἵ δη βαφὶς (ον. ἵν. 
7). ὙΠΕΙΓ ἔθος ἀρρεαῦ ἴο Εχοκίοὶ ἃ5 βἴγαιρῃ 



ΘΕΝΕΘΙ5. 
(κεῖ, [ἰκε τὰ ἔδεϊ οὗ οχϑὴ (ΕΖεκ. 1. )). [ἡ 
Εγεκ. χ᾿ 14, ψγὲ ἤᾶνθ ἴῃς ΥΟΓΥ 5 ΠρΊ Αγ ΡΠ6- 
ποιπέηοη αὶ ἴπς ἕδος οὗ ἃ (μογὰ 966 ΠῚ8 
ἰἀεηϊβεά οὐ βσυποηγτηου5 ἢ ἴἢς ἴλσε οὗ ἃ 
ΟἸΓ οΓ ἃὴ οχ. ((οπιρ. ἔχεκ. ἱ. τὸ; δν. ἰν. 
4.) [15 Ἰδουρῆῖ ΌΥ τρᾶηγ, πὶ ἴῃ [Π656 
ἰλῖϊογ υἱϑοηβ ννγαὲ ἤᾶνο ἃ ἔμ] 6 ἀδϑογὶρίίοη οὗ 
ἴᾷς ΟΒδοστυδα οὔ ἴΠ6 Ταῦεγηδοὶα δηὰ (ἢθ 
Ταπρίς ἴδ νὰ οουϊὰ ρμαῖμεῦ ἴτοπὶ ἴῃ 6 
ΘΑΠΠΟΥ Δοσουηῖα ἴθ ΗΟΪΥ ϑεχίρίυγο. [Ιἴ ἰδ 
ϑδυρραθοά [δὲ ἴΠῸῪ ἴοο, {κὸ ἴῃῆ6 ΟΠεγαδίτη 
ἴπ ἴῃ6 νϑίοηβ, τσὶ βάν Ὀδθὴ σοπιροβιίο 
οτοδίυγοσ, ἰἢ οὗ Ὠυπιδη ἴοτγτη, γεῖ ἢ Ποδάϑ 
οἵ οἴδεγ δηϊπηαὶβ, εἰ ΠΟΙ 85 ἀθϑογ θὰ Ὁγ 1. 26- 
Χιοὶ ογ ὉΥ δῖ Ϊοῦη. Μογθονεογ, 85 ϑυςἢ ςΟΠ1- 
ροσῖθ ἤξιγεβ πηϑῖ οἶδ ΠΥ ἤᾶνε Ὀδοπ ὁ ὈΪ6π- 
δῦςαὶ, ἃ ἢᾶ5 θδόη τδουρμί {παῖ τῇ6 ΟΠοτγιι- 
διπὶ Ὁγ τῇ ἕδοεβ οὗ ἃ πιᾶη, ἃ ἰΐοῃ, 4 ὃ8]] 
ἃηὰ λη δλρίθ, ρευῆδρβ ὄχργεξϑθὰ {Π6 βίγεηρτῃ 
ληά νἰδάοπι οὗ ἴῃς Ὀινίπς Μδ)εϑὶγ, οὐ᾽ ροτ- 
μᾶρς 106 βἰγεπρίῃ ἂπὰ τῆς ϑυνϊηοβο, υἱτῇ 
ψΏ ἢ Ηἰβ πλιηϊϑῖοτβ ἀο Ηἰβ ν"}}}., Αραϑϊη, 85 
18δεγ ξυπουπά ἴπΠ6 τῇγοπο δηᾶ ρυαγά ἴῃ6 1ἃἂνν 
οἵ τῇς Μοοὶ Ηἰσῃ, 580 ρεσῆαρβ ννὰ πΊΑΥῪ υἢ- 
ἀστϑίδπά, ταὶ [ῃ6 παίυγαὶ δηά {86 βρίγίζιιδὶ 
αϑδίοη ὑείησ Καὶϊξ Ρ τορεῖῃοῦ ἰπ οἠθ τοδὶ 
ϑ0βόπιο, ἴμε56 ΞΥσΤΩΌΟΪΙς ογεδίαγεξ ἱπάϊσαῖο {παῖ 
1} τρϊηρβ, 411 σγεαῖίοη, νναῖῖ ρορ Οὐοά, 4]]} 
ἀο Ηΐ5 ν}}}, 11 ὑνοσκ τορεῖμοῦ ἔου βοοά ἴο 
ἴδε σοάϊΐγ δηὰά ἴογ Ἰυάρτπθπὶ οὐ ἔπε υπ- 
ξοῦγ. ὙΠΕΥ συάαγὰ Ηἰ5. ἰᾶνν, ἀπά δχϑουῖο 
Ἰ5 Ἰυάρτηοηῖς, ἀπά Κεὲρ ΟΗ͂ [ῃ6 5 ΠΏΘΥ ἔγοπὶ 
ἴδε Ὀ]επδίπς οὗ 115 γενναγάϑ. 
Τῇ οχιδίεπος οὗ σοιηροβξῖῖο νἱηροά 6πὶ- 

θἰεπιλίιςα! ἤξιιγεβ ἀπιοπρϑὶ πα ΟΏ5 ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 
ΚΒ ςοηποοῖοα ἢ τπ6 Ἡροῦγεννβ ἴα ἤονν νν6]} 
Κποτη, ΤῊΘ ϑρῃίηχ δπά 16 Οὐ ἤᾶνα 
ἰθπξ δοθη τ ΠΑΥ ἴο 5: δαῖ ᾿ς Πᾶ5 θΘεη τὸ- 
πλγκοά ἃ5 ησα αν ἴῃ ΜῈ 1 αγαγὰ σπου! !ὰ 
βᾶνα ἀϊσοονογοά ἴθ Νίπενομ ρμίσαπίς νἱηρεὰ 
δ Πς τ Ὠυπιδη πες, νυἱηρθά Ἰίοπβ, ἂπὰ 
δυπᾶη ἤφψυτοα ἢ μᾶνν Κ ΟΥ ταρὶθ μελάβ, σους 
ΤΟΡΟΠΩΙ ΠΕ 50 ΠΟΑΥΪΥ ΜΠ (6 προ ΟΒοτα- 
ὕπη οὗἩ ἴδε υἱξίοπβ οἵ Ἐχεκίοὶ δηὰ δὲ [οδη. 
Τίοϑε εἰξδητς βριγεβ ἴοο ἀγα ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ ρἰδοθά 
ἃ5 ξιλΓ 9 ΟΥἩΞΘΠΕ1Ππ6}5 αἱ ἴῃ 6 ὀπίσγαποοϑ οὗ 16π|- 
ῬΙε5 δηά ραϊλοεβ, πκὸ [π6 συλγάϊηρς ΟΠογυ πὶ 
οἵ Ηοὶγ τι. Μογεονου, [ΒΕΥ ἃγὲ ον  ἀθΠΌ Υ 
ποῖ ΟὈ]εςὶ5 οὗ ἰἀοϊαίγουβ ννουβῃΐρ, θυϊ ἀρρϑΑΓ 
τα οτ ἃς ᾿ΓΟΓΞΠΙρροῖβ ἔπδη 45 αἰνίηϊτ65, [ἰ 
5 ἄγριο, [δὲ [ἰ 5 ποῖ ἱπηργοόῦδοὶο παῖ Μο- 
δ.5 ββου!ὰ ἤανα δάορίοα 5: Π|1Π|ὯΓ Ἔτη δ᾽ Ἔπιβ, ορ- 
Ῥοδης ἴῃς ἴτπθ νγοσδηΐρ ἴο (6 ἴαἶϑε, δπά 
μῶν: ἴῃ ἴῃς ταπιρὶς οὗ ἴῃς σὰς Οοά επι- 
ἰεπι5 οὔ ργοϊοςτίοη, νναϊο ἔα ποϑ5, ροννοσ, πὰ 

Εἶοτγ, δἰ πηῖϊαγ ἴο ἰῃοβο υϑϑὰ ἴῃ ἔπε [Ἐπ1ρ]65 Ομ ε 
ξοάς οἔ ἴῃς πδίίοπβ. (566 1,ἐπιπιετῖ, ᾿ς ΟΠ 6- 
Τιδίπι᾿ ἴῃ “ΤΔ γθύς ΠΕΣ ὅπγ Ὀεαΐϑοῃς ΤΉΡΟ]." 
Ζποῆογ Βλπά, νἱετίος Ηεῆ, Οοιμα, 1867). 
[Ὸ Ἰς, Βονγονεσ, ἴο δ6 οὔβεγνοά, {πὶ ποίμίης 
(Οηπεςῖς Νίοτος νυ Αϑϑγτία οὐ ἴῃ Αϑϑγγίδη 
βζυϊρίυγεα: ἀηὰ ἱπάοεά ἴποβς ἔουπά ὈΥ Μτ 
ἰλγατὰ ἴῃ τῇς Τεπιρὶς οὐ Κοἰαπα)ικ, τυ μίοῃ 
ἀΓῸ πηοξὶ ἴο ἴῃῸ ροίηϊ, ἅγὰ ποῖ σοηϑίἀθγοὰ Ὁ 
δἶπι ἴο ᾿ς οὐ χτεᾶὶ δητ]υγ. ΒΆΓ πιοτὸ ΠἸΚΟΙΥ͂ 

[11]. 

5 ἰὲ {πᾶὶ σοι Ἐρυρίδη ἴγρε 5ῃουϊά ἤανὸ 
Ὀδδη ἐοἸ]]οννοά; δηὰ ννὸ πὰ ἴῃ ἴῃ6 Εργρίϊδῃ 
δϑου)ρίαγοα, ἀπά ἴῃ ἴπ6 τϑἢ αἀγπαβίγ, ὑγ Ὡς ἢ 
ννὰ5 ργοῦδΟΪγ {με ἀγπαϑῖυ οὗ ἴῃς Εχοάιι5, ὁχ- 
ΔΙΏΡ 65 ΟὗἩ ἃ βῃγίπθ οὐ αὐὶς ννοῃαογἤι ἢν οαἸςσ- 
ἰδῖθα ἴο γοηιϊηὰ υ.5 οὗ πε ἀκ οὗ ἴῃς (ονεηδιῖ 
τδάς Ὁ. Μίοβοβ. [ἰ ἰ5 οδγγιθα ὈΥ̓͂ ρογϑοῃβ οὗ 
[ῃ6 βαςογάοίηὶ γᾶςθ, Ὀγ ϑἴδνεβ, 845 ἴπ6 1,ον 65 
σλυτίεα {πὸ ἀτκ. [Ι͂ὼ. ἴῃς σεηῖτο 15 (Π6 50] 
οὗ τη Πεῖῖγ, πὰ ἴννο ννἱηρεά Βυπίδη ΠΡΌΓΕΚ 
Βργοδά ουἱ {ποὶγ ννῖηρ8 ἀουπά δηὰ ονοῦ ᾿ΐ. 
[Ἔρϑιιι5, “θη Κπηλ.᾿ 111. Β]. χ4.) ὙΠ6θε ἵννο 
Βαγοβ, Ὠονγενου, γοργόβθηῖ 6 ροάάθεβ Μία, 

ὑπάοσ ἴῃς ἵννο-ἕο] ἃ ποίΐοη οὗ “75: |ς 6) δηὰ 
ἐγ 1}.᾽) ΤὙΙ5 ἰ5 οἰθασ ἔγοση [ἢ οβίςἢ ἔθα- 
{Π6Ὶ5 οπ ἴπ6 Ποδάς οἵ ἴῃ6 ἤριγος, ὙΠ|5 βοά- 
ἀεβ5 15 οἴζεη σδι θὰ “πὸ ἀοιῦϊο Μία," δηὰ ἢ 
ῖ5 ΥΟΥΥῪ ἀοιυδτῆι, ννβοίπεσ, ποίνν δία πάϊηρς 
1Ππ|5 Δρρδγθηΐ δι ΠΑ ΥΙΥ, ἘΠΟΓΟ 15 Δὴν σαί ο 
Ὀδίννοθη {π656 ἤριγοβ δηᾷ [86 ΟΒογιθπὶ οὗ (Π6 
Τδθογηδοῖθ, 

Ἄν μαῖ τπδπ 15 ἴο Ὀ6 5δι ἃ οὗ ἴῃ6 νἱϑίοῃ οὗ 
ἘΧΟΚΙΟΙ δὰ οὗ 88 ἰοῆη ννῆο ὨΘΑΓΥ͂ τοροδῖβ 
{πῸ ᾿ΤΛΔΡΟΥΥ ἰη Εχ Κι] } Ἀνὸ τᾶ οὔϑογυθ, 
(ηαι ΕχΘΚΙΟΙ ννᾶ5 ἃ ρῥγίοϑὲ (ΕΖΕΚ. 1. 3). Ης 
ΜΔ τπογοΐοσο ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἔδπλ]αγ ἢ [86 
βΒου]ρίιγοβ ἰη ἴηε Τ ΠΊρΙΘ, Ἐσρθοῖδ!ν ἴῃη6 ΟΠ 6- 
τα πὶ σαγνοὰ οὐ 6 4565 οὗ ἴ(ἢδ6 ἴθπ ἴανογϑ, 
δἰουρ ἢ Ὀι}}}5 δηὰ Ἰοηβ, δαπὰ νυ ἔουγ 
ὙΠ θος σΠΟΟΙΥ σοπποοῖθα νυ ἢ (πο. Ηἰ5 
νἱϑίοη, ἴδ ϑοθπθ οὗ νυ ϊς ἢ ννὰ5 (6 Ὑ πρὶς, 
Πδι ΓΑΙ τγὰ5 πιϊχοά τρ ἢ οὈ]δοῖβ τη τῆς 
Τορίθ. Τῆς σοπηροϊζίοη οἵ ἢϊ5 Οπογιθὶς 
ἤρυγοβ τὶ ΡΠ θ6]5 15 Ἔχρίδιποά ΌΥ σ Κίηρϑ 
ΥἹΙ. 29, 320, 232. ἔνοη [Π6 Ἰίοῃ δηά ὑ1}}}-Πεδάς 
οὗ {π686 ἤριιγεβ. τῇ δᾶνθ σοίὴθ ἔτοπὶ ἴδθ 
ΤᾺ ΠΡΊπΡ οὗ τη6 ΟΠεσιίτι νυ ἢ ἴῃς Ὀ0}}5 ἀπά 
᾿Ἰοπ5 'ἰπ {π6 Τεπιρο. Βυΐ, Ὀοϑιά 65 [15, ἢ: σἂνν 
{πε56 νιϑίοπβ Όγ ἴῃς τίν Ομεῦαγ ἴῃ [Πε ἰαπὰὶ 
οὔ [6 Ομαϊἄθδηβ: δπὰ [ποσὰ μο δῃὰ ἢ158 ρθορία 
νου ]Ἱά, πὸ ἀουδί, αν Ὀδσοὴθ δηλ] τ χος 
ἢ τῃ6 ρίραπίς νυἱηρεὰ ριατάϊδης. οὗ {πὸ 
[ΘΠΊρ]65 Δη4 ἴΠῸ ρϑίδςοβ ἰῃ Βα υ]οηΐα δηὰ Δ6- 
5υτία, ἴῃ6 Ὀ1}}15 ἀπά ἸΙοῆ5 δηά εαρὶε- πεδ δὰ 
πιο, ἀπά πυμιδη-Πολάθα Ὀυ}}5. [{ 5 ΠΙΡΉΪ 
ΡγοῦΔ]6 τηαΐ της ἀϊδεγθηςε Ὀεΐινθεη τἢ6 ΟΠο- 
γα ῖπὶ ἰπ ΕΟ κίε] 5. νἱϑίοη (γερεαῖθαά ἡν ἢ σεΓ- 
[Αἰ νδγδίϊοπβ ἴῃ 51 Τ0}π᾽5), δηὰ ἴῃ6 (βογι- 
δῖπὶ ἰῃ ἴμ6 ΤΑθογηδοὶς δηᾶ ἴἢ6 ΤΕΠΊΡΙ6 τὰς 
56 ἴῃ ρατί ἔτοπιὶ 115. ἴῃ Οοά 5 ἀθδ)ηρς 
ἢ πη, Ης σοηϑίδης Υ ι1565 ἴου ἰθϑθοῃϑ5 
{Πὴρ5 51 Ὀεΐοτε πιο 5 ογέεβι Απά 9οοὸ Ἧς 
ΓΊΔΥ ἤᾶνα ἄοηθ Ἢ {Π]5 σαδθὲ ᾿υ]ἢ ΕΖΕΚΙεΙ. 1 
5. δἰπιοϑῖ σογίδιη [Πα Εἰ ΖΟΚΙ6} ̓5 ν]ϑοη5 ἀϊά ποῖ 
ΓΟργαβοηΐ δοουγαῖο παῖ ἴο ὙΠ ἢ Π6 δὰ 
Ὀδοη υϑοἀ ἴῃ ἴῃ Τ πιρὶθ. Ηδησα ἣδ ἈρρθαΓβ 
ῃοῖ δῖ ἤτϑϊ ἴο αν γοοορηΖοαὰ τ[Πετὴ 85 Ὀδίηρ 
ΟΒογαριτα; θὰ δ [ἢ πὰ οὗ 15 ϑεσοπά νἱϑβίομ. 
ἢ [6115 5, [Πδ πονν [ὰ Κπὸνν ΠΟῪ νέα ΟΠο- 
τυ δῖπιὶ (Ε εῖς. χ. 29). Τὸ Μοϑβϑδϑβ, οἡ ἴΠ6 οἴπου 
Ὠδπά, Ὀυΐ 5111} οἡ {πῈ βᾶπια ρτίποῖρὶθ, σοὰ μαὰ 
ἀϊεϊαιοά της σαγνίηρ οὗ βριιτεβ ἅἴκεὲ ἴῃοβο 
ὙΠ ἢ Π6 Δα 9δεη ἴῃ Εφυρῖ, ἤξιυγοβ Θ᾽] θη- 
Δἴ 4] οὗ ρυδγάϊδηβῆιρ, πὰ οὐ ἴηδ τευθγοπηςα 
οὗ ἴῇοβο νὴ ν αἱ σοηβίτποΥ προ Οοά, Ὀυϊ 

ΤῊ 7 
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Ὑν Ὡς ἢ δὰ πενὸῦ Ὀδεη ΟὈ]θοῖθ οὗ ἰΔοἰδῖγοιι5 
ννοβηὶρ. Ὑπυ5 Ηε βαποιϊοπεά, οἵ δῖ ἰεαϑῖ 
ἰοϊογαϊοά, πὶ νι ἢ δϑεθπιβ 580 ἀθαῦ ἴο τὲ- 
Ἰϊσίοιια Πα πηπη Υ, {πὲ 56 οὗ ΞΥπιθο ἴδηι, ννἤετε 
ἄἀληροῖβ ΠΌΙη ἰἴ5 ἀθιιϑε νγογα ποῖ στεαῖ. ὅνε 
εὐποϊιάο, ταοτεΐογο, ποῖνν θα παϊπρ πλυςἢ 
ΔΟΣΠΟΥΥ ἴο ἴπ6 σοηίγατγ, [παῖ ἴῃ 81} ργοθᾶ- 
ὈΠῚῪ τῃ6 ΟΒοτγα ίπὶ οὗ βίουυ ϑῃδάοννϊπρ 86 
ΠΊΘΤΟΥ 564 ὑνετε νἱησοὰ ἢυπιᾶπ ἤξυγεβ, ἢ 
Βυπίᾷῃ ἔλοεϑ ἴοο. 

Τρε Οβεγιδῥη 9 Ῥαγαά 6] Ιἴ 15 ηοϊοοά 
τῃαϊ Μοϑο5 ἀοϑοτίδεβ ἴῃς ρἰδοιηρ οὗ τὴς (Πε- 
τυδίπι αἵ {μ6 ψαῖος οἵ Εάθη ἴῃ ννογάβ βιιρρεβῖ- 
εὐ ΌΥ τὶ ννῆϊς δὲ μδά ἴο Ἴᾶγνε ἴῃ ἴῃ6 
Ταρβογπδοῖθ. “Ης ρἰδοβά.. Ομογι δῖ πι" 5. ἴῃ 
[πε Ἡεῦτενν Ἰ3 5) “Ης πιδὰς ἴο ἀνε}, ἃ 
ἴογτη βρθοῖα!ν Ὀεϊοησίπς ἴο τῃ6 ἀννε!]ηρ οὗ 
16 εἴογυ οἵ Οοά ἴπ με ϑμεσβίπδῃ, ἴδε οἰουά 
οὗ ίοσγ. πὰ ἴδε Ραγαάϊϑε σῃογαθῖπὶ ἡνΈγα 
ἴο Κεορ, 1. “ἴο φυαγά," (2) {πε νναγ 
ἴο ἴθ ἴτοο οὗ ᾿ἰἴθ, δἃ5. ἴ86 ΟΠογαῦθῖπι ἰπ [ἴῃ 6 
Ταδογηδοῖο ρυδγάοα ἴ[Π6 ΑΥἰκ οὗ ἴπ6 (Τονεπδηῖ. 
ὝΒοβο, ννῆο Ὀοίονο ἴῃς ΟΠογαθίπι τη ἴῃς Τὰ- 
Ὀετγηδοὶο ἴο πᾶν θη ᾿ἰκὸ ἴΠοϑθ 5θθη ὉγῪ ἔχθ- 
Κιοῖ, παῖυγα!ν δ ον 4150 [παῖ {ΠῸῪ ψεγε Ὀυΐζ 
Θπιυϊεπιβ οὗ ἴποβϑα ροννοῖβ οἵ παῖιιγο ἀπὰ ογεᾶ- 
ἰἰσπ ΕΥ̓ Μ ο τῃς Ογεαΐου 50 ὉΟΠΒΙΔΠΙΙΥ 
ψοτκ5 Ηἰβ ν}}}. ὙὙῇὸ ΟΠπογυδίπι ἀπά {6 
βΒαπιΐηρ βννογὰ δὲ {με Εδδὶ σαῖς οἵ Ῥαγδάϊβε 
ἴο ἴποιη τῆθᾶῃ ΟἿΪΥ ἴμδὶ ἴθ τᾶν ὈΔΟκ ἴο 
Ἑάδη δηὰ ἴο ἴῃ ἴσγες οἵ ᾿ξ ννὰ8 οἱοβεὰ ὈΥ͂ 
διςἢ παζυγαὶ μιπάγαποθϑ 85 ἴπε Αὐΐδοῦ οὗ η8- 
ἴυτο ον ἢϊ ἴο ἱπΐογροβθ, [1 18 ποῖ ἱπῃροβϑϑὶθ]δ 
τπδὲ ὄνθη ἰἔ [86 Οπογαδίπι οὗ ἴ86 Ταδογτδοὶςα 
ΓΟΙῸ ποῖ σοπηροϑῖς οτεδίιγεβ, δι 5: ΠΊΡῚΥ 
νἱησοά δπυπιδη ἤρυγεϑ, πιυςῇ [ἢ6 5ΔΠΊ6 ΠΊΑΥ 
μᾶνε Ὀδθὴ πποαηῖϊ. ὍΤΠΕΙΟ ἀγὸ ἀοι Ὀ[1|655 ἢοβίβ 
οὗ σρίξυ4] Ὀοΐηρβ ἱμδὶ συγτοι πᾶ {πε Τἤγοηθ οὗ 
Οοἀΐ δηΐ ἀο Ηἰσ5 νν"}]]; Ὀυς 411 (Πρ 5 ϑεγνο Η]πι. 
Ης τιδκοῖῃ ἴπὸ νυϊηά 5 Ηἰ5 δηρεῖβ, δηά ἃ ἤδλιηθ 
οὗ ἥτε Ηἰβ πιϊηἰϑῖοσβ. ὙΠῸ 5ἴογῃ, τιθομδηΐοδὶ, 

ΓΗΑΡΤΕΒΚ ΙΝ. 
1: 71ε δίνέλ, Ἰγααΐε, απα γείλσίονε οΥ Γαΐμ σπά 

Αδε. 8 724 κπιπγίεγ οὐ Αὐθ. τι 7λε σεγϑέ 
ο7 (αΐκ. 17 Ξποελ “λεγε! αἷν. τὸ Ζανισά 

ΙΝ. 

τυγηΐηνς ον ΟΥΥ νγὰν οὗ {πε ϑσυνογὰ οἵ ἤδπὶθ ρεῦ- 
Ἦδρ5 ροϊηϊβ ἴο {Π|5;: δπὰ ἴῃ βδογοά νντίῖεῦ 
ΤΆΔΥ ῬΟΞΘΙ ὈΪΥ πᾶνε βἰξηιβεὰ υπάεγ [Π6 σγτηροὶθ 
οἵ ἀηρεῖῖς θείηρϑ ἴῃ ργθδῖ πλϊ ηἰβισΊη ΡΟΥΤΘΓΒ 
οὗ παῖίισα. 
ΤῊ ΪΚ αἱ ἰοαϑὲ 15 ἰδρης τ15 ὈΥ 1πὸ ΟΒΕΓΌ πὶ 

ευατάϊηρ ἴῃ6 ννὰγ ἴο ἴπε ἼΤτες οὗ 6. Ῥαγὰ- 
ἄϊϑο μαὰ Ὀδθεπ Ἰοβὲ ὈΥ ϑίπ; Ὁ ΤῈ ννᾶ8 ποὶ βΌῃ6 
ἴογ ὄνθῦ ὙΠδ ἴγεε οὗ [6,0 απὰ ἴῃ βαγάδη 
νΠογο ἴἴ στονν, ν ΓΘ 51}}} ἰπ (1}} ΡΊΟΥΥ ὑπάεν 
τὴ6 Κοορίῃρ οἵ Οοά δηὰ οἵ Ηἰ5 ΠΟΙῪ δηρεῖίβ, 
ΤΠ ογξοιτοα Ἰ1δ ἰ5 ποῖ ἱγγεοονογαῦα: θυ 
οἂπ ΟὨΪ ὃ6 τοσονοεγθὰ τγοιρ ἢ ἤσμάης δπὰ 
σοπηιιοδῖ, συβετίηρ ἀπά ἀθαῖῃ. Τἤστα οΓῸ 
Ὀεῖννοοη 11 πὰ τηδη [Π6 πιηἰδῖογϑ οὗ Πρ ϊθοις 
γοηρόδηςα δηᾶ ἴῃς απ ϑννοσά. 

Τρε Εἰγ»ιοίοσ» οἵ ἴῃς ννογὰ Οδεγμό 15 ΝΟΥ͂ 
οὔϑοιγε, ϑοπΊθ ἀογῖνο ᾿ὲ ἔγοση 33 ((πεγαὺ) 
(ἐἴο ρῥἰοιρῆ," ἃ θείης ἱπίεστοα ἔγοπι Ε.ῸΚ. 1. 
το ςοτηραγεὰ ΜΠ χ. 14, {παῖ (6 ἴτθ Ομογαθ 
ἔοστη ννᾶβ παῖ οὗ δὴ οχ. ΟἿ οΥβ σοπΊραγα 
ΔΙ (ΚροιῸθ) “πϑᾶγ," ἐμ. δάἀπιηιεθὰ ἴο {πε 
βρεςὶδὶ ργόβεπος οὔ σοά. Ὅλο Ταϊπιιά ἰϑῖβ ἃ5- 
δου ἰῃδαῖ ἴπ6 πᾶπιθ ἰρτῆθθ ὁ" 4 ςἢι]ὰ," δπὰ 
τηδὲ {Π6 ἔδεοθϑ οἔ 86 Οδογυθὶπὶ γοσγὰ ἴῃς ἴα δ5 
οὗ οι] άγοη. ΕἸσΒμοσγῃ πὰ οἴμεῦθ σοιηραῖς 
{πε ασεὸκ γρύψ, γρύπος, ἴτοπι {Π6 Ῥετγβίδῃ 
φγηεη «ἐἴρ ΠοΙά," δηὰ σοῃβϑιογ [6 πᾶπὶθ ἴο 

ΠΟΑΓΙΥ͂ δα 114] ἴῃ 5: τὶ ἤσδηςσθ, 85 ννῈ}} ἃ5 ἴῃ 
ἀεγίναιίοη, ἢ τπς ἐθυΐου5 Οπβῖη ον Οἵγ- 
Ρῆοη οὗ [6 Εαϑδὶ. Οδβθηϊιβ βιυρξεσίβ ἴῃ68 
τοοῖ 22 ((Πδγδθ) -- ὩἽΠ ((μᾶγαπι) ““ἴο 5δωῖ 
οι," “το ςοηϑεσγαῖς " (ἄδησο ῥάγαρι, ἃ 58- 
Ἅσγεὰ βῃγπο). Ασοογάϊηρ ἴο [5 ἀογιναίίοη. 
τῆς ΟΠοσπαιδίπι ννοιἹὰ Ὀ6 τῆς νυδγάϊδηβ δηὰ 
ἀοίρηάοιβ οὗ [αὶ νν Ὡς ἢ 15 σοηϑοογαῖοα, οἵ τὸ 
δηΓπῈ οὐ {6 Ῥαγδάϊδθβθο. ὕδποπ Οὐδοῖ (568 
ΑΡρεπαϊχ ἴο τη 15 νοϊυπλθ) ἢ845 ἰγασθὰ πε ννογὰ 
ἴο 8η Εργρίίδπ τοοῖ, νυν ἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιθδῃϑ5 
ἐρΑγνο," ΟΥἩ Δἴ ΔΩΥ ταΐα “" ϑδρϑ."" [|π Νδι, 
ΧΥΙ]. 2, χερεβ ἰ5 ἴῃς Οορτὶς ἔογ μορφή. 

[ν. 1--. 

Οδίπ, δηά κά, 1 μᾶνε ροϊζεη ἃ πιδῃ 
ἔτοτῃ ἴῃς [ΘΚ Ὁ. 

2 Απὰ 816 δραίη ὕδαῦθ [ιὶ8 Ὀγοῖπεγ 

απα ἀρ μοο τοῖνέεςσ. 25 7λὲ ὀηἐἀ οὐ δείά, χὁ 
απαά ΞΖ ηος. 

Γ᾽ΑΒε]. Απὰ Αδεὶ ννᾷβ 'α Κεερεγ οἵ ὑεϑ. 
8ῆδερ, δυῖ (ὐλίη ννᾶ8 ἃ {||ὲῦ οἵ τῇε ! μεν. 

«ἔφ». 
ΝῺ Αἀαπὶ Κπὸνν ἔνε ἢϊ8 ψίε; ργουπά, ι Ἡεῦ. 
ἈΠ 8ῃς ςοποεϊνεά, ἂπὰ ὕᾶγε 2. Απά "ηῃ ρτοσβββ οὗ εἰπιε ἰξ σδπιε σέ τα 

ΟΗΑρ. ἵν. 1. ΤΠο ἰαϑσὶ Ομδρῖοσ νγᾶβ ἃ 
Ηἰδίοτσυ οὗ [ἢ6 ἢγϑὶ ὈἰγΓἢ οὗ 5ἰη: [ἢ]5 σῖνθϑβ τ1.5 
8η δοοουπί οὗἉ 115 ἀδνοὶορεπηιθηῖ, 45 4͵5ο οἵ 16 
ἢχϑὶ ουὐϊ-ϑργοδάϊηρ οὗ {86 Πυηδη τᾶσθ. (ἰδίῃ 
δηὰ Αὐεὶ ἃγὸ γεϑροοῖ νει (Υρ65 οἵ 86 ἴννο 
Ορροϑβὶῃε ῬγηςΡ 65 ἀἸἰβοογη]ς τῆσουρθους ἴΠ6 

ΠΙδίοΥΥ ; (δίη οὗ ἴη6 ὑπομοοκοα ἀοιῃ!- 
Ὠΐοη οὗἉ εν}}, ΑΌΘΙ οὗ 16 νἱςϊογγ οὗ δι ἢ. 

1 ῥανε κοίίεη α »ιαη ἤορε δε 0 Κ0] ΕΧΧ. 
Ὁ ΌΥ τηϑᾶη8 οὗ ἴε []οτὰ ." Οηκ. “ἔγοπὶ 
τὰς ον ," ϑγγίδς “ἔου ἴδ6 [οτὰ :" Ῥϑοιάο- 

]Ἰοπδίμδη “4 πιδῃ, ἴπ6 δηρεὶ οὗ [6 ᾿ΟκΚῺῸ." 
ἘοΙ]οννίης τἴδὸ ἰδίῖοσ ρδγαρῆγασί, [ὐτδοσ, 
Μυπρῖοσ, Βαρίυβ, ϑοῃυνάϊς, Ροσ, Βαυτη» 
Βεατί. δηὰ οἴπογθ, μᾶνε τοηάογοά “1 δυο ροῖ- 
ἴῃ ἃ πάῃ, ἐνεη [ΕΗΟΝ ΑΗ," 85 τδουρῃ 
Ενθ υπάοιβιοοά τῆι 1τῆ6 νεεά, ΨὴΟ ννᾶ5 ἴο 
Ὀγαΐδε 1πΠ6 βεγρεηΐ, 5ῃου]ὰ Ὀε ἰποαγηιδίς 1εῖγ, 
δηά συρροβεοὰ (παῖ (δίῃ ννᾶ5 {παῖ ϑροὰ. νγὲ 
σδη, ἰιοννενοσ, ϑΟδυ ΕἸ Υ 560 στουηά ποιῇ ἴο 
Ὀο]ονς τμαῖ Ενε᾽ 5 Κηον θάρο ν 5 50 δάναηςσα, 
οΥ ΠΟΥ δ ἴῃ ἴπ6 Μεβϑιαῃ 50. ἰἴνεὶΥ ἃ5 ἴο 
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ἴο ρα) ἴδοι Ἀν ὸν Ὀγουρῃς οὔ τπε ἔτΐς βτβε!πρβ οἵ ἢ15 ᾿βοοϊς δπὰ οἵ τῃε ἔαϊ εὐδθν Ἂ- 
οὗ εἰς ρτουῃ ἢ δι οἰεγίηρ ὑπῖο τὴ8 τῃεγοού. Απά τὴῆ6Ὲ 98} διδὰ “τὸ- χραῖει 

». 
4 Αιὶ Αδεὶ, με α͵8ο δτοιρῃς οὗ τῇς 

Ὧι τ αὐε τουτῆ σις Δπ ἐχοϊαπιδίίοη. [{ 5 
ἴουϊὲ γγοῦδοιὸ (μΒδῖ τῆς ῥάσγίς]α γοηἀογθά ἴῃ 
οὔ ψετβίοῃ γγορε ῖ5 ἃ ργοροβί(ίιοη (1 ἰ5 ἴῃ 186 
ποχὶ Ἑπλοῖεῦ (Υ. 24) τεπάοσγοα «υδδ), αηὰ τῃαὶ 
ἴϊ βιζηῖβεβ, ἃ5 {πὸ ΙΧ Χ. Πᾶ5 ἴἴ, ὁν γιεαπὶ οὐ, 
Οἵ, ἃ5 σεϑεπῖυ5, ὅν ἐδε δεῖ οὐ ὙΠογΘ 15, 
δονόνοσ, {π||6 ἀουδὲ τῆδῖ Ποὺ τνοσγιὶς πλὰ 
50ΠΊ6 ργορηδηΐῖ τηοδηϊηρ, δηά ταὶ 5Π6 Ἰοοκοά 
ΟΠ (λιῃ ἃ5 δὲ ἃ}} ἐνεηίβ οπὲ οὗ ἴῃδϊ σᾶς 
ἢ ]οἢ θτὴ5 ἀσσαποα ἴο ὑσὶ Ρἢ Οὐετ ἴπὸ σεθὰ 
οὔ ἴδ δετρεηῖ. 

ἢ ΤῊΝ υϑ6 οὗ {πε πᾶπὶςὸ (ἸΕΗ ΟΝ ΑΗΣ [5 
πηι βοδηΐ, (που ἢ να σαπηοῖ {πῖπκ {πδὶ ἔνθ 
δἰγεδαν ἕπενγ [ἢ]5 πᾶτε οὗ Οοά, ννῆϊς ἢ ννὰβ 
Πῖδῖ τενραϊθὰ ἴὸ τηᾶη δὲ ἃ ἰδίεσ ρογοά οὐ ἢ]5 
ἰμδῖοτγ, ἀπά ψῃϊς ἢ ἰ5 οὗ Ηδεῦτενν οτίρίῃ, 
ΜΙ βετθας [ἢδι ἰλησύδλρο ΡγΟΌΔΟΪΥ ἀϊά ποῖ οχἰὶϑὶ 
ΠῸ]1 186 τἰἶπθ οὐ τῆς αἀϊδρογθίοη δ Βδθεὶ. 
Υεῖς, ἀουδίιοαβ, τῃς Πἰδιοτίαῃ Ἔχργεβθος [Π6 
{πιὸ πιρδηίης οὗ Ενε᾽5 βδρθθςἢ νν ἢ σἢ 5Π6 5ρόῖα, 
Ἱπϑριταὶ ὉῚ {πὲ μερ νυν ῃῖςῆ μαὰ Ὀδθὴ ρτὰ- 
αουδὶγ ρίνεῃ μεσ οὗ σοά" (Κεῖϊ, "Β10]. (ουα- 
τῃεηϊ,). 

2. “δε 886 ᾿δ]θὰ ποῦ ἢγβῖ- οση δίῃ 
(ῤῥομεμίοη), Ὀὰϊ [ἢ 15 βδοσοπὰ Ηδθθοὶ] (ὀγεαεῤ, 
ταροιιγ, υαπὶΐγ, ποίῤίπφηδ45)), Ὀδοδιθθ 811 ἢ" 
ΠΔη βΟΒϑο5Θ ΟΠ 5 Ὀᾳϊ νη γ. ΥὙεῖ ἴἴ 15 ποῖ 
Ὡνὶ, [μα ΑΙ ννα5 90 παπιοά ὈΥ Ενθ μουβοῖε, 
85 (διῃ δά θεθθ. Ηδσπος ἰΐ ἰ5 ροβϑῖδὶς, (παῖ 
ἴδε πλτηθ Αθ6] ννἂβ ἔπδῖ ὈΥ νυ ἢ Πα ὈΘΟΔΠῚΘ 
Κποντι, ἁῆοῦ ἢϊ5 116 Ππδὰ ραϑϑθὰ ἄννᾶν ἴἶκε ἃ 
ὑτεδῖῃ οΓ ἃ νὰρουΓ, 

Αδεὶ «υα! α' ἀεεβεῦ ΟΣ “δεεῤ, δὲ Ομὶπ «υαν 
4 {ἰἰορ οΥ 104 σγον4] Ὑ{ὙΠ6ὲ νογὰ τϑη- 
ἀετοά “ὁτερ Ἰποϊα 65 5ἤθορ ἀπά ψοαῖβ. [1 ἰ5 
οὐπεγνοά {μὰς τῃ6 νυ ]άοδὲ παιίοηβ ἰἵνε ὉΥ͂ 
δυπίίηρ, ἴβοβθ, σῇο πᾶν τγοννῃ ΟΥ̓́ ἴΠὸ ἢγβίὶ 

ἅΓῈ ποπιδάϊς, ἔδθαάϊπς σῆθορ ἂπὰ 
ἴα, (Ποϑὲ τηοτο εἰν"! θὰ ἀγὸ ἀρτίου! τυ τοῖ5 
(πε Κοφεη.). Ηδσποο ἴδε γαϊϊοπα σὲ νίονν οο- 
Ἱποιάο5 ἢ τς Ποαῖμοη, τπδίὶ ἃ βιδῖε οὗ πᾶ- 
ἴυγε ν»45 ρῃγο μασθαγίσπι, πὰ {μδῖ πιλῃ ξγα- 
ἄμ! ἔγοπι [ἃ ἱπῖο ποπηδάϊς, ἴμθη 
ἰπίο ἀρτὶοι]ϊγαὶ, ἀπά βηΑ}}Ὺ ἵπίο οἰν "12 ά 
ἱπε, [ἡ ςοπιγαάιξεϊηςτίοπ ἴο τὨΐ5, {πῃ δοσοιπὶ 
οἱ Οεπεθῖς γεργεβεπῖβ τῦδῃ ἃ5 ρίδσθά ὃγ ἢἰβ 
Μετ ἰπ ἃ βίδίς οὐ νϑγγ βἰπιρίε οἰ! ζαϊίουι. 
Λάλπι ἰῃ Ραγαάϊϑο ννᾶβ “" ἴο ἀγεβ5 δαηά ἴο Κθὸρ᾿" 
ἴδε ξαγάοπ (Οεπ. ἢ. τς). Ηἰς ϑοπβ πριιϑῖ 
ὄλνε ἰολσιδὰ ἔγογα ᾿ἧπὶ ἴπ6 Κπον]θάσε νης ἢ 

μὰ ἴῃυκ δοαιίϊγεά, [ ἰ5 ποῖ {κεῖ ἴο 
ἴῶνε ἔκοῃ οχίεηβινο κποινοάσο, ργο Δ Υ [ῃ6 
ΤΕΥ πιπιρίεσὶ ροβϑί]ε, Ὀϊι1 511} οι βιοῖοπὶ τὸ 
ΤΌΤΙΣ ἰμεηὶ ἔΤῸπὶ ἃ σἴδῖο οὔ ρυγα Ὀαγαγϑπι, 
ἃηα ἴτοπὶ ἴπ6 πεοεϑϑου οὗ Ἰἰνίης ὉΥ τῆς οἶνᾶϑα. 

566 ποῖ Α αἱ ἴῃς επὰ οἵ [ηἴ5 Ἁδαρίεγ. 
8. ἐπὶ ῥγοῦξι: Οὗ {ἶνηε} ἱϊ.. ἰδὲ τῆς επά οὗ 

ἀγθ" Αὐεποχγᾷ υπάοϊϑιλπάς "31 ἕῆς δπὰ οὗ 

ϑρεοῖ υηῖο Α6] δπά ἴο ἢἰ8 οὔει- αὶ 
Ἰηρ: 

[Π6 γεατ." δὸ Ἑαρίυ8, Βοοδιαγί, ΟἸδγίςιιβ, 
Πλαῖδο. Κοθθηγλ Π|ογ, ἀηὰ πᾶηγ οἴμοτβ. (Ἱ6- 
τσιι5. χιοῖθ5 τοπὶ Αὐίϑδῖοῖ. “ ΕΚηϊσβ,᾿ Ν1Π. 2. 
εἰ [τὸ Ἀρρδαγβ {παὶ ἀποίοπὶ βου ἔσοϑ ννοῦ ΟΥθΥ - 
δὰ δῇογ ἴῃς ραϊδεγίηρ οὗ 106 ἔγιῖ5 οὐ τῇδ 
οαγῖῃ, ὑπ  γ Ὀεὶπρς ἃ Κιηά οὗ ἢγϑῖ ἔγυ 5. Μογο- 
ΟΥΟΓ, δἱ παῖ {ἰπι6, τηθη ννογε πιοϑῖ δἷ ἰεϊβιιγα." 

ΩΠ ὁ ἐγίας Τῆς ννογὰ Πεῖδ υϑϑοα Αἰννδγϑ 
5 1865 δὴ πη ]οοαγ οὐἰφίίοη. [{ 5 ΓΘ ΠΥ 
(γαηϑιαϊοά “ἃ πιρᾶῖ οοηηρ." [|[{8 πδῖἴυγε ἰ5 
ἀεπηοά, [,ον. ΧΙ. 1 564. 

4. οΓ δὲ βεείησι ΚΓ δὶ: βοοξ αμπά 9 "δὲ 
)αἰ ἐῤρεγεο ὙΠ οτα ἢᾶ5 Ὀοθη ἴῃ 4ἃ1}] {ΠΠ|65 ἃ 
ἀϊβεγοηςο οὗ ορ᾽ηἴοη 85 ἴο ἴπε Ὠἐνὶπο οὐ ἢι- 
ΤΏΔ) οΟΥσίη οὗἩ 5δογιῆςθ ϑδοσιῆσεϑ ΕΟ 50 
τΠποσοι ΡὮΪΥ βαποϊοπθάὰ ὈΥ πὸ [)᾽νίης Ἰὰνν ἴῃ 
ΔΟσ {ἰπ|6ὸ5, 580 ΒΟΠΟΓΆΙΠΥ δοςορῖθα Ὁγ Οοά, 
δηά πηδάδ 50 σοῃβρί σου 5}. ἴγρεβ οὗ ἴῃς 1,ἀπὶὉ 
οἵ Οοά, {παῖ ᾿ἴ 15 ἀϊ!ἔῆσυ!ς ἴο σοποοῖνο ἢονν 
{ΠΟΥ 5ῃουϊὰ πᾶνθ ἀγίϑεῃ Ὀυτ ἔγοπὶ ἃ ὨῖνΠη6 
ςοχητηαπά. Υεῖ, ἴΠ6τῈ ἰ5 ἃ ἄδθθρ 5ίΐθπος 85 ἴο 
ΔΏΥ 5ιιςἢ σοτηπιαπάᾶ, νγΠ}]5ὲ τπε ᾿πϑαϊτυ θη οὗ 
1Π6 δαδΌδτῃ ἂπά οὗ οἴποσγ ροβιεῖνα ογάϊπᾶποςβ 
ἰ8 ἀἰδι! ΠΟΥ τεσογάθαᾷ. Ηόδηοθ, ΠΊΔΠΥ ἢαᾶνθ 
τπουρηῖ τπδῖ βασῆος ννᾶ5 ἀϊςταϊοα ὈΥ Δη ἴπη- 
δ(ἰηςί οἵ παίυγαϊ τοὶ ρίοη, δηᾷ ἴποπ, ΟΥ̓ ἃ σοῃ- 
ἀεβοθηβδίοη ἴο πΊδῃ 5 ἱπΠΗΥΤΆΪΥ, βδησι ποθ ἔοτ 
ἃ ἴεΠΊΡΟΓΑΤῪ Ρυγροβθε, ἂπά οσοηοιτιϊοα δ 
ἵπηᾶρε οὗ γοάδουηρίιοη. [{ 15 ᾿πιροβϑι0]ς ἴὸ 54 0 
ννηδῖ 1ὴ6 νἱονν οὗ [πὸ Αροϑίοϊ]ϊς ἔδίμογβ ννᾶβ; 
Ὀυῖ ἔτοπὶ ἴπε τἰπιε οὗ [υ511π Μαγῖγτ (' Αρο!].᾽ 
1. ς; “2 14}].᾿ ΡΡ. 237, 292), πε ἔλῖδεῦβ ρϑῆ- 
ΟΥΠῪ δάοριεά ἴῃς ὈοΙεῦ τηλῖ ϑδοτι ἔσο τνᾶ5 ἃ 
Ὠυπίᾷπ, ποῖ ἃ Ὠϊνπο ογάϊπαμςσθ. Α τοπλασκ- 
ΔΌΪς οχοθρίίοη ἴο 115 Ἀρρθαῦβ ἴῃ ἃ ράϑϑᾶρε οἵ 
186 πγοσῖ ἰεδλστιθά οὗ ἴπ6 “ἷἢ σεπίιγΥ αἰνίηθ5 
Εὐυϑεῦ. “ΠΤ οπι. Ενδηρ. 1. 10), ἵπ νυ Βοἢ Πα 
ἸΘΈ ΠΟΌΪΥ αϑογι θα ἴΠῸ οὐἹρὶη οὗ ϑδογιῆςο ἴο ἃ 

Ὠινιηθ ἱπβρίγατίοῃ, τοι ἢ ὄνθη {Π|5 ἀθθς ποῖ 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΪΥ ἹΠΊΡΙΥ ἃ [)ίν!πθ σομηπλαηά, [Ιΐ 
ΤΏΔΥ δὲ {ΙΓ βαιά, {πὶ πὸ Τσετίδι πη σοηο]ι- 
δίοῃ οἡ 1ἢϊ5 υσϑίίοη οδπ ρΟΒΘΙ ΟΥ̓ Ὀδ ἁττινοά 
δῖ, ἴῃ ἴῃ6 5σἰεηςς οὗ δϑοσιρῖυσε. ὙὍΠ6 ργίης!ραὶ 
ΔΙριιπιθηῖβ οὐ ἴῃς σἰάθ οὗ (ῃ6ς Ὠϊνῖπο οτἱρὶπ 
ΤΆΔΥ Ὁς 56εη ἴῃ Βρ. [εἐγ. ΤΑγ ον, "Θυςῖ. ὨὉ.᾿ 
ΒΚ. τ΄. ἃ. ΧΙ. 8 27. 2ο: δυι0581 “ Ἔργρι." 
1.14; Κοηηϊοοῖῖ, "Ἴννο Ὠ᾿5ϑουϊατοης,} 11. 
Ρ. 184. 54ᾳ.;: Μαροθ " Οἢ Αἰοποπιρηῖ, Ὠῖ5ς. 11. 
δηαπηοῖοϑ: ἘδΌοΥ, "ΤΉγσος Ὠϑρθηβαίϊοηϑβ, Ν ΟἿ. 1. 
ΤῊ ὐρυπηεηῖθ οἡ ἴἢ6 Ορροϑιῖε ϑάθε τηδύ Ὁδ 
ἔοιιπα ἴῃ ϑρθηςευ, "Ὡς 1 ριθι5 ΗΘ. 110. πὲ. 
1) 155. 1.: Ννασγθυτγίοη, " ιν. Πρ. ΒΚα. νι. 
1χ.: Ὀανίϑοῃ δ " Ἀδιμδίης, τί. οπ ογίσίη 977 δ4- 
εγίβεο. ΤὮΘ ννοτῖς οὗ Ουΐγαπι, “6 ϑδοσίῆς!!5,᾽ 
8ῃου]ὰ ὮΥ 411] πιοᾶπϑ δ6 οηβιι θα, νυν] ἢ ἴα κ65 
Δ} ἱπηραγίϊαὶ βυγνοΥ οὔ [πὸ ΠΟ]6 χυσβίίοη. 

ῥαά γορεοὶ μη] Οοὴρ. Νυχπι. χνίο Σς; 



52 ΟΕΝΕΘΒΙ15. ᾿Ν. 

ς Βυζς υπῖο (δίῃ δηά ἴο ἢΪ8 οἤεγιηρ 
ες [δά ποῖ τεϑρεοῖ. Απά (δίῃ ννδβ 
ΥΕΙΥ͂ Ψτοῖμ, δηὰ ἢὶ8 σομηῖεξηδηςε 
ε]], ' 

6 Απὰ τῆε [ῸᾺΡ βαἰά ὑπο (δίῃ. 
ὙΝῺΥ ατί του ψγόῖῃ ὃ ἀπά ννῊῪ 15 ΤΥ 
ςομπηΐεηδηςε [ΔἸ] δ 

[ν. 5ς.--8. 

. 1 τθου ἀοεβῖ ψνο]], 5ῃδ]τ τῆου ποῖ Ον, 
ἀστ''ς ἐκ 

ΡῈ δοςερῖεά ν᾽ δηά ἰΓ τῆου ἀοαβὲ ποῖ χε 
ΨῈ}], 50. Πςῖρ αἴ τῆς ἀοογσ. Απαὰ 'υπῖο ἐσ 
{πεα «ἀσίἑ δε Ἀὶ5 ἄδϑβῖγα, δά ἴῆοι 5ῃ4]} τμόγεες 

τρεῖς ἑζεε. 
γαΐο ονοῦ δἰ ΠΊ. ϑ Υυῖϊτ. τὰ 

8 Απά (δίῃ ταἰκεὰ ἢ ΑΒεὶ ἢ]5 ἔχανε. 3. 
Ὀγοῖδογ: δηά ᾿ξ σᾶπηθ ἴο ρᾶ58,), ἤγῃεη 35. 

Απιοβ νυ. 22. Ηον ἀϊὰ {π6 ΑἸΠΑΡ ΠΕΥ ἜΧργ 55 
ΗΙ5 ἄρρύονδὶ οὗ Αδοεὶς οἴει ἊΑσςοτάϊηρ 
ἴο ἴῃ6 ἀπεϊοηϊς Οτθεῖς ἰγαπϑδιίοη οὗ Τ βεοά., 1ἢ 
νγᾶ5 ΌΥ βοηάϊηρ ἄοννῃ ἤτε ἴο σοηπϑιιπλα ἴΠ6 584- 
σγίῆςδ, 85 ἰπ ἴ,ον. ἰχ. )4; [πἀ. νὶ. 21; 1 Κι. 
ΧΥΙΙ, 48:1 ΟΠ, χχὶ. λό; 2 Ὁ γ. υἱ. σ. ΤῊ15 
ΘΧρΡΑπαῖίοη ἢ45 ὕξεη δάορίθα ὈΥ δῖ Ϊθγογίῆβ, 
Ἀδϑῆὶ, ΑὈδποζέα, Κιπηςμὶ, Γυτῆογ, τοί, 
Πε ΠΖϑοῃ, ἃπὰ ΠΊΔΩΥ͂ οἰμεῖβ, Νοίμιπς ὕυῖ 
ςοη)δοίυγο οἂη συϊάθ ικ5 ἰῃ 1Π15 τηδίίοσ, ὃνε 
ταδὶ Ὀδ6 σοπῖδηϊ ἴο σιρροβθ, [δῖ ϑοπὴθ 51 5π, 
016] 1} Ὶ0}]6 το ὈοΐῈ τὰ6 Ὀγοΐθογβ, ννᾶ5 βίνεη 
ἔτγοη ἂῦονθ.0 ὙὍὙῃὸ τγϑᾶθοῃ, ἃ5 ὙῈ}} 85 ἴῃ8 
τηοάς, οὗ (Π6 δοσερίδηος οὗ Αὔε]}5 οἵ ἢᾶ5 
Ὀδθη τεδίν ἀοθαϊθά. ΨΝετ. 7, ἀπά Ηδθθ. χὶ. 4, 
566 πὶ ἴὸ ρσγοόνὸ ἴἢδῖ ἴῃς ἀϊβέτγεησς οὗ βριτῖῖ ἴῃ 
ΜΉΝ 186 ἴννο οἤδηηρβ νεγα πιδάθ σδιιϑοὰ 
ἴη6 ἀϊνευϑν οὗ δεςορίδηςσθ. Ὑπὸ Αροβίϊε 
βᾶγ5, “" ΒΥ δῇ ΑΕ] οἴετεα ἃ πιοτὸ ἐχοο]θηῖ 
βδοσ ῆςθ.") Εδιι, τδμοσοΐοσγο, ννὰβ ἴῃ τηοῖϊνο 
Ροννογ; γεῖ {Π6 τεϑυϊξ πᾶ δανα Ὀθθη (Παΐ (ἢ 6 
ΒΔΟΙΗ͂ΟΘ 50 ΟΠἴδγθα ννᾶβ ἃ Ὀεϊζοσ, δι ]ογ, πὰ 
Τογα δοσορίδοϊ!ε βασπῆςθ. ϑοπα ἤανα πιδίη- 
ἰδιηθαὰ τΠαΈ Οδίη Ὀτγοῦρμὶ ἔγιιτῖ5 Ο]γ, [μδῖ 
ΑὈεὶ Ὀγουρμξ Ὀοΐἢ ἔτσι 5 απὰ της ἤγβί!ηρβ οὗ 
ἢϊ5΄ ἤοςκ (566 Κοπηϊςοῖζ, 45 ἀῦονθ, Ὁ. 194). 
Τῆς νοσγάϊηρ οὗ ἴῃε οτἱρίπαὶ ἀοεβ ποΐ βθοπῃ ἴο 
ννατγαηΐ ἴΠ15. Βαῖ, νν ἢ ]5ῖ ννῈ ΠΊΔΥ 566 ἴη 186 
ἀἰδβογεηῖ βριτΐ δηά ἀϊδροϑιτοη οὗἩ ἴῃς ΟΠΈΓΟΥΚ 
ἃ γρᾶϑοῦ ΨΨὮΥ οπὸ 5ῃμοιυ]ά Ὅς δοσορίοα δπά ἴῃς 
Οἴου τεϊθσϊθα, 511} “1Π6 υἱθνν 80 οἴϊδῃ 6χ- 
Ρτεβϑοά, τηαὶ Α Ὀ6]᾽5 Ὀϊοοάγν 5δογῆςσε γϑϑυ θά 
ἔγτοπ ἃ πποσὸ ργοϊοι πα σεϊ!ρίοιϑ ἀρργε πθηβίοη 
ἴδῃ (ἢαΐ οὗἩ (δίῃ, ννδιοἢ ννὰ5 " νἱζποιιῖ 5η6 4 - 
ἀΐπρ οὗ Ὀ]οοά,᾽ 5οδβ ἴο ἄρτθὸ ἢ [6 ροπὸ- 
τὰ] θοασίηρ οὗ ἴδ6 τεχο" (ΚυτγίΖ, "Ηἰϊ5ῖ. οὔ ο. 
(Γ᾽ νοὶ. 1. Ρ. 89); Ἔνβη 1 ἰἴἴ θ6 ποῖ δάπητεά 
παῖ 4 Ὠ᾿Ινίπα ογάϊηδηοθ δα Ἰγοδαγ βαποί!οῃ- 
οα δηϊπ|8] 5δου 65. 

58. εομπίφπαπεε ΚἰΠ Ορ. τῃ6 οτρίπαὶ οὗ 
ΝοΒοπι. νἱ. στό. 

7. «αὲξ ρος ποὲέ δὲ χειρί. 1] 18 ὈΆΘΙΘ 
ποῦ δοοορίδῃηοϑῦ [{..ΠΠπῖηρ ὑρ ΟἿ ΟΥ 
ΟΥ̓ ρα] (ἡ. 6. ραγάοη), οὐ οὗ ἴΠ6 σοιηϊθηδηςθ, 85 
ὙΥΏΘη ἃ ϑιυρρίίαπί Ὀοπάϊηρ ἀόννῃ ἢ5 ἴδε ἰ5 
δοςορίοά, Δπά 50 ἢ15 ἕδος σαϊϑοὰ ὉΡ ἀπὰ σῃθογ- 
οὰ. Οὖἷ πιοτὸ ρυόῦδο]γ 45 ἴῃ6 Α. Υ'., 15 ἴποτα 
ποῖ δοσορίδηςσο δ28δ]ῖ: ἴποιυ ποῖ Ὀὲ δοςερίεα 
Ὀγ ΟοάΓ 

κ΄ ἐδομ ἀοοιξ ποὲ «υοἱἱ͵ οἷπ ἰεδ αὐ {δὲ 
ἀοογ] ὝὍ 5 15 βΘΊΘΓΑΠΥ δχρ απο 85 τρθδι- 
πε παῖ 510 σγοιςοῇοβ δ {πὲ ἀοογ οὗ ἴῃς 5οι, 
ἰκὸ ἃ νὰ Ὀθαϑῖ, τεδαῦ ὕο ἀδνοιγ 1. ΟΥΒΟΙ5 

ἀπάεογβίδηα οὐκ ἴο πιοδη ἐδ ῥμπλεῥηιθη! ΟἿ σἷπ, 
ἢ ΠΙΟΝ 96 η56 16 ψψοχα 15 βου Π165 τἰϑοὰ, 
566 Ζεςῇ. χῖν. 19 (50 ΟἸὩκΚ., Ναΐαθ]υ5, (ογηεὶ. 
ἃ 1,Αρ᾽ά6). ϑδοπὶα ἀρδίη ἱπίθγρτγοῖ “ἃ βίη οὔξεσ- 
ἵπρ" (ἀποίμου ἔγοχσιθηΐ 5θηϑα οὗ ἴῃς Ηοθτγειν 
νυ γα) νυν ΠΟ ἴῃ (86 ἔογτη οὗ δῇ δηϊπηαὶ ΥυἹστ πὶ 
[165 ΟΥ̓ σου δ 65 δῖ γουΓ ἀοοΥ (3586 Κοπηϊςοῖϊξ, 
85 ἄῦονε, Ρ. 216, ἀπά [.ε6, 1, 6χ.᾿ 5. ν. ΠΣ). 
ΤἼςδ σδῖεΕ οὈ]οοίοη ἴο 1Π15 ἰδξίον ἰηϊεγργεῖα- 
Εἴοη ἰ5 τῃαΐ ΠΟΙ 15 ἢο ᾿ηϑίδησο οὗ [ἢϊ5 56 οὗ 
{π6 ννοτὰ Ὀείογε ἴῃε ρίνίηρ οὗ [Π6 1,χνν; ΜΒ Οἢ 
1, ἌρΡΡδΑΓβ ἴο πᾶν Ὀγουσῃϊ ουΐξ ἰηΐο ΟἰθαΓΟΓ 
το θῇ τη6 Κπον]εάρε οὗ δὴ δηά 86 περὰ οἵ 
5: -Οἤεηρ. ὅ866 ΒΕ οσῃ. 111. 20. 

“μά μπίο ἐῤδεε «ῥα δὲ δὲς ἀεεῖίγε, ὅς. 
ΤΠεγα ἅτ ἴο ῬΓΠΟΙΡΑὶ ἰηϊεγργείδιιοηβ οὗ 
{π656 ννογᾷβ, ἢ ϊοἢ ἤάνο αϊν!ἀδα σοχηπιοηϊδ- 
ἴοΥ5 ἴῃ 411 {Ππ|65, [86 ομε δεῖ γείοστιπρ δὲς ἐρ- 
“ἰγε ἴο “δεί, τὴ6 οἴδμοῦ ἴο εἷπ. Τὴ ΧΧ. 
ΨΜοσϑίοῃ ΟἰθαΥ γοίδυβ τ ἴο Αδεϊ, νυνὶ ἢ ἰηῖεῦ- 
ΡΓοϊδΈοη 15 διϊορίοὰ ΌΥ ΟΠ γγϑοϑὶ,, Απιῦτοβο, 
Αὐρυβέμπο, δηὰ πιοϑὶ οὗ ἴπὸ [δῖ μεγβ, ὈὉῪῚ Οτοὸ- 
(105, γοπβδῖιι5, Ηοιάσρρου, ΌΥ οὐσ ον ἰγᾶη8- 
Ἰδῖουβ, δῃὰ ὈΥ ἃ τλδ) οΥ οὗ ἢ ΠΙ5ἢ σοπηπιοη- 
ἰλῖογβ. ὙΠὸ 56ηθὲ νν}}} ἴση ὕδ6, 1ῃῖ (πη, 
ὙΥΏοΟθ6. ᾿θδουσΥ δὰ δε Ἔχοϊϊθὰ Ὁγ Οοάξβ 
δοςορίδηςς οὗ Αὔδὶ, πϑοὰ ποῖ, τῇ ἢς θεμανοὰ 
νν6]], ἔραγ {πλῖ Αθ6] 5ΒῃουἹὰ 6 ργεξοστοα Ὀὸ- 
ἔογε ἢϊτα; ἢ]5 ργθεθλίποηςε οὗ Ὀϊπἢ σῃου]ά 
511} 6 ῥγοϑογσνεὰ ἴο ἢϊπὶ: [6 ἀδϑῖσε οὗ 86 
γουηρεῦ ὑγοῖμεσ ποιὰ Ὀε ἰονναγάβ ἢϊπὶ (Δη 
Ιάἀϊοπιδίῖς ΘΧργθβϑίοη βρεο δ}! Υ ποϊίηρ (ἢς Ἰοηρ- 
ἴηρ οὗ οὔμδ νγῆο ἰοοῖκϑ ὮΡ ἴο Δποῖμοῦ 85 δὴ οὔ- 

.ἦθαϊ οὗ τοόνϑγεηοα, δηά 50 ποίϊπρ ἀδρεηάθηςθ, 
ἃ5 Οἵα γου ΡῈ Ὀγοΐμοῦ οἡ 8η οἰάοσγ, ορ. ὕδη. 
ἴ:. τ6). ὙΓΒο οἵδε ἱπιογργείδίίοπ, νν]οἢ 5. 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΪΥ, [που ΡῊ ἠοῖ σεγίδιγ, ἕανοιγοὰ ὉΥῪ 
[86 νυϊκαῖο, ἰ5 ξίνδη ἴῃ ἴῃς ΤΑγρυπι οὗ [Θτιι- 
βδίθπὶ δης Ῥβειάο- [οπδίμδη, δπὰ δαορῖθα ὈΥ͂ 
Ἀδβῆὶ, ἀπ πιοβὲ [νυ δῇ νυ ΠΊοΥΚ, ΟῚ ΓΙ ΠΟΥ 5 
ἰγδηϑίαϊίοη, Μαυηβῖοσ, Ῥογούβϑ, οϑεπιη ΘΓ, 
γοη Βοδίθη, [6] 125, Κποθεὶ, Και, δηὰ 
τιοβῖ οἵ ἴῃ6 Οεγπιᾶηθ. ὍΤΕ 561156 οὗ ἴῃς ρ45- 
5ΔΡῈ Οἡ [Π]5 βιρροπιξοη ννοι]ὰ 6, ““ δῖη ἰοτῇ 
σγοιοδιης ἴΚὸ ἃ νυν] Ὀθαϑὶ δῖ {ΠςῸ ἀοογ οὗ (ῃἢς 
50.}}; [15 ἀεδῖσγε ἰ5 τον ασάβ ἴη66, γεῖ ἴδου 
αὐτί ποῖ βίνεη ουϑὺ ἰπῖο ἰἴ5 ροννογ: δυϊ [ἢ ἴποὰ 
τ, του 50.411 θὲ αὖ]ς ἴο Κϑὸρ ἴἴ ἴῃ 5376. - 
τἰοη." Τῆς ἔοσππου οὗ ἴπ656 ᾿πιεγρσγεϊδι ῃβ, 
ἢ ἰςἢ ἰ5 αἰϑὸ [6 πιοῦὸ δησοϊθηῖ, 5δθοπὶς ὈοΪὴ 
ΙΔΟΓΟ παΐυγαὶ δηὰ ᾿ποῦὸ δοσογάϊηρ νυν {ΠῈ 
ϑ:ΓΡ]6 πιεδηϊης οὗ πε οΥἹΡΊΠηΔ]. 

8. Ομκἰπ Ἰαἰζεά «υἱ “δεΠ ὝὍΠε οτρίῃλὶ 



ΘΕΝΕΘΙ5. ΙΝ. ς5 

12 δα τῆου {1Π|ε8ῖ τῆ8 ρστοιηι, ἰ 
8141} ποῖ μεποοίογιἢ γιίεϊά απῖο τῆες 
ΒδΥ βῖγεηρτῃη; ἃ ἔιρίτινε δηά ἃ νδρᾶ- 
δοῃά 5811 τοι δ6 ἴῃ τῇς φδγῖῃ. 

12 Απὰ Οδίη 58αἰά ὑπο τῇς ΠΟΚῸ, 

γ. 9--4.} 

ἴδεν ψεῖ ἴῃ με Π6]4, τῆαῖ (ὐδίη γοβε 
υρ ἀραίηθς ΑΒΕ 15. Ὀτγοΐδεγ, δηά 5ἰδνν 
ἢ]. ᾿ 
0 ἢ ἀπά τῆς ΓΚ δα ὑπτο (ὑδίη, 

ὕ μετ ἐς θὲ] τὴν Ὀγοῖμεγὶ Αηά δε 
φαἰ4, 1 Κπον ποῖ: “σι 1 τὰ ῦ δγοῖμεγβ ΓΜΥ ρυμπίβηπιχεης ἐς ργεδῖεγ ἤδη 1 σδη ἴον, δὴν 

ἔέεραι θεᾶτ. δ... 
10 ἀπά ᾿ς βκαἱά, νῆαδι παϑὲ του. 14 Βεβοϊά, τῇου μαβὲ ἀγίνεη πλὲ ἐτευ τι τὰ 

ὩΣ ἐοηεὶ τῆς νοίςε οὗ ΤΥ Ὀγοιμογ᾿β ᾿δίοοά οὐΐ τ} 15 ἀλγ ἴτοτῃ ἴδπε ίαες οἵ τῇς μη σεν. 

σΠεῖῃ ὑπῖο πλε ἔγοπι τῆς ργοιηά, 
1 ἀπά μον γέ ἴδοι! οσἰιγϑοα ἔγοπὶ 

[πε εἀπἢ, ΙΓ ἢ Βα ορεπεά ἢεγ 
ποιῇ τὸ τεςεῖνα ΤῊΥ Ὀτγοῖποτ᾿β δ]οοά 
ἔοι τὰγ Βδηά ; 

ΤΠΟΔΠ5 ΠΟΙ παῖ ΓΑΙ “ὁ Οδιη «αἰὠ ἴο Αδε]." 
Αςυογ πρὶν ἴῃ ϑοπλθ ἔδνν οὐ πὲ Μβογεῖις 
Μ55. ἴῃοτὸ 15 1π6 πιασκ οὗ δ οπιβϑίοη ἤΟΓῸ. 
Τῆς δαπιαπίδη Ῥοηϊαϊοιςς, ἴῃ ΓΧΧ., ὅγτυ., 
ὕυΐξ., τολὰ "" (δίπ βαϊὰ ἴο Αὐδ] ἢϊ5 Ὀγοῖδου, 
κεῖ υϑ ξὸ ἱπῖο ἴῃς βε]ὰ.) ὍὮδθε ἰδίου ννογάϑ, 
βοψέτοτ, ἀο ποῖ οσσιγ ἰῃ τῃ6 Οτοοκ νουβιοηβ 
οἵ Αφυΐα, ϑγγαπδοδυβ, Τ μεοάἀοζίοη, οὐ ἴῃς 
ποσὶ δησίεηϊ Τάγσυτα, [ῃδῖ οὗ Οη Κεῖος {τ 15 
γτοδᾶθιο τῃδὲ [ἢ6 ννοτγαὰβ νϑοτὸ Ἰηϑογίθα ἴῃ (6 
δ8π|. ΧΧ.., ἅζο. 85 ἃ δΊοΞ5, ἔγοτη [ῃς ἀι ΠσΌΠΥ 
οἵ εχρίαἰηΐησ ἴ[ῃ6 ραϑϑᾶρὲ νιμουὶ {πε ; ἀπὰ 
ἴμαὶ (ἢ}5 5 ρα] Υ 4η ὀχᾶπῖρὶε οὗ δὴ δηςσίεπὶ 
δη οὐβοϊοϊς ὑϑᾶρὸ οὗ 16 Ὑεγὺ 20 “αν, ννὩ ἢ 
᾿ΟΤῸ πιρᾶης οἰἴΠΟΓ 10 Ζαἰᾷ «υἱὲ, ἃ5 τῇ6 ΑΟῪ., 
Οἵ ἴο ἐεἰϊ͵ ἃ5 [ἐγοῆιθ, οὐ ἴο εογιριαπά, ἴο ἰαν ἃ 
γορυπαπά προ, Δοσογάϊηρ ἴο Ασδῦϊο ὑϑᾶρα, 85 
Ῥτοΐ ἴ,ρ6. 

10. ἐὼν ὐοίος ΟΣ, τὸν ὀγολῥοσγ': δίιοοά εγίεί 
1510 ν Τῆς νεγὺ “σΠεῖ ἢ " Βοσα ρΊθῈ5 
1} δορά," ὙΠΙΟΝ 5 ἰη ἴΠῈ ρ]υγαὶ, ἴῃ 
αἬ ΚΗ πη ἴΐ ἰ5 τιϑϑὰ βρθςῖα !γ οὗ Ὀϊοοά 5ῃςά, 
ἄτορβ οἵ δοοά, αὔονθ δ]ῖ οἵ Ὀὶοοά 5ῃθά ὃγ 
Ὑοίδηςα ἀπά τηυγάετ. Μιιγάθγ ἰ5. ἃ οὔπιε 
ὙΠΙΚῚ οτἶεα ἴο εάνθη ἔργ υδηβθᾶποθ, δηὰ 
(δουσὴ τἴῃ6 Ὀϊοοά τᾶν 6 πάθη, [15 νοῖσβ 
(δηποῖ ὃ 5ἰδησεά. 

11. ποευ ἀγί ἐδοι εὠγιφά ον» ἐδὲ ἐαγι 2] ΤῊΣ 
ΜΌΓΑΝ5 ἍΓῈ ΥΔΙΙΟΙΙΘΙΥ τοηάογεὰ (1) “Οὐγβεὰ 
ἅτ ἴῇῆου ΠῸπι (Π6 στοιιπά,᾽ 2.2. τῆς συγθο 5}4]] 
ΟΟὐΠΒ Ὀροη ἴπ66 ὥτοπὶ {πὸ φασῖῃ, ΜΠ] ΓΟ ἢ 5}|4}} 
ποί γἱεἰά ἴθ Ποῦ ἔπεϊ (ΑΡθηςΖγα, Κὶ πΊς ἢ], 
Κποδεὶ). (2) ““Ουγϑοά αὐ ἴθου ἀνγᾶῦ ἔτοπι 
(δε ἰαπά," 2.6. Του τὶ συτβοὰ δηὰ Ὀδηϊσῃοά 
ἔτοπι ἴῃς ἰαπά, ἱπ νυν ίοἢ ἴδοι παϑὲ ἀννεῖῖ, ἀπὰ 
ἴὴ ψ ὮΙΟΝ (ὮΥ δῖ μεσ ἀηὰ Ὀγεϊμγεη τὸ ἀννο!] ηρ 
(βοθεππι. Νῖεν, Τα ςν, Κποθε]). (3) “ Ουγϑοά 
ἃτὶ ἴοι ουθη τόσο ἔπᾶπ (ἢ6 δδγί ἢ} " «υῃϊς ἢ 
ἰμᾷ ὕθεπ συγϑθαὰ (οι. 1]. 17). ΟΥ̓ ἴμεβε (3) 
δέεπθ συῖο ᾿πδάτλι5β Ὁ] 6; εἰ ΠῈΓ οὐ ἔπε οἴ πεΥβ 
γιοϊάς ἃ ἱποηῖ 56η9586. ὙΠῸ βοοοῃά 15 86 
Ἰδοσὲ ῬγοῦΌ Δ ὉΪ6. ᾿ 

1... επ ἐδομ ἐἠἰρ, Κα ὙΠῸ ουγθο 
25 ἴῃ οἴἶϊεςϊ, (μαὶ Οδίπ 5ποιϊὰ 6 Ὀδηιϑῃοά 
ἔτοπι ἴῃς Ἰἰληὰ ἱπμδοϊοα πὰ ουἱναϊοὰ ὈγῪ 

εαγῖῆ, ἂδῃὰά ἔτοπι ΤΥ ἔμςε 5}8}} 1 δὲ 
Ὠἰά, απά [5881] θὲ ἃ διριτῖνε ἀπά ἃ 
γνδραροπά ἴῃ ἴῃς βαγτῃ; δηά ἰξ 588] 
ΠΟΠΊα ἴο ρᾶ88, ἐδαΐ ΘνευΥ οπα ἴἢδῖ 
βηάειῃ πλὲ 5141] 5]ΔΥ π16. 

Αἀδλπὶ δπὰ δἰ ἔτη, σῃμουἹὰ ννδηάεσ δῦουῖ 
νου ἃ σοῖς οα ΠΑ ΙΔ. ΟΩ ΟΥ̓ ἃ ἔθ γ1]6 ἐνν 61}- 
ἴπηᾳ ρίοθ, πνῖηρ ΠΑΡΑ ΪΥ ἰπ ἃ Ὀάγγθη δηά 1: 05- 
Ρ᾽ἴῦ]6 νυν] ἀουη 655. 

13. Μῶν ῥιωνλῥνιοη] ὙΠΕΓΕ ἰ5 στεδῖ νᾶ- 
τοῖν οὗὨ τηϊογρτγοϊατοη πεσε, ὙΠὲ Ηεῦγον" 5 
σοηϑίαΠΕΠΥ οχργεβοθα οὐκ δηᾶ ῥμπί δυο ΤῸΓ 
οἷα ὉΥ ἴῃς βαπὶδ ννογάβ; πιούθονοῦ ἴο δέσι, 
δηὰ 10 ἑαξε σαυαᾶν ΟΥὍὨ ὥόγσίυε, ννετὸ τμουρης5 
ΟἸοβοῖν σοππεοϊοά, Ηρσπος (1) “ ΜΥ 5[η ἰ5 
ἴοο δτεδΐ ἴο θὲ ἑογρίνϑη ᾿ (45 τὴ (6 Μίαδγρ.) ἰ5 
1π6 τοπάογιησ οὔ 1ΧΧ.. Οπκ., 5γΓ.. νυΐξ 
ϑαδὰ. ΔΉ (2) Αρεποχγα, ΚΙπΊΟΝΙ, δηὰ 
186 πιδ ουγ οὔ πποάεγῃ σοπηπιλοπίδίογβ, γεπάοῦ 
8ἃ5 ἴ:6 Α. Ν., “Μν ριιπιβηπιοπὶ 9 βτθδῖογ 
(πη 1 σδη Ὀοαγ." Βοῖἢ ἴπεϑθ στοπάθηηρϑ 
σδῃ ὃ6 ἀείοπάρα οα φοοὰ στοιυπάβ ὈὉγῚ Ηθῦγεν 
πϑαρο, ὙΠ6 Ἰατίοῦ ϑθοπη5 τηοτο δοςσογάδηϊ Ὲ ἢ 
186 τοπροῦ οὗ (αἱηβ5 πηϊπά, ἀπά 15 ργοῦδΌ]Υ 
σοττοςῖ. ; 

14. “ονι ἐδν γε «ῥαὶ! 1 δὲ ῥι4Ὶ Ὑπουρῃ 
Οοά πὸ Ἰοηροῦ σοῃϑίαπην τηδηϊ υϑιθὰ Η!5 
ῬΓΕΒΘΏοδ 85 ἴῃ Εάδη, γεῖ {ποῦ γ γῈ αἵ {ΌΠπ165 
β0ῖ6 ἱπαϊοδίοβ οὐ [δ΄ ργέβθῃςσθ, (ε. 5. 566 ν. 
4). [ἴ πιᾶῦ ρεῦθδρβ ὕῈ ἰπέξεστο ἴῃδΐῖ βοπῆα 
Βρθοΐϊδὶ ρίαος δά δἰγεδάγ Ὀδεη δεῖ ἃραγί ἔογ 
[ϊνίηε ψουβῃρ πα 5δογοὰ βεγνίςο (ἡ {Π|5 
5. ]οοῖ 566 ΒΙαπῖ, "πάοϑιςπεά Ο(οἰποιάθησαο, 
1. Ρ. 9.) εἰσι Εαμίοη, χ863). 

εν οπε ἐῤαὶ ἡπάειρ γιό «ῥα οἶα »ι] 
Ϊοβορῆιβ, Κιπιομι, ΜιςομδθΙῖ5, ἀπὰ οἴδεσϑ, 
αν ϑιρροβοα τπδῖ Οδίη ἔξαγε ἀθδίῃ [τῸΠὶ 
(δ θοαϑίς οὗ {πῸὸ βοίά ; Ὀμὰϊ πιοσὶ σογηπηοηΐα- 
ἴοιϑ ΠΡΌ υπάογϑίδη δῖ 18 ἔδαν ννὰϑ ἔτοτι 
[ἢ6 νοῃροῆπος οὗ 15 οννὴ Κἰπάγοά, [1 15 οὉ- 
βουνὰ Ὁγ Κυτίζ (Πδῖ, δοσογάϊηρς ἴο 115 ρὰ- 
τηογοὰ του στη. ἰν. 2ς, ἴῃ6 πιυγάεγ οἔὗ Αδεὶ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἴοοῖκ ρίδςς 758 Ὀεΐοτς ἴπ6 ὉΠ οὗ 
ϑεῖῃ, δ. 130 Ὑϑασϑβ αἴτοσ (Πε σγεδίίοη οὐ πιδη, 
σρῃ. ν. 3. δε πορὰ ποῖ βίίρροβε {πὶ (δίῃ, 
ΑΒοεϊ, δπὰ ϑεῖῃ, ννεγα {86 οπὶγ 5οῃ5 οὗ Αάλδλιῃ. 
[πἀεοά, ἔγοταη. ὅση. ν. 4, νγὲ ἰηΐεσ ἴπδῖ ἴδετα 
ὑνοτο οἴποιβ. (απ, ΑδοΙΪ, δηὰ δεῖῃ, ἀγὲ πιεῆ- 
ἰοπεά ἔοσ οὈνίουβ γράβοηβ; Α θεοὶ ἔογ ἢΐ5 ΡΙεἰΥ 
δηὰ δ5 ΟΑΣΙΥ ἀδθαῖῃ, (δίῃ ἔοσ ἢῖ5 ψν] Κοάη 685 



σό 

ΓΗοὉ. 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΙΝ. 

ϊις Απά τῆς ΙΟΚῸ 5αἱά υπῖο ἢΪπ1, 
ὙΠογείογο ψνμοβοενεῦ βδἰλγειῃ (ὐδίη, 
νεηρεδηςε 5Π8]] θ6 τά Κεη οἡ ἢϊηὶ βανεη- 
[0] 4, Απά δε ἤκοκῸ 8εῖ ἃ ππᾶγκ ὑροη 
(δίῃ, ἰϑϑῖ ΔΠγ βιπαϊηρ; Πἰπὶ 5μου]ά ΚΙ]] 
ἢϊηι. 

16 4 Απὰά (δίῃ νψεπῖ ουζϊ ἔτοηχ με 
ργέβεηςς οὗ τῆς οΟΚ Ὁ, δηά ἀννεῖϊς ἴῃ 
τὴς ἰαπά οὗ Νοά, οη τῃς εδϑῖ οἵ Εάεη. 

17 Απάὰ (δίπ Κηενν ἢΐ5 ψίξε; δηὰ 
Ολανοοά. 806 σοηςεῖνεά, Δηά δᾶγε ᾿Εποςἢ : δηὰ 

δηὰ 1Π6 νοῦ αν ννϊϑάογι οὗἉ μῖ5 εὐ τΥ, δ6ῖἢ 
Ὀόσδιυϑθ ἢδ νγᾶβ ἴδ ἀησδβίοῦ οὗ τῃ6 ργοπηϑοά 
δροά, ὙΠΟ ΤΔΔΥῪ ἴποη, ἴῃ 110 Υ6Αγ5, ἤᾶνὸ 
δύονη ὉΡ ἃ ΝΕΥΥ σοηβιἀθγδθῖα ΠΊΕ, οἵ ςἢ}}]- 
ἄγθῃ δηά ργδηάοῃιάσγθη ἴὸ Αάδπὶ δηὰ ἔνε. 
Απ Ἐϑίεγῃ [γΥδαϊ οη Δ55 ὅτι ἴο ἴπεπὶ Πὺ 655 
1ΠΔῃ 32 50η5 δΔη4 27 ἀδυρῃζοΓϑ. 

156. Τρῤεγεογε) Τῃς ΕΧΧ., ϑγηηη. 
Τποοάοϊῖ., Νι]ρ., ὅ5γζΓ., τεδὰ ΜΝ Νοὶ .0. ο 
Ὧλαιπο δηά οἴμουβ. 

σοδοφοέεῦ «ἰαγεῖ 2) Οαΐη, τπουρὴ σΊ ΠΥ 
οὗ ἃ ἰουύτθ!ο δίῃ, ΠΊΔΥ ποῖ ἢανα παὰ {πὸ 6}}] 
δὰ ἢἤχϑά ρυγροβο ἴο σοτημα πιυγάοτ, Ὀυϊ ἴῃ 
ἃ τηοπιοπῖ οὗ διγίοιι5 Δῆροῦ ἤδᾶνὸ 5εϊχζθὰ ἃ 
ὙΘΔΡΟοη ἀπά ἀρθδὶξ ἃ τιυγάσγοιϑ ὈΪονν, ρογῆδρϑ 
Παγάϊγ αὐνᾶτα οὗ [15 ἀθδάϊγ σοηϑεαμθηςβ. 
Ἡδρηςο, ἰξ πλδῪ Ὁ6, (ῃ6 Μίοσι ΗἸΡ ἔογθιάς Πίτὴ 
ἴο Ὀ6 ριυϊῖ ἴο ἀῤαδίῃ, Ὀιιϊΐ ϑθηΐθηςσθϑ Ὠϊπὶ ἴο ἃ 
Ρογρεῖιαὶ δαηἰϑασηθηΐ ἔτοπὴ [15 ΘΓ ΒΟΠΊΟ, 
δηὰ ἴο ἃ [τὸ οὗ γΊΒΟΓῪ δηά βοῖτονν. Και ϑ ἢ 
ψ6}1 οὔϑογνος, “"ἼΠ6 δασὶν ἀοαδίῃ οὗ Αὐεὶ σδῃ 
Ὀδ6 πο ρῬιιηϑηπηεηῖ; Π6 ϑθοιηδὰ ἴῃ ἕαεϊ ἴο ΘΠ]ΟΥ̓ 
(πὸ ρϑου αγ ἕνουσ οὗ σοά; ἢ]5 οἴη ννᾶ8 
ΕτΑςΙΟ 5]. δοσορίθα, νὲ Βηά, τπογεΐοτε, ἴῃ 
115 παιταῖϊνο ἴῃς στοαῖ δηά Ὀσδι Ὁ] ἰπουρΠῖ, 
παῖ Πρ 5 ποῖ {Π6 πιρῆοθι Ὀοοη; [παῖ (ἢ6 
Ρίουϑβ πά ἃ δεῖϊογ ὀχιβίθηος ἃπά ἃ τόσα Ὁ]655- 
δὰ γουναγά ἴῃ ἀποίῃου δπὰ ἃ ρυγεῦ βρῆεσγε; δυΐ 
(Βαϊ οτἰπιο δηὰ συ ἅγε της ρβτοαῖεθὶ ον] ]δ: 
(Π4ῖ {ΠΟῪ ἅγὸ ρυπίϑηθά Ὀγ ἃ ἰοῃρ ἀπά ννεδγὶ- 
βοπῖο ἰ6, }} οὗὨἨ ἔξαγ δηὰ σατὸ δῃά Ἴσοιρυπο- 
[ἴοη οὗ σοπϑςοϊεηςε." 

“εἰ α »ιαγᾷ μῤροη Οαἱμ] ἄδνο ἃ δῖ ἴο 
σαι. ΧΧ, Τδε τηϊοτργείδιίίοη ἴδ Οοά 
Ργονι ἀοὰ δίῃ νν ἢ ϑόπὴθ πιᾶτὶς ΠΟ πνου]ὰ 
[πᾶ Κ6 πὶ Κπον 18 Δἀορίοα Ὀγ Ῥοουάο- [οηᾶ- 
ἴπαη, πιοσῖ οἵ ἴῃ [ον δῆ (ὐοπιπιεπίδίοτβ, 
Ἰυυῖποῦ, (αϊνιη, Ῥιφοδῖοσ, δῆοραὶ, ἄς. Μοβῖ 
τηοάσγῃ σοπηπιδηϊδίοτβ ἄρτεα ἴπΠδὶ Οσοά ρᾶνθ 
ΒΟΙΟ 5Ρὴ ἴο (δίῃ ἴο ἀϑϑιισο πὶ τἴῃαξ Πα 
βῃοι! ὰ ποῖ ὕδ οἰδίη, (Αθεποζια, σαῦε, Πδδ6, 
Ἀοϑοπηι., Οοβοη., Μίδυτγογ, Ηἰχις, Ν. ΒΟΗΙ., 
Τυςι, Βδιυπιρ.,. αϊιϑοῖ, [ 6]112558). ΟΥ̓ 
τυ δδῖ παίιγο ἴῃ 52 ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀδοη, νγ6 ἤᾶΥΘ 
ον ΠΟ τη68η5 οὗἉ ἰδδγηΐϊηρ. 

16. ἐδέ ρῥγώσπες οὶ ἐδε Ζογ [ἰ 58 4ι65- 
ϊοποα ὙΠ ΠΟΥ [88 ΤΠΘΔΠ5 ΠΊΘΓΟΙΥ ἔτῸΠὶ σοη- 
νοχϑίηρ νὰ 1:85. Τιοτά, οὐ νβεῖμεν Ἑάδῃ, 

ιν. 115-19. 

ἢε Ὀυ!]ἀεά ἃ οἰ, «πὰ σἈ4]1εἀ τῃ6 Πληλ8 
οἵ τῆς οἰτγ. αἴζεσ τῃ6 ἤδηλα οὐ ἢΪβ 8οῃ. 
Εποςῆ. 

18 Απά υπῖο Εποςἢ νναβ Ὀοτιι ἰγδά: 
δηὰ ᾿γλὰ θεραῖ Μεῆυ]δε]: δπὲὶ Με- 
ἢ0)46] Ὀεραῖ Μεῖδυβδε]: διὰ Με- 
τ 5861 Ὀεραῖ ᾿Ινδιη ες ἢ. 

Ι9 ἴ Απα [1 ,ἀπιεςὴ τοοῖκ ὑπο Ὠϊτ 
ἴνο ψνῖνεβ : ἴῃς πηι οὗ ἴῃς οπα τᾶς 
Δάλῃ. δῃά τῆς ἤδπὶς οὗ τε οἵμοσ Ζ:1|- 
ἴδῃ. 

[πουρἢ ποῖ 186 χαγάεη οἵ Ἑάδη, ἴῃ ψς ἢ 
Αἀδηὶ παά ἄννοὶὶ βίποθ τῆς Ε2}}, ννᾶ5 εϑϊδετηθά 
ἃ 5Δοσθα βροῖ, ἃ ϑροῖ ἴῃ νυν ῆϊοῇ 51}}} ἃ ρθουν 
Ὀγδϑοηςε οὗ Οοὰ ννᾶϑ5 Ἰοοκοὰ ἔοσυ ΌῪ πιᾶπ. 86ε6 
ΟΠ Υ. 14. 

ΝΑῚ 1.6. ““τνναπάεγίηρ." [1 15 ἱπΊροβϑιθ]α 
ἴο 5 ποτε Νοὰ ννὰβ δἰϊυδῖος, ἜἼχοορὶ (δῖ 
ἴι Ἰὰγ οδϑὶ οὗ Ἑάση. 

17. Ἐποοδὴ 1ὶ ᾿45 Ὀθεπ Ἵσοηϊεπάρά [Πδὲ 
'π ἴΠπεϑεὲ φσεηραίορίοα Αάδη-- ἔποβι, Εποςἢ 
ΟΥ ΟΠδδηῃοςῇ -- Ἐποςῆ, (δίῃ -- Κοηδη, σά - 
]εγεά, Μοδυ)βοὶ --Ξ Μδβμδίαδίθθὶ, Μειδμιυϑδεὶ -Ξ 
Μειδυπείδῃ. [ἢ {πὸ γϑῖ ρίδοο, ἤοννενεσ, [ἤοτα 
5 ἃ τηδηϊξεσὶ ἀϊβογοηςε τη (μ6 τοοῖβ οὗ ἴδε 
ὨΔΙ65 50 ἰάοηςβεὰ; πεχί, ἴπΠ6 ῥδυςσῖγ οὗ 
ΠΑΓΊΕ5 αἵ [Π|5 ΘΑΓΪΥ Ρεποά ΤῊΔΥ αν παῖὰ- 
ΓΑΙ Ιοὰ ἴο 5ἰπΠΏ}4Γ πᾶσ ὑεῖηρ δάορίοὰ 
ἴῃ ἀϊβεγθηϊ ἔδπλ] 165; τάν, (86 το Π5ῃ]Ρ 
οὗ τῆς Ἀπ} 165 οὗ δεῖ δηὰ (δίῃ, διιὰ ἴμε ργο- 
ὈΔΌΪΥ οςοδϑίομδὶ ἱπίοσοοιιγθο Ὀεῖννεεη ἴδεπὶ, 
νοι ϊὰ ποῖ υὑπηδίυγα! ν ἰεπὰ ἴο ἴδ6 54πὶ6 
γΓεβιῖ. ΘΠ ΟΥ ἰ5 αιοϊοα ΌΥ ΚυχίΖ (Ἶο]. 
1. Ρ. 91), 85 δανὶπρ οδ] δὰ δἰϊοπίίοη ἴο [86 
ἔαςῖ, (δὲ 186 ἰοχὲ διγηῖσῆθα τόσο ἀεϊδι]οὰ 
Ραγ οιίαγα δρουΐ Εποςἢ δηὰ 1 απιθοΐ, νυ ἤοϑα 
ὨΔΙΏΘ5 ὙΟΓΟ 50 αἰ πΊῚ ἴο ϑδεῖῃι6. Πδηλδα, ἴῃ 
ογάου ἴο ργονθηΐῖ [26 ροββϑιιγ οὗ τπεῖγ Ὀοίης 
σοπέουπάοά, Δἀπὰ ἴο 5πδνν τότε οἰθαγὶγ ἰμδῖ 
186 ἀϊγοοϊίοη ἴῃ νυ ἢ ἢ [686 ἴννο [1η65 ἰοπά θὰ 
νγᾶ5 τυ γ ορροσϑῖῖθ. 866 Κυγί 45 δῦουςε, 
Ηδνογηιςκ, “[πιγοὰ. ἴο Ῥοηίδίθιςῃ, Ρ. 1ο9. 

δι άεξά ὦ εἰἰ}}] ἈδΙΠοΥ “ αραη ἴο ὈυΠ]ά ἃ 
οἰἴγ," "ἴ. “ἐνγᾶ5 ὈυΠ]Πάϊην ἃ οἰἰγ." [1 5 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ἴο ΞΌΡΡοΘε ἴῃδὶ {Π6 ΟἿ νγὰ5 Ὀμ 
ἱπητηθα δου οα ὑπὸ δι οὗ Εποςῆ. [Ιζ ΤΑΥ͂ 
μᾶνὸ Ὀθθὴ Ὀνὶδ ῆοη Οδίη δά ᾿νθὰ τΏΔΗΥ 
γεδαῦβ δπηὰ ννᾶ5 βυστουπάθα ὈΥ οἰϊ]άγεη δηά 
ἐταπάςμη]άγεη. ὙΤἢε ψοσγὰ εἰ 15, οὗ σουγϑθο, 
ποῖ ἴο 6 ἱπίετργείθα ΌΥ πιοάρθσγῃ ἰάθᾶϑ: ἃ 
ψΠΠαρο οὗ τοιάδ ἢιιῖβ, νι ο ἢ ννα5 ἀϊϑι συ σπορὰ 
ἤγοπι ἴῃ6 Ὀοοΐῃθ ΟΥ ἴθηῖ5 οἱ ἴδε ποπιδάβ, 
νου 541|5γ 4}} [πε ουπάϊτοπϑ οἵ ὑπὸ [οχῖ. 

19. Ζανιϑο Ἰοοῖξ μπίο ῥὶγη ἑαυο «υἱ 62) Ήετα 
ννο δᾶνς ἴΠ6 ἤἢτϑί ὀχδιηρὶθ οὗ ροΟΪΥΑΤΊΥ ; ΒΓ ἢ, 
του αβογνναγάὰς ἰο]ογαῖθα, πδὰ 115 σγίϑα 
διηοης ἴδῃς 50η5 οὗ (δίῃ, δηὰ ἰ5 Ἔυ  θΉΓΥ τθὮ» 
Ἐἰοποὰ ἕογ γτεργουδίίοῃ. 

ἐΗι. 
7.ε» ᾿ 



ν. 20---23.} ΘΟΕΝΈΕΘΙ5. ΙΝ. 

20 Απά Αἀδῇ ὕάαγε αθαϊ: με ννδβ 
της [Δ ΠοΥ οὗ βοῇ 45 ἄννε]] ἴῃ τεηϊϑβ, 
αηὰ οὐ τμεὐ ἂς ἤαὺδ σλτιϊα. 

21 Δηά ἢἰβ Ὀγοῖμεγβ ἤδη τς 
7θαᾶ] : Βε νναβ ἴμε ἐδῖμεσ οἵ ἃ}1 βυςὴ 
ἃ5 ὨΔη6]6 ἴῃς πᾶγρ δηὰ οὔρδῃ. 

22 Απὰ Ζ|Π|Δἢ., 58ὴς αἷϑο δας Τὰ- 
θα] -οαίη, δὴ ᾿Ἰπϑίγασῖοῦ οὗ δν οσΥ ἀγῖῖ- 

57 
ἤςογ ἰπ ὈΓΔ38 Δῃἀ ἴγοῃ: δηά τὴ6 5ἰβῖεσ 
οὗ Τ δα] -οδίη τυας ΝΝαδιηδῇ. 

22 Απὰ [,απιεςῇ αἰ α ιιπῖο ἢ 5 ννῖν 68, 
Αἀδῇ δπὰ Ζ}|.}, Ηεαγ τὰν νοῖςε; γε Του, 
νγῖνε5 οὐ Γἀπλθοῃ, μεαγκεη ὑπο ΠΥ ΤΕΣ 
ΒΡΕΕΓἢ: ἴογ δ1 πᾶνε ἰδίῃ ἃ πιδη ἴο "αν ἐν ασ 
ΤΥ νγνουηάϊηρ, ἀπὰ ἃ γοιηρ τηδη ἴῖο δ. ἣν 

ὀὐὸν ΤΥ Βυτγῖ. .““.}7 ἀμ7ες ποϊοζ 7. 

Ο. ἐῤέ  αί δεν ΚΓ, τιορ αν ἀαυεῖ ἱπ 1Ἰοπῖς, 
απά... δαυε εαἰ|6] ἰΔὉΑ] Ἰηνοηῖθα ἰεηΐ5 δὰ 
ἱπιγσγοάυςε τ1Π6 συβίοτῃ ΟΥ̓ ραϑίαγίηρ οδίς]α 
τουπὰ ἐπε τοηῖβ, πὰ ρογῆδρϑ ὄν οὗ “5314]11}πρ 
ἀποπὶ ἰπ ἰοηῖθ. Μογθονοσ, ἴῃ6 ννογὰ Πόσα 
υϑοὰ ἔογ σδίτ δ ̓ ρ]]ε8 ἰΔΥΡοΥ οδττ]ς, ἡ Πογθας 
τπδὶ υϑεὰ οὗ ΑΌεΪ ν. 2 Δρρ θὰ ΟὨΪΥ ἴο 5π|4]16Γ 
ςἴε]ε: [404] τπεγοίογε ννὰβ ἴῃ6 ἢγϑξ ννῆο ἴη- 
ἰγοάυσεὰ ἴπ6 τπογοιρῆ ποπηδάϊς 116, (866 
Βοςσδασῖ, ᾿Ηϊοσοζ. Ρ. 1. [10.. 11. ς. 44.) 

41. {δὲ δαγρ απά ἐῤὲ ογραημὴ Ὑπὸ ζίμπεγ, 
ὙΠΟ ἢ ἀσδοοηάεα ἴο ἴπ6 Οτεθῖς δηὰ ννᾶ5 ΟΥ̓ 
{πεῖτι οδ] θὰ Κίπυγα, ἰ5 ἀεϑογ θα ΌΥ Το ϑορθι5 
ἃ5 ἈδνηΡ ἴση δἰ γηρβ δπα 85 ρἰαγε οὐ Ὁγ ἃ 
Ρἰοσίσιση; δι ἰπ 1 δ8π|. χνὶ. 23, ΧΥΠ]. 10, 
χῖχ. 9, ᾿ανϊά ἰ5 51 ἴο πᾶνε ρἰαγεά οἡ ἴΐ 
ἢ Ηἷἰ5 μαπά. [Ιἴ νγὰβ ὈγοΌΔΟΪΥ, συνε ἰη- 
γοπίοὰ Ὀγ [δ], 1Π6 Ξἰτηρεβῖ ἔοττη οὗ Ξἰτηροὰ 
ἰπϑϊσυπιθηῖ. Τὴ ννογὰ τοπάογοα ογϑα ννᾺ5 
ΔΡΡΩΤΌΠΙΪΥ ἃ ρίρε, ὈφϑΡΙΡΘ, ρῬαηρίρθ, οὐ ϑοπὶ6 
γΕΤΥ 5ἰπιρὶε πα ᾿πϑέγυπηθηΐ : ΟἸΪ Κο05 γοη 6 Γ5 
1 ΒῪ ρῖρε ογ ἤυῖϊθ.0 ““1ἴ 15 ποῖ δὴ δοοϊάϑηΐϊδὶ 
αςῖ, ἰδῇ [Π6 Ἰγγε δηὰ [86 ἤυπῖε νγόστε ἰηϊτος- 
ἀυςοὶ ΌΥ ἴῃς ὈτοΟΙΠΕΙΞ οὗ ἃ ποπιδάϊς μογάϑ- 
Ι4π. [ἴΐ ἰ5 1ῖὴ {6 ΔΌΡΥ ἰείβιιγε οὐ 115 οοςι- 
Ῥαϊίοη τπδῖ πγιιϑὶς 15 ΡΈΠΘΥΔΙΠΥ ἤγπι ἐχογοιϑθα 
πα ἀρρτεςίδίεα." Κα]ϑοῆ. 

Δ. “5 ἰμσίγμείοῦ ΟΥἹ φεῦ ἀγίἤοορ ἐπ 
γα: «πα ἐδήμ, 80 Οηκεῖοβ. Ῥεσπδρθ (ἢ 
1ΧΧ. δηήὶ νυΐξ.) « “ῥαγβεηον ΟΥ ἐύυεγν ἱπείγμα 
γ»πεπΐ ἐπὶ ὁγοηπχε απϑπά ἰγοι. ΤὯδ ννογά τοπάσγεά 
ὄν: 5 ΠΟΥ: Εἰ ΠῚ ὀγόησε, ΟΥ̓, ΠΊΟτῈ ργΟθα- 
ὈΙγ, 4 πδῖίνε πιείδὶ, εοῤῥεν (3.6 5π}}{Π’5" Ὠ]ςῖ. οὗ 
τε ΒΙ16]ε,᾽ ατί. 8Βγα..). ΒτΌΠΖΘΕ ἰ5 ἂη δου οὗ 
ΓΟΡΡΕΥ δηὰ {{π| ὙΕΎῪ τους ἢ Πδγάογ (Πδπ ΕἸ ΓΒΕΓ 
οὔτδοτη δηε αἷθοὸ ἴΠδη Ὀγά55, νυν τῇ ἃ {Π{|16 ΠΛΟΥΘ 
Ἐπ [ Ὀοςοπλοβ θ6]}-πιοίδ]. γεν 5} ἴο [8]5 
ἘὈΠῚ6 411] νυθδροηβ ἴογ ἀδέεποε οὐ ἸηβΓππθηΐβ οὗ 
ΙΒ ΡαΠΩ͂ΓΥ ΠΊΔΥ πᾶνε Ὀδεη οὗἉ Πὶπί, οὐ ψοοά, 
ΟΓΥ ὕοπε. ἴ[ὐποῖν!Ζοα πδίίοπβ δὲ ἴΠ6 ῥγόβθηΐ 
τὴ πανθ νυν ΔρΟ 5 τη36 οὗ Βίηξ, ννοοά, Ὀοπο, 
δῃαγκβ ἰϑρεῖῃ, ἄς. ΨΠεΥο πδίίοπβ ἤᾶνο ἰοϑῖ 
πε υϑᾶρδ5 ΟὗἁἨ πιοῖὸ οἰν"]Ζοὰ [1ξ6, ἸΠΟΥ 56 6πὶ ἴο 
αν δ] θη Ὅδοῖκ οὐ ἃ ἢϊηΐ δρο, ἔθη ἴο δᾶνὸ 
ἱπνεηϊοά ὈγΟΖ6 ΕΑ ΟΙ5 (1η [Π6 οᾶ56 οὗ δου ἢ 
Δπιοτῖςδ σάροῦβ οἵ Κο]α), δηὰ 451} ἴο πᾶνθ 
ἀϊξοονοτο 1π6 υ8ὲ οὗ ἴγοθ. Τυῦαὶ Οδίη |5 
Ποῖ ἀοοοτιθοα 85 {μὲ ἤτξὶ ννῇο πιδάς τηείδὶ 
πε Γυπιοηῖς ἀπά Ξμβαγροηδὰ ἴπθπ. [1 15 ποῖ ἴο 
Ῥε οδ)εςεῖεά, {παῖ {Π|5 νγᾶβ ἴοο δλυ  ἔογ (ἢ ς 
ἱπνεπύοῃη οὗ πιεῖδῖ5β. [ἘΤυδαὶ (δίη νγᾶ5 σοῃ- 
ἴοσηρο τ Εποςὴ ἰὸν ἀεϑοθηάδηϊ οὗ 
δεῖ} ἴῃ τῆς σοπιὸ ἀδρτεε) ἢ πιυσὶ ἤαγο Ὀδοη 

Ὀοτῃ δἱ ᾿ἰοδϑὲῖ φοὸ γϑᾶγβ δῆέῖοσ {π6 ογοδιίοη οἱ 
Αἀλδπι, ἀοσοτγάϊηρ ἴο ἴῃς Ηεῦχονν (ΒΓΟΠΟΙΟΡΎ, 
ΟΓ ΙΟΟΟ Υο δῖ δοοοσάϊηρ ἴο [86 Γ(ΧΧ. Οῃγοηος- 
Ιου. ΒΕΊΠΟΥ νγὸ τυυϑδῖ. υηάειπίδηά [δὲ 
86 Ἰηνοπῖεα [Π6 56 οὗ ὈΟΙῈ σΟρΡροΥ δηὰ ἰσοῃ, 
ΟΥ ΟΠΪῪΥ οὗ σορΡεῦ οΥὗὁΥ̓ ὕὈγοηζΖθ, νῃϊοῇ ᾿ἰοὰ ἰπ 
σουγθο οὗ {πιὸ ἴο ἴπ6 ἔδυῖποῦ ἱπνοηίοη οὗ 
ἴγοῦ, 1 ἸΏΔΥ δὲ ἀπ συϊο ἴο ἀθοῖάθ ἔγοσῃ τῃ6 
Πσοῃοῖϑο δηὰ οὔβθουγο νογάϊηρ οὗὨἨ ἁ ἴὴ6 ἴτοχί. 
Τμδῖ ([Π6 πιοϑῖ ἀποίθηϊ πῃ δι οὗ Ευγο 
ὙΟΥΘ ἱρπογδηῖ οὗ ἴπε υ86 οὗ πιοίδὶ, 85 ἱπᾷς 
οδῖοα ΌὉγ {86 ἀϊδοονοῦγ οὗἉ Πϊπὶ ννθάροιβ ἴῃ 186 
Ετάνε], σδῃ Ὀς πο ρῥγοοῦ (παΐ ΠΟΥ γεγο υἢ- 
Κηονγῃ ἴο {δὲ ΘΑΥΙ͂Υ ἀεσθοεπάδηϊς οὗ Αἀδῃι, 
1 τῃ6 ςο]οπιϑῖὶβ οὗ Αιβίγα!α ννεγε ὼγ ἴΠ6 
ποχὶ 1πουβηὰ γεᾶσβ ἴο Ὀ6 βοραγαϊθα ἔγοπι 8]]} 
σοπηραζϊίΐοῃ ἢ (Π6 τεσὶ οὗ ἴη6 ννοσχὶὰ, τ ἰ8 
αυἱΐα ροβϑῦ]ε, ποι ηϑιδηάίηρ τΠοῖγ ργοϑοπῖ 
ΜΕ δἴδίε οὗ εἰν")! χαϊίοπ, πὶ {με παϊρῆῖ 
ὉΓΙΟΤΙΥ ᾿οϑ6 ΠΔΠΥ οὗ ἰῃς ἃγῖβ οὗ αν! Ζοὰ [τἴρ, 
Δηἃ ρεγῆαρϑ, [ἢ [ΠΟγῸ ννοῖο ἃ ἀθβςοιρηοΥ οἵ ΠοΔ], 
ΟΥ̓ ᾿1π|6, ΟΥ πδίϊνο πιοίδ]5, θύῃ (ἢ 6 τι56 οὗ πιὸ- 
(4}}}ς ποία τη πῖ5. 

Νοίμίηρς σᾶῃ 6 πλογα πδίιγαϊ οὔ ρΡγοῦδο]ς 
(Πδη ἴ[π6 ἀϊεγεησε οὗ σμαγαςῖοσ ἀπά ἀδθνοῖορ- 
τπθηΐ ἴῃ [6 ἀοσβοεημάδηϊα οὗ (αὶη πὰ ϑεῖῃ 
τορος νου. [Ι͂ἢ τΠ6 ἔΌΓΤΠΕΥ ννῈ 566 ἴδο σἢ}}- 
ἄγϑη οὗ [ἢ15 ννου]ὰ ννῖθα ἴῃ {πε ροπογαϊίοη, 
ΤΑΡΙΑΙΪΥ δαάνδησπρ ἴῃ τί δπὰ {πὸ δοηιϊιτο- 
τηθηΐ οὗ τίσμοϑ, Ὀϊ βϑηβιαδὶ, νἱοϊοπὶ δηά ρμοὺ- 
ῖ655. [π 6 ἰαϊῖογ ναὸ πηὰ 1655 οὗ βοςίαὶ απὰὶ 
ΡΟ] αὶ δἀναποθιηθηῖ, Ὀὰῖ 4 [6 πιοτὸ τοεὰ- 
ἰαϊρὰ ὈΥ 16 ἀϊοϊαίεβ. οὗ σοηπϑεοίθπος δπὰ ὉΥ 
[αι ἴῃ τμῈ Ῥγονίάοπος δηά Οτγᾶςο οὗ Οοά. 

ἈρϑοηλὈἰδησθβ ἴο ἴῆ6 πηι οὗ 1, πιο ἢ 5 
ΓΑΠΜΪΥ πᾶνε Ὀδδη ἰγαςοὰ ἴῃ ἴῃ6 πΑπΊ65 οὗ ἴῃοϑε 
ἴο ψῃοπὶ ἴῃς [,4{1π5 Δι ΓΠΡυϊοα 5: ΠΉΪ ΔΓ ἰηνθη- 
Ὀοη5. Τῆις Τιδα] Οδιπ μα5 Ὀδθη τπουρὴϊ 
Ξε γυῖίςδη, Νδδπῖδῃ, “Ἢ [Π6 Ἰονεῖν, οὐ ὑδδιυῖὶ- 
ἔι],᾿" πλᾶὺ ἴποη --  δηυβ, [δα], ἐπ ᾿ηνοηΐον οὗ 
[δε ἱγγὲ ΞξΖοἪΨ ἄροῖῖὶο. [{ 15 οὐβογνοά ]530 {παῖ 
[Π6 τεβποιηθηῖ ἀπά ρεγῆδρϑα πε ἸΙΧΌΓΥ οὗ [ῃ6 
ἀεθοοηάληῖϊβ οὗ (δίῃ ἄρρθᾶσ ἰπ 1ῃ6 πᾶπη65 οὗ 
{Π6ῚΓ νγῖνοβ δηὰ ἀδιρηϊουβ, Νδδιηδῇ, Ἰουθὶυ, 
Αἀδῇ, Ὀδδυῖν οΓ ογηδιηοηῖ, ΖΙ1ΠΔῃ, 5βῃδλάον. 

28, 24. 42π4 Γανιοοὺ «αἱά, δις.] 
Απά [,Ἀπιθςἢ αι ὰ υππἴο ἰβ νγῖνοϑ, 
Αἀδὴ δηὰ Ζι1Π4ἢ, ἤοᾶγ ΠΊῪ νοὶςθ. 
γε νυῖνο8 οὗ 1,λπλθςῇ, εἶνε ΘΑΓ ὑπο ΓΛΥ͂ Ξροεςδ, 
ἘΟΓῚ 5|4Υ ἃ πιδῃ 1 ἢθ ννουηαεῖῃ πιο, 
Ενθῃ ἃ γουηρ τηδη, ᾿ξ ἢ6 Ὠυγί ἢ πιο, 
[9 ! ὕδιη ψουϊά Ὀ6 ἀνοηροά ϑονθη-[]ά, 
Βυϊ πιθοῦ ϑενουϊγοδηά-ϑενοη [0]. 



ἙΟΕΝΈΕΘΙ15. ΙΝ. ν. 24--26. 

Πδῖῃ ἀρροϊπίεά πιὲ δηοῖποσ βεεά ἰη- 
βῖοδα οὗ Αδοὶ, ννῇοπιὶ (ὑὕδιη εἶεν. 

: : Επισφᾷ. 26 Απά ἴο δεῖῇ, ἴο Πϊτι αἷθὸ ἴπεγς Στ σε 
νγὰϑ ὈοΓΠ ἃ 80η ; πᾶ ἢδ οδ᾽ἰοἀά ἢϊς ΠΕΠΡ ΕΙΤΘΕ 
πᾶπια ᾿Εποβ: τῆθη Βερδὴ.. πε το προ 

24. 1{ (δίῃ 5..}1 θῈ ἀνεηρεά 8εν εἰ}- 
ἔσο]. τὰν [ψμαπιθοὴ 8ενε πη Δπα βενθη- 
[0]ά. 

Ὡς  Απὰ Αἀλπι Κηενν 5. να 

ΤτῊΗ Ὁ. 

ἀρδίη; δπά 8ῆς θᾶγα ἃ δοῃ, δηά ςδ]εὰ 
ἢ15 πηι ἴϑειῃ: Εογ (ὐοά, ταἱά «ἦε, 

᾿οβριβοσκοσῳῃ, ἐνμαοιαγπσθιισοκσπησταταν συντας το νη μασσν στασττυ τασσακανασττοαστααα. οττσετ τατος. σα πεν τεσ ϑε αδοχάος νκαστον παακὰς, ϑέκαῆον ομοπνρυυκλησσαν μα τασπαστοςσε  μαεσεσεαμειρεττνεειρετω τ αησσσεα εις, σστηύχαμ ταρ τκακημστμκωῆσα υδηρηκοσασσσσσεσεν. 

ΤὭΟ ϑρεθοὴ οὗ 1 πιθοῦ Πᾶ5 θχογοιϑοα {δὲ 
5Κ}}} οὗ {ταηϑίδίοτβ δπὰ ἱπίεγργεϊεσ οὔ 4]} 
{ἰπιθὸ5. [15 οὔβουγε δπα δπιρτηδςα] σΠΑγδοῖοῦ 
5 δάἀμιἰοἀ 85 ἃ πιαῖκ οὗἉ 115 γεπιοῖα δηΠ ΠΥ 
ὀνθὴ Ὀγ ἴδ πιοϑῖ υηξαύουγαῦϊα οτιτἰς5. ΤῊΘ 
δρραγθηΐ ταοδηϊηρ οὗ [Π6 ννογ3 ἰ5 ἴἢ15. Αἰπιά 
1Ππ6 νἱοίοπος οὗ ἴῃς [{ππο8, Ἔβρθοῖδ!  Υ ΔΠΊΟΠΕ 
186 ἀεοοσηεαηϊς οὗ (εἴη, 1, πιο σοπηξυγῖϑ 
δ15 νυῖνὸβ ἢ (ἢ ἀϑϑυγαηςο Γμδί ἢ (ἢς δἱὰ 
οὗ ἴῃ6 ὈγοηΖζε δηὰ ἰγοη ᾿ῃΠϑ ΓΙ ΠῚ Πῖ5. ΠΟῚΝ ἴῃ 
δὶς μβαηάϑβ, ἢδ σου]ὰ Κὶ}} Δὴγ οπὸ ψῆο ᾿π)]υγοὰ 
δία (“1 51 οὐ ννουϊὰ αῪὺ ἃ πᾶ ἔου 
σψουηάϊης π|6}); δηὰ παῖ, ᾿ξ ἴἴ δά Ὀθθη 
Ργοπηϑοά ἴο (διη, {παῖ πὲ δῃουϊά Ὀ6 δυσηρεὰ 
ϑενθῃ [0]4, ἴποτὸ ννὰθ ρόννοῦ ἴῃ ἴη6 Βλπάς οὗ 
1 Ἀγλθο ἢ 5 ἔΔΉΥ ἴὸ ἀνεῖρμο βονθην -ϑονθη [0]ά. 
ΤΠε βρϑθοῇ ἰ5 οπθ οὗ ουηβάοσηξ Ὀοδδίίηρ. 1.8- 
ΤΘΟἢ {Γιιϑῖ5 1η 15 νοαροη5 οὗ Ὀγδθθ δηὰ βἴθοὶ 
ἴο πιαϊπίαϊ ἢ ἢ15 σδιι56, ὀνὸη ΨΏδη τοίδσσγιρ ἴο" 
σνοσάς υϑοὰ ΌγῪ Οοά ἴο ἢ΄]5 ξογοξδί μοῦ (δίῃ. 

ΤΠ ΤΠ ἀἸΠΠσ]ΕΥ [165 τὴ [ἢ υι56 οὗ (6 
Ῥετίδος ἴεπος ἴθ ἴΠ6 νοῦ οἷαγ: 1ἴ.. 1 ἢανα 
5141," (ὑν ῖς ἢ 5 τῃ6 τοπάογηρ οὗ [86 ΓΧΧ. 
Ψαϊς., ὅγ1., ὅἅς.). ὙΤμαῖ ἀΠΠσ ΕΥ͂ 566 πὶ5 ἴο 
δᾶνο βυρροβίοα [ἢ6 συ ρροβιίοη ἰΠαΐ ἃ ποὲ ΤΑΥ͂ 
ᾶνς [2]! η οὐὐ (νηϊοἢ 156 ἴῃς τεπάοπηρ οὗ 
ΟὨΚοεΪοσβ, "1 ἤδνο ποῖ 5ἰαίη,᾽,.) οσ {παΐ 11 5Βῃου!άὰ 
θὲ τεηάογοά Ἰηξογτορβ νεῖν (“Ηδνε 1 5ἰῖπ}᾽}): 
Ὀυΐ ἴδ πιοτὸ ργοῦῦϊο οχρίδηδίίοη ἰ5, ἰμδὲ 1ῃ 
1815 δποίοινς ἀϊβειςἢ 1[ῃ6 ρογίεςξ ἴδιδ56 15 υ564 ἴο 
ΘΧρτθϑα ἴῃη6 ἀὐτόρδηΐ σοηβάσηςε οὗ [πε Ὀοδϑῖ- 
ΘΓ; δνθῃ 85 δὶ {ἰπ|Ὸ5 ἴπ6 ρογέοςϊ 15 δάορϊίεά ἴῃ 
ἴδε πιοβῖ δυσο ννυσὰ οὗ ῥγορῆθου, μὲ διΐυγα 
Ὀοΐην τοργύθοηϊοα ἃ5. μανὶηρ 411 ἴῃ σΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ 
οὗ ἴῃ ραϑῖ. Ὑπὸ νογὰβ στεπάστοα ἴῃ ἴδ6 
ΑΟΝ. “τὸ Τὰ  ννουηάϊηρ "--- ἴο τ  δΒυτ".-- 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιϑόδῃ “[ῸΓ ΤΥ ϑνουπάϊπρ,᾽" δία. ἐ. δ. 
“{0γ ννουπαάϊπρ π16,᾽ ΟΣ “12 σϑνυθηρθ ἴῸΓ 5 
ψνοιυπάϊηρ το." 

26. δε} ἐ... “ Ἐουπάδεοῃ," ἔγοπι {86 
ψογά 5ἰρηιγιηρ 19 ῥίαεςο, τοηάδοσγοά πότε “" 8ρ- 
ρΡοϊηϊοὰ." ϑεῖῃ σάπια ἱπῖο [86 ῥίδος οὗ Αβεὶϊ, 

ΝΟΤΕ Δ, ΑΡΡΊΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΓΟΗΑΡ. ν. ν. 2. 

ο4}} ἃροη {πε πᾶπὶε οὗ τε κοΚ ̓. 

85 ἴῃ δησοβϑῖοσ οὗ ἴδε Τ ἤθοογαδίϊς γτᾶδθ απά οὗ 
186 ῥγοπηϑοά βϑεθά. 

26. Ἴδεη δεσαη ρέῃ το εἰ προη ἐδε παρ ΟΣ 
δε ᾿ογάῇ ΤᾺΘη Ὀθβδη μΒ9 ἴο 0811 Οπ 1896 
ὭΘΔΙΩΘ Οὗ 809 ΨΟΒΌ. ὙΠΕΓΟ ἴ5 στοαλῖ αἀϊνογϑι 7 
ἴῃ [86 ἱπιογργεϊδίοη οὐ ἴμθϑ6 ννοσάς, ΤῊ 88- 
τηαυδη Ρεηίδιειςς δηὰ ἴῃς Ν υἱραῖο τοῖου {Πθ πὶ 
ἴο Εποβ, ““ἜΠ θη Π6, ἡ. 4. ἔποβ, Ὀθρδη ἴο ς4]} 
οη ἴδε ἡδιὴθ οὗ ἴῃς [οκὉ." ὙΠῸ (ΧΧ.- ἢὰ9 
Ὁ ἼΤΉΏΘη ἢ Πορεά," ἄς. [ἃ Ὀοΐηρς, ῬοϑϑῖΌ!6 ἴο 
τείευ τῆ6 νογῦ ἴο ἃ τοοῖ 5ἰβηϊγιηρ “' ἴο Πορο,᾽" 
ὙΥἤθης6 50ΠΊ6 ἢᾶνο υπάογϑιοοά, (πδὲ τΠῃ6 δὴ 
οὗ Εποβ ἰηϑριγθά ἃ πὲνν πορὸ {πὶ ἴΠ6 Ῥσοπλῖβο 
ἴο ἔνε δῃοι!ὰ ὃς Ε]β]||.ἀ. ὙΠὸ Τάγρυμι οὗ 
{πε Ῥβειάος [παίῖῃδλη μλ5 [πη ἰἤοϑο ἀλγ5 πηδῇ 
Ὀερᾶη ἴο πιᾶκε τποπηβοῖνεβ 140]5, ννῖς ἢ ἘΠΘΥ 
σδ οὶ αὔεγ ἔδ6 πᾶπὶὸ οὔ ἴῃς Ννοτγὰ οὗ δὲ 
ΠΟΚΡ." ὌΠ 5 ἱπιογργοίδι θη ἰ5 δάορίοα ὈΥ͂ 
β8οπὶθ οοἰεγαϊθὰ [οννϑἢ σοπητηεπίδίουβ (Κἰὶπι- 
οἕϊἹ, Ἀδϑῆὶ, ἅς.), ννῆο ἀῤῆῖνε {Π6 νοῦ ΠῸΠΙ 
ἃ τοοῖΐῖ 5:5 η)} γίπς “ἴο φῥγοΐβηθ," δηὰ σϑηοῦ 
“ἼΤΓΏρη ννᾶς ἔπους ργοίδπδίοη ἴῃ οΔ]]ΠΠπρ οἡ 
ἴδε πᾶπὴς οὗ 16 ΠΟ ΚῺῸ." Τέγοπι (᾿ Ουαϑι.3 
τ] ση[]10}}5 [ἢ 5 ἃ5 ἴΠ 6 Ορίπίοη ΟΥὨ ΠΊΔΠΥ ἰὸν ἰῃ 
ἢϊ5 ἀαγβ. ὙὕὙὴη6 τηοϑὲ πδῖιιγαὶ ϑθῆθο οὗ [ἢ 
ΗἩεῦγονν 15, {παῖ νπθὴ Επὺθ ννᾶβ Ὀογπ, 86 1ἢ 
ἢϊ5 Δ ΠΕΓ ἴῃ ρταϊ τάς δηὰ ἤρα ἴπθη θοβδη 
ἴο ῥγαῖϑο [6 ΠΟΚῸ ἀπά ἴο ς4}} οη Ηἰπὶ ἢ 
ΤΟΑΞΘ ΓΘ ΠΌρα ἴῃ Ηΐβ ΠΕΙῸ δηά Ηἰ5 ὑγο- 
ΠΛὶδε5. ὙΠΟ 5 ποϊπίηρ ἴο ςοπηδοῖΐῖ {πὸ νογὺ 
ὙΠ} Εποβ5 85 [15 Ὠοπιηδίϊνο σᾶ56 γαῖμοῦ ἴΠδη 
ΜῈ δεῖ ; ΠΟΙ͂ ἀραίῃ ἴ5 ποῖ ἅΔηΥ ρμοοά 
Βτουπά ἔον ἴ86 ποίΐίοη {πϊ διαρῃαϑὶβ ᾿5 ἴο 6 
Ρἰαοθά οἡ ὸ βρεςῖαϊ πᾶπιε οὗ σοά, Ϊεπον ΑΗ : 
85 ποι ἴπθη ἔογ ἴῃ6 ἢγχϑι πιὸ Ηδ ννὴς 
᾿ηνοκοα ὑπάογ ἰμαῖ παπι6. ὍΤῊδ 5πογθὰ ΠδΓγα- 
{ἶνε μιᾶ5 ἃ}} φἱοὴρ υϑϑὰ ἴῃ6 πᾶπὴθ [ἙἘΗΠΟΝΑΙ͂Ι : 
δηά νν Ποῖ Ποῦ ννὸ Ὀο]ενο }Γ ἴο άνο θθθη Κηοννη 
ἔτοπὶ δύ] θοῦ {{π|65 ΟΥὁΎ ἴο πᾶν Ὀδθη τονοδὶεὰ 
ἢγϑὶ ἴο Μοβοβ, ἴῆθγὸ 15 ποϊδιηρ νυβαΐονογ ἴο 
σοπποςξ ἰΐς τενεϊδιΐοη δηά δοκπουν)δάξτηοπι 
ἢ 186 ὉΠ οὗ πο. 

ΟΝ ΤῊῈ ΕΆΑΚΙΥ (ΟἸΝΙ11ΖΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΕ ΜΑΝΚΙΝΡΩ,. 

Ἡλνεκνιοκ (πιτοά. ἴο ἴδε Ῥεηϊαϊδιςῃ,᾽ 
Τυδιηβίδιίίοη, Ρ. 104) [45 βϑβανγη {παῖ {Π6 ἴγᾶ- 
ἀϊοπς οὗ ἀποείοπιὶ παϊϊοηβ, [6 Ῥῃαηἰοίδηϑ, 
Ἐκγρίίδηβ, Οὐθεῖβ, ὅς. τεΐεσ ἴῃς ἱηνοηϊίοῃ 
οὗ ἀρτουϊζαγο ἴο 186 φαγιϊεϑὲ τηγίῃῖς ἀρ65; 
δηά τπᾶὶ τἰἢς ἱπνοβιιραΐοτβ οἵ Ὠίδῖοτγ, Ηδοῖ- 
ἄοτ, [ἰηΚ, δο ββθοσ, ὅζο. πᾶνε Ὀδθη ἰεὰ ἴο 
[πὸ Τσοποϊιυβίοη ἰμδῖ “16 ἀἰδοονοῦυ οὗ [6 
Ὀγχεοάϊης οὗὨ οδιτϊο, οὗ ἀρτ συ !αγε, δηά οὗ [ἢ6 

Ρτερασαίϊΐοη οὗ πιείδ]ς, Ὀοϊοηρ ἴο ργθηϊϑιοσὶς 
Ἐἰπ|εὲ5, δηὰ τῃδξ ἴῃ πὸ Πἰσϊογῖς ρουοὰ Π696 
δΙῖ5 ἤᾶνο τηδάὰθ σομπηρδγαιν εἶ γ 0 Ρτεαΐ δά- 
υδησεβ," Τῆὲ τοσθηῖ αἰἸθοονογιὲβ οὗ Πυχηδῃ 
γοπλῖη5, δηά οὗἩ ἴδ ᾿ἱπῃρ]οπηθηῖβ οὐ μαπιδῃ 1η- 
ἀυδίσυ ἴῃ {πὸ ρσάνεὶ δηὰ ἀπΠΗ͂ ἔοττηαῖίοπϑ οὐ 
τὴς ΒΑ 5. ϑυγίδοθ, ΤΔΥ ϑθὸπλ ἴο σοπίγαξιοξ 
811 {π|6. ΕἸ ΠοΙΪορ ϑῖ5. ἀἸϑε πσ 5}. ὦ Πιπὶ ἀρὸ, 
ἃ ὈτοηζῈ ἅξὸ, Δηά Δη ἰγζοὴ αὸ, ἂἃ5 μβανηὴρ 6Χ- 

2.72 

40}. 



γι, 2.} 

ἰδιοὰ ἴῃ ἀποῖσης ἘΠγορο; ἀυτίηρ ἴἢ6 ἤγϑε οὗ 
απο ἢ ΟἿ Βιπὶ ᾿πϑι γα πιθηΐβ, ἀυγίηρ ἴῃς 56- 
οαγπά ὕγοπζε, ἀσστηρ ἴΠ6 (Πιγά, ἴγτοὴ ἰπϑῖσγα- 
Ἰπρηϊ5 ΔΡΡΟΔΥ ἴο Ὦανε ὈδΕη ἴη 056. Απά, 845 
(ον τὲ πιοοσῖ ραγῖ ἱπ πὸ δλγ!εῦ ρεοάσ, [ῃ6 
4κυ}]ς ϑροπὶ ἴο παν ὈΘδΠ 5ΠΊΔ]16Γ δηὰ οὗ ἃ 
ἰονεῦ ἴγρε ἤδη ἴμοβο οὗ ἰδῖοσ ἀδῖθ, ἴπῸ ΤΠΘΟΓΎ 
οἵ ἐΑΠῪ ὈΔγθαγίσση δηὰ οὗ ργορτεϑϑῖνα οἰν}}128- 
ὕοη 85 ὑδεη τους ἴο ἀοτῖνο σοηβυτηδίίοη 
ἴτοπιὶ σθοίοσυ. 81:1. Οβδγὶεθ [0γ6}} 54 γ5 4150, 
τμλι “δά [ῃ6 οΥρῖπαὶ σῖοςκ οὗ τηδηκίπαά Ὀδεη 
ΤΟΪΥ επάοννοὰ νυν ϑΌρΕΠΟΥΓ ἰητε]]θσῖαδὶ 
ΡΟΜῈΓ ἂηά ἢ τηϑριγεὰ Κηονίθεάρε, δηὰ 
ἰιλά ροβοεϑθοά ἴῃς δᾶπ)6 ἱπηργονδῦϊθ πδίιτε ἃ5 
186 ροδίεγγ, ἴπ6 ροΐης οὗ δάἀναποοπιθηζ, 
πΠΙΟΝ (ΠΟΥ ννου]ὰ πᾶνε σαὶ ζορὰ ὄγὸ [Π]5, 
πΌΘΙἀ ἕδνα ὈΘΘῚ ἸτηΘΑΞΌΓΑΌΪΥ ἡ σθογ" (΄ Δη- 
υφυν οἵ Μίδη, Ρ. 3η8). Ηδ ξοδϑ οῃ ἴο 54 
ἴδαῖ, ἱποϊεδά οὗ τυάς ροϊζεσυ δηὰ ἤιηϊ ννϑᾶ- 
Ῥοπ5, ψὸ ϑῃου ἃ 1η {πδξ σα56 ᾶνθ Τουπαά ννοσκϑ 
ἾΚο ποθ. οἵ Ῥῃμάΐα5 δηὰ Ῥγαχίζεϊεβ. 11 τηᾶῦ 
δε δηονετοα, μαὲ ϑοπρίυγε ἀοθοβ ποῖ στορτε- 
δὲ [Πε ἢγϑι πη 85 “" ἐπάοι δὰ νἹΠ ΘΌΡΕΓΙΟΣ 
ἰηϊε ]οσῖυδ] ρον ῦ δπὰ νυ ᾿ηϑρίγοὰ Κπον- 
ἰοάσό. ΑἸ ἐπαΐῖ ννὸ ἰθᾶγῃ 15, [αὶ Αὐἀλδπὶ 
μὰ5 ρἰδοοὰ ἴῃ Βάθη το {Π}} 1ἴ, (ῃδΐ ἢ15 Ῥοννεῦ 
οἵ 5ρεοσβ νγὰς ὀχεγοϊϑοὰ ὈῪ μανὶηρ ἴο Ὡδπὶς 
186 Ὀπιῖο στοδίίοη, ἰπδῖ ἢς ᾿ιδὰ ἃ 5ἰπιρὶε σοπ]- 
πιὰ ρίνθη ἢϊπ|, ἀπά δἤἴῪογνναγάβ 4 ϑρθοῖδὶ 
ῬΙΌΠ56, Δήογα! γ ἢ6 πΔῪ ἤᾶνθ Ὀδθη, πῃ τἢ6 
ἤγβὶ ἱπδίδῃηςο, ἴῃ 4 ϑίαίε οἵ ἱπποσθηςςθ, νπουῖ 
δοῖπρ πιο Ποῖ 8 }}}7 ἴῃ 4 ςσοπαϊτίοπ οὗ 6πὶ]- 
ΠρΏςα, Α8 ἔογ [ἴη)6 δάνδπος οὗ κπον]εάρο, 
ΤΏΔΗΥ ΠΔίΟη5 πᾶν ὈΘΟη ἴῃ 8 5ἰδῖθ οὗ τηϑηϊδὶ 
οὐἰπνδίίοη πὰ οὗ ατ κπον]οάρε ἱποοιηρα- 
ΤΑΡΙΥ Ὀεγοπά ἰμαΐ οὗ Δάδιη απὰ ἢἷ5 σμ]άτεη, 
δηὰ γεῖ Πᾶνθ τοιηδίποα ἔοὺσγ σθηϊισῖε προη 
(επίυΠο5 ΠΟ ΔῺΥ ἈρΡρδγθηϊ ὈΓΌΡΤΟΘΘ; ἔῸΓ 
᾿πδίῶπος, ἴῃς ροορὶε οὗ Οδπᾶ. ΑΙ τῃαῖ ννὲ 
ΞΩΥ 15, ([ἢαἱ ἢἰ5 ΡΓΜΠΊΔΓΥ 5ϊδῖε ννᾶβ ποῖ ἃ δῖα 
οἵ φἀανάρεπεββ, διιῖ γδῖμεγ οὔ γιά πιεηϊατγ αἶν]- 
᾿ἰχλῦοπ. Απὰ {15 ἰ5 γεα}]γ ποῖ ορροβϑά, δυΐ 
Γοπβπποα, Ὀγ {ῃ6 τεσογάβ οὗ Οεοΐοσγ. “δε 
τηυϑὲ τειηοπΊδου, {παῖ 85 γεῖ να αν πὸ ἀϊϑ5- 
πηςΐ ξοοΪορῖςαὶ ενιάδηςθ, [Πδὶ ἴῃ ἀρρεαγᾶποὸ 
οἴ ψἢδὶ ἅτὲ οδ)])εὰ μ6 ᾿πέδυίοσ τᾶςθϑ οἵ πιδη- 
[πὰ Πᾶς αἶννανβ ργεσεάδά ἴῃ σμγοποίορίςδὶ οὐ- 
ἀεγ τθδῖ οὔ {πὲ ΠΙΡΉΘΓ τασθβ᾽" (1 γ6}}, 45 ἀθους, 
Ῥ. 90). Οπ ἴῃς σοπίσζαγυ, ϑοπὶθ οὗ ἴδ τηοϑῖ 
ΔησΕΠ ΤΕΠΊΔἢῃ5 ΟὗὨἨ ΠηΔΠ ἃπὰ πιδη 5 ἃτΐ φίνε 
᾿π ἸκΔΏοπα οὗ σοηϑιἀθγαθ]α οἰν Πχαϊίοη, [Ιἢ 
ἴδε τὰ ]εγ οὗ τῆς ΟἿϊο ἴδετε ἅτε μυπάγεάς οὗ 
πουπάς, ὙΠ ἢ ἤᾶνε βεγνυθὰ ἔὺσ [ἘΠΊρΡ] 65, ΤῸΓ 

ΓΗΑΡΤΕῈΕΒΚΝ Νν. 
τ 7ὰε ροιεαίοσγ, αρε, α»Ἃ] ἀδαίλ ο7 11:  αγίαγεῖς 

ΘΟΕΝΕΘ515. Ν. 
ὈΪδοθϑ οὗ ἀείδηςε δπά οὗ βορυϊξασε, σοηΐδι πη 
Ροϊζεγγ, ογπαπιθηῖδὶ βδου]ρίιγα, ἀγῖς]65. ἴῃ 51}- 
ΝΕΙΓ ἃη4 Πσορρεῖ, δηὰ ϑἴοῃθ ψψθάροηβ, ἢ 
5Κ}}5 οὗ ἴῃς Μεχίςδη ἴγρθ6ὲ. ἄὔονε ἴπεϑθα 
ἢᾶνῈ στύοννῃ ἃ ϑυςοθβϑίοη οἱ ἔογεϑίβ, ἴὴ ὙΠ] ἢ 
16 Ἀρὰ Ἰηάϊαι5 ῸΓ σοπίυγθθ. ΤΏΔΥ ἢᾶνθ 
Ὠουδοά ἂπὰά διυπῖοά (10 0γ61}, ΡΡ. 29, 40). 
ὙΠΘΥ ῥγονὲ {Ππαΐ ἴῃ ἴῇο56 ὙΘΥῪ δησϊεηΐ ἀδγϑ 
ἴΠΟΓ6 πλιισῖ μανθ Ὀδθη ἃ εἰν 1]: Ζαῖίοη, ΟΥὨἨΛν ΠΙΟἢ 
4}} ἴγασθ5. Ὦσνε νδπιϑμῃθὰ ἀῦονὸ ἰῃ6 βυγίαςθ οὗ 
18)6 φαγῖῃ, Α5 σεραγάβ [6 0551] 5Κ0}}}5 ἐοιπὰ 
ἴπ Εὐτορο, παῖ Κποινὴ 45. “πε Νοδπάθη δὶ 
5 Κ}} 15 οὗ [ῆδ Ἰοννεϑῖ ἴγρθ, δηὰ ἰ5 βαϊά ἴο 6 
1ῃ6 πιοϑῖ ἀρϑίῖκεα 5Κ}}}} ὄνθσ βεδη, τπουρἢ [15 
σΑρδοῖῖγ, 7ς οσὐδῖς ᾿Πσἢ 65, 15 στεδαῖεγ ἴδῃ τἢδὶ 
οὗ 5οπῖδ ἱπάϊνίάι4}5 οὗἩἨ Ἔχιβτηρ γᾶσθβ. [ἴ ννᾶ5 
ἀἰβοονοσθὰ ἴῃ ἃ σανόσηῃ νυ της {Π| ἢ οὗ ἃ 
Ὀεάγ: δυῖ {πόγὰ 15 ποῖϊπίηρ ἴο ργὸνς 115 σσοδὶ 
ΔΉΠΔΙΙΥ. [1 πιδύ 6 ὙΕΓῪ δηςίοπῖ, Ὀι ΤῊΔΥῪ 
Ὅ6 σοπηράγαίϊνεὶυ τηοάεση. Βιυῖ [πὸ 5κὺυὶὶ] 
ἴουπά αἵ ΕΠΡῚ5 ποασ 1ἰορε, ὮΙ ἢ ἀρροᾶτβ ἴο 
Βανθ ὈδΘη ςΟΠΕΠΊΡΟΥΑΓΥ ἢ ἴῃ6 Μδιημηοίῃ, 
Δα 15 δϑοιρηῃεα ὈΥ 1.γ6]} το ἴῃ6 ροβί-]:οσθηθ 
ἃῦο, Δ που Ρἢ ἴδ ξογεῃοδα 15 ϑογηθννμαΐς ΠδΓ- 
ΥΟν, ΠΊΑΥ Ὀὲ ταῖς ποὰ ὈΥ̓ {πΠ6 5Κ0}}5 οὗ ἱπάϊ- 
ν]ἀυδ]5 οἵ Εἰιγοροδη τὰσς (10 Υγ6}], Ρ. 80): δπὰ 
1ῃ6 5Κ1}}} οὐἩἨ 16 055}} πλδη οὗ Πθηϊθο, που ρῇ 
βαϊὰ ἴο Ὀδ6 σοῃίορογασυ ἢ τὴς Μαιηπιοῖῃ 
δηα σοενᾷ] ἢ ἴἢς ἰασὲ ογυρίοη οὗ 86 Ρὰγ 
Νοϊςάαποῦβ, δπὰ τπογθίοτο 45 οἱά 85, οὐ οἱάδὺ 
[ῃδη, ΔΥ Οἴμοι Ὠιιδη 5.κ}}} γεῖ ἀϊδοονογοῦ, 
5. οὔ [ῃ6 ογάϊμασυ (διοδϑίδη οὐὁἨ Επγορθδῃ 
ἴγρε ({ γε]], Ρ. 2οο). Νὸ ρπιάθηϊ Οθοϊοριβε 
Ὑ}1}} δάπλῖ, σΟΠΟΟΓΉΙ ΠΡ ΠΥ οὗὨ ἴποϑθε σγδηίᾷ, 
Το ἰῃδη παῖ ΤΠΕΥ ὈΘΑΥ τηλγκβ οὗ γιιὰθ 85 
σοιηράγοὰ νυ ἢ ον} 26 τάσοβ, γαῖ ΒΕΓ ΠΊΟΓΟ 
τηδϑιοδίίοη, πιοτὸ ργομλίηθης τδτκβ οὗ πιιι5- 
Οὐἶαγ δἰϊδορπιεπὶ ἀπά {πὸ ᾿ἰκ6, 41} {μπρ8 οὗ 
ΘΥΟΓΥ ἀδγ οσοσυγίεησθ. 80, ἴῃ ἕδςΐ, [6 ἀὐρὰ- 
τηδηΐ τοπὶ ΟΘΟΪΟΡΎῪ ἰ5 σγϑα]ν ςοἰϊηα!ἀδηὶ ἢ 
[Π6 τεϑι ΠΟΥ οὗ ϑογιρίυγο δηὰ οὗ τηϊνοῦβαὶ 
Ρυ πεῖνα γδαϊπίοη, νι. {παὶ πάη, 'ἴπ ἢϊ5. οΥὐἹ- 
ΒΙΠ4] σοπαϊοη, ννὰ5 ποῖ 4 Πδὶρίες5 βαάναρε, δυΐ 
μαά δἱ Ἰεαϑδὶ ἴη6 γι ἀϊπιθηῖθ οὐ οἰν} ! χαῖοη ἀπά 
116] θηςο. 

νβεη ννὲ γοδὰ δὲ (δίῃ ννᾶϑ ἃ ἘΠ|ῸῸΡ οὗ τ[ὴ6 
δτοιπά, ννῈ ἀο ποῖ ὨΘΟΘϑϑασ σοπο ιάδ, ἰΠδῖ 
6 οὐἱναϊοα ννῆδαΐ ἀπ ὈδγοΥ ; ἢς πιαῦ Πᾶνα 
Κπονγῃ ΟἠΪγ οὗ ἔτι ἴ5, νορείδὈ]οβ, σοοῖβ, ὅζα. 
Υδὶ 1 15 οὐὔϑογνυδὺϊθ, (δὶ σογθαὶβ πᾶν Ὀθθη 
ἀϊθδοονογοά ἢ ϑοπὶα οὗ ἴἢ6 ΥΟΓΥ ΘΑΙΥ τὸ- 
τηδίῃβ οὗ ῃυπΊδῃ ᾿ἰηἀ υ5[Γγ. 

(Οοά οετεαῖεά πηδπ, ἰῃ τῆς {ἰκΚαηε85 οὗ 
(Οοά πιδάε ἢς δίηι; 

2 ὁ Μαῖες δπά ἔδπιαϊς ογοαῖθα ἢδ ὁ υνιεἀ. α. 
τεπὶ; απ δεββδεά τπεπὰ, δηαὰ ςὩ]]εα 53 
τεῦ πη Αάδηι, 'ἱπ ἴπ6 ἀαγ ψνἤεη 
{ΠΟΥ ννεῖε σγεδῖεα. 

2 ον Δαν το Δίραά. 24 722 ροάϊίρεες 
σπά ἐγαπείαίέονε οὐ Ἐποεά. 

ΗΙ5 ἐς τῆε “θοοῖκ οὗ ἴῃε μεπογα- 
τίοηβ οὗ Αἄδπι. [πῃ τῆς ἀδγ τῆδϊ 

4: ὗγοο, 
μὶ’. 

Ὠἰδίοσγ οὔ Αάδμη δπὰ δϊ5 ἀεβοθπάδηϊβ. 868 
ςἢ. 11. 4. 

(ΗΑρΡ. Ν.. 1. 28ε δοοῖ 9 1δὲ μα θεω 
Τς τεοοσὰ οἵ σεσοιιητίηρ οἵ [με ξεπεαϊορίςα 



6ο 

ει (του 
τ, 1. ἃς, 

ΤΉΗΘΌ. 
ΞἘκποϑα 

ΤῊΗοῦ.. 
ἄτ παν. 

ΘΟΕΝΈΕΘΒ]15. Ν. 

4 ἢ Απὰ Αἀλδηὶ ᾿νεά δη. μυπάγεά 
Δ ΠΙΓ γααγβ, ἀπά Ὀεραΐ 4 “ομ ἴῃ 
ἢ ονγῇ [ΙΚεη 655. δἴτευ ἢ]5 ἱπιᾶρὲ ; δηά 
οΔ]]οα ἢ ἤδη δεῖῃ: 

4 “Απά τῆε ἀδγ5 οὗ Αάδπὶι δεν ἢς 
μά θεροζζθη ϑεῖῇ ννεγα εἰρῆς Ὠυπάγεά 
γϑαγβ : Δη4 ἢς θαρδῖϑοηβηα ἀδιιρῆζεῖβ: 

ς Απὰ ἃ1]] τπε ἀδγϑ8 τῆλ: Αἀάδῃὶ ]ἰνεά 
γνΈα πἰης πυηάγεα δηὰ {ΠΙΓΓΥ γεδΓβ: 
δηά ἢς ἀϊοδά. 

6 Απά δεῖῇ ᾿ἱνεὰ δὴ διπάτοαά δηά 
ἔνε γεδῦβ, ἀπά Ὀερδῖ 'Εποβ: 

7 Αμπὰ δεῖὴ ἱινεὰ δἤεγ ἢς δεραῖ 
Ἐποβ εἰρῆς δυηάγεά Δπ4 β8Ἔενθη ὑδδῖβ. 
ΔηἋἀ Ὀεραῖ 80η8 Δη4 ἀδιιρῇϊετϑβ: 

8 Αμά 4}1] τῆς ἀλγβ8 οὗ δεῖῇ ψεῖς, 
πἰπα ἢυπάγεα ἀπά ἔννεῖνα γϑαῦβ: δηά 
᾿ς ἀϊεα. 

9 ὅ Απά Εποβ ᾿νε ῃἰΠΕΕΥ̓͂ γολγϑ, 
Δηα δεραῖ ᾿(ὐδίπδῃ: 

Ιο Αμὰ Επποβ ἰϊνεὰ δἴζεγ ἢβ δερδῖ 
(ὐαίμαη εἰρῆς δυπάτεά δηὰά βῆεεη 
γεδῦβ, πὰ δ ὅν 80Πη5 Δηἀ ἀδιιρῇϊζεῦϑ: 

11 Απῃά ἃ}1 τλ6 ἀλγβ οὗ Εποβ ννεῖε 
ηἷηπες Πυπάγεά Δη4 ἔἥνε γεαγβ: δηὰ πε 
αἰϊοά. 

“-.- 

8. “4αν»ι ᾿υεά, ὅς. ΤῊΣ ξοποδίορυ είνθη 
5 {ῃαἴ οὗ ἴῃς δειμιζεβ, ῬΧΟΌΔΟΙΥ 85 {πὸ ᾿ΐπὸ 
οὗ [Π6 ῥγοπιϑθά ϑοθά. 16 βϑηθδίορυ οὔ ἴῃὸ 
(δι πἰῖος ννᾶς ξίνθη ΤῊ ΓΟ ΤΠΊΟΥῈ ἱπΠρΡ ΓΘ ΟΙΥ ἰπ 
{πε ἰαϑὲ σμαρῖοσ, πὰ νυν πὸ ἀδῖοβ οὔ οἴγο- 
ΠΟΙοΟρΡΊΟ4Ι] τρασκβ, Ὀθοδιιθθ, δᾶγ5 ΚΟ, Ὀοίηξ 
υηάετ ἴΠ6 συγϑο οὗ Οοά, ΠΟΥ δὰ πὸ διΐαγο. 
Ης αυοΐε5 Βαιπιραγίθη 45 βανίηρ, ἴπδὶ [ἢ]5 

[ν. 3--2ο. 

12  Απὰ (ὐἰδίπδη Ἰϊνεὰ βδνθηῖ 
γεδτγβ, ἀπά θεραῖ ᾿᾿Μδἢδ αἶβεὶ : 

12 Απά (ὐδίπδη Πἱνεὰ δἴζεγ με ὃδε- 
σαὶ Μδμδίαὶθαὶ εἰρῃς πυπάγεά δηά 
[ΟΓΥ γελῖβ. ἂπὰ δεραῖ 80η8 δπά 
ἀδιρῃτοτῖβ: 

14 Απά ἃ]] τῆς ἀδγ5 οὗ (ὑδίμδη νγεγα 
πἰηθ ἢυπαγεά ἀπά ἴδῃ γεαγβ: ἂηὰ πε 
ἀϊεά. 

ις { Απὰ Μδμαδίδιεεὶ ᾿νε βἰχιν 
δηά ἥνε γολίβ, δη4 Ὀεραῖ ' [ατγεά: 

Ὀεραῖ Γαγεά εἰσρῆς μυηάτεά δηά τὶ ΓΥ 
γελῖβ. δηἀ Ὀεραῖ 80η8 ἀπά ἀδιιρῃῆζεγβ: 

17 Απά Δ}]} τῆς ἀαγβ8 οὐ Μαδαίδὶ θα]. 
ψγαγα εἰρῃς πυπαγεά πἰποῖγ ἀπά ἔνε 
γεαγβ: δηὰ ἢβ ἀϊεά. 

18 ἢ Απά Ϊαγεά Ἰ᾿νεά δὴ μυπάγεθ 
ΒΙΧῚῪ δηά ἴννο γϑδῖβ, δηά ἴθ Ὀεραὶ 
Εποςῆ. 

19 Αμπὰά Τατεά ᾿ϊνεά «αἴτεῦ ἢεὲ δεραῖ 
Ἑποςἢ εἰρῆς Πυπάτεά γελγβ.) ἀπά θεραῖ 
80η8 ΔΠᾺ ἀδιιρηζεῖϑ: 

20 Απά 8]] τῃε ἀδγβ8 οὗ [αγεά ννεγε 
πἷπα Βυπάγεα 5ἰΧῚῪ ἃπά ἴννο γεδιβ: 
Δηἀ ἢε ἀϊεά. 

ππεθμωπωκαμοαρ. 

ΒΟΠΟΔΙΟΡῪ νγὰ5 “ἃ τηειηοσίαὶ τυϊποσϑιηρ ὈΟἢ 
86 {τυ οὗ Οοα δ ὑγοπιῖϑεβ δηὰ α͵]5ο ἴῃς ἔϑ ἢ 
δηά ραζίοηςς οὗ ἴπε δῖ μειβ." Ὑ}6 σΠΓΟΠΟΪΟΡΎ 
ΟΥ̓ 1[Π15 σμαρῖογ ἰβ υοτγ αἰεγοηΐ ἰπ της Ἡδοῦγενν, 
ἴῃς δαπιδγιΐδη δά πὸ δορί δορὶ τ, 85. νν}}} Ὀ6 
566Ὼ ἴῃ [6 ΟΠ οννηρ ἴΔ0]6 οὗἩ [ἴΠ6 ρεπογδίοιϑβ 
ἴτοπὶ Αὐἀδηὶ ἴο ἴπεὸ ἢοοὰ (566 «90 ποῖς 
ἰπῇτ8). 
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Ἡοῦτον Τοχί, 

Αἄατα 
ἢ 
ΕΠΟΘ ἢ 
(αϊπδη. 
Μαπαϊαδΐθοὶ 
7]ατοὰ 
Εποςἢ 
Μοιδυβοῖϊδῃ 
ΤΙ Ἀπιθο ἢ 
Νοδῇ 
Θῃσι δἱ ἴπο ΕἸοοά 

Ὀακῖο οὗ ΕἸοοά 

πσοτοίρε. 

6. Ἀπο:] ἐ.6Φ. τλᾶπ. Αἀδηὴ 53:5 η1ῆ65 γηῶπ, 
"παη ζει, ΣΘΏΘΓΑΙΥ. Εποϑβ, οὐ ΕΠΟϑὮ, 5 γαῖ ΠΟΥ 
νιογία, γιογαῤίο νιαᾶπ. ὙΠῸ πον δτονης 
ἐχρεγίθπςο οὗ δυπδη ϑοῖτον δηὶ ἔγαρη 
ΤΏΔΥ ἢδνς 5ιιρεδίεά [ἢ15 ὨδῖΣ 

Θαχιαγίδη Τοχί. ϑερίυδρίηϊ. 
ΥδΆΓΞ Υ δ λτς 
Ῥείογε:}] θπ | ἽΈηοϊς [ Βείοσε  Ἐδεὶ | ὙΠ οῖς 
δισγιῃ οὔ] οὗ [μ{6.}] 1μἰἴς. Ξ ἱ 

8οο 930 
807 912 

815 ἰ 005 
8420 91ο 
830 805 

85 } 847 
300 } 3695 
653 720 
όοο | 653 

Θ. ὝΟμπϊμαμῆ 1. 6. Ἰοη, 
15. Μαρα ἰἢ ΤΠο Ῥγαδῖθο οὗ σοά. 
15. ϑαγε ὝΠΟ σγοοῖ οὗ [5 πᾶτῃβ 5ἰρ- 

᾿Π1ῆ65 ἐοὸ ἀεσεεπά, Ἰ)εβοθηῖ. 
18. ποοδ)ὴ ἰ. ε. σοπιποςγαῖοά, 

1τῊἩ Ὁ. 

16 Αὐά Μρμαϊαϊβεῖ ᾿ἱνεὰ δεν με 7, 



ν. 21-.--32.} 

21  Λπὰ Βποοὴ Ἰνεά 5ἰχῖν δπά 
ἢνε γοᾶτβ, πα Ῥεραῖ !Μειμυβε δῇ: 

22 ΔΑπά Εξποςῖς νγαῖίΚεά νυ (ὐοά 
αἴτεγ 6 Ὀεραὶ Μειβιβεΐδῃ τῆγες μπη- 
ἀτεὰ γεαγθ, δῃὰ θεραῖ βοηβ8 δηἀ ἀδυρῃ- 
ἴεΓβ: 

22 Απά ἃ]] τε ἀδγ8 οὗ Εποςἢ ννγεγε 
ἴῆγες μυπαάγεα 5ἸΧΕΥ ἀπά ἔνε γεδῦϑ: 

“ ἙκοωΞ.Ό 24 Απά “Ἑποοὴ νγαϊκεά τῇ 
Ἠπεῦδι.., (ΟΟά: λπὰ με τας ποῖ; ἴογ (ὐοά τοοκ 

Ἀ πὶ. 
2ς Απά Μειβυκεϊδῃ ᾿ἰνεὰ δὴ ἢπη- 

ἀτγεά εἰρῃτγ δηὰ βενθη γεᾶγϑ, Δηα θεροῖ 
ἘΠ Ατλθοἢ: 

26 Αμπά Μειβυβείδῃ ᾿ἰνεά δἴϊεγ ἢς 
Ὀεραῖὶ ΓἌτλθσῃ βανεη πιηάγεα εἰρη 
ἈΠ νο γεδγβ, ἀπά Ὀεραῖ ςοῃβ δηδ 
ἀλυρῆτοτῖο: 

27 Αμπά Δ]] τηε ἀδγϑ5 οὗ Μειδυβεΐδῃ 

21. Μοιδιμεία ] Ῥετθαρβ “ἴῃ τηϊβθῖνε οὗ 
ἀοαῖῃ." Βοσμαγῖ ᾿ηϊογργοῖθ “ Ηἰς ἀθαῖῃ τῆς 
δεηάϊηρ ἰοστῃ, " 845 ἱπάϊοδίίηρ παῖ δἷ5 ἀδδίἢ 
ννὰ5 ΠοῃίοΠροΟγαΥΎ ἢ (Π6 ρουσηρ ἕοσίῃ οὗ 
1π6 τνυδῖογα, ἔογ Μεοιδιυβοίδῃ πιυϑδὲ ἤᾶνο αϊρά 
ἴπ [6 νετῪ γεαγ οὗ πε ἤοοά. (σεϑεηΐα5 ρῖνος 
[Π6 ϑεπθὸ οὗ ἴῃ νογὰ 5 υἱγ 2εἰϊ, “τῆς τηδῃ 
οὗ ἴῃς ϑυνογά " οὐ “οὗ [86 ἀαγί." Ἐτοπὶ [15 
ἐτοχιδηΐ οσουτγτγθηςθ ἰῃ Βα ΠΙοΙΔη ᾿ηϑο ρος, 
ὅτε. ἴπετα σβὴ 6 {16 ἀουδὲ ἴπ4ῖ Μοῖδὰ- 
ΒΕ1Π24 -- πιδῃ. 

24. δὲ αυα: ποῖ; ζῶν Οοά Ἰοοζ ῥδὶ»1)] ΤῊΘ 
1,ΧΧ. τεοηάοσιηρ, 566 πὶ5 ἴο ἱπίεγρτγεϊ [Π15 οὗ 
{ταπϑίαϊίοη. 80 ἀο 4]} {πὸ Ταγρυπιβ. ἴπ 
Ἐσεῖϊιι5. χ]ῖν. τό, νὸ τεδὰ “δ ρ᾽εαϑοά (ἢθ 
Ἰ οτὰ πὰ νγαβ ἰγαπϑίαϊθά (ἰπῖο Ῥαγαάϊϑο, 86 - 
ςογάϊης ἴο ἴῃ. Ψυϊραίο), Ὀεΐπρ ἃ ραΐϊζεγῃ οὗ 
τορεοηΐδησε." ὙΠ νοτὰβ ἅγθ, πο ἄουδί, οὔ- 
δοιο. Υοῖ, Μ ΏΘη νῦὸ ΓΟΠΊΘΙΌΘΥ ον 11Π1- 
γΘΥΞΑΠγ ἴῃς ρῥτοπιῖϑο οὗ ἴῃς ΟἹ Τοβιαπιεηΐ 15 
οὗ [1 δῃᾷ ὈΪοβϑῖπρ ἴῃ 1815 νγοσ]ά, ποῖ οὗ δῃ 
ΘΑΥΪγ ἁτιὰ ΠΑΡΡΥ ἀσαῖῃ, νγὲ σοι ]Ἱά ϑοάγοοὶν 
ἄουδε τι ἴῃς ἀποίθηϊ ἱπίογρσείδ οη ννᾶ5 1Π6 
ἔγιιθ οὔθ, ὄνθῃ ἰξ ᾿ἴ Παά ποῖ Ὀδοη τῆδῖ σίνθη 
πη Ηδθ. χὶ. ς. Ὑδὸ Πιβίογγυ οὗ Εποςἢ 15 γϑᾶ- 
ΘΟΠΔΌΪ ϑιρροβοά ἴο Ὀ6 ἴπ6 οὔρῖη οὗ {86 
Ῥθγυρίδη ἰγαάϊτοη σΟΠΟΟΤΉ ΠΡ ἃ σοτγίδιη Απ- 
πδοὺϑ ΟΥὉ Ναππάςιβ, ψο ᾿νε υρνναγάς οὗ 
3200 γδΆγβ, σοποογηίης νΠΟπὶ ᾿ἴ ννᾶ5 ργορῇε- 
σεά τῆλι δῇοσ πὶπὶ 41} νψουϊά Ὀ6 ἀεοδιγογοά. 

[Ὁ -. 

4. ἘἩΠεῖ.. 
ζ. 

ΟΕΝΕΘΙ15. νΝ. 

γεγο πἰης Πυπάτεά 5ΙΧΙῪ ἀηα ηΐης 
δαῖβ: απᾶ δε ἀἰϊεα. 
28  Απά [],Δπλθοῖ ᾿ἱνεά Δη ἢμπη- 

ἀγεά εἰρῃτγ Δπὰ τννο γϑδῖβ, δΔη4 δερδῖ 
ἃ 5σοῆ: 

6ΙῚΙ 

290 Απά δε οαἸ]]εὰ ἢ᾿8 παπης ΤΙΝ ΟΔἢ,, " θε. Μρε 
βαγίησ, ΤῊΪ5 “αηϊδ 5}.4}} σοπχίογϊ 18 
σοποδγηΐηρ οὐγ ννογκ δηά τ0}} οὐ οιἷιῦ 
δαπάβ, Ὀδοδυβα οὗ πὲ σγουπά ψῃϊςἢ 
τς ΓΟΚΡ Ὠαῖῇ ςιιγοοά. 

20 Απά [,ἀπιεςῇ ἰϊνεά δἔτογ ἢς θ6- 
σαὶ Νοιλῇ ἥνε πιιπάγεά πἰηεῖγ ἀπά ἔνε 
γεαῦβ, ΔΠ4 θεραῖ 50η8 δηά ἀασιιρῇῆτςεγο: 

41 Απά 4] τῆε ἀδγβ8 οὗ [1 ,δπλεςἢ 
ννεγε βαν θη Πυπάγδα 86ὲν ΘηΥ δη βενοη 
γοδῦϑ: δηά ἢδ ἀἰϊεά. 

22 Απὰ Νοδλὴ ννᾶ8 ἥνε δυπότγεά 
ἸΗμ οἷά: «αηὰ Νοδαὴ δεραῖ ὅπειι, 

ἅτ, δηὰ Ἴδρδοιῃ. 

ὙΠ15 σδυϑεα ρτοδῖ στοῦ δποηρ ἴῃς Ῥῃηγγρίδης, 
ννΠΕησ6 “ὁ ἴο ᾿νΘῸΡ 85 'π ἴῃς ἀδγϑ οὗ Αππᾶςιι5᾽" 
Ὀδοδπηθ ἃ ργοόνεσθ. Αἱ ἢὶβ ἀδδίῃ σάπια τῃ6 
ἀεϊιρε οὗ ᾿ϑουοδοθ, πὰ 411 πιθὴ ογο ἀδ- 
βίτογοα (δυϊάλ5, ν. Νάννακος, ϑῖερῃ, ΒγΖ. ν. 
Ἰκόνιον). ὃ ᾿ 

29. δε εαἰϊοά ῥὶς παριο Νοαδ, “αγίπρ, ΤΡὶς 
“αγιο ἐραϊ εον γι μας, ἅς. Τῆς πατὴς " ΝΟΔῈ ἢ 
β5.Π1Πο5 “ Ἀδϑι." δηὰ {πῸὸ σοηπρϑοίίοῃ Ὀδίννθοη 
πὸ τπουρπὶ οὗ τοδὶ δηὰ ἴῃδαΐ οὗ σοχηξοτί ἰ5 
ΟὈνϊου5. [ἀπηθοἢ Ἀρρθᾶῖβ ἃ5 ΟἿΘ Ορργεβϑθά 
ὙΠ} τη το] ἀπά ἰαθουγ ποοάξαὶ! ἴο βυθάπιθ 
[6 φρασίῃ, δπά νι 1ὴ6 ἐδοϊϊηρ τῆδὲ σοά παὰ 
συγϑορὰ ἴ[ἴ δηὰ τηλάθ ἴἴ ϑσἵεγθ. Ηδ ΘΧΡΥΘ5565 ἃ 
ἢορε, παι Νοαῖὶ ννου]ὰ Ὀ6 ἃ σοπιέογι ἴο δὶ58 
ΡΑγεηΐβ δηά [6 ὈΓΙΏΡΟΥ ΟΥ̓ τοβῖ ; ννυβεῖμοῦ [Πὸ 
ΙΏΘΤΟ ἡδῖυγα! ἤορο οὗ ἃ ἐλ Πεγ [ῃαῖ ἢ18 50η 
5ῃοι]α 6 ἃ δι ρρογὶ δηά Ἴσοπικέογι ἴο Πἰπὶ, οἵ 
ἃ Ὠορδ ἰοοκίπρ ἴο [6 ῥγοπιϑο πηδάδ οὗ οἱάὰ 
ἴο ἔνε, ογ ἃ ἤορὸ ᾿ηϑρίγθά ὈΥ ργορδεῖϊς νυἱϑίοῃ 
(ἢαϊ Νοδὴ 5ῃποι]ὰ Ὀοσοπια ἴδ ϑοσοπὰ ἕουπάοθγ 
οὗ ἃ τᾶςζθ, ἴδε ποδὰ οὗ ἃ τορεπογαῖοα νυου]Ἱά, 
ἴξ ΤΔΥ 6 παγὰ ἴο βαὺ. ὙΠΟΓΟ ΤΊΔΥ ἢᾶνο 
Ὀδόῃ δῃ ὑποοηϑοΐοιι5 ργορἤθοΥ ἰπ ἴῃς Ἔχργαϑ- 
βίοη οὗ ἃ ΠΊΘΓΕΙΥ Ρΐοι5 ΠΟΡΘ. 

διωῷ δὲ Ἰ,ΙΟΚῸ ῥαϊδ εμγυοἢ ὌΤῊΪΐ5 οὐ- 
ΟἿΣ ἴῃ ἃ σΠδλρῖοσγ ψΠΙΓἢ τηοάσθγῃ οὐ 5. (8]]} 
ΕἸο Ισῖς. ὙΤΠογοΐογε ΠΟΥ σοηϑβίογ [ἢ]15 δι ἴῃ - 
ἱετροϊδτίοη. ὙΠ ἵτιιοῦ ᾿Ἰπέεσεηςς νον] Ὀ6 [δὲ 
πὸ ΕἸοΟ σεῖς ἘΠΘΟΥΥ 15 υηξοιιηάθά. 

ΝΟΤΕ Α. ΟΝ ΤῊΣ ΟἨΒΟΝΟΙΟΟΥ ΙΝ (ΠΗ. ν. 

Του ῖο8 ἢ ἴΠ6 (ΟΠΓΟΠΟΪΟΡΥ. : ὨὈιδογοῆςο οἵ ἴοχῖξ. 4 [προνΥ οὗ Ῥαδϊπδσοββ, 
4Ἢ Απίσυγ οὐ δυπιδη τάσε, 45 ἀθάυσεά (1) ἔτοπι ΟθοΐοξΥγ, (2) ΠῸπι Ηϊβίοιγ, 
(39) ἔἴοπὶ δηρυαρο, (4) ἔτοπι ΕἸΠΠΟΪΟΡΥ. ᾿ 

ΤῊΣ μοποδίορῖεβ ἴῃ [Π]5 Τσπαρῖοσ ἂπά ἴῃ 
ΠΠλρίου χὶ. ἅτε ἴΠ6 ΟΠΪΥ 8ουγοοβ οχίδηϊς ἔοτ 
ἴδε ςοποίγυςστοη οὗ ἃ σπτοποΪ ΟΡῪ οὗ ἴΠε ραῖ- 
ΔΙΌΪΩΙ ἅρεβ. ὙΠῸ «ισβίοης ΓΠΙΟ ΔΓΘ6 ἀΥΘ 
ΩΥ 18 δλίης Κἰπὰ ἱπ ὈοϊΉ βοηοδίορεβ, δηὰ 

ΤΊΔΥ Ὅε ςοποίἀεγεά τορεῖμεσ. ὙὍΠε ἐσ υ 165 
ὙΠ ἢ βυρσροβῖ Ἐποσήβοῖνοϑ ΤΑΥ̓ Ὀ6 ὐγδηρθὰ δἃ5 
ἔσ] ον 5: 

ι. Ὅῆε ἀϊβαρτεοτηεπί θεΐνεεῃ το Ηοῦτενν, 
δδιηδγιῖδη ἀπά ϑοριίυδριπίὶ ἰεχίβ, 
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4. Ἴδε οχίσγοιηθ ἰοηρ ον Υ δϑϑιρηθὰ ἴο Π6 
Ῥδιτ ΓΟ 5. 

4. ΤΠ ᾿πϑυβῆςϊδηϊς τπλὸ Δ] οννθὰ ἔοσγ [86 
οχἰϑίθηςο οὗ τηδη προη ἴδε δατίῃ. 

1. Το χει οἵ ποθ. αἰ βῆςσυ {ἰ65 15 σας 
5 ἴο ΓΟΠΟΥ [ἴ [ΠπρΟΒϑὉ]6 ἴο δὐτγίνο δ ἃ 
ςογίδίη σοπο]ιυβίοη 85 ἰὸ {π6Ὸ οχᾶςΐ ἀδΐθϑ οὗ 
{ἢς ογραϊίοη οὗ πη, {π6 Ποίιρο δπά {Π6 ς8]]} 
οὗ ΑὈγαπαπὶ: Ὀυΐϊ 1 ἴῃ πο ἄστεος αἴδοϊβ [6 
ΨΟΥΔΟΙΥ οὗ ἴπ6 ϑαογεὰ Ἀρθοογά. [ἴ 5 {Π|6, 
(δαῖ (ΠοΥῸ ἀρρθᾶσθ βογιεῖπίπρ κὸ ἀθϑῖρη ἱπ 
[Π6 αἰϊογαϊΐοηβ νι ἢ πιυϑὲ πᾶν ἴκθη ρἷδοο : 
15 (ῃἢς Ηεῦγενν μῖνοβ ἴῃς ἂρ οὗ Αἀδπὶ 
Ὧἃ5 120 - 8ὃοο --Ξ 92ο, ὙνΠῃΠσῖ ἴῃΠ6 1,ΧΧ. ρῖνὸ 
2320 Ἐ 70Ο Ξε 920, Δηἀ 50 οἡ ἴῃ ἴδε ᾿α96 οὗ τηοβῖ 
ΟΥΤΠ6 Ῥαϊσίαγοῆβ, [6 γϑϑὶ] 15 Ὀοΐπρ ΠΕ] ΌΘΠΕΙΥ 
τηδᾶθ ἴο {4}}Υγ. νυν ἢ 15ὲ τὰ σοηϑιταοηῖθ οὗ [Π656 
τοϑι 5 ἀἰβάστεθ. Ηδηςθ, ννη]κῖ σοπὴθ ἢᾶνδ 
(δαγρο τῇ6 ΑἸοχδηάσγσιδη ἰγαηϑιαΐουβ ἢ 
Ἰοη σι βοπί πη ἐπ6 ρου οάδβ, ἴῃ ΟΥάοΥ ΠΊΟΥΘ ΠΕΑΙΥ͂ 
ἴο 545 ἴῃ ἀσπιαπάς οὗ Ἐφγρίίδη σῃγοπο- 
ἸΟΡΎ, οἴδποιβ βανθ ϑιιρροθθὰ παῖ [6 ταῦ] η5 
φδογίθηδα {Π6 Ἐπι6, ἴο Ἔϑοᾶρο ἴπε ἔογος οὗ {Π6 
ΟὨγϑτιδη 5 ἀγριμηεηῖ, [παῖ 186 ννου]ὰ νγᾶς 
Β'χ 1ποιυβαηά γοᾶγθ οἷά, δηὰ {παΐ {πογοίοτε 
πὸ Μωθϑδῇ πλισὶ πᾶν σοπιθ. [1Ε εἰν οὗ 
{π656 ὔαγροθ Ὀ6 ἴτγι6. ἴδ ΟἾΪΥ ὈΓΙΉΡ5 5 ἰη 
ἴλεθ οἵ νυῆαῖ ἰ5 δίγεδαυ ἔδτλ αγ ἴο 41} σΥΠΕς5, 
νΖ. {παῖ (Π6 οὐτοῦβ οἵ σοργί ϑίβ ὑγῸΓῸ 9οπι6- 
{1ππ|65 ᾿Ἰηςτοπίίοπαὶ, Ὀὰϊ (ἢδῖ ὀνθπ {Ππ656 ἀο ποῖ 
«Αἤεςϊ {Π6 ξεπογαὶ ἱπῖορ τ Οὗ 1π6 τοχί, [{ ἰ5 
ΜῈΠ Κηοννῃ (παῖ {ποτ ἤανθ ὈΘΘΠ 50 Πὴ6 ἔδυ 
ἀοϑιρηθα σογγιρίοπ5 ἴῃ {πὸ τοχὶ οὗ {Π6 Νὸν 
Τοεκιλπιθηῖ, [ἴ πορά ποῖ ϑυγρΥ 56. 15 ἴδπογο- 
ἔοτο, 1 γὸ Πηά τοάϑοη ἴο (πίηὶς τ[Πδῖ ἴΠ6ΓῸ 
ΕΓ 50ΠΊ6 αἰϊοπηρῖϑ οὗ 4 ἴκὸ Κιπὰ ἴῃ ἴῃ ἴοχὶ 
οὗ {πὸ ΟἸἹὰ Τεβίαπιθπί. [Εἰ δηγννῆεσο 16 
ἰεπιρίφι!οη ἴο σοττοςΐ οχϑίθα, τ σοι] πουθῦ 
Ὀε σἴγοηρεγ ἴδῃ ἰῃ [Π6 βεΠΘΔΙ ΟρΊς4] (Δ Ϊ65 οὗ 
(Π6 ἀποεϑίουβ οὗ ἴῃς [ενν]ϑἢ τὰσθ. [παάθρά, 85 
ΠΟΠΊΌΘΥΞ ἅτε οὗ ἃ}}] τῆϊπρβ ἴΠ6 πιοβῖ [140]6 ἴο 
Ὀεοοπα σοηδιϑοά ἰἴπ δηςίϊοηξ ἀοςσιπιθηΐβ, ὙΘΥῪ 
δτεαῖ ΟΥΤΟΥΙΒ ἴῃ γΓεϑίουηρ {Π6ΠῚ ΤΔΥ ὃς σοπ- 
ϑιϑίθηϊ νν ἢ ἰῃς τηοϑὲ μοποβῖ ἱπίεηςτίοη οἡ 186 
Ραγὶ οὗ ἴῃς τοβίογοτβ. Απά, {ποιῇ ννο θ6- 
ἴον ἴῃ {π6 Ὀ᾿νῖπθ συϊάδηςε ἀπά ἱπϑριγαϊίοῃ 
οὗ τῃ6 οΥἹρῖπα] νυυιῖοσ, ννγὸ αν πὸ τρῃξ ἴο 
ἐχρεςΐ ἴπδξ ἃ πιγασυίοιβ ρον τ ϑἰοι]ά μανὸ 
50 ϑνίοΠοαὰ ονοῦ ἴΠπῸ ἰγδηβγλιββίοπ οὗ 1[ῃ6 τὸ- 
ςοτάς, ἃ5 ἴο πᾶν ργεϑογνϑα {Ππόπὴ ἔγοπι 81} ροϑ- 
510]6 Ἔυτοῦβ οἵ τγδηβοσρίίοη, που Ρ ἢ ἃ ϑροοῖδὶ 
Ῥχονἄεποδ τὺ δᾶνθ συδγάρα {Π6πὶ ἔγοπὶ συςῇ 
ἰδ οὐ᾽ πλ Π]δἰίοπ, 45. νου Ἱὰ πᾶν ννοακοηρά 
{Π6ῚΓ [οϑο πο ἴο Ὠινῖπο δηά βρίσιϊαδὶ {γι ἢ, 

2. Α5 ἴο [Π6 οχίγοπηθ ἰοηρουὙ οὗ [ἢ6 
Ῥαιγιαγο 5, 1ἴ ἰ5 ΟΌϑογνδΌ]ο [παῖ ϑοῖὴθ οτηϊηθηῖ 
ῬΠγϑιοἱορίθίβ πᾶνε ἐμουρης [815 ποῖ ἱπιροβ- 
5: 01]6 ; δῃά ὄνθὴ Βιιβοη, ὈΥ πο πιθδῃ5 πο πθά 
ἴο στοά ΠΥ οἡ ἴπ6 5δάθ οὗ ϑεγπρίυγο, δὰ- 
ταῖοὰ [86 γυ(ἢ οὗ ἴΠ6 σοσογά, δηὰ σου]ὰ 566 
μέ γϑιοδὶ σαιιϑὺ5 ἴῸΣ 51 ἢ ἰοπρ [πὸ ἴῃ ΘΑΠΥ͂ 
ὕσηεβ. (ὅεε "Αἰὰϑ ἴο δι," Ρ. 278.) 1ἰ ἰ5 
ἀπάοιδιοα, τῆαῖ τῃ6 ἰγδάϊοπθ οὗ δηςιθηΐ 
Ὠλίίοηθ, 85 τθεκβ, Βανγ]οηίδπβ, Ερυρίδηβ, 
Ηϊπάρυοβ, δπὰ οἰδεσβ, ροϊηῖ ἴο ἴῃξε ντϑδῖ 
Ἰοηξενγ οὗ [86 ΘΑΠῪ ἱπῃδϊδηῖ5 οὗ [86 

Εἶοθο: ἂδπά (μουὴ ϑοθρίος. ἀὐζυθ (μαΐ (ἢ 5 
ΟΠΪΥ͂ Ρΐαςος ἔπε δογίριαγαὶ δοσουπί οἡ ἃ ἰενοὶ 
ψ ἢ οἴμογ ταντῆὶς Ὠδζοτίο5 (566 οπ ΒΟΉ Ϊςη, 
ΝΟ]. 11. Ρ. 100), γοῖ νὰ ΤῊΔΥ ΥΕΡΙΥ τμδῖ, 1 
τῇς ϑοηρίιτο δοσουηῖ ψψεγὸ ἵἴτιθ, ἴΠπΠ6 τΓδά]-» 
τ[ἰοη5 οἵὗὨ οἴποσγ παΐϊίοῃϑ ννοιά θὲ δἱπηοϑῖ 0 γ 
ἴο ργόβοσνο ϑοπὶς ἴγαςοβ οἵ {πε ἰγσυτῃ, δηᾷ παῖ 
{Π19 ἰ5 ἃ πλοσγε ὑγοῦδῦϊε ὀχρδηδίίοη οἵ ἴη6 
ἔαςξ, ἴῇδπη ἴῃ6 βδιρροβιοη τῃδι 4}} ἴἢ656 πᾶ- 
τίοης, πονύθυοῦ υποοηπηθδοϊοα νυ σαςσῇ οἴδοτ, 
5δοιϊα ἢᾶνο ϑζυ σ᾽ προῦ τδ σαπλθ Δ ὈΌ ]Ου 5 
ΠΙϑίοΟΓΊ65. 

Ιἴ ἰ5. νγὸ]] οὐὈϑογνυνοὰ ὈὉῪ Πο Ζϑοῆ : Δ Ὲ 
πλιισὶ σοηϑιάθγ ἴπαῖ 4}} ἴῃς οἹά --νοῦ] ἃ ροριι- 
ἰαϊίοη ννὰβ ἀδσϑοθηάεά ἔγοπι ἃ παΐαγο ΟΥἹΡΊΠΑΙΠΠΥ 
ἱπητιογίαὶ (1 Αἀάπὶ πὰ ἔνθ), {παῖ ἴῃς ο]1- 
τηδῖθ, ψνοαῖθοΥῦ, δηαὰ οΟἵΠΟΥ πδίιγαὶ σοπά! τ] οη9 
ὙΕΙΟ νοῦῪ αἰ ϊοεγεηϊ ἔγοπι ἴποϑθ ὙΠΟ ἢ 516- 
ςοοάοά, τπ4ῖ 16 Ἰ᾿ηῆθ νγᾶβ ΥΘΥΥ ϑἰπιρὶς δπὰ 
ὄνθῃ ἴῃ ἰἴ5 σοισϑο, δηὰ {παῖ {πὸ δου - νοσκῖηρ 
οὗ 1ῆ6 Ῥαγδάϊϑιαςαὶ σἴδῖθς ννᾶ5 ποῖ δῖ οπος Ἰοβῖ 
ἴη {ΠῸ ἴγαςκ οξδπιαιυγ." ὙὍΤὸ 115 ΚοΙ] δά 5, 
παῖ [ἢϊ]5 Ἰοηρ [πὸ πιυδὲ αν Ὀθεη νΟΎῪ [Δ- 
νουγΑῦῖα ἴο ἴπ6 πλι]ρ]σαἰτίοη οὗ τιδηκὶηά, 
ἔογ {Π6 ἔογπιδίίοη οὗ τηδγκοαὰ σμαγαςσΐογβ, δά 
1ῃ6 ἀδνοϊοροπιοπί οἵ ἴδ σοοκ ἀπά δν}} ω18}}- 
165 οὗ ἀϊδυθηϊ τασθβ. δι δῇοςίοπ, ρἱοῖν, 
ἕοοά ἀϊδεϊρ!ηθ ἀπά πλογα! Υ νου] 5ιΓ Κα 
{Πεῖγ στοοΐβ ἀθοροὺ ἱπ Ρῥίοιι5 ἤδη} 65; Ὑγ ἢ Π5ῖ 
ΘΥῚ] ὈΓΟΡΟΠϑ65. νου Ἱὰ Ὀ6 πιοτὸ δπὰ πΊοτε 
ἀονοϊορεὰ ἴῃ βοάϊεββ τὰᾶςθϑ. διιρροβίπβ, πον - 
Θνοσ, ἰἢδῖ ρΠγϑιοορῪ δῃου]ά αἰ ἘΠππαῖοὶν ἀθοϊὰδ 
(μαῖ τῆ6 οχίσγοπιθ ᾿οηρον ΕΥ̓ οὗ (6 ραίγίδσγοῃϑ5 
νν5 ποῖ ροβϑιῦϊθ, νπουῖ ἃ σοπίϊπμο πλγπ- 
εἶθ, να ϑΒῃουϊά οηἷγ θὲ ἀγίνοπ ἴο [86 ῥυίηςὶρ]6 
ΑΙΓΕΔΟΥ ςσοποράςα, - παῖ πυπιθεῖβ ἀπά ἀαίε5, 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἰπ ροποδίορίςαὶ 140 ]65, ἀγὰ ΠΙΔΌΪΘ ἴῃ 
(ἢ6 σοιγϑθ ΟΥ̓ {Γαπϑογρίίοη ἴο Ὀθοοπης οὐ- 
βουγο δηά ὄχαρρογαϊθά, 

4. ὙΠ {πἰγά οδ]οςτοη 15 ἀετνεὰ ἔγοτῃ {Π6 
ΟΡ ΠΟ ΠΟΥ ΨΘΤῪ ΡΈΠΟΥΔΙΥ ΡΑΙΠΙΠρ ϑἰσοηρίῃ, 
Πα τηδῃ ταιϑὶ ἤᾶνο Ὀθθη ἴῃ δχίϑίθηοθ οἡ {Π6 
Θασί ἢ πλοῦ ἴδῃ ἴυυΣ ΟΥ ὄύδὴ δἱχ ᾿πουβαπά 
γοατβ Ὀεΐοτε 16 (γι βε δ η Ἔγδ. 
ὙΠ ἀγρυπιοπίβ ἔου {πὸ ἈΠΙΙΔΌΠΥ οὗὨἨ τῆδη 

ΔΤΟῚ 
1) (Οὔοϊοριίολδὶ. 
" ΗΙ!5Ξἰοτῖςδί. 
4) [[ηριΠδῖ!ς, 

(4) ΕἸΒΠποϊορίοδὶ. ᾿ 
(1) ΤΟ νεγῪ οπλϊποηΐ ΒΒ. 5} φθοϊοριϑβῖ, 

δ: (Ὁ. [ωγ6}1, μᾶ5 δ[τειιρίοἁ ἴο ρζονβ, {παῖ 
τηδῆ, διανπρ Ὀδθη ΠΟΠΙΟΙΠΡΟΥΑΤΥ ΜΠ τῃς 
ταδιπιοῖῃ δηά οἴ ποὺ οχίϊποῖ πηδιητηδὶα, ταιϑῖ 
μᾶνθ Ὀθθη ᾿ἰνίηρ δἱ ἰθαϑὶ σόοοςοοο ὙδλΥβ οἡ ἴπ6 
οαυσῖῃ. ΑἸΒουρ υπέογτυηδίεῖϊγ ἴῃ Ῥἤγϑῖςαὶ 
50ίθῃςθ ἃ »τοδῖ πδὴδ ἰννδὺϑ ζαυτῖθ5 ῬΙῆ 1 ἃ 
σγοννὰ οὗ [0] Ονγθῖβ, ἔτ τλοτὸ ἴδῃ ἴῃ ΡΟ] ΙςΝ, 
᾿ϊτογδίιγε οὐ σοὶ] ρίοη, γεῖ ἴπ ἴῃ ῥγϑβοιξ 1Π- 
βίδῃηςε δ᾽. (. [,0γ6}1 [45 δι ]ϑὰ ἴο συτΎῪ ςοῃ- 
νἱςίοη ἴο βοπὴθ οὔ ἴΠδ πιοϑῖ επληθηΐ οὗ 15 σοῃ- 
[επλροσαῦῖθβ. ΕἸἼἸΘ ἀθ Βεδιπιοηῖ οὐ ἴἢδ σοηῖ!- 
πεηΐ δηὰ ϑόνεγαὶ οὗ ἴῃς πιοβί ἀπ! συ 5 ῃοά 
᾿βοο]ορ σα ἰῃΏ Επρίαπὰ ἀδηλυσγ ἴο 5 σοποΪι-» 
9Ιοῦϑ. 16 σοηῃο]ιϑίοηβ αὐτὸ αροὰ οἡ ἴνο 
ῬΠΊΓΙΡαΙ δϑϑυπηρίίοπβ; ἤγβὶ, {παῖ τοῖος οὗ 
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πιλη, πὶ ᾿ποισιισηθηΐς οὐ (Π6 Πἰκ6. τὸ ἕουιπᾷ 
'ἰπ τεςθηΐ δῃὰ ροϑξῖ- Ὁ] οσθπα ἔοττηδίίοπϑ, ννῃϊςῆ 
ᾶνθ Ὀδεθη ἀσροβιιοα ἴῃ 1πχίδροϑιτίοπ ἢ 
Ὀοηδ5 οὗ ἴπε τηδσηπιοῖϊῃ πὰ οἴδπου οχίϊηςῖ 
ΤΩΔΙΏΠΊΔΙΙΑ : ΘΕσΟΠάΪΥ, ἴδαΐ (Π6 ργοϑοηΐῖ γαΐθ 
οὗ ἀεροβείοη τλιϑῖ Ὀ6 γεσκοηθά 85 [6 ΠΟΥΠῚΔ] 
ταῖς, πὰ παῖ αἱ παὶ γαῖ ἴπῸ Ὀθάβ, νυ ςἢ 
Οὐ ΟΤ 6 ἴῃῈ οχίηςΐ τηδιηπιαὶ ἀπά διιπιδη χῸ- 
ΤΩΔΠ5, τηυδὲ μᾶνο ἴΚΘη ἃ ναϑί {Ππ|6Ὸ ἴο ἔοστη. 
Οὗ οουγϑὲ του ςῇἢ ἀοροπάς οὐ τῇς γριπιθηΐ 
ἔτοτ ιἱηϊΐοττηῖγ. ὙΠΟΙΘ ἃΓῸ ΠΊΔΠΥ πΊοη οὗ 
βείεηςθ, ννῆο. ἡοςσορίηρ [ἃ{γ6}1}5. ΡΈΠΘΤΑΙ ῥυη- 
εἰρίθβ, γεῖ Ῥείιενα (παΐ ἴῃ ἴΟυσΉΟΥ ἀρὸ5 ποτα 
ὙΓΟΓΟ σδιιϑεβ δ ὑνοσκ, ΠΙσἢ ννου]Ἱὰ ᾶνο ρτο- 
ἀπσεύ τς ἢ ϑροοάϊεσ ἀσροϑιίοη ἀπά ρτοδῖ- 
ΟΓ ΤΑΡΙΠΥ ἴῃ ἴῃ ἐοιτηδίίοη οὗ θεάβ οὗ 8]]} 
Ειηάδβ, [δῇ ψ͵ὸ 966 βοϊῃρ οὐ δἵ ργϑόϑοπῖ, [{ 
ΤΑΑΥ μεγῆδρθ Ὀ6 ἵσιιο, ἴπαΐ τηδῃ ν'ᾶ5 σοσυδὶ 
ΜΓ τῆς τηδιησηοῖῃ : Ὀυϊ ἃ πιδηηπιοῖῃ νγὰ5 
ἔοιης ΤΑΥ͂ ἴῃ [15 σεπίιγΥ ἴῃ ϑιὈοτῖδ ρὑγθ- 
βετνοα ἴπ ἴδε ἴσο, ἢ 5κὶπ ἀπά Παὶγ βιτηρ τ 
ἴο [ἵνὲ ἴῃ 8 ςο]ᾷ οἰ᾿πιαῖς, απ νυν ἢ Πθ ἢ ἀροη ἴξ, 
οἵ ννῆϊςἢ ἴἃ ν'ᾶ9 ροβϑιῦ]ο ἴο τηακὸ βοῖιρ. Νονῦ, 
διε δἰϊοννπρ ἴοσ ἴΠ6 ρσγοαῖ ργθϑουνίηρ᾽ ροννοΓ 
οὔ ἴςε, ἴΠμεγὸ 15. πο ΠοΓ ργοοῦ ΠΟΥ ργΟ Δ ὈΠΥ 
τῃδῖ 1815 δηῖπιαὶ δὰ Ὀδοπ ἀδαὰ χοο,οοο γϑαῦβ 
ΟΥ̓ ΘνΘῸ 10 [ΠΔη ό,οοο γεαῖβ. Βιιῖΐῖ ἀραὶ, [ἴ 
56 ῈἘΠῚ5 ργοῦδοϊο ἴπαξ πιδῃ νγᾶ5 ἴῃ οχίϑῖθποθ δῖ 
ἃ ἴπης νυ ἤδη ΔΠ1Π14]5 ἤν ἸΠΠΔΌΙ ΠΡ ἴγορὶσδὶ 
οἰϊπιαῖεϑ γοαιιθὰ αἱ ἰάγρὸ ἴῃ [Π6 ἔογοϑίβ οὔ δι] 
«ηὦ Βηίδη. Ηἴἥνν ἰοπρ ἴἴ πᾶ ᾶνο ἴακοϑη ἴο 
γοήτσθ [Π6 αἰιπιαῖο οὗ στοαὶ Βυιιδίη ἴτγοπη ἃ 
ἰγορίολὶ ἴο [ἴ5 Ὀγδϑοηΐ τοτηρογαῖο ςοπαάϊοη, 5 
τ ἡ βίο ΚΟΥ ΕΙΒΊςΪς ἴὸ σοΐνο. Α οἤαπρο 
1 ἴδε Οὐ ϑδίγραπι, δη δἰτουατΊ!ῖ οι ἴῃ ΤῸ ΓΘ. 
ϑροσῖίνο εἰεναϊίοη Οὗ ἰαπὰ ἀπά ναΐον, ἰοῖ ἀἰοπὸ 
4} αηιοδίίοπ οὐ πὸ ρυπάμα]! σου! ἀονίη οὗ 
10 ὀστῖὶι ἴθ] τνοιὰ ἀ0 τις τονναγαὰς [ἢ]15, 
Βοβίαεβ, ποῖ δηρβαπ δοπες, Ὀὰϊ ΟἸΪΥ ΗἸπε ἴῃ - 
οἰ γι πη ηΐβ. ἀγὸ ἑοι πα ἴῃ (ἢ6 ργανοὶ ἀπά σᾶνοιτι5 
ἢ Ὀοποβ οὗ οχίπος πιαπηπιαὶβΊ Μογξονου, 
ΠΡ ργεϑοηΐ Ομ πΠΙΟΠ5 οὗἉ βϑοϊορίϑίϑ γαῖποσ ρὸ ἴο 
ΠΡΒΔΕΙνΘ ΘΠΕΙΓΟΙΥ (ἢ6 ΤΓΟΡΙ͂ΟΔ] σμαγαςίογ οὗ ἴῃ6 
ΒΤ ΚΕ ΟΠ τηδίθ ἢ [6 πηατητηοίἢ ἀπά Πἰροῦ ροοὐϑ. 
ΙΓ ΩΠα5. [0 Υ6}} αἀπιῖβ ἴΠαξ ονθη ποὺν “186 
Βεπραὶ ΠΡῸῪ ΓΆΠΡῈ5 Οσσδϑ ΟΠ ΠΥ ἴο ἰατ δ ς χ9 
ΝοΣΒ " (. ὁ. τῆς ἰατπἀ6 οὗ Επραπά, δηὰ ρτγὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴη ἃ εἰιπιδῖα πλυςἣ σο] ἀογ {Ππᾶπ ἘΠΠΡΙΔ 4), 
“ἰ πα σροιριά: ἴῃ ἰλτῖ 6 489, ἴο ννῆϊσ ἢ τὴ6 
5ΙΠΔ]1 11}|655 ΠΑΓΕ ΟΥ̓ ΡΙΚα, ἃ ροΐαγ τγεϑ ἀθῃΐ, 
ΘΟΠΊΘΕΠιο5. ὉγΑΠαοΥ5. σου ννγά ς᾽" (' Αππα. οὗ 
Δίλη, Ρ. 1.8). δε πιᾶὺ 566 {πετγοίογο τΔηΥ 
ΠΟΙ σοηςΙ65 ΜΠ ἢ ταῖρῖ πᾶν Ὀγοιρῆϊ ἢὰ- 
ΤΩΔΠ ΓΕΙΊΔ1Π5 ᾿πΐο σοηΐδεϊ ΜΙ [86 τοπιδίηβ οὗ 
[γορίοδὶ] δηἰπιαϑ, δἴ ἃ ρεποά πιὰ ςἢ τηοτο τεςθηΐ 
1Πλη τῆδῖ Αβϑισπεα ἴο ϑιιοῆ ΡγΟΧΙ ΠΥ ὈΥ [Π15 
ετηϊπεηῖ νΥου. 
Πιβιςι 5 οὗ ναγίουβ κἰπάβ αἰΐδο!) ἴο 81 

ΟἸμαγίεβ {γ6}}5 νεσῪ ἰδύξε ὨυπΊθεγβ; [ὉΓ ἴΠ- 
βἴδηςθ, δ δηγίῖπῷ ἀρργοδομίηρ ἴο {π6 ργοϑθηΐ 
ΤΑΙ͂Σ οὗἩ ἰπογεᾶθθ ἴῃς ἀεδβοεπάδηϊς οὗ ἃ 5} 
σουρῖο ννουἹὰ πᾶν πλι] 0] 1οἀ ἴο ΠΟΑΥΪΥ τΠ6 
ὨΡΟΥ οὗ ἴπ6 ρῥγέβεηξ ροριϊδίίοη ἴπ ἀδδουΐ 
ὄοοο γοῦτθ. Αγδίῃ, δοσοσζάϊηρ ἴο δὶγ Ὁ. 1ω0γ6}}}5 
ον δε γηίϑϑι ἢ, δ ννε τασδὶ τειηετρεσ, ταὶ 

ἃ5 γεῖ νγὸ ἴᾶνα πὸ ἀπε ἵ ρεοϊ]ορίςδὶ ον! άθηςδ 
παῖ [06 ἀρρθάγαπος οἵ νυβαῖΐ ἅσὲ οδ] θὰ (86 
᾿ΠΗΡΙΤΟΥ γᾶοθϑ οὗ τηδηκιηα ἢδ5 αἰννᾶγδ ργοσοάοὰ 
ἴῃ ἙὨγοποϊορίςοδὶ οτάοσ ἴηαῖ οὗ ἴῃς Βἰ κι ΘΓ γσθβ5.} 
Ρ. 9ο. Οπ [6 σοηίτγατν, [ἃ ννα5, ϑῆθννῃ αθονδ 
[πὲ 16 ενϊάδησο ννῆϊοἢ τνο ανθ ροϊηϊβ ἴο 
5016 ἄσρτοο οὐ εἰν} γαῖΐοθ ἴῃ (ἢ φαγὶ κεΐ 
ρετιοάς. ᾿πάροὰ παὰ ἴἴ ποῖ Ὀδθη 50, 1ἴ ἰ5 
ΠΑ Ϊγ ροβϑιθὶς παῖ πιά 5ῃοι ἃ ποῖ 5 Ὅη ἤανα 
Ὀοοοπὶθ ὀχίηςξ ἴῃ ἴΠ6 ριδϑθησς οὗ 50 ἸΠΔΗΥ͂ 
Αηΐ παῖς ΚΓ ΠΟ56. ΠΊΕΓΕ ΡΠ Υ 5104] ρου ΘΥΒ ὙνΌΓῈ 50 
τὰς ἢ ρσγεαῖου (ἤΔη τηλη 8. Βιῖ {Πὸη ἰ5. ἵἴ 
Ἑςγϑάιθ]6, παῖ ἔου ϑοπηθ φο,οοο ὑθαγ5 ἴΠ6 ἢϊ- 
τηΔη γΑς6 5δῃοι)ὰ μανθ θΘαΠ σἰδ[] ΟΠΑΥΥ, Πανπς 
ασαιγεά δἰπγοϑὲ ἔγοτῃ [Π6 ἢγϑί ἴῃ6 αὐτὶ οὗ πηὰκ- 
ἴῃ διης ποι ιπιθηΐβ, δι 411 Αγ ΠΟΥ Ῥγόροβ8 
ἰη {Π6 τῖβ οὗ εἰν"! χαῖίοη παν ΠΣ ἀΡΡΑΓΟΠΕΥ 
Ὀθθη τοβοτνοὰ ἴο {πῸ χϑῖ ό,οοο γϑαγβ ἡ Οἡ [Π6 
ὙΠ ΟΙΪο, [ἴ 566 Π15 ἱπηροβϑιὉ]6 ποῖ ἴο σοπο]ιάο δα 
{π6Ὸ ρϑοοϊορῖσαὶ ονιάθσησθ ἃ95 ἴο ἴΠ6 Δη  ΖΥ Ὁΐ 
ΠΊΔη ἰ5 45 γοῖ ᾿πηρογίεςϊς δηὰ ἱπιρογίθςςΥ τοδά. 

(2) ὙΒο διξίζογιοδὶ ἀγριπιεηῖβ ἀγα ΠΠΙΘΗ͂Ὺ 
ἀογινοά ἔγοπι Εξυρίδη βοῦγοθϑ; ἴον, Του Ρἢ 
{πῸ [πάϊφη5, (6 ΟΠ ίποβο, ἀπά ἴμπ Βαρυ]οηϊδης5 
ῬΓγοΐοθϑα ἴο ρὸ Ὀδοῖκ ἴο διιηάγοάθ οἵ {Ποιιϑαηα 8 
οὗ γοαῦβ οὗ ρᾷϑί ἢιϑίοσυ, [ἃ ἰ8 βΈπογα! }ν δά- 
τα τοὶ της (Ποὶγ Ὠἰσζουῖς {ἰπ|65 ἀὸ ποῖ δὲ (ἢ6 
ΥΘΙΥ υἱπιοβῖ οχίεπα ἔλυποῦ Ὀδοκ (ἤδη ἴο [Π6 
γῇ σοπίυγΥ Β.Ο, Ὑὸ σπποπῖ ΕΡΥΎρ[ΟΙ]ΟΡΈΙΘ, 
Βιιηβθη δηὰ 1 Ἔρϑιι5, γε γίηρ οἡ [Π6 ποι το 
ΟΥ̓ Εξγρῖ ἀπά ἴδο ςἰδίοσηθηΐβ οὗ νδηείῃο, οἰδῖ πὶ 
ἔοτ Εργρῖ ἃ πδτιοηαδὶ ἢΠΙϑίουυ [ΠῚ ΠΟΑΥΪΥ το Οοο 
γδδτβ Β.Ὸ. [ἴἰ ἰ5, ποννενεῦ, αυτ6 σογίαίη τῃδξ 
τιιςἢ οὗ ἴΠ6 ονιάσηοο ἴοσ [ἢ 15 15 οὗ {ῃ6 ναριυεϑῖ 
ῬοβϑὉ]6 ἐπαγαςΐογ, δηὰ ἴπαϊ νΕΥΎῪ ἰάγρὸ ἀδάϊο- 
ἘΟμ5 ταρϑὲ Ὀ6 πιδάθ ἔογ πλνῖῃ ἀπά (Γ Τσοη- 
ἸΟΠΊΡΟΓΑΓΥ ἀγπαβίϊοβ. [ἢ 411 ῬΡγοσ ΠΥ τΠ6 
οαγεθὶ Ἐξγριίδη αἀγπαϑῖγ οαπποῖ ὃς ἀαίοά 
λυ μοῦ Ὀαοκ ἔμαπ Β.Ο. 27.ο. (ὅθε "Αἱάβ ἴο 
ΒΔ, ΕβδαΥ νἹ. 17. ΡὈ. 252 54.) 4150 " ΒΙΌ]ο4] 
Ὁϊςοῖ.᾽ Ατῖϑ. ᾿γοποίοσγ. Εφγρὶ, πὰ τῆς ἔχ- 
συγ δὲ ἴδε ἐπὰ οὔ [Π15 νο]ιπης). 

(3) Ὑπὸ ᾿ἰπρι ϑεῖς ἀγριιπιθηΐ ἰ5 οὐ [815 η8- 
ἴγτθ. Ἰαηρυδροβ ἀγὸ οὗ δον στοντῃ. ΤῈ 
ἀϊνογξοπος οὗ βϑνογαὶ πποάστῃ Εὺιγορόδῃ ἰ8}}- 
ξυαρεβ ἴτοπὶ 1 πὸ ἢᾷ5 ὈδΟη ΠΟΙ ρΑΥΔ ΝΟΥ 
Ἰπσοπϑί ἀογα Ὁ] 6 ἴῃ τςοοὸ γεδ5. δὴ Μὲ ἴῇδῃ 
ΒοΙΐονο 4}} ΙἸδλπριιαροβ ἴὸ αν Ὀθθη ἕουντηδά, δηὰ 
ἴο δπᾶνὸ ἀϊνεγροα 50 νὶάοὶγ ἔσοπιὶ ἐλ ΟἾΠΕΥ, 
βίπος τῆς ἀϊθρογβίοη α Βαῦθὶ δ πα λῆϑννεῦ 
ἴο {Π1|5 5. [Πα Οὐἱγ ἴῆοθο ἰδηριαροθ ὙΠ ΙΟἴι 
αν ἃ [ἰτογαῖιτο σἤδηρε δον. Α5. Ἰἰοῃξ 
ἃ5 ἴη6 Αἰἰϊπογϑεὰ Ψογδίοη οἵ ἴῃ6 ϑογιρῖυ 5 
ἃ τπ6 ΜΌΥΚ5 οὗ ϑῃακδροασο ἂῦὲὸ τγοδὰ ἰῃ 
Επρ 5ῃ, τὴδ ΕἸ] 15} ἰΙαπριαρὸ νν}}} πονεσῦ Ὁδ 
τι ςο ἢ ἀπΠ|ῚΚὸ ννῃδαῖ ἴἃ 15 πονν. οὐ παῖ 1 τᾶ 
ἴδγοο σοπίυτοβ ἂρο. Βιῖ νῆθγε ἴπογο 5. ΠΟ 
Ἰκογαΐυγθ, ἃ ἔδνν γϑᾶγβ σγοαῖθ ἃ σοιηῃ]εῖα Γὸ - 
νοϊαίίοη; νὰ {π|ῦ65 ἰῃ ἃ ϑίηρίε βοπογαῖοῃ 
σρδϑο ἴο υὑπάογοίδηα οάςῇ οἴμπου. Απά, ὄνθη 
Κοορίηρ ουὖἱ οὗ 5:5 ἢϊ (ἢ6 τηῖγαο]θ οὗ {πῸ ἀϊβρεῦ- 
δίοη δ Βαθοὶ, οπιϊσταϊίοη, Ὡς ἢ σαττιεὰ πὸ 
᾿τοσδῖιγε νυν τ, νουϊὰ δοὸὺη πᾶνε οτεδϊοα 
Δ ἐη 1655 αἰνουϑιυγ οὗ τοησιιε5. ὙὍὙΠὲ υἢϊεῖ 
ἀἰ συγ, Βοννενεγ, 5. ἰπ ὅ}ι6 5ονν στον τ Οὗ 

( 
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Ἰδησιιᾶροβ ἴο ἃ ΠΙΡῚ ἄσρτοο οὗ ρτδσζωσγηδίϊοδὶ 
Ρογξεςὔοη, δος ἢ 8ἃ5 οὗ Οτεοκ ἰο {μ6 ἰδηρίδρο οἵ 
Ηοτποῦ βοπὴδ φοὸ ἜΝ Β.Ο., δπὰ οὗ ϑδηβκγῖ 
ἴο {πΠ6 ἰδηριιαρο οὗ ἴπῃ6 νοάδβθ, ΠΘΑΥΪΥ τ2οοὸ 
γοᾶῖβ Β.Οσ. Βιυῖ ΜῈ πγιιδὲ γειμεπη ρου, ἰῃδΐ (ἢ6 
ϑαπιδγιίδη ἂπὰ Γ,ΧΧ. Ὁ ΠΓΟΠΟΪΟΡῪ ἃ]ονν δη 
ἰπίογναὶ οἵ πιοῖθ ἴπᾶπη 2οοο γϑηῖβ ΠῸΠλ [86 
ΕἸοοά ἴο 1ῃ6 ΟΠ γι ϑεδη ογὰ, δηὰ ᾿ϑοο ψὑΘΆΓΘ 
(δε ἀϊθβδγοηςθ Ὀδίννθθη 2οοο δῃηά 1200) ψ}} 
Εἶν σοῃϑι ἀογ]θ βοορο ῸΓ ρβγδηηηδίςαὶ ἀ6- 
νϑ]ορεηεηῖ. 

(4) Τπε εἰβηοϊορίοδὶ ἀυρυμηοπί 15 σγουπά- 
δὰ ρῥγῖποῖρα! νυ οἡ ἴδ Δρραγθητν ὈΠΟΠΔΗΡΊΠΣ 
σμαγαοίογ οὗ ϑοπιὶὲ οὗ ἴδε γάςθϑβ οὗ πιδηκιηά. 
ἘΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰδ ἰ5 οὐϑογνϑά, [παῖ ἴῃ νΟΥΥ δησϊοπὶ 
Ἐργρἤίδη τποηιπθηῖθ ἴἢ6 ΠΟΡΤῸ Τὰσθ 15 ἀ6- 
Ρἰεῖθὰ νι} 4}1 [15 ργοϑοπὶ ἔραΐυτοϑ δηὰ ρεςιι- 
Ἰασιτἰο5. [{ Ἀνου]ὰ {πογεΐογο Ὀ6 ᾿προβϑιθῖο, ἃ 
ἷἰ5 ἀγριιοά, ἴῃδξ 411 ἴῃ6 νατιεῖΐο5. οὗ τῆδῃ ϑῃοιυ!]ά 
αν ϑργιαπρ ὕ}0, 1 {ΠεὶΓ Δηοθβϑίουβ νῸΓῈ ἃ 
βἰῃρ]Θ ραῖγ, Ὀσουρπὶ ἱπῖο θείηρ ἢοῖ πιοτὸ ἴῃ δη 
ὄοοο ΟΥὙ ϑοοο γεδγο δἴηςθ, [{ ἰ5. γϑρ] θα, ἐμδῖ 
Βρροβίηρ, ὑνΠΙΓ ἢ 5 ἀϊδρυῖοα, ἴπ6 αἰϊορ θά δη- 
ἘΖΌΠΥ οὗ τῃ6 τηοπυτηθηῖα ἢ) αυδϑίίομ, 511} 
ἃ ΓΆςΘ, σοπϊ ΠΡ ὈΠάΘΥ ΠΟΔΤΪΥ 16 ΞΔ ΠΊ6 οὕς 
Συμπησίδηοοϑ, 15 ποῖ ἸἸΚΟΙΥ ἴο ομδηρο βίπηοσθ ἢγχϑὶ 
1ϊ5 ΡΘΟΙ Αγ Ε165 ννεγα ργοάμυσοθα ὈΥ ἴπο56. ΥΘΓῪ 
αοἰγοιυπιδίδηςσοβ. δυςῇ μ45 Ὀδθη [6 σαᾷϑθ ἢ 
ἴῃὴ6 πορτοθβ δίηοα ἴπε {ἰπὶ6ὸ οὗ ἴῆ6 Ἐργρίϊδη 
ταοηυτηδηῖβ. [ἔνα ἴακο (Π6 1Χ Χ. σΠΓΟΠΟΪΟΡΎ 
85 σοττϑοΐ, [ἢ6 ΠΟΡΞΤΟΘ5 ΠΛΔῪ ἤάνο ὈΘΘη ἴῃ ΑἸΤΊΟΔ 
ἴοτ ΠΟΑΙΥ [τοὺ Ὑδᾶτβ δοίογθ {πὸ γεῖρῃ οὗ 
ϑϑῖῃοβ 1., ἤθη ψὸ πὰ {ποπὶ 50 οἰθαυγ ἀ6- 
Ρἰεϊοά οἡ ἴπὸ πιοημπτηδηΐ5. ὙΠΕΙ͂Γ σμᾶπρὸ ἴο 
1ῃδὲ οἰϊπιαῖο, πος ἄχοὰ ῃαδι15 οὗ ᾿1ξθ, δηὰ 
ἰϑοϊατοη ἔγοπι οἵ σ γάσδϑ, ΠΊΔῪ ἤᾶνὸ σοοη ἱπ|- 
Ρτεβοθὰ ἃ σμαγδοίογ ἀροὴ ἴποτη, νυν ὶς νν ἢ 15 
ςοπεϊπιίηρ ἴὼ ᾿ἰνα ἀπάθγ ἴΠπ6 βαπὶθ σοπαϊξοη 
ΘΥΟΣ βίποθ, ΠΟΥ ἤᾶνθ Πευοῦ ἰοδί ἔοσ ἃ ρογιοά 
οχίοπάϊηρ πονν ἴο τοΥ [ἤδη 1οὐο γοᾶῖβ. Βυῖ 
νὸ υνἱΐπεθϑ ταρὶ ἃ σμδηροβ ἰῃ σγᾶσθ ψΠΘη ΟἹΓ- 
σὐϊηβίδηοοϑ γαριἷν σὔδηρο. Ὑπὸ Ευτγοροδῃ 
ἘΠΠΔΟΪΔηῖ5 οὗ ἴδε Νοῖῃ Απιογίσδῃ δίδίεϑ γα 
δοἰά ὄνθὴ ἴῃ ἴννο οὐ ἴχγθα ροπογδίίοῃβ ἴο 6 
ΤΑΡΙΙΥ Δοαυϊ τίη ἃ 5:00] Δ Υ ΟὐἩἨ ἐξαΐυγε διὰ 
ςοπξογπηαϊίοη ἴο ἴδδ οτἱρίδὶ ᾿ημδὈϊ]ΪΔηῖ5. οὗ 
{Π6 501}, τπουρῇ ποῖ Ἰοβίηρ {πεῖγ Ειιγορθδῃ 
16 ]ΠἸρεπος απά οἰν} !χαίίοη. ΜδΗΥ δἰ παῖ] 
ἔλεϊβ ἅἄσγὸ ποίϊςθά ; ψνΠο ἢ Ῥγονα ἰΠῖ σπᾶπροβ 
οὗ τᾶσθ, τδμοιιρὴ βοσμθῖὶπη65 50 δίονν 845 ἴω ὃῈ 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΝ ΨνΙ. 
τ: 71: τοϊεξεάύίπεις ο7 ἐλ τυογίω, τυλέελ Ξγουοξεα 

Οσαζ᾽: τυγαίλ, απα] «απρεα ἐς βοοί. 8 Διοαλ 
,“ραδλ ξγασσ τᾳ 7116 ογάεγ, ογνε, αμα “πα 
97 44: αγά. 

ΝῺ ἴτ σάπιε ἴο ρᾶ889 ΠΘη τ6ἢ 
Ῥερᾶη ἴο πλι]ἘΡῚΥ οη της ἴᾷςε οὗ 

σον 

σηαρ. ΝΊ. 1. “πᾶ “ εωπὸ ἰο βαἢ ὙΠῈ 
ἰωδρέκεοά ντϊεσ 1125 πον δίνεη υ5 8ῃ δοσουηῖ 

[ν. 1τ---3. 

ἱΠΙΡΟΙΌΘΡΌΙΕ, ἀγὸ αἵ οἵἴδπου {ἰπὸ5 ὀχιγοπισὶ 
ταρι ἃ. ὌΠ δαγὶν σοπάϊτιοι οὗ τηδηκὶπηα, νυ] 
115 ᾿γοηυοηΐ τηϊρταϊίοηβ, ννἹὰθ ϑοραγαῖοηβ δηᾶ 
{π{|6 Ἰηςογσοτησημηίΐοηῃ, τιϑὲ πᾶν Ὀθοη ἕδνοῦγς 
ΔὈΌΪΘ ἴο ταρὶ ἃ Ἵοὔδηρθ, ὙΠ 151 115 ἰδῖου τηοῦδ 
Β[ΔΙΟΠΑΣΤΥ σοπάΠ]Οη 5. ἰλνουγαῦϊα ἴο ςοπίϊ- 
πυδηςθο ἀπά ρογρείγ οὗἩ ἴΥῥρ6. 

ὙὝΠΕΓΟ 5 πα οἴποῦ πηρογίδης οὐϊοςτίοη 
τηδάς ἴο (Π6 βοηθδίορὶθϑ ἴῃ [ἢ]5 σμδρίοσ δηᾷ ἴῃ 
(βαδρῖοσ χὶ. νἱζΖ. [δὲ ϑδοἢ ψῖνοϑ 4 οδίδϊοριθ 
οὗ Ὀιιϊ ἴδῃ ροπογδίίοπθ; νυ ἢ ἸΟΟΚΒ 845 ἴξ 
ΠΟΙ ΠΟΥ ννογα Ὠϊδίοσιοδὶ. Α ργόῦδοϊε βοϊιτίομ 
οὗ 115 αἰ ΒΠσΥ ννοι]ὰ ϑθοπὶ ἴο Ὀδ, (Παΐ τἢ6 
ΒοΠοΔΙΟΡΊΟ5. ΠΟΙΤΠΟΥΓ ννόγα, ΠΟΥ τνεγο ἰηϊοπάρά 
ἴο Ὀ6, σοτηρίεῖθ. || ΟἾΠΟΥ βοηθα]ορθ5 ΟΥ 
ροάϊρτοοβ, βδογεὰ δηὰ ργοΐαπο, {πον οὐ το 
ςογΐλ!η [ἰηΚ5, 4πὰ ρογδαρϑθ ΟἹΪῪ τεςογάεαά δηά 
Πδηάθά ἀόνη ἴο ροβίογΥ ἴΠ56 δηοσβίοτϑ οὗ 
[Π6 τᾶςθ ννῇῆο, ἔογῦ βοῖγῖθ γοδϑοη ΟΥ̓ ΟἿ ΠΟΥ, "νοῦς 
τόσα ἴπδπ {Π6 γοϑὶ ἀθϑοῦνπρ ΟὗἁἨ ΥΓΟΙΔΟΙὈγδησΘ. 
ΤῊΪ5 βοϊιτοη υνου]ὰ Ὅς ἐπιΓΕῚῪ 5 ΒΕΔ ΙΟΥΥ͂, 
1 Ἰξ ννεγὲ ποῖ Του ἴπΠ6 ἀρροάγαπος οὗ σῃγοποϊορι- 
ΓΑ] σοτηρ]είεηεβϑ νυ ηΐσῃ ὈΟΤΠ ἴΠ6 βοπεαϊορίαβ 
ΘΧΒΙΌΙΣ [πῃ ΠΕΙΓ ργοϑοπΐ ἔἕοστη ; ἴη6 ἂρὸ οἵ ἴὴ6 
Ραϊγίδυς ἢ δὲ ἴπῸὸ ὈΓΓ οὗ ἢδὶ5 θοῇ δπά 511- 
σΟβθΟΥ, δηά ἴΠ6 πιπΊθεῦ οὗ γεδύθ γῇ ς ἢ ἢ6 
᾿ϊνθὰ αἴοῦ (ῃαῖ Ὀἰ, ὈοΙπρ σῖνοπ 1ῃ ΘΥΟΥΥ 
ςᾶ56. [Ἐ τδογοίογε τῃ6 δῦονθ ὀχραπδίοῃ Ὀ6 
δάἀορῖοά, ᾿ξ ννου]ὰ δἰιποσῖ 6 ποοθβϑαῦυ ἴο δὰ 
δῖ, ἰπ [6 σουγϑο οὗ τγαπϑπιϑϑίοη δηά ἴγλῃς 
5 ΓΙ Ροη, ἃ ργεαῖου Ἀρρϑάσγδαιςσε οὗ σοπῃρ]θῖθη6855 
δὰ Ὀδθη ρίνθη ἴο ἴπῸ οδἰδίορυθβ τη πδὰ 
οχίϑῖθα ἴῃ τῃ6 οτἹρῖπαὶ γοσογά. δυςῇ ἤγρο- 
{(Π6565 ἃ΄ὸ πονοῦ ἴο ὕ6 ἴοο ΡΥ δάυρίαά ; 
υῖ {ΠῸΥ ἀγὸ τ τποσὲ ριΌῦ Δ ]6 [ἤδη ἴῃοϑε οὗ 
{πΠ6 τηοάσττι οὐ σαὶ ϑοῆοο), νυ Π]Γ ἢ τοὐοςῖ [6 
Ὠισζουῖοδὶ ἔγἢ οὗ [86 φαυ θοῦ ὈοΟΚΕ οὗ ἴδῃς 
ΒΙ016. Τῆς ροηραϊορῖθβ οὗ οὖσ 1 οτὰ ρίνθη ἐν 
[6 Οοδροὶβ ᾶνὸ υπάουδίθα γ ϑοόπθ ᾿1ηΚ5 
ογητ τε, ἀηὰ γεῖ ἂῦὸ τουςθά ἴο ἃ ἔοττῃ οὗ 
δτοδῖ σομιρ εΐοηθθθ. ΤΠ 15 ἃ 5. ΓΟΠΡ ΔΙΓΡῚ- 
τηθηΐ ἴοσ Ὀο] νην ἴπαῖ ἘΠ6 ρμοηοδίοριεβ ἴῃ 
Ομ οϑ5 ΤΑΥ͂ δᾶνθ Ὀδθη ἰγεδῖοα ἴῃ [6 54 Πὶ6 
ΠΆΠΠΟΥ. να ΠΙΔΥ οὔϑεγνε ἴπδῖ {815 βυιρρο- 
δί(οη, υἱΖ. (παῖ ϑοπιὸ ᾿ἰπηκ5 ἀἂῖὸ οὐμτοα, ν}}} 
ΑἸΙΟΝ ἃ πιυςσὴ ρτοδῖοσγ δητὶαὙ ἴο [η6 τδος 
ΟΥ̓ πιϑη, ἴμᾶῃ τηᾶὺ αἱ ἤγβθὶ ἀρρεαγ οἡ ἴῃε ἔδεβ 
οὗ [Π6 ἰοχὶ οἵ δεπρίυσθ. [ἢ ἕδςΐ, 1Ε τ θῈ σοῖς 
τεςῖ, [86 {ἰπ|6 νι οἢ τ νοι] δ[ϊονν, 15 αἰπιοϑῖ 
ὉΠ]|1πιρὰ, 

τῆς ελγίῃ, δὰ ἀδιρῃζεγβ ννεσα δόγῃ 
πηῖο τ{ἢ6η], 

4 Τδῖ τῆς 8οη9 οὗ Οοά 5κνν {πε 
ἀδυρηϊεῖβ οὗ πιεη τπλῖ ΤΠΕΥ τύεγέ [αὶγ; 
Δηὰ ἴῆεγ ἴοοῖ {πεπὶ νγῖνεϑβ οὐ 411} νυ] ἢ 
ΠΟΥ οἤοβε. 

2 Απά τε ΓΟΚΡ 5844, Μγ 9ρί τι 

οὗ 86 βΒ.τϑῖ γίϑε οὗ 5'η, οἵ 115 τογγ Ὁ] 6 πηδηϊδϑῖ- 
αἴΐοη ἴῃ ἴὰ6 τηυγάον οὗ Αδεὶ, οὗ [5 Τυγί ον 



ν.3] 

8}.2}} ποῖ αἰνγανβ βγιν 6 ὑνἢ πΊλη, ἔῸΓ 
ἴθαὶ μὲ αἰδο 25 ἢἤξϑῃ : γεῖ ἢϊβ ἀδλγϑ 

ἀενοϊοροπιοπί ἰῃ [ῆ6 τσ οὔ [ἢς ἢγϑξ πηιγάογ-ς 
εὐ, δηὰ οὔ [ἢ6 Ξορασγβίιοη ἔγοθῃ {πε ργοΐλης οὗ 
ἴδε ἀἐδοοηάληῖς οὗ [ἢς ρίοιιϑ δεῖῃ, Ηῤφ ρτὸ- 
(δράϑ ἰπ (ἢ]5 σῃαρῖοσ ἴο 853ϑ8π ἃ τΟϑΌη ἔυΓ 
1} 511} πιοσθ πῖν υβα] βργοδα οὗ ὑπροα]]ηε855 
τὐγουρῆους ἴἢ6 ντοΥ]ά, ϑυιςῇ 49 ἴο ςΔ]} ἀοννῃ 
ἔτοπὶ ἤράνοη ἃ στεαῖ φεηογαὶ ᾿πάρτησπί. ΟἹἹ 
ΤΙΔΠΚΙΠὰ, 

8. εδὸ το ΟΥΓἹ Οοά “ἀπ΄ ἐῤδὲ ἀπεςδίογς οὗ 
πη] ΝΟ ετε [6 9οοη5 οὗ Οοάὴ ἂδπὰ νγῇο 
ἴδε ἀλυρηζειβ οὗ τηεῃ 

1. Ῥεγθδρβα ἴπ6 τηοϑὲ δηῃσθηΐ ΟΡΙΠΙΟΠ νγᾶ5 
ἴδλῖ [06 Ξοη5 οὗ Οοά νετζὲὰ πὸ γοιηρ τάδ οὗ 
Βιφἢ τῶηκ (15 ἰπ 5. Ιχχχῇ. 6, “1 ἤᾶνθ 5414, 
Υς ἅτε ροάβ, δῃκὶ γὸ ἅγὲ 411] {πε 50η5 οὗ (}6 
πιο ΗἸκἢοσῖ ἢ), ὑν δ]ὲ ἘΠ ἀδυρ ἴοιβ οὗ πιθη 
ΜοτῈ (06 τηδ!θης οὗ ἰονν ΙΓ δηὰ διιπλὈΪς 
ΟΠ Ποη [6 νοστὰ ΟΣ γιό ἰῃ (ἢ 5 ρᾶβϑαρθ 
δαης ἃ πογά υϑοὰ δἵ {Ἰπ|ὲ5 ἴο 5: ΉΠΥ πιθη οὗ 
ἴον ἐβϊδῖς (ορ. 1541. 1]. 9, ἡ. 15). Ασσογάϊηρ 
ἴο ἴῃ15 ἱπιογργείϊδιίοη {πὸ δἷῃ ΙΔΥῪ ἴῃ [Π6 υΠ- 
γε ά ραϑίοη5. Οὗ {πὸ ΠΙΡΠΕΥ γάπκϑ οὗ 50- 
Θεῖγ. {Πεῖγ σοττιράπρ [πε νος δηὰ ἀδυρῃ- 
ἰεῖβ οὗ {ΠεῚῚ ϑογνυδηῖβ ἀπά ἀθρεπάδηϊβ, δηὰ ἴῃ6 
Οὐπθρηιοηΐ σργοδά οὗ υὐ νοσβαὶ ΠΙσΘΠΈΪΟ 15}655. 
ΤῊ βοοσηβ ἴο μβᾶνε Ὀθθὴ ἴπ6 θωσίϊοξὶ ἱπίογργο- 
ἰλϊίοη ἀπιοηρς {πΠ6 7ενν5. [ἰ [5 δἀορίεἀ ὈΥ [Πὲ 
Τατρυπιβ οὗ Οπκοῖοβ δπὰ [οπαίμδη, ΌῪ δυπὶ- 
τλᾶοῆυ5, ΑΡοηοΖγα, Κά5ἢι, Κι ΠΊΟΠΙ, δηὰ ὉΥ͂ 
50Π|6 πηοάσγῃβ, δοϊάεη, Υ οὐϑίιιι5, ἀπά οἴοΥβ, 
Το «ἰοῦ οδ)εσϊίου ἴο 1ἢϊ5 15 τῃαΐ {ποσὰ 5 
5ΟΤΟΟΪΥ Ῥγοοῦ που ρἢ ἴπαὲ 1ῃ6 Πᾶπὶὸ “5005 
οἵ Οὐά" νιᾶβ ἐνεσ ρίνεῃ ἴο τηδῃ οὗ μΙρἢ σγάπκ, 
οὐ (δλῖ [86 τογὰ ἔοῦ τηδη (“4142)»} αΥ̓εσ τηθαπὶ 
βέορίε οὗ ἰονν γάπκ, ὄὌχοθρὶ νβεη σοπίγαβιοα 
ΜΠ ἀποίδεῦ ννογὰ ἔὺσ τηᾶῃ (ΠΑΠΊΕΪΥ, 1.9). 
(οππηρᾶτο οὖν δηᾷ δον»ῖο ἴῃ 1,Αἴιη. 

2. Α ϑοοοπὰ ἱπίοτργείδίοη, Αἷ5ο οὗ βτεαδῖ 
ἀΠΙΘΟἶ Υ, 15 τθδῖ ἴῃς δοπβ οὗ Οοά νψεῖὸ [Π6 
ἀηρεῖς, ἢ, τηονεά ἴο δῆνυ ΟΥ̓ ἴμε σοπηυδ δ] 
ἈΔρρίποεβ οὗ 1ῃ6 Βυτηδη τᾶσθ, ἴοοκ ἴο {δοπὶ- 
βεγο. ἢυπηᾶη Ὀοάϊεθ, ἀπά τηδυτίο {πὸ ἔλὶγ 
ἀλυρηίεῖα οὗ τπεη. ὙΪ5 ἰηϊογργοίδιίοη. 5 
ϑυρροβεά ἴο ἢν ἴῃς συ ρροτὶ οὗ βδοπὴθ δηςῖοπί 
ΔΜ|55. οὔ Πς 1,Χ Χ.. (45 πιθπεοποὰ Β. Αὐρυϑῖ. 
"δὲ Οἷν, Ῥεῖ, χν. 23). [1 5 ἀγρυβά {πδξ 81 
]ιάε (6, 7) εὐ] ἀν 50 υπάετγβίοοά ἰΐ, 85 ἢς 
ἀκοης ἴῃς 51π οὔ τη δῆρεῖϑ ἴο {πὸ ϑίη οὔ οτος 
οἔ [6 ρ]αΐη, “τῆς κοίηρ αϑογ βίταπρε ἢδϑῇ." 
1ὺς ϑπ)ὸ ἴ5 πΠουρῆϊ ἴο Ὀε Δ] ἀρὰ ἴο ἰπ 2 Ῥεῖ. 
"4. ΡΒῆο (ὲ ΟἸρδηῖ. ΝΟ]. 1. Ρ. 262); [0- 
Ξέρβυς ( Απεη.᾽ 1.10.1. ς. 4, 8.1): 8Ὧπά ἴῃς πηοβῖ 
ὅπσξηῖ οἵ {πὸ ΟΠ γιϑίίδη ἔδίποιβ, 885 [π|ϑι!η 
Μλτιγτ, Τδιίίδπ, Αἰδμοπδροταβ, ΟἸεπιόπε οὗ 
Αἰεχαηάσια, Τοσί Π]!14π, Ογρτίδη, 1, δοϊδηξι5, 
ἱπονοά ργΟ ΔΌΪΥ ΕΥ̓͂ ἘΠεῖγ τεδάϊηρ οὔ πε ΠΧΧ. 
ἀπά δοίης ἱσπογαπὶ οὗ Ηεῦτοιν, δάοριεά [ἢϊ5 
Ιηἰετργοίδθοη. ὙΠῸ ΑΡοςστγρμαὶ Βοοκ οὗ 
Ἐποςὴ ἀπά ϑοῦια οὗ ἴδε [τυ 5 τ [ΕΓ α͵50 
ἀρουπάεά ᾿ἴἴ 50. ΠΕ ἰδίεσ ἔδίμογο, ἤγγϑο- 

οι, 1. 

ἙὙΟΕΝΈΕΘΙ15. ΥἹΙ. ᾿ 

888} δε δὴ πιηάγεά δηά ὑνεητῦ 
γΟΔΓΒ. ΄ 

βίοπι, Ουγ οὗ ΑἸοχαδηάσγια, απὰ Ὑπμεθοάογοξ, 
σοπάσπηη {Π15 νίονν 85 πιοηβίσγοιιβ δΔη4 ργοΐδῃβδ. 
ΤῊΘ τι οπδ ἰσῖῖς ἰηςεγργεῖογ ((ὐεβθηϊι5, κο- 
ΒθησΆΠογ, νοη ΒΟ θη, Τιιςἢ, ποῦθε, Εννα]ὰ, 
Ηιρξοϊά, Κα οςῖ, αν άϑοη, ὅς.) παϊαγα! Π 
Ῥγείοσ ἴἴ, 245 ἀνουΐηρ {ποῦ ὈΘ]Ιοῦ, (ηας ἴδ 
ἢἤγϑε σπαρίοιβ οὐ (σοῃϑϑὶβ Ἔχῃ Ὁ] τρογεῖν (6 
Ηδρῦγενν ταγἐβοΐοσυ. Βαῖ [ἴ 15 αἷϑοὸ δάἀορίθα 
ΌΥ ϑβόνοσᾷὶ οὗ πὸ ποσὶ οὐἱποάοχ Οσογιηδη 
σοπιιδηΐδίοῦβ, 485 Ηοδπηδημ, δι ΡΑΙΘΙ,, 
Ἰ)ο!Ζοοἢ, Κυτγῖζ, τνῆο σοηϊοης ἴπαΐϊ 5οπὴθ 
ΥΕΓΥ͂ Ρογζοηΐοιι5 νυν ἸσΚοάηθθθ πὰ ὄχοθθθ οὗ 51η 
τηυϑὲ πάνθ ὕδθη τῆς σδιι56 οὗ {ῃ6 Βεῖυρο: ἃ 
σοΙρ]οῖα δ νογίηρ οὗ τῆ6 ψΠοΙΪΘ οτάοσ οἔἔ 
Οοάδ σσοαϊίοπ, 50 [πὶ {πὸ ϑβϑϑοπίϊαὶ σοπάϊοη 
οὗ τηδη 8 βοςσιαὶ 116 ννὰϑ Ἰπρο 6 ἀπά ονεῦ- 
τἤτοννῃ. ἘΠ6 σπιεε ἀγριπηοηΐβ ἴῃ ἕάνουγ οὗ 
[15 νεῖν τὸ (1) τῃδξ “5οη5 οὗ Οοὐ᾽ τποβῖν 
πολ δηρεῖβ, 5866 Ῥ5. ΧΧῖχ. συ, ἰΧΧχῖχ, γ: [00 1. 
6, 1ϊ. 1, ΧχΧχυΠ, 7; Ὠλδη. 11]. 25: (2) [παῖ 
186 ““ἀδιρῆῃϊξοτς οὗ πιοη" σδη ΟἾ]Υ Ὀδ δηῖϊ- 
(Πεῖῖς ἴο βοπηθιπίηρ ποῖ μυπηδη; (1) ἴῃδῖ [86 
σοηῖοχί 855]Ρ1)5 ἃ ΠΟ ϑίΓΟΙ5. ὈΓΟΡΘΗΥ ἴο [ἢ5 
ἘπηδίαγαΙ αηΐοη; (4) παῖ 8581 [π|άὸ δηά δῖ Ρε- 
ἴον ρρεᾶσ ἴο βδηςσίίοη ἴἴ: (1) [παῖ ΔὴΥ Οτγα!ς 
ΠΑΓΥ ῬΓΟΙΏΙΞΟΊΙΟΙΙ5 ΓΠΔΥΤΙα 5.65 ΔΙῸ ποῖ 5 {ΠΟΙ θη 
ἴο δοσουπηΐ ἴογ {πε ἡυάρτπεηϊ οἵ Πα Ποοά. 

4. ὍΤΠο {πι|τὰ ᾿ηϊογρσοίδιοη 15 παῖ “[ἢ6 
50η5 οὗ (οά " ννεγὸ [6 ἀδοσοηάδηϊς οὗ ὅ6.ῃ, 
ὙΠῸ δάπογοά ἴο {π6 ννουϑῆρ δηά βογνίσο οὗ 
1η6 για Οοά, δηὰ νῆο, δοσοσγάϊηρ ἴο 50ΠῚ6 
ϊηϊογργοίδτιοηβ οὗ οἢ. ἵν. )ό, νεῖ ἔτοπὶ ἴῃ6 
πια οὗ Εποϑ οδ θὰ ὈΥ ἴπὸ πᾶπὶὸ οὔ ἴῃ6 ἰ,οτὰ, 
δηά τηδι “πὸ ἀδιιρ τοῦθ οὗὨ πιθη 7 ννογ οἵ ἴΠ6 
τάςε οὗ {πε ὑπροάϊν Οδῖη. Ὑ15 ννᾶ5 {πὸ ὕο- 
6 οΥἩἨ τπ6 οπιιηοπὶ Οδυγοὴ ἐδίπογα, Οῆγυϑο- 
δἴοπι, Ουγ]} οὗ ΑἸοχαηάγα, Τ᾿ μεοάοτοῖ, Αἰιρὶι5- 
της, ἀπά [εγοπιθ. [{ ννα5 δάοριοἀ ὈΥ ΠΟ Γ, 
Οαδϊνιη, δηά πιοϑῖ οὗ ἴμο σοξυστηοῦθ, δ [45 
Ὀδθὴ {πΠ6 ορί πιο οὗ 4 ργδαῖ πιλ] ΟΥ̓ οὗ πὴο “5 
ἄδθγῃ σοτηγηθηϊδίοῦϑ, 

4. [Ιἴ ννᾷ5 βιρρεοϑίεά, Ὀγ [ἰροπς δὲ 6 
(αϊπιΐῖεβ ννόσα σα θὰ “ὁ 50ῃ5 οὗ (ῃ6 ρκοάϑ᾽ δε- 
σαυϑα οὗ ΓΠΕΙ͂Γ ᾿ΠΡΌΠΟΪΥ ἀπά ἱηνθηίοῃβ, δηά 
ἴη4ῖ {Π6ῚῚ ἱπιθγτηρ]ηρ {ποι βοῖνο. νυ (6 
ΟἾΠΕΥ Γᾶς65 οὗ τῆθη ᾿διιδοὰ 1Π6 βΌΠΟΓΑΙ ΠΟΥΤῸΡ- 
τοη οὗ πιδηκιηά. 

ς. Το δυῖδοσ οἵ “ἴπ6 Οοποϑὶς οὗ [86 
θατίῃ δπά οὗ πιδῃ᾽ ϑιιρροϑῖβ [παϊ “1Π6 δοηβ οὗ 
[πΠ6 ροάϑ9᾽ (580 Βα ννου]Ἱὰ τεπάθυ 1[[) ΠΊΑΥ πιθᾶη 
[ἢ ννοσβῃιρρεῖβ οὗ ἔδ]ϑε ροάς. ἼΏδβα ἢς Ἰοοκ5 
Οὔ 85 ἃ ρΓδ-Αἀδπλῖθ γτᾶςθ, απ νου ]ά γοηάθυ, 
ποῖ “ ἀδυρῆίετ οὗ τηθη," Ὀυΐϊ ““ ἀδιιρῃζοῦβ οὗ 
Αἀλπηλ." ὙΠῸ ργθ-τ ἀδιλῖο νγουϑῃρρεῖβ οὗ ἴῃς 
[4156 μοάϑ ᾿τῃϊουτηδγτιθὰ νυν {πΠῸ ἀδιρῃῖοῦβ οὗ 
Δάλπι. 

ΟΥ̓ τπό86 ἱπιογργείδιιουθ ἰἃ ἀρρθᾶγθ πιοϑδῖ 
ΡτΟΒΑΌΪΕ [παῖ [Π6 Τρ 15 ἃ πιοάϊοδίοη οὗ 2. 
Ὗνὲε ἂγὲ ποῖ ργοῦδοι!υ ζυι5ι: θεά ἴῃ βαυηρ {πδῖ 
{ποτ νος Ὀυΐϊ ἴνο τάςεϑ ἀεδοοπαάθα ἴτοπὶ 

Ε 
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4 ΤὭετα γαῖα ρίδηΐβ ἴῃ τε βαττῃ 
ἷπ ἴῇοβε ἀδγβ; διά αἷδο αἰτοῦ τῇἢδῖ, 
ψῃδη ἴῃς 8οη8 οὗ (σοά οδηλε ἴπ ππῖο 
της ἀδιρῆζεῖβ οὗ ππθη, δηὰ (εν ὈᾶΓα 

ἰν. 4. 5. 

ει ἰάγεη ἴο ἴπαπὶ, ἘΠ6 84πΠ|6 ὀεεηφ 
ΓΑΙ ΠΥ τηθῃ νΙ ἢ τυεγέ οὗ οἷά, πιεῃ 
οὗ τέποννῃ. 

ς ( Απά (ον κ«νν τῃαῖ ἴπε ψὶςκεά- 
-----“οφαετΠὯ᾽’!ᾺΡὯᾺ, 1.01.,...ἅ.....ϑ...ὕ..ΧὕϑΨΧ 5..ὕΨὕ..ὕ...Ψὕ..ϑὕ.ϑ.Ψ.ὕ....ὕὕϑ............-.οο.......:-:.ὄὕ ὕὕ.ϑὕ;ὃᾧΧ.1:1}......»ὕ»ἡὕ.ὕΨ-ἕὕ“ὕὕὕ...Ψ.ὕ.ἅὅἅὅὕ--.--...»ὕ...ὄβ..»τὦϑὕὍὕ..ὕ.ὕὕὍὕ““πὸσπαππσπασπαν ταπαπασαπααι κα αι απαππππαρ αν τ αα τ τα τα πα το πππασππαρα απ αἔἐἌὌέοέΨψἝέΨέἔΨἔὌυπἕἔἘοπσοοορϑρϑΦΔ1Ρρ.ρᾳ.ϑὕρᾳ Δ... κϑσρρϑρρΠρᾳρᾳρᾺῸᾺῸᾺΠΤρῸρ0ᾳᾺ,0λιοἰ τ χορ... 5...» 

Αἄδηι, ἴπΠ6 τὰς οὗ (δίῃ δηά [86 γᾶςς οὗ ϑείῃ. 
Αἄδηι πη ἤᾶνο ᾿δα ΤΏΔΩΥ 50η5; δῖ [Π6 5» 
ἴΟΥῪ οὗ ἴῃς Ολἰπιῖο5 15 ργεβογνθὰ Ὀθοδυϑα Ὀο᾿ἢ 
οὗ {Πεῖγ ᾿πιρίεῖγ, ἀπά οἵ {πεῖν ἱπροηυν ; ἐπ δῖ 
οὗ 1Π6 ϑειῃιῖοβ, Ὀθοδυϑα δὲ ἰθαςῖ [π οπο ᾿ἰπὸ οὗ 
1Π4ἴ τὰσε ΡΙΕΌΥ δηὰ ἵἴγιιθ σοὶ ρίοη βουτϑῃθά, 
δηὰ οὗ {Πεῖη σάπια ἴΠ6 δι γ οὗ Νοδὴ νὩ] ἢ 
νγ 5 ργεϑεγνθα ἴὴ (6 αὐ. ὙΠογΟ ἀρρθαῖβ ἴο 
αν Ὀδοη ἃ σσοννηρ σογγιρίοη οὗὨ τπδηκιίηά, 
τηοτο ταρί ἃ, πὸ ἀοιδῖ, ἴῃ ἴῃ6 ἔπ γ οΥἨὨΎ Οδιη 
ΠΔΠ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΓ γάςα, δυῖ 511} ορτοδάϊηρ ἔδυ 
δηὰ ννιάθ. ΘΠο ᾿1πὸ οὗ [86 ϑοιῃϊῖοβ, ἐγασθὰ ἴῃ 
«ἢ. ν., δίοῃθ ἄρρεαῦβ ἴο ἢᾶνα Κερῖ [156] ρυγο, 
(6 π||16ὸ δυο οὗ Οοά, ἴπ τῆς πιάϑσὶ οὗ 
ξαιβουηρ ἀάΥκηοϑ5 οἵ ἴδε ννου] ἃ ἀγοιπ. ΤῊΙ5 
πτπ|6 Ομ γο ἢ τλᾶν νν6}} πᾶν Ὀδθη σα]]οὰ “ὁ 1ῃ6 
σἰπ]άγεη οὗ σοά,᾽" 4 ἴδστη ΟΥ̓ πο πιθδη5 ᾿ἰπιϊοὰ 
ἴῃ ϑογρίυγε ἴο ἴη6 ΠΟΙΥ δηρεῖθ, ὙΠΟΥ ἀἱοπο 
ΨΟΓΘ [Π6 54} οὗ ἴτὴ6 φασίῃ, δηά 1 τῃαΐ αἱ 
βδῃοι]ὰ Ἰοθ96 ἰἴ5 βάνοιγ, 411 νγοι]ὰ Ὀδοοπὶθ 
ὙνοΥ 655 δπὰ νθ. Ἄνθη τΠπογοίογο σοπὶο οὗ 
ἴπό50 ““8δοῆ5 οἵ Οσοά" νψνϑηΐ ουὖἷ τοπὶ {ΠΟΙΓ 
ον [{{|6ὸ μος αἰγοὶθ, ἴο τρᾶκο στηϊχοα π|δτ- 
τίαροβ ΜΙ τΠ6 σοηρσγαὶ ἢοδῖῃοηΖοά γᾶςσθβ 
τουπηάὰ {ποπὶ, [Π6 οἰοπηθη5 οὗ σοΟΥΤ  ΡΓΟΏ ννοΓῸ 
Ὀγουρπὶ ἴτοτη ἴΠ6 ννου]ὰ ἱπῖο ἴῃς Οδατοῖ, 16 
Οδυτοἢ 1561 Ὀεσάπα σοτταυρίθα, ἀπά {Π6 5ϊη- 
Εἷς ἔπ ἶγ οὗ ΝοΟδὴ ἀρρθᾶγβ ἴο ᾶνθ θθθη Κορί 
Ρυγα ἔγομη [αἴ σοτγαρίϊοπ, 7151 85 αἴτογνγαγάς 
ἴῃ6. ἰἈπΠΉΪΥ οὗ 1,οἱ νὰ (Π6 ΟἾΪΥ ἔαπΆ ΠΥ ἴῃ 
δοάοχι ἔτος ἔγτότῃ ἴπ6 ρο]]υὐοη πὰ ἀδργανηγ 
οὗ {Ππ6Ὸ οἰζο5 οὗ ἴῃς ρ]αῖη. ὙΠ6 αἱ δὰ Ἰυϑῖ 
[9 βᾶνοιισ, Αἱ 4}} δνοηῖβ ἴοο {{||6 ννὰ5 ἰϑξϊ 
ἴο Ριιγιν δηὰ ἴο ϑαᾶνὲ ἴπὸ νου. 11 σουϊὰ 
Ὀϊς 5ανὸ 1ΠῸ δοι]β οὗ ἴπὸ ἔδνν σρῃΐζθουβ (παῖ 
ἴνογο ΠΟγοίη, 

(οποογηίηρ [Π6 ψίαρίς, 566 ποῖθ ΟἹ Υ. 4. 

8. Μν “ῥίγὶὶ σραϊΐ ποὶ αἰαυαγε εἰγρυε] ἴ5 
τοηάογοά, (1) “.5}4}} ποῖ ἄννε!}"} Ὁγ ΧΧ.. 
νεΐρ., δυ0τ., Οπκ., δαδά., δπὰ οἴπεοσβ. (2) 
ὁ. 5}}4}} ποῖ ἡπάξο,") ΟΥ νη ]σ ἢ ῬγοῦδὈΪΥ 15 1Π6 
5ΔΠΠ6. πη, “5}4}} ποῖ ϑἴτινα," ΟΥ̓ δγΠηΠι., 
Ταῦ. οἷν. αηα [ὁγιι5., βῆ, Κισηςσῆι, [ν- 
ΚΠ6Γ, Ἀοσοησλ |θγ, ἄς, ὙΠΙ5 15 [6 σεπάσγιηρ 
οὗ ἴῃ6. Δ. Ν. «πᾶ ἰ5 ργορδαῦὶυ σοττοσῖ. (3) 
“ὁ 5}.4}} ποῖ σγ1]6,᾿ ὃν [)ὲ δ οἴζο, ἘΟϑοητλ Ποῦ, 
ΔΊΑ γου, ἈΠΟῦεΕΙ, Ἰ)ο] χϑοῆ, ἄς. (4) “584]}} 
ποῖ 6 δυιμιθ]οά," (σεπεμίυ5, Τυςῃ, ἕο. Νὸ 
δτολῖ ἀπΠτεγοησο ἴῃ [6 βΟΠΟΓΑΙ σρπίβοδηςο οὗ 
18}. ραβϑᾶζε Μ1} Ὀς. ργοάυςσεά ΌΥ δάοριϊπε ἃ 
ἀἰβογοης. {Υδηϑίατιοη ΚιμσΙΙ, δηάὰ δοπὶο οὗ 
1η6 (σογπιαη σοπιηπιεηϊδίοτβ, ὑπάογϑίδηα, ποῖ 
1ῃαῖ τὰ ΗΟΙγ Ομοκβῖ 5}.4}} πὸ Ἰοπροῦ ἄννεὶ] οΥ 
δίσνο Ὲ πιαῃ, θὰ της [Πδ ϑριγίζιδὶ ργης]- 
ΡῈ ἱπιριαπίθα ὈῪ Οοά ἴῃ τδη 5841} ἢῸ Ἰοπρβοῦ 
τὰ] ἴῃ ΠἰΠΊ, ΟΥ̓ ΠΟ ἰοηξογ σοπίδη ἀρδιπϑὶ ἢϊ5 
ΔΏΪΠΊΔ4] πδῖτγα, 

,ῶν δαὶ δὲ αὸ ἐς 3486] ὝὝΠε πιοάογῃ 
Ἰηϊογργεΐογβ, Οὐδϑθηΐιβ, νῖογ, ϑοδυπι, Τς],, 
ΤΕΠάΘΓ ““ Βεσδιιϑδα οὗ ἢ]5 ΟὐΤΟῸΣ ἢ6 15 Ὀθσοσηδ 
ὙΨΒΟΙΥ ἤρθη," οΥ, 5 Ἐοϑεητ  Π|6ῦ, “ὁ νἘ}15ὲ 
πεῖν ἤθϑῃ σδυϑοῖῃ {Πεὲπὶ ἴο οὐτ." ΘὍΠῸ οὔ]οο- 
ὕοη ἴο {ΠῸ γοδάϊπηρ' οὗ (ῃς ΑἸΚΒοσΖοὰ Ψογϑίοη, 
ὙνΠΙΟἢ 15 (παῖ οὗὨἉ 411 δηςσιθηΐ Ν  γβίοπϑ ἀπ σοπη- 
Τιθηίδίογθ, 15 [πδῖ [ῃ6 ραγί οὶ τεηάεγεὰ ἐῤαὲ 
ΠΟΡΟΥ ΟΟσυΥ5 ἱπ ἴΠε Ῥοηϊδϊοιςῆ, Ὀυϊ ΟἸΪΥ ἴῃ 
ἴῃς Ἰαΐευ Ῥϑαὶπὶ δηὰ οἴμπεῖ οἰθαγ Υ τπογδ 
τηοάσγῃ Ὀοοκϑ οὗ ἴδ ΟἹὰ Τεβίαπιθηῖ. [Ιἴ ἰ5 
ἴῃ ἔδλοϊ δὴ Ατδιίξαδη ρασγίὶοῖο, Βυΐ 1ἴ πιεῖ 
ΠΟνΟΓ Ὀ6 ἔοτροίζοη, τπαξ Αὐσδπλδσπιβ τὸ ἴο Ὀ6 
ἐχροοῖεά, οἰἴποσ ἴῃ ἴῃς τηοϑὶ τποάδσιτι, ΟΥ ἐπ 
ἐρεὲ »ιοτ! απειοπὶ ῥογίίοης Οὗ ϑεγίῤίμγο ὙὝΠΟΓΟ 
ἰ5 1πογοΐίογε ροοά σχϑᾶϑοῇ ἴο δάδπεγτες ἴο [π6 
Αὐἰβοτγῖζοα Νεβίοῃ. 

γεὶ ῥὲξ ἀαγε σὐαϊ δὲ απ ῥμπάγεδ αμαὶ 
ἐπυεην γεαγ] Ϊοϑορῆυ5 (΄ Απἴ.ἢ 1. 3,2) δπὰ 
αἴοσ τὰ, Τυςὶ, Ενναϊά, Ηνεγηῖϊςκ, Βαιπι- 
ξατίοπ, Κηοῦεὶ, Ηιιρίοϊά, ανιάβοη, ἄζς., 
ΒΌΡρΡοΟΘΘ {παὶ {Π15 δ άοθ ἴὸ {Π6 βδογίθηιϊηξ 
οὗ τὰ6 στη οὗ πυπιδη [᾿ἰΐ6. Βυΐ 411] [ἢς 
Ταγξυπιβ, δαδά., [ποτ 5. νεγϑίοη, οβοηπι., 
Ηδφεηρεῖ., δηκο, Ηοΐαπη, Κυτίζ, Ὠε] ἴχοςῇ, 
υπάοτοιδηά “ὙΠ ΕτΘ 5}.4}} γεῖ ὃὈς ἃ γεϑρίίε οσὕ 
ἘἸπλ6 ἔοΥ τορεπίδηςα οὗ 120 γοαῦβ, θείοτε ἴῃς 
τῃγοδίθποα νϑηροᾶπος 504}} οὐθγῖακο {πουλ.ἦ 
ἼΠΟ πουτδὶ ἀϊιγαϊίοῃ οὗ πυπλδη [6 ἀπά ποῖ, 
ἃ5 εἰ 250} ΓΓΌῸΪΥ οὔβογνοθ, Ὀοσοπὶθ ἔγοπὶ 
115 ἘΠΠῚΘ 120 γοάγβθ, ἀπά ἴπῸὶ ὑνῃο]ς σοηῖοχξ 
ϑῆθινϑ, [ῃδῖ ἴῆς Ἰυάρτηηεηί ἱπιροπαϊηρ ννὰ5 τπδῖ 
οὗ τῃε ΕἸοοά, αηά παῖ 1ἴ ννὰ5. ἃ γεβρ!ίε ΠῸΠῚ 
(Παῖ, νΥ}ϊΓἢ 15 ἤετα ργοπηδοά, τπαῖ τὰ πῃ 
Ὀ6 ρίνοη ἔογ Νοδἢβ ῥγοδομίηρ, ἀπα τηδῃ 8 
τοροηΐδησο, Τῆς ΟἿΪΥ ἀγριιποηῖ, παῖ σδῃ 
Ἔνθ ἈΡΡΘΑΓ ἴὺ πᾶν ννεῖρῃῖ ἀραίηϑε τἢ 15 ἴῃ - 
τεγργοίδιίίοη 15 ἴῃαϊ οἵ Ταςἢ, τερεαϊοὰ Ὁγ Βρ. 
Οὐοἴοπϑο, νὶΖ. [μ4ῖ Νοδῇ νῶθ ςοὸ γεδγβ οἰά 
ςρ. ςἢ. ν. 32) ΠΟ η {Π|5 ϑαγίηρ, “ ΗΙ5 ἀδγ9 

5ῃ4}} Ὀ6 120, 15 ἀϑογιρεᾷ ἴο ἴῃς ΑἸΠΙ ΡΥ, 
δά (μ4ῖ Π6 νᾶ ὄοο γεδγβ οἷά (ς. νἱῖ. 6) 
ὙΒοη ἴῃς Β]οοάὰ σαπιθ. Ηδπος ἴπετε Μεγ 
δι τοο γεᾶγϑ, ποῖ 120 δίνεη ἃ5 ἃ τεϑριῖα. 
Βυΐϊ ἴΠογῸ 15 γον ηο στοιπηά ννμαίδνου ἔογ 
δοϑογιηρ ἴῃαῖ 4}} υυπισ ἢ 5 τεϊδῖθαὰ ἴῃ αἢ. νἱ. 
ἴοοκ ρίαςε αἴογ Νοαὴ ννᾶθ φοὸ γϑᾶγβ οἱἹά, 
ὑνῃδῖ 15 βαϊὰ ἴῃ ν. 22 ἰ5 ἰδ Νοδῇ ιν5 ςοὸ 
Υϑαῖβ οἷά, ἤθη 15 [γος 50Πῃ5 ϑνΈγὸ ὈΟΓΊ.. 
ΤΠ Ὀεῖιιρο τλᾶὺ ἰᾶνε Ὀθθη (Ὠγοαϊοηραὰ ἰοπς 
Ὀείοτε {Π 15. 

4. Τρέγο «ὐεγὸ χίαηπίς πὶ ἠδὲ εαγ ἐπὶ ἐδοδο 
ὅα;9. απ ἀἰὸ αὔεγ ἐραὶ, ἅς. [ἴ 15 Βοποὲ 
ιρυοα τη ὉΥῚ ““8οη5 οὔ Οοά᾽" πιιδί 6 
τηοαηΐ δηροῖὶς οὐ ἔδ!]οπ δηρεὶς: ΠῸϊ 186 
ἀπο οὗ ννποπὶ ἢ 1η6 ἄαιιρῃϊοτβ οὗ τι.6η 
ΒρΥδηξ ἴμε τᾶςς οὗ ξίδηῖβι Βαΐῖ ἴπεγὲ 18 πο- 



γ. 6---τς. 

ΠΕβ5 οὗ πδη τοδος ργεδῖ ἰῃ (ἢ εαγίῃ, δηά 
ἰὸς ἀρ (δαὶ ̓ ενετγ ἱπιαρι παῖίοη οἔτῃε τπουρ 5 
να - Π15. “Πεδλγῖ τύχς ΟὐΪγ εν] ᾿σοπθπυ- 
τλος γι 
15. ἕ Απά τὸ τερεηῖεά τε ΓΟῸΚΡ τῃδῖ 
(ἕν ἑκα. ἢς Πδά τηδάθδ τδη οὐ ἴῃ βαγῖῃ, δπά 
τρρ ΜΙΝ Τ: πεν δα ἢῖπὶ δἵ ἢ]5 ποδί. 
νηξερθν 7 Απά τῆε ΧῸΚΡ 5414, 1 ψ}}}} ἀε- 
ς τις ν Β[ΓΟΥ πιδῃ Ψψῃοπὶ 1 ἢᾶνε οτεδῖεά ἔτγοπ 
σι τῆς δες οὔ τῆε βαγίῃ ; 'δοῖῃ πιδῃ, δηά 
μας Βαλοῖ, ἀηα με σγεερίπρ' τὨΐηρ, ἀπά τῆς 
Ἴθς ἴον 5 οὗ τῆς δἱἷγ; ἔουγ 1ἴ γτερεηζεῖῃ πὴς 
ἐΒὲὰ τῆδῖ 1 ἢανε τηδάβ τΠεπ. 
παρα ἃ Βμς Νολῇ ἰουπά σίδος ἱπ τῆς 

εγε5 οὗ τπε [ΟΚΡ. 
4 ἼΠεβε αγέ [6 ρεπογδίίοῃβ οὗ 

"δὶς Νοδῃ: ΝΟΣ ννὰβ ἃ Ἰυβὲ πιδὴ ἀπά 
βεες Ἰρετγίεςς ἴπ ἢϊβ. ρεπδγδίίοῃβ, σπα Νοδὴ 

νὰ ΜΑΪΚοα νυ (σοα. 

την Ξδια οὗ ἃ τᾶς οὗ ρἰδηΐβ βρυϊηρίηρ ἔγοτῃ 
τὴ υπῖοῃ. “1π ἴποϑ6 ἀδύϑ ΕΓ ἴῃς (γῈ}}- 
Κηονση) Νεῤδίδνε ἴθ [Π6 φατίῃ ἢ σδπηοῖ Βᾶνα 
5 ἢ ἃ 56 586, Θ5ρΘΟ ΙΔ νῆεπ ννῆδί [Ο]]ονν5 
Δ ΚΘ ἱπῖο δοσοιπῖ, “πὰ 4150 δέζοσ [ἢαΐϊ, 
εη [06 5οὸη5 οἵ Οοὰ ννεπὶ ἴῃ υπῖο {πῸ 
ἀλυρηῖοτα οὗ πιθη, ἂπάὰ (ΠΟΥ Ὀοτο σΠ]άσγθη 
ἴο ἴδετα, ἴῃεϑὸ θδοδπηθ ΠΡ ΠΥ πθη, τηθη οὗ - 
ΤΟΠΟΜ ἢ." ΕὙΙΔΘΠΙΕΙΥ ἴΠ6 ραβθᾶρε βϑῆονβ, {παῖ 
δρδισι ετο οὐ δαῖτ Ὀεΐογε [Π15 υπίοῃ, 
δηὰ δἢετνναγάς αἷϑὸ ἔτοπὶ {Π656 ᾿ ΠΊΔΙΤΙ ΡῈ 5 
ΞΡΓΔΠΡ Τρ ΟΥἩ νγαγ κ ϑρίστῖ, 0 τηδάθ 
1ῃεπισεῖνος ἃ πᾶ. Ὁδ6 γχόϑιξ ννᾶ5, 45 ὑν ἤθη 
186 ᾿Ξγδεῖἴο5 αἤογνναγάς τηδάθ στηδυτίαροϑ νυ] τὴ 
ἴπε Μηιάϊ ποθ, ἃ στεαΐ ἀπα βεπεγαὶ σογγιρίϊοη 
οὗ τλᾶπηστθ. ὙΠῸ γα κα σμαγαςῖεσ ἀπά μεῖς 
δᾶρβ θΟΟΠΙΥ κίγθησίῃ οὔ ἴ[Π656 Λίορ δι ίηι ἰβ βρες!- 
ΔΙ ποϊρα, 45 ὀχ ρίαιπῖηρ τ μαῖ 5 βαιἀ ἴῃ ν. 12, 
ἴδ [η6 φασὶ νᾶ5 ΕΠ|οὰ νυ τ ἢ οἱοίεπεε. 

ΝΟΡΒΠΠπ), ΤῈ ΤΧΧ., Ψυϊὶς., 5γ1., δηά 
Ταάγριιπὶ τόπου “ Οἰδηῖβ :" Αη. δπά ϑυτχηπι. 
“γοΐοπξ πιοη," Μοὶ ἀεγῖνο ἴῃ6 ννογὰ ΗΠ ῸΠῚ ἃ 
τοοῖ αἰ γηρ ἴο Κα; ἀπά υπάογϑίδηα ὁ Π6 
ΔΠεη (ΒΟΟΣ πηθῃ ΟΥ̓ Δηρεῖ5), ΟΥ̓, πλοῖα 
ῥγοϊμἷγ, “ἴἢοθ6 νἢῸ [811] οἡ οἴδουϑ,7 γοδ- 
δέτε ΟΥ ἐγγαπίς. (Αᾳαῖα, Κόβεηπη., Οὐἐϑεηϊυ5 
Κιγ2.) Οἰμεῖβ (ἀπιοὴρ ψμοπὶ Τυςσῇ 8π 
ἈΉΟθΕ]) ἀεέῖνε ἔτοπι ἃ τοοῖ 51:5} Ὑ1ηρ φὐοη- 
ἔεγ, πὰ υπάοτοιδηα ρεογσίογε, ῥγοάίσισ. ἍΝε 
τυρεῖ ψ ἢ τὴς πᾶπθ ἀραὶπ Νιιπλ. ΧΙ, 23, 845 
δαὶ οὗ ομθ οὔ ἴῃς Οδηδδη 5} ἐτθο5, τυ ΠῸ 
ΔΌΡΕΔΙ ἴ0 μάν Ὀδοη πιο οὗὨ ᾿ἰᾶγρε σἴδίιγε, 
ἂἃ5 ϑγετε (ἢς ἈΘρἤδιηι, [6 Απδκὶπὶ ἀπά οἴεῖβ. 
ΤῊΣ τοῖν ΠΠΚΕῪ νγᾶ5 {πὸ σρᾶϑοῃ, ΨΥ [ῃῸ 
ποχὰ ολπιο ἴο ὃς τοηάοτοα “ ρμἰδηΐῖβ," ψ Πϊςἢ 
ἀρεβ ποὶ βοθὶ ἴο μᾶνε ὅδοπ [15 οτρίπδὶ 
ΣΩΣΔηίηρ, 

Θ. ἡ γοῤεπίεδ δ ΤΟ Ὁ] ΑἸ] [Π6 Ιαηρσιαρο 
οἔ τλῖ5 ρογτίοη οὗ ϑετίρζυγε ἰ5 βυϊίθα τὸ [ῃ6 
ἰπέδηϊ ςοπάϊτίοη οὗ {πε νυοσά, Ἡδπος μυπιᾶῃ 

ἙΟΕΝΈΕΘΙ15. ΥΙ. 67 
Ιο Απὰ Νοδῇ Ὀεραῖ τἢγεθ 80}8, 

5ῃεπ), Ηδληι, δπά [ἀρδεῖῃ. 
11 Τῆς εβαγίῃ αἶδο ννδβ σογγιρέ θ6- 

ἴογε (σοά, «δπά τἢς βαῦῖῆ νγᾶβ δ]|16« 
ἢ ν]οΐεηςε. 

12 Απα (σοά Ιοοκεά ὑροη ἐδε εὐαγῆ, 
αηά, ὈεΠοΪά, ἴτ ννᾶ5 σογγιρῖ; ἔογ ἃ] 
Πεδ5ἢ ἢλά Τσογγιρῖοα ἢ]5 ννὰῪ ὑροη τῆς 
εδλγίῃ., 

12 Απὰ (ὐοά 5344 υπῖο Νοδῇ, Τῆς 
ἐπά οὗ 41] βδβϑῇ 5 σοπὶς δεΐογε πιὸ; 
ίογ ἴῃς βαγῖῃ 15 Β||δἀ ἢ νἱοίδηος 
τὨγουρὴ τπθηὶ; δηά, ῬῈΠο]ά, 1 νψ}}} 
ἀεβίγου Γτῃεπὶ ψιἢ τῆς ελγίῃ. 

14 ἅ Μακε τπεὲ δῇ ἂγκ οἔ ρορῇεγ 
τνοοά ; 'τοοπλβ 5ῆαϊς ἴῆοι τπηᾶκα τη τἢ6 "Ηεϑ. 
ΑΚ, δηὰ 58}: ρίτοἢ ἰτ νυν τη ἂδπὰ Κ᾿ 
νοις ψγἢ ρΙτςἢ. 

Ις Απά τῇϊβ 2» τὴ γατηίομ ΜνὨΊΟΒ' 

ΙΟτ, ,ον»" 
ζάε ε«αγίλ, 

ΒΟ ΠΘηΐ5 ΔΙῸ Οὐθ ΤΟΤΕ ἴπᾶπ ἴῃ ἴδε ἰδίοσ 
ὈοΟΚΘ οὔ ϑογίρίυγο αἰἰτδιυϊθα ἴο ἴῃς ΑἸΠΊΡΉΙΥ. 
Νὸο ϑοιιηᾶ οὔ οἰϑι νυν] 566 ΔΠΥ͂ ΔρΡρθάγδαῃποθ 
οὗ ταυτί ἴῃ 1} 15, 

9. Τρεῖς γε ἐδὲ φεπεγαίίοης 97] 866 ποῖδ 
οῃ «ἢ. Ἰ;. 4. 

14. “ἡ αγὰ Ὁ ξοῤῥέγ «υοο] ῆε ννοτά 
ἴῸΥ γᾷ ὁσσυγθ ΟὨΪΥ δεῖ δηὰ ἴῃ Εχοά. 1}. 3, 
ς οὗ [6 ἃτκ οὐ Ὀοδΐ οὗ ΡΔΡΥτ5 ΟΥ̓ Ὀι]Γ 50,65. 
ΤῊ ψψογά τῖρὴς ρεγῆαρϑ ἰδ 5 ἴο σι ρροϑβε 
1Π4ἴ {π6Ὸ ἀκ νν5 οἵ ἴῃς ἴογπὶ οὗ ἃ ναβῖ σῃθϑῖ 
ΟΥ οσοβευ, γαῖμον τῃΔη οὗὁὨ ἴῃ ἔογπι οὗ ἃ 5}!:0 ; 
Βιίοὰ ἴο σδυτῪ ἃ ἔφαν Ὀυγάθη, ποῖ ἴο 5δἱὶ 
ΟΥ̓́ ἴΠ6 νγαΐογβ : γεῖ ἴῃ6 ργορογίοῃβ ρίνθη 
1.6 ἴποβο οὗ ἃ 5ῃϊρ, ἱπου φῇ οὗ ταῖῃοσ βσφαῖογ 
ὙΠ Δ τΠΔπ τιϑιιδ], σε οπ ν. 1ς. 

ξοῤῥοῦρ «υοο [Ιἰ 5 υηςσοτίδιη ννβαΐῖ [ἢ]5 
ννοο ννᾶ5. ΤΠ Ὑδγξυγηϊσῖα ἔο] ον ὉΥ 
ΙΏΔΩΥ ον σὴ ἂπὰ (ἢ γίβιίδη σοπηπιοπίδζουβ 
ΓΟΠογοα κάαγ, οἴουβ μηροῦ οὐ Βοχ. Εὰ]}- 
Ἰοσ, Βοσοματί απά (εϊϑιιιϑ ϑιιρμεοῖθα ὥῤγεσς, ἰῇ 
ΙΓ ἢ {ΠΟΥ δᾶν ὕθεη []]οννοα ὈΥ πιοβῖ 
τηοάοστπ σοπηπηοηίδίοτθ. ὙΠὲ ΔβΊΠΠΥ Ὀείινθοη 
ἴδε χοοΐβ χοῤῥαγ δῃᾷ σώαν 5 σγθδῖ, ἀπα ΟΥ̓ργΓῈ55 
ἰ5. ἃ ψοοά ν }}} Αἰτοά ἔογ 5ῃ:ρ- Πρ δπὰ 
Αὐρυηάϊηρ ἴῃ ἴὴ6 ραγίβ οὗ ϑυγια πδχί ἴο Βᾶ- 
Ὀγ]ΟΠ, ὙγΠΙσ ἢ πᾶηγ πᾶν σιρροϑοά ἴο Ὀ6 [Π6 
σΟΙΠΓΥΥ ἱπηδοϊ θα Ὁ Νοδῇ. 

γ00᾽».} ΟΥΑΙ πεοΐς, αἰ δγεης σοπηραγῖ- 
τηθηΐβ διῖϊεὰ ἔοσ [86 ὨδὈϊϊδιίομ οὗ τχθη δηά 
ΔΗΙΠ14]5. 

2190] τότ ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἀϑρῃαϊῖοβ, Ὀ1ύπτα θα, 
ὙΠΙΟΝ 15 βαἃ ἴο Ὀ6. Ῥδγτσι ατγ δι θὰ ἔοτ 
αἰοδίηρ παρ 186 ἐπίογϑεςοβ οὐ ἴ[η6 Ὀπηθεῖβ πὰ 
ΤΊΔΚΙΩΡ ἃ ν 6556] νυννδιογρς. 

15. “ῥὶς ἐς 1δὲ γασῥδιοηῇ ὍΠ6 δεΐιδὶ ἔοστῃ 
οὗ 1ὴ6 ατὐὶζ ἰ5 ποῖ ἀεδϑοσι θά. Ὑῆθ ῥργοροῦς 
[ἰοηθ. ΟΠΪΥ ἃτὲ φίνε, νος ἅγε ποῖ ὙΘΙΥ͂ 

ΕΔ 
- 



ὃ 

ἴποιι 5041 τγᾶκα ἴἴ οὔ; Τῆς ἸΙεπρῃ οὗ 
τῆς δἦκ “αἰ δέ ἴἄτες μυπάγεα ουδ168, 
{πε Ὀγεδάτῃ οὗἉ ἰξ ΠΗ͂Υ συδὶῖ5. ἀπά τῆς 
ἢεῖρῃςξ οὗ [1 τ 1γῦγ σα 18. 

Ι6 Α ννίπάονν 5αὶς τῃου πλᾶκα ἴο 
τῆς αὐ, δπά ἴῃ ἃ οὐδιῖ 5841 τῇοιυ 
δηϊβὴ 1 δῦονε ; δπά ἴπε ἀοοῦ οὗ ἴδε 
Ατῖκ 5ῃα1: τῆου 86ῖ 'ἱπ ἴῃς 5146 τῃοσγοοῦ; 
τοὶ Ἰοννετ, βεσοηά, δηά {πιγά έογίες 
85Π41{ ποι πλᾶκε ἴτ. 

17 Αηά, ΒΕ ο]ά, 1. ἐνεπ ῖ, ἀο Ὀπηρ 

- 

ἀϊογοπὶ ἔγοπι ἴΠοθο οὗ “ὙΠῸ Οτγεαῖ Ἐδϑίοση." 
ἘἈεςοκοηὶηρ [ῃ6 σαδ᾽ὲ δὲ 21 ᾿πομθϑ8; [ῆ6 ρσγο- 
Ῥογτίοπβ ννουἱὰ Ὀ6 Ιδηρτῃ ςς Ε-., Ὀγεδάτῃ 87 
τι. ὁ 1η., πεῖσις ς ΕΗ. τη. ; ἴῃοβθο οὗ “ἼΒΟ 
Οτοαί Εδϑίογῃ " ὑΡεϊπρ Ἰδηρίῃ ό8ο, Ὀγοδάτῃ 83, 
ἀερῖ «8. (ὅδε δηη}5 " Ὠϊςῖ, οὗ ΒΙΌΪς,᾽ Ατί, 
Νραρ) ὙὍΠε ἰδεηρῖβ οὗ {6 οὐδιϊ 15 ἀου ΊΩ], 
ἃ5 ΠΟ ἀρΡΡΟαΥ ἴο δᾶνθ Ῥδεπ 2 ΟΥ̓ 2 αἰῆοτ- 
Θηΐ Ππιοᾶϑιγοα 50 (δ δά. [Ιἢ 411 ργοΌΔὈΙ Υ 
τ πιρᾶπα ἴπ6 ἰοηρίῃ ἔγοπι [ἢ6 οἰρον ἴο 1ῃ6 
δηὰ οὗ ἴῃς μαπά, 4 ναγίδῦϊε πιθᾶθυγο, οὗ 
σουγθθ, Ὀμξ 5 ΠΟΙ ΠΕ δοσυγαῖθ ἔογ ἴΠ6 ρυγ- 
Ροβοβ οὗ ἴῃοϑβϑ 5 πΊρ]6 {ἰπ|65. [{ ἰ5 χπεπίιοηθά 
Ὁγ ἴδε Οσσειτηδη σοτηπηθηΐδίουβ ἴῃηδὶ Ῥεΐεσ δη- 
56 ἴῃ τόοο Ὀλ1] ἃ ν65561] οὗ [6 584Π|6 ὕγο- 
ΡῬογίίοπβ ἂἃ5 ἴπὸ αὐκ, που ρἢ 5π|4116Γ, ΥἹἱΖ. 
δ ηρίῃ 120, ΜΔ 2.0, ἀθρίῃ 12 ἢ. [ἴἴ νγᾶ5 
Τουπά πιοβσῖ σοηνθηϊθηΐ ἔοῦ βίονναρο, σοπίδιη- 
ἵπῷ ΟΠ6-ΠΙγὰ πλοσὸ ΠΌΙΡΏ ἴδῃ ΟΥ̓ ΠΑΣῪ γ65- 
56]5. οὗ (Π6 5απὶ|Ὸ οηπᾶρο, {πουρὴ 1ἴ ννᾶβ 
ὈΠπδιοαὰ Ὁ ΤΕΣ ΥΑΥ υϊΟΚΙΥ ΓὨγουρἢ 
[86 ννδἴου. 

Τομη Τεπιροταγίυβ αιοϊοά ὈΥ ΗἩδειάορβοῦ 
(' Ηἰϑξίοτία ϑδδογα, 1. Ρ. 328) τιδάβ ἃ οὐπουβ 
σαϊουϊδίίοπ, δοςογάϊηρ ἴο ννῃιςἢ [ἢδ ατκ νοι] 
Βανθ αἴογάοά δουπάδηϊ τοοπὶ ἔογ 41} [86 
ΔΏΪΠΊαΪ5 Ποὴ Κπονη, δηὰ ἔοοά ἴογ {Πεῖσ 
νογᾶξο. ὙΤΊΕῈ αἶθο ἴῃ ἢῖ5 σοπιη ΠΥ (8]}- 
οσυϊᾳίος [ἢαϊ {Πογ6 ννᾶ5 σοοτὴ ἴοσ 7γοοο αἰδίποξ 
δρθςῖεβ. (866 ΚυτίζΖ, 1. Ρ. 101.) 

16. “4 «αυἱπμάοαυ «ῥα! ἐφομ γιαξε 1ο ἐδὲ 
αν, ἀπά ἐπ αὶ εμδὶξ ἐραΐ! δος ἐρμμῳ ἐ αδουε] 
ὙὝΠΕΙΕ 15 ἃ δτεδί νδυεῖγ οἵ ἱπίοσρσείδ!  οἢ 
Πόσο, βοῖθ γοπάουηρ ἃ «ὐἱπάοαυ, Οἴδογα ἐσ δὲ, 
ΟΥ ἀαγίϊσῥὲ οἵ ἃ ἰγαπεραγεη σμδείαποε, ΟἸΆΟΓΒ, 
ἴον ΌΠΠΟ ΠΧ Χ,, ἂηὶπεϊϊποα γόος ΟΥ̓ τἰοῥίπρ ἀδεῖ. 
Μάυςῇ ἴοο Πα5 Ὀδθη δ! ἃ ἀραϊηδὲ ἴΠ6 διβίοσισδὶ 
ἀτἢ οὗ ἃ παιταῖῖνο, νυ ςἢ σου]ὰ ἀϑϑορῃ Ὀαΐ 
οὔθ νἱηάον οὗ 4 οἰδιῖ ἰοηρ ἴο 580 ναϑῖ ἃ 
5ῃ1|0Ρ.-. ΤΠῸ ᾿ηϊογργείδεοη οὗ (ὐθβϑθη 5 5ΘΈΤῊ5 
Εν ἀοΠΕΥ {πὸ ἔσιιθ, νῖΖ. [Πδξ {[Π6 ὑπυι5ι4] ννοτὰ 
ἰτδηϑαιεά “νϊηάονν " ([Πε ννοτὰ τη ςἢ. Υἱ]],. 6, 15 
αια ἀποΐμεσ ννογ) πηθᾶηβ τ ΔΠῪ ἃ 5εῖ οὗ 
νἱπάονβ, ἃ τυἱηπάουν σουγϑθο, ἃ υϑίοτη οὗ 
ἸΡμῸπε : δηὰ [Π6 υ56 οὗ [6 εηληϊηθ ΡοποΥ 
ἴῃ ἰῃ6 Ῥχγοηοιῃ διρρεβθία ἴο [ῃ6 58πὶ6 ΒΙΡἢ 
Δυϊ ΠΟΥ Υ, τμαῖ τῆς τξῃϊ τεπάοτπρ νοι]Ἱά Ὀς, 
“Α νἱηάουν ϑγϑῖοπὶ 508]: ἴπου τηδκε ἴο [86 

ΟΕΝΕΘ15. ΝΙ. [ν. τ6---το ᾿ 

ἃ βοοά οὗ νναΐδεγβ. ὑροὴ ἔς δαγῖῃ. ἴο 
ἀεβίγου 41 ἤ6βῇ. ννῃθγεῖη ἧς τὴ6 Ὀγεαῖῃ. 
οὗ Ἰπές, ἔτοπι ππάθὺ ἤθάνεη; σηπα Ἔν ΕΤῪ 
(Πϊπρ τῆδς ἐς 'ῃ τὴς δαγῖῃ 5}4]] ἀϊδ. 

18 Βυῖ νι τη δε νν}}} 1 δϑῖδὈ 5} 
ΤΥ ςονοηδηΐ; πὰ ἴδοι 5ῃδ]ς σοτὰβ 
ἰηῖο τῆς ἀγκ, ἴῆου, ἀπά τῃγ 50η8, ἀπά 
ΤΥ νυ δ, δῃά τὴν ϑ8οηβ᾽ νγῖνεβ ἢ 
1Πεα. 

19 Αμπὰά οὗ ἐνεῖῦ Πνίπρ τπϊηρ οὗ 1} 
ἤεβῃ, ἴννο οὐὁἨ δνεῦῦ τογέ 5ῃιῖ: δου 

ΑΥκ, δηᾷ ἴῃ ἃ οὐδ᾽ 5041: που δηϊςἢ [Ποπὶ 
ἴτοπὶ αὔονθ." [Ιΐ 15 ́ ιῖθ ροβϑίθὶς [δῖ [ἴ πιὰ 
Ὦάνο Ὀδθη ἃ ιηάον σοῦγϑθε συπηϊηρ ἔογ ἃ 
σα δι ἸΙοηρ πάθον [86 ἴορ οὐ ἀθοκ οὗ 16 ατίκ, 
ἸἸρδθης [6 νΠΟ]Θ ὈΡΡΟΥ 5ἴΟΓΥ ὙΘΥῪ 5: Π}1}}4 Ὁ ἴο 
186 οἸεγεδίογυ οὐ σμυσοθθα (5ε6 ΚΊΟΡΕΙ ἢοτο). 
ΤΠ6 νοτγά 15 ἰγδηϑιαίθαά ΟΥ̓ ϑυγητηδοδι5 “4 
ἐγαηοῤαγεπον." Ιἴ 5θθπη5 ποῖ Ἱσῃροβϑιῦ]6 [ῃδὲ 
ΒΟΠῚΘ ἰγαηβραγοηΐ βυιθβίδηοε ννᾶ5 υϑεὰ. ΤΠϊ5 
ΤΑΑΥ ΘΑΘΙΥ ἢᾶνα Ὀδεη Κπονη ἴο ἴπ6 Απίο- 
ἀπ]υνίαη5, ννῆο Πδὰ ταδάθ ἴῃς ργόρυεββ 1 δγίϑ 
ἀοβογρεὰ ςοἢ. ἱν. 21, 22. Ῥεγῆδρϑ ἴΠ6 ἰηνθη- 
Ὠοπ ννᾶ5 ἰοϑὲ δῆιογ [ῃ6 ΤΠ είυρο, δῃ ανρηΐξ 
ὙΠΟ ἢ πιυσὶ πάνθ τοάπςοθα τηδηκίηα ἴο αἰπιοξί 
ΟΥ̓ ΊΠ4] δ᾽ ΠΡ ΟΥ̓ πὰ τυάξηθθθ. [τ 5 ὈΥ͂ 
ΠΟ πΠιοδη5 οἰδαγ, ἴῃαῖ ἴποϑὲ ννιηάονγθ νοσο δἱϊ 
1ηὴ ἴδε γοοῦ οὐ ἀἄθοῖκ. ΤΉΘΥ πᾶ πᾶνο Ὀξεη ἴῃ 
16 φσυηνναὶθβ, 2.6. οα π6 ὨΙΡΏΕΓ ρα οὗ τὰς 
5160165 οὗἨ [ἢ6 νϑϑϑ6ὶ, {κὸ ἴπῸ ροσγῖ-ο]εβ οἵ ἃ 
τποάογῃ δῃῖρ οὗ νᾶσ. Απάὰ, 'ζ {ΠΕ στ γα 
σονογρὰ ἢ ἃ ἰγδηθράγοηΐ ϑιιείδηςς, 1ἴ 15 
4υϊῖο ροβϑῖθ]α {παΐ (ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ποῖ Ὦᾶνθ Ὀθεθη 
σοπῆποά ἴο {Π6 ἸΡΡΕΙ δἴοσυ οὗ ἴθ 5Ώ1Ρ, 8ἃ5 
()6 ψογὰ “ἐ αδονε"" ἀοθ5 ποῖ Πεσοϑϑασ]Υ ΠΊΘΔΓ: 
Οἡ ἴπδ ὈὉρρεσ ραγῖί οὗ [Π6 νεϑϑεὶ, Ὀὰϊ ΤΔΥ 
ΤΘΔΠ ἴΠ6 ἴορ οὗ [6 ννὶηάουνν σοιγθ6. 

ἐδε ἄοον ΟἹ 1ῤὲ αγῷ}ὶ ὙΠΟΥΕ τνᾶϑ ἡδϊυγα ΠΥ 
Ὀμξ οπε οροπίηρ Ὀεϑιάθ ἴΠ6 υυἱπάονν σοιγθο, 
ἘγοΌΡἢ νυ σῇ 411 τ[Π6 ᾿πμδοιίδηῖβ οἵ ἴπ6 ἀκ 
ΕΓ ἴο ὃ6 ἰεῖ ᾿ηἴο [{. 

19. ἐευο 907) ευεῦ “ογὲ “ῥα! ἐδομ ὄὀγιρισ 
ἐπίο ἐδε αγὰ} ΟΥ̓ σουγϑε 1 ννὸ 1} δάπϊτ πὸ- 
(ρ οὐἱ οὗ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΑΤΥ σοιγϑο οὗ πδῖμγο, 
6 4Π4}} Ὀ6 υὑπαῦ]ς ἴο τεοεῖνε ἴῃς Μίοβαις 
Ἠϊδίοτγ οὗ ἴῃς Ὠδ]σε. Υοῖ, ὄἐνεὴ οὐ Ὡδΐυγαὶ 
ὈΓΙΠΟΙΡΙ 65, ννὸ ΠΊΑΥ ἴῃ ΘΟΙῈΘ πηξάϑιγο οχρίδιῃ 
Νοδἢβ ΡΟΝΕΙ ΟΥ̓ ἴπε ὈεαρίβΌ θη ἃ 
ἴογτιῦ]ς σδίδϑίσορις 15 Οἴοϑεὶγ ἱπιροηάίην, 
{ποτα ἰ5 οἴϊδη ἃ ργεϑεητπηεπῖ οὗ ἢ ἴῃ 186 
Ὀγυΐο σγοαϊίοη. ἴὐπάου ἴῃ6 ργσβθαγε οὗ ρτοαῖ 
ἀληρου οὐ ρυοδῖ κυ οτηρ, ἴῃς νυ] άἀοσὲ δηϊπιαὶβ 
Ὑ}}} «αἵ {πιὸ Ὀοσοσὴθ ρεογίοσογ ἴᾶπιθ δὰ 
ἀγασίδθῖθο. Μίοσε Κοὶγ ἴοο, Νοδῇ ἂπά δὶξ 
ΤΆΓΑΪΥ ὑνουἹὰ σἤοοϑθα ματα οἵ ΝΕ γόους 
ΔΠΙΠΊ4 15, 158 οἷά ἐπουρῃ ἴο ἴδθεά τπεπλ- 
βοῖνθϑ, δ5 Ὀοῖηρ ἴπΠ6 πιοβὶ ἔγδοῖδοϊθ δηὰ ἂς 
τοαυ τη 1655 σοοπλ ἴδδῃ ἴμοσϑο ἢ}}} στονίτι. 



Ηεδ. τς. 

ν. 20---4 

Ὀππρ ἰηῖο π6 αὐ, το Κεαρ ἐζέγι α]ῖνε 
Ψ Π τπεθ; ΤΠῸΥ 51|4}} θὲ ταὶς δπά 
ἔδπΊΔ]6. 

20 ΟΥ ἰον]β δίτεγ {τῃεὶγ Κη, δηά 
οὗ σφίεὶε δἴτεγ τπεὶγ Κίπά, οὗ ἐνεγγ 
στεορίηρ τπϊηρ οὗ τῆ6 δαγῖῇ δίζεσ ἢ]5 
Κιηά, ἴνγο οὗ δνδγΥ σογί 53}4}1 σοπὴς 
υπηῖο τῆςς, ἴο Κεερ ἐλεφμ αἰϊνε. 

21 Απά ιδΔκε τοι μηῖο τῆδα οὗ ]} 
ἴοοά (παῖ ἰ5 εαἴθη. δηά ἴοι 8ἢῃαἷῖ 
ραῖθεγ 1} ἴο {πεε ; δηά ἴξ 5}4]1 θὲ ἔοῦ 
ἰοοά ἰογ τπεα, δπὰ ἔογ τῃεηλ. 

22 “ΤΠ υ5 ἀἸὰ ΝΝολῇ; δοςογάϊηρ ἴο 
41} τηδλι (σοἀ σοπηπηδηάεά Πϊπι. 50 αἀἰὰ 6. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΡΥ]. 
ι δοαξλ, τοὰ ἀν αν, ἀπά ἐλ ἐἔ’πσ ἐγεα- 

ἐμγέδ, ΦΡΥ ἐμέο Δ αγάᾷ. 1τἡ 7.1ὸ δεψίμησς, 
ἐπέγέσες, πα ον μεσ ηεὸ οὐ ἐλε βορώ. 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΝΙ]. ΝΠ]. 

ΝᾺ τῆε 1οκΡ 8514 υηΐο Νολδῇ, «« Ρει. α 
ὕσομις που δηά ἃ}1 τῇγ ἤουβε " 

Ϊηῖο τῆς ἂαγκ, ἔογσ τπε6ὸ ἢανε 1 8δϑῃ 
τρμιθοιι5. δεΐογε πὲ ἴῃ [ἢ 8 ρεπεγα- 
[ΓΙΟΙ. 

2 Οἱ δνεευὺ οἰεδὴ δεαβὲ ἴδοι 8Πα]ῖ 
ἴαἶκα ἴο τῆδς Ἑ 

αἸεᾷη δΥ ἴννος ἴΠ6 πιαὶθ δῃά ἢΪ5 ἔθ π1Δ]6. 
3 ΟΥ̓ ον]ϑβ αἷβο οὔτε αἷἱγ Ὀγ βενθῆϑβ, 

ἴπε πιὰ]ε ἀπά τῆς ἐξπηαὶα ; τὸ Κεδερ 
βοοἀ δἰῖνα προ τῆς. ἔμος οὗ 811 τῆς 
εδγίῃ. 

4 ἔογ γεῖ βένεη ἄάλγϑβ, δηά 1 νἹ]]} 
σᾶιι58 11 ἴο γαΐῃ ὕροῃ τῆς δαγιῃ ἐυγῖγ 
ἀαγϑβϑ δηά ἐγ πίρῃϊβ; ἀπά ενεγυ ᾿ἰν- 
ἱὴρ᾽ βιιρδίδησε τῃλῖ 1 ἢανα πιαάς ψ 1 
[Γἀεβῖτον ἴτοπι Οἵ τῆο ἴςο οὔ τῆθ ραδαχσίῃ. ἘΥΕΩΆ 

[{τὴὸ Ατῖκ ν͵ὰϑ ἴο Πο]ά, ποῖ οπἷν Ὀἱγὰς δπά 
φυδάγυροαπ, Ὀμῖ ᾿πϑοςῖβ δα τρί! 65, ΡΟ βϑὶ οὶ Υ 
ΟΣ Ὲ5 ΟΥ̓ ἰΑΥν ΤΠΔῪ δᾶνε Ὀθοη ργοβογνοα, 

σηαρ. ΥΙ1. 1. «“Ἵμ4 δὲ ἸΟᾺΡ «αἱά πηΐο 
Νοαθὴ Ὕδε ρῥσγεοθάϊηρ ομαρίου δοςσοιιπίθ ΟΣ 
ἃ Ῥοτιοᾶ Οὗ 120 γοασβ. Αἱ ἴῃ6 Ὀοριπηπίηρ οὗ 
(δὶ ρεποά, (ὐσοά Παὰ ἀδοϊαγοα Η5 Μ1}} ἴο 
ἀδθίγου πηληκιπά ὈΥ 4 Ποοά, υὑη]655 ΠΟΥ͂ 
Ρτοβίοδ ὃν τῇ Ἐπὶ 5111 σίνεη ἰἤθπὶ ἔργ 
τοροπίδποο. Νοδὴ ἰ5 ογάογρα ἴο ργθρᾶσγε δη 
τί, ἴῃς ὈυΠ]ΠΔπρ οὗ τ ΒΙς ἢ τᾶ Πᾶν οσςι- 
ρίεὰ (ὃς πγοδῖεσ ρᾶτί οὗ {ἢ15 ϑθάβοῃ οὗἉ γοβϑριῖθ 
Ηε [5 ἰοϊά αἵ ἴῆε νϑσὺ ἢἤγϑέ {παΐ πὸ δηπὰ ἣιβ 
50η5 ΔΓδ ἴο βὸ [πἴο ἰῆς τίς, δπὰ {Ππ|π|| ἃ ῥαγ 
οὗ ἐνεσυ Κιπά οὗ σδίτε δηὰ ἔρον] δηά πιονίης 
1ππηρς σῃου]ά ρὸ ἴπ νΠ Εἰπὶ δηὰ Ὀ6 ῥγδὸ- 
ϑουνε ἀνθ, [ἢ ἴπὸ ργόβθηζ σῃαρῖοῦ 6 
τοῖο (Π6 πᾶ οὗ με :2ὸ γϑῆάγτβ. ὙἴΠῸ τὶς 
μᾶς ρθη ΌΠῈ ἴῃ (Π6 Ῥγεθοσιθοα ἔστη ΜΠ 
ἄσε φῬγορασαῦοη δηά σφρδοῖγ. Νοδῇ [85 
ἄσπὸ δοσογάϊηρ ἴο 4}} {μα (ὐυᾷ μαά ςοπὶ- 
πιδηάεά έτη (ςἢ. νἹἱ. 22), ἀπά πον ἴπ6 [οτά 
εἶν ἴο Νοδῇ ἔμΠοῦ ἀϊγροίίοπθ σοῃσογηῖηρ [6 
ΔΠΙΤΏΔ 5 ΠΣ ἢ ΠῈ ν 5 ἴ ἴδκὸ νΠ} Πτῃ. 

Ωῶ. ΟΥ ευερ εἰεαπ δέασέ ἐδοις τραΐ ἰαξὸ ἴο 
ἔδεε ὁγ σουόπα, {δὲ »παίς απδ δὶς γεριαίε} [1 15 
φιεσιοποά νυ μεΐμεῦ μετα ὑνεγε ἴο θῈ βθνεπ ΟΥ 
βΒεν ῃ Ρ8115 ΟὗἩἨ ΘνΟΤῪ οἰσαη Ὀεασῖ, δοπιὸ (ἢΐηκ 
{ποτα σοῦ ἴο Ὀ6 ΟἸΪῪΥ βσόνθῃ, ἴῃ6 οὐά πιπ 6 Γ 
δεαῖπρ δεοσουπίοα ἔος ὉγΥ ἴῃς ϑοῖ ταὶ (Π6 
εἰεδῃ θθαςῖ ἜΣΘ ργεβογνυθά ἔοσ βδουῆςο, [Πα 
(Πογοέοσε τοτο Οὗ Ππ6ηὶ ἵνέγο ποοάρα τἢδΔη οὗ 
ὈΠοΟΙΪοδη Ὀοδοῖσ, ἀπὰ 16 Πυπθοῦ ϑόνθη ννᾶς 
δαορίρα ἃ5 ἃ βϑαςτεάῦ πυτήρεσ. ὙΠῸ δάἀάἀπίοη 
οὗ {ὰ ψτοσάς “ἴπ6 πιΔ}]6 δηὰ ἢ15 ἔθπηαὶθ " 
(τοπιρ. ν. 9), 56 επι5 ἴο ἕανουτ ἴῃς Ὀε εἴ (Πδὶ 
ϑόνΘῚ ραϊτα ἄγ ἰηϊεπήςα. ἴἰη ΔῊῪ οα56 ἴπο τὲ ἰ5 
ΠΟ ἱποοηϑιϑίεησοΥ δεῖΐννεθη [815 γεῦθα δηΐ οἢ. 
ΥἹΊ, 20, ““ἴννο Οὗ ΕΥΕΣῪ 5ουῖ." ὉΠ ςοτητηδηὰ 

Ποτο ἰ5. διιῖ Δῃ Δι] βσαίίοη ΟΥἨ [ῃ6 ἔΌΓΙΠΟΥ 
ἰη]ποῖίοπ, ἡνΒῖσ Δ ργοθαῦὶγ Ὀθεὲπ ρίνθη 
120 γύατβ Ῥείογτο [ἢ 1Π6 ἢγβξ ἱποίδηςα ἴἴ 
νγᾺ5 βι ὦ {πΠαΞ ΝΟΔἢ 5. ̓ΠΉΠΪΥ 5μου]ά θῈ ῥσὸ- 
βεγνϑα τοροίθοῦ ΜΠ ἃ ρδὶγ οὗ νοῦν Κιπὰ οὗ 
Ὀοαϑῖ. [ἡ {Πδ ϑθσοηά, ἔπαξ, νυ ]5ὲ τπδ κοποσαὶ 
γὰ]6 δῃου ὰ 6 {π8 βανίηρ οὗἉ ἃ ϑίηρὶε ραίγ, 
γεῖ, ἰὴ {Π6 οἄϑε οὗ {π6 ἔονν οἰθᾶη Ὀραβῖς, ἴποῦο 
5ῃοι ἃ ὃς. ῥγοβογνθά, ποΐ ὁπ ραὶσγ οὐ δυῖΐ 
βδένεη. Ὅῆς οὈ]δοϊίίοη (Π4ξ [Π15 ννὰβ5 δη δηῖϊϊ- 
εἰραίίοη οὗ πὸ 1 οντςαὶ ἀἰπεϊποϊίοη οὗ Βοδϑῖς 
ἱπίο οἰθᾶη ἂπά ὑποίθδη, ἰ5 ὑν ΒΟΥ σγοιηά]θβϑ, 
Τῆς Ὀυιπάλγυ [πὸ οίννθθπ οἰοληῃ πᾶ ιτῃ- 
αἰθδη ΔΠ118}5 ἰ5 ππασκοὰ ὈγΥ πδιιγο ΕνογΥ 
{06 ΟΥ̓ τπηληκῖπα! ννου]ὰ ἀἸσιηρ 5} Ὀοίννθοῃ 
{Π6 5ῆθορ δηά ἴπ6ὸ ἤγαθηα, Ὀθοίννθοη {πὸ ἀονο 
δὰ {πὸ νι]ῖαγο. ΔΨ ΒΘΊΠΟΥ δηίΐπιαὶ ἔοοα ννὰ38 
οαΐο! Ὀθίοτε {πὸ ΠοΙαρε οὐ ποῖ, ᾿ξ ἰ5 οογίδίπ 
τῃαι ἤοςκΚϑ ἀπά πογάϑ ννεγθ ἔα ἔογ [86 58 οὗ 
ΤΠΕΙΓ τὰκ αηα νοῦ], πὰ ταὶ ΟΥἩὨ πόπὶ υἱςεϊπὶς 
ΜΌΓΟ ΟἸογοα ἴσ ββοῆςο. ὍΠΪ5 δίοπο ψουἹὰ 
βορᾶγαῖα εΐννθθη τπ6 οἰθδη ἂπὰ ὑπὸ τἰποίθδῃ. 
[{|5 ποῖ ἱπιργόρδθϊο, παῖ [Π6 ἀϊπιϊποίίοη ἐνθῃ 
οὗ 1Π6 Πάτηθ5 “ οδδη δηὰ ἀποίθδῃ " μα Ὀδρη 
ΓᾺΠῪ σι] δηθὰ ὈγῪ σμδίοπι, ἰοηρ Ὀοίοτε ἴ 
ν᾽Ὰ5 ΤΟσΟΡΪΖοα δηὰ γαιβοα ὈῪ ἴπ6 1νἀνν. 

38. Ολ,οευΐς αὐτὸ οὗ ἐδὸ αἱἷν ὁγ τουθησ} [πῖμ6 
ϑαγηδτῖδη, [Π6 ΠΧ Χ, δηὰ δ γγ. ΕΠ||5 νθῦβα γιη5, 
“ΑΠπά οὗἙὨ 411 ἴπ6 ἔονυ]β οὗ {86 αἱγ νῃοἢ τὸ 
αἰθδῃ Ὀγ βόνεηϑβ, [π6 ταὶ απ {Π6 ἔδιηδὶθ, δηά 
ΟΥ̓ Δ]}] ἔονν]ς ἢ οἢ ἀγα ποῖ οἴθδη ΟΥ̓ ἴννο, [86 
τηδὶβ ἀπά ἴδε ξειηδίθ, ἴο Κθὲρ βοθά δἱῖνε ὕροῃ 
{πε ἴϑοθ οὗ 4}1 {πε βαγίῃ." ὍΠϊ5 πιιιοὲ ἢᾶνθ 
Ὀθδη ἃ ΨΕΙΎ ἃποίοπὶ τεδάϊηρ ; αἴξ ἀρροᾶτβ 
ἴο Βᾶνξ ἅγ1561) ΠΌΤΩ ἃ ρῇοβ5. ΟΥ̓ σΟΙΠΓΠΘΠΪΔΓΥ͂ 
διανίπρ σγερὶ ἱπῖο 1Π6 ἴεχὲ, [{ ΡγΟΌΔΌΙΪΥ εἶνοα 
{πε ἴσια ϑεπβα οὗ {π6 βᾷβθαρϑ. 

4. γεὶ σευόπ ἀαγ50)] ὙΤῊΘ 120 γραῦς οπάδά 
δηά τΠ86 αὐἵῖκ ργεραγεὰ ἔοσ [88 βανίηρ οὗ ἢΐβ 
Βουβθ, Νοδῇ ἰ5 δἰϊονγθὰ γεῖ βϑούφῃ ἀδγβ πηοζα 

ἴβενϑηβ, ἴἢ6 τηαΐε δηά " Ἠδδ. “»- 
ἢΠ5 ἔδπγαϊο: δηά οὗ δοδλϑῖβ τῃλϊ χγ ποὶ τ 



70 

ὃ Οτ, σν 

ἐἰρνενομά ἀγα, ταδὶ τῆ6 ννγαΐογβ οὔ τε βοοά ννεγε 

ΘΕΝΈΕΒΙ5. ΝΠ]. 
ς Απάὰ Νοδὴ ἀϊά δοςογάϊπρ' πηῖο 1} 

τῆδι τῆς ΓΟΚῸ σοιητηδηάοά ΠίπΊ. 
6 Απαὰ Νοδὴ τὐάς 8ῖχ μυπάγεα γ68Γ8 

οἷά ψῆεη τῆς ἢοοά οὗ ννδίειβ νγὰβ πρ- 
οη ἴδε εδαγίῃ. 

η  Απὰ Νοδὴ ψεπῖ ἴῃ, ἂπά ἢ 8 
80η8, Δπ4 ἢΪ5 νυν]. δηἀ 15 80η 8᾽ ννὶν ε8 
νυ τῇ Ἀἰτα, ἰπῖο τῆς ἀγκ, θεσαυβε οὗ τῇς 
ννδῖοιϑ οἵ τε Βοοά. 

8 Οὗ οεἷεδῃ Ὀεαϑῖβ, δπᾶὰ οὗ θεδϑῖϑ 
(δῖ σγὸ ποῖ οἶδδιι, δηά οὗ ον Ἶβ8. ἀπά 
οὗ Ἔνεσυ τπϊηρ τῃδξ σγααρθῖῃ ἀροη τῆς 
οαγίἢ, 

9 ΤΠεγε ψμεηῖ ἴῃ ἴννο δηὰ ἴννο πηῖο 
ΝΝοδὴ ἴωῖο ἴῃς ἂὐκ, τῆς. τηδὶε πὰ τῆς 
ἔδηγαῖϊθ, 245 (Τοά μαδά οοπηπιαπάεά 
Νοαῆ. 

10 Απά [ἴ σαπηε ἴο ρα85 ἴδίζεσ βανεῆ 

ΡΟ ἢ δαγῇ. 
11 4 [ἢ τῆε 81χ μυπάγοατῃ γεαγ οὗ 

ἔογ φαϊμοῦῖηρ 41} βίοι ἱπῖο (6 μἷδςς οὗ 
τείιρο Ὀοΐοσε {πε Ποοά 5οἴ5 ἰῃ. 

Θ. ἠπυο ἀπά ἰαυ01] ΤῊ 5 ἀρδῖη 15. πὸ σοῃ- 
ἰγαἀϊσζίοη ἴο ν. 2. Ὅῇῆο τιιΐθ ννὰ58 {πδΐ δ] 
ΔῊΪΠπιαΐς, οἰθδὴ ΟΥ πποΐεδη, σου ]ὰ μὸ ἰπ ἵὸ 
απὰ ἴνο, τΠ4ὲ συΐο νν45 ποῖ Ὀσόκθη, Ὀὰΐ ΔΠ|- 
ὈΙ ΒΟ, Ὁγ ἴῃ6 αἀἰϊγεοϊίοη ἴῃ νοῖβο 2, ἴπαΐ οὗ 
οἴθαη δηϊπιαὶβ {ποτ ὁμουϊά 6 τοτὲ ἴθδη ἃ 
Θ1Π 516 ῬΑΙΓ, Υ1Ζ. 56Ύ ἢ ΟΥ̓́ΘΟΥΘῊ ῬΑ Γ5. 

11. 71. δὲ οἷν ῥμπάγεδερ γεαγ ὁ ΝοαΡ᾿: 
Πρ, πὶ ρὲ “σεοπαά γιοηΐρ, ἐῤο “συεμίσεηε ἀν 
οΓ ἐῤὲ νιο] ὝΠΟ χυοθίίοηβ. σοποογηΐηρ ἴΠ6 
[οῖρο γόαγ ἀγὸ σοιπρ!!ολῖοα ΕΥ̓͂ ἴῃ ὑπορί- 
ἰδίπῖγ, τ. ΨΠΟΙΠΟΥ τῃὸ γὙδΑΓ ννα5 ἴῃς οἱά οἷν ]] 
γοαγ Ὀοριπηίηρ ἢ τῆς τποητῃ ΤΊΒΩΙ πὶ 16 
δυϊυπηη, οὐ (6 ϑασγοιὶ γοᾶσγ ννῃϊςἢ ἔγοσπῃη {πῸ 
ἴππὸ οὗ ἴπς Εχοάι5 νγαϑ ἀρροϊηϊδα ἴο Ὀορίη 
ν ἀπ6 τππομῖρ ΑΌΙΡ, τπὸ Ῥάβθονεῦ τποηῖ ἢ, 
ἴῃ [6 σρπῃρ : 2. ΨΒΕΙΠοσ {π6 οΔ]ουϊδτίοη 8 
[ΠῚ ΟΥ ϑοΪΑγ. 

ΑΚ τοραγὰβ ἴ[π6 ἢγϑξ ᾳιυσοίίοη, τν 6 ΠΊΔΥ Πο- 
τὶςε {παῖ {πε γοῦγ ἀϊά ποῖ Ὀορὶπ ΠῸπι ΑΌΙΌ, υη- 
ὉΠ τΠ6 τἰπιο οὗ τπὴ6 Εχοάμ5, δηᾷ [ῃαἴ Ἔνεπη ῃσῃ 
[6 οἶν}] γϑᾶγ ννᾶ5 γεσΚοποά ἔγοιη Τ 511. Ηξηςα 
“Θ ΤῊΔΥ Ὡδίιγα! Υ σοποϊάθ, {παῖ ἴΠ6 γεϑαγ οἔ 
1)6 ΕἸοοά Ὀεραη ἢ ΤΊΒΓ, οὐ ἀδουξ 16 
δυΐϊιπιπα! Εαησίποχ. [1 50, [86 «718 ἀδγ οὗ 
[η6 βοσοπά τηοπῖδ ννοιὰ Ὀτίπς 5 ἴο [86 
τη ἀϊΘ οὗ Νονοπιθοῦ, ἴῃς Ὀεριπηϊηρ οὗ {ΠῈ 
ὙΓΙΠΌΎΥ Δηὰ ΓΑΙΏΥ σθάϑοῃ. 
ΤΠ ϑεσοηὰ Πιοβίοη 56 6ΠῚ5 δ ἢτγϑί Ξ'ρῆῖϊ 

τοβοϊνοά ὈΥ σοπιρασγίηρ [Πϊ5 νοσβα (Υ}}. 11) ἢ 
Ψἱ]. 24. ἀπὰ νὴ}. 4, ἔτοτα ψ Ποἢ σοτϊηράγίβοη ᾿ἴ 
Δρροατα ἐμαὶ ἴῃ Ποοά Ὀερᾷῃ οἡ πὸ σγῃ οὗ 
1ὴ6 Ξεσοπὰ πιοπίῃ, ἰαϑίθαὰ στφὸ ἀδύϑ, 1.6. ἥνε 
πιοπίἢ5 οὗ 20 ἀλγ5, ἀπά δὰ βυρϑι οί, 50 ἰῃδὲ 

[ν. 5---ἴσ. 

ΝοΟΔἢ 5 "Πρ. τη τῆς βεοοηά τηοητῇ. τῆς 
βονεηΐεεητῃ ἀὯγ οὗ τῆε πηοητῆ, τῆς 
ΒΔΠ6 ΟἀδΥ ννεγθ 411] (ἢ6 ἐοιιηταίη5. οὗ 
(η6 ργεαῖ ἄἀθερ Ὀζόκθεη τρ, ἀπά τῇς 
Εν ηάοννβ οὗ πεάνεη ννεγε ορεπεά, 

12 Απά τῇς γαὶπ ννᾶ8 ροὴ ἴδε 
εαγἢ ἔΟΓΥ ἀδγ5 δη4 ἔοσγίυ πὶρῃϊβ. 

13 ἴῃ ἴῃς 56] βαπιδα ἀδῪ εηπιογεὰ 
Νοδῇ, απὰ δῃεπ), δαηά ΗἩδηι, δηά 4- 
Ρἤεῖῃ, τῆς 5οη8 οὕ Νοδῇ, δηὰ Νοδὴ 5 
νυϊίς, δηά τῆς ἴῆγος νγῖνεβ οὐ ἢ18 50η8 
ψν ἢ τῆδπλ. ᾿ηἴο τῃε ἀτκ; 

14 Τῆεν, δπά ανεσυὺ Ὀεδϑῖ δίζεγ ἢΪ5 
Κίπα, δηὰ ἃ]} τῆς σδίτϊε δίτεγ τῆεὶγ Κιηά, 
Δηἀ ἜνεγΥ ογεθρίηρ [Πϊπρ τηαῖ σγθαρεῖῃ 
προὴ τε εἀγῖῃ δήεσγ ἢὶ8 Κιπά, δπά 
ΕΥΕΓΥ͂ ἔονν] αἴζοσ ἢ18 Κὶπά, Ἔνεγγ δίγά 
οὗ ἐνεσὺ ᾿ἰβογῖ. 

Ις Απὰ τπὲὺ ψεηῖ ἰπ ἀπῖο Νολῃ Ἦν 
ἴπῖο τῆς ἀγκ. ἴννο ἀπά ἴννο οἵ ἃ]} ἤεϑῃ. 
νυ Ὠογοίη ἐς τῆς Ὀγθδῖῃ οὗ [πξδ. 

(ὴ)6 ἀὐκ οοιυἱά τοϑῖ οὐ Αταγαῖ οπ [Π6 γῇ οὔ 
1ῃ6 ϑονθηῖῃ το. ὙΠυ5 16 τγῖ} οὗ (τῆς 
Βονοητῆ πιοπῖῃ ἀρρθᾶσθ ἴο βᾶνθ Ὀδθη ΕΧΑΟΙΪΥ 
ἤν τῃοηῖῃ5 οὗ {ΠΠἩῊ Ὸ ἀλΥ5 αἴζογ ἴλ6 χ21} οὗ 
[πε ϑοσοηά πηχοπίῃ. ὙΠῚ5 οι] ππὰκὸ τῃ6 
ΝΟδΟδὶς ΥΘΑΓΥ ἃ ΥϑΑῚ οὗ 160 ἀδγϑ, σογτοϑροη- 
ἴῃς ἢ} τὴς οἱά Ἐργρίδῃ γοαῦ, τ η1655 ΔΗΥ͂ 
Ἰηϊογοδίδιοη οὗ ἢνε ἀδγβ ννὰβ πιδάς τ56ὲ οἵ. 
Ὧπ ἴμ6 ῥγοϑιπηρίοη {μ4ξ [Π]5 τοσκοηίης 5 
σοποϊαϑβῖνο, [ἃ ἢδ5 Ὀθοη ἀγριιοᾷ τῆλ [πῸ δοσοιπξ 
οὗ ἴῃς ΕἸοοὰ πιυδὶ βανὸ Ὀδδη οὗ τηιςῇ ἰαΐοσ 
ἀδῖθ [ῃδη δῖοϑβϑϑ, 45 [6 [53 Όγδο 65 ΠΟΥΘΥ ἸοΑττι- 
οἀ ἴο τεοκοη ὈΥ δοΐδγ {ἰπὶς {}}} αἴοτ ἴῃς Βαδγν- 
ΙοηΙ5}} σαρίϊνιγ. [Ι{ 15 σογῖδιπ δονίενογ ἴῃαῖ 
[π6 Εξγρδπδ τἰϑοὰ ϑο]δσ ἴπὸ Ἰοπρ Ὀεΐοτο ἴῃς 
ἀαίθ οὗ ἴη6 Εχοάιβ, νἈΊΟ ἢ 15 Δησννοῦ ΠΟ Ρ ἢ 
ἴο [ἢϊ]5 αἰ Βη συγ. 
ἢ τοραγὰ τὸ {Π6 ἔουυ ἀδυϑ᾽ σϑη, ἴἴ 

566Π15 ργεῖυ σογίδιη [παῖ ἴῃ 56 οτο ἠοῖ δά ]1- 
[ἰομαὶ ἴο, μι Ρατί οἵ, ἴπὸ στὸ ἀᾶνβ οὗ {πε 
Ρτγεναίθηςο οἵ [πὸ Ποοά. ϑυρροδίηρς ἴμε δῦονδ 
ςαἰσυϊδίίοη ἴο Ὀὲ σοττεοῖ, ννὲ αν ἴῃς ὑθΎγῪ 
ΤΟΙ  Κα]6 σοϊης!ἀσηςο5 παῖ οα [πὸ σι} ἀδγΥ 
οὗ ΑΌΪΌ [Π6 ἀγῖς τεβίοαὰ ου Μουηῖ Αταγαῖ--- οἱ 
1ῃ6 χη} ἀδγ οὗ ΑὈΙΌ τῆς [ἰϑγδο! οθ. ραβοοα 
ονοτ ἴῃἢ6 Ἀρα 808---οἡ ἴδ 17,1} ἀαγ οὗ ΑὉΙΌ 
Ομηϑῖ ουὖῦ [νμοσχὰ τοϑὲ ἀραῖη ἔγοτῃ με ἀθδά. 

«ὐεγε αἰ δε ,οιπίαι οΥΚΓἹ 1δὲ σγεαὶ ἄἀδρβ 
ὀγοζεπ μρ, απ ἐδὲ «υἱπώοαυ: οΥΓ ῥεασόν ςυεγδ 
οῤεηεἢ Ιἴ Ἑοδηποῖ Ὀ6 ᾿πηαριποί, ἴπδιϊ [Π15 15 ς 
ΡΒΙΠΟΒΟρΡἢ 4] οχρίδηδίοη οὗ ἴῃς Ποοά, Τῆι 
056 οὗ ϑοεηρίυγο 15 δἰνναγθ ἴο ἄδοοθε ἴῃς 
Ῥῃθηοπίεπα οὗ παίωυγο, ποῖ ἴο ἴγαςο {Πεὶγ μ)ἃ - 
ἄδη οδυϑο5. ὙΠὲ νογάβ Πογὸ νυ ΠτΘΠ ΟΧΡΓΘΕ5 
ΟἿΪΥ ἴῃς οἴδςϊς ργοάιςσορα προ πηδῃ 5 5 565. 
ἼΔοτο νὰ5 ἃ Ποοά οἵ ννδίεγϑ. δοπι ἀρονς δηςὶ 

ἢ ον, 
»Ἱοίσηίς 

[ Ἡεὰ, 



γ. τ6-- 4] 

16 Απά {πεν τῆδξ ννεηῖ ἴῃ, ψψεηΐῖ 
ἴῃ τῆλὶο δηὰ ἔεπιδὶθ οὗ ἃ] ἤδβϑῃ. 25 (σοά 
᾿α οοπηπηληάεα ἢϊπὶ;: ἂἀπά τπε ΓῸΚΡ 
8ῃυἵ ἢϊπὶ Ἰη. 

17 Ἀπά τῆε βοοά ννὰβ ἔογίν ἀδγϑ 
Ἰροη ἴπ6 δατῃ ; ἀη4 τῃ6 ννδῖοσβ 1π- 
ογεδϑθά, δηὰ θᾶγε πρ τῆς αἵ, δπὰ ἴἴ 
γγὰ5 ΠΠπ|ὺρ Ἅδονο τῆς φαγῇ. 

18 ἀπά τ(ἢς νγδῖεγβ ργενδιϊεά, δηά 
ὙΓΌΓΟ ἸΠΟΓεΔβ ἃ ργεδῖγΥ ἀροη τῆς εδγῃ ; 
ἈΠ τῇε δκ ννεηῖ ὑρὸπ τῆς ἴαηςς οὗ 
ἴῆε νϑγδίειβ. 

Ι90 Απά τῆς. ννδῖεγβ ργενδιἰεά οχ- 
(ΕΘ ΠρῚΥ ὕροη τῃς φαστῇ ; απ 81] τῇ8 
ἀισῃ Ἀ}}15. τῆας τὐέγέ ἀπάδγ τῆς ννῃοΐΪς 
βεάνοῃ, ἡΕΓῈ σονεγοά, 

20 ΕἸβεεπ σαῖς ἀρνγαγὰ ἀϊά τῆς 
ΜΔΓΕΓΒ ΡΓΟΥΔ]; πὰ τῆς τηοιηϊδί 8 
ΜΈΓΕ ΠΟΥΕΓΟΩ, 

ἐδῖν ΩἹ ὁΔηὰ 411 βεβἢ ἀϊεά τῆαϊ πιον εὰ 
ὕροη τῆς εαστῖῃ. Ὀοῖῃ οὗ ἔον)], δπά οἵ 
ολττ]ε, Δηά οὗ θεδβῖ, ἀπ οἵ ἐνεῖγ Ἴγεερ- 
ἱπρ τπΐηρ τῃδτ σγεερεῖῃ ἀροη τῆς δαγίῃ, 
Δ ὄνον ΠΊΔΠ: 

ἙΟΕΝΕ515. ΜΠ] ΝΠ]. 

{Π6 ογεθρίηρ τηϊηρβ5, δηά {πε Ψ] οὗ 
τῆς ἤδάνβη; δηά {ΠῈγ νγεγὲ ἀσβιγογεά 
ἔτοιῃ ἴῆ6 ρα : διά “Νοδὴ οἡΪγ γε- « Μιεά το, 

πηδὶηθ 4 σίϊυδ, ἀπὰ Τῆ6Υ τῆδῖ τὐεγε νγ ἢ τορος, ᾿ 
ἢϊπὶ πῃ ἴῃς δίκ. ᾿ 

24 Αῃηάὰ τῃε ννδῖεγβ ργεὲνδ]εά ἀροη 
τῆς δαγἢ δὴ πυπάγεα δηά ΠΥ ἀλγ5. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΥνΠ[|ι. 
1 7 ἀφ τυαΐόγς σρστύαρο. 4. 776 αγὰῷ γορίἦ ο᾽ 

“γεγαί, 7 7 ενατν απο ἐἠσ ἄρτι 15. Δοα, 
ὀείπν ον μαρηαάραά, 18 σου μογέλ οὗ ἐδτ αν. 
20 47ὲ ὀμζέοέλ απ αὐία», απ οΤεγί σφασγίβε, 
“1 τυλιίοἦ Οσώ σερρῥίοέλ, αγια 2γο οί 19 “756 
2} ἐαγίδ πὸ ψιογέ, 

ΝῺ) (4 τεπχεθεγοά Νοδῇ, δά 
ΘνΘΓΥ ᾿ἰνίηρ τῆϊηρ, Δηα 411 τῆς 

σφίυ]ε τὶ τὐας νντἢ Ὠϊπὶ ἴῃ τῆς δῖ: 
Δηὰ (σοά πιλάε ἃ ννἱπά ἴο ρᾶ55 ονθῦ 
ἴῃ δαγίῃ, δηά τῇς νναΐεγβ δβϑδννᾶσεά ; 

2 ΤΠε ἰουηίδιη8. αἷἶθοὸ οὗ τε. ἄἀδερ 
ἀηῃά τῆς ψίηάοννθ οὔ ἤεάνεη ὑνεγα 
βίορρεά, «πὰ τῆε ταῖὶη ἔτοπὶ ἤοανθῃ 
ννᾺ5 ΓΟϑΙΓδιποά , 

2. Απά τ} ννδῖειβ γεϊυγηθά ἔτοιὴ οἵ 
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Δηα αἴτεγ τῆς  Ηεδ. 
[πη ροῦηδ, 
αραἶ γὸ- 
ΖΜ »Ή179. 

τῆς δαπῇ Ἐρηη πο ἢ 
εηά οὐ τῇε ἢυπάγοα δηά ΠΗ͂Υ ἀδγϑ5 
(Π6 ννδῖογβὲΈ ννεγὸ δραϊϑρά. 

τὸ ῷ 22 ΑΙ] ἴῃ γγβοβα ποβίγ]β τας ἢτῆε 
σὰς Ὀγθαῖῃ οὗ 6. οὗἁἨ 411 τῃδῖ τᾶς ἴῃ τῆς 
ἀν ἰσπά, ἀϊεά, 

22 Αηά δἜνεῖγ Πνὶηρ βιιδβίδηςε ν7ᾶϑ8 
ἀκοιτογεά νυ ϊς ἢ νγᾶ5 ὑροη τῆς ἔᾳςε οὗ 
ἴῆς στοιπά, Ῥοιἢ πηδῃ, ἀπά σδει]θ, δηὰ 

4 Απάτἢε δχκ γεβῖεά ἴῃ τπ6 βενθῆτῃ 
τηοηῖῆ, οἡ [6 δενεηζδεηῖῃ ἄΔΥ οὗ (ῃς 
τῃοπηῖῆ, ὑροπ ἴῃ6 πηοιιηΐαϊη8 οὗ Αταὰ- 
Γαῖ. 

ποηὶ δεποαῖῃ, ΤῊΡ οἰου5 ρουγοά ἀοννη σταίη, 
ἃη [86 5025 Δ Υἵνοτβ ϑνγθ! οά δηὰ Ὀαγϑῖ {ΠοΙ͂Γ 
ἰουπάλτίος : 50 1παἴ ἴο οπθ ψῆῸ τ τπεβϑοά ἴξ 
ἵἴ ϑεηθὰ 85 πο Ρἢ “ὁ 1Π6 ἔοιιηϊαῖὶπβ οὗ {ΠῈ 
ἐτέλὶ ἀθδρ νογὸ Ὀγόκοπ ὑρ, ἀπά ἴῃ6 νυἱπάου5 
οἱ βεάνεῃ 'τόσε ορεποά." 

10. ἀπά εὐ ΤΟΚΡ σὐμὲ ῥίνι 1] ΒΥ ϑοτὴξ 
ΓΟ ΦΘΠ[14] ΟΥ βιιρογηδίιγαὶ ἈρΌΠΟΥ ἴΠ6 ἄοοῦ 
ΘΕ δὲ τι, ψ Ἡἰςἢ σου]ὰ ποῖ μᾶνε θθθη βεουγεά 
ΜΠ ῬΠΟἢ οὐ δαταθη ΒΥ ΝΟδῃ, ννα5 βδοουγοὰ 
ἐπὶ τηδάρ νγαίογ- ΡΠ. 

11, 18,19. ἴῃ {πόθο νεῦβος ἴῃ6 τεχιθηξ 
τρεϊΠοη οὗ [86 βαπιθ ᾿πουρῆϊ ἴῃ αἰπιοσὲ ἴΠ6 
6 ΒΌΓας ἢδ5 Ὀδοη διιρροβοά ὈΥ Αϑβίγιις δπὰ 
ἰδεῖς ἴοὸ εὐἱάθπος 1ἴπ6ὸ ννοσκ οὗ ἀϊβεγεηΐ 

Κερεϊοη, Πουνενυεσ, ἰ5. τπιπίνοσβαὶ ἴῃ 
ἃ ΘΠ ]6 βἰαίθ οὗ ϑοςὶθῖυ, ὑνμέσονοῦ βσοδῖ 
ΚΙκΠ ΣΙ οὗ ἐχργεββϑίοῃ ἰ5 δἰπιθὰ δῖ. Ἐνϑη [πῃ 
ὅϊε εθγενν συςἢ τεροιτίοη ἰ5 ἕαπα ]ἶασ, Ὀὰς ἴῃ 
ὯΠῚ Ἠεῦγονν ᾿ἴ πιοεῖβ υ5 δΐ ΘυΕΓῪ ἴση. 

20. Ρύβειπ εμδὶ!ς ἐραυσγαΠ] ἰ. Φ. ἔτοτῃ ᾿ς 
0 18 ἐξεῖ; ἃ ἀδρίῃ. ἀρραγεπῦγ ἀθονθ [86 
ἘΡ  δοιτης πιουη αΐηβ, ροσῆαρα ἀδρτοβθοὰ ὈΥ 
(Οηνυἰξίοη, ΟΥ ΟἸΒοΥνν 55. 866. ποΐθ οἡ [ἢ6 
θόρε δὲ ἔπ ἐπὰ οἵ ἴὴς εἰφβίῃ σΠδρίοσ, 

Ομαάρ, ΝΠἼΠΙ. 1. Οοά γεριεμιδεγεά Μοα] 
Α5 ἴἴ 5 βαιἃ, 1 84Πὶ. χυ. σὰ, “1 σγοροπίθιῃ 
Με [δαῖ 1 Βαᾶνὲ διοϊηῖοα 54] ἴο 6 Κὶπε," 
1.5. 1 ᾶνα ἀθογοθὰ ἴο ρῃϊ δηοίθοῦ ἴῃ ἢ]5 
Ρίᾳοθ, πὰ δῦονε (ΟῸθῃ. νἱ. 72), “1 τορϑηΐοιῃ 
Νίο {παῖ 1 πᾶνε πιδάδ πιδῃ,᾽ 2.2. 1 ἤανθ ἐσίοτα 
Τιϊποαὰ ἴο ἀσϑίτγου πηὰῃ; 50 ἤοῖδ “ὙΠ [τὰ 
ΤοΠλε Ὀεγεαὰ Νοδἢ" εἰοὲ5 ποῖ ροϊηΐ ἴο ἃ ρτγὸ- 
νἱοὶ 5 ἔουρεῖ ι] πεὲβθ, θὰ: το Οσοά δ κγϑαῖ τηογοΥ 
τονναγα5 ἢπὶ ( Ββοοάογτοῖ). 

2. Τρε ϑροιπίαίηα, ἄς. ὍΤΠς οἱοιιά5. ννοτὸ 
ἀϊἰβρεγοθά Ὁ 4 ψηπα, [Π6 νυλῖογθ ΠῸ ἸΌΠΡΟΥ 
᾿πογοαϑοά, δηᾷ ἴῃς εἴδεϊ ννα5, 45 {ποι ρἢ, δἔτοῦ 
1π6 ΤΟΓΓΥ ἀδγϑ οὗ γαϊῃ δπὰ βοοά, τς ἔοιῃ- 
ἴΔ1η5 ΟΥ̓ ΤΠ6 ἀθὸρ δηά {6 νυϊπάοννβ οὗ ποαύθη 
ννογα οἸ]οϑεά. 

4. “γαγα] Τῆς ὈΕ ΘΕ τῃδς [15 5. {Π6 
ΤῊΟΠΠΊΔΙΠ-ΥΔΠρΡ 6 ποὺν σου η]ν σα θὰ Μοιιηῖ 
Αταγδῖ, {πὸ διρῃοβϑα ῥοαὶ οὗ νυ ἢ σιϑθοθ ΠΟΑΥΪΥ 
17. οοο ἕδος δἀῦονθ [ἢδ Ἰενϑὶ οὗ (ἢ6 568, γοβῖϑ Οῇ 
ἃ ΝΟΥΥ πιηςεγίδιηῃ ἑοιυπάδτίοη. Εδγὺ το Ὲ ρΙῸ- 
Ὀά0]6 5 ἴη6 ορίπίοη ταὶ Αταγαῖ ννὰ8 (ἢς 
Δποοπί παῖηθ οἵ ΑἸπηῃϑηὶᾷ {561 οὐ, γαῖμου, οἴ 
186 δοιῖπογη ρογίοη οὗ Αὐπιοηῖα. ὙΠδ ΠΑΠῚΘ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΠΟΙ, απὰ ἴῃ 2 ΚΙΠΡΒ ΧΙΧ. 27) [5. 
ΧΧΧΥΙ. 48, ΠΟΙ 1ἴ 5 πιεπτιοηθα 85 ἴῃς Ρίδοῦ 



ΟΕΝΈΕΘ15. ΝΠΠΙ. 

8 Αἴβθο Βα βεηῖ ἔουτῆ ἃ ἄονε 

[ν. 5---το. 72 

1 Ἠεδ. ς Απά {πε νναῖεγβ ᾿ἰἀδογεδβεά σοη- 
ζούηᾳ ἀπά ΤΙΠΌΔΙΠΥ ἀ 011} τῃ6 τδητῇ τλοητῃ: ἴῃ τηἢ6 ἔοσχ Ὠΐπι, ἴο 866 ἰξ τῇς. ννδῖθσβ νγεῦα 
ἐσέαν τρητῃ πιοπίδ, ὁπ τῆς ἢγβθε ἀαγ οἵ ἴα δραῖςά ἔτοπιὶ οἱ τὲ ἴμοε οἔ τῆς 

᾿ τποπῖῆ, νοῦ τε ἴορϑ οὗ τῆς τηοιιηῖαῖὶπ8 ρτουπά; 
866ῃ. 9 Βυῖ τῆε ἀονε ἰουιπά πο τεβῖ ἔου 

6 ἢ Απά [ἴ σδηπιε ἴο ρ4885 δῖ ἴῆε. επὰ τς οἷς οὗ ἢεσγ ἔοοῖ, δηά 5118 γετιυγηθά 
οὗ [ΟγὙ ἀδγ8, ἴηι Νολῇ ορεηθά [ἢ6 αὑπῖο Ὠΐπη ἰηῖο τε ἀγί, ἔοσγ ἴῃς ννδίεγβ 
νἱηάονν οὗ ἴπεὸὶ αὐκ νυν δϊοῆ πῈ πδά τυθγὸ οἡ τῆς ίᾷςς οὗ τῆς ψῇοϊς δαγίῇ: 
τδάε: Πεη ἢδ ρυΐζ ἰοστῇ ἢ]5 απ, δηα τοοῖκ 

7 Αμπὰά δε 8επῖ ἰοσγιῇ ἃ γάνοη, νγῆϊς ἢ ἢοτ, δηά ἴρυ !ςοὰ με ἴῃ ἀπῖο ἢϊπιὶ ἰηῖο " Ηεδ. 
Υ Ηςρ. : εαπτεσειΐ ἅδϑ 
ἰη σοί ἍΘηϊ ἔογίῃ ᾿ἴο Δη4 ἔτος απ1}] [η6 ννδῖειβ (ἢ δἵζκ. ἐσ φοννιδ. 
ββφα ΟΑ τνεῖα ἀγα ὑρ ἔτοπι ΟΑ τῆε εδτῃ. ΙΟ Απά' Πα βἴαγεά γεῖ οἵπεγ βενθη 

ἴο νν»ῃϊοἢ ἴΠ6 5οπβ οὗ ϑοηηδομοῦρ Ποά, αἴτοῦ 
186 τηυγάεσ οὐὁἨὨἁ ὡἰμεὶγ ἔῖμοσ. δοσι οὗ τῆς 
δηοίθηῖϊ 55. τεπάοσ ἴπῸὸ ννογά ὉΥῚ ““2»»ιεπία 
(Αᾳ., ϑυτηπι., Τποοά., Ψ ]Ρ., ἀπά ἴῃ ΚΙπρϑ 
Δ ϑαιδῇ τη 1,ΧΧ., τπουρῇ ἴῃ. θη. τΠ6 
ΠΧ, Ἰρανα τ υηίγαηϑίαϊθ). Τῆς Τ ΑΥριΠῚ5 
γΟΠάογ Καγάν οὐ Καγάοῃ, ὑγοῦδὈ]Υ τηραηίηρ 
Κυγάϊπίδη, οΥἿἮΎ ἴΠ6 Οοϊάγαδαη πιοιιηίδ!η5, 
Ἄν ἢ ἢ ταῃ ἴο ἴΠ6 δου οὗ Ατπιοηΐδ, αἰνιάϊης 
1 νά ]ον οὗ [6 ΤΊρτι5 τού [τὰπ, Οἡ, ΟΥ̓ 
ΠΡΑΓ ἴο ΜΓ πιοιπηΐαϊηβ, ἰῃ ἢ6 ΟΠΒαϊάσ δῇ 
ἰγαάητοη οὗ ἴΠε6 [ευ στε ργοϑοσνοὰ Ὀγ Βεσο- 
5115, Χἰϑυτῆγιι5 15 βαϊὰ τὸ ἢανο ἰαπἀθά, Το ΓοῚδ 
(οὐ 1541.᾿ ΧΧΧΡ.) [6115 τι5, ἴῃατ “" Ατατγαῖ 5 ἃ 
ΟΒαπηραῖρη. σοι ΠΥ ΟΥ̓ Ἰποτο Ὁ] 6. ΓοΥ ἘΠ, 
δἰυδτοά τῇ Αὐτήθηϊᾶ, δ ἴπ6 ὕα5ὸ οὗ ΔΙουηῖ 
Ταιγιι5, τγοιρὴ ΜΙ ἤοννα 186 Τἱνογ 
Ασάχοϑ. ἢ ΔΙοσύ5, Αὐσῃθισθορ οὗ ΟΠ όγοης, Α.Ὁ. 
αὔο, τῃ6 ἔδιποιιβ Ὠισϊογίδη οὗ Αττηθηϊα, αἶϑο 
(0115 ὺ5 τῆαῖ Αγαγαΐ ννᾶ5 ἃ τορίοη, ποῖ ἃ Ποῖ - 
ἰαϊη. Α ΔΙωομπαπιπιοάδλη γαάιτοη ἢλ5 πὸ ἀοιδῖ 
Ραοορα {πὸ δ[6. οὗ 106 αὐ γοϑίηρ οὐ ἴΠ6 
ἴον» οὗ τὰς πίρῆθε πάρε οὗ (Π6 πιοιιηϊαίη, 
ΟΠ] ἀπο ΟΠ ΕΥ ΜΊαςῖ5, ὈΥ [6 Ῥεγβίδηϑ (Ὸἢ 
Νολῃ; δηά {Π15 ἢα5. Ὀορη τπουρῃξ ἴο σοττο- 
Ἑροη δ ὙΠ Δ Βαῖ 15. τοϊαιεὰ ΌΥ ΝΊςοΪαι5. οὗ 
}λατλλβοιϑ, [παῖ {Π6Γ6 ννὰϑ ἃ τποιϊηΐδιη ἴῃ τα 
ΓΟ αἰ] 24115, ἴὸ υΒ] ἢ ρόορὶς σϑοδρο 
1. {πὸ σόποια] λό, ἀπ οἱ Μ ΠΙΟΝ ἃ ν550] 
Β.ΓΏΉΟΚς ρατῖ. Οὗ ΠΏ ἢ Ἰοπρ τομδιηο ([ὁ- 
ῬυΡἢ. ΚΑ πτ. 1.4). ΑἥἸΔ (15, Βοννόνοῦ, 15 ΒοπΊθ- 
νΠλῖ νάρο,, Δ ο ὁΔῃ ΟἿΪΥ 54. ΜΊΓΙ σογλι ΠΥ 
{παϊ, 50 ἰομς ὅ5 1πὸ τπῖὸ νι Βοη {πὸ ΕΧ Χ, Κ' δ, 
ντὰ5 πιαάο, Αὐσγσαγαῖ ννὰβ ΒοΠονοᾷ τὸ σογτεσροηά 
ΜΠ ἢ, ΟΥ̓ ἴὸ σοποίτιϊο 4 ρα οὗ Αππποηίᾷ. 
Δ ογοονοῦ, ρΌποΥΑὶ ὈΟΠΟΕ μα5. ροϊητοὰ ἴοὸ (ῃς 
παῖε δου μου ΟΥὮἨ Αὐπισηῖα 45. ἴθ οὐ σῖηαὶ 
ἀλλο Ππβαερίαοο οὗὨ τὴς. ἔχϑὶ ἔλίμοῦθ οὗ τηδη- 
Κιηά. 

Υεξ τῆς οἰαϊπις, ποῖ Οὐ οὗ (ῃ6 ςοηῖγαὶ 
τηοιηΐδίη ρεακ, τς ὄνθη Οὗ ΔΩΥ ροχγίίοη οὗ 
Αὐηθηΐᾷ, ἴο ὕβ τῆς οἴο οἵ Νοδἢ 5 ἰαπάϊηρ- 
Ρίαςθ, παν Ὀθοη ἀϊδριιζοα ΌΥ πιᾶηγ. [ἢ Οεη. 
ΧΙ, 2 ἴῆ6 πηϊργλξίοη οὔ τῆς δοὴ8 οὗ Νοδῇ ἴο- 
ννΑγάβ ΘΠΊΠΑΓ 15 βαιά ἴο 6. “ἔτοπι ἴῃς Εα5ῖ." 
1 50, 1 σοι] ποῖ αν Ὀδοη ἔγοτη Αὐπιθηϊᾷ. 
[τ 15, ποννονουῦ, πιοϑῖ ργοῦαθ]θο παῖ {6 τιρῃΐ 
τοηάογίηρ 5ῃου !ὰ Ὀς, 45 τη Οοη. |1. 8, ΧΙ ΣΙ, 
Ὡοῖ ““ἔτοπὶ ἴῃ6 Εαϑὶ" Ὀυϊ “' οαϑινναγά," δηά 

ΒΌΓΠΝ 5 ἴΠ6 τηαγρίπαὶ σοηάογίηρ οὗ 6 ΑΟΥ. 
ψΉΪσἢ τπουρ ποῖ σιρροτῖοά Ὀγ τΠ6 85. [5 
δοςογάδης ΨΠ ΟΠ Ηςδγονν Ἰάϊοπις (566 
ΟὐιαγτΥ, “Οεη.᾽ Ρ. 397). Αποίμογ οδ]οςζίοη ἴο 
Απηρηΐᾷ 15 ἔουπὰ ἰἢ ἴῃ δἰαϊοπιοπὶ οὐ δῖγαθο 
(ΠΡ. ΧΙ. Ρ. ς27), ἴλας τῃε νίηθ ἄοθβ ποῖ στονν 
{ποῦ (ορ. Οϑῃ. ἰχ. 2ο). Ασοογάϊηρ}] Ηδτ- 
ἀουΐη σοηϊεηἦθ ἴα Αγαγαῖ σουϊά ποῖ πᾶνα 
Ὀδοη ἴῃ Αὐπιθηΐα, δι 15 ἴο Ὀ6 βουρῆξ ἔοσ ἴπ 
16 Νογίῃ οὗ Ῥαϊδβίϊηθ, ννῆοτο ἃ Ὀθογάθιθ οἡ " 
ΑΔΓΠΙθΔημ5 δηὰ ϑυτία (6 δίτα Ῥαγδά. θστοβ.ἢ 
ἴῃ ἔσγδηψιι, Βάϊτ, ΡΊη. Ναῖ. Ηἰπι. Τοπι. χ. 
ΡΡ. 2:9, 260). Υεῖ [86 τοίοοοὸ ἄγ 5δἰὰ ἰο 
ἢανὸ ΤΟ πὰ οἷά νυῖπϑ 'ἴπ Αὐτηθηᾷ (Χ θη. ΑπδὈ.; 
4. 4, 9); Ἀπ ν᾽η)05 δ΄δ βαιά αἵ {115 ἀδὺ ἴο 
ΒιῸΜ τη τπς μιρ] ἰαπὰθ οὗ Αὐτηθηΐα, αἵ ἃ ἶοθνοὶ 
οἴ φοοο ἔξεϊ αῦονς ἴῃ 504. (δε ἈΠῖου, φιοϊοὰ 
Ὀν Κιηοδοῖ, οὐ οἢ, ΙΧ. 20.) Νοη Βορῖςπ, 
ἀριηρ ποπιὶ σση. χὶ. 2 (Πα Ατατγαῖ Αγ οαϑῖ- 
αν οἵ δῃιπαγ, ἸἀομΕ Πο5. 1 ἢ Αὐγαναγία, 
τη βασγοὶ ἰαπά ἴὸ ἴπὸ Νουῖῃ οὗ [η{|4, ἴο 
ΜΉΝ ἴῃ Ηἰπάοο ἐγαάιτίοηῃ. ρΡοϊπῖ5. ὍΤῈ6 
απια!αη 5. μἰλοῦθ ἢ ἴῃ τῆς [5ἰαηὰ οὗ 
(ογίοη. ὙΠΟ οἷ δι ἢ 4 4ιιοδῖιοι) σοῦ - 
[απ 15 ᾿πηρ 56.016, πὸ αὐριιπλοηὶβ ἰῇ ἕανουγ 
οἵ Αὐπηθηλι ἃ’ νΟΥΥ 5 ΓΟῺΡ. 

6. ἐῤὲ «υἱιάοςυ] ΟΥ̓ οῤύπίησ, ἔτοτῃ 4 σϑγδ 
ΠΛΟΔΠΙΠΡ 9 ῥεηγογαϊς ΟΥ̓ ορῥεπ. Ὑ15 15. ΄υϊῖὸ 
ἃ ἀΠϊονοης χνογά τοι {παΐ τἰϑοά ν]. τό. ΤΠ5 
ΑΟΥ μου] σιιρροθὶ ἴπὸ Ἰάσδα, ἔπαῖ ΝΟΔὴ ννᾶ5 
σοιηπιδηἀος (νι. 16) ἴο πιᾶκὸ ἃ νυἱπάον,, δηὰ 
πα πὸ ἢο ὁροηοά παῖ Μιηάον ; ΠΟΓΘΔ5 
116 ΟΥΤΣΊΠΔ] Ἔχ ριοσϑος τἴη0 ἕαςς, (παῖ ΝΟΔῊ νυ 45 
σοπιηλι οι ἴὼ πλᾶκὸ ἃ πον σσοῦγθο, ΟΥ̓ 
᾿ελτ ϑυβίοιῃ, αηὰ παῖ πὸνν ἢὸ ὀροη5 [ἢ νη 5 
ἄοιν, οὐ οἀξοιηθης, ἴῃ τὶς ἀκ, ν δι 6 μὰ 
πιλάθ οἡ Ριιγροβὸ ἴο ρθη. 

7. αὐοπὶ γι ἰοὸ απ 7,0 Ι1ἴ [45 Ὀξδη 
δι ρροβοα τηαῖ [ΠΟΥ ννογὸ σάιοδβθ5 οὗ τήθη δηά 
Ὀοαϑῖβ Ποσίιηρ οὐ {Π6 νναἴοτϑ, [δι πὶ ἘΠοτὴ 
[86 τάνοη ἔοιπαὰ ἃ ρίαος ἴο ᾿᾿νπὲ ὑροῃ, δπὰ 
αἶδξο ἕοοά; «δηὰ ἤδπος, {ποιρὴ ἴτ τοϊταγηρὰ 
ἔτοπὶ ἴἰπ|ὸ ἴο τἰπὶδὸ ἀηὰ τόϑιοὰ οἡ ἴδ δύκ, τὶ 
ΠΟΥ͂ΕΓ ἀραὶ ϑουραΐ δὴ ἐπίταπος ἴηἴο 1ἴ. 

8. α ἀου:] Νολῇ, Πηάϊπρ πὸ 5ιδιςϊεηῖϊ 
᾿πἰσαίίοη ἔγοιῃ {π6 γάνθη, ΠΟ δοπάβ ἕοστι ἢ 
{πὸ ἄονε, 4 δϊγὰ νΥΠῖοἢ γοβῖβ ΟἹ οὔ Αἱ 
Ῥίαςοϑβ διιὰ δθ 5 ΟὨΪΥ οἡ μεδίη. 



Υ. 11- 20. 

ἄλγε; Δἀπη4 ἀραϊη ἢθ β8θπῖ ἔογῃ τῇθ 
ἄονε οὐυἱ οἵ τῆς ῖκ; 

1 Απά τὴς ἄονε σαπὶδ ἴῃ ἴο ἢϊΠὶ 
ἴῃ τῇ Ἔνεπίηρ ; δηά. Ϊος πῃ ΠῈΓ τηουτῆ 
τας ἅῃ οἶἰνε ἰελῇ ρίυςκι οἵ: 50 Νόδὴ 
Κπὸν ται τῆς ννδῖοιβ νγεγθ δραῖθά 
ἔοηι οἵ τῇς εαγτῇ. 

12 ἀπά ἢς βἴαγεά γεῖ οἴμεγ ϑενθη 
ἄλγε; ἀπά 5εηξ ἔοσῖῃ τῆς ἄονε; ψνῃ σῇ 
τεϊυγηεά ποῖ ἀσΑΙη ἀπο ἢ] πὶ ΔΠΥ ΠΊΟΓΘ, 
14 Απά τ ςπι6 ἴο ρᾳ58 ἴπ τῃ8 

δχ Ὠυπάτο ἢ δηά ἤγϑῖ γεδγ, ἴῃ ἴδ 
ἤπι συμ, τῆς ἄγϑε ἀσγ οὗ τῆς πιοητῇ, 
ἴδ τγαΐεγα υνεγε ἀγεά ὑρ ἔτοπι ΟἹ τἢε 
ἐΔΠῆ : ληὰ ΝΝοδῆ τειηονθα τῃ6 σονεγ- 
ἰπσ οἔ τῆς Ατίκ, δη4 Ἰοοκεά, απά, θε- 
οϊ 4, τῆς ᾷες οὗ τῆς ργουπα νγα8 ἀἴγ. 

14 Απά τὼ τῆς βεοοηά πιοηῖῆ, οὐ 
{πε ϑονεῃ δηά τυγαπίθῖῃ ἄγ οὗ [δε 
ποηῖῃ, ψγὯ5 ἴῆε εαγτὴ ἀγὶθά. 

Ις 1 Απὰ (ὡὥὡὥοὰ βρᾳκε υπῖο Νοδῇ, 
ἐγ ησ, 

11. 4π οἷυε α,7 ἢ ὙπΠεορῆγ. " Ηἰϑί. 
ῬΙληῖ.1,. 1ν. ς. 8. 4πά Ρ]ηΥ, " Ηἰδι. Ναι.᾽ 1. 
ΧΠ]. Ο, 2ς, ἅγ6 αἴθ δ5 ϑδαγίηρ ἴῃδϊ ἴῃ οἷϊνς 
ΕΤΕΝ ὑπάογ τνδῖοσ ἴθ ἴῃς Ἀοὰ ὅ68, ἀπά ὕοτο 
ἱκπτίεα ἴβοτο, ΑΥ ΒεΊμοσ [ἢ15 θὲ 50 οὐ ποῖ, ἴξ 
Ϊ5 ργοῦαθϊα παῖ (6 ΟἸΐνὸ ΤΑΥ ᾿ΐνθ ποτα 
ἰκα ΠΥ ὑπάογ ἃ Ποοά {Πδπ τπηοςὲ οἴμοι ἴγθοβ. 
[Ὁ 5. ἐπιίποπιΥ Παγάγ, δά ἱἱ! στον ἰπ ἃ 
[ατουγα ]Ὲ 501} υυ που σᾶγα οὐ σατο, ὙΠῸ 
[ΟΠονΊην ἀπο :Πυϑιγαῖϊεβ [Π6 οχιγδον Ἰ ΠΑΥῪ 
ῬΟεῖ5 οἱ δάλρίδιοη ἴο αἰγουπηβίδηοθθ ρο5- 
β65561 ΟΥ ΞοπὶῈ ρ]απῖθ. “ἼΠῈ ἐοιτηδίίοη οὗ 
ΞρΓουῖς ρῖνοα {πὸ ρίδπε [ἢ6 πχδᾶῃϑ οὗ αἴίοῃ- 
ἴῃ ἸΘΙΓ τὸ {π6 τηοϑὲ νατγίθαά Ἴοπάϊιοηβ, οὗ 
Ρετβισιηρ (ἰΒγουσ ἢ Ροτοάβ οὗ σοπεϊπιοαά οοἰὰ 
Δηὰ μεαῖ, ἀλὴρ οὐ ἀγοιῆῖ, δοσογάϊης 85 ἴπὲ 
Εἰππαῖο παγ ργοάαςε, ἀηὰ συλγάϊηρ αραϊηϑῖ 
ἀμί ἢ ἴῃ 41} σῆϑος οὗ ἐτιιβίγαϊθα βοθ  -ἀθνοῖορ- 
τηρηϊ, ον ννς Τῆυ5 Ζιίογοία ἰαεεγς, ΜΌΙΓΗ 
ΠΟΤΕ ον Ὸῖ5 ὑπ 6 Γ νυ δου, πιαϊπίδίηβ ἀπ ἴῃ - 
(ΤΕλϑε5. 56} ὈγΥ ἰαΐοταὶ ΤᾺΠΠΕΙΒ, γθαγ ΔΕΟΓ 
γέ, δὲ τ1π6 Ὀοϊζοπὶ οὗ Τ᾿ ς αΚε65 οὗ 186 Βίδςκ 
Ῥογεβῖ, ἀπὰ ΠΥ σοπΊεβ ἰηΐο Ποντοῦ Πθη {86 
ΜαΐεΓ τείγολῖθ 'ῇΏ ἴΠ6 αἀτιοϑῖ γοδγβ, ὙΠΙΟἢ 
ΞΟΔΓΟΕΪΥ ΟσσῸΓ Οἴζοποῦ {πη οποὸ ἴῃ θη ἢ" (Α. 
Βγάυη, "Ἀοὐυνεπεβοθηςε ἴῃ Ναῖαγο, Ρ. 41) 42, 
Ἀλν δοςὶεῖγ). ὙΠῸ οἷϊνα (ΟἹθα Επγορθα) ἰβ 
ξΕΠΟΤΑΙν ἃ ρίδηξ οὗ τπὸ ΜΙ Αι τοιταπολι: ΟΥΠΟΥ 
ϑρθοε5 ΟΟσΓ δὲ 1Π6 (ἀρὸ οἵ Οοοά Ἡορο, 
ἴδε Ηἰπιδίαγα τηουηῖδῖπϑ, ἀπ οἴβοννῃογο. 

2͵κοὰ! ο] ταῖβου, 25 Ψ ]ρ., 7. 68}. 

80. δἴχγγ εἰκαπ δεασ: ἡ ῬυοθδΌΪ ποῖ 
ΕΡΕΓΥ δεαςὶ ΠΟ τνᾶ5 δἴογνναγάβ. ροστητοα 
ἴο {με Ἰογδοίἴος ἔογ ἔοοϊ, Ὀυϊ ἴΠο56 ψ Ὡς ἢ 
ῬΈΓΡ ἐβιδοιηθὰ οἰθᾶπ ἔργ ϑδοτιῆσθ; νῖΖ. ΟΧΘΠ, 
δθδερ ἃπὰ ρολίς, ἄονεβ ἀπά ρίξεοῃβδ. ϑοπὴδ 

ΘΟΕΝΈΕΘ15. ΝΠ]. 

16 ὅο ἔογιῃ οὗ της αγκ, τδοιι, δηά 
τῆγ νψές, δά (ΠΥ 850η5. Δπἃ [ΠΥ 58οηβ᾽ 
νγνῈ 5 νν ἢ τῆεα. 

17 Βηίϊηρ ἔοσἢ ἢ τῃδς ὄνοῦ 
Πνὶπρ τῆΐηρ τπαῖ ἐς ἢ τῆςς, οὗ 81} ̓ 
ἤε5ῃ, δοιἢ οἵ ἔον], δπα οἵ σάτα, ἀπά 
οὗ δνεγὺ Ἵσγεερίηρ τΠίηρ τῆας στοοροῖῃ 
ρου τἴῆε βγῆ; τῆς {ΠῈῪ πιᾶγ δγοεά 
ΔΡυΠαἀδητΥ ἴῃ ἴῃ6 δαγῖῃ, ἂδηἀ ὃ6 
ἔτεα, ἃπἀ ταυ ΠΡ] ΥῚ ὑροὸη δε 
οασίῆ. 

18 Απά Νοαδὴ ψεης ἔοσζῃ, απὰ ἢ!5 
80η5, Δηἀ ἢ]5 νν»]ξε. ἀπα ἢ5 5οη5᾽ ψγῖν 65 
ννιτῇ Ὠϊπι: 

10 νοῦν δεαβδῖ, δνεσΥ σγεερίηρ 
{Πηρ, ἀπά ὄνεσυ ίον], σμά ννῃαῖβο- 7 

Εν γ σγεεροῖῃ ὕροη τῆς δαγῖῃ, αἴζοῦ 
{πεῖν ΓΚιηά5, 
ατκ. 

20  Απα Νοδὴ διυιάεά δὴ δίζαγ 
πηῖο τῆς ΓΟΚΌ; δηὰ ἴοοκ οὗ ἕνεγγΥ 
οἰδδῃ θεαβῖ, ἀπά οὐ δνεσγ οἰεδη ἔον)], 

οὗ ἴπε (σοστήδη σοπλπιοηϊδίουβ 566 ἴῃ {ῃ6 26- 
σουπὲ οὗ (Π158 σδογ ἔσθ ἃ ἰδίθ ἱπιογροϊαίςίοῃ, 
ἀεπνεὰ τοηὶ [6 Μίοβαϊς οὐ ]Ἁ θυ σα] συσίοπιβ 
οὗ βασγιῆσο. [6] 250 ἢ ξι5Ε}Υ οὔδογνοα τ(ῃδῖ 
ἴῃ πιοσὲ οὔ ἴπ6 τραοηβ οὗ τς Πορο, 6ὁχ- 
ἴοττ4] ἴο (6 5γδθ] ες, 8ἃ5 ἴῆ6 Ῥω πίοϊδη, 
[πάϊ4η, στοεκ, ἄζς., 4 5δογῆσο ἔἕοττηβ ρατγὶ οἔ 
{π6 ἰοροπά. ὙΠδ ρῥτεΐθηςθ, ἐποτγοΐοτο, {π4ΐ ἴῃ 
{δὲ ΒΙΌ]Π 1 4] παγταῖνο [ἢ15 ννὰ5 δὴ Δ Πουρῆϊ 
οὗ ἃ [εδονιϑῖ ἱπτεγροϊαΐου πχαϑδῖ Ὀ6 ρταϊζυϊους, 

21. «ἃ ««υοεὸ “αὐοιγῇ Τιῖς 16. σαν Γ 
οὗ καιἰϑίδεϊ θη οΥὐἨΘῺ ἀεϊεςίφίοη," (ἢ6 νοτγά 
Νίεροας, "" δας ϑἔλοιοη," Πανίηρ ἃ τοουθησθ 
ἴο ΝοαεΡ, "“τοϑῖ." Ορ. {|κῈὸ ἐχργθβϑίοηβ ἰῃ 
[μδν. 1ϊ. 12, ΧΧν]. 21: ΕΖΟΚ. νἴ. 12, ΧΧ. 41. 
Τῆς στα τυάς οὗ Νοδῇ, δηὰ ἢϊ5 ἴδ" ἢ 45 τῃδηϊ- 
εβίεα ΌΥ 1π6 ϑδογῆςθ, ϑνογα δοσορίδο]α. ἴο 
σοά. 

»ῶγ θὲ πασίπαίίον οΥἡ»͵ »ιαπ ῥεαγί ἱ 
ευϊ ον» δὶς γο}} [Ιῃ οἢ. νἱ. ς, 1[ἴ 15 νυτὶτς 
ἴδῃ ἰδὲ οὐ δῆροῦ ννᾶς πιονθά, “" Ὀοσδιιθ6 
ΘΥ̓ΘΥῪ ἱπτλαριηδίίοη οὗ ἴδ {μοι ρἢ 5 οὗἉ ἢϊ5 μρατγί 
ννὰ5 ΟΠ]Υ ΕΥ̓] σοπίϊηια!ν." Ηδρτε, οὐ [6 
ΠΟΠΙΓΑΓΎ [ἴ 5 βαιά, {παΐ “6 (ἢ6 1 οτὰ Ξαϊά η Ηἰ58 
πεασί, 1 ΜΜΠ1 ποῖ σιιγϑα ἴΠ6 ργοιπὰ ΔΩΥ τηοτα 
ἴοσγ πιᾶπ 5 ϑακξ, “ἴογ ἴη6 ἱπιαριηδίίοη οὗ ἢϊ8 
μοαγί 15 δΥἢ] ἔγτομλ ἢ5 γουϊῃ.") Τῆς Οοιπηδηβ 
ἀἰϑοουεσ Δη ἱποοηϑιϑίοηου Ὀεΐννθθη 86 ννοσγάβ 
οὗ (86 ΕἸοΒΙδὶ ἴῃ νἱ. ς, ἀπ {Βοϑὲ οὔ ἴδε [6- 
Βον!ϑὲ ἤεγθ. ϑοιμς ἤᾶγνο δηἀθανοιυγοὰ ἴο γεοοῆα 
οἴἰα {Ππ656 ραβϑαροβ Ὀγ ἰγαπϑίδτηρ “ΔΙ ΠΟΙΡῈ ἢ" 
ἰηϑίθδὰ οὗ “ἴογυ." ΤΦΤδο ἴτχὰθ βοϊαζοη 5, παῖ 
ἴῃ 1Π6 ἢγϑί ἱπβίδησε (ςἢ. νἱ. ς) ἴῃ6 δοίιιαὶ 51η- 
δα η 685 οὗ πιδη, ἴπδ σοηϑίδηϊς [Ομ ἀοηοΥ Οὗἁ ΘΥ̓ΘΣῪ 
᾿πηδρηδῦοη ΟΥ̓ ἢἰ5 ΤΠοΡἢϊ5 ἴο ον]], 15 ΤΕρΡΓΘ 
ϑοηϊοα 8ἃ5 τηουΐηρ ἴπ6 δηροῦ οἵ Οοά, ἀπά ἱεπά- 

νοΐ ἰοστῇ οὐἱ οὗ τῆς "Η:5. 
“κι ξέρες 



ἤ4 ος ΟΕ ΝΕΘΙ5. ΝΠ]. ΟΠ [ν. 2.) 22. 

Δη οβετεά Ῥυγης οἰξευίηρβ οὐ 1ὴ6 ἐς δν]] ἔγοπι ᾿ΐ8 γοιτῃ; πείιῃογ ΨΠῈΕΠΙΠΙ 
ΑἸταγ. ἈΡΆΪΠ 8Π}1{6 ΔΩΥ ΠΊΟΓΘ Ἔν θγυ τμϊηρ ᾿ἰνίηρ, 

, Μοῦ 21 Απά τΠ6 [ΟΚῸ 53π16 1164 ἴα βυνεεῖ 451 ἤλνε ἄοῃδ. 
τλαασΟ, ΑΥΟΙΓ; Δη4 ἴπΠ6 ΓΟΚΡ 5Αά ἴῃ ἢ 22 ΗΕ τῆς φαγῇ ταπηαίπειῃ, " Με. 
ἘΠΕῚ Ἠεαγῖ, 1 Ψ}}}} ποῖ δρδίῃ συ Γβ6 τῆς βεεάτιηε δηα ἢαγνεβῖ, Δα οΟ]4 δη4 κα αρευν 
ἬΝΝΝ Βιοιηἀ ΔῺΥ πιοτε [ῸΓ πλΔη 8 β8Κε; Πιεαῖ, ΔΠ4 5ΠΊΠΊΕΓ πὰ υνίπτετ, δηά "᾿ κππὰ 
ὦ Ἢ [ογ ἴῃς “᾿πιαρίηδζίοη οὗ πιλπ᾿5β ἤδατξ ἀδγ ἀπά πὶρῃϊ 5}8}} ποῖ ςεβᾶβε. 

ἴῃς ἴο πιδηβ ἀσβίγιςίίοη : Ὀὰζ ἴῃ [ἢς ῥγεβθηΐ 
ἰηδίδηος ((ἢ.. ν1}}. 21) 1Π6 [οτὰ 15 ἀθϑογιθοὰ 85 
ςοπϑιογιηρς ἴῃ6 ξδοῦ]θηθ55 οὗ ἢ]5. παΐιγο, δηὰ 
Ρἰζγιης τῃαξ παῖυγαὶ ργοροπϑγ ἴο δου], νη ἢ 
ΘΥΘΙΎ πιδῃ ᾿πΒογι(5 δὲ ἢ15 Ὀϊσγίῃ. 

Τῆς νοτγά ἴῃ τἴῆ6 οὔρΊπΑ] ἔου ἐρηαρίπαιο}1, 
5 {1π6ὸ ννογὰ ΨΒοἢ (86 ἈΔΌΌΙπ5 υἰϑοα ἴο 6χ- 
Γτοβθ ἴἢῃδῖ ἀδδῖγα οὗ δυ]], νυν ἢ τάϑα 5 ἔτοτη 
οτί βίη!) βίη (Βαυχῇ. “1. 6χ. (Πα) ά.᾽ Ρ. 972; 65. 
ΕἼ Πε5.᾽ Ρ. ό19). Αςοοτγαϊηρ!Υ ἴῃ ςἢ. Υἱ. νγῈ 566 
σοῦ δβ τἱρῃΐοθοιβ ἱπάρηδίίοη ἀραϊπϑὲ {6 Παγά- 
οηρά, ἱπιρθηϊθηϊ, ὈΠΌΘ] νη δίηπεσ. Ηρστο, 
οἵ ἴπ6 σΟΠΙΓΑΓΥ, ννὸ τοδὶ οὗ {π6 1Ἁ,ὗτάϊδπ ςοπὶ- 
ραβϑίοηδίθ ἰπάηθθ5 ἰὼ Η!5 ἔθεῦ!]α πὰ εὐτηρ 

σγοαΐιγοβ, δηά δοιν Ης ἰς πιονϑά ποῖ ἴο συτζβο, 
Ὀυΐ ἴο ΡΓΓΥ ἀπά ἴο 1655 {Ποϑ6 ννῆοὸ ἴυγηῃ ἴο 
ΗΙπὶ ἢ Ροπϊῖοηϊ οαγῖβ, ἀπά ἐλ ἴῃ {παῖ 
δτοαῖ δασγῆςθ, οὗ νυ ῆϊοῇ Νοδἢ δ Οἤἴθυηρ ννᾶ5 
ἃ ἴγρδ πὰ ἃ ργορῆθου. 

22. «οράξγηό γριά ῥβαγυες 1] ὙΤ86 οαρα 
δά σοπίουπάρα φδγῖῃ δηά 95οθΔ. ΘὍΠογα γοῖρη- 
οα 45 [ἃ ψθγὸ οὐδ ἰοηρ υνϊηΐοῦ, αἰπχοδῖ οὴθ υη- 
Ὀγοκθη πῖρῖ, ονοῦ 186 ψγΠοΪῈ ϑνοτά. Βυΐῖ 
{πεησοίοστη τὴς Τογὰ ἀθογοθ, ταὶ ϑθάϑοῃϑ 
ϑδῃοι)ὰ ἔρον πὶ {ποὶγ σουτθο, ἴῃς βοραθοὴ οὗ 
Βονηρ δηὰ ἴῃ δοάϑοῇ οὗ τοδρίηρ, ἴῃς ςοἱά 
δηά ἴῃς ποδῖ, [Π6 βιιπλπιοῦ δηὰ ἔδὸ νυἹηΐογ, [ἢ6 
ΑΑΥ δῃὰ [Π6 πρῃϊ. 

ΝΟΤΕ Α οὐ (ΠΑΡ. γ1. ΤῊΕΞ ΠΕΙῦΟΘΕ. 
Ι. δίνας τὶ Πιβίοτίολὶ Ὁ (α) Ὑτδάϊοηθ. ἀπιοηρ 411 τάσθβ οὗ πιρη. (β)ὺ) ἘΧρ ςΑ 6 ΘΗ οη 

ἴΠ6 διρροϑβιίίοη ὁ Ἠβίουςδὶ ἐουπῃάδτιοη, ,. δ'Ρνλᾳαβ ἴἴ υϊνοῦβα] ἡ (α) Ηον ἴο 
)υάρο οἵ τῆς πδύτγδῖῖνρ. (β) {Ππἰνεῦβαὶ ὑγοῦδΌΥ ἴο πιδηκιπά, (γ) (Οθοϊορίςαὶ ἀϊῇ- 
οὐϊτῖε5. (δ) Ἀδίϊοπαὶθ οὗ ελιρο, 

ΤΟ ρτοαῖ αιοδϑεοηβ σοποογπίηρ ἴῃς ΕἸοοά οὗ 
Νοδῇ πδειγα! ν ργοόϑοηΐ ὑπο πηβοῖνοβ : χ. [5 (6 
δοσοιηῖΐ ΟΥὗἉὨΙῈ Ὠἰδοτς δ] ΟΥ̓ τιγιμσα] ἡ 2. ν᾽ 5 
{Πῃ6 Ἰοιρα ράγίϊα] ΟΥ̓ ἀηϊνογϑαὶ ἡ 

1. Μίληγ οὗ ἴδε Οεγιηδηβ, δηὰ δοσογάϊηρ 
ἴο Π)ανιάϑοη " 41} ροοα οἱἹ|6 5. ἢανὸ δῦδη- 
ἀοηθὰ {6 Πίδίουιςαὶ σμαγαςῖοσ οὗ [ῃ6 παττα- 
ἴνο. ὙΠ ρμγϑῖοϑὶ αἰ ΠΊσ [165 ἀγὸ σιιρροβθα 
ἴο 6 ἱπβιρογαῦϊο. ὙΠε τνῆοὶο Πουοξογο 15 
βιὰ ἴὸ ὕ86. “τγτΠσαὶ, ἐτπηδοάγιηρ ἴῃ οἱά 
Ἡοῦτονν ὈΘΙΟΕ Ἰὼ {πὸ τοι αν σμαγδσίογ οὗ 
81}. (Παν!άποη, “[πιτοά. τὸ Ὁ. Τ᾿ ΝοΟΪ. 1. Ρ. 
187). Ηἢονν ἴπϑη, ᾿ἴ τἸδῪ δὲ αϑκοά, ἀοθ ᾿ἴ 
ἤφΡΡΘη, [Πδἴ 50 ΤΩΔΗΥ͂ ΠΔΈΙΟη5 γοΐϊλί πο ἃ γθοο]- 
Ἰοσῖου οἵ [Π6 βδᾶπιθ ργόαῖ ὀνοπ ἢ ὙΠῸ τάςοβ 
ΟΥ πιαηκιπὰ πμανὸ Ὀθόη ἀνθ ΌὈΥ πηοάόγη 
ἘΞΗΠοΙορΊσῖβ ἱπῖο ϑοπηῖς, Ατγη ([γαπίδῃ ΟΥ̓ 
[πά0-Ευγορθαη) δὰ Τ᾽ υγαηίαη, [ἢ ΜΠ] Β6 
[οιιπά, τπαῖ τη 4}} ἴπ656 γαάσοβ ἴπογὸ ἄγὸ {γαή]- 
τίοη5 οἵ ἃ Ποοά, νυ ιο ἀοδίγογοα Δ}} τηδηκιηὰ 
Ἔχοορέ ομθ ἔδπηϊν. Ὑῆὸ δος δοσοιηΐ 15 
ἴο ὃὈὲ ἔοιιπά τῃ ἴπ6 Βδ]ο ἀπά ἴῃ τῆς (Παϊάσλη 
τγδοῃ, Ἀν ἢ 15 ἴΠ6 ἡραγοϑὶ ἴο (παῖ οὗ 1Π6 
ΒΙΌΪΘ, απὰ ψνῃϊοῇ σομηθβ ἀοννη ἴο τ)5 1η ἴῃ6 
ἔγαρτηοηῖς οἵ Βογοϑιιβ ργοϑοσνοὰ ΟΥ̓ [Ὀϑορἤιβ 
ἃ Εἰ ιδοῦῖπ5, Ασοοτάϊηρ ἴο τῃδῖ {γλάϊοη, 
διϑυ γι 5 οὐ Χ ϑιἢγα5 Ὀοηρ νναιτιοὰ οὗ ἃ Ποοὰ 
ὃν (πὸ ροά αγοπιβ, ὕι] ἃ ν 5501 ἀπά ἴοοὸκ 
ἴἸηἴο 1 ἢῚ5 τοϊλενος πὰ πραγ {Ἰοηάς, απ Δ]} 
Κιπάς οὗ Ὀἰγάς ἀπὰ αιϑάγιροάθ, ὙΠῸ νώϑϑ0] 
νγὰ5 ἥνο 5ἰλάϊα ἴῃ ἰσηρτῃ δὰ ἴννο ἴῃ Ὀγολάτῃ. 
Ὕγθη ἴπ6 Ποοὰ μαὰ αὐδίος, Π6 δοπέ οι Ὀϊγάϑ, 
ὙΠ ἢ ἢγϑὶ οὗ 4}} τοϊτυγποά ἴο ἢϊπι, Ὀμῖ, ἀἴο Γ 

[6 βοσοηὰ {τἴδὶ, γεϊυγπθα ἢ0 πιοσο. [Τυάρίτιο 
θη ἰῃδξ [ῃ6 βοοά ννὰβ αὐαδίθά, ἢς ἴοοῖκ οιὲ 
βοπῖα οὗ {πὸ ρίδηκϑ οὗ ἴΠ6 νϑβϑεὶ, απὰ ἑουηΐδ 
τΠαῖ [ἃ Πδά ϑβἰσαπάθα οἡ {Π6 δάδ οὗ ἃ τποιη- 
ταῖπ. ΑΥ̓ΒΟγΘΌΡροη ἢδ ἀπά 4]] ἢϊ5 Ἰεῖ [ἢ6 58], 
δηά οἤεγοαὰ ϑασγίῆος ἴο [ῃς σοάβ. Τῆς ρίαςσο 
οὗ ἰαπάϊηρ ννᾶ5 ἵπ Αὐτηθηΐα  ψῃοτο ρατὶ οὗ τὴς 
γ 6556] 511}} χοπηδιθὰ, ἔγοπι ἢ] ἢ (Π6 ρθορὶς 
ΟΥ 16 σοιηΓΥ δοσαροὰ οὔ᾽ [6 Ὀϊζαμηθη δπά 
τιδάθ ἁπλυϊοῖς (σεῈὲ ΟΟΥΥβ “Δποιθηῖ Εσαρπηλι.᾽ 
ῬΡ. 22, 29, τϑὶ Εἀϊτοπ). ΟΥ̓6 Αύγδη {γ841}- 
[ἰοη5, ἢ υϑῖ, (6 Οτθοκ 15 ἴο ὃὈ6 ἔοιιηὰ ἴῃ [ἢ νν6}} 
Κιοννῃ οἰδϑϑῖςδὶ ἰοροηᾷ οὗ (ῃς Ποοάς οὗ Ογνρο5 
δηά Ποιιοα]οη. Ριπάαγ ([ Ο].᾽ 1Χ. 27), ἤγξε 
τησπίϊοῃ5 πὸ Ποοά οὗ ])ειι δ οη. Τὴθ 86- 
σοιηῖ 5 σίνοη δὲ ἰθησίηῃ ὈὉγ Ον!ὰ ; ὈΥ Ποπι 
[86 τϑάβϑοῃ δϑϑιρποά 15. [ῆ6 βϑηογαὶ ῥγευδίοησα 
οὗ νϊοίοπεος ἀπὰ υυἹοκοάποϑϑ (" ΔΙ εἴδπι.᾿ 1. 240, 
ὅζ-ς.). Ἀροϊ]οάογι5 (110. 1.) ἀϑοῦῦεβ {πῸ ἀ6- 
Ἰυρὸ οἵ ᾿ϑοιοδιίοη ἴο {πὸ ἀοϊογπιϊπδίοη οὗ 
Ταρίτογ τὸ ἀοδῖγσουγ ἴῃς τῆθη οὗ [ἢ Ὀγάζθῃ ἃΡ6. 
Απᾷ Ἰνςίδη (1) ϑγγὰ 2.64) ϑροᾶκϑβ οὗἉ 1ἴ δ9 
μανίην ἀοβίγογοα ἴΠ6 ὑγΠΟΪ]6 Ὠυπιᾶῃ τασο. ΤῊΘ 
Ῥογϑίαπ ἐγϑάϊτοη πῆΔΥ 6 τ1δδῖ εἰηθοαϊοα ἴῃ. 
16. Κογδηῃ, τποιρὰ ἴποῦὸ ργο Δ ὈΪΥ ἱποογρο- 
ταῖοά ψιὰ τὴ6 δοπρίταὶ παγγαῖῖνθ.Ό ὙΠῸ 
ΗΙπάοο {τδάἀϊίοη γοργεβοηῖς Νίδηι 85 νναγηρα 
ὉΥ ἃ ρστοαῖ β5ἢ ἴο Ὀυ1]ὰ 4 5ῃϊρ, {παῖ ἢ6 πλῖσῃξ 
Ὀ6 Ρῥγεβοσνοά ἀυτίηρ δὴ ἱπιροηάϊηρ ἀδίι ρα. 
ΤῊ 5ῃὶρ ννὰβ βανοά Ὁγ θείης ἰαϑῃθαά οἡ ἴο {π6 
Βογη οὗ ἴπ6 5ἢ, ἀπὰ ννὰβ Ὁ] πλαῖοὶγ Ἰδηάἀοα οα 
ἃ πογΐμογηῃ τηουπίλϊη, (ὅθε ἴῃς ἰσδάϊπ!οη δ 
ἰσπρίῃ, ΗἩαγάντοκ, “ΟὨγιδὶ ἀπά οἵου Μ λβῖθυβ,᾽ 



ἙὉΟΕΝΈΕΘΙ15. ΝΙΠΠ]|. 

νι οὗ, 11. 8.2.) ὙΒὲ ῬΗγυρίδη ϑἴουΎ οὗ 
ἀπηᾶκοβ (συρροϑοά ἴο ΡῈ ἔπος) Ψ8ο ξογεϊο] 
πε Ὀείυζο, 15 βίη σι ΑΥΎ σου ττηθά ὈΥ͂ ἃ πιεάδὶ 
δι πιο κ αἱ Αραπιθα (ς δ] ]δὰ Αραηλεα Κιδοίι5, 1]. 6. 
Δραπιθᾶ, τῇς ΑΥΚ) ἴῃ ἴΠ6 τεῖστ οὗ ϑερεϊπλυ5 
δετοτι5, Οἡ ἩΥΒΙΟΒ 15 ἀορίςϊθα δη ἂδύκ οὐ οῃεϑῖ 
Βολίίην οὐ {π6 νγαῖοσβ. ὍὙννο ΡΘΟρΪΘ ἃ΄Ὸ 5θθη 
ψ θη ἰἰ ἀπά ὕσχο ροίπρ οι οὗ 1. Οη τῃ6 
ἴορ οὗ (ἢ6 αὐῖκ ἃ Ὀιγὰά ρεγοῃεβ, ἀπ δηοίμεγ 
ἢϊεβ ἰονγασάβ ἃ 4 Ὀγάποῖ Ὀεΐννεεπ 115 
δεῖ, οη (ἢ6 γοβϑεῖ : ἔῃ 5ΘΟΠΊ6 ϑρθεϊγηθηβ οὗ [ἢ15 
οοἴπ, ἅτε (Π6 Ἰεττεῖβ ΝΏ. Ιἴ οδὴ Παγαϊγ Ὀδ 
ἀουδιοά, ῃονγονεσ, [δὲ [ἢ15 σοΐη, ἀπά ἴῃς ἴγὰ- 
ἀπίοη ςοπηροῖοὰ ἢ τἴ, σοπὴθ βοιησννῃδῖ 
ἀπε γ ἤοπὶ Ηθῦτγενν δουσοθβ. ὙΠῸῈ τπῃϊγὰ 
ἀἰϊνιδοη οἵ τ[ὴ6 ΗἩπιαη δος, ἴΠ6 Τυτγαπηίδη, 
[85 ἃ͵50 ἐνεσγνν πεσε γα ΟΠ 5 οὗ ἴπ6 Ἰερα. 
ἴη Οἴππᾶ, ἕδ-πμθ, [6 τερυϊοὰ ἔοιυπάοσ οὗ 
ΟἸΝπεϑο οἰνΠ]Ζδίίοη, 15 τερσγεβοηῖθα 85 Ἔϑοδρ- 
ἵπξ ἴοπὶ ἴῃΏ6 ννδῖοσυβ οὗ 4 ἀεϊρο, ἀπά ἢδ 
ΤΟΔρΡΡΟΔΒ ἃ5 ἰῆς ἢἥτξξ θη δῖ ἴῃ6 ρῥτγοάιιο- 
ὕοη οἵ ἃ τοπονδῖθα ᾿νοῦ], αδἰζοπάθάὰ ὈΥ ἢ15 
τ, ἴἴπθε δοη5 δηὰ ἴῆχος ἀδυρηϊΐζετβ (Ηγά- 
σΊΚ, Ρατὶ ΠῚ. Ρ. 16). Ὑπὸ πῃ ϊδηῖβ οὗ 
{8ὲ ῬοΪγηεβίδη ἰοἰδπάβ, 0 ἅγὰ ργοῦδ!Υ οὗ 
δΙαΔΥ οὐρῖη, δβρθοῖδν {πῸ ΕἸΡῚ ᾿ϑἰαπάργϑ, 
ἴωνὲ ἀἰδίίηςὶ δΔοσουπῖβ οὗ ἃ ἀδίαρο, ἴῃ τ ΒΙ ἢ ἃ 
ἔλπηγ, οἰρῆς ἴῃ πυπΊθεῦ, ννᾶ5 βανοὰ ἴῃ ἃ 
ζάπος (Ἡλτάνιςκ, 11. 18ς). δ51Π|}| γ΄ ἰγδα1- 
ὈῸΠ5 ρτγουδι θὰ Ἐχουρβουῖ ἴπ6 σοητποηΐ οὗ 
Απιεῆα, ἴπ6 Δοουρίπαὶ ἱπμδὈϊΔηῖ5 οὗ ᾿ ΒΙΟ ἢ 
ΤῸ ΠΟ ῬΈΠΕΙΑΙΥ Ὀοϊενθὰ ἴο Ὀε 8}] οὗ ομα 
βίος Κ, πὰ ὈῪ {πεῖὶΓ ρἢγοῖοδὶ ἀπά Πἰπρυϊϑιὶς 
ΡΕΟΌΠ ΑΓ 65 ἀγα Ὁ ἰῃ6 ρτοαίεβθὶ εἰ ποϊορ ϑὶϑ 
Ἰάεπιβοὰ ἢ τῆς Τυγαπίδῃ τᾶσοβ οὗ Αϑία. 
(ὅτε Βυπφοη, "ῬΏΙΠο5. οὗ {{πι|ν. Η!5ι.᾽ Ν οἱ. 11. 
Ρ. 112.) [η (ηίγαὶ Ατηδσγίοβ, [86 πα ιϊδηῖϑ 
οἱ ΔΙεχίςο δὰ ραϊπεϊηρ5 τεργεβεπιϊηρ {πὸ 6 - 
ἴπρε, ἃ τηδῃ δπὰ 5 ψ δ ἴῃ ἃ ΑΙ ΟΥ Οἢ ἃ 
Τα; ἃ πιουιπίδιῃ τἰϑίπς αὔονε ἴΠ6 νγαΐογβ, ἀπά 
Ὀιγάδ, (ῃ5 ἄονε, [Ὡς νυϊζαγο, ὅζο. ἰακίηρ ρατίὶ 
1η (ῃς βοεῆς, [ἡ Νουίῃ Ατηοῆςα, ἴῃ Ομογο- 
κε [πὔλῃς ῃᾳὰ ἃ Ἰερεηά οὗἉ 41] τηθη ἀεβίγογοά 
ὉΥ ἃ ἀείυρο, ἐχοορξ οπθ ἔΠΙΪΥ βανθὰ ἰῃ ἃ 
δας, το ἴῃς δυΠἀϊπς οὗ ὑνῃῖο ἔμου μδὰ Ὀθθη 
ἸΠΟ 64 ὈῪ ἃ πηγσΐθγιοιιβ ἄορ, νυν Ὡς τθοδ]]5 [ῃ6 
[πάλη ἔμδ]6 οὐ τῇς ἔποπάϊγ Πσῃ (5εε Ηαγά- 
ΜΊΟΚ, Ραγ  1Π. ΡΡ. 161--- 64). 

Ἰ5 Διηοησ [Π6 τόσα αν} }1Ζο σου Γ]65 
οἵ Εὐτορο, Δηά ἴῃ νν6}} πίσῇ δυο ροσίίοη οὗ 
Αθᾶ δηὰ Απηοτῖσα, ἴῃ ἜΥΘΓΥ ἀϊβοτγεηι τάσα οὗ 
[Δηπὰ͵ ᾿ς Ηπὰ {γα ΠΟΥ δοσουηῖα. οὗ 
(}15 ετεαὶ οαἰδϑίγορῆο, ἀπά οὗ {πὸ τυϊγασυϊουβ 
ἀαἰϊνεγμηςε οἔ ἃ βίηρίε ἔα πηῖγ. ὙΠὲ πιγτμῖςδὶ 
ΕΓ τεῖοτβ ᾿ποῖσῖ, ἸΠΑῈ ουοσΎ παίϊϊοπ μαά ἰΐ5 
ΠΣ ΤΝς ἀρο, 115 ταγτηῖς ἰγδάϊτοπβ, ἀπά ἐπαῖ 5 
δῈ ἀἰκονεῦ (86 βᾶτηθ ταν τῃ οὗ ἃ ἀοίαρε ἴῃ 4] 
ΟΠ πριίοη5, να παΐιγα!ν σοποϊιάθ {παῖ 
ἰῃε Ἠεῦγοιν πατταῖϊνε 5 ἰπ {ΠΚθ ᾿πᾶΠΠ ΘΓ πγ- 
{μ|.1, Βυΐ μον σδῃ ἰξ Ὅδ οχρίαἰπθά, τπαΐ ἴῃ 
ΑἸ ραγῖ5 οὔ 1πη6 νγοσ]ά, ρϑορίθ αν βζαπηδιθὰ 
ΟὨ ἴδε βᾶπια τυ ὙΥΠδΕ ἰ5 ἴπογο, ἀρατί 
ἔτοπὶ ἰταοη, [δὲ 50 σοπηπιθηάβ [ῃ6 ἔΆΌΪο οὗ 
ᾶ εἰαρε Δῃὰ οὗ ἴπ6 βανίπρ οἵ οπο ποιιϑεμοὶὰ 
ἴ0 {δὲ ἱπιλρίηδιίοι δηά ἰπνεπιίοη οὗ πιαπκὶπά ἢ 

Οἴ τηυϑῖ ἤανθ Ὀδθη ὑπίγνογϑδὶ. 

ὙΠῸ οχιϑίθησθ οὗ σοϑβιηοροηΐθθ, ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ ἈΪἾ655 
ΑἾἾΚΟ, τΔΥ Ὅδ ΘΑΘΙΪΥ σοηςεϊνοά οὐ Βαῖ, παῖ 
ἴῃ 4}} ραγίβ οἵ ἴῃ ννογ] ἃ, δηοηρ τασοβ [Π6 
τηοβί τοπλοῖθ δπα 155 δῦ, ἘΠοτῈ 5ῃμοι ἃ ̓ τὸ- 
ν1}} ἃ ὈοΙϊοΕ, τμδῖ, δέου πιᾶη ννᾶ5 σγθαϊθα οἡ 
106 δαγίῃ, 411 πιεη δὰξ οπα ἔπΊΪγ, ἡνεσε ἀ6- 
δἰγογθὰ ΟΥ̓ ἃ [εΐυρα, 15 ἰητ6] Πρ Ὶ0 16. ΟὨΪΥ οἡ 
ἴῃ6 βιυρροβιίοη, {πΠαΐ βοπθ ϑδιιοῦ ὄνθηΐ 86- 
τυ} αἰά οσσυγ; Δῃ δνεηΐ 5 ΠΊΡΙΥ, βΥΔΡΠΙ Δ ΠΥ 
δηα δοσυγδίεὶν γοϊαϊθα ἴῃ ἴῃ6 Βοοκ οὗ (ὐξηςβι5, 
θυῖ νΔΠου 5} Υ ἀἰδιογίεὰ απὰ ἀϊβρι δοά ἴῃ (Π6 
ἰεροπάς οὗ ἴπθ μοαΐῃθη ᾿νοῦ. πὶ ἀηϊνοσβαὶ 
δθε εῖ, ποῖ ϑργίηριπρ αἰγεςῖγ ἔτοπὶ ϑοσὴς ἰη- 
δι ποῖῖνθ ῥσϊηοῖρὶα ἴἢ ΟΥ̓ παίυγθ, σδὴ ἢ 
ΓΟΆΘΟΩ ΟἾΪΥ Ὀδ Δϑοροὰ ἴο ἰγδαϊτοη οὗ δῃ 
Ὠϑίουιςδὶ ἕαςῖ. ΤῊ ΟἿ οἴδεσ ὀχραπαίίοη 
ϑδυρροβίοα 15 υἱῖευ!Υ ἹΠΊρΡΟΘ51Ὁ]6, νἱζ. ἴπαΐ ἴῃ 
ΤΏΔΠΥ ΡῬαᾶγίϑ οὗ {πὸ νοὶ ἃ δπιοὴρ ἴπΠ6 τῆοτθ 
ΟἸΥΠΠΖοὰ δηὰ ἴμ6 πιοσῖ Ὀδγθάᾶγοιιβ δἰῖκο, γὸ- 
ΤΩΔΙη5. ΟὗὨ ΤΔΓΪΠ6. ΔΠ1ΠΊ1415 ἕο Ὀδπθαῖῃ [Π6 
ΒΑττἢ 5 συγίαςθ δὰ ϑιιρρεβίοά [η6 ϑατὴθ Ὀ6- 
Ἰιοῖ, νῖΖ. [Βαϊ {πογὸ πιυδῖ ἤᾶνθ ὈΘΘη ἃη ᾿νε - 
88] ΕἸοοά. ἔνθ ϑυρροβίηρ 15 ροβϑί ὉΪ6, ἢονν 
ἄοοθϑ 115 δοσοιηΐ ἴοσ ἴῃ6 51: Π}}]ΔγΠ Ὑ οὗ τΠ6 
{τδαϊτοη ποῖ βΈΠΟΓΑΙΥ ΟὨΪγ, Ὀὰῖ ἴῃ πλίηιῖθ 
Ρατ σΪαγβ ἴῃ ἴδ6 σεπιοΐεδι ραγίβ οὗ {πε ἰη- 
ὨΔΌΙοα χνοτ]ὰ ἡ 

4. Το ϑεσοηὰ αυεβίίοη, δ᾽ 45 {η6 Ὠοῖιρα 
ὕπινουβθαὶ ἡ Πᾶ5 ἰοηρ ἀϊνι δα (ἤθε ννῆο Ὀ6- 
ενε [Πδὶ 1 ννᾶ5 Βιϑίους αν ἴγιιθ, δηὰ [δῖ τἴ 15 
ΠΟΥΤΈΓΕΥ τεϊαϊεὰ ὉῪ Μοβεβ. ὍΠ6 τροβὶ Πόσα] 
Ἰπϊογρχυείδιοη οὗ [πε Ἰδηριαρο, ὄβρθςῖδ!ν ΟΥ̓ 
(ῃ6 νοτάβ, Όϑδη. υΥἱῖ. το, “"41}} {π6 ιρὴ ἢ} 
(Πα νεῖ ἀὑπάεγ [86 ψμοΪΘ Βοάνθη, ννοῖθ 
ςσογεγοα," ννουϊὰ ἰεδὰ ἴο [ῃ6 σοηνϊοϊίοη παῖ 

Υεῖ 1ἴ ἰ5. σογ- 
ἰΔῖη, {Πδΐ τηδηγ, ῆο δοςορί ἱσηρ! ΟΠ] (ἢ 6 
Ὠιβίογιςδὶ στ ἢ ΟΥ̓ [86 παγγδίῖνθ, ὑθ]ενο τῃ6 
ἰηυπάδιιοη ἴο ᾶνα Ὀδεη ραγίίδὶ. ΟἿ ϑιιςῇ 
6 ΤΙΏΔΥῪ αἰἸ5ΕΠΠρῚ 5} ἴννο οἶαθθος οὗ υυοῦς, 
τϑῖ {8096 ννμὸ {Π1ηἰς [Πα 4}} ([ἢ6 ἴπθη Ἰἰνίηρ 
τσ οὗ πιῇ ννᾶβ ἀεϑίτογεα ; διι πὶ τῃοθ6 
Τοροη5 οὗ ἴῃς φαγῇ ποῖ ἴποη ἱπῃαυιτοά ὈῪ 
ΙΏΔη νεῖ υπηαβοοίοα ὈῪ (6 ΕἸ]οοάὰ : χπά, 
[Ποϑ6 νὴ. δεῖῖενα τπδῖ τπὸ ΕἸοοά ϑννορὲ 
ἌΝΑΥ ΟἿΪΥ ἴπαῖ ροσγίίοη οὗ πιδηκιπά νυ 
Ὡς (86 ϑασγθά πδγγαῖϊνο 15 σῃ ΠΥ σοης- 
ςσογποά; δηὰ ψ ῃϊοῦ πὰ Ὀδοοπια σοττιρίοα 
δηά νἱαἴρὰ ὈΥ ἴΠ6 Ργοπηϊβοιιοῦδ ΤΣ ΔΙΤΊΔΡ 69 
Τηοπιοποά ἴῃ οἢ. νὶ. 1, 2. 

Ι͂π ογάογ ἴο ρίδοθβ ουγβεῖνοϑ ἴῃ ἃ ἔλιγ ροβὶ- 
τίου ἔογ Ἰυάριηρ οὗ ἴ[Πε56 χιιοβέοπμβ, ἰἴ τηδῪ Ὁ6 
ΜΈ] ἴο σοπϑιάθσ [6 παΐυτο οἵ [86 παγγαῖϊνθ, 
δηᾷ ἴΠδ σοτηπῆοη τ156 οὗ ἰδηριιαρο ἀπηοπρ ἴπ6 
Ηεῦτγονγθ, Απά 1Ε ψὰ ἀο 80 σδγεξ!γ, τὸ 
5Π4}} 5ΌΓΕΪΥ 6 ἰοὰ ἴο ςοποϊυάθ, {μαὶ [ῃ6 
Ποῖυρε ἰ5 ἀεβοροα 85 ἔγοπι 16 ροὶπὶ οὗ 
νίονν οὗ Ὧἃη ογθ- Ἱἴπεθ5. [{ Πᾶ5 Ὀδθη 50 πιο ἢ 
οὐγ ᾿ἱνοηΐ ἴο Ἰοοῖκ οἡ ἃ]} {πὸ ϑαυὶγ ρογδοηβ οὗ 
Οσθηοβὶθ 85 ἃ ἡϊγοςί χονοϊδτοη ἔσο Οοά ἴο 
Μοβοβ, {παΐ ννὸ γδίῃρου σοηϑδιάοσ [ἢ ριςΐαγε ἴο 
Ὀ6 ἄγαννη, ἰξ ΜῈ ΤῊΔΥ 5ρεᾶκ 50, 85 ΠῸπι ἴῃ6 
Ροϊπηΐ οὗ νίονν οὔ τ1π6 Οτηπιροίοπὶ. Ὑεῖ, ὄνεὼ 
1 ννὲ ἂἵὸ Τρ ἴῃ εϑίθοπληρ 411 85 8 5 ΠΡ Υ͂ 
ἀϊγοςς γενεϊαϊίοη, ἰἃ τλᾶὺ Ὀδ, τμδῖ ἴδε τενθ- 
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γ6 ΟΑΙΝΕΘΙ5. ΝΠ. 

ἰδϊίοῃ υῦᾶϑθ ρίνθη ἴῃ ῬυΉρ είς υἱϑίοη, δηά [δὲ 
Μοβοβ ψυγοῖθ, ποῖ ΠΊΘΥΟΪΥ ννῆδῖ ἢ6 δὰ Ὠραγά, 
Ὀυὶ 4ἴ5ο, αἀπὰ γαΐποσγ, δὲ ἢ6 πῃδὰ 5δθθὴη. Βυῖ 
6 ΤΙΏΔΥ ΓΟΙΊΘΙΌΕΥ ἴοο, πᾶς ([Π6 συβίοπλ οὗ 
ϑουρίυγο 15 ἴο τοίου Πισίοσσα] γοσογάϑ ἴο 1ῃ6 
ον! άθηςθ οὗ ογοσν τ ηθ5565. ΤῊΪ5 15 ΥΟΣΥ͂ ΤΟ ἢ 
[86 σᾶϑθς ἴῃ (ἢ Νονν Τ οϑίαπιθπι. ΤὴΘ Αροβί!οθβ 
δηὰ Ενδηρο θῖβ σοπϑοίϑη ΠΥ ο]αῖπὶ ἴο πᾶν θδθη 
Ριοϑθηΐ δἵ {ΠῸ βοθηὲβ ψνΒΊΟἢ ΠΟΥ τοϊαῖθ (566 
ἜϑρΘΟΙ ΠΥ [μὺΚ6 1. α, 2; [οἢ. ΧΙΧ. 2) ΧΧΙ. 24 
Αςἴϑ 1. 2: χα Οου. χν. 241-38; Ρεῖ. 1. τό; 1 Ϊοῇ. 
1. 1); δηὰ {ΠΟῪ τείδίθ {μοὶ 85 ἴῃ οϑα 5ῦθπ65 8ρ-- 
Ροασοά ἴο ἴμεπι. ὍΤῊΘ Ὀαρί5πη) οὗ [έδιβ, ἴΠ6 
ἰγαπϑοῆριγαίίοη, ἔπ6 νναἸΚιηρ οἡ [Π6 νναἴουβ, {Π6 
Πλ0 ΠΡΙ γπρ ἴη6 ἰοᾶνοβ δηαὰ ἤσμοϑ, ἴῆ6 τυς!- 
ἄχίοη, ἴπη6 Εοσϑυγγοσοῦοη, 6 Αϑορηϑίοη, [Π6 
τοηριιθβ οὗ ὅγε αἵ Ῥοηΐθοοβί, ἂζὸ 4}} 5 ΠΊΡΙΥ 
ῬΑΙηϊοα ἃ5 ΤΟΥ Ἰν ΠΟ ψν ΕΓ ργοϑθηΐ 5ᾶνν ΔΠα σοῃ- 
ςεἰνρὰ οὗ (δ. Απά [Π|5 15 Θ]υ Δ }} ἵσιιε ἴῃ [ἢ 6 
ΟΙά Τοβίαπιοης. Ταῖϊκὸ ἔοσ ἰπβίδποθ 1Π6 πιο ἢ 
ἀεθαϊοά πηγαοῖὶα οὗ ἴῃ6 δη δηὰ (Π6 τηοοῃ 
βίδηαϊηρ 51}} δ {πῸὸ σοπιπιαπὰ οὗ 7οβῇῆιιᾶ. 
ὝΠΟ Ρῃεποπιεηοῃ 15 τοϊαϊθαά 715ῖ 45 ἴῃ6 σοῃ- 
τεπάϊηρ, ἀὐτηΐϊοθ νυνὶ ποοϑοά ἢ, [{ 15 ποῖ τὸ- 
ἴειτοά ἴο 115 παΐυγαὶ σδιι965, ννηδίθνυοσ ΠΟΥ 
ΤΏΔΥ πᾶν Ὀθεπ. ΤΠδαΐῖ ΠΊΘΥΟΙΥ 15 σοϊαϊοά 
ὙΥὨΙΟἢ δαῖτα} ἀρρεαγοά, Αἵ ]οβῆινδ᾽5 σοπὶ- 
ΤΩΔΠΩ, ἀπά οὗ σουτϑο ΟΥ̓ Πινίηθ ἰηζογν ΠΏ Οη, 
1ὴ6 ϑδυη δηά ἴπῆ6 Μοοη, νυνῆϊοῆ ννουὰ παῖι- 
ΤΑΙ πᾶν βθοηθά ἴο ἀθϑοῦδο δῃ ἂγς ἴῃ ἴῃ6 
Ποάνθῃβ δηά ἴο ἀοϑοθηα ᾿πῖο [ῃ6 ννεϑί, ἴῃεη, 
Οἡ ἴΠ6 σοπίγασυ, ϑὐοπιθά ἴο ϑἰδπά 511} 1π {6 
τηϊάΞῖ οὗ ἤθανθη. ΝΟΥ͂Ν }ιι5ῖ 50 [5 ἴπὸ θεῖαρα 
ἀοβοθοὰ ἴῃ Οὐεποβῖθ. [{ 15 ριοϊζυγοά, ἃ5 ἴἴ 
νου ὰ πᾶν ρῥγοϑοηϊθα ἰἴϑοὶε ἴο ἴῃ6 ὄγεβ οὗ 
Νοδὴ δηά ἢῖ58 ἰδιηγ. Μογεονοσ, οὐ {πὸ 
ῬΠΠΟΙΡΙΘ ᾿υϑὲ πιοπιοποά, 1 ἰ5 ἴηῃ (Π6 Βιρῃοϑῖ 
ἄερτοῦ ργοῦδῦϊθ, (μα [Π6 ἀσϑοροη 15 ΓΟΔ ΠΥ 
1ῃ4ῖ ὙΠΟ τ ὰ5. ρίνθη ὈΥ οπα ὁξ βύςἢ δγε- 
νυ ζηθσβθοβ. [{ ννουὰ αν ὈδΟη ὙΘΓΥ 5 ΔηΡῸ 
1 Ὧο δος ἢ ἀοδογιρίίοη Ππαά Ὀδθθη σίνθη δηά 
Ρτοβογνοα ὅϑῃοπι ψνοι]ὰ δἰπηοϑὲ σου ΔΙ ΪΥ 
Πανο γτοϊαϊθα 1ἴ, οὐδοῦ ἀπ οὐδσ ἀρδὶη, ἴο ἢ15 
σὨΠ]άγθη ἀπά ργδηά-ο !άγοη. ὙΠΕΥ ψνουϊὰ 
μανα (γοδϑιγοά τ ὉΡ ἴῃ {ΠΟΙ͂Γ Τ]ΘΠΊΟΥΙΕ5. ἀπά 
δανα απο τ οη. ἈΑΙ5 μᾶ5 θθεὴ 80 πῃοἴοτϊ- 
ΟἸΙ5ΙΥ {Π6 σᾶϑ6 ἀπλοπρ ἰαΐοῦ πδίίοηβ (5886 Μαχ 
ΜΈ] 5. ἐ54η5. [τι Ρ. ςοο) [Π6 νϑΥῪ νογαϑ 
οὗ [86 οτἱρίηαὶ παγγαῖνα ννουὰ θὸ σαγΈ 
τεοογάθᾷ ἔτοπὶ ἔδί μοῦ ἴο δοῃ, υνῃοῖθοῦ ἴῃ 
ὙΓΈΠΡ ΟΥ ὈΥ ΟΥ̓Δ] ἰγδάππίοη ; ἀπά 50, ἴῃ 4]} 
ΓΟ ΠΥ, 6 πᾶνε ἴῃ ΟΟὀποϑίὶ5 [ἢ 6 ΘΓ 
ΒΥ}. Ὁ]Ὲ5 ἴῃ ννῃϊοἢ τὰ Ῥαϊγαύσῃ 5ῃοπὶ ἀ6- 
βοροά ἴο ἴπΠῸ ἀαποθϑίοσβ οὐ ΑὈγαῆαπὶ ἰῃαῖ 
ννΠΙ ἢ ἢ6 ὨΠΉ5ΟΙΓ δα 5θθῃ, δπὰ ἴῃ νυ Π ἢ δὸ 
μαά ὈοΙπΟ 50 στοδλῖ ρατί. ὙΠὸ Ὠινῖπα διῖμο- 
ΤΥ οΥ.Π)6 παιταῖϊνα νουὰ 6. ἢ πΊοτο 
αἴὔροϊοα ὉΥ {π|5, ἴῃ τῆς δυϊποῦν οὗὨ [ῃ6 
Οοθροὶ οὗ δ1 Μαγκ ἰ5 δῇοοϊοά Ὀγ (Πς ὑτο- 
ὈΔΌΪς ἕαςι τῃαῖ δ1 Δίασκ γτοϊαΐῖθϑ παΐ νυν ἢ 
δῖ Ροΐοσ σοϊαπιυπιςοαῖςα ἴο ὨΙπὶ 85 {86 σέϑαϊε 
οὗ Πῖ5. οὐ Οσιαῦ δηᾶ διγαὶ Ὄχρογίοηςθδ. 
Ι,οἴ τι5 τη νον τ 5. Οπὲ οὗ ἴδε εἰρῖ 
Βιυιάαη ὈοΙηρ5 βανοά ἴῃ [Π6 ΑΥΚ τεϊαῖοβς 4}} ἴδ 
ὸ φ'νν. ΗὌἜ τπποπίίουϑ ἢχϑ Οοά δ ναγηίηρ ἴο 

ΝοΟΔἢ δπὰ ἀσπιυηοϊφίίοη οὗ Ἰυ ἀρτηοπε οἢ πιδῆ- 
Κιπά. Ηδ ἀδβδοῦδοα {π6 διυϊ]άϊηρ ἀπὰ [86 
Ρτορογίοπϑ οὗ {ΠῸ ατκ. Ηδσ παγγαΐοβ {Π6 40 
ἄδλγϑ οὗἩ γαϊῃ δηά {ΠῸ βύνο ]ηρ οὗὨ ἴΠ6 σίνουβ 
δηὰ οὗ ἴΠ6 οσϑδῃ, ἴῃ 6 ννοτάϑ ψ ] ΙΓ ἢ πιοϑξ 
ἔου ὈΪΥ ἀσϑοσῖθε ἐῃδὶ ργεδῖ σδίαϑίσορῃς (Οεη. 
Υ. 11). Ηδ 1ἢδη ἀθβουῖθθβ μον (ἢ νγαῖοτβ 
Ῥτγενα θά, ἘΠ τῃ6 ἂδὐκ νγᾶβ σαϊϑοὰ “Ὃρ δηά 
Ποαΐοα ονϑῦ ἴπεπὶ (ν. 18). Αἴ ἰοηρίῃ, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἀϊὰ {π6 Αγ ἤοδῖ, θυ τπ6 Πρ μεϑὲ ἢ1}}5 
ἀἰβδαρροαγοά (ν. 19); ποίδμιηρᾷ ννᾶθ υἱϑι ]6 
ὉΠ οΥ [Π6 νυ ῃο]6 νφι]ὲ ΟΥἩὨἨ Πδανοη, θα 5684 απά 
ΔΓ, ΤἼΘ νΟΥῪ ννογάϑβ ἀγὰ “ Α]1 [6 ΠΙΡὮ 811}ς 
ὉΠΩΟΓ [ἢῇ86 ψΏοΟΪς πρανῆ νγετὸ σονογοά." 
ἌΜΒΟΥΟ [ἢ6 ἀκ ννᾶβ δ {Π15 ΓΘ, ΟΥ̓ ΤΥ ΠΟτΟ 
Νοδὴ δηὰ [ἢ15 ΠΥ πὰ Ὀθεη ἀλνο! ης 
Ὀεΐογο, γε σδηηοῖ [6}1ῖ, ΤῊΣ ΠΘΟΙΠΙΓΥ ΤΩΔΥ 
πᾶν Ὀδθη πιοιπηίδιποιιϑ, ἃπά 50, ἴῃ ογάογ ἴο 
Πιάθ τῃ6 Π1Π|5 ἔγοπι νἱδνν, ἴῃς. νναΐθγϑ πιϑῖ 
ἤανθ Ὀδθη ὙΘΓῪ ἄρέρ, ΟΥ̓ 1 ΠΙΔΥῪ Πᾶνα Ὀοδη ἃ 
ΡΙΔΙΠ σΟΙΙΠΙΓΥ, 85 ἸΔΗ͂ {πῚπκ ἴῃς τορίοη 
τουπηά δρουΐ Βαῦγ]οη, στ ἢ ἕδνν ἢ1115 ἰῃ ϑιρπῃῖ 
δηδ ποθ ποῖ οὗ ρστοαΐ δ᾽ τυ: ἴθ νυ ] ἢ 
56 Ὀυΐ ἃ πιοάογαϊο ἀδρίῃ οἵ νναῖοσ νου]ὰ 
μανε ϑδιβιςοά ἴο σονοῦ 41} {π6 δι μοϑὲ ἢ1}1ς 
ὑπάθγ τῆ6 ΠΟ] ΟΔΠΟΡΥ οὗἩἨ ᾿δάνθη. Ὅῇα 
ἱπῃδυιδηῖς οὐἠἨ ἴΠῸ αγκ ῬσοῦσθιΥ (τοὰ δα 
ἀορίῃ οὗ (ῃ6 εῖιρε ὈΥ ἃ ρἰυπὶ ἰἴπ6, δῇ 
ἸΠΥΘΠΈΟΙ δ ΓΕ ποῖ ἀπκποόνγ ἴο ἴπθοβο Ψ8Ὸ 
Πδά δοφυϊγεά τΠ6 Αγίῖϑ οὐ ννοσκίηρ ἴῃ Ὀταᾶβ5 αηά 
ἴγοη (εἰ ἵν. 22), δπὰ ΠΟῪ ἐοιυϊπά ἃ ἀθρί οὗ 
Ις συδϊῖ5. ὍὙΏΠδη 411] ἤσβῆ, 411 [ῃδὲ ννὰ5 οἡ. 
ἴῃς ἀγγ ᾿ἰαπά, ἀϊοὰ. Απά, 85 [6 ραϊπογίηρ οὗ 
1ῃ6 νναΐειϑ 15 ἴπιι5 ἀδϑοσι θά, 50 ἴῃ ςἢ. ΥἹῖ!. 
(ῃ6 ϑιιθβίάθησθ 15 ρίνθῃη ἴῃ [δ6 βᾶ πη 5: Π1Ρ]6 
Βύάρης βδίγιε, Αἵ ἰδθηρίῃ, ου ἃ βρθοοι!ῆθα ἄδυ, 
ἴῃς ἀτκ γοϑίβ. [{ 15 ἔουπηὰ [δι 1 Παά 5ἰγαηά- 
ΘΟ Ἰρᾶγ ἴο 530πὶ οὗ ἴῃς ἢ11}15 ἰῇ ἃ βΟΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
Ρἰαῖπ σου πίΓΥ, ρογῆδρϑ ἴο {π6 ϑουτῃ οὗ Ασπηθ- 
ὨΪᾶ, Ῥογῆᾶρ5 ἴῃ 1Π6 ποτῖῃ οὗ Ῥαϊοδίίηθ, βρεῖς - 
Παρ5 ϑοπηθνν μοι ἴῃ Ρεγβία, οὐ ἴῃ [πάϊά ΟΥ 
οἰβεμοσε, ὍΤῆδ νναΐθυβ σοη ΕἸΠῈ ΔΠΪῪ ἀθογθδθθ, 
ἴξ πᾶ ὈῈ (Π6 νδροιγϑ Αἰϑο οἰθαγ οὔ; δηὰ αδἱ 
ἰεηστῃ [86 ϑδιιπηπιῖβ ΟΥἩἨ 1Π6 σιγτοιυπάιϊπρ 8115 
Ὀδοοιηδ υἱβιῦ]6, ἐποιρὴ [86 ρῥἰαιη σοι ῃΎΥ 51}}} 
15 Πβυοάεὰ, Νοδὴ {Ππ6ὴ βοπάς ουἕδ (ἢς βανθη. 
11 ξοθ5 ἴο δηὰ ἴτο, Ὀυΐ τοῖα γῃ5 πΠῸ πιοῖῈ ἴο 
(6 ἀκ. Νὸο δοςοιιπΐ ἰ5 ρίνθη οἔ ἰῖ5 ννδῃάογς 
ἴπρ5; νηΐ ἀρροαῖβ ἴο Νοδῇ ἃπά [15 ΠΥ 
15 411 {παῖ ννὲ ἰρᾶσῃ.0 ὅο ἴοο οὗ [ἴῃς ἴονθϑ. 
[τ ξοῦ5 ἔοστίῃ δης, βπάϊπρ πὸ σϑϑῖ, σοπλοβ Ὀδοκ 
ἃψαῖη. Οπςδ τόσο ἰἰ ἰ5 βοηΐ οἱ. ἍΝ ΒΟΥ 
[ἴ γξοθ5 πὸ οὔὲ οδῃ [Ἃ6]], 411 τπαὶ ἀρρθαγβ 15, 
1ῃδι 1 Πᾶ5 ἔουπα ἀγγ ἰαπά. [[{ Ὀππρδ5 Ὀάαςκ 
Δῃ οἷἶνα Ἰεαξ 1ῃ 115 θα ; ἀπὰ Νοδὴ πᾶ ρε8 
τῃαΐ [86 νναΐευβ "νεσε αραϊθά. Ετοπὶ ἢγξί ἴο 
ἰαδὲ ἴῃς ἀεϑογίρεοη 15 115 ἐμαῖ νμῖς ἢ ΘΠ οπὴ 
ΟΥ Νοδὴ ψουϊὰ ἢᾶνα ξίνθη οὗ 4}} (δδῖ ἂς δδά 
ΒΙΠ1561} ςόθη. 
1 τηῖϊ95 Ὀ6 ἴπ6 ἴγυδ Ἐχρίαπδίίοη οὗ [6 

Παγγαῖϊνο, Ψὸ ΠΊΔΥ ἴπδη ΤλΟΥδ ΓΟΔΩΥ 566 
πον ἴΠ6 αυεβίοπ οὗ {πὸ ἀηϊνογϑα Ὑ οὗ τδς 
Π εἸιρε βιδηάβ. ὙΠῸ ὑτοσγάβ τιδοὰ ΤΙ ΔΥ Πογίδ!Π- 
Ἰγ τηϑθδῃ [μδὲ (δε [ε ιιρθ ννᾶ5 υηίνογϑαὶ, [ῃδὲ ἰΐ 
ονοσν Βεϊπιθά, ποῖ ΟὨ]Υ 411} 6 ἱπμδοϊ θὰ Ραγὶ 



ΟΕΝΈΕΘΙ15. ΝΠ. 

οὔ Ατ. Ὀυϊ αἶκο Επιγορθ, Α σα, ληα Α πιοῦσα, 
λιυκίγαια, Νονν Ζολ απ. ἀπά Οὐςοδηϊοδ: πιοβῖ, 
Ἰξ ποῖ 4}}, οὗ ὑυ πο [5ἰληάς δηὰ (οπίπηοηῖβ 
ΜΈΓὸ ΡΥΟΌΔΟΪΥ {Π6π ψἸΒοιΈ Ὠιιπιλη ᾿πῃαῦιῖ- 
δηῖς, Υεῖ, ἰξ ΟἾΪΥ [Π6 ᾿πῃλ θα ννοσ] ἃ ννᾶβ5 
ἱπαπάσϊοά, ἀπ 41} [15 ᾿ἱπῃδὈ! ληΐ5 ἀσϑίγογοά; 
ἴδ οἴδεῖ νου παν Ὀθθη ἴῃδ βαπιο ἴο Νοδῇ, 
ῃά ποιϊὰ, ταοϑὲ κοὶγ, πᾶνα θθθη ἀθϑοσθοά 
Ἰπ ἴδ βπιὸ ννοτάβ. ὙὍΤῃθ6 ριγροθο οὗ Οσοά 
τγᾶ5 ἴ0 5.6 Ρ ιν {ΠῸ 5176] τὰςθ οὗ ἀλη 
Τῆδῖ ρυγροθο υνουἹὰ ἤᾶνε θέόθη εῇεςϊοά ΌΥ ἃ 
Ὀευσε, Ὡς ἢ Τσονογοὰ {π6 ψῃοΪς οὗ [δὲ 
ρΡοπίοη οὗ [6 ρίοθθ, ψηϊοῇ τὰν Ῥὲ οϑ]]οά 
186 οτδάϊο οὗ [πῸ Βυπιδη τὰσθ. ὍΠῈ ννογάς οὗ 
(86 παιταῖνο ἃ΄Ὸ δόσῆᾶρθ ΠΟ ϑἴ ΟΠ ΡῈ ἴμδη 
τοῦ ὰ πᾶγθ Ῥθθη Ὡδίυγα Ὁ πιδοὰ ἴο ἀθϑοῦθε 
5.0} ἃ οαἴδϑίσορῃθ. ὙΠῸ πιοϑῖ δἰ Κρ 15 
πε ραϑθᾶρο, “ΑΤῚ [86 Βιρῇ ΠΠΠ|ς5 ὑπάογ (ἢ6 
σ οἷ Ππράνεη, ἡ οἢ. νυ]. το. Βιιῖ [Π15 15. ῃο 
τοῖο ἤδη 5Οἢ ἜΧΡΓΟϑϑιοη5 85, “1 Ὀδθρίη ἴο 
ΡῬυϊ τῃ6 ἀγεδά οὗ ἴπ6δ8 τροπῇ {πε πδίοπϑβ [παῖ 
Δ ὉΠΟΥ͂ ἴῃ6 ὑγΠ0]6 ἤδανοη," θυ. 11. ἃς: 
δ. 4}} σουπ! Π65 σατο ἱπῖο Επγρί ἴο [οβθρῇ ἴὸ 
07 οοπι," Οεη. χἱϊ. 57: “845 ἴῃε ἰοτά τὴν 
Οοά Ἰινεῖμ, ποτα 5 πὸ πδίϊοη οὐ Κιπράοπι 
πΈΠΠΟΓ ΠΥ ἰοτὰ μαῖἢ ποῖ δοηΐ ἴο 5θθκ ἴδε, 
δο, ἢ  Κίηπρϑ χυῖ!. το. Δ Ποθη ἴΠδ δησίθηςβ 
ϑρεᾶκ οὗ (πΠ6 ΠΟ] υνου]ά, [ΠΟῪ τηθδη δῖ πηοϑὲ 
186 ψΒο]6 ψου] ἃ 45 Κῆοννη ἴο ἴΠ6 ἀποϊθηῖβ. 
ἵν Βοῃ (ΠΟΥ βρεᾶκ οἵ ἴῃς ψυθοὶε πϑάνοη, ΠΟΥ͂. 
τϑλῃ [Π6 ὙΠῸ Ϊ]6 Υἰϑι Ὁ] 6 ΔΠΟΡΥ ΟΥ̓ Θχρᾷηβα οὗ 
ἴδε 5Κγ; ἀπ4 50, ᾿ν ἤδη ΠΟΥ σροακ οὔ ἢς δατίῃ, 
ἴδε ἰλπά, ἴῃ ἀγγ στοιπά, [ΠΟΥ τηθᾶη αἵ ἘἰΠ|65 
ὙΕΙΥ͂ πο ἀ ρογίίοπϑ ἱπάσοά οὗ ἴπῸ φασί 5 
ϑιπλςο, ΤῈ οἰ Γςζοσε ἱπιογργοίδιίϊοη οὗ {ΠῸ 
τέο, δοοογάϊηρ ἴο [ἢ6 δαθϊῖ οὗ ϑρθεςῇ 
ἀΠΊΟηΡ ΘΠ. ΠΣ ΠΟ 5, ν.1}} ΔΠον 15 ἴο ὑη- 
ἀειθιληὰ ἴθ ἃ ΠὨεῖαρο ργουδ]θά, οχίθηϑινα 
ἐπου δῇ ἴο ἀοβίγου 81}} 186 ᾿ἰνίηρ τάςε οὗ πιδῃ, 
ἃτπὴ ἴο σουογ ΚΊ ναΐοτ [Π6 ὙΥΠῸ]6 ν 5 0]6 ἕδος 
οἵ πλίυγο, [1 15 ἀποίῃου συσβέίοη, νυ Βεῖ ΕΓ 
ΧῈΤΏΔΥ δάπηξ, (Παΐ ΔΗΥ ροχίίοη οὗ {πὸ υπηδη 
ΓΑΕ, ἐχοορὶ [6 οἱρῃϊ ρεύβθοηβ πιγασι ΟἹ 5}7 
Ρτεβοτνοά, σὴ πάνθ δβοροά. ϑόοῖθ βυρροβο 
δε ἀδθοοπάληϊ5 οὗ (δὶπ ἴο πᾶν ρεορὶ δὰ 
(δἶπα, ἀπά ποῖ ἴο πανὲ θδθὴ ἱπνοϊνεά ἴῃ [8ς 
ἤευσε, πηςἢ, ἴῃ τΠοῖγ ὈοΙΙοῖ, ννᾶ5 ϑοπξ οἡ 
Ῥυγροθε ἴο ἀοδίσγου ἴποβ6 δροϑίδϊε δηὰ ἄθρθ- 
αὐδὰν ὅτι 80 παὰ ἀοβ]οὰ ἴἢ6 σἤοβθη 
ΤᾺΣ ΟΥ̓ Ιηϊεττηδισυῖηρ ΜΙ ὈΠῸΌΘΙ]ΙΘνΕΓΙΚ. 
Οἴβκῖς {πππκ τΠδῖ ἦε Νερμιΐπι οἵ Νυιῦ. 
ΣΙΝ. 31 ΜΈΓ ἀεβοεηάδηίβ οὐ ἴη6 Νερβη πὶ οὗἉ 

« ΥἹ, 4. Ῥγῇο τημϑίὶ {πογοΐοσε δᾶνο βυγνυῖνοά 
τἰἶκ θείυγε, Οὐδοῖς δραΐη, 85 ἴῃ6 δυΐῃοῦβ 
οἵ 'ὍὥΠμε Οεπορὶς οὐ τὴς Εδυίῃ. ἂπὰ Μδη, 
ἀπ οὗ ' Αὐάληη δπὰ τῃ6 Αἀκπιίεβ,᾽ βιιρροβα 
ἴδλϊ ἴβοτὲ νγὰβ ἃ Ῥγο- Αὐἀδηηϊῖα τὰσθ οὗ πιϑη, 
ἃη( ἰῃλι ([ῃ6 ἨΙΞίΟΥΥ ἴπ (Οοηοϑῖβ γοϊδῖεϑ ΟἹΪῦ 
ἴῃε ἸΌπαπος οὗ {π6 Α ἀδπιῖῖεβ, μανΐης ΠΟ τὸς 
ἔκτεης ἴο 186 γοϑῖ. Δ ΊᾺΠουϊ ργοπουποίηρ 
ἴοο ΒΑΘ Οὐ ΔΠΥ ΕΑΓ ἰηέοτεηοε ἔτοπὶ [86 
ϑογάς οὐ ϑοτρζυγο, νγῈ ΤΑΥ͂ ΓΕΔΘΟΠΔΡΪΥ ΞΩΥ͂, 
(δαὶ {Ποῖγ πιοὲ Ὡδίυγαὶ ἱπιεγρσγεϊδίίοῃ ἰ5, παῖ 
1πε πθοΪο τας οὗ πιᾶῃ μαά Ὀδοοῖηδ βτίθνοιιϑ 
Γζογσιρίοα, βἰησο τ86 ἔτ δι} "ηΔα ἱπιοστηϊηρί θα 
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ννἢ (ἢς ππροάϊν ; [πα {86 ἱπῃαθιοὰ ννουϊά . 
νγ 5. σΟΠΒΘ ΠΘΉΓΥ ἈΠ νυν νἱοίθηςθ, δπὰ 
{πη οα δὰ ἀξδογεεά ἴο ἀδϑίγου 41} πηδηκίηα, 
Θχοθρῖ ὁπ6 δἰηρὶθ ἔδυ; {παῖ {πογϑέοτο 4]]} 
(μ4ἴ Ρογίίοη οἵ [6 ϑαγῖῃ, ρβευῆαρϑ 85 γεῖ ἃ 
ΨΘΓΥ 5112} ροσγίίοῃ, ἰπΐο ννσἢ τηδηκὶπά πὰ 
Βργεδά, ννῶβ ὀνεσυν οὶ πη ΌΥ νναῖοσ. ὙΠ6 ἃτκ 
νγ»85 ογάδιηρὰ ἴο βᾶνε ἴῃ6 οπθ [1 ἔαπιὶὶγ ; 
δηα ἰεϑδὲ τῃδῖ ἔδπλν, οἡ {Π6 ϑυδδιάδηςθ οὗ {π6 
ννδίουβ, ϑῃουϊἃ ἤηα [6 ψνΠο]6 σου ΓΥ͂ τουπηά 
{Π6πΠ| ἃ ἀδϑεγί, ἃ ραὶγ οἵ 41] {π6Ὸ θδαϑῖβ οὔ [ἢ ἰαπά 
δηά οἔτηε ἔονν]5 οὗ {ΠῸ δἱζ ννόσγε ργεβογνϑὰ δοην 
ἢ τΠετὰ, δηά δος νυν τΠ6πὶ ννοπὲ ἔσσῃ ἴο 
ΓΟΡΙΘΠΙ5ἢ ἴπ6 πονν ἀεσδοϊαῖεα σοπιηθηῖ. ΤΗΘ 
ὑνογάϑ οὗ ϑογίρίασγε (σοηῇγηηθά 85 ΠΟΥ ἃτα ΟΥ̓ 
Διὶ ἀηΐνοῦσ] (ΓΔ 106}, ἀρρϑᾶγ, δὲ ᾿θαςῖ, ἴο 
ΤΆθδΔη 88 Πλσἢ 8ἃ5 ἴΠ15. ὙΠΕΥ ἀο ηοΐ πεοθϑ- 
ΒΑΓΠΪῪ ΤΊΘΔΠ ΠΟΙ, | 
ΓΘ φεοϊορίςὶ οὈ]θςξοηβ ἴο {Π6 ΠΙδίοΥΥ οὗ 

[Πε Τλορθ ἀΓ6 ΟΠΙΘΗΥ ϑιοῇ 45 ἴῃ6 ἀϊβοονογυ 
οὗ Ἰοοϑθ βοογῖξ οἡ {πΠ6 ἴορϑβ οὗ (86 δχίϊποϊ νο]σ 
σᾷποῦβ οὗ ΑἸνεγρηο δπὰ 1 δηρυδάος, {Π6 ἱπὶ- 
ῬΟΒΘΙ ΠΥ οὗ [Π6 νναΐθιβ ὀχίθηάιηρ ἴο [{ΠῸ 
μοισῃϊ οὗ τς συν ἀθονο [ὴ6 πηοιιπίαδϊηβ, ἀπά 
(ἢ ρΡεστηδηθηΐ ἀπίστου οὗἉἨ [Π6 δΔηπὶπιαὶ Κὶπρ- 
ἄπ ονεῦ ἴῃς ἀΙ!βέγεηΐ ρατίβ οὗ [6 ννου]ά. 

1ἰ 5 5514 [ἢ6 Ἰοοϑθα βεοῦς οἡ ἴῃ6 πιουηΐδιηϑ 
οὗ Αὐνοῦρπα δηά 1, λπριιοάος τηϊσὶ ἤᾶνο Ὀθρη 
ϑυνερί νὰν ὈΥ δὴ υπίνεγϑαὶ Ποοά. [ἴ 5, 
Βοννονεσ, αι σοῃοοίνδοϊο, ὄνθη 1 [6 Πα] ρ6 
οχιθηάρα ἴο ἴμοϑὲ τορίοπβ ἀπά ἴο 186 ἴορβ οὗ 
[οϑα 115, [δὶ {π6 ρστδάιιὶ σῖϑὲ ἀπά 5ιι051- 
ἄθηςςε οὗ ἴῃς ννδίευβ τδΔΥ πᾶνὸ ἰεῖς ἴΠπογο τὸς 
τλδῖη5 οὗὨ νοΐσδηϊς δοίίοπ, τυ] ἢ δ ποῖ 50 
Ἰρῆϊ 45 ἢὯδ5 Ὀδθὴ δϑϑογίοα, αἰσηοσῖ υπιουςῃοά. 
Τῃς αἰ ΠΥ ἴῃ σοποεϊνιηρ οΟΥἩἨ 1π6 νναΐοτβ 
ΤΊΒΙΠΒ τς σαδιῖ5 ἀῦονο ἴπ6 προσ τηοιηΐδὶῃη5 
15 ἃ ας ΠΥ τη {με τηϊπὰ οὗ ἴΠ6 οδ]εςΐοτ, ποῖ 
ἴπ {π6 ἴἰοχὶ οὗ ϑδεγρίιγο, νν ῃοἢ πουνῆογο 
ϑρϑδκβ οὗ διιςἢ ἃ σῇϑ6. πω [Π6 δαγ! θοῦ ραγῖ οὗ 
[Π15 ποΐῖε,)ὺ ὅδ Ροβϑι ΠΥ οὗ νοροίδίοη 5ιΓ- 
γινίηρ μᾶ5 ὈΘθη σοηβιἀογεα ἴῃ ἴῃς ποῖς οἡ ςἢ. 
Ὑ11. 11. ὙΠῸ πιοϑί ϑοτίουβ ἀἸΠΠΌΪΥ ἴῃ σοη- 
ςεϊνιηρ οὗ ἃ ΕἸοοὰ υπίνεγϑαὶ (ποῖ ΟΠ]Υ ἴο [Π6 
ννουἹα μαι οὰ ὈΥ τρᾶπ, Ὀμῖ ἴο [86 νυ ΒοΪα 
βιιγίαςε οἵ ἴῃ6 βίοῦθ) ἰ5 ἴῃ ἴπε ἢἰϑίογυ οὗ ἴῃ6 
αἀἰδιτι δυζίοη οὗ {Π6 δηϊπηαὶ κἰηράοπι. ΕΟΥ οΧ- 
ἀπρίθ, [86 δηϊπλαὶς πον ᾿ἰνηρ ἴῃ δουῖῇῃ 
Ατηοσγίοα δηὰ ἱπ Νὸνν Ζοαϊδηά ατὸ οὗ (ἢ βαπιὸ 
{Υὦἁφ6 85 [Π6 0551} δηϊπηα]5 νυν] ἢ ̓ νε δηὰ ἀϊοά 
ἴπογο Ὀδέογε [Π6 ογεαΐίοῃ οὗ πᾶη. [5 1 σοῃ- 
σεν] {παΐ 411 5ΞῃουἹὰ πᾶνε Ὀθοπ ραϊμογοά 
τοροῖμοῦ ἔτοπὶ {ΠΡῸῚΓ οτρίηαὶ Παδιῖαῖσ ἱπῖο 
1ὴ6 ατκ οὗ Νοδὴ δηὰ αν Ὀδεη δῇεγνναγάβ 
τοαϊϑι Πυϊοα ἴο [ΠΟΙΓ γοϑρεςῖινο ἢοπηεθὶ ὍΤΠα 
αι Πσ Υ, Πονγανυθῦ, νδη θῃθ5. ΘηΈ γον, [ἢ τῃς 
βασγοαὰ παγγαίϊνο γοἰδίθϑ ΟἿΪΥ ἃ ϑιιπιογβίοη οὗ 
{Π6 Ὠυπήδη τάςσθ δηά οὗ [5 ἴῃδη ἀννο! !προρίδοο, 
ἃ 56η56 οὗ [Παὶ παγσζαῖϊνθ, ἢ ]ς ἢ δχαςῖ ΟΥἹ- 
οἶδπὶ 58ῆοννβ ἴο Ὀ6 ροβϑίῦ]θ, ρβεγῆαρϑ ὄἜνθη ἴΠ8 
ταοβῖ ργοῦδ]6, ἱγτοϑροοῖνο οὗ 4}1 συοϑίίοπϑβ οὗ 
παΐυγαὶ ϑοίσηςθ. ὍΠε σαν}]5 δραϊηδί ἴΠ6 δηρὶθ 
τυϊηάονν, [6 ρῥγορογίίοηβ οἵ [ῖἢ6 ἀὐκ, ἄζς. 
μᾶνα θθεη σοηϑιἀεγεὰ ἴῃ {Ποὶγ γεβρεσεῖνε Ρ] ΑΓ 68, 
ΤΠΘ φρεσιυ δῦ υηξαϊγτιεβα οὗ ἴπε οὈ]θοτοη5 
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υγροά ἰ5 ἴο 6 ἐουπά, ποῖ 50 ταυςῖ πη ἴΠ6 οὉὈ- 
)εςϊίοπς {μοτηβεῖνοβ, 85 ἴῃ [ἢ6 ᾿πϑιϑίης αἵ [Π6 
δαῖὴθ {ἰπ|6 Οἡ 8η ἱπϊογργοίϊδίίοη οὗ ἴπὸ ϑρπρ- 
ἴιγ6 παγγδίνο, ΟἹ ῬΓηςΙρ]65 ἢ οἢ νου] ποῖ 
Ὅ6 ἀρριιεὰ ἴο ΔΠΥ ΟἴΠΕΥ ἨϑίουΥ ννβδίουθυ. 
Νοῖ ΟὨΪΥ ἃῖὲ ψνὰ γεηυϊγοα ἴο Ἔχροιυπηά δηοϊεηξ 
δη4 Εδϑΐθσῃ ρἢγαβθοίοσΥ νυ ἢ τς οο]ά ἐχαςῖ- 
655 ΔΡΡΙΠΟΔΌΪῈ ΟὨΪΥ ἴο {πΠ6 ἰοηριιοβ οἵ Νοτ- 
πόγη ΕὔσΟΡΟΘ, θὰϊ τλουθονυοῦ ἴο αϑἴθοτγο ἴο 4]] 
[ῃς6 ἱπιεγργείδίοπμϑ οὗ ραϑὶ ὑποσις 8] ἀρθ5, ἴο 
Ὀοίονε {π4ξ ΠΟΙ νγᾶ5 Ὀυϊ ἃ σἰηρίὶθ νυἱπάονν ἴῃ 
[Π6 ἀὐκ, (ῃαϊ ἴΠ6 αὐκ βἰγαπάθά οἡ {6 ἴορ οὗ ἃ 
ταουηΐδιίη, νυ ἢϊη 5σῃϊ οὗ Ὡς ἢ [ἴ ΝΕΥῪ Ργο- 
ὈΔΌΪΥ ΠΟΘΙ 5416, τ1η4ὶ {Π6 νναΐοτβ οὗ (ἢς 
ΕἸοοὰ τόϑθ ἴἤγθθ, Οσὐὁ ὄθνθὴ ἔνθ γ11165 ἀῦονυθ {Πὸ 
564 ἶονοὶ, δῃὰ οἴπεὺ ργοάϊριθ5, νι ἢ (ῃ6 54- 
οἴοά ἰοχί, ὀνθῇ ἴῃ 115 τηοϑὲ ἡδίυσαὶ 5ρηϊῆ- 
σᾶποθ, πονῇ ΓΕ ΘΙ ΓΠΘΓ ἀϑϑοῦῖβ ΟΥ̓ 1ΠῚΡ[165. 

[6 τὸ Ὅς ἱπηυϊγοά, ννῆν 11 ρ]οαϑοὰ σοὰά ἴο 
οανὸ πηΔῃ ἀπά Ὀϑδϑὶ ἴῃ ἃ πιιρὸ νϑϑϑοὶ, ᾿ποιθδά 
οὗ ᾿ἰορανίπρ ἴποπὶ 4 γείυρε οπ ἢϊρἢ Ἀ1115. οὐ ἴῃ 
Β01π6 ΟἾΠΟΥ βαποῖυδγΥ, νὰ ΡΟΓΠΔρΡ5 ἰπ4υγο ἴῃ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 
1 Οοἵ δἰαεακ Λλραλ. 4 δίοοα αμα τη» 167 αγέ 
,ονόμάωι. 8. Οοά᾽ε ἐσυέραμέ, 13 σἰσρβεα ὃν 
44ε γαϊμόστο. τ8 δ οαλ γερῥόνίσλοίά ἐλε τοογέα, 
20 2ια"ἴΐλ α νἱπεγαγα, αἰ ἐς ἰγγιον, ἀραὶ 
τιοεζεα ο7 Δἐς τορι, 25 γε σαπααηι, 46 ὀΐοτε- 
ἐλ ϑλερι, 27 δγαγοί ον λιδλείλ, χο ακπα αἰεί. 

ΝῺ (ὐοά δ᾽εοοοά Νοδῆ πᾶ ἢ 18 

[ν. 1-Ξ.. 

γαϊη. Ὑοῖ φυγεῖν χὰ σαη 966, (Παξ ἴΠ6 ρτϑαδῖ 
ΤΟΥΔΪ ἰοϑθοη ἂπὰ ἴῃ6 ργεαΐῖ ϑριτιΐυᾳ] {Γυ ἢ 9 
ΧὨ διά ἴῃ (ἢς Πουρο δηάὰ [μ6 «τὶς ννοσς 
Ὑγ6}} νγουΐῃ ἃ σίσῃδὶ ἀεραγίισγε ἔτοπὶ ἴπ6 σοπι- 
ΤΆΟη σουγϑο οὗ πᾶΐυγε δηὰ Ῥγονϊάθησθ, ὙΠῸ 
Ἰυάρπιθηῖς ννᾶθ δ πιούθ πιασκεά, ἴπ6 ἀ6]1- 
γούδποα ἔδγ πιοτὸ τηδη ΞΕ ]γ Ὠῖνῖπθ, (ΠΔη {ΠΟΥ 
νου Ἱὰ ἤανο Ὀθθη, 1 Ὠ}Π5 ΟΥ ἴΓδὲ5. ΟΥ̓ Αν 65 
μιά Ὀδδη {πε 5μο τεῦ ργον ἀθὰ ἔοσγ ἴῃοβὲ ἴο ὈῈ 
βανθὶ. ὙὍὙὴδ στοᾶῖ ρυόρποῖς ἐογεριςτασίης οὗ 
βδϊνδτ:οη ἔγοπι ἃ βοοά οὗ πη Υ Οῃτϑὶ δηὰ 
ἴῃ τῆς ΠΒυγοῆ οὗ Ο γιὲ νουϊά πᾶν ἰοσβῖ ]} 
115 ὈοδυςΥ ἀπά ϑυτηπιεῖσΥ, ἰξ πιογα ΘΑΤΤΗΪΥ͂ 
τορος αὰ Ὀδοη 5 ηΠοϊοπὶ ἔοσ ἀθ᾽νεγδης. 
ΑΒ 1ξ 15, 16 διβίοτυ οἵ Νοδῆ, ποχί δϊογ ἴδε 
Ὠἰδίογυ οὐ (ἢ γίβῖ, 15 τῆι υνῃ] ἢ ρογπᾶρϑ πιοξῖ 
ἔοτο ιν ὐγοϑῖβ οὐγ που ἢΐ5, ᾿πΊργοβθοθ. ΟἿΥ᾽ 
σοηδοίϊθησεβ διὰ γεΐ σονῖνεβ ΟἿΓ ἢορθβ. [1 
ννᾶ5 ἃ Ἰιάριηθηΐ ϑρηδ!ν δχεοιϊοα δἱ ἴῃς 
{π|6. [11 ἰ5 ἃ ἰθβϑοῃ ἀδερὶγ ἰποιτιςίϊνε ἴον 8}} 
ΌΠι6. 

2 Απά τς ἔξαγ οἔ γοιι δπά τἢς 
ἀτγεδά οὗ γουι 5}.4}1 θ6 ὑροη ὄἜνεῦν Ὀθαϑῖ 
οὗ {πε βαγῖῃ, δῃὰ ὑροη ἐνεγὺ ἔον] οὗ 
186 Δ1|Γ7 ὕροη 411 τῃαϊ πιονεῖῃ μρορη τῆς 
οδυῖῃ, δηἀὰ ἀροη 411 {πε ἤβμεβ οἵ τῃ8 
868 ; ἰηἴο γοιγ Πληα ἀγα ἴΠ6Ὺ ἀ6]ν εγαα, 

2 ἘνεγΥυ πιονίηρ την τπαῖ ᾿ἰνετῇ 
5Π4}} Ὀ6 πχϑδδῖ ἔογ γοιι; Ἔνθ 85 ἴῃς 80η8, ἀπά 5414 υηῖο τῃεπὶ, 5 Βε 
ὄστεθη Βα πᾶνε 1 ρίνεη γοι ἃ]} ἐΠΑΡΕ ἔγυ τι}, ἀπά πλυ ρὶγ. ἀπά γαρ]εη ἢ 

τῆς ελγίῇ. 

«α«ἢιρ. τ 
28 
ἂς 3. 17 

Νοδῆ, ποὺν Ὀδοοπθ ἴπ6 βοοοπά ποδὰ οὗ (Π6 
Ὠιιπλᾶη ΠΥ, τϑσοῖνοϑ ἃ ὈΪοβϑίηρ, [ἢ6 ΤΟΥΤΊΘΓ 
Ρᾶτῖ οὗ ψ}]ςἢ ἰ5 Ὀυῖ ἃ τορο[οὴ οὗ [Π6 Ὁ]655- 
ἵπρ διβέ ργοπουηποθὰ οἡ Δάλπι, ςἢ. 1. 28. 
ΠΕ δὴ οὗ τπᾶῦ παὰ ἤιίγαϊοά {π6 ἱπίεηϊ 
Οὗ 1ὴ6 ἢγϑὶ Ὀ]οβθίηρ. ὙΠῸ βασῖ μαά Ὀδθη 
ΠΠΙοὰ νὴ ΠΙσοπεο5η655 δπὰ νἱοΐθησς, ἔαίδὶ 
ἴο [6 ᾿πούδαϑο οὗ τηδηκιηά, δηὰ δὲ ᾿ἰθηρῖῃ 
Ὀγϊηρίης ἀοννῃ ἃ Ἰμαρπιοηῖ, ὙΠ ἢ ϑυνερὶ 4]} 
Ὀμζ οποὸ ἔἈΠΑΠΥ ἀννᾶγ. Νονν 411 Ὀδρῖπ5 ἅπὸν ; 
πὰ Οοά τερϑδῖβ [6 ργοπβο οὗ ἔδουπαϊγ, 
Ὑν ἢ ἢ σὴ Παά πηδάθ οὗ ποπο οἴεςῖ, 

ῷ. τδὲ αν Ὁ γομ απά {δὲ ἀνγεαά ὁ γοιί 
Τῆς 5π|4}} τεπηηδηΐ οὗ πηδηκιπὰ 1υ5ῖ τερουθά 
ἔτοπιὶ τ[ῃ6 Ποῖαρο ταῖρῃς μάνα ρει ϑηθά ἔτοπὶ 
1π6 αἰίδοκϑ οἵ υυνἱἱὰ Ὀοαϑῖβ, νος μδά ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ Ὀδοη γουηρ ἀπὰ ἰαπιὸ ἴῃ ἴΠ6 αὔτ, Ὀὰϊ 
Ὑγ ΤῸ πονν δάυ]ξ οὐ δάο]εβοοηξ ἀηα ταϊαγηηρ; 
ἴο {πεὶῦ ον νυν] παΐιιγο. ΤῊΘ 45ϑυγδηςθ 
εἰνθη ἴῃ [15 νϑυθο νγὰβ πογοΐοσε ἃ ΥΘΎΥ ποοά- 
7] σοπιίοτί ἴο Νοδῇ δηὰ 15 ΓΔ ΠΉΠΥ. 

8. Ετεν πιουΐπς ἐῤίησ ἐδαὶ Ποῖ «δα]] 
δὲ »ιεαί 707 γοκῇ ἴῖπ ἴῃς ῥγίπιαὶ Ὀ]θβϑὶπρ ((ἢ. 
ἷ. ,)8, 29, 30) ἴδετε μδαά Ὀδεη τηοπίοη οἷ 

ΟΗΑΡ.ΙΧ.1. «Ἅπ4 Οοά ῥΐρετεά Νοαῤ, δις. 

[Π]ηρ5. 

ΤῊΔΠ 5 ΞΌΡΓΟΙΊΔΟΥ πὰ ΡονΟΓ ον (Π6 ᾿ΠΙΟΓΙΟΥ 
Δι μαῖα. [τ Πᾶ5 Ὀδοὴ ἃ ἡυδϑίοη νΥΒΘῖΠοΓ 
ἴπογο μδά Ὀθοπ ἃ ρῥογπιϑϑίοη οὗ δηϊπηαὶ ἴουὰ 
ΟΥ ποῖ. Τῇ αδἰπιοϑὲ ἀπίνογβαὶ οριηίοη οὗ ἴῃ6 
ἃποϊοηΐβ ννᾶ5 ἴῆδῖ ΟἿ νερείδο]ϊα ἔοοά ννᾶβ 
θη ρΡοσιηοα; δηά 1 γα τεπλθηθεῦ [πδῖ 
τηοβῖ ργοῦδΌ]Υ {μ6 δαυὶγ τὰσθ οὗ τῆθῃ ἰϊνθὰ 
ἴῃ 4 ϑνύτὴ πὰ μϑηΐαὶ οἰϊπηαῖθ, ἀπα (παῖ ἐνοη 
ΠοΟῸ βοηὴς οὗ ἴπ6 Εδϑίθγῃ ἡδίϊοηβ ἀγὸ σοη- 
ἰοηϊοα δηάὰ ἤρα ὑροη ἃ νορείδοϊα ἀϊεῖ, 
6 5841} μῈ τῆς πιο ἀϊβροϑεά ἴο δοσιίεβος 
ἴπη 8η ἱπιογργείδίοη νυ ἢ δθόπιθ ἴο ἀο 1685 
νἱοίοπος ἴο ἴπὸ ἴοχῖ, [Ιἴ σδπηοῖ, Ποννουου, 
6 5αἱὰ ἰδὲ {Πότ νγὰς ἔγτοπὶ 1ῃ6 ἢἤγβέ ἃ 
2 γοῤιδίϊἰίοπ οἵ διϊπιαὶ ἔοοά, ΕἼΟΠῚ ΥΘΥΝ ΘΑΓΪΥ͂ 
ἘΠῚ65 ννῈ πὰ 5ῃεορ δπὰ Ἵδί]ε Κορὶ αἵ Ἰθαβῖ 
ἴου τὰκ ἀπά ννοοἹ, δηά 5ἰδῖὶῃ ἔοσγ ϑδοσιῆςθ, 
οἷ. ἵν. 2, 2ο. δ νπμεῖμοσ τπθὴ τ μαὰ ὕδθη 
ςοποράθαᾷ οὐ ποῖ ἤοπὶ ἴΠ6 ἤγβῖ; 1ἢ 5. ΠΚΟΙΥ 
παῖ τῃο56 γνπῸ ἔραὰ δηά βδογιβοθά ϑἤῆθορ, πΚὰ 
ΑΡΕΙ, ψῃὸ Κορὶ σδίι]ο, {κὸ 4ῦα], οὐ ψΠῆῸ 
μδηά]οαά ᾿πϑισυπιθηῖς οὗ ὈγοηζΖο ἀπά τοη, [ἰκ6 
Τυδα] (δίῃ, ννουὰ ἴῃ [86 σουτεο οὗ {πιὰ 
ανο ἰοασποὰ [πὸ ιι5ὲ οὗ δηϊπιαὶ ἰοοά. [Ε 50, 
ὙΥ6 ΠΊΔΥ σοΟηϑιογ πὸ νγογάς οὗ [ἢ]5 νϑύβθ 85 
ἃ φοποδϑϑίοῃ ἴο τῇ ᾿ΠΗΠΓΠΠ 65 ΟΥ̓Δ ἢθοθ5- 
5165 οὗ πιδηκιπά, σουροὰ ἢ τ ϑ ΠσΙΙΟἢ5, 



ΟΥ̓, 4--Δ,0.] 

ἀδπι 4 “Βυϊῖ ἤεβἢ νὰ τῆς 1Ππ{ τΒεγθοῦ, 
υλϊοῖ ἰς τὴς Ὀ]οοά τῃογεοῖ, 5}4}} γα 
ποῖ εδῖ. 
ς Απά 50 Γεὶγ γουῦ δΙοοά οὗ γοιγ 

Ἰϊνες Ψ11 1 τέχιγε ; δὲ τῆς ἢδπά οἵ 
ΘΥΕΓΥ δεαϑὲ ψν}}} 1 ταχιῖγα 1ἴ, δἀηα δἵ 
(ἢεὲ Παπά οὗ πιδη: δῖ ἴῃς παπᾶ οὗ 
ΘΥΟΓΥ τηΔη 5 Ῥγοῖμογ Ψ1] 1 γεχυῖγα (ἢς 

“Μα ς Π|ὸ οἵ πιδη. 
6 ἍὙΥΒοβθο εῃεάάειῃ πηδιιβ δ]οοά, 

“οἶον, ΒΥ͂ τανλη 5881 ἢϊ5 Ὀ]οοά δὲ 8ῃεἀ: “[ου 
τ ΠἼΠ τε ἱπλᾶρὲ οἔ (ὐοά πιδάς ᾿ξ πηδη. 

ΤῊ Ἐπ πᾶνε Ὀδθη οδ]]οὰ ἔογ ὈΥ ἴῃ6 βαναρὲ 
δ."  1ς: ἘΞ οὗ ἴῃς Αηϊθαϊ]υνίδῃ8. 

«.«. φεῦ αὐἱιδὲ ΠΣ Ἰρεγεο] ἘΆ5ἢ1 δηά 
ϑ0 Ἐς" «»Ἐ Πεῖ [εἰν] ἢ σοτητηθηϊδίουβ ᾿παεγβίδηα 
ἃ γεν 1 Εὐϊὔοη οὗ (π6 ργαοίίος οὗ οαϊΐηρ ἤεϑῇ 
οὐὐ ἘΣ“. πὺὶ (Πς ᾿ἰν]ης Δπίπηλὶ, δηὰ 50 1 ΠῸΓ 
ἴλη 55} 3 Φ ε-ἀ, “16 ἤοβῃ ὑνῃὶςἢ γεῖ ᾿ἰνθ5 ἴῃ 115 
δοος.3.  ΤὧἀλΠπε πιοηβίγοιιβ. ψυἱοκοάηθϑο. οὗ {πῸ 
Απίεε ῖ Σ εἸνίληβ, ὈΥ νυ ἢ ἴΠ6 φαγί νγὰ5 Π]]οὰ 
νὰ τῷ Βφϊεηςθ, ΠΊΔΥ πᾶν ἴακοη [Πἰ5 ἔοστη 
ΔΙΠΟΣῈ ΣΞ «ἴθοῖβ; ἀπά ἴπε5ε γογάβ Π Ππουΐ ἀου δῖ 
οοπᾶδ ἐΞτ χα πὶ ὈΥ ἱπιρ  ςατίοπ 411 σις βεπα [58 
ΠΕ. ΠΟΥ ρῥγόμιδις α͵50 {ῃ6 τονοϊεῖηρ 
εοὐἰσχη οἵ φαίης γὰνν ἢβοϑῆ; ἔοσ οἰν"]]Ζαῖίοη 
8 ἐσ εξας. ἔο Ὀὲ ἃ Ππαπάπιδιὶ ἴο τε ρου, Βυῖ 
ΟΥ̓ Φέ σὰς λδὔῦονς 4}] [ἢ]5, {πο γ6 15 γτεΐθγεπος ἴὸ 
ἴϊ ϑξχς- ἠἀϊηρ οὗ Ὀοοά, οὐ ρουππρς ουΐ οὗ 
'ϑπ| ὋΝ Ἑὰ Σ ςἢ ἰογηθα 50 σγοαῖ ἃ ρατγί οὗ ἰγρίςδὶ 
5.1 Τὰ «Ξ ἐξ, δηά ννῃϊσἢ Πδά [15 1}} οἰσπίἤσδηςς 
ἄπ ποουπηρ ουἱ οὗὨ μα 50] ἀπο ἀδαίῃ, 
ΜΠ Ἐς Ὄχτοῃ [ογ πιδὴ {π6 γαϑυτσγθοϊίοη ἴο δἴοσς 
ταὶ 5 Ἐξ- τγξᾳ προά ποῖ Ιοοκ ἔοσ ΔΏῺΥ 5οθητῆς 
εαρίσα πὰ τα Ἐτοη οὗἩ τῇς σοπποοίίοη Ὀαξινθαη {Π8 
ἅπ4 ἘΣ] »εχὰ Πεῖθ, οὐ ἱπ {Π6 ϑβιιρϑεχαθηΐ ἰοραὶ 
ἐμᾶς Ἐ χχς- γγῖς (ε.5. 1,δν. ἢ]. 17. ΥἹ]. 26, χυῖϊ!. τοὶ 
Ιϑᾶτγγ, σκΐν, 22; ΕΖ. χχχῖϊ. 25). ΤῊς δηςσιθηῖβ 
ΠΟ ἀςοιχ ἘρῈ χομογαῦν δε ονοά τῆς δοοά ἴο ὃ6 
ἴδε πρέσῃ ξ οΓ 1ῃ6 Ἰΐξδ - Βὰϊ ἴξ ἰβ αἰδο ΠΙΘΆΘΠΥ 
ἴπις, ἘΒτγτ [ῃ6 Ξῃθάάϊηρ οὗἩ Ὀ]οοά ἴ5 δαιίναϊοηῖ 
ἴο [τΞ «Ἰεειπιςτίοη οὗ 16: δῃὰ “0 ἴπ 1Π658 
ΟΥ̓ ζτη . Ἵ πιηστοης ἴῃς Οοά ΟΥ̓ πιοτου τδυρῖ 

ς ΨἜ͵ιγς ποῖ ΟἿΪΥ οὗ Βυπιάη, Ὀὰϊ οὗ Δ4]] 
ἀΠιπλᾳ Ὁ Ἐσείηρ, ἀπά ἀἴοπρ νὰ ἴὴ6 ἐογδιάάϊην 
οἵ Τλξα τὰ ΞΞ} Πρἤϊου ἔογθαάθ νναπίοῃ σγυθ]γ δηά 
Ἰπα Ἐξεστ ἐσσχςς τὸ τῃ6 Βυβεηρ5 οἵ Ηἰἷβ ὑγυῖα 
«τελῖι χες 

δ. “725 1ώ ἀμγεῖγ γομν ὀϊοοά ΟΣ γον ἰδυες «υἱὶ 
1 τεχεεῦγτς, ἃς  ὝΠοτε μανε Ὀδεη ΠΊΔΠΥ ρτο- 

τι Ἐχ  Πβλοης. οὗὨ 115 νοῖϑθο, ΤΠ ΑΟΥ., 
ΑΝΑΝ ςοοτάς ἢ τΠ6 πηοσὲ ᾿πηροτίαπί 8Πη- 
εἰετπῖ δ οὐξίοηβ, πὸ ἀουδὲ εἶνεβ {πε {σι πιθδη- 
ἰηξ-, ὙΠΟ Ὀϊοοὰ οὗὨ γουγ Ἰἴνοϑ᾽" ΡΤ ΌΔΟΙΥ 
ΔΦΌΛΕΞ γον [πὸ Ὀ]οοά." ὕπάογ ἴδ ἂν 
νε ὍΧ τῆλι ρογεά ννᾶβ ἴο δὲ Κἰεὰ (ἔχ. χχι. 
46): Ξ ὈΙΟἢ βρεῖς ἃ σοτηπιεηΐ οἡ [ἢϊ5 ραββᾶρθ. 
Ἅ. Ὁϑιῖχ 1) Οοά ἰβ5 βαἱά το δ6 {πὸ ΓΘΔΌΪΓΕΓ 
ὃ Ὠϊορά, ἃ ρῆγαϑα τἀ μη φ 1] ὙΠ  τμαῖ πλαάθ 
ο5' οἵ Ὦρα, 

ΘΕΈΝΕΘΙ5. ΙΧ. 

7 Απά γου, ΡῈ γε ἐγυϊία!, δηά 
τα ρὶγ ; Ὀγίηρ, ἔοστῃ ἀρυπάδπογ ἰπ 
τς εαγίῃ, ἀπά ταυϊορὶν τμογείη. 

8  Απά (ὐοἀ ἐερακε πο Νοδῇ, 
Δη4 ἴο 5 δ0ηὴ5 ΜῈ ἢΐπι, βαγίηρ, 

9 Απά 1, Βεμοϊά, 1 εβιδ] 8} ΠῚΥ 
σοονεηδηΐ νὴ γοῦν, δηά ψνἢ γουΓ 
8664 δἔϊοσγ γοιι: 

Ιο Αδά ὩτῈ ΘΥΘΓΥ ᾿ἰντηρ σγθδίυγα 
τῃαῖ ἐς ἢ γοις, οὗ τῆς ον], οἵ 
τς σδῖι]ς, ἀπ οἵ Ἄνευ δεδϑὶ οὗ τῆς 
εατῖ σχῇ γοὰ; ἔτοπι 41] παῖ ρὸ 

Θ. ἤονο «ῥεάάει »ιαπὶς ῥίοο] Ἡδετο τἢς 
ΤΆΔΠΠΕΓ ἴῃ ΨΏΙΠἢ Οοά νν}]] τουϊγο (ἢς Ὀ]οοά 
οΟΥὗἉὈ 1π6 τουγάογε τῆδη ἰ5 ϑρεοϊδοά. ὍΠογα 
504} Ὀ6 ἃ ἰθρὰὶ γειγι θυζίοη, [{ξ6 ἔογ 116. 

,)ῶγ τπ ἐῤὲ ἵνσιασε 975) Οοά »ιαάξς ῥὲ φρὰ͵μ) 
ΤΠΘ 5] ΠΥ οἵ Ὀππιΐθ δηϊπια δ νγᾶ5 ρδγ- 
τηϊτῖοά, [που ΡῺ τναπίοηῃ στε] γ τονναγάβ ἐΠ 6 πὶ 
ν»5 ἐογυιάάθη: Ὀιξ πιά νγα5 τηδάθ ἴῃ ἴῃ6 
ἱπιᾶρε οἵ Οσοά, πὰ ἴο ἀεϑίσγου πιδη 5 1 ὨΔ8 
ἴθ 1 (86 5'η οὗ ϑδογίθρο. Μογθονογ, (86 
ἵπιᾶρε οἵ Οοά ἱπλρ|165 [6 οχιϑίθηςθ οὗ ἃ ρεῖ- 
5014], τηοτὰὶ, ἀπά {πογοίοσε, πὶ τῆς ογδαΐυγο, 
ἃ τεβροηϑιῦὶϊς ΨΜ}}]. ὙΠουρῃ (6 ΒΟ]ΊΠ655, 
ὙΠΟ νν45 ραγί οὗ [Π6 Ἰἴκθῆθβϑϑ, ννὰ5 ἰοϑδῖ ἴῃ 
1Π6 [8]}, 5111 1Π6 Ῥϑυβοπδι τυ ἀπά [6 τόσα] 
Ὀοῖπρ σοπλαϊποά. ὍΤὸ ἀοϑίσου ἴδ ΠΠξπ οὗ 5ιιςἢ 
Δ ΟΠδ 5 [ῃειοΐοτε ἴο οι δῃοσγί ἢ15 {τὴς οὗ 
ΡγΓοδαΐίοη, ἴο αὐτιάρο 5 ἀὰὺ οὗ ρστᾶςς, ἴο 
5ἴθρ ἴῃ Ὀεΐννθθη Πίπὴ δπὰ ἢϊ5 πιούὰὶ σονοῦποσ, 
ἴο {πιιδῖγταϊε, 45 δ ἃ5 τῇδ 6, σσοά᾽β ριιγροϑοβ 
οὗ Ἰονε ἂηὰ πλεέγου ἴο ἢἰ5 σοι]. Ηδσδπος [6 
5810 ΟὗἩὨ ΤΌΣΟΥ 15 1ῃ6 ρτοδίοδι σοῖς Ὑν ΠΏ ς ἢ 
ΤΏΔΠ σδῃ ἀο ἴο ἢ[5 Ὀγοῖμοῦ πηδῃ: ῬΟΓΏΔΡ5 4150 
[Π6 ρστοδίοθε ᾿πϑ] τ ΨἘΙΓὮ ΙμΔη οάη ΟΗΕΓ ἴο 
Ηΐπὶ Ψνῆο0 5 6 Ἰονίηρ Εδῖμοῦ οὗ 4}1 τηθῃ. 
Τῆς Ϊονν5 πμεϊὰ [πδξ ποτὲ ννογα ᾿ϑόνθη ῥτὸ- 
ςερῖθ ρίνεῃ ἴο Νοδῇ, ψηϊς ἢ ννοσγε ὈΙπάϊηρ οἡ 
411 πηδηκιηά, ἴο Ῥὲ οὐβεγνθὰ ὈΥ ργοϑοϊγιοϑ οὗ 
{Πῃ6 γαΐθ δπὰ Όγ ρίοιιβ (σθπί!]65, ν1Ζ. ἀὈϑΈ ΘΠ 
'τοπ τλιγάθυ, ἔτοπὶ δαϊίηρ ἴῃ6 ἤδϑῃ οὗ Ἰϊνὶπρ 
ΔΠΙΠΊΔ 15, Ὸπὶ ὈΠ]ΑΘΡΠΘΥ, ἰάοίδῖγυ, ἱποοβῖ, 
τποῖτ, ἀπά [Π6 βυδπηιϑϑίοη ἴο σοηϑοίτυϊοά διι- 
ἰοπῖγ; 1η6 ἤἢγθε ἴννο δπά 1ῃ6 ἰδϑῖ ἅγὲ ὃχ- 
ὈΓΟΒΘΙΥ δηϊοιποά ἴῃ ἴῆ6 νους τοσογάοά ἰη 
1ῃ15 σπμαρίογ, [πὸ οἴπεν ἔουγ τοϑϊξ ἔγοπι ἢ 6 
ἀϊοεϊαίεβ οὗ παίιγαὶ. γε! ρίοη. 

9. 7 εεἰαῤ͵ῥμ γῖν εουσπαπὶ «υἱὲ γοιι, ἀπά 
«ὐἱῇ γον σεεά αῇόγ γο Α ποι σογθηδπί [8 
ΠΟΥ τηλάδ νἹ 4}1 [ῃς Ππιιπηδη Ὀεῖηρϑ γοβειθὰ 
ἴτοῖὴ ἴῃς Ποοά, ἀπά {πγοιυρὴ {π6πὶ Ἔνθ ὑν ἢ 
[86 Ὀοθδϑῖβ οὗ (ῃς βεϊά, {παξ [ποτὲ 5ϑῃου]ὰ ποῖ 
δϑαῖῃ Ὀ6 ἃ Ποοά ἴο ἐεβίτου 411] ἤγβῃ, ΤΉ Ϊβ, 
ῬΟΙΠΔΡ5, ΤηογῈ πη ΔΠΥ Οἴποῦ ρατὶ οὗ [ῃ8 
Ὠιϊδίογυ, βθεῖηβ ἴο Ῥγζονθ πὶ (6 ουρο 6χ- 
ἰοπάθα «αἵ ἰθαϑὲ ἴο {86 ἀσϑιίγιοίίοῃ οὗ 4}1 186 
ἴῃθη Ἰνὶπρ τὰςσθ οὗ πΊδῃ. 

10. ,ονι αἱ ἐραὶ σοὸ ομὐ οΥΓἹ ἐδε ἀγᾷ, 10 
ἔνεγν δὲέσε οὗ δὲ εαγι ὁ] Αἡ Ἰάϊομηδῆς ἐχ- 
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7 15]. ς4. 

γ Ἑσοεΐυς, 
43. τς, 12. 

ΘΟΕΝΈΕΘ15. [Χ. 

οιξ οἔ τῆ6 ατκ. ἴο δνθῦγ δεαβὲ οὗ τῆς 
ελγίῇ. 

11 Απά4 71 ψ1]}] Ἐϑιδ Ὁ] 15}: τὶν σονε- 
πδηῖ ψ ἢ γοι ; ΠΕΙΓΠΘΥ 541] ἃ} εβϑἢ 
δε ςουῖ ΟΥ̓ Δηγ πιογε ὉΥ τε ννδῖεζβ οὗ 
ἃ βοοά; πεῖ οΓ 5}4}} ἴΠ6γα ΔΠΥ ΠΊΟΓΘ 
δ6 4 βοοά το ἀςβίγου ἴῃς βαυτῃ, 

12 Απά (ὐΟά εϊ4, ΤῊϊ5. ἐς τῆς 
ἴοκοη οὗ τῆς σονεηδηῖ νῆιὶοῆ 1 πιακὸ 
δεῖνγεοη πὲ πη γοιῖι Δη4 Ἔνεγυ ἰἰν- 
ἵἴπρ σγοδζυγς τῆδζ 15 ν ἢ γου, ἴογ ρδγ- 
Ρεζυδὶ ρεπεγδίοηβ : : 

12 Ρ ἄο 86ῖ πΊΥ ον ἴῃ τῆς οἸἹουά, 
δηά τἴ 504]1] 6 ἔογ ἃ ἴοκδθη οὗ 4 οονε- 
πδηῖ θεΐνγεθῃ πιὸ δηά τῆς δαγίῃ. 

14 ΖΑπά [τ 5}4]] οοῆῆς ἴο ρᾷ88, 
ννἤει 1 Ὀτηρ ἃ οἰουά ονεῦ τῆς δδγίῃ, 
(τῆλ τῆς θοὸν 54} 6 8δθεῆ ἷἰπ ἴῃς 
οἰοιά: 

Ις Αμπᾶ] ν}]] γοπιεπηθεῦ ΓᾺΥ σονε- 
ῃμδηῖ, νν ΒΓ ἢ ἐς Βενγεθη πα δηά γυοιιὶ 
Δηα ἀν ΤΥ ᾿ἰνίπρ σγθδῖαγα οἵ 41} 6βῃ ; 
Πα τῆς ννδῖθγϑ 5}4}] πο πλοῦε Ὀθσοπηα 
ἃ ἢοοά ἴο ἀεβίτογ 41} ἤεβῆ. 

[ν. 11--2 τ. 

16 Αηά τῆς Ῥονν 5141] θὲ ἱπ τῆς 
οἰοιιά; πὰ 1 νν}}} ἰΙοοκ προη ἴἴ, τῆς 
Ι τΔΥ γεπγθπιρογ [πε Θνευ]δβεηρ ον 6- 
πῃᾶηῖ δεΐννγεεη (σά δηά ενεγυὺ ᾿ἰνίηρ 
ογεδῖυγε οὗ 4}} βεέβῃ τῇδλῖ 25 ἀροη τῆς 
οαττῆ. 

17 Απὰ (Οὐοά 8.4 υπῖο Νοαῇ, 
ΤῊΗ5 ἐς τῆς τοκεη οὗ τῆς ςσονεηδηῖ, 
ΜΏΙΟῆ 1 πᾶνε δβιδ] 5ηεά Ὀεΐννεαπ 
6 δηᾶ 4}] ἤεϑῃ τῇαϊ ς ὕὑροὴ τῇδ 
Θδγίῃ. 

18 4 Απά τς 5οηβ8 οὗ Νοδῇ, τἢδῖ 
ὑγεπῖ ἢ οὗ τῆε ἂὔκ, νγετε ϑῃδπ), 
αηά Ηληι, ἀπά ΪΆρμειη : ἀπά Ηδηι ἧς 
πε ἔδτδεγ οὗ ᾿Γ(ὐλπδδη. 

Ι9 ἼΠεβ6 ἀγέ ἴῃς τἤγες δοῇβ Ὁ 
Νολῆ: δηά οὗ τῃεπὶ ννᾶβ τῆς. ννῇῃο]εὲ 
εαγῖῇ ονεγβργεδά. 

20 Αμπά Νοδὴ Ὀερδῃη 19 δὲ λῃ ἣιι8- 
δθαπάμπημλη. «πά ἢξε ρἰαπιοά ἃ νὶπε- 
γατά: 

21 Απά ἢς ἀτγδηκ οὗ τῃ6 νηα, δπά 
ννᾶβ ἀγυαηκοη; δηᾶ ἢδ ννᾶβ8 ποονογοά 
ΜΠ Ιη ἢἷ5 τεηζ. 

Ῥγοβϑίοη, δ σης [πᾶ [Π6 σονοπαπίὶ 5}8]] 
οχίοπαά ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃοβθ {πδὶ βὸ οιΐ οὗὨ {Π6 
ΑΥνκ, ιϊΐ αἷδο ἴο ΘΥΕΤΥ Ὀοαδὶ οἵ (Π6 ὀαπῃ. 
Νοῖ ΟὨΪΥ ἴμοϑθα ὑγεόβοσνοα ἴπ (Π6 αὐκ, Ὀυΐϊ 4]]} 
ΟἾΠΟΥ ΔΠ1ΠῚ4]5 ἃγὸ ἴο Ὀδ 1ηἰογοϑιθα ἴῃ [ἢϊ]5 ρτὸ- 
Ιη156, ΕΥοπὶ ΒΟ να σδη ΒΑΓΩΪΥ 21] ἴο 
ἰπέογ (Πδῖ ἴῃ ἀσκιγυςείοη οὗὨ [Π6 Ἰοννοῦ δηϊπιαὶς 
νγ5 σοῃῇπεοα ἴο 4 ςογίδίη ἀϊδίτιςί, ἀπ ποῖ 
Βόπεγαὶ [πγοιυρμουΐ [ἢ6 φαγῇ. 

13. 17 40 “εἰ γι} ὄοαυ ἐπ ἐδὸ εἰομά 1 1. 
Ι πάνθ Ββοὺ ΜῪ ὈΟΥ. ὙὉΠὸ ςονθηδηΐ νγᾶ5 
Δ ὈΠΙνΟΥΒΑὶ σονοπαπῖ; τὴς 5'ρῃ οὗ ἴῃ6 σονδ- 
Παᾶηῖ τνᾶβ τπογοίογε ἴο Ὀ6. οὔθ νι ϑιθϊα ἴο 4]] 
Ὠδίϊοηβ, δηά ἱπίθ! Πρ]. ἴο 41] ταϊπά5. [ἴ 
ἌΡΡΟΔΓΘ αἵ ἢγβί δρῃϊς δ5 1 ἴπ6 ννυογάϑ οὔ τῃ6 
βδσγεὰ σεσογὰ ἱππρ] θα {παῖ [Π15 νγ45 ἴῃς βγϑῖ 
ΤΑΙ Ὀονν ὀνΕΓ ϑοοη οἡ οασῖῃ, Βιυΐῖ τ Ψψου]ά 
θῈ ἀοϊηρ πὸ νἱοίεηςθ ἴο 16 οχί ἴο Ὀεϊϊονο, 
(δῖ 1Π6 γσαϊηθον παὰ Ὀσθη δΙγθδαγν ἃ ἔΠΊ ΠΑΓ 
Βρῃῖ, ας (παῖ τ νγᾶθ πϑννγ σοπδιτυϊοα τΠ6 
δίδτι οὐ ἴοκεη οὗ ἃ (ονεηδηΐ, }ι5ϊ 85 δῆοσ. - 
ψαγας 16 ἔδιλαῦ στο οὗ Ὀαριίϑηι ἀπά τῃ6 
συ πιΟΠΑΓῪ ιι56ὲ οὗ Ὀτεδὰ δηὰ νῆα νοτο ὈΥ̓ 
Οὐ Β͵οοϑοά [ογὰ ογάδιποά ἴο ὑὈῈ ἴῃ6 τοκθηϑς 
δηα ρἰθάροϑ οἵ ἴῃς Νὸνν (ὐονοηδηΐ ἴῃ (ἢ χϑὲ 
δεϊννσεοη Ηἰ5 ΗδάνθηὶΥγ Ἐδίπεῦ ἃπὰ ὄνετῪ 
Ομ ίδη 5ου]. 

240. Νοαδ δοσαπ ἴο δὲ απ ῥιαδαπάριαη) 
Ηυυαπάγυ δά τυυςἢ υϑοὰ Ὀεΐοτε {Π6 
βοοά: Ὀυῖ πον ἴπογὸ ννᾶβ 4 ποὸνν σοπαϊίοι οὗ 
[6 εἀγίῃ, δηὰ 4}}] ννᾶ5, 8ἃ5 ἴὰ ννοσε, Ὀεριῃ 
ἃγαῖη. Α5 δὴ ἱποιγβίοη οὗ Ὀαγδδγδηβ ἢδ5 
οἴϊοη συυερί ἄννᾶὺ [6 οἰ ]]]Ζαίίοι »ᾧ ἃ νν80]6 

ΤΟΡΊΟΠ ΟΥ σοηξηρηΐ, 50 {ῃ6 Ποοᾷ παὰ τοάιςοα 
τδη ΚΙπα δἰπηοϑὲ ἴο {πε 5: ΠΊρΡ] ΟΠ Ὑ οὗ 1Π6 ἀλγ5 
οὗ Αἄδιη. 511}, νυτδοιῖ ἀοιδῖ, τοληΥ οὗ [Π6 
ἱηνοπίίοηβ οὗ ἴπῸ δηϊοα! ]υνίδη τος σπου 
πᾶν Ὀδθη ργεβϑοσνεά ὈΥ {86 ἔθ} οὗ Νοδὴ - 
δηὰ ργοῦδὮϊΥ ἀπιοὴρ ἴῃς τεσῖ (ῃ6 οὐ] ἰναῖίοπ 
οὗ (ἢ νἱπα. 

21. ῥὲ ἀγαπᾷ ὁ ἐδεὲ «υἱπεῇΐ Μη ἢᾶνθ 
ΒΌΡΡοΟΘοά {πα ΝοδΔὴ ννᾶβ ἴῃ6 ἀἸϑοονοσοσ Οὗ 
1η6 ἂῦῖ οὗ τηλκίηρ πὸ, δηά ὄνοὴ [παῖ δ6 
νγὰ5 {πὸ στοδῖ ρἰδηΐοσ οὗ ἴῃς νίπθ. 80 {ΠῸῪ 
αν ρα]]αϊοὰ ἢῖ5 ἔδυϊξ ΌΥ δοίης ἢ ἴο 
ἱξηογᾷπςος οὗ {πὸ οἰοςῖς οὗ ννὶπθ. [11 15 μαγάϊγ 
ΡγΟΌΔθΪ6 παῖ, νυ 411 ἘπῸ αἰ βη σα] 165 οἵ 15 
πὸνν Ροϑιτίοη, Νοδῇ μου ]ὰ πᾶν ᾿ηνοηῖθα ἴθ τ - 
τηθηϊδίιοη. Μοτγὸ ᾿ἰκοὶγ 15 1ἴ, [δὲ ἴῃς Ἰηξὸ- 
πίοιι5 δπὰ ᾿Ἰηἰοιηρεγαῖθ ἀεθοσπάδηϊα οὗ (ὐλίῃ 
δδὰ ἰἸοὴρ Ὀδίοτε ἀϊδοονεστοά ᾿ἴ. Νοῆ τπᾶν 
ἢανο Ὀδοη Ὀκΐ {16 ἀϑοὰ ἴο βίγσοης ἀπηκ, δπὰ 
ἤθηςΘ ΔΥῪ ποΐ πᾶνε Κποννῃ [παῖ ᾿ἴ ννοι]ὰ 50 
5ΟΟῚ ΟΥ̓ΟΓΓΟΠΊς Πίπι; γεῖ ΜγῈ ΠΊΔΥ νγῈ}} ἔΌΠονν 
(ἢδ νυϊϑάοπι οὔ (α]νιη, πὰ 5αΎ, “1, δανηρ 41} 
{Π|5 ἴῃ ὑποογίδίηΐυ, Ἰοῖ ἢ15. ἰσαστῃ ἥοπὶ ΝΟΔἢ 8 
ἰητοπηρογάηςα δον ἔου] δηὰ ἀείεβίδὈ]ς ἃ νος 
ἀσιιηΚέπηε55 15.) ὙΠῈ ΗΟΪΥ δογρίυγεϑ ΠΟΥΘΓ 
ςοηοραὶ [ἢ6 5ἴη5 ὄν οἵ Οοάνβ ρτϑδῖοβί βαϊηΐβ, 
δηὰ {πὸ ϑἰπ5 οὗ δϑηῖβ ἃγῸ βυσγε ἴο πηεοῖ ὑν ἢ 
ομαϑιβοπιθηῖ. ΝΟΔἢ 5 ΡΙΕΙΥ 15 ΡΙ ΔΙ ΠἸῪ τοοογάδά. 
11 15 αἰϑὸ ρδιηἶνγ στεσογάοαὰ ἴμδῖ Β6 [6]] Ἰηῖο 
5η, ΠΟΙ ΠΟΥ ΡΑΓΤΙΥ οὗἩἨἁ ΤΡπογάηοθ οὐ ΠΟΙ οὗ 
ἸΠΒΥΤΩΣΥ͂; ἴπαΐ σἱη Ὀγουρῃΐϊ ΜΙ 1ἴ 5ΠΑΓΏΘ, 
ΔηΔ, 85 ἰ5 590 οἴη ἕουπά, ννᾶ5 ἴῃς οσσδϑίοῃ οἔ 
δίῃ ἴο οΟἴδοΙβ, ἀπά ᾿ἰεὰ οὔ ἴο σοῃϑθαιθησα5 
ἀϊδασους ἴο {Πε6 ἀοδοοηκ ληῖβ οὗ 41} ἰῃῆοϑα γγβο 

ΣΤΉΝ 
ἔασι, 



ΟΕΝΈΕΘΙ5. ΙΧ. 

24 Απά Νοδὴ ἅνγοκε ἔτοτῃ ἢϊ5 ννίπε, 
ἈΠὰ Κπενν ννῆδς ἢϊ58 γοιμηρεῦ βοὴ ἢλά 
ἄοης υπῖο ἢἰπλ. 

2ς Απά ἢ 8414, (ἰγϑεά δὲ (ληδδι ; 
ἃ ϑογνδηῖ οὗ βονδηῖβ 504]] ἢς θὲ ιιηῖο 
ἢϊ5 Ὀγείῆγεη. 

26 Απά δὲ 844, Β]εςϑεά δἊὲ τῆἊ 
ΠῸΚΡ (ὐοά οὗ ὅμεπι; ἂδῃηὰ Οδηδδῃ ! Ὁτ, των 
580.2}} δὲ ᾿ ἢ]5 βεῦνδηΐ. ΔΓΕ ἊΜ 

27 (σοἀ 588] 'εηϊαγρε Ϊλρβειῃ, ἀπά «πα 

Υ. 12---2}. δι 

22 Ἀπὸ Ηδλχ, ἴῃς ἔδίδεσγ οἵ (πδδη, 
52} τῇς παΚεάπεββ οὗ ἢϊ5 ἔαῖμογ, δηά 
ἰο]4 ἢϊς νὸ δγεῖθγοη νυ] τβοιι. 

21 Ἀπά ὅηεπι δηά [δρῃεῖῃ ἴοοκ ἃ 
ξλπηεηΐ, Δηά ἰα!ὰ 2: ἃροη Ῥοιὴ {Πεὶγ 
βῃουϊάεῖβ, δηὰ νγεπῖ Ὀδοϊκνναγά, δηά 
οογεῖοά τὴ6 ΠΑ Κα άπ6885 οὗ {Πεὶγ ἔδιμογ, 
Ἀπὰ τπεὶγ ἔλσες τοέγὸ θαςκνναγά, δηά 
{ΠῈγ 587 ποῖ τῆεῖγ (τ μοῦ 5 πακεά- 
Ὠδβ5, 

ἴῃ ΔΠΥ ἀξγτοο ἐῃατγεὰ ἴῃ (δ ρῃΠ οὗ ἢ, Νοδὴ 
ϑιπηθά, Ηδπὶ οἰππθά, ρεσῆδρβ, ἴοο, σδπᾶδῃ 
βϑιπηδά, 850 {πεῖὲ νγὰϑ ἃ μουϊΐαρο οὗ βοῖτονν 
ἴ0 ἴ)6 ἀεοορῃάληῖϊβ οὐ Νοδὴ ἴῃ {πὸ [ἴπ6 οὗ 
π ἴο ἴῃς ἀεφορηάαπῖϑ οὗ Ηλι ἰπ ἴδ ᾿ἰπ6 
κ } : 

82. ἤρη, δε χαιδεν Κ᾽ Οαπααπῇ ὌΠ 
ἔτεα ἀπου Υ ἴπ ἐπῖ5. Πἰ σίου ἰ5 τῃῖ Ηδπὶ 
ἀρρέλ5 0 μάν οἰηηδά, δηὰ (ὐδηδδῃ ἰ5 σι γ8-» 
αἰ, ϑοῃς 566 ἴῃ [Π]5 ΞἰΠΊΡΙΥ πὸ νἱβίτἰπρ 
οἱ ἔἰε βἰη5 οἔ ἰῆς ἔπος οἡ ἐμοῖγ οῃ]άγθη. 
Βυὶ ἴῴζκῃ ΨΨΗΥ ΟΠ]Υ Οἡ οπα οὗ ἴπυ56 ομ!άτεη 
ἡ γγορπεῖυ ἢ45 Ὀθθη ἀϊδοονογοὰ ἱπ {Π6 ουγχϑο 
Οἢ (πάλη, ἃς ἢ νγᾶ8 Ηδηὶβ γοιηροβῖ βοῇ, 
᾿ι5 ἂ5 Ηληὶ ννὰβ ἴῃ6 γουηρεσὶ ϑοὸη οἵ Νοδῆῇ. 
ἵει [πἴς ἰδ }} στατιϊζουβ ἀπὰ νἱζδουΐ δυΐῖδος 
ΠΙΥ ἴτοπὶ ἴῃς ἰοχῖ οὗ ϑοτρίαγε [τ 845 Ὀθεη 
(δουρις, οησα τπογε, τμδὲ ΝΟΔΗ 5 ργορἤθΟΥ δας 
ἱεηάοά ἴο 41} 1ῃ6 ροβίεγ οὗ Ηδπι, Ὀυϊ τπδὶ 
οηἱν [μὲ ρογίοη νυ ἢ ἢ αβδοίοα δπδδη ννὰς 
βγϑεττοὰ ὉῪ Μόοϑβεβ, 'π ἮἭγάου ἴο δηϊγηδίθ {Π6 
χρεῖος ἴῃ Ἐπεὶ ννᾶγϑ ἀραίηϑε (ῃη6 Οδηδδηίξοβ : 
οἴἶκῖς ἀραῖπ ᾶνε σοη]οοταγοά, τπᾶὲ ἴῃ ἴῆθ 
ὑτορῆκου οὔ Νοδῆ, ἰπβίοδὰ οἵ “οὐτοθὰ 6 
(ληάλη͵" χὰ ου σῆϊ ἴο γοδά, “' ουγβοὰ δῈ Ηδπὶ 
ὡς βίμετ οὔ Οδηδδη," δῖ Ξυοῇ σοπ)εςίυγεβ, 
ππμουὶ δι ποτ γ οὗ Μ55. ἃτϑ φιίϊζα ἰπδάηγὶς.- 
ὅδε, ΤῊΣ οχίγοτης γον! οὗὨ [6 πατγδῖϊνα 
τεπίεῖς [ὶ ̓ πηροβϑῖθ]6 ἴο Ἔχρίφϊπ ἴὲ ἔ]]γ. Νο- 
ἴληξ ἰς φαἰά, βᾶνεὲ ΟἿΪΥ παῖ Ηδπὶ βὰν ἢΪβ 
αϊθαν πακοά, ἀπὰ ἴπθη ἰο]ά ἢἰ5 Ὀγοΐῆγεη. Ὗν6 
ἀξ ἔγρῃ ἰοῖξ ἴο ἱπέθυ [παῖ δὸ τοὶ τηΐς βοοῦ. 
ἰπρῖγ, θυϊ ἴοσ 1π6 ουγθο {Παὶ ξΟ]οννβ, ννὸ 
ΠΟΙ σαρροθὲ τπδὲ μα ᾿δὰ ογ σοηϑι]οά 

ἂ5 ἴ0 δοῖν Ὀεβὲ ἴο σοῃοοδὶ {Πεὶγ ἐλΈ μου 8 
τς, δοιηεῖίηρ {δεγεέογε ἔμοτα Ὀ]ΑΙ ΠΥ ἰ5, 

ἈΠΙςἢ τοφυίγεβ τὸ Ὀ6 ΘΌΡΡΙ δα ἴῃ οτγάσγ ἀν 
ιρΡ 86 οὐβοιπῖγ. ΥὙοῖ [ἢϊ5 σαπηοῖ 

ΣῈ ἀἰβοονυεσοά, (οηϊεεΐυγε ΟἹΪΥ ἰ5 ροβϑ- 

Οπξεῃ τηρηϊοη5 ἃ95 ἃ ἰγδάϊεου ἃλοηρ ἴπ6 
ἦεν ται σλπδδη ἢτγθὲ βᾶνγ ἐπε βῃδη)δ οἱ ἢἰξ 
ἐπη λιμες πὰ το]ὰ ἴξ το ᾿ς βδίμοσ. [π τμδὶ 
Οϑδ, ἐξ ηΥ ἤανα δε ἰμδῖ 1πῸ ΤΠ ΘΕ βἐῃ ἸΔῪ 
ΜΠ (λπλδῃ, ἃτπὰ ἤσπος {μὲ ἢδ ἐβρβοίδ!!ν ἰη- 
ἱκπιοά τῇς σξιτϑα, ΜΔΗΥ ςοχηπηρηϊδίοιβ πδᾶνὸ 
ἀἰοριοὶ (η:ς ορἰπίοπ, ἀπὰ ἱξ ὑτοι]ά οουιδίηϊυ 
δοῖνε οὶ οἵ ἔπε ἀπ Ό Υ. 

24. Ηἱ γουπρεῦ 101] δια ἰβ ΔΙνγΑΥ5 
δ τὸν κυ μα 8005 οὗ Νοδὰ; δυϊ 

οΙ, 

1 45 ϑοπιθπηεβ θεεη ἐπουρῆϊ, {πα ἸΔρμοῖς 
ννὰ5 ἴηε εἰάοδί πὰ Ηδπὶ ἴῃ γοιιηροβὲ, (6 
ογάετ δείηρ σμαπροὰ ἔργ πὸ βᾶκθ οὗ ρυϊτίησ 
ἢγϑί θῆσεῃη, ψὴὸ νγὰ8 1ἴῃ6 ρῥσορεπίίζοσ οὐ 16 
σμοόβεη βεθά. Ὑδῖ τηδηΥ νντίϊειβ οὗ στεαῖ δὰ- 
τβογιῖγ, Ῥοΐ [6Θυνϑῃ ἀπά (γι βίη, ππάεγο 
βίδπά ὈῪ ἴμ6 ἴθιτη μεῦὲ υϑοὰ, “ ἢί5. ΥὙοϊηΡῸΓ 
(π π||6) 5οη," ποῖ ἢϊ58 δὸη Ηδπι, θὰϊ ἢἰ5 
ξταπάβοη (δπᾶδη. (80 1ονὶ Βεὴ Οείβοη, 
ΑὈεπεζγα, Τποοάογεξ, Ργοςορίιι5, [οϑἜρἢ ὅ.8- 
ἰΐροσ, ἅς). ὙΠῚ5 σσου]ὰ σογγεθροηὰ ν ἢ 186 
ἰγδαϊτοη τπεπιοπθά Ὀγ ΟΥὐίφεη (5θὸ ἰδϑὶ ποῖο), 
δῖ (ἢδ 58ἰη “ΓΕ Ηδπὶ νγᾶβ βῃαγοὰ Ὀ.Υ (δπᾶδῃ, 
αὐ ρεγῆᾶρε (δὲ (δπαδῃ ἵνᾶ5 ἴπθ β. ΠΥ ρεῖσ 
500, [ἰ5 1[ ΘΓ ΟὨ]Υ ἠοῖ δανίηρ σοπάεπιπεά, 
Ὀαζ γαῖῃεγ Ἰοϊποά ἰη ἢϊ5 ννὶςκϑάηεϑϑ. 

45. μη δε ὕαπααη, ἄς. 1π ἴῃ ραῖγς 
ΔΓΟΪΔ] ἀρ8β, ὑγῆθη ΠΕΙῸ ννὰβ ΠῸ ΤΌΡΌΪΔΓ ΟΥ̓ΔΟΥ 
οὗ ρεϑίβ ογ ργορδεῖβ, ἴπε μεδὰ οὗ {πὸ ἔτ 
ννᾺ5 ἴπ6 ῥγἹοβί, ἀπά {πό56 Ὀἱθβϑῖπρϑ πα συγϑος 
5ΡρᾶΚα {πεν ποῖ οἵ {πεπηθεῖνοβ, δυΐϊ δοίης Βρἢ 
ΡΙεβῖ8 (ΠΟΥ ρσγορμεβίεά. Ὑδὲ νγὲ σᾶη ἤδγαϊυ 
[1] ἴο 566 αἰ5οὸ ἴῃ {πεϑ6 ἢἰβιοτίος 4 ἰεββοη, {πδξ 
ἃ Ῥᾶγεηῖβ δ]εβϑίηρ 15 ἴο ὕ6 ναὶ υδά, ἃ ραγϑηῖ 8 
ουγϑο ἴο Ὀ6 ἀγεδάδά. 

26. Βιρεεά δὲ ἐδεὲ Ζοκρ Οοά οὶ δδε») 
ΤῆῈ ΡΓΟΡΠΕΟΥ Πογα 455 Ππ|65 [6 ἔοστη οὗ ἃ 
(παηκϑρίνιης ἴο Οοά, ἤτοπὶ ννβοπὶ 4}} ΒΟΙΪΥ 
ἀεϑίγος δηά ρβοοά σοιιηϑεῖβ σοπιθ, ἀπά γῆο παάᾶ 
Ρυϊ ἱπίο {πΠ6 Ποατὶ οὗ δδιεσπι ἴο ἃςΐ ρου. Αἵ 
ἴδε βάπιθ {ἰπ|ο, 10 5. οἰ θα ΥΪΥ ἱταρ] θά, τμδὲ 186 
Ιογὰ, ΤἸΕΗΟΝ ΑΗ, βμου!ά θὲ νεῦν βρεοίδ!!γ 
[με Οοά οὗ ὅδειη, νυ ἢ νγᾶβ ΕΒ] ἴῃ ἐδ 
ϑεἸθοῖοη οὗ 6 ἀεδβϑοθπάδηϊ οὗ ΑὈγαῆδπη ἰο 
Ὅ6 186 ρΡεου αν ρθορὶο οἵ Οσοά. 

ὕσπααη «ῥα! δὲ δὶς σογυα!} ΝΟοΔᾺ ἔοχο- 
6115. 186 συ) υσαϊίοη οὗ ἴῃ6 Ἰδληὰ οὗ δηπδη 
Ὀγ ἴδ ρεορὶβ οὔ [5γᾶ6], νυἤεη ἴῃ6 (δπδδηϊίοβ 
δς ϑεῦαθι ϑογυδηίβ οὗ ἴπε ἀδθοεηάδηῖβ οὗ 
8 

47. Οοά :δα] επίαγρο ϑαῤῥει!}} ὙΤΠετα 15 
ἃ Ῥαγοῃποχηδϑία οἡ ἴπε ἤδπῆς ἰδρῃοίῃ, νυ ῃὶςἢ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ 5ζηΣ θα “ δῃἸγροά." ὙΠ Ηροῦσον 
ὙΟΓᾺ ὁ" 5Π4}} σπ]αγρε " ἰ5, περ θοϊίηρ ἴπε νονγοὶ 
Ροϊηῖβ, ἰθξῖοσ ἔον ἰοῖϊοσ {πὸ βϑᾶπηθ 85 ἴῃ6 νγογᾷ 
ἰἈΡρμθῖῃ. Ὑῆδ ργόρθθου Ἰοοκεοαὰ ἔογννατά ἴο 
186 ννῖάε τευ ΤΠ ΠΟΥΥ ΜΗΪοἢ νγὰ5 δϑϑίρπεὰ ἴο {μς 
ἀεβορηάδηϊβ οὗ Ϊαρῃοῖῃ, γεδομίηρ ἤοπὶ [ηἀϊὰ 
δῃά Ῥογϑίδ ἴῃ ἴὸ Εδϑὶ ἴο ἴπε τϑυιοΐεσι Ὀουης 

Σ 
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δια (ὑἧΔπαδηὴ 54} ὃς ἢϊ5 βονδηῖ. 
,Δ 4 Αμπά Νοδὴ ἰἱϊνεά δήδοσγ τὴ6 

βοοά τἢτοο δυπάγεά Δπὰ δά 
29 Απά ἃ}} τῆς ἀδγϑξ οὗ 

γξαῖϊϑ. 

ἀϊεά. 

ἙΟΕΝΕΘ15. ΙΧ. Χ. 

ἢ6 5}41] ἀννε]! ἴῃ τῆς τοηῖβ οὗ ὅῃδηι; 

οδὴ ννοσα 

πίης Πυπάγεά δΔηὰ ΠΗ͂Υ γελῖβ: δηά ἢς 

[ν. 28, Σ, 

ΓΠΑΡΤῈΚ Χ. 
1 72ε σεηογαίϊοης οὐ Δοᾶδ. 4 7116 τοης ο7 ὅχ:- 
2λιά. 6 7}ε τοης 7 ἴαγι. 8. Ληίμιγοά ἀξ 
3 γε! πιοπαγεά. 41 7126 ὁσορις 97 ,δλετε. 

ΟΥΝ {ιμεβεὲ γέ ἴῃ ρεπεγδίίοῃβ 
οὗ τῆε 580οη8 οὗ Νοαδῇ, 5}6πΠὶ), 

ἀλιῖοβ οὐ Ευτορα ἴῃ ἴῃς δϑνεβῖ, δηά ΠΟΥ 
δργοδάϊηρ ον σ Αππογῖςᾶ πη ΔΑ ιιβίγδ] δ. 

απά δὲ ρα ἀκυεὶϊ 'ἵπ ἐδὲ ἐεπίς ὁ δδερρε) 
(1) ΤΙε Ταγριπὰὶ οὗ Οηκεῖοβ, ΡΒιο, Τῆθο- 
ἀοτεῖ δηὰ βοπιὲ οἵου ἱπίογργείευβ, [νυν βῃ δηά 
ΕἸ γιβίίδη, υπάογϑιοοὰ Ηδ 2.6. Οοά, 5}|4}} ἄννοὶ]} 
ἃπιοηρ ἴῃ ἀεξθοοπάδηϊβ οὗ δῆεπι." (2) Μδληγ 
ΤΩΟΙΈ, (ἐς. 5. (δὶνίη, Βοςδαγῖ, Ἀοβοηπὶ., Τυςῇ, 

. 126]., Καίηκο, Κι 11), ξο!Ποννης ἴθ6 Τάγρυπὶ οὗ 
1η6 Ῥβειάο- [οπδίμδη, σοηϑιάοσ [ρηθῖἢ ἴο ὃὈς 
1Π6 50] ες ΟΥ ἢ Θ ργοροσβίτιοη. [οπδίμδη β ρᾶτα- 
ΡὮΓΑΘΘ 5 “ἼΠΕ 5οη5 οὗ [δρῇεῖῃ 5}4}1] θ6 ρῥσο- 
βε γίοα δηὰ ἄννθὶ! ἴῃ ἴῃς ϑοῆοοϊβ οὗ δῃθηι,᾽" 
ΔηἋ [6 πλδ]οτΥ οὗ ΟΠ τιϑθδη ἱπίογργεῖουβ τΠ- 
ἀεγβίοοα τ1ῃ6 Ῥγορἤοου ἴο δ δι πΊ} Αγ ἴο ἴῃδῖ 
ἴη [54]. ἴχ. 3, ς, “" Οδηζ]οβ. 5041} σοπῖὸ ἴο (ΠΥ 
᾿ῃϊ, ἀπά Κίπρϑ ἴο ἴπ6 ὈτρὨζη685 οὔ ττγ τϑίηρ 
«ἴῃς δριιπάδηςος οὗ ἴῃ 564 514}} Ὀ6 σοηνογῖοα 
τἰπῖο ἴῃθο, ἴῃ ἔογοθβ οὗ ἴπΠῸὸ (σεπί! 65. 5841] 
σοῖης πο {Π 66." Νραυγ" 411 [ἢοϑὲ παῖϊοη5 
ΚΕ διδίογυ δηὰ ἰδηριᾶρσο 56 ποι ἴο 6 
]αρῃεῖίς βάν Ὀδεη σοπνετγίοα ἴο 4 Ὀε]ϊοῖ ἴῃ 
(6 τε ρίοη οὐ ἴῃ Οοά οὗ ϑ5ῃ6πι, ΠΙΓἢ ἢδ5 
Ἰοηξ Ὀοοη [Π6 τε ρίοη οὗ 41} Επγορε, δηὰ 
ὙΠ ἢ 15 ΠΟῚ τρλκίηρ ΨΨΑΥ δυθη διηοηρ ἴῃ6 
Αὐγδη ἐᾶςεβ οἵ Αϑ. (3) 1ἴ [5 ὕδοη 8ὺ8- 
ξδεσῖοα Ὀγ ϑόζηθ, ᾿μουρὴ ἢ {π||6 στουπὰ οὗὨ 
ΡτΟΌΔὈΠΙγ, ἐπαῖ ἰπϑιοδα οὗ “τέη5 οὗ 58ςπι," 
ν 6 5ῃοιι ἃ γοπ θυ "ἴοηἴς οἴ τοποννη," ἴῃο [ἀῦοΓ- 
ΠΔΟΪε5 οἵ [ἀρῃοῖῃ θεῖς ϑρόκθη οὗ 85 ἔδπιοιιβ 
δηὰ "]υδίτιοιι5. ΟΥ̓ τῆς ἴἢγες ᾿πτογργείδε  οῃϑ, 
(2) ΠΊΑΥ Ὀδ6 ρΡγοποιποβά βοπλθιν αὶ σου Πα ΠΕΙΥ 
ἴο Ὀε 186 ἴσιο. ΒΥ {παῖ ἴῃς σοί πηι οὗ 
ἴπ6 νοΐ ΡΓΟΡΏΘΟΥ 15 ργόβθοσνεα. ΤὍΠς ἢγϑί 
Ρασῖ, ν. 2ς, γείουβ ΟἿΪΥ ἴο ἴῃς ἀεθοθηάδηϊβ οὗ 
Ηδηὰ ἃπὰ δηδᾶη. Τῆε ϑεςσοηά ἰ5 ἴῃς Ὀ]Θβϑὶπρ 
οἡ ὅ8δπι, ἢ ἃ τορεϊίοη οὗ ἴπΠ6 σοηάοπι- 
παϊίΐοη οὗ απᾶδη. 786 {πι|τὰ 15 ἴῃς Ὀ]εβϑιηρ 
ΟἹ Ϊαρβείῃ, σοποϊυάϊηρ αἰ95οὸ ψ ῈὮ ἴῃς σομάειῃ- 
πδίϊοη οὗ (δπάδη. Ξ 

ΤΟ ργόρἤεογ ἴδε ἐπιδγάᾶσοβ ἴμ6 ξο] νη; 
Ῥαγίουΐατα: σ. ὙΤμαῖ ἴῃς νγουϊά δμουϊὰ θὲ 
αἰνιἀοαὰ ἀπλοηρ [6 ἀοβοθηάδηῖβ οἵ Νοδῇ, Ὀυϊ 
τῃαῖ ΙΔρῆθῖῃ 5ῃου ά πᾶν ἴῃς Ἰαγρεϑδῖ ρογίίοη 
ἔογ [ἰ5 ἱπῃουίίδηςθ. 2. Τμαῖ [6 ἀδθοθπάδηϊβ 
οὗ ϑ58ι6πὶ 5ῃου ἃ ργδϑοσνο ἴῃε Κηονηθαρε οὗ (ἢς 
ἴτας Οοά, Ὧδπά Ὀδ βρεςῖδ!}ν σἤοθθη ἴο Ὀ6 Ηἰ5 
ἱπηοηϊδηςο πὰ Ηἰ5 ρθου 147 ρΘοΟρίθ. 4. Τμδαΐῖ 
{πε ἀεθοοοπάδηϊβ οὗ ἰαρῃοῖῃ ϑῃου ὰ υ]ππδίοῪ 
ἀνγο}} ἴῃ {1Π|| ἰοηῖβ οὗ 5ῃ6πι, [δῖ 15, Δοσογάϊηξ 
ἴο |εννίϑῃ ἱπτεγργεϊδιοη, 5ῃου]ὰ ἰεάγηῃ ἔγοπι 
[6 ἀοδοοηάδηί5 οὗ ϑῆσπι ἴμ6 Κπονν]οάρο οὗ [6 
σι Οοά. 4. Τπαῖ ἀδησδῃ, απὸ ρογῆαρ5 οἴ ΠΟΥ 
ΗἩλδημῖὶς πιδίίοπϑσ, μοι ἃ Ὅς ἀορηυθϑοῦ ἀπά 
“οὐὐυοοα ἴο ἃ σοηὐϊίίοση οὗ Ξογυιάο, 
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Ηον ΔΙΠΥ 411 ἴΠοϑ6 ργεάϊοϊίομς να Ὀθθη 
σαττιεά οὐδ ἴῃ ἴῃ6 ἨϊδίογΥ οὗ Αϑία, Εὔὐγοροὸ 
δηὰ Αἰτῖςα, μαγάϊν ποοά δ6 δ], 

28. “41πώ4 Νοαδ ἰϊυεά, ς.ἢ ΤὙθοβθο ἵνγο 
ΨΟΥΘ65 566 ΠΔ ἴβ6 πδίυγαὶ σοποϊιβίοη οὗ οἢ. ν. 
δυῖ ἅγὲ ἀϊδ)οϊηοά ἔγοπι ἴξ ἰπ ογάεγ ἴὸ ἱπβογῖ 
186 Ὠἰδίοτγ οὗ {86 16 οὗ Νοδῇ. 

(ΗΑΡ. Χ.1. δ οαυ ἐξέ ἀγὸ ἐδ φόμπεγα- 
ἐἸ0η4}] Ῥτοότὴ ἴῃ ΠΙβίοσυ οὐ Νοδὴ [ἢ6 βδογοά 
ΠΑΓΓΑ να ργοσθεάβ ἴὸ (6 ΒΕΠΟΔΙΟΡΎῪ οἵ τῆς 
50η5 οὗ Νοδῆ. [{ 15 δάηγιτοἀ Οὐ 411 απάς 
{παῖ ποτα οχίϑίβ ΠΟ τῆοσΘ ἱπίεγεσιίπρ τϑοογὰ, 
Εἰ ΒποΪ οσΊ α] ἀπ βθορταρῃῖοδὶ, ἱπάθρεπάθηε!Υ 
οὗ 1ἴ5 δογίρίυγαί! δι ΠΟΥ Υ. 

ἼῊΘ ξαηΘαΙΟΡΎ ἰγάσὸϑ [86 οτἱρίη οὗ 411} παᾶ- 
[Ἰοη5 ΕῸΠῚ ἃ 5ἰπρὶ6 ρᾳῖγ. Τῆδ Ὠαπίδη τὰς ἀθ- 
βοθηάθα ΠῸΠῚ Αὐδπὶ πα Ὀδεη ἀοοϊγογοά ὈῪ 
1ῃ6 βοοά, νυν 1ῃ6 οχοθρίϊοη οὗ Νοδὴ δπὰ 
ἢ]5 ἔἌπηῖϊν. ὙΒουΡῊ τ 15 αυϊξα ροβϑθὶς ἴο 
Ἰηϊογργεῖ [86 Ἰδηρσιιαρο οὐ ἴῃ6 ϑδᾶσγθα ἡλγγαϊϊνρ 
ΟΠ βΙβί ΠΕ]. υνἱτἢ ἀπὸ Ὀε οΕ τῃὶ τς Πεῖασο 
γ͵Ὼ5 ποῖ ὈΠίνογϑαὶ, ᾿Έ δἱ ᾿ἰεαϑὲ ἄρρθᾶγβ πιοβὲ 
ΡγοΌΔΟΪς τπαὶ ἴῃς τηλη οἰ ΠΒΑὈ] ο ννου] ἃ ννᾶς 
5. πηογοά, Απά ραΐη, αἰϊπουρἢ βοτὰ πανὸ 
ςοητοηάοά {παὶ ἰδο αἰ ογοηΐ τᾶσοϑ Οὗ πλᾶπ ἀγὸ 
50 ἀἰἰ55: Π}}]1αγ, (αι {ΠῸΥ ταδὶ ἤανο ἀδδοοηάο ἃ 
το ἀϊβεγεπῖ ρΓπλ ἶνθ σἴοςκβ; γαῖ τῃ6 ἴῃ « - 
αυϊγίοβ οὗ παϊυγα 515 δηὰ ρἈγπιο]ορ σῖα δὲ ρτὸ- 
ϑεηΐ ἴδηά γΑΙΠΕΥ ἴο αἸτηϊη!5ἢ τἢδΔη ἴο ἰησγοᾶϑδ 
(Π6 Ὠυπιθεν οὗ ἀϊδιϊποῖ ϑρθοΐθα, θολὰ ἰῃ 186 
ΔΗΪΠΊ4] δηά {π6 νοροίδθ!θ ννουϊά, ἀπά 80 ἴο 
ΠΆΚΟ ἰἴ δὐθη [6 πλοῦὸ σογίδίη ἴπδῖ ΠυΠΊΔ ἢ 
Ὀεϊη8 σοπϑίϊτυϊς Ὀὰϊ Οἠδ βρθεῖεβ ἀοέϊιις! Ὁ] 6 
ἴγοῃ ἃ πρὶ ραϊὶσ. ὙΠῸ βαπὶθ ἃπδῖοπις δὶ 
βίγυσζυτα, ὀρθοῖ ἢν οΟΥἨΤΠ6 5Κ}}} διὰ Ὀγαῖῃ, 
ἴΠ6 54π|6 ᾿πιο] ]} δου} σαρας εἶθβ, (πΠουρἢ αἰ ἔοτα 
ΘΩΔΥ ἀονοϊοροά ἴῃ ἀἰῆδσγθης ἡδιίοπϑ, [6 βάττθ 
ΒΘΠΟΓΑΙ ἀυγαϊίοη οὗἁὨ [Π6. [6 βάτο ΠΑ Ὀ}ΠΥ τὸ 
ἀἴϑοαϑθ, {ΠῸ βϑαπὴλθ ἄνοσᾶρθ τοιηρογδίυγε οὗ τπ 6 
Ὀοάγ, {Π6 54 Πγ|ὲ ΠΟΥΤΏΔ] ἔγε]θοΠΟΥ οὗ ἴΠ6 ρα ϊϑο, 
[86 ἔγυ 1] ἱπιίουτπδιτίαρο οὗ 41} ταοθβ, δηὰ 
(μῖ ψΊ πο ἱπϑιποῖῖνε παῖυγαὶ γορυρηάποςσϑ, 

᾿ἃΓῸ τηληίοϑί ἐπα ἸσδΕομ5 οὗ δῇ 1 Υ̓ οὗ σρεςῖεὸς 
(0 ε}.). Εγοιῃ ἴΠ8 ἔπιο οὗ ΒΙυπιθπθδοἢ (ν οϑα 
Ὀοοῖὶς “6 παίιιγα βϑηθγὶβ Ὠυπιδηὶ υπίταῖθ ἢ ἰς 
5111} ἃ σἰδπάδγά ννοσκ οη [ἢ ϊ5 βι ες) ἄονντ τὸ 
ἴῃ ργοβθηΐ ἀδυ, ἴΠ6 πιοϑῖ ἐπηημεπὶ ρῃγϑοϊορ σῦς 
Α5τθ6 ἴῃ σοηϑιἀσηρ ἴΠ656 ἃπὰ 5. ΠΉᾺΓ ἀγσ- 
τηθηϊθ. ννῈ}} πἰρ ἢ σοποϊιϑῖνα ἴῃ ἕδνουσ οἵ 18 
ὉΠΙΓῪ οὗ {πε Βυπίδη τὰσθ. ((Οοηβαϊξ Ἐβρες ἸἈ}}γ 
ῬΠΟΒατά, ἘΡΏγβ. Ηἰϑῖ. οὗ Μαδηκιπά :᾽ διάγτῃ, 
“ΤΠπιγ ΟΓΗ μηδ Ἀδςα: Οὐδίγοξιρεβ, ἰιῆξτέ 
ἐς ᾿᾿δϑρόςο Ὠιυπιδίηο, δὰ Ὠιδτοροῦτῖ οη ΠΑ χο 
Ροϊορίο᾽). Τὼ {πόϑὲ ρῃγδιοϊονίοαὶ ουμδιζογῃ- 



41. τοῦ, 

ιν 

νυ. 2 

ἤληι, ἀπά αρβεῖῃ : δπά ὑπο {πεπὶ 
ΜΈΓΕ 580η8 θΟΓη Δ΄οΥ ἴῃς ἢοοά. 

2 “Τἢε 5οῇβ οὐ Ϊαρβείῃ; (Ζοπιοῦ, 

[ϊοηβ ΜῈ ΠΔΥῪ ἢοῦν δά ἃ ἔπε ονϊάδηςε ἴο Ὀς ἀ6- 
τίνοὰ τοπὶ πυπιᾶη ἰδηρυᾶχο. “1ἰἴ ννὰ5 ἃ ὑΓῸ- 
[ουηά «γἱηςρ οὗ ΨνΊΠ Δ Ηυχθοϊάς, τπᾶῖ 
τΊ2η ἰ5 ΠΊΔη ΟΠΪΥ ΟΥ̓ τη 4η5 οὗ βρεεςδ, θυ (δαὶ 
ἴῃ Ἤγάεγ ἴο ἰηνοπί 5ρθθςβ, Βὲ σηυϑὲ Ὀ6 πιδῃ 4]- 
τολὰγ" ([,γ611, “ΑΠΌσΟΥ οὗ Μδη,᾽ 468). 
Τια ἀἴοπο ἰ5 8ηὴ ἀγζυπιοηΐ ἔον 186 ὉΠ Ὺ οὗ 
[δὶ τᾶσο ψ ἢ ἢ ἰ5 ἀἸσεϊηρσυ 5η6 ἃ ἔγοπι 811 οἴ μεσ 
δηϊπιᾶὶς ὉΥ ([Π6 Ροβϑοξβίοη οὔ δγίἰσυϊαῖθ ἰδἢ- 
ξύλο, Βυΐ, πιογεονεσ, ἴΠ6 βγεαίοθε ρῃ]οἷο- 
ξιῖ5 οἵ [6 ργεβεπί ἀδὺ ϑθεπὶ ἴο Ὀ6 ἀρρσγοδοῇ- 
Ἰῃξ ἴδ ςοηο! υϑίοη τῆδὶ {π6 ουϊάθηςθ οὗ σοι - 
ῬΑΓΔΙνΘ ΚΥΔΠΊΠΊΔΤ, 50 ἔΔσ 85 ἴἴ βοαϑ, 5 'ῃ [8 - 
ΥΟΙΓ οὗ [ῃ5 οΥἹΡΊΠ4]. ΠΣ Υ οὗ ὨἩυχπηδη ἰδησιαδρθ. 
“0 γε οἵ [πα σταπάεεί τοϑυ]ῖϑ οὗ πιοάδγηῃ σοϊη- 
Ραταϊνς ΡΠ οΙοσΥ μᾶ5 Ῥθοη ἴὸ ϑβονν {πᾶΐ 41] 
ἰληρφιιαγεα δοϊοηρίηρ ἴο οπὲ σοτηπιοηῃ κίοςκ--- 
δΔηᾷ γ'8 πᾶν βᾶγ, Ἐπδυρίηρ 1815 νἱενν, 41} ἰδῃ- 
ξυλξε5 οἵ ἴ[ῃ6 ῥαγ  ἢ----ἀΥτὸ Ὀυζ βοδίϊογεά ἱπάϊςδ- 
ὥρης Οὗ [δ ρυπ να βίδῖο οἵ πυμιδη ἰηΐε]σ 

ἅπὰ πιοῦε ῥασι συ] αγὶγ οἵ 1π6 ἱπη δίϊνα 
(δου (γ, ὑπάετ {πὸ Ποῦ ἐχοϊϊοπηεηΐ οὗ ροεῖ!- 
ΑἹ ἱπθρίγαϊοη, ἰπ ννῃϊς ἢ ἴπ6 ἰαησυᾶξε οτὶρὶ- 
Ὡλίθα, ληὰ νἢ νυ ἢ Ὦ ἜΥΕΥῪ Ἰδπροαξε ΓΟ Π]Δ1Πη8 
(οηηεζίο͵ ἃ5 γν6}} ΤὨΣΟΌΡὮ 1Π6 Ρῃγϑιοϊορίοδὶ 
{ΠῚ οὗ τὴ Βυπιδη σὰς, 85 Τῃγουρἢ [6 ἢ]5- 
ἴοποϊ υηϊγ οὗ [86 ἔΑπΉγ ἴο ὑνῃΐοἢ ἰς ποτα 
ἘΡΟΟΔ]γ δεϊοηρ ς᾽ (ΜΈ γοΥ ἅρ. Βυαηβεθη, ἢ γ5- 
ὨΔΠΠῪ ἀπά Μαπκιηά,᾽ ΝΟ]. 111. Ρ. 163). 50 
Ὑπία Ὧν Μεγεῦ: δηὰ χοῦ, Μαχ ΜΌ]ΕΥ 
5175, ΤΉσθα ἴνο ροϊηῖς (οπιραγαίϊνα ΡΏΠ]ο- 
ἸΟῪ [ας ραϊπεά, (1) Νοιβίπα ποοοβδίταζεβ 
ἴδε δάἀπηϊβείοῃ οὗὨ ἀϊβδτγεηΐ ἱπάεροπάσθπε Βορίη- 
ΠΙηδῈ ἴογ (6 πιδίθυαὶ οἱθπιθηῖς οὗ ἴῃ Τυτᾶ- 
ΠΙΔῃ͵ δετηϊες͵ ἀπά ΑὙΎδη ὈγΑΠΟΙ 65 οὗ βρεεςῇ: 
ΠΑΥ͂, τὰ 15 ροβϑὶ Ὁ]6 ὄσυθῇ πον ἴο ροϊπΐ οιἍέ γϑάϊ- 
αβ, ψβϊοῃ, ὑπάοσ νατίουβ σθδηροθ ἀπά ἀϊ55 
δίιδοβ, ἤν θη οὐττοηΐ ἰπ ἴπεβε (ἢγεα 

(δα5 ἐνὸν βίποβ {Πποὶγ ἢγϑὶ βεραγαϊίοηυ. (2) 
ΠΡ Ὠροοβϑ δῖθϑ [Π6 δα πηϑίοη οὗ αἰ βετεηΐ 

ὑκρίπηίηρϑ ἕογ τη ἔοι πδ] οἰοπιθπῖβ οὔ τῃ6 Τὰ- 
[ἀΠΙΔῃ͵ δετητὶς, πὰ Αὐγϑη Ὀγάποῖθ5 οὔ βρθθσι; 
δη4 (που ἰξὲ ἰβ ἱπηροββίθὶα ἴο ἀεγῖνθ {πὸ 
ΑΙγδῃ δγβίοτῃ οὗ ΒτΑτηπιαγ ἔγοτη ἴΠ6 ΘΟ ΠΊς, 
ΟΓ ἴῃς δεπηίες ἔγοσα ἰδ Τυτγδηΐδη, νγὰ σδῃ 
ΡέΤΕςν υπἀογοίαπαά ἤονν, οἰ μοῦ Τηγουρἢ ἰπα 
ἀἰν!ἀμαὶ ἹΠΠΌΘησα5, ΟΥ̓ ὈΥ ἴπ6 ΘΑ ἂπά ἴθαῦ 
οἵ ἘΙΑΠΊΠΊΔΓ ἴῃ 15 οὐνη σοπίϊπιουϑ ννογκίην, 
ἴδε ἀϊβογοης συϑίθπιβ οὔ σταπιπιᾶσ οἕ Αϑία δά 
ὑΓΟρΕ πᾶ πᾶν Ὀδεη Ρῥγοάυςεὰ" (Μαχ 

Μία ον, ἸΒΔ4. Ῥρ. 479, 480). Οποδ τῆοζε, 8]- 
ἐδουρῇ ἴδ ἸπΔῪ ποῖ ἐ ΡΟοβϑιῦ]6 ϑἰΠΊΡΙΥ ἴο 85- 
ϑ6τι 41} ϑεπμτς τουσυοβ ἴο ἴπ6 ἀεοςεπάδηίϑβ οὗ 
δβεπι, Ατγᾶῃ ἴο ἰῆς ἀοβςεπάδηϊς οὗ ΔΡΒεῖ, 
ἃη4 Τυταηΐλη ἴο ἴῃς ἀοβοεπάδηίβ οἵ στη; ἰξ 
Β 510] ουθετνδθ]ς τηαὲ σοπηραγδξνε ρῃ]ΟΪ ΟΣ Ὺ 
ΒΈΈΤΩ5 ἴο ᾶνε τοἀιυσθα 411} ᾿ληριδροβ ἴο (Ὦγθο 
ἀἰδιϊποὶ βίοςκε, ἐνεπ ἔμ6 ταρί ἃ ἀθρρπεσδου οὗ 

ΔΤΓΊΔη ἀἰ9]ες5 ποῖ Ὁ ΠΟΙΪΥ ΟὈδοιτίηρ τΠεὶγ 
τεϊλσηβη!ρ ἰο ομα οὔ ἔμεβϑθ ἴῆγοθ ἔΆΠ}1}165. 

ΘΕΝΈΘΙ5. Χ. 

δῃά Μάαρορ, δηὰ Μαάδὶ, δπά 7άδνδη, 
ἀηὰ Τα], ἀπά Μεβμεςὴ, δηά 7]- 
ΓΩ5. 

ΤΠ15 15 86 πλοῦὸ ἴο Ὀ6 ποίϊςοα, ἤθη νγ6 
δάση [μαΐ ἴῃ δαναρο {|| 065 ἴἤο56 νγῇο βρεαὶς 
1Π6 βᾶπιθ ἀϊαϊεςξ νν}}] βδοπλεῖὶ πηθ5, ὈΥ ϑθρασδ- 
ἴοη πὰ ὀβϑιχαηροιηθηῖ, Ὀδσοπλθ ἴῃ ἴΠ6 σοιγϑ 
οὗ ἃ 5ηρῖὶθ σοησγδίοη τπη]ητ6 1510] 6 ἴο φάο ἢ 
οἴδογ. 

Ο(ετίδιη σιΐοθ ἄγ ἴο 6 οὐϑοσνοαὰ ἔοσγ ἰῃς 
οἸοασγίηρ τῷ οὗ σοπὶς αἰ θῆςυ 165 ἴῃ [ἢ6 ροπο- 
ΔΙΟΕῪ οὗ 1Π15 σμαρίεσ. 1. ὙΠουΡἢ ϑοπὶα πὸ" 
Ὦςο ΠΔΥ Ὀ6 ἴδκοη οὗ ἴΠ6 ργορεηϊΐζουβ οὗ 4}} 
Πδίϊοηβ, γαῖ πδίυγα! Υ ἴμοϑο ΓΑ Π1}165, ΤΟΥ ΟΥ̓ 
6855 σοπηθοϊοα ψνἢ [δ6 ΗδρφΌγοννβ, τὸ τῃ6 
Ἰοηρεϑὶ ἀννεῖϊῖ προη. 2. ἮΝ Βογδὴβ 4}} ἂγὸ βαιά 
ἴο ἰβᾶνθ ϑεϊ(ἰοὰ δηὰ ἀϊβρεσϑοά {ποπλϑοῖνθϑ 
ΒΟΥ ΠΕΡ ἔΆΠ.1165 ἰη ΠΟΙΓ πδίοηϑ,᾽" 1 ψν}]]} 
ἌΡΡρΕΑΓ ἰμαῖ ΟἿἹῪ ἴπῈ ἰάγρεῦ αἰνίϑίομ ὈΥ πᾶ- 
δος 5 ἰγασθὰ ἴῃ {ῃεῸ σᾶ86 οὗ τῇογο τοπιοῖθ 
ΡΘΟΡΪΘ5, ἡν ἤεσοδ5 ἴθοϑο γεϊδῖθα ἴο οὐ Ὀθογάθγς 
ἴῃ οη ἴῃς Ηδῦτγεννβ ἀγὰ τγασεὰ Ὀοῖἢ δοσογαϊΐης 
ἴο {ῃ6 'ννηἱἀογ ἀϊνιβϑίοη οὗ παξίοησ, δηὰ ἴδ6 
ὨΔΙΎΟΥΨΟΙ οὗ Μαρεηδο. 3. ΑἸΙΒοΟυΡὮ (Π6 γε 
ἀϊν ϑίοη οὗ ἴπΠ6 φαγῇ 15 βϑρόκϑη οὗ 85 πιδάθ ἴῃ 
[86 πλε οὗ Ῥεῖορ, δά βϑοπὴθ Δ ΠῚ}165 ΤηΔῪ Ὁς 
ἰγασθὰ πὸ ασίμοσ ἴδῃ ὉΡ ἴο [6 {᾿πὶ|6 οὗ βυςἢ 
ἀϊνιδίοη, γεῖ ἴῃς ἀενοϊοροτηθπηὶ οὗ ποθ τόσα 
ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰγεαϊθα οὗ ἰ5 Ὀὑσουρῃς ἀοννῃ ἴο ἴΠ6 
{πὴ6 οὗ Μόοβοβ. 4. ΕῸΥΓ ποηθ, ποννονου, πιιξῖ 
6 566 Κ ἃ ΨΕΓΣΥ͂ τοτηοΐθ ϑοι ]θπιθπῖ, 8ἃ5 16 
ΟΥΡΊΏ4] ἀϊδρεγϑίοη σου]ὰ ηοῖ ἢᾶνε δχίοπαεά 50 
ἔαυ. ς. ἴῃ ϑοπὶθ οἽδϑθὸ5 ἴὴ6 Ὡδπηοβ οὗ παίϊοηϑς 
ΟΥ̓ ἘΠ 65 ΔρΡΡΘΑΣ ἴο Ὀὲ 5ιδοιτυϊοὰ ἔογ 186 
ὨΔΠΊ65 οὗ ᾿π νἀ πδ]ς, σας ἢ 45 (6 [θυ πο, ἘΠ6᾽ 
Ηινῖῖο, ἴῃς Αὐκῖῖο ὅζς., ΝΘΥΥ ΡΓΟΡΔΌΪΥ 4ἶσο συιοἢ 
85 ΚΙι[(ίπι, ᾿ϑοάδπίπι, Μ|ιΖγαῖπὶ ὅζο.; πὰ ὄνθῃ 
Ρογῆαρθ Ατάπι, (άπάδηῃ ἃπὰ ἴῃς κε. ΤῊ ϊ5 
ΙΏΔΥ Ὀε δαοσοιιηίορά ἴοΓ ἴῃ πλοτα ἴΠᾺΠ Ο͵Θ ὙΨΑΥ. 
ἼΒῈ ρυγροβθο οὗ ἴπεὸ ϑδογοά νυ ΠΊΘΟΥΣ ννὰ5 ἴο 
ἔγαςθ πδίίοηβ δηὰ [λΠ}1}}165, γαῖπου τηδη ἴο ρῖνα 
ἃ Ὠἰδίουυ οὗ ἱπάϊν!ἀα]5, ἀπ με τπογεΐογα 
ΒρΡΕΔΚ5 οὗ παίΐοηβ Κπογῇ ὈΥ πᾶπηθ ἴο ἴὴ6 
5γδ6} 65 45 θεροϊζεη ὈΥ (ἰ. ε. ἀδϑοσπάθα ἔτοσῃ) 
σογίδιη ραίτ δ οἢ5, ἴῃ ρχγεΐογεπος ἴο γδοίηρ 
{ΠΕῚΓ ἀσβοθηΐ {Ὠγουρῇ ππποννὴ ἱπάϊν! 815, 
Ῥοσθᾶρ5 ἴοο ἱπάϊν!ἀ 4] ραίΓΙΔγοἢ 5 πὰ ργοϑο- 
ΠΙΐοῖβ δὰ Ὀεσοπηθ Κποννῃ ὈΥ ττγλαϊτοη ἴο 
τ Υ ποῖ ΌὈΥ {πεῖγ ονγη Οὐ σῖπαὶ ΠΑΙΠΊ65, 
αἱ ὈΥ {86 πᾶπὶὸ οὗ {πΠ6 τἷδοθ ἔμ Υ ἢδὰ βετ θὰ 

ἴπ, οὐ ὈΥ̓͂ [86 πᾶπὶς οὗ {πε ἴτρεῈ νυ] ἢ ὙΠῸῪ 
δὰ ἐουηάοά δηὰ τιϊθὰ. Τῇ οτίρίη οὗ 
ΠΔΠ165 15 οἴἴϊϑη ὙϑγῪ οὔϑοιγο, ἀπά ἰξ μᾶ5 Ὀδθη 
σοτησήοη [ῃ πιοδῖ τιιθ ϑοςιθίϊοβ ῸΓ Ρογθοηβ ἴο 
Ὀ6 οἰ ἰοὰ «αἴοσ ρίδοθβ οὐ᾽ ργορουίιοθ. [{ ἰ5 
αυϊΐε Ροββίθὶε [πδῖ ἄνθη πὸ νον θαυ δῖ ραϊγς 
ΔΙΟἢ 5, 85, 5ῆθη), δὶ δπὰ ἰαρῆθίῃ, Οσαπᾶδη 
δηά ἴπ6 16, ΤΥ πάνθ Ὀθθη Κπονῃ ἰπ ΠΟΥ 
ρὸθ ΕΥ̓͂ πᾶπιοὸ5 ΜΏΙΟΝ δαπεγοά ἴο {ποπὶ 
[Ὠγοὰρὴ ὄναρ 5 ἴῃ ΠΟ ΠΙΒΙΟΥΥ ΟΥ Ρῥΐδαρς 
ΠΟΙ ἴποῪ μδὰ ἤχεά [παγηβοῖνο, ὍΒυβ 
ϑΠΘΙΑ ΤῊΔΥ ἢᾶνο ὈδοΠ ἴπ6 τηδη οὗ ηαριε, ἴῃ 6 
πιοδῖ στοπονῃθδ οὗ Νοδὴ᾽β βδοῆβ, Ηδηι, 1ἢ6 
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ΘΕΝΕΘΒΙ15. Χ. 
2 Απά τε 8οηῃ8 οἵ (σοπιεγ; 4.53ἢ- 

ΠΊΔη ὙΜὴΟ 5εῖτοαὰ ἴῃ [Π6 «ὑαγρῦ γέσίοηας οὗ 
Αἴποδ, Ϊἀρθρίῃ ἴῃς ἔλιπον οὗ {86 Μαἦγ ροορῖίθ οὗ 
Εὐυγορο, οἵ ροῦθαρϑ 186 τπιᾶῃ ννῆοϑο ἀσϑοθπηά- 
ἰηἴ59 “ῥγεαά αὐγοαά τοῦς ψἹάο]νγ τη ἴΠπ6 
ἴοϑῖ. Οδηδδη δραΐῃ ΠΊΔΥ ὕᾶνθ Ὀδθη (ἢ6 ἄννε]]- 
ΒΥ ἴπ ἦοαυ απ, νν 8116 “ταρ ΤΔῪ Ὦδνο ἀεγινοα 
ἃ {Π|6 ἔγοπι μανίηρ σἤοβθη ἴῃς δίψ ὁ Ἰδπ5. ἔου 
ἢ5 ἤογθ. Τῆΐβ [ΠΘΟΤΥ, 1Ε ἴγαθ, νοι] ποῖ 
ἱπϊογίοσε ἢ τἢ6 ΠΙϑζοΟΥ 4] σδμασγασίοσ οὗ {Π15 
(Παρίου ; ὄϑρθοῖδ!ν ἢ νγο σοηϑίάον {παῖ Ηδ6- 
Ὀγονν ΠΊΔΥ͂ ποῖ ἢάνα Ὀδθη [86 ρυϊπλ να ἸΟΠΡΏΘ, 
ἴῃ ΠΟΙ σᾶ86 4}1} ἴπ686 Ὡδηηθθ πλιιϑὶ ΕἰΠΟΓ 
ᾶνθ ὈΘδη ἰγαπϑἰδί!οη5 οὗὨἩ (ἢ6 οΥρβίηα] ὩδΙΏ65, 
ΟΥ̓ ΠΑΠΊ65 ΟΥ̓ νης ἢ [η6 ὈαΑγοῦβ ἢδά ὈδσΟΠΊΘ 
πονη ἴο ροβίθτιίγ. ο πᾶν ΠΊΔΩΥ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ65 ἴῃ ϑογιρίυγο οὗ ρεύβοηβ σμδηρίηρ {ΠΕῚΓ 
ΠΑΠΊ65 ΟΥ̓ Δαορίπηρ ἢδνν παηθ5 ἤτῸπὶ δνοηῖβ 
ἴῃ {ΠΕ ΒΙδίοΟΥΥ, σι. ΑὈγάπὶ σμαηρίηρ ἰηπῖο 
Αὐγϑῆδπι; ἔδδυ ἴο Εάοπῃ; [Δςο0Ὁ ἴο ἰϑγαδεὶ : 
541} ἴο Ῥδῃὶ, ὅζς., ὅς. ΤὴΘ ΠΟΙ] πασηθοῦ 
οὗ [Δ }}1}1165 ποι σδα ἴῃ [ἢ]15 σμδρίου διποιηῖβ ἴο 
γος: διιξ ἴὰ ἰ56 ἴο Ὀ6 οὐϑεογνοά {πᾶΐ 1π ϑοτὴθ 
(8565 [η6 ἀδϑοθηΐ 15 ἰγασθα οπΪΚ ἴο {π6 ργαηά- 
50η5, ἰπΠ ΟἴΠΟΥ σᾶ565 ἴο ἴῃς τοδί ργδηάβϑοῃβ 
οὗ Νοδῇ: ἰπ ἴΠῸ ἔπ} οὗ ϑδ8οῦλ οπὶγ, ἴδε 
Δησοβῖοσ οὗ ἴῃ6ὸ Ηρῦτονβ, ἴῃ6 ἀσβθοθηΐς ἰδ 
ἱγασοά [ΒγΟυΡὮ 5ἰχ ζοηθγδίοηβ. 

Ὡ. αῤῥεοιδὴ Ιὰὶ ἰ5 ἀουδίδιϊ ψ ποῖ ΠοεΥ 4- 
ΡῬθθΊ ννὰ5 ἰῃς εἰάοϑὲ οὐ (ἢ6 ϑεσοπὰ οη οὗ 
Νοδῇ, 566 ἴῇ ν. :. Ηδ 15 βΟΠΟΓΑΙΥ πΊθη- 
(ἰΙοποά ἰαϑὶ ἰη ογάοθσ, 5δῆεπι, Ηδτὰ δηὰ [ἈρΠεΓὮ, 
μαϊ ἔτοπη ᾿ἰχ. 24, ἴἴ 15 ΡΘΏΘΓΆΪΠΥ ἱπηίσιτοιὶ τας 
Ηδπὶ ννὰβ [6 γοιηρεσί. [ἢ {Π15 βοηθα]ΟσΎ Π6 
οσςιΓβ βγϑῖ, (Π6 γεάϑοη δεὶπρ ΡΓΟΌΔΟΙΥ [ἢ 15; 
[6 ΠῚ 15 τοϑοσυδα ἴο (ἢ6 ἰαϑὶ ἴηι ἢϊ58 ἀδϑσθηΐῖ 
ΤΏΔΥ ὃ6 ἱγασοά ἴο ἃ σοαῖοσ ᾿εηρίῃ, ἀπά Ηδπὶ 
ἰαλοῖ Ὀυξ οπθ, Ὀδοδιιδα ἢΐ58 ἀδϑοθηάδηϊβ ὑοῦ 
1ποϑθ πιοϑῖ οἱ ϑοὶν σοπηθοῖϊοα ἢ 86 ἀε- 
βϑοοπάδηϊβ οὗ 58επι. ὙΠῸ οἰγτλορῪ οὗ πὲ 
ΠΑΠιΘ [ἀρῃοῖῃ 5μου]ὰ ϑθεῖπὶ ἔγομῃ ἰχ. 27 ἴο Ὀδ 
ἔἴτουὴ ἴΠ6 τοοῖ ἢαΐίδαῤ, ἐο οχίοπά, Βυΐϊ [86 
ἰδιιριιαρθ ἰἴῃ ἸΧ. 27, ΤΔΥ 6 ΟΠΪΥ͂ Δ ΘΧΔΙΏΡΪΘ 
οὗἩἉ {π6 ραγοπογηδϑια 50 σοπηθοη ἰη Ηδῦτενν 
ΡοεῖσΥ ; δηὰ Οεθεηΐυβ, Κηοθοὶ δηὰ οἴδμοῦβ 
Ρτεῖοσ ἴο ἀοῦῖνο ἔσοτῃη γαρῥαῤ, 1ο δὲ ζαίγ, τόσα 
1Π6 ἔδιγ σοϊηρίοχίοη οἵ [δρμεῖῃ ἀπά ἢΪ5 ἀδ- 
ϑοθησδηζϑ. 

Οο»»16 71] ΄ϑορηυβ (΄ Απί.᾽ 1. 7) 54γΥ5 [παῖ 
Οομηεῦ νγὰ5 ἴῃ6 δηςδϑοῖοσ οὗ ἴβοϑε ῇοπὶ [Πα 
Οἴβεκϑ οδ] θὰ Οβιδίίδπβ, γῆ νΕΓῈ ΌΣΟΙ 
σδ θὰ (σοχηατγίοβ. Ἐς ἀσϑοοπάδηϊβ οἵ ΟοπΊοΥ 
μᾶνο Δοσογαϊηρ!}ν Ὀδδη ΡΈΠΟΓΑΙΪΥ ἰάοπ Πρ ἢ 
{π6 (εἰς τᾶς οδΠ]δά ἴῃ [μ6 {πιο οὗ ΗΟΠΊΕΓ 
ΟἸπιιηθτΐ, νῃο ἀγὸ ἢγϑὶ Κηονη 85 ἱπμδ θην 
[τῇς Ομβογβοηόβιϑ Τδυγίςα, ΒΓ ἢ 58} τὸ- 
ἰΔῖπϑ {ἴπΠ6 παπὶθ αγίρηεα, (ϑεὲ ΗἩεοσοά. ἵν. 12, 
4ς. 2Έβοῃ. "ῬΥοπλἢ ν. 729.) ὙΠ} τοϊδίίοη οὗ 
Οομοῦ ἴο Μῆρορ δπὰ Μϑάδὶ Ἴοττεβροηβ 
ψῖ ἴα οὐ ρίπαὶ υχίδροβιοη οὗ ἴπῸ ΟἸπηπηθ- 
τίδη5 ἴο ἴῃς ϑογιηΐδηβ δὰ Μεάεβ, ἴπ6 ΟἹ π- 
Τηοτίδη8 αἀννο!]ηρς ἢϊβὲ οὐ ἴπδ ςοηῆπαβ οὗ 
Αϑὶὰ δπὰ Ευτορε. Βείηρ ἀσίνθῃη ἴβθησς ὈΥ͂ 

[ν. 3. 

ΚαπαΖ, πα Εἰρμδίῃ, δηά Τορδγηδῆ. 

1πς6 δογίῃιδηβ ἴῃ {πε τοῖρτι οὐ γάαχαγεϑ, ΠΟΥ͂ 
Ιηδὰθ δὴ ἱστυριίοη ἱπῖο Αϑα Μίπου, ἔτοπι 
ΜΉΓΒ [ποὺ ννοτα ἀγίνεση ὕδοκ ἀραίη ὉΥ͂ 
ΑἸγαϊίεβ, ὙΠΕΙ͂Ρ πᾶπιθ, τῆς ΤΠ6η ΘΑ 
ἀἰβρρθαῦϑ ἴῃ Αϑὶδ, ἰ5 γεοοφῃ!οα ἀραῖπ ἰπ [δ 
αἰμλδτ, ννῆο οςςσιρίοα ἔἰο Οἰμηρτίδη ΟΠογ- 
ΒΟΏΘ6Θ.5 δἃπἀ ΟΕ μᾶιΐβ οὔ ἴῃῇ6 Νοιῖῃ οὗ 
Εμγορα, ἂπά ἴῃ ἴπθ γσσεοδὲ (ες ἐπδθ οὗ 
ΟγτηγΥ, ἴῃ δποίεηξ ἱπμδοιαπῖ5 οὔ Βη δίῃ 
δηά [6 ργεϑοηΐ ᾿ἸηῃδὈϊδηΐβ οὐ ΔΝ 4165. 

ΜἭαφοφ)] ΤῊΣ 5ἰαϊεπιοεπὲ οὗ [οβερμι (΄ Απί.᾽ 
Ι. 6), ἴμαῖ (ῃς ἀεδβοεπάδηϊβ οὔ Μᾶρορ ννεσὸ 
[ῃ6 ϑουτῃϊδπβ 15 βΘΏΘΓΑΙΙΥ δοςορίοα ἃ5 τ. 
ἴπ ΕΖοκ. ΧΧΧΥΠΪ. 2, 14: ΧΧΧΙΧ, 2. 6, νὰ Βηά 
Μδρορ 45 ἴῃ6 πᾶπὶὲ οἵ ἃ ρϑορὶε ἱπδθίεης 
“ἢ 5᾽4θς οὗ ἴῃς Νογίῇῃ " ΟἸΟΘΟΙΥ σοπηοςῖοά 
ἢ ΜοβῆοοΒ, [ἢ6 Μοβοῆι, δηά ΤΑ], τῃ6 
ὙΙθάγόπαβ, νυν ἢ ἃ ΡΓποα παιηθὰ Οορ, μανίην 
ἤοτϑθϑ ἀπά διτηθά νυν Ὀονν5, ὙγΠ]ςἢ σοττο- 
βροηδς ἢ ἴΠ6 Ἰοσ4)] ροβιτοη ἀπ τα ΠΑΓΥ 
Παιῖ5 οἵ ἴῃς ϑογιῃίαηθ. ὙΠῸ ϑουζῃίδηβ, Δς- 
σογάϊηρ ἴο {ΠΕΣ οννῃ ἰγδάϊξοηβ, ᾿νθὰ ἢἤγϑι ἴῃ 
Αϑιἃ πραγ ἴθ Υῖνοῦ ΑΥάχεβ, δἴϊογνναγάβ ΓΠ6Υ 
Ῥοβϑβοβϑθα {Π6 νγῃ0}]6 σουπίγυ ἰο [π6 οσοδη δηά 
1Π6 ἰᾶκο Μ:οῖι5, δηὰ ἴῃς τοδὶ οὗ {π6 ρ]αΐῃ ἴο 
{86 πῖνε ῦ Τπαὶ5 (ΠΙοά, δὶς, 11.323). Ηεγοάοζαβ 
(,- 1ο3---ἰοό) γοίαῖϊεβ πεὶγΓ ἀθϑοθηΐ τὑροη 
Μράϊα, δηὰ ἰργρῖ, ΕΠ] 1ΠῸῪ ννογε δυγρτγιϑοά 
δηά οἱ ΟΗ͂ δἱ ἃ ἴδαβὶ Ὁγ γάχαγθθ. ΒΎοση 
[ΠΘΙΓ ᾿πτοιτηϊχίυσο ἢ ἴπ6 Μράοβ, {6 ϑδγα- 
ΠΊΔΙΪΔΠ5 ἈΡΡΕΑΓ ἴο ἢᾶνο δγίβθη, δηὰ ἔγοπι ἴῃοῖὰ 
[86  υϑϑία!)5, 8566 Κηοθοϊ. 

Μαωάαῆ Τπεὲ Μούθθ ψοσα οδ]Π]εὰ αδα 
ΌΥ {μεπλβεϊνοθ, 85 ἀρρθαῦβ ΠΌΤ {Π6 ἄγγον- 
μοδάθα ᾿πϑογιρίίοηβ, σμδηρθάὰ ἴῃ ἴἢ6 ϑοηλῖς 
ἴο Μαάδλι, δηά ὈγΥ (ἢεὲ Οτεεκβ ἴο Μοάοὶ. 
ἼΠΕΥ ἄννεῖξ ἴο ἴῃς 8. δπά 8. ΨΝν. οἵ ἴδε ὧδ ς- 
Ρίδῃ, δηὰ σουλϊηρ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΕὔγχΟΡΟ ἴῃ 5112]}} 
ΡΑΙΓ65 πηϊηρὶεὰ ὙΠ ἴῃς δονιμίδηβ, ἤθησα 
ΒΡΓΔΠΒ ἴΠ6 ϑαστηδίϊδηβ. 

αΉ 61) Ετγοπὶ [ανδη νγᾶ5 “ΤἸοηϊα δηά (ἣς 
γΠο]ς Ηε]]επὶς ρεορὶε" (05. “Απι᾽ 1. 6). 
Ορ. [5. Ιχνυὶ. το, Εχεκ. χχνι. 12, ᾿δηϊθὶ ὙἹ]]. 
21, Μ ἤοτε ΑἸοχαηάου ἰ5 οδ θὰ κὶπρ οὗ [άνδῃ ; 
706] 1". 6, ννβόσγε "ἴῃς ϑοηβ οὗ {πὸ [ανδηϊῖθ5 " 
τὸ ρυΐ ἔογ ἴῃε Οτεςίδῃβ (υΐες ᾿Αχαίων), Ζοςῇ. 
Χ. 13. Οὐδεοὸ 5 Ἷδ) δά 7ορμία ἴῃ ΕρυΥρῦδη 
ΠΙΕΓΟΡ Ὑρῃϊο5 ἀπά Υαπα ἴπ 4 (υπείοστηῃ ἰη- 
βοιρίίοη δ Ῥεύβερο]ϑδ, ((σόβθη. 5.ν.).. Τα 
Ιοπιδηὴ8 ψοστα ἴΠ6 τηοβῖ οὗ [6 Ηεϊ- 
Ἰοηῖς σᾶοθϑ, ἀπά 50 ννεσγε 6 Ὀεϑὶ Κπονγῃ ἴο 
(ἢ Αϑ5ιαῖῖςβ ὙΠῸ σοουγϑο οὗ στηϊργαίίοη μδὰ 
δυϊάάθῃτΥ Ὀδοη ΠΌσ [οπὶᾶ ἴο Α(οἃ δηά οἵδπογ 
Ραγίβ οἵ Οσθεοο. 

Τωδαὶ͵ απὰ Με δο.}} Ώοθα πᾶπλεβ ςοη- 
ΒΙΔΠΕΥ ΟσσΓ ἰορεῖμοῦ; 866 ΕΖοῖ, χχυ] 12, 
ΧΧΧΙΙ. τό, ΧΧΧΥΪ, 2, 3,) ΧΧΧΙΧ. 1; ΨΒΟΙΟ γε 
Βηὰ ἔμοπὶ ἰοϊποὰ στ [6 ἱπνδάϊηρ διτὴῦ οὗ 
Οος δηὰ Μαρορ, δπά γοίηρφ νὰ [ἀνϑη ἴο 
Ύγτε ἴο ρΡυγοθᾶϑο δἰνοβ ἀπά υεβϑοὶβ οὗ Ὀγαβϑ. 
Μεβδοςῖ ἰ5 ὈΥ [οβερμυϑ 5δἰὰ ἴο ὕες ἴμ8 ἐμοῦ 



γ. 4} 

4 ἀπά 1}.6ὲ βοῃϑβ οὗ αναι; ΕΠ 5ῃαἢ, 

οἵ ἰδ (λρραδοςσϊδηβ, ψνῆο ἢα, ἢς [6115 5, 
ἃ ΟἿἹ οαἰϊδὰ νίαζαςδα, ἂἀπά ἰο Τιιῦα] πὸ 
(2065 (δο [δοτίαπ5 τνῆο ἀννοῖὶς Ὀείννθοη {Π6 
Ευχίηε δηά ἴηὴ6 (αβρίδῃ. [16 τυ ῖεγθ ἤδνα 
ἴοης Ιἀεηβοὰ ΜΈσΒοοἢ ἢ ἴἢ6 ΜοΞοΗΝὶ, ἰη- 
βΔθιιληῖβ οὔ [6 Δ οϑομίαη πιουπίδίηϑ Ὀδίννθθη 
ἀπῆκε, [Ὀ6Π]14 ἀπ (οἱςο 8. Βοοσμαγί ννᾶ8 
(βο ἢτπὶ ἰο ἰάοπ  Ὺ ΤΌΡΑ] ἢ τῆς ΤΊΡάγθηὶ, 
ΠΟ ἀννοῖξ οα τῆ6 ϑοιΠοσῃ 5δότὸ οὗ [6 Ευχ- 
Τὴ ἴον τὰς (ῃὴ6 Εαϑὶ δηὰ ποᾶσ ἴο ἴῆ6 Μοβςῆ). 
Κηοδοὶ ςοηςίάοτα ἴῃ Τιδαγεπὶ ἴο 6 οοῃ- 
ὐὐὰ ἢ τἴὴ6 [Ὀοχᾶπο: Τὰ 4]-- ΤΊ ας -Ξ- 

ΤΠγα.] ἰοβορῆϊ5 ἰάθη ῆε5 τῆς ἀοβοεηάδηϊβ 
οἵ Τίγᾶς ἢ} τπ6 ὙΤἈγαοίδπβ. 850. [Ἔτοπηο, 
ἴδε Ταισυπὶς, ἀηὰ ταοσῖ τηοάοττ σοπλπ)οηϊδ- 
ἰοτβ. ΤΙΣ σεῖς δηὰ ἢ δςεὶ, πουῖδ οὗ [μ6 
ὕχαηυδο, δοϊοηροά ἴο {πῈὸ ΤὨγδοίδῃ ϑίοςκ. 
Λοουγάϊηρ ἴο Οτίπλη δηά ϑοπὶθ οἴπευ 840- 
ἰδοπτίεα, (ῃς σεῖς νοῦ ἴΠ6 δηςοβῖοσβ οὗ ἴΠ6 
Οοιμς, νἢἰςἢ τνου]Ἱά ἱστηπιθάϊαιοὶγ σοπποοῖ [Π6 
Τηταεῖδη ἀπά Τουϊοπὶς τᾶςε5 τοροῖμογσ. ΤῈ 
ΟΕΙΘΓ τϑᾶθοῃ, ἤοινενοσ, ἔοσ σομϑἀογῖπρ Τί γαβ 
ἴδε δηςεβῖοῦ οὗ [ῃ6 Τ Ἡγαςΐδηϑ ϑϑθῖηϑβ ἴο δὲ [86 
ΒΑΓ οὗ ἴπ6 πᾶπιεβ. ᾿σσογάϊηρ οἴδποῦ 
ΤΕΡΕΠΊΪΔΠ ε5 βᾶνα Ὀδεη ἔουηά. Τα ἔογ ἰη- 
ερλϑ ἰ5 ἰῃ νοι οὗ ἴμε Τγγβεηὶ οὐ Τγε- 

8. ἰδὲ τοπε ΟΥ̓ Οονπεῦ; Δεῤῥεπας ὙΠΟΓῈ 
8 [ἰδ ἰὸ ρυϊάδ τ ἴο ἴδε ἰἀδπε βοκίίοη οὗ 
Αφκεηδζ, ἐχοορὲ ἴπῸ πᾶτηθ ἀπά ἴδε πιθπίίοη 
οἵ ΑΦχοπζ [γ΄ 1ϊ. 27 ἴῃ σοϊηραην ΜΙΝ 
γαῖ πὰ ΜΙηηὶ, νυ Πἰς ἢ πιᾶκοβ ἰξ ργορφῦϊο 
ἴωὲ δε ἀεθοοπάδηϊς5 οὗ Αϑῆκοπδζ ἀνλοὶῖ ΠριΓ 
ἴὰζς Εὐχίης ἀπά ἴῃς (αβρίδη. Βοςῃατ 51:- 
ἐπί Ρμγγεῖα, ὑυθοτο ὑσεγα ἘΠῸ ἰακο δα γίνου 
᾿βδηίῃ5. ΤῈ ΚΑΙ ϑ4λάϊαϑ σὰγ5 ἴῃ 5]ανὶ. 
Τάς. οἵ Ἰοπαίμβδη εἶνε Αὐἀΐλθοπο ϑοπὶθ 
ἰᾶνς ἀϊδοονοτθὰ ἃ γεβεπιδίαπος οἵ Ξουπεὶ ἰῃ 
διαπάπσυία, Διὰ αἶθο ἴο δάχοην. ὙἼῸ πιοάθγῃ 
εν ἰϊοά σετηᾶπυ Αϑθκοπας  απὰ Κποθεῖ 
(οηδάετϑ 1ῃ15 ἴο θ6 {πεὶ ἔγιιε ἱπιογργεϊδιίοη οὗ 
ἱπῈ πλπηὸ ; ἰβουρῇ ΘΕΥτΟ] ΟΡ ΓΟ ΔΙ ἢς ἤπαάς ἴῃ 
τὰ ἴῃε τὰσὲ οἵ Αϑᾶ οὗ ἴδε Αϑιδίίος, Α5ῃ-βἜῃοβ. 
Τιρθε Αϑὰ οὐ Αϑιδίίοβ. ἢ τῃῖπκα, ἀνιεὶς ἴῃ 
ΘΔ ΜίποΥ (ςοπιρ. “:«ἀπὶα), ἀπά δῇῖοσ τῃς 
ΤΤΟΪΔΠ ψὰγ πιϊρταϊοα τονναγάς Ρηποπία ἀπά 
ἴδεποε ἰοναγὰς πὸ ΒΠπο. ὙΠα ϑοδπάϊ- 
ὨΔυΔῃς ἰΓάσοὰ [ΠΟΙΓ ΟΥΣῚΠ ἴο Αι, δπά ᾿ς] 6 ἃ 
ἴδε βοπῖε οὗ τῃεῖγ ροάβ ἀϑραγά. [1 Βᾶ5 Ὀδοη 
οὐῃγχεσίιτοά ὉγῚ Βοςσδασζί δηὰ οἴποῖϑ, {παῖ ἴῃ6 
Βίλοκ 5. ννᾶ5 οδ θά ἴπε 56ᾷ οἵ ΑβῇκΚαἝηλΖ, 
ἢ φουπάοά ἴο 1ῃ6 Οτεοῖκα κὸ ΑΙΧΘΠΟΒ, 
ἰμεῖγ ΟΠ ΙΠΔ] πᾶπὶὸ ἔογ ἴἴ, ἀπὰ νυ ϊοἢ ὈΥ͂ δὴ 
ἐυρδεπιπὶ ΤΠῈΥ σπδηρεά ἴο Ευχείποβ. 

Κιρβα! ] ἢ 51γΥγ5 Ῥαρῃϊδροηΐα, ἴῃ 
ΜΊΚἢ ἢ 15 ᾿ἰγείον ὈΥ Βοοματί. ἷς ΟΙογς, 
ἃς. Μοβῖ ππιρήετῃ ςσοπιπιοπίδτογα σΟΠΊρΑΓΟ 
ἰᾷς Αἰρῆσδη πιοιιηϊαίπθ, ΜΉ ἢ τη6. δησίθηϊ 
ξεορταρῆοτα (δῖγα. ΚΠ. τς ξ αν Ρῆη, ΚΉΠ Ν᾿ 
"Υ. 12. λεία, τ. το. δ(ς.} ρος 1. τὴ τοιπιοΐο 
Ἀπ δία (11. 2) ριλςς5 ἱἢεπὶ Ελσὶ οὗ (ῃς 
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δηά ΤΑγϑἢ]5ἢ, Καὶ Ἱττπι. δηά Ποάληϊηι. 

Τδηᾶῖ5. Κποροῖ σοη͵]δοΐιγοβ (παῖ {Π6 (οἸἴ8 
οΥἮ Οαυϊς ᾿ογα ἴῃ6 ἀσοοεπάδηϊς οὗ ΕΑἸΡΒΔΙἢ, 
ἃπὰ τηδῖ {ΠΟΥ ἢγθὶ ᾿νοὰ ποᾶγ ἴπΠ6 (ὑλγρᾶ- 
(Ὠΐλη5, νν ] ἢ μὲ Ιἀδπτῆο5 ἢ τ Μοηῖοϑ 
ΕΙΡΒαΙ. 

Τοραγηῖα}} Μεπίϊοηοὰ δραὶπ ΕΖ. χχνῖ, 
14, ΧΧΧΥΙΠ, 6. οβορῆυβ ἰἀςηςῆε5. νυν [ἢ 6 
Ῥηγγυρίδηβ, Βοσμασὶ ἢ ἴῃς Οδρρδαάοςίδη8, 
ΜιςοδδΔ6115, πὰ δἷζεγ ἢῖπὶ πιοϑῖ πποάθγηῃβ, ΡΓΘς 
ἔογ ἴῃ6 Αππεηίΐϊδηβ ; 50 Ἀοβθημῃ., (ὐο56ῃ.) 
ποῦ, Κηοῦδεὶ, ο. ὍΤΠῈ Αττηθηΐϊδηβ ἴΠδη- 
δεῖνος [γαςθὰ {ποῖγ οὐὔρὶη ἴο Ηδις {π6 σοὴ οὗ 
ὙΒορογεὺ οὐ ΤΒογραι (Μοϑ. ΟΒοσθη, 1, 4, 
8. 9). ἘΖεκίοὶ (χχνῖϊ. 14) διϊπουΐοβ ἴο Τὸ- 
ΒΑΙτΩΔὴ ρδτοαὶ ἰγαβῆς ἴῃ ἤοΥϑο5; δπὰ δϑίσγαθο 
ΧΙ. 13) 8 9) 5Ρ684Κ5 οἵ ἴῃ6 Αὐτηθηϊδηθ5 88 
ΤΊΟΙ15 ΟΣ ὑπέστην Ποῦϑοβ. Μοάεγῃ ρἢ]ο- 

Ἰοριϑίϑ σοπϑίάεσ {Π6 Αὐτηθηϊδῃ ἃ5 ἃπ Ασγδῃ 
οΟΥ [πάο- Εὐγορέδῃ ἰδηριαρο, ψὩ] ἢ σοΙτας- 
βροπάς νυ της ἀεϑοθηΐ ἔγομι [άρῃοίῃ. 

4. “4π4 δὲ “οη. οὗ ὕαυαπ; Εἰμ ῥα] Ἐπ6- 
ΚΙ6] (χχν!!. 7) πιοπίίοηβ ἴῃ ἰ565 οὔ Ἐββῃδῇ 
ἃ5 ἴποϑθ ὑνησησε ἴῃς Ὑγτίδης οὐϊδίποά {πο ὶγν 
ΡυγΡΙῈ ἀπά βοδτῖεῖ. δοπὶθ οὗ ἴῃς Τλγρυπὶβ 
Ἰάθητ ιν ἢ Ηε} α5, ̓ θΏ νη ἢ [ΠΟΥ ἅγὸ ἔοϊ- 
Ἰονγοὰ Ὀγ Μ|ιςδδο 15, Εοϑοππ., δηά οἴμεῦβ. [05 
βερῆι5 (( Δηΐϊ.᾽ 1. 6) ἰἀθπ. 1865 Στ (Β6 ΖΕ] 14η5, 
ὙΏΙΓἢ [5 16 νίενν δάορίεἀ ΌὉΥ Κποῦεὶ. Βο- 
σμαχί ργοίοσγεα τπ6 Ῥεϊοροηπηδϑιιβ, νυ ἢ ννᾶβ5 
ἴδτηοιι5 ἔοσ [5 ρυγρί ἄγε, δηὰ οὗ νυϑιςὴ [Πα 
τηοϑῖ ἱπροτγίδηϊς αἰϑίοςϊ νᾶ5 οδἰϊθὰ ΕἾ], 
Δ ΒΙ ΒΟνΟ νιον ἢ6 δάορίοθα, ἴπογὸ 15 {π||6 
ἀουδὲ τῆαξ τῆ ἀξδοεπάδηϊβ οὗ ΕἸΙϑἤδῇ ἴῃ [Π6 
Ὀπις οὗ ΕΖεκίοὶ ᾿νεγε ἃ τηδυιτηα ρεορὶς οὗ 
ἴῃς Οτοοίδη βἴοςκ, 

Ταγ δ] ΒΥ {Ὄϑερβυϑ ἰἀεπε βεὰ νυ ἢ ΤᾺΓ - 
51:15 ἰὴ ΟἸἰπςῖα; ὈΥ ἴῃ6 0 ΧΧ, ([5. ΧΧΙΠ. χὶ 
ὅτς.), Τπευάογοῖ, ἀπά οἴπετῖβ, ἢ Οδγίπαρε; 
ὈγΥ Επιδοῦϊι5, ννῃο 5 ἕο] ονγοὰ ὉγῚ Βοςσβδαγῖ δηά 
τηοϑὶ πιοάογηβ, ἢ Ταγίοϑϑιϑ πη ὅρ4ιη. Τλγς 
5ῃ)5}, ἔγτοτη ἴῃ6 ναγίοι:ϑ ποί!ςθ5 οὗ 1ἴ, ἀρρθαῦβ 
ἴο αν Ὀδδὴ ἃ ϑϑαροσί ἴον) ἰονναγάβ [Π6 
νοὶ (ωρ. 5. ᾿χχίϊος 15. 1χ. 9); ψΒΠΠΟΥ (6 
Ῥῃασπιοιδηθ ΜΟΓῸ τνοηΐ ἴο γαβῆς ἴῃ ἰάγρα 
5ῃ1ρ5, ““5ῃ᾽1!ρ5 οὗ Ὑδυβῃϑῃ" (566 1 Κ. χ. 22, 
Χχίϊ, 48: 5, χίν!!. 71; 15, ἢ]. 16. ΧΧΙΠΟΙ, 14, 
Ϊχ, 9) 5ϑΠΠππρ ἔγτοπι ἴπ6 ρογῖ οὗ [ορρᾷ (7οη. 1. 
3, Ἰγ. 2). [ἴ ννᾶβ ἃ τηοϑὲ να ΠΥ ἂπά ἢου- 
ΤΊΒΏΙΠΣ πηατῖ, γθπσῈ σδπηο δι ἰνοσ, ἱγοπ, (ἴῃ, 
Δηά ᾿εδὰ (5. ᾿ἰχχὶϊ. τος [5. ᾿χν]. το; [εσ. χιο; 
Ἐ ΖΕ κ. χχν!, 12, 22). ὙΠῸ πδηὶο Τ γίθϑϑιιβ 15 
Ἰάδπίςα] νἢ ΑΥΞΠ 5, (ῃ6 2 ὈΟΙΠρΡ' σΟηΒίΔΠΓΥ 
δ Ρειτυϊοὰ ὈΥ ἰμ6 ϑγῆάας ἔογ [πὸ Ἡθῦτον 
5 δΪΔπς (ςΡ. βαβῆδη -- Βαΐϊδησσα, Ζογ: Τ γτο, 
ἄς.). ὙΠῸ ϑρδηϊδῆ ννεῖὸ ἀπιοηρ [ἢ πιοβῖ 
ἕλτλοιιβ οὗ [6 Ῥῃιμ πιοίαη σο]οῃϊοβ, δηά ννοσὸ 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ τίς ἴῃ τηςῖδ] (το. δὶς. ν. 3ς--τ--28; 
Αὐτίαπ, 11. 16; ΡΙη. 6Η. Ν.᾽ πι.3; Μοῖα, 11. 
6, ἅς.): οἵ ν᾿ ἰς ἢ σοἸοπ δ ΤΙ Αγίθβϑιιβ ννᾶ5 186 
τιοϑὲ Π]πϑίοι5. [1 Ἀρρθδῦβ ἴο ἢανε Ὀθεδη 
δἰτδῖο αἵ {πὸ πποιῖῃ οὔ {πὸ Ουπάλ]ινοῦ 
(ϑέγθο, 111. Ρ.. 148). ΤῸ ράβοσλροϑ πὶ (το. 
πἰοῖο (2 ΟΒγοη. ᾿ἰχ. 21, Χχ. 26) 566πὶ ᾿σγδ- 
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ς Βγ τῇεβ8 νγεγαὲ τῆς 5165 οὗ τῆβ8 
(σεπι}}5 αἰνἀεἀ ἴῃ {δεὶγ 
ἜΝΈΓΥ Οη6 δἴζεγ ἢϊβ τοηριια. δῇζογ ΓΠΕῚΓ 
Πιποίϊίες, 'Π ἢ εἰγ Πδίοῃβ. 

σοης Ϊ40]6 ΜῈ 1ἢ15, ἀπά ἰηάυςοα δῖ [ογοσὴθ 
(ἴῃ ]Θγεπι.᾽ χ. 9), ἀπὰ δῆοσ πὶπὶ Βοσβματί δἀπὰ 
ΟἴΠΘΓΆ, ἴο διιρροϑε [πδὶ ἴΠθγ6 πλιιϑὶ ἤᾶνθ Ὀθθη 
Δ ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΑΥϑῃ ἢ ἴῃ ἴ86 [πάϊαη Οὐθδη, ννΏΙΓ ἢ 
σου]Ἱά 6 Δρργοδομοᾶ ΌΥ τἴπὸ δά 868, ἂπ ορι- 
ὨΪΟΏ ΠΟΥ ΡΈΠΟΓΔΙΥ το]εςεά. Κποδο] 5ιιρροϑοβ 
(Πχῖ {Ππ6 οτιρίηδὶ ἸηπμαὈιαπῖβ οὗ ΤΑγϑῃϑἢ ἡ 6Ι6 
τῃ6 Τ υϑβοϊ, Τ γγβθηϊδηϑ, ΟὐὁἨ Τ ὙΓΓΠοηϊδης, 4 Ρ6- 
ἰαϑσῖς, τπουρ ποῖ Ηδ]]θπις γάσθ, ᾿πΠΔΌ ηΡ 
Ετολῖ ρασῖ ΟΕ ΠᾺ]Ὺ, (ουϑίςα, δηὰ δαγάϊηϊδ, δηὰ 
[Πἴ ΥΟΤῪ ΡγΓΟΌΔΟΌΪ Ταγίοϑϑαβ ἴῃ δραΐη νγᾶ5 ἃ 
ΠΟΙΪΟΠΥ͂ ΟΥ̓ οἴβῃοοϊ τοῸπὶ 656 ρθορὶδο. 
αὐ ι (οΥ ΟΡἐρι)} [Ιἀοπ ἢ οή ὮΥ ο56- 

Ρῆι5 ἢ Ογργαβ, ἴῃ ΒΊΟΝ να τηθεῖ ἢ 
[86 ἴοννῃ οὗ ΟἸταπι; ὈΥ Ε5ΘΌιι5, ἀπά᾿ ΔΡΙ͂ΟΓ 
ἢπ ὈΥ Βοςδαγῖ, ἢ [Π6 ἸΠΠΔὈϊΔηϊ5 οὗ [Π6 
Ραι οὗ [τ}γῪ σοπίραοι5 ἴο Ἀοπιε. Ιπ ᾧΣ 
ΝΙποσΔΌ. 1.1 ΑἸΈΧαΠαοΥ 5 βαὰ ἴο σοιὴς ἔτΌτΩ 
ΟἸμττίην, δηὰ (α Μῖδος, νἸἢ, 5) Ῥεγβειβ ἰ5 σα ] θά 
Κιηρ οὗ τη6 Κιϊαδηβ, υνῃισἢ ἱπάσοά ΜΠΟἢδΔ6- 
[15 δηὰ οἴθοῦθ ἴο βδιιρροϑὸ ἴῃς ΟΒΙ πὶ ἴο 6 
τῆς ΜαςἼοάοηϊαη5. Μίοβί τλοάσχι ᾿πτεγργείθυβ 
566ΠπῚὶ ἴο ἀοακίοσος ἴῃ ἴῃ ορίπϊοι οὗ [ϑόρῃυϑ, 
παι ΟΥ̓ΡΓῸῚ5 (566 15. ΧΧΙΪ 1,12) τῇδ ἢᾶνα 
Ὀξδοη ἃ οδιοῦ οοαῖ οὗ τὸ Οδιτμα, Ὀὰῖ δα 
παῖ ργΟὔΔΟΪΥ ἘΠΕΟΙΓ σο]οηο5 οχιοπάοα ἴο 186 
565 οἵ ἴῃς Βαϑίοσπ ΜΠ ἸΟΥΤΆΠοδη (506. [6 Γ.Ψ 
". το; Εχεκ. χχνῖ!. 6). δο Οὔδβθῃ., Κποροεὶ, 
Π ε}112Ζ., ΚΑ] Ισςἢ. 

])οάαηἴ»ι) Ἠὰ5 Ὀδθη Τςοτηραγοὰ ἢ 1)0- 
ἄοπα ἴῃ Εριγιι5. ΒΥ Και βοὴ [ἴ 5 Ιἀδπιῆρά 
ΜῈ [Πῃ6 δα πίδη58. (ὐὀϑθηϊι5 βιιβροςοῖβ οὐδ - 
πίη ἴο Ὀ6 δαυϊναϊεπί (ρεγθμδρδ Ὀγ σοηιγαςῖ0}) 
ἢ αγάληϊπι τὸ αγάληι οὐ Ἴ τοΐδηθ, δ 
ΟρΙ πο γΒοἢ δὲ σοηἤιτη8 ὈὉγῪ [πὸ δυῖῃοτν 
οὔ τ Βεγόβοηι δοῦρα οἡ 1}15 νεῦβρὶ ΚηοΡοΙ 
ΠΟΙ] τι Ὸ5. ἑῃαῖ ννὸ αν ἴγασεβ Οὗ Ὡϑ͵οάλη τ 
ὈοΐῊῈ ἴῃ Ιϑοάοπα (4 πφιηδ νυ Ὡς ἢ ἢδ σᾶγ8 ρΓῸ- 
νι! οὰ τοι ΠΙγγίσυμη δαηά Νουίβογη 
Οτθδςο) δα Αἰ50 ἴῃ Ἰδαγάδηϊα δηὰ (6 1) 81.- 
ἄλῃ5. ὙΠ ΟΙΘ 15 δηοίῃοσ σοδαϊηρ ἰῃ Σ ΟἾγ. 
ἰ.. 7. Δηἀ δεῖα δἰ5ο (Όξη. χ. 4) ἰὴ ἴῃε ΟΥ. δπὰ 
δαιηλγιίλδη, νΖ. Ἀοάδημη, ἈΒΟΩΙΙ, [μΠ6 Ρθορὶδς 
οὗ ἈΠποάο. 

δ. μές 9. 1δὲ Οεηπη] ὙΤῆὸ ψψογὰ ἤσθτα 
τοηκοτγοά 1: |5 ΝΟΥ ΡγΟΌΔΟΪΥ ταθαηὶπρ οὐ ρΊΠΑΠΥ 
“ὁ ΒΑ ΙΠΔ0]6 τερίοη "ἢ ([5. ΧΙ, 1 5), 15. ΒΘΠΘΓΑΙΙΥ͂ 
56 ἃ ΕἸΓΠΟΥ οὗὨ ἰϑἰδηϑ οὐ οὗ ρίαςθβ. οὐ ἴθ 508 
ςοαβδῖ, Οὐ {δε νθῇοϊς οὗ {Π1|5 γϑῦϑθ 566 [οϑ, 
Μεάε, ΒΚ. Ἅ. "15ς.᾽ ΧΕΙ͂Χ. 1... ΒΥ πὲ ρῆγαβο 
ἐς [5]65 οὗ [π6 ὐσδη 85" νιογο ὑπάἀογοιοοά [ῃο56ὲ 
σουηίγιεβ οὔ Ευτορα πὰ ἀϑὶαὰ ΜΊΠπΟΥ ἴο 
ν ΏΙΓἢ ἴῃς ἱππαδιϊδηῖβ οὗ Εργυρῖὶ ἀπά Ῥαἰθϑιηθ 
δὰ δοςεβθ ΟἹἹ]ΥῪ ὈΥ̓͂ 568. 

Θ. Πα»ι] [ἰ 15 βθηργα! Υ ἐπουρηϊ παῖ (Π6 
ΠΑΙῚΘ τηθδῃ5 ψΑΥ, ννΠΙΓἢ 15 ἴο 6 σοιμῃραγοά 
ψ ἢ τῃ6 Οτεεῖκ ΑἸΠορ5 (ΕἸΒΙορΙ4η). νυ ςἢ 
5 ἃ δι πιϊασ οἱρηϊἤσαηςθ, Τῆς ννοτὰ ἄζερι, 

[ν. 5-7. 

6 4 ὁ Ληά {ἢδ ιοηϑ οὗ δι ; (υῇ. ΡΟ} ο» 
ἰλπάβ; δηά Μιίζγαϊπι, Δπα Ρμιῖ, ἀπά (ὐὑδηδδη. ὅ 

7 Απά τε 8οη8 οἵ (ἢ; δεῦα, δηά 
Ηδν δη, δηὰ ϑαδίδῃ, δηά Ἐδαδπιδῇ, 

ἴῃς Ἐργρίίδῃ παπὶθ ἔοσ Εφυρῖ, ρΡγορδὶν {86 
88Π|6 ὑγογὰ 45 Ηδπι, 3: τ 165 ὀίαεζπεις, ΓΒ 
ῬοΥ δρς ϑοὴθ ποίίοη οἵ μοαῖ (566 Ρ]υΐδσο, 
“6 [5:46 εἱ Οϑιπάθ,᾽ 822). ΤῊΘ ὈΙΔΟΚΚΠ655 15 
ΠΟΥ ΒῬΌΠΕΟΓΑΙΥ δἀπιιιοὰ ἰο τεΐεσ ἴο [6 501], 
ἀδηοίίης ἰἴ5 σοϊουγ δηὰ ἔθ] Πγ. (8εε ἔχ- 
ΟἰΓ5115.) [ἡ 5. ἸΧχυ. ςΙ, ον. 23, αν]. 22, 
Ἐργρῖ 15 σδ]ϑά τῃ6 ἰαπά οὗ Ηδπι, νυν ΙΓ ἢ Θθοπ5 
ἴο σοπβγπὶ ἴπΠ6 ὈΕΙΙοΕ ταὶ Κοπὶ (ἢ Οτεεκ 
(ἸΒθη}14) 5 ἴπῈὸ βᾶπ)6 45 ἤδη. Ὅς ἀδϑοθηά- 
δηῖϊθ οἵ Ηδλιη ἄρρεῶὰσ ἴο δᾶνβῈ οοϊοηϊζοά 
ΒΑὈγ]οηΐα, ϑουΐδοσῃ Ατδρῖδ, ΕρΥρί, ΕἸ ορίδ, 
ΔΠ4 ΟἾΒΕΓ ρογΐοηβ οὗ ΑἴΠΟΔ. 

Μιυςῆ μα5 Ὀδθη νυ θη οὗ ἰαῖς δρουΐ (ῃ6 
Ηδυηλς ἰδησιαροθ. ὙΠῸ ἴπεαυδηΐ. χαϊχίυγα 
οὗ ἴ86 Ηδπιῖοβ ὑνἢ [η6 ἀεοοεπάδληϊϑ οὗ 5}6πὶ 
πιλῖκοβ 1 γοσγ αἰ συ] ἴο ἀἰϑοογη ΟἰΘΑΥ ὕ6- 
ἔννόθη {πεῖς ἰοπριθβ. Βιυιπβοη σοπϑιογβ (δδ- 
ΠΛ] Ἰ5πὶ ἴο Ὀ6 [Π6 πιοϑδὶ ἀποϊεηΐ ἔογπὶ οὗ ϑετη!- 
{ἰ5π|, ἰῃ ἕδοϊ ϑοπι δια, Ὀοίοσε ἴῃς Ηπλῖο5 
δηὰ δῃοιηϊο5 (ΠΟΓΟῸΡΉΪΥ ρατγίος ΟΗ ΠΌπῚ ΘΔΟ ἢ 
ΟἾΠΕΥ ἀηά ἤοπι τπεὶγ ρπλονα] ἀνν θη -ΟΙδςοο. 
ΤΠ δησίοηΐ Εργριίδη δ45 ἃ δοπηῖς θᾶ56 ΨΠΠ 
“Γυγδηίδη (πεῦτοῦ ἱπδιδίοη, Ὀὰῖ ἴ86 Ηδπῖς 
ΓΆΘΟ5. Ὦδνθ 50 ἜΠΗ Ὀσδεη ςοηαιοτγεά, 
ΠΊΟΓΑΙΪΥ δηά Ῥῇῃγϑίσδ!γ, ὉΥ ἴῃς ἀεβοοηάδηῖϊβ 
ΟΥ 58ιεπὶ δηά Ϊαρμοῖῃ, ἰμαῖ {πεῖγ- οὐρίηδὶ 
ἰαπρααροβ μάνα Ὀδθη ἰοβῖ οὐ σογγιριοα Ὀγ [86 
ργοναίθηςο οὗ ϑοιι 5πὶ ΟΥὁΎΑΥΥΔη στη. 

Ο.}}Ὶ ὙΤῆε πᾶπλε Ουϑῇ 5 βοπογα ν ἴγδη5- 
Ιαϊοὰ Ειμορῖά. ὙπῈ ΕἸ ορίδη5 δὲ (Π6 {πὶ 
οὗὁἨ ἠ Ϊ]οβόρῇιβ ψογο σα]]δὰ Οἤυβαὶ, ΟἸἸ5}1165, 
δηὰ τὶ ἰ5 51η] (ῃ6 ϑγτίας πᾶπηθ ἔοσ ἴῃ6 
Αὐγοϑϊηίδη5. ὙΠΟΓΟ 5, μοννονουῦ, βορὰ γεβϑοη 
ἴο Ὀεϊονο, δῇ Βοοβμαγῖ, ἀπά οἴμοῦθ, τῃδὲ 
ἴη6 γϑι μοπιθ οὗ {μ6 (ϑῃ165 νγᾶ5 (δι 215- 
ἴλη δηά ἴδε δάϊ]οϊηϊηρ ραγῖβ οἵ δϑουΐηογῃ Αϑὶα, 
ἔἤτοῃ νι βοηος [ΠΟΥ ϑργεδὰ ἴῃ αἀἰβογοηῖ ἀἶγεος- 
ἴοηβ, ἃ τοἦλίπ ὈοάγῪ Πανίηρ ογοβϑοα ἴῃ6 568 
δηὰ βφος το τη ΕΤΠΙορίΆ. 

(ογίαιπἷγ δοόσῖθ οἵ ἴποβο, ὴῸ ἃγὸ εγδ 
τηεπτϊοηορα (6... Ἀδδιηδῇ, δῃ6ῦα, ϑεάδη, νν. 
γ, 8) ἃ5 ἴῃε6 ἀεβοδηάδηϊβ οὐ (ιιϑἢ, Ἔϑι Ὁ} 5 εα 
σΟ]ο 65 ἴῃ Αϑ4. ϑοῖης ρδϑϑᾶρθϑθ η ἴῃ6 ΟἹά 
Τεβίδηλθπὶ ϑθο ἴο τεαιγα {Π4ῖ ννὸ 5ῃοιυ]ὰ 
Ρίασθ Ουβῆ ἴῃ ᾿Αϑίᾷ, 835 θη. 1ἴ. 11; 50 αἷϑο 
Εχοά., ἰϊ. τό, )σ, σοπιραγοὰ νυ ΝΌπι. χὶϊ. ας 
ἴῃ [86 Ἰδίζογ οὗ ψνῃϊοῇ ΖΙρΡρογαῇ 5 οδ δὰ ἃ 
Ουπηϊῖο, νυ ἢ ]5ῖ ἴπ [Π6 ἔΟΥΤΉΘΥ 586 15 581]14 ἴο δ6 
ἃ ἀδυφῆϊογ οὗ {πὸ ρῥσχίεδὶ οὔ δάϊδη. ΤῊ Ι9 
σοηηοςοῖς Οὐ ἢ Μιάϊδη, ἸνὩ] ἢ ννᾶ5 ἴῃ 
Αταδίᾳ Εδθιϊχ, ἤθὰσγ ἴθ Ἀεὰ 8.4. Αρδίῃ, ἴῃ 
ΗΔ. "ϊ. 2) Ουδὴ δηὰ Μάη ἀρροᾶγ ἴο Ὀδ 
εοπηφοῖοά, [π᾿ [οὐ χχνὶ. το νν6 τεδά οὗ “"τῃς 
ἴοραχ οἵ Οἰι5}." Νόονν, ποθ ἴθ ἢῸ γϑϑϑοῃ 
ἴο βδιρροθο τῃαὶ ΕΚΙορία ργοάιιοθᾷ ἴορα765, 
θυ ΡΙΩγ (ΧΧΧΝΠ. 8) 5ροᾶκβ οὗ δὴ ἰϑἰδπᾷ οἱ 
Αὐδϑὶὰ ἴῃ τὰ Αορά δὲὰ 85 βιπίουβ ἔοσ [ἢ 

8. 



γ. 8) 

ληά δαῦτο δῆ : δηά τῇδ 5δοη8 οὗ Κδα- 
πᾶῃ, ὅπεθα, δηὰ [)εάδη. 

ἔεπι, πΉΟἢ 15 αἰϑὸ ποίθαά ὃν ᾿ιαάοχιβ (11. 
39). ΑἹ! [ἢ15 σοηπηθοῖα Ουξὰ ΜῈ ἢ Α.514, ἀπά 
ΘΡΕΠΙΣ ἴῸ ῥίον [δὲ ἴῃ6 ἤγϑί βοι Ἰοπηθπὶ οὗ {Π6 
Οὐδ ϊεθ 5 ἢ Αϑῖα, ὙΠΕΙ͂Υ ϑιθδϑοηιοηῖ 
δηϊρταϊΐοπ ἱηῖο Αἴποδ, 80 [παῖ οπθ αἰνίϑιοῃ 
μη (86 Εδοῖ ἀηἃ {π6 οἴμεγ οὐ (δὸ Δ ἐβὶ 
οἱ τ6ὲ συ οὗ Αγδθῖα, πιΔΥ δοσοιιπΐ ῸΓ 
{86 ἰληξυᾶξο οἵ ΗοπΊογ, νγῆο 5ρεδκβ οὗ [Π6 
Ζιδιορίδης 35 ἀϊντ δα ἱπῖο ἔὐνοὸ ἀϊδιηςΐὶ γι 65 
(Οἀ 1. 1:), ἃ ἀϊδειησείοη οὐβοσνοα Ὁ δίγαρο 
(σευρτ. 1. Ρ.. 21), Ὁν ΡΙΩΥ (0. ν. ς. 8), δηὰ 
ὑγ Ροπηροηΐι5 δ εἶα ([1Ὁ. 1. σα. 2). 

Μικγαίηι} ι5α ἀαθἀουίεα Υ Εργρί. ὙΠ6 οὐ- 
ξὶη ἀπὰ πιοδηϊηρ οὗ {π6 ννογὰ 45 δε πιυςῇ 
ἀεδαϊοά, δὰ ἢ πο σοτίδιη σοπο!υδίοη, [ἢ 
(πὲ οἰπγυίαγ δ6 [η6 Ηοῦτγονν ΜίδζΖοσ, ἰἴ βῃου!ά 
5 Π|7 ἃ “ποιπὦ ΟΥὈΎζογέϊμεά ρίαεε. (Οὐἐβοπηὶυϑ 
ἃ οΟἴδεῖα ὑγοίεσ ἰἢ6 Αταῦὶς Μοβοσ, α ἠρεὶ 
ΟΥ̓δοιπάαγυ. Τῆδ ἀ0}Ὰ] ἔοστῃ ἢδ5 Ὀδθη 510- 
Ραϑοὰ τὸ ἱπάϊοδῖο ὕρροῦ δηὰ Τοννοῦ Ἐργρίῖ. 
1 ροτῆδρα πᾶ δ6 [Π6 τοπἀθτηρ ΟΥ ΓΓΑΠΒΟΓΡ- 
ὕοση οἵ δίοθ-γδ τη κ᾽ ΠὨΠ]άγοη οὗ δ 4," ἴ.6. οὗ 
{πὲ ϑιη, ὙΠ Ερυρίίδηβ εἰαϊτηθαά ἴο Ὅ6 90ῃ5 
οἵ ἃ. (5εε Εχοιγβιι8.) [{ ΠΟΥΔΙΠΙΥ 5ΘΘΙῚ5 85 
1 τῃθ πάπιο θοΙοηροα γαῖθοῦ ἴο ἃ τᾶσθ οὐ πᾶ- 
ὕοη ἴβδη ἴο ἃ πηδῃ: δηά, ἱπογοΐογθ, ἴῆ6 ϑοῃ 
οἱ Ηλπι ποτὲ παπιθὰ 5 ργοθαθὶν ἀεβισπαῖοα 
ἃ5 ἰδδ [ὈΌΠΟΥ ΟΥ ἀησοβῖοσ οὗἩ τῆς Εργριίδηβ 
ΟΥ̓ ρεορία οὗ Δ! ΖΊδῖπι. 

, ΡΒ Τῆδ παπὶὸ Ῥρμὲ ὀσσυΓβ βόνογαὶ {{Π|68 
ἴη ἴ6 ΟἸά Το: πιθπξ, πα ΡΟΠΟΓΑΙΠΥ ἴῃ σοη- 
πευΐοπ ἢ τῃ6 Εργριίδηβ ἀπά ΕἸ ορίδηβ, 
ΞΟΠ πες ἢ Ροτϑὰ δπὰ [,Δ. 866. [οτγ, 
χἰνῖ, ον Εχεκ, χχν!, το, ΧΧχ. ς. Χχχυπὶ. ς; Νδῆ. 
, 9. ΤῊΣ ΠΧΧ, ἴῃ [ογεηδῃ δὰ Ἐχοκίεὶ 
Αἰνταγ5 τοηάοῦ Ζιόγαπα. 80. [Ὁβορῆμι5 βᾶγϑ5 
( Δαϊ α. 6), τῆλε Ῥῃαΐ ςο]οηϊχοά 1{Όγα, ἀπά 
ἴμαῖ ἴῃ6 Ῥεορὶθ νγθτὲ ἔγοπι Πἰπὶ σα!]θὰ Ῥῃαῖ- 
ἴὸ5,. ΤῊΣ (ορες πάππε οὗ 0 γα 15 Ῥῇδίδῖ 

ᾧδιδγ, δι [Ἐγοπὶρ βροᾶκϑ οὔ ἃ γίνε οὔ 
ΔΙλιπιληίλ, λπά τῆ τορίοη γτομης 1ἴ, 45 οδ θὰ 
Ῥμυΐ τὸ ᾿ς ἔτηο, (Τγαάϊι. Ηοῦτ.᾽) 

(παι ΤῊΣ πᾶπλθ ἰ5 {ποπρηϊ ὈΥ 5οπῖθ 
ἴο ἢ" Δυηνοί ΠῸπιὶ ἴπ6 παίτιγο οὐ [η6 σΟΙΠΊΓΥ 
Ἰη ΜΉ ΟΝ (δ ἀεοςοπἀληϊς οὐ δηδδη ᾿Πινεὰ, νὶχ. 

ἃ ἢαϊ, ἀεργεεβοά τοξίοη, ἔγοτῃ πὸ Ηεθγενν τοοῖ 
ὕμμα (ἢΐρ..} τὸ ἀθργοββ. Ὑδὸ ἕαςϊ, παῖ 1Π6 

[65 ἀΡΡΘΑΓ ἴο ἢᾶνα ϑροόκθηῆ ἃ δειηις 
ἴσηξις ἢὰς Βεθη 4] ]οσοὰ ἃ5 ἃ γθάϑοῃ ννΗῪ {ΠῸν 
ΞΒΟυ 4 ποῖ πᾶνε ὕδοπ οὐὗἩἍ Ηαπιτῖς ἀῤσοοπί, 
Κροίαὶ μὰς ψγ6}} οὐφογνοά. Ποννονευ, ται τΠεγ- 
ἅτε δὰ ὃγ ἢ ἀηςίδηῖα ἴο δᾶνθ τοπιονθά ἔγοπὶ 
πο Ἀρά 8.ᾳ. ἴο ἴδθ ΝΜΙοαΙτογγδηθαπ, ἢ 
μα τοὴ ἄρτοος 6 τη τ πο ΟΠ Ὀτγουρδῖ 
Ἱπῖο τεϊλιοη 186 ῬῃωηϊοἰΔηθ᾽ ἀποοβϑίουβ Α μος 
ΠΟΥ λη4 Ρῃσηἶχ ϑοπηςίπιο5 ἢ ΒοΙι5 πὰ 

ΥἹοηΐδ, ϑοπηοτϊπιθα ΚΠ γρίυβ ἀπὰ Ὠδ- 
ΠΑ. (1η6 ΕἸ ΠΙΟρΡ), Οθρθοιβ απ 10 γα. [πῃ 
ἴδιο οὐ εϑὲ ἀὰγα τε Ηδηλϊοβ ἀπὰ 5Πεηλιτεϑ 

ΘΟΕΝΕΘ]15. Χ, 

8 Απά (υβἢ Ῥοεραῖ ΝΙπιγοά : ἢε δ6- 
θδη ἴο ὃὈ6 ἃ πιρῃ τ οπα ἴῃ τἢ6 δδγίῃ. 

ΜΟΙ ΠΟΔΓ πε θουγθ; ἔποσα πΊΔΥ μάνα βρευην 
ἔγομη πολ ἃ τηϊχοά γάσθ, νυν ῃϊς βργεδα ἴος- 
νγνατὰ Ἴγγτὸ δηὰ διάοη πη ἀἰβροβϑοϑϑθά, ραγί- 
Ιγ «50 ἱπίθγῃ θα νυ, ἃ Θοπλ ἰς γᾶς οτῇσ- 
ΕἾΠΑΠΥ ᾿πμδὈϊηρ ἴῃς τορίοη οὗ Ῥᾳϊεβίπο δπά 
Ῥῃοηϊοῖδ. ἊΑ5 ΑὈγαῃδπὶ ἀπά [15 ἀδβδοοηάδη(β 
Ρροαγ ἴο Βᾶνθ οῆδηροά {πεῖν παῖῖνο Αταπηθδῃ 
ἴογ 186 Ηεῦτενν οὗ Ραοβιίπο, 50 ὙΟΥῪ ῬγοῦΌ 
(ἣς Ηδπλῖὶς (δπαδηϊῖθβ, ἰοπρ πιηρὶοαὰ ἢ 
ΘΒΟΠΊΠΙς τᾶσθβ, δοαιυιγοά ἴπ6 ἰδπρυαρε οὗ ἴῃ6 
σμΠάγθη οὗ ϑθ5μεη. ὙΠῸ ἡνΠο]6 σμαγαςῖοῦ οὗ 
[6 δηδδη: 5}. οἰν"]  Ζαῖίοῃ δΔηα Ἀν υϑῃὶρ νὰ 
Ηδτλϊῖο, ποῖ δογηῖς, {κ6 τῆ6 50οη5 οὗ δείῃ, 
1Π6 ϑδοῇβ8 οὗ ϑὅῃοῃ ᾿ἰἰνθάὰ ἃ ποιηδάϊς, ραϑίογαὶ 
Πἴδ; νυν ἢ 5ῖ, νυ ἃ ΠΠκ6 γοϑοιδίδηςο ἴο {ῃ6 εἰ6- 
βοσηάδηΐβ οὗ (δίῃ, [πῃ6 Ἠδηλε5 ννεγα Ὀυ]άοΥα 
ΟΥ̓ οἴτε5 ἀηὰ ξογίγεββεβ, πα γάρ αἰγ σγὲνν ἱπίο 
ΡῬΙΓΟΘρογου5, πΊογΟδη 1} 6 γασθθ, ἢ δη 46- 
ναηποοά, Ὀαΐ σοττυρῖ οἰν!  Ζδίίοη. (Ομηρατα 
Ἐργρί, Βαδγίομ, Νίπενθῃ, Ὑγτο, δίάοπ, δπά 
σοηΐγαϑί νυ ἢ ἴπθηὶ [Π6 [5γαθ 65, [5ῃ πη 6} 165, 
Αταῦβ, ζε. ἷ 

7. ἐδὲ “οὐ ἡ, Οοθ; δεδα] δε θα ΔρΡΡΟΔΥΒ 
ἴο ὃδ6 {Π6 πᾶπιε οὗ ἃ σογηγηθτοιαὶ πὰ νν Δ ΠΥ 
τορίοη οὗ ΕἸμορία; 566 Κ5, ἰχχὶ!. το; 15. ΧΙ τη, 
3.) Χχίν. τ4. [Ιῃ [ῃ6 ἰδὲ ραβϑϑῆρὸ 6 δαθολῃ5 
ΠΡ ΡΠ) ἃΥΘ ΤΑΙ] θὰ ““πλεη οὗ 5ἴδτυγο;" δηά 

ἐγραάοῖΐυϑ ϑᾶγ5 ἔμαῖ ἴΠ6 ΔΙΔσγορθίδη ΕἸΠϊο- 
ΡίΔη5 ““νοΓῸ στορογϊοά ἴὸ δὲ {πῸ τ4}1ὁϑὲ δπάὰ 
σοτλθ οϑὶ οὗ πιθη ἢ (111. 20). Ασοογάϊηρ ἴο 
7οβερδι5 (' Αηΐ.ὖ 11. χο). ΔΙογοδ ννᾶ5 ἀπο ΠΕΥ 
σα θὰ 8604, ὑπ|1}] (δηλ γϑὲ5 ραν τ τῇς ΠΔΠῚΘ 
οὗ 5 ϑἰϑῖοσ Μοσοξ, Μεγοῖ 5 ἀοβογθοὰ ἃ5 ἃ 
βϑίσγοηξ ἰογίγοϑϑ οι υδθα ἴῃ ἃ πιοϑὲ ἔθ Π|6 σουη- 
ΓΥ δ {ῃ6 σοηῆἤαθηςε οὗ {με τίνει Αϑῖορβιυβ 
δηά Αϑίδθογσυβ. Τῆς στη5 οὗ Μετγοῦ 511] τὸ - 
τλῖη ἴο ἴΠ6 πογίῃ-οαβδί οὗ τῇς Νυθίδῃ ἴοννῃ 
οὗ δῃεπαγ. 

ΗδαἰαΦ] ἨἩνηδῃ, {Π6 σοη οὔ Ϊοκίδλῃ, ος- 
σἰΓ5, ν. 29, διοηΡ» ἴῃ ἀεῤδοεπαάδληϊα οὗ δῇ. 
ΘΟ 6. ἀδη ΠΥ (ἢ αἀοδορηάδηϊα οὐ Ηδλνυ δῆ 
ἴπ6 8οηὴ οὗ 5} ΜΠ τπ6 Αννα] ας οα τἢ6 
σοαβῖ οὗ Αἰτίσα; νυ Ἀ1Π5ῖ οἴποῦθ ρίδοθ [ποσὰ ἴῃ 
Ομανυδη οὔ Ασαδὶα ΕῸΙχ. ὙΠΟΓΕ ἰ5 4ηῃ ἱπονὶ- 
ἴθ] σομσυδίοη ἕτοση 6 ΠΑΠῚΘ οὗ ἃ ργαηῃάβοῃ 
οὗ 1[{4π| Ὀοίηρ [Π6 54π|ὸ 85 [ῃαϊ οὗ ἃ ἀσβοθπά- 
δηῖ οἵ ϑῆειη. ΝΙΘΌΌΩΓ ἀπά οἴμποῖβ ἤᾶνθ 859- 
βουϊο παῖ ἴπογ νοῦ ἴνοὸ παν δηβ, ἀπά 
ἤᾶνθ βου ροα ομθ ἴο ἴῃ6 ϑῃσοπῖο, {Π6 ΟἿΠΟΥ ἴο 
{πΠὲ Ηδηθ. [{ 966 Π5 ΥΘΓΥ ροσϑϑι]Ὲ τπδῖ [ἢ 6 
ἀεξοοπάδηϊα οὗ Ηδνηδῃ ἴῃ6 σοὺ οὗ Ουβὴ ἱἰπ- 
τογπλρ]οὰ νἢ τῃ6 ἀεθοοηάδηϊβ. οὗ Ἡδνυ] δῇ 
[86 ΤἸοκίδηϊάδ, ἀπά 50 υἱξπιαῖοὶν ἔογτηεὰ δυζ 
ΟΤ6. ΡΕΟΡΪθ, ννῇοϑο ἀγνο]ηρορίαςο ννὰ5 Οἢανν- 
ἴδῃ, ἴπὸ νν6]}-Καοννὴ ξογΈ]ο γορίοη οὗ Ὑεπηθη. 

δαῤία ὁ} ΒγῪ Οώϑδεηϊι5 δηά οἴμεῦβ, νγῆο σοῃ- 
ἤμπο 1η6 (Ἰὐ5ἢε5 ἴο Αἰοδ, [ἢ ἀσοοεηάδηϊα 
οὗ ϑαρίδῃ ἅγὸ ρἰδοοὰ οὐ [86 Αἤίοδη ϑῇοσθ 
οὗ τὴ Ουἱῇ οἵ Αταῦίαᾷ. Μοτσγθ σοπηο ΠΥ, ἀπά 
ΤΔΟΓΟ ΡΓΟὈΌΔΟΪΥ, ἰδεῖς Ποπια ἰδ σους ἔογ ἴῃ 
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9 Ης νγὰ5 ἃ πλρῃτΥ Πυηῖογ Ὀεΐογα 
τῃς ἸΟΚΡῸ: ννβεγοίοτγς [ἴ ἰ8 βαἱά. Ἐνεῃ 
ἃ5 ΝΝΙπιγοά τῆς πιρῃτυ διῃῖεγ Ῥείογε 
τῆς ΓΟΚΡ. 

ΟΕΝΕΘ515.. Χ. [ν. 9, 10, 

10 Απά τς Ρερϊηπίηρ οὗ ἢΪ8 Κίηρ- 
ἄοπι ννδβ ' Βαρεὶ, δῃὰ τες, δηά Ας- ρα μς 
ςδὰ, «πὰ (ὐδίμει, ἴῃ τῆς ἰαπά οὗ 
ΘΠΪΏΔΓ, 

ΗἩδάγαχγμδιι, ἃ ργονίηςε οὗ ϑουΐβογη Ασδθΐδ, 
ὙγΠογο ΡΙγ (νι. 32) ρίαοθϑ (6 οΥ οὗἩ δ4Ὁ- 
Ὀδῖῃα οὐ δαδοῖμα. [{ 15 βαιά, [ῃδΐ ἴο 115 ἀδῪ 
ἴῃ Υοηλθη ἀπά Ηδάγαμμδιις ἴμογα 5 ἃ ἀδυῖκς 
ΤΆΓΘ ΟὗἨ τπδὴ ἀπε ϊηρι!5ηοά ἔγοτη [ἢ ἔδίγου 
Αταῦβ, δηά δεϊοηρίηρ Θν ἀσπῦΥ ἴο ἃ ἀϊβοτγεηΐϊ 
ΟΠ ΙηΔ] βῖοςκ. (Κπορεὶ.) 

Κααριαθ) 1,ΧΧ. ἈΠορπιᾶ. ὍΤῊΘ σοηηθο- 
Ἑοη οἵ Κδδιιδῃ ἢ 5ῃ60ᾳ ἀπά Ὠοάλδη, οὗ 
ψνΠΟΠΊ ἢδ ἰ5 Ὠοτε βαιὰ ἴο θὲ ἴδε ΠΟΥ (ςρΡ. 
ἘΖεῖκ, ΧΧΥΙ. 22), ἰθαᾶνθβ ἢο ἀοιιδῖ, Ἔνεη ννῈἢ 
1πο56 ψγῆο σοηῆης ἴδ ΟἴΠοΥ Οἰδῃ 5 ἴο ΕΤΗϊ- 
ορίᾷ, ἴμδὲ τῆς βεϊιοσλοηξ οὗ Ἀδαμλδῃ πιιιϑὲ Ὀδ 
ΒΟ ΡὮϊ ἴον ἴῃ δουῖπογη Ατὐδοίᾳ, ἴῃ ἴη6 πεῖρἢ- 
Ὀουγμοοά οὗ δμεῦρα δπὰ Ὠθάδλη. Ροϊθηῦ 
ΝΙ. 2) Ρίδοοϑ Ἀπὥρτηα, δηὰ διίορῃ, Βγχδηΐῖ, 
πῶρτηδ οὐ ἴῃ6 5ῆοτγε οὗ {πὸ ῬΡογβίδη Ουἱϊξ. 
δαδίεοβα] ἰ5 ὈΥ ϑοῖηδ ρἰδοθά ἱπ Εἰῃϊορίδ. 

Βοςσβιαγῖ, ννῆο 15 Το] οννοὰ Ὀγ Καοῦεὶ, ρ᾽αοο5 
1ἴῖ ἴῃ (αγαπιδηΐα, οὐ πὸ Εδϑίοσῃ 5ῆογε οὗ [ἢ 6 
Ῥεγβίδη Ου]ῆ, νβεγε ἴῃς δηςίεηῖ5. (Ρίο]οπ]. 
ΝΙ. 8; δίθρῃ. Βγ2. 2) πιθπίίοη ϑαιπιάδοθ ΟΥὕ 
ϑαπηγάδοο. 

δῤρόα, απ Πεάαπ] ϑδῆθερα οὐςιιγα ἀρδίη 
ἴῃ ν. )λὃ ἃ5 ἃ 50η οἵ Ϊοκίδπ, δηὰ ϑὅῆεθα δηά 
Ποάδῃ ἰοροῖμοσ, σθη. χχν. 3, 85 σπιάγεπ οὗ 
οκΚίδη, [η6 ϑδὸὴ οὔ Αὐγδῆδιῃ δηά Κοῖυγδῃ. 
ἢΙ5 5 δου] ἀθητΥ δποῖποῦ οχαπιρίο οὗ [ἢς ἴΠ- 

τοιτηϊ Πρ] ης οὗ ἴδς Ουπῃ65 ἢ τπ6 ]οκίδη- 
1465, ἃἀηἀ βΈπεΓΑ ΠΥ οὗὨ [Π6 ΕΑΓ ἀοθοοηάδηϊβ 
οὗ ὅῃοτ) δηὰ Ηδπι. [π ΕΖ6κΚ. χχν!ὶ. 1 ς---τ2ο 
ψὸ ἤηά τἢὸ Οσυπῃοθ Ὠοάδλη βιρρίγιπς Ὑγτε 
ὙΠ τηογορδηάίθδο Ὀγουρῃϊ ἔγοιῃ Ὀογοηά 186 
568, ὙΠ ἴῃς δῃοπηίο ᾿εάδη ΞΌΡΡ 165 ἴῃ ρτοὸ- 
ἄυςο οὗ ἤοςκβ. ὅμοῦα 15 Κῃονῃ ἴο ὃ5 85 
8 ἱπιρογίδηϊ δηά ορυϊεηΐ τορίοη οὔ Ασδθῖδ 
εχ. (ει Κ. χ. τ; 5, Ιχχὶὶ. το. τς; [00 1. 
1ς, Υἱ. 19; [5, Ιχ. 6; εγ. νἱ. )δο; ΕΖεκ. χχυ!, 
221 [06] 1. 8.) ὙΠῸ ϑαῦθεδῃβ ἅγὸ βϑροΐκθη οὗ 
ὈΥ δίγαρο (ΧΝῚ. Ρ. 777) 85 ἃ πιοβῖ ορυϊεηΐ 
Δῃα Ροννογῆι ρθορΐς, ἕδπιοιιϑ ἴου πιγγτῇ, ἔγαηκο 
ἱποθηβθ, δηά οἰηπαᾶσήοη, {πεῖς σἢἰεῖ οἰ θεν 
Μαγίδϑα, (ἴπ Ασαρ. Μαῦδ). ὙΠ|5 ννᾶ5 δογ- 
γναγαβ {πῸ ἕαπιουϑ κίπράοτῃ οὗ ἴῃς Ηἰπιγασίτς 
Αταῦβ, 50 Ἵδ]ὶθοὰ ργοῦδοὶυ ἔγοπι {86 τυ] της 
ἔαταν οὗ Ηϊπιγατ. [Ιἴ 185 ρσοῦδθῖθ, τπδὲ {πὸ 
Ουῆϊϊο δῃθῦα, δης ἢ᾽5 Ὀγοῖμοσ ᾿οάδλπ, ννεῦδ 
δοίΕἰϑὰ οἡ ἴη6 σῆοσγε οἵ (ἢθ Ῥογβίδη Οὐ] (566 
ἘἈλδαπιδ ἀρονθ)ὴ; Ὀυΐ δῇογνγαγαϑ γεγο σοπΊ- 
Ὀϊηοὰ νὰ ἰδ6 στεαὶΐ Τοκίδηϊάε ἰϊηράοπι οὗ 
ἴδε δαῦεδληβ. 

8. ὦμδ᾽ ὀὲσα! Νινιγο ἢ Νιπιγοά 15. ἤετα 
βοραγαΐοα ἤτοπὶ ἴθ οἴπευ ϑὸπβ οὗ (βῆ, ρετ- 
μᾶρβ8 Ὀδοδιιϑο οὗ [15 στολῖ ίδπι δηὰ τα μιν 
Ρτοννοββ; δυῖ ἴἴ 15 ηυ ροβϑιῦϊα, ἴπαΐῖ τῆς 
ψνογάβ "" (ἢ θορδῖ Νιμπιγοα ἢ ΤῊΔΥ ΟὨΪΥ πηθᾶῃ 
ἀδῖ Νιηγοά νν85 ἃ ἀεϑοοπάδηϊξ οὗ (5, ποῖ 
ἱπηπιο ἰδίου ἢϊ5. σοη, ἴῃς συδίοηλ οὗ ἴΠς ΗΦ- 

Ὀγοννβ ὈΘΙηΡ᾽ ἴο (411 ΔΠγ ἀποοϑῖοι ἃ ἔδίμοσ, δηὰ 
ΔΩΥ ἀοόποθηάδηξ ἃ ϑοη. ὙΠῈ πᾶπιὸ ΝΙπησοὰ 15 
ΠΟΙ ΟΠἰΙΥ ἀογνεὶ πὶ ἴῃς Ηοῦγονν »παγαώ, 
ἴο γεῤδεί. ὝΠΟ Εδϑίοση ἰγαάιίοιβ πλακὸ ἢΐπη ἃ 
ΤΏΔη Οὗ υἹἱοϊθηΐ, ἰαννεβα μαδίῖβ, ἃ γθδεὶ ἀραϊπϑὲ 
Οοά, ἂπὰ δὴ υϑογρεῦ οὔ Ὀοιπά θβ5 δας που 
ΟΥ̓ΕΓ ἢϊ5 ἔθ] ονν -πιθη, αἴ ὑνῃοϑε ἰησιρδίοη τθη 
Ῥερδὴ ἴθ Ὀυϊάϊηρ οὗ {μῈ ἴοννοσ οἵ Βδδεὶ. 
(.05. "Αηἰ.᾽ 1. 4.) Ηδ δᾶ5 δοσογάϊηρὶν Ὀδθη 
ἰάοπειβοὰ ἢ ἴῃς Οὐοη οὐ ἴπῸ Οτθεῖβ, δὰ 
ἰ Βᾶ5 Ὀδεὴ {πουρῆϊ πὶ [6 σοηπριοϊφιίοη 
Οπῶοῃ, σα] Ὀγ ἴμ6 Ἡθῦγονν αενΐ “ἴδε [0], 
{δε ἱπιρίοιιβ," δηὰ ὈΥῪ πθὸ Αὐδὴβ “ἴδε σίδηϊς," 
νν 5 σοηηροίϊοα νι Νηηγοά, ννῆο 15 5δι ἴῃ 
τῇς ΕΧΧ, ἴο ἤᾶνθ Ὀδοη ἃ ““ρίδηιξ. ὁ {π6 
εαττῃ." ΤΠ δογίρίυγε παγγαῖῖνθ, Ὠοινονευ, 
βᾶγ5 ποϊῃίπρ οὗ [ἢ15 νἱοΐοησο δηά ἰδιν οββποβϑ, 
ἃπά {πΠ6 Ἰδίεσ ἰγαάϊτ θη 15 νου ἀοιθίδι! δηὰ 
νᾶριιθ, Τῆς 1,ΧΧ. 5ρ6}} 16 πάπα Νοθσοά, 
80 αἷδο [όβθρλιιβ, ννῃϊοἢ ϑοπιθ ἢδνο τοξεττοὰ 
ἴο ἃ Ῥογβίδη γοοῖ βρη  γπρ «ὐαγ, ἃ νγαυτίου: 
δι [Π15 οἰγτπο] ΟΡ ἰ5 διζορεῖμοσ υηοοτίδίη, 
δηκ ποῖ ἴο ὃς το οη, 

βὲ δι γαμ 1ο δὲ ἃ τιλρδὶγ ομδ ἐπ {δὲ Ἄαγι}] 
Ης ννὰϑ ἴῃς ἢγϑὶ οὗ (πὸ ϑυηβ οἵ Νοασῇ ἀϊπιίη- 
Ευϊϑιοὰ ὈΥ 15. νναγῖκα ριόννοθθ. ὙΤὍῈ ψοτγὰ 
ἐἐ ΤΙ ΡΉΓΥ πο" (ἢὴ ἴΠη6 ΠΧ Χ, “ἰ ρίδηῖ"} ἰ5 σοη- 
ΒίδΠΕῪ υιϑοὰ ἔογ ἃ τοδί ννυ Ιου, ἃ ἤΘΓΟ, ΟΥ̓ πιδῃ 
οὗ τεπονῃ. ὅρ. Ὅδη. νἱ. 4: [πὰ ρ. νὶ. 12; 
ΧΙ͂ΟΣ 5. [χα 2Κι να; 5, χχχῖ, τό, 
Ιχχν. ὅς : 15, ΧΙ. 4, ὅζο. 

9. Ηε «υὦς α »σδὶν ῥμπίν} 1 ΧΧ. (Δ 
εἰδηΐ μυηῖογ." Βοοδατῖ βαγ5 ἴμδὶ Ὀγ Ὀοΐηρ 8 
λπιου5 Ὠιιηΐεγ, δ6 ραϊπογεὰ ἴο Ὠιπιβοὶ αἱἱ τῃ6 
Θηογργϑίηρ γουηρ ππδη οὗὁἨ ἢ15 σεποσαίίοῃ, δἷ"- 
[λοπμοὰ ἰπθῖὴ ἴο ἢϊ5 ρεύβοῃ, δηὰ 80 Ὀεςδιηὸ ἃ 
κιπὰ οὗ Κίηρ ἀπιοηρ ἴδοι, ἰΓαϊπὶην ἢῖ5 ἕο ον α 
ΕΥ5 ἤγϑι ἴθ 6 σἤδϑθο, δηὰ ἴῃρη ἰοδάϊηρ πη 
ἴο ννᾶγ, Οοπηραγε Ηοτοιΐεβ, Ἐ μόβοιισ, δίοϊο- 
ἀδοῦ, ἄς, ἀπιοηρ πὸ γθεκβ. ὙΠῸ [ογυβα πὶ 
Ταγζυτα γοηογ5 “" Ηφ νυ ᾶϑ ΠΡ ΡΠΓΥ ᾿π Πιιπίης 
δηὰ ἴῃ δη Ὀεΐογο ἴπΠῸ 1 οτγὰς ἴὼγ ἤὸ νὰβ ἃ 
διιηΐοῦ οὗ {πῸ ϑοῃ5 οὗ πηρῇ ἴῃ {ΠΕὶγ ἰληριαρος." 
ΎΤΠΕ ϑγγίας 4|50 το που “" ἃ ννδυτίογ," ΕῸ]- 
ἰοννίηρ ἴΏε56, ἸΏΔΩΥ ἤν τηἀογϑϊοοά, [παὶ 6 
νγ85 ἃ Ὠιιηΐοσ οὗ τηξπι, γαῖποσ ἴλη ἃ δυηΐον οἱ 
Ὀεακῖϑ. 

ὀζζονγε ἐδεὲ 1.01}] 5 τηοβδὲὶ ᾿Κεὶγ δὐάορά 
ΟἿΪΥ ἴο ρῖνθ δ ρῃαϑῖ5, ΟΣΥὁΥ̓́ΪΏς ἔοτος οὗ ἃ 5ι.- 
Ρογίδῖῖνε (ορ. δη. χα. το, Χχχ. 8, Χχχν. ς; 
Ὶ 5. χί, 7)γ) ΧΙν. 1ς, ΧΧΥΪ, 12: 6. οἷν. τό; 
7οπδὴι 1. 2; Αςἰβ νἱ]. 20) : ποιῇ δοπγε τ- 
(ἰὐγβίαπά "" ἀραϊπδῖὶ ἴηῸ 1 τά, ἃ5 χα (ἤτοη. 
χῖν, 8, ὙΥΠΟΙΟ ἢ 5 ϑιὰ “αν νος οὐοἱ 
δξαϊηϑὶ {πόπὶ," ΠΠΙΟΓΑΙΥ “ὁ Ὀεΐοτο {πόηλ." 

10. “Ἵπάώ ἐδὲ ὀέσιππῖηρ οΓ δὶς αἰηισάίο»ε αὐῶς 
Βαῤοῆ Τὰς ἰαῖον (μα ἀσ α15 ἀπὰ ΒΑΟγ]οπίαῃδ 
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Ἰ 

ἰὰ, δε 

πὸν νεῖ Αϑϑῆυγ, δπά Ὀυμ]άεα Νίπενεῃ, δηὰά «δαπά (ὐδίδῃ: τε ϑαπὴς 

ΥᾺ 1, 12. 

1: Ουζ οὗ τΠδὲ ἰαπά 'νγεπε ἔοτῇ 

ἰὸς ὦ, ἴδε οἵὙ ΒΕ ΒόΡοιῃ, ἀπά (αἰδῇ, 

φροῖ ἃ ϑεσηϊς ἰδηριιᾶρο, Ὀυΐ [ἢ6 πλοϑῖ δηςϊθηΐ 
ΒΑ γ]οηϊλη ἰπϑοτιριοη 5 σηθνν τηδὶ ἴΠ6 δδγ εϑῖ 
ἸΠΒΔΟϊΪ Δηῖϊ9 σροκε ἃ Τυγαηίΐδη οΥὍΎ Ουλμις 
ἴοηζυς, ἀπά ψεγε ἱπογεΐοσγε οὗ ἴπ6 ϑλπλὸ γτὰσς 
85 ἴδε ΕἰΠΙορίδη5 δηά δοιίῃοεγη Ασδθίδηβ. 
Μογθουεσ, ἴδ τποϑὲ δποίθηὶ ἰγδάϊτίοπβ ὈΓΠΡ 
ἴῃς ἤτσι ςο]οη σῖ5 οὐ Βδῦγϊοη ἔγοπι ἴμς ϑοιίῃ. 
Τῆς Βεΐυβ, ϑοὴ οὗ Ῥοβοίάοῃ δηὰ 10 γα, 15 
5Δ:1ὰ ἴο ἤᾶνε ἰθά ἃ σοϊοῃμυ ἔτοπὶ ἔφγρίὶ ἱπῖο 
Βαδγυ]οηδ, δπὰ ποτε χης ἢδὶ5 ορδῖ οἡ ἴῃς 
Ἐυρῆγαῖεβ, ἴο δᾶνθ σοηβοογαίθα [ῃ6 ρυθϑίβ 
ΟΔἸϊοὰ ἴῃ Βαθγίοπ (μα άξεαπβ (Π]οά. ὅ8ις. Ὁ. 
1. ς. Π.)}: δηὰ 186 ἤβῃ-ροά Οδηηθβ, [Π6 ρυϑαὶ 
αν τογ οὗ Βα γίοῃ, 15 βαιά ἴο ἢᾶνθ τίβθη ουἱ 
οὔτμε Ἀρά 561 (ϑ ποο]]. “ΟΠ γοη, ῥ. 28). Νίπι- 
τοὰ [5 ργουδὶν ἴο 6 ἰάοπιβοά ἢ Βείυϑ; 
δα τθὸ νογὰ Βείιιβ 1[56}Ὲ (-Ξ Βεὶ -- Β84]} ἰ5 ποῖ 
50 πιυςὶ ἃ ΠΔΠὶῈ 45 ἃ {{|6, πιοδηϊηρ ἡογά ΟΥ 
πιά στ, Ἀὰ ΤΊΔΥ μάνα Ὀδθη ρίνεη γα ΟΠ Δ]}}γ 
ἴο ἴῃ6 ἢτϑὶ Τουπάου οὗ δαριγε ἴῃ τῆ εατίῃ. 
Τῆς νογάβ " δερίπηΐπρ οὗ ἢὶ5 Κίπράοτῃ " τᾶν 
5 ΠΗ ἴπδὲ ΒΆΡΕΙ νγᾶ8 186 ἄγε, ΟΥ ΡΟΒΒΙΟΙΥ 
ἴβαϊ 11 νγᾶβ ἴῃς οί ο ΟἿ ἰουπάρά Ὀγ Νἰπιγοά, 

Ἐγαθ] Το Ταγρυπις, ἘΡηγαῖτα ϑυυ. δηὰ 
κτοπιε, τοπάογ ξάσα. ἘΒοςσμαγί 5βᾶγ5 Αὐθοᾷ 
Οἢ ἴδε ζοηβπεβ οἵ Βαθυ]οπῖα ἂπά ϑιιϑῖδῃδ: 
δαὶ [Ὁ 5 ΠΟ, ΡΈΠΕΟΓΑΙΥ ἀργεθάὰ ἴο ὃ6 Ατοβοῦ, 
ἴδε πιύπ5 οὗ πη ϊςἢ, “411. νΆγΚΑ, 116 δρουΐ 
ἯΜΠΙΠῪ Ββουγβ ἴο ἴ86 βουζῃ οδϑὶ οὗ Βαργ)οῃ. 

ὨυπΊοτου5 που 5 δηὰ γεπιδῖη5 οὗ Ὀγῖς 8 
Δηά οοἰδης ἱπάϊοσδίς τμαὶ [ἢ]5 νγὰ5 ργοῦδοὶγ 
{με Βυϊγίηρ ρίδσε οὗ ἴῃε Κίπρβ οὔ Αϑϑογτία. 
(δεε Ἀλινπβοη, “Εν Μομδγοιίεβ,, νοΐ. ι.. 
Ῥ.23.) 

“κιαά)] ϑρεῖϊ Αὐομβδὰ ὈΥ ἴῈ 1,ΧΧ. δηὰ 
Λείαν ὈΥ ἴδο ὅγγ., [25 θθεη σοπιραγοὰ ὉΥῪ 
Βοκδιατὶ τ ἴλ6 τίνοσ Αὐχζϑάεϑ ἴῃ δ: 1ῃδσεθπς, 
τὰς τσ οῖδ τερίοη Βανίπρ ρεσυθδρθ Ὀθεη σα! δὰ 
Αὐομδάδ. 1.6 Οἴετγς, στο ἰ5 [ο]οννεά Ὁγ σε- 
56ΠΠ|5, συ ρρεϑίβ δδ.δάδ, ἃ ἴοννῃ ἱνίηρ ποῖ ἔὩσγ 
δείον; ΝΙπευθῆ, σβεγε [ῃ6 ΤΠ γοὺβ [4115 ἰπῖο 
ἴδε Τίκτβ. Κηορεὶ ργοροϑοβ ἃ ἴγδοῖ που οἱ 
Βαδγίου ολεὰ Αοοοῖθ. Ὑῃὲ ΟἿΪΥ δηοίεηξ 
Δυϊβοττες (16 Ταγριιπιβ οὗ Τεγυβαϊοπὶ δηά 

Ἰοηδίμδη, Ἐρῆγαιπι ϑύγιϑ, [θτοπιο, 
: ) τοηοσ [ῃ6 ψογὰ Ὺ Νίμδα, ἃ 

ΟἿΥ οἡ (Π6 ἡἥνεσ ΚΒδθουγ. Μιιςβμδεὶϊς δηά 
ἸΏΔΩΥ͂ τηοάοτβ δάορί [815 845 186 ργοῦδὺϊε 5ἱἴς 
οἵ Αορδά, 

Οὐἰπεδ) ((ΟδΙποῆ, Απιοὸβ νἱ. 2. (Ἃδῖπο, 15. 
ΣΧ, 9, Ρ5 Οαπποῆ, ΕΖεῖκ. χχυ. 22, νῇΘΓΟ 
οης οἵ ς Ἀοεοὶ5 Μ55. τοδὰς Κα] π6}}). Ταῦ. 
ἐτ. δηὰ Ῥεοειάο- [οηἡ., Εὐ5θὈ., [Θτοπηα, ΕΡἢγ, 
γτ. ρῖνε (εβίρμῃοη οὐ ἴπε θαϑὶ ὕὉδὴκ οἵ 186 

Τιστίβ, ορροαῖο δεϊειςία, Ν. Ε. οὗ Βαδγίοη. 
Τῆς πᾶπιο (λϊποῦ συγνυίνοα π΄ ΟΠδΙ οπη 5, ἃ 
τέρῖοι οἵ Αϑογτίδ, γβογε ΡΙΩΥ ρΐδοθς Οἴεϑὶ-.Ἅ 
Ῥῆση. [ἡ τῆϊς ἑἠοπιοιδζίοη οὗ (δι ποῆ στ ἢ 
(μδίρβοη πιοσῖ τποάθσπι ἱπίογργεΐογθ ἀρτθθ, 
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12 Απά Βδθοη δεῦνοοη Νίηθνο ἢ ῤφδν χὰ 
5. ἃ εΕτἴαδῖ 

οἴ. ᾿ 

δρίπαγ] ὐηαυεϑ ΔΙ 1ῃ6 σοιπῖγυ τουπὰ 
δρουϊ Βαῦγίοη, ἴπμ6 γστεαΐῖ ρὶδίη οὐ δἰ] να] 
ΠΟΙΠΙΓΥ νναϊογοά Ὁγ τμ6 ΤΊρτ9 πὰ ΕΒ. ρῆγα- 
ἴε5. ἼΠ6 πᾶπια δθθϑ ἴο ἤᾶνε ὕθεπ [θινιϑῃ; 
[ΠὨουΡἢ (Πότ νγὰϑ ἃ ἴονῃ ἴῃ Μεβοροΐδπιδ 
Κηοννῃ ἴο [Π6 δηοίθηΐβ, σδ δὰ διηραγα (Αγαῦ. 
51η]4γ); δηᾶὰ Ἀαν)]ηβοη ἰουπά ἴῃ ἴἢ6 Αϑ9γ- 
ΓΔῃ πὰ Βαργίοπίδη ἰηϑουρίοηβ [6 ΠΑΠῚΘ 
δήπζαγεῦ ἴῃ συπεϊξοστη οπαγασῖεγθ. ὙΠῸ ὨΔΙη6 
ἴοο ἰ5 ἕουηά ἰη Εργρίίδη τποηυπιθηΐβ οὗ [6 
181} ἀγπαβῖυ, ἔγοπι ὙΠΟιμπΊ65 [. 

11. Ομὲ Ὁ ἐδαὶ ἰαπάῖ «ὑεπὶ ϑογ “:εὐλιΣ] 
50 0 ΧΧ΄᾿ ϑγυ., Ψ]ρ., 8444... Πυτἢ., Οαὶν., 
]. Ὁ. Μιοεβδεὶ., Ῥαῖμο, οϑ., Ν. Βομίοη, Βιιΐῖ 
[Π6 τεδάϊηρ οἵ τῆς πχαγρίη, “" ΤΊ οσα [818 Ἰδπὰ 
Ὧ6 ψϑηῦ οαὖὺ ἰηῦο ΑΒαΥΤία, "ἢ ἰ5 ἴὴ6 γτοηάογίηρ οὗ 
411 τ1ὴ6 Ταγρυηις, οἵ ΝΑοῃηλδηϊάθβ, δπὰ δου 
ἴποπὶ, οὗ Ὀγιβῖυ5, Βοοδαγί, [.6 ΟἸογο, 6 
νϑεῖῖο, Βαιιπῖρ., Τυςῃ, Οοϑθηΐϊυσ, Καοροῖ, 
[ε]ζϑοῦ, Κα] θοῃ, δπάὰ πιοϑῖ τηοάθγῃ ᾿πῖογ- 
Ργεΐειβ. ὙὍὙὴα ϑγηΐαχ ΓΜ δάπιῖθ οὗὨ [ἢ ]5 
᾿ηϊογρτείδίοη ; ἂπὰ Π6 βόηθγαὶ 5θηθε οὗ ἴῃ6 
Ρᾶϑϑαρὸ γδηυγο5 1. Νιπιγοαὰ 15 ἢς ϑιιδ]οςξ 
μογὸ γοαῖοὰ οὐ αβϑῆυγ, ἴὩ6 5δοη οἵ ϑ}6ΠῚ, 
Υ. 22, Ννὰ5 δἱ ἰθοδϑδὶ ἃ βοπογδίίοη οἱάοσ (ἤδη 
ΝΙμηγοΩ, νγὴ0 ΠΊΑΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ πᾶνο ἤγϑβί οοϊο- 
ὨΙχρα {π6 σουπίγγ οϑ]οὰ αἤἴογ πὶπὶ, Αϑϑθμγ 
(οΥ Αϑϑυγιδ); ΝΙιπιγοά, οὐ οπὲ οὗ ἢἷ5 ἀῤϑοβηά- 
δηΐβ, αἴϊεγνναγάϑ ᾿ἱηνδάϊηρ δπαὰ ρονογηῖπρ ἴπατῖ 
σοΟυΠΓΓΥ. ΑΘΘΠῸΣ ννᾶ5 ἃ το ρίοη τὨγοιρἢ Ἀν Ὡς ἢ 
{π6 ΤΊρ5 ἤοννεά, ἴο ἴῃς Ν. Ε. οὗ Βδθυ)οπίᾷ, 
᾿πο]αάίηρ ἃ ροττίοη οὗ ΝΜ εβοροϊοιηϊδ. 

απο δμϊάεα Νιπου.}1 Ασςςσογάϊηρ ἴο Ηοτο- 
ἀοῖιι5, Νίηιι5 ([6 ταγίῆις ἔουπάογ οὗ ΝΊ πον ἢ) 
ννὰ5 {ῃ6 ργαηάϑοῃ οὗ Βεϊ 5, ἴῃς τηγίῆιϊς ἔοι ποῦ 
οὗ Βασγίοη (Ηετοά. 1. 7). ὍΠῖ5, ἴῃ πγοϑῖ 
ἀπσθηῖ Οτεεκ τγδάϊτοη, ννῸ}] σοτγγθϑροηςῖϑ νυ Ί ἢ 
[Π6 δοσουπί οὗ δοπρίυγο, ἔου ἴῃε ννοσὰϑβ " ἢ6 
απ οὐΐ ἱπῖο Αϑϑῃιτ," πλρπῖ Ὀ6 τοπάογεὰ 
ἐρῃθ ψεηΐ οὖξ ἱπῖο Αϑϑδιγ," ποῖ αἰ βιης ΤΥ 
ἀοπηΐῃρς Νιιηγοά δ5 ἴῃς ᾿τηάἀϊνι 2] ννο Ὀ1 
ΝΙπονεῆ, 

Νέπετοη, ἴπ6 ἀποϊθηϊ τιϑίγορο 5 οὗὁἨ ΑϑϑυτΊα, 
οη ἴδ Εδϑὶ Ὀγάποῇ οὗ ἴῃς ΤΊρτῖβ, Ὀθοαπια ἴῃ 
ΔίΟΥ ἀρθϑ5 ἴπ6 ἰαγροϑὶ απεὶ πιοβὶ βοιιγτϑδ!ηρ 
ΟἸἿΥ οὗ [6 οἷά νογὶἅ. [{ ἴ5 ἀδδοτι θά ἴῃ 186 
ὈΟΟΚ οὗ Ποπδῇ 85 “δὴ δχοβεάϊηρ βργοαΐῖ ΟΥ̓ 
οὗ ἴῆγεε ἀλγϑβ᾽ Ἰουγπευ" (]οη. ἢ. 3), πὴ 
1210, οοο ΤσὨάγθη “νῃὸ Κηθνν ποῖ {Ποῦ τρῃΐ 
μδηά ἴγοπι τμεὶγ Ἰοῦς ἢ (]οη. ἵν. 11), ΒΙςἢ 
νου] πλᾶκο ἃ ρορυϊαϊίοη οὗ ἀθουΐ 2,οοο,οοο. 
Δοςοσζάϊηρ ἴο ιοάογι5 δίςι}ς, τ ννὰ5. πὸ 
Ιε55 [Δηῃ ςς Π1|65 ἴῃ οἰγουπιίοτοπος (Π1οὰ. 
11.323). ὈΠΕ, πὸ ἀουδῖ, Κὸ ἴῃ δηςιοηΐ ο1168 
οὔτῃς Εαϑῖ, νν ἢ ραβῖαγοϑ αηὰ ρἰθάϑασγε στοιηάϑ 
ἱπτοτβρογϑοά διποηρ βίγοϊς ἀπὰ ποιιϑε5. ἔνθη 
ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ν ἢ νγᾶ5 οὐ 1685 Ὄχίεπί ἔμδῃ 
Νιπενεῖ,  ιοάστγι5. (11. 9) 5γ5, ἔμαῖ ἴπεγδ 
Μοτο ραγάθηβ ἀπά ογοδαγάσ, ἀπά ἰδ ϑυβηοιοηῖ 



ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΣΧ. 

132 Απά ΜιΖτγαῖπι θεραῖ [νυ ϊπ|, ἀπά 
Απαπλίπι, δηα [1 ῃδθῖπι, δὰ Νδρὴ- 
τυἢ πὶ, 

ἴο Ῥχγονίἀβ σοσῃ ἔοσ 4}} ἴπ6 ρβορὶδ ἰῃ οᾷ56 οὗ ἃ 
βῖθβθ. ΝΙπουθῇ 5 τηοπιοηεα ἀπιοηρ ἴπε οἰ 165 
ΟΥ ἔογΐγοϑϑοϑ σδρίυσγεά ὈΥ Τ οΐμιηθβ {Π1. (5εῈ 
Ἐχουγβαβ, Ρ. 1). [{ ννᾶ5 διϊδοκρά ΌΥ Ῥηγδογῖεϑ 
16 Μίράε, ψγῆο ρογϑῃθα ἴῃ {Π6 αἰϊοπιρί ἴο [Δ Κα 
ἴ (Ηεγοά. 1. το2). Ηἰ5 βιισοθϑθοσ, Ογάχδγαβ, 
Βανίηρ ἰδιὰ οἷθρε ἴο ἱΐ, Β. 0. ό2ς, νγᾶ58 Οὔ] ροά 
ἴο Γ4156 [Π6 5ίδρο ὈΥ͂ Δη ἱπουγϑίοη οὗ δογίῃϊδηϑ 
ἐν αν ἄμ 1. χο3); δυϊ ἤηΔΙΠΥ ϑδυςορεάδα ἰη σὰ - 
υσίηρ 1ξ, Β.6. 5.9) (Ηετοά. 1. τού). Εσοτχῃ ἴῃδῖ 

[πλςὲ 1 ἰδ ἀοϑοϊαῖθ, [πουρὴ Τδοιῖυβ (΄ Απη.ἢ 
ΧΙ. 12) δηά Απηηίδηινϑ (ΧΝΤΙΙ!. 7) τηθητίοη ἃ 
Τογίγεβϑ οὗ ἴμ6 παπιθ. [15 ϑἷῖο ἢα5 Ὀθεη Ἰἀθη[1- 
ἤεά ΌΥ͂ τ᾿τποάδγῃ ἔγάνθιϊοσα ἢ ἴΠ6 στυϊη5 οὗ 
ΝΟΌΌΙ Υὰηυ5 ἀπά Κουμη)κ, ΠΟΑΥΪΥ ΤΟρροϑῖῖα 
ἴο Μοβὰὶϊ οἡ ἴμ6 Εδϑὶ Ὀδηκ5 οὗ ἴῃ ΤΊρτΊ5. 
(866 6β5ρ. [νἀγαγά, " Νιηθν.᾽ ΝΟ]. 11. ΡΡ. «36 ἢ.) 
ΤΠῈ ἰδηρυάᾶρα οὗ ἴῃ6 ᾿πϑογτ ρΕοησϑ ἀϊδοονοσγοά 
ἴη [6586 γι ϊηθ ρρθαγβ ἴο δε 8Π δηςϊθηΐ 86Π11- 
τὶς ἀϊαϊοςῖ, ὍΠΙ5 ἰ5 ποῖ ἱποοηϑιϑίθηϊ ἢ (6 
Τουπάδιίοη οὗ ἴῃ6 ΟὟ ΟΥ̓ ἃ ἀεϑοεπάδηϊς οὗ 
Νιιατοά; ἔοσ ἴῃ6 ἱπάϊρθηοιιϑ τάσθ ννᾶὰθ. Π0Ὸ 
ἀουὺὲ ἀεγινοά ἔγοτῃ πὸ σοϊοηϊζαίίου ΌΥ Α5- 
5ΠῸΓ, ἴη6 5δοὴ οὗ ὅ8επὶ, απὰ ἴῃ δάοριοη οἱ 
1ῃ6 ϑαηλς ἰδηρύαρο ἢ45 Ρ4Γ4116]5 ἱπ [ῃ6 σᾶ565 
οἵ Βαῦγ]οη ἀπά (δηδδη (866 ἄῦονα οἡ Υ. 6). 
Μογθουθσ, ἰξ 15 τἘδουρῆς ἴπδῖ ἴῃ Αϑϑγγία, 85 
ΜῈ} ἂἃ5. 'ἴπ Βαθυ)]οηῖα, ἵννο ἀϊβίϊηςϊ ἰδηριιᾶροβ 
οχ ϑῖθα, [ῃ6 οἹάου Ὀεηρ Τ αγάπίδη, ἴῃς ΟἾΠΟΓ 
οι; δοσογάϊηργ, δ Κογυη)κ, νοσδῦθι- 
τῖθϑ ἢδνθ Ὀθοη ἀϊςςονογθά νυ ἢ ἴννο ἰδηριαρο5 
ἀυτδηοά ἴῃ ΡΑγΆ}]6] σο]πλη5, δηὰ ἰδ] εῖϑ ΔΡ- 
ΡΑΤΘΠΕΥ ἴἰπ ἃ Τυγαηίδη ἀϊδὶοσῖ ἤανε ὈΘθη 
Τουηὰ ἴῃ ἴπ6 σιυΐη5. 

11, “54 ἐδ εἰν Ἀεδοδο! ] 1, 1ϊ, ““1ἢς ϑἴγθοῖϑ 
οἵ [δὲ εἰϊγ.᾽ 

12. ἐφὲ ταριὸ ἱΣ ἃ ρσγεαΐ εἰ1}] [Ιἴ 15 6χ-- 
ΓΓΟΠΊΘΙΥ ἀπ ἤσυ]ς ἴο τἀ ΠΕ Ὗ Ἀομοῦοίῃ, Ἀθθθη 
δηὰ (δἰδὴ ἢ ΔΩΥ Κποννῃ 5ἰἴθβ. Ῥθγῃᾶρϑ 
16 πιοβῖ ργοῦδ]6 σοη]θοΐυτα 15, {παΐ [πὲ ΟΣ 
οἰΕ165 ἤοσα παιηδά, νἱΖ. Νίπονοῖ, ἈδΒΠΟθοΙΒ-Γγ, 
Άθϑοη, δηά (δῆ, νγόσε 4}} αἴϊογνναγάβ σοπὴς- 
Ὀϊποὰ πηάϑὺ [ῃ6 οὔθ πᾶπιὸ οὗ Νίπονθῃ, δπά 
τπδὶ (ἢ6 νογάβ, ν. 2, “16 541ὴ6 5. ἃ γσϑδῖ 
εἰἴγ,᾽" Δρρ]ιθά ἴο 1τῆϊ5 υπϊἰοδὰ ΒοΪθ, ποῖ ἴο [6 
βδίηρίε ϑαϊς οὗ Ἀθϑθοη. ὍΤΠ5 15 δάυρίοα ὈΥ͂ 
ΜΕΝ Οτοῖο, Κηοδεὶ, Ἀλν]πϑοη, Ὠ6- 
ἰ[Ζϑς ἢ. 

138. Ζιά"}] ὙΠΕΙΘ νγᾺ8 4'90ὺ ἃ 8οὴ οὗ 
5Π6πὶ παπιθά [ἰψἀ, ν. 22; Ὀυΐ ἴῆεθε [,α1πὶ 
ὙγΕΙΟ Ὧἃη Αἤίοδη ἴπῦ6. Ὑ ΠΟΥ 2416 ὈΓΟΌΔΟΪ 
1ῃ6 584π|6 85 Ἀείυ, (6 Ερυρίδη ἤᾶπὴθ ἴῸΓ 
ἐἔτῃδῃ,᾽" δβϑρθοίδ!!γ ἴπ6 Εγρίδηθ. ὙΠδ δι 
ΔΌΡΟΔΙΒ ἴο ἢᾶνὸ Ὀεϊοηροά ἴο ἴπΠ6 οἷά Ῥορι]ᾶ- 
Ὅοη οὗ (δηΐῖγαὶ Εσγρί. [Ἃ}πη ογθηι. χὶν!. 9, 
Οὐκ, Ῥμαῖ, δηά 1,υάϊπὶ ἀγα πιεπιὶοηθαὰ ἴορμο- 
ποῦ, [86 [ἀπ ἀγὸ βαιά ἴο “" μβδηάΐθ δηὰ 
Βοπὰ [ὴ)6 ον," δηὰ 4}}] ἂὔὸ ρἰδοθά ἰῇ (ἢ6 
ἍΠΩΥ Οὗ ΡῬΒΑΓΔΟΠΞΝΟΟΠο, Κίπς οὗ Εξγρί. 

ἵν. 13, 14. 

14 Απά Ραιβγυβίπι, ἀπά (5 ]0Ὶ, 
(οιις οὗ ψνῆοπι σδπλε ᾿ἢ15τ|π|.}) ἀπά 
(ὐδρμίογπι. 

Αραϊῃ, ἴῃ ἘΖΕΚ. χχχ. 4, ς, Ουξῃ, Ρῃυΐῖ, δηάὰ 
1ιυὰ ἅγτὲ σοηπεςῖοα νυν ΜΊΖγαιπι. [ἢ [βαϊδῇ, 
ου ἴδε σοηίγασγ, νὰ πὰ (ἴἶχνὶ. 19) [υὰ “(δῖ 
ἄγαν τἴπ6 Ὀονν" ὁοοπηοοϊεὰ ἢ} Αϑδῖς δὰ 
Ευγοροόδῃ γῦε5, Ταγβῆϊϑῃ, Ρὰ], Τ δα], δηὰ 
ΪἾανδθ. Ὅῆε εχίβίθηςσε οὔ ἴπ6 ἔννο {γδ65 Ὀοΐἢ 
σα] θὰ Τὰ, τ6 ος ϑοπιῖο ἂπά ἴῃς οἴδβεγ 
Ηδπηῖῖο, 15 πον Δ 0]Υ ἃ σᾶιι8ε οἵ σοηξιϑιοῃ. 

“Ἵπαριῖ)] ΑΠοΐμοῦ ΜΙΖγαῖῖα γὰςθ, σοησογη- 
ἴῃ; ὑνοπλ πῸ σογίδί ἢ ΟΥ̓ ΝΟΣΥ͂ ῬΓΟΌΔΌ]6 σΟη])δο- 
ἴυγο δὴ Ὀ6 πιδάθ. Κηοῦοὶ ᾿ἸάθῃΠ θα ἴμοπὶ 
νὰ δὴ Εργρίίϊδη πάπα οὗ πε [εἰϊᾶ. 

Τιεραδί»ι) ΟΘΏΕΓΑΙΥ ἀρτοοὰ ἴο ὕῈ [Π6 54Π|6 
8ἃ5 ἴῃς 1 πὶ, 2 ΟἸΓ. ΧΙ. 2, χυῖ. 8. γεσκοηθά 
διηοηρ ἴῃς ΕΠΕΙορΡίΔη ἔογοθϑ, δηὰ ἴῃ ΝΒ. 11]. 9, 
ἴδῃ. ΧΙ. 42.) παιηρὰ νὴ 1η6 Ἐργυριδηβ ; δὸ- 
σογαϊηρ ἴο ]οβερῆυβ, {πὲ ΕἰὈγαη58. ὍῊΘ οτὶ- 
δῖπα! ἤοπῖθ Ὁΐ (Π15 ρϑορὶε ἄρρεαγβ ἴο μᾶνθ 
Ὀεεη ἴο 16 Ψψεβὶ οὗ {πὸ 1)ε]ϊδ. 

Ναρῤῥιμρί» Μοπίοποα ΟἸΪΥ̓ ἤοσε δηά 
: Οἢγ. 1. 11. Βοςῆδιῖ, ο] οννοὰ Ὁ ΜΊΤΟΒ ΔΕ] 15, 
7, Ὀ]οηβ κι, (σοϑοηῖι5 πὰ οἴοῦβ, σοτραγεβ ἴῃ 6 
Πᾶῖηδ οὗ [6 Εργυρίδη σοάάεβ9 Νερῃϊηγϑ, (86 
να οὗ Τρἤῆοη, ἴο Ψνοπι ἴΠ6 ρατίβ οὗ Ἐβυρῖ 
Ὀογάογιπρ οὐ ἴῃ Κρα 564 ννέεῦγεὲ σοηβοογαῖθά. 
ΡΙυΑΥΟἢ {ΠΕ [5,.᾿ Ρ.. 2.5.5) 5ᾶγ5, “ἼὙΠὸ ἔργρ- 
ΕἰΔῃ5 41} [ὴ6 οχίγεσα 65 οὗ [ῃὴ6 ἰδπά Ὀογάθγς 
ἴῃ οὐ ἴθ 568 ΟΥ̓ ἴπῸ ἢδπὶὸ οἵ Νερδῖδγβ." 
[ 1ῃ15 Ὀδ 50, ἴδε Ναρῃίυς!πὶ νοῦ ΡΟ ΔΌΪΥ 
ἃ ῬΘΟρΙΘ ἀννο! ππρ οη ἴῃς Ἀθα 8564 οἡ ἴδ σοῃ- 
ἤηθ5 οὕ Ερυρί. Καοῦδεὶ ϑιιρροϑὸβ πο ἴο 
αν Ὀθθη {Π6 πκἰαπὰ Εργρίϊαπβ, νυν ῆο ἴῃ 
{Ποῦ στοδῖ οἰἵγ Μορἢ 5 ννογβηρροα ῬΒτΏδῃ, 
Δα ννοῦο σδ] θά ἴθ (ορὲς ῬΒαρδίθδῃ, “ τὴ 6 
(ρθορὶθ) οἵ ΡΒ." 

14. Ραίϊῤγιω πη ὙΠ6 ρεορὶς οὗ Ῥαδίησγοβ, 
τωοητοηθὰ οἴδηῃ 'η {π6 ργορῃεῖβ (35 [5. χί σα: 
76. χιῖν. ας: ΕΖΕεΚ. χχῖχ. 14. ΧΧΧ. τὴ} ΤὨΘ 
πάτο Ρδίῃγοσ ΟσσΈΓ5, ΘΟ ΘΕ] Π|65 845 ἰ{ [τ νν ΓΘ 
βοραγαῖθ ἔοτῃ Ἐργρίῖ, ϑοπιθῖπλ65 ἃ5 1ἢ ἴἴ ννεσα 
ραγὶ οὗ Εργρῖ; ψῆθηος Βοοδασγῖ σοποϊυάεα 
π4ῖ ἴῃ Τ ΒΟ ΑΙ ἃ ννα5 ἱπιθηάοά, νυ] ἢ δὲ τ{ἰπηὸ5 
ἰ5 γθοκοποὰ 8ἃ5 ἰῃ ὕρροσ Εξγρῖ, δὲ {πὲ 85 
ἀϊδηςς ἔγτοωι ἴἴ. ΡΙΩΥ τηθπῖιοηβ Ῥῃδιασγε 
85 ἃ ργξίθοζυγε οὗ ἴῃς ΤΙ μοὈαϊά, (΄ Ηἰπι. Νὰ 
Ἰ. ν. ς. 9, ὃ 47). Τμὲ ψογάβ οἵ Εζεκια] (χχῖχ. 
14), νἤεγα Ῥαίῆγοβ ἰ5 σδ] θὰ ἴῃς ἰαπά οὐ τῃ6 
Ἐργριίδηβ᾽ Οἱ, 15 σοπιραγοὰ Ψ Ηετγοὰ. 
(Π. 15), ΠΟ 54 γΥ5 7 ΠΕ 065 ννᾶβ ΔηΟΙ ΘΉΓΥ σα] δὰ 
Εγρί. Ῥα-ἴ-τὸβ ἰὴ Ἐξυρίίδῃ τηθβη5 “τῆς 

ἰδπά οὗ ἴπ6 ϑουῖῃ." 

Οαηἰωδρη) Βοοσβατῖ σοη͵θοϊαγοᾷ [6 (0]- 
οἰδη5, γῆ. ΕΓ δὴ ΕΡΥΡἝδη σοΐοηγ (ΗἨεγοά. 
11. το4; ἱοά. 58]ς. 1. 28: ϑίγαῦδο. 1. 3). [π 
(Π15 ἢδ6 ἰ5 Το] οννεὰ Ὀγ (σδϑοηῖ5 απὰ οἴποτε, 
(που ρἢ 1Π6 5 τ ΠΥ οὗὨἨ Ὠδπὶς ϑθοῖηβ ἴπΠ6 σΠϊ 
ΓΕΆΘΟΠ ἴογ ἴῃ6 Ιἀεπι βοδίίοη. Εογβῖου (" ΒΡ. 
δὰ Μ|ςμΔΕ]." Ρ. τό 544.) οοη)εςϊιιγοὰ (δϑιοξβ, 



(4 ξεὶ δὰ 

γι 15, 16.] 

15  Αηά ((δηδδη δερδῖ ' δίάοηῃ ἢΪ8 
ἤγβίδογη, πὰ Η διῇ, 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. Χ, 

16 Απάτδε [εδυὶ 6. Δηά τ[ἢ6 ΑἸιο- 
γϊο, δηὰ τῆς (σὐἱγραϑίζε, 

8 τοσίοη δεΐγοθη ΟὐὯΖζὰ πὰ ῬΡεϊιιίι πὶ, 50 
θά ἔτοπ) Μουπὶ (ὐδϑῖῦβ. Ηδ [5 ξο)]οννοὰ 
ἴῃ [Π|5 γῪῚ Κποῦρὶ, ῆὩο 84γ8 [ἢ6 πᾶτηθ ἴῃ 
Οὐρὰς 5:γπίβεθ ὀμγπίηφ, ἤδῆςσθ ΔρρΙοδΌΪς ἴο 
ἃ ἄγ, πὰ, ἀεϑοτὲ γερίοη. Ηδ σουηθῖποβ Βο- 
οὐατῖ5 νἱενγ ΠΏ Εογείοσ᾽β, βυρροσβίπρ {παῖ 
105 Οοἱκίδη5 ψγετα ἃ σΟΪΟΠΥ͂ ἔτοπὶ (ϑίοιί5. 
ΤῊΙ5 νἱενν 15 δάορίοα δηὰ δῦ] ἀείεπαοά ὉΥ 
Ἐϑεῖ (' Ἐξγρίεη,᾽ ὅζς. Ρ. 120). 

Ομ οὗ «υδονι κα Ῥῥη 11] Ι᾿ [6γ. χῖν!. 
4: Απιοὸβ ἴχ. 2, ἴῃ6 ΡΒ ΞΕ Π65. ἀγὸ ἰγασθαὰ ἴο 
(δε ζδρηίογιπι. Ηδηςς ΜΠΊΟΒδ6115 δηὰ Οἵ ΠοΥ5 
{δπκ τπαὲ ἴῃεγε ἢδ5 Ὀδθη ἃ ἰγαηβροβιτίοη 
ἴῃ (815 νετβς, αηά ἐμαῖ ἰξ ουρπΐ ἴο συη “ δηά 
(λρηϊοηπι, οὐδ οὗ ψβοτη σδηὴθ Ρἢ:Πϑεἰπι.᾽" 
ΤῊΣ δαπιλγιαπ ἰοχῖ, ἤονίονοῦ, δηά δὶ! ΨογοῚ 
ΘΟΠ5 γοδά ἃ5 ἴὴς Ηοῦτενν. Βοςβδγῖ ἴπεγο- 
ἴουτε μᾶ5 ςοη]εοϊαγοά, τηδὶ [86 Ο45}ς πὶ ἀπά 
(ὡρβογπι ὑνετε γῖθεβ. νης ἢ ἱπιογγιϊηρ θά, 
ἰδὲ (δρβίοτιπὶ μανῖπρ βἰγεπρίμεποὰ [ῃ6 (Δ9- 
ἰυς δίῃ σοἰοηγ Υ ἱπιπιϊργαϊίοπ, δὰ {Ππὰξ ἤθῆσα 
18 ῬΗΠΙΞ πος ΤΥ ἤᾶνε θδθη βαίά ἴο δᾶνθ 
ζοπηῆε τῸΠ| εἰἴῃοσ. ὍΤῊΘ παῖπο ΡΠ ]5ϊἴπθ, τυ ςἢ 
ΡΓΟΘΔΌΪΥ σοπηε5 ἔγοπὶ ἂῃ ΖΕ ἸὨϊορὶς νογὸ [ΑΞ ἃ, 
22 ἀπίσγαίε, 5 οἴἴϊεῃ τεηάοσγοά ὉΥ ἴδε 1(ΧΧΧ. 
ἃς [υάρ. χίν. 3, χῖν. Χ) Ὁ αὐἰϊοῤῥγίοὶ, ΑἸϊεης, 

ΤΡ [Ο]οννηρ ἀΠ συ 165 ἀγα ἀγροὰ δραϊποὶ 
ἴῃς Ἐργρίδη ογρὶπ οὗ τῃ6 ῬἢΠσιίπεβ ; Αγοῖ, 
1μαῖ {πεῖς ἰδηριαρα νγᾶ5 ργοθδοὶυ, κὸ τπδῖ οὗ 
(δε οἴμεγ Ἱπῃδοϊδηῖϊα οὐ (ὐδπδδη, ϑεγηΐίς : 
ΒΕ ΟΟΠΑΪΥ, ἰΠδῖ ΠΥ ννόγα ποϊγοιπιοϊβοά (1 8. 
χυΐ!. 26), ψ᾿ἢ1Π5ὲ Ηετγοάοῖξι5 16}}|5. ὰ5 {παῖ ἴΠ6 
Ἐξγρίίδης ττεσα αἰγουπηςῖοοά, ΤῊΣ [ἰπρυϊϑῖὶς 
ἀΠπς ΠΥ πιᾶγ θὲ ἐχρίαϊποαὰ ὈΥ τΠῈ υογῪ Ρσο- 
ὑαθ]ε συρροπιτίοα, {μας ἴμῈ ἱηνδάϊης ΡΏΠ|15- 
{ϊπὲεβ ογ (δρῃϊογίπη δάορίθα {μῈ ἰδηριιᾶσο οὗ 
ἴδ ςοπᾳυογο Α νῖτὴ (θευῖξ, τ. 23), οὐ οἴου 
ἰπὺδ διηοηρπῖ ὑυῃοπὶ [ΠΟΥ 9εει]οά. ὙΠΟ οΟἴΠοΓ 
ἀιθηρρολγθ, ἱξ νγὰὲ σοπϑίάοσ, [πὶ ἐνογυτῃίηρ ἴῃ 
ἄτεξβ, σιιϑῖοπηβ, ἀπά το ρίοη οὐἉ 1ῃ6 ῬΉΙ 5ζἴηθ5 
ἱπαϊολίῖε [δὲ ΤΟΥ ϑεραγαϊθ ΟἿ ἔγοιη ἴῃ 
Οἴδέῦ Μίχτγαῖς {065 δὲ ἃ νΌΥΎ ΘΑΥΎ ροποά, 
ἃπ4 ἰβδαῖ οἰγουΓης 50. νὴ ᾶ5 ργοθ ὈΥ δάοριοά 
δγ [δὲ Ἐξγριίδπο δὲ ἃ πιυςῇ ἰαῖον ἀδῖο. 

Οὐῤῥδιογί»"] [ἴ [5 ρ]αῖπ ἔγοπὶ [6γ. χὶνὶϊ. 4, 
Ἄ θέτο ἴῃῈ ΡΒ ΠΙσΕ1η65 ἀγὸ σϑ]]δά “ὁ Ἰῆ6 τετηηδηζ 
οἱ 1}ε ἰδία (οὐ τιδυϊτεπιθ σουπίγυ) οὗ (δρῇ- 
ἴοτ," [δὲ νὸ πιισὲ Ἰοὸῖκ Ὸσ τῆς οἰΐθ οὐ 1ῃ6 
Ορ ίοτίπι πεᾶγ ἴῃ6 ϑ8ε8Δ. ὙΠῸ ΤΑγριπὶβ ἀτιά 
Ἀπαῖδηΐ Ὑετβίοηϑ τεπάοσ Οαρρδάοςία, ἔο!]οννοὰ 
ὉΥ πιοδὶ οὗ ἴπὲ δηςϊεπῖβ, ἀπά ὈΥῪ Βοςβατί. 
Οἴδεῖς (ϑυυπίοη, ΜΊςδδο 15, Ἐ οϑθησα ]]ου, ἄς.) 

Τςοη]εςτυχοά ΟΥγργιι5, ἴΠ6 ΟΥ̓ ΡΊΠ4] Πᾶπιδ 
οἵ ψ ΕΒ Πδ5 θδεπ πουρῆϊς ἴο πᾶνε Ὀεθη 
Ουδάτ οΥ ἀγρίγι5. Οδιπιεῖ ἀπά οἴδεῖβ ργὸ- 
ἐν (τεῖθ, ςοπιρασίπρ ἴῃ6 5πἰδίοιησηϊ οὗ Ταςὶ- 
ἴι5 (΄ ΗΙ 5: ᾽ν. 2) σοποεζγηϊηρ ἴῃς Οτεΐδη οτἱ βίη 
οἵ ἴῃς [ετῦϑ, ἀηά διιρροσέμμ ἐπαΐ ἢ6 ΤΏΔΥ Πᾶνδ 
Οπίοιπάοά [86 [εἐὐνάὲ ὙΠ μὲ ῬΒΠΙ στ π65. 

Οεϑεηΐυ5 πιεπίίοηβ [18 ὙΠ ἢ ἀρρτονδὶ, δηά ἱξ 
ἰ5 δἀνοσαῖθά ὈΥ Κποῦεὶ. Βδοσπὶ ἰηνεβίίζα- 
[ἰοὴβ ἴῃ Ἐξυρίίδη ἰἀθη  Οδρῃΐοσ ψ 
Οδρμίτυγ, 1.6. [106 Οτεαῖ Οδρῃῖ, ΤῊ ἰ9 
(ΟΥ̓ ψ 1ῃ6 ἘΡγρθδη πάπα Οορῖοβ. 
Αξϑδιῃ, ἴῃ6 πδηὴθ ᾿Ἐργρίυβ ἰ5 ργοῦδοὶυ ἰάθηϊ!- 
(ΑἹ νὰ ΑἹ-Οδρῆξ, ἱ. ε, ἔλε σοσϑὲ οὗ σφρῃῖ, 
(οοπλραγε ΠΒ9 "ξ, πσαρδίον, “με 1516 οἵ 
ςοαβὲ οἵ (δρῃΐογ," 6γ. χὶνὶὶ. 4). Ταὶβ σδρῆξ, 
ΟΥ (δρῃϊΐ-τιγ, ννᾶ8 ὈγΟΌΔΟΪΙΥ ἴδ6 Νογΐδοσγη 
1)εϊία, ἔτοπι ψΒῖοἢ (ἢ6 Ῥῃα πιοῖδης επηϊρταῖθά 
ἰηΐο Αϑίαβ. Ὑμυ5 Οδρῆϊ θθοᾶπιο ἴπε Ἐργριίδηῃ 
ΠΑΠῚΘ ἔογ ἴΠπῸ οἰάεβὶ Ῥῃοηϊςίδηβ, νυ ποῖ σ ἴῃ 
Αϑίά ογ ἴῃ Αἴῖςα. (ϑεε Εδεῖβ, ;Ἐργρι." ἄς. 
νὸς, (αῤῥέογιη; 566 450 Εχουγϑιβ.) 

156. διάοπ δὲ ἥγεϊ-δογη] ϑίιάἀοῃ νγᾶβ, 80- 
οογάϊηρ ἴο Γυβίϊη (ΧΥΠ. 3), ἴῃ6 οἰάεβὲ Ρῃα.- 
πἰςίδῃ βϑἴαῖθ. Οὗ 8}} {πὸ Ῥῃαεπιςίαπς Ηοχηοῦ 
Κηονν ΟΠΪΥ δίάοη. ὙΠῸ οἰ βίοοά οἡ πὲ 
Ἐαβίεγη Ἵοοδϑδὲ οὐ 1ῃ6 Μεάϊϊεγγαηθᾶη, δδοιΐ 
20 Τἠ{|65 Νουῖμ οὗ Ἴγτο, νι ἢ Ἰατίον 15 ςαἱά 
ὉΥ Τυβείπ ἴο μάνα θδθθη ἃ σοϊοηυ οἵ δίάοῃ. 
50 ἱπιρογίδῃξ ννὰϑ5 δίάοῃ ἴῃ πιοϑῖ δησίεηϊ {ἰπη65, 
{βαῖ 411 ([Π6ὸ ῬΗΓπίοἴδη5 ἀγα σοιηρτίϑοα ὑπο ῦ 
ἴπ6 πᾶπιὲ οὗ δ᾽ἀοπίδηβ (οβῇ. χὶϊ!. 6 ; Τυάξ. 
ΧΥΠΠ. 7): δηά [ἢϊ5 ἐχίθηβίοη οὐἵἁὨἉ 1ΠπΠ6 πᾶπῚ6 ννᾶϑ 
Κπονγῃ ἴο με Οὐεεκβ δηά Κοπιδηβ (σομιρᾶγο 
ὑγδι διάοπία, 1.6. Ο(ατγῖθαρε, νης ννᾶβ ἃ 
Ἑςοἴοηγ οὗ Ἴγτε, νγρ. "2Ἐπ." 1. 677; δηὰ δι4ο- 
πία 1)ιάο, "Ἐπ." 1. “46, 611, ὅτε.). ΤῊΣ παπὶθ 
δἰάοῃ 15 βυρροβθὰ ἴο Ὀὲ ἀοτίνοά ἔτοπὶ Μεδίπρ; 
ἔογ {πε Ῥῃιπηϊοίδπβ οδ]]οὰ ἤβῃ δάση {Ὁ ἐϑεη, 
ΕἼ ΓΕΒ. Ρ. 1153). 

Ἠρ:9] ὍΤΕ δηςοβίουιβ οὐ [πὸ ΗΕ ἴο5. Βὸ 
ἱημΑὈΙτεὰ τῃ6 ἈΠ] σΟυΠΊΓΥ οὗ Τ[υάφεα, ε5- 
ΒΡΘΟΙΦΙΪΥ ἴῃ {πΠῸ6 περῃθουγμοοά οὔ Ηρϑτοη. 
ἼΒαβ6, ἤονγονοσ, νεγε θαϊ οπα ρογϊίοη οὗ {πὸ 
τάςθ, νη ἢ δοσογάϊπρ ἴο [οβῇ. ἱ. 4 (ορ. Εχοκ. 
ΧΥῚ. 3) ὈΘΟΔΠΊΘ ΤΟΤΕ ἱπηροτίαπί. [}ἢ {πὸ {πιὸ 
οἵ ϑοϊοπιοη δηὰ ζογᾶπῃ ἴμεγα ννεγα ἱπάεροπά- 
δηΐ Κίπξβ οὗ 1ῃ6 ΗΙΙε5, τ Κ. χ 29; 2 Κ. 
Υἱ]. 6ὅ. ΤΟΥ ἅτε Ὀγ πιοβὶ Εξυρίοϊορεογξ ἰάθη- 
{θὰ νυ (ἢ Καεῖδ, ἃ ὑεγῪ ροννογῖα] ὑπ ςο, 
Δηὰ πηδϑίετβ οὗ ϑυτία, 

16. ἐῤε «ει 6] [πΠΔΟϊϊαπί5. οὐ 65, 
16 δηοίεπί πᾶπια οὐ ογιιβαίθπη, τηοηϊοποά 
μά. χῖχ. το, χα; τ Οἶγ. χί. 4, 5. ΤῊΘ ]6- 
Ὀυβιῖε5, ἃ πιοπηΐδιη {06 (Νιιπι. χη]. 29; [05ῃ. 
ΧΙ. 3}ν 566 ΠῚ ΠΘΥΕΥ ἴο ἢᾶνε Ὀθθη σοπαμετγεά, 
ΟΥ̓ ἴο Πᾶνε τεσονεγρα ροββοβϑίοῃ Οὐ [γι βα 6 πὶ 
δηἀ ἴο μᾶνθ γείδι θὰ ἴξ, {1}} Τλαν!ὰ ἴοοκ [6θιι3, 
χ ΟἸγ. χῖὶ. 4, 5: Ὧπὰ ὄὐξὴ δἰζογ {πε σοησιιθϑὲ 
νὰ ἤπὰ Αγδιηδὴ ἴμθ [οδιυ5ιῖθ, ννῆο ἰς ς]]δὰ 
“ Αγδιαπδῇ ἴΠ6 Κίηρ" τ δ. χχῖν, 21) ᾿ἰνίηρ ἴῃ 
Ρέᾶςδ δηὰ Ὀγοϑρε ΤΥ ἴῃ (ῃ6 ἰαπά. 

ἐδ “»ιογ"}] ΑΡρΡΑγΘΉΕΥ [ῃ6 πιοσὲ ρονγς 
εγέμ! δηά ννυνἱάἀσθργοδαὰ οἱ 41} ἴπη6 (δπαδηϊ ἢ 
{τῖῦε5, ἀννεὶ Πρ ΠὨΙΘΠΥ ἴπ τὴ6 ἢ}}]-σουπίγγ οὗ 
)7υάκα, 5υδγεςῖ ἴο ἢνε κίπρϑ (}05}. χ. 9), δυξ 



[ΗςὉ 
“σκεαλ. 

ΟΕΝΈΕΘΡ15. ΣΧ. 

17 Απά τἢες Ηἰνῖζε, ἀπά τῆς Ατκίῖε, 
Δηα (ἢς6 διηϊϊα, 

18 Απά τῆε Ατνδάϊζα, δηά τῆς Ζε- 
τηλῦιῖς, δηά τῆε Ηδηιατηϊζε : δηὰ δἴογ- 
νναγὰ νγεγο τῆς Δ πΠ}}}165 οὗ τὴς (ὐδῃδδη- 
[65 βργεδα δῦγοδα. 

19 Απά τῇς Ῥογάεγ οὗ τε (ὐδπδδη- 
ἰῖε5. ννὰβ ἔτοῃλ ϑδιάοῃ, 45 ἴδοι! σοπιαϑῖ 
ἴο (σεγαγ, ὑπηῖο ᾿(4ΖΑ; 85 ἴποιι ροεβῖ, 

αἶθο βργελάϊμηρ ἴο {Π6 ΟἴΠΕΓ οἰάδθ οὔ Ϊογάμη, ἴο 
τε Νοσῖβ οὗ ἴῃ6. Αὐποῦ (Νυπῦ. χχίὶ. 13), 
ἔνθ ἴο (6 τήνε [αρθοκ {Ναπὶ. χχὶ. 24). 
ΘΙπιοΠ 5, ἕο] οννοά ὉΥῪ (ὐδβεηΐιϑ, ἴγᾶσος ἴῃ6 
πλπλὸ ἴο Δη οἷά ννογὰ Απιοσ οὐ ΕπΊοσ, εἰρυα- 
ἐ ὁ", γιοιαἰπ, ἴῃ6 Απιογιῖθ Ὀεπρ τπουη- 
1ΔΙΏΘΟΥΒ ΟΥ ΠΡ πάστβ. 

ἐῤὲ Οἰγφασ 6} οϑερῆὰβ (( Αηζ᾽ ᾿. 6) 
βᾶγ5 ΜῈ ἢᾶνθ ἴῃς Ὠληδ δηά ποίμίηρ εἶϑο οὗ 
[Π15 Ὁ ορίο, Εἰ βοῦ 5 ἀπά οἴμοτβ ἢᾶνὸ ᾿ἄθης- 
ποὰ τῆ ΜΠ ἰῃ6 Οεγρόβθεπες (Μ δι. υη]. 
28), ΠΟ ἸΙνθά ἴο ἰῃῆς Εαβξὶ οὗ τἴπ6 1,4Κὸ οὗ 
Οὐμποβαγοῖ, ὙΠΕῖδ 15 ἃ αἰβογοηςς οὗ τοδϊϊηρ 
'ἴ) δῖ Μαῖϊ.; δος δῖ55. μανίῃηρ Οογββθηρβ, 
Οἴποῖβ δάδγθηθο: Ὀυϊ (σοβοηϊῃβ ΠΙηΚ5, {πὲ 
(ὐογαϑᾷ 5 Ὀμῖ ἃ σογτυρίίοη Ὀγ ἴΠ6 οπχίβϑίοη οὗ 
5 ἴτομῃ Οἰγρᾶϑδ. 

17. δὲ Ηϊϊε] Α Ῥεορῖα νης ἴῃ τῃ6 
περ θουτγῃοοά οὗ Ηδεητηοη ἀπά 1 Ἔθδποη ( [058. 
χὶ. 3, ἀρ. νὶ. 3), ΠρΑΥ ϑι᾽σμοτη α]σὸ (Όσξεη. 
Χχχίν, 2), δηά Οίθθοη (051. ἴχ. ἵ, 7): - 
ἡἶλ15 ἱπίογργεῖθ [ἢ πᾶιὴθ ἴο 5:5} ῥασαπὶ, ἴῃ 6 
᾿Ἰῃ ΒΑ ἱϊδηῖβ Οὗ ν} Δ ρ68. 

ἐῤε “γἀ:16] [πηδοϊϊδηΐῖβ, δοσογάϊης ἴο 0- 
βρῆ 5, οὗ Ατοᾶ ἃ οἵγ οἵ Ῥμοθηῖςϊα, πθᾶσ [.104- 
Π15, 1.2. ΠῚ1165 ἴο {π6 ποιῖἢ οὗ Τ ροὶ. [{ νγᾶ5 
αἰτζογνναγαβ σα] δὰ Οοϑασγοα [,ἰδηἱ, ἃ ὩΔΠῚΘ 
Γουπά οὐ ςοἷπβ οὗ ἴἢ6 χεῖζξῃ οἵ Ν᾽ εβραϑίδῃ. 
ΑἸοχαηάου δονθιι5 ννᾶ5 Ὀοστὶ ΠΕ. ὅ1ᾶνν δηὰά 
Βυνοκμαγάξ ἀθϑοῦθα (Π6 τυΐηβ οὗ ἃ ἤπε οἰγ 
85 51}}} ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴπογο, δ] θὰ Το “γ{α. 

ἐῤὲ διπ19] δῖ ]ογοπιὸ (' Ουπϑῖ. ἴπΏ Οεηοβ,᾽ 
δὰ ἢ.].) ϑᾶγϑβ, ἴῃδϊ “"ΠΘΑΥΓ Αὐοᾶ ννᾶθ ΔῃοῖῃοΓ 
οἰἵγ οδ θά δ1η1|, ψΒςἢ, πουρῃ τυϊηθά, 51}}} 
ΤΓεϊδϊ θὰ [15 δηςσϊθηϊ πᾶπηθ." ΜΓ 8615 (᾿ 5Ρις}}.᾽ 
Ρι. 11. Ρ. 29) υοῖο5 Βτγοιάθηδαςῖ (" Π{|ποῖ.᾽ Ρ. 
47) 85 τηθηιοηΐηρ ἃ ΟἿΥ οὗ [86 πδηὶο οὗ δγπ 
ἴῃ (6 δᾶπὴ6 ποὶρῃθουτσῃοοά ἴῃ τῃ6 δέδοητῃ 
σΘΏΓΟΓΥ. 

18. 2δὲ “ν»υσάμε] [πρδΡϊΔπηῖ ργοῦ  ὈΪῪ 
ΟΥ̓ οἰγ οὗ Ατδάιι8, οἡ δῃ ἰϑίδιιὰ οὗἩ [Π6 54Π|6 
Πδῖηθ, δῦουΐ ἴἤγθθ πλ1]65 ἔγοτῃ [δ6 Ῥῃασηϊςίδη 
«οαϑῖ. ΤῈ ΠΧΧ.- τεπάεσ ἤορο ἀπά οἰϑεννῆεγε 
16 Ατδάϊϊθ, δπὰ ἐμ νο ((Απὸ 1. 6) 58 γ5 
ἢς Ατδάϊο ᾿πῃδὈϊοά [6 ᾿Ιϑἰδπὰ οὗ Ατδάιυ5.᾽" 
Οὐβοιυ5 ἀοτνεβ [Πἢ6 Π4ΠῚ6 ἔγοση ἃ γοοῖ, 5ἰβηϊ- 
ἔγϊηρ “ἴο νναηάογ," δηὰ χιοῖεϑ δῖγαῦθο ὑύι 
2.) ὃ 13) 85 βαγίηρ {παὶ [86 ΟΕ νγᾶ5 Ὀυ τ ὈΥῪ 
ἔυριτνο5 ἔγομι διάοη. 

“δὲ Ζονιαν] ὝΒετε 15 1 ΕΠ1Ὸ οοτίδ! ΠΥ ἃ5 

[ν. 17--- 21. 

πηΐο δοάοπμ, αηά (σοπιογγδῃ, δπά Αἀ- 
τλῆ, αημὰ Ζεδοίπ), ἐνοῃ απο 1,45Π8. 

20 ἼΠεβε ἄγ ἴῃς 8οη8 οὗ Ηδλπι, 
δίτεῦ τΠ6]γ [Δ Π11}168. ἴτε τΠ εἸΓ τοηρι65. 
ἴῃ {ΠΕῚΓ σοιηῖγι65, σηπά ἰῃ ἘΠΕΙΓ Πδί ΟΠ. 

21 ' []ηἴο δῇῆεηι αἷβο, (πε ἔδῖΠεσ 
οὗ 11] τὴς σμ]άγεη οὐ Εἶδε, τῆς ᾿τγο- 
{πεν οὐ Ϊαρβεῖθ τὲ εἰάδθσ, ὄνεὴ ἴο 
ἢϊπὶ ψνεγα εὐ ίάγεπ Ὀοτη. 

ἴο [6 δαδιίδίοη οὗ (δἰ τάσθ. ὍΠδ δηςίθηξ 
ἱηϊετργεΐοσξ, Τάγρε., Κϑῆὶ, 8444... δπὰ ργοῦδ- 
ΟῚ [ογοπηθ, ρῖνε Επιεσα; Μιςῇδο]5, ἰδὰ ὈῪ 
Βυςδαγ 5 σοη͵δοΐυγο δηὰ ΤΟ] ονγοα Ὀγ Ἀοσεηπι., 
Οόϑοη., Κηοῦεὶ, ϑυρξοϑὶθ ϑαμιγγα, ἃ ΟΥ̓ οὗ 
ῬΗωηιϊςί οὐ ἴῃ6 9.4 οοδϑίΐ, πραῦ ἴΠ6 ΥἹΝΟΓ 
ΕἸοατμ σα 5, ἴη6 τυ ΐη5 οἵ ΠΟ ἢ ἃγα 511}} σδ θὰ 
ΘΑΠΊΓΑ, 

δὲ Ἡω»παιῥὶίε] Ἡδυλλῖῃ ννὰ5 8ῃ ἱηροτῖ- 
δἃηΐ οἸἵγ, οφ] θὰ ΟΥ̓ Απιοβ (νὶ. 2) “Οτεαῖ 
Ηδδίῃ,7 [86 Τἢϊοῖ σΥ οἵ ὕρρεν ϑγγῖα οἡ 186 
Οτοηῖεα δ (ῃς ἔοοίϊ οὗ ἰῦδηυ5 (Τ πάρ. 1}. 1; 
76γ. ΧΙ χ. 22: ΖΕςΉ. ᾿χ. 2), [86 πιεῖσγορο! !β οὗ 
ἃ τορίοη Το] ]ο [Π6 ““Ἰαπά οὗ Ηδηιλῖῃ" (2 
Κ, χχι. 22). [ἴ ννᾶβ σδ] θὰ Εριρῃδηοῖα Ὁγ 
[πὸ Μαοθάοηϊδηβ (05. “ΑἸηἴ.᾽ 1. 6). [1 511} 
ΒοννονοΥ ἰη [Π6 Εδϑὶ γεϊδϊηϑ [6 πᾶπὶς οὗ Ηδ- 
ΤαΔἢ, δπὰ ᾿45 δε νυἱϑιίθα δηά ἀεϑοῦ θα Ὀγ 
Βυγοκμαγάξ ἀπά οἴμοσ τηοάδγῃ ἰγάνε]]θ 5. 

απ αὐεγαυαγ αὐόγε ἐῤὲ αν ὁ ἐδὲ 
Οαπααρῖες φῤγεαάδ αὐγὸ ΤΠ ἢγβῖ ρίδος οὗ 
Βανι Δίίοη οἵ [86 (ὐδηδδηιῖθβ ννὰβ Ῥσγοῦδ]Υ οἡ 
πὸ Μοαϊϊογταηθδη, 'ἰῃ Ῥῃα ποῖα, ἴῃ ἴμ6 ποῖρἢ- 
Ὀουγμοοάὰ οὗ Τγτε δπὰ διάοη; Ὀὰῖϊ Ὀγ ἀορτεας 
ΠΟΥ ϑργεδὰ δργοδά βσγουρῃ [ἢ6 ψΒοὶς οὗ 
Ῥαϊδϑίίηθ, ἔγοπιὶ Τγσγα δηὰ διάοῃ οἡ ἴῃ6 Νογίῃ 
ἴο Οεγὰγ δπὰ 828 δῃά Ἔνθ ἴο 1,458. 

19θ. Ζα-ῥ41 Τῆς Ταγριιπὶ οὗ [Θγιυβαίεση 
δηὰ Ϊεγουὴθ (: ἐλαπ: δὰ Οεπθ5.)) ᾿Θ ΠΥ 
[588 νυ (δ! ττῆοῦ, Ὡς ἢ ΡΥ (Ν. Η. 
ν. ς. 6) ἀηά Ϊοβορδιι5 (' Β. .᾽1.. 22) 5ρεακ οἵ 
85 ἕδιλουϑ ἔοσ 15 νψάσττη ϑργίηρβ. [ἰ νν5 βἰῖιι- 
αἰϊθά οἡ {πὸ Εαδὶ οὗ {πὸ ρὰ 8δ6ᾶ. 

21. δϑῤοηι αἷδσο, τῤὸ Καΐδογ Ὁ αἰ! ἐδὲ εϑι,- 
ἄγοη Ὁ Εδεγ] ΑΔ Ηδῃηι 15 συ ΟΊ} ΤΑ] δὰ 186 
ξαῖΠοΥ οὗ σαπάδη, 50 ργοῦδΪυ 5 Πμοτὰ 15 ἀσϑὶρ- 
μαίθὰ 45 {π6 ἔδίμεσ οὗ Ερεσ. ὙΤηῈ Ηθρῦτεν5 
δηὰ [ῃ6 (ὐαπδδηϊο5 νγοτγα Ὀγουρηϊ ἰηΐο σοη- 
βδίδηϊ σοηῇιςοῖΐ δηὰ Ἐχοπρ]ῆοα τγοϑρεςξνεῖὶν [86 
Πδαγαςσίουβ οὗ ἴῃς Ηδγηΐοβ απὰ ἴπε ϑῃοπγίῖοϑ, 
{ΠΕῚΓ σμᾶγαςῖογβ δηα {ΠεΕτ ἀθϑ. 1165. 

δὲ ὀγοΐδογ 9.Χ) ψαῤῥοὶδ ἐῤδεὲ εἰάδογ] ὙΤπὼθ 
5 ἃ στεδῖ διδιρυ ἴθ ἴδ οτρίηδὶ οὗ ἴμθϑς 
νγογάβ. Το ΧΧ΄., ϑγπηπι., Τάγρ. οὗ ΟηκΚο- 
Ιο5 τοι θυ 85 ἴῃ. 16 Ἐπρ]5ὴ ἴεχῖ; 980 Ἀ δϑῆϊὶ, 
ΑὈδηθΖγα, [ἰΠογ, ΟἸετς., [. Ὁ. Μιςοεβδεὶ., 
Βλαῖμο, ἕο. Βαυῖ ἴΠ6 ὅγγίας, ΑσδΌ., Ν αἱρ. γεη- 
ἄδγ “ἴῃς εἰάεγ Ὀγοῖμοῦ οὗ [ρμεῖῃ," ἴῃ ΒΘ ἢ 
ΤΠΟΥ ἅτ ἔο]]οννοά ΌΥ Ἐοβοηση., (ὐοϑδθηϊιϑ, 
Κποῦεὶ, Πε 25. ἢ δηά τηοϑῖ τπηοάοττ οο- 



Υ. 22---25. 

εἰῦπα 22 ΤῊΟ ΟΠ] ἄγε οὗ ὅμεηι; ἘΠ4Π|, 
"ἘΦ ̓ κ ἅ2πά Αββῆυτ, αηὰ ᾿Αυρμαχαδα, ἀπά 1,υἀ, 
βαλεῖ χη ΑΓΆΠῚ. 

22 Αηά δε σΠ]άγθη οὔ Ασγαπὶ; ὍὉΖ, 
πη ἢ], ἀπά (σεῖδεσ, δπά Μδϑἢῃ. 

πιοπίδίογβ, ὙΠῸ Ξ4Υὺ., ἴδδί 1 “1ἢ6 Ὀτοίμεσ οὗ 
ἀμήν: τε ΕἸάοΣ " μαά Ὀεθη πιεδηΐ, {πὸ Ηδς- 
τοῖν ἰϊοπὶ του] δανα στεαυϊγεὰ [ἢ6 δά πο 

οἵ ““οη".--ο1ῃ6 οἰάοτ ϑοὴ οὗ Νοδῆῃ." ὉΠ 
Δρροᾶτα ἴὸ Ὀ6 ἴΓ6: ΤΟΥ ΟΥοΥ, 5Π 6 5 Ρ6η6- 
ΤΑΠΥ πιρηποηοά ἄγϑῖ, δηὰ ἰ5 ρογῇδρϑ ριιΐ ἰδϑὶ 
ὑετο, θθοδιιθε [Π6 νυτῖϊοσ ργοσθεάς δἰπιοϑῖ 1{Π- 
οὐδ ἰπἰεττυρίίοη ἔγοπι [15 ροῖϊηῖ ψ ἢ τῆς 
᾿υϑῖοιγ οὗ [πὸ ἀδϑοεπάδηϊβ οὗ ὅϑῆεση. ἴῃ Οξεη. 
ἴχ, 24, Ηλτη Δρρθᾶγβ ἴο δε οδ δά {πῸ γουηροϑὶ 
80 οἱ ΝΟΔΕ: Ῥε 566 ῃοῖο οἡ ἴπδῖ γοῦθθ. Οἡ 
186 ψβο]ο, [6 σοπηπιοη ογάου οὗ δηυπιοσδίοη 
ἰδ ὑγοῦ Δ} [86 ογάεσ οὗ ἀρε. 

22. Τῆς εὐ άγεπ 9 δδε»1] ὙῊε 5 Πετηϊτεβ 
ἀπεῖς ΟΠ οΗ͂γ ἰπ Ν ἐβίοσῃ Αϑι4, δουῖῃ οὗ ἴῃς 
Αφϑδις [ἀρῃοῖ 165. 

Εἰαα)] ΕἸγπιδῖσ, ἃ τερίοη δά)οϊπίπρ 5ι:- 
ὅ1πη πὰ Μοάϊα, οδ᾽] δὰ ὉΥ ἴπ6 Αταῦβ Οδυ- 
χιδλη, Δηἰεὶ (ν11]. 2) ρίδοθθ δῃυβηδη (ἰ. ἐ. 
5.54) π΄ ΕἾΔπι, Ὁν ΙΓ ἢ ἱπηπγοα ΔΕ] Υ σοπηθοῖβ 
Εἰλτὴ ἢ δυπῖδηδ. 
Δπέωγ] ΜΥπουϊ ἀουδὲ ἴῃς δησοβίοσ οἷ 

ἴδς Ατγῆδηβ, Αἵ ἤγβίὶ, ρεγῃαᾶρβ, ἴῃς πᾶπὶε 
ΑΦΔῸΓ ΟΥ ΑΞΞΥΤΙΑ νγὰ5 γοδί τοῖο ἴο {ΠῸ Τὸ- 
ἔοη τουπὰ δθουϊ Νίπενει, Κποννῃ ἴο ἴδ 
Οτοεῖβ ἃ5 Αὐἀϊδδεθθ. Αβεγινασάϑ 1 βργεδά, 
ἘΡΡΟΟΙΔΙΪΥ τὸ τη6 Νοτίμοννοσῖ, ἀπὰς οτηγαςσθα 
ἴδε ϑγτίδπς. ὙΠ ἔουπάδιοη οὗὨ 15 ὑτποῖραὶ 
ἐτεαΐηεϑθα ἰ5 δοουίρεὰ ἴο (ἢ6 ΒΑΟΥ]οΠπίδπ5 1 
τι 11. ΤῊΣ ηάς ἢ (Π6 ἰγδάϊτίοη ἴῃ 
Ηετοάοτυ (1. 7), νΜ Εἰσῃ δἰ Πθυζοθ ἴπ6 ἔθυη- 
ἀχῦου οἵ ΝΙπονοὴ ἴο Νίπυβ, [Π6 βοὴ οὗ Βεῖιι5, 
ἵνα Ἰθυπάογ οὗ ΒΑΌΥ]οη. 

Αγρδαχαά) Βοοδαζῖ σοπ)θοϊυγοα παῖ [6 
ἐΔηΣ Αὐταρδοδιῖοϑ, ἃ ῥσγονίηος ἴῃ Νογΐμοτη 
ΑΦγτδ, δογάοτίπρ οὐ Αττηδηΐδ, ννᾶ5 ἀογινεά 
ἴτοπὶ Ατρῃαχδά , δηά 85 [ἢ]5 ννᾶ8 ἴΠῈ σου πη ΓΥ 
οἵ ἴῃς (πδίάθος, ἴξ 845 Ὀθθη {πουρμὶ παῖ ἴῃ 
(δε ἴἢτοε ἰλϑὶ σοηϑοηδπηῖβ οὗ ἴῃ6 πᾶπὶὸ Αὖ- 
Ρδλχδά, τἱζ. ςἢ-5:-ἃ, τὲ σοηίΐδιηθα [ἢ ο6- 
τῃοηΐς οὗ ἴῶδ πατῖς Ομδϑάϊπι (1. 6. Ομ] 85). 
Ἰοθερῆυβ φογίδίη!Υ 1615 ὰ5. {π4ῖ “ Ατρῃμαχδὰ 
βξᾶγε ἴδε πάπα Ατρῃδχδάσδηβ ἴο ἴῃοβθ δῆεσ- 
Ῥλγὰ5 ΟὩ]εὰ ΟΠδιἀσδη5᾽" (΄ Απι. 1. 6). 

ταὶ οϑορῆυ8 5ᾶγ5 (6 1, γαϊδλη5 (' Απί.᾽ 
Ι, 6). τὰ [ο] ον Ὃν Ευϑοῦ., ΠΣ δηὰ 

Βοοδιατῖ, δῃά πιοσὲ πηοάεττιθ.Ό. ὙΠ6 Γὰ- 
ϑπιθίλησε οὗ {ποῖγ Δ ΠποῚ5 δηά οὗ [ΠΟΙΣ ΠΟΤῈ 
δηκδηΐ Ὠλιηθα ὁ ἴδε ϑειης ΘΟΠβΙΤη5 [ἢ]}5 
τράπίοη. [{ 5 Ρσόῦδοϊο, τ[μδὶ {πεῖς ἢγϑῖ Βοπη8 
ἘἨ25 ποῖ ὥγ ἴτοπὶ Αττηεηῖϊᾶ, ἡ ἤθηςα ΠΟΥ πὶ - 
ξταϊεά Ἰπῖο Αϑία Μίῃοσ. 

Αγαρ] ὙΒΕῈ ςουπίγυ ολ] θὰ Αταπὶ ἰη δοτὶ 
ἴωγο νγχὰβ ἴ86 δΙσηϊδηὰ τορίοη ἱγίης ἴο [πα 
πο ελοὶ οὗ τς ΗΟΙΥ [,24πἀ4, εχίεπάϊης 

ΔΘΕΝΈΕΘΙ15. Χ, 

24 Απά Ατγρμαχδά ὃδεσαὶ ᾿ϑδἰ δῇ; ' Ἠεὺ, 
δηὰ δαίδῃ θεραῖ Εθεγ. 

2ς “Απά υηῖο ΒΕΓ ἡψεγε θογη ἴνγο 4 1 Οβγοι, 
τ, 

80η8: [6 πᾶπΊ6 οὗ οπς τας Ρεϊερ; 
ἔογ 'ἰπ ἢἶ8 ἀδγβ νγᾶ8 1ῃ6 εαγῖῃ αἰν:4- 

ἔτοιῃ ἴῃ Ϊογάδη δηά ἴῃε 8568 οὗ Οὐδ] 1|δ6 ἴο {86 
Ευρηγαΐῖοβ. Τῇ πᾶτλθ ΑΥὐδπὶ 85 Ὀδδῃ 5.0" 
Ροβθὰά ἴο πλδεδῃ ῥίσθ (ΠῸΠπι “γαρι τε γπι, ἴο ΙΣ: 
Ἀ15}). [πὶ Οὐεποβϑῖβ νγὰ τεδὰ οὗ Ασδπι- ΝΑ8δ- 
ΓΑΙΠῚ, ἐ.ς. Ασὐάτη Ὀεΐννθθη ἴπ6 ἴννο τίνοιβ - Μ6- 
βϑοροϊδηγα, ὑγἢς ἢ, ΟΥ ρατί οἵ ψΠΙοῆ, 15 8150 
οδ θὰ Ῥαδάδη- σάτα; δηὰ [,ΌῦΔη ννδο ἀνγοῖῖ 
ἴπεγε 15. οδ θά ἴπῸὸ Αγάπιθδῃ (Όδη. χχυ. 20, 
ὅζς.). Ηοπῖοῦ (11. 11... γχ82);}; Ηεοοοά (ΤᾺ. 
κεν Ριπάδτ (' Ετ.ἢ ν. 3), ὅζςε. σρϑᾶκ οὔ ἢς δγ-5 
ΤΊΔΠ5 85 ΑὙΙΠΊ]. 

48. ὕχ] Ἐτοπὶ πὶ πο ἀοιιδὲ ννὰβ πδιηδά 
ἐς ἰαηὰ οὗ ὕ 2," ἴῃ ψ Ὡς ἢ [οὉ ᾿ἰνοὰ, (οὉ 
1.1.) [1{|5 ἴπετὲ τεπάοσεά Ὀγ ἴῃς ΧΧ, Αυ- 
5115. ΡιοΙοπΥ (Ν. 19) πιεπίοπβ ἴθ 2 5115 
85 ᾿ΠΔὈϊ Πρ ἴπ6 Ὠογίμετη ρατὶ οἵ Ασγαδ ἢ 6- 
Βοτίδ, ΠΟΥ ἴο Βαῦγίοη ἀπὰ ἴη6 ΕἸρἢγαῖοϑ, 
ὙΠΙΟἢ Βοοματγί, (σθϑεη!5, ἀπά οἴμεσβ, ἀπ 
νὴ ἴῃς ᾿ηπμαριδηῖβ οὗ 7 οΥὐΥὁἩἨ Αἰι5ϊῖ15, ΤὨΣ 
ὭδΔΙΔΘ ἴ[2 ΟσσΌ 5 4150 διηοηρ ἴπ6 ἀοϑορηάδηϊθ 
οἵ ΑὈγαῆδπὶ (Οεη. χχίϊ. 21), δηά ἀρδίη (Οσεη. 
ΧΧΧΥΊ. 8) διιοηρ ἴΠ6 ἀοϑβοσπάδηϊβ οὗ ϑ8ε1γ [ἢ6 
Ηιϊνῖῖθ: δπάὰ ἰτ δᾶ5 Ὀδθὴ σοπ͵]οοϊυγοά, νὰ 
ΙΏΟΥΕ ΟΥ̓Ϊ655 ρΓΟΌΔΟΌΪΙΥ, πδὲ τηεθ6 ἀϊβεγεπῖ 
ϑολτς ἔΓΔ 1165 ΤΏΔΥ πᾶνο σοδἰοβοθά. 

ΗμΠ ]οϑερῆι5 ῥἴδοθβ ἢ Ασπηεηΐα, δοςογάς- 
ἴῃς ἴο Βοςμαγί, τῃδῖ ραγὲ ςδ θὰ (μοϊοδοΐθπα 
Ὀγ ἴῃς Οτεοῖϑ, 45 τπουρξῇ ᾿ἴ ἡγεσὸ Βεῖμ- ΟΒ], 
1ῃ6 Βοπὶιὲ οὗ Ημ]. Μιοἢδε}15, [Ὁ] ονγθὰ ὈΥ 
Κπορεὶ, ϑιισρεϑῖβ ἰῃδῖ [86Ὲ πάπα (δ εσυτα 
ΤΩΔΥ ἢᾶνε σοχθ ἔγοιῃ Ηπ] ογ ἢ]. Ἀοβοη- 
ΤῊ Ποὺ Πᾶ5 συρροσιθὰ {πὸ Ατά οἱ Ἡβδι θα, ἃ 
ἀϊδίγιοῖ ποᾶσ ἴπΠ6 ϑουγοθβ οὗ ἴῃς ]οτάδη.. 

σε δοσ] Νὸο ργοῦδθ]θ ϑῖθ [85 Ὀθθὴ ἢχρὰ 
Οὐ ἴον ἴῃς ἀφοοοπάδηϊς οὗ σίου, 

)Μα.δ]Ὶ Τ7΄οβθρῆιϑ (( Απί᾿ 1. 6) 5ᾶγϑ8, “" Μ3ἢ 
ἔουπάοα [6 Μοβαησσδηῃβ,᾽" 2.6. ἴῃ6 ᾿ἸηΠδὈϊϊδηῖβ 
οὗ Μεβθῃθ, πϑὰγ Βδϑϑοσα, ῃοτο ἴη6 ΤΊΡτΙ5 δηὰ 
ἘΛρΡ γος [4}}] ἰηῖο ἴῃς Ῥεγβίδῃη συ. ΤΠ 
ορίηἰοη οὗ Βοςβαγὶ 15 δάἀορίοα ὈῪ Οεϑεπὶι5, 
ΨΜΊ πο, Καοθοὶ, δηὰ οἴδποτβ, [δῖ τς ἀεοοθηά- 
δηῖβ οὗ Μαξβῇ ννεγα ἴῃ6 ᾿ηῃδθιδληῖβ οὗ Μοῃϑβ 
Μαβίυι, ἃ τάηξε οἵ ἢ1}|5 ἴο [δ Νογίἢ οὗ Με- 
βοροίδχηϊδ. 

24. “γρδαχαάὰ δεορα! ϑαίαδ; ἀπά δαΐαϑ 
δεσαὶ Εδεγ ὙΠ6 παπὶο δαί ἀρρΘΆΓ5 ἴο 51 ΣΕΥ͂ 
σεπάίας ζογιῤ, ἐχίεποίοπ, ἃ5 Εδεγ, τὴ 6 πδπηα οὗ 
Ὧ15 50}, 5:6 11Π65 δασοίησ οὐεέγ. Μδηγ οὗ ἴῃς 
ὨΔΙΏ65 ἴῃ [656 ΡΟΠΘΔΙΟΡΊΟ5 ἀΙῈ 5 ρηϊβοδηΐῖ, δηά 
ὝΕΙΕ ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ ίνθη ἴο {πεὶγ Ὀδάγευβ ἰδῖθ ἴῃ 
1π,| ΟΥ δυθῇ βίου ΔΙΥ, δῇον {πεὶγ ἀοδίῃβ. 
ϑδαϊδὴ δηὰ ΕΡΟΥ ϑθὸπὶ ἴο ροϊηξ ἴο [815 ἕδςῖ, 
τὲ {πὸ ἀοδδοοπάδηϊβ οὗ Αὐρμαχδὰ ψεγε ΠΟΥ 
Ὀερίπηΐϊπρ ἴο βργεδά ἔογίἢ ἔγομι ἔπε ἔγϑί Ἴσσϑ!δ 
οὗ [86 ϑοπιείς σᾶοθ, πὰ ἴο Ἵγοβϑθ οὐεῦ [86 
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᾿ ΘΕΝΈΕΒΊ5. 

εἀ; λη4 ἢΐβ Ὀγοιμεγβ παπια τας 7οΚ- 
ἴδῃ. : 

26 Απά Ϊοκίαῃ ὕθεραῖ ΑἸπιοάδά, 
πὰ δηῃεϊερῆ, δαπὰ Ηδζαγιηᾶν εῖῆ, δπά 
7 6γαμ, 

τοδὶ τίνει οἡ {Πεὶσ ΑΥ ἴο Μεθοροίδῃια, 
δηά ἴδδηςε ἴο (δηδδῃ. 

46. Ῥείοσ; 2 γ π᾿ δὶς ὅγε «αυα΄Ψ ἐδὲ εαγὶ ὃ 
τῶ [1 1ῖ5 ῬΘΠΟΓΑΙΥ συρροβοα ἔτοπὶ [Π|5, 
(παῖ Ῥεΐορ ᾿ἱνεὰ σοπιοτηρογδηθοιϑ νυ} (ἢς 
ἀϊδρειξίοη οἵ βαῦρεὶ. [τ 15, Ββοννενοῦ, αυἱϊῖα 
Ῥοβϑιϊθ, (ἢδι τῃ6 γεέθγεηος ἰβ ἴο ἃ ΠΟΥῸ ρᾶγ- 
[14] ἀϊν᾽ϑίοηῃ οὗ τορίοπϑ δηά βεραγαδίίοῃ οὗὨ γᾶςδϑ. 
ΤΠ6 φβοηοδίΟΡῪ ἰ8 ΠΟΥ 5ΡρθοΙΔ ΠΥ σοποοτπθα 
ψ ἢ [ἢ ἀσοϑοοηάδηϊβ οὗ 5ῆσηι δηά ἴῇς δηςο5- 
ΓΓΥ ΟΥ̓́ΓΠ6 Ργοχηϊδοα τὰςς, ννΉ ΓΟ ἢ 15 ἤεγα γασοά 
ἄοννῃῃ ἴο Ῥεῖος ἴο Ὀ6 σοπεπιοα ἔα ΠΟΥ ἰπ ςοἢ. 
χὶ. 18 5ΩὩΩ4ώ.0 ΤΕ ἴννο τάσθβ, νη ἢ ϑργᾶπξ 
ἔγοπι ΕΡοσ, δοοὴ βϑοραγαῖθα ὑὙθγῪ ΜΊΔΟΥ ἔγοπὴ 
ΘΆςἢ οἴϊιοτ, (ἢ6 οὔθ, ΕἾΘ δπὰ [5 ἐἌΠΊΪ, 
Βργεδάϊηρ ποῖ ἢ -ὐνοσειναγα ἴονναγάβ Μεβορο- 
ἰάτηΐα δηὰ ϑγτία, ἴπε οἴποσ, ἴῃς ]οκίδηϊαεϑ, 
δου να ἰηῖϊο Αταρῖα. Α5 ἴῃ βδογοὰ ἢδγ- 
ταῖϊνα ἰῇ ΥΥ. 11) 32) 5Ρ6ΔΚ5 ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ οὗ ἴῃ 6 
ξοποσγαὶ σργοδάϊης ἔοστῃ οὗ ἴΠ6 ϑοη5 οἵ Νοδῇ, 
πὰ ἴῃ οἷ. χὶ. 1--- τοϊαϊθβ ἴῃς σοηξιδίοη Οὗ 
ἘΠΟΙ͂Γ ἰλπρσυᾶροβ, ἰἴ 5 ΥΘΤῪ ῬγΟΌΔΟΪς [παῖ ἴῃ 
(Π15 νοῦβ ἴῃς ἀἰϊνιδίοη οὗἩἨ 1Π6 ἰαπαὰὰ σοποοΓ5 
ΟἾΪΥ ἴῃ ϑοραγαϊίοη οἵ ἴῃς δΠϑιη 65. 

ολία"} ὙΠΕΙΘ 5 ἃ βΈΠΟΓΑΙ σοπϑοηΐ ἴῃ ἴ8- 
του Γ οὗ 1Π6 οσοἰοπιχαϊίοη οὗ ϑουΐπθγη Αταῦιδ 
Όγ της ἀεϑοσηκδιῖϑ οὗ [οκίδῃ, νυν [ἢ 6 ΠΔΠΊ65 
οὗ ψΠοπὶ σοττοβροηᾷ δενοσγαὶ οὗ ἴῃς ἀἰϊδισιοῖβ 
Δηά οἷἴ165 οὗ [δὶ σουηῖτγ. ὙΤῊΘ Ατδῦὺβ ἰἀθη- 
(Υ ]οκίδπ ἢ Κείιῖδη, νῆο ννὰ5 ἴπ6 ἴγὰ- 
ἀϊθομπαὶ! δηςθβδίουῦ οὗ ἴῃς Βθηὶ Καμίδπ, ᾿πῃ8- 
υϊΔηῖ5 οὗ Υεπλοπ οὐ Ασϑῦϊᾳ Εοὶχ. [ἢ Ατὰ- 
ρα ἴπ6 Τοκίδηιἀθϑ, πὸ ἀοιδῖ, ἔοι πα ϑοπὶθ 
ῬΘΟΡΪ65 βοῖε]θὰ {Πόσο δἰγεδαυ, ν᾽. [6 (υϑῃϊς6 
ἀοβοοπάδηϊβ οὗ Ηδπὶ (νεσ. 7), ἀηὰ ἴῃ6 1 άϊῖα 
ἀοσβοοπάδηϊβ οἱ 58ι6πὶ (νῈσ. 22). Τῆς Αταθὶς 
ΔΙ ΠΟΥ ἃγῸ 5] θη σΟΠΟΟΙΠΙ ΠΡ ΔΠΥ (ΟἸ5Π1165, 
δυῖ ἀόοτνο (Π6 ἀποϊρηϊ Αὐδῦϊς τάσεϑ ἔτοσῃ ἴῃς 
Καμίδηϊαοβ (ἡ. 4. τὴ [οΚίδπι 65). 

26. “ἰρνιοήαἢ ΤῊ Ὠᾶπιεβ Μοάδαά δηά 
Μογαὰ (γ Ὀείπρ οἴδθη ἃ Ἴσοττιρίίοη οὗ 4 ὉΥ ἃ 
ΟἸΟΣΊΓ ΑΙ ΟΥΤΟΥ) ΟσσαΓ ΓΕ ΙΘΠΕΥ ἴῃ ΑΥάδὶς ρε- 
ποδορίεβ. ἼΠ6 50]}140]6 .4] 15 ργΟΌΔΟΪΥ [ἢ 6 
εἰεβηιῖο ἀσίὶςὶο. 

δῤείορ δὴ [48 ὕθεη Ἴοπιρασοὰ ὃὉγῪ Βοιςβμασὶ 
ἢ τὰ δδίορεπὶ οὗ Ῥιοϊομιυ (Ν1. 7), ἴη- 
ΒΑδτηρ ἴῃς ἰηϊοτῖοῦ οὗ Ατδῦϊα, ἀπά 15 ἰάθη- 
δορὰ νι ἢ 4 {δε οὗὨἩ δ Δ ρὴ οὐ 56! ΡῈ} ἴῃ Υ6- 
ἤθη. Τῃθ Αὐδῦϊς νυτῖεῦθ βροᾶῖκ οὗ ἃ ἰδῦϑδ 
τορίοῃ Ἵδ] θὰ 5416, βουϊῃ-ννοϑὶ οὗ δ4ηδδ. 

Ηαταν»ιαυεί δὴ ̓ ΓΏΘ ΠαπῈ Ἄρτθο5 ἴῃ ΘΥΟΤῪ 
Ἰοεέῖογ ἢ Ηδάτγασηδιϊζ, ἴῃ6 πᾶπὶα οὗ ἃ ὑτο- 
νίησα οὐ ἴπ6 ϑοιίποτγη οοδϑὶ οὗ Ατδθὶα, ἴδ- 
ΤηΟῖ5. ἔοσ [5 ΓΕ] ΠΥ ἴῃ τλγττῇ πὰ ἔγληΚΙη- 
(οπ56, δηά ἔοσ [Π6 ὉΠῃ ΘΑ] ἢ η655 οὗἁ 115 οἰ τδῖθ. 
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27 Αμά Ηλάοταπι, αἱ ὕ0Ζα], ἀπά 
Ὠικίαῃ, 

28 Απά Οβα], δαπά Αδίπιδεὶ, δπά 
δῆ 6βθα, 

29 Απά Ορῆϊγ, δά ΗἩδν δῆ, δπά 

[ν. 26---20. 

γποο. ἘΒοοσϊιαῖῖ ἢ45 ϑιιρροβίοα {πῸ ΔΘ πι1ῇῆς- 
(ἰοη οὗ 8 ἀεδοοπάδηῖϊβ ἢ (6 ΑἸΠαὶ 
Αγραίδδυςῃ. ο. 49; ϑδΐγαδο, ΧΥῚ. Ρ. 277) -- ἴῃς 
εηἱ ΗΠΑὶ (“1ῃς 8οὸη5 οὗ {86 ποὺν τῃουη ), 

ν 8ο ἀνεὶς δουῖῃ οὗ Ομαννίδη. 

27. Ηαχάογα»"] ὙΠοῖῈ μᾶ5 Ὀδθη ΠΩ 58- 
τισίδοϊοσυ ᾿ΔἀδητιποαϊΐἼοη οὗ [6 ἀεδοεπάληϊβ 
οἵ Ηδάοσγαπη νἱἱῇ ΔΩ Κπουνῃ σάςθ, (πουρὴ 
Βοςοβασί σοπηραγοά ἴῃς Αἀγαχηϊζα οὗὁἨἉἁ ἉΡιοΟΪοταν 
(νι. 2) δηά {πῸὸ Αἰγαπηῖρ οὗ ΡΙΩγ (ΥΊ. 28) 
ἰπ [ῃ6 δου οἵ Ασδδίδ. 

ὕκαΠῆ ΤΪ5 πᾶπὶὸ 15 ἰἀοπ  βοά νυν Αν-- 
ΖΔΑΪ, ἴῃ6 δηοϊεηξ πᾶπὶθ οὗ ϑδ4πᾶ, ἴῃς σαρίϊλ] 
οἸγ οὗ Υεηθη. 

ἰχία 2] ἴῃ ϑγτίδς οἰρηῖβοβ βαῤνι; ὙΠ θησθ 
Βοσμαῖῖ δπά Οὐεβθηϊιθ Ιἀθηςβεὰ [Π6 ἀοϑοθηά- 
δηῖ5 οἵ ὨΙκΚΙα ἢ ΜΠ [Π6 ΜΙηαι, ἃ ρόορὶς 
οὗ Υοπιθη, ννῆο ἱπηδυϊδὰ ἃ ρδἰπ)-  ΤΟΝΊΠΕ 
σου πσΥ. Μ|ΊΟΝΔ6|15 σοπ͵θοϊιγοὰ ἃ ρεορὶς σὺπ- 
τἰσιιουβ ἴο {π6 ΤΊΙρτῖβ, [ἢ πᾶπὶὸ οὗ ̓ νηϊςἢ τνοῦ 
ἴη ϑγγίας δηὰ Ασδῦὶς ννα5 Ὠ1κ]αῖ. 

48. Οδαΐ͵ απόὦ “ἄδί»παεΠ ὍΪΥ νΟΥῪ υἢ- 
ςογίδιη ςοπ͵θοΐυτεβ ἢᾶνθ ΙΔ 6 ἃ5 ἴο 
[Π656 ΠΑΠΊΕΒ. 

δῤεόα] Νῆε τοδά τοῦ οἵ 586ῦα, ἃ σομῃ- 
ΕΥ̓ ἴῃ Αγδθϊα εχ, δρουηάϊηρ ἴῃ ρο]ά, ρτγὸ- 
οἴου 5ἴοῃοϑ, ἔγαηκίησθηβο, δηὰ ἴδπλοι5 ἰοῦ 
ἰϊ5 τρουοῃδηάϊθα (α Κ. χ. το; Ϊοῦ νὶ. το: 5. 
ἰχχὶϊ. το, 1ς; [5. ἰχ. 6: ἴδόγ. νἱ. το; ἔζδεκ. 
Χχνυὶ!. δὶ [06] 111. 8). ΤΠΘ Αταῦὶς δα Οτεεκ 
δοσουηίβ οὗ ἴῃε ϑαῦιδηβ, ἃ ρεϑορὶθ, νυ Ποθβ 
ΠΑΡ 4] ννᾶ5 ϑδῦβ οὔ Μαγίιδθα, ἴῆγεθ ΟΥ̓ ζΟυΓ 
ἀλγϑ᾽ ἸουγΙΘΥ ἤοτὰ ϑ6ηδᾶ, σογγεβροπα ἴπο- 
ΤΟΌΣὮΙΪΥ ψΠΠ 411} [Π]5. 8566 οἡ υεῦ. 7 δΌουςδ. 

49. Ορῥὶγ] Οπ πο ψϑορταρῃ!οαὶ αιδϑῖίου 
[45 ἃ ρυξαῖου αἀἰνουβιυ οἵ ορἱπίοη Ὄχϑῖθά τῆΔ1 
οὐ ἴδ6 516 οὗ Ορῆϊγσ. ὙὍῆε ροϑίϊοη οὗ Ορδιγ, 
85 ἃ 50η Οὗ [οκίδη, δηὰ ἴῃ βει]οτηθηΐ οὗ της 
ΟΕ ᾿οκίδπιοβ 'Ώ Ασδυϊα, ἔοστη ἃ ϑίτοπε 
δτξυπιεηΐ ἴῃ ἔλνουγ οὗἉ ρ᾽αςσίηρς ΟΡῃΪΐγ ἵπ Ατα- 
δία αἰϑο. ὙΠῸ Πισίοσίςδὶ ποίϊοθϑ, ἤοννθυοσ, ἴῃ 
[(ἢ6 ὈοοΚΘ οἵ Κίηρβ δῃηὰ Ομσοηΐοῖεβ (1 Κ. ᾿χ.. 
,6--ϑ, ΧΟΙΙ,) ΧΧΙΙ. 48; 2 ΟἾγ. νἱϊϊ. 8, ἰχ. 10) 
Βᾶνα ἱποϊποὰ ΤΏΔΠΥ ἴο ρίδοθ Ορηγ οἰΠοΥ ἴῃ 
[πάϊᾳ οὐ ἰη Αἰτῖςδ: νυ ῃ15ῖ οἴμοῦβ ανο ἱπουρδῖ, 
ἴ(μδὲ ὑνοὸ ΟΡ ἶγβ ἀγὸ πιοπίοηδά ἴῃ δογιρίυγο, 
Οὔ ἴῃ Ατγαδία, [π6 οΥΟΓ ἴῃ 1παϊ4 οἵ (ουϊοῦ. 
Το αιιοπίίοη 5 ἀἸϑειισϑοὰ δὲ ἰθησίῃ ὉΥῪ 
Πἶτι5, ΕἼΤ Π65.᾽ Ρ. 142. 866 αἶϑο " Ὠ;ςΐ, οὗ ΒΊ1Ό]ς; 
5.0. ΟΡ ΙΓ. 

ΗἩαυϊα}} [Ιὰ 5 ξεπεγαῖγ τμουρθς {πὲ 
(μνήμη, ἰπ Αταδία ΒῸΙχ, μὰ 1π6 μοι οὗ 
{πΠ6 ἀδοοοπάληϊβ οὗ Ηδν]δῃ. (Οη ἴπ6 (υϑδῖς 
Ἡλνη φῆ, 866 ποῖΐθ οἡ νυν. 7.) ὄηη5ὲ ϑοπὶς 
μανο δουρσῃΐς (παῖ ἴπετο ὑνεσὸ τὸ ΟΟμδν- 
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7οδαῦ: 4} τεβϑε τῦέγε {πε 80η8 οὗ 
]οζῃη. 

10 Απά τῇεῖγ ἀννε!!πρ νγᾶ8. ἔπι 
Μεβῆα, 85 τοι ροεϑῖ ὑπῖρ ϑερῇῃδγ ἃ 
πουπῖ οἵ τε εδϑῖ. 

1 ΤΠεθα χγέ ἴῃε δοὴβ οἵ ϑΠ6Π), 
δεγ τῃεὶγ 1165. δἴτεσ ἘΠΕῚ Γ τοηριι65. 
ἰπ τῆεὶγ ἰλη 45, δίζεσ ΠεῚΓ παῖδ. 

2 ΤΠεθε γε ἴῃς ἔλπι}165 οὗ τῆς 
80η5 οἵ Νοφῇ, αἴτεγ τΠπεῖὶγ ρθη γα! Οἢ 8. 
ἰῃ τῃεῖγ παιίοηβ: ἀπά δῪ τῆεβε ψγεγε 
τῆς πδίίοης ἀϊν ἀ6ἀ ἴῃ τῆς εαγτῃ δἰζοσ 
τῆς Ηοοά. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙ. 
1 πε ἰαπφμαρε ἐπ ἐὰξ τυογίά. 3. 7΄ἀε διμεαϊη ς᾽ 

ΟΥ δαδοῖ. 5 726 ον μον οὔίσμρμές. τὸ 7. Α6 
φεσεγαδίονις οὐ δάενι, “Ἱ 744 φεγεγαξίορς ο 
7Ζσαἀ ΔΦ Λιλεν οὐ «ὀγασι. 31 7 εγαλ χοκίᾷ 
, ον: Κ᾽» ἰο Ζαγαωρ. 

ΝῺ σ:ῆε ψῇῃοὶς βαγῖῃ ννᾶβ οὐ οπα “« |9. 
Πδηρυᾶρε, ἀπά οὗ οπε 'βρεεςῇ. ἕηεῦ, » 

2. Απά [τ φάπιε ἴο μά58, 85 ΤΠΕΥ͂ τονε, 
Ἰουγπεγεά ἔτοπλ τῆς εαϑῖ, παῖ ΠῈῪ 
ἰοιιπά ἃ ρίαϊπ ἴῃ τῆς ἰλπά οἵ δῃϊπαγ; 
ΔΠ4 τῆεγ ἀνεὶς τπεγε. 

3 Απά 'ἼΠΕΥ βα]4 οηθ ἴο Ἀποῖβετγ, " Ηδβ. 
(το το, ἰεῖ υ8 πιᾶκε ὅγίοκ, διὰ ᾿θυγη ὁ αὐτοῦ, 
τῃεπὶ τῆγουραγ. Απά {πεν Πδά δτίοκ Κη όσα. 
ἔογ ϑἴοπθ, δπᾺ 5]1π|86 ἢ {πεν ἔργ ὄμγη μον 
ΤΩ ΟΥΔΓ. ἑηζ. 

4 Απά {τῃεὺ 5414, (θοὸ ἴο, ἰδεῖ κι 

ἰλπϑ. οπθ δεϊοπρίηρ ἴο ἴδε ἀεβοθηάδηϊβ οὔ ἴδε 
Ἰοκιαπίάο δῃὰ ἴῃς οἴδμοσ ἴο ἴῃς δοὴῃβ οὗ ἴπῸ 
Ουϑλῖε Ηδν]δῆ : οἴογϑ ᾶνὸ ἘΠουρ δῖ [Πδΐ [6 
ὕ5Ὸ ΓΆσΕ5 ΜΕΙῈ ἱπιοστηϊηρ εα δηά σοπέοιηάεάα, 

7οδαὉ}) ῬΙΟΙΕΠΊΥ (ΝΊ. 7) τπεποηβ με ἴο- 
δΑΠΣ ὩΡΔΓ ἴῃ6 [πάὐϊδὴ ὅ86ᾶ, τ ῃοἢ Βοοσματῖ 
οσηγχεοίυτοά ἴο ἢανα Ὀδὲπ ᾿οΟ δ, ἴῃ Ἀν ΗΓ ἢ 
δε 5 (0]οννοά ὈγῚ Οὐδϑβεπιυ5. Βοςδατῖ δηὰ σε- 
9.05 (Ὠηκ (86 πάγῃς ἴο ὃ6 -- [ἴῃ Ασδῦϊὶς [6- 
40, ἃ ὠειεγί. 

30, “μά ἐῤεὶγ ἀφυεδηρ «υας ὅγονι σα, 
ας ἴδοι φοσυί μπ|οὸ ϑέβρῥαγ ἃ νιομπέ Γ᾽ ἐδε Εαοσί 
Μεθ δᾶ5 ὑδοη ἰάθη βεοά ὈΥ Βοοσπαγῖ νν] 
ἴῃς βϑελροτί οὔ Μ 54 οΥ δίιι7α, πιεποποὰ ὉΥ͂ 
Ῥιοίεπιν νἱ. ὃ; ῬΙΊΩΥ ΝΙ. 22, ἄο. ΜιςμδοΙ 15, 
[]οινοά ΕΥ Β ΟσθηΠΊΠ16τ, Οοϑεπίιβ, ὅζο. ργα- 
Κπτρά όθεηε, ἃ ρίαςε δἱ ἴδε τπουτἢ οὗ ἴῃς 
Τιρτῖϑ πὰ ΕὈρἢταίεϑ, ποί σ᾽ ἔγοπι Βαϑθουά. 

δῤῥαγ) ἰδ ὈΓΘΕΓ σεΓΔ ΠΥ ΖΑΩ͂Υ ΟΥ̓ 
Βμδίαη, ἃ βεδρογῖ οὔ {π6 ςοκϑὶ οἵ Ηδάγα- 
πλὰξ. [Ιἱ ἰ5 ῬΡγοποιτοθὶ ἴῃ τποάσσῃ Αὐδῦϊς 
ἰδίου, ἀπά ἰ5 ποῖ 50 πιο ὉΠη6 ἴον" 85 ἃ 56 1165 
οὐ ὙΠ Προς ΠρΩΓ [86 5δῆοσγε οἵ {πὸ [πάϊχη Οςθδη. 
(βτεβπεῖ, φυοϊοὰ ΌΥ Οεϑεηΐι5, Ρ. φό8.) 

(Παρ, ΧΙ. 1. οπὲῪ ἰαηφμασεῖ ὙΠῸ σεϑηοταὶ 
Οριπιοὴ οὗ ἴπΠ6 [ενῦῷ8θ δηα δηοιοπὶ ΟΠ 5[1ΔΠ5 
Ὧ5 ἰδὲ [ἢ1|5 ἰδησξυᾶαρε νὰ Ηρῦτονν, ΤῊΘ 
ΠΑΠΊΕ5 οὗ ἴ[Π6 πιοβὲ ἃποίθηΐῖ ρδοθβ ἃπαὰ Ῥθύβοῃβ 
ΕΠ Ιοποὰ ἱπ δε ρίαγε Ὀείηρ Ηοῦγονν 966 ΠῚ5 
ἴ0 σρμηζεηδηςο {ῃ15 ΡΟ] εῖ, Βαϊ ἴξ 15. ἱπιροϑ- 
δε ἴὸ δτῖνε δἱ δῦ ςεγιδιπίγ οἡ 1ῃε πιεϑίίοη, 
1: δείης ποϊοτίουι5 [πδὶ πᾶπιθβ πᾶνθ Ὀεθη ἴγϑῃ5- 
ἰλϊρ τῸπὶ ὁπα ἰδηριιαρο ἱπῖο ἃποίμῃου ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ 
ἰπϑίδηρρα, 

2. ἱιαπις 9 ῥα.5, α’ ἐδεν ἠομγηπεγεά 50» 
1 ἐκ Οἡη 186 αἰ Πς Υ ἰὼ ἴποθθ πνοτάϑ, 
ἅπ4 οῃ 1ῃ6 ἢχϑι Βοπιὸ οὗ ἴῃ ἀοθοοηάδηϊβ οὗ 
Νορδ, 56 ποῖθ οῃ υἱϊ. 4. [ξ Ατπιθηΐδ νγᾶβ 
ἴδαϊ βγεῖ ἤοπιθ, τγα τηυδὶ βιρροβα εἰτοῦ {παῖ 

ΠΥ Πιλᾷ Ἰοιγηαγθαά ἴπ ἃ βου πϑδβίουν ἀΐτος- 
Ὀείοτε {πεν τυγηοά τοννατάς. 5} παγ, ἀπά 

ἴἰκῃ [μὸγ πουϊὰ "οι γΠΟΥ ἔγοπι ἴΠ6 δᾶϑῖ, ΟΣ νγὲ 

γλυϑὶ τόπου ""οαϑινναγά," τ, Οη ἴΠ6 51.465 
οὗ {Π6 φαϑὲ." 

α ῥία")] ὍΠε τ᾿νογὰ πλοῦ ΠδιιγαΠ Υ πγλολης 
ἃ ἄθορ νδί]ουν, Ὀυϊ 1 15 οἴδῃ υϑεὰ οὗ 4 νά 
γνδὶθ οὐ ρίδίη. 

δδιηαγ Μοῦ ἀουδὲ [Π6 τορίοη τουηὰ 
αδουξς Βαδγίοη, ἴο ψ ῃςἢ, Ὀοϑιάθθ Βαθγυ]οη, 
ρεσίδιπεὰ ἴμ6 οἰ[ε8 οὗ ἔσγεςῃ, Καϊποῆ δηὰ 
Αςοδά (Οεη. χ. 1ο, γῇεσε 96 ποῖΐθ). ΤὍῇς 
ἐογ ΠΥ οὗὨ [ἢ15 σοιπηίσγΥ ἕοσ ἴῃς ργοάυςζίοη οὗ 
ὙΥΠεδί 15 ῬΥΘΔΌΥ ρῥγαϊϑοά ὈΥ Ηεγοὐοῖιι5 (Ι. 
192). 

8. κί ῷ »ιαζε ὀνίοξ, αμάὰὐ δωγη ἐῤεορε 
ἐδγομσ δίν)] ΤῊ γτερίοηϑ οὗ Αϑϑγγία δηὰ Βαῦγ- 
Ἰοηΐᾷ σοποίϑιίηρ οὗ τς ἢ 4]}ν]4] ρ]αιη5. ννου]ά 
τον! ἀθδ πὸ δἴοπα πὰ ννεγο βρεθεῖ! αουπάδηϊ 

ῖ1ὼ Ὀγῖοκ σα. Ηφρηςο, ἤθη Νιησοὰ Ὀ0}}} 
Βαῦθὶ δπὰ οἴποῦ ἴοννῃβ ἴῃ δ} 1ηαγῦ ((ἢ. χ. 10), 
6 διὰ {πυ56 νν ἢ Ὠϊπὶ πιυσὲ μάνα ἰδασποά τἢ6 
ατὶ οὗ ὈγοκΚοιλλκιησ. ΤΏ ὈυΠ]άϊηρ οὗ ν]Π]ᾶρὸ5 
ἴῃ [(ἢ6 φαυ]οῦ δε  οπιθηΐβ οὗ {πὸ Νοδομι σα μδλὰ 
Ὀδοη ΡτΟΌΔΟΙΥ οὗἉ ννοοά οΥ βἴοῃδ. 

ἐρεν ῥαά ὀνγίελ 70. σἴοπε, αηπά σγιο ῥα ἐδεγ Γ᾽ 
᾽πογέα»Ἱ ΑἸ] 16 νεγβίουϑ ρῖνθ συῤῥαΐε οὐ Ὀϊα- 
16 π ἴον ἴῃ6 ννογτὰ εὐρηιϑν, ὁ 5ἰπὶς ἢ. Ηετγοά. 
(Ι. 179) ἀόβοπδεϑ {πε Ὀυ πη οὗ ἴῃ6 νν415 οὗἁ 
ΒΔΌΥ]Οη πλιςῇ 85 {πῸ βδογοιὶ ἢἰδίογυ ἀθϑοτιο5 
τι15 θυ] οὗ [δ ἴοννοῦ οὗ Βαῦε]. Ης 584γ5 
ἃ ἀθὸρ ἴοββ ννᾶβ ἀΐ 4}} τουπά {π6 οἰἴγ, ΤῸΠῚ 
ννῃῖςἢ {Π6 πιὰ νγᾶ5 ἴα κθη 1) ἰασρο Ὀγςκϑ ἀπά 
Ὀυγηΐ ἴῃ ἔισπᾶοθθ. ὙΠΘη [ῸΓ πλυα ΟΥ̓ΠΊΟΓΙΔΓ, 
{Πεγ υιϑοὰ μοὶ ὈϊζαπΊεῃ, δηά 50 Ὁ. (Π6 ννᾺ}}9 
οὗ τῆς οἴγ. Ηδ πιρητοηβ ἃ ἴοννῃ οδἰ θα 15, 
ψῈ ἃ τῖνοῦ οὗ [Π6 ϑαπὶδ ΠΑΠῚΘ ΠΘῸΓ ἰξ, ἀδουῖ 
οἰρὴϊ ἀλγϑ᾽ )οισηεν ἔτομι ΒδΌγο, ν ΕΓ πη ς ἢ 
διϊαπιθη νν85 ΟὈϊδι πο πᾶ οαγτιθά ἴο ΒδΌγ]οῦ 
ἔογ ἴῃς θυ ]άϊηρ οὗὨ [ἰϊ6 οἰ. 866 αΑἷ5ο ϑῖγαδο 
([μὉ. χν!. Ρ. 74), γὴο ϑρεᾶκβ οὗ ἴδε Ἔχςεὶ- 
ἴοπος οὗ (ἢ Βαδγ]οπίδη Ὀϊλιπηθη ἔοσ ὈυΠάϊην, 
Τυπεπ 4ἷ5ο (18. 1..3) 5ρῦξκβ οὐ ϑεηλγαμηῖβ 45 
δανίηρ δυϊτ Βαυγίοη ἢ} ὈπῖοκΚ δὰ ἰϊχυϊὰ 
διταπιθη, νης Πον ρα ἴῃ στοαὶ αοθυπάδηςε ἴῃ 
1ῃς6. ποϊσῃθουγῃοοά. Ὀϊοάογ. δίς]. (11. 12) 



οό ΛΕΝΈΘ15. 

υΠ4 ἃ8. 8 ΟΥ̓ δπά ἃ ἴονγεγ, γῆ οβα 
ἴΟΡ γᾶν γεσεῖ ἀπῖο ἤδάνεη; δηά ἰεῖ 
8 πλάκα 8 ἃ πᾶπ|6, ἰεϑέ νγὰὲ Ὀε βςδῖ- 
τεγεὰ δογοδά ὑὕὑροὴ τε ἔλςε οὗ τῇς 
γνθοἷς βλττῃ. ; 

ΡΙΠΠΥ (' Η. Ν.᾽ χχχι. 9), Αἰδοησξυβ (1[0. 11. 
5) δηα οἴΠοΥ δηςϊθηΐϊ νυτιΐογϑ, τπθης!οὴ 4 ἰκὸ 
οἷοϑε ἴο βαργίοῃ δροιηάϊης ἰη ὈιΙζυτλθη, νυ] ἢ 
Βοακϊοά οη ἴδ νναῖειβ. (δες Κοϊδηά, " Ῥαϊοβίη. 
1. ΡΡ. 244, 245). ΤΏ ἴοννη οὗ 15, πιδσηποπθὰ 
Ὀγ Ηετγοάοῖιβ (45 δῦονϑ), 15 ἰδοπ θὰ ΌΥ̓ τηο- 
ἄοττ ἴγανθι]οῦβ ἢ Ηδοῖβ, ῃογο Ὀιτυθη 
ὈΙΓἴ5 τὸ 5[}}} ἔἐουηὰ οἡ ἴδ ννεβίοσῃ Ῥαηκ οὗ [6 
ΕἸΡἨΉγαῖεβ, ϑοπε οὗ (6 ἢδδρϑ οἵ σιιη5, νυν ἢ ἢ 
πάνθ Ὀδθη ἰάθη θα νυ ἢ [Π6 συΐϊηβ οὗ Βαῦγ- 
ἸΙοη, ὌΧ Ὁ] ΘρΘοΙ ΠΊΕΠ5 οὗ 5ιιη-ἀτίοαὰ ὈΥΊςΚ5 ἰαϊὰ 
1) ὈΙΓασ θη, ρῥγοάποϊηρ νν8}}5 οὗ στεδὶ βῖσγοπρτῃ 
Δ 50] γ. Μγ 1 ἀγατγά [6115 ἃ (δῖ δ Β115 
Νιηγοά, “ὙἼΠΕ σεπλεπί, ὈΥ νν ῖοἢ ἴη6 ὈΓῸΚ5 
ννΈΓΕῈ υὑπηϊϊοὰ, 15 οὗ 50 [εηδοῖοι5 ἃ 408} }, Πδῖ 
ἴξ 15 δἰπγοϑί ᾿πρόβϑιϊα ἴο ἀδίδος ομδ ἕγοπι (ἢ 
οἴδεγ,᾽" ( Νίπονθῃ δηὰ Βαργ]οη, ἢ. 499). 

4. «4 ἰοαυέγ, «υβο! ἴορ »ιαν γᾶς ὠπὶο δέα- 
Ὁ} ὙΠδῖ ἰ5 ἴο 54Υ “ἃ νΟΥῪ ὨΙΡῺ ἴοννοτ," 1υϑῖ 
ἃ5 ἴπ6 ο[165 οὗ ἴη6 Οδηδδηιῖοθ ὑγεγῈ ϑαϊὰ ἴο Ὀ6 
“ἰ κτοσῖ δηά νυ] δὰ ὰρ ἴο μρανθη" (Ὠευῖ. 1. 28, 
1Χ. 1). ΟΥ̓ ἃ5 ΗοπεΓ (' Οἀ.᾽ ν. 239), 5ρ68Κ8 οὗ 
Ὁ ΡΙΠΟ 6 "ΠΙΡἢ 85 μεᾶανθη." ΜδηΥ ἢᾶνο 
Ἰἀθποποὰ 1ῃ15 ἴονγοῦ νυ ἢ [Π6 τοπλρ]6 οἵ ΒοΙ5 
(Ηετοά. 1. 181), νη ἢ 15 ἀοϑοτιθοα 45 σοη-. 
δἰϑί ηρ οὗἩἨ εἰρῃϊ ϑηϊιαγοβ οὐδ Ὀροη 186 οἾΠΟΥ, 
(ῃε αἀἰπηρηϑίοηβ οὗ ἴΠ6 Ἰονγοϑῖ οὐ ὕαϑε Ὀεὶηρ ἃ 
δἰδάϊ πὶ ἰη ἰσηρτῃ ἀπά ἴῃ Ὀγεδάϊῃ. Τῇ τπουπὰ 
ςαἰδαὰ Βιτ5 Νιπιγουὰ 15 ῬἜΠΟΓΑΙΥ βιιρροϑθά ἴο 
Ὀε {86 τυΐη οὗὨἉ 1ῆ6 οπιρὶο οἵ Βε]ιι5. 

ἐεὶ τῷ »ιαξε ωῷ ἃ παριφὶ ἰεεὶ «αὐ δὲ “εαἰϊεγεα 
αὐγοαά μῤοη ἐῤε ὕάεε 9 1ῥὲ «υδοίφ αν! }} 56- 
ΡῬμι5 ρῖνοβ 85 ἴπ6 τηοΐϊνο ἴοσ ὈυΠ]άϊηρ {πα 
ἴον οὐ θεοὶ, τπαῖ {ῃ6 ὈλΠΠὰογ5 ἔραγοά 
ἀποῖμοσ ἀοίιρο, δῖκὶ ποροά [μαΐ {Π6. ἴοτνεῦ 
ννου]ὰ θ6 Πρῇ δποιρῇ ἴο φῖνα ἴποπὶ Ὅτ 115 
νδίοειβ Νιμιγοά, ἴῃς ἰοδάθυ ἰῇ ἴῃ6 ϑ9.ῃεπΊα, 
δοαβίίηρ (παῖ ἢς σοι!ϊά 50 ἀεῖγ {π6 νεπρϑδηςε 
οἵ σοά. Ανδὶη βοπθ δᾶνὸ ᾿μουρῆἢϊ, (παῖ ΝοΟιἢ 
Παὰ ἀο] 1 ογαῖοὶυ τιδγκοα οι [ἢ 56 {Ἰοπηθηῖβ οὗ 
Ὠ15 ροβίετγ ([ὕ5Π6γ, Αἀ Α. Μ. 1ης7), δηὰ τῃαῖ 
Νιπιγοὰ δηὰ ἢ15 [(ὉἸ]οννεῖθ γοσθ ὑην]]ηρ 
ἴο ϑιῦπιϊ ἴο [ἢ]5. ὙΠΟ ϑοπῖθ [ ννϑἢῃ νντῖς 
ἴεγβ πᾶνα ἱπίογργοίθα (π6 νογά παρε (5611) 
ἴο πηθδη Οοά, “1ῃ6 πᾶπιὸ οἵ σοά᾽" Ῥεϊηῃρ οἴθη 
Ρυΐ ἴογῦ σοά Ηἰπιϑοϊξ; δηὰ 50 ἤδνὸ ἱπιαρι πεά 
παῖ {86 Ὀυϊάοτθ οὗἩ ἴπ6 ἴοννοσ ὑγοροβοά ἴο 
ΤΏΔΚΟ Δῃ 1ἅ0] ἴσαρ]6. ΟἿ ΟῚ μᾶνα δι ρροβοά 
1ῃαἰ τῃ6 ἀεοοοηάδηϊα οὗ Ηδπιὶ ὑπάϑν ΝΙπηγοά 
ταδάθ ἤοσὸ ϑοπὶθ γϑίοσοηςθ ἴο δἤοιη, ἴῃη6 ἴ2- 
νοιγοά σοὴ οἵ Νοδῇ, δ5 ἰὩου σῇ ΤΠΕΥ ννου]Ἱά 
μᾶν βηϊά, "" Δ δ]εββϑίηρ ἢ45 Ὀδοη ρσγοπηιϑοα ἴο 
ὅῃσπι, Ὀυϊ Μὰ ΜὩΠΕ πιᾶκο ἃ 516πὶ ἔοῦ ου- 
ϑοῖνθβ.) ὝΟὙἸ]ογίσιι5 βυρρεθιοά ταὶ ἴῃ6 ψογὰ 
ϑῃοιη πιρᾶπῖ πεῖ ἃ πιοηυπηθηΐ (ςρ. 2 8. 
ὙΠ, 13). ὙΠΟ 5ἰπιρ]οβὶ ϑεῆϑε οὗ [ἴῃε Ρλ5- 

ΧΊ. 

ς Απά τῆς ΙΟΚῸ σαπηα ἀοινη ἴο 
866 ἴῃ ΤΥ Δη4 τΠε τοννεῖ, γῆς ἢ τῆςΘ᾿ 
σι] άγεη οὗ ποθ δυ!άςά. 

6 Απά [πε "κοκ 54ἰ4, Βεμοϊά, τῆς 
Ῥεορὶβ ᾿ς οπβ, δηά τῆν ἤᾶνε 41] οπε 

ἴν. 5, 6, 

ΒΔΡῸ 566πὶ5 ἴπ6ὸ ἴπιΘ.0. ἴη οἢ. χ. το, ψὸ πὰ 
παι ΝΙπιγοά ἤοιπάσα ἃ Κιηράοπι ἰπῃ δῃ 1 Γ. 
Ἦδξ δηὰ ἢ15 ΠΟ] Ἐν ο θ. ἡνοσγα ἈρΡΡΑΓΟΠΓΙΥ δεῖι- 
δἰδαά ὈΥ͂ Δῃ διμθιτὶοι5 ϑρίγιῖ, ποῖ βαςιϑδοά τ ἢ 
1Π6 51 ΠΡ0|1|ςγ οὗ ἃ ραϊ Πάγοῇ δ] ἴδ, πος Π]Π]Ππρ 
ἴο δ6 5οδίϊογοα δογοδά, 85 50 ΠΊΔΠΥ τνοῖο, ὈΥ͂ 
(6 τηϊρταΐοσγυ ἰηβίηςῖ [Π4 5οεπη5 ἴο δᾶνς ᾿οά 
(86 ἀεδοοπάδηϊ5 οὗ Νοδῇ {πι5 ϑαγὶγ ἴο ἔοστη 
Θχἴδηϑινο ϑϑι(]οπηθηΐβ, Ὀὰϊ ἀσδι της ἴο ἔουπὰ 
Δ ΘΠΊΡΙΓΟ, ἴο δυ!ὰ 4 οἰζγγ, ΜῈ ἃ βίγοῃηξ 
οἰϊδάεὶ, δηά 50 ἴο μοϊΪὰ ἰορϑῖποῦ ἴῃ ἃ ρονεῦ- 
ἴω] σουπημοηννοδί ἢ, δηά ἴο Θϑι Ὁ} 5ἢ ἔοσ {Π6πὶ- 
561]ν65. ἃ πᾶηηθ, ἔδπιθ, ἱπηρογΐδησθ, ΓΌΠΟΥΤΏ, 
ΓΠΟΓΘΌΥ, ἰτ ΤῊΔΥ Ὀ6, αἰΓασῖηρ ΟἾΠΕΙΒ ἴο Ἰοΐπ 
{ΠΕῚΓ σοπηπλα ΠΥ. Ῥεγῃᾶρ5 ἱμετῈ νγὰ5 δῃ 8]- 
ἰυβίοη ἴο 1Π|5 ἴὴ ἴΠ6 ργΌρἤθοΥ ([5. Χιν. 22), 
1 ΜΠ}... οὐ ΟΥ̓ ἔγοηι Βαθγίου θὲ »α»η16 
δηὰ γοτηηδηΐ δηὰ 5οη δηὰ περῆενν " (ἰ. 6. σταπε- 
500 ΟΥ̓ ΡοΒίεγγΥγ) “541 {Π6 10 Κ Ὁ.) ΤΟ 
τγδαάϊ!οη Ὑνμ]ς ἢ δϑϑῖστι5 {πὸ ἰοδὰ ἴῃ {Π6 ὑι14ἃ- 
ἴῃ οὗ 86 ἴοννοῦ οὗ βαρεῖ ἴο Νιιηγοὰ ν ὰ5 
Δηοοηΐ πὰ ρΈποσαὶ, (566 [ βθρῃ. ὁ ἀπε 1. 
4. Αἰ. "Ὡς Εἰνιῖ, Π εἰ,᾿ Χν . 4, δια.) [{ ΙΔΥ͂ 
ἢδνθ Ατίϑεῃ ΠΗ͂ ἔτγοπι ννηδί 15 σαι οἵ ΠΙπὶ 
ἴῃ ςἢ, Χ, 9, 1ο, 11. [ἴ 15 ΜΟΤΏΥ οὗ τοπλδτῖ, 
τηδῖ, τπουρὴ ἴδ ἀοθοοπάδπῖθ οὗ δῆσαι απ 
7Άρμοῖῃ ϑῃαγθά ἴῃ ἴπ6 Ἰυάρτποπς ΠΟ ἢ σοπ- 
ἰουπαάεὰ {πὰ ἴοηριιθ5, γεῖ {πεῖν ἀϊδὶοςῖβ πᾶν δ 
ἴο 118 ἀδὺ ἃ ὩΕΘΔΓΟΓ ΓΕβθιηίδηςθ Ὀαίννθδῃ 
(μεπηϑοῖνοβ ἴδ τπο56 νν ΒΙΟἢ ΠΊΔΥ Ῥετθᾶρα ὃς 
αἰἰτδυϊοὰ το [η6 σμ]άγοη οἵ Ηδιη, Α5 ἴῃ6 
ϑΒοτηϊος δηὰ Ϊαρῃθίμῖο5 μᾶνα πδὰ ἃ ΒΡ ΠΟΥ 
ΟΠ χδιοη, 50 ΤΟΥ ἤν τοϊδιηθὰ ἃ ρΌΓΟΣ 
Ιδῆσιαρο. Ὑῆθ δος ἀϊα]οςῖα 41} ἢᾶνο ἃ 
βίγοηρ [ΠΥ ΠἸΚοη655, Τῇ Αὐγᾶπ οὐ [πάο- 
Ἐπγορόδῃ (1.6. ργοΌΔὈΪΥ {ΠῸ [ἀρμεῖὶς) ἀϊα]οςῖδ, 
[που πιυτα ἀἴνετϑε ἤδη {πε δεπιες, ἄγε γεῖ 
ἃ}} ΘΑ 51} ἀϑϑι πο ἴο ἃ συτηπιοη οτἱρῖπ ; νεῖ ' 
τὴς Τ υταπίδη δηά ΟἴΠοΥ ἰδηρσιιαροβ Ὀγαηςὴ «ΕΠ 
ἴηἴο 6 64|655 ν Αγ ἴ 165, 

δ. ἐῤὲ Ζοκὸ εαρι ἄοαυπ ἰο 5.6] ΑἸ ἴῃ- 
βίδηςς οὗ [πὸ παΐυγαὶ δηςτοροιηοσρῆϊς ἴλη - 
Ειαρο βυϊοα τὼ τῆς ἰοδοῆιηρς οὗ πιδῃ ἴῃ ἃ ϑἴδῖθ 
οὗ 5:1ρ]6 δπηὰ γ}»Α ΓΑ] οἰν! ΔΈΟΙ. 

ἐρε εὐ“άγεπ Οὗ γιοη διμάφἢ Ιἴ ὯΔ5 Ὀδθη 
(Ὠουρηῖ, (ποι ῥομδρ5 οὐ ἰπϑυβῆηςϊοηῖ 
δτουηπά, ἰῃδὲ ““σῃ]άγοη ΟΥ̓ τθη ἢ 85 ἴῃ ςἢ. νἱ, 2, 
ἀοϑισηδίοβ ἴῃς Ἰπγρίοι5 ρογίίοῃ οἵ ἴδ διιπιδη 
ΤΕ, ὑδά πΊεῃ, 85 ορροβθά ἴο “" ςμΠ]άσγεη οὗ 
Οοά ἢ" πὰ ροββίθ!)ν ἴπε6 γουϑ!]!ου5 οἴἴβργιπν 
οὗ Ηδτη. 

Θ. δὶς ἐδονρ δορὶπ ἰο 40] ῬετὮΔΡρ5 σαῖμεῦ 
(ἐ {ῃϊ5 15 [6 Ὀορίπηΐπς οὗ τπεῖγ ἰοοάς.") ΤῊϊ5 
5 {ΠεῚῚ ἢχϑὶ δεῖ οἵ ἀδγίηρ δπά ἱπιρίεῖγ, ἀπά 
1655 ΠΟΥ θὲ οἰεοϊυδ!Υ σπθοκοά, ποιπίη 
Ὑ011 τεβίσαιη πε ἤτον ροὶπρ ἔλγίθοΣ αὐ 
ἔατῖθεσ, 



ΓΔΕ ἰς, 
ραν, 

γ. "--- τ. 

Ἰλησυάρε; πᾶ τἢϊ5 {πεν δερίη ἴο ἀο: 
ληά ποὺν ποιῃϊηρ Ψ}}} θὲ γεβίγαϊπεά 
ἔἴτοπι τῆδτη, νυν ἢ ςἢ παν ἤᾶνε ἱπιαριπεά 
ἴο ἀο. 

7 Ου ἴο, ᾿εξ υβ ρὸ ἀονχη, δηἀ τῇεγε 
σοπίουπα τῆεῖγ ἰληρσιάρα, τπδῖ τῆς 
ΙΏΔΥ ποῖ ὑπάεγβίαπά ομα ΔΠοῖΠοΓ 8 
ξΌΘΕςἢ. 

8 δὸ ([Π6 ΓΟᾺΡ 8οδίζογεά {ῃοπὶ 
Αὐγοδά ἴτοπὶ τἤθησα προη τῆς ἕδος οὗ 
11 τῆα. δαγῆ : δῃά τῆεν ἰεᾷξ οἱ ἴο 
δυ 1] 4 τῆς οἰ. 

ἽΠοτγείογα 5 [6 πδπ|6 οὗ [ἴ ςδ]᾽ δά 
᾿ Βμ)δ6]; δδοδιιθα ἴη6 ΚΡ αἀἰά τῃοτα 

ΘΕΝΈΕΘ515. ΧΙ. 

ςοηξουπά τῆ6 ἰαησυᾶσε οὗ 1]1] τῆς 
εαγῖῃ : δπὰᾶ ἔτοτῃ βεπςοε ἀϊά τῆς ΘΚ Ὁ 
βοαῖτοῦ τἢδπὶ ἀργοδά προη ἴῃς ἔᾳςς οὗ 
411 τῆς εαγίῃ. 

Ιο 4 ὁ ἼΠεβε χγέ ἴῃ ρεπογδίί 8 ὁ τ σβτοα, 
1..Χ). οἵ ὅμμεπὶ: ϑ6πὶ τᾶς δὴ δυηάγεά γελγβ 

οἷά, δηὰ Ὀεραῖ Αγρῃαχαά ἴννο γοδγβ 
αἴτοεγ τῆε ἔοοάα: 

1 Απά ὅμεῖη ᾿ἰνεά δἴεγ ῃς θεραῖ 
Ατρῆαχδά ἥνβ Ἀυηάτεά γοαγβ, δηὰ θ6- 
δαῖ 50η5 Δη4 ἀλιρῃϊζεΓβ. 

12 Απᾶὰ Ατὐρμῃαχδὰ Ἰϊνεά ἔνε δηά 
{ΠΙΓΥ γεᾶτβ. δηά θεραῖ δαίδῃ: 

12 Δπά Αὐρμαχαά Ἰϊνεά δήεσγ 6 

8. ἐδὲν κβὶ' οὗ ἰο ὀμι4 ἐδὲ οἱ] Ιῖ 
τῃογοίοιθ, νοσ ἀουδίδι] ἤονν ἔδγ ἴῃς 

Ὀυπάσφιβ σουϊὰ πᾶν ρτγοσθθάθα ἴἢ Ὀυ!]άϊηρ 
{ΠεῖΓ ἔοννου, πὰ μαγάὶν ΚΕΙ͂ τὶ (Π6 ἔβπιοιιϑ 
(τρὶς οὗ Βεῖὰ5 ϑῃυυ!α ᾶνα ὈδΘΏ ἴο ΔΠΥ σου- 
βίάσγα!ε εχῖθηϊ εγεσϊθα ΌΥ ἴπεπι, ἱποιρῇ ποῖ 
πη ρΓΟΌΔΟ]Υ {παῖ στεδῖ ϑιγυσζαγο ΔΥ ἤλγε Ὀδοη 
ταὶδεὰ οἡ ἴῆθ ἰουπάδίίζοῃ ἰαιὰ δἱ [Π|5 [1πλ6.Ψ 
ΤΏ ττδαϊοι ἴμαἱ σσοάὰ οτνεττυγπεά τ ἢ ἃ 
ἰεπγροϑί ( [05..ΔἸηἴ. 1. 6; Εὐυδεῦ. ῬΥΞρΡ. Ενδηξ. 
ΙΧ. 4). ἱποιισὴ ΡΥ ΔΌΪΥ ππίουπάεα, νυ] Π6 5565 
ἴο 115 ποῖ δανίης Ὀεεη ςοπιρ]εῖεα, 

9. ΜΒαωόὲεῆ Ἐτοτὴ ΜΒαϊαί, ἴο εοηγομπά, σοη- 
ττδοϊρὰ ἔτοπη βαίϊῥαὶ, εου σίου. ὝΠ6 Οτοοκ 
τρλάϊτιοη νίδ5, τηδὶ 16 ΟΥ̓ ννᾶ5 παπηδὰ λοΓ 
Βεῖυβ, [15 πιγίδις ἔοιιπάοσ, 80. ἴῃ6 Εἴγιθο- 
Ἰοξίσυπι Μαρηιπὶ σαγ9 παῖ “ ΒΑΌΥ]Οη νϑᾶ5 
Ὠδιηοὰ αἤογ ΒεΙὰ5, ῬνΠῸ ἐοιπάοά ἱτ,) Ηδξεμοβ 
ΕἸοθβοπι βυρρεβιθά, ἴπαΐ ἴΠ6 Πᾶπη6 ΟΥ̓ ΠΑ 
5 Βᾶρ ΒΕ], ἐ1πη6 γραῖα οὔ σουγ οὗ Βεὶ," 
κε, Β4Δ] οὐ Βεῖυυ5, 80 Ἐϑθηπλ !εγ, Οαβε- 
Ὧ}}5 Δηἀ Οἴποῖβ πᾶνὸ ἐπουρῆς ᾽ξ πῖρῃῖ θ6 ΒΔὉ 
Πὰς “Οαῖο οὗ Οοα." ὙΠεθε ἀειναϊίομβ ἅττα 
ΤΕΥ πὰς ἢ 1655 ΠΚΟΙ͂ν τῆδὴ ἴηδὲ ρίνοπ ὉΥῪ 
Μοβο, ὙΠΟ νγᾶ5 ΠῸ 51:0 ἢ ρΟΙβο 85 ΒοΊ 5, 
ἐχζύρὶ τηδξ ΝΙπιγοα, νι ἤοσϑο βογίρζαγαὶ παπιθ 
ΡΓΟΌΔΒΙΥ βἰρη ῆσϑ σεόεὶ, τλΔῪ ὈΥ ἢΪ5 ον ΡΘΟΡΙΘ 
ἴαγα ὕθθῃ οἰ οὶ Βδδὶ, ΒεΙυ5, [νοτά, 

Ηοῦτον Τοχί. 

λ ΣΙ 
ῬὈείοτα 

Ὑϑλτϑ 
Ῥείογε 
δίγι ἢ οἵ] οὗ 1,1. 
ϑ30 ΟΏ. 

Θαχηατί δ. 

Ἑδεςι 
ἀπὲ οὔ] οὔ 106, οὐ 1.06. 

10. Τρῶες αγὸ ἰδὲ σοηογαιίοης 9. δῤθ»ι) 
Ὗνὲ Βανὸ πο 1π6 {πιγά ροποδαϊορίςαὶ 40 ]6. 
ΤῊΘ 1ϑὶ ννὰθ ρίνθη ἴῃ ςοἢ, ν, πτομ Δαλδπὶ ἴο 
Νοδὴ ; 1ῃ6 τ πὰ 1ἴη οἢ, χ, [Π6 ροποα]ΡῪ οὗ {86 
ἴΠγοΟ ϑὺη5 οἵ Νοδῇ, {πὸ ἀδοοοηάκχηϊ Οὗ 516πὶ 
Ὀείηρ ἰγδοθὰ ἀοννῃ 85 ἴὩγ 5 Ρεϊὲρ. Νον ννὲ 
πᾶν (6 Π1πὸ οὗ δηοπι ἔασγί ποῦ σδυγιθὰ ἀόννῃ ἴὸ 
ΑὈγΆΠδπι, {πὸ ἔδυ που οὔτπῃο Δ {ΠΈὲ], 186 ἀπο βίου 
οὗ [Π6 ργοπιιϑϑὰ βοοά, [π οἢ. χ. πο δοσοιιῃηΐ 5 
εἴνθη οὗ [Π6 Ἰοσηρῖῃ οΟὔΠ 6 ροηογαίοηβ οὐ οὗ {Π6 
ἀυτγδίίοη οὗ [δ ; Ὀὰϊ Πογα ἴῃ οἢ. ΧΙ, 45 Ὀοέοτθ 
ἴῃ ςἢ. ν., θοΐἢ {Π656 ᾶ4γ6 δ ρρίθα, ΟΟΠσογ ΠΣ 
τΠ6 σῃγοποϊορΊςσΔ] υσϑίίοη πὰ [Π6 ἀρδβ οὗ ἴδ 
Ραϊγ γοῇϑ, 566 [πϊτγοάαυςίοη Δπά οἡ οἢ. ν. ποίδ 
Α. [τ πᾶν Ὀ6 ΟὈϑογνοά ἤογο, ἴΠδι νν6 τηδτκ δ 
ΟὔςσΘ ἴΠ6 γαηϑτοη ἔγοσῃ ἴἢ6 δητο ] νΊΔη ἴο 
{πΠῸ6 ροβίἀ]ανίδη ἀυταίίοη οἵ 116, Νοδῇ ἰϊνοά 
ξο Υ̓ΘΑγ5, 56 ΠῚ ΟΪΥ όοο, Ατρῃαχδά, 1Π6 ἤγϑϊ 
βέ πὶ οὗ 5ῃῆεια δέου ἴπὸ ἀθίυρσο, ΟἿΪγ 418;  ΠΘη 
6 σοπὶθ ἴο Ρεΐερ, ννβο βϑϑεπὶθ ἴο ἤανθ θθθη 
ΠΟΠ ΟΙΠΡΟΓΑΤΎῪ ΜῈ τῆς ἀἰδροσβίοῃ, Πξπ 15 51}}} 
5ῃβογίοσ, Ρεϊορ ᾿νθὰ 239 γϑαγβ, Ἀδὰ 239.) θυ 
220, ΝΑΠΟΥ 148. 

ΤἈΘ ζΟἸ]]οννίηρ [4016 Ἔχμ 15 {πὸ ἀϊεγθηΐ 
Ταὶς] οη5 δοσοτγτάϊηρ ἴο ἴῃ Ηεῦτον, (ὰς 
ϑατηαχιίδῃ, δηὰά ἴλ6 ϑερίυαρίηϊ τεχῖθ γοϑρεοῖ- 
ἵνο)γ. 

ϑορίασρίηϊ. ΕΠ Οῦτονν Τοχί. 

εατϑ ΥκΆΥ [Ὗελτγ οὗ ὝνΠοῖς 1 Ὀεΐ Ἐσςεὶ | Έηοῖς ΐ “ 
ΓΑ Βίπι ο ΠῚ ἐς. 1. εις, [ἘΓΘΙΠΒῚ πραῖΝ 

ύοο |ιοο | 80ο | ὄοο | 1558 2128 
438 ] 135 400 | 535 | 1058 ] 2007 

1329 230 ἰ 46ο 
4331 130 | 339 | 406ο [|[ τόρ3| 21:6 
404. 134 ἰ 270 | 404 | 1723] 2187 
430 [ 130 | 200 | 339 | 1757 1006 
2320 132] 207 | 339 | 1787 2026 
230 120 ἰ 20οο {ἰ 330 | ι8ϑι9 | 1007 
1.8 1 179} [15 ] 304 ] 1τ΄80 ] 1007 

ο ] 135 } 209 | 1878 | 2083 
1948 2123 
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“τῆτοο, [16 “Απὰ Εδογ ᾿ἱνεά ἔουγ δηά {ἢ |Γ- 
“πεά, ΤΥ γεδγβ, 8Δπ4 Ὀδεραῖ “Ρεϊερ: 
ΤυκόιΣ,, Απά Εβεγ Ἰϊνεὰ αδἴεγ ἢς θερδῖ 

᾿ Ρεῖΐερ ἔσυγ υπάτεά δηά {ΠΙ ΓΕ γεδῖβ, 
ΔΠπὰ Ὀεραῖ 80η5 414 ἀλιιρΠτεΓβ. 

18 Απά Ρεϊερ ᾿ϊνεά {ΠἸ ΓΟ γεδγβ, 
δἀηά Ὀεραῖ Ἀεὰ: 

19 Απα Ρεῖϊερ Ἰϊνεά αἴεγ ῃε θεραῖ 
Ἐς τννο Πυπαγοά δη4 πίῃς γεαγβ, Δηὰ 
Ὀεραῖ 5οηὴ5 δηα ἀδιρῃζεῖβ. 

20 Αμά ἔδυ Ἰϊνεά ἔννο δηά τῇῆϊγῖγ. 
ν τυραν γελίβ, δηά δεραῖ “ϑετσιρ: 

ΟΘΟΕΝΈΕΘΒΙ15. ΧΙ. 

Ὀεραῖ δαΐϊδῃ ἴοι μυπάγεά ἀπά τῆτες 
γελῖβ. δηὰά ὕεραῖ 80η5 ἂδηὰ ἀδυρῃ- 
ἴεΓβ. 

᾿ς 14 Απά ϑαίδῃ Ἱϊνεά τῆϊγγ γεᾶγβ, 
8ἃη4 Ὀεραῖ Εθεγ: 

Ις Απά δαϊίδῃ ᾿ἰνεά δῖεγ ἢε Ὀθερδῖ 
ἘΡεγ ἔουγ δυπάγεά ἀπά τῆγεε γεδίϑ, 
δΔηά Ὀεραῖ 50η5 ἀπά ἀδλιρῇζεῦϑβ. 

21 Απα Κξδι Ἰνεα αἴεγ ἢε Ὀεραῖ 
ϑόγαρ, ἴννο Ὠιιηάγεά δηά βενθὴ Ὑεδγϑβ, 
ΔΠ4 Ὀεραῖ βοη8 δης ἀδιρητζετῦβ. 

ΟἽ. Νοιυ ἐδειε αγὸ τῤὲ ξεπογα! οης ΟΥ ΤΈγα] 
Νοῖ ρεγμαρθ8 ἀϊδεηςί ρεποαίορν, δῖ ἴδ6 νυ]ηα- 
ἴῃς ὉΡ οὗ 16 ροπϑαίοσυ ΜΉΙΟἢ Πδὰ Δἰγεδαῦ 
Ὀφεθη τγαςσθα ἴο τὸ 5ὸπη5 οὔ Τ ἐγδῇῃ, δπὰ ἴη6 δχ- 
Ῥαπάϊης ἰξ ἱπῖο 4 ἔ}16 1 δοσοιηῖ οὗὨ τῆς ἔδηλ- 
Ἰϊο5. οἵ ἴποϑε ϑὺῃ5 δηκὶ ὄβροοα! οὗ Αὐτα- 
ΠΔ ΠῚ. 

28. ὕν οὗ 1δὲ Οβαϊάε] Μεηεοποά ΟὨΪΥ 
ἤογο, ὙΠΟΓΘ 5 ρυθαὶ αἰἸἰνουϑ Υ οὗ Ορ ΠΙΟη 85 
ἴο 1ῃ6 οἰἴο οὗ [ἢϊ5 οἰἴγ, Ἄχοσρὲ {παῖ ᾿ἴ ννᾶϑ ἴῃ 
(μα κα, ᾿.6. ἴῃ ϑουΐποτη ρατ οὐ ΒαὈθν]οηϊᾷ. 
Βοςδαγῖ, ἔο] ον ὉγῪ ΜΊςμδθ 5, Ἀοϑοητα 10 Ὁ 
πα πιάηΥ Οἴμοτβ, ᾿Δθη θα 1 ννἢ ὕ, ΝΒ ἢ 15 
το οποά ΕΥ̓ Ατηπηΐαηι5 Μ 4γ" ] ]Π1πι|5 (ΧΧν. 8. 
(0]. χ6), θη βου [Π6 τεῖαττι οὗ ἴῃς 
Βοπιδη ΔΥΤΩΥ ὑπέ|εγ [ονίδηῃ ἴον ἴη6 ἀξαῖὴ οὗὅ 
[ἰϊαῃ, 45 ἱγίηρ Ὀεΐννθθῃ ΝΙ51015 ἀπά πὸ ΤΊμΡΤΙ5. 
Απαοοπὶ ἰγδαάϊεοη δὰ ἴῃς ορὶπίοη οὗ ΙπΔηΥ 
πιοάοιτϑ σοηποςὶ ἰἃ ἢ (6 τηοάογῃ Οτα, 
{πῸὸ Εαοοθα οὗ ἴῃ6 Οὔκ, νν6]}] Κποννῃ ἴῃ 
ΟΠ γιδίίαη ἴΠπιὸ5 Ὧ5 ἴῃς σαριῖα] οὗ ΑὈὌΡΑΓΙΙ5, 
115 ἤσβι ΟΠ βείδη Κιίηρ, ο ἰ5. 5814 ἴο ἢᾶνὸ 
νὐιτσῃ ἃ ἰοϊῖοῦ ἴο, ἀπά ἴο πᾶν σχϑοοϊνοὰ ἃ 
Ἰεϊϊοσ ἔγοτα οἵ ϑανίοιισ. “ὙΠῸ τγδάϊτοβ οὗ 
ΑὈ Δ ΔΙᾺ 511}} ᾿νο τη [6 πιουϊὰπ οὗ (ἰῃῆς. Αταῦ 
᾿πΔὈϊΪ Δηϊ5 οὗ Οτδ. ὉΠ ΟΥ̓ [165 οἡ ἴδ 
εἄρὲ οὗ οπς οὗ ἴπὸ Ὀατὸ τιρροά ϑριγϑ ὑνῃ ς ἢ 
ἀεϑοοηὰ ἔτοπὶ [86 τηοιιηϊδῖη5 οἵ Αττηθηΐᾷ, ᾿ηῖο 
τῆς Αϑϑγγίὰη ρῥἰδίπ ἴῃ ἴῃς συϊπναῖοα ἰδηά, 
Ὑνῆϊοἢ, ἃ5 ΥΩ πάου 1ῃ6 πιοιιηΐδίηθ, ννᾶ5 
οαἰοὰ ῬΡαάδη- Ατάσθ. ὅν ρἤγϑιοδὶ ἔδαϊιγεβ 
πιιϑί ἤᾶνο ϑοουγοὰ τὲ ἔγοτη ἴπ6 φδυ]θϑῖ ἘΠΠῚῸ5 
ἃ5 ἃ πυςῖίειι5 ἔοσ ἴῃ6 οαἰν]χαίΐίΐοη οὗὨἨ ἁ Φἴῆοβο 
ΓορίοηβΒ. Οπὸ 15 ἃ διρῇ οἰοθίθα οσγὰρ, {16 
πάᾶϊυγαὶ ἔοι βολίίοη οὗ [86 ῥγώϑεης οἰϊδεοι, 

[ν. 14---29, 

22 Απά ϑετγιρ ᾿ἱνεά τὨ]ΓΥ ὙοᾶΓβ, 
Δη4 Ῥεραῖ Νῆογ: 

23 Δπά δεῖὰρ ᾿ἱνεά δίζεγ ἢς Ὀεραῖ 
Νᾶθοῦ ἔννο μυπαάτγεα γϑᾶγβ, δηὰ θεραῖ 
80η8 Δη4 ἀδιιρῇτεῖϑβ. 

24 Απᾶ Νδῆοσ ἱινεά ηἷπε δηά 
ΓΕ ΠΥ γελγβ. δΔηά δεραῖ 7 Τετγδῃ: 

οΓΔἢ Δῃ υπάγαϑα δληά ηἰπεΐθθη γεᾶΓ8. 
ΔΠ4 Ὀεραῖ 50η8 Δπη4 ἀδιρῇτζετῖβ. 

26 Απάὰ Τογδὴ [ἰνεὰ βενεηῖυ γὙεΆΓβ, 
δηὰ ἔδερας Αὔτγδηι, ΝΝΆΠοΥ, Δη4 Η: 

τίοπ5 οὗ ἼΤογαῃ: Τογαὴ θεραῖ Αὐτδπηι, “5 
ΝΆΠοτΥ, δηὰ Ηδλγδη; ἀπά δλγλδλη θεραὶ 
Ι,οις. 

28 Απά Ἠλγδη ἀϊεά Ὀείογε ἢϊ5 (8- 
{Π6γ Τ γδἢ ἴῃ τῆς ἰΔπά οἔὗἉ ἢ πδτὶν [{γ. 
ἴῃ ὕτ οἔτμε (μα άδαβ. 

290 Απά Αὔτγαῆι δῃά Νδηογ ἴοοκ 
τδπὶ ννῖνεβ : ἴῃς παπὶὸ οἵ ΑὈγδπὶ᾿β 
νυν τᾶς δαΐδὶ[; δηᾶά τῆοε πᾶπιὲ οὗ 
ΝΑμοτβ ννῖθ, Μηςσδῃ, τῆς ἀδιιρῃτεγ 

ἀουῦ!γ ἀείοπάςσά ΌὈΥ ἃ {τοπςἢ ΟΥ̓ ἱπιπιεπϑο 
ἀορίῃ, ουϊ ουΐ οὗ δα Ἰἰνὶπρ τοοῖὶς ὈδὨιπὰ 1. 
ΤἼε οἴου ἰ5 8Δὴ δϑυηάδηϊ βρηρ (ἴῃ (811: - 
γῆος οἵ 16 Οὐδοκ νυυ 6 γ5) Ιϑϑυϊηρ ἴῃ ἃ ΡΟΟΪ 
οἵ ἰγδηθραγοηΐ οἰθαγπθθ5 δηὰ οπιοθογηθα ἴῃ ἃ 
τηλ85 οὗ ἰυχυτγίαπίὶ νογάμτο, νι ἢ, αὐ ἀϑὲ 1ῃ6 
ἀ1}} Ὀγονῃ ἀθϑογῖ 411] ἀσγουπά, πιᾶκθθ, δπὰ 
Τηυϑῖ αἰνναγθ ἤανα πηδάο, [ἢ ]5 ϑροῖ δῃ οδϑῖβ, ἃ 
Ῥαγλαϊβα ἴῃ τὴς (Πα σρδη νυ] εσπθ55.") (ΠΏ δδη 
ϑίση!οΥ “ὧπ τῃ6 [Θνν 5 ΟΠγοἢ,᾽ 1. Ρ. 7.) 
ΕἸρΡοΪοπλυ5 45 φιοίςα ΌῪ Επιϑεῦ. ῬΊαΡ. ἔνδηρ." 
1Χ. Χ7,) ϑ88γ58 πα ΑὈτγΑΠΔΠλ νν45 Ὀοσῃ ἴῃ ἴΠ6 
ΟἿ οἵ Βαῦγυ]οηῖα ο4]|1οὦ (απιᾶγῖπς, ΔΙ ἢ 
ΒΟΠῚΘ ΒΑΥ͂ ἰ8 ἴπΠ6 οἵγ ὕ|ᾶ, δηὰ Ὁγ ἰηϊεγργεῖδ- 
ἰἴοη οἰ οὗ ἴπε (μα άθθβ, ννδιςῃ (ὐέδοηῖι5 εχ - 
Ρἰδῖη5. ὈΥ βαγίηρ ἴῃαϊ ὕὕ» 1η ϑδῃβοῦῖς βίη! ὴθ5 
εἰΐγ, εοκπίγν, (ςορηδῖο ρογπᾶρ ἢ ἢ Ης- 
τον 1γ, )), ἴ6. οὔρίηα! ἰδηξιᾶρο οὗ τὰς 
ΟΠμαϊ ἄθος ἢανίηρ Ὀδοη σουρπαῖθ ἢ ἴΠ6 [πάλῃ 
Δηά Ρεγβίαη. ὍΤῊΪ5 ΟΥ̓ ἰ5 ϑιρροβοά ἴο Ὀ6 ἢονν 
τεργοϑοηϊθα ὈΥ [Π6 σι5 τα ρ οῖῦ οἡ ἴῃς πρὶ 
Ὀδηκ οὗ {πΠ6 Εππρηγαῖθβ. νι ἢ ἀρροᾶτθ Ὁ ἰἴ5 
ὈΠῸΚ5 ἴο μᾶνὸ ὑὕθθη Το ΗΓ Ὀγ ἴΠ6 ἡδίϊνοβ, ᾿ 
(Ρτοΐοβοοῦ αν] τηϑοη ἴῃ ὁ 1ςΐ, οὗ ΒΙΌ]6.) 

29. Μεαδ]ὴ Ασοογάϊης ἴο [οδορῆυβ (" ΑὩκ.᾽ 
1. 6), Ταγριιπὶ Ῥϑειάο- [οηδίῃδη ἂπὰ τς 
(' Ου. ' Οδηδβ.᾽) ἴπ6 54π|6 ἃ5 ϑᾶσγαὶ. Τῆϊβ, 
Ποννόνοσ, μαγα 9665 σοηϑιϑῖοηϊ νυ θη. χχ. 
12, ΏΘΓΟ ΑὈΥΑΠῚ 5ρ6 415 οἵ 58γαὶ 45 ἀλιιρῆζεν 
οὗ 15 ἔδῖμογ Ὀὰΐ ποῖ ΟΥ̓ ΠἰΒ πηοῖπεσ ; [ποι ΡῈ 
11 15 νεσῪ αἰ ΠΠσ  ἴο 54ΔΥ ἢ νμαῖ ὀχαςίηοσα 
ἴπ6 τοτὴς ἔδίποσ, ἀδιρῃϊοσ, Ὀσοίμοσ, ἄζο. τα 
υϑο, Εννα] ἃ μᾶ5 σοη)θοϊιυγοά τπδὶ ἰϑοδῇ νι 88 
οἱ νυν δηὰ τπογεΐοσο τηθητοηθαὰ μετα; Ὀυζ 
[μετ ἰ5 Βὸ δυϊώρησο ἔου [819 

“]1.γ.6.Ὁ 

2ς Απά Νδβμογ ᾿ἱνεὰ δῇϊεγ με βεραὶ "" ὁ" Κ 

ΔΙΔΏ.. 4 7 οδυλ 

27 ἵ Νον τμεβεὲ ἄγε τῇς ρεπεγα- μοι α 



τ39..} ΘΕΝΕΘΙ5. ΧΙ. ΧΙ] δ9 
οἔ ἤλτγαδι, ἰπε ἔδίπεοσ οὔ Μ|ςδῆ, ἀπά ΓΗΑΡΤῈΝ ΧΙ, 

, ἴδε (αῖβεγ οἔ ἰβοδῇῆ. τ Ορώ εαἰλ Αόγαπε, ἀνα ὀϊετεοίά ἀέρι τοῖίδ ὦ 
20 Βυῖ ϑαγδὶ ννὰβ δάσγεῃ; 8η6 ἠσὶ ρφνγονιέε οὐ σλγέτέ.. 4. Δί ἀερανγίοίά τοίὰ 2οΐ 

80 ἙοἢΠ]ά. 3 οε Δἴαγαν. 6 "72 »ερηενλ ἑἀγομσὰ (α- 
νααμ, 7 τυλέτά ἐς γοριέσεά ἀἑηα ἐπ ὦ νέρῖον. 
[ο “ἴ ἧς ἀγίσοις ἐγ α “ανιῖρς ἐΐο Ἐργδέ. τὶ 
2 ξαν τπαζοίλ ἀἕρι είρτε ἀπ τοῦγό Ισ δέ ἀϊΐξ οἷδε 
“27. τ4 “λαγαοά, ἀατίμ ία εις ἀν πε ἀένε, 
ὧν λέαρπες ἐς εοπιῤεέξραϊ 0 γεσίονε ἀξ. 

ΟΥ εἐδεὲ “ΓΟΚΡ μιδά εα]ά ὑηΐο « Αεῖε 7.3. 
Αὔγαπι, ες {πες ουὔξ οὗ τῇγ 

σου ΠΕ. ἅπα ἔτοπι τῆν Κιπάγεά, δπά 

11 Απά Τεγδῃ τοοκ Αδγαπι ἢΪ8 
80η. 1η4 [,οἵ τῆς βοὴ οὗ Ηδλγδηῃ ἢΪ8 
80Π5 80η, ΔΠ4 ΑΓΔ 5 ἀδιιρῆϊεγ ἴῃ 
ἰανν, ἢ!5 ὅοη ΑΡγδηλβ "ἱΐ ; δηὰ τῆς 

χὰ 4 δὴ ἴοι ἢ τε ἔγοαχ ἐσ οὗ 
ως, ἴᾷς ΟΠλί4θεβ, ἴο ρὸ ἱπίο τῆς ἰδλπά οὗ 
ῥαεχῳ (λῃλδη; Δη4 {ΠΕῈῪ σάπια υπῖο Ηδλγδη, 

αηά ἀνεὶς τπεγο. 
22 Απά τῆε ἀδγβ οὗ Τεγλῃ πνεῖ 

ὕνο Βυπάτεά ἀπά ἔνε γεᾶγβ: δἀπὰ 16-᾿ 
τὴ ἀϊεά ἴῃ Ηδγδη. 

ἔτοπλ ΤΥ ἐλιμογ᾿5 ἤουδ6. ὑπῖο ἃ ἰδπά 
ἴμδῖ 1 ψ}}]} 9πενν τῆεα: 

2 Απά1 νἹ] πᾶ οὗ τπεε ἃ ργεδῖ 
παίοῃ, δἀηά 1 ψ}}} 01.655 ἴδε, δηά 

31. απά ἐδέγ «υεπὶ ογέδ «υἱ ἐδερε 1.6. 
Τεταῦ Ὧπά Αὔγατη νυοηΐ ἔοσίἢ ἢ 1,οἱ ἀπά 
δαγὰι, ΤῊ ϑαιηδιϊδη ([Οἰοννεὰ Ὁγ ΧΧ. 
δηΐ Υ αἱζ.} Ὁγ ἃ 5ἰ'ψῃϊ ἰγαῃβροβέϊίοηῃ οὗ [δὲ Ἰοῖ- 
ἴεῖ5 ἀπά ἀΐβεγεηΐ ροϊππε γοδὰβ “δ Ὀσχουρῃϊ 
ἴδεπὶ ἔοτί!." 

Ἠκγαη] ὙῆῈ Οδιτῆδ οὗ ἰΞ Οτεεκβ δπὰ 
Ἀοπιλῃθ, ὑβετε Οσαϑϑιι9 ἔε}1, ἀοίδξαϊοα Ὀγ ἴῃ6 
Ῥα ίλης (ΡΙυἴάτοι, “ Ντι. Ογαϑ.᾽ 2ς. 7. “ϑ. 
Ρίπ. ν. 4). [τ ἰ5 οδ]]εά Ομάσταη πὶ Αοῖβ 
μι. 4 

32. ἐκυὺο ῥωπάγεαί απὦ ἥυε γεαγ Το 
ϑαηλΓίδη Ῥεηίδίουςἢ ἢᾶ5 Ποῖ με ῥηεπάγεά 
ἀπά ἔγίγ ἤσε, ννὈϊ ἢ ΒοςΠατὶ ἀπὰ οἴμετβ σοης 
δι ετ (Π6 πρῃϊς πππιθοτ. δὲ ϑίθρῃοη (Αςίϑβ 
γῇ, 4) 8γ5 106 πηριαίίοη οὐ Αὐτάπῃ ἰμῖο 
(πάλη νιᾶς δῇ ἢἰβ ἔβ: ποτα ἀύδῖῃ - θυϊ ἔγομη 
ΤΙ 6 πόγα ἴτ ϑδοῖηβ 45 ἰζ Ἴ γα νγᾶ5. ΟἿΪΥῪ 
ο πο ΑὈτγάτη ννὰ5 Ὀογῃ, πὰ ὈΥ χίϊ. 4 
ΜῈ βηά (δαὶ ΑὈταπλ νᾶ )ς ψ δη δα Ἰο 
Ἠλταπ, ΤΗϊβ, δοοογάϊηρ ἴο ἴθ ϑαπιδγϊίδῃ, 
οι ὰ Ἄρροᾶγ ἴο θὲ [6 ΨΟΥΥ Υδᾶγ οὗ ἢϊ5 
δι δετς ἀραῖῃ, [ἰ ἰ5 σετίδίπ (μδῖ ἴῃς ϑαχηδτί- 
Ὧι ἴεχῖ σδηποῖ πᾶνε ὕθθη ταπιρογοά ν ἢ ὉΥ͂ 
ΔηΥ (Βηποίίδη μαπά ἴο Ὀγίπρ ἴἰ ᾿πῖο σοπξουτη νυ 
απ} δι δίερδοι 5 σἴδίεπιοπξ, ἀπά ἰξ ΤΠΔΥ ΨΘΓῪ 
Ἱκεὶγ ἤλνα ργεβεσνοῦ τπ6 ἴγὰς τεδάϊπρ. [{ [5 
᾿ἀβουοΣ δοννονεσ, πὶ ὙΘΥΔΠ ΠΊΑΥ πᾶν 

ΤΕΔΪΥ 110 γεδ5 οἷά ννῆοῃη ΑὈγαπὶ ν'ᾶβ 
ὕοπι: Ὁγ ΤΠΟῸΡῊ [Ὁ ἰ5 βδιὰ ἴῃ νοῦ 2δό τῃαῖ 
Τετὰι ἰἰνθὰ βευθπῖν γεᾶγα ἀπά θοαὶ ΑὈγαπι, 
Νλθογ δηὰ Ἠδγδῃ, γεῖ ἴξ ἀοεβ ποῖ ἔοονν τπδὲ 
Αὐτάπι νγᾶβ {πε εἰάεϑὲ βοῇ, δβανίηζ Ὀδθη παπιοὰ 
ἔπι 5 δεΐπς 186 Πεῖγ οὗ τῆς ργοπιῖϑοα πὰ τῃ6 
διδήοςι οὗ ἴπε δυΐατγε Ἠϊδῖοσυ. [πάρϑὰ βοπιο 
οἵ τὰς γαίης σοηϑίάεσ ΑὈταπὶ ἴο ᾶνθ Ὀθθῃ 
(δε γουηροσί Ξοῃ, ἴῃ νυ ἢἰο οᾶϑα ἢ6 ΤῊΔΥῪ πᾶνα 
ἴκεῃ θόγῃ γῃθη Ἠΐ5 ΔΊ ΠΕΥ ννὰ5 130 γοᾶτξ οἱὰ 
(δε δ᾽ ογάϑυνοσι ῃ οπ Αςίϑβ νἱϊ. 4). 

(μαρ. ΧΙῚ. 1. δύραυ ἐδε ΖοκΡ ῥαά ταἱάη 
ον ἴΔ9 ΟΕ} 5α!ά. Ὑῇο ἔοττηοσ οδὰρ- 
ἴγ αά οδιτίϑὰ τῆ ἢἰϑίουυ ἄονσῃ ἴο (δ6 
ἀκα οἐ Τεταμ. Ὅ8ὲ ρτεϑεπί σμδρῖεσ γοξυτηβ 
ἴο ἰδ ἀδῖε οὗ ἴῃς 81} οὗ Αὐγαπι. [ἢ Αςῖβ 

νΙ. 2 δ[ ϑδίερῃεη [6115 υ1ι5, ννμαΐ 4150 Ἀρρϑᾶγβ 
τοδί {πο ἔγοπῃ τῆς ἰίδίοσΥ ἴῃ Οδη., {παῖ 
Οοά δρρεάσγοὰ ἴο Αὔσγαιη “" ἤθη δὸ ννᾶς ἰπ 
Μεβοροΐαπιϊα, Ὀεΐοστε δς ἄνγεῖξ ἴῃ Ομάτγαῃ." 
ὙΠὶ5 ἰδὰ οὐ ἰγδηϑίδίογβ ἴο τεπάθυ “" ῥα σαἱά." 
ΤΒὲ Ηδῦγενν ἰδ κα ἴῃς ρ]προγέδθοϊ ἔθηϑε , Ὀυζ 
{πε σοη που σΠαγᾶςοίοῦ οὗ (ἢσ πφγταιίνο ἔγοπι 
(15 ροϊηΐ πιᾶγκβ ἴπΠ6 ργοργίεςυ οὗ δάοριίηρ ἃ 
βίπιρὶα ρεγέεςζ, νυν ἢ 15 αἰϑο (6 σοπάθππηρ οὗ 
με δηςσίεπξ νεγβίοπβ, Ὑπὸ χεσουπίηρ ὈΠΕΗ͂Υ 
οὗ ἐνοηΐς ὉΡ ἴο [πΠ6 ἀθδίῃ οὗ Τεσαῇ ἱπ ἴπὸ ἰδϑῖ 
ΠμδΑρίοΥ ννᾶθ ὈΥ ἃ ῥσγοϊερϑῖὶβυ Ψ)ὲ ῃᾶνθ ἤούδ 
ἴδε Ὀερίππίηρ οὗ ἃ πενν Παρίου ἴῃ [Π6 Ὠἰβίουγ, 
οὗ ἃ πὸὶν ἀἰδρεηϑβαίίοη πὰ ἃ πδν' σονδηδηῖ. 
Ἡεποθίοσίἢ [Π6 παγγαῖῖνα σοποθγῃβ. ΟὨΪΥ. [ἢς 
σπόβϑθη ρΡοορὶε οὗ Οοά «πὰ ἴμοβα ψῃο δῇδοοῖ 
{Βεῖὴ ἀπά {Ποὶγ ἐογίιηο5. 

Οεὶ ἐῤεθ ομὲ Κ᾽ ἐν εοιπὶγν} 111. Οο ἐῤεε, 
ἃ Ῥ᾽εοπαβπὶ οὗ [ῃ6 ργόποιιῃ, σοσζῃπηοῃ ἰῇ ΠΊΔΩΥ 
ἰληξυάᾶρεθ. Τα ς4}} ννὰβ ον ἀθηογ ἔγοσα 186 
δι ρίαοθ οὗ Αὔγασηι, ὕτνγ οἵ (86 (δαϊάσεοος; 
ἃηὰ ποῖ ΟἿΪ Αὐγαπι, Ὀυΐ 5 Δ Π 6 Γ δηά 
Οἴμοσ οὗ 5 ἔπ ΠΥ 9δεπὶ δὲ ἢγσὶ ἴο ἢδυθ 
οὐογοαὰ {πὸ (8]}}: ἔογ Τεγαῇ ἴοοῖς ΑὈγαπι δπά 
Ι,οἵ ἀπά ϑαγαὶ, δηά “ΠΟῪ ννοηΐ ἐουτῃ ἔγοπι τσ 
οὔτῃε Ομδιάδθοβ ἴο γο ἱπίο πὸ ἰδπὰ οὗ (απαδῃ 
(ςἢ. χὶ. 21). ΠΕ ἰαπά 15 ὕσγε ᾿ς] ὉΥῪ ἴπ6 
ΑἸπισηΥ “86 ἰδηὰ {πὶ 1 νν}}} 58ῆθνν τΠ66, 
Ὀμυΐ Δίοβοβ, ἱπ οἢ. χὶ. 421, οδ}}5 ἴξ ἴῃ ἰδηὰ οὗ 
(δῆδᾶη, ἴῃῸ ἀεβιιπαίίοη οὔ ΑὈγαμη Ὀοίηρ 
Κηονπ ἴο Μοβεβ, ποιῇ 1 νγᾶ5 ποῖ αδἱ 186 
Ὀπ|ς οὗὨ δ΄5 6411} κποννῃ ἴο ΑὌγαμι Πἰπιϑοϊε, 

2. 1 «ἱἱὐ »παξε οΥΓἹ τέ ὦ σγεαὶ ἐξα, 
[,ἸΟΓΑΠγΥ ἐμ} 6}|οὰἀ ἴῃ πὸ ρίογιεβ. οὗ [5γδοΐ, 
ϑριΠΔΙΥ ἀπά πλοῦῈ ἰΑΓΡΟΙΥῪ ἴῃ [Π6 5ριγιζυδὶ 
50ῃ5 οἵ ΑὈταδπδτῃ, " ΑὈγΔΠΑΠῚ 5 5οοα δπὰ Ποῖ γ5 
δοςογάϊης ἴο ἴπ6 Ῥγογηῖϑο," (Δ]. 11}. 29. 

απά ἐδοι “ῥαΐ δὲ ἃ δέριεἰη9] ΚιμισπΙ οἡ 
Ζεον. Υνἱ. 12, ἕο] οννεὰ Ὁγ Οἰογσυβ δηά 
Κπορεὶ, ἱπίεσγργεῖθ “"5ῃδ]ῖ ὯὍδ 8Δῃ δχδιηρὶθ οΥὐΓ 
ἴγρε οἵ δ θβϑϑηρ,," 950 ἴπδί πθη 5})4]} ΞΔ 
(ἰ Β]οβϑοὰ δ6 ἴῃοιι, ἃ5 ΑὈγδμδαπὶ ννᾶ5 Ὁ] ϑϑθα, ἢ 
Οἰδοῦβ, 45 Βοϑοητῃ ]Ποσ, Οοβθηϊυβ, ὅς, σοῃ- 
5ἰάεσ ἴῃς βυϊθβιδηῖΐίνα ἴἰο Ὀ6 ρυΐ ἕογ ἴῃε ρας 

Ο2 



Ι. ο΄ ΘΈΝΕΘΙ5. ΧΙ]. [ν. 3- 

τΊΔΚα [ΠΥ ἡληὴς ργεαῖ ; δηά τῃου 5821} 
δε ἃ ὈΪεβϑίῃρ: 

23 Απά 1 ν}}1] Ὁ]655 τῆῇεπι {πᾶς Ὁ]ε55 
πες, Δπηα ςιιγος πὶ τῆαϊ συγϑεῖῃ τἢ66: 

δομαρ. 18, ὅλη [ἴῃ ἴδε 581] 411} ἔαῃλ ]ε5 οὗ τὴς 
ἐδ κ8,. απ δὲ δ]εββοά, 
ὁ δά; 4 80 Αθγαπὶ ἀξβραγίεά, 25 με ΓΟᾺΡ 

᾿δὰ βροκδθῃ ὑητὸ δίτα ; δηά [,οζ ννεηξ 
ἢ Πίηλ: δη4 ΑὈγαῦι τυας β8θνεῃῖγ 
Πα ἤἥνε γοᾶγβ οἷά ννῆεμ ἢς ἀεραγίεα 
οιιξ οὗ Ηλγδῃ. 

αἰρίθ, α διρσείης ἴον δι᾽κασοά, σοτὰρ. ΖΘΟΠ. ὙἹ}}. 
12. Μῶοτε ῥγοῦδὈΪς, ἃ5 νν6}} 85 τῆοε παΐιγαὶ, 
ῖ5. ἴΠπ6 ἱπϊογρτγείδιίΐοη δάορίθα Ὀγ Τυςἢ, 1)6- 
᾿ἴΖϑοῦ, ΚΑΙ], δηὰ οἴμοῦβ, ἀπά σοϊηπιοηάθα ΌΥ͂ 
1Π6 ἰαϑσὲ ννογτάβ οὗ ν. ,ς, “"ἼΒου δμα]ῖ 6 8 
ὈΪεβθίηρ οὐ σδ58ὲ οὗἩἨ Ὀ]εβϑὶπρ ἴο οἴ οτβ ει 65 
τη γ56ε1}." 

8. 1 «υἱὲ] δίεσ. ἐδονι ἐραὶ ὀίδε: δε, πᾶ 
εχ ῥίνι ἐραὶ ἐμγσοί ὁ δε] Οοὐβ ὑ]δβϑιηρ 
νγᾶ5 ἴο οχίοηα ἴο Αὐγαπὶβ ἔπθηά8 δηὰ ἔ0]- 
Ἰοννοῖβ, ἀπὰ (ἢ6 Θηθιηϊθ5 οὗ ΑὈγαπὶ νογα ἴο Ὀ6 
βυῦ]οςι το Οοὐβ σὲ. Ὑνο ἀϊογοηῖ ΗΘ» 
Ὀγενν ννογάβ ἀῦὸ μοῦὲ γαπϑίδῖθα ὈΥ [ῃ6 ὧπα 
Βπρ] 5 ννογὰ ες. δοῖὴθ {πϊηκ ἴῃδὶ {Π6 
ΟΠ ΟΧΡΥΟΘ565 ΤΟΤΕ ΡΓΟΡΕΓΙΥ ἴΠπὸ γον] ηρ δηὰ 
Ἰηδθαϊοῖίοπ οὗ πιδῃ, ἴμε οἴμοῦ {π6 νυ βογης 
οσυ86 οὗ Οοά. Βοῖῃ, Ποννόνοσ, ἀγὸ υϑοὰ οὗ 
Οοά «πὰ οὗ πιδη, ορ. [οὐ 1. ἃ; δυῖ. χχὶ. 
22. ἼΠο βυθὶ ἴῃ τῃ6 Κρ Π 5 Ψογβίοη, τΠδΐ 
364 οἵ σοά, 15 υπάομδίρα!Υ [ῃ6 δἰγοηροῦ οὗ 
186 ἔννο. 

ἐπ ἰδὲς “ῥα! αἱ γα») ΟΣ δὲ εαγὶ δ ἐξ 
ὀἰεἐ] Ἡδτε ἀραῖη Ἀάβηϊ, ΟἸοτγῖς., ΚηοδΕΙ, 
δηά ϑοπὶὲ Οἵ 5 ἱπίογργεῖ [6 νογάβ ἴο τηθδῃ 
ταὶ ΑὈγαπὶ ποι] ὰ ὈῈ 50 Ὀ]εϑϑθά ἴῃ ἢ15 ζδιΆ 
(δῖ 411 ἔτ 165 οὗ ἴμ6 ϑαγῖ δμοι ὰ ννϊϑῇ ῸΓ 
{π|κὸ Ὀ]οβϑιηρδ (ςοπῃρ. σεη. χ ν ἢ]. 2ο, “ἢ [Πδ6 
504}} [5Γ846] Ὁ]655, ϑαγίηρ, Οοὰ πλᾶκα {Πὸ6 45 
ἘΡΉγαϊπι ἀπά Μαπαββοῃ"). ὙΠῸ τνογάϑ, μονν- 
ΘΥΘΥ, σᾶ ΨῈΠ πὸ μον οὗ γϑᾶϑοι Ὀ6 γτεπάογοά 
ΟἰΒογννῖϑα [ἢ41 45 γε πάδγεά ἴῃ ἴῃ Αὐἰἱμογχοα 
ΜΝογϑίοῃ, ἕο] ]οννηρ ἴΠῃ6 ΧΧ. ἀπά νυρ. Νοῦ 
οδη ἴξ Ὀ6 υπάετγϑτοοά οἴμογννῖδα ἴδῃ τμδΐ 8]]} 
ΤΑ 65. οὗ πλθη δῃοιυ ὰ ἴῃ βοπὶθ ΤΠΔΠΏΘΓ ἀ6- 
γίνε Ὀ]οσϑὶπηρ ᾿ῃγοι ἢ Αὔγαπι. Τ 6 Γαλραπὶ οὗ 
ΟἾ ΚΟΙοΟ5 μᾶ5 “ῶν ἐδν ταἰε, δπιὰ 950 16 ογιιϑα- 
ἰεπὶ Τάγρυπι; Ὀυΐ [Π1|5 15 δῃ υηδυςπογζοὰ 
ΘΧΡΟΒιΠοη. 

[1 ἰδ ποῖ ΠρΟΟββασΎ ἴο αϑθοτῖ {παὶ [Π6 ὑσδ- 
ἀϊοϊίοη Ποῖα ξίνεη ννᾶϑ ϑιυοῖ 45 ἴὸ θη] Πρ ἢ θη 
Αὐτγᾶπι ἢ ΔΩΥ [1}}} οἸἰεασπεϑθ ἃ5 ἴο 106 ννᾶγῪ 
ἴῃ ΙΓ 15 ϑθοα ϑβοι !ά 1655. 411] δι ΟΊ. 
Ιπάθρὰ τῃδ6 ῥργόπηϑο 15 ὑυνοΐοϊ, σϑηθγαὶ δηὰ 
Ῥαγίσυϊαγ. (ὐεπεσδι ν ἰὰ 15 ἴσιο, (παῖ ΑγΑπιβ 
Βυεὰ ννᾶβ ἔῸΓ σδηϊιτο5 ἰἢ6 5016 ἀδροϑβιϊαγυΥ 
οὗ Οοἀ᾿ς οδ]οςίίνα τονϑατοηβ, ἀπά ἰμδὶ τῃαΐ 
Κπον θάρο οὗ Οοα νηϊοὴ ννᾶ5 σοηβάσα ἴο. 
πεπὶ μὰ5 ΟΥ̓ ἴδε Ὀδοη βϑργοδλά ἴο 4}} πᾶ- 
ὕοῃς. “Οἱ οἵ Ζιίοῃ ννθηῖ ἔογι ἢ (ἢς ἰανν, 

ς Απά Αθγδπὶ ἴοοκ ϑαγαὶ 15 Ὑγ]ξ. 
πὰ Ἰοὺ ἢὶβ8 Ὀγοϊμοτβ 8οη, δηά δὶ] 
{Πεῖγ βιιδδίδηςε τηαΐ τῇ δά ρδίμεγ- 
εα, 4η4 τῃε 5οιιὶ5 τῆλε {πα γ ἢδά ροζΐβῃ 
ἴῃ Ηκλτγδη ; διά τπϑῪ ννεηῖ ἰογἢ ἴο ρὸ 
ἰηῖο τῆς ἰαλπά οὗ (ὑδηαδη; δηά ἰηἴο [ἢ 6 
ἰδληά οἵ (ὑχπαδη ΤΠΕῪ σαπηα. 

6  Απὰ Αὔτγαπὶ ραββεά τῆγουρῃ 
τΠ6 ἰαηά ὑπο ἴῃς ρίαςε οὗὨ δίἽςμεπ), 
απο τῆς ρίαίη οὗ Μογεῆ. Απά ἴδε 
(ὐδηδδηϊῖε οὐας ἴδῃ ἰη τῆς ἰαπά. τ᾿ 

δηὰ ἴπ6 νοτά οὗ ἴπ6 ΚΡ ἴτοπι [εγιϑδ θη" 
([5. 1.3}. 1 μὰ5 ἱπάθεα Ὀόθη βαιά νυ γυῖῇῃ, 
(π4ξ ἴπΠ6 ϑεγης πδίϊομβ, δηὰ ὄϑρθοῖδ!ν ἴῃς 
ἀοϑοοπμάδηϊα οὗ ΑὈγδμλ, ννοῦθ ἔτοπι (ἢ 6 ἘΠῚ6 
οὗ Αὔγαπι ἴο (ἢ γιϑὶ [Π6 οἡΪγ ὈΘονοῦβ ἴῃ [ἢ 6 
ΠΥ οὗ (ἢ6 Οοάδοδα, δηὰ (Πδἴ ὄνεῦ σπος [6 
ΟΠ γιϑῦδη εγὰ ΠΟΥ ΟΠ]Υ͂ πᾶν ἰδιρηῃξϊ. πιοπο- 
{δεῖβηι ἴο τηδηκιπά. Βαΐ {παΐῖ ΠΟ Ὦ ννὰ5. ἴῃ 6 
ΒΡΘΟ4] Ὀ]οβδίηρ ἴο ΑὈγδηλ 5. τᾶσθ, 85 4150, 
ϑρτιηρίηρ ἔγοιῃ τῆδι γᾶσθ, Ὀδοοτης ἢ6 ηϊνογβαὶ 
δ]οσϑηρς ἴο τηφδηκὶπά. ΟΥ̓ Πιπὶ “85 σοῃποθγηϊης 
186 Πεδῆ (Ἀπ γϑὲ σαιης.ἢ" 

.4. «εὐυεπίγ απ ἥτε γεαγε οἷ] ϑ8εε οἡ «ἢ. 
ΧΙ. 32. 

58. δὲ “ομἦε ἐδαΐ ἐδ δαά χοϊἑοη}] δαὶ 
15, 1Π6 σἰανεβ οὔ ἀθροπάδηϊϑ ννποσὰ [Π6Ὺ δά 
αἰἰδοποὰ ἴο πο. ὅδο ἴῃ ΕΖΕΚ. ΧΧΥΙ͂. 13, 
5ἰδνθβ ἀ΄Ὸ βροκθη οἱ 45 “"ϑοιι]ϑ οἵ τηεη." Οη- 
Κοῖοβ γοπάεγβ, “ἼῊΘ 50ι15 νυ ΠΟΥ δά 
ςοηνετοὰ ἴο ἴῃς ἰανν πη Οδμαστδη." 80 τῃ6 
Ῥορυάο- [οπδῖμαη πα Το γιϑαίοη Ταγραπιβ 
το πάεγ, {πὸ 8οι]5 ννῇοπη ἴπεῪ Παὰ ῥγοϑβὸ- 
Ἰγιεα." Απά [ΟἸ]]οννηρ ἢ 15 ἰγδά πίοι, ΚαβὮΣ 
βαγ5 {πα ΑὈταπ πιδάδ ῥγοϑοὶγίεϑ οὗ ἴῃ πιθη 
δη 54, οὗ ἴῃ ννοπίθῃ. 

ἱἐπίο ἐδὲ ἰαπά 9" ὕαπααπ ἐβεν ἐαριε] 1,βᾶν- 
ἴῃ; Ηδγαῃ ΤΠΕΘΥ πιιδσῖ μάνα ογοβϑοα ἴΠ6 σῖνεν 
ΕΛΡΗγαῖοβ, ἔγοπι νυν ΐϊοἢ ογοβϑίηρ [ἃ 15. ΥΕΥΥ͂ 
ΠΟΙΠΠΊΟΠΙΥ συ ρροβοά (86 πᾶπὶς Ἡδῦγενν ννᾶβ5 
ἀοτινοὰ (τεπάἀεγοά ὈὉΥ τῇ ΠΧ Χ. ἴῃ Οδη. χὶν. 
13,) ὁ περάτης, ἰδὲ σγΟσσὉΓ οὐθγ). ΤΏΉρηςο {Πεὶγ 
σου γθθ. πλιιδὲ ἤανα Ὀδθη δου τ νναγαὰ ΟΥ̓ΟΥ τΠ6 
ἀοβογί, ργοθδΌΪΥ πϑᾶγ ἴο Μοιπί 1 αποη, δπὰ 
[σης ἴο {πὸ ποὶρῃουγῃοοὰ οὗὁὨἨ Ἰασγλδϑουβ. 
Τοβορῃυβ ( Απί.ἡ 1. 2) φιυοῖεβ. ΠῸτη ΝΊ οΪΔι5 
οὗ 1)απιάϑου5 (" Ηἰϑῖ.᾽ ὈΚ. τν.).. “ ΑὈγΑΠΑΠΙ 
γεϊρποὰ ἴῃ θδαπιάϑοι5, Ὀείηρ σοδ υυτἢ Δπῃ 
ΔΙΤΩΥ͂ ῸΠπι ἴΠ6 σου πίγΥ Ὀογοπὰ Βαργ]οη σαοά 
τῆς ἰαπά οὗ τε Ομδιάσοσαπθ. Βιυῖΐ ποῖ Ἰοῃρ 
αἴογ, Ἰοανίηρ [ἢ 15 σου ΠΙΤΥ ὙΠ ἢ 5 ρεορὶθ ἢ 
ταϊσγαῖσα ἱπῖο ἴπῸ ἰαπὰ οὗ δπαδη, νυ ῃῖς ἢ ἰ5 
ποιν οαἰὰ [άα:." οϑορῆι5 δἀά5, παῖ ἴῃς 
ΠΑΠῚΘ οὗ ΑὈγαμαπὶ νγ85 ὄνεη ἴῃ ἢϊ5 ἀδγϑ5 ἕδπιοιβ 
ἴῃ 1Π6 σουπίτγγ οὗ ἴε ᾿αάβοθηθβ, δηὰ ἃ ν]}- 
Ιαρὲ ννὰβ ροϊηϊθά ουῖξ ἴῃεγθ, νυ] ἢ νν45 σα]]οά Ὁ 
ΑὈγαμδπλϑ ὨΔθιϊΔίΊΟη. 

6. ἐδὲ ρίαεε οΥΓ διίεβο}] 0. παπιρὰ ΌὈΥ͂ 
δπιϊοραῖίοη. ὙὍὙΠῈ ννοσὰ δίσες ἸΔΔΥ ρεγῃᾶρϑ 
ἰπάϊοαῖο (δῖ (6 ἴον αἰὰ ποΐ γοὶ οχὶϑ,. 



ΘΟΕΝΈΕΘΙ15. ΧΙ. 

Δ “ΔἸτατ ἀπο τῆς ΤΟΚΡ, ΨμῸ ἂρ- 2 “᾿Ξρ' 13, 
ΡῬεαγεὰ ὑπἴο ἢϊηι. 

Υγ. 1, 8. ΙΟΙ 

γη Απά τε ΙΟΚ ἀρρελγεά ὑπίο 
αν Ὁ Αργληι, ἀπά βαϊα. “ ἰηῖο τῇγ 5εεα νν!]] 

δ΄ 1 ρῖνε τῃϊς ἰΙαπά : δηὰ τἤεγε δυάδα ᾿ς 

ἴϊ 15. ξεέπογα γ σα ρροβεά τῆδὲ σγομαγ (0. ἰν. 
4) 15 ἴδ πᾶπὶὸ ὈΥῪ νη ἢ ἢ ννα5 Κποννῃ 
ἁπυοης ἴῃ ἰδῖεῦ ϑαυηδγίίδης, (πουρὴ [6 ἰάθη - 
Οἷγ οὗ ϑγοθᾶγ ἢ 5 θςἢοπὶ ἰ5 ποῖ αυϊΐα 
(ΕΓΔ (566 δ Π 5 " Ὠςῖ, οὗ τπ6 ΒΙΌ]6," Ατί, 
ἐδγοῆαγ). Τῇ ννοσχὰ ϑβδοβοπὶ 5 σηῖεθ. 4 
“δοιίάογ, πᾶ, π|655 ἴΠ6 ἴοινη ἀοινοα 115 
πηι (ΤῸπὶ ϑῃεσῃοτη ἴῆ6 βοὴ οὐ Ἡππιου, ἰΐ 
ΡΕΌΦΌΙΪΥ ννὰ5 οἰϊυαῖοαὰ Οἡ 4 “δομῥάεγ ΟΥ̓ γἱώσε 
οἵ ἰδ οοππεοίο νν ἢ ἘΠ6 ἢ1|1|5 οὗ ΕΡ4] δπὰ 
Οεπ ίπι. [οϑορῆ5 (᾽ ΑἸ. ν, 8) ἀοδοτθοβ 
ἴδε αἵγ οἵ δῃόςδοπὶ ΟΥΓ δίοϊπιᾶ 45 ᾿ἰγίῃρ Ὀ6- 
ἵποεη (σεηχίπ οἡ {ΠπῸ τίρῆϊ δπὰ ΕΡ4] οἡ [6 
ἰεῆ, ὙλῈ πᾶς ΝΟΑΡΟΙΙ5 ννᾶ5 ρίνεη ἴο ἴΐ ΌΥ͂ 
γερρεϑδη; δἀηὰ ἴδ δηοϊθηΐθ ΟἰθΆΤΙΥ ΔΘ ΕΥ 
ἴδε ἰδῖοσ Νεδρο 5 ἢ τἢ6 δηςσίθηξ 5 ΠΟ Πόσα; 
ἐ.8. Ἐριρῆδηι5 (΄ Ηκ τ. 11. τος ς), “1η δ1- 
οἰκπι, ἔμαῖ ἰ5 'ἰπ ἴῃ6 ῥσόβϑεηῖ Νϑᾷρο β.) ὉὍπΠὲ 
τρύεσι πδηηὸ ἰ5 Νδρθι 5. ὙΠῸ δἰυδίίοη οὗ 
{ἢ ἴονγη ἰ5 ἀςβογ θεὰ ὉΥ πιοάσγῃ ἔγάνθὶϊοιβ 
ἃ5 ὁη6 οὗἨ ὀχοθοήίηρ Ὀεδυῖγ. τ Ἀοδίπβοη 
πτιΐεβ, “Α1] αἱ οπςος ἴῃ στοιιπά 9η5 ἀοννῃ 
ἴο ἃ νΑΙοΥ τυπηῖης ἰονναγὰ ἴΠ6 νοβῖ, Ψ ἢ ἃ 
80] οὗὁἨ πιῇ δίλοξς Ὑϑρείδοϊς πιοιϊὰ, Ηδοτε ἃ 
ες οὗἩ Ἰυχυπίαπὶ ἀπά αἰπιοσῖ υηρατα!]οϊθά 
τετάϊτε δυτσὶ προ ΟὟΓ νον, ὙΠ6ὸ ννΠο]6 
ΤΑ οΥ ννᾶ5. ΠἸΙοὰ ΜΠ φαγάθηβ οὗ νοροίλθ]ε8 
δηὰ ογοβαπὶς οὗ 4}1] κὶπάξ οἱ ἔγιιἴ5, νναϊογοα 
ὉΥ ϑενεγαὶ ἰοιιηϊαίπθ νυ Ὀυτοὶ ἔστι ἰπ 
τάπου5 ραγῖ5 ἃηά ἤονν ν᾽ εβίνγαγά ἴῃ το ϑῃϊηρ 
σελ. [1 ολπΊῈ ϑυάοηγ ὑρὸπ 5 ᾿ἷκὸ ἃ 
β0ὅηῈ οὗἩ Ὠγγ ἐπομδητπιθηΐ, ννὸ βλν ποῖῃίηρ 
ἴο ζοπιρᾶγο ἴο [ἃ ἴῃ 41} Ῥαϊδϑεϊπθ" (ΜῸ]. 11. 
Ῥ. 17ς. 566. αἰδὸ δίδπεγ᾽β " δίῃδι δπαὰ Ῥϑὶθϑ-: 
πε, ρ.1:..) ὍΠι5 ϑδροῖ, ργοῦδοὶγ ποῖ γεῖ 
50 αἰ νδιοά, ὼς ονέη {μεη νεγάσπε ἀπὰ 
ὑκδυια!, ϑνᾶα ἐπὸ ἢγσὶ ἀννο!πσρίαος οὗ της 
Ῥαϊπλτοῇ ἰπ ἴἢδ ἰαπὰ οὗ ργοπηΐβο, 

1δὲ ῥία!π οΥΓ ογεθ] ΤΤῈ6 οδὶ (οὐ ἴεγο- 
δπ|}) οΥὁἨ Μοχθβ. ὙΠεῖς ἰ5 σοπβί ταῦ ]ς 
ῬΑΠΕῪ οὐ ορίπίοῃ 45 ἴο {μὲ παῖιιγε οὗ {86 
ὑπὸ Βεῖς πιοπιϊοπθαά, εαἰ θὰ Ἐπ ἴθ Ηο- 
ὑπ, (οἰδίυ5. (6 Ηἰετοῦ, 1. Ρ. 34) δᾶδ ἂγ- 
ξυρὰ 1ῃλϊ 41} τῆς ςορτδῖς νοτγάβ, δ), ξίοη, 
ξἰαό. ἄς, ἀρηϊγ τῇς τογείπεῃ ἴγθα, τπ6 ννογὰ 
αἰἴργα ΟῊΪΥ δεῖπρ {8ὲ οὐκ. 80 Μίοδδοιίβ 
( δαρρίεπι' ρ. 72), οβθηπι., [6 129. ἢ, 
Καὶ, ἄς, ΤῊ αηιιόδιίοῃ ἰ5 αἰϑουοθά δἵ σγθαῖ 
κηρί ΌΥ Οὔδθεη. (' ΤΙ με5.᾽ ρ. ςο)., ννῆο ἀουθίβ 
ἴδε ἀκ ποοη Ὀεΐννοεη “ἤοη δὰ Εἰοη (8 ἀϊϑ 
Ὀποιοῃ ποτὶ γ οὗ νοννεὶ ροϊηϊ5), πὲ ἱπῖοσς 
πεῖς θοἢ ΟΥ οαά, οὖ ρεγῆιαρϑ βοπευα!ν ἃ ἑαγσο 
γι ἵγεε, Τὴ ΧΧ. ἀπὰ Ν]δ. τοπάον οαξ, 

ἱ ἢς ΤΑσυπια ([οΠ]ον δὰ Ὀγ τὸ Επρ 5 Ννὸοῖ- 
90) ΓΕΠΟΕΥ ρήαλη (566 4150 ϑἴδπιου, "δ: παὶ 
ἀπά Ῥλιεσιῖπο, Ρ. 141). [ τὺ ΡῈ ἃ 465- 
Ὅρη ἅτ Πεῖθοτ τῃ6 οὐ οΚ Μογεθ "5 ἃ 
ΒηρῚε ἴτερ, οΓ ἡ ποῖμεσ [6 ννογὰ υϑοὰ ΠΊΔῪ Ὀ6 
ἃ του οἵ πιυϊτἰτιάο, 5 ΠΥ ηρ δὲ οαξ αγούυε, 
Α ϑιηξίε ἴγοῦ οὗ ἰδιζὸ δίχα ἀμὰ ϑρτυδαϊης 

ὃ Αμὰά δα τοπιονοα ἔτοπλ τἤσηςθ 

ἔοΠαρο ννοιυ]ά, πο ἀοιιϊϑί, Ὀ6 ἃ πδίιγαὶ γοϑιϊηρ 
Ρίασο ἔογ ἃ ᾶγάνδὴ Οὐ Αγἂὺ Θηποδιριπθηϊ ἴῃ 
πε ἀοδογῖ; Ὀυϊ 1ῃ6 ρτοδί ἐγ ΠΥ οὗ πὸ να]- 
Ιογ οἵ δ8όσμοπι ἕανουτβ [86 Ὀ6ΙΕΓ {παῖ ἴποῖὰ 
ΙΏΔΥ ἤᾶνθ Ὀόθη ἃ βίονθ γῖμοῦ δὴ ἃ 5ϊηρὶο 
ἴΓ66, Νοίπιηρ 15 Κποννη 45 ἴο ἴπΠ6 ἡγεδηϊηρ οὗ 
1. ννοτὰ δήογεδ: ἴἴ πηΔῪ Πᾶνα ΡΥ ὈΪΥ Ὀέθη 
(Π6 πᾶπὶὸ οὗ ἃ πιδῃ, ἃ ὑῬηηποε οὗ ἴΠ6 ἰληὰ, ΟΥ 
ΟΥ̓ ΠΟΙ οὗ [Π6 ργορογίγ. 

δε Οαπααμς αὐας ἐδὲπ ἱπ δε ἰαπ Το 
ΟΥΡΊΠΔΙ δοιτ]οπιθηΐ οὗ 1Π6 ϑοὴ5 οἵ (ἰδηδὰπ 
56. 15 ἴο ἢᾶνο ὕθθη ἴῃ ἴπ6 δουῖῃ ἤθαγ {πὸ Ἀεά 
θᾶ: ἃ δοηητς τᾶσθ ρΓΟΌΔΟΌΪΥ οσςσιιρίεα {86 
τορίοη5 οὗ Ῥαϊεβζίπο δπὰ Ῥῃοηϊςῖα: ἃ ςοΪ ΠΥ 
οὗ τῆς (ὑᾳηδδηϊῖοβ αἴϊοσννατάβ βργοδάϊηρ ποῖ ἢ- 
νναγάϑ, ραγί γ αἰδροβϑοϑθοα δηα ραγΓΥ τϊηρ]οὰ 
ἢ (ὴ0 ηπεοϊοηΐ ϑῃοπιῖο ἹπηδοΙΔηῖς, ἀπά 
δάορίοα {πΠΕῚΓ ἰδηκυᾶχε (566. ποῖδ οὐ ςἢ, Χ. ό, 
566 4ἰ50 Ερίρῃδη. " Ηγεβ.᾿ υχν!. ἢ, 84). ΤῊΘ 
Ὠιδζογίδη ἰδογείοσγο πιοϑῖ Δρργορσγιδῖοὶν γοϊδῖοβ 
(Παῖ, δἵ ἴῃὸ τἰπὶὸ οὗ τὴς δπιργαίίοη οὗ Α Ὀγαπὶ 
Δηα Π15 Ὁ] οντοῖβ, [6 Οδπδδηῖθ ν᾽ 825 δἰγοδάγ 
ἴῃ Ροβϑοβϑίοη οὗ πὸ ἰαπὰ. Πα σοῃϊοσζατο, 
τῃεγοίογε, τμαὶ {Ππ||56. ϑνογὰδ ϑνογο υυττίοη ὈΥ͂ 
ἃ ἰδῖοῦ μβαηά ἴδῃ ται οὗ δΝίοϑοβ, δίϊογ. (ἢδ 
δησίοπὶ (φηδδηϊζο ᾿ΠδΔηῖ5 μα Ὀόθη 6χ- 
ΡΟ] Ιοά, 15 αἰτϊοροῖ ποι Ὀοδίάο [ῃ6 πηάγᾷ, 

7. “πώ δὲ ]ιοκὺ ἀῤῥέαγεί τῶμὸ “δεα») 
ΤΠῖβ ἰ5 ἴμεῈ ἤγβὶ πιθπίίοη οὗ ἃ ἀϊϑίίποϊ ἀρρθδύ- 
αηςε οὗ ἴῃῆ6. ΠΟΚῸ ἴο πάη. Ηἱδ5 νοῖςὸ ἰ5 πορατάὰ 
ὉγΥ Αάδπι, ἀπά Ηε ἰ5 βαιά ἴο πάνθ βροκοη ἴο 
Νοδὴ διὰ ἴο Αὐταπι: Ὀιῖ ἴδε 15. ἃ ν]ϑιὺ] 6 
τηληιοϑίδίίοπ, ὍΠὸ ἐο]] ον φυσβίίοης ηΔ- 
(ΌΓΑΙΥ ἅἃτῖθο, τ. δ[[' ξιῪάϑ {Π1|5 ἃ αἰϊγθοΐ νἱϑίοῃ 
οὗ ἸΕΗΟΝΆΑΗ ἴῃ ΒοαΟΙΪΥ ϑμαροὶ 2. δ ἃς 
ἴ δΔῃ ἱπηργοθϑίοῃ ργοσποθὰ οἡ ἴΠ6 τηϊπὰ οὗ 
{Π6 βθογ, Ὀυϊ ποῖ ἃ ἴγζιιδ νἱϑίοη οὗ Οοὰάὴ 
3. Ννὰ5 ᾿ἴ δὴ δηῆροὶ ρογβοπαίίηρ Οοικὶ 
. δι ἃς ἴἴ 4 τηδηϊξοσίδ[οὴ οὗ ἴῃ δοὴ οὔ 
Οοά, 4 Τπρορμαπία, ἴΠ ϑ0πὴῈ πλδάϑιιγο δηϊὶ- 
οὐραῖίηρς ἴπΠ6 [ποατηδοη ἡ (1) Ἴπὸ ἢχβῖ 
αιδϑίϊοη ϑεοπὶ δηϑυνοσεὰ ὈΥ δὲ [οῇη ( [οἢ, 
'. 18), “ΝΟ πιδὴ δαῖ ϑεὴ Οοά (δε 
ἘΑῖμογ) δ δῇγ {ἰπ|ς, (2) ἼΠ6 ϑοσοπα ἴο 
ἃ σογίδιη ὄχίεηϊ [Ὁ]νν5. πὸ ἔγσῖ, ΥΒΘΊΠοΓ 
μετ ννὰβ ἃ τηΔ 054] 0 ΟΥἩἨ δ4π ΟὈ]οσνδ 
ΤΟΔΙ ΠΥ. ΟΥ ΠΊΟΓΕΙΥ ἃΠ ἱπιργοϑϑίοη οἡ ἴπδ 
ΒόΏ565, ͵Ὶὺ σδηηοῖ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἰπάρο; Ὀυϊ [6 
γἱϑίοπ, ΨΒΟΙΠΟΓ ϑθθὴ ἰῃ 5|6}0 ΟΥ να ΚΙηΡ, 
σᾶπηοΐῖ πᾶνο Ὀδδη ἃ ν᾽ ϑίοπ οὔ Οοά τπΠ6 ἔλίμοσ, 
(3) Το τηϊγαὰ ηυοδιίοη Πᾶ5 Ὀδθη δηβνυνογεά 
ὉΥ πιᾶὴν ἰῃ ἴπθῸ δῇιγτηλίῖνο, ἰἃ θείη σοῃς- 
οἰυάσά τῆλῖ “πὸ Απρὸὶ οὗ τὲ ΠΟ ΚΡ.᾽ 8 
ἐτεολῖθά Απρεῖ, ννᾶ5 δἰνναᾷγϑ [πὸ πιοδηβ οὗ ᾿οτὴ- 
τηιηϊσδίοη Ὀοΐνγθθη (σά πὰ πηδῃ ἰη {πὸ ΟἹά 
Τοϑιδπιοηῖ, Ὅῆε στοδῖ δι ρρογίογ οὗ {Π1|5 ορὶ- 
Ὠΐοη ἰπ ΘΑΓΪΥ {{π|ὸ8 ννᾶ5 δῖ Αὐξιυπίίπε (᾽ 126 
Ἵ πη. 1Π. ς, χὶ. Τοπὶ. ΝΠ]. ΡΡ. 8ος---δ1ο), 
(6 σῃϊοῦ ύσικηθηῖβ ἴῃ ἰἴ5 ἔλυοιγ ὑθῖηρ ἴΠ6 
διδίειηθηῖβ οἵ τὲ Νὸνν Τοβίδπγρης (μα [86 
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ὨΠῖο ἃ τπουηϊαίη οὐ ἴῃς εαδϑῖ οὗ Βειἢ- 
εἰ, Δηἀ ρἰτομεά ἢϊ5 τεηῖ, λσυίπρ Βεῖδεὶ 
Ὃπ ἴδε ννεβῖ, δηά Ηδὶ οἡ τῆς εδϑεῖ: 
δηά τἢοτα με ὈυΠάεά δηῃ δἰταγ απῖο ἴῃς 
ΤΟΚῺ, ἂἀπὰ οδ]]οά προ τῃ6 πᾶς οὗ 
τῆς Ποκ. 

ἐ Ηεδ. 9 Απὰ Αὔγαπι Ἰουγπεγεά, ᾿ροΐπρ, οῃ 
2. ΡΌΙΝ . 

απα γοαν. 8111} τονγαγά τῆε βουτῆ. 
ὌΠ 10  Απά {πεῖ ννᾶ8 ἃ ἔδληλπα ἰῃ 

Ϊᾶνν νγὰβϑ σίνθῃ “"ὉΥ αἰϊβροβι ἴοη οὗ δηγεῖϑβ," 
οὐ Θροόκθῇ ὈΥ δηγφεῖς," ἄς, (Αοῖἴϑ νῖϊ!. ς 3; Οἱ], 
1, το; ΗδθΘΌ. 11. 22). 1 15 Ποῦ ἀγριθά ὈΥ 
[Π6 συ ρρογίοιβ οὗ {Ππ|5 νίενυ, [δὶ “ἴῃς δηρεὶ 
οὗ 186 1,ΟΚ}7 ἰ5 ἴῃ δοΐὴδ ρᾶϑϑαβοϑβ ἴῃ ἴπε ΟἹὰ 
Ταβίδιηθηϊ, δηὰ αἰννᾶγϑ ἴῃ ἴῃ Νὲνν Τοβίδ- 
ἸΙηοηΐ, ΟἸΘΑΥ͂Υ 4 στεδῖθα δηρεὶ (6. Ρ. Ζοϑςῆ. 1. 11, 
12, χε. [0Κ6}1. χα; Αοῖβ χὶϊ, 212); δηά ἴπδῖ 
τπογοίοσο 1 15. ποῖ ἴο Ὀ6 βῃρροϑθά {μᾶῖ ΔηΥ οἵ 
{Ππ656 πηδη!οϑιδιοηβ οὗ ἴπεὸ Αηροὶ οὗ Οοά οΥ 
Απρεὶ οὗ τῃ6 [οτγά, ΒΓ ἢ ϑθθ τ 50 τραγκοαϊγ 
Ὠλνίηθ, ϑμουϊά ἤανο Ὀδοη δηγίπηρ πιοτε ἴδῃ 
1ῃ6 ἀρρϑάγδηςε οὗ ἃ σγεαϊεὰ Απροὶ ρευβοηδλίηρ 
τε Μοβὶ Ηἰρῇῆ. (4) Τῆς αἰῆηγτηδῖῖνα οὗ [ἴῃς 
ἔου ἢ ορϊπίοη νγ5 μοὶ Όγ ἴΠ6 ξγοαῖ πλδ)] οἱ 
οὗ {Π6 ἔδίοῖβ ἔγοπι [6 νεγγ ἢγϑὶ (566, ἴογ ἴη- 
βίδηςο, Γυπίίη, " 14].᾽ ρΡ. 8ο---284; ΤοσῖῺ]], 
ἐλάν, Ῥγαχ,᾽ ς, τό; Αἴμαπδϑ. " Οοπῖ, Αὐίδη, 
ΙΨ. ΡΡ. 464, 46ς (Εά. (ο].}; 451}, " δάν. 
Επποπλ.᾿ 1, 18; ΤΠἼοοάοτεῖ, “ Οἷι. Ν. ἴῃ Εχοά," 
ΤΠ ἰοδοῆίηρς οὗ ἴπ6 δῖ μου οἡ {Π||5 Πποδὰ ἰ5 
ἰηνεσιιραϊοά ὉγΥ Βρ. 1}, “Ε. Ν. 2.᾽ τν. πὶ, 
Ι͂η {κὸ πιληηοσ ἴπ6 ἀποίοπὶ [ονν5 μαλά γεΐεσγοα 
186 πιδηϊοϑίδίίοη οὗ σσοά ἴῃ νἱϑι0]6 ἔοττῃ ἴο {πὸ 
ϑδϑδεεῤίπαρ, ἴῆο Μείαίγοη, ΟΥ ἴῇ6 εμιγα ἀξ 
“α,, ΔρΡραγθητὶν δὴ οπιδηδζίοη ἔγτοτπὶ Οοά, Ππᾶν- 
ἴηὴρ ἃ ϑοπιθίαπος οὗ αἀϊνεγϑιγ, γεῖ γοϑ} γ οἠθ 
ν ἢ Ηἰΐπι, σοπλίηρ ἕο! ἴο τενθαὶ Η!ϊπι, διιῖ 
ποῖ {τ} ἀϊδιηςι ἴτοσὴ ΗἸπι. ὙὍΠὸ ἔαςϊ, ἴΠδὶ 
ἴῃ παπὴο “πε οὔ δὲ ον 18 ϑοτηοῖ 65 τἰιϑοὰ 
οὔᾳ ογεαϊοαὰ Αηρεὶ, ἴα ποῖ υγοοῦ ὁποιρῃ {παῖ 
τί ΠΊΑΥ ποὶ Ὀ6 4͵50 τιδοὰ οὗ Ηΐπὶ ν᾽ ῇο [5 ᾿δ)]εά 
Ὁ (ῃ6. ΑἸροὶ οὗ τα σοιπ56]" (μεγάλης 
βουλῆς Ἄγγελος, [5. ἰχ. 6, δερῖ, ΤτΑΠ5.), ἀηὰ 
86 ΑἸμ6] οὗἩὨ 186 σονοηδηῖ" (Μα)]. 1. 1). 
δηἀ (Π6 ἀρραγεπῖ ἰάἀσπιποδίίοη οὐ 16 Αηρεὶ 
οὗ σοὲ ν ἢ Οοά Ηἰπιϑοὶῇ ἴῃ νΟΥῪ πιᾶὴν ρᾶ5- 
54 5Ὲ5 (ὦ. 5. σξῃ. χΧχχὶϊ 24, σΟΠΊΡ. νν. 28, 10, 
Ηο5. χΙ!. 3. 41 Οδεη. ΧΥΪ. 10. 11, ΧΙΝΙ. τς, τό; 
Τοβῆνν. 14. νἱ, τὲ Τυάρ. ᾿. τ, ΧΙ, 22: [58. Υἵ, αὶ; 
ςρΡ. 0}. ΧΙ 41, [5. [ΧΗ]. 9) Ιφαὰὰ5 πλΆγκθαϊν ἴο 
ἴΠη6 ςοποϊιίοη, {Παἰ Οοά 5ραᾷῖκο ἴο πᾷ Ὀγ δῃ 
Δηροὶ οὐ ΜεββοηρΌΥ, δηά γοεῖ παῖ ἴπ4ῖ ΑἸρεὶ 
ΟΥ̓ ΔΜ ϑϑοηροῦ ννᾶ5 ΗἸ πλϑο]  οά. Νὼ πλδη ϑὰνν 
Οοά δἷ ἀπῪ {ἰπ|6, Ὀυΐϊ 1Πς ΟΠἷΥ Ὀεροίίξη 50η, 
ὙΠΟ ννᾶ5 ἴὴ ἴῆ6 Βοϑοτὴ οἵ ιἢ6 Εδίποσ, ἀθοϊασοὰ 
Ηϊπι. Ηδ, ννῆο ννᾶφ ἴῃ δνοτγά οἵ σοάα, ἴμ6 
νοῖςς οὗ Οοὰ ἴο Ηἰ5 ογεϑαΐιγοβ, ννᾶ5 γεῖ ἴῃ 
[86 Ὀοριπηϊηρ ἢ Οὐά, δηὰ [16 ννᾶ5 σόα. 

ὕμιο 16» “εεα «οἱ 1] σία ἐδὶς ἰαπά : ἀπά ἐδεγε 
ὀμίἰά. 4 δὲ απ αἰϊαγ ΤῊΪ5 5 1ῃ6 ἤγοῖ ἀδῆηϊο 
Ῥτοπιῖος ἴὼ ΑΌγαπι, τπαῖ {πὸ Ια οἵ (δῆβδη 

ΘΟΕ ΝΈΕΘΙ15. ΧΙἧΠ. [ν. 9--- 12. 

τῆς ἰαπά : αηά ΑὌγαπὶ ννεηῖ ἄουνπη 
ἰπῖο Εργρε ἴο βοϊουγη ποτα; ἔοσ τῇς 
ἔλταῖπα τᾶς ρπενοιιβ ἴῃ ἴῃς ἰαπά. 

11 Αμπά ἴξ σᾶπιε ἴο ρᾶ55. ἤεῃ ἢς 
ὙΥΔ5 σοπλα ΠΟΔΓ ἴο επῖογ ἰηῖο ργμῖ, 
παῖ ἢς 84:ἀ υῃμῖο ϑδαγδλὶ ἢϊ5 ννιε, Βε- 
Πο]4 πονν. 1 Κπονν τας τῆου 47ὲ ἃ ἔδιγ 
γνοιηδη ἴο ἰοοΐῖ ὑροῃ: ἶΝΝΝ 

12 ᾿ΓΠετγείογο 1ἴ 5Π411] σοπλὲ ἴο ραᾶ588, 

ϑδδου]ὰ Ὀὲ {πῸ Ἰππουϊίδηςς οὗ ἢἷ58 σι άγεη. Ας- 
ςογ ΡΥ, 6 Ὀμ1ΠῈ 8η 4|18Γ ἴπόγὸ, 825 σοῆβθ- 
σταϊτηρ ἴΠ6 501} πὰ ἀδάϊοδτίην τ᾿ ἴο σοά. [ἐ 
15 ποῖ τηϑπιϊοποαὰ [δῖ ἣὸ ΟἸθογοα Ξασπῆςο, δῖ 
ἃ5 {πὸ Ηςῦγονν νγογὰ ἴῸΓ αὐαν πιθδὴ5 {πὸ 2ίσες 
9 εἰαμσόιοῦ ΟΥ̓ “αεγίβεε, ἰΏογο δ θ6 πὸ 
ἀοιιδῖ, ὑπαὶ ᾿ἴ ννᾶ5 δὴ αἰϊασ οὗ Ὀυγηῖ οἴεηρ,᾿ 
γνΠ ἢ πὸ ΝΠ, 45 ννὰ5 Νοδἢ β δίἴασ (Ὁ ἢ, νἹ 
20), ἴπθ ΟἿΪΥ δἰΐϊασ βϑροκοῃ οὗ ρῇοσ ἴο [Πὶ5 
Ἐπ. 

8. δὲ γωπουῇ ἰτ. δὲ ρῥίμεζε τὸ 5 
ἴδηϊ ρερβ. ὙΠῸ Ἰοιπιογηρ κνὰ5 ΌΥ τοροαιοὰ 
Θποδιηρτηθηΐβ, δου (6 πλΠΏΟΥ οὗ ἴῃς Βὸ- 
ἀουΐη8. 

Βειῥ-εἰ. δ. ε. (6 ουξε οὗ σοά. ῬὍΠϊ5 ἰ5 
ΌΥ δηιεἰραϊίοη, [ἴ ννὰ5. οδ οὶ ἤμπς αἱ τῃ15 
ἔγηθ (566 (ἢ. χχυ, το; ιάρ. ν᾿ 22). ἘΠΕ 
ΡΓΟσεηΐ Ὠδπλὸ 5 Βοϊίδη. 

Ηαἢ ννᾶ5 δῦοιιξ ἥν πη]θθ ἴο ἴῃς Εκϑὶ οὗ 
Βοιἢ-ΕἸ], [Πὸ τυ ϊης οὗ νος ἢ Ὀοδν ἴπ6 παπο οὗ 
Μαάϊηοείς σαὶ, 

εαἰϊεά μρον ἐδο παῦηπδ οὗ “δε ζοκρ.] 8εε ςἢ, 
ἵν, λό. 

9. μοίη οἡ “{}} ἰοαυαν ὦ 1δε “οἰ ὍΤΕ 
νγογὰβ ὀχριθθθ ἃ φταάιιὶ! σῆδηρε οΟἵἨ ρΐαςςδ, 
δἴοῦ ἴθ πομπιδάϊς ἔβϑπίοθ. Α5 ἰοοὰ οἤετγοά 
156! ἢ μὲ ρτοποὰ [5 ἴθηξ δηὰ δε Πῖ5. σμίις, 
δηὰ νν θη ἰοοὰ ἔδ!οὰ μὲ ννοηῖϊ οπνναγὰβ ἴο 
ΠΌ5ἢ ραβίιγοσ, 

10. α Μωρ)"μ) Α σουπίγγ ᾿ἴἰκα Οδηδη,. 
ἱπηρογέδοι]γ οἱ ναῖεά, ννουϊὰ Ὀ6 νετγ ϑυδγ)οςὶ 
ἴο ἀτγοιῆϊθ δηὰ απο. ὍΠε ρατί οἵ Εργρῖ, 
ὙΠΟ ἢ ἰὰγ ἱπηπηοάϊατο!ὶγ δου Οὗ αηδλῃ, ἂρ- 
ῬΌΔΙΒ ἴὼὸ Πᾶνε Ὀθθη Ἐσρθο! γ ἔογιο, { ννᾶς 
αἴ ἰῃαἴ {πλιὸ ᾿πΠῃαὈΙ ἃ ὈΥ ἃ ρούρ!ς 5Κ}Π64 ἴῃ 
Δετισαϊτιγο, δπάὰ βουζεα ρογοά Αγ Ὁγ 186 
ΝΘ. Ερυρῖ ἰδ 51}}} τὸ γοῆιμὸ [ῸΓ πορθοιΓα 
᾿πρ πδῖ!οιθ. ννποη δἤ]οῖοὰ ἢ ἀτοιρῆῖ, [{ 
15 δὰ τμαὶ ΑὈγαπλ ννεπὶ ἀόννῃ ἴὸ σγρὲ “ἴο 
50] οιῖττι, " ποῖ τὸ ᾿ἱνὸ ποτα ; ἴον πὸ δά γτὸ- 
ςεἰνθὰ {δ ργοπκῖϑε. οὗ ᾿πογΐδηςος ἰη δηδδῃ, 
δηά, τῃουρὴ {Π|5 ἔα μὴ τᾶ ἤδλνο το, κ᾿ ἀϊὰ 
ποῖ 5ῆακο ἢϊ5 (Δ 11}. 

11, οῤοίά..δοι αγὶ αὶ ξαὶν «ὐο»ηαη} ϑαγαὶ 
5 ΠΟῪ ΠΊΟΓΟ 1ΠΔη 5ΙΧΕΥ γοᾶγβ οἱὰ: δαῖ 
δεγ [Πἶς ἐχιεηοά ἴο 127 γϑᾶγβ, 50 1πδῖ 58ὴ6 ννῶ8 
ΟὨΪΥ ἴδὸη ἴῃ πρϑάάϊς [ἴδ ; 55. δά Ὀοιπιὸ πὸ 
ομἄγοη, δηὰ δὲ ἴμ6 ἂρὸ οὗ πιπεῖγ, ἱῃοισῃ ποῖ 
ΠΑ ΠΓΑΙΥ γουηρ ποιῇ ἴὸ ἤανο ἃ 909ῃ, ννᾶϑ8 
γεῖ ργοϑογνο ἴῃ ἃ οοὐμάϊ!υη οὗ ἀπσλὶ δηά 



Υ,14--ἰ,0 

πῆεη τε Εργρτίδη8. 5}]1 8ες τῇες, 
ἴπλὲ {ΠῈ} 58.2}} βᾶγ, ΓῊ5. ἐς ἢ5 ψίξε: 
Δη4 (πεν Ψν1}} Κ|}} πιθ, Ὀὰς πεν ψν}}} 
φνε ἴῆεε αἷἰϊν 6. 

11 ϑᾶγ, 1 ΡΓΔΥ ἴπδς, του αγέ ΠῚῪ 
δδῖεγ: τῇλς 1 πᾶν Ὀ6 νγὲ}} νυ ἢ πιὸ 
ἰογ τὴγ βακε; δῃηά πὴγ 8οιι] 5021} ᾿νε 
δεσδι5 οὔ τῆ 66. 

14  Απά 1 σδηλὲ ἴο ρδ58, τἢδῖ, 
ψἤεη Αὐγὰπὶ ννὰ8 σοπὲ ἰηῖο Εργρῖ, 
ἴμε Ἐσγρτίαπ5 δε με] 4 τῆς νγοπιδη τῆδῖ 
8 τ0α: γΕΓΥ ἔΔΙΓ, 

ις Τῆε ργίησεβ αἷδο οἵ Ῥῃδγαοῆ 
ΘΔ ἢ, Δηὰ σοϊηπηοπάεα ἢεῖ Ὀείοτε 
ῬΏΑΓΟΝ: ἀπά τῃ6 ννοπηδηῃ ννγἂβ ζἄΚθη 
Ἰηῖο Ῥῃλγδοἢ 5 ποιιβα. 

ἘΝ 

ΟΕΝΕΘ15. ΧΙἼΠΙ. 

16 Απά ἢε επιγοδλίοά Αὐγαπλ ννε]] 
ἴογ ἤεγ βᾶκε: δηὰ ἢε πιὰ 85ῆδερ, δηά 
ΟΧΘῆ. δηὰ ἢε δ5565, Δη4 τ δ ηβεγνδηῖβϑ, 
ΔΠα τηδι ἀδοεγνδηῖβ, δηα 5ῃῆ6 λ5568.0 ἀπά 
σΔΠ16]8. ' 

17 Απά τῃς 'νῸΚῸ ρἰαριεά Ρηδγαος 
ἀπά ἢΐ8. ἤοιιβα νι ργελῖ ρίαριιθεβ δ6- 
οδιι56 οὗ ϑαγαὶ Αὐγαπλ8 ν]έε. 

ι8 Αμαὰ ΡῬΒαδγδοῆ οἊοδιϊεά Αδγδῃι, 
Δη4 5αἰά, ῆδὶ ἐς τἢ15 ἐῤαὶ τῇοιιν ἢδϑὲ 
ἄοης υαμἴο ποὺ ΨὩΥ ἀἰάθε τῆου ποῖ 
τ6}} πε τῆδῖ 8ῆε τὐας τῇγ νοὶ 

19 ΝῺΥ ϑδἰάβε του, ὅηε 15 ΠΊΥ 
δίδῖεγ ἡ 50 Ϊ πῖσῆς ἢανο τάκεη ἢογ ἴο 
8 ἴο ψνίξ: ποὺνν τπεγοίοσες Ὀαῃο]ὰ 
τὴν νντέε, ἴλκε δεγ, δηὰ ρὸ τὴν ννᾶυ. 

ῥΓΠΟΓιλίυγαὶ γουτῃ, 5ὺὸ {παΐ 5ὴ6 Ὀογθ ϑλδς; 
λογ βΐγ ςοπρίοχίοη ννου]ὰ σοπῖγαβι αν ουγΑΌΥ 
ΜΠ ΤΠ σιν τῆν σοτηροχίοη οὗἉ {πὸ ἘρΥΎρ δ Π5. 
ΤΕ Ἀπὸ Πρ οἵ ΑΌγατη παῖυγα! γ πιδάς ἢΐπὶ 
ΜΑΓΥ οὗ ἀληρεσ, Ηδ ννὰ5 δδοιζ ἴο βο]ου τη 
ΙΒ ἃ (ΟἸΠΙΓΥ ἢ ἃ ἀσθροῖῖς ψονογηχηθηῖ, 
Δπ ἀπιοης ἃ ᾿ἰσοπίίου5 ρεορίθ. Ὑνὲ 966 ἴῃ 
ἴδε ζοπάιιςιϊ οἵ ΑὈτατη ἂῃ ἱποίδπος οὗ οπὲ 
Ὀν]ογ τπ6 ἰηβαδηςε οὗὨἨ ἀθθρ τεϊ! βίου: ἔδεϊηρ 
Ὧη} ἱπιεὲ ἢ ἴῃ Οοά, Ὀυϊ γεῖ νυν ἃ οοη- 
δειεπΟς ΠΠρΡΟΓΙΈΟΙΥ ΘηΠρηϊοεποὰ ἃ5 ἴο τὭΔηΥ 
ἸΠΟΓΑΪ ἀιπε5, ἀπά ὑνῇθη ᾿οδηΐηρ ἴο ἢΐ5. οὐ ἢ 
ἀπρειπιλπάϊπρ' ΞΘ ετοὰ τὸ 621} ἱπῖο στεᾶῖ ἝὑΤΟ 
Ἀπ] ὅη, ΤῊΣ σαπάουγ οὗ [6 Ὠἰσϊοτίδπ ἰ5 
ὅδεινη ὃν ἢΐς ἘΧΒΙ ὈΙΕ Πρ ἴπ σας ἢ οἴγοης τα]ϊθῦ 
ἴδε ἀἰδοιπιιλιίοη οὗ ΑὈτγαπὶ 45 Ἴοπίγασιθά 
ΜῈ ἀδο δι γα τξογνγαγά ἱπιοσ τυ οὗ ῬΒάγαΟΙ. 

16. βδαγαοὐῦ)] Ὅ{ῆε πᾶπιὲ οὐ {Π|6,. ὉῪ 
Μιὰ τῆς Κίπρθ οὗ Ἐδβγρί ἄγε Ἵβ]]θά ἴῃ [ἢ 6 

᾿ Θὰ Τοδίαπιοπς, [οβορίιι ἴ6}15 5 πᾶξ “Ῥα- 
Γρδ ἀπο [ῃἢ6 Εφγριίδπβ ϑἰβηϊ πο αἰμ." 
ἰ κά τὸ ΡῈ τηουρῆς τπδὲ ἴτ ν 5 [86 Οορῖὶς 
πογὰ Ομγο ἢ τῆς ἀγς!α δὲ ογ Ρρ. ([8- 
ἰοπθκ, Ὁ) 155, 'ν, ϑοσοη 5, " ες Τογγα σόβθη.᾽) 
[λῖεγ ἴῃ ορίπίοη οὗὨἨ Β οϑο Πηΐ, Ἱνερρίυ5, Ἀἂνν- 
ἵβοη, Ῥουὶε δηά οἴμποῖβ μᾶ5 Ὀδεοη {παῖ ᾿ξ σοῦ- 
Τροπἀοἡ ἢ} {86 πὸ οὐ τὰς ϑδυη-Οοά 
ΚΑῚ ΠΝ τῆρ ἀπτῖςϊς, ΡΗ.-- Α, ἃ πᾶπηα νὩϊ ἢ 
ΝῺ δ ἴο βοΐ οὗ ἴδε Κιηρβ οὗ Ερυρῖ. 
Οδκηϊις5 οδ᾽οςῖ5 ἴο τϊ5 ἔγοπι ἰϊ5 ἰδοκίης ἴδ 
ἔπ] οὐ (" ΤΉ 5, Ρ. 1129}; Ἃπά τπεγὲ ἰ5 ἰπβιιῇ- 
Οδηὶ ονάοποο τῇλῖ τπ6ὸ {{|Ὶ6Ὸ ννᾶβ γϑα}]}}γ ἃ 
(ηποῃ ἘΠ1|6 οὗ τῃ6 Κηρθ. ὙΟΓΥ τεσ πῖΥ Μ, 
ἵχ Κουχέ μᾶ5. 5ῃεννη δαὶ {δὲ Βίετος γρῆϊς, 
ΜΠκὴ 5 1ῃ6 τορυ αγ {|6 οὗ τπὸ Εδγυρίίδη 
πεν, ἃηΔ νης ἢ ἰρηῖῆεβ “(ἢ στοαὶ ἤοιιθ6᾽" 
ΟΓ"Ἴἢ6 ἀυιὃϊες Ππουδο." τισὶ Ὀ6 τοδά Ῥοϑγδᾷ 
αἵ βεγαό, ΤῊϊ5 δἰ ὺπρι ΑΥΥ φογγοβροηθ ν τ 
ἴς φαιϊεπιεπὶ οὐ Ἡογάροῖὶο (1. 61). τμδῖ τὴς 
ΠηΡ γγᾶ5 ΟΔ]]οα οἶκος μέγας, ““ἴπε στοαῖ Πουι56." 
Τὶκ ἰάοπιῖν οὐ τη5. Ψ ἸὮ τῃ6 πᾶπιὸ ῬΠαγαοῖ 
5 ηποὰ ὉῚ Βυιροοῦ, ΕὈεῖα (' Ἐ κγρίεη, 

᾽Ρ. 16). ἀπά 15 ἀγριιοὰ δὲ Ἰσηστῃ ἴπ τῆθ 

“ Εχουγϑιιβ οἡ Εργρίίδη ΟΝ ογάς᾽" (ΌγΥ (ἢ ἕλον. 
Ἐς, (. ΟΘοοΚ) δῖ πὸ επά οὗ 1ῃϊ5 νοϊιπιε. [ἰ 
ΤΊΑΥ Ὀ6 σοπιραγοὰ ψΠᾺ ἴῃ6 ἘΠ|6 “δ Ὀ]1π|6 
Ῥοτῖο." 

[π|Ι5 ἀπ ῆςσυϊε ἴο Αχ {86 ραγίσυϊαγῦ ῬΏΔΓΔΟΝ 
ΟΥ ἀγπαϑῖν ὑηάοσ νηοῦ Αὐγαπὶ σᾶπιε ἰηϊο 
Ἐξγρί. ΟὐὐὝπεύα!ν μὰ οπαγασιοτγίβιίοβ οὗ 186 
Οουγῖ, 45 ὈΓΙΘΗ͂Υ ἀεκογί δε ἴῃ Οὐοποβίβ, ροϊηῖ 
ἴο ἃ πδίϊνο ἀγηδλϑῖυ οἵ νϑγῪ τετηοῖς ἀαΐθ, δούὴθ 
οἰγουτηθίαποοβ, [Π6 ἔπ ΠΥ τοςορίίοη οὗ ἃ 
δοηλτις ηοπιδάς δηὰ [Π6 156 οὗὨ σδπιε]5 (ν. 16) 
ἀπιοὴς {πὸ Εργρίίδηβ, πᾶνς ϑιρροϑῖθά {πὲ 
ὈΘΙΕΕ (παῖ ΑὈταπὶα μάγος πηιϑῖ δᾶνς 
Ὀδδη ἃ 5ϑῃορῃογά κΚιηρ (5εε δ: 5 Ὠιςῖ, οὗ ἴΠ6 
ΒΙΌ]6, Ατὶ. βῥαγαορ δῃὰ Ζοαμ); δῃιὰ ϑ8ιΓ 
Οαγάϊποῦ ΜΝ ῈΚίπβοη (’ Αποιεηῖ Ἐργρίδηϑβ,᾽ 
ΝΟ. 1. εἰᾶρ. ἰἰ. Ρ. 42) Πα5 ἰάθη ῆοα Πίπη νυ 
Αρορῇῆϊθ οὐ ἀΑρορὶ, τὰς δἰχῖῃ πποπαγοῇ οὗ 
ΜΑποῖμοβ. τς ἀγηαθῖγ. [1 15, Ποννενεῦ, 
᾿πιροβϑῦὶς ἴο δάπις 5ὰ ἰαΐθο ἃ ἀδίθ. ὙΠῈ 
ῬΠαγαοῃ οὗ [οϑορῇ νγαβ αἰπηοϑδὲ σου δῖ ἃ 
κι οὗ ἴῃ6 τδίῃ αἀγηδβίγ. ΑὈγαμλ 5 Ρἢδ- 
γ ἢ πλιδὶ ἐπογοίοτο δἵ Ἰαϊεσξ μανς Ὀθοη ὁπ οὗ 
1η6 ἢγοϊ Κίηρβ οὗ τῃδΐί βαπὶς ἀὐπασῖγ, ᾿ἢ ποῖ 
Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἃ ἀγμαϑῖυ δδυ!εῦ 51], ΤῊ οὔ- 
Ἰοστίομδ, ἀεπινοα ἔγοπι ἴῃ6 σαπλοὶβ, δηα οἴδοῦ 
Δρραγεπί ἰπαΠἸςαίίομ5 οὗ ἃ 5Βῃερῃεγα γεῖρτι, ἃΓα 
ΔΥ σοπδιἀογοὰ ἱπ ἔχουγθιαθ 1. “Οη [ἢ6’' 
Βεολιηρϑβ οὗ Εργρίδη Ἡ! βίου οἡ ἴῃς Ῥεηΐδ- 
τοις ἢ," δἵ [πΠ6 ἐπα οὗ [Π15 νοϊχπιο, Ὁ Κδν. Ε, 
(. (οοΚ: δπὰ ἴῃς ροτοὰ οὗ ΑὈγαπιβ ϑο͵ϑυτστι 
ἴῃ πυρί 15 σδῆοννῃ ἴο Ὀ6 πιοϑῖ ργΟΌΔΟΌΪΥ πη ΟΥ̓ 
οὔθ οὗ {ῃ6 θδυ]οῦ ϑβονογεῖρη οὗ ἴῃ6 χα ῇῇ 
ἀγπαβῖυ. 

δε «υογιαη αὐας ἰαζεπ ἱπίο Ῥῥαγαοῤ᾽: Ὅππ|) 
ῬγΟΌΔΟΪΙΥ ὄνεη δἷ τῃαϊ δαυ]γ ρογοά Εγρί μὰ 
Τολ Ποα δυο ἃ ριζςἢ οὗ ᾿ογτιρὶ οἰν!  γδίοη 
(ηαϊ τῃ6 δονογείξῃ παὰ 4 πάγθομη, πὰ ϑαγαδὶ 
ννγὰ5 σῆοβθη ἴο Ὀδ ΟἿδ οὗἉ [5 νυῖνϑϑ, 

18. Ῥῥαγαοῦ εαἰϊεά “ὁγα»1) Τ΄ ϑΈρἢ 15 5αΎ5, 
(δαῖ 16 ργιοβῖβ ἰοἹὰ Ῥῃαγαοὴ ἔογ ψν παῖ σάυ56 
τὶ ρίαψυθ μαά ἔλ]Πδπ οἡ Πἰπὶ (" Αηΐ.᾽ τ. 8). 
[1 15 ποῦς ᾿ἰκοὶγ ἴπαΐ ὅϑαγαὶ πουβο ἢ, Ὀσίης 

[93 



το, ΘΟΕΝῈΕ515. 

20 Απηὰ ΡΠαγδοῇ Ἴοπιπχαπάθα Ἂὲς 
τε Ποηρσογηΐηρ Ἀϊηι: δηά τῆον βοηῖ 

ἈΪπὶ ἀνγὰγ, ΔπΠ4 ἢ15 νγ]α, δηά 41] τῇδῖ 
ἢς δαά. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΗ]. 
1 Αὐναηε απαὶ οὐ γεΐμεγς ομέ οὐ Ἐρ»δέ. 

αἐδα σγεύ οι ἐάδν ῥαγί ἀσημ ας. 
ἐὺ τοϊοδεά δούοηι. 14 σώ γοισοσίά ἑὰς 2γο- 
"15 0 Αὀγασι. ιτ8 4μίξ γομουείλ ἐο Δεόγοη, 
αηα ἐάεγέ δι εἰ απ αἰΐαν. 

ΝᾺ Αὔδγαπὶ ννεηῖ ὺὑρ οιἽε οὗ Ε- 
δΥρῖ, ᾿ς, ἀπά ἢϊ5 νυ, δηᾶ ]] 

τ(ἢδῖ ἢ6 δά, πὰ [νοοῖ ννῇ πὶ, ἰπῖο 
τῆς βουτῇ. 

2 Απᾶά Αδτγδπιὶ τῦᾶς νϑγῪ τίσῃ ἰῇ 
σδίῦς, ἴῃ 5}1ν δῦ. ἀηἀ4 ἴῃ ρο]ά. 

2 Απὰ ἢε νψϑηϊ οἡ ἢ8. Ἰοι γα Υ8 
ἔτοπι ἴπ βοῇ ὄνεη ἴο Βεῖἢ-Ε], ὑπο 

7 δν 
1οὸ Ζυὐ ψουνίλ 

ἱπεογσγοραϊοα δρουΐ ἵἴΐ, σοηξεσϑοά (ἢ6 (τυ ἢ 
(ΡαιγοΚ). 

19. .-ο 7 »γιῖσδί βαυε ἰαξεπ ῥεγ] ἩδςὈ, 80 
1 τόοοῖς μου, χΧΧ, σγγ. Οὐκ. ὙΠουρὴ (86 
ψυϊραῖε [ΟΠ] ον θα Ὁ 1Π6 Ατσαῦὶς 45, “50 {παῖ 
Ιτῖρῃῖ μανα ἴδκθη Ποῦ." ὙΠῈ πιοδηϊηρ ἰ5, 
Βοοοῖνοα ΌΥ ΑὈτλτη δ νογάσ, ΡΠῃαγδοῦ ἴοοκ 
Ποσ ἢ {ΠΗ ἱπιδηξίοη οὗ πηακίηρ ΠΕ Πὶ5 υντῖρ, 
Ὀυΐ ννᾶ5 μιπάογοα ἔτομῃ ἀοϊηρ 50 Ὀγ ἴπ6 δΠ1Ὸ- 
Ἐἰοη5 ἢ νη ἢ Οὐοά νἱϑιϊθά Πἰπὶ (ϑεῈ ΤῆΘο- 
ἀοτεῖ, “Ου. ΧΧ11]. ἴῃ σεπ.᾽ ΟΡ. χιι. Αυ- 
ευξῦπ, “6 Εἰνϊι, Τ)6ἱ,᾿ χν!. 18). 81 [ογοπὶθ 
( Ὑταά. Ηϑθθ. ἴῃ Οεπε5.᾽) γεΐετβ ἴο Ἐϑίῃ, 1. 12, 
ὙγΠοῖς ννα ἰοασῃ τῃδὶ ἴῆο συδίοτῃ οὗ Εδλϑοἴοτῃι 
ΤῊΟΠΔΙΟΐς νν45, [παῖ ἃ τη άθη βῃοι ἃ ἀμάθγρο 
τννοἰνοπιοηῖης5 οὗ ριιγβοδίίοη Ὀεΐογο 586 ννὰβ 
Δοΐθδ!Υ ἴακεη ἴο νυἱξο, [ἰ ννᾶ5. δὲ {π|ηΚ5, 
ἀυτίηρ ϑοπὶθ βιιςἢ ροοά ἴπ4ὶ ῬΠΔγΔΟς ν 85 
Ρἰασιιρά απὰ ργομι θα ἔτοπὶ πιαγγγὶηρ ϑαγαὶ. 
11 ἀδϑογνος ἴο Ὀ6 ποῖ!ςοα, [δἰ τῃγουρδοι [6 
᾿δίογυ οὗ [ἢς σβοβθη τὰςὸ, Ἐγρὶ ννὰ5 ἴο {ῃοῖὴ 
πὸ φεθης οἵ βριγίζιιαὶ ἀδήρεσ, οἵ σονοϊοιυβηθϑβ 
δηὰ ἴον οὗ τίσμοβ, οἵ υνου]ϊγ βοσυτιῖγ, οὗ 
Κειιρίδίοη ἴο γεϑὶῖ οὔ δὴ δύπὶ οὐ ἢρξῃ, οὐ 
ΤΩΔῊ 5. ΟΥ̓ πηαἀειβίδηαιηρ, δηθὰ ποῖ οὐ Οοὰ 
ΟἾΪγ. ΑἹ] {Π15 ἀρρϑδῦβ ἔγοπὶ ἴπ6 υεΎῪ ἤγϑῖ, ἴῃ 
ΑὈΥΑΠ Δ 5 βοουση πο ΓΘ, ϑαγαὶ 5 ἀληρεῖ, {ΠΕῚΓ 
ἀοραγίαυγο [}] οὗὨἨ ᾿νε] ἢ πὰ ργοβρουιῖγ. 

ΟΗΑΡ, ΧΙΠ]Π. 1. «απ 71οὐ «οἱ ῥὶ»ι) 
Τοῦ 5 ποῖ πηθπιοηοά ἴῃ ἰῃῈ ἀεβοθηΐ ἰπῖο 
Ἐξγρῖ, Ὀδοδιιϑα ἢ ρατῖ οὗ {Π6 παγτγαῖϊνο {ΠΈγα 
ΠσοΠΟΕΓΠ5 ἢἷπι. Οἷ {πὸ τοΐϊασῃ ἴο (δπάδη Πα 
ὈΘΟΟΠΊΘ5 ἃ ΡΥ ΠΕΙΡΑὶ δςεῖοσ. 

ἡμο ἐδε “οἱ Ὅ}Ἵ  Τῆδϊ βϑουῖῃοττ ρατὶ οὗ (8- 
Ὠᾶλη, Ὥδησο ἢ6 Πδά ροης ἄοννῃ ἱπίο Εκξυρῖ, 
ΤΠ βουῖῆ, οὐ Δίεσεό, 15 αἰπιοδῖ ἃ ΡΓΌΡΟΥ ΠΑΠΊΘ, 

ῶ. τἷν γ}] ἩἨς πιαὰ γον σίοῇ ἴῃ 
Ἐργρί. Ηθ Πὰ5 πον ἴο ὀχρογίεησα ϑοπλέ οὗ 
[106 ἀδηρεῖβ δηὰ εν οὐ ργυθρεπῖγ. 

ΧΙ]. ΧΊΙΙ. [ν. 2ο--. 

τῆς ρίδλος ψγῃεγε ἈΪ8 εηῖ Παά Ῥεδη δῖ 
τῆς δερίπηΐηρ, δεῦννθεη Βεῖῆ-Εἰ ἀπά 
Ηδι, 

4 ὕπο τῆε 4ρἷασε οὗ τῆε δἰτδγ, « οἰαρ. τε 
ψνῃϊοἢ ἢς Πμά τηδ46 τῆογε δ ἴῃς ἢἤγϑε: 7 
δηά τπογὸ ΑὈγδηλ ς᾽ οἀ οὐ τῇς πδπὶα 
οὔ τῆς. [ἈΚ . 

ς  Απά ἴ,οὲ 4͵ἷ5ο, ψῇῃῖοἢ ψνεηῖ 
ἢ Αὔγαπι, ΠΔ4 ἤοςκϑβ, δια ᾿ογάβ. 
Δηα τοηῖϑ. 

6 Απᾶα τὲ ἰαπὰ ννᾶς ποῖ αὖἷε ἴο 
δελγ τῆδπι. τῆς τῆν παῖρῃς ἄννε]] το- 
θεῖμεγ: ἔογ τμεὶγ βυθδίδησα νγὰ5 σγεδῖ, 
80 ἴῃαλῖ πεν σουἹά ποῖ ἀνε] τορε- 
ἐἢθγ. 

7 Απά τἢδγε ννᾶβ ἃ εξ Ὀεΐννεεη 
τ[ἢε Πεγάπχδη οὗ ΑὈγδπὶΐβ σδίτἶἰα δηά 
τῆς Πεογάμηδη οὗ ],οὐ᾽β σδῖεϊ]α : δηά τῆς 

8. οηα δὲῃ ἠομγηο} ΒΒῪ 158 5ἰδί!οηϑ, ΟΥ̓ 
Δοσογαϊηρ ἴο ἢ᾽15 ὁποαπιρτηθηϊ5, 2,6. ΘΙ ΠΟΓ ϑἴδ- 
τίοη ὈΥ 5ϊδίίοῃ, 45 Ὀεΐοσγθ, ρτοπίπρ 15 Γεηΐ ἔου 
ἃ ἘΠπῚ6 δἴ οπο δἴδίιοη ἀπ ἴπθη σουηονίηρ ἴἴ ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΓ; ΟΥὉΡΕΓΏΔΡΒ, γος γΠηρ ὈΥ 5 ἔοστηοῦ 
βίδιοηβ, δοσογαάϊῃρ ἴο 58. οΥρίηδὶ Θποδηρ- 
τρηΐβ5 θη ἢδ ννᾶ5 Ἰουγηδυηρ σου νγασάβ, 

μγπῖο ἐδο ῥίατε αὐδόγε ῥὶς ἱεπί δαά ῥοεπ αἱ ἐδὲ 
δεσ᾽ππησ] ϑῃοσΠοπὶ ννὰ5 186 ἔγϑι ρίδος δἵἱ 
ννηϊοἢ 6 γοϑίθα απά Ὀι δῃ δ᾽ίασ: Ὀπΐῖ ἢ 
ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ τοπιαι θὰ {Πογς ἃ σοι ραγδνοΥ σῃοτῖ 
πιο, Τῆς (απδληϊοβ ἴΠδη ἴῃ ἴπ6 ἰδηά (ςἢ, 
χὶὶ, 6) ννου]ὰ ἀου θΈ|655 μᾶνθ ὁσσιριεα 41} ἴῃς 
ταοϑῖ [ογῚ] 6 σοιηῖσΥ αὔουΐϊ διεσῆθη, Ηἰβ 
βοοοπα ρἷδοθ οὗ ϑοϊουγη ννὰβ ἴη6 πιουπίδὶη 
ποαῦ ΒΟ 6 1, ννῆῇοτο ἢ6 15 βαἰὰ ἴο ἤλνδ Ὀ1}} Δη 
Αἰῖασ δηὰ σδ]]οὰ οἡ ἴῆ6 παπιὸ οὗ ἴῃς 1 οτά, ἀπά 
ΠΟΙ ΥΘΥῪ ΡΓΟΌΔΟΪ ἢς Ὠδὰ σοπεϊπιδά τππ|] 
{6 [ἀπηῖπο θορᾶη ἴο ῥγεναὶ!, (866 οἢ, Χ νν, 
7} 8, 9) 1ο.) 

6. ἐδεὲ ἰωαμά «υα! ποὶ αερ ἰο δεαγν ἐῤφηι] 
Ι,οἱ ννὰ5 (ῆ6 5ῆασγε οὔ ΑὈγαπηβ ργοθρογιιΥ, 
ΤΠΕΥ σαπὶο πρ ουὐἱ οὗ Εργρὶ Ὲἢ τηςῇ ἰλτρὸῦ 
ῬοΞβοϑϑίοῃβ ἤδη Ὀδίογο, πιοτὸ ὁ" ΠΟςΚ5 αηὰ Πογὰ5 
ΔηἋ ἰθηῖβ᾽ (ῸγΓ ΤΠΕΙΓ πονν ΠΊΟΥῈ Πα ΠΊΈΓΟΙΙ5 γὸ- 
ἴλίποιβ, ὍΠῸ ἰαηὰ ἴοο δά Ὀικ }ι5ῖ τοσονογοὰ 
τοπὶ ἃ βίδϊθ οξ ἀγουρῃῖ δης ἀοατίῃ : “" δηά πε 
(ἰαπαδηϊῖο δηά ἴπΠῸ Ῥευιχχῖο ἄννοῖῖ 16 ἴῃ ἘΠ 6 
ἰαπ ἡ (ν. 7), πὰ ργοῦδὈΥ Ὁγ {Πφγ ὁσσιρα- 
τἰοη σοπίτσιδιϊος ἴο [86 σοαγοῖγ υὗ ρμαβίαγα, 

ἡ ῥεγίχα!εῖ Βυῖ {{π||ὲ ἴα Κπονγῃ οἔ 
115 ρεορὶς, ὙΠΟΥ ἃγο ποῖ πιοηϊοπρά ἴῃ [Π6 
σδίδϊοριιθ οὗ παιϊΐοῃβ ἰῆ σξηῃ. χΌ ὙΏΘΥ ἅγὰ 
ΤΩΟΒΕΥ σουρ]ρά, 45 πότὸ, ἢ ἴῃς (ὐαπδληιϊῖαβ. 
ὙΤΠΟΥ ἀρΡΡΟΔΓ ἔγογῃ [οβῇ, χὶ, 3, Χυ ΤΠ. ας, ἴο Πᾶν 
ἀν οῖς τὴ τὰς ννουάϑβ διά πιοιιπίλῃ58. Βοσδατῖ 
ἀεβογῖθεβ {ποπὶ (" ῬΠαίορ.ἦ ιν. 16) 85 ἃ τιυῖϊς, 
ρταγδη τάσθ, ᾿ἰνίηρ νἱπουΐϊ οἰδ5 ἀπά ἴῃ 
ὙἹ]Π]αρ 5. ΟΪγ, [λ6 παπῆς ᾿ἰ5.6 1 515 ἔγτηρ ῥα ηὶ, 
υἱασεγο, για, 



γ. 8--Ἰπ.] 

(λπδληῖῖε δηά τῆς ΡεπΖΖίτε ἀννε!]εὰ 
(δεπ ἴῃ τῆς ἰδ. 
ὃ πὰ ΑὈγαπὶ 5414 ιηῖο Ϊ[,οἵ, 

1,μεῖ {μεῖς δ6. Ὧο 8ἴγῖξε, 1 ργὰγ τῆες, 
δεῖνεξη πὲ δηά 66. ἀπὰα δεῖννεδη 
ΤΥ ἰεγάπιδη ἀπά τὴγ Πεγάγμεῃ ; ἔογ 
ψε ἐξ ̓ δγεῖῆγεη. 

9 15 ποῖ τῆε ψῇοΪες ἰαπή Ὀεΐοτγα 
ἔδεε ἡ βδοραγαῖε τῆγϑε! ἢ, 1 ργαν τῆςε, 
ἔτοιῃ πιὸ: 1Γ ἐλομ τὐἱ δὲ ἰαξό τῆς [εξ 
᾿ιληδ, τη 1 νν}}} ρὸ τὸ τῃε σίρῃϊς; οἵ 
ἹΓ ἄσα ὠβαγὶ τὸ τῆς τίρῃς Βρηά, τῆςη 
Ϊ ν}}} ρο τὸ τῆς Ἰεξι. 

1. ἀπά [ρος ΠΠπεὰ ἂρ ΠΙ5 ἐγεβ, δπά 
δεδεἰ 4 2}} τῆς ραΐπ οὗ [ογάδη, τῆαῖ τ 
τὐας ν)6}} νγατεγεὰ Ἔνογυ γἤεγε, δεΐοτγε 
ἴδε μοκὺ ἀεδιγογεά ϑοάοπι πὰ ὅο- 
ΠΠΟΙΤἢ, συ 845 τῆς ρσαγάδη οὗ τῇς 
ἴμοκν, κε τῆε Ἰαπά οὗἩ Ἐργρῖ, 85 βου 
(ομηδθῖ υῃῖο Ζωδτ. 

ἀτκί μά ἐῤοη ἱπὶ δε ἰαπα] 86ε οἡ χίί, 6. 

8. {εὶ ἐδγο δὲ πὸ “σἱγ ] ΑΔ πορὶε ὁχ- 
ἈΠ ρὶς οὐ ἀϊδἰπιοτοϑεοάμοϑα δηὰ ἴον οὗ ρεᾶςβ 
εχβιδιϊοά ὃγ τὰς ἔλίμοῦ οὔ τμῈ ἔμ αὶ, 

Ϊ0. 1ο! ἐοά ἡ δὲ ἐγ. 1 ὙΤΉΘΥ ΜΜΟΓῈ 
ὈΪΥ ἐπολπιροά οἡ {παΐ τπηοιιηϊδίη οπἡ ἴῃ 6 

δὶ οἵ ΒεΙΠο]. Πανίπς Βεῖμοὶ οἡ ἴ86 ννεβὶ ἀπά 
Ἠὰ οη τῇς βαβῖ, ννῆογοθ. Αθγαθ. μα διὴι 
ἴδε δ|1λγ δηά οδ᾽ θὰ οὐ ἴῃ6 πᾶπιὲ οὗ {πε 1 οτά 
μην 8). Ὑἢε νεῦγ ϑροῖ οἂπ δὲ ἱγδοδὰ 

πὶ ἴδε Ἱηἀ στ !οη5 οἵ ἴῃς βδοσγοῦ τοχὶ (δἴλη- 
ἰεγ5 7 νοι ΟΒαγοι,᾽ Ν οἱ, 1. Ρ. 32). ΕἼΟΠῚ 
(5 φροῖ Ποῖ πὰ Αὐταιῃ οὔοβε {Πεῖγ τος. 
ϑρέζινε ροϑοθββίοηθ. [οἱ βᾶνν ἴΠ6 ρῥ]αὶπ5 οὗ 
ὑώμι παϊογοά Ὁ ἔα ΠΠχίπρ; τίνεγθ, ποῖ γεὶ 

ἢ υρ Ὁγ τῆ6 ονεγῆονν!ηρ οὐ οὐΕδυτβῖηρς 
οὗ τῇδ ἐγεαῖ βαἱτ ἸΆΚ6, νΟΥῪ ΡΟ ΔὈΪΥ ἰγγαϊοά 
ἧκε ἴδε Ἰληά οὔ Εχγρὲὶ ν"ῃἰσῃ πὲ παὰ ᾿51ΕῚγ 
ἱεῇ, χβετε τμ6 ΝΊ]Ε γε γεβῃθά {86 οἱ], ἀπά {πε 
Ρίδξιε οἔ ἔλπιῖπθ πονεγ σᾶπιθ. Τακίπρ πῸ 
ΆΤΤΙΠΡ Ὁγ ἴῃς ἀληροτβ, ὈΟΩΠΥ δηά ϑριγιιδὶ, 
ΜΙ μὰ θεϑοῖ ἵθεπὰ ἴῃ Ἐξγρί, Π6 ἔξαγοά ποῖ 
(ς ΡΓΟΧΙ ΠΥ ΟΥ̓ [ῆ6 ννεα ἢν ἀπά Ἰυχυτοιβ 
ΠΔθληὶς οἵ ϑοάοπη ἀπά Οοπιογσαῃ, δαΐ 
ἰδουρῆὶ τηεῖτ Ἰλπὰ ρΙθδβαηῖ ὄνθη ἃ5 ἴδε ραγάθη 
οὔ τῃς [οτὰ, Ηδ σμοθε {πε το ραβίαγεβ οἱ 
{{π ρἰαϊη, ἀπά Ἰεῦ ΑὈγαπι τπὸ 655 ρτοπιῖϑ- 
ἵπξ, δῖ, ἃς 11 ργονθά, ἴΠ6 54 Έεσ ἱππουϊαπος οὗ 
ἴῃκ ΜΠ οουπῖτΥ οὗ [υάχα, [1 ννᾶβ8 ἃ 50 3ἢ 

ἀκ [ἴ ργονθά ἃ 5λὰ οπε. 

4! ἴδοι σονιδ: μπίο ΖοαΓ} 866 οὐ οὗἢ. χὶν, 3. 

12, ἰαμά ὁ απααμῆ Ὑμαὶ ἰ5, (ᾶπᾶδῃ 
ΒιΠΟΤΙΥ 5ο οδ!]οά, ' 

Ιξς ρίαϊα] [ἰ| “86 οἴγουξ οὐ πεῖρῃθουτ- 
᾿{{κ σου ΠΙΤΥ τουπά δδουΐ [ογάπη 850 

ἐκ ΧΧ (665 “ὙΒοβ.᾽ ρ. γ17. ϑιίδπ]εγ, 
ϑίμδί λῃ.} Ραϊεβίίης,᾽ Ρ. 287.) Ὑ8Ὲ ἴον ἔγδοὶ 

ΘΟΕΝΈΕΘ15. ΧΊἥΠΙ. 

11 Ἴδη ]νοἵ οἤοδα ἢϊπιλ 411] [6 
Ρἰαη οἵ Ϊογάδη ; δηά [νοοῖ Ἰουτπεγεά 
εαϑῦ: πὰ τῇδ βεραγδῖεα τπεπιβαῖναβ.. 
τε οἠς ἔγοπλ τῆς οἴδεγ. 

12 Αρτγατη ἀννο] ]εὰ ἴῃ τῆς ἰαπὰ οἔ 
(ὐδηδδη, δπαὰ [,οἱ ἀννο δὰ τη τῆς οἰ 5 
οὗ τῆε ρ͵αϊη, ἀηα ρτομεα δὲς τεῆς ἴο- 
νναγά δοάοῃι. 

12 Βυῖ τῆε πε οὗ δοάοπι τὐέγέ 
ννὶοΚεὰ δηά βἰπηεῖβ θείογε τῆς ΓΚ ἢ 
ἐχοθααϊηρὶγ. 

14 “ Αμπά τῆς ΠΟΚ 5αϊά υμἴο Α- 
Ὀγαπὶ, αἴεγ τῇας [,οῖ ννὰβ βεραγαῖοά 
ἔγτοπι δῖπὶ, Πῖπ ὰρ πονν τῆϊης ογοβ, 
δηἊ ἰοοκ ἔγοπι τῆς ρίασς ννῆεγε τῆου 
γί ποιῖηνναγα, ἀπὰ βουτῆννατά, δηά 
εαϑίνναγά, ἈπΠᾺ νγεβῖνναγα : 

Ις Εογ 4}} τῆε ἰαπά ννῃϊομ τοι 9 3Ρ. τὸ 
δοβῖ, ἦτο {ΠεῈ νν}]} 1 ρῖνε τ, δηὰ ἴο δ ἔς 

. ΤΥ 8664 ἴοΓ Ἔνεγ. 

ΟΥ ρῥἰαΐη αἱοηρ ἴπ6 τῖνογ--- τοι ρἢ ΜὨΙσἢ 1ἢ 
ἤοννϑ, ρογμαρϑ 85 σοπηργθῃθηθῖνο 845 τῆς ΟἸλοΥ 
ἰ156}ξ, (Κοδίπβοῃ, " Ῥῆγϑθ. σθορ. Ρ. 73.) 

13. οὐππεγς δεογο δὲ 1 Ὁ] ϑοάοτχῃ, 
Οοιλοσίαῃ, Αἀπιλῃ διά ΖΕθοῖπῚ γ᾽ π|0 1" 
εἰοηθα, θη. χ. 19. 85 διηοηρ ἢ βγοῖ βοῖ]6- 
τησηΐβ οὗ ἴῃ (ὐφπαδληϊοσ, ὍΠὸ (ΓΕ ΠΥ οὗ 1Π6 
501} ἴῃ 1815 ΝΠοΥ οὗ τῆς [ογάδη, Μν11}} 86 
Ἰυχυγίοι5 διὰ οπουνδίίηρ σμαγαςσῖου οἵ τὴ6 
οἰπλαῖθ, ταριἷγ ἀονοϊορεά [Π6 ϑθηϑβιιαὶ νἱσὸβ 
ΟΥ̓ΤΙ5 ΘαΥΪΎ οἷν χοὰ Ὀυϊ ἀσργανθά τασθ, ὙΠΟΙΓ 
νυν κοάηοϑϑ 5 πηθητοπθὰ λογὸ ρογῆδρϑ ἴῃ Δη1}- 
εἰρᾳίίοπ οὗ πε Πίδῖογυ ἰπ οςἢ. χῖχ., Ὀὰϊ ῥΑΓΥ 
αἰφο 'ἴῃ οτὐάοσ ἴο οχθϊο! πιογθ αἰθασὶν ἴῃς 
{που ΠΕ] ϑθηθθς ἀπά ννυυ] ἀ] }πηὸ885 οὗ [οἱ ἴῃ 
σποοβίης τποῖγ ποὶρῃρουγποοὰ [ῸΓ 15 τοβὶ- 
ἄρηςο, 8ἃ5 ἀἰσΕ ρι σῃοά ΠΌτῃ ἴδ ΠιιΠ}} Π πὰ 
Ὁ η56]ῆ5ἢ βριΐ οὗ ΑὈγαπ,. 

14. 1711} κῷ ποὺ ἐδὶπϑ ἔγον, δίς. ἩἨς ννὰς 
ΡΓΟΌΑΟΪΥ 511} οα τμ6 81}}} δαβὶ οὗ Βοῖμεὶ, ες 
οπος ἀραΐπ, οἱ ᾿ἷσ γοῖασγη ἔγοπη πυρί ἴο {πὸ 
Ἰλπὰ οὗ ἢ ἱπμογίίδηςθ, σσοὰ γθπονν5 ἢϊ5. Π]Ὸ- 
τη156 ἴο ΑὈγαπΠι. ΤὮΘ τνογ]ά, νὴ ἢ 115 ἀλη - 
θοῖ5 δηά ᾿ἰἴ5 ἤοηουγβ, ΠΥ ἤᾶνα τοιηριο 
ΑΌγαπα, δὺς ἰὲ Παά ποῖ σοτγυρῖοα ἢ. Ης 
σᾶτλθ Ὀαςκ ἔτοπι Ερυρῖ νν ἢ ἰάγρογ Κηοννίεάρο, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ 41} τῃ6 πιοτε αὐτηβὰ ἀρδίηδε βη ὉγῪ 
μανίην παὰ βοπὸ θχροήρηςς οὗ 15 βε ποτ] Π5, 
Ηδο ἰ5 51}}} τλ6 οἤόοβοθη οὗ σοάς ἀπά ἢδ 5 σοπὶ- 
ἔοτίοἀ ὑπάογ βεραγαϊτίοη ἔγοπι ἢ 5 Κίπϑπιδη. ἀπά 
186 ἀϊδοονογυ οὗ {παῖ Κιπϑηλδη β ἰοννεῦ πλοῖϊνοϑ 
δηά 685 αἀἰθι ηϊογοϑιοάηθϑθ ὈΥ ἴπθ ἀβϑιγάηςθ 
τηαἱ Οοὰ ννα5 511] ὄνοῦ νυ τῇ ἢἰπὶ διά ρῥἰοαροά 
ἴο ργέβεγνο δηά ργονιἀθ ἔοσ ἢ]πλ. 

15. 1ο “ΠῚ ὙΠ6 ἰαπὰ ὌἼνοὴ ἵπ ργέβεῃηῖϊ 
Ροβϑοϑϑίοη ννᾶβ ἢϊ5, 580 ἔὙΓ ἃ5 ννὰ5 προάθ ὉΥ 

πὶ 85 ἃ ποπιδθ οπϊοῖ, τποισῃ [5 ραστηλποηῖ 
οὐσαμαξίοη ννᾶ5 ἴο Ὠἰπὶ ἀπά Πἷ5 βεβὰ δἴτεσ Ὠἰτα, 

τος 



1ο6 ΘΟΕΝΈΕΘ195. 

Ι6 Απά 1 ν"}}} πιαῖζε τῆν βεεά 25 
τῆς ἀμϑῖ οὗ τῆς δαγιῇ : 50 παῖ ᾿ξ ἃ ἴὯλπ 
σδη παρε ἴῃς ἀϊδῖ οὗ τῆς δαγϊν, ἐἤδπ 
5804}} τὴγ 8664 4150 δε πιιπιρεγεὰ, 

17 Ατίβθ, ννδὶκΚ τῇῃτουρῃ τῆς Ἰαπά ἴῃ 
τῆς Ἰεηρτῃ οὗ ἴξ δπά ἴῃ τῇῆ8 Ὀγεδάτῃ 
οὗτο; ογ 1 ν}} ρῖνε ἴτ αηῖο τε. 

18 ΤὭεη ΑὈγαπὶ γτεπιονεα ψὲς τεηῖ, 
ἃηἀ σδηπὶς δὰ ἀννεὶς ἴθ τῆς 'ρἰδίη 
οὗ Μίαπιγε, νψῃϊοῃ ἐς 'ἰπ Ηεδτγομ, δηά 
δι11| τῆογα δὴ δἰταγ απῖο ἴῃ ΟΚὉ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΝ. 
: 7.λὲ δα έφ οὐ μεν δἔέμπρς ἀσαϊμσέ ἥἔυΖ. τὸ 1οΐ 

ἐς ἰαξεμ 2γιδολεῦ, 14. “ῤγανε γσομφίλ ἀπε, 

,)ν ευεγ] 1.6. ἴῃ ρεγρεῖιγ. Βαυῖ, τα να 
σοηϑίογ {Παὶ [Π6 Ργογηϊθοθ ἴο Αὐγᾶπὶ δᾶνε 
{πο ῖγ ἔι]}1 σοπιρ εζίοη ἴῃ ΟἾγβῖ, ἴὸ ἡ Ποσὴ ἅτ 
Είνθη “πὲ υἱἱεττηοϑῖ ρατῖβ οὗ [6 δαγίῃ ἴὉΓ ἃ 
Ῥοϑϑοβϑίοη, " ἴΠπεγὸ ποοὰ θὲ πὸ ᾿ἰπη ἴο ἴΠς 5656 
οὔ [6 ννογὰβ “" ἔοσ δνοσ." 

18. ρὲ ῥίαίπ οΥ α»ιγε] Ὑ8Ὲ6 Οδ Κα (οΥ 
[ἀγα Π[ἢ5) ΟΥ̓́ ΜΙ ΔΙΩΣ Θ, 566 οἡ (ἢ, χὶ!, 6. Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἰἴ πιοᾶπβ “16 οδῖκ ρσγονθ" οὐ “"νοοά 
οὗ Μδιηγθ," ᾿δ]οὰ δἴογ Μαπῖγε ἴῃς Απιοτῖῖο, 
τῆς ἔποπα δηὰ 4}}} οὗ ΑὈγᾶπὶ (ἢ, χίν. 13,24). 

Ἡεδγοη] ΟΑ]]οα “γόα οὐ Κὶγ αἱ δεαγὸα (56ε 
ἢ. ΧΧΙΗ, 2, χχχν, 4. [άρ΄ 1. το) {Π] αἴζογ {πὲ 
ἀοδίῃ οὗ Μοϑεβ, υνῆθη (ἰδοῦ ἴοοκ ἴῃς οἰ 
δηά οσἤαηροά 15 πδηῖς ἴο Ηθῦτοη, [ἴ δᾶ5 Ὀδδῃ 
(Ποιιρῆϊ ἐπογεοίοτε τῆδῖ τ ννογάϑ Πόσο “ἦν Π ἢ 
ἰ5 ΗἩεργοῃ," πιυδῖ μᾶνθ Ὀδεπ ἱπϑετίθὰ ὉγῚ ἃ 
ἰαῖογ διὰ ἴμδη {παῖ οὔ Μοβϑεθβ, [ἴ 5 ΠΊΟσΕ 
Ῥτγούῦδοίο ὑπαὶ ΗεΌτοη ννᾶ5 ἴΠ6 ογ βίηδὶ ΠΑΠΊΘ, 
σπαηροά ἴο Κι)! ῃταγῦς ἀυτηρ ἴῃ6 βοϊουσῃ 
οὗἩἨ τῃ6 ἀοβοοπάδηϊβ οὐ [δοοῸ ἰπ ἴῃς ἰαπὰ οὗ 
Ἐξγυρῖ, διὰ τοϑτογοὰ Ὀ. (φὶοῦ αἵ ἴδε σοηηιεϑῖ 
οὗ Ραϊ]εβδίίπθ, 80 Καῖτὴθ (εἰϊοὰ ὈΥ Ἀοβεθη- 
0116), Ηοηρϑῖθηθετρ, Και, ὅς; 566 αἰϑὸ οἡ 
σἢ, ΧΧΙΠ. 2. ΠΙ5 ννὰ5 ἴη6 {π|γὰ γοϑιηρ ρίδοο 
οὔ Αὐτγωση : 1. δῇῃοσμοπι, 2. Βεῖμοὶ, 2. Ηὸ- 
ὕγοη. ΝΥ ἰΐ νναϑ ἴπῸ ἂν οὗ Μδομρείδῃ, 
νΠογο ἢὸ δπάὰ ϑαγδῇ ννεῖθ Ὀυγίοα, [{|15 ποὺνν 
οδ οὐ Δ) Κραλ, "Κι τῆὸ ἔποπα," 2. 6, ἴὴ6 ἢοιι56 
οὔ ἴΠ6 ἔπεηᾷ οὗ Οοὰ, Νέϑασγ ἴο ἴἴ βἰλπάςβ δῃ 
δηςίος Τ γθθιηϊῆ, ὁποὸ ἃ ρΐδοο οὗ μεδίμεη 
Δ ΌΥΘΙρ (1)6] 1256). ὙΠῸ οανα οὗἩ Μίδοῃρε- 
1αἷ} 511} 15 [Ππογὸ, ϑυστουπάοαά ὈΥ ἃ πιοϑαιια, ἴῃ 
ὙνΒΙΟ ἢ 116 ργοῦδΌΥ ἴδ ἀπ5ῖ οὗἨἮ ΑὈγΔμδι πὰ 
ἴϑδλας, δπὰ ρμεϑίῆαρϑ ἴῃς ἐπιραϊπιοὰ Ὀοάγ, {Π6 
Το ΓΥ, Οὗ [ἀςοῦ, Ὀγουρῆϊζ ὑρ ἴῃ ϑοϊθηηη 
δἰδῖς ἔγτοπι Εξγρῖ, οἢ, 1. 12 (ϑίδη!θγ, “διηδὶ 
πα Ῥαᾳϊδβίίησ,᾽ Ρ. 102). 

σπάαρ. ΧΙΨΝ.1. “1π4 ἰῤ εσηῖθ ὁ ῥα55] δε 
σοπε πὸ ΡΟ 8 πενν δοίης ἴῃ ἴδε ᾿1ἴδ 
οἵ Αἴγαῦ. ὙΠῸ σμοῖοθ οἵ ἰ,οἱ νὰ 5οοῃ 
δόξῃ ποῖ ἴο Ὀ6 ἃ ν"56 “ἤοϊςτΘ, ἔνθη ἴοὺΥ ΘΑ Π]Υ 
παρρίηοο5. ὙΠῸ ποῦ ρἰδίη5. οὗ δοάοπὶ δηΐ 
(νγηουτΔἢ ντῦτο ΠΚΟΙΥ ἴὸ ΡῈ δόδηθβδ οἵ βίο, 

Χ]ΠΙ. ΧΙ ΙΝ. 

18 ) είελίκείίοξ δίεςεοίλ Αδγαη. 40 Αγανε 
ξφτυείά ἀπε ἐμάς. 241 7 λε χερί 977 ἰἀε τοῦ, Δ 
2ανίπογς ἀλανίη λα 2467 2ογώομς, ἀξ γρ- 
σογέά 10 ἐδε ξίμρ ο77 δοαο». 

ΝΩὨῸ ἰἴὲ σᾶπὶεὲ ἴο ρᾳᾷ388 ἢ “πε ἀδγϑ 
οὗ Απλγάρμαὶ Κίπρ οὗ ϑΠίπδγ, 

Ατὶοςοῇ Κιηρ οὗ ΕἸ] βασ, Ομεάοσγὶδο- 
τλεγ Κίηρ οὗ Εἴδιαι, δηὰ ᾿ΓΙάδὶ Κίηρ 
οὗ παῖϊοῃϑβ ; 

2 Ἴλαΐ {ἦδτ τὰς νγατ νυνὶ Β΄ γᾶ 
Κιηρ' οἵ ϑοάοπι, ἀπά νντῃ ΒΊτβῆδ Κίπρ 
οὗ (σοπιογδῃ, ϑῃϊπαθ Κίηρ οὔ ΑἋ- 
πιδῇ, Δηἀ δῆεγλεθεγ Κίηρ οἵ Ζεθο πὶ, 
δηὰ τὴς Κίηπρ οὗ Βεῖλ, ψῃὶολ 5 
Ζολτ. 

ἷν. τό---, 

ἃ5 1Π ΘΑΥΪΥ {ἰπ|65 ννᾶ5 {πὸ σϑ86 νυ 411 ἔδγα!ς 
σουηίτο5 (Τ υσγά. 1. 2). ΤῊΝ Πιϑίογυ οὗἉ (ἢ 5 
ὙΑΥ 15 ἃ ΓΕΠΊΔΓΚΔΌΪΘ οριϑοάθ, ἀπά ἰ5 ᾿πουρῶϊ 
ὈΥ ΤλΔΠΥ ἴο Ὀδ6 ἃ ΥΕΘΓΥ δηςϊοηῖ ἀοςσυπηδηϊ ἴῃ - 
ςογρογαῖθα ὈὉγῪ Μοβδβ ἰῃ [5 ργοδῖ νγοσκ. 80 
Ταςῇ, Ενναϊά, Κυγῖχ, ἄς. ΨνῆῃοῸ 4}} ὈδΑΓ ἴ65- 
ἘΙΠΊΟΠΥ ἴο [5 Ἰηΐογη4] ργοοῖβ οὐ Ὠἰϑιογιςδὶ ἃς- 
συγᾶςγ. Τῆδ οσσυστοησε οὗ ἴΠ6 πα [ΕΗ - 
ΝΑΗΊ ἴῃ ἴξ ἰ5 ἱποοηϑίϑῖϊοης νὰ (ἢς (ΠΘΟΓΥ, 
ὙΠΙΟΒ ἀϑϑρηβ {Π6 υ56 οἵ {πᾶΐ πᾶπηθ ΟὨΪΥ ἴο 
(ἢς ἰδῖοσ ρογζοῇβ οὗ ἴῃ Ὀοοκ οἵ Οθησϑϑ. 

ἐπ δὲ ἀαγε 9,Χ7 “»ιγαρῥοί ἀπο οὗ δηλ 
ΤΠε Κιηρ οὗ δῃιπαγ, (αῤιϊ, Οηκεὶ., Βασάαά, 
Αταῦ. Εσρεη., βοπίμς, Ἰομαῖδδη,) 85 Ὀοίηρ ἴῃ 6 
γοργοϑοηΐϊδλινο οὐ Νιπισγοά, ἔουπάος οὗ τδὸ 
τοδὶ Βαθγ]οηίδη Ετηριγο, 15 πηοηοποὰ Αγϑί. 
ΤἼΕ ᾷπιὶῈ Αὐησδρπεὶ 15 ργοσ Δ ΌΪΥ Αβϑογτίδη, 115 
“ἀλοτγιναϊίοη πη κποννη. 

“ειοοΊ Ἰξ, ἃ5 1ἴ 15 συ ρροϑθά, [Π6 γοοῖ οὗ 
(15 ννογὰ Ὀ6 ρὲ, ἃ ἠΐοηπ, [Π6 ὈΘΔΓΘΥ Οὗ ννου]Ἱὰ 
ἈΡΡΘΑΓ ἴο ᾶνθ Ὀδθη ϑοπλς. 

ἘΠα.αγ}Ί Ἰομπαίμδη Ζ7Ζείασυαγ (5ος Κι χῖχ, 
111 58. ΧΧΧΥἹ. 12). ἃ ρίαςε ηοΐ ἔλτ Οὔ. [{ ἰ5 
ΠΊΟΓΘ. ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ἰάσποποά ἢ Παγθα οὐ [,4- 
γάπομα, {Π6 1, γῖϑϑα οὗ ἴῃῆ6 Οτόοκϑ, ἃ ἴοννῃ ἴῃ 
ἴοννοῦ Βαῦθγίοηϊα, οὐ (μαϊάσσα, Ὀεΐννθθη τ 
δηά Ετεςῃ, οἡ ἴδῃο ἰοῆ Ὀδηκ οὗ ἴδ ΕἸ ργαῖοϑ 
(Καν]ηβοη, Κα]ιϑοὴ, ὅζο.). 

Οδεάογίαοριον ἀϊπρ ΚΓ Εἰα) Ι[Ιΐἴ 566πὶ3 
ἔτοπὶ ἴῃ πατγαῖϊνο Παϊ δὲ {}}}5 τἰπλο ἴῃς Κίπρ 
οὗ ΕἸδπ ννὰ5 πὸ πχοδῖ ροννογίμ! οὗ τηὸ Αϑίδες 
Ργΐηςο5 (1.6 ΟἸονο). ὙῈ ΕἸαγλῖοβ ἀρρθᾶγ ἴο 
Πᾶν Ὀδθη ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἃ δουηὶς ρεορὶς (ςἢ. χ. 
22). [ ἴθθη {ΠΕῪ Πδά πονν ραϊποα ἃ βιροῦ- 
ΟΥΥ ον πὸ Ηδιηδις γάςεϑ, ἰἴ 15 ποῖ ἱπιρτος- 
Ῥ40]6 τῃδὲ (ἢ6 (απαδηϊῖεβ οἵ ἴῃ: ρ]αίη οἵ [οτ- 
ἄλλῃ, πανίπρ ὕδεμ ΟΥ̓ΚΊΠΑΙΙΥ ϑυδ]οοῖ το τ}6 
Κιηρβ οἵ δῃϊπαγ, οὐὔ Βαθγίομπ, θοσῈ ἀν ΠἸηΡῚῪ 
{πΠ6 ἰγαηϑίογθηςς οὗ τπεὶγ δα γ ἴο 1ῃ6 δῃοσηιμς 
ηρ οὗ ΕἸάτη, δινὰ ἴοοκ ἴδε ἢγϑῖ ορρογζιῖγ 
οὗ τῃγοννίηρ ΟΥ̓ἁ τ1πὸΓ δἰϊορίδηςσθ, υυβογθύροι 
ἴῃς κίηρ οὗ ΕἸδπι, πονν ἴπὸ ποδά οὗ ἴῃς ἔουγ 
κΚιηξάοπιβ παπιθὰ ἴῃ ἴΠ]5 υοῦθο, ραῖμογοα ἢ 5 
διιθ)]θςῖ5. οὐ ἘΠΌΌΑΓΥ 411165. διὰ οἴγονο ἴο τὸς 
ἀικςε ἰῃ6 (ἀδηλδηϊῖοϑ ἀραϊη ἴο δ )]οςοη ἈΘ- 



τ. 3.-5} 

ΑἹ] τῆϑϑε ννεγε Ἰοϊπεά τορεῖδεῦ 
ἴα τὴς ναῖε οὗ διά ἀϊπι, νυ ἢ ἢ 18 τῆ6 
81}: 568. 

4 Τνεῖνε γαδγβ {ΠεῪ βδεγνεὰ (Βε- 
ἀοηλοπιεῖ, ἀπά ἴῃ τε τὨϊγῖεεπτῃ γεᾶγ 
{Π6γ τεῦε ]εά, 

δὶ ἀἰσοογογίος σῆονν πὶ 51:54 ([π6 σδρίίδὶ 
οἔἩ ΕἸγπιαῖ5) πγιιοσξ παν Ὀθοπ οπο οὗἩὨ ἴΠ6 πιοϑῖ 
δησεηΐ οἰ[ο5 οὗ (ῃ6 Εδϑὶ. δὶς Ηδησυ Ἀδν]η- 
500 [που ρἢϊ ἢ6 ἀϊἰδοονογοά ἃ πᾶπιὲὸ σογεβροπά- 
ἰπξ ὙΠ Ομοάἀογίδοπιοσ οα Ομαϊάσσαη Ὀσγίςοκϑ, 
Υἱ 2. Κλάμγο Αραδ, {Π6 ϑεσοπα ρογιίοη οἵ {Π6 
γογὰ ὑείηρ οἵ σουγϑο ἀἰδιϊηςῖ. Αποῖπογ {Π|6Ὲ 
ΟΥ̓ ψηςῃ Καάυγ- Μαρυϊα 85 Κποννὴ ννᾶβ 
“ Κλνᾶρεῦ οὗ ἴδε ὟΝ εβὶ," νυ ῃῖςἢ σογτεβροηάϑ3 
ἢ ἴῃς δοοουπὲ όσα σίνθη οὔ Ὁμοαάουδομῃιου, 
Ἀλν]πθοη δηὰ οἴμεῖβ σοπϑίάου ἴ6 ἀγηδϑίγ 
οἵ (μου δοπΊοσ ποῖ ἴο πᾶν Ὀθθη ϑοπλῖς, 
δυϊ βεϊοηφίηρ ἴο ἃ τᾶςε οἵ Ηδηϑίοϑ, νμο μδὰ 
βυδλυαὶ [πα οτσῖμα] ΕΠγπλσλΠ8. 

Τιδαὶ ἀϊπρ οΥΓ παιίοησἽ ϑΥΓΑΠΊΔΟΝ 15 ΓΈ ΠοΓ5 
“ Κίηρ οὗ ἴἢς ϑογιῃίδης," νι ἢ 15 ἀρργονρὰ 
ΟΥ̓ 50πῚ6 ζοῃῃπηδηϊδίοτθ, Ὀδοδιιϑθ ϑογίῃϊα ννᾶ5 
ἹΠΠΔθ δὰ ὉΥ πιᾶπῪ ἀἰϊβετοηὶ ὑπ θὲ5 (ΕΌ]Π]ΟΥ, 
ἘΜ ΒοεΙ], 55.) 10. 11. 6. 49) φυοῖοα Ὀγ Ἀοδοηπι.). 
Ικ (μκς, Ο]ονσεὰ ΌΥ ΚΑ οϑθηπ}Ό ]Π1εγ, ργεξειβ 
Οαἤῆες͵ οδ]]οὰ “ς ΟΔΠ]οΘ οὗ 1ἴμ6 Οαπτ 65" οΥ 
“ὨΔΠρη5 (15, ἰχ. 1; Μαῖῖ, ἵν. τς. 86 
ἃἶδο δίαδο, 0. ΧΥῚ. ὃ. 24, ὙΠῸ 54γ5 ἰμαῖ 
ἴμεος ποθετη ραγῖα οὐ [υὐσᾶ ννέγε ἱπμδοιτοα 
δΥ τλποιι5 πιῖχοὰ {θὲ5, Εργριίαπθ, Αταῦϑ, 
ΣἸκαηἰοΔη5). Βα 41 {Π|5 ννὰ5 ργοῦδοιυ ἰδῖεσ 
ἴῃ ἰμδοτγ, ἀπὰ 1πμ6 πᾶτε Οδ] θα οὗ ἴδῈ πᾶ- 
Ὀση5 νχὰ5 ρίνεη ἴο (δ 1|66.. θθσδιιβα [ἃ νγ45 51}}} 
Ἰ) Πα ἰιοά ὉῪ οἴμοι οἴδο5, νυ ἢΠ5ὲῖ [άπτα ννᾶβ 
ἹΠΔθΠοά ὉΥ ποῦς διιῖ [5γδο ϊεβ ((ὐοθοηΐαβ, 
ΤΠ ρ.. 272). ᾿νε ΠΙΔΥ πιοοῖ ργ ΌΔΌΪΥ 
Οοπ)δοῖυτο τῆλὶ ΤΊ 4] ννὰ5 οννπεὰ 85 ἴῃς οἰ με 

βενεῦα! ποιηδάθ {τ ῦ65, ννῇο, ᾿Κὸ ΑὈγαπι, 
[μιά πο ΞΔ ΟΠΑΓῪ Ὠοπιθ, Εὸτ Τίάδι, ἐμὸ 1 ΧΧ. 
βὰς Τραγσαί, νυ ῖοἢ ἰ5 ργοίογγεα ΟΥ̓ 50πηθ, 85 
ἰανίηρ τῇ τηραπίης οὗ “ Οτοαῖ σμίο ἴῃ 186 
ἕΠν Ηλπ εὶς ἀϊαϊοςῖ οὗἩἨἁ τπὸ Ἰοννοῦ Τίρτίβ ἀπά 
ἀριγαῖεβ οΟι ΠΥ (Καν]πβοη, ἴῃ δια} 

ἐς, οὐ ΒΙδ]6᾽). 

3. ταῖς οἱ διάά)»] ὙΠ πιοαηΐης οὗ 
ἰδὶ5 πλπιὸ μὰς Ὀδθη ἃ στοαῖ ρυχχὶο ἴο Ἰηΐοσ- 
ίος, Τῆς ΠΧ Χ.. τοπάογ τ “ 1Π6 5411 ν4]- 
“. ΟηκοΙοβ δν ἘΠΕ} τοίους (πὸ ἀογντΊοη 

ἴο διά ὁ, ἃ ρἰδῖπ (45 [ποι ρἢ ὈΝῚΦΨ ννὰ5. ρ]ιγαὶ 
οἱ πἼ 9). 80. Αφιυΐα «πὰ Βαβῃ. ὙΠΟΥ͂ 
ἃΓδ [ο]]οννοὰ Ὁγ δίδπιευ (" δῖπαι δηὰ Ῥαϊεβϑίίης, 

β 491. ΑΡοη Εγγὰ ἐἰογίνο ἰἴ ἔγοπι δια 
(Ὁ). ἔπιε, θδσδυθο οὐ ἴπε νἀ Ὀιπάδιος. οὗ 

. ΜΉΟΠ ννὰ5. ϑϑὰ λ5 {πιὸ (566 (ἢ. χὶ, 
3). (ὐεβοηΐιι5 βιρρεθῖβ απ Αταθὶς γοοῖ βἰρηὶ- 
ὮΡ λη οὐδῖλο!ο, ἀπά 50 συποϊ δ παῖ 186 
ΤΕΥ οὐ δι ἀΠπὶ νγᾶ5 ἃ ρίδίπ' ἔ1}} οὐ τοςκῪ 
Ὑαΐευς λῃὰ ἱγτοσυ αγίτοβ, [ἢ ν. τὸ ἴδ 5 5ηἱὰ 
οὑκ Δ] οἵ Ὀἰταπιεη ρἰϊϑ, νυ ίοἢ νγᾶβ ρου μᾶρϑ8 

ΘΕΝΕΞΙ5. ΧΙΨΝ. 
ς Απά ἴῃ τῆς ἐοατίεεητῇ γοᾶγ σατης 

(ἸΒεἀογίδογμεσ, δηά τῇς Κίῃρβ τῆδῖ 
τὐεγε νυ πὶ, δηά 5πιοῖς τῆς Κὁ- 
ΡΒαϊπὶβ 'π Αϑῇῆτεγοῖῃ Καγηδίπη, δηά ὁ ογ μὰ, 
τῆς ΖιυζΖὶπιλα ἴῃ Ηλπη), ἀπά τὰ Εἰ Πλ]Π15 Αἰτιε οῦ 

3 8- 

“λαΐ».- ἴῃ Ιϑηδνεὴ Κι γιδί δῖ πη, 

[Π6 τοάβϑοὴ ννὮγ ἴῃ6 ἔνθ Κίηρβ σῆοβο ἰξ ἔογ {πὸ 
ΠεΙὰ οὗἩ Ὀαι]6, 45 ὑείηρ πιοῦθ ἔανουγαδ!θ ἴο 
[86 ννϑΆ ΚΟ Υ ρασίγ. : 

«υδίιερ αὶ ἐρεὲ «αἱ! “ς4] ΤὙΠὸ οχίγοηιε 49- 
Ργεβϑίοη οὔτμε ᾿δλα 868, 1116 ἔδεϊ (οὈίηβοη, 
ΡΗγ5. σθοξ. Ρ. 190), ἀπᾷ οἵδε βιοϊορίςοιὶ) 
ῬΠοηοιήθηδ, ἀγὸ τπουρῃῖ ἴο ἔλνοιγ ἴἢ6 δοΙΙοξ, 
[δαῖ ἔπαγε τηιϑὲ ἤᾶνθ Ὀδθη ΟΥ̓ ΊΠΆΠΥ ϑοηγδ 
ἰακα δ ἴη6 ὀχίγοα γ οὗ [86 νφ! ον οὗ τμ6 [οτΞ 
ἀλη; Ὀμυΐ ρογῆδρθ αἴογ 6 ἀροϊγαςτίοη οὗ 
δοάοτῃ απὰ (ὐοπλοστδῃ ἴπ6 ἰᾶκο σΎΘΑΙΤΙΥ χα 
τεπάδα 15:18, 580 ἃ5 ἴο σονϑὺ πιο ννῃϊςῆ μ6. 
ἔσγο ΠΥ ἤᾶνε Ὀδθθη ἴον νι ἰαπὰ. ὍΠὸ 
νας οὗ διάϊὶπιὶ 15 ζοπογα! γ τἱπουρῆς ἴο πάνθ 
Ὀδεη δἵ {πὸ βοιτμογη οχιγεητγ οἵ 6 Πολά 
564, Ὑγῆδτα ἃΓῸ ΠῸΝ ἴο ὃ. δβεόη ἴῃς ῥγηςῖρ8] 
ἀεροϑιῖ5 οὗ 541} ἀπὰ Ὀϊζαπιοη, {πὸ δῖ θαηρ 
οσσυρίοα ὈΥ ἴῃς 5ῃδιὶονν βουΐποση ρογίοη οἱ 
μα 5ε4 (566 Κοδίπβοη, ὁ Ῥηγϑίοαὶ ΟδορυαρῃΥ 
οὔ {μ6 ΗΟΙΥ [,μπά,᾽ ΡΡ. 73, 212). 

4. Τιυεῖνε γεαγε, δίς. ὅ868 οὔ ν. σ. 

5. Ἀερῥαὶ»"] ὙὝΤῃο ΧΧ. γοηάουβ “ Οἱ- 
δηϊ5," 50 νἱγίι ἶγ ἀο Οηκ. δπὰ ὅγύ. [{ 15, 
ΠΟ ἀομδέ, (ΠῸ πᾶπὶὸ οὗ δὴ δηῃςϊθηΐ ρθορὶθ; 
ΥΕΤῪ ΡῬΓΟΡΔΌΪ «ἃ ἰσῖδε γοϑίἀοης ἴῃ {πε ΗΟΪγῪ 
Ιδπά Ὀεΐοτγο {πὸ ᾿πηπλϊσταϊίοη οὗ ἴῃ6 (απαλη- 
ἰἴῖο5, ὙΠΟΥ ἀρρόᾶγ ἴο πάνθ Ὀδθη ἃ ρθορὶθ οἔ 
ἰάγβο σἴαϊιισο οὗ, ἴδο κίηρ οὗ Βαφῆδη, αἵ [ἢ 
ἔπη οὗ ἴῃς Εχοάι5, 15 πηοηΠοηραὰ 45 τἴῆο 1α5ὲ 
ΤΟΙ δι πη οὗ {πεῖν γασα (δῖ. α|..11). Ὑοῖν 
Πα Διϊοη ννᾶ5 ἴο ἴπ6 πυγίῃ-δαϑὶ Οὐ [86 να] ον 
οὔ τῆς [ογάφύ, ἴπ6 σου πίγΥ αἴζογιναγάς σδ] θὰ 
Ρεγαα. ΤὙΠΕΥ πιιϑῖ αἰθο ἢᾶνὸ ἐχθρὰ ἴο ἴΠὸ 
Βου[Π οὐνοϑῖ; ἔογ ἴπ6 νιον οὗ Κορἤδῖπι, παπηρα 
αἴζεγ πότ, ἀρροιτβ ἴὸ μᾶνθ Ὀθθπ Ἰῃ ἴῃ6 ποιρῇ- 
ὑυοιτῃηοοα οὗ ἴδθ νφ] Π|ο οὐ Ηἰοπὶ απ Βοῖἢ- 
ἰεμθπι, ἴο 86 δοιιῖῃ οὗὁἨ [δγυβαιθτι (566 [οϑῇ. 
χν, 8, ΧΝ]. τό: 2 5. υΥ. 18, 22, ΧΧΙΙ. 11). 
ΤΠ παῖὴὸ “ ΚΟρμδιηη," ἴπ ἰαῖοῦ {ἰπ|65, 15 σοῆς- 
ΒΔ Εν ὑϑοὰ ἔωγ “16 ἀεαὰ," οὐ γαϊμου ἴὸγ ἴῃς 
“ ῃοϑίϑ ΟΥ̓ πλᾶπε5 οἵ ἴπὸ ἀοδα ἡ" ([0Ὁ χχνὶ. ς; 
ΡΞ, Ιχχχνῇ τα Ρχον. ᾿ἰ. αϑ:; [5. χὶν. ο, Χχνὶ. 
14). ΝνδΒοῖμογ ἴδμότὸ 15. ἃ σοππθοιϊίοη Ὀδίννοθη 
16 πα οὗ [815 δησίθηῖϊ πὶ δἤεγνναγαβ 
οχίϊηςί ροορίθ, δπὰ [15 ννοσχὰ 5 561 [ῸΓ 
{πὲ ἀδαά,᾽" 15 νϑσὺ ἀουθίβι! (αβεη. “ΤΠ65.᾽ 
Ὀ. 1102). 

“εριογοῖδ Καγπαῖρ) “ Αϑηιόγοτῃ οὗ τῆς 
ἴννο Ογη5." [ἴ ἰ5 πιοδῖ ργοῦδῦϊο ταὶ [ἢ 5 
ννᾶϑ ἴ{Ππ|ὸ 51ΠῚ6 8Ἃ5 ἴπο Αξῃίφι οἵῃ, νν πότε Οκ τῆς 
Κίπρ οὗ Βαβῆδη ἄννοις (Πού. 1.4: 15. ἰχ. 
10). ἰπ ἴδ δῆϑὲ οὗ τπὸ Ἰηπογαηος οὗ τῃ6. ὉΠ 6 
οἵ Μαηαβϑοῃ : ἀπὰ τῆαῖ ἴτ ν͵λ5 παπηιοα ἔγομη [Π6 
ννούσοῖρ οὗ Αϑαγῖς ( Λϑῃϊόγοῖι), ΜνΏΟ86 Ἰπλᾶ 8 
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1οϑ ΠΘΟΕΈΝΕΘΙ5. ΧΙΝ. [ν. 6, 7. 

Ἐπη-πλιϑηραῖ, ννίοἢ ᾿ς Κ δάἀεβῇ, δηά 
5πιοῖα 4}1] τῆς σοιυητΥ οὗ τῃε Απιδ- 
ἰεκίτεβ, ἀπά αἷϑο τῆς Απιογιῖοβ. τηδῖ 

6 Απηὰά τἢς Ηοτγὶϊοβ ἴῃ τποὶσγ πιουηῖ 
!Ον, δεῖτ, απἴο ᾿ Ε]-ράγδη, ννῃϊςἢ “ς ὃν τῆς 
τ ῥ΄αιν ; 
4 δανννη. ΨΥ ΘΟ ΓΠ 685. 

7 Αμπά τῇδγ τεϊυγηςά, ἀπά σαπιε ἴο 

ννὰ5 βυςοἢ 85 ἴο δυρρεσῖ ὑπὸ ἸΙάεα οὗ ἃ πογηθὰ 
ἄξυγὸ (5εεὲ Οόϑεπ. "Τἢ65.᾽ Ρ. 1τοϑ2). [|π [ἶκὸ 
ΠΔΉΠΕΥ Αἴμοῦ (16 Εργρίδη νεηυθ, 85 45- 
ἰλγῖθ ννᾶβ ἴῃ6 ῬῃιξηϊοΠ) ννα5 ἀεριοϊοαά νυτῇ 
ΠΟστ5 {ἰκὸ ἃ οονν (566 Ἀλυν ὴέβοη 5 ὁ Ηογοά.᾽ 
ο]. 11. ΡΡ. όϊ, 62). δοπῖβ, ποννόνοσγ, [Π1πηΚ 
π6 ἴννο ἢοττις ἴο τοίου ἴο ἴνὸ ἢΠ||5, Ὀδίτνθθη 
ὙΠ ἢ [6 ΟΥ̓ ΑΚ, δηά πὸ ἡδσὴρ “" δογπιεὰ " 
να ἰητοηἀεα ἴο αἰἸπι!πρι θη {1.15 τοννη ἔγοπὶ 
(Π6 ΟΥ̓ σΟΙΠΊΟΒΙΥ Δ] Αϑἰνϊαγοι ἢ ΟΥ̓ (566 
Ἐοϑοππι. ἴῃ ἰος. δπὰ δι 5 “ Πἱςῖ. οὗ ΒιΌΪς;, 
5.Ὺ. “ρίαγοῦ }). 

Ζως».} [μι|16 156. πον σοποοπίηρ ἴδε 
ὨΔΙΠῚΟ ΟΥὙὉΡίαςο ΟΥ̓́ 5 Ροορίθ. Τῆς ΕΧΧ.΄. δπά 
ΟἾΚ. τόπο “ἴΠ6 δ ΟΡ ΟΥ ΠΊΙΚἬΥ ο65.᾿" 
1.6 ΟἸρσς τη κ ἴῃ6 πᾶτὴδ τηδλη5. “ νναπάογογ," 
ἔοτα ἴῃ6 τοοῖ Ζιχ Ἷ, “ἴο πιονθ ομθ5. } 
ΜιοΒδοΙ 5 πάἀογοϊδηκς. “ὁ ἀνναγία." Βοῖίῇ ἀυτ- 
ναί οης ἀΓ6 το ϊςῖοα Ὀγ Οόϑεη. ( Τἢ65.᾽ Ρ. 410). 
ὙΤΠΟΥ ἃγὸ ΝΟῪ ρβΈΠΟΓΑΙΥ τπουρηϊ ἴο Ὀς τῇδ 
βαπὶθ ΜΠ ἴῃ Ζαπιλυγηγηὶπιβ (οι. 11. 20), 
Ὑ8Ο δ᾽’ Ὲ ϑροόκοὴ οὗ 85 ἃ τὰςθ οὗ βγοδῖ βίδίῃυγο, 
δηὰ ςοπηοοῖϊοά ψ ἢ ἴῃ6 Ηογπι, 8ἃ5 ἅτ (Π6 
Ζιυχὶπη5 Πογο. 

ἐπ Ηωρ)ὴ [{{ῃὸ Ζιιχίπι Ὀ6 [ἢ6 ΞΔ ΠΊ6 ἃ5 [6 
Ζατηχιπη πη, ἵππον πιιδὲ ἤν ἀἰνγο]ῖ τη. ἴῃς 
ΚοΥΓ!ΟΥΥ οἵ 1ἴπΠ6Ὸ Απηπλοι 65, ἀπᾶὰ Τιις, ἔο]- 
Ἰοννοὰ Ὁγ ΚηΟΡοΙ, ςοποιάθιβ (παῖ Ηδπὶ ΠΟΙ ἰ5 
ἴΠ6 54Π|6 ἃ5 Καυραι ῃ- σπου. ὙΠοΓΟ 15 Δῃ- 
ΟἴΠΟΥ τολάϊηρ π΄ ϑόνθη ϑαπιαγίδη δῖ55. 0]- 
ἰοννεά Ὀγ {πὸ ΟΧΧ, αφπὰ ΜΝ τὶν. νι. (83 ἅμα 
αὐτοῖς, εν {{..} " νυ τῃσπι;" Ὀι τΠ6 ροϊηῖς- 
πρὶ ΟΥὗὙὨ τλὸ Μαβογῖῖθ5 δθθλβ πιοτὸ ΠΚΘΙΥ τὸ 6 
ἴῃο ἴγμο, 

ἐδὲὸ οι» ὙΠ πᾶπιὸ ἰ5 ϑιρροβρά ἴο δ6 
τῆς Ηοῦγονν τ “Το ΤΊ 016. ομθ5,") ὙΠὲ ον. 
Ε, Ὁ. ουκ ἰάεηθ θα. τὴθ πᾶσι ἢ Ατηὰ, 
(πὸ ΒΕΥΡ Δη ννογὰ ὉΓ ποπηδά ϑοηνΐοθ, [ἢ 
Ιγουῖ. 1. τον 11 ὙΡΠΘΓΟ ΠΟΥ͂ ἅγὸ πιοπιοηθά ἴῃ 
ἴῃς ΒΔ ΠΊ6 ΠΟ ΠοΟΤΟη 45. Ποῖο, [ΠΟΥ Α΄Ὸ βρόκβϑη 
ΟὗἩἨ ἃ5. "8 ρϑόῦρῖθ βτοδλῖ δηὰ πιάὴγ δηὰ 14]}.᾽ 
ὙΠΟΥ ἄνθια ἴπ ἴΠ6 σου ΠΕΓΥ δἰζοινναγάβ ὁσσι- 
ΡΙοὰ Ὀγ ἴπΠ6 Μορδρθίξασ, 

ὅὁδασερ Κιρι αι ῥιῖ»1}] οὐ κ' {86 ρ]δίη οὗ Κι γί - 
{πδῖπι, "ἡ ΟΥ̓ “1ηὸ ρ]αῖπ οὗ 1Π6 ἴννο οἰτ.65,"" Κι τὶ- 
δἴμαϊπη 15. πιδητοπο, Ναπι, ΧΧχὶδ, 27, ]οϑῇ. 
ΧΙ, 19. ἃ5 ἴῃ ἴΠὸ ροβϑοβδοίοη οὗ ἴπῸ βοῆς οὗ 
Ἀδυθοη, Εἰὐϑοθιι5 5αγ5 1[ἴ ννᾶ5 νν6}} κηοννη ἴῃ 
Ὧὶ5 ἀδυὺ, 84 νη ]αρα ἱπῃδοϊθὰ ὈῪ ΟΠ γί ϑιϊαπϑ, 
οἰοβθο ἴο πὸ Βαᾷγίβ, ἀροιιΐΐ τὸ τηΐίο5 ννοϑὶ οὗ 
Μοάοδὰ (' Οποτη, Κιριαθιείμλ. 

6. ἐδὲ Ἠογὶ!ος πὶ δεῖν »ποιρι δοὶ "ἢ ὙΠῸ 
ΠΑΠῚΘ “ ΗοΓτ65" πποδπ5 “ΠΠΔΌΪ Δπῖς οἵ σανοβ," 
ΎΠοθ6 ροορίθ ἄλννεῖῖ ἴῃ (μὲ παουμίδιη τορίοη 
σα] ϑὲῖγ (πὶ 5 τὴθ Βιγϑηῖο,᾿" ΡΥ ΟΌΔΌΪγ ΠΌτη 
"15 ΤΏΙΟΚ ἔογεβδὶθ δη Ὀγωθηνγοοί,), οχιοπάϊης 

ἄνγοϊσ ᾿ῃ ΗλδΖεοΖοη-ταπΊδγ. 

ἔγοπι ἴῃ Ὠεδὰ 5868 βου ῃνναγὰ ἴο {πὸ ΕἸΔΙς 
συ! Μουπὶ ὅδοῖγ ἰ5 οδ δὰ ἴῃ τΠ6 ϑαιιαῖδῃ 
Ῥεηϊαϊθυςἢ δηά ἴῃς Γογυβαίθη Τ Αγριπὶ " Οδ- 
Ὁ1α,᾿ δῃηὰ ἴπῸ πογίπογη ραγῖ οὗἩἨ πὸ γάπρο ἰ5 
511}} ο4]]δἀ .ς [604], οΥ“1ῆς6 πιουμῖδιη." ΌΥ͂ 
{πὸ Αταῦβ, Ὑ8ὸ ννοηάογίμ! ὀχολνδίίοισϑ ἴῃ [Π6 
ΤΟςΚΘ πρᾶν Ῥεῖγα ΠΊΔΥῪ νοΥῪ ρΟσϑΌΪΥ δὲ ἀπὸ ἴο 
{λ65ὲ “ Ηομτη," ΟΥ̓ σανοσαάννε! ογθ, ὙΠΟΥ νι γα 
ἄπινεη οὐδ Ὀγ ἴπ6 Εἀοπηῖεθ (Π δαῖ. 11. 12), 
ὙΠῸ 4130 αἴϊογ [ῃ6 ππδηποῦ οὗ ΠΕΙΓ ρῥγοάδοοῦ- 
50ΟΓ5 “πηδάς πεὶγ πεῖ πίσῃ κα τῇς φάρὶς," 

ἘΠ] βαγαη] ἰ. 6. “ἴῃ6 οδκ οὐ ἰογοδίπῖῃ νοοὰ 
οὗ Ραγαη." ΦῪΠὸ σγοδῖ νΠἸάθγησβθ, οχτοη δ 
ἴο ἴπ6 ϑουῖῃ οὗ Ῥαϊ]οβεῖπο, τῇς φουτῆσινοβι οὗ 
[ἀυπλαα, ἀπά ἴποποθ ἴο 1Π6 διπδιτῖς ταηρο, 
ΔΡΡΘΑΙΘ ἴο πᾶν Ὀσοη οσδ]Ἰει {π6 νυ ἀοττιθθς οὗ 
Ῥαγᾶη, [{ ργοσδὈΥ ἰὰγ ἴο ἴΠ6 ννεϑὶ οἵ ἴδ 
νυ] άογηθας οὗ δῖη, Ὀαὶ δὲ {Ἰπ|65 ἰ5 ἴο 6 Κρ 
πη ἃ ΊΔΟΥ 56η56, ἃ5 σοι ρτοποπάϊηρ ἴΠ6 ἀσπογῖ 
οὗ δ1η (568 Οέϑβθη, "ΤΠ 65, ρρ. 47, 1ορο). ΕἸ- 
Ράγδη 5 ἤογὲ βαα ἴο ὃς Ὀγ ἴπ6 ν]άογηϑο, ὁ, δ. 
Οὐ ἴΠὸ δαϑῖογῃ δθ οὗ ἴπὸ ργοδῖ ἀθβογῖ, πιαγκα 
ἰῃρ 1Π6 (Αυτῇηοϑῖ ροϊηῖ ἴο ΜΠ] ἢ πὸ οχροάιίσῃ 
οὗ ΟΠΒοΔοΥΔοπΠΊΟΥ τοσομοα, ὉΠ υυ]άογηθς Οὗ 
ῬΑγΑι 15 ἰἀσπιῆοα ἢ (6 πιοάογη ἀσβογῦὶ ΟΥ̓ 
ΕἸ ΤΙΝ, τῆ6 ν ΠἀΔόγηθ55 οὗ ΖΊη οὐ δῖη Βοϊηρ τῃ6 
ΝΝ δάγ-ο]- Ασὐαῦδῃ (ἴλη θυ, " ϑ᾽ηδὶ δηὰ Ρα]εβ- 
[ἰη6,᾽ Ρ. 92). 

7. ἰο Ἐπεριξεδῥαὶ, «υδίεδ ἱ'ὶ Καάς:Ὁὴ] Τῆς 
ΧΧ, τοπάθυθ “ἴο {π6 ννεὶ! οὗ Ἰυάρηιοηϊ,᾽" 
ἴῃη6 Νυὶξ. ““ἴο {[Π6 νν6}} οὔ Μιβῆραῖ." ϑοιὴδ 
ΒΌΡΡΟΘΕ ἰἴξ ἴο αν ἀογίνοα 15 πᾶῖπθ ἢϊῸΠῚ 
{Π6 ἡμάφηιοπ! ργοηοιιποοά οἡ Μίοϑοβ ἀπά Αᾶτὸῃ 
(Νυπι. χχ. 12), ἀπά ἴπμαὶῖ ἴΠ6 παπλὸ ἰ5 δόγα 
Εἰνθη ῥσοϊδριςα!γΥ; Ὀυῖ ἰδ ἰ5. ον! ἀσΠῈ]Υ ΠΟΓδ 
δίνοη 8ἃ5 ἴῃ6 ἀποίθηΐ πδιῆς ἴο νυ ἢ [6 τῆογο 
πχούογη Καδεοιρ σογτοθροπἀθά, ὅγτ., Οκ., 
]εγ5. τεπάον Καάοθῃ ὈὉῪ Κόκαα, οϑορῆαβ 
(4115 ἃ Ασόκοηι, νυ ἢ ἢΘ δᾶ γ5 πὸνν ἤόαγϑ ἴῃ 6 
πδιηδ οὗ Ρεῖγα ("Α. [.᾽ τν. 4᾿ ΤῊΝ ἰἀοπιΥ 
οἵ Καῤβδῇ υνῃ Ῥεῖτγα ἰ5 δὺΪΥῪ ἀείομάθὰ Ὀγ 
Βεδη ϑίδη!ου (8. ἀπά Ρ.᾽ ρρ. 94. 9). Αη- 
οἴου δι ἔῸσ [πὸ αποῖοηὶ Κλάοβ, οὐ Αἰπ- ΔΙ 90 - 
Ραῖ, ἰ8 νἱπάϊοαϊοά ἔογ Κυάοβ οὐ Καάόβ, ἱγίηνς 
Ὦ ἴῃς εαϑὶ οὗ ἴῃς πίρμοθι ρατῖ οὔ Ὠ])οθδε1ς 
Ηλ]αὶ, δθοιιϊ 12 τὴῖ]ὸ5 ἴο ἴπ6 Ε.5.Ε.. οὗἨὨ Μοτγ- 
ἸΔ ΚΗ] (566 Δ ἢ]. πιβ, “ΗΟ Οἴγ,᾽ ΝΟ. ᾿. Ὁ. 
46: Κα] 5οἢ, [6 ς25.0ἢ,͵ Κα Εἰ], ἰπ ἰὸς.) ϑίγοης 
ΟὈ]Θοϊοπ5. ἴο θΟΙἢ 1Π 056 5165 ἀγα υτγροά ἴῃ 1Ὲ6 
ἃτῖ. Καά“: τῇ δι 5 " Ὠοῖ. ΟΥὗἉ[πὸ ΒΙΌΪο." 

«νιαί οι! 866 ποίϑ οἡ ςἢ, χχχνῖ. 12. 

Ἡατξεςοπ-ΙἀριΓ} ἱ.6. “ ΤῊΘ ργπηῖης οὗ ἴῃ 6 
ῬΑΪπῚ, ἢ 1ῃ6 ϑλπ)δ ρίασθ "υῃΐϊοἢ ννᾶ5 δἰογνιαγας 
οδιϊεὰ Επροάϊ, “ἀμ ἐσυπίαϊη οὗ 186 νά τρολε" 
(: (ἢν, χχ. 2). Τα ραϊπιτσγονοθ, νης ἢ ραν 
ἴπ6 ΟΥΡΊΠΔΙ πᾶπιὸ, πὰ ἕο ν ἰοἢ ΡῬΙΠΥ σᾶγῃ 
ΠΟΙ ννὰ5 ἔλπιοιϑ (" Ναῖ, Ηΐἴϑῖ,᾽ ν. 17), βᾶνα 



γ. 8--1 5. 

8 Απά {Βετεὲ νγεηῖ ουζΐ τῆε Κίηρ οὗ 
ϑοάομη, ἀπά τῃε Κίηρ οὗ (σοπηοτγγδῇ, 
δηά τΠῈ Κιπρ οὗ Δάπιδῃ, δηά τῆς Κίηρ 
οὗ Ζεδοῖπι. δπά τῆς Κιίῃρ οὗ Βεῖὰ 
(1ῃε 5λπὶ6 ἐς Ζοαδῦ;) δπά {πεν Ἰοϊπεά 
δῖος ἢ τῆδηὶ ᾿π τῆς ναὶ οὗ δι4- 
ἀἴηι; 

ο πῇ ΟΠεάοιδλοιμεγ τε Κίπρ οὗ 
ΕἸδπι, ἀπά νι ΓΙ44] Κίπρ οὗ πδτίοῃβ, 
δῃηὰ Απλγᾶρθεὶ Κίηρ οὐ δῆϊπαγ, δηά 
Αποςἢ Κίπρ οὗ ΕἸ αϑαγ; ἴουγ Κίηρβ 
ἢ ἔνε. 

ΙοΟ Δμπά τδα ναῖὶς οὗ δι441πὶ τὺσς {εἰ 

ΘΟΕΝΕΘΡ15. ΧΙΝ. 

δοάοπι πὰ (Φοπιοττδῇ, δηά 4]] {πεῖς 
νἱστια]5, ἀπά ννεηῖ ΓΠΘΙΓ νΨΑΥ. 

12 Δπά τῆεγ τοοὸκ [νοἵ, ΑὈγδπι 8 
Ὀτοιμοτ᾿5 δοη, Ψῇο ἀνγεὶς ἴῃ ϑοάοῃ), 
ΔΠᾺ ἢϊ5 ροοάβ, Δ4η4 ἀεραγιεὰ. 

12 ἴ Απά τδετε σαπιε οηα τῆαϊ Πδά 
εβολραά, δηά τοϊὰ Αὐγαπὶ τῆς Ηοῦτεν 
ἴογυ ἢς ἀνγεϊε ἴῃ τῆς ρ]αίη οὐ Μίδηιγα 
τῆς Απιοτγῖῖα. Ὀγοῖῃεῦ οὐ ἔϑβἢῆςοὶ, δπά 
Ὀγοῖμπεσγ οὐ Απεῦ: δηά τΠο8ὲ τυεγό σοῃ- 
[ξάοτγαῖς ἢ ΑὈγδηι.. 

14 Δπά ψῆεη Αὔὐγαπὶ πεοαγά τα 
ἢ15 δυοῖδμει ννᾶϑ ἴάκεη Ἴσαρῖνο, ἢς 

Ι09 

᾿ δγη δα ἢ!5 ᾿τγαϊ πε φγυαπίς. ὈΟΓ ἴῃ ἢ 5 1 Ογ, 
ον ἤουβα, ἴγες πυπάγοά ἀπ εἰρὶ- Ὁ ἀν 
τέδη, ἀπά ρυγϑιεά ἐδεηι απῖο αη. ἔ["εισμοίδι, 

0 51]1πλερὶῖ5 ; δπά τῆς Κίηρβ οὗ ϑοίοπὶ 
ἀπά (Φομλογγαῃ ἢθά. δηὰ [6] τῇοτγα; 
ληά τῆ τπᾶῖ γαπιαϊηθά ἢδβὰ ἴοὸ τῆς 
τοι ἴδ}. 

11 Δηά {πδὺ τοοκ ἃ}1} [ἢ σοοάϑ οὗ 

ἀϊδαρρεαγεά, Ὀπῖ ἴ86 ἸΌΘΧ, οὐ ϑυτδη σΠαπηλοῖς, 
51}}} ᾿πηδ 15 τῆῸ οἰ τη [η6 πορῃθουγῃοοά 
(ϑίδπίεγ, “5. δῃὰ Ῥ.᾽ Ρ. 295). ὍΤῇδε ρίαςθ νν5 
διἰυδῖοα ἴῃ 1Π6 τυ] άοττιθβ5 οὗ [υάϊξα, ἴο {Ππ6 
νεπὶ οὗ τε Πεδα 868, δοσοτγάϊηρ ἴο [Ὀϑορῆι5 
300 5ἴδάϊα ἔτγοπι ογιϑαίθτλ (΄ Απί. ΙΧ. ς, 1). 
ὙΠΟ συϊη5 ἔουηά δἵ ἃ ρἷδος οδ᾽εὰ Αἴη [14ἀϊ], 
ὙἹ} 4 ἰουμῃίδιη ἴῃ ἴπῸ πριάϑί οὗ 4 πιοιιηϊδίη 
ςΟμπΠΙΓΥ, ἴο ἴη6 ννοσὲ οὗ [πη6 ᾿ϑεοδὰ ὅθ δηὰ οὗ 
δδοιϊ ἴῃς Ἰατυάς οὗ ΗἩξΌσοι, ἀγὸ βιιρροβοά ἴο 
τηδτκ ἴῃς ΟΠ ΡΙΏᾺ] 516 οὗ ΕηρΟΩΙ οσ Ἠαζοχοη- 
ΤΔΏΊΩΓ, 

10. οὐρπορι.} Βι τ θπ-ο15: οὗὨ Δϑρῃαὶς 
ΟΥ διτυπηθη, οσ νυ ἢ τῃ6 1)ολά 864 νᾶ 
αἤεχινατὰϑβ σδ]]οὰ [νᾶςιι5 Αϑρβα ῖοϑ, οὐ 568 οὗ 
ΑΘΡΗΔΙΕ, 
ὙΚῊ ἐβεγε] 1.6. ΟΥΘ ΤΟνθτιἤγονση ἴπογο; ἔὺσ 

{πε Κίηρ οὗ δοάοπλ 5εεπὶ5 ἴο ἤᾶνο Ὀθοιὶ οἱ οὗ 
ἴΠοβα νύπο ἤρα ἴο {πε τηουηΐδίη5 δηὰ δβοδρϑά, 
566 Υ 17. : 

13. οπϑ ἐἰδαὶ δαά ἐεαῤε]. Ἐδῖποῦ πο 59 
1: οδοδρθὰ (ἔν. 277; Οδ65. “ΤΒο5" 
Ρ. 1105). 

{δε Πεῤνγεαυ] 1.6. εἰ μου “ἴΠ6 ἀεδοεπάδηϊξ οὗ 
ΕΌοτ, ἡ ἢ] ἢ ϑοοτης πλοβῖ δοςογάδηϊς ἢ τῃ6 
ΜΌΓα5 1Π (ἢ, Χ, 2:1, ν ΟτΟ ΕΌΘΓ 566 πὶ5 ἴο ἢᾶνδ 
δίνθη ἃ βοποσδὶ παπὶθ ἴο ἢϊ5 ἀσϑεθηἠδηϊβ, οὐ 
(45 ἴμὸ 1, ΧΧ., Α44., Να]Ε.. ἂἀπὰ τηοϑῖ ἀποίοηξ 
ἱπἴετργείεῖβ), “ἢ 5ἴΣΔΠΡΟΣ ἔγοπιὶ Ὀογοπά (ἢ6 
ΕΠπΡΉγαῖοβ,᾿" δὴ δρροι δῖνος ἔγοπι (6 Ηοῦτγοιν 
ΠΟυΠ ΟΥ̓ Ργοροβίίίοη δεν, Ἵν), 5: στ  ἔγτης 86 

ἐς ρρροβίία 56, βεγοπὰ.7 Ὅλ πιοηπτίοη οὗ 
Αὐταῆπὶ 45 ἴῃς Ηεῦτειν ἰ8 ἀυε ἴο [πε ὥεςεῖ, 
[Παῖ [6 πιοϑϑοηροΥ, ὙΠῸ σδπὶα πὰ (ο]4 δἰπὶ 
ψῆδὶ δὰ Βαρρεηδά, ννᾶβ δὴ ἱημπαδιΐϊδηϊ οὗ ἴΠ6 
ἰλπᾶ. απὰ Α Ὀγαπὶ νγᾶϑ ἴο δίπη οπὲ οὗ ἃ Ξίγσδηρθ 
ΟΟΙΠΙΤΥ δηά ϑἴσγαηρο σγάςα, 

2δε ρία!"] ἸὙ1ὰπ0 ΟΔΚδ ΟΥ ΟδΔΚ β͵ΟΥ͂ΘΒΕ. 

14. δ α»»πεα δ γα!" πεγυαη! 1 Ἠδ 16ὰ 
οὐ δα ἐταϊηθὰ δοσυδῃῖδ. Β6 γε 

15 Δηά ἢδ αἰν!4εα ΠΙπιβεὶ ἢ ἀραϊηϑῖ 
{Πεπι, μ6 δηά ἢ!5 βεγνδηΐβ, ὉῪ ῃἱρῃϊ, 

Πότ τιϑϑὰ πλθδῃβ “ἴο ἀγῶνν οὐ, 25 ἃ συνογά 
ἔγΟΠῚ 115 σμθδῖῃ : ἂδηά ἴθ τννοχὰ ἐγαίμθα 15. ἃΡ- 
ΡΠοἀ ἴο ἴῃθ τοδοδίηρς οὔ ομΠ] άγεη (σον. χΧχῖϊ. 6), 
δηᾷ ἴο 11 ΠΙΔΈΙΟΠ ΟΥ σοΟπϑεσγδοη, 45 οὗ ἃ Ποιι56 
([)δυῖ. χχ. ς), οὐ ἃ ἴεηρ]ε (1 Κ. νη! 63). 

ὀογη ἐγ ῥὶς οαυη ῥοιαΦ] Οἵ 5 οννη ραϊσιτοἢ- 
Αἱ λιν, ποῖ Ὀοιφρῆῃξ, Ὠἰγοα, οὐ ἴκθὴ [ἢ ννάγ, 

μῃο 1)45} ϑοῖπε ἰδκίηξ 115 θδη ἴο δὲ ἴῃς 
546 85 1,Διϑῇ, νΠΙς ἢ νν85 ποῖ σδ]οα ἤδη {|}} 
αἴογ 1ῃ6 σΟΙΠΙΓΥ νὰ σοηψαπογεὰ ὈΥ [ῃε 
᾿αμῖῖοϑ ([οϑἢ. χίχ, 472: [ἀρ. ΧΥΊΝ, 29). μάν 
1πουβῆς ἴῆαϊ 1ἢ15 ραβδαρὸ ν'8 ποῖ ἔγοπι ἴῃς 
Πληα οὗ ΔΙ οϑϑϑ, δ0 να] ὰ (᾿ Οὀϑολ.᾽ 1. τ 2}, 80 
ΘΙ ΡρΟσῈ5 2)4π ἴο ἰᾶνθ Ὀδέη δι υϑετιτοὰ ὉΥ ἃ 
ἰαῖον δηὰ ἔογ [,415ἢ ἴῃ τῆ6 οτι βίη) 15. ΟΥΠοΙ 5 
δανα ἱπουρῆϊ [π4ῖ δποῖμου ρἰλοθ ν᾽ 85 πηδδιῖ 
ἤργα (50  ογ ηρ, Ηἄνεγηοκ, Κα]ϑοῃ, ΚοΙ]). 
ΚΟ] σοπίοπάς πδὲ ἴῃς λπῃ, ἐουμΥ]Ὺ οδ]]οά 
1,115}, ἢ ψνᾶ5 οὐ 1Π6 σοηίγαὶ σϑοῦγοθ οὗ ἴΠ6 
]ογάδη (566 [οϑερῇ. "Ἀπ 1. το; δι. 4] ΟΥ̓, “5. 
δηὰ Ρ.᾽ Ρ. 395}, οου]ά ποῖ μανεὲ Ὀδεη ἴῃς Ὁλῃ 
ἤογο πηοηςοηθά, ἃ5 ἰἃ ἀϊά ποῖ [16 ἴῃ οἴμοι οὗ 
Π6 ἴννο τοδάϑ ἰοδάϊηρ ἔτοτη {πὸ να]ὸ οἵ δι ἀ1πὴ 
ἴο [απιάθοιι5, Βοίῃ ἢὲ διιὰ Κ δ᾽ιβεὶ τπ|πξκ 
(η15 Τδη ἴο Ὀ6 ἴδ βᾶπηδ ἃ5 [ζ8ῃ -[ἰδᾶη (2 58. 
ΧΧΙΥν, 6). ΔΡΡΑΥΘΠΕῪΥ Ὀεϊοηρίης ἴο Οἰοδά, ἀσὰ 
ἴο Ὀ6 βδοιιρῃϊ (ὉΓ ἴῃ πογΐμεσπι Ῥογαα, ἴο τῆς 
5Βου τ ννοϑὶ οὗ ᾿λᾶπιάϑοι5. ΠΟ ΟΠΙοΓ οὔ]ος- 
το ἴο 1}}15 15, [παῖ [ϑορἢι5 (45 αῦονεὸ, "Ἀπ, 
1. το) δηὰ [Θτγοπιὸ (' ΠΟΥ ἴῃ δ. δὰ ἢ.1}.) 
ἀἰσ! ΠΟΙ ϑρόδκ οἵ πὸ ἴ)4π Πποτο πηοπιϊοποά, 48 
βιτυαϊοά δῇ [Πς δοιιγοὰ οὔ πὸ [ογάδη, ΤῊ σοη- 
)εεῖυγε οὗ [6 ΟἸετς ((ἰοσς, ἐμ ἰος.) 15. ἠοῖ 
σοηίειηροΪο, νἱΖ, τπαξ ἴπε οτρίπαὶ πᾶτις οὗ 
{Π6 Τοιιπίδίη ννᾶ5 “" Δ," 2. ὁ. “ιάξε," (Τρ. 
ΔΙΠσΙἰβηραῖ, {Ππ6 ΤΟϊιηΐδῖ ΟΥ̓ 5116 6), {Π6 
περ ῃθουτης ἴοννῃ Ὀοηρ σαἰοὰ 1,588: Ὀμξ 
{παῖ ἴῃς απ θα σάν ἴπ6 παπὶὸ οὗ ἴῃς ψ6]}, 
ΜΏΙΟΙ σοτγτεθροπάθα νὰ {παῖ οἵ {ΠΕΣ ον 
{τρς, ἴο {Π6 ἙΙΕΥ ἃ5 ννῈ}} ἃ5 ἴῃς ἕουηίαίη. 

16. δὲ 4; πἰώῳσά ῥί»με ἀφαίπσε ἐδονι, δὲ 
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δηὰ 5πιοῖς ἴῃεπὶ, πὰ ριτγεουεά τποηὶ 
ππῖο Ηοδδῆ. ννῆϊοὴ ἐς οη τῆς [εξ μαμὰ 
οὔ [)αηπλδϑοιι8. 

16 Απά ἢε ὕγουρῇῆς δδοκ 411 τῆς 
ϑοοάβ, ἀπά «αἷδο ὕγοιρῃς ραῖη ἢ]8 
Ὀγοῖμεῦ ἴῴοῖ, 4ἀηά ἢ]5 ροοάβ, δπά τῃ6 
ννοπλδη δἷδο, δηά τῆς ρεορίε. 

απά δὶς τογυαπίς, ὃγ πίσῥ] Ἐγοτῃ ν, λ4 ἰΐ δρ- 
ΡοΑῖβ ἴπαὶ Ὀεοϑιάθα ΑὈγατ 5 Οὐ ϑουυδηῖβ 
1Πογο ννοηΐ οὖἵὔἵ ἢ ἢϊπὶ Αποσ, Εϑῃςοϊ δηά 
Μίδιηγθ, νυ τιοῖγ ἔο]οννοῦθ, ὙΠ 656 αἰνιἀοὰ 
{Πμεῖγ ἔογοσϑ, βιιγργιϑοα ἴπῃ6 ᾿ηνδάειβ αἵ ΠΕ τ- 
δηΐ ροϊηῖβ οὗ αἴΐδοκ ἀυπηρ ἴπῈ ἀδγκηθββ, δπὰ 
50 χοιιϊδα {Π6ιη, 

Ἡοδαῤ, «υδίερ ἱς οπ 186 ἰῇ δαηπά 977 Παν»ια:- 
ε14 1.6. ἴο ἴῃς ποτῖῃ οὗ ᾿απίαθςι5, ἴπ6 πουῖἢ 
δεῖς ἴο ἴπ6 ἸοΗ οὗ ἃ τηδῃ, ψῃο Ἰοοῖκϑ τοννατγὰ 
[Π6 ϑδυυηπβίηρ, Α ρίαςο οδ]]} ἃ Οδοῦα ἰ5 πηθῃ- 
οηοά, ]υάπἢ χν, 6: Ειβθῦλι5. (΄ Οποπλ,ἢ ν, 
Χωβα) 58γ5 [Πδῖ ἴῃ ἢὶ5 ἀδγ ἃ υἱ]]αχα εχ ϑιθὰ ἴῃ 
[6 πειρῃρουγῃοοά οὗ [απιδοσιι5 σα] ]εὰ ὉΥ͂ 
{Π|5 παιτιθ, υνῃϊο ἢ ννὰ5 ἱπῃδὈϊΓοὰ ὈΥ ΕΟ 68. 
ΔΌΣ ἴννο ποθ τῸπὶ [λαπιδϑοιβ 15 πὸνν ἃ 
νΠΠΑρο σἈ]Π]6Θὰ ΗοῦδΔΗ, οἰ ἴο Ὀ6 [86 οἶδε 
ἴο Ὡσἢ ΑὈγαπὶ ρυγϑιραὰ ἴδε Κίηρ5 (δἴδπιογ, 
5. Δπά Ρ.᾽ ἢ. 414 Κ). 

17. ἰδὲ «αἰΐεγ ο7 δραυεῦ, «αυὐῤίεῦ Μ' ἐδὲ 
ἀίηφ: ἀαἰ] [Ιῃ 2 5. χνῆ!, χ8, νὰ τοδὰ [δδῖ 
ΑὈϑβδ]οπὶ ἴῃ ἢἰ5 ᾿Ιξδτϊπὶς ““ἴοοκ απ γολγοα ἢ 
ἔογ ΠΙΠΊ56 1 ἃ ρ Π|ασὶ νυν ἢ [5 ̓ η (Π6 Κιηρ 5 ἀα]6: 
ἔογ [ιὸ ϑδι ἃ, 1 ἤᾶνθ ΠΟ 500 ἴο Κεζρ ΠΊΥ ΠΔΙΠ6 ἰῃ 
το γδηςε : δηά ἢς δι] {Π6 Ρ1]}]ὰγ αἴοΥ 
Π15 Οὐ ΠΑΠΊ6, δπὰ ἰΐ ἰ5 σα] δὰ υηἴο [ἢ]5 ἀδΥ, 
ΑὈ5δ]οπλβ ρίδος" [|οϑορδιϑ ( Απε᾿ ν"]. το) 
5405, [δὶ {π6 πιοηυπιεηΐ ννὰ5 ἴννο βἰδάϊδ ἔγοτλ 
7εσπιβαίοπι, ὙΠ18 νου σοττοβϑροπά νν6}} νυ ἢ 
[6 νδ! ον οἵ ἴῃς Ὄὕρρεν ΚΙάτοπ, ννῇοτο ἀγὸ ἴδ6 
(οπῦϑ οὗ ἴῃς μιάρες απὰ οἴθου δηςίοπε βορυ]- 

᾿σἤγΟβ5, ἃ ὙΘΓῪ {{κοὶγ ρίδοθ ἴοσ Α Ὀϑαίοπι ἴο ἤᾶνθ 
ογοοϊοε ννμδῖ ννᾶ5. δν) ἀοητΥ ἰηϊοπάθα 845 ἃ 
5ορυ ἰσῆγαὶ] πποπιτηθηῖ. ΤῊς ἰοπιῦ πον Κποννῃ 
85 ΑὈΞΔΙΟΠῚ 5 ἰ5 ΡγΟΌΔΟΙΪΥ ποῖ [}18, 45 1ἴ Δρρεαγβ 
ἴο Ὀς οἵ ἰαΐογ ἀλίθ, σογγοϑροηάϊηρ ν ἴῃς 
τος κοϊοιη 8 οὗ Ῥοῖγαᾳ Ὀεϊοησίηρ ἴο 4 ρογιοά 
ἰδλῖοσ ἴῆδη ἴῃς (ἢγϑιίδη οσα (Κουίηϑοπη, ὁ ῬΉγϑ,. 
Οεορ.᾽ Ρ. 92). [1 5 ποῖ, μονγενογ, ροβϑίδὶε ἴο 
ἀείογτη!ηθ {πὸ βδἰζυδίοη οὗ [Π6 νϑ] εν οὗ σμανθῇ, 
ἀπὰ 115 ΙἀθητΥ ννἢ ἴῃς ἰδῖογ Κὶηρ5 1)4]6 οὗ 
4 85. ΧΥΪ, 18, πουΐ ἤγϑὶ ἤχιηρ (ἢ 51ἴ6 οὗ 
ϑαΐθηι, οὗ ννῆϊοῃ ΜοΙςδ Ζοάθὶς ννὰ5 Κίης. [1 
δαίοπι Ὀε [ογυβαΐίθηι, ἴδῃ δηανθῃ τὺ ννο]} 
πᾶν ὕθθη ἴΠὸ νδ]]εῦ οὗ 6 Κίιάγοη, οἰοϑθε ἴο 
]Ἰογυβαίοπι: δαῖ [Εἰ δα]θπὶ νοῦ ϑοπὶῈ ΠΊΟΓΕ 
πογῖπογῃ οἰΥ, ννΘ παιδὶ ἴσαν {πε ροϑβίτίοη ο 
διδυθὴ υπάσιοστηϊπε, 866 οἡ ν, 1:8. 

18. Μοϊοδικεάεξ  Ματίουβ πᾶν θθεη ἴδ 
οοη]δοϊάγοβ ἰπ 4}} αρὲϑ 45 ἴο ἴπ6 ρεσϑοῃ οὗ Μεϊ- 
μι εοάοκ, ϑοπῖθ πάνθ βιρροβοά ἴῃ6 πᾶῖηθ ἴο 
Ὀ6 ἃ {{π|6, ἢκὸ Αὐγυβῖι5 οΥὁ Ῥμδγδοι, τγαῖῃογ 
ἴδῃ ἃ ΡῬγοροσ πᾶπιθ, σοπιραγίηρ Μδ]εϊ -οἱ- 

ἙΟΕΝΕΘ15. ΧΙΝ. [ν. τό---ϑ, 

17 ὅ Απά τῇε Κίηρ οἔὗἉ δοάοπι ννεηΐῖ 
ουξκ ἴο πηδεῖ Πὶπὶ δίτεγ ἢΪ5 γεΐαγῃ ἔτο ΠῚ 
(6 5ἰδυρῆτεγ οὐ Οπμεαοτγίδοτηεσγ, δηά 
οἵ τὴς6 ἰπρβ8 τπαξ τοέγε ἢ Πὶπὶ, δἵ 
τῆς ν8]}εν οὐ διδνεῆ, νος ἐς τΠ6 4. 55καὶ 18. 
“Κίηρ᾿β ἀΔ]ε. 18. 

ι8 Απὰά ὁ Μεϊςοίζεάεκ Κίπρ οὗ 84- ". 

Αἀεῖ δηά Αἀε]-Οἤδη, ἃ 6. “"ἴὴὸ ᾿υϑὲ Κιην,᾽ ἃ 
[Π|6 σοπηηοη ἴο βοπὶὸ Μδῃοπηπιοάδη Κιηρδ, 
ἃ5 ἴπε ρυποθθ οὗ ἴπ6 οσοδη δπὰ Οοϊςομὰδ : 
Ὀυϊ ἴπὸ Ηρρτονν ἔοστῃ οὗ ἴπθ6 ννογά 86θπὶ5 ἴο 
Ῥοϊηῖ ἴο ἃ ΡΓΌΡΟΙ ΠΑΠΊΘ ταῖμου (ἤδη ἴο 4 {{Π|6. 
Ορ. ΑὈΙ-πλθίοςῃ, Οθη. χχ. 2, Δάοηϊ-Ζοάσκ, 
οβῇ. χ. . ὍῇῈ Ταγριιπια οὗ [Θγυϑδ] πὶ δηὰ 
βοιιάο- [οπδίῖμαπ βαγ, ἴπδῖ Μεὶοδι χοάθκ νγα5 

586π), διὰ δ[ ]εγοόσης (ἰ Οἷι. αά Οὐδηαβ, ἴῃ Ἰος.) 
ἴ6}}5 8 τηδι ἴῃ6 ἴοννβ οὗ 15 ἀδλγ 54] ἃ 6 ννῶϑ 
ὅῃθῖη ἴδ ϑδοὴ οἵ Νοδῇ, δπά οδὶοι φῖηρ τῆς 
ἀδγβε οὗ ἢῖ5. ᾿Πἴρ, βῃοννθά ἰδ ἢ τιιϑὲ Πᾶνα 
Ἰινθά ἴο {πε {ἰπὶ6ὸ οἵ ϑδς, (δ66 ἷϑὸ Ερίϑβι. 
ΧΧΙΙΠ, "δ)ιὰ νδηρ.᾽ ΟΡρ. 1. Ρ. 418). Τϊ5 
ΟΡΙΠίοη μᾶ5 Ὀδοη δάορίοά ΟΥ̓ ΠΊΔΠΥ πιοάοΓῃ5, 
Δη4 15 ἀοξοηάρά δ Ἰεηρῖῃ Ὁγ [ἀσκϑοη "η τῆς 
Οτερά,᾽ ΒΚ. ιχ. [ἴ ργοῦδΌΪΥ ἄτοϑὸ ἔτοπὶ σοῃ- 
βδιάογαϊίοης οὗ ἴἢῃ6 στοδῖ αἰρηγ οὗ ἴπη6 Κίπξ 
διὰ ρῥγεϑῖ, νγῆο Ὀ]εσϑοάὰ ΑὈΥΔΠΑπὶ δηά ἴοοῖς 
ἘΠ 65. οὗ ἢϊπὶ, δηὰ ἤτοπὶ (6 γεδάϊ!ηθβο οὗ ἴῃ 6 
]θνν8 ἴο δϑουῖδε ϑυςῃ. ἀϊρη Υ ΟἾΪΥ ἴο Δη 8Π- 
οὐβῖου οὗ {ποῦ οὐνη, ὍὕΤἼΘ [ἐνν5 ΥΕΥῪ ΔΠΟΙΘΠΕΥ 
ςοῃϑιἀογεοὰ πὶ αἱ ἰθαϑὶ ἴο "Ὲ ἃ ἴγρο οὗ Νί6ς9- 
βίλῃ (ϑομαείροη. Ηογ. Ηεῦγ,᾿ Τὶ τι. Ρ. 64): 
διιΐ [ΠΟΥ σοπεγα ΠΥ δοοπὶ ἴο ἢᾶνὸ δοϊονοὰ τμῖ 
ἢςσ ννᾶϑ ἃ ρποςε οὗ [6 σοιιπίγυ, 45 ἴη6 Τ᾽ γι ηὶ 
οἵ Οηκεῖος ἀπά [οϑερῆυβ, νι ἢ Ὀοΐῃ ἀσφβογιθς 
ἈΙΠῚ 5 ΠΊΡΙΥ 85 κὶπρ οἵ 6ιβαίσπι, ἴῃ νυ ς ἢ 
(ΣΟΥ ἃγὸ ἔοονγοὰ ΌὈΥ τοδὶ σοπηηρηϊδίοιβ οὗ 
τηοάσιῃ {ἰπ|6ὲδ5. [ἰ 15 ἃ αιιβίίοη οἵ ἰηζεγεβξ, 
Ὀαζ ἱππροβϑίθ]ε ἴο 5οῖνθ, Νν 5 ἢ οὔ σδῃδδῃ- 
5 τὰσθ οὐ δειηιο  Οη οἷ. χ. 6, 80πὶ6 
Θχρίδηδίίοη 5 βρίνθῃ οἵ ἴῃ ἴᾳςϊ (πδῖ τῃ6 
(ὐδηδδηϊϊεβ βροκθ ἃ ϑεπητὶς ἴοησιιθ. Τῆῇο 
ὩΔΠγ6 δη {π|65 οὗ ΜεΙς χοάς ἃγὸ ϑοπιῖς, 
Ὀυΐϊ {π|5 ργονεβ ποιϊμίηρ. ΗἊ ἀννοῖς δπιοηρ 
(φπαδηϊΐοβ; θυΐ τπεγαὸ δὰ ργοῦδῦγ Ὀδθη 
ϑοῃἑος ἱπηδοιδηῖ οὗ ἴπ6 ἰαηὰ Ὀεΐογτο 1Π6 
ἰταπϊρταϊίοη οὗ ἴῃς (ὐαπδδηῖῖεβ (5θ6 οἡ οἢ. χίὶϊ. 
6) ; ἀπά 50 Μεϊςβι οάθι, ννῆο νγᾶϑ ἃ ννογβῃϊρ- 
ΡῈΓ Οὗ τῆς ἴγὰς Οοά, πᾶ ἴανὸ Ὀδθη οπς οὗ 
πε οΥἹρίηδὶ Θῃθπλο ἐἴοοκςκ, ὙΠ οτα ντογο, μον - 
ΘΥΘΓ, ννΟΥΒΠΙρρε β οὗ τη6 ἴσια Οοά, Ὀοσϑιάθ5 [86 
15γδθ} ἴ65, γεϊδιπιηρ ρδί σοὶ ἔγαῖῃ, 45. [οὐ, 
δηά Βεαίδαπι, δῃά 30 ᾿ἴ ἰ5 ποῖ σογίδιη παῖ Μεὶ- 
σΠΖράοὶς ννᾶ5 ἃ αἀδοοοηάδπι οὗ ὅμθπ, Ης 
5, ἴῃ ἰδεῖ, ἃ5 (6 Αροϑίϊθ 6115. υ, ᾿πϊγοάυςοα 
πουϊ ἔδῖμογ, νουῖ πιοΐποσ, σπου 
ἀσϑοοπῖ," ἢ πο τηοπίίοη οὗ ἴπὸ Ὀορίπηϊης 
οἵ ἢϊ5 ρυοϑίποοὰ οἵ ἴδ6 Ἔπάϊηρ οὗ ᾿ΐ, ἀπὰ 50 
ΒΡΘΟΙΑΙΥ ϑυ!οὰ ἴο Ὀ6 ἃ ἴγρε οὔ ἴῃ ϑοὴ οὗὨ 
Οοά. Ηδε ἰ5 πιοηϊ᾿οπθά οησθ δοϑιθα ἴῃ [86 
ΟΙἹά Τοβίδπιθηϊζ, νίΖ. ἰῃ Ῥϑ, οχ. 4, νος (86 
Ῥυεϑιμοοά οὗ Μεββιδὴ 15 σαἱὰ ἴο ὃὉὲ δῆσον [6 

δΉεδ 5 
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ἰεπὶ τους τ Ὀγεδὰ δηὰ ψπα: 
ληὰ ἢς τας ἴῃ6 ρῥγίεδὲ οἵ τῆς πιοβῖ 
ἰῇ Οσοά. 

οτάεγ οἵ Μεὶςῃ χοάθὶ ; δπὰ ἀρϑῖη ἴῃ ἴπῸ Νονν 
Ταιδπιεηΐ, Ηροὺ, ν. Υἱ. νι, πέτα {Π6 σοτη- 
Ραηθοη ὑείνθεη ἴῃς τογαὶ ρΠοϑιποοά οἵ Μεὶ- 
οἰϊτοίεκ ἀπά τῃδῖ οὐ [6815 5 ἀγάνγῃ οι αἵ 
ἰεηγίῃ, Το βρεςϊδὶ ροϊηΐϑ οὗ γοϑεσηθίδπος οὗ 
Μεϊοδίζοάεκ ἰο ΟἩγῖϑὲ ἄγ: σ᾿ τπδῖ ἢ6 ννᾶβ8 ποῖ 
οὔ ἴδε [δυο 8] ογάογ, Ἰοςδὶ, παίίοπαὶ, Ὀὰϊ ργθ- 
ΥἹΟΙ5 ἴο ἴδ ρἰνίηρ οὗ ἴῃ 1ἁ,ἀνν, σδί]ιο]ς, υπὶ- 
νεῖ; 2, ἴῃ ἢ6 ννᾶϑ ΒΡ ΟΣ ἴὸ ΑΓΔ ΑΠῚ, 
 ἰεϑθοὰ ἀπά ἴοοῖ {{|π68Ξ οὗἩ πἰπι; 4. [μαῖ (45 
οἥξη ἰῃ οἰὰ {ἰπιε5, ν τα. “3 π.᾽ απ. 80: Ατίϑβῖ. 
οὶ πὶ, 14, ἅζς.), δε νγὰ5. δοῖἢ Κιπρ δπά 
Ῥηοδῖ; 4, ἴδ πο ὈΘΡΊΠΠΙηΣ ἀπά ΠΟ οπα ἃσδὸ 
ἀϑϑισταὶ οἰἴΠετ ἴο ἢϊ5 ρυθδίποοα ογ ἢΐ5 178 ; 
5. ἢΙ5 ΠᾶπΊ6 ἴ00 ““ Κίηρ οὗἉὨ τἱηϊθοιιβηθθς δά 
Εἰπξ οἵ ρεᾶζε," ἃΓ6 Ἐπ ΠΟ ΠΕ σαϊεὰ ἴο ἃ {ΥΡ6 
οἔ {πε δοὴ οὗ Οοάὰ (Ηεδ, νὶϊ, 2, 3). ὙΤῆο 
ὑπηρίης ἰοτἢ Ὀγεδὰ ἀπὰ νυΐπὸ ἰ5 ποῖ γοξουτεά 
ἴο ὃγ [86 Αροβίίε; Ὀὰξ ἴῃ6 ἀποίεπε Ομυγοὶ 
Ἰονοά ἴο ἀν }} οὐ [15 85 ἔγρίςδὶ οὔ 186 ἰπϑῖϊ- 
τυΐοη ὃγ (με ϑανίουγ οὗ {με θυσία ἀναίμακτος, 
ἴδε ἱπεγμοηίασι σον βοίμνι, ἃ5 ΤΉΘΥ γεγο ϑγοπξ 
ἴο ΑἹ] 16 ΗοΪΥ Εἰ πομαγῖβε ἢ ἀπά ἰδῖογ ἄρὸβ 
ΤΠΔΥ ᾿ᾶνε τῃδάς πιογὲ οὗ [ἰ ἴπᾶπ δογίρίαγε νν}}} 
ΜΆ; (δεε [Δοκβοη, 85 ἅρονε, ΒΚ. ΙΧ. 
ϑ6ζῖ, ̓ , οἢ, χ,) 

ἀϊπρ οΓ ϑαίρῃῇ οϑορῃυβ (' Απι.ἢ 1. 10), 
Οηκεῖος ληά 41} ἔπε Τάγρα. υπάοιβιαπὰ [ογὰ- 
ϑλϊεῃη, ψῃιο ἢ ἰς οδ]]οὰ ϑαίθιπι ἱπ 5, ἰχχνΐ, 2, 
δηᾷ [ἢὴς ἰ5 ργβεῖυ σογίδί ΠΙΥ {πε για ἰηἰογργεῖδε 
ὕσπ, [εγοπμα μυνενοῦ (" Ερίσῖ. ὑχ χα, δὰ 
ἔνδης, Τοπι, 1. Ρ. 446, εὐϊῖ, Νν4114γ5.}, ϑᾶγ5 11 
Μᾶς ποῖ ἰετπιϑαίοτη, Ὀὰϊ ἃ ΟἿΥ πεᾶσ ϑ6γ- 
ἱβοροϊς, οδ! θὰ 5ἰοπὴ ὉΡ ἴο 5 {π|6, νυ βεγε 
ἴδε πίῃς οἔ Μεϊς Ζθάθκβ Ραΐδοθ ὑνεΓῈ ϑἤθννῃ, 
ἀπᾷ ο ψῃϊς ἢ ἴξ 18 υυττἔοπ (ΟΘη, χχχί, α8), 
᾿ἰβοοῦ ᾿ἄπιε ἴο 5}816επι." Ὑεῖ δῥαίενι, ἴῃ 

Τ, ΧΧΧΙ, 15 τεῃάστοα ΟΥ̓ ΟἸΚΕΪοΒ ἂπά ἃ 
ΠΔΙΟΠὙ οὗ πιοάδγῃ σοπγιθηϊδίοῦβθ, ποῖ 45 ἃ 
ῬΙΌΡΕΓ πλπηδ, Ὀιι ταῖμου “ὁ ἰὴ ροᾶσθ" (566 ποῖθ 
9ῃ οὗ, Χχχῇ!, 19). Μογεονεσ, [βγοπηα οἶδας 
βίκις (Οὐ, ἴῃ ὕεη. 5ρθᾶκβ οὐ Μοϊοβίζεάδεοκ 
ἃ5 ὦ χη οὗἹὨἍ δάϊογα, νη ϊσῃ ννᾶβ [6 ἔΟσΤΊΟΥ 
ὕδηὶς οὐ [δγ 54] 6. ῬΓΟΌΔΟΙΥ 54] 6 πὴ νγᾶβ 1ῃ6 
Οἰδεςς, [εδυ8 τῇς ποχῖ, ἀπά [Ἐγιιβαίδπι τπὲ 
ἴτε τηράοττι πδτὴς οὗ ἴδ6 βάτηθ οἰἴγ, Ἰπουρ ἢ 
δτης {ππκ (πδὲ τμ6 ϑδίοτη Ποσα ννὰβ 1Π6 58 ΠΊ6 
5 δὰ πὶ πραγ ἔποπ, ὑγπεσε [οῆπ ὈαρεϊΖεά 
([οἱ ἢ. 23). 1’ 85 δ πιοδῖ ργοῦδὈϊο, δι: ἀπ, 
ϑοάρπῃ δὰ Οοπιοσγτδῇ, ἰδγ ἴο {πε ϑοιῖῃ οὗ ἴΠ6 

δᾶ, (ΒοΓΡ ἰ5 ΩῸ γθάϑοῃ ῬὮΥ 8416πὶ μοι") 
τοὶ μᾶγς ρθη [Ἔτυβαίθπι, οὐ [παῖ [Π6 νδ] θυ οὗ 
δμαγοῇ, γνῃἰς ἢ 15 [Π6 “ Κιπρ 5 ἀδ16,᾽) 5ῃου]ά ποῖ 
ἔνε θβξῃ ἴδε νἈ]ΠῈγ οὗ {πὸ Κίάγοη, {186 υἱονν 
ἀἠνοκλιοὰ Ὁ Με Οτονε (' Ὀϊςῖ. οὗ ΒΙδ]ε;,᾽ 
ἅς, δόφυε, διἀάρ»ι, δοάονι, Ζοαγ), δῃὰ ἀδθ- 

Ὀγ Πόλη δίδηϊου (΄ 8. ἀπά Ῥ.᾽ ρρ. 249, 
ἄς), νἱζ, ταὶ τμ6 νυ] ον οὗ 5 Δἀπι ννᾶ5 πουΐίῃ 
Οἱ ἴῃς Πελὰ 5ςα, ὈῈ σοχτεςῖ, ἴποη ἢο ἀυυδῖ, 
δάϊετῃ τηυδὲ βάν Ὀθε ἃ ρίαςα δ που} οὗ 6- 

ΟἘΝΕΘΙ5. ΧΙΝ. 

Ι9 Απά ἢε Ὀ]εββεά ἢϊπι, ἀπά 5.6, 
ΒΙεβϑεά δὲ Αὐγαπὶ οἵ τῆε. τηοβὲ ἢρῃ 
(Ὡοἄ, ροββεβϑοῦ οἵ μδᾶνεη δηὰ βαγίῃ: 

τυβαίοτα ; Ὀξ ἴΠ6 πιοῦδ ἀποϊθηῖ ορὶπίοῃ, νυἱΖ, 
{παῖ {πὲ οἰΕ65. οὗ ἴΠε6 ρίδιη ΔΚ δοιτῃ οὗ [Π6 
Τολὰ 868 [5 ΔΌΪΥ ἀείεηἀοα Ὀγ Καυΐποεὶ (' Ερ. δὰ 
Ηδεῦγ. νι. 1), Ἀοδίπθοη (" Β. Κ΄ τὶ, 188, 
ΡΉγ58, Οδορ.ἤ᾽ 213), Κυτίζ, Κηοῦεὶ, Πο ΠΖΒςἢ, 
Κα]ιϑοῦ, Κα], ᾶἅις., δΔηά ἰ5 τηοϑῖ ργοῦδοὶυΥ ἴπ6 
{Γι16, ὅδ66 «αἷϑοὸ ποῖδε οἡ ἴπῃ6 ϑοδὰ 884 «αἵ [6 
οηά οἔ «ἢ. χῖχ. 

ἐδεὲ ργί ἢ ὙὌ85 5 ἴῃς γϑι {ἰπ|6ὲ μαΐ (6 
ννοτὰ γε, Οοὐδη, ἱερεὺς, “ἀεογάοσ, Οσοιγ5 ἴῃ 
106 ΒΙΌ]6, δηά ἰὶ 15 ἴῃ σοπηῃροίίοη νυν τΠ6 
ὙΌΥΞΠΙΡ οὗ δῃ δποίεπξς ρεορίθ, μοῦ! ᾶρθ ποῖ 
τεϊαϊοὰ ὉγΥ ὑϊοοὰ ἴο ἔπε σἤοβθθῃ τὰσθ. ὍΤΠῸ 
εἰγπιοϊορίοδὶ πιθδηϊης Οὔ ννογά ἰβ ὑπ κποόννη, 
ΤὮΘ νογὰ 1156}Ὁ 8 ἀρρ δὰ αἴογνναγὰς Ὀοῖὴ ἴο 
τῆς ον] Ὲς 8] ργεδιδοοα δηά ἴο ἴπ6 ργιόβϑιποοά 
οἵ [2156 γε! ρίοηβ, ΤῆΘ ρα ΠΔΓΟἢ5 5οῸπὶ ἴο ἢν 
Παά πο οἴδεῦ ρυεϑιβοοα ἴμδῃ {παΐ οὗ ἴπ6 πόδ 
οὗ ἴῃς ἔδυ (Όση. νη]. 2ο, χὶϊ, 8, χΧὶ!,, ΧΧΥΐ, 
25.) ΧΧΧΙΙ, 20: ἰοὉ 1. 5); Ὀυῖΐ πεῖ ννὸ βπά 
ΜεοΙοπιχοάθκ ἀσϑιρηδίθα 45 ἃ ργῖοϑῖ πὰ 45 ροῖ- 
ξοΥΤ ΠΡ ΠΊΔΗΥ ΓΙ ΘΟ δςῖϑ, 5ΟΙσ  ἾῪ ὈΪ σϑίηρ, 
τλιιηρ ἘΠ65, ο, ὙΠετε 15 πὸ ἀϊδιηςσῖ πε - 
[ΓΟ οὗ 5δοτςθ, ψ ῃ]ο ἢ ννᾶ9 αὔογινατάς [6 
γλοϑβί ϑροςῖα] διποϊίοη οὗ ἴΠ6 ργεϑϊποοά, Α5, 
Ποννόυοῦ, βδσγίῆοθ ννᾶ5 ἃ σιΐθ οὗ σουγητηο ι156 
Διηοηρ ἴΠ6 ραϊταγσἢ 5, δηά, Ἰαῖου δἱ ἰδαϑςῖ, ἀπιοηῦ 
4}} Θυγγου πϊηρ παξίοη5, ἘΠΟΓῸ 5. 0 γοαϑοηΔ Ὁ ]6 
ἀοιδὲ Ὀιὲ τμδὶ ΜΕ ΟΠ χοάθὶς ννὰ5 ἃ 5δογι ποην 
ὈΓγιοϑῖ, δηα 50 τῆοσε ΠΥ ἃ ἴγρο οἵ (ἢγίϑῖ, ννῆο 
οἥεγοὰ ΗΠπΊβο ἃ ϑδσογίβοθ νἱῖποιΐ σροῖ ἴο 
Οοὰά (5.6 Κυϊποοὶ οη ΗθΌ. νἱ!. 1). ῬΏΙΟ ᾿παάσεὰ 
Αϑϑουίβ [παῖ Μο]ο  ζεάςκ οἴογοά ἴῃς ἢγϑι ἔγα5 
οὗἩ {π6 5ρο1]} ἴῃ ϑβδογίῆςςβ, ἐπινίκια ἔθυε (' Ὠς 
ΑΡγαἢ,᾽ ἢ. 381), ἃ {Π1πῷ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 ἱπΊργος- 
ὈδῦΌ]ε ; πὰ Ἴοῃηεξοϊοα ΜῈ} δι ἢ ἃ βδσῆςα 
ΤΏΔΥ ἢάνε ὕδοη ἴπ6 Ὀγεδά δηά ννῖπθ, σουγθ- 
βροπάϊηρ ΜΙ [6 »κποία δπὰ Πραζιοη5 οὗ Ἰαΐοσ 
ἀλγϑ. 

ἐῤε »πουΐ ῥίφΨ᾽ Οσοἢ ΤῊ 15 [ες ἢγϑξ ἀπιὲ 
ννο ποεῖ ν ἢ [Π|5 1{π|6, οη. τ οςουΐθ 
ἔγο ΌΘΠΕΥ αἴζογνιαγάϑ, ἃ5. ΝΌση, χχῖν, τό (νυ ποτα 
1 15 ιδοὰ Ὁγ Βαϊδδηι, αἰϑὸ δὴ 8]16η ἴτοπὶ ἴῃὸ 
ΓΑΙΆΪΥ οὗ ΑὈγαμαμι), Ὠειυῖ, χχχῆ, 18, 5, νἱῖ. 
18, ΙΧ. 2, ΧΝΠῚ. 12, ΧΙνΠ, 2, ΙΧΧΥΠΙ, 4 ς, ἄςς,, 
ὙΥΠΘΓΘ ΟΠ ΘΓ Πη65 νν6 ἤᾶνο ον ΔΙΟΠΘ, ΘΟ 
{ἰπ|65 Ἰοἰποὰ ὑνἢ δ, βοπηδιῖπηδ5. νυ {Ε|10- 
ΝΑΗ, [ἴ 15 ορϑεγνεά μαὶ ϑαποποπίδί ποη (ΔΡ. 
Ἐπι56 Ὁ. ῬΥξρ. Ενδηρ.᾿ 1. 10) πλεπίϊοηβ Εἰ ον ἃ5 
(6 παᾶπὶθ οἵ ἴδε Ῥησηπίιοίδη Πεῖῖγ. 80 μὲ 
ννογάς αἱοηΐρε «υαἱοημέδ, νυ ἢ Οσσυγ ἴῃ ἴΠ6 
νν6]]-Κηόννῃ Ριηῖς ράβϑαρε ἴῃ ἴἢ6 Ῥαπαὶι5 οὗ 
Ρ]αυῖιι5, ἄγε ϑῃρροβοὰ ἴο οοττοβροηά ννἱἢ τῇς 
Ηδοῦγενν ἘΠοηὶρε οείοποί δ, “ ροά5 ἀπά ροά- 
ἀ65565." ὍΠΙ5 πᾶν Ὀς {τπδ; ἴπΠ6 ννοσβῆρ οὗ 
[ὴ)6 Ῥῃσπιοίδη5, ἃ5 οὗ οἴϊεσ πραΐμθη παῖ! οηβ, 
ννᾶ5, πο ἀοιινδῖ, ἃ ςοττυρίίοη οὗἩ ἴῃ ἀποϊθηΐῖ 

ὉΠΆΓΟΠΔ] (ΔΠῊ : Ὀὰξ ἴτ 15 ρἷδίπ, παῖ Α- 
τὰπι ἤοῖα δοκπον οάροβ Μεὶομιζοάεκ ἃ5 ἃ 

ὙΟΓΒΒΙΡΡΟΣ οἱ {6 ἰγσὰς Οοά: ἂπὰ ἴῃ ν. 22, 

1}1 



112 ΟΘΟΕΝΕΘ15. 

20 Απά Ὀδ]δββεά δὲ τῆε πιοβῖ ἢϊρῇ 
(οά, ννῃῖο ἢ Βδτῃ ἀδ]νογεα ἐης οπ6- 
165. ἱπῖο τὴγ παπά, Απά ἢξ ρᾶνβε 
᾿ἴτὰ “ἘΠ 65. οὗ ἃ]]. 

21 Απὰ τῇε Κίπρ οὗ δοάοπι 58αἱά 
ἀπο ΑὈγαπὶ, (ὐἴνε της τῆς ᾿Ρεγβοῃβ, 
Δηα ἴλκε τῆς σοοάβ το τῇ γ561Ή. 

22 Αμπά ΑὈτγαπι 8814.ἴο τῆς Κίηρ οὗ 
ϑοάοπι, 1 πᾶνε ἰπππ τρ πιπε μΒαπά πηΐο 
{πε Ποκ. ἴῃς πηιοϑὲ ἢίρῃ (σοά, τὴς 
ΡΟδδεββθοσῦ οὗ πεάνεη δηά βαγῆ, 

251 Τμαῦ 1 ΝΜ} ποῖ ἐσάς ἔτοπὶ ἃ 
τἢγεδά ὄἼνεὴ ἴο ἃ ϑῃοεοϊαϊοῃει, δηά 
τα 1 νν}}} ποῖ τὰκε δηγιῃίηρ τῆαῖ ἐς 
τ ϊη6, ἰε8ὲ τῆοι 5ῃουάεδε βαγ. 1 Πᾶνε 
ταλάε Αὔγδιῃ τς: 

ΧΙΝν. Χν. 

24 ϑανβ ΟἡἱΥ τῆαϊ γῆ ἢ Πα γοιηρ; 
πε ἢᾶνε δδῖεη, ἀπά τῆς ρογζίοῃ οὗ 
τἢ6 ποθ ΜΓ ἢ ννεπῖ ννἢ πιὸ, Αηδο, 
Εν ςΟ], αηάὰ Μάπιγε; ἰδεῖ πολ τὰκ 
τΠεῖγ ροτιίοῃ. 

(ΓΗΑΡΤῈΚ Χν. 
1 Οοά οπεομγωρείά Αδναπ. Ἃα Αδγαῃτ κορ- 
2ιαἰμείδ ΔΡ τυαριἶ Οὗ απ ἀεῖγ. 4. Οσά 2»0- 
ριϊρίδ ἀϊηη: ὦ σορ;, απ αὶ ρἰῤῥέγηης οΥ7 λὲς 
σα. 6. ,“ὐγανε ἐς ξεει βοαά ὧν μα. 1" (κ- 
ἩΠαΙ ἐς γορείεοαῖ αραΐη, πα ἐοη γριδαὶ ὅν ἃ 
ΟΣ, 12 ασπμα αὶ υἱρίο). 

ΕΤΈΚΒ τῃεβὲ τῆϊηρβ τε νογά οὗ 
τΠ6 ΠΟᾺΚῸ σάτα ὑπῖο ΑὈγαμ Ἴη 

ἃ ν᾽ βίο, βαυίηρ, ἔξαγ ποῖ, Αθγδηι: 1 
απὶ ΤῊΥ 5016], ἀπά [ῇγ δχοεεάϊηρ 

Ω͂ 

5 
“ρτοαῖ γανγαγά. 

[ν. 2ο---Σ, 

ΔΑὈαπὶ υ865 [(Π6 νεΓῪ {Π|ὲ5 οὐ Οσοά, ννῃϊςῇ 
Βαὰ Ὀδθη υϑεὰ ΟΥ ΜοιΙοβίχοάοκ Ὀοίογο, σουρ- 
ηρ ἡ  ἴπθπὶ [86 πιοϑῖ βδογοα παιὴς [ΕἘΠῸ0- 
ΨΑΗ, ἴΠ6 παρ οὗ ἴη6 (ονρηδηΐ Οοά, τἰηὰθΓ 
ν Πὶσἢ Ηεξ ννᾶ5 ἐνοῦ δάογεοα Ὀγ ἴΠ6 σμοόβεη βεοά 
85 5ρθς δ }ν τΠεὶγ σοί. 

19. ουτσσοῦ Κ᾽ δεαύυεη ἀπά ἐαγι 8] ὌΤῆα 
ΙΧΧ. πὰ σϊρ. μᾶνς “Μία κΚοῦ οὗ προάνθῃ 
δηἀ φασί." ὙὉ15 ἰ5 ΡγΟΌΔΟΪΥ ἴΠ6 ἴγιι6 πηθᾶῃ- 
ἴῃς, Ὀιζ τὴς ννογὰ πῆᾶῪ πᾶνο ΟἸΠΕΥ βρη βοβποα 
(σε. “ΤῊ.᾽ Ρ. 1221, 80 [6] 125. ἢ δηὰ Και). 

40. ῥὲ σας ῥίνι {1 ὲ: οὗ αἰῆ ὙΠΘ 56η- 
ἴδηςο, 85 ἰἴἴ 5ἰδηιἰ5, 15. διηδίριοι, Ὀμῖ [Π6 
56η56 5 Οὐ Υ]ἹΟ ΒΥ (45 υΧΧς, }οσερῇ., [οπηᾶ- 
ἴδῃ, δηά Ηεῦ, νι]. 6) “ ΔΌτγβι σαν Με]οἢ!- 
ΖΘ 6 κΚ {|{Π65 οὗἁ 4}}.} 2. 6. ἴῃ “ροῤία οῤίγια, ἴῆδ 
ἰρηῖ ρᾶγί οἵ [Π6 5Ρ01} νυῆϊςῃ Ὧς δά ἴβφκϑη 
ἔτοιῃ ἴδε Ἔπειον (Ὀϑερῃ. Δ ητ. 1. το). 

ΟἹ, Οἴε »ιε ἐδ ῥεγιονς, ἀπά ἐαζε ἐδὲ ροοάς 
ἰο ἐῤγεο  ἱ. 6. τοϑῖοσε ἴποβδο οὗ ΠΊΥ͂ Ῥθορὶο, 
ΜΠοΠπῚὶ γοὺ πᾶνὸ τόβοιοά, Ὀῖ Κορ ννῆδῖ- 
ΟΥ̓ΘΥ ΟἴΠΟΙ ΡΓΟΡΟΙΤΥ. Οὗ πλῖπθ γοι! ΠΙΑΥ͂ Πᾶνα 
᾿ρηϊοά οη. 

22. 1 ῥματὸ ΠΩ πρ νιίπο ῥαημα «“πίο ἐδὲ 
Σοκ"] Α «οππηθῃ ἴὌττη οὗ δο]οπηη αἰτοβίδτοη 
ἴῃ 411} παίΐομϑ, (ϑες 1) 4π, χὶϊ, 7, ΝΊγα. " Ἐπ.᾽ 
ΧΙ, τος.) Οπ ἴδ ΙἀδητΙβοδίοη οὗὨ [6 παπὶθ 
Ε]-οοη ΜΠ [ΕΉΟν ΛΗ, ἀπά οὐ ἴδ6 υ8ὲ οὗ 
πὸ ἰλτίου ἤδῖθ, 566 ηοῖθ5 οἡ ννυ. 1, 18. 

28. Τῤαὲ 1 «νὴ! ποὶ 1.6] 1 ΦἸΕῚ 
Μ0}} τακο." ΤῊς ράγῖιοῖὶς ἐκ ννὰ5. σοηϑίδ μεν 
υϑοὰ ἴἢ ϑυνθατηρ, ἴπογο ὈοΙηρ 4η 6110 515. οὗ 
ΒΟΠΊΘ 500 ἢ ΘΧΡΙΌΘΘΙΟΠ 85 “ ΟΟὰ ἠ0 50 ἴο Πι6 
Δηκ πηοΙῈ 4150 1," (1 5. 11.1.7). ὙΠε Ρ ΟΕ 
15 ΠΠῚογΆ ΠΥ γοπάογρα ἴῃ Ηρδ. π|. τι. ὙΘΊΘ ἰ5 
ἃ τιαγκοὰ ἀϊβόγοηςο Ὀεϊννθοη ΑΘγατη 5. σοη- 
ἀυςὶ ἴο ΜεΙςβιχεάοκ, ἀπ ἢ σοπάμπςϊ ἴο {Π6 
Κιηρ οὗ ϑοάοπμι. Ετοιῃ δος Πίχοαθκ Π6 γῸ- 
οεῖνοβ γε Εϑῃπιθηΐ δηὰ ἴγϑαῖβ ἢΙπλ δ ΠΟΠΟῚΓ 
διὰ τεβρεςῖ. Τοναγάϑ ἴπῸ Κίηρ οὗ ϑοάοπι μ6 
ἰ5 αἰδίδπε δῃηά γυϑδεγνεά, ΡῬγοῦδοϊὶν ἴΠ6 νἱοίου5 
᾿ἴνεϑ οὔ ἴπμ6ὸ Ἰημαδιληῖθ οὗ δοάοτι τηαάθ ἢὨἰπὶ 

ΘΑΤΘΡᾺΙ ποῖ ἴο Αγ Ἠἰπϑο!δ ἀπμάθγ ΔπΥ ΟὈΙξα- 
τίοη ἴο {πεῖν Κίπρ, ᾿εδὲ ἢ βῃου ά Ὀθοοιηθ ἴοο 
ΤῊ ςΓ ἢ ϑϑοσϊαῖθα νυ ἢ Ὠἰπὶ ἀπά ΠΟΤῚ, 

24. δὲ γος »10] ΑὈγδΙη 5 ἰγαϊποὰ 
βουνδηῖβ, ἡ ποπι ἢ6 Παά ᾿ἰρά ἴο {πε ρμι (Ορ. 
2. 5. 11. 14, 1 Καὶ. χχ. 14). 

σΗΑΡ. ΧΝν.1. 42εγ ἐδεθειρίισε ἐδὲ «υογὰ 
9 1ἠὲ Δοκὸ εαρι το “ἀδγαρη ἱπ ἃ ἱπ]ο») 
νὲ ᾶνθ ἴῃ {Π15 σμαρίοσ ἃ γοροζτοη οὗ (6 
ΡΓΟΠΊΙ565 ἴοὸ ΑὈγαμ, ρῖνθη ὑν ἤθη ἢδ ννᾶ5 βγϑὶ 
σΔ]164 (ςἢ. χὶϊ, τ), δηά ῃθη μ6 ἤγϑξ οηϊεγεά 
ἰπῖο ἴπ6 ἰαηὰ οὗ δπαδη (ςἢ. χὶ!. 7), ΜᾺ {6 
ἔαυῖ μοῦ ἀβϑυγαπησθ τπαΐ Πα. ον δοὴ 5ῃμοι]ά μ6 
ἢϊ5 Πεῖγ, Ὑβ ἰι5 (ῃ6 ἔγσε {π|6ὸ [πὶ ἴπὺ 6χ- 
ῬΙσβϑίοῃ 50 ἔγοχιοηῖ δξογνναγ 5 "" [6 ννοτά οὗ 
16 ΠΟ ΚῺ)" οσσιγϑ ἰηῃ τπ6 ΒΙ0]6. 1 μᾶ5 Ὀδθη 
υοσθθοποα νυν οί γ {Π|Ὸ “ὁ ν]510 0 ννᾶ5 ἃ ἀγϑδῖη 
ΟΥ̓νναΚιπρ νἰϑίοπ. ὙΠῸ ϑαη6 ννοτγά 15 υυϑοὰ οὗ 
Βαϊδαπὶ, ““ νΠΙΟἢ οανν [06 οὐείοῦ οὗ ἴῃς ΑἸ- 
τα μῖγ, ΕΠπρ, Ὀμδ Πανηρ 5 ογεβ ορεῃ"" 
(Νυμπι. χχῖν. 4, 16). ΤἼΘ νναν ἴῃ νδιςἢ ΑὈΌταπὶ 
νν85 ἰϑὰ οιἱἱ δηὰ δῶὼνν ἴΠ6 5ἴδγβ, δπὰ (6 συυῦϑο- 
ηυοπῖ γοδ  γ οὔτδο βδοσιῆςςθ, Ιοοκ Κὸ ἃ ννακὶηρ 
ν᾽ϑίοη, δπά 1ἴ 15 ποῖ {1} νΥ. 1.2, [δι ἢ6 1115 ἴπϊὸ 
ἃ ἀδθρ 5ἰθερ. 

ραν ποῇ ΑὈγᾶπὶ δὰ ποὺν Ὀεςοπηδ. ἃ 
δτοδῖ τῇδπ, ἢ ννθα ἢ δηά ἃ σοπιλραγαῖινοὶν 
5. 16 Ποπιθ : Ὀυϊ πὸ ννᾷβ 'ῇ ἃ ἰδῃὰ οὗ 5ἴγδιι- 
δ6Γ5, ἃπά τδηῦ οὗ πότ οἵ ξοά θβ5 6. Ηε 
μα Ὀδθθὴ οηραρθαὰ ἴπ ἃ ννΆΓ, δηά ἢὶβ νεΕῪ 
νἱοΐοτυ τπρῆϊ ὈΠΠΡ τεργῖϑαῖὶθ, [ἢ ἢἰ5 οἷά ρὲ 
ὮΘ δαὰ πο οπι]άγοῃ ἴο βιυρροτέ απ ἀοξοπά 
᾿Ιῖπι. ᾿Ασσογάϊπρὶγ ἢ6 πονν ἰ5 αβϑιιγοὰ οἵ σοα 8 
ἔλτῖμοσ ρτγοϊεοϊίοη, ἀπά ϑδοοιγεὰ δραϊπδὶ ἴΠοθο 
ρο]ηρβ οὗ ἀθβροηάθηου παῖιιγαὶ ἴο οπὸ 80 
νὴὰ5. Ἰοηαῖν, σὨ]|655, ἀπά ἴῃ ἀδηρόσ. [1 ἰ5 
Οὐϑογνοά (παῖ (ῃ6 ννοτάς “ ἔδαγ ποῖ" ἢᾶνε ἰπ- 
ἰγοἀυσοοά ΠΊΔΩΥ ΔηΠ οι Ποσπιθηΐβ οὗ Μέεβϑιδῃ, 858 
70}. χίϊ ας; ἰνυκ6 1. 13.) 30, 1. το (νογάβ- 
ννοσί). 

ἐδν οχοεάϊηο σγεαὶ γεαυαγ] ΤὌὍΠδ τνοσὰ 
σγεαὶ ἰ5 ἈΘΙῸ Ὧη ἱπῆπιεινο αὐϑοϊαῖα υ5οὰ δ- 



γ..-- 6. 

2 Απάὰ Αὔὕταπι α]4. ,οτὰ σοῦ, 
τῆδλῖ 1 τῆου ρῖνε πι6. βεείηρ ἰ ρὸ 
ΟἿ] 4] 655. δη ἃ τπε δϊανναγά οὗ ΠΊΥ ποιιβα 
ἐς τὴ15 ΕἸ Ἰ6Ζοσ οὗ ᾿)ϑαπιδβοιις κἡ 

4. Απά Αὔβγδπηι 54, Βεμο]ά, ἴο πὴβ 
τποιι ἢαϑῖ ρίνεηῃ πο 8εεά: δηά, ἶο, ομςε 
θοτγη ἰπ ΓΥ ἤοιι56 ἰ5 πηῖπη6 Ἠείγ. 

4 Απά, δεΠο]ά, τῆε ννοτά οὗ τῆς 
ΙῸΚΡ ἐἄπι ἀπῖο Πίπη. βαγίηρ, 1] 
402}} ποῖ ὃς τῆϊπε δεῖγ; δυῖ ἢς τἢδί 

ὙΟΓΌΪΔΙΥ, 9560 ἴηι ἴπῸ πιοῦὲ δχασὶ γοηάογηρ 
ΓΛΔΥ Ὁ6, "" ΤῊΥ τενναγὰ ἐχοθθάϊηρ δουπάληις!γ.᾽" 
Το ΠΧΧ.΄. τοπάοσγ “ΤΥ τενναγὰ 5041} θὲ 
Θχοθοάϊης ἔτοαῖ,) ΟΠ ἰδ ἀρργονεὰ ὈΥ̓ 
Ἀαάϊροῦ (πὶ Οα5. “Ἴμεβ.᾽ Ρ. 1257}. Ἀοβθηπι., 
ΠΣ ΩΝ 

Ὡ. ΖΣονά 00] «“ιοπαὶ Ϊεβμοναη. ΤῊΪ5 
5 ἴπη6 ἢχϑς 56 οὗ {πΠε56 ἴνο ννογὰβ τορϑίδου. 
νβεη βοραγαῖε, Ὀοὶἢ ἂἴε γεπάθγθα ΌΥ νειβίοῃβ, 
δηοθηϊ δηά τηοάεγη, ὈΥ ἴδε βάπὴὸ νογά [0 ἘὉ. 
Ἐχςοθρῖ ἴῃ ν. 8, ἴῃς βάτὴθ σοπι Δίου ΟΟΟῸΓΒ 
ἀραῖῃ ἴῃ (Π6 Ῥοηπιίδίθυςἢ, ΟΠΪΥ ἴῃ ΠὨευῖ. 111. 24, 
ἶχ. ζό. [ἢ 41} [Ππ696 ραβϑᾶρθϑ 1ἴ 15 ἴῃ ἴῃς νοσᾶ- 
ἔνε οᾶ36, δηά [ΕΗΟΝΑῊ δίοπε ἀο65 ποῖ ὁσοῦ 
ἰπ Οδμεβὶβ 85 ἃ νοσδῖῖνε (Οὐυδιτυ, " Οδηαβίβ, 

Ρ. 234) 
“εείης 1 κο εἰϊ 4.44] ΑὌγατη, ᾿μουρὴ Ὀ]εςοθά 

ῬΟΙΞΟΠΔΙΪΥ, ἔδεϊβ [παῖ ἴΠπ6 ργοτσηΐϑεβ οὗ (σοά 9δθπὶ 
ἴο οχίοπά πο πε ἔΐυγο, δορὰ ἀοεβ ποῖ υη-" 
ἀετθιδηὰ ἴπδὶῖ ΠΟΥ σἂη ὃς [2] 8]1εἀ ἴῃ Πϊπὶ 
δἰοπο. 

δὲ “ἰταυαγα Οὗ γῖγ ῥδοιο ἱς ἐδὶς Ε]ίοχεν οὗ 
Ῥα»κπ"α:εμ5] Τῆς ΠΠἴογα] γοηθυηρ 15 ΤὨΘ 5οὴ 
οὗ ἴῃς Ὀυιϑιη 6595) (ΟΥ̓ ΡΕΥΠᾶρ5. “οὗ ἴΠ6 ροϑϑεϑ- 
βίοῃ 7) “" οὗ πιῦ που56, ἢ ἰ5 ̓ λαηηδϑοι8 ΕἸ] 6 Ζεσ. ἢ 
11 15 τποδὲ ργορδῦϊο [δὶ “" Πϑαπιδόςι5᾽" 5. ρμυΐ 
ἔοτ “ἃ τῇδῃ οὗ ᾿δσζηδοςι5,᾽ ἃ5 [6 Αὐἰποτὶζοά 
ψεβίοη. Τἢα ννογάβ γτοπάόγοα "" ϑἰοννασὰ οὗ 
ΤΩΥ Ὠουϑθ᾽ διὸ ὙΘΤῪ ΟὐὈϑΟΌΓΕ, 50 ἴπδῖ ϑοτὴς 
δηςῖθηΐϊ νογϑίουϑ ἰσᾶνθ ἴποπὶ υπίγαηϑίαϊοά. ὙΤΠΘ. 
οἷάδοσ οὐ εῖσβ ΡΈΠΟΓΔΙΙΥ ΤΌΠΟΥ “950οὴ οὗ ἴΠ6 
Ὀυίῃ655," ἢ. ὁ. “"ϑἴενγαχα ." [Π6 πιδ)οΥὙ οὗ 
τηούοόγῃ Γςοππποηίδίοσβ, ΔοΡ ἴΠ6 δγγίας, ρτῈ- 
ξοττίηρ 5 50η ΟὗἉ ῥοβϑεβϑίοη, 2.Ζς. πεῖν." ΤῊΘ 
Ῥαδϑϑάρο, ποτγεΐοτα, ταυϑὲ Ὅ6 τοδὰ οἰἴ μεσ ὁ“ [ἢ 6 
διἰονγατὰ,," ΟΥ̓ “186 ΠΕΙ͂Γ οὗ ΤΥ Ὠουϑ6 5 ΕἸΪ6ΖΟΥ 
οὗ Τϑαπιᾶϑοιβ. ὙὍΤῃὸ ἰγδάϊοη οὗ Αὐγαπιβ 
ςοπηοςῦοη Ὁ Παηάθουβ [45 δἰγοδαν Ὀδθη 
τεϊεττοά ἴο (566 ΝΙςοὶ. Ῥατηᾶθο. Αρ. [Ὀβϑρῇ. 
Αηΐ.᾽ 1..γ; [υκἴη. ΧΧΧΥῚ, 2). 1 ΑγΑπὶ 
σᾶτιο ἱπῖο Ῥα]οσῖπο ὈΥ 1ΠῸ ννᾶὺ οὗ ΓΠαπηᾶϑοιι8, 
ἴϊ ἰ5 ποῖ υη}1 ΚΕ} ἴῆδλὶ ἢδ ϑῃοιϊά ἤᾶνα ἴδκθη 
[15 ῥτίηςρα] γεϊδίπον ΠῸπι [μδὲ ρῥἷδοσ. 

38. ομέ δογπ ἐπ »ιρ δοι 6] 1,1. ““ϑοὴ οὗ 
ΤΩΥ Βουϑε.7 Τῇ οχργεββθίοη 15 [ἰκ6, δὰ ποῖ 
ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ὀαυϊναϊόηῖϊ ἴο [Πλὲ ἰπ ςἢ. χνὶϊ. 12,27 

(Π"3 Ὁ), δε ἐδαὲ ἐρ δογα ἐπὶ ἐδδ βοιξ, 88 ορ- 
Ροβεὰ το ἴδοϑε δουρδέὲ «οὐδῷ "πολι " ὡπῦ εἰ γῆς 

νοι. 1. 

ΟΘΟΕΝΕΘΙ15. Χν. 

5041} σοπὶεὲ ἰοστῇ ουἍἱ οὗ {πὶπ6 οννῃ 
Ὀοννα 5 5041} θ6 τῆϊης Πεῖγ. 

ς Απά Πα ὕτγοιρῇῃς ἢϊπὶ ἔσσῃ 4- 
δγοδά, δηά 8,414, [οοὸκ πονν τονγαγά 
ἤεξάνβθη, δηὰ τ6}] τῆς 5ἴαγϑβ, ᾿ἢ τποῖ Ὀς 
ΑΌΪε ἴο πυπλθοῦ (ἤει: ἂηά ἢς δά 
ππῖο ἢπλ, ὅ8ο 5841] τῇγ βεεά δε. 

6 Απὰ ἢς “δε]ϊενεά ἴῃ τῆς ΓΟΚῸ ; ΣῈ 
Δηὰ ἢε σομητεά ἰξ τὸ Ἀϊπὶ ἔργ τὶρῃῖ- ἃς Ε 
ΘΟΙΙ8Π688. 

34. [ἴ 15 αυϊξε ροβϑί!]ς {παι ἐπὸ ἘΠ “ 5οὴ 
οὗ ΓᾺΥ ἤοιυι96,." ννᾶ5 ἀρρ]οα ἴο ἰππηγαῖος οὗ (ῃ6 
Βοιιθ56, Θβρθο Δ ΠΥ {Πποϑ6 ἴῃ δοπουτδῦϊο οβῆςς ἴῃ 
ἴδε Βουδεπο]ὰ, νυν ποῖμοῦ Ὀοσγῃ ἴῃ {πὸ ἔΆΠΆΪΥ, ΟΡ 
αἰεγνναγάβ δάορίεἀ ἱπίο ξ. ὌὍὌὲ6 τεϊδίίοη οὗ 
(86 μοδά οὗ ἃ ἔπ ἴο ἢ]5 τοί ποῖβ ννᾶ5, ἰῇ 
[Π6 σαϑ86 οὗ ΑὈταπιὶ δἵ ἰϑαϑβῖ, {γ}}}} ραϊογηδὶ. 
11 ον) ΠΕ] πιοσὲ 1εϑετη]οὰ {Π6 σοπηρδοϊίοη 
Ὀεϊννθθη ἃ ἔδυάδ! οἢϊεῖ ἀπά ἢΪ5 να35415 [ῆδῃ 
[παῖ Ὀεϊννθεη ἃ πιᾶϑῖοσ δηά ἢϊ5 βἰανοαϑ.0 Τμδὲ 
80η16 ΟὗἩ [π6πῈ νγεσα “" θουρῆς "ἢ τλΟΊΘΥ,"" 
ἄΡρθδῖβ ἱπάεοαά ΠπΌσῚ ἴῃς ρδβϑῆρὲβ ἄρονα ζθ- 
ἔεγγεά ἴο; θυΐϊ [ΠΟΥ ννόγε ον ἀθπΕΥ ποῖ ἴῃ 1ῃ6 
ΔὈ͵]οςῖ σοπάϊπίοη ννῃϊοἢ δἰδομθαὰ ἴο 5 αν σΥ ἴῃ 
ἰδίου ἀδγϑ, δηὰ (ἢς ρυϊηοῖραὶ ἀπιοηξ ἴμοπὶ ννᾶ9 
τολτκοά ουζ ἴῃ ἀεέδυ!ξ οὗ Πὶβ οννὴ οβδβρχίης 88 
Βεῖγ ἴο ᾿ιἰ5 πιδϑῖοσ, [βου ΑὈγδπὶ μδὰ ΘΑ 
τεἰδέϊοηβ, ἀπὰ ϑοπὶα οὐ ἴποπὶ δ πο ζυεαῖοῦ 
ἀϊδίδηςε ἔτοπὶ Πἰπὶ ἴπΔπη [οἱ δηά 5 ἔΠΗΙΥ, 
{δεη ᾿ἰντης ἴῃ (ἢ 6 ῥ]Δῖη5 οὗ [ογάδηῃ. 

δ. εἰ ἐδὲ «Ια». ἴῃ ἴῃ6 ῥσοχηῖθο ἴο Νοδδ 
[86 τλἰηρονν διαὰά ἢ [86 5ρῃ ψίνθει ἴτοπὶ 
Οὐ διχῆ, ἃ ϑ5δογδπιθηΐδὶ ργοπ θο οὗ πΊΟΓΟΥ͂ 
ἴο πιδηκιηά. Νονν ἕο Αὔγταπι πε 5111 ὈΠΡ Ποῦ 
δά τῆογε δηδιυτηρ τοκεὴ ἰ5 (ἢ 5Ξἴδι ΤΥ ἤγπιδ- 
τηοπί. Ηἰ5 5εθά 5ῃοι]ὰ δοϊς 45. “"ἴῆο ΚΠ δι]} 
ὙΠ 655 ἴῃ Πεάνεη." ὙΠΕΓΕ ἰ5 (Π6 ρ]οάρο οὗ ἃ 
ὈγΙΠ]ΠἸαπξ διζαγο ῸΣ ἢὶ5. ἤοιιθο, ὄνθη 85 
ΓηΔΊΟΓΙΔ] ΡΓΟΒΡΟΙΙΥ ; {Π6 ρἰοάξο οἵ 511} στθδῖοσ 
Ὀ]οββθίηρθ ἴο (δῖ ϑριγίτυιαὶ ἔδυαγ, νυ σῇ Ὁ 
Ὀαρίϊ5πι Ἰηῖο (πῃ γδὶ Ὀδοδπὴθ " ΑὈγδμαπιβ δα 
δηὰ Βεῖγβ δοσογαάϊηρ ἴο Π6 ργοπηΐῖϑε ἡ (( Δ]. 111. 
277), 29). 

Θ. “454 δὲ δε ϊουεά ἱπ δε Ζοκο; απ δὲ 
εομρμεα ἐϊ 1ο ῥὲγε 20" σὶρ διεοιωα πο. ὙΠῸ τοοῖ 
οὗ {πῸ ννογὰ στεπάσγοα δε ζευεά ἮΔ5 ἴΏ6 956η56 οὗ 
ΒΌΡΡΟΓΈΠΩ, ϑυσῖδι πίη, σι γεηρτΠποηηρ. Ηδποδ 
ἴ ἴῃς ΗἸΡΗΙ σοπ)ραῖίοη (45 Πογο), 1ὲ βἰρηΐς- 
65 ἴο Πο]ὰ ἀ5 ἤἥττῃ, ἴο γεϑῖ Ἐροη 85 ἥσπι, ἤθπσδ 
ἴὁ Ὀοῖονο δηά σεν ὩΡΟΠ ἃ5 ἴσια δηά (δῦ ϊ6 
(665. "ΤὮΘ65.᾽ Ρ.114). ΤἼε ῥγογαῖϑε ποτα τηδάθ 
ΌΥ {186 ΓΟῸΚΡ ἴο ΑὈγαπι νγᾶβ φίνεη ἴο Πἰπὶ 
Ὀεέοτα οἰγουτηςίϑίοη, ννΠ 1158 [Πογα νγᾶ5 γεῖ ποῖ 
δνεῃ ἴῃς ρεττὴ οὗ 1,οντῖςο] [Ὁὰνν. [ἴ οοπίδίποά 
ἴῃ ἴ[' {πὸ Ῥγόγηῖθε οὗ Ομγίςῖ. [τ οἱϊοϊτοὰ ἔγοπι 
ΑὌγατη ἴθο ργθαῖ ὄἐνδηρο!ϊοδὶ Ὀσίποὶρ]ο οὗ ἔδἢ. 
Οοὰ ρτοχηϊϑοὰ ἴπαὶ νι ἢ ννᾶ8 ορροϑβϑά ἴο 4]} 
δΔρροάσδηςς δηὰ ᾿κοϊποοά. ΑὈγαπὶ γε θά θα 
[μαῖ ῥγοχηῖϑθ. Ηδς βυστεηάεγεα δὶ οὐσῃ τυ ϊϑάοι 

11} 

ὃ Ἔοπι, 4. 
8 
Ἐοι. 4. 
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7 Απά ἢε 5414 ὑπο δίτα, 1 ἀπε τῆς 
ΙοκῸ τῆαῖ Ῥγουρῆς ἴπεε οἱ οὗ ὕτ οἔ 
τε ΟΠ] ἀδθεβ, ἴο ρῖνε {πε8 τῇ 8 ἰδπά 
ἴο ᾿Ἰπῃοτιζ [τ᾿ 

8 Απὰά ἢε 5514. ,οτά ὅσον, ψπετγε- 
ΌΥ 5841} Κπονν τας 1 584}} ἱπμετίε τε 

9 Απά ἢς 5α]4 μηῖο Πΐπι, Ἴ ἍΚε πὶθ 
Δὴ Ἠεῖίεγ οὕ τῆγες γεαγβ οἱ. Δπα ἃ 5ῃ6 
δοδῖ οὗ τῆγεβ γεᾶγβ οἷά, ἀπά ἃ γᾶπὶ οὗ 

ΟΘΕΝΕΘΙ5. ΧΝ. [ν. 7--τῖ τ. 

(ἢγες γεδγβ οἷά, δηὰ ἃ υγ]εάονε, δηά 
ἃ γοιηρ ρΡίρεοη. 

ΙοΟ Απά ἢςξ ἴοοκ υπἴο ἢϊπι 411} {Π686. 
Πα αἰν!ἀεἢ τε ἰῃ τῆς πιιάϑῖ, πᾶ 
ἰαϊ4 βασὴ ρίεςα οὴς ἃρϑίηβϑξ Δποῖβεγ: 
δυῖ τῆς δἰγάς ἀϊν!ἀδα ἢδ ποῖ. 

11 Απά ψῆξεη τῆς ἰονν]5 σδηχα ἀονγῃ 
ὌΡοη ἴΠ 6 σάγοδβοβ. Αδγδηι ἄγον ς τπεπὶ 
ἈΨΨΆΥ. 

ἴο ἴδ6 νἱϑάοπι οὗ Οσοά, ἀπά 950 ρᾶνθ ὉΡ ᾿ηῖ5 
οννῃ Ψ»1]] ἴο (Π6 Ψ}}}} οὗ σοά. ὅ80 ἢδ Ὀεσαπιθ 
16 Πεῖγ οὗ τη ῥγοπηῖϑοβ; δηᾶὰ (δε ἱπΐογτδὶ 
Ῥτποίρίε οὗ ἔδιἢ Ὀέσαλο ἴο δῖπὶ (6 ἴτι 
ῬΠΠΟΙρΡΙς οὗ τἱξῃϊθουβηθθθ. [τ ννᾶ5 [6 ΟΠἿΪΥ 
ΤΙ ϊθοισποθ5 ρΟββϑθ] 6 ἔοσ 1Π6 ἔθθρὶο δπὰ τἴῃ6 
ΘΠ]; ἔογ [ἃ ννᾶθ ἃ γεροβίῃρ οἡ [6 ρόοννεῦ 
δηὰ ἴπα ἰονε οὗ 1ῃ6 ΑἸπΙ ΡΥ δηὰ ἴῃς ΗΟΪΥ 
Ομ6. [ἴ νναβ {πογείογο τοσκοποὰ ἴο ἢΪπῈ 85 
ὙΏΔΙ τηᾶγ Ὀε οἰ θὰ ἃ ραϑϑῖνα τ Ὠϊθοι5η 655, 
δηὰ αἱ [6 ϑατὴθ ἘΠῚ 1[ἴ ννα5 ργοάυςζνα ἴῃ ΠΙΠΊ 
οὗ δὴ αοϊϊνε τἱρῃϊθοιβησθο: ἰοῦ ἴἢ6 508] νης ἢ 
ΤΟΙ ο5. οὐ ἴπ6 γι, ροννοῦ, ἀπά ρσοοάποββ οὗ 
δποῖπου, ἴῃ ἴΠ6 ϑγθηρῖη οὗ [παῖ ἔγιτἢ, ρυννοῦ, 
8η4 ξοοάποβϑ, σδῃ ἰἴ50 1 Ὀς αςῖϊνα ἴῃ {Πποῖὴ 41]: 
ἰακιηρ δαἀναηΐαρμε οὗ ἴῃ6 ρόοννεῦ δπὰ ροοάπρϑβ 
τοὶ θὰ τροη, ἰτ Ὀδσοπλοθ ἰἴϑο] ἢ ροννόγέι! ἀπά 
ξοοά δηὰ ἴσιο ὙΠῸ ΑΡροϑί]ο5 Ὠδτιγα} γ ἀν Ό]} 
Ὀροη 1115 ἢτϑὶ τεσογάδά ᾿ηϑδίδηςς οὗ δῆ, ἔδι τῆ 
ἴπ Οοά, ἱπιρ  ορὰ Δ} ἰὼ ΟΠ γβῖ, απὰ σοηδοψαθηΐξ 
δοσοιπτηρ οὗ τἱρϊθοιιϑηθθϑ, γεσοσγάθα Ὀοέοτο 
411 Ι6 54] ὁπδοϊπιοπῖϑ, 85 {Ππϑίγαζινα οὗ (6 σγοαῖ 
σον ηρο] ο4] σγᾶος οὗ ἔδ:}ι, ᾿ἴ5 ρον 85 γΈϑῖ 
οὐ πε νΨῆο ἰ5 ἃ}} ρονυθσίι), δηὰὶ 115 βδηςῖ!ς 
ἔνΊ ΠΡ ΘΠΟΓΡΎ, 85 σοπίδι ἰηρ ἴῃ [1561 186 ρυη- 
οἰρὶο οὗ μοϊϊπθϑ5 δῃὰ [πὸ βογηὶ ΟὗὨ δνοῦγ τρηϊσ 
δοι5 ἃςῖ, (οπι. ἵν. ν᾿; Οδ]. ϊ.; Ηρῦ. χίὶ,; 
45. 11., δζςο. ὅζς.) 

ος ἢ, 7 αν» ἐδ Ποκὸ ἐδαΐ ὄγομσῥέῥέ ἐῤεὲ ομξΐ 
9 ὕν οὶ 1θε Οδαδάεφε. ΤῸ ςἢ. χὶ. 41, ΤΙ ΟΓΔὮᾺ ἰ5 
Τοργοβθηΐϊθα ἃ5 δανηρ ἰοῆὶ ὅτ οὗ (ἢε (αι ἀθθὸβ 
8Δη4 ποτ οὰ ἴθ Ηλγδη ννῖῖ ΑὌτγαιη, ϑᾶγαὶ πὰ 
1οἵ; ν 15ῖ ἴῃ σἢ, ΧΙ, τ, ΑἸ γαπὶ 15 τοργοβεηϊοα 
85 πανῖηρ Ὀθοη σΔ]]δἀ ὈΥ {πὸ [οτά ἴο δὸ ομέ οὗ 
Ηδγδῃ, ςρ. ν.4. ἼΠεθο ἀϊβογοηϊ βἰδιοιηθηῖς 
ἅτ ἱπουρῃΐ ἴο Ὀ6 ἱποοηϑιϑῖοης ἘΠ σᾶς ΟἾΠΟΓ 
Δηὰ γοίοσδῦ]θ ἴο ἴῆγος ἀϊβεγοηῖ μαηά5, Δ Π6- 
1Πογ ποτὰ ννᾶ9 ἃ ἀϊβίίησξ σοπηπημδπα ἴο ΑὈγαιῃ 
ἴο ἰεανε {ν ἀοεὲ5 ποῖ ἀρροᾶσ, ὙΠῸ ΓΟΚῸ ὈΥ 
ΗΐϊΞ Ῥχονιάεποθ πιᾶὺ μᾶνθ ἰθὰ ἢϊπὶ ἀπά ἢἰ5 
[1 Πογ οιμἱ οἵ ὕτ ἴο Ηκλτγδη, νυ (π6 ἀσορη οὗ 
Ἰοδάϊηρ ἢϊπὶ ἔτ ΠΟΥ οηνναγά, ἀπά δἤογναγάς 
Όγ δρεςῖδὶ γενοίατο δᾶνθ σα] ΐπὶ ἴο ἰθᾶνα 
Ηδίδῃ πὰ ἴο βρὸ ἴο (δῃᾶδῃ (566 ΟΙΔΣΤΥ, 
Ρ. 430). - 

8. οευδοεγεῦγ “ρα! 1 ἐποαυ)] ΑὈγαπὶ δ6- 
Ἰιενοα σοά; Ὀυξ ἴποτα τᾶν ἢδνθ ὈΘΘῚ 50Π6 
τλΙϑοΊ νηρ ἃ5 ἴο ἴῃς ΓΟ] ΠΥ ΟὗὨἨἁ ννδῖ Π6 5ᾶνν δπὰ 
Ἰιοαγά  {ἅκὸ δῖ Ῥεῖΐοσ, ννῇο “"ψιϑὲ ἠοῖ δδῖ 1ἰ 
νγὰ5 τς ὙνΠΪσἢ νγᾶ5 ἄἀοῃα ὈΥ ἴῃς δηρεὶ, ὃιι 

(που ῆς Πα βᾷνν ἃ ν᾽ϑίοη " (Αεῖϑ χὶϊ. 9): δηά 
Ἔνθ ΠΕΓΘ ἴΠΈΓῈ 15 πιῇ ἔλιΠ, ἃ ΤΔΠ ΤΔΥῪ 
ἀἰσίγυσε ΠΙπΊϑο] ἢ, ΤΥ ἔδεὶ (μπὲ Του πο 
ἴῃ6 ὈεΙΙοῖ 15 ϑσίγοηρ, γοῖ δγὸ ἰοηρ ἴῃ6 ἢγϑξ ἴπ|- 
Ῥγοβϑοίοη ἃηά 50 ἴθ ἤγπι σοηνίοϊίοη τηδὺ ἔλα 6 
ἂννᾶγ. Ἴἢι5 ΟἸάδοῃ ([υἀ. νὶ. 1)), ΗδΖεϊκΔἢ 
(ὰ Κ. χχ. 8), ἴῃς Βεβϑοὰ νιγρίη (ΠυΚ. 1. 34) 
ϑκοά ἃ βρη ἴῃ σοηπβιτηδίίοη οὐ τπεῖὶγ ἐδ, 
δηὰ, Ὧἃ5 πεῖ ἴο Αὔγάπι, ἰἴ ννὰθ τοὶ οἸ ΙΥ 
δίνη (ἢδπ|. 

9. Ταζε »ηὲ ἂπ δε οὗ {γε γραν: οἰα] 
ΤΠ6 ἃρ6 σἤοόβθη νυν ΡΥΟ ΔΌΪ Ὀσσδιιθο ἤδη 
[ἢ6 δηϊπιαῖὶα ναῖε ἴῃ δ} ρὲ διά νίρουγ 
((μυγϑοβῖ, “πη θη, Ηοπι. χχνἹ). ὙὍὙῆα 
ΔΗΪΠΊ4 15 ὑνΟΓῈ πόδα νυ ἢ ϑροοῖα! ν ἔογτηθὰ 
1Π6 5ἴδρ]ε οὗ ΑὈγδπλϑ ννοα! ἢ: ΠΟΥ νν γα αἰϑὸ 
ἴμοσθ, ὑπο ἢ ἴῃ ΔΗ͂ΘΓ Ε{Ππ|Ὸ5 ννΕγῈ ΘΡΘΟΔΙΪΥ 
οτάἀαϊ πο ἔογ βδογι ἔς] οἤδυιηρο, [{ μδ5 Ὀθθη 
δα, τῃδὶ ἴῆς ἰγαηϑδοϊΐοη ννᾶ5 ποῖ ἃ σϑδὶ 
βδογβος, 85 ΠΟΤῈ ννᾶ5 ΠῸ βρυηκὶηρ οὗ δΙοοά, 
ΠΟΙ οΟἰεγίηρ οἡ. δὴ αἰΐαγ: Ὀμχῖϊ [86 ὄββοῆςο οὗ 
[Π6 ἴσιο Ηδθῦτενν βασγίῇος ννὰβ ἰη ἴΠε ϑἰδγίπρ 
οὗ τῃε νἱςῖϊπι, ἔοσγ πε νοῦ ννογτὰ ΠῚ (Ζε- 
ὄσερ, 5δοτῖῇςθ) 5 1765 σίαγέσισ: ἃπά [1 νγὰ5 
ταῖμου ἢ τῆ6 ὁῃοδάϊηρ οὗ Ὀϊοοά ἴ4η νἱτἢ 
115 βρη ΚΊΙηρ ἰῃδῖ αἰοποπιοηΐ ννᾶ5 πιά (Ηεὃ. 
ἰχ. 22). Τῇ σονεηδηΐ ννᾶ5 τηδὰδ δοοοσαάϊῃρ 
ἴο {πε συβίοτῃ οὗ ἀηοϊοπί παίϊοπβ, ὍΤῊΘ ϑδοσὶ - 
Πεορὰ νἱοῖπιθ ννεγα σὰξ ἰηΐο ἴννο ρίθοθϑ, πὰ 
(ἢ σονεηδηίηρ ραγΓε5. ραϑϑεὰ Ὀεΐννθοη Π6Πὶ 
(566 [όγόπι. χχχὶν. 18, 19)... ὙΠῈ νεγῪ νογὰ 
σονδηδηΐ ἴῃ Ἡδφῦτγενν, Βεγ δ, ἰδ σϑαρροθθι ὮὉῪ 
Οεϑβθηΐι5 ἴο Ὀ6 ἔτοπὶ ἃ γοοῖ βρη γηρ 20 ἐμ 
( ὙΠε5,᾽ Ρ. 238); δπὰ [86 σοπιάοη ἔοστπιία 
ΟΥ ““ἴο πιᾶκὸ ἃ σονδοηδηῖ" 15 εαγαΐ δεγὶἐῤ, 
“ 10 ουξ ἃ σονδηδηῃῖ" (30 Υ, 18), ὁοτηρ. ἴΠ6 
Οτεεῖκ ὅρκια τέμνειν (Ηδοπι. "11. ν. 124) ἀπά 
τῆς [μ4ἴ, βνάμς Ῥγῖγε (ϑεὲ Βοομασῖ, " Ηἰδγοζ. Ι.ἥ 
232). ὙΠ ἀἰνιϑίοη Ἰηῖο ἵννο 5 βιιρροβθά ἴο 
ΤΕΡΙΘΘΘΠ ([Π6 ἴννο ραγῖϊθ5 ἴο ἴπ6 σονθηδηῖ; 
δπα ΤΠΕΙΓ ραϑϑπρς δεΐννθοη {πὸ αἰϊνἀοα ρίθοος 
ἴο 5 πιν (ΠΟΙ απο ἰπῖο οὔθ, [ἢ τ 5 οδϑδ 
ΑὈΓΑΠῚ ννὰβ ΠΕ ἴῃ ρεγβοη ἴο ρᾶ88 δεΐννθθῃ 
τη ρΡίεςδϑ, αῃὰ ἴῃ πιδη!εκῖθα ργόβοηςο οὗ Οοά 
ραβϑοά Ὀεΐννοεῃ ἴποπὶ ὑπάεγ ἴῃς βοπιθίδηςς οὗ 
ἤσε (ν. 17). 

10. ἐδὲ διγάς ἀϊυϊδεά δὲ πο] 80 υπέάεῦ 
[ῃ6 ἴμἂνν 1Π6 ἀονεβ οἤδθγοαὰ 45 Ὀυγηξ οἤξετγιηρϑ 
ΟΘΓΟ ποῖ οἰεβα ἰη ἴνο ([μεν. ἱ, 17). 

11, ἐδε,)οαυϊ] ΤᾺ9 ὈϊΣχᾶΒ Οὗ ΚχΣο.. Τδε 
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12 ἀπά σῆξη τῆς βιπ νγὰβ σοίϊηρ 
ὄονη, ἃ ἀεερ 5ἰεερ [εἰ προ Αγᾶπι; 
Ἀηὰ, ἰο, Δη ΠοΥτοῦ οὗ ρτεᾶῖ ἀδγζπεββ 
Κ]}] ἄροη Ἀἰπλ. 

12 Απά ἢε βαϊά υπῖο Αὔγαπι, Κα ον 
"λαερά Οἵ βυγεῖγ τ μδὲ ΓὨῪ βεεὰ 53}8}} δὲ ἃ 

ΒΓΔΗΡῈΓ ἰὴ 4 ἰἰαπαὰ ἐἠαΐ 'ς ποῖ {ἢ εῖγβ, 
λη 502}} βεσνς τῆπι; δπὰ {πεν 5}}8]} 
αἰ ]ςι τπεπὶ ἔοι Ὠππάγοα γεγο; 

[4 Αμπὰ αἰβο παῖ παῖίοῃ, νψνῆοπι 
{ΠΕ} 5}}8}] βεγνε, Ὑν}}} Σ Ἰμάρε: Ὧπά 
ἀποτυγατὰ 5.81} (Π6 7 σοπῖα οὐκ ἢ 
δῖελῖ βιιδεῖδηςο. 

Υ. 12..-1ϑ.} ΤῚ 5 

ἷη ρϑᾶσα; τῇου 54]: δὲ Ὀυγιεὰ ἼὮ ἃ. 
δοοά οἷά Δρε. 

16 Βυς ἴῃ τς ἐουπῆ ρεπογαϊίοῃ 
ἴδεν 5}}4}} σοσὴς ἢ με΄ ἀρδίη,: ἰογ ἴῃς 
ἰῃἰψαὙ οὗ τῆς Δπιογίτθβ ἐς ποῖ γεῖ 
{μ]]. 

17 Απὰ ἰἴ οἄπιε ἴο ρ855,) τῃαζ, νβεη 
τῆς βυῃ ννεηῖ ἄοννῃ, δηᾶ ἴἴ ννᾶβ ἀλδγίς, 
θεδοἱ ἀ ἃ 5πιοκίηρ ἔαγπδςα, δηά 'ἃ ὈυΓη- ἘΉεδ. 
ἱπρ; ἰαπὶρ τιμαὶ ρᾶββεὰ δεῖννεεη τποβὲ πάρ δ΄ 
Ριέςό5. 4 οἶἰδρ. 12. 

18 ἴπ τῆε βᾷπιεὲ ἀαὺ ἴῃς ΟΒῸ Τ᾿, ςς 
τηλάς ἃ ςονεπδηῖ γτ Ατᾶπι, 88 γ- ἃ, τὸ. 4. 

υξ. 34 Ις Δπά του 584]ῖ ρῸ ἴο τὴ γ (τ μοῖβ 

ΜοΓὰ ὑπο (αὐ } πιθᾶπβ ΔῊΥ ταρᾶσίουμ5. ἀηϊπΊΑὶ, 
ΒΡΟΟΔΙΥ νυϊζυτοβ οὐ οἴπεν διτὰβ οὗ ργεγ. [ἴ 
Β γΟῦ Ό]γ οὐ 186 βαῦια τοοῖ ἃς ἴὅς Οτεεκ 
ὅετος, ΘΒ ρ]ο, 

ἤγαων ἄγουε ἐδεναε σαυαγ]}) ΤῈ ἰ5 σϑποσαὶ! 
ἱδουρῇς, (μὲ {Π6 νά αἰρς τι} ἐν ἀογθας 
δε φοήβοι Ὀοΐοτο [6 σονοωδηῖ Ψψα5 γα ποὰ 
ἰγρίβαι (πῈ ἐπεπιῖες οὗ ἰϑγαεὶ, ββρβοῖα!ν ἴῃς 

Τρίδης: δηἀ ἴῃ ἃ ϑριγι[ι.8] 86 πὲ ΤΠΟῪ ΓΟρΡΙῈ- 
ἀηΐ ἰῃ φρίπα8] δποηῖοβ, νηοῦ οθοῖκ ἴο 

Υ ἴα 5ου], κθορίης 1ἃ ἔγομα υπΐοη νυ ἱτἢ 
δὰ ἰτουρ ἴπ6 δοςσερίοθα βϑογίῆος οὗ Ηἰβ 

(δε Κποδεὶ ἴῃ Ἰος.). 

Ἰ «ὐδεα ἐδεὲ τσι «ὐαᾶῷ φοὶπρ ἀραυα)] Τὸ 
ὑππε οπθ οὐ Ὀδεΐογε 4|1] ἴπ6 ργθραγδ- 
ἢ δ γογ6 τηδάθ, 4 ϑβϑοϊθπιη {ἰπὶ6 ἔοσγ συποϊυᾷα 
εἰ ἴδε σονεπαπῖ Ὀεῖνρεεη Οοά απ τῆ Ξοθὰ 

ἄθγαῃ; Ὀαῖ ἰῈ πᾶν πᾶνε θεη βαϊά τδδὲ ἴΐ 
Ἰγᾶ5 ΕΥ̓ξηηρ, ποῖ πὶρῃΐῖ, ἴῃ οσάογ ἴο 5βδενν (δὶ 
ἀρ ἐτελῖ ἀλγκῃθ85 νγὰβ ργεϊεσηδίυγαὶι (Υ. Οετ- 

) 
ἃ ἀδορ εἰρερ ΤΊ βάπὴθ ψοτὰ 85 ἴπδὶ ιιϑϑά 

σεη. ἰΐ, 11, ἡ θη ἔνε ν᾿ 5 [ἀΚϑη ἔγοπη Αὐἀδαπηβ 
βιός, ΤΉ σοηϑίδπε τγαηϑδίοη, ἔκστασις (εο- 
5:257}, ὈΥ [ῃς 1,Χ Χ, 5ςῃδνν5 (Π6 Ὀ6ΙΙ6Ε (δὶ ἴῃ6 
ϑ5|6ῈΡ 'γᾶ8 βεηΐ ΕΥ̓ ΟΟἀὰ ἔογ ρυγροβαβ οὗ Ὀϊνίης 
τετεϊδιίση, 

απ δΟΓΓΌΓ ΟἹ σγεαὶ ἀαγξπεν.} Τἰῖ, ἃ ΒΟΣΤΟΣ, 
δξιθαῖ ἀλι Κπ9855. ΤῊς ρῥγορΠῃεῖβ ννέτε ἥε- 
4υκηΕ ἀρρα! θὰ ἤδη δάποιῖοά ἴο (6 βρθοῖαὶ 
Ρτθϑεῆςξ οἵ σοά: Ὀυῖ ποτα ρουῆδρδ [ἢ ΠοΥτοΥ 
5 ζοηποσίο 4ἷ5ο ἢ τῆς δηποιηροετηθηΐ 
ἃδουξ ἴο ὃ6 πιδάδ ἴο Αγᾶσῃ οὗ {πε βιι τ 5 
Οὗ ἘΞ ροκίετευ, 

, 18, κω διρράγεά γεαγ.} ἴῃ ἘΧ, χὶϊ, 4ο ἰξ 
5 ἰδ 420. ῬοββίθΙΥ Βετε ἴῃς τεοκοπίηρ ἰ8 
Ἰὴ τουπά πη θετΞ ; Α'5ο ἴῆ6 Ἡρῦτοννβ νέες ποῖ 
1} -ἰτολιοά ἀυτίης ἴθ νυ ῃοἷδ 4.20 γεᾶτβ, 

1δ. “κά ἐδοω “ὁαΐ ρο 10 17 ζαίδεν: ἐπ 
βεαβ)] Α Θὐγλαγ Ἔχργεξβϑίοη οσοιγβ οἢ. χχν, 
ὃ.) ΧΧΧΥ, 29, ΧΙ, 32. [ἴ ἰ5 ἱπϊεγργείθὰ ἴο 

ἱηρ, 5 ηϊο τὴν 8εεὰ ἤλνε ] δίνεῃ [ἢ 185.4, 

τθδῃ οἰἴπεν σοίηρ ἴο [6 σίανε, ἰῇ νης ἢ Ηἰθ᾽ 
ἔλῖμοεῦ οὗ ἢἷβ ροορὶβ μδὰ Ὀεθη δυσίοα, τ, (859 
Ὀγ Κυμοδεὶ ἀπά οἵϊοϑ) βροίπρ ἴο ἴδαΐ ρίδςε, 
νους ἴῃ 5οι]β οὗ ἢὶ8 δῃσοϑδΐοῦβ ἃῖῈ ἴῃ ἴδ6 
βίαϊο οὗ ϑεραζαῖς βρὶ 5, ὙΠδ ἐἰ οδηποῖ πηέδῃ 
{Π6 ἔπ ἤδτε ϑοδπι5 ἴο ἔο]ονν ἤΌπι {86 ἕδεΐ, 
πα Αὐταπι ννὰ9 ποῖ ἴο δὲ Ὀυτγιοὰ ἴῃ 15 
ἔλιμοσ 5. Ὀιγγὶπρορίδοθ, Ὀμὲ ἱπ ἃ ρτύᾶνς ϑ ΒΟ ἢ 
ἢ ΠΙΠπιθ61Ε ρυγοδμαϑθοά ἴῃ τἢς, Ιαπὰ οὗ ἢϊ5 Δάορ- 
τἰοῃ. 

16. ἧπ ἐδε ζριγεδ φεπεγαιοη} πη ἴδε 
ΟὨΓΟΠΟΪΟΡῪ ΠῸμὶ ἴτε εβροθηῖ ᾿ἡΐϊο ἘΕξγρῖ 
ἴο ἴδε Εχοάιιβ, 566 ποῖθ. ὁ Εχοά. 

ἠδὲ ἐρμίφμίίν ΟΣ 186 “νιον ῖτος ἢς ποῖ γε 71 
Το Απιογζεβ, τἢ6 τόδ ροννεγζ] ρθορὶθ ἴῃ 
(ὐαπᾶδη. ἅγὸ πεῖὸ ρυΐ ἔογ ἴῃς (απδαηϊῖθθ ἴῃ 
δοηοσαὶ, Ὑμεῖς βῖδίθ οὗ πιοσδὶ σοστυρίοῃ 5 
ΔὈυπάδηΥ πιδηὶβοϑὶ ἴῃ 16 ΕΑΥΙ͂Υ σμαρῖοτβ οὗ 
Ὀσεποδὶβ  δηὰ ἴῃ {π6 Πινίηθς ἔογεχποψ)θαξε 
τ ννᾶϑ βϑθη [δὲ {ΠῸῚ τνουἹὴ δάὰ ϑἰη ἴο 51π, 
δηὰ 950 αἵ ἰοπρίῃ Ὀ6 ἀεβίγογοὰ ΟΥ (ἢξ Ὀῖνὶπο 
νοηροᾶησθ, 581} {π6 ἰοηρ-ϑυβοσης οὗ Οοὰ 
νναϊτο ἔῸΓ (Πθπὶ, ον {{π|6 ἔοΓ τερϑηΐδποα, 
1 ΠΟῪ ννουϊά Ὀ6 σοηνεγίοα δηὰ Ἰἰἴνθ, 

17. «υδεπ ἐδ τῶ «ὐορῦὶ ἄραυπ, ἀπά 1 «ὐας 
ἀαγ}} Οτ, “ἦν θη ἴπῸ ϑυη πα ξοῆς ἄοννῃ, 
τηδλῖ ἴῃοτὸ ννὰϑ ἃ ἴῆϊοκ ἀδγκηθββ," 80 ἴδ Ν}- 
ξαῖς, 

α “ποὐίπ ἥίγπαςε, σπά α ἰαριρ οὗ γε] ΤῊΪϊ5 
νγὰ5 ἴπ6 τ1ΟΚθη οὗ ἴπθ ργόβδηςε οἱ (οά, 85 
ποθὴ Ης ἀρρεαγοά ἴο Μοβαβ ἴῃ ἴῆ6 Ὀυγηϊης 
Ὀυῆ, ἀπά ἴο τῆς [ϑγδο 65 ἱπ ἃ ραν οὗ γα, 
ΤΠΘ ννογτὰ ἰαρηρρ ΠΙΔΥ͂ ΨΕΤῪ ὈΓΟΌΔΟΪΨ ΠΕγα 
ΒΡ ἃ ἤαπιε ΟΥ ἰοηξιε οὗ ἥτε, ὙΠα 
Ηδθῦγον ψογὰ ννοἢ ἰ56 σοσπαῖς ν ἢ ἰαηι, 
δά 1τῃ6 οἴμε Ατγδὴ ψνογάβ οὔ κε βουπὰ 
(λάμπω, λαμπὰς, δια.) 45 ργοδ Ὁ Ϊγ 115 τδάϊοδὶ 
βἰξηϊδοδποθ α ἐαριδεπάίο, ἃ ἰδτηρεηΐ βάδτηδ, 
(ομηρᾶσε ἰαδίμι, ἐδ, ὅς, (586 Ο65, “Τ᾽ 
Ρ. 759)". 

18. »ιαδε α ἐεουεπαμ} [1ἴ, “ςσαϊ ἃ οοΥ̓Θ- 
Ὠδηῖ,) δ60 ΔθΟΥ ΟἿῪ 9. 

ἩῊΔ 



τό 

ἰλπά, ἔγοτῃι τῆς τίνεγ οὔ Εργρι υπῖο τῃς6 
στεαῖ τίνεγ, ἴῃ τίνεγ ἘΠΡῆγαδῖθβ: 

ῖΙ9 ΤὮε Κεηίτεβ, δηὰ τς ΚαεηϊΖ-ο 
Ζίϊεβ. δηὰ τῆς Κα δαπιοηῖζεβ, 

20 Απά τς Ηἰτϊεβ, δηά της Ρ6- 
ΓΙ ΖΖιῖε5. ἀπ τῆς Ἐκρῃδίπι8. 

21 Απά τῇῆδ Απιοτίτεβ, δῃά τῆς (ὑδ- 
πδληϊῖεβ. δπὰ τπε (ΟἹ γραβῃϊτεβ. δηά τὴ 
7εθυϑιῖεβ. 

ΟΗΑΡΤῈΒΝ ΧΥ͂Ι. 
ι 5 γί, δείγιρ ὀαγγέπ, ρικίλ Παρὰ» 19 Αδγανι. 

4 “ἥασιαν, ὀξεῖ αὐεείε 70» αὐδε έσίτερ 2 σεῖς. 
ἔγέσς, γμπηφλ στυαγ. 7 “45 απισοῖ τεράέσίἁ ἀδν 

ΟΘΟΕΝΒΕ 515. Χν. ΧνΙ. [ν. 19---ἃ. 

δα ῖξ ἰο σμόνι ἀεγεοῖς τι απ ἐρίσα ἀφ οὐ 
δφ' εὐἀϊα. «τὸ 75 πιαεΐ ἐξ δογη. 

ΟΥ ϑαγαὶ Αδγδηιβ νι θᾶγα 
Ἀπ πὸ ΤΠ] άγεη : δηά 5ἢς δά 

Δῃ Βιαπάπιαίά, 4η Ἐργριίαῃ, ννῆοβε 
πδηγα τυᾶς Ηλρδγ. 

2 Απαὰ δϑδζγδὶ βαϊά υπῖο Αργδῃι, Βε- 
ΠοΙά πονν, τῆς [ΚΡ Βαῖῃ τεβιγαίπεά 
τὴς ἔτοπλ δελγίηρ: 1 ῥγὰὺ ἴπεε, σὸ ἰῃ 
ππηῖο ΤΥ πιά; ἰξ τᾶ ὃς τπλ 1 
ΤΆΔΥ ἰοὈτδίπ ΟΠ] άγθη Ὁ Βετ. 

ΘΑΓΔΪ. 

ἐξδε γίϑεγ 9 Ἐψυρῇ ΜδηΥ υπάεοχϑίδπά ποῖ 
[ῃς ΝΘ Ὀυϊ ἴδε "7 ,.ὦ5-.Ε}- “γί το νυ ισῃ, μονα. 
ΟΥΟΥ, ἰ58 οδ θά “{π6 Ὀγοοῖὶς ΟΥ 5ϊγθᾶπὶ οὗ 
Ἐργυρὶ" 858 ἴῃ 158. χχυῖ, 12, ποῖ “πὲ σῖνοσ οὗ 
Εργρὶ." ὙΤς Ὀουπάατοϑ οὗ ἴῃε [ΐυγε ρο5- 
ΒΕβϑίοη ἃγὸ ποῖ ἀσϑογι θεὰ ἢ πιπαϊε δοοὺ- 
ΤΟΥ, Ὀυϊ [ΠΟΥ ἅγὲ πιαικεά 85 τοδοῃῖηρ ἔτγοπὶ 
1π6 νον οὗ ἴπε ΕἸρηγαΐθβ ἴο 86 νυδι]ον οὗ 
16 ΝΟ. Αῃηὰά ἴπ 2 Οἤγοη. ἰχ. 26, ἰξ 5 {15- 
ἘΠΟΕΥ 5ιδιοά τΠδὲ “’ 41} (πε Κίηρϑ ἤτοι [86 Υῖνου 
ῖ.6, Εὰρἢγαῖθ5) ἐνεὴ υπῖο ἴπ6 ἰαπὰ οὗ τμ6 
ἩΠΠΙσΕπὸ5 δηὰ ἴο ἴῃς Ὀογάεν οὗ Εργρι" ννεσὲ 

ἘΠΌυΐΔΓΥ ἴο ϑοϊοσιοη, Οὔ . 2 8. ΥὙἱϊ, 3. 

19. Τε Κεμ9)] ΑἸ δησίεπξ ρεορὶβ ἰπ- 
Βα πο ΤΟΟΚΥ ἀπά πιοιιπΐδϊποιβ ΤΕΡΊΟΠ5 ἴο 
(86 βουΐϊῃ οὗ Οαπᾶδη, πρᾶσγ ἴπῈ Απιδ]θκιῖε8 
(Νυπι. χχὶν. 21 5ε4.: 1 85. χυ. ό, χχν] 1ο, 
ΧΧΧ. 29), ἃ ροτίίοῃ οὔ ψῇηϊςι δβοσνναγάβ πι]- 
Βταϊεά ἴο σδηδδη (Τυἀν. 1. τό, ἱν, χσ, 17). 

ἐδε Κεπίαις 2] Μροηϊίοποά ΟὨΪΥ Βεσγα. Βο- 
οδαγὶ (΄ ΡΏδΙος," τν. 26) ςοπ)θοΐυγοβ [μδῖ {ΠΕ 
βδὰ Ὀθοοπὶθ οχιποῖ ἰῇ ἴῃς ρετοά Ὀεξίννεθη 
ΑὈγάθδπὶ δηὰ Μοϑ63. 

ἐῤδὲε Καάνηοηε 1. 6, ἴῃς Ἐδϑοττι ρεορὶθ.ἢ 
ΎΠΕΟΥ ἃγὸ ποῖ εἰβεννποσε ἡδηιθᾶ, Βοοσβαζί 
βουρῆϊ ΤΠῸῪ πιρῖ θῈ (ἃς ΗΙν 65, οἰϑανν πογα 
ἐπυπιογαϊθα ἀπιοηρ ἴπ6 Οδηδδηϊῖοβ, ἀηὰ ϑροΐκοῃ 
οὗ 85 ᾿πῃδοϊτίηρ [6 περ ουτμοοά οὗ Μουηὶ 
Ἡεγπῖοη (ο5ἢ. χα, 4; πάν. {1.4}, ψΒῖοἢ 
νγὰβ ἴο ἴῃς οαϑὶ οὗ (ὐδηᾶδῃ, 

40. ἐδὲ ἩΪΜΪΕΙ, ἀπά δὲ Ῥεγ 51, ἀπά 
ἐδε Κεῤῥαὶ»"5] 866 ου οἷ, Χ, 5) ΧΙ, 7, χὶν, ς, 

41. ἐδεο “Ἄ»ιογίε1,), ἐδε Οἱγραιδίίθε, ἀραὶ 
ἐδε γεδιίιε:. 866 ΟἹ οἱ. χ. 15, 16. 

δε μπααηἱε} Ἠεστα αἰϊπιηφιυ θη ΟΠ 
ἴδε κιπάγεά {πῦ65, ἀγὸ ἀδϑοσ θεὰ 45 ᾿πμδ ἰης 
[ἢς ἴον σΟΌΠΙΓΥ “Τοπι ϑοάοπι ἴο Οεσασ, υηΐο 
ΟδζΖᾶ : 85 ἴδοι. φοσϑῖ, υηΐο δοάοπὶ, δηὰ Οο- 
πλοῦσγθᾶ, ἀπὰ Αἀπιδῆ, δπὰ Ζοῦοϊπι, ἀνθ πο 
1,35" (Οξεη. χ, 19). 

σηαρ. ΧΥΊ.1. οευ ϑαγαὶ, ἄς, Ὑδ τὸ- 
ἙΔρ τυδίοΟΥΥ οδλγαςῖοσ οὗ 1818 γεῦϑε 15 σοῃ- 
δἰοιοηῖ ὙΠ ἴ[π6 ξοπετγαὶ οἴγὶς οὗ ἔνε Ὀοοκ οὗ 

Οδηεσβὶς, δηᾷ [86 σοηποςξίοη οὗἉ ἴδε ἔτι ἕουγ 
γΟΙ568 ῬΟΙΈΓΕΥ πδίυσγαὶ. Ὅδα ῥσοόπιῖϑα οὗ οἵ» 
βΒρτῖηρ μβδά Ὀδθη πδὰθ ἴο ΑΡγαᾶπι, ἀπὰ με Ὀὲ- 
Ἰιονθρὰ ἴδ6 ῥγοπῖϑθ. [1 μαὰ ποῖ, δοννονοσ, 
θεθη αἰβεϊ ΠΟΥ ἀϑουγεὰ ἴο δῖτη τμδὶ ϑατγαὶ 
ϑδῃου!ὰ θὲ ἴδε τροΐμοσ οὗ ἴῃς ῥγοπιϊϑοα ϑθθ.Ὶ 
Ἴδα ἀχρεαϊεηϊ ἀενίϑοα ὈΥ ϑαγαὶ νγᾶβ δοσογάϊηνς 
ἴο ἃ ουινῖοπι 51}}} ργενδὶοεπί ἴῃ ἴῃ6 οαθὶ. 1ἃ,νν98 
ςοηοοτηΐηρ πλδλγτίασε δα ποῖ Ὀδθη 50 ΘΧΡΥΘΘΘΙΥ͂ 
δίνεπ ἴο ἴῃς ῥδῖγΙΑγοἢ 5 85 ΠΟΥ δεγνναιβ νγετθ. 
Υεῖ ἴδε σοπιρ] ποθ οὔ Αὐγαπὶ ὙΠ ϑ8γΑ] 9 
βιιξεεβίοη πρᾶῪ Ὀε σφοπβίἀεγεὰ 85 ἃ ὑγοοῦ οὗ 86 
ἴῃ ἴοη οὗ 58 (δ; δηὰ τὲ 8 7051} 
οὐβεγνεά, {παῖ [5 ἀσραγίαγε ἔγοτι ἴδε ῥτῖ- 
τον] ῥγηςῖρὶΘ οὗ τροποβάσου ΟΥ̓ ΑὈγαμᾶπι 
[85 Ὀθεῃ Δῃ δχδιηρὶδ Το] ονγεὰ ἷν 5 ἀεοοεπά- 
δηἴβ ἴῃ {πὸ ᾿ΐπὸ οἵ ἰβῃπιδεῖ, ἀπά 89 ργόνρη, 
ΤΊΟΓΑΙΥ πα ΡΠΥΒΙΟΔΙΥ, ἃ συ γϑο ἴο {πεῖν σάςο. 

απ ῥαπάρ»ιαιϊ, αη Εσγρίίαη, αὐϑοσς "Ω)»6 αὐδῇ 
Ἡασανγ) Ηαρατν, πο ἀοιυδῖ, ξΟ]]ονν εὰ ϑαγαὶ ἔγομι 
Ἐξγρί δῆϊοσ ἴμε ϑοϊουγῃ ἴβεσε τεσογάθα ἰὴ ςἢ, 
ΧΙ. Ώθη ᾿ξ ἰ5 βαιά τπλῖ ΑΌταμπαπι οὐϊαϊπεὰ 
ξνολὶ ροβϑεββίοηϑ, διποηξ Οἴπεσ ᾿δίηρϑ, ῃ ὁ Τ,Θἢ- 
ϑογυδηῖβ δηά πιδιἀϑεγνδηΐς,ἦ ν. τ6. [ἰ 15 βθῆ- 
ΟΥ̓ΔΠΥ τδουρῆῖ παῖ τΠ6 παῖς Ηδλραγ ἰρηιῆθϑ 
» δὲ, ἃ πᾶτὴδ νν ὨΙ ἢ ΠΛΔῪ ἤᾶνο Ὀδθη ρίνθη ΠΟΥ 
αἴεσ Ποὺ Βίρης ΠῸΠπι ΠΟΙ τηϊδίγοθϑ, τεοογαοα 
ἴῃ {Π15 σἰιδρίοτ, ἰῃ νυ ὨΙσἢ σᾶϑο ἴΠ6 πᾶπὶθ ἰ5 Ποῖα 
δίνθη ΠΟΙ ΡΓΟΪΘΡΌΝΔΙΥ, ἃ [πηρ ποῖ ὑποοιαπηρη 
ἴῃ δοπρίυγε διδίοσΥ. ΟἾδοῖβ βδυρροθα ταὶ 506 
ἀογνοά ΠΟΙ παπὶὸ τσ δᾶνηρ ἤθὰ νυ 
ΒΟΥ τηϊϑῖγοθϑ οἷἱ οὗ Εργρί. Α5 8ὴ6ε ννᾶβ δὴ 
Εσγριίδη, ἴἴ ἰ5 ἠοῖ ᾿ἰκεὶγ [παῖ ἴπ6 Ηεῦγενν οὗ 
Ατδῦϊς πδίὴς οὗ Ηλραγ 5ῃοιι!ὰ πᾶνε, Ὀδεη ρίνθῃ 
Ποῦ ὈΥ ΒΟΥ ον Ραγεηίβ, 

Φ. τ πᾶν δὲ δαὶ 1 ναγ οδιαὶπ δὶ ἰάγεη ὃν δεν] 
1χῖ. 1 τηΔῪ Ὀε Ὀ1Π11 ὰρ ὈΥ ποτ." ὙΠΟ ννογάς 
ἐς ἤουϑ6᾽) δηὰ “" Σ2 ΠΑ }]Υ "ἢ ἅτε ἴῃ πιοϑὶ ἰδηριιδροβ 
υιϑεὰ ἤρφιυγδινοίυ ἴἢ6 οπο οὗ ἴῃς οἴμεσ. Τα 
ἤουϑα, σοηϑίἀογοαὰ 85 σορσεϑεπτπε ἴπ6 ἔπ, 
15 Ὀ01Ὸ ὡρ Ὁγ ἴδε δάάϊτοη οὗ σμιάτεη ἔο ἰξ, 
Δπά 50 [ἴῃς ὑεγῪ ννοτγὰ ἴου ϑοη, ἰὴ Ηςῦτεν, ΜΒ φη, 
6 πχοϑῖ ΡΥΟΌΔΟΪ ςσοπποοῖεὰ νὰ τὰς τοοῖ 
δαπαδ, ““ἴο Ὀι1}4" (5ες Οδ5. “ΤΙ. Ρ. 21). 
Οὐοιηρ. ςἢ. χΧχ. 3, ὙΠΟΙΟ 4᾽50 1 ἀρρεᾶσβ ἴῃδὲ 
πὸ ννυϊδ, νμδη 886 ζανὲ ΠΟΙ Ὠδηθτηδιὰ ἴοὸ πὲς 

Απά ΗΕ. 
ΑὈγαπὶ πολγκεπεά ἴο τῆς γοῖςς οὗ ἐν ἄδν. 



Υ. 3--2. 

1 Απά ϑαγαᾷὶ Αὐτγαπὶβ τῖδ ἴοοῖ 
Ηλραν πεῦ τπδι4 τε Ἐργριίδη, δε 
Αὐγαπὶ δὰ ἀννεῖϊσ ἴθ γϑαῖβ ἴῃ ἴῃε 
ἰληά οἵ (ὑλιιαδτ, διά σάνε Πα ἴο Ποῦ 
δυοαηά Αθγᾶπὶ ἴο δὲ ἢϊδ νυνυ]έε. 

4«4 Απά δε ψεπῖ 'ἰπ απο Ηλραγ, 
Δη4 ςῃε ςοηςεἶνεά : δηά ἡῆδη 886 δᾶνν 
(ἢλί ἐς ἢλά ςοπςεῖνοα, ΠδΙ πΠιἰβίγεβ8 
125 ἀεερίδεὰ ἴῃ ΠΕΙ ΘΥ̓68. 
ς Απά ϑαγαὶ βαἱά ἅπῖο Αὔτγαπι, ΜΥ 

στοηρ ἐε ὑροη {πε : 1 πᾶνε ρίνεη 
ΠΥ πιδι4 ἱπίο ΤΥ Ὀοβοπλ; δηά ἤδη 
δὴ «νν τῃλι 5:6 ᾿λά σοηςείνεα, 1 ννᾶϑ 
ἀεβρίϑεὰ ἴπΠ ΠΕ εγεβ: {πε [ΚΡ Ἰυάρε 

Ὀνεθη πΠῚ6 4π4 τἰιεα. 
6 Βυι Αὔδταπὶ ξαἰά πο ϑδσαὶ, Βε- 

[0}4, τῆν πχαϊά ἐς ἴῃ τῇγ μαπά; ἀο ἴο "πὸ Υ ᾿ 
ἀκ πάα ἢογ ᾽25 11 ρΘαβεῖῃ τῆες. Απά ψῆβη 
ἀπερα, θΆΓΑὶ ᾿άδαῖς ΒΑΓ Ϊγ υνῖτῃ μετ, δῆς θεά 
ἐΆωι ἤοπὶ μεγ ᾷςς. 

γ Κ Απά τῆε λπρεὶ οὗ τὰς ΚΟΘῈῪΡ 

ΘΟΕΝΈΕΘ15. ΧΥΙ.. 

ἰουπὰ ἢεγ ΌῪ ἃ ἑουπίδίπ οὗ νγαΐεσγ ἴῃ 
ἴῃς ν]]Δεγηςββ, Όγ τῆς ἐουπιδίῃ ἴῃ ἴῃς 
ΨΑΥ ἴο ὅἢυγ. 

8 Αηά ἢε 544, Ηλρατ, ϑαγαὶ 5 πιαίά, 
γΏἤδησε σαπγεϑῖ ἴῆοι αὶ δηδ ννῃ τ ογ 
νος του ροὺ Απά 86 5414, 1 ἔες 
ἔτοπι τς ἔμος οὗ ΠΥ τη βίγεβϑ ϑαγδί. 

9 Απά τῃε δηρεῖ οὗ τῆς ΠΟΚῸ κά 
πἀηἴο Ποῖ, δζυγη ἴο (ΠΥ πλίβῖγεββ, ἀπά 
δι δπη τ γϑβε!  ἀπάδγ ἢὲγ μδπάβ. 

10 Απά [δ δηρεῖ οἔ τῆε ΠΟᾺῸ 54] ἀ 
υἀηἴῖο ἢετ, 1 νν}}} πιυ]ορὶγ τὴν βεεά 
ΘΧοθθά!ηρ]γ. τῃδῖ ᾿ξ 5.4}} ποῖ θὲ πιιηγ- 
Ὀετγεὰ ἔοσ πλιἰτίτα 6. 

11 Απά τῃὲ δηρεὶ οἔτδε ΠΟΚΡ 5α]ά 
ππῖο ἢοτ, Βεδβοϊά, του φγέ νν τ Πἢ 114, 
ἈΠ 8ῆλϊς θεαγ ἃ 8οη, δῃηά ϑεῆδϊτ ο]]} 
ἢ8 πᾶηης ᾿ [5 πλεῖ ; θδσδυβα ἴῃς ΓΟΚῸ ΓΤΒαεὶ 

(μα εὐλαὶ 
Ω7. 

Βδῖῃ πεαγὰ τῆγ δϑβὶςτίοη. 
12 Απά ε ν] θ6 ἃ νυν] πλδῃ ; ἢ Ϊ8 

Ββαπὰ τοῦδ δὲ δρδϊηβδὶ ὄνεῦγ πλδη, δηὰ 

ἱμεδαιί οὐἰοοπιοε τῆς μαπάπκδι 5 ςὨϊάγθη ἃ5 
κοῦ οὐσῃ, 

8. αβὲν “ἡδγανι δαά :᾿ἀαυεῖϊ ἱδπὶ γέαγ, ἱπ 
τὐε ἰαηᾷ οΓ Οαπααπ)] ΑὈγταπὶ ννᾶ5 πον ὃς πὰ 
212] 7. γεᾶτϑ οἱὰ Ἵ ΧΙ. 4, ΧΥΊ. τό, χνὶϊ, 17). 
Τίκος πογάς ἃτὲ ἀοιιδί)6βς ἱπιεπάϑά ἴο δοσουηξ 
Κτ τὴς ἱηραϊίδησε ργοάυσδά ἰπ ἴμεῖπι ΌΥ ἴΠῈ 
ἀδγ οὔ τ Οἰνίπο Ῥσγοπιῖβθ. 

4. χγ "πίνε, «ὐἦὧῷ ἀξιρῤιεά ἐπ δὲγ ὅγε: 
Αοης ἴ86 Ηδῦτονσβϑ ὈΔΙΤΟΠΏ635 νγᾶ5 Θϑίθοι 
ἃ ἸΕΡΓΟΔΟΝ (866 (ἢ. ΧΙΧ. 321, ΧΧΧ, 1, 23; ἴσεν, 
ΧΧ, 20, ἄςς.): δπά ἔδουηα!υ ἃ 5ρε6ςῖ4] ὨΟπΟυΓ 
δηά ὑϊεξοίην οὗ Οοά (ςἢ. χχ!, 6, χχίν. όο: ἔχ, 
χα, 16: Ποαξ, νὴ]. 14): δπά ϑυςῇ ἰ5 5111} {86 
βείης ἴῃ τμῈ εδοῖ, Βιυΐϊζ, ΠΙΟΥΘΌΟνΟΊ, νΟΤῪ ρτῸ- 
δὴν Ηλχγ ΤΩΔῪ ἧᾶνε τῃμουρηϊ τηδὲ πονν 
Αὐταπὶ ψουὰ Ἰοτα ἀπ βοῆουγ ΠΕ’ ΠΊΟΓΕ 

ΠΟ πιϊϑῖγοϑ5 (ςΡ. οἷ. χχίχ. 32). 

δ. Αἴρ «υγοπῷ δὲ μβο ῤεε) ᾿.σ, “ ΤᾺ 
ὑτοηρ, ἴθ ἱΠ] ΓΥ ἄοιδ ἴο Π|6 ἰ5 ἄϊιε ἴο {Π66, 
Πυπὶ δὲ ἱπιρυϊοά ἴο ἴπεε, ἴῶου ἂῖ ἴο Ὀ6 

ἴον ἴἰ, ᾿πδέσευιςς 45 ἴπου συ εγοϑσῖ ιἱ 
διά ἐρεὶ ποῖ ριιπϑἢ [86 ἀρρτοθδοσ," 80 ἰηῃ 
εἴκι 2}} τῆς νεγωώοης, υΧΧ,, Νυΐϊρ., ΤΑτρΕ., 

ἥν ἰδὲ σηφεῖ ΟΣ δε 1,0Κ0}] ἴπ ν, τ ἀϊ5- 
δμκὶγ οα!ἱοὰ ἐόε [ΟΚΌ. 866 οη (ἢ. χὶϊ. 7. 
δόκγ δοοοτάϊπρ ἴο [οφορῆ, (΄ Απτ.ὖ νι. 7) 5 
ἀπθἢ ΠΟΔΓ ἿΣ Ὁ (6 ΝΙ]Ο, τἀν 

. 9665 ΤΏΟΓΟ ὈγοῦΔΟΙΥ ἴο ὈῈ ἴΠ6 δηυ]- 
Τάδη: ἔογ 51η (5.66. Οὐβ. "ἼΤΠθρ.᾽ Ρ, 947). Οη- 
ἴδα τοπάοτς ἤοσο “Ἡδρτα." Το ἀεβεγὶ οὗ 
δα ἰ5 ξΈΠΟΓΆΪΥ τπουρὶ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ποτῖῃ 
ἔβοτῃ ρατὶ οἵ ἴῃ νυ] ογηεϑα οὗ Ῥάγδη, Τα] ]οά 
ἃ μιόδεηῖ Δ. αγ. Ἡλράγ, Ὧἢὼ ἀουθῖ, ἴῃ Πετ 

Πίγρης ἔτοπι ϑαγαὶ, ἰοοῖς {π6 τουΐθ πιοβὶ ΚΕ 
ἴο Ἰεδά ΠεῚ Ὀδοκ ἴο ΕΓ πδίϊνο Ἰαηά οὔ Εργρίῖ; 
δΔηά (ὐδβθηΐι5 βιιρροϑὸβ ἴπᾶτ 5 Γ ΥΟΓῪ ργοδᾶ- 
ὈΪΥ σοττεβροπαοά ννἱτἢ τῆς πηοάογῃ ϑ0.62, 

8. Πωραν, ϑαγαῖς »πιαὶ4] ὙὍὙΠὸ ννογάξς οὗ 
186 ἀηᾷεὶ τεςδὶ ἴο Ηαγαγβ πηι [δὶ 5Π6 ννὰφ 
[ῃε ϑογνδηΐ οὗ ϑαγαὶ, ἀπά τπογοΐίογο οννθὰ ποῦ 
οΟὈοάϊδηοσο, 

11, Σιδ»ιαρὶ; ὀεεσμσο ἐδὲ 1,05 ῥαΐ ἜΠΠΕῚ 
ἐς, ““Οοα Βραγεῖῃ, Ὀθοδυθθ [ἘΠΟΝΑῊ ἢαῖ 
Ποατγά." ὙὍῃὰ πᾶπιὲ οὔ Οοά, ὈὉγ ν πο 4]} 
πδϊοηϑ ΠΡ ἢϊ δοκηοιν οἶσε Ηΐπι, ἰ5 οχργοβοθὰ 
ἰη {Π6 πάπα [5ῃπηγδεὶ. θυ ἔπ6 πάτο [ΕΗΟΝ ΑΗ, 
[8Βε σονεπαπὶ Οοὲ οὗ ΑὈγαῆλπι, 15. 5ρεο δι ν 
τηδητοηθά, τῃδῖ 5η6 ΠΊΔΥ υὑπάοτοιδηά ἴθ ρσὸσ 
ΙηΪθ6 ἴο σοπὶθ ἴο δΟΙ ἔγοπιὶ Ηἰΐπη, ψῇο διαά 
ἀἰγοαὰυ ϑϑυγοὰ ΑὈγάμδη οὗ ἴπδ Ὀ]εβοίηρ ἴο 
Ὀὲ ροιυγεὰ ὕροὸῃ ἢϊ5 τᾶσθ. 

12. « αὐἱϊά »ια!}) [,1ἴ,͵ 4 νὴ] 455 οὗ 
ΟΥ̓ ΔΠΊΟΠΒ ΠΊΘΗ τ 2,6, νν]ὰ δηὰ ἔργου 85 ἃ νά 
855 Οὗ ἴδε ἀεβδεσῖ. Α τοπάοηρ Πᾷ5 Ὀθθη 5ιρ- 
Βόδίοα, “4 νν»]ὰ 255. ἃ πηᾶπ, ννῆοβο Ὠδπὰ ἰ5 
ἀρΒΙηϑὶ ουοΥΥ πιδη." ὉΠὸῸ βιυιρρβοσίίοη ἰ5. ΥΟΓΥ͂ 
ἱπροηίουδς Ὀὰΐ ἔῸΓ βυσἢ ἃ γοπάογίης ννὸ 5Βῃουά 
ἢανε ἐχρθοϊθά ἴοὸ ἤηά {πὸ ννογὰ {ῤ (υἱγ) ποῖ, 
ἃ5 ἴΐζ [5 ἴῃ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΊπΔ], “άαηε (δο»"ο). ὙΠ 
ννογὰ 2έγο, νν]]ὰ 855, ἰ5 ΡΥ ΔΌΪ]Υ ἔγοπι {πῸ 
τοοῖ ῥαγῶ. 5:51 γ τη “ ἴο γιη συν ῆ]γ." ὙὍΤῊϊς 
ΔΗΪΓΊΔΙ ἰ5. ἔγδα ΘΠ ΕῪ πιοπιὶοπθα ἴῃ δογρίυγο, 
δηᾷ οὔἴθη 85 ἃ ἴγρο οὐ ἰδννοβϑ, γϑϑίϊθοϑ, ὑἢ- 
Ὀγ]ο ἀἸθροβιτοη5 ἱπ πα πιδη θοίηρ5 (566 [0Ὁ 
ΧΙ. 12. Χχίν. ς; ΒΚ58. εἶν. α1:; [5. ΧΧΧΙ 14 
7]εγ. Π.. 24: Ῥλη. ν. τι; Ηοβ. νι. 9). [Ιπ 
ἰο ΧΧΧΙΧ, ς, ἀΠοῖῃοΥ Ἠδῦτον Ψογαά 5 ιι5ϑὰ, 
αὖ τηοϑῖ σοιητηδηϊδίουβ σοπϑι θοῦ [δῖ [Π6 584 Π|6 

Δ}1Π14] ἰ5 πιορδηῖ, ὙΠῸ ἀεβο ρου οὗὨ {δεῖν 

117 



118 ΘΕΝΕΘ515. ΧΥΝῚ. ΧΥῚΙ. ἱν. 13-... 

ὁ ϑμρ, 25. ἘΝΕΙΥ͂ Δ 8 Παπα ἀρδιηβῖ ἢϊπὶ; “δηὰ ιΙ6 Απὰά Αὔταπι τας ἔουγβοοῖα δά 
ἢ 5Π41] ἀννεὶ] ἴθ τὴς ργθβεηςε οὗ 4}} 8ἰχ γεᾶαῖβ οἷά, ννῆεῃ Ηδραγ θάγε 153ἢ- 
ἢϊ5 Ὀγεῖῆτγθῃ. ταδεὶ τὸ ΑὈγδηι. 

11 ΑΠπὰ 586 οΔἰ]]εὰ τῆε πδῆης οὗ ἴῃς ΓΗΑΡΤΈῈΒ ΧΥΙΙ. 
ΠΡ τπᾶῖ βρᾶκε ὑπῖο πεῖ, ἽΠοα. . ρά γρισουεί με ευνεπαν. 5. Αναν ἀξε 
(οά 8εεβῖ πιὸ: ἴουγῦ 88ε 8.14, ῆλνε παρε ἐς εὐαηχοί ποίη ΟἹ α΄ γγααίεῦ ὁΐεις- 
1 αἷοο πεῖ ἰοοκοά ασαἴογ δ τῆδλῖ ἑηρ. τὸ ΟἸχωρπερζσίο» ἐς ἱπεεί εν, 15. δαγαΐ 

δῶ παπὲ ἐς ἐλαλι ναί, πα σἀέ ὀῥεεσωῖ, 17 
βεετῃ πε Ὶ Ἴαας ἐς »γοριίξεα. 43 Αὐνσαήάσ» απα οἀπιαοῖ 

14 ΝΥ Βεγείογε τῆς ννεὶ] ννᾶβ οαεὰάὰ ὀ ἀαγὲ εἰγωμριοίσεώ, 
ἢ οβδρ. 34-ὄ δ1 ΒΘ 6 γ-Ἰλῃ δι -τοὶ ; θεῃ }4. 12 15 θεῖννδεη ΝῺ νπεη Αὐγαπὶ νγὰ8 πἰπεῖῦ 
ΕἾμα! ἊΣ Καάοβῃ δπὰ Βεσεά. γελῖβ οἷά πὰ πῖπε, τε 'οα 
αγνμα Ις ὅ Αηὰ Ηλραγ ΒΑΓε ΑΡγαπὶ ἃ Δ8οη: Ἀρρθατεὰ ἴο Αὔγαπι, δπὰ ϑ4ἰὰ πηῖο “ εἰρρ. 5. 
ἐσοία πὰ ἀηᾷ ΑὈγΑπὶ (ΑἸ δὰ ἢ]8 80η 5 πᾶπιθ, πΠίπι, ἰ ἄρ τῆς ΑἸπι μον Οοά; “νγαὶκ ἴον. 

ψνὩὶς ἢ Ηδραγ Ὀάγα, 1Βῃπλδεὶ. Ὀείογε πιθ, δηᾶ δε τῃου ἐροτίεςε, εἰδῥὲ Ἴτος 

Ετεαῖ ϑρεοὰ ἱπ Χϑη. “ Απαῦ.᾽ ΓῸ. 1. 15. νὰ ]]} 
Κηονγη. (σδβοηϊυ5 τοίου ἴο ἃ ρίςτζιγε οὗ ἴῃς 
νὰ 455 οἵ Ῥοῖξιὰ ἴῃ Κεὺ Ῥογῖεγ᾽ 5 "ὙἼ τανοὶϑθ 
ἱπ Οθογρίᾳ δηά Ῥογϑίδ, Νο]. 1. ἢ. 4:9. ἀπά 
ΘΑΥ5, παῖ ἃ ᾿ἰνπρ ϑρεζίπημεπ νοἢ ἣς δᾶνν 

. ἴῃ (86 Τ᾿ οπάοηῃ Ζοοϊοριοδὶ Οαγάθηϑ ἴῃ 183 ς 
ἜΧΔΟΌΥ οοττεβροπάρα νγἢ 1Π15 ρίσζατε ( ΤΙ μεσ." 
Ὁ. 1123}. 

ῥὶς βαπά «υἹῖ δὲ αραὶητέ δ γιαπ, ἄς. ἢ 
ΟΥ̓ “ὍΡΟΙ ΕΥΕΤΥ τηδη,᾽) ἃ σοτηπιοη Ρμιγᾶϑο ἴον 
νἱοΐοησο δηά ̓Π)υγΥ (ςρ. σεη, χχχνιὶ, 27; ἔχοα, 
1χ, 4: Πουῖ, ἢ. τό: [οϑῆ. τἴ, τος «8. ἘΥΡΤΙ 17.2.1, 
ΧΧΙΝ. 12, 14). ὙΤῊΘ ν]ο]οπὶ σπαγαςῖογ ἀπά ἰανν- 
1655 116 οὗ ἴη6 Βεάουϊη ἀοϑοοιη δηϊβ οὗὨ ἰ5]1πιδοὶ 
ἔτοσῃ ἴδε ἢγϑι {Π] [Π15 ἀΔΥ 15 ἜχϑςιΥ ἀεπογροὰ 
ἴπη ἴπ6ϑ6 ννογάϑ, 

ἕη ἐδ ῥγοόπο ΟΥἹ αὐ ῥὶς δγείδιεπ) Τι, “τἸη 
ἔγοητ ἢ οὐ “" Ὀεΐογε {πε ἕαςο οὗ 8ἃ}} 15 Ὀγοϊῃγθη, ἢ 
{ῊϊΪ5 πιὰ ροϊηΐ ἴο {πὶ σοηπίδηϊς δά οὗ 
(ἢ6 Βεάοιυϊη Αταῦβ, ἰἰνη ΘΥΟΓΥ ννθογα τη 
αἴοβο ὑγοχιπα τυ ἴο Ἐπεὶγ Κιπάγοα γᾶςοϑ, ἤονοῦς 
ἴῃ τουημὰ ἴδοι, θυϊ πόνοῦ τηἰηρῖηρ ἢ 
ΤΠοπι: ΟΥ̓ ννῸ ΤΏΔΥ ΓΟ ΟΤ “ὁ ἴο [ΠῸ σαϑί οὗ δ]]} 
ἢι15 Ὀγεῖῆτοη, ᾽ἃ ἰγαπϑίατίου δαορίοα ὃγ Κοβεηπι., 
Οεϑοη.. Τος, Κποῦοὶ, Το χοοῆ, ἄς. ΤῊΘ 
ΑΥὐδῦβ ἀγὸ σδ] θὰ πὰ [Ὁ 1,2, “186 σΠάσοη οὗ 
ἴΠο ὁαδῖ." δηά ἰῇ ϑοπΊα ραϑϑαροθ οὗ δου ρῖαγο 
(6 ρῆγαϑο “ἴη πὸ ργόβοησθ οὗ" 56 ἐχρδἰποά 
ἴο πιϑᾶπ "" εὐβίνναγα Οὐ (5ε6 Νυπιῦ. ΧΧΙ. χα; 
7058. χν, 8; Ζεςῇ. χὶν, 4); ἴῃς ταϊϊοπαὶς οὗ 
115 Ὀοπρ. παῖ Ὥδη ἃ τπὰπ Ἰἰοοκοά τονναγά 
(6 βυιηγίϑο, [Π6 οαϑῖ ννὰ5 δε ογθ ὨϊΠῚ, 

18. Τδομ Οοά “ἐδεὶ πὸ: ὅὸγ «ὁκ “αἰά, Ησυε 
1 «τὸ ῥόγο ἰοοζεί αἴεν δὲρι {δαὶ σέο νιν 3] 
Του τὺ ἃ Οοά οὗὨἩὨ ἧ βρϑοίῃ , Ζ0Σ δνθ 

1 ἃ180 8095 ΠΘΙΘ δΙῦθΥ δ001π452 ΤΠ 
Αὐτῃογοὰ Ψογβίοη μᾶς πολτίγ ο]]υννο (ἢ 6 
το ἀοτηρ οὗ ἴῃ ΧΧ. δηὰ Νεὶρ., νυν] ς ἢ ἰ5 
Ἰηδα τη 1 5510]6, ΤἼΘ τλθδπίηρ ΟὔΠὸ ννογὰϑ 15 ρσοὸ- 
Ὀδὶγ, “ὙὝΠοιυ Ατὶ ἃ Οοά {παῖ 5θοβῖ 411 {πιη 5,5," 
(ΟΥΓ ρεγῆαρϑ “ἴῃαϊ γτενϑαϊοθὶ ὙΠ Ύ50]}Ε ἴῃ νἱ- 
505): “"84η4 41 ἰ γεῖ Ἰνίηρ ἀπά ϑθείηρ, αἴ σ 
ϑεεῖηρ Οοά 5" (ςρ. [μάᾶξ. ΧΙ, 21). 850 8ρ- 
ῬΑΤΘΉΓΙΥ Οπκοῖοβ : ἀπά {}15 γοπάθγηρ ἰ5 δορῖ- 
οὐ Όγ Βυϑεηπι,, σεϑεη,, Τυςῃ, Καϊιβοι, 1)6- 

᾿Π[Ζϑςἣν, δηᾶ σποϑὶ τ άεστιβ, Το πα οὗ Οοὰ 
τὨγουρθουζ {Π|5 Ἐμαρίεσ 15 [ΕΗΠΟΨ ΑΗ, εχοερῖ 
Ποη Ηδραγ {πε Εργρίίδη βρεακβ; γεῖ πε (σοὰ 
οἵ νιβίοη Ψο τενθδὶβ Η πιϑο ἔ ἴο ΠΕΡ 15 σασΈ ΠΥ 
ἰἀοηβοά νι τὰ ΪΕΗΟν ΑΗ οὗ ΑὈτγαμδπι. 

14. Βεεγοἰαδα!-Γοὶ. ἜΤ ν6}} οὗ [πε 
οὗ νἰϑίοη," 2. ἡ Βογα ἢἴδ γοπιδιποὰ δου ν]ϑοῃ 
οὗ σοά, (δες Οε5. '"Τἢδ5.᾽ ρ. 175.) ὙΠ δ 
βθοηϑ ἴο 6 ἴδ τηραπῖηρ οὗ {πὸ πδιὴδ δοσογὰς- 
ἰὴρ ἴο {πεῸ εἰγτηοίοσυ ἀεπινοά ἤοῸπὶ ἴπε ἰδϑοῖ 
γοῖθο, 1πβουμῇ οΟἴποῦβ τοπάοσ τ “16 νοὶ] οὗ 
ἴῃς Ππτῖῃρ Οπδ (ἐς. (86 ᾿νῖπς Οοὐ) οὗ νἱξίοῃ. ἢ 

ὀείαυεεη Καάεεδ ὡπά Βογε Δ) Οὐ ἴδε ας οὗ 
Καΐάθϑῃ «πὰ 15 ἀποεγϊϑ 5866 οἡ οὗ. χὶν. 7. 
ΤῊῸ ἀποργϊδιηῖυ οὗ ἴμῈ οἷο οὗ Βετεὰ 15 51}}}} 
δτοδῖεγ, ἀπά τπετγεΐογε (με αἰ σα] Υ οἵἉὨ αττινίης 
αἱ ἴῃς ἐχαᾶςῖ ροβιϊίοη οὗ Βεβεγείδῃδι σοὶ 15. ]- 
τηοβὶ ἸΠ5ΡΕΓΘΡ]Ε, Μτ Κονν]ὶαπάβ (τη Ν Πἰϊαπιϑ᾽ 
“ΗοΪγ Οἰϊγ,᾿ ι. 465) τπίπκβ τμαῖ πῈ μᾷ5 ἀϊ5- 
σονογοὰ [15 δῖε δὲ ἃ ρίδος Ἵδι]οὰ ΜοδΠΗὶ, 
δϑοιιςξ χο πουϊβ δου οἵ Ἀυδο θοῦ, τὴ ἴ86 
τοδὰ ἔγοιῃ Βοογββοῦα ἴο δῆυγ, οὐ [6 6] -ο5-ϑυγ, 
ἃ πιοιιηϊδίη τάηδὸ τυπηίηνς που δηά βου ἴῃ 
τε Ἰοπρίτιάδ οὗ 80.062. 

ΠΗΑΡ. ΧΝΠ1.1. “Ἵπ4 «υδέη “δγαν»» «αι 
πίπεῖν γεαγ: οἷά ἀπά πὲμε] ἐ.6. Ἰυδῖ τμϊτίθεη γεατβ 
ἃΠΕΓ {πὸ ἐνεηῖβ τεϊδίεά ἴῃ με ἰαϑδὲ Ἵμδρίεγ, 
ΠΟΙΡΑΓΟ ν. 25) ὑνῃογα [5Πγηδοὶ 15 βαἱά ἴο ὃς 
πονν {Πϊτίθθη γεδγβ οἱἹά. 

ἐδε “νιὲφὲν Οσοαὴ] Ἐ]-ϑδλάάαι. Ἔδε νογὰ 
ϑηδάάδι, ἰγαπϑιαϊοὰ ΌὈΥ πιοϑβῖ νουϑ 5 “ὁ ΠΡ ὮΓΥ,ἢ 
οὔ“ ΑἸΠΙΡΒΕΥ, Ἢ 15 ΒΈΠΘΥΑΪΥ που ηϊ (ΌΥ Οεϑεῃ., 
Ἀ οϑθηπηλ., [.66, ὅζε. δίς.) ἴο ὕες ἃ ρἰυΓα] οὗ 6χ- 
ςε ες (1η της τεβρεςῖ [ἴκς ΕἸοΙπι), ἀεσινοά 
ἔτοιῃ ἴδε σοοῖ δῤιαώμα, ἴῃ ΡΥπιατΥ τλθϑηΐηρ 
οὗ ννῃϊ ἢ ἀρρϑδῖβ ἴο μβᾶνθ Ὀθδῆ “ἴο θ6 βίσοηρ," 
“ρ δοῖ 5 σοηρῖὶν,,") τῃουρἢ τηοσε ζΟΙΆΠΛΟΠΙΥ͂ 
τιϑε ἃ ἴῃ (ἢ6 986 η56 οὗ “"ἴο ἀεϑῖγον, ἴο ἀδναβῖδίς. 
ΤὨΕ Ἰδῖογ Οτσθεὶς νογείοηβ Α4., δ γπῖ., ὙΤΠοοά,, 
ΤΟΠΟΘΥ ἱκανὸς, ““ 5 Πςϊοης," “. 411-Ξθβοίεηι.ἢ 
50 Ὑιεοάογεῖ, Ηεϑυοῆ., δδδα. Αὐσογάϊηρ!γ, 
Ἀδ5Π1 δηὰᾶ 90Πὶ6 οἱ 188 Ἰοννῖϑὴ ψν ΐεγ σοης 
δίάεν ἴἴ ἴο Ὀ6 σοπῃρουηαοα οὗἉ ἴννο ννογάϑ, ϑ:8- 
ὨἰγηΚ “ ψ8ὸ 5 ϑυβηοϊεηΐ δ" [δ μΑρΡΥΟ ΔΌΙΜΥ 



ὦ Σ Ὁ 
φυς: εὐ πεαΐξ 
4Φ7' πα έζοις. 

δ οι. 4. 
ῬΎΊ, 

γ. 3-τ2.ὄ 

2 Απά [1 ν}}] πιᾶκε ΠΥ σονεηδηῖ 
Ὀεῖνγεε) πι6 δη ἴῃες, ἀπά νν}}} ηλ8}- 
ἘΡΙγ πες Ἔχοβθαϊπρ]γ. 
.3 Απά Αὔδτγαῖ [Ε]] οἡ ἢΪ5 ίαςθ: δηὰ 

(οὐ ταἰκεὰ ννιῇ ἢϊηι, βαρ. 
4 ΑΒ (ογ π|θ, δεῃο]ά. τγ συνεηδηῖ 

9 ψιῖῆ τῆδο, δἀπά του 8ῃαϊσ Ὀς ἃ 
ἔλτθεΓ οὗ ᾿ ΠΙΔΗΥ͂ ΠΔΙΙΟΠΒ. ᾿ 

ς ΝοΙτθογ 5041] [ΠΥ ΠδΠγ6 ΔΠΥ ΠΊΟΓΕ 
δε Τα] ]εὰ ΑὈγΑπι, Ὀὰς ΤΥ ἤδηλα 5}4]] 
δε ΑΡγαμδηι; ὀΐογ ἃ ἔπεσ οὗ τδῃγ 
Πδῖίοπβ πᾶνε 1 πιδάς τῆεε. 

6 Απά] νἹ}] πιακε τπεε Ἐχοεεαίηρ 
ἔγαιτ], δηὰ 1 νν}}} τηλκα πδιίοηβ οὗ 
τΠ66, Δηἀ Κίηρβ 5]} σοπὶς οι οὗ ἴῆδε. 

7 Απά] ν}]}] δβιδὈ] 5} τὴγ σονο- 
πληῖ Ὀεῖνγεθη πὴθ ἀπά ἴπεε δηά (ΠΥ 
βϑϑδά δἴτεσ ἴμ66 ἴῃ {ΠΕΣ ρΕΠΘΓΔΙΟΠΒ 
ἴογ δὴ δνεγδδτίηρ σονθηληΐ, ἴο ὃς 8. 
(ὐοά υηῖο τἢεε, δηά ἴο τὴγ βεβά δίϊεγ 
πες. 

ὃ Απά] νἹ}] ρῖνε υπῖο {Π66, Δηά ἴο 
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(ἢν 8664 δίζογ (ἢδε, (ἢε απ ά ἱννμογείη 1 Ηοῦ. 
του δῖ ἃ βἴγδησεγ, 4}} τῆς Ἰαπά ΩΝ 
(ἰλπᾶδῃ, ἔογ δῃ νου δϑτηρ ροκβαβϑίοῃ ; 
Δη4 1 νν}}] θῈ τῆειϊγ (σοί. 

9 ἴ Απὰ (σά ςαἱὰ υπῖο Α ταβαπι, 
ἼὝΒου 584] Κεαρ πγ σονεπδηῖ τπεγε- 
ἴογβ, τῇοιι, δληὰ τὴγ βεεὰ δῇεγ τῆςα ἴῃ 
[Π6ΙΓ ρεΘΓΔΓΙΟΠ8. 

10 ΤῊ ΪΒ ἐς πῖγ σον ηδπῖ, νος γε 
51}} Κεερ, Ὀεῖνγεε πη δηὰ γοὺ δηά 
[ΠΥ 866 ἴεν τῆσε; “Ενογγυ πιδη Ομ] “ Αοῖς 7. 8. 
Διηοηρ γοι 5η4]} θὲ οἰγοιπηοίβοά, 

11 Απαὰ γα 5}4]} οἰγοιπηςῖδε ἴῃς βε5ἢ 
οὗ γουζ ἰογεβκίῃ ; δηά ἰἴ 5}1]}} θεὲ ἃ 
ἄζοκοη οὗ τῇῆε σονεηδης δαοῖνιχε πὶς « Αεις7. 8, 
Δηἀ γου. ἀδδον χὰ 

12 Απά ΠΕ τῆδὲ ἴ8 ' εἰρῃς ἀδγϑ5 οἱά βῤίθυ 
45}}}] θὲ ςἰγοιιπηοίϑ6 ἃ δπιοηρ γοι,, ἐν ΕΓῪ εἰρλν ΤΗΝΕ 
τῆδλη Τἢ"] ἃ ἴῃ γοιιγ ρεπεγδιίοηϑβ, με ἐμάν ἜΝ 
ἰδ θογη ἴῃ τῆς Βουβε, ογ δοιρῃῖ ἢ ΠΕ τοὺς 
ΠΊΟΠΘΥ οὗ ΔΥ 58[Γδηροῖ, ψῃϊσ ἐς ποῖ 
οἵ τῆγ 566. 

οὗ ψ ῃς ἢ ἀογναϊίΐοη 15 ὙΟΥῪ ρυοαῖ, ὙΠῸ Ἐς, 
ΟΥ σῃγαςῖοσ, Ε]--ϑ λάδι. ἰ5 βαϊά. Εἰχοά, νἱ. 2. 2, 
ἴο βᾶνα Ὀδθη {πᾶ Ὁ. ψνμῖοἢ ΟΟα ννᾶ5 γενεδιεά 
ἴο ἴῃ. ρδίτάγοῆβ, ἢυϊ πῃ, αἵ ἰραϑὲ 1 [ἴ5 ἔμ} 
ΤΑΘΆΠΙΠΡ. ΟΥ̓ ἴπε πα [ΕΗΟΝΑΗ ; δπά ἰΐ ἰ5 
ποῖρα 45 Τσσυσγηηρ ἴῃ ἴποβο 865 ψῆϊς ἢ 
ἴπ6 Οαττηδῃ οΥτῖο5. .4}} ΕἸΟΉἰσῖῖς. [Ι͂ἢ τΠὲ5 
ὙΘΤΥ͂ ΥΟΙΒ6, Ποννονοσ, νν6 σϑδα ἰΐ ἰπ ἱπηπιθάϊαῖο 
7Τυχίδροπιτοη ἢ ἴΠῸ πᾶπὶὸ Εν ΑΗ, ἂπὰ 
ἴπ Κυδει 1. 20. 21, ψὸ Πηά [ΠῸ Ιἀδηςβοδίίζοη οὗ 
ΤΕΈΗΟν ΑΗ ΜῈ δηῃδάσδι. Ῥυοθδῦ)Υ, κα ΕἸο- 
᾿ϊπη, δηὰ Αὐἀοπαὶ, ννὲ πιᾶὺ σοπϑίάεγ ΕἸ-5Πδἀ- 
ἀδὶ (4 ι{|6 Κποῖνῃ ἴο Βα]δδπὶ, Νιιπλ. χχὶν. 4, 
16, Δηἀ σοῃϑίδηε!Υ υι56ἀ ἴῃ [00}, ἴο πᾶν Ὀδθη 
Οο οὗ ἴη6 πιοῖῈ βόησογαὶ τνοσ  ἀ-ννἀθ ἘΠΙῚ65 οὗ 
πε Μοβὲ Η!ρῃ, ννῃ δὶ [ΕΗΟν ΑῊ ννᾶβ ταῖμοσ 
πὸ πᾶπὶθ ὈΥ ψνἢϊο ΗἸΒ οὐ σἤοβθη ρεορὶθ 
Κπονν δπά δοκπον)εάροά Ηἰπ. Ὑπὸ {{|ς, 
τυ ΙΓ ἢ ἐβρθοία!Υ ροΪηῖβ ἴο ροννθῦ, 566Π15 πιοβῖ 
ΔΡΡγοργδῖθ νΏΘη ἃ Ρῥγοπ θα 15 πιδάθ, νυ Β] ἢ 
ΘΟΕΠ5 ουθὴ ἴο Αὔγαμη ἀπά ϑασγαὶ ἴο 6 ννὸ]}}- 
ὨΪΕὮ ᾿προΟσϑιΌΪς οὗ ἐ ΑἸ πχοηῖ. 

Ὡ. 1 «υἱὲ »νιαάε "7 εουεπαπ ὙΠῸ νογὰ 
ἴοτ "πο" ἰ5 ἀἰϊβόγεπῖ ἔτοπι ἴπαΐ ὑδοὰ ἰπ 
ΧχνΥ. 18. Ἴ ἢ ετε Οοά [5 βαἰὰ ἴο ἢανθ "οὐ" ἃ 
ςονεπαπέ ἢ Αὐγαπὶ ΟΥ ϑδοτιῆςθ, ψ ςἢ 
ΡὨγάθο [45 ῬγοΟΌΔΟΥ ϑρεςῖϑὶ γεΐεγεηος ἴο πὸ 
βλοτίῆοο δηά 4150 ἴο {Π6 ἵννο ραγίϊθβ ννῆο τηδὰθ 
86 σονεπδηΐ ΟΥ̓ βϑοτιῆςε (566 οἡ χν. 9). Ηδσδτο 
Ἡφς 5ΞΆγ5, "1 Ψ}] σέο ΤᾺΥ σονοηδηῖ Ὀεΐννοθη 
Με δηᾶ τῃεο6." Το ἔτοθάοπι οὗ (6 οονειιδηῖ 
οὗ μγοπιῖβε 15 Ἔχργεϑοθα ἴῃ (ἢϊ5 ἰδοῦ ρἤγδϑο. 
Ιι νᾶβ ἃ εἱς ἔτοῃηῃ ἃ ϑυρογίογ, γαῖμοῦ τῇδη ἃ 

αἴη δεϊννθεη Θα0.4]5; δηὰ 85 ἴΐ νγὰθ 8ς- 
οοτηρδηϊεὰ Υ ἴδε τίς οὗ ςἰγοιιπ)ςϊδίοη, ᾿ς νὰ 5 
ἐγρίοδὶ οὗ με ἐτεεάοπι οὗ πὶ ςονεπδωὶ πιδάς 

αῇογνναγάϑ ἴο ΟΠ γοι ἴδῃς ἴῃ ΟἾἸχϑῖ, δηὰ οραϊθά 
ἴο ἴπϑπὶ ἴπ ἴῃς βδογθὰ τιῖθ οἵ θαρίϊβῃι. 

4. 97 »ιαὴγν παιϊο} Οὗ ἃ πιὰ] διάθ 
οὗ πδῦϊ οῃΒ; 85 1) ΤΔ1 5Ίῃ. 

5. «“4ὀγαραρι) 1.2. “[λῖμεῦ Οὗ ἃ πλι]τ- 
τυ άἀ6." Ηρ ννὰβ ΟΥἹΡΊΠΑΙΙΥ “46- ταρι, "’ Οχαϊτοὰ 
ἔτ Ποῦ." Νονν [6 θεσοπιοβ “ῤ-παῤανη, "" ΔΙ ΠΟΥ 
οἵδ σιυπτυάθ:" γαδα», ἴῃ Αγδθῖς, θείην ἃ 
ναϑδῖ ΠΟΠΊΌΟΥ, ἃ στοαῖ πλιὰ ὰθ, ΑὈγδῆδπὶ 
45 ΠΠΙΟΓΑΪῪ ἴΠς δηςεβίου οὐ ἴθ ἴννοῖνο {065 
οὔ [ϑγδεὶ, οἵ ἴῃ6 ᾿ϑῃσηδοι ες, οὗ τῃ6 ἀδθοθηά- 
ἃηῖ5 οὐ Κοἴυγδῃ δηὰ οὗ ἴπε Ἑάἀοχηϊοβ.- Ὀυῖ 
Βρί ΓΙ ΓΔ ΠΥ 6 5 ἴῃς ἔδίΠου οἱ 41} τμ6 ἐδ! ῦι), 
ννῃο ὈῪ ἐπι ἴῃ ΟΠ βὶ τὸ “" ΑὈΥδμδπιΐβ βθοί, 
ἃ ΠΕΙΓ5 ἀσσοτγάϊηρ ἴο [86 ργογηΐϑθ " (Ὁ Δ]. {Π- 
29). [ἴ Πᾶς ὈΕΘΠ ΥΟΥΥ͂ ΣΈΠΟΓΑΙΥ Ὀοϊονεὰ {πὲ 
186 ἰεϊίογ ΠΗ Πετὸ ἱπίγοάδυσρα ἱπῖο [Π6 πᾶπιθβ 
Ὀοΐῃ οὗ ΑὈγΑΠαπὶ ἀπά ϑαγδὴ ἰβ οπθ οὗ ἴπὸ ἵἴνο 
ΓΑ ϊςΔ] Ἰεϊζεγβ οὗ ἴπε πάππε [ΕΗΟΝ ΑΗ (85 {πε 
ΟἴΠΟΓ γϑάϊοδὶ 35. ννᾶ5 ἱηϊγοάυςοα πο [ῃ6 Ὡδηιο 
1] ϑῆι4), ννΒΟΥΕΟΥ ἴῃ6 ΟνΠοΓ οὗ 1ῃΠ6 πᾶτὴθ ἰ8 
ἀΟΙΌΪΥ σοπεοθοσγαῖϊοα δηὰ Ὀουηᾷ ἴῃ σονεπδηΐ ἴο 
[86 ΠΟἈῸ (5εε εἰ ἸΈχβοι, ἴῃ Ἰος.). ὙὍΠδ ου5- 
ἴοπι οὗ σίνιηρ ἴῃ6 Ὡδπηθ δὲ ἴδε {{π|6ὸ οὗ οεἷτ- 
συπηςϑίοη ([ὰΚ6 1. 59) ῥγοῦδὈΪ οτ σι παϊοὰ 
ἔτοπὶ {86 σμδηρθ οὗ ΑὈγδῃδπιῖβ παπὶς δανΐῃς 
Ὀδθη τηδάθ ννυὸη {πδΐ τῖϊο ννὰβ ἢσχϑι ἰποιτυϊοα. 

10. ΤΡ ἡ γῶν εουέηαη! 1,ε. τὰς 5ίξη, 
ἴοκθη ἃπά δοῃά οὗ 1ῃ6 σονεηδηῖ. 

12. εἰσῥὶ ἀαγ. οἰ ὅϑόνεη ἄλγϑ, 4 βδςγοὰ 
ΠῸΠΊΌΘΙ, ὑνΕΓῸ ἴο ρ855 ΟΥ̓ΘΥ τῇῆ6 σἢ Πα Ὀεΐοτο μ6 
νγ»Ὰ5 50 σοῃοθογαῖοα τὸ Οοάϊβ βουνίςο. ὙΒΟΓΟ 
νν 45 ἃ 5:51: βολησ6 ἴῃ [6 ΠΕΠΊΌΘΥ 7, ἀπά {Π6 3 
ΜᾺ5 ἃ ΓΟΆΘΟῚ ἔογ ἴπε ἄθίαγ παῖ τῃ6 σὨΠὰ 
τ ΚΗμϊ στονν ϑδἴγοης Ἐπουρὴ ἴο θεᾶγ ἔῃ6 οραζ- 
Αἴϊοη. ᾿ 
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112 Ηε τῇδε 15 Ὀογῃ ἴπ ΤΥ ἤοιβ6, 
᾿αηὰ Πα τῃδῖ ῖ5 δουρητ νἢ τὴν πιοπεγ, 
λαβὲ πεεάβ θ6 ΟἸΓΟιΠΊςΙ56 4 : Δπά ΠΥ 
ςονοηδηῖ 5Π4]1 θῈ ἴῃ γουγ βεβὴ ἴου δὴ 
αν εὐ]δβῦηρ σον εηδηΐζ. 

14 Απά τῆς υποϊἰγουπιοίϑε πΊδη 
σὰ ἤθε βδϑῇ οὐ ἢϊ5 γε ΚΠ 18 ποῖ 
αἰγουπιςοίβεά, τῆδῖ βοὺ] 5}4]] ὃς ουζ οὔ 
ἔγομλ ἢϊ5 ρεορίε ; ἢ μαῖῇ Ὀγοκθη ΠΙΥ 
ςονδηδηῖ. 

Ις  Απά (ὐοά α]ά πο ΑὈγαμᾶπη, 
ΑΚ ἔογ ϑαγδὶ τῊΥ υνδῳ του 501 ποῖ 
(4}1} δῦ πᾶπιῈ δαγαὶ, Ὀυῖ ϑαγδὴ «σα 
ΠΘΙ Ὡδηλ6 δέ. 

ἙΘΟΕΝΈΕΘΙ15. ΧΝΊῚΙ. [ν. 13--τ8, 

16 Απά  ν»}}] Ὁ]ε855 Ποῖ. δηά ρῖνα 
τῆςε ἃ 801) 50 οἴ μεῦ: γϑᾶ, 1 νν}}} δ]688 
ἢεγ, ἀπά ᾽83ῆς 5}4]} θῈ ὦ γπιοΐῤεν' οὐ ἢΔ-- " Ἠεδ. 
τίοῃβ; Κίηρβ οὗ ρεορὶε 83}4}} δὲ οἱ ἀδικω 

παέέραξ, ΠΟΥ. 
17 ΤΏεη Αδγαμδηὶ [6] ὑροη ἢἰβ 

λεβ, ἂδπὰ ἰδυρῃεά, ἀπά 4:4 ἰπ ἢ 8 
ἤθαγῖ, 5141}  εὐμἰά ὃς θογὰ πηῖο ΠΙπὶ 
τηαῖ 15 ἅἃπ Ὠιυπαγοα γϑᾶγβ οἷά δηά 
58.211 ϑαγδῆ, τπδῖ 18 ΠΙΠΘΙΥ γολγβ οἱ, 
δεαγἢ 

18 Απὰ Αδγδῆδπὶ 84:14 υπῖο (οά, 
Ο τῆλῖ βῃπιδθὶ ταῖρῃς ᾿ἵνε Ὀείογε 
ἴἢ66! 

18. ἄρ ἐδαὶ ἡς δὸογη ἐπ ἐδ δοιμε, ΑΝ 
4“ Μοβοβ [5 πουμασο ξίνοῃ ΔΠΥ σοπΊπιδηά, 
ΠΟΙ Θύθῇ 50 πιυςὴ ἃ5 Δη ὀχῃογίδίίζοῃ, ποι ]ςβῖ- 
ἱπρ ἴῃς ἀυίγ οὗ εἰγουπιοϊδίοη ὩΡΟῚ ΔΠΥ͂ ΡΕγϑοῃ 
Ὡοΐῖ ἃ ἀεβοθηάδηϊζ, οὐ ἃ αν οὔ ΑὈγδμδπι, οὐ 
οὗ δὶ ἀοϑοθηάδηΐβ, ᾿π|655 ἢ νϑῃθαὰ ἴο ρᾶγ- 
ἴακθ οὗ ἴδ ραϑϑονοῦ . . . . ἴῃ ποῃθ οὗ ἴδε ἢἰ5- 
ἴογιοδὶ Ὀοοκϑ οὗ 16 Ο]Ἱὰ Τοβίδηηεηὶ ἀο ννὲ 
ἤηά [Π6 5πιδ ]οϑὶ ἔγασς οὐ οἰγουπλςοίϑιοη 85 ἢ6- 
ΠΕΞϑαΓΥ ἴο {Π6 φαϊναϊίοη οὗ ζογείρηεγθ, νῆο 80- 
Κηον]εάκχε ἴδ ἴγυς Οοά, οὐ γϑαυϊϑιῖθ ὄνθη ἴο 
[Π6 σοπξεββίοη οὗ {δεὶγ ἢ : πο ποῖ 50 πιυς ἢ 
5 ἰη ἴῃς ἀοίδιεὰ οἴου οὗ Ναδπηδη (2 Κ. υ.); 
πη Γῇ ἰηἀοοα δου ΎῪ οἰγουπιδίδηςς ἱπά!οαίοβ 
(Πδὲ {86 σἰγουσηςδίοη οὗ ἴῃδὶ 1 5ι οι 5 ρογ- 
ΒΟΠΑΡΕ σὰῃ ΠαΥασ ὃ6 5ιιρροκεὰ" (ΜΊΟΒΔΕΙΙ5, 
οἰρνν5 οὗ Μοβεβ, ΒΚκ. ιν. Ατί. 184). ὙΒΕεΙς 
'ἰς. ἃ πιαγκοὰ ἀϊϑεποϊίοη ἱπ 115 Ὀεΐνγοθπη οἰσ- 
συπηςσϊδίοη δηὰ δαρίίϑη)θ. [υἀλίθπιμι ννᾶ5 ἰῃ- 
τεπαδὰ ἴο δ6 ἴῃ τοὶ ρίοη οὗ ἃ ρϑει δγ ἰϑοϊαϊθὰ 
ῬΟΟΡΙΘ. [{8 γιίθ5 [πογείοσγο νγεσὸ ἔου ἴΠδπὶ δίοῃε. 
ΟΠ ΞΔ ΠΥ 15 ἔογ ἴῃς ἡ Πο]Ὲ Πυπίδη τᾶσο; ἴῃ6 
μυγοΒ 5 ἴο Ὀε σδῖποὶ]ις; Ὀαρίίσιῃ ἴο Ὀε δά- 
τι ἰϑϊοσοα ἴο 81} {παῖ νν}}} Ὀεϊονο. 

14. ἐῥαὶ “«οἱμἱ «ῥαϊ δὲ εἰ οὗ οι δὲ 
}εορ 7] ὙΤῊΘ γ᾽ ηϊςδὶ νυγ  Υ5. ὙΟΓῪ ΡΟΠΟΓΑΙΙΥ 
υπαογϑίαπα τπδΐ ἴΠ6 οχοίβίοη δῃπου]ά δὲ ὈΥ̓ 
Ἰινίης ᾿πάρτηθηῖ, Ογίβτδη ἱπίογργεῖοιβ πᾶν 
ΣΠΟΒΓΪΥ τιπἀογβιοοά ἴῃς ᾿ηβὶοϊίοη οὗ ἀδθαῖῃ ΚΥ͂ 
ἴῃς Παπά οὗ [Π6 τηδρ]ϑίγαϊε: βοῖὴς ((Ἰεγίς. δηὰ 
Μ|ςοΒδ6Ι. ἴῃ ἰος.) εἰ ΠΟΥ ΘΧ]Θ. ΟΥ ὀχοοιηπηηῖ- 
οδῖίοη. Ὅε ἰδοῦ ορἱπίοη νυᾶβ δήϊογνναγάςξ 
τεϊγαοῖοά ὈΥ Μ|ςμδο 5, πὰ ἰΐ 5 ργξεῖγ σογίδίη 
(παῖ ἀφδίῃ ἰπ ϑοπια ἔοστη ἰ5 ἰηϊεηἀθά (5εε Οὐβοη. 
“ἼΠ65.᾽ Ρ. 718). 

16. τῤῴόομ ῥα! ποὲ εαΠὶ δὲὸγ παριὸ ϑαγαὶ, 
ὁμί δαγαϑ ε,αἰ! δεν πᾶσι δὲ] ὙΠΟ ᾿5 θυΐ 
᾿πΠῚ ἀουδὲ ταὶ ϑαγδὴ 5 βρη θα “' ΡΥ Πσδ55," ἴῃ 
ΔΙ]υϑίοη ρΥΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἴΠ6 ῥγΙΠΟΘΙΥ τὰςο συ ῃ] ἢ 
ννᾶ5 ἴο ϑρυηρ ἔγοπιὶ μεσ, [μου ρ ἢ [Κοπίιβ, ἔο]- 
Ἰοννοὰ Ὀγ Ἀσβθητλ Ποῦ, ἀγριιδ5 ἰη ἕλυουσ οὗ ἃ 
τρθδηϊηρ ἴο 6 ἀεπινοα ἤτοι ἴπθ Αταῦὶς τοοῖ 
δαγαῖ, 5:5 Ὁ ης, ὁ’ ἴο πᾶνο ἃ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5 ρσῸ- 
Βοηγ." Α5 ἴο ἴδ6 οτξίπαὶ πᾶπὶς δαγαὶ, ἴῃς 
ΟΙάοσ ἱπίεγργείουβ ϑΟΏΘσγα Υ υπάετείοοά ἰξ ἴο 

ΞΙΚΉΙΕΥ “ΤΥ ᾿ΓΏσαβ5:" [6 σἸδΔηρΘ ἴο ΘΑΓΔΝ 
᾿Ἰηαἀϊοδίηρ ἴδ 506 ννᾶβ 0 ἰοῦρου ἴΠ6 ὈΥΙΠΟΘ85 
οἵᾳ οἰηρὶο γάσθ, Ὀυϊ γαῖμοσ παῖ 411 [η6 ἔδη}} 165 
οὗ ἴῃ6 βαυττἢ 5ῃουϊὰ μᾶνὸ δη ἱπίογοβὶ ἰη ποὺ {[6- 
τοῦιθ, “Οιι. ΗΘὈτ.᾽ Ρ. ς22}; ΠΊΔΗΥ͂ (Πἰπκ τε 
ϑᾶγαὶ ΠπΊ68Π5 5ἰ ΠΊΡΙΥ ὁὩΟΌΪς, τουδὶ," νυ Ἀ1Π5ῖ 84- 
ΓΑ πιοῖὸ ἀεβηπιῖο]Υ πηθδη5 "" ΡΓΠΟΘΘ5:᾽ ΒΙςἢ, 
Βοννενθὺ, 966 πὶ85 πε ΠΟΓ οἰ ὙτΔΟΙ ΟΡ ΙΓ ΔΙ ΠΟΥ 
ΘΧΟΡΘΓΟΔΙΪΥ ρῥγοῦθδῦϊθ. Ἐννδὶὰ οχρίδὶπς ϑαγαὶ 
ἃ5 πιοδηϊῃ ““σοηῃίεπίοι," ΠῸπὶ ἴπε6 νεγὺ 
ϑαγϑῆ, ΠῚ, Ὡς ἢ (Οεη. χχχί!. 29; Ηο5. χΙ- 
4) οὐσυγβ ἴῃ [6 956η86 οὗ ""ἴο βξῃϊ, ἴο ςοῃ- 
τοηα," ΤΠ πιραπίηρ 5 ρργτονθὰ ὈγῚ ΟὔἽϑο- 
ηἶι15 (' Τμο5.᾽ Ρ. 1128), θυϊ [Π6 τῆογε υἰϑ02] 
ἀεγινδίίοη 15 ργου Δ ὈΪΥ ἴπῸ ἴσια. 

16. “δε «δα δὲ α πιο δεν 9 πα!ο] Ἡδεδ. 
ἐἐ 5ἢ6 58}8}} Ὀδοοπλδ ἡδϊοη.᾽" 

17. ᾿αμρδε4] ΟὨΚεὶ. τεηοτθ ““τεϊοϊςοα, ἢ 
Ῥϑβοιιάο- [οἡ. ““τχλάγνο θά." ὙὍΠὸ [οὐ] 5ἢ σοπὶ- 
τηρηίδίογϑβ, δηὰ τλδηΥ οὗ ἴπΠ6 ΟΠ βιίδη ἔδίβογα, 
υπηἀοτβϊοοά {815 ἰδ ῖογ ἴο Ὀ6 πὸ ἰδυ ρον οὗ 
ἸΟΥ ποῖ οὗ ὑπρεϊοῦ (Αὐξ- "δ Οἷν.᾽ χνι. 26). 
50. 450 ΠΊΔΗΥ͂ πιράθ 5, δ. Οδίνιη, “Ὁ Υ 
Θχυϊῖπρ νΠ ρ᾽δάμοθθ, ραγΕΥ σαγτοεὰ Ὀθεγοηά 
ἈΠ πη5 6} ἢ ννοηάογ, ἢ6 Ὀυγϑὶ ἰηῖο ἰδ ρῆῖοσ," 
[τ [5 1[ουρδξ 4͵]5ὸ ἴμαῖ ον Β]εβϑο [,ογὰ τᾶ 
ἧδνο δ᾽ υἀσὰ ἴο [15 ον οὗἨ ΑὈγαδδτῃ ( [Οἢ, ΥἹ}}. 
46), “ΟὙΥυὐουν Δ πε ΑὈγαμαπὶ τε]οϊσθά ἴο 966 
ΜΥγ ἀλγ. “πα Ὧδε ϑανν ἴἴ δηὰ νγδ5 βἰ δὰ." ἕογ ἰΐ 
νν85 δῖ ἴπὸ πηοβὶ ἀϊδιϊηςὶ ργουλῖϑο οὗ ἃ ϑοη, ννῇῆο 
νν5 ἴο Ὀ6 ἴῃς ἀϊτοςῖ δηςοβῖον οὗ ἴῃς Μοββίδῃ, 
(Παῖ ἴῃς Δι  ΟΥ ἰβ τεσογάθα (ςορ. 4ἰ9ϑὸ [ὴ6 
ὑνογάς οἵ [ῃς Β]εβϑοὰ Νιγρίπ, ΠὰΚῸ 1.47). Οη 
(Πς οἴου μαπὰ ἴὰ πιυδὲ Ὀ6 δάηγτιοά, τπαῖ Α- 
Ὀγαμδηλ 5 ννογὰβ. ἱπιτλθαϊδίοῖυ ἔο!οννηρ 86 
Ἰδυ ρ μῖου, 86θπὶ αἱ ἢγσδὶ ϑρῃϊ 45 ἱπλρ γἹηρ; ϑοῖῆθ 
ἘΠΕ] Ιοΐ, οὐ δῖ ᾿Ἰθασῖὶ να ποϑβ οὗ 1}, που ἢ 
ΠΟΥ ΠΛΔῪ ὃς ἰηϊεγρτεῖθα 45 ἴμ6 ἰδησυᾶσε οὗ 
ὙΟΠάεσ σαῖπεν ἴμδη οὗ ἱποσθά γ. 

18. Ο ἐραὶ Πϑνπαοὶ νεῖ δι δυο δείογε ἐδ 
ΎΠοθΘ ψνογάὰς πᾶ δε ἱπιογργείθα ἴῃ ἴνο 
γΑγ5, δοσοσαϊηρ 85 ννὲ υὑπάσογϑιδηα ἴΠ6 ἰδ ρἢ- 
ἴογ οὗ ΑΌγδμαιῃ. ὙΏΟΥ ΠΛΑΥ πιδδῇ, “1 ἀδλγα 
ποῖ Πορὲ Γ 90 ργεδῖ ἃ Ὀύοη ἃ5 ἃ 50η ἴο ἢθ 
Ὀογῃ Βεγεδῆῖου ἴο τιγϑε] δηὰ δϑάγαὰ ἴῃ οὖν οὐὰ 



γ, 19--2}.} ΟΘΟΕΝΈΕΘΙ15. ΧΝΊΙΙ. 121 
Γώαρ τὸ 10 Απὰ (ὐοά 544,7 βδγδῃ τὴγ νε 
ἃ: 4}2}} δεᾶγ ἢδα ἃ 5δοῃ ἱπάεεά . δῃηὰά τῆου 

ἢ!]5 80η, δηά 411 (ῃαλξ ννεγὲ θογη ἴῃ ἢ 18 
ἤουδα, δηὰ 4}1 τἢδι ννεγε δουρὶ νυ τῇ 

8ῃλἰτ 04}} ἢἰ5 Παπηα ἰβϑδαᾶς: ἀδπὰ 1 ψ]]} 
ἐβ( Δ] 8 πὴ σονεηδης νι} Πίηι [ῸΓ 
Δη ἐνοτ ϑτηρ σονϑηδηῖ, σηπα νυ ἢ ἢ 5 
5664 ΔΙῸΓ ἢ]Π1. 

20 Αηά ἃς ίογ 5 πγδοὶ. 1 ἤανε μεαγά 
ἴἢοε: Βεμοὶά, 1 ἤανε δ᾽εβθοά Ὠ πὶ, 
Δ νν}}} πιακε ἢἶπὶ ἐγαϊτία!, πὰ ψν}}} 

εὐαρ. :ς. ΠῸΪΙΡῚΥ ᾿ΐπὶ Ἐχοεθα!ηρ]γ ; ἔιννεῖνα 
ῬΠηςε5 804} ἢς Ὀερεῖ, δαπά 1 νἹ}} 
πᾶκε ἢἰπῚ ἃ γστεδῖ πδίϊοῃ. 

21 Βυῖ πγ σονεηδης ψ1]}} 1 δβι δ 15} 
πιῖ} ἰβαας, ν ἢ] ο ἢ ϑαγδῇ 5}4}} θεαγ υπῖο 
δες δἵ τῃ]5 βεῖ τἰπχε ἴῃ τῇς πεχῖ γὙϑᾶγ. 

22 ἀπά ἢε ἰεΐς οὔ ταἰκίηρ νυν τῇ Ὠἰπι, 
4π4 (σοά ψεπὶ ἃρ ἔτοπι ΑὈτγαῆαπι. 

21 ἴ Απά ΑὈγαῆδηι ἴοοκ [5ῃπ|Δ6] 

Ὦ]18 ΠΟΠΘΥ, ΕΝΕΓΥ πιλ]8 Δπηοηρ' ἴῃ 6 πιδη 
οὔ Αὐγαῆδηιγβ ἤοιιδε ; δηὰ οἰγοιπης 564 
τῆς βεβ5ῃ οὗ τῃεῖγ ἐογεβκίη ἴῃ τῆς 561 
84Π|6 ἀΔγ, 48 (ὐοά δά 544 υῖο ἢ ΐ πη. 

24 Απὰ Αὔὐτγαβδπὶ τῦάς ΠΙΠΕΙΥ γὙεᾶΓβ 
οἷά δηά πίπθ, ννῆθη ἣδ νγαβ οἰγοιπ- 
οἰβεὰ τη τῆς εβἢ οὗ ἢϊ5 [Ὀγεβκίῃ. 

ἃς Απά ἰ5ῃπ186ε] ἢ 5 βϑοῃ τὐᾶς 1ἢ τα 
ἴεθῃ υϑδγβ οἷά, νγῆεη ἢθ νγὰβ οἰγοιπη- 
οἰβεά τη τῆς ἤεβϑῃ οἵ ἢΪ8 ἐογεβκίη. 

26 ἴῃ τῇε 56] !54π|ὲ ἀδύ ννὰβ Αὐτγα- 
ἤδη οἰγουτης 564, Δη 4 ̓ Ξ π186] ἢϊβ 8βοῃ. 

27 Δπά ἃ}} τῆε τδη οἵ 58. ἤοιιβ6, 
Ὀογη ἴπ ἴῃε Ποιιβ8, ἀπά θουρῇς νντῃ 
ΤΊΟΠΕΥ οὗἉ [ες β[ΓΔΠροΓ, ννεγα οἰ γοιιΠ- 
οἶδε νυ ἢ Ὠΐπι. 

ἄρα, δπϊ Ο (μδὲ [5 πιᾶ6ῖ] ΠΥ 6 [6 δεῖν οὗ 
ΤῊΥ ῥτοπηϑεϑ! ἢ ΟΥ {ΠΕῪ ΠΙΔΥ ἱπΊΡΙΥ ΟΠΙΥ͂ ἃ 
ἔοι, ἴὰλι πονν, ἤδη δποῖπευ ΠΕΙ͂Σ ἰ5. δεϑυγοὰ 
ἴο Αθγαβάπι, ᾿ϑῃπδοὶ 5μου]ά Ὀ6 σχοϊ υὰρϑὰ ἔγομπι 
ἃ}} ἔπξιγο ἱμμοιῖδηςθ. 

19. ἐραρὶ ἦ,ς, “" Ὦς ΙΔ ἢ 5," 16 τινά ροῖ- 
δ0ῃ 5: ΠφΊ Αγ οἵ {πΠ6 ργεϑοηῖ ἴθῆϑο : 5 πα ἶ ἔοστη5 
ἅτε Δοοῦ, [4ἱγ, [4Ὀϊπ, ὅζς, 

ΝΟΤῈ Α οὐ (ἨΑΡ. ΧΥΠ. ν. 1ο. 
(2) Οπρίη οὗ οἰγουπ)εϊϑίοη, νυ οί ΠοΓ Ργθ- Α Ὀσαῃδπιὶς οὐ ποῖ. (1) Ἀράθοπβ ἔος [π6 τιῖο. 

(α) Ἐργρίϊδηϑβ ϑδ!α ἴο ἢανθ ἤσξϊ ιιϑρὰ 1ξ. 

20. α΄ Μὸν Πῤνιαεὶ, 1 δαυς δεαγά ἐδεε) 
ἼΤΏΕΤΙΕ ἰ5 8η Δ]]Πἰϑίοη ἴο {Π6 οἰρτιβολησα οὗ 186 
ΠΑΠΊΘ ἰΞῃχηδοὶ, νἱ2. “" Οοά Ποαγοῖῃ." 

25. Πῤνιαεὶ δὲς το «υαϑ ἐῤίγίρεη γοαγε οἷ] 
ΤῈ Αγαῦθ ἤδνθ 'π σοπβεαιθηςα δἰνναγβ οἰσα 
ΟυπΊς 564 {ΠΟΙ͂Γ ϑ0η5 αἱ ἴῃε ἂρὲ οὗ 12. [᾿βορῆιϊιβ 
τλοητΊοη5 (ἢϊ5 (' Απί. 1. χ2}), δηά ἰδ ἰβ. ννε]] 
Κηονγῃ [παῖ ἴἢ6 ουδίοπι 51:1} ργενδὶὶβ ἀπιοηῦ 
[μῃ6 Μαμοχηείδη πδίϊοηϑβ. 

ΟἸΚΟΜΟΙΒΙΟΝ. 

(β) Απβννεῦ τοπι ἰδίθηθβο δὰ ὈΠΟΟΓ ΔΙ ΠΑ 
οὔ με τεβτπιοηγ. (γ) Βαίδηςε οὗἉ ἀγειιπιεηῖβ, 

ΤῊΕ τεᾶθοπϑ [ὉΓ ἴπ]5 τα ΠΊΔΥ πᾶνε δδεη 
ΤΔΠΟΙΒ, 15, ἴο Κοαρ ἴδε ἀεβοεπάδηϊβ οὗ ΑὈγα- 
μαπὶ ἀδβείπειϊ ἤῸπι ἴῃς ἰάοϊδίγουβ πδίίοῃβ 
τουηά δδοιῖ ποτὶ, τΠ6 ΟΥΠΟΓ ἱηῃδὈ ! Δηῖ5 οὗ 
Ῥαεβέίπα ποῖ θείη εἰγουπιςοίθοά, 2Πά]γ, ἴο 
Ἰράποδίο [Π6 ρου δηα βονογγ οἵ ἴῃς [ἂνν οὗ 
Οοά, ὠπιρὶγ ςοηϑίἀετοά 45 [μὰνν, ἰπ σοηϊγαϑί ἴο 
πος 186 ογάϊπαπος ταὶ βιιςροάοά το ἴξ ἰη 
ἴῃς ( ιγιϑείλη ἀϊθρεποδίίοη ἰῃάϊςαϊοά τῃ6 πη] - 
Ὦρὸς Δηά πιότογ οὗ ἴπὸ πενν σονθηδηῖ, 2. ΪΥ, 
ἴο ἀση!γ τπλίὶ {πῸ Ὀοάγ 5ῃοι]ά Ὀ6 ἀενοίεά ἃ5 
ἡ Βγῖπρ' Ξαςτίῆοο τὸ Οοά, ““ΟΟΥ̓ δοαγίς δηά δ]} 
ΟἿΓ ΠΙΘΏθετ5 δοίης που πο [ΤΌπΠιὶ 41] σΆστιΔ] ἀπά 
ὙΌΓΚΙΥ ἰυςῖς,᾽" δΔηά 50 ἴο ΓΥ̓ΡΙῪ πιοταὶ ρυ ΓΙ Υ. 
(ὡς Πευῖ, χ. τό: [6ζγ- ἷν. 4: Αςβ υἱῖ, ς 1). 
Δη ππρογίδπί 4ιοϑίίοη ἃγῖϑ65 ἃ5 ἴο [ῃ6 Οὔ" 

ἔπι οἵ οἰγουπιοίςίοπ, ν᾽ 5 ἴὶ ἄσξῖ πιδάθ ἱγποννῃ 
δηά οοπιπιδπάοα ἴο ΑὈγαμαπι, Πανῖηρ πον ΠΕΓῸ 
ἴκεῃ ἰκο Βοΐοτο Σ ΟὐἊ, ννᾶϑ ἴἴ 4 οιιδΐοιῃ 
τμὰ ὑδτγεααι ἃπὰ πον βδποιίβε ΌγῪ Οοά ἴο 
ἃ ὐγβοῦ εηὰ ἀπὰ ρυγροτγῖ ὁ Α ϑἰπιαγ ἡμεβιοη 
ὅζοβς Θοποστη πε 5δοσ σα. ὧδ᾽ 85 ἴἴ ρτεβο θεά 
ὑγ τενεϊβοη οἵ ἀϊςιδῖθα ΕΥ̓͂ παΐυγαὶ ῥεῖν ἀπά 
κῃ «ληςποηοά ἔγοπι ἀρονε Σ Α,5 1π86 ταϊίηθονν 
πρὶ Νδὶγ ἀά οὶ ἄτβὶ ἄρρεᾶσ δϊεγ [με οοά, 

υῖ ν᾿Ὧ5 ἴΠπδη τηδάθ [π6. τοκοη οὗ ἴῃς Νοδοῆὶς 
οονεοηδηῖ; 85 ἴη6 5ἴδ15 οὗ ἤοᾶνθῃ ψγοσῸ τηδαθ 
16 5'ρη οἵ [Π6 φαυ!οῦ σονοπδηΐ ν ἢ ΑγΑΠδτη 
(ςἢ. χν. ς); ΤΔῪ ἴἴ πᾶνθ δε δ͵5ο, [ῃδὲ οἷγ- 
ουπηοϊϑίοη ΑἸγεδ αν ργοναὶ]θὰ ἀπλοηρ 50ΠῚ6 Π8- 
[ἴοπβ, δπὰ ννὰβ πονν αἰν ΟἿ δυϊμογζοὰ δηὰ 
τλδάο βδοσγοὰ δηὰ δυϊπογίδινο ὙΠοσα ννοι]ά 
Ὅδ ποίῃϊηρς ΠΟΟΟΒΘΑΓΪΥ ϑἰδγ  ν ἴῃ [Π6 ἰαζίοῦ 
δἰτοστιδῖῖνθ, ἤθη νγὸ σοηθη θοῦ (παῖ ἴΠ6 οογ- 
τοβροπάϊηρ γἰῖε οὗ Ὀδρ5πι ἰη (86 ΟὨγκιίδη ἀ15- 
Ρεηβδίίοῃ 15 θυϊ ομς δάδρίδιϊοη ὈΥ ϑιιργεπιο 8ι1- 
ΠΟΥ οὗ παΐυγαὶ οὐ Ἰεζαὶ ννδϑῃϊηρϑ ἴο ἃ (ἢ γῖ9.» 
[λη ρυγροβο δηά ἃ τποβῖ ϑρϊσιῖυδ) 5 πὶ βοδηςθ. 

[115 σεγίδιπ [δὲ ἴἢ6 ΕΥρτδη5 υ5εὰ εἰγ- 
συμπηςϊϑοη (Ηδετγοά. 11. 26, 27, 1ο4; Ὀιοά, 
5:6}, 1. 26, ςς: ϑίγαῦο, ΧΝΊΙ. ἢ. 24: ΡΠ], 
[υἀ. “)6 ΟἸγουμπλς!5.᾽ 11. Ὁ. 210 ; [᾿βερῇ. "πε, 
ΝΠ. το; " (οηῖ. Αρίοη.᾽ 1. 22; 11.12). ἽΠ6 
Θασ οσὶ υτ του ννῆο τηθητίοηβ 1Π|5 15 ΗἩςγοάος 
ἴυ5, Ηδ 58Άγ5, ἱπάθϑά, ἴπαὶ ἴπε Ἐξγρίίδηϑβ πὰ 
ΕτΠϊορίαπβ μδὰ [ἴ ἔγοπη ἴῃε πηοβὲ γεπλοῖθ 8Π11- 
4υϊῖγ, 50 ἴδε ΠῈ σᾶπηοῖ 16}} υνηῖς ἢ δά τ 
ῃτϑῖ ; δ πιοπίίοπϑ ἴῃς (ΟἹ 4 Π5 45 450 υϑιηρ; 
ἴξ (σῆεπος Ὠοάοτιβ ἰηξεγτεά παῖ ΠΕῪ νεσγα 
8Δῃ Ἐφγρίιίαιν σοϊοηγ), ἀπά 5475 ἔβαῖ ἴῃς Ῥμα-: 
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ηἰοίδηβ ἀπά ϑγγίδης ἴῃ Ῥαϊθϑδίης δάση τα 
ἴον ““Ἰεαστιθα [15 ρσγάςῖίίος ἔἕτοσλ ἴπ6 ἔβγρ- 
τ11Π5" (Ηετγοά, 11. το4). ὙΠΪ5 15 δυο ΠΕ} ἃ 
ΥΟΓῪ ἰοοϑα οἰδίεπιθηῖ. ὙΤΒῈ ῬῃΟηΙ Δ π5 ὑσο- 
ὈδΔΟΪΥ ἀϊὰ ποῖ ι,ι86 ἰξ, ἀηὰ [ῃ6 [οννβ, ννοῃ Ηδ- 
τοάοζιυι ποτα ς8115 “" [6 δγγίδηβ ἰῃ Ῥαδβίιης, ἢ 
δάἀπρειοὰ τ[μδὶ ἴΠογ Ὠδὰ οηςε ἀννεῖῖ ἰη Εργρῖ, 
Ὀυΐϊ πόνο δάπριϊοα {μαῖ ΠΟΥ ἀδγινοά οἰγοὺπι- 
εἰβίοη του ἴπεπσθ, 6 5ϊδιετηοηῖβ οὗ Ὠ]ο- 

᾿ἄογιιϑ δηὰ δίγαρδο, νυῆϊοῃ ἂγὸ ΠΊΟΙΘ ΟΥ̓Ἶ655 
δἰ πλᾶγ ἴο (ἢοθ6 οἵ Ηογοάοζι5, γογὸ ἢὼ ἀοιιδῖ 
Ραγογ ἀογνοά ἔσοπὶ ἢϊπι, πὰ ραγον ΓΟ]]οννοά 
1η6 σοηογαὶ Ὀ6] οὕ ἀπηοηρ ἴπ6 Οτοαῖίκς, τῃδὶ ἴῃ 6 
ὁ. [ὁννθ ὑγ6ΓΘ ΟΥ̓ ΊΠΔΙΪΥ ΕΡγρίδηθ᾿" (δίσγαθο, 85 
αῦονο), [{|5 βίαϊεδα ὉῪ Οπρεπ (ὁ ἴῃ Ερίϑῖ. δά 
Ἀοπι,᾿ οὗ, 11. 12) ἴπδὶ τῃ6 Εργρίίδη ρῥυθϑίϑ, 
Θοοί ϑαγοῦβ, ργορῃείθ, δπά ἴβοβθε ἰθαγθὰ ἴῃ 
ΠΙΟΓΟΡΊΥΡἢΪο5 νεσὸ οἰγοιηςϊϑοά ; δηὰ [ῃ6 52Π16 
ἰ5 βα: ἃ ὈΥῪ Ηόογσάρο!!ο (1. 13, 14). [ἢ [658 
δησιοπῖ νυ το νυ γα ὑπορρογίεαὰ ΌὉΥ ΟΥΠΟΥ 
δΔυϊβογτίεβ, ἔμογο ννου]ὰ θὲ πὸ γτεαΐὶ αἰ σα Υ 
ἴῃ ςοποϊαάϊπρ τἴη4ἰ Ηογοάοϊυβ δὰ ἐουπά οἰγ- 
ουπηςοϊϑίοη ἃπιυηρ ἴῃ Εργρίδη φγάγεσ, δὰ 
Ὀοϊϊονοὰ τῃ6 [ἐνν8 ἴο Ὀς ἃ ΠΊΟΙΕ ΠΟΪΟΠΥ͂ ἔγομι 
Ἐξγρῖ, δηὰ δή ἼἽοποϊυάἀθα ἴμδὲ τῃ6 ουπίοτῃ 
οσἹρίπαϊοά ἴῃ Εργρῖ, ἀπὰ ἔγοπι [Πθπὶ νν5 ἰδαστιεά 
Ὀγ {Π6 ἰϑῃπηδο ε5 δηά οἴποΥ γάσθϑ. [{ 15, ἢονγ-:. 
ΘνΟΓ, δϑϑοσίθα ΌὈΥ ϑοπὶς τηοάθγῃ ΕρΥριοϊορίϑῖϑ, 
παῖ οἰγουπιοίϑοη πιδῖ πᾶν ρσγοναιϊθὰ ἔτοπὶ 
ἴῃ6 {ἰπ|6 οὗ {π6 ἔοι ἢ ἀγηδβῖγ, 1.6. ἔγομῃ αἱ 
Ιοαϑῖ 24οο Β.6., [μογεΐογο πλς ἢ Ὀοίοτο ἴῃ6 ἀδῖθ 
ΒΟΠΟΓΔΙΪΥ αϑορποὰ ἴο ΑὈγαμδμι, Β.Ο. χορό, ἀπά 
τῃαῖ ἴἴ ννὰϑ ποῖ σοηῆηρὰ ἴο [Π6 ῥγἹοϑῖϑ, 45 15, 
(ΠΟΥ 547, Ἰἰεαγτοά Το ἴΠ6 πιυπΊμηϊε5 δηὰ ἴῃ6 
βου ]ρίιγοβ, νἤοτα οἰγουπιοϑίοη 15 πηδθ ἃ 415- 
τἰπεῖνο τπαγῖκ Ὀδίνγθοη ἴῃς Ευρίδηβ δηὰ {ΠεῚΓ 
ΘΠΕΠΊϊο5 (566 δῖγ σδγαϊπεγ ὟΝ ΠκΚίηϑοῃ, ἴῃ δνν- 
᾿η5οη΄5 “ ΗἩεγοάοϊυ,᾽ ΡΡ. ς2,) 146, 147, ποῖ65). 
1 τῆϊς Ὀ6 οοτγτοςῖ, ννὸ πλυσῖ σοποϊιάρ, {παῖ ἴῃ 6 
Ἐξγρίδης ρῥγαςι δε αἰσουπιςϊδίοη ννῆση Αὐτᾶ- 
[ιὯπὶ γϑὶ ὈθολπιῈ δοηυδιπῖοα ἘΠ τΠθπλ, τμαῖ 
ΡτγοῦδὈΪΥ 5οιηθ οὐ ΑὈγαμδπι 5 οὐνὴ Ἐργυρίϊδη 
ἴο! ]ονν ῦβ ννοσὸ οἰγοιπηςῖϑοα, δηᾶ τὶ [6 Ὠ)]» 
Υἱπο σοπιπιαπά ννᾶ5 ποῖ ἱπιοπάρά ἴο ἴόδοῇ ἃ 
πονν σἱΐο, Ὀιιΐ ἴο σοπϑοογαῖθ δὴ οἱά οπθ ἰπῖο ἃ 
58 ΓΖ ΠΊΘΠἰΔ] ογάϊηδηςθ, δϑοιης ὄνὲπ {ΠῚηκ [ἢδῖ 
[ΠΥ 866 ἴῃ ἴἢ6 ΥΘΓῪ 5ἴγ)6 οὗ [ἢ15 δηὰ πε ἕο] ον - 
ἱπῷ νϑῦβϑοβ ἱπάϊςδίίοης [δὶ {Π6 τὶῖε ννᾶβ ποῖ 4]"- 
τοροῖῃοῦ πδνν ἀπὰ Ὀεΐοτε υπέζηοννη ; ἴον ἢδά ιἴ 
Ὀδοη πὸνν ἀηά ὑηκηοννη, πιοῦο δοσυγαῖθ ἀ]- 
γοσϊίοπβ νου] πᾶν Ὀθθη φίνθη οὗ [6 ψΑῪ ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἃ ρδῖη μι] ἀπά ἀδηρργουβπορογδίίοη 5που]ά 
ὈὍε ρεγίοσποα (Μ|ς 4 5, ἂννϑ οὗ Μοϑοβ, 
ΒΚ. τιν. (ἢ. 1. Ατῖ, 189). Τῆς Ἐφγρίίδηϑ, 
ΕΚὨϊορίαπβ, δηὰ ρογῆᾶρβ βϑοπὶθ οἴμου Αὐὔήοδη 
ΤΆς 63, ΔΥῸ διιρμοβξεά ἴο δανε δάορίθα ἰξ, ραγΥ 
ἔτοτη τεραγὰ ἴο οἰθδη)ηθθθ (ΗΠ ογοά, 11. 26), 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΝΊΤΙΙ. ν. 1ἵ, 2. 

Ὡς ἢ ἴῃς Ἐργριείδηςβ, δηά δῦονυς 411] [6 Ἐφγρ- 
Κἴδῃ ργίθϑῖβ, ἐβρθοία!ν αθεςϊεά, ραττ]Υ ἴο ριυαγὰ 
δϑφαϊηϑὶ ἀἰϑθαϑο ἱηοϊάθηξ ἴῃ ἴποϑο οί οἰϊπηδῖθς 
(ϑεε Ῥμη]υ. 45 ἀῦονθ, Ρ. 211: [οβερἢ. "Ὁ. Αρίοη.᾽ 
11. 13}, ΡΑΓΕΙΥ͂ ἔοσ ΟἴΠΟΙ τϑαϑοῆβ, νυ ἢ] ἢ ΤΑΥ͂ 
δᾶνς Ὀδθη γεδὶ ΟΥ̓ ἹΠΠΑΡΊΠΑΣΥ (5εε Μ|ςἢ ΔΕ 15, ἃ5 
ἃῦονε, Ατί, χ86). ὍΤῊΪ5 5ι:ἀὁ οὗ ἴμὸ φυοσϑιίου 
ἰ5 ΔΌΪΥῪ ἀείεηάοά Ὀγ ΜὶςοἢΔ6]15, " [μὰνν5 οὗ Δί οδοβ, 
8ἃ5 ἀῦονθ, δῃὰ Καϊϑςςῇ, ἴῃ ἰος.- 

ἰπ Δήϑννεσ ἴἴ 18 ΓᾺΪῪ 5αά, {π4ὶ τῆ6 Οτθοῖὶς 
Ἠιβϊοσίδῃβ ἃγὸ ἴοο ἰαΐθ δηά ἴοο ἰοοϑὲ ἴῃ πον 
δἰδιοιηθηῖβ ἴο σοπηπηδηα οὐγ σοηπέάρηςσε ; [ῃδὲ 
τῃ6 {065 σορηδῖο νι τΠ6 Εργρῦδπβ, βυςἢ 89 
τῃς Ηδιηῖθ ᾿πηδυϊϊδηΐβ οὗ Ῥαίδοίίηθ, ννοσὸ ἢὸ- 
[ΟΣ] ΟΙΞΙΥ πὑποϊγουπιςῖϑοά, [μδῖ (μ6 ΕΡγραδης, 
ΘΞρΡΘΟΙΔΙΥ {πῸ Εργρίίδη ῥγιοϑῖβ, ἀγὸ ποῖ υη- 
Π| ΚΟ ἴο πᾶνε δαοριῖθά ἴῃς γτἱῖθ δ ἴῃ6 ἐἰπὶ6 
ΥΏΘη [ΟϑΘρἢ νγᾶ5 ΠΘῚΓ σΟΥΘΓΠΟΥ ἀπά ἴῃ 5 ἢ 
διχῇ δι πιδίίοη ἀπιοηρ ἴποπι, ἀπά ἴπμδὶ ἴδ 
αυεπέοη σοησογηΐηρ ἴῃ γοϊατῖνο ἀδίοβ οὗ Α Ὀγα- 
Πᾶπὶ δηά ἴῃς ἀϊβεγεης Εργρεδη αἀὐπδϑῖϊοβ 15 
ἱηνοϊνοά ἴῃ ἴοο πιυς ἢ ΟὈΒΟΌΓΙΥ ἴὸ δὲ τηδάς ἃ 
Ετουηά ἔοσ βϑυςῖἢ δὴ ἀγρυπιοηΐ 45 ἴῃ ἀῦονθ ἴο 
Ὀ6 υΠῈ ἀροη ἴἴ. (δες Βρ. Ῥαΐποϊκ, ἴῃ Ιος.; 
Ηεάορρεον, “Ηἰσιὶ. Ῥαῖγ. 11. 24ο; Δ Ἔββεης 
δηά ΤΑγομογ, “δὰ Ηογοά. 11.237, 1ο4; Ογάνο5 
ἐΟη [Π6 Ῥοηϊδίουςῃ,᾽ Ρί. 11. μος ν.; ΟΝ ογὰς- 
ννογἢ, ἴῃ ἰος.) Αρδίη, ἴδε ἀγρυγμθπὶ ἀδ- 
τῖνθὰ ἔτοπὶ ἴη6 δηςϊθηὶ Ἐργριιᾶπ ἰδηβιαρο 
Ρτόνοβ ποΐϊδιηρ, ἴῃ6 ννογὰάβ. ἂγὸ ἰοϑῖ οσ ἀουδῖ- 
μ]. ὙΠῸ ἀυρυπιοπῖ ἔτοπὶ ἴῃ6 πιιτηπιῖθϑ ρον 5 
ΠοΟΙΝΙ Πρ, 8ἃ5 νγα πᾶν ὯΟ τηιΠΊΠΊ165 οὗ (6 8Π- 
οἰδηΐ ἜπΊΡΙγθ. ΤἼε βξιιγο5 ἰη [Π6 ΠΙΟΓΟΣΥΡΠΙΟ5 
ΔΙῸ ἰαῖον 511}. Ὑὴδ ΟἹῪ ἀγρυπιοηῖ οὗ ψοιχῆϊ 
ἦα τῃλὶῖ ἀεπνοα ἔγοπὶ ἴμο οἷά διεγοψίγρῆις, 
σοιημήοη ἴῃ ἴδ ργτγαπηβ, νυ Ὡ]Οἢ 58. ἐῤδομσδέ 
ἴο Γορτοϑοηΐ οἰγουπηςϑοη. [ἃ ΤΔΥ οὐ ἴδς 
ψνΏο]Ὲ Ὀ6 54] ἃ, τη ννὸ οδῃηοῖ σοποϊιάθ ἔστοτλ 
(06 Ἰοοϑε 5ἰαϊοπιθηῖβ οἵ Οὔκ νυ εῖβ σς 
σϑηζιγιοϑ ἰδῖου ΓΔη ΑὈτγδἤδπι, ΠΟΥ ὄνθη ὥοσα 
186 ενϊάθηςθ. οὐ πηοπιιπηθηῖβ ἀπά βου]ρίυγαβ 
ἃ5 γεῖ ρεγῆδρϑ Ὀιΐζ ΠῊρΟΓ ΟΕ τοδᾶ δηά υ- 
Πογΐδιη 45 ἴο ἴδεῖγ εοσραγαίυό ΔΗ σ]ΟυΪΥ, 
[Δι αεἰγουπιοϊϑίοη Ππδὰ Κπονῃ Ὀεΐοτε 
ἴϊ ννὰϑ ψίνθη ἴο ΑὈγδμδια; γοὶ [δὲ οἡ τὴ 
οἴμογ μδηά, ἴπετο νου Ὀ6 ποίϊμηρ ἱποοῦ- 
βἰϑδίθηξ ἢ [ΒΘ (εϑιϊ πο οὗ ἴῃς δΝίοξαις 
ἨΙΞΙΟΥΥ ἴῃ ἴῃς Ὀεϊϊοῖ, τὶ ἰἃ δὰ Ὀδθη ἴπ τ156 
διηοηξ ἴῃ Εργρίίδηβ δηὰ οἴμοσ Αἰπίοδη ἔγίθεβ, 
Ὀεΐογε ἰἃ νν85 εἰδναϊοά Ὀγ 4 Ὠῖνὶπο ογάϊπδηος 
Ἰῃῖο ἃ βασγεὰ τῖθ [Ὁ τοΠΡΟΥΔΑΓΤΥ Ριγροϑεβ, ἴο 
Ὀε 5βεσνθὰ ἴῃ ἴῃε Μοβαῖς ἀϊβροπβδίίου. ἃ νΟΥῪ 
ΔΌΪΘ ΘΕ ΠΊΓΊΔΣΎ ΟΥ̓ ἴπ6 ἀγρυϊηθηῖβ οἡ Ὀοϊὴ ἰἀ6 5, 
ποῖ, οὗ σουγϑθ, Θ Ὀγδσηρ ἴῇοϑο ἄγαν ἢ Τοπὶ 
16 πλοῖὸ τϑσθηΐ αἀἰϑοονθῦῖθβ 'η Βργρῖ, δ ξίνεῃ 
ΌγΥ ϑρόποον, "δε ἴερῷ. ΠΟ." Ὁ. 1. «-. ς. αὶ 4. 
δοε. Ποῖ, χ. τό δπὰ Νοῖο. 

ΟΗΑΡΤΈΕΚΒ ΧΥΠΙ. 
1 Αόγαλανε ογίαΐμσίλ ἐἀγές αρρεῖς. 9 ϑαγα 

ὃς γεῤγουεί 2,0» ἰαμράϊηιρ αἱ ἐπέ εἰγαηρέ 270- 
»εῖςε. 17 7} ἀεεέγσίίον ὁ δοάρηε ἴς γευεαζιαῖ 
Ὁ 4ὐγαανε. 132  ὐγαδαρ πιαζοά μεγείξσίοι 
ον της νι ἐδέγοο 

ΝὨ ιὰς “ΓᾺΡ δρρεαγεὰ υπῖο “Ἤςξὰ ἐ: 
Ηἷπὶ ἱπ τῆς ρἰαίη8 οὗ Μάδμγε: ᾿ 

Δηαὰ δα 4 ἴῃ τῆς τοπὶ ἀοοῦ ἴῃ ἴῆδ 
Ὠεδῖ οἔτῃς ἀδγ; 

2 Απά ἢς [πὰρ δ]85. δγθβ δπὰ 



ΘΕΝΕΘΙ15. ΧΝΤΙΗΙ. 

Δηὰ ᾿'ςοπιέογτι γε γουγ Πεαλγῖβ; δίτεγ ' Ηδϑ. 
τῃλῖ γε 5}4}} ρᾷ88 οἢ: ίογ τῇθιθίογα 
ἴλτῈ γ8ὲ οοπλα ἴο γουγῦ βεγνᾷπῖ. Δ πά "Ηδδ. 

᾿ : 2οι πον 
{πον 5414, 80 ἀο, 45 ἴδοιι ἢαλβῖ ϑ1 4, δαφιρω 

Απάὰ Αδτγδῆδπῃ μαβῖεποά ἱπῖο πε 
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Ἰοοϊκεά, Δηά. ἶο, τἢγεε τῆεη βἴοοά ὈΥῪ 
διπι: δῃὰ ἤθη ἢς 8κνν ἐδεηι, ὯῈ τὰπ 
ἴο πιεεῖ τΠεπὶ ἔγοιῃ ἴῃς τεηῖ ἀοοῖ, αηπά 
δοννεά ὨϊπΊ561[ τονναγά τῃε ργουμπά, 

2 Αμπά 5414. Μγ 1, οτά, ᾿ξ πον 1 πᾶνε 
ἰουπά ἔλνοιγ ἴῃ τῆν βιρῃῖϊ, ρα85 ποῖ καἰ 
ΑΥΤΆ. 1 ΡΓΔῪ τῃεε, ἔτοπι ΤῊ βεγνδηῖ: 

4 Ἰ, εἴ 4 {ππ||ὲ νναῖεσ, 1 ργᾶν γου, Ὀδ 
εις ῃεά, ἀπά νγδϑῇ γουγ ἔξεϊ, δηά τεϑβῖ 
Οἰγβεῖνεβ ὑπάετγ τῆς γε: 
ς Απα] ψ]1]} (εις ἃ πιοῦβεὶ οἔ Ὀγεδά, 

τεηῖ πο ϑάγδῇ, δηά 844, ᾿ΜΜαΐκο τεδλὰν ᾿ ἢ". 
4υιοΚΙΥ τῆγεε πχεαϑῦγεβ οὐ ἤπε ἀρη 
Κηεδα 12, ἀπ πηᾶκε σακεβ ὑροη τῆς 
Ὠεαπῆ. 

7 Απά Αθγδδδῃῃ γᾶπ ππῖο [πε Πεγά, 
Δηά ἐεϊοῆς ἃ οδί ΓΘ μαεγ δηὰ ροοά, ἀΠἀ 

ΠΗΑΡ. ΧΝΠΠ.1. 2]αἱπ: οΥ Μαρ»ιγε] Οαϊκα 
ΟΥ Οδὲ ἔσοτο οὗ ΜδΏΛΣΘ, 560 ΧΙ. 18: 
χῖν. 13. ᾿ 

ἐπι ἐδε δεαὶ ο7 δὲ (α7γ] ΑὈγαμαπη ννα5 5{{1πξ 
ἴπ ἢῖ5 τοηΐ ὑπάογ ἴῃς ϑῃλεο οὗ [ἢς ἴγοοϑ, αἵ ἴῃ6 
ὨΟΟη ΟδΔΥ νΠεη [ἢ6 511} ννᾶβ ὀρργεϑϑῖνε, δηὰ 
εη ἴδ6 ἀυτγ οὗὁὨ ΠοϑρΡΙ[ΔΙΠΥ 5ρεοῖ Δ! 5ι- 
Βεπιεά ἴο πἰπὶ ἴῃ6 γεσενιης οὗ {γανθ! θοῦ, ννῃο 
ταῖρ δῖ Ὀὲ ννελγιϑὰ νυ ἢ {Πεῖγ ποῖ Ἰουσπογ. ΤΟ 
ἘπιῸ οΟὗἩἨ ΤῈ ΟΑΥ ΤῊΔΥ δε 4150 πιοπιἰοηθά, τπδῖ 
ἴ πρμὶ Ὀ6 ἴΠ6 τόσα Τετίδίη τΠδῖ [}15 ννᾶ5 Δῃ 
οΟΡδη νυἱϑίοῃ, ποῖ ἃ ἀγεᾶπὶ οὗ ἴῃς πιρῃῖ. 

Ὡ. ἰόγέξ »π61)] ἴἢ ν. τ ἴἴ 15 βαδἱὰ, “ὙΠΟ 
ΤῸ ΚΡ δρρεαγεὰ υπῖο ἢϊπὶ:" ἰῃ νυ. 22 ἴἴ 15 βαϊά, 
“Ἴἢ6 »πεπ τυγηδα {ΠΕΙΓ ἔδοθα τοπὶ ἴΠθηςθ, δπὰ 
σγεηΐ ἰοννατάβ δοάοϊῃ; δῖ ΑὈταβαπὶ βἰοοά 
γεῖ Ὀεΐοτε ἴε ΓΟ κῸ:" ἴῃ οἢ. χίχ. τ ἢ 5 βαϊά, 
4“ ἼΒοτε σᾶπιὸ ἑευο “πες ἴο δοάοπι αἱ ὄνθη," 
11 ἀρρεαῖβ ἔτοπῃ ἴπε σοιηραγίϑοη οὗ ἴμοϑθ ρ85- 
ϑΆρε5, ἀπά ἱπάεοά ᾿τῸμὰ ἴΠ6 ὑγῇοΪ]6 ΠΔΥΤΔΙΙΥΘ, 
τδὲ οὔ ἴδε ἴἤγθο πιεπ γο δρρεαγεά ἴο ΑὈγδ- 
Βάτη, ἵο ψετῈ δηρεὶθ, δηά οὔθ ννὰ8 [Ε}η80- 
ΨΑΗ ΗἸϊ ποῖ, Οη 6 δε]εῦ οὗ {π6 δηςϊθηΐϊ 
ΟΒυγοὺ [8πἰ ἴπεϑε πηδηϊθϑζδιοης οἵ Οοά ννετὸ 
ΤΑΔΙ σίδίοηβ οὐ Οοὰ ἴπῸ ϑοη, δητ οὶ ραϊοηβ 
οὗ ἴδο [ποδγηῃδίίοῃ, 566 ποῖθ οπ Ἂς. ΧΙϊ. 7. 8566 
4150 οὐ ἴ}15 ραϑβᾶροι Ευ5Έ 0. " ομηοηδί. Ενδη." 
1,0. ν. ς. 9. ὙΠΟΓΘ νγᾶ5, οννθνου, ἃ δε]!οῦ 
ΔΙΏΠΟΠΡ ΠΊΔΩΥ οὗ ἴῃ δποϊθηίς [μας ἴῃς ἴῆγοα 
ΤὨΡ ΠΕΙῸ Δρρεδγηρ ἴο ΑὈτΑΠΑΠὶ 5ΥπΊ οἰ χε ά 
86 ἴῆτες Ῥειβοηβ οἵ ἴῃς Ὑτϊπῆῖγ: δηάὰ 186 
ΟΒυτοῖ ὈΥ ἀρροϊπίϊηρ [15 σπαρῖογ ἴο Ὀς τεδά 
οὔ ΤὙΤΥΠΙῪ ϑυπάδυ 966 πὶ5 ἴο ἱπάοτβο [Π]5 
θεῖε. ὙΠ2ΙΞ περὰ ποῖ σοπῆϊος ψ ἢ τὸ 
ορἱπίοηῃ, ἴμαὶ πε ΟἾΪΥ Ῥεύβοη ἴῃ ἔπ ΤΥΠΙΥ 
ΤΟΔΙΥ πιδηϊ εϑίθα ἴο ἴῃ6 ογεβ οὔ ΑὈσγαῃδη ννᾶ5 
Όρ ϑοὴ οἵ σοά, δηΐ ἔπδὶ ἴπὸ ἵππου ἴννο νγοῦθ 
ογοδιθα δηροὶβΊ [πάθεά ϑυςῇ ἃ πιδηὶ ϑίδιίοη 
ΤΩΔῪ πᾶν θόθη ΓδΆθοη ΘΠΟΌΡὮ ἴογ ἴῃ6 σῆοϊοθ 
οὗ 1815 ἰόββοπ οη Τ ΠΙΠΙΥ ϑυπάδγ. [ἴ ἢΔ8 Ὀδθη 
οὐϑοσνυοὰ τῃδἱ πὸ οὗ ἴπε ἴῆγοο πιοπιὶοηθά ἴῃ 
1815 σδδρίογ [5 “δ ]] δα γερεαῖθα!Υ ΪΕΠΟΝΑΗ, Ὀαὶ 
ΠΟΊΓΒΟΣ Οὔ 6 ἔινο ἴῃ σἢ. ΧΙχ. ἰ5 ὄνου 50 οδ᾽δὰ, 

ὀοᾳρεαῖ δῥραν εὐ ἐοαυαγά ἐδε σγουπα ΤῊΪϊ5 νγᾶ5 
ΠΠΟΓῸΪΥ 186 ργοίου πα εαϑΐεγῃ βαϊυϊδίίοη (ςΡ. 
οἷ, χχῖί. 7, 12, ΧΧΧΙ. 6, 7). ΑὈτΑΠΔΠῚ 85 γεῖ 
γγ25 ““επίετίδίπίηρ' ἀΠρῈ]5 μπαφυαγες" (ΗΘΌ. ΧΙ], 
2. Ηε πιᾶγ πᾶνε οὈϑεγυφὰ ἃ 9ρεςῖὰὶ αἰ ην 

ἴῃ ἴῃ6 εἴγδηροῖθ, δυῖ σουἹά ποῖ αν Κηοννῃ 
{ΠΟΙ͂ ΠΟΑνΘΉΪΥ πιίϑϑϊοη. 

8. Μν Ζ ον [ἴ ἰ5 ἴο Ὀ6 ποϊϊςϑά τῆι ΑΌτα- 
πὶ ΠεῖῸ δα άγεϑθο Οτθ οὗ ἴηθ ἴῆγοθ, ψῆὸ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἸΠΟΓῈ ΠΟΌΪῈ ἴλη ἴπ6 γοϑῖ, ὙΠῸ {{π|6 
ΒΓ ἢ ἢδ κῖνεϑ ΗἸπὶ 15 “μοπαὶ, ἃ οἰ υταὶ οἔοχςο]- 
Ιοηςθ, Ὀυϊ [6 ΤἌΑγριπὶ οὐ ΟἸκοῖοβ 85 γοηἀογοα 
]ΕβόονΑῊ (3), 85 βιυρροβίηρ ἴμαῖ ΑὈγάπδηὶ 
ἢδά τοσορη!Ζεά ἴῃς ἀϊνῖη!γ οὗ ἴῃ6 νἱβἴογ. 

4. «υατοὖὸ γομν 32ε1] ἴῃ ἴῃθ Βοῖ ρἱδὶηβ οὗ 
ἴπΠ6 οδϑὶ ἴγανοιίεσβ ϑηοα ΟἿΪΥ υὐἱτῃ βαπάλ]ς 
ἴουπὰ ἴῃ6 στοδῖοβὶ σοπιίοτί ἰῃ Ὀδιϊῃίηρ {Ποῖ γ 
ἴθεϊ, ΏΘη τοϑῖπρ ἔγοπι ἃ Ἰουτπιογ. (ὅθε οἢ. 
ΧΙΧ. 2) χχῖν. 12; [υὐξ. χίχ. 21; τα Τίμην, το.) 

5. «ο» ΟΣ γε γομγ :αγ ἢ 1. “ὁ 500- 
ρογῖ γουγ Πραγῖβ.) ῬὉὍΠ6 Πραγί, σοποιἀογοὰ 45 
τε Τσὐπῖτο οἵ νιἴὰ] διιηστοη5, 15 ρυϊ ὈΥ τῆς 
Ηθῦγεννβ ἴοσ ἴῃς ἸΠρ ᾿1ϑε], Τὸ ϑιιρροτὶ πὸ 
Πεοαγὶ τπογοίοτε 15 ἴο τϑγοβῃ [π6 ννῇῃο]ο νῖδὶ] 
Ῥοννεῖβ δηὰ 5ριγῖ8. (8εε 65. "Ἴῃι5.᾽ ῥ. 728, 
6, 5, 1. 4.) 

ῶγ ἐϑεγοζογε ἀγὸ γε οριδ ἰο γομγ “ογυαη] 
ὙΠΟ ραϊγδγοἢ τεσορΊ 65 ἃ Ργον  ἀσπῈῖδὶ ςΔ]} 
ὉΡΟῚ ἢϊπη ἴο το γεϑη ϑίγαηρογθ Οὗ ποῦϊθ θθᾶγ- 
ἴῃ, σοιηέ ἴο πὶ οἡ ἃ ἔα μα )ουγΠοΥ. 

6. ἐῤγέξ γιασωγς οΥΓἹ ἥπε μιῇ ΤΆΧΘΘ 
ΒΟΒῺῚ5 ΟὗἩ Ὅλ 9 δὅποδὺ δοΣ. Α ὑεαδ ννᾶ5 
[Π6 {π|γτὰ ραγΐί οὗ δὴ δρῇδῃ δοςογάϊης ἴο ἴδμὸ 
ἈΔΌὈΙπ5. [Ὀβϑρῆιβ (᾿ Αητ,ῚΧ. 4) ἀπά [ετοπὶα 
(' οπιηι. οὐ Μαῖϊ.᾽ χὶϊ. 323), 54Υ ἴτῆδλί τῆ 
86 8Δἢ ννᾶϑ ἃ πιοάϊιβ δηὰ ἃ δ. ὍΤἢὲ δοσιιγαοῦΥ 
οὗ [Π|5 σοπιλραγίϑοη Ὀδίννθθη ἴῃ6 Ηρῦγοιν δηὰ 
Ἐοπηδῃ πΠιεδᾶϑγο5 ἰ5 ἀοιιδῖοα, 89 1ἴ ἀοο5 ποῖ σοῦ - 
τοβροπά σῇ ἴΠ6 σαφ]συ]διίοη5 οἵ ἈΑΌὈΙΠΙοδὶ 
τοῦθ, (866 Οα5, " ΤΠ65.᾽ Ρρ. 83, 9322: ϑιηῖτῃ, 
ὁ Θιςῖ. οὗ ΒΙδ]ε,᾽ Ν᾿ οἱ, ππ|. ΡΡ. 1741.,1742.) ΤῊΘ 
ἴννο ννογάβ5, Κωμαορ «οἱείῤ, τοὺπάθγοὰ “" ἥπθ 
ΤΏΘΔ]," ἅγῈ ὨΘΑΣΙΥ ΞΥποηγπῖοιιϑ, μοῖἢ ἀρρθλσὶπρ 
ἴο πιεᾶῃ ἤπα ἤοιιγ, ἴΠ6 ἰαϊζον Ὀείης ἴῃ [ποῦ 
οὔ ἴδ6 ἵνο. ὍΠΟΥ πιϊσῃῖ δ6 τοπάογοά " ἤοιγν 
οὗ ης βου," Ασοογάϊηρ ἴο {πὸ ἈΔΌΡΙ πίοδὶ 
(ΟΠ ΠΘΠΙΔΓΎ, “ να κτα Βδρθα,᾽ «οἰριρ ἰ5 ἴΠ6 
ξεγιαορ οἵ ἀομαορε, ἴῃ ἤπε οι οὗ ἔπε ἤουτγ. 
(ϑεε 665. "ΤΒβαβ. ἢ. 99.) 

σαζες ρον δὲ δεαγι 7] ῬΥΟΌΔΌΪ 86 51η1- 
ΡῬΙοΓ ἔοιπτη οὗ σακα δακθά ἰῃ ἴπ6 πιαςὶ οὗ μοῖ 
οἰπάεσβ, ' 
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ὁ σῇαρ. 17. 
εο. 

᾿ δὰ 21. 2. 

ρᾶνε 1} υπίο ἃ γουηρ πΊᾶη; Δἀηἀ ἢς 
ἢαβῖεά ἴο ἀγεβ8 ἰζ. 

8 Απά ἢε τοοκ διιξζεγ, δηά τὰκ. απά 
(ἢ οΔ]Γ ψ ῃοἢ ἢς ἢδὰ ἀγεββϑά, δῃά 8εῖ 
1: Ὀείογε τῃδηι; ἀπά ἢς βϊοοά Ὀγ ἴῃ 6πὶ 
ὑπάεγ τῆς τγεα, ἀπά τῆεγ ἀϊά δδῖ. 

4 Αηάτπεν 5] ππἴο ἢϊπι, ΨΥ Παγα 
ἧς: ϑαταὴ (γ ψιξε ἡ Απά ἢε 5414, Βε- 
Ποϊά,. ἴῃ τῇδε τειῖ, 

Ι0 Απά ἢε 414, 1 ψ1}} σεγίδιη]ν 
τοῖυγη ἀητὸ τῃες δοςογάϊηρ; ἴο {Πε τἰπλα 
οὗ ΠΠ ; δπά, ἰο, δϑαγαὴῆ τὴγ υνἱέε 584} 
ἢᾶνα ἃ ϑ8ο0η. Απά δϑαγδὴ δεαγὰ 2ὲ ἴῃ 
τῆς τεπῖ ἄοοῖ, ψῇϊοῆ τας Ὀεδδιηά 
ἢ η1. 

Ι1 Νον Αὐτγαῆαπιὶ δηά ϑαγδῇ τυϑγε 
οἷά «πα ψνε}] βι γι Κθη ἴῃ ρα; ἀπά ἴξ 

8. δω!εγ} ἱ. 6. τπιοῖκ πῊκ οὐ εἱοϊϊεά 
σσεδῖη. Τηὸ τποάθτῃ Ατδὺῦθ ἤδνθ ἃ δ᾽ πιρὶθ 
ταοάδ οὗ σπυγηΐηρ, διὰ τλκα ὑεΎῪ Ροοά Ὀυϊ- 
ἴετ. Κορδίπθοη (' 65. Π. ἢ. 180) ἀοβογθ68 
{Π6 Ὀακίηρ οὗ σακοβ ἂπά πιρβκίπρ οὐ Ὀυζῖοῦ 
δηιοηρ ἴποτὴ ἰη ἴῃ6 ῥγεβεηΐ ἀδΥ. [{ 5, ἢονν- 
ενεγ, τηοδῖ ργοσδὈ]ε, τὲ (6 ννοσχά, γεηάογεὰ 
δμἑέον ἴῃ τ ΟἹ Τοοίαπιοπῖ, ννᾶ9 γαῖθου τΠϊὶο κ 
ΤᾺ κ, ΟΥ̓ ΤογΘ ργοῦφὈϊγ, πο στϑδη, [που Ρἢ 
ἴῃ οἠδ ρίδος (Ῥίον, χχχ. 33). ἰξ ΠΊΔΥ ῬοΥπᾶρ5 
ες γοπάογοα εὗφευο. ὙΠῸ δηοίθηϊ ἱπῃδοιδηῖ5 οὗ 
Ῥα]οβίῖηθ υϑϑὰ οἸἵνα οἱἱ νπεγα ννα ιι5ὲ Ὀυζίεγ, 
(ϑεε Κοϑεημη. δπὰ ΟἍ68. "1 Π65.᾽ Ρ. 486.) 

ἐδον α4 κατ Ὑπαῖ βρ! ΠυΔ] νἰϑἰΔπῖ5, ἘΠουΡῇ 
ἴῃ Βυιπιδη ἔοττῃ, 5ῃοιυ]ὰ οαῖ, μὰ5 Ὀθοη ἃ ρυ 116 
ἴο ΠΊΔΠΥ ςοπιπιοηίδῖογβ, [Οϑορῆι5 (" Απεἢ 1, 
11) ἀπά ΡΟ (᾿ Ορρ.᾽ 11. 18), 54Υ ἰἴ ννᾶ5 ἴῃ 
ΔΡΡΟΘΑΓΆΠΟΟ ΟΥΪΥ,, νν ἢ: ἢ 5 ἱπηρ θὰ ὉγῚ Ῥϑουάο- 
μρ αον ἔδϑηι απά Κίμαςμι. [Γ ἴμὸ δηρεὶβ 
δὰ δϑοϑυπιοά πυπίδη Ὀοάϊεβ, τπουρῇ Ὀμῖ ἔοσ ἃ 

τ|π|6. τῇ το νοιυ]ὰ πανὸ Ὀδὸη ποίη βἴγαδηρε 
ἴῃ ΠΕΙΓ οδίίηρ. [π᾿ ΔῺΥ σᾶβε. ἴθ ἴοοὰ ΠΊΔΥ 
αν Ὀδθη σοπϑουπΊοά, πιϊγασ]ουϑὶΥ οὐ ποῖ; 
δηΐ ἴῃς οδίϊηρ οὗ ιἴ νν85 ἃ ργοοῦ μδῖ {πὸ νἱϑιῖ 
οὗ 16 δηῆροὶβ ἴὸ ΑἸ Ὀγδῃδπὶ ννὰ5 ΠΟ τηετῈ νίϑοῃ, 
Ὀυΐ ἃ ἴγυ πηδηϊ οβίδιοη οἵ ἤδάνθηυ ὈΘΙΠρ5. 

10. δὲ “αἰἢ ἴῃ ν. 9 Μὰ τοδὰ “ΠΟΥ 
δαὶ," 1,6. οπ6 οὗ ἴπὸ ἴἤγθο ὨΘΆΥΘΠΪΥ κιιοϑῖβ 

Κο ἔογ ἴῆθ οἴβοῖβρ, Νοῦν ννὲ δᾶνθ ἴδ6 
ΒΙΏΠΌΪΔΥ πυηθογ. πὰ ἴῃς ϑρεαῖκοῦ 0.965 ἰδ" 
ξυδᾷο βιὰ ΟὨΪΥ ἴο ἴμ6 ὐ]οῦ οὗ παῖυτε δπὰ 
οἵ 411} {πη ; 8. 

αερογάϊπᾳ 19 ἐῤὲ τἶνιο οὗ ἢ 6] Ὕετε ἰβ5 ϑοπιε 
ἀπο Υ ἂτ 1π6 τοπάεγιηρ Οὗὔ ἴμεθο 'νογάβ. 
ΤΠῈ ρἢγᾶ56 ΤοσυΒ ἀρδῖπ, 2 Κ. ἱν. τό. [ἰ [5 
πονν ΒΈΠΟΓΔΙΥ τδουρῆῖς ἰδὲ [Π6 86ηϑε ἰβ {Π|6 
8ΔΠῚΘ 85 ἴῃ οἷ. χνὶϊ!, 21, “δὲ [ἢ15 δεῖ ἘΠπΠ|6 ἴη 
{Π6 ποχὲ γεαᾶγ" (ςρ. χυ δ. 14); δηὰ {πδὲ [Π6 
ννογάς 5ῃοι ά Ὀ6 ᾿γδηϑίδι θα, “σῆθη [ἢ6 96Ά90}} 
τοννοϑ,, 2.6. νυν η ΘΡΓΙΠΡ ΟΥ 5:1Π|ΠΊΘΓ ΘΟΠΊΘΒ 
γτουηὰ 4ρᾶϊη, (ἀοπΊραγε 

ΘΕΈΝΕΘΙ5. ΧΝΠΠΙ]. [ν. 8---ἰν. 

σεδϑεά ἴο δε νν ἢ ϑαγδῇ δῆσγ τῆς 
ΤΏΔΠΠΕΥ οὗ ννοϊηδη. 

12 ᾿ΓΒεγείογα δαγδῃ ἰδυρῃδά νυ] ΐη 
Πευβε] ἢ, βαγίησ, ΑΜεγ 1 πὶ νναχεϑὰ οἱά 
86.4}} 1 πᾶνε ρεάβιιγε, τιν “Ἰογά Ῥείῃρ ἐν βα 
οἱά αἱβο 

13 Απὰ τῆς ΓᾺΡ 8αϊ]4 ὑπο Αδγᾶ- 
ἤδπι, ὙΝεγοίογε αἀϊά δϑάγαῃ. ἰδιρῇ, 
δΑΥηρ, 904] 1 οὐ ἃ ϑ8ιιγεῖγ δδᾶγ ἃ 
οἢ] 4, ννἢϊς ἢ 4πὶ οἱἀ ἡ 

14 ἰ5 ΔΠγ τῇϊηρ ἴοο Παγὰ ἔοσγ (ἢς 
Ιοκοὶ Αἱ τῆς εἰπηε δρροϊηϊεά 1 ψ}} 
ΓΘῖΌΓΠ ἀπο ἴπες, δοοογάϊηρ ἴο τῇς 
τἴπης οὔ] Πα, δηά ϑαγδὴ 54} ἢανς ἃ 8οῃ. 

Ις ΤΠ εη δαγαὴ ἀεηίεά, βαγίηρ, 1 
ἰδυρῃεά ποῖ; ἔογ 8ῆ6 ννὰϑ8 αἰταϊά. Απά 
ἢς 5414, Νγ; ὃδυῖ τῆοιυ ἀϊάϑε ἰδυρῇ. 

χαῖρε, γύναι, φιλότητι ' περιπλομένον δ᾽ 
ἐνιαυτοῦ 

τέξεις ἀγλαὰ τέκνα. 
Ηοπι. “Οἀ," Λ. 247. 

866 Ἀοϑϑηπι. ἴῃ Ἰος,; Οδ5. "ΤΊ μοβ.᾽ Ρ. 470.) 
τοῦ, 1,66 (ὁ [μ6χ.᾿ Ρ.. 193) ἀδηϊεβ [ἢ6 ϑουηά- 

Π655 οἵ [ἢϊ5 οτγίτἰςίσι, ἀπά νἰγίυ!Υ ἰπάοσθοβ 
τῆς Αὐϊπογχοὰ Νεγβίοῃ, “6 45 (41) ἴμ8 ϑϑᾶϑοῃ, 
ρΡεποὰ, οὗ ἃ νἱροζοιιβ ννομηδῃ." ὍΠΟΤΕ 15, 
Πποννονου, ν ΥῪ [ἰπ||6 ἀουδὲ {πᾶς 6 οὐ ς!5πὶ 
ἷ5 ςοττεςῖΐ, 

15, ἰαμρδε4 ΨΝΉΔΙΕΥΟΙ ΤΛΔΥ ἰᾶνα ὈΘδη 
ἴπ6 παῖυτε οὗ Αὐγδῃδπιβ ἰδυρηϊες (866 χνὶ, 
17), 115 οὗ ϑδγαῇῃ 5 ϑθεπὶβ ἴὸ ἢδνα τοβιυϊοα 
ἤοτη ἱπογθάγ. 8516 ΤΠΔΥ ΘΟΔΓΟΘΙΥ Βᾶνὸ 
τεσορηϊζεὰ τΠ6 δινιπαν οὗ τὴε βϑρεάκοσ, δπὰ 
μαδὰ ποῖ ρουπδρ τϑδὶἰχοὰ ἴπῸ ἱπιῖ οὗ ἴῃς 
ΡΓΟΠΊΪ56 Ὀεΐογε πιδάθ ἴο ΑὈγαῆδηι. δῖ Αυ- 
ξυπίίπο ἀϊπιεϊηρυΐσμεβ Ὀεῖννθεη ἴπς ἰδ ον οὗ 
ΑὈγδμδηι ἂδηπὰ ἴμαΐ οὗ ϑάγαῆ ἴπ5, “ ΤῊς 
ἔαῖ μου ἰδυρηθά, ννῃοη ἃ 500 ννᾶϑ ὑτοϊηϊβεὰ ἴο 
Πἰπι, 'τῸπ] ΜΟΠάΟ ἂπά Ιογ; ἴπ6 πιοῖδεοῦ 
Ἰδυρμβοά, ψ θη ἴπ6 {πγδδ πηοῃ τεποννεὰ [Πα 
ῬΓΟΠΐϑθ, ἔγοιῃ ἀουθδίξι ποθ ἀπά ογ. ὉΠ 
ΔΏΡΘΙΪ τεργονυθα πε, Ὀθοδῖιϑε ᾿που ἢ ἴδδῖ ἰδιιρἢ- 
(ΕΥ̓ ννᾶ5 ῸΠ} 70γ, γεὶ ἃ νψγὰ5 ποῖ οὗ 1} ἔδ 1}. 
Αἴἰογνναγάβ ΌῪ ἴῃ βδπῖα δῆζοὶ 586 νὰ5 σοῃ- 
δτγτηθὰ ἴῃ δι 4ἰ5ο." “δ (. Ὁ. χΧΡῚ. 2:. 

»ην ἰογαἼ ϑες τ Ῥεῖ, 11}, 6. 

18. 26. 1 οκὸ “αἰ Ἠξετς ἴδε ϑρϑᾶῖκεῦς 
5 ἀἰπεϊη ΕΥ οδ]] θὰ [ΕΗΟΝΑΗ, ἀπά ᾿ξ ϑθεπιβ 
Του ἢ τλοτδ γοαϑοηδῦϊας ἴο Ὀεϊενε ἴμπαῖ ΠΕΓῸ 
νγὰ9 ἃ ΤἼΘορδηΐᾷ οὗ {δε ϑοη οὗ Οοά, ἴδῃ 
(Πδῖ ἃ σγεδίϑα δηρεὶ ννᾶβ5 ρεγσϑοηδίηρ Οοά διὰ 
ϑρελκίηρ 'ἴπ Ηἰ5 πᾶπη6, 

14. 1» αἡην ἰδίηρ ἰοο δαγά ζὸὼγ 1δε Ζ 055) 
[Δι “615 Δηγιηϊησ ἴου Ψψοπάσγηι! ἔοσ ἴῃ6 
1 ογὰ 3" (ρ. ὲμ0Κ6 ἴ. 27. 

“1 ἐδ εἰ»η6 αρῥοϊηϊεά 1 «υἱΪ γείμγη μρεῖο ἐδδφε, 
αεεογδηρς 1ο 106 ἐπ ΟΥ 5] 866 οἡ ν. σο. 



τ, 16--28.] 

ιό ( Απά τἢς πιξη τόβϑεὲ τ ἴτοπὶ 
ἴδεποο, Δη4 ἰοοκεα τονγαγὰ ϑοάοχῃ: 
δηά Αδγαβδῆχ ννεηῖ νι τπεπὶ ἴο 
δηηρ τε πὶ οα ἴῃς νγᾶγ. 

17 Απά τῇς ΙῸΚΡ αἰά, 8141} 1 
᾿Νάε ἴτοπὶ Αδγαθδπὶ τῆδῖ τηϊηρ ψῃΙ ἢ 
140; 

18 ϑεείηρ [δῖ ΑὈγαἢᾶπὶ 54] βιιγεὶγ 
δεοοπὶς ἃ ρεᾶῖ δηὰ πλρῃν παῖϊοῃ, 
δη 1] τῆς παῖίοη8 οὐ τὴ6 εἀγῃ 54} 

ὁῶρ τς δα ἐδ]εβεοά ἴῃ ἢ πὶ 
ἃ 22, τᾶ, 10 ογ 1 Κπονν πίπι, ἴπῖ ἢς νν}]]} 7. 15. 

οἱ 38. ροιῃηηληά ἢϊ5 σὨΠἄγθη δηά ἢ15 Ποιι86- 
0] δίεγ ἢϊπι, ἀπά: {ΠῸῪ 53}41}1 Κααρ 
ἴῃς ψᾺγ οἔ τῆς ΓΟᾺΡ, ἴο ἀο [υ81ἰ|ςὲ 
δά [πάἀρτπεηῖ; τῆδῖ ἴῃς [ΟΝ ΠΊΑΥ 
δπηρ ὑροη ΑὈτγαῆαπὶ τπαῖ ἢ] ἢ ἢς 
Βιατῃ βροκεη οὗ Ἀϊπ,. 

20 Δπά δε ΓΚ} 8414, Βεσδυβε τῆς 
7 οἵ δοάοπι ἀηά (ὐοπιογγδῇ 18 στγϑδῖ, 
Δηἀ δεσδιιδε {ΠΕ ῚΓ 51ὴ 18 νΕΥῪ Θ,ΓΘνΟΙΒ ; 
211 ψ|} ρο ἀοννῃ πον, δηὰ 86Ὲ 

ἩΠΟΘΙΠΟΓ ΤΠΕῪ ἤᾶνα ἄοης δἰϊορεῖμεγ 
Δοζογάϊηρ ἴο (ἢ ΟΥἿ οὗἉ ἰἴ, νος ἢ 18 
ΤΠ ὑηῖο της; ἀπά [ἰξ ποῖ, 1 ν}}} 
Κπονν. 

22 Απά {πε πιδη τυγηδά {πεῖν ἴςαβ 

ΘΕΝΈΘΙ5. ΧΥΠΙΙ. 

ἔτοιῃ ἴῆεηςα, δηά νγεηΐ τονναγά δοάοϊῃ: 
δυῖς ΑὈταπᾶπὶ βῖοοά γος δείογε ἴδε 
[οκ. 

22 ἢ Απὰ Αδγαῆαπὶ ἀγενν ΠΘΆΓ, 
ΔΠᾺ 5414, Μη τμου 4150 ἀδβίγουγ τῆς 
Γρῃΐθουβ νι τῃ6 νοκεά 

24 Ῥεγλάνεηξυγε (Πετε θὲ ΠΕ τὶρῃῖ- 
Θοῖι8 ὑυΣτῆϊη τῆς οἰἴγ: νη τῃου 4150 
ἀεβίγου δηά ποῖ: ϑρᾶγε ἴῃς ρίδοες ἔογ 
τῃε βζ τσῆζθοιυβ [δὶ ὅγε τῃεγείῃ ἡ 

2ς 1 Πδῖ θὲ ἔλγ ἔγοπι ἴῆεε ἴο ἀο δἴϊεογ 
18 ΤΠΔΠΠΕΓ, ἴο 514Υ τῆ6 γρῆτεουβ νυν τἢ 
τῆ νυίοκεά: δηὰ τῆδλι τῆε τἰρβιθουβ 
Βῆου ]ά δὲ 48 ἴηε υνἱοκεά, τηδλῖ δὲ ἔὰδγ 
ἔτοπι τῆ66 : 884} ποῖ τῆς Τ[υάρε οἵ ἃ] 
(ες δα ἀο τρῃτὺ 

26 Απά τἢς ΓΚ 844, {1 βπά ἴῃ 
ϑοάοπι πῆγ γρῃζθοιιβ ντῃϊη τῆς οεἰτγ, 
{πεη 1 Μ}1}} βρᾶγε 411] τῃ6 ρίδος ἔογ τἢεὶγ 
84 ΚΕ68. 

27 Απά Αδγδμαπὶ δηϑυνεγεά δηά 
8414, ΒεΠοΪ] ἃ ποῦν, 1 ἤᾶνε τακεπ ὕροη 
ΤᾺ ἴο ΒρεΔΚ ιιπῖο τῆς [,ογά, νυν ἢ] ἢ ἀηι 
δμί ἀυβῖ ληἃ 2368: 

28 Ρετγαάνεπζυγε [Πδγα 5}4]} ἰδεῖ 
ἤνε οὗ τῃε ΠΗ͂Υ τἱρῃίεοιβ: ψνῖ]ς τποὰ 
ἀεβίγου 41} τῆς οἷν ἕογ ἐσεξ ονΚ ἢνεὶ 

16. “όὄγαδανι «ὐοπὶ «υἱὲ 1δο»1) ὙΠ6 ΓΘ 
βεανεη!Υ υἱϑί[οσβ 11 5ὸ ἰοννατὰς δοάοτη. Α- 
ὑγάθλσι ξοε8 Ξοπὶα ὑγΑῪ Ὑν ἢ ἴποπὶ, μον ΔΓ 
5 ποὶ Ξα!ά, ὙΠΕτΤΕ 15 ἃ (γδαϊτίοη ἴπμαΐ μα νγεηΐ 
Ὧ5 ΓΤ ἃ5 ὈΔρματ-θεγυσμα, ἔγοιη ᾿ς τῃ6 
Ῥελὰ 862 ἰ5 νἱϑδ]θ, [Ὡγουξῇ ἃ τανΐπο, 

11. δραὶ 1 διάε ἤορι “ὀγαδανηῇ ΤῊΣ 
ΕΧΧ, δἀὰς Πετδ “"ΤῊΥ 50η," ἈΠΙΟΝ ἰ5 αιοϊοά 
ὃν ΡΏΠΟ (1. Ρ. 401, Μδηρεγ) 45 “ ΑὈγάμάτη, 
τ ἵπεπὰ :" 50 18ῃδῖ ἴῃ δ]] ἀλμε τὼν ει τς δὰ Τα 
οἵ ἴδ .υΧΧ. ἴῃ ἴῃς πιὸ οἵ ῬΏΪο 115 
ἃδειισατάς ἔπι δ πᾶῖὴθ οὐ Αὐγαμαπὶ ὁχ- 
Ῥγαδοὰ ἴῃ 1015 νεσθθ. (ρ.  ΟἾγΟΧΧ. 7; [58. 
τῇς 5; [4π|65 ᾿ξ, 22. 

19. ὸν 1 ἔμποαν δὲν, 1δα ΤῊ5 15 {πὸ 
δειεγδὶ τολϊηρ οἵ ἴῃ δηςσίεης γειβίοηβ, ΕΧΧ., 
γυῖς., ΤαγΡξ., ὅτε. ο. [Ιἴ ἀοεβ ποῖ, μον - 
ἔταῦ, ϑεάπι ἴὸ πὰ νὰ ἴῃς Ηδεῦτεν 
Κὔοθ, ΤῈ ᾿ἰεταὶ τοπά θείης στουἹά ΡῈ, “1 
ἴηνε ἀπονσῇ ἐΐπὶ, ἴο ἴΠ6 οηά {πδῖ, ἴῃ ογάοσ 
(δλι, δα σοι ἃ ςοπιηχδηά 15 οἰ] άτεπη, ἄς." 
Τὶς ψοτά ("}71), το Ζποςυ) 8 ϑοπηθεϊπηεβ πιϑοὰ 
οἵ πο εἴεγηδὶ ἔογεκηονν οάρο δηὰ εἰθοϊοη οὗ 
(οά, ἃ5 ἰῃ Ατηοβ 11. 2, “"Υοὺ ΟἿΪΥ δᾶνο 1 
ἔπότῃ οὗ 811 ἴῃ6 ἔβπι}}1165 οὗ [86 βασί ἢ," Ορ. 
ἔχοά, χχχί!!, 11; [0Ὁ χχὶϊ. 13; 5. ᾿χχἱδ, στὶς 
αν, 3: [5, 1ν 1.2; Νδἢ. 1.2. Απὰ σοΠΊραΓα 
ἃ δηη]λγ μ56 ἴῃ {86 Οτεοκ Τοεβίδηγχεηῖ, Κοηι. 

]. 29, Χχὶ. 2. Το τηϑδηϊης νου] τῃδη Ὁσ, 
41 μάν ἔοσοκηοννῃ δηὰ ἍἽποόθεθ ΑὈγΔΠΔΠῚ, 
ἴηδῖ ἢς 5Βῃου!ὰ Ὀ6 [Π6 ἀεροβίϊασυ οὗἉ ταῦ γαῖ, 
δηὰ ϑῃου α δας ἢϊ5 σΠιάγθη τη 186 νὰν οὗ 
το ίοη δηὰ ξοαϊηοθβθ, ὑμᾶῖ σὺ ἴη6 ργοπηῖϑοβ 
τοδάθ ἴο ᾿ἷπι 5ῃου]ἀ Ὀ6 [1 8]1Θ ἴῃ ἢ15 βορὰ 
ΔΠα ᾿πθᾶΡ6. 80 665. ([ ΤΠ 65.᾽ ἢ. ς 721), Ἀοϑθηπι., 
Τυςι, Κηορεῖ, 6]: Ζοοὴ, Καὶ, 8ις, 

2Ο. ἐδε .γ7γ] Οὗ. ςἢ. ἱν. το; ΡΒ, ἴχ. 11. 

21. ] «υἱδἱ σοὸ ἀραυ") ΟἿ. χὶ, ς, 7; ΕΧ. 
ἴΠ. 8. Τ6 γτεάϑοη ἔοσ Οοάΐβ (ἢ τενρα]ηρ 
ΗΙ5 ρυγροθε ἴο ΑὈγϑπᾶπι 5εθῖη5 ἴο ἢᾶνθ Ὀθθῃ, 
παῖ, ἃ5 Αὐταῆατη νγᾶβ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 δοὶγ οὗ (6 
ΡΓΌΙΉΪΞ65, πὸ τρϊ Ὀ6 ταυρπὶ ἀπά ταϊσῃϊ ἴοᾶςῖ 
ἢϊ5 σι] άγεη, το νοσο δβοσνγαγάς ἴο ἄννε]] ἴῃ 
1Πὰϊ ΥΕΥῪ σΟΙΠΕΓΥ, (παῖ Οοὰ ἰ5 ποῖ ἃ Οοἀὰ οὗ 
ΤΠΛΕΥΟΥ͂ ΟἾΪΥ, 45 5δδενγῃ ἴο Ασγαδ δηὰ ἢ ὲ5 
ἀεβοεπάδηϊπ, θυϊ ἃ Οοὰ οὗὨ ἰμάρτηεηΐ 4150, ἃ8 
ὙΠ πεβϑεὰ ὉΥ Ηἴ5 ἀεϑισυςσίοη οὗ ἴδ βι γ 
οἰε5 οὗ [ῃς ρ]αίη, 
92. δὲ γιέ ἐωγμεά ἐδεὶγ ἤαοθς γον ἐδέπεδ, 
ὅς. Ἴδε ἴνγο ογεαΐϊθα δηροὶς νγεηΐ οὐ ἴο 80- 
ἀοπὶ (566 οὗ. χίχ. 1), ““Ὀυϊ ΑὈτγαμᾶπὶ βἴοοά 
γεῖ Ὀεΐοχε {πε [0 ΚὉ,᾿ Ξἰοοά γεῖ ἴῃ ἴῃδ ρσθὸ-: 
Θόπος οὗ [παὶ {πἰγὰ Βεοίηρ νγῆο ννὰβ ποῖ ἃ 
οτεαιε δηροὶ, θυϊ ἴῃ6 οἴοσηαὶ ννοσά οὗ σοά, 
ἢ6 Αηροὶ οὗ ΜΙςΠΕΥ σου" ([581. 1Χ. ό, 
ΧΧ.)ὺ; “ες Μεββοήρεν οὗ ἴδε σονεηδηῖ 
(Μδ.. 11}. 1). 

125 



126 

Απά ἢε 844, {1 βηά τπεγε ἔοττγ δηά 
ἤνςε, 1 ψν}}} ποῖ ἀεβίγου ἐΐ. 

29 Απά ἢεϑβρακε υηΐο ἢ]πὶ γεῖ ἀρδίη, 
Δηά 5414, Ῥεγαδάνεητιγε τΠδγα 54] ὃς 
ἔογυ ἰουηά τῆετε. Απά ἢε δαεἰά, 1 
νν1}}} ποῖ ἀο ἐξ ἔογ ἐογίγ᾽ 5 βᾶκε. 

20 Απά ἢ 8214 μηΐο ἠϊπι, ΟἿ ἰεξ ποῖ 
της Ι,ογὰ Ὀ6 Ἄπρτυ, πα 1 νψν}}} βρεᾶῖ: 
Ρεγαάνεπτυγε τῆσγα 5841] τ τ ὃ6 
ἔουμά τῆθγο. Απὰ ἢεδ αἰά, 1 να ποῖ 
ἀο 2. Γ1 πά τηϊγῖν τΠοτα. 

41 Απά δε αϊά, Βεῃο]ά ποιν, 1 ἢᾶνε 
(ΚΕ ὑροη πῖς ἴο βϑρεᾶκ υπῖο τἢε 
[,οτά: Ρεγδάνεηζιγε τῆθγα 583}41] ὃς 
τυνεπῖγ ἴουπά τπετθ. Απά ἢε 814,1 
Ὑν1}}} ποῖ ἀδβίγου 21} ἔοσ ἔννθητγ 8. 58 Κα. 

22 Απά ἢε 8414, ΟἹ Ἰεξ ποῖ τῇς ἱογά 
θὲ ΔηρτΥ, Δπη4 1 ψ1}} βρεαῖ γεῖ Ὀαῖ (ἢ ]8 
οῆςε: ΡῬεγδάνδητζυγα ἴξῃ 501] θὲ ἰσυηά 
τεγε. Απά ἢδ 58κ5ϊ4, 1 τν}}} ποῖ ἀες- 
ΒΙΓΟΥ ἐξ [Ὁγ θη 5 δᾶΐκε. 

23 Απά τὲ ΟῚ νγεηΐ Π5 ννᾶγ, 88 
800 ἃ5 ἢς δὰ ἰεΐξ οοπιηλιηίηρ ἢ 
Αὐταῆαπι: δηπὰ Αθγαπαῖὶ τεζυγηεδὰ 
ππῖο ἢῚ8 ρίδςδ. 

82. ]1 «υἱ]ὴ πο ἀδεῖγον ἱΐ ΚΓ θη Ἴππεὶ 
Α ποῖοδά ἐχαπΊρὶδ οὗ ἴδε οβσδοῦ οὗ ργάγοσ, ο 
τἢς ὈΪποοάηθβθο οὗ ἃ ροοά Ἰθάνθῃ ἰῇ ἃ ΟἰΥ οὐ 
μαῖϊϊοῃ, πὰ οὔ τῃ6 Ιοπ συ θυῖπρ ΓΔ τοῦ οὗ ὁοά. 

ΟηΑρ. ΧΙΧ. 1. ἑαυο απφο} ΤῸ, 889 
ἴνχο 84}86015. 80 ΧΧ. Τἢεῖνο πε, γῆ0 
Ἰοῖ ΑὈγδῆδπὶ 511}} σἰαπάϊπρ ἴῃ [Π6 ῥγόϑθηςε οὗ 
16 ΠΟΚῸ (ςἷ. χνὶϊ!. 22) ΠΟΥ σάπιῈ ἴο δοάοῃι 
Αἴ ὄνθῃ. 

οὶ «αὐ ἐπ 15 3αϊφ 9 ϑοάο»")] ΤὮΘ ραῖο οὗ 
[86 εοἰγ νᾶ5, ἴῃ ἴδ δηςοϊεηϊ ἴοννῃβ οὗ ἴῃς 
ὀλϑῖ, [π6 σοπιπίοη ρῥἷαςθ οὗ ρυδ]ς γοϑοτγί, θοῖἢ 
ἔοσ ϑοςῖδὶ ἱπίθγσοουσθο δηὰ ρυ]ς Ὀιυίπαββ. 
ΤΠ 5 ραῖο οὗ {Π6 ΟἸἿὮΥ ὩΘΑΣΙΥ σοτγεβροπαθα ἢ 
{πΠῸ ἔογυπὶ ΟΥ̓ Ά τηᾶγκοῖ-ρίαςς οὗὁἨ ἈΟὔθθοος δηὰ 
Ἀοπιθ. Νοῖ ΟΠΪΥ νγᾶβ ᾿ἴ ἴῃ6 ρίδος οὗ ρυδὶῖς 
5416, Ὀυΐ ᾿υάρος ἀπά Ἔνθ Κιηρϑ μεϊά σουχίϑ οὗ 
7υδεῖςε ὑμογθ ΤῊ ραῖε [1561 ννγᾶβ ῬγοΟΌ Δ ΌΪΥ δῃ 
Διςἢ ν] ἢ ἄδορ γεσϑβϑοβ, ἴῃ νυ ἢ] ἢ ννεσὸ ρ]δοθὰ 
186 56δῖ5 οὗ ἴῃς Ἰυάρεβ, ἀπά Ὀθηοθο5 οὐ εἰ ΠΕΣ 
δἰάθ ὑοσο ἀσταηροὰ ἴῸΓ ρυδ]ῖς σοηνεπίθηςε. 
ΟΡ. ςἢ. χχχίν. 2ο; Ὠευῖ, χχὶ. 19.) ΧΧΙΙ. 1ς; 
αἴ ἵν. Σ. 866 αἷϑο Ἡοῃι. “ [1]. 1,10. 11]. 

148.) 

δοαυεά δὶ»εεεῖΓ 866 οἡ (ἢ. χυ!. 2. 

Ὡ. »η) ἰογ 44] Τῆς Μαϑουῖζοβ πηλτῖκ [ἢΪ5 νσοσὰ 
85 "" ῥγοίβῃς," ὦ. ὁ. 85 ποῖ ἴδκθη ἴῃ με αϊνίπα, 
Ὀυΐϊ ἰῃ 1Π6 Πιιπίδη 956η56. [1,οἵ, ᾿κὸ ΑὈγδῆδῃι, 
ΟἿΪΥ 8ᾷνν ἱῃ ἴπ6 δηξοὶβ ἵννο πΊθη, γᾶν! εῦβ 
ΔρΡΡΑσθηΥ ννεασιθὰ Ἱ 8 νγ8ν᾽, δηὰ ἢς ΟΒΕΥ5 

ΠΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΝΤΙΠ. ΧΙΧ. [ν. 29--3. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙΧ. 
:Σ Ζ2οἐ ερεγίαϊκείλ πο ἀπσεῖς. 4 76 υἱείρε; 
δορρε ες αγὸ σγίσξορ τῷ ὀέῥαάμεσς. τ 2οέ 
ἐς “εγηι’ ,ον σαγεῖν ὑνμο ἐὰε ριοηραΐπς. 18 272 
οὐέαἑκοίά ἔκανε ἔο ρο ὑνωο Ζοαγ. 14 δοάονε αν» 
Οονιογγαλ αγό ἀξεέγογεά. “46. Ζοδ'» τοῖζές ἐς ἃ 
ΞΔ ία᾽ οὐ αὐ. 30 Ζο ατυοίίφίά ἐκ α εατφ. 31 
7: ἐμεεείμοις ογέρεμα οΥ 27οαὸ ἀπά 4 πέσεν. 

Ἂς ἴοτε σδπιε ἴννο δηρεἶὶβ ἴο 
δοάοπι δῖ ὄσνεῆ; δηὰ ἴ,οἵ 8δζ 1: 

6 ραῖε οὗ δοάοπῃ: ἀπά ἴ οἱ 8εείηρ 
ἐδόηι γο86 ἋΡ ἴο ποεῖ τπεπὶ; Ὧπ4 ἢς 
Ὀοννεά Ὠϊπ56 1 Γ νι ἢἰ5 δες τονγαγά 
{86 ρτουπά; 

2 Απά διε 8414, Βεῇῃοϊά πον, ΠΊῪ 
ἰογάβ, τυγη ἴῃ, 1 ργὰγ γοιι, ἱπῖο γουγ 
βαεγνδητ᾽ 8 ἤοιιδ8, ἀπά ΤἌΓΓΥ 41] πιρῃϊ, 
ΔΠὰ 4 νγΑ8ἢ γοιγ ἔεεϊ, ἀπά γε 5}}4]] γίβε « εἴμρ. ιᾶ 
ὉΡ ελῆῖγ, δηά ρῸ οἡ γουγ ννᾶγβ8. Απά ἢ 
{ΠΕῈΥ 5414, Νγ; δυῖ νγε ψν}}} δϑϊάς ἴῃ 
ἴῃς 5ἴγεεϊ ἃ}] πῖρῆτς. 

2.Δ πα ἢε ργεβϑβά ὕροη {Πεπὶ ργΈδΕΪγ ; 
δηὰ (ΠΕΥ τυγηδά ἴῃ ὑπῖο ἢϊπὶ, ἀπά 
Θδηΐογοα ᾿πῖο ἢ15 ἢοιβε; δπὰ ἢς πηδάε 
(ἢεπὶ ἃ ἔξαβζ, δηά ἀϊὰ βακε υπ]θὰν πὰ 
Ὀτγαδά, ἀπά τΠδγ ἀϊά δδῖ. 

{Πεῖῃ 41] ἴδ σιῖος οὗ Βοβρ δ! γ. [π ἴῆοθο ἀδγ5 
ἴπετο νγεσο ΠΕΙΒΕΥ Ἰπηὴ5 ΠΟΙ ῬΟΓΏΔΡ5 δυο 
ολγανδηϑογαδῖς, 50 ἴῃαϊ ργίναϊο ἤοιι565 ΟὨΪΥ σου! 
ξεῖνε Ἰοάρίην ἴο σι σγδηροσβ. 

αωε «υἱΐ! αὐϊάφε ἐπ ἐδὲ σἰγοοῖ αἱ] πί δ] ὙΠῈ 
(ἐ φίχρεῖ," 11, ““1ὴε Ὀγοδά, ορδῆ ϑρᾶςθ," ῥγὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἱποϊυάοα 411} [π6 οἰγθεῖβ, ϑαιιδγεβ, δηπά 
ἱπο]οσυγοβ, ΥΟ ΘΕ ΠΕΥ εχίθησινα ἴῃ Δῃ Θαϑίεγῃ 
ΟἸΥ, δηά ἰπ ἴδοϑθ δΑσ] Υ ἀδγϑ Ῥεγῇδρθ 655 
Ὀυ11 ονον (ἤδη ἰπ πηοάσγῃ ἴονν5. Τ δ νι στη 
οὗ [ἢ οἰϊπιδῖο ννου]Ἱὰ ππδῖκο ᾿ἴ δάϑΥ ἴο Ρ855 86 
πἰχῆϊ ἴῃ συςἢ ἃ Ρἷᾶςθ. ΤΟ ννοσγὰβ οὗ ἴῃ δῆρεὶβ 
ΤΑΛΔΥῪ Ὀδ σοπηρατεά ἢ Οοὐγ 1 Ογα 5 ΠΊΔΠΠΟΓ 85 
τεοογάδά 1κὸ χχῖν. 28, “δ τηδάβ 85 ἱβοιι βρῇ 
Ηδς νουϊὰ ἢανα ροπθ δ μοσ." ὍΠ6 νἱϑιὲ οἵ 
[06 δηῆροὶβ νγὰβ οἣς οὗ {γἴδὶ ργευίουβ ἴο ᾿υἀ- 
τηοηΐ (866 ςἢ. ΧΥ]]. 21), [18] οὗ [νοἵ 85 ννῈ]] 88 
οὗ ἴῃς φρεορὶς οἵ ϑοάοπμθ. [1,οἱβδ Ἵβασζαδςῖοσ, 
του Ρἢ ἢ 15 οδ θὰ “8 στιρδΐθοιϑ᾽" οὐ ὑρπρῖ 
εἰ χῃδη ἢ" (2 Ῥεῖ. 1"). 2), νγὰ5. [1}} οὗ ἔδυ]ϊ5 δηά 
᾿πΠγπ 65, ὈμΣ Ποτα 6 σογηεβ οὐδ ΜΜῈ}} ὑπάοτ 
Π6 (1. Ηἰ5 οσοπάμςϊ ἰ5 Δἰιοφεῖδοσ ἕδνοισ- 
ΔΌΙΪΥ Ἄοοπίγασιοα ἢ ἴηδὲ οὗ [6 ἱπηδοὶ δηῖβ 
οἵ 1Π6 εἰΐγ, ἀπά 50 ἢδ 15 ἀοἰνοσγοά, νυ ῃ}]5ῖ ΠΟΥ 
Δ1Ὸ ἀεϑίτογεα. 

8. α« Ξωῆ Τὶ, “(4 ἀγηκ, οὐ Ὀδησαεῖ, 
ϑΥτηροϑί! πη." [{ 15 1Π6 στ ογὰ υϑοᾶ σΟΙΠΤΊΟΠΪΥ͂ 
ἴογ ἃ βυπιρίυουβ τεραϑῖ. 

πίεσαι υεπεά ὀγεα] Α5 δανίης πο ἔπιε ἴο 
᾿εάνθπ ἴἴ. [ΠῚ ΥᾺ]Ὺ ἴῃς ννογάβς πιθᾶῃ "" Ὀχεδὰ 
οὗ ϑυνοοΐηρϑϑ,," ἡ. ς. Ὀγοδὰ νυν ἢ μδὰ ποῖ Ὀδε 
ταδὰς Ὀἰζϊῖοῦ ὈΥ ἰεάνεη. 



ν. 4---..3.} 

4 4 Βυτ Ρεΐοτε {πὲγ ἰὰῪ ἀοννη, τῆς 
γλε] οὗ ἴῃς οἰτγ. δύερ τῆς πιθη οὗ 
ϑοάοηι, σοπηραββαά τῇ6 ἤοιιβε γομηά, 
ὈοΙὴ οἷά ἀπά γουηρ, 41} τε ρεορὶε 
ἔτοπι ὄνΈγν ἡμάγίεγ: 

ς Απα τβεγ οδ]εὰ ὑπο [,οἵ, δηά 
5λῖὰ ιηἴο ἢϊπι, ΝΉοτα κγό τῃ6 πῃ 
ΜΜΏΙΘΙ σΑΠῚ6 ἰῃ ἴο ἴῆεε τῇϊβ πίρμεὶ 
ὑγιὴς τ δηλ οἷς απο τι5, τῃδῖ νγε ἸΔΥῪ 
Κηονν τ θη]. 

6 Απὰά [,οἱ νγεπῖ ουξ δὲ τῇς ἀοοῦ 
ὑπῖο ἴΠεπ, ἀπά δπαῖ τῆς ἄοος δεδγ 
Ὠ] πὶ, 

7 Απὰά κκ5]4, 1 ργὰγ γου, Ὀτεῖῆγεη, 
ἀο ποῖ 50 ψ]οκεαϊν. 

8 Βεἢο] 4 πονν, ᾿νε ἴννο ἀδυρῆζειβ 
νγΠΙ ἢ ἤᾶνε ηοῖ Κποννη στηδη ; ἰεῖ π|δ., 
Ϊ ργᾷγ γοιι, Ὀππρ τῆεπὶ οὐδ υηῖο γου, 
Δη4 40 γε ἴο {Π6π} ἃ5 ἐς ροοά ἴῃ γουγ 
ΕγΕ5 : Οἡ]γ ὑπῖἴο {Π686 τηςη ἀο ποιῃίηρ; 
ἴογ τιεγοίογε ολπὶῈ τῆευ ἀπάεγ τῆς 
ϑηλάαον οὗ τὴν τοοί. 

ΘΕΝΕΘΒΙ5. ΧΙΧ. 
9 Αμπά τῃεν 54], ϑιδηά ῬαςκΚ. Απά 

{πεν 8414 αραίη, ΓΗ οης γαέδοτυ σάπια ΄ 
ἴῃ ἴο βοουγη, δηὰ ἢε νν}}} πϑθᾶὰβ θὲ ἃ 
υάρε: πον νν}}} ννγεὲ ἀδαὶ νγοῦβε στῇ 
ἴπεε, τῆδη νγ τ τῆθπι. Απά {ΠΕ 
ΡΓΕβϑεά βοῦα ὕροη τῆς πηδη, σύεη ],οἵ, 
ἈΠᾺ ΠΑΠΊ6 ΠδὰΓ ἴο Ὀγεακ τἢ6 ἀοογ. 

Ιο Βυῖ τῆεὲ πηεη ρυῖ ἑοστῇ τπβεὶγ 
δαηά, ἀπά ρυ]]εὰ [νος ἱπῖο τῆς Βουβα 
ἴο ἴηεπι, ἀπά βῆμξ ἴο τε ἄοοτ. 

11 Απά τῆεγ βπποῖε τς πιεη ὄτῃδι αὐτου ιο 
τύεγε αἴ ἴῃὴ6 ἀοογ οὗ τῆς ἤοιιϑδαὲ ννῃ 
ὈΠΠάπεββ, θοῖἢ 8π|4}} ἀπά ψγθαῖ: 80 
τηδῖ τῇεγ νγεαγίεά τῃεηβεῖνεβ ἴο μά 
πε ἀοοτγ. 

12 ἢ Απὰ τε πιεη 5αἰά πηΐο [,οἵ, 
Ηδβὲ τῆοι ἤεγα ΔΠΥ θεβίἀδβ ἡ βοὴ ἰῇ 
ἷανν, δῃὰ τὴν βοηβ, ἀπὰ τὴγ ἀδιιρἬζοῦβ, 
Δηἀ ψγΠαΐβοενογ τποι Παβὲ ἴῃ τῆς οἰτυ, 
Ὀππρ ἐλόνι οὐϊ οὗ τῃ]5 ρίαςε: 

12 Εογ νγὲ ν}}}} ἀεβῖγου τἢι18 ρίδςε, 
Βεσαυβα ἴῃς “ΟΥ̓ οὗὨ τπ6πὶ ἰδ νψάχεμ ς ἐΡΑΡ: 18. 

ποτ τῦῆ-ρ- τὨΤκΊΙᾺᾺϑᾺΌσγυ--ἰ--ΠΠπτπτπ|}Ὰ}ῃῷὗού:ιτο τ ρ΄ οῆῖπΠ1ππ1τ1.5.ᾷϑ.ν.ϑ.................................- 

4. αἱ] δὲ Ριορὶε ὥονι δυεγ φμαγίογ] ὙΤΠΘ 
υἱΐεῦ ϑῃδηθ εσθηθθθ οὔ ἴπ6 ἱημδοϊληῖθ οὗ 
ϑοάοπ, 45 ννῈ}} Ὧ5 186 1γ ἀποτἰοεὶ Πσοη Ποῦ 5- 
ΠΕ55, 5 ὈΓΙΘΗ͂Υ Ὀὰϊ πιοϑῖ ΘΠ ρ ΠΑ ΊΟΔ}Π}Υ ἐχργοβϑοά 
ἴη [Π15 νεγϑθὸ.0 Ὅμὲ (ὐφηπδδηϊ δὴ παίϊοηβ ἴῃ 
Εὐπογαὶ, ἀπὰ της οἰ{165 οὐ ἴδ. ῥ᾽αίη Ἐβρθοῖδ!!γ, 
ννεῖς δι άϊεϊεά ἴο ἴΠο58 ἀθδά!γ 51η5 50 Ξ᾽ ΓΙ ΤΥ 
ἰογθιἀάθη ἴο ἴμε [ϑβγδδθιἴεβ,. δὲὲ 1,εν. χχ. 
22, 23. 

Θ. 1οὲ αὐεπί ομέ αἱ {δὲ ἀ00Γ ππίο ἐρεῖ, 
απά ἐδ ἐδε ἄοον αῇεγ δε] 1,11. ὁ ψεπῖ οὐζ 
αἰ (16 ἀοοσνναῦ, πὰ βῇυϊ ἴῃ6 ἄοοῦ δἔϊεγ 
δῖ πιὉὃὃ 

8. 1 δασε ἑαυο ἀσωσδίεγ: ὝΤΠοθα τνογάς 
οὕ οἵ πᾶνε ὕθθη πιυσὴ οδηνᾷςθοά ἰπῃ 4] {ἰπ|65; 
δῖ ΟΠγγβοβίοτῃ ἱπουρῆϊ [ἃ νἱγζαοιυβ ἰη Ὠἷπὶ ποῖ 
ἴο σρᾶστὸ ἢϊ5 ον ἀδιρμίουβ, γαῖπου τ[ἢδΔη 5δοτὶ- 
ἤσε {6 ἀυκίε5. οὗἨ Πποβρίτδιγ, ἀπὰ ὀχροϑο ἢΪ5 
Ευσοῖϑ ἴο ἴπ6 νυ κϑάηθϑα οἵ [Π6 πίδη οἵ ϑοάοπὶι 
(' Ηοπι. ΧΧΙΠ. 'η σεη.᾽). 850 δῖ Απιῦτοϑθο (" Ὡς 
ΑὈγΑἢ. {,10. 1. ο. 6), ϑρεδκίηρ 85 ᾿ξ ἃ 5: 8}16 
δῃ ΕΓ ἴο 6 ῥτεΐεττεὰ ἴο ἃ στοαῖοσ. Βιιΐ δῖ 
Αὐυξιιίπς 5] Οὔθογνοβ, ἰδὲ ννὸ δῃου]ὰ 
ορέπ [6 ΨὙΑΥ ἴὉΓ 5 ἴο τϑῖρῃ ἴδσ δηὰ υνἹάδ, ἰξ 
6 δοννθαὰ ουσϑεῖνεϑ ἴο σου πλ 518 ]}16Γ 5. η5, 
Ἰεὲ οἴμετβ σῃοιυ)ὰ ςοπιηνῖ στεαῖον (" [.10. ςοηῖγ. 
Μεηά." ς. 9. 866 αἴΞο "Οὐ. ἰῃ Οεη.᾽ 42). νὲ 
806 1η 8}} [Π5 ςοπάυςϊ οὗ ἰ,οἵ ἴῃ 54π|6 πιίχοὰ 
ςδαγδοῖοσ. Ηδ ἱπιοπάρά το ἐο τἰρμτγ, δὰῖ 
ἀἰά ἰτ τἰπι ἀὶγ δηὰ ἱπιρετέεςτγ. Ης (Εἰς Ξγοη σῦν 
(με ἀυτν οὔ Πποβριϊδιγ, ρεγῆαρϑ ὉΥ 1ῃϊ5 τἰπ|6 
δε ἢλὰ ἐυδη 9οπῖε βιιβρίςσϊοη οὔ ἴπ6 βδογοὰ σἢᾶ- 
ταςῖον οἵ ἢϊ5 ξιιεβῖβ, Ὀυῖ ἢϊ5 σιδπάλγᾳ οὐ τἱρῃῖ, 
(δου ρὴ ΠΡ ννπθῃ σοπιραγοὰ νυ (Παὶ οὗ ἢϊ5 
πειχηθοιγσβ, ννᾶ5 ποῖ ἴῃς Ὠϊχμοθῖ, Ὑδὸ 5ιογοὰ 

ΓΕ το δῖος ἴΠ6 ΠἰσΊΟΥΥ 5 ΠῚ ΡΥ ἀπά νυ δουῖ 
ςοπηηθηΐ, ποῖ ΠΟΙ Ἰπρ τρ [νοΐ ἃ5 Δη ΘΧϑΠΊρὶ 6 
ἴον ἱπηι4ιίοη, Ὀιζ 16} π|ρ 5. ἔλα 15 45 νν6}} ἃ5 
ἢϊ5 νγίιθ5, ἀπὰ ᾿ἰοανίηρ τι5 ἴο ἀγανν (δ ᾿πέρυ- 
ἐποδβ. Ηδ ᾿ἰσουριι 411 ἢϊ5 ἰγοὰ ὉΪ65 οὐ ΠΙ ΠΊΒ ΙΓ 
Ὀγ (ἢ5 Βοπης ἢ δαὰ σβοϑθοη. Ηδ ννᾶβ Ὀουπὰ 
ἴο ἀοίοπα 5 ριιοϑῖβ αἵ ἴΠ6 τῖϑ οὗ ἢϊ5 ον πη 
11ἴδ, Ὀυξ ποῖ Ὀγ ἴδε βδογίῆςε οὗ 5 ἀδυρῃῖειβ. 

9. διαμά δαοἀ] [ἴω ““(οπλα ποϑσ, ἔδυ ποῦ 
οἵ" 

«υἱ!] πεοά δὲ α ἡμάσο] οὐ, “" ἡυιάρίης, μ6 ψ ἢ] 
Ἰυάξε," γοξοστίης, ργοῦδοὶν, 85 Τ ςἢ οὔϑοτνεβ, 
ἴο [,οἵ᾽ ἔγοηιϊιοηΐ ΓΟ ΟΠϑίγδησο5 νυ ἢ {Π6ΠῚ ῸΓ 
ΤΠΟΙΓ ἸΙσοπίὶοιιθηθ55 δηα νἹοΐίθηςθ, νν ὨΙΟἢ 15 ΓῸ 
ἴοττοὰ ἴο ἴῃ 2 Ῥεῖ. 11. 7, 8. 

11. 2067 “»ιοῖο δὲ νιοῦ ἐδαὶ «υεῦὸ αὐ 1δὲ 
ἄοον" οὗ εὐθ ῥομσε «υἱ δίϊπώπε. Ῥετθαρδ {με 
ννοσά ἔοσ ὈΠπάπηθ85 γαῖμοῦ ἰπάϊςσδῖοβ σοηἤιβθά 
νἱϑίοη, ΧΧ. ἀορασία. ἴῃ ΔΝ Ι5ἀ. χὶχ. 17, [Π6 
ἀλγκηθθβ ἰῃ ΠΟ ἢ ἴΠ656 πη νοσὸ ἱηνοϊνθά ἰ5 
ςοπηραγεά νΠἢ {πε ρίαρας οὗὨ “ἀδγκηεββ ΜΠ] ἢ 
ΠΊΔΥ ἈῈ ἔθ], ἢ ἢ [6}} οὐ τπ6ὸ Ἐσγρίϊδη8 
(ἔχ. χ 22). [Ὁ τὸ μδά Ὀδθϑη δεῖυδὶ ὉΠ ΠἀΠΕ655, 
ἴδον σνου]Ἱὰ μασαϊγ αν ννεασιθὰ τποπηϑεῖνο5 ἴο 
ἢπάὰ (ἢ6 ἄοογ, Ὀυξ νου]Ἱά ἤδλνο βουρῇῆϊ ϑοπὶὸ 
Οπο ἴο ἰεδά ποτὶ Ὁ ἴῃς δαηά (Αὐξιῖ. "Ὠς 
ΟἸντ. ΤΠ εἰ.᾽ ΧΧΙΙ. 19). ὙΠΘ 5άπιὸ ψοσά, ἴῃς 
τοοῖ οὗ ννῆϊςοἢ ἰ5. νεγῪ ἀουῦτῆι (566 Οεϑεη. 
.ἼΒε5.᾽ Ρ. 961), ΟσσυγΒ ΟἾΪΥ οἠςσα ἃραΐη, ἴῃ 
4 Καὶ  νἱ. 18, ννετα, ἀΡΡΑΓΈΠΕΥ (36 νυ. 10. 20), 
ποΐ το] Ὀ]Ιπάπο58, Ὀὰῖ ἐπα σι ϊησίηθ55 οὗ νἱϑίοῃ 
Δηά πλὶϑἰοδάϊης εττοῦ ἂτε ἀεβορεα. ΑὈθη 
Εχγαὰ ἰηϊογργοῖβ ἰἴ 85 πηθδηΐηρ “" ὈΙπάη655 οὗ 
Εγὸ ἀπά πλιὰ." 
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δτοαῖ Ὀοίογε τῆς ἔισε οἔὔ τῆς ΓΟΚ; 
Δηὰ τῆς [ΟΚῸ Πα βεηΐῖ υἱβ ἴο ἀ6- 
ΒΙΓΟΥ ἴἴ. 

14 Απὰ ἴ,οἱ ψεηῖ ουῖ, ἀηὰ βρακε 
ὈΠῖΟ ἢ]5 505 ἴῃ ἰανν, ννῃ ἢ τηδγγι θά 
ἢ ἀδιιρητοίβ, δηα 5414, ἴ7ρ, ρεῖ γου 
οὐκ οἔὗἁ ἢ 15 ρίαςε; ἔογ τῆς οκ Ψ}}} 
ἀδβίγου [ἢ ]5 οἰἴγ. Βυῖ ἢδ βεεπιθά 45 
Οὐδ τῇδε τῃοοκεὰ ὑπῖο ἢ18 80γι8 ἰῃ 
Ϊανν. 

Ις  Απὰᾶ ν ἤδη ἴῃς πιογηΐῃρ' ἌγΓοβα. 
6 η (ἢ6 δηῆρεὶβ ἢαϑίεπεα [,οῖ, βαγίπρ, 
Ατίβα, ἴὰκ τὴγ νι δ, δηὰ τὴν ἴνο 

Ηε. ἀἀλδυρῇίεγβ, υνῃισἢ 'δγε ἤεγα ; ἰ6ϑῖ τῆου 
{5 μὲ σοπβιιπιεά ἴῃ τῆς "Πἰπίφαϊγ οὗὨ τῆς 
Ῥακέμεο. οαγ, 
ΑὙΥά τ. [16 Απά Ἄψῃ}6 με ]ἰπρεγεά, τῆς 
6. τάδη ἰαϊά Ποίά ρου 8 ἢδηά, δπά 

ὑροη τῆς Παπά οὗ ἢϊ58 ψτΐίε, ἀπά τροι 
τὴῆ6 απά οὗ ἢ]8 ἴννο ἀδιυρῃζοιβ; τῇ8 
ΓΙΟΚῸ δείηρ πιεγοια! ὑπο Πἰπι: ἀπά 
τἤδγ δγουρῆς Πϊπὶ ἔογῃ, λπά 86εῖ δἰ πὶ 
ννιτῆους (δ οἴ. 

17 ἴ Απά ἰξ σλπιε ἴο ρᾶ58) ὑγῆεη 

18. 2ῤὲ Ζοκὸ ῥαὶῤρ “τπὶ| τ᾿ 1ὸ ἀεείγον 1 
ὙΠΟ δηζο 5 σρθαῖ ΠΕΙῸ 8ἃ5 Π]ΘΘΘΘΉ ΕΒ οὗ Ἰυἀξ- 
πιοηΐ, ποῖ 45 Ησ, ννῆο Ἄσοηγνοῖϑοὰ νυν ἢ ΑὈτᾶ. 
ἢδπι, «ἢ, χνὶ. Χ7--ς2.2. 

14. «υδίορ »"παγγεδ δὶ ἀσμδίοσ] 1ἰῖ, 
“τῇς ἴακοῖβ οὗ ἢϊ5 ἀδυρῃϊοιβ." [ΧΧ. τ ΠῸ 
μά τΔθη ἢ15 ἀδυρηϊετβ." ΜΨυ]ρ. “ὙΠῸ ψγοτῸ 
δθοιῖ ἴο ΠΊΔΓΓΥ 5 ἀδιιρῆϊοσθ." δόπιο, Κηο- 
Ὀεὶ, εἰ Ζϑοι, ὅζο., δᾶνα μοϊὰ ὑπδὶ Ὀοϑι 65 
[ΠἸο56 πιοηοποά, νν. 8, 30, [οἱ μαὰ οἵαν 
ἀλιιρηϊοτβ, ννῆο ἢδὰ τπᾶιτθά πιο οὗ ἴῃς εἰν, 
δηὰ νΠοῸ ῥοπϑῃδά ἴῃ ἴῃς σοηβαρταίίοη νυ ἢ 
1Π6 17 Πιιϑθαπάσβ. [ἴ|5 ΠΊΟΓΕ σοπλπΊΟ ΠΥ ἱΒβουρδὶ 
(Παῖ ἢ Πα οὐἱγ ἴννο ἀδιιρῃϊοσβ, γὴ0 ϑ6ΓῸ 
Ὀειγοϊμεά, Ὀὰϊ ποῖ γεῖ πιαιτιεὰ ; Ὀεϊγοῖῃαδὶ 
θείην ϑυῆηςίοπί ἴο χῖνο [6 ἘΠΘ “ϑοη ἴῃ ἰαν 
ΟΥ “"Ὀγἀορτοογη" ἴο {πεὶγ αῇηδηςθὰ πυιϑθδπάϑ. 

16. ο«υδιοδ αγὸ ῥδεγε]ῇ [1ἰἴ. “ὁ Ὡς ἢ ἀγὸ 
ἔουπά." ὙΤΪΐ5 ὁθθπιβ ἴο Κποροὶ δπὰ οἰδεῖ ἴο 
ἰπάϊοαϊο {παὶ ΠπογῈ ννογὸ οΟἴποῦ ἀδυπΐοτβ, Ὀαζ 
{παῖ {Π656 ἴννο ΟἿΪΥ ὑσοτὲ δ Ποπιθ, ἴῃς οἴ ΠοῚ5 
Ῥεῖπρ ἢ τῃεῖγ Ὠυδθαηάς ἴῃ 1ῃ6 ΟΥ̓ (866 ου 
ν. 14})} Ὀυῖ [ἴ ΝΟΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ροϊηΐϊδ ΟἿΪΥ ἴο 
ἴΠῸ ἴαςῖ, ἴα [οἱ Ὸ δηὰ ἀδυρῃῖοῦβ ννογα 
δἴ ΠοΙΠ6 δηά γελαγ ἴο δοσοπίρϑηγ ἢΐπι, νν Ἐ 1191 
[ι15 5Θ0ἢ5 ἴῃ ᾶιν βοοβθα δηὰ γεϊιϑοὰ ἴο γο. 

16. 1δὲ Ζοκ δείπς νιογεμί ὠπίο δὲ»ε) 
τὰ “Ἷπ 186 πιοτΟΥ " ([Π6 βραγίπρ ΡΥ) “οὗ 
[Ὡς ΠΟΚΡ ἴο ΠΙπη." 

17. ἐῤαὶ δὲ «αἰαη ἰ.6. οπι6 οὗ ἴπ6 δηρεῖβ. 
ἐδὲ δία] Τῆς δίῤζαν, ἴθ εἰγουϊ οὗἩ 186 

7ογάδη. [1,οἱ ννᾶβ ἴο ὄβοᾶρε ΠτῸπὶ ἴῃς ὙΠΟΪς 

ΘΟΕΝΕΘ15. ΧΊΙΧ, 

{πεν Βδά ὕγοιρῆς τῆςπὶ ἰῇ δργοδά, 
τῃαῖ δε 5αἱά, ἔβοαρε ἔογ τῇγ ἢπξε ; Ἰοοῖκ 
ποῖ ΟΠ ηΠἀ τῆσο, ΠΕΙΓΠΘΓ 5ῖαγ ἴδοι ἴῃ 
411 τῆε ρ]Δ!π; Ἔβοᾶρα ἴο {6 πιοιιηΐδίη, 
Ιεϑὲ του θὲ σοηβυπ,εά. 

18 Απά [,οἱ βαἰά ὑπο πεπὶ, ΟἿ, 
ποῖ 50. ΠΥ [οτά: 

19 Βεμοϊά πονν, τὴγ 8δγνᾶπὲ ἤδίἢ 
ἔουπά ργᾶςα ἴῃ τῆ βῖρῃῖ, δπά ἴδοὺ 
᾿ιαϑῖ πιάση! δά [ΠΥ πλεῦου, ννῃ]οἢ τῆοὰ 
ἢαβϑῖ βῆδνγεά ιπῖο πιῈὲ 1Ἰηὴ ϑανὶπρ ΓᾺΥ͂ 
[ππῖ;; δῃὰά 1 σαπηοῖ ἐβοᾶρε ἴο τῆς πιουη- 
τίη, ἰεϑῖ βοπὴς δΥ}} ἴακε της, δηὰ 1 
ἀϊε: 

20 Βεβο]ά πονν, [ἢ}8 οἰ ἐς ἤδᾶγ ἴο 
ες υπῖο,. ἀπά ἰξ ἐς ἃ π||6 οπε : ΟἿ, 
Ιεῖ πλὲ εβοᾶρε {ἈΠ Πεγ, (ἐς ἴτ ποῖ ἃ {ππ||Ὸ 
οηδ ἢ) δηὰ πὶ 5801] 3}.8] 1ϊνβ. 

21 Απά ἢε 8αἰ4 ιηἴο ἢϊπι., 866. 1 

ἶν. 14---22. 

ανα δεςερῖθὰ ᾿τῆθ6 σοποδγηϊηρ [ἢ ]5 ! Ἠεδ. 
τἢϊηρ, 4150. τἢλτ 1 νν}}] οῖΐ ον εγίῆγονν - 
115 οἰἴγ, ἔογ τῆς. ψῃΙΟὴ τῆου ἢαβῖ 
ΒροΚϑη. ᾿ 

22 Ηκϑῖε πες, οβοᾶρε ΓΙ ΠΟΥ; ἔοῦ 

οΥ̓ [6 ἀονοϊεά τερίοη, ἡ Ὡοἢ Πὸ δά ξοστη 
οογοϊοα ἔογ ἢϊ5 οὐπ, δηὰ ψοσο, ἤδη ἢδ 
Ραστιθάὰ ἤοπὶ ΑΡσδῆδπι, ἢς δὰ πιδάς ἢ15 ῃΔ0]- 
(λιίοη, δηὰ ϑουρηξ ἴο δη ΠΟ ἢ Ὠἰπη56] 

18. »πν 1ογ4] ὍὙΠΟ Μαϑογῖοβ πᾶν [Π6 
ποῖο ἐσάσερ, 1.6. "" ἨοΟΙγ." Ὀμζ [Ὁ 5 ΡγΟΌΔΟΪΥ πο 
ποτ ἴθδη ἴδο οδὶυϊδιίοη οἵ γονόγεποθ, 966 
ν. 2. Ἐογυ, τποιχὴ [οἱ μδὰ πον ἐοιιπά οἱ 
(Π6 ἀἰηϊγ οὗ Πἰ5 σκιυιεβῖθ, ἴμογα 15 ἢῸ ενἱάξησθ 
δὲ μὸ τῃουρῆῖ οἰἴπεσ οἵ (πολ ἴο Ὀ6 [6 Μοκὲ 
Ἡϊρῃ. ἱπαάροὰ τῃῆ6 νογὰ τρῆϊ θὲ τοηάετεὰ 
ἴῃ [86 ρἴυγαὶ “'ΠΙΥῪ ἰογάς,,"") 25 ἴῃς ὅτ. δηά 
δαδά, 

19. 1 εαπποί σικῶρὸ 0 δὲ »πομπία!η}) Ἰ,οἵ 
δηά ἢ5 ΤΆΓΊΠΥ ννεγε, πὸ ἀουδῖ, οχππιδῖοα ΟΥ̓ 
ἔἴδαυ δῃά δηχίεῖυ, δηά μὲ ἔεὶ τηδῖ, 16 μὲ ἢδᾷ ἴο 
ξο ἴο [6 πιουπίδιηβ οἱ Μοδδ, δα ννουἹά ὕὉθβ 
ὀχροβοά ἴο πιΔηΥ ἀδηροῖβ, νυν ἢ πρδῖ ρτονα 
ἢ5 ἀοεοϊσιςτίοη ; Δποῖποσ ἰηδίδηςε οἵ ἀθέοθςτνθ 
σουγάρο δηά ἔαἴἢ, Ὡς ἢ γεῖ ἰ5 ραγάοποα Ὁγ ἃ 
τπογοῖτι] Οοὰ. ᾿ 

“0716 ΠΕ} ΤῺὴ6 ΘΥῚΣΙ, 1.5. [ηὴ6 ἀδοισυςτοῦ 
δῦουϊς ἴο 41] οἡ ϑοάοχῃι; 8411] [,οἵβ ςοπάιπςξ 
ἤογο ἀφηοῖὸβ ὌχἼοδϑϑῖνο ννθΆΚηθβ8. 

40. ἐρ ἱὶ ποΐ ὦ ᾿ς οπο 3] ὙΒουρῃ ΖοῖΣ 
ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδθη ἰηνοϊνοὰ ἰῃ {δε συ οὗ τῃς 
ΟἴΠΟΥ οἰτ165 οὗἉ ἴῃς ρΡ]αῖη, 1 οἱ ρ᾽οδά5 {παι ἰδ Πᾶ5 
Ὀυϊ ἔξνν ἱπηδοιϊδηΐῖβ, δηθὰ ἰμδί ἴΠε 51π5 οὗ βιιςῇ 
ἃ 5118}} ΟἿΥ οδη Ὀ6 Ὀυϊ σοιῃραγαί νοεῖν 5π|2}}. 
80 ἘΔ} ϊ. 

41. 1 ῥαυέε αεορῤῥῥεάδ 1δεῚ Εῖ, 41 Πᾶν 
θὰ υρ ἴθ ἴδος." [τ ν5 ἴῃ συδίοτῃ ἴπ [86 



᾿᾽ Ἠεῦ. 

γ. 23-. 8. 

Ϊ ςλπποῖ ἄο δηγιπίηρ {1 ἐῆου δε 
σοπλα ΗΓ. "μογοίοτς τῆς πδπὶθ 
οὔ τῆς οἰ ννᾶ8 οδ)]εά Ζοδε. 

22  ΓΠε βυη νγᾶβ 'τίβεη ὑροη τῆς 
γποτές. ΡΆττῃ ψΉδη [οἵ δητογεά ἰηῖο Ζοδγ. 

᾿ε Όδαξ, 20. 24 ἽΠεη τε ΓΟΚΡ ταϊπεὰ τροη 
ἀ . 

[με 17. ϑοάοπὶ ἀπά ὑροη (σομπογγαῃ δτιπι- 

Ἐλοῖ ἴο πιᾶῖθ σιυρρὶ!ςδίοη σὰ [6 ἕδος ἴο 
πὸ σγοιπά : ψῇθη ἴπ6 ΡΥΔΥΘΥ ννὰ5 δταηίοά, 
πὸ ἴδςθ ννᾶ5 βαἱά ἴο Ὀ6 ταιϑοά. 

Δ. Ζοαγ] 1.6. “ ΠῸΙ6.") [ΙΕ ἀρρθᾶγβ ὈΥ͂ 
ΘΕΎΘΓΑΙ δησιοηϊ [οϑτποηΐο5 ἴὸ πᾶν Ὀθθη Ὀ6- 
Ἰιενθὰ ἴπαἴ ΖΟΔΥ οὐ Βοία, [πουφῇ ϑρατεά ἔτ πὶ 
1Πς ἤτϑε ἠεσιτυςοη οὗ ἴπ6 οἰτῖθ5 οὗ 16 ρῥ]δίη, 
ννᾶ5 δἤεγνναγαὰς βινα! ]οννθὰ ἃρ ΟΥ̓͂ Δη ΘΑτῖῃς- 
4υλκο. ργοῦδῦϊγ νεη 1,οἵ Πεά ἰοδὶ τ, ν. 30. 
(ϑες Ϊεγοπὶ " δὰ [05.᾽ χΧν. ἀπά “Ου. ἴῃ Οθη. 
ς. χιν.; Ὑποοάογεῖ “η΄ Ορη. ΧΙΧ.). Τἢ15 
ἘΓΔΟΙΟΠ ΤΩΔΥ δοσουπὶ ἕου ἴῃ6 κἰαϊοπιοηΐ ἴῃ 
νι ϑάοπι χ. 6, {μαΐῖ ἤνθ οἰἴ165 νυθῦθ ἀδϑῖσγογ- 
διἐ, ἀπά οὗ [οϑερῆυβ (' Β. [.1ν. 8. 4), τμαῖ 
[ες “" σῃδάονυ ἔογιηβ οὗ ἔνθ οἰ 0 5 σοι!]ὰ Ὀ6 
8δθη; Ὑγδεγορβ ᾿δυζ. ΧΧΙΧ, 22. ΟΠΪΥ͂ ΤΠ ΟΠ 5 
ἔουτ, γἱ2. δοάομπι, Οοπιογγαῆ, Αὐἀπηδῃ δηὰ 
Ζεδοιϊηι: γεῖ, οἡ ἴῃ6 οἴμευ Ββαπά, ΕἸ 5ΘΌ1ι}5 
(τ. βαλὰ) υἱἴποβϑοβ [παῖ Βεῖδ, οὐ Ζοδγ, ννα8 
ΠΏ ΔὈ ΓΕ ἴῃ ἢϊ5 ἀδγ, δηὰ ξκαγηβοποὰ Ὁ ο- 
ΤΩΔΠ 50] 6 1675. 

4. ἐδὲ ζοκρ γαϊπεα μρῤοη᾿ ϑοάονι αγα μοῦ 
Οοπογγῶ ὀγίνπρορθ ἀπά ἤγε ἤγοηι ἐδο Δοκ ομὲ 
97 δαυεη ΤὍΤῆῃε ΓΟΚῸ 15 9! ἴο ἢᾶνθ γαϊποὰ 
ἔτοπι ἴῃ6 [ΟἈΌ, 4ῃ ἐχργοβϑίοη τὰς ἢ ποθ ὈΥῪ 
ςοσηπιεηϊδίοτγϑ, ἰοννϑἢ δηὰ ΟΠ γϑῦδη. ϑόνοσαὶ 
οὗ τῆς Ἀδύδιης, Μαπδβθοὴ Βοη [95γδο], ΕΚ. 51- 
τε οη, ἀπά οἴμογβ, Ὁ. ἴΠ6 ἢχϑι Ϊεῆον ΑἩ υὑπέοῦ- 
βίδιδ. [π6ὸ δῆροὶ Οαῦσγιεὶ, (ἢ δηῆροὶ οὗ ἴΠῸ 
ΙΟΚῸ: Ὀυζ {ΠΕΙῸ 15 ΠΟΥ ΔΙ ΠΙΥ ὯΟ ΟἾΠΕΥ Ῥαϑϑᾶρο 
ἸΏ ϑογρίυγο, ὑοῦ [8195 πιοϑῖ βδλετεαὰ πᾶ 
ἶ5 δίνθῃ ἴο ἃ Ἵτεαϊεα δηροὶ. Νίδηυ οἵ ἴδ 
ΤΑῖ μεῖς, Ἱρτιαῖυβ, [π5ῖπ Μ., Τογί] ΠΔη, Ογ- 
Ῥτίδη, Αἰμδηδϑοίυς, ΗΠ αγγ, Τῆς Οοιῃης!} οὗ 
ΘΙ ΤΠ πι. ὅζο. 566 ἴῃ ἴΠ656 τνοτὰ 5 ἴΠ6 ΤΥ ΞΙΟΙΎ 
οἵ ἴδ Ηοῖγ ὙΓΙΠΗΥ͂, 45 που ρὴ τ᾿ γογα κδἱά, 
“ον ἴδε Νν ογά σταϊπεὰ ἄοννη ἔσθ ἔτοπι ΟΡ 
{πε ΒδίΠοΥ:" 84η ἱπιεγργείϊδιίοη ἢ ἢ ΠΊΔΥ 
ϑεέςτηῃ ἴο ὕὈδς βιῃρρογίθα ὈΥ ἴῃ6 [ογυβαίοτῃ Τᾶσ- 
ξυπὶ, ννῆετο “τῆς νογὰ οὗ {δὲ [ΧΟ ΚΡ" ἰ5 
οδιὰ ἴο δᾶνθ “"ταιποὰ ἀονῃ ἤγο πὰ Ὀἰζυμηδη 
ἔτοπὶ ἴΠ6 ργέβθεμοε οἵ {πὸ [0 Κ." ΟἿΒοΓ ρᾶ- 
{τ]σῖῖς σοτηπιδηϊδίοτβ οὗ ἴΠ6 Πιρἤῃοδὲ δυϊῃοτιν 
(83 ΟΠ γγϑοβξέοπι, [θτοπὶθ δπὰ Αικιιῖηθ) ἀο 
ποῖ ῥγεϑϑθ {Π15 ἀγριιπιεπῖ, ΑὈδη Εἶτα, ὙΠΟΠῚ 
Ῥοσγῆλδρϑ ἃ πιδ᾽ οὐ οὗ ΟΠ γιβτίδη σοπηπιεηϊαϊοῦβ 
δανο [Ο]]ονσοὰ ἴῃ Π15, 5εὲ5 ἴῃ ἐν βδδθδε, ἃ 

ΠΥ 6 οἰ ὕδῆσθ ΟΥ̓ 5.06 ἰδησιιαρε:"" 
δ Τρ ΠΕΡ όδαθ Εν ΔΙ [δ 1.050" Ὀεΐῃξ ἃ 

δηεῖ. τῆοτε ἰπιργεβεῖγε πιο οἵ βδυἱηρ, 
γοε. 1. 

ἙΟΕΝΕΘΙ5. ΧΙΣ, 

Δη ἃ 411 τῆς ρ]αίη, αηὰ 411] (ἢ ς ̓μ ΙΔ π|8 
οἔτῆε οἰτιε5. ἀπά τῆδί νη] ἢ ρτονν προ 
τῆς στοιπά. 

͵χ6 4 Βιυι Πΐξ νυἱέε Ἰοοϊκεά δας ἔγοπι 
δε Πα Ὠίπη, ἀπά 5ῃς ὈῬεσδηηε ἃ ρΙΠ|ὰγ οἔ 
881, 

27  Απά Αὐγδῆδηι ραῖ ἃρ ΕλΥ]γ ἴπ 
ἴηε τηογηϊπρ ἴο ἴῆ6 ρίαος ννβεγε ἢε 
βἴοοά δεΐογε τε [ΟΚῸ: 

28 Απά ἢς ἰοοκεά τονγαγὰά ϑοάοχῃ 

“ΓΘ ΤΟΚῸ ταιποὰ ἴστοτι Η!πλβο 1}. [Ι{ 5 ἃ 
σοιηχήοη 1ἀϊοπὶ ἰη Ηοῦτενν ἴο γεροδῖ [6 ποὰῃ 
ἰποϊοδά οὗ υϑῖηρ ἃ γγοηοιηῇ. 

ὀγίρισίοηδ απάᾶ ἥγε.. ομἱ 9 δεασυεη)] ΜΑΠΥ 
Θχρίδηδίοηβ ᾶνο Ὀδεη οβετεὰ οἵ ἴΠ|5. Δνἢ6- 
{Ποῦ ἴῃς ἤγε τῸΠπὶ ἤδάνθῃ ννὰβ Πρ ἢϊτηϊηρ, ἢ] ἢ 
Κιπαϊεὰ τὸ ὈΙϊαπθη δηὰ 5εῖ [ἢ νυ ΠΟ]6 σου ΠΙΥΥ 
ἴῃ ἃ Ὀϊ4Ζ6, ν ΊΠοΥ 1 ννᾶ98 ἃ ργοαῖ νοϊσδιὶς 
Θγαυρτίοη ονοσνν πο πηρ 411 της οἰ 65. οὐ [ῃ6 
Ρίαιπ, οὐ νυν εῖθογ Γἤθγο ννὰ5 ΘΙ ΠΔΡῚῪ ἃ Πλῖγα οι" 
ἰοὺβ ταϊηϊηρ ἀονη οὗ ἱρηϊϊοά δ ]ρηυσ, Πὰ5 
Ὀδθη νϑγ ΟἸ ΘΙ Υ ἀϊθρυϊεὰ δηὰ ἀϊδοιιϑθοὰ. Ετοια 
σοι ράΓηρ ἴἢεθ6 ννογάς ἢ Ὠδυῖ, ΧΧΙΧ. 22, 
ὙΥΠΟΥΘ 1 15 βαἰά, ""ἼΓΠ6 ν ΏοΪ6 Ἰδηά (μογοοῦ ἰ5 
Ὀγτηβδίοῃθ δηὰ δδ]ῖ ἀπά Ὀυγηηρ,," ἰἴ ΤΥ Ὁδ 
ΤΟΔΘΟΠΔΌΪ αιοσϑιοποά, νεῖ ποσ (ἢ6 ὁ ὈΓ1Π» 
δίοῃθ᾽" ἴῃ ὈΟΪ ράβϑαρεϑθ ΤΊΔῪ ποῖ πηόδὴ ὀ[ἐμ- 
»πόη, ἘᾺ ν ΠΙΟἢ ὑπαυεϑιοηΔΌΪγ, ὈΟΪἢ Ὀεΐοτα 
(ϑεε ςἢ. χὶν. 10), ἃπὰ αἴεγ ἴῃε ονθυίῃσονν, [86 
Πο]6 σουπίγΥ δϑουπάθα (566 Αἷϑὸ [ἐγ ϑαὶοηὶ 
Ταάγρυπὶ χυοϊοα ἴῃ ἴπ6 ἰασῖ ποῖϊθ). πὲ Α]- 
ταῖν, ἴῃ Ηἰἴβ πηοϑῖ δρηπαὶ ἰυαάρπιοηῖα. δηὰ 
δύθη ἴῃ Ηἰβ5 πιοσῖ πλϊγασυΐϊοι5 ᾿ητοΥν ΘΠ Π5, 
[45 Ὀδθπ ρ᾽θαϑοα οἴζθη ἴο 1.56 παῖιΓΑ] ἀροποίοϑβ; 
85, ἴοτ ᾿ηβίδποο, Ηδ Ὀγουρῇῆῖ πὸ Ἰοσιιδὶθ οη 
Ερδγρὲ νυ δὴ Ἐδϑοὶ ννὶπὰ απ ἄγονα ἴποπὴ 
Ὅδοκ ψῖ} 4 νεθὶ νἱμὰ (ἔχ. χ. 113, 10). 
ῬΟΞΒΙΌΙΥ τῃοσγείοτε ἴῃς Ὀϊτατηθη, νῃ]οἢ ννᾶ5 ἴῃ 6 
παΐυγαὶ ργοάυςς οὗ ἴμ6 σουπίγυ, νο]σδηὶς οὐ 
οἰ ογννῖϑο, ννᾶβ πιδάθ [Π6 ᾿πβίσαπιοπί Ὁ νυ] Γῇ 
1ὴ6 ΟἸΕΠαϊπρ' οἰτ165 νότὸ ἀδοιγογοά, ὍΠὸ τὸς 
νοϊατϊίοη ἴο ΑὈγδῃαπι, ἴ{Π6 νἱϑὶὲ οὐ ἴῃ6 δηροῖὶϑ, 
1πΠ6 ἀοϊνογαηοθ οὗ [,οἵ, τπιὰγκ ἴῃΠ6 ΠΟ] 43 
τηϊγϑο]ουβ ἀπὰ ἴῃ τεϑυ οὗ αἰγοςῖ ᾿ηϊογνθη- 
τίου ἤοπὶ ἄῦονς, ννηδίθνου πιΔΥ πᾶνθ Ὀθθη 186 
ἰποῖσυπιοηξ νυν ῃϊςῇ ἴῃ. Μοβὶ Ηρ πδάδ υ5ὲ οὗ 
ἴο νγοσκ ΗΙἰ5 ρ]θαϑυγο. 

26. « ρ͵]αν Κ᾽ “αἰ ΑἸ τ ςΕἸ ΠΠΊΟΤΥ βρεᾶκβ 
οὗ με οχορθοάϊηρ βδἰ[ηθ95 οὗ ἴπὸ ᾿ϑεδὰ ὅεὰ, 
πα ἴΠ6 στοδῖ αδυπάδηςθ οὗ 5δ]ὲ ἴῃ 115 η61}}}- 
Ὀουγῃοοά (ε.3. Οα]εη. “ ς διιρ. Μεαάϊς. 
ἘδΟλ τ. ΙΝ. 19). [ἢ νυν παῖ ΠΔΠΠΘΥ 1, ,οἵ5 νἹδ 
Ομ 4}}Ὁ7 ρεγιϑηθὰ ἢδ5 Ὀθθη αυοδιοηεὰ. ΑὈρθη- 
Ε2γὰ ϑυρροϑεά ἰμδὲ 5δὴ6 ννὰβ ἢγϑι Κι! θὰ Ὁγ {μα 
ὈΠπιϑίομθ ἃηὰ ἤγο δπὰ ἴποη ἱποτγιδίθαὰ οἬνοῦ 
ΜΓ 5411, 90 85 ἴο ὈδΟΟΙΏΒ ἃ σἴδίιε ΟΣ ρα τ οὗ 
5811. ἼΠΕΥΟ νν85 ἃ 111 Γ᾽ οὗ 54] πρᾶῦ ἴῃς Ὠθδά 
568. ΠΙΟΝ ἰαῖογ ἰγδάιτοη ἸΙἀοπ βορὰ ἢ 1,οἱ 5 
σε ([Ὀϑϑρἢ. " Απίὐ 1. σας [γϑη. ΙΝ. ΕΣ; Τοῖς 
τ} 18π|, " διπῆθε ἀς6 δοήοπια; Βεη)δηΐῃ οὗ 

ὶ 



αηὰ (Οὐοπιογδῆ, δηά τονγαγά 41} τῆς 
ἰαπά οἵ τῆε ρἰδίη, δπὰ δε ε]ά, δπά, Ἰο, 
1Π6 5ΠΊ0 Κα οὗ ἴῃ8 σοι ΠΙΓΥ ννεπῖ ὉΡ 88 
τῆς 5πιοκε οὗ ἃ βιζηδςε. 

29  Απὰά [ἰξ σᾶπιε ἴο ρᾶ58, ἤδη 
(οἀ ἀεβιγογεά τῇς οἰτ|65 οἵ τῆς ρ]αίη, 
ἴηλῖ (σοά τεπιειθεγεά ΑὈγδῆδηι, δηά 
8β6πῖ [,οἵ ουκ οὗ ἴῃς πι!ϊάϑς οὗ τῆς ονοῖ- 
τῆτονν. νἤδη ἢδ ονεγίῆγονν τῆ οΟἸ68 
ἴῃ τῆς ννῃιςἢ [οἱ ἀννεῖε. 

40 4 Απά [,οἱ ψεηῖ ὺρ ουἭξ οἵ 
Ζοδί, ἀπά ἀννεῖςε τη τπε πιουπίδιίη, ἀπά 
ἢ]5 ἴννο ἀδιιρητειβ νν ἢ Πΐηπλι; ἴογ Βα 
[εατεά το ἀννεὶ! ἰῃ Ζοαῦ: δηά ἢς ἀννεϊῖ 
ἴῃ ἃ οᾶνδ, ἢς δηά ἢβ ἴννο ἀδυρῃζετβ. 

41 Αηά {δε βιβίθδογη 8814 υπίο τῆς 
γουπρετ, Οὐυγ ἔμεν ἐς οἷά, Ἀπα ἐλόγε 
'ς ποῖ ἃ πιδῃ ἰπ τῆς δαγῖῃ ἴο σοπηα ἴῃ 
Ὀπῖο 5 δἴϊεγ ἴῃ6 πλδῆποὺ οὐ ἃ] τῆε 
εαιτῇ : 

22 (οπιε, ἰδεῖ ὃ5 πιᾶκα οὐν ἔδῃογ 
ἀπηκ ννῖπα, δηά νγὲ ψν}}} 116 νυ τῇ Ἠϊπι, 

ΘΟΕΝΈΕΘΙ5. ΧΙΧ, [ν. 429-87. 
τῃδλῖ ννὲ ΠΊΔΥ ρῥγέβεῖνε 86ε4 οὗ ουζ 
ἔλι μεσ. " 

33 Απά {πεὲγ πιδάς τἢεῖγ ἔλιμεῦ 
ἀτγίηἶκ ννῖπα τῆδὲ πὶρῆς: δηά τῇς ἢτοῖ- 
θογῃ ννεηῖ ἴῃ, ἀπά ἴδγ ννττἢ ΠδΓ ἔατΠεΓ; 
Δηὰ ἢε ρετγοεϊνοά ποῖ ἤθη 86 ἴδῃ 
ἄονγῃ. ποῦ ννῇδη 3}6 ἅγοβα. 

34 Απὰ ἰτ σηια ἴο ρᾶ55 οἡ ἴδε 
ταούγονν, τπδῖ τῆς βιβϑίθογη βαϊἃ πτο 
τῆς γοιηρετ, ΒΕ ο] 4, 1 ἰὰγ γεδιεγπιρας 
νυ [ἢ τὴν ἀνε εις εῖ ὧδ πιᾶκα ἢϊηὶ ἀπ ηΚ 
νὴ Π6 τῇ 58. πΙρῃϊ Αἰβο; δπά ρῸ ἴδοι ἴῃ, 
απά ἸἰῈ στῇ ἢϊπι, τῆδῖ νγὰ ΠΔΥ ῥγε- 
86γνε 866 οὗ ουῦ ἔδτδεγ. 

ης Απά {ΠΕ πιδάς {πεὶγ ἔδιμεγ 
ἀτγίηκΚ νγῖπα παῖ πῖρῃϊ ἷ5ο: πὰ {δὲ 
μμ κ τοϑε, δηἀ ᾿δυ' υνττῇ Πϊπὶ; ἀπά 
ε ρΡετοεϊνεά ποῖ νγἤξη 88ὴ6 ἴδ ἀοψη, 

ΠΟΙ ΨΏεΠ 5}6 ἅγοβε. 
16 Τυβ νψεγε οί τῆς ἀδλυρῃζετο 

οἔ [,οἱ ννιτῃ σἢ ἃ ὃγ τπεῖγ ἔλῖμοσ. 
27 Απά {πε βιβίθδογη θᾶγε ἃ 80ῆ, 

Τυάεῖα, “ΤΠ η.᾽ Ρ.4.4. ὅεε Ηοϊάορρεσ, 11. Ρ. 269). 
ΤῊΣ Απηογίσδῃ οὄχροάϊοη, υὑπάεῦ γηςῇ, 
ἔουηά ἴο ἴμ6 Εαβὶ οἵ ὕϑάυπι ἃ ΡΙΠ|αὺ οὗ 5411 
δδοιξ ἔοτίγ ἔδεϊ διρἢ, νυν πο ἢ ννὰ5 ρουθαρα (δῖ 
τοίοστοα ἴο ΟΥ̓ [οϑερῃι5, ὅζα. 

2ΘθΘ. Οοά γεριοριδογεί “ὀγαδα» ἩἨδς τὸ- 
τα θογοὰ ΑΔ 5 ἰηϊοτοθϑϑίοη γεσοσζάδα ἰῃ 
εἢ. ΧΥΪΐ, δηα 4«͵5ὸ ἴῃς σονοηδηΐ ψνῃιςἢ Ηδ μδὰ 
ταδάθ τ ΑὈγδῆδηπι, δηὰ ψνΠς ἢ ννᾶ5 γ»σὰ- 
αοἰουϑὶγ ὀχιθηάθὰ 580 85 ἴο Ὀθηθῆΐ ἢ15 Κἰῃϑημδῃ 
οἷ 

80. δὲ Μαγεά ἰο 4«υεἶ ἐπ Ζοαγ) Ϊετοπὶα 
( ὡὰ» δὰ ἢ..}.) σιρροδες [μδδῖ [οἱ παὰ ϑθέη 
οδ΄ 50 οἴδη δεοϊρα Ὀγ φαγί δ κὸ5 Γπδῖ Π6 

ἀιτϑῖ πὸ Ἰοηροσ αδὐϊάθ ἴπόῖθ, 966 ΟΠ ν. 22. 
ἘΔ5ὮΙ [πουρ πὶ [ΠΔ{ ἴῃ6 ΡΓΟΧΙΛΥ ἴο ϑοάοπι 
νγ)85 ἴῃ6 γϑᾶϑοῃ ἔῸΓ δἷ5 ἔδβασ. ὙὕΤὴ6 γοΆΚη685 οὗ 
Ι,οὐ᾽β σμδγαςίοσ 18 566 Ππετὰ ἀρδῖη, ἰῇ ἢ15 ποῖ 
τυκῖϊηρ Οοα δ Ργογηΐϑβοβ. 

ἀφυείξ ἐπ αὶ ἐστ] ὍΤθοβα πιοιπίδίποιϑ Γ6- 
ξίοηβ δροιηπὰ ἴῃ σᾶνοβ, δηὰ ἴπ6 ϑαγὶγ ἱπηῃδοϊῖ- 
δηΐῖ5 ἑοσπιθὰ ἴπεπὶ ἱπῖο εν ο πρρίδοδ5; 566 
οη ςἢ. χὶν. 6. 

81. ἐῤέγέ ἱς ποῖ ἃ »παπ ἱπ ἐῤὲ εαγι] ἴτϑῃ. 
(τν. ς1:) Ομγγϑοβίοπῃη (Ἡοπι. 24 ἰῃ Οὐ- 
Π65.), Απλῦτος. (6 ΑὈγαμδπιο,᾽1. 6), ΤΕΟ- 
ἀοτεῖ, (’ Ου. ἰη. ὕεη.᾽ 69), Ἔχευϑε [ἢ 5 ᾿ποεβῖι- 
οὐυβ σοπάυςὶ οὗ ἴδ ἀδλυρηῃῖοτβ οὗ [οἱ οἡ ἴῃ 6 
στουπά, {πὶ ΠΟΥ βυρροθοὰ ἴπῸ σνἤοϊο Ὠυτήδη 
ΓΑσΟ ἴο πᾶν Ὀδοη ἀσβιγογεοά, ἜχοορΡΌης [ΠΕΙΓ 
ἔλιπον δηά τποπιϑοῖνοϑ Ἐνθη ἐξ 1ἴ ἡγοσῈ 50, 186 
νογάὰβ οὗ 81 Αὐυρυξῦπε ψουἹὰ ὈῈ ἴσο, [πα 
ἀ ἢν βῃουϊά πᾶνε ὑγείοστοα ἴο Ὀ6 Ἵἢ] 1655 
ταῖμον ἴδῃ ἴο ἰγοδῖ {πεῖν ἐδ πασ 50." (βοίμω 

πιηφμῶρη 546 »ιαίγ ες φμᾶπι «αἷς μὲὶ ῥαΐγδ ἄεδα- 
ἐγμσῖ, "ΓΟ. Εδυκίαπι,᾽ ΧΧΙΙ. 4.3.) [{|5 ἴοο Δρρᾶ- 
τεηΐ τ[ηδὶ {πε ᾿ἰσοπιϊουποββ οὗ ϑοάοπι μΒδά μδά 
ἃ ἀορταάϊηρ ἱπῆποποθ ἀροὴ {μεῖς πεασγὶβ δηά 
Ἰῖν65. 

82. κί μὲ ὑπαᾷε οἷγ ζαὶδεν ἀγίπα «υἱπε) 
1 μ458 Ὀδθη ϑβυφροϑίθα ἰπῃ ὀχουβα ἔογ [νοἵ, [μδῖ 
ἢἷἰα ἀδυφηΐοιβ ἀγυσεοὰ ἴπῈ νὶπο. ΟΥ̓ 115, 
᾿Βοννονοσ, πόσα ἰβ πὸ ἱπιϊπχαϊίοη ἴῃ ἴῃς ἰεχῖ. 
Βυῖ [6 ψ8Ο]6 ἰβίοΥυ 15 οὗ ἴδε 5ἰπιρίεβὶ ςδδ- 
τασῖοσ. [{ [615 ῥ᾽δίμὶν 411 μῈ ἔδυ ]β, ποῖ οἱ 
1,οἱ ΟὨΪΥ, Ὀὰΐ οὗ ΑὈγαμαπὶ πὰ ϑαάγδῃ 4]50. 
5111 [μου ἰἴ 5 ΠΊΡΙΥ το δῖοβ δηὰ πεῖ μον ρσγαῖϑεϑ 
ΠΟΥ ὈΪΔΙ65, γεῖ ἰῃ 1, οἱ 5 ΠΙϑίοΟΥΥ νγὲ ΤΩΔΥ ἴγδζα 
ἴῃς Ἰυάξτηοπε 88 Ὑγ6}} ἃ5 ἴ8ε ὑλεγοΥ οἵ Ουά. 
Ηἰδ5 5εἰἤϑῃ Ἵποῖοε οὗ πε ρἰδὶπ οὔ ]ογάδη ἰεὰ 
Ὠΐπὶ Ῥεγθαρ5 ἴο ργεϑεηϊ νγα ἢ δηὰ ΡΓΟΒΡΕΓΙΥ͂, 
Ὀυϊ νυ ῖῖμα] ἰο ἰεοτηριδίίοη δηὰ ἀδῆροσ. ἴπ 
16 πιά οὗ τδ6ὲ αρδηάοηοά ρῥγοβιξδαοῦ οὗ 
ϑοάοπι ἢς ἱπάθοά ννὰβ ργεβεγνεά ἰῇ σοπιραγὰ"- 
{να ΡΌΓΙΥ, ἀπά 50, νἤεη Οοά ονεγίηγενν ἴῃς 
οἰτ165 οὗἩἨ [π6 ρ]αίη, δὸς γεῖ βανοὰ 1,οἱ ἔγοτι ἀθ- 
βιτςτίοη. 5111} 1, οἱ 5 ἐβεθ εηεββ οὗ (1 ἤἔχοϊ 
ςλυΞϑοά ἢἰϊπιὶ ἴο ᾿ἰπξοῖ, ν. σό, ἴμεη ἴο ἔδδυ ὅϑοδ 
ἴο ἴπΠ6 πγουπίδίηδθ, ν. 19. δηὰ ἰδϑι]γ ἴο ἀουδὶ 
186 5Ξ4[Ἐ1Υ οἵ ἴῃς ρίδος ννῃϊοῦ Οοά μιδά ϑραγϑὰ 
ἔογ Ὠἷπι, ν. 20ὃ. Νον ραὶπῃ πὲ 5 ἰοὰ ὈΥ͂ 
ἢ15 οἰ! γθη ἱπῖο ἱπτοχίσδθοη, νης Ὀείχα 
Ηἷπὶ, Ὀποοηϑοϊουϑβὶυ, ἰπΐο ἴδτ τοτὲ ] 
υυνἱοκοάποσα Απὰ ἴδοη νὰ πᾶσ οὗ δϊπὶ πὸ 
Ιοτο. Ηθ ἰ5 ἰοῦ ΌΥ {δὲ 58δογοά πδιταῖῖνε, 
βανοὰ ἰηάοοὰ οσῃ (π6 ςοπἤασσταϊίοη οὗ δοάοσῃ, 
Βυξ δη οιϊοδοῖ, νἱάοντοά, μουλοθϑβ, μβοροΐεϑα, 
σϊπουϊ ΤἙὨ το οὐ ρταηάς ]άγοη, ϑάγα 56 
δυΐδοτβ δηὰ ἴῃς δεὶσβ οὗ ἢΪ5 βῆλῃιο, 



γ. 13] 

δηὐ οἰϊεὰ 5 πᾶτηξ Νίοαδ: τῆς Ξλπι6 
ἱ ἴδ βδοσγ οὗ τὴῆε Μοιλῦιῖος υηῖο 
(μἷ5 ἀ2γ. 

ΓΟΕΝΕΘΙ5. ΧΙΧ. 

ἃ 8ὅ0η, πὰ ολ᾽εὰ ἢϊ5 παπὶς Βεη- 
δππιὶὶ: ἴδε βδηδ ἐς ἴῃς ἔδῖπεγ οὗ 
[6 οἰ]άγεη οὗ Απιπιοὰ υὑπῖο ἢ 8 

18 Απά τς γουηρεῖ, 5ε αἷἰϑο θᾶσε ἀλγ. 

81. Μοαϑ[)ῦἔ Ἀςοογάϊηφ ἴο ἴδε 1,Χ Χ. τ πθς 
αὐ, ἐε. “ἴοπι ἴῃ 6 λίνου." 80. δἰβο ἴῃς 
ἴχς. οἵ Ῥαυάο- [οπδίδαπ, Αὐρυσῦπο, [65 
ΓΌπιΟ, ἄς. Δ πρὶ ἴο τῆς ἱποδϑίυοιι5 οὐ σίη οὗ 
Μαῦ, Τῆς Μοδθϊεβ ἀννοὶς οὐ ρίπδ!ν ἴο (ἢ 
Ἐδεὶ αὐ ὼς Πεδά 8568, ἔἴτοαι ψβοπος {ΠΕῪ 
ἀρεῖ (Ὡς Ἐπιπια (εὐ, εἰ. ττ)ὴ. Αεγισαγάς 
ἴδεν ψετε ἀπνεη ὉγΥ ἴδε Ατηοηϊες ἴο τῆς 
50} αἵ ἴππ νοῦ Ασοα, νἤοἢ ἐογιθὰ {μοὶγ 
Ναδετα δουπάλτεγ. 

38. Βεπ-ατηηὶ } ἷ. δ. “5800 Οὗ ΠΊΥ ῬΘΟρΪΞ," 
ἰῃ 4]]υϑοῃ ἰο 5 θείη οὗ υππϊχο ταοο. ΤῊ 
ΑἸλπιοπεῖος ἅτ βαϊὰ ἴο ἧδνο ἀοσβίγογοα [πὸ 
Ζλπι-2υπηπηῖπι, ἃ ἰΣῚ 6 Οὗ ἴῃς Ἀ ορ ιδ)πὶ, ἀπά ἴο 
δῆτε συοςεοάἀοα ἴἤοτῃ ἀπὰ ἄννεὶξ ἐπ {πεῖν ϑιεδά. 
(θευ. ἢ, 221.) ὙΔΕΥ ἀρρεᾶυ ἴοσ {πε πιοβῖ ρϑιΐ 
Ὃ ὅχτε ὕξεὴ ὯΔ ποοϊζίοὰ τηλγαυηρς νἱοϊσπῖ 

Τλςσο, οὗ Ἰβοάουΐη Παδὲϊ5, ννουϑῃίρροῖβ οὗ Μο- 
Ἰος, “πὸ δοιιϊπαϊίοη οὗ ἴῃς Απιπιοηϊίεβ 
1: Κ. χί. 7. 

Ὡς ννοεῖῖθ ἀπά ἢὶς (ΟἸ]ονσετβ, Β ΟϑεητΛ ΠΟ Γ, 
Τυςβ, Κηορβεὶ, ἄς. φΘρεαῖς οὗ [5 παγγαίϊνθ, 45 
ι τ δεδαὰ ατγίϑεη ἔγοπι ἔπ ἡδίίοπαὶ μαϊγοὰ οὗ 
{πε [5.86 }1 Ὁ ἰο (ἢ Μοβθοβ δικά Απηπιοηίζε5, 
νυ ἴῃς Ῥεπίαζουςἢ ΟΥ̓ ΠΟ πηθδῃ5 βίμεννβ βιοἢ 
πΑΪομΔ] Ὠδίτεα (866 [)ευ. ἃ, 9, 19): δπὰ τῆς 
Ὀοοκ οὗ Ἀυτῃ ρῖνοα ἴῃς Πἰδίοτυ οἷα Μοδίζεβϑ 
ὙῈΟ νγ»αᾺΞ Δηςοβίσοθα οὐ ᾿δαν ἢϊπηϑοὶ. [{ ννᾶ5 
ποῖ ΕΠ} ἰλ6 Μορδὲϊοβ δά ϑοάιυςεοά ἴῃς [5.861 65 
ἴο ἰάοϊαίΓΥ δηὰ ἱπιριῖγ, Νυπι. χχν. 1, Δηά 
᾿λά αςἰεὰ ἴἢ 8Ἃπη υἱέ ἱγ πιάπηεῦ τονγαγαϑ 
δοη, δῆς ΒΑ ]δάπὶ ἴο οἰιγϑο ἴποῖῃ, [21 {ΠΟΥ 
στ το ὀχοϊυδοὰ ἔτοπι τῆς σοηπστόραϊίίοη οὗ ἴΠ6 
[μογτά ἔος εὐνόσ. θυΐ. χχΧὲϊ, 1, 4. 

ΝΟΤῈ Α οὐ ΟΗᾺΑΡ. ΧΙΧ. 25. ΤῊΕ ΠΕΑᾺΑΡ ΘΕᾺ, ΘΙΤῈ ΟΕ ΘΟΌΘΟΜ ΑΝῸ ΖΟΑΒ, 
(()ὺ Οἰλεαςίοσιξιϊος οὗ εδὰ 8.8. τοβιπιοηϊοθ δηςίεηξ πὰ τηοάσχῃ. (1) Οεοϊορὶςεἱϊ 

ἰοιτωατίοη. (2) ὟΜεῖε ϑοάοπι, Ζοᾶγ, ὅς. οῃ 188 Νουίῃ οὐ δουΐῃ οὗ [ἢ ᾿δεολά ϑ6δὺ 
ΤΗΣ Ὠελά 862, ἴξ πο ᾿ιἰϑίοσγίςϑ) ἱπιρογίαπος δῖ- 
ἰλεδρά ἴο ἰϊ, σου κὶ 511}} Ὀ6 [ἢ τηοβῖ γτεπιαγκ- 
ἀδίε Ὀοάγ οἵ σαῖεγ πὶ ἴδε Κηον σοι]ὰ, 
Μδηγ (Δδυΐοιι5 σμαγασϊου ϑιῖος ὑσόσε δε ρτιοὰ 
ἴο (α ΕΥ̓͂ ἀπαίοπε υυτϊεῦβ, 85 τῃδὶ δὲγάβ σου]ά 
Ὡοῖ Ηγ οτος ἰϊ, τῃδξ ΟΧΘΏ ἃπὰ ςαπιοὶβ Ποδλῖθα ἴῃ 
ἰξ ποι ίησ θαΐπρ Βεᾶνυ ἐπουμὴ ἴο δἷηκ (Τἃ- 
αἵ, Ηἰς᾽ ν. 6: ΡΙπ. “Η. Ν.᾿ ν᾿ τό: ϑθῆθοδ, 
Οἱ. Ναῖ.᾽ ΗὉ. 11.). [{ Πᾶϑ Ὀδεπ οοπ]εςίυγεὰ 
Ὁγ Ἀείλθά, τ ϑόπια ρτο δ ΠΥ, ταὶ 16- 
δεπάς δεϊοηρίηρ ἴο [ἢ ἰακε οὗ Αβρδαὶ ϑδιὰ ἴο 
ἴων εχίοῖοά πραγ ΒΑΌΥ]Οη (566 οἱ (ἢ. χί. 2) 
τε πχοὰ παρ ἢ ἴῃς δοοουπῷ οὗ ἔπε ᾿εδά 
δε8, ἃπά Ὀοϊῃ εχρρεγαιεὰ (Ἀεϊδηά, " Ραϊεϑί. 
π, ΡΡ. 244 9664.) 

Τῆς Πεδά 8.8 οδ δά ἱπ ϑεήρίυτο ἴῃς 
52}: 80 (σεη. χῖν. 3; Ναυπηῦ. ΧΧΧΙΝ. 2, 12} 
κ δε οἵ τὴς Ρίαίη (98 Ὸ ἰϊ]. 17, ἵν. 491 
10. τῇ. 16), ἀπὰ ἰῃ ἰαῖον Ὀοοῖκβ, “τῆς 
ἔα 5.4" (Εζεξ, χίνιὶ. 8: [06] 11, 2ο; [πῃ 
Ζε. χίν. 8, “ἢ ἔοστηον 5362. Ξ5που]ά ὃὈς τεη- 
ἀκτοὰ “(ἢς Ἐαϑὶ 8:2), 5 δι ὙΠΠΕ ἴο ΕὝΒΡΟΙ 
40 ΚοΟρταρἢϊ δὶ τη}1}165 ἰοης ὈΥ ο ἴο οΣ ; 
ΙΒ δ ηο ἰ5 Σ116 ἔξεῖ ὈεΪΟῚΥ 1ΠῈ Ἰενοὶ οὗ 
τ Μαϊποτάπεαη, [5 ἀορίῃ ἰη πο ποτίμογῃ 
Ῥοἤοη 5 1108 ἔδες, [5 ἐχίγεπιθ 52} Ππ655 ννὰ8 
ἴποτῃ ἴο ἴδε δηςϊεπῖ5, Οἱδϊεη. (“6 51πιρ]]ς. 
Μαάίοατι, Ελουϊταὶ.᾽ ς. 190) 54γ5 ἴῃδῖ “" 115 ἴλϑῖα 
Ἧ25 ηοἵ ΟΥΪΥ 5411 Ὀυΐ Ὀἱπῖετ," Μοάετχῃ ἴγανεϊ- 
καὶ ἀσεεῖδο {πὸ ἰ2ϑις 85 πιοϑδί ᾿πίσΠ9.  Υ ἀπά 
ἰα!οἰετα  Υ 54}: 115 ϑρεοῖϊᾷς γγανγ ἀπά [15 
δΙΟΥάΠΟΥ θείης Ἴσοηβοαυδηςὶν 50 στοαὶ {μαᾶῖ 
Ῥεορὶε οδῃ ουγὶπι οὐ οδῖ ἰπ ἰἴ, ψῆο οουά ποῖ 
ἘΝῚ ἴῃ ΔΠΥ ΟἿΠΟΥ ννδῖοσ. ΤὨ5 οχσεβϑῖνα 
Ὠδησθε ἐς ὑγΟΌΔΟΪΥ οδυϑοὰ ὈΥ ἴπ ἱπιπιξηθε 

ΤΆ 5585 Οὗ οβϑὶϊ 3411 νυ ῃϊςἢ 16 ἴῃ ἃ τηουηίδίη δ 
[8 δουϊονσοϑὶ Ὀογάογ, ἀπά ὈΥ̓͂ ἴπ6 τδρὶ ἃ δνᾶ- 
τίου οὗ (δθ ἔγοβῃ νγαῖοσ, νῆῃϊςἢ ἤοννβ ἰηἴο 

Ιἴ (ϑδπίεν, “5. δηὰ Ῥ.᾽ ρ. 292: Ἀοδίπθοηβ 
ΡὮγβ5. σδϑορ.᾽ Ρ. 195). Βοῖϊδ δποῖεπε ἃηὰ 
ΤΛΟΟΘΓΠ ὉΥΥ ΟΓ5 δϑθοτὶ [ῃδϊ Ποίῃρ ΔηΪπΊΔ] ΟΣ 
νορείδο ες ̓ἰνθϑ ἰη [5 58ε (ΤΑςῖϊ. " Η᾿ 5ἴ.᾽ ν. 6: 
Οαίοη. “κε ϑρὶ. Μεά.᾽ τν. το; Ηἴδγοη. δὰ 
ΕΖοοδ, ΧΙΝΙ. τ8: ἘοὈίπβοη, “ ΒιΌ, ἘΚ 65. 11. 
Ῥ. 226). ΤΕ ἔξνν ᾿ἰνἱηρ οσγοαΐυγεβ ννὨὶςῇ τ86 
]ογάδηῃ ννᾶβϑθθθ ἀον ἰηΐο ᾿ξ ἃγὲ ἀσβίγογοά 
ΘΔ η]ΘΥ, “5. δῃηὰ Ῥ.᾽ Ρ. 2932). ΝῸ ψοπάου, 
δη, [παῖ ἴῃς 8411 868 5ῃοιυ] πᾶν Ὀδθη Ἵδ θὰ 

ἴε Πϑεδα 8564, ἃ παλθ ὑπκηοννῃ ἴο (ἢ6 βδοτοά 
υγΐοτβ, Ὀυϊ σοπιηπιοη ἴῃ δίῖοσ ἔπηεθ, Ενρῃ 
115 8ῃογεβ, ἱπογυβίθα ν ἢ 5410, ργεϑεηΐ ἴπ6 ἃρ- 
Ρεαζδηςα οὗ υἱζεῖ ἀεϑοϊδλίίοηῃ. Τῆς δποϊοηϊβ 
ϑροδὶκς πηιιοἢ οὗὨ [6 Πηᾶ5565 οὗ ἀϑρῃαϊῖ, οὐγ Ὀϊῖ.- 
θη, ψδιοῖ ἴῃ6 ἰακὸ [χον ὑρ. ιοάοτι3 
δίς. δῆγιηβ ἴπαΐ ἴΠ6 πιᾶ5565 οἵ ΙΓ πΊθη νγοτῸ 
{κῸ ἰϑἰδηάβ, σονεγηρ ἴὸ οΟΥ Ἀἴχοα ρμ]θῖηγα 
(Ὠοά. 51ς. 11. 48); δηά [οϑορῆυβ 58γ5 [δδὲ 
πεν ννεγὸ οὗ [Π6 ἔοττῃ δηὰ τηδρηϊταυάς οὗ οχϑη 
(Β. 1.᾽ τν. 8.4). Μοάετγῃ ἔγάνθὶ]οῦβ ἰἘϑ  Υ 
ἴο ἴδε οχίϑΐοηςς οὗ Ὀϊυπιοη 511} οὐ (Π6 58ῃογες 
ἃ ννδῖουβ οὗ ἴῃ Γγολὰ ὅεδ, ὑιυξ ἰξ ἰ5 500" 
ΕΞ ΌὈΥ [6 Ασαῦβ, [μδῖ ἰξ 15 ΟἹΪΥ ἴἤσονσπ ὑὉΡ 
Υ ἀρδ αν μήθ Εϑροοίδ!ν αϑὔοῦ τὴ6 φαυἢ- 

4υλῖκοϑ οὗ 1824 δηά 1827, ἰάαγα αυδης 165 ἅττα 
βαίὰ ἴο ὅδνε Ὀθθὴ οαϑὶ Ὡροὴ ἴδ6 ϑουίμοτη 
ΒΏΟΤΕ, ὈΓΟΌΔΌΪ ἀεϊδομοὰ ΟΥ̓ βῇοςϊκϑ ἔτοσὰλ ἴΠ6 
Ὀοζζοτι οἔἢ6 ϑουΐμοσῃ Ῥᾶγ (Ἀ οὔδίηϑοη, “Β.Β.᾽ 
11. Ρ. 229; “ ῬΗγπιςδὶ σεορ. Ρ. 2οσ. 866 4190 
Τδοπμίβοη, “1,Δ4πὰ4 δπὰ Βοοῖκ,᾽ Ρ. 223). 

ΎΠδετε ἰ5 αγοαὶ ἀϊεσγεηςς Ὀοΐννοθῦ Μις ΝοΣῖ» 
« 8 
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εττὶ πὰ δουΐπειπι ρογίΐοπϑ οὗ ἴῃ6 9ϑθοὰ. Τῆδ 
δτεδὶ ἀδρῖλ οὗ ἴῃ Νογίμπογη αϊνιϑίοη ἄἀοθβ ποῖ 
οχίθηά ἴο ἴπὸ ϑουῖ ἢ. Ὁὴε δουϊῃογη ὈΑΥ 5 
5ῃδ]]ονν, 115 ϑδῃογοβ ἴον δηὰ πλᾶγϑῆυ, αἰπιοσὶ 
Ἰκ6 ἃ αυϊοκοαηά, (δίλη]ου, “5. δηὰ ν᾽ Ρ. 292)» 
[τ μᾶ5 Ὀδεῆ ν ἘΣῪ βΈΠΕΥΑΙΥ συ ρροβοὰ ΠῸπὶ θη. 
χίν. 3, ἴῃδαῖ {πὸ ᾿ϑεδὰ δ6ᾷ πονν οσοιρῖος [ἢ 6 
δῖ οὔ νῃαῖ ννὰθ οὐἹρίπδν ἴδ Ρ]αίπ οἵ 
ἐπ ππηη (Π6 ναὶὸ οἵ διάάϊπι, ἀπά ἴο 115 ἢδ5 

δάἀάεά τῃὸῸ Ὀε εξ {πατ ἘΠ οἸἴ165 οὗ ϑοάοπι, 
Οοπιοῖτδι, ἅς. ψγοτὸ οἰυαῖοα ἴῃ {πὸ νδὶ]θ οὗ 
ϑδιἀἀΐηι, δηά {μπαὶ ΤΕΥ ἴοο ννεσὸ οονεχεα ὈΥ 
[86 ϑεδά δεᾷ. Ἀδξσεηΐ οὐϑδεγνδίίοηβ ἢᾶνε ἰδ 
ΤΑΔΩΥ ἴο δεῖνα παῖ ῥσγοῦδοὶγ ἃ ἰακα τηιϑῖ 
πᾶνε οχιϑῖθα ἤογθ Ὀείογε Ὠἰϑίογίς {ἰπλθθ, Ὑεῖ 
11 15 φυϊῖθ σοηοονδο]α τπᾶὶ ἴμ6 τούτο σδίας- 
ἘΟΡΠΙΘ τεσογάθα ἴῃ (ὐεπεβίβ, ἔγαςεϑ οὗ υνῃιο ἢ 
ἄτα ν᾽ϑ 6 ἘὨγουρδουῖ ἴΠ6 ννῃοὶε τοξίοη, ΤΩΔΥῪ 
δᾶνθ ργοάυςεα ἐνθὴ ἴῃ6 ἄἀθερ ἀδργεβϑίοη οὗ 
106 Ὀοά οὗ ἴῃ ᾿ϑοδὰ 9868, δηὰ 50 ἢανθ διτοϑιθα 
ἴῃς ϑἰγεδπι οὗ [πὸ ἰογάδῃη, νυ ιςἢ τδῪ Ὀεΐοσε 
[δὲ {Ππ|ὸ αν ἤοννοὰ οηνναγάβ [πγουρ (ΠῈ 
Αγσδῦθδῃ, δπὰ ἐπιριϊοα ἰἴ56} ἱπῖο ἴῃς Ου]ρὴ οὗ 
ΑΚαῦδῆ. Αἱ 411] ἐνθηΐβ, ' 15 νϑσῪ ργοῦδοὶθ 
[θαι [6 ϑουΐϊβεσῃ αἰνιδίοη οὗ {π6 ἰακθ την 
μαᾶνα Ὀθοη ἔοιπποά δὶ ἃ σοπηραγαῦνοὶΥ τευφηΐ 
ἀλίς. Ὑῇο οδδσγασοίοσ οὗ {π|ι5 δουίμποστι ῥϑιΐ, 
Δρουπάϊηρ Κνἢ 5], ἔτοαιιθηΥ (Πγοννίης ἃρ 
Ὀϊζαπιεη, 115 5ῆογοϑ ργοάυςίπρ βρῆ δπὰ 
πἰῖγε (Κοδίηβοη, Ρῆγϑβ. σεορ. Ρ. 204}, ΟΟΥΤΕ- 
δροπάϑς δοσυγδίοὶυ νυν ἢ 4}} τμδὶ 415 ἰοϊά τ15 οὗ 
πὸ να] ]οΥ οὐ ϑδιάάϊηι, ννῃϊο ἢ ννᾶ5. “".}}} οὗ 
5}1π|6 ρἰ15᾽) (Όεη. χὶν. το), δηὰ ψτ ἴῃς 815» 
ἴοτγ οὗἩἨ 186 ἀοδίσιςοϊίοη οὗ ἴῃς οἰ[165 ΌῪ ἤγε 
απὰ Ὀγπιοῖοπο δηὰ ἴπ6 ἰυγπῖηρ οὗ 1 οἵδ νἹρ 
ἱπῖο ἃ ρ1Π|ὰγ οὗ 5αἱῖϊ. ΨΟΥΓΥ ὈγΟΌΔΟΌΪΥ ἴπεχὲ- 
ἔοτε 16 να]Ὲ οὗ διά άϊπη πᾶ τ δ νος ν ἢ 
ναὶ 5 ἢονν ἴῃ6 ϑοιίδογηῃ δ οἵ ἴδε ϑοδά 
8.4. ὙΠΟΓΟ ἰ5, μονενοῦ, πὸ ϑεπρίιγαὶ δὺ- 
ΠΟΥ Υ ον βαγίηρ ἴμπαὶ δοάοπι δηὰ ἴμε οἴμοσ 
ΒΌΝΟΥ οἰτε5. ννεσα ἐπηπηετϑεά ἴῃ ἴΠ6 5.64. ΤΠΟΥ 
ΔΙῸ Αἰννᾶγβθ βροκθῃ οὗ ἃ5. ὀνυεζβγονι ΌὉγ ἢγα 
᾿οπὶ ποάνοη (οἴ. Ὠειῖ, χχίχ. 23; [εῦ. ΧΙ͂Χ. 
τ8, '. 40: Ζερῆ. 1ϊ. ο; 2 Ρεῖ. 11. 6). Απάὰ [ο56- 
Ῥδυ5 (" Β. [ἢ τν. 8. 4) 5ρεᾶκβ οἵ “" δοάοπλβ, 
ΠΟΘ ἃ ΡῬΓΟΒΡΟΙΌΙ σΟΙΠΙΓΥ ΠῸΠὶ 1138 ΕΓ ΠΥ 
δηὰ δϑιιπάδηος οὗ οἰτΐεβ, ὈμΣ πον ΘηϊίγοὶΥ 
Ὀυγηΐ ἀρ, 45 δά)οϊπίηρ ἴῃ6 ἰακθ Αβρῃδιε 68, 
ΤΗηΐϊβ τνᾶϑ οὐρϑεγνοὰ ἰοὴξ ἀρὸ ΌὈΥ Ἀεϊδπά (11. Ρ. 
256), δηὰ 15 ΠΟΥ͂Ν ΡΈΠΟΓΑΙΥ δαἀπιῖοά ΟΥ̓ {τὰ- 
γ ] ]ογ5 δηαὰ οοτηπιεηϊδίοβ. ΑἸ] δηοϊθηΐ ἴο5ι1- 
ΤΩΟΩΥ ἰ5 ἴῃ ἔδνουΣ οὗ σοῃϑβιἀοτίηρ ἴπε ο{165 οὗ 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧ. 
1 Αδγαλαηι σογομγρισείλ αὐ Οεγαν, 4 ἐπα ἀΐ 

τυ, απὰ ἐρελ ἀζ. 3. «ἀδιποίοολ ἐξ 7ὲ- 
2γουεδ μογ ἀφῇ ἐπ α ἀγέαηι. 9 474 γεόμξείΑ 
Αῤγαλανι, τά γαογοίδ ϑαγαλ, τό αρια γέ- 
2γουσίά ἀεγ. κι Δί ἃς ἀφωίραῖ ὅν «ὀγαλανες 
2γαγέν. 

ΘΕΝΕΒΙ15. ΧΧ. [ν. 1, 3, 

[86 υἱαΐῃ ἃ5 δανίηρ ἰαῖη δὲ [115 ϑουϊηοτῃ οχ- 
{ΓΕΠΛΠΥ οὗ τῃ6 5εὲ8. Ὅὕῆ6 βεπεγδὶ Ὀεϊϊοῖ δ ργὲ- 
βεπί ἴπδὲ ἴῃαὶ ρογίοη ΟὨΪγ οὗ ἴῃ 563 οδῃ πᾶνε 
Ὀφρη, οὗἹὨΎ γοοοηῖ ξοιτηδίοη, δὰ ἤδηος ἴμδῖ δῖ 
ΟΠΙΥ οδῃ μᾶνὸ οσσυριεά ἴδε 5116 οὗ ἴμ6 ναὶε οὗ 
διάάμπι, τῆς Ὀοϊιοῦ τπδὲξ δοάοπι ννᾶβ πρᾶσ [86 
νδῖο οὗ δ: ἀἴπι, ἴμ6 Ὀϊτυ τ ποιιβ, 5411η6, νοϊοδηϊς 
ἀϑρϑοῖ οὗ ἴπὸ ϑουΐμπεσπ σοδϑῖ, ἴμ6 τγδαϊοηδὶ 
ΠΑΠ165 οὗ ἴὔξάυμπι, ὅζς,, τἴῆ6 τσ! οηδὶ αἷς οὗ 
ΖΟΔΓ, σα]]οὰ ὈΥ [Ὀβερῆι5 (45 αῦονθ) Ζοαγ οὗ 
Αγαδίᾷ, τῆς ἢ} οὗ 5411, βαἱά ἴο ᾶνθ Ὀθθη [οἱ 8 
νυἹέε, πα δνεγυ Οἴου συ ρροκεὰ νεϑίϊρε οὗ δὲ 
ἀεβίτογοα οἰτ65 θείης ἴο ἴῃ δουῖμ, 4}} ἰεπά ἴο 
ἴῃς σοηοσαὶ σοηνὶοτίοη ἴπαὶ [6 οἴτ165 οὗ [86 
Ρίαϊθ (οὗ ἴδε ΚΙΚΊΚΑΥ) Ια εἴ πεσ ΠΣ οΥ 
δύοσπά {πὲ Ῥγεβεπὶ ϑουϊῃ ὈὰῪ οὗἩ {πε Ὠεδὰ 
᾿88εᾶ. Οη ἴῃς οἵἴδεσ δαηά, Μτ στονο (1π 5: 5 
ιςῖ, οὗ πε ΒΙ0]6᾽) [458 ἀγρυθά ψ ἢ στεαῖ 
ΔΌΠΠΥ 'π ἕδνουσ οὗ ἃ Νουίδμειπι αἰΐο ἔοσ ἴμε56 
αὐἰ165, ἀπά δι 5 ϑξᾳρρογίοα ὈΥ Ὑ τἰϑίσατη (" δηὰ 
οὗ ἰϑγδεῖ,᾽ ρΡ. 26ο---163). Τῆς οἰδεῖ στοιπάϑ 
ἴοσ [15 ἀγρυπιθηΐ ἀγὸ τϑί, [αὶ ΑὈγαμαπιὶ δηά 
Ι,οἵ, δ ΟΥ πεαγ Βεοίμοὶ, σου! μᾶανθ βοθη ἴδ6 
ΕΣ οὗ [ογάδῃ ἴο ἴδ Νοιίῇ οὗ ἴῃς ᾿ϑεδὰ 568, 
αἱ σουϊά ποῖ δᾶνε βθθη {πε ϑουΐῃοστι να 5 

(5εε σξη. χἱϑ, 10): 2Π6Ϊ]γ, [Πα γαῖ ἘΠΕΥ βανν 
νὰ5 “6 ΚΙΚΚΑΥ οὗ ἴδε [οτγάδη," τ βοτεαβ 
ἴῃς [ογάδη Ποννεὰ ἰηῖο ἴδε ᾿ϑεδλὰ 8ὸᾶ δὲ [ἴ8 
Νοσίμεστι εχισγεμ τυ, ὈὰΣ ΡγοΌΔΟΪν πενεσ ἥον- 
Θἄ ἴο ἴπ6 ϑουῖῃ οὗ {πὶ 564: 2γαάϊγ, τμδῖ ἰδῖοῦ 
υνιϑῖοιβ ἤᾶνα δεθη τηϊϑοὰ ὉΥ ἃρ ἴ 5]1}]- 
ἸΑΣΥ οὗ παιηθβ, ὈΥ ἴπὸ ρεπεσαὶ Ὀε θεῖ ταὶ πὸ 
568 ἢδά ονεγῆοννοα ἴῃς 5165 οὗ ἴῃ6 ο[165 δηὰ 
ΌΥ υποεχίδίη ἰτγδάϊίοηβ. [Ὁ 15, ποννόνοῦ, ἴὸ 
Ὀ6 οὐϑεγνοά, πὶ Μτ τονε 5 ἀγευπιοηΐβ γοϑὲ 
Οἡ ἴνγο βοτησννῃδῖ τποεγϊδὶη ῬοΟϑ ἢ 5: ἢγϑὶ, 
(δαῖ, ἴῃ ὕεη. χΙ, χο--- 2, [οἵ τσ μᾶνο Ὀδθη 
ΔΌΪΕ ἴο 506, ἔγοπη θεΐνγθεη Βεῖμοὶ δπὰ Αἱ, ἴδ 
οἸἘ165 οὗ ἴῃ ρίδιη; νυ ποτοαϑ 1ἴ ἰ5 ροϑϑῖθὶο ἔῃαξς 
τὰς ἰαηψυᾶρα ἰ5 ποῖ ἴο ὃθ ργεεθοά ἴοο 5: ΠἸΌΕ]γΥ, 
Ι,οἱ βρεὶηρ αἵ ἴδε ἔπλθ ἴῃ6 τίνοσ [οσάδπ Νουα 
οὗ [δὲ ῥγόϑοης Γ)εδὰ ὅεδ, δηά κποινίηρ ἴπδὲ 
[86 ΠΟΪΘ ν] εὐ ὈοΪὰ Νοιτῃ δηὰ ϑοιῖῃ ννᾶ5 
ἔστ ας δηά ννϑὶ] νναϊετεά; βϑοσοπάϊυ, παῖ πὸ 
ραγῖ οὗ ἴ!6 ϑελὰ ὅεᾳ Ἵσδῃ Ὀὲ οὗ τεοοηΐ ἔογ 
τηδίίοῃ, ποῖ οϊδηάιηρ ἴδ τουτιθ]ς οϑίδς- 
ἴτορ 65 8}} ἀγουπὰ 1ἴ, ἴο νυ ]ςοἢ ποῖ ΟἿΪΥ δε ηρ- 
ἴυτε Ὀυϊ {παἀϊοη ἀπά τπ6 ὑγεϑοηὶ ἀρρϑδι- 
δΔῆοο οὗ ἴπ6 ψγμλοΪθ σου ΓΥ τεσ οηγ. 
Οὐ ἴδε οἴδπεῦ μαπά, θοΐὰ ἰσαδιίοη, ἸΟ Δ] πᾶιιο5 
δηὰ ἰοςσδὶ ενϊάρησθϑ ἃγξ σ᾽ γοησῪ ἴῃ ἕανουγ οὗ 
[δες δουΐδειπι 5ἰϊε οἵ ἴπ6 οἰ[ἰε5 ἀῤβιγογδά, 

ΑΝ ΑὈγαμαπὶ ἰουτηαγεά ἔτοηλ 
τῇεηςε τονγαγά τε βουῖῃ σουη- 

{γ. δηά ἀννε δα Ὀεῖννγεθη Κδάββῃ 
Δηἀ ὅῃυτ, δηά βο]οιγηοά ἴῃ (Θογαγ. 

2 Απὰ Αδγαδῆδηι 5414 οὐ δαγδὴ ἢ 185 
να, 516 15 ΠΥ 5ἰβῖεγ : δηὰ Αδίπιο- 

ἕηαρ. ΧΧ. 1. δροορι ἱῤεπεθ 1. 6. ἔγοπι 
Μίδιηγεο, ν μογο δὸ Πα τοσείνο τὴ ΒεΆνΟΩΪΥ 

νἱϑΐοτβ, ἀπ νἤθηςο ἢ6 δὰ ὈοΠοὰ [6 ποϊκδ 
ποῖ ἴμ6 οοηαρζαϊίοῃ οὗ [86 οἱἴϊο5 οὔ πε ρΡίδιῃ. 



ν.3.--}} ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧ. 113 

ἱκοὶ Κίηρ οὗ (ϑεσγασ 8επῖ, δηά ἴοοκ Ηε ἐς πὴγ Ῥγοῖδβεγ: ἴῃ τῆς ΕΠ ΓΟΡΤΙΕΥ͂ το, 
βλτἢ. οὗ τῦῦ μιεαγί δη4 ἱπποσεηου οὗ ΠῚῪ "πρ βδεᾳ 
1 Βυῖ Οοά ςᾶπιε ἴο Αδὶπιεΐεςἢ ἴῃ 

2 ἀτεᾶπὶ ὉΥ πίρῃϊτ, δηά 8 ἴο ἢἰπ1, 
Βεϊιοἱά, του σγέ μέ ἃ ἀθδά πιαη, ἔογ 
τῆς ᾿τγοπηᾶῃ τνῆϊς ἢ του ἢδβϑῖ τἌΚεη ; 

ιπεὸ (οἵ 88 ἐς '2 Π1λη 58 ΨΙΐε. 
πο ς6Βὰι ΑΒἰπιείεςν Βαά ποῖ ςοπὶθ 
ἀκείαιέ, Π0ΔΓ ἢεῖ: ἀη4ὰ ἢς 5414, [,ογά, νᾶ 

(δου 6ἰΔγ ἷϑο ἃ τὶριιεοιβ πδῖίοῃ κα 
ς δι: 4 πε ποῖ ππῖο πε, 586 ἐξ πὶ 

ἐἰδιογὶ δηά 58Π6. Ἔνθ 586 ἤεγϑβεῖ βδιά, 

μαπάςβ ἴανε ἰ ἄοῃες τ Ϊ8. 
6 Απά (οά κά υπίο δίπι 'ἰπ ἃ 

ἄτεδιι, Ὗδεα, 1 Κηονν {παῖ του ἀἰάξι 
τ 5 τη τἢ6 Ἰητερτι οὗ [ΠΥ Πααγῖ; ἴογ 
Ι αἰδο ψμε] 4 τπες ἔτοπι βἰπηΐϊηρ 
Δραϊηβῖ πὲ: τῃεγείογε βυβεγεα 1 τῆς 
ποῖ ἴο τοιμςἢ ἢδτ. 

γ Νονν τβεγείογε γεβίογε τῆς πΊδη 
μὶς νυϊίε, ἴογ ἢδ ἐς ἃ ργορδοῖ, δηὰ ἢβ 
841} ὑγὰν ἔογ τἢθθ. δηά τῆου 5Π4]ξ 

γι. 

[τ πᾶν πᾶνε Ὀδεη ρβαΐπηῖι] ἴο ἢϊπὶ ἴο δοϊάδ ἴῃ ἃ 
Ρίχοε πῆετο δὸ νου 6 δουγὶν τοπυϊ πάρα οὗ 
(}1}5 τογθίο οδίδϑῖγορμθ, ΟΣ Π6 ΠΊΔΥ ΠΊΘΓΕΙΥ 
δαᾶνος {τἀν δὰ ον διά ἴῃ ϑοδσγοῖ οὗ ἐγοϑῇ ρδ5- 
ἴΓΔΡΟ. 88. 
ἀειείϊ αὶ δείπυεα Καάσδ᾽ απ δδην, πα .0- 

)ισπεῶ ἱπ σεγαγ] Ηδ βεῖτ δὶ ἀρράγ ΠΕ ἴῃ ἃ 
Κταϊε σουηῖγν ἱγίπρ Ὀοῖννθοη ἴδ πὸ ἀοϑογίβ 
οἵ Κλάεθῃ δῃά ϑῆισ, αηά ἤπΔ}}γ ἴοοκ αρ Πἷ5 
ΤΕ ύΟΠΟΕ 85 ἃ ΞΓΔΏΡΕΣ ΟΥ̓ 50] ΟΌΓΠΟΥ (50 {86 
πΌΓΑ “"5ο]Ομττιρε " 5 Ρ τ: 65) δἵ σοσᾶσ, ἃ ρίδοθ 
μ ςἢ, δῖ [ἐγοσηθ Ξαγϑ, νῦᾶλθ οἡ {Π6 Ξουῖῃοση 

οὔ ἴδε (ὐδπαδηιῖοα. (ΟΟΟΓΑΣ νῦ85 ποῖ ἔὰσ 
ἔοπὶ ὅδ: (Όδη. χ. χ9), 8πά Βοειβῆθῦδα (χχνί. 
16). 115 αἰἴο Βα5 ρσοῦδϊ Ὀδθη Ἰάἀεπιβοά Ὀγ 
Ἀοκίλπάς (ΓΙ Δτπιδ᾽ ὁ ΗΟΪΥ ΟΙγ,᾽ 1. 465) 
Ἐπ ἰῇς ἴσος οὔ Δη ἀποίθηϊ οἴ ἢονν οα]οά 
Κριγἐκι -ἰ-εγαγ, πρᾶν ἃ ἄθερ ὑνδάγ ςδ]εά 
δωξεί-σεγαγ, Δρουαϊ Ἰῆγες ἤουτβ ἴο [μὲ σους 
801} μ-ολοὶ οὗ σαζΖᾶ. 

2. δδε ἐγ τῶν “σ:εγΓ] ΤΙ5 ννὰ5. Α ὈγΔΠδπιΒ 
Ῥη οὗ δείΐοη, σι θπ σδοϊουγτιίηῦ Αἀπιοηξ 
δζαηρεῖς, οὗ νἢοθο σπδσαςῖου μ6 ν᾽ 85 ἱξποιδηΐῖ, 
86 Κι 11. Ἦδς [5 ὕδεη ἀείοπαοα 45 μανίην 
δ βδνὶ εἰς νιὰς5 ἢΐς5 ϑἱϑσῖοσ, ττπουῖ ἀσηγίηρ (Πδὲ 
εἰς νιλ5 ἢἷς «τίδ, σοποςαϊηρ τπ6 ἐπι ἢ Βαξ ποῖ 
ΒΡΕΚΙ ΠΡ ὑγ8λἱ ννᾶ5 ἔ}|56 " (Αὐρυῖ. “ς. Εδυκι 
ΧΧΙΣ, 3), Βυῖ, [που ἢ ΘΟΠΟΘΔΙπηδηΐ ΤῊΔῪ ἢοξ 
ΠΕΟΘΒΑΓΙΥ ὅδ ἀεο ΡΌΟΙ, ννῈ 3 5ΟΑΓΓ ΕἸ 8ς- 
φῇ Αὐγαδᾶπὶ οὐ που οὗ ϑοπὶὸ αἰ ϑ ροημοι5- 
Ὠέὲβα Οἵ οὗ ἐπάδλπρεστηρ ἢ]5 Με 5 Βοπουγ δηὰ 
οἰδϑῖγ, ἰῇ ογάοσ ἴο βᾶνθ ἢϊβ ονγῃ [16. 

“δρπείκε Ὁ} αίδεν οὗ ἐδὲ ἀϊΐπσ, ΟΥ̓́ΡΕΤΠΔΡ5 
7κειδττ ἔθσισ. ἴμε σοπιτπου {1|6 οὗ [86 ῬΒΙ στῖπο 
Κίηρε, 35 Ρηλγδοὴ νυᾶ5 οὔ [6 Ἐργρέδηβ. ΤΠῸ 
ἂρὲ ἂδ ἢ οἢ ϑασδὴ πλι8ῖ ἢδνὸ ἰδεῖ αἱ 1ῃϊ5 
ὕπηο, φοπῖὸ τὐγόπίγ -ῆγος ΟΥἹ Ἐνγοῃ γ «ΤΟΣ ΥΟΑΓΒ 
οἰάεγ (Πλὴ σνῆοπ Ῥμσδοὴ ἴοοϊκ ἤοσ ἰπῖο ἢΙβ 
ἄοιβε (οὗ. χῇ, 1), σγεδῖθθ ἃ ςοπβϑί εὶς ἀϊ- 
ΒειυπνΥ Βεσθ. ὟΝ 6 ΤΛΔῪ το ΟΠΌΟΥ τδδῖ ϑδάγδῃ. 
δε τὰς δεςδπιρ 4 πιοΐμογ, [84ῖ (ΠΟ Ρἢ ἴοο 
οἰά ἔογ ομ ἀδοατίπρ ὕπο πουτη8] σοπί! 0Π8, 
δὴς ὑ5α πλά ΠΟΙ γουΐτἢ τεπεινοὰ ϑέησε [86 νἱσῖξ 
οἔ ιθὲ δηγεὶβ (ΚυτῖΖ), ψνἤξη [ξ νγᾶ5 ρσγοπηῖϑοά 
18ἱ 5νὸ οδοι ἃ μᾶνθ ἃ ϑοη. ὍΤἢδ δϑϑοσίίοῃ οὗ 
τπούετῃ οτος 5 (ἢδὲ {85 8 Τ,ΕΓΕΙΥ ἀποῖθοῦ νοῦς 
Βοη οὗ «ἢ, χῇ!. το----2ο. πὸ νγότῖκ οὗ [6 ΕἸΟΙϑΕ, 
ΜἰΝ]κὶ ΓΠ2: ν»͵Ὼ5 ΌὉΥ [6 }ελον!ϑῖ, ἰς δοὶγ σοχ- 

δαϊοά ὈΥ Κ,οὶ! (ρΡ. 170. Επξ. Ὑσδηβ. Ὁ. 242). δ 
Οὔϑογνοβδ, (λέ τῆ6 πδτὴς Εἰοδίηε πα ϊσδῖθ5. (ἢ 6 
ἴγιδ γοϊδίίοη οὐ σοά ἴο ΑὈΙπιείοςῃ ; Ὀυζ [Πδὲ 
ἴη ν. 18, [ΕΗΟΨΝ ΑΗ, ἴδε ςονεπᾶηῖ Οοά οὗ Αὔγα- 
ΒΑτ,, ἱπίθσροϑοϑ ἴο ϑδᾶνὸ πη. Α] {πε τῆοσοδ π|}- 
πυῖς ἀοίαι 5 οὗ [15 ἢἰδίογυ ἂτὸ ἀϊἕογεηΐϊ ἔτοπὶ 
18δὲ ἰπ οἰ. χί!, [πὶ ΑΙ ΠιοΙος ἢ ννα 9866 ἃ τοίδ] ] 
ἀἰθοσγεπξ σδλγάςίοσ ἔσοπι [δὲ οὗ Ῥῃασδοῦ ; [Π6 
σΠαγδοῖοσ, ΠΔΙηΕΪΥ, οὗ ἃ μβοδίῃεη ἱπιθυθὰ ἢ 
ἃ Τηογὰϊ] σοηϑοϊουϑηθ685 οὗ γρῃῖ δηὰ ορϑῃ ἴο 
τεςεῖνο ἃ ἀἰνὶπο γονοϊδτοη, οὗ ψνῃϊοἢ ἤθγὸ ἰ5 
ΠΟ ἴγδοο ἰὴ ἴΠ6 δοσουηΐ οὗ {πε κΚίηρ οὗ ξυρῷ 
1 15 ποῖ ἴο 6 νψοπάογοα δῖ [παῖ 1ῃ6 5ᾶΠ|6 
ἀληροῦ 5ῃου]ὰ ἔννῖοθ μᾶνῈ οσουγτοά ἴο ϑασδῆ, 
1 ννὸ σουηθιιδεσ {παῖ ἴῃς οσυίοτηβ οὗ {86 ἢδᾶ- 
{ῆδη ἡδίίοηϑβ, ἀσιοπρ ν ἰσ ἢ ἢ6 ννᾶ5 ΘΟ] ΟΌΓΠΣΏΡ, 
ἍΈΥΟ 50. 0ἢ 45 ἴο ἱπάυςο Αὐταῆδπὶ ἴο 86 1Π6 
ΔΙΌ ΠοΘ οὗὨ δ Πρ ἢἰθ νυ τσ ἢ 5 σίου. 

4. ῥαά ποί εογμ6 μέγ δὲγἹ] ΑΡΡΔΥ ΠΥ 
ἃ ἀἸνΊ ΠΟΥ 8επί {Π|η655 μδὰ Ὀδθθη ὑροη Ὠἰπὶ, 
νυν. 6, 18. ; 

α γί δίφροι παϊοη] ἱ. ὁ. ἃ πδίίοη ρῸ 1655 ἂς 
τεραγὰσ [ἢ15 δεῖ οὗ τῃεῖγ Κίηρ ; Ὀυξ 1 τηᾶγ ὑς, 
(ῃδι 16 βοορὶες οἵ ὐόγᾶγ νγογὸ στ δ οχοπιρῖ 
ἔτοπι ἴπ6 ννουβὶ νίσθς οὗ (δπδδη, δηὰ ᾿ἰνίηρ ἴπ 
ἃ 5ἴἰδίθ οὗ σοπιραγδῖϊνε ὈἱεΥ δηά ϑιγαρ οἰ γ. 

6. «υϑεγεά 1 θεέ ποὲ ἰο Ἰομερ ῥεγ] 866 
ΟὨ ν. 4. 

7. δὲ ἱ ἃ ῥγοῤῥε ἱ, 9. οὔθ ἱπϑρίγοὰ ὉΥῪ 
Οοά, ογ ἴδο τηδάϊυτῃ οὗ (σοί 5 σοι πη] Δ ΙΟΠ5 
δηᾷ τονο δι οηϑ ἴο τηδηκίπά, Τῆυ5 Εχοά. νι], 
ΑἌγοῦ 18 5314 ἴο Ῥ6 Μοβεβ᾽ ρσγορδμοῖ, θθοδιιβα 
6 νγᾶς ἴο σοῆνου ἴῃε τλοϑϑαροβ δηά σοπηηδηάς 
οὗ Μοϑεβ ἴο Ῥῃασαοῦ. Απ οὐθσῦοη ἢδ5 Ὀθθη 
ταδάς ἴο ἴῃ6 ἀπτ γ οὗ τὨ6 Ῥοηϊδζοι ἢ ἔγουα 
[Π6 σἴδίοπηεπε ἴπ 1 5. 1χ. 9. {πᾶς “ἢς ταὶ ἰ5 
πονν οΔ]]οα 4 Ῥτγορῇῃεῖ νγὰ5 Ὀθοίογοϊἑτηθ οδ]οὰ ἃ 
56 6τ." Ηδξηςο 1ἴ ἰ5 ἀρ δὰ [Παῖ (6 Ῥεηίαίδιςῃ, 
ὙΓΏΙΟΝ Ἰνγα δ 1565 ἴπε ννογὰ ρσγορΠποῖ, σαπποῖ 
6 οὗ πο γγοαῖ δηϊθ αι δοθρτιθὰ ἴο τ. ὙΠῸ 
ΑΙ ΒΠσ ΠΥ 5 ΟΥἿΥ οα ἴπ6 ϑυτέδοθ “"Ρυόρδοεῖ" 
ὑνᾶ5 [6 ΘΠ Π6 ΠΔπῖθ Ἀρρ]οα ἴο 811 ννβο ἀθ- 
εοἰαγοά Οοάβ νν}}}, ννῆο ξογοιοϊ ἃ τῆς διΐαγε, 
ΟΥ̓́ΘνΘη ἴο ρτοαΐ το ρίοιι5 ἴδδομετβ. “ὁ 566" 
δά 4 τλοσὸ γεσιοϊοα 5θη96, ἀπά νγὰ5 ΔρΌΓΤΟ- 
Ρηαϊοά τὸ ἴμοβθ ΟἿΪΥ ψῆο ψεγε νουγεὰ 
ψ ἢ νἱβίοπβ ἔγουη πεᾶνεπ. ὙΒῈ ψογά φγοῤῥεὲ 
ΟΟΟΙΓΒ ΠΟΠΒΙΔΠΕΪΥ ἰη μὲ ῬεπίδίθιοΒ 1 
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ἶϊνε: δηὰ [ἶ τῆοὰ τεβίοσε ἀεγ ποῖ, 
Κηονν ἕπου τῆδι τῃου 8ῃα]τ διγαὶν αἰδ, 
του, 4ηά 411] τῃδλῖ “γι τῃϊης. 

8 Ἰβεγείοσε ΑὈἰπλο]εςσὴ τγοϑς θαγὶ 
ΪπΠ (εξ πιογηΐηρ, δηά οδὶ δὰ 411 ἢϊ8 
δεγνδηῖθ, δηὰ τοἱά 1} τἢεϑε τῆϊῃρ8 ἴῃ 
ἘΠΕΙΓ δα: δηά [6 πε Ὑγέεγα 50Γ6 
αἰταιά. 

9 ΤΏεη ΑὈϊπιεϊεςἢ τα] ΑὈγὰ- 
ἢδη, δηά βαἰὰ ὑπὸ ἢἰπι, ΝΝ δὲ ἢδϑβὶ 
ἴοι ἄοπς ιπΐο υϑὴ δπά ννῆσλι πᾶνε 
1 οἴεηάεά τῃεε. (πάτ του ἢλ8ῖ Ὀγουρῆξ 
ΟΠ [6 ἀπά οὔ τῇγ Κίηράοπμ ἃ ργϑδῖ 
δἰη ἡ του δαβὲ ἀοης ἀεεάβ υπῖο πλὲ 
τπδῖ ουρῆς ηοῖ ἴο δε ἀοηες. 

Ιο Απάὰ ΑΡιπιείεςἢ 5414 υπῖο ΑΌγα- 
μαπι, ναὶ βάνγεβὲ ἴδοι, τῆς τῃοιι 
᾿ιαϑῖ ἄοης 118 τϊηρ ἡ 

11 Απά Αδγδῆδπι αἰά, Βεςοδιβε 1 
τλουρῃς, ϑυγεῖὶγ τῆς ἔξαγ οἵ (σά ἐ: 
ποῖ ἴῃ ἢ ]5 ρίαςε; δηά τῆεῪ Ψ}}] 5147 
ΤῺ [ὉΓ ΤΥ υν δ 8 βδκα. 

ΠΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧ, [ν. 8--τό 

12 Απά γεῖ ἰπάεεά “.ε ἰς πιγ 5ἰβῖεγ: 
886 ἐς τῃς ἀδιυρῆτοσ οὗ πὶγ ἐδλίδετγ, θὰ 
ποῖ πε ἀδυρῃϊεῦ οὗ τὴγ πιοΐμεγ; διά 
886 Ὀεσδπιε ΤΑΥ͂ νέα. 

11 Αμπά ἴξ σδηιε ἴο ρᾳ88, ῆεη (ὐοά 
οδιιϑεά πλε ἴο ννδπάεγ ἔγομῃ τὴν ἔλιπεν 8 
οιβα, παῖ 1 5414 υῃηῖο ἢεῖ, ΤῊ}5 2: 
τ Κίηάμεβα ψνῃοἢ τῆου δαῖτ 5ῆενν 
ΠΟ τηδ; δ ΘνεΥΥ ρίδος νυ ῈΓ νὰ 
504}} σοπλθ, 88 ὺ οἵ 
Ὀτοίδεσ. 

14 Απά ΑΙ πλο]εςἢ τοοῖίς ΞΒΒεερ, δηά 
ΟΧβῇ. 4ηἀ σῃθηϑογνδηῖβ, ΔπΠ4 νοπλεη- 
ϑεγνδηῖβ), ἀηά ρᾶνα ἐδεμι ὑπο Αὔτδ- 
ἤδη. πὰ γχεβίογεὰ ᾿ἰπὶ ϑδαγαὴ ἢΪ8 
νἹίς. 

Ις Απά Αβδιμλεΐεςἢ αἰ, Βεδοϊά, 
ΓΑΥ ἰδηὰ ἐς δείογε τπεὲ: ἀνε} ἑν ῃετα "Ηεὰ 

ἂς ἰς φρρεῖ 
ἐπε ἑἀεξηξ ἴς ρἰβαβεῖἢ (Πα. 

16 Απὰ υηῖο ϑαγδὴ ἢε εαἰά, Βεμο]ά, “" 
[ἀνε ρίνεῃ τὴν Ὀτοῖμεσ ἃ τῃουβαπὰ 
}ίοοε: οἵ 5:|1νεγ: ὈεΠοΙά, Πα ἐς ἴο ἴδε 

ἔξῃοτα] 9εηϑε οὗ οπδ ἴῃ σοπηηϊοη ὙΠ Οοά, 
δηά τηδάθ ἴθ τηδάϊυπι οὗ Οσοά᾽ 5 σοπηπλμη!οα- 
[ἸοΠ5 ἴο πηδῃ. ὙΠῸ ννογὰ “96 υ " ννου]Ἱά σϑθῃ- 
Ἔα ἢν Ὀς οὐ οὗ ρ͵δος ἴῃ διιςῖ ἃ ρᾶββᾶρε 85 [Π|5, 
ΟΥ ϑ0ςἢ 45 Εχ. Υἱ}. 1, χύ. 20; ΝΌΠ,. Χὶ. 29, 
ΧΙ, 6, ἄς.; Ὀυῖ ἴῃ 106 τἰπ}6 οὗ ϑαπιιοὶ, ννῆθη 
“86 ννοτὰ οὗ ἴΠ6 ΠΟΚῸ ννᾶ5 ργθοίουϑ ἴΠοτῸ 
Ὑὰθ ὯῸ ΟρΘὴ νἱβίοη,᾽" (1 8. 11}. 1. ;) [86 δρρ]!1- 
οδἴίοη οὗ (πὸ {16 “56 σ το ϑαπιιοὶ, σσῆο Πδὰ 
ΥἹΒΙΟἢ5 ΞρΡΕΟΙΔΠΥ νους ϑαξεα ἴο Πἰπι, ννᾶϑ ὙΟΥῪ 
Δρρυοργίδαῖϊο; γεῖ δῇοσ ἢὶ5 τἰη6, Τπου ἢ τῃ6 
ΠΔΙῚΘ νγᾶ5. ϑοπηθῖ πηθ5 επλρογοὰ ἴο ἀοσισπαῖς 
ἴῃς ἱπδριγεὰ τθδομοῖβ οὐ πιδηκιπα, ἴμ6 οἱάον 
Δπα ποῦς σοΙλργεβοηβῖνο {{|6 οὗὁὨ ““ῥγοόρθῖ" 
ἃραὶη σᾶπὶς ἰηῖο σοϊπθοη ι1.56, ποῖ ΟἿ ἔον 
ἰοδοῆοτβ οὗ τε] βίο ροπογα!γ, Ὀμῖ 4150 ἔοσ μα 
τλοβὶ Ἰἀνουγεὰ οἵ Οοάϊβ βεγνδηῖβ. (566 " ΜΙ οδδῖς 
Οτρίη οὗ ἴμ6 Ῥεπίδϊειομ,, ΌὉΥ 4 1,ἀνπιδη, 
Ρ- 97.) 

δὲ «δαὶ! ῥγαγ 2 γ “Ἱ Α5. ἴδ ργορδεῖβ 
γνετε πε ἱπϑιγιπιοηῖβ οὐ Οὐυάνβ τενεϊατοηβ, 
ΗΙ5 ΠπΊοΘΘΟΏΡΟΥΒ, ἴο ΠηΔη: 50 τηδη πιδάθ ἴῃ6 
Ῥτορδοαῖδβ ᾿πϑίσιιπιθηΐϑ ἴῸγ βεπαϊῃρ ΠΟΙ͂Γ ΡΥΑΥ ΟΥ̓Κ 
ὉΡ ἴο Οοὰ ((Ἰεπς.). Ορ. [εἴ- νἱῖ. χό, χὶ. 14, 
ΧΙΡΟ 11. 

10. "αι! τ«ατυεῖ ἰφο ΜδΏΥ τεςεπὶ 
Τςοπιπιεηϊδίοτβ, Καηοδεὶ, Ὠε]ἴΖϑοι, Καὶ], ὅζς,, 
γοπήστ, “ΜΝ Ώδι πδάςὶ ἰδοὺ ἴῃ νἱον }" ΤῊΘ 
ΤΟΥ 5[Π1ρ]6 5656 5, ὑσῃδι ἀϊάϑι ἴοι 866 ἰῇ 
με φυπάιιοςϊ Δπἃ ΠλΑΠπΠΕΙΒ ΟΥ̓ ΠῚΣ ΟΥ ΤΥ ρΡθορίο, 
τοαῖ ἴδοι Ξῃουϊάοπε ἢανο ἀοπο 50 ἴο υὴ [19 
[ΠΟΙ] 566 5 τ Κίτις ἄννᾶν ἴΠῸ νυῖνεβ οὔ βίγδηρεῖβ 
δηὰ τινα ογηρ τπ6 ἀεδθον 

11. δωγείγν δὲ ὥῶαγ ὁ.) Οοά ἐξ ποὶ ἐπ ἰδὲ: 
»ίακ")] ΔὈταμδαλ Πα 8θθὴ [Π6 ἱπιρίοῖγ δηὰ 

Ποδῖμοηΐσπὶ οὗἩ ἴῃς Οδηδδη 38 γᾶοςβ, δι δὰ 
ἰδεῖν νντποββοὰ (ἢῈ ὀνογίμγονν οὐ ϑοάοπι ἴον 
[86 ᾿ιοδη:ουϑηθαβ οὗ [5 ρεορῖὶθ, δῃηὰ ἢς πδῖυ- 
ΓΑΙ τουρηῖς τλαῖ ἴῃς ἐπηδοϊαηῖ οὗ Οεγασ 
γαῖσῆῖ Ὀ6 ΠΌΔΙ} ἔοσγροῖδι! οὗ Οοά, δηά ἔτος 
ἔοσε ργόοηε ἴο 8]}} νν]εκθράῃοϑββ, 

12. σ06ὲ 1. Ἦῖῦ σοῦ; σδὸ αὶ δὲ ἐαισ δέον οὶ 
γι» Μαξόεγ, ὀμί ποῖ δὲ ἀσαμϑίεγ 9 » »ποίδεγ) 
ΑΓΔ 5 ἡδῆλδ θδθβ οὶ ΟΟΟΙΓ ἴῃ ᾿ξ ἄεῃοδ- 
Ἰορίεβ, ἀπ ννὲ ἀο οωοὲ κπονν δὴγ της οἵ ΠΟΥ 
ὈϊΒ μὰς τπδὶ ψνΠϊσἢ '5 ἤθγο κἰδίοἃ, ϑυςὴ 
τιλιτίαροβ, (δου αἰεγνναγάβ Τογθίάοη ([νον. 
ΧΥΙΪ. 9, 11, ΧΧ. 17; ευΐϊ. χχυ]. 22), ΠΙΑΥ͂ 
ποῖ μάν Ὀεοη οϑιοεπηθὰ υπϊαννω ἴῃ ραϊν» 
ἀΥς δ] {Ἰπ|65, δηὰ ΠΟῪ ννεγα σοϊηπηοη ἃπιοηξ 
ἴδε Βεδίμεη πδίίοῃβ οἵ ἀπίηυπΥ (Αςκ. Τα, 
Ὁ. 1.0; ϊοά. 1. 2); Ηετοά. ||. 21; Νέροβ, 
“Ομηοπ,᾽ ς. 1.) Μᾶηγ ον ϑῃ δπὰ ΟἸγπϊίδη 
᾿ηςογργείευβ, μονγευοσ, [ιηκ παῖ ἀσμσόλεγ ΠοΓδ 
ΤΏΘΔ5 σγηηάάσες δίεγ, απὰ ἴηαϊ ϑαγδαὴ ννδ5 τῇς 
5816 ἃ5 ἰδῇ, ἴΠῸ οἰδῖεσ. οὗ [οἱ (ςἢ. χὶ. 29), 
ὙΠΟ 15 οδ᾽]δαὰ “(6 Ὀγοῖμεν οὗ ΑὈγαδβδαγη" ( 
χὶν. τό). : 

138. Οοά ραιμεά »"ὸ ἴο «υσκάεγ} ἴῃ σεῦοσαὶ 
186 πᾶτε οὗ ΟΟὺ (ΕἸοΝπι), τπουρὴ οὗ ρυγαὶ 
ἔογτη, 15 Ἰοϊποά νν ἢ ἃ βἰηρσυίαγ νογῦ. [ῖ|ἢ τ ἷ8 
ζ8ᾶ56, δοννθνοσ, [86 νϑτ ἰ5 ἴῃ {πε ρ]υγαὶ. δ᾽ πα] ΑΥ 
σοηϑίγισξίοηβ οοςυγ οἢ. χχχν. 7; Εχοα, χχὶϊ 8: 
2 5.01}. 22; (ςρ. τ (ἢ γ. χυἹ]. 21); Κ5. Ἰνίϊ). 12. 
ἴῃ [οβῆ. χχῖν. 19, ἴδε δάϊεοῖίνε 15 ἴῃ τῃ6 ρίυτβ). 
ΤΠ ϑαπιδγίίΐδη Ῥεηϊδίθουσ ποῖα δπὰ ἴῃ οἷ, 
ΧΧχΧΥ, 7 ᾽δ5 [26 γϑγῦ ἴῃ ἴῃ6 δἰ ηρο αν. 

106. 4 ἐδοιμαπαά ρίξε οΥΓ᾽ οἰἰφεν} 1. “(ἃ 
1πουβδηὰ οἵὨ 5ἰϊνεν." ὙΠῸ νοτβίοπϑ ἰηΞΟΓΈ “5ὴ6- 
ΚοΙβ᾽ οὐ “" ἀἸάἀγδοιπηδ5 ; " ποϊῃϊηνς σαη Ὀ6 Κποννῃ 
οὗ [6 ννεῖρ μι δηά τρρᾶϑυγεβ οὗ [ἢϊ5 ΘΑ] ἴἰτηο, 

ὕλα, Ης 25. ΠΔῪ " «μὰρ 1: 
.3, 



ΟΕΝΈΕΘ15. 

ἃ ςονετίηρ οὗ τῆς εγεβ, υηῖο 411 τῇδε 
γε Μὴ τῆεα. ἀπά νυ 411 οὐδεγ: τἢ 8 
8ὴε νγᾶβ γερτγονεά, 

17  δο ΑΡτγαβαπὶ ργαγεά υπῖο 
(σοά: «πὰ (ὐοά Βεαϊεά Αδἰπιεϊεςῆ, 

υ. 1η---6.] ΧΧ. ΧΧΙ. 

ΝῺῸ τῇς ΙῸΚΡ ν᾽ οτος δαγαῇ 25 ἢς 
δι 54:4, δαῃηὰ τῆς ΓΟΚῸ ἀϊά 

υηΐο ϑαγδὴ “45 ἢ ἢδά βροόκδη. 
2 ον ϑδγδὴῃ ὁςοηςεῖνει, ἀηἀ θᾶγε ἃς .8. το. 

ΑΡτγδῆδπι ἃ 801} ἰῃ ᾿ἰβ οἱά δρε, δὲ τῆεὲ οὐδ 7.8 
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4 οἶλρ. ε7, 

(1. 4. 22. 

δηὰ 15 νι, δηά ἢ15 πχδιἀβεγνδηΐβδ; 
δηά τον δαγα εὐ γελ. 

18 Εογ τῆῇο ΓΟΚῸ δά ἴδϑε οἱοβοά 
ὉΡ 411} τῆε ννοπὶῦ8 οὔ τῆς ἢοιιβε οὗ 
ΑΒιπιείεςἢ, Ὀασδιιβα οὗ δαγδῆἢ Δδγα- 
Βλπι᾿β ν. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ. 
1 7πααε ἐς δογη. 4. 12 ἐς αἰγεωριεῖσοά, 6 .54) αλ΄: 
9». 9 ἴίαραν απά “άνμαεί ἀγέ «ατέ γονίΆ, 
ιῖ5 Δἴαραν πὶ αξείγεσΣ. 17 744 αηρεῤ ἐογε- 

͵,7᾿Ὀ»γ»͵αλ ἀεγ. ὅτ εἰδιρεοείκλ᾽ς εσυρπαη τοίἑὰ 
«όγαλαν»ε αἱ δεογ-“ἀεύα. 

8εῖ τἰπχα οὗὁἨ ννῆϊοἢ (σοά ἢλά 5ροκεη ἴο 
ἢϊηι. 

23 Απά Αδγδῆαμτη ολ]]6ἀ τπ6 πδηὶα 
οὗ ἢ18 βοὴ ἴπαϊ ννᾶβ ὈΟΓΏ τππῖο Ἀ ΠῚ, 
ννῆοπὶ ϑαγδλὴ ὕαγθ ἴο Ὠίηγ, [β8δλς. 

4 Απάὰ Αδγαῆαπὶ οἰτουπηςϊβδαεά ἢ 5 
80η βϑ8λδς θείηρ εἰρῇϊ ἀλγ8 οἷά, “525 (ϑοά “« «μδρ. 17. 
Πιδά σοπιηγαηάεά ἢίηι. 

ς Απά Αδργδῆαπὶ νγαὰβ δὴ δυπάγοα 
ἀραὶ οἷά, ννῆεη ἢἷ8 8οηὴ ἰβᾶδλς νγᾶϑ 

Τῇ υὑπΐο ἢΙπι. 
6 4 Απὰά δαγδαὴ αἰά, (σοά μαιῇ 

ῬτΟΌΔΟΌΪΥ ἴδε [ΠουΞδηἀ ρίθοο5 οὗ 5 νοῦ ᾿πάϊ!οδῖθδ 
ἴδε νάϊυθ οὗ ἴδε βῆδθερ δηὰ οχεη, νης ἢ Αδ1- 
το οςἢ ξανὰ ἴο Αὔγαμδπι, [πουφῇ ϑοσὴς [Ὠ1ηἰκ 
ἴϊ νγᾶϑ Δη δ ΟῚ δ] ργοϑεηῖ. 

16. δὲ ἐς ἰο ἰδέὲ ἃ εουεγὶηρ ΟἹ δὲ ἐγε:} 
ὝΜετεα ἰ5 στοαῖ νδγεῖν οἵ ορίηϊοῃ 8ἃ5 ἴο {πῸ 
ΒΕ Ώ56 οὗ ἴπε586 ψοσγάς, [ξ τνὸ ἔρον (ἢ6 τεπ- 
ἀστὴρ οὗ ([ἢ6 Αὐϊπογ χε Νοτγβίοη, [Π6 πιοβῖ 
ΡῬτοῦδθϊ]θ ᾿πίεγργείδοὴ 15 ἴμδὲ οὗ Ηειάορ σοῦ, 
δοῆγο συ, ΚΕ ὁϑοῃγ] ]]ογ, ὅζς., νἱ2. 1Π15, [Παΐ ἴῃ 
ΘΑΥΪΥ {1π|65 ἰη [6 Εδϑὶ υπτηδλγτιθὰ νοπθη οἤθῃ 
ὑσεηϊ υηνεῖϊοά, Ὀυΐ πιδιτιθὰ ννουηθη Αἰννᾶγ5 
νοι ]οὰ τπογηϑοῖνοα. Ορ. Οδη. χχῖν. ός. Ηρησθ 
ΑΙπιείεςἢ τηθδηΐ ἴο 580, [δῖ Α Ὀγαῃαπὶ 5ποιυ]ὰ 
Ὅ6 ἰκὸ 4 νοὶ] ἴο ϑαγαῇ, βουεεηϊηρ Ποὺ πτῸπ ἴΠ6 
ΕΥ65 οὗ 4]} οἵδε τῆεῃ. ὅεὲῈ Ἀοβθητῃ. ἴῃ ἰος. 
Ηεϊάορροτ, 11. Ρ. 162. ΤΏ ννοτάβ τϊρἣς ἤᾶνο 
Ὀεεη τοπάοσγοί, 85 ὉΥ ΓΟ ΠΧ Χ νυρ., ΤἌγρξ., 
ϑυτ., 1 οὐ δον," 1.6. [δ6 οὔθ {πουβαπὰ 
Ῥίοςο5 οὗ 5 ἴνϑσ “ἅτ ἴο ἴδθε ἃ σονεσίηρ οὗ ἴῃ6 
ἜΥ65,᾽ ΄'ἢ ΠΟ ἢ οᾶθε ἴΠ6 πιοδηΐηρ νοι] ρτὸ- 
θαῦΐγ Ὀδ6 ““1}}5 μι 15 ἴο (66 ἴοσ ἃ ςονοσίηρ ἴο 
86 εγό5, 580 ἴῃαϊ ἴδοι; Ξῃοι]ϊάθϑὲ ονυφυίοοϊς οὐ 
ςοηάοης (Π6 ἸὨ]ΌΓΥ ἄοης ἴο ἴμ66. 80 81 
ΟΠ γγϑοβίοπι, δηἀ δπιοης τηοάσογη5, Οσϑεηϊι, 
Τυςι, Κηοβεῖ, ὅτε. 

ἐδια “δὲ «υα! γεῤγουε Ἡδετε α͵5ο ἴδμεσε 15 
δτοαῖ ἀϊνουϑῖγ οὗ Ἰηϊεγρτγοίδτίοη; Ὀαῖ [86 Αὐ- 
1δογίΖοά Νεγβίοη ἰ5 ργοῦδΟΥ οοττεςξ, ἀπά ννα 
τηυξὶ υπάετοϊδης [Π6 νογάϑ ἴο θὲ ἴμοβὲ οὗ (ῃς 
υξϑδίογίδη, ποῖ οἵ Αδἱπιείεςῆ. ὅ0 ΔρραγθΠΕΥ͂ 
Οὐκ., Ατρ., 814ἀ., Κιμαςῆὶ, οϑεη., ἘΟβθΏΠλ., 
ὅτε. 

18. 26ὲ 7010] ΚΕΙ͂ [495 οὐϑοσνοά, (ἢδὲ 
ἴδε νατίου9 πᾶπιο5 οὗ ἴῆ6 Μοκί Ηἰρῃ ἂγὲὸ υϑεὰ 
ΥΟΤΥ 5 ρ τ ΠΟΔΠΕΥ ἴῃ [656 ἔνγο ἰδϑῖ γεσϑεβ. ΤΠ ΠῈ 
οάτο οὔ ΑὈϊτλοΐθς δηὰ ἢ15 νγῖνοβ Ὀεϊοηροὰ ἴο 
[6 Ποῖ (Εἰ δέ). Αὐγάμᾶπι ἀϊτοςίοά 5 
ἱπίογοοϑοίοη ποῖ ἴο Εἰοδίρι, δῃ ἱπάθβηϊθ δηὰ 
Ὀκηονση ροά, δῖ ἴο Η4-Ε]οῤίνι, “ 1ῃ 6" ἴτι8 
“«Οοὐ;" δὰ ἰξ νγὰ5. [βῆόν ΑΗ, ἴδε σονεηδηΐ 

Οοά, ψῆο ἱπίεγροθοά ἔογ Αὐγαμᾶπι δηὰ ργε- 
ϑογνοὰ [Π6 πῃηοῖδεσ οὗ ἴπ6 ῥσογηϊϑοὰ ϑεθά. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙ. 1. 206 7οκὴ ἀϊά μπίο ϑαγαῦ 
4: δὲ ῥαά “ροξεη}] ἴῃ οἢ. χνὶ!. τό, ΟΟΡ ργο- 
τηϊβϑοὰ (πὶ δ ψνουϊὰ γίνε ΑὈγδῃᾶπὶ ἃ 5οῃ 
ΌΥ ϑαγαὴ [15 ννῖθ, οὐ ψὩ]ΟΝ ῥγοιηῖθα ΑὈγΑ- 
δηλ ζ6}}] οὐ ἢὶ5 ἔδοθ δηὰ ἰδυρῃθά, νυμοῖδοῦ 
ἴτοπι ἱπογθά} ΠΥ ΟΥ̓ ΤΌΣ 10γΥγ. ναὶ Οοά (ΕΠο- 
δῖπι}) 1ῃση ργοπ)ιϑοὰ όσα [86 ΟΚῸ {{ΕΗ0- 
ΝΑΗ) δ11Η[|5. 

Ω. αἱ ἐδε “εἰ ἐἰγιο ΟΥ᾽ «υδίἰεδ Οοά δαά φῥοξεπ 
ο ῥμᾳ)] ὙΠῸ “8εῖ ἘὈΠπῚ6" ννᾶ5 ἤχϑά, ςἢ. χν]ϊ, 
21, δΔηα ΧΥ]. 1Ο, 14. (566 ποίδ οἡ Οἢ. χνυ]!ὶ. 
10.) Μοάειτι οὐ 5 566 ἴῃ οἷ. χυ!. δηὰ ἴῃ 
1019 ςἢ, χχὶ. δὴ ΕἸο ϑεὶς ροτίίοη οὗ {πὸ ἢϊ5- 
ἴΟΥΥ οὗ Αὐγδβδπὶ, δηά ἴῃ οἰ. χνῇ]. 4 [οῃο- 
γίϑιῖς ροτγίίοη, Υ εἰ [15 ργοϑεηΐ σμδρίευ βθοῖηβ 
ΟἰθαΥΥ ἴο ροϊηξ Ὀδοκ ἴο Ὀοΐῃ «ἢ, χΥΊ!, ἀπά ςἢ. 
ΧΥΙ., δηὰ ἴῃ 118 ἢγσί ὑϑῦϑο 1 ι.565 ἔτνῖςο ἴἢ6 
Ὠδὴθ [ΕΗΟΨΑΗ, ψνΠ}131 ἴῃ {πῸ βοσοπά δηάή 
5: θη θη γοῦθοϑ ἴα 1:45 σΟΠΘΙΔΉΕΥ Π6 Πδπὶὸ 
ΕἸΟΒΙπι ὉΠῈ]1 να σοπὴς ἴο Υ. 32, ἤθη ὈοΙῃ 
ΠΑΠΊΘ5 ἃΓῸ ΠΟΠ])ΟΙ πο, ἔοσ ΑὈγδμδπὶ 15 βα]ά το 
Ὦδνο σφ] θὰ οὐ [86 πᾶπιο οὗ “" Τἢ6 ΟΚΡ, ἰδὲς: 
ονογδείίηρ σοά." 

8. Πακσεὴ Τῆδ πδπῖο Ὡς Οοα Πδὰ ἂῃ- 
Ροϊηϊοὰ ἔογ δῖπι, οἷ, χυ], 19. 866 4150 ποΐβ 
Οη (ἢ, ΧΥΠΙ, 12. 

6. Οοά ῥαϊδ νιαάε »ι ἴο ἰαμο}} ΜΜΈΑῖ- 
ΟΥΟΥ νγ»5 ἴπ6 παΐιγο οὗ ϑαγδῇῃ 8 ἰδιι  οσ ὑν ἤθη 
186 Ργοιηῖθα ννᾶβ πηδὰθ ἴο ἤεσ (866 οἢ. ΧΥΠΙ, 
12), 5060 πονν δοκηονϊθάρεβ ἱμαῖ σοὰ δά 
ταλὰθ ἢοσ ἴο ᾿διι ἢ ἴογ ἸΟῪ ; ἀηὰ 5ῆθ γεοορβη!2ε5 
(4: Ηδ, ννῇοπι 586 ἴπεπ τοοῖκ ἕοὸν ἃ ἴγανο]οῦ 
ἃηὰ ψῆο πιδάθ [ῃ6 ργογηϊθθ, δὲ ὑνὩ] ἢ 506 
ἰδιιρῃθά, νᾶ5 ὙΠΙ]Υ ΟΟ. 

«υἱ] ἰαωσ «υἱὲ »"ἢ ὙΠῸ Ηθῦγενν ταϊχῆξ 
ΤΊΘΆΠη “Δα ρἢ αἱ πιο ΟΥ̓ ὁ Ἰαυρὰ τ τη." 
Τῆο Αὐϊπογϑεα Νο βίου τσ ἔοϊονβ [86 
ἘΧΧ,, Νυὶς., Τάγξξ., ἄζο. 

Ἡ :Ὁ. εσ.: 
1Σ. 
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“ 6«ἱ. .. 

τηλάς πὲ ἴο ἰαυρῇ, “9 ἐδαὶ 411 τῃαξ 
ἢδαγ νν}]}] ἰδιρ ἢ ννιτἢ πια. 

7 Απά 58}: 8414, ν)ο νου] ἢανε 
δα ἃ υπῖο Αδγαῆδιῃ, {παῖ ϑάγαῃ Ποῖ] ά 
ἤδνο ρίνϑη οὨιἸάγεη βυςοκὺ ἴογ 1 ἢδνα 
θοτγη ἫΝ ἃ ϑ80η ἴῃ ἢ]5 οἱά ἄρα. 

8 Απά τὲ ομ]4 ργενν, δηά ννγὰβ 
τνοδληςά: δηά ΑὈγαμδπὶ πηδλάς ἃ ργϑαῖ 
ἔελδε τῆ6 ταηῖς ἀδγ ἴπμᾶῖ ἴϑβδλς ννᾶϑ 
γνεδηρα. ͵ 

9  Απά ϑαγαῇ 8ᾳνν ἴπε δοὴ οἵ 
Ηδραν τπεὲ Ἐργρτίδη, ννῖο ἢ 8ῃε δά 
ογῃ ὑπῖο ΑὈγαμδπι, πιοςκίηρ. 

το ὑνβεοζγείοτε εἣς βαϊά υηῖο Αὐὗγα- 
ἢδπι, “(δεῖ ουῖΕ τἰ}]ῖ8 θοπάννοπιαῃ δηὰ 
ΠΟΙ βοη: ίογ ἴῃῆε βοὴ οὗ τῇηϊβ Ὀομά- 

ΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΙ. [ν. -τ.ἴ4. 

ννοηΔη 584]1] ποῖ ΡῈ ἢιεῖγ νυν τῇ ΠΥ 80η. 
ἐυόη νὴ ἰβδδς. 

11 Απά τῇε τΠϊπρ ννᾶ8 νεῦγ ρτίεν- 
οὐϑβ 'η ΑὈγδμδι 5 βίρας Ὀεσαμβε οὗ ἢ 8 
80}. 

12  Απά Οὐσοά εδ1ἀ υπηῖο Αἤγαβδπι, 
εὐ ἴτ ποῖ δὲ ργίενοιβ ἰπ τὴγ βἰρῃξ 
δεσδιυιβε οὗ τῆς Δ. ἀπά δεσδιιβα οὗ τῇ 
Ὀοπαάννοπιλῃ; ἱπ 41] τῆαϊ ϑαγδὴ μαιῇ 
δ] 4 υπῖο [Π66. Ὠράγκθη υὑηΐο ΠΕΓ 
νοῖςε; ἔογ ἴῃ ἴβδας 5}4]] τὴγ 5εεὰ δε 
οΔ]]εἀ. 

12 Απά δἷεο οὗ τῆξ ϑοηὴ οἔτῃς θοπά- 
ννοιηδη νν1}} 1 πχᾶκα ἃ πδιίοῃ, ὃεςσδιιβα 
ἢδ ἐς τῇγ 8εςά. 

14 Απὰ Αδιδῆδπιὶ τοβα Ὁρ λυ} ἴῃ 

7. ἢρο «υομἱά ῥαυε «αἰ ὝὍΠΕ τεπάθγ- 
ἵπῷ οὗ ἴῃς Αὐυϊμοηϑοά Μεγβίοη 5 πιοβῖ |1κ6- 
ἸΥ οσοττοσῖ, ὍὙῃα οΟὈβουΠΥ οΟΥἩΘ [πῈ ρᾶβϑαρθ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ γῖϑεβ ἔγοπι 1ἴ5 ροείϊοδὶ ἕοστη, [ἱ 
ἢ25 Ὀρθη ἰοὴρ ᾶἃρὸ οὐβεγνθα, ἴπδὲ (ἢ6 ψνογας 
ἈΓΘ ἈΡΡΑΥΘΏΓΥ ἴῆοϑε οὗ ἃ ϑῃογῖ ροθπὴ ΟΥ̓ ΠΥΤΆη, 
Ἶκὸ ἴῃς Ὠγπὶη οὐ Ηδηπδῇ, 1 5. ἴἰ, 1---7,) ΟΥ 
16 Μαρπίβοδι οὗ {πε Βοβοοά ΝΊγρίη, [ὺΚς 1. 
46----ς ς, ἴῃ γοϑοι Ὁ]δηςσθ ἴο νυ ῃ]ς ἢ 15 [6 ΠιοΙδ 
ΠΟΙ ΔΌΪΘ, 85 15ϑλὰς νγὰβ δἃη Ἐπληθπὶ ἴγρα οὗ 
η6 Πογὰ 6515 (5ε6 ν ογάϑινοσιῃ δὰ Ἰος.). 
Τηδαῖ ἴπ656 ννογάβ σγοσε οὗ ἴῃς παίυγε οὗ ἃ 
Ἀγ πη ΟΥ̓ Ροεπὶ ἰ5 δθεὴ ἴῃ ἴπ6 υ8ὲ οὗἨ ἃ ροδίιςδὶ 
ννογὰ (νέο) ἔοτ "' 5414, 1ηβτοδά οὗἩ ἴῃ Ἰῇοτο 
σοϊηηοῃ γνογάϑ (ἐἰδερ οὐ α»ρηα7}} πὰ αἶ5ο ἴῃ 
{Π6 ἀρρεάγαπος οἵ γοριΐαγ ρδγα! [6] 5πὶ οἵ ἴῃ 6 
ΤΩΘΙΉΌΟΙ5 οὗ [6 βεηίθηςθ. 

8. 1δὲ εὐἰϊᾳ σγεαυ, ἀπά αυὐας «υεαπεῖΠ] Ῥ͵οπὶ 
1 85. 1. 23) 24: 2 Μάᾶςς. Υυἱῖ. 27: [οϑ0ρῇ, 
.ΑἸΌἢἾ 1. 9. 6, [ἴ μᾶ5 Ὀδοη ἱηξεγγεὰ τΠλὶ ςἢ}}- 
ἄγεη ννεῖο τοῦ νοληοά διηοηρ ἴθ6 Ἡροῦτεννϑ5 
1Π| 1ΠῈΥ νοῦς ἴἤγοθ γοδῖβ οἷά, ἰ5ῃμηδοὶ ν᾽ 85 
τϊγΐοθη γοᾶτβ οἷά ννῆθπη ἢδ ννῶβ εἰγοιπης ϑοά, 
Ἑἢ. χυὶ!. Ὡς, δηἀ Οὔβ Ὑοαῦ ΔΠΟΓ βαᾶς ν᾽ 85 
Ὀογη, οἢ, χνί, 21. [{ ἐπεγείογο 532. ννᾶβ 
τῆγοο γϑᾶγβ οἷά αδἵ ἢ15 ννθδπίηρ, [5ῃπιδοὶ πηιισῖ 
μάν Ὀδὸη πη βονοπίοεη, [Ε ϑδᾶς ννᾷβ διιῖ 
ΟΠΘ6 γοδγ οἷά, [5}π|86] ννου]ὰ πᾶνὸ Ὀεεη πῆθεῃ, 

γ»ιαδε ὦ σγοαί ὥα.1)] ΒΥ σοΙηρδιηρ 1 5. 
ἷ. 24, 25). ἰδ νοι] οοὸπὶ (ἢδι [Π]5 νναϑ ΝΈΥΥ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ τοὶ σίου ἴολϑῖ, 

Θ. »"οοζὶησ)] Τῆς ψογάὰ, ψνῖςἢ λίγα ]- 
ἿΥ πιοᾶῃ8 10 ἰαμφ, ἰ5 τοπάθογο ὉγῪῚ 1τ{πΠ ΧΧ, 
ἃπὰ Ψυΐϊρ.. ““νἰαγίῃρ ἢ Ι88ᾶς,) Τυςῇ, 
ΚΠΟΡΟΙ, ἄς, 51Υ ἴῃ6 ννογά χηθδῃ8. ΤΊΘΓΕΙΥ, 
εἰ ρ]αγίηρ κα ἃ ομ]ά." Οὐὀβθηῖυς (Ὠπ κα ἱξ 
ν 85 “Ρἰαγίηρ ἀπὰ ἀκποίηρ δτγας Ὁ} γ,"} δηὰ 
80 αἴϊγδοῖιηρ ἴδε ἕδνοιγ οἵ ἢὶ5 που, ΒΟ ἢ 
πιονραὰ [πὸ ὈΠΥΥ οὗ ϑαγαῇ, Τῆς Ταγριπὶ οὗ 
Οηκεῖοθ ἀρρθασβ ἴο ξίνο [86 βδθῆϑὸ οὗ “ ἀ6- 

[5 ἴδε ἀϊδίίηςσι Ἰπδῦοη οὐὗὨἨ {πὸ στοαὶ 

την" (566 Βυχίοτῇ, “1,Ἔχ, ΟΠ δὶ. δλπά ΤᾺᾺΜ 
πλιά, ̓  Ρ. 719), 85 ἀἄοεβ (6 ϑγτγίας, ὙΠῸ ἰδῖοσ 
Ταγριιπιβ (Ῥϑειάο- ΟΠ, δηὰ }ογιιϑα]επι) υπ- 
ἀογβίδηἀ βοπὶὸ δεῖβ οὗ ἰάἀοϊαῖγοιιβ νούβῃρ ΟΥ̓ 
ῬέγΠᾶρ5 ἱπιρυγγ, (ςοπιρ, Εχ. χχχὶῖϊ 6, νΒεγα 
[πε 58π16 υνογὰ 15 υϑϑἀ ἔοσ “" ῥ'δύ, δηὰ σ (οσ. 
χ, 7). [τ 15 αυϊδ ὑυπίτυς παῖ τἴῃ6 'νοσὰ 
“ὁ ἸΔῈ ἢ.) ΠογδῈ τϑηδογρὰ “"τηοσκίηρ,᾽ ἰ5 πονοῦν 
ϑοά Ὀΐ ἴῃ ἃ ξοοά ϑόῆβθ, ἴπ ςἢ, ΧΙΧ, 14, ἴἴ 
15 ΓΙΡΒΕΥ τεπάογοα εἰ τηοοκοά," 866 αἷσοὸ σβϑῆ, 
ΧΧΥΙ, 8, ΧΧΧΙΧ, 14. 17; ΕΧ, χχχῖ 6. [ἰ ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ πιοδηϑ ἰι [5 ρᾷϑβαρο, 85 ἴξ μᾶ5 ϑΈΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
Ὀδεὴ υὑπάοτβιοοά, “ἰ πηοςκΚίηρ ἰδυρῃΐοτ. "Ὁ Α5 
ΑὈγαμαπὶ δὰ ἰδιιρμθά ἔὼσγ ΟΥ̓ σοποογηΐης 
ἴϑαδο, ἀπά δαγδῃ δὰ ᾿ἰδιιρῃοαά Ἰπογυθ ]ο 5}, 50 
πον [5ῃπηδοὶ ἰδυρμοά ἴῃ ἀοτγϑίοπ, δπὰ ργοῦδᾶ- 
ὈΪγ ἰη ἃ ρεϊβοουζϊίης ἃπὰ ὑγσαπηῖςδὶ θρὶξ 
(566 ΟΑ]. ἱν. 29). 

10. κί ομἢἡ ΤὙΠεθε νογάς ἅτε ςυοϊεὰ 
ὉγΥ δι Ρι)]ὶ (Ὁ ]. ἵν. 30), ἱπισοάυςοά ὉΥ͂ “" οαξ 
ὙΠΔΐ 54 ἢ της δεηρίατε") ΤῬὍΠὸ ννογάς τνεσὸ 
ἴΠο56 οὗ δαγδῆ, Ὀμ {Π6Ὺ ἀγὸ ςοηδιτηθὰ ὈΥ (16 
ΑἸΠπΙ ΠΥ, ν. 12.Ψ 

12. ἐπ ]ραας «ῥα ἐδν σεεά δὲ εαἰε ἨἩδετο 
ΓΟ 

ΤηΪβο5 οὗ σοά ἴο {πῸ ἀεβοεπάδηϊς οὗ Αὗγδ- 
Πᾶπὶ ἴῃ ἴπ6 ᾿ἰπθ οὗ ἰϑδᾶς (566 ἔοπι. ἴχ. 7). 
Οοάϊδθ ρῥγογηΐδοβ συ} ἀενεϊοροά (Π6η|- 
βεἶνοϑ ἰπ ἔ}] 685, δης γεῖ ννεγε βυδάυδην ΓῸ- 
δἰ ποι τη οχίοης: ἴο Αἀδπὶ ἤχει; τἢθπη ἴο 
Νοδῆ; ἴο Αὐγδῃδπι; [Πθῆ ἴο οὔθ γᾶοθ οὐ ϑερὰ 
οὗ Αὐγαμαπι, νἱζΖ. ἴϑδᾶδεο; ἴο οπθ οὗ [9ςλδοβ 
σὨ]άγεη, νἱΖ. [σοῦ ;; ἴο οπδ οὗ ἴπε ἵννεῖνθ ρᾶ- 
{τΑγοῆβ, νἱΖ. [πάλῃ ; {πεη ἴο Πὶ5 ἀεβοοπάδηϊξ 
Ὠανιὰ; δηὰ Ἰαβὶν ἴο πὸ ρτεαῖ ϑοη οὗ αν), 
{πὸ ἴσα ῥγοπιϑοα δερὰ; Ὀιΐ ἃ5 4}} σδηϊγεοά ἴῃ 
Ηΐπι, 30 ἴοο του) Ηἰπὶ [Π6Υ δᾶνε βργοδὰ οὐξ 
ἴο 4}} τοάροιηθαὰ Ὀγ Ηΐπι, [που ἢ ποτε εθρα- 
αἴα!γ ἰδκηρ εἴεςτ 'π ἴῇοβο, ψ8ο ἅγὲ “186 
οπΠάγοη οὐ (Ζοὰ Ὁγ ἐδ ἴῃ ΟἸγδὶ [ἐϑω5Ὁ 
(Θ Ἢ. "1, 26). 



Υ. 15--- τ). 

ἴμε πιογηίηρ, Δη4 ἰοοὶς Ὀγεδά, δηά ἃ 
βοίε οὗ νδῖε, δἀη4 ρᾶνε ἐξ υηΐο 
Ἡλρᾶτ, ρυκίίησ ἐξ οἢ Ποῦ 8ῃου]άοι, δηά 
τὰς ΒΔ, ἀπ4 8εητ Πεῖ ἀὐνᾶν : δηὰ 8ῃς 
ἀεραγῖεά, αηά νγαπάδγεά ἰῃ τῆς γυ]άξτ- 
8635 οἱ ΒεεΓ- 86 Δ. 

ῖς Απά τῇς νναῖεὺ νγᾶβ βρεηῖ ἰη τῆς 
δοῖὶς, λη4 ςῆ6 οδϑὶ τῆς ςἢ] 4 υπάσγ 
οη6 οὗ τῆς Ξῆγαδο5. 

ΘΕΝΕΒΙ5. ΧΧΙ. 
Ι6 Απά 95ῆε νεηΐ, 4η4 541 ἢογ ἄοννῃ 

ονεῦ ἃρδίηβι ἀΐπι ἃ βοΟα ννὰγ ΟἹ, 45 ἰἴ 
ΕΓ ἃ δοννβῆοῖ: [ογ 8ῆ6 8414, [,εἴ πη68 
ῃοῖ 866 τῆς ἀξδῖῃ οὗ τῆς ςἢ}]]ά. Απά 
8ὴ6 88 ΟΥΕΓ ἀραϊηβϑῖ ἡϊπι,) ἀηὰ [Πρ 
ΠΕΓ νοῖςδ. δηά ψερί. 

17 Απά (ὐοά Πεαγὰ τῆς νοΐςε οὗ τῆς 
Ϊλά ; δηἀ τῆε δηρεὶ οὔ (ὐοά ς]]εἀ ἴο 
κλραν ουὐἵ οὗ πεάνεη, δηὰ 54ϊ]4 ιιηῖο 

14. «4 ῥοί(}] Α 9κίῃ οὐ Ἰοδίβοεσῃ Ὀοΐ- 
ἴα, ῥργοῦδθ!γ πιδάβ οὗ 1ῃς 5κίῃ οὗ ἃ ροδῖ οὕ ἃ 
κι, (ϑεὲ ἴῃς νψογά δοξίάς ἴῃ δια " Ὠϊςξ, οὗ 
ἴδε Βιδϊε.)} 

ῥα Ιης Ιδ ὁπ δον «δομίάδεγ) ἩΑΡΑΥ ννᾶ5 δῃ 
Ἐξγρύδη, ἀπά Ηδγοά. (11. .3.5) βᾶγ5 ἴῃαϊ ἴδε ἡ 
σΟΏδη ἰη Εργρὶ οαγγιθὰ Ὀυγάδηβ οὐ {πεῖγ 
“ὀοώάεγ:, Ὀὰϊ [Ώ6 τυθη ςαττίϑὰ [ποπὶ οη {δοῖγ 

Αςοοσγάϊηρ ἴο ἴῃ6 [οβε ΠΟΥ οὗ [6 
βου ρίηγοβ ὈΟΓ τθπ δηὰ ννοπιθη σαγγίο ὈυΓ- 
ὦπτπις ση {πεῖγ βῃουμάετθ, [1 5 σοπιπίοη ΠΟΥ 
τὰ ἴδε λεὶ ἴ0 866 Ὑγοπιθη ΤΔΥτΥπρ σΚὶπθ οὗ 
ῬαΐεΥ τῇ (π5 γ γ. (ὅ8εε Ἐοδίηθοη, " Β. Κ.᾽ 1. 
Ρ. 340,11. ΡΡ. τό3, 276.) 
αχά [ὁ εὐ ὍὌῆο ϑδογοά υυττεῦ μλ5 Ὀδθη 

αἰαιγοὰ ΜΠ} Δῃ Δηδο;γοηίϑπι ἤθγο, Ὀοΐῃ ΠΌΤΩ 
Μ5 υϑ6 οὗ 16 ννοσγὰ “ Πἢ 4. ἤθη [9ῃπι8ο] 
Πιδὶ ἴᾶν θη ἔτοπι βήθθη ἴο ϑβονθηΐεεῃ 
ΤΩΙ οἰά (385 ποῖς οὐ ν. 8), ἀπὰ Ὀδοᾶιιϑθ ἴξ 15 
δὶ (δδὲ 186 οτρίπαδὶ ἰηάϊςαῖος παΐ δα, ς΄ ν εἰ} 
ἃ5 ἰῃς ὑγεδὰ ἀπά νυδῖοσ, ννᾶς ρίας οἡ Ηδ- 
δας δου ϊάοτ, ὙΠῸ ψογὰ ἔογ “ἢ " (γες 
ἐδ), Βονγενοσ, 15. πἰϑοὰ ἔοσ Ὀογβ οἵ δάοἰεβθοεπί 
ἅξε͵ ἃ5 ἴῃ Οεη. ΧΙ, 22, οὗ [ βρη, θη Π6 
5 Θυρηΐοεη, [ἴ ἰ5 ἴγΤ6, {Π6 Ναίίςσδλη Μϑ. 
οὐ τὸς ΕΧΧ, τεπάευβ “" ἢς ρίδοθά ἴῃ ΒΟΥ οἡ 
ἰκτ φῃου!άοτβ,"" νυ Τυςἢ δάοριβ ἃ5 ἴῃ8 
ΠεΙα τεηάετίης ; δὰϊ [Π6 ΑἸεχαπάτιδη Ν15. οὗ 
ἴκ ΧΧ, Β85 5 ΠΊΡΙΥ “πὰ ἴθ θΟγ, ννΠ 51 
ἴῃς Υυϊγ., Τάγρ.. ὅ5γ1.. σοπηδοῖ ἴμ6 ννογχάϑ 
“γυϊθην τ οἡ ΠΟΙ ϑῃμουϊάου" ΟἾΪΥ νν ἢ (μ6 

ἃπὰ [86 Ὀοί]6 οὗὨ ιναΐογ, νἢς ἢ 5. ρὲγς 
[πεῖς οοηϑοῖεπι ἢ ἴῃ Ηοῦτενν, νυ Ποῖ ΠΟΥ 
ἴκ γεγῦ δὲ σγοπάοσεα ὈΥ ἴπε ραᾶϑῖ ἴθπϑθ, Οὐ, 85 

ὑὉ]γ ἢ ἀσσυγασγ ἴθ τῃ6 Αὐἰῃοτγίϑοά 
βου, ὉῪ 86 ραιτςὶρθ. ὙὍΠῈ ῥγουηῖθα, 
ἢ Αὐταῆδπὶ Πα }ιι5ὲ τεςσεῖνοά, δαὶ Οοά 
Ἑοιϊά ππλᾶκὸ ἃ Ὡδίίοη οἵ ᾿ϑῃπηδοὶ αἶςο, ν. 12, 
ΤΔΥ ργοσαὈΪγ αν ἰοὰ ἢϊπὶ ἴο {γιϑῖ (δὲ ἴῃς 
ἴον δηὰ ἢἷς πιοῖβμοσ. ννουἹὰ δὲ ργονί θὰ ἔου, 
ἀπ 50 ἴο ἰεᾶνε 186 πὰ νυ} ΟὨΪΥ ργονίϑίοη ἔοσ 
[μεῖγ ἱπιπιοάϊαϊς νυδηῖ5. 

ἐπ δὲ «υἱἰδεγηεις ὁ. Βεεγ.υ δεῤα} ΑὈγάμδτα, 
ΝΟ πλὴ Ὀεδῃ πον ἴοσ δἷ ἰϑαδὶ ἃ γὙεὰσγ ἀνε !- 
ἵῷ ἰῃ δε πε ῃθουγῃοοΐ οὗ σσεζᾶσ (ςἢ. χχ. 1), 
ΠΩ ΨΟΙΎ ρΓΟΌΔΟΌΪΥ πᾶνε ΟΥ̓ [815 {ἰπ|6ὸ ἰΔΚεη 
ὉΡ δῖ5 τεϑίδεηςε ἂῖ Βθεσββεῦβ (ϑ6ε νυν. 12, 34). 

ΠΆΙΣ ΒΟΟΥΒΠΟῦα 15 ἤδγε σίνεῃ ὑσοϊθρί!- 
Οἰγ (8.6 νυ. 31). ὕπ|ε85 {πε ἐνεηΐβ ἴῃ πε ἰδῖ- 
'ἰξ ματὶ οὗ (815 Ἑμβδρῖεσγ ἴοοκ ρίδος Ὀεΐοτε 

γ 

ἴΠοβ6 ἰπ ἴΠ6 ἔοστηοσ ρατῖ, ποῖ μανὶπῷ Ὀδθη σὸ- 
ἰαϊοὰ δὲ ἢγϑῖ, ἰοδί {ποῦ σῃμοι!ὰ Ὧ6 4 Ὀτγραὶς ἰπ 
(Π6 Τσοπηπιν οὐὗἩ τῆς Ὠιβίουυ οὗ ἰϑδᾶς δηὰ 
5 πιδοὶ], 

15. δὲ εαὐὶῷ ἐξδε ἐρ4 ππάργ οὔ 9}Κὶ ἐδὲδ 
“ὀγμώ} Ἐτοτὴ [815 ΘΧργθββϑίοῃ ἀρδίῃ ἴἴ ἰ5 'πΠ- 
οττοαὰ τηδῖ [ϑῃπηδεὶ πιυϑδῖ ἢανο Ὀδεη ἃ σἢὰ ἴῃ 
ἃΙΓΏ5. ϑιιοῇ ἃ ςοποϊυβίοη, πονήθυοσ, ἰ8 ποῖ 
Ὀυγπθ ουΐ ΟΥ ἴῃδ5ὲ νογάβ, ποὺ ὈΥῪ {π6 ννῇοΐθ 
παιτδῖϊνα, ὍΤῆθ6 ὈΟΥ ννᾶ5 γοιπῷ, Ὀμχῖϊ ἢ 9 
ον! ἀθη]Υ οἱ δηουρῇ ἴο βῖνο οἤξησος ἴο ϑασγδῇ 
ὈΥ πιοςκίηρ (ν. 9). Αἱ ἃ ἴἰπ|ὸ θη ΠυπΊδη 
[πῆ ννὰ5 πιισ ἢ ἸΟ ΣΟΣ ἴπδη 1ξ ἴ5 πονν ([5ῃπιδο] 
ΒΠὮΞΕΙΕ ἀϊεδά δὲ 117), βἤθεη οὐ βἰχίθεη νψουἹά 
Ὀ6 {π||6 τεπιουεα ἔγοτῃ Ἄς] ἀῃοοά, Τῆδ στον - 
ἴῃς ἰδὰά νου]ά δαϑὶγ Ὀ6 ὀχῃαμβίθα ἢ {86 
μοαῖ δηά νδηάοσγίπρ; ΜΠ Π5ῖ τῆς Παγάγ ΠΔῸ118 
οὗ τῆς Εργριίδη μαπάπιαϊ ἃ νυοιἹὰ θπαῦϊο ΠΟΥ 
ἴο δηάυγε πησῇ βυθδῖοσ ἔδτίσυθ, 886 δὰ 
ὨΠΠεσῖο Ἰεὰ της ΒΟΥ ΌΥ [6 μαπά, πονν 5ῃς ἰδξξ 
᾿ϊπὶ ἔαϊπῖπιρ ἀπά ρῥγοβίγαϊς ὑπάεγ [ἢ 5} 6 [60 Ὁ 
οὔ ἴγθες, (0 1.6 Εαἰεγς οϊοννεὰ ὈΥ βοβεῖ- 
τ] 16 γ.) 

16. 4 κχοοΐά «υαν οὔ, α: ἐξ «ὑεγὸ ἃ δοαυ- 
“00 1.1, 6:85 ΔΥ ΟἹ ἃ5 {π6 ἀγάννεῖβ οὗ ἃ 
Ὀονν," ΟΥ̓ “45 1Πογ ψὴο ἀγᾶν ἃ Ὀονν,᾽" ὁ.6. ἃ8 
ΑΥ 85 ΔΥΌ ΠΟΙ5 σΔῃ 5ῃοοΐ Δ} ΔΥΤΟΥ͂. 

17. δὲ αηγεὶ ς᾽ σοῇ Νο ΨψΠεγο εἶθα ἴῃ 
Οεμηοϑὶβ ἀοοϑ 1ῃ15 ἤᾶπῖὸ οσσυσ, ἘΕἸβονἤογα [ἃ 
ἰ5 αἰννᾶγς “6 Αηροὶ οὗ {πὸ ΤΟ ΚῸ." ΨΜΚ)ὲ 
τηθοῖ ψ ἢ [Ὁ ἀραὶπ ἴῃ Εχοά, χίν, το, “Απά 
{6 Απρεὶ οὗ Οοά, ν]ςἢ ννοπί Ὀοίοτο [Π6 
σϑιὴρ οὗ ἰϑγδοεὶ, στεπιονεὰ, δηὰ ννεηὶ Ὀεδιηὰ 
τ{μ6πλ." Ὅς ἰἀσητποδίίοη οὗ ἴπῈ αίαερ Εἰο- 
ῥίνι ἢ Εἰορίρε (πρ. νν. 17, 19. 20.) ἤεζε ἰ5 
ΘΧΔΟΙΥ κα τῆ ἰάθπεποδίίοη οὗ ἴπεὸ αίαεῦ 
Ϊεπονάᾷη στῇ ΠΕ πόνλῖ ἴῃ ΟἴΒΕΥ ραββᾶρεβ: 
ἃ Οἰρασ ὑτοοῦ τῃδῖ ἴΠΟΓῸ 16 ποῖ ἴμαὶ αἰ εσεποθ 
δεΐννοεη ἴμ6 ΕἸΟΙἰσοὶς απ [θ μον ϑῖὶς ραββαροθ 
ἴῃ ἴῃς Ῥρηϊαϊεοιςς, οὗ ᾿νῃ] ἢ 50 ταιςῇ ἢδ5 Ὀθθη 
νυ τιῖοεη. [ἡ ςεἢ. χνὶ, 7, ΜΏΠ5 ΗδρΑΓ νν85 
51}}} ΑὈγαἢδπλ᾿β ΘΘΟΟΠΠΔΙῪ νυ, ννς γοδα τῇδ 
16 Απροὶ οὗ ἴῃ ΚΠ], ἴπ6 σονοηαπὶ Οοά οὗ 
ΑὈγαἢᾶπι, ἀρροαγοά ἴο ἢετ. 8586 δης ΠΕῚ 50ῇῃ, 
ὉΥ ἰϑαδοῖβ ὈΓΓΓ ἀπά {πὸ ῖὶγ δχριυ δίοη ἔτγοπι 
ΔΌτγαΠ τ 5 που βοποὶ ἁ, ἃτὸ πονν βεραγαῖθά ΤΌΣΩ 
[ἢ6 ΚΑΠΉΪΥ ἂπὰ σονοπδπξ οὗ ργοπηβε, γεῖ 51}}} 
οὈ]οςῖβ οὗ σατε ἴο Ηΐπὶ νῃο ἰ5. “ἴῃς Οοὰ οὗ 
ἴῃς ϑριτῖβ οὗ 8}1 ἤεβῖι, δηὰ “" οὗ 41} με εηᾶβ 
οὗ τλε φαγί," 
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μεγ, μαι δ]δῖἢ τῆες, Ηδραγὶ ἔξαγ 
ηοῖ; ίογ (ὐοά Βαῖῃ ποαγά τῆδ νοῖςς οὗ 
τῆς δά τνῆεγε ἢδ “:. 

18 Ατίβε, ἴτ ὺρ τῆς ἰΔά., ἀπά ἢο]ά 
ἢϊπὶ ἴῃ (Ὠϊη6 Παηά; ἔογ 1 ψν}}} πηλῖο 

, Ἠϊπι ἃ ρτααῖ ἠδζίοῃ. 
19 Δηά (ὐοά ορεηεά Πεῖ Ἔγεβ. δηά 

δῆς εν» ἃ ννεϊ οὗ ννδῖογ δηὰ 586 
ανεηῖ, δηἋ Π]1εἀ τῆς οί ]α νυ νγδίογ, 
Δηά σάνε ἴῃς ἰδλά ἀγίηκ. 

20 Απά (ὐοὰ ννὯ5 νυ τῆς δά ; δπά 
ἢε ργενν, Δη4 ἀννεϊς ἴῃ τῆς νυ] θυ 688, 

᾿ἃΠπὰ δεολπΊ6 ὯΔΠ δίοδογ. ᾿ 
21 Αμπαά ἢς ἀννεῖϊς ἴῃ τῆς νυ] ἀογηε88 

οἵ Ῥαγδη: δηά ἢ 8 πηοῖδεογ τοοΐς Ὠἰπὶ ἃ 
ΟΊ ουϊ οὗ τῆς ἰληά οἵ Ἐργρι. 

22 ἢ Απά [ἴἴ σᾶπιαὲ ἴο ρ888 δῖ τῃαξ 
τἴπια, τῆλε ΑὈἰπχείθοη δηά ΡΒ ς οὶ] 
(6 ςδιεξ Τσαρίδῖηῃ οὗ ἢ]5 ποβῖ βρακε 
πηῖο ΑὈτάῆδπι, Ξαγίηρ, Οοὰ ἐς ψ πὰ 
πες ἴῃ 41} τῃαῖ τῆου ἀοεβῖ: 

23 Νονν τπεγείογε ϑύγεαγ ὑηΐο πιὸ 
ἢεγε ὃγῪ (ὐοά τμαξ που νυ ποῖ ἀεδὶ 

ΘΟΕΝΈΘΙ5. ΧΧΙ. [ν. ; 8--- 2. ᾿ 

24 Απὰ ΑΡτγαδδπι αἰ ά. 1 τυ] βυνεᾶγ. 
2ς Απά Αδθγαδαδδηι τεργονεὰ Αδὶ- 

ΤΆΘΪ]ε ἢ Ὀεσδιϑε οὗ ἃ νὲ]] οὐ νναἴογ, 
Ὑνῃοἢ Αἰ πλ 6] ἢ 5 βογνδηῖβ δά νὶο- 
Ιει δε! γ το ΑΥΨΑΥ. 

26 Αμά Αδἰπιεϊεςῇ βαἱά, { τνοῖ ποῖ 
νη δῖ ἀοηθα τῆ15 τῃϊηρ: πεῖτΠοΓ 
ἀἰάβε τῃοιι 1611 πιδ, μεμα γεῖ Πολγά 
Ι07 1, Ὀυζ το ἀαγ. 

27 Απά Αδγδῆδπι ἴοοὸκ 8ῆδερ δηά 
οχβη. δηἀ ρᾶνε ἴπδπὶ υπΐο ΑΙ πλεΪθςἢ ; 
Δη4 Ροῖῇ οὗ τἢδπὶ πηδάς ἃ σονεηδηῖ. 

28 ΔΑμά ΑδΡτγδῆδπὶ 8εῖ βενεῇ εὖνα 
᾿λπλ}5 οὗ τὴς ἤοςκΚ ὃν τπεπιβεῖνεϑβ. 

29 Απά ΑΒΙἰπιλεϊεςῇ 54] 4 πο ΑὈγά- 
ἢλπι, ηδλι χιφωθ ἴἢεβϑε βενεῇ εν 
Ἰδπὶθβ νυν οἢ τπου ιδϑὶ δεῖ ὈΥ τῃϑῖ- 
86 ]νεβὴὺ 

20 Απά ἢε 5414, Εοὸτ ἐἦεεε βενεη 
αννα ἰλπλὺβ δὶς του τὰκα οὗ Ἰὴγ Παπά, 
τηδί ΠΟῪ ΠΙΔΥ ὃ 4 ννίϊηθβ8 ὑπο πλ6, 
(δῖ 1 Πᾶνε ἀϊσρεά (18 ννε]]. 

241 ν)εγείογε ἢς ςδ)]εά τῃαϊ ρἷδοβ 
ΟΣ ΕΔΙ5εἰγ ἢ Πλ6, ΠΟΥ ὙΠ ΠῚΥ β0ῃ, ΠΟΥ ᾿ Βεαγ-σμθθᾶ; Ὀξσάυϑε ἔΠΕΓΕ ΓΠΘῪ ϑυνᾶγε "Τρεῖς 
μπίσ κα. Ὑ]Τ ΤῊΥ 50η 8 50η: ὁκμὲ δοσογάϊηρ ἴο βοῖζὴ οὗ τῇεηλ. 27 ἐὰε 

16 Κιπάπεδβ8 τῃδῖ 1 πᾶνε ἀοῃα υπῖο 42 ΤΆ {ΠΕΥ πιδάς ἃ σονεπδηΐ δὲ κα 
τῆςς., ἴοι 8ῃαὶῖ ἀο ὑπο τις, δηὰ ἴο 
τῆς ἰληά τννῆεγείη του ἢδϑὲ 8ο]ουγηά. 

Βεεύ-ϑπεδα; τἤθη Αἱ πλε ες ἢ τοβα ὑρ, 
Δηα ΡἢΪς ΠΟΙ τῆς ςοδιεῖ σαριδίη οὗὨ ἢ]5 

18.ὈἁὨ. “γιο, Π ἀρ δὲ ἰαά, ἀπά ῥοί4 ῥὶνε 
ἐι ἐῤίπε ῥαμπῇ 80. ἴπ6 Μογβείοηβ, δοςοσζαάϊης 
ἴο ἴΠ6 σοΟΙΏ ΠΟΙ ιι56 οὗ ἴΠ6 βαπῆὸ νοῦ ἢ 
{πὲ 58πὶ6 ρτθροβίίίου, Ορ. Ὀσουῖ, χχὶϊ. 2ς; 
Τυάρ. χίχ. 2ς, 29:1. 8. Χίι, 11, ὅζο, ; δηὰ 566 
Οεϑεη, ὙΠ65.᾽ Ρ. 462. ““ ΒΤοΙὴ [}15,᾽ 5ᾶγ58 
δι ]ογόπις, “ἰς 5 ρἰδίπ ἴηι ἴπΠ6 ῬΟΥ ννῆοπι 
586 Ποὶά ἴῃ ΒῈῦ παηὰ μιὰ Ὀδθη ἢοΓ σοπιραηΐοῃ 
Οἡ {86 ἸουΓΠΘΥ, ἢοΐ ἃ Ὀυγάδῃ οα ΠΟΙ 580ι}}- 
ἀογβ," “Οὐ, ἴῃ σεη᾿, 

190. Οοά οῤεπεά δον ἐγεῖ, σπά “δε “ααὺ α 
«υεἰϊ 9. «υαἱον} ΜΙ ΟΤΥ ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἴΠ6 πιουῖῃ οὗ 
{πε νγ 6 }} πα Ὀδθη ρυγρΟϑεὶν σονογεὰ ΟΥ̓ ἴῃ ἰη- 
Βανιϊδληΐς οὗ ἴῃς ἀδβεγῖ, ἀπά ννᾶ5 πὸνν Ε)Ὶ Οοά β 
δτδοίουϑ ἱπίοσνοιξίοη αἀϊἰθοονεγοὰ ἴο Ηαρᾶγ. 

2]. ἐπ δε αυἱάργπει: οΚ᾽ ῬαγαηἹ] (ϑ86ὲ οἡ 
«ἢ. χὶν. 6). ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἴῃς σγεαῖ ἀδθογῖ, ποὺ 
οδἰϊθά τῆ6 ἀόοοσὶ ΕἸ-Τ ἢ, ἢ. δ. 1ῆ6 νναπάογα 
ἴπρ 5," οχίεπαϊηρ ἔγοπι ἴῃς δ) γ-6]- Ασταθδὴ 
οη ἴδε οαϑῖ, ἴο [Π6 σα!  οὗὨἍ ϑι.6Ζ οὐ [Π6 ννοβῖ, 
δηά ἔτοπιὶ {πὸ ϑίπαϊτὶς γτᾶηρο οἡ ἴΠ6 οι ἴὸ 
6 Ὀογάογβ οὐ Ραϊδθβῖπε οα ἴπ6 ποτίῃ. 

Ἰοοῖξ ῥῥρ ὦ αὐἱγέ ομί 9 ἐδὲ ἰαπά οἱ Ἐφ»ρῆ 
Ἀσςοογαϊηρ ἴο ἴῃς εἰδίοτῃ [ἤθη ργοναίοηϊ ἴῃ 
1ῃς Εδϑὶ ἴοσ ραγθηΐβ ἴο σῆοοβθ νγϊνὸβ ἔου {Ποῦ 
80η8, (566 ςἢ. χχὶν. 4, ςς; Εχοά. χχὶ. 10.) 

Δ. ῥιοδοῆ ὍὨΘ ὩλπηῈ Οσσ ΓΒ ἀραὶη ἴῃ 

οἰ. χχνὶ. λό, δηὰ, 45 ἴἴ οἰξηιβοβ “ἢδ του 
οὗ 411,᾽ ἃ 845 Ὀδδη βυρροβοὰ ἴὸ ἢᾶνθ ὕδοη [ἢ6 
πδιὴδ οὗ 8η ΟΠ σοΓ, ἴΠ6 σταπά υἱζίῖοσγ ΟΥ̓ΡΓΠῚΘ 
ΤΩ ηἰβίοσ οὗ [πὸ Κίηρ, [Ὠγου ἢ νΠοπὶ 411} συμ. 
Ῥἰαἰπῖ5 ἀπὰ ρει το π5 νογὲ ἴο 6 τηδάς ἴο Ὠἰπι. 
ΑΙ ΠΟΙ ἢ ννὰ5. 4150 δὴ οδῇ[!ςἶΔ] πᾶπιθ. 866 οἱ 
ςἢ. χχ. 2. 

28. ἐδαὲ ἰδοιε «υἱἱ ποὶ ἀεαὶ γαϊεεῖγ «υἱ!δ 
»6)] 1. “11 (ποὺ 5μα]ῖ ᾿ἶδ ἀπο πιὸ: 16 
ΠΟΙΏΠΠΟΩ ἔοππη οὗ δὴ οδῖϊι ἰῃ Ηοῦτγενυ. 866 
δῦονθ, οὐ χὶν. 22. 

81. Δερεγ-“ῥοδα 1.9. “6 6 }} οὗ 16 
οαί ἢ," οτὐι ἃ τηῖρῆς 6, “1Π6 νν6}} οὗ ἴδε 
βευθη," ΤὙΠοτο νν88 ἃ σοηπηθοίίοη Ὀείννεεη ἴῃ6 
βδογθαά ΠΏ ΕΓ ϑενθη ἀπ Δη οδίῃ ; οί ̓ς Ὀεΐη 
ταῦ βοά νυν [Π6 ϑδογτῆςς οὗ ϑδνθη νἱςῖῖπις ΟΥ 
Ὀγ ἴδε οἱ οἵ ϑόνθη ριῆϑ (45 ϑθθπὶβ ἴο ἢδνθ 
Ὀδθη [6 σᾶ86 Πδγθ), οὐ ςοηβτγπιοά ὈΥ βουθῃ 
νυ ζηθβϑοθ δηὰ ρ᾽θάρεβ (8566 Ηεοτγοά. 111. 8 ; 
Ηοπι. “1].᾽ ΧΙΧ. 242). ΘΟ ΞΠΘΡΔ ννᾶ5 ἰπ ἴΠ6 
Δ δάγ-α5- δῦ, 4 ννϊάθδ ννδίεγσσουσθο οὐ Ὀοὰ 
οὗ 4 ἴοιτεπῖ, ἴνγεῖνθ πουγσβ ϑουϊῃ οὗ Ἠεῦτοη, 
πῃ ὙΠΙσἢ ΠΟΙ ἄγὸ 5311}}} γθ]ο5 οὗἩἨ δῇ δπεὶθπὶ 
ἴονγῃ ΟΥ̓ ν᾽ ]Παρο, ςΔ]]οὰ Β᾿Γ τ ϑσϑοῦδ, ἢ ἔννο 
ἄθορ νυ }]8 οὗ ροοά ννδῖοσύ. 866 Ἐοίπεοη, 
.Β. ΒΗ. 1. Ρ. 204, 58.0η. δ81 [ὁγοπὶθ βρθδῖϑ οὗ 
{86 ΟἰὮΥ 85 γειηδίῃπρ ἰῃ ἢ]5 ἀδγ (“Οἷι. δά Ο 6." 
ΧΧΙ. 21). 
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᾿ιοϑῖ, δῃ 4 {πεν γεϊυγηθα ἱπίο τῆς ἰδηά 
οἴ τς ΡΠ 65. 

Ια, 41 δ Αηὐ Μόγαλαπι ρἰληϊτεά ἃ ἴρτονε 
ἱη Βρεγ-ϑῃεῦλ, δηἀ «8116 τῃεγε ου τῆς 
ῃλπὶς οὗ [8 ΓΟΚΡ, ἴῃς ἐνεγδϑιϊηρ 

γ4. Απά Αδτδμδπι βοϊουγποά ἴῃ τῆς 
ἈΝ ἰϑεϊηοθ᾽ Ἰλπὰ πρᾶπγ ἀλγ8. 

ΟΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ. 
Ὶ Αὐγαλαν ἢ ἱένιῤίεα το οὔ ἤασ. 3 2572 
τνείά 2γοοῦ οὗ ἀξ μα ἀμαἱ οὐεάϊοπιες. χτ 
7: αγιρεί εἰαγείλ ἀτα. 13. Ἴταας ἐς ἐχολαμρεαάῖ 
τυὰ ἃ γαγι. 14 71: δίας ἐς εαὐου ελοναὶ- 
Ζροὰ. τα Αὐγαλαρερ ἐς ὀίεεσεα αροΐτι. 20 725 
φασιεγαΐζο» οὗ Νιίισλον προ Κεῤεξαλ. 

ΝὨ ἴεὲ ολπηῈὲ ἴο ρδ88 δίϊεσ [Π686 
(διηρβ. τὶ “(ὐοά αἱά (ειταρὶ 17. 

38. “δγαῥανι ῥίαπίεά α' σγουεῇ ἘδΊμεΥ 
ἃ ἔδιηδ.ιΒκ χ906θ.. ΤῊΪ5 15 [ἢ6 τεπάογίπηρ οὗ 
Κίπιοδι, ποῦ ἰ5 δἀορῖοα ὈΥ (Οὐεϑοηῖυβ (' ΤῊ." 
Ρ. 119), Ἀσθεηπι., ἀηὰ τηοβὲ οὗ ἴπε Οειτήδη 
(πίοβ, (Τε δποίεξ ψεγβθίοῃβ νΑΥΓῪ ὙεΤΎ τπυοἢ 
[δε γ ἰπτετργεϊδοη.) ὙΠῸ Βαγάϊησϑϑ οὗ (ἢ18 
ἐτεγστεθη δῃπιῦ υνοι]Ἱὰ Νὲ ἴ το Ὀδ6 ἃ ρεγρείϊυδὶ 
ἸπΈΠΙΟΓΙΔ] ἴοὸ ΑὈγαβδπὶ ἀπά ἢ15 ξο]οννεῦβ {πδὲ 
(815 ψεὶ! γγᾶς (ἢ εῖγβ. 

ἐδε ᾿οκο, ἐῤὲ ευεγί ατεϊης Οο4] ἼΗΙ 
ΥΆΗ, ἴδε σοά οἔὗἉ εἰεγηῖγ." ὙΠῈ νοσγά, τεη- 
ἀτεά ἐνεηδειίης, τηθᾶπϑ ργο δ] “186 μιάάδη 
ὑπιο, ἡ (δλῖ, ψῆοϑα θεξί πηΐπρ δηὰ δπάϊης ἃγὲ 

ἴῃ ἀλτκποββ, βδῆσθ "εἴεγηγ." (6 65. 
ΤΙ Ρ. 1035). [1 οἰ ψηῖβοβ δἰβο “86 του], 
κ[8ὲ υηίγεῖϑο," ἀπά ἤξφηρε, δοσογάϊηρ ἴο Μαϊ- 
πιρηιόεα, ̓ξ τηρᾶῃ5 δοσθ (6 Οοά οὗ {δα υηὶ- 
γαθο, (ἢ6 Ογεαῖοσ οὗ ἴῃ6 νοῦ ά. 80 [δὲ 
ϑαπιαηίλη, ὅγτ., δῃὰ Ατδὺ. νεγβϑίοῃβ. Τδδ 
ΟΕ Ῥγο ΔὉΪς 5θηϑθ, βοννθυοσ, ἰ5 [δῖ ψίνθη 
ω (δε Δυϊοηβοά Υ εγβίοῃ, νυ βις ἢ σογτεβροπάϑ 
ΜῈ 6 ΕΧΧ., Νυΐρ., Οπκ., δηά, οἴ βεῦ 
Ταῖς. ΤῊΣ [Εηον ΑΗ σοῦ ΑὈΓΔΒΔΠ) 
Ἰοδρροὰ ἰ5 μΒοτε ᾿ἀθηξβοὶ Δ “Ε]-ΟἸΑπι," 
ἰδε οἱ οὗἉ εἰεγηίςγ, νυ ϊςἢ ννᾶβ ὑθεσῪ ΡΓΟΘΆΒΙΥ͂ 
ἃ ἰρχαὶ πᾶπιδ ἔογ ἴῃ6 βιυργεπια Βείηρ. (οπι"» 
ΜΙ “ ΕΠ ἰῃ οἱ. χῖν. 22. 

(παρ, ΧΧΙΙ. 1. “πῶ “ οαριδ 1Ἰο ῥά. 
αἴδτ [ῥεῖ ἐδίπφ ὙὙἨ5 15 (ἢ6 ΟὨΪΥ ποῖθς οὗ 
ὕες ἰἢδὲ γε ἤδνθ ἴῃ (ἢϊ5 οδαρῖοτ, ὄἜχοεριης 
ἵνα βεῖ τῃδὲ [528ς νγὰβ πον τον οἷὰ ἐεπουρὴ 
ἰο ὑκαγ ἴπ6 πτοοά οὗ ἴδ δυγης οβετίηρ, ἀπά ἴο 
ὯΠῪ ἴἴ υρ 16 πιοιιηϊδίη. ὙΠ ννογάβ "δεν 
ἰκϑο ΤΠ ηρπ," ΤΑΙ ΠΟΥ τείδτ 8 ἴο 4}} {παὶ μδὰ 
κε ρμαϑοίης δοίοσο. ΑὈὐγαΐδηι, δον ἰοπς 
νηηὐοτίηγε δὰ ΠΊΔΩΥ {Γ1Δ15, ἰ5 ργθϑεηίθα ἴο ιι5 
ἢ δε ἰαϑὲ “μαρίεγ, 85 Ἐπιπεπι]Υ Ποπιβογϊοὰ 
πὶ 'ἰπ ἃ οοπάπέοῃ οὗἨ ρεδοθῖι! ργοβρυτίγ. 
Τῖν ργοπιβοά, ἰοηροά-ἴονῦ 9οὴ ᾿ς ὕδθη ρίνθη 
Ὁ ππι; 818 ΟἸΟΥ δοὴ ἰϑιμπιδοὶ, τοι ἢ ΠΟ 
ἰηζεῦ ἴῃ δἷβ Βουβομοϊά, ἰ5 στοννίηρ ὑρ δπά 
μροπησ, Αγ Δπὶ 15 ἴἢ ἴγοαῖγυ δηὰ ἂὶ ρεᾶςο 
ὙΠ δἰ5 περῃθουσϑ ἴπ6 ΡὮΠΙ501η65, ἢ ϑοϊοιιγηβ 
[τ ΠΙΔΠΥ ἀλγβ δὲ Βεογσββεῦα δηὰ [15 πείρἢ- 
ἰουποοά, τῖῖ δϑιιπάδησε οὐ οδιῖ]θ. ἰὴ ἃ 
δδο ντε!]] ντδίοσοά ἀπὰ ἔδγεθ. Ὅπὺ5 ἰξ ἀρ- 
βὰς ἴο ῃάνα ὕεεη τ ἢϊπὶ {1}} πονν, ννβεη 
ἰδ 50η, ἢἰ5 ΟΠΪΥ 5οη 1582ς, ὑνῆογη δὲ ἰονεὰ, ἰ5 
ἀλῤες υρ ἴο οΑΥῪ πιδπποοά, ἢἰ5 οὨϊεῖ σοπι- 

αἱ ληὰ 5.27 ἀπά ἤορο 'π 115 ννογἁ. Βυῖ 
ὑπο οὔ Ὁ 1 Υ τὸ οἵδ {ἰπλὸ5 νγἤθη {{18] 
δυκεύοί ἴον υ5, Δη 90 'ννὲ πὰ 1ἴ πότε, ἼΒεγε 

5 σγεδῖ υδγίθιυ οἵ ἰγδάϊπίοη, Ὀυϊ πο ονυϊάθηςς, 
ἃ5 ἴο ἴπΠ6Ὸ ρὲ οὗ ἴϑδδς ἴῃ 115 σβαρίεσ, Ας- 
σογάϊηρ ἴο [οβορῆιϑ (' ΑπίῪ1, 14}, Β6 ν᾽ 88 
{νοηϊγοῆνο. ΑὈΘΏ-ΕΖΓΑ ΞΌρΡΡοϑεβ ἴπδΐ ἢδ 
ννγ85 ΟΠΪΥῪ (δ γίθθη, ἡ ἢ 15ῖ ϑοπια οὗ ἴΠ6 γα Ὁ Ϊη 5 
Ρυϊ Βῖπι Ἔνθ δῖ {μι τῖγαβενθη (5ε6 οι ἀθρ ρεῦ, 
11. 82). 

Οοά ἀϊά ἱενιῤί “Αδναδα»] 1,1. “ἼὙα Οοά 
ἀἰὰ (επιρι," ἄς. ροβϑίὶγ τεϊεστίης ἴο ἴδ6 
ἰαϑὶ ἴννο νεσϑοβ οὗ [ῃ6 ἰδϑὶ σβδρίοσ (ν βεσὸ [Ε- 
ΗΟΜΨΝΑΗ [5 οδιἰεὰ Β]-οἷδπλ), πηθαπίηρ “" 1ῃ 15 
βαὴθ Οοὐ." Μιιοῦ ἀπ που υ ἢ45 Ῥδθη τηοβῖ 
παρά οϑϑὶν ἑουπὰ ἴῃ ἴμεθο ννογάβ, δῖ |4π|68 
1615 (1. 13) 1ῃδιῖ ““ Οὐ οδηποῖ ὃ τεριοὰ 
ὙΠ 6ν}}, πεῖ ΠοΣ ἘΠΡΙ Ἧς δὴν πιδη,᾽" 
ἰδῆσυαρο ΒΟ ἢ ἰτ 5 (πουρμς ἀμῆςσαυϊξ 
ἴο τεσοηςσῖα ψν]} [815 Βἰϑίοσγυ ἰῃ σεπεϑὶθς 80, 
βοὴ 6 δανα ἐπάρανοιγοα ἴο Ὄχρ δίῃ ἀὐγᾶῦ ἴΠ6 
τγογαβ οὗ {Π1|5 ρᾷϑβαρθ, ἃ5 ἰπουρὴ ΑὈΥΔἢδπὶ 
Πδα [Ε]ῖ ἃ βίγσοηξρ ἰειηρίδιοη τγἰϑίηρ ἴῃ 1118 οὐνὴ 
δεαγί, ἃ τοιηρίδιίοη ᾿Ὸπὶ ϑαΐδῃ, οὐ ἕγοπι εἰ ξ, 
ἃ ΒΟΥΤΊΌ]6 [που ηὶ ταἰϑοα ροσμδρβ ΟΥ̓ νυ] 655" 
'πς ἴῃ6 ΒυπΊδη Ξδογιῆςος οὗ ἴῃς Ῥῃσπιοίδηβ, 
πὰ ἢδὰ [δὴ χοξεττοά ἴπ ἱπϑιϊραϊίοῃ ἴὸ Οοά, 
(ΒΙΠΚΙπρ ἢ6 νγᾶ58 τετηρίοα ἔγοπὶ ἀῦονθ, νυ βογεᾶ5 
[πὲ τϑὰὶ] τετηρίδιϊοη ννᾶϑ ἔγοπὶ Ὀεπεαῖθ, ὙΤΠῈ 
ἀἰβησ ΠΥ, ονγενεσ, 85 ἀγίδεη ἔγοπι ἢοΐ οὔ - 
ΒΟΥΥηΡ (6 πδίυγαὶ ἔοσοθ οὗ (6 ννογὰ ἤεσὸ 
τεπάογοα ““αἀϊὰ ἰδηπιρῖ," δηὰ μὲ ογαϊπαγΥ ι1.88 
οὗ ταὶ ψογὰ ἴῃ ἴδ ἰδηριιᾶρὸ οὗ ἴῃ6 ΟἹά 
᾿Γοβίδπηεηῖ, δϑρουϊα!γ οὗ (ες Ῥεπίδίευςἢ, 
Αςροτάϊηρ ἴο (πε Πιρηοϑὶ δι πο ουῖ165, [Π6 ρσὶ- 
ΤΑΔΙῪ 56η56 οὗ ἴπΠ6 γϑγῸ σοσγεβροηάβ ἢ (πα 
οὗ 5 τ} ]ὰγ ννογά ἴῃ Ατδθὶς, νἱΖ. “"ἴο 51:}6]},᾽ 
δηὰ {Ποποὺ ““ἴο τεϑὲ ΕΥ̓͂ 5π|61Π|πρ (56:6 Οα5. 
ΕἼΓΠΕ5.᾽ Ρ. 889. δηὰ {πε [εϑ:πλοπ]ε5 ἵμεγε οἰἴ66). 
Ἡρηςθ 1ἴ σἈπιθ ἴο 5:51 οοθθ, δοσυγαῖθ, ἀ6]1- 
οδῖθ ἰβϑιϊης ΟΥ ΤΥγίπρ. [ἴ 15 ἰταπϑίδιθα ΒΥ 
ἐ ΡΓΌΡΘ," “554 Υ.,᾽ ““ δάνοηπίυγο," “ἘΥ.,᾽" δηὰ 
(μαΐ ΥΟΓῪ πλιςῇ τοτὲ Πα ῸΘΏΕΥ ἰμᾶη ἰὰ ἰ5 
ἰγδηϑίδῖθα Ὁγ "τεπηρί." Εογ ᾿ἰπβίδηςθ, ᾿ανίὰ 
νουϊά ποῖ ἴδκε ἴῃς ϑυνογὰ δπὰ διτπουσ οὗ 
58ι}, Ὀδοδυθο 6 δὰ ποῖ ““ργονθά {π6π|ὶ,᾿" 
1 85. ΧΥΠ. 29. Αραΐη, ἢδ ργαγϑὰ ἴῃ τῆς νγογάϑ8 
ἐς ΘΧΔΙΏΪΩ6 π|6, Ὁ ΚΟΚΡ, δηὰ ῥγοῦυς τιθ᾽" (Ἀ5. 
ΧΧΥῚ. 2); ἃΠὰ ἴῃ νΟΓΥ ΠΠΊΘΙΟΙ5 ἀμ ΕΔΠΛΠΔΓ 
Ῥᾶϑϑαξοβ 'ἰῃ ἴθ Ῥοηϊδίθυον, ννὲ τεδά οἵ σοὰ 
ὁ ρΣΟν ἢ" πιθη, νυ Βεῖ Ποῦ ΤΠΕΥ ννουἹά ὈῈ οὔΘ- 
ἀἰδηξ οὗ ἀἰϑουοάϊοηι, ἴΠ6 βᾶπὶς Ηθῦγενν νοσὉ 
Ὀοΐη σοΟΠϑΙΔΠΥ πιδάὰθ 58 οἵ. (δεὲ Ελ. χυ. 
ἃς, χνΐί. 4, χχ, 2ο; ᾿Ὠοιῖ. ἵν. 34, Υἱϊϊ, 2.) 16, 
ΧΙ, 3, ΧΧΧΙΙ, 8), Αὐσοογάϊηρὶγ, νυ ἢ δῖ πλοβξ 
οὔ ἴῃς νεογϑίοηβ δάβογε οἰοβεὶγ ἰο ἴδε βεῆϑε οὗ 
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4 δε. 
Ῥελοίμ με. 

' Ω 

ΑὈγδῆδηι, δηά βαἰά ὑπῖο ἢΐπὶ, Αὗτα- 
μα: δῃπά ἢξς 8εϊὰ, ᾿Βεῆο]ά, λεγε 1 

ἐγ," ἐεπίαγε, ἰδ ἴ815 ράβθαρε, ἴ6ὸ Ασδδις 
τοηάεγβ ἴἃ γι σΟΥΤΘΟΙΪΥ, “Οοά ἐϊὰ ῥγονε 
ΑὈγΆΠδηι." ΜΝ οσάς βανίηρ [πε 5εηϑ6 οὗ “ΤΥ "ἢ 
ΓΑΛΔΥῪ ΒΟΠΟΙΓΔΪΥ Ὀ6 υϑδεοὰ ΕἰΠΕΥ ἴῃ ἃ βοοά οὐ ἃ 
υδὰ 5εηβ6. “ΓΠ5 ραυτὶουϊαγ υνοσὰ ΠΔ5..  ΘΠοΓ- 
4}1}γ.4 ξοοά 9δηῆϑθ, ὄθχοδερί ΠΟΤῈ τηθη ἀῖὲ βδιὰ 
ἴο [ΓΥ οΥ [οπιρί Οοά, 4... Εχ. χν], 2; ΝΠ). 
Χῖν, 22: ουΐ. νἱ. τό; Ῥ5,. ἰχχυ δ. χ8; ΟΥ̓. 14.) 
ὅς. ὙΠ νμοΐΪο Ὠιδίοῦυ οὗ ΑὈγαμαμη 15 ἃ 
ὨΙΒΙΟΥΥ οὗ ΠῚ5 τηογα] δηὰ βριί ιδὶ οἀπςδίοη 
Ὀγ πὸ τοδοπίπρ οὗ Οοά Πἰπιϑοῖῖ. Ης ννᾶβ ἴο 
Ὀδ6 [6 Ποδὰ οὔ ἴῃς σἤοβοη ϑοοά, (η6 ἔδῖῃοσ οὗ 
{ῃς (δι δι], ΒΙπΊθ ΙΕ (6 ἴγρα οὗ 705 γτη 8 
[αϊϊἢ, Ηογὸ τπεδη, αἴογ ἰοηρ βοῃμοο ηρ ἂπὰ 
(ταϊηΐηρ, ἴῃ ΠΟ αἰγοδαυ ἴπογθ ἢδὰ Ὀδθοη 
ΤΏΔΙΥ {γ125 (ϑ ἢ 85 ἢ]5 ἢγσοϊ Ἂδ]}, ἢἰ5 ἀλπροῦ 
πη Ἐργρῖ, 5 αἰγουτϊηςδίοη, ἢ 15 ραγίϊπρ νυ ἢ 
Ι1,.οἱ, ἄς. ἅς.), οπθ ξτεδῖ ἰεϑὶ οὗ ἢΐἷ5 ποὺῦ 
τηδϊυτοά δηὰ σἰσοηριπεπεαὰ ἔδἢ ἰ5 ογάδιηθὰ 
ΌὉΥ Οοὐ. Ννὲ πᾶνε τηδῃυ ἰπϑίδηςεβ οἵ {Π6 
{1|Δ] οὗ πιεπβ ἔδῇ ὈΥ (π6 Μοὶ Ηἰρῃ. Οπθ 
ΤΕΙΊΔΥΚΑΌΪΕ ἜΧΑΤΉρΡΪ6 ἰ5 {πὶ τεοοτάδα ἴῃ Μαίϊ. 
ΧΙΧ, 21. [τ σδηποῖ ὃ {παῖ Ηδ νγῆο 5665 ἴῃς 
Βεασί πϑοάϑς βιιςῇ (τἴδ]5 ἔοσ Ηἰβ οὐνὴ ἱπέοττηδ- 
του: Ὀυΐ 1 5 ἱπιρογίδηϊ ἔοῦγ ΟὟΓ ᾿πϑϊπισιίοη 
δηα οσοτγγοοίίοῃ, ἔοσῦ ὌχδῖρὶΘ ἴο διΐηγο ἀρ6ϑ5, 
δηὰ ἔογ {πο νἱπαϊοδίίοη οὗ σοάδβ Ἰυδίςο, ταὶ 
δι ἢ {γα !]5 βΒῃου!ὰ Ὀ6 ρεγπεῖοα, ἀπά {παῖ 50 
ΤΏΘη 5 σμδγδοίουα 5δῃου]ὰ Ὀε ἀγάννη οἷ ἀπά 6χ- 
ΗΙϊϊοαὰ ἴο {Πειλβεῖνοϑ δηά οἴμεσβ. ὅδὸ 81 Αὐυ- 
δυπίπο, “ 4}} ἰοιηρίδιοη ἰ8 μοὶ ἴο 6 ὈΪατηοά, 
Ὀμὲ τῃαὶ νυ ΠΟΥ ΌΥ ρῥγοδδίϊοῃ 15 πηδάς 15 γαῖ μοῦ 
ἴο Ὀς ννεἰσοπιθά. Εογ ἴδ πηοϑδί ρασῖ ἃ τῇδῃ 8 
βρί ϊ σαπποῖ 6 Κποννη ἴο ΠΙΠΊ56 1 Ε, τ1η|655 ἢ 5 
βίσεηρίῃ δὲ ργονοθὰ ποί ὈΥ ννογὰ Ὀυῖ ὮΥ δαῖτα] 
{πλ}. (Ὧς Εαὐνιξ. Π61,᾽ ΧΝῚ. 32. 866 4|50 
Ατηδτοβ. “Ὡς Αγ. 1. 8.) 

2. Ταζε ποαὺ ἐδ “οπ, ἐδίπο οπἷν “09οπ] ἴῃ 
ΙΟΥΘ ννᾶγ5 ἴδῃ οπὸ ἴϑδας τηρηϊ ὃ6 οἱ] δά 
ἢ5 ΟΗΪ 50η." Ηδὀ νγᾶβ ἴΠ6 ΟἿΪ]γ ϑοῃ ὈγΥ ἢϊ5 
υνἱο ϑαγδῆ: ἢ νγὰ5 [6 ΟἸΪΥ͂ 5οη οὗ ργοχηϊθθ, 
δηὰ ἴο ννῇοπι [6 ργοηηϊθος ννοῖ ρίνοη δηᾶ 
Δϑϑιιγοά: Ὀγ ἴπ6 δχριιβίοη οὗ Ηδραγ δηά [5ἢ- 
ΤΑΔΟΪ ἢ6 ννᾶβ ἴΠ6 ΟΠἹΪΥ 5οὴ ἰδεῖ ἴο ἢἰ5 ἔδ᾽ που 8 
Βοιιδθ. ὙΠΟ γοηάογίηρ ἰπογοΐογο οὗ ἢ ΠΧ Χ. 
“Ρο]ονυθὰ " 15 ηοΐ πϑοθϑϑᾶσγ. ὍΤΠὲ ννοσάσβ, επ|- 
Ῥμδίϊς 45 ἴον ἀγὸ, "ΤΥ 5οη, {πίπὸ ΟἽΪΥ 50η, 
ὙνΒοῖὰ ἴδοι ἰονοϑί,᾿ τὸ 411} ςδ]υδῖθα ἴο ἱπὶ- 

δηά οπῆδηος [Π6 5δοσιῆςο ννϊοἢ Αὐγὰ- 
ἰ5 οδ θὰ οἡ ἴο τηδῖο. 

Μογὶα 2] ὌΠα πισδηΐϊηρ οὗἩὨἨ ἴῆ6 ΠΑΠῚ6 9668 
οἰοαγὶν ἴο θῈ Μονί-ἡαϑ, "1 νἱβίοη " οὐ "ἴῃ 
τηδηϊοβϑιοὰ οὐ [εηονα ἢ. Τὸ (ἢϊ8 τοοῖ ἰΐ 
5 δΥἸἀΘὨΕῪ Ρεΐοττεά Ὀγ ὅγτη,,  υἱξ. (“ἴὰς Ιαπὰ 
οὗ νἱϑίοη ᾿), Α3΄4. (ἴδε ςοηϑρίσυου5 ἰΔπ4᾽), 
ΤΧΧ. (δ ἸΟΗ͂Υ Ἰληά Ὁ. ἴηπ 2 Οἷν. 1, 1, 
ϑοϊοπιοη ἰβ "διά ἴο δᾶνθ 0 δ18 ἰδαρὶθ οἡ 
Μοιιηΐξ Μογίδῃ; δηά {δε [εὐνιδὰ ἰγδάπιίοη 
(.οϑερῇ. “ Απί᾽ 1.12.2} ΥΙ1. 1.2.4) δ85 Ἰάθη- 

ἙΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΙΠ. [ν. 2. 

2 Απά ἢε 5414, Τλίκα πον ΤΥ 8οη, 
[ΠῚΠ6 ΟἹΪΥ 50»! ἰϑδᾶς, ννῃοπ τμοιι Ἰονεϑβῖ, 
δηά ρεῖ τε ἱπῖο τε ἰλπά οὗ Μοτσίδῃ ; 

εθοά 115 Μοιηὶ Μογίδῃ οὗ (δ ἴδπιρὶο ἢ 
[Π6 πιοιιηΐϊδίη ἴῃ τἰϊο ἰΙαπὰ οὗ Μογίδῃ, οἡ ΗΓ ἢ 
ΑΡγαἤδπὴ ννᾶ5 ἴο οὔεσ ἢ15 δοῃ, νγἤθηςε ργοδϑ- 
ὈΠΥ Βετὸ ΟἼκεῖος δπὰ ἴδθ Αταῦ, τοπάεσ “(Π6 
ἰδηὰ οὗ ψουβρ." Νὸ ϑυβίςϊεπί τεαϑθοη [49 
Ὀεοη δ]᾽)οροὰ δραϊπϑὶ 115 ἰάθη βοδίίοη ὀχοθρὲ 
(δῖ ἴῃ ν. 4. 1ἴ [5 βαϊά [ῃδῖ “" ΑὈγδμαῖι θα ἃΡ 
ἢ15 Ἔεγεϑ, δῃὰ ϑ8νν ἴῃ6 ρἷδοθ δἷδγ οἵ," ψ μεγθᾶϑ 
Μοιυηΐ Ζίοῃ 15 βαἱά ποῖ ἴο δὲ σοπϑρίσιου 
ἔγοϊη ἃ ργοαὶ ἀϊθφίδηςσθ, ὙΠδηςε ΒΙΘοΚ, 6 
δνεῖϊο, Τυςἢ, ϑδίδηϊοΥ (5. δπὰ Ρ.᾽ ρ. 21, 
Ε Ρρίκαι Ομυσςο ἢ, 1. 49). ἀπά Οτονο (" Ὠῖςξ. 
οἵ ΒΙΌΪς,᾽ 5.ν. ἡἴογ!αθ), ἢᾶνε τοΐεστοά ἴο Μοσύθῆ 
(σεη. χὶϊ. 6), απὰ αἰϊεπιρίδα ἴο ἰάθπ Υ (ἢ6 
5116 οὗ τς βδαοῖβος Ἱἢ ὅδ πδίιγαὶ αἰΐατ Οἡ 
{Π6 ϑιιπιτης οὗ Μουηῖ Οογίχζιπι," ψῃϊςἢ [ἢ6 
ϑδπηδιίδηϑ 455ογῖ ἴο δῈ ἴΠ6 5ςεπὸ οὗ [86 52.11- 
ἤςε, ἈδαΙγ, μοννόνοῦ, (6 ννογάβ ἴῃ νυ. 4, 
ἤθη ποίδιηρ τοότὸ [ἢδη 1ἢ15, [πὶ ΑὈγΑἢδτα 
ϑᾶνν [ἢ ὁροῖ ἴο νης Π6 μδὰ Ὀδδη ἀϊγεοϊοά δὲ 
Βο6 ἰἰπτιῖΘ ἀϊσίδηςς ΟΗ͂ ποῖ ἔσίπον [δὴ τῇδ 
σδαγαςῖοῦ οὗ τη ρίας στο "γ δάπη8. Τρ 
ονϊάθηξ πιοδπὶηρ οὗ ἴδ ννογάβ “" ἴπ6 πιοιηῖ οὗ 
[Π6 νἱϑίοῃ οὗ ἴῃς 1,0Κ}᾽ (866 νυ. 14); ἴδε δεῖ 
Πα (ῃ6 πιοιιπὲ οὗ ἔπε ἴειτιρὶς Ὀοτε ἴΠῸ ϑᾶπὶθ 
ΠΑΠῚΘ (2 (τ, 1]. 1), (Π6 ἀιδίδποθ, ἴνγο ἀδγϑ᾽ 
ἸουτγηοΥ ΠπῸπὶ Βοογσβμθῦα, ννηϊοἢ πτου]Ἱὰ Ἰυϑὲ 
βιΠἶἔςς ἴο Ὀτης [6 σΟΙΏΡΔΗΥ ἴο [6Γ.5113Π|, 
νΠογθας σε ιπι σοι] ποῖ μάνα Ὀθεη γϑδοῃθα 
ἔτοπὶ δου -ϑῆθῦα οὐ 86 [Ὠϊγὰ ΟΔΥ͂, ἅτ 8:8 - 
ΤηΘη8 ἴοο 5ἴσοῃρ ἴο ὕε 5εῖ δοϊάβ Ὀγ {Π6 ϑπρὶθ 
ΟΠ ΠΥ πιοπιϊοπο ἀθονθ, ννῃἰοἢ ἰ5 'ἰπ ἕδςξ 
πο ἀἰΒΠσ ΟΠ δἱ 411. ὙΠ15 [ΔΘ ΠΕ ΠΥ 5 ΔΌΪΥῪ ἀς- 
[επάθα Ὁγ Ηξεφηρϑίοηθετρ (᾿ Οδπυϊπεπεββ οὗ ἴπ 6 
Ῥεηίδίθις,᾽ 11, τόν, ἰγαῃϑίδίθά Ὁ Ἐγ]Δη4), 
Κποθεὶ (ἐπ ]οε), Κα! ἰϑοὴ (ἐπ ἐφ} Κυτῖζ ([ Ηιἰξι. 
οὔ Ω]ὰ (ονεηδηῖ,᾿ ΝοΪ.1..271)., Γμοπίβοη (ἡ ΤἢΘ 
Ι,λπά πὰ ἴΠ6 Βοοκ᾽, ὑ. 475). Τ ιϑῖγαπι (᾿ [πὰ 
οὗ ἰ5γδε],᾽ Ρ. 1.5.2). 

οὔγεγ δέγι ἐξρέγε 70. ὦ διιγπὶ οὔεγὶησ)] [ἴ σλτ.- 
ποῖ ᾿Ό5Ὲ]Υ Ὀς υγροὰ τῆλὶ [ἢ σοπητλδηα ν᾽ 85 
(1) ἴῃ ἰἴβεῖε ἱπιπιοσαὶ, οὐ (2) ἴπαΐ ἴἴ νγὰβ ἃ 
ΥἹΓί.Δ] βδποϊίοη οὗ δυπιδῃ βδογῆςε. (1) 45 
ἴο (86 οὐδ]εοοϊίοη {πὲ ἴἴ ννᾶβ ἱπηπιογαὶ, 1ἴ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀς 54], [δῖ ([Π6 ἴσιθ Ὀα5ὶ5 οὗ 411 πιοσδ! εν ἰ8 
ορϑάϊθποθ ἴο ἴῃθ ν}}] οἵ σοά; Ὀυῖ ἔυγι μεν 
[Πδὴ {Π|5, ἰξ 15 ρἰδίη ἔγοπι ἴπῸὸ0 νγῇο]6 βδἴοτγυ, 
[δὲ (86 σοπιηδπηα νυν 85 νυ ΠΟΙ οὗ ἰὸ πδλίεγο 
οὔ ἃ ἱγῖδλί. ΑὈγδῆαπὶ ννὰβ {ῃ6 βρεςῖδὶ ἴγρε οὗ 
{γυϑῖἢ}}, οὐράϊεης, Ἰονίηρς ἢ, Ηδ Ὀεὶιε τα 
{Πδἱ 41} ννῃῆῖςἢ Οοά σοπιπιδηάοά τημϑὶ Ὀὲ τρῶς, 
4}1 (πῃδῖ Ηὀ ρῥσγοχηϊβοὰ τηιϑδὲ θεὲ ἴσο, Ηδησοθ 
ἢ Κηονν (Πλῖ ἤδη [Π6 ἸΠ] ΠΟΙ Οἢ ννᾶ5 οἰδαγ, 
(6 οὐὈδάϊεποθ τοῦδ Ὀ6 υπάοιθθμπρ. Ὑπα 
υνϊϑάοπι, ἴΠ6 ᾿υ5ῦςο, δηὰ (Π6 σοοάπεβς οὗ Οοά, 
ΨΌΓΟ βοῇ (δῖ, που Π6 ταῖς ποῖ υὑπάεγ- 
βιἰδηὰ ἴΠ6 τεάϑοη οὗ [ἢς ἀϊβρεηβδίοη, ἢδ πιιιϑξ 
ΤΕΥ ΓΘ ΠΥ δηὰ ΔΕ ΘΏΓΥ ϑυῦπις ἴο ἢ. ὙΤπς 
ἴοο ννᾶβ ποῖ ἃ πιοσὲ Ὀ]1:ηἀ στοά γ. Ηδ δὰ 
ἰϊνοὰ ἃ Ἰοὴς ᾿ς ὑπάϑγ 1π6 ϑρθοὶδὶ συιάϊηρ, 



ν3.-] 

κηὰ οἴεγ ἢἰπὶ τΠποτα ον ἃ δυπιῖ οὔογ- 
ἱασ υρυι. ὁη6 ΟΥ̓́1Π6 πλουηζδίηβ νυ ὨΙ ἢ 
[ν}}} τ6}} τῇδε οἵ. 
1 6 Απά ΑὈγαῆδηι Γοβ86 ὉΡ ΘΔΙΥ ἰη 

(ἧς πιογηίπρ, δηά 5δάἀα]εά ἢ 18 258, ἀπά 
ἴοοκ ὕχὸ οἵ ἢΪ5 γοιηρ πιο νΠὮ Π1πὶ. 
δηὰ ἰβλλς ἢ5 50ῃ., σεν εἶανα τῆς ννοοά 

ΘΕΝΈΘΙ5. ΧΧΊΤΙ. 

6 Απά Αδτγαῆαπι ἴοοκΚ τῆς νοοά οὗ 
{πε υγηῖ οἰεγίηρ, ἀπά ἰαϊά 1Σ ὑροη 
ἴϑλδς ἢϊβ ϑοη; πα ἢδ ἴοοκ τῆς ἔτςε ἴῃ 
ἢΪ5 ἢλΠ4, δηά ἃ Κηϊξε ; δηά ἴπδν ννεῃῖ 
Βοιὴ οὗ τπεπὶ τορϑῖδεγ. 

Απά ἴβαας βρακε υπῖο Αργαῆδπὶ 
ἢ15 ἐδῖμεγ, απὰ 881, Μίυ ἔδίμογ: δπά 

ΤΩΙ 

ἢς 5414, 'Ηεγε πὶ ἷ, τὴγ 80η. -Απά [Η6Ὁ. 
δε 8.14, ΒΕΒοΙά τῆ ἤτγε ἀπά τῆε ψοοά: ὅρα 
δυῖ ψ βοῖο ἧς τῆς ᾿ἰλιὰ ἔοσ ἃ δυτγηζ τ, δίς 

(ογ τὰς δυζας οἤεπηρ, ἀπά τοβα υρ, 
ληά ψεηῖ τηῖο ἴῃ ρἷδος οὗ ψῃϊςἢ (σοά 
μλά τοὶ ἀ ἢ:π1. 
4 Τβεη οὐ ἴδε τϊγά ἀδγ ΑὈγδῆδῃλ 

᾿ποά ἃρ ἢ ἐγεβ9 μά 8ανν ἴἢ6 ρίας 
δία οἱ 
ς Απά Αργδῆδηι 8214 υηΐο ἢ 18 γοιη 

πεῃ, Αδϊάς γα ἤεγα νυ ἢ [ἢ 4585; μη 
Ι λπ4 τῇε ἸΔ4 νν}}} ροὸ γοπάεγ δηά νγογ- 
5ἢ!ρ, Δηὰ οοπὶθ ἀρδίῃ ἴο γοιι. 

(γαϊηϊηρ,, ἀπά ἰϑασπὶηρ οὗἩἨ Τῆς 1 οτὰ, ἀπὰ 50 πα 
Κπενγ ἰη ψΠοπὶ πὸ Πδά Ὀεϊενοά. ὙΠ σοπΊ- 
τηδηζὶ ἱπετεΐογε, σίγα ψε 85 1 νγᾶβ, ννὰ5 Ὀυΐ ἃ 
βη2] ἰοϑὶ οὗ ἴῃς ἤστποββ οὗ δὶ5. (211: δπὰ ἢ18 
οδεάϊεποο ἴο [μδξ σογασηδηά τοϑιποαὰ [παῖ 106 
("ἢ ντᾶ5 ἰη(ε Προς 845 νν6}} 85 ᾿ποοῃά! οὶ 
διά υηνανοτηρ,. (2) ἼΠ6 οὐ]εσίοη {μαῖ 
(5 τὯϑ ἃ υἱσίιδὶ βαποϊίΐοη ἴο ἴἢ6 Πεοδίμεῃ 
αὐϑίοπι οἵὗἨ οἴἶετγίηρ; υπιδῃ 5δοτιῆςσεβ 15 511} 
͵ε95 ἰδηδοϊθ, Ὑμαΐ βυςῇ 5δοσιβοεϑ ῬγΕΤῈ Π0Π)" 
πῃοη ἴῃ ἰδίου ΕἸ Π.65 5 παι θϑΈ] ΟΠΔΌΪΘ6, ἀπ ρΤῸ- 
Δ Ὁ ΤΟΥ πιᾶν πᾶν Ὀθεη δἰγεδάγ δἀορίεὰ ὈΥ̓ 
ἴδε (δηδαπηιῖοβ,. νυ ῆο σοΤΊΔΙ ΠΥ ννετα δἴογνναγάϑ 
τυ δά ἰςῖοὰ ἴο ἴῃ. ΑἸΔΟΙ͂ ἢ ̓ν 6 πιιιϑῖ 
ἃϑττιὺς ἴπεπὶ ποῖ ἴο Ὠϊνίπθ Ὀυΐ ἴο δαϊδπίς 
τῇυεποε, ἘΠπεῖσ οὔβοσνδηςς ρῥἰαίηἰν σῃεννδὰ τῃ6 
ὀενούοη οὗ ἴ[ῃ6 οἤοσοῖβ ἴο (Πε γε! ρου οὗ {ΠΕΣ 
ἀσπιοη σούς. Ὑμε Οοά οὗ Αὐγαβδπὶ νου] 
ἴανε Ηΐ5 φρεςίαὶ ϑετνδηῖ, ἴῃ6 ἔδίμπεγ οἵ ἴδε 
(δοθθῃ στᾶσα ἀπὰ οὗ ἴδε ρσοτζηϊδοά δεεά, σηδηϊ- 
δε ἢἰς 8 ἀπὰ οδϑάϊθηςε ἴο πε ἴπις Οοὰ 
ἴο θὲ ποῖ [655 1π4π ἴπ6 ἔ 1 πὰ οὐϑάϊεηος οὗ 
Ἰἀοίλίετβ ἴο 1Ποῖγ 3156 σοάβ. Τὴὶ5 ςου]ά ποῖ 
δε πίοΙα ΞΙΉΏΔΙΥ ἀοπο ἴμᾶπ ΟΥ̓ Πἰ5 τοδἴπε55 ἴῸ 
Ονεγοοπς 41} 5: ΓῸ Ρ] 65 δηᾶ 41} πδίυγαὶ ἔθος 58 
ἂϊ ἴδε σοπιδηὰ οὗ Ηἰπὶ νῆοϑε νοὶςα πε πον, 
πη ψθοβα ἰοληρ Βα πδά 90 ἰοῃρ [ο!]οννεά. 
Βυϊ ἴδε ςοποϊυδίοῃ Οὗ [Π6 ΠΙΞΊΟΥΥ 15 85 οἰθασ ἃ 
(οηθετηπδίοη οὗ Βυπιαη 5δοσῆσε 85 ἴῃ δαγ εΥ 
ρυπ προϊ μβᾶνς ϑεοπηθά, πδὰ 1 Ὀδεη Ἰοῖς 1π- 
οὐπιρ εῖο, ἴο Ξαποϊίοη ὉΘ, ὙΠΟ ἱπτεσνθηξίοη οὗ 
ἴδε δηρεὶ, τὴς ξυ δδιϊ ει! οὗ τ Ἰαταρ, 16 
Ῥτοδδὕοη οὗ ἴῃς δυπιᾶη 5δοτιῆςς, ῥγονοά 
(δῖ ἴῃ πὸ σᾶθὸ οου]ὰ βυς ἢ δὴ οἰεσγίηρ Ὀὲ δ - 
οὐ νυ τας ἴο σοά, ανεῇ 85 ἴμε σσοννηΐηρς ενὐνϊάεησα 

118, ἀδνοίΐίοπ, δηᾶ 5361 }-ϑδουῆοθ, Ὅπὸ 
Πονίης ἰ5 [86 τε] -Κπονντ ρεγνεγίεὰ δοσουηξ 
οὗ τῆς ϑλςτίῆςς οὗ ἴϑαδς ἴῃ ἴδε Ῥῃοηϊοίδῃ 
ὑφ ππίοπϑ, ἃ5 ργεϑεγνεα ἔγοτη ϑδποῃοηϊδίθο ὉΥ͂ 
ΡΟ ΒΥ Πι5, “ αγοηυβ, νυ βοπὶ ἴῃς ῬΒαηὶ- 
αδπϑ (8]] 15ταεὶ, θεΐηρ Χῖηρ ονοσ (Πδὶ σΟΙΠΙΓΥ, 
ἘΠῸ ἢῸΣ ἢἰς ἀρδίδ τνγὯ8 ἀεϊπεά δηά ᾿οηϑὲ- 

οἤεπηρ ἢ 
8 Απά ΑΡγδῆδῃι 5414, Μγ ξοη, (ὐσοά 

Ὑ}}}} ργον άς μι  πβ 6} ἃ ἰδαλὺ ἔοσ ἃ διιγηῖ 
οἴἶεγιηρ: 80 τῆν νας δοῖῇ οὗ τπεπὶ 
τορεῖδευ. 

Απά {ΠεΥ ςᾶπης ἴο τῆς ρίδος ἢ] ςἢ 
Οοά πεαά τοϊά ἢϊπὶ οὖ; δπὰ Αὐγαμδπὶ 

οταϊθὰ ᾿ηῖο ἴΠ6 ρίδπεὶ Ὀθασίηρ ἢ͵5 πάη, μάν 
Δ ΟΠΙΥ͂ 50η ὈΥ ἃ πγπιρῃ πδιημθὰ Αποῦτεϊ, 
οδιθὰ τπογοίοσγαε ὡἱεῤομα" (-- Ηερ. 4814) 
ΒΊΟΝ ἰ5 Ἔυθη ΠΟῪ ἴΠ6 ΠᾶΠὶ6Ὲ ἔοῦ ομίγεόε- 
5οἐἰθτι Ἀτηοπβ ἴδ6 ῬΠΟοηἸςίδη5, ἤθη Ρτεαῖ 
ΡΟΓΠ5. ἔτῸΠῚ ὙγΑΓ5. ὑγεγα ἱπηροηάϊπν ονοῦ ἴα 
ἰδηὰ, μανίῃρ εἰοϊμῃοά ἢ]58 ϑοὴ ἴῃ τογαὶ ἂρρᾶ- 
ΤῸ] οοτοά ἢ ὉΡ ὩΡΟΠ δη δἰΐδυ νυ σἢ ἢ6 
δὰ δυ}}1," (Ευδοῦ, “Ῥσαρ. Ἐνδης. 1υἱῦ. 1. 
ς, 10). , 

8. γοιὸ εῷ εαγὶγν ἴπ 1δὲ "πογπίης ΤΠΘ 
ΡΓοσηρίῃθβδ δηὰ ϑἰθδάϊπεϑα οὔ Αὔσγδμαιη 5 οὐδὸ- 
ἀἴδησα ἅτ ῥ δι: πηαγκοαὰ ἴῃ 4}} ἴῃ 6 50 ]6 
ἀεῖ8:}5 οὗ [ἢ15 γθῦϑθ. 

5. εογῆ αἀφαὶΐπ ίο γομ ΠῚ ΤΊΔΥ θὲ συσϑιϊοπεά 
νυ Πεῖδοῦ [ἢ15 μδὰ ἴῃ 11 ἃ ργορῇθεῖὶς 5]: 5 ΠΊἤσδηςδ, 
ΑὈγδμδτα “ δοοοιηϊιηρ ἰπ4ΐ Οοα νν85 Δ0]6 ἴο 
ΓΑϊ56 ἢϊ5 50Π ὕΡ Ἔὐεη ἔτοπι πε ἀεδα" (Ηεῦ. χὶ. 
17). [Ιῃ ἔδοϊ ἴἴ ννᾶβ ὑγονβὰ ὈγΥ {π6 Ἔυθηῖ ἴο Ὀ6 
ἃ ῬΓΌΟΡὮΘΟΥ, Του ΑὈγάμδπλ πλᾶγ ᾶνα ι- 
(εγεὰ ᾿ξ ὈΠΟΟΏΒΟΙΟΙΙΞΙΥ (950 Ἀ 451}: δηά ἰῃδῖ 
α ἢ ἴῃ Οοά, ψΠ ἢ πανοσ ἔογϑοοῖς ἴῃς μαϊσὶ- 
δύσῃ, ΡΥΓΟΘΔΌΪΝ ἴῃ 86 ἰονεϑὶ ἀδρίῃ οὗ ἢϊ5 
ΔΗΧΙΘΙΥ Ὀγουγσῆῖΐ ἃ ρ θᾶ οἵ πορϑ, ἴπδῖ ἴῃ ϑοῦὴδ 
ὈΠΕΟΓΟΘΘΘΏ ὙΥΑΥ ἢ198 50, δύθὴ [που ρῇ 5ἰδίῃ, 
Βῃοιὰ γεῖ Ὀδ6 τεβίογθα ἴο δἰπὶ δὶ ἰδϑῖ (566 
Οὔξεῃ, " Ηοιαϊ), Υ111. ἴῃ Οεη, ὶ 5). 

6. ἰαϊει δ τα Πααςε δὲς 405] ΟὐΟμλρδατα 
]οἢ. χίχ. 17) ετοδλὶ Αποῖγρε θη τῃ6 
ψνοοά ἴον (ἢς βδογῆςο οὗ Ηϊπλ56} (Οτξεη, 
ΦΗοπι, ΠῚ. ἴῃ Οοπ,᾽ 86; Αὐζξ. “Ὠς (, Ὠ. 
ΧΥΙ. 31; "Πε Ὑπη,᾽ ΠΠ, 6). 

8. Οοά «υἱ]! ῥγουλάίε ῥιγ»ο ἃ ἰα»ιδ ͵ὉΓ α 
δμγπὶ οὔεγίη)] ἘΜῸΊδαΌ. ὙΠ6 ἔλίΠΕΙ5 566 
ἴῃ 115 ἀρᾷῖῃ δὴ ὑποοηϑοίοιβ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ὈΥ̓ 
ΑὈγαδαπὶ (5ες Οτΐξεῃ 85 δῦονθ, δπὰ Απιῦσοβθ 
«Ὀς ΑὈτ.᾽ 110.1,3). Ηδ ΡΓΟΌΔΌΪΥ πιοδηΐ ἴο 5ὉΥ̓ 
(παὶ Οοά μά ργονϊδεὰ μαΐ [582ς 5ῃουϊὰ ὈῈ 
(ἢ Ἰατιὺ ογ υἱσξίπι ἔοσ τπ6 Ὀυγηι-οἤετηρ : Ὀυζ 
8 νεογβ σγοσα ποσὰ ᾿Ποτ Πν Δ] Π]}1εὰ τῇ [86 
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δυ}]ς δὴ αἷταγ ἴῃθγο, δπά Ἰαἱά τῆς τγοοά 
ἴῃ ογάεγ, ἀπά δοιπά [βϑδδς ἢ 5 βοῃ, δηά 

αὐσο κε δ] ἀ Ὠΐπι οη τῆε δἰϊαγ ὑροη τῆε ννοοά. 
Ιο Απά Αδγαῆδηι εἴγεῖοῃςα ἰοστῇ 

ἢϊ58 Βδηά, ἀπά ἴοοῖϊκ τῆς Κηϊΐξ ἴο 5]4γ 
ἢϊ58 8οῃ. 

11 Απάὰ τῆς δηρεὶ οὔ ἴῆε ΚΡ 
ο8]1εἀ υπῖο ἢϊπὶ ουξ οὗ ἤεάνοπ, δηά 
8414, ΑΌγδἤδπι, ΔΌτγδῃδπ : ἀπά ἢε 5414. 
Ηδετζτε αηι1]. 

ἀὐποχρεςοῖϊοά ονοηΐ, ἴῃ 6 τὰπὶ σδυχῆϊ ἴῃ ἃ {πο κοεῖ, 
Δηά ἴπ ἃ ἀδερεσ ϑρι 4] σἰσηιβοδῆσο νῆση Οοά 
βδοηῖ Ηἰξ5 δοὴ ἴο 6 “ἴπε [πὴῦ οὗ Οοά τμαὶ 
(Ακοῖῃ ἀννᾶὺ ἴΠ6 5ἰη οὗ [πε ννοτ]ά." 

ΘθΘ. “ὀγαδαρε διωμέ απ αὐαγ ἐδεγε)]ὶ Ἀ. 
ΕἸΙΘΖοσ ἴῃ “Ὁ Ρῖγκο Αυνοϊῃ,᾽ ς. 21, διᾶ5 ἃ ἰγδάϊ- 
τἴοα παῖ (ἢ15 ννὰ5 (6 5δπ)Ὲ ρίδοθ δὲ νυ μι ςἢ 
Αὐδπὶ 5Δογ βορὰ, δ ψ οἢ ΑΟΙ οβογραὰ ἢί5 
Ὀιιγηϊ-οἴτίηρ, πὰ ννῆογο Νοδἢ Ὀ0ΠῈ δῃ δἰδασ 
δηὰ οἤεγεά ἃ βϑδου σε: 80 [Πδὲ ἰΐ νγᾶ5 ἃρρᾶ- 
ΤΟΠΕΥ ϑσυρροθοὰ {πὶ ΑὈτΔἢδπὶ ΠΊΘΓΕΪΥ τὸ- 
Ῥαϊγεά ἴῃς τιυϊΐπβ οἵ [6 δηςσίθηϊ αἱίασ, ΨΝν μδῖ- 
ΘΥΟΙ ἴῃς τΥΔ ΠΟ 15 ννοσῖῃ, [ἃ ΤΑΥ͂ ἘΠ Πιισίγαῖο 
ἴῃε ὨιἰδίογΥ. Απ δ᾽ῖδσγ οὔ δασῖῃ οὐ οὗ ἰοοϑε 
δἴοηθβ ννουϊά Ὀ6 νεγῪ 4υΙΟΚΙΥ ταϊϑθά, 

δομπά Παας δὲς “οη7] Ιἴ νγβ σοιηποη ἴο 
Βἱπά νἱοϊπιβ, Ἔβρθοῖδ}}Υ Ὠτιπηδη νἱςτπη5 (Ον!ά, 
. ἙΕἸορ. εχ, Ῥοηΐο.᾽ 11. 2; Ίγε. " Ἐπ. 11. 134). 
ΤΠΘ [ἐνν7 ἄρτθὸ πὲ ἴ5δλς γίοϊ δὰ συ δπιῖ5- 
ΒΙΝΕΙΥ ἴο ἢΪ5 ΔΕ Ποτ᾿5 νν}}} ἀηὰ σοπβοηϊοὰ ἴο ὃ6 
Ὀουηά πὰ 5βοτιἤςθά (Ϊ΄Ἠβορῃ, " Α. 1. 1. αὕ3; 
ΕἸΙΘΖοῦ, “ἷπ ΡΙγκα,᾽ ς, 31; 50 4ἰ50ὸ (πγγϑοϑί, 
“Ἠοπιῖ], ἴῃ Οεη,᾽ 46). Ηετγείπ ἢ6 ννᾶβ8 ἴῃ6 
ἔσιεγ ἰγρε οὗ Ηἰπι, ““ῆο, βοὴ Ηδ ννᾶ5 τὸ - 
νἹ δά, τευ] ποῖ ἀραὶπ: ψνῆθη Ηδ ΚΞυβετοά, 
Ἡξςε (δγεδϊεποά ποῖ; Ὀυῖ σοπηπιτοά Η] ΠΊ56] το 
ΗἩϊπι τδδὲ Ἰμάρειῃ γρῃϊθοιϑὶγ " (α Ρεῖ, ᾿ἰ. 22). 

10. «ἰγείοεδεά δογί δὲς ῥαπὴ Ὅς βἴοδαν 
ἀελιθογαῖς ρυγροβθο οὐ Αὐγαῆδπη, δηά γεῖ ἃ]] 
(Πε παῖυγαϊ βηγιηκίηρ οὗἨ ΠῚ5 ϑδριγὶϊ, ἀγὸ δάπιὶ-» 
ΓΑΌΪΥ οχργεβϑϑοα ἴῃ {πε ἀσίδι]ς οὗ [Πς6 ΠἰϑίοτΥ. 

11, εὗδε “πε οΥἹ δε ΣοκΟ]Ὶ ὕρ ἴο 1{}ῖ5 
νεῖβ Μὰ Ὦανο ΟΠΪΥ͂ ἴπΠ6 πᾶπὶα ΕἸοδιπι, Οοά, 
Νον ἴπαιϊ ἴπ6 Ὠινίπε ἱπιοσνθηϊίοη ἴο βᾶνδ 
Ιϑδας δηὰ ἴο δοςορί ἃ γδῆϑοπὶ ἴοσ ἢ5 [πὸ 18 
τεἰϊλίθά, νγὸ Βηὰ ἴπ6 πᾶπιθ, ΪΕΗΟΝΑΗ͂, ἴδ6 
δτιοδῖ σονθπδηΐ ΠΔΠΊ6 ἔα 6 ΠΠΠῪ πιδὰθ τι96 οὗ, 
τπουρὴ (ἢ6 πᾶπὶὸ ΕἸο πὶ Τσοιγβ ἀραΐη ἴῃ (Π6 
ποχί νεῦθθο. Τῇ Βοίηρ ἤοῖο οδ] θὰ “{Π6 
ΑἸροὶ οὗ ΪΕΒΟΝΑΗ," ψνῆο ϑρθακβ ἃ5 νἱἢ 
Πλινῖπθ, σΌΡρτοπιθ δι ΠΟΥ Υ, 15 ἀου 1655 τἢ6 
ΑἸρεὶ οὗ τῆς (ονεϑηδηῖ (ΜΔ]. 1], 1), (Π6 ὄνετ- 
Ιασηρ ϑοη οὗ ἴπ6 Ἐδίμοῦ, ννῆο δίοῃμθ “" παι ἢ 
ἀεεϊατεά Ηἰ πὶ" ([οὁη ἱ, 18). 

15. πμοαὺ 1 ἔποευ δαὶ ἐῥοι ἥέαγειῖ Οοα] 
« (οἀά {τὰ ΑὈγΑΠδπι," 54γ5 7 πβεοάοτεῖ, ““ηοΐ 
(μὲ Ηδ τπῖρῆϊ ἰοάσγη δὲ Ηδ Κηονν δἰγθϑάγ, 
δῖ (δαὶ Ηεἑ ταρῃῖ σμενν ἴο οἴμοτβ, ἢ ΠΟΥ 
δτεδλὶ ᾿υβίῖςε Ηε Ἰἰονεὰ ἴῃς ραϊ πάτο" (’ Οὐ, 

ΟΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΙΙ. [ν. 15.-.-.13- 

12 Απάδε 5414. 1,ἂν ποῖ (ἢἰπε μδηά 
ὑροη τῆς ἰδ, πεῖτῃεγ ἐο τῆου Δ4ηΥ τῆϊηρ 
ιηἴο ἢπη: ἴον ἢονν 1 Κπον τᾶς τποὰ 
ἔελτγεϑὶ (σοά, βεείηρ ἴπου Πᾶϑῖ πος νι ἢ- 
ΠεΙ4 τὴν 80η. 1:16 ΟἿΪΥ το ἴτοπι 
της. 

12 Απά Αγαῆαπὶ ᾿Ππεὰ ὑρ ἢί5 ἐγα68., 
ηά ἰοοκρά, δηὰ δεῃο]ά δεδίπά ῥὲηε ἃ 
ΓΆΠῚ σΔυρῆϊ ἴῃ 4 τῆϊο Καῖ ὉΥ ἢ18 ὨογΏ8: 
δηὰ Αδγδῆδηι νγεηῖ δηά τοοκΚ τε Γδπη. 

ἵπ Οεη,᾽ ΧΧΙ11). Οοιηραγε Οἴρε (' ἩἨοπῖ!. 
νΠΙ|. 8), ψγῦο τείεις ἴο ἴμβοϑθ ννογὰβ. οὗ τῆἊς 
ΑΡροβίϊε: "" οά εραγεὰ ποῖ Η!5 ονγῃ ϑου, Ὀαῖ 
ἔγθοϊυ ξᾶνε Ηΐση Ὁρ ἴογ ὃ5 41]}.᾿" 

ἐῤοω ῥαᾳ“ἰ ποῖ «οἱ δῥεϊά ἐὸν “0}] ἼΤΒοϑα γοσγας 
ἴῃ {πὸ ΧΧ,. (οὐκ ἐφείσω τοῦ νἱοῦ σου) ἃρ- 
ΡόᾶΓ ἴο Ὀδ τεΐογσγεὰ ἴο ἰῃ Ἀοπι. ν11}. 42 (τοῦ 
ἰδίον νἱοῦ οὐκ ἐφείσατο). ΜΏεπΟοΣ νγῈ ΤΩΔΥ͂ 
ἰδαγῃ {μι 81 δὰ! μεϊὰ τῆς Ξδοπῆςς οὗ 9426 
ἴο Ὀ6 ριορπεῖς οὗ ἙΠγίϑξ, 

138. δεῤοίά δεῤῥίπά δί'ρε αὶ γανι ας δέ ἐπ 
α ἐῤίοξει ὁγ δὶς βου] ὙΠΕΡ ἰδ ἃ νΑ ΟΣ 5 
τοδάϊης (βιιρρογίοα ὈῪ τδὴν Μ55,, ΌΥ͂ [πε 545 
τραγιίδῃ Ῥρηΐδίειςῃ, υΧΧ, Ψυῖς., ὅγτ., 584π|., 
δηὰ ρευθαρα Οπκεΐοβ), νΒΙοἢ π ἢ ὍΘ γοη- 
ἀογοά τῆι5: “ ΒοΒοΙ]ὰ 84 οἰηρὶθ γὰπὶ σδυρῆς,Ἶ 
δις, ἃ τῶπι, (παῖ 15, ϑοραγαϊθα ἔτοιῃ ἴῃς Ηοςκ. 
ὙΠΟΙΟ 15 ἃ ϑἰπιῖαγ ὀχργοϑοίοη ἴῃ Ὠ δη, Υἱ], 4: 
ες ΒΟΒο]ἀά, ποτ βιοοά Ὀεΐογε {Π6 γίνου ἃ γαπὶ, ἢ 
{π|. “ὁ Οη6 ΓΑπ᾿,") ΟΥ̓ ἃ “" 5Ϊηρὶο γὰπι." ὙΠῸ 5ερᾶ- 
τῖϊοη οὗ ἴπ6 γάπι ἴπι15 σδυρῆϊ ἰ5 στ βοδληῖ, 
Βο(ἢ σι οὐ ΠΥ, ἃ5 βμεννίης ἴπὸ Ῥτγονι ἀθητιαὶ 
ΔΖΘΠΟΥ οὗ Οοά, ἀπά 4͵ϑο 45 ροϊπεϊπρ ἴο {παῖ 
1 ΔὉ οὗ Οοά, ννῆο ννᾶβ “" δεραγαῖθ ἵἴτοπὶ 51η- 
ποτ᾽" (Ηδεῦ. νἱῖ, 26), θεατὴς δοπθ {πὸ Ὀυγάση 
οὗ οὖν ἱπίυϊεῖθα. δῖ Αὐριυϑῆηθ {ΠῚ Κ5 [ἢ6 
ΠΟΙῚ5Β σαυρῆξς ἴῃ τ86 (ΠςΕδὶ ἰγρῖςαὶ οὗ τῃ6 
Ιογὰ [655 σγονγηθὰ νι 1μονῃ5 Ὀεΐοτε Ηἰ5 
βαςτῆςε (' δ Ὁ. Π).᾽ χν!. 22). 

οὔέγεά ῥίνη ὦῷὸ Γ,. α δμγπὶ οὔεγίπσ ἱπ ἐδὸ 
σἰεαά 9 δὲς “οη] [ἴ Πᾶ5 Ὀδθη δγχιιθά παῖ τῆ 
Ἰᾶτὴῦ 5ιι οι ἱρὰ ἴον [5344ς, ποῖ [538ς πὶ πιϑοὶζ, 
νν5 ἴῃ6 ἴπι6 ἴγρε οὗ πε Γογὰ 6505, ΨἘοῸ 
ἀἰοά τὲ ψ͵ὸ πρηϊ ᾿ἱνο, Ὅῆϊ5, Πούνευρυ, 
νγου]ὰ 6 8 ΥΕΙῪ ἱπηρογέεςϊ ὀχρ]!ςδίίοη οὗ ἴῃ6 
Τιγϑίειγ. ὙΠ6 ἈΠΕ Υρ6 ἰ5 αἰννᾶγδ στοπῖοῦ [Πλπ 
(ῃ6 ἴγρϑ, δηὰ μόποθ ἴπ ἴπῸ ργορῃεῖς ϑυϑίθπι 
οὗ ἰδ ΟἹα Τεβίαδπηεηϊ, ἴγρθϑ5 ἀτὸ τη] ρ] οὰ 
τΠδὲ ΠΟῪ ΠΊΔΥ ΘΧΡΙΘ55 σο]]οστίνεῖγ τμδῖ Ὡς ἢ 
σ4η Ὀυϊ ρΑγ Δ} γ ὈῈ οχργοβϑοά Όγ οἠς οὗ ἤθη. 
ΤΠ6 ἔδῖθουβ γεσορηῖΖα ἴῃς ἀοιιδϊς ἴγρε ἴῃ [ἢ195 
ὙΠ οἷο Ὠἰδίογ. Ὅδὸ ἔδίπεῦ ἢ [Ὁ}} ἀ6}106- 
Ταῖς Ρυγροθο οἴἶεσίης υρ 5 ἀθαγὶγ Ὀεϊονθά, 
ἘΠ βεκ τα 50ῃ, [6 50η νυ] ΠΡ} οὐδάϊοηϊ 
υηΐο ἀρδίῃ, ἴπῸ ψνοορά ἴογ [6 Ξδογῆςθ οσαττιοὰ 
ΌΥ ἴδμ6 νἱςπὶ ᾧΡ [πε 81], ἴῃς βδογίῆος ἔμ]- 
Β]|Ιοὰ ἴῃ ρυγροβϑὸ (που ποῖ ἴῃ δεῖ, δηὰ ἤθη 
[η6 (ΔΊ ΠΟΙ τϑοοινίηρ Π15 80η ἰῇ ἃ ἤφσυγο ἕἔγοπι 
τῆς ἀεδὰά (ΗδΘὉ. χι. 19) ἀἴτεγ ἴὔγθς ἀδὺς οὗ 
ἀεαῖδ ἰπ [Ὠ6 ἔδιμβεγ᾿β ρυγροβϑὲ δῃὰ δεϊϊεξ; 41} 



τ α4-6] ΘΕΝΕΒΘΙ5. ΧΣΤΙ. ἠὲ 
ἀπ οἴδετεά Πἰπα αρ ἔογ 4 Ὀυγηῖ οἴξετ- Ις 4 Απῃά τε δηρεὶ οὗ τῆε ἴκοΚΡ 
ἰηρ ἰῃ τῆε δῖεδά οὗ ἢ!]5 80η. σΔ] 6 ἀπῖο ΑὈγαμαπὶ οὐδ οὗἩ ἤδάνθη 

τς [4 ἀπά Αργαῆδηχ ςδ]]οὰ τῆς πᾶπὶς τῆς βεςοηά [1Π16, ἐν υὸς; 
τὰ οἵ τβαῖ ρίᾶςε " [εμον δῃ-) γαῖ ; 25 [τ 15 
τ 5214 9 τἢἰ5 ἀαγ, [ἢ τῆε8. πιουηῖ οὗ τῆς 
"ὦ [(,0Ὰ0 ἰἴ 5η4}1} Ὀ6 86θῃ. 

16 Απά 544, “ΒΥ πιγβεὶξ πᾶνε 1 Ἐξ ζοως ,. 
ϑψούη. βαῖτῇ τῃ6 ΟΚῸ. ἔογ Ὀσοδιιβδ 9:1. 

᾽ Ὶ ἵκετ. 73, 
του παϑδῖ ἀοπα [18 τῃϊηρ, ἀπά ἢαβϑῖ Ηεδ ὁ εν 

ἀνπατ πεσε παππτσασαι 

1}}5 15 85 πιυςῦ 84η δεῖνι] ργορθεου οὗ [δε 
ΘΟ Πβοα ἀπά τεϑυγτοςτίοη οὗ ἴῃ ὅοη οἵ σοὰ 
ἃ3 Μ͵Ὰ5 ροσῦ πους ἃ ἵτπ|ὸ ϑἰαγίηρ οὗ 
ἰϑᾶς, ἴθ «1. ἢ νγᾶϑβ συ ϊδδεϊξυϊοα τῃ6 5ἰδγίηνς 
οἵ [6 πὶ ὙΒδὶ νος ἰϑδλςβ βδογῆοδ 
αηϊοά ἴ0 Ἰλκε ἴξ ρετίεςϊ ἃ5 ἃ ἰ{ῇρὲ ννᾶϑ 
ἀκ] ἀρλῖῃ ἀπὰ τῆ ποϊΐοη οὗ 5ιινσ τυ ςοη, 
ΤΊκϑ (πογείογε οσῈ ϑιρρ θὰ Ὀγ ἴῃς ἀφαίῃ οὗ 
ἴῃς ταπὶ, δὰ ἢΐ5 συ σι ΟΠ ἔῸΓ ἃ Πυπιδηῃ 
{π, Τρεοάοτεῖ βᾶγβ ('Ου. ἴῃ Οεη,᾽ υχΧη].) 
ἰπλῖ “Ἰφλλς ννᾶϑ τῆς τγῥρε οὗ τη6 Οοάπεαά, ἴῃς 
ταπὶ οὗ ἴπε πιδπμῃοοά, ΤὙΠ5 ρεγῆδρδα βου πᾶϑ 
ἰδηκί δι! ἃὶ ἔγχε : Ὀὰϊ ἴῃς σοχτοθροηάσηοα ἰ5 ἴῃ 
ἱπηἢ ὙῪ ὀχασῖ, ἴϑδλο ννᾶβ οὗ ἴ0ο ποῦ ]ὲ ἃ 
πδίυγε ἴο θ6 5δῖίπ Ὡροὴ {πε δἱΐδγ; σοά ννοιυ]ὰ 
ἰλνα δοῃοιτοὰ βσςἢ δῃ οβετίπρ. Ηδηπος τῆς 
Μαῖ Ηἰρξὴ ργεραγεβ ἃ νἱςζἰπὶ ἴο ὃς 85 ἴξ ψεσα 
Ἰοπιοά ἢ ἰφαδς ἂηὰ ἴμθη ἴο 5ιῆστ, (δὲ 
ἴδυ5 (Ὡς βλογίῆσε 5ῃουἹὰ ποῖ δῈ ἷπὶ 
50 ἴδε ενεσ υἰοσϑος ϑοὴ οὗ Οοά νγᾶϑ ΟΥ̓ πδῖιιγο 
ἅδους ἴῃἢς ροββ δ γ οὗὨ βυβετίπρ; ἤθῆσθ [86 
Είοπιδὶ ΡΑΙΠΕΥ Ῥτέραγος ἔογ Ηἰπὶ ἃ ρεγίοοϊ 
ἹΠΠΙΔΠΥ (64 ΒοάΥ ιαϑδὲ ὙΒοι ρτεραγοὰ 
τεῦ), (δὲ Ηδ παῖρῆϊ ας ἴῃ {παῖ πδίιγε ν Πἰ ἢ 
5 τη ΠΔ], [Π6 ἱπηπηοτῖαὶ, ᾿πηραβϑι Ὁ] 6 ΠΑΤΙΓΟ 
δεῖηρ γεῖ ἰπϑοραΓΑὈΥ υαπἰτοὰ ἢ ᾿ς ΤΏ, 
ἴτωις ἀπά ἴῃς γαπὶ ἰοφεῖμεῦ συπιθο γοά δηὰ 
ἰγριβοά ἰῃ δἰπιοσὲ 411 ραγε συ λγβθ ἴῃ βδογῆςα, 
ἴδε ἀραῖῃ δἀπὰ [86 τεϑυστοσίοη οὗ πε ϑοὴ οὗ 
Οοὲ, νῆο ἀἰϑὸ ννα5 ἴῃς ϑοῃ οὗ πιᾶῃ, 
Ὗς: πιΔΥ οὔβετνο ἴοο, παῖ ποῖ ΟΠΙῪ ννγᾶϑ 

ἶνας ἴῃυ5 πιλάδ ἴ[ῃ6 πλοϑῖ πιεπιοσδθὶα ἴγρὲ οὗ 
ἰὰς Ἀοάδεπιοῦ οὗ τπ6 νγογ]ὰ (1384ς, ννῆο οἵπεῦ- 
ΒΊΒΕ 566 Π|5 ἰδϑα ΠΟΓΟΘΔ0]6 [ΠΔη οἰ ΠΕΡ Α Ὀγᾶ- 
ἰχπ οσ [2.00}, θα ΐ 4150 τμπᾶὶ ΑὈγαδαμῃ μδὰ τὴς 
ΒΠΡΌΪΔΓ ΠΒΟΠΟῸΣ οΟὗἩὨ τεργεβξεηῖης ἴμ6 Πρ Πεβῖ, 
ἰοῆεος Οοὰ ἀηὰ Εδίμοσ, ννῆο "" βραοὰ ποῖ Ηΐ5 
ὅπῃ δοη, ὑὈυϊ ἔγϑεὶγ ξανα Ηἰπὶ Ὁρ ἴῸγ ὃ 4]}}" 
ἴω Υἱ , 12. 866 Αὐρ. Πε Οἰν. Ὠ.᾽ χν!. 
1: 

ἸῺά 7επον  Ν) γε  ἐ. 6. “πὸ Τ,ογά ν]}]} 
κε ΟΣ τῇ Ποτά Ὁ. 1}} ργονυ δ." ὝὙὍΠε 5ᾶπὶε 
βοὸς τῆς Αὐταμᾶπὶ δὰ υϑοὰ ἴῃ ν, 8, 
ὑπ ἢ ἃ σῆδησε ἴῃ ἴπ6 βΞδογεὰ πᾶπιεβ. [ἢ 
Τ  δεη [ςφλ2ς δὲ δεκοά, “" γἤογο ἰ5 1ῃ6 
ἰδ" Αὐγαδᾶτι δηθυνεγεά, δίοδίρι γε, 
“(οὰ νη]] 566, οὐ “ Ρτονίάε ἃ ἰδπιῦ ἔοσ ΗΪπι- 
κ᾿ Νον Βα ρεγοεῖνεβ [πδὲ ἢθ μδὰ υἱτετοά 
ἢ πῃροηϑοίους ΡΓΟΡΠΘΟΥ, δπὰ πὶ [ἢ Οοά 
Βιοδῖπὶ) ἰὴ τσῆοπὶ δὲ ἰγυκιεὰ δὰ βἤεννῃ 
ππιϑεῖ τπάθοὰ [ΞΗΟΝ ΑΗ, {μὲ Εἴοττδὶ τυ 

δὰ τς οὐνεπαῖοά ϑανίουν οὗἉ Ὠΐ5 Ξεγνδηῖβ, ἀπά 
Ὁ δε πᾶπιεβ ἴῃς ρίδοα ΕΗ ον ΑἩ-ὐγεθ, ὍΤΠῈ 
Οηποοϊίοη νγ ἢ ςἢ ἘΠοΓΟ 15 θεϊννθθη ἴΠ 656 νγογὰς 
ἐνὶ τἰῃς σογτὰ Μογίδῃ (866 Οἢ ν. 2) [ιᾶ5 βιιζ- 

ξεβιϑα (Π6 Ὀεϊοῦ, ταὶ τἢ6 πᾶπίὸ Μοτγίδῃ ἰῃ ν. 
4 15 τιδδὰ ργοϊθριςδ!γ, ἀπά {παῖ 1 τεΑΠῪ οὐ ς- 
εἰηαϊοά ἴῃ 115 βαγίπρ οὗ ΑὈγαῆδπι. 

Ζ.: ἐξ ἐς ταἱά 1ο ἐδὲς ἄαγ, πὸ ἐδε »πομρηΐ οΥ ἐδὲ 
Ζοκο ἐδ «ῥαΐ! δὲ :εεπ] ΟΥ̓, “"1ἴ 584}1 Ὀ6 ργο- 
υἱάθά," 

ΎΠοτο ἰ5 στοαῖ νυ οὗ γοηδογίηρβ ἴῃ (ἢ 6 
δποίθηϊ νογβϑίοηβ. ἱἰπάθοά, "ἢ ννὸ ἀϊθγοραγὰ (6 
γοναὶ ροϊηῖβ, ἃ νου θ6 ἐαυ δ} } 7 ροϑϑίθ]α ἴο 
ἰγδηϑιαῖθ ““ [πὶ ἴῃς τηοιπὶ οὗ {δε [,ογὰ [ἴ 5}8]} 
6 966ῃ οὐ γον ἀθά, ἡ οὐ [ἡ ἴῃ6 πισυηῖ ἴῃ6 
Τιογὰ νν}}}} 9866 οΥὐΓ ργονίἀδ,᾽) οὐ “"ἴπ [6 τηουπί 
ἴῃς 1 ογὰ νν}}} 6 βθθπ," ὙΠῸ ΕΧΧ,, τλκο5 τΠμῈ 
ἰασῖ, 16 Νυϊραῖο, ϑγγίας δια ϑδπιαγδη ἴᾶκοὸ 
(ὴ6 ϑεοοηά, (ὑηκοῖοσ ἀθραγίβ ἔγοπι ἢϊ5 Πδδι 
οἵ τἰΥδηϑδιηρ, πὰ ραγαρἤῆγαϑεβ, κα ὑπὸ ἰαῖθ 
ὙΤΑγριιπὶβ; “ Απάὰ ΑὈγΑΠΔπὶ ννογδῃιρροὰ δηὰ 
Ργάγϑά ποτὰ δηὰ αὶ Ὀεΐογε ἴθ [,οτὰ, Ηδσγα 
8Π.4}} σϑηθσδί!Οη5 νγουβῃρ; Ὁ ΠΕΓΘΌροη [ἴ 5}4}] 
ὈῈ 54:14 ἴῃ {Πδΐ ἀδύ, [ἢ 115 πηοιηΐδιη ΑὈΓΔ- 
Πιπὶ ννοσϑῃρρϑά Ὀδέοτε ἴῃ [μοτὰ.᾽" 51 ΤἘγοπις, 
τακῖηρ ἴδ 1 δῖϊη, οΧ ρΙἰπρὰ τ τπ5: “ΤῊ 5 Ὀ6- 
οᾶπιΘ ἃ ΡΓΌΟνΟΓΌ διῃοηρ ἰῃ6 Ἡδρφῦτεν, τπδὶ 1 
ΠΥ 5ῃουϊὰ Ὀ6 ἴῃ ἴτοιδ]ε ἀπά ϑῃουϊά ἀοδῖτα 
ἴῆ6 ΒεΙρ οὗ {ἴπὸ [μογὰ, {ΠΥ δῃου ὰ σαγ, 1166 
"πομπέ {δὲ 7ογὶ «υἱῤ! “ες, τπδὶ 8, ἃ5 Ηὀὸ μαὰ 
ΤΆΘΓΟΥ Οὐ ΑὈγΆΠαπι, 50 Ψ}}}} Ηδ ἤᾶνθ ΤΩ ΤΟΥ͂ 
οη υ5᾽ (Ου. Ηεδτγαῖς, ἴῃ Οεη. ΧΧΙ). 

Οη [δὲ νβοῖθ, ἴμε ροϊητίηρ οὗ τῆς Μδ9ο- 
Τϊε5, ἃ ἰγδα ΟΠ Πονοσ ἸἸΡΒΕΥ ἴο ὃς τε]οςϊοά, 
ὙνΠΙΓἢ 5 ἕο ]οννοά Ὀγ [6 Αὐἰπογϑοα Ν᾽ ογβίοῃ, 
566Π|5 ἴο βρῖνε ἴπ6 πηοϑῖ ργόθδῦϊθ ϑεηβὸ οὗ 16 
ρᾶβϑασε (80 Οὐ5, "ἼΤΠοὸ5.᾽ Ρ. 1146: Ἐοβοπηη,, 
Κποῦδ]). Βυιῖ, ἴῃ ΔΎ σᾶ5θ, ἸΠΕγα βοεῖῃβ ποῖ 
ΟΠΪΥ ἃ βόποσαὶ δϑϑιιγάησο οἵ σοά᾽β ργονθητιαὶ 
οᾶγε οὗ Ηἰ5 ρξϑορὶξε, νγῦο ἴῃ ἴσου !]α πᾶν τὸ- 
πε παῖ “ἴῃς ]ογὰ ψ}1}}} ργον!άς," Ὀυΐ 
4150 ἃ 5ρθοῖδὶ ργοόορἤδεογ, σϑῖ οὗ τδὸ τηδη!ϊ οϑίδ- 
τοη οὗ ἴπε 1 ογὰ τπ Ε115 ἴοπρ]Ὲ δὲ [Θγιιβα]θπι, 
ννἤετα Ηδ ννᾶϑ ἴο 6 566 ἴῃ ἴῇ6 ϑῃδο ΠΔἢ οΥΓ 
οἷουά οὗὨ φΙογυ Ὀεΐνγοοη τπ6 ΟΠογ δὶ πι, νυῆοτο 
Ης ρτονϊ θά δοςθββ ἴο Ηἰπιϑοὶ ἢ δηὰ Ξλου ἔσο 
ἴογ Ηἰ5 βϑογνὶσε; δπάϊγ, οὗ 1ῃ6 σοπιηρς οὔ πὸ 
μογὰ ἴο Ηἰβ5 ἴδπῖρὶε (ΜΔ]. 21, χα), ΠΟΥ ΌΥ 
τηλκὶπρ “ἴΠ6 ΞΙΟΓΥ οὗ ἴῃ ἰδεϊοσ ἤουιϑθ στθαῖοῦ 
(ΠδΔη οὗ {πὸ ἔοσπιεγ " (Ηδρ. ἰϊ. 9); ἀπά οὗ Ηἰ5 
ρτγονϊ ἀϊηρ ἴπετὸ ἃ 1 πιῸ ἕον ἃ Ξδογίῆςθ, νυ ῃς ἢ 
5ῃοι ἃ ϑᾶνα ποῖ ΟἿΪῪ ἔτοπὶ [οπηροτγαὶ Ρυζ ἔγοτα 
οἴογπαὶ ἀθδίῃ, ἰδκίηρ ἄν τὴ6 βίη οὗ ἴπ6 
ψνου]ά, 

16. ὁγ »ιγρε ῥαυε 1 “«υογ"Ἱ ὙΠὶ5. ἰ5 
(ἢ6 Ππ4] ργοπηῖθδο οὗ [6 [οτὰ ἴο Αργδῆδτη, 
ςοηδτηϊης 4}} ἴῃ6 ξουπιοσ ργοπιϑοθ Ὁ τῃ6 
5οἰθι Υ ΟὗἁὨ 4η οδίἢ, δηὰ “" Ὀδοδυβο Ηθδ ςοι!ᾷ 
ΒΘ ὈΥ ΠΟ φτοδῖοσ, Ηξ δυνᾶσε ὈῪ Ηϊπιϑο 
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ποῖ νη] ἃ ΤΥ 8οη, τῆϊπε οΠΪΥ 
5051: 

17 Τῆς ἴῃ Ὀ]εβδίησ 1 ν}}} 8658 
[Πδ6, Δη4 ἴῃ τυρὶ γίηρ 1 νν}}} πλὰ]- 
ΕΡΙΥ τῆγ 5664 25 [Πε δἴδγβ οὔτε ἤδάνεῃ, 
ληὰ 85 ἴῃ 38π4 υνῃὶςἢ ἐς ἁροη ἴΠ6 568 

Ηδεδ. “ἐῤ. ἰβῆογε ; δηά (ἢγ 8εεὰ 5}4}] ροβϑβ8688 (ἢ 
σαῖα οὗ ἢ]8 ΘηΘΠ168 ; 

ἔς δπαρ. τ. 18 “Απάᾶ ἰπ τὴν 8εεά 5841] 4]Ϊ τῃς 
ἢ 18.186. Πδίίοῃβ οὗ τῆς. βγη δὲ δ᾽εββεά., δ6- 
Ἐροῖας. 44 σ,υ86 τῃου ἢδϑὲ οδεγεα ΠΥ νοΐςα. 
Λα 3.5. Ι0 80 ΑὈγΑΠΑΠῚ γοταγηςα τπῖο 8 

ΤΠ γουηρ πΠΊ6η, Δηἀ ΤΠ ΕΥ̓ τοβα ἃρ Δηἀ ννεηῖ 
τορεῖῃεγ ἴο Βϑαγ-ϑῆθῦδ; δηὰ ΑΡγΔἢδπὶ 
ἄἀνγεὶς δὲ Βεογσϑῆεῦ, 

20  Απά ἰξ οσᾶπιὲ ἴο ρᾷ58 δῆεγ 
ἴΠ686 τἢΐηρβ, πὲ ᾿ξ ννὰβ το ἁ ΑὉτγα- 
ἤδη, βαγίπρ, Βεμο]ά, Μηςδῆ, 5ὴε ματὴ 
ΑἾδο θογῇ ΤοὨάγεη ἀπῖο ΤῊΥ Ὀγοῖθοῦ 
Νδβογ,; 

21 ΗυΖ ἢΐ5 βυβί-θογη, δαπά ΒυΖ ἢΐβ8 
Ὀγοῖδεῖ, δηὰά Καλοὶ τῆς ἔδιθεσ οὗ 
Αὔδῃι, 

22 Απά (ΟΠ εβεά, δῃά Ηλδζο, δηά 
ΡΠάδβη, δηά [᾿4]Δρἢ, διὰ Βειμμεὶ. 

223 Απά Βεῖδυεὶ θεραῖ “ΚεθοΚδῃ: εΓαπε, 
τῃεβς εἰρῃς ΜΊοδΝ ἀϊά δεαγ το Νμοτγ, κώκωα. 

ΑὈτγδῆδηλ δ δγοίδου. 
24 Απὰ ἢ ςοποιδίῃς, νἤοβα ἤδὴς 

τοας ἘἈδκυπιδῆ, 806 θᾶγε δἷϑο Τερδὴ, 

(ΠΗ. νἱ, 12). ὙΠ6 ναϑῖ ἱσηροσγίδποθς οὗ τῃ6 
τονοίδείοη δηὰ οἵ [ῃς Ῥγοπηῖϑε ἤετε σοσογάδα ἰ5 
ΡΙονοὰ ΟΥ̓ [015 τεηδγδ θα ἂςῖ οὗ ἴηῆ6 Μοκβῖ 
ΗἰἸρῆ. “ Οοά, Πρ πλοσθ ἀρυπἀΔηΠΥ ἴο 
δῇονν τἰπῖο ἴδε ΠεΙγβ οἵ ρτοπιῖϑο (Π6 ἱγαγηιίδ- 
ΠῚ οὗ Ηἰς σοιπεεὶ, ἱπιογροϑοά ΗΪπλβοΙ Ὁγ 
δῃ ΟΔΙἢ " (οΥ ""πηδάς ΗΪ της ΙΕ τῆς Μοαϊαῖογ ἴο 
Ὅδ δινοσῃ ὈΥ.᾿" ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ); “ τμαῖ ὈῪ 
ἔννο ἱπιπλ δ ]6 ΤΠ Πρ 5 (ὦ Ἔ, Ηἰς Ῥνογά δπὰ Ηἰς 
οδῖῃ, Ὁ γγϑοβί., Ὑμεοά,, ὙΤΠΘΟΡὮΥ].), “ἴῃ 
ὙΠΙΟΗ [τ ννᾶ5 ἱπηροβϑῖθϊς ἔοσ Οοά ἴο Ἰΐ6, γγὲ 
τηϊχηϊς ἤᾶνο ἃ βίσοηρ Ἴοπϑοϊδιοη, ψνῆο πάνθ 
Πεὰ ἴον τεΐυρε ἴο ἰδ μοὶ ἀροη ἴΠ6 ἢορδ ϑεῖ 
Ὀεΐοσγε 5" (Η6Ὁ. νἱ. 17, 18). ΑὈγΑδαπὶ δὰ 
ΌΥ Ὠἰνίπο ρσυᾶςθ δοῃίονοα ἃ νἱσΐοτυ οὗ ἢ 
ἀημελτγὰ οὗ Ὀείογο ἴῃ [μ6 ννογ] ἀβ Ὠϊϑίουυ ; δπά 
50 ἴο ΠΙΠῚ ΡΟΓΘΟΠΔΙΪΥ ἃ τηοϑςῖ ὈΪεβϑθα δηά πιοβῖ 
50] ΘΠ ῬγΓΟΓΊΪπ6 15 σίνθη οὗὨ ργβροσ ΤΥ, ΒΟΠΟῸΓ 
ἀηα ΘηἸαγροιηθηΐ ἴο ἢἰπὶ ἀπὰ ἴο ἢ ἷ5 ϑοϑὰ δέζου 
δ1πι. Βιιΐξ {15 στοαῖ υἱοΐοσΥ οὔ ΑὈγαδαπ δ 
νγ5 ἴΠ6 {γ{γρὲ οἵ ἃ 511} γγοδίεσ υἱσΐογυ ἴο Ὀ6 
ὑοη Πετοδῆεσ ὈΥ̓ Οοά «πὰ Οσοά᾽β οηἱγ Ὀεροῖ- 
ἴδῃ ϑοῃ; δηά 50 [ἴΠ6 ριότηῖδα ἴο Ασαἢδπι ἰῃ- 
οἰυιάο5 ἃ ργοπηΐβο 511}} στθδαῖοσ ἴο 4}} πιδηκίπά, 
ἔογ ἴῃ τῃς 5εδὰ οὗ ΑὈγδῃδπὶ 411 ῃ6 πδίϊοης οὗ 
τῆς εαγτῇ ὑνεγα ἴο Ὀδὲ Ὀ]εβϑθά ἔἕοσ ενεσ. Ν. Β. 
ΟπκΚοΙοβ γεηάουθ πόσα, “1 ἤδνο βινοση ὉῪ ΜΥ 
νογά," εριγα; δὰ ἴπ6ὸ Ασαῦϊς, “1 ἢδνθ 
δ οσ Ὁ ΜΥ οὐ Ναῃς." 

40. ἱἐἱῤ «υὐαό οἷά “Αῤδγαρα»ιὴ ΤῊ 15 ἴῃ- 
Ὀοάπυςρά ἴον ἴπΠῸ σᾶῖκο οὗ ἰγδσίης ἴδ ΒΟΠΘΔΙΟΜΥ͂ 
οὗ ΑὈγαμδηλ 5 Ὀτγοΐποῦ Νάῆοσ ἀοόνῃ ἴο Κθ- 
ὈοΚδὴ ἴδ νυἹἵδ οὗἉ [ϑλᾶς, ν. 23. 

1, Ημ5] 866 οἡ ἢ, Χ, 23. υῆσῖθ ΜῈ 
δᾶνθ βθθη ἴ2 δῃηά Ατδπιὶ ἰορεῖμοσ θοΐίοσο, [ἰ 
5. ΟἿΪΥ πδῖίυγαϊ ὑμαῖ παπλεβ 5ῃοιϊὰ πᾶνε Ὀεθη 
τοροδϊεὰ ἴῃ τῆς 54π|6 Γᾶςα, {πε τσ οὔϑβθπι, 102 
δΔηὰ Αγᾶπὶ 4150 οὐςιῦ ἀπιοης [6 ροβίεγγ οὗ 
Εϑδιι (Οεπ. Χχχν!, 28), ννῆεπος [ἀιιπηθα ἰ8 
οΔ δὰ ““1ὴ6 Ἰαπά οὗ 12 (1[,4π|. ν. 21). ὙΠΪ5 
ΤΟΟΙΓΈΠΟΘ ΟΥὮὨ πᾶγηθθ ἰπ ᾿ιχίδροϑιοη ογεδίοϑ 
ΒΟΙῚΘ ΟὐὈΘΟΌΣΙΕΥ 85 ἴο ἴῃ 5ἰἴοβ ἴο 6 δεϑρτιεά 
ἴο τμεὶγ ἀοϑθοοπάληϊθ ἰῃ ἴῃς αἀϊνίϑίοη οὗ [6 

ἡδιϊοηθ, δὲ εγοτὴθ (' Ου. ἱπ Οσεη,Ὦ τἈΐηκΚ8 
[Παξ οὉ νγᾶβ ἃ ἀεβοοπάδηϊ οὔ Ηϊι2 οὐ ὕΖ {ΠῸ6 
50ῃ οὗ Νδβοσ, [1 ἰ5 βαἰά τῃαὶ [οὉ ννᾶβ οὗ {Π6 
ἰδηὰ οἵ 5 (]οὉ ἱ, 1), ἃπὰ Π΄᾽5 ἔπεπά ΕΠδὰ 
νν45 “ἃ Βυζίῖε οὗ {πὸ κίπάτεά οὗ Ἀδπι᾽ (χχχὶϊ, 
2). [ Ἀδπὶ 6 {πὸ βᾶπὴηθ 45 Ασδπὶ, ννὲ πᾶνς 
ἴποη {Π6 ἴγθΘ παηλθϑ ἴῃ {}}1}5 νογ56--- 1 Ζ, ΒΖ 
δηα ΑΥδπὶ ΤΟσσυγγίηρ ἴῃ {πῸ ἰσκῖοτν οὗ [οὉ. 
ἴῃ ΪΘγεῖη, χχν. 22 Βι}2 ἰ5 ρ]δοθά ἢ Ὠράδη 
ἃπὰ Τεπηδ, ΔΡΡΑΓγΕΠΕΥ ἴῃ Αγδθὶα Ῥεῖσγαδ, 

ΔΩ, Οβενε4] ΪΘτοπηθ συρροβοβ ἴῃ6 (85- 
ἀϊπιὶ (ου Ομιαϊἀββᾶη8) ἴο πᾶνε ἀογίνοα {Ποῦ 
ΠΑΠῚΘ ἔγοπῃ ἢϊπι, ἴο ψν]ς ἢ σοηοοῖΐασα (Β6 οο- 
οὐστθηςα οὗ ἴπ6 Ομαϑάϊπι αἰϑὸ ἴῃ (π6 Βοοκ οὗ 
7οῦ, εἶνεβ βοῖμε ςοϊοιιγ (8θε οὔ νυ. 21). Τῇ, 
ἱπάοοά, “ὖτ οὗ 86 Ομδιθε5᾽" ννὰβ 80 οδ]᾽οὰ 
ννἤση Αὐγδῆδπὶ ἄννοὶς ἴπογο (Οξεη, χὶ, 31)» 
{Π15 νου ὰ Ὀ6 δὴ δηδοϊιγοηΐβηι, ὑυ1 ΨΟΤῪ ῥΓο- 
4ΌΪΥ ἰἴξ ΠΥ δᾶνα Ὀθθὴ Κποννῃ 495 τ οἵ [86 
ΟΠ] άθος ἤση Μίοϑοβ ννγοῖθ, δηὰ 890 ἀδϑ8«. 
πδῖοά ὈΥ ἢϊπι, τπουρῃ της Ομαδϊάθεβ οσγ Οἢδ8- 
ἀἰϊπὶ πιαῦ ποῖ ἰἰᾶνεὲ Ὀθθη ἴῃ οχιϑίθησθ ἴῃ [86 
ἀδγ5 οὗ ΑἸ γαῃδπι, 

οϑ8, Βείδωεί δεσαὶ Ἀεδελα ὌΠ τοΐδ- 
Εἰοπβηΐρ ἰδεγείοσο οὗ Ἀδδθκδὴ ἴο ἴϑϑδς νγᾶ5 
(αἴ ἈΘΡΟΚΑς ννᾶ5 ἀδυρῃῖοῦ οὐ ἰϑδδςβ ἤγϑϊ 
οουβῖη, ὙΠΘΥ ὑγέγα, ἃ5 Ψὲ βῃῆου !α 540, ἤγξβὶ 
σουιϑῖη5 οποα σοηονοά, ΝΆΠΟΥ ννὰ5 πε δἰ δῦ 
Ὀγοΐμοσ οἵ Αὔγαμαπι, πὰ ἢϊ6 γταηαἀἰδορηῖεΓ 
ΤᾺΔΥ Ππανὸ Ὀδοη οὗὨ ἃ 5:}1820]6 αὔζὸ ἴο Ὀδ6 [6 
ΜΝ οὗ ΑὈγαμδπιβ ϑοῃ. 

ἐδεῖτο εἰς δι] ὙΠῈ ϑὸη5 οἵ Νάμοσγ, {ἰκὸ {86 
5005 ΟὗὨ ἰ5ῆπλδεὶ δηὰ οἵ [δοοῦ, ψγεγὲ ἔννεῖνε τῇ 
πυροῦ, Βιῖ (Ὠουζῇ ἰἃ Πδρρϑηϑ [Παΐ ΔΠΊΟ ΠΡ’ 
τῆς ἀοβοοπάδηϊς οὗ ὙἸ ΓΔ ἔἶγοα ρογβοηβ δά 
ἔννεῖνα 5οηβ, ἔπεσα ἰ5 ϑυς δ ἃ ἀϊνοσϑιςν ἴῃ τΠῸ 
ΟἾΠΟΙ αἰγουτηβίδησος οὗ ἴπ6 ΠΥ, 500 ἢ ἃ 
ἀϊβδγεποο νυ ἢ τερασὰ ἴο {πεῖγ τπλοῖποσβ, δπὰ 
[ΠΟΤ ἅΥ6 50 ΠΊΔΩΥ ΟἾΠΟΙ ραῖγίδγςἢ8, Α γα ΠΔΠῚ, 
15Ξ48ς, ὅζε., [6 ηυμηροεσηρ οἵ σθοθε ομη]άγεη 
ψγογα αυϊῖα ὉΠ] τπεβ6, τπαΐ ἴπῸ ποΐοηῃ οὗ ἃ 
ταγϑιὶς Ὠυτροῦ 5 αἱ ΥΎ υπίεηδῦϊε (διε Κεὶ} 
ἴῃ ἰος.). 



..1.----7.] 

εἰ ΤΣ πὰ Ἄλπι, ἀπά ΤᾺΔΉοΉ, ἀπά Μδα- 
εἰλι. 

«ἩἨΑΛΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΙΠΠ. 
ι1 σις απά ἀραίλ οΥ ϑαγαδ. 3 726 βμγ- 
ἕασς «“».Χῳ Μαελῥείαλ, τὸ τολεγε ϑαγαΐ τᾶς 
ὑμπέξεζ-. 

ΝΙ. δϑαγδὴ νγαἅδβδ δὴ δυπάγεά δηά 
ξένε δηά ἔθη γϑδῖβ ΟΪά: 

οε τοδ 7. ἴῃς γεατῖϑ οὗ τῆς Ἢ οἵ ϑαγδῇ. 
1 Δισια ϑαγδῇ αἰεά τη Κα Ἱγ]λ ἢ -ἀγθὰ ; 

ὧπξ βωσὴς ;ς Ηροῦτοη ἰῃ ἴδε ἰαλπά 
οἱ Ομμαδη: δηά Αδγδαῃαπὶ σάπια ἴο 
πλοῦ ἔογ ϑδαδαδῆ, δπά ῖἴὸ γεερ ἔογ 
ὉΕτ. 

ι Ἵ Απά Αδτγδῆδπὶ βἴοοά ὑρ ἔγοτῃ 
ρτουκαπασπι. 

(μαρ, ΧΧΙΠ,. 1. “Μπά ϑαγαῦ «υα: απ ῥιγι- 
ἀγεὰ ἀπά ἐσύ πᾶ ἐπυόπὴν γεαγς οἰά  ϑαγδῇ 
15 ἴῇς ΟἹΪΥ νγοπιᾶη ννῆοϑθα ρὲ ἴ5 ἰπεηϊίοῃ- 
οὐ ἴῃ τῃὲ δεήρίιτοβ (Πἰρμιίοοῖ, “Ηδγ. οὗ 
ΟΙά Τεβίδπιεπι," Οδη, χχὶν.), Ὀεσδυϑε 45 ἴῃς 
πιοῖδεγ οὗ Ὡς ργογηϊβοά βϑεθᾶ, 588ε θεσᾶπιε [Π6 
πιοῖδεγ οἔ 4}} δε ενεῖβ, (1 Ῥεῖ, 1], 6) (θὲ εὶ., 
ΚΕ.) δε ἀϊοὰ 32) γοᾶῖβ δίϊοσ ἴῃς διγῖῃ οὗ 
Ιϑαδο, ἃ5 56 νγᾶϑ οο Ὥθη ἢδ νγἃ5 Ὀογη, 

2. Κἰγ α ῥιαγδα; ἐδε σανιδ ς Ἡγόγοη ἱπ {δὲ 
ἑαπάο (αηααη] 866 οἡ οἰ. χἱ!, 18, ΤῊΘ Ξυρρο- 
δ 1ΊΙΟη {Π1 [Π6 ἢδπιο Ηθθγοη ννᾶ8 ποῖ ρίνεη {1} 
18ε {ἰπ|6ὸ οὗ [οβῃυδ, δπὰ τπδὲ ἴῃ ιι5ὲ οὗ ἰΐ ἴῃ 
Οὐεποοὶϑ ἱπαϊοδίες ἃ ἰδῖοσ ῃδηά, 15 οοηϊγδάϊοϊοα 
ΟΥ̓ ἴδα παΐυγαὶ ἔογος οὗ {μεθ ψψουὰθ, ὙΠΟΥ͂ 
ἌΡΡΕΑΓ ρ]αηἶγ ἴο ἢᾶνθ Ὀδεη νντιτῖθη ΟΥ̓ ϑοπὶα 
ὉΠ6 ποῖ ἴπδη ᾿ἰνὶης ἴῃ ἴδε ἰδηὰ οἵ (δπδδῃ,. 
Ἡφῦτομ νγᾶβ Δρρᾶγοπο ἴπ6 οτρίπαὶ ΠΆΤΉΘ, 
ὙΠ ςἢ 5 σμδηροά το Κιτ]) ἢ -ἀγῦα, ἀπ τὸ- 
βἰογεά δραίῃ ὈῪ (δ]οῦ, [οβὴ, χὶν. 'ς. 

“Ἄῤναδανι αν ο »ποιγη γ δαγ 48] ΑὈεη- 
ἐΖτὰ δηὰ οἴβουξ ἱπέοσ τΌσὰ {π|5 τΠ4ὶ ΑὈΓΑΠΔΠ, 
νὰ5 ηοῖ ΠῚ ϑασδῆ ἤθη 56ῃ6 ἀϊοά, [ἴ ΤΥ 
ΤΏΘ2Π Π0Ὸ ποῖα ἤδη {παῖ ΑὈταθδτῃ γοηΐ ἰηῖο 
ϑΑΓΔΠ 5 ἴδηΐ ἴο ΣΠΟΌΓΗ ἔῸΓ ΒΕΓ, 

4. ]1 αν ὦ “ΓΩΉΘΟΓ πᾶ Ω “07.776 7} 
(ᾧ. Ἡεδ. χὶ. 13). ἔτάδαι ᾿δά ΟΠΪΥ ρΡᾶ59- 
ἰυγοὰ Πὲς ἤοςΚϑβ, τηονίηρ ἴποῸπὶ οἷδε ἴο ὈἷδςΘ, 
ἃ5 ἃ ποῃηδά ςἢϊοῖῦ: Ὀυϊ {Π6 νατγίοιις (Δηαδη {15} 
{Π0ε5 Δ Ξεἰτ]οὰ ἴῃ [Π6 ᾿ἰαπά, Ὀι] άἀϊηνΣ οἸ[165 
ἃ εὐἰπἰναϊης ἤει ά5: δπὰ 50 58 1Ἰφῃϊοοί 
οὔβετνεϑβ (" Ηδγπι. :" οη ὅση. χχῇ!.), "8 θυτΊΔ] 
Ρίδος 5 [6 ἢγϑι ἰαπὰ τῆλ ΑὈτϑθδπι 85 ἰπ 
Οληλδη, ΤΏΟΣ Βοῖγ οὗ ἴ[Π6 ργόπῖϑε5 νγὰ5 δι 
ἃ ΒΓΔΉΡΟΓ δηὰ ἃ οἱ ρτίηι, μουν τὸ γοδῖ Ραΐ ἴῃ 
ἴδε ἔτανο, δυῖϊ ἢ ἃ ρ]οσγίουβ ἔαΐζυγε Ὀεΐοτα 
δπὶ ἴον ἢϊ8 τᾶςθ ἀπά ἴοσ ᾿ἰπηϑοὶξ: δϑϑυγοὰ [ἢ δὲ 
δὲ5 ϑοοὰ 5ῃου]ὰ ροβϑϑββθ ἴῃς ἰδηὰ, δηά ᾿ἰπηϑεὶῇ 
“ἀροτήην ἃ Βεϊζοῦ σουπίσγυ, τΠδὶ 15 ἃ Ὠοᾶυ η]γ." 
ὔμε νι α ῥοι στ είοη οΥ᾽ α διγγίησρίαεο «υἱδδ 

γ»ὴὴ ΤΠ ἰ5 [6 ἢχϑι τηδηϊίοη οὗ Ὀυσίαὶ], Ιἰ 
γ ποϊο Ὁγ τῆς πεαΐδει ἢ οΟΥἍΠ 85 ἃ οἢᾶ- 
εγβς οἵ ἴῃς [εὐνϑ, ἰμδῖ [Π6γ ῥγεξεστοὰ ἴὸ 

γο,, 1. 

ἙΘΟΕΝΈΕΘΙ5. ΧΧΙΙ. ΧΧΊΙΙ. 

δείογε ἢϊ8 ἀεδά, δπά βραΐζε υπίο ἢς 
80η5 οἔὗ Ηειἢ, βαγίῃσ, 

4 1 πὶ ἃ ϑἴΓΔΏΡΕΓ ἀπά ἃ 80] υγηεῦ 
νν ἢ γουὺ: ρῖνε πΊ6 ἃ ροβδβθβϑϑίοη οὗ ἃ 
δυγγίπρρίαςς σῇ 70. τῆλε 1 πᾶν 
ΒΟΓΥ πὶν ἀεδά ουῇ οἱ ΓΥ 5]6}ϊ. 

ς Απά τῆς ΤΠ] άγεη οὗ Ηετῇ λη- 
ϑυνεγεά Αργαῆδῃι, βαυγίηρ πηῖο ἢ ΠῚ, 

6 Ἠξελγ υ, πιγ ἰογτά: ποὺ δῖ ἃ 
παρ τ ρχίηςε ἀπιοηρ 8 : ἰη τε ΠΠοίςε "εν 
οὗ οὐ 5ερυ οῆγαβ δυγυ ΤΥ ἀεδά, ποης ἐκ, 555 

οὗ 5 584}1 νι ο] 4 ἔτοπι τῆες ἢ 8 
βαριυΐςῆγα, Ὀὰς τἢδῖ ἴοι πηαγοδῖ ὈΌΓΥ 
(ἢγ ἀεαά. . 

7 Αμά Αβργδῆδηι κἴοοά τρ. δπά 

ὈΟΣΥ Ποῖ ἀρδά γαῖποῦ (ἤδη ἴο δυχγη [Πδτλ; 
ἐΟΡΡΟΓΩ τοράίεγε φμω Ἴγέριαγ (Τὰς. " ΗἱΪ5ϊ.᾽ 
ν. ς). [{|5 οὈϑογυδῦϊο (παῖ {Π15 18 [5 τηθ"- 
τἰοηρα ἢγσὶ, νἤεφη {π6 ἤγσι ἀθαῖῃ, [Δ Κ65 οἱδσθ 
ἴῃ 106 ΤἌΠΛΠΥ οὗ ἢἷπι, ψγῆο ῃδά τεςεϊνεά 1ῃ6 
ῬγΟΓ Ϊσο5, ὍΠο οᾶγε οὗ ἴῃς Ὀοαϊο5 οὗ πε ἀς- 
Ρατγιθά 15 ἃ ουδῖοῃλ ἈρΡρΑσΥΘ ΠΥ σοπηρδοϊθα νυν] ἢ 
τὴ6 ΒΘΙΙΟΕ ἴθ ἘΒΟΙΓ 5ΔηΟΓΠΥ͂ 45 ν6556}5 οὗ [6 
Οτδος οὗ σοά, δπὰ ψ ἢ (ἢ6 μορὲ {μαΐ [ΠΟΥ 
ΠΛΑΥ Ὀδ ταἰϑοὰ δρδϊῃ ἵἱπ ἴῃ6 ἀδΥὺ οἱἁἨ ἴἢλ6 Γϑβίϊτιι- 
Ἰοη οὗ 411 ἰῃϊπρθ. Τῆς εἰαρογαῖα ἘπλὈδΙπιῖης 
οὔ {6 Εργρίίδηβ δὰ ρεγῇδρϑ ἃ νϑσὺ αἰογοηῖ 
5 σπΊ βοδηςθ, ἰοοκίηρ ταῖμεσ ἴο τγεΐλιη {πὸ ὕε- 
ἰονθὰ Ὀοάγ ἴῃ [18 ΤΟΙΤΠΟΥ 5Π4Ρ6, δηὰ ρεῦμδρϑβ 
ἴο ργέϑεγνε ἴΠ6 ᾿ἰνίηρ ῥυϊηςῖρὶθ ἰῇ ρουτηδηοῖ 
εχ σίθηςθ ἢ 1ἴ, ταῖμοσ τἢδη Βορίηρ {πᾶ {πὸ 
Ὀοάγ, δείηρ “ϑονγῃ ἃ παΐαγαὶ 5Βῃου ]ὰ Ὀε γαϊβδοὰ 
ἃ 5ριγυδὶ Ὀοάγ." 

5. “αγίπφ μπίο δίῃ) ὌΠῈ 54πὶι, Ρεηῖ. δηά 
ΓΧΧ. τεδλὰ (Όγ ἴῃ νγιδίίοη οὗ ἃ 5ἰπρβ Ἰεϊῖευ), 
ἐἰραγίηρ, Νοῖ 50.᾿" 

Θ. ἐδοι αγὶ ἃ »εἰσ δίγ ῥγίποε αγρποηρ 45] Ἰ1π| 6.8 
Ῥτΐποο οὗ σοά," δ66 οἡ ςἢ, χ, 9, 16 παηλδ 
οὗ Οοά Ὀεΐηξ ἀρρδσγθηῖΐνγ δα δὰ ἴο γσὶνθϑ ἃ 5:1- 
Ρετ]αἴνθ ἔοσοθ: ΟΡ. Σ 84π|, ΧΧΥΪ. 12, ἸΝΠΟΙΘ 
ΒΕ, Ὁ. Κιίπιοιι! νυῦϊεβ, ἢ ἤθη ἴῃς ϑοῦρἴυγα 
νου]ὰ ΓΛΔΡΤΪΕΥ ΔΎ ΠΣ, ἰξ Ἰοϊῃ8 ἰξ ἴο [6 
Ὡδῖὴς οὗ Οοά;, 

ἐπι ἐδε ἐϑοῖοε ὁ οἱ σερμίο γος δωγγ 18 γ ἀόαα] 
Τῆς ΗἩϊΕ 5 'π ἴῃ6 σΟΠΊΡΙΠἸΘΏΪΔΤΥ ΤὨΔΏΠΕΓ 
ςοτητήοη ἴῃ ΟΥδπΐΑ] Ὀάγζϑιη5 (566 ΤΠοιηβοη, 
“1 ,δηὰ δηὰ Βοοῖξ, Ρ. ς78) οὔεσ ΑὈγαῃαπὶ ἴο 
ὈΌΓΥ δῖ5 ἀοδά ἴῃ {ῃεῖὶγ 8ερ ]ςἢγοβ: δὰϊ ΤΠΟΓδ 
νν85 ἃ βοραγδίίοη δεΐῖννθοη ἔποπὶ οὔ ἔδ ἢ δηά 
{πῆπ, Ὡς ἢ ἔογθαθ ΑὈγαμαπὶ ἴο ἀδροϑῖς ἴῃ 6 
Ὀοαγ οὗ ϑασγδὴ ἴῃ {ΠῸ6 βδᾶπθ σσᾶνθ ὙΠ ἢ (ἢ6 
ρεορὶο οἵ {πε Ἰαπά, Ὅνε κηον ποιπίηρ οὗ ἴῃ6 
[χπογαὶ το οὗ ἴῃς Οδηδδηϊζοβ δ {815 ΘΑ Υ͂ 
Ροῦοά, ποῦ Ὑνπεῖμεν [ΠΟῪ Ὀυγοὰ [Π6 Ὀοά 68 
οὗ {π6 ἀεραγίε ΟΥ̓ ΟΠΪΥ πεῖν 45ῆθϑ, [{ ἰβ, 
Ὠονγονοσ, γΈΥῪ ὈγΟΌΔΟΌΙΟ, [παὲ ἴδετε τγετε ἰά0-» 
Ἰαλῖγουϑ τὶῖοβ σοπηεοϊοα τὴ {ΠοῖΓ βορυϊίογο, 
ὙΠ ΙΓ ἢ ἴ νου] αν Ὀδθη ὉΠ] ΔΤ] ἔοσ ΑΌτῶ» 
δι ἴο σομηῖθηδηςε, 

κ 

145, 



ΤῊΣ, 
4472. 

δονγεά ᾿ἰπιβε] το τῆς ρεορὶς οὗ τὴς 
Ἰληά, ευεπ ἴο τὴς Ἑςἢ!]άτεη οὗ Ηδιῇ. 

8 Απά ἢς οσοπιηπηθ νν ἢ τῆ σπι, 
βᾶγίπρ, [Γ ἴτ θὲ γουγ πιϊπὰ τῆδλι 1 
δῃου]α θυτν τὴν ἀθλα ουζξ οὗ πιν 5ίρῃῖ; 
ἤδαγ πιε, δηά ᾿πίγεαϊ ἔου π|Ὲ ἴο ἘΠ τον 
τῆς 5οὴ οὔ Ζοβαδτγ, 

ΓΒαΐ ἢς τΔῪ ρῖνα πιὲ [ἢ οᾶνε 
οὗ Μαςμρείδῃ, ψἈῖο ἢ πὲ δίῃ, ννῆϊςῇ 
ἧς ἴῃ ἴῃῆ6 επά οὗ ἢ5 ἢεοίά, ἴογ [28 
τυ ςἢ ἸΡΟΤΕΥ͂ 48 ἰἴ 15 οστῇ ἢδ 5}]] 
δῖνε ᾿τ πε ἴογ ἃ ροβϑαεβϑϑίοῃ οὗ ἃ διιγγ- 
Ἰησρίδοα ἀπιοηρβῖ γοι. 

10 Απά Ερδβγομ ἀννγαὶε δἀηοηρ ἴῃς 
σὨΠ]άγεη οὗ Ηεῖῆ: δηάὰ Ερῆγοη τῆς 
Ηϊτῦτε δηϑννεγεά ΑΡγδῆδηιν ἴῃ τῆς 'λυ- 
ἄϊεηςε οὗἩ τῆς σμι]άγεη οὗ Ηξτῇῃ, δυόη 
οὗ 81} τῆλε ννεπὶ ἰῇ δὲ ἴῆε ραῖε οἵ ἢΪ8 
οἰτγ. 5Αγγ]Πρ. 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΊΙΠΠΙ. [ν. 8---ἰς, 

11 ΝΙΑΥ, ΓΩΥ̓ ἰογά, ἤδαγ πη: τῆς 
Βεϊά ρίνε 1 τῆεε, δπά τῆς σᾶνα τἢδῖ 
ἐς τῃετγείη, 1 ρῖνε ἴὰ 166; ἴῃ τῇδ ργε- 
856 η66 οὗ ἴῃς 50η8 οὗ ΠΥ Ρεορὶς ρὶνε ] 
ἴτ (δε: θυτΥ τῆν ἀδλά. 

12 Απά Αδγδῆλπι θοννεά ἀοννῃ ἢ] π}- 
561 Ὀείογε τῆς ρεορὶβ οὗ τῆς Ἰδπά. 

112 Απά ἢδ βρακε ὑπο Ἐρῆτγοῃ ἴῃ 
της διάϊεηος οἵ τῆς ρεορὶε οὗ τῆς Ἰαπά, 
βαγίηρ, Βυξ ΠΕ ἴδοι τοἱδ σίρε 1. 1 ΡΓΩΥ͂ 
ἴπες, μεᾶγ λα: 1 1] σὶνς τΠ ες ΠΟΡΕῚ 
ἴογ τῆς βεϊ]ά ; ταῖκε 2} οὗ πιθ, δηά 
ΨΨ1}} ὈυΓΥ τὶν ἀεδά τἢδγϑ. 

14 Απὰ Ερἤγοῃ δηβυγεγεά Αδτγὰ- 
ἢλπι, βϑαγίπρ' ηῖο ἢ] Π|;, 

15. Μγ Ἡἰπῇ Βεάγκεη ὑπο πε: τἢς 
Ϊληά ἐς τυογ ἴουγ Ὠυηάγεοά 5} εἶκε β 
οὗ 5|νεγ᾿ ννῆδλῖ ἐς τῆδλς Ὀεζνιχὶ πιὸ 
Δηα τῃδεὴ θυγΥ τπογείογε τὴν ἀδδά. 

7. ὀδοευεά ῥὶ»εε ἢ ὌΠε Ψυϊργαίθ [5 
“ὁ δάογαν! σογαπὶ ρορυΐο," [{ ννᾶϑ 5 ΠΡΙΥῪ [Π6 
ἄδορ γτονθγοπηοθ σοιηπίοη ἴῃ ἴπῸ Εαθὶ (ορ. Σ 
ϑΑπΊ. χχν, 24: ΧΧΥΪΙ Ι4: 1 Κίπρϑ χυ!!, 7: 
2 Κίηρϑ ἴ. τς; Ἐβίῃ, Ὑὴ}..3). [Ὁ ννᾶϑ ἃ τηδίῖου 
οὗ σουτίεϑγ δηὰ γεβρεςῖ, 4͵50 οὗ Ἔπίγεδῖυ ογ οὗ 
εταςτυάςο, 

9. τ17ὲ εατὺὲ οΚ ΜαςρροίαῚ Ὑπὸ 9ο]] οὗ 
Ῥα]οβίηθ δοίη ΤΟΟΚΥ πδῖυγα! [7 συρροβιθὰ 
ΒΟΡΌΪΓΓΘ ἴῃ σᾶνε5 (56 ΔΝ ποτ, ὁ Ἀθαὶνν.᾽ 5.0. 
Ογαδες, ϑυαῖῃ, “ιςὶ, οὐ ΒΙΌ]6,᾽ 5.ν. Βωγίαὔ). 
ΑΙἸΙ 186 δησίθηξ ψεσξίομθ σοηοσ {πῃ6 ννουτγάς 
ἐρᾶν οὗ Μδομροίδἢῃ" ὉΥ “ἴπ6 ἀοιδ]ο σᾶνς,᾽ 
ἀεγνίηρ Μαςῃρεῖδῃ ἔγοπι πὸ νεγὺ Οαρδαὶ ἴο 
ἀϊν!ά6, ἴο ἀουδὶο, [ηϊογργεΐοσβ μάν ὀχρ διπεά 
[15 ἴῃ ναγουβ γάΥ5, 85 εἰ ποὺ [Παὶ Πότ νγογα 
ἴννο δηΐγαησες ἴο ἴῃ6 σᾶνθ, ΟΥἹ παῖ ἰἰ δὰ ἃ 
ἀοιιδϊε βἰγυσῖυγε ϑυς ὑπαὶ ἴνγο Ὀοάϊε5 ὡς: 
εἰς. (μδὲ οὗ Αὐγαμαπὶ δηά ϑ4γαῃ}) πρρδῖ 
ἰαϊὰ τβοτα (ϑεῈ Ηείἀθζρογ, 11. 121). ΟἸἾΠοΙβ, 
Βονονοσ, γαῖ ἴὴ6 ννογὰ 85 ἃ ργορεῦ ΠΑΠΊΘ, 
πὰ Οαβοηΐι5 σοηβιεΥ5 ἰς τηογα ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἴο 

δἰ ΒΉ Υ ““ροσζίοη " [πδη "ἀρ! ςδέοη," Το ϑῖα 
οὗ {15 δηςϊοηΐ ὈυΓίαΙ ρίαοθ 15 νν6 }} ἀϑοογίδιηθα, 
7 βερδυ5 [6115 5 [ῃδι ““ΑὈτγαματη πὰ ἢΪ5 ἀθ- 
δοθηάδηϊϑθὈι}}ϊ πιοηιτηθηῖβ ονοῦ [6 ΘΘρΡῸ ἢ γοϑ᾽ 
Ποτο (Α. ]. 1. χ4)}, ψΒῖς ἢ γεγο 5αιὰ τὸ 6 
5111} νἱ8:0]6 1 1ῃ6 ἀδγϑ5 οὗ [ογοπὶε (' Ὁ ποχηδβι.᾽)). 
Νον ἃ πιοϑῆια ἰ5 ἐγθοῖϊθα ονοῦ ἴῃς στουηὰ 
Ὀεϊενοὰ ἴο σονεγ ἴδ ϑερυ οῆγοθ, Τὸ Ηδγὰπὶ 
ΟΥ 5δογρά ργϑοϊηςϊ οὗ ἴΠ6 ΠιΟΘΩῈ6 ἰ5 ϑδιισγγουπάρα 
ὈΥ 4 ννᾶ]}, Ὀεϊενεά ἴο Ὀε ἃ5 δηςϊξηϊ 85 Δ γ- 
{Πρ ον ταπιδι πίη ἰπ Ῥαϊοβίίπο, Τῆδ ρῥγὸ- 
δοηϊ ςοῃάϊϊίοη δἀηά ἂρ ςα οὗ ᾿ξ ἃτὲ ἀδ- 
δουδεά ὈΥ Ἀοδίπβοη (" Β. Κ. 11. Ρ. 431 54.), 
866 4ΑΙΞοΟἿ Ποπηϑοη, "1.Δηἀ δηὰ Βοοῖς, Ὁ. ς8ρ, δηὰ 
ἃ [0]] δοοουηΐ οὗ {πε ϑερῃ ςῆτε ἴῃ [86 ἀρρεπάϊχ 
ἴο ϑίδηϊογ 5 'δοσιηβοηβ ἰη ἴῃς Ελϑὶ," 

)ῶὸν αἱ νιμοῦ ὑποπξ ἂς ἐξ ἐς «υογ! }} Ἰ1ξ, “0 
[1] πιοηογ.". ὙΠῸ 5ᾶπὶθ νγογάς ἅγὸ τεπὰ 
χ Οἤγοη, χχὶ, 22, “"ἴογ ἴῃς ΠῚ] ρῥγῖοα.᾽ 

10. αὐ ἐῤαὶ «υεπὲ ἱπ αὐ 1δε σαὶε ΥΥ᾽ δὲ 
εἰ1}} ὍΠε {γαπβασίοη ἴοοκ ρίδος ρυ ΟΥ̓ δὲ 
ἴδε ξαῖο οὗ {πε οἰξγ, {πε ἔοσαπι οὐ Ῥυ δ ]1ς ρίᾶσε 
οὗ [6 δποίϊοης οἱἷε5 οὗ [06 Βδδῖ, 566 οὐ 
εἷ,, ΧΙΧ, Σ. 

11, 4φὲ Μεϊά ρίυε  1δε6] ΟΟΙΆΡΑΓΕ 2 88πὶ, 
Χχῖν, 20, 24. Βοῖμ σοηνογβδίιοηβ, παῖ Ὃ-- 
ἔνθοη ΑὈγαμδῖη ἂπὰ Ερἤσγοη, δπὰ μαΐ δ6- 
ἔνθ Ὠανὰ ἀπὰ Αγδυηδῇ, ἅτ βρθςϊπηθη5 οὗ 
(86 οχίγοπιθ σοιγίεϑυ οὗ [ἢ Εδϑίοσῃ ρεορῖὶς ἰῃ 
[86 (γδηῃβδοίίοη οὗ ὑυ 51} 655, 

18, ΔΒωὲὶ ζῦ Ἰῥοιι «υἱῇ! σίυε ἐξ, 1 ῥγαν 1δεε, 
ῥεαγ' ρ|ι68] ἘΔΙΒΟΓ ρεγθαρβ, “Βαϊ ἀο ἴδου, 
Ι ΡΓΔΥ ἴῃοεθ, ἤθᾶσῦ πι6. Ὑνὸ ρδγίῖο θα οὗ 
γγἰϑ μη ΟΥ̓ ᾿η Γοδίηξ ἀγὲ δὰ, 

»ΟΡΙΟῦ 70 ἐδε βεϊΠη Ιἰὸ “16 ἸΔΟΠΘΥ οὗ ἴδε 
ΒοΙ ἃ, 1,6, (ἢθ νϑ]ὺθ οἵ 186 Ποϊά, 

156. χοὼγ ῥωπάγεάδ τροζεῖς Ὁ εἰυογ] Ὅς 
ψογὰ σῥεξοὶ ΤΘΔΠ5 ΠΊΟΤΕΙΥ φυεισῥὲ, ΟΡ. δοπάμε, 
}ομπά, ϑ8ε6 οη εἶ. Χχ, τό, ὑνῇοτο ἢῸ Ὥδῖτδ Ὁ 
ἃ οσοἷη οὐ νυεῖρξ ὁσσυγβ, Ὁ ΟὨΪΥ ἐδ ννογαβ "ἃ 
(πουκαῃὰ οἔἉ 51Ϊνοσ." Ηδρτε ψὰ τσὶ ἤᾶνε τὰς 
ὨΔηῖῈ οὗ ἃ νεῖξῃϊ, που ρῃ ργοθαθὶν ποῖ οὗ 
ἃ σοἷη, ὙΒΟΓΕ ἰ5 0 πιοπίίοη οὗ οοἰπασὲ ἴῃ 
ϑοηρίυτο Ὀεΐίοτε ἴῃς ΒαΌγ]οηβῃ ΟΔΡΌΝΕΗΥ; 
δυὲ [86 Εργρίίδης δὰ γίηρϑβ οἵ βοϊὰ δηῃὰ οἶνον 
οἵ πχρὰ ννεϊρῃξς Ἰοὴν Ὀεΐοστε Μόοβεβ, ψπῖς 
ΔΙῸ Σοργεϑοηϊοα οἡ ἴδ6 πιοηυμλεηΐθ, ὙΠῸ ρει 
δοῖι] [ον ΒΗ ΠΊΟΠΕΥ͂ ἃ ἴο δᾶνε 
οσοἰποὰ Ὀγ δίπηοη Με ώδρς ἃ Μᾶςοο. χΥ.). 
[1 ἰδ οῖ ΘΑΞῪ ἴο οσοπ͵δοΐαυσε δοουγαῖεῖγ νυδδὲ 
ἴδε ναΐυε οὗ ἃ ΠΙΔΥ δᾶνα ὕεδτι ἴῃ 186 
πε οὗ Αὐγάμᾶση, [π ἰαΐον Ἐπιε8 ἴθ 1 ΧΧ, 
διά (δες Νὲν Τορίλιηεης (δέαϊί, χυξῖ, 24) 



γ..16-3.} 

16 Απά Αδγαῆδπι πεαγκεηςά ὑπο 
Ἰρῆγοη ; δῃηά Αργδῆδαι νγεῖσῃεά (οὸ 
Ἐρβγοη τῆς εἰϊνογ, ψηῖς ἢς δὰ 
πδπιεά ἴῃ τῆς διιδίεπος οὗὨ ἴῃς 80π8 οὗ 
Ηεκὶ, ἔσαν υπηάγεα 5ῃεἶκε 8 οὗ εἰΐνεγ. 
ουγεηῖ μεορδν αι τῆς πτοσοδδηζ. 

1) 4 Απὰά τε βεὶά οὗ ἘΕρῆτοη, 
ΜΓ ΉΟΝ τας ἴῃ Μδοβρείδλῃ, Ὡς ἢ τὐᾶς 
δείοτε Μδιησε, ἐλ βεϊά, δπά τς ςῶνε 
ψὮΟ ἢ οὐδς τπεγεῖη. δληᾶ 11] 16 ἴγεα8 
ἴδε τὐέγό ἴῃ τῆς βε]4, τπαῖ τυεγε ἴῃ 4} 
ἴδε δογάεγα τουηά δθοιιζ, νγεγα πρδάβ 
δι Γα 

ι8 ὕπιο Αδτγάδαπι ἔοσ ἃ ροββϑεβϑϑίοῃ 
ἵπ δε ργεβεῆςς οὗ τῆς οι] άγεη οὗ 
Ηξειὶν, Ὀθείοσε 411 τας ννεπὶ 'ἰπ δὲ τῆς 
ξλϊε οὗ ἢϊ8 οἶτγ. 

19 Δπά αἴτεγ τηϊβ, Αϑγδμαπι θυγίεά 
ϑΑΓΔἢ ἢ]5 ψντΐε ἴῃ τῆς σᾶνα οὗ τῆς βε]ά 
οὗ Μλοβρεϊδῃὴ δείογε Μάδπιγε : τἢς 
βϑλς ᾿ς Πεῦτοη ἴῃ {με ἰαπά οὗ (ὑδ- 
Πᾶλῃ. 

20 Απά {δε δε]4. δληά τῆς οἄνε τπδὶ 
'ς τπμεγείη, ὑγεσγα πιδάς 8 γα ῖο Αὐγα- 

ἙὉΟΕΝΕΘΙΘ. ΧΧΊΙΠΙ. ΧΧΙΝ. 

Βλδηὶ ἔοσ ἃ ροβϑεϑϑίοῃ οἵ ἃ δυγγίηρρίδος 
ὃγ τῆς ϑοη8 οὗ Ηετἢ. 

ΟΗΑΡΤΈῈΝΚ ΧΧΙ͂Νν. 
: Αδγαλανε σ“τοεαννυίά ἀξ “γυαν. τὸ 722 

φεγυακδ; ἡόμγν 15 Λὲς ῥγανόῦ. 14. ἀΐς εἦρη. 
5 Αεῤοξαλ »ερεείή ἀΐῃε, τὸ μαίας ἀξς σἰρα, 
41 γοιειοείλ ἡετοοίς, 23 “ἠεισάίλ ἀέγ ἐἐκαάγεώ, 
45 αμαὶ κοί δὰ ἀέρα δονμσ. αὖ 7144 το» τανῇ 
δίιαεαίά ὥοά,. 49 Ζαύαις ΦηέἝγέαῤκμείά ἀένε. 
84 744 σγυακί «ἀξιοοάίά ἀϊξ ταξρρασέ. 50 
Ζαϑδακ «κά δείδκε αδῥγοῦε ὦ. 58 Κεδεζακ 
οὐπσονδοείὰ ἴσο ο. ὅλ Ἴσαας νερεξεά ἀέν. 
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ΝῺ Αδγδῆδηι νγαβ οἷά, σηπά 'ννεὶ} ΕΗ. 
δι ΓΙ Κοη ἴῃ ἀρε: δηά {δὲ ΓΟᾺΡ 

μιὰ δεβϑεα ΑὈγαῆδηι ἴῃ 1] τ! ρβ. 
2 Απά Αδτδῆδπι ςαἰά μηῖο ἢ 5 614- 

εβῖ βεγνδηΐῖ οὗ ἢϊ8 ἤουξ6. τῆλι γυϊεὰ 

ζΖονΦ ἐνέθ 
«ἴαγ)ε. 

ΟΥ̓ΟΓ 8} τῇδε ες δὰ, “Ρυῖ, 1 ργαὰῪ τς οἰδρ. 43, 
πες, τγ δαπά υπάργ πὶγ τὨ]ρἢ: 

2 Απά] νἹ]] πλακα ἐῆεα δυνεᾶγ ὃῪ 
τε Ιοκ, ἴῃς (σοά οὗ ἤεανεδη, δηά 
ἴῃς Οοά οἵ τῆς εαγίῃ, (δῖ τῆου 584]ῖ 
ποῖ ἴλίζα ἃ ννἱέβ υηΐο Ππιῦ 50η οὗ τῆς 
ἀδυρη τε οὐ τῆς (ὑδηδληϊτεβ, ἀπγοηρ, 
νου 1 ἀννε]]: 

ἈΝΠΟΙΥ τὰθ μδὶΓ Ξἤθκοὶ ἢ ἴῃς ἀϊἀγαςῆσηδ, 
νης τουϊά τλλκο {ΠπΠῸ βῃεκεὶ ὩραγῪ ἢ] δη 
ΟΥΠΟΘ, 220 Κ,͵ΤΔ1η5 οἵ ΟἿΓ νει ρηϊ, οὐ 4 {Ππ||6 
|ε55 ἰη νάϊ τἢληῃ Πα] Δ -οτοννῃ οὗ Οὐγ ργοϑοηΐῖ 
Πιοπεγ. ὙὍΠὸ Ποϊὰ τῃογεΐοτο νου] ἤλνε Ὀθεη 
Ῥυγοδιαθοα ἴογ δρουΐ ΠΗ͂ συϊπεας, ς ,᾽, τον. 
66 Οὐαϑθηξυβ, ὙΒ65.᾽ Ρ. 1474; ΝΜίηοσγ, “Κ. 
ὟΝ Β.᾽ 5.νυ. σεξοῖ; ϑτ τὴ 5 “Ὠϊςξ, οὗ ΒΙ1Ὁ.᾽ 5.υν. 

πιοηγ, «ὀςζεῖ͵ «ὐεὶ δίς ἀπά »ποασιγε.) 

16. ΘΆΓΓΕΗΣ ΠΟΠΟ «ὑ ἐῤὲ πεγεοδαπμί) 
Γι. οἴνου ῥαϑβϑίηρ, ἢ [Π6 πιετοπαπί," ΤῊΣ 
Οληδδηϊΐϊες ννεγο ρυεαῖ πηοοῃδηΐθ, 50 πιυςἢ 
80 ἰμαῖ [826 νετῪ ψψοτὰ (δπαδηϊζο Ὀδοδηὶ ἃ 
ΒΥΠΟΠΥΤ ἔοτ Ἱπετοῃδηΐ, 95εεὲ [οὐ χὶ, 210 ([ἢ 
ΑὐἸδοηθοὰ Νοιβίοη χῇ, 6); Ῥγον, χχχὶ. 24. 
Εἰ 5 ἐποσείοσε νοῦ ρσγοθδῦϊα ἰῃδὲ [ΠΟῪ Θατγ 
ἰεδιπιθὰ [ὴ6 υϑὲ οὗ Ξ νου 85 ἃ πιεᾶπϑ οὗ Ὀδγίεγ: 
δηά ΒΟ Σἢ Στ ΤΊΔῪ ποῖ ἢᾶνθ Ὀδεη ςοἰποά, γοῖ 
ἴδε πιᾶ596ε8 ΟΥΎ Ὁδ415 οὗὨ 5͵ν8τ ΤῊΊΔΥ αν Ὀδθη 
ΕΑ ἰοπηθαὰ ἱπῖο σοηνοηϊοηδὶ Ξῃδρ68, ΟΓΥ 
πιλυκοὰ ἘΠ 9οπ)6 τυάθ σῖστι ἴο ἰηδὲοαίς (δοὶγ 
Μεῖρδε (5εε Οὐ5, “ὙἼδεβ.᾽ ῥ. 982). 

17. δὲ Μείά, δις. Νοῖ οπἷγ ἴπε οᾶνο, 
ἃ5 ἢγξί ὑσοροδεὰ ὈΥ ΑὈγαδβδιη, Ὀυῖϊ ἴπ6 ψΠΟΪ]Ε 
δΒεϊά τ! ἴσεοϑ ἴῃ 18, ὑνΒ] ἢ πιᾶγ πᾶνε ἔοττηθὰ 
Ῥατί οἵ ἴμδἱ σγονο οὗ Μδιηγο, υγβεσς Α Ὀγδῃδηι 
πεῖς Ὀείοτε (ἢς ονεσίμγον οὗ δοάοηι δπά 
Ἡδετε δα Ὀ01} δὴ δῖα ἴο ἴδ 1 ογὰ, 

«υεγε ντῶδξ “αγὸ μπζὸ “δαδων»"") 1, 1ῖ, ""διἰοοῦ 
ὅετη ἴο Αὔεαμδηι " 

ΟῊΔΡ. ΧΧΙΝ. 1. “δγαβαι «ὐα: οἰά4] ες 

νγϑ 117 αἱ (ῆς ἀεδίῃ οὗ ϑαγαῆ. ἴϑδλο νγδβ 
1ῆδη 37): δπὰ ν ἤδη Πα ταδιτιοὰ Ἀοδοκδῃ, ἢ6 
25 40 (966 (ἢ. χχν. 20). ΑὈγΑΠδπὶ (Πεγοΐοτα 
ταῦ ἢᾶνο Ὀδδη ἴῃ ἢ5 τφοῖῃ δῶσ δὲ 1ῃ15 {ἰϊπΊ6, 
ἃπὰ δε ἰἱνθά 3 ς γϑᾶσβ δίϊεγ ἰὶ (οἷ. χχν, 7). 

Ὡ. απίο δὶς εἰάρεῖ σεγυαπὶ οΓ᾽ δὲς βοια6] 1.11, 
(0 ἢ]5 βδογνδηζ, ἴῃ6 οἸάογ οὗ ἢ15 ουΞ6. Ἐ8Π6 
τογὰ οἰάεν ἴῃ ἩθΌτενν 85 ἰῃ ποσὶ ἰδλησυδρεβ ἰ5 
υϑεὰ 45 ἃ {{|6 οὗ ἢοηουτ, ορ. δδεγάϑ, ϑεπαΐω;, 
γέροντες; ῥγεσόγίεγ, ϑίσπογ, Μαγογ, ὅτε. (Ὁ 68. 
“ἜΒ65,᾽ Ρ. 427; Ηδιηπιοηά, οὐ Αςίϑ χὶ. 20). 
[{ 5 ΞΘΏΘΓΑΙΥ συρροσδεά {παῖ τ 5 νγὰ5 ΕἸ] Ζοῦ 
οἵ Πϑ.δηιδϑςιι5, 566 ςἢ, χν. 2. 

Ρμὶ, 1 ῥγαν ἐδεε, ἐδγ ῥαπά τριάθν »ν δὶ» Α 
οὗ δά)υταϊοη τηεηοποὰ ΟὨΪΥ ἤετε δηᾶ 

οὗ ΪΔςοῦ, εἶ. χΙν!, 29ς. Ῥαπουβ σοη)θοΐυγοβ 
πᾶνε Ὀθθὴ τηδάδ ὉΥ [εἰν ([Ὀβορὴ. "Απξῦσ. τό: 
Ηἰϊεγοη. “Ου. ἰη Οεη.;:" Απιῦγοϑο, "6 Αὔτὰ- 
ἰιᾶπι.ἦ Σ. 6; ΕἸ 6 Ζεσ, ἴῃ ὁ ΡΙγκα,᾽ ς. 29), δῃὰ ὉΥ͂ 
1η6 ἔλῖμοτβ (Απῖργοβ, “ἢε ΑὈὐγαμδπΊΟ, 1. ΒΥ 
Ηΐϊεογοη. υδῖ βυρσα; Αυφυβπῖ. “ς 6. Ὁ. 
ΧΥΙ. 33}} θυ ποίδίηρ 15 Κκπονσῃ 1} Τετ ΔΙ ΠΥ 
οὔτ ο οψηι βοδίοη οὗ [6 δεῦοη, Αδῃ.ΕΖχᾷ 
ΒΌΡΡΟΒΕ65β [δὶ ᾿ξ τγᾶϑ ἃ ἕοιτῃ οὗ οδίῃ ρσγενδίεηϊ 
ἴῃ ρα ΠΔΓΟΒΑ] Ὀπι68 Ὀυϊ ΟἸΪΥ ἰΔΚοη ὈΥ ̓ ηξοτιοσσ, 
ἃ8 ὨΘΓῈ ὈΥ ΑὈγαμδηη 5 5ἰεννασά, δηά ἴῃ Οδη, χΧΙν!, 
29 ΌΥ 4. 50η ἴο δ΄5 ἔδίμου; (μδῖ δοοοσάϊηρ!ν ἱξ 
ννα5 ἃ Κἰπά οὗ ποιηδζο, ἴδε ϑογσνδηΐ οὐ 80ὴ ἴδοσ-: 
ΌΥ ἱπάϊοδίης «δ᾽]οσίοη δηὰ δῈ ρυγροδε οὗ 
οὐδάϊεηςθ. (δες Ηεϊάορξοσ, 11. ΡΡ. 134) 144) 
Ἀσδεηπι. ἴῃ Ϊος.) 

8. φ᾽ δὲ ἐαμφδιεγ; ς᾽ δε (παν) 
Κλ 
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δ σἴδρ. σ2. 

4 Βυῖ τῃου 83Π4]1 ρὸ υππηῖο τῪ σουη- 
[1γ0 Δηἀ ἴο τ Κίπαγεά, ἀπά ἴακε ἃ 
νΠῈ υηἴο ΠΥ 50η [88δς. 

ς Αμπά τῇδ βεγνδηῖ βαϊὰ ὑπο ἢ πὶ, 
Ῥεγδάνθητιγε τῆς τνοπιᾶπ νυν} }} ποῖ 
δε ψἹΠπρ ἴο ἔοϊονν τε ὑπῖο τἢ 18 
Ϊαηὰ : πιιβὲ 1 πεεάς Ὀγηρ ΓΠῪ 50ῃ 
ἀραῖη ὑπο ἴῃῆ8 ἰαπά ἔτοηηλ ψῆδηος 
ἴοι σαπηαδῖ 

6 Αμά Αδγαμᾶπὶ 344 υὑπῖο ἢ Ϊπὶ, 
Βειναζε τπου τῆδὲ του Ὀγίπρ Ποῖ ΤὩΥῪ 
80η ΤΠ Π ΘΓ Δρδίῃ. 

ἡ 47Τῆε Ι͂οκῦ Οοά οἵ δεᾶνεη, 
ὙΨἢϊς ἢ τοοῖκ τὴς ἔτοτι τ ἐλ μαγ 5 ἤοιι86, 
δηὰ ἔτοπι ἴδε ἰδηά οὗ τὴγ Κιηάτεά, δηά 
ννΠϊςἢ 5ράκα υπῖο πις. δηά τπμαῖ ϑνγάγε 

“-ο 3 ὄ . τ 513. 15. Ὅηῖο πῖς, δαγίηρ, πῖο ΤΥ 56εἀ ν»}}] 
. χδ. 

ὃς 26. 4. ] ρῖνε τῖ5 ἰληά; με 5}|8}} βεπά ἢϊ8 

ΤΠ ἸΙσοηουϑηοϑς οὗ [ἢ6 Οδηδδηῖῖοβ ἢλά ὑσο- 
ὈΑΌΪΥ ἀοιοιταϊποαά Α Ὀγάμᾶπὶ ἀψαϊηϑὶ ΠΙΔΣΤΥΪΏΣ 
ἢ15 5805 ἴο οπθ οὗ ἴΠεῚΓ ἀδιιρῃίειβ, Ης δά 
αἶϑο, πὸ ἐοιδιὶ, τοΐοσθησα ἴο ἴῃ6 Ῥχγοχηϊβεά 
δορά, δηὰ ἀοοιγοα τπαϊ ἴτὴ6 τὰς ἔτομλ νυ πο ἢ 
ῊἨς ννᾶ5 ἴο σοπῖο βῃοιϊὰ 6 Κορὶ ριτὸ ἔγοιῃ 
δατηϊχίυγο ἢ τΠ6 τὰος οὗ Ηδῃι. 

Θ ΒΒραυαγε ἱροῦ ἐδαΐ ἐροι ὀγιηρ πο »7 “0π 
ἐδίἐδεν ἀσαϊ] ΑὈγάπαπὶ ἢδὰ Ὀδεη αἰ β[ης ΤΥ 
ςΔ)οἀ οἱ Ουά ἴο ἰδανε ἢϊ5 οὐνη σομηΐσγ, δηά 
ἴο 6 ἃ 5ΞΙΓΔΠΡῈΓ Δη ἃ 50] ΟΌΓΠΘΙ 1 {Π6 ἰδηὰ νυ οἢ 
νγᾶϑ ἴο Ὀ6 Πἰ5 Ὠογεδῆοσ, [ἴ νοι] τδογοΐοτο 
Πᾶν Ὀδδη δη δεῖ Ὀοΐῃ οὗ υο] θῇ δπὰ οἵ 
ἀϊΞτονδοάϊεηςο, ἴο ϑοηὰ ἢ]5 ϑοῃ Ὀδοῖ ἀφαῖϊη. Ηδθ 
ἰτυκιοὰ (δα Ηδς, ψῆῇο διδὰ 90 Ἂδ]θ ἢ] π|, 
νου ργονιάθ ἢϊ5 ϑοὴ ἢ ἃ νδ ῸΠπὶ ἢὶ5 
οὐνὴ κιηάγεά, ποῖ ἀοβ]θα, «δ Ἰοαςὶῖ 45 ἴῃ6 
(ὐδηδδηϊίοϑ ννοῦο, νὰ Ὠοφῖῃθη ννοσβη!ρ δηὰ 
ποδίῃθη τρογαὶ τυ; Ὀυϊ ἴῃ ΔΩΥ σᾶϑὲ ἢ6 ψνουϊὰ 
ΓΑΊΠΟΥ ἢ5 50ηὴ ποιὰ νγυοὰ ἀπιοης ἴἢς 4]1 65 
1π4πη τεϊυσῃ ἴο (Π6 ρΐδοα ννβεηςθ [6 Ὠἰπιϑοὶῖ 
μιδὰ θδοη Ὀιάάσδη ἴο ἀερατί, 

10. “επ εαρ7ινεῖς, δος. ὙὍὙΠα ᾿ου ΠΕΥ͂ νγᾶ5 
Ἰοηξ ἀπά οοιὰ ΟΠΪΥ Ὀ6 ρΡεγίοιτηθα ἰῇ ϑδίεϊυ 
ΌΥ ἃ σοηῃβιἀογαὉ]6 ΟΟΙΏΡΑΠΥ ΟΥ οἄγανϑδη. Τῆς 
νγογὰβ νυνὶ ἢ ἔΌ]]ονν, “ΤΟΥ 411 τ[μ6 σοοάϑ οὗ 5. 
Ταλϑίοῦ ΨΕτῸ ἴῃ ἢ15 Πδηΐ," νεσῪ ῬγΟΌΔΌΪΥ ἃσγὰ 
πο ποτε [ΠΔῃ 8η ὀχρ δηδίίοη οὗ τὰ ἰακίηρ 50 
ΤΏΔΗΥ Οδηλ6}9 τυ ἢϊπὶ, 8 πλοίου βραγίην 
ποῖδιηρ ἴο πᾶκο ἴΠ6 ἸΟΌΓΠΕΥ ϑυσοοβεῖα, ΤῊ6 
ΧΧ. δηά νυ ϊραΐῖς γεπάοσ δῃὰ ἢε ἴοοῖκ ρδυΐ 
οἵ 411 ἢ15 πιδϑοίο ξοοάς ἰῃ δἷ5 μβαπά,᾽) ἃ5 [που ἢ 
ΑὈγάπᾶπὶ Βδὰ επί ἃ ρσγοβϑοηῖ ὙΠ [Π6 βοσγνδης 
ἴο οοηο]δίς {με ἔδνουγ οὗ [ῃ6 γι ε᾽5 ἔπ ]υ, 

ο Μειφροίανιία) 1 τ, “Αταπὶ οὗ ἴδε ἴνγο 
εἰνοῖβ," ΟΥ̓ “ὁ ΑΥδπ.- ΝΑδδγδίπι." ὙΠῸ Ὠλπὶ 
«Ναρδαγίπα σου ΠΕ Οσςυγβ, 'ῃ ἘπΥροδη ἰη- 
«ΦοΣρίου οὗἉ ἴδε σβϑιἢ ἀπά σοί ἀγμπαϑίῖεβ, ἴῃ 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΊΙΝ. [ν. 4--1Δ. 

Δηρεὶ θείοτε πες, ἀπά ἔῆου 5}ἷξ ἴδῖκες 
ἃ ΝΕ ὑηἴο ΤΩΥ 50ὴ ἔτοηχ τπεηςα. 

8 Απά τ τῆς νοχηδη ν7}}} ποῖ ὃς 
ΜΠ] πρ’ ἴο ἔΌΠ]ονν τῆ 66. τ δ η τοι 5ῃ4]ς 
δε εἶδα ἔγοπι [18 ΓΩΥ͂ ἌΣ : ΟὨΪῪ ὈΠηρ; 
Ποῖ ΤΥ 50η {ΠΙΠ6γ δρδίῃ. 

9 Απά δὲ βογναπῖ ρυζ ἢϊ5 Βαπά . 
υηάεγ τῆς ἘΠ ρ ἢ οὐ ΑἸ γδμᾶπὶ ἢ 9 πλδϑῖεγ, 
Δηά ϑυγᾶγε ἴο ἢϊπὶ σοηῃςεγηίησ τμαῖ 
Ὠηλίζοτ. 

Ιο  Απά τἢς 8εγνδηΐ ἴοοΐς ἴθη 
ολπλεἶβ οὕ τῆς σΔπ|6]5 οὗ ἢΪ5 πηδϑῖοσγ, δπά 
ἀερατγιεά ; Του 411] τὴῆε ροοάβ οὗ ἢΪ5 "Οτ, «μά 
ΤηΔϑῖοΓ τῦδγ ἴῃ Ἦ8 ἢδηά : δηά ἢξ Ἄγοϑβε, 
ΔΠ4 ννεηῖ ἴο Μεβοροίϊαπιρῖᾶ, ιπῖο τῆς 
Οἵγ οἵ Νδβου. 

11 Απά ἢε πιαάδ ἢ5 σδηγεΐς ἴο Κηθοὶ 
ἄοννῃ τους τῃ6 οἰἵγ ὉῪ ἃ νψε}] οὗ 

ΟἾΒΟΥ ρᾷϑϑαρεοβ ἴῃ δθησϑὶβ (Χχυ. 2ο; Χχνῆὶ. 2, 
6, γ: χχχί. 18; ΧΧΧΙΪ, 18: ΧΧΧΥ, 9, 26; χΙνΐ. τς 
ννε τεδὰ οὗ Ῥδάδῃ Αὐδπὶ ΟΥΓ 5 ΠΙΡΙΥῪ Ῥδάδῃ 
ΘΕῸ. ΧΙΝ ΙΗ, 2), “τῆς ΡΙφίῃ οὗ δγτίδ," “τῇς 
δἵ Ἰδηά οὗ δγτία," “γαηι- Ναραγαί»ι σςι5 

ἃραὶη ει, ΧΧΙΠ, τ: [πἀρ, ἢ, 8; 5, Ιχ. 2 
(Η:εὉ.). Βοῖὰῃ παπλθθ ἀδϑοσῖθα ἴΠῸ Ἰον ἢκλϊ 
σΟυΠΓΥ ᾿γίπρ Ὀεΐννοεη ἴπῸ ἴννο τίνοσ ΤΙςτὶϑ 
δὴ Εὐρἢγαῖοβ, ἱπουχ Ῥαάδη Αγὰπὶ) νῦᾶ5 
τοτο ᾿ἰπλι!τοὰ 1π οχίοπα [ἤδη Ασαπη- ΝΑΠΑ γαῖ, 
Τῆς ΠΟ] 6 ΒΙΡὨΪΔη ἃ οἱ. ἸΠΊΓΥ οὗ 5.18 ἀρρθᾶλγβ 
ἴο ἢανε Ὀδοη Τλ] δὰ Αὐγαπὶ, ἃ5 ΠΊΔΠΥ πὴ Κ ἴο 
αἰ σι ἢ ἰξ ἔγοπιὶ δπάδη, ἴΠ6 ἰοῦ ΠΟΙ ΠΙΓΥ, 
Αταπὶ τλοδηὴρ ὁ ὨΙΡῚ " δηὰ (δπδαδῃ ὁ ἰονν " 
ἰδληά, ΘἼΠδ σουπίγγ, μοννόνοσῦ, ἢ ἢ [165 6 - 
ἴνθοη ἴμ6 ἴννο τίνεοσβ, 15 ἢ εν ἃ ναϑὶ ρ]δίη, 
(βουρὴ Ἰηϊογβοσϊεαά Ὁγ ἴῃ6 510}. τδῆρθ, ἀπά 
Ὀοσουηρ ΠλΟΥῸ πιοιηίδίποιβ τονγαγὰς [ἢ ς 
ΝοΙΙ (586 Θ[ΔΠΪΕΥ, “5. δηὰ Ῥ.᾽ Ρ. 129; δπ|1} 5 
. Ὠιςῖ. οὗ ΒΙΌΪ6,᾽ 11. Ὁ. 338). Ατδ-Νἃ- 
διδγαὶπὶ ννγᾶ5 ἴῃ6 ΠοΪ6 γοσίοη αἰοσνσαγάς οδ] 
Μεβοροΐδιηϊδ, ᾿γίηρ Ὀεΐϊνσεεῃ ἴἢ6 ἴνγο τίγνοτο: 
Ῥδάδη Ασάπι Ὀείηρ ἃ ᾿ἰπλιϊοὰ ροστίοη οὗ τὴ 5 
ΠΟΥΠΙΓΥ οὗ δὲ Ἑσπαγαςῖοσ ἴῷ ἴπε ποιρῃῦουτο 
ἢοοά οὗ Ηκγδη (ϑεε ου χχν. 20, χχυὶϊ, 42). 

δε εἰΐγ οὶ ΝΝαδο»] ἱ. 6. Ηαταῃ οὐ Οβδσταῃ 
(ςοπιρασε οἷ. χχυὶϊ, 43) δηὰ 86ὲ οἷν, Χὶ 31] 
Αςῖϑδ Υἱΐ. 2). 

11. »ιαάφ δὲ εαγιοὶς 19 ἔποεὶ ἀοαυ"}] Τδαὶ 
1ΠῈῪ πίῃς Ὀς υπἸοδάοά, δηὰ τεϑὲ ἴβοσθ, (56Ὲ 
οη ἴδε ψἘ0]6 οὗ 1}138 ϑοεῆς, Τοσάϑος, "1 διὰ 
δηά Βοοκ," Ρ. ς92.) 

δε ἥἔγιο ἐδαΐ «ὐογιοπ 950 οἱ 1ο ἔγσαυ «υαίετ] 
[,5 Οἴδσς σοιηρασοβ Ηοπι, Οἀ, Νν1:. 20, τυ Βοῦα 
Μίπογνα, ἰπ ἴπ6 ἔοιτη οὗ ἃ γίγὶ σδιτγίηρ ἃ 
Ῥ᾽(οΠεσ, πιθεῖβ {|γ8865 88 ἣε ἰβ δρουΐ ἴο δῖ 
[δὲ ἙΟΥ οὗ 16 Ῥῃαηϊςοίδηβ ἴῃ ἴδε δνεηΐην. 
88Ὲ ]Ξοὸ Β οὈΐπβοῃ, "Β. Β..᾿ νοἱ. 11. Ρ. 368, γνΒεσα 
ἃ ϑΟΙ ΠΟΥ Ὠδὲ 5: τ }]λὺ ϑοδῆε το [διῖ5 15 ἀεδοσι θεὰ, 
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γγλῖεγ δὲ τῆς τ πε οἵ τς ἐνβηίηρ, δυέπ 
ἴδε λα ᾿τῆδλῖ ννοσθη ρὸ οὔζ ἴο ἄταν 

9 

ἐπε 
πεῖ ἔν 

σᾶ. 

“ἴα. 4 

"ΕΒ 
ἔα α΄ 
ὥχκία 
δὰ, 

12 Απὰ ἢε 54, Ο 'οκ Οοά οὗ 
[ πηλϑῖεγ ΑΡγδπάᾶπ), 1 ὑγαὺ ἴἢ66, 
5εΠπὰ πε ροοά β8ρεεα [ἢ 5 ἀλγ. δηἀ 5δενγ 
Κιπάπεϑβ ὑπο ΤΥ πηλϑῖοῦ ΑὈγδἤδη). 

11 Βεἢοά, “1 κἰδαπά ῥδέγε Ὁγ τῆς 
ν0Ὲ}} οὐ νναῖεῦ; δηά τῇῆε ἀδιρῆζειβ οὗ 
ἴδε πίε οὗ τῆ οἰ σοπια οὐ ἴο ἀγᾶνν 
ΜΔΤΟΓ: 

14 Απά ἰεῖ τ σοπλα ἴὸο ρ488,) ἴτῆδῖ 
τῆς ἀδτη5εὶ] ἴο ννβοπη 1 5}4]} 5αγ. [μοὶ 
ἀονη τὴν ρίτοδετ, 1 ργὰγ ἴῆες, τηδι 1 
ΠῚ ἀπηκ,; δηὰ 886 541} βαυ, Ὀγίηκ, 
Δη4 1 1ν}}} σῖνε τὴ σδηλε]β5 ἀγίηκ αἷβο: 
ἐν τἧξ ταπι ἐξ 5886 ἐῤαΐ τῆοιι ἢιαϑβῖ 
Δρροϊπιεἀά ἔογ τὴν βεγναπῖ ἰβδδο; διἋ 
{Ππεγεῦγ 5}}}} 1 Κπονν τμαῖ τῆου ἢδϑῖ 
δῃεινεά Κιημάπεθ5 μΠἴΟ ΠῚΥ ΠΊΔΘΤΕΓ. 

Ις 4 Απά [ἴἴ οσδπια ἴο ρ438. θείογε 
ἢε μαά ἀοηε βρεακίηρ, τῆδῖ, δεΠο ]ά, 
Ἀεδακδὴ σδηλα οὐ, ννῆο ννᾷ5 θογη ἴο 
Βεῖδιςε!, 5οὴ οὗ Μίηοδῃ, της ψνιέε οὗ 
Νλῆογ, Α Ὀγαθδηινβ ὑγοῖμεῦ, ἢ ΠΟΥ 
ΡΟ ΠΟΥ ροη ΠεΓ 5μοι]άογ. 

16 Απα τῆε ἀλη)βεὶ τὐας ᾿νοεγ ἔλιτ 

ΟΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΊΝ. 

ἴο ἰοοκ ὑροη, ἃ νἱγρίῃ, πιθοῦ ἢδά 
ΔΏΥ τηλη Κηοννη ἤδγ: ἀπά 806 ψγεηξς 
ἀοννῃ ἴο τῃς ννε]], διχά Β]1]εἀ που ρί το εγ, 
Δηα ολπιε ὑρ. 

[7 Απά τῆε ϑβεγνδηΐ γᾶη ἴο πηδοῖ 
ἤδγ, δηά αἱά, [νεῖ πηε, 1 ρύαν ἴΠ66. 
ἀστιηκ ἃ {ππ||6 νγατοῦ οὐ τὴγ ριτοἢεγ. 

18 Απά 8ἢε 5.4, ᾿γίηκ, πὶγ ἰοτγά: 
Δηά 9ὴ6ε Παβρῖεά, δηά ἰεῖ ἀόοννῃὴ ΕΓ 
ΡΙτΟ ΒΕΓ ὕροι ἢδγ ἢαπά, δΔηα ρᾶνε ἢἰπὶ 
ἀπηκ. 

19 Απά νῆδη 586 ἢδὰ ἄἀοπε οἱνίπρ 
ἢϊπὶ ἀσίηκ. 586 5] 4. 1 νν}}} ἀγανν τυαίεν 
ἔογ ΤῊΥ σλπιϑὶβ αἶβο, ἀ}}1}} τῇ Ὺ ἤᾶνε 
ἄοπε ἀπηκίῳ : 

20 Απά Π6 Πδιαβῖεά, δηά επιρτὶεά᾽ 
ΘΓ ρῥτομοῦ ἰηῖο τῆ6 τγουρἢ. ἀπά γδῃ 
ἀρδίη πηῖο τῆς ννϑὶϊ ἴο ἄγαν τυαίδῦ,, 
ἀπά ἀγενν ἔοσ 11 ἢϊβ. σδῃλεΪβ. 

21 Απά τἢξ πιδὴ ννοπάεγίηρ, δὲ ἢΥ 
6] 4 58 ρϑᾶςθ, ἴὸ ννῖς ννῃεῖμπεσ τῇς 
ΓᾺΡ ᾿δά πηδάε ἢ 5 ἸΟυΓΉΘΥ Ργοβρεγοῦβ 
ΟΥ̓ Ποῖ. 

22 Απά [ἴ ολπηε ἴο ρᾶ58.0 45 ἴὴ6 
σαπΊοα μδὰ ἀοης ἀτίηκίηρ, τῆαῖ τὲ 

Ι : πμρ τηδη ἴοοῖς ἃ ροϊάβδβη ᾿θαγγίηρ οὗ μδ] εὐ 
ΒΘ Καὶ νγεῖρῃῖ, ἀπά ἔνγο Ὀγαςοὶεῖβ ἔοσ 

1. Ο Ζοκο Οοά Ὁ »ἘἨρῪ»παιογ «δγα- 
δὰπ)] ΤΉ Γλαπιάϑοεηο τοσορτΖεβ [ΕΗΟΥ ΑΗ, 
τῆς Οσὰ οὗ Πὲ5 πιδοῖοσ. ΑἸ γαδδπι. τῃ6 ΘῈ ΡΓΟΠΊΘ 
ῬΈοθος οἵ «αἱἱ ἐπίπρβΊ Ηξς μιδά γοῦν 
ἴκκη δοτῃ ἃ ποαῖμοη ἰάἀοίδλίου ; Ὀυϊ ΑὈΓΔΠΔΠΙ, 
(0 ποῦ] σοά Ππδά δε γενεδλὶεὰ ἃ5 [ΕΗ80- 
ΥΔΗ, (δε εἰεσηδὶ οεἰ-οχιβιίηρ. πδὰ πὸ ἀουθὲ 
ἰυρῶϊ ππβ Βδουξοϊοϊὰ ἴο δοκπονν οάρε Ηΐτ 45 
ἰδε Οονεηδης Οοὰ οὗ Αργαδδπιὶ δηὰ ἢΐ5 ἔτ γ. 
ἴξ Ξ τογῪ οὔϑοσναῦῖο, ποννεένοσ, ἴῃδὶ ψνΒθη 
Αὔτῶβληι δάση ηἰςίοτϑ ἀπ Οαἱῇ ἴο ἢΐβ ϑεγνδηῖ, 
δε πιῶκος ἢΐπὶ ϑνεασγ ἢοῖ ΟὨΪΥ ΌΥ [ΕΗΠΌΝ ΑΗ, 
δυῖ λδάς τἰῃς Οοά οὔ πεάνεη απὰ ἴδ Οοά οὗ 
ἴδ ελπῖἢ, νυ ΒΙ ἢ ταὶς ὍΘ ἃ 5 ΓΟΠΡΟΤ βα ποίου 
ἴο οὔς Ὀγουσῆϊ ρ 'π ἱσπογδηοὲ οὗ ἴπ6 ἔδι ἢ οὗ 
ἰὰς πηλεῖοτ,͵ 
ἅτυε πιο ροοά ἐῤεξ [ὸ| “ὁ σϑιιδο ἴο πιρεῖ 
[δε ἰ 6. 1π6 ρετθοη οὗ νγβοηι 1 ἀπὶ ἴῃ ημοϑῖ, 

14. (δὲ αν] ὙΠμὲ Μψογὰ δοῦε ιϑεὰ 
ἔς ἀαπιιεῖ ἰ5 οἵ σοπηπιου βεπάεγ, 5 μη ἐγίην 
ἃ ΟΠ! οὐ γουηρ ρεβοη οὗ οἰ ποῦ βοχ. ΤῊ 
Β ἃ ρεςυ τυ οὐὁἩ τῆς Ῥοπίδϊευςῃ, [Ι͂ἢ 4]} ἴπ6 
ἰδῖετ θροκς τῆ ἐϊπιποοη οὗ ρεμάογ 5 οὔ- 
βτνοή, {8ε [επιϊπῖπε ΠΧ (71) θοῖπς υιϑ64 ἤθη 
ἃ ζιὶ ̓ 5 ἱπιεπάεήή, [{ 15 ἱπηρογίδπί ἴο ποίϊςε 
(Ὡς ἤκετα; βισὶ δα βῃονίηρ 186 δηϊτυἶτγ οὗ 
τὸς ΒΕΠΘΥΤΑΙΪΥ : 5 ΟΠ ΪΥ. 45 5η6ν- 
πρὶ 1παὶ [Πἰ5 ςπᾶρίεσ, νΓΉΙΓ ἢ ἰδ τῃΔγ κε Ϊγ 76- 

ἰ5 2.50 οὗ τηδυκεὴ δ! υγ, ὙΠΟΘΡ, 

ὙΠῸ δοοῦϑο 6 50- δ] δὰ [ἐμον βεῖς σπαρίουϑ 
οὗ Ὀεΐης πιοάογη (οὗ [6 ἀλῖε οὗ ϑαγγεὶ ἔοσ 
ἰπϑίδποο), σγοιπά {ΠοΙΓ ἀγρυπηθηΐβ οα ἃ πιϊηυϊθ 
στ ἰςίϑση οὗ (Π6 ἀϊβεγοηςς οὗ [6 νυογάς υϑεὰ 
ὉγΥ ἴῃς ΕἸοΝΙϑὶ ἀπά τῆς [δῃονϊδε τυτ το γ5. τὸς 
βρεοινου. [{ 15. Ποννένου, ἤδτα νΘΓῪ ἃρρᾶ- 
τεηῖ ἴδ. [Π6 ννογὰ ςἢ ἃ, ““ παηραγ," ῃδὰ ποῖ, 
π ἴῃε τἰπιθ οὗ με υυτί τεῦ οὗἉὨ 1ῃ18 τηοβϑὲ [6ῆο- 
ν]ϑῖς ΠΙβίοΥΥ, Ὀεοη ἀἰδιϊηκχυ ϑηθά ἴῃ 1ῃς βἰηριι- 
ΔΓ ὨυΠΊΡΕΥ ἱπῖο πάθοι] πὰ ξοπιηΐηο, 
παησῶγ ἀπὰ παηψαγαῤ, ὈΟΥ δηὰ γι τ]. 

ἐῤεγεόγ «ῥαΐ 1 ἀποαυ] Ῥογῆαρϑ πιοτὸ σοῦ 
ΓΕΟΙΥ “Ἢ ΌΥ ΠΟΙ 54}} 1 Κπονν :" τπουρὴ ἴδ 
Μειβίοηβ βεπεγα! Ἵν τοπάεγ ἴμ6 ἔσπιϊπῖπε ργὸ- 
ποι Βετε ΟΥ̓ ἃ πϑυΐογ, ἴῃ6 Ηεῦγενν μανίηρ πὸ 
ὨδΟΙΟΓ ΚΟΠΩΟΣ, 

16. αὐδο «ὐα΄’ς δογη ἰο Βειδιμο] 866 ςἢ, 
ΧΧΙΙ, 20 δηά ποῖδ, ' 

2]. α«ὑοπάεγίηρ αὐ δὲγ  ““Απιδζοὰ πὰ 
δϑῖοπιβμεά " δ Πησϊπρ ἢ5 ργάγοῦ 90 βάθη] 
δηϑνγογοά, 

42. ἐγβειε 50 ΠΧΧΟ, Νυϊρ., Ὀυ ΡῈΓ 
ΠΑΡ5 ΤΟΤΕ ὈΓΟΌΔΟΪΥ “ Ποβο- γίηρ." 81 7Τετοπὶς 
ἴη Εγεκ, χνῖ, σαν 12. πγεπίϊοης τμαΐ ἴο ἢ ἀΔΥ 
ἴη6 ννοπίθη ἰπ {πὸ Βαδὶ ψοσο ρμοϊάθῃ σίηρβ 
δαηρὶηρ ἀοννη ἔγοπι ἐποὶγ ἔογεμοδάβ, ου τποὶν 
Ποβ65, Ηδθησὸ Πογὸ [πὸ τηδυρίηδὶ σεδάπηρ ρίνος 
οἼενν οἱ ἔοσ τη ἴογομοδι," Τὸ {δὲ ργεϑθηξ 
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με Παπάβ οὗ ἴδῃ σ“δεεὶς ψεῖρῆς οὗ 
ϑοϊά; 

23 Δηά 5114,  ποϑε ἀδυρπῖεν σέ 
τποι ἡ [Ε}] πλα, 1 ΡΥΓΔΥ τπεε: ἰ8 τβοτε 
τοοηλ 25; ΤῊΥ ἐλιΠαγ 8 ἤουϑε [Ὁ 8 ἴο 
Ἰοάρε ἰπὺ 

24 Απά 96 5414 πο πίη, 1 471 
[η6 ἀδλιρῆτϊτεγ οἵ Βείδιεὶ τῃ6 δὺη οὗ 
Μι|]οδὴ, νν ῖςἢ 5ῃῆ6 θᾶγα πο ΝΝδθοτσ. 

25 διε 5414 πηγχοζεονεσ ὑπο ἢίπι, 
Ὗνε μανε θοῖῃ ᾿ϑίγανν δηά ργονθῃάθγ 
Ἔποιρῇ, δηά τοοηλ ἴο ἰοάρε Ἰη. 

26 Απά τε πᾶῃ Ὀοννεά ἀόννῃ ἢΐ8 
᾿ιελά, δῃὰ ννογβῃίρρεά τῆς [οκ Ὁ. 

27 Απά ες 54:4, Β] ςβεα δέ τῆς ΓΟΚΡ 
Οὐ οἵ πιγ πιδϑῖεγ ΑὈγάμαιι, ννῃο μαῖῃ 
ποῖ ἰεῖζ ἀεβιίζυϊε ΤΥ πιλϑῖεῦ οὐ ἢ 
ΠΊΘΙΟΥ ἀπά ἢἶ5 {τἸΠἢ : 1 ὀφίηρ ἴῃ τῆε 
ὙΆΥ. ἴῃ6 ΓΟᾺΡ Ἰεὰ τα ἴο τῇς ἤοιιβα 
οὗ πὶν πιδβίεγ᾽β Ὀγείῆγεη. 

28 Απά τῇς ἀλπιβεὶ γδη, ἀπά τοἱά 
ἐδέηι ο77 ὮΘΙ πλοῖμειβ ἤοιθ6 [Π 686 
τῇϊηρ5. 

290 ὅ Απὰ Ἀεδεκδῆ παὰ ἃ Ὀγοῖδεσ, 
Δηὰ ἢϊ8 μᾶπιε τυας [,αὔδῃ : δηά 1 αρδη 
ΓΔ οὐ υηῖο ἴῃς πιδη. πηῖο τῆς ννε]]. 

20 Δπά [τ σδηλθα ἴο ρα85, νῆα" ἢς 
8. ἴῃς δαγγίηρ πη Ὀγάδοαὶεῖβ ὑροη 
ἢ]5 555 Πδηά5, δηά ννῆεη με πεαγά 
της ννογάς5 οὗ ἘδθεΚΔἢ ἢ15 δἰβῖογ, 58 γ- 
ἴηρ, ΤΏ ϑθρᾶκα [ῃ6 πιδὴ υπῖο πὴ; 
τῆλ δε οδης ιἱπῖο τῆς πιδηῃ; δηά, 
θεέ ΠΟ], με βιοοά ὃγ ἴῃ σδηλαΪβ δὲ τῆς 
νψε]]. 

21 Δηά διε 5414, (οιης ἴῃ, ἴδοι 
ὈΙοββοά οὗ τῇς ΙΟΚΌ ; ννοεγείογε 
βἰδηάδδε τῆου ννυϊῖδοιιῖ ἰοσ 1 ἢᾶνε 
Ριεραγεὰ τῆ6 Ποιι56. δῃά γοοπὶ ἔογ τῆς 
οΔπιεΐ8. 

ΟΔΥ ϑοπὶε Ἐδϑίοσῃ πδίϊοηβ ἸΝΘΑΥ ΠΟΘ ΤΉ Ρ5. 
δοηγα εν (Ὡς Νεβῖ. Μω]. Ηοῦτ,᾽ ς. χχίϊ. ὃ 
4). Ηατγίπιδπη (' Ηοῦτ,᾽ τι. 166); ΔΜ ΊηοΥ ( Ε, 

.Β. 1.162}; σσβεη. (ΤΙ Ὁ. 870); Ἀοβθης- 
0 }16γ. (Ἰη 1ος.), ἅγια Ὁγ ἴῃ6 τεπάθπῃ 
6. Πο56-ΠΠΡ “Ἴη {Π|5 ράϑϑαρο, Ὑπὸ ννογὰ, μονν- 
ΟΥΕΙ, 5: ΠΊΡΙΥ 5:5 165 ἃ τἴην. 

ῥαϊζα “ροζοῇ ῬτοῦΔΌΪΥ αὔουϊ 2 ἀγαςῇπιθ 
ΟΥ ἃ ᾳυδγῖοῦ οὗ δῇ οἴποθ, 566 οὐ ἢ. ΧΧΧΙΙ. 14. 

28. δεν γιοίῥογ: δοι 9] τ (Αθπου Β6- 
[ππ16] νναὰ5. 51}}} ᾿ἰνίηρ (5.0 ν. το); ὕυϊ {δὲ 
ΤΑΟΙΠΟΥ ἰ5. τηθηςποά, ρου μαρ5. Ὀροδιιθθ. ονθη 
τὰς ΘαΥΪγ νγοσηθ τὰ μανὸ νὰ ἴῃ 565» 
Ῥᾶγλῖε ἰοηῖθ ἔγομῃ πὸ τηθὴ (4581): Μδιοῆ 

ΠΘΟΕΝΈΘΙ15. ΧΧΙΝ. [ν. 21-.,... 

22 Ὁ Απά τΠδ πηλῃ ᾿ᾶπις [πἴο ἴῃς 
ἢοιιδε: δαπὰ δε υηριγάεα Μὲ. σληλείϑ, 
Δηα ρᾶνε βῖγανν '“δῃὰ ργονεπάσυ ἰοσ τῆς 
ςΔηλεΐβ, ληά νγαῖεγ ἴο νναϑἢ ἢ15 ἔσεῖ, δηά 
16 πηδη β ἔξεϊ τπδῖ τύεγε ννῖτ ἢ ἢ. 

22 Απά τἢεγε ννᾶϑ ϑεῖ σχιφαὶ Ὀ6ίοΓα 
Ηΐπὶ ἴο εἐδῖ: δυξ ἢς 5λά, 1 νι]! μοῖ 
εδῖ, ὑπ} 1 ἢᾶνε τοὶ πιίῃμς εγγδηά. 
Αμά ἢς 5841:4,, δρεᾶκ οη. 

24 Δμὰ δε 544, 1 αγι ΑὈγδβδηι 8 
βϑεγνληῖ. 

25 Δπά ἴδε ΓΟΚΡ δῇ Ὀ]εβϑεά ΠΥ 
ΤλϑῖοΓ ΟΙΘΔΙΪΥ; ἀπά ἢξ ᾿5 Ὀξοοπιε 
δήελῖ: δηά ἢς ἤδίῇ ρίνθη δίπι βοοζβ, 
διὰ Πεγάβ, δπὰ 5 νεσ, δπὰ σοἱά, δηά 
τιδηϑδογνδηῖβ, Δπα πιαἀβογνδηῖβ, δηὰ 
ΟΔπ|6]5. δηὰ 25568. 

246 Αμά δαγδὴῃ ΠΥ τηλβῖεσς συ] 
Ὀδῖα ἃ 80Π ἴο ΠΙΥ͂ ΠΊΔβῖΕΓ νβεη 8}Ὲ 
ννᾺ5 οἱἀ : δῃά υηῖο Πἰπὶ Πα πε ρίνεῃ 
411 τῃαϊ με μδῖῃ. 

Απά πὶν πιλδῖοσ πιδάδ ΠΊΕ ϑυγεδί, 
δαγιηρ, ΤΏ οι 5η4]ς ποῖ τᾶκε ἃ νηΐίε ἴὸ 
ΤΥ 80η οἔτῃηε ἀδιρητζετβ οἔτηε (ὑδηδλη- 
65. ἴὴ Ψῃοβα ἰδμά 1 ἀννεὶ]: 

48 Βιυῖ τῆοιν 5ῃα] ρὸ υἱπῖο πὶ 
ἔλι Ποτ᾿ 5 ἤοιβα, ἀπά ἴο ΠΥ Κιμάγε 
διὰ ἴλκα ἃ ννἱβ ὑπο ΤΥ 80ῃ. 

29 Απά [εἰ 4 ιἱπῖο ΠΙῪ πλλϑίεῖ, 
Ρεγδάνεηῖζυγε τῇς ννοπιᾶη ψΜ}}} ποῖ 
[ο]Ϊονν πια. 

40 Απά Με αἰά υπῖο της, Τῆς 
Ιοκ Ὁ. θεΐοτο νοι 1 νγαῖκ. νν}}} 5επά 
Πῖ5. ΔῃρῈ} ἢ τῆεα, ἀπ ῥγοβρεγ ΤΥ 
ΨΑΥ 3 ἀπά ἴδοι 5Πα]ῖ τᾶΚα ἃ νυ [ὉΥ 
ΤΥ 80η οὗ πιγ Κιπάτγεά, δηά οἵ τὰ 
[λϊεγ᾽5 ποιιβα: 

41 ΤὭσδη 5} του Ὀε οἶθαγ ἔτοιι 
ῥὶς ΤᾺΥ οδῖῃ, ννθη τῆοι οοηλεβῖ ἴὸ 

ἌΡΡΟΑΙΒ 4150 το Υ. ὅ7, ὑυεγο ϑαγα 5 {επὶ 
156 παιηθά, δηὰ Ἀοθοκαὴ ἰ5 ἰπϑια] θὰ ἰὼ τ ἂῖ 
ΠΟΙ τηδιτίαρο. ὙῆῈ ἀδιρῃῖοσ παϊογα!ν χεηῖ 
ἴο 161} ΠΕΡ τποῖμβου σαῖποῦ ΤΠΔΠη ἢεγ ἔδί Ποσ οἵ 
νν δῖ 16 Ξογνδηῖ οὗ Αὐταμαπι μαὰ ἀοπὸ: ἴθ 
Ἶενεῖ, ν Ὡς ἢ 6 ραν πεῖ, Ὀοίηρς ρου Δ μ5 ἴπ- 
τοηδοά ἴο ἀδηοῖο ἴπ6 παίυγο οὗ 5 δι θαϑϑαρέ. 

3833. 17 αὐἱΠ] ποῖ σαὶ. μηδ 1 ῥᾳυε Τοἷα ταῖρι 
ἐγγαἢ Αποίοπὶ ΠΟβρ δι τλαρῆϊ πεη ἰὸ 
δεῖ πῆρα Ὀοΐογο τοὶ διιοοῖο Ὀεΐογε ϑκίηΐ 
{ποῖ {ποῖ παπλὸθ δηὰ {πεὶγ Ὀιιϑίηδθβ, ὃυϊ 
ΠΕΙῸ ἴῃ 6 δογνδηῖ οὗ Αὔγαδμαπι ἔδὶι ἢ15 τηδοϑαξε 
ἴο δ 850 πιοπιοπῖοιιϑ, ἴῃλὶ πὸ ννουἱά ποὶ 
11 ἢΘ παὰ υὑπουγαάοπόὰ ὨΙπηϑειῖ οὗ ἰἰ, 



“μ 1. 

ν (.--48.} 

Β ζίπάτεά ; δἀηὰ 1Γ {ΠῈῪ ρῖνε ποῖ 
ἴδες σπέ, [λοι 584]. θὲ οἶθαγ ἔγολ ΠΥ 
οἀἢ. 
42 ἀπά 1 οᾶπιε τΠ}5 ἀδὺ ὑπο [Π6 

με}, Δπ4 5414. Ὁ ΙοκῸ (σοά οἔὗὨ τὴν 
τιδϑῖεγ Αὐγδῆδηι, ᾿ξ ον του ἀο ργο- 
Ἐπ ΤΙ Ψν ψνῃϊοἢ 1 ρο: 
41 “Βεδιοϊά, 1 βταπά ὃν τῆς ννε]] οὗ 

ἩΔΊΕΓ; Δηἀ [ἴ 54} σοπης ἴο ρᾶ55, παῖ 
σπΐεη τῃς νίγρίπ σοπιεῖῃ ἔσῃ τὸ ἀγὰνν 
ὐαίογ, ἀπά 1 5ΔΥ ἴο ἢεῖ, (σίνε πῆς, 1] 
ΡΥ τἴεα, 4 {π||6 ννδῖευ οὗ τῇ γ ῥτοΠεΓ 
ἴο ἀπηκ; 

4. Απά 5ἢ6 54Υ ἴο πε. Βοῖϊ ἀτίηκ 
ἴθοι, ἀπά 1 νυν] αἰθὸ ἄγαν ἔογ τῆν 
οἝπιεῖ5: ψὲ ἴῃς βάπηα δὲ ἴῃ6 ννοπλδῃ 
ψοηι τῆς ΓΟΚῸ δα δρροϊπτεα οἱ 
[ογ ΠΥ πιλβῖο γ᾿ 5 80η. 

4ἀς Απά δείοτε 1 ἢδά ἄοῃε ϑρεακίηρ 
ἦῃ πιης ἢρατγί, δε μοΪά, εθεκδὴ σλπλα 
ἴοι τ Ποτ ρ τ ἢ εσ οα Πεσ 5ῃου]άεγ,; 
δηὰ ἐς 'γεπὶ ἀοννῃ τπῖο τῆς ννε]]. δά 
ἄγεν τυσίοῦ: ἀπά 1 5α]ά υπῖο δεγ, [με 
πὶς ἀπηκ, 1 ῥγΑΥ͂ {Π66. 

406 ἀπά 506 πηλάς ἢιαβῖθ, δηά Ϊεῖ 
ὄονσῃ ἢεγ ρσμεῦ ἔτοπὶ δεῖ εὀομ 
ἁηά ελιά, ᾿γίηϊκ, ἀπά 1 νν}}} ρῖνε τὴ 
ολππεἰβ ἀτγίηἰς 4ἷϑο: 80 1 ἄγδῃκ, δηά 
δε πιδάς τὴς σδηη6}5 ἀτγηΚ Ϊ5ο. 

47 Απά 1 δδκεά ἢεῦ, δπὰ ϑαἱά, 
Ὗμοβε ἀδυρῃῖεγ αγέ που ὃ Απά 8ἢε 
8214. ΤῊς ἀδυρῇτογ οὗ Βεῖδιεὶ, ΝΜ ΠΟΥ 8 
δοη, ψἤοτ Μὲ ΠἸςδὴ θᾶγα πηῖο ἢίηλ: δπά 
Ι ρὰυῖ τῆε δαγτίπρ ὑροη Πεγ ἴᾷςε, δηά 
ἴδε Βγλςεϊεῖβ ὑρο ἢεῖ ἤδη ά8. 
48 Απά 1 θονγεα ἀοννὴ ΠΥ Παλά, 

Δη γγοτϑρρεά τπε ΠΟΚΆΡ, δηὰ Ὁ] εββθα 
ἴδε ΚΡ (ὡοά οὗὨἁ ΠΥ πιάϑῖεγ Αὔτὰ- 
ὅλῃ, το μδὰ ἰεὰ πιὲ ἰπ τε τίρῃῖ 

δ0, ξαδαπ απά Βείδμεῇ ὍΤὨῈ Ὀτγοίπεῦ ἰ5 
βετε ρυῖ Ὀείογο ἴῃς (Δι μογ, ἀπά ἴῃ ν. 39 ἴῃ8 
ϊ ΟΠ 15 πιεποηοά, [τ ἀρροδῦβ ἴδ 
12 ἴδοθο ἀλγ9 (Ὡ6 ὈγΟΙΏΟΙ ννᾶ5 τηιοῇ σοΠ- 
δι οἀ ςοποοτπίησ ἴδε πιαγηίδρο οἵ ἢῚ5 5: 5ἴ6 ϑ 
((ρ. εὰ, χχχίν. τ2: [υάρ. χχὶ. 22): δαῖ ἴ 
[ιᾶς 28ὸ ὅδθῃ οὐυϑογνοά παὶ Βεϊδιοὶ ἰ5 αἰῖο- 
ξείδετ Κορ ἴῃ της Ὀαδεκρτουπά ἴῃ τη 5 ἢἰδίοτυ, 
ἃ5 ἱπουιγῇ ἢδ ὑγογο ἃ ρεύβοῃ οἵ ἰηϑίριϊ πεδηῖ 

, 866 (ἢ, χχῖχ, 6, ποτε ἢδ ἰ5 δἰἴο- 
ξεῖδεν ρροθοά οτεσ, [Όλη Ὀεὶπας οΔ]]οἀ τῃ6 
ϑοη οὗ ΝΔΠοΓ, τῦδὸ ν.ᾶ5 Πἰ5 ργταπάξαι ποῦ. (866 
Βιυηῖς ’ Οοἰπείάοησθϑ,᾽ Ρ. 3ς. δπὰ δνογάϑ- 
ῬΌΠΒ ἰῃ ἰΙος.) [μα απ νγᾶϑ8 δευ!ἀθη τ] 8ηῃ δοῖνα 
δυπίης πλλη, 25 15 τρδηϊξοσιοὰ [Ὠγουφδουΐῖ (86 
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ὙΑΥ ἴο ἴακβα ΓῚΥ τιδϑίει 8 ὕγοῖπεγ᾽ 
ἀδλυρῆτεγ ἀπῖο ἈΪ8 80η. 

49 Απά πονν ἰξ γε ν}}] ἀθα] Κιπαϊγ 
ΔΠᾺ ΤΓᾺΪΥ ν ἢ ΠῚΥ πιαβίεσ, τ6}] πλε: 
δηά ἰξ ποῖ, τ6}] της; τῇλξ 1 πιὰγ ἴιγηῃ 
ἴο [86 τίρῃι ἢδηά, ογ ἴο τῆε ἰεςᾷ. 

ξο Ἴδη Τάθαῃ ἂδηὰ Βεῖδιεὶ δη- 
βυνεγεὰ δηὰ 5414. Τ πε τη ϊησ ργοσοοαειῇ 
ἔτοτῃ ἴτε Γ"ΟΚ : χ1ὲ σλπποῖ Βρε ΔΚ τπ- 
ἴο ἴῆεε Ὀδὰ οΥ ργοοά. 

ςΙ Βεβοϊά, εθοΚδὴ ἐς δείογε δες, 
ἴλκε ῥὲέ»,, ἀῃμὰ ρο, δηὰά ἰεῖ ἢθγ δὲ τὴν 
ὨιΑϑῖο 5 8580η 8 Ὑ]Ε, 45 ἴῆ6 ΓΟΚῸ διῇ 
βροΚβη. 

52 Απὰ [ἴ σδληλε ἴο ρε38. [ῃδῖ, υνἤδη 
ΑὈτγαμαπλ᾿β ϑβεγνϑηῖ μεαγά τπεὶγ ννογάϑ, 
ἢε ννογβῃϊρρεά τῆ ΓΟΚΡ, δοτοίηρ ῤίηι- 
σοἰ το τὴ δαστῃ. 

53 Από τῇδ β5εγνδηΐζ δγουρῆς ἔσῃ 
ἢἼανν εὶς. οὗ βΙ]νεσ, δηὰ εννεῖβ οἵ ρο]ά, τ Ηεδ. 
διιὰ γαϊπαθηῖ, ἀπά ραν ἐῤεηι τὸ Ἀε- 
ὈΕΚΑἢ: πε ρᾷνϑ αἷϑο ἴὸ ἤεὺ Ὀγοῖπογ 
ἃηά ἴο Πδῦ τλοτῃογ ργεοίοιιβ ΓΙ ΠρΒ. 

54 Απά τῆεγ αἀἰά εαδὶ ἀπά ἀσίηκ, με 
Δηα τῆς τδη παῖ τὐδγε νυ τῇ Ὠϊπι, δηά 
τΑΥτ α 411 πίρῃς; δηά τῆεὺ γοβα τρ ἴῃ 
[8 πιογηΐηρ. Δηἀ Πα 844, “ϑεηά πὶ να, 

59. 
᾿ΑΥΝΑΥ υηῖο ΓΠΥ [256 Γ, 

ςς Απά Πεγ ὑτγοῖπεῦ δηά ἤεὺ τηοῖδεγ 
5814. 1,εἴ τῃε ἀδπηβεὶ δϑίάβ υνιτῇ 5 'α 'Οτ, ἃ 

γεανί, 
ὔω ἀλγ5, αἵ ἴμε Ἰἰθδϑῖ ἴξη; δίζοσ τῃδῖ ὁσ, 

ΣΩΏΟ 8Π68 5}8]] ρο. 
6 Απὰά Βε 5αϊά υηῖο ἴἤξηι, ΗἸ ΠάεΓ 

[8 ποῖ, δεείηρ ἴῃ ΓΟΚῸ Παῖἢ ρτο- 
Βραγδὰ ΠΥ ΨΑῪ; 56Π4 ΠπΠΊδ6 ἌΥΨΔΥ τῆλ 
Ϊ πΊΑΥ σῸ ἴο ΠΥ πηδβῖεγ. 

57 Απῃά τῃεγ 8414, ὟΝ ε νν}}]} ς4}} τῆς 
ἀδηλβεὶ, δηά ἰηαυῖγε δὲ πεῖ πιοιῖῇῃ. 

οσ8 Απᾶ τἋτἢεγ οαἰϊεά Βεδεκαδῇ, 

51 Ὀθοαυθηῖ ἰδίου οὗ [ᾶσοῦ. Τηθ ΗΘΌΓΤΕΜ 
(γδάιπίοη νν85 [παῖ Βεΐδιοὶ ἀϊοὰ οἡ (Π6 ἀδγ ἰδὲ 
ΕΠΙΟΖοῦ, ΑὈγαβδηλ 8 βοσναηῖ, ἀγηνοὰ (Ὧγ- 
ξυπὶ οὗ Ρβοθιάο- [οηδίθδη, οα νυ. ς ς).᾿ [ἌὍβϑερῆυβ 
(᾿ Απί᾿᾿ ᾿. 16) 5ρεδκβ οὗ Ὠἰπὶ 85 ἀεδά, ψ Βιοῦ, 
δονόνθ, 15 ΠῚ ΚΕΙΥ, 566 οἡ οἰ. ΧΧΥΪΊ. 2. 

68. )ειυεῖς οΥ «“νεν, ἄς. 1,1ἴ, “ἐ νεβϑεὶβ 
οὗ οἴνου," δίς. Ἵ 

586. 4αγ:, αὐ ἐδε ἠκαιὶ 16η] [ἱτ, “ ἀδγϑθ 
ὧν ἴθη." (ογῖδίη ἀδγϑ οὐ δῖ ἰεδϑῖ ἴθ; υπ|685 
 ἀλγ5" 6 ἃ ρῆγαϑε ἴογ {π6 τεβ! Αγ ροτοά 
οὗ βένεῃ ἄδυϑβ, ἰ.6. ἃ ννϑεῖ, νμεη 1 ψου]α ὑ8 
“Δ νγεεκ οὗ ἀδΔγ5 οσ ἴδῃ ἀδγϑ," 

συεεξεσέε, 
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7 εἶδαρ. τό. 
4. ὃς 25. 
1. 

τῶν, 
“0 2767. 

Δη4 5414 ὑπίο πετ, ΝΥ Ί του ρὸ νυ τῇ 
{15 πιλη ὐ Απὰ 8}ε 5514. 1 νν}}] ρο. 

59 Απὰ πεν 86ηΐ νγὰν Κδυθκδῃ 
ΠΕ Γ δἰβῖοσ, δηὰ ἤδΓ πυγθθ, δηά Αὐτγα- 
Πδηι᾿5 βεγνδηῖ, πὰ ἢΪ8 πηξη. 

όο Απά τπεν δ᾽εβϑεὰ Ἀβθοεκδῇ, ἀπά 
8414 υπῖο πεῖ, Τ Ποῖ ἀγζνοιιΓ δἰβῖασ, μὲ 
του ἐς πιοι δεν οἵ τῃουβαηάβ οἔὗὨ η}}}- 
Ἰίοη8. ἀπά ἰδεῖ τὴν βεβά ροβδ8688 ἴῃ ραῖε 
οὔ τῆοβε ψῇῆῃϊςἢ δίς τῃδηλ. 

6ι 4 Απὰ Κορεκδῇ δζοβα, δηά ἢσγ 
ἀδηιβεῖβ, ἃπὰ τπὰν τοάθβ. προ ἴΠε 
ΠΔΠπ|618. δηά ἐο]ϊοννεά (6 τδη : ἂπά 
τῆς βεγνδηῖ ἴοοκ Κδεθεκδῃ, δηὰ ννεπῖ 
ἢϊ5 νΑΥ. 

62 Απά ἴϑαλο ολπὶς ἔτοπι τῆς νᾶ 
οὗ τῆς “6 }} [,4},4]-τοὶ ; ἕογ πε ἐκεῖ 
ἴῃ τῆς δουτῇ σουηῖΥ. 

6,4 Απά Ιβδᾶς ψεπὲ ουκ "το πεάϊ- 
ταῖς ἴῃ τῆς δε]ὰ δὲ τῆς ενεπίάς: δηά 
ἢς ᾿πεά ἃρ ἢΐ58 εγεβ, δηά 8ᾶνν, δηά, 
θη ο]4, τῆς σδηλεΐβ τυέγς σοπγίηρ.. 

ΘΟΕΝΕ 515. ΧΧΙΝ. 

64 Απά Ἐερεκδὴ [πε τρ Πεγ ἐγεβ, 
Δη4 ψνἤεξῃ 886 8δνν ἰβδᾶς, βἣς ᾿ἰρῃτεά 
ΟΥ̓ τῇς σδιηεὶ. 

ὄς ἔογ 586 δ] 8λ]4 υπῖο τῆς 8ετ- 
ναηῖ, νη δϊ πιδη ἐς τἢ}9 τῆαϊ ννδϊ Κοῖῃ 
'ἴη ἴῃε δεϊὰ ἴο πιεεῖ υβὴ Απά τῆς 8εῖ- 
νληῖ δα( 5414, ἴτ ἐξ ΤΥ πγᾶβῖεγ: Πεγ- 
ἴογε 8η6 ἴοοκ ἃ ναϑἱ], δῃ!ἀ σονεγειὶ ἢοτ- 
861, 

66 Απά τς βεγνδης τοά ἰϑδδς ]] 
τῆϊηρβ τῆδλι ἢς δά ἀοηε. 

67 Απηά ἴβαας Ὀγουρῆς εχ ἰπῖο ἢΪ8 
ΠΊΟΙΠΕΓ ϑαγδὴ᾽β ἴεηῖ, ἀπά ἴοοκ Εεδε- 
καῇ, δηὰ 8ὴ6 δεσδπὶς ἢϊ5 ννἱξδ ; δῃά ἢς 
Ἰονεά μεῦ: δηὰά [βδδς νγαβ ςοηχίογιοά 
Αἴτεῦ 5 σλοῖῃογβ ὠσαίῤ. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧν. 
Ι 7116 “0»15 27 Αὐναλαν»ε ὃν Καμγαλ. κ 726 

εἰγυλεῖρη οΥ ἀὲς ροσας. 7 Αἰϊε ἀρτ, απο αἱραΐᾷ. 
9 ΜΡ ὀμγίαί. τι 7.9 χεριφγαζίοης ὁ 7ςἀ- 
γιαεί. 17 115 ἄγε, απα φαΐ. το ἤαας 2γαγ- 
ἐλ “μον Κεῤεξαλ, ὀεῖγιρ ὀαγγεπ. 21 71ε ἐξεάγεε 

[ν. 59---6γ. 

60. ἐδεῖν «ἐπ|690Γ] ΟἾΪΥ οὴς Ὀσγοῖμοσ ἰ5 
πιρητἰοηοά, νὶΖ. 1 Αῦδη: Ὀμῖ ΠοΥ γοϊατῖνθϑ ρθηθ- 
ΤΑΙ ἅτὸ βροκδοη οὗ ἤεῦθ, 85 ϑδαγὶπῷ οὗ ΒΟΥ, 
ΦΎΒΟιΙ ἃ1τῖ ΟἿΓ 55ἴθσ," βϑίεσ Ὀεὶὴρ υϑϑοὰ ἴῃ 
(μα νάδ ϑθη5ὲ ἔοσ σχοϊδίίοη, ἴῃ νης Ὀσχοῖβοσ 
15 80 οἴξεῃ ἔοιιπά ἴῃ δογρίαγο, 

ῥὲγ πε] Ἦδετ ἢδπιθ, Βεθοσαῇ, ἀπά ΠΟΥ 
ἀοδίῃ ἀγὸ πηεπιὶοηδά ςἢ, χχχν. 8. 

62. “4.4 Ππαας εανπό ὕγορι ἐδὲ αὐαν 97) 1ῤὲ 
«υεἱΪ ΟΥ ᾿ιαῤαὶ- το] ῬεΥθδρ5 “5λᾶς ἢδΔα ζοτὴθ 
ἤΟΙῚ ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ ἴο 1,4 81-ΓΟ], ἢ ΟΥ̓ “Πδα τεϊυσηεά 
ἴτοπι σοΐῃρ ἴο 1ἅΠαϊ-τοὶ." 

7) ν δε ἀκυεῖξ ἐπὶ εθε τον εομρέγ»] ῬΤΟΌΔΟΪΥ δ 
Βοοισϑμοῦα, ΑὈτγαμδπὴδβ ἰαῖοῦ ἀννο! πηρ ρίασο5 
μδά Ὀδεη Ηοῦτοη δηά Βθεγσϑῆοῦα, ΑἸοΥ τῃς 
βδοτιῆος οὗ ἴϑδας, ψὲ πὰ ἢϊπὶ ἀννε την δὲ 
Βεογσϑῃθῦα (χχὶϊ. 19), υπΠ1}} ψ πδαὺ οὗ [ἢς 
ἀεδῖῃ οὗ ϑαγὰῃ δ Ἠεῦγοη. ΨΟΓΥ ῬΥΟΡΔΟΌΪΥ 
ΑὈγαθδιῃ τοϊυγηρά ΔΕον [15 ἴο βθου ΘΠ 3, 
ἈΑπὰ 50 ἴϑδας, ννῃοῖδοῦ νης ΜΠ 15 ἐδΊ ΠΟΥ, 
ΟΥ̓ Ρἰϊοδὶπρ ἢ15 ἴοηΐ δηὰ ἔδοάϊηρ ἢ15 ἤοςϊκϑ ΠΟΑΓ 
δϊπι, 5 ΠΟΙδ γτεργοβοηΐϊεα 85 ἀν  ηρ ἴῃ [ἢ 6 
Βοι ἢ σουηΐγΥ. [ἢ οἢ, χχν, τὰ γα πὰ [[δῖ, 
αἴογ ΑὈὐγαμβαπιβ ἀδαῖῃ, [5225 ἴοοϊκ ὉΡ [15 
γοϑιάθηοο δὲ 1 ῃδὶ τοὶ, ἴο ἢ νὰ δηά τηδὶ 
6 Πδὰ Ὀϑδθη οὐ ἃ νι ϑὶῖ, ἤθη ἈΘΌΘΚδῆ αγτινοά, 
ὙΏΘΓΕ ΡΕΓὮΔῃ5 δὲ δὰ δἰγεδαυ Ὀδαη ραβίισιηρ 
δὶ5 ἤος κα δπὰ μοσάβ (Κποῦθὶ). ΑἸ] τη ϊ5. 15 
πη ἴμ6 5σἰτςῖοϑὶ παστοῦ ; Του Ρἢ ἴπο Οετηδηῃ 
οἤτίος ἀϊθοονοῦ τῆς μαηά οὗ ἴῃς ΕἸοΟἢ δὶ ἴῃ 
ἙΒαρίοσ χχῆ., δηὰ ἴῃ [ἢ6 ΘΑΥΙ ΘΓ νοῦβ65 οὗ Χχν,, 
δηὰ {παῖ οὗ ([πΠ6 [οπονίδι Γπγουσπουΐ χχὶν. ὁ 

68. το »πεάϊα!] 80 ΕΧΧ., Μιυῖὶρ., δῖ 
τὸ Ταῦξῷ., 88πι.,) Αγδῦ., ϑαδά,, Ἀαϑβῃὶ, στεη- 

εν ““ἴο ὑγΑΥ;᾽ 50πὶ6 (501... Αθθπ--ΕΖγα) ““ἴο 
νυ Κ." ὙΠὰ ννογὰ, πούνουοσ, ἀρρϑᾶῦβ πιοϑὲ 
ῬΓΟΘΔΌΪΥ ἴο 5:β Υ τε]ρίουβ τηεάϊταϊοη (5εα 
Οε5. “Τἢο5,.᾽ Ρ. 1322). δυςῖ οσςυρδίοη 
506 ΠῚ5 ΥΟΥΥ ΤΠαγαςϊειϑες οἵ ἴ5δδς, τνῆοβθο 
ὙΠοΪ6 116 ννᾶ8 580 {γάπαυΐ, δηὰ ἢϊς ἴδῃ 
Δ Πα 5ρί γῖ 50 οδὶπὶ δηα 5ιιὈ 1 15ϑῖνθ, 45 ΞΌ ΠΩΣ 
ΟΠΘ ψῆο νγὰβ τηδὰθ 8η Θπλ πεῖ ἴγρε οὗ Η!πὶ, 
ΠΟ ““νν5 ορργοβϑοὰ δηΐ αἤϊοϊεα, γεῖ Ηδ 
ορθηδά ποῖ Ηἰβ ποῖ: Ης ννὰ5 Ὀτγοιρῆΐξ 895 
ἃ Ἰατὰρ ἴο ἴῃς 5ἰδιιρηϊοῦ; δηὰ ἃ5 ἃ σῆθθρ ὃ6- 
ἔογε ΠΕ 5 |θδγε β ἰ5 ἀντ, 50 Ηδ οροποὰ πμοῖ 
Η!5 πιουῖῃ" ([5. 11Π|..2). δῖ [ϑγοπιὸ (’ Οἱι. ἴῃ 
ρθη.) 5665 ἱπ [815 φυϊεῖ τηθαϊδίίοῃ πὰ ργάγογ 
ἃ ἴγρε οὗ Ηἰπὶ “" ψψῆο ννεηΐ οι ᾿ῃηἴο ἃ τηοιη- 
(λἴη ἀρατί ἴο ὑγάγ" (Μαῖξζ, χῖν. 23). 

θ4. ἐρριίεά οὐ δὲ εαριεῆ “1 5 οσυ5- 
[οπιδυΎ ἔοσ ὈοΪῃ πιο ἃπὰ ᾿νοθθπ, νΠΟη Δη 
ΕΔΓ οΥὐἨ ργοαῖ ρεγβοηᾶρε 15 δρργοδοβίῃγ. ἴὸ 
Αἰρ τ ϑοπὶς τἰπὶὲ Ὀεΐοτε ἢς σοῖο ἀρ Ἰῃ 
ἴθ, ΔΜοιηθη ΠΙΈΙΘΠΓΥ τοΐιϑε ἴο τάς ἴῃ 
(ΠῸ ῥγϑϑοηςθ οὗ πιθη ; δπὰ ἤθη ἃ σοπΊραηΥ οὗ 
1ῆθπ ἃτὸ ἴο ρᾶ55 Ἰῇγου ἢ ἃ ἴοννῃι, πον οἴτεη 
ἀϊξιλοιμ ἃπα νγα]κ." (ΤΠοπίβοῃ, " [Δηὰ δηὰ 
ΒοοΚκ;,᾽ Ρ. 493.) 

66. «. να ὙΠδ Ἰοπρ οἰ δῖ -ἰΚο νὶ], 
ψ  Ὡϊσἢ ἴΠ6 Εοίογη νοπΊεη σονοτγεὰ {πεῖς 
ἴλοθβ (5εε Ϊεγοῖης ἴῃ Ϊος, ἀπά ἱπ " (οπιηπεηΐ, 
δὰ 65. 1ε1.; Τεγτ Πα η, “6 νε]απάϊς Ν ΓΕ]. 
ηἰσυϑ᾽ (ΟΡ. χν!.). Ενϑῃ δ [Π|9 δαυὶγ ρεποὰ 
ἴϊ βθοπὶβ ἴὸ πᾶν Ὀξδη ἴῃ συδίοιῃ ἔογ ὉΠ 68 
ποῖ ἴο 5ιπ Ὁ Ὶ τῃε Ὀτϊἀορτοοπὶ ἴο 5866 ἴπεὶῦ ἔϑς68 
Ὀεΐοτε πιδιτίδρε (ορ. οἴ. ΧΧΙΧ, 23) 25). 

67. δϑαγαῤ᾽ Ἰοἢ 866 Οἱ Υ΄᾿ 28, 



61 (Ἤγου, 
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Υ. 1--7.} 

“έγινε ἐρε ἀξ τυονριό, 14. 71 δέγεά οὐ ται απα 
ϑιεοῦ. 47 7 Δεῖν αὐ δεγερεε. ἀρ ται σεἰζεί 
ἀὲς δίγέλγιράἀέ. 

Ἵ Δραῖῃ ΑὈγδθδτη ἴοοϊκ ἃ νυ ]έα, 
πὰ ΠΟΥ πᾶπὶβ τας Καὶ εἴυγλῇ. 

2 Απά 436 δατε ἢϊηὶ Ζίτηγδη, δηά 
]οκβῆδη, δά Μεάδη, δά Μιίάΐδη, δπά 
ἰϑφῆθακ, δηὰ διυδῆ. 

2 Απά [οκβῆδη δεραῖ ϑῃῃεῦα, δηά 
Π)εάδῃ. ἀπά τῆς 8οη8 οἵ [)εάδη 
ὑψεῦα Αϑϑῆιυγηι, ἀπά [1 εἰυβῃίηι, δηά 
Ι,εὐυπηπιίπὶ. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΝ 1, Τόη ασαΐπ “όγαδανι ἰοοῖ 
Ω «υἱέ, αμπμά δὲ παρ! αὐας Κείμγα}ὴ Τἢδ 
Ἰαῖοτ Τάγρξ. ἀπά ϑοπια οἴμεγ [νυ 5 ἢ σοτητηθη- 
ἰλῖοτβ ( λ5}1} δηὰ Κὶ. ΕἸ ΙθΖοσ, ἴῃ “ΡιγΚο, ς. 
20; 866 4150 [εγοπΊο, "Οιι, ἰη ϑη.᾽), βᾶὰγ ἰμαῖ 
Κοῖυγαῇ ννα5 {ΠῸ 5816 85 Παρασ, ἡ βοπλ Αὐτᾶ- 
᾿ᾶτὴ ἴσοϊκς ἀρδίη, δῇοσ ϑασγδῃβ ἀθαῖῃῇ, ΤὍΤὨ]5 
566 18 ἱποοπϑιϑιεηϊ ἢ ν. 6, νυ ἢ βροᾶκϑβ οὗ 
“Π6 σοησυδίπο5᾽" ἴῃ {π6 ρ]τγαὶ, πιθδπίης, 
ἀουν]εθ5, Ηδγαῦ ἂπὰ Κοείυγαῃ. Ὅδε ἰδίϊου, 
του οδἰϊοὰ νντδ. πεγο, 5 σδ! θὰ ςοποιῦϊηθ 
ἴῃ σ (ἤτοη. ἰ, 22. Μογρονοῦ, ἰῇ σ ΟἤΓΟΙ, 1, 
“8, 12) ἴῃ6 50η5 οὗ Κοϊυγδῆ, ἅγὸ παπηδα ϑερᾶ- 
ΤΑΙΟΙΥ ἔπτῸπὶ ἰ58ᾶς δηὰ ἰϑῆπιδοὶ, Τὴ σοποι- 
Ὀῖπε (ΡΠΕρΈ5}}} ννὰβ ἃ ἰπϊπὰ οὗ ϑεσοῃάδγυ νυἹΐα, 
ΒΟΠΊΘΌΠΙΘ5 οὶ δὰ “ἴδ σοποιθῖηθ νυ ρ,᾽) [υάξ. 
ΧΙΧ 1; 2 8. ΧΥ͂. τό; Χχ. 4. [ἴ ἰ5 ΒΕΏΘΓΑΙΥ 
διιρροϑεά, τμδὶ ΑὈγαβδηι ἀϊὰ ποῖ ἴακε Κοϊυγδῇ 
ἴο νῖξδ, {11 δὔἔἴοσ ϑαγδῃὴξ ἀοαίῃ, ὅ8ο ἴῃ6 ἴ2- 
ἴΠΕΓ5 βόπεγα γ. ΑὈγαθδπι ἰϊνθά ἴο ἴπ6 ἀφ οὗ 
1ης. [Νὰ σοηπϑιάδσ [ἢ]5 Ἔεχίγεπια οἱὰ ἂρὸ ἃ5 
ἐαιιναϊοηΐ ἴο οἰρῃϊγ-ῆνε ΟΥ̓ πἰηεῖν ἴῃ ἴτε ργὸ- 
ϑοηῖ ἀδγ, 15 ἀξὸ δῖ ἴΠ6 τἰη6 οὗ ϑδγαῃ 5 ἀβθαίῃ 
σοι ]Ἱὰ σοτγεβροηά ἴο ἐμδὶ οὗ ἃ πιᾶη οὗ [πῸΠὶ 
βἰχῖγ.ῆνε ἴο ϑευθηῖν Πονν. 

δοῖηθ, μονγθνογ, τὨϊηἰς, τ(ηδῖ ΑΌγαμδσι ἴοοῖκς 
Κοίυγαθῃ ἴο Ὀε ἃ δϑδσοῃάλιεΥ ννιθ, ἀυτίης 
δαγαῃ δβ [1ἴ6, που βῆ πὸ τηθηϊίοη ἰ5 πιδάθ, οὗ 
[815 πιδιτίαρα {1} (ἢ15 ἔπιθ, 85 ἴπ6 οπίοξ ρυΓ- 
Ροϑβὲ οὗ πιεπιιοηϊηρ ἰξ ννᾶ5 (παΐ ϑοπὶα δοσουηΐ 
βῃουϊὰ ΡῈ σίνθη οὗ Κοῖυγα 5 ομ!]άγοη, 850 
Κεῖ!, Ῥοοϊε ((η " Ὀϊςῖϊ, οἵ ΒΙ0]6᾽), ἄς. [1 ἰ5 
ἱτιροβϑίϊε ἴο ἀδοϊάς [5 ημεβοη, 845 ἴῃς εχ 
Εἶνεβ ἢο ποῖδ οὗ 6. ὙΤἢε Αὐϊδμοτϑοά Νοῦς 
βίο ἱπέδοα σοπηάογβ, “" ἼΒθη ἀραίη Α Ὀγδηδηη 
ἴοοϊ 4 νἱΐο," Ὀυΐϊ τὲ Ηξδῦγενν ΟΠ]Ὺ σοηνοΥ58 
[86 ποϊίοη (μαῖ Αγάμαμῃ ἴοοῖκ ἀποῖπεῦ υυἹδ, 

Ὡ. “δε δαγε δίνε Ζρηγαη) ᾿βοδ θοι (Α. 
᾿ 1. 15) τοῖ]ῖ5. ἃ5 τῃδὲ 1ῃ6 ἀεβοεπάδηϊβ οὗ 

δἴυγαῃ οσσυρίεά (δὲ Ὑτοροάγίε σουπίΓΥ 
δηὰ Ατδϑῖα Βοὶῖχ, νυ ῃὶοἢ σἰαςοπιεηΐ ἰ5 τεροαῖθα 
ὃγΥ [ἐτόπαε (Οὐ. ΗεὉ. ἴπ Οεη.᾽). ϑοπιε οὔ ἘΠοῖτ 
ΠΆΠΔ65 Οοςὰγ ἀοπρ ἴῃ6 Αταῦ {τῦ65, Ὀυῖ ἰξ ἊΝ 

ποῖ ΘΑΞΥ ἴο ἰἀεΠ  Ὺ ἔμεπι 41} οἰεα} 

ἢ 25 Ὀεεη τδουρὰϊ ἴο Ὀ6 ἰἀδη βεά 

ἢ [86 Ζαΐγαπι οὗ Ριο ειιῦ (Ν1. 7. 5)» 186 

μάβον οἷ οὗ {με Οἰπααοοοϊριῖξ ἴο {8ε νει 

, 

ΠΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧν. 

4 Απά τε 50η8 οὗ Μιάϊδη; Ερῃδῇ, 
δηά Ερδβεγ, δαπά Ηδμος, δπὰ Αδιάδῃ, 
δὰ Ε]Ἰάλδῃ. ΑἹ] μεβ8ςὲ τὐέγε τμε ςἢ1]- 
άτεη οὗ Κειυγδῃ. 

ς ἴ Απά ΑΡτγδμδηὴ ρᾶνε 1}} τῆλ ἢδ 
Πδά υπῖο Ἶβδδςο. 

6 Βιυιῖ υπῖο τῆς 8οη8 οὗ τῇς σοηςσυ" 
διηε5, νι ἢ ΑΡγαῆδαι μδά., ΑὈγαἤδηι 
ρᾶνε ρ᾽ῆδ, ἀπ βεηΐ ἢ 8 πὶ ἌΨΨΔῪ ἰγοηλ 
1ϑλδς 5 δοῆ, 8116 6 γαῖ ᾿νεά, Θοαϑῖ- 
νναγά, πηἴο τε δαϑῖ σοι. 

7 Δμπάτβαβε γέ τῆς ἀλγ5 οὔ ἴῃς γϑδῖβ 

οὗ Μεςοδ, οὐ {πὸ Ἀδὰ ὅεα; [οκβϑῆδῃ νν τ (6 
(ὐφϑβδηϊῖα οὐ ἴῃς Ἀεὰ 8564 (Ρῖοϊ. νι. γ, 6); 
Ιϑῃῦακ νῈ δῃοῦεὶς, ἰπ Ιἀυϊα (Κπορβεῖ, 
Ὠεὶ., Και). 

Μεάαη, απά Μ|4Ἰαηἢ ἴὴ ςἢ. χχχνυὶϊ 28, 26, 
[πε Μιαϊδηϊεβ δπὰ Μοάδιυϊτεβ ἂγὸ ἰάἀθπιβοά, 
ΤΡ Μιάϊδηϊζοβ ἀννεὶξ ραγΕΥ ἴῃ τ[ἢς ρεπίηϑυϊα 
οὗ δίμδὶ, ρᾶττγ Ὀεγοπὰ [ογάδη, ἴῃ ἴδε περ ἢ- 
Ὀουγποοὰ οὗ [ἢς Μορθῖῖοσ, Δὲ πιϑεῖ τὰ 
{Πὲπὶ ἤγϑί 85 ἴη6 τηϑγομαπῖβ ἴο ὑνῃοπὶ [βαρ 
ν)ὰῪβ 5018 ΌὈΥ ἢ΄5 Ὀτγεῖῆγεη (845 οἢ, χχχνὶ. 28 
544.), γα Κις Ὀεΐννθεη Εργρὶ δηὰ (δπδδη, 
Νοχῖ νὰ Βπὰ Μοβοβ γίπρ ἴο ἴῃ ἰδηὰ οὗ Μ|- 
ἀΐαη, δηὰ τιαγγγίηρ ἴμῃ6 ἀδιιρηϊοῦ οὗ ἃ ργοβῖ 
οὗ Μι|Ιάϊδη, Ἐχοά. 11. ας, 16, 21, ᾿νῆῇοϑο ἤοοκϑ 
Ραβίυγεαά ἰη ἴῃς ἀδθογί, ἴῃ {π6 ποὶρθουγποοὰ 
οὗ Μουηπῖ Ηοτοῦ (ἔχ. 111. 1). [υΑἴογ ννὲ βηὰ 
[ῃ6 ρβθορίε οὗ Μιάϊδῃ ἰπ ἱπηπηθάϊαϊο }υχῖα-Ρο- 
δου ἢ ἴῃς Μοδυϊῖεβ (Νυπι. χχὶϊ, 4, χχν, 
ό, 17, 18). δα ἢπά ἴδεπὶ ἀἤογνναγάβ 85 ἴου- 
τη Δ 0]6 πο ουτβ ἴο τπὸ [5γ86} 1165, ἱμνδαϊης 
Δη4 Ορργόβϑιςρ ἴποπι, ἰΠΟυΡἢ δῇογνναγὰβ ἐχ-σ 
ΡεΙοὰ ἀπὰ σοηφιεγοά ( [ιάρ΄ νἱ, νι. ν}.). [1 
ἢδ5 Ὀθοη τῃουρῆϊ [ἢαϊ ἰγάςο5 οὗ ἴῃ πᾶς οὗ 
Μιάΐδη πιὰ ὕὈς6 ἔοιπά ἴῃ Μίοάϊδηα οἡ [ἢ6 
Εδϑίεγσπ Ἴοαϑὶ οὗ προ Εἰδπιῦς Οὐ] πλεη- 
Εοποὰ Ὀγ Ριοϊοπηγ (1. 2). (ΚΟ 6}). 

8. ὁδόοῥα, απά ϑεάαη] Αὐτῷ παᾶιιθά, ςοἢ, 
χ, 75) δΔιηοην [πὸ ἀεϑοθηάδηϊβ οὗ Οἰι5}, [ἰ ἢδ 
Ὀδοη τποιυρῆϊ {παῖ πῃ [Π696. ἃ5 ἴῃ ΟἴΟΓ ἰη- 
βίδηςθϑ, ἴῃ6 ϑῃεητε δὰ Ηδηλἴο τὰςθ8 ἰηΐογς 
τρδστιεα, δηὰ παῖ ἴπογὸ σοηϑεα ΘΠΥ Ἄσγοθα ἃ 
ςογίδίη σοηδιβίοη ἴῃ τΠΟῖΓ παπλθ8, οὐ ἴπᾶΐ ὙΟΣΥῪ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ {ΠΟΥ δάορίοα παπλὲβ ἔτοιῃ ἴἢοθο ἢ 
ὙΓΠοπὶ ΠΟΥ ννετα ἴἢι15 σοηποοῖϊοα (566 ου (ἢ, 
χ, 6, η; Αἰ5σο Ο65. “ΤὮε5,᾽ Ρ. 3222). 

4, Ἐρῥαθ]ὴ Με τιεεῖ σὰ [15 Μ|Ιάϊδη- 
ἸΏ 5}: {Π06 ἴῃ 5, ἰχ' 6, 45 4 ρβϑορίε τσὴ ἴῃ 
ΟΑΠη6Ϊ5 Δηὰ φοϊὰ δπὰ ἱποεηθε, ὍΠῸ αἰϊοιηρίβ 
ἴο ἰάδηςγ ἴῃ6 νάτγίοιι5 ἀδϑοθπάδληϊβ οὗ Κοῖυ- 
ταῦ, τηθηϊοηθὰ ἴῃ [ἢ]5 οπαρῖεσ, ἢ ἴη6 
ὨΔΙῺ65 ΟὗἩἨ {Γ{1|065 ΟΥ̓ ΟἰτἾ65 Κπόννῃ ἴο ἰαῖου ρθ0- 

ῬΠοῖ5 δηὰ ἢ ϑίογίδηβ, ΠΠΊΔΥ Ὧδ δοθῃ ἴῃ Κηος- 
Ὀε], 6],, ΚΕεΙΙ, ὅς, Τὴδ ὑποεσγίδιητυ οὗ βυς ἢ 
ἰἀοποβοδίίοῃ 15 ὙΟΥῪ ζτελῖ, 

6. εαεαυαγά, το ἐδο φασὶ οομπ|7}}] Ὑμδξ 
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ἔ οἶδρ. 2 ᾽ Ὥ. 23. 

οὗ ΑὈγδῆαπιβ [6 ψ ῃϊοῖ Πα ᾿ἰνεά, Δλη 
᾿μυηάτγαά τῆγεαβοοῦε ἀπά δἤξεη γελγϑ. 

8 ΤΒοη Αὐγαθᾶπὶ σάνε ἃρ ἴδε 
Βῃοβῖ, δηά ἀϊβά ἴῃ ἃ ροοά οἱά δρϑ, δπ 
οἰά πιδη, δηὰ ἢ] οὐ γέαγε; πὰ νγᾶβ 
ΘΑῖΠογεα ἴο ἢΐ8 ρεορὶε. 

9 Απά ἢ βοηβ 1β8λδς δηά [3Ππ|λε] 
δυτίεά Πἰπὶ ἰη τε σάνε οὗ Μδςβῃρεΐίδῃ, 
ι τῆε Πεϊά οὗ Ἐρῆγοη ἴῃ βοῃ οὗ 
Ζοδαγ ἴῃς Ηἰτῖτε, νυ ῃῖςἢ “5 Ὀείογς 
Μδιγε; 

10 Τῆς βεϊά ννῖςῃ ΑὈγάῆδπὶ ρυτ- 
ςΠαβεά οὔ τε 80η5 οὗ ει : {ποτὰ ννδ8 
ΑὈγδῆδην δυγίοα,, δηά ϑαγδῇ ἢ 15 να. 

Ι1 4 Δπά ἴἴ σδπλε ἴο ρ453 δίζου τῃ68 
ἀεδῖῃ οὗ Αργδῆδηιν, τας (σοά δ]εββεά 

ΘΟΕΝΈΘΙ5. ΧΧν. [ν. 8---21. 

14 Απά ΜίΞξπηιλ, δηὰ Ὠιδὴ, δπά 

1ς ᾿Ηδάδλγ, απ Ἴεδ, [εἴατ, Να- 
ΡΒ 8, δηά Κα βἀεημδῃ: 

16 Ἴ686ὲ αγε τῆς 80η8 οὗ 15 πλιδεϊ, 
πὰ (686 Ὧγὲ τῇεὶγ πᾶπιεβ, Ὁ {ΠΕΙΓ 
ἴονγῃβϑ, Δη4 ΟΥ̓ {πεῖ σΔ51|68; ἔνγεϊνθ 
ΡΓΪΏς68 Δοσογάϊηρ, ἴο ΤΠ ΘΓ ΠΔΙΟΙ 8. 

17 Απά τῇε86 γε ἴῃ6 γοᾶγβ οὗ [6 
ΠπΠ{ οὗ Ι5ῃηπιδὲ!, δη υπάγεά δηά τα ΓΥ 
Δηὰ βενβὴ γεδῖβ: ΔπΠᾺ. ἢς σάνε ὺὑρ ἴδε 
βῆοβὲ δῃά ἀϊδά; δηά ννᾶ8 ρδιμεσγεὰ 
πηἴο ἢ5 ρεορίε. 

18 Απά τμδγῪ ἄννεῖε ἔγτοσῃη Εν: ] δῇ 
υηῖο δῆτ, τῃδῖ ἐς Ὀείογε Εργρῖ, 845 
ἴδοι ρσοεβῖ τονγαγά Αϑϑυγίδ: σηά ἢε 

ἢ]5 80η ἰβαδο; απὰ ἴβδας ἄννεὶξ ὈὉγ τῃ6 
ἐΣλαρ. τό. ἐγν6}} 1, Δ} αἱ - τοί. 
δι... 12 ΤἾΝυν τἢε686 αγέ ἴῃς ρΕΠΟΓΑΙΙΟἢϑ 

᾿Ῥἀϊεά ἴῃ τ6 ργέβϑεηος οὗ 1} 5 Ὁτε- "Ηὰ. 
[ ͵Ζ“ὠἈ 

ΤὨγθη. 
19 ἴ Απά τΠεβὲ ἀγέ τῇς ρεπεγδ- 

4 τ (Ὠγου. 

οὗ ϑῆπ,αεὶ, ΑὈγαμδπλὶβ 8οη. ΨΠΟΠὶ 
Ηλραγ τε Ἐργριίαη, ϑαγδὴ 8 ἢδηά- 
ταδὶ, θᾶγα πο ΑὈγδῆδηι: 

132 Απάὰ ἀἴῆεβε χγεέ {πε πδηιθ8 οὗ 
τΠ6 βοη5 οὗ Ι5ῃπι)δεὶ, ὈΥ τῃεἰγ ΠδπΊεϑ, 
Δοσογαϊηρ ἴο {Πα ὶΓ ρεπεγαῖοηβ: τἷἢῃς 
διβίδογη οὐ ἰβῃηγδεὶ, Νερα)οῖῃ ; δηά 
Κοάδι, ἀπά Αἀδεεὶ, ἀπ Μ|ιθβμη), 

τἰοη5 οἵ βδδλος, ΑὈγδῃδιη ̓β ϑοη: Αὐὗτγδ- 
δαπὶ δεραὶ ἴβδδο: 

20 Απὰά Ιβδδς ννᾶβ ἔτ γεαῖβ οἷά 
ψ θη ἢε τοοκΚ Ἀσεθεκδῃ ἴο νἱέδ, τἢς 
ἀλιιρῃτεγ οἵ Βεῖμιεὶ τὴε ϑυτγίδη οὗ 
Ῥαάδη-Ἄγδπι, ἴῃ βἰβῖεσ ἴο 1,θαπῃ τῆς 
ϑγτίδῃ. 

21 Απά ἴξϑαλςο ἱητγεδῖεά τῆς [ΟΚῸ 

5 ἱπῖο Αταῦῖᾷ, {πὸ ἱπμῃαδίϊαπις οἵ νυνῃίς ἢ νγοτο 
οΔ]εὰ Βοπο- Κοάθην, ὁ ΟΠ άγου οὗ 6 Εδϑι"" 
(}υὰξ. νι. 21:1 Κ, ἵν. 20: [00 ἷ. 3. 15. χὶ. 14). 
πὰ αἴογνναγάϑβ "" ϑαάγάσθῃσ," ἱ. 6. "6 Εδϑίογηβ, 

8. “ὀγαδα» αῦεμρ ἐῤε φρο ΤΠς ἢ15- 
ἴΟΥΥ οὗ Αὐγαμαπὶ ἰ5 8 ᾿νοιιπά ἃρ δοῖογα 
πε Πἰδίουυ οὗ [βαλεῖ ἔπ ἰ5 τοΪϊά, Ατᾶ- 
δᾶπὶ ἀϊὰ ποΐ ἀἷθ {1} σοῦ πὰ Ἐδϑαὶ ννετδ 
θοῖπι, [πάτερ {ΠῈῪ γότὸ Βθοη γᾶς οἷά αἱ 
ΑὈγΑΠΑπὶ᾿ς ἀθδί: ἔογ πθ ἀϊεὰ δὲ 17ς, ἰϑλᾶς 
νγὰ5 ἴΠ6η ϑονθηϊγεοῆνο γοδῖβ οἷά, Ὀυϊ Εδβδιι 
δηά ͵αςοῦ νγεῖεὲ Ὀοττ ὑν ἤδη ἰϑλᾶς νγῶβ βἰχίῪ 
(ϑεο ν᾿ 26). 

«υας χαῤδεγεά ἰο δὲς ῥεορ(] Τῆϊβ σαπποῖ 
Ταεδὴ (πλῖ ἢδ ννᾶβ Ὀυϊθά ποτε ἢϊ5 ἔδίμοιβ 
δὰ θδθϑεὴ Ὀυχίοά, ἔογ ἢ6 δὰ Ὀδδη ἃ μυπάγοά 
ΥΘΑΓΒ ἃ Πρτίπι ἴῃ (Π6 ἰαπα οὗἉ [5γδδ], ἕδσ ἔγοπι 
[Π6 ἢοπιο οὗ ἢϊ5 ἀποσϑίοῦβ, δπὰ ἢ6 ννᾶς Ὀυγίοα 
ἴῃ [6 ᾿νε οὗ Μδοῃροίδῃ. Ὑὴδ ρίασθ ἐπογείοσο 
866 Π|5 ἴο ἱπαάϊςδία πὸ Ὀε]εῖ οὗ τῃ6 ρδιγίαγοἢαὶ 
ἅξε5 ἰη ἃ ρίδεθ οἵ ἀεραγίοα Ξρὶ γϊβ, ἴο νυ ΒΟ ἢ 
ἴῃς 501}}5 οὗ ἴῃ ἀθδὰ ννεγὸ σαϊμεγοὰ, Ὅῆιιβ 
]Δοοῦ οχρθοϊθὰ ἴο ""5ὸ ἀοννῃ ἱπίο {π6 ρσᾶνθ 
(ἴο 58|60]) Ὀπῖο 5 50η.,᾽ [ποι ρὴ ἢ ἀϊὰ ποῖ 
Ὀείϊονο ἢ15 ϑὺὸη ἴο βανὸ Ὀθοη θιυσοά, θυϊ ἴο 
Βᾶνα Ὀδεη ἀενοιυγεα Ὁγ νυν] Ὀδαϑῖβ (οἢ, χχχν, 
351 ΘΟΠΊΡΑΓΘΟ 450 ἴοι. χχχ, το). δῖ Αυ- 
ξυπίπο (Οἱ. ἰὴ θη. χό8) ἱπιογργοῖϑ ἴΠ6 ννογάς 
“ὁ Βὶα Ῥξορὶθ," οὗ “180 ρουρ!ς οὗὨ παῖ οἰϊγ, 

[λ6 Ποάνθηγ [Θγιιϑα θπ,.᾽" σροόκεθη οὗ ἴῃ Ηθ, 
ΧΙ, 21. πὰ νῃ ἢ Οοὰ ἰ5 διὰ ἴο πᾶν ὑγε - 
Ῥαγεβὰ ἔου (δε ἔἸΆ1] μαῖγατο5, ΗΘ. χὶ, τό. 

9. δὶ “οὐδ Ἱμαας απὸ εδριαεῇ Ἐτοτη 
1Π|5 νγὸ 566 [δὶ [ϑῃπηδοῖ, ᾿πουρἢ ϑεπὶ ἴο ἀννο]] 
Ἑλϑιννατά, πδὰ ποῖ ἰοβὶ εἰρῆϊ οὗ ἢἷβ ἔδῖ εν 
δηά βᾶδο; ἂπὰ υϑῦῪ ῬγοΟῦΔΟΙΥ τμοῖγ (Δ εν 5 
ἀοαῖῃ τοςσοποῖ θὰ τπ6 ἴννο Ὀγοΐποιβ ἴο θεοὶ 
Οἴπεσ, ἴ[δϑδς 15 ριιΐ ἤγϑϊ Ὧ5 [6 μεῖγ, δῃὰ [ἢ6 
ΠΕΙ͂Γ οὗ 1ὴ6 ῬγΟΠΊΪ565, 

106. εαο61 566 οἡ ΝΌπι. χχχὶ. 1ο. 
10. “Ἵπ4 ἐδέφε γε ἐδὲ ρεηεγαίίοης ΟΣ Τρααε, 

“ῤδγαβανε; “ο ΤὨῖβ 18 {πΠ6 Ὀεχίπηϊηρ οὗ ἃ 
πονν δεοίίοη ἰῃ ἴδε Ὠἰδίογυ οὗ Οδηρϑῖβ, ΒΟ ἢ 
σοπίϊηιϊιε5 ἴο ἴπ6 επὰ οὗ ςἢ. χχχνυ. Ασςοοστά- 
ἴῃς ἴο ἴπ6 υῃϊέοττῃ ρ΄δη οὗ ἴπ6 δυῖμοῦ, ἔμογα 
6 ἃ Ὀγεῖ τοοδριτυ]λίίϊοη, ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο πιᾶκδ 
ἴπ6 δεςζίοη σοιηρ]εῖα, [ἢ [Πΐ5 σᾶϑο ἰξ ἰβ ὑεῖ 
Ὀγεῖ, σοηϑίϑιϊηρ οὗἩ ἴδ ἰαϊῖογ ραγὶ οὗ ν, 19, 
δηά ν. 2ο. 

20. δε δϑυγίαπ ῳΚὶ Ῥαάδαη-αγαρ) ΤῬὉᾺΘ 
Αγδιθδι οὗ Ῥαάδι- γᾶ. Ῥδάδιῃη - ἈΓΆΤῚ 
ἰ5 ἴπ6 ““ οἰαίη οὐ Βαϊ ἰἸαπὰ οὗ Ατᾶπι," γαηβὶαϊοὰ 
ΟΥ ΡΑγδρηγαθοὰ ἴῃ Ηοβοᾶ χὶὶ 12 ΌΥ ϑὅὄαει- 
ΑὙᾶπι, “τῆς πε οὐ ρῥἰδίη οὗ Ασαπι ἢ Ιἢ [86 
ἰαδὶ σμαρῖογ [πὸ σουηῖσυ οὗ ἈΘὈΟΚδῇ 15 οδ]] δὰ 
Ατδηλ- ΝΑΒΑγΑί μη, ΟΥ̓ ΑΥάπὶ οὗ ἴμ6 ἔννο γίνουϑ, 
δὸδ οἡ ἢ, χχῖν, το. ὙΠΟΓΘῈ 15 ΠῸ γϑαϑοηδὺϊδ 
ουπάδλιίοη ἔογ {6 ὑοῖο τῆλε Ῥδάλδινααγαπι 



ν. 22---25.} 

ἴον ἶδ υυϊέε,, θοσδιιβα 806 τῦσς ὈΆΓΓΕΙ: 
δηά τῆς ΓΟΚῸ νναβ8 ἰηϊγοδλῖεά οὗ ἢϊπι, 
διά ΚοὈεκδῇ ἢΐ8 ννδ σςοποεϊνοά. 

22 Απά τΠς ομ]άγεη κεγυσρίοᾷ το- 
ἴδεν τη ἢ; δηά 586 5αὰ, [12 

6 80, ὙΨὮΥ ἀηὶ21 τῆ Απά 586 νναηὶ 
ἴο ᾿η4ιἶγα οὗ της ΠΟΚΡ. 

223 Απά τῆε ΙΟΚῸ 8αἰὰ ὑπο ἢδτ, 
ὙὝνο πδίοηβ ὧγφ ἰῃ ΤΥ τνοπιῦ, ἀπά 

725 ἴπ6 οἷά ΠΔπλ6 ιιϑεα ὈΥ {πε 530-οΔ]1οἀ Ε]ο- 
᾿ϊ5ῖ, Ασδπι- ΝΑΠδγαὶπὶ θείην ἴπ6 πᾶπιὸ πιο ἢ 
βλά Ὀδθεη δάορίοα ΒΥ τῆς ἰαῖοσ [ἐμονῖϑὲ, [ἰ 
Ὑ745 Ὡδλίυγαὶ {Ππδὶ {π6 Ὠἰδίογίδη, ννθη τοδί 
[06 ἐπ θα55 7 οὗ ΕἸ16 Ζεῦ οὗ ᾿ατιδθουβ ἴο Με- 
ΒΟΡοΟΐΔΠ4 ἴο 5εςῖκ ἃ υνἱῖθ ἔοσγ ἴϑδδο, δϑῃοι]ά 
βανθ υϑοὰ (Π6 ρΈΠΟΤΑΙΪ πᾶμε οὗ (Π6 σουΠΙΓΥ 
ἰηΐο ννῆϊοῦ ΕἸΠΘΖΟΙ ννᾶ5 9θοηΐ, ννποσοᾶς ἰη ἴῃ 6 
Ῥιοβοηΐ δεοίίοη Τηοτο ρδγίϊου ΔΥΓΠῪ 5 ἴο 6 
ἐχρεϑοϊοά, πεσε [δςοοῦ ἰ5 ἀοϑου 6 ἃ 45 50] ου Γ- 
ἸῺ ΤῸΓ γεδῖβ ἴῃ Ραάδη-ἄγάατὰ, (ἢ6 ἰαπά οὗ 
1, ΔΌδη : ι5ῖ 85 ἰῇ οὔθ οᾶ586 ἰζ ταὶρῃς Ὀ6 πδίαγαὶ 
ἴο 5ρθᾶκ οὗ ροίπρ ἱπἴο δϑοοιδηά, ννῃἶϑὶ ἴῃ ἃ 
ΤΛογο ἀείαι!]οὰ δοσοιηῖ, ννὸ τῖρηϊ ῥσείοσ ἴο 
ϑροὰΚ οὗ ἴδε ΗἸρΡὨἰδηάς οὗ ϑοοπδηά, οΥ ἴῃς 
1 ον δηάβ, οὐ οὗ ϑοπὴα Ῥαγίϊουδγ σΟΙΠΙΥ͂ ΟΓ 
αἰκιηςῖ. 

ΩἹ], Παας ἱπίγεσίεί δὲ Ζοκρ ἣν δὲ 
«υἱό, δείαισο σδὸ «υὐαςῷ δαγγοη) ὮΙ5 ὈΔΙΤΘῃ- 
Ππεβ5 δὰ ἰαϑίοἀ νον γοαῖθ (ν. ζό). Αῃ- 
οἴδεν τηδΐδηςθ οὗ ἴπ6 ἀεῖαΥ ἴῃ ἴῃς ἔυ] ΔΙ πθης 
οὗ Οοὐἷβ ρῥγοπηῖϑεβ, δηὰ οἵ ἴπμε {γ|4] οὗ (86 
ἔα οὗ ἴδοϑα ἔοσ βου ἴπε σγεδιοϑὶ Ὁ] βϑιηρβ8 
ἅτε τεϑοεσνοά, ὙΤἢὸ ννογά ἤσσα υδοὰ ῸΓ ὈΓΑΥΕΓ 
ἷς ὈὉΥ ΠΊΔΗΥ που ρηϊ ἴο πλϑδῃ ἔτεαιεηῖ ἀπά τῸ- 
Ρεδῖεά ργάγεγ: ᾿πρ  γίηρ ἴΠ6 δηχίοιι5 ἀεεῖγε οὗ 
ἴωλδο ἴο ὃ6 ὈΪεβθθα νυν} οἤβργίην. (Οεβεηΐϊυβ 
(Ρ. 1οϑ ς) τηϊπῖκ5 ἴ06 ννογὰ ἰ5 σοππεςϊδὰ 
ἃ τοοῖ 5ι χη γιης “ἴο οὔεσ ἱποδῆβε," ὙΠΟἢ 
ΤΕΤΔΙΗΪΥ τ ὐρϑὴ ἴο Ὀοίοηρ ἴο 1 ἴῃ ΕΖεῖς, νὴ], 
αι, [{{πὲ 50, ψῈ τηυβὲ Ὀεϊΐενε {Ππαὶ {πε ρᾶ- 
ἘΠ ΑΤΟΝΔΙ ττουβηϊρ, τὶς τῸπὶ ἴΠ6 φαγί οϑὲ 
{Ππ|65 νγᾶ8 δοςσοπηραπίθα νι βδογῆσο, μδὰ 
αἶϑο, τνδεῖποσ ἔγοπι Ὠινῖπο γονοϊδίοῃ οὐ ἔγοπὶ 
δῇ ἰπϑιηςζῖνο ἔδο ηρ, δάορῖεα [Π6 ι.9ὲ οὗ ἱπ- 
σΕΠ96, 

42Δ. 1 ἰ᾿ δὲ 40. «υὖν α»ι' 1 ἐδια ὴ Απ 
οὔβοιιτε ϑαγίηρ. Ὑπὸ Νυΐϊρ. ἀπὰ Ταγριπὶβ 
τοηύογ, ἼΓἸἴ νὰ ἴο Ὀ6 ἴἢυ5 ν» ἢ το, ΜΕΥ 
ἀϊὰ 1 ςοποεῖνοῦ" ΤὍΤη Αταῦὶς μᾶ5, “11 
πδὰ κηονῃ ἴἰ ννουἹὰ Ὀ6 ἴπιι5, 1 ψοιϊ]ά ποῖ 
Ὦλνο βου ρῆϊ ἔον οἤδβρτίηςρ." Μαυςῇ ἴο πε 58π|6 
εἴεςϊ Βαϑῃϊ, “1 δυο ὃδ6 τλ6 φυβογ 5 οὗ 
ῬΓΕΞΠΔΠΟΥ. ΜῊΥ αἰὰ 1 ἀδδῖτο τ ὁ ὙΠῸ ϑγτῖᾶς 
Δ: πιοβὶ οὗ ἴπε Οσγπιδη (οπΊπι. ὑπ ογϑίδηά 
ἔτ, 1ΕἸῸ Ὀ6 90. ννογείοσε ἀο 1 Ἰ᾿ἰνο}" 

“μα 1“δὲ «ὑτπὲ ἰο ἱπφμῖγε ΟἹ ἐδε 1,οκ 9] ΒΥ 
ΡΓΑΥΘΤ, ΟΥ̓ ὈΥ 5Δοσιῆσο, ρογθδρβ δ ϑύπιῈ 5ρ6- 
οἶδ] ρίασε οὐ ργάγετ; 85 ἴο ἴμὸ ἀοπιροβίὶς δἰζὰγ 
οἵ ἴΞξλᾶς (ἸΤ βεοάογ, ", ἴῃ Οεη.᾽), οΥ̓ πιοΟΓδ 

ΠΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧν. 

ἴννο ΠΊΔΠΠΟΥ οὗἁἨ ρεορὶβα 8041} δε 86ρα- 
γαῖθα ἔγτοπι (ΠΥ ὕοννεῖβ; δηὰ ἐδδ ογδ 
Ρεορΐε 5141} θὲ βίγοηρεγ τλδη 2ῤ4 οὐδδγ' 
Ρεορίε; δηὰ “ἢς εἰάεσ 85Π4]} βεῦνε ἴΠ6 “ποα ϑ . 
γουηροτγ. 

24 ἢ Απά νἤιεπ ἢεγ ἀλγ8 ἴο δε ἀε- 
Ἰϊνετεά ννεῦε 6164, θ6ἢο]ἀ, ἐῤέγε 
«υεγε νυνὶ 8 ἴῃ ἤΘΥ ννοηλῦ. 

25 Απά τῆς ἢτγβι σδὴς ουῖ τεά, 41} 

ἸΚοῖγ, Υ ξοΐης ἴο ἃ ὑσγοριεῖ. ΤΠ [οτυ58- 
ἰεπὶ Τάγγυπι, ΓΟ] οννεὰ ΟΥ̓ ϑθνεγαὶ εν ἢ 
ΠοΙηπηδηϊδῖοῦϑβ ϑΆγ8, 586 γεηΐ ἴο ὅϑῃοῖη; οἴμοιβ 
ΒΔΥ ἴο Μεὶοδιζεάοες, ΑὈγαμδᾶπὶ, γΠῸ ννᾶϑ 
5111} νην, νγᾶ8 ἴδε ᾿οδὰ οὗ [ἢθ ἔΆΤΪΥ ἤδη 
ἀννεϊ ηρ ἴῃ Ῥαϊοϑῖῖπο: πὸ πδλὰ Ὀδθη βρεςὶδ! 
Βοποιιγοὰ ΟΥ τενεϊδίοπβ ἔγοπι ἤδάᾶνεη: δηά 
νγ5 ῬγοῦΔΟΪΥ εϑιθεσηθά ἴΠ6 ραϊγ γο!-ρτοσὶ οὗ 
186 ΠΟ] τσ. [ἰ 15 πτοβὶ ᾿ἰκοῖγ, ἐπετείοτε, 
τπδῖ 15 [Π6 πη] Ό ΣῪ νγᾶ5 πιδάδ ἐπγουρῇ ἃ πιδῃ, 
ἴϊ νουϊὰ μάν Ὀδθη τηδάς Τῆγουρἢ πα, 5111 
νν6 ΠΙΔΥ σοηο]ιάς ψ 81 Αὐυφυκίίπο (ἡ Ου,᾽ 
72), ἰδὲ ποιμὴν 15 σετίδίη οχοορὶ ἔπᾶαὶ Ἀ6- 
Ὀεκδὴ ννεπὶ ἴο δ8κ οὗ ἴδ 1,ογά, δηὰ ἐμαὶ [Π6 
Ιοτὰ δηβιννεγοὰ Βοσ, 

28. Τωυο παῤίοησ, ες, ὙὍδο Π86 ἰς 
ἴῃ ἀπιϑισορὶς ρᾶγα ]] 6] 5π8, ἃ ροειὶς ἔοστη, ἴῃ 
ὙΠ ἢ πὸ ἀουδὶ ἰξ νγᾶϑ τῇοσγο σϑδα γ Βαηάοὰ 
ὄονη ἤτοπὶ δῖ μοσ ἴο βοη: 

νγο Ὡδὺῖοιδ δΙῸ 15 ΦὮΥ ἩΟΣΔΌ : 

διὰ ὉνΧν0 ῬΘΟΡΙΘ0Β Β888Δ11 ὈΘθ 80θ05}8Ἃ» 
Σαϊθὰ ΨΣΟΙΪῚ ΤῬῺΥ ὈΟΝΘ]18; 

διά πδίϊοὰ 58}811 ὍΘ ΒΊΓΤΟΣΚΟΣ ὅδ 85 
πδιῖῖοι, 

δϑδιᾶἃ 1:9 961Δ0Σ5» 85881}1 ΒΟΥΥΘ ὃδ 6 
ΨΟΌΣΚΟΣ. 

Το 15 5866 [δε τεΐεσεηςε ΜΔ], ἷ, 2, 3, “" 7]ασοῦ 
δᾶνθ 1 Ἰονοά, δηὰ Εϑαι ἢδνε 1 παιβα,᾽" δηὰ ἴῃ 
Κσοπι. ἰχ. 10---13,), ΏοτῈ δῖ Ῥδὺ] οοννϑ [δδὶ 
αἰοθσϊίοη ἴο {ππ ργίνϊεξε οὗ θείης ἴῃς ἀσροβὶ- 
ἴοτῖεβ οἵ Οοὐ 5 ἰσυτἢ δηά ἴῆ6 Οῃυγοῦ οἵ Οοὰ 
Οἡ δασίῃ 15 ἰηϑοσυςδῦϊο, Ὀὰϊ ποῖ τπογοΐοσο Π6- 
ΘΕΒΘΑΤΙΥ ἀπ) υ5ῖ ΟΥ̓ ὑπι ΓΟ], ϑυςὶ οἰοςὕοη 
ἱπάδεὰ ῥ] Αἰ ΠΥ πιά ἰμδὶ Οοά ἀοεβ ποῖ σἤοοβα 
ΤήΘῃ 85 Ηἰ 5 ̓ πϑιγιπλϑηϊβ Ὀδοδιι5ο οὗ {ΠΕΙ͂Γ πηοτὶ8, 
δυῖ ἴ᾽ ἀοεβ ποῖ 5ηονν ἴῃδῖ Ηδ 15 ᾿πεγείοτε 51Π|- 
ΟἾΥ ΑὐΌ ΓΑΥΥ. ἴῃ 4]} ἴπογὰ 15 ἃ Ὠϊἀάδθῃ βἴσεδμη 
οὗ ΠπετοΥ ἤον πα. ὙΠὲ οἰοϑεη γᾶςθ 5411} Ὀ6 
τηδήϊδ ἴπ6 τηφδῃβ οὗ βαἰναϊϊοη ἴο οἴ ιοῦβ 858 ννυϑ]] 
ἀϑἴο Ποιλβοῖνοβ. ΤΠεῖγ ρυν! 65 νν}}} θ6 Ὀ] πθοά 
ἴο ἴση, ᾿ζ ΠΟΥ υϑὲ ἴποϑα ργιν: ορε5 ἐδ ι]γ. 
ΟἸδογνν θεν ἢ1|5ῖ [ΠΟῪ ἀτὸ ἴπσ ομάππο]8 οὐ οὐ 5 
δτάσο ἴο {πεὶγ Ὀτγοῖῆγοη, [ΠΟΥ τΠπογάθοῖνοβ νν]]} 
Ὀδ6 οαϑὶ οὐ, δηὰ οΟἴοΙ5 5Π14}} σοῦλα ἰηΐο {ποὶσ 
ἸΠΠογ δης 6, 

25. γεά, αἱ] συέν δε απὸ δαὶγγ φαγηιοη) 
Ηδ ςροτηθά ἃς ἰἴ σονογοὰ ν τ ἃ Κὶπὰ οὗ ἤωΓ, ἃ 
[ΠΟ Κ ἄοννη, ἢ] ςἢ 5 5αι ἃ ἴο Ὀ6 συ πὰ οἡ 5οῖὴ8 
τόν Ὀογη ἰηξδηῖα, [ἴ φᾶνε 8 Δ}11|82] Ἀρρθδγ.- 

9 
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ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧν. [ν. 26---32. 

'ῃς ἀἰά εαἴ οἵ δὲ: νεηίβοη : διιὲ ρε- Ηεὸ 
Κδὴ ἰονεά ΪΔςοῦ. πιῶ: ἐπ ἀὰ 

20  Απά 7ΔςοὉ 504 ροϊϊαρε: «πὰ 
Εϑβδιι ςδπια ἔγοτῃ τῆς ἢο]ά, δηά ἢ τοῦς 

ονοῦ ᾿{κὲ δὴ ἢδίγυ ραγιηβηῖ; δηά {ΠῈῪ 
ςΔ]16ἀ Πὶ5 πδληὶε ἐξ. 

26 Απά δῆϊτγ «παῖ σδίηης 5 Ὀγοῖ ποῦ 
ουῖ, 41η4 715 μαπά τοοῖ μο]ά οὴἡ ἔβαιι β 7 οι. τ2. 

3. 66]; δὰ ᾿ἷ5 πδπιῈ νγὰβ δ᾽ ἰεἀ Ϊαςοῦ: 
Δηαἃ βλλς τᾶς τῆγεεβοοίς γεαῖβ οἱά 
ννῆεη 8ῃ6 ὕάγε τἢ6η1. 

27 Απά τὲ θογ5 γεν : δηά ἔϑβδιυ 
νγᾺ5 ἃ σιηπίηρ Πυηίεγ, ἃ τηδη οὗ ἴῃς 
βε]ὰ; «δηὴὰ ἴδςοῦ ὡδε ἃ ρἰδίπ πῆδη, 
ἀννε ]ἶπρ ἴῃ τεηῖβ. 

28 Απὰά Ι52ᾶς ἰονε ἔϑβαυ, θεσδιι56 

ΔηΟ6 ἴο Εδϑαιι, δῃὰ ΡΥ Ο ΔΌΪΥ ἱπάιςαϊοά 5 τηοτε 
56 Π5114] ἡδΐυτο, Ονίηρ ἴο 1815 πα ννᾶ5 οδ) δά 
Εϑδυ, “"Ὠδῖγυ.᾽" 

αεοῦ)] Μοδηΐηρ, ᾿ἰζογα! γ, “Ἢ ἢ6 Πο] 45 1ῃ6 
61; δυΐῖ, ἔτοπὶ ἴδε ἃςῖ οὗ ἃ ρεΐξοη ἱΠρρίηρ 
ὉΡ δὴ δᾶν ἴῃ ννγοϑ ηρ οΥ τυπηϊης ὈῪ 
τλκίηρ δοϊάὰ οἱ (δ6 Πεο], ἰξ οἰσηϊῇοθ 4150 ἴυ 
ἐς ἐτρ ᾧρ,᾿" ““ἴο ουϊν!,᾽" “ὁ ἴο ϑυρρίδηΐ," (δεὲ 
Χχνϊ, 26). 

47. α εμπηΐηρ διμὶεγ) ΒΚι1108 1π ππιπῦ- 
πε. [ποίοδά οὗ ἔυ] ον πρ ἴπὸ φυΐϊοὶ ραϑίογαὶ 
1186 οὔ ἢἰ5 ἔογεδίμοῦβ, ἔδαιι ργεΐεττοά ἴῃ6 νυ] Γ 
1 οὗ ἃ μυιηῖογ, Ὀεϊοκοπίπηρ δὲ5. νυ], γοϑὶ] 655, 
ϑοϊ οἰηἀυ]ροης ομγαςίοσ, δηὰ ἰοδάϊης ἢΐπὶ ργο- 
ὈΔΌΪΥ ἴο βοςίεῖγ τ [η6 ᾿ραΐμοη (δμδδη 5 
τουπά δθοι, 

4 »παπ οΥ᾽ δὲ Με 4] “ΓῊΪ5. 5 ἀπε Πεῦς ἴο 
τπδί [οἰϊοννβ, “ἃ ἀννθ!]οῦ ἴῃ ἴοηῖ5,") [{ ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ἱπάϊςαίο5 51.1}} πιοσγε ἔΠγ {πὸ νἱ]ὰ 116 οὗ 
παι, [ποῖοδά οὔ βροπάϊπρ δἰ ᾿Πξπ τη (Π6 βοςιοῖν 
οὗ Πἰ5 ἔδπλϊγ, γεϊαγηΐϊηρ ἴο ἢ5 ἴδηΐ δῆτε 1ῃ6 
ἀλγ᾽5 ἰἸΆΟΌΓ δὲ πἰρῆϊ, ἢῈ τονθά ονοῦ {πὸ σοι η- 
ΕΥ. {πὸ [86 υποὶν]] ρα ΒυιηἴοῚ5 ἴῃ ἢ] σαναρο 
ἰδηάϑ5, 

ϑαεοῦ «υαΓΨ α ῥίαϊπ να} Απ ρτιδπῦ 
Ἴδη, ἃ πηδῃ ΟὗἁἨ π5ἰοδάυ, ἀοπιεβίις, τηογϑὶ 
ΠΔ0115. 

ἐαυοἰ πη ἱπ' ἐεη:.} 1.6, διΑγὴπς ἂἱ οπιθ, δἵἴ- 
τοπάϊηρς ἴο [ῆ6 ρασιυγίηρ οἵ [ἢ ἤοςκϑ δηὰ [ἢ 6 
Ὀυπίπεββ οὗ (6 ΓΑΠΊΪΥ, ἰποϊοδὰ οὐ ννδπάεγπε 
δυὺγοδά ἴῃ ϑοαγοῇ οὗ ρ᾽θάϑιιγο δπά δηγιϑοπιρῃΐ, 
(δεε Οα65 “Τίιεδβ.᾽ Ρ. 634.) 

48. Σπαας ἰσυεί σαι, δεεαισο δὲ “14 καὶ 
φΓ δὲς υεποη] [Δτ, “( Ὀοοδιιθα νθη βου νγᾶ5 ἰῇ 
Ἠΐθ. που." ὙΠΟ Ὀο]ά ἀλγίπρ οὗ Ερδϑιν ννᾶϑ, 
ῬΟΓΒΔΡ5 ΟΥ̓ ἕογος οὗ Ἴσοηῖγαϑι, ρ᾽ολβδηξ ἴο τῆς 
αυϊεῖ ϑρι τς οὗ [82ς. Ὑδδαῖ χυΐοῖ ᾿ΟΙΠΊΡΟΥ ννὰ5 
Ποῖ ϑἴσοῃρ ΘπουΡὮ ἴο τ] ϑιισ ἢ ἃ γεϑί]οϑς 
γουῖα; ἴΠογΘ ννὰ5 4190 ἃ πηδγκοὰ 56] 5ῃπθββ ἴῃ 
ΙΞδλος δἰοοϊίοη, νοοῖ Ὀτουρῆς ἢ [ἰ 118 
ονπ ΡυπΠΙϑηπηθηῖ. ὙΤΠ6 πιοῖμοσ, οὐ ἴπ6 σοη- 
ἴΥΆΤΥ, ἰονεὰ {6 ννο]-οοπάπςϊοά πὰ Περι] 
͵Ϊδεοῦ. ΥὙΥεῖ πεῖ ἴονε ἴοο νγ)ὰβ ποῖ συϊάθά ὉΥ͂ 
[6 Ηἰγδεϑῖ ῥιπΟΙΡΙΘ, ἃηά 80 ἰοὰ Ποῦ δηἀ ΠῸΥ 

ἃ 

[αϊηῖ: 
20 Αμπά ἔδϑαιι 8414 ἴο Ϊδςοῦ, Εεεά 

τη6, 1 ργὰγ πες, ὑννι ἢ τηδῖ 8δηὶς γοά ᾿ΗΡ 
Ῥοίίαρε; ἴοτ 1 απὶ [ἰμῖ: τῃεγείογε νγᾶβ κι, «ἰὰ 
ἢ15 πδηλο οΔ]1οἀ | Εάοπι. 

21 Απᾶὰ Τδςοοῦ εἰά, 8511} πὶς τῇ ]8 ἐτιμεῆς 
ἀλγ τῆγ ΙΓ γιρῆς. 

22 Απά ἔδϑδιι 5414, Βεδοϊά, 1 ἀπ 

ἕανουτί 6 δοη ἴο ϑἷπ δραϊηϑὶ ἘΠῚ δηὰ 1υ5ίϊςδ, 
τὴ Ὀγουρίς ἤρᾶνυ {τ|4]5 δηὰ βοστοῦνβ οἡ {Ποπὶ 

τ. 

80. Σκεά »ιδ, 1 ῥγαγ ἐδέο, «οἱ ἐδαὶ Τ“α;π 
γεάδ ῥοϊαρε)] 101 τη0, 1 ῬΣΔΥ͂ 8:90, ἀο- 
ΤΟῸΣ ΒΟΠ19 Οὗ ὑπδὺ χοᾶ, ὑπαὶ σϑοά, Τῆς 
Ὑογ5 ΟΧρΓῸ55 ἴῃ 6 νϑῃμοήθηςο οὗ [ἢ6 δρρείο, 
Δ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴἢ6 νετῪ νγογάβ υἱζεγοά ὈΥ ἔϑαιι 
πὶ ἢἰ5 ἱπηραιϊθηϊ ΠαΠΡΟΥ ἃπὰ ννεδγίποσθ, ΤΏΘ 
τοὰ ΘΠ] 15 51}}} ἐβι θοπηθα ἴῃ ἴῃ6 Εϑῖ, πὰ 85 
Ὀδοη ἔοι νΈΓῪ ραϊαῖδὈϊς Ὀγ πιοάδγῃ ἴγανοὶ- 
ἰετβ (Ἀ οὐὔϊπβοη, ὁ ΒΙΌ. Ἀδ5.᾽ 1. 246). Ὧγ Κπίο 
βδῶγ8 ἢ οἴθη ραῖοοῖκ οὗ 4 γεὰ ροϊζαρε πηδήθ 
οὗ Ἰοπι}}5. ""ἸΤΏῺΘ πηθ55 ῃδά ἴῃς γϑράῃϑβϑββ, νυ] ς ἢ 
ξαϊπθὰ ἔοσγ [ἃ ἴθ6 πᾶπιὸ οὗ γοάὰ" (“Ριςῖ, Β10,᾿ 
Οεη. χχυ. 320, ηυοϊοά ἴῃ 511} 5 “Ὠιςῖ, οὗ 
ΒΙΌ.᾽ 11. 92). [ἰ 15 αἰϑὸ ἀθϑογθεὰ Ὀγ Τβοπ- 
50ῃ, “[,Δηἀ δπὰ Βοοῖι,᾽ Ρ. ς-87,) 85 εγίαπος 8Ώ 
᾿οἄοιΓ νΕΓῪ ἰοιρίης ἴο ἃ ΠΌΠΡΤΥ πιδη, 

ἐδεγεζογο «υας δὶ: παρε οαία Ἐάο»] ΝΆΤΛΘ5 
ἄρρθᾶγ ἴο δᾶνε Ὀδεη ΤῸ ἘΠΕ ρίνεῃ ἔγοπι 80-- 
οἸἀθηίδ] σδιι568, δβρϑοίδ!Υ ἴῃ ἴῃ6 Εαϑῖ; δηά 
ΒΟΙΠ ΠΕ ΓΤ Ο5 ἴπΠ6 ὁσσυγτγοηςσο οὗ πῆογὸ (ἢ Δη ΟΠ6 
αἰγοιπιδΐδηςς ἴο ἴπ6 54π6 βούβοη ϑδϑθιηβ ἴο 
ἤᾶνο γἰνοῖθδα ἃ πδπθ. ὙΠὺ5 ννὲ στεδὰ δῦονυς 
(ῃδὶ Εἶδα ννὰ5 Ὀοσῃ ἢ τοὰ ΠΔΙΓ δηὰ σοίουγ. 
Ηἰ5 Γππτὶς ἀοπιδιὰ ἔογ γεά ροϊϊαρο δπὰ 56 ]]1πν 
ἢϊ5 ΙΓ ΒΥ ἢϊ το γαίῃ ἴξ, ΠΊΔΥ πᾶνε σοπερίγοα 
ὙΠ Ηἷ5. ΠΑΙΓ ἀπά σοιῃροχίοη ἴο ϑδίδιηρ (6 
Πᾶτη6 Εάοπι (οΥ δα) ἁροη ὶπι, ὍΤἢ6 οοπ- 
)εσῖυτε οὗὁἩ Τυςἢ πὰ οἴμοῦβ, {παῖ ἴΠ6 ὩδΠΘ 
νν8ἃ5 σοηποοϊοα ἢ τῃὸ ρα ὅθᾶ, πϑᾶγ ἡ ῃΟἢ 
(ῃ6 Ἑαάἀοπιϊῖοα ἀννεῖς, ἰ56 ΠΟΙ ρτουπά]οθϑ5, 
ἼΤΠθ Κραὰ ὅδεᾶ ννὰβ ΠΘΥΘΓ 50 οδ᾽]εὰ ἴῃ ΘδγΪγ 
ΕἸΠΊ65, ΟΥ̓ ἱπ δοπι τς τοηρθθ. ὍΤΠῈ πᾶπις Ἀεὰ 
ννὰ5 ρίνθη ἴῃ Ἰδῖοσ ἀδγϑ ἴο {}18 θὰ ὈΥ̓ ἴῃ6 
Οὐθθκβ, 

81. δελί κι δὶς ἦαγ ἐδγ δινιδγίδῇ Ιὲὶ ἴβ 
ἀουθει! ννηαῖ ραν ]ορες τῃ6 ὈΙΓΙ ΒΡ οἂγ- 
τε ἢ ἴ ἰῃ ῥδΙγίΑγ Δ] ἔπιε. ἴῃ δῇογ 
τἰπη65 ἃ ἀοιιθ]ς ρογτίοη οὗ ἴ6 ραϊ γ ΠΊΟΩΥ νγᾶ5 
ἀϑϑισηθὰ ἴο ἴῃς ἤγϑιθοιτι ὉΥ ἰᾶνν (ει. χχὶ, 
1:-π-τοι7}}1 Ὀυζ τη [Π6 δαγιθϑὶ ἀᾶγϑ ἴῃς τϑϑρθοῖ 
Ῥαϊὰ ἴο {πΠ6 οἱάδϑὶ ϑοῃ ἴθ νΟΥῪ δρραγοηῖ; δηὰ 
8ἃ8 ἴῃ6 ΆΠΊΪΥ βργεδὰ οὐἱ ἱπίο 4 ἴσῖρε, τῆ6 
ῬαΙΣΙ το ἃ] μοδὰ Ὀδοδιηθ ἃ ςὨϊε δίῃ οὐ ῥγίηοα, 



"Μὰ 

ἄ. 

ΠΥ 

ΠΘΟΕἘΕΝΕΘΙ5. 

ἔχ τῆς ροίπί ἴο ἀϊε : ἀπά ννῆδῖ ργοβὲ 
882} τη 15 δι τ γρμς ἀο τὸ πιε 

11 Απά [Δςοῦ 8.14, δυνεαγ ἴο πὶὲ 
(ἢ5 ἀλγ; δηά ἢξ ϑύγασε υπῖο ἢ πὶ: 

Υ, 31--. 

Βὼ τὰ Δῃ4. Ζῇ6 5011 ἢ18 δι σσης υηῖο 
]Ἀοῦ. 

η4 Τῆοη σοῦ ρᾶνε Εϑαιι δγεδά 
Δηἀ ροϊϊρε οὗ 6 ηΈ 165; δηὰ ἢς ἀϊά 
εᾶἴ Δη4 ἀπηκ. ἀπὰ τοβε ιρ5) δηά νεῖ 
ἢϊ5 γᾶν; τ[ῃυ5 ἔϑαυι ἀεβρίϑεἀ ἐὲς ὈΠπἢ- 
Πρδῖ, 

ΧΧν. ΧΧνΝΥΙ. Ι 

ὉΒΑΡΤΈΚ ΧΧΥΙῚ. 
1 7 αας δεζαισε οὐ ἡ αρείπ τυορ 9 Οεγαγ. 4 Οσαΐ 
ἐμοίγείε, ἀνα ὀἐέεεσίλ ἀΐηε. ἡ 272 ἧς τοῦ ουσιΐ 
ὃν “ὀίριείκελ 297 ἀρηεγίηρ ἀπ τοῖξξ. 15 ,Δἴ2 
φγοιυείά γᾶ. ιτ8 412 αϊσσώλ Ξφο, δια, 
ἀνα Ἀολοῤοίά. 46 “4 δῥ»μείεολ »πεαξείλ α ἐσυέ- 
παπέ εὐἶἱῷ ἀΐρε αὐ Δδεργι ἀεόα. 34 Ξ-:αμ᾽ς 
«σίνες. 

ΝῺ τοῖο νγᾶβ ἃ [Ἀπχὶπε ἰπ τῆ 
ἰδηά, Ὀεϑιάς τῆς ἢγϑιῖ ἔλπιὶπα ταῦ 

γγ5 ἴῃ ἴῃς ἀλγ8 οὗ Αὐγδῆδπι. Απά 

[ξ αἴδο Ἰοοῖβ ἃ5 1 τῃ6 πεδὰ οὔ {πὸ ἔἌΠΣΥ Ἔχετ-ς 
αἰβεὰ ἃ κιπά οὗ ρυϊεδιῃβοοά, Ὑδδη ἴπὸ ἔλΊ μετ 5 
ὐκέ δἰοβδης νγᾶ5 ρίνϑη ἴο ἢϊ5 βγβίθογη 580ῃ, 
Αθονε ἃ}}, ἰῃ τ[ῃ6 ἔα οὐὁἩἨ ΑὈγαματη, ποτα 
ἘΖ ἃ ῥΓγοΙη 96 Οὗὁ ρΘΟΊ ΑΓ ϑρι γτ4] ρτν 65, 
ΠΟΒ, 1Γ ποῖ ΠΥ υπάοτβιοοά, νουϊὰ Πᾶνα 
ὕξεη πιυςἢ ἀνγοῖς ἀρο ΟΥ̓ Βοϊϊονίηρ πη 5, 
ΑΙΠ ΔΒ νὰς τὸ Εἔϑδδυ οὗ {16 δοσοιιπῖ σοπὶ- 
Ῥατοὰ ΜῈ} [86 ἀδϑῖγε οἵ ρτεέϑεηὶ ρυδι ποδίίοη 
οἵ ἀρρεῖο, [τ μ458 θεθη τπουρῃῖ, ποῖ ἰπὴ- 
Ργουαθ]γ,) ἴδδὲ τῆς ἔδλτηϊης ἱπηρεπάϊηρ (866 
ΧΧΤΙ, 1) γγ25 ΑΙΓΘΔΑΥ͂, ΙΠΟΓΘ ΟΥ̓1655, ργεϑϑιηρ Οἢ 
ἴδε ΠΥ οὗ 5λᾶς {ΠΠΕΡΠΌΟΣ (δστῃ. οὗ 
0, Τί ἴα ἰος.). ἔϑδι ΡετΠᾶρ5 Ὀδθη 566 Κ- 
Ιῃξ ἸῺ γαίῃ ἔογ ἕοοά ἐπ ἴΠ6 σἤαϑθ, νυ} σὲ [ΔοῸὉ 
ἰλὰ ρτερατεά ἃ πιεβ5 οὗ ροϊζαξε, βυϑηείεπι ἴο 
τεῖετο ἴῃ6 ραΐη5 οὗ δυηροτ. [ἢ τ ψσεγα 90, 
ἔψυ, πεαηοὰ δηὰ ἔδηιιβῃθά, πᾶῪ πᾶνε θθθη 
ΒΓΌΠΕΙΥ ἰεπηρῖοα ἴο γῖνα τῷ πιυςἢ ἴοσ ἔοοά, 
Βυὶ δἰ5 νου] ἀπά “ἐργοίαπε" ἌἽμαγδοῖου ἰ5 
εαμη δία ̓ ῃ 5 σοηϊοταρί ἔοσ παῖ, νυ Ὡς ἢ ννᾶϑ, 
βεμο ἰη ἃ νου! ἀ]ν οΥ ἷπ ἃ βρίτζιυαὶ ροΐϊηϊ οὗ 
ΤΙΝ, ΓΟ ΠΟΤ δῇ ΟὈ]εςῖ οἵ ἔα! ἢ ΟΥ ϑοπεϊπηεηῖ, 
ἴμχη οἵ εἰσῃε ἀπὰ ϑεῆϑθε |8οοῦ, ἃ πῆδῃ οὗ 
ν] εἰν ἀϊβέτγεπε σμαγαςῖοσ, δὰ ργο Ὁ] Ἰοοκοὰ 
τ γετεγθηςρ Οὐ [Π6 5ρ᾿ ΙΔ] ργοπ 565, μου Κἢ 
ὙΠ οὐρα Ὁ] ε ἀπι δι ἄοη ἔον [Π6 ρεγβοηδὶ ργὲὸ- 
αππιοπορ ΟΥ̓ [6 ἤχϑίθογῃ. Ηδ δηὰ ἔδβδι: ννεγα 
ἱπίπβ, πὰ ἰἴ ΣΔΥ δᾶγο ϑρεπιοὰ ματγὰ ἴο ἢϊπὶ 
ἰο δε υξ οὐδ τοὶ [6 ΤοὨοΥ μορο οὗ δἰ5 
δοιθε ὃΥ ὧς ποῖ οἷάδγ ἔπδη Ὠἰπηβε!, δπὰ 
πίκοε ςπάγϑοῖοτ νγᾶϑ {Π{||6 ὑσουτῆγ οὗ ἢϊ5 ροβί- 
Ὅοη, Τὴΐθ ΠΊΔΥ 6 5016 Θχοι56 ἕο ἢϊ5 σοῃ- 
ἀκ νυ 1ΠῸ βδογοὰ Ὠιἰβζοσγ, ὑν}1]5ῖ ἐχροϑίης 
ἴδ ἁπὰὶ ἱπάϊ εγοηςο οὗ Εϑδιι, ἀοθϑ ποῖ δχ- 
ἰεριδῖο [ἢΡ βο ἥβη πες οἵ ἰδοοῦ. ὙΤδτουρδουῖ 
ἰμϑγ τ, Εϑαυ ͵ἰ56 ἴῃ6 Ὀο]ά, τος κ]ο55, Ὀυῖ 
ξεθσου ἀη Ορεημολγίθα πιδῃ οὗ [}18 ννου]α : 
[ικοῦ, οὴ δ6 σοπίγασυ, 15 ἃ ἰπουρῆτῆι!, γαῖ! - 
ὅσυΒ πῶπ. δῖ τΥΪ ΠΙΔΩΥ ἱπῆστηῖεβ, ἀπά 
ἀρῶ γ τυ ττἢ ἰδὲ ἀθϑεηςς οὗἉ 5: πλρ] οἰ γ ἀπὰ 
ὑρηγιίηεας, τς ΟΥ̓ πὶ σΠδγδοίουΖο8 ἴΠο96 
πο νθ πιδάθ {πεὶγ οδοῖςα οἵ ποᾶνθη 
δηὶ γεῖ ἰεῖ 1Βεῖγ Βοᾶσῖβ ᾿Ἰπρεῦ ἴοο πιυςῖ ου 
ἀπὰ, 
Τίκ ἐτοηῖβ ὙΠ} 16 Ἑμγαςῖοῦβ 

οἱ ἵ πῆ, Ἐσδι [ξνοϑ8 οὔ ἢἰβ8 τουρσῇ δηὰ 
ταλίος πε. Ἰβουγῃ ἰονγαγά5 [μ6 οῃά οὗ ἰΐ 

6 566 ἢὶ5 ὈΘΓΟΥ ἔδοϊπρβ ουογσοσηΐηρ ἢ]5 ν]πΠ- 
ἀϊσῦινεηεβθ, ΨΝΒδίονοσ 5 οὐνὴ ἔηΔ] σἴαϊθ 
ἢ Οοά πιᾶὺ ἤᾶνο Ὀδθη, ἢ6 [45 αἰἰϑ ποτ το 
ἢϊ5 σὨ!ἄτοη, Ἰοῖς ἐπθπ νυ] πλοη οὗ ἴΠ6 ἀδϑογί 
δηὰ [86 τόςκβ, ἰποιοδὰ οὗ ᾿θανὶπρ ἔπῈπῦ ΠΟΙΓΒ 
οὗ {ἢ6 Ργοπιῖϑεβ δηὰ δησοϑῖουβ οὗ ἴῃε Μοβϑίδῃ, 
]άςσοῦ, νι ἃ 1655 ἢ 15 ἴδ, 885 γεῖ 
ἔοπο [γουρὴ 4 Ἰοηρ [τιϊηΐηρ δηὰ Ἄσδμδϑίθηϊης 
ἔτοπὶ ἴπ6ὸ Οοά οἵ 15 ἔδίμοιβ, ἴο ννῇοϑθ οδιὸ 
πὰ ξυϊάδηςε μὲ μαὰ γσίνθη διπιϑεῖῦ; ἢδ συ Ὶ5 
εάν γ, Ὀαῖ Πα ἰϑαστβ ΠΠΌΠπιὶ τὲ ἢξ βυῆετγεα ; 
δἱ ἰαϑσὶ ἢ6 ργοθὸς ἄοιννῃ ἴο Εξγρὶ ἴο ἀϊδ, ςοπὶ- 
ἔογιδὰ ἴῃ πανὶηρ Πἰ5 σὨ]άσθ γοῖ αἰϊνα, οοπίοϑ5- 
ἴῃς ἴπαἴ ἔονν δηὰ ον] ἢδά [Π6 ἀδγδθ οὗ 
[ὴε γεᾶγβ οὗ ἢ15 ΡΠ] τίπιαρθ, Ὀυδ γοῖ δὺ]6 ἴω 
ΒΑΥ͂ ἴῃ Ῥοδσθ ἢ] σοπἤάδηςσε ὑροὴ ἢϊ5 ἀφαῖῃθεά, 
41 ἢανὸ νναϊϊοὰ ἔογ (ὮΥ βαϊναίίοη, Ο [ΟΚ}." 
Ἧς δΒᾶ5 ᾿Ἰππουϊτοὰ τἴμ6 Ργογηΐϑοβ; Ὀυϊ ἔογ (ὙΥΙΠΡ; 
ΟΥ̓ ὑπννουίὮγ πλεδπϑ ἴο δηϊὶοϊραῖθ [Π6 ῬγΟ 56 
οὗ ᾿πῃοπδληςθ, ἢ6 Πδᾶ5 ἴο γὸ τὨγουρὴ ἃ [πἴὸ οὗ 
{{14], σούτονν, δηᾷ ἀϊβοίρ] πο, δηά ἴὸ ἀϊδ αἱ ἰαϑῖ, 
ποῖ ἴῃ {86 Ἰαπά οὗ ρῥγοιηΐβο, Ὀμΐ ἴῃ [Π6 Ὠοιι56 
οὗ Ὀοηάδλρο, 

ΟΗΑΡ, ΧΧΨΥῚ. 1. «“42δι᾽:»ιοΐρο }Ἱ [1 [45 Ὀδθη 
ἀουδιοά ννηεῖδοσ [15 Ὀεὲ τ[ὴ6 ΑὈπιοίοο ἢ ἢ 
ψῃοηὶ ΑὈΓΑΠ τη ν᾽ 85 σοπςοσγηεα οὐ ποῖ, ὙΠῸ 
ενεηῖβ γοϊδίοαὰ ἴῃ [ἢ]5 σμδρίογ ἴοοκ ρἷδςς δῦουξ 
ΟἸΒΗΓΥ γοᾶῖβ δῆοσγ ἴἤοϑο τεϊδϊθὰ ἴῃ οἢ. Χχ, 
[1 15 ποῖ {πογοίοσε ἱπιροβϑὶ 6, νη τθῃ 
Ἰϊνεὰ ἴο 1:8ο, τἴπδὶ ἴῃς βᾶπι6 Κίῃρ ΠΊΔΥ 51} 
ἔνα Ὀδθη σγοϊρηῖηρ ονοῦ {πε ΡἢΙ]511η65:; δηὰ ἰξ 
Πᾶς Ὀδεη ᾿πουρῆς τπδίῖ [Π6 σπαγαςίοσ ἀθβογ θὰ 
ἤοτα 8 ΥΕΥῪ 5 πιὰ ἴο τηδῖ ἴῃ ἢ, χχ, [ἰ 
5ΘΟΙῺ5 ΤΊΟΤΟ ργοῦδο]α [δῖ τΠ6 ργθϑεπὶ Α Ὀϊπιθ- 
ἰθςἢ 5ῃου)αὰ αν Ὀδθη 1ἢς ΘΟ ΟΥ̓ΒΠΙ ΓΟ Όσϑου οὗ 
[86 ΘΑ ]οεῦ Κίηρ. ΝΆΣΛΘ5 νγῈΓῈ ὙΕΥῪ δα ΠΥ 
Ββαηδοαά ἄονῃ ἴο (Π6 ρταπάϑοῃ, γϑουστηρ 41- 
τεγπαῖοϊυ, δηὰ 115 ΠΙΑΥ ΥΟΤΥ ῬΟΒβϑΌΪΥ ἢᾶνα 
ἩΡῈΣ Οδὴ ̓ᾶϑε Πετθ: Ὀῖ πιογθονοσ, “2δὲ»ισίρε 

αἰ δεῦ ἀπ, ΟΥ̓ αί δεν ΟἹ δὲ Αἰ), ΤΆΔΥ 
πα μάνα Ὀδεη, |ἰκὸ Ῥῃαγδοῆ, ΕΝ ἄν τδα 
[ΠΔΠ ἃ ὨΔΠΊΘ, 30 490 ῬὮΪΟΠΟΙ (ἐδε »ιομδ φῇ αἰ, 
ἷ, 6. σοπηπιδησϊηρ 4}}). ϑουπε5 {ἴκὸ {πὲ Ἐ1]6 οἔ 
[(δ6 σοιῃπδηάεγ ἴῃ οὨΐοῦ ΟΥ̓ ΊΠ6 σγδηά ΥἱΖίεσ, 
Οὗ. χχὶ. 22, χχυΐ. 26. 
ἐὐάβ 6! κὰν Ἑοδϊοέ οἰ οὗ τὸ Ῥμὶ ἰϑίπεβ, 

μον ΚΙ οἱ σεγασ. 
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Ι8λλεο επί τηῖο Αδίπιεΐες ἢ Κίηρ οὗ 
[Πς ΡΒ] Ποῖ η65 αηῖο (σεγάαγ. 

2 Απά τῆς ΙΟΚΡ ἀρρεαγεά υπῖο 
ἢΐϊηι. δηά 8414, (ζο ποῖ ἀοννη ἰηΐο 
Ἐργρῖ; ἄννε}! ἴῃ τῆς ἰαπά νὶςι 1 
5.41} τε }} τῆς οἵ: 

4 ϑο͵ουγῃ ἴῃ τη 8 ἰλπά, δηά 1 ψ}}} 
δὲ ἢ τῆς, δηά νν}}} Ὁ]655 τῆδε; ἔογ 

««δαρ. 1... ἘΠῖο ἔδεε, ἀπά υπἴο τῆν 8εθά, 41 νν1]}} 
δι. τα, δῖνε 41} τἢεϑε σοιηῖγίεβ, ἀπά 1 ν"]}} 

Ρεγίογπι τῆς οδῖῃ ννῃὶς ἢ 1 ϑυγάγε τηῖὸ 
Αὐτγαῆαπὶ τἢγΥ (λιμοῦ; 

4 Απμά 1 ν»}}}] πιᾶκε τὰν 8εβὰ ἴο 
τα ΠἸΡΙΥ 45 τῃςῈ 8ἴι8 οἵ ἤδανεη, δηά 
νν}}} ρσῖνε υπῖο [ΠΥ 566ἀ ]] [ῃ6856 σοιη- 
{πἰ65; ἂπά ἰῃ τῆγ 866α 5}4}] 411 τῆς 

δ φιαρ. τα. Παῖίοηβ οὗ ἴῃς δαγίῃ ὃς δ ]εββεά ; 
δ τα δ. ς Βορδιβα (πλῖ Αὐτγάμαπὶ ορεγεά 

ΙὮΥ νοῖςδ, ἀπά Καρὶ τὴν σἤαγρε, ΠΙΥ 
ςοπηπηδηἀπιεηἴβ. ΠΥ 5ϊδζιζαβ, ἈΠ ΠΥ 
ἴαννϑ. 

6 ᾧ Απά ἴίεαδδς ἀννεῖς ἰῃ Οεγαγ: 
7 Απά τε πιεη οὗ τῆε ρίαςε δεκβά 

δὶν»ι οἵ Ἠϊ5 να; δηά ἢς αϊά, 5:6 ἐς 
ΠᾺΥ 5ἰδῖεγ: ἔου ἣβ ἐξαγεά ἴο 8γ, δέ ἐς 

ΤΥ Μἱέε; 1εβῖ, «αίά δε, τῆς πιδη οὗ 
τς ραες 53ῃοι4 ΚΙ] πε ἴον θα κδὴ ; 
Ὀεσδιι8ε 5}: τῶ’ ἔδῖγ ἴο ἰοοκ ὑροηῃ. 

8 Απά [τ οσᾶπης ἴο ρ888, θη ὃς 
Πα4 Ὀεδη τπετα ἃ ἰοὴρσ τίπτε, παῖ 
ΑΒιπλοίεςἢ Κίηρ οἔτδε ΡὨ: 5:1 Π 65] ο - 
εἀ οι δῖ ἃ νυπάονν, δηά 8ᾳνν, δηά, 
θεΠο]4, ἴϑδδς τὺσς βρογτίης στ Κδ- 
ὈεκΚδὴ ἢϊ5 νυξα. 

9 Απὰ Αδἰπλεϊεο ἢ ο8]1]εἀ 152δᾶς, δηά 
8814, Βεἢο]ά, οὗἨ ἃ 5 γεῖν 586 ἧς (ὮΥ 
νυ Ἱίε : 44 ἢονν δα άϑῖ τῆουι,, 5ῃ6 ἐξ ΠᾺΥ͂ 
δἰδῖεγὶ Απά ἴϑδδς βαἰά υπῖο ἢϊηι, Β6- 
οσδιιβε [ 5αἱά, 1,65: 1 ἀϊς ἔογ Πεζ. 

ΙΟ Απά ΑΡἰπιείεςῃ 9:4. Νηδϊζ ἐς: 
[Π15 τοι. ἢδϑδὲ ἀοης υπίο υ8ὲ οἠς οὗ 
[λ6 ρεορίδ πιῖρὰς ΠΡΉΕΥ Πᾶνα Ἰεη νυ ἱἢ 
ΤΥ νυ ]β, δἀπά ἐδοιι βῃοιυϊάεδε ἢδνς 
δγουρης ρα τ 655 ροη 18. 

11 Απὰ Αδἰπλείοςἢ οπαγρεά 41] δὲς 
Ῥθορΐε, βαγίηρ, Ηε τῆδι τουσμεῖῃ τῇ ]5 
ΤὭΔη ΟΥ̓ ἢ 8 ψν]ΐε 584} δυγεὶγ ὃς ρυῖ ἴο 
ἄεδιῃ. 

12 ΓΠεη ἴϑδδο βονγεά ἴῃ τπαΐ ἰδηά, 
ἀπά 'γεςείνεά ἰπ 1Π6 β8ᾶπι|6 ὙΕΔΓ 8 πρὸ 

Φ. δὲ Τοκρ ἀῤῥεαγεά μπίο δῴη] ΤΈΘ 
σὲ τεςογάθα νυἱβίοῃ ννᾶ5 δὲ ἴδ ϑδουῆοε οὗ 
ἴΞςλλς πιοῖὸ [ἤδη 5 ΧΕ γοᾶγβ Ὀεΐογε, ςἢ, χχὶ), 
ὝΠΕΘα τενοίδῇ!ση5 ΕΙῈ ποῖ 50 ἔγθαιθηΐ 85 
ΠΟΥ 566 Πὶ ἴο ι.5, 85 γὸ τεδὰ οὔθ ὄυθηΐ γὰρ! αἱ] γ 
αἴϊεγ ἴῃς οἴπογ, δυϊ ι5ῖ κυ βῆοιοηξ ἴο Κααὲρ ἃ 
(6 Κπον]οάρο οὗ σοὰ δηὰ ἴδε δ οἵ ἴῃῈ 
ρΡδϊλδσοἢβ ἴῃ ἴῃ6 |ἰπὸ οὗ ἴπ6 σἤοθεπ ρθορὶθ 
δηά οὗ [Π6 ῥγοπ)ὶϑϑά ϑεθά. 

Οο ποὶ ἀοαυπ ἱπίο Ἐργρ “1 τΠ6 ἤγϑι 
ξατηΐπθ, ννϊοἢ ννᾶ5 ἰῃ ἴῆ6 ἀδγϑβ οὗ ΑὈγαἤδπι,᾽" 
ΑὈγαμαπὶ δά βοπὲ ἄονι το Εργρί. Ῥγοῦδδ- 
Ὀἰγ, αἴτοῦγ [15 ὄχδιίρὶθ, δηὰ ἔγοπι [Π6 ΡΙΘΠΕΥ͂ 
ν ἢ δῖος Εργρὶ ννᾶ5 Ὀ]οβϑοά, 15λς δὰ 
Ῥυγροβεά ἴο γὸ ἀονγῃ ἴπογε πονν. 

8. δοίοιγ ἐπ δὶ: ἰαημ4] ΗἨδὸς ν͵ὰβ [86 
᾿ιοῖγ, ἴο ψσῆοπι 186 ἰαπά Ὀδθη ρῥγοπγιϑθα, 
ΗΘ 5 ἴο ἀν οῖ] ἴπ ἴξ, 48 ἃ ϑἰγδηρεοῦ δπά 50- 
ἰουσποσ, δπὰ ποῖ ἴο Ὀε τοπιριοα ὈΥ 5ιἘΠετης 
ἴο ξὸ ἄοννῃ ἴο τπᾶϊ ἰαηὰ οὗ Ξφρί γι] ἀδηρου, 
ἔτοπι ννηἱςῖ 15 ΠΟΥ 80 ΠΔΥΤΟΥΥ ἐϑοδρεά. 

4. αἱ ἐδώο εομπίγ ἢ Το ᾿απάς οὗ ἴῃ 
ἀϊογοηῖς Οδηδδη τ ϑἢ (τὶ πδιηθα ἰη οἢ. χν. 
19---ὖύ, ὙΠῸ ργοηοῦῃ Πότε σεηδογοὰ “Ὁ ἘΠ 656 
δ ομϑ οἵ ἴποϑο δηοϊθηΐ ἔογηιβ ᾿ᾶγ ἴο 6 
Ῥεηίαϊευς (ῤα-ε’; ἴῃ ἴῃς ἰαῖογ Ὀοοῖ5 ἰξ σου ]ά 
με δα-εἰο). 

ἡ. δ8δὲ τ ὦν “ἐπἰγ] 5λδλς δοῖϊοά οπ [πὶς 
οουδϑίοη ιι5ῖ 8453 ΑΌγδμδπι δά ἀοηο ἰη Εδγρὶ 
διὰ ἴῃ ἢ ΠΞῦα, γοῦν ἴοο, ἴδ οδ᾽εὰ 
ἈδΌΘΚΔΙΒ ἰβ 5ἰϑσῖοῦ Ὀδσδυϑὲ ὅπ6 τυῦᾶβ ἢ15 οου" 

51η, δῃὰ [86 ἄδορ ἱπιροτγΐδηςε οὗ 5βιτςὶ {π|1}- 
ἤ]π6855 μδδὰ ποῖ ὕεθοη ΠΥ υπίοϊἀοά ἴο 186 
ΡαϊΠΆγοὴ5 ἴῃ {πεὶῦΓ νη ῆϊ οἴαῖε οὗ δ ἢ, 
Τῆς ἀἰβοτεπος ἴῃ ἴμ6 ἀείλιϊα οὗ [(ἢϊ]8 ϑἴουγ 
δηὰ [6 ὄνρηῖβ ἰπ {π6 ᾿ἶρ οὗ ΑὈγαπαπι 15 ἴοο 
τιλγκοὰ ἴο αἰΐον ἴἴ ἴο Ὀ6 τῃουρῆς τῆαϊ τὨϊς ἰ5 
ΟΠΪΥ ἃ τϑροι το οὗ ἴῃς ἢϑϊουο5 ἴῃ οἢ, χίϊ, 
ἃηὰ χχ, ἴη {ΠῸ Πἰϑίουυ οὔ ΑὈὑγαμδιη ϑΆγδ ἢ 
νγὰβ ἴάκοη ἱηΐο ἴπηῸὸ δουϑο οὗ Ῥῃδσγδοῖ, δηδ 
δἤογνναγάς ἰηῖο τῃαϊ οὗ ΑὈϊπγεϊοοῖ, δηά ἱσγ 
ΟΊ οδϑ65 ργεβοσνθά Ὀγ Ὠίνϊπο ἰῃϊογνθηίίοῃ, 
ἴῃ τῆς Πιϑίογυ οὐ [8Δδς, ἱπόγε ἰ5 ὯὨῸ δρρασϑηΐ 
ἱπιοηοη οἡ (Π6 Ρατί οὗ ΑὈϊπιθθοἢ ἴο ἴακο 
ἘἈεθοκδῃ ἱπῖο ἢῖ5. πουϑ6, Ὀχὲ ἢθ δος θη δ ]}γ 
ἀἴβοονεῖβ {μὲ [538ς ἂπὰ Ἀδθθεκδὴ ννοσε ποῖ 
ὈτοΙθοΥ δηὰ ςἰϑῖοσ Ὀυϊ Βιιοληά δπὰ υνἱῆδ, δπά 
(Πδη τέργονοβ ἴϑδας ἔοσ ἢἰβ σοπορδίτπθηϊ οὗ 
(πὸ (τυ, οἡ ἴπ6 στουπά πὶ 50 βοπης οὗ ἢϊς 
ἀρ τας πᾶνο Ἰσηοσ ΠΥ ἌΚοη ΒΟΌΘΚΔΗ 
ἴο νυἱῖδ, 

1, οαυεά ἐπ ἐδαὶ απ] ἼΠῸ ρδίσδσοις 
ὝΕΟΓΟ ποῖ 950 ΨΌΏΟΙΠΥ ποηηδάϊς τὶ ἥ Ραϑῖοσα 
ἰη ἘΠΟΙ͂Γ ΠΑ 15 Οὗ 16 25 ἴο πορίεςϊ ἀρτίου]- 
ἔυγο Θπογοὶγ. Ἐνεη ἴδε. Βοάοιυϊηθ ρῥγαςίίξε 
ἀρτὶσυ]υγο δὲ {(ΠῸ ργθϑεηῖϊ ἀΔΥ 45 νυ 6 ]] 45 5182- 
ἱπρ (Κοδίπϑοη, " Β. Κ᾿. Μοὶ. 1. Ρ., 27). 

απ ῥωπάγεάζοί] ΑῈπ Ἰππάχοα πιϑᾶθιχοδ; 
ἐ. Φ. ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ 4 δυπάγεα πιεᾶϑιιτοβ ἕοσ δδοὴ 
ΤῊΘΆΞΌΓΕ ϑονντι, ἃ ΨΕΤΥ ὈΠυ5018] ᾿ποτοᾶϑε, 
ποῖ αυϊϊὸ ὑηκπονσηῃ ἴῃ ἃ νἱγείῃ 50]], ἸΔΪΥ 
1 τὴε σογπ νγεγε ὈΑσΣου. « ΧΧ. δικὶ 
ϑγτ. τεηάδεν δβεῖὲ “ἃ ᾿μῃ οὗ δατῖεγ," 
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δυπάτεα(ο] 4: «δηά {πε ΓΟΚΡ δ] εβ5εά 
Ἀϊ0,. 

13 Απά τε πιδη ννγαχεά ρτεδῖ, δηά 
ἔγνεηῖ ογυναγά, δηα στενν ὑπ6}} ἢε Ὀ6- 
(ΔΠΊΕ νΕΙῪ ρτεαῖ: 

14 Εογ ἢε ἢδά ροβϑβεβϑίοη οὗ ἤοοκϑ, 
δηὰ ροβϑεβϑϑίοῃ οἵ ἤεγάβ, δηά ρτεᾶῖ 
βῖογε οὗ ᾿βεγνδηῖβ: δηά τῃε Ρἢ σε η 68 
εηνϊοἀ Ἡΐηι. 

Ι5 Εογ 11 τῆς ννε]]8 νυν ίοἢ ἢἷ5 - 
1Πεγ᾽ 8 βεγνδηῖβ ἢδά ἀϊρρεὰ ἴῃ τῆς ἀδγϑ8 
οἵ ΑΡγδῆδπι ἢἰ5 ἔδῖμεγ, τῆς ΡὮΠ 1551} 68 
Πδὰ βἴορρεά τδεπὶ, δηὰ δ]|]εὰ τμεπὶ 
ὙΠ δλγίῃ. 

16 Απά ΑΒἰπιε]εςἢ 5α]4 πἰπίο ἴϑδλς, ᾿ 
(σόο ἔτοπι 8; ἴογ ἴδοι αγί πιο ἢ 
ΤΡ οΓ (ἤδη ψψα. 

17ὴ “ Απα ἴβαας ἀεραγίεά τπεῆςς, 
ΔΠπαὰ ρἰτομεά ἢ|8 ἴδηΐϊ ἴῃ τῆς νδ]] 6 οὗ 
(σεγαγ, δηά ἀννγεὶν τμογα. 

18 Απά ἴβαας ἀϊρρεά δραὶπ (ῃς 
γγε]]5 οὗ ννδῖογ, νυ] ςἢ τῆεγ δά ἀἰρρεά 
ἷπ ἴῆ6 ἀλγε οὐ Αθγδῆδπὶ ἢ15 ἔδίθογ: 
ἴογ τς ΡὨΠ]Π 8 πε5 μδά βορρεά τ{Πεπὶ 
αἴεγ τῆς ἀξίη οὗ Αδγδῆδηι: δηά ἢς 
ςΔ]]εἀ (Παῖγ Πλπγ68 δἴζεσ τἴῃ6 ἤδηγθ8 ὈῪ 
ψ Ὡς ἢ 15 ἔλῖμογ μδα οδ]]εἀ τῇ ἐπι. 

Ι9 Απά ᾿βλδς᾿β βεγνδηῖβ ἀϊρρεὰ ἰῃ 
{πε ν]16γ. δηά ἰουπα τῃεγα ἃ ννε]} οὗ 
᾿βργΠρΊηρ, νγδῖογ. 

20 Απά τῆς μεογάμηδη οὗ (ὐογαγ ἀἰά 
βἴτίνε ψγἢ βδᾶς᾿β Πεγάπχεη, βαυίπρ, 
ΤῊς νγδῖογ ὡς οἵισϑ: δπά ἢς Ἵδ]εὰ τῇς 
πᾶτε οὗ (Πς νψε]]  Εβεκ ; θβσοδιιβδε {ΠεῪ 
βῖγον α νυν ἢ ἢΙη,. 

21 Απά {πεν αἱρρεά δηοίμεοσ ννε]], 
δηὰ 5ἴτον ε ἔου τἢδῖ αἷϑο: δηά ἢς Ἵδι]εά 
16 πδπιὲ οὗ 1 ᾿διτηδῇ. 

νοὮ ΜΙίομδοὶα δηὰ οἵδε πᾶν δάορίοθα, 
ΓΠο τεδάϊηρ δπά τοηάεσηρ οὗ ἴ[π6 Αὐἱπογίϑοα 
Ψοσξίομ ἃ:Ὸ ΠΊΟΥΟ ΡΈΠΟΓΑΙΥ ϑυρροτίοα, δηά ἅγα 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ οογτεςί.) Ὅὲ {εγΈ ΠΥ οὗὨ ἴδε 501] 
ἴῃ 1815 πειϊσθουγδλοοά 8 5111} γουῪ ρτοδῖ, 

17. ἐδὲ ααὐίεν 9, Οεγαγ] ὙΠῸ νοσχά ΤῸΓ 
ααἱζον 5 5η1ῆε5 ΡΓΟΡΕΙ͂Υ [ἢ 6 ΟΥ̓ οοιϑε οὗ ἃ 
δίσοδπι οἵ τηουηΐδίῃ τογτοηΐ, ἃ «υαάῦ. [1 5 ποῖ 
ΘΑΞΥ ἴο ΞΔΥ Ὑγἢϊοϊ οὗἩ [Π6 ν4]16γ5 γιυπηίηρ ἴο 
τὰ 564, ϑοι ἢ οὗ Βθογ σἤΘΌ Δ, ΤΙΔΥ Ὁς ἰἀεηεΠοὰ 
ὙΠῈῚ (5 νδ]εγ οὗ Οετάσγ (8εε Ἀοδίηϑοη, 
ὁ Ῥηγφςαὶ ΟΘΟΡτΑΡΩΥ,᾽ ἢ. 112). 

22. ἀξουυεν ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἰδεπεβοά 85 ἴο 
εἴἰο στὰ [μ6 ΟΝ δὰγ εὐ --Αὐδδῖῦθι, ποτε ἅσὲ 
Π6 συΐϊῃ8 οὗ δὴ οχίοποϊνο ΟΥ̓, εἰρηῃς ΒουΣ8 
ϑουῖ οὗ Βοεν-ϑθςῦα, Ηδστε ἰ5 δὴ δηςϊεηΐ ννε}]], 

ΘΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΥΙ. 

22 Απά ἢε τσεπηονοά ἔτοιῃ τδδηςο, 
Δηἀ ἀϊρσραά Δποῖθεγ ννε]] ; δηά ἔογ τῇδῖ 
ΠΟΥ βἴγονα ποῖ: δηά ἢς ςδ δὰ τῆς 
Ὠᾶτης οὗ ἰτ ᾿ μοθοῖὴ ; δηά ἢδ ϑαὶά, ΕΤΡΆΙ ἴα, 
Ἐογ ποῖν ἴπε ΟΚῸ Πδῖῃ πχδλάς τοοπὶ 
ογ 8, ἀηὰ νγὲ 5141} Ὀ6 ἔτι} ἴῃ τῆς 
Ιδηά. 

232 Απά ἢε ψεπῖ ὺὑρ ἔτοπὶ ἴπεηςε 
ἴο Βεεῖ- 5 θα. 

24 Απά τῆς ΓΟᾺΡ δρρεαῖεά πηῖο 
Ὠϊπὶ ἴπε β8ᾶπιὲ ηἰρῃτ, δηᾶ εαϊά, 1 ἀἂγι 
τῆς (ὐσοὰ οἵ Αντδῆδηι τὰν ἐδλῖμεγ: ἔδαγ 
ποῖ, ἔογ 1 κηρὶ νυ ἢ (πα. ἀπά νν}}] 1658 
ἴῃεε, Δη4 πιὰ] ΠρῚῪ ΤΥ βθοά [ὉΓ τ 
βδεγνδηῖ ΑὈγδῆδπι᾿β 88Κ6. 

2ς Απά δε Ὀυ]]ἀεα δὴ δἰταγ ἴΠογα, 
δηἀ οΔ]]εἀ ἀροη τῆς πᾶτε οὔ τῆς ΙΟΚῸ, 
δηὰ ριτομεά ἢΙ5 τεπῖ {πεγε: δηά {Πογς 
βλλςο᾿β βεγνδηῖβ ἀϊρρεά 4 τ7χε]]. 

26 4 ἼΤῃεη ΑΡιπιεϊθοῖ νγεπῖ ἴο ἢ πὶ 
ἔγτοπι (σεγαγ, δηὰ ΑδιζζΖαῖῇῃ οπα οὗ ἢϊ8 
ἔπιεπά8, ἀπά Ρῇῃϊςμοὶ τῆς οἢϊεῖ σαρτδίη 
οὗ ἢ]8 ἈΥΓΏΥ. 

27 Απά ἴβδας 84]4 υπηΐο τἢεῖῃ, 
Ὑνμεγείογε οοπια γε ἴο πε, βθβεὶπρ' γε 
᾿μδῖς τδ, δπά ἤανβ β56ηΐ τὴε ἈΥΨΑΥ ἰγοηὶ 
γου ὶ 

28 Απά τῇεὺ 5414, ᾿νε οἂνν σεγ- ἌΝ 
ὁεΐηρ τὺ 

δαῖυ. τῖηἷγ τῆδλῖ τὴ6 ΓΟᾺῪΡ νγὰ8 ἢ τες: 
πᾶ γε 5414. [,εἴ τῃεγὰ θὲ ἢονν 8ὴη οἂῖῃ 
ΒεΌνΧε υ8. εὐεη δεσΙΧἕ τι5 πὰ τ 66. 
δηά ἰδεῖ 8 πιΆΚα ἃ σονεπδηῖ ἢ τῆες; 

290 ᾿ΤἬδῖ τθοι χη] ἀο υ5. πο Βυγῖ, ΕΉ εν. 
27 ἑάοι 
τάδε, ἄ κ᾽. 45 Ψὲ πᾶνε ποῖ τουοῆοά τἢξ6. Δπ4 85 

ΨῈ ἢδλνε ἀοπα πηΐο ἴπεε ποιῃίηρ δῖ 
βοοά, δληὰ ἤᾶνε βϑεπῖ ἴπε6 ἈΨΨΑΥ ἰη 
Ῥεᾶσα: ποι αγῦ πονν ἴῃς δ]εββεά οὗ 

ἴδ6 Ιοκ. 

“πον ΑΙἸεὰ ὑρ, ἴννεῖνο ἔδεϊ ἴῃ ἀϊατηεῖοσ, δηὰ 
ΓΟΡΌΪΑΣΥ Ὀυ τ ἢ ον βδἴοπο (ἈΚ οδίηϑοη, 
ἜῬΒγ58. σεοῦ. Ρ. 243; 866 4150 " Β. Κ.᾽ Ὁ. 289). 

46. ῥίεδοῆ ϑεὲ οῇ συ, σ, ὙὍῇῆε πᾶπιὸ 518- 
Ὠΐῆο5 ἐ1ὴ6 πιουῖῃ οὗ 4]1,} τῆς νουϊὰ Ὀ6 
ΔΡΡΙΙςΔΌΪο ἴο ἃ σταῃὰ υἱζίοσ, [σγουρ ἢ ὙνΠοπὶ 
411} ταῖρῆξ μβᾶνθ Δσοθβ5 ἴο ἴδ βουδσζεῖρβη, ΟΥ̓ ἴο ἃ 
ξεπογαὶ ψνῆοϑο νοῖςς ζάνε σοζῃπηδηα ἴο ἃΔ]]. 
ἼΠ6 ΌΓΏΕΥ 8εη9ε ννοιυϊὰ 56επὶ ἴῃς στποτὸ ὑὸς 
ὈΔΌ]6, {τ ῃδά ποῖ Ὀδοη 5αϊὰ {Πδῖ ΡΏΙΟΠΟΙ νγᾶ8 
«618 οδοῦ σαρίδιη οὗ {πῸ διπηγ." 

490. δομ αγὸ ποαῦυ δὲ ὀίεειί Κ᾽ 1δε 
ΖοκρῚ 'νε πᾶνε δετα ἔνίος (8εῈ ν. 28) [86 

πδίὴθ [ΕΠΟΝΑΗ, υϑεὰ ΟΥ̓ [Π6 ΒΕΔΙΏςΏ 
κίηρς οὗ Οεγασ. Τὶς ἀοεβ ποῖ, βοννένευ, ἰἢ- 
ἀϊςδῖς ἰμδῖ τ86 ψπῖοσ οὗ [οἰς ρογίίου οὗ [ὃς 

159 



:όο ἙΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΝῚ. ΧΧΥΝΊΙΙ. ν. 30---Σ. 

10 Αηᾷ ἢς πιδάς [πεῖ ἃ ἔεαδβί, δηά 
{πεν ἀϊά εαἰ ἀπά ἀτγίηκ. 

41 ἈΑπά {ΠεῪ τόβϑε Ὡρ δείίπλεβ ἷἰπ 
(ἢε πιογηΐηρ, ἀπά ϑνγᾶγε οπα ἴο δῃ- 
οἴδεγ: ἀπά 1ϑδᾶς βεηῖ τἤδπὶ ἄννᾶγ, δηά 
{ΠΥ ἀεραγιεὰ ἔγοπι Ὠἰηπι ἰη ρεᾶςε. 

22 Απά ἰξ σαπιε ἴο ρᾶ55 ἴῃς 88Π|ι6 
πὴ ται ἰϑαδοῖβ βεγνδηῖβ ἽἿδηλθ, δηά 
τοὶ ἀ Πῖπὶ σοποεγηΐηρ τὰς ννῈ}]} νος ἢ 
{ΠῈγ μαὰ ἀϊρρεά, ἀπά 5414 υπίο Πὶπὶ, 
Ὗν-ς ἢδνε ἰοιιμά νγαῖεγ. 

1 Τηαι ἴα, 22 Απάᾶ ἢε οδ]]δὰ 1τ "ΘΒ εῦδῃ : τπετγο- 
ἐπ τὶ ἔογε τῆς ῃλπὶα οὗ {πὸ ον ἐς ᾿Βεεγ- 
ἐλε εὐεῦ ὁ, μ ἐβνυΗ “Γ ϑῃδῦδ ιἱπῖο [ἢ!}5 ἄδγ. 

24 “ Δπὰ ἔἔξβαι. νγὰβ ἔστιν γεᾶτβ 
οἰά ννῆεη ἢε ἴοοκ ἴο νι [υάππῇ τῆς 

ΒΙΒΊΟΥΥ μδὰ 50- δ]δὰ [εϊονίϑεϊς ἱεπάθης 65, 
οΥ Τῆαϊ δ 9 ΠΊΡΙΥ Ἰἀεπιιῆεά τπῸ πάλε [ΞΗ:0- 
ΝΑΗ ψἱ [π6 πᾶπὶς ΕἸΟΒα, ΑὈγδματη πδὰ 
ἄννεῖξ. ἔοσ ϑοπὶθ ἔπιε ἴῃ Οογασ, οἴου ὑπάοσ 
[Π15 ΝΟΥ ΑὈΪΠΊΘΙΘ ἢ, ΟΥΎ ἀπάθσ ἢϊ5 ἱπιπιοαϊαῖα 
Ργοάθοθθθοσ, ΑὈγαμᾶμη νγᾶ5 Κπούνη 85 ἃ νγῸΓ - 
ΒΠΙΡΡΕΥ οὗ ΪΕΗΟΝΑΗ, δηὰ νᾶ5 βθεὴ ἴὸ ὃ 
ὈΙεβθθὰ δηὰ ργοβθρετεὰ ὉΥ ἢϊ5 σοά, Νον 
ἃραῖὶῃ ΑὈγΑΠΑπὶ5 θοὴ ἴδδας σοπιθθ δπηά 50- 
7ουστϑ ἔογ ἃ ἰοπᾷ {{π|6 ἴῃ [Π6 54π|6 σοιπηΐγυ. 
Ηε ἴοο ν υβΒρθ5 ἢ15 ἔδίῃογ5 Οοά, δηὰ 5 
566η, [|κ6 ἢ18 (ΠΟΥ, ἴο ῬγΌΘΡΟσ δου παδηῖγΥ. 
ΤΠ ῬΠΠΙϑΕ πο ΓΠογθέογα τοοορηῖζο πὶ, ἃς 
ἢϊ5 ἔδίμου, ἴο δ6 ἃ γοσβῃρροῦ οὗ [Εβ|ΟΝΑΗ, 
8πα ρεογσεῖνθ (παῖ 6 ἢδ5 βυςοοροάθα ἴο δ᾽5 ἴδ - 
Πογ ἴῃ (86 ἕδνουγ οὗ {ΠοΓ ργοαῖ Ρχοϊθςϊζου. 
ΑὈΙπλεθ ἢ ἀοοθ5 ποὶ ργοίθος ἢ πιβοὶ ἃ ννοῦς 
βδίρρεγ οὗ ἴῃ6 ΠΟκΡ, Ὀαϊ Ιοοκβ οἡ 16 ΟΚῸ 
85 ἴῃς Οοά οὗ ΑὈτγΔἢδπι, απὰ 5665 ἴῃαὶ ΑὈγδ- 
ΒΑπῚ 5 50η ἰϑδᾶς 15 “"ποαὺ ἴπὸ ὑ]Θ5ϑοὰ οὗ ἴΠ6 
1.0Κ}." 

88. δὲ εαἰϊρά 2 ϑῤεδαῦ: ἐῤεγείογο ἐδε 
παρ ΟἹ ἐδὲ εἰν αὶ Βεεγεσδεδα μπο ἐδὶς 44}] 
(ὁ ΘΗ ΡΠ") χηθδη5 ὈοΟΐΪῇ σευεχ ἀπά οαἱδ; ἴδ 
ὨυΠΊθοΥ ϑουθη Ὀδηρ ἃ 5λογθα ΠυΠΊΌΘΙ ΔΠΊΟΠΡ 
106 Ηδοῦτγενβ, δπὰ οδίῃ5 Ὀδίηρ ΔΡΡΑΓΈΠΙΪΥ 
ταῖπεὰ ἢ Ργοθθηῖϊθ ΟΥ Ά5Δο ΓΙ 65 ϑούθη ἴῃ 
ὨΠΊΡΕΥ (566 οἢ. χχὶ. 8). ὙΠΟΓΘ ἰ5 πο ἴῃ - 
ΠΟΙ 5, ΞΊΘΠΟΥ͂ ἰη [ἢ ΒΙΞΊΟΥΥ νυ] ἢ 16}}5 υι5 τμδῖ 
ΑὈγδδδτὴ μάνα [Π6 πδπὶ6 οὗ Βϑούσϑηθδα ἴο [ἢ 15 
νγ6}} ἸΙοης Ὀεΐογο, δηἀ ὑπάοσ 5 πλ1]ὰγ εἰγουπι- 
βίδῃοοβ, Ὑὴ6 ννοῖϊ, ἀρ ΌΥ ΑὈγδῆδπι, δπὰ 
ϑεουγοὰ ἴο δπὶπὶ ΟΥ οδίῃ, δδὰ Ὀδθὴ Ἴονογεὰ 
δῃηὰ ἰοϑσῖ, [ἰ ἰ5 ἔοιιπά ΌΥ 5λδοἶβ βϑοσνδηΐβ }ιισὶ 
δῆεγ τὴ)6 σονεηδηΐῖ πιδάς Ὀεΐννθεπ ἢϊπὶ δηά 
ΑΒἰπιείθοῦ, Τὴ Βο]ε ϑογῖοβ οὗ ονθηῖβ τὸ - 
(2113 ἰο 15814ς᾽5 τηϊη [86 ΟΥ̓ΡΊΠΑ] πᾶπιθ, δηὰ 
(δὲ ννῆϊοῖ γάνθ σίϑα ἴο ἴῃ6 πᾶπιθ, δΔηά 50 ἢς 

᾿Τοβίοτεβ, ποῖ ἴθ νγὲ]}] ΟὨΥ, Ὀχῖ τἴῃ6 ΠᾶΠῚΘ 
δ'5ο. ““ὕροη ἴδε Νογίδεση 56 οὗ [6 δὰ γ 
65.8.08 ἂγὸ ἴπ6 ἴγγο ἄδθερ δηὰ δηοϊεηΐ νν}6]15, 
Ὡς ἢ σάνε οοσςδϑίοη ἴο {Π|8 πδιηθ᾽" (Ἀοδίη- 
δοῦ, ῬΏγβα, Οεος.᾽ Ὁ. 242; “Β, Ἀ. 1. Ρ. 

ἀλυρῆτεγ οὗ Βεογὶ τῆς Η πο, δηά 
ΒΔϑῃεπιδῖῃ τὰς ἀδιυρῆτεῦ οὗ ΕἸοπῦ τη6 
Ηιταῖο: 

35 ὍΝ ΒΙςἢ ἐψγεγε ' ρτίεξ οὐ πλὶπὰ ὁ οβαρ. ο᾽ 
υὑπῖο ἰβαᾶς δηά ἴο βεθεκλδῃ. ΔΝ 

ἢ δέἐίσνδθ 

ΟΗΑΡΤΕΞΚ ΧΧΥΠ. σ΄ νί, 
1 ἤηαας σεπάά Ξταις οΥ νοεοπ. 6. Κεδεξαλ 

ἐμοίγμοείλ μεοῦ 9 οὐέαέρ ἄς ὀϊειείρφ. 15 
χιεοὸ τρριῖδγ ἐὰξ όγεορ οὐ φατε οὐέαΐμείλ. 16. 
40 2 :ατὸ ὀγέηροίδ σερέσον, 33 Παας ἐγεηιῤίοίῆ, 
34 Ξξακ εοριῤῥίαϊρμσίά, απα ὁγ ἐφ βογέμν οὖσ 
ἑαίμπείλ α ὀἑαείπρ. 4ακτ δ΄ ἐλγεαέωισίά σαεοῦ. 
41 Ἀεῥεξαλ ἀδαξῥοίγείσίλ ἐ, 

ΝῺ [ἰἴ σαπὶεὲ ἴο ρ858, ἴπαῖ ἤδη 
1βλας ννὰβ οἷά, δηἀ ἢ εγεβ ννεγε 

ἀϊπ). 80 τῃαῖ ες ςουϊά ποῖ 866, δα 
οδ᾽ θὰ Εβαιι ἢ18 οἰάεϑδῖ βοη. δηὰ 9414 

200). [ἰ 5 ϑδιιρροδεά Ὀγ Ἀοδίπβοη, {παΐ [86 
ΟΠΘ 15 (δῖ ἀρ ὉΥ Αὐτγαμαπι, {Π6 οἴμο τῃδῖ 
ἀιρ ΌὉΥ ἴϑαδο; [6 παπὶθ δανίης θα δῆευς 
νναγὰβ ρίνθη ἴο ὈΟΙΉ, 

8984. Εταμ αυὐας ὥογὶν γεαγ: οἷά, ἄς, 526 
ν͵ὰ5 ὩΟῚ ἃ Ὠυπάγεα γεαῦβ οἷἁ, Εβδϑιι τηδγ- 
Γὶο5. ἵἴννο ννῖνος δηα Ὀοιῃ οὗ ἴπεπὶ (δηδδη ε8, 
Οπ δοοουπὶ οὗ δἰ58 ροϊνράπιν ἀπά ἢῖ5 τηᾶτ- 
τγὶηρ ψουϊ σοηβεηΐῖ οὗ ἢϊ5 ραγθηῖβ ΠΌΤΩ 
δῆοπρ ἴμε ἰάἀοϊαῖτοι5 ΗΠ ῖϊο5. δηὰ Ηϊνιο8 
(δεε οἰ. χχχνυὶ. 2), ἢ ἰβ σδ θὰ “4 ἐογηϊσδΐοτυ " 
ὈΥ ἴδε Αροβῖὶς (δῦ. χί!, 16). ὙΠ εβα ἵννο 
γΟΙΘ65 ἀο ποῖ ὈοΪοη 50 πλυςἢ ἴο [ἢΪ5 σὨδρίοΓ 
ἃ5 ἴὸ ἴῆς ποχῖ, Τῆδ δοσουηΐ οὗ Ἐϑδιι 8 ΤΊ ΔΓ - 
τίασο, ἀπά ἴἢς σοπϑοησιθηῖ στοῦ οὗ ἰσ48ς δηᾷ 
Βοῦοκδῇῃ, 15 ᾿ϊοπάἀοαά ἴο ργέρασε 86 ΨΝΑΥ ἴογ 
18ε δυσςσοράϊηρ Ὠἰδίοτγ. 

855. α γι Ὁ ππὰῇ] ΑΔ Ὀλθύοσηθδδ οὗ 
ΒοϊΣΙ, 

ΟΗΑΡ, ΧΧΥΙ]. 1. αας «υα: οἷ ΤὮἢΘ 
7ενν ϑἢ ̓ Ἰηϊοργεῖουβ 5ΑΥ ἢ6 νγὰ8 ΠΟΥ ΟΠ6 Πυη- 
ἀγοὰ δηὰ τηϊγίγεθονθη γὙοασϑ οἷά, ἴΠ6 ἂρὲ δἱ 
ὙΠ ἢ Βηπιδοὶ ἀϊοὰ ἔουγίοεπῃ γοαγβ Ὀεξογο, 
δπὰ [ἴ 15 ποῖ ἱπιργοῦδοϊθ ἴπδὲ ἴδε τπουξῆῖ οὗ 
ἢϊ5 Ὀτοῖμοι 5 ἀφίῃ αἱ 118 ἂρ ρυῖ ἴϑδας ἱπ 
ταϊηά οὗ π5 οση οπά, Ὅἢε οδὶουϊδίϊοη οα 
ΒΘ 1ἴ 15 ᾿ηἰοστεά παῖ 1ςΔᾶς ννᾶ9 οὔθ ἢυη- 
ἀτοὰ δηά τηϊγῖγοϑενεπ, ἔϑαυ δηὰ ἰδοοῦ ὑεϊηξ 
βουοηϊγοδθδουθη δὲ 115 {ἰπ|6ὰ, 15 85 ἔοϊϊοννθ: 
ἔοϑορῃ νγ5 {ΠΙΓΓΥ γολῦβ οἷά ψβθη ἢς 5ἰοοά 

Ὅσα ῬΠαγάοῦ (Οδη, χὶϊ. 46), ποθὴ σᾶ 
56 ἢ ΥὙδΑΓ5 οὗὨ ΡΙΘΠΑΥ͂ (ν. 47---.53},  ΏΙΟΘΒ ταδάα 
ζοϑορῃ τὨϊτίγ-θενοη ; (πε ἴνο γεᾶτβ οὗ 

ἵπα ετὰ ἰδοοῦὺ οδπιθ ἰηΐο Εξγρῖ (οἷ, χῖὶν. 
6), Ὡς ὉΠ ῺΡ5 [ΟϑορΡἢ 5 ρὲ ἴο {ΠῚ γ-πῖπο; 
Ὀυϊ δ τῃῖ5 ππια δοοῦ νγᾶβ οὔθ Ὠυιηάτεά δηὰ 
τιιγῖγ ; (δογοίογε ἰαοοῦ πλιϑὲ πᾶνα ὈΘΕΠ Ὠ]Π6- 
[γ-οπ6 βοὴ [οϑορῇ ννὰ5 θοσῃ, Νονν Ϊοϑορὰ 
νγᾶ5 Ὀοτῃ ἴῃ ἴῆε ἰαϑὲ γεᾶσγ οὗ ἴπ6 βοςοηά ϑευθῆ, 
ΟΥ ἱπ ἴδ6 ἐουγίθοπί ἢ γοᾶγ οὗ δορῦ 5 βδεσυΐοδ 
ἢ Γλ0δη, αἴ ἴῃ γε επὰ οὗ (μὰξ γοῶς 



ἔελ, 

γ.2-8.} 

υπῖο ἢϊπι, ΜΥ 5οῃ : δηά ἢε 5414 ιηῖο 
{ϊπι|. Βεμοϊά. ῥέγε σρὶ ]. 

2 Απά με ϑαἱά, Βοβμοὶά πονν, ἱ δπὶ 
οἷά, 1 Κπονν ποῖ τε ἀδὺ οὗ ἴῃ 
ἀκαῃ: 

1. Νὸν τῃετγείογε τᾶκε, 1 ργἂν τῇῆςε, 
την νυεάροηϑβ. ΠΥ αυΐνογ δηὰ τγ δονν, 
ἃηἀ ρὸ ουῇΐ ἴο τῃε βεϊά, δηά 'τακα πὶς 
:97Π|ς ὙΘΠΙΒΟΙ ; 
4 Δπά πιᾶκε πιὲ βϑανοιγΥ πηϑδῖ, 5 ἢ 

85 Ἶ ἴονε, ἀπά δγίηρ 1} ἴο πγ6. τῃαῖ 1 
ΙΠΔΥ εἀἴ; [ἢδλῖ ΠΥ 5011} πλδὺ 655 ἴῃ 6 
δείογο 1 ἀϊδ. 

ΘΕΈΝΕΘΙ5. ΧΧΨΥΊΤΙ. 16: 

ς. Απὰ Κερεκδὴ ἢεαγά ννῆεῃ 18λλς 
ϑρᾷκε ἴο ἔβαιν ἢϊ8. ϑοη, Απά ἔδυ 
νψγεηῖ ἴο [μὲ Πε]ὰ τὸ παηῖ 3ῶγ νϑηίβοη, 
ρηπά ἴο Ὀτίηρ 1ΐ. 

6 4 Αμὰά Κεδεκδὴ βρακε υπῖο [4- 
σοῦ Βεῖῦ 8οη, βαγίηρ, Βομο]ά, 1 Πεδγά 
τῊγ (δ Πογ βρεακ απητὸ ἔϑαυ [ΠΥ Ὀτγοῖῆοτ, 
βΑγίηρ, 

γη Βτίπρ πῖὲ νϑηΐβοη, ἀπὰ πλάκα πιῈ 
ΒΑΝΟΙΓΥ πιοδαῖ, ἴπλζ. 1 πΊλῪ δαῖ, δηά 
Ὁ]655 τῇδε Ὀρίογε ἴῃῆ6 ΟΚῸ Ὀοΐογα ΠῚῪ 
ἀεδιῆ. 

ὃ Νὸον τπεγείογβ, [ΠΥ 50η, ΟὔΘΥ ΤΑΥ͂ 

(τ, χχχ. τς, 26). ὍΑκο ἐουτίεοῃ γεοαῖβ οὐ 
αἵ πποΐγτοηε, [ς᾽ 5 ἄρὸ βθη [οϑορῇ ντᾶς 
δσπι, Δπάὰ νὰ πᾶνε βϑονθηϊτγαθενθη ἔογ ἴῃ 6 δΡ6 
οἵ [ΔοοὉ, ΒΘ Π6 νγᾶβ ϑϑθηΐ ἂυνᾶὺ ἔγοιη τῇς 
στα ἢ οὗἩ ἔσλιι ἴὸ ἴῃς ἤουϑὲ οὗ 1,ραπ, (5εε 
ἰφξηοοἱ 5 ̓Ἡλτυτποηγ οὗ ΟἹά Τοβίδιηθπ᾽ ἴῃ 
ἰος,, σσογκβ ὉῪ ΡΙἴπιδη, 1812, ΝΟ], Π1. ΡΡ. 96. 
47). [ἔ 1τὴ1]5 οαἰουϊατίοη Ὀ6 ἔστπιο, [524ς. δά 
511] (τυ -ἴγεα γεᾶσβ ἴο ἴἵΐνα, ἢϊ5 χυΐεῖ {1ὸ 
βατίηρ Ὀεεη οχιεπάθα ἴὸ δη υπυϑ08] ἰοηρίῃ. 
Τβετὲ ἰ5 πονενοῦ στοδί γὶϑίκ οὐ πυιπλουῖοδὶ οδἷ- 
αἰἰδιϊοης5 ἴτοπιὶ ναγίοιϑ σδιϑες Ὀοίηρ ἱποχᾶςῖ, 
Τῆς ἰδϑὶ σμδρῖοσ μῃδὰ Ὀσουρῃϊ ι5 ἀόννῃ ΟἿΪΥ 
ἴο ἴδε δυπάγειἢ γεας οἵ [5λδςβ 16, ἔβδιυ 
δεῖπρ ἴδεὲπ Ὀυϊ ΌΤΙ ; ἀπά ἴῃ βοπὶδ γεβρεοῖβ 
Δὴ ΕἌΙΠΟΓ ἀλία ϑθεῖηβ πιογὸ δοσογάδηϊ ἢ 
ἴδε ἵεποῦ οὗ 1π6 συ δδοαιθηῖ ἢἰδίογυ, [1 δοίης 
Διλταγ ργοδδῦὶα ἴπᾶὶ [ἀοοῦ μου πᾶν Ὀθεη 
ϑεΥἘΠΊγ ϑονεη ἤδη πο ἢρὰ ἴο [,ἀὐᾶηὴ δπὰ 
ϑεῖτεὰ 5εύθῃ ὙΕΔΙΒ [ὉΓ ἢ᾽5 Ψ]ΐο, ἀπά τῃθη 
ΠΟΙ ΕΤ Θεσε Ὑδᾶγ5 ἔοσ ἢἷ5 ϑοοοηὰ σἱΐδ: ἄνθη 
ἂὶ ἃ Ρεοὰ νυ ῇο δυπιαη [16 ννᾶ5 51}}} οχ- 
ἱεηάεά 50 Ὡσγ Ὀεγοπὰ ταὶ οὗ διΐυγε ρεπεῖα- 
ἴαπ5, ΟΥ [Π6 σὨγΟΠΟΙΟΡΎ οὗ [Δοοῦ᾽5 |16 5ὲ6 
ποῖε ἂἵ [56 ἐεπὰ οἵ ςἢ. χχχὶ. 

3. φεγ) δὼ ΧΧ., νυΐὶρ., ϑουάο- 
]οη.: θυῖ ΟἸκΚοῖοβ. ὅγτ. μᾶνθ ""ϑυγογὰ," ὙΠ6 
Ἰενιϑῃ φοπιπιοπίδϊοτα ἃσὸ αἰνὰ Ὀοΐννθοη 
ἴδε ὑνὸ βοῆϑθοα. ὙΠ6 ψογὰ ὁσουγβ ΠΟΥ ΠΕΙῸ 
εἰε, δῖ ἰς ἀενοα ἔτοσι ἃ νογὺ τηραπίπρ ἴοὸ 
ΚΒΔης,7 ἴὸ “συπρεηά," σὑἢϊσ ννουἹὰ 5ιυϊ 
ἐβεγ 16 αὐἵνεῦ Μῃϊο ἤμπηρ οὐεσῦ τῃ6 
δηοι κίεν, οὐ ἴῃ6 ϑιυνογά, [6 “Βδηροσ," νης ἢ 
Ἀ25 φυσρεπάοα ὈΥ͂ ἴῃ 5146. 

4. (δαὶ »͵ἸῊ “ομἱ "παν διε. ἐδεε ὙὝΒΕΓε 
ἀρρδ25 ἃ 5'πριιΐατ γηϊχίαγε οὗ ἴπῸ σατηδὶ δηά 
τὰς τρί γι] ἴῃ τμῖ5. 5δᾶς τεςορπῖζεβ ἢ5 
ΟΥ̓ ΤἸΔΙΔΟΕΙ 45 ἴδαῖ οὗ [Π6 ῬγΓΘΘΟΥ δπὰ 
ὑτορῆκτὶς Πεδὰ οὐ ἢϊ5 δΒοιιϑε, ρὈγινιερεὰ ἴο 
δίεβα ἃς (Δί μεσ δηα δείεβε, δηὰ ἴο ξογεῖθὶ! τῆς 
ἰυτῖυπες οὗ Πἰ5 ἔτ ἱπ συισςεβδίοη ἴο Αὐτᾶ- 
μαπη ἴῃ 5 οἷῆοε οὗὨἩ {με ῥτορδεῖ οὗ Οοά. 
Υεῖ ἢἰβ φαστιὰὶ αβδθοῖοη σᾶυϑε5 μἰπὶ ἴο ἔογρεῖ 
ἴδε τεβροῦϑο ἴο (6 ἘΠ ΓΥ οὗ ΚΟ ΡΈΚδἢ, “1ἢς 
εἰάετ 582}} βεσνς ἴῃς γουηρετ, 7 πὰ [ῃ6 ἔδοῖ 
(δὲ ἔσται δὰ Ξοἷά ἢἷ5 τ  Ὠς δη δεηδιοα 

γοι 1. 

ἰ ἔτοπὶ ἢὶπὶ ἔοσγ δὐεσ ΟΥ̓ ἃ ϑοϊεπηη οδίϊ. 
Μογθονυθυῦ, ἴῃ ὁγάογ {παῖ ἢ5 ἤραγῖ πῆλῪ Ὅὲ 186 
ΙΏοτΘ ννδιιηθα ἴο ἢπὶ Ποπη Ὠς (ἰὀθιγὸ5. ἴο 
Ὀ]ε55, ἢ6 966 κ5 ἴο μᾶνθ βδοπιθ οἵ [δὶ ϑανουτ 
τηθαῖ Ὀγουρῃϊὶ ἴο Ὠϊπὶ νῃΙς ἢ ἢδ ἰονεοά, 

Θ. Μοόεζαῦ “ραζο μπίο “αςεοθ 806 δαὰ 
πο ἀοιιδι ἰγοαϑιγεὰ ὑρ ἴπ6 οτγαςσῖ νη] ἢ πλά 
ΑΘΒιι ΓΟ ΠΟΙ, ουθη δεΐοσο {ποῖγ δίστίῃ, τηαϊ ΠΟΤ 
ΟΌΠΡΟΥ 5οὴ ασοῦ, νῇομι 806 ἰονβά, 5ῃποι 
ΔΓ Γι] ονοὺ ἔδδυ, νι οϑο 1] πὰ το κ ο 55 

16. ἀπὰ γῆοθε (δηδδη 5 ννῖνε5 δα Ὀθθη ἃ 
ΦΒΙοστοβα οὐ 9001 (ο ἤδσ, ὅδῃ6 Ῥσο ΔΟΪΥ 
Κπονγ παῖ ἰδοοῦὺ παι Ὀουρῆξ Εδδιι 5 Ὀϊγιἢ- 
τι. Νονν, Ὀδ]ονῖπρ τίσ μΕΥ τηδὶ τῆς ἔλΈΠοΥ 5 
Ὀεποάϊςτοη νγου]ὰ ϑιιγεῖὶν Ὀπηρ ὑ]οβοίηρς ἢ 
τ, δῆς ἔδαγβ [δὶ ἴῃθβε ργοηλϑεθ δηὰ ἤοΟρθ5 
νου] [21]. 8586 Ὀεϊονοά, θυϊ ποῖ ἢ παῖ 
ἔα, ψΠ ἢ σλὴ ῬΑΙ ΠΟΥ δοιὰ 1} Οοά 
ὑνοσκ5 οὐἱἵἱ Ηἰ5 ρίδηβ ΌὉΥ Ηἰ5 σον άθηςε, 850 
8ὴ6 βίσονυθ, ἃ5 ἰξ ψγοῦθ, ἴο ἔογοθ ἔογυναγά {δ6 
δνοθηΐ ΟΥ̓ πη]αυν } πθδηθ: ΟΥ̓ΘΠ, 85 ΞΟΠΊΘ πᾶν 
{πουρῃῖ {παῖ [υἀ45 Ὀεϊγαγοά Ομσὶ ἴπαῖ 6 
τρξ ἔοσος Ηἰΐπὶ ἴο ἀδοίαγο Η:πϑοϊ ἃ Κιηρ 
Δηα ἴο ἴαϊο {π6 Κιηράοτη. ΕΘ σμαγαςῖοῦ 
πη [15 γρτηδγκδῦ]ε ΠΙσ[ΟΥΥ “οΙη65 ἴῃ ἔου 50ΠΊ6 
β5ῆδγε οὐ ὈΪαπΊθ, δπὰ γοῖ 5ΞοπΠΊ6 βῇἤδγο οὐ Ὀγαῖβθ, 
[544ς, ννἹ ἢ τη6 αἰ η!γ οὗ [πε ἀπείεπὶ ραϊπδγοῇῃ. 
δὰ ἢ ἰπ τὴ ᾿πϑριτῖπρ ϑριπὶ οὗ Οοά, 
ΡΓΘρΑγο5 ἴο ὉΓ655 ἢΪ5 ϑοῆ, Ὀυΐϊ 6 ᾿οῖβ σάγηαὶ 
Δ ννου ἰγ πιοῖίνεϑ νεῖ ἢ ἢ ἢ, Κδ- 
ὈΘΚΔ δηὰ αςοῦ, ϑθοῖπρς ἴΠ6 ῬγΟΠΊ565 Δαν 
ΟΥ̓ δηὰ ἀεβιπηρ ἴπ6 ϑριγιῖιδὶ ὈΪ]δβθίηρϑ, γεῖ 
Ργάς πα ἄἀθοοῖῖ δπὰ ἔσταυά ἴο οδίδιη ἴποπι, 
Ἰηϑίοδὰ οὐ νναϊτηρ ὉΠῚ ΗἨδθ νοὸ ρτγοπηϑοὰ 
βῃοι ἃ ὁῃεν Ηϊπλϑοῖ ἐδ δ], Εδαυ, ἀθς 
[ταιάθὰ οὗ ννδῖ ϑϑοπὴβ ἢϊ5 τἱρῃϊ, ΘΧΉ 15. ἃ 
πδῖιγαὶ ἔδοϊϊηρ οὗ δοσζονν δηὰ ἱπαιρηλίοη, 
Ὑ ΠΙΟἢ Θχοϊῖο5 ΟἿΓ ΡΠῪ δηά συτπιραῖῃγ ; Ὀὰϊ νῖδ 
πᾶν ἴο ΓΕ ΠΟΥ ἤονν ἐ“ἴῸΓ ἃ τηοῦϑοὶ οὗ 
τηραῖ ἢ 5οἱὰ ἢϊ5 Ὀιρἢς,7 δηὰ ἰπαΐ 50, 
με ἢ6 ψου]ά μαννα ἱπμουθαὰ [ῃ6 Ῥγογηΐβοβ 
6 ννᾶβ γοϊθοϊθ, θη δεῖ ἔογίἢ 85 ΔΠ ὀχδιηρὶθ 
οὔ [86 υπᾶνυδηρ τερτεῖ οὗ δυςῇ 85 νυδηϊοηὶ 
ἀεϑρίϑε ϑρίγίϊυαὶ ὑυίνιοφεβ, πὰ γβεη ΠΟΥ͂ 
δᾶνο ἰοϑὲ 1μδαι, 5θοὶς ἴοο ἰδῖθ ἔοσ {86 Ὁ] βίη 
ἴο ψὲς ἢ ἴῃον Ἰοδά, 

ῖ, 
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νοῖςς δοςογάϊηρ ἴο τῆαϊ ψῃϊςἢ 1 σοπὶ- 
τηληὰ τἢες. 

9 Ὅο πον ἰο {πε ἢοςκ, ἀπά ἐεῖςο 
πιὲ ἔτοπι τῇεπος ἔννο ροοά Κιάβ οἵ τὴῃς 
δοαῖβ; δηᾶ 1 νν}}} πλάκα [ἢ πὶ 88ν ΟΌΓΥ 
τηδαῖ ἰοῦ τῆν ἐδ ετ, βιιςἢ 45 ἢ ἰονϑῖῃ: 

1ο Απά τῇοιι 8ῃαϊς Ὀγίπρ 1ὲ ἴο τῆγ 
ἔλιμογ, τῆδλῖ ἤῈ πηᾶῪ εδΐ, δηά (δῖ ἢε 
ΠΊΔΥ Ὁ]655 ἴπες Ὀεΐογα ἢΪ5 ἀθδῖῃ. 
ΠΤ Απά 00} 54]ὰ το εθεκΚδῇ ἢ]8 

ταοῖῃογ, Βεμοὶά, ἔϑαιι ΠΥ ὈτοῖΠεΓ ἡ: 
ἃ ὨΑΙΓΥ πιᾶη, ἀπά 1 41 ἃ ϑπγοοῖῇ ΠΊΔΗ: 

12 Μν (τῃεγ ρεγδάνεπτιαγα νν}}} δε] 
Γγ6. ἀπ 1 5}.4]] 586Ὲπὶ ἴο ἢϊπὶ 25 ἃ ἀ6- 
σοίνεγ; δηά 1 5}2]} Ὀτγίηρ ἃ συγϑα ὑροη 
της, 4π4 ποῖ ἃ δἰεϑβδίηρ. 

12 Απά ἢΪ58 πηοῖπεσ 5414 τιηῖο ἢΐπ, 
Ὅροῃ πιὲ δὲ ΤᾺΥ ουγβα, ΠΥ 50: ΟἿΪΥ 
ΟὔοΥ ΠΊΥ νοῖςα, Δηἀ ρῸ ἐεϊςἢ πιε ἐῤέσι. 

14 Απά ἢε ψεηῖ, δηα [εϊοπεά, ληά 
«Ὀγουρῆς ἐῤεηι ἴο ἢ]5 τλοῖθεγ: δηὰ ἢ 8 
ἸΔΟΠΟΓ πιδάθ βαν οι ΓΥ πγεδῖ, δυο ἢ 85 
ἢἷ5 ἔβῖδεγ Ἰονεβά. 

Ις Απά Κερθεκδῇ τοοῖ ᾿ροΟΩΪγ γαὶ- 
πιρηῖ οὗ ἢεσ οἰάδδε βδὸη ἔβαιι, ψῃ]ςἢ 
τον ΜΟΊ Πα ἰπ τῆς ἤοιβα, δπά ριῖ 
τἤεπι ὑροη αςοῦ Ποῖ γουπρεῦ 80ῃ: 

16 Απὰ 9Πε ρυῖ τῆς 5Κιη5 οἵ τῆς 
Κιάς οὗ τῆε ροδῖβ ἃροῃ ἢΪ58. μβδῃάβ, δπὰ 
ἀροη ἴῃς βηλοοῖῇ οἵ δ15 περ: 

ΘΕΝΕΒΙ5. ΧΧΥΊΙ. ἵν. 9---24. 

17 Απά ἢε σῆνε τῇς βανουγΥ πιδαᾶξ 
Δηἀ τῆς Ὀτγοδά, νυ Γ ἢ 5η6 δα ρῥτγεραγοά, 
ἴηῖο τῆς Παπά οὗἁ Ποῦ βοὴ Ϊδςοῦ. 

18  Απαὰ Βε οσᾶπιὲ ππῖο ἢΐ5 (βου. 
πὰ 5414, ΜγΥ δῖβεγ: δηά ἢς ϑαἱά, 
Ἥετε σριὶ; νῆο σγὶ ἴῃου, ΤΥ βοηῃ 

Ι9 Απὰ Ϊδςοῦ 5414 ιἱπῖο ἢ18 ἔδίμεγ, 
[χη ἔϑαι τὴν βγβίδογη ; 1 βανὲ ἀοῃς 
ΔΟΓΟΓαΪηρ 45 ἴῆοι θαάεβ τὴθ: ἀγίβα 1 
ΡΓΑΥ ἴῆεε, 511 ἀπά δαὶ οὗ τὴγ νεπίβοῃ, 
παῖ τ 800] τῆδυ Ὁ] 688 ΠΊε. 

20 Απά Ιβδᾶς βαἰά υπίο Ἦ15 80Π, 
Ηονν ἐς 1: τῇαῖ τῆου Παβῖ ἐοιιπά :ξ 80 
φυϊοκὶν. πὶν ϑοηὺ Απά ἢε 5αἰ4, Β6- 
οάυθε τῃ6 ΓΟῸᾺΡ τὴγ (Οσοά ὕτουρῆς ἐΐ 
το πια. 

21 Απά ἴβδας εαἰά υηΐο ΤΔςο}, 
(ομηε πεαᾶγ, 1 ργὰν ἴπεε, τη 1 τηᾶῪ 
ἔβοὶ τῆθθ, πὶ 80οῃ, ψνβεῖμεσγ τμου ὁς 
ΓΩΥ ΝΕΓῪ 80η ἔβδιι οσγ ποῖ. 

22 Απὰ Ϊαλςοῦ ννεηῖ πϑᾶγ υππηίο ἴβϑδδο 
15 ἔΠοΥ ; δηὰ ἢς εἰς Ὠΐπι, δηὰ 8514, 
ἼΠε νοῖςε “5 [Δοοῦδ᾿β νοῖςα. Ὀυῖ τὰς 
δδηάς 4γε ἴῇες Ὠδληάβ οὗ ἔϑαιι. 

22 Απά ἢε ἀϊδεεγηεά ἢϊπὶ ποῖ, Β6- 
οδιι8ε ἢ5 μαπάὰβ νγεγε ἤαΙγυ, 45 ἢὶ5 
Ὀτοῖμεγ ἔβαυ ̓β βαηάβ: 80 ἢ δίεββεα 
ἈΠΠῚ. 

24 Απὰά διε 5414, “Ζγὲ τῆουι ΤΥ νε ῦ 
80η Εβαιι Απά ἢε 5414. ] 471. 

15. ποοί[ν γαϊνιοπὲ 9 δὲν οἶδεν “οπ Ἐπ-αμ 
δῖ ]εγοῖὴς (Οὐ. Ηεῦτ.᾽ ἵπ ἰος,) πιοηοηϑ 
ἴ ἃς ἃ ἰτδαϊϊίοη οὗ (6 τὰῦῦϊηβ, παῖ [ἢ6 
ἢυβίθοστη ἱπ (6 φραίσδγομαὶ {Ἰπ|6ὸ5, οὶ ϊηρ 
(ῃ6 οβῖος οὗ ρῥγιθϑιῃβοοά, ἤδὰ ἃ ϑαςοσγάοζαὶ 
νεβίπποηΐ ἰπ ἢ] ἢ ΠΟΥ οὔετγοα βαςστιῆςε; πὰ 
ἰξ ννᾶ5. 1}15 βϑϑοεγήοϊαὶ! νοϑτηθης ὙΜ ΠΟ ννᾶ5 
Κορί Ὁγ Ἀθθθκδὴ ἴοσ ἔδϑαιι, δηὰ ὙυὩο ἢ ννᾶϑ 
ΠΟΥ ρου προ [Δεοῦ, 866 οἡ ςἢ. ΧΧΧΥΙ. 2. 

16. 2δὲ «ἀμ οΥΚἹ δὲ ἀίἀτ οΚΚἹ ἐδε 504. 
Μαιτίαὶ (Ὁ. χιι. Ερίξ. 46) αἰϊυάθ5 ἴο Κὶ 
5Κ1Πη5 85 υϑοὰ ΌὉγ ἴῃε6 ἈΟοπΊδηϑ ἔῸσ ἴαἰϑε ἢδγ ἴο 
σοῃσθαὶ Ὀαἰάποθθ, Τῆς νοοὶ οὗ (Π6 οτθηϊδὶ 
ξοαῖξ ἰ5 της ἢ Ἰοηρεῦ δηὰ ἤποσ [μδΔη οὗ ἴμοϑο οὗ 
1}15 σουπίσγ. ((ρ. Οδηΐ. ἱν. 5. ὅ6εὲ Βοςδατχῖ, 
.ΗἰἸοτγοζ.᾽ Ρ. 1, [.10. 11. δ. ς1. 8566 4150 Κ Οϑϑηπί., 
Τυςδ, ἄζο.) 

18. οεὐϑὸ αγὶ ἴδοι, »ῦ “01 7] Τῇ ΔηΧΙ ΕΥ̓ 
πὰ ἱγορίἀδίίοη οὗ ἰβᾶδο ἌΡΡΘΔΓ ἴῃ ἴδεβε 
νγογάβ. Ηδ πδὰ ρβεύῃᾶρβ ϑ0ὴ6 ΠΊΒΊΥΠΡ 85 
ἴο ἴῃ ὈΪ]οβοίης οὗ ἔϑδι, δηὰ ἀοιθδίεἀ τνῆ6- 
(μεν Οοά νοιϊά ργώβρεσ πἰπὶ πῃ (Π6 οἶᾶθ6 
αὐὰ Ὀγηρ ἶπὶ ἤος ὙΠ νοηίϑοῃ ἴο ἢϊ5 

20. Βεεσιμς ἐδὸ ζοκὺ ἐῤν Οοά ὀγοωσῥὲ ἐξ 
ο »Ὶ Τῦδ σονεγίηρ οὗ ἢϊ5 ]ϑοπμοοά ἢ 
{Π15 ἀρρθᾶὶ ἴο {6 Μοβὲ ΗἰχὮ 5 τἰῆ6. ννογϑξῖ 
Ραγὶ οἵ [δεοοῦδ5 σοηάιςϊ. [Ιπ {6 56 οὐ τῃ6 
Πδηδ5 οἵ σοί, Ϊδοοῦ βρϑᾶκβ οὗ ᾿ΪΕΗΟΝΑῊ ἃς 
τῆς Οοὰ οἵ ἢϊΞ [Δῖμεσ, Α [π|1|6 Γαγτῖ ποῦ οἡ ἵπ 
(6 Ὠιἰδίογυ, [δεοῦ νοννβ δαΐῖ, ἢ πὸ ἰ5. ὑτο- 
βρεγεά ἴῃ ἢϊ5 Ἰουπιευ, ἔπεη [ἙΗΟΝ ΑΗ 5}4}} θὲ 
ἢϊι5 Οοά (ςἢ. χχυῖ, 21). ὙΠὶθ ἴα ΘΧδοῖνῪ 
δεςογάδηϊ ἢ [Π6 ΡΌΠΟΙΔΙ 196 Οὗ ἴΠ656 βδοτοὰ 
ΠΑΠΊ65, ΕἸΟΝ5πὶ ννου]ά, 50 ἴο ϑρεᾶῖκ, σοττὸ- 
βροηά ψῇ οὐγ ψοτὰ Ὑ ἢ εῖσαι, ΓΠοΟυΡὮ 14- 
(ΠΟΥ ννᾶ8 ἃ Ὀ6ΙΙΟΥΟσ ἰη [ΕΗΟΨΝΑΗ, γοῖ τονεΪδ- 
[ἰοη ἴῃ ἴποϑα ΘΑΥΪ ἀδγϑ νγᾶβ Ὀυῖ 5 'σηϊ, δά 
16 Κηον]οάρο οὗ ἴπ6 ρῥδίΓαγοἢς Ἱπιροεγέεςϊ. 
ΤΠοτο εγο ρμοάς οἵ πδίίοηβ τουπὰ δου. 
ΤΕΗΟΝΑΗ͂ Πιδὰ τονδὶ Η! πιϑοὶῇ ἴο ΑὈΥΔἤατη 
δηὰ νγᾶβ ΑὈγδμδπλ δ Οοά, δπὰ ἀρδίῃ ἴο [522ς, 
δηά [518ς δά ϑεγσνοὰ Ηἰΐπὶ 845 ῃῖ5 σοά, [{ 19 
αυϊε ροββίθ!α ὑπαὶ Ἐδβαΐ, τι ἢ Ποδίῃοη 
ὙΪν65, ΠΠΔΥ ἤᾶνθ Ὀθθη ὉὈι ἃ 4] τὑυουβΡΡΟΥ 
οὗ ΪΕΗη᾽ ν ΑΗ: δυὲ [Δοοῦ τεςσορτιὶΖεβ Ηἰπὶ 85 
ἴῃς Οοὰ οὗ Π!5 ΔΊ ΠΟΥ [5λλο ((ρ. οἢ. χχχὶ. ς 3), 
8ηἋ αἴογννασγϑ 50] σἤοοϑοβς Η]πὶ 45 ἴῃ 6 
οὐ͵εςϊ οὗἩ ΠΙ5 ονγπ νγουβῃὶρ ἂπὰ ϑεγνυῖοα. 866 
Βονγενεσ ποῖ οἡ οἷ, Χχυλὶ, 2. 

ἘΗ͂ἊΡ 
ὄργονγε Ξε 



ν.25-- 1,7} 

Ἤς Απά ἣς 5414, Βτίπρ ἐὲ ΠΘΔΓ ἴο 
τε, Δηά ἰ ν»}}] εαὶ οὗ τῦῦ 805 υεηϊ- 
80, ἴδαῖ ΠΥ βοι] ΠΊΔΥ͂ 0655 ἴῆ66. 
Απά ἢς διουρῆξ ἐΐ Πεαὺ ἴο ἢϊπι, δηά 
ἢς αἰά εἴ: δπά ἢς δγουρῇϊ πὶ υνῖπα, 
δηά ἢε ἀγδηκ. 

26 Απά ἢ!5 ἔδῖπεον ἴϑβαας 5]ά ιἱπῖο 
ἢἰπι. (ὐοπις ποᾶγ ποῦν, ἀπά Κιβθ της, 

ΠΘΟΈΝΕΞΘΙ5. ΧΧΨΊΙΙ. 

21. Απά ἢε 150 μαά τηδλάς Ξαν ου σΥ 
πχθαῖ, ἀπά Ὀγοιρῆϊ ἴτ απο ἢ]5 ἔβίμογ, 
Δηά 5.14 ὑπο ἢϊ5 ἔλῖμογ, [νεῖ τὰν ἴἃ- 
{ΠῚ 7156, δηά οδῖ οὗ ἢ 5 80 δ νεηίβοη, 
τῃλῖ ΤῊΥ 80] τῇδ  δ[ε55 πΊε. 

32 Απά ἴϑαδς 5 ἔδίμεγ 54] 4 υπίο 
ἢίπι, ῆο γέ τῆου ἡ Απά ἢε 544,1 
απ ΤῊΥ 80η. (ὮΥ βγβίδογη ἔϑδι. 
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ΤΑΥ͂ 80ῃ. 
27 Απά δε οδητε ἤεξᾶγ, δηά Κιββεά 

διπὶ: ᾶπά ἢς 5π|6]]6ἀ τὴς 5π|6}] οἵ ἢ]5 
ΓΑϊτηςηῖ, ἀπά δ᾽εββεά Ἠϊπὶ, ἀπά ϑαἱά, 
966. ἴῆε 5π|6}} οὗ ΠΥ 8οη ἐς 45 ἴδε 
8716} οὗ 4 δβεϊά ψῇιςἢ τῆς ΙΧΟΚῸ 

23 Απά Ιϑβλὰς ᾿τγεπι δ] εἀ νεΓῪ ἐχ- Ηεδ. 
Γεθ! ηρ]γ. ἂἀπά ςαἱά, ΠΟ ἡ ὑνβεγε ἐς ἐμ 
ες τῆλτ παῖῃ [τακεη γεπίθοη, δηά ἐγραρς 

. ονὀἰ πες 
Ὀτουρῆτ ἐΐ της, δηά 1 ἢανε εἴεη οἵ κεαίγ.ος 
411 θεΐογε τῆοιυ ςλπιεβῖ, απ ἢᾶνε Ὁ655-- ἀκα ρα, 
εὦ πἴπὶὺ γεῖ, σπά Ἦδ 5841] δὲ Ὁ] εββεά. 

«ἴϊεῦ, τι. 
.ϑ 

᾿δῇ Ὀ]ε556ά: 
28 Τπετγείοτς “οά ρίνε τες οὗ 

τῆε ἀενν οἵ ἢεάνθη, δηά τῆς ἔλῖπ6β88 οὗ 
τῆς οαγθ, ἀπὰ ρ᾽εητγ οὗ σογῃ δηά 
τσὶηα: 

29 ἴ,εῖ ρεορῖε βετνε ἴῆες, ἀπά ηδ- 
ὕοπϑ ον ἀονγῃ ἴο τῆςε : δε Ἰογά ονϑῦ 
(ὯΥ Ὀγεΐδγεη, ἂπά ἰδεῖ ΤῊΥ πλοῖδετ 
80η8 δον ἀονῃ ἴο τδε6: οἰΓβοά δέ 
ΘΥΟΥΥ οἠς ἴῆδλι συγβεῖῦ τἋῃεε, δπά 
Ὀ]εβθεὰ ὁξε ἣς τῇαϊς Ὀ]6ββεῖῃ τῆςα. 

20 ἅ Απά [τ σληλε ἴο ρᾶ88. 858 βϑ00ῇ 
85 ἴϑαλς ἢδά πιδΐὰε δὴ εηὰ οὗ δ]εβϑϑὶπρ 
}Άςοῦ, δηὰ σοῦ ννᾶβ γεῖ ϑςᾶγοε ροης 
ουζ ἔγοπι τῇς ρῥγεϑεῖςς οὐ [βϑλὰς ἢ 5 
ἔλϊῃεγ. τῆλι ἔβα ἢ ὈΓΟΙΠΕΥ σδπιθ ἴῃ 
ἔτοπι 15 Ὠυπίηρ. 

46. ἐξν ἢ Ἰυςῇ δᾶ5 βιρροοίο (ἢδὶ 
ἴϑαας λεκοάᾶ ἢϊ5 ϑοὴ ἴο Κὶϑ5 ἢϊπι, ἴῃδξ ἢδ 
τας ἀπ! πρυ ϑη ἴἢ6 5ῃπορῃογάὰ ψῆο νψου]ά 
516}} οὗ 1πεῈ Ββοςκ ἔγοπι 6 ἢυηϊππιδὴ ὙΠῸ 
νου 5π|6}} οὗ ἴῃς Ποὶὰ. [ἴ πλᾶγ ἤᾶνο Ὀδθη 
50 (56:8 ποχί γε156). Οὐ [Ἐξ ΠΊΔΥ Βᾶνε ΟἹΪΥ̓ Ὀξεη 
φραΐοσηδὶ ἴον. 

48. Οοα] [{ἰ, Τ2ὲε Οοά, ἴ.6. τα Οοὰ 
7υϑῖ πιο, πὸ Οοά οὗ τῇγ Εδῖμεσ, νἱζΖ. 
Ϊ]Εβοόοναη. [τ ἀοδθς ποὶ ἱπάϊοδλίς (45 Κοὶ]) 
“186 ηδὶ Οοὐ," πογ ἰ5 ἴ (45 ϑοπις ψψου]ά 
ἤᾶνο 11) 4 [οδμον σας ἔοστηυ δ. ὙΠε ἀγίςὶς ἰ5 
ΡΕΙΈΓΕΥ παίιγαὶ! 45 τείεσιτίηῃσρ ἴο Δ. Ὁ᾽5 
νογάβ στ. 20, ὙΠ Ὀ]εβθὶπρ 185, ἃ5 υϑιΔ], 
(γον ἰηῖο ἴ86 φοεῖϊς ἴογπι οὗ δὴ δηῖ - 
δίτορδιὶς ράγδ] εἰ ΐσσι, 

49. Ζεὶ δεοῤέίε τότ δέκ, ἀπά παζίοη: δοαυ 
ἀοαυ ἰο δε} ΤῊ νγᾶ5 ΔΙ] Π]16ὰ ἴῃ {δὲ 
οχίεησινε ἀοπιηΐοθς οὗ ἴπῸ ἀσϑοοπάδηϊβ οὗ 
ποῦ υπάογ αν δηά: ϑοϊοπιοη, Ὀμῖ, πὸ 
ἀοιιθῖ, 845 ἃ 1 ]Π|οσ τοίστεηςο ἴο ἴπ6 Ὀπηθ ἤθη 
“(ἢ ΓΟΚῸ οδρουϊὰ ἀὔϑε ὕὑροη ἴσγδοὶ, δπὰ Η!9 
Εἰοῦυ 5Ξῃουϊὰ δ ϑεέῃ οὐ ιόσ, νγῆθη Οδης 68 
δρουϊὴ σομς ἴο μὲσ ξῃϊ, ἀῃηὰ Κίησο ἴο {ΠῸ 

14 Απάνψῃηεη ἔϑαι ἢεαγά τῆς ννογάϑβ 
οὗ ἢΐ5 διε, πα ογίεά υνῖτῃ ἃ στελῖ δπά 
ἐχοθαάϊηρ διΓ[ῈΓ οτΥ. ἀπά 5414 ιηἴο ἢ 8 
μετ, Β]655 πιε, εύφπ πὶ αἷϑδο, Οὐ ΠῊΥ͂ 
ἔλιῃευ. 

235 Απά ἢε 54, ΤΥ Ὁγοῖδεῦ στα 
ἢ 50 ΌΠΥ, ἀπά μαῖῃ ἴάκαη ἀννΑΥ 
τῆγ δ]αδαηρ. 

26 Απά ἢε 5844, 15 ποῖ ἢε ΠΠΠΗΥ 
᾿παπηοὰ ' ἴδοοῦ ἢ (ογ με ἤιδῖῃ βϑυρρίαητ- ΤΡ Ις, ἃ 
εἀ πις ἴΠεϑε ἴννο {{π|68: ἢς ἴΟῸΚ ἀνγΑΥ δ 
ΓΥ δι γρῃ ; δηά, Ῥεῃο]ά, ποὺν ἢς 
Βαῖῃ τἌκαῃ ἀνΑΥ ΤῊΥ Ο᾽ εβδίηρ. Απά 
ἢε 5414, Ηλβϑὲ ἴῆοι ποῖ γεβογνοὰ ἃ 
δ]εββϑίησ ἔογ πγεὺ 

47 Διά ἴβιας δηβϑυγεγεά δηά αἰ 
αηῖο ἔβϑαιι, Βεμοὶά, 1 πᾶνε πιδάς ἢΪπ 

ὈΠΙΡΠίη655 οὗ βου υιϑίη σ᾽. ἤθη “ΠΟ θυπάδληςδ 
οὗ (6 964 ϑδοιϊὰ 6 σοηνογίοᾷ υπΐο Πογ, {Π6 
ἔογοθβ οὗὔἵ ἴῃς Οδηΐος σμουὰ σοῦ υηΐο 
Πετ᾽" (438. Ιχ. ς,), 6ὅ. Ορ. Ἀσοῃι. χὶ. 25). 

49. εμγπκὐ δὲ δυεῦ οπο, Κεο. ΤὙὮΙ ͵5 
πε σοπιϊηυξα ργοπηϑε ἴο [πε σἤοβεῃ τᾶςε, ἤτϑς 
ξἰνεη (Οςη. χιϊ. 2) ἴο ΑὈγδῆδιη. [ἰ [5 οὔ- 
βογνοά, πονονογ, ἴῃδι [582ς ἀοδ5 ποῖ Ρτοποιπος 
οη [Δοοδιδῖ διρηδῖις βρί τυ δ] Ὀϊοβϑιην, νι ἢ 
Οοά ΗἰΪπιβοῖξ δὰ δεϑυγοά ἴὸ ΑὈγαμαπὶ ἴσος 
(χἢ!. 4; χχὶὶ, 18), ἀπά ἴο [5385 οπος (Χχυὶ, 4), 
“ [ῃ [ΠΥ 58εθὰ 5ἢ}} 411 16 παιϊοηβ οὗ ἴῃ βαστῇῃ 
Ὅς Ὀϊεβοοὰ," ὙΠΟΓΕ νγ85 ϑοπιοῖδηρ οαγηδὶ δηὰ 
δ: ηἢ1} ἴῃ ἴἢ6 σψῆο]ο σοπάυςξ οὗ [πΠ6 ροιβοβ 
σοηςογηδα ἴῃ {Π6 ΠισίοΥΥ οὗ 1[ἢ}15 σπαρίογ, [5826, 
ἈΘΌΟΚΔΗ, [ᾶοο Ὁ, ἔϑδι: δηὰ τ τΊΔῪ ἢᾶνὸ Ὀδδπ 
115 ν ἢ ψΠΠΟΙὰ ἔοσ ἴπ6 ἔπη τἴλ6 Ὀτιρἢῃῖ- 
οϑὲ ργοπιῖϑα ἴο ἴῃ6 ΓΆΤΔΝΪΥ οὗ Αὐγαῆδηιὶ; οΥΓ 
ΡΟΥΠᾶΡρΒ ἰζ ΠΊΑΥ ἤᾶνα Ὀεεη ἰΠδὲ (παῖ ρῥγοπΊῖϑο 
5ῃου]ά σοπὶθ Οηἷγ ἔτοπὶ (ἢ6 που οὗ Οοἀὰ ΗἸ πὶ» 
8617, 25 ἴἰ ἰ5 σίνοη δέζογνναγάς ἰη οἢ. χχυἹέ, ΧΆ. 

86. 1 ποὶ δὲ γίσδιϊν πανιεά «7.“εοὉ 7] [λξ, 
“15 1 πὶ ἢς 15 δ] [ἀοοῦ, δηὰ Β6 50 
Ρἰαπίεϊῃ οσ ουὐϊνντεῖῃ πὸ ἴπ686 ἔτγο εἰπιοδὲ" 

Σ,1 
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ἀῆγ Ἰοτά, δηά 411 ἢϊ5. Ὀγεῖῆγεη πᾶνε 1 
δίνη ἴο η ἔογ βεγνδηΐῖβ; ἀηα ἢ 

"0, ΟΓΠ Δηά ννίπθ ἤανε 1 ᾿ϑιικῖαι θα Ππλ: 
Κλ τας ἐαπὰ ΜΗδϊ 518}} [ ἀο πονν πο τες, 

ΤΥ 5οη 
28 Απὰ ἔϑαιι βαϊὰ υπῖο ἢ5 ἔδῖ ευ, 

Ηκϑὶ ἴπου διιῖ οἠς Ὀ]εβδίηρ, ΤΥ [6- 
τπεγὶ 1655 πλθ. εύδη τὴς 450. (ἡ ΠΥ 
[λῖῆεγσ. Απά ἔϑβαυ ᾿τοὰ ὰρ ἢΐδβ νοῖςε, 

ἐ Ἠεν, 12. ὁ ληᾷ νερῖ. 

ἐὴ 290 Απά ἴΙβαᾶας ἢὶβ8 ἔτ εγ δηϑβινεγεά 
“νετ, «8, ΔΠ6 5414 τπιηἴο πη, ΒεΕΠο]4, τὴν ἀννε]}- 
"ὩΠὲ "-"- ἴῃρ 5ῃ}} 6 ἔτῃς ἔλίπεββ οὗ τῆς εαγῃ, 
ΡΑ διά οἵ ἴῃς ἀδνν οὗ ἤδανδη ἔγομῃ ἀδονε:; 

40 Απά ὃγ [ῊΥ 5υνογά 5μιαῖὶς τῇοιι 
᾿νε, ἀπὰ 5ῃϊς βεῦνε τὔγ Ὀγοῖδεγ; δηά 
1 8518}} σοπιε ἴο ραβ8 ννῆεη τμοιῖι βῃδὶῖ 
ἢανε τῆς ἀοιηϊηίοη, ταῖς τῆου 5ῃαἱζ 
Ὀγθαῖς ἢ15 γοκε ἔτοπι οἱ τῇγ ἡςςκ. 

41 4 Αμπὰ ἔἔϑαυ. μαῖθα ἰδοοὸῦ Ρε- 
ολυ86ε οὗ τῆς δ] εβϑίηρ ννῃογθννιῇ “5 

ΑΓ Ῥγοποχηδϑῖα οὔ ἴδε πδῖὴξ ἴδοοῦ, 866 οἡ 
ςἢ. χχν, ζό. ὙΠῸ νυογάβ βϑθοπὶ ἴο πηϑᾶη, [5 
ἴπετα ποῖ ἃ σοηῃηδοΐίίοη Ὀεΐννθθη [ῆ6 τηθδηΐης 
οἵ ἢἷ5 παπηὲ [ασοῦ, ἀπά (6 ἕᾳοϊ (μαξ πα δι 
ΒρΡρΙΔηΐ5 ΟΥ̓ οΟυϊνῖ5 τηοὺ 

89. 1» ἀαυείϊπ “δα δὲ δὲ ζαϊπεις Ὁ 
4ῤε εαγιὁ, απά 9,7 1δὲ ἄξαυ 9 δέαυσι ὥονι 
αὖουε)] [1ἰϊ. "του πὸ ἔδίηδβδϑ οἵ 186 θαυτἢ 
πὰ ΠῸπὶ [ἢ6 ἀονν οὗὁἩ Βοᾶνθη," (ὐδϑείδίίο, 1,6 
ΟἸεγο, Κποροὶ, Ὠεϊ., Κ͵οὶὶ, τοπάθγ τη6 ργύερο- 
βοὴ “τοπλ" ὈΥ “ΕΣ ἔχοιμ." 80. δρρδαγθῃίγ 
Οεβδηῖι5 (ὙΠ 65.᾽ Ρ. 8ος, φόνφωε, «ἰκπε). Βυῖ 
ἴῃ. Αὐἱδογιζοὰ Ν᾽ σβίομ σοστοϑροπάς νυ {Π6 
Δποίθηΐ νογβίοηθ, ὍΠδ ΥΟΓῪ 584π|6 ψγοσαβ νυ ἢ 
[Π6 νΕΓῪ 54Ππ|6 ρσεροϑβίϊίοη οςςὰγ ἰπ ν. 28, δηὰ 
ἴ 5 ἀϊδῆσυϊς το πλάκὸ (πδὲ ργεροβιξοη ρατὶ- 
ἔνε ἴῃ ν, 28, ἀπά ργίναίινο ἰῃ ν. 29. 

40. ὁδγ ἐδγ “«υογά ἰῥορ «ῥαΐξ ἴδε, απά 
“ῥαΐξ σέγὺε ἐδ ὀγοίῤεγ, ὅζε. ΄ βερθι5 (΄ Β. ].᾿ 
1ν. 4. 1) ἀοβοτῖδεβ ἴῃς Βαάοπηϊοβ ἃ5 ἃ [- 
ΓΑ] Ιου 5, ἀἸἰϑΟΓΟΥΙΥ τᾶςθ, δηα 411 {Ἀ61Γ ΠΙΘΙΟΤΥ 
566 Π|5 ἴο σοηῇπτῃ ἴπ6 (γι ἢ ΟΥ̓ (15 ἀϑοσρΈοΟη. 
ΤῈ ῥγόρθοου ἴδυ5 ἀοἰϊνογεαὰ ὈΥ 5885 ννᾶϑ 
ΠΗ ΒΟ ἴῃ ΘΥΕΤῪ ραγισυϊασ, Αἵ ἤγβὶ ἔϑδυ, 
(Π6 οἰάογ, βοεπηθὰ ἴο ἢ τῆοτε ἤδη [18 
Ὀγοΐδοῦ ἰδοοῦ, Ὑδογε ψγεγε ἀν κεβ ἰη Ἑάοπὶ 
Ὀείοτο ἴδογε σεϊσηθὰ ΔΠΥ Κίηρ οὐοῦ (ἢ ς(ἢ}]- 
ἄγεθη οὗ ἰβγϑεὶ (Οεη. χχχνί, 21); δπά ψνῃ}5ῖ 
15γδοὶ νγᾶβ ἰπ δοπάδρο ἴῃ Ερυρί, Εάομι ννᾶ5 δηῃ 
ἱπάσροηάσηϊ ρεορὶθ, Βυϊΐῖ 841} ἀεξοαϊοά δηὰ 
Ῥανιὰ σοηηιιοτοὰ ἴῃ Εάοτηϊίεβ (1 8. χίν. 471 
4 ὃ. νἱῖ]. 14), διὰ ἴ8εῪ νγεσγα, ηοίἰννΠδϑίδηά- 
ἱπ ϑοπηθ γονοϊίβ, σοηϑι ΠΕῪ δι Ὀ]εςὶ ἰο [πἀδὴ 
(5εε σ Κὶ χὶ. χ4; ἃ Κὶ, χιίν. 2, 2;  Οἢγ χχν. 
11; ΧΧΥΪ, 2) {Π}]] {π6 γεῖξῃ οὗ ΑΒΖ, ψνβοη (ἢ 
ἴῆγενν ΟΥ̓ τὴς γοῖςο (2 Κ, χνὶ, 6; 2 (δγ, ΧΧΥΙΝ, 

ΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΝΊΙΣ [ν. 38---45. 

[λτλογ Ὀ]εβοοά ἢἰπι; ἂἀπά Εκβδιι βαϊά ἴῃ 
δϊ5 Βεασῖ, ΤῊε ἀλγβ οὗ πηουγηϊηρ ἴογ 
ΠΥ ἔἈΙΠΟΓ ἅτε ἂὲ παπά; “τε ν}}} 1“ σαά. »ο. 
54Υ πιν Ὀγοῖμεγ [αςοοῦ. 

42 Απά τποβεὲ ννογάς οὐ ἔβαιι Πεγ 
ΕἸ ἀθγ βοὴ νγεγε τοϊὰ το Κερεκδὴ: δηά 
8ῆ6 8εηΐ δηά Ἵδ]βὰ [άοοῦ Πεὺ γοιηρῈΓ 
80η, ἃπὰ βαιά ὑπῖο ἢϊηι., Βεβμοϊά, τὴν 
Ὀγοῖμεσ ἔϑαι, 25 τουςσμίηρ τῆδ6. ἀοτῇ 
ςοτγηΐσττ  Βιπλβε] ἢ, ῥεγροσίπρ το ΚΙ] τῆος. 

43 Νίονν τπεγείογα, πλν 80...) ΟὔΘΥ͂ 
ΓᾺΥ νοῖςε; δηὰ ἅγίβ6, ἢἤεε τῇου ἴο 
[Ὅλη τὰν ὑγοῖμεγ τὸ Ἠδλγδη ; 

44. Απά τάγγν υντἢ μιπα ἃ ἔενν ἀλγ8, 
ὉΠ] τὴγ Ὀγοι μετ᾿ 5 ΠΙΓΥ ΤΌΓΩ ΑΥΨΑΥῪ ; 

45 ὕὕπι: τὰν Ὀτγοιμεγ᾿ 5 ΔΠΡΟΥ ἴυτη 
ΑΥΨΆΥ ἴτοπὶ ἴδε, ἀπά ἢε ογρεῖς εῤαὲ 
νν σῇ τοι μαβὲ ἀοηα ἴο ἢἰπι: πε 1 
νν1}} 5βεηά, δηὰ ἔδίοἢ τῇδε ἔτοπι ἴἤδηςο: 
ὮΥ 8ῃου 4 1 θὲ ἀερτγίνεά «ἷ5ο οἵ γο 
Ῥοτὴ ἴῃ ομβ ἀδγὶ 

7). []ἀλΞ ΜαοἪοοάθαυβ ἀεξεδίοα ἔμοπὶ ἔτο- 
υΕΉΓΥ (1 Νίλος, ν,; 2 Μδος, χ.). Αἱ ἰαβδὲ 
ἢϊ5. πορῆονν Ἡντοδηϊϑ σοπιρ οἴ  σοηᾳαογεά 
ἴποπι, ἀπά σοπιροὶ]οὰ ποτὶ ἴο Ὀς οἰγουπιςϊϑοά, 
δηὰ Ἰποογρογαϊδα ἔποῖὴ ἰηίο {μ6 [ενν δῇ παοη 
(οβορῃ. "Απί.᾽ ΧΠῚ. 9. 1); ἰδουρῃ ΠΠΔΙΪΥ͂ 
Ὁπάογ Απεραΐοῦ δπὰ ΗἩεγοὰ ΠΟΥ οϑίδὈ 5ποά 
δῃ [ἀιιπιασᾶῃ ἀγηδοῖγ, ννῆοἢ σοπ πυρὰ {Π] ἐμὲ 
ἀοϑίγυςσίίοη οὗ μ6 [ενν δὴ ΡΟΣ Υ. 

«υὐέη ἐδοι σραΐ ας ἀον»εἰπίοη] Μοτε ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ τπθὰ ἔποῦ 8π81Ὁ ἴὍοΒΒ ({Π6 γ0Κ6). 
80 {πε ΧΧΟ Νυὶς. (τ ομείαη); Οαϑεη, "Ἴ Πο5," 
Ρ. :2όρ; Ηεηροὶῖ., Καὶ], ἄς, ῬὍπε δ᾽] υβίοη 5 
ἴο ἴδ6 τοβίϊθβθηθββ οὗ ἴῆς βετοε Ἐάουλτα πάν 
[86 γοῖκο οὗ ἴθ [εννιϑῃ ἀοτηϊηίοη, ὍΤἼε ρτὸς- 
ΡΏΘΟΥ νγᾶ5 ἔ16]11εἀ ννβδη [ΠΟΥ τενοϊ θὰ θά οΥ 
]ογᾶπὶ δηὰ φαίη ὑπάθγ Αμδζ; πὰ ἢπαὶ}ν 
Ὑγ ἤθη ΠΟΥ μᾶνα ἃ σᾶς οὗ τυ]εῖβ ἰο [πᾶ ἴῃ 
τῆς ρεβοηβ οὗ Ἡογοά δηὰ ἢ5 βοῃβ (566 ἰδϑῖ 
ῃοίε), 

43. Ηαγαη] [ἴ Ἄρρεατβ ἰδδὲ ποῖ ΟὨΪΥ Α- 
Ὀγδμδηλ δηὰ {πο ἔλυλ ΠΥ οὗὨ ἢ]5 Ὀγοίμοῦ Ηδγαῃ 
πιιϑὲ μᾶνο Ἰοδὲ τ οὗ ἴῃς Ομα]άθθβ (566 ςἢι, χὶ, 
410). δῖ ἴπδὲ [6 ἔΠΥ οὗὨ Νάμοῦ πηυϑὶ πᾶνε 
ξοϊΠ:οννοὰ ἰἤοτῃ ἴο Ἡδγδῃ, ννιῖς ἢ 15 1πεγοίοσε 
ΟΔ]1εὰ “16 οἿγ οὗ ΝΑβογ" (ςἢ, χχίν. 1ο). 
ὙΠΟ πάπα Ηδιτδη 5111} τοπηδῖῃ8 ἴῃ ἔπε σθηΐσε 
οὗ τπε ουἱαναϊοα ἀϊδιγςὶ ἂὲ ἴῃ ἔοοϊ οὗἩ τῃ6 
8115 ᾿[γίηρ Ὀεΐννεεη ἰθς ΚΊΔΌΟΟΓ ἂδπὰ ἴῃς Εἰ- 
Ργαῖοϑ. 

46. «υδν «ῥομίά 1 δὲ ἀεῤγῥυεά αἰτο 9 ΤῊ 
δοὶῥ ἱπ οπε αν] ἰ.ε. οὗ [Δςοῦ ὈΥ με μαηά οὗ 
ἔϑαιι, ἀπὰ οὗ ἔβδι ὈΥ ἴδε μαπὰ οὗ υϑέῖςς (ἢ, 
ἴχ. 6). ὙΠ βδογεά ἢ οσΥ [25 βῇεννη υ8, ἴῃς 
5ἰῃ5 ἀπά ΕἸΤΌΥΒΞ οὗ (Π6 ὩΠῚΠΥ ΟΥ̓[Ι5ιᾶς: ᾿ξ Πέτα 
Ὀγ ον “Ῥυϊ ΘῊΡ ΒΔΙΘΑΙΥ ἀχμιθἱῖ5 ἴῃς ἀϊϑίτο88 



ΘΟΕΝΕΘΡΘΙ5. ΧΧΨΝΙΙ. ΧΧΝΊΙΙΠ!. 

θὰ 46 ΛΑπά Ἀερεϊκδῃ 5δ]4 ἴο ἴβαρς, “1 
ΔΠῚ ΨΘΔΓΥ οὗ τιν [6 θεσδιιβα οὐ τῆς 

γ. 46--α] 165 

{πε ἰαπά ἱννβεγείη τῆου ἀγί ἃ 5[ΓΆπρετ, ἐΗεδ. 
νν ἢ ἢ Ο Δ ρσανε υηῖο ΑΡγδἤῆδηι. ΟΣ ͵7ο» ΝΡ 

δ ἀλυρῆτεῖα οἱ Ηειῇ: [Γ [}4ςὸὉ τὰκε ἃ 
νης οἔ τῇς ἀδλυρῆτετβ οἵ Ηειῃ, 5υςοἢ 
85 ἴῆοθε τοῤιῦ γε οὗ ἴῃς ἀδιρῆτεγβ οὗ 
ἴῃς ἰλπά, ψμαῖ ροοά 53}411] πιγ [{{π 
ὦ πιεὶ 

ΓΟΗΠΑΡΤΈΕΚ ΧΧΥ ΤΠ. 
1 }ασε δεεαλ γαεοῦ, α»πα σεπαϊξίλ ἀνε ἐρ Γαάαρ- 

ἄγάπι, ὅ ἔφα! τεαγγίοίά αλαέαίἠ ἐἀὰξ ἐσπσλ- 
ἐν αΓ μλμαρ. τὸ 7 υἱείστε ΟΥ̓ ϑαεοό᾽ 
ἐρίάδεγ, ι8 Τ᾽ ἀξ είρπ:ε οὐ δείλ-εἰ, 10 σαεοό": 
τι. 

ΝῺ ἴβδὰς ςδ]εά ἴδοοῦ, δηά ὃ ]655- 
δά ἢϊπι, ἀπά σμαγρεά ἢίπι, δηά 

5414 ἀπῖο ἔτ, ἼΤμου 5ῃ.2]ς ποῖ ἴᾶκε ἃ 
ΠΕ οἵ τῆς ἀδυρῃτετβ οὐ (ὐδηδδη. 

2 “Αγἴίϑε, ρὸ ἴο Ραάλη-δγαδϊη, ἴο 
ἴδε Βουβε οὐ Βεῖδιιεὶ τὴγ πιοῖβμετ 5 
βιδεῦ, δηά τακε τῇδε ἃ ννδ ἴσοι 
ἴδεποο οὗ τὴε ἀλυρῃίετβ οὗ ᾿ΆΡδη τὴν 
τηο[Πογ᾿5 Ὀγοῖδοσ. 
2 Δηά σοά ΑἸπιρητν Ὁ]ε55 τἰες, 

ἅπά πιακα τῆςς ἔγυϊτί!, δηά πιὰ] Πρ }} 

“ἴᾳ τε 
,. 

μὰ ως δες, τῆς τῆου τηᾶγεβὲ δὲ 8 πλμἰτ- 
ὑ΄ τυάε οἔ ρϑορίε ; 

4 ἀπά ρἵῖνε τες τῆς ὑ]εβϑίηρ οὗ 
Αϑγλῆλπι, ἴο τἴῆθε, δηά τὸ τὴγ 5εεὰ 
ϑΠἢ τἢεε; τῆλῖ τῆοὰ πηάγεβῖ ᾿ΠεΓΙΣ 

δηΐ νἰςἢ αἱ οὐςο (οἸϊοννοά : [54Δς 
πὰ ἈεοΚΔῊ ἰοῖε ἴῃ ἀποῖγ οἰά ἃρὸ ΌὈΥ δοῖῇ 
ἔπκγ ο]άτοη : ἰάοἱδ Ὀδοσπις ϑοοιγρεβ; ἔδβδιι 
ἀςφιρροϊπίεα 4πὰ ἀπ μοι οα : [σοῦ Ὀδηϊσποὰ 

ἐ5 ἤοτθθ, ἀοϑιίποά ἴο ἃ ἰοης ϑεγνι τὰς 
4πά ἃ πὸ οἵ ἀϊδηυϊείυάς Δηἀ 5ιιβετιηρ. Ἐνοη 
(λοθο, ψἤοπι Οοἀά σποοβος ἀπά βοποιγα, σλη- 
τοί 50 δραιπδὶ Η πὶ ὑνουΐ τεαρίπρ, δἱ Ἰοαϑῖ 
τ ἰδ 5 ποτ, {πὸ ἔγαϊε οὗ εν! ἀοίηρβ (1 Οοτ, 
ΧΙ, 12), 

ὕπαρ, ΧΧΝΤΠ, 1. Παας εαἰϊεά υαεοῦ, 
ἀρά δίρησεά" ἐΐ»ι] ἴϑλδλο 25 ἰοασποά ἐμαὶ σοά 
ἰά ἀοοτοθά τμδῖ Ἰασοῦ βῃοι!ά Ὀς τῃ6 ΒΟ 
οὔ δε ῥγοπιίβεβ, (6 γοοϊρίεπε οὐ {86 Ὀ]ἐββίρβ, 
ΑΟΟΓΟΙΏΖΙΥ, ἰἢ ν. 4. δ6 ἰηνοκος οὔ ἰδοῦ 
“δε δ)αδαπρ οὐ Αὔταμαπι," πδῖ “Π6 δηᾷ ἢ 8 
3εο 5ῃου ἢ ἸΏ ΠΟΣῚ ἘΠ 6 ἰαπὰ οὗἉ Π!5 ϑοϊουγηίηρ.Ἶ 
δηὰ πὸ ἀουδί 4150 {6 σρι γι] ὈΪὈβϑίπ 5 ρτὸ- 
πουποοά οῃ {πε ἀεποεπαάληϊς οὗ Α ὈγδΏδπΠΙ. 

ἃ, ῥαάαη-αγα»") 866 Οὐ χχίν. 1ο, ΧΧΥ͂, 
30, χχνΐ 43, 
Βαδιῆ ΤὨ5 Ἰοοκ5 45 1 Βοίδι6! ννεῦο 581] 

᾿νπρ, ποῖ ἃ5 [6 [ουυϑῃ: ἰγδάϊεομ διγσϑ, (ῃδὶ 
ὃς ἀϊοή Ὀείογο 15.136 8 ΠΊΔΙΤΙΑρο, [{ ἰ5 ΠΊΟΓΟ 
Ἰκοῖγ ἐμδὲ δο νὰ οἵας ΠΔΙΏΓΑ ΝΥ οὐ ννολκ 

ς Απά ἴΙβαᾶς β8επῖ ἈΨΑΥ δςοῦ: 
δΔῃηὰ ἢῈ ννεπῖ ἴο Ραδάδηῃ-δγαχ ιπῖο 
ΓΑῦλη, 8οη οὗ Βείδυεὶ τῇς δυτγίδη, 
τῆς Ὀτοῖδεγ οὗ Κεθείκδῃ, [δοοδ΄5 ἀπά 
Εϑδυΐβ πιοῖμογ. 

6 4 Πεη ἔδϑαιι οϑὰανν τῃαϊ ἴϑαδς 
Παά Ὀ]εββεά [δοοῦ, δηά ϑεηῖ ἢἰπὶ ἀννὰ 
ἴο Ραάδηῃ-γδιῃ, ἴο ἴακα ἢϊπὶ ἃ ννἱς 
ἔτοπλ ἴπεηςα; δηὰ τῆδλϊ δ ἢς ὃ].ε5564 
δηλ ἢῈ ραν ᾿ἰπὶ ἃ σῇδγρα, ϑΔΥ 10. 
ἼΠδοιυ 8ῃδ]ς ποῖ ἴῶκε ἃ νι οὗ τῆς 
ἀδιρῆτετα οὐ (ὑδηδδῃ ; 

7 Απά τῇδε [σοῦ οδεγεά ἢϊ5 ἔδεμογ 
Δηὰ 15 πιοῖδεῖ, δηὰ ννᾶβ ρΌηξ ἴο 
Ῥαάδῃ-Ἄγδτῃ ; 

ὃ Αμπά ἔϑαυ 5εείηρ τη τῆς ἀδυρῇ-. 
ἴεγβ οἵ (δηδδῃ ᾿ ρελβεά ποῖ ἴϑδδλς ἢ15 ἢ ΜεΡ, 

ὑπ ἑὰξ 
Ι ὅγες, ὅωι 
4 

λιμοῦ, 
9 ΤΠεη ψεηῖ ἔβαυ ὑπο [5ῃπγδε 

δηὰ τοοῖς ὑπο τὴ6 ννῖνοβ τνῆϊςἢ δα 
μβαά Μαμαίατῃ τῆς ἀδιρῆτεγ οὗ [15}- 
πλλοὶ ΑὈγαμαπιὶβ 80π, τῆς ἰβῖεσ. οὗ 
Νεβθδ)οῖῃ, τὸ δὲ ἈΪ5 νντέε. 

1. { Απά Ϊ|Δοοῦ ννεπῖ ουὖξ ἔτοηι 
Βεοτ-ϑἤερα, Δπα νγεητ τονγάγα ὁ λγδη. ὁ (ας, 

᾿ β Εἴβ 7. 29 
11 Απα ἢς ᾿Ιρμτεά ἀροῃ ἃ σεγίδίῃ ὑζαργμας 

Ρίαςε, δηά ταγγιεά τπαγα 411 πίρῃῖ, 

σμαγασίον, οὐ επίθεδίοα ὈΥ ἅφε, (866 οῃ ςἢ, 
χχίν, το.) 

8. Οοά Δι» δὶ») “Ἐ]-ϑ δά δι," [ ννᾶ5 
ἀπά [Π]5 ἡδῖης [Πλξ Οοά δρροιγεὰ ἴο Αὐτᾶ- 
ἢδπη., Πἢ, χν!, 1, πὰ ρανα ἢϊπὶ [πε Ὀ]οϑϑίηρς ἰο 
ψΥὩΙ ἢ [588ς πονν τοῖοι 5, 

4. δὲ ἰαμά «ὐϑέγειι ἔοι γί ὦ “ἰγαηρ.Γ] 
[1 τὴ Ιδπά οὗ ὈῺΔΥ βοουσπϊἑπ κα. 

8. φίκανεά πο] 1, ψπσΣΘ 6011 ἐπ 89 
608 οὗ 

11. δὲ ᾿χριεά μῤοπ α εογίαῖπ ῥίαςε) Τλῖ, π 9 
Ἱξῦθὰ οχὰ Ὅπ9 Ρῖδοθι. Γἢς ἀεβηϊία 
ἁγτς]ς ΡΓΟΌΔΌΪΥ ᾿πάϊςδίοϑβ εἰσ [παῖ 18 ννᾶ5 (ἢ 6 
ὈΪαςθ ρροϊηϊοά ὈὉγῪ Οοά, οΥἦ (μὰξ [ἃ ννᾶβ ἴῃ 6 
ρίαςα αἰζουνναγάβ 50 ἔλπιοιυϑ ἔγοπαι Οοα 8 τενθ- 
ἰλίίοη ἴο [άςοῦ. ΝΝ ἃ πιΔΥ ννῈ}] ρὶσΐαγο ἴο ουΐ- 
βόϊνοβ [ῃ6 ἔδει προ οὐ [δοοὺῦ οὐ [ἢ ]5 πίρῆΐ, ἃ 
ΒΟΙΠΙΑΤΥ ννΔΠΩΟΓΟΥ ἔτοπὶ ἢ]5 ἔδί ποῦ 5 ΠΟῦ56, 
ξοίῃρ Ὀδοκ ἔγοπι ἴθ ἰδηά οὗ ργοπιῖϑο, σοῃ- 
5οΙου5 οὗ βἰη δηὰ ἴῃ τμ6 τιϊάϑὲ οὗ ἀδηρογ, ψ 
ἃ ἀατκ δπὰ ἀουδίι] ξαΐυγε Ὀοΐογο ἢϊπι, γεῖ 
ΠΙΠοτῖο Βανίπρ αἰννᾶνβ σμουιβῃοὰ τπε Πορο οἔ 
δεῖπς {πε σμόβοη οὐ ὁ οα ἴο δεᾶγ πε Ποποιτβ 
πὰ ργίνι]οροβ οὗ ἢἰ5 ποιιβο, ἴο πάνθ ἴῃε ἱπμοῖ- 
ἃπος ὑτοπιϑοά ἴο ΑὈγαμδπι, πὰ πονν ἰ00 νη Εἢ 
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δεσδιιβα {δ6 δὴ ννᾶ8 δεῖ; δπηὰ ἧς 
τοοκ οὗ ἴδε βἴομοβ οὗ παῖ ρίδοθ διά 
Ρυῖ ἐῤεηι "μὰ 5 ρ!]Ποννβ, δηὰ ἸΔῪ ἄονγῃ 
πη τῃαῖ ρίαςε ἴο 5ἷβερ. 

12 Απά ἢε ἀτεαπμεά, δπά Ὀεῃο]ὰ ἃ 
Ἰλάάεγ δεῖ ωρ οὐ ἴδε δλγῖῃ, δῃὰ τῆς 
ἴορ οὗ ἰξ τεδομεά το πβάνεῃ: δηά δὲ- 
μο 4 τῃε δηρεὶβ οὔ (ὐοά ἀϑοεπάϊπρ δπὰ 
ἀεβοεπάϊηρ οὐ [. β 

“ἴῶρ 3. 12. “Απά, δοΠο] 4, τι ΟΚῸ 5ϊοοά 
δ μι... ονε ἰϊ, ἀπά ϑαίά, 1 ἂγψὶ τπεὲ Ποκὺ 

(οά οἵ ΑΡργαδβαπι τῆν ἔδῖμεσ, ἀπά ἴπεὲ 
(οἀ οἵ 51λς: τς ἰδηά ννβεγεοη ἴοι 
Ἰἰδεβῖ, ἴο τῆεβ νὴ] 1 ρὶνε ἰτ, ἀπά το ΤΥ 
5664: 

14 Απά τὰν 8εεα 5}|4}} δὲ 85 ἴ8Ὲ 
ἀιεῖ οἵ τῇς εαγῖῃ, δηά του 5Παὶζ 

παρ πρργελά δογολά “ἴο τῃε νγεβῖ, δῃὰ ἴο 

α Ὅευι. χα. (ἢ ελϑῖ, ἀπά ἴο ἴῃ πογῖἢ, διά το τπ6 

ἐ ομᾶρ, χα. βοτἢ : ἀπά ἴῃ ἴπ66 δῃά “ἴῃ τὴν βεεά 

ἀ .8..8. 5811 411} τὰς ἔδυλ ε5 οὐ τὰ6 βαστῇ δὲ 

ἀξ ς ὈΙεββεα. 

ἡ Ηεδ. 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΝΊΤΙΙ. 

Ις Απά, Ὀεμοϊά, 1 φρα νντὰ τδεα, 
δηὰ ψ}}}} Κεερ τες ἴῃ αἱἱ ρίσεσς ννἈϊ- 
ἴπεγ τοι ροεβῖ, δῃά νν}}} Ὀπηρ ἴλ τὸ, 
δραίῃ ἰῃΐο τῆ ϊ5 ἰδηά; ίοσγ 1 ν"}} ποῖ 
ἰεᾶνε ἴπεε, ὑηῸ}] 1 ἢανε ἄοῃε “2ῤαΐ 
νν ϊς ἢ 1 Πᾶνε βροκεη ἴο τδεε οἵ. 

16 ᾧ Απὰά Ϊαςοῦ υγακεά ουῖ οὗ ἢ]5 
βίεερ, δῃά δε 814.. δι γεν τῆς ΟΚ ἰ5 
1 1ἢ15 ρίδοε; δά 1 Κιλενν 2) ποῖ. 

17 Αμά δὲ ννὰβ8 δίταιἀ., ἀπά βξδ)ά, 
Ηον ἀτεαάξῃ! 2: τὴ}8. ρίαςε! τἢ]5. 19 
μοπμα οἵδε διιῖ τὴ6. ἤουβδε οὗ (ὐοὰ, 
δηὰ τΠ15 ἐς τῆς ραῖς οὗ μεάνβη. 

18 Απά Ϊδοοῦ γοβϑὲ ὉΡ δαγγὺ ἴῃ τὴς 
ταογηίηρ, ἀπά τοοΚ τῃ6 βδίομε ἴμδῖ ἢς 
παὰ ρυῖ 32» Ἠϊ5. ρΠ]ονν8.) ἀπ δεῖ ᾿ἴ ὰρ 
ΡΥ ἃ ριϊαγ, ἀπά ρουγεά οἱ] ἀροῃ τῆς 
ἴορΡ οὔ... 

19 Αμπά δε οδ]]εά τῆς πᾶπιε οἵ παῖ 

[ν. 12--2ο. 

ρίαςε " Βεῖἢ-εἰ: Βυῖ τμῈ πᾶπις οὗ τματὶ καῖ 
φ΄ Οὐ. οἰτγ τας εαἰϊρά 1,012 αἴ τῆς ἤγϑι. 

20 Αμπὰά ΪΔςοῦ νοννεὰ ἃ νον», 8ὺ- 

......... ..ϑ....-...------ -.--Ξς-.ο.τ----ς-. [.-.-  ᾿᾽ Ῥ“--ςς-.-ςς-Κς-ς--.. -  “-ς-ς---ς-ςς-ς-ς----ςς----- 

ἴπ6 νογάς οὗ ἰϑαλοβ Ὀ]οβϑίης Ἰυ5ῖ ΓΠΙΠΡΊΗΡ ἴῃ 
ἢ5 οεατ8. ΜΝ Βοίμεσ νγου]ὰ ἴδασ οὐ ἔδ ἢ ρτοναὶ! ὃ 

1. α« ἰαάάεγ)] Οοά ἴακοβ {15 ορρογίυ- 
ΠΥ ἴο ἱπίργεββ [ἰᾷσοῦ τῆογε ἀθερὶγ νυ] [Ὡς 
96η56 οὗ Ηἰκ ργέϑεπςε, ἴο δῃησοῦγαρο δἰπὶ νυ] ἢ 
λδε δ το οὗ ρῥτγοϊεοξοη δηὰ ἴο τονοδὶ ἴο ἷπὶ 

ἰ5 ρυγροβα οὗ πλεγου δηὰ Ἰἰουσ. 
Ὑπὸ Ἰλάάογ ταξμϊ ΟΥ̓ ἱπάϊοαίς ἐμαὶ ἔπετα 

Ὑ785 ἃ ὙΑΥ ἴγοπι Οοά ἴο πιδῃ, δηά ἐπαΐ πηδη 
τηϊξμξ ΌῪ Οοὐΐβ μοὶρ τηουηΐ ὼρ ὉΥ ᾿ξ ἴο ποᾶ- 
γοη, ἰμαὶ δηροῖὶβ νψοπὶ ἃρ πο πιδη ἴο σοά, 
δηὰ ολῖηθ ἀοννῃ ἥοπὶ Οοά ἴο τῇδπ, δηὰ ἴμδΐ 
ποτ νγᾶβ ἃ ᾿οπίϊπυδὶ! ριον άεηοθ νυαίς μην 
ΟΥ̓ΟῚ ἔδο ϑογνδηΐβ οὔ Οοά, 80 (ἢς ἀγϑᾶπὶ ννουἹὰ 
ἴδ δπὰ Ἴσοπιξογὲ ἰἢς ποαγὶ οὗ (ῃς ἀγθαΠΊΟΥ, 
Βιυιΐῖ νγὸ σδπηοῖ ἀουδίὲ, {πὶ ἔποτο ννὰ5 ἃ ἄδεὲ 
τιοδηΐπρ ἰπ ἴπμ6 νἱβίοη ἔδιι5 νουοῃβαίοα ἴὸ 186 
Πιοῖσγ οὗ {π6 ργοπηῖϑοβ, ἰὴ ἴῃς ΠΟΥ ΟΥ̓ Π5 στοδίεβε 
ἀοϑοϊδιίου, δηὰ ννβεη ἴῃ ϑθηϑ86 "οὔ 5ϊη τηυϑὶ 
μᾶνο Ὀδθὴ τηοϑῖ ἤδᾶνΥ οἡ ἢ5 50}, Ουτ [,οτὰ 
Ἡϊπλβε! εᾶσμα5 (}οδπ 1, 41), {πὶ {πὸ Ἰλάάεγ 
βίη ποὰ ἴΠ6 ϑοη οἵ Μδῃ, Ηΐ πη, ννῆο νγ85 ἢονν 
αἰτεβῃ ργοιηϊβοαὰ 85 ἴο ὃς οὗ ἴῃς δθρὰ οὗ ͵δοοῦ 
ν. 14); Ηἰπι, Ό.Ὶ ψῃοπὶ δοηςθ ννὲ σὸ ἰο Οοὰ 
]οδη χίν, 6); νῆο 5 (μ6 ννὰὺ ἴο μοάνεῃ, δῃὰ 
ἡπῳς ἢδ5 ΠΟῪ ξόῃθ ἴθοσε ἴο ργέερασε ἃ ρἷδος 

τ 8. 
; 

18. δὲ 1οκρ «ἰοοΐ αὖουςε 7 ΟἸΚΟοΙοΘ 
το άογβ 6 ἴΠ6 ΡΊΟΓΥ οὗ ἴδ6 ΓΟ ΚἈΚ." 

16. διωγεὶν δὲ ΤΣοκὸ ἐς ἐπ ἐδὶς ρίαε) Ιὲ 
5 ροβϑίθ]ο {παι [δοοῦ πιδΥ ποῖ πᾶνε δὰ αυἱΐς 
80 ἰη.ε]]ροηΐ 4 ςοηνϊςἴοη οἵὗἩ Οοὐβ οἴππίρτε- 
δοῆςς 45 ΟἸγϑεδηβ μάνα; δι ἰἴ 15 ἀρράγεηΐ 
{πγουφθουξ ἴλ6 ραιτάγ Δ] ἰδίου ἐμαὶ βρεςῖαὶ 
δλῃο γ νγᾶ5 δἰἰδομεὰ ἰο βρεςῖὶ ρίαςεβ, 5 

ἔδοϊης ἰ5 ἐποουγαζοά ΕΥ̓ ἴδε διρμοϑὲ βαῃςοῃ 
ἰπ ᾿ὐχο τς ς, 

18. «εἰ δ τῷ ῶὸγ ἃ ρίδαγ, απά βοιγεά αἱἠ 
προ {δὲ ἰοῤ φΊὶ ὙῊ5 ννᾶ5 ργορδὈὶυ {λε ποσὶ 
ἀποίθηϊ δηά βἰπιρίοσε ἔοστῃ οὗ ἴοπιρὶε οσὐ Ρἷδοθ 
ἴον τοϊϊρίουβ. νγοσβηὶρ; Ὄχοορεπρ ἔπε αἰϊᾶσ οὗ 
δἴοῃοβ ΟΥ δατῃ ἴοὺΥ ἀραὶ βϑδογῆςς,. ὙΝΒΕΙΒΟΣ 
(Πἰ5 '5 ἴῃς ἢγβε Ἄχϑιηρὶςο οὗ δυο ἢ δὴ ογοςτίοη τγς 
ςδπηοΐῖ ῥμάρο, [ἰ νγνᾶβ ἃ νεσΥ παιϊυγαὶ δηὰ οὔ- 
νίοιιϑ ννᾶὺ οὗ πιασκίη {πὸ βϑδησ!υ οὗἁ ἃ Ξροί; 
85 ἴῃ ΕἸ γίϑιίαῃ εἰπε νναγϑίάθ Ἴγοβθὸς πὰ 
{πὸ ἰΚὸ πᾶνε θθθῇ βοῖ Ὁρ 80 ἔγοσυεηῖγ. ἜΠε 
Ρουμπρ Οἱ] οπ ἰξ νγᾶβ ἃ βρη βσδηὶ τϊς, ἐβΟοΌΡᾺ 
ννπμαὶ τὰ πᾶνο Ὀδεη ἴῃς ὅ}} ἰσιίποαπος ἴ0 
]Δςοοθ᾽5 πιϊπὰ ἰΐ ἰβ ποῖ βᾶϑυ ἴο ϑ'ϑγ. 851 Αὐξι5» 
ἔπε ((Ὧς Ὁ, Ὁ. χν1. 18) ϑᾶγ5 ἵπαΐ ᾿ξ νγᾶβ 
ποὶ {παῖ δ πιρἢϊ κδοσίῆσε ἴο ἴἢ6 βϑἴομῃε ΟΥ̓́ΟΥ 
βδϊρ ἰἰ, δαξ ἐπδὲ ἃ5 Οδγν 5 ἡδυηθᾷ ἔγῸ τὰ ΣΝ 
ΟΥ ὑποῖίοῃ, 50 ἔδμετε νγᾶβ ἃ στοδί τηγϑίεσυ (5 4- 
ἐγ ανιθη 0) ἴῃ [15 ἀποἰητίης οὗ ἴπε δίοῃε ψ ἢ 
οἱ. Ὑδο΄ σοηϑίδηϊ οοππηοοϊίοῃ ἴῃ τοίου 
(πουσμξ Ὀεΐνγθεη ἀποϊΐοῃ δηὰ βΞαποι βοδίου 
566 Π|5 ἃ ΠΟΓῈ ὈγΟΌΔΌΪΕ σοϊμοη οἵ [ἢς 465» 
ὕοῃ. 

190. ΒειδΠ ΑὈγάθαπι δὰ Ὀ0}Ὲ δὴ ἃἰἴὰγ 
ἰπ 1ῃϊ15 πεϊρῃδουτποοὰ (χἢ, 8, χὶὶ, 4); πὰ 
ἰξ 5 ροββίδία {πὲ ἴῃε ὁροῖ ἴδιια βδληςιβοά 

ΤΩΔΥ ἧδνα Ὀδε ἴδε νΈΥῪ ρἷδος ὑπο δοοῦ 
Ἰὲσἴθὰ οη (ν. 11), ἀπά νυν πίοι με ουπὰ ἴο Ὀς 
ἴδε Ποιὸ οἵ Οοὰ δηὰ ἴδε ραῖς οἵ δεάνεῃ. 

ὙΠῈ ρίδοα οοπβεοσαϊθα ρεῦθᾶρβ ἤγβί ὈΥ͂ 

ΑὈτγαμδπλβ δἰξασ, δηὰ αἤεγνναγὰβ ὉΥῪῚ [4000 8 
νἱἰδίοῃ δῃὰ ρὶασ, ννᾶβ ρ᾽δίηγ ἀϊβίηςς ἔτοπι [6 
εἰἐγ ΜὈϊΟἢ ννᾶ5. “" 411 [02 δῖ ἴδε Βτοῖ," δηὰ 
νἰςῖ αθογναγάϑ τοςεϊνοὰ ἴμ6 πδηιε οὗ Βεϊμεῖ 



ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΨΝΙΙΙ. ΧΧΙΧ. 

ἱπρ, ΙΓ (οά ν1]] θὲ νι πε, δηά επἰγία παλ ἀρ. τ8 ὅποοῦ ἐρυοιμελ Ὅν 
ς - .- ἡ αελοί. 43 216 ἐς ἀδατεΐ τομὰ λαιὰ,. 5.8.7 

Ὑ}}}} Κεερ τὴς ἴῃ τῇ 5 ΑΥ ἴλας 1 ξ0, πα» γἱολ αὖό Αασελε,, απά σεγοσὰ Ὃν δῶ 
«Ὧ)ηὰ νν}}} ρίνε π|6Ὲ Ὀγεδὰ ἴο δδῖ, δηά 
ΓΑϊπχεηΐ ἴο ρυζ οἡ, 

21 ὅο ταῦ 1 σοηϊὲ ἃρδίῃ ἴο ΠΥ 
ἔτ μετ᾿ 5 ἤουβε ἴῃ ρεᾶςε ; Πεη 5}2]} τῇ 6 
ΓᾺΡ θὲ πὴν Οοά: 

σευέρε γέ 7107. 31 εὐ ὀξαγείά λἰεμδερε, 
243 ϑδῴμεόομ, 34 δεῦϊ, 35 απα μμμαλ. 

ΗῈΝ 7δςοῦ 'νγεμῖ ου ἢἰ5 Ἰουγ- ἐτν εω 
Παγ, ΔΠη4 οσλπια ᾿μπἴο ἴῃ6 Ἰαλμ οὔ ει. 

' ἘΉεΡ. (δε 'ρεορὶε οὗ τῆς εδϑβῖ. "ΘΕ 
22 Απά τ1ἢ}}8 βίοῃμε, νῆϊςἢ 1 ἢανε 
τώ ἃ ΡΙ]]Αγ, 5}.4}} θὲ (σοά 8 μοιιβε: 
Ἀηπἀ οὗ 4}1 τῇσι που 5ῆαϊτ ρίνε πὶε 1 
1] δυγεῖὶγ ρῖνα τη6 τεπτἢ ἀπο τΠεα. 

Ο Γ(ΗΑΡΤῈΚΒ ΧΧΙΣΧ. 
1 διιεοῦ εονιείά το ἐᾶε τοοῦ οὐ “ΐαγαρ. 9 272 

ἑαζείᾷᾳ ἀεφμαϊμίαπες οὗἹἨ Αασλεί. 13 Ζδαδαπ 

ἔτοπὶ [15 ῬΤΟΧΙΤΉΠΥ ἴο ἴΠ6 βαποίιασγ. 80 δῖε 
85 ἴῃ6 Ὀπ|6 οὗ [οδῆυδ (5ες [οβἢ. χνΐ, 1, 2) ἴῃ 6 
ἴν Ὀΐδοςβ ννεῖεὲ ἀϊξπςῖ. Ὅν θη [πὸ {Π06 οὗ 
Τοβερὰ ἴοοῖς ἴπ6 σγ (Τυἀξ. 1. 21---26), [ΠΕΥ 
ἌρΡθαγ ἴο Πᾶνὸ ρίνεῃ ἴο ἴδε εἰ (Π6 ἢδπὶς οὗ 
Βεῖμοὶ, ἔουτηου αἰδοπιπρ ΟἿΪΥ ἴο ἴῃ6 58πς- 
ἴυαγγ, δηάὰ τποποείογνναγά, [Π6 πᾶπὶς [,02 
Βδνυηρ Ὀδοη ἰγαπϑίοτσοα ἴο ἀποῖμου ἴον, {Π6 
οἷά ἴον οὗ 1,02 ἰ5 αἰννᾶγβ οδι θὰ Βεῖδεὶ, 
ἈΑςοοτάϊηρ ἴο Εὐυϑεῦϊ5 ἀπὰ [εγοπῖς (’ Οπο- 
τηλϑῖ.᾽ ἃγῖ, βαιθήλ) ἴὰ ΙΔγ δϑοιξ ἔνγεῖνε π|}}65 
ἴτοπὶ [ἘΓΏ 5416 πὶ οη ἴδε τοδὰ ἴο δίςβειη, [15 
ΓᾺΪΠ5 ΔΓῸ 51}}} ςδ])θὰ ΌΥ ἴῃε πᾶπια οὗ ΜΒεί)ίη, 
ΤΠ ΤΌΟΘΚΥ οσδαγδοῖοσ οὗ ἴθ ἢ1}}|5 ἀγουηά, δηθὰ 
ἴδε δἴοωυ παίισε οὗ [ῃ6 501}, βάν Ὀδεη πηι σῇ 
ποῖδα Υ ἔγανθ! ]εῖβ (5ε. Εοδίηϑοῃ, “ Β. Ἀ.ἢ 11. 
ΡΡ. 127--- 110. δηὰ δίδληϊου, " δῖπαὶ απὰ Ῥαᾳ]65- 
η6,᾽ ΡΌ. 217---2232). [{ 85 Ὀθεη 1πουρῃξ ὈΥ͂ 
ΤΊΔΩΥ ὑπαὶ 1Π]5 δςῖ οὗ [4οοῦ, ἴῃ 5εῖτηρ ὉΡ ἃ 
βῖοπθ ἴο ΠιΔγΚ ἃ βδοσγοὰ βροῖ, ννὰ5 ἴῃ6 οΥρίη οὗ 
Οτογλθσῇϑ πὰ 4]} ϑδοσεάὰ βἴοῃθβ. (ΟΟγ ΔΙ ΠΥ 
ψγ6 ἤηά ἴῃ ἰδίου ἄρὸθ ἴῃ6 ειιϑῖοπι οὗ Ὠανίηρ 
δἴοῃοϑ, δηὰ (ποθ ἴοο δηοιϊηϊοὰ ἢ οἱ, 85 
οὈ]εςῖς οὗ Ιάἀο]αῖτοιι5. ννογσβῆϊρ. ἋἸ]επι. ΑἸδχ. 
( διγοπιβῖ.᾽ 1.10. ντι. ἢ..7213) οὗ ““ννοῦ- 
βῆ ρρΙηΡ ΘΝΕΓΥ ΟΥῪ δἴοῃμθ," ἂηά Αὐποθῖι8, 
( Αἀν, Οδεηῖΐος,᾽ 1.10. 1.29), ἴῃ Κα πηδηπογ, 
τείευϑ ἴο {Π6 ννουβῃρρίπρ οἵ “"" ἃ βἴοῃε βιηθαγεὰ 
ὙΠ} Οἱ], 45 του ἢ ἴΠΟΥῸ γοτὸ ἴπ ἰἴ ἃ ργεβοηῖ 
Ῥοννοσ. {25 Ὀεεη σοπ)]εσζιγεα ἔαγί μον [δῖ (Π 6 
Πάσης Βαίμια, σίνθη ἴο βίοπμεϑ, σδ]δὰ δηϊπιαϊθα 
ξΐοηθϑ (λίθοι ἔμψυχοι), ὈὉγΥ ἴῃς Ῥῃαπιοίδης 
(Ευϑεῦ. ῬΥαρ. Ἐναδηρ.᾽ 1. 10) νὰ5 ἀεγνοά 
ἔτοπι [ἢϊ5 πάτο οὗ Βεῖῃεὶ. (ὅ8εθ ϑρεποοσ, "6 
Ι εξ. 1. 1: Βοςβασῖ, " (δπδδῃ,᾽ 11, 2.) Ὑἢθθεὲ 
Βαῖυ]α, Ποννθνου, ννοῸ τηοίθοσὶς βἴομθϑ, δηὰ 
ἀετίνεα {πεῖν βαποῖ!Υ ἔγοπι (πὸ Ὀ6]ΙοΓ (μδὲ ΠΟῪ 
μαδὰ ἔ8}||Ὲπ ἔτοπι ἤεάνθη: δηά ἴῃ πᾶπὶθ [85 
ΓΟΌΔΌΪΥ Ὀυΐ ἃ ληοϊεὰ ᾿κεῆθϑ ἴο ἴῃς Ὡδπὶα 

Ὧ6], 5111 186 σοπποοίίοη οὗ ἴῃ6 5ιυῦϑε- 
υθηῖ ννογβη!ρ οὗ βἴοποβ νυν ἴῃς ῥτπλεινα 
Δη4 ΡΙΟυ5 56 οὗ [Πεπὶ ἴο τηδτῖς ρ᾽αοῦβ οὗ ννοῦ- 
8Π1|Ρ 15 πιοδῖ ργοῦδΌ]Υ ἃ τεα] σοππεοϊίοη, ΤῆΠα 
ογεσϊίοη οἵ 4] δι ἢ ϑἴοπεβ ἔοσγ ννουβῃρ ν᾽ 85 
δι ΠΥ ἐοσγθι ἄσῃ ἴῃ ἰαῖοσ τἰπλὲ5 (5εε [.εν. ΧΧΥϊ, 

2 Αμά κε ἰοοίκεά, διά Ὀεποὶά ἃ 
νν6 }} τὴ τῆς δεϊά, δηά, ἰο, ἴπογα τοδγό 
τἤγεα ἤοςκϑβ οἵ βῆδερ ἱγίηρ ΟΥ̓ 1; ἔογ 
οὐυῦ οὗ τῃδῖ ψε]}] τῆεγ νναϊεγεὰ τῆς 
ἤἥοςκΚε: δηὰά ἃ ργεδῖ βἴοῃβ τόοῦς ὑροῃ 
(πε ννε] } 8 τηουτῆ. 

4 Απά τΠῃεγ σγογα 411} τῆς βοςῖε 

τ; ουῖ, χνὶ. 22, ἄς,). Ὑνμδῖ νγὰβ βοοὰ ἴῃ 
1ῖ5 οὐ χὶπ μβδὰ Ὀθδοοχηδ ουἹὶ ἴῃ 115 ἀθιι56. 

21. ἐδὲη “ῥα δὲ 1οκρ δὲ »ιν Οοά] 
80 [Ὡς 1ΧΧ΄ὠ Ψυϊξ., ὅ5γτ.; δυΐῖ 1ὴ6 ΑΥΔΌ. 
ἃηὰ Ξονογαὶ οὗ ἴῃς Ηεῦγεν σοπηπηεηϊδίουβ ρὰΐ 
8εθε ννογάς ἰῇ πε ρῥγοίδϑιϑ: “Απὰ ιἰἢ [ῃς 
ΓΟᾺΚῸ ΜΠ] Ὀ6 τὯΥ Οοά, ἔπθη 53}|4}} [ἢ158 βοῃθ 
Ὅε Οοὐδβ δουϑε,"" ἅς, Τῆε Ηροῦτον ἰ5 ἃπ|- 
Ὀίσυοιυδβ, δπὰ 80 15 ἴη6 Τάγρυπὶ οὗ ΟὨΚΕοΪοσ: 
Ὀυϊ ἴΠ6 σμβδηρο οὗ εοπϑίσυσθοη απ οὗ ἴθηϑο 
ΠΟΓΔΙΠΙΥ ἀρροαῖβ ἴο Ὁ δὲ ἴπε δεριπηίηρ οὗ 
ν, 22, ἴογ 4}} {πΠ6 νογῦβ, δεξί πηϊης ὙΠ 6 νν}}} 
ΚΕΟΡ πιὸ ἴῃ ν. 20 τό ἴΠ6 ὁπὰ οὗ ν. 21, 818 ἴῃ 
[86 βύπὶς ἕοττη (18ε ρεγέεςϊ ἢ νᾶὰ σοηνοῖ- 
51ν6); δηά ἴῃ νεῦϑ 2 ποτα ἰ5 ἃ σῆδηρε ἴο {Π6 
ξυΐυγο. [Εἰ 1815 δ6 50, ἴῃς νν80}6 ὑάβϑαρθ ν0}}} 
θη τα, “1 Οοά ΜΜ}]] Β6 ψῈ πιὸ δπα ψ01}} 
Κεορ πὶ ἴῃ {πΠ6 ννὺ ἴῃδῖ 1 ρο, ἀπά νν}}} ξῖνθ 
Τὴ Ὀτολὰ ἴο ϑδῖ, δηὰ ταϊπηθηξ ἴο ρυῖ οη, ἀπὰ 
16 1 σοπλο δραίη ἴο τὴν ἔδι Πεγ 5 ποιιϑὲ ἴΠ ρόδος, 
δηὰ 1Ε 16 ΠΟΚῸ νν}}} Ὀ6 τ Οοά, τἤδη 5841} 
1}15 Ξξἴοῃο, ννηϊοἢ 1 Πᾶν δεῖ ἔὺσγ ἃ ρ|]Π]ασὶ 6 
ἴΠ6 ἤουὲ οἵ Οοά, ἀπά οὗ 4]} (ῃαῖ ἼΒοιι 5] 
Εἶνο πιθ, 1 υν}} συγ ὶν κίνε ἃ ἰδ υπῖο Τ Βο6." 
ΤΠ ΔΙ ΒΙπιοηῖ οὗ [15 νονν 15 γοϊαϊθα ἴῃ οἢ, 
ΧΧΧΥ Σς, ΒΟ ΟΟοά δραΐη ἄρρϑᾶγβ ἴο δσοῦ 
οὐ Πὶβ5 τεΐυγῃ ἔγοπι ῬΡαάδη-αγατή, δηὰ ἴδςοῦ 
τοβίογεβ ἴπὸ δ ΠΑ νυ ἢ Πα Πδὰ δεΐογε βοῖ Ὁρ, 
Δ ἀμχϑίη 5ΟἸΘΉΠΪΥ ρῖνοϑ [ἃ [ὴ6 πᾶπιὸ οὗ Βεῖἢ- 
6], “τῆς Βοιιϑὲ οὗ Οοα" (5εεὲ Οὐιᾶστυ, “οα 
Οεηεβίβ,᾽ ἢ. 486). 
Δ. γσίυεῖδε ἱομὴρ ππίο ἐδεε] ἴῃ ςἢ, χὶν, 2ο, 

6 δᾶνὸ δη ἰπβϑίδηςθ οὗ ΑὈγδδδσῃ ινὶπρ ὈΠΠ65 
ἴο Μοϊοβίζοάθκ, Ηρτσο ννυῈ ἤᾶνθ δηοῖῃοῦ Ῥσοοῦ 
(Πῖ τῃ6 ἀνίγ οὗ κινίηρ ἃ ἰοπῖῃ ἴο Οοά ννᾶ8 
τεςορηζεϑα Ὀεέοτε ἴδε ρινίηρ οὗ {π6 1 ἃ ανν, 

ΠΗΑρΡ. ΧΧΙΧ. 1. Τη γαεοῦ, ἕο 1,1, 
( ΤΏρη ἰάςοῦ θὰ ἀρ Πὶ5 ἔξεϊ δηὰ Ἵᾷπὶθ πο 
(ἢς ἰαπά οὗ [μὲ σπάθη οὗὨ ἴῃς ΕΔϑὶι.᾽" 2.6. ἰῃῖο 
Μεϑοροίδπηϊ, νγῃϊςἢ 1165 Εδϑὲ οὗ άπ ᾶ, 

ῷ. ἐὲ ἰοοἀεά, ὡπά ὀεροί4 4 «υεἰ]} (ρ. 
οἷ. χχῖν. 11---ς᾿ ὙΠῸ 5: ΠῈ] ΓΙ Υ οὗ {πε ἔνο 
δἴοσίεϑ σϑϑυ 5 ἔτοτι [86 πηναγγὶηρ συπίοτῃβ οὗ 
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αὐλυ λει Δηἀ τῆεν το ]οά τῆς βἴοπε 
τοῦ ἴῆε ννεῖ] 5 ποιῇ, δηὰ ννδϊεγεά 
16 5ῆδερ, ἂδηά ρυζ {μ6 βἴοῃβε ἀρδίῃ 
προ ἴδε ννε]] 5 πιουτῃ τη ἢ!]5 ρίδςς. 

4 Απὰά ΪδΔςοῦ 5αἱά ὑπο τε, ΜΥ 
Ὀγεΐῆγεη, ῆδησα ἐξ γεὶὺ Απά {πεν 
5414, Οἵ Ηκλγδη αγε ννε. 
ΟΣ ΑΣά Βα βαιά υηΐο τῃεπὶ, Κπονν 
γε ΓΑραῃ τπ6 βοὴ οἵ Ναβογὶ Απὰά 

ΘΕΝΕΘΙ5. ΧΧΙΧ. ἰν. 4---το. 

τεγεά τῆς οςκΚ οὗ 1 θδη ἢϊ5 πηοῖμει 8 
Ὀτγοῖδεγ. 

11 Απὰ Ϊλοοῦ Κιββεά Βδοδεὶ, ἀπά 
ΠΠεά τρ ἢΪ5 νοΐς6. Δπά ψερῖ. 

12 Απά Ϊαςοῦ τοϊά Βδοδεὶ {παῖ Β6 
τυα: Ὦεν [λτΠογ᾿ 5 Ὀγοίμοῦ, δηά τηδὶ ἢς 
τυας ἘΦ ὈΟΚΑἢ 5 βϑοη: δηά 5ῃ6 ββῃ δηά 
το0]4 Ποῖ ἔβδίῃοσ. 

12 Απά ἴἴ σαπε ἴο ρᾶ55. ἤδη [,2- 
{πεν 5αἱά, ννὲὲ Κηον ὀίέηι. θαη Πεαγά {πε ᾿τἰάϊηρβ οὐ 7δοοῦ ἢΐβ ! δὰ 

{Ηεν. ὁ Απά ἢε 5αἰά ὑπῖο τβεπὰ, 17: ἢς 5ἰβῖεγ᾽β βϑοη, τῇδλί ἢς γᾶῃ ἴο πιεεῖ ἢΐπι, κα 
ἜΣ γε] Απά τῃεὺ 5414, 116 19 νγε]]: δηά διηδγδοεά ἢϊΐπὶ, δηά Κιβθθα ἢίπι, 
Αὐμ ς δῃᾷ, ὈςΠοΪά, ΒλΟΠεὶ ἢϊ8 ἀδυρῆτεγ σοπ- ἀπά Ὀγουρῆς ἢϊπὶ ἴο ἢϊδ Βοιιϑβαὲ.0 Απὰ 

εἰῇ νυ τῃε σἤξερ. ; ἢε το] ἀ [ναθλῃ 41} τμ68ε τῃϊηρβ. 
᾿ Ηεδ. 7 Απά ἢε 5814, ἴ,ος ᾿ξ 1. γεῖ ὨΙΡἢ 14 Απὰ 1,αθλη 5αἰά το ἢΐπη, ϑιγεῖγ 
ηΜΚ ίαῦ ἄν, ΠΟΙΤΒ ΕΓ ἐς ἐῤ τἴπυα τηδῖ τῆς σατι]ε ἔμου γέ ΤΥ Ὀοπα ἂἀπά [Υ ἤεβῃ. Απηά 
ἰν φ γα, ὃ : 

- ἢς δϑοάς σῇ ἢϊπὶ ᾿τπῈ βρᾶσα οὗ ἃ ε Ἠεὰ 5ῃου]ά δὲ ραιμεγεά τορεῖδθαγ: νναῖεγ γα 
τιοητῆ. Γ ῬΕΖΕΊΑ τῆς 5ῆεερ, δπά ρὸ σημά ἔεεά ἐῤερ. Φ΄ ἀαγε. 

8 Απά τπεγ 5414, γε σδηποῖ, υπι]} 
4} τὴε ἢοςκΚβ δε ραιμεγεά τορεῖῃογ, 
ἀηά {} 1ΠΕΥ το] τῆς βἴοπα ἴτοπη τῃ6 
νν6 11 ̓ 9 πιουῖῃ; τΠδη νὰ νναῖεσ τῆς 
5ῇςΕρ. 

9 ἥ Απὰά ψῃε μα γεῖ βρακε ἢ 
ἴδια, Βδοδαὶ σάπια ἢ Ποῦ ἐδ Ποτ᾿ 8 
8Πη66ρ: ογ 5ῆε Κερῖ {ῃεῃ,. 

[0 Απά ἴξ οσδπιε ἴο ρᾶ55, γῆεη 74- 
σοῦ κᾶν} Ἀδοδεὶ τῃ6 ἀδιρῆτεγ οὗ [,4- 
θη ἢ]5 πιοῖμογ5 ὑγοῖπεσ, ἂδπά τῆς 
βῆεερ οὗ [θη Π5 πηοῖπογ᾿β Ὀγοῖβμογ, 
τῆας ]σοὸῦ ψεπῖ πεᾶγ, δπά τγο]εὰ {πε 
βῖοῃβ ἔτοπι ἴῃς νγε]}᾿ 5 πουῖῃ, δπὰ ννα- 

16 Εδϑῖ, αηὰ ἔτοστὴ ἴΠ6 παΐυγαὶ μα] Πρ Ρίδος 
Ὀοηξ ἃ ν»6}} ουϊϑὶάς 4 οἰ, 

56. Ζαῤαπ ἐδὲ “οπ οΚἱ Ναδογ) ἐ.ε. ἴ86 ἀ6- 
βοοηάδηϊ, [ῃ6 ρταπάβοῃ οὔ Νδῃοσ. Τυ5ῖ 85 ἴῃ 
Υ. 12, ἰΔςοὉ ς4}}5 Ὠἰπηϑοὶε της Ὀγοίδου οὗ 1,4- 
απ, Ὀοίηρ ἴῃ {ἢ 5 ἡθρπονν. Ὑῆἢα οπμλῖ5- 
βίοη οἵ Βοειμιοὶ ἰ5 ΠΟΘ ἀραὶη ΟὈδογνδΌϊθ, 

6. 1 δὲ «υεἰ} 3} 1.1ϊ, ..15 1 ρεᾶςε ἴο ἢϊτλ ᾽ " 
8. ἢνε εαηππο] ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ Ὀθοδυθα ἴῃ ΟΓΘ 

ν 85 8Δη Δρτθοπηοηΐ ποΐ ἴο ΓῸ]Ϊ] αἰνᾶὺ ἴπ6 βίοῃθ 
611 411 νυ δϑϑοπ θά, ποῖ Ὀδσδιι96 ἴῃ σἴοπο 
Ὑγ85 ἴοο ΠΡΑ͂ΝΥ ἴογ ἴΠΓΘΟ βῃθρῃογαϑ ἴο πιονθ. 

8. Καεῤεὶ εανι «υἱὴδ ῥὲν γαιῥεγὶ ἐμὴ: 
8ο ἔχ. 11, τό, (ῃ6 ἀδιυρηίΐοις οὐ Ἀδυοὶ, ἴῃς 
ΡΙοσὶ οὗ Μιάϊδη, ᾿οὰ 1Ποῖγ ἔα ΠοΓ 5. βθθερ ἴο 
νναῖοῦ, Απά ονοῃ πον διηοηρ ἴη6 ΑΥδὺϑ ἴἢ 18 
ποῖ Ὀεποδῖῃ ἴδ6 ἀδυρῃίον οὗ Δη ΕἼΛΙΓ ἴο νναῖογ 
186 ϑδῇξερ, 

13. δὲ ἐοίά Ζιαδαη αἱ ἐῤει ἐρὶπρ] 1.6. 
ΤΌΛΔΌΪΥ {πῸ σδυ.56 οὗἉ Ὠϊ5 6Χχ}]6 ἕγοτηι μοπΊθ, ἢ15 
{μου 5 Ὁ] οσβίπρ δη σοτηπηδηα ἴο ἢ]ΠΊ ἴο ΠΛΔΓΤΥ͂ 

ἃ νἱίς οἵ 5 τποϊμογβ κΚιηπάτεά, δηὰ ἴδ νᾶ- 
σῖοιιβ ἐυθηΐβ οὗ ἢΪ5 ἸΟυ ΓΙΟΥ͂. 

ις  Απά [1,αθδη 8αἰά ὑπο Ϊδοοῦ, 
Βεοσδιιδα ἔθου γί πὶ Ὀγοίμεγ, 5Βμοι !άεϑς 
ἴδοι τπαγείογα βεγνα της ἔογ πουρβεὺ 
[6}1 πλθ, ννμδὲ εραδί τὴν νγαρεβ εξ 

16 Απὰ [,αρδῃ δὰ ἴννο ἀδυρῇτετβ: 
ἴῃε πδίης οὗ τῆς ε]άεγ οὐσς [νεδῆ. δηά 
τη ἤδπὶς οὗ τπ6 γουηρεῦ τὐας Ἀδοδεὶ. 

17 Ἰ,ΘΔῃ τας τεηάεγ εἐγεά; δυῖ 
Ἐδοθοὶ] νγὰ8 δεδυς! δηά ννεὶ] ἔλ- 
γοιγαὰ. 

18 Απά Ϊλοοῦ Ἰἰονεά ἔξδςἢε]; δηὰ 
5814. 1 νν}}} βεγνε {μεθ βενεη γεαῦβ ἴου 
ἘλΔΟἢ οὶ ΤῊ γουηρογ ἀδιρῆτοτ. 

Ι9 Απά [,ἀθλη 5414. 7ὲ ἐς θεῖζοσ 

14. δὲ ραζὸ οὗ ἃ γι ΜΈ} 1|. “4 πιοπῖῃ 
οὗ ἀλγϑ8:" ἴῃς ννοτὰ "" ἀδγϑ δοίης ἐγεχυθηῖς- 
Ϊγ αὐάρά ἴο ἃ ποῖΐς οὗ {ἰπ|ο, ἃ5 6 πιρῆ 
ΒΔΥῪ ὁ“ 8 ΤΠ ἸΟΠΡ.᾽ ΟΥ̓ 85 ογο ἴῃ 6 Αὐΐῃο- 
τζεὰ Ψοιβίοη, “τῆς σρᾶςς οὗ ἃ τῃοῃί ἢ." 

17. ἐομάξι ἐγεΠ 1.6. ΕΚ ἐγοά, 50 υΧΧ,, 
νυΐϊξ., ἄς, 

18. 1 «υἱὲ εγυς ἐδεό ρυτ γέεαγ ΖῺΓ 
Ἀδσερεῆ ἴπ ἴῃς οᾶϑε οὗ ἴϑλας δαπὰ ἘθΌεκδῃ, 
ΑὈΓΑΠΑΠλ 5 βογνδηῖ σῖνοϑ ΠΑΠἀϑοπθ ργοϑθηΐβ ἴο 
ἘΘΌεκδῃ, οἢ. χχῖν. ς3., ἴῃ6 Εδϑίθιτι οιιϑΐοπι δὲ 
ΤΔΙΤίρο5. ἰδοοῦ σου]ά ρκὶνθ πειίμου ργοϑοπίβ 
ΠΟΙ ἀονΥ, ἰοῦ 6 ννᾷϑ5 ἃ διριέῖνο ἔγοτῃ ἢ5 ἔ1- 
{Ποῦ 5 Ποιιϑο, δηκὰ ἀσβογιθεϑ Ἀιλϑοὶ 45 πανίης 
ραβϑοῆ οὐεσ ἸΠἢ ἢ Οπἷγ Π15 ϑἰδῆ (ςἢ. 
ΧΧΧΙΙ. το). δ ρίοόοροβξοβ πογοίογο ἴο βεγνε 
ΠΑ ΌΔῃ ϑόυθη γϑᾶγβα, 1 ἢ ν"}}} ξῖνο Ὠϊπι ἢ]5 
ἀδυρῃΐογ ἴο νιῖο, ἃ ριόροϑβδὶ. νος ῃ [04 η 5 
δταβριηρ ἀἰθροσϑοῃ Ῥγοπιρίβ δἰπὶ ἴω δοςφῃΐ, 
ὄν ἔγοπι οπθ ψγῇοπὶ π6 61}15 Ὀτοῖθμοῦ ἀπά 
οὗ δἰβ οὐνῃ Ὀοης ἃπὰ ἤοβἢ (νν. 14. 15). 

190. ΖΚ κα δεν ἐῤαὶ 1 «ῥοι(ία σίυε δε ἴο 
ἦδεε, Κο. [Ιἴ μᾶ8 αἰννᾶγβθ Ὀθεη ἴῃς οὐυδῖομλ 



 . Ὁ. 
Δία. 
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ἴλας 1 σίνε Πεγ ἴο ἴῆδε, τῆδη τῆδὲ 1 
δῃου] ἃ σῖνε ΘΓ ἴὸ Ἀποῖπεῦ πιδη : δι ἀ8 
ΜῈΝ πὶς. 

20 ἀπά Ϊαςοῦ ξεγνοὰ βενθὴ γεδγβ 
(ογ Ἀδοθεὶ ; δηά τῇ6Ὺ βεεπηεά ὑηῖο 
διπὶ ὑμέ ἃ ἔενν ἀδγβ. ἴογ τῇς ἴονε ἢς 
᾿λά τὸ ΒΕΓ. 

21  Απά Ϊλςοῦ 5αἱὰ υὑπῖο [,4δἀπ, 
Οἷνε πε ΠῊΥ νυν]. (ῸΓ ΠῚ ἀλγβ ἅγε 
ΑἸ ΜΠ, τῆας 1 πλᾶΥ ρῸ ἴῃ υπῖο ΠεΓ. 

12 Απά [αῦδη ραῖπογαά τορεῖῃετ ἃ]] 
[6 πηεη οἔτῆε ρίαςε, ἀπά πηδάε ἃ ἔεαβί. 
21 Απά ᾿ξ σλπ16 ἴο ρ455 ἰη ἴῃε Ἔνεη- 

ἱηρ, τῆατ ἢ τοοκ ἔμεδῇ 15 ἀδιιρῆτετ, 
Δῃ4 ὕτουσῆς ΠῈΓ ἴο ῃἰπὶ; δηά ἢς ψεηῖ 
0 υηἴο ἢοΓ. 

24. Απά [άρδη ρᾶνε υὑπῖἴο ἢ ἀδιρῃ- 
δἰ τῆω ΖΊρΔἢ ἢ15 παι 3ῶγ δὴ μδηά- 
πηδιά, 

295 Απά ᾿ξ σᾶπιε ἴο ρα55, [παῖ ἴῃ τῆς 
πογπίηρ, Ὀεἢο]4, ἴε τας 1, εΔἢ : δηή 
ἢε δά τὸ [άῦθδη, δι ἐς τὴϊ5. τῆου 
᾿οῖ ἀοηπε πῖο πηοὺ ἀϊὰ ποῖ] εεγνε 
νὴ ἢ τῆος ἔογ Ασα] ἡ ψ ῇῃογεΐοσε ΤΠ θη 
δαϑῖ τῆοιι Βασι] δὰ ποὺ 

26 Απά 1 ,αῦδηῃ ςαἱά. [τ πιιιϑῖ ποῖ 
δε 80 ἄοπε ἴῃ οὐγ ᾿σΟΙ ΠΌΤ. ἴο ρῖνα 
τῆς γοιηρεγ Ὀείοτγε τῆς βγϑίθογη. 

27 ΕἼΠΠῚ πε νεεκ, δηά ννεὲ ν]]] 
σῖνε τῆςε τἢ15 4150 ἔογ τῆς βεγνίςε γῆ ]οἢ 
που δῆλ!ς βεγνα νι πιὸ γεῖ βενεη 
ΟἴδοΓ γΟΆΓΞΒ. 

28 Απά Ϊλςοοῦ ἀϊά 50. δια 1 Π|1εἀ 
δεγ ννεοκ: δπά ἢδ ρᾶνε πὶπὶ Κδςομεὶ 
ἢ18 ἀδυρῃῖεγ ἴὸ ννε ἷβο. 

29 Αμπά ],Αρδη ρᾶνε ἴο δοθεὶ ἢ 5 
ἀδυρηῖεγ ΒΗΒΔἢ Π15 Πμαπαπιαιά τὸ δ6 
Πογ πιαϊά, 

20 Απά ἢε ψεηῖ ἴῃ αἷδθο ὑπο Κα- 
οδε]. δαπὰ ἢς ἰονεά «ἷϑο βδοθοὶ πλοῖα 
τῆΔη [,δδἢ, δηά βεγνεὰ ψνῃ Ὠΐπὶ γεῖ 
ϑενθη οἵδεγ γϑδῖβ. 

21 ἢ Απὰ νἤεπ ἴδε ΓΟΚῸ 5840 
τας [,εδἢ τυας δῖε, ἣς ορεπεά ἢεῦ 
ννοπὶδ: δυῖ Βδοἢεὶ τὐας Ὀάγγεῃ. 

22 Απὰά [],εδῇ ἼἽοηπςοεῖνεά, δηὰ θᾶγε 
8 80ῃ, Δπ4 5ῃ6 “4164 ἢΪ5 παπια ' δι- ἐΙμαῖ ἰα 
θδη: ἔογ 8πῈὲ 8414. ϑυγεῖὶγ τὰς ΓΠΟΑῸ 
Πδῖῃ Ἰοοκεὰ ὑροη πὶ δϑ!ςτίοη ; πονν 
τπεγείογε πὶ ἢυβραπα νν}}}] ἰονε πια. 

23 Δπά 58}6 ςοηςεῖνεά δραίη, ἀπά 
θαε ἃ 80η; δπά 414, Βεοσδιιβε τῆς 
ΠΟῸΚΡ Βα δεαγά {παῖ 1 τὐας Πιαϊεά, 
ἢς δαῖίῃ τῃογαίογα ρίνθη πὶ τῇ 58. “ον 
Ααἶδο: «απὰ 8η6 οδὶ]ϊεὰά ἢἷ8 ἤδπὶς . 81- ΕἼΡας ἰ,, 

ἀφανγίη. 
τηθοῆ. 

ὙΠ Ελβίοτη {γ65 ἴο ργεῖεσ τηδγγυΐηρ Δτοηξ 
{πε Γ οὐπ Κιπάγοα, 

20. δὼ ἃ αν ἀἄαγι, ῶῶνγ δὲ ἰοσο δὲ ῥαά 
ἰο δεγῚ ἯἮο Ἰονοὰ δοδοὶ 90 τυςῇ, [Πα4ἴ Π6 
γλυκά τ Ἰάθουγ οὗ ϑόνδῃ ὑδῶσβ 45 που ἢ 
ἴ πετὸ ἴδ6 ἰδδουγ οὗ Ὀμῖ ἔδν ἀᾶγϑ ἴῃ σοπΊ- 

0η ὙΠ [πΠ6 στοαὶ ὑγῖζο, Ὡς ἢ ἴπδὶ 14- 
145 ἴο Ὀγίηρ ὨΙΠῚ. 

34. Ζιίῥαθ δὲς »ιαίά ,οὼΥ απ δαπάριαι! 
80 οἱ. χχῖν. ό:. 

25. “2 «ας 1..αὉ] ΤὨϊ5 ἀδοορίίοη ννᾶβ8 
Ῥοιϑιθὶθ, Ὀεσδυϑε ποῦς ἀρρθᾶγβ ἴο ἢδνο Ὀσθη 
ὯῸ τοϊίουβ οΟΓΥ οἴδοῖ 50] ῈΠῚΠ ΓΕΓΟΠΊΟΠΥ, ἰῃ 
πἰςἢ 186 Ὀχ 6 νγὰς ργεϑοηίοα ἴο ἐπ6ὸ ὈΠά6- 
Εῖοσπι, δηάὰ ἴῃς νοὶ ἴῃ ΠΟ Ὀγο5. νγοΙῸ 
γερά νγᾶ5 590 ἰοπηξ ἀπά οἷοϑο δῖ ἴξ ςοποσαὶεὰ, 
ποί ΟἹΥ ἴμ6 ἔβος, Ὀυΐ πηυςἢ οὗ ἴῃς ἤξαυγε 4]50, 

4Ί. Ρω ὴὶ δὲν «υεελ} 1.6. Τοϊεῦγαΐθ (Π6 
ΤΑΛΓΓΙΔΡΟ ἴελοὶ ἔου ἃ ψγοὰκ ἢ 1.οαῇ (ΤΡ. 
1υάρ. χίν. 12); δηά δέϊεσγ παῖ νγα νν}}} εἶνε 
ἴδες Ἀδομοὶ 41990θ. “1 νγᾶ8 ποῖ δῆἔοσ Δῃοῖμογ 
σοὶ οὗ γεᾶγβ {πα ἢε βῃουϊά τεοοῖνες λοΠοὶ 
ἰο τπίθ: δυῖ αὔόν [Π6 δενεη ἀδλγϑ οἵ ἴῃς ἢγεῖ 
γε πυρ11215." (δὲ |ἌὌγοῖηθ, “Οι. Ηεῦγ." 
ἴη ἰος.) [ἴ [88 συϑογνοα ἰῃδαΐ {π6 
παυὰ ρταοιιβοὰ γῪ 1 ,ῦδη οὐ [σοῦ νν88 ἃ ἢϊ 
ῬΕΠΔΙΥ ἴοσ ἰδῈ ἔγαυά ρῥγδοιίϑοα ὮΥ [σοῦ οἡ 

ἴολας δπὰ Ἐβδδι. ὅῆὸ ροϊγξαμιυ οἵ Ϊασοῦ 
τηυδὲ Ὀ6 Θχρ]αϊποὰ οὐ ἴῃ βαπὶθ ῬΠΠΟΙΡΙῈ 88 
(Πλἴ οὗ ΑὈτγαῆαπι. [{ πδὰ ποῖ γεῖ Ὀδοη δχ- 
ΡΓΘΒΒΙ͂Υ ἑογιἄθη ὈΥ ἴῃς γενθαϊθὰ ἰὰνν οὗ σοά. 
ΤΠ τηδλιτίαρο οὗ ἴνγο 8 ϑἴθγβ 480 ννᾶ8 δϊοῖ- 
νγαγὰβ ςοπάἀοιηποὰ (μον. χυ!. 18), ὈὰΣ 48 γεῖΐ 
ἴδεγε δὰ Ὀδθη πὸ δβιιςἢ ῥγομιθιτίοη. 

381. «υα΄ ῥαϊεα ἰ. ἐς. ἰε55 Ἰονεὰ (ςρ. Μαὶ], 
', 2). 

84. Ἀειιδεη} ἱ, 6. “" Βεβοϊ ἃ 4 ϑοη." Ὅδε 
ννοτγάϑ νης ἢ ἔρον ἀγὸ Ὀυϊ οπο οὗ ἰμοϑο ρἰδΥ5 
ΟἹ ἃ Πδπλὸ 50 ΡβΈΠΕΓΑΙ ἰπ {μ6θ6 θφασὶγ ἄσγϑ: 
[ΠΟΥ ἀο ποῖ ρῖνθ ἴδ δἔγτηοίοσυ οὗ ἴῃ Ὡδπης : 
ΠΟΥ ἤᾶνο ἤόννονον ἰοὰ δος ἴο {πηκ ἰδὲ (Π6 
τηεληΐηρ οὗ “ΚΟΙΙθΟη δ 15 γαῖ ΠΟΥ ἴΠ6 δοη οὗ 
ΥἸΒΙΟΠ. ἡ ΟΥ ἃ5 [οτοπὶο ἰηϊογργοῖβ ᾿ἴ, "6 [ἢ6 50ῃ 
οὗ Οοάϊξς στγασίοι5 τοραγά, " έν χορεία σγα- 
ἢ, ὍῊς ὅϑγγύ, απαὰ [οβερῆιϊϑ ξῖνθ [Π6 ὨΔΠῚΘ 
ἃ5 ϑιθοὶ, [ὴ6 ἰατίοῦ ὀχ ρ δι ηῖπρ ᾿ἴ α5. "6 [ἢ6 ΡΠ Υ͂ 
οὗ Οοά " ("Απε᾿ι. 19. 8). ΜὨΙ ἢ [5 ϑαρροτγίοα 
ὈΥ Μη ςΠδο}15, (ποι ρἢ [τ 156 οὈν! ΙΒ} Υ. ἃ σοτταρξ 
τολάϊηρ (5866 Ἐοβοηπι. ἴῃ ἰος, δηὰ Οόϑεῃ, 
Ὁ. 1247). 

88. δίνῃεοη] ἱ. ε. “ρδτίπρ." ὙΠΟ Ὀἰτῖμ οἔ 
ΠΟΓ ἢγβι δῇ Θοηνίποιβ δσ δᾶ Οοά παῖδ 
“τη ΠΟΥ, ἴῃς δοοομά τμαὶ Οοα μαῖρ δεαγαῖ 
ΠΟΙ, 
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44 Απά 58ε ςοηςεϊνεά δραίη, δηά 
ΑΓ ἃ 80η; δηά 8414. ΪΝονν τῇ 15 {ἰπὶς 
νν}}]} τὰν Ὠυϑραηά Ὀς Ἰοϊηδά τπηῖο π16, 
δασαιβε 1 ἤᾶνε θόγη ἢὶπὶ τἤγες 8008: 

ΕἼΒμΑὶ 6, τῆ οΓείογα νγὰ5 ἢΐ5 ἤᾶπγα ολ]]64 ᾿Ιμενί. 
Ἰώ 3ς Απά 8Πε ςοποεϊνεά δρδίῃ, δηά 
“Μασ. ΒΑΓ ἃ 80: δηά 86 5414, ον ΨΠΠ 
ΕἼΒας 5, ργαΐίβα ἴπε ΓΟΚῸ : {πεγείοτε 586 σδ] δά 
εν. 8 πᾶπις 4' Τυάλῃ ; ἀπά ᾿]εῇε Ὀεατίηρ. 

“ἰυο γΌνε 
αγίριζ. 

ο ΟΓΟΗΠΑΡΤΕΚΝ ΧΧΧ. 
: Ααελεῖ, ἐμ γγίσί 20» ἀσσ δαγγόησιέσς, ρέσυεί 
Βααλ λὲν μια πέρ γαζού, 5. δάφ ὀγαγοϊδ 
δα» αμά Λίαρλίαί. ο δεαὰλ ρκίναλ Ζίζῥαλ 
Δεν γιαϊάϊ, τυάο δεανοίλ Οσαά αμπα “ἦτγ. κτΆ4 
Κομδεν ἡπίδά τα πάγαξεές, τοά τοὐλιελ Ζεαλ 
ὀνγλ ἀν ἀιῤαηιά οΥ Καςλεί. ικἡὖ 2“αλ δεαγ- 
εἰλ σαελαν, Ζεῤιέκη, απ ίπαλ. 1.2 Ααελεῖ 
δεαγίά ρεωβήά. χ5 σϑιιεοὸ ἀείγείλ το ἀοραγί. 
27 δαῤηαμ τἰαγεί ἔνε οὐ ὦ πε ἐονεπασι. 
47 μεσ)» ῥοέϊον, τολογεόν ἀξ δεκαπιό γε. 

ΝῺ νῆθη Βδοβεὶ 8ᾳνν ἴῃδῖ 5ἢς 
δατε [δοοῦ πὸ ομιάγεη, δοἢεὶ 

εηνιεά ἢεῚ 8ἰϑδῖεγ; δηά αἰά υππῖο 4- 
ςοῦ, Οἷνε πὲ σδιάγεη, οὐ εἶδε 1 ἀϊΐδ. 

2 Απά ΪΔςοδ᾽8 δῆρεῦ ννᾶβ Κιπα]εά 
ἀραϊηδῖ Βδοἢοὶ]: δηὰ ἣς 54ἱά, “1 ἴῃ 
(δοὰς βἴοδά, ννῇο μαῖῃ νυ ἢ 614 ἔγοτι 
(δε τῆς ἔγυϊς οὗ τῆς ννοπιδὴ 

4 Απά 886 5414, Βεμοὶά πὰν πιαιά 
ΒΙΠδἢ, ρὸ ἱπ ὑπο Πεγ; δηὰ 5Π6 5}1]] 

1᾿}8ξ:Ὁ. δεᾶῦ ροῇ ΤΥ Κηεαβ, [ῃδῖ 1 ΠΊΑΥ 4150 
ἐς ὀμίζ ἐγ τ λὰγς ΠὨΠ]άγέη ΟῪ ΒΕΓ. 

84. Σευῆ ““ ΑΞϑοοσϊδιϊοη " οὐ "" δεβοςσϊδί δα," 
85. ὑμκαα}] ἐ, ε. ""ρταϊϑοα " (ΔΌπι μὲ Ηο- 

ΡὮΔ] ξαΐυγο οὗ υαάα0). 

Οσηαρ. ΧΧΧ. 8. ἐδαῤ 1 γ»ιαῦ αἰὸ δαυε 
ερ ἰάγεπ ὁγν δεγ) [π|,| παῖ 1 πιὰ Ὀ6 ὈυΠ ὰρ 
ΌὈΥ δεῖ." (δὸς οἡ οἢ. χνὶ, 2.) 

Θ. απ) ᾿, ς. )υάρε.᾽" 

8. ἮπιηΡ σγεαὶ αὐυγεε  π41 1 ἐνῇ 
Ὑυτοϑίηρ5 οἵ Οοὐ," ὙΠΟ Χ Χ. τοπάογβ “Οοά 
[85 Βοϊροὰ πὴθ." ἂδπὰ Οηκοῖοβ, " Οοα ἢιᾶ5 τὸ- 
οοἰνοά ΓᾺῪ ὈγΆγοι. ἡ 80. νἱγίιι ιν ἴῃ 6 ϑγτγίας, 
ΤΠουΣΗ τὰς δάἀάϊθοη οὗἨ ἴῃ6 πᾶπιὸ οὔ Οοά 
οἴθῃ ὀχργοόβϑοβ ἃ βιιρογίδίϊνο, γοῖ "ὁ νυ ϑι ηρ " 
θείη ἃ ἴγρε οὗἉὨ ργᾶγετ, ἰξ ἰ5 πιοδῖ ῬγοῦδὈ]ε 
[Παΐ ἴῃ 115 ραθοϑᾶρὸ ἴῃς Αἰ ϑίοη ἰ5 ἴο Ἀδομο} 5 
δΑγηοβὶ δι γινὶπρ ἴῃ ργάγεῦ νι Οοάὰ ἔογ τῃ6 
Ὀ]οσοης οὗ οἴδργιξ. (8ο Ηξεῃηρβῖ., 8 6... 
Κοὶ.) Αδονε, ν. 1, δοβοὶ Πδα πηδιγξεβῖοα 
ἱπγραΐίδηςο δης πορ]οςὶ οὗ ργάγοτ, ϑοθκῖπε ἔγοπ 
Δοοῦ τῦδαῖ ΟὨΪΥ ςοι]ά Ὀς ρίνεη οὗ Οοά, 
ΔΟΟδ᾽ 5 ΓΟ ΟΠΘΊΓΆΠΟΘ6 ΜΠ ἢ ΠΟΥ, ν, 2, πᾶν μᾶνο 

ἀϊτοςϊοά Ποῖ ἴο νυ ΟΣ δηᾷ Ὀοτῖογ (που 8, 

11. 44 ᾿γοορ εο»κεὶΦ)] αῖμοῦ, ἀοοὰ ζοσ- 

᾿ΟΕΝΈΕΘΙ5. ΧΧΙΧΣ. ΧΧΧ, [ν. 34---14. 

4. Δηά 816 σαν ἢϊπι ΒΙ 4} Βεσ 
Παπάιϊιπδιά ἴο νυῖε : δηὰ ἴδοοῦ ννγεπῖ 
'ἴπ υηΐἴο ἢδγ. 

ς Απά ΒΙΠΔἢῃ ςοποείνεά, Δηἀ θάᾶγε 
7λᾶςοῦ ἃ 5οη. 

6 Αμὰ Κδομεὶ 9ς11:4, (οά μαι 
Ἰυάρεά πιε, πὰ βιαῖῃ αἷ8δο ἤεαγά πὰ 
γοίος, Δηἀ Βδῖῃ ρίνεῃ Πλε ἃ 50η: ἴδογε- 
ίογε ς᾽] εἀ 56 ἢϊ5. πδπιε ᾿ λη. 

7 Απὰ ΒΠμδὴ Κδοβε  ᾽5 πιαὶά ςοη- 
ςεἰνβά δραίῃ, ἀπά δᾶγε ͵δοοῦ ἃ βεοοπά 
80ῃ. 

8 Απά Βδοβεὶ 8414, ὙΠ} ἔρτγεαδι ὑλλϑρν ΘΒ 
ΓΕΒ ΠὩρ5 ἤᾶνε 1 νγγαβιίεα νυν ΠᾺΥ φ' σα. 
δίϑῖεγ, δῃ!ὰ 1 ἤάνε ργενδὶβά : δῃά 886 
ςα]]εὰ ἢϊ5 παπις ᾿ ΝΝΑρῆζαὶ!. Ὁ ἼΡαι ἰς, 

9 ὟΝ Βεη 1 ε8ἢ βἂνν τπαῖ 5μ6 Πδά Ἰε ἄκρος. 
δεατίηρ, 528 τοοκ Ζί!ραῃ μετ πιαϊά, ἀπά μοι τὸ 
σάνε ἢεγ Ϊαςοῦ ἴο νέες. διό. 

Ιο Απάὰ Ζι)ραδῃ [,ε4}}}8 πιαϊά ὅγε ἐόν. 
Ϊλςοῦ ἃ 58οῃ. 

11 Απά],6δὴ 54, Α τσοοὸρ σοπιεῖὶ: 
ἀπά 5ῃε ολ11εἀ ἢ]5 παπὶς ' (δα. 1 ΤΑ ἐς, 

12 Αμπά Ζίϊραῃ 1,εδ}} 8 πιαίὰ θᾶγε ζει 
Ἶ]λςοῦ ἃ βεοοῃά 8οῃ. 

12 Απά ],ἐδῇ βδἰά, ' Ηδλρρυ πὶ], ον " μεδ. 
τῃε Ἷ, Ϊ ᾿ “ 

ΕἼΤΡδι ἰι, 

Πρ ΤΟΥ ν}}}} ο41}} πλα Ὁ] 5564 : δῃά ἀπρθμααι 
δῆς σαἰϊεὰ ἢϊ5 πδῖης ᾿Α5Πδγ. εὐϑνα ας 

14 4 Απά Κευθεη νεῖ ἰπ ἴλε ἀὰγα Ὁ 
οὗ ψῆεας μαγνοβῖ, δηὰ ἔουπά πιδη- 
ἀγάκαβ ἰπ τῆς Β6]4. ἀπά Ὀτουρῆς τπεπὶ 

ΦῬΌΠΘ οοπιθῦμ, ΟΥ, “ἴῃ μοοά ἴογίιηθ, ἃ δ. 
ἈΔΡΡΙΙΥ͂, Ρτοβροσγουϑὶγ. ὍΤῆς τοπάοτίης οἔὗἉ ἴδς 
ΑὐϊδοπΖοαὰ Μογβίοῃ 5 ἑανουγοὰ Όγ ἴῃς δ4πιᾶ- 
τιϊδη νογβίοῃ, ἀπά πᾶς Ὀθθη ϑὰρ ἴο 6 ἴῃ 
δοσογάδηςθ νυν] ἢ οἢ, Χ ΙΧ, το. ὍΤἼὸ ἰαίξοσ, ἢονγ- 
ΘΥΟΥ, ΠΊΔΥ ἤᾶνο ΠΟ τείογρηςθ ἴο {πὸ ἀσγιναίίοη, 
Ὀυΐϊ θὲ ΟὨΪΥ ἴῃ σοπηπλοη Οτοπῖδὶ οΙΑῪ ἀροιὶ ἃ 
ψοτά, Τῃο ΧΧ νυ ]ε., ὅυτ., Οηκ., [οτυ8., 
Ῥβουάο- [οη.. 41} ἱπίογρτεῖ σά ἴο πιεᾶῃ “" 5.6 - 
(655,. ““ροοά ἔοτγίυπο," “ ργοβροῦγ." 80 
Οὐβοῃ., Ἀοϑεηπλ., Κηορεὶ, Ὠεἰ., Καὶ, ὅτ. 

18, ΠΡ» αν», ἄς. 1.1 ᾽πὶ ΤΣ ΒδρΡ- 
Ῥίπ988 (α»7]), ΤΟΣ Ὁ89 ἀδΌκοΟΣ δ 081] 
9 ὮΒΔΡΌΥ; 8πά 889 0608]104 818 πΆΣΩΘ 
ΑΒΏΘΣ, ὁ. δ. ὮΔΡΡΥ. 

14. »παπάγαζε: 80 νυ στεαῖ ὑπδηὶ- 
ΤΥ (6 δησιθηΐ νϑγβίοηβ δηάὰ τοδὶ οὗ {πὸ 
]ον βῃ σοτηπιεηίδίοτθ. ὙΠοτὸ ἰ5 16 ἀουδὲ 
[Παἱ τῆς ρίαπξ ννᾶβ γϑ!]γ [Π6 φέγορα »παρίγω- 
3ογΩ, Ἁ Ξ5ΡΘΟΙ65. ΟἸοβοὶν 41Π|Ποὰ ἴο ἴπ6 ἀθδάϊγ 
Ὠϊσηϊϑῆδάο τε δεϊἰαάομπα). [ἴ 15 ποῖ υπ- 
σοχηγηοη ἰη Ῥαἰθϑίηο (Ἴ σἰϑιγαπι, ὉΡ. ΣΟ 3.) 104). 
[{ 5 5αϊὰ ἴο ὃ6 ἃ παγοοίϊο, δηὰ ἴο πᾶνο βίυρεῖν- 
ἰὴ δηὰ δὐοῃ ἱπίοχισδίηρ ρτορογῖῖοθ, [ἰ ἰνᾶδ 



γ, 1:ς--ἰς. 

πηἴο ἢ]8 τηοίπογ ΘΔ. ΤΠδη Κδοδεὶ 
διὰ τὸ [,ελῃ. (σῖνε πιε, 1 ργὰὺ ἴδε, 
οἔ τῇγ 5οη᾿5 πιδπάγακαβ. 

ῖς μά 58ηε6 βαιά ιἱπῖο ἤεῖ ἢ» 12 ἃ 
5012} πγδῖτεγ τας τῆου ἢαβῖ τ ΚΘη ΠΥ 
δυδθαηά ἡ ἀηὰ ννουϊάεθε του. ἴδκε 
ἌΨΓΔΥ ΓΑΥ 500 5 Γηλ Πάγακα8 ἰδοὺ Δηά 
Κλοθεὶ 54:4, Ὑπογοίοτε ἢ 58}8}} [16 
ΜΠ} τῇδε τὸ ΠΙρΉς ἔου ΤῊΥ 5οη 8 πιλῃ- 
ἀγακεβ. 

10 Απάὰ Ϊαοοῦ σᾶπιεὲ οιἍκ οὗ τῆε 
βε4 ἰπ τε Ἔνεπίηρ, ἀπά [,εδἢ ψψεηῖ 
οὐ ἴο πιεεῖ ἢΐηι, δηὰ 8.14, ἼΠοι 
πηυϑῖ σοπα ἴῃ ἀπο π16; ἴογ 80ΓΕΙΥ 
Ι βανς μίγοά τπες ννττἢ ΠῚῪ 8οη᾽8 πηδη- 
ἄγακεβ. Δηά μὲ ᾿ὰῪ νυν Πεγ ταῦ 
ΠΙρῆϊ. 

17 Απά (ὐοά πεαγκεπεὰ υπἴο 1 εδὴ, 
ἃπά 5ῃε σοποεῖνεα, πὰ θᾶγε ἴαςοῦ ἴπε 
ἈΠῊ 30η. 

18 Απά 1, εδῃ ξαἰά, (σοά παῖ ρίνεη 
ΠῚ6 ΤΥ ὮΪΓα, Ὀεοδιιδα 1 Πᾶνε ρίνθῃ ΠΥ 

ΟΘΟΕΝΕ515. ΧΧΧ, 

πιλί θη ἴο ΠῚΥ ὨυιβθΑΠά : δηά 8ῃε σδ]]εὰ 
ἢΐϊ5 πδπλς ᾿ [55δο δύ. 

19 Απά [,εδἢ ςοποεῖνεοά ἀραίη, ἀπὰ “" 
Ὀᾶτε Ϊαοοῦ τῇς 5ιχίῃ 8οῃ. 

20 Απὰ ],εδἢ αἰ, (σοά παῖῃ εη- 
ἀυεά πε τυ ἃ ροοὰ ἀοντΥ ; ΠΟΥ] 
Ψ}}}} πὶν Πυδῦαμά ἄννε}] νυ πλε. Ὀώ- 
οδιιϑὲ 1 ἤδλνε Ὀογῃ ἢἰπὶ δἰχ β80η8: δηά 
85ῆ6 “1164 ἢΪ5 πδπιὲ "ὁ Ζεδυΐμῃ. ΜΕΝ 

21 Απααΐξεγνναγάβ 58ῆε θᾶγα ἃ ἀδιιρῇ- ὁ ζαϊιοίν 
ἴεΓ. Δηά ολ]1]6ἀ ἢδγ παιης ἢ [)1η4}}. ἡ αϑδ 

22 ἢ Απά(οά τειηεπιθεγεά Βδομεὶ, ἔχομεν 
δηὰ (ΦΖοά Πελγκεπεά το ἢεγ, διά ορεηοὰ 2 μἤζνιενς, 
ἢεγ ννοτηῦ. ' 

23 Δπά 8Πε σοηπροεῖϊνεά, δηὰ ὕαγα ἃ 
800; δηά 8414, (σοά ἤδῖῃ τἈΚ6ῚῚ Ἀνγὰγ 
ΤΥ τεργοδοῦ : : 

24. Απὰ 886 ςδ]]εἀ 5 πᾶπηο ' [0 - ἐν ατ Ἂν 
ΒΕΡἢ ; πὰ εαἰά, ΤΣ ΓΟΚῸ 51.411} δά 
ἴο π16 ΔΠοΙ ΕΓ 50η. 

ἃς 4 Απὰά ἰἴ σδηϊε ἴο ρα55, ννῆξη 
Κδομεὶ δά Ὀογῃ [οβερῆς παῖ [σοῦ 
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ἐ Τῆδι ἰδ. 
ἕν, 

ὑτοδὰ ᾿εᾶνθβ δῃἃ στθθη ἃρρίεβ, στο Ὀδοοπηα 
ἐξ γεῖονν γβθη σρο, νυ ἃ σίγοηρ τοσοῦ 
δά τοοῖ, ἴῃ ψνῃϊοἢ Ργίμαφογαθ ἀϊδοογηεα ἃ 

᾿ἰκεπεθα ἴὸ {Π6 διιηᾶη ἔοττῃ, ννβθποθ ΠΠΔΗΥ͂ 
δησιοηΐ (2065 σοποεγπίηρ ἢ. ὙΠΟΥῪ ἀτγὸ 51}}} 
ἰουπὰ τρε ἀδοιυξ (μ6 τι οὗ ννβοδὶ Παγνοβέ 
ου ἴδε ον ΕΓ σαηρα5 οὗ 1 ,εθαποη δηὰ ΗἩδειτηοη. 
Τῆς ἀρρίε5 ΔΙῸ 54! ἃ ἰο ργοάιιοθ αἀἰχΖίηπθαθ: 106 
Ασαὺβ θείαν τότ ἴο δὲ Ἔχμ!]δγαϊης δηὰ 5115 
του ϊδ πὶ ἀνε ἴο ᾿πβαπιυ ; ἤσησο [ἢ6 ΠΑΠῚΘ 
τἀ ͵απ,ς "ἌρΡΡὈ]65 οὗ ἴῃς 8η" (Τ δβοπίβοῃ, 
᾿ ἀπὰ Βοοκ.,᾽ Ρ. .77)). Τῆς δποϊθηΐβ Ὀ6- 
βετοὶ ἔμοτη σδ]ςιι]αϊοά ἴο ρτοάτος ἔγι Ἐβι]πο55, 
ἀπ ἴΒΕῪ ννοῦὸ υϑεὰ ἃ5 ΡἈΠγεβ ἴο σοπο δῖα 
στε, βεπος πεῖγ Ὡλπια 1η Ηοῦγενν, ἀμαϊαί», 
5.6. ἰονετᾶρρίεβ, Ἐλᾶομοὶ ἐν ἀθπι]Υ 5ῃαγοά ἴῃ 
(δ5 ϑξιροτξι του δος (866 Ηωά. Τοπι, 11. 
ἔχ, χίχ ΔΜίπετ, "ΚΒ. ΝΝ. Β.᾽ νος. “όγαν; 
ὅε5 “Τμεβι᾿ ρ. 124: Βοβεηκῃ, ἰη Ιος.; 5.11.1}: 8 
“θιοῖ᾽ νος. »παπάνγαζε), ἄς. 

186. Παεῤαγ] ἰ. ε. 5" ἴΠοτο 15 ἃ τειναγὰ." 
20. Ζεδωυϊαπ] ἱ. ε. "ἀν ΠἸην,᾿" ἀοτγίνθα ΠΌχη 

καλαί ἴο ἄννε!!, ἢ ἃ ΟΙΔΥ οὐ 186 ννοσὰ 
Ζαῤαά, ""1ὸ εξῖνα, ἴο ὁπάον,." 

21. διπα δ) ἐ. ε. ""γυάρτηοηϊ," [{ 5 Ἰδουξμξ 
ἴμλι ]λοοῦ δδὰ οἵ μοῦ ἀλυρηῖεῖβ (566 οἢ, χχχνίϊ, 
341 χἰνῖ, 7}. Ἰδυρῃίοῦβ, 85 ἴΠοῪ ἀϊὰ ηοὶ σοη- 
δουϊυἷ6 ΠΏ Κ5 ἴῃ ἃ ΡΟΠΟΔΙΟΒΎ, ἄγὸ ποῖ πιοπιοηθὰ 
ἐχοερῖ νυ ἤθη 90π|6 ἱπιροτγίδης Πβζοτυ αἰΐδοθοβ 
ἰο ἴδεπι, 45 ἴθ (15 σᾶϑθ ἴῃς ΠἰβίοΥΥ ἴῃ ΟΒ, 
Χχχίν, 

24. .ω0Ὁ] 1 4. ""λἀάϊηρ," ἔτοπι ἡαταρ, 
“ἴο δά," ἘΠ ἃ ΡΙΑΥ οπ αναρϑ, "ἴο ἴδ Κα 
ΝΥ." 

ῶ5δ. τὐδὲπ Καεδεὶ βαά δογη “ψουορ} [1 

.᾽25 Ὀφεη ἱπίοσγοά ἔγοπι ἴῃ|8, {πὶ [βρῇ 25 
Ὀοτη δὲ ἴδ οπά οὗ {πὸ βοσοηὰ ϑύνθη γοδγβ οὗ 
Ἰδοοῦβ βογνιτυάο: ποι ρῇ ἰἴ ἰ5 ὈΥ ΠῸ πιὸδ:5 
οογίαϊη (Πλὲ ͵αοοῦὺ ἀοιηδηάοα ἢἰ5. αἰ σγη1554] αἵ 
(Πη6 ἢγϑϊ ροβϑι]6ε πιοίθηῖ, ὙΠῸ ννυγά5 οὗ [Π]5 
νογϑὸ 5θθπὶ ἴο ἱπάϊσαΐε [μαξ ἰασοῦ αἀϊὰ ποῖ ἀδ- 
ΘΓ ἴο ἰδᾶνὸ 1Ἁ,αΌδη, δὲ 41} ὀνθηΐβ 1}}} αἴΐζοσῦ [ὁ- 
ΒΡ 5 Ὀἰγῖμ, ΜΔΗΥ͂ τϑᾶϑοπϑ ΠΊΔΥ Πᾶνε ἱπάποεςά 
ἢτη ἴο τοπηδίη ἴῃ Ῥαάδῃς-γαπι ΟΠ ΡΟΥ ἴδῃ ἴῃ 6 
δι ρυϊαῖοα ἐουτίδεη γοᾶγθ: [πῃ γοιἢ οὗ ἢΐ5 
σδιάγοη ὑηδέϊης (Ποπὶ ἴου ἃ ἰοὴρ Ἰοίσπον, 
(Π6 ὈγερηδηοΥ οὗ ϑοπιὸ οὗ ἢῖ5. νγῖνεβ, ἴΠ0 }- 
ἈΆΔΡΡΥ ἴοηροσ οὗ ἢϊ5 Ὀεϊονεὰ Ἀδοῆοὶ, ννθοπι ἣς 
ΤΏΔΥ ἤᾶνο Ὀδθὴ ὉΠ ΠΣ ἴο ἴαϊκὸ τσ ΠΟΥ 

ἴ5, {Π}] 9ὴ6 Ὠδά 4 5δοῃ οἵ ΠῈσ οννὴ ἴο σὺτη- 
ΓΕ Ποῦ; αὔονο 4]}, [ῃὴ6 ἴδϑασ. οἵ Εἴβαιι 5 ΔΉΡΟΥ, 
ννῇο Πδὰ γεϑοϊνθα ἴο 5|ΔΥ ἢϊπι, Ὑ Πογὸ ἰ5 οὶ πίῃς 
ΠΟΟΘΘΒΑΤΪΥ ἱποοηδίϑῖοηξ ἱπ [ῃ6 παγγαῖῖνθ, [1 15 
Ροβϑίῦϊς (δὶ [,οδἢ ββοι ὰ ἤᾷνα Ὀομπε 6, ἈΔ- 
Το τσ, ΒΔ 2, δηὰ ΖΙ)ραῆ 2 50π8 ἰῇ ϑόνοη 
γοαγβ, [{ 5 ποῖ οογίδίη [δὲ Ὠ:παῇ ννα8 Ὀυτη 
δῖ 1ῃ15 τἰπὶς δἱ 8}1, Ηδετν Ὀϊγἢ ἰβ οπὶγ ἱποϊάοπί- 
ΑἸΪγ ποίϊϊοθά, [{ νου Ὀς ροβϑιῦ]θ ὄνοι της 
Ζοδυϊυη 8που ἃ πᾶν Ὀδοπ Ὀοτπθ ὈΥ [,ολἢ 
Ἰλίογ ἔπη [οϑερὶὶ ΌὉῪ Ἀδομοὶ; 1 θεὶς ὈὉΥ πὸ 
ΓΛΟΔΠ5 ΠΟσΟΞΘΑΓΥ [ἢδὶ ννῈ ϑΒῃουϊα Ὀεϊονα }1 ἴῃ 6 
ὈΙΓΠ5 ἴο δᾶνς [ο]οννοὰ ἴῃ (μὲ ὁγάοῦ ἴῃ ννῃϊςἢ 
(ΠΟΥ ἅγὸ Θπιιπιογαϊθα, νυν ἢ 15 ἴῃ (Π6 οτάεγ οὗ 
τηοίμοῖβ, ποῖ οὗ διγῃ5, Τῆς σοχηπιοη ὀχρὶὰ- 
πδίίοη ἴ5, [μας ἐῃς ἤγϑι ΟῸΓ βοὴ5 οὗ [μοδῇ ννοτο 
ὈοΟΓΏ 45 ΥΑΡΙΑἸΥ 85 ροβϑί θα, οὔθ αὔἴοσ ἴδε 
οἴδετ, ἴῃ ἴῃς ἤγϑὲ ἔΟῸΓ γϑᾶῦβ οὗ πιλγτίαρεο, [ἢ 
τῃς πηθδητίπια, ποῖ ΠΕ ΘΒΘΑΓΥ δοσ ἴμῈ Ὁ οὗ 
[μα Π5 ἔουγίῃ θη, δομοὶ ρῖνθθ μου πιδιά ἴο 
τοῦ, ἀπά 50 νεγΎῪ ργοῦδοὶγν ΒΙ]ΠΔἢ αν ὈἰτΒ 
ἴο [»Δἢ ἂπὰ Ναρδίδι! Ὀοΐογο ἕὰς Ὀἱγ οὗ 
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8814 πηΐο [,404η. ϑεπά πὶς ἀννὰν, τῆ δῖ 
1 ἴπδΥ ρὸ υπῖο πλης οννη ρίαςς, ἀπά 
ἴο ΤΥ σου ΠΥ. 

26 (Οἷνε γι ΠΥ νγῖνεβ ἀπά ΠΊΥ 
ΟΠ] άγεη, ἔογ ψνῆοπι 1 ἢανε εογνεά 
{Π66, Δπὰ ἰεΐ πηε ρο: (ογ τῇου Κπον- 
εϑὲ ΠΥ βεγνίςα νος 1 ἤᾶνε ἄοης 
τῃεε. 

27 ΔΑπά [1,θλπη βα]ά ὑπο Πίπ, 1 
ὈΓΑΥ ἴῃε6, 11 Πᾶνε ἔουπά ἔλνουγ ἰπ 
{ΠῚΠ6 εγε8. ἐσγῦυ: ΡΥ 1 ἤδνε Ἰεαγπεά 
ὈΥ δχρογίεσηοα τπαῖ τῆς ΓΟΚΡ παῖῇ 
οἰοεκοά γε ἔογ τὴν 8δκε. 

28 Απά ἢε ϑαἰά. Αρροίπι πα (ἢ 
ννᾶρε8, ἀπά 1 τν}}]} ρῖνα ἐἱ. 

29 Αμπά Βε 5δἰά υὑπῖο δίπι, Ποῖ 
Κηονγεβῖ ἢονν 1 Πᾶνε βεγνεὰ τες. ἀπά 
ἢονν τΥ σδῖ]α νγᾶβ ψν ἢ πα. 

Ο ἔογ 21 τυας 'τ|ὰ ννῃϊος ἢ ἴδοι 
Ποῦ. λάβε Ὀείοτε 1 εαπιδ, απὰ ἰζ ἰ5 πστυ ᾿1Π- 
ἤπ..  Ογραβοα ὑηῖο ἃ πκιϊτίτυάε; δηὰ τῆς 
αὐ νενοοί. ΟῚ Πδῖῃ Ὀ]εβδεά {Πεὰ ᾿ϑίποε ΠΩ 

ςοπλΐηρ : ἃηἀ πονν ννῆδη 8}4}} 1 ῥγὸ- 
νιἀς ἔοσ πλῖης οννη ἤοιιβε δἰβοὺ 

21 Απά ἢε 5αἰά, ννῇδι 584}} 1 ρῖνε 
τπεεὺ Απά Ϊ|άςοοῦ 5414, Του 5}α]ῖ 
ποῖ ρίνε τὴ6 ΔηΥ τὨίηρ: [ἔ του νὴ] 

ἙΟΕΝΈΕΘΙ5. ΧΧ ΣΧ, [ν. 26--- 36, 

ἀο τῆϊ» τϊηρ [ογ ηἰς, 1 νν}}] ἀρδίη ἔπε 
σπα Κεερ τὴν ἤοςκ: 

22 1 ν11}] ρᾳ55 τῇγοιρῇ 4}} τὴγ βοςκ 
ἴο ἄδγ, γτεπιονίπρ' ἔγοτῃ τπεηςα 4]} τῆς 
ΒρΕοΚΙοεά πὰ βροῖτεά σδίις, δπὰ ]]} 
{Π6 Ὀγοννῃ σατῖΐα διηοὴρ ἴἢ6 5ἤξερ, 
δηὰ τῆς βροζτεὰ δληά βρεςκὶεά διηοηρ 
1ῃῆ6 ροδίβ : πὰ οὔ σμεῦ 588}} θὲ ΠΥ 
ἢϊγα. 

23 80 584}} τὴγ τὶρῃτεουβηεβθ 84η- 
ΒΊΜΕΓ ἴοσγ πὶ ἢ τἰπι6 ἴο σοπια. νγἤδη ΗΒ. 
᾿ξ 5}.8}} σοηα ἔργ τὰν πίγε Ὀείογε τῆγ κἀλοιηρν 
ίλςε : δνεσΥ οπα παῖ 1: ποῖ βρεςκὶεά 
δΔηὰ βροϊτεὰ «ἁπιοηρ ἴῃς ροδῖβ, δπά 
ὕγονγ ἀπιοηρ [ἢ 5ῆδερ, [Πατ 5}]} δὲ 
ςουηῖςα 510] η νν (ἢ της. 

24 Αμᾶὰ μαῦδη αἰά, Βεπμο]ά, 1 
νου ά τς τιῖρῃς 6 δοσογάϊηρ το τῆγ 
ννογά, 
5 Απὰ 16 τετηονθά τῆδλς ἀδὺ τῇῆε 

ες ροδῖβ τῇαλϊ νγεῦα γί ηρϑίγακεά “ἀπά 
βροτταά, 4πα Δ]] τῆς 886 σοφῖβ ([Πδῖ ννεγε 
Βρθοκ δὰ ἂπά βροτῖβα, μα ἜνεγΥ οἠς 
τηδῖ δά τον ννῆϊϊε ἴῃ ἴτ, ἀπά }1 τῇς 
Ὀγοννῃ διηοηρ ἴἢε 5ῆδερ, ἂἀπὰ ρᾶνε 
ἐῤέόηι ἴθτο τὴς ἢδηά οὗ ἢ 5 508. 

26 Απά δε 5εῖ τῆγες ἀδυϑβ᾽ Ομ ΓΠΕΥ͂ 

ἄδῃ. [1,οδἢ, θη Ηπάϊηρ [μδὶ 58 νγὰς ποῖ 
ΠΠΚΟΙΥ ἴο ῬΕΑΓ ἃποίμος 500 500Π, τηδΥ, ἴῃ [86 
βίφίς οὗἉ 6] ουϑυ Ὀοίνγθοη ἴῃς ἵνγο 5ἰϑίοσξ, ἢᾶνα 
δἰνοη Ζιϊραμ ἰο [ἀοοῦ, οὗ ψνῆοπι ννογθ ὕοτῃ 
Αϑῃὸῦ δηὰ ΝΑρὮΑΙ:, πὰ ἴμοπ ἀραίη ἴῃ [86 
ΨΟΥΥ ἰαϑῖ γοαγ οἵ [Π6 ϑϑνθη, δὲ ἐπ Ὀορίπηῖηρ οὗ 
ἴἴ, ΘΠ ΠΊΔΥ πάνθ ὈΟΓΏΘ ἰβϑδοθαγ, δηά δἱ (Π6 
ἐπά οὗ [ἴ Ζεδιυϊυπ, Αποίμογ αἰ συ Ὑ [45 
Ὀσεη ἐοιιπά ἰπ ἘδυθοηἾβ Ππάϊηρ ἴῃς τηδηάγακοϑβ: 
Ὀυὲ ἔποῦο ἰδ ΠῸ γϑάϑοη ὙνὮΥ Βα ββου]ὰ ἤδνθ 
Ὀθθη πΊογο ἴπδη ἔουγ γεοᾶγβ οἷά, ννῆθη ἢς ἀϊ5- 
ςονεγθά ἵποπὶ, δηὰ αἰἰγαοίοα ὃν ἐμεὶγ ἤοννεῦθ 
δηά ἔγι 5, Ὀγουρης (Πδπὶ ἴο ἢϊ5 τπποίμοσ, (ϑὲς 
Ῥεῖαν. ")ε οςῖ. Τερ.᾽ χ. το; Ηοϊά, 11, 
ἔχον. χν, χνη; Κυτίζ οη {86 ΟΪὰ Οονο- 
πδηΐ, ἴῃ ἰος.; ΚΕΙΙ ἴῃ Ιος. ὅζο,, ἀηά, ποίς δὲ 
Θπά οὗ ςἢ. χχχὶ.) 

27. Ἰϑαυε ἰεαγησά δγ ἐχρεγίοπεο 1 Βδυθ 
Ἰθϑδαύπθά ὉΥ ἀϊν!παύϊοι, [ΠΟ ΓΑΙΪΥ ΟἸΕΠΟΓ 
4} δᾶνο Π|5564, τηνι τογοὰ ἡ (50 Κποδοὶ οἡ ςἢ. 
Χ]ῖν. 5). ΟΥ ΠΊΟΓΟ ῬΓΟΌΔΟΪΥ, “1 μᾶνο αἰνηοα ὈΥ 
οἴηρῃ5 ἀδάιϊιοος ἔγτουη 5: Ὑροη5 (Βοςῇ. ΗΟ ̓  1. 
4ο: Οὐϑεῃ. “ΤῊ, Ρ. 87.). ὙΠῸ Πολιῃοηϊδπὶ οὗ 
1 ἈΌΔΠ 5 δου βομ ὦ ἀρροαγβ ὈΥ ἢ. χχχί. 19. 32] 
«πα του ἢ ἰαραη ἀοκπον)οροῦ [ἢ ΠΟᾺῸ ἃ5 
Ἰαςοῦβ (ὐσοΐ. 1{|}15 ἀϊὰ νοΐ ργόνοηϊ ἢἰπὶ ἔγοπι 
υϑηρ ἸάοἸ]αΐγοιι5 ἀπὰς Αἰ ΟΠ 5 Ὀγασίσοσ, [ἢ 
5 ἢονγόνου αυτο ροθς: Ὁ] [Πα Γῃ. ννογά ΠΟΙδ 
πδεῶ ΤΑΥ͂ πᾶνὸ ἀσημγι ἃ ἃ ΠΟΥ Θρηϊοδίίοη, 

ΟΥΙΡΊΠΑΙΙΥ τπποδηϊηρ ἴο “ἀϊν!η6,᾽" υξ [ἤδη ᾶν- 
ἴηρ ἰῃς βοόπογαὶ δοῆβϑε οὗ “"ἱπνοεβεραῖο," 6 αἷ5- 
σον ῦ, δ 6 ἸΕΑΓ ΌὈΥ Πα ΌΙΓΥ,᾽" ὅζς. 

80. ἱπεγεα"ε} Τὶ, ὌΧΟΚΘα ΤΟΣΌᾺ, 

σἰποο νῖν εο»η πη} 11, “(Αἱ τὴγ ἔοοϊ," 1.6. 
Οοά 5οηΐ Ὀ᾽οβδίης ἴο {πδε [ΟΠ] ον οα τὴν 
ἰοοϊδίορϑβ, ὑνπόγονεσ 1 ψνοπί, (ϑ8ες Οὐ5. "ΤᾺ. 
Ῥ. 1262.) 

82. γεριουΐπσ ὥονε ἐῤέπεο αἱ δὲ τρονοά 
απά «ῥεοξίοα εαλ1}9} [ἰ 5 βαὰ, τῃλξ ἴῃ [η6 Εαϑξ 
[ες 5Π60Ρ ἃσὸ Σ3ἜΟΠΘΥΔΙΪΥ νν ἴδε νΟΎῪ γάγοὶγ δος 
ΟΥ ϑροίίοά, δηὰ ἵπαῖ ἴπΠῸ ροδῖβ ἀγὸ Ὀἷδοῖκ οΥΓ 
Ὀγοννη, γαγεὶνγ βροςκὶοά ὑπ ννηϊῖο, [σοῦ 
1πογείογο ργόροϑοβ ἴο βεραγαῖθ ἔγοπὶ [ἢ ἤοςκ 
4] [ἢ ϑροϊοα δηὰ βρθοκίοα βῆθορ ἀπά ροδῖϑβ, 
Μ ΠΟ νου ]ὰ 6 συτῃραγδίίνοῖυ ἴον, ἀπά ἴο 
ἰεπὰ ΟὨΪΥ ἰμαΐ ρατὶ οἵ ἴῃς ἤοςὶς νυ ϊσοἢ ννᾶς 
ΡῬυγο ννὩΠῸ οὐ Ὀδοκ, Ηε [5 ἴῆοπ ἴο ἢανο οσ 
ἢ15 ὮΙΓΟ ΟἿΪΥ (ἢσδο ἰδπηὴς απεὶ Κιάβ, Ὀοσῃ οὗ 
[πὸ ππϑρεςκίοα ἤοςκ, νν δἰ σἢ ἐπεπηβοῖνοβ ἐξῃου]ά 
Ὀς πιαγκοα νυ ἢ βροῖβ δηὰ βρεοκΊοβ δηὰ γπρ- 
ϑίγακοβ, 1 Αῦδη ἡδίθυγαῖῖν {Π|πᾺ5 ἔπλῖ [Πδθὸ νὴ] 
Ὀδ ΝνΕΥῪ ἕδν ; 50 6 διςορίβ ἴῃε οἴἶεογ, ἀπά, ἰο 
ΤΆΔΚῸ πηδίϊοῦβ [ἢ6 δι γΟΣ, ἢδ γριῆονοβ 4} (ἢ6 
ϑροίί(ἀ δηὰ πιηρϑοίγακοὰ ρμβολῖβ, δηα 4}} (ἢς 
ΒἤΘΟΡ ΜΠ ΠΥ Ὀγονη ἰη {ΠοπΊ, ἴγο. ἀαγϑ᾽ 
ἸΟΌΓΠΟΥ ἔτοσὰ τῆς βοςκ οὗ ψ 6 σθθορ δῃά 
Ὀγοννη βοδίβ ἴο Ὀ6 Ἰἰοξξ ἀηάογ [Δ 5 σδς (865 



γ. 1)-8.} 

Ὀεῦνιχι Ἀἰ πη] δηά σοῦ : δπά 7δςοῦ 
εά τῆε τεϑῖ οὐ 1 θδῃ᾿β ἔοςκϑ. 

27 “ Απά Ϊάςοῦ ἴοοκ Πίπι γοάϑβ οἵ 
στα Ρορΐαγ, δηὰ οὗ τῆε αΖεὶ δηά 
οἤεβηυζ ἴγοε; δπά ρι]]εἀ νη τε βίγαοϑ 
ἴῃ τῆεηλ, ἀπά τπηλάς τῃε ννῃϊῖς Ἄρρθᾶγ 
ὙὨΙΟἢ τὐᾶς ἴῃ τῆς τοῦ. 

248 Απαὰ ἢε εἴ τῆς τοάς ψνῆϊοἢ ἢς 
δά ρος Ὀείοσε τῆς ἔοςκβ ἴῃ τῆς 
συτἴεγβ ἴῃ τῆς νναϊαγίηρ ττορἢ8 Ψῃδη 
ἴῃς ἢοςκβ σᾶπιε τὸ ἀτγίπκ, τμαῖ {ΠπεῪ 
5Βῃου 4 σοποεῖνε νἤθη ΤΠΕΥ σᾶπης ἴθ 
ἀσιηκ. 

ΘΕΝΕΒΙ5. ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. 
ΓΟΗΑΡΤΓΕΕ ΧΧΧΙ. 

1 γαπεοοῦ μβονηι αερίδασεε ἀρβαγίοίά σεγαζν, το 
᾿ Καολοί τεἰκαίσά ἀν μαίλούς ἱσιασασ. αἰ δ ιόση 
»ωγεμεά αὐορ ἀῤρρε, αὖ ἀγεΐ κοπιβίαϊποίά οὗ 
“ἦε τουγορσ. 34. Ααολεῖς 2οίϊην ἐο ἀξώάίξ, ἐδ 
ἡνιασές. 36 “Κιερό" εονι βία» οὙ ζαόαρ. 43 
7.2ὲ ἐσυόπα» οὗ δαόαη αραἱ δ εοῦ αἱ Οσαίεαί, 

ΝὨ ἢς Ππεαιά τῆε ννογάς οὔ [,- 
ὈΔη᾽5 80η8, βϑαγίηρ, [ασοῦ μδῖὴ 

ἴλκΚαη ἄνγὰν 41} τῇδ τῦσς οὐγ ἔμ Πεγ 5; 
ἀηὰ οὗ ἐῤαὶ ψ Ὡς ἢ τύᾶς οὐἵγ ἔδιμογ᾿ 8 
δῖ ἢς Εὐπεὶ 411 (ἢ 58 ρίογγ. 

2 Απά Ϊαςοῦ δεμεϊὰ τῆς ςουηῖε- 
πδηςε οὗ [,ρ4η. ἀπά, Ὀεἢ οἷά. ἰτ τὐα: 
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ποῖ τονγαγὰ ἢϊπὶ ᾽48 δείογα. "Ηςδ. 
. 5 γέςίδῆν 

2. Απά τῆς ΠῸΚΡ ϑ8αἰά ὑπο Ϊδςοῦ, 44} αιιά 
Ἀδίυγη ἀπο τῆε ἰαπά οὗἉ τὴν ἔδίθεγβ, δον 

39 Απά τῆε βοςΚβ8 σοποεὶνἀ δείογε 
ἴε τοάβ, δἀπὰ δγοιρῃς ἰογ ἢ σαῖς 
Πηρπίγακαά, βρεςκ]εά, δά β3ροϊτεά. 

40 Απά ἴδεοον αἀϊά βδραγαῖε τῆς 
ἰδτα θ5. δπά εἴ τῆε ἔδοες οὗ τῆς ἔοςκΚϑβ 
τονγαγά τῆς τἰηρβίγακεά, δὰ 8}} τῇς 
Ὀγονν ἰπ τῆς ἤοςκ οἴ [θα : ἀπά ἢδ 
Ρυῖ Ὠΐβ οννγῃ ἔοςκΚϑβ Ὀγ τῃεπΊβεὶν 65), δηά 
Ρυῖ τ 6πὶ ποῖ υπῖο [νά ῦδη 5 σδίιϊε. 

41 Δπὰ ἴξ σᾶπιε ἴο ρᾶ85, ννῇδηβο- 
ἐνεγ ἴΠε βγοηρεῦ σαῖς ἀἸά ςοηςεῖνε, 
ἴα ]δοοῦ ἰδιά τῆς τγοάβ δείογε τῇς 
6γε8 οἵ τῆε σδῖτ]α ἴῃ τὴς σιυιτίοτβ, τη δῖ 
ἴεν πιῖρῃς σοποεῖνε ἀπιοηρ ἴῃ τοάβ. 

42 Βυϊνδεη τε σδιῖ]ς νγεγα ἔδεε, 
δε ρυζ ἐῤέηι ποῖ ἴῃ : 80 τῆς ἔβεῦ εγ ννεῖς 
ΠμΑ0δπ᾿ 8, δῃὰ {πε βἴγοηρεγ [δοοῦ᾿. 

43 Δῃά [δε πηᾶη ἱπογθδϑθά ἐχοεεά- 
πρὶν.) δηὰ Πδά πιιοῇ οδι]δ. δηὰ πιαὶά- 
86.ν Δηἴ5, ΔΠ4 "6 Πβεγυδηῖβ, Δη ἃ σΔπλε 8, 
ΔΠα 45568. 

δΔηὰ ἴο ΤΥ Κιπάγεά; δηά ΐ νν}} θὲ 
ν ἢ τῇδε, 

4 Αμπά |Δςοῦ 8εηξ δηὰ ςδ]εὰ κ- 
ἢ] δπά ],6δῃἢ ἴο ἴὴη6 δβεϊά ὑπο ἢ]5 
βοςκ, 

ς Απά εΔ]4 ὑπο τπεπὶ, 1 8εε γουγ 
[λτῃετγ᾽᾿5 σοιιπῖδπδηςς, τδαῖ ἴτ ᾿ς ποῖ 
τουναγά πὸ 258 δείογε; διιῖῖ τῆς (σοὰ 
οὗ πὰ ἔλιμεῦ ἤδῖῃ εξ νυ τῇ πλς. 

6 Απά γε Κηονν παῖ στῇ 411 ΠῚῪ 
Ροννεγ 1 ἢν βεγνεά γουγ ἔβίμεσ. 

7 Δμὰ γοι ἔδλίμεγ πδῖῃ ἀεςεῖνοά 
6, Δηἀ σῇδηροά ΓῊΥ ννᾶρεβ ἴδῃ {|Π|68,; 
δυῖ (σοά 5ιῇετεά Ηἰπὶ ποῖ ἴο δυτῖ 
[Ώ6. 

8 {ἢ 5414 τυ8, Τῆς 8ρεςκ] οι 
5.21} Ὀ6 (ὮΥ νγᾶρεβ; τῇθη 81] τῇε σδῖ- 
τἰὲ θᾶγα βρεςκὶεά: δηὰ 1 δε δά τῆυϑ8. 

Ὗν. 8ς, 26), ἰεβὲ ΔΠΥ οὗ {βετὴ πλρῆξ σίγα υαηΐο 
ΔΠΟὈ 5 ἤοοἸς πὰ 90 δ6 οἸαϊπχεὰ ὈΥ Ηἰἷπι, ΟΥ̓ ΔΗ͂ 

δβ ογ Κιἀβ5 βῃουϊὰ Ῥ6 θογῃ ἰἶϊκο ἴμοπὶ ἰῃ 
]ΔςοῦὈ5 ἤοςκ. 

37. ῬΟΡΙΩΓῚ 50. (εἶξαι (' Ηἰεγοδοξ 1. 
292), ἀηά ΠΙΔΩΥ ΟἾποΥ δου πογ [165 δθοσ ἴῃς 
νυν... δυὰς ἘΠ 6 1, ΧΧ, ἀπ Ατδθ. ἢδνε ἰδ βίογαχ 
ἴγθε, ΠΟ 5 δάἀορίοα ὈΥ Οεϑβεηΐιϑ (ρ. 740) 
ἃπα ΠΙΔΩΥ͂ Οἴου. 

δαχεῆ ΑἸταοπᾶ, Οα5 (ρ. 547). 

εὐσπμ! {γε 5] ῬΊΔῸΘ-γ96, Οα8. (Ρ. 1071). 

"40. “4πώ4 αεοὺ αἰ τεβαγαὶε δε ἰα»"δι] 
ΤῊ ἀρραγθηϊ ἱποοηῃβιβίοπου οὗ {π18 ἢ [ἢ 6 
Γεβῖ οὗἩ (ἢς παγγαῖΐίνθ, Θβρθοῖ δ} } ἩνΠ ἢ ν, 426, [48 
ἱπάυσοά βοα σοπηηεσιδίογβ ἴο βιιβρθοΐ ἃ ςοῦ- 
ταρὕοῃ ἰη {πῸ ἴοσχῖί. Ὑῆς πιρδπίηρ, πονγενοσ, 
ἄρροασ ἰο ὃς, ἴπαϊ ἰ[δοοὺρ δβοραγαϊοάὰ {ῃοβο 
ἰλπδα, νυ ῆϊσ ἢ νγεγα Ὀοσῃ δξῖοσ [ἢ ΔΓΕ ἔςο τηθῃς 
οποά ἀδους, κοερίπς ἴῃς βροίίοα ἰαπιδβ δηὰ 
Κμ)ς ἀραγὶ ; Ὀυϊ [που ξἢ Πα ἰλυ5 φεραγαϊοὰ {μοπὶ, 

Βα οοηίπνος [μδῖ [Π6 ονγοδ δηὰ δῆδ γοαδῖβ βῃοιυ 
αν [6 ϑρθςκΙοά Ἰαπιῦϑ δηὰ κιάϑ 'π βΒίμι, 
(ς Ηἰ8β ονγῃ ἤοςκ8᾽ τηοηποηποά ἴῃ ἴῃὸ ἰαζίοῦ ραγί 
οὗ ἴῃς νϑῦβο ὑγεσα ἴῃ6 γουηρ σδίς] παῖ νι γὼ 
ΒοΙη τηρϑίγακοα δηὰ ϑβϑρεςκὶοά; “1 ἈὈλη κ 
οδί]6," οἡ ἰδ σοῃίγασΥ., ὑγοτε ἔμοδο οὗἩ υπὶ ἔοιτηῃ 
ςοΐουγ ἰη ἴῃς ἤοςκ ἰοηάοά ΌὈΥ [Δοοῦ; ποὶ ἰμιΐ 
ΒΠοςῖκ Ὡς ἢ 1 ἀλη Πδὰ δοραγαϊθα Ὀγ ἴἤγθο ἀδλγϑ᾽ 
Ἰουγιου ἔσοπὶ [δοοῦ, 

ΟΗαΑρ, ΧΧΧΙ, 2. «κ.Ἱ δεογε] [1.1ἴ, [48 
γεβίεσάδυ ἀπά ἴδε ἀδὺ Ὀεΐοτγε." 

δ. δε Οοά οΥ »Ὡρ ζαιδὸγ δαι δέει «οἱ 
»6] 1,ε. Οοά [48 Ὀδδη ρῥγεϑοηΐ νἱ ἢ} τῆς ἀπά 
[28 ῥγοϊεοϊθαά τῆσ.0 [ϑοοῦ (8118 πὶ ἴεὲ Οοά 
οὗ δϊ18 ἔδίῃοσ, 80 ἀϊδιηρι Βηϊηρ ἴῃς Μοϑὶ Ηἰκχὴ 
ἕτοπι ἴῃ6 ρσοὰβ οὗ ἐδ πδίίοηβϑ δηὰ ἔγοπι ἰῃς 
ἰάο18, νυν] ἢ ρεγθδρβ ἴΠ6 ΓΑ Υ οὗ 1ἀῦδη πα 
ὙνΟΓΒΙρροα, νύ, 19, 20. 

7. ἵεπ ἘΠΕῚ ἦε. ῬΓΟΘΔΟΪΥ “ ΥΕΙΥ͂ ἔτϑ. 
αυδπγ." Ορ. Νυπι, χὶν, 2; [οὗ χῖχ. 3. 
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Τῆς τίηρβιγακοά 5881} θὲ τῆν ἢΐτγε; 
τπεη θάγα 4]}} εἶα σατ]ε τ ρβίγακεά. 

9 ΤὭυβ (ὐοά ΠΑΝ τὭΚεη Ἄνγὰν ἴῃς 
σδτ]6 οὗ γουγ δι ῃεγ, δηά ρίνεη ἐῤέηι 
ἴο ΠΊΕ. 

10 Απὰά [ἴ σᾶπιε ἴο ρ458 δῖ ἴδε τἰπὴς 
τπαῖ τῆς στα σοηςεῖναά, (πδῖ 1 ΠΠπεά 
ὉΡ ΠΊΪΠΕ αὐεβ. δηὰ 8δνν ἴῃ ἃ ἀγδδῃ, 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΧΙ. ἰν. 9--- 20, 

14 Απά Βδοβεῖ δηὰ 1 εδῇ 'δλήϑνγεγ- 
ε΄ ληὰ 8414 απἴο ίτη, 7. ἐῤεγε γεῖ ἍΠΥ͂ 
ῬογΓΙοη ΟΥ ἱπῃεγιᾶπος ἔοσγ ι.ι5 1 ΟὐΓ 
[λιμοῦ 5 μουβεὺ 

ις Ατὸ ψὲ ποῖ Ἵσοιηϊεά οἵ ἢϊπὶ 
βίγαηροτβὺ (ογ ἢς δαῖῃ 5014 8, δπά 
Πδῖῃ φυϊῖε ἀενοιιγεά 4͵50 οὐγ ἀὐθεν 

16 ον ]] τε τίσ ῆδς ννῆϊςοῇ 
"οτ,,, ἅπά, ΕΠ οὶ, της ᾿γαπιβ γῃῖοΒ ἰεαρεὰ ἤδῖῃ τακεη ἔγτοπι οὐγ αίμεγ, τμδῖ ἐς 
ΚΣ ἀροῃ τῃα οσλτεῖε τὐδγό τἱηρβῖγακεά, βρεος' Οἱμγβ, ἀπά οὐγ σ]ἀγεπβ: πον ἴῃεπ, 

ΚΙεοά, δηά ρτὶβ]εά. ψΗδίθοονοῦ (σοά δαῖῇ 8414 υπῖο ἴδεα, 
ΠΠ Ἀπὰ τῆς δηρεὶ οὔ (ὐοά βρακε ἀο. 

αηΐο πα ἴῃ ἃ ἀγεδπὶ, “αγίησ, Ϊλοοῦ: 17 4 ὙΠ Πεη Ϊλοοῦ τοβα ὑρ, δπά ϑεῖ 
ΑΠάΙ κΑἰ4, ετε αηι1]. 8 80η8 ΔΠπἃ 5 νγῖνεϑ Ὁροη σΔπλεὶϑ ; 

12 Απὰά ἢε 54]4, 1, ὰρ πον τη ϊΪης6 18 Απὰ ἢε σαιτίεά ἄννδὺ 41} ἢ 5 
Εγε8, ἃη4 566, 41]1} [ἢε γἂπ8 ψνῃϊ ἢ ἰεὰρ σδίῖ]ε, δηὰ 411 ἢΪ8 ροοάβ ψννῃϊςἢ ἢς δά 
προ [ἢς σδίι]ςα γε Πηρβίγακεοά, θρες- ροτίεη, τῆς σδίτε οὗ ἢΪ8 ρεϊείηρ, ψψῃ]Οἢ 
ΚΙεά, ἀπά ρτίϑἰβὰ : ἔογ 1 αν βθεῃ 41] ἢε ἢδά ροζζεη ἱπ Ῥαάδη-ἄγαπη, ἔοσ ἴο 
τῆδι [μαθᾶπ ἀοεῖῃ υπῖο {δες. Ο ἴο ἴβαλς μὶβ ἔδῖμεσ ἴῃ τῆς ἰαηά οὗ 

« «παρ. 8. [111 ἀηῖὶτῆς (ὐοά οἴ Βεῖἢ-εἰ, ἄν ετα (ὐδηδδη. 
που ἀποϊηϊεάβς ἴῃς ρ1114τ0 σμά ννἤετα Ι9 Απά [1,αρδπ νγεπῖ ἴο βῇῆθδζγ ἢ]18 
ἴῆοιι νοννεάβτ 4 νον υπῖο πΠΊ6: ΠΟΥ 
ΑΓἶβ6, ρεῖ [66 ουὐζ ἔγοπιχ τ 5 ]ληά, Δηά 
γεῖυγηῃ ὑηῖο ἴἢ6 ἰαπά οὗ τῇγ Κιπάγεά. 

ϑῆεερ: δηά Βλομεὶ διαά ϑίοίεη τπὲ ΗΟ 
. ᾽ ᾿ἸΠγΑρῈ5 (ῃδῖ τεῦς Ποῦ ἐλ Πογἶβ. ΣᾺ 
20 Απὰ 7Τδςοῦ 58ἴοϊε ἄνγᾶῪ ᾿υΠ8- γ᾽ Ζα 

10. ἐῤε γαρῺῈἹ Τμπ0 89 δοδίβ. 

εγυ κά 1. 6. "ΡΠ ΚΙΘὰ 48 νυ ἢ ἢ δὶ]. [ἢ 6 
16 γ4] τηθϑηΐηρ οὗἩ [6 ννοτὰ “" κυ βἰοά.᾽" 

18. 1.» !1δὲ Οοά 9 Βείῤῥεεῆῇ (Η-οὉ. “ΕἸ- 
Βεῖ}-ε|,᾿ ἴῃ νὶ σὰ ἰζ 18. βαϊὰ, ““ἣς δηρεὶ οὗ 
Οοά δβρᾶκε ιἱπίο πιθ, ὙὍΤθα [εὐγίβῖι σοπ- 
[ηδηἰϊδίοτβ ἐχρίδίη {18 ΌὈΥ βαγίηρ (δαὶ Οοὰ 
βροκο ζγουρῇ ἰδ πιουΐϊ οὗ (ῃ6 δηρεοὶ, δηὰ 
{πογείοσε ἰπουσῃ [ΠῸ δηζοὶ δοίι δι! Βροκα ἴοὸ 
ἼΚῸΡ, γεῖ (ἢς ννοσάβ ᾶἄγὸ ἴῃς ννογάβ οὗ σοά, 

Ὧ6 ΟΠ Γιβαιδιη Δί ΟΓβ ΟΠΟΓΑΙΠΥ Ὀο ον 4}} δι ἢ 
ν᾽ ϑῖί9η8 ἴο ἤανο Ὀ6δΙ ν᾽ δίοηβ οὗ ἴῃς δοη οὗ σοά, 
Ὑ}ο 18 Ὀοΐὰ σοά δηά ἴῃς δῆροὶ οὗ Οοά: 866 
οη «ἢ. χΥ!. 7. 

ὝΠΟΓΟ [8 ΠῸ ΠΟΟΘΒΒΆΣΥ σοηίγδαϊςοη Ὀεΐνσθθη 
[Π18 ἀτεᾶτὴ δηὰ (6 δοσουηΐ οὗἉὨ [Δοοῦ᾽ 8 ἀγίῆςος 
Εἴνθῃ ἴῃ ἴΠ6 ἰαδὲ οδαρίοσ, [ἢ (86 ἀγϑᾶτῃ ος- 
οὐττοά ᾿ι8ῖ θείοτε (ῃς Πίσης οὐ [Δςοῦ ἔγοπη 
1,λῦάπ, ἰἃ νου] δ6 δὴ ἱπαάϊοδθοη ἴο δοοῦ 
[πδ: 4}1} 18 ἀγῖἤοοβ νουἹὰ ἤᾶνο ῃδά πο οἴἶεςῖϊ, 
μαὰ 1ἴ ποῖ Ὀδεη Οοὐ δ ρίθαδιισε [μδὲ ἢ βδῃουϊὰ 
δῖον τίςοἢ, ὍΤῆα ἰδῦοιτα οὗ [ἢ υβοδηάπιδη 
(ο ποῖ ΡΙΌΒΡΕΙ υΐϊ ἰπγουσἢ ἰἢ6 ὈΪΘαδίηρ οὗ 
Οοα. [ἰ ϑϑοῖηβ, ἢοννονοῦ, ηοΐ πργοῦδαδὶς {πδῖ 
]λςοῦ ἰ8 Βογα γοϊδίϊηρ ἴο ἢ18 νγῖνεβ ἰννο ἀγΘΑΠΊ8, 
ἰδὲ σοποογηὶης ἴπΠ6 βῆδεορ δῃηά σοδλΐβ ἤδνυιην 
οσουττοὰ αἱ (Π6 Ὀδρπηης οὗ Π᾽8 ἀρτεοπηθηΐ 
σι 1, 4Ό04η. διά τηδὶ ἴῃ γ ΠΟ ἢ 6 νγᾶ8 σοπῇ» 
πιδηάθὰ ἴο ἐόρατῖ ἔγοπθὶ Ῥδάδη-δγατη 7ιι8ῖ 
Ὀεΐογε ἢϊ8 δοῖυδὶ ἀόραγίυγο, ὍΠ18 νήδ8,808- 
ες ΌὈΥ Νασδιπιδη!εβ δπὰ ἰ8 ἀρργονθά Ὁ 

ΟϑΕΏΤΩΠΪογ, [{ 80, νῸ ΠΊΔΥ ἰηξοτ, [μαΐ [ᾶςο 
Ὀεϊϊονοά [ἢ Ῥγόση 86 (αὶ ἴἢς ἐἤθορ νυ δῖ ἢ νι 6σα 

ἴο 6 ἢἶδ εἶτα βΒῃουϊὰ τι] ΡΥ ταρ  ἀϊγ: Ὀύΐ γεῖ 
ΠΟΙ Β ϑιΘΠΕΪΥ ἢ 18. πιχοά σπλγδοΐοσ, ΡΑΠΥ 
Ὀοϊονίηρ δἀπὰ ράχιν ἱπιραίίεης οὗ (πὸ δ)1Π]- 
τησηῖ, ἢ6 δάορίοά παίυγδαὶ πλεᾶπ8 ἔοσ ὈΓΙΡΊπς 
δθουΐ [818 ὄυθηΐ νγθιοῃ 6 ἀδειγοὰ (80 Κυπζ 
ΔΠ4 ΔρΡράσεηγ Κα!}). 

16. δὲέὲ ῥαϊῥ «οἷά :.]Ἱ ῬΓΟΌΔΟΪΝ τεῖετ- 
της ἰο 1, απ 8 σίνίηρ, μἰ8 ἀδιιρηῖεσς ἰο [δοοῦ 
8ἃ8 γᾶ 68 ἴῸΓΣ ἢ]8 8εΎν]ς 6, 

19. “4π4 7,αδαη «ὐεπὶ το σἔεαγ δὲς “δε 
ΤΙ ἕογος οὗὨ ἴῃς ἴδπδοβ ἰπ ἰῃς Ηδοῦτενν σ] 
ΡΟΓΝΔΡ8 ὃ6 Ὀεϊίογ οχρ δ πϑά 18 ἕο! ]ονγ8: “ Νον 
Ιαῦδῃ παὰ βοῆς ἴο βῆθασ ἢϊ8 βθορ, ἀπά (ου, 
Ὁ ΠΟΓΟΊΡΟΠ) ἈδοΠοΪ δἴο]ο {πὸ “Ογαρ πὶ νυ ι ἢ 
ὙγοΓΟ ΠΟΓ ἔα ΠοΓ 8, δηὰ [δοοῦ δβίοϊς ἀν Ἂν υδ8- 
ννΆΓΟ8 (0 (ἸΝξ, βίοις ἴῃ6 πεαγὶ οἵ) 14 δη ἴδε 
δγτίδη," ὍΓΠΟΙΟ ΠΊΔΥ Ὀὲ ἃ 986Γ|68 οὗ ρᾶγοῃο- 
πιλδία8 ἴῃ (ἢς Ηρῦτονν, "" Ἀδοθοὶ «ἠοίς [ἢ 
Τογδρ ΐπι,᾽" “6 [ὯΠ0Ὁ «“ἐοΐς ἔπεα Πεαγὶ οὗ 1Ἁ,ἀθδη:" 
δηὰ δραῖη, “"ἴῃ6 πραγ οὗ 1,Δ08η" ἰ5 1ε- 
1αῤαη, ἰμ6 ἤγϑι 5γ}140]6 οὗ 1,δΌδη ςοττοϑροηά- 
ἰηρ ἢ [6 ννογὰ ἔοσ “" πβεαγῖ.᾽" 
ὑιαρο ὙΤΟΥΔΡΗΏ. ὙΠεθ6 ὑγοτο ὑυῃ» 

ἀοιυδίοά!ν ἱπιᾶρθα 'π ἴπεὸὶ Ὠυπιδη ἔοτπη, δυΐ 
ὙνΒοΊ μοῦ ἡ Βοος Ἰοηρίῃ ἤξυγεβθ ΟΥ ΟὨ]Υ Ὀυ:18 
[48 Ὀδοη τυ οἢ ἀουδίοά, [π τ 8. χίχ. σ 3, ΜίολΠ 
Ρυΐϑ ἰεταρηϊπι (πε ΡΙυΓΑὶ ρεγθαρ5 ἔογ ἃ 5ἰηρὶο 
τπλρ6) ἴῃ Παντα 5 θεὰ ἴο ἀδοοῖνε {Ππ6 πλεββοη- 
ξοΥ8 οὗ 841}; νυν ῃ]οΐ Ἰσοῖκβ 48 ἴξ ἴΠ6 ἱπλδρο 15 
οὗ ἰῃ6 8126 οὗ ᾿ἰἴθ, [ἢ (86 ῥγεϑεπέ ὨΙδίΟΓΥ ἃ5 
ἘδΔοΠοὶ Πιάσβ {Ποπὶ ὑπάοσ τΠῸ σΑΠ16} 5 βδαάϊε, 
{ΠΟΥ νγοσγα ργο Δ] ποῖ 80 ἰασβῦθ. [04 (4]}Ἐ 
Το 818 ζοὰδ ν. 30, νίο οοιπεβρομὰθ γπίὰ 



ἘΗ Ὁ, 
ἤγουν κοραῖ 
72 ἀια, 

ῬΗδφὃ. 
ἀπε φσίοζρν 
Με. 

ν. 21---.4. 

ὙγΆγεβ ἴὸ [4 Όδη τε ϑντίδιι, ἰη τμδῖ ἣς 
το] 4 πηι ποῖ τμδῖ ἢς ἢεα. 

21 80 ἢε ἢσά ψι 411 τῆδλὲ ἢς δά; 
δηὰ Ὧδ τοβε τρ. δηὰ ρϑββϑεά ονεῖῦ τῆς 
Γῖνοῖ, ἂπά βξεῖ ἢ8 δος ἰουαγά ἴδε 
τουης ΕἸ] εδΔά. 

22 Απα ἴἴ ννδ8 τοϊά 1 ,αδδη οἡ τῆε 
τΠγά ἀδγ τπλτ [δοοῦ ννδβ ἢεά. 

23 Απά ἢς τοοκ ἈΪ5 Ὀγεζῆγεη υνῖτῇ 
Ὠΐπι. δηά ρυϊϑιεά αἴεγ πὶπὶ βδένεῃ 
ἀλγϑ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ ; ἀπά [Π6Υ ονεγίοοκ ἢϊπὶ 
ἴῃ τῆς πιουηῖ (Σ]εδά. 

24 ΔΑμά Οοά οσαπια ἴο 1 ἀθ4ῃ τῆς 
ϑγΓΔΠ ἴῃ ἃ ἀγεᾶπὶ ὈῪ πίρῃς, ἀπα εαἱά 
πητοὸ ἢϊπὶ, ΤΆΚε ἢςεά τῆδῦ τῃοιι βρεαῖκ 
ποῖ ἴο [αοοῦ ᾿εἰἴπεγ σοοά οἵ δαά. 

2ς  ΓΒεη 1, ἀθαη ονετῖοοκ [δςοῦ. 
Νονν ]δοοῦ δά ρίτομεά ἢ5 τεπὶ ἴῃ 
τῃ6 πιουπῖ: δηὰ 1 αῦαη ννττἢ ἢ15 Ὀτε- 
[γε ριτομεά ἴῃ τε πιοιπῖ οὗ ΟἸἸεδά. 

26 Απὰ [,4θλη 84:4 ἴο δςοῦ, 
Ἶνδι ἢδϑβῖ τῆοιι ἀοποδ. τῆδλς τμου ἢδϑβὶ 
βἴοϊθῃ ΑΥΑΥ ὑπᾶννάγεβ ἴὸ π|6, δηά 
σΔγγιεά ἀννὰῪ ΠΥ ἀδιρῇϊετθ, 45 σἂρ- 
εἰν65 ἡσάεη νχτῇ τῆς ϑνγογά ἢ 

27 νεγεΐογε ἀἰάβε τῆου ἤδε ἌυΑΥ 
Βοογεῖίγ, ἀπά ᾿ἰβῖθα! ἈΥΑΥ ἔτγοπλ ΠΊΕ; 
απά ἀϊάξτ ποῖ τε] π|ε. τας 1 πιρῃϊ 
ἢλνε 8εηῖ ἴδε ἌΥΆῪ νν ἢ πλίγῖῃ, δηά 
νγἢ δοηρβ, ἢ τλθγεῖ, δηὰ νν ἢ Βαγρ ὲ 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΙ. 

28 Απά Πδαβῖ ποῖ 8ιετοα τὴς ἴο 
ΚΙ58 ΠΥ 50Π5 ΔΠἀ τὴῦ ἀδιιρῆτετς ἡ τῆου 
Παϑῖ πονν ἀοης ἔσο 5} }γ ἴῃ “9 ἀοϊηρ. 

29 ἴτ 5 ἴῃ πε ρονγεγ οὔ πῇ ἢαπά 
ἴο ἀο νοι πυτῖ: δυῖ τε ΟΟάἄ οὗ γουγ 
ἔἈ1Π8γ βρᾷκα ὑπο πλε γεϑίογηίσῃϊ, 5ὰγ- 
ἴηρ. ΓάκΚε τδοιῖ Πεεά τηδῖ τῆοιι βρεαῖς 
ποῖ ἴο [Δςοῦ εἰἴΠεγ ροοά οΥγ δά. 

20 Απά πονν, ἐῤομσὺ τῇῆου. νου ]ά- 
εϑῖ πεϑάβ θὲ ροπα, δεσδι886 ἴδοι 50Γ6 
Ἰοηρεάβε αἷζογ τὴγ δι ποτγβ ἤοιβα, γε 
ννθεγεΐογα ἢδβῖ τῆοιι βἴοϊδη τὴ ροάϑ 

41 Απά Ϊ|Δςοῦ δηϑβϑιγεγεά δηά 844 
ἴο [,μα4η. Βοοδιβε 1 ννδβ δίγαϊ : [οῦ 
Ι 5414, Ῥεγαάνοητιγε τῆοι τψου]άεςῖ 
ἴΔΚεῈ ΟΥ̓ ἴοτσε τὴγ ἀδιρῃίετβ ἔτοπι 
της... 

22 ΝΠ ΠΏ ψΠοπιβοενογ ἴπου βηάεεῖ 
τἢγ βοΐ, Ιεὶ ἢϊπὶ ποῖ ἰϊνε: Ὀδείΐοτε 
οὐγ Ὀγεῖῆγεῃ ἀΐβοαγη ἴῆου ψϑῆδῖ ἐς 
τἢϊπε ἢ πιε, ἀπά ἴᾶκε 2} ἴο τῆεε. 
Εοσ [δςοῦ Κηπεν ποῖ ἴῃλι βδοβεὶ μδά 
βίο εῃ {ῃεπ|. ᾿ 

23 Απά ],αθδη ψεηῖ ἱπίο [4ςο δ᾽ 8 
ἴεπῖ, δηὰ ἰπῖο 1,688 τθηῖ, δπά πο 
([ἢ6 ὕνο πηλι ἀβεγνδηΐϊβ᾽ [πίβ; δυῖ ἢδ 
(ουπά ἐῤεγι ποῖ. Τῆοπ νγεηῖ ἢς οι 
οὗ ], ΘΔ 8 ἴδθηῖ, ἀπά εηϊογεὰά ἰητο Κδ- 
ς ἢ ο 8 τεηζ. 

24 Νον Βδοἢεὶ ἢδά τἌΐεη τὴς ᾿πι-᾿ 

δὲ ννὸ ἢπὰ δήοσγνσαγβ σοησογηίηρ μοῦ ττοσ- 
τ (866 [υᾶν΄. χΥΐ!. τ; ΧΥΙῚ, 14.. 17. 18, 20). 
ΤΠΟΥ ἅγὰ σοπάεπιποα ἢ ΟἾΠΕΣ ἸάοἸδίγου 8 
Ρτγδοϊίοθβ (1 5. χν. 22; 2 Κ' χχί, 24), δηά ἴῃ 
ἰαῖογ {πιὸ ψγὸ βηά αὶ {ΠΟῪ ννεῦα σοπϑυϊοά 
ἔοτ ρυγροβ68 οὗ ἀϊνπδίοη (ΕζΖεϊκ. χχὶ, δι; Ζεςἢ, 
χΧ. 2). ὙΠΟῪ πᾶνε Ὀδθη ΒΈΠΕΓΑΙΥ σοηδιάοετοά 
88 διπηϊαῦ ἴο ἴἢ6 Ῥρηδίοβ οὔ (ἢ οἰ βϑίοδὶ ἢ8- 
ἴσπβ, Μίοοδβῖ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΠΟΥ ἡνοσῈ οὗ ἴπς ἡδίαγο 
οὗ ἃ ἔεεβῃ, υϑοὰ [ῸΓ ρυτΡοβο8β οὗ πηδλρῖς ἀπά 
ἀϊνϊηδέοη, γαΐμογ ἴΠπδὴ βίγ Εν οὐ]οςΐ8 οὗ ἀϊ- 
νἱηθ ΟΥΒΏΡ. [πὸ ἰμοπὶ γγὙῪὸ ροῦπαρβ 866 ἴῃ6 
ΘΑ οϑῖ οστῃ ΟὗὁὨ ΡδίγΓ Αγ ἢΔ] ἰἀΟἸΔΊΓΥ ; ἃ Κηονν- 
ἰεάρε οὗ ἰδ ἔγσας Οοά ποῖ ΒΟΥ σοης, Ὀυΐ 
᾿πηῦδβ, ρουθδρ8 οὗ δηςδβίογβ, ργοβεσνεά, τὸς 
νετοὰ δηὰ Ἴσοπϑυ οα, ΤὙΠεγα αν Ὀδοη τὰ- 
ΤΠΟΤΟῦ 8 ΠςΟη] οἴ γε8 28 ἴο {πὸ ἀοετναίίοη οὗ (ἢ 
Ὠᾶτηθ. Το τλδ) ΠΥ οὗ γεσεπὶ ἩθὈγαὶδὶβ γΕῖοΥ 
ἴο ἴῆς Αταῦ, τοοῖ ἐσγαζα, "" ἴο δη)οΥ ἴῃς ροοά 
{δῖη58 οὗ 11ἴδ, δηὰ {πὴκ [δὶ ΓΑ ρΡὮ πὶ ννοτ 
Ρτγοβοσνυοάῦ δηά ποποιυγοά, ἴἰκὲ ἴπθ ρεηδίθβ, ΟΥΓ 
186 Βουβεπο]ὰ ΕΔΙΓΥ, ἴο βοσιτο ἀοπηοβῖὶς γος 
δΡΟΕΓΙΥ (8566 Ο 68. " ΤΠ68,᾽ ἢ. 1ς20). ΟΤΠοΓ δι 
σπρτοῦδο!ς ἀοτνδεοηβ ἅσγὸ ἰπδΐὶ βυρροδῖοα ΌΥῪ 
(45.61] ἔγοπι [86 δγτίδς Τεγαρδ, " ἴο ἐπααυῖγο," 

ΑἸἸυάίπς ἴο {πεῖν 86 88 ογδοῖθβ; δηὰ {παὶ ὉΥ͂ 
Ῥχοῦ, 1,66, ἔτγοιι ἰῃς ΤΙ Πορὶς γοοῖ, βιρηιγιης 
(( το ΓΟΠΊΔΙΠ, ϑυγνῖνο," 80 πὲ [ῃ6 ΠᾶπΠῚΘ ΤΛΔΥ͂ 
ΟΥ̓ΡΊΠΔΠΥ πᾶνο τπσδηΐς ᾧ γα] ο5." Ὅς παοίϊνο 
οὗ Ἀδοβοῖ ΠΟΙ͂ ἢΔ48 Ὀδεη 88 ταῦ ςἢ ἀουαιοά δ8 
[δ τοοὶ οὔ ἴῃς ννογὰ δπὰ ἴῃ τι86 οὗ {πὸ ᾿πηαρο8 
[118 αἱ 41] Ἔνθπίβ ργοῦδῦϊε, [δαὶ ΚδοΒοΙ, ἐμοῦ ἢ 
ἃ ὙΟΓΒΗΙΡΡΟΙ οὐὗὁἨ [4ςοὉ8 Οοά, πιᾶὺ ποὶ δαᾶνθ 
τἰγοννῃ ὉΔῚ] 186 ϑιρογδξιοιιβ σγεά } γ οὗ ΠΟΥ 
οὐσῃ Ποιιϑ6, ἀπά ἰδὲ 8 βίο]ε ἴῃς ἰεγαρϊπὶ ἕοσ 
ΒΟΠΊΘ 8 ρΕΓΒΕ Οὐ .8 ῬΡΌΓΡΟΞΒΕΘ. 

20. σ1οἱε ααυαν ἐριααυαγες 0 ᾿αδαη] ΤᾺ, 
(ἰ βίοϊα ἴῃῆ6 Πεαῖῖ οὗ 1,2 απ," 1.6. ἀδοεϊνθα ἢϊ8 
τηϊπά δηά ᾿πιοἸ Πρ ϑηςθ, 

21. ἐδὲ γίυεγ)] Ὅῆδ ΕΠΙΡΉγαίαβ, 
"ποι Οἰα4 80. οδιϑά ὈΥ δπεερὕοη, 

11 τοςοϊνοά ἴῃς πᾶῖο ἔτοπὶ δῖ οσουττεα ὃὈ6- 
Ἰον,, νυ. 46, 47. 

46. “4: εαρίίυες Ἰαοη «υἱ ἐδε “«υογα] 
ΑΒ οδρίϊνοβ οὗ ὕὍπ8 δΒΎΡΟΤΧα. 

99. Πὲ ἐς ἱπ δὲ βοαυεγ 9 νιν ῥαμἢ 50 
ῬΤΟΌΔΡΙΥ, ποὶ δ Ηἰιϊχζίρ, Κποροὶ, Κα, ἄς. 
εἰ ΤῊ Πᾶπά 18 ἔογ Οοά," ἴ,.6. πὶν μαμὰ βέῦυεδ 
τηὸ ἕος Οοά, ἰ8 ρονεσῃ, 
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Αρε8) δπὰ ρυὲῖ τῆεπὶ ἵπ τἴῆε σδπηα] 
βυγηΐζαγα, Δπα βαῖ προη τῃοπ. Απὰ 
ΤΙ, λῦδλη ᾿βεαγοῃεά 411] τῆς τεηῖ, δυῖ 
ἰουπὰ ἐῤεηι ποῖ. 

4ς Απά 36 84ἰὰ το πεγ ἔβίδετγ, [ως 
τ ποῖ ἀϊβρίεδλβε πὶ ἰογά τῇδ 1 σδπποῖ 
Γἶβδε ὉΡ θείογε τες; ἴογ τῆς συβίοτῃ οἵ 
ὙΟΠΊΘη “5 ὕροὸπ 6. Αμά ἢ βθδγοῆ- 
εἀ, δυῖ ἔοιιπά ποῖ τῆς ἱπηαρεβ. 

246 4 Απά ΪΔςοῦ ννὰβ ννγοῖῇ, δηά 
(φοάς νι [,4Ρθ.: δά [σοῦ δη- 
ϑυνεγεά δηά ϑαϊὰ το [,0λη. ΝΥ δῖ ἡ: 
ΤῊΥ ἴγεβραϑβὶ ννῆδλϊς ἰς ΠΥ 5810} ἴῆαῖ 
[δου Παϑῖ 80 ΠΟΙΪΥ ρυγϑιοά δἴτεσ πλε ἢ 

47 νΒεγεαβ τῇῆου ἤαϑδῖ ᾿βεαγοῃεά 
411 τὴγ 5ἴἘ[ο ννῆαῖ ἢαβῖ τπου ἰουπά οὗ 
411 τὴγ Βουβεῃοὶά ετυῆ ἡ δεῖ ἐξ ἤαγε 
δεαίογα πὶ Ὀγεῖῆγεη δηά τὴγ Ὀγεϊῆτγεη, 
τῆς {ΠῈῪ πᾶν Ἰυάρε Ὀεῖνιχιε ιι5 δοιῇ. 

48 ΤἸῊΪ5 ἔννεητ γεαγα ῥαὺς 1 ὀφόη 
στῆ {πεε; τὴν ἐννεβ δῃά ΤΥ 86 
ῬΟΔΌ ἢλνε ποῖ ςαβῖ {Πεῖγ γοιπρ, ἀπά 
[Π6 τᾶπι5 οὗ ἐῃγν ἔοςκ μὰνς Ϊ ιοῖ οαΐοῃ. 

290 ΤΠδῖ πὲ ὁ ἀν ννᾺ5 ἴογῃ οὗ ὀδωεἐς 
ΙῬγουρῆς ποῖ ὑμῖο τῆςε; 1 θάγε τῆς 
Ιοβϑ8 οἵ ἰζ; οὐ διᾺγ παπὰ ἀϊάβε που 
τεαυΐίγα ἴτ, τυῤείῥοῦ βἴοϊδῃ Ὁγ ἀδγ, οΥ 
δἴοίδῃ ΌΥ πίρῃῖ. 

40 Ἴῤῳς 1 ννᾶ8; ἱπ ἴῃς ἀδὺ τῇς 
ἀγουρῃς σοπϑυηιεά π|δ. πα τἢς ἔτγοβῖ 
ὈῪ πἰρῃῆς; δπ4 ΠΥ 5ΐεερ ἀσρατγιει ἔτοπη 
ΤΑΪΠ 6 Θγεβ. 

ἙΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΙ. [ν. 35---7. 

41 ΤΠ πᾶγε 1 Ὀδεη ἔννοητγ γελγβ 
ἴῃ τῆν Βουδε; 1 βεγνεὰ τῆεε ἰουγίεεῃ 
γεδῦβ ἔογ ΤῊΥ ἴννο ἀλιυρῆϊετβ, Δα 51Χ 
γεδιβ ἴογ ΤΥ οδίῖε: δηά τῆοιι 38 
οῇδηραά ΠΙΥ νναρεβ ἴδῃ {|Π168. 

42 ἔχςερι τῃε (σοά οὗ πιγ ἴμιμοτ, 
τῆς (Φοά οὗ ΑΡτδῆδλπι. δηά τῆς ἔξαγ οὔ 
ἴφλας, μαά Ὀεεη νυ ἢ πε. συγεὶγ το 
Πιδάβί β6εηϊ ΠΊΕ ἌννᾺΥ πον εἰπρῖγ. Οοἀ 
μδῖῇ 86θεῃ της διοτίοη δηὰ τῆς ΪΔ- 
Ὀουγ οὗ ΤΥ Παπάβ. ἀπά τευ κα ἐῤέφ 
γεϑβίθγηιρῆζ. 

43  Απά []μλῦλη δπϑιγεγεά δηά 
δϑϊἀ υηΐο [ςονῦ, 7246 ἀλιρῆτεῦβ ἀγέ 
ΤΥ ἀδιρῇϊετβ, ἀπά ἐῤεες σὨΠ]άγθη γέ 
ΠΥ ΟΠ] άτγεη, ἀπά ἐῤέης σδῖο]ς ἀγς ΤᾺ 
σδῖε]ς. δηά 41} τῆδλῖ τῃοιι βεεβῖ ἐς τηϊπα: 
δῃὰ ψννῆδῖ σὴ 1 ἀο τὴ}5 ἀδγ υπῖΐο 
1Πε86 ΠῚ ἀδιιρηϊζετβ, ΟΥ̓ ἀπο [ἢ εὶγ 
σμΠ]άγοπ νι τῆν πᾶνε Ῥότγῃ αὶ 

44 Νον τπεγείογε Ἴοοιὴς ἴδοι, ἰοῖ 
ι.5 ΠΊΔΚΕ ἃ ςονεηδηῖ, 1 ἀπά τῇοιϊ; δπά 
Ιεῖ ᾿ἴὸ θὲ ἔογ ἃ νυ ίτηθθθ Ὀεΐννεσῃ πὴς 
Ἀπά τῆςα. 

4ς Απά ἴδςορ ἴοοκ ἃ βἴοπε, δηὰ 
86ῖ 1 ἋΡ 207 ἃ ρ|ΠἸΔγ. 

46 Αμπὰά Ϊ4ςοῦ 8414 υπίο ἢ 8 ὅτε- 
τἤγεη, (ὐδῖμεγ βἴομθβ; δηά {ΠεῪ ἴοοῖ 
βἴοηοϑ. ἀπά πιδάβ 8)ῃὴ ἤεδρ: Δπη4 {Π6 
ἀϊά εαἴ τπεγε ὑροη τῆς ἤδαρ. ἽΕΙ ΡΕ 

47 Απά [,αθδι ςδ]]ςά τς " Ϊεραγ-β8 ὌΝ 
Βδάυτηα: δὺς ἤδςοῦ οδὶ]εά ἴτε (σδἰεεα. 

84] ἐῤε εα»ηοῖς ξιγπίμιγε] ὍΠ6 ννογὰ ἔογ 
διγηϊαγο (αν, ρεγηαρβ8 σορηδίς ἢ εωγγως, 
“ΩΓ, Πα, ἐαγγίασο, δχς.), 800 ΠῈ8 ἴο Πᾶνο 810 }1- 
Ποά ἃ σονεγοά εθδῖ, ᾿ἰποσ, οὐ ραϊδησιῖπ, ν᾿ Π ἢ 
νγἃ5 Ὀἰλοοά οἡ ἴῃ ὈδΔοκΚ οὗ (ἢ σλΙηΕ] ἔῸΓ σαγτγ- 
ἴῃ} ννόογήθη δηά οἰ] άγοη δηά διρρ θὰ ἢ 
αἰγίδα! Π8 ἔογ σοποολ]ηρ ἴποπι, ποῖ ΟὨΪΥ ἔτοπὶ 
80 δης νη, ὑξ αἰϑθὸ τοπι ρα ΌΪς νιὸνν (568 
Οο5, “ἼΠε8.᾽ Ὁ. 7γ71ς δηά τῆς δυϊπουιτ65 {ΠΕ ΓΘ 
τοίοσγοα ἴθ). Ὅῆὲ ΤΕγαρῃίπι, ὈεΙη ΡΓΟΡΔΌΪ 
ποῖ οὗὨ ἰαγρὸ 8176, ννοιἹὰ ΘΑ5}γ ὑ6 σομῃούδὶθα 
ὑπ άοτ 800 ἢ ἀρραγαία8, 

38. Τρὶ: ἐπυοπὶνγ γεαγ 866 ἃῦονβδ, ν, 41. 
Οπ ἴδε ςὨγοποίοργ, 8θ6 Νοῖθ Α αἱ ἴδε επά 
οὗ [}18 σμδρίοσ, 

40. ἐπ ἐδεὲ αν ἐδ ἄγοι δέ σομσμρισα Τρ 
“πᾶ ὁς 3011 δγ πίφῥῇ ἴῃ ἴδε Εδϑβί [ἴ 18 σοτη- 
ΤΛΟΙ ἴογ ΘΧΙγΟΠΊΘΙΥ Ὠοὶ ἄγ ἴο Ὀδ6 διισςοραεα 
ΌΥ ΝνΕΓῪ Γο]ά πΙρΡ ἴδ, ' 

42. δὲ αν ὁ.,' ααεἢ Ὑπαΐῖ 18 ἴο βαΥ, 
πε οδ͵]οςξ οὗ 822. 8 γενογεηία] ἀνα. Τἢς 
ὙΠΟ] ς ὨΙδίογΥ οὗ [84λς ροϊηΐβ Πίπι οὐ ἴο 0.8 88 
ἃ πιδὴ οὗ βιράπεα δβρὶγιῖ, νυ 1181 818 ἔδί Ποῦ 

ΑὈΥΑΠαΠῚ ἀρροαγβ 88 οὗ Ἰἴνϑιεσ (8 ἀπά 88 
δαπλοὰ ἴο ἃ τογα ἱπεϊπγαΐα σοπηηηιπίοη νυν] ἢ 
Οοά, Ηξεπος [δοοῦ ποῖ ὑππδίιγα! Υ 68}]5 ἢΪ8 
λιμοῦ 8 Οοά “τῆς ἔδαγ οὗ [844ς.᾽" 

47. 7αῤαπ εαἰϊεά ἰ εγαγ-α'αάδωλδα: δε 
Ψακεοῦ εαἰϊά ἐ Οαἰεε [εξαγοϑαπαάυ μα 18 
[6 Ατγαπιαῖς (μαι θα οὐ ϑυτῖδο) δαυϊναϊοηΐ 
ἴογ ἴ[η6 Ηοῦτενν Οαϊοοά; ὈοΟΙΠ πόδηϊηρ {πὸ 
ἐΕ ΠΡ οὗ νν»]ηε88." [{ ἀρρϑδγβ ἱπεγείοτε παῖ 
δὲ 1186 πιὸ ἰασοῦ βροκεὲ Ηδθῦγονν ν 1188 ἢΪ5 
ποῖα Πα ρδῃ ϑροκε δγτίδο. Δ δ σδῃ ΟἿΪΥ ἃς - 
σουηΐ ἔογ 18 ΟΥ̓ ΒΌΡΡροβὶπρ εἰἴπεγ {πὶ ἴῃς 
ΤΆΤΆΪΥ οὗὨἨ ΝΑΠοΥ οΟΥ̓ΡΊΠΔΙΠΥ βϑροκὸ ϑγτίας δηά 
ἴηδὲ ΑὈγαμαπη ἂπὰ ἢὶ8 ἐεϑοεπάδληϊδ ἰοαγηθὰ 
Ηεὔῦγενν 'π Οδηᾶδη, Πότε ενϊάθητ]ν (ἢς Ἠδς- 
Ὀχονν ἰδησυᾶθθ ννᾶ8 ἱπάϊροηοιι8β θη ἢς ἤχει 
ννεηΐ ἔδοτε, Πανηρ ΡΓΟΌΔΟΪ, Ὀδοη δοαυϊγοα ΌΥ͂ 
{Π6 Ηληλῆς Οδηδδηϊῖοβ ἔγοτη 8ῃ θαυ! θοῦ 586- 
τῇ6 τῶς6---ΟΥ̓ 656, ΠΟΙ ἰδ ποῖ οἴδογννθο 
ϑυρροτγίοά, {παὶ [16 Δηςοβίοτγβ οὐ 1,4 Ὅλη παν 
Ἰοῖ τς ΦΑΥΙΥ δεδὲ οὗἩ [6 ἔδυ πδα υἱηἸοαχτιεὰ 
{Βοῖσ οτρῖπαὶ ΗἩθῦτονν ἀπά δοαιίγεὰ ἴδε δγσγίδο 
ἀϊαϊοςὶ οὗ Ῥαάδι)-γᾶπὶ, 



- Ὁ 

ν. 48--.55.} 

48 Απά 1, αῦδῃ 5414, ΤῊ 5 Πελρ ἢ: 
4 Μιῖη65Ξ5 Ὀεῖννοδη π|6ὸ δηᾶ ἴῃς τἢ 15 
ὦλγ. Δ εσγείογα νν8 ἴῃ6 ἠδπὶὲ οὗ ἰΐ 
οἱ (τ λϊεεάὰ: 

49 Απὰ " ΜΙίΖρδῇ; ἴον ἢε 5αϊ4, ΤῊς 
πὰς ΠΌΚῸ ννδῖςῃ δεζννεεη τὴς δπά τἢεα, 

ΦΥ͂. 

ὶ 

ΜΏΘη να τὸ δὔβϑεηΐ οὔθ ἔτοιῃ Δη- 
οἴδεσ. 

ςο [Γ τῇου 58}41ς ΔΒ]οῖ τὰν ἀδιρῃ- 
ἴοτβ. οὐ 16 τῇου 5Π411 ἴὰκε οἱδεῦ ννῖνεϑβ 
δεκάς τὰν ἀδιρῇϊεγβθ, 0 τῆλ 15 νν τῇ 
5; 5:6. Οοά ἐ: νι ῖηεβ5 θαῦνιχῖ ΠῚ6 
δηὰ τπεεα. 

ςΙ Απά 1, ἀλη 8414 ἴο Ϊαςοῦ, Βε- 
ΠΟΙ] τῃ15 Πεᾶρ. δπά Ὀεμο]ά 2ῤ1: ρΠΠ|αγ, 
ΨΏΙΓΗ 1 πᾶνε οαϑὶ Ὀεῖννιχ τὴς δηά 
ες; 

ς2 ΤῊ Πεᾶρ δέ υυἱῖηββ8, δηά ἐῤὶς 

49. ἈΑἤϊπ ρα) 1,6. “" νιαϊς ἢ -ἴοννοῦ, ἢ 

12 Σοκο «υαἱοὉ}] Ἡδτε ΔΌδη δαορίβ ὈΟΙἢ 
δε Ἰαπφζιᾶρε δπὰ ἰἢς ἱμποοϊορυ οὗ [δσὸρ. Ἦδξ 
(2}}5 {πε ρἷδος ΔΜ Ζραῃ, Ὡς 18. 4 ΗΘθγειν 
τιᾶπιο, δπὰ ἢε δοκπον οάροϑ {πὸ νυνί 688 
οὗ ΪΕβμου ΑΗ ἴμε σοὰ οὗ Αὔγαμαπι. 

δ38. Τὸ Οοά ὁ “ὄγαδα»ι, απά ἐδε Οοά οὗ 
Ἅἕαδον, {δὲ Οοά οὔ εδεὶν ζαιδεν, ἡμάσε δείαυεεπ τ 
Τῆς τετὺ ἡκαάσε 18 'ἴη {Π6 ῥ᾽ υγαὶ. Ὑ 18 ἸοΟΚ 8 ἃ8 
τ 1,Δρδη ἀοκποιυ ]οάκοα [ΕΠΟΨ ΑΙ 48 [πο Ὁ 8 
Οοά ἁδινὰ Αὔγαμδπι 8 Οοά, δι ὑεῖηρ ΠΙΠΊ561 ἀθ- 
διεπεὰ ἔτοσι ΝΆΒΟΓ δηά Τεγδῇ δπὰ ἐοιδέπε 
ὩΒεῖδεσ (ἢ Οοὐ ὍἼἘο οδ]] δ Α Ὀγαμαπὶ ΤῸ ΠῚ ἢἰδ 
Ἐαϊθμοτὶξ ουδὲ ννὯ8 [6 β4π|6 δβ ἴῃ. (σοά ννΒοτὴ 
ὝστεΙΣ δηά ΝΆΒοΥ δα βϑογνοὰ Ὀείογε, 6 σοι 68 
τῷἡ» σοΐ οἵ Αγμδτη ἢ {πΠ6 Οοά οὗ ΝΑΠοΥ 
αὶ Τόσα, δηὰ τς 4}}18 οὐ ὈΟΙΠ ἴο νυ] π688 δηάᾶ 
πάψε. Ῥοϊγιμεῖβπη μβαὰ 58[}}} ποιὰ οὐ 1 θδη, 

ΟΕΝΈΘ15. ΧΧΧΙ. 

ΡΥ δὲ νγϊῖμεβθ, τπαὲ 1 νν}}]} ποῖ ρ458 
ΟΥΘΓ τΠ]5 ἤδᾶρ ἴο ἴῆεε, ἂπά τῆδῖ ἴδοι 
βῆ] ποῖ ρᾶ85 ονεῖ τῇϊβ ἤδαρ δπά ἢ 18 
ΡΊΠΔΓ ἀπο πι6. ἔογ μδγηλ. 

532. Τῆς Οοά οὗ ΑΡταῆδγ, δπά τῇς 
(σὰ οὗ Νδδογ, τῆς (σά οἵ τῇεὶγ [8- 
ἴπετ, Ἰυμάρε θεῦννιχε τ8. Απάᾶ ἴδοοῦ 
ϑυγάγα Ὀγ τῆς ἔξδγ οὗ ἢϊ5 ἔϑῖῃογ [βδδς. 

54 ἽΠεη Αςοοῦ ! οἤδεγεα βδογί ἔςε 1 οσ, 
ἀροη ἴἢ6 τπουηῖ, δηά Τοδ]]εὰ ἢΐ5. δτε- 
ἴἤγεη ἴο οαῖ Ὀγεδά: διὰ την ἀϊ4 εαξ 
Ὀγεδά, δηά ταγγιεά 811] πἰρῆξς ἱπ τὴ8 
πιοιπῖ. 

55 Απά Θαδεῖίν ἴῃ τμ6 πηογηΐηρ [,4- 
Ὀδη γοβ8 ὉΡ, δηά Κιββεά ἢΐβ 5βοῃ8 δηά 
ἢϊ5 ἀαυρῆτζτετβ, ἀπά δ]εβϑεά τῃσπι: δηά 
[Ἀθλη ἀερατίεά, δηά γεῖυγηθὰ ὑῃῖο 
ἢ!15 ρίαςα. 

[που ἢ Βα ἐδ] (ἢ6 ροντεῦ οὔ ἴῃς Οοὰ οὗὨ [Δς080, 
νε Ἰρᾶγη ἔγοπι [οβϑῇῃ. χχῖν. 2, {πδὲ ἴθ δῆσθϑ 
ἴογβ οἵ ΑὈγαμαπὶ ννουβηϊρροὰ βίγδηρε ροάϑ, 
ὝΠοΓΕ 185. ἃ ΨΕΥΥ Ππιλγκοα ΠῚ ΟὗἩἨἨ Ρυγροβὰ 
[Πγουξδουΐ {Π}8 σΠδρίου ἴῃ [6 86 οὗ [86 ΠδΔΠ68 
οὔ τλ6 Μοβῖ Ηἰςρῃ, υἱζου!ν ἱποοηβϑίθης ἢ 
1Π6 τηοάθγπ ποίϊοῃ οὗ ἃ αἰ νουϑυ οὗ δυῖθοσβ, 
ΔΟσογάϊης ἴο δοηδ ποῖ ἔδννοσ ἤδη ἔουγ, ἴῃ [ἢ 6 
ἀἰβεσγεπὲ ρογίοηβϑ οὗ (6 βαπὶς σπμαρίοσ, Τὸ 
Ϊαςοῦ Ης 18 ΪξΕΗΏόον Η, νυ. 3) ἀπά ἴῃ σοὰά οἴ 
Ὦ18 ἔδίμου, ν, ς, ὅζε,, ἢ 1188 1ΑΌ4Πη Δοκηοῦγο 
ἰδάροβ. Ηἰἴπι 848 {πε Οοὰ οὗ 4ςο 8 ἔδίμοσ, ν, 
29. Οποα ποτα Ϊδοοῦ τεΐογβ ἴο Η!πὶ 88 ἰῃς 
Οοά οἵ ΑὈγαδάτη δηὰ {Π6 ἔδασ οὗ [8λᾶς (ν. 42), 
ΌΥ ρρεδὶ ἴο ννβοπὶ ἱξὲξ νγᾶ8 διιξ ᾿ἰκεὶγ μα 
Αραμ σνου]ὰ δε πιονθά; δπὰ ἰδϑιϊν 1 θη, 
Βοίῃξ 580 πιονυϑά, ἢ τη861 ἀρ ρεα]8 ἴο {πε νναῖςἢ-" 
Ῥα]η688 οὗ ΕΗΟΝ ΑΗ, ν, 49. δι γεῖ οῖπ8 νν ἢ 
Η! πὶ, 48 Ροβϑι ΟΪΥ ἃ ἀϊβέϊηςς Βοίηρ, (ἢ Οοὰά οἔἴἔ 
{ΠΕῚΓ σοτηπιοη δηςοβίου ΝΆΒΟΊ. 

ΝΟΤῈΕῈ Α οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΧΙ. ν΄. 41. 
(1) Ὁ ΠΥ οὗ [ἢ 6 αεϑίίοῃ. 

(3) Ῥαῖεβ οὐ {π|5 Υροίμοείβ. 
οὐϊλιποή. 

ΤῊΣ ἀπῆςυ πες ἴῃ ἔπε ΟΠ τΟΠΟΙΟΡΥ οὔδο [16 οὗ 
]ἈοοὉ ἀπά Ηἷ5 σϑοὴϑ ἃΤῸῈ ὙΟΤῪ τοδί, 50 τοδί 
ἴαὶ [6 ΟἹεῖς μὰς Ξαἱά, ““ὙἼΓΒοστε ὁσσυγ ᾿εἢ- 
ἐχτιρίετωθηῖς (πο) ἴθ [Π686 τὨϊηρθ νυ ΒΟ ἢ πὸ 
Οὐ δᾶ5 γεὶ ὑηγανο]οῦ, ποῦ ἀο [1 δείϊενα 
ῬΓῚΠ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΟΥΟΥ ὕηγάνοὶ {ποπὶ." [τ [85 
Βαεη ΦΈΠΕΓΔΙΥ πο ἃ ὈΥ Τςοτηπιοηίδίοτβ, [ενν- 
τοῦ δικά Ομησίίδη, {μα Ξδδς ννᾶβ 117 πὰ 
πὸ 7) ὙΠ ἴδλσοῦ τεοεῖνεά εἰ ἐδ Που 5 
ΔΓΕ, δηὰ ἰεῖϊ ἢϊ9 ἐλ Βεσ᾿ 5 μοιιϑὲ ἴοὸ ζὸ ἴο 

Ῥάδη-αγαπι, (86ε ποίεε, οἷ, χχχνῖ, 1.) ὙῊΪ5 
οΔἰςυίλθοη τεϑίβ ΠΙΆ ΠΥ οα ἔπ ΓΟ] οννίης ὑννῸ 
Ῥοιηῖπ: {πὸ 1ϑὶ 15 [8α: [ ϑερὴ νγὰβ Ὀόγῃ 75 
βυαιγίδετι γεᾶτε ἀθοτ [δοοῦ νγεπί ἴο Ηδγδη, ὁ. δ. 
δὲ ἴδ επὸ οὗ [δε ϑεςοπὰ μεδαοτηδάς νυν ς ἢ 

οι 1. 

Οογμηοη τοοκοπίηρ. 
(4) Οτεαΐοσ ἔδοιὙ ἴοσ οὀχρ]δϊπίηρ ἴπ6 Ἔνεπῖβ [8815 

ΟΝ ΤῊῈ ΟΗΒΚΟΝΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΑΓΟΒ᾿5. [{1ΕῈ.- 
(2) ϑυρεεβίίοη οἵ τ Κεπηίςοίε, 

]λσοῦ ϑοσνθὰ ἔογ ἢ15 ννῖνεϑ: 8η ᾿ὨΡΈΓΕΏΟΘ, 
ψ Ὡς Μοῦ ΟὈἸ 6 υ5 ἴο σοποϊιάθ (ῃδὶ 411 
[6 5οπ5 οὗ ἴδοοῦ εχοορὶ Βεη)απιη, εἴσνθη ἴῃ 
ὨυΠΙΌΟΥ, ὙγΟΓΘ ὈΟΥΙῚ ἴῃ 51Χ γοῶγϑ, ἃ {πίη ποῖ 
αυϊῖε ἱπιροβϑιθὶθ, Ὀὰΐξ ΠΙΡΏΪΥ ἱπΠΙργοΌΔ0]ς (566 
Οὔ οἷ. ΧΧΧ, 25). ὙΠ6 ϑοςοπὰ [5, ἴῃαϊ [δοοῦ, 
ἴῃ νυν. 28, 41, οὗ [ἢϊ5 οἢ. χχχὶ, ϑθεβ ἰὼ ϑΞαΥ͂ 
1ῃδὲ 5 σοὶ ϑοϊουγη ἴῃ Ῥαάδη-ασγατη νγᾶ5 
ΟΠΪΥ ἔννεπῖν γοατβ. [ἢ 1ῃε56 ροϊηΐϊβ Ὀ6 τηδάδ 
ουΐ, να σαπηοί ἀθηΥ ἴῃς σοποϊυϑίοῃ, ἰδὲ 88 
ΟΡ ὅνὰ5 29 Ποῖ [ἰδοοῦὺ νγὰ5 110, δηά 50 
τῇ ἤοη ἴδοοῦ ννᾶ5 οἵ, ἱβεγείοσε [αοοῦ 

ταυδὲ πᾶν Ὀσθη 91--14-77,50 Βεη Πα Βεὰ 
ἴτοσὰ Βθου ϑμοῦα ἴο Ραάδλη-ἀγαπΊ. 

Α8 τοζαγάβ ἔπ γί ροϊπί, μδονγουεῦ, ἱξ δ 
Μ 
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αἰτοδάγ, Ῥεθη 5εὲπ (ποίε οἡ οἢ. ΧΧΧ. 2 4). ἰΠῖ 

ἰξ ἰβ ποῖ πϑοοββασΥ ἴὸ Ἄσοποϊιάθ (μ4ῖ [ΔΠ0Ὁ 

σῃου!ά παν υνἰβμοά το ἰεᾶνο 1 να Όδη ἱπιπη θα! Δἴ] Υ 

οη [ἢ οοποϊυϑίοη οὗ δῖ5. 14. γϑδῦβ᾽ βεγνίίπας, 

ἡ ἴπὸ σοπίγαγγ, ΜΠ 15 σμ]άγεη ἴοο γουῃξ 

ἴο ΘΑΥΓΥ οἡ 50 ἴοπξ ἃ ουγηογ, ΜΊῃ Ὀυξ 1{{|6 

ἱπάεροηάοηῃξ 5βιιδδοίαποο, ἀπὰ ΜΠ (ῃς ἔρασγ οὗ 

Ἑξαλι δοῦοτο 85 ογοβ, ἰξ 5 γ ποῦς {Πκεἰγ {παῖ 

μὰ «δοιὰ μανο Ὀθθη ΜΠ] πς ἴο τοπλδῖη ΟΠ ΕΓ 

ἔπ 180 ϑοσνίος οὗ 1 ΔΌδη. 

χο μᾶνο ἔποη δὴ ἱπάοβηϊίο ἔπιε Ἰοβα ἃ5 ἔογ (Π15 

ἀδϊεοπαῖ δογοιττ, {πιϊτοά ΠΥ Ὀγ 1μ6 ννογὰς 

ἐανβοη Βδοδοὶ μαὰ Ὀογῃ [οβερ" (οἷ. ΧΧΧ. 

21). ἴλςοῦὺ πιᾶν ῃανο ᾿ἰνοὰ διὰ νοσγκθρά ἴοσ 

ἐνξεπΕῦ γοᾶτβ Ἰοπρεῦ Ὑν 1} 1 ΔΌδη, δηῃά ποῖ πᾶνε 

αςκοά ἴογ ἢἰβ ἀϊδπιῖβϑαὶ, Ὁ}1 [βαρ νγὰ5 οἱά 

ἐπουρὰ ἴο ἔγᾶνοὶ, οὐ ἂἵ 81} ἐνεπί5 1] μ6 ννᾶ5 

Ὀοτη. 
Α-Ξ ἴο ἔδο βεςοπά ροἰπξ, αἰπιοϑὲ 41} σοπιπηεπ- 

ἰαΐοις ἰακο (ἢς 5ἰδιοιιοηΐβ ἰῃ νυν. 28 ἀπά 41 ἃ5 

ἰδεπες αὶ, ν. 41. δείπς Ὀυΐ ἃ τερεϊἤοη, ἢ 

ϑτοδίοε ἀοίαι!, οὗ με 5ἰαϊεπηεπί ἴΩὼ ν. 48, 85 

ἈΡροᾶγβ ἴῃ {πε ἐγαπϑίατοη οὗ ἴς Αὐϊποίζεα 

ψοκίοη. [{ μᾶς, μουγονοῦ, Ὀεςῃ βιιρεεβιθά ὈΥ 

᾿ 1)γ Κοπαϊςοξε, ἐπᾶξ ὙΟΓῪ ΡΓΟΌΔΟΪΥ {με ἔνγεπίν 

γοδίϑ ἴῃ ν. 238 ἂὐὲ ποῖ [Π6 ϑᾶῖὴθ ὈΝΘΠΪΥ γθαῦδ 

ἃς ἴδποφςο πιοηεοπθα ἴῃ Υ. 41) «πὰ ἴῃφΐῖ [86 

ξοῃϑο οὗ ἰο Ηοδγονν ψνουἹὰ Ὀς ὈεΓΕΥ ΕΧΡΓΕΒ5- 

οὐ ἃς ξο ίονν5, ν. 185 “ὋΠπ6 ὈΕΠΕΥ ὙΕᾶΓ5 1 νΓ85 

ΜΙ (ΒοῸ" (ὁ 6. τα κῖπϑ οᾶγΕ οὗ 1ΔγΥ Ποςκθ ἰοῦ 

ἕδος δι ποῖ ἴπ (Ὡγ Ἀου5Ε)}; αῃά (ν. 11} εἰ Δῃ- 

ΟἰδοΥ ἐννεηῖγ γοᾶτα 1 νὰ ΓῸΥ ΠΥ 561 ἴῃ [ὮῪ 

Βοιβο, βογνίης ἴμεε ἔουγίθθη Ὑρᾶτβ ἔογ [ΠΥ ὮΜΟ 

ἀδιυφηίοτθ ἀπά βἱχ γεᾶγϑ ἔου [ὮΥ οΔΈ}6." ὙΠ 5, 

86 ςοηΐδηάπ, ἰ5 ἃ ἰόρίεἰπιαῖε πιοὰς οὗ τοηἀοσης 

ἴμε γεροαῖθά ραγίς]ε (τε, “6ῤ). Ἐς πιεηϊίοη 

ὁξ (Π6 ἐννοηῖ γοᾶτβ ἰ5 ἱπίσοδιιςσοά ΜῈ ῃ68 

νον χοῤ, ἐκ 18 5,᾿ νοι Μογά, νν Ποὰ τορολῖϑά, 

ἰδ πἰϑοά ἴῃ ορροδίξϊοῃ οὐ ὈΥ͂ ΨνᾺγ οὗ ἀϊδειποίίοη 

φοα ἔχ. κῖν. οὶ 00 χχὶ. 23. 25: Εςς!. νἱἹ, 4). 

ὁ απάοτβίδη 5 σοῦ ἱπογοξοτς ἃ5 βαυ ΠΡ, (Πδῖ 

6 δὰ βογσνοά [,αῦδπῃ ἐουχίθθῃ ΥὙΟΑΥΒ ἴοτ ἢ15 

τὐῖνοβ, δον ἰῃαὲ 6 μαὰ ἴῸΥ ἵννεπίν ὙΟΔΓΒ 

{Ἀθη φάτο οὔ ἢΐ5. οδίε]θ, ποΐ 85 ἃ βεγνδηΐ Ὀυϊ 

85 ἃ ποίρῃθοιν δηὰ ἔπεπά; δηα τμδπ, ποῖ 

βαϊΞῃοά ἴο ρὸ οὐ ἴμυ5 ΜΠποὺΐ Ῥγοῆϊ, δ ἰδϑὲ 

ἔογ εἰχ γᾶγβ τότε ἢ βεγνεὰ ἴογ ὑγᾶβῈ5, ἀυππρ 

ὙὨΐοἢ βῃοσὲ ροηοά [μαῦάη δά σμδηρσοα ΒΙ5 

ΒΙΓΘ 1ο {Ππ|05, 
[ΣΙΝ ὶς τοαβοηΐπῷ δὲ ςοττοςῖ, ἀπά ΒΡ ΗουβΙεΥ͂ 

[15 οοἱὰ {δλῖ Ὠγ Κοππίσοιξ 4555 }}5 ὑῃδΏΞΥ͵ΕΓ- 

Δ0]ο τοᾶβοπς ἕον Ηἰ5 ορίπίοπ, ἔμβῃ (με ἔοϊϊονν- 

ἱπρ ἴ4 016 ΜΠ] εἶνε τὰς ἀδῖο5 οὗ (ῃς ἙὨΙΘΕ ονθηῖβ 

ἴῃ [ΔςοὈ 5 ̓ς, 

ΘΠΘΕΈΝΕΘΙ5. ΧΧΧΙΙ, 

Βυϊ, 1 1815 Ὀ6 50,. 

ν. 1---4. 

Ὑεαῖς οἵ ἰλοοδβ 
κί ς 
ο [|6ςο0Ὁ δηά ἔϑϑι Ὀοτη, 

40 88 πιδιτίοβ ἴνγὸ ΗΕ νυΐνεδ, 
Οση. ΧΧΥ͂Ι. 34. 

Ἰλοοῦ ψοεβ ἰο Ῥδάδη-ἀγᾶπι, [5880 
ὈΘΙΠΙΣ 117. 

Εδαιι ροῦβ ἴο [5ῃπΊ86] δηἃ πηᾶγτῖοδ 
Ὠἷ5 ἀδιιρβίογ, Οεη. χχν, 9. 

[5 ηδοὶ ἀϊοβ, αροά τ 27. δη. Χχν. 17. 
Ϊδςοῦ πιᾶγτῖ.5 [μοΔἢ δηὰ Ἐδομβεὶῖ, 

Οϑθηῃ. ΧΧΙΧ. 2ο, 21, 27, 28. 
{πῶβοῦν ϑθοοῃ, [ον], ἀηᾷ [άδἢ, 

πυσύσαο. 
“ωῳι οἱ ΘΟ 

14 γοαΓϑ᾽ 5Ε ΎΟ 6. 

.-«Α. 

Ο. Οἱ ̓»ὄ ὦ 

Ὀδοτῃ οὗ [,6δῇ. 
Ῥδη πὰ Ναρμίδι: Ὀοσῃ οὗ ΒΙΙΠΔΒ, 

1 Ἐπά οἴ ουχΐδεη γθᾶγϑ᾽ βευνῖςε. 
γη5Ω Βορὶπηΐης οὗ 20 γϑᾶσβ πηεῃῃοποά 

ἴῃ σϑη. χχχὶ, 28. 
Ῥ ὃ Οϑδά πὰ Αβιαγ δοσιι οἵ ΖΊ!ρδβ. 
ὅς ἴββδσμασ δηὰ Ζεδιίΐυπ Ὀόστ οὗ 
ο ἕ [,εδῇ. ) 
᾿ς Ὀ᾿μΔ} Ὀοττι. 

οἵ [οβορὴ Ὀοτῃ οὗ ἈδΔΟΒΕΙ. 
Ῥ 9 [92 Αρτοσπιθητπιδάς, ΟθῃΧΧΧ. 2 ς---- 34. 
δ ὁ Ἐνοπῖϑ ἢ ἴλ6 ἔα ἀηκηονντι. 
Οὔ ξ [97 ΕἸΙρ ἔγοπι Ῥδάδη-ἄγδτη, 

ο8 Βεηπ͵Ἴαπηη Ὀογη, ἈδοΒοὶ ἀϊ65, 
τοϑ οβορἢ αἵ 17 ἰ8 σςαγτίοα ἴο Εργρῖ, 

Οφη. χχχυ. 2. 
1λὼ0 ἴβ8λδο ἀϊδ8 αἵ 180, σσῃ. χχχν. 28. 
121 [οβόρῃ, ροά 20, ΟΝΕΓΠΟΥ οὗ 

Ἐργρί. 
130 αςοῦ ροοβ ἀοψῃ ἰο Ἐργυρῖ, σεπ, 

ΧΙΥΙΟΙ, 
142 |Άς0} ἀΐεβ, Οεγπ. χὶν!ὶ, ϑ. 

[1 ἴδ. ποῖ ροββίδε ἴἰο ἀδίες δοσυγαῖοῖῦ {πὲ 

δυοηΐβ ἴῃ ςἢ, χχχίν., χχχν, Ὀυϊ τῃ6 δῦονς 

ϑοθηβ ἃ [ΔΓ πιοτὸ ργο Δ Ὁ] σὨγοποϊοσυ ἴμλη 

{πδὲ σοπιπιοιγ ἀσοανϊοθοοὰ ἵἱπ, Αςςογά!ηᾷ ἴο 

ἴῆ6 σοχιηπιοη οαἰςυϊδίίοη, πρὶ δηὰ 8 5018 

Εγ δηὰ Οπϑη πιιιδὲ ἢᾶνε αυϊῶὸ σὨάγεη. 

ΜΠ θη ΠΟΥ τηατποά, νυν μοτοᾶβ (ἢς 55: Στ ΠΡ 40 

ἰπδιοδὰ οὗ 20 γεᾶτβ ἴο ἴπε βοϊουττι οὗὁἩ [δεοῦ ἴῃ 

Ῥλάδῃ-γασῃ, νΝ}}} Αἰ]ονν Ἐπις ἔογ ἴμεπὶ ἴο ἢδνε 

δτόνῃ ἂρ, τπουξῇ ενθῃ 80. {δεῖν τηδιτιλξθ8 

ταδὶ ἤᾶνθ ὅθθη ἔου {παῖ Ἐπιὲ Πα 041} ἘΑΙΪΥ. 

ΤῊο ςοιησθοη οδἱουϊδίίοη, νὨ] ἢ τλακαβ [00 

84 Αἱ δἰ5 πιαττῖαρο, νυ} 18ὲ μἰ8 ϑοὼ [πάδῃ σου ϊὰ 

ποῖ ᾶνθ δϑθὴ πιογὲ ἴδῃ 20, δηὰ δἷ5 σταπά- 

οἰϊάτοη ΕΥ̓ Ὧπὰ πη ποῖ ἅδον τς ᾿νὨεη 

ΠΟΥ πιαττῖθὰ (8εε Καὶ] ὁπ οἢ. ΧΧΧΥΠΙ.), πηιιιϑῖ 

ΒΌΓΕΙΥ τοαυΐγα ϑοπὶς σΠοΥτος ΠΟΏ, ἐν Αἰϊονν 5 

ἔογ ἰἣθ Ἰοησίῃ οὗ ραιπδγομαὶ ᾿νε οα ἴμ6 οἱς 

βἰάδ ἀπά ἔου 186 φαυ]ν ἂξὲ οὔ βαδῖθστι τλΑΥ ΓΔ ἐδ 

ου ἴῃς οἴδοΥ. 

͵.͵.͵.ὉνΝΝΝΝ....ς-ς----ρ΄---- 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙ͂Ι. 

: περί υἱείονε αἕ Μαλαπαΐνε, 3 ΠᾺΡ πιές- 

ταρέ ο ἔσαι. 6 ἤἶτε κ᾿: α)αϊά οΓΓἹ ταις 

εὐεῖησ. 9 ΜΠἶε ῥγαγαά ΡΥ εἰένεγαμεε. 

13 4“: τοπισίλ ἃ ῥγϑομ ἐ παμ. 44 4 

τὐγετίίοα τοὶ ἀπε αν αἱ εμῖδὶ, νλεέγε ἠδ ἐς 

εαἰοΐ ᾿γαώ. 341 4{ὲ λαϊίειδ. 

Ν} Ἴλοον νας ὁπ δὶ5 νγΑγ. απὰ 

τλε δηρεὶβ οἵ ΘΟ πιεῖ Ἀϊπλ. 

2 Αμπά ψῆἤδη δοοῦ 8ἂν ἴπεπι, ἢξ 

εΔἰά, ΤῊ ἐς Οσάδβ Βοβῖ: δηά ᾿ς 

οΔ]]εἀ τῆς πᾶπια οὗ τῃδὲ ρίαςς ' Μάδ- ττιι 

Βδηῃδί τα. : δέζουν 

4. Απά Ἶάςοῦ βεῃξ πλΈββ ΠΡ δε- 

ξοτδ Ἀίηι τὸ Εϑαι ἢἰβ δγοῖμεγ αηῖο τῃ6 

Ἰληά οἵ ϑεῖτ, τῇς "σουηυ οὗ Βάοπι. 186} 

4. Αμά δε οοπιαιαηπάεά τπεπὶ, 84}-- 

ες, (1 



ἙΟΕἘΝΕΘΙ5. ΧΧ ΧΊΙΙ. 

Δη4 ἀϊδίγεββοά : δηά ἢς ἀϊνϊἀεὦ τῆς 
Ρδορὶα τῆλῖ τας ἢ ἢϊπὶ, δηά τἢ6 
βοςΚβ. δπὰ πεγάβ, δηά τῆς σδπλαὶ5, ἴῃ" 
ἴο ἴο θδηάϑ ; 

8 Απά κ«ἰά, [ξ ἔδϑαιι σοπιεὲ ἴο τῃ6 
Οἠς σΟΠΊΡΑΠΥ, ΔΠά 5π|ῖῖε ἰζ, τῆδη τὴς8 
οἴπεγ σοπιρᾶπυ νγῃϊοἢ ἰ5 ἰεῖς. 5}}}]] 
εβςᾶρε. 

9 ἢ Απά ἴλςοῦ 5414, Ὁ (Αοἀ οὗ 
ΤΥ ἔλτμογ Αργδῆδπι, ἀπά (σοά οὗ πιν 
ἔλΊμεγ ἴβδλας, τῇς [ΟΚῸ ψ Ὡς ἢ βαἰάϑῖ 
πο π)6. “ βδίωυγη πηῖο τῇ ΠΟΙΠΙΓΥ, 4 ομαρ. 3ε, 
ἃπά ἴο τὴγ Κίπάγεά, δπά ἡ Ὑ01} ἀδαὶ εἶταν 
νΜῈ]} νυ τῆεε: ' Παρ ἴδεφ 

10 ᾽Ἴ πὶ ποῖ ψόγίῃυ οὗ τῆς ἰβαβῖ ἀϑάι μὰ 

τς- -το 179 

ἴῃς, ΤΉΝ 511] νὰ βρθὰκ πηϊο πι 
ἰυτὰ ἕξαὰ; ΤῊΥ βεγνδηῖ ασοῦ ϑδ[ῖ 
τις, 1 ἤλνε βοϊουγηεά ψν Ιψαῦδη, 
δηὰ Ξταγεά τῇδσε ᾿η1}] πον: 

ς Διά 1 πανεὲ οχεῆ, ἀπά δ5568, 
βοςκ5, δλπά τηθηςεγνδηῖβ, δηὰ νγοπιεη- 
ϑοτνληῖβ: ἂπά 1 ἢλνε βεηΐ ἴο 16] ΠΥ 
Ἰυγὰ, τῶλῖ 1 τᾶν πὰ ργᾶσε ἴῃ τὴν 
δίσῃι. 

6 4 Απά τῆς πιεββεηροῖβ γεϊαγηδά 
ἴο [λςοθ, βαγίπρ, ἵὕϑε σάπια ἴο ΤᾺ 
δγοῖθεγ ἔϑαι, δηά αἷδο ἢε ςοιμβετῆ ἴο 
πηεεῖ τῆεε, δηὰ ἔοις ἢυπάτεά πιεη 
σἢ ἢ!πι. 

7η Τδεη [Δοοὸῦ νγᾶβ στγεδεὶν αἴγαια 

Ομαρ, ΧΧΧΙΠ. 1. εὲ πηνρείς ΚΓ Οοά 
5 “1 δῦη) Ὅῆε σοη]όσζαγεβ οὗ ναγίοιι8 [ον Ἰϑἢ 
Ἡ (ΕΓΡΓΕΙΟΓΘ. ΠΟΠΟΘΓΠΙΠΡ [818 Υἱβίοπη οὗ δηρεΪϑ 
Ὁ 2 ὈῈ φϑεὴ ἰῃ Ηοϊάορρογ, Τοηι. "1. ἔχ, χν. 
ἢ 3: Το τοὰὶ ρυγροβε οὔ ᾿ἴ δθοπὶ8 ἴο ἢδνε 

τῷ [815. ΝΉρη [Δςοῦ ντγᾶ8 Ηγιπρ' τοτὰ Εβδιι 8 
ΑΠΞΕΙ ἱπίο ν᾽εβοροίδπιία, ἢ μαά ἃ νἱβίοῃ οὗ 
δηρεὶς δϑοοπαϊηρ πὰ ἀεβοοηάϊην οὐ ἴῃς ἰδ ογ 
αἱ σοά. Ηε νγᾶβ ἴμ8 δεβυγοὰ οἵ Οοά β ργο- 
ΥκίοπΌ Δ] σῶσε οὐ ἢἷπὶ, ἀπὰ πιγϑδιεσιουϑὶῪ 
ἱδυριὶ ἰλαΐ ἰπειῈ ντᾶβ ἃ ὙΧΑΥ ἔγοπὶ ἤξάνθη ἴὸ 
Εὐτὶ ἢ δηὰ ἔτοπη φαγὶ ἴο ποάνθη. Νοὺ ΠῈ [8 
ἀραιη δδουΐ ἰο {2}1 ἱπέο {86 ροννοσ οὔ ἔδβαιι : 
ἀκ 50 ἴῃς ἀηροὶβ δποσιηροά, ρεσῆᾶρϑ οἡ οαςὴ 
5ιάς οἵ ἢἰπὶ (λίαδαπανα, ν. 5. δ στ ἔγιπς “ἔννο 
ΟΡ 5}, ΤΑΥ͂ ματα Ὀδεπ βιηΐ ἴο ἴσασι ΠΙΤῚ, 
ἂξ Ὁ ΒΎΠΣΑΓ νἱϑίοη ἔδιρῃϊ δέζογνναιτβ ἴῃς θογν- 
ἅτ οὗ ΕἸι5ῆὰ (2 Κ. νἱ. τό, 17), παῖ, που ρἢ 
Ἐς τγ28 ἐποοπιραβοοα ἢ ἀδηρογ, ἴῃεγα ἡ ΈΓα 
ζθοτο ὙΠ τη 1Π8πη σουϊὰ 6 ἀραίηϑί ΠὨἰΠΊ, ΟΥ, 
ἃ (δα Ῥεαίπμςξ 'νυτοίε αἰϊζογιναγάβ, [ῃδὲ “"1Π6 
δῆρεὶ οὗ {πὲ ΠΟΚῸ δησλτηρεῖῃ στουπά δϑουΐ 
ἴδεπι [μαἱ ἔοδσ Πΐπ, δπὰ ἀο]νογοῖῃ ἐπ πλ᾽" (58. 
χταν, 2), ΤΤδυδ οβερδιβ (΄ Α. [.ὴ1. 20) 
ϑνβ, [ἢς55 γ᾽ ΒΟἢ8 γΟΓῈ νου ῃβαξρα ἴο [800 Ὁ 
τεϊυσηηρ πο δηδδπ, ἴο ἐποούγαζο πὶ ἢ 
ΡΡΥ μορεβ οὗ ννιϑδί βῃουϊὰ θεῖ] πὶ αβἔοτγ- 
πηγάς," ἀπά δὲ (γγϑοβί. (' οπι. ς8 ἴῃ σεη.)), 
κ1δὲ πὰσ οὗ [,3δη Βανὶπρ Ραββοὰ ἀνγᾶῦ, ἴποσο 
δικυεοῤοαά ἴο 1 186 ἔορασ οὔ ἔβδιυ ; [δογείογο (ἢ 6 
ἸΏςτο τ} [ογάὰ, τ] Πρ [Πδὲ [ἢ6 ρίου8 πιδη 
δου ΡῈ ἐποουγαροὶ δηά [8 ἔδασ ἀϊβρεὶ θά, 

ποὰ δαὶ δος δῃοιιὰ 866 {Π1|8 υἱϑίοῃ οὗ 
ἀπρεῖβ," 

4. ψἴαραπεα;»") 1.6. “ΠΟ σΑΠπΊρ8.7 ϑοπὶς 
ἴστε δουζπς (μ6 ἄυαὶ Βοτο υϑοα ἔογ ἴδ ρίυγαὶ: 
αἰχτο [δαὶ [Ὧςοῦ (μουρξ οὗ [28 οὐνῃ οδπιρ 
δορὰ ἴδ6 ᾿ῶσὴρ οὗ δηρεὶβ. (80 Αδεπεζσὰα, δηά 
δξετ ᾿ϊπι Οἰεγίς5.) Μογε Πἰκοὶγ ἴῃς δηρεὶς 
Ψψιτε ορσδηροά οὐ ἴῃς Πρη -Πληά πὰ οἡ 1[ῃς 
[κῆ, 50 δοεπιηρ ἴο δυστουπα δηά ῥτοίεςξ ἰδοῦ 
(κε οη ν. ).. ὙΠὲε ρίδοθς οδ)]οὰ Μαβδπαὶπὶ 
ἯΔ26 ἢ ἴῃς (Πδ6 οὔ Οδά, δηά νγ»Ὧβ δεδοιϊζησά ἴο 
ἴδε ᾿κννοσ, [οἱ χχὶ. 38. ὙΠῸ πᾶπιο “ῤ- 

κεϑ ἰ8 81}}} γοϊδϊ ποὰ ἴπ ἴη6 δυρροβοά 8ἰἴο οὗ ἴδ 
ἀῃοϊοηΐ ἴονσῃ (ΚΟδΙ Π5Ο0η). 

3. καπίο ἐῤὲ ἰαπά ὁ ϑεὶγ, ἐδ τομηγ οὗ 
Ἀ4ο»] [ἴ ἀοθβ ποὶ ἔὈ]]ονν ΠΟΌΘΒΒΑΓΙΥ ἔτοπὶ 
[818 νογϑο, [πὶ ϑεῖγ παὰ ΌΥ 18. {Ππ|6 Ὀδσοτη6 
ἘδδΑι.}8 ρῬοστηδηοηΐ ρδοθ οὗ τοβϑιάθηςθ. ΖΤὴ6 
διςίογ Δ ς4}}8 561γ ἴῃ6 σοιυηίσΥ οὗ Εάοπι, Ὀὸ- 
σλυϑο ᾿ξ μδὰ Ὀδθοοπὶθ 80 ἰοὴξ Ὀοίογο Μοβοβ 
νγοῖθΌ Ἐδαι νν48 ἃ ὅτοδΐ ἢπηΐογ, δηά νεγΥ 
ῬΓΟΌΔΌΪ ἃ σοηηποζογ, ννῆο ἴοοκ ροβϑοββίοη οὗ 
θοῦ, ἀπινηρ οὐ οἵ 80] σαῖς [Π6 Ἡοσιίοβ. 
[τ πᾶ πᾶνε ὕδθη ἴῸγ (8 ΝΟΥ σοπαιιοϑῖ, παῖ 
Ὧθ6 ννᾶ8 πον δἱ ἴθ ἤοδά οὗ 4οο ἁγιηξδεὶ τ᾿πθη 
(νυν. 6). Ηδ δά ποΐ γεῖ τοπιονοα ἢϊ5. Βοιχδὲ- 
Βοϊά ἔτοπι (ἰὐδπάλη (ςἢ. χχχνὶ. 6): δηὰ ἀϊάὰ 
ποῖ 86{{16 βογιηδη ΠΕ. ]Υ ἴῃ ἢ18 ΠΟΨ]Υ σοηημογοα 
ΡΟϑβδβοβϑϑῖίοη [1] ἀἴεγ ἢ18. δι Ποῦ 8 ἀθαῖῃ, θη, 
γΥἱοϊπρ ἴο 1Π6 Δβδιρηπιοηΐ πιδάθ ἴὸ [δοοῦ ὉγΥ 
βαλε β Ὀἰθββίηρ, πὸ γί γὸβ ἴο [ἀϊπιπηαρα, δηὰ ἰθανθ8 
δπδδη ἴο [δοοῦ (οἢ. χχχνὶ. 1----8). (δθε Κυτγίχ 
ἴῃ ἰος.) 

7. υαιεορῦ «ὐας σγεαί ἑν αὐγαὶ ἀπά 4125 
ἐγεσ σε] ὙΠοιρΡῊ 6 Πδα )ιιδὲ δε) ἃ υἱδίοῃ οὗ 
ΔΠΡΟΪ8, ἢ ννᾶ8. ηοΐ πη αἰ ΓΑ] δαττηρὰ δὲ [ἢ 6 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΠΥ Ποβι]6 ἀρργοσο οὗ ἔδδι. Ηᾷα 
ΙΏΔΚοΘ {μογρέογο 41} ργοραγαίίοη ἔογ παῖ ἃρ- 
Ῥγοδοῆ, δηά πη ἔλθ γΓο ρ ἴῃ ργάγοσ, Ηἱἰϑ 
[ἢ ννᾶ5 ἱτηρογίοςῖ, ας ἢ6 νγᾶ8 ἃ τοὶ ζίου 8 
ΙήΔη, ἂπὰ 50 ἢδ 566 Κ8 ἴῃ 18. ἴθ: ΤῸ 86 ]Ρ ἔτγοπι 

9. Ο σοά οὶ πε ζαίδεν “δγαρδανη, πὰ 
Οοά Ὁ νιν ζαιίδεγ Ππαας, ἐδὸ 1 οΚ Ὁ] Τν8 
σοπι δ πδίΐοη οὗ πᾶπλθβ ἰἴ8 παίιγαὶ δηά οχαςῖ. 
Ηδ ἅρρββ8]8 ἴο {πὸ Μοβϑί Ηἰβῇ δ8 ἴῃ6 (άἼονεηδπξ 
Οοά, ννῇο παὰ ρίνθη ργοπλῖδοβ ἴο ἢΪ8 ἐδίδβοσθ, 
οἵ νυν ἢ Ῥγοπηδοδ ἢὸ ἢἰπΊβ6 Σ᾽ ννὰβ ἴῃ ΠοΙγ, 
δΔηα ψνῇο ἢδὰ γονοαϊοὰ Η:πιβοὶ ἴο 1η6 σἤοϑθῃ 
(ἌΤΛῚΥ 8ἃ8 ἴπθ βο]ξ-οχίβίεαπὶ [ΕΗ νη, ΨῃῸ 
νου] Ὀ6 {πεῖς σοά. ὙΤἢδ ννμοὶα ῥργάγοσ ἰ8 
ΟΠ6 οὗ δ'ῃριαγ δεδιγ ἀπά ῥἰοίγ. 

10. 1 α»ρι'ἢἪἝ πο «υογὲδν οΥἹ 1δὲ ἰκαεὶ οὶ αἱ 
δε γιεγεὶ 1} 1λῖζι 421 ἃπὶ 688 ἔθδῃ 41} 186 
ΤΩΟΓΟΙοδ.᾽" 

ΜΆ4 
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1 ες. 
νῥον. 

οὗ 41] τῆς τπθγοῖοβ, δηά οὗ 1] τῇς 
τγατῆ, νι σἢ τῆου Παϑῖ βῃθινοά υπἴο 
ΤΥ βογναηῖ; ἔογ ψνῖτῇ τὴν 5.8}Ἐ ἃ 
ραβϑοὰ ονϑὺ 1158 [ογάδη; δῃὰά μον 1 
Δ Ὀδοοπλα ἴνγο Ὀδηάβ. 

11 [)εἰῖνεῦ πτὲ, 1 ΡγΆΥ δες, ἔτοπι 
ἴηε πδπὰ οὗ πῇ δγοῖμεῦ, ἔτγοπι τῆς 
μαμὰ οὗ ἔϑβδιι: ἔογ 1 ἔδαγ πὶ. [δβϑβῖ 
Βα ν}] σοπια ἂπά 8ηη6ὲ πιθ, σπά τῇς 
ταοῖδεσ ἔννῇ τῆς σὨ]άγεη. 

12 Απά τῇοιι βαἰάβτ, 1 νν}}} βυγεὶγ 
ἀο τπεε ροοά, πὰ πιᾶκε τὴγ ββεὰ 248 
τ} 5δηά οὗ τῆς 864. νυν ἢ ςαπηοῖ ὃ6 
παπιθοτγεὰ ἕο πλυϊτίτιάα. 

12 ἢ Απάὰ Πε ἰοάρεά {βεῖε τῇδῖ 
βᾶπις ηἰρῃς; «πα τοοκ οὗ τπαῖ ννῃ!ὶς ἢ 
ΟΔΠΊ6 ἴο ἢΐ8 Πα! ἃ ρίεβεηῖ ἔογ ἔβαι 
ἢ15 Ὀτοῖδογ; 

Ι14 ἵνο Ὠμηάγοά 816 ροδῖβ, δηά 
ὈνεητΥ ἢς ροδῖβ, ἴννο ηάγοι δννε5, 
ΔΠὰ τννεῃ τ ΓΑΠΊ5. : 

Ι5 ΤἬΙΓΟΥ πλ}]|σἢ σαπλεὶβ ν ἢ ΤΠ Ε Γγ 
οοἾἶτ8, ἔοσΥ Κίπε, ἀπά τε δ0]]5.,, τννε τ 
βῆ 45565. Δ4Π4 ἴδῃ (ὈαΪβ. 

16 Αμὰᾶὰ ἢς ἀε]ϊνετεά ἐῤέηι ἴπτο τῇς 
Παηά οὗὨ ἢ5 δβογνδηῖβ), νοῦ ἄτονε ὉΥ 
τΠοπΊδοῖνοβ; δηά δὰ πο 8 86Γ- 
νληΐβ. Ρα55 ονεῦ δείογε πὲ. δηά ρυῖ 
ἃ βρᾶςς Ρεῖνιχῖ ἄγονα ἂδπὰ ἄγονα. 

17 Αμπά Πα σοπιηλπάςα τῆς ἔογε- 
τηοβῖ, βϑαγίηρ, ΆΘη ἔβαι πὶ δτο- 

11. ἐῤὲ »ποΐδεγ «υἱὲ ἐδο εὐ ἰάγε ΤΙ, 
ἐμ ροη {86 ςμΠ]άγοη." ΨΝΠοησΘ βοπῖθ ἢᾶνὸ 
{πουρδί [δῇ [ΠΟΤ ννδβ δ] πδίοη ἴο ἴΠ6 τοῖο Γ 
Ῥτοϊίοοϊζιηρ ἴπ6 σΠ] ἃ, 48 ἃ Ὀϊγὰ σονοῖδ 118 γουηρ 
(Τυςἢ, Κηοθεὶ, Κϑ]}}), οὐ ἴο 1Π6 βἰδγίηρ οὗ (ἢ 
Ομ] Ὀεΐογτο {πὸ ραιθη 8 Ἔγεβ, δη {πὸ π᾿ 1ΠῸ 
Ῥαγθηΐ ὑροη δἴπὶ (Β 05.}; Ὀυϊ (Π6 8θη86 βθοπὴδ 
ΠΟΙΤΕΟΙΥ οχργοββο ΟΥ̓ “" νυ ἢ, 85 ἢ Εχ. χχν. 
42) Νυιῃ. χχ. 11: οι. χνὶ. 4: [οὔ ΧΧΧΥΙΙ. 
31, ἄς. (δ66 Οαβ. "ἼΤ μεβ.᾽ ὑ. 1.27.) 

18. ο,᾽ δαὶ «υδίερ εα»δ ἰο δὲς ῥαηά) 
ΟΥ Ῥεγΐδρδ “πὶ ννυῃίϊοῆ δὰ σοῦ ἴο ἢ18 
μαῃά,᾽)" 2.6. ἱπίο ᾽18. ροβϑϑβϑίοῃ, νυ βαΐ 6 ροϑ- 
δοβϑϑά, 

2Ο. 1 ουἱ[! αῤῥεασο ρί»νε, ἄς. ὌΠο βοη- 
ἴδθηοο ΠΠ ΓΑ τοπάογοὰ τνουἹὰ ὃ, “1 νν}] 
ΠΟΥ ἢ]8 ἔδσθ υνἱῖ 1Π6 ῥγεϑοηΐ {παΐ ροθίῃ θὈ6- 
ἴοτθ πῆρ, δπά αδϑογνναγὰ 1 νν}}} 866 ἢ18. ἕδςρ, 
Ρογδάνθηΐζιγο ἢ ν}}}} ἀοσορὲ ΠΊΥ ἕδοθ" “Τὸ 
ΠΟΥΘΓ ἴΠδ ογθβ οὐ ἴῃ6 ἔδοθ᾽" ννᾶ8 Δῃ Ὄχργοββίοῃ 
ΔΡΡΑΓΟΠΙΪΥ δι ηϊγιης ἴο ἱπάθσο ἴπθ ρογϑοη ἴο 
ἴση! ἀννΑΥ ἔσομη ΟΥΓ σοηηῖνο δ ἃ ἔλι]ϊ. (Ὁ 68. 
ῬΡ. 700, γ06.) “Τὸ δοςερί οἵ ᾿ξ ἃρ {Π6 

ἙΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΊΙΙ. [ν. : 1--24. 

(πος πιοοεῖθιἢ τῆς6. πα δεκειῆ τῆες, 
βϑαγϊηρ, ὕνποβε αγέ ἴῃου ἡ δηὰ ννἢ]- 
{Π6γ ροαβῖ τπου ἢ δηά ννῆοβε αγέ ἴπεβα 
δείογε τῃες 

18 ἼΓμοη τποι 5}α]ῖ βϑᾶγ. 724) ὁὲ 
(ὮΥ δεγναπὶ [δοοῦβ; ἴἴ ἐς ἃ ργεβθηΐ 
86ηἴ ιἱηΐο τγ ἰογά ἔνδαιι : δηά. ὑεμο] 4, 
αἶβο Πα ἐς βεμιπὰ ι.5. 

Ι9 Απά 80 ςοπιπιαπάεά ἢς τῇς 5ε- 
ςοπά, δηά τῇς τῆιϊγά, δπα 4}1] τῇσι [ο]- 
Ἰοννγεά τῆς άτονεβ, βαγίπρ, (δῃ τῇ!5 
ΤΩΔΏΠΟΓ 5}}} γε ϑρθαὰῖς υὑπῖο ἔϑβαιυ, 
ἤδη γε πὰ Βπὶ. 

20 Απά 540 γε τηογεονεῖ, ΒεΠο]ά, 
(Ὦγ β8εγνδηῖ [ᾶςοῦ ἐς Ὀεμπά 5. ἔσοτ 
ες βαϊά, 1 νν}}}] ἀρρεᾶβε πὶ στῇ τπὲ "Ὁ 
ΡΓοβθης ἴῃαῖ ροεῖῃ Ὀείογα τε, διὰ 
αἰεσιψαγά 1 νν}}} δες 158 ἔαςε; ρεγδέ- 
νϑηΐυγα Πα ΜΨ1}] δοςερε ' οὗ πια. 

21 85 Ὑδηῖ ἴῃς ῥργεβεηῖ ονογ θεΐοτε 
ἢΐπὶ: Δη4 ΠἰΠλ56]{ ἸΙοάρεά τμαῖ πιρῆς ἴῃ 
ἴῃς σΟΠΊΡΔΠΥ͂. 

22 Απὰ ἢε τοβαὲ τρ ἴμαῖ ηἱρῃῖ, 
δηὰ τοοὸκ ἢὶ8 ὕνο νῖνοβ. δπὰ ἢϊβ5 
ἴννο ννοπιθηβογνδηῖβ, δηα ἢΐ5 εἰενθη 
8018) Δπὰ ραᾳβδεὰ ονεῦ ἴῃς ἰογὰ αὺ- 

22 Απά ἢε ἴοοκ τπετὰ, δηά ᾿ϑεηζ : Ηεὸ. 
ἐαἀποσά ἱ μετὰ ονοῦ τ Ὀγοοκ, δηὰ βδεπῖ ονὸγ ὅεμι 

τῃαῖ πα δά. 
24  Απά Ϊλσοῦ νᾶβ ἰεΐς δἷοης; 

ἔλοο᾽" ννᾶϑ δαιϊμναϊθηξ ἴο δοσθρί πε ἃ ρεϑοῦ 
[ΔΥΌ ΓΑΟΪΥ (1. Ρ. 91). 

22. ἐῤῥὲ ὥονά «αῤδοξ] οὐ “ἴθ ἔογά οὗ 
᾿ρρὰν Ἢ ΤἼο πᾶπὶὸ [αῦοκ 18 οἴ μοῦ ἀετινοά 
τοῦ δαῤαξ, ""ἴο ροὺγ ἔογίδ, ἴο σιιδῇ ἔοι," 

ΟΥ ἔγοπιλ αδαΐξ, ""ἴο νντγοβίϊθ, ̓̓ " ἔτοπὶ ἴπ6 ν" τοβῖ- 
᾿πρ οἵ [σοῦ ἵπογθ. [{ ἢονγθά ἰηῖο ἴθ [οτ- 
ἄδη δουΐ Πδ] ννᾶὺ Ὀοίννθθη ἔμ [λεδὰ ὅεὰ δπά 
ἴη6 8θ8 οὗ Οδ]1]θθ, δὲ ἃ ροϊπί πραγ Υ ορροβϑιίδ 
ἴο δῃροῆεοπιη. [1 18 ποιν οδιἱεὰ Ζεγάζα, ἱ. Ἢ. 
Ὁ] 6" (Ὁ 8. "ΤἬρδδ.᾽ Ρ. 232). 

28. δὲ ὀγοοῦ] Ὅἤδ ννογὰ 5: η 168 εἰ ἢες 
ἃ Ὀτγοοῖ, ἃ ἴογγοηΐ, οὐ ἴη6 Ὀεὰ οὗ ἃ τογτειϊ, 
8ΟΠΊ ΘΕ πιο ΟΥ̓ πὰ ϑοπιϑίπιθβ ον ίηρ, [ἰἰὸ 
106 Ατδῦὶς "γα. 

24. υαιοῦ «υα΄ ζ5) αἱοπ] δ τὸ- 
Τηδιηθα ἴο [Π6 δὲ ἴπαὶ ἢθ τῖρῆϊ 866 4}} [ἰδ 
ΤΆΤΑΙΪΥ ρᾷ88 βαίεϊΥ τπσοι ἢ ἴΠ6 ογὰ, 18δῖ δ 
ταὶς ριθνοης δηγίμης Ὀδοίηρ ἸοΗ Ὀομιπὰ 
ΚΠγΟυ ἢ σατο ββηθδδ: δηὰ τοδὶ ργοῦΔΟΪΥ ἰδὲ 
6 τὴ χῃΐ οὔσθ ΤλοΓΡ ρμῖνο ὨΙπΊ86 1 ἴο Θαττιθδὲ 
ῬΓΔΥΟΙ ἕο Οοά β ῥγοϊθεϊςοη ἴῃ ἢ18 Ἴχρεοϊδὰ 
τηθοῖηρ νυ Ὧ18 Ὀγοί ποῦ Εδδυ. 

τ ἩῊ-ςδ 
242) 



ν. 25---26. ἙΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΙΙ. 

αῃηά {ἢετὰ νυγοϑι θα ἃ πιαῃ ὙΠ ἈΪπὶ 
᾿ περαν 06] τῆς ᾿ Ὀγεακίηρ οὗ τῇς ἀαγ. 
ἜΝ 2ς Απά ψῇεη ἢξς εν Σῆαϊ ἢε ρτε- 
κΡΉ ΔΕ γα]δὰ ποῖ ραϊηβῖ Πίπι, 6 τοιςσῃεά 

τὴ8 Βοῖίϊονν οὗ [πῖ8 τ|ρἢ; δηά τῇς 

ΠΟΙΙονν οὗἩἨ ΪΔοοδ᾽β τσ ννᾶβ ουξ οὗ 
Ἰοῖητ, 25 ἢς ννγϑϑτὶβα ννἢ ἢϊπι. 

26 Απά δε 5514. [,ςεξ τὴ6 σο, ἔογ {Π6 
ἀἄλγ Ὀγεακεῖῃ. Απὰᾶ ἢδ 5αἱά, ὅ1 ν}}}]} 9 σε, τα, 
ποῖ ἰεῖ {πε ρο, ἐχοερς ἴμοι δ]685 πις. ἢ 

ἐῤόγε αὐγει ρα α ὑπᾶπ «ὐἱ ῥῥρι] .ΗἨθ ἰδ 
ΟΑ]Ἰο “Ἐ1Π6 δηρεὶ," Ηοβ. χὶ!. 4. ἀπά ἰαςοῦ 
54γ85 Οὗ Πίτη (ν. 30), “1 ἢᾶνὸ βϑθθη σοά ἔἕδοθ 
ἴο ἔδοτε." ὙΤῆθ 1εἐνν οὗ σουγϑο δοϊονοὰ {παῖ 
Ὧδ ν ᾶβ ἃ ογοδϊεα δηῆρεὶ, δῃηά 8414 δὶ ἣθ ννᾶϑ 
ἴπε6 δηρεὶ οὗ Εβδυ. 2.2. οἰἐπογ Ε84}}8 ρος] 
δυλτάίαη ΔηρΡῈ}] (ερ. Δςίβ χὶ!. ες). οὐ ἴδ 
ΔηΡῈὶ τπαΐ ργοβιάθα νοῦ ἔβαυ 8 σοι ΠΥ (ςΡ. 
Ὦδη. χ. 13). 80 Αδοποζγᾷ ἀπά Αδαγθδποὶ. 
Μδὴν ΟἸΠβζ Δ σοΟΠΊΠπΊοηἰδίουβ 4180 Ὀγοίοσ ἴὸ 
ςΠοπδίοσ 1Π18 ἃ υἱϑδίου οὗ ἃ ογϑαΐϊς ἃ δηροὶ, ἃ8 
ἘΠ πΕΙπρ [ἴ ἱροοηϑβιϑίοηϊς νν ἢ (Πδὸ στοδίποββ οὗ 
16 Ογραΐογ ἴἰο πᾶν τηδηϊεβϑίοά Η ΠΠΠ561Ὲ ἴῃ 
1Πὶδ πιδηποῦ ἴο [δοὸρ. Μορβί οὔ {πὸ ἔφίμβογβ, 
δΒοινενογ, δου ρῆϊ 1815 ἴο ἤανο Ὀδθ οπο οὗ {ῃθ 
πιληϊοϑίδίίοπα οἵ (6 Ἰορος, οἵ τμῸ οἴθγηκὶ 
50η, δηξςραίογυ οὗ Ηἰβ ᾿ποαγηδῆοη. ΤΠθο- 
ἀοτεὶ (0:.. 92 ἴῃΏ Οεδη.) αὔθ ἴδπ8. δἵ 
ἰδηφίῃ. (ὅθε αἷδο [υϑὲϊη Μ. “Ὁ 14]. αὶ τ:ό; 
Του]. ὁ οπίτα Μαγοίοῃ." τ. 3: Εἰϑοῦ. 
“Ἡ. Ε.᾽ 1. 22; Αὐριιδῖ. “᾿ς Ὁ. Ὁ. χν!. 10, 
ἄχεα. δις.). Ετοπὶ νν. 29. 10, [π|8 866Π8. (Π6 
ἔγιο ορπίοη. Τῆς νογά ἔου ᾿ υτϑβῖϊο ἡ (αδακ) 
15 ἀογινο ἔγοπὶ σόαξ, “" ἀπιεξ,," ἔγτοτῃ {πὸ το] την 
οἵ διμιοῖθβ ἴῃ {πὸ ἀϊιβὲ ἤθη ννγοβι πς ἢ 
ξΔςἢ οἴβδοσγ. 

μη] τὸν ὀγεαξίπο 9 ἐδε ἀ47} 11ἴ. “6 1Π] (ἢ 
Σιϑηρ οὗ (6 ἀλννη.᾽" 

25. εὐδὲπ ἐκ “αςὺυ ἐῤδαὶ δὲ ῥγευαίία ποῖ 
ασαρμ δέῃ) Τἤογο πλυϑὲ ἤν Ὀδέη 5ΟΠῚΘ 
ἄτὲρ 83:61 ἤσδησθ ἴῃ (ἢ]8. υνγοβί!ηρ, ἴῃ. νυ ῃϊο ἢ 
Δ Λμπραῖ, ΟΥΓΥ πού ῥγόῦδῦν ἴπῸ Οοἐ οἵ 
Απροῖ5. ΗἸ ΠΆΘΟΙ “τῆς. Απρεὶ οὗ (ῃ6 1,0 κ 0," 
ργον]εα ποῖ ἀραϊηδὲ 4 πη. ὍΤδὸ ἀπο ΤΥ 
ΟΥ Βε]ονηρς (ἢΔὲ πιδη σοι]ὰ ργονᾳ}} ἀραϊπβῖ 
Οοά ἰΙεὰ ἰὸ Τοοπιθ ἔογοθὰ ἱπίογργοίϊδίοηβ, διιο ἢ 
{5 π4| οὗ Οπροη (’ 6 Ῥπηςίρ!18,᾽ [υἱδ. 111.) 
ΔΟΩ [ γοπὶθ ( ἰὴ Εριδβῖ. δὰ Ερἢμεβ.᾿ ς. ν1.). ἴδε 
[σοῦ νυ τεβί]οα ἀραϊπβὲ ον} δριτῖδ, ἀπα [ηδῖ 
ἴΠ)6 “ὁ ΜΙλπ᾽" 18 βαϊἀ ἴο ἢανο ννγεβι]ο αὐλὴ Ὠϊπὰ 
ὅτι {86 66π86 οὗ δβϑιβεϊπρ Ὠἰπὶ, ννγοϑίηρν Οἡ ἢ]8 
εἰ θ: 4ὴ ᾿πιοσργοίλοη γοξυϊοα ὈγΥ ἴπῸ ννογὰβ8 
οἵ τὸ " Μδη" Ηἰ πη βο]ζ ἴῃ Ὑ. 23, ὙΠῸ πιν8- 
1: Ὁ] πιρδηΐρ οὗ [Ππ6 νυ 0] ἘΓΔΉΒασΊΟΠ 860 ΠῚ8 
ΡῬιοδδῦϊν ἴο Ὀ6 οὗ (18 Κὶπά. Ὅὴδ {{πΠ|6 νν48 
25 ἱπιρογίαπί θροςῦ ἰῇ [ΔοοδΒ Πἰδίογγ. [{ 
νδ ἃ ὑπ ρτροιηΐ ἴπ Πἰ8 ΠΡ. ὙΠΟΙΡ Πηὰ 
ὕεση πιο πιοϑὲ ἔλι Υ ἴῃ ἢ]8. σῃαγλοῖογ; 
νι ἢ δι ἰοὰ ᾿ἰπιὶ ἴο πιυςῇ ἰγουὉ]6, ἀπά 5ι10- 
ἡεςετοῖ Πἰπὶ ἴο 4 ᾿ἰοπρ' ρεπίϊθηςαὶ δηὰ τοξοττηα- 
ἴοτγ Ἂ15. 1 |1π6. Ηδ ννᾶ8 πονν γεϊαγηϊηρ ἈΗ͂ῸΓ Δ 
Φχῖῖο, οἵ 2ο οἵ πιοῦο ῬΡγο ΔΌΪΥ 40 γεϑαγβ, ἴο (ἢ6 
Ἰηπὰ οὗ ἢΐς Ὀἰγίῃ. υνῃις ἢ δὰ Ὀδθη ργοπηβοά ἴο 
Ὦτπη ἔοσγ 8 ἱπμ στ ησθ. [|{ νγἂδ ἃ γγοαὶ ογίβ|8. 
Θῃουὰ πὸ {3}} υπάοῦ [Π6 ρονοῦ οὗ δα ἀπά 
8ὸ διδοῖ ἴο {8 μοβὶ ἔογ Πὶ8 ΓΟΓΩΊΕΙ 5128 ἡ ΟἹ 

βῃουϊὰ 6 οὈΐαϊῃ ΠΊΟΓΟΥ ἀπά 6 γϑοοινοα δας κ 
ἴο 18 δῖ Πογ᾽ 8 ἤοι86 ἃ8. ἴπ6 ἤθῚγ οὗ [η6 ρτὸ- 
Πιϑο ἡ ὍὙῊ18 δνθηῖξα! ἡἰρλζ, [Π18 ράδϑαρο οὗ 
(ἢ6 [ Όοϊκ, ννᾶ8 ἴὼ0 ἀεεοιϊάθ; αηὰ (Π6 Τὴγ8- 
ἴοπου8 σοπβιςῖ, ἴθ ν ΠΙ ἢ ὉΥ [᾽ν1η6. ΠΛΟΓΟΥ͂ 
Δηὰ βίγοηρίῃ ἢθ 18 ῃοιτηϊ θὰ ἴο ῥίον}, 18 
νουσῃβοίρα ἴο πὶ 48 ἀπ ἱπηϊοφίοη {παΐ ἢ]8 
Γορθηΐδησθ, τηδίυγοά ὈγῚ ἰοηρ βοῃοο πρ δηά 
ἀϊδοὶρ]ηθ δης πλαη!ρβεθα ἴῃ ξογνθηὶ δηὰ ἢιιπὶ- 
Ὁ]6 ργάγογ, ἰ8 δοσορίοα 'νἢ Οοά δης Ὀϊεββοα 
Όγ ἴῃθ ϑοη οὗ Οοά, ννῆοϑο δησοδίογ ἴῃ ἴἢ6 
Πεβῇ πὸ ἴδ πον οὔσθ ΠΊΟΥΘ ἔουτηδ! Υ σοπβεϊξυϊοα, 

ἐδὲ ῥβοίϊοπυ ο 1ῤε ἐδισ}] Ὅὸ βοςκοεῖ οὗἉἩ {86 
Πιρ-͵οἴηῖ, (π6 Ὠοίϊονν ρ]ασθ {κὸ 6 ρδὶπὶ οὗ ἃ 
Βαπά (Ηοδ. (πῤῥὴ ᾿πῖο ννπίςἢ ἴδ πϑσκτθοπο οὗ 
πὸ {ΠΡ 18 ἰπβογίοὰ. ὅδ τοαϑοη οἵ (ἢ18 δςξ 
Οὗ 106 ΑἼΡΘΙ νν88 νΟγῪ ῥγοῦδοϊν ἰοοὶ [σοῦ 
βῃοιι! ἃ θ6 ρυξοά τρ Ὀγ {Π6 ““ἀδιιπάδηςο οὗ {Π|6 
τον δ η5:" δ τ ἢξ (ἰπηἰκ παῖ ὈΥ 8 οὐ 
βίγοη ἢ δηά ποίῖ (Υ σύασθ μ6 ῃδὰ ρύονδι)]οὰ 
ΜΠ Οοά; 85 δῖ Ραμ μαδά ἴῃ ἴῇοσῃ ἴῃ [ἢ 6 
βεβὴ 86ηΐ ἴο ἢϊπὶ ἰδὲ πὸ ὁ" 5Βῃου ὰ ὕθ οχαϊιεὰ 
ΔΌονο πηθΆβιΓο," 2 (οΥ. χὶϊ. 7. (80 Τπευίοτγοεξ 
ἴῃ Ἰος.}). 

26. 1εὶ γιό ρο, δον ἐξ ἀαν ὀνγεαζει] 
1.0. “ον ἴθ ἄαννη γβε ἢ." ὙΠῸ σοηίοβί δά 
ἴδκοῃ ρίασο ἀστὴρ [Π6 ἰαῖογ ἤουγὰ οὗ ἴπῸ ηἰρΐ. 
[1 ν 8 πονν γῆς [παι [ἃ ποι] ΒῈ ἐπάοά : ἔου 
1Π6 ἔἶπιο ῃδὰ αττινοά, 186 Ὀγρακιηρ οὗ [πὸ ἀλγ, 
ΜΉ θη [ΔσοὉ πλιι8ῖ ργοραγο ἴο τηθοὶ ἔϑαιι δηά ἴο 
ΔΡΡΟΔ86 ἢ8 Δηροῦ. [ἴ ννὰβ ἔογ [Δσοῦ᾽ 8 δᾶξκο, 
ποΐ ἔογ Ηἰδ5 νὴ σοηπνογίθποο, [Πα (6 [)ιν!πθ 
νυ Γοβί οι ἀοϑιγοὰ ἴὸ ο. (80 Αδαγῦδῃρὶ, Ηει- 
ἀορογ, ἄς. ἅς.). 

ἐχοῶδὲ ἔδομ ὀΐδος »16] ἰἴασοῦ πιαὰ ῥ᾽ δι ηὶΥ 
ἀϊϑοονοιοα {παξ ἢ8 δηϊδσοηδὲ νγ 18. ἃ ΠΟαν η]Υ 
γιοῦ. ὙΒουρῃ πὸ μιὰ Ὀδθη ρεγπη το ἴο 
ῬύΈν 1} ἴῃ (ἢ σοπίεβε, πὸ 5{1}}} ἀδϑιγοὰ Ὁ] ββιηρ 
ἴον [Π6 διΐζαγο, : 

28. 7γαεὶ: Ὁ ας α ῥγϑιο βασ ἐδοι ῥοαυεγ], 
ὙΠῸ νοῦ ϑαγαῤ πὰ [18 σορῃαῖθ δώ, 8ὶ5- 
ΠΥ ““ἴο σοπίοπά νυ ἢ." Δηὰ 4180 ““ἴο ὃ6 ἃ 
ῬυηςΘ ΟΥ̓ ἰελάογ." 566 [πάρ ἰχ. 22: Ποβ. χὶϊ. 4 
(68. Ρρ. :326, 1318, οβ. ἴῃ ἴος.). [ἴ ἰ8 
αυθ ροβϑῖθ]6 ἐπαΐ θΟΪἢ δύ η805 διὸ σοηνογθ 
ὃν {πὸ ννογά, δηά ἴξ ταῖρῆς Ὀὸ τοπάογοα ἐΠοΓ, 
ἐἐἔδοι ἢαϑῖ σοπίοηάρα ἢ σοί," οὐ ἰδοὺ 
Παϑσί Ὀδθη ἃ ρήηςθ ἢ σοά." ὙΠῸ Απβογα 
86 Νεγβίοπ σοπιρίπεθ ΒΟ. ὙΠῸ δοβὶ ΚΝ 88., 
χ Χο Νυϊξ.. τοπιάογ, “ΤΠ οῖ ἢδδε Πδά ροννοῦ 
ἢ ΟΟά, ἃπάὰ πον πλιιο πιοῖθ νη ἔποι 
Ργονδι} νυ τλθπ," νυ] σἢ μα5. Ὀθθη ΟΠ οννοά 
ΟΥ̓͂ ΠΊΔΗΥ πιράογηβ, ἃ5 Ηρ άορρογ, ΒΟβΟΠΠΊ., 
ἄς. ΤὙῇΠθ 50 Π86 [8 ἴΠ1|8 γοπἀογοα τοῦ ρογβρὶ 5 
Ομ, 88 ἱπ)ρΡ  Υἱηρ ἃ ΡΓΟΠΊ86 οὗ δα εν ἔτοσδ᾿ 

18Ι 



Φς ΞἾΔΡ. 35. 

ΟΕΝΈΕ515. 

27 Απά Πο 5.14 υπῖο Πἰπι, ὙΝΒαῖ ὦ: 
τὴν παπιεὺ Απά ἢε 5α]ά, [αςοῦ. 

28 Αμὰά ἢς 5.14, “ΤῊΥ παᾶπιε 5Π8]} 
δὲ σα] ]εἀ πὸ πιότε ΄ασοῦ, θυῖ [βγδοὶ: 
ἴου 45 ἃ ργίπος μαϑῖ τῆοι ρονγεσ τῇ 
(ὐοὰ Ὧηά νι πλεη, διά δμαβῖ ργε- 
γι ]ςὰ, 

29 Απά Ιλςοῦ ἀϑκεά ῥὲνε) πα βδἰά, 
ἼΕΙ] »δ, 1 ργὰγ τῆεα, ΤῊ πδιῆς. Απά 
ἢ6 514, Ννμεγεΐογε ὡς ἴτ ἐῤαὲ ἴδμοι 
ἀοθῖ δϑῖς δῖε πὶ παπιεὺ Απὰ δε 
Ὀ)εσβεά ἢϊπι τΠεγα. 

20 Απά λςοῦ ςαἰ]εὰ τῆς παπλε οὗ 
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ΤΡαὶ 6, ἴτε ρίασε ἔβεηΐεὶ: ὼγ 1 ἤᾶνε 5εβξη 
ἐμέ δάσο Φ' (χὰ ᾳςε ἴο ἔβοβ, δπὰ ΤᾺΥ ᾿ξ 15 ργε- 

βεγνοά. 
31 Απὰ 85 ἢξ ραβϑβεὰ ονεγ Ῥεμμεὶ 

τΠ6 5ιιη γοβα προ Πἰπι, δά ἢε Ὠαϊτεὰ 
ἸΡοη ἢ]5 ΤῆΠΡῃ.. 

12 ΓΠετγείογε {πε σὨΠ]άτγεη οὗὨ [βγδεὶ 
εαῖ ποῖ ο΄ ἴπ6 δίπονν ννῃὶο ἢ βῃγαηκ, 
ΜΠ ἢ 15 ἀροη ἴδε Βοϊϊονν οὗ τῆς 
τιρῃ, ὑπο {18 ἀλγ: δεσδιιϑβὲ ἢ6 
τουσμοὰ τῆε Ποῖϊονν οὗ [λροδ᾿β {Πιρῇ 
10 τῆα οἴπονν τῇδλϊῖ βἤγδηκ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΧΗΙΙ. 
1 71ε διπάμπεος οὐ σιεοῦ απο Εφραιμ αἱ ἐλεεῖν 

τ εοί)., τῇ αοοό εορμοίδ 1Ἰο μεζοίά. τ8 
“44 δλαξῤον ἀξ ὀνγείά « Μειά, απιαὶ δι δίνίδ ὧἷ 
αὐία» καἰίοα 5 )- ἑολε- Ἰεγαςεί, 

ΧΧΧΙΙ ΧΧΧΊΙΠΠ. [ν. 27---8, 

ΝῺ [|Αςὸρ 1" οὰ τρ Πἰβ ἐγοβ, δηά 
Ἰοοκεά, δηά, θεά. ἔβδι, σϑιγα, 

ἀπά νν τ Βίηι ἔσαυγ παυπάγοά τὰςη. Δηά 
ἢε ἀϊνιάεἀ τῆς οἰμ]άγεθ. ἀπῖο [,εδῇ, 
δηάἀ ἀπῖο ἔλοθεὶ, δὰ ἀπο ἴμῈ ἴννο 
Παῃαπιγαίάς. 

2 Απά Βε ρὲ τ8ὲ Βαδηδηιδι 8 ἀπά 
{πεῖν σὨΠάγθη ἐογεπιοβῖ, δηά [μεδὴ δηὰ 
ΠΕ ΤσδΠάγθη δίζου, δπὰ βλομεὶ δηά 
7οβερὴ Βιπάεγπιοβί. 

2. Αμπά δε ρα55ε4 ονεγ βεΐογε ἤει, 
διά δοννεὰ Ἠἰπιβεὶ τὸ τῆ6 ρστοιυπά 
ϑευθῆ τἋἰπλ68, ΠΏ] 6 σᾶπλὲ πεὰῦ ἴο 
ἢ15 Ὀγοῖδοτ. 

4 Αμὰ ἔδυ γδη ἴο πιεεῖ ἢίτλ, δηὰ 
εἰ γασθα ἢϊπι. πη [61]] οἡ ἢϊ5 πεςξκ, 
Δηἀ Κἰβδεά ἢϊπι: δηά {πεν ννερῖ. 

ς Απὰ ἢε ἰποεὰ ἃρ ἢϊβ5. ἐγεβ, δηά 
βᾶνν ἴπὸ ψοπιθη «δηᾶὰ ἴθ ςδιϊάγεης: 
Δηά «αἰά, ΝΟ ἀγέ ἴμοβα ᾿νντῇ τῆδα ἡ τ Ηεὰ 
Απά Βε 5αἰ4, ΤῊ ςμ ]άγεπ νυ μίοι Οοὐ ΚΝ 
Βιδίῃ ρτδσϊουβὶν ρίναοη ΤΥ βογνδηῖ. 

6 Τηεη τῆς μαπάπηδιάθεηβ Ἵδηλς 
Ποῖ, ἴΠΕΥ πὰ τῃεῖὶγ σπΠ]άγεη, δηά 
τΠοΥ Ὀοννεά {Πα πΊβεῖνεβ. 

7 Αμὰ [Γι ολῇῃ αἷβδο νντῇ ἢεγ Ἑδ] ἄγεη 
ςΑπιθ πδᾶσ, δπά Ὀοννεά τπαπλβεῖνοϑ: 
ἈΠᾺ δἴζογ οϑπὶς [βαρ ποὰγ δηὰ ΚἈδ- "Βον 
σδεὶ, δῃά τλεὺ Ὀοννεά τῃεηηβεῖὶν 65. αἰ ιλ 

8 ΑπάΒε 5αἱά, ΓΝ μας πεαπεει τῆου πδο 

Εβδὺ. ὙΠῸ αἰ συ] ν, Ποννονοσ, οὗ ἴπ8 6ὁχ- 
Ρἰαἰηίης ἴπ6 ραυίοϊε Καμ Ὀδίοτε “" Παβὶ ρτὸ- 
νι} 16 15 βτεδῖ. ᾿ 

29. ἤεγεζογε ἐς ἢ δαὶ ἐδομ ἀοεΐ αὐ 
φΠεν »7 παριθ ] Οοιηρ. {Πιάρ. χη. τ8, “Απὰ 
{πὸ Αηρεὶ οὗἩ πὸ Ἰ,οτὰ ϑαά υὑπἴο μἰπὶ (ἰ. Ἢ. 
ΝΜ ποδἢ), ΝῊ δβκοβὲ ἴοι ΡΟ ΤΥ ΠΑΠῚΘ 
διείηρ, 11 18 δοογοῖ δ 11τ. 6" ννοπ γι}. [Ιἢ [86 
Ῥτοδθηΐ ἰπδίδηςθ βοῦθαρ8 ἴῃ6 ννογάβ τιθδῃ, 
“ὦ ἌΛΓηγ ἀοκὲ ἴμοι! 48 ΤΥ ὨΔΠῚΘ ἡ 88 ἴΐ ΤΛΔῪ δ 
Ρἰαη ἴο γοι ννο 1 δπι.᾽" 

80. ῥεμίφῃ 1. ε. "ἴπὸ ἴδσο οἵ σοά." ἘΕἾ56- 
ὙΠΟΓΟ 1 [8 αἰνναγϑ βεπμοὶ, ἀθὰ (86 ϑαπιδιϊδη 
Ῥεπίαϊθυςῃ δπά ἴθ ΝΒ. μᾶνὸ Ῥρηιμοὶ Πογε. 
ΤΎΠΟΙ ΧΧ, ἀοδβ μοὶ ξῖνα (815 διὴς ἰἴβ6!, 
Ὀυΐ ἰγηβαἴθβ 1 ὈοΐΠ ΠοΓΟ δηὰ ἴῃ ν. 21. 086- 
Εν [.48 ῬῇδηιθΙ ΟΠΪγ. ΒΘ ννογάβ οἠ]γ ἀϊῇς 
ἘΓ ὈΚ ἃ 81616 Πἰπὸ ἴπ οπὸ Ἰοίζεσ, δηὰ ἤᾶνθ 0 
ἀϊβεύθησθ οὗἨ πιρδηΐηρ. δίγαδο (' σθορτ. 1... 
ΧΝῚ. α. 2, 8 1ς, 18) ΙηΡὨΓΙΟΠ8 ἃ ἴοννῃ ΔΠΊΟΙΡ 
πὸ Ρησ πολ η οἰ Ε168 νυν τ ἃ ΟΟὐθοκ πᾶπλο οὗ (δ6 
ΒΔΠ6 ᾿Πο ΔΉ ΠΡ, ν]2. Τῴεοι, ῥγοσοβοη. 

82. ἐξε «ἰπεαυ «υίερ σῤγαπᾷῷ}] “ΤῊΪ8. 18 
ποθ τοηάοπηρ οὗ ΧΧ.. νοϊρ., Οὐκ. Μδηγ 
7 ον 8ῃ ἀπά (Πγιβίδη σοιηπιθηΐδίοῦβ ἤᾶνθ γοη- 
ἀετοὰ 1 “188 ποόγνὰ οὗ σοηίγδοςοη " οὐ “186 

Ὡδῖνο οὗ οδ]ϊνίοη." Δ Βαΐονοσ ὃ ἴθ ἸΠοτγαὶ 
8θῆβ6 οὗ ἴῃ νγνογάβ, ΠΟΥ ἀοιι]688 ππθδῃ πὸ 
ἐς βοΙδίὶς ποῦνθ,᾽" [06 περ ἐπεῤιαάίεμα, νυ ΙΓ ἢ 
8 οὔθ οὗ ἴῃς ἰαγροϑῖ ἴῃ ἴπ6 Ὀοάγ, πὰ οχίοπαβ 
ἄοννη {πὸ {ΠΡ δηά ἰορ ἴο {π6 δηκίθβ. ὙὍΠὸ 
Ατδὺβ 581}}} ι.86ὸ [818 βᾶτηθ ννογὰ (δίαεδερ οὕ 

᾿Νασ“6}) ἴο ἀεϑίρτδΐο (ἢ βοϊδξς ἤεῦνο (866 Ἀοβ. 
ἰῃ ἶος., Οσεβ. "ὙΤοα᾽ Ὁ. 924). Τρ ου5- 
ἴοπὶ ργθνδι ἰηρ ἀιηοης ἵπε [δὐν8 ἴο (Π[8 ἀν οὗ 
ΔὈϑίδιπιπρ ΓΕ ΙΡΊΟυ5ΙΥ ΠῸΠῚ δαϊϊπρ (ἢ ]5 ΘΙ ΠΟῪ 
8618 ἃ ἰαβίϊηρ τηοητπηθπί οὗ [6 Πιβζοσοιὶ) 
{πι οὗὨ {μ18 νοηἀοΥῸ] ὄνοπξ ἴῃ (μ6 [6 οὗ 
[Δςοῦ. 

σηαΑρ. ΧΧΧΙΠ. 8. δοευεά ῥί»εε 1ο δε 
στομπ Α ἄδορ οπδηΐδὶ ον, ποῖ ργοῦδογ 
80 ἢ ὑτοΐουπά ρῥγοβίσγαδιοηῃ ἃ8 ἰ8 σχργθδβος ἴῃ οἷ. 
ΧΙΧ. α: δ Ὧ6 Ὀδοννρά ΔΙΠΊ86ΙΕ νυν ἢϊ]5 ἕδος ἴο 
{πὸ στοιῃά.᾽" 

8. ἢὥο αγὸ ἐδοῦε «υἱὲ ἐῤεὲϑ) 
[Προ .ἷ 2. 4. (ῃδξ ἴδοι [ιαϑβῖ. 

8. ῥα »ιεαμεεὶ ἐδομ ὁγ αἱἱ ἐδὶς ἄγου) 
{1|.. “Ὁ Βδὶ ἴο ἴπ66 18 ἃ}} 118 σᾶπιρ δ" Ἐ8Πὲ 
δῆδορ ἢ [ΠΟΙ δμθρῃογαὰ8 ἀϑϑυγηθὰ [6 ἂρ- 
Ρεδλγᾶπηοθ οὗ ἃ δᾶηά οΟΥ̓ᾺΤΌΟρ, δειος οαἰεα 
ἐἰ ᾿δΙΏρ.᾽" 

τ “ἴὸ 



εὰ 

ἙΟΕΝΈΕΘΊΙ5. 

δγ 81] τ8 ἄγονα υνῆϊο 1 πιεῖ Απά 
ἢς 544, Τῤειο αγὸ ἴο ῃπά στγᾶςε ἴῃ τῃ8 
οσατ οὗ ΤΥ ἰογά. 
9 Απά ἔϑαιι 8414. 1 ἢᾶανε Ἔἐποιρῃ, 

ὯΥ δυοῖπεγ; ἰκεαὲρ τῃλὲ ποὺ ἢαϑβῖ 

γ.0-- 18.] 

αὶ 
α«ἰἰα: ὈΠῖο τῆ γϑε] {. 
ἐξχ5ε. 10 Απά [Δςοῦ αἰά, Ναγ. 1 ῥγᾶν 

ἴῆδε, ἰξ ποὸνν 1 μᾶνε ἰουπά ργδσε ἴῃ 
τὴν βἰσῃς, τῇδ γεςσεῖνα ΓΩΥ̓ ῥγαβθηῖ δ 
ΠΥ ἤληά: ἴογ τῇεγείογε 1 ἥδνε β8εθῃ 
(Υ ἴποε, 248 τῃουρῃ 1 Παά β8εεη τῆς 
ἔλεε οὗ (ὐοά, δπὰ τποιι νναϑὲ ρ᾽εαβεά 
τ ιτῇ πιε, 

11 Τλκε, 1 ῥγαὺ ἴπεθ: πιγ δ] εβϑίηρ 
τδαῖ 5 θγουρῃς τὸ τες; δεσᾶιδε (σοά 
παῖ ἀεαῖϊς ργδοϊοιϑὶν νγἢ πια. δηά 
δεσδυβε 1 πᾶνε εὐουρῃ. Απὰᾶὰ ἢ6 
ὈΓροὰ ἢΐπη, Δη4 δ τοοκ 721. 

12.Απά ἢς 5α]ά. [,εἴ τ ἴάκα ΟοἿΓ 
Ἶρυγηεγ, δπά ἰεῖ ιι5 ρο, δηά 1 νν}}] ρὸ 
δείογε τῃεα. 

11 Απά ᾿ξ 8414 υηἴο ἢΐηγ, ΜΥ 
ἰογά Κπουγεῖῃ τῆλῖ τῆς ΤὨΠ]άγεη ἀγέ 

ἈΧΧΊΙΠΠ.. 

τεπάεγ, δῃηά τῆς βοςκβ δηά ογάβ νν "ἢ 
γουηρ 4γ6 νγἱτἢ τε : δπὰ τ πηδη 580] ἃ 
ον εγάσίν 6 ἴδ πὶ οἠβ ἀδγ, Αἱ] τῃ6 ἤοςκ 
ν}}} ἀϊο. 

14. 1, εἴ τὰν ἰογά, 1 ργᾶγ ἴπμες, ραβ85 
ον δείογε ἢ βϑεγνδηῖ: δηά 1 υν]}} 
ἰεαὰ ου βου, ᾿δοσογαΐϊπρ 45 ἴῃ σδτι]ε εΗςρ.. 
τηδῖ σοοῖῃ Βεΐογε πα ἂδπὰ τῆς Ἵμ]]άγεῃ ἐν δα 
δε δὖ]ε ἴο εηάυγα, ἀπῈ}} 1 σοπλε ὑπῖο τὴς 
ΠΥ ἰογά υπῖο δείγ. αμιΐ ἀπο 

ις Απά Εἔβδι 8αἰά, [,εἴ πιὸ πον κι μ ἐ 
Πεανα νυν τπεα φοπς οὗ τῆς ἔοἱκΚ τῆιδε “ἦς οὐἐδ 
αγὲ ὙΠ πλθΘ. Απά Βε 5414. λυ "Η6δ. ερέ, 

. : οὐ, φέπεξ. 
ηδεάδτῃ [τὴ ἰδεῖ πὲ ἢηὰ ργᾶςε ἴῃ τῆς 1 ἠϊον. 
ϑρῇτ οὗ πιγ ἰοσγά. ρησίῳ 

16 4 ὅο ἔϑαι τοϊτυγηεά τηδῖ ἀλγ οῃ 
Ὦ18 ΨΨΑΥ ὑπο δεῖγ. 

17 μά άᾶςοῦ Ἰουγηεγεά το διο- 
ςοῖῇ, «πὰ δῖ πὶ δὴ δοιιβα. δπά 
πηλάς Ὀοοῖῇβ ἔῸΓ ἢ5. σδίτ]ε: τπεγείογε 
ἴῃς πδηϊα οὗ ἴῃ ρίαςε 15 σδ]]εὰ ᾿ϑιισ- ΕὙΠαι ἴα, 
ςοτῆ. 5.1Ὲ 

18 4 Απά Ϊδοοῦ οᾶπης ἴο δῃλ)βη, 

10. μον ἐδεγεΐογε 1 βαῦε “επ ἐδ ζάεε, 
ἃς. ἈλΙΠΟΙ ““ἴῸΓ 1 ἤᾶνθ βδόη [ὮΥ ἴαςθ, 848 
{πουρὴ 1 δὰ 806: ἴΠ6 ἔδοθ οἵ σοά." Ὅῇὸ βᾶπιθ 
ῬαΓΌΟΙο5 ἅτὸ τοπάογεα "" θεσδιθ6," Οσοῃ. ΧΧΧΥΊΙ. 
46: " [ογαδπηυ σῇ 45,᾽ ΝΌΠῚ. χΧ. 21: "" ὈρΟΔι186,᾽ 
Νυα,, χιν. 43 (δ66. Οδ8. "ΤΠ β.᾽ ρ. 682). [4- 
οοὗ ρἰοαάβ 45 ἃ γράβδου ὮΥ Ἐ8δι δῃοι]ά δοσορῖὶ 
δ8. ῥγεβοπῖ, 1πηδὲ Εϑ4ιυ᾽5 ἕχοε δὰ ϑϑοπιθά ἃ5 
ξτδεουβ απὰ ἕανουγαῦίο ἴο πἰπὶ 48 ποιῇ ἴἴ 
[24 δεεῃ Οοά 5 ἔδςθ. [ἰ ἰδ ΒΙΡΆΪΥ ργοῦβ δ 
(μὲ [Δ ο0Ὁ Ποῖδὸ γεῖευβ ἴο ἢ18 ν᾽ϑίοη οἵ σοὰά ἴη 
ἴδε πιξῃϊ ραβϑῖ αἱ Ῥοϑηΐθὶ. ὙΤῊΡ νοΥ8. ἢ6 υ1588 
ἅτ ἐἴῸΓ 1 ἤανὸ 8θεη ἴῃν ἴαςθ, ἴκὸ ἃ νίβϑιοη 
οἵ βεπεγ ἘΠ ον." 1.6. ““1ὴο ἔαςθ οὗ σοά." 1 
τηρεῖ μάν βοοτηθά {κοὶγ {πᾶ [ἀσὺῦ οὐ ἢΪ8 
πρρίην ἢ Εϑδι τνου]Ἱά 186 [Π6 δρΘΟ14] ΠΔΠῚΘ 
οὗ τῃεῖς ἔτ ῃογ 8 σοι, [επόνλη; δυΐ [ἢ 18, ἴῃ 
δόδηιοη ἴο ἴΠ6 τοδϑοῇ ρίνοη ἀῦονθ, νγοι]α μᾶνθ 
ἔκεη {πὸ οἰληῖηρ ἴο Ὀ6 {πὸ Βοὶγ οὗ {π6 ρτο- 
τηῖροβ δηὰ Ὡπάοσ ἴΠῸ ῬδΟΌ ΑΓ σᾶτὸ οὗ [εη0- 
ΤΆΑΗ, παϊςἢ ννουἹὰ μᾶνο Ὀδδη Υεγγ οἤἴδηβινο ἴο 
Ἑωυ. 

11. “7 ὀίε:σἰπ5] Ὅῆδξ ἴἰ8, “(18 γε 
ὙΒΙΓἢ 18 πηοληϊ ἴο ΟΧΡΓΟ58 βορὰ νν}}} δηὰ δῇδθο- 
ὕση. οβεγεά νυ ρΓαγθγβ ἔοσ Ὀ]θδϑίπρ οἡ πὸ 
Γεσρίεη" (ορ. [πᾶ ρ-]. 15. 1 5. ΧΧΥ͂, 32) ΧΧΧ, 
“ὅ; 1 Κι ν. 1ς). 

1] δανε ἐποις Ὁ} [11ῖ. “1 Βᾶνο 8}1. 

18. «υὐῦ γομῃ}}}] [πὰ τα 11}, 

ἡ πισε ἐραιά συεγάγιοσ ἐδενι οπό ἀα}}] Ἐδ8δυ8 
400 δογβεῖθη νοι 6 ᾿ΠΚεγ ἴο τῆονθ ἴοο 
ταρμ]γ ἕο ἴ6 ταῖς} σδίξο. 

14. πιζογάϊρ 4“: δε καἰ ἶἰ δαὶ σοεὶδ 

δεΐογε γιὸ απά ἐδε εὐϊάγεπι ὅδ αὶ ἰο ἐπάμγο] 
Αοοσοζχάϊπξ ὕο 89 »δ8060 (Π. “16 [οο ἢ) 
οὗ ὑπο οαὺῦῦ]θ ᾿ὉὩδὖὺῦ 185 ὈΘΙΌΤΘ 116, δπ ἃ 80- 
οογτάΐϊηςκ ἤο 788 ῬΡ»δ8090 οὗ 89 οπιϊάτοῃ. 
ΤΠ ννογά ἔου σδίίϊο 18 ςογα! Υ “ἐν οῦκ :" 1ἢδηςΘ 
Δηγ ηρ δοηυίγεά Ὀγ ἰα οι, ΡΙΓΟΡΟΓΥ. ἀπά 
βδησθ οδίζθ, (μ6 σἢϊοῖ ῥοβϑβοϑδίοη οὗ ἃ ραϑβίογαὶ 
ΡοΟρΪϑ. 
μα} 1 σοῖο προ γι} ἰογά μηἱὸ δεὶγ 1ἰ 18 

ΡΓΟΌΔΌΙ [Πδὲ [Δοοῦ Πότ ἱπεϊπηαϊοά ἃ πορο ἐπδῖ 
6 πρηΐ πο ἀδγ νἱϑιὶ ἔϑδαι αἵ δεῖγσ. [{ ἀοδβ 
ΠΟΐΪ ὨΘΟΘΒβαΪν τππθδη ἔπαΐ ἢ6 ννᾶ8 αἰ ΓΘ ]γ οἡ 
[18 ψΑΥ {Π1ΠοΓ; ΠΙ8 σοιγϑο Ὀοηρ ον! ἀθηι]!γ ἰο- 
να 8 δ ΘΟΠαΙη. 

17. δοοϊῥι] ουβαρβ ΟΠ ννυδί]οα θη- 
ΟἸοδαγοδ, ΟΥ ΨΟΓῪ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 80ΠΊ6 Βἰγηρὶ6 σοῃ- 
ἰπνᾶποθ οὗ Ὀγάποῆοβ δηά ἰθᾶνθθ πιδθ [Ὸγ 
Πα τ σίηρ τΠ6 τ ]ς ἢ σδίς]ο ἔγομα {86 ἢραΐ οἵ 
(86 βυη. 

ϑκεγο] ““Βοοίβ,᾽" ἔγοπι σάεεας, ἴο δηΐϊννῖπο, 
ἴο 806 116. χοροῦ σου] ΘΑ5]Υ Υἱδὶς ἢἷ8 ἔδίθου 
ἔγοπῃ 1818 ρίαοθ ογοτὴθ ( Ν: ΗδΡ.᾽ δὰ ".1.) 
δᾶγ8 ἴῃδί ““ Θοσποίῇ 15 ἴο (ἢ15 ἀδν ἃ οἵγ Ὀογοηά 
]ογάδῃ ἴῃ ϑογίμορο]β." Ασςοογάϊηρ ἴο Τοβῇ. 
ΧΙ, 27, [πάν νῖΠ. 4. ς, ϑυςσσοίῃ ν'ᾶ8 ἴῃ [π6 
γά]]ὸν οὗ [6 [ογάδη, “οη ἴΠπ6 Οἵ οΥΓ διἀθ οὐ 1ῃ6 
]ογάδῃ δδδβίννασγά," δπὰ ννᾶβ δ]οϊίϊθα ἴο ἐμ 
{Πῦρ οὗ Οδα. 

18. 1οὁ ϑραίορ)] Οὐ “Ἰη ρεᾶςο." ΤΠ 
1ΧΧ΄, ψυϊρ., ὅ5γζΓ. τοπάου “" 584] οπη." Βοθίη- 
8δοη (' Β. Ε.ἢ᾿111. 222) πὰ ΔΊ] βοὴ (᾿[2πῆ5 οὗ 
[π6 ΒΙΌ]6,᾽ 11. 22) τπηδπίϊοη ἃ ρίδοθ 5811} σα]]οὰ 
ΘΑΠ πὶ ἴο ἴπ6 ϑαδὲ οὔ Νᾷῦϊ8. Οἱ ἴπ6 ΟἾΠΟΓ 
βαπά {πὸ 84πι. Ροηΐ. ἢδ8 δραίορι, 1.6. 6 δξθ 
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Ἰ(αεὰ, 4 ον οὗ ᾿δἤεςσμοπι, τὶ ἢ ἐς ἴῃ τῆς 
ἀρ ένα ἰληὰ οὗ (ὑαπαδῃ, ἤθη Πα σαπι6 ἔτοτῃ 

Ῥαάδητ-αγαπὶ; ἀπᾶὰ ρτομεὰά ἢἰ5 ἴεηῖ 
Ὀείοτε τῆς ςἰτγ. 
19 Απά ἢἣες ἌΜΕΙ ἃ Ῥατςεὶ οὗ ἃ 

βεϊά, ννῆογε ἢς πδὰ βργεαά ἢ18 τεῃῖ, 
᾿ ζαπεά, αἴ ἴῃῆοε Παπά οὗ το οἢιϊάγοη οὗ ᾽ ἢδ- 

ἄμερον " ὩλΟΥ, ΒΒΕσἢεπι᾿Β ἔλῖμοτῖ, ἔογ δὴ Βυπάγεα 
"τ, ἐρίθςοβ οὗ πιοπονυ. 
ἀχηός. Ρ Ν Ο 

20 Δηά δε εγεοῖεά τῆθγα δὴ αἰτδῦ, 
εἼμλὶ ἰς, δηά σα]οά τ᾿ 1 Ε]-Ἔἰοἢ ς-[5γδε]. 
(οὐ {ἠδ 

(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΝ. 
1 7 ισὰ ἐς γαυλλφα ὃν δὐεεδερι. 4 716 «μολ 

ἴο μαγῦν ἀέγ, 13 7 1ὸ σοῖς οΓ ϑευὸ ογεγ ἐἠς 
ἐρη εἶδον οΥ εἰγαωρείτίονε ἐο ἐλε ἧσο. 
Δὸ ἡίαηιο ἀμα ὁἠλφολώπ ῥώσμαςίς ἐἤένε ἰο 
σα νἀ 7λε τοῦς οὐ ακοό μον ἐλαί 
αὐνα ας σίαγν ἐάεμ, 417 ἀπά φροἑ ἐεῖ7 αἰξν. 
30 ιζοὐ γεῤηουοίά ϑίτιεονι σηα δευῖ. 

ΝῺ ιπδὴ τὲ ἀαυρῆτεγ οὐ 1 εδῇ. 
ἐν ννΠ ΙΓ ἢ 5η6 θαγα πηἴο [ασοῦ, ννεηΐ 
οιιῖ ἴο 8ε6 τῆς ἀδιιρῆτεγβ οὗ τῃ6 ἰδηά. 

2 Αμά νῆσηῃ ϑηδοδειλ τῆς 5οη οὗ 

Οπἴτζεῖοςβ τοπάοιβ “ἴῃ ρϑδςθ,᾽" ἀπά ἢθ 18 ἕο] ]ονν- 
εὖ ὈΥ ϑηδαϊδβ, ΚλΞΠὶ δηὰ τηοϑὶ [ἐν ἰδῇ σοπὶ- 
τηρηΐϊδίονβ, ΌὉΥ Ἀοθοθημη., ϑοῆυτη, Οὔσδθη., 
Τυςῃ, 1)6]., Κηοδεὶ, ΚοΙ.. 

ὦ εν φ ϑῥεοβερι) [{{ὀ Ἰπδίοδά οὗ “" ἴο 584- 
Ἰοπι ἡ ννὲ δάορί ἴπ6 τοηάθγηρ “ὁ ἰπ ροδσθ, ἡ ΟΥ̓ 
δ] βαίείγ ; 1ἤθηὴ ννὸ πιιδέ γοηάθῦ ἤούο “ὁ 
{Πη6 οἰἵγ οὗ δῃοσμοιη." [1 ννᾶ8 ρούδῆρβ σδὶ]οὰ 
ΔΕΟΓ Θῃθοδβοῖη ἴδ6 δοη οὗ Ηδηλοῦ (ν. Σ90)ὴ. ἴη 
ςἢ. χὶϊ. ὁ (ὙΠοΓο 566 ποΐο), τὸ γτοδὰ οὐ “ἴδε 
Ρίαθσο οὗ ϑιςἤοηῃ," 1.4. ῬΟΓΏαΡ5 [Π6 5116 οὔ 
ΒΓ ἢ δ᾽ ῃθπὶ οΥὁἩ δἤθομοπη ννᾶ8 αἴτογν αγὰβ Ὁ}, 
[1 ννὰβ (6 ἤγβι ρὶδοθ 'π ἡ ῃς ἢ Οοὐά δρροατοά 
ἴο ΑὈγαμδπὶ, δηὰ ἰὰ ἴδ ἰδ ρἷασε δὲ ννῃ] ἢ 
Τλςοῦ τοτθηΐοσα ἴῃ6 Ῥγοπλϑθὰ ἰδηά ; ἴογ ϑ1ς- 
οοίῃ, ννβόποθ ἢ6 ᾿δπΊΘ ἴο ᾿ΐ, ννὰ8. οἡ πὸ οἴ μοῦ 
δἰάθ οἵ [οτάδῃ. ΑὈγαμᾶπὶ ΟἿΪΥ ρα ΓΟΠ δε ἃ 
θυ ΠΑ] -οἴαοο, [ςοῦ ρα δ868 ἃ ἄννε] ΠΡ. -Ῥ]δςθ. 
Ῥεγπαρβ ἴπο σοιπηίγΥ πα πον Ὀδοοπὶθ τΤηοΓΟ 
ΓᾺΠῪ Ἰπμδοιϊοά, δηὰ ἐπογθίογο ἰαπὰ πιιδὲ Ὀδ 
δοσιγοα Ὀοΐοσο [ἴ σου] ὈῸ 5α εν ᾿ϊνθὰ ὑροη. 

10. απ ῥμμάγοα ῥίδου» ΟἹ νιομεν} "“Α' πὰπ- 
ἀνοὰ Καὶ εε!ἴ4." ΑἸ] ἴΠ6 δηςίοηί ψογβιοπϑ (οχοορῖ 
Ταγρρ. [6Πι8. ἀπά Ϊοηδίῃ.) τοπάθυ “4 ἢιιη- 
αἰγοὰ ἰαπιῦ 8, ψνἤρηςθ 1 48 Ὀθθὴ ἰηΐοττοά παῖ 
“πο Κωΐα ννᾺ8 ἃ Ῥίθοθ οὗ Ἰποηοῦ Ὀοαγίηρ {Π6 
εἰηργοϑϑίοη οὗ 4 ἰδίῃ. 1ΐ ἃρρϑδῖβ πονγουοσ ἴο 
ἤᾶνθ Ὀοοη ΟἰΠΟΥ δὴ ἰηροῖ οὐ ὈΔΓ ΟΥ̓ 8:[ν6γ οὗ 
ςογδη ννορῆϊ, ΟΥ̓ ΡΕΓΠΑΡ8 ΠΛΟΣΕΙΥ ἃ σογίδίη 
νΘΙΡΗΣ οὗ βινογ; ἃ ινογά οἵ (ἢ6 βᾶπὶὸ τοοῖ ἰὴ 
Αταῦὶς βιρηϊ γπρ “4 Ὀαϊδηςθ,᾽" “ἃ ΡΔΙΓ οὗ 
8048." (866 Οεβ. "ἼΠοβ.᾽ Ρ. 1241. [60,1 εχ.᾿ 
ἴῃ νος.). 

20. Εἰ εἰοξεν γα ὌὝὙΠῸ πᾶ “γαοὶ 
ΦΟμΙΔ]η8 ἴῃ Πὸὶ (Π6 501}4 0160 Ε], οἠς οὗ [Π6 πᾶτθβ 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΙΠ ΧΧΧΙΝ. [ν. 19---7. 

Ηλπιοῦ τπε Ηἰϊνιῖε, ρῆπος οὐ πε 
ΠΟΙ ΓΥ. 84} Ποῖ, ἢε τοοκ Ποῖ, δπά 
ἴὰῪ νι Ποῖ, δπά ᾿ἀςβ]θβά Παγ. ὙΠΕΡ 

4. Απά Βὲ5 80] οἷανε αὔῖο Π πεν. 
τῆς ἀδλιρῆτεσ οὐ [δοοῦ, ἀπά ἢς Ἰονεά 
τῇς ἀλπιβεὶ, δη βρᾶκε ' Κιπάϊν ὑπο ᾿ὼ ῳ 
τῆς ἀληηδεὶ. 

4 Απὰ 5Πῃεοβεπὶ βϑρακε υπἴο ἢ 5 ἔα- 
της Ηδπιού, βαγίηρ, (σεῖ πλ6 [ἢ ]15 ἀληλ- 
86] το ννυἱέα. 

ς Απά Ϊαοοῦ Πεαγά τῆλι ῃς μά ἀε- 
ΠΙεὰ ᾿ίπδῃ 8 ἀδυρῆτεγ : πονν ἢ 
80η5 γΕΓῈ νυτἢ ἢ15 σάτῖ]α ἴῃ τῆς Βεϊὰ: 
Δηἀ δοοῦ Πεϊὰ ἢϊ5 ροᾶσὲ ἀπτ|} τῆλε 
ψΜεῖς ςοπλα. 

6 4 Αμπὰά ἢκλπιον τῆς ἔλτθοσῦ οὗ 58ε- 
σμεπὶ νεῖ οὐ πο [ὰοοῦ ἴο ΄σοπ)- 
τλιης νι ΠΙπι. 

7 Απὰ τδὲ β8οπ8 οἵ [ὰςοῦ σᾶπια οἷ 
οὗ τῇς Πεϊὰ ννῆεῃ ἴμεν Ποαγὰ ἐξ: ἀπά 
τε πιδῃ νγεσς σγίενεά, δηἀ {πεν ννετε 
ΨΕΓῪ ψνγοῖδ, θεσάυβδα ἢς παά ψτγουρῆϊ 

οὗ Οοά. Τδςοῦ ἐπογοίοτγο ς 8115 ΕἾ 1π6 Οοάὰ οὗ 
5.86], δπὰ ρίνοβ {Π18. {16 ἕο {πῸ δἰζασ. ννδϊοῆ 
ἢ ὈμΠῈ οἡ {π6 βροῖ ὑπο Πδά αἰγθδάυ Ὀδοη 
Ποπϑοοσζαίθα Ὀγ Α Ὀγαῃδπὶ (οἷ. χὶϊ. 7). [Δοοὺ 
δὰ ΒΙΙΠοΙΟ ἰννᾶνβ δρόκοὴ οὗ {Ε ΠΟ ΑΗ 88 
1η06 Οοὐ οὗ Αὐγαῆαπι, διὰ ἴῃ Οοά. οΥἵ ἴδ 
ΕΘΔΥ, οὗ ἢ18 ἔλίμοῦ ἰϑᾶᾶς. Νον οὐ δ]8 ρ»τᾶ- 
αἷἰουβ βοσόρίδησθ Ὁ Ηἰπι, ἢϊ8 σμδηρο οὗ ΠαπῚΘ 
ὉΥ Ηἰβ δΔρροϊηίπηοπί, ἢ18 τοῖα πὶ ἴο ΟάπδΆδη 88. 
{πΠ6 δον οὗ ἴΠ6. απά, ἢ “415 Ηϊηι 15. ον ἢ 
σοά, ΕἸ, {πὸ Οοὰ οἔὨ [5186]. 

ὕμαρ, ΧΧΧΙΝ. 1. δια ἐῤῥὸ ἀσωρδίεγ 
4 1“αὉ}Ἱ] Ἡφδτ ὈΙΠῚ 18 πιρητπομοὰ (ςἢ. κχχ. 
21) Ὀδείοτο ἴὴ6 ὉΠ οὐ [οϑορῃ (νν. 22. 23). 
[ ]|δςοδ᾽ 8 βοϊουσῃ ἰη Ῥαάδη- γα ννᾶ8 459 
ΥΟΔΓβΒ ἰοηβ 8πη4 ποῖ 20 ΟἿΪΥ (866 ποῖο αἱ ἴΠε 
εηὰ οὔ εἢ. χχχὶ.), [Ε 15 φυϊῖο ροββιθῖο τπδὲ τ ηδἢ 
ΤΏΔΥ πᾶν ὈΘΘ ΒΟΠῚΘ ὙΌΔΓΒ ΟἸεΥΓ ἴλη [Οδϑρῇ, 
ὙΠῸ νν 8 17 δἱ ἴῃ6 δερίηπίηρ ΟὗἨὁ 186 διβίοτυΥ 
γοἰδίοα ἴῃ οἷ). ΧΧΧΥΤΙ. (866 ν. 2), 2.4. ΡΙΌΒΔΟΪΥ 
ΔὈοι ἃ ΥΕΑΓ ΟΥ̓ ΐννο αἴδογ [πὸ ὀνθηΐβ τγεϊαϊδὰ ἴῃ 
{Π18 ργθβοηΐ σμαρίοσ. [ἢ ΔΩ οᾶϑο {ΠΟΓΟΟΓΟ 
8:0 ννδ8 ποῖ 685 [ῃΔ 1ς γϑᾶτβ οἷά ἃϊ [ἢϊ5 {ΠπΠῚ6, 
ΒΙρΡρΡΟΒη ΡΣ ΠΟΙ ἴο ᾶνθ Ὀθθη πὸ οἰάογ (ἤδη 
[οβορῃ; 80 ἴῃδὶ ἰὴ οδ᾽θοξίοη προ Ὀγ Γυςἢ 
δηὰ οἴδοῖβ (Παΐ δἱ [Π18 ἴπλὸ 8Π6 ννᾶϑ Ὁ 6 ΟΥ̓ 7 
γοᾶγβ οἱ ὡδηποῖ ὃὈδ6 τηδϊηϊαϊποὰ. 

«υελὶ ομί 10 “τὸ ἐῤε ἀανσδιίογι οἱ δὲ ἰαμδ[ 
7 βορῆυβ (΄ Απίι 1, 21) δ,αϊοθ {παῖ ἃ ἔδαδε 
Δοηρ ἴπ6 ϑῃοσποπ ε5. ν᾿ 88 [86 Τσοδϑίοη οὗ 
1Π18 νἱ δι. 

8. «ραζε ἀίμαϊγ ἰσο ἐδ ἀαναεῆ ΤἸ Λῖ, 
ἐ σραάζκο ἴο {ΠῸ πεοατῖ οὗ ἴῃ6 ἀκιιβοὶ." 580 «ἢ. ]. 
41: [υάν΄. χίχ. 3; [81. χ]. 2: Ηοβ. 1. τ4, ἄς. 

7. δὲ ῥαά «υγομσὶ γο δ ἐπ Ἰεγαεί,. «υδέρῦ 



ν. 8--25.] 

(ΟἿ ν π᾿ Ιβγαθὶ ἴῃ ᾿γίπρ ν [ΔΓ 008 
ἀλιυρῆϊεῦ; νν]ς ἢ τπϊηρ οὐρῆϊς ποῖ ἴο 
Ὀε ἀοπε. 

8 Απά Ηδπηιου ςοιηπηπεά τῇ 
τἢεπὶ, βαγίηρ, ΓΠὲ 8οὺὶ] οἵ ΤΥ 80η 
δμθοδεπὶ ἰοηροῖῃ Ὸγ γουγ ἀδιρῆτϊογ: 
Ι ργὰὺ γου ρῖνε Ποῖ ἢΐπὶ ἴο ψ]έε. 

9 Αμά πῆᾶκε γε πιδίγίαρε νυν ἢ 15, 
ἀπά ρῖνε γουγ ἀδυρῆτεῦβ απηῖο 5, Δη4 
ἴλκε οὐὖγ ἀδιιρῆτοτβ ππῖο γου. 

ΙΟ Απά γε 514]1} ἀννε] νντῃ ὦ: 
δηά τῃε ἰδηά 584}} δε δείοτγε γου ; ἀννεὶὶ! 
δηὰ τγλᾶςε γε τῃετγείη, ἀπά ρεῖ γοιι! ροϑ- 
86 5810Π5 1ῇογοίη. 

11 Απά δηεςἼῆεπὶ 8βαἱά υπίο Ποῦ [8- 
τΠῈΓ δηά υπῖο ἢεσ Ῥγεΐμγεη, [εἴ πὶ 
δηά ργᾶςβ ἰῇ Ὑουγ αγθ8. δηά ψνῃδῖ γ8 
514}} 54Υ ἀπῖο πι6 1 νν}}] ρῖνε. 

12 ΑβΚ πι|Ὲὲ ἤενϑὺ 80 πιισἢ ἀονν ΤΥ 
Δηά οἱ, πὰ 1 νν}}} ρῖνα δοσογαϊηρ᾽ 85 
γε 53}41} 5881.Υ υπῖο πε: Ὀυζ ρῖνε π|ὲ 
τῆς ἀλίηβε] ἴο νε. 

12 Απά τῃε βοῃ8 οὗ Τδοοῦ δηβυνεγεά 
Θῃεοῆεπι δπὰ Ηδπιοῦ ἢϊ5 (Δῖμεῦ ἀς- 
σεἰτία!γ, ἀπά 5414, Ὀδοδιθα ἢ ἢδά 
ἀεδ]εὰ Π᾿πδὴ τῃεῖγ 5ἰδῖογ: 

14 Αμπά τῇεγ 5αἰά μπῖο {Πεπὶ, ἵΝε 
ςαπηοῖ ἀο 1τἢ!5 τῃϊηρ. ἴο ρῖνα ΟἿΓ 5.516 Ὁ 
ἴο οπο [δῖ 15 πιποϊγοιπςΙ564 ; ἔογ τῃδῖ 
τεῦ ἃ ΤΕρΡΥΟΔΟ ἢ τΠἴο τι5: 

ῖς Βυῖη [ἢ 15 ΜΙ] ννα σοπβοηΐ υπ- 
ἴογου: [ξ γε ΜΠ δε δ8 ννεὲ ὁξ, τμαῖ 
ἜνΕΓΥ πιδὶς οὐ γοι δὲ οἰγομπηςβεά ; 

16 ἼΓΠεη ψν}}] νγεὲ ρῖνε οὔγ ἀδιρῃ- 
ἴεγβ πηῖο γουι, ἀπά ννὰ νν}}} τακε γουγ 
ἀδυρῆτεῖβθ ἴο ι.5, πα ννεὲ Ψ}}}} ἀννεὶ] 
νἢ γοῦν, ἀπά νγα νν}}]}] Ὀσσοπὶς οπε 
Ρεορὶε. 

ἐδιπρ ομρδέ πο ἰοὸ δε ἀομε)] [1.ἴ, ““Δηὰ 80 
ἴξ 18 ποῖ ἄυπε." ὙΠοδθὸ ἂγὸ ποῖ ἴῃ6 ννογάβ 
οὗ ἴδ δοπβ οἵ [δοοῦ, Ὀαζ οἵ (ἢδ βδστεὰ ἢϊβίο- 
ὕλη. [ἰ ἰβ ποῖ Πκοῖγ [κλὶ [Π6 ἕλπγ οὐἨ [δοοῦ 
βδου]ὰ ΌΥ [Π18 ἴππι6ὸ πᾶνε δοηυίγοα [6 βοποῆς 
Ὥάτηθ οὗ 15γδϑὶ; Ὀυΐϊ Μοβθβ τ1868 [ἢ ἀδβρῃδ- 
ὕοη ψΠΙοἢ παὰ Ὀεσοπιθ Ἀπ] ἰατ᾽ ἴῃ ἢἰ8. οννη 
ἦγ. Το ννογάϑβ οὗ [ἢ]8 νοῦβὸ 866ΠῚ ἴο ἤᾶνθ 
δεσοπιθ ργονουθίδὶ, ΠΟΥ ἀγὸ δἰπιοϑί τορεαϊοα 
π΄ 2 8. ΧΙ. 12. Βυϊ (Πϊ8 ἰδ ΠΟ τρᾶδοη ἴογ 
«πρροβίηρ (δὲ {πὸ ννογάβ οὗ {Π|8 Ῥγεβοπξ υθῦϑὸ 
οὔου ὰ θὲ ἀβδου θϑά ἴο ἃ ἰδίογ μβδηά [δὴ {πδὶ οὗ 
Δίοβοβ. 

18. “αη4 «αἰ ϑεβδυ]ίοηβ, Οέϑεη. (ρ. πε), 
Κποροεῖ. Ὁ εὶ.. ἄκο. ἐταῃϑβδίο ἤοσὸ “"δηά ρἱ οἰ "ἢ 
«τ "ὁ Ἰαιὰά βπᾶγεβ: οἴβεῖβ γεροδὲ ἴδ ννοσὰ "ἀ6- 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΧΙΝ. 

17 Βυῖ τῇ γε νψν}}} ποῖ ἢξαγκεη υπ- 
ἴο ι.5. ἴο ὃα οἰτοιιπιςϊϑε 4 ; ἤδη νν}]}]} 
νν6 ἴλκα ουν ἀδιρῃϊεγ, ἀπὰ ννὲ νν}}} δὲ 
οΠ6. 
18 Απὰά τῃεὶγ ννογάϑβ ρ]ελβεά Ηδπιοῖ, 

Δη4 διιθοἢεπὶ Ηδπιοτ᾿β 5οη. 
Ι9 Απάὰ τῃε γοιυηρ τηᾶη ἀείεγγεά 

ῃοῖ ἴο ἀο τῆς τηϊηρ, θεσαυβε ἢς δαά 
ἀεἰ σε ἴῃ [ςοῦ 8 ἀδιιρῆτεγ: δηὰ ἢς 
τυὑα: τὰοτε ποπουγῦὶε τῆδλη 4}} τ 6 
Ποιιβ6 οὗ ἢ!5 ἔδῖῃογ. 

20  Απά Ηλπιοτῦ δηὰ ϑἤεςοδεπ ἢΪ5 
801) ΠΔΠΊ6 τιηἴο ἴῃ6 ραῖα οὗ {Πεὶγ οἰτγ, 
πὰ ςοπιπλιηθα ννἢ τῆς πιδη οὗ (ἢεὶγ 
οἰἴγ. βαγίηρ, 

21 ΤΏὮδθ6 πιεη αγέ ρεδσθαθὶ]ς σχῇ 
5; τῃογείογε ἰεῖ τῆδπλ ἄννεὶ! ἴῃ τῆ6 
Ϊλπά. δηά τγαάς τπεγείη ; ίογ τῆς ἰδηά, 
ὈΟΠΟΪά, 1: ἐς ἰαγρα ἐποιρῇ ογ τῇσι ; 
Ιεῖ ιι5 ἴᾶκε τῆ ὶγ ἀδιιρῆτεγβ τὸ ἃκι8 ἔου 
υνῖνεβ. ἂδπὰ ἰοῖ 8 ρίνα τἴῃποπὶ Οὐκ 
ἀδιιρσῇτεγϑ. ᾿ 

22 (Οηϊν μεγείη νν}}} τῆς πιεη σοη- 
86ηἴ ὈΠῖῸ ι.5 (ΟΥ ἴο ἄννε}] νυν 8, ἴο 
δε οπα ρεορίβ, 1 ὄνεσυ πΊλ]8 ἃπιοηρ; 
8. δ8 οἰγοιπ)οῖδθά, 45 ἴῃ ἀὧγό οἱ!- 
ουπιςϊδεά. 

2, δῥῤαϊΐ ποῖ τ{πεὶγ σαῖς δηά τῇῃεὶτ 
ϑιδίδηςε ἀηα ὄνεσν δεαϑί οὐ {πεῖγβ ἐδ 
ΟἿΓ8 ἢ ΟἽ]Υ ἰεῖ ι.ι5 σοηβεητ΄ απο τῇς ηλ, 
πὰ {πον ν}}} ἀννεὶ] ννῖτῃ 8. 

24. Απά υπῖο Ἠδηηου δπά υηῖο 586- 
σἤεπὶ ἢΪ5 ϑοη πεαγκεηδά ]] τῆδλῖ ννεπὶ 
ουξ οὗ τῃε ραῖς οὗἉ ἢ 5 ςἰτγ ; δηά ἘνετΥ͂ 
τ Δὶς νγᾶ58 οἰγσυτης 864. 4}} τῃδλϊ τγοπῖ 
οιῖζ οἵ τῃε ραῖς οὗ ἢϊ5 οἰ. 

2ς ἢ Απά ἴξ ᾿οᾶπιεὲ ἴο ρᾶ5885 οἡ {δε 
τπϊγά ἀδγ, ννἤδη τΠ6ῈῪ ὑνεγα β8ογε, τπδῖ 

ΓΟ ]]γ 5 ἔγοπι ἴΠ6 ἔοιτηογ οἷδυ86, στο ἀθιης 
ἃηἀ “ἐ8ροκὸ ἀδςοβι}γ :" Ὀὰξ ἴπ6 τεπάθπηρ, 
οὗ {86 Αὐϊβογϑοα Ν γβίοη 866 πὶδ Ὀγείογα δ. 

18. ἐῤεὶν «υογά: Ἰόρῶυ Ἡανιου, ἄς. 
ΤΠ τοδάϊηθβ8 οὗ ἰῃ6 5 οσοηλ 68 ἰ0 βυι πη ἴο 
αἰγου πιο βίο ΠΛΑΥῪ Ὁ6 δοσουηίοα ἔογ, [ἢ εἰγοιπλ» 
αἰδίοη παὰ Ὀγ [ῃ18 {πιὸ θοσοῦὴθ ἃ το Κποννῃ 
ἴο οἴοῦβ Ὀσδιάοβ ἴῃ6 ἀδβοθηάδηϊβ οἵ Αγαῆδπὶ 
(Βετγοά. τι. 104). Αἱ 4}} δνθηΐβ, ᾿ξ ννὰβ8 ποὺν 
Ῥγαςἰϑοὰ ποῖ ΟΥ̓ ὈΥ ἴπ6 δοῃ8 οἵ [ἀςοῦ δπὰ 
ἢϊ8 Πουϑθῃο]ά, δυῖ ἐν 1π6 5ῃπηδο 65, δὰ 
{Π6 ΠΥ ἀπά Ποιιβοποϊὰ οὗ Εβδυ, 4}} στον ὶηρ 
Ἰπῖο ἱπιροτίαπε {068 ἰπ (86 περ! θουποοά οὗ 
{π6 δῃθΟΠοιλἴ68. 

458. δνιεοη απ Ζευὶ!, Πίπαρ᾽ε ὀγείδγεης 
Ἰοοῖ εαοῦ γιαη ῥὲς σαυογα ἰ.6. 8018 οὗ {πε δατηᾶ 
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χ86 

« (Βδρ. 49. 
6. 

Σ Ἡςεῦ. 
»ὠφρπίλ. 

ὍνΟ οὗ τῃε βοῃβ οὗ ἤδοοῦ, δίπιεοῃ δπά 
Ι, ἐνὶ, ᾿Ὠμδῇ 5 Ὀγεΐῆγεη, τοοκ δαςἢ τδη 
ἢ]5 βυνογά, δηά σᾶπιῈὲ ἀροὴ τῆς οἰἴὙ 
Ὀο]άϊγ, ἀπά “5]ενν 411 τῆς τηδ]εβ. 

26 Απὰά τῇΕὐΥ͂ 5ἷενν Ηδπιοῦ δηά 586- 
οἤαπὶ ἢ]5 βοὴ ψ ἢ τῆς ἰεάρε οὗ τῆς 
δυνογά, δηά τοοὸκ Π)ι'μδἢ οὐ οὗ 5Πε- 
σἤ δηλ 5 ποιιβ6, δηά ψεηΐῖ ουϊ. 

27 Τὸ 80η8 οὗ Ϊλςοῦ σᾶπια ὕροη 
ἴΠε 5]Αἰη, ἀπά βροι]εά τῆς οἰτγ, Ὀεσδιιβα 
ἴμεν Πδὰ ἀεῇϊεα τῆςὶγ 5ἰβῖογ. 

28 ΤΉΕΥ ἴοοκ τΠεὶγ 5ῆςερ, δηά {πεῖν 
οΧβῆ, δηά {πε ὶγ 45865. δηὰ τῆδλι νος ἢ 
τυᾶς ἴῃ ἴπα οἰγ,) Ὧἀπαὰ τῆδῖ ννῃὶςἢ τύας 
ἴῃ τῆς Βε]ά. 

290 Απά 1}1 {πεὶγ ὑγεάῖ ἢ, πὰ 4]] 
(πεῖν {ππ||6 ομθβ, Δηα τποὶγ ννῖνοβ τοοΚ 
ἴΠΕΥ σαρῖῖνα, δηά 8ροι]εά ὄνθη 811 τμαῖ 
«υᾶς ἴῃ τῆς Ποιιβα. 

20 Απά ΪΔςοῦ 5414 ἴο ϑδιπιεοη δηά 
Γενὶ, Ὗ ας Βανα ττουδ]εὰ πι6 ἴο πηαΐκε 
Π6 ἴο 5.ΠΚ ἀπιοηρ ἴῃς ᾿ΠΠΔὈΙ Δηῖβ οὗ 
τε Ἰαπά, δπιοηρ ἴῃ6 (ὑδηδδηϊτεβ ἀπά 
16 ΡεγιΖΖίϊεβ: δηά 1 δείπρ ἔενν ἴῃ 
πυπηθού, {Π6Ὺ 5}14}1 ρδῖμεγ {Πα πΊβεἶνοϑ8 

ΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΙΝν. ΧΧΧν. [ν. 26---3. 

τοροῖπεῦ ἀρδίηϑβῖ τῆς, Δηἀ 5]4Υ τὰς ; δηά 
Ι 5841] θεὲ ἀςσβιγογεά, 1 ἀπά πηγ ἢοιιδε. 

21 Απά τΠεγ 5344. ὅμοιά ἢς ἀ64] 
ὙΠ ΟἿΓ 58:8ἴε 245 νυν δὴ Ὠαγὶοῖ 

ΓΟΗΑΡΤΕΞΚ ΧΧΧν. 
1 Οὐ φοραί )αεοῦ ἐν δείδ-. 4 27 Ξμγχεζά 

ἄϊξ λοιδὲ οὔ τρίς. 6 4276 ὀνεδἑ οἰ νι αὐΐαν' αΖ 
δείλ-. 8. ΜΦεῤογαλ ἀίλ αὐ Αἰ ον. ὀαελδπλ. 
9 Ονα ὀΐσεσείά σεοὺ αὐ δώλ-ἰ. τό Ααελεῖ 
ἐγαυαείά ο7 Δδενζαηεέν, αν αἰείλ ἐμ “ἦς τᾶν 
9 Ξι΄αγ. “1 Κεμέφη μά τυ Θλαλ. 43 
7:2 :0»:5 οΥ ϑίπιεοό. “7 δ ποοὸ εο»οἱλ ο ἤασε 

“ἰεόγοη, α8 781: ἀγρέ, ἐροέλ, ἀηα ὀπεγέα οὗ 
τας. ' 

ΝῺ Οὐοά 51ϊ4 υπίο Ϊαςοῦ, Ατῖβε, 
δο υρῖο Βεῖῇ-εἰ, δηά αἰνε]] Πόγαὰ : 

Δηὰ πιᾶκε τἴῆεγε δὴ δἰϊαγ ὑπῖο (σοά, 
τῆαῖ ἀρρεαγθά υὑπῖο ἴπεε ἄν πε τῇοιι « εμλρ. «7 
βεάάεβε ἔγοηι τῃῆ6 ἔλςς οὔ ἔβδι τὴγ “3 
Ὀγοῖδευ. 

2 ΤΕ [δςοοῦ 544 υππῖο ἢϊ5 Ποιι56- 
ΠοΪά, δηά το 811 τῆατ τύέγε νυνὶ ΗΠ, 
Ρυξ ἀνὰ τε βἴγδηρε ροάβ ἴπδῖ ἄγ 
Δηοηρ γοιι, Δη4 δα οἶεδη., δηά σβδηρε 
γόουγ ραγπιθηῖϑβ: 

3 Απὰ ἰδεῖ υ5 4γ|86, ἀπὰ ρὸ τρ ἴο 

ποῖποσ, [ϑδἢ, 48 ν 6 }} 45 οἵ (Π6 δᾷτηθ ἔδίΠ ΠΟΥ, 
αὺς Ιη ςἢ. χχὶν. ςο, ςς,) ὅζα, ννὸ βάνν [,8- 

ἢ ἰδκίῃρ ἃ ΡῬΠΏΓΙΡΑΙ ραχί ἴῃ μιν [18 β 88 
Ἰη πιαιίαρο Μ|ΟἢΔ6115 (1π ἰος.) πιθπτ ἢ 8 1ξ 88 
ἃ ργοναϊοηξ ὁριηίοη 'ἰπ ἴἢ6 Εδϑί [Πδΐ ἃ πηδῃ 18 
τοῖο ἀῇοοϊοα Ὁγ (6 ἀἰβῃοόποιγ οὐὗἁὨ ἢ18 8186 γ 
1ἤΔη ὀνθὴ Ὀγ {πῸ ἀἰβϑῃοποιγ οὗ ἢϊ5 νε, 48 Π6 
ΤΏΔΥ ἀϊνογοθ ἢΪ8 νυ ὴῖο Ὀυ σ4Π ΠΟνΟΓ σθᾶ86 ἴο Ὀ6 
ἰλὶς 5ἰβίοσ 8 ὑγοίμεσ. δ'νο αὔὸ ποῖ ἴο δίρροβθ 
{παι διίπιθοη δηὰ 1 ονὶ υνἱποιξ μοῖρ ἔγοση οἵου 8 
αἰἰδοκοὰ δηὰ 8ϊονν 41} ἴΠῸ τηδ]θδ: ἔπ γ δά ΠῸ 
ἄἀοιδὲ ἃ τρῦπιςε ἔτοπι {πος ΠΟΙ 8 ΠΟ βομο] ἃ 
ψ ἢ ἴῃοπι, ἀπά ρογῆδρϑ ννογὸ δοςοπιρδηϊθα Ὀγ 
βο6 οὗ ΓΠΕΙ͂Γ Ὀγοΐθοῦβ, {ποιυρἢ ἸΏΘΥ ΟΠΪΥ͂ ἅΓῸ 
ΒΡΟΟΙΔΙΪΥ πιοπεοποά, 845 μανὶπρ ἴακοη {πῸ Ἰοδὰ 
ἴῃ ἴῃ 4584ι}ῖ, ἀηαὰ 88 πιοϑὲ β8.ΓΟΨῚΥ δοϊυδίοα 
Ὀγ ἔπε δβρὶπί οὗ τονύθηρεο. 

7. δὲ τοὔϑ Ὁ. «]}«εοὉ} ἱ. 4. οἴποτα Ὀὲ- 
δ'ἀ6 διπιθοὴ δηὰ ἴ,6Υ], ῸΣ 811} ἄρρεαῦ ἴο ἢᾶνε 
Ἰοϊπθὰ ἴῃ {πῸ6 ΟΠΡΙΠ4] 5ἰγαίδρεπι (866 ν. 13), 
δΔιηὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 411 δϑϑίδιοα ἴῃ Βροῖ!ηρ (ἢ 6 ςοἰγ. 

80. 1 δείπφ αν ἱπμ᾿ πιριδογ] 1ἴ 91 
Ὀοηρ Τποη οὗ πυροῦ." ΦὝὙΠδὲ 16, 1 πὰ ΤῊ 
ἔλτΛΙΥ ἀπά [Ο]Ποννογ8 (σοπιραγε “1 πὶ ὈΘΟΟΙῚΘ 
ἴννο ὑδηάβ,᾽" ςοἧἢ. ΧΧΧΙΙ. 10ὺ δἃΔ΄Ὸ ΠΊΘη 80 ἔδνν 
1(ῃδΐ ννὸ σῇ δϑβ]ν Ὀ6 παπιροσοά. Α σοπλπιοη 
Ἰάϊοπι: 866 [ϑοιῖ, ἵν. 27:1 Οὔτ, χυῖ. το; 8. 
σον. 12: ἰ88. Χ. 19: [6Γ. χ]ῖν. 28. 

11 βϑροβ δίτδηρ» [πηξ [σοῦ 8δοιιϊὰ ἤᾶνθ 
Τοργοδοῃοα ἢϊ8 ϑοηϑ 48 πανίπς δι ρ ἢ ς ἢ ΠῚ 
ἰηΐο ἀληζοῦ, οὶ 48 ἰδν Ὀδοη ΡΠ Υ οὗ 

ἰγοδο ποῦ δηὰ πιυγάεσ, ὍΤῊΪ8 18 ΟἿΪΥ ΔποῖθοΣ 
ἰηϑίδηςο οὗ [σοῦ 8 ννδαὶς ςβαγασίοσ, δηὰ οὗ ἴὴθ 
βαρ γ οὗ ἴῃς Βιδίοσιαη. 40 085 οὐνὴ ἔδυϊξ 
νν48 ννδηΐ οὗἉ βἰγαὶ ῃιξογιναγά ποποδίγ. [1 18 
τοργοάπςδαά νυν ἢ ρστιονοῦδ ἀρρτανδίίοπβ ἴπ ἢ 8 
ϑοῆ8. ὙΠῸ {ΠῚ ἀ ΠΥ οΟὗὨ 18 ἀϊδροδί[ἰίοη, ἃ Κἰἢ-» 
ἀγορὰ ἀείοςϊς νὴ ἀπιπιΠ]ηθ 88, δἤονν8. ἐν] 
ΠΟΥ ἴῃ ἢ8 Θχοϊαπηδίϊοη οὗ ἔδασ γλῖῃοσ ἴἢδπ οὗ 
ΤΛΟΓΑΪ ΠΟΙΓΓΟΓ. ΗἸ58 τποτὸ σὶρῃϊθου 8 ἱπαάϊρηδ- 
οη, ἴδ τοβιι!ξ οὗἉἨ σά ποῦ ἸΠουρῃϊ, 18 χργεββρά 
ἴῃ ἢ18 ἤπα] Ἰυάστηοηϊς οη πὸ ἤεγσθπθββ οὗ ἘΠΟΙΡ 
ΔΏΦΟΓ Δηά {86 σγιεἰτγ οὗἁ {μοῖγ τυγάῖῃ (ςἈ. χΙῖχ. 
57) 6, 7). 

σηαρ. ΧΧΧΝ. 1. Μειῤ-Π 866 οἡ οἷ. 
ΧΧΥΠΙ. 19. 

Ὡ. οἰγαπρε σοί] Νοῖ ΟἿΪΥ διδά Ἐλδοβοὶ 
βίοϊθῃ ἤδγ ἐμι]Π ογ΄ 8 τογαρῃϊπι, δι ΡὈΓΟΙΔΟΙΥ͂ 
Οἴποῖβ οὗ [δοοῦ 8 σΟΠΊΡΑΠΥ Πιδά ϑβθογοίοὰ ἴπ- 
δίγυιηθηΐδ οὗ Ἰάο]αῖγοιυ8 νν ΟΣ ΒΕ ΙΡ ἴῃ [Π6 σΑΠΊρΡ. 
Α8 πον πδὰ ᾿ιιδὲ 8Βρο! ]οὰ ἃ ποδίμοη ον (οἢ, 
Χχχῖν. 27). [Ὁ 186 ποῖ ἈΠ|ΠΚοὶγ [μὲ [μοῪ Ὀγουφῃξ 
ΒΓ ἢ ̓πδι ιτηθηΐβ ἔγοιῃ ἰῃδῖ 4180. 

δὲ εἰεα"]ῇ ““ῬΆΠΕΥ γουγδβεῖνοβ." ὍὙΠ6 βδπιθ 
ΟΓὰ 18. ΤΣΕΩΌΘΠΕΥ υϑοὰ ὑπάοῦ ἴη6 [ἂν ἔοσ 
Ρυπβοιΐοη ἔτοπὶ ἰοραὶ ΠοΙοδηποβδ Ὀοίοσο 
ἀ0οθ85 ἴο βδογθὰ ογαϊηδηοαβ {[ωον. χῖν. 4: Νυπὶ, 
ὙΠ. 71. 2 ΟἾγ. χχχ. 18; ΕἼΓΔ Υἱ. λο: Νβῆ. χὶϊ, 
40; ΧΡ. 22). δυςῇ ρυτβοδίίοη νγᾶβ ργοῦα- 
ὈΓΥ ἱπ 186 ρδίαγο 8] {ἰπιὲ8, 48 οἴφη ὄυθῃ 
υπάογ (86 ἰᾶνν, ΟΥ̓ νΥΑΒΒΙηΡ ΠΛΟΓΟΙ͂Υ, 411 θυ Β 



ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΧΧν. 

Βει!-ΕἸ]; Δηδ 1 νν}}]}] πλακε τῆοτο λῃ 
Αἰταγ υηῖο (ΠΟ, ννῆο δηβννεγαά τὴ ἰμ 
[πΠ6 ἀλγ οὗ ΠΥ ἀϊδίγεβϑ, ΔηἋ νγὰβ ὑντῇ 

ν. 4-11.} 187 

ὁ 811ς 4 τῆς ρίδος ᾿ ΕΠ-θοτἢ.-ο] : Ὀοσδιιβα ὁ ἐμαρ. 28, 
τετε (σοὰ ἀρρβαγεὰ πο ἢϊπὶ, ΠΕ Π α μαι τς, 
ἢς ἢεά ἔτοπι τῆς ἔᾳςε οἵ Ηἷ5 Ὀγοῖῃεγ. ἤξερα φ' 

πλ6 ἴῃ τῆς ννᾶὰγ Ψψῃϊςἢ 1 ννοηῖ. 
4 Απὰά τῃεν ρᾶνε ιτηῖἴο Ἶδοοῦ 8] τῇς 

βίγδηρε ροάβ νν ἢ ςἢ τυέγέ ἴῃ τη εἰν ΠΔηά, 
ΔηΔ αὐ ἐδειν Ἑαλυτὶηρβ ννϊς ἢ τυέγε ἴῃ 
{ΠΕΣ εαγϑ; δηά ἰδοοῦ διά τῃεηὶ πη εγ 
ἴηε οὐκ ννιςἢ τας ὈΥ δῃθομετλ. 

ς Απά ({πϑὺ Ἰουγπεγεά: δπηὰ ἴῃς 
[ἜΓΓΟΥ οὗ (σοά ννὰβ ἱιροη τῇς οἰτιε5 ταῦ 
τὐέγέ τουηά δῦοιι τῃπεπὶ. ἀπά τῆδγ ἀϊά 
ποῖ ρΡιγϑαα δίτογ ἴῃς βοὴ οὐ Ταδοοῦ. 

6 Ὗ 8ο 7λοοῦ σαπις τὸ 1.2, ννῃ]ςἢ 
'ς 'ἴῃ ἴῃε ἰαπά οὗ (ὐδπδδηῃ, τηαΐῖ 15. 
Βειἢ-εἰ, ἢῈ δῃά 1] τῆς. ρεορὶε τῃδῖ 
τὐέγε νγἱτἢ Ὠϊηλ. 

7 Αῃά δε δυ}π τπεγὰ λη δἰἴαγ, δῃά 

ὃ Βιυς )εδογαῆ Κεθοκαἢ 5. ΓΘ 
ἀϊεά, διά 8ῆε ννᾶβ Ὀυγεά Ὀδεηοδίῇ 
Βοιἢ-Εἰ υπάδγ Δ) οακ: δηᾶ ἴΠ6 Πδπλὲ 
οὗ ἴτ ννᾶβ ς)]οά " ΑἸ]οπ δοκῇ. 

ἀραὶη, ννἤεπ Πα σαπὶς οὐ οὗ Ραάδλη- 
ἀγάτη. δηἋ Ὀ]6βϑεα ἢϊπ1. 

10 Αμά Οὐ 5αἰά ὑπο δια, ΤῊΥ 
ΠΆΠῚΕ 1’ σοῦ": ΤΥ πδηλε 50} πος δὲ 
ΟΆΠΟἃ ΔΩ ποτα 

ῃδῖὴς ἰϑγὰς 
11 Απά (ὐοά 5α]ὰ υπῖο Βίπι, 1 ἀγι 

(ὐσοά ΑΙπλῖρ μιν : δὲ ἐγαϊτίῳ! δηά πλ0}- 
ΌρΡΙγ ; ἃ παῖίοῃ ἀπά ἃ σοῃιραῃΥ οὗ ηΔ- 

ΟΤΘΠΔΟὨΪ4] νγαβῃϊπρ8 Ῥείης ἴπ6 ῥγοίϊοίγρεβ οἱ 
δαρείδιη, ΟΥ̓ ννῆϊ ἢ, 8186. τοὶ ρίομβ Ὀοης Γὸ- 
)οϊεά, τηθῆ ἂγὸ Ὀγοιυρδξ ἱπῖο ἴπ6 Ομυγοι οὗ 
ἴ!ο Ἰ᾿ἰνὶηρ Οοά. 

4, ἐαγογίη 1} ῬΟΓΔΡ5 [Δ}15Π|4Πη8 ΟΥ̓ ἰάοἶδ- 
ἴγοιδ Ὀοὶβ ΨΟΥπ ἰπ ἴῃ6 οἂγ, Αὐυξυ8- 
ἴπὸ (κ.᾽ δὰ ἢ. 1.) σδ]}6 {μόπὶ “Ἰἀο]αΐτοι!8 
Ρἢγ Δοίογιρβ," ἑάοίογιωη ρὀγίαειεγία, ἀνὰ (' Εριβι." 
(ΟΧ1Ν.} Θ πιδμτῖοι5 ἃ δ ρο δΌ ΣΟ 8 156 ΟὗἨ ὑχγς 
γε οτεη ἴῃ [115 ον ἀδν ἀπιοηξ ἴΠῸ ΑΠἸοΔη 
(δ γιδείδπ ποῖ ἴο ρῥίδαᾶϑθε τσὴ Ὀμΐ ἴοὸ δεγγθ 
ἀξιμοης." 

ἐδε οαὐ «νῤίτῷ «υαι! ὁγ ϑῤεοδερ!}) 8566 
ποίθ οἡ «ἢ. χὶ!. 6. [ἴ ππᾶὺ ἰἰᾶνθ Ὀθθη πη Γ 
(Π6 νΕΥῪ Οδἷκ, ΟΓ ΟΑΚοστονο, νυ ἤογο ΑρΥαἤδτη 
᾿ἰσ πο ἢϊ5 ἴθηῖ, ἀπ νυ ἢ]ς ἢ βϑοὴς ἴο ἢδγνδ 
Ἢ δάσγεὰ ὄνεὴ ἴῃ [05}}18.8 (πηὸ (7 ο5]. χχὶν. 

20). ᾿ 

5. ἐδὲ ἱογγογ ΚΓ, Οσο] Οὐοά ἱπβριγοά 
ἰπῖο ἴ86 πιιηῖς οὗ ἴῃ πειξῃθοιτίης τ θ8. ἃ 
δη85 οΟὗἨ ἔαγ, 90 {πὶ πεν αἰ ποΐ ριιγϑιθ 
ἐὸν ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΤ ἴο ἀνέηρὸ [πὸ βἰδιιρ μῖοσ οἵ ἴΠ6 
ΠΟΟΒΘΠλΙΕ8. 

θ. Δμ5}) 866 οἢ. ΧΧΥΠΙ. 19. 

7. Εἰ-ὀειδεῆ 1.6. ἢ Οοά οὗ Βεῖἢ- 
οἷ, οὖ “ἴῃς Οοά οἵ τ. Ηοιιϑο οὗ Οοά.᾽" 
Αἱ Βεῖμ6)] Οοά βγϑι ἀρρραγοὰ ἴο ἢΐπι, ὙΠ ρη 
6 ἀενοίοα ΠΙΠπΊβο} Γ ἴο Οὐ 8 βούνίςθ Ἀπά τὸ- 
οεἰνοά τ[Πὸ σοι 855 οὗ Οοά 5 ργοϊοεϊοη. Ηθ 
Δοσογά ΠΡ ]γ σα] δὰ τπὸ ρίας Βοῖδοὶ, νος ἢ 
ΠΔΠΊ6 Π6 Πονν τύπον 5. ἢ δαἀάιτίοη οὗ Ελ 

Οοά αἀῤῥέαγεάΐ μπίο ῥῥῃι] ὙΠῸ ννογὰ ἴον 
Οοά, “ ΕἸΟ πὶ, ἡ ὈΘΙῚ ΡΣ ΠΟΓΟ ἃ8 βΈΠΘΓΑΙΥ ἴῃ (Π6 
Ἰυγαὶ, [Π6 νογῸ 18 Ὁγ 4 Κιπὰ οἵ διϊγδσῖοη ρα 

1ῃ 86 ρ΄τιγ4] 4150. ϑοπὶθ ἤαλνθ αἰβοονογοά ἰῃ 
[818 ἃ σεῖς οὗ ροϊγίμοίθπι, ἀπά ΟὨΚοΙος ἢα5 
Τοηάογοα ἀπρε]5, ἃ πηοϑῖ πΠνναγγαπίδ Ϊὸ {γ2}5- 
ἰαϊϊοη. ΤῊδ δαπιδγιίδη Ῥρωηϊαΐθειοἢ δηὰ ἴῃ 

ΧΧ. Ὧἀπὰ Νυϊν. Νογβίοηβ ἤν ἴῃ6 νοῦ ἰῃ 
[(Π6. δίπρι δῦ, νν ὨΙσἢ πιᾶῪ 6 (86 ἔτιθ γοδάϊηρ; 
Ὀυΐζ 866 οἡ (ἢ. ΧΧ. 12. 

8. «“41Ποπεῤαεδμ 7] “ἼΠὸ οὐκ οὗ ννεθρίπρς." 

9. Οὐνοά αἀῤῥεαγεά μπΐο γακοὺ ἀσαϊη, «υδοὶ 
δε εα»ι οἱ 9.7 Ῥαάαπεαγαη Ηὸ ννᾶβ πον αἵ 
ΒΕΙΠοΙ. {Π6 ρίας ἔγοπι νυ ἢ ΠῸ πᾶν Ὀ6 σοη- 
βἰἀογοὰ ἰο ἢᾶνθ 8βοῖ οἷἱΊ ἴοσ Ρδάδησαγαμη, δηά 
ΜΓ Ποῖς δ τηδάθ ὮῚΞ νοῦν {παῖ 1 σοά ννοιυϊὰ 
Ὀ6 νυ ἢϊπὶ δηὰ Ὀ6 ἢϊ5 Οοά, πὸ νου] πιᾶκοὸ 
(δὲ ρίδοθ ἴπ6 πουβϑὲὸ οὗ σοά. Ηὀῤ διδά ποιν 
ἙσΟπὶ ὈΔῸκΚ ἀραὶη ἴο ἴΠ6 β8ᾶπὶὸ βροῖ; πὸ ἢδὰ 
Γι] Π]Ρὰ Πῖ8 νονν ὉῪ σοπϑθογδίίηρ Βοῖμοὶ ἃ8. 1ῃ6 
τορὶο οὗ σσοά; {Π|8 ταῖρῃϊ (θη ΜΜῸ}} "ὸ σο- 
δἀογοὰ ἃ5 ἴῃ6 δοσοιηρ !5ηπιοπὶ οὗ ἢ]5 τοΐαττι 
ἔτοπγ Ῥαδάλῃταγαη. ᾿οσογηρὶγ σοά δ8ρ- 
ῬθαΓβ ἴο ἢϊπὶ ΠΕΙῸ ΟὔςΘ πιότθ, ὑγογη 505 ἢΙΠὶ 
Ἀραϊη, δη τπηοῦρ δ ΡΠΔΓΟΔΙΥ, ργοϊδοτιοης 
Ὀ]εβϑίης. ἱπῃογδησθ, σοη στη [ἢ6 πη οὗ 
[51:46] ἴο Ὠΐπι, ἃ παῖδ σίνθῃ Ὁ ἴῃθ δηροὶ δῖ 
τπὸ ἑογὰ οὗ [ὴ6 Ὀγοὸκ [δῦδοκ, υυῖϊ πονν ἤχεοὰ 
Δα γαϊποά, ἀπά ἀβδιιγεθ ἢπη {Πδῖ Ὠ15 ροβίογιΥ 
8Π4}} Ὀ6 ΠυπΊογοΟι5, ρου ΟΥ] ἀπὰὰ Ὀἰεσβοά 
ΔΟοςογαϊηΡῚν [αοοῦ, τοσορπί χης [6 ἔ ΕΒ] πιθηξ 
οἵ 4}1 {παὶ δὰ Ὀθθπ ῥτοπλϊβοὰ πὶ νυ θθη δ 
Πεοά ἔγοπι ἔϑβλαιι, δηὰ οὗὨ 411 παῖ Ὁ18 νον 5 μαά 
-Ροϊηϊδά ἴο, γρᾶγβ ἀρ! ἃ δἴοῃθ δ ΠΣ 45 6 Βα 
ἀομθ ἔοΓΥ γοαῦα Ὀεδίοτο, ἀπὰ ἀραὶπ βοίθπληὶγ 
ΠΑπΊθ5. ἴπ6 ρἷδοο Βϑίμεὶ. ὙΠῸ ννῃοὶο οὐ {19 
Βισίογυ ἱπουοι ΡὮΪγ Πίδ ἴῃ ἴο 41} (αὶ Πᾷ5 ΖΟΙδ 
Ὀεΐογθ, ἔπογο Ὀοὶηρ ποιῃΐϊηρ νυ μαΐονου ἴὸ 511ρ- 
Ρογῖ {πὸ ποίΐοῃ ἱπαὶ 18 18 ἃ τπθγὸ ἰθξε ΠΑ ΥΥ 
τοροτιοη οὗ [πὸ ρσθνίοιβ νἰϑίοῃ. 

1. 1 αοι Οσοά μἱριλσ δι })]ὺ ΕἸἰ-δραάάαι. 
1 ννᾶβ ΌὈγ {15 πάτο {πὶ Οοά γονεαϊθα Ηἰπιὶ- 
561 ἴὸ Α Ὀταϑιῃ, νἤθη Πὸ σπδηροι 15 πλῖηθ ἴο 
ΑὈγάπαπι, ἀπά ρῥγοπλιϑοὰ πὶ πὸ ἰδμα οὗ 
Ολπαδῃ ἴογ δΔῃ Θνου ΒΕ ΠΡ ΡΟ σϑυβϑίοη (800 οἢ, 
ΧΥΪ. 8). ὍΠΟ τ8ὲ οὗ ἴῃ βλπὶθ πᾶπὶὸ ἤΟΓῸ 5 

Ι Τῆι ἰς, ᾿ 

9 ἴ Απά Οοά ἀρρειτεά ἀπτὸ [λοοῦ ἐἀκρρ 

7Άλςοῦ, “θυ [5γδ6] « βαρ. 35. 
5041 6 Ἢ πᾶτε: δηὰ δα Τλ] θά ἢἰς δ 



χϑ8 

[ἴοπ5 5ἢ]} 6 οὗ {ῆεε, δηά Κίπρϑβ 5}.]] 
ςοπλα ουζ οὗ τῇγ οί ; 

12 Απά τῆε ἰαπά ψῇῃῖοῃ 1 ρὰνς 
Αὐγαῆαπι ἂπά ἴβαδο, ἴο ἴδες 1 ν}}} 
ἵνα ἰἴ, ἀπά το ΠΥ 5664 δῇεγ τες ψ}}} 
Το: τῆς ἰαπά. 

12 Από Οὐοά Ψεπῖ ἂρ ἔτγοπι δίπι ἰῃ 
(ἢς ρίασε ννβεγα ἢδ τα Κεά νυ τῇ ἢ πὶ. 

14 Αμπά Δςο0Ὁ 8εῖ ὑρ 4 ρΙΠ|Ὧγ ἰπ τμς 
Ρίασε ννῆογα ἢς ταἰκεά νι ἢ Πΐπι, ευέπ 
ἃ ῬΙΠᾺΓ οὗ βἴοπε : δπὰ ἢε ροιτεά ἃ 
ἀτιηκ οβεγίηρ τῆεγεοη, δηά ἣἢς ρουγεά 
ΟἹ τῃεγεοη. 

Ις Απά Ταςοῦ ςα]]εὰά τῆε πᾶπὶς οὗ 
τῆς ρίαςε ψνβεγε (σοά βρᾶκε νυνὶ ἢϊπὶ, 
Βειἢ-εὶ. 

Ι6 4 Απὰά τΠεὺ Ἰουγπεγεά ἔγοπι 
Ης, Πβεῖῆ-εἰ; δηάὰ τῆεγο ννἂβ δῖ 'ᾳ {{π||6 
᾿ ὐ ὙΨΑΥ ἴο σοπης ἴο Ἐρἤγατῃ : ἀπά Κδοπῃεὶ 
ἐγομπά, {γανδι]οά, δηά 5ῆ6 Παά δαγά ἰδδοιιτ. 

, 17 Αμά ἴτ σπλα ἴο ρᾶ55. ννῆςη 3ἢς6 
νγνὰ5 ἱπ Παγά ἰδδουγ, ἴῃλῖ τῆς τηϊάννς 
88:1 ιηἴο ἤδῖ, Εδθαγ ποῖ; ἴδοιι 584]: 
ἢδνς [ἢ]15 50η Ϊ5ο. 

"Τμας, [18 Αμά ἴἴ σδιπε ἴο ρ458, 45 δεῖ οι] 
τὰκ τ ΘΓ γγᾷβ ἴῃ ἀδραγτίηρ, (ΟΥ 806 ἀΐε) τμδῖ 
ΠΤ νὴ; 856 (Δ]]εὰ ἢΐ8 πᾶπης ᾿Βεη-οηΐ: δυῖ 
ἐλετοα οΚ δ (ΔῖΠογ ςΔ]]οἀ Πίτη " Βεπ)απηίπ. 
ζάσ γίρἀέ 
ἀπ»ὦ.. 19 Δπά Κδοβεὶ ἀϊεά, ἀπά ννδβ ὃιι.- 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧν. [ν. 12--27. 

γίεὰ ἴῃ τῃε ννὰὺῪ ἴο Ἐρηγαῖδ, νυ ῃϊςο ἐξ 
Βει ἢ -Ἰεῆεηι. 

20 Απά ΪΤλοοῦ 5εῖ ἃ ρ1]]4Γ ὑροη Ποῦ 
σίᾶνε: τῆαϊς ἐς τῆς ρ!]]ὰγ οὗ Κδοἢο}᾿ 8 
στᾶνε ὑπο τῇ 5 ἀδγ. 

21 4 Απά ἴΞγδεὶ Ἰουγπεγοά, «πὰ 
Βργεδὰ ἢΠ5 ἴεπῖ Ὀεγοπὰ τῃ6 ἴοννεσ οὗ 
Ἑάαγ. 

22 Απά ἴἴ σαπιε ἴο ρ488.). ψνῆδη [8- 
ΓΔ6] ἄννεϊο ἴῃ τῆδλϊ ἰδηά, ταὶ δυθεη 
ὑνεηῖ δπὰ “ἶαν νν τῇ ΒΗ} ἢϊ5 ἃ- 
{Ππεγ᾽᾿5 σοησυδίης: δηά 5γαοὶ ἢραγά 22. 
Νονν τῃε 80ὴ8 οἵ [ασοῦ νγεγε ὕνεῖνε: 

223 ΤΠε 50η5 οὗ [,με8ῃ; ἔξειυθεη, 
7Αςοδ᾽5 βγβῖδογηῃ, δπά δίπιεοη, δῃηά 
Ι,ενὶ, δά πάλῃ, δπὰ ᾿βϑϑδοῆδγ, δηά 
Ζεδυΐυη: 

24 με 8οη8 οὗ Εδοβεὶ; Ϊοβερῆ, 
Δηα Βεπ)]λπΊη : 

2ς Απά τῇς 5οη8 οὔ ΒΊΠ δῆ, ΒΔςο ἢ] 8 
Παπαπηαιὰ ; δη, δπὰ ΝΑρΒ]:: 

26 Αμὰά τἢε 5ο0η5 οὗ Ζηραῃ, 1,62} 8 
Παπάπιαδίᾷ; (ὑπ. «πὰ Αβδεγ: τἢδε6 
αγε ἴῃε βοῃ8 οὗ [δοοῦ, νος ἢ ννγογα 
Ὀογη ἴο Πὶπιὶ πη Ραάδη-δγδηι. 

27 ἢ Απά Ταςοῦ σάπια υπῖο 1588δς 
ἢ5 ἔδῖεγ ὑπῖο Μάδηγεα, υπίο τῆς ΟΥ̓ 
οὔ Ατγϑαῃ, ψῖοἢ ἐς Ηεῦτγοη, νγῆογα 
ΑὈτγαπδηὶ δηὰά [βὰς βο]ουγηςά. 

4. 

Ἐπογοίογθ δ πρὶ αγ]ν Δρργοργδίθ, ἀπά [δοοῦ 
Τοίεγβ ἴο 11 ἢ ον!άθης σοπιξοτέ ἀπά δβα[Ἰβἔλο- 
ἔΐοη αἵ {δ εἰοϑθ οὗ ἢ18 116 (866 ςἢ. χὶν!. 3). 

186.ὡὈ. « ἐμεἔίέΊεα αὐα.}.}δ ὌὙδεθό ψψογὰς. ῥσο- 
ὈΔΗΪΥ ἴῃ τῆ οτρίπαὶ ἀθηοῖθ ἃ ἀδβηϊθ βρᾶςθ. 
Τῆ6 χΧΧ, ἀρόβ ποίῖ ἰγαπβίαῖθ (6 Ῥυίποῖραὶ 
νογά. Ὑπὸ ν υ]ξ. ᾿ΠΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ τοπάογβ “1η [Π6 
ϑρπηρ {ἘΠπ|6. ΟἾΚ. Π48 “δῇ δςῖὸ οὗ ἰδηὰ." 
ἴη6 ὅγ᾽. “ἃ ρᾶγαϑδηρ " ϑαδά. δηά Αταῦ. 
Ετσρεπ. “4 π|}16." ὝΠΟ 608 ΒΟΠΟΓΑΙΪΥ ἱπο} πη 
0 τἱπάἀογϑίαπα 6ἐ8 πῈ}16. ἡ Ὀδολι56 οὗ ἴπο ἰγα- 
αἰ τοπ5 {π4| Ἀδοδο] 5 ΤοπλὉ ννᾶδ ἃ π|3}6 ἔτοπὶ 
ΒΟΙΠΙΘΏοῃ οὐ ΕΡ σγδιῃ (ν. 19). 

18. Μεηποη! 1.6. "'80η ΟὗὨ ΠΥ ϑουσονν.ἢ 
Βεη)αριὶπ) 1.6. ϑοὴ οὗ {π6 Πρῃΐϊ ἢδπά," ἃ 

ὨΔΙΘ Οἵ μοοά ἰγηιήσοδηςο, 1ὴ6 τίρῃϊ μαηὰ 
ὑείπρ οοηπεςϊοα ἢ ΡῥγοβροΥ, 85. ἴμὸ ἰοῖ 
δδηά ναὶ νυν ἢ ΠΑ] ΠΥ. δοῖηθ δποίθηΐζ νοῦς 
βίοηϑ (ξινουγος ΟΥ̓ {πΠ6 ϑαπηαγιίδη Ῥεηϊδίθας ἢ) 
ἱπίογρτεῖ θη] 848 κ"δοὴ οὗ αἀδγ5," 2.6. 
ἐἴβδοῃ οὗ οἷά ἃρο." ὙΠοτο 18 ον! ἀθπίγ, δονν- 
ΘΥΟΓ, ΔΠη ἈΠ Πι515 δοΐννοθη Βθηοηὶ, "80η οὗ 
δοῖτοῖν, "ἡ δηαὰ Βοη)απΊλίη, “"80Π οὗ ργοβροπτγ." 
[1 πῖσῃϊ ΡΟΒΘΙΌΪ ὈᾺ ἱηϊεγργεῖορα "ϑοὴ οὗ 
δίσοη Ίῃ," ἕτοπι ἴδ ““βίγοην ΠΡ Παπα.ἢ" 

40. ωπίο δὶς ἀαν} 1,6. ὉΠ Μοϑος. νντοῖθ. 
τ νν»ϑ ννουίῃν οἵ ποῖσε τῆδὲ τῃ6 ΡΠΠΪΑΥ 511} 

βιοοά δῇϊεγ ἴπὸ ἰαπὰ δά Ὀθθη 80 ἰοηρ ἱπη δ - 
δὰ ὈΥ υπέεπαϊν ἱγιῦεβ.Ό Οἡ ἴπ6 Κπονϊθάρσο 
οὗ [Π6 ροοργάρῆγ οὗ Ραϊοϑῖίπο ὈὉῪ Μοβϑεβϑ, 866. 
Ιηϊγοαυοίίοη ἴο {πὸ Ῥεοηϊλίθυςἢ, Ρ. 17. 

21. Ἰοαυοῦ οΥΓ Ἑάαγ]ῦ ἰ.6. “ἴοννοσ οὗ 186 
ἤοςκ." [{ ννᾶ5 ἀρραγθηη ἃ νναῖς ἢ --ἰοννο ἔοσ 
(06 φγοϊθεϊιοη οἵ ἢοςκϑ ἀρδιπϑὶ γτοῦῦοῦβ δηὰ 
νὰ μεδϑῖβ, ((ρ.  Κ'. χυῖ. 8; 2 ΟἾγ. χχνὶ. 
1ο, ΧΧΝΊΪ. 4.) 

40. Κειιδεη)] ὝὍΠῸ ἰηοοθῖ οὐ ἘἈοιθδη ἰς 
ΡυηΙβηοα ὈΥ ἢ15 Ὀοΐης ἀορτγινοά οὗ ἢὶ5 τίρῃϊς οἵ 
ΡΠπιοροηϊζαγο, οἢ. ΧΙ ΙΧ. 2, 4: τ Οἶγ. ν. σ᾿ 

απά ᾿ιγαοΐ ῥεαγά ἢ ὌΠ ΧΧ. δὰάς 
ἐληᾷ [ἴ ννὰβ ΟΥΪΪ ἴῃ [15 οἱρῃϊ." ῬὍΠὸ 51]1οηοδ 
οὗ [86 Ηεῦτονν ὌΧροβϑοβ ΠΊΟΥΘ Θἰ σα ΘΠἾΥ [Π6 
ἱπασπαίΐοη οὗ ἔπ οἴεπαθα ρδίγΆσγοῦ. 

26. ἐπ βαάαη-αγαμ} ἴ.6. ἐχοερῖ Βεῆ 
͵απιῖη, ννῆοϑο ὈΙΓΓ Πὰ5 γυδῖὲ Ὀδθη τοςογάρα ἰὴ 
(άπᾶδη (ν. 18). 

21. αιοῦ εαριό τη Ππαᾶς ῥὶς 7αιδεγ] 
ἊΝ μοίμογ 1ῃ15 ννὰβ 1υδῖ Ὀεοίογο 5140 5 ἀδθδίῃ, 
ΟΥ̓ υΠΟΊΒοΓ [4ςοὐ) ὁροπί βοπηθ {πιὸ αἱ Μίδπισο 
νυ ἢ 15 ἔα οτ, ννὸ ἀο ποῖ τοδά. [{ τῃϊς νγότδ 
ΟΠΪΥ }ι5ῖ Ὀεΐογο 18 ἀθαίῃ 1 5 ΝΈΟΥ σοῦ Ὁ 6 
τς ]ςοῦ μὰ νἱβιϊϑὰ Ὠἰπὶ τῸΠπι ἐἰπη6 ἴο {{π|6 

ἴοτο. 

“4 «δδρ. 0 



“οδδΡ. 2.5. Δηά ἀϊξά., Δηὰ “νγ85 

ΘΕΝΕΘ15. 

28 Απά τῆς ἀλγϑ8 οὔ ἴβλδο σγεγε δῃ 
δυπάγεά Δηά ἐουγβοοῦα γααΓϑ. 

29 Απά Ιβδᾶς φᾶνε ὕρ ἴῃ8 ρδοβῖ, 
1πογοά υπΐο ἢ 18 

ΡΕορΙΪα, ὀείη οἱά ἀπά {]] οὔ ἀδγ8 : δῃά 
᾿ἰ5 ϑ0η5 Εϑδιι ἀπά [αςοῦ δυτγίεά Πίπ. 

οι ΟΗΑΡΤΈῈΚΝ ΧΧΧΥ͂Ι. 
1 Ζιαῖᾶς ἑάγες τοίσες, 6 Υΐς γεριουΐρρ ἐο γιοιερεῖ 

«δον. 9 ΔΙῊ σοηι5. 15 744 ἄμέάες τολϊοά Ἅἴ- 
“ωπαεα 97) ἀὲς τονιῖς. 20 7λε τορς απ ἄμξες οὗ 
.5.2217. 14 4πὼὰ βηάσά πώς. 31 7 ἦε ξίηως 
97 Φάονι. 40 7λε ὠμέες ἐλαΐ ἐφεσμάεα οὗ 
σα. 

ν. 28-- 14. 

ΟΥΝ ιδεβεὲ γε ἴῃ ρεπασαιίοηβ 
οὔ ἔβδυ, ψῆο ἐς Εάοηι. 

2 ἔϑδιι ἴοοκ ἢ18 νγίνεβ οἵ τῆε ἀδιιρῇ- 
(εἴ8 οἵ (ὐδπαδη; Αὐἀδὴ ἴῆε ἀδυρῃζεν 
οἵ ΕἸοη τὰς Ηϊτῖςο, ἀπά ΑΠο] θαπηδὴ 
τῆς ἀδυρῆῖογ οὐ Απδὴ τῇς ἀδιιρῃῖοῦ 
οἵ ΖΊίρεοη ἴδε Ηἰϊνῖία; 

42 Απαὰ Βαββεπιδίῃ [5ῃ πηλ6]᾽5 ἀδιρῃ- 
ἴεγ, 5ίϑῖεσ οὔ Νεβα)οιῃ. 

“τοίου, 4 Απά “Αἀδῇ ῦδαῖε ἴο Εϑαι. Ε}}- 
ῬΠ42; δηά Βαδβῃειηδλῖῃ θαγα Ἀδαεὶ ; 

ς Απὰ Αμο]θάστηδῃ θάγε [ειι5ἢ, δηά 
7λαΐδλτα, απὰ Κογδῃ: {πε86 αγέ ἴῃ6 
8008 οὗ ἔϑαιι, ννῖ ἢ νγεγα Ὀογῃ πηἴο 
Ηἶπι ἰπ τὴς ἰλπὰ οὗ (ὑδπδδῃ. 

6 Αμπά ἔϑαι. ἴοοκ ἢΐβ νγίνεϑ. δπὰ 

ΧΧΧν. ΧΧΧΝΥΙ. 

8. 80η8,) 8π4 ἢιὶ8 ἀδιιρῃτετβ, δηά ]] 
τε 'ρογϑοῃβ οὗἉ ἢϊ5 ἤουϑβε, δηά ἢ 8 σαΐ- "δ. 
16. Δηὰ 4}1 μι δεδβίβ, δπά 41}1 ἢϊ5 
δι δβίδηςε, νυν ϊσἢ ἣδ Πδλά ροῖ ἴῃ τῆς 
Ϊδλδηιὰ οὗ (ὐὑδπδδη:; διά νεῖ ἱπῖο τῆς 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἔγοπὶ ἴπ6 ἔλθ οὐ ἢϊ5. Ὀγοῖθεγ 
]Άλςοῦ. 

7 ἔογ τῇεῖγ τσ 68 ψεγεα πιοῦε τἤδη 
τῆαῖ {παν πιρῆτ ἄννε]] τορεῖμοῦ; δηά 
τῆς ἰληά ννμογείη [ΠΟΥ νγαΓα 5 ΓΑΠΡΕΓΒ 
σου]ά ποῖ θεδγῦ τΠδπὶ Ὀδοδιιβε οὗ τπεὶγ 
ολῖι]6. 

8 ΤΉι5 ἀννγεῖς Εϑδυ ἰπ ὁ πλοιιηῖ δαίγ: ὁ [οβῃ. 32. 
4. 

Εϑαι ἐς ΒΕάοηι. 
9 ἴ Απά τΠε86 χγέ ἴπε ρεηθγαῖοῃβ 

οὗ ἔϑαυ τῆς ἕτμοσ οὗ τῆς Εἀοπηϊῖοβ τ Ηεδ. 
ἴῃ τηοιπῖ δεῖγ: Ἔπ6:: 

Ιο ΤὍἢεβε ἀγ τἴὴ6 πδλῖηθ5 οὗ Ἐβδιι 8 
80η85; “ΕΠρΡΠ42 τῆς 8οη οὐ Αἀδὴ τἢε «τ λοι, 

τ. 35, ἄς, ψιὶε οὔ ἔϑαυ, διαὶ τῆς 5οηὴ οὗ Βαδϑῆς- 
ταλίῃ τῆς νίς οὗ ἔϑαι. 

11 Απὰά τἢε 8οη8 οὗ ΕἸΠΡἢ42 ννεγε 
Τεπδη, Οπιαᾶῖ, Ζερῆο, δπά (ὐδίδπι, 
δηὰ Κι θηδΖ.. 

12 Απμά Τίπιπα νγὰβ σοησιδίπε τὸ 
ΕΠΙΡΠμαΖ ἔἴϑαιι᾽5 ϑοη; δηά 8ῆε θαγε ἴο 
ΕἸΙΡμαΖ Απλδὶεκ : τἢ 686 τυέγέ ἴῇε 80η8 

, οὕ Αὐἀδὴ Εϑδιιβ ψδ. 
12 Απά {Πε8εὲ γέ πε 5οη5 οὗ Ἀδυ- 

ΠηΑρ. ΧΧΧΥῚ. ἃ, 38. “44αῤ, ζκεο. 566 
ποῖο Α αἱ {δο ἐμά οἵ ἴπὸ (βαρίεσ. 

Θ. αὐεηΐ ἱπίο δὲ εομπγ}}]) [1ἢ. “ἐἸηΐο 
ἃ ἰλπὰ." Οηξ. «πὰ ΜΝ υἷε. μᾶς “πο δηοίθοῦ 
Ἰλπὰ." ὙὌΠο ὅϑ4πι. Ρεπίδὶ. [48 “" ἴστοπὶ {Π6 Ἰαπά 
οἵ σαπδδη." ΤΠ 1,ΧΧ. “ἔτοπὶ ἴπε ᾿ἰδηά.᾽" 
ΤῊ ὅγυ. γοδάβ “" ἰηΐο ἴῃς ἰδπὰ οἱ 56 !σ," νὨΙ ἢ 
ἰ8 δάορίεἀ Ὀγ Εννα]α, Κπορεὶ, 1) ε]}Ζϑςοῖ, ΚΟ], 
ἄς. ἴῃ ςἢ. χχχὶϊ. 24,), Εδδι 18 πιδητοηδα 88 ἴῃ 
ἴδε Ἰαηὰ οἱ δεῖγ, δυξ {πεῈπ ΡγΟΌΔΟΪΥ π6 ννδ8 
ΟΠΙΥ ἴδεγο ἴοσ ἃ {{π|6, ρεγῃδρϑ οηζαρϑά ἴῃ ἰΐβ 
σοπαμοϑῖ, ον 6 ΑΠΔΙΪΥ ἴδ κ68 ὰρ δἷ8 δροάβ 
ποτ. 866 ποῖΐξ οῃ ΧΧΧΙ͂;, 2. 

ηΠ. ἐῤδὲ ἰαπά «υδεγεῖη ἐδ 67 «ὑδῦὸ ΙἰΓΩΉΡΕΙ, 
εομί ποὶ δεαν ἐῤερε ὀεοαιο Γ᾽ ἐδεῖγ οαπ16} 
ὙΠΟΥ͂ Ἰνέγα ποῖ 86:6 πη δ ϊΔηΐβ, θὰ ϊ ΟΠΙΥ͂ 
ΒΟΪΟΌΓΤΘΓΒ ἰη (ἢ ἰαπὰ : δηὰ {που ρῇ (ΠΟΥ νεῖ 
Δἰοννεὰ ἰο ρΡϑϑέιγε (μοῖγ ἤοςκβ ἰῃ {πε Ἰδηὰ, γεῖ 
ἴϊ ννᾶ8 ποῖ ἴο Ὀε ὀχροςοῖεα τΠδῖ [6 8εϊ θὰ 1ῃ- 
Βιαδιδηΐδ νγου]ά το]εγαῖθ πλογα [ἤδη ἃ γϑᾶϑοη- 
40] 6 πυπηῦογ οὗ σδιῖ]6 ἔγοπὶ ομδ ΓΆΤΏΣΥ ἴἰο οδ 
ὉΡ ἴδε ργοάμςε οὗ [πεῖς 6] 8. 

8. »ιομ δε: Μουηΐ 56 σ νγὰ8 [6 
τηουπίδίποι8 ΠΟΌΠΕΓΥ Ὀεΐννεθη 186 Γοδὰ 868 
δηὰ ἴπ6 ΕἸαιαιθς Ου]ξ, [86 πουΐμεγῃ ραγὶ οὗ 
τ ἢ 18 ΟΔ]]οὰ “εδαϊ, 2.6. 56 16 ἈΠ} σουπΌγ,7 
Ὁ) Ἰς Αταρϑ. 80 ἴῃς Ταγρζυτη8 οὗ [ΘΓ δ]οπὶ 

δηὰ Ῥβοιιάο- [οπδίθδη ρὰΐ πεῖεὲ Οσόσια ἴοτ 
δεὶγ, ὍΠδ βουΐπογῃ ραγΐ 18 οδ]]θα δ ῃοσδῇ. 

9. ἐῤὲ Κπιβὲγ οὶ ἐδ δον» 1.1. “(τῆς 
[ποῦ οἵ Βάοπι," 2.6. οἰ ποτ “τὴς ἔδίῃοσ οὗ ἴῃ 6 
Ἑάἀοχη68,᾽)) οΥ “"1π6 ἔουπάογ οἵ [ἀυπικ δ." 

11. Τωηαη) δνε τελὰ εἰβοννῃοσε οὗ ἃ ἀΪ8- 
ἀγιςσὶ ἴῃ [ἀυπηγδ4 οΔ]|16ἀ ΓΓετήδη, ἰλπιοι8 ἔον 118 
ννϊδάοπι ([6Γ. ΧΙΧ. 7, 2ο; ΑΠΊΟ5 1. 12; ΗδΌ. 
11}.2}} Δη4 ἴῃ ἰοῦ ννὲ τπηθεῖ ἢ ΕἸΙΡΠΔ 2 {πα 
“Γοιηδηϊῖθ, ργοῦΔὈΪΥ ἀσβοοηάοα ἔγοτῃ [(ἢ18 Τὸ- 
πιδη, (ἢ6 βοὴ οὗ ΕἸΙρηδ2, ἔθ 8οη οἵ ἔϑαι. 
ΡΠηΥ ( Η. Ν.᾽᾿ νι. 22) 8ρεδῖβ οἵ ἴδε ΤὨϊπιᾶ- 
ὨδῚ ἴὴῇ σοππηοοΐοῃ ἢ Ῥοίσδ. 

Ο»"αγ} ἰ8 σοτηραγοά ΟΥ Κηορθὶ ψν ἢ [Π6 
ΒΘΠΙ ΑἸΊΠΊΟΥ ἴῃ ϑουΐδοσῃ Ῥαϊθβίπο δηὰ Νοῖ- 
ἴποπὶ [ἀὐπιεεα, δηά ἢ {ῃἢ6 ΑἸ Αὐδῦβ 
ἀπά ἴπ6 Απιγ Αὐδθβ, 411 πηεη!οηθᾶ ΌῪ ϑοεῖς 
Ζθη, Βιιγοκμαγάϊζ, δηὰ οδίηϑοη. 

ΤῊ Οοηρατε Ζδρῆϊδ, ἃ ρἷδος ἴο ἴῃς 
βοιἢ οἱ ἴη6 )οδά 864 (Κπορεὶ). 

Κεοπας)] Οοπιραᾶσο Απείζεῃ, ἴη6 πᾶπλὸ οὗ δῃ 
ΑΥτδὸ ἰτπῦο, δηὰ οὗ ἃ ἔογίγοϑ ἴο ἴῃ6 ηογί ἢ -οαϑὲ 
οἵ Ρεῖτα (Κπορθοὶ). 

12. “Ἵ»ιαἰοξ] ΤῊΘ δποεβίοσ οὗ ἴπεῈ Απ|ᾶ- 
Ἰεκιῖοβ, Ο ῬΓΟΌΔΟΙΥ δ δῃ δαγὶγ ρμοτὶοα 8βθρᾶ- 
ταϊεὰ ἐμεσπιθεῖνθβ ἔσοσι ἰμς γεβὶ οὗ ἴῃς Ἑάοχι"-» 
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ε]; Νδμδίῃ. δπά Ζεγαῆ, ϑῃαπηπηδῇ, 
δὰ ΜΙΖΖΑῆ: τπε86 νγεσα τῃ6 805 οὗ 
ΒΔϑῃεπλδῖῃ Εϑδυ᾽ 5 νυ. 

14  Απά τῇεβϑε σχογὰ τῆς β8οη8 οὗ 
ΑΠοΙθασδῃ, τῆς ἀδιρῆτεγ οὔ Απαὴ 
[Π8 ἀδυρῆτεγ οὗ Ζίθεοη, '84ιι8 νψε: 
ΔΠὰ 56 Ὀατε ἴὸ ἔϑαιι. [ευβῃ, δηά 
Ϊ]αδίατη, δῃἀ Καὶ ογδῇῃ. 

Ις { Ἴ Πεβε τοεγε ἀικεβ οὗ τῆς 80ῃ8 
οὗ ἔλϑαιι : τῆς βοηβ οὗ Ἐ]ΠΠρηδΖ τῆς ἢγϑβί- 
Ὀογη τομ οὗ ἔϑαιι ; ἀκα Τεπδη, ἀκα 
Οπιᾶγ, ἀκα Ζερῆο, ἀιϊκε ΚαεηδΖ, 

16 Ὦυκε Κογδὴ. ἀυκε (ὐδίδῃι. σϑπά 
άἄικε Απιαδίεκ: {μεβεὲ ἄγ τῆς ἀιΚα8 
ἐδαὶ εαπις οἵ ΕἸῚΡΠμΔΖ ἴῃ τπ6 ἰαπά οὗ 
Ἑάοπι; ἴπ656 τὐεγέ τῆς 50οη8 οὔ Δάλῃ. 

1η  Απά τδεβὲ ἀγέ τῇ6 805 οὗ 
Ἐδιοὶ Εϑαιυ ἢ β 5οη; ἀκα ΝΝθδῃ, ἄυκε 
Ζετγδῇ, ἀικε δῃλιηπηδῇ, ἀυκε ΜΙΖΖδῆ: 
[658 4γε τε ἀυκ65 ἐῤαΐ απ οὗ ἴλειεὶ 
ἴῃ [ἢ6 ἰαπὰ οὗ Βάοιῃ; [Πδ656 αγό τῆς 
50η5 οὗ ΒΑβῃδπγαῖῃ ἔϑαι 8 νυ ἕε. 

168, δηά ἔογπιο ἃ ἀϊβίϊηςϊ δηὰ ροννογίμ! ἐγ δ6. 
ΤῈΟ ΑΥδὸϑ ἢανὸ ἃ ἰδρθοηά σοποογηίης δὴ ἈΡ0- 
τιβίηαὶ {Πῦ6 οὗ Απιδίοκ, ἢ ψνΒοπὶ ἴ [148 
Ὀεὸῃ (πουρῆς {παῖ (ἢς Ἑἀογ 8 Αια] ΘΚ ῖο8 
Ὑνογο διϑοα. ΝόϊοΚα ἢΔ8 ἃ ΠιΟΠοΟρτΑΡ ἢ Οἡ 
ἴη6 Απιδιοϊκιοβ, ἴῃ νῃ ἢ 6 βῆοννβ {πὶ (6 
Αταθίδη Ἰοροηα8 σοποδιηίης [Ποπὶ ἃτῸ ἀγάννη 
ἀἰγοσῖΥ οὐ ἱπάϊ γον ἔτοπι ἴδ6 ΟἹὰ Τοβῖδ- 
τηθηξ, δηὰ ἄγὸ υἱτοΥ] Υ ν] οἶθβ8 ἤθη ΠΟΥ ἀ6- 
Ρατί ἔτοπι {παΐ ΟὨΪΥ Ὠἰδίογιοδὶ ϑουτοθ. ὙΒΟΥΟ 
16 ΠΟ Δι Ποῦ Υ ἴῃ ἴἢ6 ΟἹὰ Ὑεδβίαπιοηϊ ἴοσ {π6 
οχιϑίθησα οὗ (ἢ18 δοοσρῖηδὶ {γῦθ6, οχοθρὶ (ἢ 6 
ΤΠΘΠΈΟΠ ἴῃ οἢ. χὶν. γ οὗ “186 σουπίγτυ οὗ (ῃς 
Ατλδ]οκιῖο8." ὍΠ18 πᾶῖηθ, ποννουοσ, 18 ργο- 
ὈΔΌΪΥ ρίνεῃ ΟΥ̓ ἀπεἰςϊραίίοι, ποῖ Ὀδοδιιϑα [ἢ 6 
ΠΟὨΠΙΓΥ νγ88 80 Το ἴῃ ΑἸ Ὀγαμαπι 8 {ἰπιθ, Ὀὰΐ 
Ὀοοδυδο Καὶ δὰ Ὀοσοσῆθ Κηοννῃ ΟΥ̓ (δὲ [16 
Ὀοΐογε (Π6 ἔπη οὗ Μοβοβ δηὰ ἴῃς ἔχοαυϑ8. 
Τῆς Απλδ]οκιῖοβ, μανίηρ ΠΕῚΓ σἢιεῖ 8οαί ἴοὸ 1Π6 
80 οὗ {ἴπ6 πιουηίαϊηβ οὗἨ [τάλῃ, 88 ΔΓ 88 
Καάεϑβῃ (Νυπι. ΧΙ]. 29, χὶν. 43.) 45), δργοδά 
ονοῦ [ῃς νΠΟΪς οὗ ἴῃς πογίμεγῃ ραγὶ οὗ Αγδῦϊα 
Βοῖγαα, ἔγοτη ΗἩνι δ ἰο ϑδθυγ οἡ ἴπο θογάογ 
οὗ Εξγρὲ (1 8. χν. 3, 7, ΧΧΥ. 8); Μ Π115ῖ οἢ 6 
Ὀγδη σῇ ροπείγαϊθά ἱπίο {πὸ μεατὶ οὗ (δηδδη 
(πάρ. χι. ας). 

13. Ναδαὶῦ “.Α ἀροϑοοηϊ." ΟΡ. ἢ 
1ῃ6 να]]ογ οὗὐ Ακαρα οὗ ᾿|κὸ δἰρηϊβοδηςθ 
(Κποῦ.). 
δα») Ορ. ἴδε ϑαπιοηΐ, ἃ {06 οὗ Νο- 

τολὰ Ατδὺβ πιεηίιοποὰ ὈγῪ ϑίερῃ. Βυζδηῖ. 
(Κποῦ.) 

14. “4δοϊδαγρια δὴ δ6ε6ὲ ποῖΐδ Α οἡ τ. 2, 
4 Ὀείονν. 

ΚογαἹὴῚ Ῥοτῆδρβ ρεγρεϊιυλίοα ἰπ ἴπ6 πιοὸ- 
ἄετη {ΡῈ οὗ Κυϊαγοὰ (Κηοθεὶ). 

ἙΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΝΙ. ἶν. 14-τ24 

18 4 Απά τπεβ6 ἀγέε τῆς 50η8 οἵ 
ΑΠΒοΙ δαπηαῃ ἔβαιιν᾽5 τε; ἀυκε [εὐυ5ἢ, 
ἄυκε [Δδίαπι, ἀικε Κογδὴ : ἴῃ 686 τοδγέ 
1η6 ἀυκος ἐῤαὲ εαπις οἵ ΑΒ  θαπλαΝ 
τπε ἀλυρῇτεγ οὗ Απδῆ, ἔϑαιιν᾿β νυ. 
19 ΤΠεβ6 ἀγ ἴπε 8οη8 οὗ ἔϑαυ, ννῆο 

ἰς Ἑάομῃ, δηῃά ἴμεβε ἂγό τῃεὶγ ἀικο5. 
,ο { 47.656 χγὶ τῆς 950η5 οὗ 96 ῚΓ δι ζδοι 

τ(ῆε Ηοτίτε, ψο ἱπμαδίτεά τῆς ἰαπά; " ᾽" 
Γοἴδη, δηά δῃοβαὶ, δηά Ζίρθεοη, δηά 
Απαῆ, 

21 Απά Ὠίβμοῃ, δηά ΕζΖεγ, απὰ Ὠ)]1- 
Βἤδῃ : [686 αγὲ ἴῃ6 ἀϊκε5 οὗ τὴς Ηοτγ- 
[ῖ65. τῆς σι! άγεη οὐ ϑεῖγ ἴῃ τῆς ἰαπά 
οὗ Εάοπι. 

22 Απά τῇς σἢΠάγεβη οὗ ᾿νοῦλη νγεῦα 
Ηοτιὶ απὰ Ηδεηιδηι; δηὰ ],οϊλπ 5 ϑἰδῖοῦ 
«υας ΓΙΠλΠΔ. 

22 Αμά τῆς Ἄομάγεη οὐ 58οθδ)ὶ 
τὐεγὸ ἴπεβε ; Αἰνδη, δπά Μδηῃδῆδιῃ, 
δηά ΕΡαὶ, ὅῆερῆο, δηὰ πηι. 

24 Απά τἢεδ6 γέ {πε σ]άτεη οὗ 

156. ἀμάε.1 1.6. ἄμεες, ἰελάογ οὗ {γί δ, 
Ἀγ ]ασοΠ8. 86 Ηρδγὸν αὐἰμρ᾽ ἴ86 σοπηῃροϊοά 
ΜῈ εἰορῥ, νυ Ὡς ἢ 8:5 Ή 168 ΘΙ ΠΟΓ “4 ἰποιιβδῃα ἢ 
ΟΥ “ἃ ἔαγλγ." Ηδηςς Βοοσματῖ δηά οἴποσγβ 
ὈΠπαοτβίδπα ἤστὸ εὐ αγεῤε, Ἰοδάοτβ οἵ ἴδου- 
βαπάβ: νυν η δὲ οἴποῦβ, ἢ πλοῦ ργοῦδὈ ΠΥ, 
τὑηἀεγοϊδηὰ ρῥῥγίαγερε, ᾿δλα8 οὗ {γτῦθ8 οὐ ἔδ1- 
1168, (8.66 σσεβ. “ὙΠ68,᾽ ρρ. τος, τοό). ἔο- 
8ΕηΠΊ (116 γ᾽ {πὶ πα ἴπαῖ [6 ννογά 18 υϑϑὰ τηεῖο- 
ΠΥΤΏΪΟΔΙΙΥ ἴοσῦ ἃ ἔδυ, διὰ ννουάὰ τγοηάοσ 
ἐς ἼΠ6βς ἅγὰ ἴΠ0 ἔα ΠῚ}}168 (οΓ {Π068) οὗ [Π6 ϑοΠ8 
οὗ Εβαιυ." ΤΠῖ8 ἱπίογργείδιοη ψου]Ἱᾶ ΔΡΡΙΥ 
Ὑγ6}1 (Ὠγουρβουξ {86 σαΐδίοριιο, θὰϊ ἀοα8 ποῖ 
80 νγ6}} σογγοβροηα νὴ ἴῃ6 οἰ τλοϊοΣΥ δηὰ 
Τοστηδίοῃ οὗ ἔπε ννοσζά. 

16.(ὡ. ωζε Κογαβῦὴ ὌΠοθὸ ψοσὰάβ ἃσγε 
ογαιἰοὰ ἴθ οὴς Μϑ. τὴ ἴδε ϑ4πὶ|. Ρεηῖ. δηὰ 
Ψογβίοη. ὙΠΘΥ δῖ ςοπβιἀογοὰ 85 Πδυϊηΐ 
σγερὲ ἱπ ἰβγουρὴ ἃ Οἰογῖ 8] ΕἸΤΟΥ ἔτοπι Υ. χσϑ, 
ΌΥ Καπηϊςοῖῖ, Τυςι, Κηορεῖ, δ Ζεςι, 
ΚΟ, ἄς. 

20. 055 9} ϑεὶγ ἐδε Ηον 7] ΤῊς ἴη- 
μαδιδηῖβ οὗ ἴἢ6 σΟΙΠΕΓΥ ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ ἴο ἴῃς 
Εἀοχη ἰδῃ ἰηναβίοη. Τῆς Ἡοχῖαβ (ἰ.6. ΤΟΣ 
Ἰοάγίεθ οὐ ἀννεῖ]οῦβ ἰῃ σᾶν68), τησπίοηρα ςἢ, 
χῖν. 6 ἃ8 8ῃ ἱπάορεπάδηξ ρεορ]θ, νγογα ῬΑ 
Θχιογπηπαῖϊοὰ δηὰ ραν δυθάυσά ὈΥ Εδαι δηά 
Ὧ18 ἀοϑοεπάδηϊβ (16. 11. 12... 22). 

1Ζοίαμ 18 σοπιραγοὰ ψ Ζεγαίδαη, ἴῃ 
Πᾶῖηο οὗ βετοο {Π} 06 τη [6 πεὶρῃουτγμοοά οὗ 
Ῥεῖγᾳ (Κηοῦε!). 

422. Ηρα" Ορ. Ἡονιαίνεα, ἃ ρἷᾶσε ἴο 
τῆς βου οὗ Ρεῖγᾷ (Κποθε!). 

28. “ἽἸυαπῇ] ΟΡ. 16 “ἰπευίπ, ἃ τῦὶδς οὗἉ 
Ατδῦβ οὗ ον] ποϊοποῖυ ἴο [πΠ6 που οὗ Αἰκαὺδ 
(Κποδεὶ) : : 



ν, 25-- 33. 

Ζίδεοη ; Ὀοιῇ ΑἸαῆ, δά Απδῇ: τῇ !5 
τυας ἐῤῥαὶ ΑἸΔῊ τῆλϊ ἐουπηά τῃ6 τ ]68 
ἴη τῆε νἀ ογηθ85, 285 ἢ δά [6 45568 
οἵ Ζιίθεοη ἢἰ5 ἔδῖμοῦ. 

25 Αμπὰά τῃε Ἑδι]άγεη οὐ Απδῇ τυεέῦέ 
(δεβε; Ὠίβῆοη, δηά ΑΒο  ]απηδῇ τῆς 
ἀδυρπτεγ οὗ Απαῇ. 

26 Απά τἢεβε κγέ τῇς ομΠάγεη οὗ 
Ὠίβῆοη; Ηεπιάδη, δπά Εβῆθδη, δπά 
1ττγδη. δπάὰ Ὁ Βογδη. 

27 Τῆς Τδι]άγεη οὗ ΕΖεῖ γέ 
ἴῆεδε; ΒΙΙΠΔη, απὰ Ζδαάνδη, δηά Α- 
Κδη. 

28 πε οὨΠ]άγοη οὐ ίϑμδη ἀγέ 
ἔῆεβε; ὍΖ, ἀπά Ατδη. 

--- -- «-. 

αμαρα! δ] Ῥιο]οπΊγ, ν. 17, 3) ᾿ποηϊοη8 
Μαηπγεῤίαίες ννεϑῖ οἵ Ῥεῖγα (Κποθο}). 

δόδεῤθο] Ορ. ἴῃς δ1}} ϑῥαζε᾽ πογίῃ οὗ Ακδθᾷ 
(Κοδίπϑοῃ, " Β. κ.ἢ1. χς6; Κηοβεὶϊ). 

24. “454ὸ δαὶ )οωεπά ἐδὲ νεμίο:  Απ δ ὑπαὺ 
ἰουπάνμο ποῦ ΒΡ ΤΊ πη 55. (8566 ποίθ οἡ νυν. 2, 2 
θεῖον.) Τῆδ Οτοοκ Νογϑίομβ ἀο ποῖ ἰγαηβ8]δῖθ 
{6 ννογὰ γερηίνε (1ῃ6 1 ΧΧ. [88 τὸν Ἰαμείν). 
Τα ϑαιηδγιΐδη ἰοχὶ ἢ88 “τῆς ΕτηπΊ,᾽" ἃ ρίβδη- 
ἔς ρῥϑορίβ, νυ νυ ἢ ἀρτοδα 86 ΤΑτγριπὶ οὗ 
ΟἸκΚεῖοβ, “πα ρἰδηῖβ.") ὙΤῊ18 18 ξο]]οννοά ὉΥ 
Βοςμασί, Ῥαίγιοκ, δπὰ οἵμοσβ. Τῆς Ταγρυπὶ 
οἔ Ῥεευάο- [παΐπαη τοηάοσϑ " τηι]68,"") Ὀοίηρ 
[Ὁ]]οννεα Πογθη ὈΥ 88λά., Κἰπιςὶ, ἀπᾷ τρλην 
ἈΔΌΡΙη5, ὈΥ [,υποτ, ἀπὰ ἴπ6 Αὐἰμοτγίβοά γογ- 
βίοη. ὙΠῸ Ψυἱραΐο γοπάθυβ “ νγαστὴ νυᾶῖογβ," 
ὥφμας εαἰάας, απὰ ἴῃς ϑγγίδς ἢ48. “Ὃ ννδίουβ," 
ἃ τοπάετίπρ δάορίεα Ὁγ (σόβοη. (866. “ὙΤΠο8." 
Ῥ.- 86), Ἀοθεππι., ϑομυπΊδηπ, ἀπὰ πιοϑὲ τλο- 
εεῖτι ἱπίετργεῖοσβ. ὙΠΕΓΟ ννῈΓΘ ΠΙΔΩΥ͂ ὉΨΆΓΙΩ 
ΒρΓΏΡ8 ἴῃ [ἢ]8 τορίοπ, ἴῃ6 πιοϑὲ ἕδπιοιβ δεν 
Ολιστδος, ἰῃ ἴῃς ννδάγ Ζεῖκα Μαείη, ννῃϊοὴ 
ΒΟΠῚΘ “ΘΌΡΡΟΒΕ ἴο δᾶνθ Ὀδεὴ ἴῃ ὙΘΓῪ βρΠῺ 8 
ἀϊδβοονεγεά ΌὈΥ Απδλ. 

81. “4π4 τδεῖς ἄγ ἐδὸ ἀἰποι ἐδαὶ κεϊσηεά 
ἥπ δὲ ἰαπά 97 Εάονι, ὀεύογε ἐδεγε γείσηιαά ἀην 
ζίης συεν ἐῤὲ εριώγεπ ΚΓ ̓ γαῇ ὙὍΠΟΒ6 ννογ 8 
Ὦανθ δὰ τῆδηΥ ἴο βιιρροθὸ {ῃπὶ τῃϊ8 ἀπά ἴῃς 
[ο ον πρ νΟΥθ6 8 ὑνεγα ἃ ἰαΐο Ἰηϊογροϊδείοη, 88, 
ἴῖ 18 (που δς, ΠΟῪ τηυβὲ πᾶν Ὀσθη νυγι θη 
αἤεσ Κίπρβ δὰ τεϊξποά ἴῃ [βγαθ]. ϑρίποζα 
ἀιριιεὰ ἔσγοπι ἰμοπὶ ἰμαΐ ᾿ξ ννᾶβ οἰοᾶσοσ τη 
τι αν (δὲ {ΠπῸ νυ Πο]6 Ῥεηϊαδίοςἢ ννᾶ8 νυστι θη 
σοπίατ68 αἴτεσ [.6 {πιὸ οὗ Μοβοβ: ἃ πιοβὶ 1}- 
Ἰορῖςαὶ σοποϊυδίοη, ἔογ [86 υἱπιοϑὲ {παΐ σουϊὰ 
θὲ ἱπξεσγθά ννουἹὰ θὲ [ἢδὲ (48 Κοηπίοοϊε βιιρ- 
Ροβϑά) {με86 νεῦϑεβ ὑψετα [ἌΚοη ἔγοπι σ (ἤτοῃ. 
1. 41-τις4, πὰ δανίηρ Ὀδδη ἰπϑογίοα ἴῃ τῃ6 
Ταλυρὶη οὗ ἃ νετῪ ἀποίεηϊξ Μϑ. οἵ Οεηεϑῖς, μαὰ 
στερὶ τηῖο ἴῃς τοχῖ. 
ἼΔΕΙ 18 πουσενεῦ ποίῃϊπρ ἱποοπδίϑίοηϊ ἢ 

(Π6 Μοβδῖς οὔρίῃ οὗ ἴπε ψνβοὶθ ρᾶββαᾶρθ.0 [Ἃἢ 
ἴδε ἰαϑὶ σβδρῖοσ (ςΒ. χχχν. 11) ἴβεσε ῃδὰ Ὀθθῶ 

ΠΟΕΈΝΕΘΙ5. ΧΧΧΥΧΥΙ. 

290 ἼΠεβε αγό ἴῃ6 ἀικεοβ ἐῤαὲ εαηις 
οὗ τῆς Ηοττεβ; ἀκα ],οἴδη, ἀκα 
5ΠοΡαὶ, ἀμκε Ζίθεοη, ἀνε Απηδῇ,. 

20 θυκε Ὠίβμοη, ἀικε ΕζΖεγ, ἀυκα 
᾿ιβῆδη: τῆδβε αγό ἴθ ἀκα ἐῤαὲ ξωριδ 
οἵ Ηοτί, δπιοηρ τπεῖγ ἀιικεβ ἴῃ τῃ6 
ἰλπὰ οἵ ϑεῖγ. 

21 ἢ Απά τἢδϑε γε τῆς Κίηρβ τῆλ 
τεϊρῃθά ἴπ τπε ἰδηά οἵ Εάοπι, δείοτς 
ἴδεγε γεϊρπεά δὴν Κίηρ ονογ ἴῃ οἢ]Ρ 
ἄγδθη οἕῇ Ἰἰϑγδοὶ. 

22 Απὰ Βεῖα {πὲ 8οὸηὴ οὗ Βεοῦγ 
ΓεΙσηδά ἴῃ Ἑάοπι: δηά τῆς πδπιὸ οὗ 
ἢ]8. οἰτγ τας Ὠ᾿Πῃδρδῆ. - 

33 Αμπάὰ Βεῖα ἀϊεά, δηὰ Τοδαῦ τὰς 

ἃῃ Θἰηρῃδίίς ργοπηθα ἔτοπὶ Οοά ΑἸπιρ ἢν 
(Ε1-διαά 41) ἴο αοοῦ τῃαῖ “ Κίηρβ ββου)]ά 
ςοπθ ουἷἱξ οὗὉὨ 8 Ἰοϊη8..) Ὅῆε [5.801 08, πὸ 
ἀουδὲ, σποιδῃθαὰ ἃ σοπβίαπε ἤορα οὗ βυςῆ ἃ 
Κιηράοτῃ δηά βιιοἢ ἃ ΚίηρῚΥ γᾶσθ. Μοβοβ Πἰπης 
861 (Πευξ, χχνηϊ. 36) ργορῃθϑίοα σοποεγπίπα 
τῆ 6 Κίηρ παῖ {ΠῸ [βγαθ} 68. 8βῃοιυ ὰ βοζ Ὄνὸῦ 
{ποπὶ; ἀηὰ Βεπος ἴὰ ννὰβ ἢοῖ ἀπηδίαγαὶ τπδῖ, 
ὙΠ θη τοσογάϊης [ΠῸ εἰρη Κίηρβ, πὸ Βδά 
τεῖποά ἴῃ {π6 ἐἈΠΊΠΥ οὐὗἩἨ ἔβαιν αρ ἴο 8 οννῃ 
ἔπης, ἢΘ δῃου]ὰ πανὲ ποίεδἀ ἐμαῖ 485 γοΐ πὸ 
Κιηρ Ππδά τίϑϑη ἔγοσῃ [Π6 ἔδυ} ]γ οὐἨ ἢϊ5 Ὀγοΐμον 
[οοῦ, ἴο ΨΠοτι ἃ ΚΙΠΡΙΥ ργόρθοηγ δα Ὀθθη 
ΡΓΟΙηΪβοα, ὙΠῈ νγογάβ ἰπ ἴῃ οὐ εῖπαὶ ἃγο 
“ἐ δεΐοτο {Π6 τοϊρηίηρ οὗ 4 Κίπρ ἴο {6 βοῃβ οὗ 
ἴϑγδο! ἢ δηα πιρηϊ 6 τοηάογοα, ὁ ΜΉ Π51 88 
γοῖ {π6 σῃΠάγοη οὗ [5γδὸὶ ἤᾶνθ πὸ Κἰπρ ;᾽" [Ώοτὸ 
Ὀεηρ ποίῃϊηρ ἰπ τ1ῃ6 νγογάβ δχργεββῖνθ οὗ ἃ 
ραϑί ἴθηβθ, Οὐ ἱπάισαδίπρ {πα Ὀεΐοτα {πὸ τς 
ἴῃ οὗ {π6 βεπΐίθησθ ἃ Κίπρ πδὰ τοϊίγποά ἴῃ 
[ἴδγδεὶ. 

ὙΠΟ οἴπογ αἰ βησΌ Υ ἴῃ 16 ρᾶββῆρθ ἰ8 εῆτος- 
ΠΟΪΟρΊΟΔΙ, ἴξ Ὀοῖπρ (ποιρῆξ {παῖ 80 τηληῪ ἀπ κο8 
δηὰ Κίπρϑ σοιὰ ποῖ ἢανδ βιισσοθάεα ὁπ δη- 
Οἴμογ ἴῃ ἴΠ6 ρογοα νυ ῃ] ἢ οἰαρϑθά ἔτοπη Εκβδιὶ 
ἴο Μοβεβ. υῖζ {πογὸ ἰ5 ὯῸ γθᾶϑοῃ ἴο ΒΡ ροβθ 
ἴπδὲ τῆς ἀμκοβ, τηθητοποὰ ἔγτοπι ν. τς ἴο 19, 
ΓεΙρπθὰ ἴῃ δυιςσοδβδίοη, ἔμθη ἴῃ6 Κίηρβ ἔτοπὶ ν. 
21 ἴο 39, δπὰ [ἤθη ἁρδῖῃ ἴῃ6 ἀπ κθβ πιοπεϊοηρά 
ἔτοπι ν. 40 ἴο 42. Οἡ {ΠῸ σΟΠΊΓΑΓΥ, ἃ σΟΠΊρΑΓ-᾿ 
8οη οὗ Νιιπῖ. χχ. 14 ἢ Εχοά. χν, ας βῆρυνϑβ, 
[ῃαΐ ἃ 5: 516 ΚΙπρ' ννᾶ8 τοϊρηίηρ ἴῃ Εάοπὶ ςοη- 
[ΕΠΊροΟγΑΠΘΟΙΒΙΥ ὙΠ βανεταὶ αι κθ5 οὐ ρἢγ]- 
ΑΥΟῆ8. ὙΠ ἀμκεβ (48 μοὶγ {Π|6 ἱπάϊςαίθ5) 
ΜΈΓΕ ποῖ βονεγεῖβῃβ οἵ {πὸ νυ ]ο οὗ Ἰἀυπηαα, 
Ὀυϊ ῥγίποθβ Οὐ ΓΏΪΕΓΒ Οἱ {Ὑἰϊὲ8. ΟΓ ργονίῃουβ: 
ΤΛΟΥΘΟΝΕΓ ἴῃ Κίηπρβ ἀο ποῖ ἄρρεῶγ ἴο Πᾶνα 
βιισσοδάθα ΟΥ̓ ἸΠΠοΠίδποθ, (6 800 πόνο ϑιιος- 
ΠορἸηρ ἴο ἢΪ8 ἔαῖ ποῦ. Ηθποθ ΠΟΥ γετα ρον 
ὈΔΌΪΥ εἰοςϊοά ὈγῪ ἴδ6 ἀυκεδβ. 

938. υοδαθδ)] ΤΤΠο ΙΧ Χ. ἀπά βοὴ οὗ (86 
ἔλίμεγβ σοηβίαοσ (πὶ ἴο αν θδθη ἴῃ βῆτπηθ 
Ῥεγϑοῃ 88 [οὉ; δπὰ ἴῃ πιοθπίίοη οὗ ΕἸ! ραν ἀπ 
ΥΟ ΧΙ ἴῃ σοηπεσίίοῃ νυ Τ πιδιι, δὰ οὗ Βα 

Ιοῖ 
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80η οὗ Ζετγδῇ οὗ Βοζγαδὴῇ τγεϊρηβά ἰῃ 
ἢΪ5 βἴδδα. 

24 Απά Τοδαῦ ἀϊεά, ἀπά Ηιβῃδπι 
οὔ τῃε ἰλπά οὗ Τειμδηὶ γεϊσρηεά ἴῃ ἢΐβ 
ϑῖθδλά. ᾿ 

25 Δπά Ηυβῆδπη ὦ: ς4, 1ηὰ Ηδάδά 
τπμέ 3οὴ οἵ Βεάδά, ἵνῆο 5πιοῖς Μι|ιάϊδη 
ἰῃ τὰς βεϊά οὔ Μοδῦ, γεϊρῃεά ἴῃ ἢ 8 
βἴοδά 5 Δηὰ 1ῃ6 πᾶπια οὗ ἢῚ5 οἰ τυας 
Ανπῇ. 

46 Απά Ηλήδα ἀϊςά, δηὰ δαπλδῃ 
οὗ Μδγεκδῃ γεϊρῃθά ἴῃ 5 βἴθδα. 

7 Απά φαγαῃ ἀϊεά, δπά ὅδιιϊ] οὗ 
Ἐξ Βόθοτῃ δγ τπ6 τῖνοῦ τγεϊρηβά ἴῃ ἢ 8 
“δἴολ. 

28 Απά δι} ἀϊεά, ἀπά Β441- αηδη 
τε 8οὴ οὗ Αςῇροῦ τεϊρπθά ἴῃ ἢ!8 
βἴοδα. 

29 Απά δα] -δῆδᾶη (6 8οηὴ οὗ 

δα. ἴδ Τοτηδηϊΐζ ἰῃ 16 ὈοΟΚ οὗ οῦὉ ἔδνουτϑ 
(18 ὈοΙΪΙοέ. 

Βοςγαθ] Α ἔδλτλουβ οἵ οὗ 1ἀϊιπηξα (566 
[38. χχχῖν. 6, ἰχὶϊ!. τ, ὅζς.), τγϑηγαῖηβ οὗ νὩ ἢ 
ΔΙῸ 511} ἰγασϑὰ ἴῃ ΕἸ Βιωείγερ, ἃ τυϊπηοά νἹ]αρα 
ἴῃ υεῤαὶ!. (Βυγοκμαγαῖ, 5 γγ.᾽ 407; Ἀοδίηβοη, 
1. τό. 

87. Κεῤοδοῖῥ γ ἐδὲ γί υογ] οὐ Κεροδοὶϑ 
Ἡαηπαφαγ, 50 ἀἰβεπρι ϑῃθα ἔγοπι ροδοὶ ]ν, 
οἰ. χ. τσ. ὙΠῸ ΠΥΟΓ ΠΟΙ ἰ8 ΡΓΟΌΔΡΙΥ {86 
ΕἸΡΏὨγχδῖοβ. ᾿ 

389. Ἡδάαγ)] Οαἰοὰ Ἡδάλὰ ἴῃ τ Οἢγ. 1. 
ξο, 4ηὰ δοῖὸ αἶϑο ἴῃ 16 ϑαιηδγίδη ἰθχῖ. Ηθ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ νν85 ᾿Ἰνὶπρ ἤθη Μοϑβθβ νυγοΐθ, ἃ8 ΠῸ 
τηδηζίοη 18 πιδάθ οἵ πἰ8 ἀθδίῃ, 8ῃ ἀυριυπΊοηΐ ἔοσ 
[6 Μοβδῖὶς οτἱρὶπ οὐ [815 σμαρίογ; ἴογ ΗἩδάδά 
ςου]ὰ ΠαγάΪγ ἢανο θθθη ᾿ἰνίηρ αἴζοῦ τη6 {{π|6 οὗ 
τῆς Ἰκίηρϑ οἵ 15γδ6]. ἴο νυ ἢ ροσγιοά ἴμοβο νν ῆο 
ἔτοπι Υ. 21 σοπδβιάθυ 1 ἴο Ὀ6 δὴ Ἰηϊογροίϊδίίοη 
νου ἀϑϑῖρη [15 βΟΠΏΘΔΙΟΡΎ, ΟΥ ρουμαρ8 ἴ86 
ΨΏΟΪΘ σῃαρῖογ. , 

40. “1:4 δέ. αγὸ 1δὲ παρ! ὁ ἐδε 
ἄμζε:, ες. ΕτοπῚ σΟΠΡΑΥηΣ ἴθ ννογάβ ἴῃ 

ΘΕΝΕΘ15. ΧΧΧΝΥΙ. [ν. 34-.43. 

Αςῆρογ ἀϊεά, ἀπά Ηδάδγ τεϊρπεὰ ἰῃ 
ἢϊδ δῖεδά : δηὰ τῆε ἤᾶπιε οὐ ἢ15 οἰ 
τας αι; δηά ἢ15 νν δ᾽ 5 παῖηθ τυᾶς 
Μεβεῖλρεὶ, τη ἀδυρηῖεγ οὗ Μλιγεά, 
τῆς ἀδιυρσῆτογ οὗ Μεζαῃδϑ. 

40 Αμπά τῇεδβε ἄγ τῆς ἡλῖηςβ οὗ τῃ6 
ἀυκεβ ἐῤῥαὶ εαπιθ οἵ ἔϑαιι, δεςογάϊηρ 
ἴο {ΠΕῚΓ ἐλ Π.}165., δίτεγ τΠεῖγ ραςαβ. Ὁ 
ἴΠεῚΓ ἡδίηθβ; ἀὐκε Τιπιπλῃ, ἀυκε 
ΑΪναῇ, ἀικε [ετβεῖῃ, 

41 δυκε ΑΒοΙΙΡαπλδῃ, ἀκα ΕἾΔ. 
ἀικέ Ρίποῃ, 

42 Ὦυκε ΚεπαζΖ, ἀυκε Τεπιδη, ἀκα 
ΜίιθρζΖασ, 

43 ἴ)δυκε Μαραϊεὶ, «ἀυκε [τδπὶ: 
{Πε86ὲ δὲ τῆς ἀυκοβ οὗ ΒΕ άοπι, δεςογά- 
ἴῃρ ἴο {ΠεῚΓ Παδιτατίοπβ ἰπ τῆς ἰλπά οὗ 
[ΠΟΙΓ ροϑβϑεβϑίοῃ : ἢ ἐς ἔϑβαι τῆς ἔ8- 
ἴδεν οὗ ᾿τῆε ΒΔοπλίτε8. 

[Π18 νοῦϑα “δ σ Ἐποῖγ ρίαςσθδ, ΌΥ [Ποῖγ ἡδπιθὰ" 
ΜῈ (Ποδ6 ἰῃ ν. 42, “" δοσογάϊης ἴο {ποῖγ Βα. 
[Διὺπ8 ἴῃ πὸ ἰαπὰ οὗἁὨ {ΠῚ ροβϑβοββίοῃ," ἴξ 19 
Ἰπξογγοα ἢ πσεδε ργοραθ γ, τηδὶ [ἢ 5. 86- 
ςοηά οσδἴδ]οριο οὗἉ ἀμ ]κθβ ἰδ, ηοΐ ἃ σδίδίοριο οὗ 
ἀὐϊκε ννῆο τεϊρῃοὰ 51 ὈΘΘ ΘΠΕΪῪ ἴο ἴπα Κίπρβ 
οὗ 1Π6 ργεσθαϊηρ γθῦϑοβ, ΠΟΥ ἃ αἰ βεγοηΐ νογϑίοῃ 
οὗ ἴδε οαἰδίορι σίνθη ἴῃ νυν. τς ἴο το, δυῖϊ ΓΔ- 
186 4 τουτουσὶ ςαϊδίοριθ, σοοοιυ πίη, ποῖ 
[86 παγηθβ, δι ἴθ οἰτῖο5. ἴῃ νος ἴἢ6 ναγίουϑ 
ἄυκοθ ΟΥ̓ ΒΥ ΆΓΟἢΒ Ὀοέογο παπιοὰ ἑἢδὰ {ποῖγ 
ϑοδί οὗ ρονογησηθηῖ. [ἢ 80, νγὸ πιιϑὲ τοπάοῦ 
εὐ ἴῃ ἀμκὸ οἵ ΤΊπιπδῃ, ἴπὸ ἀμ κο οὗ Αἰνδῃ, 86 
ἄυκο οὗ [εἰ μείῃ, δίς." Ὑὕννο οὗ ἴπ6 πᾶιηθϑ ἴῃ 
(Π18 115σὲ σοττοβροηὰ τῆ ἔννο ἴῃ [6 ἔοστηρου 
[15ῖ, νὶ2. ΤΊ πιπδἢ ἃπὰ ΚοπδΖ, Ὀδοδιιϑ6, 88 ἰὰ 18 
βιρροβθά, 86 ἀικοβ Τἰπηηδῃ ἀπά ΚοηδΖ οδ]]οὰ 
ἘΠΕΙ͂Γ οἰτ65 δῇζεγ ΠΟΣῚ οὐ ἤᾶτηθ5. ΑΒ  δ8- 
ΙΔ ΠΊΔΥ ἤᾶνθ Ὀδεη ἃ ΟΥ̓ Τλ]] θὰ δῇου (ἢ 6 
Ἡοτῖδ ρῥσῖηοθββ (ν. 25). (80 δοβυήάηη, Κπο- 
Ὀεῖ, Π6]., Και, Καδιιβοι, ἄς.). 

48. 1δὲ αι δον οΥ δε δον 866 οἡ 
Υ. 9. 

ΝΟΤῈ Α οἡ (ἨΑΡ. ΧΧΧΥ͂Ι. νν. 2, 3. 

“αὐ 1δὲ ἀἐσισδίεῦ ΚΓ Εΐοη ἐδ ΗΠ 16, ἀπά 
«ἡδοϊδαγηα ἐδε ἀσεσῥίον 9 “παῤ, ἐδ ἀαωσ- 
“εν 977 Ζίδεοη ἐδ Ἡμυΐε; αγπιά Βασῤενιαὶῥ, 1.95 
»ιαεῖ. ἀσεφ ῥίον, οἰσίεγ 9 Νεδα οι] ὌΠ αἰ. 
ΠουΪΥ οὗ τεσοησ]ηρ {Π18 νυ [Π6 παπΊο5 οὗ 
(Π6 ἴῆγϑο νυῖνοβ οὗ ἔἴδαιν, 48 μιν θη ἰπ ςἢ. ΧΧΥΙ. 
24, ΧΧΥΪ, 3, ΜΜ}}} 06 δεθη ΟΥ̓ σοπηραγίης 86 
ἔννο δοσουηΐβ 85 [Ὀ]]ονν5: 

Οἢ. χχνὶ. 24, ΧΧΥΠ. 9. 
1. Ιυάῃ, ἀδυρῃῖογ οὗ Βοοτ ἔπε ἩΠΕΙζο. 
8. Βεαβῃοπιδίῃ, ἀφο ρηΐογ οὗ Εἴοη ἴθ ΗΠ ΠΟ, 
8. Μαβαίδίῃ, ἀδυρῆϊοσ οὗὨ [βῃσηδοὶ, ςἰβίῖοῦ 

ἴο Νεοδδίοίῃ. 

ΟΠ. χχχνὶ. 2. 
1. ΑΠο]] απιδῇ, ἀδιρηΐϊοσ οὐὗὨἨ Απδὴ ἀδυρῆὴ- 

ἴον οὗ Ζιθθοη ἔπ6 Ηἰνεῖο. 
2. Αἀδῇ, ἀδυρῃϊοῦ οὗ ΕἸοη [6 ΗΠ ΕΟ. 
8. Βαβῃοπηδίῃ, ἀδιυρῆϊοσ οὗ ᾿ϑηγηδοὶ, εἰσῖον 

ἴο ΝΟὈδιοςῃ. 
Ετοπὶ {Π|8 ἴ40]6 ἰξ ἀρρθαγβ [δῖ θυοσΎ ομο οὗ 

ἴπ6 (γος υνῖνοβ 18 ἀδδιριιαίϊοα ΌΥ ἃ ἀἰϊβεγθης 
ὨΔΠῚΘ ἴῃ (Π6 Θδυ] ογ ὨΙϑίΟΥΥ ἔσοπῃ ἔπαΐ ἰπ τΠπ6 
Ἰαῖου ρεπθαίοσγ. Υεῖ ἴποῦο σδῃ Βὸ Πππ|ὲ ἀουδὲ 
δὶ ἃ Βαϑβοσηδίῃ ἴῃ6 ἀδιρηϊεν οὐ ΕἸ η -- Αἀλὴ 
[π6Ὸ ἀδιιρηῖον οὗ ΕἸοη, ποῦ τμαὶ 8 Μαμαδίδιῃ πὸ 
Βαββοπλαίῃ, Ὀοῖῃ Ὀδίης ἀσϑογιθοὰ ἃ8 ἀδυράϊον 

{Ἡ ὃ, 
Ἑἔρνα, 



γ.1,2 ΘΟΕΝΕΘ15. 

οὗ [βιπιδοὶ, δηὰ εἰϑίου οὐἩ Νοραίοίῃ. Ψψ,ϑῦῖ|ο ΠΔΥῪ 
{πετθίογε σοπο]υθ 4150 ἰπδί 1 [υἀϊξῃ αν Δ. ἢ0]1- 
απιλῃ. ὙΠ18 Θχοϊιιάεθ ἴῃς ἐχρίδπαΐϊοη 5ι}}- 
ξεσιοά ΕΥ̓͂ ΒΕνΈΓΆ] σοππιπγοπίδίογα, Δί {π6 νγῖνεϑ 
οἵ ἔϑλυ, πλιά ἴῃ ςἢ. χχνὶ. 34 δὰ ἀν θὰ ψιἢ- 
οὐ οὔδρηηρ, δπὰ τπδὲ ἔδδιι δὰ σηαγτιθά 
οἴδετθ. [ἴ 9566 Π|8 Δ ποτα ργοῦδθϊο {παῖ τΠ6 
οῃδ εἴ οἵἩ ΠΔΠΊΘ5 ὙγΕΤῸ ἴῃοϑβο ὑυῃ]σἢ ΠΥ Ὀοτὸ ἴῃ 
ἰδοῦ ἤ μου 5 ἤου86, [86 ΟΥΠΟΓ ϑεῖ δνιπρ Ὀδθη 
ἔνε ἴο ἴποῖτι ὈΥ ἔδαιι, οσ Ὁ.Ὶ ἴῃς Εἀοιηιῖεβ, 
αἴϊεν [ΠΥ δά Ὀδοοπτθ τοῖο τβ οὐ {Ὑἰρ65. 

.. ὙΠ ΙἀΘποΥ οὗ Γι  ἀπὰ ΑΙ ΑτηΔἢ 
ΤΌΔΥ Ἄρροαγ ἴυ5. [11 15 σε {πΠῸ ἀδυρἢ- 
τεγ οὗ Βεοσὶ [Ὡς ΗΟ, νυ 115 ΑΠΟΙΡΑπιδἢ 5 
οἰἰοὰ “6 ἀδλυρμίογ οὗ Δηδῃ, (6 ἀδιρῃῖοῦ 
οἵ Ζίθδεοη της Ηἰϊνιῖ6." Απδῇ ννγᾶ5 ργο Δ ΌΪΥ 
ποὶ ἴῃ πιοίδοσ, δαζϊ ἴΠ6 ἔδί μεσ οὗ ΑΠΟ θα πιδὴ, 
δε βοσοπά ““ δι τεσ" Ὀεΐηρ τγοξευτι Ὁ]6 Ὀδοκ 
ἴο ΑΒοΙδαπιδ ἢ, ἀπὰ ποῖ δι τυ] 6 ἴο ΑἸδἢ 
(υη!εβ5 ἴη6 σοδάϊηρ οὗ ἴπὸ δαιηδγίδη, ΧΧ., 
ἀπά ὅγπᾶς, "“ 06 50η οὗ Ζίεοη," Ὀ6 τῆς τρῆξ 
τε ΠΡ); ἔογ ἴῃ ν. 24 ψὙὸ Ππὰ παῖ Απδῇ ννγᾶβ 
ἴδε ϑοη οἵ ΖΙΌοοΙ, δά ἴδ6 χτγαπάςοῃ οὗ 56] 
ἴ Ηοτπῖε, ἼἜΓΠΕ γράϑοῃ ΕΥ̓ [6 δᾶπ|6 ρϑύβοῃ 
[25 ὅθεῃ σδ]] θεῖ Απδῃ δηά Βοοῦ ἢλ5 Ὀδεὸπ ἀ6- 
πο ΟΥ̓ Ηρπρ σίεπθοΥς δηὰ οἴμοῦα ἔγοιῃ (ῃ6 
[κεῖ ἴδδι Απδῃ ἰ5 βαϊὰ, ἴῃ ν. 24, ἴο ἢανο ἀϊ5- 
οονεσο ἴπ6 Ποῖ Θρτηρ5, ἴτοπὶ νυ] ἢ ΝΕΥῪ Ρτὸ- 
ΒΟΥ δο δοαυϊγοά ἴμ6 πᾶπιὸ οὗ Βεετί, ἐ. 6. 3ῶπί- 
απια, δ 18ε νν ]]-βπάεγ." Α ρτϑδίεσ αἸΒΙσΟΥ 
ἰΖ ἀρρᾶσγθηΐ ἴῃ ἢϊ8 θεΐῃρ σδ θὰ ἃ “" ΗΕ "ἢ 
(τχτι. 34), ἃ ““Ηἰνϊε᾽" (χχχνὶ. 2), ἂπά ἃ 
“Ηοπὶο" (χχχυῖ. 20). [1 ἴ8 οὐϑεγνεὰ τῃδέ 
ἴδεβε (ἢγθο 'σοσὰ8. "" ΗΕ ς," «1 Η!νῖῖο,᾽" δηά 
“Ἠοπίε," ἀἰθἔοσ ἱἰπ Ηδῦτγονν ὈΥ οπο Ἰοίζοσ, 
οἷν, δληά ἴπδὲ ΠΟΥ τγότε ΘΔϑ1]Υ ἰπιογοπαηροά 
Ἰ8 ἰγδηβςρῦομ. [{ 18, πονγενογ, οἴθαγ (ἔτοπὶ 
χχνῇ, 46) 1ῃ2ὲ Β ΕΌΘΚΔΗ (4118 [υἀΠ ἢ ἃ ἀδλυἢ- 
[ες οὗ ἤθε. Απὰ ἔτοτῃ χχχυΐ. 20, 24, 25) 
(αἱ ἈΠΟ απιδῆ, ἔπ ἀδυρῃίοτ οὐ Απδῇ, νγλ8 
ἃ Ηοπίς, Τῆς ἀἰβΠςσΌΠΥ 8θοπβ ἐπογείογε γαῖ μοῦ 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΥΙΙ. 
1 ἌσΩΑ ἐς ῥἀαίκα ο77 ἀὲρ ὀγείδγει. 5. 4,172 πυο 
ἀγα. 13 “λιεοῦ τοραδίά ἀΐηε το σἱεῖξ λὲς 
ὁγαάγεη. ιτ8 “εἰς ὀγείλγεσε εοποῥίγε ἀΐς ἀδαίά,. 
11 Αϑμόεηε ταυείά ἀδε. α΄“ 7 λέ “εἰ ἀϊΐχε το 
4ε Ππάνιροίἠες. 3431 “ἴῆς ᾿μάξρ, ἀἰξεσίσειΐ ὧν 
ἐλε δέροαν εραξ, τεριεγοίλ 70Υ ἀΐνα. 36 ΜΠ ὃ 
“οἰά ἐο δυῶῥάαγ ἴε Ἐρυ)ιί. 
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ἴο δάπικιξ οὗ βο]υζίοη ὈΥ̓͂ βϑαυίηρ παῖ ΗΠ 
(κε Απιογῖῖε) ννᾶϑ ἃ βϑ ποῦς ΠΔΠῚΊ6 ἔὺΓ ἃ ἰδβδ 
Ρογίίοη οὗ [86 (ὐδηδδηι ϑῃ ρβορὶβ, σοπῖργο- 
Βοηάϊηρς Ὀοΐμ Ηἰνιο5 ἀπά Ηογίθβ. [{ 18 ποῖ 
ἱγιργοῦδοὶα μὲ Ηἰνια ἴῃ ν. 2 ᾿ΠΑΥ̓ 6 δη 
ΕἼτοῦ οὗ ἰγαηβϑογριϊοη ἔογ ἩἨογίε (ἽἿΠ ἔογ .ἼΠ), 
ἴη Μη σᾶ86 γγὸ ἢᾶνθ ΟὨΪΥῪ ἴο σοποϊαάδ ἐπδέ 
{86 ΗἩοπῖεβ οὔ Μοιπί 56 }γ νγεγα τϑοϊκοηθά γ΄ 
ἴβαλο δηὰ Ἀδῦδοσα 48 ἀπιοηρ (ἢ6 ΗΘ ἴῃ - 
Βαδιϊδηῖβ οὗ δηδδη. [ἔ πόονγόνοσ, {πὸ γοδά - 
ἴῃ Ηἰνις Ὀς σοττοςῖ, 1ξ 18 Ποΐ ἱπιροϑ818]6 ἐῃδὲ 
ἴδε ΗΙνΕε8, ἃ δου βογη ΡθορΪθ, παν Οὐ ρ Δ} }Υ 
αν σογηθ οπὶ Μοιηΐ δεῖσ, δηάὰ ἤδλνθ Ὀδθη 
ἀννοὶϊοσϑ ἴῃ [18 ΤΌΘΚΥ ξαϑίποϑϑοβ, νυ οἢ 18 1Π6 
πηχοδηϊης οὗ ἴτἴἢ6 ψογὰά Ηογιΐε (ἱτορ]οάγίο, 
ἀνθ! ]οῦ ἴῃ σαν68). [Ε (8 6 σογτγεσξ, {ἤδη 
νγ6 τηυϑί σοποϊιᾶθ ταὶ [0 (ἢ6 ἀδιρἢτοῦ 
οὗ Απδῇ, οδι]ϊθὰ Βεεγὶ, ἔγοπιὶ ἢἷ8 ἡπάϊης {πὸ 
ἢοΐ ϑρτίηρβ, δηὰ [6 ργαπάάδυρῃϊογ οὗ Ζιθθοι 
(ῃ6 Ηοπῖοδ, οπς οὗ ἴπ6 {γτῦ68 τϑοκοπρά ἴῃ ἴῃ 
ετοδλὶ ΗΘ ΚΆΠΆΪΥ, ννῆθη 806 τηδγγιοὰ Εἶβδιι, 
Αϑϑπιθὰ [Π6 Ὡδηηθ οὗ ἈΠΟ] ραπηδῃ (“Ὁ 1ἢ6 ἰδπὶ 
οὗ (86 Βεῖρῃι᾽}). . 

2. ἘΒαβδοπηδίῃ 18 ἀθβοσι θα Θχδοῖγ 48 Αἀδῇ 
18, 2.6. ἃ8 ἴη6 ἀδιρπίοσ οἵ ΕἸοη ἴῃς ΗΟ. 
ὙὝΠοῖθ 18 πὸ αἰ σΠΥ ἤεγα ὄχοθρὲ ἴῃ ἴΠῸ 
σἤδηρα οὗ πᾶπὶ ἰηΐο Αὐδῇ, “" ογηδιηθηςξ,," ἃ 
σῆδηρο ποῖ ᾿ργοῦδθ]6 ἔοσ Εϑαπ ἴο ἤανο πηλάο. 

8. ἴη [ἢε β81η6 τῇδπηοσ Μηδ ἢ 18 {πὸ 
ἀδυρῆϊοσ οἵ βϑῃπιδοὶ ἴῃς δἰϑίεσ. οὐ Νϑραϊοίῃ, 
δηὰ Βαβϑῃοηηδλίῃ 18 ἴῃς ἀδιι ρου οὗ [8ῃπηδοὶ πὸ 
βἰδίοσ οὗ Νεῦδιοίῃ. ὙΠ Ποῖο πνου]ὰ Ὀς6 πὸ ἀϊ- 
οὐ] ἐγ ἴῃ {Π1|8, ἀχοορὲ {πὶ Βαϑῃβοηιαίι, [6 86- 
ςοῃά πδπι6 οὗ [6 ἀδιυρῃίον οὗ [8Ππ|826], 18 ἴῃ 6 
ϑᾶτὴθ ἢ (6 ἤγβξ πδηὶς οὗ (6 ἀδυρῃξοῦ οὗ 
ΕἸοη ἴδε ἨϊΕΐΘ. [Εἰ [818 8εθπὶβ ἴο βοπὴθ ἱγγὸ- 
σοποι]εδῦϊα νἹ ἢ Ῥσο Δ ὈΣΠΠΥ, 1Ε πλαγ Ὀε 48 θθὰ 
ἴο ΔΠ ΕἸΤΟΓ οἵ ἰγδηβοσιρίιοῃ, {κεν σπου ρῇὴ ἴο 
ΟΟΟΌΓ ἴῃ {πὸ στρ οὐ οὗ ρΟποδίορίθβ, δηά 
1ῃ6 ϑαπιαιδη ἴεχὲ γεδὰ8 Μδβδίδίἢ ἰῃ {πὸ μὲ- 
ὨΘΔΙΟΡῪ 8.8 Ὑγ6}] 48 ἴῃ [Π6 ἢ 5[ΟΥΥ͂. 

ΝῺ δεορ ἀἄννγεῖς ἰπ τῆε ἰαπά 
ἐν ογαίῃ 15 ἔτ ΕΓ νν88 ἃ 5 ΓΔΠΡΈΓ, ' Ηδν. 

ἴῃ ἴῆ6 ἰλπὰ οὗ (ὐδπδδηῃ. ᾿Ἄ ἐὰ 
2 ἼΠεβε ἀγε [πε σεπεγαδίοηβ οὗ [4-- ὅπ εμες 

οοῦ. Τ7οβερῇ, δείηρ βενεηΐθεη ὙδᾶΓβ 
οἷά, νγαβ [βεάϊπρ τῇς ἢἤοςκΚ νντῇ 8 
Ὀτγοῖῆγθη; δηὰ τῆς ἰδά τυας ἢ τὴ 

ἴδε τεῖγ πιο οὗ {πὸ Εχοάυβ. (8566 οἡ ςἢ. 
ΣχχΥ. 39.) ὙῊ18 ἢγδί νεγϑ οὗ οἷ. χχχνίϊ!. 
ΒΟ ἰληὰς 115 ἴῃ ἰδ6 Ἐπι6 δηὰ Ὁ]δοθ, ἕτΟπὶ 
ἩδεῖοΣ ἴῃς φυσοροῦϊης Πδίοσυ ἰ8 ἴο Ὀδρίη. 
ὅδοον ἀστοὶ 1 Π9]1δπὰ οὗὨ πἰ5 ζα ὑ ἸΘΤ 5 
ΒΟΪΟΈΣΗΙΣ 58, 1π 8)0 1δπηὰά οὗ 8488}. 
ἕωυ ἰλά ἰεῆ (δηλ ἴο [δοοῦ, ψῆο αῇογ 
ἴδοις ἔδυ μοτ᾽  ἀδδζῃ Ὀεσδτλα ἴἢρ 8ο]ουγποσ ἴῃ [ἢ 6 

Φ. Τδοιε γε ἐδ φεπογαίίοης ΟΥ̓ υαεοὐ. 
ΤὨο Τοίρδοὶῥ, ΟΥ̓ ΟΠΟΔΙΟΡΊΟΔΙ Ὠϊδίοτυ οὗ [8Δ8ς 
θεγζαη (οἢ. χχν. 190) δήογ ἴῆ6 ἀδδίῃ οὗ ἢϊ8 
ἔλῖποσ ΑὈτάμαᾶπι, ἃ ἔδνν νϑγβοθ ἤανίηρ ὈΘΕΙΙ 
ΑἸ]οι[οἀ (νν. 12--- 8) ἴο αἴδροϑε οὗ [ῃ6 ἢ18- 
ἸΟΓΥ οὗ δ΄8 Ὀγοΐδογ [βῃπηδοὶ. ἴῃ ἴπθ βαᾳπιδ 
ΤΆΔΉΠΟΓ, ἴπ6 Τοίρώοἱὁ οἵ ͵δοοῦ ἀτὸ βίνθῃ ἴῃ 1}18 
σδαρίος δῇογ (πθ ἀραίῃ οὗ ἢϊ8 ἐδίμοσ [88Δ6, 
οἢ. χχχυΐ. δανίης ἱπίογνοηθα ἴο δοσουηΐ ἴοσ 
Ἐβδ δηὰ Πὶ8 ἕδσγ. ΜδπΥ οὗ (πὸ ργθοθάϊης 
ομαρίογβ δδὰ Ῥθοὴ οσσυρίοα νυ ἴΠῸ Πἰ ΒΓΟΓΥ͂ 
οἵ [δοοῦ δηᾷ ἢῖβ δοπβ, Ὀυιῖ [ἀςοὈ᾽8 Τοίράοιδ 
Ὀοξὶμ δὲ ἴῃι8 ροἰπξ, Ῥθοδιιβθ πονῦ ἢθ Π48 ὈΕΟΟΙΙΘ 

Ν 
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50Π8 οὗ ΒΙ]Πδῇ, ἀπά υυιτῇ τῃς 5οη5 οἔΖι]}- 
ρα. 5 ἔτ Πεγ 8. ννῖνεβ : δηά Ϊοβερῇ 
Ὀσουρῆτ αητῖο ἢ]5 ἔῃ ογ ΠΕ ΓΘ ν}} γεροσί. 

ο 2 Νὸον [Κγδεῖ ἰονεά [οβερῇ πιογα 
τἤδη ἃ1}1 ἢ!58. σμ!] άγεη, θεσαιβε ἣς τὐας 
τῆς 5οη οὗ ἢ!5 οἱ Δρ6: ἀπά πε πιδάςε 
Ὠϊπὶ ἃ σοδῖ οὗ πιαην ' ΠΟ]ου ΓΒ. 

4 Απμά ψνβεπ 15 Ὀγεζῆγθη 88νν τῃδῖ 
1πεῖγ ἔλῖβεγ ἰονεά ἢΐπι πιοῦε τἤδη 4]]} 
ἢΐἰ5 δγεΐδγεη, ΠΕΥ μιαῖεά τη, δπά 
σου ]ά ποῖ βρεᾶκ ρϑδοθδῦὶυ απο ἈΪΠΊ. 

ς 4 Απά Τ7οβερὴ ἀτεδπιδά ἃ ἄγβδιη, 
ΔΠ4 ἢς τοἱ]ά 1} 8 Ὀγθῖῆγαη: δηά τΠοῪ 
Παῖεά ᾿ϊπὶ γεῖ τῆς τηογε. 

6 Αμπὰά ἢδ 5414 υπῖο ἴῆςπι, Ηξαγ. 1 
ΡΓΑΥ γου, τ 18 ἀγεᾶπὶ νος 1 Πᾶνα 
ἐγεδλπιεά 

στ, ὈοΠοΪά, ννε τος Ὀϊπάϊηρ 

ΟΘΟΕΝΕ 515. ΧΧΧΝΙΙ. 

βῆθανεβ ἰπ τῆς Πε]4, δηά, ἴο, πιν βῃεδῆ 
ἌΓΟΒ6. ΔΠ4 4150 βιοοά ρτγρῃξ; δηά, θ6- 
ἢο]4., γουγ βῆδανεβ 5ἴοοά γοιπά δροιιῖ, 
ἀπά πιδλάς οδείϑαδησα ἴο ΤΥ 8ῃεδῇ. 

8 Απά ἢϊ5 Ὀγεῖῃγθῃ οαἰά ἴο Πἰπι, 
δ5αῖς τῆου ἱπάεεά τεῖίρῃ ονεῦ ὃ ΟΥ̓ 
5ῆδλὶς τῆου ᾿πάεεα πᾶνε ἀοπιὶπίοη ονοῦ 
υϑ᾽ Απά τῇεγ Πιαϊεά Πϊπὶ γεῖ τῇς 
ΙΏΟΙΕ ἔογ ἢ18 ἀγεδῖηβ, δηά ἰοσ ἢ 8 
ψνογάϑ. 

9 ἴ Αμπὰά ἢς ἀγελπιβά γεῖ Δποῖθοῦ 
ἄγεδπ), δπὰ τοϊά τ ἢΪ8 Ὀγεῖῆγεη, δπά 
54] 4. Βεἢο]ά, 1 παν ἀγεδπηθαά ἃ ἀγεδπὶ 
πλοῦς ; δπά, ὈεΠοΪά, τῆς 5π δπά τἢς 
τήοοῃ ἀπά τῆς εἰενεη βἴδγβ πηδάς οθεὶ- 
84 Πς6 ἴο ΠΊ6. 

ΙΟο Απὰ ἢε το]ὰ ἐξ ἴο 8 ἔδίδογ, 
Δηὰ το Πὶ8 Ὀγεῖμγεη: ἂδηά ἢ ἔδῖμογ 

[ν. 3---1ὸ 

[Π6 βοἷο πορδά δηὰ ἔδίμον οὗ (6 Ἄσῃοβοη βρορά. 
ὙΠ Τοἰεάοιρ, οὐ ἔἌτΆ 1] Ὠἰδίοτγ, οὗ [δοοῦ σοῃ- 
Ἐπιι68 ποὺν {111 ἢ15 ἀοαίῃ ςἢ. ]. 

Ὡ. υοιεῤῥν, δείησ τευεπίφοη γεαγ: οἷά. ῊΪ8 
ΒΙΒΊΟΤΥ σζοθδ Ὀδοὶς ἃ ἔδνν γϑᾶγβ; ΖῸΓ 1βδᾶς τη δὲ 
ἢανθο Ὀδοη ᾿ἰνὶπρ ἤθη [οϑορῇ νγᾶ8 ϑόνθη- 
ἴδθῃ. (866 ποῖθ δῖ ἴῃθ οπά οἵ Ἵοἢ. χχχ!.) 
Βυῖ (86 Ὠἰβιοτίδη ἤδὰ ἔΠΥ ννουηὰ ὑρ [86 
ΠΙΒίΟΤΥ οὗ [844ς, Ὀεΐοτγο σοπιπηθποίηρ (ἢ6 Τοίδ- 
οἱ οἵ Ϊαοοῦ; δπὰ ἢ πονν ξίνθβ ὉΠΙῪ ἴο (Π6 
᾿ιϑίοτγ οὗ ἴῃς ἀδβοοηΐ ᾿πῖο Εργρὶ Ὀγ Ὀεριηηὶπς 
νὰ ἴΠ6 δαάοϊοβοοησθ οὐὁἨ ἁ Τοβόρι, ἢ18 ἔδί ΠΟΓ 8 
ἔοπάηθϑϑ ἴῸγ ἢϊπὶ, δἀπὰ [18 Ὀγοίμοῦβ᾽ ᾿θαϊουϑῪ 
οἵ Π΄π|. 

8. δὲ «οη 9 δὶς οἷά αφε}] Ιὲ ἰβ. ποῖ ἰπ|- 
Ῥοϑβ58:0]6 (ῃηδὶ ἴθ στοδίοσ ραγί οὗὁἨ [ἢ18 παιγδίνθ 
ΤΆΔΥ ἢδανο Ὀδ6Π σὨΓΟΠΟΪΟΡΊΓΔΙΥ Ὀεΐογο [Π6 διτῃ 
οὗἩἨ Βεη)απη δηά {πὸ ἀοαῖῃ οὗ Βδοδεὶ, τοϊαϊοὰ 
ἴῃ “ἢ. χχχν. 18. 

εοαΐ 9.7) »αηῦ εοἰομγἡ (1). ΤῸ ΤΥΧΧ, 
γιυὶρ. δηὰ τηοβὲ πιοάθυῃ νοῦβίοΠ8 ΓοηάοΓ ἃ 
βαηθηῖ πιδάο οὗ ἀἰβογοπὶ ρίθοθβ, οὗ ραϊςἢ- 
γΌσκ, δηὰ 80 οὗ τηδὴν σοΐοιιγβ. [}ἢ {πὸ νν6}}- 
Κποννῃ 806 η6 τῸπὶ ἴπ6 Τοτηῦ οὗ (ππουτημοῖορ 
αἱ Βοηὶ Ηδβ84ῃ, ἃ ἴοπὴῦ οὗ [6 ΧΊΠΗ ἀγηαβίγ, 
{πὸ δοιηλεῖς νἱϑιϊοσβ γΠῸ ἅτ Οἤογης ργοβϑθηῖϑ 
ἴο {πΠ6 (ὐονογηοῦ ἃ1Ὸ ἀγθδϑοα ἰῃ τοροβ οὗ γὶςἢ 
ςΟἸΪου της, ΔρΡρΆΓΟΠΕΪΥ ἐοιπηθα οὗ βοραγαΐθ 8181} 
Ρίδοθ8 ΟΥ̓ ραΐσθβ ϑθυνῃ ἰορείῃοσ, Ὁ ΠοΓο ἰ8 δη 
ΘΧοο ]οηΐ ΘηργΑνὶηρ πὰ οχρ]δηδίίοη ἰη Βι 8. ἢ, 
“Ηιϑίοῖτε ἀ Εργρῖο,᾽ Ρ. 63. 

(1). Τπο νογβίοπϑ οἵ Απυΐ]α, δυτηπι., ὅυτ. 
τοησγ ἃ [πηὶς νυ] ἢ δ᾽θονθβ οὐ ἔηρο8 ὀοχίθη της 
ἴο Ὀοΐῃ Παηάβ δηὰ ἔδοεϊ, ἐωπία »ιαπίεαία δὲ 
ἑαίαγὶς (866 ΗΙεοη. " Οἱ.᾽ δὰ ἢ. 1.). νυνί ἢ 18 
[06 [ηϊετργοίδιίοη δάορίοα ὈΥ πιοδὲ πηοάργῃ 
Ἡρθγαιβῖ8β (8.6 Οδβ. “ΓΠ65.᾽ Ρ. 1117). δ» Βπὰ 
ὙΒΑπιατ, ἴΠ6 ἀδλυρῆϊοτ οἵ Πανιά, τνϑατίηρς (ἢ 18 
8ΒΑΠῚ6 ἀγξβ8 (2 ὅ. ΧΙ. 18}: δηὰ [Ὀβορῇι8 
( Αηϊ.᾽ νἱῖ. 8. 1) δροᾶκϑ οὔ ἸΙοηρ ραιπῃιθηΐβ το - 

ἵπρ ἕο ἴη6 ἢδηαβ δηἀ Δηκ]68 48 νσοσῃ ΌΥ [ον 8 ἢ 
τιδιάθπβ. Βυΐ {86 οηργανίηρ αἵ Βεπὶ Ηδββδη 
}υ8ῖ τιοποποαά πιακοβ (Π6 ἔΌγπλοῦ ἰπίογργοίδ- 
ἔοη (1) ἴπ6 πιοσὲ ργοῦδθϊο. 

[τ μᾶ8 θδθὴ ἱπουρῆΐς Ὀγ βοπὶθ (πδὲ [ᾶς , 
ἴῃ 8 ΔΗΡΈΓ δὲ (6 δἰπβ οἵ ἢ8 οἱάθὺ. βοῃβ, 
ΘΒρΘΟΙ ΠΥ οὗ Ἀδυθθη ἢἷ8 ἢτγϑίδοση, δπὰ ἱπ ἢἰ8 
ΡΑΙΓ Δ] ἔογ [οϑορῆ, ἴΠη6 Βτοίδοιτι οὗ Κδοβεὶ, 
ἀεειαηοά ἴο σῖνο πη {πὸ τρῆϊ οὗ ργπιορθηϊζυγο, 
ἴΠδὲ 1Π18 τοῦθ ννᾶβ8 [6 ἴοκοη οὔ δι σι ἢ, δηά 
ῬοΠιαρ8 ἐνεη ἀεβίρηδίίηρ (ἢ6 ΡΓΟΒΕΥ οὔοθ οὗ 
{86 ποδὰ οὔ 8 ἔπ γ. (866 Ηει θροεῖ, Τοπι. 1. 
Ρ. 581. Βγαιπίιι “ἀθ Ν θβειξι βασ γά οὐδ]!,᾽ ρρ. 
473 5η4., ΚατίΖ, ΝΟ].1. Ρ. 378, (Ἰατὶκ᾿ 5 ἔσαπ5]Δ- 
ὕοη, ΒΙυμῖ, "πα εβισποά (οϊηοϊάοηποες,᾽ Ρ.1ς.) 

Ἴ. «ὑε «ὑεγε διπαάϊπς σδεανε ἐπ ἐδ Μείαη 
1 ἀρρθᾶγβ ἔγοπι (Πϊ8, (αὶ [σοῦ ννᾶβ ποῖ ἃ 
ΤΟΥ ποπιδὰ, Ὀυϊ, ᾿Κὸ ἢ18 ἐδίποσ [888ς (Π: 
ΧΧΥΪ. 12), δὰ δαορίοά ἀρτιου]ζαγαὶ 88 ννοὶὶ 85 
ραβίογαὶ οὶ οΥτηθηΐβ. 

10. δὶς γμαϊδὲγ γεῤμλοί δὶ ἰ[οβορῇ 
ΤΊΑΥ Πᾶνα (οἷά (ῃ6 ἀτόαῃ ἴῃ ἴΠ6 βἰ πιρ] ον 
οὔ δῖ8 πραγί, ΟΥ̓ ροσῆαρβ ἢθ ΠΊΔΥ ἤᾶνθ Ὀδθη 
εἰαΐϊθα Ὁ 8 Γαι ΠΟ 5 ραγ δ Ὑ ἀπὰ ὈΥ “186 
ἃδυπάδηςε οὗ {π6 τενβϊδίοηβ᾽" (2 (ογ. χὶ!. 7). 
17 »"οδεγ)] [Ιἴ 15 ροββίδῖς δὲ Ε δοϊνοὶ 

ΤΊΔΥ Πᾶνα Ὀθοη Ἰἰνίπρ πονν, ἔοσ ποῖ μοῦ [πὸ ἀλὶς 
οὗ ἐπε ἀγθᾶτῃ ποῖ οὗ δοῇο] 5 ἀδαίῃ ἀγὸ οἰθαγὶν 
δίνεη. ΤῊ ἀγοδπι τλῪ ᾶνθ Ὀδθη βοῖπδ {ἰπιδ 
Ὀεΐοτθ {π6 80] ηρ οὗ [Ὀβορῇ, δηά [8 Ἥοπ]ῦ σὸ- 
Ἰαϊοα Π6ΓΘ 48 οπε οὗ {πὸ γθάβοῃβ ψῃςἢ σδυϑοά 
115 Ὀγοίβγρη ἴο μαίθ ῃἰπη. 1ξἰ βονονογ, κδ8- 
ΟΕ] ννα8 ἀοδά, ννὸ πιαδί ἰἤση πάογβϑίδηα [σοῦ 
ἴο πιθᾶη ὈΥ “ἸὮΥ πιοῖμογ" ΘΠΟΓ 1,ραἢ, νῆὸ 
σου 6 Πὶ5 δίθρ- ΟΠ, ΟΥ ρογθαρ8 ΠΊΟΓΕ 
ΠΚοῖγ ΒΙΙΠΔἢ, ῆὴῸ νγὰ8 ΒΟ Βο]᾽ δ Παῃάπιαϊά, 
δηά δὲ ὁὔσθ πιυγβς ἂπὰ βἰερ-πιοῖμογ ἴο [0- 
ΒΟΡΗ; δηά 1ἴ ἰ8δ ῃοΐῖ ᾿π]ρΡΟ851:0]6 ἐπδΐ ἴῃ οἰἕμος 
1, Αἢ οὐ ΒΙΙΠΔἢ [Π6 ἀγα ΤΥ δᾶνθ Ὀθθη ἢ]- 
ΒΙΙοά; ἔοτ ννὲ ἀο ποῖ Κπονν νυβεῖμεσ ἔΠΟῪ νγεξα 



Υ. 11--.4.] 

εδι Κα Πΐπι, ἂδηὰ βαϊά υπῖο ἢ]ΠῚ, 
γηλιε ἧς τὴϊα ἀγεάτῃ τῇαὶ τῆοι Πιαβῖ 
ἀτελπιεά ἡ 84}1} 1 ληὰ ΤΥ πιοῖδοΥ 
πάἀ τὴν δγείμγεη ᾿πάδοά σοπια ἴο Ῥονν 
ἀονγη οὐγθοῖνοβ ἴο ἴἢδ6 ἴο ἴῃ δαγίὴ 

11 Απά ἢἷ8 δτγείῆγεη δηνίεά ἢΐηὶ; 
δυῖ ἢϊ5 ἔτ θογ οὐβογνοά τὴς ΒΑΥΊΠΡ. 

12 ᾧ Απά ἢϊς Ὀγεΐῆγθοη νγεπῖ ἴο ἔθοά 
τπεἰγ (δι εγς ἤοςκ ἴῃ ΘΠ οἤοπι. 

12 Α"ὰ Ιβϑγϑθεὶ 5414 πο [οβερῆ, 
ο ποῖ τῆν Ὀγείῆγαεη ἔδεά ἐῤε οο 
ἴῃ δῃεοθεπ ὃ σοπλθ. ἂπὰ [1 νν}}} βεπὰ 
τες υπίο [Πε. Απά δα 54:14 ἴο 
ὃϊπι, Ηετε σι 7. 

ΘΟΕΝΈΕΘ15. ΧΧΧΝΙΙ. 

ὑγεηΐ δίίεσ ἷ5 Ὀγείῆγοη, δηά ἐουμά 
ἴποπὶ ἰπ )οϊηδη. 

18 Απά Ψψῇεπ ΠΟΥ 847 ἢἰπὶ δίαγ 
ΟΥ̓, ὄνεὴ θείοτε ἴθ οδῆδ πθᾶῦ ὑπῖἴο 
{π6πὶ, ΤΕΥ σοηβρίγαα δρδίηϑδε ἢϊπὶ ἴο 
β'δὺ ἢ ΪΠ1. 

Ι9 Απά {Π6Ὺ 8414 οπβ ἴο ἃποίπεγ, 
Β ἢ οΪ4, (ἢ 15 ᾿ ἀγθδπιεῦ σοπλεῖῃ. 

115 512 ὨΪπΊ,) ἀπά σαϑίῖ ἢ]πὶ ἸηἴΟ 50Π16 
Ρ᾽τ, δῃά νγὲ νν}}]} 8ᾶγ. ϑοόπῖα ὃν] δεδβῖ 
ἤφῖῃ ἀενοιγεά πὶ: δπά νγὲ 5}4]] 5εὲ 
ννμδῖ ψν}}} θεσοπης οὗ ἢϊ5 ἀγβδῃλβ. 
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ΤΉ. 
ζ 

20 (ὐοπια πον ἰδογείογε, δηά ἰεῖΐ Ἡξρϑβάᾷ ,ή 

21 Απὰ “ Κευῦεδη Ποαγά 21.) δηά ἢδ « ομαρ. ,4α 
ἀε]νεγεά Ὠἰπὶ ουἵ οὗ {πεῖγ ῃμδηάβ; δηὰά ὅ5 
8414. Γ,εἴ υ8 ποῖ ΚΙ] ἢ π1. 

22 Αμά ἘΒευδεη κά υπῖο {Πεπὶ, 

14 Απά ἢ 3414 ἴο πὶ, (σο, 1 ῥγὰὺ 
"βὰς ἴδεε, ᾽5εε ψῃεῖθεγ 1 ΒῈ να }} τυ τ ΤΗΥ 
καὶ ὑγείῆγοη, δηά ννὲ]] τυ τῆς ἢοςκϑ; 
1) ἐπα Ὧν ὅπ4 ὉΠ της τνογὰ δραδίῃ. 

8εηἴ ἢϊπ) ουἱ οὗ τῆς ναῖς οὔ Ηεδτοη, 
ἀπά ἢξ ᾿ᾶπις ἴο ϑῃβοθαπι. 

Ις ἡ Απά 4 οσογίδίη τδη ἔοιπά 
δ1π), 4πά, θε οἱ 4, δέ τᾶς νγαπάεγίηρ 
ἰὴ ἴ8ε δε] 4 : δηὰ τῆε πηδη δείκεά ἢ ϊπη, 
ϑἉγἹηρ,, δι βεεκοϑῖ τῃοιὴ 

Ι6 Απά ἢς 8414, 1 8εὲκΚ τὴ ὕτε- 
ἴγεη : τ6}] τη6, 1 ῥγαῦ ἴπες, ψῃεγε 
ἴδεν [δε ἐῤεὶγ Μοεξς. 

17 Απά {π6 πιδη 5αἱά, ΤΠΕΥ ἅγα 
ἀερατιεἀ ἤεηςε ; ἔογ 1 Πεαγά [Πεπὶ 58γ. 
[μεῖ ὁ5 ρο το Ποῖῃαῃ. Απά 7οβερῇὴ 

50 δ΄ [64 πο δίοοά, ὀκέ οδϑδῖ ἢἰπὶ ᾿πῖο 1ἢ}}8 
ῥὶς τῆδλῖ 1 ἴῃ τῆς ψγ] άθγπεβθθ δὴ ὁ ἸΔῪ 
ΠΟ δαπά προ Πϊπα; παῖ ἢ πιῖρῆς τά 
Ἀΐπὶ ουἽξ οὗ 1Πεἰγ ἢδηά5. ἴο ἀεἰῖνεγ Ηϊπὶ 
ἴο ἢΪ5 ἔδλῖμεγ δρδίῃ. 

22 ἵ Απά [Ιἴ σλπι6 ἴο ρᾶ38. ἤδη 
7οβερὴ ννᾶβ σοπλὲ πο ἢϊ5 Ὀτγεῖῆγεη, 
(δὲ {πὸγ βίγρῖ [οβερῇ ουξ οὗ ἢΪ8 
ςοδῖ, δὲς ςοδῖ οὗ σιν ' σοἸουγα (ἢ δῖ 1 ον, 

. 2 ΄Πεσε. 
τυ: Οοἡ διηι; 

24 Απάὰ ἔπεν ἴοοκ ἢΐπι, Ὧπα οδβῖ 
ἢ πὶ Ἰηἴο ἃ ρτ: 4πά ἴῃς ρζ τυᾶς διρῖγ. 
ἐβεγε τὐᾶς ΛΟ νγδῖευ ἴῃ ἴζ. 

ἃν οὐ ποῖ βου [Δοοὸῦ ψψεηΐ ἀἄονγῃ ἰηίο 

14. οἱἱἹἱ Γ᾽ ἰδὲ ασαἱε Ὁ Ηεόνγοη, απά δέ 
εἄπιρ [0 δῥεοδοη) [ἴ Ἀρρϑᾶγβθ ἔτοπη [18 (παῖ 
μοῦ ναβ πονν ἀνγε]ηρ τη πο πο ρθουγηοοά 
οἵ Ηοῦτοη βετο 818 ἔδίμοσ [βᾶᾶς νγᾶ8 58311}} 
ἱπτπρ (866 ου στ. 42). Αἴεγ ἴδε βἰδιρηίοῦ οὗ. 
(δε 5βος μοι 68 (566 οἢ. χχχῖν.) [δοοῦὺ Ἰουτγ- 
ργοῦ φουτνναγά : δυΐ ἔτοπι ἴῃς ἕαςὶ (Παΐ ἢ8 
0Π5 ΤΕΤΟ βρηΐ ἴο ἔδει βῆδορ ἴῃ δῃθοποπ,, ἴἰ 18 
ποῖ Πῃροσβίθ]6 (δὲ ΒΘ ΤΊΔΥ δᾶνο ἰθὶ βοπὶα οὗ 
δ8 σλ{|6 5{Π| ἴῃ {πεῖγ οἱ ρῥαβίιγοβ, δηὰ ἢ 18 
Δηχίοῖγ ΒΟΙΓΟ δου ἢ18 80η8, ὙΠῸ ννεγο ἴἢ18 
ἱπεάϊηρ ἴῃ ϑῃοομοτη, ΠΊΔΥ μάν δγίβοη ἴῃ ραῖΐ 
ἴου! [86 ἐππ τυ ἐχοϊϊοὰ ἀραϊηδὲ (μοπὶ ἴῃ ἐπδῖ 
ΒΕ ἢ βουγῃοοά ὃν ἘΠΟΙΓ νἱοϊθποθ. [ἢ ςἢ. χχχνυ. 
πὸ (τσ [4008 ϑοι {Πυν γα ̓ ΟΙΙΓΠΟΥΠΡ8 ἔγοτη 
δῃροῦσῃι ἢγοῖ το Βείμοὶ, νυ. 6: [ἤθη ἰο Βείῃ ]6- 
βεπι, στ. τό, 19; ἴδεη ἴο (π6 ἴονγεσ οὔ Εάδυ, 
Τ 21, δΔηά ΗἼΠΔΙῪ ἴο Ηοδτοη, ν. 27, ΠΘΓΟ 
ας ἀϊεὰ, ν. 29. Βξ ἔγοπι {Π|8 γεγββ, (ἢ. 
χαχγῖ, 14, ͵ὲ Ἰηΐογ ἴπδξ [Δ0οὉῦ τηϊδῖ Πᾶνα 
Δ Πνο αἱ Ἡοῦγομ βόνεγαὶ Ὑϑᾶγβ ὑείογθ ἢ18 
δἰ οτ᾿5 ἀραϊῃ. 

17. οΐδαη οτ Ῥοέδαίϊπ, ἴῃ6 ὉννΟ νγ6}18 ΟΓ 
ἄβεηθ. ὙΒΕΥ ΤῊΔΥ ἤᾶνθ βΌΠΕ ἵμετε Ὀξοδιι86 

ΟΥ̓́ῚΠ6 νναῖογ 'π ἴῆθθθ νν61}18. Ἰοίμδη 18 βδι ἃ 
ΕἼ1560. “Οποπηδβίςοη᾽᾽) ἴο βάν Ὀδθθὴ ἔννγεϊνε 
ΟἸΏΔη ΠῚ1168 πογίῃ οὗ ϑεδαβίθ υπ δ) το εἰς 

ΟΥ̓ϑΑΠΊαΓ4) ἰονναγάβ (Π6 ὑΪαδῖη οἵ [6Ζγθεὶ. [ἰ 
8111} τεΐ δ! π8 18 δησίεηξ παπὴθ (ΚΟὈΐπδοη, " Β. Κ.᾽ 
11. 122). 

20. σοι δὲ] Αοἰδβίοιπι, ΟΥ̓ νγὲ]]}, ἀὰρ ὈῪ 
{Ππ6 5ῃορῃογάβ οὗ 16 σουπῖγυ, ἴο σδίςἢῃ δηά 
ΡΓόβοσνε ἴΠῸ6 γαϊπονναῖοσ. ϑουῖθ οὗ ἴπθδε ςἰ8- 
ἴδγπϑ νγ ΓΕ νΟΓῪ ἄξδορ, δηὰ 4 δὰ ἰἤσγοννῃ ἰηΐο 
οἠ6 οὗ {ῃ6πὶ ννου]ὰ μᾶνθ Ὀθθὴ ὩηΔὉ]6 ἴο εβςᾶρϑ. 

24. δὲ ῥὶξ «υὐας εριῤίν, ἐῤέγο αυᾶας πὸ 
«υαίον ἵπι 1] ΑΡΡΔΓΕΠΕΥ τγεξογτεά ἴο ὈΥ Ζοςἢ. 
Χ. α12 ἴῃ ἃ ΡΤΌΡἤΘΟΥ οὗ [Π6 Μεββίδῃ..  βθρῇ 
[48 ὈΘΘΠ τοοορηδοα ὈΥ ποδί (τ βέλη ἰηΐογ- 
ῬΓοίογδ 848 ἃ ἴγρο οὗ (ῃγϑῇ; ἴῃ ἢ]18 ἔα Πετ δ ἰόν 
ἴΟΥ Ἀπ, ἴῃ ἢ15 Ὀείηρ βθηΐ ἴο ἢ18 Ὀγοίτοη, τὸ- 
Ἰοςεϊοα ὈΥ ἴδοπι, δβο]ά ἴο ἴῃ (σθης]68, ἀο]νογρὰ 
ἴο ἀθαδίῃ, ἴῃ [Π6 βαποῖΥ οὗὨ ἢ]18 11ἴδ, 1 ἢΪ8 ἢϊι- 
τα] δίοπ, 1ῃ ἢ18 Θχαϊίδίίοη ἕο Ὀ6 ἃ Ῥτίπος δηά 
ἃ ϑΑΥΟΏΓ, ἴη ἰπαξ ἢ18 ΔΊ ΠΟΙ ἀπά τηοΐμογ ἀπά 
Ὀτείτγθη 411} σατο ἀπά Ὀοννοὰ ἀόννη ἴω Πίπι. 
ὟΝ ε πγὰῦ ποξοθ Βογα, {παὶ ἔπ σοιη580}8 οὗ 8 
Ὀτοίγοῃ ἴο ργενοηξ [Π6 (] Ε]τθηΐ οὗ Π18 ἀγθΔΠΊ8, 
{|κ6 186 σουηβ6]5 οὔ Ηεγοὰ δηὰ (πῃ ον8 ἴο 
Ρτονεπί {πὸ ΓΟ] Αἰπιθηΐ οὗἩ ἴΠῸ6 Ῥσόρθθοιεβ σοῦ" 

Ν2 
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25 Απὰ (ποὺ αἴ ἄἀοννῃ ἴῖο εαῖ 
Ὀγεδά : δηά {πεὺ ᾿Πεἀ ὡρ {ΠΕὶγ αγεβ 
ἀπά Ἰοοκεά, δπά. Ῥεῃοὶά, 4 σοπηρδῃ 
οἵ 5ῃπηθα τε8 σδπγα ἔτοπι (Ἰ]οδά υνίτῇ. 
{Π61Γ σΔπ16}5 θθδγίηρ, 5ρίσεσυ δηά Ὀαἰπὶ 
ΔΠ4 γγΓΓῆ, βΟΙΠρ' ἴο ΠΔΓΓΥ 1: ἀοννῃ ἴο 

ΕΥΡῖ. 
26 Απά 7υἀδῇ 5414 υπίο ἢ 5. ὃτο- 

ἴἤγεη, Υ̓μδὶ ργοῆς ἐς ἐξ ᾿ξ νγχὲ 514 Υ 
οὐ Ὀγοῖμογ, δηά σοηςοδὶ ἢΐβ Ὀἱοοά ἡ 

27 (ὐοπιε, δπά Ἰεῖ 18 5611 ἢϊπὶ ἴο 
τὴς 5ῃπ)6 6165. ἀηά ἰδεῖ ποῖ οἵἷιγ ἢδλπά 
Ὀὲ ὑροη Βίπι; ἔογ ἢδ ἐς οἵἱγ. Ὀγοῖπεγ 
αηά ουν βεβῆ. Απά 15 Ὀγείβγεη ἵτψεγε 

᾿σοηΐεηί. 
28 ὝΠεη τῃετε ραβϑεά Ὀγ Μιάϊδη- 

1658 πη ΓΟ ΠΑ ΠΙΠΊΘΠ ; Δπ4 ἴΠΕΥ ἀτεῖν δηὰ 
πε ὰ ὰρ ]οβερὴ οὐἵ οὗ τῆς ρῖτ, δαπά 
8014 Ι΄ βερὴ το τὰ [β5ῃπιηεα ἴε8. ἔογ 
ἔννεη 2ιίδεες οὗ δἰἴνεγ : δηά {ΠῈγ 
Ὀγουρῆς [οβερἢ ἱπῖο ἔργρί. 

29 ἴ Απά Κευθδεη τεϊτυγηεά ὑπο 
τς ρῖε; δηά, δεῃο]ά, οβερὴ τας ποῖ 
π᾿ τῆς ρἷτ; ἀπά ἢξ γεπῖ ἢϊ5 οἱοῖμ 8. 

σογηΐηρ [6818, ΟὨΪ δεινὰ ἴο Ὀπηρ δδουΐ 
Οοὐβ σομηβοῖ8, νυν σ ἢ νοτα τυσουρῃϊ οὐ ὈΥ̓ 
1Π6ὸ ὙΘΙῪ τηθᾶη8 ἰδκοη ἴἰο ἀεξεαὶ ἔμοπὶ. [ἢ 
ΤἸοόβορῃ μαάὰ ποῖ Ὀδεῃ βοϊὰ ἰο (ῃς Μά δηϊῖοδ, 
6 ψοι]α Πονοσ ἤᾶνθ Ὀθθη οχδ θα ἴο Ὀ6 βόονοῦ- 
ΠΟΙ ἰπ Εργρῖ. [Ομ τϑὶ δά ποῖ Ὀδεη ρεῦϑε- 
ουἱοὰ «πὰ «αἵ ͵δβέ Ἄσπιοιβοά, Ης νοι]Ἱά ποῖ 
μᾶνθ νγυογκοὰ ουὖἕ τοἀοτηρίίοη ἴοσ ι18, βᾶνε Γβθη 
ἔἴτοπὶ {π6ὸῸ ἀρδά, δηὰ δϑοεπάδεά ὕρ ἱπίο Ηἰ8 
ξἰοτγ. 

46. ἐδεῦ ταὶ ἀοαυπ ἰο εαὶ ὄγεα ἢ ἴῃ 
1η18 ΠοΑΓ]688 πρὶ Ἐδυῦεη οἂῃ πᾶνε ἴδίκθη 
ΠΟ ρΡᾶτῖ. [ ἀρρϑᾶγβ Ὸπὶ νεγβα 29, [πᾶῖ 
6 τηυϑὲ δᾶνο Ἰεῖ πῖ8 Ὀγεΐθγοη, ρεγῆδρϑ ἡ] ἢ 
[Π6 ὙΘΙΥ͂ ΡυΓΡοΟϑῈ οὗἁὨ 866 Κη ΠΊΘΔΠ8 ἴο0 ΓΕΒΟΙΘ 
]Ἰοβόρῃ. ὝΔ6 δἰ πιρ] ον δηά ἐπι έι]π658. οὗ 
[Π6 παιγαῖϊνο ἅτε ἃ}} {πῸὸὶ πιοῦθ δρραγθηΐ ὈΥ͂ 
1(ῃ6 ἱπάϊβογεπος οὗ ἴῃεὲ νυ ΐεσ ἴο {π6 4.665» 
ὕοπ δον δῃηὰ ΠΥ ἰἴ νγᾶ8 (μδὲ ἘδΌΡεθη νᾶ 
δὐβθηΐ δὲ {118 ροϊπὶ οὗ [μ6 ΠίϑίοσυΥ. ΑΔ ἔουξεῦ 
σου πανὸ Ὀδθη ΠΠΚοΙγ ἴο 16}] 811 δθουΐ [ξ, ἀπά 
Ταλίκο ἰΐ 81} ρἰαίῃ. Ὑδΐ βίγαηρεϊὶυ οπουρῆ, {818 
ὙΟΙῪ ΔΙ βϑηθϑ8 ᾽δ8 Ὀδοη πλδᾶὰθ Δη δγριπιεηΐ 
δρϑιηϑί ἴῃς Ὠϑίογοδὶ γαῖ ΟΥὨἨ ἘΠ6 ΠΑΓΓΔΕΥΘ, 88 
θείης, οἰ πιϑῖν ἀγγαηροὰ, δπαὰ ἱποοῃβίδίεπξ 'π 
1686 ἀε(4118. 

465. « εο»ηραπ 9 Τεῤνηηιοο 1 “Α ἴτὰ- 
το ΠΣ ΠΟΙΊΡΔΠΥ ἡ ΟΥ σαγάνδη." [8ἘΠ|86}168 
δογινατὰ8 οδ᾽οὰ Μ|ιάιδηϊοΒ 'π ν. δ, δηά 
Μεάδηϊπι 'π νυ. 26. 866 ποῖϑ οῃ οἢ. χχνῦ. 2. 
Μεάδηῃ δπὰ Μιάϊδη νγεῖὸ βϑοὴβ οὗ ΑὈγδῃδπὶ 
ΕΥ̓ Κεΐυγαῃ; [δ8ῃπηδ 6] ἢ]8 δοῃ Ὁγ Ηδραγ. ΤῈ 
[δἰ 26}168 ἀπά Μ|ιάϊδηϊίοδ νγοῦὸ ΠΟᾺΣ παῖδ» 

ΘΟΕΝΕΘ15. ΧΧΧΝΥΙΙ. 

20 Απά ἢε τεϊτυγπεά ὑπο ἢ8 δτε- 
ἴγεη, δηά αἱά, Τὴ οἱ ἃ :ς ποῖ; 
Δηά 1, νυν ἈΠ Π ΕΓ 584}} 1 ροὺ 

Ι Απά {ΠεῪ ἴοοκ οϑβερῃ᾽ 8 Ἴοδῖ, 
δηά ΚΙΙΠεά ἃ Κιά οὗ τῆς ροδϑ. δῃμά 
ἀϊρρεά {πε σοδῖ ἴῃ τε δ]οοά; 

22 Απά {πε 8επὶ τῆς ςοδῖ οὗ γιαλῦ 
οοἴουγβ, ἀπά {πεῪ Ὀγουρῆς 1: τὸ τπεῖγ' 
[Δῖμεγ; πὰ βαἱά, ΤῊ]18 ἢᾶνα ννε ἔουπά: 
Κποῦν ΠΟΥ ὙνΠΕῖμαγ ἰῈ δ [ΠΥ 50}. 
ςοδῖ ΟΥ̓ ΠΟ. 

33 Απά Πε Κηεν ἴἴ, δπά 5414. 7) 1: 

ἶν. 25-. 35. 

ΠΥ 580η 5 σοδῖ; Δη “εν Ὀεαβῖ ἢδίῃ ἀ6- « οὔαρ. κα 
νοιγεά Ηΐπι; 7οβερἢ ἰ5 ψίτπους ἀουδι ἢ 
Γεηΐ ἰπ Ρίεςα8. 

34 Απά Ϊάᾶςοῦ τεπε ἢϊ5 Ἕἱοῖθεβ, δηά 
Ρυῖ βδοκοίοῖῃ ὑροη [5 ἰοΐπ8. δηά 
πλοιγηθά ἔογ ἢ 5 80ῃ ΤΏΔΠΥ Αγ. 

25 Αμπά Δ4}]] ἢ8 β8ο0η8 δπὰ 41] ἢΪ5 
ἀδυρῃϊεῖβ τοϑα ὑρ ἴο σοπχίοττ Πίπι; 
διιῖ μα γεβιβεὰ τὸ δὲ ςοπικίοτγιβ ; δηά 
δ 54, Εογ 1 ψ1}} σοὸ ἄονγη ἴηῖο τῆς 
ρῖᾶνε ὑπῖο ΠΥ 80η πιουγπίηρ. ΤΠ ι9 
ἢ15 ἔδῖθεγ νψερῖ ἔοσ ἢϊπι. 

ὈουΓβ, ἀπ ὙΘΙΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰοϊποά ἰορεῖμοσ ἴῃ 
ςᾶτάνδῃ8 δπἃ σοτηπιοσοίαὶ εηϊεγρζεθ. ΜΕΥ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἴοο {πὸ 18ῃτηδο 68, θείης {ΠῈ6 πΊοΟΓα 
ΡΟΥΘΓΡΙΙ ἘΠΡ6, τη ἤᾶνε ΕΥ (Π]8 ἔπιε Ὀδοοπα 
ἃ ϑοπογαὶ πᾶπιθ ἔου βουεσγαὶ βιλδίϊος δη 8880- 
εἰδίοα {ΠΌ068. 

“Ῥίο.7 7] Ρτο Δ ΟΙΥ ““δίογαχ," (δε ξυπὶ οὗ ἴδε 
βίγγαχτῖγθο, 80. Ααι. ἕο] οννοὰ ὈΥ Βοοδιδσι, 
(ΗΙΘΓΟΖ. 11. Ρ. 532, Οεϑεῃ. "ἼΤΠ68.᾽ Ρ. 883, ἄζςε. 
Το ΕΧΧ. πὰ Νυΐξ. ξῖνε Ομ] ““Ῥεγξαπιοβ. ἢ 

δα!» ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἴδε συπὶ οὗὨ [π6 Οροῦδ]β8πὶ 
ΟΥ δα]βΑπι-ίγοα, ῬΒῖοἢ στὲνν δουπάδη ἴῃ 
Οἰϊεαά, δηὰ ννᾶβ δβρϑοίδ!ῦ υϑοὰ ἴογ Πολ]ηρ 
ττουπά8. ὙῊ818 ἴῃς ἱπιεΓρσεϊδίοη σοπηπ ΟὨΪΥ 
εἴνοη ὈγΥ {π6 [ονν8, δπὰ δάορίθα ΟΥ Βοοσδατῖ 
τανε οτο 1. 628); (εἰβ᾽05 (' ΗΙΕγοῦ.᾽ 11. 180); 

. "ἼΓΒεβ.᾽ χχὃς, δις.). [ες ([μκχ. ἴῃ Ἰος.) 
ςοπίοθη 8 ἔογ ""τδϑί ἢ ἢ 49 {Π6 τξαϊ τεπάθπηρ. 

»}γγΓ}] Ασοογάϊηρ ἴο αἰπιοβῖ 411 ππιοάεσῃι 
ἱπίεγργοῖοσβ 1,δάδηυπι, Ὧδπῃ οὐἀστετουϑ Βπι 
ἔουπά οἡ ἴδε ἰοᾶνοβ οὗ [πὸ οὐ ἐγείξας οἵ 
ες ἰαάαπζέγα. 866 (οἴβιιβ, " ΗΙογοῦ.ἢ 1. 
,8ο---288, Οοϑεοη. “ἼΠο68.᾽ ν.γ48, 5πιι|, τς, 
οὗ ΒΙδΪε,᾽ 8.ν. δγγγ.) 

ΔΊ. «ὑεγε εορμἱθη1} ἈΘΔΣ ΚοπΘά. 

85. δὶς ἀσιρίογ] 866 οὐ ἢ. ΧΧΧ. 21. 
ἰνίο δὲ φγαυεὶ Ἴο 8860]. Ης (δοιρβὲ 

Ηἷ8 δοῃ ἀοενουγεὰ ὈγΥ νν7΄ὴϊὰ δεδβίβ, [μβοστεΐοσγε ἴπ6 
σογὰ ϑῤεἊοὶ ἰγδῃϑιθα “ρτανε  πλυ δὶ ΠΟΤΕ ΤΘ8ἢ 
[86 ρίαςο οὗ ἴῃς ἀορατίεὰ. Ὅπὲ ννογὰ ἄρρεασθ 
ἴο ΒΙ ΚΠ ἃ ποῖον βυι δίεστδηθουβ ρος (ςοπιρ. 
δεὶ!, δοίξ, ϑις.). (866 Θεβ. “Ὑβεβ.᾽ ρ. 1348.) 



γ. 16---6.] 

546 Απά τἢς Μιάϊδηϊϊεβ. 5014 ἢϊπὶ 
Βαι ὡς ἰηἴο Εργρῖ υπῖο Ροτρῆδσγ, δη 'οϑςοΥ 
ἐξαϊίν ποι οἵ ῬΠδγδοἢ᾽ 8, σπά "! σδρίδιη οὗ ἴδε 
κι αι δυλτα. 

“34- 

ΚΕ; ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΧΝΠΠ. 
λπὰ σῆς 1 “Μιάσλ δεσείίοείά Εν, Οπανι, αγια δλείαλ. 6 
ὙΧᾺ Ἐν "παγγιοεά 7ά»εαν. 8 7.6 ἐγαβας οὐ Οηπα». 
εἀζεσ 11 171ἀνιαν εἰαγείδ᾽ γον δἀείαθ. 13 514 ἀἴ- 
εἰαακάν. εαυσέά σμάσαά. 547 «δλε ὀεαγείά σίνος, Ῥλαγεξ 
ΕΝ, ΟΥ̓, ανά Ζαναλ. 
ἐχεονν» ᾿ ᾿ 

ἴῦς ΝΙ ἴἴ σᾶπὶα ἴο ρᾶ588 δὲ τῃδΐ τἰπλ6. 
ελίρῦ κπανν (δὲ [υάδῃ τνεπῖ ἀοννῃ ἔγοπι ἢ 5 

δγεΐδγεη, δηά τυὐτηεά ἴῃ ἴο ἃ ςεγίδίῃ 
Αἀιυ]]δηιῖίε, ννῆοβα ἤδῖπς τυᾶς Ηἰγδἢ. 

ΘΟΕΝΕΘΒΘΙ5. ΧΧΧΨΥΝΙΙ. ΧΧΧΝΙΠΙΙ. 197 

2 Απά ΪΤυάλῃ 8Ἂνν ἴπεγα ἃ ἀδιιρῃτζεγ 
οὗ ἃ ςεγίδλιη (ὑδηδδηϊῖθ, νγνἤοθα ΠΔΠῚ6 
τυας “δῃῆμλῃ; δηά ἢξε ἴοοϊκ δεῖ, δηά « ε σβεϑα 
νγοπῖ ἰῃ υπῖο Ποῖ. ἜΝ 

2 Απὰά 8}ε ςοποεῖνεά, δηά ὕδγα ἃ 
800 ; δπά ἢδς οδΔ]]εἀ 5 πδπὶς τ. 

4 ὁ᾿Απά 8}ε οοποείνεά ἀραΐη, δηὰ ᾿δδαπδ, 
ὈΑΓῈ ἃ 80η; Δπά 86 οΔ]]6ἀ δ᾽5 δηλ 
Οπδη. 

ς Απά 58}6 γεῖ δρδὶπ ςοηςεϊνεά, 
Δη4 Ὀᾶγα ἃ 80η; δπά οδ᾽]δά ἢϊ5 πδιης 
ΠΗ ἰδῃ: δηά ἢς ννὰ8 δῖ (εζΖὶδ, ἤθη 
8Πὴ6 Ὀάᾶγα ΠΙΠ1. 

6 Απά Τ[υάδῃ ἴοοκ ἃ νἱξ ἔογ Ετ 

806. ῥοέϊῥδαγ] ΟΟΕΠΟΓΑΙΪΥ συρροθοὰ ἴο ὃθ 
ἴδε βδπὶς 48: ΡΟΊΡΠΟΓΑ, 1. ες. ὁ ἀενοίοα ἴο ΒΔ," 
[Π6 δυπ-Οὐά. (δεεὲ Οο8. “ἼΤΒδβ.,᾽ Ρ. τορ 4.) 
[15 Ὡγ τοσε ὑγΟ ΔΌΪΥ ““ἀονοίοα ἴο ῬΑΓ ΟΓ 
Ῥμαγ," 2.4. ἴο {δὲ ογαὶ Ηοιυβε οἵ Ῥαϊᾶδςο. 
(δεε "Εχουτβὰβ οὐ Εργρίδη Ν οτάθ᾽ δὲ {πὸ 
εηα οὗ [818 νοἰυπις.) 

απ οἤεεν ο Ῥῥαγαοῤ᾽:] ΗἨδΘΌ. “'4ῃ οϑυπιςἢ. 
δυΐ υϑοεὶ 4180 οὗ σμαμηδου]δῖπ8 δηά οἴποῦ οὔ - 
οεγ ἀδοιΐ (ΠῸ σουτί. ὅδ ἱτηπηδάϊαίο ργοάθ- 
ΟὗσδΟΣ ἰῃ Μαπείδο οὗ ϑοβοβί 8, ῇο ννᾶβ οὗ 
[86 84Π|6 ἀγπδϑίυ ἢ [βαρ 5 ΡΏΔγΔΟΝ, ννᾶ8 
εἰδίῃ ὉΥ Ἦν 18 οσηιιο 8. 

ἐαῤέαϊπ 97 δε χμαγα] ΟἿ οὗ οὗ 89 ὁχθου- 
ἘΊΟΠΟΣ δ, ΟΥὉὨ κ'σοτητηδηάοσ οὗίῃς ὈΟαγ σιγά," 
ψἘῸ ὀχοουϊοά [Π6 ϑοηΐεποαβ οὗ ἴδε Κιπρ. (Ορ. 
2 Καὶ χχν. 8; |εγ. χχχῖχ. ο, 1ιῖ. 12.) Ηοτγοά. 
(ει. 68) (6115. 8 {πὲ “4 ἱποιυιαπαὰ (1] 48: ΓΔ Π8 
αηκ {ΠπῸ βᾶπλὲ πιηδεῦ οἵ Ηοιτηοίγ ὈΪΔη8 ἔοϊτη- 
οὐ ἰῃ αἰΐεσπμδίς γοαγβθ 86 Ὀοαγασυδιὰ οὗ (Π6 
Κίης " οἵ ΕΒΥρί. 

σηαρ. ΧΧΧΥΝΠΠ. 1. “ὲ εαριθ ἰὸ ῥα: σὲ 
ἐδαὶ “ωμε] ΤῊϊ8 ΟΠΔΡΙοΓ ΠΊΑΥ ἌρΡΡΘΑΓ ἴο ὃὉδ 
ΔῺ .861088 Εἰ τοβϑίοη ᾿ηβογίεἠ δ Δὴ ᾿ἱποοη- 
νεπίθηΐ {πηδὶ Ὀυζ ἴῃ τϑα] ΠΥ 1 ΒΌΡΡ] 168. ἃ ὙΟΓΥ 
ἱπηροτίδηξ ἔπ, πὰ [ἢ8 νγᾶ8 ργοῦ Ὁ γ [86 
θεδὶ ρίδοθ ἔοσγ 118 ἱπίγοάιποσίοη. [π ἴΠ6 Τοίε- 
ἀοίδ, οὐὗὨἩ ΤΆΓΑΙΥ Ὠϊβίογυ, οὔ ἰἴδσοῦ, {πε ἔννο 
ςδιοῦ ροῦβοῃβ ὑγόγο Ϊοϑορὴ δηά [πάδῃ; Τοβθορῇ 
ἤτοπὶ ἢϊδ ΠΡ σδμάγδοίοσ, 818 ρογβοηδὶ ἱπηροτγῖ- 
ἅπορ, δὶ8 ἱπῆυοσποθ ἴῃ {π6 ἔπτατο ἀθβί!ηῖθ5. οὗ 
(ὴρ τὰσθ, δηά [15 Σγρίςαὶ ἔογεβῃδάοννης οὗ [Π6 
Μεβείδῃ ; Τυάδῃ, ἔτοπὶ ἢ18 οὐἰδιπίπς μα νἱγ- 
ἴυα] τρῃξ οὗ ρηπιορεηϊζαγο, ἀπά ἔτοπὶ ἢ]8 
δοίης ἴῃς ἀποεδβίοσ οὗ αν! ἃ δπά οἵ [πε ϑοη οἵ 
Ὀλνιὰ. ἨΗδρποο, δὲ ἃ Ὡδῖίιγαὶ ρᾶϊ86 ἴῃ [ἢ 6 
Βιδίογυ οὐ Ϊοθερὶι, νἱΖ. ψθθη Π δά Ὀδθη 
πονν 8ϑοϊά ᾿πῖο Ευρί δηά βοξζἰϑὰ ἰπ Ῥοτρ ἢ ΔΓ 8 
Βουθε, πὸ ΠἰβίοσΔη ΓΟΟΙΓΒ ἴο ἴἢ6 ονθηΐβ ἰῃ 
[6 ἕν οὗ [υάλῃ, ἢ] ἢ ἢ ΟΑΓΓΙ68. ἄἀονγη 
ἴο ἴδ. Ὀιτῦ οὗ Ῥμάᾶγοζ, [ὴ6 ποχί ᾿ἰηἰς ἰπ (ἢ6 
ΔηΗσοσΥ οὗ ἴπ6 ϑανίουγσ. Ὑπὰ8 ἢξ οἴθαγα 
ΔΥΑῪ 411 ἴΠ2ῖ νγᾶβ ὨθοθββασΥ ἴο ὕε ἰοἰά οἵ 
ἴδε ἔων οὗ ἰὰς ἐτεῖνε ραϊπιδτομδ, ἢ [86 

Θχοορίίοη οὗ [πδὲ νης ἢ ννᾶ8 ἰηνοϊνθά ἴῃ [Π6 
Μδίογυ οὗ όβϑορῃ. ὙΠΕΓῈ ἰ8 4180 ἃ σοπλασκ- 
ΔΌΪ6 ᾿σοπίγαϑέ Ὀγοιρῃΐς υἱνιὶγ ουὐὐ ὈΥ (δ18 
Ἰυχίδροϑιτίοη οὗ (Β6 ἱπηρυγε Πἰπὸ οὐ [άδῇῃ δηὰ 
ἢ18 σλΠάτοη ὙΠ (Π6 σΠμΑΒΕ ΠΥ δηὰ πιοῦαὶ ἰῃ- 
ἴοΡ ΠΥ οὗ 7 ϑθρὴ 88 δεθὴ ἴῃ ἴδε βισοθθάϊηρ, 
σΠδρίογ. 

αἱ ἐῤαὶ 1»|6] [Ιξ 8 ΟΥ̓ ΠΟ πιοᾶη8 Τοογίδ! 
1Π4ἰ {818 ποΐθ οὗ {{π|6ὸ 18 ἴο 6 ᾿πππηεά δε 
ςοπηροίοα νυν ἢ [η6 ἀνθηΐβ ἴῃ 1Π6 1488 σῃδρίοσγ, 
Τῆς δίπιοΐ σὨγοποϊορίοδὶ δοαυεησθ ἴῃ {π688 
Τοίεάοί δ ̓ι5 ποῖ αἰννᾶγβ ἔοϊοννθά. ἙΕρίδοάββδ, 
᾿|κὸ (η6 χοηδαϊορίθβ οὗ 18ῃπηδεῖ δηὰ Εδϑδυ δῦουθ 
Γοίογγοά ἴο, ἂῖὸ ᾿ηἰγτοάἀδυσοά πόσο δηὰ ἰδογο, ἰῃ 
ογάογ ἴο ἀνοϊά ᾿πίδιτιιρίηρς {Π6 σοηογαὶ ογάογ 
ΟΥ̓ ἀποίῃοῦ παιταίϊνθ, δηά 80 (ἢ18 ορίϑδοάθ οὗ (ἢ6 
Ὠἰδίογγυ οὗ [άἀδῃ 18 Ὀγουρῃξ ἴπ ἴο ργενεπί δῃ 
ἱπξεγγαρίοη ἴῃ ἴπ6 ἈΙδίογυ οὗ [οβερῇ. [ἔ {δε 
ΠΠΓΟΠΟΪΟΡῪ ἴῃ ποῖο δῖ {π6 επὰ οὗ Ἵοἢ. χχχὶ. ὃ6 
δάορίεά, ᾿υάδῃ νου παν Ὀθθη αἵ ᾿ἰθαϑὶ )ό 
αἱ (Π6 {{π|Δ οὗ 4ςοῦ᾽8 Πρ ΠῸπὶ Ῥαδάλῃ- 
Δύδτα. πὰ ἔγοπι (πδί {ἰπὶ6 ἴο (Π6 σοιρ ἀοννῃ 
ἴο Εργρί ἔδμοσγε ννοιυ]Ἱὰ Ὀ6 8ῃ ἱπίεγναὶ οὗ 33 
γθΑΓ8. 

«ὐεπὶ ἄοαυη γον δὶς ὀνγείῤγεη) ἱ. ες. “εηΐ 
δου νναγά (ΑὈεποΖγα, Ἐ οβθημ. δίς.). 

«44μἰϊα» 9} Αἀυ]}]πὶ, 4 ρδοθ αἤἴεσννγάβ 
ἔλθου ἴῃ {π6 διβίογΥ οὗ αν, ε 5. ΧΧΙ ΟΣ 
(866 αἷδο [οβ8ἢ. χὶΐϊ. ας; 2 5. Χχὶ!. 12: Σ (ἢγ. 
ΧΙΟΙς; 2 Οἶγ. χὶ. γη: Μιοδὴ 1. 1ς), 18 πηθῆ- 
Εἰοηθὰ ΌΥ Τεογοπῆθ 848 δχ  βιηρ ἰῃ ἢ18 ἀΔΥ, [θη 
ἃ 8118}} Υ]] ἴο (πε οαϑδί οἵ ΕἸθΌ ΠΟσορο "8. 
[{ τηυϑὲ ἢᾶνο ἰδίῃ ἢ ἴΠ6 βϑουΐπογῃ ραστί οὗ 186 
Ρἰδίῃ οὗ [μάδῃ, Ὀμὰὶ 118 δβιῖς [28 ποῖ Ὀδθπ ἀ18- 
οονεγεά ὈΥ τποάσγῃ ἰγάνοί]οῦβ. 

Φ. « εὐγίαὶπ Οαπαδη εξ, αυὐδοσό πῶς «υὐας 
δϑω4}7] ϑθυαῆ ννᾶ8 ἴπ6ὸ πᾶπὶὸ οὗ ἴῃς ἕδίμεῦ 
οὗ [υάἀΔ}ῃ}8 νἹῖθ, ποῖ οὗ 1ῃ6 ννυθ Βογβοϊ, 
85 ἌΡΡΟΔΙΒ ΠῸπὶ ἴπΠ6ὸ Ηροῦτγενν δηὰ [πῸΠὶ νυ. 
12. ΤῊΙΝ τηδιτίαμο οὗ [υὐὐδῃ ἢ ομς οὗ 16 
ἀλυρῃίογϑ οὗ {πὸ ἰδ ννᾶ8 ἴῃ6 ἔπι] ϑοιγοδ 
οὗ 81Π ἃπὰ ΠΊΙΒΟΣΎ 1Π ἢΐ8 ΑΠΊΠΪΥ. 

5. αἱ δες δὴ ῬιΟΌΔΟΙΥ ἴῃ βᾶπι6 88 Ας ἢ ΖΡ 
ταεπί πο τ} Αἀυ]λα, Μ|ς. ἱ. 14.) 19. 



ΘΕΝΕΘΙ5. 
ἢ18 βγϑίδογη, ψγῆοβα ἤᾶπιὶῈ τας ἴΔ- 
ΤΩΔΓ. 

, Απά “Ετ, Τυάλῃ 5 Βγβίθογη, ννᾶϑ 
τνὶςΚεά ἴῃ τῆς βίρῃς οἵ (6 ΚΟ ΒὉ ; ἀπά 
τὴς ΓΟΚΡῸ εν Ὠϊπ|. 

8 Απά Τυάδῃ 5α]ά ππίο Ὅπδη, ὅο 
ἴῃ απο ΤῊΥ Ὀγοιματ᾿ 8 ΨΨ]Ε, ΔΠα ΠΛΔΓΓΥ 
ἢδτυ Δ4Π4 γαῖβε ὉΡ 5664 ἴο ΤΥ Ὀγοῖθεγ. 

Απά Ομδη Κπεν ἴμδῖ τὰς 5εεά 
8ῆοι 4 ποῖ 6 ΠΙ5; δηά ἴἴ σδης ἴο 
Ρᾶ3850 ΨΠεη Βα ννεηΐ ἴῃ πηῖο ἢ]5. τος 
1Π6γ8 ψιΐδ, τπαῖ ἢς 5011|εὰ 1} οἡ τῃ8 
στουηά, Ιεβὲ τῇδλι με 5ῃου]ά ρίνε 8εεά 
ἴο ἢϊ8 ὈτοῖΠεΕτ, 

10 Αμπά τῆς τηΐηρ ψ Ὡς ες ἀϊά 
"ΗΘ. ἱ ἀἰβρεαβεά τὴεὲ ΓοκῸ: ψῃεγείογε ἢς 

ἣν τε ἐγες ϑῖ6 ν) Ἀἰπὶ 4Ἶ50. 
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«Νυμθ. 
56. 10. 

ἠ δὰ 11 ἼΠεη 544 Τμάδῃ ἴο Τ Δπηλᾶγ ἢ 5 
ἀλυρπίεγ ἴῃ ἰανν, Ἐαπιδίη ἃ γι άονν αἵ 
τὴν (ΔΊ μετ᾿ 5 ἤουδβα, {Π] δῃ εἰδῇ πὶ βοὴ 
ες στον: ἔογ ἢεὲ 8414, 1 εϑῖ ρογδά- 
νεπΐυγα ἢδ αἷε 4͵50, 45 ἢϊ8. δγείθγεη 
ἀά,. Απά Τλπιαῦ ννεπὶ δηά ἀννεὶς ἴῃ 
Πογ δι μεγ᾿β ποιβα. 

! εν. 12  Απά '!1η ῥγοςεβ8 οὐ τἰπης τῆς 
ἐσ ἤαγε τς ναί. ἀΔΌΡΗτΕΓ οὗ δι [0 4Δ}} 8. νυ! ἀϊδά ; 

πρίφά. ἀῃᾷ Τιυάλῃ νναβ σοπγξοτῖεά, απά νγεηῖ 

6. 1αρ»ιαν] ἰ. ες. "ἃ Ῥαϊπι-ῖγες." 

8. γαΐθ μῷ τεεά ἰο ἐῤν ὀγοὶ δογῦῇῚ Α4.3 [ἢ 18 
νν 88 Ὀεΐίοτε [Π6 ἴᾶανν οὗ δῆοβοϑ, ἰξ ννουἹάὰ ἀρρθᾶγ 
ΡΓοΟΌΔΟΪο ἐμαὶ {Π18 ἐεχ ἰυϊγαϊμα, Ἰὰνν ΟΥ̓ ΤΊΔΓ- 
ΤΊΔΡΟ ΜΙ 4 Ὀτοί Ποῦ 5 υιάονν, τοϑίθα ΟἹ Βο6 
ἰγδάϊοπαὶ οσιιβίοπη, νΟΓῪ ργοῦῦΪΥ ἀπιοηρ {πὸ 
(μα άθοβ. ὙΠῸ ἴᾶνν οὗ Μοβεοβ ἀϊά ποῖ αὐο- 
18 τ, Ὀυϊ ρᾶνθ σγ]68 σοποοιτηρ τ[ἴ (θ οι. 
ΧΧΥ. 5), 8ἃ8 ννὰ8 (6 οᾶϑθ 8ἃ8 τορβᾶγ8β ΠΊΔΗΥ 
ΟἴδποΥ ἀποίθηξ ργδοῖςε8. ὙΠ18 Ιὰνν οὗὨ ἰονί γαῖα 
Τηλιτίαρο ρῥγονδ]θα δηοηρ [πάϊδη, Ῥεγβίδῃ, 
Αἰποδη, δηὰά δοίης [(4]|184η σὰοθβ (]οά. δίς. 
ΧΙΙ. χδ). 

11. Τδὲη «αἱά Ψμάαρ ἰο Ἰαριαγ πΔἢ 
ῬΟΓΠΔΡ8 5 ΡΟ ΓΒΕ ΙΟΙΒΙΥ δθθὴβ ἴο ἤδνο ἐπουρῆξ 
ὝΔΙΛΩΣ ἴῃ 80 ὙΨΑΥ ἴπε οσϑιι86 οὗ ἢὶδ8 80} 8 
ἀδδίῃ (ορ. Τοῖς 1]. 72)} ΟΥ ἢδ ΤΛΔΥ δᾶνα 
που ἢ 5Πο]δὴ ἴοο γοιιηρ ἴο ΤΊΔΙΓΥ. 

19. Τρηηαὶ } ῬτΟΌΔΡΟΙΪΥ ποῖ {πε θογάθσ ἴοντη 
οὗ ἤδη δπὰ [πάδῃ, Ὀεῖινθοη ΕΚγοη δηὰ Βεῖ 
δῃειηθβὴ ([οβἢ. χν. 1ο), Ὀυΐϊ ΤΊΤΠΔ} ἴῃ 186 
τηοπηίδίηδ οὗ [πάλῃ ( ]ο8ἢ. χν. ς7). 

δε »ίιεπ Ὅμὸ 1ΧΧ., δπὰ νυ. μᾶνο 
((ἢ}8 δῃθρμογαά,᾽" Ὀὰΐ ΟὨΚοΙοδβ, ϑυτ., Αταῦ. δὰ 
τηοϑί πηοάρτῃ ἱπίουργοίογβ, γοηθυ 28 ἴῃ6 Αὐ- 
(Ὠογιϑθα Νγβίοη, ἡ ΔΙ ἢ 15 Ρτορ Δ ΪΥ τίσ ἢϊ. 

14. ἱπ ὧρὔρἕἝοῤεη ρίας] ἸᾺ 889 ξαΐο οὗ 
Βπδῖτα. 850 (ἢ6 ΧΧ΄ Ϊετοόπιε (ἰὴ “μος. 

ΧΧΧΝΙΠΙ. 

ἋΡ υηΐο 8 5ῃεερβῆεαγειβ ἴο Τίπ- 
παῖῃ, δ δηά ἢϊ8 ἔγπεηά Ηϊγαῆ δα 
Αι] πλῖτα. 

12 Απά ἴτ νγνδ8 το] ἼΤ δηγδγ, βαυ]Ώρ, 
ΒεΠο]ά τὴγ ἔδιδπεγ ἴῃ αν ροεῖῃ ὺὑρ ἴο 
“Γιπιπδίῃ ἴο βῆεαγ ἢ]5 5ῆξερ. 

14 Απὰ 5886 ρυΐ ἢεγ νγάονν᾽β ραγ- 
τηδηῖβ ΟἹ ἔτοπι ἤεγ, δπά σονεγοά ἢδγ 
ὙΠ ἃ νδ]], ἀπά ννγαρρεά μεγβεϊῆ, δπά 
δῖ ἴῃ ᾿δη ορβη ρίδςα, νη] ἢ ἐς ὈΥ τπ6 1 Ηεὰ 
ὙΆΥ ἴο ΤΊΤΠΔΙ ; (ῸΓ 586 8ἂνν (ἢδί σε 
δε ϊδῃ νγὰ8 σγονγῃ, ἀπά 8Π6 ννᾶβ τοὶ ἥπαῆαα. 
δίνῃ υηἴο ἢϊπ| ἴο νυ]Ἱέα. 
1 Ώεη Γυάδῇ 54νν μετ, ἢ Πουρῇξ 

ὮεΓ 10 δ δὴ μαγῖίοϊῖ ; Ὀεσδιιβε 586 δά 
σονεγεά δεῖ ἔδςα. 

16 Απά Βα τιπγπϑά υηΐο Ποῦ ὈΥῪ τῃε 
ὙΑΥ. πὰ 8.14, (σο ἴο, 1 ργὰν (πες, 
ἰεῖ πα σοπια ἰπ υπίο ἴῆεε; ((ογ ἢς 
Κηενν ποῖ τῆλξ 586 τὐας ἢ5 ἀδιισῆτεῦ 
ἴη ἰανν.) Απά 8}ε 5414, νης νᾶ 
δου ρῖνε πι6, ἴδ ἴπου πηαγαϑῖ σοπλε 
ἴῃ υηῖο τηο 

17 Απά Πε 544, 1 νν}}] βεπά ἐῤέξ 
ἴᾳ Κιά ἴτοπι τῆς ἔοςκΚ. Απά 5} 5αἱά, "δεν, 
ὙΥΊε του ρῖνε πὴ ἃ ρἱεάρε, 1} τῆου κε καίμς 
864 72: 

ἷν. 7-τῇη. 

ΗεὉ.᾽), σεβεη., ΝΊΠποΥ ἀπά τηοϑὲ τηοάσγῃ ἴῃ - 
ἰογργεῖεγσβ. Επδὶπὶ ἰ8 ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ [Π6 88Πὶ6 88 
Επαπι, [οβἣ. χν. 34. Ἐπδπὶ ἰβ ἃ Ὀ]Δςθ ἰῃ [6 
οἷαίη νος ἢ ἸΔΥ οἡ ἴΠ6 τοδά ἤοπι [υ 8} 5 
ἀννε!]Ππρ-Ρίαςο ἴο ΤΙπιηδίῃ (Κποῦε]). Οἶδε 
ῬΟΒΒ10]6 το ἀοηΡ 8 ἀγὸ “δ ἴῃ ορεπηιηρ οὗ ἐδ 
ΟΥ̓́68,᾽ ὁ. δ. 1π ἃ ΡΌΌ]Ις οἷασθ, δυο ἢ 88 “186 
στγοβϑηρ οὗ ἵννο γόδαβ,᾽" (80 ΝΪΕ., 50Γ.,), δηά 
ΤΑΔΩΥ Θνν]8ῃ ἱπίογργοίθγβ) ; δηὰ “δὲ (ῃ6 Ὀγθακ- 
ἴῃς ἴοι οἵ ἵννο ἔοιυιπίδι 8." (80 ΑὈδησζΖζα, 
Ἐοϑοητῃ. ἃπα οΟἰμεγ8): Ὀμΐὲ ἴδε ἢχδέ 18 Ὀγεῦ 
σογδίη]Ὺ ἰδ6 ἔπι6. ᾿ 

15. δὯη ῥαγίοι; δεεσιμό σδο ῥαά εουογεα δοῦ 
)}αοε] Ῥτοῦδῦγ [μάδῃ δπουρῃξ ΠΕῚ ἴο Ὀδ 
8 νογηδη Πανίηρ ἃ νονν. [π΄ 21, 6 (4118 
ΠΟΥ ὉΥ ἃ {{{|6ὸ ἐγδηβϑίαϊθαὰ “"Βασ]οῖ,᾽" τηϑαπὶηρς 
ἸΠΟΓΑΙΎ ““ςοπεοοίαίεα,᾽" 2.6. ἴο {π6 Πρυγα 
ὙνΟΥΒἢρ οὐ Αϑίαγίθ, 48 νψγὰβ {πὸ οιδβίοπι οὗ 
ΒΑΌγ]οη ἴπ ἔπε ννοσβηϊρ οὗ Μγ πα (Ηετοά. 1. 
199). ὙΠ8 Δθοιη πα ΪΘ ΜΟΥΒΠΡ ννᾶ8 ΕΓ 
ΘΑΥΙΪΥ ἱπίγοάιοδά πο πάλῃ απὰ Ερυρί. 50 
Κεάεεραρ, "ἃ σοῃβοσγαῖοα ϑνοπιδη,᾽" ἀρρθαῖβ ἴο 
Πᾶνθ σοπὴα ἰπίο ᾽.86 ἃ8 ἃ Κιπά οὗ δι ρ ΠΟ Π.18Π|. 
ἼΤΠε νεῖ] ργοῦδο]γ ἰοά [πιάδῇ ἴο {Πὶπκ ΠῚ [ἢ }8 
ὈΠᾺΘΙ ἃ νον: ἔοῦ ἴΠογ6 18 ΠῸ Γεάϑοῃ ἴο 80- 
Ροβϑ {πμαΐ πιοτὸ ΡῥγΟΗ͂Ι αῖθϑ 80 σονοσγεὰ {δεῖ 
ἴλοεβ (866 Οα65. “ἼΠ68.᾽ ρΡ. 1197). ΤὴΘ ν οσθΡ 
οὗ {μὲ εα ὅγγα αἱ ΒΥΌΪοβ 18 τοσοσάρα αδἵἱ ἃ 
ΥΕΓΥ ΘΓ 456. [ἢ {Π6 {{π|6 οὗ Ἀδιηξβοβ 11. ἴξ 
νγ85 ἰοῦ ὙΟΤῪ ἀπηοιςηϊ. 
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18 Απά ἢε 5αἰ4, αι ρἱεάσε 5}4]]} 
Ι ρίνε (πεεὺ Απά 586 3414, Ἴ ὮΥ 51ρ- 
ποῖ, δηά τὴγ Ὀτγαςεἰεῖβ, ἀπά ΤῊΥ 5118 
(παῖ 5 ΄ῖῃ τῆϊηα πδηά. "ἀπά ἢε ρᾶνε 
1 ἸΕΓ, Δη4 οδπηθ ἰῃ ὑπο ἢεῖ. δηά 3ῆς8 
ςοποαεῖνεα ὈΥ Βίμη. 

19 Δπά 8}ε ἅγοββ, δηά νγεῃῖ ἀννδῦ. 
δηὰ Ἰαἱά ὈΥ ἢΕΓ νδὶ] ἔγοιῃ ἤθῦ, δηά 
Ρυῖ οὐ ἴῃς ραγπιθηῖβ οὐ Πεῖ νυἱάον- 

20 Απά Τιάδῃ 5επῖ τῆς Κιά ὃγ τῆς 
Παπά οὗ 15 ἔπεηά τῆς Αἀιυ]απλῖτο, ἴο 
τεςεῖνε δὶς ρῥἰεάρε ἔτοπι τῆ8. νγοῃηδῃ 8 
Παηά: δῖ ἢς ἰουπά ΠοΓ ποῖ. 

21 ἼΠΠοη ἢς δεκεά τὰς πεῃ οὗ τῃδῖ 
ρίαςς, βαγίηρ, ΝΠ ασα ἐς της Πατϊοῖ, 
ταὶ τὐας δ ΟΡΕΗΪ ὈΥ ἴπ6 ννὰν 5146 ἡ 
Απά τῆδΥ 8414, ΓΠεγε νγὰ8 ηο δαγὶοῖ 
1η [ἢ15 ῥίαεε. 

22 Απὰά ἢδ τετυγηεά το ᾿υάδἢ,, ἀπά 
5414, 1 σδπηοῖ πα Ποῦ; δπάᾶ αἷβο τῇς 
τἤδη οὗ ἴδε ρίαςε 544, ἐῤαὲ τῇθγε ννᾶ8 
ΠΟ δαηοῖ ἴῃ [15 ρίας. 

22 Απά [υάδῇ 54ϊ1ά, [εἰ ἢεγ ἴακε 
ἐδ ἴο δῖ, ἰεϑὲ νψὲ ἴδε β5ῃαπιβά: δε- 
Βο]ά, 1 βεπὶ τ ϊ5 Κιά, δηά τποι Παβῖ 
ποῖ ἰΟυπ4 Ποτ. 

24 4 Απὰά Ιἴ σαπιε ἴο ρ855 δροιῖ 
τἢγες πιοηῖῃβ δἰζοστ, τμαῖ τ ννὰβ το 
|υάδλῃ, βαγίπρ, Ἵδιηδγ τὰν ἀδιρῆτεῦ 
ἵπ ἰανγ δίῃ ρἰαγεά τῆς δαγίοῦῖ ; δηά 
αἶϑο, δεῃοϊά, 8586 ᾿ς νν ἢ οἢ 4 ὈγῪ 
ψῃογεάοῃ. ἀπά ΪΤυάδῃ 414, Βτίπρ 
Πεῦ ἔοσιῃ, δηά ἰεῖ ἤεγ ὃς διγπῖ. 

ὡς ὍΝ εΩ 816 τυᾶς δγουρῃς ἔοτίῃ, 
8ῆὴ6 5εηῖ ἴο πεῖ ἔδίπεγ ἴῃ ἰανν, βαγηρ, 

Βγ τε πιδῃ, ψψῆοβα τἢ68ε αγέ, αηὶ}1 
ἢ ΠΠ14 : δηά 8}6 5α]4, [)ίβοεσγη, 1 ᾿ 
ΡΓΑΥ ἴπε6, γνῆοβε ἄγε [Π686, τῆ 5ρποῖ, 
πὰ Ὀγδςοεϊεῖβ, δπά 5.4 Έ, 

26 Απά [πάλῃ Δοκπον]εάρεα ἐῤέπι, 
ΔΠἀ 5414. δῆς Πδῖῃ θοειὶ πλογα σι ρῃϊεοι8 
τη 1; θεσδυδε ταῦ 1 ρᾶνε Τὰ ποῖ 
ἴο ΘΠ 6]δἢ τ ϑοη. Απά ἢε Κηενν ἢεγ 
ἈΡΆΪΠ ΠΟ ΙΏΟΓΟ. 

27 Ἷ Αμπά ἴξ σαπηλε ἴο ρ838 ἰη ἴῃς 
ΌΙπ|Ὲ οὗ ἢςεγ τγανδιὶ, (δῖ, ὈῈ ΠΟ]. τνν]η8 
«ὐέγε ἴῃ ὮΘΓ ννοπλῦ. 

28 Απά [τ σᾶπΊε ἴο ρᾶ85, γῇεπ 586 
τγανδ}]ςἀ, τῆδλι ἐῤὲ οηδ ραῖ οὐ δὲς ΠΔπά: 
Δηά τῆε τη! άνν!ξ τοοκ δπὰ θοιπά ὑροη 
ἢ]5 Παπά ἃ βολεῖ τῆγοδά, βαγίηρ, 1 ἢ 8 
σδὴδ οὐ ἢγϑβῖ. 

29 Αμπὰά [ἴἴ σᾶπλε ἴο ρ488. 45 ἢς ἀγανν 
Ὀδςοκ Πὶ5 μαηά, (δῖ, θεΠοΪά, ἢΪ5 Ὀγοῖμογ 
σλπι6 οι: δηά 5ἢς 5414, Ηονν ἢιαϑβῖ τον, 
τποιι Ὀγοόκεη ΤΌτ ἡ ἐῤὲς Ὀγραςὴ δὲ ὑρ- ἐάων ων 
οἡη ἴδιες : {πεγεΐογε ἢ]5 ἤδπλα νγὰ8 Ἷδ εἰ ἐέοα μια 
᾿ἀ ΡΉδγοΖ. ἀκα ύατε, 

40 Αμπά «δἰεγνναγά Ἵδῆα ουξ ἢΙ5 ἔὙπαι ἰς, 
Ὀγοίῃοῦ, τῆλῖ Πδά τῆε βοδηίδὶ τῆτγοδά 4 ὄγγαῖ. ἦ : (Ὥτοη, 
ὑροὴ ἢΙ5δ Παπά: πὰ Πὶ8 Παπι8 νγᾺ8 3.4- Ν 
σΔ]1εα Ζαγδῆ, ΠΝ 

(ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΧΙΧ. 
ι σρεοῤά σὐξωρεσῖ ἐπ ρίίῥλαγς ἀρμσς. ἡ 272 
γα ἀξ ρει ρίγέδες ἱρι βία Ποη. 13 4774 ἰς 
,7)αδοίν εχ. Ὧὸ Μἴ ἐς εασέ ἐη 2γίδομ. “1 
Οοά ἐς το ἀτη ἐλοζέ. 

Δὰ ]οβαρῇ νγαβ Ὀγουρῃς ἄοννῃ τὸ 
Ἐργρῖ; δηά Ροιτίρῃαγ, δὴ οἢϊοεογ 

οἵ Ῥῥῇῃάαγδοῆ, ςαρίδίπ οἵ τῃῆ6 ρυαγά, δη 
Ἐργρἕίαῃ, θουρῆς ἢϊπὶ οὗ τὰς ᾿ιδηάϑ 

18. Τῶν «ἰσπο] Δ βοδὶ οὐ ϑἰβπεί- της. 
ΤΠο δποϊοπίβ νίοτο 1ἴ βοπιοίίπλθβ, ποῖ 88 ἃ ΤΣ 
οἵἹ ἴῃ6 βπρεγ, Ὀυΐ πδηρίης τουπά (ῃ6 πεοῖκ ὈΥ 
ἃ ςοτγά ογ οῆδίη (Ὁ 68. "Τἢδβ.᾽ Ρ. ς34). 

ἐν ὀγαεοίσ] ΤᾺΥ οοχὰ: [ἢΠε σογά ΟΥ βί Πρ; 
ὉΥ ὙΠΙΟΝ ἴδ 868] ννὰβ βυβροπάθὰ (80 Οα8.; 
Ἀοδοηπ,., δοδυπη., [.66}).Ψ 
“45] [ἴῖἴ ννᾶβ ῬγοῦΔ Ὁ Υ οὗ. ξοπδι εν Ὁ] 6 

νΔ]116, 48 ἃπιοηρ τῇς Βαδυ]οηΐδηβ, ἀπά οἡ 
Εκξγρίϊδη πιοπιπιθηῖβ. 

21. οῤεη!}} Αὐ Ἐπδῖτα. 866 Οἡ ΥἹ. 14. 

26. 8δε ῥα: ὀεεπ »πογε γίσῥίσοις ἐῤαπ ἢ 
Τυάδῃ δοκπον]εοάρε (πὶ μὸ ἢδά ἀοηθ ψτοηρ, 
ἴο Ταπδᾶσ ἰῃ ποῖ ρνηρ ΠΟΙ Π18. 50η 5Πο]δῇ, 
δοςογάϊηρ᾽ ἴο ἴμε ἐν ἐευίγαμι, ἴῃδι [ἢρ Ὀγο- 
ποῖ βῃομι ἃ γαὶθο ὉΡ βοοὰ ἴο ἢ18 Ὀτγοῖπογ. 
11 ἀρρεαῦβ ξυσί μεσ ἔτοπὶ Ἀπ} (ἢ, 11}. τν, {ΠΑ 
δοσογάϊης ἴο [6 ῥδίπαγοθαὶ σμδίοπι, ἴΠῸ 

ποᾶσγεϑί οὗ Κίη ννᾷϑ ἴο ἴδκε [δ νιάον ἴο νἹρ, 
ἤοποθ Ώθη ϑῃ6|αἢ ἄοδβ ποῖ ἴδίκο ἤεσ, 58ῆ6 
σοηβίάἀογβ [υἀδῃ ἔπε Πρ ρεγϑοη ἢ} ν Βοπὶ 
ἴο ἔοττῃ δι ςἢ δη δ᾽] δῆςθ. 

49. σοαυ ῥανἐ ἐδοι ὀγοζεπ ζογι δ ἐδὶ: ὀγεσορ 
δὲ ὠῤοπ ἐξδεε] ΟΥ̓, ΨΥ διᾶϑὲ ἴδοι τπλδάθ 
ἃ τεηΐ ἔογ {πγϑ6 1} ΟΥ 4“ αϑὲ γοηΐξ ἃ τεηΐ ἴογ 
{Πγ561}}} 

Ῥραγες] 1.6. "" Ὄγοδ ἢ οὗ “"" Ὀγεδλικίηρ ἔοσίῃ." 

80. Ζανγα40] ἱ.ε. “"τἱδίης.᾽" 

παρ. ΧΧΧΙΧ. 1. ““1π4 .0:ερΡ «υαὲ 
δγομοῥί ἀοτυη ἰὸ Εφγῥὶ, ες.) Α τεοδρίτυ]ἃ- 
Ὀςη οὗἩὨ 16 παιταῖϊνο ἴῃ ἢ. χχχυὶ 16, ἸΝΒΙΓΒ 
Πρ4 θδθη Ἱπιογγιρίθα Όγ 1Π6 ὨΙϑίοσγ οὗ [πι64}᾽8 
ἔλτἶν ἴῃ οἧ. ΧΧΧΥΊΪ. 

Πῤηνερο 661 566. οἢ οὗ, ΧΧΧΥΪΪ, 25. 
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οὔ τὴς Ξῃπιεο 68, νυν] ἢ πδΔὰ Ὀγουσῃῖ 
ἢϊπὶ ἄονγη {πὶ τΠοτγ. 

2 Αμά τῆς ΠΟΚᾺΡ νναὰβ νι [οβερῇ, 
Δηά ἢε ννᾶ8 ἃ ργοβρεῖοιι8 πηδῃ; δΔηά ἢξ 
νγὰ8 ἰῃ τῆς ουδὲ οὗ ἢ15 πιαβῖεσ τῇς 
Ερνράλδη. 

2 Απάᾶ 8 πιδϑδῖεγ 8ᾶνν ἴῃς 16 
ΓᾺΡ τας ψνῖτ Ὠϊπι. ἀπά τῇδὲ τῆ8 
ΓΙΟᾺΚΡῸ πιδάς 41] τμαῖ ἢε ἀϊά ἴο ῥργοβρει 
ἴῃ ἢϊ5 μαπά. 

4 Απά Ϊοβερῇ ἰουπμά ρύδοθ ἱπ ἢῚ5 
βρῆς, δηάὰ ἢξ 8εγνβά ἢΐπι: δηά ἢδ 
τηλάς Ἠϊπὶ ΤΟνεῖβεοῦ οὐετ ἢϊ86. ἤουδα, 
ἀπά 4}} ἐφαί ἣε δά ἢς ριυῖζ ἰηἴο ἢ!85 
Πδηά. 

ς Απά ἴἴ σάπια ἴο ρᾶ85 ἔτοπὶ [ἢε 
ἔπιε ἐῤαὶ ἢς Παά πηδάς ἢϊπὶ ΤΟνοῦβθθῦ 
ἴῃ ἢϊδ ποιι56. Δη4 ονοτγ 41] τῃδλϊ ἢς ἢδά, 
τῆδὲ τῆς ΠΟκῸ ὈΪεβοεά τῆς Εργριδη 
Ποιιβε ἔογ [οβερῃ 5 54Κε; δηά {πε δ]655- 
ἴηρ οὔ τε [ΟΚῸ ννγαϑ ὕροη ἃ}1 τῃδῖ 8 
ἢδά ἰπ τἢ6 Ποιιβθ, δῃά τη τῆς δε]ά. 

6 Απά ἢε ἰεξξ 411 τῆλ ἢς μαά ἴῃ 
]οβερῃβ μαπά; ἂδπά ἢς Κπὲν ποῖ 
οὐυρῆς ἢε δά, βξᾶνε τῆς ὑγεαα ψῃ]οὴ 
με ἀϊά εατ. Απά Ϊοβερὴ ννᾶβ8 ὦ ροοάϊν 
2 4γ το. πὰ ννε}] ξλνουγεά, 

. ἐῥὲ Ζοκρ «υα΄ῷ «υἱὲ Χο. 6} ὌὌὙΠε 
ὙΔΑΙΙΘΙΥ ἴῃ (Π6 δὲ οὗ {πὸ Πλινίηα παπΊ68 ἴῃ (ἢ 6 
ἈΙδίοΥΥ οὗ Ϊοβορῇ ἴ8 ὑθγῪ οὐὔδβογναῦϊθ. ὍΤδὲ 
Ὡδῖθ ΪΕΜΟΝΑῊ Οσοσιγᾷ ΟΪγ ννβεσο {86 
Ὠδιτδῖου 18 βρεδϊκίηρ᾽ ἰῃ ἢ18 οὐ Ρεγϑοη; ὉΠῸ] 
ψὲ ζοπΠ16 ἴο ςἢ. ΧΙΪΧ. νεῖ [Δ Ὁ ι1868 1[ἴ ἴῃ 
ἴῃς τά δὲ οὗ ἰ8 ὈΪοββίπρ οἡ δῃ, ςἈ. ΧΙΧ. 18. 
ἴπ ἃ}} ΟἾΠΕΓ βρθεςμεβ ἰὴ ἔπε ὨἰβίουΥ νγε ἢᾶνε 
ΕἸΟΙ πὶ, βοπηοαπηθ8 Η4. ΕἸΟ τὰ νυ τι [6 ἀγί!- 
εἶθ, δπὰ ϑοπιδί πιο ΕἸ, οὐ Η4-Ε}1. ὙΤΠδ σγρὰ- 
δοη οὗἉ [Πϊ8 18 ΨΈΠΟΓΑΙΥ δρρᾶγεηῖ. ὙΤΠδ 80 ]6 
Ἀἰβίογυ, πουρῇ ρίνεη ΟΥ̓ 8Δη ἱπϑρίγεὰ νυ τεῦ 
ἴο ψνοῖα ἴπ6 πᾶς [ΕΗΟΝΑῊΗ νν88 ἔβη] αγ, 
ΠΟΠΟΘΟΓΠΒ [Π6 Ὠἰβίοτγ οἵ [οβθρὴ ἀπά ἢ]8 Κιπάγοα 
ἴῃ σοηΐαςοξ ΜΠ ἃ μοδίῃθη ρθορὶθ. [1 18 τῃογο- 
ἔογε οὐ 411] δοοοιιηΐβ παίαγαὶ [πδὲ τῃ6 βϑηογαὶ 
ῃᾶτὴς ΕἸΟΝίπι, δηὰ ποῖ ἴῃ6 Βρδοῖδ!]Υ τονθαϊοά 
ὨΔΠῚΘ ἘΠ ΠΟΤΑΗ βῃοι]ἃ 6 υϑεὰ ἴῃ ἀϊα]ο- 
ξις. Ἐνθηῃ [πε πδισζαίϊνθ, 88 ἴῃ ςἢ. χῖἷνὶ!., 18 
τηοϑέ παίυγα ἢν σαττεαὰ οὐ ἴῃ ἃ 80-Οδ]] δὰ ΕἾο-: 
Ὠϊβέῖς ἔογῃη, [ῆ6 πδης ΕἸΟΝὶπὶ Ὀοίηρ οὗ σοπι- 
ΤΟ. 086 ἴο ὈοΐΪῇ Ηθφῦτγεννβ δηά Ἐργρίαπβ. 
ΤΠΣ δάορίίοη οἵ ἴμ6 παπὶὸ 5] (ογ ΗΔ-Ε})} ἴῃ 
ΧΙΝΊ. 2, 18 ΡΟ Δ ΟΪΥ νυ τπαγκοὰ χεΐδγεπος ἴο 
16. Ὀ]εβδίπρ οὐ Αδταδμᾶπὶ ργοποιηςθὰ ἰῃ δα 
πδπὶε οὗ Εἰ δραδάαὶ ἴῃ ςἢ. χνὶϊ. τσ. 

4. ουσγαεεγ)] Τπε Ἐργρίίδη βουϊρίυγεβ 
ΓΤΕρΡγοϑεηΐ (ἢ Ὀγοροῦίγ οὗἉ γισῇ τηθη 88 βιιροῖ- 
ἱπιοπαἀοά ὈΥ βογῖθοβ ΟΥ  δἐουναγάβ, ψγὴ0Ὸ ἃἅγὸ 
εχμιδιῖοα 85 σάγοα ν Γορ βεοτίηςρ 4}} (ῃ6 οροιᾶ- 

ΟΕΝΕΘΙ5. ΧΧΧΙΧ, ἴν. 2---: . 

4 Απά [ἴἴ σλπιε ἴο ρᾶ85 δϊογ ἴπεβθ. 
(Ὠΐηρβ, τῆι ἢἰ8 πηαϑτεγ᾿β νγ]α σαϑὲ ΠΕΓ 
ΕΥ̓́65 Ὀροη [οβερῃ; δπά ϑ8ὴε 8414. [,͵ἱε 
νυ ἢ πλ6. 

8 Βυῖ ἢε τείιβεά, δπά 414 υἱπῖο 
ἢϊ5 πχαϑίεγ᾽β "γ|[6. ΒΕΠΟ] 4, ΠΥ πιδϑῖεγ 
ννοζζεῖῃ ποῖ ψ παῖ ἐς ἢ τὰ ἴῃ ἴῃς 
ἤοι86, διά ἢθ δίῃ σοπχηλιτῖεα 41] τῃδῖ 
ἢδ Βαῖῇ ἴο τν Παηά; 

9 Τρῤεγέ ἰς πομς ρτδδίεγ 'ῃ [Π|5 Ποιιδα 
ἴλη 1; πειῖπεγ δίῃ ἢς Κερὶ ῬδςΚ ΔηΥ 
(Ὠῖησ ἔγοπλ πὶ δυὲ τῆ66, Ὀεσδιβε (Ποῖ 
αγί Ὧϊ5 ψῇ: μον τΠ6π σδη 1 ἀο τῇ 5 
στεδῖ νν]οΚαάμαββϑ, δηἀ 51η ἀραίηβῖ (σοά 

ΙΟ Αμὰ ἴτ σάπια ἴο ρᾶ58, ἃ5 85Π6 
5ράκΚαε ἴο Ϊοβερὴ ἀδὺ ὃΥ ἀδγ, τῃδι ἢε 
Ὠφραγκοηβά ἢοῖ απο ἢδῖ, ἴο ᾿16 ΕΥ̓͂ Πετ, 
07 ἴο δ6 ψν ἢ ἢογ. 

Ι: Απὰ Ιἴ φᾶπιδ ἴο ρᾷ55 δῦοιι {ἢ 15 
ἄτης, τῆλι οτοβ σελ ἴητο τλε ἤοιιβε 
ἴο ἀο ἢϊ5 δυιβίπαβ5; δηά ἐῤδεγζϑ τῦῶς ποηδ 
οὔ τῆς τῆδη οὗ τῆς ἤοιιβα ἴπογε 1, 

12 Απά 8Π6 σδιυρῆς Ὠιτὴ ὈΥ ἢἰ5 σαγ- 
πχεηῖ, βλγίπρ, [6 ἢ πλε: ἀπά δε 
ες Πϊ5 ραγηεηῖ ἴῃ ἢεγ ἢδηά, δπά Εεά, 
ἀπά ροῖ ἢϊτη οὐ. 

12 Απά ἴξ σᾶπιὲ ἴο ρᾶ58) ἤδη 58εὲ 

Κἰοηβ οὗ ἔπε Βουϑοποϊὶά, ὑμ6 ψαγάδη, ἴδε βεϊὰ, 
δε. 

Θ. υωεῤδ «ὐᾶ: 4 φοοάϊν ῥέγτοη, απα «υεὶὶ 
")αυομγε] 11ἴ. “ἐν 85 ἕαϊτ οὗ ἔοπιπῇ δηὰ ἴδιγ οὗ 
ἀϑρεςῖ,,") οΥ "Δρρθαγδηςθ." 

7. διε »ιασίεγ: «αὐὐὖῷ Τἢδ Ἰἰσεηίοιϑ- 
Ὧ688 Οὗ ἴΠ6 ἘΡΥΡίδπ ννοσλθη ἢδ5 αἰννᾶγβ Ὀθθη 
Ποπιρ  αἰπεά οὗ (βεε ΗἩοτγοά. 11. ταα; ]οά. 1. 
59). ἼΤἼΒ Β4ΠΊ6 Δρρθδιδ ἔγοπι ἴμε χηοπυπηεηΐβ, 
ὙΜΏΙΟὮ ῥσονα αἶδο ἰῃδδὶ ψοπιθη ἀϊὰ ποῖ ἰἵνε 80 
τοῦγοα 4 1ἴπ ἰη Εργρί 48 ἱπ οἴδοσ δποίεηξ δηὰ 
Εβρθοί ΠΥ Εαδβίογῃ σουπίπες (Υ ΠΚίηβοι, ΚΟ]. 
1. Ρ. 3289, Ηρφηρβίςοηδ. Επγρέ.᾽ Ρ. 26). Ἐδετα 
5. ἃ ΝΕΓΥ ΓΕΙΠΊΔΓΚΔΌΪΈ γεβοιιΐδηςε δοίννθεη {ῃ18 
Ῥᾶββαρα ἴῃ (6 Πιβίογσυ οἵ [Ἅϑερὰ δηά ἃ υϑῦῪ 
δησίθηξ Ἐργρίίδη Ἀοπιδπος ἴῃ ἴπΠῸ ῬΔΡΥΤΙ8 
αἰ ΟτθίποΥ ἴῃ {δὲ Βηβῃ Μαυβειπι, οαἰεὰ 
{Τῆς ἼΤνο Βιοίμογβ,,"" 1ὴ νος ἢ τπ6 νἱΐο οὗ 
[Π6 εἰάοσ Ὀγοίμεσ δοΐβ ἰῇ ἴἰῃ6 βᾷπιὶδ ΠΆΠΠΟΥ 
δηὰ 868 δἰπιοϑὲ {πθῸ βαπὶῈὲ ᾿νογὰβ ἰονγασαβ 
ἴῆς γουηρεσ Ὀτοίθεσ 845 Ῥοτρμαγ 5 να υ868 
ἰονναγάδ Ϊοδερῇ (866 Εθοῖβ, "Εἰ γρίεη;᾽ 
Ῥ. 211). 

9. “π ἀραμ Οοἢ] ὌΠῸ ἀϊτθοΐ βίη 
νου ᾶνθ Ὀδδη ραϊπδὶ ἢ18 πηδϑῖοσ δυῖ 
Τόβορῃ οἰθασῖν τεσορχοαὰ ἔμπα ἴπ6 πιὸ μοὶ 
οὗἉ 4]}] 81π σοῃϑβιϑῖ8 'π 118 Ὀγθᾷςῃ οὐ [δς ἰανν, διὰ 
ἀϊδοδεάϊεπες ἴο πε Ψν}}} οἵ Οοά. 
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ΓΗ 
ἔγεαέ. 
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ΒΑ. 1ηλιί ἢς Παά ἰεῆ 8 σαγπηεπῖ 'ἰη βρῇ, δηά ᾿ἰβῃεννοὰ ἢϊπὶ πλεῖου, δηά "Ηδδ. 
ΠΕΓ δηά, δηὰ νγαβ ἔεά (ογιὴ, ανε ἢἰπὶ ἔμάνουγ ἴπ τῃς βρης οὗἩ {πε Τρ ὀδάμηο 

14 Τηλι 816 οδ]]εαὰ πηΐο τῆς τἤξῃ ἘΆΗΒΙ οἔὗἉ τῆε ρτγίβοῃ. ΚΌΜΗΝ 
οὗ ἢεσγ ἤοιιβε, δηὰ ϑρακε ::τὸ τῇδῃ,, 
Αγ Πρ, ὅ66, ἢ ἤδῖῃ δγουρῆς ἴῃ δῃ 
Ηδοῦτενν υμἴο ι18 ἴο πιοςκ ἃ; 6 σδιηδ 
ἴῃ υπῖο τὴς ἴο ||ὲ νι τἢ πλθ, δηά 1 οτοά 
τσὶ 4 ᾿Ἰουά νοὶςε : 

Ις Απά ἴτ σδπλα ἴο ρᾶ8585, ῇθη Πα 
Βελγά τῆλι 1 πεά ὰρ πιῦ νοῖςε ἂπά 
ογβά, τῆλε ἢε Ἰείς ἢϊ58 ραγηχεπῖ ἢ 
πγ6. δηά δά. Δη4 ροΐ Πἰπὶ οὐ. 

16 Απά 5ἢς ἰδίά ᾧρ ἢῖ5 ραγπγεηΐῖ 
Ὀγ ΠΕ, υπ1}} ἢ]5 ἰογά σάτα ΠοπΊε. 

17 Απά 886 β5ρᾶκε ὑηῖο ἢϊπὶ δοςογά- 
ἵπρ' ἴο ἴπε586 ννογάβ, βαγίπρ, Τῆς Ηε- 
Ὀγενν βεγνδηΐῖ, ννῃ]ςἢ τῆου ἤδϑῖ Ὀγουρῃϊ 
ἘΠῖο ι15,) ΠΔΠ16 ἴῃ Ὁ ΠΟ ΠΊ6 ἴο πΠιοοΚ π|ε: 

18 Απά-ἴτ σληις ἴο ρᾶ58, 45 1 [ποιὰ 
ὌΡ ΠΥ νοῖςε δηά οτεά, τηδῖ Πα ἰεῖ ἢϊβ 
δατιηθηῖ ἢ π|ς, δηὰ ἢςεά ουἴ. 

Ι9 Απά [ἴ σαπὶς ἴο ρᾶ58. νη ἢ]8 
Ιηλϑῖεγ ἢεαγά τῆε νγογάβ οὗ ἢὶ5 ψηδ. 
ὙΠΙΟἢ 580ὴ6 β8ρᾶκε ιἱπῖο ἢϊπὶ, 5 γ1Πρ, 
ΑΠοΥ τῃ15 τηᾶπηοῦ ἀἰ4 ΤΥ βεγνδηΐ ἴο 
χε; ἴἢδῖ ἢἰβ νυγῖς νναβ Κιπαϊεά. 

20 Απά [οβερἢ β πιδϑῖεγ τοοῖϊκ ἢ] πη, 
Δπά ριυῖ Ὠἰπιὶ πο τῆς ργίϑοῃ, ἃ ρίάςς 
γνἤεγα πε Κιηρ 5 ργβοηογϑ τυέγ Ὀοιηά : 
πὰ Πα νγᾶβ ἴῇογε ἴπ [πε ρῥγίϑοη. 

21 ἅΒιι τῆς ΓΟΚΡ ννὰ5 ἢ [ο- 

20. 2γμοη)]) ὍΤηθ ψογὰ ἤδγεὲ υβεὰ οο- 
ΟἸΓΒ ΟἾΪΥ ἤεῖα δηὰ ἴῃ εἢ. χὶ. [{ ργο δ Υ 
ΤΏΘΔΠ8Β ἃ ἴπττεΐ οὐ γουπάσρα (ρογῃδρ8 ἀγοβοά) 
ὈυΠ]άϊπε οὐ ἀραγίπιοπέξ, ἀσοῃθαὰ οσ τουπάθα ἔογ 
ΒΙΣΕΏΡΊΏ, υϑοὰ 48 ἃ Ρ΄δοη ΟΥ̓ ἀϊπρόοη. [ΐ 
ἌρΡΡΕΑΓΒ ἔστοπ οἢ. ΧΙ. 3, ἴο να Ὀδθὴ ἃ ραγΐ οὗ 
1ῃ6 ουδὲ οὗ {Π6 σδρίδιη οὗ (6 ριιασγά οὔ'᾽οἤιεῦ 
οὗ {πΠ6 ἌἜχεουθοπεογβ, ἴῃ ὙΠ ἢ [ἴῃς δἰαῖθ ρη]- 
ΒΟΠΟΙΒ ΨΨΈΓΕ Κορῖ, 4Δπηα ἴο ᾶνὲ δὰ ἃ βρεςίδὶ] 
ΆΠΟΙ οὐ ΚΟΘρΕῚ οὗ πε ργϑοῃ, δῇ οβῆσεγ οὗ {π6 
Ἑοἢιο οὗ 1π6 ὄχθου πηεσβ, ρἰαοεὰ ονὲσῦ τ. ἴῃ 
οἰ. Χ]. ας. [᾿δερἢ βρθδκϑ οὗ [{ 48 “ἃ ἀυηρεοη " 
οΓ Ρἷζ, ψ Ὡς ἢ ψουἹὰ ας σοτγτοβροπαὰ ἢ 
πε “μασγαςίεσ οὗ δὴ ἀγοποα οὐ νδι!]!οα τοοπι. 
ἴη 9. ον. 17, 18, {πε πηργβοηπηεηΐ οὗ Γοβορὴ 
8 Τορτοβεηίεα 88 ΠΑυρ Ὀδεη ὙΕΓΥ͂ βθΎοΓο, 
γἤοθβο ἔδεϊς (μον δ] ςοϊο ὙΠ [Π6 [οἰίο 8, 
[6 ἴτοὴ δπίειθα ἰπΐο ἢ18 801}}." [Ιἐ 8 τηοβῖ 
τοῦδῦ]ο (μδὲ δὲ ἤγβϑὲ [ βορ ἢ 8 ἰγοδίτηθπί τπηᾶ 
[Ὡς Ῥδθοη οἵ [ἢ]5 οσδαγάαςσίοσ, τ[Π6 σππιθ νυνὶ 
ψ Πο ἢ ἢ6 νυ48 σῃαγρθαὰ ἤανίηρ Ὀδεη δυςῃ παῖ 
ἃ βίαν νου ]Ἱᾶ τοϑὲ ᾿Πκ ὶγ ἤν ὈΘΘη ᾿ῃΒΔ ΠΥ 
Ρυξ ἰο ἀδαίῃ ἔοσγ ἢ, Βυ ἄδθρτεθθβ, ποννενοι, μ6 

ἰποά, ὑπάεγ Οὐδ Ῥγονιάθηςθ, ἴῃς ςοηῇ- 
ἄδηςς οὗ με 41οὐ (ν. 22), ποθὴ (6 ΠΙΡΟῸΓ 

22 Απά τε Κεερεσ οὗ τῆς ρτγίβοη 
ςοπηπλ τε τὸ Τοβερη 8 παπᾶ 1 τς 
ΡΓΒΟΠΕΓβ τῆδι τυδγς ἴῃ ἴῃς ῥγίβοῃ; δηά 
νναΐβοενεγ τΠεῪ ἀϊά τΠεγα, ἢ6 ννᾶ58 τῃε 
ἄοογ οὕ 11. 

22 δε Κεερεγ οὗ ἴῃς ργϑβοη ἰοοκοά 
ποῖ ἴο δηγτῃίηρ ἐῤαΐ τῦαᾶς ὑπάδγ ἢΪ5 
μδηά; Ὀεςοδῖιϑαε ἴ[ῇ6 ΓΟΚΡ ννα59 ψ ἢ 
Ἠϊπὶ, δηὰ ἐῤαὲ ψῃϊςἢ ἢς ἀϊά, τῆς ΚΡ 
τλδάς 2 ἴο ῥγοβρεγῦ. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΙ,. 
1 714 διεέεῦ απα ὀαξεῦ οὗ Ῥλαγαοΐ ἐπ γίδορι. 

4 ,τωῤά λαίμὰ εὐαγρε οὗ άση. 5 “47ὲ ἱμίογ. 
2»ἐἰΠὦ ἐν ἀγέαπδ. Ὧο 7άφν εὐνιθ ἴο ῥα: 
αεζογαρ ἰο ἦἄξδ ἐμμεγηεαζοη. 413 7416 1; 
ὁ,αϊίμας οὐ ἐς ὀμίέε7. 

ΝΙ. [ῖτ σαπια ἴο ρᾷᾳ85 δῆῖεσ. {Π686 
τ ϊηρ8, ἐραὲ τῃ6 δαπεγ οὐ τῃς 

Κιηρ οὗ ἔργρί δηά δὶς ὈαΚεοῖ μαά οἷν 
εμαςἀ {πεῖς ἰογά τῆς Κίπρ οὗ Εργρί. 

2 Απά ῬΠδιδοῇ ννᾶβ ψσοόῖῇῃ δραϊηϑῖ 
ἴννο ο7 ἢϊ5 οβῆσετβ, ἀραίηβῖ τῆς Ἴἢϊεΐ 
οὐ τῆς Ὀυῖίετγβ, δηά δραϊηδὲ τῆς οἢϊεΐ 
οὗ τῆε ὈΆΚΕεΙβ. 

2. Απά δ ρυζ τπεπὶ ἴῃ νναγά ἰὴ τῆς 
ἤουθε οὗὁἨ τῆ6 σαρίαϊη οὗ τῆς ριυδτγά, 
ἰηῖο ἴῃ ρῥγίδοη, πε ρίδος ψ θεῖς ο- 
5ΕΡἢ τυᾶς θομπά. 

οὗ δῖ σοπῆπεοιηθης ννγᾶ8 πη ραϊοά, ἀπά δὲ 
Ἰεησίῃ ἴῃς σπιεῖ οὗ 1π6 Ἐχθου ΟΠ 8. ὨΙΠΊ56] 
(εἴμεσ ῬοΓΡΠΔΓ, ΟΥ, 848 βοπιθ ἘπΙηΚ, Π18 διισ ς- 
Ο6880Γ) ἱπέγιιδίβ ἢἰπὶ νυν (ἢ6 σαγε οὗ ἱπι- 
Ρογίδηξ βίδίθ ὑγϑοποσβ. Τῆς ἕδοΐϊ [πὲ [οϑοΡἢ 
ννᾺ8 ποῖ ριιϊ ἴο ἀφδῖῃ, δηά ὈγΥ ἀδρτεεβ {γεαίθα 
ΚΠ ἴῃ ῥγίβοη, ἢδ8 ξίνθη Γ156 ἴο (6 σοπ]θο- 
ἴωγο, 1ῃ4ὲ ῬΟΓΡΠΑΓ ἀϊὰ ποὲ νυ ΒΟΥ Ὀο]ενα ἢϊ8 
νυ] 8 δίοτγ, [ΒΟ ΡῊ Π6 ἴο ἃ σογίδιη ὄχίθηϊξ δοιὰ 
οη ᾿ξ ((Ιεης ἴπ ἰος., Καὶ], δζς.). 

ΟΠΑΡ. ΧΙ... 2. ἐῤὲ ἐριςῦὶ Γ᾽ δὲ δω!ον 
ΤῈ6 Ομίοζ οὗ ὕΠ9 ΟὈΡΌΘΑΣΟΣΒ. Τἢδ ΟΠοΘ 
οὗ συρΌθαγογ ἴο ἴδ βονογείρη νν8 οὔθ οὗ ἱπ|- 
Ροϊΐδπος δηά ἢρῃ Ὠοποὺσ ἰῃ (Π6 Εδβί. 866 
Ἡοτοά. 111. 24. 

εὐϊφ Γ᾽ ἐρε δαζεγε οὐ ““ σξοπέξδος[οῃοΓβ.᾽" 
ΤΠηεὸ Ταγρυπὶ οἵ ᾿βειιάο- [οπαίμδη δάά8 ἐδαξ 
ΠΟΥ πὰ ἴδκθη σουηδεὶ ἴο ἑῃγονν {Π6 ῥοΐβοῃ 
οὗ ἀεδίῃ ἱπίο ἢ8 ἔοοά δπά ἱπίο ἢΐ8 ἀπίῃ, ἴο 
ΚΙ] {ΠΟ ῚΓ πλαβίοσ, [μ6 Κίηρ᾽ οὗ Μι;ταιπι.᾽" ΤῊ Ϊ8 
18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟΠΪΥ 4 ςσοπ͵θοίιτα ἔγομι 6 ἴδςξ 
(δ4αῖ τῇ6 ἔννο οβδηάιηρ ρεβοῃβ νγεῖδ 1Π1- 
πιράϊ εν σοποετηθὰ τυ τὰς ἔουά δηὰ 186 
ἀσηκ οὗ (ἢς Κίηρ. 
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4 Απά τἢς ςαρίαίῃ οὗ τῆς ρσυλτά 

σ“μαγρεά Ϊόβερῃ νν ἢ τε, ἀπά δε 
βεγνεά {πεπὶ: δηά ΠΕΡ σοπτιϊηιεά ἃ 
βθάβοῃ ἴῃ νναγά. 

ς Απάὰ τ{πεΥ ἀτεδηιεά ἃ ἀγεδηη 
Ὀοτὴ οὗ τῇ6πὶ, οασῇ πιδῃ ἢ 5 ἀγθδπὶ ἴῃ 
οπα ηἰρῆτ, δαο ἢ τηδη δοσογαϊηρ ἴοὸ {Πε 
Ἰητεγργεϊδτίοη οὐ ἢ]8 ἀγθαπι, τε Ὀαι]ῈΓ 
δηά τῆς ὈΆΚΕεῖ οὗ τῆ8 Κίηρ οὗ ἔργρῖ, 
ψΨὨΙΟἢ τὐέγς Ὀοιηά τη ἴἢ6 μγβοῃ. 

6 Απά Ϊοξβερῇ σᾶπὶς ἴῃ αηΐο {Πδπὶ 
ἴῃ τῆ6 πχογηΐϊηρ, ΔΠα Ἰοοκεά ὑροη τΠεπη, 
ΔΠ4, ὉΠ ο]ά, ταν τὐόγε 544. 

7 Αμπά ἢε δεκεά Ῥῥἤδγδοι 8 οἱ ςοτγς 
τῃδῖ τοῦς γῆ Ἀ]πὰ ἴῃ τῆς νναγὰά οὗ ἢΪ5 

ΙΗ. ἰογάβ Βοιυιβ6, βαγίηρ, ἮΝ Πεγείογε ᾿ἸοοΚ 
οἰς ομ ΟΡ ΎΟ 40 ΒΔΑΪγ ἴο ἀδγῚ 
Ἰῶ Αηὰ ἀν οἴ ἀπὸ ἢϊπὶ, γε 

ἤανα ἀγεαηηδά ἃ ἀγεδπ), απ ἐῤεγε ἰς 
ΠΟ ἱπίεγργεῖεγ οὔ 1. Απὰ Τοβερὴ 84]ἀ 
υηῖο τῃεπὶ. 2129 ποῖ ἱπτεγργεϊδιοηβ δέ- 
ἰρηρ ἴο (σοά ἡ τε]] πε ἐῤέπι, 1 ΡΓΑΥῪ γοιι. 

9 Αμπά τδε οδίθε. δῖον τοϊά ἢ] 
ἀτεδηλ ἴο [οβερῆ, δηά 5α]4 ἴο ἢϊπα, [η 
ΓΩΥ ἀτοᾶτη, Ὀ6ΠοΪά, ἃ νίης τυας Ὀδίογα 
τὰς; 

Ι0 Απά ἴ'π τῆς νίπε τὐόγς τῆγες 

4. ἐξδὲν εοπείπμεί ἃ “εασ0η}] [11ῖ. (ἀλγ8,"" 
ΌΥ ὙνὨι ἢ 186 [Θνν8 ΝΟΓΥ ΒΟΠΟΓΆΪΥ υπηάογϑίδηα 
ἃ γεᾶτ. 

Θ. 4 οἱμεῇ Ἡετγοάοξιβ ἀδηϊεβ (6 6χ- 
ἰδίθρηςθ οὗ υἱμεβ ἴῃ δησίθηΐ Εργρῖ, δηὰ β8αγ8 
πὶ (ῃ6 Εσγρίίδη υνῖηε ννὰ5 τηδάβς οὗ ὈδγΟΥ 
αι. 27). Υεῖ Ηοτγοάοίιιδ ὨΙΠΊ56Ι} (11. 42, 48, 
144) πὰ []ἱοάογιιδ (1. 11) ἰάἀοπ Ο 8118 
ἢ 16 Οτθὸκ Βδοςἢι8, ἴΠ6 ἀἰβοονεσεγ οὗ ἴῃς 
Υἶπο, δπὰ Ὠοάοταβ (1. 1.5) ΘΧΡΓΈΒΒΙΥ ἀδουῖ θ68 
ἴο Ο δἰγ8 (ῃ6 γβί συϊαναίοη οὗ ἴῃ6 νιηθ. Βαΐ, 
ΓΠΛΟΥΘΟΥοσ, ἃ πον ἄρρεαγβ ἤοσ ἴῃ6 πιοηι- 
γυθηΐβ (μὲ ὈοΙ {86 συ] ναξίοη οὗ ρταροβ δηά 
Π6 ατί οὗ πιακῖίπρ νῆα ννογο ννῈ}}] Κποννη ἴῃ 
Ἐεγρί ἔτοπὶ πὸ ἔπηθ οὗ ἴ(ἢ6 Ῥγταηλά8. ΜΝΊΠηΟ 
νγΑ8 ὈΠΙΝΟΓΒΆΙΥ ϑδοὰ Ὁγ ἴῃ6 ΠΟ (Ὠγουρδοιῦιξ 
Ἐφγρῖ, πὰ ὈΘΟΓ βιρρ]οἀ [18 ρίαοε δὲ {π6 14 0]68 
οὗ [π6 ροοῦ, ποῖ Ὀθοδι8θ “ΠΟΥ ἢδὰ πὸ νἱῃθθ 
ἧπ (Π6 σουπίγγυ, Ὀὰξ Ὀεσδιιθα [ἃ ννᾶ8. σμθαροσ," 
δ, Ο. ΜΝηκίηβϑοη 8 ποῖ ἴῃ Βν]ηδοὴ θ 
οσοά. 11. 27. 866 αἷδο ἘἈοβε ηὶ, ΥΟΪ. 11. 

ΡΡ. 36:5, 373. 2771: ὟΝ ΠΚίηβοῃ, Νο]. "1. 142; 
ἨἩεπρβίοηθοῖς, "Εργρῖ, ἅς. ρ.τό; Ηδνογπίοκ, 
« [ηττοά. ἴο Ρροηΐδίθιςἢ,᾽ ἸᾺ }ι.1. ; ΕΌεΓβ, Κρ γρ- 
ἴδη,᾽ Ρ. 322.) 

11. 1 τοοξ δὲ σγαῤει, απά ῥγεφά ἐρέρι]' 
ϑοπιο δᾶνὸ Ἰμουρπὶ {παῖ [Π18 ἱπάποφίοβ ἐμαὶ (Π6 
Ἐργρύίδηβ ἀϊά ποῖ αἵ {Π|8 {π|6Ὸ ὑγαςίϊδθ 186 
ἐεστηοηϊδιίίοη οἵ 106 ρύδρθ, ὑυξ τ ΓΟ ἀσηκ 

[ν. 4-- τ6. 

Ὀγάηοῆεβ : δηά κ᾽ τὐας 28. τῃοιρῃ ἰζ 
διιάάεά, “πα Ποτ Ὁ]οβθοπ)β δῆοϊ ἰοστῃ; 
ἃ πὰ τῃ6 ο]ι5ἴεῖβ τῃεγεοῦ Ὀγοιρῃς ἰοττἢ 
ΓΡΘ ξγᾶραϑ: 

11 Αμά ῬΠΔγδο 5 σὰρ τᾶς ἴῃ ΓᾺΥ͂ 
απά: διὰ 1 τοὸκ ἴτε ργᾶρεβ, δμὰ 
ΡΓεββεά τῆεια ἰηῖο Ῥηδγδομ᾽ ἃ σιιρ, δπὰ 
Ιρανε τῆ οὺρ ἰηἴο Ῥδγδοῃ᾽ς μδπά. 

12 Απὰά Ϊοβερῇὴ 8414 υπῖο ἢἷτα, 8 
'ς τῆς ἱητεγργεϊδιίοῃ οὗ 1: ΤῈ τῆτες 
ὈγΔΏς 65 αγε τἤγεα ἀδγϑ: 

12 Υεῖ ψιῆη ἴῆγεα ἀδγρ 581] 
ῬΒΑγδοὴ ἘΠ ἀρ τῆῖπςε ἢεδά, δι, ἡ γε-- ἴ οσ, 
βίογε ἴπεε ὑπο ΤΥ ρίας: δπά τδοι ποτ 
8ηδ!ς ἀεϊῖνεγ ῬΏδγαοῃ ̓ 5 σὰρ ἱπίο ἮΪϊ5 
Βαηά, αἴζογ ἴῃς ἐὈΥΠΊΘΥΓ ΠΆΠΠΟΥ Μη κπΠ 
ἴμοῖι νναϑῖ ἢ15 δι εσ. 

14 Βυῖ [τη Κ οη πιὸ ἤδη 1 βῃδὶ. "Ηεδ. 
δ6 νγ6]} ννῖτῃ τῇδ, πὰ βμδνν Κίμάμοθο, σέ 
1 ργδὺ τες, ἀπἴο πλ6,) δηἀ τπᾶκε πιςη- ἐπε: 
τίοῃ οὐἩ πὶ πῆῖο ῬΠπαγδοῦ, ἀπά Ὀγίηρ 
ἴτε οἷ οὗ τῇϊ5 Ποιιβα: 

Ις Εογ ἱπάδεά 1 ννᾶβ δίοίβῃ ἃυνΑΥ 
ουΐ οὗ τῆε ἰαπά οὗ τῆε Ηςεῦγοννβ : δπὰ 
ἤδτα αἷἰδο ἤανε 1 ἀοπα ποῖμιηρ τῇδε 
{Π6Υ 5Που]ά ριι πλα ἱπῖο τῆς ἀυσηρεοη. 

16 Ὠεη τῆς ςσδιεῖ θα γ ϑανν τῃδὲ 

(ἢς ἔγΌδἢ αῖσο, ΙΓ ἢ σγου]ὰ δοσογά νυ 1ῃ6 
βίδιοπηοηΐ οὗ Ρ] αἴλγοῦ (" 15. οἱ Ο5:.᾽ ὃ 6) ἴΠαῖ 
[Π6 Εσγρίίαπ8 Ὀεξοτὸ {π6 Ὦπις οὗ ῬβαπιπΊ Πς ἢ 18 
ΠΟΙῸΣ ἀγδηκ νυ πΠ6 ΠΟΓ πιδάθ ᾿αίοη5 ἐπογοοῖ, 
8 δβίθεηης ἰἴ ἴο πᾶν βρης τῸπὶ ἴπ6 Ὀὑἱοοὰ 
οὗ ἴῇοβο ῆο πιαὰθ ννᾶγ ν ἢ ἴμ6 βοάβ: δυῖ 
[(Π6 πιοημυπιθηΐβ γεργοβοηΐς {πὸ Ῥγοσεδ οὗ ἔεσ- 
ΤΩΘΠΕΠΡ ὙΜῚΠ6 ἴῃ ΥΕΓΥ ΘΑΥῪ ἔπλθθ. ὅ66 ἰδϑῖ 
Ὠοΐθ. 

18. “ῥα! Ῥδαγαοῦ “8 κΡ ἐῤίπο ῥεαά] ϑοῖπιθ 
ἘΠΙΠΚ (Π18 ΘΧρΓοβϑίοη ΠΊΘΙΟΙΥ ΠΊΘΔἢ8. ὁ“ 0}}} ΤᾺ Κ6 
ςουηΐ οὗ {π6ὺ,᾽ 4“ ὙὙ11 τοι ΠΥ [Π66." (ρ. 
ἔχ, Χχχ. χ2; ΝΠ. 1. 491 νΠοΓΟ [6 τηδιρὶηα] 
τεδάϊηρ 8 ““τεσκοη." Μοῖδ ρῥγοῦραθῖνγ {πὸ 
ΤῊΘΔΠΙηΡ, 18, κἦ Νὴ] ἴακο 1π66 οὐυΐ οἵ Ρηβοῃ 
(866 68. Ρ. 914). ᾿ 

15. ἐῥὲ ἰαμά οΥΚ,Ἱ ἐδε ἩεόγεαυΣ)] ὙΠοιΡῊ 
1ῃε ραίτ αι ἢ ἢδὰ Ὀδεη δίγαηροῦβ ἀπ ΡΠ ΡΠ ΠΊ5, 
γεῖ Αὐγαδῆαπὶ, [8825 δηὰ [ὰσοῦ ᾿ιαἀ οἰεοςϊοὰ 
βοιηοίηρ {{κ ρογπιδηθηΐ ϑβοι(ἰοπιοηΐϊδβ ἰπῃ ἴῃ 6 
πο ρου Ποοά οὗ Μίαπιγο, Ηθθτοη, ὅῃεοθεῖι, 
ζἄς. ῬτΥΟΌΔΟΪΙΥ ἴοο τῆς νἱδίξ οἵ ΑὈνλῃᾶπὶ ἴο 
Ἐδγρῖ «πὰ [δ Ιηϊοζσοιιγθα οὗ ἴπ6 ΕρΡΥΡΏΔη9 
ν ἢ 186 Ἠπ68 πὰ οἴποῦ (δηδλαπι 8ῃ {Π 68, 
Παὰ τηδάδβ ἴπ6 πᾷπὶὸ οὗ Ηθῦγονν Κπόννὴ ἴο (ἢ ς 
Ἐργριίδηβ. ΪΟϑορῇ ἀοθϑ ποῖ 84 “"{ΠῸ ἰαπά οὗ 
(δηδδη, 1ο8ῖ Ὧ6 δῃουϊά ὕὈ6 σοηξουπάοα ΜΠ ἢ 
πὸ Οδηδδηϊοβ, ννῆο ννεγὸ οὐΐϊοιιδ ἴο Πἰπιϑε} ἃς 
δοίην ἰάο]δίοιβ, 



Υ. 17-.] 

(δε ἱπιεγργείδοη νγὰ8 ροοά, ἢε 54ά 
υπίο [0βερἢ, 1 4150 τῶσς 1π ΤᾺΥ ἀγεδπηι, 

ια, Λα ἅπ4, δεἢοϊά, 1 δαά τῆγες ᾿ννηϊςς θ45- 
γα κρῖ ΘΓ. πὰ  Βελά: 

17 «Απά ἱπ τ[ῃ6 ὑρρεγπιοοῖ Ὀδαβίκεῖ 
ἐδέγο τοα: οἵ 411] τλδπηετ οὗ ᾿ δα Κεηχεάῖβ 

πον Γ ῬΙΒΆΓΟἢ ; ἂπὰ τς δίγάβ ἀϊὰ δαῖ 
Μ πσὲ τῇεπὶ Ουΐ οἔ της θαϑΚεῖ τροῃ τὰ ἢ6Δά, 
«οὐ, 18 ΑΑπά Ϊοβερῇ δηβυνεσεά ἀπά 5414, 

Το ἐς τῇς ἱπιεγργεϊδτίοη τπαγθοῦ: 
Τὰς ἴἤτεε θαβΚεῖβ 47γ6 τῆγεα ἀδγ8: 

19 Ὑεῖ ψιβη τγεε ἀὰγβ 512} 
μν, ῬΒΆγαον "Πππ ἀρ τὴγ Βεδά ἔτοπι οἱ 
μιὰ ἴδοα, ΔΠΑ 50|8}1 ἤδηρ ἴῃδε οπ ἃ ἵἴγεε; 
ΑΙ τα ἈΠ4 {με Ὀγά45. 514}} δα τῇγ ἢεβἢ ἔτοπι 
.- οἔ τδεε. 

20 ὅ Απά ἴξ σᾶπιε ἴο ρδ88 ἴῆε {π|γά 
ἀλγ, τυίοῦ τυας ῬΠΑγΔΟΙ 5 δΙγ ΠΥ, 
ἴῃλὲ Πα πιδάς ἃ ἔεαβ πο 41] ἢ15 56Γ- 
γδηΐ5: δηά ἢε "ΠΠ εὰ ἀρ της Πεδά οὗ 
ἴτε “με δι Έ]εγ δηά οὗ τῆς ομιεΓ θα ΚοΥ 
ἃπιοηρ᾿ ἢ 8 ΞεγνΔη 3. 

21 Αμπά ἢξ τεβιογεά τῆε Ἴδιεῖ Ὀυῖ- 
ἰεγ υπῖο ἢϊ8 ὈυΠ]ΘΥΘἢρ ἀραϊη; ἀπά ᾿ξ 
ξᾶγε ἴῃς οαρ ἵπῖο ῬΏαγδοἢ 8 μαπά: 

22 Βυῖ ἢε Ππαπρεά τε ΤσἢϊεΓ ῬαΚοτγ: 
48 [οβερῃ Πδά ἱπίεγργείεα ἴοὸ {ποπι. 

22 Ὑεῖ ἀϊά ποῖ {πε σὨϊεῖ Ὀμτ]εγ γὸ- 
τε δε Γ [οβερἢ, Ὀυΐζ ἐογραῖ Ὠ]Π1. 

"ΗΠεὰ 

Ι0ν, 

ΘΈΝΕΘΙ15. ΧΙ, ΧΙ),1. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙ}. 
1 »λαγαυλς πῦο ἄγέαγιδ. 415 οτοῤλ ἐπέδγο 

᾿ς 2γείοίἑ τάφρι. 43. 41ὲ ρίνάλ Ῥλαγαοῖ εομερρεί. 
38 οριεῤῥὴ ἐς σένανε. 50 “7164 δεραίέείλ, - 
ΜἭαπανεὐ απὰ Φρ΄γαϊ»ι. 54 714 Μαρε 
ὀερίηριείδ, 

ΝῺ τ σαπλθ ἴο ρ488 δὲ (ἢε επά 
οἔ ὕνψο {4]] γεατβ, ἴηι Ῥηδγδοῃ 

ἀτγεατηβά: δηά, Ῥεῃοὶά, ἢ βίοοά ὃγ 
τῆς τίνογ. 

2 Απά, ὈεΠο]ά. τῆεγα σα ὑρ οι 
οὗ τῆς τίνοσ βανεη ννῈ]}] ἀνοιγεά Κὶπα 
Δηὰ (λιβεβῃεὰ; ἀπά {πὲὺ ἐξά ἴῃ ἃ 
τηρδαονν. 

2. Απά, Ὀεδοὶά. β8ενεη οἵπεγ Κιης 
σϑῖηςδ τὑρ δίϊεγ τῃεπὶ οὐΐ οὗ [δε τίνει, 
111 ἐνοιιγεά δηά ἰοδηβοϑηδα ; πὰ βῖοοά 
Ὁγ τῆς οὐδέν πε ὑροὴ τῃ6 Ὀγίηκ οὗ 
τῆς τίνογ. 

4 Απά τῆς 1] ανοιγεά δηά ἰεδη- 
βεοβ5ῃ64 Κιπε ἀϊά εδὲ τπρ τε δεν ψῈ]]} 
ἔλνουγεά ἀηά δὶ Κίπε, δο ῬΠδγδοῃ 
ἄυγοκεα. 

ς Απᾶ ἢς 5ϊερῖ δηά ἀγεαπιεά ἴδε 
βεςοῃά τἰπ|6: δηά, δε ο]ά,, βδενεη δδγβ 
οὗ ςοΐῃ οἂπὶδ ΠΡ ὕροῦ ομδα ϑδῖἴδϊκ, 
ἔχη Κ ἀπά ροοά. 

6 Απά. δεῃο]ά, βενεη τῃ 1 Θδγ5 ἀπά 
δ]αϑῖεα νυ τς δαϑὶ νη βργπηρ ὑρ 
Δεσ τε. 

10. ἐδγεὶ «υδὶϊε ὀαεξεί. ῬτοΌΔΌΪΥ ““ θαβκεῖ8 
οἱ πο Ὀγεδά :" βὸ ΧΧ.., Α4., ΝΡ... ϑγγο 
Οπκ. ϑοπιβ Ῥγθῖοσ “" αδκείβ [0}} οὗὁἨ δο]ς8,᾽ 
ἢ ρεγίογαϊε,᾽᾿" οσ "" σίςκοῦ Ὀδδκοῖβ." 

05 γ} ἐγαἹ] 866 Ἡεγοά. Π. 35) οὗ {Π6 τῆεη 
πρ Ὀυγάρηβ Οἡ [Π6ῚΓ Ὠοδάϑ8. 

17. ῥαξεπιεα: ῶν Ῥῥαγαοδϑὴ 1.11. ““οοὰ 
ἴογ Ῥμάταοῦ, (δ ψοῦκ οὗ 4 ὑδκογ." ὙὍῇθ 
Ἐφγράδηρ ἀρρεᾶσ ἴο πᾶνε Ὀθο νεσΥ Ἰχασῖου8 
ἴῃ ἴῃς ρπραγαίίοη οὗ ἀϊβοτοης Κὶ 8 οὗ Ὀτοδά 
ληά ραξγ. (566 ΒΟΒΟ πὶ, Ν Οἱ. π.. τόᾳ: ΝΥ ἢ- 
ἔΐπϑοῃ, 11.284; Η Ωρ βίοΠΌοτρ, Ρ. 27.) 

19. ῥα] Ῥδαγαοῦ “8 τῷ ἐδν δεαά ὕγογι οὗ 
[ἀπε] ΤῊς βᾶπη6 ὑγογάβ 85 ἴῃοϑα ιιϑοὰ ἴῃ Ν. 13, 
τι [86 λἀἀϊπίοη οὗ ““ ἕγοπι οἱ ἔπες,᾽ τλλκὶης 
ἴὰε πιοδὲ νἱ2] ἀϊβεγεπος. Ὑὴδὲ πιοάθ οὗ ρυ- 
ΠΡβπιεηξ ττὰ8 ργο Δ ὈΪΥ ἀεοδριδϊίοη, [ἢς πιοβὲ 
Οὐππιοη ἕοστη οὗ οχεουϊΐοη ἴῃ Εργρί (08. 
Ρ. 914); [πουρἢ ϑοπιθ πάνθ ἱπουρῃξ ΠαηρπΕ 
ΟΓ (πιοἸβχίοπ, ἃ8 Οηκεῖος ἰη ἶοςσ. ΟΒΒΙΌΪΥ 
ἰὸς νογάς ΠΙΑΥ οηἱῪ ἱπάϊςαίε εαρῥίαὶ φαμὶ - 
τηεηΐ, {κὸ ἴῃ6 εαῤῥτε ῥἐεε!ὶ οἵ ἴῃς [,411η8. 

(ἨΑΡ. ΧΙ. 1. “δὲ γί ἐγ] ὙΠῸ “ὙΘοΥ,᾽ 
ἅῃ Ἐφγρύλη ποτὰ εἰρη νην “ ξγεαῖ τίνοσ," 
ΟΓΥ ρ,ηλὶ," υϑοὰ ἴῃ ϑεοπρίιγε ἔογ ἴῃ ΝΟ. 

ΤΗΘ ΝΟ δὰ 4Ὧ ϑβδοσεὰάὰ δηὰ ἃ ρτζοΐδῃθ 
πᾶπ6. ὍΤδο βδοτοά πᾶπλῈ νγᾶ8 Πδρὶ, ἴ.6. ΑΡἴ8. 
ΎΤΠΘ ργοίΐδπθο πᾶπὶὲὶ ψὰβ “μγ, ἢ [ῃ6 

εριμοῖ φα ετοδί. Τῆς ορές ἔοιτῃβ ἴδ. θ0, 

ἴδιρύ, εοττεβροπὰ ἐχϑοῖὶγ ἴο ἴῃς Ἠεῦτγενν 
7εογν. 

. ἀϊπε] ὙὙΠὲ Ἐξγρίίδη8 δβίθεπιθά {ΠῈ 
ΟΝ ἃῦονθ 411] οἴμοσ δηϊπλαῖϊ8. [{ ννᾶϑ βασγεὰ 
ἴο [518 (Ηετοά. 11. 41), ΟΥ ταίπευ ἴο Αἴβοσ, 
ἴδε  οηυ8 Οοπείτγίχ οὗ Ερυρί, δῃὰ ννᾶ8 Ἰοοκοά 
ΟἹ 8ἃ5 “ἃ 5Υ1η00] οὗ [86 ΑΙ πὰ [8 συ]θνα- 
ἔοη δπά ἔοοά " ((Ιεια. ΑἸεχ. " ϑίγουμη.᾽ ν. ῥ. 
671). Ἡδεπος ἰξ ννᾶ5 νεγΥ πᾶῖυγαὶ {παῖ ἴῃ ΒΔ“ 
ΤᾺ 8 ἀγοάπὶ [ἢ ἔτ} ἀπά ἀπέ  ] ὙΘΔΥ5 
δῃουϊά Ὀ6 ἰγριβεὰ Ὀγ ννε]]-[ἀνουγοά διά 111. 
ξανουτγοά Κῖπο (δε Ηεηρ βίο. "Εργρί,᾽ Ρ. 28). 

ἐπ α ν»ιεαάοαυ} πὰ ὕμ 9 Σϑϑὰ 1858. Ὑ8ὲ 
ννογτά (Αςδ) 8 οἵ Εργρίίδη οὔρίη. [ξ ἰδ 
ποῖ οοϊητηοῃ, Ὀυῖ ΟσΟιΓ5 ἴῃ ἃ ΡΑΡΥΓ8 ΟΥ̓ ΘΑΠΥ͂ 
ἀδίς (αἀῤ-αῤῥ, στθοθη, νεγάδπε). [εγόπλθ (οὴ 
181]. χίχ. 2) 588 γ58 παῖ “ἐν ῃθη ΠῈ ἐπηιίγεὰ Οἐ 
186 Ἰοαγηθὰ νυν μαΐ τὸ νυνογὰ πιοδηῖ, πὲ νγ88 το]ὰ 
ὈγΥ ἴῃς Ἐξυρίίδηβ {πὶ ἴῃ {ΠεῚΓ ἰοηξιις ἘΝΕΓΥ 
ἐπὶπρ ρτθοη {παΐ στον ἴῃ ΤΛΔΓΒΠ68 15 ΟΠ] ὈῪ 
(ηἰ5 πᾶπς." [τ ῬγοῦΌΙΥ {πογοΐογὸ πιεδῃ5. {ΠῈ 
ϑράρο, το, οὐἁἩ γᾶῃκ 5τᾶ88 Ὁγ ἴμε πίνε 5 βὰς, 
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Φ΄ΟὮΔΡ. 
Σω9 δα. 

7 Απά τῃς βενθῃ [1 δαγβ ἀδνοῦτγ- 
εἀ τῆς βενθῆ γὰηκ δηά {1}] εαγβ. ΑΔπά 
ῬΏδγδος ἄἀνχοκε, δηά, δε ῃο]ά, 21 τυᾶς ἃ 
ἀγεδπι. 

8 Απά ἴτ ολῃς ἴο ρᾶ88 ἱπ ἴῃς 
τοΓηΐηρ; παῖ ἢΙ8 βρὶ πὶ ννὰβ ἴσοιι- 
ὈΙ6ο4, «διά πε βδθηῖ δηά οὐλ]εά ἔογ 
411 τὴς πηαρὶςἰλη5 οὗ Ἐργρῖ, δπά ]]} 
[ὴ6 νγῖβα πηδη τ1μογεοῦ: δηά Ῥῃαγδοῃ 
(ο]Ϊ4 τῇεπὶ 5 ἀγεδῆι; δυῖ ἐῤέγε τυᾶς 
ποης τῆδλϊ οοὐ]Ἱά Ιηΐεγργεῖ τμδπὶ υπΐο 
Ῥμαγδοῆ. 

9  ΤΠοη β8ρᾶκα τς Τμϊεῦ ὈυποΓ 
υηῖο ῬΠδγδοῆ, βαγίπρ, 1 ἀο γεπιθηι- 
Ὀ6Γ ΤΥ ἔδυ ]τβ τἢ 15 ἀΔΥ: 

ΙΟ λαοῖς νγᾶ8 ννγοῖῃ ἢ ἢ]5 
βεγνδηῖβ. δπά ρυΐϊ π16 ἴῃ νναγά ἴῃ τῆς 
σαρίδίη οὗ τῃε συγ ̓5 ἤουδε, δοέ τὴς 
Δηά τὴς Ἑδιεῖ ῬάΚεγ: 

11 Αμπά ψὲ ἀτγεαιηβά ἃ ἀγεδπὶ ἴῃ 
οὔθ ηἰρῃῖ, 1 δπά πε; νε ἀτγεαπχεά 
βοὴ πηδη δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ ἱπίογργεῖδ- 
τίοῃ οὗ 15 ἀγεᾶπι. 

12 Απά ἐῤέγεέ τυας ἴμεγα ἢ 8 ἃ 
γοιηρ, πδη. ἃΠη Ηδῦτγανν, βογνδηΐ ἴο 
{πε ςαρτδίη οὗ τῆς ριιαγά ; Δηά ννε το]ά 

40. ἢϊπι, δηά ἢδ “ἰπίεγργεῖθά ἴο 8 οὐΓ 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΙ}. [ν. 7---ι8.. 

ἀτεᾶπια; ἴο δῇ πιᾶπ δοζογάϊπρ ἴο 
ἢ15 ἀγεδπὶ ἢξ ἀϊά ᾿πτεγρτγεῖ. 

12 Απά ἰτ σᾶπιθ ἴο ρ88, 85 ἢε [ἴῃ - 
[εγργεῖεα ἴὸ 8, 80 1ἴ νγᾶβϑ; π|6 6 
Γεϑβῖογεά υηΐο τλϊη6 οἷος, δηά ἢϊηὶ 
ἢδ πδηρεά. 

Ι14  ὁὙἼΠεη Ῥδγδος βθηΐ δηά ὁ Ρωὶ τος 
ς]]εἀ [οβερῆ, δπά λον ' Ὀγουρῆϊ Πϊπὶ ἔπε. 
ΠαΒΙΠΥ οὐὐ οὐ τῆς ἀυπρεοη: ἀπά ἢδ γικώε ἀέμε 
δῃανεά δίγνιεοίξ, ἀπὰ Ἵσπδηρεαὰ ἢ5 γαὶ- 
πλεηῖ, Δηά σαπλα ἴῃ πηῖο Ῥμαγδοὶ. 

Ις Αμπά ΡΠατγδοῇ 54ϊἀ ιἱπῖο [οβερὴ, 
1 πᾶνε ἀγθαιηξά ἃ ἀγϑᾶπι. ἂπά ζῤεγε 
ἧς ποῆς τἋἴπδλῖ ὑδῃ ἱπίεγργες 1: δηά 
1 δνε πεαγά 84Υ οὗ ἴῃεθ. ἐῤαὲ ἵ τῃου τ ον, 
οληδὲ υὑπάεοιβίδπά ἃ ἀγεᾶπὶ τὸ ἰπίει- χῦοο ἐν 

Φ δ Γι Ἵ 

ΡΓεῖ 1, ΑΝ ΝΗ 

16 Απά Ϊοβερῇ δηβϑνγεγεά Ῥηδγδοῃ,, ἐνευζντι 
βαγίηρ, {ὲ ἐς ποῖ ἴῃ πιε: Οοά ε8Ὰ]]} "' 
σῖνα ῬΒΑγδοῖ 80 ΔΠΒΨΨΕΓ Οὗ ρβᾶςα. 

17 Απά Ῥῃδγδοὴ βα]ά ὑπῖο βαρ, 
Ιῃ ΠΥ ἄτγεαπι, ὈεΠο0]4, 1 βϊοοά τροη 
[δε Ὀδηκ οἵ τῆς τίνεγ: 

18 Απά, Ῥεβοὶά, τἢεγε σάπια ἃρ 
οιξ οὗ τὴς τῖνογ βενβη Κίηδ, ἐδιἤδβϑηςα 
δῃηὰ νγ6}} ξανοιγεά ; δῃά {πεν ἐξά ἰῃ ἃ 
ΓΛΕΔΟΥ: 

86. εαο «υἱπ4] ῬΥΟΌΔΟΪΝ ρυΐϊ ἴοσγ {86 
5. Ε. νἱπὰ ((Πδπιβίη), νυ λῖς ἢ Ὀίοννβ ἔγοστη (ῃς 
ἀεβοτί οἵ Αταῦῖαὰ. ὙὍΠὸ Εδβὲ ννἱπὰ οἵ Εργυρί ἰ5 
ποῖ ἴῃς βοογοῃίηρ πὰ, ἀπαά ἱπάοοαά βοϊἀοπὶ 
δίοννβ; δας με δοιτῃ-εαδὶ νη πα 8 580 ραγομίηρ 
88 ἴο ἀδβίγου ἴῃε βγαδβ ΘΠ ΈΓΟΙΥ, ΠΣ τ Ὀ]ονν5 
ΨΘΓΥ ἰοηρ (866. ΗΠ ΒοΠΡΕΓς, Ρ. 10). 

Ἵ. δεῤοία, 11 «ὐας α ἐγεα»} ὝὮΘ ἱτηργθβδίοῃ 
οἡ ῬΠΑΓγδοὶ 8 τηϊπὰ ννᾶβ 50 βίγοηρ δηά νίν!α, 
(ῃφῖ Βα σοι] παγάϊγ Ὀεϊῖονα [ἴ νν88 ποί σϑδὶ. 
Τῆς ραγίου δῖβ οὗ ἴη6 ἀγοαπι ἃγὸ 81} 8ιηρι:- 
ἰΔτ]γ ἀρργοργίδῖαε. Ἰῆα 5ςῈὲπὸ ἰδ Ὁ {πὸ ΝΙΪο, 
οη ΨΈΏΙΟΝ ἀερεηᾶβ 411} ἴῃς ῥ]θηιΥ οὗ Εργρί. 
ΤΟ Κίηα ἀπ [Π6 σογῃ γόβροοιίνο ἀοηοίο [ἢ 6 
ΔΠΙΙΏΔΙ ἃπὰ ἴδ νοροίδθ]ς ργοάυςί8. οὗ [ἢ6 
ΕΘΠΟ, ΤὨΘ σδῖ! 6 ἔρθαϊηρ ἰπ [Π6 το ργᾶ88 
βῃοννοά {πὲ ἰῃς ΝῚ]Θ ννᾶβ θυ  ]Ζίηρ (ἢ ᾿ἰδηά 
8ηἀ βυρροτγίίηρ ἴΠ6 ἴθ οὗ ἴῃς Ὀβαςῖβ. ΤῊ Ἰολη 
σδίτ!α δηὰ {πε βοογοῃμοά-ρ σογῃ ἐογοβῃδαοννοά 
ἃ ἘπῚ6 ννπθη ἴῃ6 ΝΊ]Θ, ἔῸΓΣ βοὴ γρῆβοῃ, σϑθαϑοὰ 
ἴο ἱγτίραῖο 16 ἰαπά. Ὅς συνδ]ονίηρ αρ οὗ 
[ἢ [αἱ ΌΥ {πὸ Ἰεᾶῃ βἰρτιι θα {πδὶ {[Π6 ργοάμπςς 
οὗ [6 ϑανθη γὙϑᾶγβ οὗ ΡΙθηΥ ννοι]ά ὃὈς 8}} σοῃ- 
δι:π|οα ἴῃ [Π6 βθνδὴ ὙΘΆΓΒ οὗ ϑοδυοιγ. 

8. »π"ασίεἰαη.} ΑΙΡΡΑΓΘΏΓΥ ὁ’ 5δογοά βοτῦο5:᾽" 
[Π6 πᾶπιο, ᾿ἴ 

“σογεά. ϑόπὶς πᾶνε τῃουρἢϊ ἰῃς ννογχγὰ ἴο Ὀ6 
οἵ Εφγράδη ογίρίῃ, Οὐ μεζιδρβ ἃ Ηδεῦγον 

οῦγονν, θείην ςοπιροβεὰ οὗ 
ἔννο ψογάς εἰ ΠΡ ΓΕΒΡΟΟΈΨΕΙΥ ὦ σἐγίς πὰ 

ςοπιροι πὰ ἱπηδίηρ 8η Ἐρυρίίδη ἤδπιθ (866 
Οεβ. “ἼΤ μ65.᾽ Ρ. ς21). ὙΠΟ [88, πονουθῦ, 
Π0 Ἐδγρίδη πᾶῖμθ Ὀδεη ἔουης ᾿ἰκο ᾿ἴ. ΤΘ 
ΤΆΔΡΊΟΙΔΠ8 ἀΡΡΘΔΓ ἴο ἢᾶνο Ὀσδη ἃ χορΌϊδγ οτάοῦ 
Οὗ ρεῖϑοῦβ δπιοηρ ἴῃ6ὸ Εργρίίδηβ, ἰοαγποὰ 
ΡΓοβῖβ, νγῇο ἀδνοίθα {πο ΠΊβονοθ ἴο τηαρὶς δπὰ 
ΔΒΘΙΓΟΪΟΦΥ (866 ΗδηρϑιςοηΌΕΥΡ, Ρ. 28, ἀηὰ Ῥοοΐε 
ἴῃ δ} Π}8 " Ποῖ. οὗ [πε ΒΙΌ]ς,᾽ τί. ασίο). 

138. »ο δὲ γεείογε) Τοβθρῃῇ ρῥτγορῃρϑιθα 
(Π4ῖ 1 δῃοι!ά Ὅδ τοβίογοά, πὰ, 848 6 ργοόορῃδ- 
βἰοά, 50 1[ἴ σᾶπὶθ ἴο Ρ485. 

14. «τῥαυεά ῥὶ»ιοεϊ ὙΠῸ Ἡδρῦτεννβ οδθ- 
τϑηθὰ Ἰοηρ Ὀεαγάβ, Ὀυΐ 6 Εργράδης οαξ Βοΐἢ 
Παὶγ δηᾶ Ὀδαγά Ἵἱοβο, θχοθρί ἴῃ πΠΟΌΓΠΙηΣ ἔὺσ 
τεϊδιϊοηβ, ἤθη πο γ Ιοῖ Ὀοϊῃ στον ἰοηρ (Ηοτοά. 
11. 236). Οη [πε πιοηυπιεηῖ8 ΨΏΘη 1ἴ νυ ᾶ8 
“Ἰηξοηοα ἴο σοηγοΥ ἴδε ἰάεα οὗ ἃ πιδὴ οὗ ον 
ςοηάιοη ΟΥ ἃ 5]ὌΟυθΪΥ ρέσϑοη, [86 γί ϑῖβ 
Γοργθβϑοηϊοα ἢϊπὶ ἢ ἃ Ὀεατὰ" (ὟΝ Πκίπϑοη, 
γοΪ. 111. Ρ. 357; Ηοηρείοηρθεσρ, Ρ. 30). |0- 
ΒΡ, τπεγείοσε, βεη δρουῖΐϊ ἴἰο δρρθαγ 
ἕογτε Ῥῃδγδοῖ, ννδ8 σδῖοίι] ἴο δάδρί διπιροὶξ ἴο 
16 τπιδηηογὰ οὗ ἴῃς ΕΣΥρΕδηβ. 

156. ἐῤῥαὲ ἐῤδοΐβ εαποὶ πήγαπῖ ὦ ἄγεώρε 
ἐο ἐπίεγργεὶ ἰἢ 1, ἐπὶ ποῦ ποᾶσχϑοὶ ἃ 
ἄσχϑδιλ ὅἢο ᾿ποΣ Σοὶ 1. 

18. ἐπ ἃ »ιοαάοαυ) Ιῃὰ 0890 Σθθἃ ξΙ888, 
866 Οἢ Υ. 2. 



ν. 19- 0.1 ὁ ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΙ. 20 ς 
19 Απά, ῬεΠο]ά, βενθη οἵδε ἰκίπα 

ΠΔΠῚ6 ὉΡ δἴεγ (ἢεπΊ, ροοῦ δηά νεῖγ 
11 ανουτεά ἀπά ᾿εδηεἊβηςά, 5ιις ἢ 28 
Ι Πενεὲγ 8δὺν ἴῃ 411 τῆς ἰδηά οὗἩ Ἐργρὲ 
ἴον Ὀδάπεβ8: 

20 Απά τῆς ᾿ελῃ δηά τῆε 11] (8- 
νουγεά ἴῃς ἀϊά εδί αρ τς ἤγϑί βενθη 
ἴλι ἰππε: 

Ἐν μ, 21 Απά ψῇεπ {πε Πιδά ' ελίεπ 
ὑπυανσί τΠ6ΠῚ ΠΡ. [ἴ σοι] ποῖ θὲ πον τἢδῖ 
ἴον δά εἴδη τεαι; δα ΠΟΥ τύεγε 

511} 1}} ἑλνουγεά, 45 αἱ τὴς δερίπηΐηρ. 
50 1 ἅννοκα. 

22 Απά 1 ελνν 'π ΠΊΥ ἀγεᾶπι, δηά, 
ὈεΠο]ά, δαενθῃ εᾶγβ σδπὶθ ΠΡ ἰῇ ΟΠ6 
ϑῖ1Κ. Δ1]] δηὰ ροοά: 

"ον 22 Απά, Ὀεἢο]ά. βανθῃ θᾶδῖβ. " π]ὶ- 
(Ὠεγεά, τἢϊη, σπά Ὀ]αβῖεά στ τῆς 
εαϑί υγί πα, βργιιπρ ἃΡ δίϊεγ τ[πθπι: 

24. Αμπά τῆς τἢϊηῃ οδῖβ ἀδνοιιγεά τῆς 
βανεη ροοά οδγβ: δηά 1 το]4 “ῤίς ιιπῖο 
τῆς πηαριοϊλη5; δῖ ἐῤέγε τῦᾶς ποπα 
(δὲ σοι] ἀδοίδγα 71 ἴο της. 

ἃς  Αμπά Ϊοβερῇὴ 8.]ἱά υπῖο Ρἢδ- 
γΆ0ἢ, ΤΠε ἀγεδηὶ οἵ Ῥῃδγδοῦ ᾿ς οπε: 
(ὐοά Βαῖῃ 5Ξμεννεὰά Ῥῃδγδος ψνβαδῖ ἢ ἧς 
Αῦδοιϊ ἴο ἀο. 

26 Τα βδνϑθὴ ροὸά Κὶπε χγέ βενβῃ 
γελγβ; ἀπά τῆε βδενεῃ ροοά εδὶ8 47 
ϑανθῇ ΥΘΆΓΒ: ἴῆς ἀγεδίη 29 οἕδ. 

27 Απά τε βενεὴ τῆΐῃ πὰ 1]] 
ἱδλνουγεά ἰκῖπε τἢαϊ σᾶπηθ ὉΡ δε 
ἴπεπὶ “γι δενθὴ γὙεᾶγϑ; δηά τῆς βενβῃ 
ΕἸΩΡΙΥ ἐλγ8 Ὀ]αϑῖξα νυ [ἢ (ἢ ς Θοαϑὲ νγὶπά 
80}2}} θῈ βενθη γεᾶγβ οὗ [Ἀπιῖπε. 

28 5 ἐς τῆε (Ππρ νης ἢ 1 πᾶνε 
βροόΐεπ υπίο ΡῬῃαγαοῖ: ΨΥ ηδλὲ Οοἀ ἐς 
δῦοιι ἴο ἀο 6 5ῆεννεῖῃ υπίο Ρηαδγδοἢ. 

29 Βεῇἢο]ά, [ῃδτα σοπλε ϑενθὴ γε 8 
οὗ ρστγεαῖ ρ᾽επ Ὁ τὨγουρῃοις 411} τῆς 
ἰλπὰ οἵ Εργρι: 

20 Απά τδεγα 584]} δγίβε δε σ τΠ6πὶ 
βαυθη γεδῖβ οὗ ἐληπιίηε; ἀπά 1] τῇς 
ΡΙαΠῪ 5141} θὲ ἐογροζίεη ἴῃ τῆς ἰαπά 

84. ἐαΐξε ἐδε 3 ραν Γ᾽ Τδὲ ἰαμα 
ἰ. 6. 1,εἰ Ὦϊπὶ εἰπε ΑΕ 186 ῥῬγοάυςε οὗ 
ἴἢο Ἰαπά. Τῆς Ηοῦτεν ἰδ ΠΠΠΕΓΆΙΥ ““ Ἰεῖ ἢ πὶ 
ΠΗ (86 ἰδηὰ." ((οπιρᾶγο ΟἿἿ ρῆγαθε “ἴο 
Ε1ἢς (ἢδ Ἰλπὰ..) [{ ιᾶ8 ᾳυσδεοηοα νγῆθ- 
(θοῦ [86 δάνὶοθ νγᾶϑ ἴο ρυγοῆδβο ἃ ἢ οὗ ἃ]} 
ἴδε ργοάμοο, οὐ γαΐμεσ ἴο ᾿πηροϑο ἃ ἴᾶχ διποιιηΐ- 
ἰῃς ἴο οπε ΒΗ͂Β οὗ [ῃ6 ῥγοάιιος οἵ πε ἰδπά. 
1 μδ8 Ὀδθῃ ποῖ ΠπηρΓΟΌΔΟΪΥ Τςοη]εςξιγοά ἰμδὲ 

οἔ Ἐργρέ; δηά τῆς ἔδηγίης 5}}} σοῃ- 
8016 ἴῃς ἰλπά : 

21 ᾿Απά τῆε ρῥίεπον 584} ποῖ ὃς 
Κπονγη ἴῃ τῆς ἰληὰ ὈΥ τεᾶβθθη οὐ τῆδῖ 
ξαταῖης [ο]ουγίηρ ; ἔογ ἴτ σὰ δέ νξτΥ 
᾿σπδνοιϑ. Ηεἷ. 

22 Απά ἔογ τπαῖ τῆ6 ἀγεδπὶ νγδβ ᾿κ 
ἀοιδίεά υὑπίο Ῥῃαγδοῦ τνίσςε; 12 ἐς 
δεσδυβε τῆς τηϊηρ ἐς ' 65] 5η6 4 ὉΥ ΤΟτ, 
Οοά, «πὰ Οοά ν»}] Ξμογὶγ δηηρ κα 
ἴο ΡΆ88. 

22 Νὸονν τΠεγείογε ἰεῖ Ρῃαδγδοῦ ἰοοϊκ 
οἷ ἃ πδῃ ἀἰϊδογεοῖ χη νν]86, δπά εεῖ 
᾿ϊπὶ ον ἴδε ἰαπά οὗ Ἐργρίῖ. 

234 Ἰ,εἰ ῬΠάγδοῆ ἀο ἐῤΐς, δπά ἰεῖ 
Π]πὶ δρροίηϊ " οβσεγβ ονοῦ τῆς ΙΔΠά, 1 ον, 
Δηὰ τὰκεὲ ἃρ ἴῇε ΒΗ ραγὶ οἵ τῇς σε 
Ϊλπὰ οἔ ἔργρι ἴῃ τῆς βενεῃ ρ]εηΐεοιιβ 
γελΓβ. 

35 Απά ἴες τπεπὶ ραίμεγ 411 τε 
[οοά οὗ τῆοβε ροοά γεδῖβ [δὶ ςοπλα, 
ΠΑ ἰΔΥ υὕρΡ σοΐῃ ὑπάεγ {με πδηά οὔ 
ῬΠαγδοῖ, δηά εξ τῆδπὶ ἰζεερ ἐοοά ἰῃ 
{πε οἰτἰ68. 

26 Απά {παῖ ἰοοά 8841] Ὀε ἰῸσ βἴογε 
ἴο τῆς ἰλπά ραίῃϑὲ τῆς βανβθῆ γεᾶγβ οὗ 
ἔλταϊπε. ἐκ δα ἢ 801] Ὀ6Ὲ ἴῃ τῆς ἰαπὰ οὗ 
Ἐργρῖ; τῆδλὲ τῆε ἰαπά ᾿ρεγίβῃ ποῖ "Ήεβ. 
τὨγουρ τῆς [Ἀπιΐπα. Ἐρλϑς κω 

27 ὅ Αμπά τῆς τηϊπρ νγὰ5 ροοά ἴῃ 
1}6 ἐγεβ οὐ Ῥῃδγδοῆ, δηά ἴῃ τῆς ευγεβ 
οἵ 411 ἢϊ5 βεγνδηῶ. 

48 Απά ΡΠδγδος 8] ά ὑπο ἢ 5 8εγ- 
νδηΐῖβ, δὴ ψὲ πὰ «μοῦ 4 ομέ 843 
(ἢ 15 2590. ἃ πηδῃ ἱπ ψβοπι τε δριπξ οὗ 
(σοά ὦ: 

239 Απά ΡΒδγδοὴ 8ἰά ιἱπῖο [οβερῇ, 
Ἐογαβπιιςὴ 48 (ὐοά πδῖῃ βῃεννεά τῆες 
ΑΙΪ 1ἢ}8,) Ζεῦ 15 ΠΟΠΘ 80 ἀϊβογεεῖ δηά 
νν156 45 ἴποιι 4γ: « Ῥεαὶ. τού. 

40 “Του 8δαῖῖ δε ονϑῖ ΠΥ Ποιιβ6. ὅἶμας. 
ἃπάὰ δοσογαΐπρ υἱπῖο ΤΥ νγογά 881] 4}} 3. ὁ 
ΤΑΥ͂ Ρεορία δ6 'συϊθά: οὔ] ἱπ τὰς ΓΠΐευ, 
τἤγοηθ νν}}} 1 δὲ ργεδίογ πη τῆου. “: 

ο, 

ἴδ. ἘχγρἝίδη Κἰηρβ 0} ἱπιροσοὰ ἃ {Ἰδυῖο 
οὗ οπὸ ἴοπίῃ, δηὰ ἴδπδί ἴῃ {18 ϑϑάϑοῃ οὗ ιἢ- 
8112] δοιιπηάδηςο ἢ δάν!8ε8β ῬῃΆτΔΟΝ ἴο 
ἄουθ]ε (ἢς ᾿πιροσῖ, τ ἴΠς Ὀεπονοϊθηξ ᾿ηἴθη- 
ἔοη οὗ Αἤεγινναγὰς 56]11πρ’ [Π ΠΟΥ 80 Γο]εςϊοὰ 
ἧπ (6 πιο οὗ ἕδσηϊηο (Ο]οσῖς. 'ῃ ἰος.). Οἡ 
[86 ἰαῦχο βἱογθηοιιϑοβ δΔπη6 ζσδηδιοδ οὗ Ἐξγυρῖ, 
8δὲεε Ηεηρπίοηρ., Ρ. 216, ΝΥΝ ΗΚίηϑοη, 11. 13ς. 

40. ωεεογάμς μρΐο 167 «υογά “ῥα αἱ μεν 
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ἀΠΕΥ οτγίεά θείοσγε ἢἰπι, δ Βονν τΠ6 Τοτ, 
Κηδε: δηά ἢθ πιδάε ἢϊπι γωίῦ ΟΥΘΓ ζει. 
411 τῆς ἰλπά οἔἉ ἔργρι. ῥ ὐϑα 

206 

41 Απὰ ΡΒαγδόῇ 54ἱὰ ὑπο [οβερῇ, 
ϑεθ, [1 ἢᾶνε εεῖ τῆεε ονεσγ ἃ11] τῆς ἰδπά 

ὃ Οὐ, “ἐξ. 

οὗ ἔργρι. 
42 Απά ΡΠαγδοῇ τοοκ οἱ 5 τίπρ 

ἔἴτοπα ἢἷ5 ἢδπηά, ἀπά ρυῖ ἴξ ἀροη [ο- 
5Ερἢ 5 Βαπά, δηά δγγαγεά ἢϊπὶ) [π᾿ νεϑ8- 
ἴὰγε8. οὗ ὃ πε ]ἴπεπ., δηά ρυῖ ἃ ρο]ά 
οἤδίη δδουΐ ἢ15 πθοκ; 

43 Απά δε πιδάε ἢϊπὴ ἴο γί άς ἴῃ 
τε βεςοπά οἤαδγοῖ ψ ῃϊςο ἢ ἢς μά; δηά 

2εορίε δὲ γί 80, ΟΥ̓ ὨΘΑΙΥ 80, (“δὲ 1ἰὮγΥ 

«Ἐπ γρίίδηβ. 

ποτὰ 8}4}} 411 ΠΊΥ ῬθορὶΘ δυτὴ {ποπηβοῖνοβ, ΟΥ̓ 
ἀἴβροϑο ἱμολβοῖνε 8...) (ἢ6 Ν ἐγβίοῃβ, ΤΑγρε. ἀπά 
πιοϑὲ σοτητηδηϊφίογβ. Βυΐ ΚΙΠΊΓΝΙ, (56 Π1118, 
Κηοθεῖ, ὅζο., τοηάθγ ““δηὰ 41} ΠΥ ΡΘΌΡΙΘ 8}.4]] 
Κίβ8 τῇγ πιοιίἢ,᾽) 848 ἃ ἴοόκεη οὗἁἨ γενθγθηοθ ἀπά 
οὐὔεάϊεηςθ. ὍΠ6 οδ]θοιοἢ8 ἴο {πὸ ἰδίου 1η- 
(ἐγργαίδεοη ἄγὸ ἰῃδί [ἢ Κ|88 οὗ γενθγοποα νῦδ8 
οἡ [ἢ6 Παῃὰ οὐ ἴῃς ἔοοϊ, ποΐ οἡ (Π6 τιουῖτῃ, 
ὙΓΠΙΘῊ ννα8 ἴη6 Κι 88 οὗ ἴονθ, ἀπά {μδὲ (ἢ6 σοη- 
δι ΓΠσΏΟη ΠΟΓΟ 18 ἢ ἃ ργοροϑιοη ΠΘΥΘσ 86 
ΔΊ [Π6 νΟΓΌ βρη γιηρ “"ἴο ΚΙ88.᾽" 

42. χη] Το’ βἰρηοί- πη ννὰ8 {πὸ 
ΒΡΟΟί4] βυτηροὶ οὗ οἢῆςε δηὰ διϊμβοπίγ. ὙΠα 
564] ἴο [Π18 ἀδὺ ἴῃ [6 Εδϑὲ 18 ἰῃ6 σοπ)πΊοη 
πιοάθ οἵ αἰδβίαιίοη, δηά ἱποσγείογε ννῆθη Ρἢδ- 
ΓΔΟΝ βᾶνεα [Οϑδρἢ ἢ15 Γης μὲ ἀο]εραϊεα ἴο ΒΙπὶ 
ἢϊ8 νΟΪῈ δα Βοσγ. 
πὸ ἱἱϊποη)] ὍΠ6 ὈΥβ8118 ΟΥΓ πε ᾿ἴπδϑη οὗ {ΠῸ 

ΤΠ νογὰ ιἰ86ὰ ἴογ ᾿ξ ἰ5 826", ἃ 
νν }] -ταοοοεγίαηρα ΕΡγΥρίίδη ννογὰ, [{ 18 πιὲπ- 
τοηοὰ ἴῃ Εχοκ, χχυι. 848 ἱπιρογίοα ᾿ἱπίο Τ ΎΓΘ 
ἔγοπη Εξγρῖ. [{ ννᾶβ (6 ρθουν ἀγο85 οἵ {πε 
Ἐξγρίϊδῃ ῥγιθββ. 

Ω κοίά ἐραὶπΜ] ῬτΟΌΔΟΌΪΥ “8 5βπιρ]ε ροϊά 
σΒδίη ἴῃ ἱπλδίίοη οὗ δι Ππρ, ἴο ϑ]}ς]} ἃ βίωπθ 
δΟΔΓΔΌςδ.18 861 ἴῃ ἴΠ6 881η6 ργεσίοιβ τηοίδ] ννἃ8 
δρροπάρα." (ΔΝ ΙΚίηβοη, 1. 276. 866. 8150 
Ἡρδηρ βίΘΉθεΓΡ, Ὁ. 21.) 

43. Βοευ ἐῤὲ ἀπε ΑΌΥΘΟΒ. [ΙΕ (ῃς 
ψογά ὃὈ6 Ηρδτειν, ([Π6 τοηαογηρς οὗ ἔῃ6 Αὐ- 
1 Πογιϑοα ΨΟΥΒΙΘΠ 18 ΡΓΟΌΔΟΙΥ σοττοοῖ. ὍΤῇδ 
ΤατγρυΠ18 8}} ρῖνα “ΔΊ ΠΕ. Οὗ {ΠῸ Κιπρ " (ςρ. εἢ. 
χὶν. 8). ἀδανιηρ ἔτοπι ἴῃς Ησθγον “26, ἃ ἔλῖθοτ, 
πὰ ἴπεὸ Οδδίἀθο Κδωῤ, ἃ κίηρ, ῃϊςῇ, μονα 
Θνοτ, ἰ8 {πουρῖ ἴο Ὀ6 ἃ ςογιρίοη ΟΥ̓ τῃ6 
1,τ|η Κα. [ἴ 5 βέπογα!ν ἐμουρῃξ ἴο 6 δη 
Ἐργρίίαη ννοσὰ εἰρη ἔγιηρ “ Βονν ἔπθ ποδά,"" 
Πανὶηρ δοπΊε γοβεπιθίδησθ ἴῃ ἔογπὶ ἴο {δα 
Ηρθῦτον (Πὲὲ Ἀοβϑὶ, " Εἴγτμοὶ. Ἐξγρί.᾽ ῥ. .Ἅ 
50 Οδϑεη. “ὙΠ 68... Ρ. 1, διά τηοϑί οὗ ἰδ6 
Οεπηάπ8). Α τότε ργοῦδο!α ἱπίογργοίδεϊίοη 
ἴ8 (πα νγ] ἢ 8 σίνθῃ ἱπ (6 Εχουγδι8 Οἡ 
Ἐξγρίϊαῃ Δ ογάβ δἱ ἴπ6 οπά οὗ (ἢ:8 νο]ιπιθ, 
ν12. "" Κο)οῖςθ" οὐ “"Κούζοιςθ ἔποι !᾽" 

45. Ζαρῤπαῤῥεῤῥααπεα )ῦὴ ἴῃ ἴμο ΧΧ, 
Ῥιοπίῥδονιῤῥαπεβ. ὙὕὙΠὲ Ψ ]ρξ. τοηάθτβ δαἑυαίον 
Μιρδὶ, “ δανιουῦ ΟΣ {Π6 ΔΓ οὐ ἃ." ϑόνθΊαὶ θᾶγη- 
εἀ ἴῃ {πὸ ἰδηρίιαρε δηὰ δι 41168 οὗὁἨ Εργρίῖ, 
Βογηασγά (Ἰπ [οβόρα, "Απί.' 11. 6); [ἈὈ]ΟΠΒΚΙ 

44 Αμπά ΡΠαγδοῦ βΑἰά υπΐο [οβερῇ, ᾿ 
Ι.»ι Ῥαγδοῆ, δπά νἱῖποιυξ [ἢςε 5}4]] 
πο τῆδη || ὑρ ΠΙ5 μαπά οἵ ίοοζ ἴῃ ]] 
(πε ἰλπά οὗ ἔξργρι. 

45 Αμπά Ρῇαγδοῃ οὶ] [οβερἢ :β 
Πδπια ΖΑρμηδιἢ-ρδδηςδῇ ; δηά ἢε ρᾶνα 
Ἀϊπὶ ἴο νι Αϑβϑηδῖῃβ τῃ6 ἀδυρῇζεῦ 

(' Ορυις.᾽ 1. 207); ΒοΒΕΙηὶ ( Μοπυπιοηΐβ,᾽ 1. 
Ρ. 18ς), πᾶνε 80 ἱπίεγργοίοα ἴἴ. ὙΠΕΥ ἅγα 
ξο]οννεώ ἴῃ ἴῃ6 πιαίη ὈΥ Οεδϑθηϊ8 (Ρ. 1181, 
ἢ ΒΙΡΡΟΙΓΕΓ ΟΥ̓ ῬΙΈΒΟΓΥΟΙ οὗ ἴΠ6 ρὲ ᾽)) δπά 
ἃ τ Δ) οὐ γ οὗ πιοάθγῃ σοτητηθηίαίογβ. ΤῊ ἵσια 
ΠΛΘΔΠΪΠΡ ἀρρεαγδ ἴο δ6 “16 ἕοοά οὗ Ἰ"ξξ,᾽ οὗ 
ἐρῇ (6 ᾿ἰνιπρ.᾽") (δες Εχουγθαβ οἡ Ἐξγρἕδη 
νογάβ δ ἴῃς επά οὗ {15 νοΐαπιθ.) Τῆς 
ΤΑΓΡΡ.,) ὅγῖ., Αὐδο. απά ΗθΌιονν ᾿μίεΥρΡ. γθῃ- 
ἀοΥ “ἃ ΤΕΥΘΑΪΟΙ οὗ δβϑογοίβ,᾽"" γοΐοιστιηρ ἴο ἃ 
Ηδεῦτον οὔ ρίπαὶ, τυδισἢ ἰδ Οἡ ἜνογσΥ δοσουηΐ 
ρΓΟΡΑὉ 16. ΤὙΠογο σᾶη Ὀ6 πο ἄουδι {παῖ 
Ῥμασγδοῦ νου πᾶνθ ρίνθη ἢ18 σταπὰ ΝΊΖΙΟΥ 
8ηῃ Εξγρίίδη πδῖηθ, ποΐ ἃ δοῦγονν πλΠΊ6, }ιι5ῖ 
88 06 παηθ οὔ ᾿δηῖθὶ νν8 σμδηρεά ἴο Βοϊϊθ- 
822 281, Δηὰ 45 Ἡδηδληίλῃ, ΑΖαῦδῃ ἀηᾷ Δ 5}186], 
ΜΈΓΘ οδ]Ποὰ ὈῪῚ ΝοὈυςῃδάποζΖζΖαγ, ϑηδαάγαςῃ, 
Μοβῆδοῦ, δηὰ Αὐθάπορο. 

“:ἐπα!ὴ οἴ μογ “' ἀονοίοά ἴο ΝοΙΈῃ,᾽" [πὸ 
Ἐσγρίίδη Μίπογνα (Ὁ 68. "ΤΉ 68.᾽ Ρ. 130), ΟΥἩἁ 
Ρεγῆαρϑ σοπηρουπάρα οὗ [ἢ6 ΝΟ αιπο5 [5}5 
δηά Νοῖῃ, συςσῃ 4 ἔοιτῃ οἵ σοι ηδυη οὗ ἴννο 
ΠΆΠΊ65. ἰὴ οὔθ θείης ποῖ ππκπούν ἴῃ Ἐργρί. 
(ϑεο ἔχουγϑιϑ οὐ Ερυρίίδη δ ογάβ αἵ {6 δὰ 
οὗ 15 νοϊυτηο. . 

οϊεῤῥεγαδ] ἱ.6. "" ὈΕΪοπΡΊη ᾿ ΟΣ “ ἀενοίεοα 
ἴο Ἀα," 2:4. [ἢ6 ϑι1η, ἃ πιοβὲ δρργορῃδίθ 
ἀδβιρηδίίοη ἴοὺγ ἃ ριϊεδῖ οἵ Οη οἵ ἢδ]ορο]!8, 
{η6 γγεαῖ ϑοδΐ οὗ ἴῃς ϑυησνόσῦβῆιρ. (δε ἔχ- 
συΓβι5 οη Εξγρίίδη ὙΝ ογάϑ ἂδἵ {πε δπὰ οὗ [ἢ15 
νοΪυ πη. . 

Οπ] ἨἩεϊορο!8 (1,Χ Χὺ, οἈ]1οἀ, [ογ΄ ΧΙ. 
13, ΒΕΙἢ -8ῃογηθϑῇ, [δ οἰγ οὗ {πὸ ϑδη. (Ογ- 
ΠῚ (44. Ηοϑβ. ν. 8). 8ᾶγ8, “Ὅτ 18 ψΨ]Π {Π6Πὶ 
{Π6 δυη." ὙΤῇε οἰζγ βίοοά οἡ ἰῆθς Ἐδδίοτι 
Ὀαηὶς οὗ 1η6 ΝΙ]Θ ἃ ἔονν τΏ}168 πο οὗ Μοπι- 
ΓὮ18, ἀηἃ ννδδ ἕδπιοιι8 ἔοσ [ἢ6 νγουβηὶρ οἵ δ, 
16 δυπ, 28. αἶἰ8ὸ ἔογ (6 Ἰοασηίηρ δηὰ νά οπὶ 
οὗ 1τ18 ρεβί5 (Ηοτγοά. 11. 3). ὙΒοῖο 88} τὸ- 
ΤῊΔΙΠΒ Δῃ ΟὈΟΙ ΘΚ οὗἩ τοὺ ρταπῖῖο, ραγὲ οὗ {δα 
Τορ]ςο οὗ ἰῃς διπ, ἢ ἃ ἀράϊςαίίοη 8ςὰ}ρ- 
τυτεὰ Ὀγ Οϑιτίαϑθη οἵ δοβογίδβοη 1. [{ 15 1Πη6 
οἸάδϑὲ δηά οπε οὗ ἴῃς βηοβί ἴῃ Εφγρῖ; οὗ ἴῃ6 
12 ἀγηαϑῖγ. (Ὁ 8. Ρ. ς2, ΝΥ ΠΚίηβοη, Χο]. 
1. Ρ. 44; «150 Ἀαν]ηβοη δ Ηετγοά. 11. 8, 
Βτιρθςι, “Η. ΒΕ.) Ρ. 254.) 
Το αἰ Πσ  Υ οὗ βυρροβίηρ [μαῖ ἴῃς ἀλιρῃ- 

ἴογ οὗ ἃ ργϊδβὲ οἵ Οἡ βῃοιυϊά ἢανο θθθη πηδγτιθὰ 
ἴο ]οβορῇ, ἃ ννουβῃ ρΡΕΥ οὗ [ΪΕΠον ΑἩ, ἢ48 ὕθοη 
ὑπάιγ τραρηῇοά. ΝεΙίοῦ της ΕΡΥρεδηβ Ποῦ 
6 Ηθῦγοννβ ψνογε δ (15 {{πὴ8 ἃ5 Θχο]ιιδῖνα 28 



ν. 46--2} ΠΘΟΕΝΈΕΘ15. 

ον’ οὶ Ρου-ρῆοΓΔἢ ᾿ ρτίεβε οὐ Οπ. Απά 
Τοβερὴ ψεπὶ οὰξ ονὲν αὐ ἔμε ἰδηά οὗ 

ἐγρί: 
46 { Απά Τοβϑερὴ τυδς ΤῊ ]ΓῪ γεᾶΓϑ 

οἷἀ ψῆεη ΠῈ βἴοοά δείογε ῬΒδγδοὴ 
ἴηρ οἱ ἔργρΞ. Απά Τοβερῇ ψεπῖ 
οἱ τοπὶ τῇς ργέδεπος οὔ Ῥδγδοῇ, 
δη4 ψϑηῖ τπγουρμουῖ 4}} τὰς ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ. 
47 Απά ἴπ τῆς βενεη ρἰεπῖθοιιβ 

γελ8 (ἢ68 ελγῦτῇ ὑγοιρῆς ἔοι ὉΥ 
᾿απάβι!ς. 
48 Απά δε ραϊμεγεά τρ ἃ}1 τἢς 

ἰοοά οἔ τλε βενεῃ γϑᾶγβ, νυ] ἢ ννεγε 
ἰπ τμ6 ἰλπά οὗ Ἐργρῖ, ἀπά ἰαἱά ἃρ 
16 [0ο4 ἰπ με οἰτίε5: τῆς ἰοοά οὗ 
ἴῃς Πε 4, ψ ῃΙ ἢ τὖάσς τοιηά δρουῖ 
ἜΡΕΓΥ οἰτγ, ἰφ!ά ἢῈ ἃρ ἴῃ τῃε β8δἴηδ. 

49 ἀπά [οβϑερῇ ρδῖμεγεά σοῦῃ 88 
ἴδε Ξαπά οὗ [Πε 8ε8, νεγὺ πιυςῆ, ἀπ] 
δε ἰείς πυπιθογίηρ ; ἔογ 2: τας ψ|ἢ- 

ες Οἱ ΠυΠΊθΕΓ. 
λα δ0 “Απά υπίο Τοβερἢ νγεῦε δόγη 
ἄμ: [Ὸ δοη5 Ῥείογε ἴῃς γεαγβ οὗ [Ἄγαϊηα 

ολπιε, ΠΏ Αϑβεηδίῃ τῆς ἀδιρῃῖογ 
ἴθ, οὗ Ροι-ρηθγαῃ 1 ργίεβὲ οὐ Ομ θᾶγε 
προ Ἠίπι. 

51 Απά ΪΤοβερῇ ςδ]]εά τῆς πδηλς οὗ 
ἡτοα α, τῆς ἢιρθογη ᾿ ΜΜδηΆ55οῃ: Εογ (σοά, 
σπας, “αά ῥε. Ἡλτῃ πχλάθ πὲ ἰὈγρεῖ 411 τὴν 

10 }}, Δπ4 411} τὰν ἔδιμετ᾽ 5 πουδβε. 
52 ἀπά τὴς παᾶπὶὲ οὗ ἴῃ βεσοῃά 

ἴλας οὐἰε4 ἢς " Ερῃγαῖπι: Εογ (ἀσοά μαῖῃ 
Ολυ564 πα ἴο ὃς ἔγυϊ{ι] ἴῃ τη6 ἰαπά 
οἴ την δ !ςτίοη. 

ἴμκγ δκοπις δῇεσννατάβ. ὙΠ6 δαπλς τᾶσοθβ 
ῬΈΕ ἰτελίοα ν ἢ τεϑροςῖ ἴῃ Ερυρί. Ϊοβθρῇ 
[μά δκζοπὶς {ποσοῦ 7 παϊιγα! Ζο (866 
Ὗ, ΑἹ ἀπά οἢ,, ΧΙ. 32), ΜΠ ἀπ Ἐργρεδη παπὶα 
ἀκὶ [ΠῈ τηκ οὔ ΨΊσΕΓΟΥ οὐ Οταπὰ ΨΊΖΙοσ. 
Αὐγάμαπὶ μά Ὀοέοτε {Π|8 ἰάκοὴ Ηδρᾶγ, δὴ 

ἴδῃ, ἴο σῖξδ, νυ ο ἢ ννου]ά πλᾶῖκο δυο 
ἂῃ ΔΙ ΠΔης6 1655 σίτδηρε ἴο [οβερῆ. Υ̓ Βοῖμοῦ 
ἀπεπαίῃ λδορίοα [56 ΡΒ 5 δ" ννα ἅγα ποῖ το] ά, 
ὑπ ἰῃ ἴῃ εῃᾷ αἱ Ἰδαδέ, δῆ ργοῦδθὶν ἀϊά, (868 

ἔχουτσιιβ οὐ. Ἐργρδη ΔΝ ογάϑ, οἡ “" Α80- 
πλἢ σε οἱ Ποβορἢ.,᾽" αἵ ἴδε Ἔἐπὰ οὔ [ἢ Ϊ5 νοϊαπιθ.) 

40. εδὶγίγ γεαγι οἰ] Ἠδξ πιυβὲ ἐβεγείογε 
ἔνε ββεῃ (Ὠἰτίδοτι γθᾶτβ ἴῃ Ἐδγρὲ, εἰϊμοσ ἴῃ Ροῖ!- 

8 Βουϑθ οΥ ἴῃ: ῥσίϑοπ, (566 ςἢ. χχχυῖ!, 2.) 
51. Μαπα:.6}} ἱ.ε. "σϑαβίηρ ἴο ἔογρεῖ." 
ἐ νὰβ ςοπηζοτίοἃ ὈΥ 411 ΠῚ8 ΡγοβροτΥ, 50 
ἢ Π0 ἸΟΠσΟΓ τιουτγηθά οὐογ ἢΪ5 Θχῖ]θ. 1 

ὧρχ5 ποῖ (]]ονν παΐ πο ννα8 ἀπργαζοξΠγγ ἔοτ- 
ξε[0] οὗ δἷ5 ἢοτπο. 

ΧΙ. ΧΙ]. 207 
53  Απά 1Πε βενοῆ γεϑᾶδγϑβ οὗ ρΐβῃ - 

ἰδοιι5Πη6550 [ἢαΐῖ νγὰβ ἴῃ ἴῃς ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ, νγεγα Ἔπάρά. 

54. “Απά τε βενεη τ οὗ ἀδδυγιῃ «Ρεαὶ. τος 
Βερᾷη ἴο σοηια, Δοσογάϊηρ 45. [βρῇ ᾽ν 
Παά 5414: ἂαπά τῆς ἀεξαγίῃ νγᾶβ ἰπ ἃ]} 
ἰληάβ; δυῖ ἴῃ 411} τῆς ἰλπά οἵ Ἐργρι 
{Πεγα νναβ Ὀγεδά, 

ςς Απάνμδεη ἃ]] πε ἰδηά οὗ ἔργρξ " 
νγᾶ5 [τ ϑῃθά, (πε ρθορὶε στε το ῥἢδ- 
ΓΔΟΪ ἔογ δγεδά : δηά Ῥηδγδοῦ ϑ4]ά τιπ- 
ἴο ἃ1}1 τῆς Ἐργρείδηδ, (σο υπῖο Γ΄ 5Ὲρῇ ; 
ννμδῖ Πα 541 ἴο γου, ἄο. 

56 Απά τε ἐδηπλίηε νγὰβ ονεῦ 4]]} 
ἴηε ἴᾷςε οὗ τῆς εὐαγῆ: Απά 7οβερὴ 
ορεπαά Τ4}]} [6 5ἴογθῆοιιϑος δηὰ “Οἱὰ τ ἩἨ δ. 9 

αὐ τυλφγφ. ὑπῖο τῆς Ἐργρίδηβ; δπά {πε ἔδπηϊηε ἢ 
νναχϑά βούῦε ἴῃ ἴῃς ἰλπά οὗ ἔξργρι. 

57 Απά Δ]1] σουπίτγιεβ σαπὶς ἰηῖο 
Ἐργρέ ἴο Ϊοβερῇ ἔογ ἴο Ῥυν εὐγπ; 
Ὀεσαιβε τπαῖ [Π6 ἔδληλίηα ννᾶβ 59 80Γ6 
ἴῃ 811] ἰδπάϑ. 

(ΓζΗΑΡΤΕῈΒΝ ΧΙ]. 
1 γπηεοῦ τεποτά ἀΐτ ἰδ σολις 19 ἐμν ἐογρε ἐμ 

Ἔρυ»)έί. τό 7λεν αγε ἐφιῤνγέροποα ὧν οσεβά 
7» τρίες. τὸ 7ἦξν αγὲ :εἱ αἱ ἤξῥεγίν, ογε κο»- 
αἰμο 19 ὀγίηρ δωιδαηιΐμ. αἱ 7.}ὲν λανέ 
γέρογο 707, οιεῤά. χ4 δίνιεον ἐς ξεῤέ Ὁ» α 
Φαρες. 45 7 ὼν τείμγηι το φογτι, ατιαἱ ἐλοῖῦ 
πο. ὅ0 7 Δεῖν γείαζίον ἰο ϑωεού, 536 
Ῥωοοό γοϊμεείλ (ὁ σεραῖ δ ρανεῖ, 

ΟΥΝ νβεῃ “7δοοῦ αν (ἢδῖ 4“ Αειεν 
12. 1π6γθ ννᾶβ σογη ἴῃ Ἐργρῖ, 4- 

ςοὐ 5] 4 ὑπο ἢϊ5 80η5, ὮΥ ἀο γε 
Ιοοκ οπὲ ὑροη δποίμεγ᾽ : 

2 Δπά δε 5414. Βεπμοϊά. 1 ἢανε. 

52. ἘρῥναΐηἹ] ἱ.6. “ἀΟΟΌΪΙΥ ἔγα 8], ἃ 
ἄυ4] ἔοττῃ. 

54. ἐῤδὲ ἀεαγῬ Νοινϑδηάιηρ (Π6 
ΤΟΤΕ ΚΘΠΟΓΆΙΪΥ ργοάυςοά ἴῃ Εργρὶ ΡΥ ἴῃ6 
ονογποννίης οἵ [Π6 ΝΊ]ς, γεῖ [ῃ6 βννο] της Οὗ ἢ 6 
ΝΙ]6 ἃ ἔονν ἔδεξ ἀῦονβ οὔ Ὀοΐονν ννηδί 18 πϑοῦϑ- 
ΒΑΓΥ, Π48 1ηὴ ΤηΔηΥν ἰπϑἴδηοοβ ρσγοάιςσά ἀοσβίσιο- 
ἔνε ἃηά ργοίγαςϊθα ἔδυηποβ, ϑιις ἢ τπαΐ 1ῃ 6 
ῬΘΟΡΙΘ βᾶνθ θδθη γτοάἀδυσοὰ ἴο [Π6 ΠουτΌϊο π6- 
ΟΘΒ8Υ οὗ οαϊϊηρ ιπηδῃ ἤσβη, δηὰ ἤανθ Ὀθθη 
δἰπιοϑὲ δνγερί ἀννᾶὺ ΌΥ ἀθαῖῃ. (866 Ηῤηρβίεη- 
Ὀεγρ, “Εξγρῖ,᾽ ὅζο., Ρρ. 37, 28: Ηδνογηΐοκ, 
[πί. ἴο Ῥεοηϊδίεσυς!ι, Ρ. 218 ; αἰδο 5:11} 8 "Ὠςῖ. 
οἵ ΒΙ6]6,᾽ τὶ. ἔαρ» ιὶπε.) 

ἐπ αἱ ἰαπ ὙὍὙΠαῈ ἀτουρῃς πῃ] ἢ αἰοοϊοὰ 
Ἐργρί γτεδοῃοά {π6 ποῖρῃθουπηρ σοιηίΓιοϑ 4180. 
ΕτΒορία, Ασαθῖα, Ῥαϊθςης, πὰ ϑγγῖα, ννου]ά 
Ὀ6 σδροοία!γ αβεςιοά Ὀγ ̓ ἴ; δηά ἴῃς Εργρίϊδῃ8, 
δὰ Ηδοῦτεινα 4150, ννου]Ἱά Ἰοοῖς οἡ ἴπεδς ἰαημδ 
ἃ5 σοΙργομοπάϊηρ ἴλ6 ΒοΪθ πόννῃ ἡγοτγ]ά, 

ΣΝ ΜᾺ. 
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[Ἡδςεδ. 
ἀαγά 
ἐλὶκρε 

Πεαγά (παῖ {πεγε 15 σού ἴῃ ἔργρι: 
ρεῖ γοι ἄονγη {πῃ} {Π6ῖ, ΔΠπὰ ὈῸΥ ἔογ 
1:5 ἔγτγοπὶ ἴῆεποα; τῃδὶ νγὰ ΠΊΔΥ ἰἰνα, 
Δηά ποῖ ἀἰε. 

4.  Απά [|ο5ὲρῃ 8 ἴδῃ Ὀγοΐμγεῃ 
νγεπὶ ἀοννη ἴο θυγ οογη ἰπ Εργρί. 

4 Βυῖς Βεπ͵]ϑιηϊη. [βαρ 8 Ὀγοιῖδου, 
7λςοῦ 5εηῖ ποῖ ψτἢ ἢ158 Ὀτεϊῆγεη ; [ῸΓ 
ἢδ 5414. 1,68 ρεγδάνθητζιγε τἱβοδιεῖ 
δε[8}} Ὠϊηι. 

ς Απά τἂἢς 5ο0η8 οὗ ἴβ8γδεὶ σδπὶς ἴο 
ὈῸΥ εὐγῆ ἈΠΊΟΠρ, ἴῃο56 ἴῃαῖ σᾶπηα: ἔοῦ 
[ἢ ἔληλίη6 ννᾶϑ ἴῃ ἴῃς ἰδληά οὗ (ὑδηδδη. 

6 Απά Ϊοβερῇ τὐας τῇς ρόνβευπογ 
ονοὺ (ἢ ἰαπη4, σμπά ἢς ἐξ τυας τῇαῖ 
8014 ἴο 11] τῃε ρεορὶε οὗ τῆς ἰδπά : δπά 
7οβερῃ 8 Ὀγεῖδγεη σάπια, ἀπά Ὀοννεά 
ἄοννῃ τῃεπΊβεῖνεβ Ὀδείογε ἢϊπὶ τυΐἐῤ 
(Πεἰγ ἔλςεβ ἴο τῆς βαγῃ. 

 ΔΑπά [|οβερῇ αν Πὶ5 ὑστῖῆγθη, 
δηά ἢς Κπονν ἴπδπὶ, Ὀυῖ πιδάς ἢϊπη- 
861 βἴγαηρε ὑπο τῃθη, ἀπά ϑβϑρᾶκε 
ἐχουρὮΪν ὑηῖο τΠ6πὶ; δηά Πα 5414 υη- 
ἴο ἴῆεπι, νΠεηςε σοπὶα γε Απά 

το ἕλον. [ἢ 6Ὑ βαἱά, Ετοτῃ {πε Ιαηἀ4 οὗ (ὐδηδδῃ 

ὃ ΠςὮἾΔΡ. 37. 

3 

ἴο ὈΥ ἰοοα. , 
8 Απά Ϊ7οβερῇ Κπενν ἢ]5 Ὀτγείῆγεη, 

δυῖ {πεγ Κηανν ποῖ ἢ]Πι. 
9 Απά ΪΤοβερὴ ὅτεπιειηθεγεὰ τῆς 

ἀγεαπηβ ὑνῃ ἢ ἢδ ἀτγεδπιθά οὐ τῇδπὶ, 
Δηά 8414 υπῖο τῆεπὶ., Ὗε 476 5ρ[65; ἴο 
866 (ἢ6 πακεάηεββ οὗ τῃ6 ἰλπά γ8 ἃγΓῈ 
ΟΟΙΏΕ. 

Ι[Ο Απά {ΠΕῪ 8414 υαπίο ἢϊπὶ, Ναν, 

ΘΟΕΝΕΘ15. ΧΊΜ1Π1. 

ΠΊΥ ἰογά, δυξ ἴο ῬυΥ ἰοοά γε ΤΥ 
86 Γν δηἴβ ΘΟΠΊ6. 

11 ὟΥε αγὲ 811] ομα πιδη 8 80Π58} τό 
τό ἴτι 8 γι61. ΤῊΥ 8Ἐγνδηῖβ ΔΓῈ ΠΟ 8ρ[ε8. 

12 Απά Πε 8414 υηΐο ἔπεπὶ, Νδγ, 
διιῖ ἴο 8ε6 τῆς πακεάῃεββ οὐ τῆς [πὰ 
γε ἅγε ζοπηδ. 

12 Απὰά {ΠΕῪ 8414, ΤΥ ϑ8εγνδηῖβ 
474 ἵνψεϊνε Ὀγεΐῆγεη, τῆς 5οη8 οὗ οῃθ 
ΤῊΔη ἷπ (ἢς ἰαπά οὗ (ὑδπδδῃ; δηά, 
θα μοἱά, τπς γουηρεβῖ ἐς [18 ἀδὺ νυ 

ἰν. 3--ῖἴρ 

ΟὐΓ ἔδίδεγ, δληά οἠς ἐς ποῖ. 
14 Απά Ϊοβερῇ αἰά υπῖο τἢεηὶ, 

Γῆδς ἐς 1 τῆλε 1 8ρᾶκε υπῖο γου, 
δΑΥ] Πρ, Υε 4γέ 5Ρ|ε8: 

τς ΗἩετγεὺν γα 512]} Ὀ6 ργονεά: ΒΥ 
τῆς [Πξ οὗ ῥμάγδοι γε 5}4}} ποῖ ρῸ 
ἔοσἢῃ ἤδηςα, εχοαρῖ γουγ γοιηραβϑῖ 
Ὀγοῖθεγ σοπης διΠ τ. 

16 ϑεπά οηβ οὗ γου, δηά ἰεξ ἢϊπὶ 
δι ἢ γοιγ Ὀγοῖῃεσ, δηά γα 5841] δὲ 
ἐΚερε ᾿η΄Ρρτγίβοη, τῆδι γοὺγ νγογάβϑ πηδᾶν 1 εν, 
Ὀε ρῥγονεά, ψμϑῖμεῦ ἐρδγό ἐφ 4η} αὐτῇ 
'π γου: οἵ εἶδε Ὁ τῆς [6 οἵ ῬΒαγδοὴ 
ΒΌΓΟΙΥ γα 476 8Ρ168. 

17 Απά ἢε 'ρυξ ἔβεπὶ 81] τορεῖμεν ΕΣ 
Ἰπῖο νναγά τἤγες ἀδγ3. 

18 Απά Ϊοξβερῇ 5414 ππίο πε τῆς 
(ιγὰ ἀαν, ΤῊ5 ἀο, ἀπά ᾿νε; ῶγ 1 
ἴεαγ οά: 

190 1 γε δὲ ἴγὰβ σιϑη, εξ οὔθ οἵ 
γουγ Ὀγεῖῆγαεη 6 Ὀουπά ἰῃ ἴπε ἤουβε 
οὗ γουγ ῥγίδοῃ : ΡῸ 72 ΟΔΙΓΓῪ ΟΟΓῚ ἔογ 
τῆς ἔλπλίης οὗ γοιγ ἢουβ685: 

(Ηαρ, ΧΙϑΡΠ. Θ. δὲ ἢ «υας ἐῤαὶ “οἷά 
40 αἰ 21δε ρεοῤίε οὶ δὲ ἰαπ] Μὲ ατὲ ποῖ 
ἴο βιρροϑθε ἴῆδί ἰοβορῇ ρεγβοηδ}} 8ο]ἀ {πε 
σΟΥ ἴο 41} Ὀυγογα, δι ἔπαὶ ἢ ογάογθα {86 
86}}1πρ οὗ ᾿ἴ, δἀπὰ θεῖ {πῸ6 ργῖοθ ὑροὴ ἰξ; δηά 
ὙΕΓΥ ΡιΟῦδθὶγ, Ἤδη ἃ σοπιρδηυ οὗἁ ἔογει ΠΟ 8 
ΠΑΠΙΣ ἴο Ρυγοῆδθο ἰῃ ἰᾶγρα 4ιυδηξ 168, ΠΟΥ͂ 
σνεῦς ἱηίγοάοθὰ ῬΘΓΒΟΏΔΙΪΥ ἴο [οϑορῃ, [δαὶ 
6 τπηϊρῃϊ ἐπηϊῖγε σοποογηϊηρ ἴποπὶ ἀπα ρῖνα 
ἀἰγοσοῃβ 48 ἰο ἰῃς 8416 οὗ οογῃ ἴο ἰδοτι. 

Ἵ. “ῥαζε γοιφδὶν μπίο 1δερε)] 101. "δράκα 
μαγά {πρ8 ὙΠ [Ποτη,᾽᾽ 48 16 πιδυρίη. ΤῊ ]8 
ἀϊὰ ποῖ ἃγίϑ6 ἔτοῖῃ ἃ νἱπαϊςῦνε βριπῖϊ. [{ νυ 
ΡΑΓΟΥ ἐμαὶ Β6 πλϊσῃΐ ποῖ Ὀ6 τοοοχηϊζεα ὉΥ 
ποτ, πὰ ῥα Υ ἰΠ4ὲ 6 πρῃϊ ῥτονὸ {Ποπὶ 
δΔηὰ 566 ψνῃοῖθο {ΠΟῪ γ γα ρεηιθηὶ ἴογ νι πδῖ 
ΤΠοΥ δά ἄοπε ἴο Πίπι. 

8. ἐδ ἔποαωυ ποὶ ῥί»"] δ νγὰβ ΟΠΪΥ 17 
ἤδη ἰΠογ 8ο]4 ἢἰπὶ; ἢ6 νν88 Ποὺ δ ᾿θδβϑῖ 17, 
ἀηὰ μαδὰὲ δαἀορίεα 411] ἴπ6ὸ μδὺ]ῖ8 δηὰ πιδη- 
ΠΟΙ οὗ (6 ΕΕΥΡΕΔΠδ; ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἐνθη 18 οοπὶ- 

Ῥ᾽οχίοη δὰ Ὀδοη τυςἢ ἀλγκοποά ὉΥ ̓ ἰνίηρ 80 
Ἰοηξ ἴῃ ἃ ϑοιςῃργῃ οἰ πηδία, 

9. ἐδεὲ παζεάπει: Οὗ δὲ ἰαπά ἱ. 6. ἴδια ἀδ- 
[ϑποοίθβα πὰ 45581140]6 ροϊπίβ οὗ ἴδε σουπέγ; 
{|κὸ τῆ 1,δ[1η ρἤΓαβ68, πιά μγός ῥγωοἷο, πμα 
ἀαία εαείγα, πιά ἀργεπεογιδς νπεγὶ (Άοδ.: Ορ. 
οι. “ 1]. ΧΙΙ. 299, τεῖχος ἐγυμνώθη). ὙΠ6 
ΕξγΥρύδηβ ννεγο αἰνγανϑ τλοϑὲ ᾿ἰδ 6 ἴο Ὀδ 88- 
846 ἔτοπη (ἢς Εδϑὶ δἀπὰ Νοιίῃ-εαβῖ, (568 
Ηρογοά. 111. ς. ΤῸ νᾶῦοϑ ΑΥᾺΔΌ δη 
ΟδηδδηΠΙ|8ῃ ἘΠΠΌ68 ϑϑεε ἴο ἢανδ Το ΒΙΔΠΥ͂ 
τῆδαάθ Ἱπουγβϑίοῃβ ἱπίο [ἢ6 πῆοσα βοῖϑδὰ δηᾶ 
οἰν]]Ζεὰ ἰαηὰ οὗ Εκγρί. Ῥαγου αν {πὲ 
Ηϊΐδ8 ντεσε δὲ σοπϑίαπί ἔευά ἢ ἴμ6 Εργρ- 
[ἰὰπ8.. Μοσϑονοσ [6 ἕδπιοιι8δ Ηγοβοβ ἱηνδδίοῃ 
πα ἀουηπδίίοη ΤΥ ἤᾶνό ὈΘΘΠ ΥΟΙΥ͂ ΠΕΟΙΥ͂ 
Ἰπιροπάϊηρς δ {Π18 ρεποά. 

16. 8» ἐδὲ 2 9" Ῥραγαο» Ορ. εἰπιυῖασ 
ΡὮΓΑΒΟβ (1 5. ἷ. λό; χυὶ!. ςς; 2 5. ΧΙΥ͂. 101 
4 Κ. 1. 2). 4) 6). Νοῖ αἰ ΒΟΥ δη οδῖμ, Ὀὰὲ 
ἃ ΒίΓΟΠΣ 4586  ΥΔΠΟ. 
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ἐαρ. 8. 20 Βιυξ “Ὀγίηρ γουγῦ γοιηρεθῖ ὅσο - 28 Απά Πε 58414 υπίο ἢΪ5 Ὀγεϊῆγεη, 
" {πεγ απίο πη; 80 582] γοὺγ νγογάβ δὲ ΜῸΥ τποπΕΥ ἰ5 τοϑίογεά ; δηά, ἷἶο, :ΐ 

νεπβεά, δπὰ γε 384}} ποῖ ἀϊθβ.0 Απά ἐς ὄνεξὴ ἴῃ ΠΥ ϑ88ςϊς : δηά {ῃεὶγ μεαγῖ 
1ΠΕΥ ἀϊά 50. ᾿Π]εὰ ἐδενι, ἀπά {ΠΕΥ ννεγε δἰτγαϊά, " Ηδδ, 

Αι  Απά {πεν 8αἰ4 οπε ἴο Ὧπη- ϑβαγίῃρ οπε ἴο ἀποίδεγ, ὟΥ͂Βαδῖ ἐς τ 18 ζω. 
οἴδει, Υε ἄγε νϑυγ σΌ]Υ σοησογη- ἐῤαὲ (σοά Πδῖῃ ἀοης υπἴο υἱὴ 
ἱπρ ΟἿ Ὀτοῖθεσ, ἴῃ παῖ νγε ἂν ἴδε 29 ἢ Απά δεν οαπιε. απίο [Δοο᾽ 
Δηρυ 8ῃ οὐὗὨ ἢ18 80}, ψγῆεη ἢδ ὃδ6- τἢεῖγ ἔπ Γ υαηΐο τῆς ἰλπά οὗἩ (ὑδπᾶδη, 
ΒΟ ρῃς υϑ, ἀπ ψὲ νου ]ὰ ποῖ ἢδαῦ; ἂδηάὰ (οἷά ἢϊπὶ 41} τῇδε θεᾷ} υπῖο 
τῃεγείογε 5. [15 ἀἸ8ῖΓ6ϑ8 σοπθ Προη 8. ἴῃοιῃ; βαγίῃρ, 

22 Απά Βοιθδεη δηϑβννεγεά τῃεηὶ, 40 πε πηδη, τὐδὸ 'ς ἴα Ἰογά οὗ 
“ἕμρ, 37. ἑαγίπρι, ἄϑραϊε 1 ποῖ υπἴο γου, 81γ- ἴδε ἰδληά, βρακα ᾿γουρῊ Υ τὸ υ8, δηά "Ηοῦ. 

ἱπσ, ἴδο πο βϊπ δραίπβὶ τῆς ςἢΠ]4; τΟΟΚ 18 ἔογ 8ρῖε8 οὗ τῃ8 ἐν εν ἐρρβε χω 
ἈπΠὰΔ γε ψνοι]ά ποῖ ᾿ιεαγὴὶ τπεγείογε, 21 Απὰ ννε βαἱά υπῖο δίπι, Ὗνε γε ἐπ: 
θα οΪά,, Α͵5ο ἢ]8 δοοά ἰ8 γεαυιγεά. {Γι σιδη; Ὑ7ὲ ΔΓΕ ΠΟ 8ρ|68: 

22 Απά δεν Κηενν ποῖ [πα Γοβερῇ 12 ΝΥ ὲ δὲ τχεῖνε Ὀτείμγεη, 80η58 οἵ 
ΙΗ. ππάεογβῖοοά ἐῤεηι; ἔογ ᾽ἢῈ βρακα ὑπΐο οὐῦ φτοῦ; ομα ἐς ποῖ, δηᾷ πε γουπρ- 
ΠΣ ΤΑ τπεπὶ ὈΥ 4η ἱπίεγργεϊζεγ. εβῖ 15 1815 ἀδῪ ψνἢ οὐν ἔθ γ ἴῃ τῆς 
μων 4. Απά δε τυγπεά Βἰπι86 1 ἀδους ἰαπὰ οἔἉ (δπδδη. 

ἔτοπλ τε, δηά ννερῖ; δηά τγεζυγηεά 
ἴο 1Πεπὶ ἀρδῖη, ἀπά ςοπιπλιηθα νν ἢ 
(6 πὶ, ἀπά ἰοοῖκ ἔτοπῃ τπεπὶ δίπιοοη, 
δηά Βοιπά Ἀἰπὶ Ὀεΐογα ΤΠ 6 ΙΓ ΕΥ̓ 65. 

2ς 4 ἼΠεπ [οβερἢ ςοπγπιαπάςά ἴο 
Α]1] {πεῖς 84. Κ8 ἢ σοῦπ, δηά ῖο 
Γεβίοσε ἘΥΟΓΥ͂ ΠΊΔΠ᾽8 ΠΊΟΠΕΥ͂ ἱπίο ἢΪ5 
δλοΐ, δπά ἴῖο ρίνε {Πδηὶ ῥγΟΥ 5 η [ῸΓ 
ἐἰε ψΑΥ : δπά τῆι ἀἸά ἢς υπἴο {Πεη]. 

26 Απά τδεγ ἰαάεά {ἢ εῖγ 45565 ἡ Γἢ 
(ἢε ςογη. δηά ἀεραγιεά τπεπςα. 

27 Απά 83 οπε οὗ τῆεπι ορεπεὰ ἢ]5 
ΒΆςΚ ἴο ρίνε ἢ8 458 ργουεηάεγ ἴῃ ἴῃς 
ἴηπ. ἢξ εβϑρί εἀ ἢ 5 ΠΊΟΠΕΥ͂ ; ἔογ, Ὀεμοἱά, 
[ἴ τὐᾶς ἴῃ ἢ 18 524. Κ᾽8 πιουτῇ. 

2Ο. ὄὀιίηρ γον γομπσεεί ὄγοιδεγ ἀπίο γέ] 
ὝΠετΕ δϑοῖη8 ΒΟΙῺ6 ἐεεί, ἡβθῆ ΒΕΥΟΓΙΥ ΠοΙῈ οἡ 
[Π6 ρασί οὗ Γ᾿ οϑερῇ ἴῃ σδιιδίπρ 80 πιῇ ΔΗΧΙΕΙΥ 
ἰο δ΄᾽5 ἔδίμεσ. ὅδε πιδὺ δοοοιυηΐ ἔογ ἴἴ ροῖ- 
Πδρ5 ἰη (δε [Ὁ] ον ηρ ννᾶγ8. τ:ϑῖ, Τ᾿ ϑερῃ ἔεὶῖ 
{ἰδὲ [ἴ νγᾶ8 ΠοοΌββασυ ἴο [6ϑι {πε Γερεηΐδηος οὗ 
Β8 Ὀγοίδγοη ἀπά ἴο βυδ)]οςΐ ἔδεπι το (ῃδὲ Κὶπὰ 
οἱ ἀϊδεϊρίης ΠΏ ἢ πλακοθ τερεηΐδπος βοιπὰ 
διαὶ Ἰδδίϊησ. πάϊγ, Ηθ πΔῪ μάνα ἱποιρδῖ 
{πὲ ἴῃς Ὀδδῖ τποὰς οὗ ρετβιιδάιηρ ἢϊ8 δῖ ΒΕῚ ἴο 
ξο ἄονῃ ἴο δϊπὶ 'ῃ Εξγρὶ νγαϑ ἤγεὶ οἵ 81]} ἴο 
Ὀχηνς Βοηϊαπλπ {δ 8ογ. 4γάϊγ, Ηδ ννἂβ πιαῃΐ- 
ἔξβε!υ ΓΟ] οννίπρ ἃ Ὠιῖνίης ᾿πλρυ]θε δπὰ ριυ!άϊηρ, 
(μὲ 8ὸ διῖ8 ἀτοᾶστὴβ βῃουϊὰ δὲ δι 116, δηὰ 
δὶς τὰςς ὑγουξμὶ ἱπίο ἐμεῖς βουϑε οἵ Ὀοπάδρε 
διὰ οὐυοδὕοηῃ. 

44. διριεοῦ [ἴ δὴ5 Ὀδεη (πουρῆξ {δὶ 
δ. ἰοοΐκ ϑίπιοοῃ, οἴ ποῦ Ὀδοδυθε Πα νγὰϑ (ῃ6 
ποχὶ ἰπ ἂξεὸ ἴο Ἀευῦεπη, σΒοπὶ μς νγουἹὰ ποῖ 
δἰπάὰ 48 μανίηξς Ὀδοη ἴμ6 Ὀγοΐπον {παῖ βοιιρὴςξ 
ἴο πᾶνό δῖπι, ΟΥ̓́ΡεΙθδρα Ὀεσδιιθ6 δίπιθου πδὰ 

οι. 1. 

22 ΔΑηά τῆδ πηδῃ, ἴδε ἰογά οὗ τῇδ 
ΠΟΙ ΓΥ, 8414 πο 8, ΗεΓΕΌΥ 5}4]]} 
Ι Κηον {παῖ γε Ζγὲ ἴσιο ριδη; ἰδᾶνθ 
οπΠ6 οὗ γουΓ δ δόμα ῥδέγο 1 πιο, 
ΔΠᾺ ἴακε “οοά 3ὸγ τῆς ἔλπγίης οἔ γουγ 
Βου56 ἢ] 45, δηά 6 σοπε: 

34 Απά Ὀγηρ γουγ γουηρεβῖ ὅτο- 
ἴΠεγ ὑπο πλ6: ἤδη 5Π4}} 1 Κπονν 
ἴῃδξ γε 47 ΠΟ 8ρῖ65, δυῖ ἐῤαὲ γε 
Αγ ἴτυθ πιθις 49 ΜῈ] 1 ἀεἸϊνεῦ γου 
γουγ Ὀγοῖμογ, δηά γα 53})1] τγαβῖςῖκ ἰη 
τῆς ᾿χηά. 

1ς ἴ Απά [ἴἴ σληϊς ἴο ρ4588 45 [ἢ 
εἰηριϊοα τῆεῖὶγ 8408. τῇλί, Ὀδῃο]ά, 
ΘΥΘΓΥ πΊδη 5 θυαπάϊε οὗ ΠλΟΠΘΥ τυ: ἴῃ 

Ὀεδη οπὸ οὔ τμ6 τηοβϑὲ υπξδοιρ δηά οτιοὶ 
ἰονναγά8 Ὠἰπη86]ξ, δοςογάϊηρ᾽ ἴο {ἴπ6 βᾶναξψε [6Πὴ- 
ΡΟΥ ψῃΟἢ Πα βμοννεά ἴῃ ἴῃ6 σαϑὲ οὗ [δε 586- 
σδοπλίδθδ. 566 οἷ. χχχῖν, Χ]Χ. ς. 

Ὧδ. 1δεῖν “αοὐ. Ἐμοῦ, ΤΟΙΣ γ8468660]5: 
[ἢς νοχά ἰ6 ἀἰ δγεης ἔσγοπι [μδὲ θἰϑονν ἤθσθ υϑεὰ 
ἴογ δᾶςκβ, ἃπᾶ ἀρραγΈηΕΥ ἱπάϊςαῖθθ {παὲ ἘΠΟΥ͂ 
ῃδὰ δοπιὸ Κιηα οἵ νεβϑοὶ ἔοσγ σογῃ νυν ἰς ἢ ΠΟΥ 
ολγθὰ νυ] πη (Ποῖ βδοῖκϑ. 
7. ἐπ δὲ ἱπη) ὍΠθ Κῆδη, ΟΥ σᾶγανδη- 

ϑεταὶ, ἰῃ (ἢ6 Εδϑὶ νγᾶθ, δηὰ ἰδ 8.) ἃ ρἷδεε, 
ὙΠΟΓΟ τηθη δηά σδεο οδῃ ἅπά τοοπι ἴο. τεϑί, 
δυΐ ψ]ης ἢ Ργον 68 πο Ποῦ ἔοοὰ ῸΓ πιδῃ ΠΟΥ 
τοάάεγ ἔοΣ οδίϊ]6. [{ ἰδ ἀου δι}, πολπενον, 
ὙΥΠΟΊΒΟΥ δηγίίηρ οὗ [18 Κὶ πὰ οχί δίθαὰ 80 ΘΔ 
88 ἴδε πιο οὗ ξέρῃ. Τῆς ψογὰ πιεϑηϑ8 ΟὨΪῪ 
“ἃ τοβίίης ρῥἷδος ἴῸΣ ἰδς πιζῃϊ,"" δηὰ υεσγ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ νγᾶβ ΟἿἹῪ ἃ δίδου, δ νυλο σλγῶ» 
γὯη8 ψοΙῈ οηΐ ἴο ζγοϑί, Πθᾶγ ἴο ἃ νὰ], ἴω 
ἴγοοβ, δηὰ ἴἰο ρᾶδίυσο, βεγο ἴπῸ ἱεηΐϊθ ΕΣ 
ΡΠ οποά δηά με σαἰ]6 ψψετὲ ἰεΐμοσες. 

ο 
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"Ἡςδ. 
ΓΑ  ΣΩΣ 

ἢἶβ βδοκ: Ὧπά ννῇεῃ ὁδοί τπεῪ δηά 
τΠ εἶτ ΤΑ εΓ βανν πε ὈυπαΪο5 οἵ πιοηαγ. 
ἴΠΕΥ ννετα δίγαια. 

26 Αμπά αλοονρ {δεὶγ ἔδῖῃεγ 58᾽4 
πἀηῖο- τῃεπλ, Με πᾶνε γε Ὀεγεανεά οῖ 
»ι} εὐτἰάγοη : Τ᾿ ϑερῇ ἐς ποῖ, δηά δίπχθοῃ 
ἧς ποῖ, Δη4 γε ν}}}} τὰκ Βεη)απιίη 
στυάγ: 411 τῃε8ε τῇ! ηρ8 ἅτε ἀρδίηϑί ΠΊ6. 

47 Απά Βευθεη βρακε υπῖο ἢ 8 
ξαῖθετ, βαγὶπρ, ΘΙΔΥ ΤῊ ἴννο 80η8, ἴἢ 
1 Ὀτγίπρ πὶ ποῖ το {πΠεε: ἀεἰνεγ ἢϊπὶ 
ἱπῖο Ωγ μαηά, δηά 1 νν}}} Ὀτγίπρ Ὠϊπὶ 
ἴο ἴπ66 ἀρδίη. 

48 Αμά ἢε 5414, ΜΥ 8οὴ 51] ποῖ 
ρο ἀἄοννῃ νγ ἢ γοι; ἔογ ἢΪ58. Ὀγοῖμεγ 
15 ἀελά, ληὰα ἢξ 15 ἰεΐ δίοπε: 1 πλ15- 
σἢϊεῦ ὈΕ1 πὶ ὈΥῪ τῆε ννᾶὰὺ ἴῃ ἴῃς 
ννΠο ἢ γε ρὸ, θη 588}} γε ὑπηρ 
ἀοννῃ ΠΥ ΡΥΑΥ ἢαῖγα Ὑν] ἢ ϑοΥγον ἴο 
τῆ ρτᾶνβ. 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙΠΙ. 
Ι πεοῦ ἐς λαγαδν ῥεγεμασεα το τεριαῖ Βεργαρεῖ,. 

15 ριεῥὴ ἐπίεγίαίποίά ἀϊς ὀγείγορ. 341. 276 
φιαζείλ ἑλφρι ὦ )αςί. 

ΝῺ δε ἰδπλπα τὐας βοῦε 'π ἴῃς 
ἰληά, 

2 Απά ἴἴ σλπι6 ἴο ρ4858. ν ἤδη {Π6Ὺ 
δά δαἴβῃ ὑὉρ [6 σόγῃ ννῃ οὶ {ΠῸῪ 
μαά δτουρῆς ουἵ οἔ ἔργριε, {πεῖν ἢ- 
{Πεγ 54:14 πο {Πεπ]. ὃς ἀρϑὶηῃ. Ὀυγ 
1.5 ἃ {πι||ὲ ἰοοά, 

2 Δπά Τυάλῃ βρακε υπἴο ἢϊπι, 58 γ- 
ἵπρ,), ΤΏ πιδη  ἀϊά 50] πη ηἷγ ῥτγοϊεβῖ 

ἀν βροίε- ἈΠΟ 85) 54 Υ]Πρ.), Ὗε 5}4]] Ποῖ 866 "ΓΥ͂ 
εἰ. 
4 ςὮδῃ. 42. 
20. 

ἔαςε, εχοερῖ γουγ 4 Ὀγοῖδεγ ἐς γῇ γοιι. 
4 1 τῆου νης βεπά οἵ Ὀγοῖμογ 

86. 2Ἴε ῥαὺφ γε δεγεαυεά] δεοοῦ 8ι15- 
Ροοΐβ {παῖ [ΠΟΥ παὰ Ὀδθπ 'π βοῆς ννΑΥ {μ6 
οᾶιι56 οἵ Ὀβθρῃ᾽ 8 βυρροβοὰ ἀθαίῃ δπὰ οὗ 
διΙΠΊΘΟΠ᾽ 8 σδρΕνΙγ. 

ἀρσαϊπεὶ γπ6) Τλῖ, “ὁ ἀροπ πη6,᾽) 2.6. ΠΡΟ ΤῊ6 
88. ἃ Ὀυγάδη ἴοο ΠΘΑΥΥ ἴῸΓ πι6 ἰο ᾿θᾶσ, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ... 11. οΥΚΓἹ τὲ δεσὶ ζω ἱπ 
ἐδε ἰαη"4] [,1ἴ. “οὗ 186 βοηρ οὗ ἰῃθ Ἰδηά,"" 
ἐ. 4. ἴῃς. πλοϑὲ ὑγδ θα ργοάμοθ, [6 ἔγιι 8. σοἶθσ 
Ὀγαίθα [ἢ βοηρ. 

ὀα]»1}] 866 ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 2 ς. 

ῥοπεῦ}} 80 τοηάοσγοα ἴπ 411] [ἢ6 Ψεγβίοηβ, 
Ἰδουρἢ ϑοπηθ {Π}πκ [Πδὲ ἰἴ ννὰ5 σοπηροβθά οὗ (ἢ6 
αῖςο οὗ ργᾶρεβ ὈοΠ]εά ἀοννῃ ἕο ἃ 5υτι!ρ ΟΥ̓ ΤΠ6 
ςουβίβίθπου οὗ ἤόπογ, σα] ἴῃ Αὐάδὶς 2), ὁ; 
ψἢιὶςἢ ουρὴ ἰπ πιοάογ [ἰπ|ὸ5 45 ὕθοη ἰπὶ- 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΕΙ]. ΧΈ ΠῚΠ. ἰν. 26---τ . 

νι 5, Μὲ 1] ρὸ ἄοννῃ δπά Ρῃγ 
δες ἰοοα: 

ς Βυῖ 1 του νης ποῖ βεπά δήπι, 
αὶ Ψ}}]} ποῖ ρὸ ἄοννῃ: ἔογ τῃ6 πηδηῃ 
8414 ιἱηῖο ι.8, Ὗα 5}4]] ποῖ 866 ΤΙΥ͂ 
ἔλςε, Ἔεχοερῖ γουγ Ὀγοῖμογ ἐς ἢ γου. 

6 Απά [Ιϑ5τγδεὶ 5414, ΝΥ Ββεγείογε ἀφαὶῖ 
γε «ὁ 1}} νν τῇ πλαὲ, ας ἴο τ6}1] τῆς τηδῃ 
ννΠεῖμοσ γε Πδά γεῖ ἃ Ὀτγοῖμογ ἢ 

7 Αη ΕἾ 8588414. ΤἜῊς πιδη ᾿ δϑκεὰ ἘΣ 
115 ΒΓΑ Υ οὐ ουζ 5ἴδῖθ, δπά οὗ οὔγ Κη δόντα 
Κιπαάγεά, βαγίηρ, 15 γουγ ἔδῖθεσ γεῖ 
ΑἸῖνε ἢ ἤᾶνε γε αποίῤϑὺ Ὀτοῖβεγὺ δηὰ 
ννε το] Ὠίπι δοςογάϊηρ ἴο τῆς ' τεπος διὰ 

οὗ τῆε86ε ννογάϑβ: σου ννα σαγίδίηὶν ! 
Κηονν τμδῖ ἢθ ννου]ά 5αγ, Βγίηρ γουγι 
Ὀγοῖπεγ ἀοννη 

8 Απά Ϊυάδῃ 5.14 ὑπο [βϑγδεὶ ἢϊβ 
ἔλῖμεῖ, δεηά τῆε ἰλά νὴ τηθ6. δπηά 
να ΨῈΠ ἀγῖβα ἀπά ρο; τῃλιί ννὲ ΠΊΔΥ 
᾿νθ, ἀπά ποῖ ἀϊε, θοῇ ννε, ἀπηὰ του, 
ἀπά 4130 οὐ 1τπ|6 ΟΠ Θ8. 

9 1 ν1}] θὲ βυγεῖγ ἔογ δἰπιὶ; οὗ πὶ 
Παπα 5ῃδ]ς τῃοιυ γεαιῖίγε ἢἰπα: ὅδ 1 
ὑγίηρ ἢϊπὶ ποῖ ὑπο πες, ἀπά 8εῖ ἢἰπὶ 
δείοτε (πες, τη ἰδεῖ πὸ Ῥεδσ τῇς 
δίδπιε ἔογ ἐνεῦ: 

Ι0 Εογ ἜὌχοερῖ νγεὲ ᾿δὰ ]ἰηρετγεά, 
ΒΌΓΕΪΙΥ πον ψὲ δά γεϊυγηθά | 1} ]5! 
βοςοηά [ἸΠΊ|6. 

Ι1 Απά τῃεὶγ ἔδῖμογ [5γδ6] βαὰ τη- 
ἴο ἴῃεπιὶ., [Γ 2} γιὲ δ 80 μον, ἀο 
(185; ἴᾶκε οὗ τῆς δεβῖ ἔτι ἴῃ τῆς 
Ϊδῃά ἴῃ γοιγ νϑϑ8εῖβ, δηἀ σᾶγγυ ἄοννη 
ἴῃς τηδῃ ἃ ργεβεηῖ, ἃ {{π|6 θαϊΐπι, δά 
ἃ ἰττ||ὰ Ποπαυ, 5ρίςεβ, δηά σαγγτγῇ, 
Πιιῖβ. δηά δὶπχοηάβϑ: 

τ ἰηΐο Ερυρί δηπιδιν ἔγουῃ ἴἢ6 πεῖρἢ- 
ὑγῃοοὰ οὗ Ηδῦγοη (5δεα Κοβ. δὰ Οὐδ. 

Ρ. 319). 
“ῥὶς. ῬΓΟΌΔΌΪΝ δίογαχ. 866 οὔ ΧΧΧχυῖ. 

25. 
ῬΓΡΡ] Τϑᾶθπ τα. 866 ΟἹ ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 2ς. 

πω1.}1 Ῥιβύβομιο παῦδβ. 80 Βοοδατζί (' Η!δ- 
ΤΟΖ.ἢ 11. ἵν. 12); (εἶ8. ( ΗΙεγοῦοῖ.᾽ Τοπι. 1. Ρ. 
44); Οδ8. (Ρ. 2ο2). ΤΕ ΠΧΧ., [ο]]οννεὰ ὉΥ͂ 
Οηκ., ὅγζ.,) Ασῦ., γτεηάογε ἡεγεῤίπὲδ, ῬτΟΌΔΟΙΥ 
Ὀδσδιι86 ἰῃς ῥ᾽ βίδοῃιο πὰΐ ἴγϑὸ ννᾶ8 σοι δι οΓϑά 48 
ἃ δΡΘοῖα5. οὗ τεγεριπίῃ. ΑἹ] (ἢ686 ἔτγιι 8 ΓΠΑΥ 
Ὦλνο στόν η ἴῃ {Π6 ἰδηά οὗ δλπδδῃ, [ουΡἢ ἴδ6 
ΠΟΓΉ-Παγνοδῖ ΠΊΔΥ ἤᾶνθ Οἱ ἔθ. Ὑδυδ 
Αἶθο ΠΩΣ ννῈ δοσοιηΐ [ὉΓ 26 ἕαςϊ, [Παῖ Π6 
51:4}} δι ΡΙΥ, σι σοι Ὀ6. οσαττιεὰ ἕτομι 
᾿σγρὲ ὈΥ ἴθῃ δυθδ, βυ{Πρρὰ ἔον ἃ πλ6 ἴο 800» 

Ἡεῦ. 
“94. 

Ηεν. 
ΟΣ 
ἄχ ἐ ἐρ 
εἶ οἦ τεῦ 

δ εβδρ. 4 
3. 

Οτ, 
ξυΐα ἢ 
{ἀξ:. 



Υ͂, 12-.ς20.] 

12 Απά ταῖκε ἀοιιδὶε ποθεν ἴῃ γουγ 
λληά; δηά τῆς πιόπου [Πδῖ νγὰβ Ὀγοιρῆςῖ 
ἀραίη ἴῃ τῆ6 πιουῖῃ οὗ γουΓ εἶν 
ΟὩΓΓΥ͂ εἰ Ἀραῖὶπ ἴῃ γουΓ ἢδηά; ρετγδά- 
γεηίυΓα 1 τύῶς ΔΠῃ Ονοϑρῆῖ: 

12 Ἴακα αἷδο γοιιγ ὑγοῖπεγ, δηά 
ἅΠ58., ΡῸ ΔΡΆΪΏ τΠῖ0 1ὴ6 ΠΊΔΗ: 

14 Απά Οσοά ΑἸΠΙρΒ ρῖνε γου 
ΠΊΕΓΟΥ͂ δείογε τῆς πηᾶπ, τΠλῖ ἢ ΙΏΔΥ 
δεηἀ ἈΥΤΑΥ͂ γΟΙΓ ΟΙΠΕΓ Ὀγοῖδεγ, δηά 

10. ἀκ Βεη]λγαῖη. 1Ὲ 1 ΡῈ Ὀεγεανθά οἱ σιν 
ὦ, 4] . 
τε ὁκα, (δ᾽ ίάγεπ, 1 ἀτὰ Ὀετεανεά. 
τὰ Ις  Απά τῇς τπξη ἴοοκ (μαῖ ργο- 

5εηῖ, Δηἀ (ΠΕΥ τοοῖκ ἀοιιὉ]6 πιοηδν ἰῃ 
{δεῖς μδπά, ἀπά Βεπ)απιὶη; πὰ γοβα 
Ὁρ, Δπά σγεηῖ ἀοψῃ ἴο Ἐργρῖ, ἀπά 
ϑιοοά δεΐογε Τ᾿ βερῆ. 

16 Απά ψῇεῃ όβερῃ 8αν7 Βεη]α- 
πη ἢ τῆετη, με 5414 ἴο τῆς γυΐοσ οὗ 
ἣϊ5 ἤουδεο, Βηωρ, ἐῤέξε τλεη μοπλε, ἀπά 

ἐΒεὰ “ΠΥ: ἃπά πιᾶκε γεδάγυ; ἔογ ἐῤέεθ τῆξῃ 
ως 5Π2}} Γἀϊπ6 νυν τηε δῖ ποοη. 
κι 17) Απά τῆε πιδὴ ἀϊά 485 οβερῇ 

βαάε; δηά τῆε πιδῃ Ὀτουρας τῆς ππεπ 
ἰηἴο Ϊοβερ ἢ 5 μοιιβε. 

18 Απά τῆς τηδεῃ σγογα δἴγδλιά, ὃ6- 
ολυ568 {ΠῈγ νγεγε δγουρῆϊ ἱπίο [ βερἢ 8 
ἤουθε; ἀπά {ΠεῪ 3414, Βεοδιιβε οὗ τῆε 
ἸΏΟΠΕΥ (δῖ νγὰβ γεϊιιγηθα ἴῃ οὐ 580 Κϑ 
αἴ ἴπε Πιδὲ ΠΠ6 ἃγ6 νγὰὸ ὑτουρῆΐζ ἴῃ; 
τμδαῖ ἢε τιδῪ ᾿ϑεεκ οσολβίοη ἀρδίηβῖ 18. 
δη (1 ὡροη τ15,) δηἀ ἴᾶΚε υἱ ἰοῦ Ὀοηπά- 
[Π6ῃ, Δηἀ ΟἷΙΓ 45568. 

ΙΪ90 Απὰ (ΠΥ οαπὶα ΠΕΔΓ ἴο τῇς 
ἘΠ Ρ Θι ςευγατα οὔ Ϊ᾿βερῃ᾽ 8 μοιιβε, ἀπά {ΠεῪ 
ὑανς, (ΟΠΙΠηα πα 4 ὑνττν Ηἰαλ δὲ τῆς ἄοοῦ οὗ 
κατε ἴῃε Ποῦ, ᾿ 
- 22 Απα κ414, Ο ϊγ, εἶτννε οδπηε ἴῃ- 

'᾿Ηὰ 
τα ἀῆπεν 
“ὦ ποι 

ω. 

ἙΟΕΝΕΘΙ5. ΧΙΠῚ.. 
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ἀεεά ἄοννῃ δῖ [πε ἢγβθι εἰπιὲ ἴο Ὀὺγ 
ἰοοά: 

21 Απά ᾿ξ σᾶπὶς ἴο ρ888, ἤδη νγὲ 
σάπια ἴο ἴΠ6 πη, παῖ ννὲ ορεπεά οιιγ 
880 Κ8, δηά, θεῃο]ά, ευένν πιδῃ᾽ 8 ΠΊΟΠΟΥ͂ 
τοας ἴῃ ἴῃς πιουίῇ οὗ ἢῖβ 84. Κ, οἱ Γ 
ΤΏΟΠΘΥ ἰπ [8] ννεῖρῃξῖ: ἂδπά νψεὲ μᾶνα 
Ὀτουρῆς [τ ἀραὶπ ἴῃ Οὐγ Παηά. 

22 Απά οἵδε πιοηαν ἤᾶνε νγὲ 
Ὀγοιρῆς ἄοννῃ ἴῃ οὐγ μαπάβ ἴο θυγ 
ἴοοά : νψγχα σδηηοῖ [611] γγῆο ρυῖ οὖ 
ΤΩΟΠΘΥ͂ ἴῃ οὐ 540Κβ8. 

23 Απά ἢ 8414, Ρεᾶςςε δέ ἴο γοιι, 
ἔβα ποῖ: γουγ (σοά, δηά τῇς (οά οὗ 
γουγ ἔαῖμογ, μδῖῃ ρίνεη γου {Γεάβαγε 
Ἰη ὙΟΙΙΓ 5840 Κ8: 1 Πλά γουγ πλοηεγ. εν. 
Απά ε Ὀγουρατϑίπιεοη οὐ πο τΠεπὶ. ὅγονεν 

24 Απά τῃεὲ τῆδῃ Ὀγοιρῃς (ἢ πιεη “αν 1 
Ιηἴο ΄βερἢ᾽ 5. ἤοιιβε, δηά ἦρανε ἐῤδηι “ εἰναρ. 18. 
νναῖογ, ἀπά {ΠΕ νγαβῃεά τῇεὶγ ἐξεῖ; ἃ «. 35. 
ΔΠ4 ἢδ ρᾶνε {ΠΕ6ῚΓ 45568 ργονεηάεγ. 

25 Απά {αν τηδ46 γοδγ τῆς ρτε- 
δ6ηΐ δρδίηϑί [οϑαρῇ Ἷδπὶα δῖ Ποοῃὶ 
ἔογ ἴεν πεαγά τῃδὲ τΠῈῪ δῃου]ά εαῖ 
Ὀτεδά τῆστγε. 

26  Απὰ ψῇδη [οβερῇ οδηλε ἢοπηδ, 
{εΥ Ὀτγουρῇῃς Ἀπ ἴῃς ρῥγεβδεηῖ ννῃςἢ 
τυας ἴῃ τΠεῖΓ μδπά ἰηΐο τῆς Ποιιβ6, δηά 
Ὀοννεά τῃειηβεῖνεβ ἴο ἢϊπι ἴο [ἢ δαγῖῃ. 

27 Αμάὰ δε δεκεά {τμεπὶ οὗ ἐῤεὶγ 
ἡ ΙΕ ε, δηὰ 5414, "7. γουγ ἔτ Πογ ννε]], "εν. 
ἴῃε οἷά πιᾶη οὗ ψγβοηι γε βρακεὺὴ 7): {Πεν. 
ἢ γεῖ δἰϊνοὺ ᾿ΠΗς 
ὃ Απά τ8Ὲγ δηβνγεγεά, ΤῊΥ 8εῖ- γρμν Λε 

νΑπῖ ΟἿΓ ἔΔ[ΠῈΓ ἐς ἰπ ροοά Βεαίτῃ, ἢς ““΄ 
ἴς γεῖ αἷἷνβ. Αηά {ποὺ Ὀονγεά ἄοννῃ 
{Πεῖγ πφαάβ. δηά πιδάβς οὐδείβδηςθ. 

29 Απὰά ἢε ᾿πεὰ ὑρ ἢ]5 εγεβ, δπά 

ΟΪΥ Ἰὰς δ᾽ 8 Βουϑοῃοϊά. ὙΠΟΙΟ νγὰβ ἃ ρτγίον- 
Οὔ ἔδηγίπο, δι 581}}} 411 ἴῃ ἔτιϊίΐ8 οὐ 16 δαγίἢ 
δὰ ποῖ ἐδι!οὰ. Οὐὐγῃ νγα8 πεοάϑά : δυΐ ἸΠδ 
(δ δε δξυρροτίοα, Θβρθςῖ!]γ ἴῃ 4 νγάττη οἰϊτηδίς, 
ὙΠ νυΐϊ ἃ πιοάετζαῖο ἀπιουπηΐ οὗ ἴπ6 πιοσο 8014 
χπκὶθ οὗ ἱοοά. 

14. σοά “ἰνιέφ 7] ΕἸ ϑδαάάαι. Ἰδλοοῦ 
ὅετε 1868 [πὲ πᾶπιθ οὐ (δε Μοεὶ Ηἰρῇ, ὉῪ 
σδιοἢ Ηδ πιδάθ Η  πιβοὶξ Κπουνῃ ἴο ΑὈΓαΑΠῚ, 
ἀρὰ δῇεγιναγὰβ τεπεννοὰ ΗΪ8 σονεηδηΐ τυ 
Ἰβοοῦ Βίπιβοῖξ (οἢ. χυῖ. 1, χχχνυ. χἱ; ὙΒΕΓΕ 
8εὲ ποία). ἩΗετθοΥ Π6 (4118 ἴο πηϊπά (δε ὑτο- 
ΤΩ86 οὗ ὑγοίθσξοῃ ἴο ΠἰπΊθο ΙΓ δηὰ ἢΪ8 ἢ 86, 48 
ΜῈ] ἃ5 ἴῃς βρόντο οὗ Ηἰμὰ ψῆο μια ῥγο- 

ΓΙ δε δετεαυεά Ὁ »ι7 εὐϊάγεη, 1 ἂνι δὲς 

γεαυεά. ΟΡ. ἔβιἢ. ἵν. τό; 2) Καὶ. υἱ]. 4. ΤΠ 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΙ ΒΟΘΙῚΒ ΡΑΓΕΪΥ οὗ βούγονν δῃηά ῥδΙΥ 
οὗ 850 τ βϑίοη δηά γεββηδίοη. 

18. ἐῤραὶ δὲ να “τεξ οζεασίοη ἀρσαϊησί 1} 
11. ἐἐ1Παῖ ἢ6 τῇδ ΤΟ] ΠΙπιβοὶ τ ἀροη ι18,᾽" (πᾶ 
8, ΡΓΟΌΔΟΪΥ, ““1τῆδξ 6 ΤΊΔΥῪ τιιϑῃ οὐ προ 18. 

20. Ο δ8ὲγ] Ῥυᾶγν, τὴῦ Ἰογά,᾽" οὐ ““Ἧδδγ, 
ΤΥ ἰοσά," (Π6 νγογά ἐγαπβίαιθὰ Ο 18 ἃ ραγί!ο]α 
οὗ οραγηοϑὲ δηἰγοδέυ. 

26. α«μπά ὀοαυεά ἐβεγισονυ} [οβΕρἢ 8 
βιβὲ ἀγθαπὶ ἰ8β ποῦ {16|1Σ. ὙΠο εἰενεη 
Βῃ6ΑΥ68 τῆλε Ορείϑδηοα ἴο [οβερ ἢ 8 δῃιεδαί. [ 
ἰ5 Οὔβοσνδῦϊθ, {μπᾶ 7 βορ μ᾽ 8 ἀγεάσῃ, κε Ῥμδᾶ- 
ΤΔΟἨ 8, δὰ σϑίεσθηοα ἴο βῆθανϑβ οὗ σοσῃ, 6ν]- 
ἀσθηῖὶγ ἔοΠ|88 ἴο ἴπ6 ϑιρΡΙῪ οὗ ἑοοὰ βουξδῖ 
ὈΥ 186 Ὀγείβγεθη. 

Ο2 



ΘΑΕΝΕΘΙ15. ΧΙ1ΜΠΠ1. ΧΉΙΝ. 

τυ ἢ 45 ΔΠΥ οὗ (ἢεῖτβ. Δηά πον 

212 [ν. 3ο---. 

ΒΔ ἢ ͵8 Ὀγοῖῃεγ Βεη)απλη, ἢΪ5 ποῖ μετ β 
δοη, δπά 414, 7.5 τη 8 γοὺγ γοιηρεῦ ἀγδηΐζ, Δπὰ ἴνγεγα ΠΊΘΎΓΥ Ὑν τ ἢ]. ΕΠΩΊΝ 
δτοΐμογ, οὗ ννῆοπι γε ϑραᾶκε ὑπο πηεὶ ἐλάται 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΙΗΙΝ. 
1: οεοῤδ)': 2οίϊεν το σία λὲς ὀγαάγοι. 14 ὅ3.- 

δαλ᾽: ἀμγδίς σεῤῥίἠεαίίον ἐρ ϑοεοῤά. 

ΝῺ με Ἄσοπιπιαπάεά ᾿τηε βἰεννατ τ Ηεϑ. 
οὔ μἷβ. Βοιιβε, βαγίηρ, ΕἾ]] τῆς δίῃ ἐἰκί 

ΤῈ Πἶ8 840 Κ8 τὴ ἰοοά, 248 πλισῇ 85 δ“ ἔσκεν, 

Απὰ Πα 5αἰά4, α 
(ες, ΓΑΥ̓ 50. 

40 Απά Ϊ]ο8ερῇ πιδάβ ᾿αβῖα, ἔογ 
Ηΐ5 θοννε β ἀἰἀ γεᾶγῃ ὕροη ᾿ 8 Ὀγοίῃοῦ: 
δῃά ἢς βοιρῆς τυῤεγε ἴο ψνεερ; δηά ἢς 
δηΐογεά ἱπῖο δὲς σβαιῆθει, δπά ννερῖ 

6 ρτδςοίοιιβ ππηῖο 

1Πετεα. 
31 Απάὰ δε ννδβϑῃεα ἢ8 ἔλςς, δηά 

νγεηΐ οὐ, δΔηά τείγαϊπεά ἢἰπιβεὶ, ληά 
8544. δεῖ οἡ Ὀγεδά. 

42 Απά {Πεὲγ 8εῖ οἡ ἰοῦ δϊπὶ ὈῪ 
ΒΙΠ156], ἀηὰ ἴογ {πεπὶ ΌΥ [Πα πΊβεῖναβ, 
ΔηᾺ ἰοῦ τῆε Ἐργρίδηβ, ἢ σῇ ἀϊά εα 
τ ἢ Ἡϊπη, ὈΥ ΠΕ Ίβαἶνεβ : θασδιβε (ἢ 6 
Ἐργρἕδηβ πιῖρῆς ποῖ εδὲ δγεδά ψν τὴ 
(6 Ηδδτοννβ; ἴογ τῆδῖ ἐς δὴ Δδοχηϊηδ- 
τίοη ὑπο τῆς ἘργΡ[Δη8. 

42 Απά (ἢδγ αἴ Ῥείογε ἢϊπὶ, (ῃε 
Βιβίθογῃ δοσογαϊηρ ἴο ἢἰ8 ΙΓ Γρῃς, 
ἀπά τἢς γουηρεβδῖ δοσογάϊηρ ἴο ἢ 8 
γοιῖῆῃ: δῃηά ἴῃ6 πιοη τηλγνο θὰ οης 
αἴ ΔηοίΠοΓ. 

24 Απὰ δε ἴοοὸκ σηπά “πὶ Τλ6 5868 
υηΐο {πεῖ ΠῸΠπιὶ Ὀείοτε ἢϊπὶ: διιΐ 
Βεη απ π᾿ 5 πιε88 νγνᾶβ ἤνε {{πΠ|6ὲ8 80 

ΤΕΥ ΤΟΔΠ ΟΔΓΓΥ. Δηα ρῥιιξ ἜνΕΓΥ ΠΊΔΠ 8 
ΠΟΠΟΥ͂ ἰπ ἢ]5 580 Κ᾽8 πηουτῃ. 

2 Απὰ ρυῖ ΤΥ ουρ, τῆς 5:1νὲγ σὺρ, 
1π 1ῃ6 5408 πιοιτῃ οὗ τῆς γοιιπηρεβῖ, 
δΔηὰ ἢΐ8 σογῇ πιόπεγ. Ἀπὰ ἢε ἀϊά 
ΔΟςοΓγαΐπρ ἴο [6 ννογὰ δῖ [οβερὴ Πδά 
βρόΚεη. 

2. 4.8 βοοῇ 25 [ἢ πηογηὶπρ νγ25 ̓ ἱρῃς, 
τῆς πηδῇ γαγα β8εηϊ ἃνγᾶγ. {ΠΕ ἀπά 
1Πεῖγ 43568. 

4 “πώ4 ψἤεη {ΠΕΥ σγεγε ροπς οὐ 
οἵ (Ἐξ οἷν, σπά ποῖ γεΐ Ἀγ οἶ᾽ Τορερἢ 
8814 τππηῖο ἢ15 βίενναγά, ἴ7ρ. ἔο!]ονν δῇτεγ 
([ἢ6 πιθηῇ; δηά ψ ἤθη του ἀοβῖ ονεῖ- 
ΚΕ {Παπὰ, ΒΑ Υ υπῖο {Πεη, ὟΝ Βεγείογε 
ἢανε γε τειναγάθα δον] ἔογ ροοά᾽ 

ς 1. ποῖ 1}18 11 ἴῃ ΒΟ ἢ τὰν Ἰοτγά 
ἀπηκΚεῖῆ, δὰ νΒ γε Υ ἱπάεεὰ ἢς ᾿ 411 να 
νἰπε ἢ ἢ γα Πᾶνε ἀοηε εν]] ἰῃ 80 ἀοίῃρ,. ἐνία! 

ῶθ. »»} 401] Ϊ΄οθερἢ δάάγεββεβ Βεη) ΠΊη 
818 γοιηροῦ Ὀγοίδοσ ἢ [ἢ18. ρδΐεγηδὶ βα]υϊδ- 
ἤοῃ, ποῖ ΟἿΪ ἥοῖὰ ἰμο ἀϊδεγεηος ἰπ (Ποῖτ 
αϑεβ, Ὀυξ 88 Ὀείπξ ἃ βουνοῦ ἣὮδς βρθδκβ ψ ἢ 
[6 δυϊβοπν δηὰ αἰ ΠΥ οἵ 18 ροβίοη. 

82. 20 Ἐργῥῥία: τπῖρϑέ ποὶ σαί ὀγεαδ 
«υἱ ἐδε ΗεόγεαυΣ] Τῆς Ἐργρεδηβ ἐδαγεὰ ἴο 
εδ νὰ ἔογείξπεσθ, ἙδιεΗν Ὀδοαυθε ἴμεῪ 
ἀτεδάδά ροϊ]υϊίοη ἔῸΠῚ διιοἢ 48 Κι ]Ἰοὰ δηὰ δἵθ 
οοῦσϑ, Ὡς ἢ δπίπια]β νγογεὲ πο ἴῃ 16 ΠΙρμοϑὲ 
νεπου ΔΈ ου ἴῃ ΕΥγρί. Ηδξπηος Ηεοτγοάοίιιβ 8αΥ8, 
3 Ἐσγριίδη νου]ά ποῖ Κἴβ8 ἃ Οσεεῖκ, ΠῸΣ 

:86 ἃ ΚΗΘ ΟΥ ἃ δβρὶϊ Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἃ Οτεεκ, 
ΠΟΥ οδῖ ΔΩΥ͂ τηϑδὲ παῖ πδά ὑθοη ουὲ ἢ ἃ 
Οτθοκ ΜῊΝ (Ηες. 11. 45). 7 θορὴ ΡῬΧΟΌΔΟΙΥ 
ἀπο δἷοπε ἤοσῃ δἷ8 δίρῇ σαηῖϊ, ἴδθ ἀϊδίϊπο- 
[ἰο8 οὗ γαηκ δηὰ οδϑί θείην σδγοδι ν οὔ" 
βεγύδα; Ὀυϊ, ἃ8 ἢ νγᾶϑ παίυ γα Ζοὰ ἴῃ Ἐξγρί. 
δηά δά, πο ἀοιυδὲ, σοπέοιτηοα ἴο {πεὶσ ἀο- 
τηθϑίὶς συϑίοπιϑ, 6 χουά ΡΓΟΌΔΟΌΪ ποῖ πᾶν 
Ὡρεαρα ἴο ϑορασζδίθ δἰ πλθο} αἵ π|θ8]8 ἔτοσα [ἢ 6 
Ὡδῖνο ΕΥρίδλη8, 48 ψψουϊὰ πὶ8 Ὀτείγθη ἔγοηι 
δε Ἰλῃὰ οὗ [86 Ἡδεῦτενσθ. 

88. 207 “αὐ δεύογε δὶ᾽»,.] ΤὍΤῆὲὸ Εὶ 
Ἐΐλπδ 84ἱ αἱ {ποὶσ πηϑαὶβ, ᾿πουρἢ τηοσῖ οὗ ἴῃς 
δηςσιοηίδ, δηά, ἴῃ Ἰαῖες Ἐπ68 αἱ ἰθδβὶ, (6 Η6- 
Ὀεενσθ, τος] ποά, 

ἐδε "πη »ιαγυείϊρ 9η αὐ αποίδεγ)] ὙΒΟΥ 

τηλτνε ϊεὰ (πὲ δίγδηροῦβ δδουἹὰ ἢανς ϑοδλίοα 
ποτ ΟΧΔΟΙΪΥ δοςοσαϊηρ ἴο {ΠΕΙ͂Σ ἀξ 68. 

84. «ἐπί 61:6: τἰπίο ἐδορι)] ΤὯδ σπδίοτϊῃ 
8 πιοί ἢ οἰβοννῃογο, 88 ἃ τηδὴῖκ οὗ 
ἴο αἰ! 8: ρου ϑηοά ριιοδίβ (868 Σ 8. 1χ. 23) 24). 

νε ἐδιος “ὁ γιμΩ}ῦ } Ἡετοάοῖυϑ πγεπέσηϑ 
ἴῃς ουδίοτῃ οὗ εἰνίηρ ἀουῦὶε ρογίίομβ 88 ἃ 
ταλῦῖκ οὗ ὨοηουΓ. Τὴθ ϑρασίδῃ Κιηρ8 “ἴδ 
Εἴνθη (Π6 ἢἤσχεϊ βοδλί δὶ ἴῃς Ὀδπημεῖ, ἱπεγ ἅγὲ 
ϑοινεά Ὀεΐοτο {μὲ οἴου σιυρβίβ, δὰ πᾶν ἃ 
ἀουθ]ο ροπίίοη οὗ δνεγυ μη ν᾽" (ΥἹ. ς7; τς. 
4190 Ησοπι. " 1].᾿ Ν]1. 3221.) Ν11]. 162). 

φυεγῈ 6717} ὈΤ ΘΠ ΤΣΘΟΙΥ. ΤῈ τγογὰ ἰδ 
ΟὨϊεΠῪ υδοὰ οὗ ἀτγπκίηρς ἴο ὄχοθϑδ, θαϊ υοΐ 
ΑΙΎΔΥΒ; 866 [ῸΓ ἱπδίδποε Ηρ. ἱ. 6. 

ΟῊΑΡ, ΧΙΙΝ. 2. »}}7 “1 οἵ σαῖδβοσγ 
ΒΟῊῪΙ. ἴῃ |6ζ. χχχυ. ς ἴ6 ὑνογὰ ͵ἰ8 τοηάδεγοά 
“ἐ ροί3.7 Ι͂ῃ Εχ. χχυν, 21, ΧΧΧΥΪ. 17, ᾿ὰ ἰδ 
υϑοὰ οὗ (ἢ6 ““ ον} οἵ οδὶἐχ οὗ ἴδ βουρίυγοα 
βονγοῖβ. 1 νγᾶϑ οὐἹάθηςΥ ἃ ἰΑγΡΕΥ νεβϑοὶ, 
ἤδξοῦ οσὔ ὈΟΥΪ, ἔτοπιὶ νης ἢ ἴθ τίη νγῶϑ 
Ρουγοὰ ἱπίο (ἢ 5:12 }16Γ συρ8. 

δ. ἐιυϊμε}}] ἰϊνηδίοη ὉΥ οὺρ6 ΜΔ8 
ἔτοχυθηΐ ἴῃ δησϊθηΐ Ἐπγ68. [δ] ςἢι5 (’ δ 
Μγβῖ.᾽ 1Π. 14) ἱποπίοηϑ ἰδ, 8ὺὸ ΝΑΙτΤῸ 
Αὐυκυδῖ. “ Οἷν. ΠΤ εἰ,᾽ ν1. 34), ΡΙΏΥ {: :ἢ 
ΧΧΧΝΊΙ. 73, δζς.). ὙΠ Ὲ ΔΈΟΣ δαγο ἰδὲ “"1Ω 



ν. 6---τ8.]} 

6 4 Απά ἢε ονεγίοοκ {8 6πὶ, ἀπά ἢς 
δρακε ὑυπῖο {πεηλ τΠεβε βᾶπὶ6 ννογάϑ. 
7 Απά τον 541 ἃ υἱπῖο πὶ, ΚΥ Βεγο- 

ίογε βδτῃ πιγ ἰογά μεϑεὲ ννογάβὶ (Ἃὐοά 
(γϑά ἴθ τὴγ δεγνδηῖβ βῃου]ὰ ἀο 
λοςογάϊηρ ἴο {815 {Π]πρ’: 
8 Βεμοϊά, τπῈ τπλόπαγ. ννῃϊο ἢ γε 

ἰουπά ἴῃ ουγ 52 κβ᾽ τχουῖῃ5, γε Ὀτοιυρῆϊ 
ἘΠ ἀὑπίο ἴδε ουἕ οὗ τῆς ἰΔληά οὗ 
ΔΠΔ2η: δονν τἤδη 5ῆοι ὰ νγὲ 5ἴεαὶ 

ουῖ οὔ τὴγ ἰοτἀ᾽5 Ἀουὲ 5:1νεγ οὐ ρο]ά ἢ 
πῇ νυ βοπιϑοανεγ οὗ [ΠΥ 5εγναη 8 

ἴξ θὲ ἐουπά, Ὀοτὴ ἰεῖ ἢϊπὶ ἀϊδ, ἀπά νγε 
250 Ὑγ1}} δὲ τὴν ἰογά᾽5. θοπάπιεῃ. 

10 Απά ἢς 5841:ἀ, ΝΝονν αἷβο ἐξέ ἰξ δ 
Δοοογάϊηρ υπίο γουγ νγογάβ: πε ἢ 
τ οηι ἰζ ἰβ πε ἢ 5.41} ὈῈ ΤΥ β8θγνδηῖ; 
ληἀ γε 5}}2}] θὲ ὈΪ]Δ πε ε88. 

τι Τπεη {ΠΕΥ ρθε] Υ τοοῖς ἀονγῃ 
ΕΥΕΓΥ͂ πιλη ἢ]5 52οἷκ ἴο ἴπε ργοιιπά, δηά 
Ορέπεά Ἔν σῪ τδη ἢ5 320. 

12 Απά δε βϑαγοπαά, σπά Ὀερδη δἱ 
ἴνε εἰάεβῖ, δληά ἰεΐς δὲ τὴς γουηραβῖ: 
ληά τῆς σὰρ ννᾶϑ8 ἰουιπά πῃ Βεπ] δηλ] 8 
νυ ἃ 

ΘΕΝΕΘ15. ΧΕΙ͂Ν. 
12 ΤΏδη (ΠΟΥ τεπῖ τπεῖγ ο]οῖῃ 68, 

δΔηα Ἰλάεά δνεῖῦ τηᾶπ ἢ18 255, δΔηά γε - 
τυγη64 τὸ τῆς εἰν. 

14  Απά Τυάλῃ δπά ἢϊ5 Ὀγείῆγεη 
ολπηε ἴο [οβερῃ ἢ β ἢοιιβ6Ὲ; [ὉΓ ἢδ τὺᾶς 
γεῖ μετα : Δπα τπεὺ [6]] θεΐογε ἢϊπὶ 
ου ἴπε στοιπά. β 

Ις Απά Ϊ7οβϑερῇ 86]:4 πο {ἢ εηὶ, 
Ὗνμδῖ ἀξεά ἐς τι ἰ5 τῃαῖ γε ἤανε ἀοπεὺ 
νοΐ γε ποῖ [δῖ βιιςἢ ἃ πιδη 25 1 σδῃ 
σαΥΔ]Υ ἰ ἀἰνιπε 

ΒΑΥ ὑπο ΠΥ Ἰοτὰ ἡ ννῆας 5}4}} ννγὲ 
βρεαϊκ ἢ οὔ ἢονν 5}4}} νγεὲ οἰεαῦ ουτγ- 
βεΐνεβ ἡ (σοὐ Βαῖῃ ἐοιιπά οικ [μα 1η]- 
4υ } οὗ τὴν βεγνδηῖβ : εῃο]ά, νγὲ γέ 
ΤΩΥ ἰοτά᾽β βεγνδηῖβ, Ὀοιἢ ννε, δπά ὁὲε 
αἶδο ἢ ννβοσα της σὰρ 5 ἰουπά. 

17 Απά δε 58414, (ὐοά ἰογυὶά τῆδὲ 
Ι 5ῃοι]ὰ ἀο 80: μὲ ἴῃς πῆδῃ ἴῃ ψνῆοβα 
ἢδπα τῆς σμρ ἰ5 ἔοιιηά, ἢδ 5}.4}} Ὀ6 τὴν 
βεγνδηῖ; δηά 5 ἔογ γοιῖι, σεῖ γοι ἃρ 
ἴῃ ρεᾶςβ υπῖο γοιγ ἔδίθογ, 

18 4 ἼΠμεη Τυάλῇῃ σλπια πθᾶγ υῃΐο 
ἢϊηι, δῃά βαἱά, ΟἿ τὴν ἰογά, ἰδὲ τὴγΥ 

(δὶς δγάτοπιδηα ἴτηαροθ οὗ [δ6 ροάβ "νεσε 
αἰϊοά υρ. [ἰ ννᾶ8 ργας(ἰϑοά εἰἴποσ Ὁ. ἀγορ- 
μη γοϊά, ἱνες, οσ ἦενγεὶβ, ἱπίο [6 τυδίοσ, 

ἴθοη ἐχδηγπίηρ ὑπεὶγ ἀρροδσαῆςε; ΟΥ̓ δἰ π- 
Ρὶν ὃγ ἰοοκιηρ ἰηΐο ἴδ ννδῖογ 88 ἰπίο ἃ ΤΙΣΤΟΥ, 
ϑαΠι ΚΠ Δὲ ρΓΟΘΌΪΥ 48 ἴδε ἕσσπιοιιβ Ἐργρίίϊδη 
πιλσιςίδη ἀκ ἱπίο [6 σηϊστοσ οὔ ἰηΐκς, ἃ8 6 - 
ὕοηδά δῪ ἴδ. ἄυξκο οἵ Νοσγίπυπιδεγδηὰ ἀπὰ 
οἴἶκτϑ ἴῃ ἴθ ργεβεπί ἀδὺ. (ὅ8εε [πο, " Μοα. 
Ἐξγρε᾽ π. 162.) 
ΤΕ δοιὰ σὰρ ἰδ ἃ βυπιδοὶ οὗ ἴῃς ΝΙΪΕ, 
το πῆρα νυδίεσβ ἃ βοϊάδη πα βιἴνεγ ραΐογα 
ΒῈΓΕ ΣΠΠΌΔΙΥ σον. ὍΤῆ6 ΝΊ]δ 8618, Ὀο(ἢ 
ἴδε φουτος ατκὶ ἴπὸ σίνος, ννδ8 Ἅδ᾽]Ἱθὰ “186 σὰΡ 
οἵ Ἐξγρ" (ΡΊ1η. “Η. Ν.᾽ ντῖ. γ1). ὙΤΐδ 
αρ οὗ ἴω νυν 8 οὗ δἰἶνοσ, τυ ἢ116 ἴῃ ΟΥ̓ ΠΑΓῪ 
κε [ὃς Ἐργρίδηβ ἀσγαπξκ ἔτοπιὶ νθβ868 οὗ 
χε (Ηεβοδίξεσυις 'π " Αἰμθη.᾽ χι. 6; Ἠετγοά. 
τ : 865 Ηλνεγηοκ, " [πἰτοά. ἰο Ῥεπίδίδυς ἢ," 

ΒᾺῈ 
16. «υοί γε ποῖ δαί “πρὸ α νιαθ ἂς 1 εαπὶ 

ατίαἰπίρ ἀρυίπε} []΄οβερ ἤότε δάδρίβ ἢ1π1- 
δὶ 2ὰ Ηἷ5 ἰλησιιασε ἴο ἢ]8 σμιδλγδοῖογ δδ ἴΐ 
ποθϊά λίγα ΝΥ ἀρροαᾶγ ἰπ ἴΠ6 εἐγθ8 οἵ ἢδῖ8 ὈὉτε- 
(δττη. ὟΥ ε ἂτὸ ποῖ ἴο δββϑιπιθ [πδὶ μα δοίι}} Ὁ 
Ὠδοΐ πιλφίοὶ «τ. Τὶ ψου]ὰ Ὀ6 ηὐἱῖς ἰπ- 
οὐπαεηΐϊ ἱτἢ ννδλς δ βαϊὰ ἴο Ῥμδγδοῦ, ςἢ. 
ΧΕ, τό, ἀϊβοϊαϊ πιεῖ 4}1 Κπον]εάζε οὗ [δὲ ἔι- 
ἴστε, εἴτε 25 τευοδλίοδ ὉγῚ σοά. [{ πα8 Ὀδεη 
θεδίοποά ἢονν ἔστ [οβερἢ 025 {ιι511Π6π ἴῃ 1ῃ6 
Ὦπὰ οἵἉ ἀϊεεϊπιυ]λίίοη ννῖσἢ ἢ (ἢϊ|8 υϑοὰ ἴο 
[δὲ ̓πεϊδιοη, Ὑδαΐὶ μὲ ννὰ5 ρεπος ν 5150 

ἴῃ ποῖ ἀθοϊαγίηρ ΠΙπΊθοΙ  ἴο {ποτὰ ππ|}} δ6 δλά 
ἰεϑίοα {ΠΕῚΓ τοροπίδποθ απ ῃδὰ Ὀγουρῆςξ ΠῚ8 
βο εῖηθ8 σοποογμηρ, ἢῖ8 γί εγ ἴο ἃ ροϊπί, {Π6 γα 
σδῃ 6 ΠΕΠ|6 ἡοιυδί. Ης νναβ πουεὺ ἰετηρίεά 
ἴο ἄδην ἰμαΐ μ6 ννᾶθ [ϑθρῇ, ἴῸΓ Ὧο οἤθ δι:8- 
Ρεοϊοά ἴπαὶ μῈ νγα5. [ἡ ἕδοϊ δε βιΊΡΙΥ ργὸ- 
βογνεὰ ἢϊ5 ἀϊδρυϊθο. Βυΐ ἴῃ (Π6 ργϑβεηΐ ρ48- 
Βᾶρ6 6 δθεηβ ἴο ἢᾶνα ϑοὰ νογάβ ννηϊοἢ, 
1πουρὴ ποῖ δῇιιτηηρ ἰμαΐ Πα σου]ὰ ἀϊνπο, γοῖ 
ΠΕΔΙΙΥ ἱτηρ] οα 5 πιυςἢ. [{ 15 ἴο Ὀ6 οὐϑεγυθά, 
Ποννόνοσ, (μδὲ ννδίοθυεσ ΠΊΔΥ Ὅς ἰπουρῃϊ οἡ 
{Π|8 μποαά, [όθορῃ ἰ8 ποῖ Βοϊά ὡὉΡ ἴο ι18 85 
ΦΌΒΟΙ ον ρεγέεςῖ. Αδ ᾿ζ νγᾶβ ἴῃ 1Π6 σᾶθ6ὲ οὗ 
ΑὈτγαμᾶπι, ἴβδδο, ἃπὰ δοοῦ, [Ππ6 ἰδίου 18 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἰοϊά οἵ (ἢ ἐνθηΐβ 48 ἰἤθῪ οσσυττοὰ. 
Ποδορῇ ννᾶβ ἃ πιδη οὗ β᾽ Πρ ]ΑΓ ΡΙεῖγ, ρυ ΠΥ, 
πη ἱπίορτιγ, ἴῃ Πρ ἕἄνουγ ψ Ηρανθη, 
ἀπὰ ὄνθῃ δί {{π|68 ᾿πβρίγεὰ ἴο ἀδοΐασγε ἴῃς ν}}}} 
οἵ σοά. [1 ἀοεβ τοὶ ἔοϊονν [πα ἢς ννδ8 ρεπθοῖ. 
Ἐ ἱπβρίγοά δροβίϊεβ ννεσα ϑβοπι)ϑίϊτηθβ ἴο Ὁδ 
Ὀ]απιεά (( Δ]. 11. χτ, 1.3}, {πε Βο] οβὲ ρδίγασοδϑ 
ἅττα ποῖ ΚΟΙγῪ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη ἱποδρϑῦϊε οὗἉ ΕἸΤΟσ. 
{ {πὸ δεῖ ννὰβ ὑσοῃρ, ΨῈ τοισδὶ ποῖ σοῃβίαοσ 
ἴξ 85 ἴῃη6 στϑβυϊς οὐ Ὀινὶπο συϊάδηςο, Ὀμυζ 848 
{πε εἰτοσ οὗ ἃ ροοά Ὀυϊ [2}ΠΠ0]6 τηδῃ, νν8118ῖ ἴῃ 
1Π6 πηδίῃ σδττγίηρ ουἱ {Π6 ἀδδιρηβ οὗ Ῥγονυῖ- 
ἄεηοε. Μακίηρ [λ6 ννογϑὲ ἴῃδξ σδῃ 6 τηδήθ 
οὗ ἰἢ, 1 15 ἀϊδῆσυἹξ ἴο 88Υ [ἢδξ ΔΠΥ οἰαταςίοτ 1 
δοπρίαυγο, βᾶνε Οπο, (οὗ ϑν Ὡς ἢ αἵ ἰθαϑί να μάν 
ΔΏΥ ἀειδιϊοὰ δοσοιπῖ) σοπιεθ ουΐ πιοτε ΡΟΓΕΙΪΥ͂ 
πᾷ ὈΓΙ ΒΥ ἴῃ ἴῃ Πο]6 σοῦγβα οὗ 118 ἰΒίΟΣΥ͂ 
(8αη (δὲ σμδγαοίοσ οὗ Ϊοδθρῇ.. 
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᾿ Οὐ, 

τ6 Αμπά 7μυάδῃ 5.14, ΨΥ δς 5}}}} νγὲ πῶ 
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βεγνδηῖ, 1 ΡΓΑΥ͂ ἴπε6. βρεὰκ ἃ ννοτὰά ἰῃ 
ΤΥ Ἰογά᾽ 5 δᾶγβ. ΔΠη4 ἰεῖ ποῖ τ]πῈ ΔηΠρΡῈΓ 
Ὀυγη ἀρδίηβί τῆγΥ δεγνδηῖ: ἔογ ἴῃοιι αγέ 
Ἔνθ ἢ 85 Ῥματβοῖ. 

19 Μύ Ιογὰά δεκβά ἢΪ5 βεγνδῃῖβ, 54 υ- 
ἵἱπρ, Ηλνε γε ἃ ἐδ μεσ, οἵ ἃ ὑγοῖδεγ' 

20 Απά νγε 5414 ὑπο τὴν ἰογά, Ὗνε 
ἢδνε ἃ ἔδῖμεγ, δῃ οἷά ἤδη, δηά ἃ ςἢ]ά 
οὗ Ὠϊβ. οἷά ρὲ, ἃ [ππ||ὸὰ οπα; δηὰά ἢΪ5 
Βτοῖθοῦ 15 4644, Δηά ἢ δίοπε 15 ἰεΐζ οἱ 
ἢὶ5. πηοῖδεσ, δηά ἢϊ5 ἔδεμογ ἰονεῖῃ ὨΪ ΠῚ. 

21 Απά τδοιυ 584, άβὲ πο ΤὮΥ 56Γ- 
νδηῖβ, Βτπρ Πἰπὶ ἀονγῃ τπῖο πι6. τῃδῖ 
1 τηδῪ 8εἴ τηϊηε δγεβ προ ἢΪπλ. 

22 Αμπὰ Με 8414 υηῖο τὴγ ἰογά, ΤῊς 
Ιλά σδηποῖ ἰεανα ἢϊ5 ἔατθεγ: ἔογ 2}. ἢβ 
5Ποι]4 ἰεᾶνε ἢ15 ἔδίῃετ, δὲς αιῤον νγου]ά 
αἰε. 

22 Απά τῇοιι βαἰάβὲ πίο ΤΥ 586γ- 
. νδηῖβ,) 5 Εχοερῖ γοιγ γοιπραϑῖ ὈγΟΙΠ ΘΓ 
οοπλε ἄοννῃ νι ἢ γοῦι, γα 5.4}} 866. ΠΊΥ 
ἔλεε πο πῖοζο. 

24 Αἠά τ σάπια ἴο ρᾷ885 θη νγ6 
σᾶπης Ὁρ υηΐο ΤΥ β8δγνδηΐ ΓᾺῪ ἐδῖΠοτ, 
να το] Πῖπι τῆς ννογάβ οἵ τὰν ἰογά. 

25 Απά ουγ ἔλτΠεγ 5414. ()ο δρδίη, 
ἀπά ὈῸΥ ὃ ἃ [{{|6 ἐοοά. 

26 Απά να 5.14, Νὰ σαπποῖ ρῸ 
ἄἀονη: ᾿Γ οὐ γοιηραβδὲ ὈΓΟΙΠΕΓ ἔς 
ἢ 5. τῇοη Ψ}1]} ννα ρὸ ἄονῃ : ἔογ 
ΜῈ ΠΊΔΥ ποῖ 866 ἴῃ Π1ΔΠ᾿8 ίδςε, εχοερῖ 
ουγ γοιηρεβῖ ὈγΟΙΠΘΓ δσ νυ ἢ 8. 

27 Αμὰ Τῇγ 58εγνδηΐ πιγ ἔδίμεγ 5414 
πηἴο 5. Ὗε Κηον τα πὰ να ὈΔΓα 
ΙῺςΣ ἴννγο ς0γ15 ; 

28 Απά τῇς οπε ψεῃηῖ οὐ ἔγοπῃ πΊ6, 
δ τδρ. 37. ΔΠ4 1 5414., ὁ ϑυγεϊν ἢδ ἰ5 ἴογῃ ἴῃ ῥίβςαβ ; 
33. Δη 1 αν ᾿ὶπὶ ποῖ 5ἰηςα: 

29 Απὰά 1 γε ἴακε τῇ}8 αἷ5ο ἔγοπη 
Πι6, Δηὰ τη ]βοῆϊςξ 6 .}}] Πϊπι, γα 5881} 
δτηρ ἀοννῃ ΠΥ ΡΥΔΥ ΠαΙγβ ψν ΠῚ ΒΟΓΓΟΥ 
ἴο ἴῃς ργᾶνε. 

20 Νὸονν τῃεγείογτε ψἤῆξη 1 σοπιε ἴο 
ΤΥ βεγνδηῖ ΠΥ ἐδῖπει, δηά τῆς ἰδ δέ 

᾿σκηρποκάστερασι-. 

48. δηγείν δὲ ἐς ἴογσι ἐπ ῥίσορ] ἘΤΟΤῚ 
ἴπο8ε ννογάβ ῬΡτΟΌΔΟΪΥ ἔογ [Π6 ἢγϑι {πὸ  οβορΡἢ 
Ἰοαγηβ ὑνπδὶ πδὰ Ὀδθη [δου Ὀο]ΙοΥ 48 ἴο ἢ 18 
8015 [δῖθ, 

84. ῥοαὺ «ῥομίά 1 σοὸ μῦ ἰο »ρ γα:ογ] 
ὙἼΠα Ἑμάγαςῖοσ οὗ [υἀΔἢ σοχλθϑ οὐδ τηοϑὶ ἴδ - 
ὙΟΌΓΔΟΪΥ ἴῃ {818 σρεόςῃ. Ηδ ἢδά, ἴῃ {πὸ ἤγϑί 
ἰπβίδηςσο, βανοὰ [όϑορῇ ἔγοτη ἀθαίῃ, Ὀι τοὶ ἢ 
ιλὰ ργορφϑορὰ (ἢ αἰζογηδίϊνε οὗἩ 56] πρὶ Ὠἰ ΠῚ 88 

᾿ΘΕΈΝΕΘΙΘ. ΧΙΠΙΝ. ΧΙ. [ν. 19---4. 

ποῖ ψν ἢ 5; δεείηρ τῆδλὲ Π5 ΠΠΞπ 
δουηά ὃρ ἰπ τῃε ἰδ ἷβ Πἴε; 

41 [τ 3841] σοπια ἴο ρᾶ535, γεη ἢς 
86εῖῃ τῇαῖ τῆς δά 25 ποῖ τυτὴῤ κ5. τῃδῖ 
ἢε 1 ἀϊε : ἂπηά τὴγ βεγνδηΐβ 5}4]} 
ὑγίηρ ἄονγῃ τῆ6 ογαὺ ἢδ1Ὑ8 οὐ τὴγ 
βενδηῖ οἱ ἔδίμεγ νυν βοῦγονν ἴο ἴῃς 
δτᾶνε. 

22 ἘοΓ [ΠΥ 5βόγνδηϊ δεοδπια 80 ΓΕ 
ἔογ τῆς ἰδλά ὑπο πὴγ ἔδῖμοι, βαυίηρ,, 
ἸΕῚ Ὀπηρ Ηἰπὶ ποῖ ὑπῖο (ἢες, (ἤεη 1 εεωρο 
51} θθδδγ ἴῃς ὈΙδπια ἴο ΠῊῪ ἔλιθοΥ ἔογ 9 
Ἔν εΥ. 

23 Νον (δεγείογε, 1 ργὰγ τῆεε, ἰεῖ 
(ἢ βογνδηῖ δδι4ε ἰηβίεδά οἵ τῆς δά ἃ 
Ὀοπάπιδη ἴο ΠΥ ἰογά ; δηά Ἰεῖ τῆς ἰλά 
ὅο ὕὑρ Ψ. ἢ ἢ]5 Ὀτγαῖῆγεη, 

24 Εογ Πον 5141] 1 ρὸ ὕρ ἴο ΠΥ 
(αῖῆεγ, δηά τῆς ἰλά δὲ ποῖ ψ ἢ πὶςῚ 
ἰεβὲ ρεγδάνεηταγε 1 8εε τὰς ὅν] τμαῖ 
5811 ᾿σοπλα οἡ ΠΊΥ λΊθΕΥ, 

(ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 
: ϑοεοῤὰ »7Ἃαξείλ λένε ξγιστονι 1οΘ ἀΐς δγείλγοπ. 

5 Ζἶε εον»η ουγίοίλ ἐλ ἐπ Οοαῦς ῥγονταζηεξ. 
9 “14 «επί Μο» ἕξ ᾿μδεσ. τό ἐβαγαοΐ 
εο! γε τς αἱ συσοῥά μεγπέσλοίλ ἐλεπι ΤΟΥ 
ζἀεῖγ 7οέγηξῦν απ ἐχλογίρίά ἐάεσε 9 εοπεογαά, 
25 ))αεοῦ ἧς γευϊυεα τολὰ {ἦ2 πέτυς. 

ΗΕ Ν 7οβερῇ ςου]ά ποῖ τεΐγαϊῃ 
ἢ π156 1} δείογε 4}} τῆδαι τμαῖ 

δϑῖοοά ὈΥ δϊπι; δηά πα οτίεά, (ὑδιιβε 
ΘΝΕΓΥ Πλδη ἴο ρῸ οἷμ ἔτοπλ πὲ. Απά 
ἴπογε βδἴοοά ἤὸ πᾶ νυν] ἤίπι, γνἢ]]ς 
Ϊοβερὴ πιδάς Ὠϊπιβοὶ  Κηοννῃ ππῖο 5 
Ὀτγεῖῆγεη. 

2 Απά με 'ννερῖ δοιὰ: δηά τῆὲ 'μὺ 
Ἐργρτίδῃβ ἀπά τῆς ἤουβε οὗ ῬΒαγαοῇ ἄντ δὲ 
᾿εδαγά. βροῦν δ 

2 Απὰ Ϊοβερῇῃ 8414 υηῖο ᾿ἷ5. Ὀτε- 
ἴγεη, 41 κἀπὶ Ϊοβερῇ ; ἀοίἢ πιγ ἔτΠεΥ ο λει: 7. 
γεῖ ᾿νε Απά ἢ]5 Ὀγεῖῆγεη σου] ποῖ "Ὁ 
ἈΠΒΝΝΟΥΓ ΠϊπῚ; ἔοΓ {ΠΕΥ ννεγα ᾿τγου Ὀ]6ἀ ! τ, "ὰ 
ἂῖ Ὦ]5 ργεβεηςα. ἀδὰ 

4 Αμπά Ϊ7οβερῇ 8:4 υπῖο ἢϊ8. ὕγε- 

ἢ. 
“πὸ ν᾿ 
“μέλον. 

ἃ 5ἰδσνθ. Ἧθ 18 οὐἹάθητν ποὺ τηὰςῇ κοβοπαά; 
[85 νυν] πο 5864 [Δοο 5 ἢ] σΟη ἸνῚ ἢ ἀθθρ 5Υ1- 
ΡϑίῃγΥ δηά ϑοϊτονν, δηά 80 μ858 Ὀεεῃ Ὀγουξῃὶ ἴο 
ςοπίχοη ἀπά τορεπίαποο ΤΟ βἰσμῃὶ οὗ 819 
τοροπΐδησθ ΠΉΔΙΥ πιονθὸ8 Τοβερῃ αἱ οποα ἴο 
ΤΏΔΚΟ ὨἸΠλ861 Κηονν ἴο ἢϊ5 Ὀγοί γρη, 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 5. «υεῤὲ αἰομα] 11., ἃ5 (86 
τηδγρίη, “ὁ ρὰνς ἔοτἢ ἢὶδ νοῖος ἰπ νυφορίην.᾽ 



ν. 5--- 15. ΘΟΕΝΕΘ515. ΧΙΏΝ. 

τἄγεπ, (πα ΠΕΔΓ ἴο πι6, 1 ΡΓΔΥ γου. 
Απά τῆεγ οάπηθ πεῶγ, Απά δε 5414, 
Ι πὶ ]οβερῇ γουγ Ὀγοΐμετι, ψνῃοπὶ γε 
50[4 Ἰηἴο Εργρῖ. 

ς Νον τπεγεΐογε δὲ ποῖ ρτίενεά, 
ἴα. ΠΟΓ ΔΠΡΤΥ ΜΈ γ πε γθ; τῃαῖ γε 
χπὰνν ἐεὶ 4 τῆς ἈΠμοΓ: ὅΐογ (σοά ἀϊά 5Ξεηά 
ον πα τῃρ θείογα γοι ἴο ργεϑθγνα {{{6. 
αβ θαι 6. ἔογ τῃεϑεὲ ἴνχο γεαγβ ὀψὲ τῆε 

ἦς [πηΐπε ὀέέπ ἴῃ τὰς ἰαπὰ : δηά γεῖ ἐῤδγέ 
ατὲ ἦγε γεᾶτβ, ἴῃ ἴῃε ψῃϊςἢ ἐῤέγε εῤαἰΪ 
πεῖΠεγ ἐξ δαγηρ Ποῖ ἢδτγναβῖ. 

Ὁ Ο7 Αμά Οσοά 8επῖ πιε δεΐοτε γου ἰ το 
ἐδέπαν ῬΓΈΒΕΙγΕ γοὺ ἃ ΡΟΒίΘΓΥ ἴῃ τῆς δλγίῃ, 
“Ἐ Δῃᾷ ἴ0 βᾶνε γόιγ ᾿ἴνεβ ὈΥ ἃ ρτγεδῖ ἀ6- 

Ἰινεγδηςβ, 
8 ὅδ ποῦν 2ὲ τυας ποῖ γου ἐῤαΐ βεηΐ 

πὸ ἡπῆεγ, ας (ὥοά : δηά ἢδ μαῖὴ 
πιλάε πιε ἃ (δῖ ῃεσ ἴο Ῥῃδγδοἢ, δηὰ ἰογά 
οἵ 81} ἢϊ5 ἤοιι56, ἀπά ἃ γι ]εσ τὰγουρῃ- 
οὐ 41} τῆς ἰληά οὗ Εργρί. 
9 ἤλϑβιε γε. δῃά ρὸ ὑρ ἴο ΠΥ μου, 

ΔΠ4 587 υπίο ᾿ἰπὶ, “Πι15 5411 ΤῊΥ 50ῃ 
]οβερὶ, (σοά μαῖθ πιδάθ πις ἰογὰ οὗ 

411 Ἐργρῖ: σοπλὲ ἀουγῃ πῖο ΠΊ6, ἴΑΓΣΥ 
ποῖ: 

ΙΟ Δηά τδοῖι 5}.δ]ς ἄννε! ἴῃ τἢδ 
Ϊδλῃά οὔ (σοβῆεη, δηά τῆοι 5ῃαϊς ὃ6 
ΠεδΔΓ υπῖο π16, ἴποι, Δη4 τῆν ΤὨΠ]άγθη, 
Δ τῆγ ΤὨΠ]άγεη 5 σΒ]] ἄγε, δπὰ τὴν 
ἤοοκϑβ, ἀπά τὴγ μεγάβ, δηὰ 41] τῃδί τῇσι 
ἢαβῦ: 

11 Απά τδεγὰ Ψ1]1 1 πουγϑἢ (δος; 
ἔογ γεῖ ἐῤέγε αγϑ ἥνε γεδῖβ οὗ ἰδτηΐης ; 
Ιεϑὲ του, ἀπά τὴν Ποιιβεῃο]ά, δηά 1] 
ἴῃας τῆου ᾿4βῖ. σοπλα ἴο ρονεγίγ. 

12 Απά, ὈεΠο]4, γοιγ ἐγεβ 866. δά 
[πε αγεβ οὐ τὰ ῦ Ὀγοόῖῃογ Βεπ]απχίη, τῃδῖ 
1: ἰδ ΤᾺΥ ταουτῃ τῆι βρεακοῖῃ υπίο 
οἵ. 
12 Απά γε 5841] 16}} τὴγ ἔδῖμεσ οὗ 

811 ΠΥ σ]ΟΥΥ ἴῃ Εργρῖ, ἀπά οἵ Δ}1} τῆι 
Ἂ ἢᾶνε 566; δληὰ γε 5}2]] ἢαβῖες δηά 
Πρ ἀἄοννη τὴν ἔτμεγ ἈΠ ογ. 
14 Αμπά ἢς [811] ἀροὴ ἢἷ5 Ὀτοῖμεγ 
Βα) 5 πεοκ, δηά μψερῖ; δπηά 
Βεπ]δπλῖη ννερῖ ὑροη ἢἰΐ5 πεςοκ. 

15 Μογεονοῖ Βε Κίββεά 811 ἢϊ5. ὃγε- 

θ. εαγὶπσ) 1.4. “ἐρ]ουρῃίηρ." Τὸ 
ΘΓ" ἰδ ἃη οἷά ΕΠ 58} ννοσγὰ ἔγοπι (π6 Απ- 
ξἰο-ϑάχοῃ τοοῖ Ἄγίῶπ, “" ἴο ρου ρα," σορπαία 
ΜΠ} (δ6 1ΔΠΠ ἄγαγε. (586 Βοβινουτίῃ,  Απ- 
ξἰο-δϑάχοη Ὀἱςί.᾽ 2 ς Κι) [τ οσουΓβ ἴῃ {π6 Αὐ- 
ἰβοηϑοὰ γεγθίοη: Εχ. Χχχῖν, 2 ; θα. χχί. αὶ 
Ὶ 5. ὙΠ]. 12; 188. ΧΧΧ. 24. 

Ἴ. Ιο ῥγεογε γος Ω ρον! πῃ ἐδε εαγίδ, 
απ ἰο τας γοι ἦμυες ὧν ὦ ργεαΐ ἀείμυεγαπεε) 
Το Δ ΚΘ γοὺ ἃ ΤΟΙ δῦ 1π 9 ΘΑΥ ἢ 
(ἰδὲ 5, ἰο ϑθοσυτα γου ἔγοπι υαἱίεσγ ἀδϑιγαςοη), 
Διά ἰ0 ῬΣΟΒΟΙΥ͂Θ ΥΟΌΣ 11.088 ἴο ἃ διϑδῦ 
ἀθγ σᾶ π 09 (1.6. ἴο ῥτέθοσγνο 116 ἴο γου;, 80 
ποῦ ων ἀεϊϊνεγάποθ δβουϊά 6 στθαῖ δηά 

8. δὼ Ο 111. “ἼΤΡς Οοὰ." ὙΤδδῖ 
ἔτελὶ Ῥειβοηδὶ Ὑ8Ὸ δά Ἰεά ἂπά ριυατγά- 
οὐ Αρταῆδπι, [βᾶᾶς, ἀπὰ [δοοῦ, δπὰ ντῆο 8.1}. 
δίς Ποὰ ονοσ (ἢ6 δοιιϑὸ οὗ [5γδοῖ. 

α ῥαίδεν Ἰο Ῥῥαγαοϑῆ ἱ.ε. ἃ ντῖδβα δῃὰ σοῃᾷ- 
ἀπῶαὶ ἔπεπάὰ δὰ σούπβοῖοσ. ΤῊΣ (Δ]ρὴ5 
ἀπ (ῃς δ} 2π οὗ ΤΌΓΚΟΥ ἀρρθᾶσ ἴο ἢᾶνε 
ἔπνεῃ ἴῃς 84πι6 ὉΠῚῸ ἕο {ΠΕῚῚ Οταπά ΜΝ ΊΖΙΟσβ. 
(δεε Βυγάοτ, “ΟΠ οπί81 Οὐπίοπιθ,᾽ δά ἢ. 1.; 
ὕθεη, ρ. γ; Κοβ. ἰπ ἴος.). 

10. δὲ ἰαμά 9.0, Οοσδεη}] ὙὍὌΠΒῈ ᾿ἰδλπὰ οὗ 
ὙΔ5 ΕΥΙΩΘΏΓΥ 4 τορίοῃ ᾿γίηρ ἴο [Π6 

ΠΟΠ κρασὶ οὗἩ Ἰοννεσ Εξγρῖ, Ὀουπάρά ἂρρᾶ- 
[επὴγ Ὁγ 1[ῃ6 Μοάϊεσταηθδη οα {πῸ πουῖῃ, ὈΥ͂ 
᾿- οἡ ἴῃ οδϑῖ, ὈΥ̓͂ 16 Τδπιτὶς Ὀγαησἢ 
οἴ τῇς ΝΣ οη τῃ6 νυεδὲ (θεπος σδ]]οὰ “186 

βοϊά οὗ Ζοδη" οἵ Τδηΐβ, Ρ8. ᾿χχν]. 12,43}, 
δηἀ ργοῦΔΌΪΥ οχίθηαιπρ σου ἢ 45 δὰ ἃ5 ἴο ἴπ6 
Βοδά οὗ {πε θά 868, δῃά πραγ ἴο ΜεΊΡἢ!8. 
[{ ἀρρθδγβ, ἰὴ Οξη. χῖνιῖ. τα, ἴο δ6 σδ]Ἱοὰ ἐπα 
Ἰδληὰ οὗ Κδπηθϑεβ, δηά ἰδ [8γ86}165, Ὀθίογ τΠ6 
Εχοάυ5, ἀτὸ βαιϊἀ ἴο ἢν Ὀ8Ὶ1} ἴῃ ἴξ (6 “1168 
οὗ Ἀδδπηϑεβ δηά Ριΐμοτι (Εχοά. ἱ. 11). [ἴ 
νγὰ8 ργοῦδΟοὶΥ, που ρ ἢ ὑπάογ [6 ἀοπηϊπιοη οὗ 
16 ῬΠΑΓΔΟ,8, ΟΠΙΥ οἡ ἴπ6 σοπῆποβ οὗ Ερυρί. 
Ηρῃος 16 1ΧΧ. ποῖα σοηάοσβ “" θβοὴ οὗ 
Ατδῦιδ." 1[Ιη ςἢ. χῖν!. 28, οτος σοβῆδη ος- 
οὐζθ ἔννῖςο, 186 ΓΠΧΧ, ΓΑ}1 [Ὁ “1ῃ6 ΟΠ οὗ 
Ἡδετοορο]!β ἴῃ ἴδε ἰδηὰ οὗἉ Β δηλαβ9ε8.") ΄οβορῃ 
Ὀἰδοθά 818 Ὀγείγθη πδίιγα! γ οὐ ἴπ6 σοηηθ8 
οἵ Ἐρξγρῖ, πραγεβί ἴο ῬδἸθϑίηθ, δπὰ γεΐ ΠΕΔΓ 
ἈΙπΊ56 1. [{ 18 ρΡγοῦδ]6, ἰηδὶ οἰ πογ ΜοιρΡἢΪ5 
ΟΥ Τηῖ5 ννγὰ5 ἴδῃ [Π6 ΤΘΓΟΡΟΪ5 οὗ Ἐργρί, 
Ὀοΐῃ οὗ ψὮΙΟΒ ἀγὸ ἴῃ ἴΠ6 ἱπιπχοάϊαϊς περ ἢ- 
Ὀοιγῃοοά οὗ ἴπ6 τορίοῃ ἴῃ5 πιαγκοά ου. 
(8θε Οεβ. Ρ. 2ο7; Ῥοοΐβ, ἱπ δι, “ Ὠιςῖ. 
οἵ ΒΙ 6 Ατὶ. σοωῤῥεη; Ἡρηρβίεηδ. “ Εργρί;᾽ 
δζς. Ρ. 42 84.). 

11. απά τ» ῥοιμεροίί Τῆς Πουκομοὶά οὗ 
Αὐγαδαῖῃ δηά οὗ ἴβᾶδς Ἴσοῃβίβιοά οἱ ᾿ηΔΗΥ͂ 
βεγνδηΐβ δῃηὰ ἀδροηάδηίβ, Ὀεϑιάθς {ΠεῚΓ οννῃ 
ΆΤΆ]168. 80. [άοοῦ, νἤθη πὸ σάπια ἔγοιη Ῥδἃ- 
ἀδῃσάγατῃ, δὰ Ὀοσοπὶθ ““ἴννο Ὀδιά5." [{ 15 
ργόραῦὶε ἴπᾶΐ δοῦσα πυπάγεοάβ οἵ ἀερεπάεηϊθ 
Δοσοπιρδηϊοά [δοοῦ ἴῃ ἢ]8 ἀεβοεηῖ Ἰπίο ἔργρί, 
Δηά βοιἸοὰ νυ Βῖπὶ ἴῃ Οοβθεη. 80 αρϑδίῃ ἴῃ 
ν, 18, οϑορἢ 8. Ὀγοίμγοη ἀγὸ Ὀἰάάθη ἴο ἴδκα 
{ΠΟΓ “6 ΔΓΠΟΓ δηά {μεὶγ δοιεροίας." 

2ὺδ 
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τἤγεη, δηα νγερί προη τπεπὴ : δηά δίϊτεγ 
τῆδί ἢϊ5 Ὀγεῖῆγοη ταϊΚεα νυν ἢϊπλ. 

16 ᾧ Απὰ τῆς ἔδπιε {πεγεοῦ ννᾶβ 
Ἠεαγὰ ἱπ Ῥἢδγδοῦ β ἤοιιβ6. βαγίηρ, 
7οβερῃ 5 Ὀγείβγγθεη δὲ σοπιε: δηά ἷἴ 

ΓἢΗεΡ. ἴρ]εαβεὰ ΡῬΒΆγδΟΝ τψε]]. ΔΠὰ ἢ 8 βεγνδηῖβ. 
ἐπ λεα 17 Δπά ΡΒΆγδοΣ βδ4 υηῖο Τοβερῇ, 
γρία- ὅδᾺγ ὑπο ΤΥ Ὀτεΐῆγεη, ΤῊΪβ 4ο γε; 

᾿ς γουγ Ὀεδβῖβ, ἀπά ρῸ, ρεῖ γοιι πο 
[ἢ6 Ἰἰαπὰ οὗ (ὑδπδδῃ; 

18 Απά ἴᾶἌκε γουγ ἔτΠεγ ἀπά γοὶγ 
Πουβθῃο] 5. απὰ σοπὶα ὑηῖο πια: δηά 
1 νν}}] ρίνα γου τῆς ροοὰ οἵ {πε ἰαπά 
οἵ Εργρῖ, ἀπά γε 5}4}} εαΐ της ἔα οὗ 
[πε ἰαπά. 

19 Νον ἴδου τί σοπιηλδηάεά, τ} 15 
ο γε; ἴᾶκε γοι ψροῃϑβ οικ οὗ τῆς 
ἰλπά οὕ ἔργρῖ ἴογ γουγ [ἰπ||ἰ6ὰ οπαϑ, 
θὰ ἔογ γουγ νγῖνεβ,), ἀπά Ὀγίπρ γουγ 
ἔλτηθτ, δῃα σοπλα. ' 

"εὶς 20 ΑΪβο ἐν Ὁ ποῖ γουγ 5ῖυ!; [ῸΓ 
᾿Σ τῆς ροοά οὗ 4] τε ἰαπὰ οἵ Ἐξργρὶ “- 
Σ αγε, ὧ’ε. γοιΓϑ8. 

21 Απά τε ομ]άγεη οὗὨ ἴβγδεὶ ἀϊά 
80: ἀπά Ϊοβερὴ ρανε (δηλ ννδρΌῃ8, 
Δοσογάϊηρ ἴο ἴῃε ᾿σοπιπχαπάπχοης οὗ 
ῬΒαγδοὴ, δηὰ σαν {Π6πὶ γον βϑίοη ἴὺυ 
τῆς ννᾶγ. 

22 ἴο 8}]1] οὗ τἢδπὶ ἢς ρᾶνε δδςῇ 
τΔη σΠδηραβ οὗ γαϊπιεηῖ; δυῖ ἴο Βεη- 
Ἰλπιίη ἢ ρᾶνα ἴἄγεε πυπάγεα ρίέεές οὗ 
δ] νοῦ, ἀπά ἤἥνε σβδηραβ οὗ τγαϊπηθηΐ. 

ΠΕΡῚ 23 Απά τὸ ἢ15 ἔδίμεγ ἢξ β6ηΐ δῇεγ 
εαν»γίκρ. ἴἢ}18 παΉΟ; ἴδῃ 453565 ᾿ἰλάδῃ υνἱτἢ (ἢ 6 

"ἀππτττταν καὶ 

44. διε ἐδαὶ γε 741} ποὶ οἴμὴ ὁγ ἐδε «υαν 
80 4}} {πὸ Ψειβίοηβ; Ὀμΐ 85 ἴπὸ ννογὰ χϑηΐεγ 
ἐς Δ]] οὐ ΟΧΡΓΟΒ565. ΔΩΥ νἱοΐεπέ ἐπιοίοη ἃ5 
οὗ ἴφΓ ΟΥ̓ ΔηθεΥ, 50πὴῈ Ῥγοΐου ἴο γοποσ, “ ΒῸ 
ποῖ δἴγδ)ά ἴῃ ἴδ ἸουτηοΥ ;,) 50 Τιιςη, Βαυπηρ.) 
Οεβθη., πὰ τδηΥ πποάδιτιβ. ὙΠῸ ἀποιθηΐ ἴη- 
ἰογρτοϊδοη 15 πλοτο ργοῦδὉϊθ. ὙΠΟΥ Πδὰ «4]- 
ΤΟΔΑΥῪ ἰγᾶνϑ! θα οὐ ἴπαΐ ᾿ἰΟυΓΠΘΥ β8Όν ΓΔ] ΕἸ. 68 
στ πουξ πιδεϊίϊηρ νὮ ΔΩΥ δον} δοςίάοηϊ; Ὀαΐ 
πο νν8 ϑοηλθ ἀδηροῦ (Παΐ {ΠΟῪ τ β ἢ αυδΓ- 
ΓΕ διηοηρ {μοπηβεῖνεβ, ἢονν ἴπδὲ ΠΟΥ ἡνοτῈ σὸς 
σοποὶϊθά ἴο ζοβορῃ, ρβοῦμαρβθ ϑᾶο ομθ Ὀείηνς 
ΤοΔαγ ἴο ἴσχον {Π6 ὈΪαπὶθ οὗ ἔοιτηοῦ τηϊβοοη- 
ἀιιοῖ ου ἴδ6 οἴμοῖβ (( δἱνιη). 
7. «υαφο] (Οατία ἀηΔ ννᾶβοῃβ ὙΨΕΓῸ 

Κποννη ΘΔΙῪ ἰη φί, νη ἢ νν45 ἃ Βαΐ σουη- 
ΕΓΥ δηὰ ΒΙΣὮΙΥ οὐ]αναίοά ; δυΐϊ ΠΟΥ νγογα ὑτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἀπκπονντ δὲ ἴἢ]15 {Ππὶ6 ἰῃ Ῥαϊεβέϊηο δῃηά 
ϑγγῖα. ὙΠῸ Εργρεδη οδγίβ, 845 ἀδθριοϊεα οἡ 
[Π6 πιοημπηρηΐβ, ἃσὸ οὗ ἴννο νυν 866]8 οὔἱΐύ, νυ ἤθη 
υϑεὰ ἴον οατγίηρ ἀρτιουζαταὶ ργοάυοθ. Το 

ΟΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΕΝν. ΧΕΝΙ. [ν. τό6---2, 

οοὐ τῃϊηρβ οὗ Εργρῖ, αῃά ἴδῃ 3116 25568 
Τἀξη νυ σογῃ ἀπά Ὀγεδὰ δηά πλϑδλὲ 
ἴογ ἢ15 ἔδῖδεγ ὈῪ τἴῃ6 νᾶγ. 

24. ὅο δε 8εηξ 5 Ὀγείγθη ΑΥνΑΥ, 
ΔηᾺ (ΠΥ ἀδραγίεα : δηά ἢξ βαἱά υηϊο 
τπεῖὰ, 566 {παῖ γε [81] πος οὔκ Ὀγ τὴς 
γνΑΥ. ' 

25 ἴ Απὰ τε ψεηῖζ ὺρ ουζκ οὗ 
Ἐργρῦ, δηὰ Ἴᾶπὶθ ἱπῖο ἴῃς ἰδπά οὗ 
(ὐδηδδη ὑπο ἰδοοῦ τἢεὶγ ἔδῖδετγ, 

26 Απά τοϊά Πϊπι, βαγίηρ, οϑερὰ 
ἷς γεῖ αἷϊνε, ἀπά δ ἐς φΟνΕΓΠΟΓ ΟΥ̓ΟΓ 
411 τῆε ἰαπά οἵ Εργρί. Απὰά " [Δςοῦ᾽51Ηεὰ 
ἢεαγῖ (διητθά, ἔοσ ἢς θε]ενεά τῃ 6 πὶ ποῖ. 

27 Δηά {ἢεγ τοΪά Πϊπι 41} (ῃ6 νγογάϑ8 
οὔ Ϊοβερῆ, νηϊςἢ ἢ Παά ϑβαϊὰ υπῖο 
ἴθι: πὰ ννῆθη ἢξ ϑδὺγ [ἢ6 νγΑρΌΠ8 
ννὨ] ἢ [όβερὴ Βδά βεπῖ ἴο ἢϊπὶ, 
τῆς βριγιῖ οὗ [αςοῦ τπεὶγ ποῖ τενινεά : 
8 Αῃά ἴϑ5γδε] ϑαἱά, 1) ᾿ς. ἐῃοιυρῇ ; 

7οβερὴ ΠΔΥ 80 ς γεῖ αἷϊνε : 1 ψ1}} ρὸ 
ἃπά 5εὲ ἢϊπὶ δείογε 1 ἀϊε. 

ΓΗΑΡΤΕΕ ΧΙΗΝΙῚ. 
ι ϑδιωῦδ ὃν οον»ιγογίκα ἐν Οοά αἱ δεργ-“ἀεδα: 9 

Ζάφιν ἦε το ἐς ἐογβασεν ρυσλ ἐρμείο Ἐφ έ. 
8 724 »μπιδοῦ οὙ ἀξ μανμξν ἐλαΐ, τοερΐ ἐμπίο 
ἘΡΥΦΙ. 290 ρεοῥὰ νιείοίά σαεοῦ. 41 4,2 
με γμἪλ ἀἴἔὦδ ὀγοίδγε ἄστυ ΙΟῷ ΟΝΠΙΟΣ Ὁ 
᾽λαγαοά. 

Α Ὁ [βγδεὶ τοοὸκ Ἠΐβ Ἰουγηευ στ 
411 τῇαϊ ἢς ἢδλά, δηά ἼδηπὶῈ ἴο 

ΒοοΥ-5ἢςδα, Δηὰ οἴξεγεά βδογῆςεβ ὑπο 
τε (οἀ οὗ ἢϊ5 ἔδῖῃεγ [βδλο. 

2 Αμά (Τοά βρακε υῃΐο [βγδαὶ ἴῃ 
ἴ8ε νἱϑδίοῃϑ οὗ τπ6 πιρδῖ, δηὰ διά, 

2 

ἔουγονν οοϊοὰ σᾶσ, τροπποπθα ὈΥ Ἡδετγοάοῖξυϑ, 
τνϑ ϑο Ὁ σδιτυηρ ἰΠ6 βἤτηθ ἃπα ἱπιᾶρὸ 
οὗ ἃ ἀε!γ. (8εε 81. Ο. ὙνκΚιπβδοηβ ποῖο ἴο 
Ἐν] ηϑοι) 5 Ἡεγοάοϊιβ, Π. 62, δπὰ {ἢ θη" 
ετανὶπρ {ποθ.) ὙΏεδη [σοῦ 54.7 δ νγαροῦϑ, 
6 Κπὸνν ἐδαΐῖ ἴδον δὰ οοπιὸ ἔγοτα Βγρὶ, δηὰ 
ΗΝ ἐν υὐϑλὰ ἢ15 ϑοηϑ᾽ γεροτί, δπὰ ννδ8 σοῖν» 

τίοα. ᾿ 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝΙ. 1. 20 ΜΒεεγωαδεδα, ἀπά 
οὔεγεά «αὐγίδεεσ, ἄς. Ηρτο ΑὈγαβάῖη δπὰ 
ἴϑβδδς, 0} αἰΐαγβ (ςἢ. χχὶ. 33.) Χχυΐ. 25), δηᾷ 
ἡ ρξιν ἐν ηλαὶ ἰδοοὺῦ πδίμυγαιν ΓΕ] ἴὲ ἴο Ὀδ ἃ 
Ρίδςθ μαϊοννοὰ ὉΥ βϑδσγοὰ τλοπηοῦοβ, δπὰ Ὀοὶην 
ΔΠΧΙοΙιΙ5 ἃ5 ἴο {π6 ργορπεῖγ οὗ ἰεανυϊηρς ἴμ6 ἰαπά 
οὔ Ργοπῖϑο δηά βοίπρ ἀοννῃ ἰηΐο Ἐξγρῖ, Βο Βουύδ 
βδου βορὰ (ο ἴῃ Οοά οὗ 15 ἔδίμοιβ, δηὰ ἢὸ , 
ἀοιιῦξ βουρῆξ γυϊάδηςσο ἔγοαλ Ηϊθι. Βεδῖ- ! 
5ῃοῦ νγ85 ϑοιίὴ οὗ Ηρθγοη οἡ ἰδ τοδά 
ὃν ὙΠΟ [σοῦ ννουϊὰ παϊυγαι! γ ἔγανοὶ ἰοΐο 
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]Άςοῦ, 714.οῦ. Απά δε αἰά., Ηεσγε 
ἀπι 1. 

2. Απά ἥςε [4,1 σπι οὐ, ἐμὲ Θοά 
οὗ τῆν ἔδίῃεγ: ἔδβαγ ποῖ ἴο ρὸ ἀονγῃ 
ἰηῖο ἐξρε ἴογ 1 ν}}}} τῆεγε πιᾶκε οὗ 
1ῃ66 ἃ ρτγεδίῖ πδίϊοῃ : 

4 1 νἘ}} ρο ἀονγῃ νὰ τῆες ᾿πίο 
Ἐργρῖ; δηά 1 νὴ αἰδο βυγεὶγ δγίηρ 
ἴδε ἃρ ἀγαΐῃ: πὰ Ϊοβερῇ 5}4]] ρυῖ 
ἢ15 Βδῃηά ὑροη τπ|Π6 οὙ68. 

ς Απά ΪάΔςοῦ τοβαὲ υρ ἴοαὶ Βεεγ- 
Βῆεθα: ἀπά [Πε6 80η8 οὗ ἰβγδεὶ σαγγιεὰ 
7αλοοῦ {δεῖς ἔδίδετ, δπά τῆεὶγ Ππ{|6 ΟΠ 68, 
Δη4 τῆ εἰν ννὴν 68. ἴῃ [6 ννᾶροηβ8 νυ] ς ἢ 
ῬΏΔγδοι ἢδά βεηΐ ἴο σΆγγυ ἢ ΠῚ. 

6 Απά τ{πεγ ἴοοκ τμεῖγ σδίθ, δηά 
{πεῖν ροοάϑ. ψνῃῖς ἢ {ΠΕΥ ΠΔ4 ροζίδη ἰὴ 

“7 ς τῆς Ἰαπά οὗ (ὐδηδδη, ἀπά Ἵδπια ἰπίο 
καὶ, τος, Εργρι, 4 ]ςοὗῦ, ἀπά 4}] ᾿ΐ8 βεβά νυ τα 

Ικ 52. 4 Ὠιηλ: 

8. 71.α»ι Οοά, ἐδε Οοά οὶ ἐδ αἰ δεν] “1 
δὴ Ε)"--- τείσγθποθ ἀρδὶη ἴο {6 πδηπὶθ “" Ε]- 
δηδαά αὶ," ὃγῪ ψῃςἢ [Π6 Μοβὶ ΗΙἸ ἢ 50 βρθοῖ δι! 
ταδάθ σονοηδηΐ ν ἢ [ἢ6 ρα γδ 8. 866. οἡ 
ἢ. ΧΙ]. 14. 
αν ποῖ 1Ἰο φρο ἀραυη ἱπίο Ἐκ ΑὈγδβδῃ 

μδὰ ξοηθ ἀοννῃ ἵἴπογο ἀπά Ὀδεη ἰῃ ψγοαῖ ἀδηρΈγ. 
Ισλας δαὰ Ὀδθη ἐογθιἀάθη ἴο ψοὸ {δ {ποτ ((ἢ. 
ΧΧΥΪ. 2). ΑὈγΑΠδπὶ, [544ς, [αοοῦ Πιαά 411] Ὀδθη 
Ρἰδορά δηὰ ϑεϊοὰ ἴῃ δηδδῃ νυν} ἃ ΡΓΟΙΠΊΪ56 
1πλι {πὸγῪ δῃουϊά ἴῃ ἔμϊυγθ ρόϑϑεββ ἴΠ6 Ἰδηὰ. 
Μογϑονεγ, Εργρί νν88, ποῖ Οῃ]υ ἃ Ὠοδίθρη ἰδπά, 
Ὀυΐ οπο ἰῃ ψνδισἢ ΠοδΠΘΉ 5 νγ85 5ρ6 ΟΊ} Ὁ ἀ6- 
νοϊοροὰ δηὰ ϑγϑίοπλδι ζοά. [δοοῦ ταῖριὶ [Π6Γδ- 
ἴογο παίυγδιν ἴδασ ἰο βηά ἴῃ 1ἃ ἀδηροῖβ ὈΟΪἢ 
ΜΟΙ ΪΥ δηά ϑρι πίυδ]. Ἡδποθ {μ6 Ῥσοπηῖϑο οὗ 
Οοὐϑ ρῥγεβοῆος δηὰ ῥσζοίθοϊΐοῃ ννᾶβ8 5:5} 11 
προίοά. 

4. ὕοερδ “ρα! δὼ δὲ; ῥδαμπά τρορ 1 ίηδ 
ἐμὰ ΤΠΟ δηςίθηίβ, Οθηῖ 1165 85 ννῈ}} ἃ5 [οννδ, 

ἰτοὰ [μὲ {Ππεῖγ ἀδαγεϑῖ γε δῦνος 5ῃου]ὰ ο]ο56 
{8Βεῖτ ογδβ ἰῃ ἀδδίῃ (Ηοηπι. “1].᾽ ΧΙ. 454; “Οἀ." 
Χχιν. χοό; Ευπρ. "Ηδο.᾽ 420: “Ῥῃαπ. 14ός; 
γιγχ. "2. 1Χ. 487: Ον. "Ηδγοϊα. 1. 162). 

δ. ἰδὲ “ο»9. 9ΧΥΓἹἡ εγαοὶ εαγγίεά κακοῦ ἐρεῖν 
“αἰδεγ] ὝὙΠε δοεηθ ἀορὶοϊοὰ οἡ {86 ἰοπιὺ οὗ 
ΟΠπουπηποίορ αἱ Βεηὶ Ἠδϑϑδη Ἵδηποῖ 6 ἴπ6 
Ἐπγρίίδη νεγβίοῃ οἵ [δε αγγῖναὶ οἵ [με [5γϑϑ]} {65 
ἴῃ Εργρῖ; δι 11 5 σι ΠἸ ΚΙ ΠΡῚΥ ΠΠ]υδίγαξίνο οὗ 186 
Ὠἰδίογγ οὗ ἐπδὲ ἐνεηῖ. ὙΤΠ}ὸ ἀδίε οὗ {86 ἰῃϑοπρ- 
ὕοη 5 18αὲ οἷ᾽ 186 12 ἀγπαβῖυ, νυ μ ἢ ννᾶ8 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ πο ἀΥ̓ΠΔΞΙΥ ὑπάργ νυ ἢ [Οβθρἢ ᾿ἰνοά; 
ἃ ΠΌΡΟΣ οὗ ϑσἰγδηρεῦβ, νυν] ἢ Ὀοατὰ5 (Ἰνμϊςἢ [86 
Ἐςγρὅδης πενεσῦ ννογε, δυΐ  Πς ἢ ἰπ {πὸ 56 0}ρ- 
ἴωγεβ ἱπάσαῖο αῃο νη] Ζοα ξοσοὶ κἢ6 15), ἀπά ἡν ἢ 
ἄγοβα δηὰ ρῇγϑισδὶ ομδγδοίογϑιίοβ. ὈεΪο ΡΠ ἴοῸ 
(δ- ϑοηγς ποπιδάϑ, ὍΡΕΣ Ὀεέοτο [πὸ ρονθιηοῦ 
οὔσης δίπιὶ σιῆβ. ὙΠΟ σλιτγ ἱμεὶγ βοοάς 

" Ηἰϊ8 3οη38, Δπὰ ἢ!8 δοηβ᾽ βοὴ ὑγ ἢ 
ἢϊπι. 8 αἀδιιρῃϊεῖβ, δη4 [8 80η8᾽ 
ἀδιιρῃΐεγθ, ἀπά 41} ἢΐϊ8 8β6εἀ Ὀτοιρῆς 
ἢς ἢ ἢπὶ ἰηῖο Εργρῖ. 

8 4 Απά ὄτῃεβθε κχγε ἴῃ 6 πδπιθβ οὗ ὁ Ἐχοί. ς. 
{πε “ἈΠ άτεπ οἵ 1ϑγαοὶ, νυ Βῖς ἢ σαπιο ἰηῖο ἡ ἢ δ "6 
Ἐργρῖ, [ἀςοὉ δηά Ϊβ8 βοῃβ: “Ἀδυθβη, “ δἔμπι, 
7ςοδ᾿ 5 πυβίθοτγη. 1 Οὔτοι. 5, 

9 Αμπά ἴδε 8οη8 οὗ βδυδεη; Ηδκ- " 
ποςἢ, «πὰ Ρῇα]]υ, δά ΗδζΖίοη, δηά 
(ὐδγηλὶ. ; 

Ιο 4 “Απά τδὲ βοη8 οὗ δίπγεοῃ ; “ Ἐχοά. 6. 
76πλμε], δπά 7απιῖπ, δὰ ΟἾ δά, δηά τ Οβτου. . 
7αςμίη, δπὰ Ζοβμδγ, δαπά ϑ)4ὰ] τῇς ᾿" 
80η οὗ ἃ (ὐδπδδη ἢ ννοιηδῃ. 

11 4 Απά τἢε βοη8 οὗ “1, ενὶ ; Οετ- εἰ τοι, 
8βῆοη, Κοδδίῃ, δηὰ Μεγσατγί. 

12 ἢ Απά τἢε 5οη8 οὔ 77} υάλἢ; Εἶτ, 7: σβτου. 
απά Οηδη, δπά δμείδη, δπὰ Ῥἤδτγεζ, ἃ ἢ αἱ. 
απὰ Ζατγδῃ: δυῖ Ετ δηά Οπδη ἀϊεά ἴῃ “9.35 » 

νυ ἢ (Πότ οἱ 45565, ἤανο ὑνοηθη δηά Ἴςπι]άγοη 
ννΠἢ ἐδοπὶ, ἀπά ἀγὸ αιτηθὰ νυν ὴ ἢ Ὀονν5 δηά οἱ. 
ὙὝΠΟΥ ἃγὸ ἀθϑθογι θὰ 85 Αὐϑῆδ δηὰ 15 ἔΆΠΆΪΥ, 
δηά {86 ΠυΠΊΌΕΓ 127 ἰ5 τς δη Ονοῦ ἴῃ ἢίοσος 
Εἰγρμηῖοβ. ΤῊ 5ρηβ, ἢ] ἢ ΔΟσοΟΠΊΡΔΠΥ ἰδ 
Ρἰσέαγο, ἱπάϊςαϊε (δι (ΠΟΥ ννοῦθ δ Πογ σδρίϊνος 
οὐ ἱπθιυίατιοβ. δὲ. Ο. ΔΝ Κίπθοη, ποννόνοσ, 
ἢλ5 βυξρεκίοα ἴΠδὲ ροβϑίὈ]Υ [ἢ 15 ἱπάϊσδίϊοη ΠΛΑΥ 
ΤΕδι] οσ {86 σοπίετηρίιοιβ ννᾶῦ πη ννῃϊςῇ 
[π6 ἘΡΥρδΔηΒβ βροῖκε οὗἉ 811} ἔογεί πεῦβ, δηὰ (ἢ 6 
ΒΡΟΓΟΓΥ ψνΠς ἢ [ΠΟῪ οἰδιπιθὰ οὐδοῦ {Π6πὶ. 
Μογρθονοσ, [ΠΟΥ 41Ὸ διπηθά, οὔθ οὗ {Π6Πὰ 15 οΪδγ - 
ἵπρ Οὐ ἃ 'γτε, δπὰ οἴπεῖβ ὈτῺρ ργεϑεπῖβ; ὙΠ ἢ 
{πη 58 ροϊηΐ Γδίμοῦ ἴο δὴ ἱπηπιργδίίοη [μη ἴο 
ἃ σαρενγ. (866 ΝΗΚίπϑοη, ΝοΪ. 11. Ρ. 29ό, 
δΔηα ρ]αῖθ. Βγυρθοῦ, ΓΗ. Ε.᾽ Ρ. 63, σσβογθ (Π6 
ΒΟΘΠΘ 15. νν6}} ρηρτανθά, δῃά ἃ βοοά ἀεδβογρίίοη 
Δηποχοά.) 

7. ῥὶ: ἀαμρῥίεγ ἢ ΟἾΪ οπὸ ἀδιρῆΐογ 
5 παιηδὰ δηὰ οὔθ ριδπάάδιρῃηϊεσ. ΤῊΪ5 υθγθθ 
ἱπιρίιο5 (δὶ ὑπογο ννογὸ πιοσο. Μαιτιθὰ ννοσηθη.ς 
νοι] ποῖ 6 πηιρηϊοηδὰ ἰη ἃ Ηροῦτονν βεηθ- 
ΔΙΟΘΥ ; ἤοῆςθ [οοδ᾽5 ΘΟη8᾽ υνῖνοβ 4γὸ ηοΐ ἴθ - 
ςοιιηϊοά ἀπιοηρ [86 ϑονοηίγῃ 501115 [Παΐ σΔΠΊ6 ᾿πῖο 
Ἐπγυρί. 866 ν. 26. ]ηΔῈ γεπηδίποᾶ τηπλᾶτ- 
το. Ηδησθ 5Π6 ΟἿΪΥ οὗ [άςοῦ 5 ἀδιιρηίοτβ 15 
πατηθρά. 

10. «εν Οαἰεά Νεπιιεὶ, Ναπι. χχυϊ. 
12: 1 (ἤγοη. τν. 24. 

, Ὁβακῆ Νοῖ παπιδά ἴῃ Νυπὶ. χχυΐ, χ2; α (τ. 
ἷν. 24. 

υαοβὶπ}) “' 7ατὉ," σ Οδγ. ἵν. 24. 
Ζοδαν) “ΖεγδΒ," Νυπὶ. ΧΧΥΪ. 13; 1 Ογ. 

ἷν. 24. 

11. Οεγ:βοη)] “ Οοβῆοσι,᾽ τ Οἶγ. νἱ. τό. 

͵.15. “1π4 δὲ “οπ: οΥἱ Ῥῥαγος «ὑεγε Ἡξγον 
αηά ἩαμμΠ Ὑδμὸ ἀϊβῆσι εβ 'π {86 οἶχος 
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γη.1 

ἅτ (ἤγσοη. 
5 39. 

αι (Ὦτοη. 

τῆς ἰληά οὗ (δηδδᾶῆη. Απά τΠδ6 3οη8 οὗ 
Ῥῃδγεζ ννεγε ΗεζΖγοῃ δαπὰ Ηλι. 

12 ΖΑπά τῆς β8οη8 οὗ ββᾶσῃαγ; 
Τοῖλ, δπὰ Ρμμιναῃ, δηά ἴον, δηά 
ΘΠ ΠΛΓΟΗ. 

14  Απά τῇς 8οηβ8 οὗ Ζεδυίμη; 
ϑεγαά, δηά ΕἸοη, δηά Τῃ]εεὶ. 

Ις ἼΠεβα δὲ {πε 8οηβ5 οὗ []1,εδῇ, 
ννὩἰςἢ 586 θᾶγα τηῖο [δοοῦ ἰπῃ Ραάδη- 
ΔΥΆΤα) ὙΠ Π18 ἀδυρῃῖεγ Ππδῇ : ἃ]] 
τῃε 5οιι}8 οὗ ἢϊ8 50η5 ἀπά ἢ]5 ἀδιιρῇ τε β 
τὐέγς τἈΪΓΓΥ δηά τῆγεα. 

Ι6 4 Απά τε ςοηβ οὗ σκά, Ζ:- 
Ρῃΐοη, δηά Ηδρρί, δϑῆμηι!, ἀηὰ ΕΖροηῃ, 
Ετὶ, δηὰ Ατοάϊ, δπὰ Ατεὶι. 

17 1 ΑΠπα τε βοηβ οΑβμογ; [1:|- 

ΠΟΪΟΦῪ οὗ [ἢ15 οδίδίοψιιθ βᾶνθ ϑυρρεοβίοα [η6 
(πουρδῖ τπδὲ τὸ ἀϊά ποῖ ἔοιτὴ 4 ραγί οὗ {ῃ6 
ΟΥ̓́ΡΊΠ4] ιβίοσγυ οἵ Οεπεβῖὶβ.Ό. ὙΠῸ ἀἰῆῆοι]- 
[165 ἃΓδ ΓΘΑΙΪΥ ΠΟ φγθδίου (ἤδη ννὸ τη ὀχροοῖ 
ἴο ηά ἴῃ ἃ ἀοσυπΊοηΐ 50 δηςϊοπί, ἀηά ννῆοτγο 
ΠΔΠΊ65 δηὰ πυπλθο5 ἀγὸ σοησεοιτιοά, νος ἢ οὗ 
Αἰὶ [Βιηρδ ἀγὸ πιοϑβί {κοὶγ ἴο ριι.21216 5. [ἢ [15 
ΥΌΓΘ6 ᾿ξ Ἀρροαῖβ ἰ(ἢδί ΕΥ δηά Οηδῃ Πανὶπηρ ἀϊδὰ ἴῃ 
(δπᾶδη, ἵννο οὗ [υἀδ}5 στιδῃάςι]άγθη ἃγὸ 50 Ὁ- 
δι τυἱοὰ ἔογ [πθπ]. [{ 85 Ὀδξη 5414 ἴηι ΗΠ θΖγοῃ 
διὰ Ηδπηλὰ] οουϊὰ ποῖ πᾶν Ὀδθὴ Ὀοττὶ Ὀοίογο 
1π6 ἀοθοθηΐ ἰηΐο Εφγρί, 45 ἴθ ὀνθηΐβ γεϊαϊθά 
ἴη ςἢ. ΧΧΧΥΤΙΙ. ἴοοΚ ρίδοθ δϑῖογ 1ῃ6 96] Ἰπῷ οὗ 
7]οϑορῇ, ἀπά (παῖ, {πογρίοτο, Ῥῆδιθζ σου]Ἱά ποῖ 
Ὦανο Ὀθθη οἷά ὁποιρῇ ἴο ἢν ἵννὸ δοη5 δ {δ 
{Ππὴ6 οὗ [ἢδὲ ἀρβοθηῖ. Μογθονευ, [ἴ 15 ἀγριιδά, 
τπ4ἰ {πάλῃ ἈΪ ΠΊΕ σοι] ποῖ πᾶν ὈΘΘη ΠΊΟΓΟ 
{Π4Π 42 αἵ {15 {{Π16. νυν] ἢ ἰ5 ̓ ποοηϑιϑίθης νῈ ἢ 
{ΠῸ ἀρρατγοηΐ δἰδίοιπθηξΐ (Πα ἢ 5 {Πιγὰ ϑοη, Ῥῃδ- 
τΟχ, ποΐ ὈοπῚ {1} αὔογ ([ἢ6 πιδιτίαρο ἀπα ἀθδίῃ 
οἵ ἢϊδ5 ἔννο οἱάδθσ Ὀγοίΐδμειβ, Ετ απὰ Οηλδη, 5ῃοι]ά 

. ἢ ΠΊ501Ε ἢᾶνε δά ἵννο ϑοη5. ΤῸ [15 1ἴ ΠΊΑῪ δ, 
τερ! θά, (1), 1ῃδξ ννὸ πγυδὲ ποῖ δβϑιιπὴθ {Πα [Π6 
ἐνθηΐβ ἰἢ σἢδρ. ΧΧΧΥΪΙΪ. ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΥ ἴοοῖκ ρῥίᾶσθ 
ΔΡογ {πο86 ἢ οἢ. χχχνὶ, [{|5 πιοϑέ κεν τηδὲ 
Ἑἢ. ΧΧΧΥΙ. ννᾶ8. ἱηγοάυσοα ορ βοάν αἵ 8 
ςοηνθηϊοηξ ροϊπέ ἰπ [86 Ὠἰδίογγ, ἴο ἀνοϊά Ὀγθακ- 
πᾳ [86 σοπεη γ οὗ (Π6 ϑἴογγ. (δ6θ ποῖθ ου 
ΧΥΧΥΪΙ. χ.) (2) Αβαίῃ, [Ὁ 186 σῃγοηο οοΎ οὗ 
{Π6 1} οὗ ἰασοῦὺ ργοροβεὰ ἰῃ {πὸ ποίθ αἱ {86 
οῃά οἵ ςἢ. χχχίὶ. 6 σοττοςξ, [πάλῃ ννᾶ5, ποΐ 42, 
Ριιϊΐ 62, αἱ {Π6 ἀδδοθηῖ ἰηἴο Εξγρῖ, ἴπ νυ ἢ σᾶ56 
{Π6 ἵννο 5075 οἵ ῬΠΑΓΕΖ ΠΊΔΥ ΘαϑΥ ἤᾶνθ Ὀδθη 
Ὀοτπ ἴμθη. (3) Μογρονεγ, 11 15 φυϊίθ ροββίὉ]6 
(ῃαϊ {μ6 παᾶηλθὲβ ἴῃ [15 σδίδίοριθ ΤΔΥ ἢᾶνθ 
σοιηρηϑοα, ἢοΐ ΟΠ]Ὺ ἰμοϑο [ἢδΐ νγθσθ δοίια]} 
οὗ 1η6 σοπῆρδηγ, νυ] σἢ ννθηΐ ἄοννη ᾿ηΐο Εργρῖ, 
Ὀιιξ αἶθο 4}} 1η6 σσαπάςσμι] άγθη οὐ ρτοαΐ γγαπά- 
σπΠάτγοη οὗ [Δοοῦ Ὀογῃ Ὀεΐοιθ [δοοῦ᾽ 5 ἀθαδαίῃ. 
ΤΠ5 νου] ποῖ Ὀ6 ἱπσοηϑίϑίθηξ υνἹ ἢ (ἢ6 σοπι- 
ἸΏΟΠ ᾿ἰδαρὸ οὗ ϑοπρίιμγο ἰδηρῦδρο, δηά τ ψου]ά 
ΔἸ]ονν 17 γοδιβ πποῖὸ ἔργ [Π6 ὈΓΠῊ οὗ ἴῃο86 ἵννο 
ξιαπάφοηβ οὗ [πάλῃ δηά ἴῸγ ἴἢ6 ἴθηὴ 9015 οὗ 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΕΙ. [ν. 1.3--2:. 

ῃδΔῆ. δηα Ξῃυδῆ, 4ηά [51:}]. απὰ Βετγίδῆ, 
Δῃηα δαγδὴ [Π6ῚΓ 5ἰβίεγ: δηά τῃ6 50η8 οὗ 
Βεγδῃ ; Ηερετ, δπά Μαὶςῃϊεὶ. 

18 ἼΠεβε αγέ ἴῃς 8οῃ8 οὐ Ζ|1)ραῇ, 
ννῃοπὶ [θδη σάνε ἴο [,εδῇ ἢΪ5 ἀδυρῃ- 
τεῦ, ἀπά τῇεβε 8ῆ6 ὕδγε υμἴο ΔἼοῦ, 
φυεἢ β'χῖθθηῃ 5015. 

Ι9 ΤῊΘ 8οη8 οὗ δοδεὶ 7δςοθ᾽ς 
νυε ; ]οβερῆ, ἀπά Βεπ)᾽δπη. 

20  ᾿Απά υηΐο [ο5ερἢ ἰπ τῆς ἰαπά ἘΣ ἐς 
οὔ ἔργρε νγεγε Ὀοόγη Μίάδηδββεῃ δηά 
ἘΡρἢγαδιπὶ, νν μος ἢ Αβεηδλῖῃ πε ἀδισῆτζεγ 
οἵ Ροιί- ΡΒ γδὴ " ργίεϑδε οὗ Οἡ θάγα υπἴο γι 
Ἀ]Π1. 

2ι 4 τ Απά τῃδ 50η8 οὗ Βεπ)απιίη δ: ἴδοι 
τυεγε Βεΐλῃ, δῃά Βεοῆεσ, δπὰ Αβηδεὶ, ἢ 

Βρη)απιῃ. Νον [υἀλῃ ννᾶβ ῥσοῦ δ 79 αἱ 
78.οδ᾽5 ἀδαῖῃ, δὲ νι οἢ ἀρ ἢϊ5 δοὴ ῬῇδΓοΖ 
ΠΔΥ ΘΑΒΙΪΥ ἤᾶνθ ἤδάὰ ἵννο δοη8. [πάεορά, [Π6 
βία θπηθηΐ ᾿πτλθα Δί ο] Υ σουρ] θά νυ ἢ [Ὧδ παπιοθ 
οὗ Ηρζγοηῃ δπὰ Ηδιημὶ, νὶΖ. (Παἴ ΕἸ 4πὰ Οπδη 
Πδά ἀϊθὰ ἴῃ (ὐδηδδῃ, ϑθοπὴ8 ᾿πίγοάισοα οἡ ΡυΓ- 
ῬΟΒ6 ἴω δοσοιιηξ ἔοτ ἴπ6 τεοκοηίηρ οὗ ἴδδθθ 
δταηαομιάγοη οὗ Τ᾿ δῆ, Ὀοτῃ ἰπ Ἐργρῖ, τυἱὴῦι 
οἴοῖβ νγῇῆο δὰ θδθη Ὀογῃ ἰπ (δηάδῃ. 

18. υὑοὐ] (φ]16ὰ “ [45 Νυπι. χχγυῖ. 24; 
: ΟΠ γ. νι]. 1. 

156. ἐῤίγῃ»γ απά ἐῤγεε]ῇ ἰμδὲ ἰ5, ἱποϊυάϊην 
7Ά.οῦ ΒιπΊβεὶξ, Ὀὰϊ ποὶ Ετ, ογ πη, 80 
ΘΓ εἰθαα, ΠΟΥ ρεγῃδρϑ 1,68}. 

16. Ζιρῥὶση)Ί “Ζερῃοη" ἴῃ Νυπ. Χχυΐ. 1ς. 

Ἐκξδοη}) "ΟζΖι,᾽ Ναπι. χχνΐ. στό. 

“γο “Ατοά;,᾽ Νυπι. χχνὶ. 17. 

17. ρα] Νοῖ πιορηξοποϑά ἴῃ Νιπθοσε. 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἢ6 δὰ ποῖ ἰϑῆξ ἀεβοθηάδηϊβ ἂπά 
ἐοιιπείοαὶ δ π}1} 165. 

20. “2.4 μηπῖο οσερό, ο.ἢ Αἕ [Π6 επὰ 
οὗ {Π15 νϑῖβοὸ (Π6 1,ΧΧ.. ἰπϑβογὶ (6 παπλθβ οὗ 
Μδοδιγ ἴΠ6 σοὴ οὗ Μίδηδϑεϑθῃ, δά Οαδϊδδὰ {πὸ 
50η οὗ Μδοῆίγ, ἀπά ϑυΐαϊαδπη δηθὰ ἼΤδλπι πὸ 
50ῃ5 οὗ Ερἢγαιπι, ἀπά Εάρηῃ ἐἢδ ϑοη οὔ δυϊδ- 
ἴδατη. (866 Νυπιῦ. χχνὶ. 28---- 17; 1 (ἢν. νἱὶ. 
14.) Τδυβ [Π6 νγΠΟ]6 ΠυΣΉΡΟΓ οὗἉ ρεγϑοῦβ Ὀρ- 
ΠΟΠΊ65 75. Τὴ ρΡᾶϑϑᾶρὸ ποννενεσ ἰ5 ποῖ ἴῃ ἴΠ6 
δδαχηδγιίδη, ἹΠ νν ὨΙ ἢ (Π6 ΠΧ Χ. πηοβιὶγ ἄρτεεϑ. 

21, ἐδὲ το. Γ᾽ επί» ΤὙΠ6θῈ ἃ 
ἴδῃ ἴῃ πυθεσ. Αὐςοοτάϊηρ ἴο Ναυπιῦ. ΧΧΥὶ. 40 
ἔνο οὗ ἰδεῖῃ, Ναδιιδη δπὰ Ατγά, ογε σταπά- 
80η58 οὗ Βοη)απηη. Ασοοτγάϊηρ ἴο {πΠ6 σοπηπιοη 
ΤΠ ΟΠΡΘΕΥ ΒΘη) πη νγ85 ΟΠ]Ὺ 23 Αἴ [ῃ6 σοπη- 
ἴῃ ἰηΐο Ἐρυρί; δὴ ἃρε αἵ νῆϊςἢ ἢ ςουὰ 
ΠΑΓΟΪΥ αν πδὰ ἴθη ϑοῆβ, οἵ εἰβῆξ ϑ0η5 δηὰ 
ἴνο ργαπάξοηβ, ὄνθῃ τξ πὸ Ὠδὰ ἔννο νγῖνεβ δηΐ 
5Β0πῚ6 οὗ (Πς σμ]άγεη παὰ Ὀδθὴ ὑ]π5. Τῆς 
σοηϑ ἀθγδίοῃϑ 4] υἀ δα ἴο δ ν. σ 2, ἢονγανοσ, νν}}} 
ΔΙΙΟνν 15 ἴο οδ]ομ]αία {μ8αἱ Βεη)απιῃ νγὰ5. 32 αἵ 



ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΊΙΝΙ. 

σελ, απά Νίδδηδη, ΕΠὶ, δπὰ Ἐοβῆ, 
Μιυρρίπι, 4ηἀ4 Ηπρρίπι, 4η4 Ατά. 

22 ἼΠεβεὲ γέ ἴῃς βδοηβ οὗ Βδοβεϊ, 
ΠΟ ἢ ψψεγα δοῦπ ἴο Ϊδοοῦ: 4}1 τῃ6 
801}15 τὐεγ ἰουιγίεεη. 

22 ἅ Αμπά τλε 5οη8 οἵ ἤδη; Ηυ- 
8Π|Π|. 

24. ἴ Απά τἢε 8οηβ8 οἵ ΝΑρῃὶ!; 
7ΆἈ.Ζεεὶ, δῃὰ (ὐσυπῖ, δπὰ εζεγ, δηά 
5Η1|6πι. 

ἃς ΤΠα86 4γέ ἴῃς 8οη8 οὗ Βι]Βδῆ, 
νη ἢ [μαθδη ρᾶνα ὑπο Βδοῇ αὶ ἢ]8 
ἀδυρῆζοτγ, δηά 886 ὕθαγε ἴἢεβεὲ ὑπο 
]αςοῦ : 411 τἢς 8οιι}5 τυδγέ βενεη. 

ἐὍευς, τ, 26 4ΑΚ1]] τῆς 8οι}}5 τῆλε σδῆης ψ ἢ 
δ ]Άεοῦ ἱπῖο Ἐργρῖ, ννϊςἢβ σαπιῈ οἷ 
Ξε, Οὗ ἢ15 ᾿]ο 8. εὐτον 7 λςοῦ᾽5 β8οῃβ᾽ 

ννῖνε8. 411 τῆς 801}15 τυέγό τῆτεεβοογε 
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σδαγίοῖ, δηᾶὰ ννεηῖ ὑρ ἴο πιεεὶ ἰϑγδαὶ 
ἢΪ58 ἔδῖμεγ, ἴο (ὥόοβῆεη, δπά ργεβεηϊεά 
ΠῚ 6] Γ απῖο ἢἰπι; δηά ἢς [6]] οἡ 8 
ΠΕΟΚ, δηά ννερῖ οἡ ἢ18 πεοκ ἃ ροοά 
να. 

40 Απάα [βϑγδεὶ 844 ὑπο [οβερὴ, 
Νὸονν ἰεῖ πῆρ ἀϊε, δἴποα 1 ἤανε β86θῇ 
τὴγ ἔδςδ, Ὀεοδιιβα ἴδοιι γί γεῖ 8[|νε. 

421 Απά Ϊ΄οβερῇ 8414 ὑπο ἢϊ5 Ὁτε- 
ἴἤγεη, δπὰ ὑπο ἢὶβ δι μευβ Ποιιβε, 
1 νν}}] ρο υρ., ἀπά 8ῃενν Ῥῃιδγδοι, δπά 
54Υ ὑπίο ἢίπι, Μγ Ὀτγείῆγεη, πὰ τὶν 
[αι μοτ5 ἤοιδ6, γῆ ϊοἢ τοῦγέ ἴῃ τῆς 
Ιλπὰ οὗ (ὕδπδδη, ἅγε σοπΊα υπῖο πα; 

22 Απὰά τΠ6 πιὲῃ ἀγέ βῃερβεγάβ, 
ἴογ ἔτμεῖγ ἴγδάς ἤδῖ Ὀεδη ἴο ἔξεά ἐἩεδ. 
καῖε; ἀπά ΤΕΥ πᾶνε Ὀγουρῃς {Πεὶγ ῥαρῥὲ μὰ 
ἤοςΚβ, δηά {πεὶγ εσγάβ. πὰ 411} τῇδι “κά. 

Δα 51|Χ; 
27 Απὰά τῆε 8οη8 οἵ [οβερῇ, ννῃὶς ἢ 

γγεγῈ θογῃ ἢἰπὶ ἴῃ Ἐργρί, τυέγέ ὕνο 
8015: 4}} τῆς 8οιι]ς νὰ τῆ6 Βοιιδε οὗ 
]Άςοῦ, Ὡς σάπις ἰηῖο Εργρῖ, τυόγέ 
τῆγεεβοογε δηὰ ἴεξη. 
ὃ ἴ Αμπά δε βεπὶ [υάδῃ δεΐοτε 

Πϊπὶ πηϊῖο . [Ὀοβερῃ. ἴο ἀϊγεςξ ἢἷ8 ἔδες 
υηΐο (Ποβπδη; ἂηά {ΕΥ̓ ςᾶπηθ ἰῃῖο 
τῆς ἰαπὰ οἵ (Ζοβῇςεη. 

29 Απᾶὰ ΪοὈβ8ὲρῃ πιδάς γεαὰν ἢ18 

[Π6γ ἢᾶνα. 
23 Απὰ 1 58]} σοπλα ἴο ρᾶ38, γνῇεπ 

ῬΉΔγΔΟἢ 5841] σ4}} γοιι, δῃά 5}2]] βᾶγ, 
ὟΝ Βαζῖ ἐς γουγ οσςσυραίοη ἡ 

24. Ταϊ γα 52]] 58γ, ΤῊΥ 5εγνδηῖϑ᾽ 
ττδάβ αῖῃ θεεη δδοιυῖ στε ἔγοπι Οὐ Γ 
γουτῃ ενθὴ ὑητ|] ποὺν, θοῖῇ νγε, σπά 
ΑἾ50 ΟἿἹΓ ἔφίμεγβ : τπῖ γε πιᾶὺ ἄννεὶ] 
'π τῆ6 ἰαπά οὔ (σοβῆβεη; ἔογ Ἔνεῖῦ 
ΒΠερῃεγ ἐς Δῃ δϑοπιλπδίίοη πηῖο (ἢς 
Ἐργρτίλη8. 

με βοίΐῃρ ἄοντι ἴο Ἐξγρὶ (566 ποίδ δ ἴῃ ὁπά 
οὗ «ἢ. χχχὶ.), δηά ἱβεγεΐοσε ἔοτγίγ-ηῖηθ δὲ [Π6 
ἀδαῖῃ οὗ [δοοῦ, ὈΥ ΒΟ ἢ ἀρὲ ἢδ τ ἢ ΘΆ51]ΥῪ 
βανβ Ὀεδῃ (δ6 ἔδῖμοσ οὗ ἴθη β5οῃβ. 

ΤὮτθο οὗ Βεη)αγα 5 ϑοη5, Βεςποῦ, Οογὰ δηά 
Ἀοβῆ, ἃῖὸ ναπίηρ ἰη ἴδ6 (Δ0]6 φίνεη ἴῃ ΝΠ. 
ΧΧΥΪ., ΡΓΟΡΔΌΪΥ Ὀεσδυϑ6 {μον δὰ τοί ἸοΕξ ςἢ}]- 
ἄτοη ἐπουρὰ ἴο ἔοιτῃ ἱπάδρεπάσδηϊ [ΔΠπ11}165. 

Ἐδί, Μαωῤῥῖσι, απά Ἡμρῥί»ι] ΟΔ])]οὰ “ 8ηυρ- 
πὶ, Ηρ δια, δηὰ ΑΔίγαμι, ἴῃ ΝΌΙΩ. ΧΧΥῚΪ. 48, 
39. 

Ω7. α[} ἐδε “ομἶξ οΥΚ, 1δὲ ῥοῖψε ον υἱαεοῦ, 
«υδίοῦδ εὔρη ἱπίο Ἐργρί, «ὐεγε ἐῤγεέσεογ ἀπά 
6} ὙΠῸ ΠΌΙΏΌΕΙ 15 πηδάδ ὉΡ οὗἩ [6 66 πιθη- 
Ὀοπροά ἰπ {86 Ϊλϑὲ σοῦϑθ, ἴδσοῦ Βἰπιϑο]ξ, [οβορῇ, 
ἃηὰ [6 ᾿νο ϑοὴ5 οὗ Ϊοϑερῃ. ὙΤῆὸ ΓΧΧ. 
τολὰβ ἤογο “" ΤῊδ 50η5 οἱ [οϑερῇ, ννΒ] ἢ ἡ ΕΓα 
δογῃ ἴο δίπη ἰῃ Εδγρῖ, ὑεσε ἢἴπ6 5015. ΑἹ] 
{6 580}18 οὗ ἴδε ἤουϑε οὗ [δοοῦ, Μὴ σαπθ νυ] 
Ϊαοοῦ ἱπίο Εξγρί, ψεγε. ϑανθηΐγοῖνθ" 866 
ἄῦθονο ποΐθ οὔ γὑεῖϑε 2οὄ. δῖ δίοθρῃθῃ (Αςίϑ ΥἹ". 
14) δὰορίβ {86 πυμηθεῦ 7ς, ΡΓΟΡΔΌΪΝ Ὀδοδιϑ8 
Β6, οσ δὲ 1υκθ6, ιοίεα [86 1,ΧΧ. νογϑίοῃ, 85 
411 Οὐοοκ ϑρθακιηρ [ενν8 νου] παϊυγα ΠΥ πᾶν 
ἀοῃθ: δηδ ἰξ ΤΩΔΥ δε ΑΙΠΥ 5α]ά, πδὲὶ Ὀοΐἢ 
ὨΌΠΊθοΙ5 ὑτογῈ Θ]ΌΔ}Υ οοττοςΐ, ἀπαὰ τῆδλὲ (ἢ6 
γατίδλίίοη ἀθρεπαβ οα ἴῃ ἀἰβδγεπε. ποάθ οὗ 

τεοΚοηῖηρ. ὙΠ6 σϑηθδορίςσαὶ [4065 οὗ [6 [ον 5 
ΘΓ ἀγαννῃ ΠΡ ΟἹ ὈΓΠΟΙΡ]65. ἘΠΙΙΚΟ {Πο56 οὗ 
τηοάσγῃ οδου]δίίοη. Απὰ {πεγὸ ννουἹὰ θῈ πὸ 
᾿ΡτορΓ ΘΕΥ, οἡ ἔμ 656 ρΠποΐρ] 65, ἰῃ γοοκοπίηρ 
ἴῃς ΤΠ] άγοη οὗ Τόβθρὴ οῃΐγ, οὐ ἰῃ δά ϊηρ ἴο 
16 πὶ ἢ5 σγαπάσῃι]άγθη 4150, Ἔβρθοῖδ! νυ 1 (ῃ6 
ἰαϊΐογ θθοδπῖθ ἕο πάθοι οὗ ἱτηροσγίδης ἔδιλ 1} 165 
ἴῃ [5.46]. 

28. δε “ἐπ ὕμάα δεΐογε ῥίγγι τριΐο 0016 }}, 
ἴο αἰγεοῖ δὲς ὕες ὠριο Οουῥερ} ὶ. 6. Ἠςξ 90ηξ 
104} Ὀεΐοτε Πιμηβο}Ὲ (746 00} ἴο [οβορῇ, (Πδὲ 
7Ὀ5ερὴ πιῖρμὶ αἰγεςῖ ῃΐπλ ἴο Οοβῆθρη. 

84. εὐενῦ σῥοῤῥεγά ἰς ἀπ αδορηϊίπαΐοη τρη0 
δε Ἐργρίίαμ)] Ἡετοάοίιιϑ ϑρεὰκα οὔ {ῃ6 
ΔνοΊβίοη οἵ ἰῃ6 Ἐξγρίϊδηβ ἔργ ϑυνὶπομογάβ (11. 
47). ὙΠ6 τηϑπυμηθηΐβ ἱπάϊςαίς {ΠεῖὶγΓ σοῃς 
ἰεπιρί ἔοσ βῃορῃεγάβ πὰ βολίμεγάβ ΌΥ 186 
ΤΏΘΔΠ ΔρΡρδδγάηοα αἰνναγϑ ρίνθη ἴο ἴἤθπη. Νεῖ- 
1Π6Γ τυτῖοπ ΠΟΥ (Π6 βθβὴ οὗ ροαΐβ ννὰβ δυθσ 
βλΐθη ΟΓ οἴετε. ἔνθ νυόοῦ θη ρδιτηθηΐβ, 
ποι ἢ ϑοπιείϊ πιο ΟΠ ΟΥ̓ΟΙ ᾿Ιποη, νΕ ΤῈ 695 
ἰεεπηθά ὑποΐθαη. Νὸ ρῥγίεβὲ ννοι]Ἱά νυθαγ ἴῃ σπὶ, 
ΤΟΥ ΜΈΓ ΠΟΥΘΓ νΟΓῚ [ἢ ἰδπΊρ͵65, ὩΟΥ ϑΡΟΓΒ 
{Π6 ἀοδὰ Ὀυποά ἰπ ἔπει. Τὸ [15 ἀδύ, 580θρ- 
δούς 18 οβίεειηθα [ῃ6 οἢῆςο οὗ ᾿νοίίθη δηὰ 
ϑίανεϑ. Τὴ ἕαςϊ Πδΐ {πὸ ἘρΥρείδηβ ὑΠποπλθοῖνοβ 
ὍΈΓΟ στοδί δρτιουτυτσίβ, {Π|6γ5 οὗ ἰδηᾷ, δηὰ 
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ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΗ. 
1 ριεῤὰ ῥνεεπίρίά ἥυέ οΓ ἀὲς ὀγοίλγεη, ἡ απ 
ὌΝ ἸῊΣ ὀσζογε δ λαγαολ. τι Με φίνελ 
ἐλερε λαῤαζίοε αἀμαὶ τιαϊκε έπαμῶέ. 138 476 
δεμείλδ αὐ τάς Ἐρνρέίανφ᾽ πισμεν, τό τἀεὶν 
εαὐε, τ8 ἐλεὶγ ἰαμπαῖς 1. λαγαοά. χ1 714 

ἰο:ζ5᾽ ἰαπα τας πο ὀσμὴ. 53 4,12 ἠείείλ 
. ἐλοίαναά το ἑάερι γα Π[ὰ ῥαγέ. χ8 σπεοδὶς αρε. 
20 4{ὲ τιυεαγείά οσερά 109 ὄπ» ἀένε τοά ἀὲς 
7 αλενς. 

ΗΕΝ 7οβερῇ οαπὶὲ δηᾶ το]ά 
Ρῃαγδοῇ, δηά αἰά, Μυ ἔδίμεγ 

πὰ πὴ Ὀταίθγεη, δηὰ {πεῖγ βοςΚβ, 
δηά {μεῖς Βεγάβ, δηὰ 411] τῇδῖ τῇδ Ὺ 
αν, ἅτε Ἴσοπὶα οἷἱ οὐ τε ἰαπᾶὰ οὗ 

. (πᾶδῃ; ἂπά, δε} ο] 4, {ΠΕΥ ἀγό ἰῃ τῆς 
ἰλπά οἵ (Φοβῆςῃ. 

2 Απά ἢς ἴοοκ βοπηβ οὗ ἢδὶβ8 Ὁτε- 
ἴἤγεη, συεη ἤνε πηθη, ἀπηὰ ρῥγεϑθηϊθά 
τῆεπὶ απο ΡῬΗδτγδοβ. 

2. Απά ΡΒαγδοῇ 84 ὑπο ἢΐ8. ὅτθ- 
ἴἤγεη, μα ἐς γουγ οςσιραῖίοι ἡ 
Απά {πεΥ 8414 υηῖο Ῥηαγδοῦ, ΤῊΥ 
Βογνδηῖβ 76 5Βῃερῃεγάβ, θοῖῇ ννε, ἀπά 
Αἶβδο οὐ (ΔιΒεῖβ. 

4 ΤΒΕΥ 5414 πιογεονοῦ ὑπῖο ΡΒα- 
γδοῖ, Εογ ἴο βο]ουγηῃ ἴῃ τῆ6 ἰαπα δΓξ 

ΘΠΘΕΝΕΘΙ15. ΧΙΙΝΤΙ. ἤτοι 

νγῸ ΠοπΊε; ον ΤΥ ϑ86γνδη8 ἤᾶνα πὸ 
Ραβδίιγε ἔογ {τπεὶγ βοςκβ; ἔογ τῆς 2 - 
της ἐς βού ἴῃ τῃε ἰδληά οἵ (ὑδπδλη: 
ΠΟΥ τπεγείογα, νγὲ ὑγὰύ ἴῃθς, ἰδεῖ (ἢ Υ 
βαγνδηΐβ ἀνγε]} ἴῃ (ἢς ἰληά οὗ (σοβῆεη. 

ς Απά ΡῥΠδγδος βραίκα ιηῖο [οβερῆ. 
δαγίησ, ΤῊΥ (ΔῖΠοΓ δηά τὴγ ὑγείῆγεη 
ΔῈ σοιὴς πηἴο ἴῃ66: 

6 Τῇε ἰαπά οὗ Ἐργρί ἐς δείογε 
(δε; ἱῃ ἴῆ6 δεδῖ οὗ (ἢς ἰδληά τηλίζο 
ΤῊΥ ἀλίμογ ληὰ Ὀγεϊῆγεη ἴο ἀννεὶ]; ἴῃ 
τῆς ἰαπὰ οὗ (ϑοβῆεη ἰεῖ τμοπὶ ἄννε]] : 
δηά ᾿Γ τοι Κποννεβῖ σπν πλεη οὗ δοῦ- 
νΠ  ἀπιοηρ ἴῃεπι, {Πεπ πιά τἢεπὶ 
Γυ]ΘΥβ ονθῦ ΓᾺΥ ΟΔ[|6. 

7 Απά 71οβερὴ ὕγουρῆς ἰῃ Ϊδοοῦ 
᾿ἷ5 (δῖηοσ, δπά 8εῖ ἢϊπὶ Ὀείοσε Ρἢδ- 
ΓΔΟὮ : ἂδῃὰ [δοοῦ δ]εββεά Ῥῃδγδοῆ. 

8 Απά Ρμαγαοῇ ϑαἰὰ υπῖο [δςοῦ, 
ΓΉον οἱὰ σγὲ του ἐΗεδ. 

Απά 7άςοῦ 5Ξαἰά ὑπο ῬΒδγδοῆ, δἴον το 
“ἼΤηςε ἀδγβ8 οὐ ἴΠ6 γοϑδίβ οὗ τὰν Ρ}}- δὴ ὅγε 
σγϊπλαρε “γέ ἃῃ Ὠυπάγεά Δἀπά [δ]γ βΆφ ν 
γελῖβ: εν ἀπά ον] πᾶνε (ες ἀδυβ οὗ εκ ΟΞ 
τῃὴε γξᾶγβ οὗ ΤΥ [1 Ὀεαπ, ἀπά ἢλνε 915 

[Πδλὲ {ΠΟΥ περ θουγα (ἢ6 Ατὰῦ {τδε5 οὗ ἴῃς 
ἀεβογί, ἢ} Βοπὶ ΠΟΥ πνεγα σοηἊΠυ4}}ν αἵ 
ἔθρυά, ννεγξε ποπηδα8 οἡἶἷγ, πιδὺ πᾶνε Ὀδθῃ 5ι18Ε[}.- 
οἰδθηΐ ἴο σδυϑ6 1ῃ1|5 δοίην. ὙΤδς Ἐργρίϊδηθ 
Ἰοοκθϑὰ οῃ 8]1] 1ῃ6 ρθορὶβ οὗ Εζγρί 45 οἵ ποῦϊς 
τὰς (Π]10ἀ. ν. ς 8). Δηά οῃ Δ]] ἔογο ΚΠ ΠΘΓ5 85 ἰονν - 
Ὀοπι. Ηδξηςσε ἔδογ νου πδίιυγα! γ εϑίθεπὶ 
ἃ Ποπιδάϊς ρεορὶδ ἰπ οἷοϑα Ῥσοχι πη ἴο {Π6π|- 
βοῖίνοβ, απὰ ἢ ἃ πηιοῖ ἰοννοσ οἰν}]} Ζδίοη 
ἤδη {Π6ῖγ ον, 85 Ὀαγῦδγοιϑ δηὰ αἀεϑρὶδΌϊς. 
ἊΝ Βδίενοσ Ὀ6 (86 ἢιςίογιςδὶ ἐουπάδιοη ἔογ {π6 
Θχἰβίθηος οὗ ἰἤγοε ἀγπδϑίῖεβ οὗ Η γγοθοβ οὐ ϑῆερ- 
Βεγά-Κίησβ οχίθπαάϊηρ ονεσ ἃ ρεποά οὗ ἔγοπὶ 
τοὺ ἴο τοοο Υὑδδσϑ, ποτα σδὴ Ὀ6 [π||6 ἀουδί 
πδῖ ἴῃς Ἐξγρίδηβ γεγε ἔτεα εη ΠΥ δαγαϑβοὰ 
ὈΥ ἱπουγβίοῃϑ ἔσοσῃ ἴΠ6 ποπιδάϊς {Γ|δ65 ἴῃ (Πεῖσ 
παρ ουτῃοοά. ϑοπὶς οὗ ἴπεϑθ {Π|068 ρρθαΓ 
ἴο δᾶνο βιυδάιϊιοα ρογίοηϑ οὗ [Ἁοννεῦ Εργρῖ δηὰ 
ἴο πάνθ ἤχοὰ εἶς δοδί οἵ ψονεγημηθηΐ δὲ 
Τδληϊ5 {7} ΟΥ ὄνεῃ ἂί Μοπιρῆϊβ. ὍΤΠὸ 
δτελῖ Ἡγοβθοβ ἱπναϑίοῃ ννὰ5 δῇϊεσ {πὸ {ἰπὶῈὲ οὗ 
]οϑερῖ, ῆο ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰἱνοὰ ὑπάοθγ ἃ ῬΏΔΓΔΟΣ 
οὗ ε ὑνε ἢ ἀγηδϑίυ (8366 Εχουτϑι5); ὃυΐ 
{π6 ΠΟΒΕΠΠΥ Ὀεΐνγεθη ἴῃς Ἐργρίϊδηβ δηθὰ πε 
ποπιδὰ ἰτδ68 οὗ Αϑ54 δὰ πο ἀουνδί Ὀεέη οὗ 
Ἰοης ἀυγαίίοη. 

ΟῊΗΑΡ. ΧΙ. 6. ἐπ δε δεεῖ ο ἐδὲ ἰαμά 
ΤἼΟ πιοάσγηῃ ργονίηςο οἵ Ἐ3- ϑηυγκιγεθῆ, ννἢϊς 
ἀΡρθᾶτβ ποαυὶν ἴο σοττεβροηὰ τ ἴδε Ἰλπὰ οὗ 
ΟοΞῆεη, ἰ5 5δ!ἃ ἴο “ὁ Ὁδασ ἴῃς δ ῃεβὶ γαϊυδύοηῃ 
ἃηὰ ἰο γιεϊά ἴδε ἰαγχεϑί σενθῆυθ᾽" οὗ δΔηΥ 

ἴῃ Ἐργρί. οδίηϑοη, “Β. ΚΕ. 1. Ρ. 78, 79; 
Κυτίζ, Νοὶ. ἐς 1ς.) Μ. Ομαδας Ηρα το  οιτς 
ποίϊςοβ οὗ ρτοαδαῖ ἱπίογεδι ϑῃονίης ἴ86 σῖς μος 
δῃὰ Ὀοδυΐγ οὗ ἴπ6 ἀϊδίησί υὑπάετ 186 τοίἢ 
ἀγηλδϑεῖγ (' Μέϊ]. Ἐξγρί. 11.) 

7. «πὰ αεοῦ δίεσεὐ Ῥδαγαοϑ] ϑοπὶδ 
Ποῖα γεθάθγ “ δοοῦ βαϊυϊθὰ ῬΠδγβΟΣ,᾽" ἃ ροβ- 
5016 {γαῃϑίδίίομ, 85 ἴῃς Εδϑίογη 5]ιιίδῃοῃ ἰς 
οὔδη ψ ἢ ννογάβ οὗ ὈΪοβϑίησ: Ὀὰξ ἴΠ6 ἡδέυγαὶ 
86 η56 οὗ [ῃ6 ψογὰ ἰ5 “" ἴο 0655: διὰ ἰξ ἴδοοῦ 
δὰ Ὀονγθὰ πιπιϑοὶέ ἴο ἴῃ6 σγοιιηά Ὀεΐοτο Ρμ2- 
ΤΟΝ δοςογάϊηρ ἴο ἃ ἔπ γ Ἐλϑίοσῃ συπίοπι, 
ἰξ νου] ργοῦδΌΪΥ ἢᾶνο Ὀδεη 50 τεϊδιθα ἴῃ {Π6 
Πισίοτ᾽Υ. Μοτε ργοῦδοϊυ ἴδε ἀρεὰ ραίγιδυςξ, 
νὴ (ἢς σοπεοῖου8 αἰ ρπ Υ οὗἩ ἃ ργορῆεῖξ δπά 
18 δεῖς οὗ ἴῃς ργοπηϑοξ, ργαγθὰ ζει τὐθβτμς 
Ὄροη ῬὨδγδοῆ. 

8. Ησαυ οἱά αγὶ τροι )] ἩἨΟῊῪ ΤΑΔᾺΥ 816 
9 ἄδγνγ οὗ 789 Υθᾶσδ οὗ [δν 1767 

9. »Ὦ») ῥίϊσγίσιασε] Ι1λϊ. “ΤΩΥ͂ 5οϊουγη- 
ἴπρ5.᾿" ῬΒΑΓΔΟὮ δϑκοὰ οὗ (6 ἀδγς οὗ ἴῃ γϑαῦβ 
οἵ ἢϊ5 Ἰ1ξ6, ἢ6 σερ ϊος ΌῪ βρεακίηρ οἵ {με ἀδγξ 
οὗ ἴῃς γεαγβ οἵ ἢϊ5 ρηζημιαρο. ϑοπῆθ πᾶν 
τοῦδ ἰδδὶ δὸ οδ] δὰ ἢϊ5 16 ἃ ΡΙστίπιαρο, 
Ὀεσδιι5 ἢ6 ννᾶβ ἃ ποπιδά, ἃ ὑνδῃάοσογ ἰῃ ἰδ ς 
ποῖ 8 ονῃ: διιὲ ἰπ ΘΔ Υ (ἢ6 ραϊδτοὶς 
ϑροῖε οὗ [Π 45 ἃ ὑἹρτ παρα οσ βο)ουγοΐης, 
Ὀδοδυϑε ἴΠ6Ὺ δουρῇῃξ Δποίπεσ σοιπηέγΥ, ἰμδί ἰ5 ἃ 
ἨράνοηΥ (ΗΘ. χὶ. 9, 13). ΕΑ τγᾶ8 δοῖ 
{πεῖγ μόσηθ, δι {ΠΕΙ͂Γ ἸΟΏΓΠΟΥ Ποπιδιναγάξ, 
ἡ ἀπά ευὐἱῇ ὝὍδε [Θνν8 δρθὰῖκ οὗ [δοο δ 
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ποῖ δἴιδίπεά υπίο [ἢε ἀδγ8 οἵὗὨ τῃε 
γελῖβ οἵ τῆς [Π| οὗ ΠΥ ἔδτΠοΓβ ἴῃ τῆς 
ἀλγβ8 οὗ 1πεὶγ ρΠ]ρτίπγαρα. 

10 Απά Ϊδοοῦ δ᾽εκβεά ΡὨδγδος, δπά 
ψεηΐ ουἱ ἔγοπι θείογε ΡὨΏδγδοῆ. 

1: ἦ Απὰ [|οὈ86ρἢ ρἰδοςά ἢϊ8 δδεῦ 
Δηά 8 Ὀγεῖῆγεπ, δηά ρᾶνε τποπὶ ἃ 
Ροβϑαββίοῃ ἰῃ τῆς ἰλπά οὗ Εργρι, ἰῃ 
τῆς Ὀεβῖ οὗ τῆε ἰαπά, ἴῃ τῃς ἰδπὰ οὗ 
Ἐληηεβε8, 48 Ῥῃλγδοῇ δά σοπιπιδηάεα. 

12 Απά Ϊ|οὈβερῃ πουγίβϑηδά ἢ 8 ἔδ- 
[Πογ, δπά ἢἷ8 Ὀγεΐῆγεη, δηὰ ἃ]] ἢΪ8 

Ι0, δι μεγ᾿ 8 Βοιιβεπο]ά, τυ Ὀγεδά, 1 "2.- 
αὐ ρ ογάϊηρ, τὸ ἐῤείγ' ἔλπλ 1116. 
πρριά, 1, ᾧ Αμπά ἐδέγε τυᾶς πὸ Ὀγεδά ἴῃ 
αανγάξης 81} τῆς ἰαηά ; ἔογ τπε ἐβηπγῖπε τὺάς νεγγ 
ἀρεῖς σας, ϑ0Γ6) 80 (ἢδξ τῆς ἰαπά οὗ Ερσγρί δηά 

αἰἑ τε Ἰαπὰ οἵ (ὑδπδδη [δι πῖεα ὉΥ τϑὰ- 
8οη οὗ {ἢς ἔΔπι1πε. 

14 Απά Ϊοβερὴ ρδιβεγεά ὑρ }1 {πε 
ΤΛΟΠΟΥ ἴῃδῖ νγᾶβ ἑουπά ἴῃ (ἢς Ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ, δηὰ ἴπ τῆς ἰαπὰ οἵ (δηδδη, 
ἴογ 16 σογῃ ψῃ]οἢ ἴΠεγ θουρῃτ: δπά 
1] βερὴ Ὀτουρῆς τῆς τροπεὺ ἱπῖο Ρἢδ- 
ΤΔΟἢ 8 ἢοιιβε. 

Ις Απὰ ννβδη ποηογ ἐλ |6ἀ ἴῃ τῆς 
ἴδιά οὔ Εργρί, δηά ἴῃ τῆς ἰδπὰ οἱ 
(ὐδηδδη, αἱΐ τὴς Ἐργρείδῃβ σδπηε ὑπο 
7οβερῆ, δηά β8ἱά, ΕΝ 1.5 Ὀγεδά : [ογ 
ΨΥ 5Που]ά νγὲ 416 ἴῃ ΤΥ ρῥγεβεηςεὶ 
ἴογ τῆς πγόπον ἐδ] ετῃ. 

ϑέγθη ΔΙΠἸςξϊοπ5: (1) ἴπ6 ρεγϑεσυζίοη οὗὨἨ Ἐϑδι ; 
(1) ἴδς ἱπ) υ5!ος οὗ [ῦΔη; (3) ἐπε σγϑϑα] οὗ 

᾿ ἴῃς νυν (Π6 ΑἼροὶ; (4) {δὲ νυἱοὶα- 
ὕοη οὗ Πίηδῃ; (4) ἴδε ἰοββ οἵ οβερῆ; (6) 
186 παρ ϑοηπιοηΐ οὗ δτηθοη; (7) ἴδε ἀερδγ- 
ἴυτε οἵ Βεη͵απιη ἴος Εργρί. ὙΠῸ πιρῃῖ 
6] πᾶνε δά θὰ ἴδ ἀδαίῃ οὗ δοδεὶ δπὰ ἴῃς 
ἰποοβὲ οὗ Ἀειῦεη (δομιπιδηη). 

11. ἐδε Ιωπᾶ ῳ»Κ Καριο} ἴῃ Εχ. ἴ. Οἱ, 
ἴδε 5. ε5 ἀγὸ ϑδιὰ ἴὸ πάνθ Ὀ0ΠῈ ἰγεαϑυγο 
ο65 ἔοσ Ῥπασδοῖ, Ριϊβοσιὶ απ Βλαπιθος. [{ 
15 ροβϑίθίς ἴπδὶ ὐόββδθη 15 Ὠογεὲ ςδ]]εὰ ἴῃς Ἰδπὰ 
οὗ Ἀλιγόϑες ΟΥ̓ ΔηπΠςϊραἤοη, 45 ἰΐ ΠΊΔΥ ἢδγα 
Βεσοπῖς ἔσπ} Π]ΑΣ Κπονσῃ ἴο {δε ταίϑτι ἰὸς ΌὉγ 
[6 πδπῖθ “ἰδληὰ οἵ Ἀλιηηγθϑο8᾽ δίϊογ {πον ἢδά 
0} 186 οἰ Β Απηοϑοβ ἴῃ 1. ὙΨΟΓΥ ἘΙΟΡΠΗΙ, 
Βοντενοσ, ἴῃς 5γδο 8 ἰπ ἴπῸ ΠΡΟ ν"Υ ΟἾΪΥ 
[οστ Ποὰ δηὰ Ξἰγεηριμοηοὰ [6 οἰγ οὗ Ἀ Δπγεϑεὲ5 
1δεη δἰγθοδαγ οχιβίηρ, δηὰ 50 διίοα ἴἴ ἴο Ὀ6 ἃ 
δίζοηρ, ἰγθδϑυγε-οῖγ. ὉΠ Πᾶπι6 ἈΔΠΊ65865 Ὀ6- 
ΟΔΠ6 ἔδπιοιι5 ἴῃ δίϊοσ ΕΠ 65 ἔγοπι (Π6 Ἔχρ οἱ ἵ5 
οὗ Ἀληηδϑοϑ [1., ἃ κίηρ οὗ [ο σοῦ! ἀγπδϑ : 
Ὀυΐ δὲ τγᾶβ οὗ ἴοο ἰαΐθ ἃ ἀδίο ἴο ἢαυδ σίνθῃ 
ΔΕ ἴο ἃ αἰἴγ, ΕἸ ΠΟΥ ἴῃ [86 {ἰπι|6 οὗὨ [᾿ϑθρἢ, 
οἵ ἐνθη δὲ ἴδε ἔπε οὗ (δες Ἐχοάιβ. Ἀδιθϑοϑ, 

16 Απά Τοϑβερῇ 5414, (Οὐἶνε γοιγ 
σδῖϊε; δηᾶ 1 ψ}} ρίνε γου ἔογ γουγ 
οδίτε, 1Γ πιοηδγ 21]. 

17 Απά τῆεν ὑγουρῆς τῆεῖν σας 
ὑπο [οβθρῇ : δπὰ Το βερῃ ρᾶνε ἴδεπὶ 
Ὀγοδά “πη φχεῤαηρο ἴου ἤογβεβ, δηά ἔογ 
τς βοςκβ, δηά ίογ τῆς οδ[ιίς οἵ τὴἊ 
Ἠεγάϑβ.. δπά ἔογ [ἢξ 45568: δηά ἢδ 'ζεὰ ὀρ 
τῃ6πὶ νὰ Ὀτεδά ἔοσ 411 τῇοϊγ οδεῖς 
ἔογ τῃδῖ γϑᾶγ. 

18 Βεη τῆλ γεᾶγ νγὰ8 επάεύ, 
{ΠΕΥ Τοάπι6 ππίο πὶ ἴῃ ϑθσοηα γεᾶγ, 
Δπά 8δϊά ιἱπίο πῖπι, ὟΝ νν}}] ποῖ ᾿ϊάς 
1: ἴτοτῃ τὴν Ἰἰογάὰ, ἤονγ [ῃδξ οἵιγ τπΟΠΕΥ 
18 Βρεηῖ; Τὴν ἰογὰ αἷϑο ἤδῖῃ οἷιγ ἢογάϑβ 
οὗ οδῖεε; τῆδγε 18. ποῖ οὐρῆς Ἰεΐς ἴῃ 
τῆς εἰρῃξς οὗ πὶ Ἰογά, θὰῖ οὐγ Βοάϊ68, 
δῃά οἷ ἰδπάϑ: 

19 ΝΒεγείογε 514}} νγε ἀϊς θείογε 
ΤΠη8 αγα68),), Ὀοῖῦ γα πὰ οὐ ἰαπά 
Βυγ ιι5 Δηά οἷιγ ἰληά ἰοὺ Ὀὑγεδά, δηά 
γε δηά οἷιγ ἰδληά νν}}] Ὀ6 βεγνδηῖβ πο 
ῬΒΑΓΔΟΝ : δηὰ ρίνε μς 866, τῇλῖ τγὲ 
ΤΊΔΥ ἴσα, δπὰ ποῖ αἷς, (ἢδξ (ῃς [2πά 
δε ποῖ ἀεϑβοϊδῖε. 

20 Απά Ϊοϑερὴ Ὀουρῆς 411 τῆς ἰλπά 
οὔ Ἐργρὶ ἔογ ῬΠδγδοῦ ; ἔογ τῆς ἔργρ- 
δηϑβ 8014 Ἔνεσγ πιδη ἢἷ8 ἢεϊά, Ὀεςδιιδε 
(Πε απιίηε ργενδι θὰ ονεῦ τε: 80 
τῆς ἰΑληά Ὀεολπλε Ῥῃδγδο δ. 

21 Απὰά 48 ἔογ ἴδε ρεορΐες, ἢς τε- 

δοσοογάϊηρ ἴο {πὸ ΠΧ Χ. ςοττεβροπάρα ἢ (86 
Ηξετγοοροὶ!β οἵ δῇζογ {{π|65. (566 οἡ [Πϊ5 ον 
Ἡδεπρβίεηθοτρ, ὁ ΕΚΥρΡῖ,᾽ Ρ. ς1, δηὰ Εχουγευβ 
δἵ (Πε εηά οὗ (Π6 νοϊιιπιθ.) 

12. πεκογαΐηρ 1ο ἐδεῖγ γα ε4] 111, “ἐἴο 
186 τηουτἢ οὗ {πεῖ σὨ]άγθη :," Τθαηη ἢ ὙΘΓῪ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ““εὐθὴ ἴο ἴῃ ἰοοὰ ἔοσ {μεὶσ 9}}}- 
ἀτεη." 

2Ο. ἕο δοωσδί αἱ! ἐδὲ ἰασπά Κ᾽ Ἐφ» 
,»ν Ῥβαγαοῦθ) ΑΙἸῚ [6 πιδίηῃ Ῥοϊπίβ ἰῃ (ἢ 
βίαϊοσηθηΐδ οἵ (ἢ18 σπδρίογ ἃγὸ σοηβιτηρὰ ὈΥ̓ 
Ἡδετγοάοίιι8, Ὠιοάοτιβ, ϑίγαδο, ἀπά {Π6 πιοπιι- 
τηεηΐδβ. Ηετγοάοίῃβ (11. 109) βᾶγδ [πὶ ϑ5690θ- 
5. αἀϊνίἀοαὰ 1Π6 8011] διηοηρ [6 ᾿ἸπηδΌϊ δηΐβ, 
ΔΒ ΠΩ δαιδτο ρῥἱοίβ οὗ ἰδπὰ οὗ δη08] 8126 
ἴο 41}, δηὰ οὐίαϊποα ἢΐ8 τουθῆθθ ἤῸΠπιὶ ἃ τοηΐ 
Ῥαϊὰ ΔΠΗΌΔΠΥ ὉΥ πε Ποϊἄογα. Ὀοάοχιϑ (1. ς 4) 
ΒΑΥ8 ἰδὲ ϑοϑοῦϑίβ ἀϊνιἀθὰ [6 ΠΟ] Ὲ σου 
ἱπίο 46 ποπιοδ δηά δεῖ ποπιδσοῇθ ονοῦ σδοἢ ἴἰο 
[Δ Κὸ σδῖὸ οὗ ἔπ γουγδὶ σεύθηιθ δηά δαπιηϊδίετ 
{ΠΕ τεδρεσῦνε ργονίηοθβ. ϑίγαδο (ΧΥΝΊῚῚ. ΡὉ. 
7817) [6118 δ [πὲ [86 οσσυρίετα οὗ ἰδπὰ Πεϊά. 
1ϊ συὐ͵εςῖ ἰο ἃ τεπ, Αραΐη, Ὠἱϊοάοσιβ (1. 739 
74} τοργοϑοηῖδ ἴδε ἰληὰ 88 ροβϑοϑθθα Οἠ]ν ὉΥ͂ 
ἴμ6 ῥυοϑίδ, ἴδε Κιηρ, δηὰ [86 νυδγγίοσθ, νυ ὨΙ ἢ 
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γον, 
τη οεΣ. 

τονε τῆεπὶ ἴο οἰ[Π65 ἔγοπι οπδ επὰ 
οὗ τῆε δογάειβ οἵ Εργρι Ἔνθ ἴο τῇς 
οὐδε επὰ τῆεγεοῖ.. 

22 Οηὶγ τε ἰαπά οὗ τῆε || ργίεβδῖβ 
Ὀουρμξ πε ποῖ; ἰογ τῆς ρτγίεδϑ μδά 
ἃ Ρογίίοη ἀερίσπεά ἐῤεηι οὗ ῬΠδγδοὶ, 
Δα ἀϊά εατ τΠεὶγ ρογίίοη ἢ ϊς ἢ ῥΒδ- 
ΓΔΟΝ σάνε τῃδπὶ: ὑνβεγείογε ΤΠ ΕΥ̓ 3014 
ποῖ {δεῖν ἰΑπάϑ. 

23 ἼΠΠεη [οβθρῇ 8414 υηΐο (ἢς ρθο- 
ΡΪε, Βεβοὶά, 1 ἤᾶνβ Ῥουρῆξ γοιι 1} 18 
ἄδγ δπὰ γουγ ἰδληὰ ἔογ ἔΠαγδοῖ : Ϊο, 
ῥέγε ἴς βεεὰ ἰοῦ γοιι, δηὰ γα 5}4]] 50 Ὺ7 
τῆε ἰαπά, 

ΘΟΕΝΕΘ15. ΧΊΝΊΠ]Ι. 

24 Απά Ιτ 5Π1]] σοπιὲ ἴο ρδᾶ95 ἰῇ 
(Π6 ἰπογδδβϑθ, παῖ γα 58ἢ4}] ρίνε τῆς 
ΔΙῚ ῥαγὲ ἀπῖο ΡῬΠαγαοῃ, δηά ἴουγ 
ΡΑΓῖβ 5141} δ6 γοιγ ονγῆ, ἔογ βεεά οὔ 
τῇς Πεϊά, δπηά ἔογ γουγ ἔοοά, δπά ἔοσγ 
(Π6πὶ οὗ γοιιγ Πουβθῃο 45, δηά ἔογ ἔοοά 
ἴον γουγ 1{π||6 ΟΠ 68. 

25 Απά τῇογ 5414, ἼΤΠοι μαϑῖ Ξξανεά 
ΟἿΓ ἰἴνε5: ἰδεῖ 8 ἢπά ρίδαςε ἴῃ τῇῆε 
βίρῃξ οὗ τὰν ἰογά, δηά ννεὲ ψν}}} ὃς 
ῬΏΔΓΔΟἢ 5 βεγνδηῖβ. 

26 Απα ΪΤοβερῇὴ πιδάς 1 ἃ ἶανν ονὲγ 
{πε ἰαπά οὗ ργρζ υπίο 15 ἀδγ, ἐῤαΐ 
ῬΒΑγδοἢ ϑῃουά ἢᾶνα τῇς ἢτὴ ῥατγίέ; 

[ν. 22--26. 

ποκα το πταια, κὰ νι ναν υπτουπαιετααεεαινυ στα ααυγρετπενος τατετασααααεεκαδονναυεςα τ σμεναπασπς τ: σρορτμκτισνυσσ τας τας στε ΕΙΣ ντ αῃκαῃασ ιν αν υϑεδαστ. πῶ πημοΣ πρκαησει πεαεσσσσσττττητηστὡαμτς υῦσ ᾿τῦκαυν. τ-ιαιεττασισμσισσ-ταηα τ σς Ἡκιασ τυῦτἁ᾽αασ υτμαστετμρυυττης ἡ τσ τσιπημασς να τσησν τατον τας ττασε σας τοις τεσσ ας. ται παν μετ τοιτρπεεσνδκυν μον ας. ΒΡ, υαεεβρεῃι μεκάσ ει μκαοςγ διδαμκηκπνῶξκαν᾽ κε απςημηςης-πς-- ας ατημῃςας ταῖς ,τρ΄ν α τ ατπστττν. απ ωσπν ας ατακτατσμηκοι,σαρει το τεσσ, ὡς ᾿ κά 

[Ο5 ΕἸ ΠΟΥ ἰ8 ςοηῃῆστηεὰ αἱ [πΠ6 βοι]ρίυΓοβ 
(ΝηΚίπδοη, 1. Ρ. 263). ὙΠα ἀἰβογόρδηου οὗ 
[ἢ 18 ἔγοπι ἴΠ6 δοσουῃΐ 'ἴῃ (ὐεπαβὶβ8 18 Δρραγοηξ 
ἴῃ 1Π6 8ιΐθποθ οὗ [6 ἰδίζεσ. σοποθιπῖπρς {π6 
ἰλπὰ8 δϑϑισποὰ ἰο ἴῃς νγδιτίοσ οαϑῖθ.0 ὥΤὴδ ΓΟ - 
βουνδίίοη οὗ (ἢεὶγ ἰδηπάβ ἴο ἰδ6 ῥυθβίβ 18 ὅχ- 
ὈΓΟΒΒΙΥ πηοηξοηθὰ ἰὴ ν. 22; διιῖ ποίμίηρ ἰ8 
581 οὗ 1ῃ6 ννδιπίοσθβ. ὙΠΟ ννᾶ8, ΠούνΈνογ, 
ἃ πιατκοὰ ἀϊβδγοησθ 'π [6 ἴθηστο οὗ ἰαπὰ ὈΥ͂ 
{πὸ ννδιτίοῦβ τὸπι ἰῃαΐῖ Ὁγ ἴΠ6 ριθϑῖ8. Ηδσγο- 
ἀοΐι8 (11. 168) βᾶγ8 παῖ ϑασὴ ὑνΑ ΤΟΥ δὰ 
Αϑδίρηθα ἴο Πἰπὶ ἔνγοίνο σγωγς οὗ ἰαηὰ (βοὴ 
ΠΓΗΓΩ Ὀεοὶηρ ἃ ϑηυδᾶῖο οὗ τοο Εγυρίϊδῃ οὰ- 
118); ἴπαΐ 15 ἴο βδύ, ἴποῦὸ ννοσα πὸ ἰαπάρα 
Ῥυβδοβϑίοῃβ νεϑίδἀ ἴῃ (ἢς σδβίθ, Ὀιϊΐ σεγίαϊη 
λοὰ ΡοΓ]ΟΏΒ δϑβίρτθαὰ ἴο οδοῇ ρεΐβοη: δηὰ 
1686, 85 ρίνθῃ ΟΥ̓ ἴπε ϑδονεγοι τη 8 ν}}}}, 50 
ΔΡΡΔΓΘΠΠΪΥ ψνοο Ἰἰαδῖα ἴο Ὀ6 ψνῃοὰἁ οὗ 
ἴλΚοη ΑΥΑΥ ὈΥ [ἢ6 βᾷπῚ6 ν}}}}; ἔογ ννὲ πὰ 
[ηΔὲ δεΐδοβ, 16 σοῃίοπιροσαγγ οὗ δοηηδοδεγιὺ 
αὐὰ {Πεγοΐοτο οὗ ΗθζΖοκιδῃ δηὰ |βϑῖδῃ, δοΐι- 
ΔἸ ἀοργίινρά 16 ννδύγιοῦβ οἵ ἴμοϑε ἰδηάϑ, 
ΔΊ ἢ ἐΟσιποῦ Κιίηρθ πὰ σοποδάρα ἴο {μοιὴ 
(Ηετοά. 11. 141). [ἴ 5 {πογείογθ, ἃ8 Κηοθοὶ 
τΟΠΊΑΓΚ8, ΠΙΡΏΪΥ ργοῦδῦ]6 τῆδξ [ἴῃς οἱ ΠΔ] 
Τοβογνυδοῃ οὐ ἱμοῖγ ἰδηὰβ ννὰ8 ΟἿΪΥ ἴο ἴῃ6 
ὈΓΙοβῖδ, δηὰ [Δὲ [ῃ6 ὙΨΑΙΓΊΟΥ σδδίο ἀἰὰ ποῖ 
σοΙηβ ἰηΐο ρῬοβϑθβϑίοη οὐ {πο ὶγ ἔννεῖνα σγωγσ 
Θαοῖ, {ΠῚ αἴζοσγ ἴῃ6 {ἰπ|6ὲ οὗ Ϊοβορῇ. [πη [ἢῃ6 
ΟἾΠΟΓ ἱπιρογίδηϊς Ῥαγ σι Ϊαγα 1[ῃ6 ϑσδογρὰ δηὰ 
Ρτοΐδῃθ δοσοιπίβ ΘΠΓΓΕΙΥ ἴ4}}7, υἱζ. ἰῃαΐ, ὉΥῪ 
ΓΟγδὶ] δρροϊηϊπηθηΐ, [Πη6 οὔρίμαὶ ργορσίθίογβ οὗ 
{πὸ ἰαπὰὰ Ὀοσδηλθ σγοννη ἰοπδηΐβ, δοϊάϊηρ (Π6ΙΓ 
Ἰληα ὈΥ ραγπηθηΐ οὗ ἃ γοπὶ οὐ ἐγιδιιῖθ; τ ]8ὲ 
1η0 ρθϑῖβ. ΟἿΪΥ νγογα ες ἴῃ Ἐ8}} ροβϑοββίοη οὗ 
{ΠΟ ΙΓ ἔοστλοῦ ἰδηάὰς δηά γόνθηθθ. ἈΑ8 ἴω {ῃ6 
ΡΑΓΊ ΑΓ Κιὰρ ἴο νΒΟΠπῚ [ἢ18 18. αἰγι υοὰ Ὁ 
Ἡοτγοάοίι8 πα Ὠ οάογιῃβ, [Θρϑῖυ5 (᾿ Ομτυποῖ, 
Ἐργρῖνὐ 1. Ρ. 304.) βι|ρροβδβ ἴῃαΐ 1ῃ18 ννὰ8 ποῖ 
π6 ϑεβοβίτβ οἵ ΝΜίδποιμοῖβ 12 αὐ ϑΥ 

᾿(Οδἰγίδβεη οὔ {πὸ Μομιπιοηΐ8), θυ ἃ ϑεῖμοβ 
ΟΓ δείμοβὶβ οὕ ἴπ6 σοΐῃ ἀγηδβῖγ, Ποπλ Βα 
ςοηϑιἀογ8 ἴο δ6 ἴπ6 ῬῃΆγαοῦ οἵ [οϑορῆ. ΤῊΘ 
τοῖῃ αὐ παβίυ 15, Ποννανοῖς, σΟΥΔΙΠΪΥ πλιςἢ ἴοο 
ἰδῖο ἃ ἀδίε ἴογ [Ὁβθρῇ. [{ πιᾶν δὲ ἃ αὐοβίϊοη 
ὙΒΟΊΠΕΙ ἰῃ6 αἀινίϑιοη οἵ τὴς ἰαπὰ ἰπΐο 6 

ΠΟΠΊΘΒ ἀπά ἰηΐο βήυδγε ρἱοίβ οὗ δαιιδὶ εἰΖε ὈῪ 
δεβοϑίτβ δ6 (Π6 84Π|6 ἰγδηβδοῖοη 8ἃ8 ἴΠ6 ρΓ- 
σμδϑίηρς δηᾷ γοβϑίοπηρ οὗ ἴδ ἰδηὰ ὈΥ͂ [οβορῆ. 
ἼΠῈ ρθορὶε νεῖ ΔΙΓΟΔαΥ ἴῃ μοβϑοβϑϑίοη οὗ 
ΤΠΘΙΓ ῬΓΟΡΟΓῪ ννμθη [όβορῃ Ὀουξῆϊ ἴἴ, ἀπά 
(Π6Ὺ γθοεϊνθαὰ 1 ἀψαῖπ οὐ σοπάϊξίοη οὗ ραγὶπς 
4 ΠΗ͂ οἵ (Π6 ῥγοάιϊιςο 85 ἃ τοηῖ. Βιυιῖ νυβοῖθοῦ 
ΟΓ ποῖ {18 ἂςΐ οὗ δεϑοβί δ Ὀ6 Ἰἀδητιῆοὰ πἴὰ 
{πὲ οὗ 7όϑερῃ (ογ ἴπε ῬΒΑγΔΟΝ οὗὨἨ [7Οβερῃ), 
[Π6 ργοΐδῃθ ἢβίογιδηβ δηὰ ἢξ πποηιπηθηΐβ σοηὶ- 
ΡΙοίοΙΥ Ὀθᾶσγ ουὖἵῦ πε ἰδβι πον οὗ {Π6 δυΐδοτ 
οἵ (σεῃοβὶβ 48 ἴο ἴῃ6 ςοηάϊθοῃ οὗ ἰδηὰ ἰεηυϊς 
δηᾷ 118 ΟΠ Ίη ἴῃ Δῃ ὀχογοῖϑε οὗ {πε ϑονεγείρη 9 
δυϊποπίγ. 

21. δὲ γεγπουεα ἐδεηὶ 10 εἰ{25}1] Ἐς μιδά 
ςΟἸἸοςοιοαά 411 [η6 σογῃ, νυν ἢ ἢθ Πδα 5ἵογοά 
ἪΡ ἔογ {πὸ ἔπιε, ἰηΐο ἰδθ νᾶγίοιι5 οἰθ5 οὗ 
Ἐπγρῖ, δπά 80 δ γεπγονθά {Π6 ρϑορὶθ ἱπίο ἴῃ 6 
οἰΕ 65 δηὰ {Ποῦ πο ουγδοοΐ, ἴμλξ 6 ταϊρῆῖ 
{πε Ὀδεῖογ ργονιάθ ἔποπα ν ἢ ἔοοά (ΘΟ Βυπι.). 

22. Οπὶν ἐῤδε ἰαπά οΥ ἐδε ρῥγίο"ίς δος δὲ δὲ 
ποί)] ϑθθοην. 20. 

ἐδ ῥγίσες ῥαά ἃ ῥογίϊοη αὐείσπεα ἐδενπ οὗ 
Ῥβαγαοδ, απά ἀϊά σαὶ ἐδεὶγ ῥογίίοπ «υδίεδ Ῥῥα- 
γαοῦ φαὺ ἐῤερὴῈὴ ΤὨ8 ἀσε5 ποῖ στῆθδῃ [δὲ 
[Π6 ῥγοϑίβ νοῦ ῬΠΑΓΔΟἢ 8 8ι1ρο πα ϊαγῖθβ, Ὡς ἢ 
νου] Ὀδ ἱποοπϑιδίθπε νὴ [Π6 ἱπηθά δῖε! Υ 
Ῥτοοράϊηρ ννογάβ, 85 νν6}} 25 νυ ἢ [6 βἰφίοιποπίε 
Οὗ ργοΐϑηο δυΐμοῦβ 88 ἴο [ἢ ἰἸαηάοά ρΡοβϑοβδίοῃς 
οἵ [6 ρθδίβι Οἡ ἴῃς σοῃίγαγυ, ᾿ξ πηθδῃ, 
ἴα ῬΒΑΥΔΟΙ Πδά δβιιςἢ τοϑροςΐ ἔογ {Π6 τηϊηῖς- 
(εγβ8 οὗ σεϊϊρίοθ, [πδΐ, ἰπϑίοδὰ οὗ ουβθπης 
7 βθρἢ) ἴο 5611 σοῦ ἴο ἔπει δηὰ 50 ἴο ὈΌΨΥ ὉΡ 
1πΠεὶγ Ἰαπά, Βὸ ογάογθά 4 ρογίίοη οὗ σοττὶ ἴο 
6 τορι αν Ὺ ἀϊδεθυϊοά ἴοὸ {Ποπὶ ἀιϊιτηρ (ἢς 
ἔδσπηθ, ἀπά 50 ἴΠῸῪ ννετὸ ποῖ γράυςοά ἴο {Π6 
ὨΘΟΘΘΒΙῪ ΟΥ̓ 86} 1ὴρ {ΠΕ ῚΓ ἸΔπά8. ἜΠῚ5 τοραγὰ 
ἴογ {πὸ ργίοϑίβ 15 ὌχρυοβϑὶῪ δεϑίρηῃοα ἴο ῥΠα- 
ταοῖ, ποῖ ἴο Τοϑορῆ, δπὰ 90 πόα σᾷη ὃὈὲ πὸ 
Ὠρρά ἴο Δροϊοριχθ ἔοσγ [Ὀϑορἢ 8 τοβροςξ ἴο δὴ 
Ἰἀοϊαΐτουδ ρΡτγοβίμποοά, 

20. υὑοιερὸ »ιαάε ἱ α ἰααυ ὍὌΠ6 Ηπαϊ 
ΤΈΒαΪς οὐ [οϑθρῃ 5 βοΐ ογ ννὰ8 ἰμαΐ 1ῃ6 ᾿πηὰ 
νν85 τοβϑίογοα ἴο ἴῃς ἰρνυρίίδῃβ, νυ ἢ δὴ ΟὈ]}- 
ξαϊίου ἴο ρᾷΥῪ οὔθ ΠΗ οὗ ιὸ ἴο Ῥθδγδοῦ ἔοσ (Πς 



ν. 27--- τ 

'0,); δχςερῖ ἴδε ἰαπά οἔὗἉὨ τῇε ! ργιεβϑῖβ οὐ], 
με φρῥίεῦ Ὀεσαπιε ποῖ ΡἬαγδοῇ 58. 

27) ἅ Αμά ἴϑγδε] ἄννεὶς ἴῃ τῆς ἰαπά 
οἔ Ἐργρῖ, ἰπ τῆς σουπου οὗ (σοβῆεῃ ; 
δΔηά τῇδν ἢδά ροββεβϑίοῃβ {πεγείη, ἂδηά 
δτενν, Δ πλ} |Ρ|1εἀ ΘΧοθβα  ηρ]γ. 

28 Απά Ϊ[δΔοοῦ ἸΙνεά ἴῃ τῆς Ϊαπά οὗ 
"3. Ἐργρί βενεηπΐεεῃ γεδίβ: 80 ᾿τῆςε ψο]ς 
πάλ ρα οὐ ]λοοῦ ννᾶβ δὴ Βυπάτγεοά ἐογγ 
τ πὰ βενεπ γεαῖϑ. 

29 Απά τῆς τίπτε ἀγενν πρὴ τῇδ 
ἴβγδεὶ πχυϑὲ ἀϊε: δηὰ ἢ Ἵδ᾽]εά ἢ 5 8οῃ 
Ϊοόβερῆ, ἂδηά εαἰά υπῖο ἢϊπι, 1 πον 
Ι Βάνε ἰουπά ργᾶςε ἴῃ ΤΥ ἰρῃῖ, 

ἐῶρ 24. ὄραῖ, 1 ΡΓΑΥ ἴπεε, τῆν παπᾶ ὑπάεγ 
" ὩΥ ΤΠΙΡΉ., δηα ἀξ] Κιπάϊν δηά τγὰ]γ 

ὙΠ πι6; ὈΟΓΥ ΠΊ6 ποῖ, ΐ ΡΥΑΥ ἴδες, 
ἴη Εργρε: 

20 Βυῖ 1 ψ1}} 6 ἢ τὰν ἔβίῃετβ, 
--ἰ᾿ὡ ὦ. ἡ. 

Ρυτροθο οὗ πιδιπίδιηπρ ἰἢ6 τενθημδθβ οὗ (Π6 
βίο, Μυςῇ [48 Ὀδεὴ υυτἐΐθη 'π σοπάριηπα- 
[ἴοπ, πὰ ἃρϑῖῃ ἴῃ νἱπάϊσδίίοη οὗἨ {686 ὕτο- 
σὐραϊηρ5. Νϑαβ [όβϑερῇ ἃ πῆεγὸ Ἵσσεδΐαστε οὗ 
ῬΒαγαοδ δ, ἀδβίσουβ ΟἿΪΥ οὗὨ [18 πηλδίει᾽ 8 ἃ5- 
ΕΙΑΠ: Ζοτηθηΐ ὃ ΟΥ ψν8 ἢδ Ὀδπΐ Οἡ ΘΒ(Δ Ὁ Ι5Πῖπρ 
ἃ ἔγτδηηϊοδὶ ΔΌβΟ Ἰ8πὶ ἴῃ υΥἱοϊδίίοη οὗ τἢς 
ΠΡΙῖ5 δηὰ ΠΙΡεΓ 68 οὗ ἴἢ6 συρ)εςὐ ὍΤὨς Ὀτε- 
ΠΥ οὗ [ῃ6 παιγαῖϊινε δηὰ οὔὖζῦ ἱπιρογίεςϊ δο- 
αυδιηΐδησς ἢ {ΠπῸ σοπάϊτίοη οὗ ἴῃς ΡθΘΟρὶδ 
δης (Π6 5ἰδίε οἵ δρυιο]υγε 'π δποιεπὶ Ἐργρῖ 
ΤΆΆΚΟ [ἴ ᾿πηροβϑῦ]ς ΔῚΠγ ἴο Ἰυάρο οὗ {π6 νν]8- 
ἀοπὶ δηὰ δα υ Υ οὗἩ Τοβορἢ 5 ἰαννβ. Τ 18 πηυςἢ, 
ον Εσ, 15 αυ ονιάθηῖ. ὍΘ Ἰαπά ἰπ ἔδλνοιιγς 
ΔῸΪΘ6 γϑδγϑ ννᾶβ. νΟΥῪ ρσγοάιπςζινθ. [ἢ (ῃ6 ρ]οηΐο- 
Οὐδ γεαγϑ ἴἴ ὈΓΤοΟΌ ΡΣ ἔοσί ἢ Ὁγ δαηάξιϊ (ςἢ. 
ΧΙ, 47). Ενβῃ πε ΗΠ ρατί οὗ [Π6 τενδϑηιις οὗ 
ΠΟ (Γν. 24) ννὰ5 80 δδϑιιπάδηξς (μδὲ τἴ 5 ἀ6- 
80ΓῚ 85 ἴκὸ ἢ βαπὰ οὗ [6 868," δηά 
ἐς Ποῦ πυπΊθεγ᾽" (ν. 49). Ὑεξ τποῖγθ ννὰ8 ἃ 
᾿ἸΔΌΠΙΥ ἴο στεδὲ ἀδργθβϑϑίοη, 85 ϑῃεννῃ ΟΥ̓ [Π6 
ΒΟΥΘἢ Υ68Γ5 οὗ ἕδτηΐπε; [ἢ6 τηοπιηθηΐβ ἴοο ἴῃ - 
ἀϊςαῖο (Π6 ἔτεαιοπίὶ οσσυτθπος οὗ βοδγοϊῖν, ἀπά 
ποῦ ννᾶ8. δν  ἀθηἼ]Υ ἢο Ῥτου βίο δρδιηϑὲ 1[ἢ}15 
ἴη ἴπ6 Παριῖ5 οὗ {π6 ρεορὶθ οἵ {π6 τηδπδροπιθηΐ 
οὗ (ὴ6 ΕΠ1ὰρὸ. 1 ῬΠΑγΔΡὮ πδά ποῖ Ὀθεπ πιονθὰ 
ἴο δἴίοσθε ὉΡ σοῖὶ δραϊηβδί {Π6 ἔδπλΠ6 γθᾶγβ, (ἢ 6 
ορυϊαίίοη νγου]ὰ πλοδὲ ργοῦδΟΪΥ ἤανὸ ρου 8ῃθά, 

ἴτῆε ΡΟΟΌΪ ΑΓ πδίυτο οὗ ἴῃ ἰδηά, [15 ἀδθρεπάθησθ 
οη ἴδ6 ονεγῆον οὗ ἴῃ6 ΝΙ]Θ, ἀπά ἴπ6 ἀμ ΠΥ 
Βαδιῖ5 οὐ {6 συ] ὐναΐουβ, τηδάθ 11 ἀθβιγαῦ]θ ἴο 
Θϑίδ Ὁ] 18} ἃ συϑίετῃ οἵ σοί γα] Ζαίίοη, ρογῃδρϑ ἴο 
ἰηϊγοάιοθ 5ΟΠΊῚ6 βθόπογαὶ ΡΠ ηοὶρὶο οὗ ἐτρδίίοη, 
ἴῃ πιοάσφσῃ ἢ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, ἴο ρτουηοΐο [Π6 ργοϑ- 
ΡΟΓΙΥ οὗ ἔπθ σουπίγυ ὉΥ βτϑαΐ ψονεγηπηθηΐ 
ΌΓΚΒ, π᾿ ὈΓΕΙΈΤΘηςΘ ἴο ἰοαυηρ 411 ἴο [6 Ὁποοτ- 
(αϊπίγ οὗ ἱπάϊνιἀυ14] οηίογργζθ. [{ [15 ννᾶϑ5 50, 
ἴδοη 186 βαγίπρ, “ποῖ παϑῖ βϑανθά οὐσ ι᾿ϊνθβ,᾽ 
νγ88 πο ἰδησιδρο οὗ Εδδίοσῃ δάυ]δίίοη, Ὀὰΐ [ἢ6 
ψεσγάϊςὶ οἵ ἃ ἐταΐεῆι! ρθορ]θ, 

ΟΕΝΕΘΙ5. ΧΊΝΊΤΙ. ΧΊΜΨΊΙΠι. 

δηἀ τῃου 5}ι4]τ σδυγῪ πῖθ οὐκ οὗ Εργρῖ, 
ἈΠπὰ ὈΟΓΥ πιθ ἴῃ {Π6ῖΓ Ὀυγγίπρρίδςα. 
Απά δε αἰά, 1 νν}}} ἀο 45 ἴοι Παβῖ 
8414, 

21 Απά ἢε 5414. δυγεαγ υηΐο της. 
Αμπά δε βνγαῦε υπῖο ἢἷπ. Απά “15- “Ηεδ ες. 
ΓΔΕ] Ὀοννεά Πἰπλβε!  ὑροη τε θεά 5 ̓" 
Πεδά. 
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ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝΙΠΠ. 
Ι σῶα το λὲς σορις σἱείίοείδ λὲς σἱοξ Μαέλον. 

2 )μεοῦ εἰγεπρίλεπείλ ἀἐρεσοί  ἰο δέξο: ἐάση!. 3 
ΗἾἼὲ γεῤεαίείά ἰδ γορεῖσσ, κα» 272 Ἰαξείᾷ 
άγαϊσι αμαὶ αγνασεεά ας ἀΐξ στ. ἡ 272 
ἐεἰϊοίά σοεοῤὰ οὐ ἀὲς νεοίλογΣ ργαυε. ἡ “74 
δίσσαλ Φράγαινε απά Μαμασεά. 17 274 
2» δογαλ μδδ γσεριρεν ὀὲοίογε ἐλ οἰαογ. χἱ 
472 2γο͵οῤλεεεοείά ἐλεῖν γαάίμγη ἰο Οαρααι. 

ΝῺ [τ οᾶπιὲ ἴο ρ885 δίε τἢ686 
τῆσδ, τὲ ομε τοΪάἁ 7οβερῆ, 

Βεμοϊά, τὴγ ἔῖμεγ ἐς διςκ: απά ἢς 

ΤΠ “ΑΗΒ ραγὶ" ννἰς ἢ τα8 ρα ἴο Ῥμδ- 
ΤΔΟἢ ἔογ {Π6 τενθπιιθβ οὗ [Π6 ϑἰδῖθ, ἀπὰὰ βεγῃδρ8 
ἴογ ρυθ]ο ννοῦῖκβ οὐ 41] Κἰπά8, δρυιουϊέιγαὶ 
δηά οἴδουβ, ννὰ8 Ὡοΐ δὴ δχογθιίδηΐ ἱπιροβί. 
ΤΠῸ Εργρίδηβ ἄρρϑασ ἴο βᾶνθ πιδάθ πο ἀ1Ἐ[ἶἅΠ» 
Οὐ ἰπ ρᾶγηνῦ οἸδ- ΠῚ οὗ {Π6 ῥγοάιιςθ οὗ 
ΠΟ Ιαηά ἴο Ῥαγαοῦ ἀυτίηρ [6 γοαγβ οὗ 
ὈΙΘΠΙΥ; δηά ἤθησθ νγ6 ΤΏΔΥ ἱπέεσ {Παΐ [ἴ ννου]ά 
ποῖ πᾶν Ὀδεὴ 4 Ὀυγάδξηθοιηθ τοηΐ ὑνῆθη (6 
βυϑίοπη οὗ δρυου το νὰ ρυϊ οα ἃ Ὀείίεῦ 
ἴοοΐϊίηρ. 

28. ἐῤὲ «αυδοὶρ ασε 9. υαςοῦ] [1.ἴ. Ὁ8 9 
ἄδνεοῦ Δ 00, 0091} 8 9 ΥΟΘΟΣΙΒ Οὗ 18 1176. 

29. δμγν γιὲ ποῖ. .ἦπ Ἐργῥῇ δςοῦ δὰ 
ἃ ἥττῃ ἔδι ἢ [Πδξ 18 ἀεθοοηάληϊβ βμοιι]ὰ ἱπηοτξ 
[6 ἰαπὰ οἵ δηδδῃ, πᾶ ἰμογοίοσο ἀθϑιγοὰ ἴο 
δὲ Ὀυτοά πότε. Μογσβονεῦ, ἢθ ὙΘΓΥ͂ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 
υνβῃοα ἴο ἀϊγοςξ ἴῃ6 τηϊπά 8 οὐ δί8 σμ]άγεη ἴο 
{πὲ 48 {μόν δαΐαστο Βόσιθ, τπαΐ ΠΟῪ ταῖσῆϊς δ6 
Κορί ἔγοπι βθι πρὶ ῸΡ ΠΕΙ͂Γ τοϑὲ ἴῃ Ερυρί. 

81. ὀδοαυεά ῥὲ»ιεῖ ὠῤοπ ἐδρ δε. ῥεαση 
80 πὸ Μαβογιίεβ ροϊπέ 1. 80 ἴη6 Τάγρῃ., 
ϑγτήπι., Ααυϊ4, α]ς., Ὀὰξ [πΠ6 ΠΧ Χ.., ὅγτ., 
δηά Ερίβι]6 ἰο [86 Ηθῦτονν (Χὶ. 21), τοδά “" οῃ 
{πε ἴορ οὗ ἢϊ5 8:4. ὙΤῊο Ηδεῦτενν ννοτά νἢ- 
ουξ [ἢ6 νοννεὶ ροϊῃῖβ τηθδηβ οἰἴΠογ “" Ὀ6α οΥ 
ες {4}. ΤΦΎὝΠ6 ΟΗΪΥ ἀϊϑεϊποίοη ἰ5 ἰη [ἢ νόννοὶ 
Ροϊηΐβ, νΠΊΟἢ ἀο ποῖ οχίϑδξ ἴῃ ἴπῸ πιοτὸ δηςσίθηξ 
Μϑό5. [Ιἴ ᾿5 {πογείογθ ᾿πιροβϑθο ἴο ἀθοϊὰθ 
ΥἸὮ σοΥδι ΠΥ νυ ΒΙ ἢ ννᾶ5 [Π6 ΟΥ̓ΡΊΠ4] ϑθηβο οὗ 
ἴπο ψογά. [1 5 φυϊΐθ ροβϑι 6 {παΐὶ (Π6 τηϑδη- 
ἴπρ' 15, 85 ἴπθὸ Αροβίΐε φυοῖοβ (Π6 ραββᾶρθ, (Πα 
Δἴεγ [οϑθρῇ πδὰ ϑύνοῦῃ ἴο ὈΌΓΥ πὶ ἰη (8- 
Ππᾶλῃ, Ϊᾶσοῦ Ὀονγοά ΒΙπΊ86} ἢ ἀροὰ ἴἢ6 βίδῆϊ 
νης ἢ Πμδὰ σοπὸ ψ ἰπὶ ΓΠΓΟῸΡὮ 4}} ἢ]5 νγᾶπ- 
ἀογίηρ8 (Όδη. ΧΧΧΙΪ. 10), δηὰ 80 ἈΠ ΡΡΝ 
Οσοά. Απά [ἢ}}8 βθειηδ ἴΠ6 τόσο [ἰΚοῪ ἰπΌτη 
1ῃ)6 ἕδος (ῃαΐ 11 18 ποῖ 1} αἴτογ ἴπορθ {Πρ 5 
(παὶ οπὸ ἰο]ά Τοϑερὴ, “" Βομο]ά, [ΠΥ ἐλίμεσ 1σ 
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4 φῆλΡ. 28. 
1. 
γε πε 

ὁ οςὮδρ. 4τ. 

Ἰ προς 
“. 

τοῦ ἢ ἢϊηὶ ἢΐ8 πο 5δοη5. Μίδῃδϑ- 
ϑεἢ δηά Ἐρῃγδίγη. 

2 Απά ομε τοϊὰ Ϊδοοῦ. δηά εἱά, 
Βε οἱ, ΤΥ 8οη [οβερὴ ςοπιεῖῃ τπῖο 
(ἴδε : ἀηά [5Γγδ6] βιγεηρτἢῃδηδα ἢ πλ86] {, 
δηά 84ῖ προη (ἢς Ὀεά. 

4 Απά Τδςοὸῦ 414 υηῖἴο 7οβερῇ, 
(ὐοά ΑἸπῖρν ἀρρεαγεά ὑπο. πγε δῖ 
ἍἸ1,02Ζ ἰῃ ἴῇε ἰαπά οὗ (ὐὑδπδδῃ, δηά 
Β]ε586 4 π|6. 

4 Απά κ]4 υπῖο πὶς, Βεδοϊά, ἃ 
νν}]] τηακα τῆες ἐγωιτία], ἀπὰ τυ] ΠρΡῚγῪ 
ἴα, Δηά 1 ν»}}] πηακὲ οἵ τῆες ἃ πιλι}]- 
ατυδε οὗ ρεορὶε; δἀπὰ νν}]} ρῖνε τἢ}8 
Ϊληά ἴο τὴγ ϑ8εβά δίϊεγ τῇδε “Ὁ γ δη 
ἀνθγ  ϑτίηρ ροβββϑβϑίοῃ. 

ς 4 Απάὰ πονν ΤΏ ὄτυνο 8οη8, Ἐρῆ- 
Γαὶπλ δηὰ Μδῃδββεῃ, νος ἢ ννεγε θόγῃ 
απο {πες ἴῃ τῆς ἰαπά οὗ ἔργρι Ὀεΐοτε 
1 ςλπιεὲ υπίο ἴμεε ἰηῖο ργρῖ, 4γῳ 
πλπο; 48 Ἐδυθεη ἀπά δίπιεοη, {ΠῸῪ 
802}} δῈ πιῖῆθ.. 

6 Απά τὴγ ἴβϑιια, νη ϊςἢ τποι θ6- 
δετίεβῖ δου τῆεπλ. 5641] δ6 τῆ ϊπε, σπά 
50}} θ6 ςὉ]]1εἀ αἴϊογ τῇς. πᾶπιὲ οἵ {πεὶγ 
Ὀτεῖῆγεη ἴῃ τῆν ἱππεγίτδηςα. 

ἙΟΕΝΈΕ515. ΧΊΏΜΝΤΠΙΙΙ. [ν. 2-.-12. 

7 Απὰά 48 ίογ πιε, θη 1 ςᾶπὶς 
ἔτοπι Ῥαδάδιη., “ δοῇεὶ αἀἰεά Ὀν πε ἴῃ εεδαρ. χα, 
της ἰαπά οὗ (ὑἀπδδῃ ἴῃ τῆς ννᾶγ. ννῆεη "Ὁ 
γεῖ ἐῤέγε τυας Ὀυῖ ἃ ΠΠπ|16 ννᾶγ ἴο σοπις 
ἀπίο Ερδγαῖῃ: δηά 1 Ὀυγίεά Πογ μετα 
ἰπ τῆε νὰ οἵ Ἐρδγαῖῃ ; τῆς δᾶπ)6 ἐξ 
Βει ἢ] ἤει. 

8 Απά ἴβ8γδοὶ Ῥεῆε] 4 Το βαρ 8 80η85, 
Δηά ςαἰά, ἢο “γε τῆε56 Ὁ 

9 Απά Ϊοβερὴ 844 υὑπῖο ἢΪ8 ἐδίμετγ, 
ἼΉΕΥ αγ ΤΥ 8308. Ποπὶ (σοά ἤδῖὴ 
'νθῇ ΠΊ6 ἴῃ 108 ῥίσεσ. Δπά δ 414; 
γίηρ ἴπεπη, 1 ργὰγ ἴδδε, ὑπῖο Π16, 

Δηὰ 1 νν}}} Ὁ]ε85 τπεπ|. 
Ιο Νον ἴδε εγεβ8 οἵ ἴβγδεὶ ὑγεγε 

Τἀϊπὶ ἔογ ἀρὰ. “9 ἐδαὶ ἢε σου]ά ποῖ 86Ε. τ Ἠεδ, 
Απά δε Ὀτουρῆς τῆδπι ΠὩΘΆΓ πηῖο ἢϊπι: 
ΔΠΑ ες Κίββεά τπεπλ, δπὰ επιῦγαςεά 
16}. 

11 Απῃά ἴϑγδεὶ βαἰά ιἱπῖο [οβερὴ, 1 
Πδὰ ποῖ τῃουρῆτς ἴο 56ε τῆγ ίδςε: δηά, 
ἴο, οά παῖῃῇ 8εδμεννεά πὲ αἷδβο τῆν 
8βεεά. 

12 Απὰ 7]οβερῇ δγουρῃς τμεπὶ οὐ 
ἔτοτῃ θεῦννεθη ἢϊ5. Κπεαβ. δηά ἢε θονγεά 
Ἀιπλ561[ νυν τῇ Πὶς ἔλςε ἴο τῆς εαγῖῃ. 

δἰοἰς " (οἢ. ΧΡ. 1), 50 {πὶ δοοῦ ργοθ δῖ 
Πδὰ ποῖ 48 γεῖ ἰδκϑὴ ἴο ἢὶ8 Αἱ (Π6 βᾶπὴδ 
Ἐπη6 ννῈ πγιιϑὶ ηοῖ δἰννᾶυβ ργεβϑ8 πε αυοίδιε οι 
ἴη 106 Νὲὺνν Τεβίδιηθηὶ 845 ὑγοοῦ οἵ {πὸ ἔσθ 
86η86 οὗ ἴῃς Ηεῦγονν οτἱῖπαὶ, ἕο [ἃ ἰδ παῖι» 
ΤᾺ] ἴογ {πθὸ ΑΡροβί!εβ ἴο φυοίε (Πεὲ 1ΧΧ. 88 
Ὀεῖηρς (6 Αὐἰποπϑοά Νόγδιοη, ιι8ῖ 845 πποάσγῃ 
αἰνῖποβ χιοῖὸ τπηοάθγῃ νὑϑυβίοῃβ ἴῃ [Π6 νογπης» 
γ Ἰδησιιαροβ δου δ ϑυρβοβίηρ ἃ σοττεςιοῃ 
οὗ 1πεῖτ Ἰδησύαρο, νἤθη βιςἢ σογγοοίίοη .5 τ» 
ὨΘΟΘΒΒΔΓῪ (ῸΓ {Π6 ΙΓ ἀρ υποηΐ. 

σπαρ. ΧΙ. 38. Οοά “Πριῖφι})}} “ Ε- 
ϑηδάά41.,) 866 οὐ ςἢ. ΧΙ. 14. 

αὐ 1.μ54} ὶ. ε. ΒεοΙῖπο!. 566 ςἢ. Χχν]. 17, 19) 
Χχχν. 6, 7. 

δ. ων Ἀρωδοη ἀπά δινιεομ, ἐῤὲγ ῥα] δὲ 
»"6] ΤῊΥ ἵννγο 80Π8 5Π|2}} Ὀ6 88 πηιςὮ σοιυηΐ- 
εἀ ἴο δδ ΤΥ δοη8, 4ὸ Ἀδυῦθη δηὰ δὶ πιθοη, ΠΊΥ͂ 
ΟῚ ἴννο οἰ ἀοδὲ 9018, ἀσὸ σουπηίθα ἴο Ὀδ ΠΡ : 
ΔΟσογ ΠΡ ἘΡἢγαῖίπι δὰ Μαπαϑϑοῦ Ὀεδοδπη 
ρα σοἢ5, ἐροπρρη, ποδάβ οὗ {γίῦθβ. ϑοιθ 
ἀπιης (παῖ, 48 Ἀαουῦοη ννᾶ8 ἀοργίνεα οὐ ἢϊς 
ὈΠΓΓΏΓΙΡΗ, 8ὺὸ πότ {μ6 ὈΓΓΠΓΙ ΠΕ ἰ8 σίνθη ἴο 
ἘΡ γαῖμα, ἴπ6 εἰάθσ δοὴ οὗ ἴθ βιξίθογῃ οὗ 
ΆΓΠο]. Βυΐ (ὃς ὈΙΠΒΤΙσΣ 9θοπλβ ΓΆΙΟΣ ἴο 
πᾶν Ὀδθη ἐἱγαηβίοιτοὰ ἴὸ Ἰυάδῃ, ἢ5 {ππδὺ 
εἰάογ Ὀγοίμοσθ δοίης αἰ δι ππογι θά, [π6 ἢγαὶ ἴὺσ 
ἰηςεβί, ἴδ οἴ ΠΟΥ ἴννο ΤῸΓ ΟΠΙΘΙΕΥ͂ (8ε6 Ἑἢ. Χ]ΪΧ. 
8-10) Ασςροογάϊηρῖγ, [υὐδὴ Ὀδοδιηδ ἴΠ6 γογαὶ 
Εἰῦο, ἴτο ὙΒΟΙῚ 88 ΘοΟΠΟΟΣΗ πη; (δ Ἠβέδἢ 

ΟἸἾσὶ σλπιο, ννῆο 18. οὐὸσ ἃ1}} σοά Ὀ]οβϑοὰ ἔοσ 
ὄνεσ. ὙΠΕΙΘ ννᾶ8, ἤοννουοσ, ἃ Κιπά οἵ 86- 
σοπάδγυ δἰ ΓΙ γίσῃξ φίνεη ἰο ΕΡἢΓαιπη (566 χ ϊχ. 
22 87.), ὙἼΟ Ὀεσδπιθ Δπορβίοσ οὗ 1πῸ γογαὶ 
(εἰδο ἀυηοηρ (86 ἴδῃ {Π|ῦ68 οὗ [8Γδεὶ. 

Θ. «ῥα! δὲ «αἰεί φῆεν τὲ παρὸ ΟΣ “δεῖν 
ὀγείδυγεη)] 8841} ποῖ ψῖνθ πᾶπιὲβ ἴο βϑεραγαῖς 
1{Π065, Ὀυϊ 5141} Ὀ6 πυιμηδετοὰ ἢ ἴπ6 {65 
οὗ Ερμγαὶπιὶ ἀπὰ Μδηδϑϑοῆ. ὅν ὲ Πρᾶσ ποϊῃιην 
οὗ ΔΩΥ γουηροῦ 8005 οἱ οϑβερῇ, δηὰ ἀο ποῖ 
Κποὺν ἔοῦ Τσεγίδιη (πδὲ ΔΠΥ γεῦο Ὀοτῃ ἴο Ὠΐπι; 
Ὀυΐ 11 [45 Ὀδεη ἱπουρδῖ (δὲ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ Ὅδ πηδῃ- 
Ὀοποὰ ἴῃ Νιυμπλ, χχνὶ. 8---270 Σ ΟἿντ. ντἱὶ, 
14--΄2ο. 

7. Κἀαιῤεὶ ἀϊεάί ὁγ »-Ὶ ΜΝ οη δάορίης 
ἐπθ 80η5 οἵ [οβορῃ, [δοοῦ ἴὰγη5 ἢἰ8 Ἰπουσδῖθ 
Ὀδοῖς ἰο ἢἰ5 Ὀεϊονοὰ Βδομοὶ, ἔῸγ ννῆοϑθο βδκὸ 
Θϑρθς Δ ΠΥ ἢ6 ἢδὰ 950 ἀεδγὶγ ἰονοὰ Ϊοθορῃ. Ἀο- 
86 ΏΓΠΙ., 1058 δηὰ βδοῖὴθ οἴδεσβ ὑγοροδϑο ἴὸ 
ἰγδηβίδῖο πόσὸ “" ἈΔΟ οὶ ἀϊοὰ ἴο ΠΥ 5ογγονν," 
1ξ. ὁὩΡΟΏ Π|6,᾿ πὰ {πεείοσε ἃ5 ἃ ΠΟΑΥΥ 
Ὀυγάδη ἴο πιὸ: Ὀυζ ἴΠ6 τθοοϊνοὰ ἰγΑπϑδΌοσῃ [5 
δι ρροτοὰ Ὀγ {πε Νογείοηβ, ἀηὰ Ὁγ (6 πθηυσης 
56 οὗἩἨ (6 Ῥγοροδιοη ἴῃ ἴπ6 ϑεῆϑε οὗ ""ὭθοΣ 
τα Θ,᾽" “ὉΥ̓͂ ΠΥ 8146." 

15. ὑοοῤῥ ὀνοισδί ἐδερι ϑω ὕγονε δδω 
ἑᾳυεέπ δὲς 7 ΄ϑορῃ Ὀγουρῆὶ τπεπὶ οὐἷ 
ἕτοτῃ Ὀεΐνγοεη Ἰμοοῦν Κηθεβ, τ Πόσο του Ὠλά 
ξοπο {πᾶὶ πὸ της ἐπιῦσχαοο (ποῃ, πὰ ριῸ"» 
ὈΔΌΪΥ ρἰδοθὰ ἰποπὶ ἴῃ ἃ τενογοηϊ δαϊςυῶρ ἴὸ 
τοσεῖνο πὸ ρδί ΓΔγο 8 ὑἱεδϑὶπρ 

ἔφαν. 



γ. 123-22} 

11 Απά [οβερὴ τοοὸκ τπεῖὰ δοίῇ, 
Ἐρβγαδπι ἰῇ ἢ15. Πρῆς ἤδπά τονγαγά 
ϑγρὶ 5 [εξ ἤδη, δπά Μάδηδεβεῖ ἴῃ 
ἢ!5 ἰεβ ΠΑπ4 τονγαγά [5γδ61᾽5. τίρῃϊ 
Πιαπά, απά δουρῆς ἐδέσι ΠεΑΓ απο Ἀ1Π|. 

14 Αηά ἴβγαθὶ ϑιγεῖοσῃοά οὐκ ἢ 8 
Πρῆϊ Παηά, ἀπά ἰφ!ά 2: ὕὑροη Ερῃ- 
ΓΑΙΠι 5 μελά, ψγῆο τας ἴῃε γοιπρετ, 
8Π4 ἢ [εξ Βαπά ὑροὰ Μδπδϑβθ 8 
Πελά, ρυϊάϊηρ 5 ἢΔη 45 νγ τ ΡΥ ; ἔργ 

4556 ὦ: ἴῃς βιβίρογη. 
“ὰ α, 61 Γ᾽ Απα “ἢε δ]εββεά [οβερῇ, δπά 
ἘΠ μά, (σοά, δείοτε Ὑνῆοπιὶ ΠΥ [αῖθετβ 

Αδγαῆδηγ ἀπα 1ϑδδς 414 νγαῖκ, τῆς (σοά 
ΜῊ ΙΟἢ [Ε4 πι6 411 τὰν [Πὸ ἰοὴρ υπῖο 
τ(ἢϊ5 ἀν, 

10 Τῆς Απρεὶ ψῃϊςἢ τεάεεπιεά πε 
ἔτοηι 81} εν]}, Ὁ1655 της ἰλάς ; δπηά Ἰεῖ 
ΤΥ πληε δε παπχεὰ οἡ τπεπὶ, ἀπά τῇς 
Πλπς Οὗ ΤῊ ἔδίμεῖβ ΑὈγαπαπὶ ἀπά 

πὰ ἴβαας ; πὰ ἰοῖ τῇοπὶ 'στονν ἱπῖο ἃ 
 αυτυάο ἴῃ τῃ6 τηϊάςς οὐ τὴε6 δαγῇ. 
“ρα, 17 Απὰ ψἤξη [οβερῇ 8ὰνν τῃαῖ ἢΪ5 

(ιβογ ἰΔ4 8 τίρῃες βαπά ὑροη ἴδε 
᾿ελὰ οἱ Ερβγαῖπι, ἴτ ἀϊβρίεδβεά Ἀϊπι: 
ὯΠ4 ἢς Πε]4 ᾧἃρ ἢΐ58 [δι μοτβ μαπά, ἴο 

πποα προτσιυνιαν.., 

απ ἐν ὀοτυοά ῥὶ»ῃπεὶ αὐἱὲρ δίς ζαες ἰο ἐβε 
ΑΓ] 1.ε. ἴοϑερῃ Ὀονγεὰ ἀοννῃ τοβρθοῖ 
δὰ 90 6Π}}} Ὀδέογε ἢ18 ἔδίμοσ. ὙΠῸ ΧΧ. 
[ῶ5 “ὙΒΕΥ δονγοὰ ἐπεσηϑεῖνεβ,"" υ πο αἰ ετα 
δι: Ὁγ {π6 τερθιοη οὗ οτβ Ἰεϊίεσ ἔτοπὶ ἔμ6 
πρενε τεδαϊηρ. 

14. γιωδέπρ δὶς δαπάς «υἱμίη !»} 80 Οε- 
. 8310.) Κοθθηπ)., ἀπά πιοβῖ τηοάσσγῃ ἱπίογργείογδ; 
ἘΠ ΟΧΧ, νυ]ρ. ἄς. “ρυξκέίης Βὶ5. μδηὰ 5 
(ΤΌβονΞ6." ΤῊΪ5 ἢᾶ5 Ὀδθ ἀοξεπάδα ὈΥ 50π|6, 
ΟΟΠΠΡΑΠΠΡ Δὴ Αταρὶς τοοῖ, νι οῆ πᾶ5 ἐῃο 
κῆρ “ἴο διπά, ἴο ἴνν δὲ, θαϊ ᾿ξ σδηηοῖ ὃ6 
ϑβονσῃ ετεσ ἴο Βᾶνε πδά (Π6 56η86 “"ἴο ΟτΟββ.᾽" 

(6. Τῶς “πρεὶ «υδίερ γεάεοριφα τῖδ 7 ον 
αἰ ευῇ ὙΠΕΓΘ 5 βογα ἃ {ΠἸ| Ρ]6 Ὀ]εββίηρ: 
“Το σοά, Ὀείοτγο νυ Βοσὴ ΤΥ ἔδίποις τναἱκοά, 
“Τῇε σοά, ννἢϊςοἢ πὰ πιὸ ἴκ ἃ βῃορῃογά, 41} 
ΤΙΥ [ἴδ Ἰοηνρ, 

“ΤῊ Αηρεῖ, τυ δῖος ἢ γοἀεεπηθὰ (οὐ τοάθεμηείῃ 
Π|6) ἔτοπῇ 411 ου}]." 

[Ε]5 ἱτηροβδιδ]6 (ῃδί {πΠ6ὸ Αηρεὶ ἴμυ5 ἰἀεπει βεά 
πὰ Οοά οἂπ 6 ἃ οτγοδλίοά Απροὶ. [ἅς0}, 
τὸ ἀουδί, 4]1υἀθ5 ἴο (Π6 Απροὶ ψνῆο νντεβι θὰ 
ἘΠ} ἢἰπὶ δηὰ πγβοια Β6 οα]]οὰ Οοά (ςἈ. χχχίϊ. 
24--30). (Βε βᾶτηδ 88 ἴπο Αηρεὶ οὗ ἴῃ6 ονε- 

1υΐϊδος οὔϑογνος (πδί [ὴ6 
φῦ “Ὀίοςα,᾽" τῆ ἢ ἢ 18 τοέοτϑ ἴο (πΠ6 Οοά οὗ 
ὡς Δίῃοτς, ἰο 186 Οοὰ ψῆο πδὰ Ὀδθη ἢϊ5 
δκρῃοτά, δηὰ ἴο {8Ὲὸ Απροὶ ψῆο τοἀοοπλεὰ 
ἣπι, ἰ8 ἴῃ ἴδε βἰηρυΐϊασ, ποῖ ἰῃ ἐδ ρ᾽υγαὶ, 

ηληΐ, Μ 4]. ὮΪ. Σ΄ 

γομ.1. 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΊΜΝΤΙΙ. 

τείῆονε ἰἴ ἔτοπὶ Ερῃγαϊπιβ ἢεδά ὑηῖο 
Μδῃδβ56}᾽ 5 μ6δά. 
18 Απά Τ7οβερῇ 8414 υηΐο ἢ 8 [2- 

τῆετ, Νοῖ 80, ΠῺῪ ἔδιπεγ: [ὺγ τῇ 8 ἡ: 
τῆς βγβίθογη ; ρυῖ τῆν τίρῃῖ Βαηά ὑροη " 
Ἦ]5 Πεδά. 

19 Απά ἢϊ5 ἔδῖΠεγ γεβιβεά, Δπη6 54]ά, 
1 Κηον 2:9 ΠΥ 30η, 1 Κηον ἐΐ: ἢε 
Αἶδο 5304} θεσοπὶς ἃ ρεορίβ, δηά δε 
ΑἾδοὸ 54} δὲ ργϑαῖ: δι {τὺ} ἢ 5 
ΠΉΕ Ὀγοῖθοῦ 5141] δ6 ργεδῖεγ [ἢδῃ 
6) 4π4 ἢΪ5 5664 5}4]] θεςοπλα 4 'πλι]- ἰδ. 

,)εὔῴεφεϑ, ΟτυάἊς οὗ πδιοῃβ. 
20 Αμά ἢς δ]εθβεά τπεπὶ {πὶ ἀδγ, 

ἐγ πε, Ιη τῇδε 5841] [5γδβὶ Ὁ]6 55, β8δγ- 
ἵἴηρ, (σοά πιᾶκα τῆεε 285 Ερῃγαδίπι δηά 
ἃ8 Μδμῃάββεῃ : δηά ᾿ς 8εῖ Ερῆἢγαὶηὶ 
δείοτε Μδῃδϑϑβθῆ. 

21 Απάᾶ ἴβγδβὶ βαἱά ὑπο οβερῇ, 
ΒεβοΪά, 1 ἀϊε: δαῖ (σοά 5}.4]] θεὲ ψ τ ᾿ 
ζου, ΠΑ ὑγίηρ γοῖ Ἀρδὶη τἱπίο ἴῃς 
ἀπά οὗ γοιιγ [διε Γ8. 

22 Μόοζγεονεγ 1 ἤδλνε ρίνεη ἴο ἴῆεε 
οηδ ρογίίοῃ ἀῦονα τῃγ Ὀγεΐῆγεπ, νη] ἢ 
Ι[τοοκ οὐἦ οὗ τῆς Πδηά οὗ τῆς. Απιογῖῖε 
ννΠἢ ΠΥ ϑυνογά δηὰ νν ἢ τὰν θονν. 

βῃονίης [Πδΐ {μ6θ6 ἴῆτθο ἀγὸ Ὀυΐ οης Οοά, ἀπά 
[πδΐ {πὸ ΔΗΡΟΙ 15 οὐ νὴ ἢ πὸ ἐλίΠοτθ᾽ Οοά 
δηὰ ἢ [6 Οοά πο ἔδρά [δοοῦ [κ6 ἃ βῆθερ. 

22. Μογεουεν 1 ῥαυε γσίυεπ ἰο ἐδεὸ οὔέ 
2ονγοη}] ὝΠΟ 18. Π| 016 ἀουδὲ Ὀμὲ ἐμαὶ {Π18 
ΤοᾺογηρ 15 σοῖτοςῖ. ὙΠῸ ραβῖ ἴδηβο ἰ5 υϑοά 
ὈΥ ριορμεῖῖς δητορδίοη, δηά [ἢ πγοληίῃρ ἰ8, 
4 δὺς Δϑϑιστιθαὰ ἴο ἔπθ66 οὴθ ρογίΐοη οὗ [ῃδί 
ἰληὰ, νυ ῆο ἢ ΠΊΥ ἀοϑοοηάδηϊβ ἃ1Ὲ ἀοϑι θη ἴο 
ἴδῖκο ουΐ οὗ (Π6 δα οὗ ἴῃ6 Απηγουίο5.") Τῆδ 
ννογὰ τοηάογοαά ροσίίοη 8 δ,δεωδρη, τ θδηϊην 
ΠΟΥ “4 5Βῃου]άογ,᾽" ([ἤδησ6 ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ 4 Προ 
ΟΥ ΠοῸΚ οὗ Ἰαπά, ἤδῆςθ ἤσγὸ τεηάογοα ὉΥ τηοϑέ 
ψΟΥΒΙοἢ5 δηή σοπιπιοηΐδίοια "" ρογίϊοη." δ886- 
σἤεπι, {Π6 ΟΥ̓ οὗἉ δαπ)δυῖδ, νγᾶ5 ΓΟ Δ ΌΪΥ παπιοά 
ἕγοτῃ ἴῃ ἔδεϊ οὗ [15 ϑἰδηάϊηρ ἴππι5 οἡ ἃ τἱάρο 
ΟΥ 5που]άον οὗ βτουπά. ἴω: οη Οεηῃ. ΧΙ]. 6.) 
Ασοογάϊηρ]ν μογο Ὁ 1 ΧΧ'., Ταῖς. οἵ Ρϑευάο- 
]οηδίῃ., δ8δ αἰϑο (δϊνίη, Ἀϑθηπλ., ἃπὰ 8ΟΠΊΘ᾽ 
Τηοάθγη8, δᾶνὸ τοηάογοαά ποῖ "“ρογίοη,᾽" δυΐ 
εἰ ΘΠ ΟΒΟΙη,,) ἃ ῬΙΌΡΕΙ πᾶπιθ. ἼΤΠς ΠΙβίοΙΥ οὗ 
ΘΒΕΟΒεπῚ 18 ἀου Ὀ.]658 πιο ταϊχϑά ρ ὙΠ (ῃς 
Βιϑίοσυ οὗ [πὸ Ῥδίπδγοῇβ, δηὰ νναϑ ᾿πΌ Δίου 
ςοπηθοίορα ἢ 411 1ΠΘῖγ Ὀ]Θδδῖπρδ. [1 νγᾶϑ 
ΑὈγαδδλ 8 ἢγϑὲ βοϊ]οηθηΐς ἰπ Ῥαϊθβδέηθ, δηά 
ἴδετε μα ἤγϑὶ Ὀ011 8η δ᾽ αγ (ςἢ. χ. 6). ὙΒοσα 
ἴοο [4ςοῦ ρΡυτομαβοὰ ἃ ρίθος οὗ ςτουπά ἔγοπι 
Ηδηιοσ ἴμ6 ἔλί μοῦ οὗ δ5Ποσῆθπη, δηάὰ Ὀμ1]Ὲ δη 
ΔΙΑ (χΧχχ !, 18 ----2ο)ὴ. ὙΠῚ5 ννᾶ8, μόνγένεσ, 
ποῖ "ἴδκοη ουΐ οὗ (Π6 παπά οὗ με Ατημογιῖθ 
ψἸ δυνοσὰ δπᾶ θονν,᾿" Ὀαΐ οδίαϊποά ρθϑοθδΌΪγὶ 
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ΟΗΑΡΤΈΞ ΧΙΩΧ. 
᾿ οὗ εαἰολ ἦς τοῖς ἰο ὀίεσε ἰλοηι. .3 7 δ 

σίρε βαγηοίαγ. 29. 4ἴ2 ἐλαγρείλ Ἰάεν 
αὐομέ ἀὴς ὀμγίαί. 31 272 ἀϊεϊλ. 

ΝῺ Ϊἀςοῦ οαἰϊεά υπῖο 8 5018, 
Α δηὰ 5αἱά, (ὐδίμεῦ γοιγβεῖνεβ ἴο- 
ρεῖβετ, τμαῖ 1 πιδὺ τε}] γου ἐδαὲ ΜΆ Οἢ 
54}} Ρε[8}} γοιι ἴῃ της ἰαβῖ ἀΑγϑ8. 

4 Οδίδεγ γοιιγβεῖνεβ τορεῖδεγ, δηά 
ΠελΓ, γε 80η5 οὐ [λςοῦ; δηὰ ἤεαγκβθη 
πηΐο ὍΝ γουγ ἔλιδογ. 

ΌΥ Ρυτοῖδβθ. ϑοπὶθ ἤαύθ ἐβουρῆξ [πόγεΐογε 
(δὲ τὴ6 δἰ] δίοη ἰ8 ἴο [86 νἱοΐουυ ονεσ {ῃ6 
δηοΟΒοπ 65 ΟΥ̓ δίγηθοη δηάὰ [,ενϊ τοϊλιθα ἴῃ 
οἰ. χχχῖν., [6 ϑῃθομοπλοβ Ὀοίηρ το Το 
Απιογίεβ, τπουρῇ ποτ Ηνιοβ, Ὀδσδιιϑο Απὶ- 
Οτγἰϊο νν8 ἃ βοποσίς ηβπΊθ, {κὸ (απαδηϊίε: δυΐ 
ἴξ ἰς βλγάϊγ ΠΚοῖγ τμδὲ [4ςοὉ 5βουϊά Βοδϑὲ οἴ ἃ 
σοπαϊοβὶ ΟΥ̓ Πἰβ 80η5, 48 ἱπουρῇ ᾿ξ γεγο ἢ5 
ονη, ὑνΠοη Π6 8ίΓΟΠΡῚΥ τοργοδαιοά {πεῖ ἀσῦοη 
ἴῃ ἴἴ, πὰ ὀνθὴ “"συγβοά {ΠΕΣ δηροτῦ, ἔογ [ἢ ννδ8 
ἤεῖςο, δηά {πεὶγ νυταίῃ, ἔου ἰξ ννὰ5 στ] (ςἢ. 
ΧΙχ. 2). ὙΒουρΉ, {πεγείοτγο, ἴξ 15 τπάοι Θά ΪΥ 
ἰο]ά υ8, (ῃαΐ [Δςο0 ξᾶνθ δῃθομοῃ ἴο [᾿ϑερἢ, 
δηὰ (παὶ [Ὁϑθρἢ νγ88 ἱπεγείοτε δυγιθὰ ποτα 
(108. χχιν. 2422; [Ὁομη ἷν. ς. 866 δῖ80 [6- 
τοιπθ, ἐΟι. ἴῃ Οεη." χΙχ.); δπά Τπουρῇ {πετα 
ΠΊΔΥ Ὁδ ΒοΙη6 Δ᾽] υοη ἴο 1ἢϊ]5 ΚἸΒΕ ἴῃ 1[Π6 νυν ογάβ 
ΠογΟ τηδὰθ 1.586 Οὗ, ΟΥ̓ ἃ ΡΑΓΟΠοπιαϑί4 80 ΟΠ" 
ΤΟη ἰη Ηοῦτεν, ἰὲ 15 τηοβὲ κοὶν τὲ τὴς 
τεποσηρ οὗ [6 Αὐἱδοτγιϑοά Νογβίοη ἰ5 σογτζοςῖ. 
Το δαάϊάοη οὗὨ "“οπθ᾽" ἴο "“ῬοΓίίΟη ᾽" 5668 ἴο 
ἀεςοίάθ ἔοτ {Π15 ἱπιεγργοίδίίοη. “1 ἢᾶνε ρίνεῃ 
[Π66 οὔθ δῃθςοπι," ψψουϊάὰ Ὀ6 νογΥ δαγὰ ἰὼ 

. ἰηϊεγρτοῖ. 

ΠΗαΑρ. ΧΙΙΧ. 1. ἐπ δε ἰασὲ ἀαγ Τῆς 
δαξυγο σοηογα!γ, δυζ νυν] ἢ σροςῖα] τοΐεγοηςθ ἴο 
1ὴ6 Ὀπιο5 οὗ Μοβϑίδῆ. ὙΠῸ ἈΔΌΌΙ ΝΟ π Δη1- 
ἀ65 βᾶγϑβ, “" Αςοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ννογάς οὗὨ 4]}, (86 
ἰλϑσὶ ἀδγβ ἀθποίθ ὑπ ἀδγβ οἵ Μεββίδῃ." Τῆς 
ῬΑΞΘΑΡῸ5 ἴπ ὙὙΠΙΟΝ ἴ ΟΟςΌΓΒ ἀΓΘ πλοϑῖ Υ Μο85)- 
δηὶς ργραϊοϊίοηβ (566 Νυπι. χχῖν. χ4; [58. 11. 2: 

ΕΓ. ΧΧΧ. 24: ΕΖοϊκ. ΧΧΧΝ. τό. ὮὨδη. χ. 14: 
05. 1]. ς; Μις, ἵν. 1). ὙΠ οχασξ ννογάβ οὗ 

(με 1ΧΧ.. ἅτε υϑεὰ ἴῃ Ἡεῦ. 1. τ, ἀπά νἹΓΕΌΔΙΥ 
{Π6 58 Π|6 ἴῃ Αοίβ 11. 17}. Τίπι. ᾿. ας χ Ῥεῖ. 1. 
2ο; 2 Ῥεῖ. 1..3, ΨΠΟσο (Π6 τεοίογοηοθ 15 ἴο [ἢΠ6 
Ἐἰπηὸ5 οὗ Οἢ τσ. (δὲὲ Ἠεϊάερψεσ, Νο]. 11. 
ΧΧΙΠ. 6: Οοβοῃ. “7 65. Ρ. 73.) Ὑδ ρτο- 
ΡθοοΥ οὗ Ϊδοοῦ ἄοοδβ ποῖ Γείου ὀχο]ιϑίνοῖΥ ἴο 
ἴῃς ἀλγβ οἵ Μεββίδῃ, Ὀυζ ταῖμοσ ϑκείσοβ βϑθηθ- 
ΓΑΙ ἴῃ6 ἔογίυποθ οὗ ἢὶ5 ἔπ ]Υ; Ὀυΐ 4]1 5 
Ἰοδάϊηρ υὑρ ἴο ἴπαϊ Ὡς ννᾶβ ἴο Ὀ6 ἐδ ρτραῖ 
ςοπϑυτηπιδίίοη, ἤθη {ΠῸ Ῥχοπηϑρα ϑοοὰ 5ῃοιυ]ὰ 
σοπ6 δηά οχίοηά {πὸ Ὀ]θβϑίηρβ οὗ (ἢς ϑρίγιειαὶ 
[5γδὸ] [πγουρδουΐ 411 ἴπ6 ννοτ] ἃ. [Ιἰ ἰ5 ἴο 6 
σΑΓΘ ΠΥ ποίοά, ἐμδί {π6 οσσιραίίοη οὗ σδηᾶδῃ 
ὈΥ [86 ἔννεῖνο {065 ὑπάοσ [βῆ ννα5 ποί ἴπ6 
Ροϊπὶ ἴο Ὡς ἢ ἢ]5 ἐχροοϊδιίίοηβ ροϊπίθα 45 δὴ 

ΠΘΟΕΝΈΘΙ5. ΧΊΙΧ. [ν. τ--π. 

4 4 Εδευδεη, του γέ ΠΥ βτβίθογη, 
ΤΥ πιρῆῖ, ἀπά τὰς Ὀερίπηΐηρ οὗὨ τὰ 
δίγεηρτῃ, τῇς ἐχςα!]επογ οὗ ἀἰρ μι, πω. 
δηὰ τῆς ἐχοβ!]θηοΥ οὗ ρονψεγ: αἴρτοο ἐ “δοι 

{ χοκί. 4 ἰὔπβιαθ!ε 48 νγλῖεγ, ἰτπου β5ῃαϊ στρ μι 
ποῖ Ἔχοαῖ; Ὀδοδιιβὲ ἴδοι “νγεηΐεβδ ὉΡ 1: : 
ἴο τὴγ ἐμεῦ 5 Ὀεά ; τῇεη ἀεῇ]θάβε -. 
ἴθου ἐξ: 'ἢς νγεῆξ ἃρ ἴο πιῦ σους. τρια 

ς  δίπιεοῃ δηά ],ενὶ αγε Ὀγεϊῆγεῃ ; ἐπζοτε 
ΕἸ ΠΒ ΓΤ ηῖβ οὗ στε Υ ἀγό ἐπὶ τ εἶν ἐπρονεά 5τ 
μαδίλτίοῃβ. ὑαῤτοίμδξ 

οηᾶ, Ὀυΐ ταῖμον [πδί ἔγοπι νυ Ὡς ἢ 15 ργοά!ϊο- 
ἰοη5 ἴοοκ {ΠΟ Ὀοριηπησ. [Ιἰ νν8 ποῖ πὸ 
Ἰεγρηπ αὐ φερε, Ὀμὰϊ [Π6 Ἰεγγήπ ἃ φμο. 
ΤΠο τεΐυτῃ ἴο Οδηδδη νν85 ἃ ἕδοΐ ἐβιδὈ]} 15 δα ἴῃ 
(Ὡς ἀδογθοβ οὗ Ῥγονιάοποθ, [Π6 σογίδι ΠΥ οὗ 
ὙΠσἢ τοῖο οἡ το ἶϑοὸ5 ρίνεη ἀπά τερδαϊοὰ 
ἴο ἴῃς ῬαϊΓαγο 5. ἰάσοῦ ἱπογεΐογο ἀοθβ ποῖ 
τοροαΐ (ἢϊ5, ἔαγ μοῦ ἴλη Ὁγ ἴπ6 ᾿π)ιποῦοῃ. ἰη 
[Π6 ἰαϑὲ σῃδρίεγ, δηᾶ δραίη αἵ {ΠῸ οπά οὗ [Π]15, 
(μαῖ 6 βῃουϊὰ δ6 Ὀυγιοά, ποῖ ἴῃ Εργρῖ, δυΐ 
αἱ Μαςδροείβῃ, 1ῃ6 Ὀθυγγίπρρί ας οὗ ἢ15 ἔδί οσβ. 

8. ἐδε δορίπηπὶπρ 977 »ὮἘΡ “ἰγχεησὶ} ϑοιὴθ 
ἱπηροτίδηξ νεγβίοπβ (Α αι], ϑυπιπι., ΨῸ]Ε.) 
τοηάοσ “(6 ὈερὶΠηηΡ ΟὗὨ ΓᾺῪ 5ουτονν,᾽" ἃ 
510]6 ἰγαπϑιδίιοη, δυὲ ποῖ βιυ θα ἴο [ἢ παενος 
15π|8. ΕῸγ (Π6 Ἔχ ργοβϑίοῃ, 85 ἀρρ θὰ ἴο δ γϑῖ- 
ὈΟΙΠ 8505, σοπρ. Ὠουϊΐ. χχὶ. 17); 5. ΙΧΧΥΠΙ. 
51, ον. 4,16. 

4. ὕπεαδίο ας «ὐα!ογ)ῇ οὐ “"ὈΟΙΠ ΠΡ ονοῦ 
ἰκθ νναῖοσ." ὍὙῃὸ πηραηιηρ οὗ ἴῃ6 τνογὰ ἰ5 
υποοτίδηῃ. ὍΤῊΘ 54Π|6 σοοῖ ἴῃ ϑΎτίΑς ΟΡ ΓΟβϑοβ 
ἐν ΔΠΓΟΠΠ655 3᾽ ἴῃ Αὐδδὶς, “ ῥγιάθ,᾽)" “ὁ συν οι ην 
Διτορδησθ." [Ιπ 115 Ῥαβθῆρο ἴἰ 15 οἰ θα Ὺ σοῦ- 
ποςίοὰ 0 νναῖοσ. ὙΠῸ Ψυϊραῖο ἰγαηβὶαίθβ, 
ΟἼΓΒΟΣ αγὲ ρουγρὰ οι [{κ6 νυαΐθσ."" ϑυτηπιδ- 
σἤυ5 τϑηάθιβ “ἼΠου δαϑὶ Ὀο!]οὰ ονεογ {{κ6 
ναῖον." ὙΠ ἰγδηϑίδίίοη οὗ {πῸ 1,Χ Χ. ἰ5 ρεσυ- 
Ἰαγ, Ὀὰξ ᾿ἴ 4150 δθοπη5 ἴο ροίΐηΐ ἴο ὈοΙ ηρ 45 
ὙΜῈ}} 45 ἴο {π6 Ἰῃϑοΐθηςε οὗἩ ργάθ (ἐξύβρισας ὡς 
ὕδωρ, μὴ ἐκζέσης). Μοάογῃ ἰοΧΙσορτάρἤοτβ 
(85 Οεβεῃ., [,6, ὅζα.) ΚΟΠΟΓΑΙΥ σῖνθ “ ΒΟΙΠῺΡ 
ΟΥ̓́ΘΓ.᾽" 

ἐδομ «ῤαὶξ ποὶ εχωϊ Ῥεγῆδρβ, (που ρῇ, 
(Πγοιιρὴ (ΠΥ σνγο ηρ υυδηξοπηρβϑβ, ἰβοῦ γίϑοςξ 
ὮΡ {|κ6 νγαΐθσ ἤθη 1ξ ὈΟ115, γεῖ 11 58.4}} ποῖ δ6 
50 85 ἴο οἜχοοὶ δῃηὰ ϑιιγραβθ ἢν Ὀγείηγεη. Νοῖ 
ΟἿΘ στεδίῖ δοΐίΐἼοῃ, ποῖ οπὲ ἡυάρθ, ργορποῖ, οσ 
Ἰεδάοσ ἔγοπι ἴδε ἰσῖρε οἵ Ἀδυῦθη 18 Ἔνοσ Πρ" 
Εοποά ἰῃ Ὠἰβίοσγ. 

ἐδεη ἀεβίοάεε ἐδοι ἢ “ἼΒου μαϑὲ ροϊ]υϊοι " 
ΟΥ̓ ““ ἀεξοογαίεά 1." 

5. τπη γι. ΟἹ γμοΪ 7 αγο ἐπὶ ἐδεὶσ δα- 
ὀδὲϊα!ἰοπ9] ῬτΟΡΔΌΪ,, “ΤΟΙΣ δυγογὰβ ἃσγὸ ἰπ- 
δἰ ΓΘ ηἴ5 οΟὗὁἨ ΥυἹοΐθηςο .᾽) 50 ἴπ6 ΨῈ]6., ϑενοσαὶ 
ἈΔΌΡιΠ5, δηά (Π6 πγοϑί ἐπιηθηΐ τηοάόγης. ΤῊ 
ννογά ΟσσιΓΒ. ΟΠἸῪ ΠΟΓΘ, 15 ΘΓ νΑΓΙΟΙΞΙΥ τοῦ- 
ἀεγοά ὈΥ ἰῃ6 Μψετϊβιοηβ, δηὰ ἰ5 οὗ ἀουδίδιὶ εἰεεὶ- 
νδίϊοῃ. 



ΕΣ 

γ, 6--το 

6 Ο πῃγ οιιῖ, σοπὶς ποῖ του ἱπἴο 
ἴπεῖγ βεσγεῖ ; ὑπηῖο {Πεῖγ 556 ΠΊΌΪΥ, 
πῆς δοηοιγ, δ6 ποῖ Ἂῃοιῖι υπὶϊτεά: 
ἴογ ἱπ τῆοιγ πραγ ΠΟΥ εν ἃ πιδη, 
δη 4 ἴῃ τἢεἰγ 561 ν}}} την " ἀϊρρεά ἄοννη 
ἃ ὙὙΔ]]. 

η (υχθεά δὲ {πεῖὶγ ληρεῖ, οσ 1} τας 
ἤεῖος; δηά {πεῖὶγ τυγδῖῃ, ἔογ 10 νγὰϑ 
σπιοὶ: 1 1} αἀϊνιάς τῆεπὶ ἴῃ [Δςοοῦ, 
Δηἀ βοδῖζεγ (πὶ ἴῃ [ϑγδεὶ. 
8 4 [υάλὴ. του σγέ δε ννῆοπι τὴν 

θΘ. »πἶπε ῥοπομγ)] ῬτΥΟΡΔΟΌΪΥ ἃ ΞΥΠΟΠΥΤΩ 
ἴοῦ “ΤΥ 5011} ἴῃ (πὸ ἤγϑι οἴδιιϑο οὗ [Π6 ραγαὶ- 
κειση. ὙΠῸ 50] 45 Ὀείηρ (6 'ΠοΟδ]εσὲ ρατί οὗ 
ἸῊλῃ ἰ5 οαἰϊοὰ 5 ΞΙΟΣΥ. ὅδεὲ 5. νἱῖ]. ς (6 
Ηδεὺ.), χτί. 9, χχχ. 12 (12 Η6Ὁ.),, ἵνὶ!. 8 Ἂ 
Ηδεδ.), ον! σ (2 Ηοῦ.); (65. “Ἴμ65.᾽ ῥ. ός 9). 

4 ἄοτυπ ἃ Ἠδιδῖσαηξ 8} ΟΧ, 
90 ἰζκ πηδγξὶπ ““ δβουγδοά οχεη." ΤὍῇὸ 5ἰηρυ- 
ἰχγ "δὴ οχ" τηικὲ ὈῈ υϑεὰ ἴο τεΐδιη ἰδ ραγα]- 
᾿εῃη τ “4 τηδη ἴῃ ἴΠὴ6 ἔοστηοσ οἰδιιϑο, 
ὈΟΙῈ ἢδνε ἃ ςοϊϊεςῦνε ἱπίεπῆοη. ὍῊΙ5 ἰ5 186 
τεράεγησ οἵ ἴπ6 ΧΧ. δηὰ γβίνοβ ἰΠ6 σοῃλ" 
τροπεῦ 96 η56 οὗ {π6 νογῦ. [{ 15 (ποσγείογεο δάορί- 
αἱ ὉΥ πιοδὶ τοσεηΐ Ἴοτηχηεηϊδίοῖβ. ἼΤῊΘ 5ΔΠ|6 
Ηεῦτεν ποτά, τ ἃ ἀπ ποί]οη ΟὨΪΥ ἴπ ἐΠ6. 
γονπὶ ροϊηΐϊ, τη 215 ὁ ΟΧ᾽" δηὰ “" νγ4}}.᾽" 

7. ] «υἱἱ! ἀδνυϊάε ἐξονε πὶ ϑαεοῦ, ἀπά τεαΐ- 
μετ ἰδεηι ἐπ γα 5 ννὰ8 πιοϑδέ [ΠῚΟΧΆΠΥ 
Πρ, ῸΓ ἤθη (δηδδη νγὰ5 σοπηιυεγοά, οἡ 
ἴδε Ξεοοπά πυτηθογίπρ υπάοῦ Μοϑοβ, 6 {ΠῸῸ 
οἵ δϑίπβοη δδὰ Ὀθοοπηθ ἴπ6 νυεδίκεβ οὗὨ 11 ἴΠ6 
{πῦε5 (Νυπαθ. χχνὶ. 14); ἴῃ Μοβοβ' δ] 6βϑῖτρ 
(θεμῖξ χχχῇ.) Ὁ 15 ἘπΌΓΕΙΥ ρδϑϑοὰ ουεγ; δηὰ 
ἰῃ ἰθς δεοσησπηοηξ οὗ ἸοΙΤΙΟΣΥ ἰζ ννᾶϑ8 ΤΏΘΤΓΟΙΥ͂ 
τηϊησίοὰ ΟΥ Ξοδί[ογοὰ διποηρ {πὸ {Πδ6 οὗ 70- 
τι δανίηρ ςογίδιῃ οἰ [65 δοσισηδὰ 1 νη 186 
τη οἵ [υ(Δ᾽5 ροβϑεβϑοίοῃ ( 05}. χίχ. 1----ο)}} 
ἘΠ1|ςὶ τε 1 ευνϊῖεβ δὰ πο ὀλοὸν: εὐθέα 
ὑυυΐ ΠΈΕΓΕΙΥ ἃ Πυ ΓΕ Γ οΟὗὨ ο1[165 ἴο ἀννε}] ἴπ, ϑοδῖ- 
ὕτοὰ (Ὠγουρδουξ [Ππ6 ροβϑοβϑίοηβ οἵ {πεὶγ Ὀγὸ- 
ἵτεη ([ο5ἢ. χχὶ. 1---20)ὴ. ΨΗΔ τεραγὰ ἴο 
ἴδε ἰδέτοσ, ᾿μουφῇ ὈΥ δοίην πιδάθ ἀδροπάσηϊ οη 
ἴδε {0065 ἀπά αἰϑο οἡ {δὲ 11 ογα] Ὑ ΟΥ̓ {πεὶτγ ξε]- 
ἴον ςουηίγγτηοη, {ΠΟΥ νγετε ρυηιϑμθά, γεῖ ἴῃ 

οὗ πιο ἴδ οὐΓϑὲ νγᾶβ ἰυγποὰ ᾿πίο ἃ 
(ϑες Μϑάσρ, " νογκε, Β.κ. 1. Π153ς. 

ΧχχΥ) ΟἿ [ἢϊ]5 ἰγδηβέοιτηδίζοη οὗ [6 ουΓθδ 
Ἱπίο ἃ δεϑαίησ {Πετὸ 5 ποῖ ῃ6 5 1 υἰδϑῖ ἱΠῸΠ124- 
ὕοα ἴῃ [Δοοῦ᾽5 δά ἀγεββ: διὰ ἰῇ (ἢ15 νγγὸ πᾶγνθ ἃ 
τοῦ ρτοοῦ οὗ [15 ρβεηιίηθπεθβ. αΑὐἶἔογ [ἢ]5 
ΒοπουΓϑὈο ἴῃ (πὸ πιο οὗ Μοϑοβ (ἄϊε 
ἴδ γτολὶ ρατῖ ἴο ἴδε ΠΣ] ποθβ οὗ Μίοϑοβ ΠΙΠὶ- 
5ἰ δπς οὗ ἴθ 1, εν ε5. συ Ὠι.), 1 ψουά 
ἸΡΎΟ Ὠλτο οσουϊτεα ἴο [ἢς ἔογβεσ οὗ ἃ ρτο- 
ῬῦεςΥ ἴο οαϑὶ σι οἢ ἃ τοργοδοῖ, δηᾶ ἴο ἔογείε!] 
δυο Δ Ἰυάρτηοηξ οὐ {πὸ ογείδίμεσ οἵ ἴῃ 1,6- 
γί. ἴη ἰϑςξ, ον αἰ ἴογεηΐ 5 [ἢ6 Ὁ] βϑίηρ 
μεουουπορὰ ὈΥ Μοϑεβ ἰπιϑεῖ ἀροὴ 1ἢ6 {Π|06 
αὔϊονῖ ἰῃ Ὠευϊ. χχχῆϊ!. 8 5ηᾳ. (ϑ8ϑεε Κεῖ.) 

ΘΟΕΝΕΘΙ15. ΧΗΙΧ., 

᾿δτγεῖῆγεη 584} ργαῖβε: τὴν μαπά αὶ 
ὁφ ἰῃ τε. πεςκ οὔ τῆϊπε δηδπιῖεβ; [(ὮΥ 
ἔτ ετ᾽ 5 σμΠ]Πάγαη 5841} ον ἄοννηῃ ὃ6- 
ίογε τἢεα. 

9 ]υάδῃ ἐς ἃ Ἰἰοη 8 τ πεὶρ: ἔτοπι 
τῆ. ῥγογ. ΠΥ 80η, ἴποιι ἃγί ροηςθ ὑρ: 
ἢε βἰοορεά ἄοννη, ἢς ἐθας ἢ κι 48 ἃ 
Ιἴοη, πὰ 28 δῃ οἷά ἰίοη ; ψγῆο 5}4]]} 
τοιιϑε ἢϊπὶ υρὴ 

ΙΟο Τηε ϑβςορῖγε 5Π4]] ποῖ ἀεραγί 
ἔτοτλ [υἀλῇῃ, ποῦ ἃ ἰαννρίνεγ ἔγοπι δ6- 

8. υὑμώέίαῤ, ἴδοι αγὶ δὲ ευὐδὸογι ἐδ ὀγείδνγεν 
“ῥα ργαμοὴ Φ“πᾶδἈ, οι, ῬῺΥ ὈΣΘΌΩΣ ΘΒ 
8811 ΡΓΔΙδ6 8906. ΤῈ ψοσγά “που 15 
οηρἢδέϊς, ργοῦδΌΪΥ, {Κὸ “ [υάδῃ,᾽" 1η [ἢ νοσᾶ- 
ἔνθ, ποΐ, ἃ5 ϑοπ16 ννου]ά τγοηάοσ ᾿ΐ, “Του τί 
Τυάδι," νος ἢ 15 ἔωγ ἰάπιοσ. ὙΠῸ γοίξγθηςθ ἰ5 
ἴο [Π6 πηρδηΐϊηρ οὗ (6 πᾷπιθ. 1,ϑδῇ διά, “" ΝΟΥ 
Ψ11 2 γαμς ἴδε Ἰνοτά, τπογείογο 5ὴθ Ἷδ]] θὰ ἢ!5 
ΠΑΠῚ6 ὑμάαδ᾽" (οἰ. χχῖχ. 42). [υάδῇ, ποῖ- 
νυν Πϑιλπάϊης ἰἢ6 5 ἢἰβίοσυ οὗ Ὠπὶ δπὰ ἢ 15 
ἤουδθ πὶ ςἢ. ΧΧΧΥΠΙ., 5δμοννοὰ οἡ ἴῃ6 ψυΠοΪ6 
ΤΏΟΓΟ ΠΟΌΪΘΠπεβα ἰΠΔη ΔηΥ οὗ [6 εἰἀδγ βοὴ οὗ 
Ϊδεοῦ. Ηδςσ «δπὰ βοιθθη ννεσὲ ἴΠ6 ΟΪΥ ἵνο 
ΠΟ ἀεσιγοὰ ἰο δᾶνθ ἴδ [ἴθ οὗ [οϑερῇ (ςἢ. 
ΧΧΧΥΪΙ. 22, 26); δηά 5 οοπάπιοϊ Ὀεΐοτε [Ὸ- 
ΒΘΡἢ ἰη Επγρί 15 ἐγ ποῦ]ο ἀπά ἰουςῃίηρ (966 
οἰ. χὶῖν. χ8--- 24). Ηξεηςο, ννθοη Ἀδυῦθδη 15 
ἀεργινοὰ οὗ 85 ὈΙΓΕσσἢς ἕο ᾿ῃοοβί, δ᾽πιθοῦ 
δηᾶ 1,μονὶ ἕο πιδηϑίαυσηίοσ, πάλῃ, ννβο ἰ5 
ποχέ ἴῃ ἃρθ, ὩδίυγαιΥ δηά σι ΓἾΥ ϑυςσοθοάβ 
ἴο 1. 

ἐδ ῥαπά «Δα δὲ ἐπ δὲ πεολ οΚ᾽ ἐδίμε θηξ 
»εἶσε; 167 ζαιδεγ᾽. οὐἠάγεπ τρα! δοαυ ἄρκυν 
ὀεΐογε 16εε] Ηε ννὰβ ἴο ὃδ νἱοίογουϑ ἴῃ ννᾶΣ;, 
δἃηά {πὸ Ἰοδάϊηρς ἰγἰδὸ ἰῃ ἰϑγϑθ]; (ἢ6 ἴουτθεῦ 
Ρτοπῖβο δοίης βίρηα!ν 1 Π|1οὰ ἴθ ἴμ6 νἱσίοε5 
οὗ ᾿ϑανκὶ δπὰ δοϊοπιοη, ἐδο ἰδίζοσ ἴῃ 1ῃ6 οἷονα- 
ἔοπ οὗ [υάδῃ ἴο δ6 {πὲ τογαὶ ἱπρ6; Ὀυΐ Ὀοΐα 
ταοϑὲ δ γ ἴῃ {πὸ νἱοίογυ δπὰ τογα!υ οὗ )4- 
νὰ 5 ϑοηὴ δά ᾿δνιβ 1 ογά. 

9. υιωώαρ ἱε α ἤομ᾽: «υδεὶρ: ἥονι ἐδὲ γῶν, 
»Ὦ7 “οπ, ἰδομ αγί σοπὸ Ὡ9}] []υἀλῃ ἰ5 σοτη- 
Ραγϑά ἴο {πο πηοϑί τουδὶ δηὰ ἴπὸ πηοϑί ρονγογῇι] 
οὗ Ὀοαϑίβ. ὍΤῆο ἱπιᾶρὸ 5 ἔγοπι [ἢ Ἰίοῃ γι ηρ 
ἴο {π6 πιοιιπῖδίης ΔΕΙ͂ μανίης ἀονουγοά [15 
ὈΓΕΥ; ποῖ ργΓΟΌΔΟΪΥ, 45 Οδβοηι5 ἀπά οἴδμοῖβ, 
(ἢοὰ μαϑὲ στόνγη Ὁ ἕγοπι ἔθος ὕροη [86 

4: απ οἷά Ποη] Αα ἃ 1Ἰἰοπϑδε (Βοοβαγῖ, 
.ἩΗϊεγοζΖ.᾽ 1. Ρ. 719; Οεβ. ὁ ΤΒοβ.᾽ ρ. 728). 
ΎΠΟ 5ἰδπάδσγὰ οἵ [υάδῃ ννὰβ ἃ Ἰΐοῃ, νΈΓῪ ὑγὸ- 
ὈΔΌΙΥ ἀογνοά ἔγομι μεθα ψογὰβ οὗ [δοοῦ. 

10. Τόὲ “τεῤίγε “ῥα ποὲ ἀεῥαγι 7 οηε 
ϑωάαδ, ς.1 Ἀοπάοσ 
Α τ οΟΡΌΧΟ 88}811 ποῖ ἀορδσχὶ ἔσοιτο πάᾶδὰ 

ΝΟΙΔΙΔΉΎΚΙΥΟΙ ΣΣΌΙΩ ὈΘΌΘΘΕ δ18 ζοθῦ, 

ὕΔΌ11 ὉΠ ΒΕ110Σ ΟΟΙΩΘ, 
Απᾶ το σα 58.811 Ὀ9 89 οΟ»Θά:9π:090 οὗ 

9 »ΘΟΡ]198. 
ῬΆΔ 
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ἔνεοη 8 ἰδεῖ, υη0}} δῃοἢ σοπηδ; 
πα υπηΐο ᾿ἰπὶ τῤαίἑ ἴῃς ραιμετίηρ, οὗ 
ἴῃς Ρεορΐε ὀε. 

11 Βιπάϊηρ ἢ]8 ἔοαὶ ὑπῖο τῃδ νίηδ, 
Δηἀ ἢ]5 455᾽8 ζοἱζ ὑπο [ῃ6 σδμοῖςς νίηδ ; 

Α τοπηδγ κα Ὁ] ργορἤοου οὗ {πὸ Μεβϑίδῃ, δπὰ 
50 δοκπον)οαροά ὃν 411] [Θννιϑἢ, 45 ννῈ}} 85 
ΕΟ τβιίδη, δπιαιϊγ. ὙὍὙΠὸ πιοδηϊηρ οὗ (6 
ὙΘΙΒΘ Δρρθᾶϊβ ἴο Ὁ6 “ὙΠ6 ϑοορίγε (εἰ ΠῸΓ οὗ 
ΤΟΥΔῚ, ΟΥ ροΙΠΔρ5. ΟἡΪγ οὗἁ ἰγίθαὶ, δυϊδουυ) 
5}}4}} ποῖ ἀδραγὲ ἔγοπι [υάδῆ, ΠΟΙ ἃ ἰδνγεῖνοῦγ 
(ϑοπαῖογ οὐ 5.106) ἔγοπι Ὀεέοτθ πη, τη11] 581- 
Ιοἢ (2.4. οἴ πογ ἐἰ6 Ῥγίποθ οὗ ρϑᾶςθ,᾽ οὐ “ἢ 
Ὑἤο56 τροΐς 1 15᾽) 584}} σογῆθ, δηὰ ἴο δἰπὶ 
5041] {Π6 παίίΐίοῃβ 6 οὐδϑάϊθηϊ." ὙὌΠΟῚΡ ἃ1Ὸ 
ΒΟΠῚΘ ΟὔὈϑΟιΓΟ ΘΧΡΓΕΞβΟηβ, ὈυΪ ννῈ τῆΔΥ σοηἶ- 
ἀθητγ Πο]ά (πὲ ἴῃ6 ἀθονθ ρδγαρῆγαβθ σοῆνεγβ8 
{Π6 ἘΠ16 56η56 οὗ ἴῃ6 ράᾷβϑαψϑ. 

1. Το ννογὰ “εὐρέγε, ΟΥ̓ ΣΊΠΑΠΥ ἀθποίηρ ἃ 
5: οὗ ννοοά, ἃ βίγοηρ στοά ἴδκθϑη ἔγοπι ἃ {γδ6 
δά ρθεϊθα 45 ἃ ννδηά, ἰ5 υϑοά (1) ἔογ “""1πὸ τοὰ 
οὗὨ ἑοττϑοϊΐοη, (2) ἔογ “ἴῃ 5ἰδῆ᾽ οὗ ἃ βῆδρ- 
ποτά," (3) ἴοσ “πὲ βοερίγο οὗ τογδὶν " (45 
ῬξΞ, χ]ν. 7: σρ. Ηοπι. “1].᾽ 11. 46, τοι), (4) 
ἴογ “ἃ {Πῦ06,") ννῃϊς ἢ τᾶ 6 Ὀδοδιιδο ἐπ 
βοορίγο ἀθηοίοα {{|04] 5 νν 8 }}] 85 τόραᾷὶ 8ι1- 
ἹΠΟΓΙΥ, ΟΥ Ὀδσδιιδο ἐγ 65 ννοτὸ σοηϑιἀογοὰ ἃς 
ὑννθ5 ΟΥ̓ ὈΓΑΠΟΙΕ5 ΠΤῸΠῚ ἃ σοηίγαὶ ϑίθπι. (866 
Οδ65. Ρ. 1353.) [{|5 ργοῦδῦϊο {Πδὲ [Π6 βοθρέγο 
ἰπ Βαϊδαπλβ ργορῆεου (Νυμη. χχίν. 17) δδ5 ἃ 
τεΐεγθησα ἴο ἔπο86 νγογάς οἵ [λςοῦ. 

Ὡ. “ΧΑ Ἰαννβῖνοσ,," 50. ΠΊΟΓΟ οὐ 655, 411 (6 
Αποίδηϊ Νεγβθίοπβ. ΤῊ ,ΧΧ. ἂἀπὰ Ψυΐξ. τθη- 
εν “4 Ἰεδάδγ," (ἢ6 ΤΑγριπὶ5 ραγαρηγαβιηρ ΌΥ 
ἐἐ 506 ΟΥ̓ΪΠ ΟΓΡΓοῖογ οὗ {116 ἰανν." ὙΠῸ ννοιτά 
ΠΕΓΙΔΙΠΪΥ ΠΠΘΔΠ5 “6 8 ἰαννρίνογ᾽" ἰῃ Ὠουῖ. ΧΧχΧὶ, 
21; 158. ΧΧΧΙΙ. 221} δηά 4}} δποϊθηΐ ἱπίογργείδ- 
ἄοπ ννᾶβ ἴῃ ἕδνοιισ οὐ υπάοιϑίδηάίπηρ ἰ᾿ οὗ ἃ 
Ῥείϑοη. ΤΠ Ἀ. 1 ἰριηδπη, ποννονογ, ργοροβρά 
ὯΠ6 5θη86 οὗ “ἃ στοὰ οὐ 5ἰΕ" ἀηβδυνοπηρ ἴο 
“(ἢ δοθρίγο᾽" ἴῃ ἴπ6 ξοιτηοσ οἴδιισθ, ἴῃ νη ἢ 
6 5 Ὀδεη []οννοὰ ὈΥ Θπιλίποπὶ οὐ ῖς5, συ σἢ 

85 Οεσβοηΐι5, Τυςῃ, Καποδοὶ, τνῆο {ππκ (παῖ 
18:15 5696 ἰ5 ΠΊΟΓΟ ρογεποηὶ Βογο, αηὰ ἴῃ Νυχῃ. 
ΧΧ]. 18; Ῥ5. Ἰχ. 7 (566 Ηοϊάερρογ, ΝΟ]. 11. Ρ. 
γη38; Οδ5 Ρ. ς14); δῖ 18 Τρ] ἶγοβ ργοοῦ ἐπδξ 
{πε ννογά, πίῃ γα! 5 ση  ἔγιης "ὁ ἰαννρίνοτ," 
5οπη δε πιὲβ ὑπάου δέον τηραπίηρ “ὁ Ἰανυρῖνογ," 
δη δἰννᾶγϑ 50 σϑηῃάεγοὰ ἴῃ ἐπ Νογθίοηβ, οδῃ 
τ θδῃ ἰαινρῖνοῦ᾽β βἰ δ ΟΣ βοθρίτγο. 

8. “Ῥ͵οΙα Ῥεΐννθεπ ἢ15 ἔδεϊ᾽" 15. γοῃογρὰ 
Όγ [Π6 Ψεγβίοηβ, πὰ ϑϑηθγα Υ ΌΥ Ποπιπηοηΐδ- 
ἴοῦβ "" μὰ ἉΠΊΟΙΣ; [8 ροϑβίοσιγ. (866 Το. 
Ρ. 204. 

4. "πε ΘΠΠΟἢ σοπιθ." Εοτ ἔΌ]1ΟΓ σοη- 
βἰἀογδίοη οὗ ἴΠ6 παπιὸ "5008," 5606 Νοίθ Α αἵ 
ἐπε επὰ οὗ [π6 Ομαρίεσ. ὙΠ οἡἱγ ἵνγο δάπι5- 
51015 ἱπίεγργοίδιοηϑ ἃγὸ {πδὲ {πὸ τνογὰ ἰ5 () 
ἃ ΡῬΓΟΡΟΙ͂ ΠΑΠΊΘ, Π]ΘΔηΪηΣ “1Π6 Ῥοδοθοιηδ κοῦ," 
86 Ῥποο οὗ ρϑᾶςθ,᾽" οἵ, (2) δοοογάϊηρ ἴο. 

, ἴδιο αἰπηοϑὲ πὩδηϊτηοιια σοηϑοηΐ οὗἩ ἰῃ6 Νογϑιοης 
διά Τάγρυπι5, “ Ης, ννβοϑο τσἣϊ ἰὲ 5.) ΑἹ] 

ΟΘΟΕΝΈΕΘ5]15. [ν. 11--1. ΧΙΙΧ. 

ἢε νγαβϑῃεά ἢὶ5 ραγπιθηΐῖβ ἴῃ Ὑ]ηδ, 
Πα 5 οἰοῖθεβ 'π ἴῃς Ὀ]οΟά οὗ ργαρεθ8: 

12 Ηἰβ εγεβ εῤαίἑ δὲ τεὰ νγτἢ ψης, 
Δηά 18 διῇ ννῆϊῖα νχῖτἢ τ Κ. 

12  Ζεδυϊαη 5}}4}} ἀννγεὶ] δὲ {δε 

{π6 Τάγριπιβ δά [6 πᾶπιὸ οἵ Μεβϑίδῃ, δπὰ 
11} 106 πηοτὸ δηςίθηΐξ [εννϑ Ποϊὰ 11 ἴο ὈῈ δὴ 
υπάουδίοά ρσορἤθου οἵ Μεββίδῃ. 

5. ““Ὁπηϊο Πὶπὶ 581} (6 γαϊβογίηρ οὗ {πε 
Ρθορίο Ὀ6." Βαῖμογ, “" Τ] ηΐο ἢϊπὶ 5}1}] δὲ {δὲ 
οὔδαΐδθησο οὗ {86 πδέϊοπϑβ." ὙΠὸ ννοσὰ ἔογ οὐδ- 
ἄϊδηςσθ ὁσσυγβ ΟὨΪΥ οπσθ Ὀεϑιάεβ, 'ῃ ῬΓΟΥ͂. ΧΧχ. 
17: δυΐῖ, τὴ τοδάϊηρ Ὀ6 ςοττεςξ, ἔπογο ἰ5 {1 |Ὸ 
ἀοιιδι οὗἉ [ἰ5 βἰψηιβοδησθ. (ὅ8ε6 ΟἽ8. ρρ. ό:ο, 
1200; Ηεϊάορρογ, Τοπι. 11. ἢ. 748.) 

Α5 τοραγάβ {π6 ΑΙΠΙπηθπὶ οὗ (ἢ 5 ργΌρἤΕΟΥ, 
1 15 υπάουδιοά (Πδί (ἢ6 {10 4] δι που Υ πὰ 
16 ΠΙσμοϑέ ρἷδοθ πη ἴπ6 παίίοη σοπθηυρα νη} 
ἰυάδῃ ἀπῸ]} ἔπε ἀεδίγυςθοη οὗἨ [εγιιβαίεπι. [{ 
15. ἔπ|6 [ηδὲ Αθῖογ (6 ΒΑΌΥ]οπΙϑἢ ΟΦ ΡΌΝΙΠΥ (Π6 
ΤΟΥΔΙΕΥ ννὰ5 ποῖ ἴη {6 ουδὲ οὗ [υάδῃ; διυϊῖ 
(Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἰ5 ἢοΐ ΟΧΡΓΕ55 85 ἴο ἴδε ροβϑοβϑίοῃ 
οἔἔ Ε νὰν μὴν ΤοΟγδιῖγ. 5γδθὶ ΠοΥύθσ οθαϑρὰ ἴο δ 
ἃ παίίοη, [πάλ ΠΟΥ σοαϑοά ἴο δ ἃ ἔτθ νἱἢ 
δὲ Ἰοραϑὲ 4 {π04] ϑοθρῖγο δηἃ ἰδυνβίνειβ, ΟΣ ὁχ- 
Ροϑιΐοσϑβ οὗ (Π6 ανν, δαπηθαγὶιπὶ ΟΥ̓ δεηδίοσβ, ἀπά 
ὙΠ ἃ ΒΘΠΟΓΑΙ ὈΓΘ ΟΠ. θη πη ἴΠ6 ἰαπά, ὯΟΓ 
γνγᾶ5 ἴπεγθ ἃ ἔογειβῃ τγυϊοεῦ οὐ (δ ῥθορῖο, {1}} αἱ 
Ἰεαϑδὲ {πὸ {π|6ὸ οὐ Ἡδογοά ἴδ6 Οτϑαῖ, )υ5ῖ Ὀείοιθ 
{πὸ ὈΓΠῺ οὗ {πὸ δανίουγ; δπὰ ὄϑνθὴ {πὸ Ηετγοάσ, 
{πουρ ἢ οὗ Ιἀυπιδη οχίσγαςείοη, ὑνεγ σοπο- 
ἀογοὰ 85 θχϑγοιϑίηῃ ἃ ὩΔΌΥΘ ϑονεγθ ηίγ ἰῃ 
ἰμμο ΜΠΙΟΣ ἀιϊὰ ποῖ αυϊῖδ ρᾶ55 ἀινᾶὺ }} ἃ 
ΟἸΔΠ ὈΓΟσΌΓΔΙΟΥ νγὰ5 ϑοηΐ {ΠῚ ΠΟΓ δἤοσ (Π6 

τοι η οὗ Ατοδβείδιιβ, (Π6 ϑοὴ οὗ ΗἩρογοά (ἢ6 
Οτεαῖ: δηὰ δὲ {παΐ νεγὺ ἔτ (ἢ6 Θ.ΠΟἢ οδηιο, 
(πὲ Ῥῆποθ οὗ ρεᾶςθ, ἴο ῃοπὶ οὗ τὶρῆὶ 86 
Κιπράοιη Ὀεϊοπροά. (Οπ ἔδ6 πιοδηΐηρ οὗ ἰδὲ 
πᾶῖθ δῤίίοῦ, 580 Νοίς Α δὲ {πὸ επὰ οἵ ἴδ 
ΩΠΒΑρίογ.) 

21. Βιπάϊηφ δὶ: 7οα] ετἰπίο ἐξδε «αἰπο, ἃς. 
Μδϑηγ {δῖπκ {παὶ (μ6 ραϊ Παγοῖ, μανίπρ ϑροκεη 
οὗ [86 δηάυταηςε οὗἉὨἁ 16 γεῖρῃ οὗ [υάδῃ {1} {πὲ 
ςοπηηρ οὗἩ ΟΠ γϑί, γοξ τη 5 ἴο σρϑᾶκ οὗ [υἀΔ}᾽95 
[ΕΙΏΡΟΥΔΙ ὈγΟβρογΓὙ ἀυτης 41} ἰπαὶ ροποά; 
Ὀυΐ {πὸ Τάαγριιπὶβ οὗ [ογιιβαίεση δηὰ Ῥϑοιᾶο- 
]οπδίμδη τϑίδγ {Π|5 νοῦϑο ἴο ἱμ6Ὲ Μεβϑείδῃ. 80 
ΑἾΒΟ 5ένεταὶ (Ἠγβείδη ἐδίμειβ (ς. 5. ΟΠ γγεοθ. 
ἴοπι, ἴῃ Ἰος., Τβεοάοτεῖ, “Οἱ. τη Οοη.᾽); ἰῃ- 
ἱεγρτεϊίηρ [86 νίηθ οὗ [6 [Θυνῖϑ ρεορίο, πὰ 
{πὸ νὰ 855 οἵ ἴπ6 σθηῖ]θ σοηνογίβ ὑγουρῆξ 
ἰπῖο {6 νἱηογασὰ οὗ ἴπ6 Οβυγοῃ. ὙΠ νυδϑῇ- 
ἴῃς οὗ ἐμ βαγπιθηΐβ ἴῃ νυΐπο (ΠΟΥ͂ σομϑιἀοσ λη 
ΑἸ]υδίοη ἴο (γῖβὲ 85 {86 ἴπιιθ νἱπο (7ΌὉ δὴ χυ. 1), 
ἰο ΠΙ5 ἐγεδάϊηρ ὁ 1Π6 ννῖποργοβα ἃἰοηθ᾽" ([9Ὡ. 
ἸΧῚ]]. 1-- 3), ἀπά δλριτρ  πρ Ηἰς ραστηθηῖβ 1 
Ηἰ5 ον Β]οοά. (δε6 Ηοϊάθρρεῦ, 11. ρρ. 752) 

544.) | 
12, Πὶς ἐσες τδα]] δὲ γε «υὐἱὴδ «υἱης,] ὅζς. 

Οὐ ρεῖβδρϑ (5 πη ΧΧ᾿ Νυϊς.. Τάγρε. [6 
Γ5.,) δηά Ῥβουάο- }ο1.}, " Η5 ΘΥ65. βῆ ὃὲ 



γ. 14---10.} 

Πανθὴ οὔ τῆς 864; δηά ἢδα «εαϊΐ ἐδ 
ἔου δὴ βάνεη οὗ 5105; δηά ἢ15 Ὀογάβθγ 
ἐῤαὶ! δέ απῖο Ζιάοη. 

14 “ ΙΞβδςῃαγ ἐς ἃ βἴγοηρ, 258 σοιοἢ- 
ἵπρ ἄοννῃ δεῖνγαθη Ὁνο Ὀυγάξηθ: 

Ις Απά δε βὰν [ῃαδῖ τγεβῖ τας ροοά, 
Δηά τς ἰαπά {πὶ 1: τας ρ]εαβδηῖ; 
δῃὰ δοννεά ἢἷβ βῃοι άεγ ἴο Ὀδαᾶγ, δηά 
Βεςδπὶα ἃ βεγνδηΐ ὑπο {ΠΡιῖα. 

ΘΕΝΕΘΙ9. ΧΙΙΙΧ. 

1Ι6 4 ἴλη 5}4]1} Ἰυάρε ἢ 8 ρεορΐς, 
88 οπε οὗ {πε {π|δ68 οὗὨ [5γδεὶ. 

17 Ὠλῃη 5}4}} ΒῈ ἃ βεγρεηΐ ὃγ τὰς 
ὙΓΆΥ. 'ᾶπ Δάάετ ἴῃ τῆς ρατῇῃ, (πὲ Ὀϊτατῃ 1 ΗΒ. 
(πε Ποῖβε ἢεαΪβ, 80 τῆδί δ15 ΓΘ Ὶ 5}]] τραζε. 
[Δ}] Βαςκνναγά. 

18 1 Πᾶνε νναϊϊεὰ ἔοσγ τὰγ βαϊναδίίοη, 
Ο [μοδυ. 

ι9 ἥ (ὑλ4, ἃ ἴτοορ 54] ονεγἼοοπὶς 

τοάάοσ ἰπδη νῖπο, δηὰ Ηἰ8 (θείῃ πον (ἤδη 
τα Κ." ὙΤβ ἰ5 ξοΠΟΓΑΙΪΥ ϑιιρροβοὰ ἴο γεΐεσ 10 
πο ἰαηὰ βοννηρ υνἱτἢ τ] κ δηὰ ἈοποΥ, δηὰ 
Δοουπάϊηξ ἴῃ νιπογατάς; Ὀὰῖ (ἢ6 ἔοι δρ- 
ΡΙεὰ 1 ἴο {πὸ Μεβϑιδῃ 5 Κἰηξάοχῃ ἴῃ ἴῃ 6 54Πὶ6 
ΤΠΔΠΠΟΥ ἢ (Π6 λϑὲ νοῦβο, ἐσ. “ὙΠαὶ Η]5 
ΟΥγ65 βῇϊηθ 8ἃ5 ΨῈῈῊ ᾿ν1Ππ6 Κηονν 411 [ἢ 056 ΠΊΕ" 
Ὀεῖβ οὗ Ηἰβ Βοάγ πιγβίίςαὶ, ἰο νβοτῃ ἴξ ἰ8 
εἴνθη υυἱτἢ ἃ βογί οὗ βδογοὰ ἱπθυγβίίοη οὗ πη, 
ΔΙιοιδῖθά ἔγοτα {πὸ βοθίηρ (ΠΠρ5 οὗἨ {πη6, ἴο 
Βεδοϊὰ (6 εἴεγηαὶ Ὀγρμίπεθα οὐ νυ ϊϑά τι." 
(Αὐυξυδη. ὁ (. Εδυπί.᾽ ΧΙ]. 42, Του. ΝΕ]. 
Ρ. 24). 

18. Ζεὐκίωπ «αὶ ἀαυεὶ! αἱ 1δὲ δῥαυεη οὗ 
ἐδε “«αἢ “" ΖΟΌυ]η 5}}8}} ἄνν !! οὐ ἴπ6 5ῆοτὸ οὗ 
1Π6 968, δη4 6 5881} Ὀδ ἴῸὉΓ ἃ ϑῆοτσε οὗ 5ῃ105," 
(0.4. δυο ἔου 5ῃ!)ρ5 ἴο ἰαπά οὔ), “δηά ἢ15 
δοτάετ᾽" (οΥγ ἔφυϊμῃοϑί ὀχίγοπιγ) “' 5}}8}} 06 ὉΥῪ 
Ζιάοη." Α5 ἔασ 85 νγὸ κῆπον οὗ 16 11π|115 οὗ 
Ζοῦυ!αη, θοῦ {π6 οσσυραίοη οὗ (απδδῃ, ἴΐ 
τοδοποα ΠῸΠπι (Π6 5ε4 οὗ (ὐσεπηοβδσείῃ ἴο Μοιηΐ 
Οδιπηεῖ, δηὰ 90 πραγ ἴο {πὸ Μροάϊεγταποδη. 
11 ἀϊά ποΐ γοᾶοἢ ἴο {6 οἷγ οὗ Ζιάοη, Ὀυΐ 115 
τοδὶ ννοϑίογη ροϊηΐ γοδοπίηρ ἴο Μουηΐ (δγ- 
τλεὶ Ὀγουρῃς ᾿ὲ ἱπΐο οἴοϑθθ ρῥγοχί πη! ἴο ΖΙἀο- 
εἶδ, οὐ ἴΠ6 ἐογγιοσγΥ οὗ Τγγὸ δηὰ ϑιάοηῃ. ὍΤῆο 
ἰλησιιᾶρο πεῖ υϑοὰ, (ἰδουξῇ ἴῃ 411 πιδίθγιδὶ 
Ροϊηΐβ ΠΙ]Β]1οὰ ἴῃ ἰμα ϑιυιδεεαιεηΐ ἀνραν 18 
7υ5ὲ τυοῆδι νουϊᾶὰ ποῖ δᾶνθ Ὀδδη τυτι θη ὉΥ͂ ἃ 
ἴογροσ ἴῃ δθΡογ ἔἰπιε5. Ζοῦυϊαη δά ποῖ ρὑγο- 
ΡΕΙΓΙ͂Υ ἃ πιλγιεἰπ|6 οΥΓΙΟΓΥ ; γοῖ [15 ΡΟ ΟΒΘΟΘΘΙΟἢ5 
ΤΈΔΟΠο ΝΟΥ πολΙΪγ ἴο ὈΟΪΠ 5645. [ἴ ννᾶβ ΔΓ 
ἔτοπι {πὸ εἰΐγ οἵ ΖΙιάοῃ ; ἀπά γεῖ, 45 ΔρῬΤΟΧ!- 
ΤΑΔΊΪΏΡ ΝΟΥ ΟἸΟΘΕΙγ ἴο {86 ἰαπα οὗ [Π6 ϑυγίδῃϑβ, 
ΕΒ νυν 6}} Ὀς ϑδι!ὰ ἴο βᾶνὸ [15 Ὀογάδγ ὉΥ οὗ ἴο- 
νγαγὰβ Ζιάοη. ΤΎΓΟΘ ρσοῦ δ ννὰ5 ποῖ δι 
δῖ 1815 ᾿χΡ, δηὰ ἐμέτείρις 56 ποῖ παιηθὰ ἴῃ 16 

ῬΓΟΡΒΕΟΥ. 
14. ]ωυσεδαρ ἱς ὦ “ἰγοῆσ 4.4 εομοῥίης 

ἐοευπ δείφυεεη ἑαυο δωγάξη:) ῬΤΟΌΔΟΪΥ “1888- 
ΟΠ ἰδ ἃ δβίσοῃρ.-Ὀοη θα 455, σοιοδιηρ ᾿ἄοννη 
Ὀεΐννθεη (ῃς σδίῖ]ς ΡΘη8,᾽" ΟΥἌἑἧ“5ῃεερίο] 8.᾽" 
ὙΠε ᾿Δβὲ νυοσγὰ Τὁσοιιγβ ΟΠῪ ἤσΟΓα ἀπά ἰὴ [πὰ ν. 
ν. 16. Πότ 1 18 τοηάογεα βῃεερίοϊ 5 (566 
Ἀαάϊξεγ ἴῃ Οα8. “Ὑδε5.᾽ ρ. 1470). πὲ 
Ρτεάιςιςίου 411} ροϊηῖβ ἴο ἴπ6 Ππαῦι15 οὗ δὴ 1π- 
ἀοϊοηὶ δρπουϊέσταὶ ρϑορὶα, δηὰ ἴο ψηδὶ 15 
ἸΚΕΙ͂Υ το ἀσσοιηρδην δυο ΠΑΡ 5, Δηὴ ἐπάυγ- 
Δηςδ ΟὗὨ ΟΡΡσγδβϑίοῦ ἴῃ ὑγείθγσεηςθ ἴο ἃ ννδῖ οὗ 
Ἱπάορεπάεποσ. 

16. απ “δα ἱμάσε δὶ: ῥεοῤίε, ἄς. 

᾿ 

Α ΡΑτοπογηδϑια οἡ ἴ)απ (. ο. ἃ Ἰυιάρε). ὙΠῸ 
ὙνΟΓΩδβ ΓΊΔΥ τθδη ἰῃαΐ, (που Ρἢ 6 νναβ οἠΪν ἃ 
δοη οὗ ΒΙ]ΠΔἢ, ἢθ 58}}8}} γεῖ ἢανθ {π|δ4] διιῖῃο- 
ΤΙΥ ἴῃ ἢ18 οὐῦῃ ρεορὶθ. ὙΠῸ ννογὰά ἱγαπϑιαιοὰ 
“ΈΠΌ6 18 (ἢ 8ᾶπ|6 48 [ἢδί ἰγαπϑίαιοα “ 8ςθρ- 
{6 "ἴῃ γν. το. Οηκεῖοβ δηά οἴποῦβ δέου ἢ πὶ 
ΒΌΡΡΟΒΘ {86 4]]18οη ἴο Ὀ6 ἴο {Π6 )ιιάρεβῃιρ οὗ 
ϑαπΊδοῃ, ἡ ῆο ννδδ οὗ (ες ἰπὉς οὗ δη {({πάξ-. 
Χν, 20). 

17. απ «αὶ! δὲ α' σερβοηὶ ὃν ἐδε «υαν, 
απ αὐδάν ἐπ 1δὲ ρα] 8) ὙΠα ψνογὰ ἔοσ δάάοτσ, 
ϑδιδερῥιῤῥοη, 18 ἰγδπβίαιθὰ ὈΥῪ {πῸ Ψυΐϊξ. εὐγαςε: 
[ἢ Βογηῃρα 8πᾶῖο, [ῃ6 εοὐμδεγ εογαες οὗ 1,1Π- 
Πδδιι5, ἃ 8Π|41}} δηᾷκο δῦοιιξ 14. ᾿πο 68 Ἰοηρ δπά 
ΟΠ ἰποκ (Ὠϊςκ, Ἰυγκίηρ ἴῃ ἴῃ βαηὰ δηά Ὀγ {πα 
ὙΑΥ βιάθ, νεγὺ ροΐϑοποι8ϑ δηά ἀδηρέζοιι8. 
(Βοεβασί, " Ηἰογοζ.᾽ Ῥὲ. 11. [10. 11. σ. 12.) 
Τῆι ρθορὶε οἵ ἤδη ἴῃ {πάψοβ χνῇ]. 27, 5δῃεννοά 
(ῃ6 Κιπά οὗὨ Β0 1] ΕἾ ογα Δϑο θα ἴο {Π6Π]. 
Ῥρουῆαρβ ἴπῸ Ἰοςδὶ ροϑβιϊἴίοη οὗ ἰπῈ {π06 ἰ8 
ΔΙ υἀρὰ ἴο. [{ ννᾶ8 ρίδοδὰ οὐὔρίπα! ν οὐ ἴῃ6 
ουἱϑκιγίβ οὗὨἨ {δ τογδὶ ἔγῖρα οὗ [υάδῆ, πὰ 
παρ ἢϊ ἴῃ ἔἴπιθβ οὗ ννὰσ ἤανύα ἴο νυδίςἢ 5.6 ἘΠ} 
ἔογ [6 ἐποῖιν δηὰ [2}} οἡ ἢϊπὶ ΕΥ̓ Β Ὀ(]ΕἾὙ 88 
6 ννᾶ8 Δρργοδομίηρ. Τῆς ςοιηραγίϑοη οὗ 
Ῥδῃ ἴο ἃ ϑεγρεηΐ ἱγίηρ ἴῃ νγαῖῖ δηὰ δἱεπρ [86 
ροὶ ϑθθδπη8β ἰο ἱπῃρὶγν ϑ5οπῖδ σοπαοπιηδίίοη. 
[τ 8 σογίδι Ιγ οὐβεγναῦϊς (πδὲ (6 βγϑὲ ᾿πίσοσ 
ἀυςξίοη οὗ [ἀο]δίγΥ ἴῃ [5Γδε] 18 δδοσι θά ἴο ἴῃς 
{πδς οὗ Ῥδη (]υἀρ. χνῇ!.), δῃὰ [ηδξ ἴῃ (ἢ 6 
μι θεΠηρ οὗ (ἢς {τος ἴῃ δν. νϊ., 186 πᾶπιὸ 
οὗ Ῥδη 18 οπιῖίοά. Ετοπὶ ἴπ656 οὐἨἠΘ ΟἴδΕΓ 
σδι1565 ΤΏΔΠΥ οὗ (δε ξαίπεγα νγεσα Ἰοὰ ἴο Ὀοίονα 
[δὲ δητς ἢ γβὲ βου] βργπρ ἔγοπη (ἢς ἰπ|δὲ οὗ 
ἴδῃ (Ϊ[τεη. ν. 20, 322; Απλῦγοϑ. "ἢ. 6 Βεϑηθ- 
ἀϊςῖ. Ῥαϊσίδγο." ς. 7; Αὐυρυϑίϊη. “1η οδβυδηι,᾽ 
Οὐυκϑβι. 22; Ὑπμεοάογεί, 1π Οεποβ.᾽ Οὐδϑῖ. 
Ι1ο9 ; Ῥτοϑρου, "ἢς Ῥτοχηῖββ. εἰ Ργαάϊοῖ." Ρ. 4; 
Οτεξοσῖ8, ᾿ΜοΙΔ)." ς. 18, δζς.). 

18. 1 ῥαυε «υαἱεὐ Ξῶὸῶν ὦ») «αἰυαΐοπ, Ο 
1ΟΚ51] Ὑ18 οὐδουϊαίίοη ἱπηπιοάϊδέοεϊν ἕο] ον ' 
ἴῃρ [ἰδὲ Ὀ]δδβίηρ οὐ ἸϑδΔπ ἰδ ΕΓΥ͂ ΤΕ] ΑΓΚΔΌΪΘ, 
διυῖ ποῖ ξαβύ ἴο ἱπίοεγργεῖ. ὙΤῊς Ταῦ. [61π8. 
δὰ Ῥβεουάο- [οπαῖῃ. (πὰ δοοογάϊηρ ἰο [δ6 
Οοπιρὶυἰοηβίδη Ῥοϊγρῖος ΟὨκεοῖοβ αἷβο, (που ἢ 
16 ρβθαρε 18 ῬγοΟΌ Δ ΟΪΥ ΒρυΓΙΟΙ8) ῬΑγαρῆγαδα 
[86 ννυογὰβ ΌΥ δαγίπρ ἐμαὶ [δσοῦ Ἰοοκοά ποῖ 
ἴογ ἰεπιρογαὶΐ τεαἀειηρίίοα, δος 848 [δαῖ 
ψτουσῃῖ ΌΥ Οἰάξοη οὐ ϑαιηβοη, ὑὰξ ἴοσ {86 
εἴεττιαὶ τεἀθιηρίίοη ργοπηϊϑοὰ ὉῪ Μεβϑῖδῃ. [8 
ἴϊ ποῖ ροβϑίδ]ς, (μδξ [δοοῦ, μανίηρ Ὀθεῃ πιονεὰ 
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δπι: δυῖ δὲ 5}4}} ονοζσοηιας δὲ ἴῃ6 
Ιλϑβῖ. 

20 ὅ Ουἱλ οὗ ΑΞῇογ 18 Ὀτοδλά ςδα 7 
ἐξ ἔλϊ, ἀπά ἢξ 514]} γιε]ά γογδὶ ἀδι πτῖ68. 

2 ὅ Νδρῆῃιδὶὶ ἐς ἃ Ὠϊπά ἰεῖ ἰοοβδ: 
δε ρίνειἢ ροοαϊγ νγογάϑ. 

22 ἢ ]οβερὴ ἐς 4 ἔπ Άι} βου; 
056 'πὼ Ἅδέπ ἃ ἔτ {8ι] ουρΡὮ ὈΥ ἃ ψΕ]]}; τὸ 

«ανελίσε, ᾿ ὈΓΔΠΟΪ 68 τὰπ ονεῖ ΠΕ νν2]} : 

ΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΗΙΧΣ, Ιν. δο τᾶς. 
23 ΤἼΏς ἀγοθεῖβ ἢᾶνε ΒΟΥ ὶν ρτονοά 

ἢϊπλ, δηά βῆοι σὲ ὀέηφι, δῃά δδίρά 
Πῖηλ: 

24 Βυι Πἰ5 Ῥον; δδοάς ἴῃ βἴγεηρίῃ, 
Δα ἴπε Δγπι8 οὗ ἢ]5 μαπάβ νγεῦε πιδάς 
ΒΟηρ ὉΥ ἴπ6 Παπάβ οὗ [6 πρ ΠΥ 
Οοά οἵ Ϊαςοδ; (ἴοπὶ ἴπεπος ἐς τπς 
5ῃερῃεγά, τῃε βἴοπε οἵ [53γδε] :) 

2ς ἔνε Ὁγ τε (σά οὗ τὰγ ἔδίδεγ, 

δγ ἴδε δρίπξ οἵ Οοά ἰο βρθαῖκ οὗ (με ϑεγρεηΐ 
θεῖηρς (ῃ6 δεῖ, τᾶῪ πᾶν Ππδὰ ἢϊ8 1δοιυρἢμῖϑ 
οΔΙ]οὰ ὕδοκ ἴἰο (6 ρῥΠπιδὶ ργοηγῖθα τηδάς ἴο 
Ενθ, [ἢ6 Ῥγοίθνδηρο)υπι, νῇοτ [ἢ6 σδοηΐθησθ 
παῖ [86 ϑογρεπὲ βμβουϊἃ Ὀπι1556 [ῃ6 ἤθοὶ ννᾶ5 
βδυςοοοάδα ΌΥ (Π6 ργόϊηῖθα ἰμδὲ 1π6 βεγρθηῖ 8 
μεδὰ ββουϊὰ δὲ Ἴσυβηθά Ὁ. ἴΠ6 σοπληρ δεϑά ὶ 
Τ18 οοπιθιπδοη οὗὨ Ἰπουρ 5 ΠΊΑΥ ΘΔ5]Υ μάνα 
ΕἸΙς θὰ [86 Ἔχοϊαπιδέοη οὗ [Πϊ5 νϑῦβα. 

19. Ομά, α ἐγοοὸρ «ῥαϊ ουεγεοριό δι: 
δω! ῥὲ «ῥα! ουεγεογις αἱ ἐδ “ἢ Ῥετθαᾶρϑ 
εἰ (δά, ἔτοορβ 814}} ὕγεϑβ οὐ ἢϊπι, Ὀὰξ δα 
5}.4}} ργεθθ Ὡροη ΠΕΙΓ τραγ " (50 Οδβθη. ρῥ. 
471: Ἀοϑβ., δοδυπ,.): ἴῃς 4] ϑοη Ὀείηρ ἴο (ἢς 
Ατὰν π|ῦὲ5 ἴῃ 16 πεὶρῃρουγποοάὰ οὗ Οδά, 
ψῦο ψου]ά ᾿ηνδάθ ἢ), δηπὰ {ποθὴ τείγο, Οδά 
ζο!]ονηρ ἰδοπὶ ἀπά Παγαβϑηρ ΠΕΣ τείγοδί, 
ἘΘΙΥ ψοσγά Ὀυὲ ἔνο ἴῃ 1ἴῃ6 νϑῖβε 15 Βοῃὴς 
ἕοττῃ οἵ (86 βᾶπι6 τοοῖ, {ποθ ὑεῖπρ ἃ ῬΪΔΥ͂ 
οὗ ννογάβ ου ἴῃ6 δὴ σαί δηὰ Οεάμα, 1. ε. ἃ 
ἴγοορ: Ψὰ πρῶ Οχργοβο ᾿ξ, “ Οδά, ἴσοορβ 
8}}8]} ἰτοὺρ δραϊηϑέ δϊπὶ, θ}: ἢ6 5Π|.4}} ἴσοοὸρ οὐ 
ἐπεὶν τοῖγοδὶ." (866 οἡ ςἢ. χχχ. 11.) 

40. Ομὶ 9. “πον δὶς ὀγοαά «ῥα δὲ ζαὶ, 
απ δὲ «ῥαϊ! γἱεἰά γογαὶ ἀαἰμπέϊ ἢ ὙΠῸ ἰγαη8» 
ἰδίϊοη πλᾶῪ Ὁδ ἃ [1{{|6 ἀου 1] ; δῖ [Π6 βθη86 
18 ργοῦδ ὶν {παῖ ἐχριεβϑεά ΟΥ̓ ἘΠ6Ὲ ΑὉΙΠογίβοα 
Ψεγβίοη, ὍΤΠδ δἰ] υϑίοη ἰ5 ἴο [ῃ6 ἔδυ] Ὑ οὗ 
1η6 ἰοιτιοΥΥ οὗ Αβῇογ Ὄχίεηαίηρ οσὰ Μοιιηΐ 
Οδιτηοὶ ἱοηρ {πὸ σοδβὲ οὗ διάοηϊα ὨΘΑΥΪΥ ἴο 

. Μοιυηῖ Ποῦάποη. [ἴ ννᾶ8 βρθοῖδ! Υ τς ἴῃ 
σοσῃ, ννὶπὸ δηὰ οἱἱ (Ηειάορρογ), σοηίδιηϊης 
ϑοῖὴθ οὗ (Π6 πιοϑὲ ἔδυ ἰαπὰ ἴῃ Ῥαθϑιϊπθ 
(δίδπιθυ, “5. δπὰ ᾿.᾽ ρ. 26). 

41. Ναῤῥέαϊϊ ἃ α ῥὶπα ἰδὲ ἰοοσε: δὲ χίυ- 
εἰῤ φοοάϊν «υογ ἢ Τῆς Τάγρξ. Ῥϑειάο- ͵]οη. 
Δη |[ΕἘγιι8. Ὄχρίδιη 118 ἐμαῖ "" ΝΑρΒ ΑΙ] 15 8ἃ- 
ϑυ ΠΟ ΒΟΉρΡΟΓ, κα 4 Ὠἰηὰ τπδξ ταπηθὶῃ οὐ 
1ῃε τπηοιιηΐδιηβ, Ὀγηρίης σοοά {{||η 6.8.) 80 
Υἱγίυ ΔΙ (Π6 ὅυγ. δηὰ ϑδάτὴ. Ψεγβίοηβ. ὍΤῇὸ 
4]]υϑίοη 5 ΟὈβουγθ, ἃ85 χὰ Κκπονν 80 [{{||Ὲ οὗ 
(86 δ ἰβίουυ οὔ Νδρῃίαιι. ὙὍῃθ Ταγρυπιδ 
δῦονε οἰϊεα βᾷῪ [δαὶ ΝΑρ 811} ἢγϑίὶ ἀροϊαγοὰ 
ἴο Ϊαοοῦὺ ἰμδὶ [θοῦ ννὯ8 γεῖ δἱῖνθ' Α5 {86 
τὸς οὗἨ Ναρἢϊ8}} οσςυρίεα ρατὶ οὐὗἩ (Παὶ τὸ- 
Βίοη ψὙὩοἢ δϑεγινασγὰ8 Ὀδολπιε (4116 6, βοῖὴδ 
ἢανς βιρροβοά (δαΐ ἴβόγὸ νγᾶβ σοηϊλϊ πο ἴῃ 
ἴπε86 ννογὰβ ἃ ΡιΌΡΠΟΟΥ οὗ τῆς Αρροβίϊεβ (ἢ 
Ηδεῦτον δδείμοδί»η, [6 βαρ νογὰ υνἹἢ δόες- 
ἑμεδα ποτε. τεπάθγοὰ “9 1οῖ Ἰοοϑθ᾽), ψὴο ννεσὲ 
Οὐδ οδηβ δηὰ οἵ ννβοιῃ [ἴ ννᾶϑ8 βαιά, “" ον 

Ὀοαυτ αι] ὑροη ἴΠ6 τπουηίΐδιη5 ἀγὸ 86 ἔδεϊζ οὗ 
διτὰ παῖ Ὀγ]ηρεῖῃ ροοά εἰάϊηρΞ." 
'Βοοδαγῖ, δῇοσ ψβοηὶ Μ|οἊμδοὶϊς, - ϑο ἢ}, 

Πλαῖῆς, Εννα]ὰ ἀπά οἰποῖβ, ἕο! ονν ἐδ. 1ΧΧ. 
αἰϊογίηρ [6 νοννεὶ ροϊπίβ, δῃὰ γεηάθυ, "" Νδρ» 
41} ἰδ ἃ ϑβργθδαϊηρ ἵγθθ, ὑνϑῖσ ἢ Ρυϊδ ἔοσίὰ 
ξοοάϊγ Ὀγάποῇο5.᾽" 

40. ὐοώῤῥ μα ων δομσὴ Ῥεῖ» 
ἢαρβ ὁ [ΟϑΡἢ 15 186 50η,᾽) οΥ̓ Ὀγδηςῇ, “ οὗ ἃ 
ἔγα ΠῚ] ἔγχεα, (ἢῈ δοὴ οὗ ἃ ἔτι] ἴγθς ὉΥ͂ ἃ 
ννΕ]], ἃ5 ἕογ ἴῃς Ὀγδηςῃε8᾽" (111. (ἢ6 ἀδιρπίοιβ 
“ ῬἈοἢ οὐθ ὁξ ἴποπὶ σγυηποίῃ οὐοσ ἴῃ6 νν8]} ἢ 
8.66 Οε5. 218, 220). ὙὍΠῈ σοηρίγηοίίοη ἰ5 
δῆς] ἀπὰ ἴῃς ἀϊβδγθηςς οὗὨ ἰγδη 8] δι ἸοΠ5 ὙΕΣΥ͂ 

ΠΟΠΒΙ ἄογαθ]ο ; Ὀυΐ 80, ΟΥ̓ ΏΠΟΑΙΪΥ 50, Οσϑεῃ,, 
Τυςῃ, Καορεὶῖ, εἰ ζϑοοῦ, ἄς. ὙΠῸ ρτὸ- 
ΡῬΠΘΟΥ ΡΓΟΔΌΪΝ γχοῖεβ ἰο {ῃ6 βδηθσαὶ ὑγοϑ- 
ΡεΠΥ οὗ ἴῃς Βουβα οἵ [οϑθρῃ. ΤΒο ἔπη] 
ἘΓΘΘ 18 Ὁ 8016 βιιρροβθὰ ἴο Ὀ6 Ἀδοβεὶ. ὙΠΟ 
Ιυχυπδηςο οὗ ἴΠ6 (οπα 118 τυπηΐϊηρ ΟΥΟΣ {πὸ 
νν4}} ΤᾺΔΥ ροϊηΐ ἴο [οβορἢ 8 στον ίηρ ἱπίο ἔννο 
{Π068, νν δὲ ποὴς οὗ ἢ᾽8 Ὀγοίγοη ἔοπιηοά 
ἴλοσε ἴδῃ ομδ: 50 ΟὨΚΟΪΟϑ. 

238. Τδὲ αἀγερεγσ ῥαυς «ογεῖ σγίευεά 
δίῃ) ὙΒπουρ (Π6 Ταγριπιβ ἀπὰ οἰ ἤοῦβ δαγο 
τοίειτοα [ἢϊ5 ἴο [᾿ϑϑρ} 5 {ΠΔ]}5 ἰῃη Εσγρί, [86 
ῬΓΟΡΒοίς σμαγδοίεσ οὗ ἰδὸ ννῇοϊθ σμαρίοσ 
βῆοννβ ἰῃδΐ (ΠΟΥ ροϊηΐ γαίμοῦ ἰο {δ δΐατο 
Ὑγ15 οὗ ἢἰ8 {68 δηὰ [Π6 βἰγοηρτηῃ ψῃϊςἢ ἢδ 
τοσεϊνοα ἔτοπι ἔπ6 μδηάβ οὗ 6 πρῖγ Οοὰ 
οὗ [Δςοῦ. 

4. ,2η00ο»» δέμες ἐξ ἐδ σῤεῤῥεγά, δὲ τἰοπὸε 
φ Τγραθῆ «. ἔτοπι {πϑηςθ,᾽ τεξεστίηρ ἴο "ἢ 6 
ΤΏΡ οὐ οὗ [4ςοῦ ᾽ ἰη {πὸ 1481 οἴδιιϑθ. ϑοῖιθ 
Ὀπάογϑίδηά ἤογα ἰδὲ [οϑερῃ, δανίης Ὀθδη 
ἀεξεπάοα ἴτῸπὶ ἴῃς πιδὶῖσε οὐ [9 δποιηίεϑ, 
γνγ5 ταϊϑθὰ τρ. ὉὟἾὮὨ σοά ἴο ὃὲ ἃ διῃμορμεσγὰ οὐ 
Ουκγάϊδη Ὀοίῃ ἰο ἴῃς Εργρίϊδπβ ἀπὰ ἴο ἢΐ8 
ΟΥ̓ ΓΆΠΆΠΪΥ, δηὰ ἃ βἴοπε οὐ τοςκ οὗ βυρροτῖ 
ἴο [6 Πουϑε οὗὨ [86]. Οὐδοῖβ 866 ἴῃ ἰῃϊ5 
ἃ ΡῬΙΌΡΠΘΟΥ οὗ |οὈβῆυα, [Π6 ρσεαῖ Ἴδρίδίη 
οὗ διῖ8 Ρθορίε, ννῆο οἂπὶῈὸ οὔ δε ἴτε οὗ 
ἘρὨγαῖπι, ἀπό θὰ {πὲ [βγϑεὶεβ ἴο ἴῃς ρσο- 
ταδοὰ ἰδῆ, ΟἸδβοῦβ ἀραίῃ μᾶνθ ἱπουρηῖ Ἰμδῖ, 
ὙΠθη [Δ0ῸὉ ννᾶβ βρεακίῃρ οὐ [86 βι βοτιηρ5 
ἀπά βυρθοοηυθηξ οχαϊίαίίοη οὗ ἢΐ8 βδὸῃ [ βθρῇ, 
818 Υἱϑίοῃϑ ὑοῦ αἰϊγοςϊοδα ἔογνναγσὰ ἴο {Ππ4ῖ 
ξτεαῖεῦ ὅοη, οὗ ννῆοπὶ βορὰ ννᾶβ ἃ ἔγῥρθ, 
ὙὨομ ἴῃ6 ἀΥοδογ νοχϑά, θυ ῃῸ νγᾶβ υἱὸ- 
ἴογίοι8 ΟΥ̓ΘΓ 411} ΘηΘΠΊ165, δηὰ ἰἢδὲ οὗ ΗἩ τὰ ἢ6 
8175 “ὁ Ε͵ΟΙῚ ΟΟΡ σοπιοῖ ἴδ δμοερπεγά, (δδ 



εν. 26---43.} 

}ο 541} περ τῆδε; δηά ὃγ τε ΑἹ- 
ταὶ τυ.) ψγῆο 5}4]1] 0]ε55 ἴη66ς ννπῇ 
Ὀ]εβϑίηρβ οὐ ἢδάνεη ἅδον, δ] 6βϑιπρβ 
οὔ τῆε ἀεερ {παῖ ᾿δῇ υηάετ, Ὁ] βϑίηρϑ 
οἵ [6 Ὀγοδβϑῖβ, δηά οἴ τῃε νοι: 

26 ΤῊε δ] εβϑίηρβ οὗ [γ ἔδίμεγ πᾶνε 
ΡΓενδ]ε 4 ἀθονε τῆς δ᾽ βϑῖπρβ οὗ ΓᾺΥ͂ 
ΡΓορϑηϊτουβ ἀπο [ῃ6 υἱπιοβῖ δουπά 
οὗ τε ἐνευ]δϑεπρ 1115: ΠΟΥ 5811 Ὀ6 
οὐ ἴδε Πελά οὗ [οβερῇ, ἂπά οἡ {πε 
σγοόννῃ οὗ τῆς πεδὰ οὗ δΐπιὶ τπδῖ ννᾶϑ 
βεράγαῖε ἔγοπλ ἢ15 Ὀγοίῃγεη. 

27 ἴ Βεπ)]αμπληῃ 5}4]}] γανΐπ “5 ἃ 
γν οἱ: ἴῃ τὴ6 πηογηϊηρ ΠῈ 514}] ἀδνοὺγ 
τῆε. ῥγογ. δη4 δῖ πῖρῃῖ ἢ 5}4]1 αἰν! 48 
τῆς 5ρ0]]. 

28 ΑἹ] {Πεβε αγέ τῇς ὕννεῖνε ἰδ 8 
οὔ [5γδε] : πὰ τῇ 5 25 2ὲ τῆι τῃεἰγ (λτΠοΥ 
5ρᾶκε υπῖο ἴπεηη. ἀπ Ὀ]εδβεά {ῃδπὴ; 
ἜνεσΎ ομα δοςοογάϊηρ ἴο ἢἰς δεβδίηρ ἢ 
δ]εβϑθά τῆδηλ.. 

29 Απά δε οἽδαγρεά ἐβεπὶ, δηὰ 5 ά 

Ἑοςκ οὗ [9γδ6]. Α'8 ὈοΤἢ [οϑορὴ δπὰ [οβῃυᾶ 
ὙΟΓΟ ογηϊηθηΐ βῆδάονυνβ δηὰ ἔογοτιηποῖβ οὗ {86 
φανίουγ, ἰξ 8 αυϊθ ροβϑίῦ]6 [πδὲ 4}} {Πι656 
8δηϑεϑ, ΠΊΟΓΟ ΟΥἨ Ϊ655, Ὀδίοηρ ἴο 16 ννογάϑ, 
ΠΟΙ Ρἢ ρογῆαρθ νυ ἢ ϑρθςῖαὶ τεΐογεηος ἴο {Π6 
Ιλϑῖ. ὙΠῸ ἰγδηβίαιίοη δάνοσδϊθα ὈΥ̓ ΠΊΔΗΥ 
τοσρηΐ σοϊηπιοηϊδίοτβ, “ὁ Ετοπὶ {πρησο---ὐότῃ 
{πὸ Θῃθρμογά --ἶμε οςκ οὗ [5γδε] " 18 δρδϊπβῖ 
τὸ οὔ ρίμαὶ δπὰ πε Υ ογδοβ. 

5. Εσνεη ὁγ ἰδὲ Οσοά οὶ ἐῤγ )αἰδεν, «υδο 
“δαϊέ δεῖρ ἐδεε, δες. ἘἈδίμογ “ ἔτοπι (με Οοά 
οὗ [Ωγ ἐδίμον ἀπά Ηξς 314}} βεὶρ {πεε, δηὰ νὴ 
{πε δἱὰ οὔ ἴῃο ΑἸπιρμίγ, ανθῃ Ηδ 8}4]] Ὁ]688 

ρρ."» 

6. Τῶὲ δίεισι οΥἹ 17 ψαιδὲῦρ ῥᾷᾳυε 
γουαίεά αὖουε ἐδε ὀίεσείησε Γ᾽ ΜῈ ῥγοφέπέϊοῦς 
«πίο ἐδε μἰνποεί δουπά φῇ ἐῤεὲ ουεγίαείης δι 6 
[{ 115 Ὀ6 ἴῃς ἡρπξ τοηάογίης οὗ ἃ ὙοΥῪ οὔϑουγα 

ὅ6 'ἰπ ἴδε οτἱρίηδὶ, [ῃη6 τηϑδηΐηρ ΟὈνυΟυΒΙΥ 
18, {παὶ ἴπ6 Ὀ]οβοίηρϑ οὗ [δοοῦ οὐ 1Π6 μοδὰ οὗ 
Τ7οϑερἢ δηά ἢ!5 οἴβρυϊηρ ἅγὲ βτεδῖεγ ἤδη ἴποδὲ 
ψὨϊοὴ Αὔγαπαπὶι δά ῥγοηοιπηοθὰ οὐ ἴ8δᾶς 
δηᾶ 1828. οἡ ἴᾶοοῦ, δηὰ ἐμαί ὑμεὺ ββουϊά 
λϑὲ 485 ἰοὴρ 85 {π6 ἐνευδδίίπρ 8118. “ΓῊΪΒ 18 
ΤΏΟΤΟ ΟΥ ͵ό55 ἴδε ἱπίεγργείδθοῃ οὗ 4}} {86 
7Ἐν ΒΒ σσπιπιεπίδίοτϑ ἕο ]ονσῖπρ ἴΒς Τἀγρυπὶθ 
δά ἴδε Νυϊξ. Τῆε ΧΧ (νὰ ΒΟ 

“186 τεδάϊηρ οὗ 6 ϑαιηδηΐδῃ Ρεηΐδ- 
τους ἢ) [Πᾶ5 ἃ τεπάεηρ ὨΐοΒ 8 ἀἀορίεα ὈΥ 
Μιοβλοῖ15, Ὠλαῖδο, Νδίεσ, Τυςοῦ, ΔΜΊπεγ, 
Μδυτγεσ, ϑοδυσηδηη, Κηοῦοὶ, δηὰ Οὐεϑβεῃ. 
ἐμᾷ Οεβ. ρρ. 28, 391), “"ἼὙΠε Ὀ]οβϑίηρϑ οὗ (ὨγΥ 
ΠΟΙ ῥγουδὶ! ονεσ ἴπ6 Ὀ]αβϑιηρβ οἵ ἴῃς εἴεγηδὶ 

τηομπίδίηβ, ανοη ἔπε ρου οὗ [6 ενου δϑιηρ, 
51116. ΒΥ [{|5 (Π6 ρΑγδ!]ο ἴδηι οἵ {π6ὸ ἴννο 

ΘΕΈΝΕΘΙ5. ΧΙΙΧΣ. 
ὑπο τΠ6π|, 1 ἃπὶ ἴο ὃς ραίπεγεά ὑπῖο 
ΓΑΥ͂ Ρδορίε: ὄθυγΥ πιὲ νν ἢ ΠΥ ἔα ΠΟΘ ΓΒ ὁ οδαρ, τ; 
ἴῃ τῆς σὰνς τπδῖ ἐς 'ῃ τῆς δε]ά οὗ Ερῃ- Ἦ 
γοη ἴδε Ηϊταῖο, 

20 ἴῃ {δε οἂνε {παῖ “5 ἰη τῆς βε]4 οὗ 
Μδοβρεϊαῃ, ψῃῖςῇ ἐς θεΐογτε Μίαδπιγε, 
ἴῃ τῆς ἰαπά οὗ (ὕδηδδη, “νος ΑὈγα- ὁ οδαρ. 53 
δ) Ὀουρῃΐς γῇ ἀπε βεϊά οἔ Ερῆ- ὼ 
το τῆς ΗΕ ῸΓ ἃ ροϑβϑεϑϑίοη οὗ ἃ 
δυγγηρρίδςο, ; 

21 ΓΈ οτα (ΠΕΥ δυγοὰ ΑὈτγΑμΔΠὶ 
Δηα δαγδῇ ἢϊ5 νγἱΐε ; τπεγε τῆ ον δυτίοά 
ϑδλς δηά Βθῦείκδῃ ἢϊ5 νυ ; δηά τῇ εγα 
ΙὈυτγιεά [,6λῇ. | 

22 ΤῊΘ ρυτοῆαβο οὗὨ τῆς δβεϊά δπά 
οἔ τὰς σανε παῖ ἐς τπεγείῃ τας ἔτοπ 
τε “Βάτεη οἵ Ηειἢ. 

223 Δηά ψνῆδη [ασοῦ δά πιδάς δη 
6πα οὗ σοπιηηδηάϊηρ ἢ]8 5085) ἢῈ ρᾶ- 
τῃεγεά ἃρ ἢἷ5. ἔξες ἱπῖο τῆς δεά, δηά 
γ᾽] ἀθα ὡρ τῆς ρῃοβῖ, ἀπά νγὰβ ραῖδετ- 
οἀ υπῖο ἢΪ5 Ρεορὶο. 

οἴδυι868 ἰ5 ργοϑογνοά, δηὰ ἰῃς νἱοΐθποε ἄοης ἴο 
(Π6 ἔνγο νψογὰϑβ γδηϑίδίθα ἴπ ΑἸ ουϑοὰ Ν ογ- 
5Ι0η “Ργορβθηϊοῦβ " δηὰ “ἰπιοϑὶ ὑοιπάϑ" 
15 ἀνοϊἀδά. 

“ἐβραγαίε ὕγογι ῥὲς ὀγοέβγοπ) 80. Οηκεοῖοβ. 
Το Νυϊὶξ. ἂἀπὰ ϑδαδὰ. βᾶνεὲ “πε Ναζαγιΐα 
ΔΙ οηξ ἢϊ5 Ὀγοῖῆγθη." ἘΠ ΒΕΓ οὗ (Π656 ἰγϑη5]4- 
(ἰοη5 ννοι]Ἱά δ] κάθ ἴο {πε βοραγδίίοῃ οἵ [ϑερῇ 
ἔτοτπλ ἢ15 ἔδπλγ, ἢγϑοε ΟΥ̓ [5 σδρίινιγ δηὰ 
δὔἴιογυγατὰβ ΟΥ̓ ἢὶ5. εἰεναίίΐίοη. ὙΤὴῸ ψοζά ἴογ 
μὰ (6 ̓ χηθδῃς “ΟΠΘ6 5εῖ δραχί," “ὁ σοηβθ- 
ογδίθα," δϑρϑςῖδ]ν υϑοὰ οὗ 4 Ναζαγιίθ [Κ6 
ϑαγήβοη (]υἀρ. ΧΙΙ., χνὶ. 17}, δηά οὗἉ ἴῃε ΝαΖᾶ- 
Το Ὁποῦ ἐπ6 ἰανν (Νυχῃ. νἱ. 2). [11 5 ροϑβϑὶ- 
016 τῃαὶ 115 σοπϑθογδίίοῃ ΓΔ ΔΡΡΙΥ 4150 ἴο 
ῬΓΠΟΘ5 ὙΠΟ 81Ὲ βοραγαίθα ἴο Πίσμον τάπκ ἰπ 
ἀϊξηϊίγ, 151 85 {πὸ ννογὰ μέζεγ, “" σοῃβθογα- 
ἔοπ," 5 ηϊῆοϑ ἃ γτογδὶ ογ ἢ ἢ -ρ ΘΒ ΕῪ ἀϊαάετη. 
Ασςρςοχγάϊηρ!γ, {86 ΧΧ. ὅγγ., Ταγρρ. [6|5., 
Ῥϑευάο- [οη. ἃπὰ ΤΊΔΠΥ τεςθηΐ ἱπ ογΓργείεγβ, γθη- 
ἀεν “ἃ ῥηΐηοδ οὐ ἰεδάεσ οὗ ἢ]58 Ὀγείῃγεη ᾽ (566 
Οα5. Ρ. 81). 

47. ΒΒεπίανιίη “ῥα γαυΐπ αΦ ὦ «υοἱῇ, 
ἄς. Ὅε τοίδγεποο ἰ5, ἢὸ ἀοιδέ, ἴο [Π6 ννᾶΐ- 
Ἰ|κ6 σβαγδοίογ οὗ ἴπ6 ἴπῦ6 οὗ Βοηϊαπιη. Ἐχ- 
ΔΙΏΡΪ65 οὗ [5 ΠΊΑΥ Ὅδ 5θθὴ [υάξ. Υ. 14. ΧΧ. 
16: τ (ἤτσοη. Υἱὶ. 7, χὶ!. χ7; 2 Οἤτοη. ΧΙν. 8, 
ΧΥΙ. 17. Αἶβο Εδυὰ (δὲ [υάρὸ (ἀκ. 1.16) 
δηὰ 841] {π6 Κιπρ, νυ ἢ15 ϑοὴ [οπαΐμδῃ, ννογὸ 
Βρηδιηϊῖεβ. ὙΠὲ ἐδίμοτβ (Τοτγῖμ].. Αὐπλθτοβς, 
Αὐυξιυκῖ., 7ογοπι.) τπῖπῖκ {πΑι ποτα 15 ἃ τοίεγ- 
Θῆ06 8]5ο ἴο δὲ Ῥδι)ὶ, ννῆο Ὀεΐοτο ἢϊ5 σοῆνοῦσ 
βίο ἀοναϑίδίοα 86 Ομυγοῖ ἀπά ἴῃ ἰαίθογ 1186 
Ὀγουφμξ μοπὸ ἔπε 5ρ0115 οὗ (μ6 ΟεηΈ ]εβ. 
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ΝΟΤῈ Α οὐ (ἨΑΡ. ΧΙΠΙΧ. ν. 10. 

Ἡΐ ννῆο 5}4]] Ὀὸ 8θηϊ.᾽" 
αΓἢ6 Ῥρδοθ- ΜΆΚοι." ς. 

11. Μεββίδηϊς, ΟΥ̓ σοῃβεηΐ οὐἨ Ἀ [ονν8 ἀπά (ΠΝ δίίδη 

, Ὀιβογεοηΐξ τοηοσηρϑ οὗ ψογά, 1. 
σοπΘ ἴο δῃ 1 οἢ." 4. 
οὗἨ τομάθγηρϑβ, δἸἿ ΠΟΥ 4 ΟΥ ς. 
ΔηΠααϊγ. ἵν. ΑἼϑνΟΓ ἴο Οὔ] []Οἢ5. 

δρίοῦ. Α νοζὰ οὗ δοκπου]οάροὰ αἰ ςυ] ἐγ. 
τ. Τὸ Νυ]ραίθ γοπάογϑ ὁ’ Ηθ, ννῆο 5841} Ὀ6 

56η" (σοιῃρ. διρέέοα, 158ῖ. νἱ}}]. 6; ]ἤη ΙΧ. 7 
--α1ὸὴ. ΤΠΙ5 ννου]ά ἡδήδολνηῤία στ ἃ ὉΕ|6 οὗ 
το Μοββίδη, “Ἧς ἰΠαΐ 5Βῃοιά σοπιο᾽" (Μαΐξ. χὶ. 
3). ϑυςῇ ἃ ἰγαπϑιδίοη 15 τέλη ἐμ ὀρὸς ἔτοπι 
οἴπογ ϑουσοθβ δηά γοϑίβ οῇ ἃ ἀιπἔογοης γοδάϊηρ 
οὗ {δ οὐ ρῖπαὶ, {Π6 Ἰοζίεγ ΠῚ (ς ἢ θ}}}) Ὀοίπρ 5βιιὺ- 
βιϊςυϊοὰ ἔογ Π (86) οὗ ἔπε γϑοεϊνϑα ἰοχί. 

2. Τὸ Τάγρυμὶ οὗ Ῥβουάο- [οπδίμδη δηὰ 
5ΟΙ6 ΓΑΌὈ1115 τοηθγ “6 ἢΪ5 5οη.᾽ 80. Κιἰπιςῆὶ, 
Ῥαρῃϊηυβ, Οαϊνὶπ δηά οἴμογβ: Ὀὰξ 1ἴ τϑαιΓο5 
Ρτοοῦ δαὶ (Π6 ννοτὰ δὲ, “4 50ῃ,᾽) Ππᾶ5 ΔΗ͂ 
οχ  ϑίεηςο ἴῃ Ηθρῦτενν. 

3. ὙΠῸ δὶ [ἰρπιᾶπη, ἰη ἢϊ8 ὈοοΐΚ σΔ]]οὰ 
“ΝΙΖΖΔΟΠΟη,᾽ κυ ρρθϑίβ ἰῃαὶ [ἃ νγα5 (ἢ6 πδπὶθ οὗ 
[Π6 ΟἿ 858) οἢ, δπὰ (μαὲ ννὸ ββουϊὰ τοπάθς 
δε Ὧη{] μ6 (ΤἀΔ4}}}) 5841} σοι ἴο 5810}. Ὰ 

ΘἰΠΉΪΑΓ σοπδίγισίιοη ΟσσιΓβ σ 5. ἷν. 12 (ἢ6 
“ὁ ΟΔΙ]6 ἴο 58110})), ἀπά [ξ ἰ5 βαιά (πδὲ [υὐδῇ, 
ἴῃ [86 τπιᾶγοῦ ἴο [ῃ6 δποδιηλρπιθηΐβ Ἰη ἴδ υν]}- 
ἀογηθββ, αἰννᾶγβ ἰοοῖὶς ἐπε ἢγβὶ ρίδος (Νυπ. 1. 
3-ππο. χ. 14}, δαῖ [Πδΐ, νν θη [Π6 15Γγδθ} 165 ΔῈ 6 
ἴο 580, ἔποῪ ρῥοποά ἴδ ἰδῦογηδοῖθ ἔμογο 
(105}. χνῆ!. 1---χ0), ἀπά, {Π6 οἵδε {Π|065 ἀθ- 
Ραγίίηρ ἔγοπι [υἀδἢ, [15 ργΙηςΙΡΑ} γ ο]οβοά. 

[1 566πὶ5 ἰδία] ἕο (5 ἵπθογΥύ, (ἢδξ ΘΝ ΎΥ 
ἀηοϊοηΐ νογβίομ, ραγαρῆγαθο δηὰ σοτηπιθηΐδίοῦ 
τλᾶκο δ] οἢ, ποὶ {Π6 οὈ]οςῖῖνθ σαϑθ δῇογ {πὸ 
νογῦ, Ὀϊξ (ἢ6 5] Θςοῖ ΟΥ ΠΟ δέν 6 σᾶϑθ ὈΘίΌΓΟ 
186 νεγῦ. Μοτθονεσ, νυν βοῖθοσ ᾿ἢ ν τα ἃ ρτο- 
ῬΠΘΟΥ ὈΥ [ἀςοοῦ, ΟΥ, 845 ΤἸΔΠΥ ννο δάορί (ἢ]5 
ΤΠΘΟΥΥ νν}} ἤᾶνθ 1ἴἴ, ἃ ἔουβεγυ οὗ αἴονγ ἀδίθ, 
ποίδιηρ σου]ϊὰ Ὀ6 1655 ρογεποηΐ ἤδη ἴΠ6 56η56 
ἴο Ὀὸ 61εἰ θα ἔγοτῃ {δ ννογάβ, “" 11 ἢ6 σοτηθ ἴο 
δ, ο ἢ." χοῦν (86 ἴοννῃ οὗ δῃ))οἢ (ϊά 
ποῖ οχῖϑε ἴθ [σον 5 {ἰπ|6, δηὰ [πάλ ποι ἢοτ 
ἰοδὲ ποῦ δοαιιιγεά (6 ργθυθηηηθηοθ δὲ ΘΒ] οἢ. 
Ης ννᾶ5 ποῖ τλδυκοάϊγ {πὲ Ἰοδάογ ἴῃ) {Π6 νυ]άογ- 
Π655, ἔογ [6 ρθορὶθ ννόγὸ ἰοὰ Ὁγ Μοβθβ δηὰ 
Αδίοῃη; ποῦ αἰὰ 6 σϑᾶϑδο ἴο πᾶνθ νυπδίουογ 
ΡΓΘΟΘΠΪΠΘΠΟΘ. ἢ ΠΊΔΥ ἢᾶνε πδὰ θη ἔποΥῪ 
σδπιθ ἴο 5ῃ110. Τὴ ᾶ5 ἱπάποδαά 5βοπιθ ἴο 
ΥΔΙΥ 186 ννογάβ, ΌΥ ἰγδηϑίδί πη, ἐ' φυρεπ ἢ 
σοιλθβ ἴο 58 |1.0},᾽" ἃ ἱγαῃβίδίίοη υξουν ἰηδά- 
Τα ββί 16: Ὀὰΐ 1ὲ νν}}} ρῖνε πὸ Πεῖρ ἴο {86 50]1- 
[ἴοπ οὗ [Π6 ραϑϑᾶρθ, ἕοσγ [άμἢ ἀϊὰ ποῖ δοαυῖγο 
ΔΩ͂ ἔγοβἢ δι ποῦυ αἱ δῃη]οῖ. [1 ννὰ5 {Π6 
ἶλοε οὗ (δ γοϑὲ οὗ {πὸ ἔδῦογηδο]θ δηά {πογο- 
ὉΓΘ ρΟΓΏΔΡΘ ννᾶ5 ἡδιποὰ δ} ἢ, "ς Ἀοϑε:" Ὀυΐ 

ἰϊ νγὰβ ἢοὸ ἰυγπίηρ Ροϊπξ ἰπ ἴπ6 ιἰβίογγυ οὗ 
]υάδῃ. Νοινμβίδπαϊηρ ἰπογείοτο (Π6 δῖ ῃο- 
ΤΥ οὗ ΤΙ]ογ, ΕἸσμμογη, ΒΊθοκ, ΗΖ, ΤΌς, 
Εννα]ά, Βο]ζοοῃ, Κα] βοῇ, ὅζο.,) ννὸ ΓΔΥ ὕΓο- 
ποίησε ἢ Ἡοΐπιδηη, ἐμαὶ [ἢ6 ΓΟΠ ΘΓ 18 
υἱἱοεὶγ ἱπῃροϑ5:0 16. 

ἙΘΟΕΝΕΘΙ5. ΧΙΙΧ. 

ΘΗΙΣΟΗ͂. 

2. Ἢ! 5οη. 4Ἵ. 
ΗΘ, ννμοϑο τιρῃς [ἴ 15. 1. 

“Τ]ηῖιϊ] ὃδ 
ΟΒοϊςδ 

τοῦ Ὁ]6 ἰ5 {86 τοηάογης 
ἃ ῬΓΟΡΟΓ Ὡδιῆθ, δηΐ (δ 

4. ἘΔΓ ποῖ 
ὙΠΙΟὮ τρᾶκος 5010 
δι Ὀ)οςὶ οὗ [Π6 νεγῦ, ϑρπιέγιηρ “ Ῥρδςο,᾽" οὗ 
ταῖπογ, “16 Ῥεδοθυῖηδκοσ," τ[ῃ6 ““ῬῬγίποθ οὗ 
Ρθδςθ." 80, ν ἢ ΞΡ μϊ ναγίδίϊίοηβ, [1,υδοσ, 
Ψαΐογ, (σεβοηΐιι5, Κ ὀϑθηπ]]εγ, Ηδηρβίθηθεοιν, 
Κποθεῖ, Καὶ] δηὰ οἵδοῖβ οὗ (6 διρῆσϑδε διυίῃοῦ- 
γ. Τδ {{Π|6 15 ὁπ6 πιοβῖ ἀρρτγορσίαϊο ίο Μεβϑίδῃ 
566 5]. ἰχ. 6). Ὑῇθ ννογὰ ἰ5 ᾿θρι Εἰ ιδίεὶν 
οἰτηθὰ ἔτοπὰ {Π6 νογὺ ϑῤαίαῤ, ἴο τοϑβῖ, ἴο δ αἱ 
Ρέᾶοθ; δηά [ἢ {6 γϑοοίνθα σοδήϊηρ δ6 [πὸ ἔγυθ 
τοδάϊηρ, ἰπόσο ῃοοὰ μὲ {|{|6Ὸ ἀουδὲ [πδὲ (᾿ὶς ἰ5 
1.5 πιοδηίηρ. [ἐ δδ5 θθθὴ ἰπουρηῖϊ ὈΥ 5ΟΠῚ6 
[δὲ δοϊοηοῃ τϑοοϊνοαὰ ἢ15 πδπὶὸ ϑδείονμο, ἴῃ 
“ὁ ρϑδσθῆι," ἢ Δῃ ἜΧρΓο55 γείογοησθ ἴο (ἢ ϊ5 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ δ} 10}, δῃηὰ [ἃ πᾶν δ 5αἱὰ ἰῆδί ἴῃ 
δοϊοπηοη νγἃ5 ἃ ραγί!] δι] ΠΙπηεηὶ οὗ ἐμ ῥγο- 
Τηῖϑθ. δοΪ]οπΊΟη ννᾶ5 ΨΕΓῪ ΠΊΔΙΚΘαΪγ ἃ ἴγρο οὗ 
1ῃ6 Μοβρϑιδῆ, ΒιπΊ5οΙ Γ (Π6 οοη οὗ αν, ννῆοϑο 
ἀοπιηίοῃ ννᾶ5 ἔγοπι 568 ἴο 9θᾶ, ὑνῆο οβίδ᾽ ϑηιοὰ 
ἃ ΓοΙρη οὗὨ ρϑᾶςθ ἴῃ (ῃ6 Ἰδηὰ δηὰ ννῇο Ὀ01]1Ὲ [86 
ἰσηρ!θ οὗ {πὸ [ογὰ; αι ϑοϊοπιοη ννᾶ5 ποῖ 
[Π6 ἴσγῃς δ}: ἢ, ΔΠΥ͂ τποΐδ ἴῃ Πα ννᾶβ {86 
ἴγυθ “ἐϑοὴ οὗ αν! ά." 

ς. Ὕδο δυίμοπίυ οὗ [6 Αποείοηϊ ψογβίοης 
ἰ5. 411 θυξ ονογνν πο πηρ ἴῃ ἕανουγ οὗ (δ 
56η56, “δ, ἴο ψνῃοῖῃ ἰὲ Ὀεϊοηρς,,) οὐ “Ης, 
 θοθθ τρῃΐ ᾿ἴ 15.) 80, ΠΙΟΙ͂Ρ ΟΥ 655, 
ΧΧ., Α4., ϑγπιπι., ὅ8ὅγζ., ϑδαδά., Οἱκ., 
ἼΤαγρ. |6γ., 411, ἴῇὼ ἔδεϊ, ὀχοορὲ Νυΐρ. δυὰ 
τ ιχοὰν ἐρντ λμν 

ὙΠῸ ΟὈ)ες  Οἢ5 ἴο [ἢ 5 [6 : 
(1) Ὑπαὲ [ΕΠ 6 Ἰεξζες γοά (εχ ργεβθοὰ ΟΥ̓ ἰῃς 

ὁ ἴῃ 5ῃΠ08} θ6 βοηυΐηθ, ἴΠ6 ἐγδηβιδίοη 15 ἰῃ- 
δαἀπη 58: 016: Ὀὰξ ᾿Ε ἰ5. τερ θὰ (πδὶ ὙΘΓΥ ΤΩΔΗΥ͂ 
Ηρῦγονν Μϑ55. δηὰ 4}} ϑαπιαιΐδη Μ55. ἃγὸ 
νυιθουϊ 1Π6 γοά, ἀηὰ (δῖ [86 ουϊάάεποθ [5 πλυςἢ 
ἴῃ ἕδυογ οὗ [06 Ὀ6]εῇ ἰμαῖ ἴθ »οά ἀϊὰ ποῖ 
ἌΡΡΘΑΓ 1Π] [Π6 χοῖ ἢ σεπίυτΥ (566 τοῦ. [,6 6, 1οχ. 
ἴῃ νος.). 1 πιᾶῦ 6 δά ἀθά παῖ, 45 {πὸ τεδάϊπρ 
σπουξ ἴΠ6 γοά 15 (6 ΠΑΓΩΘΥ δηὰ Δρρδγθῃίὶγ 
{86 1688 ργοῦδοϊθ, [6 σοργιὶϑίβ νοῦ τποσο 11Κ6- 
Ϊγ ἴο μᾶνδ ἱπϑογίθα ἴξ ὈΥ πηϊϑίακο [μη ἴο ἤδνθ 
οπηϊἐεὰ 1ὲ ΌΥ πιιϑίδκο. 

(2) [ἐ ἰ5 5ϑά, ἐμδὲ ΌΥ (ἢ5 τρδάϊηρ 50 ἱπίεγ- 
τοίοά, ἃ ἔοιτῃ 15 ἱπἰγοάιςσδαὰ υπίζηοννη ἰο (ἢθ 
Θηἰϊαίθιςἢ, Αταπηρδῃ ἀπά οὗ ἰδίοσ ἀδίθβ.0 Τὸ 

115 1 15 τορ θα, (ἢδὲ 16 ἔοσγπι ὁὀσσυγβ ᾿ῃ {Π6 
ΘΟΩΚ Οὗ Ῥεδοιεῃ (1πἀς. ν. 7), ννῆϊςἢ ἰ5 νΈΣΥ 
ἀποίοηϊ ; ἰῃδῖ ΑΥΔΠ Δη ἔοιτη5 ννογο ΘΟ ΠΟΣ νὸ 
δῃςίεηΐ οὐ ἀδοϊ θα ἶγ πηοάσττι, ἔο ὑ6 πιοὶ ννἱί 
ἴῃ Ηοῦγονν ἤθη (ἢ6 ρδίΓΆΓΟ 5. ννοτο ἴῃ ςοῦ- 
ἰὰςὶ ἢ τἴπὸ ΟΠ Πα  ἀπαηβ (απά [φοοῦ δά Ὀδθῃ 
[ΟΓΥ γοαῖβ ἴῃ Μεοβοροίδιῃ!), ΟΥ ποῖ δγρϑίη 
ΠῚ 186 [ὃνν5 ννεῖθ ἴῃ σδρΌνΥὙ ἂδὲ ΒαθγΊοτι. 
Αἢ ΑτΑπΊδΙ8πὶ οὐ (μα) δἰ5πὶ {πογοίογο νν85 Ὧδ- 



γι 1, 2.} 

ἴΏΤΩΙ ἴῃ 186 τπουτἢ οὗὨἨ Ϊδοοῦ, δουρἢ ποῖ ἰῃ 
δε που οὗ Πανὶ ογ ϑοϊοπιοῃ. 

ΤΠῖ5 τοηάετηρς οὗ [ἢ 55. 15 ϑιρρογίοα ὉΥῪ 
1:6 οαγγ ΕΟ γιϑεῖαη τυτιΐοσβ, 5 [ιυδη Μ. 
(ιΔ]. ᾧ 120) Δηἀ ΙΔΩΥ Οἴδοῖβ. [ἰ 18 [βουρπΐ 
(δὲ ΕΖΕΚΙΟΙ (χχὶ. 27) δοίμα! γ πυοίο5 {86 
νογάς, “ Ὅπ8} 6 σοῖο ΨΒοϑο σρῆ ἃ 15, 
ἐχραηάϊηρ ἔμετὴ 8. {{π|6, δηὰ 8: Ῥδὺ] (1 ΟΔ]. 
1}. 19) 15 ϑιρροϑβά ἴο τεῖθγ ἴο ἔμεπῃ. 

Οη ἰδ ψΒοΐθ, τεσ σοηβάθηθΥ {116 
δΟΏΘΟΒ 1, 2) 3) ΜῈ ΠΊΔΥ 5 [ογ δάορί εἸΠΟΓ 4. οἵ 
51 4, ἸΕ1ἢ6 τοδλάϊηρ δ σοστοςῖ ; ς, 1 1πὲ τοδά- 
ἴῃ νου ἴῃς γοά 6 δοςερίεά. 

ΑἹ] ον ἢ Δ ΠΟ γ τοίοστοα [Π6 ρυορἤθοΥ ἴο 
Μειβοιδῆ. ὙΠὺ5 ἴῃ6 ΤἌγριμη οὗ ΟἠκΚεοῖοβ ἢδ9 
“)η}}} ἴ[π6 Μοϑβίδῃ σοῦιθ, ῇοδα ἰ5 ἴῃ6 Κιηρ- 
ἀοπλ;" [6 [Θπι5Α]οπὶ Ταγριιπι, “ὉΠῈ}] [Π6 ΕἸ Π16 
[δὲ (6 Κίπρ Μεβϑίδῃ 5Π.4}} σοπηθ, ννοϑὲ 5 {π6 
κιηράοπι." ὙΠῸ Ταγριτὴ οὗ Ρβειάο- [οηδίῆδη, 

.66 611} 16 Κιηρς (ἢ6 Μοβϑιδῇ 5}41}1 σοπιθ, [πὸ 
Ουηρεκῖ οὗ ἢἰ8 5οῃ8. 80 ἴῃς ΒδΟυ]οηΐδη 
αἰπυυὰ ("’ δαημποάτγιπι,᾽, Τσᾶρ. 11. ἴοϊ. 982), 

“Ὑηδὲ ἰ5 Μεββίδῃβ παρε Ηἰ8 πᾶπὴθ 15 
δ᾽], ἔογ ἰὰ 18 νυτ θη, ΤΕ] 581] οἢ Τσοπιθ.᾽" 
80 [ἰκουνῖϑο (8ῆ6 Βοιοβῃ ἢ Ἀδρῦα, ΚΙπΟΝΙ, 
ΑὈεη-οΖγα, Ἀδβηΐϊ, δηά οἵδπογ δηοίϊεηξς ἈΔΌὈΙη8. 
ΤΒΟ πιοτὸ τηοάογῃ [εἸν5, ργεϑϑοὰ ὈΥ {Π6 ἃγρι- 
τηρηΐ, πὲ ἴπ6 ἔἶπιθ δρροϊηϊθά πιιιϑὲ πᾶνθ 
ῬδΞβϑοά, τεῖογ ἰο ᾿)ανιἀ, 54}, ΝεθυςσῃδάηθΖΖαγ 
ἃπα οἴδοσϑ (566 ϑομαίίροη, Ἤοτν. Ηοὐ.᾽ Ρ. 1264). 
ὝΒοΙο σδη δ6 πὸ ἀοιυθί {πδὲ 118 ὈΓΟΡΏΘΟΥ νν88 
ΟἿΘ ἱτηροτγίδηϊ ᾿Ἰηἰς ἴῃ ἴῃ Ἰοηρ σμδίη οὗ ργϑάϊο- 
Ὀοηβ ὙΠ ΙΠἢ ργοάυςοα ἰμαΐ ξεηογαὶ Ἔχ ροοϊατίοη 
οὗ ἃ Νίοβϑιδῃ ὈΠΙνΟΓΘΔΙΥ ργενδίθηΐ ἴῃ [πάπᾶ δἵ 
(δε ρεποὰ οὗ {πὸ ΟΠ γί βεδη ογα, δηὰ νν δι ἢ 
ϑυείοηϊιι5, ἴῃ [Π6 νν6]]-Κηονγ ραββαρα ἰῇ ἢ 5 
Ἰδ οὗ ψεβραβίαη, [6115 υ8 δαὰ ἴοὴρ δηά 
Ποηϑίδ ΠΥ ρεγνδάεαὰ ὑπὸ νυν βοῖὶθ οὗ ἴῃς Εδϑί. 
νη 186 [ΘνΊβἢ ἱπιεγργείουβ ἀρτοθὰ [ἢ6 νυ μ οἷα 
Ὀοὰγ οὗ Ομ γιϑίίαη ἔδίμογθ, 6. 5. Ϊυϑῦπ Μ. 
.ΑΡο]." 1. 88 32, 541; " Πι1.᾽ 88 .2, 2ο; ἴσεη. 
Ιν. 2: Οὔρεη, "6. (εἷ5.᾽ 1. Ρ.. 41, " Ηοπι.᾽ 
ἴι σε. 17; Ογρσγίδῃ, “ Ὁ. Τ7υἀ.᾽ 1. 2ο; Ογπὶ. 
Ηΐοτγος. “ (δῖ. ΧΙ; Εὐβθῦ. “Η, Ε.᾿ 1. 6; 
Οἶγγϑ. "οπι. 65, ἰη σεη.᾿; Δυφυπέηο, [6 
σιν. ὨἾχνΙ. 41; Τ βοοάοτεῖ, Οὐκ βί. τη σσεη." 
το; Ηϊεγοη. “ Οι5ῖ. ἰη σεη.᾽, ἄς. 

ὙΠΟ ΟΥΪγ ἀγριμηθηΐβ οὗ δὴγ ννοῖσμξ ἀραϊηβί 
[16 Μεβϑίδηϊς σμαγδοῖοσ οὗ [ῃ6 ργορἤθοΥ, 6χ- 
σρρέ οὗ σοιγθθ ἃ ἀθπῖα] {παὶ ργορἤεοΥ 18 ροϑβϑβὶ- 
Ὁ]6 αἱ 411, ϑθεπὶ ἰο Ὀ6 ἴδε ἑοϊοννιηξ. 

ΘΕΝΕΘΙ5. [,. 

:. ὍΤΠδ ρδίγάγοῦδὶ ΔρῈ δὰ πο δηξςϊ ρα οΩ 
οὗ ἃ ρεβοῃδὶ Μεββίδῃ, [που ἔποτὸ πᾶν πανα 
θδθῃ ϑοΐὴθ ἐπὶ ἤορὲ οὗ ἃ διΐαγο ἀο] Ινογᾶποδ. 
ἼΠΙ5. 15 δΙΠΊΡΙΥ ἃ ρεαϊυϊζοιι5 δϑϑογίίοπθ. Αἀ- 
ΤΑ ΠΣ ὄνθῃ ἴπδὶ {86 ργοσηίβο ἴο Α ἀδπὶ 
ἤᾶν θθθη ναϑιοῖ υπάογείοοά, νν6 οὐ ππο! ἔτη 
δον ταῦ ςἢ ἴδε το οὗ βδογιῇςθ, [86 ργορβοςίθβ 
οὗ πιθὴ 'ἰκὸ Εποοῖὴ δπά Νοδῇ, ΜΙ ἢ [Π6 ὑτο"- 
ΤηΪβῈ5 ἴο ΑὈγαμαπη δηά ἴϑαδς, μδὰ ἰδυρῆς (π6 
ἔλιἢ} οὗ 18 ἐδίμειβ. ὙΠοσο 15 [Πὴ6 ΠΙρμοσὶ οὗ 
811 δυϊπογγ ἔογ βαγίπρ {παΐϊ ““ ΑὈγδῃδπὶ τὸ- 
Ἰοϊςθά ἔο 866 ἴῃ6 ἀδὺ οὗ (βμγίβε; ἢδ ιν 'ΐ, δῃηά 
νν85 δα" (οἷ. νι]. .6). [{ ννᾶ5 ποῖ ἱπάδοά 
ἴο θὲ Ἔχρεοϊθά, ἐπδὲ ἡλις Ὀογοπα βθπογαὶ ἰπ- 
Επιδέοπϑ ϑῃου]άὰ Ὀδ6 ξίνθῃ ἴῃ ὙΘΓΥ ΘΑΥΪΥ ἘἸΠη65, 
16 ΠΡ σταάυδιν ἱπογεαϑίης 5 (Π6 ϑυη-Τίθο 
νγὰ5 ἀγανυηρ ΠρΑΓ: Ὀυΐϊ {ΠΟΓῸ ΘΘΘ 5 ΠῸ ΠΊΟΓΟ 
ἸΚΟΙνῪ ἔἰπιθ ἔοσ ἃ βρϑοῖδὶ ἰοδομίηρ οἡ {Π|5 νἱ 18] 
Ροϊηΐ ἴδῃ (ἢ6 {ἰπ|ὸ οὗ |[4ςοῦβ ἀραίῃ. Ηδθ 
νγᾶ5 6 ἰαϑὲ οὗἨἉἈ Ἀἴπ6 ἴἤγοθ ρδί τ αγο 5 ἴο ᾿Ποπὶ 
πε ργοσηΐϑεβ ννεσὲ ξίνθβη. Ηδ ννᾶ5 ἰθαυίηρ ἢ 58 
ΓΆΤΩΙΪΥ ἴῃ ἃ ἔογεϊψῃ ἰδηὰ, νυ βοσο (ΠΟῪ ννογο ἴο 
Ρᾶ55 501ὴ6 βοπογαίοῃϑ βυγγουπάδα Ὀγ ἰάἀοϊδίΓΥ 
Δηα αὐτοῦ. Ηβῤς ννᾶ5 ἕοσγεί} πρ {πος ἑπξατο 
ἔοτίιποβ. ὁἡ {ΠΕΣ ῥγαπγϑοα σοΐαγη ἴο (δηδδη. 
νμδῖ τοῦθ πδίυγαὶ ἤδη ὑπαὶ πὸ 5ῃουὰ ὃἋ 
πηονϑὰ ἴο ροϊπξ {ποῦ ἢορδβ γοῖ ξατίμου ἰογννασγά 
ἴο (παῖ, οὗ ν ΒΊΟΝ {Π6 ἀο!νογαποο ἔγοιῃ Εργρέ 
ννᾶ5 ἴο δ6 8η δπΊ]επὶ δηὰ ἰγροὶ 

2. ἼΠὸ Νὸνν Τοβίδπιθηξ ἀοθβ ποῖ οἰΐο [ἢ ϊ5 
ἃ8 ἃ ργαάϊοίοη οὗ (Βγϑί. 

Βίδῃορ Ῥαίπιοῖκ [45 ννὸ]] οὐϑογνοά, ὑμαξ [Π6 
ΕΠ πηθηξ οὗ [πΠ6 Ῥγορῆθου ννᾶβ ποῖ ὉΠ] {86 
ἀοκίγυςοη οὗ [ογυϑαίοπη, τυ ἤθη, ποῖ οἡἱῪ {86 
ϑοορίσο οὗ Κογα νυ, Ὀὰξ ἐνθη {πὸ {Π04] δΔυίῆο- 
ΤΥ, δηὰ ἴδὸ ϑδπηρασιπη οὐ σΌι ΠΟΙ] οὗὨ οἰ 6 Γ5 

“ὁ [Π6. αννρῖνοι") νγ ΠΟΙ ραβϑοὰ ἔγοπι Τ[υδΔἢ. 
ἤδη, δηά ποῖ 111} {πθη, ἢδὰ [ἢ6 ἑογοίοϊἀ ἔοσγ- 

ἴὰπε5 οἵ [υὐδῃ᾽5 Βοιϑὸ Ὀδεῃ ψνογκοά οὐ. 
ὙΠΟ 5οερῖτε ἀπά {πὸ ἰαννρίνεσ δά ἀοραγίοα, 
δηα “Ηρ, ψποβο τρῆϊ τ νν 85, ἢδὰ ἰδκϑη 16 
Κιηράομῃη. Το “Ῥπηςθ οὗἉ ρεδοθ᾽ δά σοπΊο, 
δηά πδίϊοης νοῦ σοπληρς ἱπίο Ηἰ8 οὐδάϊθηςο. 
Βυξ [ἃ νου] αν Ὀδθ ἼῸ δὐριιπιθηΐ ἴο ἴπ6 
Τονν ἴο οἷΐο [ἢ 5 Ρτόορἤθου, ννΒ15ὲ 1π6 [ονν θῇ 
ΠΔΙΊΟΠ ννᾶ5 511}} βἰαπάϊηρ δηά 5{}}} κί γιρρησ 
ἔοτ [18 ἔγοοάοῃι, 51} ροβϑεβδίηρ αἱ ἰεαϑὶ ἃ 
βῃδάον οὔ τόγαὰὶ δυϊμογγ δηά ἱμάϊςοϊαὶ 
Ῥοννοσ. ὙΠΟΙΟ 15 1Βογείοσο δρυπάδηξ γράϑοῃ 
ὙὮΥ [6 Νὸν Ταεβίαπιθης βμου]ὰ ποῖ τοίργ 
ἴο 1. 

ΟΗΑΡΤΕΚ 

1: 7ε νἱομρνΐησ 20» ϑιαεσό. 4 τὰ χεϊοίλ 
ἐκαῦὺε οὐ ξαγαοΐ ἰο ρο ἐο ὄπ ἀΐγνι. 1 7464 
Μερπεγαί. 15. εεῤῥὰ εονεμογίεά δὲς ὄγάλγέρ, 
οὰο 7. ἀΐ ῥαγάοπ. Ἢ ΠΣ ἀρ. 23 
ΑΕ τεοἰά ἐλε 4λίγα ψικεγαΐον ΟΥΓ ἀξς σον, 
λ4 4 νοῤῥενίσιά μη ἀὲς ὀγαλγοε οὔ ἐδ δῦ 

ΩηαΡρ. 1. 2. δὲ “εγυαηλ ἰδὲ εὶς 
Ωὦ.}] Ἡετγοά. (11. 84) (6118 08, ἐπαΐῖ ἴῃ Εξγρῖ 

γείμεΥι, 15 112 ἰαξείλ απ" οαἱ οΥΓὙ ἑάερε 70 
ἀὲξ ὀσιῶσ. «ὁ 472 αἰἐείλ, αγια ἐς ἐλεείεα, 

ΝῺ ]οβερὴ [6]1] ὕροπ ἢΪ5 ἐδεμεγ᾿β 
ἴλςε, δπὰ ννερῖ ὕὑροη ἢΐπη, ἂδπά 

Κιββεά ἢ]ηλ. 
2 Απά Ϊοβερῇὴ σοπιπιδηάεά ἢ 5 86γ- 

νδηῖβ (Π6 ρΡἢγϑίοϊλπ8 ἴο Ἂπιραὶπὶ ἢ 8 

411 ρίδοθβ νγεῖδ σγτοννάθά ἢ ΡΠγδίοϊδῃ5 ἔοσ 
ΘΥΟΙῪ αἰβοτοης Κη οὗ ἀΐϑεαϑε. ὙΤῈῈ ρῃγῳῷ-» 
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ἘΠ Ό. 
«υὐδέ. 

 ςὮλρ. 47. 
80. 

λιμοῦ: δηά τἢς ῬΠγϑ)ςῖδη8 επιρδὶπιθά 
ϑγδεὶ. 

4 Αηά [ογΥ ἀδλγβ νγεγε (1 Η]16 ἃ ἔοσγ 
Ηἰπὶ; ἔογ 80 ἅγε ΑΝ τὴς ἀδγϑ οὗ 
τῆοβα Ὑγῃϊὶο ἢ ἀγα δ] θαἸπχθά : δηὰ τῆς 
Ἐργριτίδηῃβ ᾿πηουγηεά ἔογ ἢἰπὶ τῆγεε- 
δ0οῦα ἀπά ἴβη ἀλγ3. 
4 Απά νῆβη τῆς ἀλγ58 οὗ ἢϊ5 πιοιγη- 

ἵἴπρ' ννεγε ραϑῖ, [οβερῇ βρᾷκα υπῖο τε 
ἤοιιϑ6 οὗ ῬΒαγδοῆ, βαγίηρ, { πον 1 
ἢν ἔοιιηά ρῦδοβ ἴῃ γουγ αγα68, βρθαζ, 
1 ῥργὰγ γου, ἰῃ τε εδγβ οἵ Ῥβδγδοῇ, 
ΒΑΥ ΠΡ. 

5 Μγ β[μεὺ πιδάδ πΊ6 ϑυνεᾶγ, 58 γ- 
ἴηρ, ἴ)ο. 1 ἀϊδ: ἰῇ ΠΥ ργὰνε ἢ ςἢ 
1 ἤανε αἷρρεά ἔογ τὴς ἴῃ τῆς ἰδπά 
οὗ (ὐὑληδδῃ, ἴπεγα 50] ἴοι θυγν πια. 
ΝΝον; τῃμογείογε ἰεῖ πὲ ρὸ τρ, 1 ργὰ 
ἴμεε, δηὰά ὈΌΓΥ ΠΥ ἔδῖμοτ, ἀπά 1 ἰῇ 
(ΟΠΊ6 ΔΡΆ]η. . 

6 Αμά Ῥμαγδοῆ εαἰά, ὅο υρ, ἀπά 
ὈυγΥ τὴγ ἔλῖῃογ, δοσογάϊηρ 45 ἢ πιδάς 
τῆες βννοδζ. 

οἶδπ5 οὗ Εργρί ννοῦε ἕδπηουβ ἰη οἶμογ ἰδπά8 
4150 (Ηοτοά. 111. 1, 129). [ἴ ἰ5 ἠοῖ ψοπάογ- 
ἔχω] {πογείοσγο ἴπαξ [Ὀϑορῃ, ψἹἢ 411} [15 δἰδῖθ, 
5ῃου ἃ ἤᾶνα δά βευεγαὶ ρἢγϑιοίδηβ δἰίδοῃοά ἴο 
ἢ]5. ἐϑίδὈ] Π3ῃπιθηί. ῬΠγϑίοιδηβ, όνγενοσ, νν ΓΘ 
Ὠοΐ ΟΥΑΙΠΑΓΙΥ επηρίογοὰ ἴο οπιθαῖτη, νυν] ἢ 
νγὰ5 ἴῃ6 ννοῦκ οὗ ἃ ϑρθοῖδὶ οἷδ55 οὗὨἨ ἁ ροῦβοῃϑβ 
(Ηετγοά. 11. ὃς ; Ὠοάοτ. 1. 91); δηὰ ἴδς οιι5- 
ἴοπι οὗ ἐπι ρδἰ πιηρ' ἀηά {πε οσσιραίίοη οὗὨ {Π6 
ΟΥΑΙ ΠΟΥ νεῖ ὈΓΟΌΔΟΪΥ δηίοσοῦ ἴο Μοβεὲβ 
δὰ ἴο [οϑορῃ. ΨΈΌΓΥ ΡΧΟΌΔΟΪΥ ἴπ6 ρἢγϑιοϊδηβ 
Ομ αἸπηθὰ ἰασοῦ Ὀδοᾶθε ἢ6 ννᾶ8θ ποῖ δῃ 
Ἐξγρέίδη, ἀπά 50 οουϊὰ ποῖ ὃδδ βιιδ)οςιοὰ ἴο 
ἐδ ογάϊπαγυ ἰγοδίπιοπε οὗ ἴδε Ἐργρίίδηβ, οὐ 
Εἰ αἰτλθά Ὀγ {ΠοῖΓ ΘΑ] ΠΊΕ. 

8. “4πη4ὲ ,ογὶ7 ἀᾳγ. «ὑεγε μωώβικά ,ὼγ 
δὶ»")] ΤῊ δοσοιηΐ ρίνοη ὈῪ ιοάομπιβ (1. 91) 
5 (αὶ ἰδ δηλ αἰ πλϊηρ; ἰδϑίθαὰ τόσο ἴλη 30 
ἄλγϑ8, πὰ [μδὲ ννῆθη ἃ Κίπρ ἀϊθά ὑπο Ὺ τπλοιιγηθὰ 
ἴον δὰ 72 ἀδγβ. ὙΠ15 ὙΟΓΥῪ ὨΘΑΙΪΥ ΟΟΙΤΕ- 
βροπάς ψἱἢ [86 ΠυΠΊΌΘΓ ἴῃ (15 γϑῖθθ.0 ὙΠῸ 
ΤΔΟΌΓΗΪΠΡ οὗὨ 70 ἀδλγβ ὈΓΟΌΔΟΪ ἱποϊυἀθὰ [Π6 
40 ἀλγ5 οὗ εἰ θαϊπηηρ. Ηετγοάοϊίιβ (11. 86), 
ὙΠῸ ἀδβογθο5. δὲ Ἰδη ρὲ ἔῆγθο ργοόσθβϑο5 οὗ 6πὶ- 
ῬΑἰΠΉΪΠΡ,, 866Π15 ἴο 5ροδῖ οὗ ἃ ϑυι υβεαιθηΐϊ βδἴθορσ 
ἴῃ ἴῃ παΐγοῃ (͵.ς. δι ροδιθοπαῖο οἵ 504) ἐδε 
70 ἀλγ8. Ηδ ΡῥΙΌΌΔΌΪΥ ὌΧργθβθοβ ἢἰ ΠΊ56}} νυ ἢ 
8ΒΟΠῚΘ ἸΠΔΟΓΌΓΔΟΥ, 88 Ὀοΐῃ (ἢ6 δοσουηΐ ἴῃ 
Οθηοϑίβ, νυν ἢ 15 ὙΈΓῪ τυυςοῇ οι] Ποῦ, δηὰ {πὸ 
δοσοιηΐ ἴῃ ιοάοπιβ ΨἸ ἢ ἰ5 ἰδίοσ, ρίνο ἃ 
ΤΙ υςἢ 5ΠοΥοΓ {ἰπ)6 ἔῸΓ ἴδ ννῇοΐθ ὄπι δἰ ΠΡ, 
ὁ.6. ΟἸΕΠΟΓ 210 ΟΥὙ 40 ἄδγβ, ἀπά 9θθηὶ ἴο πιᾶκθ 
[Π6 νν ἢ ΟΪ6 τηουγηϊηρ ἰδὲ Ὀυϊ 70 ἀδγβ. [ἰ ἰ5 
ῬΟΒΒΙΡΙ6, Ὠονγονοσ, ἰο υπάεγοίδη ΗἩρογοάοίι!5 

ἙὉΟΕΝΈΘΙ5. 1. [ν. 3---ς. 

4 Απά ἴοβερῃ ψεπῖ ἃΡ ἴο ἀδῇ 
ἢϊ5 ἔδῖμεγ: δηὰ στῇ πὶ νγεπῖ αρ 8}]} 
{πε βεγνδηΐβ οὐ Ῥηδγδοῃ, ἴδε οἱάδις οὗ 
ἢϊ5 ἤοιιβ6, δηά 4}1 (ῃἢς εἰάειβ οὗ τῆς 
ἰληά οἵ ἔργρὶῖ, 

8 Απά 411] τε Βουξε οὗ 7οβερῆῇ, 
ΔΠΩ ἢϊ5 Ὀγεΐῆγοη, ἂδηά ἢϊ5 ἐδίμοετς 
ἤουβε: ομἷν τῃοῖγ [{π||ὰὸ οἤ68. δηά 
{πεῖς ἤοςκβ, δπά τῆεὶγ μεγάβ, τῃεγ ἰοΐξ 
πη ἴῃς ἰαπά οὗ (σοβῆεη. 

9 Απά τεῖος ψεηῖ ὰρ ἢ ΠηῚ 
Βοῖἢ οδαγίοῖβ δῃά Ὠοϊβείηθῃ: δπά ᾿ἴ 
ὙγᾺ5 Ὁ ΝΕΤῪ ρτεδῖ σοπηρδηγυ. 

10 Απά τῇδγ οδηγε ἴο ἴῃς [γαβῃϊηρ- 
ἤοοτ οἔ Ατἰδά, ννῇ!ςἢ ἐς θεγοπά [οτγάδη, 
δηά {Πογα {ΠΥ πιουγηδαά νν ἢ ἃ ρτεδῖ 
Δα νεΓῪ 80ΓῈ ᾿Απαμαξμα : Δη6Πε πιδάθ 
ἃ τηουγηΐηρ, ἴογ ἢ15 ἔλθ γ βδανεη ἀλΥ5. 

11 Απά ψῆεῃ τὰς ᾿ῃΠαδιϊαηῦς. οὗ 
τς ἰαπά, τῆς (ὐλῃδδηϊῖθβ. δανν ἴῃς 
ΤΟ ΓηΪηρ; ἰῃ [Πς ἤοογ οὗ Αταά, {μεγ 
8814, ἼΙ5 ἐς ἃ ργίδνοιβ του ΓηΙηρ ἴὸ 
τῆς Ἐργρτίδηβ: ψπεγείογα τῆς πδίηθ 

83 ΤΘΔ Πρ {Π6 5Ά1ὴ6 85 ἴἢ6 δεογρίιγαὶ! δοςοιιηῖ 
δῃὰ [Παΐ οὗ Ὠιοάοτιι5. Ηἰβ5 τνογήβ ἅγὸο, 
“ Ἡδνίηρ ἄοπο (ἢϊ5 ΠΟῪ οπλθα]πὶ ἴῃ ἡδίτοη, 
σοΥοτηρ ἰἴ ῸΡ ἔοΓ γ0 ἀᾶγβ. [Προ ἴμδη [ἢ 15 
1: 15 ποῖ Ἰαννῖι} ἕο ἐγ αἰ τ." (86 δ:. Ο. δν}- 
κιπβοη ἴῃ Ἀαν]ηθοη, ’ ΗἩεγοά.᾽ 11. 86; Ηεης- 
βίθην. " Εργρί,᾽ ἅς. Ρ. 68.) 

4. υὕοιερῥ “ραζό μπίο ἐδὲ ῥοισε Κ᾽ ἢῥα- 
γαοῬ]] Ηδ ργοῦδΌΪΥ ἀϊά ποῖ ξὸ δἰ πιβοὶ ἴἰο 
Ῥῃδγδοῦ, Ὀϑοδιϑο ἰῃ πιοιιγηϊηρ ἔοτ ἢ18 ἔδί ΠΟΥ 
6 δὰ Ἰοΐ ἢἷ5 παὶγ δηὰ Ὀεαγὰ γσον ἰοὴρ, ν Ὡς ἢ 
νν85 ἴῃ οιιδίοτῃ ἴῃ Εργρί αἵ {πὸ ἀθαίἢ οὗ τείδ- 
[ἰοη5 (Ηετγοά. 11. 26): δηὰ ἰξ ψψου]Ἱὰ ἤᾶνο Ὀθθη 
ἀἰδγοβροοῖι] ἕο ρὸ ἰηΐο [6 ργέεβθηςθ οὗ Ῥμὰ- 
τ οὗ νυ πουΐ συϊάηςρ ἴῃς Παὶγ δα 5ῃανὶπρ (Π6 
ὑεαγά. (566 οἡ Ἂς. χΧΙϊ. Σ4, δηὰ Ἡξεηρβίοη. 
“ Ἐξγρῖ,᾽ ἢ. 71.) 

7. α«υἱϊῥ' δὶ»ι «υεηὶ εὖ οαἱἱ ἐδ τεγυσπί οἵ 
Ῥῥαγαοϑὴ ϑιυςῖ ἰλῦρὸ ξμπογα] ργοσθββίοης τὸ 
οἴϊθη βεεη οἡ ἴμε Ερυρίίδη πιοπυιηθηΐῖβ (Β0- 
5611η],11. Ρ.. 295; Ηρφηρβίοπθ. Ρ.γ1; δν ΠΚιη- 
8580η, “Α. Ε.᾽ οὶ. ν. οἢ. ΧΝΙ. δηά ρΪδίοδ 
[Πογο). 

10. ἐδνεερίης ἤοον ῳΚὶ «4.4 ΟΥ᾽ “Οοζγον 
Αἰ," οσ “"ἴῆο {Πγεβῃϊηρσῆοοι οὗ ἱποτγῃ5.᾽" 

δεγοπά “ον 45} ἰ.6. ἴο 16 δ εβέ οὐ Ἶοι 
ἄδη. Μοβϑεβ ντοῖθ Ὀοΐοσε δ [5γδοὶ θα μδά 
ἰδοῦ ροββεβϑίοη οὗ ἴῃ6 ἰδπὰ οἵ [5γδεὶ, ἀπά 
ἐπογθέογθ νυ ἢ 15ὲ (ΠΟΥ ννοσο οἡ ἴΠ6 Εδϑοὲ οἵ [ὺγ- 
ἄδη. Τῆϊβ δοεσογάβ ἢ ννδξ ννὸ ἤθασ οὗ ἴΠ6 
δῖα οὗ σοτοη- Αἰδά πὰ Αδεὶ- ΜΊΖγαιμη ; ἴογ 
Ἰογοῖῖ (' Οποπὶ.᾽ 8. ν, “γεα- 4:44) Ἰάεηῶ- 



Υ͂. 12---25. 

᾿ΤΡαι 'ς, οὗ ἴξ νγδβ οὐἹἹδοά ΓΑΡεΪ-πλϊΖγαίηι, νυν] ἢ 
ἐπ ογ ἐς 15 Ὀεγοηά [ογάλη, 
ἌΡ» 12 Απά ἢϊ15 80η8 ἀϊά υπΐο ἢίη λο- 

δ Λοῖς 7. 
16. 

οογάϊῃρ 45 ἢῈ σοπχηδηάεά τῃοη]: 
12 ἕογ ὁ ἢΪ8 βοῃβ σαγγίβδά ᾿ἰπὶ ἰπῖο 

τῆς ἰαπά οὗ (ὐδηδδῃ, δηὰ δυτγίεά Ἀϊπὶ 
πῃ ἴῃε σἂνε οὗ τπε βεϊά οἵ Μδςῆρε- 

ἐμρ, 55. Δ}, νος ΑΒΓΑΒαπὶ “Βουριε ΜΝ 

: Ο 

ἴῃς Πεϊὰ ἔογ ἃ ροβϑεβϑίοῃη οἵ ἃ διυτγ- 
ἱηρσρίαςε οὗ Ερδγοη τὰς Ηϊτεῖτο, δ6- 
ἔογε Μδιωγεα. 

14 4 Απά Ϊοβερὴ τεϊυγηθά ἱπίο 
Ἐργρὸ, δ, διά ἢϊβ δγείῆγεη, δηά ]} 
λέ σεῖς ὺρ νι ἢϊπὶ ἴο ΒΓ 
ἢϊ5 ἔδίμεγ, δἴῖεσ ἢς ἢδὰ δυτγίεὰ ἢ18 
ἔλιδεσ. 

Ις ἅ Απὰ νῆεη Τοβερὴηβ Ὀγεῆγεη 
βᾶνν (Π4ῖ {ΠεῚΓ ἔτηεγ ννὰβ ἀεδά, τῆεῪ 
8414, [οβερῃ ψ|}} ρεγαάνεπζιγε ἢδῖς 
1.5) Δη4 νν1}}} σεγίδι η]γ τεαυΐτε αι. ἃ]]} 
ἴῃς εν] ν Ὡς ἢ ψε ἀϊ4 υπῖο Ἠϊπι. 

16 Απά τῆν ᾿ἰβεηῖ ἃ πιεββεηρεῦ 
υὐΐο [Οβερῇ, βαγίῃρ, ΤῊΥ ἔλιπε ἀἱά 
ζοηχπιδηα δείοτγε ἢς ἀϊεά, βαγίηρ, 

17 80 5}8]] γε 84Υ ὑπῖο 7οβερῇ, 
Ἑοτρῖνε, 1 ργὰγ τῆεε πονν, τῆς ἴγε8- 
Ρᾶ35 οὗ ΤΥ Ὀτγείῆγεη, δηά τπεὶγ βίη; 
ἔογ {ΠῈγ ἀϊά ὑπο τπεε ον]]} : ἀπά ποῦν, 
Ὑ6 ΡΓΑΥ ἴδπεα, ἔογρῖνε τῆς. ἴγοβραβ5 οὗ 
ἴδε βεγνδηῷ οἔ τῆε (ὐοά οἔἉ τῆγ ἔδτμοσ. 
Απά σοβαρὴ ψερῖ ψγῆδη {πε γ 8ρδῖζε 
Ππῖο Π1Π|. 
- ---. -.. 

[65 ἴἃ ἢ ΒΕ Β-Ηορίδῃ, τυ Βῖς ἢ ΙΔΥ Ὀεΐννθθη 
[ῃ6 ]ογάδη διὰ [εἐγτῖςθο, {πὸ σιιπ8 οὗ ννϊοἢ 
ἅτε ργοῦδυὶυ 58} ἴο ῬῈ ϑδεεῃ (οὐ. 1. 544; 866 
δι} 5 “ Ῥεῖ. οὗ ΒΙΌΪ6,᾽ 1. Ρ. 2οο.) 

11. “4ῤεἰ-»πίπγαὶ»!})ὴ Μοδῃβ εἰποῦσ 4 [ἢ6 
βεϊὰ οἵ Εξγρῖ," οἵ “"ἴὴ6 τηουγηΐηρ οὗ Εφγρί," 
δοςογάϊηρ ἴὼ ἴδ6 νονγε]-ροϊηΐ8. ὍΠδ νϊἱοϊθηςδ 
Οὗ 1π6ὸ Ἐργρίίδηῃ ἰδπηθηϊδίϊοηβ 15 ἀθϑογ θεὰ ὈΥ͂ 
Ηετγοάοϊι5 (11. 85). 866 αἰϑοὸ ΝΠΚίηϑοη, 
.Α, Ε᾿ οἢ. Χν!. 

19θ. “4. 1 ἐπ δέ ῥίαεε φ σοάὮ 1.:. ἴἴ 
ἰ5 Οοὐδβ ρἶδοβ ἴο ἄνεηξε, ποῖ χτηΐπθ, 866 Ἀοσα, 
ΧΙ, 19. 

28. ἤξενγε ὀγομγδὲ μὸ. προ οσεῤ δ᾽, ἐπε 
[πὸ “ὁ σογθ θΟτῃ ΟἹ [Οϑερἢ 8 πθεβ. ΟΟπρ. 
{Π6 ρῆγαϑο ςἢ. χχχ. 1. [1ἴ βϑοῖῃβ 85 16 τῇ 
ΟΓῈ δάορίοα ΌΥ [οϑορῇ 845 δ15 οὐγῃ ΤσὨ]άγθη 
ἔτοπι ἔπ {ἰπὶὸ οἵ {πεῖν δἰ γῆ. 

46. Τ2εν ε»ιδαϊριοά ῥὶ»ι, ἀπά δὲ αὐας »μὶ ἱπ 
4 ΚΟ δ ἼΤΒ6 νογὰ ἔογ ςοδῆπ 15. ΠΠΠΟΓΑΠΥ 
“ΑΥΚἡ ΟΥ “(ΠΠοβι .᾽) ἃ ννογὰ υϑοά αἰννδγβ οὗ 
ἃ ψοοάδηῃ ομοϑῖ, οἰϑεννῃθγο δἰπιοϑὲ θχο βίο 
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18 Απὰ ἢἰ5 Ὀτγειῆγεη αἷδοὸ υχαπῖ 
πὰ 6}1] ἀοννῃ Ὀεΐοτε ἢϊ5 ἴαςε; απά 
{ΠΕ 844, Βεμο]ά, νγεὲ εξ τὴν 56τγ- 
νδῃῖβ. 

Ι9 Απά 7οβερῇ βιὰ ιἱπῖο τ δη,, 
ΑΔΓ ποῖ; ἰοῦ ἀπ 1 ἴῃ τῆς ρἷδος οἵ 4 ομλρ ες 
(οάὴ ὡ 

20 Βὰϊ 858 ἰογ γουι, γε τῃοιρῆς ἐν]] 
ἀραϊηβῖ πε; ὀμὲ (σοά πηιεδηΐ ἴἴ ὑηῖο 
ἔροά, ἴο Ὀγηρ ἴο Ρᾶ38, 48 2} ἧς (ἢ 5 
ΑΥγ ἴο ϑᾶν6 τμοἢ ρεορὶς αἷϊνα. 
21 Νον τΠεγείογα ἔδαγ γα ποῖ: 1 

ΜΨ11 πουγίϑἢ} γοιι, Δηἀ γουγ [{π||6 ΟΠ α8. 
Απά με ςοπιγίοττεά τπεπὶ, Δηά βραίε 
᾿ΚΙΠΑΪγ ὑπο τἢεηι. 4 Ηεῦ. 

22 ἢ Απά Τοβερῇ ἄννεῖε ἴῃ Εργρι, ἡ “μεν 
ἢε, ἀπά ἢἰβ ἐδεμεγ᾽᾿ 8 ἤοιιβε: ἀπά [οβερὴ 
᾿ϊνεά 4πη Ὠιιπάγεά δηῃά ἴδῃ γεᾶγϑβ. 

22 Αμπά Ϊοβερῇ δα» Ερηγαδίπιβ 
σΒ]άγοη οὗ τπε τὨϊγά σεπογαΐίοη: “τῆ 4 Νυπιδ, 
Ομ] άγεη αἷἰδο οὔ Μδοδίγ τὴ6 βοὴ οὔ ἢ 
Μδπδββεὴ νγαγα 'δτουρῃς ἃρ προ ο- ̓ Βεν, 
ΒΕΡἢ 8 Κπεαϑ. 

24 Απά [οξβερῇ αἰ 4 υηΐο ἢΐ5. ᾿τγθ- 
ἄγει, 1 ἀΐε: δηὰ “Θοὰ ν}}] βυγεὶγ ΖΗώδ. τε. 
νἰδίς γοι, δηά Ὀγίπρ γοιῖι οὐυξ οὗ τἢ15 "ἢ 
Ϊληὰ υηΐῖο τὰς ἰαπά τνβῖοῃ ἢ6 ϑνγᾶγε 
ἴο Αὐγαῆδηι, ἴο ἴϑδδο, δηά ἴο Ϊὰςοθ. 

25 Αμπμά Ζ Ϊοβερῇ ἴοοκ δὴ οδῖῃ οὗ σ χοϊ:ς 
(πε σμ]άγεη οὗ ἴβγδεὶ, βαγίπρ, (ὐοά τ 
ΜῈ] φυγεῖν νἱβὶς γου, ἀπά γε 5}4]} 
ΟΔΥΓΥ ὉΡ ΤΥ ὕοποβ ἔτοηι ἢεηςα. 

οὗὐ “1δὸ ἀκ οὗ [ἴδ6 σονθηδηΐ." ἩΗογοάοίι5, 
ΔΈΟΣ ἀοθουίηρ [86 Ἐπ δἰ ηρ, 58γ5, “ἼΤΒΟ 
Τοἰδῖϊνοβ 'ΏΟ]Οϑο {π6 ὈΟαῪ ἴῃ ἃ ϑνοοάθη ἱστηδρὸ 
νθῖοἢ ἘΠΕΥ πᾶν τλδά ἴῃ (Π6 δῆδρθ οὗ ἃ πιδῃ. 
ΎΒοη ξαϑίοπίηρ (6 οᾶϑ6, ἔπεῪ ρίδοθ ἰδ ἰὴ ἃ 

ὉΪΓὮγα] σμαι ΌδΥ, ὑρπσ μὲ ἀρδιηβὲ ἴῃ6 ννΔ]}, 
ΤὨϊΐ8, 15 1η6 πηοϑί σοβεῖν ννΑΥ οὗὨ δ Ἰ πηρ {Π6 
ἀοαὰ" (τι. 86). ὍΠο ἀεθοπρίίοη ἰ8 οὗ (μα 
ΥΠΙΟἢ ννὸ ΘΟΙΠΙΏΟΠΙΪΥ ΟΔ]] ἃ ΤΙΠΊΠΛΥ -ΟΆ86. 
ϑυςἢ ςοὔῆπβ, πιδάς οἵ ψοοά, σεΗῪ οἵἨ δγοδ- 
Το Μψοοᾶ, ννόσὸ 6 σοπιπιοποδὲ τη Βργρί; 
δηά 1ποιυ δὴ ϑοπὴθ ΝΟ ΤῪ στοἢ ροορὶθ νγογὸ Ὀυσιδα 
ἴῃ ὈαΞα]τς ςοβῆη5, γεῖ, Ὀοΐδ ἔτοπι ΗἩρογοάοίιϑ᾽ 
ὀεβογρίίοη ἀρονθ δηὰ ἔοπι οἴμοσ βδοι τοαβ, να 
Κηονν ἰδὲ νοοάδθῃ ςοβηβ γεγο ἰτσραιθηΐ, 
ἔογ ξγεαΐ τηθ, ὄνεῃ ἴοσ κίπξβ. ὙΠὲ ςοῇη 
οὗ πῆρ Μγοεπηιδβ, ἀϊδοογετθὰ Α.Ὁ. 1837 ἴῃ 
16 {πιτὰ Ῥγταπηὰ οὐ Μειρῆϊβ, 18 οὗ βγοδ-: 
τοτο σοο. ὉΠὸ σοϊῃημηδηά οὗ [οϑερῃ δηὰ 
1ῃ6 ῥγογηἶϑα οὐ ἔπ [6γϑο  ἴεβ, [ἢδὲ ἢ]5 ὈΟῃ65 
δῃουϊά Ὅο στοὰ Ὀδοκ ἱπίο (δηδδῃ, ΕΘ 
ΓΟΆΘΟΩ ΦΠΟΌΡΏ ἕω ρῥτοίδιτιηρ ἃ νοοάθῃ ἴο 
ἃ 5ἴοπε οοβῆη. (866 Ηρηξϑβίθην. " Εξγρῖ,᾽ ΡΡ. 
71, 73. δΝαπουβ ςοβῆης οὗ ψοοά, βίοῃβ, δῃὰ 
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26 ὅ8ο Ϊοβερὴ ἀϊεά, δείπρ δῇ ἢπη- 
ἀτοά δηά ἴθ ψεᾶγβ οἷά: δηά τῇεγ 

Φ' “-» “τα 

δαγποηνγαῦο τὸ ἀοδοσιυεὰ πᾷ δηρτανθὰ ἰῃ 
ὙΥΚιηϑοη 5 “Α. Ε.᾽ Νο]. ν. Ρ. 4ηγ9.) Τα 
(ΟΠ ννᾶ8, πὸ ἀοιυδέ, ἀοροκιίοα 'ῃ ϑο0ΠΊ6 56- 
ΡΌΪΟγΑΙ υ ]άϊηρ (86 Ηεγοά. δονθὺὴ δπὰ 
συαγάρά ΌΥ Πὶ8 ον ἱπιτηραϊαϊο ἀδοοσπάδηϊς 
11 τὴ6 {πὸ οὗ ἴθ Εχοάι8, νψνῆρη [ἃ νγδβ Ἷδσ- 
το τρ οὐΐ οὗ Εξγρὲ δηὰ ΠΠΔΠΥ ἀεροβι(οά ἰῃ 
δῇοσοδοπι (]05}. χχῖν. 22). ὙΠῸ ἢ οὗ Ὸ- 
δερὴ (Ηεῦ. χὶ. 22) πιαϑὲ πάνθ Ὀθεη ἃ οοῃβίδηξ 

ΕΝ Ἐ515.. ἷν. 26. 

εὐ ΑΙ πε Ἀΐπὶ, ἀπά ἢς νγᾶβ ρυΐ ᾿π 
ἃ τοίπη ἴῃ Ἐργρί. 

ΤΕΠΊΘΠΊὈγαποθ ἰο 18 σμ]άγθη δηὰ ἢϊ5 Ῥθορῖςο, 
(δὲ Εργρί νγὰ5 ποῖ ἴο ὃῈ {ποῖγ οπῖθ. Ηΐϊβ 
ςοη ἰαϊὰ ᾧρ ΌΥ {ποη], τον ἴο Ὀ6 οαττθα 
ΑΥΨΑΥ͂ ἀοσογάϊηρ ἴο ἢ15 ἀγίηρ τοφυδδὲ ὑνδόπονεῦ 
Οοά βῃοιιὰ τοβίοτγο {ποτὰ ἴο {6 ργοηλϑοά ἰδπά, 
νου] πᾶν ἰδυρῆς (πδπὶ ἴο ΚεορΡ ἀραγξ ἵτοπὶ 
Εδγρίῖ δπά 18 Ἰάο]αίσθβ, ἰοοκίηρ ἔοὼγ ἃ Ὀείίοῦ 
σουηΙΓΥ, ἢ Οοὐα Βαὰ ῥγοιηϊϑοὰ ἴο (μεῖς 
ἔαινεσα, 



ἘΧΟΙῦ 5. 

ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΘΞ 

. 237 

. 229 

. 241 

φ, 

᾿δυμίοης οὐδε Βοοῦ,ᾷ τα. ᾿ 
Μοιαἷς “μίδογορ, ὃ. . . 
ΜΙνγαεΐτ: ἰπ Ἐκ ἰ, 8 23 . 
Ῥεγιοπαὶ ἀποφυϊεάσε 97 δὲ Ῥεπίμομία 

ΗΞΕ Βοοῖκ οὗ Εχοδιυς σοῃϑὶςῖς δι. 
οὗ ἴνο ἀἰδέηοϊ ρου οη5. Τἢς 

ἔοσπτηοσ (ες. 1---χΙΧ) ρῖνεβ ἃ ἀδθίδ!]εα δο- 
οοὐπῖ οὗ τῆς οΟἸΤΟυΓΩβί ΠΟ 65 ὩΠ ΟΣ ν Ὠ]οἢ 
(Πῃ6 ἀδ᾽νογαηςα οὗ [6 15γ86]1{65 τνγὰ5 80- 
ςοΙΏ ἢ Ι5ηεα., Τλς βεοοπά (ςς. χχ--Χ])} 
ἀδϑοῦ65 1[Π6 ρινίηρ οὗ [6 ἰανν, δῃηα [6 
15 Ὁ ΠΟ 5 τ ]Οἢ σοπρ εἴα [ἢ6 ΟΥΡΔἢ]- 
Ζαϊϊοη οὗ ἴπε Ρεορὶβ 85 “δ Κιηράοιι οὗ 
ῥτοϑῖβ, δηα δὴ ΠΟΙΥ ΔΈΟΙ," Ο. ΧΙΧ, 6. 

ἜΒεΘ6 ἴόο ΡῬΟΓΠΟΩΒ 8ἃῖ6 ὉΠῚ|ΙΚ6 ἴῃ 
Βῖγ]6 δηᾶ ϑβίγιοίυσε, 85 τηὶρῃΐ ὈὉ6 6χ- 
Ῥοοϊεά ἴσου ἴῃς ἀἸεγεηςς οἱ [πεῖν 5Ὁ- 
Ἰεος-τπηδίζου: Ὀὰϊ {Π5]Ὶ τηυΐυα]ὶ Ὀδαυηρ5 
δΔηα ἰηϊοσαθρεηἄθεποα αἀτὸ ονιαφηῖ, δηὰ 
Ιοανα πὸ ἀἄουδι 85 ἴο [ἴῃς ϑυδρϑίδηζαὶ) 
ὉΠΙΓΥ οὗ τῆς Ῥοοκ. Τῆς ἢἰβίοτγιοδὶ ροὺ- 
ἘΟῺ οὐδ5 81] 115 βρη βοδηςος δηα ᾿πίϑγοϑῖ 
ἴο ἴπ6 ρῥτοτηυκαῦοῃ οἵ Οοαΐς Μ}}}} ἰὴ 
τε αν. ὙΤμα ᾿ηϑτυοὴ5 οὗ ἴῃς Ιανν 
οου]Ἱὰ ποῖ, ὨυΠΔ}]Υ Θροακίηρ, πᾶνε δ θη 
οἰ ὈΠ5Π6 ἃ ΟΥ ῬΟΙΓΊΔΏΘΏΓΥ τηδι αὶ δα 
δυϊ ἔοτ [ῃ6 ἀο᾽ινοσαηοα ψὨΙοἢ [86 ἢ]5- 
ἴοτισαὶ ροσίοη τοοοχγάβ. 

ΤῊΘ παῖς Εχοάυ5, ζ. 4. “τε ροΐηρ 
ζοστῃ,᾽ ΔρΡΡ 165 σαΐμεσ ἴο ἴη6 ἰΟΠΏΘΙ ΡΟΓ- 
τίου ἴδῃ ἴο ἴῇῆ6 ψΠΟ]Ὲ ῬοοΟΚ. [1 νγὰ8 
ΨΟΙΥ Ὠδίυγα!]ν δβϑίρῃμεά ἴο 1 ὈΥ [ῃθ 
ΑἸεχαηάσγιδη [ονν5, ὉῪ ΠΟΙ [Π6 πιοϑῖ 
δΔηςϊθηΐς ἰδ βίο τνγὰβ τη. {|Κ6 
{Πεῖγ ἐοτείδι μετ {ΠΥ τεσ δχὶϊες 1ὴ 
Ἐργρὶῖ, δηά Ἰοοκοά ἐοσναγά ἴο {πεὶγ ἀ6- 
Ῥατίητσα ἔγοπι [πὶ ἰαηα 85 ἴῃ6 ἤἢγϑὶ Ἷοη- 
ἀϊομ οὗ ἴῃς δοςοπρ  ϑῃτηθηὶ οὗ {μεὶσ 

ῬΑΟΙ͂ 

δ,παὶ σῥοαυη ὁγ δὲ αμίδοῦ, ὃ4 Ὁ 244 
“γριρρδη ὕγονι δὲ ἀεοομπὶ ΚΓ 1δὲ 

Ταδεγπαείε, ὃς. ἌΝ. . 247 
Οῤνοποίοργγϑό . Ὁ .ὖῦϑ 0 . 348 

ἢορε58. Τῆς Ηξεῦγενϑ οὗ Ῥδ] 6ϑΈ 16 51 ΠΡ ]Υ͂ 
ἀοοιρηιαῖεα τἢ6 Ῥοοκ ὈΥ 15 ἢτδί ψοσαϑ 
ἘΠΙΘῚ ϑῃθηιοῖῆ, 2.2. “τῆθ686 ἃῖὸ [6 
ὨΔΙΏ65," τορδγάϊηρ 11 ποῖ 45 ἃ ϑεραγαῖθ 
νοτκ, Ὀυϊ 25 ἃ βϑοῖίοη οὗ [ῃ6. Ῥοηϊδαϊθυςῆ. 

Τῆς πδιταῦνο, ἱπάθθα, 15 50 Οἱ βαὶν 
σοηηθοῖθα ψῖἢ ἴῃαΐ οὗ Οεηθ518 ἃ5 ἴο 
56 ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃμαϊ 1 ψὰ5 νυτθη ΌΥ 
1ὴ6 54π|6 διίΐίμου, δὲ τὶ 1 ἰοστηθά 
Ρατί οὗ οὔς ρϑῆφσαὶ ρίδῃ. 911} 11 15 ἃ 
ἀϊξιηςῖ βδϑοῖοη; ἴῃ6 ἢτϑὶ ὄνθηῖ ΨὙΏΊΟΝ 
ἰἴῖ τοὶαίθϑ δῖα βεραζαϊβα ἰτοπὶ ἴῃς ἰαϑὶ 
σἤαρίασ ἴῃ Οδηεϑὶθ ὈΥ ἃ σΟΙΒΙ ΘΓ Ὁ Ϊ6 
Ἰηΐογναὶ, δηα 11 Ῥγαβθηῖβ ἴῃ6 Ρεορὶς οὗ 
Ιϑταθὶ ὑηάθσ τοίδ!ν αἀϊθεγοης αἰγουτη- 
βίδῃηςθϑ. [{5 [οΤ ΠΔΊΊΟΙ 15 τηικοα σι 
εαυαὶ ἀϊδιϊηοΐηθ55, μα ϊηρ ἃρ ἢ [6 
σοτηρ]είίου οὗ ἴῃς [ΔΘ γηδο]6. 
ΤΠ ῬοΟΚ 15 αἰν!ἀ δα ᾿ῃἴο ΤΩΔΗΥ͂ 5.116 

ΘΘΟΙΙΟη5; οδοῦ οὗ ψΏΟἢ Πᾶ5 [6 τηᾶγκ8 
ψΙοἢ τῆτουρῃουϊ τ[ῃ6 Ῥρηίαϊθυοἢ 1π6]- 
οϑίδα ἃ βυδάινιδίοη. ΤἬΉΘΥ το οὗ ἀϊβεγεηῖ 
ἰοηρσίῃθ, δηά ΜΕΙΘ ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ νττθη ΟἹ 
βοραζαῖθ ραοῃιηθηῖβ ΟΥ̓ ΡΑΡΥΓΙ, [6 Ἰἰοηρ- 
δϑῖ ποῖ ὀχοδεάϊηρ ἴα ἀϊτηδηβίοηβ οὗ σοἢ- 
[ΘΠΊΡΟΥΙΑΤΥ ἀοοσιυχτηδηῖβ ἴῃ Εργρὶ᾽. ΤΟΥ 

ΤΑ Ββίηρἷςε ρᾶαρε οὗ Εργριίαῃ ρδργυτιιβ οοπίαϊῃϑ 
ὙΕΙΥ͂ (τεσ ΠΥ 85 στῇ 50] οἴ -ἸὩΔΙΤΟΓ ἃ5 15 
ἰουηᾶ ἴῃ ΔΩγ βεοϊίΐοη οὗ ἴμε Ῥεηϊαίδεαοῃ. Τῆι5, 
ἴογ ἰπβίδῃηςε, ἴῃ 6 171 ὁπαρίεγ οἵ της ΕἰῖμΑ] ἰὴ 8 
ΑΡΥταβ, οὐ νυ ἢ ἃ (δοβιτηὶε ὰ5 Ὀθθῃ Ῥυὃ- 
ἰδῃεὰ Ὁγ Μ, ἀς Βουρό, οοςυρὶε5. ομς ρᾶρὲε οὗ 
40 ᾿ἴπ65: δδοῖ Ἰίης 15 δαυιϊναϊεπῖ ἴο ἴτας ᾿Ϊη)65 οὗ 

ΕὈΓΟΎΤ, 45 ΤΊΔΥ 6 ῥτονεὰ ὈΥ͂ ἰγαῃβογρίϊοῃ οὗ 
ἴῃς ὕγο ἰδηρυᾶροθ ἴῃ Εγριϊδῃ δπὰ Ῥποθηϊοίδῃ 
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ΓΟ ΔΡΡΑΤΘΏΓΥ 50 διτδηρθα ἰοῦ {πε σοη- 
νεηΐθησθ οὗ ρυῦ]ς τεδάϊηρ. ΤῊΪ5 15 ἃ 
Ῥοϊηϊ οὔ ἱπιροτίδηςε, Δοσουητηρ ἴο ἃ ρτϑαῖ 
Θχίθηϊ ἴοσ ἀρράγεηΐ ὕσθακβ ἴῃ [ἴῃς Παῖτὰ- 
να, απ ἴον ταρϑιοηβ, νοι μάνα ὈΘΘὴ 
αἰιτθυϊοὰ το ἴπ6 οΔγοίθβϑηθϑβ οὗ [6 σοτη- 
ΡΙΙετ, ΨῃΟ 15 ϑῃρροββά ἴο μανε Ὀτγουρῃξ 
βεραταῖα δηὰ υποοηηθοῖϊεα ἔγαριθηῖβ 
1Ἰηἴο ἃ βού δηςα οὗ ογάεγ. 

ΤῊΘ ἤτοι δενθὴ νϑῖβα8 ἅτ ἱπίγοάιιο- 
ἴΟΤΥ ἴο ἴπ6 ψ μος ὈοοΚ. [ἢ δοοογάδηος 
ψ ἢ τὴς αἰπιοϑὲ ἱμναγδῦϊα οὐδίοπι οὗ 
(6 ντἱΐοσ, ψὲ ἡπὰ ἃ Ὀτίβῖ τεσδριτυ]διίοη 
οἵ ρῥτεοβάϊηρ Ἔνθηΐβ, δηα ἃ 5ἰδίεμλεηΐ οὗ 
[86 δοῖυα] οοπάϊποη οὗ αῇαδϊγβ. ὙΤἢς 
Πδπλθ5 οὗ [δ6 ῬδίΠδγοῦβ δηά ἴΠ6 Πα ΌΕΓ 
οἵ ἀϊξιίηος Ἀπ11|165 δὲ τῃ6 ἴθ οὗἁ {16 
ἱπηπηϊρταιϊίοη ἰηίο Ερυρί ἃῖε βίαϊεα ἴῃ 
οἰΧ ψοῦξοϑ: ἃ βίηρίθ ραγάρταρῇ ἤθη τὸ- 
οογς (6 ταρὶἃ ἀπά οοπίϊηποιβ ἰΠογθᾶ56 
οὗ τῇ ςγδοὶτῖες αἴτοσ ἴῃς ἀβδίῃ οὗ [᾿ϑαρῃ 
δΔη ἃ 5 σοπίορΡΟΓΑΓΙ 68. 
ΤΟ παιταῖϊνε Ὀδρη5 ΜΠ (6 δίῃ 

γοῖβθ, ο. . Τῇο ϑυραϊνιϑίοη ΜΠ ΟΒ 1Ἰη- 
οἰιιάθς [η6 ἢγβὶ ὕνο οῃαρίουβ γοϊαῖθβ ΝΈΟΥ 
ὈτιοΗν τπ6 ἀνεηῖθ ΒΟ. Ργοραγεά {πε 
ΜᾺ ἴογ ἴῃ6 Εχοάυβ: [ἴῃ6 δοσθββιοῃ οὗ 
ἃ πον Κίηρ, [ΟἸ]ονεά ὈΥ ἃ οἤαπρε οὗ 
ῬΟΪΙΟΥ δης τηθάβυγεβ οἵ δχίσετηε 6 
τονατὰς (ῃ6 [5τδο] 65, δηὰ (ἢ6 ὈΙΓὴ 
ΔΠα Θαγγ ἰδίου οὗ Μοβεβ, ἀθδ θα ἴο 
6 Ποῖγ ἀδίνετεσ. ΤῊ βθοοηά ἀν] ϑίοῃ, 
ΠῸΠῚ α. 111. 1 ἴο νἱ, 1, ΟΡΘἢ5 δἴζεσ δῇ Ἰηΐθτ- 
να] οἵ ξοτηδ (ὈΓῪ γϑαῖβ. ΕἼοπὴ [ἢ]5 ροϊηξ 
(ἢ6 πατγαῖῖνα ἰ5 [1] δηὰ οἰγουπηβίδη!α!. 

Ἰεϊζετς. Τῆς Ἰοηρεβὶ βϑοϊίοη πὶ ἴῃς Ῥεηπιαΐθη οἱ 
ΒΟΆΓΟΟΙΥ ὀχοεοάβ 150 ᾿ἴπ65 ἰῃ νδη ἀδγ ΗἩοορῆι"5 
οὐϊιο. ὅϑόνογαὶ ραρυῦ οὗ ἴῃ6 181} ἀγηῃαβῖν 
ατς οὗ οοποίάογα)ϊς Ἰσησίῃ. Τα, {Π6 ραΡΥΠιΚ 
σα] Απαβίαϑι 1., τη τμῈ Βτ ἰὴ Μαυβοιπὶ, σοῃ- 
ἰαἰη5. 18 ρασοβ, ΘΔ οἢ ρᾶρὸ οὗ 9 ἰἴηε5, εαυδὶ ἴο 
τῆτες 1πο9 οἱ αποίθης ΠΣ ῦτενν σπαγαοῖοσβ. ΤῊ]5 
δχοβοᾶς (ἢ Ἰεπρίῃ οἵ ΔπῪ ομα αἰν᾽πίοη οὗ [6 Ῥβη- 
ταϊοιςῃ. ΤῊς ραργτιϑ ἴῃ ααβοῃ 15 ὑπάουθί- 
ΘΠ Ϊγ οὗ τὴς ἀρὸ ἴῃ τυνῖςῃ ἴῃς σοπογα γ οὗ τιοάθγη 
οτος μΒοΪ 4 ἴπ6 Ἐχοάτβ ἴο Ὦανα οσουττοα. ἜΠ6 
αϑϑουτίοη ἴατ Μίοσες ῬγΟ ΔΌΪΥ πϑδεὰ ραγοπλθηΐ 
τοδί οὐ ἴπ6 δος τμπαὶ ἰ νγὰθ ὉΟΠΊΙΠΟΠΙΥ Θπη- 
Ἰογοὰ δἵ δὴ δαυ]}7} {ἶπηε, ἀπ πλοῦ Θϑρθοία ]γ, ἃ5 

τ νου] ςοοπι, ἴογ βαςσγοὰ σοπῃηροβίοηβ. Τῆσ8, 
ἴῃ δὴ ἱπβογριίοη οἵ Τμοίπιεβ [11., εἰἴμετ σοη- 
ΤοΙαΡογασΥ ἢ Μόοβεϑ, οὐ τῦοἢ οἰάδθτ, ννε γοδὰ 
[(ῃδὲ ἂῃ δοοουπηΐ οὗ 5. οατηραΐίρτιβ ννὰ5. ὑυυτᾺ16 ἢ 
ΟἹ Ρατοππιοηῖ, απὰ πυπσ ἃρ ἰῃ (6 ἴδπιρὶε οὗ 
Απιπιοπ, ὅ6ς Βγυρβοῃ, " Ὠἰοιἰοηπαῖγε Η]εσορν- 
Ῥἰηὰς,᾽ Ῥ. 2ο8. Α ἴαγ πιογὲ ἀποίεηϊ ἱποία ποθ 
οἵ ἴδ υϑ6 οὗ ρατοξπιοηῖ ἰῇ 5δογοὰ στ ηρε ἰ5 
εἴνεῃ ὉγΥ Μ. Ομαάῦαβ δαπὰ Μτζυ σοοάανίῃ ἱπ ἴδε 
ἘργριίίΞοῃς Ζ-ε πο γ᾽ ἴος Νον. 1:ϑ65 απὰ 

7υης τϑ867. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

1 ἀαβογῖθαθ5 ἴῃ6 οΔ}] οὔ Μοϑος; [ἢδ τονϑ- 
ἰδίίοη οὗ οα᾽θ ν}}] δἀπὰ ρυῦροβο; (6 
Τεϊαση οὐ Μοβοβ ἴο Εργρῖ, ἀπὰ ἢ15 ἢγϑῖ 
ΔΡΟΡΙΙοδιίοη ἴο ᾿ΡΙδτδοῆ, οὗ ψῃϊο ἢ (ἢδ 
Ἰτητηθϊαῖα γοϑ]ϊ νγᾶ5 ἃ ἰγεαϊηηθηΐ οὗ [6 
158γδθ} 165, νν ὨΙΟ ἢ πλδίθσι Πν δἀναησεά ἴῃς 
ΜΟΥΚ, οἡ ἴῃΠ6 οὔθ παπα Ὀγοραγίηρ [ἤθτη 
ἔογ ἀδραγίιγε ἰτοηὶ [ΠΘῚΓ ΠοΙη65, Δη4 Οἡ 
[η6 οἴμοῦ δἰἰδοριηρ [θὰ πλοτὸ οἱοσβεὶν 
ἴο {ΕΓ ἡδῦνε οἤδοθῖς Ὀγ τὰς Ὀοηάξ οὗ 
σοι 0 50Εετιηρ. 

6. Νἱ. 2--27 ἰΟΠΠῺΒ ἃ αἸξιϊποὶ ρογίοη, 
Μοββεβ 15 Ἰηβίγυςιοα ἴο ἐχρίδιη τ[ῃ6 Ὀδδγ- 
ἴηὴρ5 οὗ ἴῃ Ὀινηθ ἤδηὴς (οὗ ψῃϊοἢ τῆς 
τηθδηϊηρ Πδα Ῥδδη ῬγΓΟνΊΟΌΒΙΥ ἱητπηδιαά, 
566 111. 14) ἀροη ἴῃ ταϊδιίοης οὔ Οοά 
ἴο τῇ6 Ρδϑορί6. Ης (δὴ τϑοεῖνοβ ἃ 
ΤΟΏΘΜΑΙ οὗ [15 τη ϊβϑίοη ἴο ἴπΠ6 ϑγαθὶ 65 
δηᾶὰ ἴο Ῥβαταοῆ, Αδγοῇ Ὀδὶηρ ἰὈΥτΆΔΙΪΥ 
ΔΡροϊηϊθα 845 ἢϊ5 σοδα͵υΐου: ἴῃῈ ρεηε- 
ΔΙορΥ οὗ Ῥοίῃ 15 ἴδῃ τηἰτοάποκά, τηδτκ- 
ἴηὴρ {Π6ῚΓῚ φροϑί[οη 45 Ἰοδάθις οἵ [ῃ6 
ΡῬΘΟΡΪαΕ. 

ΤῊΝ Ρογίίοη βἰδηάς ἴῃ 115 ΠρὮς ῥΪδςδ. 
71 15 ὨΠδοόβϑασυ ἴο [6 {1}] υηἀοτβίδηάϊηρ 
οὗ τῆ6 ἔο]]ονηρ, δηα 18 οἰοβοὶν σοη- 
πεοῖοα ΜΠ [Π6 Ρτγεσεαάϊηρ, βθοζίοη; θὰ 
1 βἰδηᾶς δρατί ἔτοσὰ Ὀοίῃ, 1 θερίη5. πῃ 
ἃ βοϊδιηηῃ ἀθοϊαγαῖίοη απ δηάς ἢ ἃ 
ἀιςξιηοῖ Δηηου ποοτηθηΐ. 

α. νὶ. 28 ἴο τῆς επά οὗ ας. χὶ. [Ιῃ 
(ἢ15 αἀϊνιδίοη [ἢ Ἰδιταίῖνα ππᾶκας ἃ 
ἴγεδῃ δἰαστί. 11 Ῥερίηβ, 85 υαϑ08] ἰὴ ἃ 
πον βοοϊΐοη, νι ἃ Ὀὑχιοῖ ϑἰδϊθπιθηΐ ἴο 
Τουληἀ ([Π6 τεδάθγ οὗ [ῃ6 τοϊαῖϊϊνε ρόοϑί- 
τἰοη οὗ Μοβεβ δπᾶ Αδζοὴ δπῃά οἵ ἴῆ8 
ΜΟΥΚ δρροϊηϊεα ἴο (Π. ΤΉδη ἔο]]ονς 
ἴῃ ὉΠΌΤΟΚοη ογάσι (ἢ6 ΠΙβίουυ οὐ ΠΙΠΘ 
Ρίαρσιοϑ, ἴῃ ἴτε στοιρϑ, δας ἢ ἰμογθαϑίηρ 
1ὴ βανεσιγ. Αἱ [ῃς οἷοξβα οὗ (ἢϊς ἀϊν!ϑίοη 
ἴ86 ἰσηῖῇ δηά τηοβὶ τεπτὶ Ὁ] 6. Ρΐαρια ἰβ 
ἀδηουηςθςά, δηά τἢ6 ἔδ!υγα οὗ τἴῃ6 οἰἴμοῖ 
ὨΪΏ6, ἴῃ ΤὔΓ Ωρ ΡΠ ΑΥΑΟΝ, 15 ἀθοϊαγοα ἰη 
ἴῃς οἴϊδη τϑουσῖπρ ἔοστα, “τὰς Ιοτὰ 
Πασάθηθα ῬΗδιδοἢ᾽ 5 ἤοαγῖ, 50 ἰῃαΐ ἢδ 
ΜΟΘΪ]α ποῖ ἰεὶ [6 σΠΠ]άτεη οἵ [5γτα6] ρὸ 
ουΐ οὗ 15 Ἰαηα " (χί. 10). 

ΤἼΘ ποχί βθοῦοη, χὶϊ. 1-τι42, ρῖνοϑ δὴ 
δοοουηΐ οὗ ἴῃ6 ᾿Ἰηδτα!]οἡ οὗ ἴῃ6 Ῥᾷᾶ59- 
ονϑῦ, δηᾶ ἴῃς ἀδρατίατα οὗ [6 5γδοὶ τος 
τοίη Ἐδιηδβαβ: ἴΠ6 οἷοβθ οὔ [ἢ 6 βϑοϊίοη 
15. ἀἸβεϊηςγ τρατκεα Ὀγ ἴῃς σΠτοποϊοσίοδὶ 
βἰαϊθηθηῖ. ΤῊ ἱπιροτίδηϊ βθοϊίοη 18 
ΟἸ ΒΕ ν οοπηθοϊοα μι τἢ6 ρῥσγϑοράϊης 
πατγαῖϊνα, Ὀὰῖ 1ἴ ννὰβ ον] ἀθητ]γ ἰηϊοηἀοά 
ἴο Ὀ6 τϑδά δ5 ἃ βεραζαῖβ ἰ6βϑοῇ, δηἀ ΧΔῪ 
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ροβϑοἷγ ἤανα Ῥεθῃ τοντ 6 ΟΥ̓ ΤΕΥ 566 
ἴο, ἴδ ρυτροβε ἰοινναγὰβ ἴῃ6 οἷοβα οὗ 
ἴδε τς οἱ Μοβεθβ. Ετοχπῃ Χὶὶ. 42 ἴο ΧΙ. τό 
φρϑοία! ᾿)] αποῖ]οη 5 του ἢν ἴΠ6 Ῥάββονεγ 
Ἅτ6 τεροτά δα; {Π6Υ ΤΥ πᾶνε ὈΘΘῃ Ἰῃ- 
βοῖτοὶ ΠΟΙΘ ἃ5 [6 πγοϑί δρρτσορτιαῖθ ρίδοθ 
ἀἤθη [Π6 βοραγαίς ἀοοιτηθηΐϊβ ογα Ραὰϊ 
ἸΟσΟΙΠ ΕΓ. 

Τῆθ πατταῖῖνα ῬΘΡΊΠ5 ἀραὶ Ο. ΧΙ. 17. 
ΑπὲΓ ἃ ὈπΠοῖ ἱηποάυςιοη, βἰδηρ τῆς 
ξΈπεγα] ἀἰγεοτοη οὗἨ 1ῃ6 ἸουγηαΥ, σΟΠ 65 
ἰῆ6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ ἴπῸ τππᾶγοῦ τονναγάς τῇ 6 
Ἀρὰ 864, ἴῃη6 ραββϑᾶρε δοῖοβϑ ἴΐ, δηα ἴῃ 6 
ἀεσιτιςοη οὐ ῬΠαγδο 5 ἢοσί. ΤὨ]5 
ϑυδαϊνιοίοη Θχίθημάς ἴὸ [6 επὰ οὗ [ἢ8 
χιντῇ σπαρίοτ, 
Τῇ ϑοὴρ οὗ Μοβεβ' 15 ἰῃβογίβα ἤδτα: 

τι ἄοες ποῖ ἰηΐοσγυρί [ἢ 6 παγταῖϊνα, ὙΠΊΟΝ 
γτοσοοὰς σι μπουῖϊ ἃ Ὀσγεαὶς ὑη{]Π}, ἴῃ (ἢ 6 
{τὰ ποτ δῆοσ τὴ6 Εχοάιϊι5, 5.86] 
καππ6 ἴὸ {6 ὙΠ ἀσγηθ55 οὐ 51πα] δηᾶ 
απηροὰ Ὀείοτε τῆς Μουπηῖ: ς. χίχ. [Ιῃ 
(5 Ομαρίοσ δηά ἴῃς ποχὶ [Π6 Ῥγογλρα- 
πο οἵ [6 αν 15 ἀθβοσι θεά. Τὴδ το- 
πιδιπάογ οὗ [η6 ῬΟΟΚ ρῖνοϑ {Πὸ ἀἸ ΓΕ ΠΟἢ5 
τεςοεῖνοά Ὁ Μοβεϑβ ἰουσῃίηρ ἴῃς Τάαθετ- 
ΠΔ0]6 απὰ 115 Δρρυτϊίοῃμδησοβ, 8πα ἴδε 
ἱπσαὔοη οὐ [ἢ6 Αδιοηϊς ῥγιθϑίθοοά. 
[1 τῇοη τοῖος ἴῃ6 δίῃ οἱ [Π6 5γαβ] 65, 
πα {ΠΕ} Τουρίνοη 655 δ [6 ᾿πΓογο βϑίοῃ 
οἱ Μίοφξεβ: δηά Ἴοποϊυἄθβ ἢ Δ δ80- 
οουπΐ οἵ ἴῃ6. τπιακιηρ οὗ ἴῃς ἴοὈογηδοὶα, 
ἃηὰά ἃ ἀεβοπρύου οὗ ἴῃ ϑυιῃθο 108] 

οἽ ΤῊς Ἰσπρτῃ ἀπά βἰπιοίατα οἵ [ἢ]5 στεαῖ ἤγτηη 
ἰᾶνε δξεπῃ τερτεξηϊεα 85 ὑτοοῖβ οὗ ἃ ἰαΐεγ οΥἹρΊη. 
Α οὐπιρατίβοη 1} Εργυρίίδη ροσπιβ οὗ {πε ἅδε 
οἵ Μίοξοβ, οὔ ποῖ Θδαυ θοῦ, ρῖνεβ ἔμ εβα γθΞ} 5. 
ΤΒὸ ἄστη ἴο ἴῃς ΝΊΪς, ἴῃ τ[Π6 "Ῥαρ. 54}Π186τ,᾿ 11.) 
τὰς Ὑτιῖεη αἱ ἴῃς τπης ῃεη ἴῃς Εχοάιι 15 πχεὰ 
ὧν πιοοῖ Εργρίοϊορετβ. [{ 15 τῆοτα ἴμδη ἔν]ος 
ἰδῇς Ἰεπστῃ οὗ ἴῃ ϑοηρ οὗ Μοβθεβ. Τῇε 5ἰπιοῖατε 
Ὁ εἰδδοταῖθ δηά ἴπ οδάδῃσεβ τοβετηδὶς ἴῃς Ηδ- 
ὕχεν. [τ Ὀεσίηβ ἴπυ5, “αἱ, Ο Νίϊε, τπου 
ςοπιοβὶ ἑοτί ἢ ονοσ [15 Ἰαπά, ἴΠοὰ σοτημεβὶ ἢ ρεᾶος, 
την ὰ το Ἐρσγρῖ, Ο πίάάεη οί." ΔΑραίΐῃη, ἃ 
[τ ἰςοσιοα οὐ ἴῃ τνλ}]5 οἵ ἃ ἴοπιρὶς ὈΜ11Π ΌῪ 

οἰπιες 11. 15 ἀρουΐῖ ὑνῖςε 5 ἰοὴςρ ἃ5 ἴπ6 ϑοηρ. 
1ς ςξἰσῖς ἰς αὐτῆς] απα τε οδάθησεβ Ἔνθ τῇογα 
ΞΟΠ τααῖκε. 1 15 ϑοπιε ἴψο σΘΏΓΓΙ65 οἱ ἐγ 
ἴμλη ἴ86 Ὦγτὴη ἴο {πε ΝΊ]Ὲ. ἶε πᾶνε α͵50 Ἵχαςῖ 
ἱηϊοττηδίίοπ 45 ἴο {πε {{π|6ὸ ψ Πίο ἴὲ ουἹὰ ἴακα 
ἴο τηϊς οαἵ Ξκιιοἢ 4. Ὠγτηη. ΑΔ Ἐργρίίϊαη 5οπὺ6 
πτϊίηρ, τῇ τῆς στεδῖι οἵ σατο, ψ ἢ τι σῖοδὶ μεδά- 
ἕησε, ἃς. νγου]ὰ πᾶνε ἄοηε ἰΐ ἴῃ ΠΑ α ἀλγ : ἃ ίενν 
Βουσα ψουἹὰ συβῆςς ἴῃ ἴῃς 5 ΡΥ σΠαγαςίευβ 
ὑξεὰ ὃν ἴῃς ϑεπιῖῖς τας. ὙΠὶς σοπηραγίθοῃ 
εανεβ πο ἀουδὶ 45 ἴο ἴδε Ῥοββι ὈΠΠ οὗ βυςὴ 8 
Ἧσππη Ρείησ τ τίεπ ΟΥ̓ Μοβεβ, 0 ννὰ5 ἰγαϊπεὰ 
ἴῃ ἴῃς Ξοδοοῖς οὐ Εργρῖ; δηὰ πὸ οἠς ἀθηΐθβ ἢΐ5 
ξεπίι5. 
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τηδηϊοϑίαιίοη οὐ σοά᾽β Ρτγέβεηςα στὰ 
ΗΪϊΞ Ρθορϊεδ. 

ΤῊΪ5 σοηθγαὶ νον οὗ [δ πἰσπισίασα οὗ 
τῆς ὈΟΟΚ πηδοίβ 56 ΥΘΥ] Πυ Θϑ.ΙΟἢ5. ὙὙΠΙΟΝ 
αν Ὀδθη ταὶϑεαὰ δ5 ἴο ἰἴ5 ᾿πίθρτην. 
Τῆδὲ τπ6 βδθνεοσαὶ ρουϊοηβ δύε αἰβτηςξ, 
[οστϊηρ σοϊρ]εῖθ συ ΙΝ 5! ΟΠ 5, ΠΊΑΥ τοΐ 
ΟἿΪΥ Ὀδ6 δὐτητ6α νι ἤουῦς τηϊβρίνιησ, Ὀαΐ 
1}15 ἕαςξ 15 θεϑδί δοοουηϊεα ίοσ. ὈὉγῪ ἴῃ 68 
αἰγοιτηβίδηοοβ ὑπάθσ ΠΟ (μ6 ψνοτκ 
πλασῖ μανα Ὀδθη σοΙηροΞθ66, ᾿Γ Μόοβα5 νγ859 
15 δΔυῖημοσ. [{ νψὰβ [Π6 ἔοστῃ ἴἢὴ ΠΟΙ ἃ 
ΤΔὴ ςπραρθα ἴῃ 500ἢ δὴ ὉΠ4οΥΑΚΙηΡ 
ΜΔ] ἃ παΐυγα! Υ ῥγαβθηΐ αἵ ᾿ηςοσναὶβ Δη 
δοσοιηΐ οὗ Θδοὴ βϑῦῖθς οὗ ἰλαηβαςς οη8, 
δηά 1 ΜΠΙΟἢ δυο δὴ δοσουηΐ ποιά Ὀς 
Ὀεϑὶ δἀδρίεα ἔογ τπ6 ᾿ηϑιστιςσῖοη οὗ τῃ6 
ΡῬΘΟΡΙΘ. Τῇ σοπιδ᾽δτοη οὗ 411] τῆς ἀο- 
ουπηθηῖβ ἰηἴο 4 σοιῃρ]οῖα ἰγδαῖῖβα τηϊρῆϊ 
πδίυγα!ν οσσιρΥ [ἢς6 Ρογοα οὗ σοτῃρασα- 
ἔνα Ἰοίσασγο τουγαγας [6 δηᾶ οὗ ἢ15 [π6, 
δηά, ὙΠ 1ἴ Ἰνοϊνοα βδοῖὴα ἔθνν δαά!- 
τἰἴοη5 δηα Ἔχρ᾽ δηδί:οηϑβ, νου Ἱὰ Ὀς οβεοιεά 
ΜΠ οὰ ΔῺΥ συ ϑίδηταὶ σἤδηρα. 

δ 2. ΤῊΘ ῥΓΠΟΙΡΑ] ἀγριπιοηῖς ἔοσυ [ἢ 6 
Μοξαῖὶς διῖμουθρ μάνα Ὀδεη οἰαϊεα ἴῃ 
της Ιπιτοάἀυςσάοη ἴο ἴῃς Ρεηϊαΐδιςι: Ὀαζ 
ΤΔΩΥ ΟὈ] ΘΟ. ΟΠ 5 ΔΡΡΙΥ Θβρθοῖα} Υ ἴο [ἢ15 
ὈΟΟΚ; δηᾶ βοῖηε οἵ [6 πτοϑῖ σοηνιποην 
ον! ἄθησαβ ΔΓ6 5ῈΡΡΙ] ΙΕ ὈΥ 115 σοηϊθηίβ. 
ΤὮϊΝ τὶρῃῖ Ὀ6 Θχρεοῖϊθα. Οἡ τῆς οὔθ 
Πδηά τῃ6 αμοδϑίίοῃ οἵ. Δι ΠΟΥ 15. ἴῃ- 
ΒΟΡΑΙΔΌΪΥ Ὀου Πα ἀρ τυ {παῖ οὗ [ῃ 6 πλϊ- 
ταουϊοιβ ομαγαςίοσ οὗ ΤΊΔΠΥ ΓΑ ΒΔΟΙΟΠ 5 
ΜΠ] ἢ ἀτὰ τεοοτάθδα, Οπῦςβ Ψῆο τε]οοῖ 
ΤΑΪΓΔΟ]6 5 ἃ5 ΒΙΓΑΡΙΥ ἱπογθ 10 ]6 ἀπ θυ ΔΗ͂ 
οἰτουτηϑίδησθϑ, ἤν ὄνοσ ἴθ {παῖ [ἢ 6 
πασγαῖνα Ὀδίοτα τ1ι5 σου] βοδγοεὶν ἤανα 
Ὀδεὴ νυτίθη ὈΥ͂ ἃ πῆᾶῃ ἴῃ ἴῃς ροϑοῃ 
δηὰ ψ ἢ τὴ6 Τμαύδοῖου οὐ Μοβος, δηά 
σου] ποῖ σοΥίδ!ΪΥ ἤᾶνα Ὀδοὴ δά ἀγεϑβεά 
ἴο εγο- 6 5565 ΟΥῪσΟΠΓΘΙΡΟΥΑΤΙ65. οἵ 
[πΠ6 Ἔνϑηῖβ ᾿ὨΙΟὮ 1ἴ το]αῖθϑ. [{ 5 ἃ ἴοτδ- 
δοπῈ ΟὈΠΟΙΪιβίοη Ὑὴ νυοτθ οὐ {18 
β50ῆοο!. Οη ἴδ οΟἾΠΕΥ Βαηά ἃ πδιταῖινα 
οὗ [Π6 ῬΘΙβοΟ δὶ ἢἰδίοτυ οἵ Μοβεβ, οὗ ἴῃς 
οἰτουτηϑίδησος ὉΠῸΘσ ψΠΙΟΝ ἴῃς ρστεαϊεδὶ 
ΜΟΥ ἴῃ ἴῃ6 νου] 5 Δηηδ]ς ὰ5 δοσοτη- 
ΡΠ 56 α, 1 1ὸ ΡῈ δυϊβοηῖς δηα νεγαοίοιβ, 
τουδὶ δου ἴῃ ἱπίογηδὶ οοϊηο!ἀθηςε5 
Δηὦ ενϊάδησες κυβηοσϊθης ἴο σοηνίησθ 
ΔΏΥ ἸΠΑΊΠΙΤΕΥ ἢοΐ 5πι Ρ ἴο [ῃ6 ορροϑὶῖβ 
1Πθοῦγ. [Ι͂ἢ ἴδεϊ πὸ οπς οὗ δὴν ννειβῆζ, 
οἰ Π τ ἴῃ Ετᾶπος οὐ σειτηδην, ψηο Δα Π1115 
1ῃ6 Ξιρογηδίιτσγαὶ σπαγαοίογ, οὗ ἴῃς [14}5- 
ΔΟΌΟΠ5, τοὐθοῖβ [6 δυο οσβῃρ οἵ Μοβαβ5. 
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Οηδ διριτθηΐ 15 ἄγανσῃ ἔτοσὰ [Π6 Γα- 
Ῥχεβδοπίδίίοη οἵ ἴπ6 ρϑίβοῃδὶ σμδγδοίευ 
δΔηα αιυδὶβοαϊίίοηβ οὗ Μοβεβ. [1 1ἴ5 
τηοϑὲ πηροτίδηϊ ἔδαΐυσεβ ἰἃ 15. 5:00 ἢ ἃ5 
σοι]ὰ ΟνΕΥ μάν Ὀδαη ρῥτοάιοθα ΌΥ ἃ 
ΤΟΣ σΟἸ]δοῖης [86 ᾿τδα! 4] ΓΕ 1] 15- 
ΠΘΉΟ65 ΟΥΓ ἰεροπαᾶς οὗ ἃ ἰδίοσ ἀρὲ: οΐ 
5 ἢ ὄν θη 85 τηϊρῆϊ ἤᾶνα θθθη ἄταν ὈΥ 
ἃ γΟ ΒΕΓ ΠΟ ΕΠΊΡΟΥΔσΥ. ΤῸ Ροβίδγυ, 
ἴο [5γαϑ] 165 οὗ ἢ]5 οὐγῇ {ἰπ|6, Μοϑβθ5 νγἃ5 
ΒΙΠΊΡΙῪ [6 ρτεαΐοβί οὗ πλδη: Ὀαϊ 1ἴ 15 δν]- 
ἄδηὶ (δι τῃ6 ντιΐοεσ οὗ [15 ΟΟΚ ννὰ5 τη- 
σομϑοίοιι οὗ ἴῃ6 Ῥϑιβοηδὶ ρτεδαίηδββ οἵ 
τ[ηΠ6 οὔἢϊοε δοΐοσ, Ηδ νβ πάθεα [Πο- 
ΤΟΌΡὮΪΥ ἀνᾶγα οὗ [6 ρτϑδίηθβϑβ οἵ ἢϊς 
ΓΤ ϊβϑίοη, δηα σοηβεαΌΘηΥ οὗ ἴῃς ρτεαδῖ- 
Ὧ655 οὗ (ἢ6 ρΡοβιοη, ΟΝ ᾿νὰ5 τεοορ- 
ὨΪΖΘΟΩ͂ δἵ ἰαϑὲ ὈὉγ ἴ8ε Ἐργριίδηϑ, 5ε6 οἢ. χὶ. 
4; Ὀυϊ 45 ἴο ἢϊξ ΡΕΙΒΟΊΔὶ 4ι4 8 Δ ]Οη 8, 
τὴς ροϊὴϊς ΠΟΙ 5. ΓΙ ΚΘ Ὠ]πὶ ποϑὶ ἰΌσο ὈΪΥ 
αἵ ἴῃ6 ἀεβοϊεηοίαβ οὗ πδίυταὶ ρη5 δηά 
ΡΟΥΘΙ5, δηὰ ἴῃς αἀείδοϊβ. οἱ οπάγδςίει, 
ΠΙΟἢ 6 15 ΘΟΠΙρΡΙ]ΟΊΒΙΥ οαγοῖι] ἴο Ιὸ- 
οοτά, τοσϑῖμεῦ ἢ τὰς τοῦυ 65 ἀπά ρε- 
Π4] 1165 νοῦ τῇογ Ὀτουρῆᾷϊ ἀροῃ [}1Πὶ, 
δΔηα 16 οὐϑίδοϊθς οὶ {ΠΟΥ ΤΟρροβοϑά 
ἰο ἢϊ5 ψνοῖκ. Ηἰ5 ἢσϑί δἴίαηρί ἴο ἥδ νοῦ 
[6 Ῥδορὶςα 15 ἀδβοπῦθα δ5 ἃ σοϊηρϊοΐα 
[αϊϊαγο; δὴ δοῖ νη ῃ, ονγανοῦ ἃ τ]ρϊ 
6 Ρα]]αϊεὰ Ὀγ {π6 Ῥτονοσαϊίοῃ, ἰ5. δν]- 
ἀφητν ἔεϊς Ὁγ ἴμ6 ὙΓΠΟΙ ἴο αν Ῥεθη 
ψΤΟΉΡίΩαΪ, ΡυηΙβῃθα ΌΥῪ 4 Ἰοηρ 6χῖ]α 6χ- 
τοπαϊηρ ονοῦ ἴῃ6 Ὀεβὶ γεαῦβ οὗ ἢ15. {1{6. 
ὙΝΒθΩ μα τοςοῖνος ἴῃς Πινίηθ ο4}} ἢδ ἐ5 
[11] οἵ μοοιταϊίοη, δηά ὄνθὴ ἤθη ἢΪ5 ὰη- 
Ὀ6ΙΙΟΥ 15 ονογοοσὴθ ΟΥ̓ πλῖταο165 ἢ 511} 
ΤΘΟΟΙΪ5 ἔτοα {π6 ψοῦκ, ἀνθ]! ηρ ἢ 
αἰπιοσῖ ἱττανούθηΐ ΡΟ Δ Ο Ὕ προὴ ἢΪ5 
ῬΟΙβοΊδὶ ἀἰβαυδ} ΠΟΔΊ! ΟΉ5, Οἢ.. 111. 10 ---α 3. 
Οπ ἢῖ5 ποπιϑιναγά ᾿ΟυΓΏΘΥ ἢδ 15 ΒΘ ΥΕΪΎ 
οἢαςιϊβοα ἔοσ πορίθος οὗ ἃ τε] ]ρίοιβ ἀπ, 
οἷ. ἵν. 24---26. ὙΥ̓́ΠΘἢ ἢ!5 ἢγϑί Δρρ]σαίοη 
ἴο ῬΠΆΤΔΟΙ ὈΠΏρΡ5 ᾿ποτεδαβοα βεπηρ ἴο 
ἨΪβ5 Ῥβορίθ, ἢ6 Ὀυτϑίβ οὐξ ἰηΐο ραβϑίοπαῖθ 
τοΟΠΊοΟ ϑίταηοθ. ὙΠῸ σουγαρα δηα τπδρ- 
ΠΔΏΪΠΆΠΥ οὗ 15 οοπάποϊ ἴο ῬΏδσγαοΐ δα 
ὭΘΥΕΥ ἴῃ6 συθ)]θοῖ οὗ ἀϊγεοῖ σομπηπιθηάᾶ- 
ὕοη. Νὸο δεῖ ἰ5 διθυϊεα ἴο ἢϊ5 ρεῖ- 
80η8] σπαγασῖοσ. Ενθῃ ἴῃ [ἢ6 ρῥδββαρθ 
ονοῦ {πὲ Κοὰ 8564 δηὰ ἴῃ τῆς 7ουστηθυης 
(Ὠτουρὴ τὰς νυ δάσγηθϑθ, ποι μίηρ τε 4115 
Ηἷἶ5. ἱπαϊνίἀϊτια! γ. Ἑδοἢ δῖερ ἰδ ὑπάεγ 
Ὀϊνίηε συϊάαληςσα: 0 ἱπΕΠ]Δ ΟΠ 15 ρίνοῃ 
οὗ τυϊϑάοπι, 5Κ111, οὐ᾽΄ ἐοσεϑίρῃς τὴ τῆς ἀἰ- 
τοοϊΐοη οὗ ἴῃ τηάτοῦ. Τἢδ ἤγβι σοπῆϊοςξ 
ΜΙ 4558: πἰ5 ἴα οολάποϊεα ὈΥ [οϑῆιι8. 

ἹΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤῊΘ οηἱγ προγίαηϊ δοῖ ἴῃ ἐς οτρϑῃϊζᾶ- 
το οὗ [Π6 πδίίοη, νυ ἢ] οἢ ἰ5 ποῖ ἀἰΘ ΠΟΥ 
Δϑϑισηθα ἴο ἃ Ὀ]νιηθ τενοϊδίίοη, 15 δί[Π- 
Ὀυϊεὰ ἴο [με νιβάομ, ηοῖ οὗ Μοβδϑβ, θυς 
οἵ ἢ15 Κιηδιηδη [εἴῆσο, ΤΠ ἔδνν ποίίςθς 
οὗ Ρείβοῃδὶ σμδσδοῖοσ ἴῃ ἴὴ6 οἴμοσ Ὀοοκς 
δοοογά ἢ [15 ροσίγαϊζαγα: τ[ἢ6 ταρυρ- 
ῬΔηςΘ ἴο 8]] 56] αϑβοσίοη 1ῃ ἴῃ6 σοηίτγο- 
ὙΕΙ͂ Ί ἢ Αἀγοὴ δηαὰ Μιτγίδηι; [ῃ6 Παϑῖν 
Δη4 ᾿πηροΐποιιβ Το ΡΟ Υ ΜΠ ΟΝ, τηδηϊδϑιθ 
Οἢ ΟἿΘ ἱπῃροτίδηϊ οσσδβιοη, Ὀγουρἢϊ ἃροη 
ἢϊπὶ [ἢ Ιαϑεϊηρ ἀἸρΙ θάβυγα οἵ Οοά, δηὰ 
ὉΠ πα ῖοὶν ἰταηϑίειτεα τῃ6 ἐχθουτίοη οὗ 
Ὦ15 στεαῖ ψγοσῖς ἴο ἴπΠ6 Ὠδηαᾶϑβ οὗ ἢὶ5 βυο- 
σα 550Γ [Ἠϑῆσδ. 

ΘΌΟΘΙ ἃ ΓΟΡΓΘΘΘη ΔΓΊΟῚ 15. ροτίθον ἴη- 
[6] ΠΡΊῚΌ]6, ἃ5 ρΡσοοθαάϊηρ ἴοπὶ Μόοϑβ65 ἢ] π|- 
561{: θυ τνῆδῖ ἢ πὶ νγὰβ Ἀυγα ΠΥ τνου 
αν Ὀδθὴ οὈίυβθηθθα ἰῇ Δὴ Δηηδϑῖ: 
ΒΌΟΝ ἃ5 ὩΘΥΟΥ 15 ἰουηα ἴῃ ἴῃς δοςοιηῖβ 
Οὗ οἴπεσ ρτϑαΐ τθῃ, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃ6 ποῖίϊςθς 
οἵ Μοβεβ ἴῇ ἰαΐθῦ Ῥοοκβ᾽. δ αΐ οἵδπεσ 
ΙΏΘη ἤδνα βδ6θὴ ἴῃ Μοβδβ 15 ἴἢ6 οὨϊοῦ 
δϑεηϊ ἴῃ [Π6 ρτεαΐοϑὶ οσκ ον Ὶ δ ταυβίθα 
ἴο τδΔῃ, δὴ ἂρθηΐ Ψ]ΠΟ56. ῬΘΟΙΪΑΥ δηά 
ὈΠΡΑΓΑ ΘΙ αι4}1δοδίοη5 ἀῦὲ δατηϊιεά 
ΑΚ Ὀγ ἴῃοβε ψῇῆο δεοερὶ δηά ὃγ ἴποβα 
νηΟ ἋΘῊΥ ἴῃ6 Ὀϊνίης ἱπιοτροβιοηΐὖ: 
νῆδῖ (6 ὙΠΙΟΓ ΠΙΠ56 1 5665 ἴῃ Μόοβαβ 15 
ἃ Τηδῃ ΨΏΟΘΘ ΟὨἿΪΥ απδ] 1 Ποδί!ο 5 Δ} ἰῃ- 
νΟΪΠἴαΤΥ δηά σεϊυςίδηϊ βυσγθηάογ ἴο [ἢ 6 
Ἅ1} οἵ ἀοὐ. Τα οηἱγ ταϊϊοηδὶ δοοουηῖ 
οἵ 186 πιαίζογ 15, ἴα ψ ἤανθ Μοβϑϑ᾽ 
οΟΥἢ σίου οὗ ὨΙΠ1561[ πὰ οἵ ἢϊ5 ψνουκ. 

Τῆς ποχῖί δίριμηθηΐ 15 Ἄνθη 1655 ορεπ 
ἴο ΟὈ])δαἴοη, 5ῆςβ 1 Γαϑίβ ποῖ οἡ δ Ὁ- 
͵Ἰεσῖῖνα ἱΠἸρΡΥ βϑιοῦθ, ὃὰϊ οὐ δχίογπαὶ 
ἰαςῖβ. ἼΤῃς ὈοοΚκ οὗ Εἔχοάιυβ οουἹά ποῖ 
αν Ῥδθὴ ψγτῖθη ὈΥ ΔῺΥ τῇδ ψνῆο ἢαδεὶ 
Ὡοΐῖ ραβϑδα ΤΏΔΩΥ γοαῖβ ἴῃ Ἐργρί, δπὰ 
ηο δὰ ποῖ 4]50 ἃ τπογζουρῃ Κηον- 
Ιεάρθ, βοῇ 85 ἽοουἹὰ οὐἷγ Ὅς δοαιϊγοά 
Ὀγ ρϑύβοῃαὶ ορϑβεγνδίίοῃ, οἵ [ῃ6 διπαῖτς 
Ῥϑηϊηβιΐα. Βυΐ ἴἴ 15 ᾿πρτγορδῦϊα {παῖ 
ΔΩΥ [5τα 6116 θεν ἴῃς τἰπη6 οὗ Δῆοβοϑ 
δηὰ ΤΥ Δῃ οουἹά ἤᾶνὸ ροββοβϑοὶ ΘΠ 6 Γ 
οὗ [ῃ656 44] 1ΠΟΔῈ]  οῇ 5; 1 15 ποῖ ΟΥΑΙ ΌΪ6, 
ΟΥ δνθὴ ῬΡοϑβϑιῦϊθ, [ῃδὶ ΔῊΥ βῃουϊὰ ἤᾶνδ 

1 966 σϑρθοΐδ!γ ἴῃς {πνε8 1δςῖ νεῦβεβ οἵ Ποιῖα- 
ΤΟΠΟΙΏΥ, αὐάεά Εἰ ΠΟΥ ὈΥ ἃ γουηροΥ σοπίοιαρο- 
ΤΑΤῪ οἱ Μοβεβ, οὗ δἱ ἃ ἰαίεσ [π|ὸ ΟΥ̓ ἃ γονίϑογ. 

Τῆς ῖνο ψηΐεῖβ Ὁ οπὶ ἴῃς στεαῖποος οἵ 
ἢ ἌἙπαγαοῖοσ ἀπά ὑοῦ οὗ Μοβεβ ἅτε ρεγῆδρβ 
ταοβῖ 1πογοῦΪὶγ ἀρρτεςίαϊοα δηα ἀενεϊορεὰ νι ἢ 
στοδΐοθὶ ροννεσ ἅτ Επαὶά, “Ὁ. 1. νοὶ]. τι., απὰ 
Θαϊναάοσ, " Ηἰβίοιγε ἀδς 1πϑιτὰὔσηῃς ἐς Μοῖφα 
εἴ θυ ρειρὶς ΗἩερτόυ.᾽ 

λ 



ΤῊΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΥ ΕΧΟΡῦϑσ. 

σοι ηθ Ῥοϊῃ. [5γὙ6]165 ΤΠΔΥ ἢαᾶνα 
θδθη, δηδ ὑτοῦαῦγ ἡγεγα, Ὀγουρῃϊ ᾿ηϊο 
Ἐργυρὶ 8 σἂρῖϊνεβ ὈὉῪ ἴῃς Ῥῃδυδοἢβ ἴῃ 
{ΠΟ ῚΓ ποῖ υηΐγεααθηξ ἱηγαβίοηβ οἵ ϑγγῖα, 
δαῖτ ἴῃ τπὰῖ ροβιοη [ΠΥ ἡγοτα ποῖ ΠΙΚΟΙγ 
ἴο Ὀδοοπὶς δοαυδιηίθα νι ἴῃς Ιηβ{ι- 
τοη5 οὗ Εργρῖ: 51}}} 1655 κα ὶγ 15 11 (ἢδῖ 
ΔῊΥ 5Ποι Πᾶνα τεζυσηδα ἴο [Π6ῚΓ Ὠαΐνα 
ἰλη. Αγραΐῃ, πο [ϑγδεὶ τα, ἴοὺσ σθηςατι6 5 
αἰτοῦ τῆς οσσυραίίοη οὗ Ρ4] 65 Έ Πα, 15 Π|Κ6Ὶγ 
ἴο ἔανο ρεπεαιγαϊοά ἰηἴο ἢ ϑίηδις Ρεη]η- 
5ι1ἶα, οσσιροα ἃ5 1 ννὰ5 ὈΥ ὨΟΞΈ16 {Π065, 
ΜΉΠ6 115 σοίδίη (παῖ ἤοπα σουϊὰ ἤανα 
λα ΔὴγΥ πηοῖνα, οἵ ΟρΡροτί 1, ἴου {τὰ- 
νΈΓΘΙΩΡ ἴῃς τουΐα ἔστοπὶ Εργρίὶ ἴο Ηοτθῦ, 
ΜῈ ΒΟ ὯῸ οὴα ἀουθίβ (ῃς ὙΠΙΘΥ οὗ 
[ῃε Ῥεηϊαίδιιοἢ τῆᾶθ ῬοΥΒΟΉ ΠΥ [ἈΓΆΙ]ΠΑΓ. 
ΤῊΘ ΠΟΙΙΟ65 ἅΓ6 ἴοο ὨυπΊογοι:5, ἀπ Ἰηἴοτ- 
πόνδη ΜΈ (Π6 πδιταῖϊνα ἴοο 10 ΕΓ Δί εἶν, 
ἴο Ὀ6 δοσομηϊθα ἔοσ 845 τῇϑγα {γα οηδὶ 
ΓΟΙΏΙΠΙΘΟΘΉΟ65, ΟΥ̓ ὄνθη 45 ἀδπινεα [ΤῸΠῚ 
ΒΟΔΏΓΥ τροοχὰβ ἴῃ [6 ροβϑβεββίοη οὗ [68 
Ιςγαθ 55 δὲ ἃ ἰδίεσ ροῦιοα, Ὗε ἢανε 0 
ΡτοῦΔὉ]6 αδἱϊοσηαῖνα Ὀιΐ ἴο δάτῃϊ ἰῃδῖ 
ἴῃς ῃδιταῦνα ἴῃ 115 ϑι Ὀϑίδ ποθ σι ἴγοτα 
Δί οβ65, Οὐ ἔγοπη ἃ Ὁοῃίθηροσαῖγ. ΕἸΓΠΟΙ 
αἰ τοπγαίνα τηϊρῃϊ σα ΠΠςα 50 [ΔΓ 85 τεραγὰϑ 
τὴς δοουγᾶου δῃᾶ {πιϑ νου] 655 οὗ ἴΠε 
παιταῖῖνο, δηα σοηβθαι θη τ[ἢ6 τηϊτδοι- 
Ἰουβ σμαγαοίοσ οὗ ἴῃς ἰτδηβαοίοη5 ΨὨΙΟἢ 
1 τοοοσάς; Ὀυῖϊ νὰ οδὴ Ὦανα {π||6 ἢ 65118- 
ΓΟ ἃ5 ἴο Οὔγ οποίος Ὀδῦνεθῃ ἴπ656 δὶ- 
τογηαῖνοϑ, ἤθη ΜΠ ΠΟ ΘΙ ΘΓ τῆαὶ ΠΟΘ 
οὗ τῃ6 σοπίξιροσαγιθα οὗ Μοβος δά 
6441] ορροσίυηϊος οὗ οὐϑβογναίίοη, δπὰ 
{παῖ ποῆς ψετα ΚΟ γ΄ ἴο ἢάνα τεσοϊνεά 
16 οἀμοαιίοη δηὰ ἰταϊπίηρ ]οἢ νου ]ὰ 
Ὦανα δηδυϊδα τΠδπὶ ἴο τεςσοσὰ ἴῃ6 ἐνεηίβ. 

δ2. ΑἥἍ νεϊρῃ ἀτρυμηθηϊ 15 ἀγαινῃ 
ἴτοῃ ἴῃ 6 δοοοιηῖβ οὗ [ἢ6 τηϊγδοΐθθ, ὈΥ͂ 
ΏΙΟἢ Μόοβαθ α8 ἜΧργοϑϑὶυ ὑϊἀάδῃ ἴο 
αἰϊεδὶ ἢ15 ῃγϑϑίοη, δηὰ ὈΥ ῬΏΙΟἢ ἢδ ννᾶ5 
δηΔὈ] ἡ ἴο Δοσοιιρ 5ἢ τΠ6 6]! νετάηςθ οὗ 
ἢϊ5 ΡῬΡεορίθ. Οηδ Ἵσμαγδοίοσιβίῖς, σουτηοη 
ἴο 4}} βοῦρῦιγαὶ τηΐγαοθς, θὰ ἴῃ ΠΟΩΘ 
ΤΊΟΥΘ σοηϑρισιοῦβ ἴπδῃ ἴῃ ἴῆοβα τεοοτσά- 
οὦ ἴῷ ἴῃς Ὀοοκ οἵ ἔχοάιβ, 156 [ΠΘῚΣ 
ΒίΓΟΏΡΙΥ πηατκεά, δηὰ ἰη θεὰ ππτηϊβίαΚα- 
ΔΌ]6, ἸΙοςαὶ σοϊουγίηρ. ὙΠΘΥ ἀγα βιιοἢ ἃ5 
ὯΟ ἰαΐου ΨτΊ Το  Πνηρ ἴῃ Ραϊεβεης σου]Ἱά 
Βανα ἱηνεηῖϊεα ἔοσ Εργρῖ. Ετομ ὈαρΊη- 
Ὠΐηρ ἴο ἐπα πο ταΐγδοὶα ἰ5 τεοοσαά δα ψγῃ]οἢ 

1 Οπκ ἴδπὸ εὐἀὐμςοκίίζοη οὗἨ Μοβόβ 866 ποία αἱ ἴα 
δηά οἵ εὖ. ἰἱ. 
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ἄοοθς ποῖ ςἴπικε τῆς τη ὈῪ 115 ΡΘΟΙΠΑΣ 
5.14} ]]6 6855 ἴο [6 ῥΐδαςθ, {ἰπ|6, ἃ πα οἱτ- 
οπηλδίδησοβ ἘΠΟΘΙ Π]Οἢ ἃ νγὰ5 ντοιρῃϊ. 
ΤῊΘ ῥΡῥΪασιθα ἀΥδ ϑαςῇ δηά 4}}] Ἐργριίλῃ ; 
δηὰ ἴῃς ποθ ὈΥ ΠΟ, [6 Ροορ]οὶς 
Δηΐ5 Δ1Ὸ ΒΌΡΡΙΙΘα 1η [Π6 ϑιπαῖς ῬΘη]η- 
5.114 ΓΤΟΟΔ]] ἴο Οὐ τηϊηἀς ἴἢ6 παίαταϊὶ 
σΟΠαἸοἢ5 οὗ βὰς ἢ ἃ )ΟΟΠΊΘΥ ἴῃ βᾳ0ἢ ἃ 
σου. ἦε ἥηαὰ ηδίυσθ δνοεγνποζγε, 
Ὀαΐ πδίατα ἴῃ [15 πηαϑίετ᾽β μδηά. 
Παιδὶ εά δοςοιηῖς οὗ {Π6 ρ]αρῖιε5 δηΐ 

οὗ [πΠ6 παΐυγαὶ ρῃθηοσηθηδ ἴῃ ἔρυρι τ 
ΠΟ ΠΟΥ ΕΙΘ ϑ86νευα!γ σοηπεοῖοά 
Ἅ111 6 οι ἴῃ ἴῃς ἠοΐδ5; Ὀυϊ 1 ΤΑΥ͂ 
Ὀε Μ6]}1] ἴο ὑπὴρ ἴορείμεσ ἃ δεν ροϊηϊβ 
ὙΠΙΟΝ 5πὸν ἴῃ6 οἤεοῖς. ῥγοάιορα θοιἢ 
ὈΥ [(ῃ6 πηῖγᾶοΐθθ, πὰ Ὀγ ([ἢ6 δρραζϑηϊ 
[αϊϊατα οὗ 4}1} Ραΐξ {1 ἰαϑῖ 1ῃὴ ἀδιογηληηρ 
[ῃς6 ἱπηηηοαϊαϊο ἀ6] ΊΙνεσαηςα οὗ ἴμ6 ΡΘΟρΪς. 
Τῆς αἰτεςὶ δηά ἰμάϊγεςς οδοῖθ γοτα ἴὴ 
ἴλοϊ δαυδ}ν ΠΕοθϑβασυ, ΠυΤΊΔΉΪ 5ρΘαΚ- 
Ἰη5, ἴοσ [ῃ6 δοσοιϊωρβ]ϑῃπιθης οὐ [μαΐ 
ανθηΐῖ. 

Ιη [6 ἤγϑί ρίας ἰδ πιυδὶ 6 σοτηδκοά, 
τὲ τ[ῃ6 ἀεἰαγ οσοαβιοηθα ΌΥ ῬΠΑΓΔΟΝ 5 
Ταρθαίεα σοῇἤιβαὶς ἴο ]Ιδίδη ἴο {δ οοιη- 
τηδηάς δῇογάεα δηλρὶθ {ἰπλ6 ἔοσ Ῥσθραγα- 
τ[ἴοη. ὕνο {1]] πποητῆβ δἸαρβθα Ὀθῦνοθη 
ἴῃ 6 ἤγϑι δηα βεοοπά ἰηϊογνίονν οὗ Μοϑβοβ. 
ἢ [16 Κῆρ; 566 ποῖδβ οἡἢ ν. 7 δηᾶ. 
ν. 17. υπηρ ἴδαῖ τα τ(ἢ6 ῬΘΟΡΙδ,. 
ὑρτοοϊεα ἔογ ἴῃς ἢγβδι τἰπιὶα ἤοπὶ [ῃ6 
ἀϊδίποῖ ἴῃ ΠΟ (ΠῸΥ μαά Ὀδοὴ βθι θα 
ἴογ σεπία Π65, νεῦα ἀϊβρεῖθαα τὨσουρδουῖ 
Ἐργρί, βυθ)]εοϊεα ἴο βανεῦα βυβεπηρ, δηά 
ἸΡ6]16ἀ ἴο Θχϑγοηβ οὗ ἃ Κιπὰ ἀϊβεπησ 
ΔΙΙοροῖΠοΥ ἔτοῦλ {ΠΕΙΓ ΟΥΑΙ ΠΔΥΥ ΠΔὈΌΙ(5, 
ΜΏΘΙΠΟΙ 85 ἤοσγάβηθη ΟΥ̓Ά ὈοΠαβπΊΘΏ. 
ΤῊ ννὰ5 ἴῃ 6 ἢτϑί δηὰ ἃ πηοβὶ ᾿πηροχίδηςξ 
βίθρ ἴῃ {ΠΕ ἰταϊηϊῃρ ἴοΥ ἃ τ ρταίουν 
18 ἴῃ ἴπε ἀδβοσῖ, 

Τοννατβ ἴῃΠ6 εηά οὗἉ 7ιη6, δὲ ἴῃς θ6- 
αἰπηϊης οὗ ἴΠ6 τῖϑβε οἵ (6 δηπιδὶ ἰηυη- 
ἀδίιοη, ἴῃ 6 ἤγϑι 5εγίεβ οἵ ρίαριιθβ. θθρϑῃ. 
Τῆς ΝΘ νὰ βἰποκεη. Ἐργρὶ ννᾶς 
νἹϑ! 1664 τη ([ῃ6 σοηίγα θοῇ οὗ ἰΐ5 ρηγϑίοαὶ 
οχιδίθποθ, δηᾶ οὗἉ 115 ἡδίιοηδὶ βιροτγϑί- 
(οη5. ῬΒδτδΟῇ αἰά ποὶ γίνε ψἂὺ, δηά 
ΠΟ ἱηΓΠΊΑΙΊΟΏ 8ἃ5 γαῖ ννὰβ τηδάβ ἴο (6 
ΡΘορίς [παῖ ρεϑιπη 5βθῖομ ἴοσγ {ΠῚ ἄδρατ- 
ἴαγα ψνουἹὰ Ὀ6 οχίοσιθα; θυϊ ἴῃ6 ἰηἴογς 
νϑητίοῃ οὗ {ΠΕ [οτὰ νγὰ8 ΠΟῪ οϑσίδί ἢ ». 
{πὸ ΡΘΟΡΪΘ, οη {πεῖγ τοῖα ϑαγοα δηά 
Χχἤῃδιιβῖθα ἴσο ἴἢ6 ϑϑαυοῇ [ὉΥΓ βία} ]}6, 
δὰ δὴ ἰηΐεσναὶ! οὗ ϑυβθρέηϑδε. ΤΆσρε: 

ς. 
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ΤΟΠΙΝ5 ΔρΡΡΘΑΥ ἴο πᾶνε ᾿ηςεγνθηθα Ρε- 
ἔνϑοη [ἢ15 δηά ἰῃῆ6 ποχὶ ρίαριιθ. ΤΠΘΓΘ 
τηυϑί αν Ὀθθὴ ἃ πιονθιηξηΐ δηλοηρ ἃ]] 
[86 ἔδιλ]ες οἵ σγᾶ6]; ἃ5. [Π6ῪΥ σεοδριίυ- 
Ἰαϊο ἃ {Πδὶγ ντοηρϑ 8η6 ὨαγάΞῃ]ρ5, ἴῃ 50 
ἔδπηρα οὗ {ποὶγ οβῆςοτβ, δηά ΤΠῈῚΓ ον ἢ 
Ῥοβιθοῃ οὗ μορε]θθ5 δηϊδροῃηῖβη ἴο ἴΠεῖγὺ 
ΟΡΡΎΘσβοΥβ, ἰτ 15 ἸΠΊΡΟΘ5Ι0 16 ἴπδΐὶ πὸ Ὺ 
5ῃοιϊὰ ποῖ ἤᾶανα ἰοοκθάᾶ δῦοιυϊξ {Π61Ὶ, 
δ] υ]αῖοα {ΠΘῚΓ Πα 65 δηὰ ΣΕΒΟΌΓΟΘ5, 
δΔηἋ πηοᾶδιιαῖδα ἀροη ἴδ 6 πχδαϑυταβ  ὨΙΘΉ, 
Ὁπάεγ ἴἢ6 ρυϊάδηςθ οὗ ἃ ἰοδάοσ οἵ δΌ}}Υ 
Δα ἐχρόπθηςσθ, τρῃϊ Θη40]6 (Πδηὶ ἴο 
εἴδεϊ {ΠῈῚῚ ὄβοαρα ἤοπὶ Εργρ. ΕἾνε 
τη ἢ 5 τιϊρῃς ποῖ Ὀ6 ἴοο τχιοἢ, Ὀυϊ γ6 ΓΘ 
ΠΕΓΙΔΙΗΪΥ ϑυβιοϊεηῖ, ἴο Ὀηρ ἴΠ6 Ρθορὶα 
50 ΔΤ ἰηἴο ἃ ἴδαίθ. οὗ ῥγερδγδίοῃ ἰοῦ 
ἀορασγίυτγα. 

ΤὮΘ ρΐίαριο οὗ ἤἴορϑ [οἸ]οννεά. [Ιὲ ψ}]] 
Ὀς 5ίθνῃ τῇ (ἢ6 ποίδθ5 ἰῃαδϊ 1ἴ οσοἰποιαθά 
ἴῃ ἴθ ἢ της ρτοαῖεϑὶ ὄχίθηβιοη οὗ 
1η6. ᾿Ἰπυ ἀδῇΟη ἴῃ ϑαρίθ ρου. ῬΠΑσΔΟΝ 
Πδη ράνα τῆς ἤγϑι ᾿ἱηαϊοδίίοη οὗ γἹ]εϊάϊηρ; 
τὴς ῥΡογηβϑίοη δχίοτίθ ἔγτοηὶ ἢϊμλ, [που ρἢ 
Βοοῇ γϑοδ θα, νγὰ5 οὶ τῃπογοίοσε ᾿ηθῆδθο- 
[04]. Οη ἴῃ6 οὴς μαηὰ πδῖϊννα ὙΟΥΒΏΙΡ 
ἴῃ ΟἿ οὗ 115 οἱάδβὶ δπᾶ εἴστδαηροϑὶ ἔοστηβ 
τνὰς αἰϊαοϊκοά"; οὐ τπ6 οἴοσ βαπᾶ Μοβος 
ψ͵ὰ5 ἢοΐ ΠΠΚΕΙῪ ἴο ἰοβϑα ΔῺΥ ἘΠῚ ἴῃ ἰγδη5- 
τα Πρ’ ἸηΒΈΠΙΟΙ ΟῚ 5 ἴο [ἢ6 Ρ6ορὶθ. Τῇῆθ 
ἤτοὶ δίερβ ΠΥ πᾶνε Ῥθθὴ ἤθη ἴδκδη 
ἰοννασὰς δὴ οσὐά θυ στηδγβῃδ!] ὴρ οὗ τῃ 6 
ῬΘΟΡΪΘ. 

ΤῊΣ τπϊτά ρΐαριια ἀϊβεγεα ἴτοπι (6 
Ῥτγεσδάϊηρ ἴῃ οης ᾿τηροτίδηϊ ρΡοϊηϊ. ΤΉΘΓΕ 
ννἃ5 ΠΟ ῥσγδνίοιβ ναγηϊηρ᾽. [{ τσὶ ἤανα 
ΓΟ] ον βοοῃ αἴϊετ ἰπδὶ οὗ ἔτορβ, δαυ]ν 
ἴῃ Οοἴοῦατ, [{ πλᾶῖκβ (ἢ οἷοβα οὗ τῃ6 
ἢγϑοι 56 7165 οὗ 1ηΗοΟἢ5, ποηθ οὗ τΠ 6 πὴ 
Οδυ5η5 ρτοαὶ βυβαπηρ, Ὀιξ αυϊῖα 5υ!ῆ- 
αἰθηῖ οὐ ἴπ6 οηθ παπᾶ ἴο τῇδκε ἴῃβ 
Ἐργρτίδης σοηϑβοϊουβ οὗ ἀδῆροσ, ἂπά ἴο 
σοηἢΓηΊ 1ηὴ ἴῃς [5γαθ] 65 ἃ ἤορῈ οὗ ἢο 
τοιηοῖα ἠδ] νογδησ. 

1 Τηῖς μὰς σε 5ἤδννῃ ὈΥῪ Τιορϑίυς; 566 ποῖα 
ἷπ ἰοσ. ΤἬοτε ᾿5 ἃ σιτίοις ν]σηεῖϊε ἰῃ Ματγιεϊζο᾽ς 
ψ γΚ, “ ΕΜ Π65 ἀ᾿ Αργάος,᾽ ΡῬαγί 11. ΝΟ]. 1. Ρ. 30, 
Νο. ΟΝ. [11 τεαργοβθηῖς ϑεῖὶ, τῆς ἰδίῆοσ οὗ 
Ἐλαπιεβαϑ 11., οἤεπηρ ἵνγο ναβαϑ5 οὗ ννῖπα ἴο ἃ ἴτοσ 
Ἰηϑηγιποα ἴῃ ἃ 51|8}} σῃαρεὶ, ψ ἢ τὰς Ἰοροπά, 
“Τῆς δονεγείσῃ 1,λάγ οἱ Ὀοϊὴ ννοτὶ 5. Μα- 
τιεἴεἶβ ὑνοῦκ δας Ὀδοη μά γαννη ίτοτι οἶτοῦ- 
Ἰατίοη, 

3. ΤῊϊβ ρῥδου]αγιῖγ, Ψν ὨΙ ἢ ΔΡΡ]165 ἴο [πε τὨϊτὰ 
Ῥίασιια ἰπ δας φτοῦρ, ννγὰ8 ρμοϊηϊεάὰ ουῇδ ὃγ 

δἰιποηίαος, 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤῊΣ βεοοῃά 56γ|65 οἵ ρἰδριιθβ νγᾶ8 (ὉΓ 
ΤΏΟΙΘ βδθνοῖθ; ἴἃ Ὀόσᾶη 1 φυναστης. οὗ 
Ῥοϊβοηοιιβ ἰηβεοῖβ, ΡΓΟΡΔΌΙΥ Ἱπλτη θα! δία Υ 
δίϊεγ ἴῃς. ϑυρβιάδηςσε οὗ {π6 ᾿ηππάδικοη. 
11 15 ἃ δθάβδοὴ οἵ ργξαΐ ροτχίδησθ ἴο 
Ἐργρῖ; ἴοπὶ ἴῃδι ββάβοὴ ἴο με (ο]]ον- 
Ἰὴρ 7ὰης τῆς Ἰδαηᾶα 15 ὑποονετγοά; οὐ- 
ναϊΐοη ὈΘρΊη5; ἃ σίθαϊ ἰδϑίναὶ (ςα] ] ος 
ΟΠ 514) τλᾶγκα [ἢ6 ΡΕΠΟα ἴοσ ρ]ουρῃ- 
Ϊπρ. Αἱ τῃαϊ ἄπιε {πότε ψὰβ ἴῃ6 ἢγθὶ 
βδραγδΐίοη θεῦνθοη (οόβῆρῃ δηά [ῃ6 τεϑβί 
οὗ Εργρὲ Ὁ ᾿πηργοβϑίοη ὑροὴ ῬΒα- 
ΤΟΥ ψὰϑ [Δ ἀθαροσ {πῃ Ὀδίοτο, δηά 
ἴδ, ἴῇΏ Νονθιθοσ, [ῃἢ6 ρθορὶα οὔποθ 
ΤΊΟΓΙΟ ΓΟΟΕΙν α Ἰη5: ΓΟ ΙΟἢ 5 ἔοΥ ἀδράχίυγε ; 
ἴοτ6 γα Οσοδϑίοη ἴοσ ἃ γοθαῦϑαὶ), 50 ἴὸ 
ΒρΘδΚ, οὗ τῆς τηϑαϑαγεβ τεαυϊϑιῖα ἔοτ [ῃ6 
ῬΓΙΌΡΕΥ οὐραηϊζαϊίοῃ οὗ [ἴῃς ᾿{Π065 δηά 
[λυ }}165 οὗ [5Γ46], 

ΤῊΘ οδί]ς ρίαρας ὕσοκα οὖ ἴῃ Ὦδ- 
σομ οτ, οὐ δὲ ἴπ6 ἰαϊθβδὶ ἰὴ [δηθδῖγ. [Ιἱ 
ψἃ5 ᾿ἸῃοτοιυρηΪΐγ Εργρδηῃ Ὀοῖῃ ἴῃ ββδϑοη ἢ 
Δηα τῇ ομασγδοῖοσ. ὍΤῆ6 οχοιηρίίοη οὗ 
[ῃ6 Ι5γδϑί ας ψγὰ8 ὑτόρδῦϊνγ αἰπθυϊοα 
Ὀγ ῬΑγδοΟῦ ἴο᾽ ὩΔΌΙΓΑΙ οδιι565; Ὀὰΐ [ἢ6 
σῶα (δὴ Ὀοσίονεά ὈΥ ἴτε [5γδο ῖθς 
ὩΡΟῚ ΠΟΙΓ οδίτ]6, ἴῃς βδεραγαϊίοη ἔτοτῃ 
4}1 βουζοθβ οἵ σοῃϊδρίοη, τηυδὲ ἤᾶνα πιᾶ- 
[6 ΠΔ}}Ὺ δἀνδησθα {86 ῥγαρϑγαίίοῃ ἴοῦ 
ἀφδραγίαγθ. 

ΤΏΘΩ οᾶστὴδ [ἢ ρίαριος οὔθ 115, βενεῦα 
Ρυϊ ᾿Ἰποῆπεοξζα), βοσνίησ ΠΟΕνῈσ ἴο τΔ ΚῈ 
τ1πΠ6 Ἐργρίδη5 υπάοτοϊδηα ταὶ σοπίηυ- 
8ΔΠ66 ἰῇ Ορροβι[ίοη νοι] 6 νικιιεὰ οἱ 
ΠΕΣ Ῥεύβοῦβ. ὙΠ (ἢ]5 ΡΪαριιθ ἴῃς 
ΒΕ ΟΠ 56 7165 δηᾶδθα, 1 Ἀρρϑδτβ ἴο μαννα 
Ιαϑιθα δροιΐζ γος τπῃηοητῃ8. 

Τῆς μια] βίοστης [Ὁ] ονγεά, Ἰδὲ ψ ἤδη 
ΠΟΥ ποῦν ΟσΟυΓ η Ἐργρῖ, ἔτοστῃ ἴΠ6 ταϊά- 
αἀ]Ὲ οὗ ἘδΌσπΙΔΤΥ ἴἰο ἴθ δαυν γε κε οὗ 
Μαῖοῆ. Τῆς τἰπὸ Ψὰ8 πο ἀγανηρ 
Ποᾶγ. Τῃθ Ἐργυρίδηβ ἔοσ (6 ἤτβὶ {1Π|Ὲ 
βδῆεν [Παὶ [ΘΥ ΔΘ 56ΓΙΟΌΘΙΥ ᾿ργοββαα. 
ΤΠοτα νγὰβ ἃ αἰν!βοη διηοηρ [ἢ 6Π|, ἸΏΔΗΥ͂ 
[βατοὰ ἴῃ6 ψοζά οὗ 1ῃη6 Ἰιοσά, δηὰ ἴοοκ 
[Π6 φΡγβοδυζίοιβ, ν ῃ] ἢ, 4150 ἰοσ ἴῃς ἢγβὶ 
τἰη16, Μοϑξεβ [ἤδη Ἰηἀϊςοαῖοα, ΤὨϊβ υἱαρσυς 

δ Τῃ δὴ Ἐργρίίδη οαἰεπάατ, ψυτθη ἴῃ (δ6 
τεῖρτῃι οἵ Ἐδπηοβοβ 1.) αηὰ Ἰαἴοὶν ἰγαπϑὶαϊθα ὉΥ͂ 
Μ. Ομαάραϑβ, πε τ2πὰ οἱ Τοῦϊ, σογγεβροπαϊηρ ἴο 
]ληυαγυ, ᾿α5. 115 ποίϊςθ, “1 Υ ἃ ἀδ5 οιιγασδὴς 
ἄλλης ἰ6 οἷδε] ςα 7ουγ-]ὰ, 14 σοηϊαρίοη ἃπημ86]]6 5 Υ 
ταῦθ] α δροπάαπιπλθηϊ." ἧΡΑρΡ. 5411Π|6τ,᾿ [ν᾿ ΡΡ. 14, 
15. ΤΠῖθ ἈΡΡΓ165 ὄνυξ τηοσα βϑρεοία!ἷγ ἴο {Π|Φ 
(οἸ]οννηρ ῥἴαριο. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ἄτονν ἔτοτη ῬΠδσδοῦ ἴῃς ἢγθῖ σοηΐίδϑϑίοῃ 
οὗ συ; δηά ἢον ίοτ (ἢς {πἰγὰ τπ|6, Ὀ5- 
ὕνεθη οὴδ δηᾶ ἴνο τποητ5 Ὀείογε (ἢ 6 
Ἐχοάυ5, [Π6 15γ 6] 165 γασοῖνθ ρογη 55] ἢ 
ἴο ἀεραγῖ, ἤθη ἔοττηδὶ ΞΕ ΠΙΟΓΟΩ5 [ῸΓ 
Ῥτερασγαϊίοη σοῦ οὗ σουγθθ ρσίνθη ὈΥῪ 
Μοβθβ. ΤΠδ ΡΘΟρΡΙῈ ΟΝ ἰεἰῖ α]50 ἔογ 
τὴς ἢχοι της τΠαὶ ΠΟΥ πϊρῆς Ἰοοῖὶς ἴου 
ΘΌΡΡοΟΥΪ ΟΥ 5ΥΓΠρΡΑΙΏΥ δηοηρ ἴῃ6 νΟΥΥ 
βοινδηῖς οἵ Ῥῃδγδοη. 
ΤΕ ρῥίαριε οὗ Ἰοσι5ῖ5, ἤθη ἴῃς ᾿εᾶνθ5 

ΜΈΓ ρτέθῃ, τοψασαβ ἴπ6 τ] Δα]6 οὗ Μδσοῇ, 
γγὰ5 Ργεοδαθα ὈΥ Δηοῖ  ψαγηηρ, ἴῃς Ἰα5ῖ 
Ὀιυϊ οὔθ. ὍΤῇῆβα σοησιδϑῖ ΟΥΘσ ἴΠ6 βριπὶ 
οἵ Εργρῖ νὰϑ ὨΟ σοῃρ]εῖθ. ΑἹ] θυ [ἢ 6 
Κὶπρ ραν ΨΑΥ; 566 χ, 7. Τδουρῇ ποῖ 
50 ζομηλοη ἰὴ ΕΡγρί 85 1π δα]οϊηϊησ 
σουηίΓ65, 6 Ρΐαρσιια οσουγς {ΠΕΓ6 δὲ 
ἰηΐεγναὶς, δῃδ 15 ΡῬδοι]Παῖῖν ἀτεδάςβά. 
Ῥῃαγαοῖ ΟἿςΘ ΠΟΤ ρῖνοβ ῬΕ ΤΩ 551 00 ἴο 
ἀεραγῖ; οὔσθ τῇοτα ἴἢ6 Ρδορῖὶς δῖε ρυΐ 
1ῃ δὴ αἰττιᾶάς οὗ ἐχρεοίαϊὶοῃ. 
ΤῊ πΙη1ἢ ρίαρστια σοποϊά 65 ἴῃς τῃϊτά 

Βοος, [4Δκ6 τὴς (πϊτὰ δηά (ἢ ἰχίῃ, 
εαοὶι οἰ ϑίηρ ἃ 5617|65, ἰξ ψὰς. ὑγεσεαβά 
Ὀγ πὸ νγαγηϊηρ. [{ νγὰβ ρθοι ΠΥ Εργρ- 
τίαη. ὙΒΟυΡΉ σδυβιηρ σοτιραγδάνεϊν Ριῖ 
᾿ππ|6 ϑδυβοσίηρ, τ τὰ ἔα] τηοϑὲ ἀδορ]Ὺ 
ἃ5 ἃ Τηθῆδοα δηά Ρῥγδουσβου οὗ ἀεϑίσιο- 
ἴοη. [τ ἴοοκ ρῥΐδοβ τηοϑῖ ῬσοΔΟΪΥ ἃ 
ΥΕΣΥ εν ἀδγϑ Ὀείοτα ἴῃς ἰαϑὲ δηα σγονῃ- 
ἴηρ ῥίαριι, ἃ Ρίαριια ἀϊδιίηςι [ἢ σΠαγασίοσ 
ἔἴτοπῃ 4}} οἴμεσβ, ἴῃς ἔγϑὶ δηὰ ἴῃ6 ΟἹ 
οὔθ ΨΒΏΙΟΩ Ὀτουρῃξ ἀδαῖῃ ἤοῖηθ ἴο τἴῆ6 
Ἐργρίί4η5, ἀηὰ Δοσοιῃρ !5ης4 ἴπ6 ἀε]νοῖ- 
Δης6 οὗ [5τγδεϊ. 

ὟνΥε πᾶνε ἴῆπ5 τἤτουρῆουῦϊ [6 σῃαγδο- 
τοτβιῖος. οὗ Ἰοοδὶ οοἱοιυσηρ, οὗ δἀαρίδιοῃ 
ἴο (Π6 εἰγουτηβίαποσς οὗ ἴῃ6 15γ261{65, Δηα 
οὗ τερϑδϊθὰ δῃπουπηοθιηδηῖβ [Ὁ] ον θά ὈΥ 
τορεϑαϊθα ροβίροπειηθηΐβ, Ώ]Οἢ Θηδ Ϊθα 
δῃά ᾿ηἀδεά οομροὶ]εα ἴῃς [5ὙΎ86 165 ἴο 
σοπηρίείς {παὶ οτραηϊζαϊίοη οἵ {ΠΕ Γ πᾶ- 
ἄοη, νἰϊμουῖ ψῃϊοἢ πεῖν ἀδρατίσσε παρῇς 
μάνα Ὀξθῃ, δ5 ᾿ξ ἢᾶ5 ὕθθη οἴϊδβη σέρσα- 
βοηϊοα, ἃ τῆογα ἀἰβοσάετγ Ηρ. 

ΤἬοτΟ ἅ16 5016 ΨΏΟ ἴδασ ἴο σουρτο- 
τηΐδε ἴῃ 6 πγδου]ουβ σπασγαςίεσ οὗ δνθηῖβ 
ὈΥ δαυτηρσ ΔΩ ορογαϊϊοη οὐ ἡδίιγαὶ 
οᾶιι565 ἴο ἃ 5ῆδτα οἵ ἴῆεπη. Ὑεῖ ἴδε ἴη- 
βρίγεά ψυταῦ ἀο65 ποῖ [41] ἴἰο τεοογά [Πδῖ 
1 νγὰϑ ΌΥ ἰδθ εαϑὶ ψιηα ἴμαΐ (ἢ Τιοτὰ 
Ῥγαυρπὶ ἴῃς Ἰοοσυδῖὶς (Εχοά. χ. 12) δῃά 
δοηΐ Ὀαοὶς (ἢ 568 (χίν. 21), αηὰ Ὀγ [ῃ8 
ΤΑΙ βου νοϑὶ νη (χ. 19) ἴοοκ 
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ας ἴμ6 ρίαρας ἴῃδὲ ἢς δαά βεηῖ. ΝῸΣ 
15 [ῆ6 τηϊγαοὶθ δἵ 41} ᾿ἰθϑϑθηθά, θδϑοδὰςθ 
ἴῃς νἱηάς οἵ ἤδανθὴ ψογα πηδάς Οοά᾽ς 
ΤΟ ΘΘΘΉρΡοΥς Δηα Ἰηϑίγυτηθηῖς ἴῃ ἴῃ6 ἀοίηρ 
1. [ἢ οτάβθυ ἴο ρυδζαά δραϊηβί τη βαρ ρτο- 
ΠΘηΞΙΟΉ5 ἴτοΠπ δ ἢ τοδάθσϑ, ἰδὲ ἃκ5 οἴαΐθ 
ΜΠ θοῆς ΡΥΘοΙδϑίοη τἢ6 νον νγὲ ἴδ Κα 
οὗ τη6 τηϊγάοϊος ἴῇ Εργρῇ ΤΠΘΥ ψ6Γα 
ΒΌΡΟΓΩΔΙΙΓΑΙ 1η 1Π6ῚΓ ρτοαΐηθ85, ῃ ΤΠΕῚῚ 
σοποδηϊζγδϊοη ὕροὴ οἠδ Ρεδτοά, ἴῃ {ποτ 
σομηϊηρ δηά ροίηῃρ δεοοοσάϊηρ ἴο [ἢδ 
Ρἢδ565 οἴ ([ἢ6 σοῃπῆιϊςϊ θεΐνγθθη [6 ἱγγδηΐῖ 
δῃα ἴῃ6 σαρῖϊνα τᾶςδ, ἴῃ (ΠΘῚΓ πηδαϑυγοά 
στδάδϊοη ἔτοτη θα κ ἴο βίσοηρ, 45 θοῇ 
ΘΑΪΚΟΥ ΌΠΩΣ [4116 ἴο Ὀσεακ {πΠ6 5ῖαὉ- 
Ῥοτῃ ἢεαῖῖ. Απά Κίηρ δηῃά Ῥθορὶβ 50 
τορατάθα {πε ; ΠΟΥ σγοσα δοοιυβίοτηδά 
ῬΟΙΠαΡρ5 ἴο ἴορβ δηὰ 1|σθ δηά Ἰοουκίϑβ; 
θυζ ἰο βοῇ ρῥΙαρτιεϑ, 50 Ἰηΐθη56, 50 [ἢτοαῖ- 
ΘηΘ(, Δηα Δοσοτῃρ] 15η64, ἀπά ψΠάτανη, 
ἃ5 ἴἴ ΜΕΙΘ 50 αΙ50]Ρ]1η6α ἴο ἃ Ψ1}}, 1ΠῸ 
ὝΘΙΟ Ὡοΐ δορσιιβίοτηεα; δηᾶ ἴΠῸγΥ τρλτγ 
58 (Πϑτ ἃ5 γα γδου]οιβ δηα αν ον 
56ηῖ, Τῆϊβ Ὀεϊηρ᾽ ΟἸεατὶ)ν Δ] ἃ ἄοννῃ 1ἴ 15 
τοδί ἀθβίγαῦ]α ἴο ποίϊςε ἴῃαϊ ἴῃ 6 ρῇεηο- 
τηθὴᾶ ἴμαξ ἃζὰὲ Ρυΐ ἴο {Π15 156 ΔῈ διο ἢ 
ἃ5 τῇῦῖῖκ [6 ΠΟΥ ΜΉΓΕ (Π158 ρτεϑαῖ 
ΠΙΞΙΟΙΥ 15 1614. Νὸο 6 ϑὴ ψ τον, ΠΟ 
Πδά ᾿ἰνθά ἴῃ Ῥαϊδϑίηθ δίομο, οοιυἹά ἤανθ 
Ἰγηδρίηδα ἃ πδιταῖΐνα 50 ΕυρίΔη ἴῃ 118 
ΤΑγΚκ5. Μυοῆ ονιάδηςσς Ψ}]1 ΔΡΡΘΔΣ ἴῃ 
[ῃ6 οοὐυγθα οὗ (ἢ6 (ὐοπιπηδηίΐατυ ἰθηαϊηρ 
1(Π15 ΨΥ; ἴπαξ ἴῃς βίου ὰ5 τς η 
ΌΥ 5οπὶα οὔδ ν076]}}] σοηνείβαηῖ ΜΠ Εργρῖ; 
Δ ννὰ 5.4}} Ἰοοῖκ ἴῃ ναῖῃ ἴοτ Δὴγ ΟἿ, 
ΟἴΠΟΙ ἴαἢῇ Μόοβθβ Πίπηϑοϊύ, ΨῆοῸ ροϑ- 
56556Ἁ [ἢϊ]5 4υΔ]1Ποδίϊοη (οσ Πρ ἈΠ ΘΓ 
ἀϊνιηθ ρυϊάδησε [ἢ 6 ὨΙδίοΥΥ οὗ [6 6 πηδἢ- 
αἰρϑίίοη οὗ [6 [ςγδϑ 168. 

Α ροϊηϊ οὗ βιροσγάϊηδίε, θὰϊ 1ῃ τῇς 
ΡῬγεβθηΐ ἰδίς οἵ ὈΙΌΪ]ϊοαὶ οτιτοῖσηχ οὗ 
ὈΓδοῖο4] ᾿προτγίδηςσθ, 18 βϑιρροϑίεα ὈγῪ 
[ἢ6 νίαν Πέτα ργοβθηϊεα, Τῇδα ἵνο ἔδοιβ 
(αὶ Ὀεΐνδαη δὶ τῆ6 τηΐγαοϊθς ἴἤδσα 15 
ΔῊ ἱπιαΐα σομηδοίςοη, δηά πα ϑδοὴ 
δηα 4}1] ἂῖὸ βῆενῃ ἴο ὈῈ ΠδΑΙΪΥ 4116 
ἴο δηδίοροιιβ ρῃεποπηθηᾶ τεοοσάθα [1ὴ 
δηοίθηϊ δηα τηοάεξγῃ δοσουηίβ οὗ Ἐργρὶ, 
Ἰδαᾶνθα ΠῸ ρίδος ἴοσ ἰηϊεγροϊδιίοηβ οὗ 
ΔΏΥ σοηϑιἀογαῦ θα δχίθηϊ, ΠΟΘ σΟΥΔΙΉΪΥ 
ἴοΥ τὰς ᾿ηισοάποῖοη οὗ ΔΩΥ 510 6}6 νἱϑβὶ- 
ἰαἰϊοη. [Ι͂ἢ [ῆ6 σοπηπιθηΐδγιθς. οὗ 50Π16 
ΒοοἶΑῖβ, ἴο ψΠΟ56 ἰοαγηϊηρ δηά ΔὈ1γ 
[δε 5ἰυθάοηϊ οὗ ΗΟΙΥ ϑοηρῦιγε 15 ἀδαρΙν 
ἱπαονιοά, βοὴ οὗ ἴῃ6 δοσουηΐβ ἃσε δῖ" 
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«ἰρυίοα το ἴπ6 ἘΠοΙΙσς, οἴμοῖς ἴο [ἢ 6 
7εμονίϑεϊς ττιῖοσ, ὙΠῸ ἀτρυτηθηῖς Ραβθα 
ὍΡΟη ἰδηριαρα δῖα σοηϑβιἀθγεα ἴῃ ΠΕῚΣ 

ἪΡῬΙΌΡΟΙ ρῥἰαςοδβ'; ἴῇοβ6 γοϑίίηρ, ΟἹ ΠΊΘΓΟΙΥ 
5:1] ον 6 ΠΏ ΡΓΘΒΒΙ ΟΠ 5, νΑΥυ Πρ ἴο ἃ τηοϑῖ 
ΓΕ ΑγΚΑΌ]6 οχίθηϊ ἰὴ τ 6 Γ5 οὗ [ἢ 54 Π16 
50ῃοοὶ, ἃγὲ ἴοο νᾶρις δηά ᾿Ἰηάεβηϊῖα ἴο 
ῬὈῈ σαρδῦϊα οὗ ἀϊδργοοῦ, ἃ5 [Π6Υ δΓδ6 1η08- 
ῬΔὈΪ]6 οἵ ἀειηοηδίγαίοη, δηα ψ}}}} ρτορᾶ- 
ὈΪγ ἰΙεανα ὅο ἴσγᾶσα ἴῃ ὈΙΌ]ΟΔ] τ γαΐασα ; 
υὰΐ τ[6 σμαγδοϊεσιϑῖῖοβ ἤθτγα ροϊηϊεα οἷ 
ΔΓ6 σοϊλτηοη ἴο 4}1] ἴῃ6 ρΙαριιθβ, δηὰ [Π 6 Ὺ 
8416 σοπῃοϊιβδῖνθ. [Ιἢ ἰδοϊ πο οὔθ ῥΐαριιβ 
οουἹά 6 οταϊτοἀ τιτῆοιΐ 45] οσαῖηρς [ἢ 6 
ὙΠΟ]6 Ἡϑιτγδῖϊνα, δηα Ὀγοακίηρ ἴ6 ΟΥΘΥ 
ἀἰβηςγ ἱπυτηδῖθα, τπουρῃ ΠΟνΠΘΓΟ 
(οΥτΏ Δ} 5ιαϊεα, Ὀγ ἴΠ6 ντῖοσ. ὍΠα το- 
5.15 εχ Ῥσουρηΐς δῦουϊ ὈΥ ἴπ6 σοτὰ- 
διη6α ορεογαϊοη οὗ 4}1 [6 ραριιθβ,, {Ππ6 Ὺ 
σου πθνεῦ αν Ὀδθθη ρτοὐυσεα Ὀγ ἃ 
ΤΊΘΙΟΪΥ ἰοτταϊοι5 σοπούττθηςσε οὗ πδίυγαὶ 
δνθηΐβ, δῃηά [ῃ6 ῃατταῖίνα ἡ ]Οἢ ταοοχάς 
ἴδηι, γοιλδυκαῦ]6 45 1ἴ 15 ἔοσ υί] 6550}. 655 
Δ ἃ 5: ΠΊΡ]1Ο ΠΥ, 15 σοσίδι ἾΥ ποῖ οη6 ΜΠΙΟΝ 
σου] ἤᾶνα Ὀεθὴ σοποοοῖδα ἔσο ἀοοσυ- 
Τηθηΐ8 οὗ αἸἰβδγθης ἀρ65, σοηβίπιςϊοα οἡ 

1 ΤὮδ αἰϊδητίοη οὗ βοῃοΐαγβ 18 βρδοίδ νυ Τα] ]οά 
ἴο ἴῃς ἰο]] ον ίηρ 115ὲ οὗ ννοτάβ. ὙΠΘΥ ἃσὰ οἰ ἴΠῸΓ 
ἰουπὰ ΟἿΪΥ ἴῃ [ἰδ ὈΟΟΚ δηὰ τηαγκεοὰ ἁ. λ., οἵ 
ἴῃ 6 Ῥεηϊαϊδιςἢ ἀπά ἰαῖεσ Ῥ54]πὶ5 ἴδίκεη αἰγεςῖὶν 
τοῦ ἰΐ, πιαγκεὰ Ρ, ΑἹ] πιαγκοὰ Ε. πᾶνε Ερυρ- 
ἰἰδῃ δαυϊνδ]οηίβ, δηὰ ἃτὸ ἀεήνεα ἔγομι τοοίβ εἰ Ποῖ 
ςοιημηοῃ ἴο Εργρίίδῃ αηὰ ΕΠΙΕΌΓγονν, οὐ ἐουπὰ ΟὨἹΥῪ 
ἴῃ Ἐργριίδη. 

ΓΙ. 1. 7, ογα πατῇ, ΕΝ, ἱπογθαςοά ὄχοθοά- 
ἵπογ, Ρ, Ε. φ ι 11, ἰαβκιηδϑίεσβ, ἁ. λ., Ἐ. 
Ῥηδοη δπὰ Εδπιοβοβ, Ε. νυ. τ6, τἰῃς 5ἴοοϊϑς, ἀ. Ἀ, 
᾿ϊ, 3, αὔκ, Ρ. ΕΒ. Ὀυΐπιβῆες, Ε. ρίΐοι, Ε. 
ἤασο, ἸΏ. τἰνοῦῖδ ὈΠΚ, ΕΞ. τ. 5, ψναβϑῇ, ἘΕ,, 
ν. το, ἀτεὲν ουἵ, Ρ. Ε΄. νυ. τό, ἱσουμῆβ, Ρ., οῇςς 
ἴὴ (αηῖ. 11, ἃ Ὀυδῆ, Ρ. Ε΄. ν. 12, βία Ὁ] δηὰ 
βοίτανν, Ε᾿ Υἱἱ. 3, πιαρίοίδῃβ, ϑογοούοῖβ, Ε,. 
Ψ. 21, Θποδδηίηςηίβ, ἁ. λ., Ε. νυ. 7, ἴτορβ, Ρ, 
Ἑ. νι. 13, ᾿ίοθ, ἁ. λ., 2. Φ. ἤθγα απὰ ᾿ξ. ον. 
81, Ε, ν΄. 17, ϑνναυτῃβ οἵ Άϊος, ἁ. λ., Ε. ἰχ. 8, 
Ὧ5}165, ἁ, λ., Ε. διγῆδος, Ρι Ε. ν΄. 9, ἃ ὈΟΪ], Ἐν 
ὑτεακίηρ ἰοπῖῃ, Ἐ., ὈΪαΐηα, ἁ. λ., Ε. χ, 31, 
ἤλχ, Ε. Ὀο!]δά, ἁ. λ., Ε. 
ποῖ ρστόονῃ ὑρ, ἀ. λ., Ε. χὶϊ. 4, πυμιθογ, ἁ. Δ. 
ν. 6, ἴννο ἐνοηΐηρβ, ἁ. Δ. σψ. 7, Ἰἰπίςὶ, ἁ. Δ. 
σὺ. 8, τι, ρᾶββονοσ, Ε. γ᾿. 15, ἰεανθη, ἁ. λ., Ε.Ἅ 
ΧΙ, 16, (γοπιϊεῖς, Ρ. χίὶν. ἤοῦβο, Ε. χν. 1, 
αι πυπιρηεὰ ρ]οπίουβιγ, Ε. φτ. 2, 1 ν]} 
ΡῬτεραᾶγο πἰπὶ δὴ δδθιταϊίοη ἁ. Δ. ν. 7, ῃεαρβὰ 
ὋΡ, ἁ. Δ. σ΄. 8, σοπρεαϊεα: ἴῃ τΠ]15 βεηξο, ἁ. λ., Ε᾿ 
Ὁ. 10, {πη ταὶ, Ε. χνὶ. 3, ἤεβῃ-ροῖβ, Ε. σν 18, 
τδήπα, Ἐν Ὁ. τό, οπιετγ, Ρ. Ε. νυ. 43, ροῖ, Ρ. Ε. 
τ ἰ5 ἴο Ὀς οὔβεγνθα ταδὶ ἴΠο56 ννογὰβ οσσυσ 

᾿παἰσοπ πιϊπδίεὶγ ἰῃ ἴῃς 50- 4}16 [επονϊσιὶς δηὰ 
ΕἸοΝ οἷς ράβϑᾶρεβ. Τῆς ᾿ἰ5ῖ τῆν Ὀκ οχίεπάςα, 

Ψ. 31, 5ρεϊῖ, Ε. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ ΤΟ 

ἀϊδεγθης ῥσίηοῖρ]65, δηᾶ [11] οὗ ἰῃτογηδὶ 
ἀἰβοσεραηοίθ5 δηὰ σοηιγαἀϊοςοη5. [11 18 
(ῃ6 ῥτοάποίίοη οὗ ομα ταϊηα, νει τη ὈΥ 
Οὐδ τηδῇ, δῃηὰ ὮὉΥ οὔθ Ψῆο ἢδὰ δ᾽οῃηθ 
ὙΠ 65566 4]1 [η6 ἀνδηῖβ ΉΙΟΝ 11 τοοογάς, 
ὙΠῸ δ᾽οῃθβ ννὰ5 αἱ ἴπαΐ {{π|6 {ἈΚεὶγ ἴο ροβ- 
5655 ἴΠ6 Κηον]εαάρα ΟΥ ΔΌΙ ΠΥ τεαυγοα ἴο 
γυτιῖα [ἢ6 δοοουηΐ. 
δ 4. Τῆςε ροπῖου οὗ (6 ὈοοΚκ, πῆϊοῃ 

[Ο]]ονν5 [ῃ6 δοοουηΐ οὗ ἴῃς ἀδρατγίατο ΠΌτα 
Ἐργρῖ, 845 ομδγδοίογϑῦοβ τηασκοα πὰ 
ἐ4υ4] ἀϊϑιποῖη655, δηὰ Ὀδαγίηρ ἢ ΠΟ 
Ἰεβϑέοτος ἃροῦ ἴῃς απεϑίοη οὔ δι Πογϑῃῖρ. 
1 ἢᾶὰς ΠδνῸσ οοσουτϊγεά ἴο Δὴγ ἰγάνθὶ θοῦ 
ΨΟ [5 ἱγανοιβθεα τῃ6 τουΐα ἔγοπι 9116 
ἴο 9114], ΟΥ ἔγοτῃ ϑίῃμαὶ ἴο Ραϊθϑῖίηθ, ἴο 
ἀουθιὲ {παῖ τ[ῃ6 σμαρίοιβ οἵ Εχοάις νῃϊοῆ 
τουσῇ [ἢδὲ στοιιηα γγεγα υυσιτἜἢ ὈΥ οἠθ ἴο 
ΨΠοτη ἴῃ ἸΙοσδ 165 γεγο ΚΟ ἴτοιῃ 
ῬΕΙβοηΔ] οὈβογνδίίοη. [ζ 15 ἢοῖ τρογεὶν 
[παι ἴη6 Ἰδηστῃ οὗ δδοῦ αἰϊνιδίοη οὗ [6 
Ἰουτηευ, ἴῃ 6 πυπλογοιιβ Βα τἰηρ ρΙασδθ5 ἅτ 
αἰβΈ ΠΟ ΕΥ τηδικοά ; ἔογ δ μουρῇ βαςὴ πο- 
[ἰσ65 σοι]Ἱὰ ποῖ ροϑϑινῪ ἤανα Ὀδθὴ ἰῃ- 
νϑηίθα, ΟΥ̓ Ρτοσυγεα δὲ ΔηΥ ἰαῖογ ρεποὰ 
Ὀγ ἃ ἀννβιϊοσ ἴῃ Ῥαϊεβίης, ἴῃ 6 ἔαςϊ πρὶ 
Ὀ6 δοοσοιηϊθα ἴοσ ὈγῚ ἴμ6. βιρροβιίοῃ, 
δταϊυτουϑὶγ πιδάθ, Ὀυϊ ματὰ ἴο ΡῈ το- 
Ὀυϊαα, τῆδϊ βοὴ δηοϊθηΐϊ τεοοτάβ οἵ [6 
ἸουγηοΥ Πα Ὀξδδὴ ῥγεβεγνεα Ὁ νι θη 
ΟΥ οΥΔ] (τααϊτοη ; θαΐ [πΠ6 οπαρίοτα Ψ ΒΙΟὴ 
Ῥεϊοηρ οἰἴμασ ἴο ἴἢ6 δασὶγ βοὐουσγῃ οἵ 
Μοβεβ5, οὐ ἴο ἴπθὸ ναηάδεπηρβ οὗ {π6 [5- 
ΤΟ] 165, ἀτα ρεγνδάἀ δα Ὀγ ἃ ρϑου δῦ ἴοῃα, 
ἃ Ἰοοαὶ οο]ουπηρ, ἢ Δ οϑρθογα 50 ἴο 
ΒΡΕΑΚ οὗ ἴῃη6 ἀεβεγῖ, τυ ϊοἢ 45 ταάδ 
1156} [6] ὈγῪ 41} [ῃοβε γῆο πᾶνβ ὄδχρίοτθά 
[6 οουμίτγ, ἴο ἡ Βδίανου βοῃοοὶ οὗ το]]- 
δῖουβ ᾿Ἰπουρῆς ΤΕΥ πΔῪ μάνα Ὀαοϊοηροά. 
Αηά τἢ]5 δος 15 ἴῃ 6 τῆοσε βίΚίηρ ἤθη 
6 ὈΘΑΓ ἴῃ τη (δῖ, δἰ Πουρ [Πα 
δτεαῖ ρἜΈηΘΓΑΙ ἰδαΐαγος οὗ ἴτῃ6 Ῥαεηϊηβι]α, 
ἴῃ6 ρτουριηρ οὗ 115 ἀπ Πεῖρῃϊβ δηά [ἢ ς 
αἀἸγθοϊίοῃ οὗ 115 Ἰππιαπλογαῦ]Ὲ τγδγθ γα 
Ροτηδηθηϊ, 51}}} οἤδηροβ οὗ ναβϑῖ, δηά 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ οἰ σ]40]6 Ἰπηροτίδηςα ἴῃ τηδῖῖουβ 
ΜΠ οἢ ΡΕΥβοη ΑΙ  Υ αἴδοι της ἔγάνθ!]οσῦ δηά 
τη Οὐ ἔν 15 ΡΥ βϑοη5, πᾶνα Δ Κθὴ ρἷδοα 
β'ηο6. [Π6 {ἰπ|6ὸ οὗ Μοβθβ; οβδηρθβ ἴο 
ΠΙΟἢ, ἔοσ οὈνϊουβ σοδβϑοῆς, [ἃ ἰ5 ἢ6065- 
ΒΑΤΥ ἴο 08}] 5Ρ6(Ι4] διϊϑητοη. 

Αἴ ρῥγεβεηΐῖ οὔδ ςτϑαΐ αἰ βΊσυΪ γ [6] ὉῪ 
411 {τὰν ]εῖβ 15 ἴῃ ἰηϑυ βηοΙθηοΥ οὗ τς 
ΓΟΒΟΙΓΟΘ5 οὗ ἴῆ6 Ῥεηϊηξιιϊα ἴο βυγροτγῖ 
διοἢ ἃ Ποϑὶ 85 (αὶ ᾿ν ΠῚ ἢ ἰ5 ἀθϑουθοα 10 
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(δε παιταῖῖνε; 4 αΙ ΒΟ] οὶ ΠΟΥ το- 
πιονοιὶ ὮΥ ἴῃς δοςερίδηςο οὗ [π6 δοσουηῖς 
οἵ ῥτον!ἀδητια] Ἰπ ον ηὔοης, ]οἢ δΡ- 
ΡΟΔΓ ἰο αν Ῥδθη ποῖ ρεπηδηθφηῖ, θὰ 
{π|ι|οἄ ἴο 5ρθςῖδὶ οσοδβίοηβ. Βιὲΐ δοῖς 
δὴ ὃὉὈς δα ἀιιοοα ννῆϊςοἢ σοηῆτπῃ, δηά ἰη- 
ἀδοά ργρὸ ἔασ θεγοηά, [ἢ6 σοη͵δοΐαγοβ οὗ 
τάν ] 6, ΠΟ πᾶνα ροϊηϊεα ουὖἱ [Πϊ [Π6 
ΒΙΡΡΙΥ οἵ νναῖεσ, δηα [ἢ6 ρσεησγαὶ [τ Γ ΠΥ 
οἵ τῃ6 αἰδίποῖ, πηυϑδὶ ἤν Ὀθθη νΕΥΥ ΟΕ 
ἰεγθηΐ Ὀθείοτε ἴῃ8 ῥσοςθθς οὗ ἀδεηυάδθοηῃ, 
ἢ Ἰοἢ ἢᾶς ὈΘΟη ροϊηρ Οἡ ἴῸΓ ἃρ65, δηά 
ἰς ΠΟῪ ἰῇ δοίϊνα ῥσόρτθβϑβϑ, ἢδα Ἴοηι- 
τηεηςοά, ὅγε ανε ποὺ ῥτοοίβ τοι ἴἸῃ- 
ϑΠρΡύοη5 σοῦνὰ] ψΠΠ [ἢ6 Ῥγτγαγηάϑ, 
Ὀοιὴ ἴῃ Ἐργρῖ δηᾷ ἴῃ (ῃ6 Ῥεηΐηβαϊα, [Παὶ 
ὉΠ6ῈῸΓ ἴῃς ῬΒαταοΐς οὗ [ῃ6 τΠϊγὰ ἴο 16 
ΕἸρἢ δα ἢ ἀνπδϑοῖγ, ἄρὲ5 Ὀείοσγε Μοββϑβ, 
ΔηΔ ὉΡ ἴο δϊ5 ἴτηθ6, [Π6 ψῇοΪα ἀϊςίγιοϊ 
γὰ5 Ο(ΟΙρΡΙΘα ὉΥ ἃ ρΡορυϊδίίοη, ψῆοβ6 
ΤΕΒΟΊΤΟΘΘ ΔΩ ΠΌΓΑΌΘΙΝ πιυδί αν Ὀδ6θη 
οοηϑ ογα Ὁ ]6, σίησθ [ΠΘΥ ἡ ογε 40]6 ἴο τὸ- 
βισὶ (6 ἔοσοθς οὔ ἴῃ6 Ἐργρίϊδη8, Ψῆο 
β6ηἴ ἰάγρε δστηΐϊθϑ ἴῃ ταρβαϊεά, θὰϊ αη- 
βοοσσία!, δἰζοιηρίβ ἴο ΞΡ] υραίς τῃ6 
Ῥεῃίηθυϊα,. ὙΠΟΙΓ ῥυίηοῖραὶ οὈ͵δοῖ μον- 
ΕΥΕΓ ψὰ5 οἤεοίςξα, σἴηῆσα [ΠΟΥ Θϑ δ] 15ἢ- 
εὐ ρεπηδηθηΐ ϑειοπηθηΐ5 δἱ ϑαγρεὶ 6] 
Κηδάϊπι, δηὰ δ Μυρῆατα, ἴο νψουκ [6 
ΟΟρρΕΙ- 65. ΤΉΘ56 56 δτηθηῖβ ἡγ γα 
ὑηάογ [Π6 σοτηγηδηά οἱ οβῆσοτς οἵ ΠΡ 
ἸΔῊΚ, Ὧηἢ ἂῖθὸ ρτονεα Ὀγ΄ ᾿ποημπΊθηῖβ 
Δηἀ ἰῃϑορίίοης ἴο πᾶνε Ὀδδθὴ οἵ δὴ 
εχίθηϊ, ψΏΙΟΝ 1 Ρ0]165 τῇς δχιδίθηςς οὗ 
ΟΠ 5 ἀΕΤα Ὁ ]6 Γαβοιγοθθ ἴῃ [ἢ ἰτητηθδ- 
ἀϊαῖς πεὶρῃρουτμοοά. 11 ἰ5. ψῈ}} Κπονῃ 

1 Βιυρβοὺ ἀϊῆετς ἔγοιῃ 411 Ερυριίίαῃ ςομοΐδτς ἴῃ 
ἃ ροϊπί οἵ ΞδοοῃδΓΥ ἱπιροτίδπος, μο]ἀϊηρ [παὶ ἰῃ 6 
ταῖπο5 ἤότε ψογα τγοτκεα ςἢἰς ἢν ἰοσ ἰῃ6 5ακα οὗ 
ἱεπχυοῖτες (5σες 1.6 ρ5. “Ζεῖ(5.᾽ 1866, Ρ. 74, π. 3); 
Βαϊ ἢϊς ἱγεαιῖ86, ἡ 164 "  Δηάσταηρ ἡδο ἢ ἄδπα 
Τυτκὶς Μίηθη,᾽ γῖνεϑ ἃ ροοά δοοουηῖ οὗ 6 ἰπ- 
ὁ ρίίοης. ΤΉΘΥ γα ὙΈΤΥ πυπιοτουβ ἰῃ (ἢ ΟΥ̓́ ΔαΥ 
Μαρδατα ; ἴῃς δαγιεξί ἀδῖοβ ἔτοτι ϑηοίταυ, οὗ 6 
[τὰ ἀγηδοῖγ ; 8 Ῥῃαγδοῖϑ οἵ [πε ἴἤγες (ο]]ονίησ 
ἐπίλτῦες μδᾶνο 1εἴξ τ ποτ ριϊοηβ, ἃ ςοηϑιογ- 

ἰε πατυῦδες Ὀεϊοησ ἴο Απιεηειηδδ 111.) ἀδτηρ 
ἴτοτῃι δὶς τῃηὰ ἴο 5 42π4 γεᾶγ; δηά οπα οὗ ργτοᾶΐ 
ποροῦίδηος ἀσςοτίθθς δὴ Ἔχροάϊίου ὑπᾶάοσ Βδ- 
821 ..2, 2... ΗἨαΐλοι, ἰς νἱάον οἱ Τποίτης []. 

ἰηδοχίρείοπ5 γερθδίθα!ν βρεϑακ οὗ νἱςϊοτα5 
ΟΥ̓ πδίϊνε ὮΠΌ6Ξ : [Π6 ΥΘΙΓΥ οδη οϑὶ ἱησδοπρίίοη 
ἷῃ εχϊοίθηςο, δαιϊΐοσ ἴῃ Δ Δ ἴῃ Ἐργμί, γοοογάβ 
ἃ Υἱκίοιγ δοπίενεά ὈῪ ϑηδίπι ονὲῦ ἴῃς Μεηΐυ, 
ὼς Ἐξμετα, ἀεεὶ ἴοῃ οὗ ἴΠῸ πιοπηϊδίηδοτε οὗ 
ἰὰς Ρεηίηξυϊα. Τῆς πιὶπδβ νγεγς ἰαϊεὶγ τογκοά ὈΥ͂ 
δη ἘΠρ᾿ ἰϑθγαλη, Μα)ος Μίδοάδοπαϊ, οἵ σ πουλὶ 

εἶνε ἃ [}} ἀπά νυ οΓΥ ἰητεγεβιηρ δοοουηῖ. 
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(αὶ τῃ6 δαγν Εργρύδη Κίπρθ νῈΓΘ 
οδγθία! ἴο ῥγον!ἀθ ἴογ 1ἴῃ6 βϑουγν δη 
βιϑίεη Δ! οὴ οὗ {Π6 σαζανδης δη Ὀοάϊδς 
οἵ ἴτοορβ, ὉῪῚ ψῃιομ (6 σοιπηημηϊοα- 
οὴ5 ὙΠ δοε]οηθηῖθ ἀποὺ βισἢ οἱτ- 
Οὐπηδίδησοθ5. ΨΘΙΘ σαΠ]δα Οἡ: Δη6 ΘνΟΓΥ 
βΒροῖ ΨετΘ τἢ6 τηοάδγῃ {τάνο! θοῦ 511} 
ἤηᾶς ψαΐθ οἡ [ἴῃς τοιῖθ ψψὰ5 ἀου}11655 
16 τὴς ορ]εοϊ οὗ βρϑοϊαΐ διϊθηκίοῃ ἢ 
ΤῊΘ νερεοίδ!οη νη] ἢ ὄνεὴ ποῖν ῥτοίθοῖβ 
[ῃΠ6 ν6]}]ῖςκ οὗ Μοβθβ, ἔἴοπὶ ψῇϊοἢ τἢς 
ἀνθ] ]οῦθ δὲ ὅ1..6Ζ ορίαϊῃ ἃ βιρρὶγ οἵ 
ὈγδΟκΚιβἢ τναίθυ, πιυσῖ ἤν Ὀδθὴ μθη [ἊΣ 
ΤΏΟΓΘ ἰαυχυγδηΐ; δηᾶ (6 δενθηῖγ ραΪπη- 
ἴτ665ϑ, ΨΏϊοΝ Μοξος ἰοιηά δὲ ΕἸΠΏ, 
ἀουριῖθςς ΞΠ 6] Θγες [ουηίδίη5, ἔτοι τυ ]ς ἢ 
ΒΌΓΘΔΙΠ5 (ΔΓ ΤΌΤ οορίοιβ (ΠΔὴ ἰῃοβα 
ΜΉΘ ΠΟῪ νναΐεσ (6 αν, βουνά ον 
(ῃ6 δα)οϊηϊηρ ἀϊδίπςϊ, 566 ηοῖδ, οἷ. χν. 
27. ὝΏΕτα [η6 συ ρογῆς αὶ τυδίοσ ννὰβ ἴη- 
ΒῈΒΠοΙΘηΐ, 1 ννᾶβ σ᾽ ΟΠΊΔΤΥ ἴῃ [πδΐ ΘαΥὶν 
886 ἴο ἀϊρ ν6}}5 οὗ νῃδίενοσ ἀθρίῃ πλρὶιῖ 
θὲ πεεάεδα"; δηά βδνϑῖγν ἰγθθ, πον τοοῖ- 
Ιοϑϑὶγ ἀεϑίτογεά, ννὰ5 τὴ6 οδ]θοὶ οἵ 50 6- 
οἷα] οατθ, δῃηὰ δνθὴ βρουϑιοι5. γονοτ- 
δῆ06. δυῦηρ ἰῃ6 Ἰοηρ ἂἀρὸβ ψῃϊοῃ 
πᾶνε οἰαρϑεὰ οἰησα {π6 Ἐργυρίίδη ροννοσ 
Ραββεά νυ, ἴῃς Ῥεηϊηβιιία ἢδ5 ΠΘΥΟΓ 
Ὀδοη 5 )]θοϊεα ἴο δῃ ΕἸωρίτα ψΏ]οἢ ἢᾶ5 
δά ἃ κυβιοϊοδηΐ πηοῖνο, ΟΥ̓ ΘΠ οΙΘηΐ κν15- 
ἀομῃ δηὰ σεϑοιγτοθβ, ἴο ατγοϑὶ ἴπ6 ργοςσθϑ5 
οὗ ἀειοηογδίοη : δηα ὄνου πογής οὗ 
Ατδῦϑβ, πο δᾶνα βίηςθ θθθὴ υἱγίμα}}ν 115 
τηδϑβίογϑ, Ὀθηΐ ΟὨΪΥ ΟἹ ΞΌΡΡΙ γἱηρ ΠΕ. οἰνῃ 
16 ἃ νναηΐς, οαξ ἀονῃ ψιπουΐ ΓΟΙΔΟΥΘΘ 
{Π6 Ξῃσγυῦς δηὰ [τ665, οἡ ΠΟ. [ἢ 6 τνναῖοῦ 
ΒΌΡΡΙΥ, δηὰ σοῃϑο αι ΠΥ ἴμ6 ρΘΏσΓαΙὶ 
(ἜγΈ Ὑ οὗ τὴς αἰδίποῖ, ΤΩΔΙῊΪΥ ἀδρεπα. 
Τῆς ἀϑρεςοῖ οὗ [86 ΟΪ6 σου ἤδη 

3 Τῃ οἣς οὔ 186 τηιοβί δποίθηϊ ρδρυτὶ τὲ πη ἃ 
ποίϊςς οὗ ἃ ρἷδςς οδ᾽εὰ 5|6- ϑηείπι, [μδὲ 15, (ἢ ς 
τοϑεσνοῖγ οὐ ϑ'ιηείπι, παπιδάὰ αἷϊεσ ϑπείπι, ἴῃς 
ΘαγΠ εδὶ Ρ]αγαοἢ ὴΟ 5 Κπονῃ ἴο Πᾶνα οδϑίδὺ- 
᾿ἰϑῃεὰ δὴ Εργρίϊδῃ βειἸετθηΐ ἴῃ ἴπ6 Ῥεηϊηϑυϊα 
οὗ ϑ᾽ηδἱ. Νὰ Οἤαῦας σειηδγκβ “ 516- ϑηεῖπι 
διαὶϊϊ 58η5 ἀἄουΐίε ᾿᾿πε ἀεθ 5ἰϑίϊοῃς 41} αναϊΐ 
ἀἰςροϑςόεϑβ αιι ἀδβεσὶ ἀ Ασαρίθ, δὰ 1 τοιῖΐα ἀβ ἰὰ 
Μει-ουρο." “1.5 Ῥάργγις Ηϊόταίίᾳυες. ἀς 
Βει] η,᾽ Ρ. 39. - 

8 566, ἴογ ἰπβίαποα, (ἢ ἱπεοτὶρίίοη γεϊαϊηρ' 
ἴο ἴμε ρο]ά πιῖϊπο8 πεᾶῦ Ὠάκίκοι, εχρίδίπθαὰ ὈγῪ 
Με Βίγοῆ. [1ὲ πιεπίίοηβ ἃ ψῈ}}] 18ο εεῖ ἄδερ, 
ηὰ δποῖποῦ 51}}} ἀδαρογ, ου ἃ τοῦς Ψἤογα νναῖοῦ 
οοὐἹὰ ποῖ Ὅ6 ρῥτοουγοὰ, ἀὰρ ὉΥ ἴμε ογάεσ οἱ 
Θοῖῖ 1. ἀπά Βδηιεβθοβ 11. Τμὲ νόσκβ οἱ ῥζε- 
ςεὐϊηρ Ῥμαγαοῖβ, δϑρθοία!ν υπάεγ ἴῃ6 121} 
ἀγηασίγ, ὑγέσς δαιδὶν τειμδυκδοϊς ἰοῦ ἰογε. 
τουξδῖ, 
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1 νὰβ ἄγεί νἱϑιϊεὰ ὈῪ ΟὨΠϑιδη ὈΠρΡΤΙΠῚ5 
ψο πᾶνε ἰοξτ τις δοσουηῖς οὗ [Π6ῚΓ 7ουτ- 
Ὠαγίηρϑβ, τηιι5ὲ ἤανεα αἰεγοα ρτθδίγ ἴγτοῖη 
τὲ ψῃὶοἢ 1 ργαβθηϊεά ἴο [6 15γδ6]} 168, 
ψἤθη, ὑπο τ[ῃ6 ρσυϊάδηοα οὗ Μοβδ5, 
ἴοΥ ουπαὰ ραβίυταρα (οσ {Π6}]Ὶ ἤσοκβ 
δΔηὰ μοσάβ. Βαΐὶ ἴαγ ρτθαῖοσ 15 ἴῃε ἀιει- 
Θῆςα δῖ ργδβθεηῖ. ἰἴὕμάαεσγ Τυγκίβῃ 1λ15- 
ταΐο τῆς Αὐδὴϑ σαΠῪ οὐ τἢς νψόοῦκ οὗ 
ἀδϑοϊαιίίοη ψι πὸ εοἤεςσζίνα ἰπίεγίξει- 
ΘΏςσ6; ἢ0 ΡΪδηϊδίίοηβ ἀγα πηδάθ, Π0 νν6]}5 
ἅτε ἀὰρ, τῇς ἰουηϊδ1 5 ἀγα ἀπρτοϊθοϊοα; 
ΔηΑ 85 [πουρῇ ἡαΐυγαὶ οδι565 Ψγ6͵Ὲ 1Πδι- 
δοιοηῖ, [16 φῆημ4] {ραῖς ἀετηδηάεα ὈΥ͂ 
1ὴ6 Ῥαϑῆα σοηβὶϑίβ ἴῃ οπάγοοαὶ, Θδοὴ 
σοητυϊοη ἰαγίηρ Ψψαβῖα ἃ ψῃο]ς ἀΪ5- 
ποῖ, ΤῊΣ ἀεναβίδιίοη ]οἢ Ῥεσδῃ ἀρῈ5 
δ5Ὸ ἢδ5 ἰῃ ἔδοϊ σοπιηυδα ψιϊμουῖ ο65588- 
τίοη, δηᾶ 11 ροαϑ οἡ αἱ ἴῃς ργϑβθηῖ γαῖ 
οὗ ἰηοθαβθθ, 9} δσ ἰοὴρ τεάυοε [ἢ6 
ΜΏΟ]6 αἰδαϊοϊς ἴο ἃ βἴδϊε οἱ υἱἴξ8ι δύ ἀ Ὑ 
δῃὰ Ὀασσθῆηθθ8. ύμπεη ΝΙΘΡΌΏΣ νιβιτεα 
6 σουηίγγ, δὲ [Π6 Ὀεριπηϊηρ οὗ τῃς ἰαϑι 
ΟΘΏΓΌΥΥ, ἰαγρα ΒΌΡΡ] 165 οἵ νϑρϑίδὈ]α ῥτο- 
ἄυσςς οῖα δχροτῖβα τϑρυ]αγγ ἴοὸ Ἐργρῖ, 
βῃενιηρ τΠαἰ [Π6 οτἸρΊ 4] (οΥ ΕΠ ννὰβ ποῖ 
δνθὴ (ἤθη ὄχῃαυβῖθα. Ὅῆοβο ΒΌΡΡ] 165 
ἤανε Τσεδβεα ; δῃὰ (ἢ6 ΟἿΪΥ ΜΟΠΑΘΓ ἰ5 
[ῃαΐ 50 τη 0ἢ τοιηδίηβ ἴο δατϑίυ ἃ σαγθίι]} 
ἸΠαΊΠΓΟΓ οὗ [η6 ΡοΟϑϑΊ ΠΥ οὗ 186 ἐνθηῖβ 
τοοογάβά ἴῃ Εχοάμ. 

ΓΑΚΙΏΡ ΒΘ ΠΑ ΣΥ ἴδ6 Ροϊηῖδ ἴῃ (15 
Ρατί οὗ ἰἢ6 διρυμηθηῖ, νὰ πηΐὶ τῃ6 [0]- 
Ἰονηρ οοϊηοϊάσηοθβ θεία [6 Ὡδῖτᾶ- 
ἔἶἰνα δηα δοοουηίβ οὗ ἰτάνο! ]εῖβ. Αὔβθησα 
οἵ νναῖοσ ὙΠ ΕΙΘ ὯῸ β5οίγοοθ ὩΟΝ Οχίβῖ, 
αθιπάδησε οὗ νναῖθυ νθτα ἰουηἴδ]ὴ 5. ΔΓ 
51}}} Τουπα, δηα ᾿πάϊοδίϊοηβ οὗ ἃ ἴδ τοσα 
σΟΡΙΟυ5. ΒΌΡΡΟΙΥ ἰῃ [ὈΠΏΕΙ ἄφεϑ; ἰταοίϑ, 
Οσσαργιηρ ἴῃς βᾶτὴθ {{π|6 ἴῃ [6 7ΟΙΓΏΘΥ, 
1ὴ ψῃϊοῇ ἰοοά ψουἹα ποῖ θ6 ἰουηάᾶ; δηά 
ἴῃ β8οπὶα αἰβί ποῖα ἃ πδίμσαὶ ρῥγοάιποιϊίοη 
ΒΙΤΏΙΪΑΙ ἴο τδηηᾶ, Ἰηοβὲ δριπάδηϊ 1ἢ 
ΤΑΙΌΥ 56Ά50η5 (5: ἢ 845 βϑενεῦαὶ Ὠοίο 65 
βῇδθν [ἴῃς βθβάβθοη οἵ ἴῃς Εχοάιι5 ἴο ἢανα 
Ῥε6η), Ὀπῖ ποῖ βυβιςϊθηϊ ἔογ που Π5Πτ θη ϊ, 
ΠΟΙ ἢὲὶ [οΥ Ἰἰαῦρα σοηϑιυτηρίίοη, ψιτποιῦΐ 
δΌΓἢ τηοαϊβοδίίοηβ ἰῇ οδασδοίοσ δηά 
ἀυδη  ν 85 416 δίς υϊδα ἴῃ 1[ἢ6 Ὡδττᾶ- 
{πνε ἴο ἃ ἀϊνίηα Ἰηϊοσνεηῦοη. ὅγε ἢᾶνο 
[06 ρύθϑεηος οἵ Νοιῃηδά ἢοσγάββ, δηά δὴ 
δίίδοκ τηδάβ ΟΥ̓ {πε πὶ Ῥυθο ον 1η {π6 
ἀϊδίτιςῖ, δηὰ υηάθσὺ τῃ6 οἰγουτηδίδησος 
ἤδη [ΠΟΥ Ρῥσέδθηςσα δηδ δἴίδοῖκ σϊρῃϊ 
Ὅε οχρεοϊοςα, γα ανε ἃ στουῦϊε ψὩΟἢ 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

τῆς ΙΔΐα Ἔὀχρί οσδοη οὗ 5 Ῥϑηϊηϑυΐα, οἵ 
ΜὨΙΟἢ δὴ δοσουῃϊ Μ}}}} θὲ ἰουηά αἱ τὴς 
οηά οὗ τῇς. ποῖθ5 οἡ {ἢ185 Ὀοοκ, Μ}} 
βῆθυνν ἴο ἢανε δὴ ὑσόῦλθὶν ἀςφίοιπτηϊπϑὰ 
ὈΥ ςοπάϊοης5 ἀρτθεὶηρ σι Ἰποϊάθηῖδὶ 
ὨοΓΟΘ5 ἴῃ ἴἢ6 ΔΙΒίΟΙΥ ; δπα ἤθη ψὲ 
σομλδ ἴο [ὴ6 Ἑσμαρίειβ ἢ ΜΏ]Οἢ [6 σεη- 
{ΓᾺ] Θνεηΐ 1 [Π6 ἰβίοσυ οἱ βγδεὶ, [86 
ἀεϊνεῖν οὗ (οάὐϊξ ἰανν, 15 τοοογάβθά, νὰ 
δηα Ἰοσδ θ5 δηα ΒΟ ΏΘΤΥ ἡ ΠΙΟἢ ἔγανεὶ- 
ἰεῖβ σοηοισ ἴῃ ἀξφοϊαγηρς ἴο Ὀ6 βιιοἢ 85 
ΠΥ σοιγοβροηα ἴο ἴῃς δχίρεηςιθς οὗ 
1τὴ6 μαγγαίϊνο, δηἃ νὨ]Οἢ ἴῃ βοπια δοοουηῖς 
(τειρδυκαθα αἵ οὔσθ οσ βοϊθηπῆς δοςιι- 
ΤΙΆΟΥ Δα ρταρῆϊο ρονγοσ) τα ἀδβδοπραὰ 
ἴῃ ἴεσπης ψΠΙΟὮ δῆσον [ΠΟΥ ΠΟΙΓΟΒΡΟΙΩ, 
50 ΔΓ 85 ἴὩ6Ι6 οΟὐϊναγα Δοσαββοῦα5 οδῇ 
ΟΟΙΓΕΒΡΟΠΩ, ἴο ἴ[ῃ6 σταηάδιυγ οὗ [ἢ6 ΤΏ8}1- 
[ςϑίδιοη. 

ΤὨχουρδοιῖ [ἢ15 ῬΡογίίοη ᾿ξ ψ}}} Ὀ6 
ΟὈδβεῖνθα ταὶ ἴῃς ποίίσεβ οὐ ψὩ]οἢ (ἢ6 
ΔΙρυϊθηΐ ΠΊΔΙΏΪΥ ΓΟδῖσ ΔΙῸ ᾿ηςοπ νον 
νι τς Ὠδτιταῖϊνα δηα ᾿βορᾶγαα ἔσοτῃ 
ἴ. ΙΕ15 δαϑῪ ἴο δϑβετί [ῃδϊ ΔῊΥ βἰηρὶὸ 
ὨΟΙΟΘ ΠΊαΥ ἤανα ὕδθη τείδϊ θα ὈΥ οταὶ 
δα ΠΟἢ, ΟΥ Ρσγοβεσνεα ἰοῦ ἀρ6β5 ἢ 5ΟΔΠΥ͂ 
ἀοοσιπιοηῖθ, βιοἢ 845 ΨΕΙΘ ἐΟΙΤΏΘΙΙΥ 50- 
Ῥοβεά ἴο ᾿ς δἰοῃβ ᾿ἰκεὶγ οσ ροβϑιῦϊε ἴο 
Βαανα Ὀδθη ρῥτοάυοεα ἰὴ ἴᾷ6 πιὸ οὗ 
Μοβεϑ; δηά βυςἢ 15 ἴΠ6 σοιγβα σΘΏΘΓΑΙΥ 
δαορίεα Μηδ Δηγ σοϊηοϊάδησε 15 ροϊηϊεα 
οὐϊ ἴοο οΟἰδαῦ ἴο Ὀ6 Ἔχρ δηθὰ αἰνᾶγ; ἃ 
οουγβα ΜΏΪΟΙ, οΥΘ 1 ΔρΡ]Ιδα ἴο ΔΩΥ͂ 
ΒΘ ου ασ Ὠἰβίοσυ, γουἹὰ θ6 σοπμαειηηθᾷ ἃ5 
ἀἰβρθηθοιι5 ΟΥ̓ΤΠΟΠΙΙΟΔΙ, τρακιηρ ᾿ἴ ἴῃ 
λοϊ Ἰτλροϑϑι]6 ἴο ΘϑΔ ὈΠ]5ἢ} [Π6 δυϊῃθη- 
το οὗ δὴν δηοϊθηὶς νηϊηρ. Βυῖ ἰῃ 
δἀαϊίίοη ἴο [ῃ6 Ροδβιενα διριαπιειλῖβ ἴδυ5 
δαάυςεά, ἃ ποραῖίναε διρυσηθηΐ δἱ ᾿θαβὶ 
Θαυδ}}γ ᾿δοποϊυβῖνα ἀεπιαηὰς. δἰξεπίοη. 
ΝΟ ΒΙΒΙΟΥΥ ΟΥ ΠΟΙΏΡΟΒΙΟΩ ἴῃ Θχὶϑῖθῃςθ, 
ΜΏΙΟΝ 5 Κηονῃ ἴο πᾶν θθοη ΠτΘη 
Ιοῃρ δἴϊεσ ἴῃς ὄνθηῖϊβ ὙΠΟ ἢ 1ἴ ἀσβοπθ65, 
15 ΨΜΙτΠουζ ἸητΘΓη Δ] ̓ ΠαἸΟΔΙΟ 5 ἡν ΠΟ]. ΘΟ - 
ΟἸυϑίνεὶγ ῥτονα 115 ἰδίθσ ΟΠΡΊΏ ; σοηίει- 
ῬΟΓΙΔΙῪ αἀοσιχαθηῖθ ΤΥ Ὀδ6 ᾿ηἰοΥ ΟΥ̓ ἢ 
ΜῊ ἢ 1ἴ, πα στοαῖ Ρδ]ὴ5 [Κη ἰῇ ἂρδϑβ οὗ 
ἘΤΝΝ τοβησιηοηΐ δηα δυίῆος ἴο αἰβρυΐθα 
15 σδαγαοῖοσ, Ὀὰϊ ὄνθὴ ΨΏΘη δηδοῆτο- 
ὨΪΒΙῚ5 Δη( ΟἸΤΟΙ οὗ ἀοῖδ}} αὔτ ανοϊάεά, 
ΜΒΙΟἢ 15 βε]άοη, 1 ἐνεῖ, εἴεοῖιδ}]}ν ἄοπο, 
τῃςε ΒἜπυΐηβ ἰουοἢ οὗ δηλ αυγ, [ΠΕ χνοῦς 
ἀρχαιοπρεπής, 15 ἱπναδῦϊν δηαᾶ ᾿Ἰηονῖδ- 
ΠΡ «ὔρϑβεπί. ΨΥ Βοῖθοσ να Ἰοοῖκ δἱ ἴδ 
ΘΠ Θ͵] ἴοηθ οὗ {18 παιταῖϊνε, ἰς 51}16 
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ΘΩΌΔΙΪΥ τειηάσ κα ]α ΤΟΥ ΔΓ]Θ55η 655 δηά 
ΡΟΝΕΙ, οὐ δὲ ἴῃ 6 ̓πῃυπΠΊΘΓΑ Ὁ]6 Ροϊηῖ5. οὗ 
οοπίδος ψῈ} οχίοσῃδὶ ἔδοῖϊβ σαραῦ]α οὗ 
Ἔχδοὶ ἀειεπηϊηδίίοη, Ὸ ἃσε ᾿πηργοβϑεα 
Ὁγ ἴῃ νεῖρμὶ οὗ 1ἢ15 Ἰηΐθγηδὶ Ἔνι ἄθηςσο, 
ϑιρροιῖεά 45 ἴξ 885 Ῥέεπ Ξῆθννῃ ἴο ὃ8 
Ὁγ ἴῃ 6 πηργόκοη δηά ὑηναιγίπρ ἰγδα! Ίοη 
οἴ τῆς ηφϊίοη ἴο οτΣ ἴῃς παιγδῖνα τὴᾶ5 
δαἀάτεςοεοά, δπὰ ὈῪ ᾿ Ποῖ ἰξ νὰ5 Πα ἴοο 
βδοῖοὰ ποῖ ἴο Ὀ6 Ῥγόβετνεά ἔγοσῃ ν1]} 61] 
το ΕΠ] Διοη ΟΥ̓ ἸΠ ΕΓΡΟΪΔΌΏΟΙ. 

ὅς. Αἡ διρυτηθηῖ ΨΏΙΟἢ ΤΊΔΗΥ τοδοτβ 
ΤΏΔΥ ἴδε] τὸ Ὀ6 Ἔνεῆ 1685 Ὅρεῇ ἴο οὔ]εο- 
ἴοη ἰ5 ἀγαιν ὥοσὰ [ῃ6 δοοοιπηὶ οἵ [ῃ6 
ΤΔθογηδοῖ6. [Ι1ἢ τῆς ποῖθϑ οἡ [Π]5 ρασί 
οἵ ἰδ σοῖς [6 [ΟΠ]ονηρ ἰδοῖς ἀγα ἀ6- 
τηοηΞίταϊοα. 

Ιη ἔοτῃ, σἰτυςίυζο, δηά τηδίογδ)ὶς, (ἢ 6 
ΔΌΘΓΏΔ0]6 Ὀο]ορβ δϊορεῖπεσ ἴο ἴῃς ν1}- 
ἀετηθς5. Τῆς ποοά υδ6α ἴῃ (ἢε 5ίγιο- 
ἔπ 5 ἑουηά {Πεσα ἴῃ αρυηάδηςο. Ιἰ 
ΔρρθᾶΙς ἢοΐ ἴο ἢανα Ὀδεὴ 564 ὈῪ τῆς 
ΙΞγδ 65 Ἰῃ Ῥα]εϑηθ; ΨΏΘη [Π6 ἰοτηρ]6 
πῶὼ5 ΤΌ] ἃ τὰς στορδοθα ὈΥ σραδγ.᾿ 
(5ε6 ποῖα οῇ χχν. 10.) Τῆς σῇοΐε 5 ἃ 
τοηῖ, ηοΐ ἃ χεά κἰτιςοΐζυγο, συ ἢ 45 τνου]Ἱά 
πλίυγα γ πᾶνε ὈΘΘη 5εῖ ὑρ, ἃπηἀ ἴῃ ροϊηϊ 
οἵ ίδεϊ 'νγᾶ8 νΈσῪ 500 ῃ 86ῖἴ ὉΡ, ἰῇ Ῥα βίη; 
ὙΠ οτο τοοάθῃ ἄοουβ Δηα ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἃ 5ι- 
τουηἀϊπρ᾽ τ. 4}} εχ ϑῖεα ὑπ εσ ἴῃ Τάρας 
οἱ ἴϑτλε]ὶ. ὙΤἢε 5 κῃ 5 δηά οἴπεὺῦ Ὡδᾶνε 
τηλίο Πλὶς θοΙοηρ δα Δ}}Ὺ ἴο ἴῃ6 ἸοςΔ} γ. 
Οηε πιαῖοταὶ  ΠΙΟἢ εηϊογεα ἸαΙρεῖν ἰηΐο 
ἴδε σοηςίτις οῃ, ἴῃ 6 5Κ1η οὗ ἴῃ6 ᾿ΓΔοΠΑβἢ, 
πα5 ἴῃ 411 ῥσο Δ} ἀςπνεα οπὶ [ἢ 6 
Ἀδὰ 864: ψ ἢ τῃ6 ἐχοορίοῃ οὗ οὴς τὸ- 
ἜΓΘΠΓΟ 1ῃ ΕΖΕΚΙΟΙ ΧΥΪ, 10, Ω0 ἴταζδ5 οὗ 

᾿ἰϊς υ56 ἅτ ἰουπά δἱ ἃ ᾿δίεσ ρεποά, οσ 
ἴῃ ΔηΥ ΟΥΠΕΥ ἀϊδιποῖ, Ἴδα τηείδ]5, ὈσΟΏ ΖΕ, 
ΒΝΕΙ δπὰ ροϊά, σχεσα ἴποϑα τ ῃῖο ἢ {πὲ 
Ιβγδθ 5 Κηανν, δηα ἀουθε]655 Ὀσουρῆὶ 
(ἢ (Πότ τοίη Εργρῖ; Ποσ 15 1ἴ ῥσοβᾶ- 
δ]6 τῆλι [6 Υ ροβϑεβϑθαὰ δα] γοβοισοαβ 
ογ ἃ Ἰοὴρ ἔμπης δἷϊεσ {πεῖν βει]ετηθηὶ ἴῃ 
ΡἸεβῖηθ. ὙΠῸ πᾶπηθβ οὗ τδὴγ οὗ [ῃ6 
τηαῖΉΠ|Δ]5 δηᾶά ἱπῃρ᾽]οηθηῖϊς τ ΏΙοἢ [ΠῸῪ 
υδεὰ, ἀηὰ ἴῃ6 διγηϊΐασα δη ἃ Δοσθβϑοσ 5 
οὗ τὴ6. ἰΔθεγηδοῖθ, {π6 ἄγος αηὰ ογηδ- 
Τηεηῖ5 οὗ [ἢ ῥγδϑῖβ, 416 βῃθινῃ ἴ0ὼ ᾶνα 
ὕεεη Εργρᾶδῃ. [{ 15 αἰβο σογίαϊῃ {παῖ 
ἴδε ἂδιῖς στϑαυσοά ἔογ (ἢ6 σοηῃϑίπιοτοη 
οἵ τῆς τΔΌόγη4ς]6, ἀπά ἔοσ 4]1] 1ἴ5 δοςθϑ- 
ΒΟΙ65, ΨΕΙΕ ὈΓΕΟΊΞΕΙΥ ἴποβε ἴοὸσ ψΠΟἢ 
ἴῃς Εσγριίδης μδᾷ Ὀδεὴ στοιηασκαῦ]α ἴογ 
ἄρῦΞ; Β0ἢ ἃς ΔΙΏΖΔΩ9 ὴο ἢδά Ἰινεά 
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πηάογ (Πς6 ἱπῆπδηςς οὗ Ἐργρίίδη οἰν}}1Ζα- 
το νου παΐυτα! Υ ἤᾶνα Ἰοατηπθα. Τῇ 
το εἰ τοι ἀθσν οὗ τῃ6 Πδηρίηρβ, [ἢ δ 
σΔΙνηρ οὗ [6 σῇόγαῦ!ς ἔοττηβ, [6 οἵ’ 
Ὡδιηδηίϊαϊοη οὗ (ἢς οσδρίίαϊκ, [Π6 πδῖι- 
ΤΑ] στῖς σμαγδοῖοσγ οὗ ἴῆ6 δ 6} τη θη 5, 
Ἅ6͵Ο Δ}} τπηρς ἢ ΠΟ Ὴ τὴ 6 στα 6} 65 
μαὰ Ὀδθὴ (δι Πα ἰὼ Εργρῖ; Ὀὰϊ νὨΙΟΝ 
ἴουῦ ἀρδὸϑ δε {ΠΕ ῚΣ βϑι!επγθηΐϊ ἴῃ ῬΔ]65- 
[[Π6, 1 ΏΙΟΙ τ[6 ἰτᾶςος οὗ (δῃδδηι ἢ 
ουἰΐατε δα Ὀδοη ἀδϑιίσογθα 85 βανουτσιηρ 
οὗ Ιἀο]αῖτγ, απὰ ψΏοσα (ἢ6 Ρθορὶα ες 
ΔΙ ΠΥ σβεραγαϊεα ἔστοτ ἴπ6 σΟΠίΔΡΊΟΙΙΚ 
᾿ἰηβυδηςο8 οὐ οἴπεῦ ἡδίους ΟἹ ἃ ῬΆᾺΓ 
ψ Ἐργρῖ, τουδὶ ἤανα ἀϊδα ουἱ, κ΄ ποῖ 
ἔτοῦλ [ΠΕῚΓ τοι γδηςσα, γεῖ ἰτοπὶ ἃ]] 
ῬΤΓΔΟΙῦΟΔΙ δρρ]]σαῦοη. Ὑηοία αό δχ- 
σΘΕαΙΠρΙΥ ἔδιν ᾿Πἀ] ΔΈ Ἰ]Οἢ5 οὗ Δηγ 5 ςἢ ἀτίϑ 
ΔΙΔΟῚΡ ἴῃς [ϑγδ6] 65 ἀυπηρ [ῃ6 ρεποά 
ἔτοτῃ 186 οσσιραῦοῃ οὗ Ῥαϊδβίης ἴο τῇ6 
δοσδϑϑίοη οὗ ϑοϊοσηοῃ ; [6 δρῇῃοα οὗ Μι- 
οδἢ, δηὰ [πὸ τοσαρῆϊῃι ἴῃ Πανί ᾽ς Ρεά, 
ΘΙ ΘΟΔΥΌΘΙΥ ποι 640 ]6 ἐχοθρίοηβ. 1 
15 Ἰυρτόραῦ!ε τπαὶ ΔΎ Ῥογίοη οὗ [τς 
ἀεξοοταῦοῃβ οἵ ἴῃ ἰἀ δγηδοὶα σου]ὰ ἤανα 
θ6οη ρῥτοάυςεά, Ἔνεὴ δα (ἢ6 στο ἢ στηαῖο- 
τΊ4]5 Ὀδθη ἰουποοσηηρ; δηά [τ 15 ἴο "Ὲ 
Ὡοίοα 85 ἃ ίδςϊ οὗ νοῦγ 5ρεςο 4] πηροτίδηοα 
ἴῃ {158 Ιηαυγγ, τῃαι θη ϑοϊοπίοῃ, ἰἢ 
τὴς ὨοΙρῆϊ οὗ 15 Ῥγοβρουυ, τ] (ἢ το- 
ΒΟΌΓΟΘΒ Οὗ ἃ ναϑβί δώριγε δ ἢϊ5 ἀἸ5ροϑ84], 
εγθοϊθα τὴς τορῖὶΘ ΨΙΟἢ νὰ ἴο τε- 
Ῥίδοθ ἴπῸ ἰΔΡεγηδοῖθ, ἢ νγὰβ σοιῃρε] δα 
ἴο 566Κ δ διὰ οἵ ἰογείρπετο, δηα ἴο ὉΠηΡ 
Ὑγτίδῃ ατιϊϑίβ ἴο δοσοιῃρ δὰ ἴπ6 τνοσκ 
ψΠΙΟἢ ΒεΖα]θοὶ μδά ρῥτγοάιοεα, νηθη Ὦ5 
ὩδΔῦνα ρεηΐαβ, (ταιηθα ἴῃ [ῃ6 βοῇοοὶ οἵ 
Ἐσυρῖ, νὰ5 ἀενεϊορεὰ ὈΥ ἴῃς ϑριπὶ οὗ 
Οοά. 

ΤῊΝ ῥθουϊασ ΜΥΑΥ͂ ΤΏ ΝΟ (Π6 ΠΙΞΊΟΥΥ 
οὗ τῃ6 εγθοῖου οὗ [π6 ΤΆΡΘΓΏΔ46]6 15 τὸ- 
οογάεα Ξυρρεϑῖβ ΔηΟ ΠΟΥ ἀυρυτηθηῖ, ΠΏ ]Οἢ 
ἢᾶ5 ποῖ δι Ποσγίο τεοεϊνοὰ ἀτιθ διϊθηῇοη. 
ΎἼνο βερατῖαῖα δοοουηΐβ ἃΓ6 ρίνθη, [Ι͂η 
τὴ6 γχϑὲ Μοϑβος τεϊδίθβ τῃ6 ᾿ηϑίσιςί ἢ 5 
ὙΠΟ Π6 τοοεινθά, ἴῃ τῃ6 βεοοῃμά ἢ6 
ἀοϑοσιῦθα5 [ῃ6 δοςοτῃρ  ϑῆτηθης οὗ τῃ6 
ΜΟΣΚ. Νοίῃιηρ πουἹὰ θὲ 6585 ἴῃ δο- 
ὁογάδῃηοα ἢ (ἢ6 Ὠδῖυγαὶ οτος οὗ ἃ 
Ὠιβίοιυ ντ θη δὲ ἃ ἰδίεσ ρεποὰ τῃΔ 
[Π15 ἀουῦα δοσουηῖϊ. [1 ἢδ5 Ὀδθη τέ- 
ΡΓαβθηιθα δ5 δὴ διριτηθηὶ ἴὸσ ἃ ἀοιυ Ὁ ]6 
ΔΌΓΠΟΥΒΗΙΡ, ἃ5 ᾿Ἰβουρῃ ἴνο 5εἰβ οἵ ἀοου- 
ΤΙηθηΐβ δὰ Ὀδθὴ οδιθ  βϑὶν ΟΥ̓ ΠΡ ΕΙΒΠ- 
ΠΟΙΒΙΥ δαορίεα ὈΥ ἃ σοιμρίοτ, ἷἰ 1 
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Ποῖνανοῦ ΔΪΠν αςσοουηπίεα [οΥ ὈΥ [ῃ6 
οὈνϊοιι5 Πγυροῖδοῖθ, δάἀορίθὰ τῃσγουρῇῃ- 
οἷ ([ῃ15 ρα οὐ ἴῃ6 σομηγηθηΐαγυ, ἰῃαῖ 
ἐδοὴ ρατί οὗ τῇς παιγαῖϊνα ννὰβ νυ τθ 
δὶ ἴη6. το, δηὰ οἡ ἴῃς οοσςδβίοῃ,. ἴο 
ὙΥΠΙΟῊ 11 τη ἀιδίου τείεσβ. Δ Ώεη Μο- 
565 τεοεῖνεα (Π656 ἰηϑίπιςιίοης ἢ6 ντοῖθ 
ἃ {]}}] δΔοσουηΐ οὗ ἴθ ἔοσ (ἢ6 Ιῃοτηδ- 
το οἵ (6 Ρβορίθ. ΤὮ νὰβ οἡ δ]]} 
δοοοιηῖβ ργοΡΑΌ]6 Δα ΠΕΟΘΒΒΑΤΥῪ : ΔΠΊΟΏΡ 
ΟΠΟΓ ΟὈνίοιι5 ΓΟΔΒΟῚ5 1 ΝΒ ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ 
ἴῃ οτάθσ (ἢαϊ τἢ6 ρϑορὶς τηῖρϊ ᾿εαγῃ 
ΘἜΧΔΟΙ ψῆηδὶ διηοιηῖ οἱ πηαίογια]β δηᾶ 
γῃδΐ ἀτηουηΐ οὗ ψοσκ ψου]α θεὲ τεαιιγϑά 
οὗ τῆθρῃῳ. Ώδη δραΐη ἢθ μαὰ ὄδχϑουϊθα 
ἢ15 ἰδϑίς, 1 τνῶὰβ ΘαΌ ΠΥ Ῥσοροσ, δηα 
ἀουθῖ]ε55 4150 ἴῃ δοοοσάδηοθα ἢ τῃ6 
ΠΑ Ὀ115 οὗ ἃ Ρδορὶς Καοὴ δηὰ βαϊουβ ἴῃ 
1ῃ6 πιδηδρθιηθηΐῖ οἵ [ΠΕῚΓ δῇδισϑ, δηά δἱ 
ὯΟ [{{|6ὸ ἔτεα ἔτοῃ] ἰϑηάθησὶθ5 ἴο 51.5- 
ὈϊΪοοα, ἴδαὶ ἣἢς βῃουἹὰ γίνε ἃ ἰοιτηδὶ 
δοοουηΐ οὔ νου ἀεῖαι] ἴῃ 15 Ἔχθουοη : 
ἃ γὑτοοῦ, ἴο βιιοἢ 85 τιϊρῃϊ 08]] ἔοτ ὑτοοῖ, 
(δὲ 411} {Π6 τ ῥσεοίοιβ οβεγιηρε μβαά Ὀδθη. 
ἀενοίοα ἴο ἴμ6 ρυτροβα; δηὰ ψνῇμαὶ νγᾶϑ5 
οὗ ἔτ τοοσε πηρογίδηςε, {(μαΐ τῆς αἰϊνὶηθ 
Ἰηϑιπιςτοὴ5 δὰ Ὀδθὴ ΟΟΠΊΡΙ οἰ Εἰγ ἀπά 
Ἰουδὶν ορεγοα. ΙῈ 15 ἃ οὐποιιβ [δοῖ, 
τὲ 1ῃ ἴῃς ἴνο δοοουηῖς ἰῃ6 ογάεγ οὗ [ἢ 6 
ΠΔΙΤΑῖνΘ 15 βυϑιθγηδίοδ!}ν τονευβοα, [Ιὴ 
[6 ᾿πϑι πα σ]Οἢ5 ρίνθη ἴο Μοβοβ δηά τσο- 
οοτακα ίοσ ἴῃ ᾿ηἰοττηδτίοῃ οὗ [6 ΡΘορ]βδ, 
τῆς τηοβὶ πηρογίδης οὐ͵]θοῖβ βίδηα ἢγϑβί, 
ΤῊ ἀκ, τὴ6 τροσογ-ϑθαῖ, [ἢ6 σμοτα5, 
1Π6 ἴ40]6 οὗ 5ῃησιν-Ὀτοδά, τῃ6 ρσοϊάδηῃ οἽδη- 
αἰεβίςκ, τὰ6 ψῇοΪα 56γδς οὗ βυθοῖς 
ἰοὴ5 ὈΥ ψΏΙΟἢ (ἢ6 πδιίϊοηδὶ πη ννᾶ8 
ἰτατηθα ἴο σοιηργε μεμα [η6 οδαγδαοίοσ οὗ 
1πΠ6 αἰνῆς τονϑϊδίοη, στα ργοβθηϊεα δἱ 
ΟΠΟΘ ἴο ἴῃ6 ΜΟΓΒΏΙΡΡΟΙΒ. ΤΏδη σΟΙΊ6 
1η5. ΓΟ ἸΟἢ5 ἔογ ἴῆ6 ἰάθδτηδο]ςθ, 115 ἐαα]ρ- 
Τλοηΐς δηά δοοεββοσίοϑ; δηὴ ψῇρη δ]]} 
ΕἾ56 15 σοπ)ρ]οἴθα, (ἢ6 ἄγοϑ5 δηὰ οχζῃδ- 
Ἰηδηῖ5 οὗ [86 οβιοίαίίηρ ῥτιθϑίβ. Βαΐ 
ῇΜΏΘη ἴῃς νοΥκ οὗ Β6Ζα] θα] δηὰ ἢϊ5 δϑϑιϑβί- 
Δηΐδ 15 ἀδβουρεα, (ἢ6 5ἰγυςίασα οὗ 16 
Δ ΌΘΓΏΔ0]6 ΠΟΠΊ65 ἢτϑδί, 85 ἰδ δίχα! ν 

Δ Τὸ ἰ8 αἶφο ἴο Ὀς οἱ γβεγνεὰ {παΐ ἃ ὙεῦῪ ἰδῦρθ 
Ῥογίοη οἵ ἴῃς ραργτί, νυ τίθη δ πραγ [ἢ Ξαπηδ 
Ῥειοὰ ἰη Ἐργρὶ, σοπδὶϑῖ οἵ πιϊηυῖς δοοουπῖς οὗ 
[ῃ6 ψόοσκ ἄοπο, δπὰ τῆς 5πὶ5 Ἔοχρεηάδὰ ὑπάθσ 
1ἴη6 Ξυρεπηϊεπάσηος οὗ ἴπ6 ᾿τίϊειθ. [Ιἢ δὴ ἰπ- 
βογοἰἴοῃ οὐ ἴῃ 5πίαϊις οἵ δῃ Ἐργριίίϊδη δτοῃϊϊεςΐ, 
Βοϊοτοῦοπα, ἢ ᾿ἰνοὰ υὑπάογ ϑείπος 1. απὰ 
Ἑδπιδλὸς 11., ϑρϑοῖὶδαὶ ποῖθ ἰβ πιδάς οἵ ἢϊς δοςι:- 
τ} ὃλ ἀσοουπίηρ ἴοΥ Ἔἐχροηϑβῖνα θυ ]αΐηρϑ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΓΤΙΟΝ ΤΟ 

νοι] ἀο θη [Π6 οΥκ 5 σοπιπηεπορά,; 
1η6 ρίαος ννγὰᾶβ ἢτγδί ργοραγθά, δηά [ἤδη 
[6 «αὐκ δηά δἱἱ 16 βϑδοσθὰ νϑϑϑοὶς, δο- 
σογάϊηρ ἴο 41} τῃδῖ {π6 Ινοτὰ σοιηαδηαεα 
Μοϑβ65. ᾿ 

δό. Τῆς ΟὨΓΟΠΟΙΟΡΎ οὗ Ἐχοάιῃ5β ἴη- 
νοἶν65 ἴγὸ 4υθδϑίοηβ, ἴ[ῃη6 αἀυταίίοη οὗ (ἢ 6 
5ο]ουσῃ οὗ [ἢ6 Ι5τγδϑ] τος ἴῃ Ἐργρῖ, δῃηά 
τῆς ἀδῖὶα οὗ τπεῖγ ἀσδραγίαγα. 850 ἔδυ 85 
τορατάς ἰῃς αἰτεοῖ σἰαϊεπηθηίβ ᾿η ἴῃ6 Ηδ- 
Ὀγὸνν ἰοχί, [6 ΔΘ ΜΕΙΒ ἴο ὈΟ[ συθβΌοης 
Δ, ροβιτῖναε ἀπα ὑηδιρίριουβ. Εχοάι9 
ΧΙ. 40 ρίνεβ 430 γξαῖβ (ΟΥ̓ ἴΠ6 5ο͵ουπι, 
Οδηρϑὶβ χν. 13 βῖνοβ 400 γϑδῖβ ἴοσ ἴδ 
ΜΏΟ]6, οὐ [Π6 ρστϑδῖογ ρογίίοη οὗ {Π6 βὰπὴθ 
Ρεσιοά. Αρδίη, [86 1ϑῖ θοοκ οἵ Κίηρϑ, Ὁ. 
ν]. 1, ἄχϑϑ ἴῃ Εχοάιι5 δῖ 480 γεᾶγβ θείογε 
[π6 Ὀυϊάϊπρ οὗ ἴμ6 Τδρὶα ἴῃ τς ἰουτί 
Υϑᾶσ οἵ ϑοϊοπιοῃβ σεῖρῃ. ὋΓἢϊ5 νουά 
56 1[[6 ἴ[ῃ6 ἀδῖθ ΠΏ] ἃ ἔδνν γοαγβ, δρουϊ 
1490 Β.6. 866 ποῖίθδ Οἢ ς. ΧΙ]. 40. 

Βοῖίῇ βἰδίθτηθηῖβ ἀγα ἰἌκθὴ ἴῃ (ἢ ςγ οὗ- 
νἱου5 δηά 111674] τηθδηϊηὴρ ὈΥ οτος οὗ 
ἀἰδγθηΐῖ βοῇοο 5 ἴῃ (ὐδττήδηγ δηὰ Εηρ- 
Ἰαηά. ΤῊ ἰδίζοσ δαί οπηθηΐ ργΓ βθ 5 ΞΟΙῚΘ 
ἀβιοι 65. Οἡ τς οὔθ Ὠδηά 1ἴ ἱμνοῖναβ 
ἃ ἸοηροΥ ροποά ἴδῃ ἀρρθδῖβ ἴο Ὀ6 οοη- 
δἰβίδης ἢ τὴ 6 ραηθδίοριεθ, ἘβΡΘΟΙΔΠΥ 
ΜΠ τὴς ραηδαίορυ οἵ αν. ΤὨϊβ οὔ- 
͵δοϊίοη ἰοβθβ 15 νεῖρῃς τ {Π|6 οτη βϑιοῃ 
οὗ βϑνεῦαὶ [ΚΒ ἴῃ [ἢ6 ρεηῃθδίορῖες Ὀδ 
δαηγ 6 45 Ργοραῦ]6: ἴῃ βοῆς οδδ65 οἵ 
[6 Ὠιρῃδδῖ ᾿Ἰταροτίδησα ἰἴ ἰ5 σου! η, ΖΚ. 
1 (αὶ οὗ ΕζΖτα δηὰ οὗ οὖὗγῦ [οσάὰ. Οἡ 
(ἢ6 οἿΠΟΙ Παηᾷᾶ 1’ Ἰήνοῖνεβ. ἃ 5ΠΟΥΟΓ 
ΡεπΠοά [μη 15 ἀδαἀμποεα ἔτοπὶ ποίςε5 ἴῃ 
τῆς Ῥοοκ οὗ ᾿πᾶροβ ; δὴ οἱεςσίίοη πιεῖ 
ὈγΥ ἴμ86 ῥγοῦδῦϊα Ἀγροίποϑιβ τπᾶϊ ΠΊΔΗΥ͂ 
{ΔΉ 5ΔΟΙΙΟῊ5 ἴῃ 1Πδἴ ὈΟΟΪΚ τηαγ ἤᾶνα ἴάκθη 
Ῥίδοθ δὲ ἴπΠ6 βᾶτθ ρεποά ἴῃ αἰβετγεηὶ 
Ῥατίβ οὗ Ῥαϊδθβδημε. Ἐρυρίδη Ἵἤγοηο- 
ἸΟΡῪ ἰ5 ἴοο ἀποσταίη ἴο ἀείοτηΐης ἰῃς 
χασβῦοῃ, ἃ5 15 βϑῆθννῃ ἴῃ ἴῃ6 ΑΡΡρϑῃαϊχ. 
ΤῊΣ ἀαῖθ ἀρρθᾶγβ οἡ ἴῃς ψΠΟ0]6 ἴο 6 
ΤΟΟΟΏΟΙΘΔ0]6 ἢ ἴῃς ἰδοῖς οἵ Πιἰβίουυ, 
Δηἀ ἴο τοδί οἡ ΠΙΡΉΏΘΙ δυῖποπν ἤδη ΔῊΥ 
οἴμοσ Ὡς Πᾶ5 ὈΘΘη ΡΙΌΡΟΞΕα. 

Τῆς ρστουπβ οὐ τδίοῆ (μ6 ἀυγδῦοη 
οὗ τῆς 5ο]ουγα 15 ἀείοττηϊηθα ἃγα οοη- 
βἰἀδγαά ἴῃ (ἢς ποίε δ πε επά οὗ ς. χιϊ. 
1 5 Ἔβρθοῖδ!!Υ ἱτηροσγίδηϊ ἢ σϑίθγεηοα 
ἴο ἐδ ΠΟΥ οὗ (ἢς6 [5γδε 65,  ΏΙΟΣ 
διηουηϊοα ἴο ὄοο,οοο τηα]θ5 αἱ ἴῃ6 {1π|6 
οἵ τὴς Εχοάιιβ. ϑύοῇ δὴ ᾿πογεᾶβα οἱ ἃ 
ὈΔἰΓάτΟΒΔ] (Δ τ ἢ 215 γεᾶτβ, ἴ}6 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΧΟΘῦσ. 

ῬοΠΟΩ͂ ἀφάυοςοεα ὃγΥ τῇς ἘΔΡΌΡΙη5 το 
ϑεηθαϊοριίςαὶ οοιηρυζαίοηδβ, δηα δαορίεα 
ΌΥ ΠΊΔΩΥ ἰπδο]ορίδη8, ργεβθηΐβ ρτεδῖ, 1 
Ὡοῖ ΩΞΌΡΟΓΑΌΙς αἰβισι]τ165, ΠΟ ἢ ΔΓ 
τοιηονϑα τ νὰ δοςσερί ἴῃς ςἰαἰδιηθηΐῖ οὗ 
Μοβοβ ἢ (ῃῆ6 8εῆϑε διίδοῃεα ἴο 1 ὈῪ 
τηοςί σοϊημηδηίΐαϊοίθ. [{ πδοαβ. πο οΪἷ8- 
Ῥογαῖθ οαἱουϊαϊίοη ἴο 5ῃεν7 ἰμαΐ ἴῃ ἃ 
Ῥετιοα δχίθηδίηρ ον σ τόσα [ἤδη ἴουγ 
σοηΐαγίθ5, ἃ ἔμ γ ψὨΙοἢ σουηϊςα 70 
τααΐο5 ἢ {ΠΕῚΓ Ποιιβεῇο 5, Ρσο Δ ΌΪΥ 
διηοι Πρ ἴο δ Ὠσυησγαάβ, οσσαργ- 
λὴσ (6 πιοβί ἔθγι]α αἰδίπος ἴῃ Εργρῖ, 
ὈΠῸ ΕΓ Οἰτουπηβίδ ἢ 65 πηοϑί ἰανοῦγα Ὁ] ἴο 
ΤΑΡΙὰ δηα σοῃιὶηιουβ ἸΏογΘα5 6. ΘΡΘΟΙΔΙΥ 
τοοογάδα ἴῃ {18 Ὀοοϊς, βῃουϊα Ὀεσοοιὰθ ἃ 
ΓᾺΡΏΥ ἡδίϊοη, 510 ἢ 8ἃ5 [ΠΟΥ 8416 ΓΟρΡΓο- 
Βεῃῖοα ἰὼ [86 παιταῖΐνθβ, δπα 85 ἊοὐἹο 5 

249 
δάπαϊς [ΠΟΥ τηθὶ παν θθθη ἰοὸ εβεςοὶ {π6᾽ 
σοησιδβὶ οὗ (δπδδῃ δηα ἴο σεϊαϊη {ΠΕ ῚΓ 
πΔ 1] οηΔ] ᾿η ΓΘ ρτιν 1ἢ [6 πηϊάξί οὗ ἃ Ποβϊα 
Ῥορυϊαίίοη. 

ΤῊδ ΠΟΙ ΠΘΠΙΔΤΥ Οὐ [ἢ15 Ὀοοΐὶς ννὰ8 
ΟΥΑΙ αϑϑιρπεά τὸ ἴῃς Ἐδν. Κ. 
Ῥάβοοβθ, ΡῬγποραὶ οὗ τῇς ὙΤΠδοϊορίοδὶ 
ΠΟΙ ]αρε αἱ Εχείεσ. Ηἰβ ἀθαϊῃ ἴῃ [πὰη6 
1868 νγὰβ ῥγεοθαθα ΌΥ 4 ἰοὴρ {Π|Ππ68ς, 
ΠΟ ῥτονθηϊθα πϊπὶ ἤῸΠπῚ ῥτεραπηρ' 
ποῖ65 ὙΠΟ. σου] 6 υδε6 ἴογ ἴδι.5 νγοσκ. 
1 σοηβοαῦθηςθ οὗ [15 νεΥῪ βεΠοιι5 ἰο85 
(Π6 βῖδί 19 οπαρίεγθ, ἱορειθμεσ ἢ τῃ6 
Τηϊτοάποίοη δηα ἀρροπάϊοεβ οἡ Ἐρυριίίδη 
507] 6οἴ5, 6 ͵ Ὲ ἀπαοτίακοη Ὀγ ἴμε ἘΔΙοΥ, 
δῃηα τῇς τεμλδίηαθ, Ὀγ ἰ(λ6 Εδν. 3. ΟἸασα, 



ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

ΓΑΙΓῈΡ 

ΕἘΧΟΛῦ “5. 

ΓΗΑΡΤΕῈΕΚ 1. 
Σ 7Ζ4ε ἐλήάνερε 977 7»γαεί, αγίεν δρεοῤλ᾽  ἀεαίᾷ, 

ἐὧο »ερίδίν. 8 74ε »ιογέ ᾿ξ αγε οβῥγεισεάῖ 
ὃν α πα ἀμ, {ἦς Ῥιογέ ἐδεν νει ῤῥίέν. ἋΛϑ 
7 ἀξ ροιώζρκεςς οὗ ἐἀέ »ιἱωώτυίνες, ἐπ σαυΐηρ 1τἀξ 
ριοῦ ἐὐἑαάγον αὐΐνε. χ52 λαγασά ἐονμσπαπάσλ 
ἑάς μαέε εὐ αγέγ 1ο δέ εασέ ἱρίο ἐδ γένεγ. 

ΟΥΝ τ:ἢεϑὲ γέ ἴῃε παπιεβ οὗ τῇς 
“ Ο(α, 46. ΟΠ] άγεη οὗ βγδεὶ, νυ ϊς ἢ σΑπλα 
εἶἰαρ.6. ἰηΐο Εργρῖ; δνεσΎ τηδῃ δηά ἢ]5 πουβε- 
ἐω Πο]ἀ σαπιλὸ νυν [ΔςοὉ. 

ς Απά ἃ}]] εῆς 5οιι}5 τῃλι σάπης ουὖξ 
οὗ τῆς ᾿]Ἰοΐῃβ8 οὐ δςοῦ νγεγε ὁ βενεηῖν "Ηεὰ 
8015: ἔοσγ [οβερὴ νγαὰβ ἰη Εργρῖ ΝΕ ἢ 
γεαάγ. τε 

6 Απά Ϊοβερῇ ἀϊεά, διὰ 11 ἢ15 25 
Ὀτγοῖῆγεη, δηά 41] τῃδί ρεπογδίου. 

γη 4 “Απὰά τῇε ομιάτγεπ οὗ [ϑγδεὶ "λα ; 
σγεῖα ἔγαϊται}, ἀπά ἰμογεδβεὰ δδυπμάδηϊ- Ὁ 
Ιγ, φῃά πλυ]ρ]164.. Δηὰ νγαχεά ἐχοςεεά- 
ἴῃρ ταῖν ; δηά τῃς ἰαπά ννᾷ8 Ἀ]1εἀ 

2 Ἀευθεη, δίπιθοῃ, ωεν!. ἀπά ΓΤ άδῇ, 
2 ββδςῆδγ, Ζεδυΐιη, ἀπά Βεη͵απηίη, 
4 ϑζαῃιαπὰ Νρμίδὶ;, δά, πὰ Αβδεγ. 

ΟΗΑΡ. 1.1. Νοαυ}] 1{Ἰς γα! γ “Δηά." ὌΠῖ5 
ςοη)υμπσίίοη 15 οπλοὰ Ὁγ {πὸ ΕΧΧ. Ρυῖ ἴἴ 
8 ΘΟΠΛΠΊΟΠΙΥ υϑοὰ «αἱ {π6 Ὀεοριηηίηρ οὗἨ ἴδ6 
᾿ἰδίογιοαὶ θοοΚβ δἴεσ ὐθπεβίβ, ἀπ ἤεγὸ ἱπάϊ- 
οδίεβ ἃ εἷοβδε σοπηροϊΐἼοη τ ἴδε ρῥγεσθάϊης 
ΠαΓΓδΑῖῖνο. ὙΠ15 σμδρίοσ ἴῃ ἕδος σοηίδι 5 ἃ 
ΓΒ] πιεπὶ οἵ {π6 ρῥγοάϊοξίοῃβ γτοσοσγάρα ἴῃ σσεη. 
χὶνὶ. 4, {Πα Οοά νυ ου]ά πιδλκο οὗ ͵δοοῦ “ἃ 
δτοδὲ παϊϊοη" τῇ Ἐδβγρῖ: δηά 'ἰπ σξη. χν. 13) 
1πδὶ (ὴ6 Ῥθορὶθ οἵ ἐῃμδὲ ἰδαηά ψου]Ἱὰ “ δ[Π ]ςΐ 
(δεπὶ ἔουγ πυπάγοα γεδγβ." 

ἔυε» 7 »ιαη απά ῥὲς ῥοιορο 7 1 ΤΑΔΥ Ὅς 1η- 
[εἰτοὰ ἔτοπιὶ νδγίοιιβ ποῖσε ἐμδῖὲ {πὸ ἰοίαδὶ 
πυπιῦοῦ οὗ ἀοροπάθηϊβ ννᾶς Ἴσοῃϑβιἀογδθϊθ, ἃ 
Ροϊπί οὔ ἱπηρογίδῃςθ ἰη 115 ὈδΑΓη 55 ὕροη [Π6 
Ὠϊπίοτγ οὔ [6 Εχοάιι5. 8εθ Οσηῃ. σι! 6, χίν. 
14. ἴτοπὶ νν 1 ἢ ννὸ ἰσάσῃ ἴδ ΑὈταπὶ μδά 118 
ἰγαϊποά ϑογνδηῖ5 ὈΟῚ ἰπ ἢ5 ποιιθθ. ῬὍΤΠὸ 
ἀλιιρηϊοιβ ἃ ποῖ τπϑηιοηθᾶ, ΠΟΥ ἂῖὲ ἴῃ6 
Πᾶπιο5 οὗ ποῖ πυθδηάδθ ρβίνθη; ᾿ξ 5. ΠΊΟΓΟ 
ΠΠΚοΙν ἰπδὲ ΠΟῪ ννεγΘ ταυτί ἴο {Π6ῚΓ ὩρΑΓ Γὸ- 
Ιδίοηβ, οΟΓΥ ἴο ἀοροπάεηϊβ ἴδῃ ἔο πεοδίῃοηβ; 
δηὰ ἴῃ [πδὲ οᾶ56 [ΠΥ νυ ἢ (Ποῖτ ἔτ} }165 νγου]Ἱά 
ἔοππῇ Ρᾶτί οὗ {Π6 ρδίγάγοθδὶ Πουβεῃ ο] 45. 

5. «εὐεη!}} ὙΠ15 πυσῖρεσ ἱποϊυάε5 [οϑερῆ, 
Ηἷ5 ἰννο ςῦη5, δῃηά ΌΥ ἃ τηοάδ οὗ γος κοηιηρ ποῖ 
υὑποοιήσηοπ, οοῦ Ὠϊτηϑοϊξ; 5εῈ ὕσδη. ΧΙν. Σὰ, 
χ]νὶ. 272; Ὠουΐ. χ. 22. ΤᾺ οδ]εςξ οὗ ἴδ6 
τὐτιΐϊοσ ἴῃ 15 ἱπιγοάσίογυ ϑἰδίθπιθπί ἰ5 ἴο 
Εἶνε ἃ οοπιρίεΐε ᾿ἰ5ὲ οὗἩἉ ἐπ6 Πεδάβ οἵ βϑερδᾶγαίε 
ΣΑΤΑΙ ο5 δ ἴδ {πὸ οὗ {π6ῚΓ βου οπιοηξ ἴῃ 
Εργρί. ὅ8ὲ6 ποῖθ οὐ Νυπὶ. ΧΧΥΪ, ς. ὙΠ 
1,ΧΧ. ρἴδοθ {ῃς Ἰαϑὲ οἰδιβθ, "" ] ϑερῇ ννᾶβ ἴῃ 
Ἐφγρί," δἵ (ῃς θεξιπηίηρ οὗ (Π6 νεγϑθ, δΔῃ ἂγ- 
ΤΑηροπΊθηΐ ννῃϊςἢ 56 6Ππὶ5 ργεογδῦϊς, ἀπὰ 15 ἀε- 
ἔεπάεά Ὁγ Ἐξ; 566. " Ζειβολγς ΕἼΣ νγιβϑθη- 
δος. Τ ὨροΪ]ορίθ, 1870, Ρ. 326. 

νυν τῇ τῃ πὶ. 
ὃ Νὸονν τπϑγὲ ἅγοβα ὑρ ἃ πεν Κίηρ 

ονεῦ Εργρῦ, ΒΓ ἢ Κηον ποῖ [οβερῆ. 

7. ὙΠὲ παιταῖϊνε Ὀεξίηβ, ῬΓΟΡΕΠΥ ηἰώπὶ 
ἴῃ, ΜῈ (Π15 ραγαρταρῆ. ΤῊ 15 οἰ εν 
ὈΥ ἴῃς σοποιπισξίοη οὗ ἴπε Ηεῦγενν, σοι 
ἄοεβ ποῖ σοππεςΐξ {δῸὸ ννογά ννὰ5 ἔγαἢ}" 
ἢ 16 ργεσράϊηρ νοῦθο. Ἐξγρί ννᾶβ δἰνγδγϑξ 
ςοἰευγαϊθα ἔοσ 115 ἔγι  ] 655, δηὰ ἴῃ ὯΟ ρῥτὸ- 
νίποςς ἀοο5 ἴῃς ρορυϊαίίοη ἱπογθᾶθα 50 γϑΡ 
8ἃ5 ἴῃ (μδὶ οσςιιριοεὰ ὈΥ 16 ϑγϑοὶ θα. 866 
ποῖεβ οἡ ὕϑθῃ. χὶνὶὶ 6. Αἴ ρῥγεβοηξ ἴξ δᾶ5 
ΤΟ βοςκβ δηὰ πες ἔπη ΔΗΥ͂ ργονίποθ ἰῃ 
Ἐκξγρί, δῃὰ πιοῖθ ἤβδῃποπήεη, ᾿ΠΟΌΡΗ ΓΤΏΔΗΥ ἢ 
ὙΠ]ΠἸασο5 ἃτὲ ἀοδογίοα  ἴζ 58 οδἱςιυϊαίεα ἰδδὲ 
Δποίμοσ Π] ΠΙοη παρ Ὀς πυσίδιηδὰ ἰη 11. (568 
ἘἈοδίηβομ, ΥὟο]. 1. Ρ. ςς.) ὕπε} [δε δοςε5» 
βίοῃ οἵ 6 πον Κίηρ, ἴδε τοϊδίοης δοίτνθοη 
{Πε Εργρίδηϑ δηὰ {86 [5γδϑὶ θ5 ννεῦὸ υπάουδί- 
οάϊγ ἐποπάϊγ. ὙΠῸ Ὄχργεββϑίοηβ υϑοὰ ἴῃ (ῃἷς 
ΨΕΓΒΘ ΏΡΙΥ {Π 6 Ιαρβε οἵ ἃ σοῃϑβιἀθσδῦϊς ροσιοά 
Αἴϊοῦ πε ἀθαίῃ οὗ ΠΟΡῚ 

ἐῤδε ἰαμα «υαι Μἰεά «υἱὲ ἐδορ1] ὶ. 6. τῃς ἀ15- 
ἰῆςξ «ἰ]οϊίεἀ ἴἰο ἔπεπι, οχίθπαϊηνρ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἔτοπὶ 
[η6 Εδϑίεγῃ Ὀγδηςῇ οὗ {πε ΝΙΙῈ ἴο {6 Ὀογάογβ 
οὗ 16 ἀοθογί. [11 ἄρρθᾶγβ ἔγοπη οἵδ ρλ5- 
5866 5 (566 11]. 22) ἰῃαΐ {ΠῈῪ ἀϊὰ ποῖ ΟςςουρΡΥ͂ 
[Π15 ἰαηὰ δχοϊυϑινοῖγ, Ὀὰξ σόα ἰηϊοττηϊηρίοά 
ἢ 1Π6 πδινε Ἐβγρίδηβ. 

8. ΤΕ ἐχργεβϑίοηβ ἴῃ [ἢ]5 ὑΌγθθ ΔΙῸ 
οἸ] τ, δηὰ ορμδῦς. “ΓΑ πὸνν Κι᾽" 15 8 
ἰάϑεν ποΐ ουηὰ οἰδονσπεγο [{ 5 υπάοτβϑιοοά 
Υ πιοϑδί σοπιπηθηίδίοσβ ἴο ἱπρῚῪ ἴπᾶΐ ἢς ἀϊά 

ποῖ βυςοοεὰ 8 ργεάβοεββου 'π πδίυγαὶ ογάες 
οὗ ἀεϑοθηὶ δηά ᾿πμεγιίδποθ. Ης ὁ᾿ἄτοδα Ὁ 
οὐοῦ Εξυρί," οσσυργίηρ [δὲ ἰδηά, ἃ5 ᾿ξ ννου]ά 
566 πΊ, οἡ αἰ ογοηΐ ἰθτῃβ ἔγοπὶ ἴμ6 Κἰπρ ὙΠΟ86 
Ρίαςα ἢδ ἴοοϊκ, οἰ ἔε δ υϑιιγραίίΐοη ΟΥΓ οοῦ- 
αυεθῖ. ΤΟ [αςὶ {πὶ ἢ Κπὸνν ποῖ [ ϑερῇ 
᾿Ὰρ ἰο5 ἃ σοπιρὶοὶς βοραγαῦοη ἔγοπλ ἴῃς ἴγδα!- 



Υ. 9---12] 

9 Απά δε 58αἰά το ἢ]5 Ρβορίε, 
Βεδιοϊά, τῆς ρεορὶε οὗ τὰς Πάτα οὗ 
ἴϑγδεὶ γέ ταογε δηὰ πλρμῦεῦ τἤδλη ννγαὰ: 

10 Ὅοπιε οὔ, ἰεῖ 8 ἀθᾷὶ ν) 56} 
ψῖ τσὶ; Ιεϑὲ ΠΕ ταυ ρὶγ. δηὰ 

ἘἙΧΟΏσῶ. 1. 

11 Ὑπογοΐογε ἴπῸγ ἀϊὰ 5εῖ ονογ 
(ἢδπὶ ἰδϑςπιδϑΐοιβ ἴο δῆίος τἤδπὶ νυν ἢ 
τποῖγ ὈυτάρδηΒ. Απᾶ τπεν θυ] ἔὸΓγ 
ῬΒδγδοῇ τἴϑάϑιγα οἱτ65. ΓΙ οπὶ δηά 
Ἐλδῃλβαβ. 
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12 'Βυς τἢ6 πιοῦα {ΠῈγ δβηοιοά ον. 
τῆεπ), ἴῃ 6 τῆογα [6 Ὺ σα Πρ 164 δηά τς ἢ 
δῖαν. Απὰ {τπϑὺ νγεῦε ργανθα δὲ- Ἴάεσε, ἐο 
σδιι86 οὗ τλ6 ς ] άγεη οὗ [3γδεὶ. ΤΟΣ 

ἰ σοπὶε ἴο ρᾶ88), ἴῃδλῖ, ψῃεη {ποῖα 
[Δ]]εῖ οὐδ ΔΠΥ νγᾶΐ, ἴΠ6γ Ἰοΐῃ 80 
ὉΠῖῸ ΟὟΓ Θπηεμλίεβ5, ἀπ ἤρῃς δρδίηϑῖ 
5, Δη4 .-9 ρεῖ τΠεη υρ ουκ οὗ τῆς ἰαπά. 

ὕοῃς οἵ οσεῦ Εεγρί. Δί ρῥγοβεηξ 16 βεπο- 
τα γ οὗ Εσγράδη ϑοδμοΐδγϑ ᾿ς ΠΕ ΕΥ̓͂ {Π15 Ρἢδ- 
τοῦ! ΜΠ Ἀληγοβο5 11. ὍΤὨς ἀμεϑίιοῃ ἰ5 ἀϊ5- 
ουϑοοά ἰῃ ἴπ6 Αρροπάϊχ, ὑγθεγο 1[ 15 ϑῆενντι ἐμδέ 
1] [δ6 σοπάϊ!οη5 οὗἩ « 16 πδιταίΐνο ἀγὲ {6|1|οὰ 
ἴῃ [86 ρεῖβοῃ οὗ Απιοβίϑβ ἰ., ἴδε ποδά οὗ [86 
18} Ὠγπαβίγ. Ηδ νγαβ (86 ἀεβοοπάδηϊς οἵ [Π6 
οἰά Τποῦδη ϑονογοίρτιϑ, Ὀὰὲ 8158 ἔδΆΪΥ τοϑι θὰ 
ἴοῦ ΠΠΔῺΥ γεᾶγα δὲ ΕἸ] Θ για, (ΕἸ Καῦ, κοιῖὶ 
οἱ Τμεῦε5,) δηὰ ννᾶβ {ΠΌΪΑΓΥ ἴο ἴπ6 ὈΥΠΑΚΞΥ 
οἵ με διερίιογάς, 186 Ηγκϑοϑ οἵ Μδηῃείθο, (ἤθη 
Πιϊΐης ᾿π (86 ΝΟ} οἵ Εξγρί. Απιοϑῖβ τηδγ- 
ποὰ δὴ ΕἸηορίδη ῥγίηοεβθ, Νερῃογίαγι, δηά 
ἴῃ ἴῃς (τά γοᾶσ οὗ δ΄5 γοῖρῃ σδρίυ το Αναγδ, 
ΟΓ Ζοδη, σδριίαὶ οὗ πὸ Ηγκϑοβ, δπὰ 
οοπιρίεἰοὰ ἴπ6 ἜΧρι ϑίοη οὗ [μὲ σᾶςβ. 

θ. «π|ο δὲς ῥεοῤ᾽ε] ΤΏΙ Ἔχργεβϑίοῃ Ὧδ5 ἃ 
Ρεου ἂγ Πίπεθς ἃ5 δ ἀγεσθοὰ Ὁγ ἴδε γεργεβεη- 
ἰδνς οἵ {86 οἷά Εξγρέίδη Κίηρϑ ἴο ἢϊ5 ςουη- 
Ὑπηδη ἱπιπηοἸδίογ δέίοσγ ἔπος ολδηο ρδίίοη 
ἔτοτὴ ἴδε ἀοπιηϊοη οὗὨ 8116 }5. 
ροΓ απά γε δί!εγ)] ΤῊΪ5 ΤΊΔΥ δᾶνα Ὀδεῃ 
Ἰεγα!ν πὰς, 1ἴ, 45 νγᾶβ πδίαγαὶ, [ῃ6 Κίηρ σοπι- 
Ραγοὰ ἴΠδ [5γδο ο5 οὐ σόβῃθη ἢ πε ρορυ- 
ἰλὔοη οἵ (ὃς Νοηἃ Εδϑίεγῃ ἀϊδίοι ἁἤτεῦ τς 
ἐχρυϊοίοη οὗ ἐδ Βετάβ, ὅΤῃο ἔγϑὶ ἰπὶ- 
ΡΓΕΒΒΙΟΩ πιδάθ Ὡροῦ ἢϊ5 τηϊπὰ ψοι]ά ὃς (ἢ 
ἸΩΞΕΓΌΓΙΕΥ οὗ ἃ ἐγοπίίοσ οσςυρίεα ὈΥ ἃ ἔοτείβῃ 
ἴδζε. 

10. Ὧηγ φ«υαγ}] ΤῊΟ Κιηρ μδά βοοὰ Ἵδυϑὲ ἴο 
ἀπυςραίς ῶσ. ὙΠῸ Νοιίῃ Βδϑίθγη ἔγοπηίὶοσ 
ὙΔ5 ἰηίεϑίοά ὃγ ἴδε πε ρῃθουτπξς {τθε5, ἴμ6 
δβάθου5 οἵ Ἐφγρίίδπ τηοηυπιοπίβ, ἃπὰ ὙΓΑΣ 
Δ ψλσοὰ ἢ ΕΡγρί ὈΥ ἴπα σοπίραογαϊοά 
ἡδίοῃ5 οἱ Ν᾽ ἐϑίοσπι Αϑίὰ ὑπάθσ ἴῃ6 σε βὴ5 οὗ 
ἐὰβ βυρορϑδοῖβ, ὙΒεβα ἱπουσβίοηβ ΨΟΓῈ ΓῸ- 
Ρυϊϑοά ὙΠ Ἔχίγοπια αἰ ΒΠσυ γ. [ἢ Ἰδηριιᾶσο, 
ἰελίυγεβ, οοδίιπηθ, ἃπὰ ΡΑΙΕΥ 4150 ἱπ Ὠδρίΐ5, 
ἰῃς ἰΞγδεϊ τε ργο δ Ὀ]Ὺ τεβοτα θὰ ἰμοϑα ἐπ6- 
ἴηιε5 οἱ Ἐργρί, δπὰ νόγε τεραγάθαά ΌΥ (ῃ6 
Ἐργρὕλης ἃς ἔδοῖσγ πδίυσαὶ 411165. 

ομὲ οΥ “δὲ ἰασπ] ὌὨῊ5 ἰ5 ἱπηρογίαπὶ 85 {Π6 
ταὶ ἱπάϊοδίίοη οὐ᾽ ἃ τονε ῃ ἢ ἀείειπηίποά 
ἴδε ροῖ!ςγ οὗ ἴδε ῬΏΑΓΔΟΙ5 ἴῃ ἀφδιηρ ὙΠ ἴῃς 
ἰππρεϊϊίες: (ῃον ἀρργεδεπάθα {86 1085 οἵ τενεπις 
πὰ γαμεῖ, ΜΙ ἢν νγουὰ τοσεῖε ἔτοπὶ εἶς νϊεῆν. 
ἀπνὰὶ οἵ ἃ ρεδοεία! δηά ἰπάυϑιτίοιι γᾶςα. 

11. ιαιἀπιατίετ} ὙΒς τι το σῦ 565 ἴΠ6 Ργὸ- 
βὰς Ἐργρίίλη ἀοϑίχιιδίίοπ ἕο ἴμοϑο οἢῆςεσβ, 
2. (Βιεῖβ οὗ ἐὶθυΐοβ (566 Νοῖε δἱ ἴδε επὰ 
αἱ τῆς Οβαρίοσ). ὙΒΕΥ Ὑεῖε πιθη οὗ τϑηκ, 

Βυρογπέεπάδηΐβ οὐ ἴδε ρυ]ς οῦκβ ΧΧ. 
ἐπιστάται τῶν ἔργων), 500 ἢ 85 ἅγε Οἰΐεῃ τὸ- 
Ρτοϑεηϊοα οἡ Εργρίϊδῃ πιοηιυχηρθηΐβ, ἀπά οᾶτο- 
ἔγ ἀπε ησιυιμϑῃοὰ ἔτοθ [6 ϑιθογάϊηαίο 
ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΙ5. ὍὕΤὨ6 ἰϑγδο ἴε5 σοσε οηρογεὰ ἴῃ 
ἔοσγοθὰ ἰδθουτβ, ὈγοῦδΟΥ ἵἱπ ἀοίδοππιοηΐβ, 
ΘΔΟἢ ὑπάεγ δὴ Ἐργρίϊδῃ “ὁ (Δϑκηλδϑίογ::" Ὀὰξ 
[Π6Υ νγογα ποῖ τοἀυςοαὰ ἴο 5ἰδνεσγ, ργορεηγ 
ΒΡΟΔΚΙΠΡ, ΠΟΙ ἐγεδίθα 85 σδρίίνεβ οἵ νγασ. Τ ΠΟΥ 
ςοπεπιοα ἰο ΟΟΟΌΡΥ δηά ουϊξῖναῖς {Πεὶγ οννὰ 
ἀϊξιπςῖ, ἀπὰ ΠΟῪ τοϊδιηθὰ ροβϑεββϑίοη οὐ {πο Γ 
Ποιι565, ἤοςϊκβ, μεσγάβ, δηὰ οἴεσ ργορεγγ 1} 
{ΠΕΥ επιϊρταῖϊοα ἔγτοπι Εξγρί. Απιοβὶβ δὰ 
βρεςῖαὶ πϑοὰ οἵ ϑδυςῇ Ἰδρουγεσβ. Ηδ τεβϑίογοά 
ἴῃς ἰδπλρ]65 δηᾶ οἴμοσ θυ] πηρ5 ἀοϑίγογθα ὈΥ 
1ΠῸ βῃθρῃογάσβ, εηρουηρ ἐΟγε  βτιογβ, εἰ ἴΠοῚ 845 
5 Ὀ]Θοῖβ ΟΓ ΤΘΓΟΘΠΑΓΙΘ5, ἔῸΓ (Π6 ἰγαπβροτί οὗ 
πηλίεγα]5. ὍΤῊΪ5 ἰ5 ριονθὰ ὈΥ δὴ ἰπϑοπρίίϊοη, 
ἀδίφα ἴῃ ἢ]5 λπά γϑᾶσ, 5εῈ "Ἐξ. Ζει ἰοῦ γι, 
Νονοδοσ χ867. 

ἐγέεσσωγε οἰ] Ὥς Ηδοῦτγονν νογὰ οοῖτε- 
Βροηάβ νϑγῪ οἰοϑεὶν Ὀοΐ ἴῃ ἔοιτῃ δηά πιοδῃ- 
ἴῃρ ΜΠ “πλλραΖίη65,"" ἀεροίβ οὗ ἀπιπιιπίτοη 
πὰ ρῥτγουϊ βίοηβ: ἴπῸὸ βαπὶὸ ὑνογὰ ἰ5 υϑοὰ ἱ 
ΚΙΠρΒ ἰἴχ. το; 2 Οἤγοῃ. νἱ1]. 4 δηὰ χχχίϊ!, 28. 
(αρίϊνεβ ὑγοσο οπρὶογθά ἱπ ργοδῖΐ ΠυΠΊθεΥ5 
ἴογ ὈυΣ]άϊης, δηα Θπἰδγρίηρ δυο ἢ ἀδροῖβ ἀηάου 
1πΠ6ὸ Εργρίίδη Κιπρθ οὗ [86 181} δηὰ χοὶὴ 
ἀγπηδϑίιθϑβ. 

Ῥίέϑονι απά σαν»ρμε:] Βοῖδ οἰ εἶα νγεῖς βἰἴῃ- 
δῖο οὐ ἴῃ Ἵδῃδὶ, ἡ μιοἢ μαά Ὀδοη ἄτι οὗ 
ΘηΪαγροὰ ἰοηρ Ὀοίογο, υπάογ Οϑογίζδϑθοη, οὗ ἔπ 
121} ἀγπαβίγ. ΤῊ πᾶηιθβ οὐ Ὀοΐἢ ΟΕ] 65 ἃτὸ 
ἔοιιπά οἡ Βργρίίδῃ πιοπυπιοηΐβ : ἴπ6 (ΟΠΠΟΥ 
'6 Κπονγῃ ἴο ἢᾶνε οχίβίθά ὑπάεγ ἴῃς αϑὲ} ἀγη- 
ΑΞ : Ὀοΐἢ ψ γα ἴῃ οχἰβίθηςθ ἰη 186 ὈΘΡΊΠΠΙηΣ 
οὗ {πὸ γεῖρῃ οὗ δηλθϑθεβ [[., ΟΥ̓ Ββοιὰ ἔπεα 
ὝνΟΓΟ ΤΟΥ Πρ δηά οδηϊαγροά. ΘὕΠὴ6 παᾶπὶς “ ΡΙ- 
1Πποπὶ τθδης “" Ηοιιϑδε οἵ ἔερὶς οἵ Τυπι,᾽" 
ἴη6 ϑὺη Οοά οὗ Ηεϊοροὶῖθ. ὙΤΠῈ πᾶπιο οὗ 
Ἀδδηθεβ, ΟΓ Ἀδηεϑοβ 5 ΣΘΠΟΥΑΙΥ αϑϑυπιοὰ ἴο 
δανα Ὀδοη ἀεγνοά ἔτογῃ Ἐ δπΊθϑοβ Ε1., {86 86- 
βοϑίγιβ οἵ ἰῆε Οτεεκβ, Ὀυΐ ᾿ξ νγᾶ8. Ῥγθν! ΟἸΙΥ 
ΚΗΟΝῺ ἃ5 {πὸ Ὡδῖὴθ οὗ ἔπε αἀἰϊϑίτίςξ. 866 
Οὐοῃαβ5 χὶν!, σι, δηὰ Αρρεπάϊχ. ΤΠ [ΧΧ, 
δαὰ “ Οη, ννῆϊςἢ 18 Ηδ]ΟρΟΙ!5 :᾽ ἃ τοδάϊπρ σοπη- 
τηθηάοά Όγ ΕΡΊ;, 1.ς. Ὀὰῖ Οἱ οχἰβιθά Ἰοηρ Ὀ6- 
ἔοτε (δὲ ᾶζϑ. 

19. εῤὸν «ὐογὸ ργίευε] ὙΠῸ Ηεῦγεν οχ- 
ΡΓΟ5565 ἃ πλϊχίυγε οὗ Ἰοδίιηρ ἀπὰ δίδγμιι. Ἐξ 
“(ΒΕ " (ὃς ΠΧΧ. τεδὰ “πε Ἐργρίδηϑβ." 
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12 Διά τῃεὲ Ἐργριίδη5 τηδάβ τῇς 
σὨΠ]Πάγοη οὗ [ϑγδαὶ τὸ βεγνὲ ἢ τιροὺγ: 

14 Διὰ τῇεγ πιδάβ τῇδῖγ ᾿ἰνθ8. δῖῖ- 
ἴεγ νι δαγά Ὀοπάδλρθ, ἴῃ πογῖογ, 
Δηὰ ἴῃ Ὀτίοκ, δηᾶὰ ἴῃ 411 πιᾶηηεγ οὗ 
βεγνίςα 10 τῆς βΒεῖά : 4] τῃεῖγ βεγνῖςε, 
ὙΥΠογαῖη ἴΠ6Υ πιαάς τΠεπὶ βθγνθ, τας 
νυ ἢ τισοιΓ, 

ιῖς 4 Απά τε Κὶπρ οἔὗ Εργρί 5ρᾷκθε 
ἴο τῆς Ηξεῦτγενν πιϊάνγινεβ, οὐ ννῃις ἢ 
τῆς παπὶς οὗ τῆς. οἣς τᾶς δῃ!ρῆγδῃ, 
Δηἀ τῃῆ6 παπλὲ οὗ τῆς οἵδεγ Ρυδῃ: 

1Ι6 Απά ἢε 5414, Ἤδη γε ἀο τῇς 
οϊπες οὗ 4 πηϊάννε το τῆε Ηοῦτενν 
ννοιηδη, Δηἀ 8ε6 ἐῤέηι ροη ἴῃ 5ἴοοίϑ ; 
{1 δὲ ἃ βοὴ, 1Ππεῃ γε 584} ΚΙ] ἢίηι: 
δι [Γ1τ δ ἃ ἀδιυρῃτει, τθῃ 816 5}2]] 
[ΐνε. 

18. ε«υἱδ γίφοωγ]}] ὙΠὲ ψνογὰ 5 τερεαϊθα 
νυ χ4; Ὀυΐϊ ἄοο5 ποΐ ὁὀσςσιγ οἰβοννῇογο, 

14. »ιογίεγ μά ὀγί} ὍΘ ιι56 οὗ Ὀτίςϊ, 
δὲ 41} (ἰπ|ὸ5 σοπιήοη ἢ ΕρυΥρῦ, νὰ 65- 
ΡΘΟΙΑΙΪΥ 50 υὑπάογ ἴῃς τϑίἢ τἰὐδής ἃ Απ οχ- 
δεῖ τοργοβοηίδίίοῃ οἵ [6 νυῆοΐθ ργοόσοθα οὗ 
Ὀγιοκηλακίηρ 5 ρίνθη ἴῃ ἃ 5114}} (θη ρ]6 αἵ 
ΤΒοΌε5, ογοςίθα Ὦγ ὙΤΠοίΐπιος ΠΠ1.. 186 Το ἢ 
ἴῃ ἀδβοθηΐ ἔγοπη Απηοϑῖθ. ὙΠῸ ρϑύβοηβ ἴΠθγα 
ΕἸΏΡΙογοα ἅγὸ σαρίϊνοβ, ἴα κοὴ Ὁ (μαὲ ῬὨδγαοῖ 
ἴῃ ἢϊ5 ᾿Αϑίδιὶς σαπιραῖίβη5. ὙΠΟΥῪ ΓΟ ὑπὰογ ἃ 
ΘΠΘΓΑΪ ϑ ρογιπἰεπάθηϊ, οΥΓ “" (αϑςπγδϑίου,᾿" δηὰ 
ἃτὸ ἀγίνθη ἴο ννοσὶς ὈΥ Τνοσβοοῦβ, διτηθα νυν ἢ 
μιδᾶνγ ᾿δϑῆθϑ, ν ΠΟ ΟΥῪ οἱ “νοΥκ ψΒοιυΐ ἔα! πῖ- 
1η 5. ΑΔ τεροχΐ ἔγοτη ἃ βου δὲ ἃ ἰαΐογ ἀδΐο, 
ὉΠπάογ ἴπὸ το ἀγηδϑίγ, βἤεννβ ἔπε σίρουγ ΜῈ ἢ 

- ΜΈΉΙΟΙ {Π6 Δ ΟΌΓ, ΚΟΠΘΓΑΙΥ Δϑϑιρπϑά ἴο σαρῖνοϑ 
ΟΥ̓ (0 5ἴανεϑ, ννἂ5 φϑηΐογοοά. 866 Βιηιρθςοῇ, "Η]5- 
ἴοῖγε ἀ Εργρίε,᾽ Ρ. 174. δηά ΟΠαῦᾶ5, " ΜΕἸ]δηΡῈ5 
ἐργρίοϊοριαιιθβ,᾽ 11. Ρ. 121. [Π᾽ΠΊΘΠ56 ΠΊΔ5565 
οὗ ὑγιεῖς ἃγὸ ουπά δἱ Βοϊδοῖβ, ἴἢ6 τηοάσγῃ 
σαρὶϊ4] οἵὁἨ ἁ ϑμδγκίγα, ἰ. .. (σοβῆεη, ἀπά ἴῃ ἴΠε 
δα]οϊπίηρ ἀϊδίπςι. ὙΒΟΤΟ ἰ5 πὸ ἱπίϊιηδίίοῃ 
(Παξ (πῸ 5γδϑ ἴθ ννεγε οπιρίογθὰ ἴῃ δι] ἀ- 
ἵπρὶ ΡΥταϊηϊάβ, νΠΓἢ γεγο ογεσϊοα ὈΥ Κίηρβ 
οὗ ἴοννεῦ Ἐργρῖ, ἢ ἔδνν ὀχοορίίοῃϑ, ᾿οηΡ, 
Ὀεΐοτο [ἢ15 ρεοά. 

αὐ »ιαηπογ Γ᾽ “οραυΐο ἰπ δε ΜεϊΠ Νοῖ 
ΤΆΘΓΟΙΥ ΔοτΙ συ] ΓΑ] ἰαθοιγ5 ἴο ὑνῆϊς ἢ 16 [5- 
ΓΔΕ 65 μετα δοσυπίοπιοα, Ὀὰΐϊ ΡΓΟΌΔΟΙΥ [ῃ6 
ἀἰρείης οἵ ολη415 δηὰ ργοςθϑβοβ οὗ ἱπ]ραί θη 
ὙΠ ἢ ἀγα ΡΘΟΌΠ ΑΓΪΥ οποουβ πὰ ὩΠΠΘΔΙὮΥ, 
Δηὰ οὐ Ὀοΐῃ δοσουηίβ ᾿ΚΟΙγ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθη ἷπὶ- 
Ροβοά ὑροὴ ἰδ [ϑγα ἴεβ. ὙΠῸ ννογά υϑϑοά 
ἀπγουρπουΐ ὈΥ ἴδ Ταγρυπ σι (566 Νοῖς αἱ 
{πὴ6 επὰ οὗ ἴῆ6 ΟΠαρίογ) 15 1πίθγοϑεηρ; (ἢς 
ΠΕΠΕΠ ΤΗΝ ἘΦ ]Δῃ5, ἔογοθά ννοσκοῖβ, ἰ5 ἀογινοά 
Τὴ Ἰΐ. 

1δ. Ἡρόγεαυν »εἰἰτυλυο] ΟΥ᾽ ““ γηϊάνν᾽νοβ οὗ 

ΕΧΟΙΡ 5.1. [ν΄ 12-τ-.21, 

17 Βυῖ τε πκίάννίνες ἔξαγεὰ (ὐοὰ, 
πὰ ἀἰά ποῖ 8 ἴῆε Κίῃρ οἵ Εργρε 
σοπλπιαπάεα τπδη, Ὀυῖ Ξανεά τΠ6 πιεῃ 
σμ!]άγεη αῖνε. 

18 Απά τε Κίηρ οὗ ργρε ολ]1εἀ 
ἔοτ {πε πηλιάννινοβ, πα 8414 τηἴο (ἢ 6Πὶ|, 
ΝῺ δᾶνε γε ἄοπε τῇὴϊβ τῃϊηρ, δπά 
Βᾶνε βανεά τῆς πιεη Ἴδη] άγεῃ αἰϊνο Ὶ 

Ι9 Δηά τῇῆε πιϊάννίνεβ 5414 ὑηῖο 
Ρῃαγδοῆ, Βεςδιιδα τῆς Ηδεῦτεν ψνο- 
ΠΊΘΠ Αγ Ὠοῖ 45 ἴῃς Εργρτίδη ὑγοπΊςῃ ; 
ίουγ τῆεγ ἀγὲ Ἰίνεϊγ, ἃπὰ ἂς ἀε]νεῖ- 
εα εγα τῆε τηϊάνγινοεβ σοπὶα ἴῃ ὑπῖο 
{Ππε6π|. 

20 ΤΒετγείοτες (ὐσοά ἀξεαϊτ νν6]} τ ἢ 
τε πιϊάνννεβ : διά τῆε ροορὶα πλυϊτῖ- 
ΡΙΙ6ἀ, ἀπά νναχβεὰ νεῦν τηρῃτν. 

21 Αμάα 1ἴ οδητε ἴο ρ858), Ὀεοδιι8ε 

{πε Ηδθγονν ννοπιθη." ΤῊϊ5 πηθᾶϑυγο δὲ οὔοα 
δἰ(οϑίθα ἐπε πο βςδοΥ οὗἉἨ [Ππ6 ἔΟΥΠΊΟΓ πηρΆβϑυΓοβ, 
Δηἃ ννὰβ {π6 ἀϊγοςξ σδιιβ6 οὐ ἔπ Ἄνθηΐ νοὶ 
ἰσδυθαὰ ἴῃ {π6 ἀοϊνογαποθ οὗ [5ςγδοῖ, νἱΖ. (86 
ΘΧροϑιιγὸ οὗ δίοβθοθ. Ὑὕχπνο τηϊάννινοβ ΟὨΪΥ ἅΓδ 
ὨδΔηθ4. ὙΠΟΥ ΠΊΑΥ πᾶν Ὀδεη {Π6 ἔννο ςἢϊεξ 
τηϊάννῖνοβ, Ὀιξ [ἃ ἰ5 ποῖ πῃργοῦδοϊο (Πδὶ ΠΟΥ͂ 
ὝΟΓΟ [Π6 ΟἾΪΥ οὔθθ 'π σοϑῆθῃ. Αἵ ρῥγοϑεηΐ 
4}} ἔγάν θοῦ δίδίθ ἰῃδί πιϊάννῖνοβ ἅγῸ ΥΘΎῪ 56]- 
ἀοπὶ οπιρίογθά Ὀγ Επυρίίδη ννοπίθη, ΠΟΥ ὉΥ 
[Π6 σοπηπλοη ρθορίὶθ, δηά ΕΥ̓͂ ννοπθθη οἵ βίδίίοη 
ΟἾΪΥ ἴῃ ςᾶϑθ5 οἵ ρϑου]αγ ἀἰβίοσυ!γ. Το 
ΤΆΡὮΣ (Πογϑΐοτο ἢᾶνο βυβηςοα ἔογ πο [5.0 }}{65. 
[1 πλᾶὺ ρογμαρβ Ὀ6 ᾿ἱπίεγγοά ἔγοπι {Π]5 οἰδίθ- 
τηοπὶ ἴπαξ (Π6 οδ]εςί οἵ {6 Κὶπρ ννᾶς ηοΐ ἴο ἀθ- 
ΒίΓΟΥ 411 ἴῃ6 τηδ]θ ᾿πέδηϊθ, 4 σουγβο ΟὈΥΟΙΞΙΥ 
ΟΟΠΊΓΔΓΥ ἴο ἢΪ5 ἱπίογοϑίβ, θὰ: ἴῃοϑο οὐ ἔπε σι οἴβ, 
ΜΜῆοϑα ννῖνεβ. νοῦ δίομς Καὶ ἴο 68}} ἴῃ {πὸ 
τηϊάννίνοβ. Βοίῇἢ τηϊάννινος Ὀθᾶῦγ πᾶπηθ5 ΜΓ ἢ 
86 ΒΞ ρροΞβθά ΌΥ βοὴ ἴο Ὀ6 οὗ Ηοῦτονν οὐἹδίη, 
5: 5. ὙΙΩΡ ρεγϑδοηδὶ Ὀεδαῖγ. ὙΠΘΥ ννεῖο πονν- 
ΘΥ̓ΘΟΓ ῬγοῦΔΌΪΥ Ἐργρίιδηβ, ἃ5 νου] ϑθεπὶ ἴἰο 
Ὀς παρ] δὰ ἴῃ 1Π6 ΘΧργοβϑίοηβ ἰη ὐὐ. 17 ἀπὰ το: 
8Πη Ἐργρίίδη οἰγπιοίοσυ οὐ δαςῇ ἤδιπθ ΓΊΔΥ Ὀς 
βιρροβιθα : Ῥιυδῃ ἔτοπι ἃ ννογὰ ννῃϊοἢ πολ 5 
ἐἰρΒ] ἃ Ὀρδτηρ," πὰ δῃϊρῆγαῃ, “ρσγοϊῆς.Ἷ 
866 Νοίο Ὀεϊονν. 

16. ον! ἐδὲ «ἰοο ἢ ὍΤπὸ Ηδρῦγονν τπθδηβ 
᾿ἸΠΓΕΓΑΙῪ “’νο ϑἱοηθβ." ὙΠῸ ποδηΐηρ ἰ5 ἀουδί- 
Γι], 85 πὸ κὸ Ἡβι μὰ ἄοοδϑβ ηοΐ ΟσςῸΓ οἰϑουνῇογο, 
δμξ ἴξ ργο Δ ΌΪΥ ἀδποῖοβ ἃ Ῥϑου ΑΓ βοαΐ, βυςῇ 
15 5. Γοργεβθηίβἃ οἡ πιοηυπηθηΐβ οὗ (6 181} 
ἀγηαβίγ, ἀπά δοσογάϊης ἴο 1,3πὸ 15. 511} ϑοά 
ΌΥ ἘρΥρίϊδη πιιάνγίνοθ. 80 [1ἴ 15 υπάοτϑίοοά 
ὈΥ οὔκ ἰγδηβίδῖογβ, ὈΥ (ἢ6 Ταγραυπλῖβῖ, ἀπά (᾿ς 
ΔΑταθίδη ἰγαηϑιδίοι " ϑδδάϊα, ἃ γοϑίἀοηξ ἰπ Εργρί 
δηά ἃ πιδῃ οὗ στοδίῖ ᾿ἰδαγηΐηρ, νύῇοϑο αὐ που 
ΟἹ 5ιοἢ ἃ ροϊπξ ἢ85 Ἴοηβίἀθυα]ς ννεϊρῖ. 
Οεϑεπῖ5, μοννονου, ἰαϊκοβ 1 ἴο τπθδῃ ἴδε βἴοπε 



Υ. 22. 

ἴἢε πιιάνγίνοθ ἔξαγτοὰ (σοά, τῃδὶ ἢς 
τηδάς ἢ πὶ ἢοιιβ6ξ. 

22 Απᾶ ῬΠαγδοὴ Ἵμαγρεά 1} ἢϊ5 

Ἰᾶνσ ἱπ ὮΙ (πδ6 πονθοσῃ ἱπέδηίς νγδβ 
τγλϑῃοά, δηὰ Π6 αιιοΐο5 ἃ σι ΚΙ ΠΡ ράσϑαρο ἔγομῃ 
ὙΠονοποῖ, 5πἰαίηρ παῖ [ηὴ6 Ῥογϑίδῃ Κίπρα οσάθυ 
186 πουνθοτῃ πγ416 ἰηξδηϊβ οὐ πο τοϊδίϊνος ἴο 
Ὁς ΚΙ ἴῃ [Π6 βίοπθ Ὀαϑίη ἴῃ νὩὶσἢ (ΠΟΥ͂ ἃγῸ 
νγαϑηθά. ὅ866 Νοῖδ Ὀοίον. 

2]. »ιαάε ἐδεηι ῥοισε ἱ.6. ΠΟΥ πλλγ- 
τιεὰ Ηεῦτεννβ δηὰ Ὀδσαπὶς πιοΐμειβ ἴῃ [5γδεὶ. 
ΤΠ ΘΧΡγοϑϑίοη ἰβ ΡΥΟν ΓΌ1]. 8566 2 54πὶ. Υἱ]. 
11,.27. 

22. ῬΠΑγδοῖὶ ἴΠ}5 τηδάδ ἴῃ6 ρόορϊς ἀρϑηΐβ 
ἵπ [6 οτπιθ. ὍΠδ σοπηπγαπά, που ἢ βοηθ- 
ΓΑΙ, ΤῊΔΥ Πᾶνα Ὀδεπ υπάεγβίοοα ἴο ΔΡΡΙῪ ἴο 
ἴΠε6 Ἰεδάϊηρ ἔα οθ ΟΥ̓ νοσλ πε τηιάννινοβ 
δὰ θδθῃ ετηρίογεά, οὐ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἔογοθ υπῈ]]} 
1Π6 Ῥορυϊδίίοη ννᾶ5 γοάπςθά, 50 ἃ5 ἴο τόπους 
811 Δρρυ βοπβοἢ5 ἔοσ ἴῃ6 βου Υ ΟὗἨ {δε ἔγοῃ- 

ΝΟΤῈΘ οἡ νν. 

11. Το Ηρῦτγον 15 δ ΨΦ, ϑάγο πλδ5- 
58|Π|. 841. πιθδῃ5 οἰϊεξ, ΟὐὁἨΥ̓́ΡΠΠΟΘ ἴῃ ϑοηϊς 
Ἰλησιιαρεβ, πῃ Αϑϑυγίδη [ἃ ΠΔ5 ἰδίεὶυ Ὀδξεη 
ὁῃεινπ ἴο Ὀ6 (ἢ6 ῥτΌροσ ῥῃομῃεῖίς ἔοτ Κιηρ; 
απᾷ ἰἴ ἰ5 ςοπηηοη ἰπ Ηροῦγενν: θυΐ [ἢ 5 Δ 
Ερυρέϊδη ἘΠ|6, ἔοιιηὰ οἵ ὙθγῪ δηςίθηξ τποπὶ- 
τιδηΐβ. δηὰ 1 15 ἴπ6 ἘΠ|6 βρθοῖδ}} ρίνθη ἴο ἴῃ6 
Πορὰ οὗ {6 ψψοσκβ ἰπ [Π6 τορσγεβθηϊδίοη οὗ ὑτοΚ 
ταλκίπρ υηάογ ΤΒοίπλοβιβ [{1.} ἴὸ νυ Πςἢ Δ] ϑίοη 
5 πιογὸ ἴῃ ποθ τηδάθ ἴῃ ἴῃ656 ηοΐεβ.1 ὍΤῇδ 
ϑογὰ »προῖγε Ὧ45 ΠΟ 54 {ἰ5δοΐογυ οἰ ΟΡ 
ἴΏ Ηοῦτγον. Οὐεβϑδηϊι5 ϑιρροβθοβ ἰξ ἴο Ὀ6 ἃ 
σοηίγαοϊοα ἔοτπῃ, ΜΝ ςἢΔ6115 ϑυρροϑίθ δὴ 1π|- 
Ργοῦδο]ε ἀογναίίοη ἔτοπὶ Ασγαδ. ΤΠ Εργρ- 
{ἰπ »πᾶ:, δῖνεβ ἃ βοοά πὰ πδίιγαὶ 56η56, 
11 πηρᾶπ5 ἴο ὑτίηρ τ Ὀαῖε, »η45-» ας ἴο ἀϊνἀ6 οΥὉ 
ΠΌΠΊΌΟΥ ἴῃ ρογίίοηβ. 866 ἴΠ6 Ἐφγρίίδη ἔοτηϑ 
ἴῃ 1η6 Δρρεπάϊχ. 

14. Το ΟΠ άθο ραγαρῆγαϑο οἵ Οηκοὶοβ 
5 αἰνγαγϑ τηθδηΐ ἤθη τεΐθγοησο ἰ8 τηδάθ᾽ ἴο 
(δ. ΤΑγσυπὶ ἴῃ {πόθο ποίοθβ; 18 15 οὗ τοδί 
δηϊιν δηὰ δι ποῦγ. ὙΠῸ ΤΑγριπιὶ δἵ- 
ἰπθυϊεὰά ἴο [οπαίμδη 5 οὗ ἰαῖϊθ ἀδίς δηά 
Ποτραγϑ νον οὗὨ {{Π16 νδῖιθ. δαδάϊα, ψῆο 15 
οἴἴΖδη τηρηςοηρά, τνᾶ8 ἃ [ενν οὗ χτοδί ᾿θαγηίηρ, 
ἃ παῖνο οὗ Βδγουπὶ ἴῃ Εργρῖ, ἰονγασγάβ 1ῃ6 
επῃᾷ οὗ 16 οἵ σοπίυγγ. Ηἰ5 Ασαῦϊς ἰγδηϑ- 
Ἰφϊίου 5 ργϊπίοά ἴῃ ΝΝ δἱίοη 5 Ῥοϊυ οί. 

158. Το Ηοῦτενν ἀογναϊίοηβ οὗ ἴῃ ἔψο 
ΠΆΤΩΘ5 ἅἃτὸ ποῖ δι ἰϑίδοϊοτυγ. δ᾽ πΠοπῚς σηδἶκο5 
ΠΡ 9 ἐχυίϊναϊεηῖ ἴο ΠΝ", Ξρ᾽επα! ἃ, ἔοπὶ "8", ἃ 
ἔοττη ἴογ νυν ἢ οἢ [ΠΟΙ 15 η0 δυο. Οεβε- 

πἰυι5 κυχρεσὶα {πε Αταθὶς ἀκ, σοιιπέεηδηςε: 

ἘΕΧΟΌΌῦσ5. 1. 

Ῥεορίε, βαγίηρ, Ενογγ 8ϑοη τῇδῖ 5 δούῃ 
γε 53[14}} σαβῖ Ἰητο τῇς τίνεγ, δΔπ4 βνεγΥ 
ἀδιρῆτεῦ γα 5}4]] βᾶνε αἶϊνε. 

(ἰοσ. ὙΠῸ οχέσοτης ΤΟΥ ΕΥ̓͂ οὗἨἁ ΨΈἢδ6 πηθᾶϑαγο 
ἄοεθβ ποῖ ἰηνοῖναε πηργοῦαῦγ. Ηδίγοὰ οὗ 
ΒΕΓΔΏΡΟΙΒ ὍγὙὲ5 δἰνν δ 5 8 σμαγδοίογ σεῖς οἵ [ἢ6 
ΓΈΤΡΌΔηΣ, 566 Οξεῃ. ΧΙ, 32, δηὰ ννᾶβ ᾿ἰΚοὶν 
ἴο Ὀε 5ἴγοηρεῖ ἤδη δὐοσ δῖοσ {πὸ ὀχρυϊβίοη 
ΟΥ δὴ δ᾽ίεῃ τᾷᾶςεὲ. Βοίοιθ Ῥϑδιῃπῖςῃι5 
σἤδποθ ΥἹΒιοῦβ νγετα ἰάκθη 85 ϑίανεβ. οὐ ραξ 
ἴο ἀδδίῃ, 9θ6 [ιοά. ϑὶς. 1. 6)ῶς. ὕπάογ πὸ 
χϑίῃ ἀγηαβίυ, ἴῃ (Π6 ἔπι οὐ ΑὌγαμαιη, τ[Π6 
νγῖνε5 ἀπά οπ]άγοη οὐ ἔογοί ποῖ νεγο [86 
ΡΓΟΡΕΓ οὗ [πε Κὶπρ ((Πδῦά5, "Ῥαρ. Ηἰεσγ. 
Ρ. 14). Το ϑραγίδῃβ ὑγεγα ὄἐνθὴ τῆογα σῸ ΠΥ ; 
ΠΟΥ ϑυϑβίεπιδίς δ! γ τηυγάογοα {πεῖς Ηεϊοίβ 
Ὑνπθη {Πεὶγ ἱπογοαβθα ΠΟ ΠΊθοΓ5 δχοϊ (θα δἸάστη : 
ΟΠ Οἠδ οσοδϑίοη ΠΟΥ 5]6ν ,οοο, ψο ᾿ιδά 
οἴεγεά {ΠαπΊβεϊνοβ 85 νοΪπΐθογβ δὲ Π6 ἰην!δ- 
ἰίοη οὗ {π6 5ἰδίε. Ρ]υΐ. “Ἰγς.᾽ ἃ 28, «πὰ 
ΤΒυς. ΙΝ. 8ο. ᾿ 

11) 14, 15, τό. 

{Π15 ννοι]ά τεηυγο ἃ σἤδηρο οὗὨ Ἰοίτουβ, πὰ ἰ8 
αυϊῖα ᾿πργοθαῦϊθ. ΤῊ Εργυρείδη μῖνοϑ ἃ 51πὶ- 
ΡῈ δηὰ νΕΓῪ 5δ[ϑέδοςοΥΥ εἰγυλοϊορυ ; ρᾷ -- "Β 
ἢ οπθ ἀείοιτηϊ πδίϊνθ ΟΥ̓ ἘΧρΙΔηδίογυ εἰρη 
ΤΏΘΔΠ5 ““5ρ᾽ θη} (οοἰποίαϊηρ ἰπ 5θη86. ἢ 
ΘΙΠΊΟΠΪ5᾽ σοΠ]Θσία ΓΕ); νΠΠ ἀποῖποΥ ἀηά 4 Δ] ]Υ͂ 
ΠΟΙΏΠΊΟΙ 5, Ὼ [Ὁ πιθδῃ5 “ραγϊυσίο, Δοσοῦς Ποῦ 
ἀἄππη οηΐαπί." Βυυρβοῦ, “Ὁ. Η,᾽ Ρ. 462. 
δΠΙΡΉ ΓΑ ἰ5 τεηογοὰ “οΠΠ]ὰ οὗ ΒΔ," Όγ Βιυιηϑβεη, 
ΒΙΡοΙννεσκ.᾽ ὙὍὙΠΙ5 15 ἰπδάσῃ 5: Ὁ]6 . “56 Ὲ 
τρθδη5 “ὉΠ. Ὀμὰ( (86 ἐγαηβοσιρίίοη οὗ Ὀοίἢ 
ΒΥ}140]68 15 ἱποχασῖ, Τῆς δεηῆβεὲ “"ρσο τῆς" 
ξἴνεῃ ἀῦονε 15 ἀεγνοά ἔτομλ ομθ οὔ {π6 σοιη- 
τηοποβὶ ψνογὰϑ ἴῃ Εφγρίδη, ΟΠερογ; {πῸ ἴΓλῃ- 
ΒΟΥ ρΡ[ΙΟη 5 ὙΕΥΥ αἰοβθα, ἰῆ6 ἢ δηὰ 5ἢ Ὀείης 
ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ ἰηςεγομαηρεά; [ἢ6 τηθδηϊηρ ὁ 6556, 
ἤεσί, πδϑοὶ, ὑγοσγθαγο," σἢ (ἢς δάαϊοηδὶ 
ποίίοη οὗ ταριὰ ἱποσγϑᾶϑο δηὰ γοργοάιοϊίοη. 

16. Ῥγοΐδϑβϑθου δε νυ  ΡγΟρΟϑ65 8η ΘΠ] η4Δ- 
ἔοι νυν ἢ ννου]ὰ Θπε Γεὶγ τεπῖονο [ἢ6 ἀἰ ΗΠ ΠΥ ; 
ἰπϑίοδα οὗ 52 μ6 νγου]ά γοδὰ Ὦ")3, ἤθη γὸ6 
Ιοοῖκ προη ἴδ6 ἢ] άγεη. ὍΘ ηϑοσίίοη σῇ ἐῤερρε 
ἵπ 86 Αὐϊπογίϑοα Μεγβίοη 18 υῃδυπογιϑϑά. 
ΤΠ ΟὨἷγ οδ᾽οςξίοη ἴο ἔπ σοπ͵θοΐιγο 15 (πδὲ (ἢ 
εσἴδηρε ἔτοπι 50 ρ]αίη δηὰ ἰπίο Πρ! Ὁ ]6 ἃ τοδλσησ 
σδΠ ΒΟΔΓΟΟΙΥ δ6 δοςσουπίοα ἔἕοσ, Η!σοςῖ, οἰϊοῦ 
ἈΔΌΌΙ δὲ Εσδηκίογίι, ὑγἤοϑθθ σου ἸΏ ΔΓΥ [85 
ΔρΡΡοδσθα δίποθ ἴγεϑθ ποΐθϑ ὑγογε ρῥγηϊθά, οὔ- 
βδγνϑϑ ΨΟΓῪ ἘΓΌΪΥ πλΐ ΠΟΤ 15 ΠΟ δι} ΠΟΓΙΥ͂ ἔοσ 
(η6 ᾿ηἰογργοίδιίιοη πιοϑὲ σΟσΏΠΔΟΗΪΥ τεςοϊνοὰ οὗ 
22}, Ὀυϊ τ86 ὀχρ δηδίίοη πνοῇ Π6 συρβοϑῖβ 
15 ἔογοθὰ δηὰ ἱπιργοῦδὈϊθ.Ό. {1κ6 πᾶν ΟἿΟΣ 
νυνοσάβ τ Ὀοϊοπ 8 ἴο {π6 ρὲ οἵ Μοβδβ. 
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154 ΕΧΟΌῦσϑ. 1Π.ὄ Π ἐεϑε: 
ΓΗΑΡΤῈΚΒ 1. 

1 οτος ἐς δογη, 3 αμά ἐπ απ αγὲ εαφί ἑπίο ἐδέ 
Μασ... κ Πἶ ἐς »»εμαί, ἀκα δγομράξ “2 ὁγ 
λαγαολς ἐσεσάξογ. τᾶ 4:42 σἰαγείά απ Ξρ»- 
παν. κτλ 416 γεῤγουφίά απ  ἰδόγειυ. 15 71 
,ώωὰ ἐίο ἡ, 41 2 νιαγγίίζ Ζίρῤῥο- 

γα. 1 Οεγείονε ἐς δογμς 43 Οοά γορῥεοσίείᾷ 
ἐάε γαείε᾽ ς7}. 

, 

᾿Ν 8Ρ. 6. ΝῺ ιἢοτο ψοπέ 48 τπηᾶῃ οὗ ἴἢ6 
Νι «Ὁ. 56. Βοιιβε οὗ 1 εν], δηὰ τοοῖκ 20 τυ 
55: ἃ ἀλυρητεγ οὔ [μεν]. 

2 Απά τῆε νοπιδη οοποείνεα, δηά 
᾿ θαγα ἃ 80η: Δ4η4 ννῆξδῃ 8}ε β84ὺν ἢΠῈ 
.», 1 τἢδῖ ἢδ τυᾶς 4 ροοάϊγ εὐϊίδ, 5886 ὁ 4 

᾿ ἢϊπὶ ἴῆγεα πποη[ἢ8. 

2 Απά νῆεῃ 586 σου]ά ποῖ ἰοηρεῦ 
ΠΙάα Ηϊπι, 5ῆ6 ἴοοκ ἔοσ πὶ Ὧπ αἵ οὗ 
θυ] τη 65, ἀπά ἀδυθεά τ τ 511π|ὴῸ 
ἃηὰ ψνἢ ριτοἢ, ἀπά ρυῖ ἴῃς ςἢ]]ἀ 
τπεγείη ; δηά 3ἢς Ἰδ]ὰά 2 ἴῃ ἴῃς δρϑβ Ὀ΄Ὺ 
16 τίνογ᾿β ὈγηΚ. 

4 Απά ἢΪ8 εἰβῖει βἰοοά δίαγ οἵ-, ἴο 
νὴ νῃδῖ ννουϊά δ6 ἄοης ἴο ἢΐπ]. 

ς 4 Απά τῇε ἀαυρῃτεγ οὗ Ῥθδγδοι 
οᾶτηε ἄοννη ἴο ννδϑὴ ἀδγεείζαι τῆς τίνοσ; 
ἀπ ἢεγ πιδιάθηβ νναῖ Καα δἱοηρ ΌΥ πε 
ΓΙΝΟΙ 546; δηά νψῆδη 56 δἂνν ἴῃ ἂδῇκ 
ἀγλοηρ ἴῃ ΗΔρ8, 5η6 β6ηἴ ἢοῖ πηδὶα ἴο 
ἔςτοἢ τ. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. αὕπαη Ὁ ἐδ δοιμε Κ᾽ Σευῆ 
Τῆο πιδττίαρο οὐ Ατηγαπὶ ἀπά ἰοςπεῦεά ἴοοκ 
Ρΐδοθ 50 ἰοῃβ δεν [86 ἱπηπιϊσταϊοη οἵ (ῃς 
[βγδο  θϑ, {πὲ ᾿ἰὰ 56 ῈΠῚ5 βοδγοθὶν ροβϑιδὶς παὲ 
Ααπιγᾶτ ϑῃουϊὰ ἢανο Ὀδοη {Π6 σταπάβοῃ, δηὰ 
Ἰοςδοδεὰ (δε ἀδυρμίεγ οὗ [μεν]. Ὅς ἰάϊοπὶ 
ΜΉΘ. σ4}15 ἐνεη ἃ τοπιοίς ἀεδοοπάδηϊ [6 505 
οὐ ἀδυρδίος 5 σοτησῖοη ἰο ἰἢς ΟἹ]ά δηὰ Νοὸνν 
Τοβίαπιοηΐ, δηὰ {18 ρᾶβϑαρθ τῇδ Ὀδ6 Ὁπάοῦ- 
βίοοά ἴο πιϑδῃ {παὶ Ὀοΐῃ ράᾶγοηΐβ οἱ Μοϑθβ 
νν ΓΟ οὗ ἴΠ6 μου δηὰ ᾿ἰἰπδδαρὸ οὗ [κεν Τῆυβ 
[ῃ6 Ννυἱξαῖς τεπάθυβ ἴὴ6 νεῦϑθ, “" δηὰ ἢδς ἴοοκ 
ἃ ΨΜ|Ὲ οἵ 5. οὐτὶ ΖΑ ΠΏΪΥ ;." (ὃς ΧΧ. Πᾶ5 
(ἐᾷ Μὲ οὗ ἴῃ6 ἀδυρβίετβ οὗ 1. εν]. 866 (Π6 
[πἰγτοάἀυςίίοη, ἀπ ποίς οὐ ςοἢ. νἱ. λο, δηά 
οῃ Ναηι. χχυΐ, ς9. 

Ω. δαγε ἃ :0η] Νοῖ δοῦ βιβίδοιπι, Αδγζοῃ 
δηά Μιχτδπὶ νγογὸ οἷάοσ ἴῇδη Μοβθοβ. [Ι͂ἢ 1815 
ράγί οἵ ἰῆς Ῥοοκ ἰδ οδ]εςΐ οὗ [88 νυτοῦ [5 
ΒΙΤΊΡΙΥ ἴο παγγαΐθ {ἢ6 δυεπίβ νυνὶ οἢ Ἰοὰ ἴο 1Π6 
Ἐχοάιι5, ἀπά, 45 υδι.4], ἢδ οπϊ5 ἴο ποίϊςε 
ὑνδαΐ μδὰ πὸ ἀϊγεςϊ Ῥθδγηρ ὕροη [(πδὲ οὐ ]θςί. 
11 15 τοιηδσκδῦ]ς (παῖ ΔΩ ογξὶς σοηνεγβδηΐ 
ἢ {Π6 δίυ]ε οὗ {π6 βασγοὰ νυτίοῦβ 5βῃου!ὰ 
μανο ἀγάννῃ ἔγοπι (Π15 ΟΠ 59 δη δγρυπιοηΐς 
ραϊηϑὶ [ἢ6 ΔΟσΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ΥΘΓΔΟΙΥ οὗὁἩ ἴΠ6 νυ ΠΟ Γ. 

α ποοάίν εδι 4] ὝὮΙΒ 15 [6 ΟΠΪΥ δἰ] υ5οη ἴῃ 
ἴῃς Ῥεπίδίθιςἢ ἴο [Π6 ρΡΕΓΒΟΊΔ] Ἀρρεάγδηςθ οὗ 
Μοϑρδβ, ὕροη ψῃϊς ἢ τα ςἢ 5ἴΓΕ55 5 ἰδ ὃγ ἰδῖεν 
ἰγδάππίοη. [οομοῦοθα ῬγοῦΔΌΪΥ ἀϊὰ ποῖ ο4]]} 1ῃ ἃ 
τηϊάνν! ἔθ, 566 ηοΐδ ου Ἂἷ. ἰ. 1ς, ἀπά 5Π6 ννἂβ οὗ 
σουϑε σδιιξίοιι5 ἢοΐ ἴο 5ῃονν Πεσβεὶ ἴο Εξγρ- 
([4η5. ΤῊ Πιάϊηρ οὗ (δε Ἑςμ]ὰ 15 βΘροκθη οὗ 88 
8 ἃςΐ οὗἉ ἰδ, 566 ΗδθΡ. χὶ. 22. [{ νγὰϑ ἀοπὸ 
ἴῃ [(ἢ6 6 εξ πὶ Οοάὰ νουϊὰ γγαῖς ἢ! ονοσ [ἢ 6 
ςἢΠ]ά. 

8. “πη αγὰ 9" δωίγια δε] Βοῖἢ οὗ μεθα 
ψογάς, κὸ {π6 οἵἴποσῦ τνογς ιἰϑοὰ ἴῃ {ἢ15 
ἀεβογρίίοη, ἅγὸ οἰΠΟΓ σοϊηπιοη ἰἴο Ηδοῦτγεν 
αηὰ Ἐργρίϊαη, ΟΥ Ά 5ΠΊΡΙΥῚ Εργρῦδη. ὅ66 
Αρρεπάϊιχ. Τῆς ἀκ ννὰ5 τηδάς οἵ ἰδθ ρᾶργ- 
ΤΊ ἡ ἘΠ ]Οἢ τγὰβ ΠΟΙΠΙΊΟΙΪΝ υϑϑὰ ὈΥ (6 Εξγρ- 
Εἰδῃ5 ἔογ ᾿ἰρ τ ἀπά συν Ὀοκίβ. Ἶηε ΒΡΘΟΙ65 
8 ΠΟ ᾿ἸΟΠΒΟΥ ἑουηὰ 1 ἴῃ6 ΝΘ ρεῖον Νυθίδ. 
ἴτ ἰ5 ἃ βίτοῃδ συϑῆ, κ ἔπΠ6 ὈαπΊθοο, ἀροαῦὲ 

ἴῃς ἘΠοκπο55 οὗ ἃ προσ, ποΐ αυϊ6 οΥ] πο 
ἀγίςδὶ δὺὶ ἰἴτεος σογπογοά, δηὰ δίϊϑιης 186 
Βεῖρῃξ οὗ το ἴο τς ἔδεῖ. [{ 8 τεργοϑεηςοὰ 
ἢ ρτοδξ ΔΟσΌΓΑΟΥ οπ ἴῃς πιοϑὲ δηςσίθηΐ πιο- 
Ὠυτήηθηΐ9 οἵ Εδγρί; 458 ἴοῦ ᾿ἰπϑίδπος ἴῃ [δὸ 
ἴοπὶρ οἵ. Τεὶ ὑπάεγ {ῃε δέῃ ἀνπαϑίγ. Ἀπ 
ΔΙΈοΪς σα ἴΠ6 ῬΑΡΥΤΙΙ5 15 ρίνεη 1π ἴῃς "Μέ- 
ΤΊΟΙΓΕ5 ἀς 1᾿Αςδάΐζσηιϊθ ἀθ5 [πϑογρίομβ εἴ ἀς 
86 1165 Ἰοιετος,᾽ Τοπι. ΧΙΧ. Ρ. 1.6. 

“ἤἄνιο απά ῥεὉ}] ὙΠῸ " 5} 1π|ὸ 15 υπάοτ- 
δίοοά ὈΥ πιοβὲ οὐξῖοβ ἴο 6 ἀϑρῃδὶξ, δυξ ἴἴ 
ΤΟΙ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιθδη5 (πε την, οὗ τῆς ἢ 
ὈΓΟΚ5 ννεῦο 5014 }}γ πιδάθς ἰη Ἐφγρῖ, δπά 
ννΒΙςἢ ἴῃ [Π|5 σᾶϑ6 νυᾶϑ υϑεά (ο διηά {ῃς 5[21Κ5 
οἵ {86 ραρυγυβ ἱπίο ἃ σοπιρᾶςΐ πιᾶ55, δηὰ 
ῬΕΓΠΔρ5 45ὸ ἴο πιᾶῖκο [Π6 βιιγίδσε βιῃμοοῖῃ ἔοσ 
ἴπ6 ἰηΐαπί. Ὑδε ρος οὔ Ὀϊυπηθ ((οπι- 
ΤΊΟΠΪΥ υϑεὰ ἴῃ Εξγρί, Ὀεοατίηρ ἴῃ6 παπῖθ μετα 
βθὴε Υ Μοβε5,) πιδάβ {ῃ6 5π|4}} γθ5ϑθὶ νγαΐογ- 
εἰρπῖ. 

ἐπ δε αν. ΤῊΪ5 15 δποΐμοσ βρθςῖθς οἵ ἴδ6 
ΔΡΥΤ5, οδ]]οὰ ἐμπῇ, οὐ βυῇ, (4η ἐχαςὶ ἜἽχυϊνδ- 
επί οἵ (ῃς Ηεῦτγενν “μῤ},}) ΜἘΙΟἢ νγᾶ5 1655 ἴῃ 
51Ζ6 δπά πεῖρῃς ἤδη (Π6 τιιϑἢ οὗὨ νι ἢ {πὸ αγκ 
γγὰ5 πιδάς, ὍΤηδ ὈὉΠΏΚ, οΥ “1ΙΡ οὗ {86 τνογ" 
6 80 ΘΧρΡΓαβϑίοη ςοημηοη ἰο Ἐβυρίίδη ἀπά 
Ηδοῦτενν : Ὀοΐῇ ννογάς σουτοβροη ἴῃ στ θδηϊηρ' 
δηὰ ἔοτη. ὍΠαὶ ΟΠ 15 τοηάογοα “Ὁ σιν σ᾽" 
ΥἹΖ. ὦ 15 ποῖ δορὰ ἴῃ ἴπ6 ΒΙΌ]6 οὗ ΠΥ σίνεζ 
ουμϊ οἵ Εξγρί, θχοθρί οπςθ Ὀγ Π δηϊεῖ χὶϊ. ς, οὔ 
ὝΠΙΘἢ 5866 (65. " Τἢ65.᾽ 5.ν. 

δ. ἐδε ἀσμρδίον 9, Ῥῥαγαοθὴ Ὑδὲ ἐγαά!- 
Ἐἰοη5 ψΠΙΟἢ να ἃ ἤᾶπλθ ἴο (Π]5 ΡΓΠΟΘ55 τὸ 
ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ οὗ ἰδῖΘ οὔρίη, δηὰ ΠΊΕΓΕΙΥ ςοπη]εςίυ- 
ΧΆ]. ΄οϑορῆιι5 ς8}}5 ΠῸΓ ΤΠοσπιι 5; ψΒΙΓἢ 
ΤηΘΔη5 “1ἢ6 ρτοαῖ Μοίβεσ,"" ἃ ἀδϑιξηδἔοη οὗ 
Νοῖῖα, (ἢς βρϑς!δ] ἀειγ οἵ Γοντοῦ Ἐργρί: ὑυΐ 
1 ἄοθς ποῖ ὀσςγ 85 {86 πᾶπὴς οὗ ἃ ῥγΙης655. 
ΎΠΟ πδπιθ5 Ῥῃατια, Μοιτὶ5, δηά ΒΓΔ ἃγὸ 4150 
ἔουπὰ ἴῃ ϑυηςοῖ5, Εὐδεῦϊι5, ἀπά τῃς Ἀδδ- 
Ὀ1η5. [{|5 οὗ πιοῖε ἱπιρογίδηςς ἴο οὔϑοσγνο ἐδδῖ 
{Π6 ΕΡΥΡΕΔπ ὑτΓησοβϑεβ μοίὰ ἃ νου ΒΡ δηὰ 
αἰπιοϑὲ ἱηπάθροηάοηϊ ροϑιτου ὑπάθσ ἴῃς δηοίεηΐξ 
δηὰ τη 16 ετηρίγα, Δ ἃ ϑεραγαῖθ Ποιιϑδ- 
Βοϊά δηὰ Ὠυπησθζοι ΟΠΊοϊΆ15. ὙῊ15 νγὰ5 δϑρδ- 



Υ. 6---α1. 

6 Απά ψῆεῃ ῆς ἢδά ορεπεά 22, 386 
82. ἴῆε οἢ]4 : δηά, θεβο]ά, της θαῦς 
ψερῖ, Απά 58ῃῆε δά ςοπηραβϑίοπ οἡ 
᾿ϊπ|, 2η4 541, 5 ς ὁπό οὗ τῆς Ηες- 
δγεννβ᾽ ἢ] άγεη. 
η ἼΓΒεη 8414 ἢϊδ βἰβῖεγ ἴο Ῥἤδγδο ̓β 

ἀλυρῇτετ, 58η4}} 1 ρὸ δηά ς]} ἴο τῆεε ἃ 
πυῖβε οἵ τῆς Ηεῦτενν ψψοιηεη. τῃδῖ 586 
δ πυῖβς ἴῃς ΤΠ ἃ ἔογ τπεοὺ 

Απά Ῥῃδγδομ 5 ἀδυρῆτεγ 8414 ἴο 
ἢεῦ, ὅσο. Απά τε πιδιά νεῖ δηά 
οΔ]]εἀ τῆς οἢ 145 πιοῖμογ. 
9 Απά ῬΒαγδοῃ᾽ 5 ἀδιρῇϊογ 544 πππΐο 

δετ, Τάκε τῆϊ5 σὨ ἃ ἀνγαγ, ἀπά πυγϑε 

ον ἰδῈ ὥϑο ἢ [ἢ6 ἀδυφῃίοις οὗ πε ἤτεὶ 
βΟΥΈΤΕΙΡΤΙ5 οὐ ἴΠ6 181} ἀγπδϑίυ : ἰῃ ἔνοὸ ἰη- 
βίδῃς5 ἂἴ ἰρασῖ [ΠΟῪ νγεσῈ τορθηῖβ ΟΓ ΠΟ- ΤΕΣ ηἴ5 
ΜῈ (πεῖ ὑγοίβετβ. 866. Αρροῃάϊχ. 
ΤᾺς [Δοῖ5 τεσογάεά ἴῃ ἴδεϑεὲ νεσϑεβ, δοσογά- 
Ἰπξ ἴο Μ΄. Ουδίτεπιέγε, βυιξεξεσὶ ἃ ϑδιϑέδοςοσΥ 
ΔΆΘΝΕΙ ἃ5 ἴο (Π6 γοϑιίδσηςς οὗ [6 ἀδυρῆϊοῦ οὗ 
Ῥβάγῶον ἀπά οὗὐἠἨὨἁ 186 ἈΠ οἵ Μοβοβ. [ἰ 
τοιδὶ ἤάνα ὈΘΘῺ ἴῃ ἴΠῸ ππιπιοα δία ποῖρῃθουτγ- 
δορά οὗ {86 ΝΙ]Ο, ἀπά τπογείογε ποῖ αἵ Οπ οἵ 
Ἠεϊοροί!θ, αἱ νυν ἢ ρίδος Απιοϑῖς ρυιΐ ἄονση 
Βυπιδῃ 32 γῆοοϑ οἴθοά Ὁγ {πὸ ΗΥΚβοβ: ἰΐ 
τσὶ μάνα ὈΘΕΠ ΠΟᾺΓ 4 Ὀγδηςἢ οἵ 6 ΝΕ ποῖ 
ἰηἰεσιοὰ Υ στοςοά!ϊθς, οὐ ἴΠ6 σὨΠ]ἃ ννου]ά ποῖ 
ἰανς βεξη Ἔχροβεά, ποῦ Ψψου!ὰ (ἢ6 Ὀγίποθϑϑ 
βανε ὑαίμοά ποτὲ: {πογείοσα ποῖ ποᾶσ Μεηι- 
Ρδ 5, ὙΒοτΕ Απιοβϑὶβ γε .}} (ἢ6 στεαΐ ἰεπηρίο 
οἱ Ριλῃ, ἔτοπι νυπίσοῃ (Π6 ΟἸΕΥ ἰοοῖς 115 Ὡδηηδ. 
Αἱ ργεϑεηΐ σγοοοά !ος ἄσο ποῖ οὔξη ἔουηά δ6- 
Ὧν (Ὡς οδίαγαςῖβ, θυΐ ὑπάθσ ἴπ6 δποίεηξ 
ΕΏΡΙΓΤΕ (ΠΟῪ ΕΙΟ ΘΟΠΙΠΊΟΩ 85 (ΔΓ ΠΟΓΙῺ 85 
Μερβς, ὝὨεβα δηά οἶδεν ἱπάϊοδιίοηϑβ ἀζτθο- 
Ἰηρ' ἡηἢ} (ἢς ἱγδάϊίοπβ τοοογάεαὰ ὈΥ Ευίγ- 
εἶυυ5 (5ες ἈΠΙπιδη, " Η. 1.᾽ 1. Ρ. 68), ροίπί ἴο 
Ζοπ, Τδηΐβ, πονν 8ὅ84η, ἴθ δηςίεπὶ Ανδγίϑ, 
οη ἴδ Ταπίῖς Ὀσγαηςῖ οὗ πὸ τίνοσ, ἤρᾶσ ἴῃ 6 
86Δ, Πετε σγοσοα ]οβ ἅγὸ ΠΟΡΟΓ ἔουπά, νης ἢ 
τὰς ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ [86 ννεβίεσῃ Ὀουπάλγυ οὔ {πε 
ἄξιποῖ οσσυρίοα ὉΥῚ [86 [8γϑθ! !ε5. Ανδιὶβ 
Ὅὰ5 ζλρίυτοά Ὀγ Απλοβίθ, ἀπά νγὰ5 {Π6 ποσί 
βυηλοὶε ρἷδος ἕο ἴπ6 ποδὰ αυδγίογς οὔ {δῈ 
Ραγαῦ, οί 85 σοπιπιαπάϊηρ 186 αἰκιγίςἰ 5 
ἰθῖς ἴο ἰησυγείομς ἔγοπι Αϑἰδέϊς ποπιδάβξ, δπὰ 
ἃ5 ΜῸ}} δάπαρίοα ἴοΥ σαιτγίηρς ουΐ ἴΠ6 πιδᾶβυγοβ 
ἰοῦ στιβδίτρ ἴῃς 15γδο 65. ὙΠ Πεϊά οἵ Ζοδῃ 
ΔΝ Δἰγαγ 5 δϑβδοςἰαίοά ὈΥ (ἢς Ηεῦγενν5. ψ ἢ 
ἔδα πιλγυοῖς νυν ἢ! ἢ ρ [δὲ Εχοάυ. 866 

ἃ. ἰχχυῖ!. 43. 

ἴο «μα.5}] Ιὰ 15 ποῖ ουϑῖ αἴ ῥγοβοηΐ 
ἴοτ ποπποη οὗ τὰπκ ἴο δαῖπο ἰῃ ἔδε τίνοσ, Βυϊ 
ἢ νᾶ ἃ φΠοπηηοη ῥγδοξίος ἴῃ δηςσίοηξ Εργρί. 
ὅ8ὲ ἩΥΠΚιπθοη, ΠΙ. Ρ. 389. Ὑῆὸ ΝΘ νγᾶβ 
ῬΟπμρροὰ 85 Ὧπ ετησηδίίοπ (ἀπορροή) οἵ 
Οϑης, ἀπά ἃ ρου δῦ ρόνεσ οὗ ἱπιραγίίηρ 
Π δπά (ετ  Πν νυᾶβ ἀπ υϊοί ἴο 115 ννδΐεσϑβ, 
ἃ ΡΈΕΙ ΙΟΏ 51}}} ργεναϊθηΐ ἴῃ {Π6 σολπίγΥ. 

ἘΧΟΡῦσ5. 1|. 

ἴ ἔογ πιθ, δπά 1 νν}}} ρῖνε ἐδέφς [ὮγΥ 
νγᾶρεβ. Απᾶ τῆ6 νοπιδῃ ἴοοκ [πὲ 
οἢ 4. ἀπά πυγβεά 1. 

10 Απά τῆς ςἢ}]4 ρστεν, ἀπά 5ἢ68 
Ὀτγοιρῆῖ Πἰπὶ ηἴο ῬΏΔγΔΟἢ 5 ἀδιιρῇτετ, 
Ἀπ ἢ δεσδηηθ ἢεῦ 80η. Απά ἢς 
ο8]1εἀ Πἰς πδπλς ᾿Μοβαβ : δηά 83ἢ6 5414, ΓΤΉΔΕΜ, 
Βεοδιιβε 1 ἀγονν ἢϊπὶ οὐκ οὗ [6 ννδίεγ. σωΐ. 

11:  Αμπά ἴἴ ςαπλε ἴο ρᾶ85 ἴῃ ἴῇο56 
ἄλγϑβ, ὑγῆεη Μώοβεβ νγὰ5 σγονγη, ἴῃδϊ ἢς 
ννεηΐ ουξ υπῖο ἢ15 δγεΐῃγεη, δηα Ἰοοκεά 
οη {Ππεὶγ Ὀυτάοπβ: δηά ἢς βρίεαὰ δὴ 
Ἐργρτίαῃ βηπλτηρ δῃ κερτγεν,, οπς οὗ 
ἢ!]5 Ὀτγεϊῆγεη. 

(Τυς δίγαδο, 2Ε]14π, πὰ ΡῬΙηΥ ἂπὰ ϑθεῖ- 
Ζεη, δοϊ. 1Π. Ρ. 204. 866 αδἷϑο Βχυρβςοῇ, 
. ΖεΙ 5ο ΓΙ, 1868, Ρ. 123, πὰ ’ Ὁ. Η.᾽ Ρ.413.) 
ΤὨς Βαῦϊῖ5 οὗ {6 ρυηοαββ, ἃ5 ννῈ}} ἃ5 Πεσ οἢδ- 
ΓΔΓΙΟΙ, πλυϑὲ ἢᾶνς Ὀδθ νΜΜ6Ὲ}}] Κπονῃ ἴο (6 
ΤΟΐμογ οἵ Μόοβεβ, δηὰ ργοῦδοϊυ ἀθοιϊἀθα ΠΟΥ 
Ἄοδοῖςς οὗ ἴῃ ρίαςθ. 

Θ. «“ὁὲ βαά εογιραν οι οπ δὲρῃ!] Α ἴουςβ- 
οὗ πδίυγαὶ Γδο] ηρ, ἴο ννῃϊο ἢ [γουρῆουΐ (ῃς 
ΠΑγγδίῖνο Μοϑοβ 15 σδγείῃ! ἴο ἀϊτεςΐ δἰἱοπίίοῃ. 
ΤΩς Βργρίίϊδηβ ἱπάεοα τεραγάθά δυο ἰθῃ- 
ἄογηδϑβ 45 ἃ Ἴσοπάϊξίοη οὗ δοςορίδηςε οἡ ἴδ 
ἀλὺ οὗ τεοκοηΐϊης. [ἢ ἴδδ ργεβεηςθ οἵ [86 
Ιοτὰ οὗ ἐπι οαςῖ βριτΐ ᾿δὰ ἴο δηϑννοῦ, “1 
ἢλνα ποῖ δῇηιᾶςϊο Δ πιδη, 1 ἤᾶνθ ποῖ τηδάθ 
ΔΗΥ͂ πΊδῃ ννοορ, 1 ἢανα ποῖ ν ΠΠ6] ἃ πλἰκ ἔγοπι 
[Π6 πιοιιῖῃ5 οὗὁἨ 5ιις Κ᾽ τη» 5. 866 [86 “ ΕἸΙΠΟΓΑΪ 
ΚΙζυΔΙ,᾽ ς. 12ς. ὙΠΟΙΘ νγᾶ5. βρϑοΐδὶ ρτουπὰ 
ἴῸΓ τηοηίὶοπηρ ἴδ6 ἐδοΠ Πρ, δίησα [ἰ Ἰοὰ τῆς 
ΡΙΠΟΘβ5 ἴο 5δᾶνῈ δηά δάορί ἴδε ς μὰ ἴῃ 5ριῖ6 
οὗ ΟῚ Δ[Πο γ᾽ 5 σοπηπιδηά5. 

10. δὲ ὀεεωρὴ ῥδὸγ :0η] Τἢ15 ὄχργοβϑίοῃ 
Ἰεᾶνοβ ἢο ἀουδὲ 45 ἴο {Π6 ἔογπιδὶ δάορίιοῃ 
οἵ Μοβθεβ. ΗεἬς Ὀδοδπὶὸ ἃ πιεῦοῦ οὗ {πε 
ΤΟγδὶ ΒουϑεΠο]ά, ννῆοτε ἴ(δς ἰγαϊπίηξ ἀπά εἀιϊ- 
σδίίοῃ Ὡς ἢ δε τεςεῖνοὰ σνουὰ Ὀδ βιισἢ 45 
δὲ ϑίορβθοη ἀεβοῦῦοβ, ἢς Ὀεσδηπλε ἰεαγηθὰ ἴῃ 
4}} (Π6 τυϊδάοπι οὗ πὸ Ἐργρίίδηβ. (866 Νοῖο δῖ 
[Π6 ὁπ οὗ ἴῃς ΟΠπαρίοσγ) ϑυςῇ ἃ ργεραγδίοη 
τν85 ἰηἀοοά ΠΟΤΊΔΗΪΥ βρελκιης 41} δυΐ ᾿πάβρεη9- 
ΔὉΪς ἴο {π6 οβηςιοπξ δοσοπηρ  5ηπιοπὶ οἵ 5 
ὍΌΓΚ 49 ἴΠ6 ῥγθάδϑιποθα ἰδδάοσ δηὰ ᾿πϑιγυςίοσ 
οὗ δ15 σοιιπίγγτηθη. Μοϑβοβ ργοῦδΪΥ ραϑϑθὰ [86 
ΘΑΓΪΥ γοᾶγβ οὗ ἢ5 [Πππ πὶ ἴῃ Γοννοῦ Εργρί, ἡ Βοτα 
1Πς ῬΓΙΠΟΕ55 γοϑι δὰ ; 41]1 {π6 ἡοῖϊςο5 ἴῃ (Π]5 ὈΟΟΚΚ 
Ἰηάϊοδῖα ἃ ᾿βογου ἢ ἔλπλ]ΠἸΑΥ Ὑ τ (Πδὲ ροτ- 
οῃ οὗ {δ6 σοιπίΓΥ, ἀπ ϑολγοεὶγ τοίεσ ἴο [6 
Ὑμεραιά. ὙΠΕΙΕ πιδὺ Βονγενεῦ δε ϑυ ϑίδηίίδὶ 
ετουπαϑ ἔογ ἴΠ6 ἰγδάιξίοη ἰῃ Γοβερῃυβ (Πδῖ δὲ 
νγ)15 δηχαροά ἴῃ ἃ σδραῖξη ἀραίηϑὶ (ἢ6 ΕΚΏ10- 
Ρίδη8, 15 5ῃενηρ ὨΙπιϑοὶξ, 8ἃ5 δὲ ϑίορῃθεη 
54Υ58, “ΤΑΙ ΒΏΪΥ ἴῃ ννοσά δηά ἀεοά." ϑ8εε " ἔχ- 
ΟΌΓΒΙΙ5᾽ 1. δ (ἢ6 επά οὗ [Π6 νο]υπ16. 
Μως Τῆς Εκγρίδη οὔξίη οὗ (158 ννογὰ 

15. ξοΠΕΓΑΪΥ δάπιῖθὰ. ὙΠῸ πδπὶς ᾿[56] 15 ηοῖ 
ὈΠοοσητήοη ἴῃ δηςίοηΐ ἀοςιπιοπίθ. ΤῊΣ ἐχδοῖ 
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ἘΧΟΡ 5. ἡ. 

'ᾳ ῥγίμςς δπά ἃ Ἰυάρε ονεῦ ὑὴ ἰη- ' Ηεδ. 
ζι .Ὁ, ΑΝ, 8 

τεηἀεβὲ του ἴο ΚΙ] πγ6, 45 τοι ΚΙΠ]εάϑι γδείνα 

[ν. 12.---τό. 256 

12 Απά ἢς ΪΙοοκοά τ} 5 νναῦ δπά τῃδλῖ 
ὙγΆγ) ἀπ ννῆδη ἢδ ϑἂνν τῃδῖ ἐῤεγε τυᾶς 
πο πάῃ, ἢς 5ἰενν ἴῆ6 Ἐργρὕλη, ἀπά 
ὨᾺ ἢϊπὶ ἰπ τῆς 84ηἀ.. 
12 Απά ψβεη ἢ ψεηῖς οὐἵ ἴῃς 

βοσομα ἄἀδγ, ὈεἢΠοΪά, ἴννο πε οἵ τῇς 
Ηοῦτοννβ βῖτονε τορεῖῃογ: δηά ἢ ϑβαδἱά 
το δίπι τῆι ἀϊά τῆς τντοηρ, ὟΝ πεγείογε 
5ηπγϊτεδῖ τῇρυ (ᾺΥ [ΕἸ] ον 

14 Απά ἢς 54ϊά, ὴ)οΟ πιδάς πες 

τθαηίϊηρ 5. 5" 50η.,᾽) δι ([ἢ6 νογθαὶ] τοοΐῖ οἵ τῆς 
ϑΟΓἕὰ 5|5.11ῆε5 "ργοάποο," “ἄταν ἑογί." ΤῊΣ 
ὙΠ ΟἿΪε ϑεπίθηςο ἴῃ Εβγρίίδη νου ]ὰ Ἔχαςιγ ςοτ- 
τεϑροηὰ ἴο ΟἿἹσ νεσβίοη. 886 σδ]θαὰ ἢ]5 ΠΔΠῚ6 
Μοβθβ, 2.6. "" 50, οὗ ““Ὀγουρῃί ἔογί," θ6- 
σδ 36 5ὴ6 Ὀγουρῃξ ἢἰπὶ ἔοσ ἢ οὐ οὗ ἴπ6 ννδίογ. 
566 Αρρεπαϊχ. 

11. Μοροβ τεοογάς πο ἰηοϊάθηξ οὗἁ δ15 18 
ἀυτίης 16 ξΟΙ]οννπρ γεᾶσβ. Ηἰ5 οδ]οςΐ, 85 
Ἀδηκο οὔϑοόγνοβ, νγὰβ ηοΐ ἴο ντίίθ ἢϊ5 οὐνῃ 
ὈΙΟρΥΑΡΕΥ, αξ ἴο ἀεβοῦῖθε (ὐοάβ ἀξ! ηρβ 
νυ ἢ 5 ρεορῖθ. [,Αἴογ ἰγδάϊείοη νου! μανς 
Ὀύδη [81] οἵὗἩ ἀεί4:5. ΑἹ [δ οηά οὗ 40 γοᾶγϑ, 
γν ἤθη δοςοζάϊηρ ἴο 8ὲ δίθορῃεη, Μοβϑβ νἱ ϑι θὰ 
ἢϊ5 Ὀγοίῃγοη, [π6 ρυίποθββ νγὰ5 ργοῦδγ ἀοσδά, 
85 ϑ.ποοί]υ5 τοϊδίθϑ, δηὰ {πΠ6 ονθηΐϊβ νυ ΒΙ ἢ [0]- 
Ἰονν ἰοοῖκ ρἷδοθ πάθγ ἀποίπου ῬΠαγδοῆ. 

«ὐϑηΐ ομἱ πὴὸ ῥὶς, ὀγείδγε ΤὌΤῊ5 σπου 
[δι (ἢς Ἐρξγρίίδη ργποθοβ ἢδὰ ποῖ ςοηςεδὶοὰ 
ἔγοτη δίτη (86 ἕδεΐ οὔ ἢ15 Ὀϑοηρίπς ἴο [Π6 
ΟΡργεϑϑθά γδῦθ, ΠΟ 15 ἴἴ {κεὶγ [Παξ 58ῃ6 δὰ 
[13 δ] πὶ ἴτοπὴ ἱπίεγσουγβα Ὑν ἢ ἢ 5 ἐοβίου- 
ΤΏΟΙΒΟΥ ἀπ ΠΟΙ απ γ, ὙΥΠΟΙΠΟΓ ΟΥ ποῖ 586 
Ὀοοδπλθ ἀννάγα οὗ ἴῃε ἔτι γεϊδι Ιοη5Π]ρ. 

απ Ἐργρέία"] ὙΠῚ5 πιᾶη ννᾶ5 ἔτ ΔΙ οπς 
οὗἉ 16 ονϑύβϑοῦβ οὗ [6 ννοσκήθη, ΠαΌνΘ5 ᾿ΠΩ͂ΘΣ 
ἴδε ςὨϊεῦ σιιρεηϊεηάεπί, ΠΟ ἃγὲ γεργεβεηϊοά 
ἴῃ {Πι6 ννε}]- Κηοννη ριοΐαγα οὐ ὈΓΟΚΙΆΔΚΟΓΒ αη- 
ἀοτ ὙΒοίπιεβ 111. 8566 ποίθ οὐ ς. ἷ. 12. Τ ΒΟΥ 
ὙΌΓΟ ἀγηγοὰ 1} ἸΟη ΡΣ ὨΟΑΥΥ 5οοιΓΡ 65, πιδάς οὗ 
ἃ ἰουρῇ ρἱϊαπξ ννοοά ᾿πηρογῖοαὰ ἔγοπὶ ϑυτία. 
δες μδθα5, "  ογαξε ἀἰπη Ἐργρέεη,᾽ ρρ. 119 
ἃηὰ 1:26. ὙΠ ἀιϊβεϊρίίης οὗ πὸ ΕΡΥρίδη 86Γ- 
γἱςθβ, θοΐἢ πλ ΠΤ πὰ οἰν}], ννὰ5 πγχαϊηζα πθὰ 
ὈΥ Ῥυηἰϑῃπηθηΐβ οἵ δχοσϑϑῖνε ΘΝ ΓΙ Υ, ουθῇ ἴῃ 
1Π6 ςᾶ56 οὗ πδῖῖνο οβῆσεβ. Ηθησο ΠῸ ργονεγθϊδὶ 
ΒΥ, “16 οἰ] ρτονβ ὉΡ δηὰ ἢϊ5 Ὀοηδβ 
ΔΙῸ ὈΓοΟκοὴ [1κὸ 1Π6 Ὀοπαβ οὗ δὴ 455,᾽) δηά 
ζαῖῃ, 186 Ὀδοῖς οὗ ἃ ἰαὰ 15 πηδὰθ ἰμαΐ ἢδ 
ΤΩΔΥ ὨρΑγκοη ἴο πὶ [Πα ὑεαίβ 11..) ((δ- 
045, ]. ς. Ρ. 136, ἀηὰ “ῬΑρΡ. Απαϑί.᾽ ν. 8, 6.) 
ΤῊΘ ὁ" ΘΠ" τηϑὲ πᾶν ὈΘΘῚ ὉΠΕ504}}Υ 
σγιθ] ἴο αχοῖίς {πΠ6 ᾿νγαῖῃ οὔ Μοβϑοβ. Τδς 
βἰδγιὴρ οἵ ἴῃς Εφγρίίδη 5 ποῖ ἴο Ὀ6 7ιι5{{6ἀ, 
οΥἩ αἰἰἱϑυϊοά ἴο ἃ ἀϊνίπο ᾿πβρισγαϊϊοη, ννῃὶοῇ 
Μοϑὸβ ννοι]ά ποῖ πᾶν οὐγθα ἴο ππεπίϊοῃ ; 
δυϊ ἰξ 15 ἴο Ὀ6 Ἰυάροα ΜῈ τείσγοπος ἴὸ τῆ6 
ΡΓονοσδίίϊοῃ, {Πε προ οϑ οὗ Μοβοβ᾽ παΐυ- 
ΤΆ] Ἑμαγδοίοσ, ρογῆδρα αἰϑὸ ἴο ἔπε Παὶ 15 ἀθ- 
γεϊορεὰ Ὀγ ἢΪ5 (γα πη δὲ (με σουγί οὗ ῬΗΔΓΔΟὮ. 

{ῃε -Εργριίαη Απὰ Μοβες ἔεαγεά, 
Δα 5414. ϑύγοΥ (ἢ 15 τῃϊηρ' 15 Κπονγῃ. 

ῖς Νον ννβεη Ῥῥῃδγδοῇ ἤδαγὰ (ἢ 5 
τΐηρ, ἢε βουρῆϊ ἴο 5121Υ Μίώοβεβ. Βυΐ 
Μῶορβες βεοά ἔγοπι ἴῃς ἔλεος οὔ Ῥῃδγδοὴῆ, 
Δηά ἀννεῖοη τῆς 4:4 οὗ Μι|άϊδη : ἂδπά 
ἢε 841 ἀονγῃ ὉΥ ἃ ννῈ]]}. 

16 Νον; ἴδε "ργίεδε οὔ Μίάϊδῃ μὰ ἱῶτ, 

566. (6 Θχοοι ]οηΐ τοι] ῈἘ5 οὗ 81 ΑἸ 5ΈΠ6, 
ἐς, ἔδυ. ΧΧΙΙ. γο. Το δεί ἱηνοϊνρα ἃ σοπη- 
ὈΪεῖθ ϑουθύδπος ἔγοπη {Π6 ΕξΥρίδηϑ; διιξ ἴασ 
ἔγτοπὶ ἐχρϑάμίηρ, [ἃ ἀοαγοα ἔοΓ ΤἸΏΔΗΥ γοᾶγϑ [ἢ 6 
ἀο᾽νόγδῆςθ οὗ {Π6 ᾿5γδο θς. ΕὈΓΎ γϑῆτξ οὗ ἃ 
νΟΓΥ αἰ οσθηΐϊ ἰγαϊπίηρ ργεραγεὰ Νίοϑος ἔοσ (86 
οχεουζίοη οὗ πδὶ ἀρροϊπίθα νγοσκ. 

138. 414 ἐδε «ὐγοησ) [1,.1ἴ “186 νυοκοὰ 
ΟΠ6, 2. ὁ. (Π6 ἀΡ̓ῬΓΘΘΘΟΓΣ. 

ἐδνρ Με ϊοαυ) ΨΦῺΥ πΟΙΚΏΡΟΩΣ : 50 [6 
ὉΟΓΑ 5ῃοιυ]ὰ ὃδ τοπάογεά: (Π6 γτοργοοῦ νγᾶς {πὶ 
οὗ ἃ ᾿οριϑδῖοῦ νγῆο Θϑι δ] Ι5ῃσά πιογαὶ ΟὈΪρ- 
[ἰοη5 οἡ ἃ γϑοορηῃϊζΖοά ργίηςιρὶθ. Ησρῆςθ ἰὴ τῆς 
[οἸ]οννηρ νοῦβο (ἢῃ6 ΟἸΘΠΑΘΓ 15 Γοργοβοηϊοα ἢ5 
ἔθος (παῖ (Π6 ροϑίξϊοη οἸαϊπηθά ὈῪ Μοβοβ 
ὑγὰ5 ἰ(ῃδὲ οὗ ἃ [πάρο. Ὑῆα δοΐῖ Τοοι!]ά Οηἱγ 
ἢανς Ὀδοη τηδάθ Κποῦη ΟΥ̓ ἴῃς Ηδῦγεν οἡ 
Βοβο ὑθῃδ] Υ Μοβοβ ῃδὰ σοπιπμ δά 1. 

14. «4 2κγίηεφ)] 11ἴ. ἃ8 ἴῃ ἴῃς πιδυρῖπ, ἃ ΠΊδη, 
ἃ Ῥγίηςο. ὙΠῸ Ηδθῦγενν ἔογ Ῥυίηςθ 15 ὅσγ, τιϑοὰ 
ἴὴ σι. ὙΠῸ ννογὰ 5 4γ᾽" ἱπρ}165 186 Ρονψογ, 
μάρο᾽" [(ἢς στρ ῃϊ, οὗἉ Ἱπτογίοσιηξ. 

15. Ῥῥαγαοῦ ῥεανά “ἢ Νο Ἐξγρίιδη Κίηρ 
νου δανα ἰοξί δυσἢ δὴ οἴδξησε ὑπριυηϊϑμδά, 
Ἔνθ ἢδά 11 δεῖ σογη δα Ὁγ ἃ πδᾶνο οἵ ΒΙΡἢ 
ΓΔΏΚ: [15 ποῖ εὐθῇ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο 455} Γ16 ἴΠ6 
ἀρδίῃ οὐ ἴῃ ρηςοβϑ (566 ποῖθ οἡ υ. 2) ἴο τϑρυῖ 
[ἢς οδ]εςοϊίζωκ ἐμαὶ μοῦ δάορίδαὰ δοὴ ἔουπάὰ πὸ 
ἀείεδηάογ, [{ 158 οὐρϑογνθὰ ἤούνενοεσ (ΟΥ̓ Η!γβο ἢ) 
[δὲ [π6 οχργοϑϑίοη “δου ἢΐ ἴο ΚΠ] Ὠΐπὶ᾽" ἴτῇ- 
ΡΓ165 τπδὲ {86 ροϑιοη οὗ Μόοβοϑβ, ἃ5 βἀδορίεά ϑοη 
οὗ ἃ ργίποθϑϑ, πιαὰθ ἰξ ὨΘΟΟΘΞΩΓΥ δΥΘῃ ΤῸΓ ἃ ἀ65- 
Ροξῖς ϑονογείρτι ἴο ἴδκθ ππιυι5018] ργθσδιςοηβ. 

ἴδε ἰαπά οΥ Μιάϊαπ) Τῆς Μιάϊδηϊεβ. οσου- 
Ριεὰ δὴ οχίοπϑοινο ἀϊδίσιςς ἔγοπι τῆ δαϑίογῃ 
ςοαϑὲ οὗ ἴδε Ἀδὰ 868 ἴο ἴῃς Ὀογάοιβ οἵ ΜοβΌ. 
11 5 ποὶ ἱπιργοῦυδοϊας ἰδὲ ἴῃ ἴπ6 Ἐπὶς οὗ 
Μόοϑβεβ {ΠΕΥ πιδῪ πᾶν Πδὰ ἃ ϑει[ἰοτσπξ ἴῃ ἴδ 
Ροηίηϑιἶα, δ 5ῃθιτη, νγθοτο (ἢ ἵἧννο Βαγοι ΓΒ, 
[Π6 ΟΠ]Ὺ 586 οποβ οἡ ἰῃδῖ σοδϑῖ, οεσεὰά ρεου- 
[ὰΓ δἀνδηίΐαξοβ ἴο ἴπθπι, εηραροὰ 85 ΠΟῪ ᾿νε 
ἔγοπι ἴῃ δδι]θϑὶ {ἰπ|6ὸ5 ἴῃ [ἢ6 τὶ οὗ 
τηογοθδηά:Ζθ. (ὅεθ Νοῖς αἵ ἴῃς οηά οὗ ἴδ6 
Ομδρῖοχ.) 

ὁγ α «υε] ΤῈᾺ9 ψ611. Ὅβο νυ }]} 18 βΒρόκθῃ 
οὗ 88 νν8Ὲ}}] Κπόονγῃ, ἴθ σἤϊοῦ ἰραΐῃγο οὗ {πὸ 
ἸΟΘΔΙΕΥ ; διιςἢ νναβ ἴΠ6 σᾶ86 νυ ΠΟΥΟΣ 81:16 6 
ἀοςοορίοα 48 ἴπ6 γεβιάθηςθ οὗ Ἀδαεὶ. 

16. ἐτῤέ Ῥγίωὶ 9.Κ Μι|ιάαη] Νοῖ “ἢ 
Ῥτγίποθ"" 48 ἴῃ 1ῃ6 τηλγση. Ὑὴὸ ννογὰ ὕοδεπ 



γ. 17---22.] 

βανθεη ἀδιρῃῆςευβ: δηά {ΠΕΥ σδης ἀπά 
ἄἀτενν τυαίεγ,, ἀηὰ Ἀ]]εα τῆς ττοὰρἢ ἴο 
ψαῖεγ τῇ εν ἰδοῦ ἤοςκ. 

17 Απά ιἢε β5βερῆεγάβ σᾶπὶιθ δηά 
ἄγονα τῃδπι ἀννᾶὺ: δυῖ Μόοβεβ βιοοά 
ὉΡ ἀπά Πε]ρεά τῇεπι, ἀπά νγαϊεγεα {ἢ εὶγ 
βοςκ. 

18 Απά νψῆδῃ ἴδον ολπιδ ἴο Ἐειιοὶ 
τπεῖγ ἐδῖδθετ, με 5414, ἤονν 15 2 ἐδαὶ γε 
ΓΕ ΠΟΠΊΕ 80 800ῃ ἴο ἀλγὺ 

Ι9 Απά τδεγ 5αἰ4, Απ Ἐρυρτίδῃ 
ἀο]Ϊνογεάὰ 5 οὐυζ οἔὗ τῆς Βαπά οἵ τῇς 

ΕΧΟΙΡῦϑ5. 11. 

5ῃερθμεγάβ, αηά αἷβο ἄγεν τυσίϑῦ σπουρἢ 
ἴουῦ ι.ι5. Δη4 νναϊεγεα τῆς οςκ. 

20 Δμα ἢξς 5414 υηΐο ἢ᾽5 ἀδιυρῇτζοτβ, 
Απά νῆετγς ἡς με ννὴγ 2: [τ ἐῤαὲ γο 
αν ἰοῖς τῆς πηδη ἡ οδ]] ἢϊπι, τῆδῖ ἣδ 
ΠΙΑΥ εαἴ Ὀγοδά, 

21 Δηά Μίοβεϑ ννὯβ σοηϊεηῖ ἴο ἀννε]] 
ν ἢ τῆς πἰᾶπ: δηά ἢς ρᾶνε Μοβεβ 
Ζὶρρογδῇῃ ᾿ἷ58 ἀδιιρῇῆτϊεγ. 

22 Απά 5ῆε θαγε ῤίγι ἃ 8οη, απά ἢς 
οΔ]1εἀ Π15 πᾶπις “Οούβῃοπι: ἔογ ἢ 5414, τραρ τ 
Ιἢᾶνς θδθη ἃ 5[ΔΠΡῈΓ ἰῃ ἃ βίγδηρε ἰληά. ν 

ΓΏΔΥ Ὦαγνα [Πδΐ τηθδηΐηρ ἴῃ ϑοτὴθ ρββϑᾶρθϑ, δαΐ 
{ποτ ἰδ ΠῸ Τϑᾶϑοῃ ἔῸΓ δβϑιιπλίης ἰδ ἴῃ ἘΠ Ϊ8. 
]οβορῆιβ δῃὰ τηοβδὲ οὗ {π6 δηοίθηξ νϑγβίοῃϑ 
ΤΡΉΔδΓ 1ἴ “Ρτίθϑί."Α [ονν δῃ ἰγδάϊεοη, ἀογίινοὰ 
ΡΓΟΡΔΟΙΥ ἔγοπὶ {Ππ6 Τ Αγριπὶ (νῃ]ςἢ ΒΕ γ165 ὨΪπὶ 
ΚαρΌΔ, οἵ ]οτάν, Γοργθβθηΐβ ΒΘ] 88 [ἢ 6 Ρτίποο, 
ΟΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ 48 σουλδιπίηρ, κὸ ΜοΙομιζεάοκ, 
ἴΠ6 Βεγά λγυ οὔςο8 οὗἩ οίοξίαϊη δηά ρῥγθϑὶ οὗ 
(6 ὑπιῦθ, 16 [πιᾶπλ, [η6 ννυογὰ ϑϑὰ ἴπ (86 
Ατδῦϊς Νεγϑίοη. ὙΤὴ6 πᾶπιὸ οὗ Κδιοὶ, ἀπά πο 
ἀείδι θα ποίϊοοϑ ἴῃ δ. χν δ. (νΠδΓ 866. ποῖθ8), 
γον {πὶ 6 ννᾶϑ ἃ ὑγιοδί οὔ ἴῃ οὔθ ἔγιθ 
Οοά, Κποννη ἴο 1ἢ6 ρφίγΑγο ἢ 5 ΘΒρθΟΙΔ}}} ὑπάοῦ 
{π6 παπηθ ΕἸ; δἰ πουρ 1Π6 στοαί Ὀὰ}κ οὗ {δΠῸ 
{πΠ|06, σοΙίδΙ ΠΥ ἴῃοϑ6 ννῆο Ἰνοὰ ἕδγίμου πογίῃ 
Δα πηοτῈ οἰ βου ἰῃ σοηΐαςί νυν ἢ {πὸ Ἡδηλῖοβ 
ΟΥ̓ ὕδπᾶδῃ, ψγεγα δἰσοδαν ρἰυπροὰ ἰηῃ ἰἀοἸδίγγ. 
ΤΠ σοηάυοὶ οὗ (ΠῈ βμερβογὰβ πιδὺ ἱπάϊσδία 
(μδῖ 8 ΡεΙθοη ἃπεὶ οῇῖοθ νγεσ ΠΡ ΠΥ τα- 
ξατγάρα ὈΥ [6 Ἰἀοϊίγοι!8 {γ68 ἴῃ ἢϊ8 ἱτηπηθ- 
«αἰδίθ πορρουτμοοά. 

ἄγεαυ «υαἱεγ)] ὙΠ18 δοῖ ψουἹὰ ποῖ Ὀ6 υη- 
Ὀεσοηλῖηρ; ΟΓΥἹ ἀποομηγηοη ἔοσ ἴῃ ἀδυρηίογβ οὗ 
ἃ Ὀγίοδί νυ Πθί ΠΥ σἤ]οΣῦ οὐ Πὲ8 {δὲ οὐ ποῖ, Αἱ 
ΡΓΕβο  ἴΠ6 ννδῖθηρ οὗ. σΔΈ]6 ἴῃ {παᾶὶ ἀἰδβίγὶςὶ 
185. ἃ νοσκ οὔ πηδίάἀθηβ, ἔτουλ Μη οἢ ὄνθὴ [6 
ἀδυρῆίογβ οἱ βῃθιοΚἢ8 ἅγὸ ποΐ ὀχϑιηρί. 866 
Βιιγοκμαγαΐ, ἐϑγγία,᾽ Ρ. 521. ὙΠ Ὠτ ΒΔ ΠΟΥ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ Ποςῖκ8 οἰ Ὀϊπρ [Π6 τος κβ ογ αι βογοά 
τοιιπὰ {π6 ὈΤΟΟΚΒ δηὰ βργίηρϑ οὐ [Π6 ν᾽] 8 
τππάογ πὸ σῇαγρο οὐ [86 Ὀ]δοϊκ-νοϑίοα Βοάου!η 
ννοπιδη οὗ ἴΠ6 ρῥγοβθοηΐ ἀδυ. 

18. Κειὶ] ΟΥ 88 ἴῃ Νυτῇ. χ. 29, Ἀδρίιοὶ, 
ΤΠΘ6 ὩΔΙ6 ΤΠΘΔη8 “" ἐΠΙοπά οἵ Οοά." [1 δρ- 

ἴο ᾶνθ Ὀθθη ποξ ὑποοιηπιοη ἀηοης Ηθ- 
τοννβ δηά ΕΒαοχηεβ; 8εεὲ Οεη. Χχχυϊ. 4, 1ο ; 

: Οἴσοη. ᾿ἴχ. 8: ΤΟΙ ΥἹ. το. (Οοτηπηθηϊδίοσϑβ, 
γ»Πο ἰἀεπτν Ἀειεὶ νυ ἢ Πεΐῆτο, ἃ ροϊπὲ ὀρεη 
ἴο δτγᾶνθ οὈ]θοίίοη8 (8ὁθεε Νοῖίς δὲ ἔπε οπά οὗ 
ἴῃς (δδρίθγ), ξοηΘγΑΙΥ δοςορί {πῸ σοπ͵]θοΐξυγα 
οὗ Ϊοβορῆυ8, νἱΖ. (δέ Ἀδυδὶ] ννᾶβ ἢΪ8 ῬΓΌΡΟΓ 
ὨᾶπΊο, δηὰ Ϊείμοσ οὐ [εΐῆσγο, νυ ΐο ἢ πλθδη8 
ἐς ΘΧΟΘΙΙΘΏΟΥ "ἢ (σοιτεβροπάϊηρ, 48 Κποῦεὶ οὔ - 
δοτνοϑ, ἴο [Πἠ4Π1|}. νγα8 ἢ18 ΟΠςΪ4] ἀδδιρηδίοη. 
Μοβεϑ παΐυγα! ν υϑοά [Π6 ΓΟΙΤΉΘΥ Πᾶσηθ ἤθη 
δο ἢτγδὲ τπηοπιοηδα ἢ18 ἐλ Βοτ-ἰη«ἰᾶνν, οὐ ΟἾΠΟΓ 
Οοσδβίοηϑ ἢ6 τὐρῆΐϊ ἴδκα παῖ ὈΥ νη. [Π6 
Ῥηαβῖνσαβ ργο Δ ΌΪΥ Ὀεϑὲ Κπουνη ἴο [ἢ 6 16. Δο} 1168, 

γοΟΙ,. 1. 

19. “5 Εφνρμαμ) Οὗ σοιγδα ΠΟΥ βροῖα 
Ἰυἀρὶπε ἔγοπὶ ἢ]8 ςοδβίιυπηθ, ΟΥ ἰδηριιῶρε, 
νυ Π]Γ ἢ τπιϑὲ ἤᾶνὸ Ὀθοεη Εργρίίδη δὲ {παΐϊ {ἰπλὸ : 
ἃ 8ι'5ῃς σοϊποίάεηος, διιξ βοὴ 88 ΠΊΔΥ Ὀδ 
Ἰοοκεα ἔου ΟΠΪΥ τῇ ἃ παιταῖϊνε οὗ δεῖ8βι' Ηλά 
Μοϑβϑ68 ᾿ἰνοά Ἰοηρ αὐηοηρ ἴῃε [5γδϑ ἴθ8, (Π6 
Μιάϊδη 58} πα! ἀθη8 ννουϊά ἠοῖ ἢᾶνε πιιϑία θη 
δῖπὶ ἔογ 34η Ἐργρίίδη: 4 ἰδίοσ νυτϊεγ ϑνορ]ά 
ΒΟΔγΟΟΪΥ ἤαγα ποϊεα (ἢ6 οσσυγγθηςα. 

21. «ὑα. εογίεηΐ 10 αἰπυεί «υἱὴὖ ἐδό »ιαη) 
ὙΠ18 σοηνουβ ἴπ6 γὰρ 86η86 οὗ ἴη6ς Ηδῦτειν. 
[1 ᾿πηρ]|165 (μὲ Μοβϑεβ γεσορῃϊχοά ἴῃ Ἀθαεὶ ἃ 
ΤΙΆΔΠ ἴῃ ὙΠοπὶ ἢ6 σου]ά σοπβῇάο; δης ἴῃ ἢ 18 
ἙΑΤΆΙΪΥ ἃ βεϊηρ μοπιθ. 80 αυϊεῖγ, δηά γεΐ 8ὸ 
ἸΓΊΡΓΟβδίνεῖγ, Μόοβοβ τεσογάβ ἴῃς δπίγαηςς τρ- 
Οἡ ἃ ἰοπξ ροτιοά, Ἵχίθηαϊηρ ΟΥΟΓ ΤΟΥ γοδγβ 
ΟΥ τηδΐιγο ᾿|δ, Μόοβοθβ [6118 18 ποίῃϊηρ οὗ 
ΠΑ ἢΘ ΠΊΔΥ πᾶγο ἰθαγηθα ἔγοπι ἢ18 ἔδί οι --ἰἢ - 
ανν, Ὀὰχξ 6 πλυϑὲ πᾶν ἔοι πᾶ ἴῃ δἰ πλ ἃ τῆλ 
σοηνεγβαηΐ ν ἢ ἰῃς γα οη8 οὗἨ [Π6 [Αγ ΠῪ 
οὗ ΑὈγδβαπι; ΠΟΙ 'ἴ8 ἴπεῦα ΔΠῪ ᾿ΠρΡΓΟΌΔὈΙΕΥ 
ἴῃ {πΠ6 βϑυρροδβιίξίοη παῖ, 45 Ὠεγθα ἌΓῪ ῥτισβέ, 
ἔδιιθὶ τπᾶὺ πανα πδά υυτιθη ἀοσυμλθηΐβ σοη- 
σογηηρ {Ποῖ σομημηοη δηςσδϑίοσβ.Ό Τῃ6 86 
οὗ Ἰοξίεγβ ννά8 νν 611] Κπονγῃ ἴο ἴπ6 ῬΒΟΠΙ ΙΔη8, 
Ὑνῃοθ6 ἰγαὰθ ἢ 6 ἀννε! γα ἵπ (Παξ νογΥ 
ἀϊδίτιςς 18 τοοογάθά οὐ Ἐρβυρίδη πποηυτηθη 5 
οὔ 16 121} ἀγπαβίγ, ἰοηρ δηΐϊογίοσῦ ἴο [86 
ἅδε οἵ Μοβδβ: (8εες Βγυρεςῖ, "ΗΙδίοῖσγε ἀ᾽ Ε- 
δΥρίοθ,᾿ Ρ. 74,) δηά ἰηϑογ ρους νν Ὡς ἢ τὸς 
ςογὰ {π6 σαπηραῖρη8 οἵ ῬΠαγδοῇβ οὗ ἴδ 1:8. ἢ 
δηά τοῖῃ ἀγηδβίιθβ, τα Κα Ἔχργεδδ πηεηξίοη οὗ 
βογῖίθοβ δηά ἢἰβϑίογιδη8 οὗἩἨ πδίιοηϑβ, ἐς. 9. οὗ [86 
Κποίᾳ οὐ ΗΠ 65, πο γογα ΡΥΟΌΔΟΪΥ τοῖ 
ἴῃ δάνδηςς οὗ ἔῃ Μ|αϊδηϊεβ. 

22. Οεγεῤῥο»ρ] Αςςοτάϊηρ, ἴο πιοϑὲ Ηοῦτενγ 
Βα ῃοίαγβ ἰἢς πᾶπὶδ 18 ἀονοα ἔγοπιὶ ἃ ψογὰ 
ΤΑΘΔηηΡ “ὁ Ἔχρυ βίο." ὙΠ18, ονγόνυοῦ, [8 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΓΘσοης ΘΔ 016 ἢ Μοβοβ᾽ ονπ 80- 
ςοιῃηΐ, οὗ ΒΙΟὮ ἰῃ6 ΕΡΥΡΕδΔη 5ῈΡ0]165 δὴ Ἔχδςοῖ 
Δηῃα δ Ἰϑἔδοίογυ Ἔχρίδπδῆοη. ὙΠῸ ἢγβί συ} 180 ]6 
« Οεγ᾽ [8 σοπιπιοη ἴο Ηεῦτενν ἀπά Εργρίϊδῃ, 
Δ τηθΔΠ8 “ ΒΟ] ΙΓ ΘΓ." ὙΠῸ ϑεσοπὰ β8υ}140]6᾽ 
 ΘΠΟΠῚ" ΔΠΒΙΟΓ8Β οχδοῖν τὼ ἴῃ6 (υρῦς 
εἰ ΘΗΘΠΊΊΟ,,") Ὑγῆϊο ἢ Τηθᾶη8 "4 ἔογειὴ ΟΥ̓ 
δίγδηρε ἰδπά." Ρὸγ ἰῆς οἷά Ἐργρξίδη ἔοστῃδ,. 
8δε6 Αρρεπάϊχ. 

Ἀ, 
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23 ἢ Απά [τ σδπ1ε ἴο ΡΆ55 ἰῇ ρΓΌΟ 88 
οὗ τίπτε, τπαττῃς Κίηῃρ οὗ Εργρι αἰϊεά: 
ἀπά τῆς σὨΠ]άγεη οὗ [βϑγδεὶ 3ι:ρῃβά Ὁ 
γεᾶβοῃ οὗ ἴῃῆε θοπάδρε, ληὰ τΠδγ οτίεα, 
πὰ {πεῖ ΟΥ̓ σαπιε παρ ὑπῖο ἀοὰ ὈΥ 
τεδϑοῦ οἵ ἴῃς Ὀοπάδρε. 

ἘΧΟΡΌυϑσ. 1. [ν. 23-25. 

24. ἀπά οὐ ῃεαγά {πεὶγ ργοδηϊπριαπά 
(οἀ τεοιμειηθεγεά ἢἷἰ5 “ςονεπαηῖ ΜΙ 4 6επ. τς. 

Φ ἊΝ: Ὶ 

ΑΘτγδμαπι, νυν τ 158δο, ἀπά νυν ἢ [ἀςοῦ. «6... 
2ς Απὰ Οοάὐ ἰοοκεά ὑροη τῇς 

οἈΠ]άγεη οὐ [βγαοῖ, ἀπά (σοά ᾿ἢδά τε- ! Ηεὺ. 
βρεςῖ υπίο ἐῤέπι. 

28. ἱπρνγοζῖς: ο 6] ΝΝΘΑΓΙΥ (ΟΥ̓ γ6δΓϑ: 
δοὴθ ἀοίαν ᾿πίογνεηθα Ὀεΐννθθῃ [6 ςο8]} οὗ 
Μίοϑοβ ἂπὰ ἢὶ8 ἀδραγίυτε ἴογσ Εργρί. Τῇ 8 
ψΟΓΒ6 Τ]ΔΓΚ8 ἴπ6 ὈΘρΙ Πρ οὗ Δποΐῃου βοσξοῃ. 
6 πον δηΐογ αἴ οὔοβ ὑροη ἴδε ἢ δίογσυ οὗ 
(6 Εχοάμβ. 

ἐρεῖν ΕΓ ἐαρπθ εῤ μπίο ΟοαΠ ᾿ΤῊΪΒ δίδίεπιχεηξ, 
ἴδίκθη ἴῃ σοπποοῦοη νὰ (ἢ6 ἵννο [οἸ]οννηρ 
γοΓ868, ρσονθϑ [ῃδί ἐπῸ 18 γδ6} 1168 τεϊδἰηθὰ [ΠΕΣ 
ἔδιιἢ ἰη 1η6 Οοά οὗ {Πεῖγ Εδίβογβ. Τῆς αἀἰνὶπθ 
πᾶπιο Οοά, ΕἸΟΝ πὶ, ἰ8 Οπμοϑθη Ὀδοδιιδ ᾿ἴ νν 88 
[παι ψ ἰσἢ (Π6 18γδο 68 τηϊϑὲ ἤανα υϑοὰ ἰη 
{Ποὶσγ ΟΥ̓ ἔογ Βεῖρ, {μδὲ ὑπάθγ πο ἢ (Π6 οονθ- 
ῃδηΐ δὰ Ὀδδη γδίῆρὰ τυ ἘΠ6 Ραίγι το 8. 
Ὧν ϑίδηϊου νοι] 1] υϑἴταῖας (Π15 ὉΥ 8η 80- 
ςοιπὶ οὐ ἴῃ6 οὔθ8 οὗ {με δ ]Δῃ5 ἴῃ Ἐργρί: 
Ὀμὲ ἴπ6 αἰσιποίΐοη οὐρμξ ἴο Ὀ6 τηατκεοὰ Ὁ6- 

ΝΟΤΕῈΘ οἢ νν. 

10. Τῆς οἀυςδίϊοη ΨΨΒΙΟΝ ᾿νου]ὰ Ὀ6 ρίνεη ἴο 
ἃ γουἢ Ὀοϊοηρίηρ ἴο {Π6 γογαὶ ΠουϑοΒοΪ ἀ, ἀπά 
ἀοβιϊηραὰ ΟΥ̓ ΤΑΙ ΔΓῪ ΟΥ οἰνὶ 5ετν σα ππάᾶογ ἴῃ6 
Δ ας Επηρίγο, μ45 ἰαίεῖγ Ὀδθη Π]υσιγαϊοὰ ὈΥῪ 
{πῃ Ιαθουτα οὐ Οσοοάνηπ, Οἤαῦα5, δηὰ οἱ μοῦ 
Ἐξγυρίιοϊορεῖβ, πὶ (ἢς 5οϊεςῖ ραρυυὶ ρὉ- 
᾿ΠΙ5ῃ0 ἃ 1π 1844 Ὀγ ἴῃς Ὑτυπῖθες οἵ τῆς ΒΒ. 9ἢ 
Μυβοῦθη. ὍὙΠ656 ἀοσιιπηρηῖθ ὈοΪοπρ ἔοσ 1ῃ6 
τποβὶ ρασγί ἴο {Π6 ΥΕΙΡῺ5 οὗ Ἀδίηθϑοβ 11. δηά 
ἢϊ5. ἱπιπιοάϊδίε βιισσεβθοσῦβ, Ὀὰῖϊ [ῃ6 ΠΠΟΓΑΓΥ͂ 
ὨΔΟϊ15 δπὰ αἰϊδίπτηθηῖβ νυ ἢ ὙΠογ ἀσθοσιὺς 
τὸ Κπονη ἴο ἢᾶγνθ Ὀδεη ΔΓ πιοῦο δησϊοηῖ: 
σΟἸΪἸ οτοη5 οὗ πηδηϊιδοτιρίθ, ἀπ βογθο5 ΠΟ] 4- 
ἴῃς ΠΙΖἢ οἢῆςο5 οὗ 5ἴδίθ, ἄγε ἔγεοαι θη} τηδη- 
τιοηθὰ ἴῃ ἴΠ6 πιοπυιπηθηΐβ οὗ [ἢ 6 ΘΑΥΪΥ αὐ Πμασ5[165 
(Ξος Μ. ἀς Ἀοιυρέ, "ΘΟ εγο 65, Ρ. 73), δηὰ 
50ΠῚ6 οὗ {πὸ πιοϑὲ να] υδῦϊθ ραρυσὶ ἃγὸ ρτο- 
ἀποίοηβ οὗἩ ἴῃ δποϊθπί εριγο. Μ. Μάαβρογο 
ΠιᾺ5 ἰδίεἰγ ΤοἸ]δοϊθα [ῃ6 τηοϑὶ ᾿τπηρογίδηϊ ἔδεῖβ 
ἴῃ τῆς ᾿πιγοάιοσίίοη ἴο ἢ !5 νγοσῖ οἡ ἃ ρογίίοῃ 
ΟὗἨ ἃ Ρᾶρυγυβ οὗ [ἴῃὴ6 τοῖῃ αὐπδϑίυ, Ἂπποὰ 
«“Ηγπλπε δὰ Ν!]." 

Ης οἴβοσγνθβ [δὶ νγχὸ Κηονν ἕογ σογίδιη (δῖ 
ἃ ᾿ἰοΥΥΥ δἀποδίίοη νγὰ5 ἴΠ6 ἢγϑί οοπάϊίίοη 
ἔοσ δάπηϑϑίοι! ἴο ἴῃ6 ρυ]]ς βογνὶςθ : [ῆ6 {{|6 
οὗ 5ουιῦε ννᾶ5 ΠΕ ΟβϑΑΤῪ ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο οδίδίη τἢ6 
Ἰοννεβῖ δρροϊηϊτηθηΐ ἴῃ ἴῃς οἰν1] δα πη! πἰδίγαίίοη 
ΟΥ̓Ϊῃ {ΠῸ ΠΥ. Ηδηςθ ἃ ΓΔ] δηςΠιι5᾽45πὶ ἕοτ 
δἰυάνγ 15 πιδηϊεϑίθα ὈΥ πηεῃ οὗ Ἰδξίοτβ, ΒΌΠὮ 85 
Εππὸ δπὰ Ρεηίδουγ, ννῆοϑο σοπηροβι το, ἱπ- 
ἀοοὰ τνῆοβθθ δυϊοργδρῆβ ἂγὸ ργοβεγσνοά. Ὗνὲ 
πᾶνὸ δάγοβϑο ἴο Ἰποίῃ, ἴπ6 Ηρθγπιθ5 οὗ [Π6 
Οτεοκς, 1ῃ6 σοὰ οἵ ᾿εαγπίηρ, ἴῃ ννῖσ ἢ [86 

ἔνγθθη {Ποῖσ Ἔχϑογδίίοηβ, ἀπά ἴπΠ6 ργαγθγα Ψ ΠΙΟΝ 
τοδοῃοα Οοά ἔοιῃ {ΠῸ 18γ86 165. 

24. γεριεγιδεγοα - ΤῊΪ5 τλσδῃ8 παῖ Οοά 
νγ8 τηονϑά ὈΥ 1ΠΕΙ͂Γ ῬΥΓΑΥΘΓΒ ἴο ξεῖνε εἴεςϊ ἴο 
{π6 ςονεοηδηΐ, οὗ νυ] ἢ ΔΠῃ Θββϑοπί 4] σοηάϊοη 
νγἃ8 ἴπὸ ἔδι ἢ δηά σοπίγιξοη ἰηνοϊνθά ἴῃ {Π6 
ἃςῖ οὗ δι ρρ ̓ ςαΐίοη. ΤῊ ΨΠΟΪς Πἰβίογγ οὗἉ [8- 
τ 6] 18 Γογοβϑῃδάοννοα ἴῃ {Π686 ννογά8. ΤὨδ 
δοσυπηιδίίοη ΟΥὮἨὨ 50 ςδ]]θὰ δηϊγοροπιοσρῆῃϊς 
[ΟΓΠ5 ἴῃ [Π|5 ρᾷθϑαρθ 15. γοηλαγκαῦϊθ. Οσάὰ 
Πραγά, τοπιοιθογοά, Ἰοοκοὰ ἀρορ, ἀπά Κηον 
ποτ. [{ ον! ἀθ ΕἸ ᾿παϊοδῖθα ἴΠ6 Ὀοριπηίηξ οὗ ἃ 
οὔ 515 πλαυκοὰ ὉΥ ἃ ρεγβοηδὶ ᾿πιογνεπίοη οἵ Οοά. 

256. δαά γερῥεοὶ μπίο ἐδφρ6) '1ξ. ἀπὰ σοά 
Κπον. Τθὸ ΧΧ. “δηὰ ννᾶ8 Κπον τηἴο 
{Πεηλ." ὙὙΠ18 ἰηνοίνοθ ΟἿΪΥ 4 οἤδηρε οἵ 
Ρυποζυδίίοη δηὰ τηδ  Ὅε ῥτείογδϊα. 

Ιο, 13, 18. 

ΒΕΡΟΤΙΟΥ ΤΥ οὗ ᾿ὶ5 γΟΚ ἴο 411] τογκβ 15 ρ85- 
βἰοπδίοθι Υ τπιδιηίδἰποά. “"ἼΤῊΥ ννουκ5 ἀγὰ δα (οΓ 
{πη 41}1] νοσκβ: ἢ6 το ἀονοῖθβ ἢ της] ἴὸ 
[δπῇ ὈΘΟΟΙΊ65 4 ΠΟΌΪΘ; 411} βιισσθξθὸς δοῃιονοὰ 
ἴη 116 ἀγὸ ἀπε ἴω 1Π66 ; ὑπάσγ (ΠΥ ἱπορίγαίίοη 
ἃ ΤΊΔΠ ὈΘΟΟΠΊΟ5 σ»τοδέ, ρουγογῆι, τσ ἢ; οὗὨ Πὶπὶ 
411 τῃ6 ννοτ]ά, 411 ρϑῃογδίοηβ οὐ ΘΠ οΤῪ ουΐ, 
Οτρδῖ 5 ἢ6, ρτοδῖ ἰ5 (Π6 ννοῦκ οἵ Τ Βοῖ.᾽" 
ΤΠΟ οδἀπισδίιοη δὸ ΠἸΙΡΉΪΥ να]θὰ Ὀθρδη δἱ ἃ 

ἴοπάευ ἀρὸ; ἴπῸ ἱηΐδηξ, ἤθη 1 ννᾶ5 νγοδποά, 
ννᾺ5 55: ἴο 5. ῇοοϊ, δῃηά {πόῦὸ ᾿ποισγυςίοα ΌὉΥ̓ 
5065. ΟΠΊςΙ ΑΙ δρροϊηϊοά. ὙΠῸ ἀϊἰδοϊρ πα 
νΔ5 βόυθσθ, Ὀὰῖ ἀτὸ στο ννᾶς ἴἌκδὴ ἔογ {Π6 
σἢ 5 πηδπιίδηδηςθ: [Π6 πηοῖμοῦ Ὀγουρῃϊ ἢ5 
[οοὐ ἀλΕ}γ ἔγοπι 15 Ποηηθ, δηὰ ἴῃ [Π6 ἼΡΡΕΓ 
50 ΠοοἱΚ ταϊϊοπβ οἵ Ὀγεδὰ δηά 54] πβἢ ϑϑθόῖῃ ἴο 
αν Ὀδδη ϑιρρ θα γερι ]ΔΥΪΥ ὈΥ ἴπΠ6 σονοπι- 
τηθηῖ: [6 ΓερΊ σίου οὗἅὨ ἀἸϑιγ θυ το ὈΘΙΏΡ, 45 ἰπ 
ΟἿΓ ΤΟΙ Ιορ 5, δοσορίοθα 85 ργοοίβ οὔ [ἢ6 βοῇ οἸδγδ᾽ 
αἰτεπάληςεβ (566 Ομαθ85, ᾿ογαρε ἀπ Εξγρ- 
τἰ6π,᾽ Ρ. 22). 

ΤΠο βοθοῖδαγ ἰδασποά τῆ οἱοπηθηῖϑ οὗ ᾿οξίοτϑ, 
(6 γι} 165 οὗ οὐ ΠΟΡΤΑΡΗΥ δηά ρυδπιηαγ: ἀπά 85 
6 δάνδηςεά, (Πθ ἀγί οὗ ὄχ ργοβϑίηρ ἢ18 που ρΡἢϊ5 
ἴῃ βταρίο ἀπ ρεσϑρίσυουϑβ Ργοβο, οὗ νι ἢ (ἢς 
Βίογσυ οἵ ἴπ6 ἴννο Ὀγοΐπεβ ἴῃ ἴπ6 Ὁ ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ῬΑΡΥΤΙΒ 15 ἃ ζ81Ὑ ΘρΘΟΙ ΠΊΘΠ ; ΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ΘΡ᾿Ι5[ΟἸΑΣΥ͂ 
δίγὶ6Ὲ δάδρίε ἔογ οἢῆςϊ4] σοτητηιπιοδθοῃβ, 
ὙΠ σἢ ΟσΟΌΡΥ ἃ ἴαγροὸ ρογίϊοῃ οὗ (ἢ6 ραρυτι; Οὗ 
ἰῃ Ροδεςοδὶ σοπῃροβίτοη, ἰπῃ ὑνΠΙ ἢ δχίδπε οχ-ς 
ΔΙΏΡ 68 5Πηενν ἃ ξεηυ πο ἔδο!ης ἴον ἂῦῖ; γόϑετη- 
ὈΠπΡ Ηθῦτονν ἴη [Π6 σάγ  Πγ Ὀαἰδηςεὰ 
ῬΑγΔΙ]ο 5πλ5, δηὰ 51} σοπιδιηαίίοη οὗἁ δηῖϊὲ- 
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ἀδεβοθ, (πουρὴ αἰ ἴδγίηρ ἔοπι 1 85 τηδΙ ΚΟΥ 
ἴῃ [Π6 αὔϑοπςθ οὗ ἴὴθ ϑϑϑοπίδὶ σδαγαςίου 5Έ16 5 
οἵ 5: Πρ] ΠΥ πὰ ρστάσθ. [{ νγᾶβ ἱπάθεάὰ πὸ 
5 ἢς (Πηρ ἴο πηδϑίεσ ἴπ6 4.4] Ποδί!οηβ οὗ 
ΙηΔῃ οἵ ἰδεῖοτθ. ὍΠδ πιογὸ ατί οὗ ΠΌΠΡ Ργό- 
βοηϊοὰ ἀἰβη συ 68 580 βογίουβ ἴα ψὸ βηὰ 
50 Γθ65 Ὀοδϑίηρ οὗ ἃ ἱπογουρὴ Κπον θᾶρξο οὗ 
1ἢς τηγϑίεγιεβ οὗ βδσγοὰ ἰεξζίετβ ἃ5 ἃ γαστὸ δηά 
᾿νοηἀοΓα] αἰϊαϊητηθηξ. Ασσογάϊτηρ ἴο Ὠ᾽Ιοάογιϑ 
ΞΡ6ΟΙΔ] ρδὶῃβ γογα Ὀεβίονσο Ὡροῃ ἀγτηθς 
δηὰ ξϑοπηΘΊΣΥ, Δῃ 4886γοη Ὀοττα ουξιΌγ ἰδῖθ 
ἱπ4υ γίθβ, ὙνὩ ἢ δῃονν {παῖ ἴμὸ δυϑίεπιλ οὗ 
ποϊδί!οη νγᾶ8 ΓΟΙΊΔΥΚΔΌΪΥ οἰοαγ, Δηά [Παΐ οχαςῖ 
Δοσοιηῖϑ ννόσγα Κορ [ἢ ἜΥΟΤῪ ἰασῦρα ΠΟΙ ΞΟΠ οἷά; 
ἃ ἰγεδίϊβθ οἡ βϑοιηεςΓΥ ἴῃ {Π6 Βτ 5 ΜαΚειπὶ 
τοῦ δηραρθα [Π6 αἴϊζεπίίοη οὗ ϑ5.ἤο δ, δηᾶ 
Ὑ11 ργοθαΌΥ Ὀ6 ρυδ  ϑηῃθὰ Ὁγ ΜῪ Βίγοῇ. 
ΤΠ πιγϑῖς νυτιτηρϑ, ἴῃ νυ ἢ ἀποίθηΐ {τ 8 
ψοΘ ἱπηρεάάεδα ἴῃ ἀατκ δηὰ ἀγθασυ ϑιροΓβ- 
[ίοηϑ, οσςσυρίοαὰ πιυςῇ οὗ [ἢ6 ἐϊπι6, ποῖ ΟΠΪΥ 
οὗ ἰδὲ ρῥγίεβίβ, Ὀιὲ οἵ 411 τἤδξη οὗ ᾿θαγηΐῃν. 
ϑοῃοοἶΐβ οὗὁἨ ἱπιεγργείδιίοη οχίϑιθα δ δὴ ρὲ 
Ἰοηρ Ὀείογε Μοβοϑ, ψῃϊοἢ ἢᾶνο Ἰεξς αδυπάδηξ 
ἔγᾶσθβ 1ἢ νδτῖοιι5. τοδάϊηρβ, βίοβϑαϑ, ἀπ τῇγϑ- 
τἰς Ἔχρ δπαίοηβϑ οὗ 1ἴῃ6 80- δ᾽] θα Εμπηογαὶ Κ!1- 
[1.4] οΥ Βοοῖκ οὗ πὸ δά, ἃ γνοῦκ νῃϊςἢ {Π6 
Ἰίξογαὶ τγαηϑίαιοη οὔ Με Βίγοδ, τοηαγκαῦ 
ἴογ ἰδαιπιίης ἂδηὰ ἱπρθηιγ, πᾶ5 πιδάθ ἴο 
βοΙη6 δχίθηϊ δοσθβϑῦϊο ἰο ΕΠΡ] ἢ τεδάθγϑ. 
ὙΠΟ οατ]δσέ οχίδηϊ ΘΟΡΥ οὗ (ἢς σμαρῖογ ([Π6 
χγἴ}) ΨΨΒΙΟῊ φίῖνεβ (6 ἀδοροϑὲ ᾿ηϑιρῃϊ ᾿ηἴο της 
Δησθηΐ {Πδοθόρηγ οὗ Εδυρὶ ἀδίοϑ ἔγοτῃη 1ῃ6 
ααῖῃ αἀγηδϑίυ, δηὰ ἢδ8 δύθὴ ἴῃ ἴπαξ ἔογηὴ 
ΠΟΙΊΘΓΟΙΙ8 ΡΊΟ5565 ὈΘΑΓΙΩΡ νυ] Π685 ἴο ἃ Γοπηοΐθ 
Δης]αγ. [Ιἢ 8η δἀάγεββ ἴο δὴ οὔ οσ οὗ 
ΓΆΠΚ, νῆοθα δἀνοπέυγεβ ἴῃ δυτῖα ἤᾶνθ Ὀδθη 
1Πυπιγαῖεα ΌΥ σοοάντη δηὰ Πα 48, (6 βου θα 
ὝΓΠΟΒ6 Δι ΓΟρΡΤΑΡΏ 18 ὈΘίογα 15, 5δᾶγ5, “ἼΠοι 
δὶ ἃ 5.Π06 511] αῦονθ {ῃγ εηυδ]5, ἰεαγηρά 
ἀῃ (πὸ Ξαςγεὰ νυ ηρ8, σμδϑοίθηθα ἴῃ ῃρατῖ, ἀ15- 
ΟΕἸΡΙποά ἴῃ τἰοησιο; {ἢ ννογάβ ρίθγοθ ΠηΘ, ΟΠ6 
ῬὮγαϑο μα5 (ἤγγισε ροόοῃθ ἕοσίῃ, ἴῇου Παβὶ Ὀγοόίκοπ 
ΤῺ ΜΠ ἰογγογ." [ἢ ἃ ψνουκ 7188 ΡΟ 5Π δὰ 
(΄ Μοβεβ ἀεγ Ηοῦγδεγ᾽.) Μ. 1,δυΐῃ δἰϊεπηρῖβ 
ἴο ᾿Ιἀδης Υ [Π15 ῬΟΥΒΟΠαρΡῸ 80 τοιδγ ΚαὺΪῈ ΓῸΣ 
τ᾽επίβ, θαγπίηρ, ἀπά Ὀοϊὰ ϑβρεςσιϊδίοηθ. οἡ 
το! ρίοη, ἢ Μοβοβ ἴπ Ηοῦτεν : δὴ ἰάθη ῇ- 
σδίϊοη ποῖ Κοὶγ ἴο ἀρρζονθ [1561 ἴο ϑοῃο δυβ, 
θυ νν Ὡς ἢ βοῦνθϑ ἴο 5ῆονν {πΠ6 σοιγϑο οὔ πουρηϊ, 
Δα ἴο 53οπη)6 ἐχίοπε ἴδ οἰδίθ οἵ πηθηΐδὶ ἀθ- 
ψεϊορπιθηξ, ἴῃ Εργρί αἱ 4 {ἰπ|6ὸ ποῖ ἔδΥ τειηοίθ 
ἔτοτῃ [δὲ ἴῃ νος ἢ Μόοβεβ Ὀδοδτηδ ἰραγηθὰ ἴῃ 
411 (Π6 νυ]ϊϑάοτῃ οὗ {π6 Εργρίίδηϑβ, ἀπά ταὶ Υ 
ἴη ννογὰ ἀπά ἀδεά. - 

13. ΤῊε αυεπέίοη ᾿ΠοΙΠογ {ΠῸ σγοϑίάθηςσθ οὗ 
Ἀδυεὶ νγὰ8 οὐ 1Π6 δαϑίθσγῃ οσ ννεβίοσῃ Ἵσοδϑῖ οὗ 
1η6 ΑΠ]ΑΠΙΠς ρα] [5 ηοΐ ΘΑ5 ΠΥ βοιθά. ΤῊΘ 
οἷάδθσ δηά πῆοσδ φΈπογαϊ ἰγδάἴοη ἰ5 ἰὴ ἔδυ οῦΓ 
οὗ ἴῃς ἔοττποσ. ὍΤΠ6 τη οὗ ἴδε “ΠΥ οὗ Μδ- 
ἀΐδη, ἀεϑουιθοά Ὁγ Εδγιϑὶ δηὰ Αδυ]- ἔθ Α δηὰ 
υἱϑιοά ὈΥ ϑεεΐζεῃ, 1αΥ οὐ ἴῃς εαξί οὗ 1ῃ6 
εὐἱρῃ, ἤν ἀδγϑ᾽ ἸΟΌΓΙΟΥ ἔγομι ΑἾ]4, 2. Ἔ. 
ΑΚδθδ, δπά ἃ ὑγὸ}} νι 5 σϑῆονγῃ ἴἤοτο 85 ἰδ 
ἴτοπι Ὡς Μόοβαβ ὠναίϊογοα ἴῃ6 ἤοςκ5 οὗ ἢ5 

αι ποσ-η-ἰᾶν. [ΙΕ ννου]ά 96 πὶ βοδγσοὶυ ργοδᾶ- 
Ὁ1]6 {πὶ Μίοβοβ νοι 6 ϑθου τε ἔγοπὶ Ριιγϑυϊξ 
τη 1Π6 ρεηϊηδυϊα, ἢ] ἢ νγὰ5 τεσχυδηϊεὰ 
ὉγΥ (6 Εργρίίδπβ, ψῆο ἸΙοηρ Ὀοέίογε ἐῃδὲ {πη 
νγοσκοὰ [ὴ6 ΠΟΡΡΟΓ ΓΠΠ65 δηὰ οδιτίοὰ οὐ ἃ 
ςοηϑιάογαῦ!ο ἰγαῆϊς. ἴὐπάογ ἰῃς 181} δηὰ σοῖῃ 
ἀγπαδϑίιεβ ἰΠ6 ρόονεσ οὗ [ἢς ῬΠΔΓΔΟΪ5 ἈΡΡΘΑΓΘ 
ἴο ἢᾶνὸ Ἔχίεπαρθα οὐοσ ἴἢ6 ννῇο]ς σοιηΐγγ. [1 
5 4580 ἰο Ὀ6 οὐβογνδὰ {παΐ ἴῃς [5γδ6]1165 αἀἱά 
ποΐ σοιηξς ἱπίο ςοηίΐδεϊ ἢ [86 ΜΙιαϊδηϊ65 
816 (ΠΟΥ. νεῦα ἴθ ἐῃ6 ροπίηβυΐα, δηά ἰπαξ 
]εἴγο ἄρρϑᾶγβ ἔγοιῃ ἴῃ6 ποΐίςθϑ 'π οἢ. ΧΥΠΣ. 
ΥΥ͂Ι, 5) 27 ἴο δᾶνα σοπῖθ γοπὶ 50 Π]6 οοῆ- 
βίἀθσγαῦϊο ἀϊδίδησς ἴο τηρεῖ Μόοβεβ. [ἰ 5 οὔ- 
)7εςἰοὰ ἐμαὶ 6 ἀϊδίδηςθ οὗ [ἢϊ5 σΥ νου ὰ 
ἴανα Ὀδοη ἴοο βτεδί ἔογ Μοβοβ ἴο βάν μᾶ58- 
ἰυγοὰ ἴἢ6 Βοςκβ οὗ Ϊοἴῆγο ἴῃ ἴῃς ρεηϊηϑιϊα, 
Ὀυϊ νγὲ βηὰ ἰπϑίδηςθϑβ οὗ τυ ςἢ ἸοΠΚΟΥ ἀἰϑίδποοβ 
ἴῃ {π6 ΠἰϑίογΥ οἵ ἰδςοῦ δηὰ 1,ῦᾶπ, δηὰ δἱ 
Γεϑεηξ ἴῃ {6 δοσουηῖβ οὗ (ῆ6 Βεάδουΐη5. ΤΠ 
οομαγῖ, Δ ηνη]ο, Μδηπογί, δπά Ουδίγε- 

τηόγα, " Μέπιοίγεβ ἀς 1᾿Δοδάέξπχιο ἀδ5 1πϑογὶρ- 
[ἰοη5 οἱ 6.165 1,βεἴγοβ.᾿- 

Οη [δς οἵἴδεσ βαπάὰ 1 15 ἀγριυιδά Ὀγ [νἀθοχγάσ, 
ΚπΟΌΘΙ πὰ οἴδμοῦβ, ἐμαῖ Εϑυδὶ πιυσὲ ἢᾶνὸ 
᾿ινθὰ οἡ {πὸ ννοξί οὗ ἴη6 ῥυ! , ὙΠδ σοτϊηπμιηὶ- 
σϑίίοη5 δεΐννεθεη 1π6 ἔννο οὐδϑῖβ ἤᾶνε δἰνγαυβ 
Ὀδθη ἐγεαυθηΐ; δἵ ργεβοηΐ 8βῆδερ δηά βοϑίβ ἅγδ 
Ὀτουρμξ ἴῃ ρτοδὲ ΠΏ 6 Γ5 ἔγοτη ΜΌΚπδ, Πρᾶσ 
Μδάϊδη, ἔου 5416 ἴῃ 1η6 ρεηϊηβιΐα, δηὰ δὲ ἐϊ- 
ἐογθηΐ Εἰπηθ5. βε Ποτηθηΐϊβ ἤᾶνε Ὀδθη τηδάθ ὈΥ 
Βεάοιυϊηβ πὶ {πΠ6 Η δά]. ΤῊΘ Τονναγα, ΠῸ 
816 πονν {Π6 πιοδῖ ροννοῦα] δηά πιοϑί εἰν] 1Ζρά 
{ὺς ἴῃ τῆς Ῥδηΐηβα]α, δηἀ ἢανε Ὀδοη. τοςοῦ- 
ὨἰΖοα 45 [Π6 ἱπιὲ ἀδβοοπάδηϊβ οὗ {6 Μιάϊδη- 
165 ΟΥ̓ πιοβῖ βϑορτζαρῇοῦβ (866 ΕΠ ΟΣ, ὁ δ1ηδὶ," 
Ρ. 926), οςσυροά Μαάϊδη ἰῃ {πε ἔπι οὗ Μδ- 
δΒοχηεῖ, ννῆο τοσοινδά οπὸ οὗ {πΠ6ῚΓ οπο αι ς 
ψ ἢ (ἢ6 Ἔχοϊαπηαίίοη, ““ νϑίσοιλθ ἴο ἴμθ Ὁγο- 
{Π618-|η«'ᾶνν οὗ Μοβοβ, ννοϊσοηηθ ἴο [ὴ6 γᾶσδ 
οὗ 58οεῖῦ, 2.4. [είἢτο." 16 Ἀδαθὶ Ἰνθά ἴῃ Ἐἢ18 
ἀιδιτςς, τ τυϑῖ ἤανὸ Ὀδθη δἱ ὅῆοιτι, δθοιΐ 1ὸ 
τῊ}}68 ἔγοηπὶ 848 Μοβαδιηπιθά, {πὸ βοιτῃογη 
ποδάϊδηά. ὙΠεΓΘ αἴθ ργοοῖβ πδΐ ρϑοι αν 
ΒΔ ΠΟΥ δέίδοῃοα ἴο ἴπαΐ ρίδοθ δ ἃ ὑυϑγγ θαυ 
Ῥεγιοά, ὙΠὲ ποίϊςεθβ οὗ δησίθηϊ ϑϑοσγαρ ΠΟ 8 
(ϑέγαρο, Ατίοπιι ότι, πὰ Α ψαῖπασοιάο8, ΔΡ. 
Βιοάοτγ. ϑ8ῖς., ςο]δοίθά δηὰ δχαπιϊποὰ ΟΥ̓ 
ΚποῦεΪ) βρεῖς οὗ Ἔχίθηβινο ρα]πλοστονθϑ, ἀθιη- 
ἀληξ ϑουγοθβ οὗ ἔγεϑῇ νναΐοσ, ἀπὰὰ ἃ βαποίι τυ 
πηάοσ (ΠῸ σπάγρὸ οὗ δὴ δορά ΑγῪ ργίοϑι δηὰ 
ῬΓοϑίθϑθ, γῆ. πο {ποῖγ οἢοθ ἔοσ ἴθ. ὙΠῸ 
ΒΔΙῚ6 ὙΥΓΙοΓ8 ἰΘΘΕ Ὗ ἴο [Π6 οχϊβίθσποθ οὔ δῃ 
δηςίοης ἔγιίθθ ἴῃ 1πδὲ ποὶρῃοιτηοοά Ὀραγίης 
ἃ δῆ (Μαριανεῖς) ΠΟΑΓΙῪ Γοβου ης δηά 
ῬΤΟΌΔΌΪ ταἀθηίιοαὶ ἢ Μιάϊδηϊίο8; (πὸ ἀ 
Δηά Γ 816 ἐγοαυθηΥ ἱπίογομαηροά, οΥὐἨ ςοη- 
[ουπάρα ονίηρ ἴο ἴδ βἰ τα λυ Ὑ οὗ Ἵ δὰ Ἢ, 
Α 511|]|ΑΓΠῈῪ ονε τηοτο ΞΕ ΓΙ Κίηρ ἴῃ ἴδ6 πιοςῖ 
ἄγ δὶς ἔοσπιβ οὗ ἴ8ε ἔπνο ἰοϊῖοσθ. ὙΠῸ ρῥΐδοο, 
ἘΠοΟΙΡῺ δμδγίηρ 186 σοπηογαὶ ἀθβοϊδίΐοη οὗ 
ΤΟ κῖθῃ ῥτονίηςθβ, 18 δἰ ργθϑοπί οὐ δοπὶδ ἰπ- 
ρογίδῃςθ.. ““Ἴ ΒΟΓΟ ἅγὸ ἔννο ἰάγρο Ῥαγ8 αἴογά- 
Ἰη5; [ῃ ΟἿΪΥ βαΐδ ἀηοπογαρο ἔοσ ἰᾶγρθ βῆ!ρ8; οἡ 
{πε βϑουίβογη ὈΔῪ 18 1Π6 ἰοπιῦ οἵ δῇ ὑπκπονγῃ 
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δῃ οι ἢ, ΠραΓ {π6 πογίβοτῃ ὈΔΥ͂ ἃΓ6 ϑονεγαὶ σο- 
Ῥίουις ν"6}18 οὗ Ὀγασκὶβἢ νυδίογ, ἄθορ, δπὰ ᾿ηϑὰ 
ὙΠ Ἱ ἢ ἀποϊοπΐ δέ Π68, ἀρρΑΣΘΠΕΥ Δη δηςϊοπί νοῦς 
οἵ σοῃϑβιἀογαῦ]θ ἰαυουγ." Βωιοκμαγάξ, ὁ δ γσία," 
Ρ. 52. 

18. ΤῊς ᾿ἀοπτΥ οὗ Ἀδιοὶ ἢ [οἴ το σγϑϑῖβ 
οἰ ΘΗΎ οὐ {ΠῸ δϑβιιπηρίίοη παῖ ἸΏ, νυ Ἰςἢ 18 
ΔρΡΙΙοὰ ἴο εἴῆγο «σερθαίθαΥ ἰη 16 τά δηά 
τη ΤΠαρίογϑ, πιθᾶπ8 “" ξΠογοϊποἶανν." [1 
7]6ἴπγτο ννεσθ (ῃ6 ἐδίῃογοιηοανν οὐ Μοβοβ δ 
γνου αὶ οὗ σοιιγβα θ6 [πε βᾶπις ρόγϑοῃ ἃ8 Ἀδμοὶ. 
Βιξ ἴῃ Δ}} οἴ ΟῚ ῥαδβαρθβ8 υνῆδη ἴῃ ννοσά ἸΠΠ 
ΟὐσιΓδ, 1 ΠΙΘΔἢΒ 8 ΏΡῚῪ ἃ “" γεϊδίίοη ΕΥ̓͂ πιαγ- 
τλρο, Ιη τῆς Ῥοηίδίοις ἢ 1ἰ 18 ἀρρ! δα ἴο (ῃ6 
Β0)5-ἰπ-πτϊλὺν οὗ οἵ, θη. χΙΧχ. 12, 14: ἴο ἰδ6 
Ὀτοίμογεϊη -ἶαλνν οὗ Μόοβοβ, Ηοραῦ, Νιιη. χ. 
29: ἴο Μοβθ8 ΠΙπλ66] ἢ, 48 πυϑραπὰ οὗ ΖΙρρογδῇ, 
Εχοά. ἵν. 25, 26. ἴῃ ἴῃς ὈοοΟΚ οἵ [υάραβ8 ἴξ 
18 ιιϑϑὦ οηςς (χίχ. 4) οὗ “4 {λἰΠογοϊηοἶανν," 
νος οὗ "ἃ 80η-1η-ἰᾶνν,᾽) ἔννὶςθ οὗ “ἃ Ὀγοίΐδογ- 
1η-ἰανν." ὙΠ6 ΠΊΘΔΠΙΠΡ ἴῃ ΟἴΠΟΥ ραββΑρΘ8 18 ΤᾺΓ 
ΤΏΟΓΟ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ 8ο0η-ἰη-ἶανν. ΤὴΘ 1,ΧΧ. (1868 
πενθερὸς πιὰ γαμβρός. ΤΠ υ8ᾶρὲ ἴῃ Ἡρρτοιν, 
ϑγδο, δηὰ Ατδῦϊς 18 [6 βαάτηθ. Ἴ ἢι18 Ετογίαρ, 

πλῷ- δοςεῦ, γε] οπλη 8 Ργορίπαιιι5. ἃὉ υχογί8 

μαγίθ, 861}. ραΐογ 6].8, δ ἔγδίεγ, ὅζο. : 12 ἀρυὰ 
δοηυηο8 ΑΥαΐεδ: νυρο δυΐεπη οδί ρέποσ. ΟἿΓ 
τοπάθπηρ ἕο! ονν5 ἴπὸ Ταγριτηβ δηὰὶ ϑαδάϊδ, 
ΤῈ Οορἕς νψογὰ ““58οιη" πᾶ5 1Π6 58Ππ|6 

ΕΧΟΡ 5. 11]. ἷν. Σ. 

ΤΑΏσε οὗ πιρληίηρ. ΤῈς πιοαπίηρ “" οσἰγσουσας» 
οἷά" ὯΔ85 πὸ δυϊμου!γ ἴῃ Ἡρθῦγονν, ᾿Π]688 
{Π6 νΈΓΥ ἱπιρτοραῦίε οχρίαηδίοη οὗ οἢ. ἱν. 21, 
Ρτοροβεὰ ΌγῪ (Οσδεπίιδ, νεσα δάμη ες. ὙΠΟ 
ΤΟΪΔΠΟΉΒΗρΡ ἱμογείοσς Ὀθεΐννεεη [εΐῆσο δηὰ 
Μοβοβ σαηποῖ ὃῈ ἀφοϊάεα Ὁγ ἴδ: ννοτᾷ: [ἴὲ 
ἀοροηὰβ ἀροη (Π6 ἱπίοιτιαὶ ουὐϊάεηςο οὔ ἐδ 
πειτδῦνθ. Βυξ δαεὶ δὲ πᾶνο θη δάναποδα 
ἴῃ γελγβθ, μανίην δενύθη στον ἃρ ἀλυρῆῖοσϑ 
ἤδη ΜοΒ868 διτινθὰ ἴπ Μ|άϊαπ. ν᾽ ἤθη Μίοβεβ 
ννὰ5 ΟἸΣΠΥ γεαῖβ οἷά, 1 18 ΠΊΟΓΕ ὈΓΟΌΔΡΙῈ 
[αὶ Ἀθυοῖα βοὴ δαά ϑβιςσοοάθα Ἀπὶ ἴῃ 18 
Πογεαϊασυ ρῥσγιθοϊῃοοά ἔθαπ {παΐξ ἢ6 ννᾷ8 511]] 
᾿ϊνίηρ: δηὰ πὸ ἀ βηου Υ 18 Ῥγοβδεηϊοα Ὁγ τῆς 
δι ρροϑί(ίίοη ὑπαὶ [εΐσο ννὰβ ἴπεῈ Ὀτγοίδεγ-ὶπ- 
λιν, ποῖ ἰδ ξδί ογοϊηοίανν οὗ Μοξος. ὙΠῸ 
Ἰάθητ ΠΥ τὰ ἴπδΐ σαθ6 οὗ [εΐῆγο δπὰ ΗἩοῦδ0, 
8566 Νυπὶῦ. Χ. 29, ΠΊΔΥ Ὀ6 τοραζγαδά 88 ροβϑιῦϊε, 
Ὀυΐ ΌΥ ΠΟ πιβδῃ8 88 σειαῖὶπ. 7εΐῆτγο τεϊυσισὰ 
ἴο ἢΪδ οὐ ἰαπὰ Ὀείογτε [6 ρῥτγοχηι)ραίίοη οὗ 
{ΠῸ ἰὰϑ οα δ1:η8], Ποῦ ἀθθ5 ἢ ἢδηθ ΟσΟῸΓ 
αἴϊοτινασάβ. ΗΠΟΌΔΌ ἄρρεόδῖβ ἴο ἢανο δοςοπὶ- 
μλπ εν Μόοϑβοβ ΟἹ 18 ἸΟΌΓΩΘΥ, Ολδίηρ ἴῃ 18 
οἵ ἢ της 16γαθ 68 (566 [υᾶρο5 ἵν. 11). ΗΘ 
ΤΔΥ ἴᾶνθ Ὀδθη, δηα ΥὙΟΓῪ ᾿ΡΓΟΌΔΟΪ ννᾶ8, ἃ 
δι ρὲ ὈτοΟΐμοσ οὐ [εἴῆγο, ποΐ Ὀοιιπά. ἰδ 
᾿τ, ἴο ἢΪ8 οννὴ Ἐς Ὀγ ἐῃς ἀϊπξϊες οὗ δὴ 86- 

ΤΟΙ ΑΓΎ Ῥγοϑιῃοοά. ὙΠ18 σοπ) δἰ Πδίϊοη 866 18 
ἴο πιοδῖ δἷἱ ἐδθ σοηάί!ομβ οὗ ἴῃς πδγτγαΐίινο, 
ὙΠ ἢ πνου]ὰ οἴδεγνν 86. ργεϑθηΐ δοσίοιιϑ, ᾿Γ ποῖ 
ἸΠΒΌΡΟΓΔΌΪΟ, αἰ ΒΟ] 168. 

ΓΟΗΑΡΤῈΕῈΚ ΠΙ. 
1: ,,7σ:ἐ: ζεεῤῥείλ γωάγοὶ» ἥοοῖξ. 4 Οοα αῤῥεαγείλ 

το ἀΐνε ἐμ ὦ ὄμγμῖης διά. 9 ΜῈ σοποίλ ἐπ 
10 αἰεί έσοῦ Δγασί. 1τ4 741: πανὶς οὐ σοώ, κ5 
“ῶς πισσαρε ἐσ 7. γαεί. 

ΟΥ Μοβοβ Κερὲ τῆε βοςκ οἵ 
]7εἴῆτο ἢϊ5 ἔμεν ἴῃ ἴανν, τῆς 

Ρτίοϑὲ οἵ ἱΜιάϊδη:: απά ἢς ἰεά τῆς ἤοςϊκ 
ἴο τῆε Ὀδςοκοιάθς οὗ τῆς ἀδβογῖ, δηδ 

ΟΗΑΡ. Π|. Ὕθο σοηποοίίοη Ὀεΐννθθη {Π18 
σμαρίοσ δπὰ ἴπῸ ργεςδάϊηρ 18 ϑΕγῪ οἶοβο, 4]- 
{που ΙΠΔΗΥ ΥΘΑΓΒ Ἰηϊογνοηθα Ὀεΐννοθη (ἢ6 
Αὐτῖναὶ οὗ Μοβὸβ ἴῃ Μι|άϊδη δηὰ {86 ἔγαπβδςο- 
ἸΙΟΠ8 ἀοβουιθοα ἴῃ ἴ, [1 πηᾶγκ8 ΠονθΥύοῦ ἃ 
αἰβιίϊηςῖ δροςῇ, [ἢ σοπηπιεποεπιοηΐ οὗ {ῃς 86- 
ΓΘ 8 οὗ Ἔνθηΐϑ νυν ΒΟ ἢ Ἰπηπιο Ἰδίο]ν ργοοδάθα 1Π6 
Εχοάυβ. Ηπετΐο {π6 παγγαῖζῖνο ἢδ8 Ὀδθη βὲι- 
ἀϊοιιϑὶγ ὈΠεῖ, βί δε πρ᾽ ΟὨΪΥ ννῃδῖ νν88 ΠοΟ βΒΆΣΥ 
ἴο 6 Κπονῃ 88 ΡγΓδρδγδίοσυΥ ἴο ἔμοϑδο δνυθηΐβ: 
Ὀυξ ἔτοπι [Π18 ροϊηξ Μοϑϑβ ἀννε]]8 ταὶ πυ οἰ Υ οἡ 
1ῃ6 ἀοί4118, ἀμ σηΔΌΪ68 818 ἴο ΓΟΔ}1ΖῈ 16 οἷΤ- 
οὐυπιδίδησοϑ οὗ [6 οδίαβίσορῃμε ὑνῃϊοἢ ἢ [ἴ8 
᾿πιπιοάϊαΐϊθ δηὰ τοπλοΐα σοηδβοηϊθηςδβ βίδηβ 
δίοπθ ἴῃ [ῃ6 νγουἹα 8 Ὠϊδῖογσν. ὙΠῚ8 σΠΑΡίου [8 
αἰἰτἱϑυϊοὰ ὉγΥ ϑοπῖθ υυτῖοῦβ ἴο ἴδ 80- δ] θὰ 
]εμονῖδβε; ΌῪ οΟἴΠΟΓΒ 1ξ 18 Ὀγοκθη ὑρ ἱπίο ἔγαρ- 
τηθηΐβ, ἴῃ οΓάεΥ ἴο τπηδεῖ δος οὈνίουβ οὐ]δοίίοη 
{π4ἰ ἴπ6 παπΊα ΕἸ πὶ 18 ἑουη ἃ ἴῃ 1ξ βονθῃίθοη 
{{πιε8, ἐπαΐ οὗ Τεμονδὴ δἰχ ἐἰπιεβ οηἱγ. Βαυΐ 
186. ᾿ηΐογα] ονιάθηςε οὐὗὨἨ ὈΠΙΪῪ 18 ἰΓΥ Β᾽ 5Ε10 6, 
δῃά 1ῃς ἕδςξϊ {παΐ Ὀοΐἢ ἐδ ἀἰνὶπθ Πᾶπλ68 ΟσΟῸΓ 
(ᾺΥ τοῖς ἔγοαιθηίΥ ἰμδη 'π ἴπῸ ρτοςοήϊης 
οδδρίοσβ 18 δ} ΠΟΙ ΘΠ δοςσουηϊεα ἴοσ ὈΥ̓͂ ΟὐΥῦ 

μανίης Ποῖὸ ἃ τοοογὰ οὗ [π6 ρεγβοπδὶ ᾿ἱπίοσνθη- 
ἰίοη οἵ (ῃ6 ]οτά Οοά. 

1. δε Μοοά] ὝὌΠε δχργεββίοη 15 ργεοῖϑε 
ἰη Ηδθγεν 48 1πθ Επρ 5, τηθαπῖηρ ποῖ {ΠῈ 
οδίίδ, Ὀυξ [Πς 8ῆθερ δπὰ βοδΐβ' Αἵ ργεϑεηΐ 
ΠΟΙ ΠΕΓ ΟΧΘΠ ΠΟΥ ΒοΥῦδβ68 ἅτε κερί ἴῃ ἴῃς Ῥθηϊῃ- 
δι. 14, νυν ἢ ἀοεβ ποῖ βιιρρὶν ἐοάάστγ ἕοσ ἴἢεπὶ, 
ὑπάετ ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ οἰγουτηδίδησοβ. [{ νγα5 ἢον- 
ΘΥΟΙ ΓᾺΓ ΤΊΟΓΟ ἔστι ]6 ἴῃ ἘΠ6 {ἰπι6 οὗ Μοβοβ. 

)εῖδγο δὲς γαϊδεγοϊποίααυ] ΟΥ᾽“" Ὀγοΐδει- 
ἰΏ-1ᾶνν,᾽) 566 ποῖς ἄῦονθ. Ἀπ ἱπάδβηϊο τνογὰ 
δ ἢ 45 Δ η5, βρη γίπρ τεϊδίίοη ὈΥ πιδγτίαρο, 
ννουαὰ ὈῈ ρῥγοίοσγαῦϊα, υυϊ [εἴ ῆγο νγᾶ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
1Π6 Ὀσχοίμογ-ἰ πο]ᾶνν οὗ Νίοϑεϑβ. 

ἐδε ὁαεζείἀε] Οεβθηΐυβ Ἔχρίδίη8 [18 ἴο τηθϑῃ 
“ἐ{ο {Π6 τννεϑὲ οἵ {Π6 ἀϊϑίγιςς," ὙΠ15 ἔο ονν8 
ἔτοπι {86 Ηεὗτον ϑ8γ8ιεπὶ οἵ ογἹεπίδοη. Τῆς 
Εδϑὶ 18 π6 τορίοῃ Ψ ἢ ο ἢ 18 ἰἸοοκθά τἰροῃ 88 
Ὀδέοτο ἃ τηση, ἴῃ6 νύδϑὲ Ὀθμιη δἰ, 1ῃς δου(ἢ 
δηά ποιτῃ 85 {πὸ πρῃϊ δηὰᾷ [εἴ Ὠδηά. 

ἀεεγῇ Οὐ ψὶϊᾶθσηθββ. ΤΠ ποτὰ ἢοῖδ 
ϑοα ἀοθ8 ποῖ τλοδῃ ἃ Ὀάιτθη νγδϑῖθ, Ὀυϊ ἃ 418» 
πῖσξ βΒυρρΡ  γίπῷ ῥραδίυγαρῳ ἘΠε ἀϊδίσίςϊ Ὡδᾶγ 



4 Λοῖς 7 
κ. 

Υ. 2---6.] 

σλπΊ6 ἴο ἴῃς πγοιιηϊαίη οὗ (σοά, φυέμ 
ἴο Ηοτγεῦ. 

2 Απά τῆ6 δηρει οἵ τῆε ΓΠΟΚΡῸ δρ- 
ρΡθαγεα ὑπο ἢΐπὶ ἰῃ ἃ “ἔαλγπηε οἵ ἤτε 
οιἱῇ οὗ τῆς πλϊάβδ οὗ ἃ Ὀυδῆ: δηά ἢε 
Ἰοοκεά, δηά. δε οΪἀ, [6 θυ5ῃ θυτγησά 
ψ ἢ ἤγε, δηά τῆε θυ5ἢ τας ποῖ ςοη- 
δι πγεά, 

2 Απά Μόοβεϑ 8.14, 1 νν}}} πονν ἴαγη 
45146, 44 566 [15 ργοαῖ βἰρῃϊ, γνἢγ τῆ68 
Ὀυ5ἢ [5 ποῖ θυγηῖ. 

ὅθε, ὙΒοῖῈ Τεΐῃσγο πλᾶΥ ἤᾶνο τεδιἀθά, 18 
ἀδβοσροα ΌΥ ἀποίεπξ πα τπηοάσγῃ ἔγανο!]θῦβ 88 
θα η δηᾷ ραγομοά; οὐ {π6 ννεβί δηά οδϑί σὲ 
ΤΟΟΚΥ {γαςΐβ, Ὀμπὲ ἴο {πΠ6 πογίῃ-ννοβί, δἵ ἃ ἀϊ5- 
ἴλῃςθ οὗ (ἢτεε οὐ ἔουγ ἀδλυδ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ, [168 ἐπ6 
ἀϊξίσοϊ οἵ δἴπδι, ννοσα {Π6 ραβίυσγαρο 18 ροοά 
ΔηΔ ννδίεσ δρυπάδηϊ. Τὰς Βοάοιϊπηβ ἀγῖνθ 
{μεῖς βοςκ8 {ΠΟΥ ἔγομι ἴῃς ον δπὰβ δὲ {Π6 
ΔΡΡτοδοῦ οὗ δυπηηεγ. Ετόσὴ (ἢ 18 1 ΤΊΔΥ Ὀ6 
ἰηίεγτεά [ῃδὲ [ῃ6 δνεηΐβ ἤογο τεοσογάθαὰ ἴοοῖκ 
Ρίαςε δὲ 1ῃδῖ βθδβοῃ. 

ἐῤε "πιομπίαὶπ ΚΓ Οοά, ευέπ ἰο Ηογεδ)] ίοτε 
ΘΧΔΟΌΥ, Το ὕπο του πύϑδὶπ οὗ αοά, ἴο- 
ὙδΔχὰβ ἨΟΣΤΘΌ. ὍΤἢαε πιλοδηίηρ 15 (ῃΔι Μοβο8 
σδτὴθ ἴο ἴῃς τηοιϊπίδιη οὗ Οοά, 2.6. δῖη8ι, οὐ 
ἢ18 ΜνΑΥ ἰονναγὰ8ϑ ογεῦ. ὍΘ πάπα ΗἩογεὺ 
ἌΡΡΘΑγδ ἴο δείοηρ ἴο ἴπ6 πογίπογῃ ραᾶγέ οἵ [Π6 
διηδιεῖς γᾶηρε, δηα ἴο σθδοῦ [ἃ Μόοβοβ ΡγΟΌΔΟΙΥ 
(ο]] ον οα ἰῃς τοδα ἔγτοπι ϑἤδισῃ, νυν ϊο ἢ Ρ48868 
Κῆγουρ ἢ (ἢ6 ἀθαρ νδιεγ Ὀεΐννεεη ἴῃς Ὅερεὶ δὰ 
εἶν δηὰ ἴπῸ σαηρο ἰογηληαιθα οἡ [6 δουτἢ 
Ὀγ {πὲ σοτηπηδηάϊηρ; Πεῖσξ οα]]οα Οοθοὶ Μιι88. 
ΤᾺΟ γᾶς Ὑγῃῖςἢ ἰεδάβ ἴο 1ὴ6 Πεῖρηϊ 18 πὶ 
ΨΑΥ Ὀεΐνοοη {π6 ἔννο ὀχίγοση 165, ἀδουΐ [ἢγεα 
ΤῊ1168 αἰϊδίαπ ἔγοπι ὄοᾶσἢῇ οἴποῦ: [Π18 υνου]Ἱὰ 
Ὀππρ Μοβοβ ἴο ἴδε Ἰοννοῦ ραγί οὐ ἴῃ6 γᾶῆϑδ 
ἰονναγά8 [86 πογίῃ, ὙΠ ἢ 18 θεδὶ δάδριίοά ἔοσ 
ραβίυγαρε. Απ δγριυσηδηξ 18 ἀγαννῃ ἔγοπι 1ἴΠ6 
Εχρσϑϑίοη “τηουηίΐδίη οὗ Οοά" δραϊηϑδὲ {86 
Μοδϑϑὶς δι δουβῆϊρ: θυ ϊ Μοβοβ, ννῆο ἀρρθδῦϑ ἴο 
ἢν στ ἴδῃ, οὐ ἴο δᾶγο γονιϑοά, [ἢ]5 ὈοοΚ ἴο- 
ὙΑΓὰ8. 1Π6 δηά οἵὨ ἢ]8 ᾿πἴδ, πλδῪ πδίθ γα γ αν 
εἴνεη 1818 πᾶπὶθ ΟΥ̓ δπίϊοϊραίίοη, υυνἱτἢ τείογ- 
δῆσβ ἴο ἔμ τηδηϊϑϑίδίίοη οὗ σοά. ΤῈΘ 
Ραιαρῆγαθο ἰῃ ἴῃμ6 ὙΤαΐριπὶ ρῖνοα {π6 {Π|6 
τηοδηίΐηρ, “186 πηουηΐδιη ᾿π νυ] ἢ 16 Ρ]ΟΥΥ οὗ 
Δ ννᾶβ γενθδίοᾷ ἴο ἢϊπι." Οἡ (π6 οἵἴδμεοῦ 
η, 10 18. ἀϑϑυτηθα παῖ [Π6 ϑροῖ ννᾶ8 ργενὶ- 

ΟἸΒΙΥ Βεϊὰ βασγθά. Εογ 18 [πο Γο 18 ΠῸ δηςίοπξ 
Δ ΠΟΤΙΥ ; (ΠοΙΡὮ 1 ἢα8 Ὀδοη ἰδίου βῆθνσα 
[μαῖ 1Π6 ψνΠο]6 Ῥεηϊηϑια νν88 τοραγάθα Ὀγ 1ῃ6 
Ἐργρεδηβ 88 βρθοῖδ!!Υ σοηϑοογαίθα ἴο {πὸ ροάβ 
ἔγοῺ ἃ ΨΟΓῪ ΘΑΥΪ ἔἶπηθ. Αἢ ᾿πβογρίίοη δὲ 
ϑαΡαΐ 6] (μδάρῃῃ, ἀδίοά ἴῃ 2: ἢ γϑᾶγ οὗ 
ὙΠοίπιοϑ {Π1.. Βρϑδκβ οὗ Ὧπ οβῆςοσ Ἵμασροὰ ἴο 
Ὀυηρ σορΡεΓ ἔγοτῃ {πὸ ἰαπά οὗ {π6 βοάϑβ. 

Ὡ. 1δὲ αποὶ οΥἹ δὲ 1.050} ΟΥ δὲ 8:89] 
οΟὗὨ σ90Βον δ :; ἴῃ ἀγίο] 18 ποῖ ἴῃ [ἢ6 Ηδθ- 

ἘΧΟΙθῦ5. 11]. 

4 Αμά νψ ἤθη (ἢ ΓΠΟΚΡ 8δνν τῃδῖ ἢδ 
[υγηεα δϑίάς ἴο 366, (σοά οδ δά υπῖο 
Ἀϊὰ οὐἵ οὗ τῃε πιιάϑε οὗ τε Ὀιιῆ, ἀπά 
8414, Μοβεβ, Μοβεβ.1. Απὰ ἢδ ϊά, 
Ηετςε αι]. 

ς Απά δε 8.14, ἴτανγ ποῖ ηἱρῇ 
ἈπΠεγ: ὄρυς ΟΥ̓ ΓᾺΥ 5ῃοεβ ἔγοπι Οἱ ὁ 70.Ἀ. 
τῇγ ἔεςς, ἰογ τῃς ρίασε ννβθγεοη τοι δὶς τ 5. 
βίδπ6βζ ἐς ΠΟΙ ργουπά, 

6 Μογεονεγ δε β8αϊά, “1 γι τῆς (ὐοὰ « Μαιι. 22. 
οὗ τγ ἔδῖμοι, τῆς (σοά οὗ ΑὈτγδῆδη,, ζις ». ... 

Ὀγονν. Οἡ {Π6 τηϑδηϊηρ δηὰ ϑᾶρθ οὔ {π6 6ὁχ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠ 866 ποΐθ οἡ Οδῃ. χίϊ. 7. [π {Πϊ5 ρ48- 
8466 1 ἀΡρΘΑΓΒ ἴο ἀδδίρηδία ἃ πιδη!Ἕοϑίδίοη οὗ 
Οοά Ὀγ {πδ ἀρθπου, ΟΥ̓ 1Πβ ΓΙ ΠΊΘ 4} }Ώ οὗ ἃ 
σγοαίοα ὑείπρ. Ὑνμδαῖ Μοϑοδ 8ᾷᾶνν ννᾶβ8 ἴῃς 
βδῖπθ οὗ ἤγο ἴῃ {πε Ὀιι8ῃ; ννβδί ἢ6 τεςορηϊβοά 
{Πογοῖη ννᾶ8 8η ἱπεϊπιαίίοη οὐ ἢ6 ργόβθηςθ οὗ 
Οοά, ννῦῆο στηλο “ἃ ἤλσῃης οὗ ἤτο ΗἸ5 Δηρ6}.᾽" 
Ρβ. εἶν. 4. Το νογάβ ψὨοἢ Μοβρθβ πρατὰ 
ψ ΓΟ τῃοεο οὗ Οοά Ηἰ:Ιπιβοϊζ, 45 41} ἀπειοηΐ ἀπὰ 
τηοϑὲ πιοάθγῃ ἀν ηθ5 ἤᾶνο μοὶ, τηδηϊϑβιοα ἴῃ 
ἴῃς Ῥόγβοη οὗ (6 ϑοῃ. 

οἱ φΥ “δὲ »εἰτὶ οΥ α δια. 2] 1 ΛΈΕΓΑΙΥ “ΟΣ 0896 
ὈῈ 5, ΟΥ̓Β6Π6ἢ.,.) 4 υνογὰ ψῃιςῇἢ οὐδ ϊ ρογΠαΡ8 
ἴο Ὀδ τεϊδϊηρα 88 [ἢ6 ργορεσ Ὡᾶπὶὸ οὗ ἃ ἵποσὴν 
ΒΏΓΟΡ σοτηπΊιοη ἴῃ ἰπαΐ ἀϊδέγιοϊ, ἃ δρθοῖοβ οὗ 
δοδοῖα δοςογάϊηρ ἴο Ὠγ δίδηϊεγ. ὙΤΠ6 Πᾶιηδ 18 
ΨΘΓΥ δηοίεπῖ, ἴῃ Οορίϊς ὅϑῥεπο; 1ξ 15. Τοιιηὰ ἴῃ 
ΡΑΡΥΤΙ οὗ [ὴ6 τοί ἀγπαβίυ ἀπά ἴῃ ἰλϑογρΕ]οη 8 
αιοϊορά ὉγΥ Βπιρθοῦ, “Ὦ. Η. Ρ. 1397, 0 
{γληϑἰαίος 1 οσῃ- Αοδοῖα, [ΠΟΓΩΥ δοβοὶα. ΤῊΘ 
1186 οὗ {Π6 ἀυίς δ 18 ρϑου αγ: ἰἴ δε π8 ἴο τηοπῇ 
[πὲ Ὀυδὴ οὗ ννῆϊοῦ Μοβεβ τηιδῖ ἤανὸ βρόκθη 
ἰγοα] ΘΠΕΥ ἴο [η6 [5γ46}1{68. 

4. ἐῥεὲ ΔόοκῸ “ἀ40] ΤὨΕ ᾿ηϊογοῆδηρε οὗ {π6 
ἴννο ἀἰνίηδ ΠΑΠΊ68 18 ἴο͵ Ὀ6 οὐϑογνθὰ : “εῤουαῦ 
ΒΔ, Οοά ςΑἸ]ο. 

δ. 2μὲ οὗ ἐξ :“ῥδοο 7] ὙὕΤἘ6 γενόγθηςα ἀκ ἴο 
ΠΟΙΥ Ρἷδςθϑ ἢ1}8 γθβίδ ἡ σοά 8 ον σοϊητηδηα. 
ἼΤΠς συδίοπι ᾿ἴ501 18. ΜνΜ6}} Κηόνῃ ἔγοπι (δ 
Οὐὔδβεγνδηςσοβ οἵ 186 Τεηρίθ, ᾿Ε νγᾶ8 δἰπιοϑὶ 
ἘΠΊ ΝΘ Ύβαν δάορίοα ὈΥ ἴῃς δηςϊοηΐβ, δηὰ 18 
τεϊαιποὰ ἴῃ {πε Ἐ,Δϑβί. 

ῥοὶν χγομπ ΤῊΪ8. ραββαρθ 18 δἰγηοβί σοῃῆ- 
οἸυβῖνε ἀραϊπδὲ ἴῃ6 δβϑϑυσαρίοη ἴπδί {πΠῸ ρ]δςθ 
ν᾽ 88 ὈΓΕΥΙΟΌΞΙΥ ἃ βαπσοίιαγΥ. Μόοβος Κπον πὸ- 
{ξ οὗ 118. ΠΟΙ Π688 ΔΕΟΓ ΒΟΠῚΘ 40 ΥΘΑΓΒ δρθηΐ 
Οὐ {πΠ6 Ῥοηίηβιϊα. [1 Ὀδοδιμθ ΠΟΙ ὈΥ ἴῃς 
Ῥγθόδβοηςο οὗ Οσοά. 

6. Μογεουεγ] 1, ἸἴΈγαν Απά. 
τ» ζαιῤογὴ ὙΠῸ ννοσὰ βθοπὶ8 ἴο 6 ιιϑοὰ 

ΠΟΙ] Εν ΟΙΥ ἔοσῦ ἴπ6 ἔογοίβι μοῦ οὔ Μοβϑϑ; ἴἴ 
ΤΊΔΥ, ὨοννΈνογ, ΓΟΙΟΓ ΒρΡΟΟΙ Αγ ἴο ΑὈγάμαπι, [Π 6 
ἘΔ Ποὺ οῇ {ΠῸ ἔα! 8}; τ ννβοσῃ ἴμ6 σονοηδηΐ 
νγ48 ἤγϑί τηδάθ. : 
Οὐ ϑανίοιγ δά άις68 ἴΠ6 Ῥαββᾶρθ 48 ἃ ὑγοοῦ 

[δὲ (ἢ6 ἀοοίγίης οὗ [Π6 γεβιιγιθοίίοη ννὰβ 
ἰΔασπὲ ἴῃ ἐπε ΟἹ Τοβίατηεηΐῖ, ἀπά πὸ ς8}}5 (Εϊε 

2δι 



τῆς (Το οὗ ἴξδας, δηὰ τῆς (οά οἵ 
7]Ά.οῦ. Απά Μοβςεβ Ὠἰά ἢϊ5 αςε; ἔοσ 
ἢς νγὰς αἰταλιἃ ἴο ἰΙοοὸκ ὑροῦ (σοά. 

η 4 Αμὰ τὲ ΙΟΚΡ αἱ, 1 ἢδνε 
5. ΓΕΪν βεθη, τὴ 6 Δ] ςτίοη οὗ ΠΥ Ρβορὶε 
νΠςἢ ἀγέ ἴῃ Εργρῦ, ἀηά ἢανα βεαγά 
1ΠΕΙΓ ΟΥ̓ ΟΥ̓ τέᾶδοη οἵ τῃεὶγ [28Κ- 
Τηλϑῖουβ; ἔογ ἱ Κπονν {Πε]γ- βοῦγοννδ ; 

ὃ Απά] δὴ ςοπιαὲ ἄοννῃ ἴο ἀεϊἶνεοῦ 
ἴπεπὶ οὐΐ οἴ ἴῃς Βαπά οἔτῃε Εργρτίδῃ8, 
ΔΠ4 ἴο δυίπρ {ΠῈπὶ ἃρ οι οὗἉ τῆι ἰαπά 
πηἴο ἃ ροοά ἰδλπά Δη4 ἃ ἴᾶγρε, υηἴο ἃ 
ἴλη βονίηρ ννἢ τα κΚ δηὰ ἤόπον ; 
υμἴο τῆς ρίαςε οἵ τῆε (ὑδηδδηϊζοβ, δηά 
τῆς ΗϊεΙῖοβ, ἀπά τῆς Απιοτγίτεβ, δηά 
τῆε ΡεγΖζιῖοβ, δῃά τῆς Ηἰϊνίτεβ, δπὰ 
τῆς [εθυκίτα8. 

θοοκ (6 Ὀοοῖς οἵ Μίόοβοβ (δος τρδῖῈ.), ἵννῸ 
Ροϊηΐβ ἴο ΡῈ Ὀθογὴδ ἴῃ σηϊηὰ Ὁγ τοδάογβ οὗ [ἢ 6 
Ῥεπέδίοας. 

7. αἀζηιασίεγ)] Α ἀἰδογοηξ ννογᾷ ἔγοσῃ 
(δὲ υδϑὰ ἴῃ οἷ. 1, 11. [ἴ πηθδῃϑ ΟρρΎΥ͂ 5805. 

1 ἀποςυ] ἼἘΘ ΘΧΡΥΘβϑίοη ἱτηρΡ} 165. ἃ ΡΕΓΒΟ Δ] 
ἔρος, ἰδηο 688, Δη ἃ σοτηραβ8, 01. 

8. « χκοοά ἰωαπά, δις.1 ΤῊΘ παΐυγαὶ τ μη 688 
οἵ Ῥαϊδβίιηςθ, [6 ναγιοῖγ δηὰ ὄὀχοοϊεηςς οὗ 18 
ΡΓΟΔυςσΈ ΟΠ 8, 416 αἰζεδίθα ὃν 4}} λησίοηΐ νυ το Γ8, 
ὙνΠΟ56. ἀδδου ρ[ ἢ 8 ἃΓῈ Βίγου Υ ἴῃ σοηίγαβε 
νυ ἢ (Βο86 οὗ Ἰαΐεγ ἔσαν! ]θγβ, ὙΠῸ Θχρυοβδίοη 
εὐ βοννηρ νν ἢ τὰκ ἀπ Ποπαυ " 18 ἀδοά ρτὸ- 
νΟΓΌΙΔΙΪΥ ὈΥ Οτοεκ ροεῖβ, Κιηοῦεὶ ἀββυ 68 
ΝΟΙῪ ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΠΪΥ, ἴπαΐ [Π6 ΠΟπΟΥ οὗ ννῖπο, ηοΐ 
οὗ ὕδοβ, 18. τπθδηῖ ; Εὐτριοβ, ἀοϑοηρ ἃ 
ραγαάιβίασα! δίαϊθ, 88γ8: ““1ἰ ἤοννβ νυν τ, 
τὰ [ον 8 ἢ (6 ΠΟηΘΥ οὗ Ὀ6 68," “Βδοςῇα, 1. 
112. Οη (δὲ δδιυηάδηςθ οὗ ΒΟΏΟΥ ἴῃ ῬΑ]ΘΘΕΙη6 
βὸο Τ γιϑίγαπι, "1 δηὰ οὗ 15186].᾿ Ρ. 88. 

ἐῤὲ ῥίαοε 9 ἐδε (αμαωρι 4] ΤῊΏ5 18 ἴῃς ἢγϑῖ 
Ράδδαρο ἴῃ (ἢ18 ὈοοΚκ νεγα ἴῃς δπιιπιθγαϊίοῃ, 
80 Οἰἴθη γερεαϊρα, οὔ [Π6 Ὡδίϊοῃβ Π6η ἴῃ Ρο8- 
βοϑϑίοη οἱ Ῥα]εβέϊηθ, 18 ρίνοη. Μίοβοβ νν8 ἴο 
ἴοαττι αἴ οποθ {Π6 ὀχίοηξ οὐ {6 ρῥγοπ!δ6, δηά 
1η6 ψμισδίποβθβ οὔ 16 ἐπίογργιβαε. ἴῃ Ἐρυρῖ, 
1ῃς ἔογοθϑ, δι[υδίοη, δη σΠαγαςίοσ οὗ ἴποβο 
ΠΔΙΟΠ5. ἡνοτο ἴΠθη νγ6}} Κποινη. Αδῆπιεβ ἰ. 
δά ἱπνδάθὰ {πΠ6 βοιῖῇ οἵ Ῥαϊθβδίϊπθ ἰῇ ἢ]8 
Ρυγβς οὐ {π6 δῃδδουβ; Ὑποίπιοβ 1. διαά 
ἰΓανογβοα [Π6 ννῃοὶς ἰαπὰ οα ἰδ σαπιραΐίδτι ἴῃ 
ϑγτία ἀηὰ Μοβοροίδηνία; Γεργεβεπίδ 08. οὗ 
(ληδαπ 68, οὗ (6 ΟΠΒοία, Ἰάσπιβοά ὈΥ πιοβὲ 
ἘδΥριοϊορεῦβ ἢ τη6 ἨΠΕΠ 65, ἀγὸ σομητηοη 
Οἱ τηοπιπηει8 οὗ (ἢ6 181} ἀπά τοίἢ ἀγπαβ- 
[ἰπ8, δηἀ κῖνθ 4 βίγοπρ ἱπηργεβδίοη οὐ {πο ὶγ 
οἰν  Ζαῖοπ, τίςθθθ. πὰ Ἔϑρεςῖα! γ οὐ {ΠΕ ΙΓ 
Κηον]οάχο οὗ 6 ατίβ. οἵ νᾶσ. ἴη (818 
Ῥάβδαξο, ἴῃθ ΤΏΟΓΘ ΡΈΠΟΓΑΙ ἀοϑὶρ δι οη 8 σΟΠῚΘ 
ἢγδὲ----" ΟΑΠΑΔΠη68᾽ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἱποϊμθ8 8}1 ἴῃς 
τΆςοβ; ἴῃς ΗΠ 68, πο δὰ ρύθαῖ πυτθοΓβ οὗ 
Τοδαγίοίβϑ (892 ννεγὸ ἵάκρῃ ἔγοιῃ ἔμοπι Ὁγ Ὑδοῖ- 

ΕΧΟΌΏΌσ5. 111. [ν. 7---12. 

9 Νὸν τδετγείογε, δε ο]4, τῆς οἵ 
οὗ τῆε σμΠ]άγεη οὗ ϑγαεὶ 5 σοπῖε υηῖο 
τε: ἀπά 1 πᾶνε αΪ50 β6ςπ ἴῃς ορρζτεξ- 
βίοη ψμαγονντῃ (πε Ἐργρτδηβ ὌρρΓαβ8 
τἢη,. , 

Ιο ὥοπις πον τΠεγείογο, ἀπά 1 νν}}]} 
8εη4 πες υπῖο Ῥῃαγδοῆ, τῆλ τδοιι 
ηλγαϑῖ Ὀτγίηρ ἔουτἢ πὶν ρεορὶς τῆς 
σμΠ]άγεη οὐἁ 1βγδεὶ ουῖ οἵ Ἐργρι. 

τι 4 Απά Μίῶοξεβ 8414 ιηῖο (σοα, 
ὟΝΒο σπὶ 1, τῆλι 1 βῃου]ά ρὸ υπῖο 
ῬΒδγαοῃ, δπά τῆαϊ 1 5}οι]4 δγίηρ 
ἔοι τῆς σμ]άγοη οὐ 1ϑγαθὶ οὐδ οὗ 

Ἐργρεὶ 
12 Απά δε 5.4, (ὐεγία!γ 1 νν}]} 

δε ψΠ τῇδε; δηά τὴϊβ εῤαίἑ δέ ἃ ἴοκεη 
ἀηἴο τῆ66, τῆλ 1 μᾶνεὲ βθηΐς τῆθο: 

ΠΊ65 1Π]. ἴῃ πο Ὀδ]ς), οοςαρίοά {{|π ῥ᾽! πὶ 
(ῆς Απιογίῖοϑ ὑνεγα σΒΙΕΗΥ τηοιηίδίποογα, Ὀυΐ 
ξανα {ΠΕΣ πᾶπὶὸ ἴὸ ἴπὸ ψνοΪῈ σου ΓΥ ἴῃ 
Ἐργρεδῃ ᾿ἰπβογρίίοπβ; ἴῃ6 πᾶὴθ Ῥετ ΖΖιῖθ8 
ΡῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἀεποίεβ ἴῃς ἀνν οι εγβ ἴῃ δβοδίϊοτοά 
γΠΠ]άρεβ, ἴῆ6 Βα! οποπιδὰ ροριυϊδίοη: τῃ6 Ε]1- 
68, ἃ σΟΙηρ ΑΓΔ ΝΕ ἀηννατῖκο, δὰ ἸηΠῸ ΘΠ ΕΔ] 
Ῥθορὶςο, Ὠο] ἃ 4. οἰξἶοβ ἰη Ῥαϊοϑίϊπθ ργορεγ, Ὀυΐ 
{δοῖγ τηδίη Ὀοάγ ἀννεὶξ ἴῃ της που - νν ϑίθγῃ ἀ18- 
ιῆςξ, ἔγοτῃ Ηογπιοη ἰο Ηδπιδίῃ (866 [ο8ἢ. ΧΙ. 3, 
δά Τιὰρ. 1|..2}; 1Π6 ΤΘθυιδιῖο8. αἱ {πὶ ἘΠπΠπ|6 
ΔΡρθᾶγ ἴο δνθ οσσυριοαὰ [ογδαίθπι ἀπ ἐδ 
Δα]οϊππρ ἀϊδίτιςϊ. ϑοοη δεν [ΠΘΙΣ Θχρυ βίοῃ 
ΟΥ [οβῃιι, ἘΠΕΥ 5εοπὶ ἴἰο ἢᾶνο σοοονεγοά ροβ- 
βοϑδιοὴ οὗ ραγί οἵ [θπιβαίοση, ρι σΔὈΪΥ Μουπὶ 
Ζίοηῃ, δηὰ ἴο μανὲ γεϊδιηδὰ 1 ἀη{}] (ἢ ς {ἰπι6 οἵ 
Ὀρνὰ. 

11. ρο αηι ΤΠ Τῆς σἤδηξο ἴῃ [86 σμδιδοίογ 
οἵ δίοδοβ βἰπος ἢ18 ἤγϑξ διϊζοτηρῖ, 16 δίΓΟΏΡΙΥ 
τηλγκοὶ ὉΥῪ {πὲδὲ νοιάβ, ννῃϊοῆ, Βοννόνοσ, 
ἰηἀϊοαῖθ Βα Πγ. ποῖ ἔδασ. Ατηοπρ πο στοιηᾶβ 
ὙΠΙΟΝ Π6 4]16γὸ8 τῸΓ ἢ18. Ποδιϊδίϊοη, ἴῃ το ἰω- 
δίδηςε 18 {πογα ΔΥῪ δ] δίοη ἴο ρεγϑοηδὶ ἀδηρογ; 
νΒδὶ δο ἔδαγεα ννᾷβ ἔφ] αι ο οννηρ ἴο ποῦ σ- 
Ρεΐδθησυ, ἐβρϑοῖλ!ν ἴῃ (6 ῬΟΥΟΓ οὗ Ἔχργεβ- 
δίοη. 18 ΒΓ Π ΚΙ ΩΡ ἔγοπὴ 561{-485 ΓΟ ἰδ 1Π6 
4ῈΔ 1 νυ ΙΓ ἢ 86 πὶ8 ἴο ὈῈ Βρθοί Δ} ᾿πτιτηαιοα 
Ὀγ ἴπε ψψογὰ χοπάεγοα “ὁ πγθ 6}. ἴῃ Νυχμιθεῖα 
ςἢ. ΧΙ. 3. 

12. ἃ ἠοὌζεη μηΐοὸ ἐδεε]ὴ ΟΥ ὉὍᾺ9 β'ξι. Τλῖε 
Ῥᾶδϑᾶγζο {ΠἸιιϑίγαῖθβ ἃ ρθοῦ 14 Γ 86 οὗ (δ ννογά. 
1 ΒΟΠΟΓΑΪΥ πηοδῃβ ΔΠΥ ἃςΐ, ννῃοίθ Υ βΌρεΓ- 
παίυταὶϊ οὐ ποῖ, ὙΠ] ἢ 18 πδάὰς τῃς ρ]οάρε οὗ 
δος ἔαΐαγο ὀνοηΐ; Ὀιξ δοπηθίϊπιεϑ, ἃ5. ιῃ- 
ἀοιυθίοάϊν ἴῃ 1818 ρίαςς, ἰξ πιεᾶπδ ἃ ἀθοϊαγαῦοη 
οὐ ῥτοπηθο οἵ Οοά, ἡ Ὡς ἢ τοϑῖβ Δ Εἰ Υ Οὐ 
ΗΙἸ8 νογὰ, δηὰ ἀδοπιαπάβ ἔα. ΤΠΕῈ ὑτο- 
Τα δαὶ Οοὰ ψουϊὰ πᾶγα {πὲ ρθορῖς βετνδ 
Ηἰπι ἴῃ δαὶ ρἷασο νγᾶ8 δΔῃ Ἀβδγαηςο, 1 ΠΟΥ͂ 
Ὀεϊονεά, 1Ἐπαΐῖ 4}} ἱπίογνθηϊις οὐὔβίαςϊοβ ννου]Ἱά 
Ὅδ τοπιουθα Ὀγ Ηἰδ ρον γ. 



γ.13-.8. 

ἵγμεη ΄ἄου μαϑὲ Ὀγοιυρῃς ἰοστἢ τῆς 
Ρέορίε οἷΐ οὗ Εργρῖ, γε 51.411] 8εῖνε 
(ὐοά υροη τ}}}5 πιοιιηϊδίη. 

11 ἀπά Μοβεβ 8214 υπῖο (σοά, Βε- 
οΙά, εὐὐεη 1 σοτλβ ὑἀπῖο τῆε ΠμΙ]άγεη 
οἔ ἰϑγδεὶ, δηά 5114}1] 54Υ ιἱπῖο {ἢ επ}, 
Τῆς Οοά οὗ γουγ ἔδῖμεσβ δι} 86ηΐ 
Ὡς ὑηἴο γοι!; ἀπά τῇ6Υ 5}2]} 58 Υ ἴο 
πο, Ἡ ἢλὶ ἐς ἢϊ5 πδπχα ὺ ψνῆδῖ 514}}] 
ΒΥ ἀπο τῃεπγ 

Ι4 ἀπά (σοὰ 5414 υπῖο Μίῶοβεβ, 1 
ἀμ ΤΗΑΤ 1 ΑΜ: πᾶ ἢε 58αἱά, 
Τὰς 5ῃα]: τῆουι ϑ1ΔΥ απο τῆς σ] άγεη 
οἱ ἰϑγδεὶ, 1 ΑΜ μβαῖῃ βεηξ πιὲ υπῖο 
οἱ. 
Ις ἀπά (ὐοά 5414 πιούδφονοῦ πηῖο 

Μορες, Τῆι 584]: ἴῃοιι βὰγ υπῖο πε 
ομ]άγεη οἔ [5βγδεὶ, Τῆς ᾿οκ Οοά οὗ 
γουγ (τ ογβ. τς (Ζοά οὗ ΑὈΥΔἢΔΠ1, 
ἴδε Ουά οἔ ἰΞλας, δηὰά τῆς (σοά οἵ [4- 
οοὗ, πλῖἢ βδηϊ πὶδ πηῖο γοιι!: τἢ} 5 2: 

ἘΕΧΟΘΡ 5. 11]. 

ΤΥ Ππᾶπιε ἔογ ὄνεὺ, δπᾶὰ τἢ]5 15 ΠΥ 
ΤΛΘΠΊΟΓΙΑΪ τητὸ 41] σεπογδι οῃ8. 

ι6 (ὔδο, δηά ρδῖμεῦγ τῆς εἱάεγβ οὗ 
Ιϑγδεὶ τορεῖμοῖ, πὰ 84 ιἱπῖο {ἢ 6Π|. 
ΤΗε ΙοκΡ Οοά οὗ γουγ ἔλτῃετβ, τῆς 
(σοά οὗ Αδτγαῆδαι, οὗ ἴϑαλο, πα οἵ 
7λςοῦ, ἀρρεαγεά ὑπο ἢλς, βαγ ὴρ, 1 
ἤάνα 51 ΓΕὶγῪ νιβίτεά γου, Δηα “εέμ τῇαῖ 
ΜΉΝ 15 ἄοπε ἴο γου ἴῃ ἔργρι: . 

17 Απα 1 δΒᾶνε 844, 1 ν}}} δγίηρ 
γου υρ οι οὗ τῆε «Π!ςτίοη οὗ ἔργρε 
ππῖο τῃ6 ἰαπά οὗ τῆε (ὑδπδδῃϊῖεβ, δηά 
τὴς Ηϊτῖτοβ, δμὰ τῆς Απλογῖτα8. δηὰ 
ἴῃς ΡεγὶΖΖιῖθβ, δπάὰ τῆς Ηἰνῖεβ. δπά 
τῆς [εἐθιυ51ῖ65, απο ἃ ἰδληά βονίηρ τ ἢ 
τ Κ ἀπά Βοηδγυ. 

18 Απά τῆεν 5841 ἤθάγκεη ἴο τὴν 
νοῖὶςε : δηά ἴδοι 5Πα]ῖ σοηλα, ἴῃοι δηά 
τῆς εἰάεγβ οὐ ἰβϑγδεὶ, αητο τῆς Κίηρ οὗ 
Ἐργρῖ, ἀπά γε 53}8]1] 54 Υ ὑπῖο ἢἰπὶ, 
Τῆς ΠῸΒῸ Οοσοά οὗ [δε Ηερτγεννβ παῖῃ 

18. δα! ᾿ς δὲς παριοὴ ὙΠῸ πιρδηΐηρ οὗ 
αμεβίίοη 8 ονυϊάθηίγ: ΒΥ ἢ ἢ ΠΑΠΙΘ 

δλΠ 1 10}} τθοπὶ {Ππ6 ρτοπιῖβε ἰ5 σοπῆπηρά ὶ 
δον πηι οὐ {86 1) ΕἾ Ὑ τεργεβεπίθά βοπηα 
Ὥβρεγί ΟΓ Ππηδη δδίφοη οὐ Η!5 δἰϊγιθυῖθ8. ΕἸ, 
Εἰολίπι, αὐ Θά ἀλι νγου !ὰ βρθακ οὗ τηδ᾽ βίυ, ΟΥ 
παριῖ; εἰἴβοῦ νου] ΡΓΟΌΔΟΙΥ μάνα βιβιοοά 
ἴογ Μορες, δυΐ 6 ννου]ὰ ποῖ 88 ἅπῪ οπὸ οὗ 

πη ου! Οοα Β βρόςδὶ ρογτηϊββίοη Ν ἢδὲ 
Ὠροάδα τὰβ ποὶ ἃ ΠΟῸΣ πᾶσπσ, διιῖ ἀϊγοοίίοη 

ἰδ υβς μι Νάπις νυ πο νγουὰ θδᾶγ ἴῃ 1561} 
ἃ ρίαίρε οἵ Δοςοιῃρ βηπιθηῖ. [{ 18. ποῖ ὑγο- 
ἰαδὲρ (δαὶ δΜίοϑοβ δ] μἀδά ἴο {π6 πιυ τάϊπου5 
ξοςς οἱ Εσγρῖ; θϊ π6 νν85 ἔδῃλ αγ ἢ (ἢ 6 
Ἐεγρίϊδη μδδιῖ οὐὁἨ Ἑμοοϑίπρ ἔγοπὶ ΠΟΤ ΠΊΔΗΥ 
ὨΔΠΊΕ5 ἴῃδὶ ἡ ΠΙΟἢ ὈΟΓΟ ΒρΘΟΙΔ ΠΥ ἀροη [ἢ νναῃΐϑ 
δπὰ οἰγουπιβίληςε5 οὗὨἉ Ποῖγ ὑνογϑῃρροῦα. (866 
ἐβρεσῖλ γ (ἢ6 ἔοπηΐα ἴῃ 186 "ῬΑρΡΥΤιιβ πιᾶ- 
δισυο ἀ᾽ Ἡλιτῖβ," (4 48), ἀπά {ῃ18 ΠΊΑΥ ροβϑὶ- 
δὲν Πᾶνε δυρρεβίθα ἴῃς ημοϑίίοπ νυ Ὡς ΠΕ ννᾶβ 
οἵ οουγθὸ ἁννᾶγο νου Ὀὲ ἴπε ἤγοε ἢἰ5 ονγῃ 
Ρεορὶε ψουϊὰ οχροςῖ ἰπὶ 0 ἀπϑννεγ. 

14, Ι]ωπ δαί 1 α»ὮἢὮῬ ὙΒδῖ 5 “1 δΠὶ 
ὙΪΔΙ 1 2η|." ὙΠῸ ννογάβ οχργθββ δυβοϊαΐε, 
δηἀ {βετείογε ὑποπδηρίηρ ἀπά εἴεγηδὶ Βοίηρ. 
80 (867 ἅτε υπάετϑίοοά δγ δπείθηΐ δηὰ πηοάθγη 
Ἰπίεγργείοσς (Οπ {π6 πηθδηῖπρ πὰ 56 οὗ {δ 
ΠΑΠῚΣ 866 ([ῃῇὼ6 Οὐοπογαὶ [πιἰτοάιοίίοπ). Τὸ 
Μοκε 2ηὰ ἴῃ 18γϑο  [ἴ68 1818 ννὰ8 Δη Ἐχρίδπα- 
ὕοη οὗ ἴῃ6 παπηθ [οπονδῖ, σις μαὰ Ὀεδη 
ἵπονῃ ἴτοῦι ἴπ6 δεξί πηΐηρ, δαϊ οἵ ΠΙςἢ ῥτο- 
ΒΑ ἴθ πηραηΐπρ, σεγίδιἶγ {π6 60}} ἱπιροτί, 
ΜΔ ηοΐ ςοπιργεπεπάοα. ὙΠὸ ννογὰ “1 πὶ} 
ἱῃ Ἠεῦχτεν ἰς ἐηυἱναϊοηξ ἴπη πιοδηΐηρ ἴο [6 Ππονδῇ, 
δι ἀἰδενς ἴτοσ ἴξ νΟΓῪ δ᾽ 5 ΔΕ ἴῃ ἔογαι. ὙΤ 18 

ῖ8 της ΟὈδουτοά ὈΥ ΟἿΓ δι δι! αοη οὗ 
:οτὰ ἴογ Ϊεῃοναῆ. ὙΠῸ παᾶπιθ, νι ἢ Μοϑδ68 
νν88 ἴἢ18 σΟπΠλΠΙ ϑβἰοπεά ἴο 186, ννγᾶ8 αἴ οηςθ 
πον πὰ οἷά: οἷά ἵἱῃ 18 σοππεςοίίΐοη ἢ 
Ῥτγονίοιϑ γονθ δ! Οη 8: ΠΟῸΡ ἴῃ 118. [Ὁ]} ᾿πίογργο- 
ἰΔϊοη, δηά ἴῃ 118 Ὀοδγπρ ὑροη ἴπ6 σονοηδηξ 
οὗ ννῆϊοἢ Μοβοδ ννᾶβ ἴῃη6 ἀδβιϊηϑὰ τηραϊφίουγ, 

15. Τρὲε Τόοκὺ Οοα] ἴπ [ἢ18 Ῥαββαρθ 1Ὲ 18 
οἵ γτραὶ ἱπιρογίδῃησθ ἴο κϑὸρ πὸ αἰνίπθο ΠΔΠῚΘ 
Φθδονδὴ ἀοά οὗἤ γΟῸΣ ζδῦμουβ, αοά 
ΟΥ ΑὈΥΔΌΒΙΩ, ὅοά οὗ [[588840, διά ἀοά 

ΟΥ̓͂ ὅὕδ6 Ὁ. [Ιΐἰ σογτοβροηβ ΘΟ ἴο 16 Ῥγδ- 
σϑάϊηρ᾽ νογβθ, ἴη6 τνογὰβ 1 δπὶ αηὰ σπου ΔῈ 
Ὀοίηρ δηαυϊναίθηῖ. ὙΠ18 Θπα 68. ἃ1ι8 ἴο οπϊῖ 
{Π6 ἁγίϊοὶο Ὀδίογο “" Οοά,᾽" ν᾽ ς ἢ 15 ποῖ ἴῃ 186 
Ηθφρτγονν, δηᾷ τλᾶὺ Ὁδ τηϊδυ πἀογβίοοά, 48 που Ρἢ 
ἀἰβεη συ Βηϊηρ [οἢονδῇ ἔγοπι οἴπεῦ σοάβ. ΤῈ6 
ΠΑΠῚΘ πιεῖ 411} {πῸ τοαυϊγοιηθηΐβ οἵ Μοβοβ, 1ῃ- 
νοϊνηρ ἃ ἰννοίο!ϊ ἃ ρ᾽θάρε οὐ δοςοιῃρ) !ῃπηθηῖ; 
ἴπ6 ρ]οάροβ οἵ δηςσϊθηξ Ὀθποῆῖβ δηὰ οὗ ἃ ποὸνν 
τηδη!Ποβίδίοη. 

παριδ.. πϑμογια ἢ ἼῊΘ ΠΔΠῚΘ βγη  ῆθβ (ἢδὲ 
Ὀγ Μη Οοά πιᾶλῖθβ ἢ! ΠΊ861 Κποντη, [δα 
»πογιογία! ἰῃδὶ Ὁ ννϊοῦ Ηἰ8 ρϑορὶθ ννοσβῃὶρ 
Ηϊπὶ; οἵ 48 Βίϑῃορ ΟΝ ογάβυνογίῃ, ἔο ]οννὶηρ 
ΚοΙ], Θχρύθϑδοβ ὁ “6 ἘΠ6 δηλ ἰοο]αγο8 1Π6 
οδ]οςίίνο πιδη!εβίδιίοη οἵ ἴῃ Ὠινῖπο Ναίιγο ; 
{86 πηοπλογῖδὶ, ἴπ6 ϑ8ιι0]δςῖῖνε τοσοση!οη ὉΥ͂ 
τηδῃ." 

18. δαὶ πιοὶ «υἱὲ “7 Ὑ8. ἰγαηϑιδίίοι 
848 Ὀεθη αιοδβιϊοποά, Ὀμὲ 1 16 ΠΟΥ ΞΈΠΕΓΑΠΥ͂ 
δάοριοά,. ὙΠπὲ Απεϊοπὶ Ψογβίοπθ βΟΠΟΓΑΙ͂ 
δᾶνο “ Ββατῃ σοπηπιδπάσδά οὐ οαἰ]θὰ 8." 
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τον, ὁπ 
ἔζα 74 ω να, 

τηθῖ νυ ἢ 15: ἂπά πον ἰεῖ 5 ρο, νγὲ 
Βεβθεςῇ ἴπεα, ἴῆγεα ἀδγϑ᾽ ἸΟΌΓΠΕΥ ἰπῖο 
16 νυν] ἀθγπ 88, τῆλῖ να ΠΊΑΥ βδογῆςσε 
ἴο τῆς ΓΟΚῸ οὐγ (Ποά. 

Ι9 Γ ΑΠΑΙ δηὶ βιγα ἴῆδῖ τῃ6 Κίῃηρ 
οἔ ἔργρε ν}]} ποῖ ἰεῖ γου ρο, πο, ποῖ 
ΌΥ ἃ πιρῃτγ Βαμα. 

20 Απά] ν;1}} βίγεῖςἢ οὐ πὴγ Βαπά, 
Δηἀ 5π||τ6 Ερσγρι νι 411 ΠΥ ννοπάθΓϑ 
ΜΉΓΕ 1 νν}}} ἀο ἴῃ τῆς τϊάβε τπετθοῦ: 
Δηἀ δἴτογ τῃαῖ ἢς νν}}} Ἰεῖ νοι σο. 

ἐῤγὸς ἐανο᾽ Ομ γΉΡ} 1.6. Α ἸΟΙΠΊΟΥ ΜὨΙςῇ 
ΜΟΙ] ὐσΌυρΥ ἰἤγεθθ ἀδγβ ἴῃ ροίηρ ἀπαὰ τὸ- 
ἐυγηησ. ὙΠῸ τοηιεϑὲ ΜΜΏϊσῆ ἴπ6 [5086 1168 
ψΌΓΟ ἰηϑίγυςσίοα ἴο τλᾶκὸ ννὰ8 ἱπογοίογο πιοϑί 
ΡΙΟΌΔΟΪΥ ποὶ ἃ Ῥογιηϊδϑίοῃ ἴο βὸ Ὀεγοπά ἴῃς 
Γγοπίίθῦ, Ὀὰς ᾿ῃἴο (Π6 ραγί οὗ {πὸ ἀεδβοσγί δά)οϊη- 
ἴπρ σοσῆοη. [ἢ [15 1ποῖῸ ννδ8 ΠῸ ἀδοθρίίοη. 
ΤΠ Ἰδγδο 68. ἡνεγο ἴο αδς ψ]αΐ σου]ά ποῖ 
ΤΟΑΒΟΠΔΟΪΥ δ τοδιϑοὰ, Ὀεῖπρ 4 ἀεηηαπα 416 ἴῃ 
ποςογάδπος ἢ συ ρίδη στιϑίοπι8. ὙΠῸ τὸ- 
ἔι1541] οὐ ῬΠΑσδοὶ δι ἢϊ8 διιθβοηιθηΐ ὑτοςθθά- 
ἴηρ8 ἰδὰ ἰὼ ἴπ6 δοσοιηρ] ]5ῃσηθηΐ οὗ {πὸ ᾿ἰΕἰπιαΐδ 
ΡύτΡροβο οὗ σοά, νῃοἢ νν88 τενθαὶθα ἴο Μοδβοβ 
αἱ οὔςθ, 8ίποθ οι 11 ΠῚ5 πιιδϑίοη νοι Ἱὰ 
δανθ δὰ ἢο δάδηιδῖθ οὔ]θοοςῖ. [{ 18 πηρογίαπξ 
ἴο οὔβοτνο (δὲ ἴΠ6 ἢγδῖ γουθϑὶ νοῆι ῬΠΑγδΟῦ 
τοὐσςίοα σουἹὰ μανὸ Ὀδθη ρτδηϊοά βου ΠΥ 
ἀλπῖᾶρο ἴο Ἐρυρῖ, ΟΥὙ ΔΠΥ σγίβὶς οὗ {πὸ [8.6 1168 
Ῥαββίῃρ ἐπ δίγοη!Υ ἐογιβοὰ ἔγοημξιοσ. ὙΠ6 
Ῥοϊπὶ ἰ5. ΜΠ ἀγανση οὐξ Όγ Μ. ἀθ Ουαίτοπιέγο. 
506 " Μ'έπλοΟΙΓο5 ἀθ 1᾿Αοδάξχηϊο 68 [ΠϑοΟΠΡΕΟΏ 8 
οἱ ΒΌΙ]οβ 1,οἰΐγθδ,᾽ ο]. ΧΙΧ. 

19. “4πά4] νι “γε ΟΥ 1 ΠΟΥ͂. 

πο, 011 ΤΟ τρδγρῖπδὶ τοηάογίηρ “Ὁ ξ ὈῪ 
ἃ ΤῊ ΡΥ λδηα ̓" ΡτοῦΔΟΪΥ ρῖνεβ (86 ἔπι τηθδῃ- 
ἴησ, δὰ {Π6 σοηδίγαςτοη ΡΓθβοηΐβ βοπὶθ ἀ1Ἀ[- 
οαϊγ. ὙΠῸ ΠΧ Χ. μᾶνο ἐὰν μή, αη|688. ΚΕΙΪ 
τόπο {Π6 ρῆγαβο “" ποῖ ὄνθὴ Ὀγ ἃ πΙΡὙ 
δαι,᾽" ἀπά οΧρ]δῖη8 [ἴ ἴο πηθᾶπ ῬΠΔγδοῦ νυ} 
ποῖ ἰοῖ τπῸ ρϑορὶθ γο δὐθὴ ννῆθη Β6ΟΥΘΓΟΙΥ 
δηλ 1 η. ΤῊΙΒ 15 ἃ δ88ἰἰϑίδοίογυ ὀχρδηδίίομ, 
δηὰ 18 Ὀθοτηθ οὐΐδ Ὁγ {Π6 1Ἰϑἴοῦγ ἢ δυθὴ δίοῦ 
{πὸ 81} ρίαριιθ, ννὸ τεδὰ “"ῬἬδγδοῃ ννουϊὰ ποῖ 
1οὲ ἔῆετα γρο.} 

20. «ῥα δογγοαυ] ΟΥἩ ΒἈ811 881. (866 
Νοῖο δῖ ἴῃς πὰ οὗ ἴῃς (δμαρίοσ) Ουτζ ἰγδῃδ- 
ἰδίου 18 υπίοσπαΐο, ΤῈ ννογάὰ 18 ὄχοθεά- 
ΠΕΡῚ σοτηπηοῃ, 4114 Αἰννᾶγϑ ΠΊΘΔΠ8 8.8}ς ΟΥ̓ ἀ6- 
ΙΔη4. δοίην 4βιἀ6 [15 βαδβδαᾶρθ ἢ0 Ῥγοοῦ οὐ 
᾿αβε!βοδίίοη οἵ {π6 τεπάθγιηρ “" Ῥογτονν " 18 δά- 
ἀυςοά, ὀχοορὲ σ 541). ἰ. 28, πὰ 2 ΚΙηρεΥ]. ς. [ἢ 
6 ἔΌΠΤΘΙ ῥδδδαρθ ῃς πιθδηϊηρ ἰ8. “Δϑκοά,"΄ 
απὰ ρστδηϊοά, ποῖ “"ογγονγοα." [ἢ 86 Ἰδτίοσ ἴῃς 
ταϑδηΐης “θοττοννεα "ἢ 18. ἔγιιθ, Ὀυξ βοοοπΔΓΥ. 
Οἴσουτζϑο “ ϑκοὰ ᾽" πηδὺ ΔΡΡΙΥ ΕἸ ΕΠΟΥ ἴο ἃ ΒῚΠ ΟΣ 
ἃ Ἰοδη, ἃ 86η86 ἴο Ὀ6 ἀεϊεπτιηοὰ ὈΥ {Π6 σοπίοχέ, 
85 ἰῃ Εχοά, χχὶϊ. 14, Πογο (Π6 σοηδί πισξίοῃ 
ἐβ ἀϊογοηῖ. [ἢ [Π15 οΆ86 ἴῃοσὸ 18 ΠῸ ἱπαϊσδέοῃ 

ἘΧΟΒΙ ὕ5. ΤΙ]. [ν. 19--22. 

21 Απά1] ν}] ρῖνε 15 ρεορὶς ἢ.- 
νΟΣΓ ἴῃ τῆς 5ῖρδς οὗ τῆς Ἐργριίδηβ: 
Δηά [τ 58,2} σοῖηε ἴο ρᾶ88, δῖ, θη 
γ8 86, γὲ 5.4} ποῖ ρῸὸ δαρῖγ: 
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80] σα ΓηΕ ἢ ἴῃ ἤογ ἤουβα, Ἰενγεὶβ οὗ 
5ιΪνεγ, ἀπά )εννεβ οἵ ροὶά, δπά γαϊπηεηῖ: 
ΔΠ4 γε 5}4]} ρυῖ ἐδδγι ὉρΟΠ γοΓ 508, 
ΔΠὰ ὕροη γουγ ἀδιρἢτοτβ ; ΔΠά γε 588]] 
5Ρ011] "τς Εργρτίδῃβ. ; 

(ηδὲ {Πὸ [οννοὶβ νυν ἢ ἡ γ ἀσοπηαηἀοὰ ννῆθη ἐδ 
ἤπᾶὶ ἀερασίωυγο οὐ {Π6 [βγδϑὶ [68 ννδ8 86{{]6α, 
Δ δίγοι ΒΥ ἀγροὰ ἀρο ἐπε ῖ δοςορίδποθ ὉΥῪ 
[Π6 Εργρίϊδπβ, νοῦ ὀχρθοϊοὰ ἴο 6 τεοϊυγπρά. 
Το Ερυρῦδηβ δά πηδὰθ 1Π6 ῬΘΟρὶθ βοῦν 
ἢ τροῦγ, ἴῃ 4}1 ΤλΔΠΠΟΓ Οὗ βογνίοθ ἴῃ {πὸ 
διοΙά 5," δηὰ πὸ 15.86}168 ννῇθη δῦουϊ ἴἰο ἰϑαᾶνὸ 
ἴΠ6 σου ΠΙΓΥ ΓῸΥ ἜΥοσ νν6Ι ἴο 48Κ, οἵ οἰδί πὶ {Π6 
͵εννοὶβ 45 ἃ [ιι8ῖ, (δου ἢ νΟΓΥ ἰηδάοαημυδίο γοπλιηθ- 
Τταῖοη [ΟΣ βεσνίοθ5 νν ὨΙΓἢ ἢδά πηδάθ ““ΠΟΙΣ [1τὸ5 

Βυΐξ ΘνθτΥ ννοπιδη 5041] ῬΟΓΓΟΥΝ « ἐμαρ τε 
οὔ μοῦ πεῖρῃθουτ, πὰ οὐ πεῖ τῆδῖ "8 1Ὲ.3ς 

τ, 
Ερ ί. 

Ὀϊ ον." ὙὨῸ Εργρίίαπϑ ἀουι|655 νου ϊὰ βᾶνθὺ 
τοίιιϑοα πδά ποῖ {π6ὶγ ἔξο ηρ 8 ἰονναγ 8 Μ΄οϑο8 
(8.6 εἢ. χί. 2) δηά {πΠ6 Ρϑορὶα δε Ἵμδηροά 
ὑηάεγ Οοά 8 ἱπῆἤμπρηςθ, ὈΥ σα Αγ, 165 ἴῃ ν Βιςἢ 
ΠΟΥ τεσορηϊζοὰ 4 ἀϊνιπο ᾿ηἰθγροβιτίοη, νυν Ις ἢ 
αἶδο {ΠΟΥ ΤΡ ΠΕΥ αἰγιθυϊοὰ ἴο {πε οὐβίϊπασογ οὗ 
{ΠΕῚΓ οὐγῃ Κιηξ, (866 οἢ. χ. 7). Τῆς Ηρφῦτγονν 
ὙΝΟΠΊΟΩ ΜΜΕΙῸ ἴο πῖᾶκὸ ἴπ6 ἀετηδηά, δηὰ ννῸΓΟ 
ἴο πιᾶῖὸ ᾿ξ ἴο ννοπιθι, γῆο ψοι]ὰ οὗ σοιιγδο 
Ὀ6 Βρθο δ ν πιονοὰ ἰο σοιρ]δηοθ Ὀγ {86 1085 
οὗ (ῃσῖγ σι] άγοη, [86 ἔδασ οὔ ἃ τϑουτσθηςα οὗ 
ΠΔΙΔτΉΥ, ῬΟΓΠΑΡΒ8 4180 ὈΥ ἃ 86Πη85 οὗ 186 ἔμθϑϑ 
οἵ {π6 τϑαυθδὲ ἴῃ σοπποοίίοῃ ἢ 4 το ρίοιι 
ἔρβεινδὶ. 

7ραυε ὙΠ6 Ἡρῦγενν πιᾶὺ 6 Γοηογοαά τΟΓΟ 
ΘΟΠΕΟΓΑΙΙΥ “ὁ 6866]5᾽" ΟΥ̓ 5 ΠΊΡΙΥ ὁ“ ΓΙ ς 65." (ἼΤΠ6 
γυϊκαῖς Πᾶ8 νᾶβ88, ἔα ΓΧ Χ, σκεύη.) Βυξ ἐπ 
ννογὰ γοῦν τοίεγβ σῃΙοΗγ ἴο ἐστιηκεῖβ. ὙΠΟ 
ΟΓηδιηδηΐβ οὗἨ ρμοϊά δπὰ βίϊνεῦ οΌγη αἱ (πα 
{ἰὴ Ὁγ Ἐρβγρίίδῃ νΟπΊθ) ννογο Ὀοδυτδ} δηὰ 
οὗ ρτεαῖ νδιιι6. [{ 16 ργοῦδοϊθ ἰμαΐῖ, 45 αἵ 
ΡΓοδοηΐ, Ὠυδῦαπάβ ἱπνοβϑίθαὶ (Πεὶγ σα ηρδ ἴῃ 
͵εννεῖ8. ὙΠΟ νυ δ οὗ ἃ ἰγδάθβιηδῃ οἵ οἵ ἃ ἀγᾶρο- 
ΤΆΔἢ 18 ἴῃ 18 οἴἴθη ἴῃ ροβδοβϑίοῃ οἵ Ὀγαςεϊοῖδβ δὰ 
ςΟἸ ΑΓΒ οὗ βοϊ ἃ ν᾽ ΒΙοἢ ἴῃ Ευτορε νου ]ά ἱπάϊσαίε 
Ὑνο ἢ οὐ ΒΡ βίαϊίοη. [ἰ 18 ἴο Ὀ6 οὐϑβεγτοά 
{παῖ (Π686 οὐπιδηεηῖ8 ὑνογο δου! Δρρ θα ἴὸ 
1Π6 ΡΌΓΡΟΒΟ ἴῸΣ νι ἢ ΠΟΥ νογὸ ρΥΟὈΔΌΪΥ ἀδ6- 
τηδηάοά, θείῃ ἐπ ρὶογεὰ ἴῃ πλακίηρς ἔμ6 νεβ8.}5 
οὗ [δ βαποΐυδσΥ. 

σοὐομγποῖδ ἐπ δὲγ ῥοι.ο] ὙῊ18. ᾿παϊοαίοβ ἃ 
ἄερτοο οὗ ἔθη αὶγ δηά ποσοῦ ΠΥ !ΕΓΟΟΊΓΘΟ, 
ὙγὨιςἢ οου]άὰ τὸ πότον ὍΘ ἱπίεγγοα ἔγοπιὶ ἐπὸ 
ΡῬιδοθάϊηρ παγγαίίνο, ὃιζ ᾿ἢ 18. ἴῃ δοοογάδηςθ 
Ὑν ἢ σονογαὶ πάγος ποΐιςθ8, πα ννᾶ5 ἃ πδίυτχαὶ 
τοβυ] οὗὁἨὁ Ἰοὴξ 4ηὰ ροδοθαῦὶθ βο)οῖσῃ ἴῃ ἴῃς 
ἀϊδίπςι. Τμο Ἐργρίδηβ ἀϊὰ ποῖ 411] πο βϑα ΓΙ 
βῆδατο ἴῃς ἔδο!ηρ5 οὗ {πεῖς πον Κίηρ. 



γ. 1τ--8.] ΕΧΟΡῦϑ. ἵν. 
ΝΟΤΕ, οὐ (ἬΗΑΡ. 111. Υ. 22. 

ΤΒ6 {τὸ ἰγδηϑβϑίατίοη 148 ἱσηρογίδηϊ. Ὑῆα 
ποτὰ δ48 ἴῃ ἔδοξ Ὀυῖ οὔθ γι 6 τθδηϊηρ, “485Κ.᾽ 
Τῆς δηοιοπς Ψοσβίοηθ ἴδ [ἃ ἴῃ [ἢ]5 5656. 
Τῆς 1,ΧΧ. [85 αἰτήσει, ἴῃ6 ΨΝυϊραΐο, ροϑβίι- 
Ἰαῦ!ῖ. ὙΠῸ ὅϑγτγίαὰς ἀπά πὸ Τγριιπὶ τι56 (Π6 
ΞΔ ΠῚ ὙΟΓά, ἴῃ ἴΠ6 5216 86Ππ56 δ8 ἴῃ. Ηθῦγον. 
ΤΒυ5 ἴοο ἴδε ϑαπιδυδῃ ραγαρῆγαϑθο ϑαδάϊα 

δᾶ ων, ΜΠ Ισ ἰδ ἱποούγθοῦ τϑη- 
ἀετοὰ ἵπ ἡνιίοπ'5 Ῥοϊγρίοιϊί, πιυϊυδοίταγ, 
Ἐτογίασ, "1.6χ. Ατδῦ. 8. ν.. ρίῖνεβδ [Π6 {{π6 
86η506, Γοραν!ς ἀοπαπι, ἀιιξ ρος ἄοῃο 5101 ἀδΣὶ 
αυϊὰ. 866 αἰδὼ {π6 ποῖβ οἡ ς. χὶϊ. 6. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΝ ΙΝ. 
οσεοσς γοα ἐς ἐμγρεα ἵρμίο ὦ σογῤε., 6 Μῶς 
λαμα ᾿ς ἐζῥγομδ. τὸ 41ε ἐς ἐοίά 19 δὲ σοπ, 
14 “αγορ ἰς αδῥοίνία 10 ἀσεδέ ἀϊνι. τ 
οα; «ἐῤαγέείά ονε ϑδίλγο. αἱ Οοαὶδῇε νιδι- 
σαρέ το άαγαοι. 544 Ζιίῤῥογαλ αἰγωρμεοίοίἪ 
ἠξ)' ο΄. 47] “αγοη ἐς σερι 0 γε οσω. 
31. 74 δεοῤὲε ῥεευσίά ἐδέ»ε. 

ΝῚ Μοβεβ δηϑιψετεὰ δηὰ ϑαϊά, 
Βυῖζ, ὈεΠοΪά, {πο γ νν}}]} ποῖ θ6- 

᾿ϊονθ πη6. ΠΟΥ ἤδάγκοη ππῖἴο ΤῊΥ νοΐςα: 
ἔογ τΠ6Υ νν1}]} βϑαγῪ, ΤῊΣ [ΟΡ παῖ ἠοῖ 
ἀρρεαγεὰ υπΐο τἢεα. 

2 μά τὰς ΙΟΚΡ 5414 υπῖο Πἰπι, 
ὟΝΒαῖ ἐς τῇδλῖ ἴῃ τῆϊης μπαπάδ Απά 
ἣς 8414. Α ὔτοάὰ. 

Αμπᾶὰ δὲ ϑαϊά, (δϑὲ ἴ οὐ τῆς 
στουηπά. Απά ἢξ οὐδὲ ἴ οηἡ τῆς 
στουηα, ἀπά [ἴ Ὀεσᾶπηθ ἃ ϑεγρεηῖ; 
απ Μοβεβ βεά ἔτοπη δεΐογε ἴτ. 

4 πὰ τῆε [ῸΚ 8αϊά ιιπῖο Μῴοβεβ, 
Ρυῖ ἰοστῇ τπϊηθ ἢδηά, δῃὰά ἴᾶκο ἴα Ὁ 
τε 1411. ΑΠπά ἢε ριις ἔογιἢ ἢϊ5 δ 

ΓΗΑρΡ. ΙΝ. νεῖ 1818 σμαρίοσ θερὶπ8 {86 
δογῖ65 οἵ πηΐγαοΐθβ νυ ἢ ]Γ ἢ γοβι θὰ ἴῃ {πὸ ἀθ- 
᾿ϊινεγδῆσθ οὗ βϑγαθὶ. 1 ὸπρ ἱπίογναὶβ οἵ βασγοά 
ΠΙΒΙΟΥΥ Ρ885 νου ΔΩ ποίϊςθ οὔ χηΐγδς]ο; 
ποῖ ΟΠ6, ΡΓΟΡΕΟΓΙΥ δροακιηρ, 18 τεσογάδά ἴῃ σοη- 
ῃροίϊίοη νυ (Π6 ῥγονίοιιβ8 Πἰϑίογυ οὔ {πὸ ςἢ}}- 
ἄτοῃ οὐ ἰδεοῦ; ὃδιιξ [ΠΟῪ οἰ υβίογ ἀγουπὰ ργοδί 
πη σἤίςαὶ] ονθηΐδ, ὁσσυγγιηρ νν ΠΟΘ᾽ ΠΟῪ δι6 
ἀεΠΠΟΠΒΕΓΔΌΪΥ ΠΟΟΕΒΒΑΓΥ. [{ 18 οἰθαγ [ῃδ᾽ υη- 
1.85 ἃ 5ρί ῖυ8] ταϊγαοὶ ἰγαηϑοθηάίπρ ουὐϊ- 
ναγὰ τᾶγνοῖβ δά Ὀδοηὴ χοῦ ΐ πῃ ἴΠπ6 πραγίβ 
Ὀοῖὴ οὗ 186 8γδο  θ8 δηὰ οὐ [ΠΘΙΓ ΟΡ ΓΌΒβΟΓΘ, 
ΒΟΙῺΘ ΒΡΕΟΙΔ] ΠΊΔΠοϑἰ [08 οὐ ἀἶνηθ ροννοῖ 
ὙΟΓ ἱπα!βροηβαἷθ, Ὑπὸ ἢγδί τηϊγαοῖθ νυν 88 
ὙΤΟΌΡΙΗΣ ἴο γοπιονα [ἢ ἢγβὲ οὐβίδοϊθ, νὶΖ. (ἢ 
τοϊυςίδλησο οὗ Μοβοϑ, Ἴςοῃϑεοίοιιδ οὗ δὶ. οννῃ 
νθΆΚη688, ἀπ οὗ (6 δπογπιοιβ ροννοῦ ἢ 
ὙΠΙΟῈ Π6 ννου]ά ἤανὸ ἴο σοπίοηά. ΤῸ ΠΧΧ. 
δα, “«ννηαΐ 6Π|4}}  οαῪ υπίο {Ποθη}}᾽ 4 ὕτὸ- 
ὈΔΌΪΘ, Ὀμΐ ποῖ ἃ ΠοοΈββΑΤΎῪ τοδάϊηρ. 

ῶ. Α γοα] ΤΠ ννογά 8θὸπὶ8 ἴο ἀθηοίοθ 
ἴῃ Ἰοῃξ 5. ΔΕ  ν ς ἢ οὐ Εξγρίϊδη τηοπυχσηθηϑ8 
ἰδ θοπο ΕΥ̓͂ ΤΏ ἢ ἴῃ ῬΟΒΙΈΙΟΙ5. οὐἨ ΔυΠοτγ. 
ὅοο ΥνΗΚίηβοη, 111. ΡΡ. 267) δηὰ ,Ω86. [ἴ ννᾶ8 
Ὠδι14}}Ὺ τηδάθ οὗ δοᾶςὶᾳ νγοοά, διις ἢ 88 18 51}}} 

ΔΠἀ σςλυρῆϊ ἴτ, Δηά ἴτ Ὀεσλπια ἃ γοά ἴῃ 
ἢϊ5 μαῃά: 

ς ἼΒαῖ {πεν πιαγ Ὀα]ϊενα τηὰΐ τῆς 
ΓΚ Οοά οἵ τμεὶγ ἐδίδετο. ἴῃ (Πσοά 
οἔ ΔΌγαμαιῃ, ἴῆε (σά οὗ ἴβαδς, δηά 
τῆς (Ποἀ οὐ Ϊαςοοῦ, μαῖῃ ἀρρεαγεὶ υπῖο 
[Πεα. 

6 4 Αμάὰά τε ΓΟᾺΡ 5414 βιγίμογ- 
πιογα πηῖο ἢϊπι, Ραῖ πον τῆϊης μαηά 
ἱπῖο τῇγ Ὀοβοῦι. ᾿Ἀπᾶά ἢξ ρεῖ ἢΪ8 
μαπά ἰηΐο ἢϊ58 θοβϑοῖῃ : απ ἤθη ἢς 
τοοῖς ἰἴ οὐδ, ὈαΠοΪά, ἢὶ5 μαπὰ τας 
Ἰεργουβ 858 500. 

7 Απὰά Βε 8αϊ4, Ραε τἢϊπε ἢαπά ἱπίο᾽ 
[γΥ Ῥοβοπὶ δραίΐη. Απά ἢβ ριυῖ ἢϊ8 
Βαηά [ῃἴο ἢ]5 Ὀοβοηπὶ ΔΡΆ1η ; δηά ρ]ἰς Κ- 
εὐ ἴτ ουῖ οὗ ἢϊ5 δόβοῖῃ, δπά. δε} ο]ά, ἴξ 
ννὰ8 τυγποα Δρδίη 45 ἢ!5 οἵδε ἢδβῇ. 

8 Απά ἴξ 5}4]1 σοπὶς ἴο ρᾶ88, ἱἔ Πα Ὺ 
νν}}} ποῖ Ὀεΐϊενε τ66, ποῖ ἤθάγκθη 
το ἴδε νοῖςε οὗ τῇς ἢγϑβῖ κῖρῃ, τῆλε ΠΕῈῪ 
νν}}} Βεϊενε τῃς νοῖςα οὔ της ἰαῖτεογ βίρῃ. 

δοά ἴον (πδὲξ ριγροβθο ΌΥ {πθ6 τηοῦκβ οὗ (ἢ6 
σοηνεοηΐ οἵ Μοιμηῖ 85:18]. 

3. ἃ «ἐγρόμ ΤῊΪϊδ ταϊγαοῖθ ἢ ἃ τηθδηϊηρ 
ΜΉ ἢ Νίοϑοβ σοι]ὰ ποῖ πϊδίακθ ὍῊ6 ὀεγροηξ 
νγ 88 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ (Π6 θ458118]ς οὐ ὕταὶι8, τη Οοῦγα. 
566 Τιυϊσίγασῃ, " Ναῖ, Ηἰ5ι.᾽ ρ.. 271. Ὑ18 ννᾶϑ 
[(Π6 σγῆῦοὶ οὗ τογαὶ δηὰ ἀϊν! πο ρόοννοσγ οὐ ἐπα 
ἀϊφάδηι οὗ Ἔνογγ Ῥδαγδοῃ. [1 νν88 ἃ ροίϑοῃοι 5 
ΒΠΆΚΟ, 48 15 ϑΒῆονῃ ὈΥ {π6 ΠΡ οἵ Μοϑεβ δπὰ 
γ᾿ πιοϑὲ Ῥαββᾶβὲβ 'π ΜΉΘ [ἢ6 βαῖὴθ ννογὰ 
οσσυγβ, μπαῤαιρ, ἀογινοὰ ἔγοσὰ ἢιβϑίηρ. ὍΤῊ}15 
8Πη8Κ6 πένεῦ δἰΐαςκβ σπου ἤτοι ᾿πηδίηρ 118 
ηδοκ, δηὰ θη ἢ βϑίηρ; οὐ ἐπ6 τῃηοπαπΊθηΐβ8 1ἴ 
15. ΑΙνν Αγ 8 τοργοϑθηϊθα νυν 1185 Ποῖ Θποιτηοιιϑῖν 
δύνΟ] θη, Ὅδ σοηνογϑβίοη οὔ {πὸ γτωάᾶ ν᾽ 8 ποῖ 
ΤΆΘΓΕΙΥ ἃ ροτῖεπὶ (τέρας), ᾽ξ νν 88 ἃ β'5η (σημεῖον), 
ἂἴ οῃςθ ἃ ρἰδάρε δηά γεργεϑεπίδιοη οὔ ΥἹΟΥ͂ 
ΟΥ̓ΕΓ ἐπ Κιηρ δπὰ βοάβ οὗ Εργρί. 

6. ]ργοι"] ὙΠῸ ᾿πδίδηἴδπθοιιβ ργοάιιςξοῃ 
δῃηδὶ οὐτὸ οὗ {π6 πιοβῖ τηδ!ρηδηΐ πὰ σοι 6 
ἀϊϑϑαϑε Κποόννὴ ἴο ἴδε [5γδθ} 65 ννῶβ ἃ δίβῃ οὗ 
{Π6 1} ἀδηροῦ 1 ΠΟῪ Γοϑιϑίοα [Π6 σοπιηδηά, 
δηὰ οἵ {πεῖν ἀθινεγαηςσο 1ζ {ΠεΥ οδογοά 11. Τὴς 
ἱπῆϊστίοη πὰ οἰγο νίογο δἰνναγϑ τοραγάρα Ὧ8 
βρθοίδὶ ργοοῖβ οἵ ἃ ἀϊνίπο ἱπιογνθηςοῃ. 

265 
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[Ης5. 
“ἀαδέ ὁξ 
«“.4ἃὶ ἑελα᾿ἐξ 
ῥῶ 

ἩῊἩς. 
“καρ οἶ 
4“οὐγιζς. 

{Ηδς}. 
“Γι ἐ γ6- 
ἡσγεΐαν, 
"ον ὐμΩ 
2... τἀ ρα 
22}. 

ἘΧΟΡ 5. Ιν. 

9 Απά ἴζ 588]] σοπιβ ἴο ρ8585, ἰΓ τῆ εν 
1} ποῖ θε]ϊονα αἶδο τ 656 ἴννο 5108.) 
ὨΘΙΠογ πϑαγκθη ὑπῖο τὴγ νοῖςε, τῃαῖ 
του 5} τἀκὲ οὔ τῆς νναῖεσγ οἵ {πὲ 
Γναι, ἀπ ροὺγ 2ὲ ὑροη τῆς ἀτγ ἰαπά: 
δηά τῆς νναῖεγ ψῃϊοῇ τποὰ ταΚεβῖ οὐ 
οὔ τῆ σίνεγ 5}4]1] θεσοπλςε Ὀ]οοά τροῃ 
τῆς ἀτγ ἰαηά. 

Ιο ἢ Απά ΜΜίῶοβεβ καἱά πο τῇς 
ΤΟΚΡ, Ο πὶν Ιμογά, 1 ἂρ ποῖ ᾿εἶο- 
΄υεηῖ, παῖε ᾿πεγεϊοίογε, ΠΟΥ δίποα 
τῆοι. Παϑὲ βροόκθὴ ὑηΐο τὴν βεγνδηῖ: 
διαῖ 1 σηὶ βἷονν οἵ βρεοςῇ, δπά οὗ ἃ 
βίονν τοῆρια. 

11 Δηὰ τῆς ΓΟΚῸ 5414 υηϊο ἢΙη1, 

[ν. 9---τό, 

12 Νον τἢετγοίογε ρο, ἂδηά 1 ν"}} 
6 “νι ἢ τὴγ πιουῖῆ. δπα τραςἢ [ἢ 66 « Μδιὶ τὸ Υ 3 (ν 

Μλί 13. 

ΤΙ, οτγά, βεηά, {κε 1. 
ννῆλε τῇου 5}Π2]1 5Δγ. 

12 Απὰ ἢε 51, Ὁ π) 
Ιργὰν τῆεε, Ὀγ τμε ἀπά, οΓ ῥίγι τυβοπι τι. 
του ᾿νν β6ηα. 

14 Αῃά τῆς δηρεγ οὗ ἴῃ [ῸΚ νγὰ3 
Κιπμα]οά ἀραϊπϑὲ Μίώοβεβ, δΔη4 ἢς διά, 7: 
ποῖ Αδγοῃ ἴμε 1 νεανία τὴν Ὀγοιμεγὴ ἃ 
Κηονν τῆαῖ ἢδ σδη β8ρεαὶς νγε]]. Απά 
Αἶβο, θεΠο]4, ἢς σοπγοῖῇ ἔοσίῃ ἴο πιθεῖ 
ἴπεε : Ὧπα ψῆξη ἢς βεοῖῃ τῆεδς, ἢς 
νν1}} θὲ ρἰδά ἴῃ ἢϊ5. πθαγί. 

Ις Απά τῃου 5Π4]ϊ βρεὰκ υπῖο Πίπι, 
ΔΠὰ ρυῖ νγογάβ ἴῃ ἢϊ5 πιοιτῆ : δηὰ ἃ 

ΓΟ ν, 

λον δεεί, 

Ὗγῆηο παῖ πιδάβε πιδῃ᾿8 πιοιίἢ ἡ ΟΥ 
Μγ}ὴ0 πηακοῖῃ τῆς ἀμυπλδ, οἵ ἀεδῇ, οὗ 
τὴ6 5θείηρ, οὐ ἴδε ὈΠπ4Υ πᾶνε ποῖ 1 
{πε Γοκ ἡ 

9. «ῥα ! δεεονι] ΤὮΙ8. τεηθσίηρ 18 Ὀγείογ- 
ΔὉ]6 ἰο 1παΐ ἴῃ 1{Π6 τῃηαγρίη. 

10. εἰομε [1,1ῖ. ἃ δὰ οὗἨ ψοχάκ, ἃ8 
'π πιδύρη. ὍΠθ οχρυθβϑίομϑ νης ἢ Μοβδ8 
1568 ἦἄο ποῖ ἱπΡ]Ὺ ἃ παῖΐιγαὶ ἀείθοϊ οὐ ἱτ- 
Ῥοάϊπιεπέ, δυϊ Δη ᾿ΠΑΌΙΠΠΥ ἴο βροαὶς ἢ θη. 
ἐς δον οὗ βρθεοὶ,᾽" ΠΠΈΘΓΑ ΠΥ ΘΔΑΎΨ, 18 μερά πη ὦ 
τιϑεα οὗ Ῥεγβοῃ8 βϑρθακίηρ ἃ ἔοσοιρὴὴ ἰδηρυδαρο 
ἸΔΡΟΓΙΘΟΙΥ (866 Εἰ ζοῖκ. π’. 5). Τῆς ἀοιθῖθ 
ΟΧΡΙΘβϑίοη δίονν οὗ βρθθοῦ δηά οὗ ἃ 8ονν ἴοπριιθ 
ΒΟΌῚ8 ἴο ἸΓΊΡΟΪΥ ἃ αἰ συΪ Ὑ Ὀοΐὰ ἴῃ βπάϊης 
νγογὰς δηά ἴῃ ρβινίηρ πεῖ υἱΐογαποθ, ἃ ΝΕΓΥ 
παΐυγαὶ γαδι]ξ οὗ 80 Ἰοῃξ ἃ ρεγιοά οὗ ἃ 8ῆερ- 
Βεγ 8. Πἴρ, Ραϑϑοά ἴῃ ἃ ἰὈγορῃ ἰδηά, δηὰ 85 
ΒΌΓἢ ἴο Ὀδ οουηίοα διηοηξ ἴΠ6 Πι γου8 ἰδίθηξ 
σοἰποϊάρησοβ οἵ {86 παγγδῖνο. 

“πε ἐομ ῥᾳσέ “ῥοζοεῖ)] ὙΠῚ5 ΘΧΡΓΘββίοη 
566 Π15 ἴ0 ἱΠΊΡ]Υ ἰΠδὲ δοπλδ 5δῃογί {Ππ|6 δὰ ἱπίοῦ- 
νοηοὰ Ὀεΐννοθη (15 δάἀάγοββ δηὰ {Π|ὸ ἤγϑβί σοχη- 
τηυηϊοδίίοη οὗ (ηε ἀϊνὶπο ρυγροβε ἴο Μοβοβ. 

12. Οοιηρατο υὙ ἢ {ἢ}8 ΟἿΓ [ογά 8 ῥσο- 
Τηϊδα ἴο ΗΪ8 Αροβίϊοβ: Μαίξ. χ. 1ο, Μασκ 
ΧΙ. 11. [{ ἀρρ]ε8 ἴο Ὀοΐὰ ας 168: “Ὁ Ὀ6 
ὙΠ τγ ταουτῇ " σινίηρ ργοπιρὶ υἱΐογαηςθο, 
δηᾶ “Ἰεδοἢ {πΠ6Ὲ ̓ ϑυρΡ᾽ γίηρ ΟΥ̓ Εἰ ἸοΙ εἶπ; {86 
Ὀεδί ἌἼχργοβϑίοη οὗ {πὸ τιρῆξ τπουρἈϊ. 

138. “μά δὲ «αἰ] ὍΤὮδ τγεϊυςσίδηος οὗ Μοβδβ8 
18. ἃ Ροϊηΐϊ οὗ δτεδῖ πποπηεπί. [τ δὰ ἃ ρεῖς- 
ταδηθηΐ εῆροΐϊ, ἔογ 1ἴ οδιιβορά τῃ6 ἰγδηϑίοσ οὗ 
ἃ Ιηοβὲ πηρογίδιινξ ραγτῖ οἵ ἢ18 νοῦς ἰο ἢῚ5 
Ῥγοίμοῦ, ἀπά [18 τϑοογάὰ δι ρ } 165. ἃ βδίγοηρ εν] ς- 
ἄεδηος οὗ πὸ Μοβαὶς δι ουβῃρ οὐὗἨ 1Π15 ροῦ- 
ἴοη, αἰἰσδυϊοά ὈὉγ Κποῦοὶ ἴο {μ6 80-ς Δ] θὰ 
]Ἰομονιθῖ. {πΚῸ ὄνεσγ οΟἴποσ οἰγοιπηδίδηςσε ἴῃ 
{86 παγγδίνο ᾿ἃ 15 ἴῃ δοσογάδηςθ νυ {Π6 ἰη- 
ΠΟΙ ἰᾶνν οὗ πιδῃ 8 βρ᾽ ΓΙ 14] ἀονοϊορπιθηΐ, δηὰ 
ΒΡΕΟΙΔΠΥ ὙΠ ἴΠ6 σμλγασίοῦ οὔ Μοβοβ; διιῖ 
ὩΠάδν (ἢ6 εἰτουτηδβίδησεβ ἢ ἰηάἀσαίο5 ἃ ννθδ κα 
655 ΟὗἨ [Δ ἢ, δ ἢ 48 20 ἰδῖο νυσγιῖοσ τνου]ὰ 

ψ01}} Ὀ6 ἢ τὴν πιουῖῃ, Δηὰ νι ἢ] 
τιουτἢ, Δηα νν}}} τθασὴ γου ννῆδῖ γε 
8[.8}] ἀο. 

16 Απά ἢις 5}4]1 θὲ τῇ γ ϑροϊκεβπίδη 

ἢάνὸ αἰ υϊοά ἴο (6 φτθαΐοδε οἵ ἐπ6 ἀεϑοθηά- 
δηῖ5 οὗ ΑὈγΑΠΔΠΙ. 

“επ4...«ὁγ ἐδε ῥαη] ὙΠῸ Ἡθῦγονν ρῆγαϑε ἰ8 
οὐχί, 80 ἴο 5ρθᾶκ, δηὰ υὑπρτδοίουδ; ΠΟ γα 
ἐἐφρῃηά [ῬΓΩΥ ὈΥ δδηά, ἴδοι ΜῈ 5οπα," 
1.6. ὈΥ νυ βοπίβοονου ἴποιι νυν; 84ηῃ Ἐχργεβϑίοηῃ 
ὙΠ ἢ 45 Βοδγοοὶγ ἃ ργθοθάθηϊ δα νυ ΙΓ ΠΊΔΥ 
86ΓΥ6 ἴο 1Ππ|οίγαίο Μοβοβ᾽ οὐνὴ δοσοιηΐ οὗ ἢ15 
μοανυ δηὰ δννκνναγὰ υἱἱεγδηςε: οἵ, Νοῖΐδ οἡ 
Νυχμῦ. χὶν. χ1---17. 

14. αησεγ) ὙῊΪ8 Ῥγονοβ ἔπαΐ 1ῃ6 ννογάβ οὗ 
Μοβοβ ἰπεϊοδίοα ποῦ [ἤδη ἃ ΠΟΠβοϊοιθΉ 658 
οὗ ᾿ῃΠγηγ ; βοπιθνν δῖ οἵ {Π6 νϑῃοπιθησο ἂπά 
5 ὈΟΓΏΠ655, σμαγδσίογ ϑιὶς (41}}πρ5 οὐ δἰ γΌ ΠΕ, 
ςοπορηΐϊγαϊοιὶ πδίμτθϑ, ΥΠσἢ δα ΡΓον ΟΊ 5} 
Ὀδδη ἀϊβραγοά ἴῃ [ἢ βἰαγίηρ οὗ ἴπ6 Εγρὕδῃ. 

“ανγο»"] 8 15. με ἢγϑδξ τηθητίοη οὗ Αδγοῃ. 
ΤΠ οχαοῖ τηθδηϊῃρ οὗ πε ννογὰάβ “ἢ σᾶη 
ϑρθαῖκ νν6Ὲ}},᾽) || 6 σρεακίῃηρ ἢδ σδῃ βρθδὶκ, " 88 
Ὀδθη αυοδϑιϊοποά, Ὀιζ {ΠΟῪ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἱπιρὶῪ {παῖ 
Αδίοῃ δὰ Ὀοίὰ [86 ρονγεῦ δπά ν"}}} ἴο δρϑαζ. 
Αδζοῃ ἰ5 Ὦθγο σδ]]οὰ 6ἢ6 [ον], νυ ἢ τοίοῦ- 
Θῃς6, ἰξ ΤῊΔΥ Ὁδ, ἰο {πὸ διΐαιγο σοπβοσγδίίοη 
οὔ 115 {γδ6 ; Ὀιϊΐξ ποῖ, 45 Κηοδοὶ δϑ3βιιπγθβ, 
88 {που ἢ δὲ (Πδὲ {ἰπ|6 {πὸ οῇῆοο δηὰ ἀἴϊ68 οὗὨ 
[86 ργιθβεηοοα ννογὸ δϑδϑιρηῃθα ἴο ἢ]1Π|. 

δὲ εογποί ὁ 7ογ 1} ἐ.6. 15. οἢ. 186 δὄνὸ οὗ ϑϑι την 
ἔοῆ. Το ΗἩρῦγονν ἀοθβ ηυΐ ἱπιρὶῪ ἰδδΐ 
Αδύοη νν8 δἰγοδαῦ οὐ ἴΠπ6 νγᾶν, Ὀυὲ (ῃαΐ δ6 
᾿δά {Π6 Ἰηϊοπέοη οὗ σοϊηρ ἴο ἢ18 Ὀγοίδοσ, ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀδοδιιϑὸ [6 Ἔπόπιθδ οἵ Μόοβοβ ΘΓ ΠΟΥ 
ἀρδά, δεὲδὲ νυ. τς. ὙΠῸ ἀϊνϊηθο ἱπιϊπιαϊοη ννᾶϑ8 
δίνοπ αἰογυναγάβ, ν. 7. 1 τοϊά Αάγοη ννβοσο 
ἢ]8 ὈγοΐθοΓ νν48 ἴο ὃ6 ἔουπά. πε οχργϑββίοη 
εἰ ρ]δα 1η ἢ15 Πραγὶ ̓" 5ῃοι]ὰ Ὀ6 ποίοᾷ 48 σπὸ οὗ 
ΤΊΔΏΥ ᾿πάϊ!οδίοηβ οἵ [6 ἀϊνίηδ ϑγτηρδίῃυ υυ ἢ 
Βίγοῃβ, δης ριιτο παίιγαὶ αῇοοιοηβ. 

158. ἐῤομ σῤραΐ! “ῥεαξ)]" Μίοϑθοβϑ ἴπι1ι8 τϑξαϊῃδ 
ἢ15 ΡοϑΠΟη 48 τηδαϊδίοσ :᾽) ἴΠπ6ὸ νγογαὶ σοχηδῆ 
ἴο πὶ γόΐ, Ὧ6 ἰγδηδηλ8 ἰξ ἴο ᾿ἷς Ὀτοΐ ΟΣ. 



θμρ. 7. 

γ. 17- 22. 

ὉηΐΟ ἴῆ6 ρεορῖὶε : δπά ἢς 5841] θεὲ, 
σύεη ἴα 54} δὲ ἴο πες ἰῃπβῖεδά οὗ ἃ 
ποιῇ, ἀπά ὄζοι 5}|4]ῖ δ6 ἴο ἢΐπλ ἰπ- 
β:εα οὗ σσοά. 

17 Δηά δου 884] δε τη ϊ8 γοά ἴῃ 
της Πδηά, ψῃογενν ἢ τποὺ 58α]ς ἀ0 
8:53. 

18 4 Απά Μοβεβ νγεηξ δηά σεΐυγη- 
εὐ τὸ ᾿Ϊεἴγο ἢϊ5. ἔδιμοῦ ἴῃ ἰανν, δπά 
β14 ὑπο ᾿ἰπι, [,εἰ π|ὲ ρὸ, 1 ΡΓΔῪ 
ἴδεε, δηά σγεΐυγηῃ υἴο ΠΥ δγείδγεῃ 
ὮΙ ἢ ἀγε ἴῃ Εργρῖ, δληά 8εεὲ ΠεΙθοΓ 
Α ΠΩΣ γεῖ αἷϊνσ: Απά Τεῖδγο διά 
ἴο δἤοβεβ, (σο ἴῃ ρδβᾶςε. 

19 Ἅπά τῆς ΓΚ 5αἰά υηῖο Μόοβαβ 
ἴῃ Μιάϊδη, το, τεΐυγῃ ἰμῖο Εργρε: 

ἘΧΟΡῦΞσ. ἵν. 

ἴον ἃ}1 τῆε τῆβῃ αὔε ἀεαΐ νυ] ς ἢ βουρῆξ 
τὰν ΠΠξπ. , 

20 Απά Μῶοβεβ τοοῖκ ἢϊ8 ννῖδ. απ 
ἢ]5 50η8, Δη4 5εἴῖ {Ππεπὶ Ὡροῆ 8Π 258, 
δΔηα Πα γεϊυγηβά το τῃε ἰδηά οὗ ἔργρι: 
δηά Μοβεβ ἴοοῖ (ἢξ γοὰ οὔ (σοά ἴῃ δἷβ. 
Πδηά, 

21 Απά τῆς ΠΟΚΡῸ 5414 πηῖο Μοβεβ, 
ὝνΒεη τδουὺ ροαβῖ ἴο τεΐαγῃ ἰηῖο Εργρῖ, 
866 τῆδϊζ τῆοιι ἀο ἃ]] τῆοβε νγοηάδγβ δ6- 
ἴογε Ῥῆαδγδοι, ννῃίοἢ 1 αν ρυῖΐ ἰπ 
τῆϊπε παπά: δυῖ 1 νν}}} Παγάεη ἢϊ5 μβδαγῖ, 
τηδῖ ἢε 5}4}} ποῖ ἰδεῖ τη6 ρεορὶε ρο. 

22 Απά τβου 8}Α1ξ 8δ8ὺ ὑπο Ρἢδ- 
γλ οἢ, ΓΠι5 541 τἢς ΓΟ, [5γαθὶ ὡς 
ΓᾺΥ 80ῃ, δύδη ΤΥ ἢτβίθογη: 

16. ἐπμεαά 97 α »ιομί δ} Με ΤΩΔΥ Ὁφαγ ἴῃ 
πππὰ Αλγοη 5 ὈΠΌτγοΟΚοη Παδἐάθ οἵ βρϑαῖ- 
ἴῃ; Ηεδτγενν ἀπά ἢ]18 ργοῦδοὶθ ἔαη}} τ Ὑ νυ ἢ 
Εεγρῦδῃη. ὙΠῸ Αγδαθὶς ἰγαπϑίδίου (588414) 
865 ἴῃ ποτὰ ἰδι]δηηδη, ἰ. ς. ἀγαροιηδη, ἰηΐοῦ- 
ῥτείεσ. ΤἈι5 ἰθὺ [6 ὅγτίας δηὰ ἴπε ΤἌγρυτη. 

ἱπιίεαά οΚὶ σοἢ ΦΤὨὸ "νογτά σοὰά ἰβ υδεά 
οὗ ρεέβοῃβ Ψγδ0 τεργεϑθηΐ {ῃ6 ὨΕΙΥ, 85 Κίηρβ, 
οτ Ἰυάξεβ, δηὰ ἴὲ 15 υπάετγοίοος ἴῃ τ{Π15 δθῆϑδ 
δγ τῆς Ταγρυπιίσὲ δηὰ δδλάϊα: ““Ἴ Ποῖ 5μδ)ῖ 
δε ἴο δἰπὶ ἃ πιαϑῖοσ." 

18. ὑειδγο] ἴῃ ἴδ Ηδφῦγενν [οἴ Ποσ, 866 
ποῖξ ὁ5 (ἢ. 11. Μοβεβ βᾶγ8 ποίπιηρς οὐἨ {18 
ἀϊτῆπε πιίβϑῖίοπ ἴο [εἴβγο; ἴἃ νγᾶ8 ἃ βε.τοῖ 
την δοείνγεθη Ηἰπὶ δπὰ Οοά. 

19. ἐπ Μιάδαπ)] ὝΠΟ 1,ΧΧ. ᾿ηϑοσγί Ὀοίοτο 
[815 τετβὸ “δι Δἰίοῦ ποθ πᾶν ἀδγ8 δὲ 
κηρ οὗ Εζγρί ἀϊεὰ." ἘΣῚ;, 1. ς., Βοϊάβ. τῃϊ5 
ἴο δὲ τῆς ἀποῖοηΐ τεδάϊης, Ὀυὲ ἴτ ννᾶ5 ργοῦ ΙΥ 
Ἰπϊτοἀυςεά ἴο Ἔχρ δίῃ ὑπ ἐοἸ]οννίηρ 5ἰβἴο- 
Ἰλδηΐῖ, ΓΠΙΓὮ 15 οἶοαγ ψπουΐῖ ἃ, ὙΠΟΓΟ ννᾶ5 
ΔρΡΑΓΟΉΓΥ δοσπῖθ ἀοἶδν οὐ (Π6 ραγί οἵ Μοβϑοβ, 
ἯΠ0 ἀϊά ποί 5εῖ οἷν ἀπε Πα τοοεϊνοά ἃ ἀϊβίϊποξ 
ἌΔΡΙΓΔΉ 6 [παῖ 411 ἢ18 ΘΠΘΠΊ165 ΜΟΓῸ σοηονρά. 
ϑ0ςἢ ποίίοο5 νου] Πονοσ πάνθ ὁσουττεά ἴοὸ ἃ 
ἰλίοτ υυτεῖ, ΠΟΥ σου]ὰ ΠΟΥ μάν ογρ᾽ παϊθά ἴῃ 
ῬΌΡΟΪΔΙ ἱπηρτοββίοηβ. ὙΠΟΥῪ βῆονν ἹΠΟΤΡΌνΟΥ 
βου; ἐπι γον Μοβοβ δοῖϊθα ππάσεγ 8Δη ἱπῆμεπος 
ΟἹΕΓΓΌΪΙΗ [86 ἐδεῖησ 5, ἴῃ ΨΠΙΟΒ δοπὶὸ ου]ὰ 
δηὸ [μὲ κου ἴο 8 δοῖβ. 

20. απ «4 1.11. “Πρ 885,7) νν ὨΙοΟἢ 8.ο- 
οὐἴάϊηρ ἴο Ηοῦτγονν ἰἄϊοτπι τρᾶπ8 ἴπδέ δ 8οῖ 

ὈΡΟῚ 48865, ποῖ ΡΟ ΟἿΘ 488, ΜΜΏΪσΓἢ 
που ΠρΡῚῚ πᾶ πον ἵνέγο ΟΠ ἱπέδηξβ. 
ἐν [ἢ γε ποίΐϊοο οἵ οἴμεσ βὸπ8 Ὀεβϑιθβ 

ΟΠ]. 
ἐδε τοά οΓ Οοα ΤὮε τϑξδγεηςθ ἴο {π6 τηΐγαοὶθ 

ἴῃ ν. 2, δηὰα ἴο {Π6 Ὄχργὸβϑ σοτη- 
Βωπὰ ἴῃ ν, 17, 18 80 οὗγϊοιβ τῃδξ [{ τνουἱἹὰ 
δε υη ἴο ροϊηϊ ἴξ ουαἱ δι ἴοτ ἴῃῸ 
δ Δ ΡῈ οἰαίετηοηΐ (Κθοθο]) [παῖ {Π6 τοά 18 ΠοΓΟ 
Αππὶ πιοπτίοπαὶ. ὙΠῸ 5ἰΔΕἔ[οῦ Μοβ6Β ννᾶ8 σοη- 
ΤῊΝ ὉΥ {86 πιίγας]θ δηὰ Ὀοσλπιο ἴΠ6 το οὔ 

42]. “:ὁ ἐδαὶ ἐῤοξ ἄο, ἄς. ὙΠῸ Ηδρῦγονν 
8ιλ5, 8566. 4}}] (6 ννοπάδυβ ΠΟ ἢ 1 πᾶνὲ ρὲ 
ἴηἴο ἴῃγ παπᾶ, πὰ ἀο ἵβεῖὰ Ὀείογε Ῥῆδυδος, 
Μοϑβδϑ 15 οδι]ϑὰ ὑροη ἴο σοηδβίάδγ {μ6 δίρῃϑ δπὰ 
ἴο Ὀ6 ρτεραγοά ἴο ργοάιοε ἔμεη. Ὅηὲ ςοη- 
δίγυσίοη ποννόυοῦ 15 ποῖ σογίδιη ; ἀπά {πὸ οἱ 
Ψεγδίοῃβ ἔοσ 1ῃη6 πιοϑδὲ ραγί ἄρσεθ ἢ ΟἹΓ 
Αὐἰδβοσγίϑοὶ Νογβίοη, νυ Ις ἢ ρῖνοα [ἢ6 φϑηοΓαὶ 
86η88. ' 

1 «υἱἱ! βαγάρη ΟΔΙ τ τε8 νος ἢ ἀο ποῖ 
ϑιιάθδ (ἢ6 Ποατί παγάρη ἴἔ; δπὰ 16 οἴοοΐβ οὗ 
Οοάβ Ἰυαάρηηρηΐδ Ὀρίηρ ἔογθκηονγῃ 2ῖὸ νυ ]]οὰ 
Ὀγ Ηϊπι. Με βῃουϊὰ ποῖ ἱμεσείοσε δάορί ἃ 
[ογορά ᾿πηϊογργείδεοη οὗ (Π18 θα ργεβϑίοη ἰῇ ογάδσ 
ἴο ΘΧΡΙ ΔΙ ἀΥΑΥ 18 Δρραζθῃΐ ἤάσβῆπεθβ. ὙΠῸ 
Παγάθηϊηρ 1156} 15 ἡ ἀ1ο14], ἀπὰ 7ι.8ῖ, νν ἤθη [Ὁ 18 
ἃ σοῃδβοαιιθηςθ οὗὨ ργον] ΒΥ ἑοττηθαὰ Βα ; ἴῃ 
[6 οδ86 οἵ ῬΠΑσδΟΣ ἰξ νγᾶ8 δἴ ὁὔοθ ἃ τγὶρῃϊΐθοι8 
Ἰυάρτηεηΐ, ἀπὰ ἃ πδίυσζαϊὶ γϑϑι]ξ οἵ ἃ Ἰοῃρ 8ογῖ68 
Οὗ ΟΡΡγοββίοῃϑβ ἀπὰ στ] θ8. Ὑβοοάοζγεῖ ἐμ 
ἀθα]8 νν ἢ [η6 ηυρδίοη: “ὙΠΟ δ ΌΥ {πὸ 
ΔΟΐΊΟη οὗἉ Ποδὲ πλαῖκθϑ νγὰχ τηοἱβί, πὰ πλιὰ ἀσγύ, 
παγάοηϊηρ [Π6 οὐδ νυ Ὠ 116 [ὃ βο ἢ 5 {Π6 ΟἾΠΟΙ, ὈΥ͂ 
[Π6 βαὴθ ορογδϊίοη ργοάυςίηρ ἜΧδΟῖΥ Ορροϑβιῖθ 
Γδβι 18: (Πι1ι5 ἔγοσὴ (ἢ6 Ἰἰοης-βιυβεγίηρ οἵ Οοά 
80Π16 ἀθῆνο Ὀρηοῆϊ δηά οἴμοῦβ ἤδΊΤῃ, δΟΠῚΘ ἃΓῸ 
βοϊεποαά νη 116 οἴ πογα ἄγὸ βατγάθηθα," .Οἱα8ῖ. 
ΧΙΙ. ἴῃ Εχοά. ὙὉΠδ τϑάϑοη ΨἘΥ {πὸ δοίίοῃ οὗ 
Οοά ταΐμοσ ἴδῃ {π6 σμδγδοῖοσ οὗ Ῥῃαγδοὺ ἰβ 
ἀννεὶζ οα ἰπ {18 ῥραββᾶρθ νου ]ά βοθῖὰ ἴο ὃ6 
ἐμδξ 1 ννᾶ8 ΠΘοθββάγυ ἴο ϑβιιδίδιη (ἢ6 βρι γι οἵ 
Μόοβεβ δηὰ ἴπῸ ρϑβορὶθ ἀυγίπρ {πὸ ῥτοςθβ85 οὗ 
ονθηΐβϑ, ὙΠ] ἢ (ΠΟΥ σγογὸ ἴπ8 ἐδυρῆΐ νοῦ 
ΔΙ ορεῖμογ ἔογδβδδηῃ πὰ ργδάεϊοστηιηθα Ὀγ Οοά. 

2. πιὶν βγείδογη] ΏΘ οχργδββίοη ψουά 
Ὀ6 ΡΟΠΈΟΓΥ [πε] ]Θ ἕο Ῥμασγαοῦ, ννῆοϑθ 
οἵῆο!Δ) ἀσβιςηδίοη νν8 51 δ, βοη οἵ ὰ. [ἢ 
ΠΟ ΟΤΙ 658 ̓ Π5ΟΓΙΡΕ ΟΠ 8 ἴπ6 ῬΠΏΔΓΔΟΙΒ 8τὸ βίγ]θά 
ἐοΎ,ῃ 8ΒΟῊ8᾽ ΟΥ̓ ἐ" Ὀεϊονοά 8018") οὗ [Π6 ὑοῦ 
Ε 18 ἤοσὸ δρρ ἢ θά ἔου {πὸ ἄγβε ἔπηθ ἴο [8γδεῖ : 
πὰ 48 ννὲ ἰδάτηῃ ἔγοπὶ Ὁ. 22, δ ρμδί Δ} ἴῃ 
ΠΕ Π68185 ἰο ῬΏΔΥΔΟ 8 οννῇ βγβίροση. ὙΠῸ 
Τηδηδοθ ἤοννονογ νν88 ποῖ υἱέεγεὰ τ ηῈ} 1 ν᾽ 8 
οδιοὰ ἕοσῖῃ ΌὉΥ ῬΠΑγδΟἢ 8 δῆ. 866 ςἢ. ΧΙ. ς. 
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τοι 
ἀπέ. 
ἵ ΗὉ. 
μισαΐξ 12 
ἕονελ. 

23 Απά 1 81. υὑπἴο μεθ, [νεῖ ΠΥ 
80η Ρο, παῖ ἢς πιΔΥ β6γνε πλο: ἀπά 1 
του τεΐμβε τὸ ἰεῖ ἢὶπὶ ρο, ὈΟΠοΪά, 1 
11} 5]αγ τῇγ 8οη, σύϑη ΤΥ ἢτγϑίθδογη. 

24 4 Απά ἴτ σᾶπιῈ ἴο ρ885 ΟΥ̓ τῇς 
ὙΆΥ ἷἰπ ἴμε πη, τῆαῖ τῆς ΓΟᾺΡ πιεῖ 
᾿ἰπι, ἀπά βουρῆς το ΚΙ] Ὠϊπι. 

ὡς ΤΒεη Ζίρρογαῃ ἴοοκ ἃ 5Πδγρ 
᾿φῖοῃα, δηά οἰζ Οἵ ἴῃς ἐογεβκίη οὗ Πεγ 
80η, Δα ἰσαϑὲ 2 δῖ ἢὶ5 ἐξεῖ, δπά 5414, 
ΘΌΓΕΙΥ ἃ ὈΙοοάΥ μυβραπά σγί που ἴο 
πηέ. 

24. ἐπ ἰδὲ ἱπη)ὶ ΟΥ̓ “τεβίϊηρ ρῥἷδςθ," 
ῬΓΟΡΑΌΪΝ ἀοθβ ποῖ πηδᾶῃ ἃ ὑιυϊάϊηρ, δι 
{π6 ρῥίδοθ ννῆογο ΠῈῪ γοϑίοά ἔογ {Π6 πιρῆϊ, 
ὙΠοΊΠοΓ ὑπάρδγ ἃ ἰθηΐ, οὐ ἰπ ἴθ ὀρθὴ δἱγσ. ὙΠῸ 
ΚἬΔΠΒ ΟΥ ΤΑΓΑΥΔΠΒΟΓΑΪ8, ΠΟῪ σοπλοη ἴῃ ἴπ6 
Εαβῖ, ἄρρεαγ ἴο αν ὕθεπ ἀπκπονη ἴο ἴπ6 
δποῖθπξ [5γαθ} 168 ἀπά Ἐγρίίδηβ. 

»ποὶ ῥίγει, αηα σοσδὲ ἰο ἀἰῤ ῥί»ρῃῇ ὙὍὙ8Π6 ὁχ- 
ὈΓεβϑίοη ἰ58 οὔβουγο, διιΐζ 15 ὑυπαετοίοοά ἴο 
τη ἴδαὶ Μοβθβ ν᾽ ὰϑ δἰίδοκοὰ ὈγΥ ἃ σιάάθη 
Δηὰ ἀδηρογοιβ {Π|π655, ΒΟ ἢ Κηθνν νγᾶ5 
ἰηβιοϊοὰ γ᾽ Οοά. ΤῈ ννογὰ "ϑουρῆϊ ἴο ΚΙ]}᾽ 
ἸπΊΡ] 1.5 (ηδὲ {Π6 5 κηθββ, νυ μαΐευου ταὶρξ Ὀ6 
115. Ὡδίυγο, τῦὸα5 οπ6 νυν] ἢ {πτραϊθηθα ἀρδίῃ 
μά τ ποῖ Ὀδδῃ ἀνογβα ὉΥ ἃ {πλεῖν δοῖ. ὅγε 
ΔΙῸ ποῖ ἰοἱά ἔοσγ ννῆδξ σδιιδὸ ἴΠ6 νυἱϑιἐδέϊοη 
σᾶπιο: Ὀυΐ ἔγογῃ {πμ6 σοηΐϊοχί 1 πᾶν Ὀδ6 [ηἰοιτοὰ 
[ηδί 1 ννᾶ8 Ὀδσδιι86 Μίοβθβ δὰ πορ]οσίθα {Π6 
ἀυΐγ οὗ δὴ [βγδϑ! το ἀπά ἢδά ηοΐ εἰγοιπιοϊϑοά 
ἢϊ8 ϑοη. σοπὶ {Π6 ννογάβ οἵ Ζίρρογδῆ ἰξ 18 
ονυϊάοηξ {πὶ 806 Ὀο]ονραὰ "6 |π688 οἵ Μ οϑϑϑ 
νγ88 ἴο 6 ἴΠ8 δοσοιηίδα ἔογ; ἴ86 ἀοἰαν ννδβ8 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ οὐνηρ ἴο ΒΕΓ οὐὐη ποῖ πη δέιΓΑ] Γο- 
δκλύυϑῃ ἴο ἃ το, νης ἢ δουρσὴ ρῥγδςο ϑοὰ 
Υ̓ τΠ6 Εργρέϊδηβ ὑπάθγ ἴῃ τοί] ἀγηπδβίγ, δηὰ 

ῬΟΥΠΑΡ8 Θαυ]ογ, ν88 ποΐ δάορίοα ΡΈΠΕΓΑΙΪΥ ἴῃ 
ἴδε Εδ58ῖ, ονεῇ ὈΥ πο ἀεβοοπάδηϊβ οἵ ΑὈγαῃδηὶ 
δηὰ Κοίυγαῃ. Μοϑβϑδβ Ελ βάν ἴο δανὸ Ὀδθη 
ὉΠΟῪ ρῥτοϑίγαϊε ἀπά ἀηδῦϊε ἴο ρεγίοστη ἴπὲ 
το Β:ΠΊβ6 Ὁ. 

25. σῥαν “ἰομε]ῇ Νοῖ "" Κηϊδ,᾽) 28 ἴῃ τῆς 
πιλυρῖη. ΖΙιρρογαῖι ιϑοά ἃ ρῥίθςθ οἵ βΒἰπί, ἴῃ 
δοσογάδηςε ΜΠ 1Π6 ἀδᾶρὸ οὗ ἴΠ6 ρδί ΓΙ ΑΓΟ 8. 
ΤΠΟ Ερυρεδη8ϑ ΠΟΥΘΓ ὑδοὰ ὈΓΟΠ 26 ΟΥ̓ δίθοὶ ἴῃ 
{(πΠ6 ργοραγαϊίοη οὗ πλυγητλ 8 Ὀόσδιι86 δίοῃθ 
δ τοραγάθα 3ἃ8 ἃ δῬυγοῖ δηὰ τλοσὸ 8βδογοὰ 
πιαΐογιαὶ ἰηδη πιοίαὶ, ὅ966 Δ ΠἸΚίηϑοη, οὶ. 11. 
Ὁ. 1τός; δἂπὰά Μ. ἀὁ Ἀουρεπχοηΐ, “Αρε ἂὰ 
Βτοτιχο," ἢ. 152. 

ἐαπὶ 1 αὐ δὶ’ βοῇ Το Ηοῦτγεν 8 οὔ- 
86ιγο, δὰϊ {[Π6 Αὐἱδοιδοὰ Ψεγβίοη ΡΓΟΌΔΟΌΙΪΥ 
Εἶνοβ ἴπ6 ἴγῃθ τηϑληΐηρ. Ζίρρογδῃ ἴσον [ἢ 
αἴ ἴῃ6 ἔροί οὗ Μοβϑβ, ποΐ οἵ ἤοῖ βοῇ, 838 80ΠΊ6 
ςοτηπηθηΐδίοῦϑθ ΒΌΡΡΟΒΟ; βῃονγηρ αἱ οποθ ΠΟΥ 
ΔΌΒογγοηςο οὔ {πὲ τίθ, πη Ποὺ ἔθει ρ {Πδὲ ὈῪ 
1ἴ 58η6 Πδὰ βανϑὰ ἤει πυϑοδης 8 "16. 

4 ὀίοοάν ῥωεὀαπ4] [,11. Α δυβθαηπά οὗ 
δἱοοὰ :" οἵ “" δοοά5:᾽" 86 ρίαγαὶ ἔοστῃ 5:5 1 65 

Γ 

ἘΧΟΡῦδ5. ΙΝ. ΐν. 23---29. 

26 ὅο ἢε [εῖ Πϊηπὶ ρὸ : ἴῇδῃ 8ἢ6 58]4, 
Α Ὀ]οοάν Βυβθαηά ἐῤοι αγί, Ὀεσδαδα οὗ 
ἴη6 οσἰγου πιο βΊοη. 

27  Απά τῆε ΠΟΚΡ 8αἰὰ ἴο Αλγοῃ, 
(ὐο ᾿πῖο τῆς νυν] άογηθβ5 ἴο τηφοῖ Μο- 
5865. Απά ἢς νγεηῖ, δηά πιεῖ Πἰπὶ ἰῃ 
τῆς πιουπῖ οὗ (ΠΟ, ἀπά Κιββεά ἢΪπι. 

28 Απὰά Μορβες τοϊΪά Αδγοη 41] τῆς 
ννοτάβ οὗ τῆς ΙΕ ννῆο Πιδά εεπῖ 
Ἀϊπι, ΔΠ4 411} τῆς β'ρῃβ ννῆῖο ἢ ἢς δά 
ςοπηπιδηάεοα ἢ]Π1. 

29  Απά Μίῶοβεβ δῃὰ Αδίοῃ ψεηῖ 

κασι. 

ἐιβίου οὗ Ὀἱοοΐ: {πὲ ννογὰ (7) στοηάογοὰ 
δυβθαπα (85 'ἰπ Ῥ54]πὶ χίχ. ς, ὈΓΙἀΘΡΤΟΟΙΩῚ) ἰη- 
οἰμά68 411 τοδί 8 ΟΥ̓ ΤΙΔΙΓΙΑΡῈ; 866 ποῖα δὲ 
(6 πὰ οὗ ς. 11. ὙΠ πν' ἈΠΙΠΡ' 18, (ἢ6 ΤΊΔΙΓΙΔΡῈ 
Ὀοηά Ὀοδίννοθη 18 18 πονν 986] θὰ Ὀγ Ὀἱοοά. [ἢ {πὸ 
Ποχὶ νοῦ ΖΙΡΡούδἢ τοροαΐθ ἴθ δχργοββίοῃ, 
85 ἱποιι ἢ 8516 ννοιϊὰ βαγ, ἴδοι ἀγὲ Ὀουπὰ ἴο 
τὴ6 ΌΥ ἃ βεσοηὰ Ἴονθηδηΐ οὗ νυ ἢ {818 ὈΪοοάν 
το 15 16 8:51 Δηα ρἱθάρθ. Βν ρογίοσπμηρ ἰΐξ 
Ζιρρούδὴῃ παά γεοονογθά μὸσ Ὠιιβραπά ; ἢΐδ {Π6 
νγ8 ῬυΓΟμαθθα ἔογ ΠΟΥ Ὀγ {πῸ Ὀ]οοά οὗἉἩ πεῖ 
οἢ ἃ. ὅ66 {Π6 τουλδγκϑ οἵ Ἡσοοκοσ, ὁ" Ε. ν᾽ ν. 
ό2. ἼΤῆο Ταγριπὶ ΟἸΚ. ρῖνοβ ἃ Ῥδγαρῆγαϑο, 
( δά ἰἴ ποῖ Ὀδθη ἴοσ ἴδ δἱοοά οἵὗἉ (5 εἰγουτ-" 
αἰβίοη ΤΥ πυβθῦδηά Πδὰ Ὀφθη σοηάεπιηοα ἴο 
ἀθδίῃ." Ὑ 815 ἀρρθᾶγβ ἴο δ6 ἴΠδ {πὸ ΘΧΡ᾿Ι ΔΠΔΌΟΙ 
οὗ ἃ ΝΕΓΥ ΟὈΒΟΊΓΘ ρΑ5ΘΑΡῸ ; ΟἴΠΟΥ ἰη οτργείδι:! οηΒ, 
ὙΠΟ ππᾶκὸ ἐπῸ τνογάβ σοίοσ ἴο [6 Ἑομ]ά, οΥ 
ἴο {Π6 ΑἸροὶ οὗ ἴπο (ονοπδηΐ, ἃτὸ ζΈΠΘΓΑΙΥ 
δαχοἀ ἴο θ6 υπίοηδΌΪθ. 

26. 8ο ῥὲ ἦεί ῥὲ»η σο] ἰ.ε. Οοὐ τυ δάγσουν 
ΗΙς5 νἱϑιίδοη ἔοι Μόοβοβ. ὙΠῸ Ηοῦτεν 
ΔΙΙον 8 πὸ ΟἴΠΟΥΓ ἱπίογργοίδίοῃ. 
ὟΝ ὁ ̓ἰοδπὶ ἔγτοπὶ οἣ. ΧΥἹ, 2, ἰδὲ Μοϑβϑοβ βοηΐ 

ΖΙΡΡρούδῃ πὰ Ποὺ οἰ άγεη Ὀδοκ ἴο εΐῆγο 
Ὀεΐοτε μ νγεηΐ ἴὸ Ἐξγρῖ. [Ὁ ννᾶ8 ργοῦδθ]ν οἡ 
(Π18 οςοδϑίοη. ὍΠῸ ἸΟΌΓΠΘΥ ϑνου]Ἱὰ μᾶνὸ Ὀθοη 
ἀοίαγεα μαὰ πὸ νναιοά ἔογ 6 ἢϑαϊηρ οὗ {πὸ 
σΠΠΠα. 

27. “πώ τὲ ΠΟΚῸ σαἰ4 ὅ8ε6 Ὁ. 14. Ααζοῦ 
ΠΟΥ τϑοοῖνθβ αἰγοςσὶ ἱπεΕπιδίοη ὑνῇοτο ἣθ 18 ἴο 
τηδεῖ ἢὶς Ὀγοΐμογσ. Ηδ χηΐϊρῃξ οἴπογννῖθο ἤᾶνς 
ὉΠπάογίαΚθη ἃ Ἰοηρ ἀπά ἔγι]. 88. Ἰουγηθυ ἴο 
{Π6 τοβίάδεηςε οὗ [θἴῆτο. 

ἐπ ἐδ »πομπ ὦ, Οοα] Ἡοτοῦ [168 οα {πὸ 
ἀϊτεςξ τουΐο ἔγοῃη ϑῃοτη ἴο Ἐφγρῖ; [18 ρ85- 
8856 5 (πογείοσθ ἴῃ ἔδνοιγ οὗ ἴθ βιιρροβιξίοη 
{πὶ [οἰ γο᾽ 8 γοβϑίἀεποθ νγὰ8 οἡ ἴΠ6 νγοϑί οὗ {πὸ 
ευϊ. 866 ποῖΐο οἡ ς. ἰἱ. 

28. «αὐδὸ ῥαᾳά “επὶ δι] ὝΠ86 πιοδηΐϊης ἴδ, 
ΡτοΟΌΔΟΪΥ, “νι ἢ Οοά Πδὰ Ἵμαγροὰ δῖα ἴο 
ἀο." Τδυ8 ἴδ6 Νυϊραῖο, ΠΧ Χ.., Καορεὶ, ἀπά 
Οἴμοῦ σοπιπιοηίδίοτθ; Ὀυὲ 11 18 Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο «ἰοῦ {π6 ἰγαηϑίαιοη, νυν ῃῖς ἢ 186. [οταὶ χαπά 
διιρρουγίεά ὈΥ Ἀοβεητι Ποῦ, γῃῸ τουάουβ ἰζ, 
εἰ 4.ὶ Θὰ πὶ πηιϑογαΐ." 



Υ. 30--4.} 

Δηὰ ρβιῃεγεά τορεῖῆεγ ἃ} τ[Π6 εἰάετβ οὗ 
(Πε σΠ!]άγεη οὗἁ [ϑγδεὶ: 

20 Απά Αδτγοὴ βραᾷκε ἃ] τῆς νγογάς 
ΜὨΙΟΝ τὴς ΙΟΚΡ Παά βροκεὴ υὑπῖο 
Μόοβεβ, δπὰ ἀϊά τ εἰσῃβ ἴῃ τῇῆε 5ἰρῃϊ 
οὗ τῆε ρεορίε. 

41 Απά τῃε ρεορὶε δεϊϊενεά : ἀπά 
ἤει πεν Ὠεαγὰ παῖ τη8 ΓοκΡ Πδλά 
νἱϑτεά τῆς ΠὨΙΠ]άγαη οὗ [5ςγδοὶ, απὰ τῇδ 
ἢς δά Ἰοοκεά προ τῆεῖγ δϑςτίοη, 
τἤεη τῆεν Ὀονγεά {πεῖν μεδάβ ἀπά νγού- 
ϑῃὶρρεά. 

' ΓΗΑΡΤῈΝΚΝ Γν. 
1 }ααγαοκλ εἀίάείλ οτος απα Ααγομ 707 ἐλεεῖν 

ῬΊΖΣΣ 5 "ἴ ἱποζοασείλ ἐδς “γα ἐαςξ. 
15 72 εὐκεξείλ ἐλεὶγ εοπῤῥίαϊρς. α4ὸ 7λεν 
Οἔν σμέ μῤοκ )ήοσε; ακπαἰ Αἀγοη. 45 7056 ς 
εορεδέαἑ πε ἐο Οσά. 

ἀσαιτυκαπαλκαπενςτ τεσ. 

49. αἱ εϑὸ εἰάεγ ὙΠῸ 9γδο 68. τεϊαϊποά 
ποιγ ον πδεοπαὶ ογρδηϊζδίίοη; ΓΠΕΙΓ Δα Γϑ 
ΘΓ Δα πηηἸβίογοα ὉΥ {πεῖγ ον 6] ἀθγδ. 

81. ἐδὲ ῥεοῤίε] ὙῊῖ8 ἱπιρ]1ε8 ἐπαὶ [Π6 εἰ άοτϑ 
οΔἰἸοὰ ἃ ΡΌΠΙΟ ΔΒΘΟΙΛΌΙΪΥ ἴο Πραγ [Π6 τιδϑβαρὸ 
ὑγτουρῃς ὈὉΥ Μοβοβ δῃηά ᾿δτσοηῃ. 

απά «υογεῤίῥῥεα ὍΠοτα ἴα ΠΟ τϑάβοη ἴο 
ἀουδὲ τηδί [Π15 ἃςῖ οΥὗἨ ΝΜ ΟΥΒΏΙΡ νν8 δα ἀγεββοὰ 
ἴο σοά, ποῖ ἴο Μοβόβ δηὰ ἄδγζοη. [ἴ 15 1π|- 
ροχίδπἪ ἴο τουηασκ {πα [ἢ (Π15 αγγδίινε {Π6Γ6 
15. ὯΟ ἱπαϊοδίίοη οὗ ἱβποόσγάποα οὗ ἴῃ ἰδ ΟΥῪ 
οὗἩ 16 ραῖταγοῆβ, οΥὁἩ οὗ δραπάοηῃπιθηϊ οὗ ἴῃ 6 
γοΥϑἢὶρ οὗ Οοά. δοπηδιπιεβ αἰἰτιυϊοά ἴοὼ {116 
[5γδο] 65. 

σηΑρ. Υ. 1. Ῥῥαγαοδὴ ΤῊϊ5 Κίηρ, ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ (56 Αρροῃάϊχ) Ὑδοΐπηθβ {1. ἴῃ6 ργοαῖ 
ἐταπάίσοη οἵ Ἀδῃπιδβ, ἰῃ6 ΟΥΡΊΠ4] ρευβθσιοῦ 
οὔ ἢ 1σγδο 65, τηιιδῖ να Ὀδθη γοϑιάρηϊ αἱ (15 
{ΠπῚ6 ἴῃ ἃ ἙΟΥ͂ οὗ Ἰοννεσ Εργρῖ, ϑτυδῖα οἡ 1ῃ8 
ΝΘ. [τ σου]ά ποῖ ποτείογε ἤανὸ Ὀεοη  Ηδε]ϊο- 
ΡΟΪ 5, απὰ ννὸ ἕᾶνο ἴο σῇοοβὸ δεΐννθθη Μερἢ 5 
δηᾷ Ἴδηϊ5: δης ἴἤογο σδῃ Ὀ6 [{π{{|6 ἀουὶ {παῖ 
Ιλοσὲ οὗ (πὸ ὀνθηῖβ ν᾿ ΒΙςἢ ἕο] ονν οσουγτοά δἵ 
[6 Ἰατῖεγ εἰἴγ, ἴῃς Ζοδπ οὗ ϑοπρίαγο, ΤῊΒ 
ποῖϊςϑ ἴῃ Ῥϑβαίπι ἸΧΧυ . Χ2, 43. 15 δ πιο ΟΥ̓ 
41} ογιτῖςς ἴο Ὀ6 οὗ ργοδῖ ννειρῃξ, δηά }} τῃ8 
ΕἸγουχιβδίδποος σοηβσιῃ ἰἴ. 8566 ΟἹ ΙΧ. 21 δηὰ 
Οἡ ᾿ΐ. ς. Τδηϊθ νγᾶ5 ἃ ὙΟΥῪ ἰἄγρὸ οἰἴγ, δηὰ 
δ ΓΟΊΡΙΥ στ βοὰ. ὙΠ τεπιδῖηβ οὗ δι] Ἰηρ5 
ἁτια [6 Ὁὔ6 15 Κ5 τ΄ πυπηοσοιϑ; ἘΠΕΥ ὈΘΔΓ ἔργ 
[πε τηοϑβὶ ραγῖ ἴΠ6 Ὡδτὴθ οὗ ἈδπΊεβοβ 11.: δῖ 
ἴῖ ννδϑ 1} ρίαςθ οὗ τεπάδθχνουβ ἔοσ {πε ΑΥΤΆ 65 
οὗ 1η)6 εἰϊα, πὰ δῃ ᾿πΊροσ 8] οἰ τπ [6 στ 
ἀγηαξῖυ ; ἴἴ 5 ἰάθη  ποα Ὁγ Μ, ἀς Κουρέ ψ ἢ 
Ανδτῖβ ἴῃ σαρίῖδ] οὗ ἴῃς Ηγκϑοβ, πὸ ὑγο- 
ΒΑΌΙΥ βᾶνε ἴὲ τἰ5 Ηδῦτενν πᾶπηα; Ὀοΐἢ Ανδιῖϑ 
απ Ζοση πιϑᾶη ““ξοῖὶπξ ουἱ.᾽" 115 ῬΠΔΥΔΟΝ 
Βδὰ τυαρεά ἃ συισσοβϑέα! νγὰγ ἴῃ {πὸ ὈΟρΡΙΠπιηρ 
οὗ Πΐ5. σχοίψηι δραίηϑδ τῃη6 ϑῆσϑθοιις, ἴῃ6 ποπηδὰ 
τῖῦε5 οὗ ἴδε δά]οϊπίηρ ἀϊδίτιςϊ, ἀπα ἢ15 τεϑ]- 

ἘΧΟΡ 5. ΙΝ. Νν. 

ΝΩ ἀξεδενανὰ Μοβεβ δπά Αδίοῃ 
νεῖ ἴῃ, «απά τοἷά Ῥδαγαοῇ, 

ΤΉἭι5 54 τῆς ΓΟΚῸ ΟὐΟἀ οἔὗὨ [5γδεὶ, 
[εἴ ΠΛΥ Ρεορὶε ρο, τῆδλῖ τῇ Υ πιαγ ΠΟ] ά 
ἃ ἔβαδι πηῖο πις ἴῃ ἴδ νυ] ] ἀςΓη 688. 

2 Απά ΡΒαγδοὴῦ αἱά, ηῃο ἐς τῆς 
ΤΟΚΡ, τπᾶῖ 1 5ῃου 4 οὔαΥ ἢ15 νοῖςε ἴο 
ἰεῖ ἰβγδεὲὶ ροὺ 1 Κπονν ποῖ τὴς ΓΟΚΡ, 
ΠΕΙΠΕγ ΜῈ] 1 Ἰες 15 γδε] ρο. 

2 Δηά τῆεν 5αά, “Τῆς (σοά οἔὗὨ τς « εἰναρ. α΄ 
Ηεῦτεννβ ματὴ πεῖ νγ ἢ ὰ5: ἰςῖ αι ρο, 
νγε Ρῇὰν ἴπεε, τἄγεα ἀλγϑ᾽ ἰουγηεν 
ἱπῖο τῆῇῆαε ἀεβογῖ, Δ4η4 βϑδογιῆςε ὑπῖο 
τῆς ΠΟΚΡ οὐὖγ Οοά; ἰεβῖ πε [2]} ὕροη 
ι5 ὙΠ ΡεβΏϊεηςεα, οὐ ἢ τῆς 
ϑυνογά. 

4 Απά 186 Κίηρ οὗ Εργρέὲ 514 υπῖο 

ἄδπος ἴπ τῆ6 πούέμοντοϑε οὐ Εργρί νου] ὃς 
οὗ ἱπτηρογΐδποο δἵ [δῖ {1π16. 

ἐῤρε ζοκῸ Οο47 ΤῊϊ5 νουύβίοη γαῖμογ Οὔ βοιιγοξ 
πὸ πιοδηϊησ; Φομουδὴ ὅοά οΟΥἨὨ [5789] 
ἀοπιδη θὰ [ἢ6 ϑεγνῖσεϑ οὗ ἢϊ5. ρεορίθ. ὍΤῆὸ 
ἀοπιαπα δοοοσγάϊηρ ἴο ἴΠ6 βΌΠΟΓΑΙ νίοινα οὗ 
(Π6 Ποδίπθῃϑ ννγᾶ5 ιι5ῖ δηά πἡαΐυγ4]: [6 [5γ86]- 
ἴϊ65 σου!ὰ ποῖ ΟΥἿΕΣ 186 ὨΘΟΟΒΘΑΓῪ σοῦ ῆςος ἴῃ 
[8ὸ ργόϑεηςα οὗ Ἐρφυρίδηϑ. 

Ὡ. 7έποαυ ποὶ ἐδε 7.05} ὙΠ[5 ΤῊΔΥ πγεδη 
οἰΕΠοτ ἰδλί ῬΠαγδοῦ δά ποῖ Πεαγὰ οἵ [εμονδῆ, 
ογ ἴπαὶ δε αἰά ποῖ τϑοορηζΖε ΗἸπὶ ἃ5 ἃ Οοά. 
ΤὮἼδ ΓΟΥΤΏΘΓ 15 ρΟβϑιΌ]θ, ἔοσ ἐῃουρὴ [Π6 ΠΑΠῚ6 
ν 5 Δηοθηΐ, ἃ ννὰ5 ΔρΡρΡΑΓΘΏΓΥ [655 σε ὉῪ 
1ῃ6 [5γδϑ᾽ θα ἤδη οἴου ἀδϑιρηδίίοης οὗ σοά. 
ΤΠς Ταγριπὶ ἴπι1ι5 ρΑγάρ γαϑοσ: "6 1ἴΠ6 ΠΑΠῚΘ 
οὗἩ [δῇ Πᾶ5 ποῖ Ὀθθη γενθα]θὰ ἴο πιθ.᾽" 

3. ἐῤγεφ 4αγ.᾽ 7ομγη 6 }}) ὙΠῖ5. ννουὰ ποῖ 
βιιῆςς ογ ἴῆῸ ἸΟΌΣΩΘΥ ἴο ἴδ ““ Μοιηίδίη 
οἵ σοά." 866 ποῖς οὐ ἢ". 18. ΑἹΊ τδαϊ Μοϑοβ 
νγ85 ἰπϑι Γιςίοα ἴο 45Κ ἔὺσ ννὰ5 ρουτηϊβοϊοῃ ἴο 
ὅο ἰηἴο ἃ ρατί οὗ ἴῃδ ἀδϑοτί ννῆοτε ἴῃ 6 ρθορὶς 
τς ΟΠΓ βδογῇσεβ ψποὺϊ ἱπιοσγαρτοη 
ἔγοπι {πὸ Εργρίίδηβ: δηὰ μδῖ πυρῆς Ὀ6 ἔουηά 
οη ἴδὸ ἔγοηξοῦβ οὗ Εργρῖ, οτ, δὲ ἰϑαϑξ, 1π ἃ 
ἀϊδιπσϊ οοπιπιαπάθα ὑγ {πε Κιηρβ ἀτῆγ. 1ἰ 
5 ουιάεηϊ το ῬΏΔΓΔΟΝ 5 ἀηϑννοῦ ἴπαΐ δὸ ἀϊὰ 
Ποῖ 566 ἴῃ 16 τεαυεϑῖ ΔΠῪ ἱπάϊςδιίοη οὗ δῃ 
ἱπίοπεοη ἴο ἐβοᾶρα ἔγοπῃ Εργρί. Ενναϊὰ (ο]. 
11. ΡΡ. 84, 8:5) ΤΟσΟΡΉ]765 ἴΠ6 ΓΘΑΘΟΠΔΌΪΘΉ 655 
Πα πηοάσϑίυ οὗ [15 ἀοπιαπά, ννῃϊο ἢ Πα στὸ - 
ΡΓοβθηῖβ 45 ἃ πιδηϊξεδξ ὑγοοῦ [ῃαϊ (ἢ 6 9οῦδσ 
δηὰ ποῦ]α βρι τς οὗ ΡΥΟΡΏΘΟΥ ἴῃ 115 δεϑὲ ἂρα 
[45 ηἰογρεηείσαϊοα τῃ6 παγγδῖϊνο; νογάϑ8 
ὙΠΙΟῊ ἀο Ὀυΐϊ σχργεβθ ἴΠ6 οἱά {τ ἐμαῖ (Π6 
(γαηϑδοίΐοῃ ἃπα γοοογαὰ ὈΘΑΓ Θαυ Δ! }Υ ἢ  τλαγκ5 
οὐ ἀϊνῖπο ξονεγηδησε δηὰ ᾿πβριγαϊίοῃ. 

«υἰἐδ ῥεηηίοπος, ογ αὐἱδ᾽ ἐδ’ “αυογ 7 ὙὯϊ8 
ποῖϊςθ 18 ἱπιρογίδηϊ ἃ5 5ῃεινὶπε {Πδἰ {Π6 ραρὰθ 
435 ΜΜ}6Ὲ}} Κποιν ἴο [Π6 δησίξηῖ Εγρίϊδηβ. [1 
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ἘΧΟΡῦϑσ. ν. ἰν. 5-.13. 

9 ες {πεῖς ποτε ἡγοκ᾿ δὲ ἰαἱά "Βὰ 
Ὡροη πε πιεη, τπᾶῖ ΤΠΘΥ ΠΙΔῪ ἰδοῦ οτξ 
τπεγαίη ; δηά Ἰεῖ {Πεπὶ ποῖ γεραγά νδίῃ ζαὰ 
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τΠεπι, Ὑνμεγείοτα ἀο γε, Μοβεβ δπά 
Αδγοη, ἰεῖ τῆς ρεορίες ἔγτοιῃ {Ππεὶγ 
νοῦ ἡ ρσεῖ γοῖι αηἴο γοιγ Ὀυγάδηδβ. 

5 Απά Ρδβατδοῇ 51:4, Βεῇμοὶά, τῆς 
ΡΕορΪὶα οἵ τε ἰαηά ἢονν γέ πλληγ. ἀπά 
γε πιᾶκε τΠεπὶ γαϑῖ ἔτοτι {Πεὶγ θυγάθ 8. 

6 Απᾶά ΡΒαγαοῇ Ἴοπιπιδηάδὰ τῇς 
ϑ8Π|86 ΟἈΔΥ ἴῃς ἰλϑκπιδϑῖοβ οἵ τῆς 
Ρεορίς, δηά {πεῖν οβσεΥβ, βΑΥ Πρ, 

7 Ὗε 5Π4]] πο πιοῦα ρὶνε ἴῃς ρεορὶςε 
ϑἴγανν ἴο πηλκε ὈτΙΟΚ, 45 Ἠεογεζοίοτγα: 
Ιες τῇεπὶ ρὸ δηᾶὰ ραῖῆεῦ βἴγανν ἔοῦ 
τΠοβοἶνεβ. 

ὃ Απά τῇς ταἷε οἵ τῆς Ὀτγίς 8. ννϊςἢ 
ἴεν αἰά. πιᾶκε ἢεοτγεϊοίογθ, γα 5}4]]} 
ἰδ ἀροη τῇδπὶ; γε 504} ποῖ ἀϊ πη] 5}᾿ 
σὲ τμεσεοῦ: ἰοῦ ἴΠ6Ὺ ὁσ ἸάΪε ; τῇδτε- 
ἴοτε τῆ 6  ΟΥΥ, ἜΨΠΠΡ, εἰ υ5 ρῸ ἀπά 
βδογιῆςδ ἴο οιἦ (σοά. 

ννογάϑ. ἀνὰ 
Ιο ἢ Απά τε {λϑκπγαβῖουβ οὐ τῆε 

Ρεορὶε ψεηῖ ουξ, ἀπά τῆεῖγ οἰῆςεις, 
ΔΠὰ {ΠΕΥ δρακε ἴο τῆς ρθορίε, βαγίῃρ, 
ΤΏυ5 5 Ῥηαγδοῃ, 1 νν}}} ποῖ ρῖνε 
γουι βίγανν. 

11 ( γε, ρεῖ γοῖι βῖγαν Βετε γε 
σλη πὰ τ: γεῖ ποῖ οιρῆς οὗ γουγ 
γνοῦΚ 58.411] Ὀς ἀϊπϊ π]βἢςα, 

12 ὅὃο [πε ρεοορὶε ψέετγε ϑβοδίζεγεά 
υγοδλά τῆγουρῃους 411] τῇς ἰαπά οὗ 
Εργρὲ ἴο ρϑῖδεγ βίυ 0 ]ς ἰπϑίεδὰ οἱ 
ϑἴΓΑΥν. 

13 Απά τε αβκπμδβῖογθ Ἠδϑίεά, νι, 
ἐῤώη, βαγίηρ, ΕἼ]Η] γουγ νγουκβ, ᾿ΚΘΜΓ α μαηο 

δ᾽ ἃ ἐδ 
ἀΔΠῪ ἴΑ5Κ5, ἃ5 ὑγἤεη ΠΏ ΕγΕ νγὰ5 5[ΓΑΨ,. ἐν ἀν δα 

ννᾺ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ 655 σοιηπηοη ἰΠᾶπ δὲ ργεβοηΐ 
᾿πάθσ [Π6 δποϊθηΐς ῬΠαγδοῆβ, πο Ὀοσιον οὐ 
σιοαῖ σᾶγ οἡ {πὸ ἱγτραϊΐοη δηὰ ἀγαίηαρε οὗ 
{π6 σοπηίτγγ, Ὀυῖ ποτα ἄγ οἵμεῦ πα ϊ!σαι[οη5 οὗ 
15 τανᾶρθβ. 866 ΟἸμαῦ85, "Μέ]. Ερ.᾿ 1. Ρ. 40. 
ΤὨδ τγοξδθγθηςε ἴο ἴδ ϑυνογὰ 15 ὁ] 4 }}γ πδίυγαὶ, 
βίησθ ἴῃ [5γδο 65. οσσυρίοα ἴΠ6 εαϑίθγῃ ἀϊ5- 
(πςῖ, ννῃϊς ἢ ννᾶ5 ἔγοαθητ] ἀἰδειγθοα ὈΥ {Π|ὸ 
ΠοΙΡθουγηρ ὅῃδϑοιι5. 8566 ποῖθ οἢ ν. 1. 

6. ἐῤὲ ἱπἐνιασίεγῇ ὍΤὨϊ5 νογά, νηοῦ 
ΤΛΘΔΠ5 ᾿ΘΧδοΐουθ᾽ ΟΥ̓ ἐΟρργόβϑοῦβ,,) ἀσδὶρ- 
παίοβ [ἢ6 Εργρίίδη ονείβοογβ, νΠῸ ννογα 50Ὁ- 
ογάϊπαίο ἴο 6 οβῆσεγθ διε “"(Δϑ απ ϑίογϑ "ἢ 
ἴῃ οἷ. ἱ, τὰν δυϊ ἡγνοβῈ ἡδπὶε ἰ5 αἰ εγθηϊ ἴῃ 
ΗἩδροῦτονυ. ὅ66 ποῖΐδ οἡ ςοἢ. 1. Χ1, δπὰ 14. 

ἐῤεὶν οὔῆεον 7 ΟΥ̓ ΒΟΥ 098. Τ μόβο νογε Ηδ- 
Ὀγοννβ, δρροϊηϊοά Ὀγ ἴθ Ερυριίίδη ϑυροπη- 
ἰοπάρηϊ5, ἃη ἃ ΓΕΘΡΟΠΒ1Ό]6 ἴο Ποῖ ἕο ἴΠ6 ννουκ; 
566 Υ.14. Το Ηρῦτον πΔπὶ6 “δοίοῦ 15 δαινᾶ- 
Ἰδηξ ἴο ““8οσῖθο :᾽" δηὰ 1{ 18 ργο δ Ὁ]6 {Παΐ ΡΕΥΘΟη5 
ΟΕ σἤοβθη ΜΏὴΟ ννόγε αὐ] ἴο Κοὸρ δοςοιηῖβ 
ἴῃ τυτηρ. ϑυδοτγάϊηδϊίο οἴ ο 5 ἀγὸ τοαιθηΐ- 
Ιγ τοργεβοηϊοὰ οἡ Εργρίίδη πιοηινπιθηΐβ σιν ηρ 
ἴΏ σὑυτδη δοσουηῖϊθ ἴο {ΠΕῚΓῚ ἱηπιγοάϊαία 
ΘΙ ΡΟΓΟσΘ. ἘΟβΟΠΠ ηἰ (11. 2.) Ρ. 272) ΟὈΒΕΓΥΘ5 
{η4ι Ἐργρείδηβ πιδὰθ ποτα τι56 οὐ νυτεηρ οἡ 
ογάϊπατν οσσβϑίοηβ ἤδη πιοάθγῃ ΕΓΟρΔη8. 
εἰ δηοίοΠι᾽" τ οὔδη τηθητὶοηοά ἴῃ ἴπ6 ΟἹὰ 
Τοεβίαπιοπί, βοΠΘΥΑΙΥ ἱπ σοηηθοίοη Μὴ 
Ἰιυάροβ οὐ Ἰοδάθυβ, ΌΥ ὑνΒοπὴ ΠΟΥ ὑνοῦο 6Πι- 
ΡΙογεοὰ ἴο τταπϑηὶ ογάοτβ ἰο (ἢ φξορὶς δηά 
ΒΌΡογ θη ἀ ἴΠ6 οχοσυῖοη. [{ 18 ονιάθηΐ πονν 
τλυςἢ [ἢ ]15 τηθάβιγο πιυσί πᾶν δἀνδηςεά [ἢδ 
ογξδαηϊχαϊίοη οἵ [ἢς [βγδθ} 165, ἀηαὰ ρσοραγοά 
{Πποπὶ ἔοσ {ποῦ ἀοσρατίασγο. 866. Νοῖβ αἵ 1ῃ6 
εηὰ οὗ π6 Οπμδρῖίουγ. 

7. οἱνακυ] ϑουὴδ οὗ {πε πιοβί δηοΐϊοηξ δι] 4- 
ἰηρ5 ἰπ Ἐργρίὶ ννοῦὸ σοῃδίγιςοϊοα οὗ Ὀγίοκθ 
ποῖ Ὀυγησά, Ὀμὲ ἀτιεὰ ἴῃ ἐς διη; ΠΕΥ γοΓα 

Τηδάθ οἵ οἶδ, οὐ τῆογο ςοιησηοη Υ οὗ πιιά, 
ΤΑΪχοα νυ ἢ δίγανν σπορρθα ἰηῖο 5π|8}} ῥίθοςβ. 
Βακεά Ὀστςκ8 ἅγὸ βεϊάοσμι ἐοιπα ἴῃ τιι]η5 ππογε 
δηςιοηΐ ἤδη (ἢ6 Εχοάιι5, πονοῦ, δοσογάϊης ἴῸ 
δι. Ο. ΜυΝΚίπβοη, (566. Ωαγίεν Ἀενιον, 
18:0, ΑΡΓΙΪ, Ρ. 421), Ὀυϊ {Ποτὸ 15 ἃ ϑρεθεϊπηοη 
ἴῃ τῆς ΒυΠΠ5η Μαβουπι Ὀεϊοηρηρ ἴο [6 τεῖβπ 
οἵ ΤΒοϊπιοβὶβ [1]. Αἡ ἱπιπλσηϑο αιδπί οὗ 
βίσγαιν πλιι8ῖ πᾶν Ὀθθη νυδηϊθα ἔογ ἴπ6 ν Οσ 5 οἡ 
ὙΠ ἢ [Π6 5γϑθ 65 νοσα οηραρσοά, ἀπά (δμεῖτ 
ἸδθοιΓα πλιιϑὲ ἤᾶνθ Ὀθθη τόσο ἴδῃ ἀου δά ὈΥ 
{Π18 τουϊϑίοη. [πὶ ἃ ράργγιιβ οἵ {πὲ τοί 
ἀγμαθυ (᾿ Απαβῖ.᾽ 1. 12, 16) 1[ῃ6 ὙΥΠΙΕΓ 
σοπηρίδίῃ5: “1 βᾶνε πὸ οἣβ ἴο δοΙΡ 16 1ῃ 
τλκιηρ γος κβ, πὸ κἴγαν." Ὑ{Π|6 εχργεβϑίοη 
ἃ τμδῖ ἜΠπι6 ννᾶβ δου] ΠΕῪ ῥτονογθ δὶ, ννΒεῖΠεΓ 
ΟΥ̓ Ποῖ 85 ἃ ΓοΠηϑοθηςο οὗ {δὸ [5γδ 6} 165. ΠΠΔΥῪ 
ΡῈ ηυοβιοποά, δι 1 σῆοννβ {π6 ἐποτγουΑῦ 
Ἐργρίϊδῃ σμαγδαοῖοσ οὗ ἴπ6 ἰγαπβδοϊίοῃ. 

Θ. »"αν ἰαδομν ἐῤεγεὶα] ΤῊς ΧΧ, πᾶνε 
( [ῃδὲ ΠΟΥ τλᾶὺ διίθηά ἴο ἰξ δηὰ ποὶ αἰϊεπά 
ἴο νδίη ννογάϑ:᾽" ἃ βοοά δηὰ ργοῦδὈ]ε γθδαϊηξ. 

12. ο“ἐμἰῤΥϊο ἱπεϊεαά Ὁ εἰγααυ] Ἐαΐβετ, 0 Σ 
Ὅι9 εὔχδν.. 866 Νοῖε αἱ ἴθ οπὰ οἵ ἴδε 
Ομαρίοσ. ὍῊδ [ϑγαθ] ο5 δα ἴο δὸ ἱπῖο ἴῃς 
βε]ἀς δἴζογ [6 τοδρίπρ, ννᾶ5 ἄοηβ, ἴο ψαίμεγ 
1Π6 βέι00]6 Ἰοῦς Ὀγ ἴῃς γεᾶρευβ, ννῆο (Βεη, 85 
δὶ ῥγοϑοηΐ ἴῃ Εργρίῖ, οσυζ {Π6 5ἴα 15 οἴοϑο ἴο 186 
οΆ15. ὙΒΟΥ Παά ἴΠποη ἴο σθορ ἰΐϊ ἱπίο πιογϑεῖϑ 
οὗ βίγανν Ὀϑίογε ἰἃ σου]ά Ὀὲ πιχοὰ νπἢ {8Ὲ 
οἶδΥ : 566 ἔμ ργονίοιι ποῖθ. ὙῊ18 ἱπιρ] 168 τπαῖ 
806 {{π|Ὲ πλιϑὲ ᾶνο εἰαρϑεὰ ὑκίοτε Μοϑοβ 
ἀϑαὶη ννοηΐ ἴο Ῥῃδγδοῦ ; δηὰ 1ἰ αἶϑο πιᾶγκϑ (ἢ6 
βδάϑοῃ οὗ {Π6 γεδγ, νἱζ. ΘΑ βρπηρ, ἅΠ ΕΓ ἴδε 
ὈΑΥΪΟΥ ΟΥ τνβεδῖ Παγνοβῖ, ἰονναγάβ δος οπά 
ΑΡΠΙ. ὙΠΕΙ͂Γ 5 ΒΕΓ ΠΡ πλυδὲ βάν Ὀδέη βενεγε, 
βίῃηςθ ἂ [ῃδί βεάβοη [86 ρει! επε 4] βαπά-νἰμά 
ὈΪονγ5. ονεὲσγ Ἐξυρί ϑοπῖα ςτὸ ἀδγϑ, δεῆςε 115 
ΔΘ ΟΠ 5η. 
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[14 Απά τῆς οἴἴήοετγα οὗ τῆς ΤΠ] ἀγοη 
οἔ ϑγδϑὶ, ννῃϊοῦ ῬΠδγαοἢ᾽ 5 15 Κη)δϑβ- 
(εΓ8 Παά 8εῖ ονϑῦ τῆδιη, ψγογα δοδίθη, 
απά ἀετηαπάςά, ΚΝ πεγείογε μάνα γε ῃοῖ 
βΠ]Π]1εα γουγ ταβΚ ἴῃ ππακίηρ ὈγςΚ θοΓἢ 
γεδῖογάδυ δηά ἴο ἀδΥ. 25 μεγεϊοίοτγοε ἡ 

Ις 4 ΤΠ εη τῇς οἶοετβ οὗ της ςἢ!}]- 
ἄγε οἵ ἴϑγαθὶ Ἴοαπιὲ ἀπά Ἵογιεά πηῖο 
Ρῃαγαοῖ, βαγίηρ, ὟΝ μβεγείογε ἀεαϊεβῖ 
τῃου τπιι5 ννἢ ΤῊΥ βεγνδηϊδὴ 

1Ι6 ἼΠεΓε 185 ΠῸ ϑβἴγανν ρίνβη τπἴο 
[ὮΥ βεγναιγῖβ) ΔΠ4 ΕΥ̓ 54Υ ἴο υ8, Μακε 
ὈγιοΚ : ἂδπά, Ὀεμοἱά, ΤῊΥ βαγνδηῖβ αγέ 
θοδΐθη ; δυῖ (ἢ ἔδυϊτ ἐς ἴῃ τῆ πα ονγη 
Ρέορῖὶε. 

17 Βυῖ ἢε 5414, Υς ἀγε Ἰά]ς6, γ6 αγε 
ἰὰ]ς : τῃεγείογε γε βϑᾶγ, [εἴ τι ρὸ σπά 
ἀο 5Ξδεοτιῆςες ἴο τῆς ,ΟΚῦ. 

18 (ο τἢεγείογε πονν, σμα νγοῖκ ; 
[ογ τῃεέγε 501] πὸ βεἴγαν δὲ ρίνβη 
ἴου, γεῖ 514}} γε ἀεϊίνεγ (ἢς 116 οὗ 
ΓΟ ΚΞ. 

19 Απά τῆς οβῆςοτγβ οὗ τῆ σμηΠ]άγεη 
οἵ 15γαςὶ ἀϊά 566 ἐῤαί {πεν τυδγδ ἴῃ δν]] 
εαφέ, αἴτον ᾿ἴἴ ννβ 84], Ὗς 584]} ποῖ 
τα] δ οασῥί ἔτοπι γοῦγ ὈΓΟ ΚΒ οὗ γον Γ 
ἀ4}}γ ταβκ. 

20 ὅ Απά {ΠΕΥ πιεῖ Μοβεβ δηά Αδ- 
ΓΟ, ὕῆὴΟ ϑἴοοά ἴῃ {ΠῈὶ ννᾶγ, 5 {ΠῈῪ 
σδπιε ἔοστῃ ἔτοπι ῬΏδγδοΣ: 

21 Απά τῇεγ 5414 υπῖο τῃετ, ΤῊς 
ΓΟᾺΡ ἰοοκ ὑροη γου, ἀπά ᾿πάρε; θε- 
σάιι56 γε ἢᾶνα πιλάς οἷμἱζ βάνοιγ το ὃδ Ὴεδ. 
ΔὈΌΠοΙΓΕά ἰπ τΠε ἐγεβ οἵ Ῥμαγδοῖ, δπὰ "πα 
'η τῆα αγεβ οὗ ἢ]5 βεγνδηῖβ, ἴο ρυῖ ἃ 
ϑυνογὰ ἴῃ τῃεἰγ ἤδη ἴο 5] Υ ι18. 

22 Απά Μοβεβ γεζυγηθά πηῖο τε 
ΓΟκΌ, ἀπά 5514, ,ογά, ννβεγείογα ᾿μδβῖ 
που “90. 6ν}} επιγοαῖεά τἢ}8 ρθορίο 
ννἣγν ἐς [τ ἐῤαί τῆου λαβὲ βεπῖ πιο 

232 ογ βίηςε 1 σαπια ἴο Ρῃδγαοῖ 
ἴο ϑ5ρθακ ἴῃ ΤΥ πᾶπιε, ἢς μαῖῃ ἄοῃς [ΗεΡ., 
Ἔν] το τἢϊ5 ρβορίε; πείτῃεγ ἢαβὲ ἴῇου ἐάσν ἅπερο 
᾿ ἀε]νεγεά τῆν ρεορ]ε αἵ ]]. με ϑιβς ἠνονγεί 

13. ῥαοά ἐδορι] 866 ἴπ6ὸ ψογάβ οὗ ἴΠ6 
ΟΥ̓́ΤΓΞΘΟΣ αιοϊοα ἀθονθ ου οἷ. ). 14. [ἢ ἃ Ρ48- 
δλξε οὗ ἴΠ6 ραρυγιϑ " Αηδϑί." ΠΙ|. [τα πδίαιθα ὈΥῪ 
Μ. Οδαῦαβ, " Με]. Ἐρ. 11. Ρ. 122, ἔνγοϊνε 
ἸΔουγΕΓς οπιρὶογοά ἴῃ 1Π6 β8λπιὸ ἀϊβίγςς γα 
ΡΌΠΙΒΗΘα ἔου πορ] θηςσο ἴῃ Πρ ἴο πΊᾶῖζα ἃΡ 
{Ποῖγ ἀδὴγ 416 οἵ ὈΠΟΚΒ. 

14. ἥξεγε δεαί" ὍὝῊΘ δεδίίηρ οὔ ἴμεβ86 
ΟΠἼοΟΓ5 15 αυϊΐο 'ἴῃ δοσογάδηςθ ἢ Ερυραδη 
συβίοτη8:; δνθὴ παίϊνες οὗ γδὴκ [ἢ οἰν]} δηὰ 
ΤΑΙ ΑΓΥ βοσγνίοθ νΈΓῸ δ Ὀ]θοῖ ἴο βονεγα οογ- 
ΡΟΓΔΪ ρΡυπἰϑῃστηθηῖβ. δὲθ ποῖθ οἡ ςἢ. 1]. 11. 

16. ἐῤε γαμδβ ἐς ἱπ' ἐδίπο οαυπ ῥεοῤίε] [1Δϊ. 
ἘὮΏΥ ῬΘΟΡΙῚΘ Βἷπ: ΜΉΘ ΤΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 
πιϑᾶῃ ΤΥ δι], 1.6. [Π6 [8Γ86]1{65, ἃγὸ τηδάθ 
ξυϊν ἀπά ρυπίϑδθά: ὈπῈ ἔπ ΑἸ Πογβοα Κ εγ- 
80 ΡΓΟΌΔΟΪΥ εῖνες [ἢ6 {Π|6 πηδαηϊηρ ; (ἢ }5 [86 
νυϊΐϊς., ΤΑτξ. ἀπά δαδάϊδ. ΤῊΘ ΓΧΧ. δηὰ ὅ5γ0ζ. 
μᾶνθ "ὁ" ἴποιι Βαδῖ βἰπηθαὰ δρδιηϑὶ [ΠΥ ΡρθΟρΪθ." 

17. 7ε αγε ἰαϊῚ ὙΠῸ οἱά Ἐργρείδη ἰδη- 
ξυᾶσε δὐρουπαάϑ ἰπ ορ! μεῖ5. ἡνῃ]σ ἢ σῆενν σοη- 
τεσηρί ἴοσ ἰά]θῆθβ8. ὙΠῸ σμάγρο ννᾶ8 δα 08]}}7 
οἴἶοηϑῖνο δπά ἱπρεηΐοιϑ; οπὸ ὑνῃϊςἢ νου Ὀ6 
τοδ ἢν Ὀοονεὰ Ὁ Ἐξγρίίδπϑ ννῆο Κπονν ΠΟΥ͂Ν 
τους ἢ ρυδ]ὶς δηὰ Ρῥγίναϊα ἰδθουγβ ἡγοῦ ἱπιροάοά 
Υ ξοδῖίνα!5 δπὰ οἴμποσ τε] ρίοιιθ σογΓεΠΊ ΟΠ 65. 
Απιοηξ [86 γγεαΐῖ δἰἢ8 ὑνδι ἢ Ἰηνοϊνοὰ οοῃ- 

ἀεπηπδίίοη ἰπ {μ6 ἤπδὶ ἰμάρτποπε, ἰἀ]οπθβ5 5 
ἔς 6 πηοπιϊοηθά : 866 ΠιΏΘγΑ] γί] ἰῃ ΒΟ Π9ΘΠ 8 
“Ἐξγρῖ, εἄ. 2, ΝΟ]. ν. ῥΡ. 254) 2ξςς. 

19. ἐπ ευἱΐ αν] ὙὝΠΟΥ βὰνν ῥαίηἶγ τμδῖ 
(με οὐ͵εςὲ οὐ ῬΏΑΓΔΟΝ ννας ἰο πᾷ ἃ ρτγείεχι 
ἴΟΥ ἔα ΠΕΡ ΟΓΌΘΙΥ ; ΡΧΟΌΔΟΌΪΥ ἔοτ σὐξης ΟΥ̓ 
1Π6 Ἰοδάθτβ οὗ ἰδ 18γαθ 65: 8θθὸ ν, 21. ΤῊΘ 
εἤεςξ, ποννενογ, ννρουἹὰ δε ἴο Ὀγίπρ ἔμοπὶ ἰηῖο 
ΟἸΟΘεΓ υπίοη πὰ βυτιραίην ἢ τἢ6 ΡδορΙδ. 

20. α«υδο «Ἱοοά ἐπ ἐδε «υα»} Οὐ ““ναϊξης 
ἴο τηϑοῖ ἴποπη,᾽" 2.6. Μοβοβ αηά Αδιίοῃ βἰοοὰ 
ν Ππουΐ (Π6 ραΐδοθ ἴο ἰδᾶστι (ῃ6 γϑβιϊξ οὗ τπ6 
τηΐοσνιεν. 

21. ἐπ δὲ εν 5] Τῆς σἤδηρο οὗ πιρίδρῃον 
βῆοννβ {μδί τῆς δχργοβϑίοσ νγᾶθ ργονογΌθίδὶ. 
Τῆι δη ΕρΥρίίδη οὐ γδηκ σοιηρίδ!η8 ἴο {Π6 
βοτῖῦθ, ψνῆο νυ γιῖεβ. ἢἷβ8 Πἰβίογγ, ““ἼΒοι ἢαδί 
Τηλὰθ ΤΥ πᾶπιθ οἴἴξδξηβινθ, βιηκίηρ, ἴο δ}} 
τηθη." “Απδδί.᾽ 1. 27) 7. 

28. ὙΠΟ δαγπηδδίποθς οὐ {Πῃϊ8 σοηοῃ- 
βίγαηςθ, δηα δύθῃ 115 Δρργοδοῇ ἴο ἱστευθύθησο, 
6 αὐ ἴῃ Κοορίπρ ἢ οἴδποῦ ποιίςος οὗ 
Μοβεβ᾽ παΐιγα γ ἱπηροίιιοιβ σμαγασῖοσ, 866 
Θβρθοία ΠΥ, οἷ. 1. 13; ὈὰΕ δι ἢ ἃ βρθθςῃ ψψνου]Ἱὰ 
ΠΟΓΙΔΙ ΠΥ ποῖ πᾶν Ὀδθη Ρυΐ ἱπῖο ἢἰ5 τηουτἢ 
Ὀγ ἃ ᾿δῖου υυγιίοσ ὅ66 ποῖθ οῃ ςἢ. ἷν. το. 

ΝΟΤΕΘ οὐ ΟἋΟἼΔΑΡ. Υ. σὺ. 6 οπμά 12. 

8. Το ᾳιυεπίίοη τ βεῖποῦ ἴπ6 Ὁ νοῦς 
Εκγριίδηβ οὐ Ηδῦγοννβ ἰ5 ἱπιρογίαπε ἴῃ ἴἴ5 
ὈρΑτπΒ5 οα (6 πατταῖϊνο. ΤῊΘ ννογὰ 15 ςοπὶ- 
τῶοηῃ. δηὰ αἰνναγβ ἀδποίθϑ ἴῃ οἶ455 οἵ ῬθΥΞου8 
ἀεβογί θεά ἰὰ ἴῃς ἕοοϊ-ποῖς. Οοϑοηΐυ5 ἤπά5 

115 τοοῖ ἰη 6 Αταδὶς ᾿ω», δοὸ ψιοΐθ. Τῇ 
ΕΧΧ, τεπάεν ἰζ τοῖς γραμματεῦσιν: 1Π6 ὅ5γτ. 
ἑλοῦ, ᾿νηϊΐεῦ ΟΥ Ἀ 5οῦρο. ΤΤῆι5 4͵'50 ἴῃ6 
ϑδιηλγτδη νογβίοη. ὙΠεὲ Ταγριηὶ ΟἿΚ. ι.568 
186 ννοτά 5, νυ ἢ ἢ 5 ἱποουτεςῖ χοπάογο 
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ἐἐ φχλοίου τ. ΟΝ αἰϊου 5 Ῥοϊγρίοίί(. [{ σοττο- 
βροπάβ ὀχδοίὶῪ ἴο «ῥοίεγ, δῃηὰ 5 Δρρ δὰ ἴὸ 
[η6 παῖϊνο οΥοοῖς οὗ [5Γ826];: 5866 Βιιχίοσγῃ, 
ΟἼμ6χ. Ο8].᾽ 5.ν. ϑδ4δάϊα ι.565 ἃ "νογσὰ ὑν Ὡς ἢ 
Δνδ]ἴοη τεπάοτθ ““ὀχδοίου " δυῖ [5 ἴπ|ι6 
ΤῊΘΔΠΪΠΡ 15 “" Πορηϊΐζογ, 4] 51:05 σορηϊοϑ 
μδθοεῖ." ἃ ὙΘΙΥ͂ ἂρὶ δχργεβϑίοη [ῸΓ ἴἢῃ6ϑ86 
«Ἰεῦγενν οΠῆς 15, . 

ιΔ. ΤΠ Ηθῦγονν [5 Ὁ), σι αὈὈΪο, ἀπὰ 2, 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ νι. 
Οοιΐΐ γόμειυαλ ἀΐξ γονιῖε ὁν λὲς παριδ 
ΕΠΟΡΗΜΙ τ 7Ἅε σοιεαίοσν ὁ Αἰεμόφη, 
15 9Γ διίριεοηι, τό οὐ Ζευΐ, ὁ τοὐηγε ἐαηιδ 
27]}0 “5 αμαά αγοη. 

ΗΕΝ τῇς ΠΟΚΡ 5414 υηἴο ΜοβἝβ, 
Νονν 58αἷῖ ἴῇου 58ε6 ψννῆδλ 1 νν]] 

ἀο το ῬΒδγδοῇ : ἔου τ ἃ βίτοῃρ Πδηά 
8}8}] ἢς ἰεῖ τῆεπὶ ρο. ἀπά νν "ἢ ἃ βίγοηρ, 
Πδηά 5}4}}] ἣς ἀγῖνε τπθηὶ οὐἵ οὗὨ ἢ 5 
ἰλῃά. 

2 Απά Οοά ἐρακε υἱππῖο Μῶοβεβ, ἀπά 
δα ἀπο ἢϊπι, 1 αηι τῆς ΠΟΚῸ: 

2 Απά 1 δρρεαγεά υηἴο ΑὈγαἤδτη, 
απο ἴϑαδς, δῃὰ ὑπο Ϊαςοῦ, Ὁ ἐῤὲ 
παπιὸ οΚ (ἀοὰ ΑἸπιρδιν, δὰῖ ΌΥ͂ ΠῚῪ 
πδς [ΕΗ ΟΝ ΑΗ ννὰβ 1 ποῖ Κποννγῃ 
ἴο ἢ}. 

ΟΗΑΡ. ]. 1. «υἱὲ ἃ τἰγοησ δαμ4] Οτ, 
ὍΥ ἃ βίσχοῃμῃε δδπῃά, ἐ.ε. σοπηρο! θὰ ΌΥ ἴπῸ 
ῬοννοΓ οἵ Οοά, πιδηιεϑιθα ἰπ Ἰπάρπχοηῖβ. [}ὴ 
τῆς 2ηἀ οἴδυϑε {πὸ 1, Χ Χ.. μάνα “ΌΥ ἃ ϑἰγείςῃοὰ 
οιξ Αττη:" ἃ ργοῦδ ας τεδάϊηρ, δάορίεἀ ὉΥ͂ 
Ερὶϊ, 1. ς. 

Δ, 8. ὙΠ εΥΕ Ἄρροδῖβ ἴο ἤανθ Ὀδεη δῇ 
ἰπΐογναὶ οὗ ϑοπὶθ τποητῆ5 Ὀεΐννεθη {Π6 ρτεὲ- 
ςεὐϊηρ ονοηΐϑ δηὰ [ἢ]5 τόπενναὶ οὗ ἴῃς ὑγοπΊῖϑα 
ἴο Μοβοβ. Ὑδὸ ορργοβϑίοη ἴῃ ἴῃ6 τηθδῃ ἘΠῚ 
ννᾶ5 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἀπινηρ [Π6 ΓΞ ἴο ἀδδβρεγα- 
τίοη, Ὀυϊ ργοραπηρ ἴποπὶ ΌΥ ϑθνοσῦὸ ἰδ ΟυΓ, 
ναγιεὰ ὈΥ ΠΑϑΥ ννδηάουησθ ἴῃ δούς οὗ 
δέ ὈΌΪΘ, ἔν τῆς οχουτίοηβ δηὰ ργνδιοης οὗ 
τῆς νυ] ἄογηθθβ. Ηδηςς ἴΠ6 ἔογπλαὶ δηἃ 5ο᾽θπΊη 
σμαγαςίοσ οὗ [π6 δῃπουησεπιεηῖβ ἴῃ ἴῃ6 ψν ἢ Ο]6 
οδαρίογ. 

2. 1.»Ώπλἢἐῤδε ΖΚ] 8566 Οθηργαὶ [πἴγοάαο- 
οη, Ρ. 25. ὙΠῸ τηδδηίηᾷ, 85 15 ἵπετο βἤδνση, 
566 ΠΊ5 ἴο δδ {Π15. 1 πὶ [επονδῇ, ἀπά 1 ἂρ- 
Ρεαγοὰ ἴο ΑὈγαμδαπι, [58δς, δῃηὰ [ᾶςοῦ 85 ΕἸ 
δηδάάαι, Ὀιΐ 45 ἴοΟ ΤΥ πᾶπὶθ [ἰοῃονδῇ, [ ννᾶϑ8 
ποῖ πιδο Κηοννη ἴο ἴΠοπ. [Ι͂ἢ οἴμον ψοζγάς, 
186 ἔμ} ἱπιροτί οὗ τπδξ πᾶπιθ ννᾶ5 ποῖ ἀιϑοϊοϑοὰ 
ἴο ἴῃοπι. Οπ ἴῃ6 οπο μαπά ἰΐ 15 ϑοδύςεὶν 

1016 ἴο ἀοιιδέ, ἀπά ἰξ 15 ἴῃ ἔδοϊ δά πιο 
Υ πιοβί οτιτἰοβ, [μδὲ [Π6 βλογεὰ πᾶπλὸ [εἤοναὶ 

νγῶϑ ΚΠΟΝῚ ἔτοπὶ ΝΕΓῪ ΘΑΥΪΥ {Ππ|65; οἡ ἴπε 

ἘΧΟΡῦσ5. ΝΙ. [ν. 1--7. 

ὙΠΙΟΣ ἀοόβ ποῖ τη ἱποιοδα οὗ, Ὀυϊ ““ἔοσ, ἢ 
.ε. ἴο Ὀ6 Ρῥγεραᾶγια ἃ5 13, “" ϑδίγανν σῃορροὰ 
5Π18]} :᾽) οἰγαπηθηῖα πλϊπιτὶπὶ σοποῖσᾶ. Τῆυβ 
[ὴ6 δηςϊθηΐ νογϑῖοπηβ απὰ Τάτ. Οηκ., νης ἢ ἰδ 
ἸΠΟΟΥΤΘΟΓΥ {ταηβίδιθὰ ἰη νδίίοη. Ὅῆε εἰγ- 
ΤΛΟΪΟΡῪ οἵ 13} ἰ5 ἀουδίορά ; πο δεγηῖτς γοοῖ ἰ8 
ἔουπά. Το Ἐργρίίδη ἢδ5 ἡεόμ, οἢ δῆ. “ Ῥᾶρ. 
Θ4}Π|0 τ, ν, 6.ὡὈ Καβὴ «ἷ5ο ἰ5 Εξγρίίδῃ [ῸΓ 
δία Ό]6, οὐ σἴαϊκ. 

4 Απά 1 ἢᾶνε αἷβο Ἂβ(δὈ] }5ῃε4 πὶν 
σονεηδηΐ νντῇ τπειῃ, ἴο ρίνε τῆεπὶ τη 6 
ἰδλπὰ οἵ (ύὑδπδδη, τῆς ΜΆ. οὔ τῃεῖγ ρι]- 
στίπγδρα, ννογαῖη τῆ ον νγΕΓα βἴγα σε 8. 

5 Αῃά] ἤἢλνε αἶθο μεαγά τῆς ργοδη- 
ἵηρ οἔἹ τῆε σμΠ]άγεη οὐ ἰβγαςὶ, ννῃοπι 
τε Ἐργρίίδηβ Κεερ 'ἴπ Ὀοῃάασο; δηά 
ΙὮδνα γεπιοιηθεγεα ΠΥ σονοηληΐ. 

6 ὙΝνΠεγείογε 5 Ὑ υπῖο τῇς σμ] άγεη 
οἔὗἉ ἴϑγδεὶ, 1 σρηι τῆς [οκ, δηά 1 ν}]} 

᾿ δείηρ γοῦ οὐ ἔτοπι υπάεγ τῇς Ὀυγάξηςβ 
οὗ τῆς Ἐργρτίδηβ, ἀπά 1 νν}}]} τά γου 
ουκ οἔ {ΠΕ]Γ Ὀοπάδλρε, ἀπά 1 ψ}}} τε- 
ἀεεπὶ γοιι ἡ» ἃ [γε ςἀ οὐ ΔΓΠΊ. 
Δηά νι ρτεαῖ Ἰπἀρτηεηῖδ: 

7 ἈπαῚ νν}}} Κα γου ἴο πιε οΥ ἃ 
Ρεορΐς, ἀπά 1 νν}}}}] θὲ ἴο γοιι ἃ (σοά: 
Δηἀ γε 5}2]} Κηονν (μας 1 ἀπὶ τῆς ΓΟ. 

οἴμβογ, τῆς τενοϊδεῆίοπ οὐ Μουπί δἰηδὶ οἰ θατΪΥ 
βδίδίος 1πδὶ ἴῃ6 ἀοτνδίοη δηὰ 1} τπηθδηϊπρ 
οὗ {6 πᾶπῖθ γεγο [ἤθη ἢγσὶ ἀθοϊασεά. Οη 
1}15 σρθοῖδὶ οσσαβίοη ἰξ νγ88 Ἱπηρογΐδῃϊ οὐ Π6- 
ΟΟΒΘΑΓΥ, ἴοτ ἴΠ6 βιιρροτγί δηὰ οποοιιγαροπιοπηῖ οὗ 
Μοβεβ δηὰ πὸ ρεορῖὶθς ἴο ῇοπι ἢθ σψᾶνο ἴπὸ 
ΔηΠΟιποοηθηΐ, ἴο τορεαΐ τῆς ἀθοϊαγδῖίο ἃ5 
ἃ ρῥίεάρε οὗ {π6 ΔΙ δἰπησξ οὗὨἨ [Π6 ρῥγοπλϑθ5 
τηδάθ οὐ ἴδῃς "" Μουηίδίη οὗ σοά." 

3. Οοά Δἰνιὶσ δὶγ] Ἐδίμογ, “ΕἸ Βιιδά δ1:," 
ἴϊ ἰ5 Ὀδτῖογ ἴο Κορ 1ῃ15 ἃ5 ἃ Ργορεσ πάη; ἴῃ6 
ΤΑΘΔΠΙΠΡ 15 σοΥτθοῖΥ ρίνθη ἴῃ [Π6 ἰεχί. 

4. 244 1 ῥαῦε αἰςο] ΤῊ οοπποςζίοη ὃ6- 
ἔνσοθη [15 δηὰ ἴΠ6 ἔο] ον νογϑθο 15 τιδγκοὰ 
ΌὈΥ τῆς τεροὔοηῃ οὗ ἴπεθὸ ννοσάβ.Ό Ὑνὸ 
ΓΟΔΞΟῚ5 16 δϑϑιρηοὰ ἔογ (Π6 ῬγοπΊϑθ, ΥἱΖ. [ῃ6 
οἷά σονοπδηΐ νῷ ἴΠπ6 ῥδίγιαγοιβ, δηά {Π6 
αἰνίης σοπηραβϑίοη ἴοσγ ἴπὸ βιιβοσηρ5 οἵ 15- 
ΤΑ6]. 

Θ. οὐδ ἃ «“ἰγείεδεά ομἱ αγρὴῇὶ Τῆδ ἤρχιυτο 
5 ςοτησίοη δηὰ αυϊζε ᾿πί6}} 1 10 6; ἰξ ΤΑΥ͂ μᾶνα 
βίο Κ Μόοϑοβ ἀπά [86 ρεορὶ]ε ἴΠ6 πηοσὸ ἔογο Ὁ] Υ̓ 
5 Π6 0 ΠΟΥ ννογε ἔδυ ΠΥ ΨΠΠ [ηδ ΒΙοτοΙ γρδὶς 
ὙΨΠΙΟΝ ΓΟργοθοηῖθ τ] ρηϊ ὉΥ ἴννο ουϊϑιχεϊσηοὰ 
ΔΊτη5. Οη (δ6 Οὔ 5 κς δ Ηδ]ορο 5, Μόοϑβεος 
μιδὰ Ὀθθη ἔτοπι ἱπέδπου ἕδη αν νυ ἢ (Ὠ6 σγταδοὶ 
ἴῃ [ῃ6 οἤδοϊδὶ ἢ4π|6 οὗ Οϑεσίδϑεῃ Ἀλοδορεσκᾶ, 
ἡ.ς. ἈΔ ἰδ πρῃῖ. . 



γ. 8-τς.] 

γουγ Ὁοά, νος ὈπΠηρεῖῃ γοῦὺ οὐΐ 
ἔτοπι ὑπάεγ ἴῃς θυγάεηβ οἔ τῆε Εργρ- 
τἰΔη5. 

8 Απά[ὶ ν]] Ὀτίηρ γοι ἴῃ υπῖἴο 
τῆς ἰαπά, σοποεγηΐηρ τῆς νυν] ἢ 1 4 

"Ηεῦ. ἰβεδῦ ἴο σῖνε τ το ΑὈγδηδπι, ἴο 158δο, 
ἀεμθ κεν Δῃὰ τὸ ]Αςοῦ; ἀπά 1 νν»}}]} ρῖνε ἴξ γου 

ἔογ δὴ μερε: 1 αη τῆς ΠΟΚΌ. 
9 Ἶ Απάὰ Μίῶοβεβ8 β8ρᾶκε 80 υπῖο τῆς 

σΠΠ]άτγεη οὗ [5γδε] : δαῖ ταν Βελγκεηθά 
[Ἠε-. Ποῖ πηΐο Μῶοβεβ ἔογ ἰδηριβῇ οἵ βρὶ , 
τἐσγέπεε, Δῃ 4 [ΟΥ̓ σγυαὶ θοηάδρε. 
“εἰς Ιο Απά τἢε [0Ὰ}0 βρᾶκε υπῖο Μο- 

868.) ΒΔ Υ]Πρ, 
11 (ὁ ἴπ| βϑρεᾶκ ππίο Ῥῃαδγδοῇῃ Κίηρ' 

οἵ Εργρι, τῃδτ ἢε ἰεῖ τῆς σμ]άγεη οὗ 
1βγδεὶ ροὸ ουῖκ οὗ ἢΪ8 ἰδπά. 

12 Απὰ Μόοβεβ βρακε δείογε τῆς 
ΤΌΚΡ., βαγίηρ, Βεῃο]ά, τὰς σμ] άγεη οὗ 
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13γδδὶ αν ποῖ δοαγκοηθά ὑπο πιὸ; 
ἢονν 1ἢ6η 5041} ῬΏγδος ἤθδγ πια, γνῆο 
απι οὔ υποϊγουτης 564 ]1ρ5ὴ 

132 Απά τῆς [ΚΡ βρακε υπίο Μο- 
865 Δηἀ υπῖο Αδίοη, δηὰ ρᾶνε ἴΠεπΠὶ ἃ 
σμάγρα υηῖο τῆς σΠΠ]άγεη οὗ 1βγαἷεὶ, ἀπά 
υηῖο Ῥηδγαοῦ Κίηρ οὗ Ἐργρί, ἴο τίη 
τς ἙΠΒΠ]άτγεπ οὗ Ιϑγδοὶ οὐκ οὗ τῆς [αηῇ 
οἔ Ἐργρι. 

14 4 ἼΠεβς δέ τῆς Πολάβ οὐ τῇῃεὶγ 
[Αι εγβ᾽ πουβε5: 4 ΤῊ 50η58 οὗ Ἐδυδδη “ σεα. 46. 
16 βγβίδογη οὗ ἴβγδεὶ ; Ηλδποςῆ, δηά Τ᾽ σβτον. 
ῬΑ]1ὰ, ΗδΖτοη, δηάὰ (ὐλγπιὶ : τῃ686 ὁὲ 5" 3 
τὴς Δ πλ}}165 οὐ Ἐδυῦοη. 

Ις ὁ᾿Απά τἢε 8ο0η8 οὗ δίπχεοη; 6- ὃ τσ σβγοα, 
ταυεὶ, δὰ [απιῖη, δπὰ ΟΠ δά, δαηά |4- " ἦ" 
σδίπ, δπά Ζοῆἢατ, δηὰ ὅῆδι] ἴπ6 8οη οὗ 
ἃ ΟΔπδδη 8 ψοιηδλῃ : ἴΠ686 γε ἴῃ6 
ἔλτα ]ε5 οὗ διπηθοη. 

8ἱι 1 αὦοε' ἐδὲ ΖΟΚΩ] Ἐδίπογ, 1 ὕδ89 
Στιοτᾶ: (6 ψοχὰ “Δηι᾽) οὔϑουτοθ {πὸ ςοῃ- 
σι γιςίοη. 

Θ. δὲν ῥεαγλεηθῖ πο ὙὍΠῸὸ σοηϊγασε Ρ6- 
ὕνεθῃ {πε τεςσερίίοη οὗ [ἢϊ]5 σοπιπιιπὶ αϊίοη 
δηὰ {παΐ τοςσογάρά ἴῃ οἢ. ἵν. 21, 15 ἄννοὶξ ὕροη 
ΟΥ ϑΘοπὴθ σΥἸο5 45 ᾿παϊοδίηρ ἀἰογεηΐ δου  ΠΟΥ5. 
μέ [ἴ ἰ5 ἀϊδεϊςΕἶγ δοςουπίεά ἕο ὈΥ {86 σμδηρε 
οὗ εἰγουτηκίδηςοβ. Οἡ {δὲ ἔουτηθῦ οσοδϑίοῃ 
ῖπο ρϑορὶθ νοῦ σοιιραγδνοὶν δ 6456, Δ0ςοι5- 
τοπιοά ἴο {μεῖς Ἰοΐ, συ οἰ πΕἶγ 4ΠΠςϊοά ἴο Ἰοπρ 
ἔοσυ ἀε!νεγαηςθ, δηὰ 50 ΠΠἸΠΙΘΠΕῪ ἔγες ἴῃ ϑρί τῖϊ 
ἴο δορδ ἔογ 11. 

,ῶγ αηγμμ 2} 1{|ΈΓΑ  δ8 ἴῃ ἴῃ τρλυρίη, 
ῸΥ ΒΒΟΣΙΣΘΒΒ οὗ Βρισιῦ; ουΐ οὗ ὑτοδί, 
85 1ἴἴ ννεγε, δῇϊοσ. {Ποῦ σοὶ αἰσαρροϊηιπιεηΐ,. 
ΠΟΥ νέα αυϊΐο δοϑογροὰ ΟΥ {πεῖν ΠΊΪΞΕΓΥ, 
ὈΠ40]6 δηὰ υηνν] πη ἴο αἰΐοηὰ ἴο Δ ΤΌ5ἢ 
ςοπιπλυπισδίίοη ; δὴ οἴεςϊ ΠΟ ἢ τ 56 πὶ 
τεοςογάδα ΘΧΡΓΈΞϑΙΥ ἴο ὑγθοϊυάς ἴ[ἢδ ποϊίΐοη [ἢδὲ 
(Πς ἀο]νεταησο οὗ 18γ46] νναβ {π6 σγεϑυ οὗ 8 
Το] σίου σι γ  Ρ͵Θ, δυις ἢ 45 18 ἀϑϑυ 6’ 1Π ΘΟΠῚΘ 
δοςσουηΐβ οὗ [6 ἐγαηϑδοίοῃ. 

11. σο ομ φΥ δι: ἰαπ] ὙΠ εΓΘ ἰβ ΠΟΥ͂ ἃ 
σἤδΔηρὸ τῇ {86 ἀσπηαπὰ ; [ἢ6 ἤἢγϑϊ οἵ ἃ 561168 οὗ 
σὔδηρεθ, Μοϑεβ ἰ5 πον Ὀιάάδρηῃ ἴο ἀετηδηά 
ποΐ ἃ ΡΟΙΙΠΠΒΒΙΟη [ῸΓ ἃ ἰῆχοθ ἀἰδγϑ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ, 
ὙΥΠΙΟΝ τρῖ θ6 ΜΠ Πη (6 Ὀουπάδληεβ οὗ 
Ἐκξγυρῖ, Ὀυΐ ἔογ ἀδραζίιγο ἔγοσῃ {πὸ ἰαπά. 

12. «παγαρμεμεά 9] Ατὸ ὉποϊΓουτηςβοὰ 
ΘΓ 15 οπ6 [παῖ ἀοοβ ἢοΐ Ὦδδσ ΟἸΘΔΥΙ͂Υ ; Δῃ ὑης]ν- 
εοὐυπιοὶϑοὰ ἢεατί οἠδ 'ονν ἴο γεσεῖνο δηὰ υπάοι- 
δίδπα νγαγηηρδβ; Ὡπαγουτηςϊϑοά ᾿108, συ σἢ 85 
σδηποῖ βϑρεᾶκ δυσηῖΐγ. Τι8 [,ΧΧ΄, ὅγτγ., 
Τᾶτξ., ε. ὙΏΟΓΤΕ 15 πο »τοιπα [ῸΓΣ 455 Ὀ ΓῺ 
ἃ πδῖυσαὶ ἀδέοςϊ. ὅες ποῖθ οἡ Ἂἢ. 'νιτο. ΤΠ 

ψοι, 1. 

ΤΟσυγθηοο οὗ Μοβοϑ᾽ ᾿ιοϑιίαιίοη 6 πδίυγαὶ -: 
διοαΐ 48 νγ58 {πὸ ἐΟΥΠΊΘΥ {γ14] [ἢ]5 ννὰβ [ὯΓ 
ΙΏΟΓΟ δθνοσο: γεῖ 15 νογὰβ 48 δυεῦ ἱΠΊΡΙΥ͂ 
ἴξασ οἵ ἔδίϊασγο, ποῖ οὗ ρούβοῃδὶ ἀδηρεσγ. 

13. ωπ|ὸ οσοι ἀπά προ αγοπ) ὙΠῸ βηδὶ 
δηὰ ξογπλα]ὶ σμᾶγρὸ ἰο ἔπε ἴνγο ὈΓΟΙΠΘΓΒ 15 ρίνθη, 
85 τι σς Ὀ6 οχρεςϊεά, Ὀείοτε [Π6 Ῥ᾽αριθβ ἃΓΟ 
ἀρηουποοά. ὙΠ (ἢ]5 νεῖθα ὈΟρη5 ἃ ΠΟῪ 
ϑοσίίοη οὗ {6 ἢἰδίουΥ, δηὰ 458 ἰὴ ἴῃ6 θοοκ 
οὗ Οδηοϑὶς “ΤΠΟγΘ 15 ἰῇ ΘΥΘΙῪ ϑδιςἢ οᾶ56 ἃ 
Ὀτοέ τεροιτίοη οὗ 50 τις οὗἁὨ ἴπ6 ῥγενοιβ 
δΔοσουηΐ 85 ἰ5 ποεάδαά ἴο πιᾶκα 'ἴἃ δῃ ἰηϊε]- 
᾿ριῦ]ς παγγδῖίῖνο ἴῃ 1196}: ἃ ρϑου ΠΑΥὙ ἩΒΙ ἢ 
ὀχίοπαάϑ ἴο [ἢ 6586 7 δι αν] 5: 065 4150.᾽" ΟἸΙΔΙΤΥ͂ 
“Οἱ Οεησβίϑ,᾽ Ὁ. 322. 

14. Τρεῖς δὲ ἐῤὲ ῥεα ἍΝ ἢᾶνα ἴῃ (δ 
ἔο!]ονσίηρ νοῦβοϑ, ποὶ ἃ σοῃλρίοίϊθ ῬΘΠΘΔΙΟΡΎ, 
Ὀυξ ἃ 5 ΠΊΠΊΔΓΥ δοσουπὲ οὗ ἔπ6 ἔδηλ!ν οὗ 1ῃ6 
ἴννο Ὀγοίμογβ. [{ μᾶ5 Ὀδθη οδ]θοϊοά ἴο 48 ουῖ 
οὗ ρΡἷαςο, ἱπίοσγυρίηρ (6 παγγαῦνο, δηὰ πογα- 
ἔογθ ργοῦδοϊυ δῃ ἴῃ Ἰδίίοη ; δυὲ, 48 Ἀοδβοη- 
τα Πον δηὰ οἶποῦ ποϊδβθοά στ! οβ. μάνα οὔ- 
βοτυοά, {πῸ γρᾶβοῃ 15 οἴθασ ὮῪ Μόοβοϑ βῃοιυ]ά 
ἢᾶνο τοσοσάρα ἢἷ8δ ον ϑϑΏΘΔΙΟΡΎ δηὰ ἰμδῖ οὗ 
ἢϊ5 Ὀτοίβοσ, γβεη ΠΟΥ Ψ γα δδουΐ ἴο οχ- 
δουΐο ἃ ἀυΐγ οἵ {π6 μἰρμοβὲ ἱπηρογίδηοθ Ὡς ἢ 
δὰ Ὀδθη ἱπιροβοὰ ὕροὴ ἔδποπὶ; 7ι5ῖ ἴΠδη 1 
νν5 τς δηὰ παῖυγαὶ ἴο δίδίθ, ἔοσ ἴῃ6 54{18- 
ἰλοϊοη οὗ ΗἩδῦτονν τοδάοτβ, ἴο ὑυβοῖὴ βεηρα- 
Ἰορίοδὶ ᾳυρβίϊοηϑ ννεῦο δἰνγαγβ8 ἰηςογεϑεῖηρ, [ἢ 6 
ἀεϑοθηΐ ἀπὰ ροϑβιοη οὗ {πὸ ἀεϑιρηαϊοα ᾿οεδάογβ 
οὗ 186 παίϊοῃ, 

ΤΡε “οης οΥ Ἀεμδεμ Μοϑεβ πιθπίϊοπϑ ἴῃ [86 
βυϑὶ ρίδος ἴΠ6 ἔπι ]ε5 οὗ 1π6 εἰάοτ Ὀγοΐμεγβ οὗ 
1,ενΐ, ἰῃ ογάοσ ἴο 5βῆενν ἴπ6ὸ ὄὀχαςΐ ροϑβιτοη οὗ 
ἢ5 οὐνῆ {τῖδε δηά ἕδιαγ. ὙΤμὺ5 Ἀδϑῃὲ δὰ 
Ἐοβοητη ον. 

8 
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Ι6 4 Απὰά ιζεθε 2γὲ τῆς παπιθβ οὗ 

ἘΝ απιρ. 3. [6 ἦβοη8 οὗ ἴεν] δοςογάϊπρ ἴο τμεὶγ 
τύπενα, 6. σε Πογδτίουδ; (σεύβῆοη, ἀπά Κοβδίῃ, 
-. δηὰ Μεγατγὶ : πὰ ἴῆε γεδῖβ οὗ ἴδε 11ξπ 

οἵ 1,ανὶ τὐέγε ὯΔῃ ᾿Ἀυπάτεά τῆ ϊγΓγ δηά 
ΒΕ ἢ γελίϑ. 

17 ἼΠΕ βοηβ οἵ (σεύβῆοη; [218η]. 
Δ Πα δἤ πη], δοςογάϊηρ ἴο {Πεἰγ Δ ΠΆ}]}165. 

ὦ Ναπιν, ιὃ Απά τἢε 5οη5 οὗ Κοδλῖῃ; Αἱη- 
 ὑδίρη. 6. ΤΆΤ]. Δηἰ [Ζῃλγ, απὰ ΗἩδθῦτομ, ταπά 
1: [72Ζ]6] ; δηὰά τῆς γεαῖβ οὗ τῆς [πὸ οὗ 

Κολδῖῃ τύεγε ἀῇ Ὠυπάγεα τῆϊγγ ἀπά 
ἴῆγεα γΘΔΓΒ. 

19 Απά τε βοῃβ οὕ Μεγαγὶ; Μα- 
411 αηά Μίυβἢϊ: τῆσθθς 4γέ τῆς [Δπ1}}168 
οἵ [,ενὶ δοςογαϊηρ' ἴο [6 1Γ ρε ΠΕ ΟΠ 8. 

ἐοδαρ.. 20 Απά “Αἴηΐδηιὶ ἴοοκ ἢπῃ [οςἢε- 
Μώων, «6. δεα Π΄5 (ΔΈ ογ᾽ 8 βἰδῖεσ ἴο νι; δηά 8ῆς 
59. Ὀατα πὶ Αάγοη δά Μᾶῶοβοβ: δπηά τῆς 

ΘΔΥ8 οὗ τῆς [Πἰὸ οἵ Απηίδπι τὐέγέ δῇ 
ἑωπάτοα Δπα {ΠΙ|ΓΓ ἀπά ββνεη γὙξδῖϑ. 

16. “ο". 4 1ευ]] Τῆι Μόοβοβ 5Πδνν8 
(Βαϊ οὗ 1Π6 ἴῆγοε στοαΐ ἀϊν ϑίοῃϑ οὗ [π6 το, 
[Π6 οπὸ ἴο ὩΙΟἢ ἢδ δηὰ Αδζοη Ὀοϊοηρεά, δηὰ 
ἴο ννῃῖϊςἢ [ἢ ρῥγεβιπῃοοά ννᾶ5 δἴϊζογνν αγάς σοῇ- 
Πηποά, νγὰβ ἴῃ6 ϑοσοηΐά, ποῖ ἴμε ἢγϑί. Αβραδΐίῃ, 
Ὦδ ἀοεβ ηοΐ ἴγδςοθ ἴῃ ἀεβοθηΐ οὗ οἴποῦ [Δ ΠῚ11165, 
Ὀυϊ ρᾶ5565 δὲ οποὸ το Κοβαίῃ, ἴῃς ϑοὴ οὗ 
μεν], ἴο [6 ποδάβ οὔ Κοβαδῖῃ 5 [ΠΥ 1π ΠΪ5 
ΟΥΠ {Ππ|6. 

ἐδὲ γεαγς οΥ ἐδὲ ἐὲ οὶ 1 11 15 υἀϑιια] 
τῆγουρμοιςξ Ορφηρ515 'ῃ ΘΔ ἢ ΡΟΠΟΔΙΟΡΎ ἴο σῖγα 
τὴ ἀρὲ οὗ {Π6 σΒΙΘΓ ρούβοη ἴῃ ἐσ Ῥσχίης! ρα] 
[ΆτΪγ, δηά ἴο οτῃϊξ 1 ἴῃ {Π6 σα56 οὗ δεςοπἀλγῪ 
Αγ 1168. 

20. «“Ἅ»ιγαριῇ ΤῊΪ5 σδῃ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 ἴῃ6 
5316 ρεύβοη ὙΠῸ ἰ5 τπηθητ οηδά ἴῃ Ὁ. 18; Ὀυϊ 
ἢ15 ἀεϑεθηάδηίϊ δηὰ γτεργεθοοηϊδεινο [ἢ 1[ῃ6 ρϑηο- 
τγαϊϊοη ἱπηπηθά!ῖοὶν ργεσεάϊης τπαΐ οἵ Μοβεβ. 
ὙΠΟ ᾿πἴεγνοπῖηρ ᾿ΠΠΚ5 ἀγὸ οπιίῖοα, 85 ἰ5 (ἢ6 
τι] νι Βεσς [ΠΟΥ ἃγὰ ποῖ ποοάθά ἔουτ ϑοπὶα 
5ΡΘ ΟῚ ρυγροϑθο, δηὰ ἀο ποῖ ὕδασ τροὴ τῆς 
Ἠιδῖογυ. Βεΐνοθη ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ Απηγᾶπὶ δπὰ 
{πὸ ὉΠ οὗ Μόοβοβ νᾶ δῇ ᾿'ῃΐσγνδὶ υνῃ Γῇ 
Δ ΒΟΆΓΟΟΘΙΥ Ὀ6 Ὀγουρῆς ΙΒ η τῆς ΠΙπιιῖ5 
δοϑίσηθαά ΟΥ̓ ΔΠΥ σγϑίοπὶ οὗ στο ΠΟ] ΟΡῪ ἴο {Π6 
βο]οῦσγῃ ἴῃ ργρί. ὍΤι5 ΤΊεϊθ, αυοίεα ὈΥ 
ΚΟ: “Αοςσοτάϊηρ ἴο Νυχηθεῖβ 11. 27, ἄς. 
ἴῃ τῆς {πιὸ οἔὗἨ Μοβεβ ἴπῸὸ Κομδίμιῖοθ. ννοτς 
αἰνὰ ἱπῖο ἔοιυγ Ὀγάποδοθβ, (Παξ οὗ ΑἸΆΓΑΙΩ, 
1Ζμᾶσ, Ἡδθῦτγοη, ἂδπὰ ἴὔζ2Ζι6] : τῃςῖϊγ ΠΌΠΊΌΟΓ 
διθοιηϊοὰ ἴο ϑόοο πιαῖθ5: οὗ {Πδ656 [6 Ατῇ- 
ται ϊο5. ἵνόῦο ἀῦοιξ οὔθ ἔουτί ἢ, 2.6. ποσὰ 
1Πδπ λοοο πι4]ῖ65θ. Τὴὶ5 νου Ἱὰ Ὀδ6 ᾿π]ροβϑιὈΪ6 
ΜΓ ΑΙλγάαπὶ [86 5δοὸὴ οὗ Κομδίῃ ᾿ἀθηςοδὶ 
ψ 1) Ααλγαπὶ ἴπο ἔδῖμογ οὗ Μοϑεβ. ὅ'ν 8 πλιιβῖ 
τμογοῖοσε δάιτιῖ δὴ ογηϊϑϑίοη οὗ ϑονογαὶ 11 Κ5 

ΕΧΟΡσϑ. ΝΕ [ν. τ6---26. 

241  Απά τἢε 5οῃβ8 οὗ [ζῇαγ, Κο- 
ταῦ, δηὰ Νερδερ, δηά Ζ|ΠτΙ. 

22 Απά τὲ 8οη5 οὗ [72Ζ]ε]; Μ|- 
5η4ε], ἀπά ΕἸΖαρῆδη, απά ΖΙ τ. . 

22 Απά Αδγοη τοοκ ἢϊπὶ ΕἸ 15ῃθῦα, 
ἀδυρῆϊεγ οὗ Αἰημληδάδθ, 5ιϑῖεγ οὗ 
Νδαβῆοη, ἴο ψιε; ἀπά 8ῆε θαγε Πιπὶ 
Ναάλρ, ἃ! ὰ Αδιῆυ, ΕἸελΖαγ, δηά 
1τῃδπηαγ. 

24 Απά τῇε 5οῃβ οὗ Κογδῆ; Αϑϑίγ, 
ἀπά ΕἸΚαηδῆ, ἀπά ΑΡΙΆϑαρῃ: τἢεϑεὲ ἀγέ 
τῆς ἔλθ, 165 οὗ τῆς Καὶ ογδιῖαβ. 

2Ζς Απὰ ΕἸεαζΖαῦ Αλγοπ᾿β βοὴ ἴοοκ 
Ἀἰπὶ ογ6 οὐ τῆς ἀδιιρῇτεγβ οἵ Ῥιτεὶ τὸ 
νος; δηά “9858}6 Ὀαγα ἢϊπιὶ ΡΒ πο ἤδ5: ΖΝι 
1Π6586 γέ τῆς Πεδάβ οὔ τῆς ἐδῖμετβ οὗ 
τλε [,ονίτεβ Δοςογαάϊηρ ἴο [ΠΕῚΓ ἔΠ}1165. 

26 ἼΤΠεβε γέ ἴδι Αδγοη δηά ΜίοβεἝβϑ, 
ἴο ννβοιῃ [ἢ ΓΟΚῸ 5414, Βτίηρ οὐκ τς 
σὨΠ]άγεη οὐ 8γδθὶ ἔτοπι τῆς ἰδλπά οὗ 
Ἐργρῖ δοςογάϊηρ ἴο τῇ 6 ἸΓ ΔΓΠΊ 8. 

Ὀεοΐννθθη [π6 ἵννο." ὙΤδυβ ἴῃ ἴδ6 δ ΕΠΘΔΙΟΡΥ 
οὗ Ετὰ (ΕΖΓ υἱῖ. 3, σοτηραγθὰ ψ σ Οἤγοη. 
Υ. 24--ι2}) ἤἥνεξ ἀδβοοπίβ ἅτ οπιτίοα Ὀεΐννθεη 
ΑΖΑΓΙΔὮ ἴΠ6 θοὴ οὔ Μουδιοῖῃ δπὰ ΑζΖασγιδῆ 
500 ΟὗὁἨ Τομάᾶπδηῃ, ἀπά ϑόνϑιαὶ Ῥεϊννεεῃ ἘἾΖγα 
ΠΙΠΊ561Ε δηὰ ϑογδαιδῆ, ῆο ννᾶβ ριῖ ἴο ἀφδῖῃ 
ὈΥῚ ΝΕΟδυς δάηοΖΖη" Ιςτοὸ γϑᾶῖβ ὑδείοσε ἴῃς 
{{π|6ὸ οὗ Ἐ2Γ8."" 
οεῤεδε Ἡρτε παπηθὰ ἔογ ἴῃς ἢγϑξ {{π|6, 

Δηα, 85 της ΡῈ δὀχροοῖδά, ποῖ πη ἴῃ6 ξόποΊαὶ 
πδιγδίϊνε Ὀκ ἰπ ἃ ρϑηθδ) ορΊοδ] σἰδϊοιηθηῖ, ὙΠῸ 
ΠΑ Πιοᾶη5 “6 ρουΥ οὗ [ομονυδῆ," οἠς 
οἰθασ ἰπϑΐδησο οὗ [86 υϑᾶρὸ οἵ {πΠ6 βδοιοα πδΔΠῚΘ 
Ὀείοτο ἴῃς Εχοάι. 
ὑπ ἘΠῚ «ἐ:16γ] ὙΠ15 ννᾶ5 Ψ] Πὶπ [ῃ6 Ργο- 

ΠΙδιϊοὰ ἀορτοος δῆτε ἴπὸ ἰὰνν νγὰ5 βίνε, Ὀυΐ 
ποῖ ΡΓΕΥΙΟΙΘΙΥ. 

28. Εἰεῥεῤα] ξεν Ὀτγοῖμεσ Ναδϑῆοη ννὰβς 
αἱ τμαῖ {ἰπὶ6 σδρίαίη οὗ (ῃ6 σπ]άγεη οὗ [ιάδἢ, 
Ναπι. ἰϊ. 2. ὙΠεοάοτγεῖ σοπηαγκβ, τῆς βασι- 
λικῆς καὶ τῆς ἱερατικῆς φυλῆς τὴν ἐπιμιξίαν 
διδάσκει. "Ουκθῖ. ἴῃ Εχοά.᾽ ἐ. 4. (δ) 965) 
5ῆειννα 1ῃ6 ᾿ητειτηϊχίυσγε οὗ ἴδ6 του] δηὰ 
ῬΓΙΘΘΕΥ {τ 065. 

25. μη ΤῊ Ϊ5 πᾶπὶα ἰ5 τοιδυ κα ]6, Ὀοϊης 
ςοπιροιπάρα οὗ Ρικὶ, ογὐ Ῥοῖὶ, ἱπ Ἐξυρίδη 
εἰ ἀρνοϊοα ἴο,᾽") δηὰ “" ΕἸ," ἴῃς Ηξεῦγονν πᾶπλα 
οἵ Οοά. ὅ8εε Ὧδς Ψοριέ, " [πϑογρ. ]0}}5 βέσῃ!- 
τἰ4τι65,᾿ Ὁ. 12. 

26, 27. ΤῊ αρῃδῖῖς τεροϊτοη ϑἤεν5 
186 γοδβοῦ [ὉΣ ἰπϑουτηρ ἴΠ6 ροποδίοσΥ. ὉΠῸ 
ΠπΑπιο5 οὗ Μοϑοβ δηὰ Αδᾶτοῃ ἃζὲ βίνεπ ἵννςς 
διά ἴῃ ἃ ἀϊβογοπὶ ογάογ; ἰῇ ἴῃῇ6 φόϊῃ γϑῦθα 
ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ἴο πιατῖς Αδγοη 85 ἴῃε εἰάεσ ἴῃ ἴμ6 
ΒΟΠΘΑΪΟΡΥ, δηὰ ἰπ ἴπῸ 2) 1} ἴἰο ἀξφρηῃοῖς ἴπῸ 
Ἰολάου οὗ Μοϑβϑδϑβ. 

ς.τ 



γ. 2]---τ. 

27 ΤΏεβα 4γέ ἴπαγ νος ἢ βρακε ἴο 
ῬΒΑγδθὴ Κίηρ οἵ Εργρι, το δτίηρ οὐ 
τῆς οὨ]άγεη οὐ ἰβγδεὶ ἔτοπὶ Ἐργρῖ: 
ἴἢ65ε γέ ἴτας Μόοβεβ δπά Αδτγοη. 

,8  Απά ἴξ ολπιθ ἴο ρᾶ85 οἡ ἴἢε 
ἀΔγ τυὐδη τὴς ΓΟΚῸ βρᾶκε ὑπο Μοβεϑ 
ἰη τῆς Ἰαπά οἔ Ἐργρῖ, 

290 Τα τη6 ΓΠῸΚΡ β8ρᾶᾷκε υπῖο 
Μορεβ, βαγίηρ, 1 αγιὶ τῆς ΓΟΚῸ : βρθακ 
ἴποι απο ῬΠαγδοὶ Κίηρ οὗ Εργρι ἃ}} 
μας 1 58Υ υπῖἴο τἢεε. 

2090 Απά Μόοβεβ 414 δείογε τῇε 

48. ἢΤἢὶ15 δηὰ τς ξο]]οννὶηρ νεῦϑοβ Ὀοϊοηξ 
ἴο ἴῃ6 πεχί οδαρῖοσ. ὙΠΟΥ τηᾶγκ ἀϊ5- 
ἘΠΟΙΥ (η6 Ὀοριπηὶηρ οὗ ἃ υδάιϊνιϊϑίοη οὗ 
ἴῃς πατταῖϊνο, δηά δοσοσγάϊηρ ἴο ἴπ6 ρβοπογαὶ 
ΤΌΪΟ ἴῃ ἢ Ῥεπίδίθυςἢ (566 ποΐς οὐ νογ. 14), 
θείη ἢ 4 Ὀγίθε στεσδριτἱδίλοη. Νίοϑοϑ 
Οὔςὸ τήοτζο, |ἰκ Οἵ ΟΓ ϑδογθὰ υυτῖοσθ, ἀννο]]5 
ΞΙΣΟΏΣΙΥ Ὁροη ἢϊ5. ρϑυβοπδὶ ἀθἤβοϊθηςῖο5. δηά 
Δ ]15 οὗ σμαγασίεσ (5ε6 Ἐν], 11. Ρ..84), Δη 
41 ὈμΕ σετίδιπ ἰηάϊσδίίοη οὗ δυϊοῦ! στρ ἢν 
ἴπ ἴΠ6 ςᾶ56 οὗ στοδῖ δῃηά ἤεγοὶς ῬΡευβοηαρο5. 

. ΟἬΑΡ. ΠΙ. ΜΜῈΠ [15 ἐπαρίογ Ὀερὶπβ ἴΠ6 
50 Γ65 οὐ πλγαςΐθ5 ννυγουρηῖϊ ἴῃ ΕΡΥρί. ὙὝΠΟΥ 
ΔΤ Ῥγοόρύοβϑινο, ΤῊ ἤγϑξ ΤΉΊγΑΟΪῈ 15 υγουρῆϊ 
ἴο δούγθαϊς {Π6 τηϊβϑίοη οὗ ἴπΠ6 Ὀγοΐμεγβ; ἰἴ 5 
ΘΙ ΠΊΡῚΥ σγεάθηξαὶ, ἀπά ππδοσοιηρδηϊθα ὈΥ̓͂ ΔΗ͂ 
1Ἰηδισίίοη, ΘΠ σοτηθδ 51:55 νν ΠΙσἢ 5ῃηθνν τῃδξ 
ἴδ ροννοῖβ οὗ παίυγε ἀγὲ ϑσιιθ]εςϊ ἴο (δε νν1]}} 
οἵ ]εμονδῇ, ἐδοὴ ρίαρις Ὀεῖπρ δἰοπάδαὰ ννἢ 
δύνα σοηϑθηυεηςαβ ἴο (6 Ἐργριίδηθ, γοῖ ποῖ 
1πΠΙστῖπρ βονοσγθ ἰοϑ5 Οὐ βιβθσηρ; ἴΠδη ἴῃ τὰ- 
ΡΙά 5ιισςοοϑϑίοη σοτὴς τ ποι5 δηὰ ἀονδϑίδο πε 
Ρίαριιθβ, πλυσταῖη, 0115, ἢ411] δὰ Πρ ηϊηρ, 
Ἰοςιιϑῖ5, ἀδγκηθϑβ, δηὰ ᾿δϑῖϊγ, [6 ἀθδῖῃ οὗ {Π6 
Βτβοίθοσῃ. Ἐδςῇ οὗ ἴῃς ᾿ηΒ]ςσ ΟΠ 5 ἢδ5 ἃ ἀσπηοη- 
δίγαῦϊο σοπποσῖίοη ἢ ΕΡΥΡὌδη συβίοϊῃϑβ δηά 
Ρῃθηοσηθηᾶ; οδοῦ 15 αἰ γοσοῖΥ αἰπιθα δἵ ϑοπιςα 
Ἐρυρθδη δι ρεγϑιτίοη ; 411 ἀύὰ ππδγνοοιι8, ποῖ, 
ἔογ ἴῃ6 τηοϑῖ ραϊῖ, 85 γενεγϑιπρ, διιῖ 45 ἀ6- 
νοορίπρ ἔοτοοϑ ᾿πῃογεηΐ ἴῃ: ἡδίιγο, δηὰ αἀϊτοςῖ- 
ἵπρ [μοι ἴο ἃ ϑροςῖδ] επὰ. ὍΤῆο εἴεςίς σογ- 
τεβροηα στ τἢσ5ε σμαγδοϊοηϑεςς; [ῃ6 ἢγοῖ 
ΤΆΙΓΑΓΟΪε5 ἃσὸ περὶ οςεά ; (ἢς ἐΟ]]οννὴηρ ΡΙαρ 5 
ἢγξὶ δίαιτη, δηὰ ἴπθη ἔοσ ἃ ϑϑάβοῃ, ϑιυθάι, 
1Π6 Κιηρ, ψῆο ἄοθβ ποῖ ρῖνθ ΨὙΑΥ ὉΠῸῚ1 ἢ15 
Πτϑίροτι 15 ϑῖγσυςκ. Ἐνθη ἴῃδϊ Ὀἷονν ἰθανθβ 
πὶ σαρδῦϊο οἵδ [πὶ οογί, νυν] ἢ σοπιρ]εῖο5 
ἢ!5 γτυΐη, δπά ἴἢ6 ἀοϊϊνογαηςο οἵ {Π6 [5γδοὶ τἴο5. 

[{ 15 δαπηιτθα ΟΥ̓ οὐςο8 [πὲ τἴπ6 ἀε]νοτ- 
Δπςο οὗ [6 [βγαϑὲιῖος ταδί πᾶν Ὀεθη (ἢ6 
ΓΟΒῸΪΕ οὗ ἤσαν οϑ]δηλ 1165 1ηΠ|ςῖοά ἀροῃ Πα 
Ἐφγυρίδηβ, ὑυῆο σογίδίηΥ ννουϊὰ πονοῦ μάν 
διυδτη 6 ἴο 50 ρτεαΐξ ἃ ἰοβϑα δὰ ἴΠ6Ὺ δε 
ἴῃ ἃ 5ἰδίε ἴο ργένεηΐ 1, Νοὺ οουϊὰ [ἃ Βανα 
Ὀδεη οἤεξοιϊοαά ΟΥ̓ ἃ βιισσοϑϑίι ὑρτιϑίηρ οὗ ἴδ 
15γδο 68, νἢο ννοσα ποῖ ἴῃ ἃ ροϑβιίίοη ἴο γοϑιϑῖ 
τῆς ρονγοῦ οὗ Εξγρῖ, ἀπὰ ννῆο, μαὰ βυςἢ Ὀθοη 

ἘΧΟΡῦσ5. ΝΙ. ΝῚᾺ 

ΓΚ, ΒΕ ο]ά, 1 ἀρι οὗ ἀποϊγοιιπιςῖϑο 
1089) Δηὰ μον 514}1] ΡῬῃδγαοῦ ἤεάγκεῃ 
πηῖο πα ἢ ᾿ 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΓνἹΙ. 
ι Δἴοερες ἰς ἐμεσμγαρεα ἐο φρο το Ῥἠαγαοῆ. ἢ “7 

αρε. 8 “ΠῺΣ γοά ἐς ἐμγηερά ἱγείο α δογῥερί, τὶ 
7.2: φογεογσ: ὧο λε “ἐἰόε. τ άαγαολὴς ἀεαγέ 
ἧς ἀαγώεησά. τΆ6 Οναὶ» τπιέσασε το αγαοά. 
ῖο 71ε γένεος ἐς ἐμγμρά ἐμέο ὀῤροά. 

ΝῺ} τῇς ΓᾺΡ 544 υηΐο Μοβδβ, 
566, 1 Πᾶνε πιδάβ ἴἢξε ἃ ροά ἴο 

ῬΒδγαοὴ : δηά Αδγοῃ [ῊΥ Ὀτοῖθογ 5}4]]} 
δ6 τὴγ ρτορἢεῖ. 

[86 σ856, ννου]ά σογίδι Υ μᾶνο ῥγοβοσνθὰ ἴῃς 
τοοογὰ οὗ ἃ νγνὺ ᾿Ιϑϑ ηρ ἴῃ 50 δΙοσΙοι5 ἃ 6 - 
8.}:-.ο [{ 5 ἰθὺ ρεπογα! Υ δαάπη το (δὶ (πὸ 
οΔἸΑτλ 168, ννΒαΐθυοσ [ΠΟΥ τρης ἤάανο Ὀδδη, 
ἀϊὰ ποῖ ᾿ποϊιάθς δὴ ονετῆγονν οὗ Εργρίϊίδη 
ρον α ὈΥ ἔογοιρῃ ὀποιηϊθθ, οὐ πδίϊοηδὶ ἰῃ- 
διιγγοστίοης. Νὸὼὸ ποίϊοο οὗ οἱἴμοσ, 245 Κηοθεὶ 
ΓΟΙΆΔΓΚ5, ἰ8. ἔουπὰ ἴῃ Ηδῦτγονν Ἐγδα τ οη8 : 
ἀηὰ 1ἴ την Ὀε δάἀάδά, πὶ ἴῃ ποι ΠοΓ οὗ (ἢ 
γεῖρπδ ἴο ψῃϊοἢ {πΠ6 Εχοάμ5 δα5 Ὀδθη δϑϑιρηθά, 
ἃτθ {ῃεσγὸ ΔΥ͂ ἰπάϊοδϊίοης οὗ ΘΙ ΕΠΟΓ σφἰαπλῖῖγ. 
Ἐργρὶ ννᾶβ ἴῃ {86 Πιρῃοσὶ ἰδία οὔ ρβοννεσ 
δηἀ ΡῬγρϑρεΠν τῆγουρὴ (Π6 μοὶ] ροποά 
νη νυν ῃ]ς ἢ 4}1} ἀρτοὸ (δὲ τὴς Εχοάιι5. ἴοοκ 
ὑπ ΤὮο τοίρηῃ οὗ ΤΠοίπηοβ {1.. νης ἢ ἢα5 

ἢ δῆεννῃ ἴῃ (6 Αρροπάϊχ ἴο δὲ [δαῖ 
ὙΥΠΙΟῚ 1411}1ὸς Ὀοϑὲ ἢ 411] δοσουίδιποα [ἀςῖϑ, 
ἱπίογνοποά Ὀδίτνοεη ἴνο οὗ 1ῃ6 δ]εϑὶ δηὰ 
Τηοσξ δι ισοΟβ81] δουθίοισηβ ἴῃ Εργυρῖ, δηά 
(ὨοΡἢ οὔδουτο δπὰ ὑπονυοηίῆι, 1 ρῖνοβ μη 
ἸηἀἸςαίίοη5 οὗὨἨἁ 1055 οὐ ἀϊδίιγθαποθ; (ἢ ΟΠ]Ὺ 
νναὰῦ τεσογάθα νγὰ8 οπμδ [δὲ οχίθπαθα οἵ σοη- 
Βγπιοὰ ἢϊ5 ροννεῦ. [,δἴθ ᾿ηνεϑι βδξομβ ἤανα 4150 
ϑῆοννη ἴμαϊς {π6 τοῖρηβ οὗ Μογπορίδῃ δηὰ ἢϊ5 
ΒΌΠΟΘΒΘΟΥ (ποῦ νΒοτῃ ἴΠ 686 ἀνθ ηῖβ ἃΓΘ 810- 
Ῥοϑοά ὈΥ πιοϑὲ οπεῖοβ ἴο δανθ οσουγγδαά), ννογο 
οη 1Π6 ψ»ο]6 ργοβρογουῷ; Οὔδ ΟἿΪΥ ᾿ηνδϑίοη ἷ5 
τοσογάδα ἰπ ἐο ὈορΙππῖηρς οὗ ἰῃαῖ ρεΠοά ἀπά 
1 νυὰβ σοτηρί οἴεὶν τορο]]θά. Α ϑιιςεβδίοη οὗ 
ΒΟΥ Ρ]αρῖι68 48 ἀγα ἀθβοσι θεὰ ἴῃ ΕΧοα 8 πηγιϑ 
ἐρώτείοις Ὀς ἀϑϑιπιθά, δηὰ 18 ἰὴ ἔδεϊ δοσορίοα 
ὈΥ οὔ ϊο5, 85 ἴπ6 ΟἿΪΥ σοποεῖναῦὶο σδιι5ὲ οὗ 
πῃ τόθ. ὙὍὙῃὸ αυδδύοη νομοῦ [ἴ ννΔ8 
ΓΑΙ ΓΟ] ου5, ἀδροηάβς ὑροὸη ἴδ υἰϊζογίου α165- 
τἰοη, ὙΠΟ ΟΓ πλγαοὶοθ ὑηάθῦ ΔῺΥ ΟἸΓουτη- 
βίδῃςοβ ἀΓῸ σοποοινδὈ 6: [ΕΠ ΔΩΥ σᾶ96 ΡΟΞ510}6 
ΠΟ 6856 σδη ὃδ ἱπιδριποα ᾿ἢ νυ] ἢ [Π6 ΠΘΟΟΘΒΙΥ 
οὗ ἃ ἀϊνίπο ἱπίεγροβιίίοη, δηὰ 115 ἀϊγοοξ δηὰ 
οὐο ον ΓΟΘῸΪ 5 ὑρὸη ῃ6 8 Ο]6 βίδίθ. οὗ 
υτηδηγ, σου] Ὀ6 πλοῖο 5418 ΔΟἴΟΥ]Υ σἤσννη. 

1. 1 ῥαυε »ιαά ἐδεε] ΟΥ̓ ““ Δρροϊηίεά 
{πε6.᾽ ὙΎΠΕ εἐχργοϑϑίοη “ἃ ροὰ᾽" 15 ηοΐ τπ- 
ΠΟΖΌΘΉΓΥ υϑϑὰ οὗ Δη ἀρροϊηϊεὰ τερτεβοηίδενα 
οἵ Οοά; δυΐ δοῖα 1ξ ᾿πλΡ}165 1παξ Μοβοβ νν}}]} 
βίαπα ἰπῃ {Π15 ρου Αγ τοϊδίίοη ἴο ῬΠΑγδΟἢ, 
[παῖ πὸ ψ}}]} δά άγθβα ἢἰπὶ ὈΥ ἃ ργορδεῖ, ᾿. ἐ. ὈΥ͂ 
Οὔ6 δρροϊηίβαά ἴο βρϑϑὶς ἴῃ [8 παῖηθ. 86 ραᾶ59- 
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Δ ἼΠου 5}α]1ῖ ϑρεᾶκ 411 τῃας 1 σοπι- 
τλδηὰ τη66: ἀπά Αἄγοῇ τῇγ Ὀτγοῖμου 
80] Θρεᾶκ υπῖο Ῥδγδος, παῖ ἢς βεπὰ 
τς σμΠ]άτεη οὐ ἰϑγαεὶ ουῦ οὗ ἢΪ5 ἰδηά. 

23 Απά [1 ν}}} μαγάθβῃ Ῥμαγδο 
ἢεαγῖ, δηα πλα]ΕἸΡΙΥ ΤΥ 5105 ἃπΠα ΤΥ 
ψοηάετβ ἴῃ ἴῃς ἰδληά οὗ Ἐργρί. 

4 Βυὲ Ῥἢαγδος 534}} ποῖ ἤδαάγκεη 
ὨΠῖο γου, τῃλῖ  ΠΊΔΥ ΙΔΥ ΤΥ Παπά 
ὉΡΟη Ἐργρῖ, δἀηά Ὀγίπρ ἔσῃ πλῖῃθ 
ΔΓΠΪα5) απα ΤᾺΥ Ρεορὶς (ἢς σΒΠ]άγεη οὗ 
15γδεὶ, ουῖ οὗ τῆς ἰδπά οἵ ἔργρι ὉγῪ 
δτεαῖ ἡυἀρτηδηῖϑ. 

ς Απὰ τῆς Ἐργριίδῃβ8 5}4}} Κπονν 
(ἢΔῖ 1 γι τη6 ΓΠΟΚΡ, γε 1 5ττεῖς ἢ 
[ογἢ τηΐηθ ἤλπὰ τροὴ Ἐργρῖ, δηά 
δγίηρ οὐὐ τῆς οὨΠ]άγεη οὐ ϑγδθὶ ἔγοπὶ 
διηοηρ; ἴῃ 6η]. 

ο 6 Αμπᾶ Μορβεβϑ δῃὰ Δᾶτζοη ἀϊὰά 25 τῆς 
ΤΟΚῸ οοτητηδηάεά {Πεπ]. 850 ἀϊ4 τῃεγ. 
 Απά Μόοβεβ τας ἔοιιγβοογε γϑδίϑ 

οἷά, «πὰ Αδγοὴ ἔουγβοογε δηᾶ τἢγεε 

5456 8 8Δη ἱτῃηροτγίδηϊ ομο 85 1 υ5 γα! ηρ ἴΠ6 ρΓ]- 
ΤΩΔΙῪ ἃηὰ Θβϑθητδὶ σμαγδαςίοσιϑίς οὗ ἃ ργορμδεῖ, 
ἢ ἰ5 ἔῃε ἀφοϊαγοτ οἵ σοά᾽ 8 νν}}} δηὰ ρῇγροβο. 

8. απ »:} «υοπάτν:] ΤΠ ἀϊδιησίοη Ὀοϊννθεη 
5:8 η5 δηὰ (ἢθ ποσὰ ἤεῖὸ τεπάογοα ““ννοπάογβ," 
Δοσογάϊηρ ἴο Κιποῆι, 15 ἰπδὶ [Π6 ΓΟΥΤΟΥ 15 
ιϑε 4 τηοϊὲ ΒΈΠΕΓΑΙΥ, πὸ Ἰδ[εΓ ΟΗ]Ὺ οὗὨ ροτ- 
τεηΐ8 ντουρῆξ ἴο ρῥτονθ ἃ αἴνῖπθ ᾿ΠΙΘΓΡΟΒΙΟ ; 
ΠΟΥ τοῦ (Π6 σγθάθηξ4]8 οὗ (σοῦ 8 πη βϑθη 5. 

9. ἐδν γοὰά] ΑΡρΡδσεη ΠΥ ἴῃς το Ὀεΐοτα 
ἀοϑογι θά, υνῃιϊοςῆ Μοβοβ οὐ {Π|8 ὁσοδϑίοη ρῖνο5 
ἴο ΑἌγοῃ 85 ἢ]8 γοργθϑεῃίδονο. 

Ζ “ἐγβεη 1] Α ἀϊδεγεηξς ννογὰ 15 ιϑοὰ ἴῃ ς ἢ, 
ἦν, 2, Ὦση {86 τοῦ οὗ Μοβϑεβ 18 οβδηρθά. [}«Στἡ 
1παὲ ραββᾶρε ἴῃ6 δπακδ 18 Ἵδ δὰ “" ΝΑΠΔ5ῃ,᾽" 
ὙὨοἢ σοχτεβροηᾶβ ἴο {πε Εχυρίδη Ατᾷᾶ, οσ 
ὕταυ. Ηετε δποίμοσ δηὰ πιοῖὸ βϑηογαὶ ἴθσιτη, 
ΟἿ ΓΔηπίη," 8 ετηρὶογοά, νυ οἢ ἴῃ ΟἾΠΟΥ ρᾶ5- 
88Ρ65 ᾿Πσ] 168 4}} 868 ΟΥ̓ ΤΊΝΟΙ ΠΊΟΠβίογϑ, δηά 
5. ΠΊΟΓΟ ΘρΘΟΙΔΠΥ ἀρρὶεὰ ἴο [Π6 σγοσοά!!θ 85 
ἃ 5γΥ0100] οὗ Εφγρί. [{ οσςσυζϑ 'π ἴπ6 Εξγρ- 
(ἴ4πη τἰξυαὶ, ς. χ63, ΠΟΑΥΪΥ ἴῃ ἐπ6 58πὶ6 ἔοστη, 
“ ΔηΘΠ),) 845 ἃ ϑΥἂποηυτὴ Οὗ {Π6 πιοηβίογ 
βογρεηΐ ννῃ ς ἢ Γοργαβϑεπίϑ ἴΠ6 ῥτιποῖρ]ο οὗ δη- 
ἰδβοηΐδπὶ ἰο ᾿ἰρμΐ δηὰ 16. ὙΠ δησίθηξ νοῦ ς- 
8ίοῃϑβ ΘἴΠΟΡ τοπάογ ἴἢ6 ννογὰ σο θοῦ, δράκων, 
ΟΥ̓ ΒΙΠΊΡΙΥ ἰγδηϑογιῦς (Π6 ἩΘΌγον ; ἔπ18 ΘΓ. 
ΤἌγρ., 88πι., δπὰ δαδάϊδ, 

11. »παρίεἰαμ.1 866. Νοῖθ δὲ (ἢ6 οηά οὗ 
ἔς ςδαρῖετ. 

αὐἱεὁ 1Τῤεὶν ἐπεδαρίνιο 5) ΤῊ ἀεηναδίίοπ οὗ 
ἴῃ οτἱβῖπδὶ Ἔχργοβαίοη 18 δι δίσιιοιβ. 1 ΠΊΔΥ 
οοης ποπΠὶ ἃ νοτὰ τθδηϊην ὁ’ ΠΑΠῚ6,᾽) ΟΥ̓ ἔγοτῃ 
ΔΠΟΙΠΟΥ τη δηἱη ὁ’ ΠΟΠΟΘΔ] ;,) 1η ΕἸΓΠΟΥ σᾶϑ6 ἱξ 

ἘΧΟΙΡῦσ5. ΝΙΙ. [ν. 2--- 2. 

γελῖβ οἷά, ψγῇεη ΠΥ δρᾶκε υπῖο 
ῬΒΑΓΔΟΝ. 

ὃ 4 Απά τῆς [ΟΡ βρᾶκε υπΐο 
Μῴόοβεβ ἀπά υπῖο Δδτγοῃ., βαυῃρ, 

9 δα ῬΠαγδοῇ 5}4]1 βρεαῖϊ υπῖο 
γου, βαγίηρ, ὅηενν ἃ πιίγδοὶα ἔοῦ Ὁ: 
ἴδῃ τπου 54] 5ϑᾶΥ πηῖο ἄδγοῃ, “ἴαἶκε 
τ τοά, δῃά ςαβδῖ 1ὲ θεΐίογε ῬΒδγδοι, 
αηα ἴτ 50.411 Ὀεσοηλε ἃ βεγρεῃῖ. 

Ιο  Απὰ Μοβε δῃὰά βδγοῃ νγεηῖ 
ἴῃ ἀπο ῬΠΑΓγΔΟΝ, ἀπά {παν ἀϊά 50 48 
[ἢς ΠΟκῸ Πδά σοϊητηδηαοά : Δηὰ Αδγοῃ 
οδϑὲ ἄοννῃ ἢϊβ γοά δείογε Ῥῃδγδοὶ, δηά 
Ὀείογε ἢΠῚ5 βεγνδηΐβ. δῃηά 1 Ὀεοδηια ἃ 
βεγρεῃῖ. 

11 ΤΠεη ῬΠΑγδΟΝ α͵80 Ἵδ᾽]οὰ τῃ6 
1586 ΠΊ6 ἢ δηά [δ βούσεγεγ : πονν ἴῃ 6 
τηλρὶοἰδληβ οὗ Εργρῖ, [ΠΟΥ α͵5ο ἀϊά ἴῃ 
Εἰκὲ πλδηπεῦ ἢ τῆ εῖγ ἐηοΠδηϊηιἜ . 

12 Εογ (ΠῈγ οδϑὲ ἀοννῇ Ἐν Υ τπλῃ 
ἢ!5 γοά, ἀπά {πεν θεσᾶπης βογρεηῖβ : θυ 
Αδγοη ̓β γοά βϑυγδι ἰονγεά ἃρ {Πεὶγ γοάϑ. 

᾿π10}165 ἃ ἀδοερένο ἀρρϑάσδηςθ, 8δη "]υϑίοη, ἃ 
Ἰυρρίογ 8 ἰπςκ, ποῖ δὴ δοΐυ] ρυϊπρ ἕοσγίἢ οὗ 
Ιλρῖὶς ροννοσ, [ἴ Ὀεδῦδβ ἃ ΥΟΓΥ͂ ΠΟΑΓ ΓΈδεΣ" 
ὈΪδηςο ἴο δὴ Εργρίίδη ἰδγτὴ ἔοτ ἃ υἰδρὶς ἔοτς- 
τη ἾΔ, 55. δ, οὔ 1.4, ἂρ. σμβαῦββ, “Ῥ. Μ.᾽ "Ὁ. 
170. Μόοϑεβ ἀθϑοῦθε5 (Π6 δοΐ οὗἉ [ἢ6 βογζοσοῖθ 
ἃ8 1ἴἃ ἀρρεαγοά ἴο ῬΠΑγδΟΝ δηά ἴῃς βρεςίδίοτϑ ; 
ΠΝ ΠΡ ΒΟΓΡΟηΪ5 ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδοη ἤτον ἄονσηι 
ΌΥ πε Ἰυρρίογθ, ἃ ἔδξαξ ποῖ ἰγαηβοοπάϊηρ (ἢς 
γγ6}1-Κποννῃ 511}} οὗ {πεὶγ τιοάσττι γερτεϑοηϊδ- 

πνοθ, ἢ ψΠοπὶ 1 ἰ5 ἃ ςοπῆοη {πςκ ἰο 
ΠδηάΪθ νθηογήοιιδ βεγροηΐβ, αηὰ Ὀεπυπῦ ἔποπὶ 
80 ἴα! [ΠΟῪ ἃ΄ὸ πιοί!οηἾθ55 δηα ΒΕ 45 γοάϑ. 
ῬῃΑΓΔΟΪ ΠΊΔΥῪ ΟΥ ΤΔΥ ποΐ μανθ Ὀεϊϊονοά ἴπ 
ἃ ΤῸΔ] ἰγδηβίοσσηδίοη; ργΓΟΌΔΟΪΥ ἢθ ἀϊά, ἔογ 
1ῃ6 Ἰυ  Ίετθ μάνα αἰννγϑ ἔοιτηθὰ ἃ βοραγαῖθ 
οδϑία, δηά ᾶνὸ Κορὲ (Πθὶγ αγίβ βεσγεῖ: Ὀυζ ἴῃ 
οἰ γ σᾶ56 ἢ νου] παῖυσα!γ σοηβίθὺ ἰηδί ἰξ 
{η6 ροτγίοηϊ ψνγουρηξς ὈΥ Αδγοη ἀϊβεγθαὰ ἔγοπι 
{ποῖτβ, [ἃ ννα8 ἃ αἰ βόσγοηςσθ οὗ ἀδρτθθ ΟὨΪΥ, ἱπι- 
ΟΙΥΙΠΣΖ ΤΠΊΟΓΟΙΥ ΒΕΡΟΓΠΟΥΙΠΥ ἴΠ ἃ σοϊηπιοη ΔΙ, 
ΓΘ πλῖγαςσὶα νυ ςἢ (ΟἸοννοὰ νγᾶ8 δι δὶοϊοης ἴο 
σοηνίηςο ἢἰπὶ μα ἢ6 Ὀδεη Ορδῇ ἴο σοηνίκιοῃ. 
ΤΠ δοσουηΐβ ἴῃ ἴἢ6 Κογδη, 50. Ν1]. ἅΠὼ Σ Χ., 
816 οὐυγίου5. ὙΠΕῪ τοργοβεηΐ {πὸ τπδρΊςοΙ8 8 
88 ἀεοοϊνίηρ (η6 ϑροςίδίοτβ ΟΥ̓ δείϊπῷ προ 
[Ποῖγ ἱπχαριηδίίοη. 

12. “««υαἰοευεά μ δεῖν γοάδ.] ὙἘΘδ ταΐγδςϊθ 
ΠΘΓΘ ἰ5 αἰ δι ΠΟΥ δίαϊοά, δηὰ ἰ5 Ὀουπὰ ὺρ ἢ 
186 ΥΟΣῪ 5υὐδίδηςε οὗ (ῃ6 παιγαῖϊνθ. [{5 πηθδη- 
ἴηρ 18 Οὔνίουβ. Εννδὶὰ τεπιαγκ8 {Γ}} τμαῖ 
[815 τηΐγδοὶο ννὰ5 {πε οἰδαγεϑὶ ὀχρτγοββϑίθῃ οὗ ἴδ6 
{γ ἢ νυ] ἢ υπάοη]θ5. 411] [8686 βσἴογιθϑ, 845 δ 
5 ρἰθαϑοαὰ ἴο ς4}} (Π6 πηΐγας εβ, νὶΖ. {π6 ἔπ] ἢ 
δηά ροννεσ οὗ πε τεϊσίοη οἵ [ἐμονδὰ ἴῃ ςοῦ» 
ἰγαϑὶ ν ἢ ΟΠ ΕΓΒ, 



Υ. 131-10. 

12 Απά δε δαγάεπεά Ρβαδγδοῇ :δβ 
Βεαγῖ, τῆλε ἢ6 ἤθαγκεπεά ποῖ ιιπῖο 
[Π6πὶ; 45 ἴῆ6 ΓΟΚῸ ἢιδά 5414. 

14 ὅ Απά τῃε ΓΟΚῸ 5414 υπῖο Μο- 
868. ΡΒΔΓΔΟΝ 5 ἢεαγῖ ὡς μαγάθηςά, ἢς 
Γοίιβεῖῃ ἴο ἰδεῖ τῆς ρβορΐβ ρο. 

Ις (εῖ ἴδε υπῖο ῬΠαγδοῇ ἴῃ τῆς 
τογηΐηρ; ἶο, ἢ ροεῖῃ οὐ υὑπίο ἴδε 
νγαῖογ; δπά ποὺ βῆλϊς βδίδηά ὃὉγ τῆς 
ΓνεΓ 5 ὈΓΠΚ ἀραϊηβὲ ἢ σοπιε; δηά πα 
τοά ννῆϊοῖ ννᾶ8 τυγηεά ἴο ἃ ϑ8εγρεηΐῖ 
8ῆασϊς ἴῆοι τα ἴῃ (πε παπά. 

1Ι6 Απά τδοιῖι 8ηδ] 54Υ υπῖο ἢἰπ1, 
ΤΗε ΓΚ Οοά οἔ (δε τ οδτένης Βδἢ 
86η πΠι6 ιἱπῖο ἴπεα, βαγίηρ, [εἴ τὴν 
Ρεορίε ρο, παῖ ΤΠΕΥ̓ ΠλΔΥ 8εῦνα πης ἴῃ 
{πε νυ] Ἔτη 688 : δηά, δεμο]ά, πἰτῃοτῖο 
του ννου]άεδὲ ποῖ ἢοᾶγ. 

18.ὈὨἨ “πά δὲέὲ ῥαγάεμε)] ΟΥ ῬΆΔΙΔΟΒ' 5 
Ἀθδτὶ δα πατάοθπῃποάα, Τῇδ ννογὰ 18 ἤογα 
πἰϑοὰ ᾿ΠΕΓα 5 ΕἸ ΟΙΎ, 48 1 ΠΊΔΩΥ ραϑβϑᾶρθθ: ἴἢ5 
411 186 Δηςῖοηϊ Ν᾽ ἐγβϑίοῃϑβ. 

15. δὲ κοείδ ομδ μπίο ἐῤὲ «υαἱἰεγ)] ΤῊΘ 
ΝΟ νυ α8 ΟΠ ρροα ὑπάθῦ νϑΓοι 8 ΠᾶπΠ168 δπὰ 
δΥΊΠΌΟΪ8, Αἱ Μοιηρἢ 8 Ἔβρθοῖδ!Υ, 48 Ηδριὶ, 1. 6. 
Ἄρί8, [86 βασγθὰ Ὀ}}}, ΟΥ Πἰνπρ Γοργοβοηίδεοη οὗ 
ΟεἸτί5. οὗ ψῇοπι {Π6 ΓΊΝΟΥ ννᾶ8 γοραγάθα 88 [6 
ἐπ οα!πιεηΐ οΥἩ πιδηϊδβίδιοη. 866 " Ζοι 5 γε 
Ἐς. 1868, Ρ. 122. [{ 18 {πογείοτο ρσγορδῦϊο 
{Ππδξ {πὸ Κὶπρ' υνοπῖ ἴῃ [Π6 τπογη] ἴο ΟΥ̓ΘΓ ἢ 18 
ἀενοϊοηϑ. ὍὙΠ18 ρῖνοβ ἃ ρδου ΑΓ ἔογοθ ἀπά 
δ} Ὁ] 688 ἴο {π6 παῖγαοὶθ. ὙῊ6 γοάϑοη ν᾽ ὨΙοἢ 
ΚΊΟΘΕΙ 4 β81:5}8 18 ποῖ ἱποοιηρδί 6 νυ ἢ 18. 
1Ὲ ννᾶ8 {πΠῸ βοᾶϑοῃ οἵ {1:6 γϑαιὶγ ονεγποννίηρ, 
δῦουϊ (6 πιάἀ]οὸ οὐ πη. (Τὸ Αταδῦιὶς 
Δἰπιᾶπαςβ σῖνο [η6 χϑίῃ οὗ Ῥδγυῃηὶ, ἐ. 6. ἴῃ6 χα )ίἢ 
οἔὕ [ιπὸ͵| ἔογ {πὲ ἔδςιῖναὶ οὗ (ἢε τὶ βϑίης οὗ [86 
Ν}]6.) Τὸ ἀδὴγ τίβε οἵ ἴμθ ννδίεγ ννᾶ8 δοοι- 
ΤΑΊ ΕἸ γ γεοογάθα, ρΡγΟΌΔΟΙΥ ἴῃ ἴπε {πιὸ οὐ Μοβεβ, 
88 ΒΟΠῚΘ ΓΟΠίΏΓΙΘΒ ἰδίου, ὑηάθγ ἰῃ6 Ρογϑοηδὶ 
Βρογιἰδηάδηςσο οὗ {Π6 Κίηρ. [ἢ ΘΑΓΙΥ ᾿Π80ΓΡ- 
[ἰοπ5 {Π6 ΝΙΠΟπιθίοσ 18 ἔῃ δυτηῦοὶ οὗἨ δ }}γ 
δηὰ ργονϊ ἀεπίϊαὶ σαγθ. Ασοογάϊηρ ἰο )]οάοτγιυ 
ἃ ΝΙΙΠΟΙθίογ ννᾶ8 οεςίεά δὲ Μορἢ 18 πᾶσ {Π6 
δησίθηΐ ῥμδγδοιβ: ΟΠΘ 18 ἀθβου θα ὈΥ 1 δρβλι8 
ὙΠΙσΝ θδᾶσγβ (ῃἢ6 άπ οὗ Απιοποδα [{]., οὗ 
106 χδίῃ ἀγηδεῖίγ, ΌὈΥ̓ ψῇοπι [ἢ βγϑίοπη οὗ 
ἱγτιραιίοη ννγὯ8 οοτηρ εἰθὰ. 866 Αρρεῃάϊχ. 

Το ΕἸἰγϑὲ ΡΊδριθ. 
17. ἐωγηεά 10 ὀἰοοά ] ἴῃ δοςογάδηςο ἢ 

{Π6 σέόπογαὶ σμαγδοίογ οἵ {π6 παιτδίνο ᾿ξ τη ρἢξ 
6 οχρεςίοα {παΐ ἐΠϊν πιίγαοὶς νου θᾶ ἃ 
ςοσίδι πῃ τεβο ὈΪδηοθ ἴο Ὠδῖιγα] ΡῬΠΟΠΟΙΊΘΠΔ, 
δηά τῃογοίοσε ὃὈ6 οπὸ ψῃϊοῦ Ῥηαγδοῦ πρῃϊ 
δε υυἹῇἢ δεηδιοιηθηΐ ἀπ ἀϊδηᾶγ, γοῖ ποι 
οοτηρίοίς σοηνϊςίοη. [ἐ 18 νν6}] Κηοννη [δα 
Βεΐίοσθ πὸ σγίϑο ἴπ6 νναίοσ οὔ ἴΠ6 ΝΘ 'ἰ8 ζγθθῃ 

ἘΧΟΡ 5. ΝΠ]. 

17 Τι5 βδτἢ τῃῈ ΤΟΚΡ, [ἢ τἢ18 
του 51α]ς Κπονν τας 1 δ» τῆς ΓΟΚῸ : 
ὈεΠοἰΪά, 1 νν}}} σῖτα ἢ τῆς τοά τῆδι 
'ς ἴῃ τιϊηε Βαπά ὑροη [ἢ ννδῖεγβ νῃ] ἢ 
αγό ἴῃ ἴῃς τίνεγ, δηά {Π6Ὺ 5}8}} ὃς 
τυγηςά τὸ Ὀ]οοά. 

18 Απά τῇς ἤδἢ τῇδῖ 1; 1π τῆς γίνεῦ 
84}} αἀἴε, δηά πε γίνθῦ 54]} δ!ηκ,; 
Δπά τἢε Εργριείδη58 5}4]] ἰοῖῃς ἴο ἀτίῃκ 
οἵ τις ννδΐῖεγ οὗ τῇδ σίνεσ. 

Ι9 ἴ Απὰά τε ΓΟ Κ βρᾶκε υηΐῖο 
Μοβεβ, 88Υὺ υπῖο Αλίοῃ, Τακε τὰν 
το, Δη4 5ςγεῖςἢ οὐκ της παπά ὕροῃ 
(ῆε νναῖεῖβ οὔ Βρυρῖ, ὕὑροη [τδεὶγ 
Β[ΓΟΆΠ,59 ὈρΟη {ΠΕῚΓ Τίνεγβ, ἀπά ὑροη 
(Πεῖγ ρομάβ, δῃά ὑροη 4}] {πεῖν ' ΡροοΪ]5 " Η δ, 
οΥ νγαῖεγ, τῆαϊ ΠΕΥ πΔΥ θεσοτηε ὅδε 
ὈΙοοά; δηά ἐῤαὲ ἴμεγε τῇδῪ ὃς δ]οοά ““'ν 

δηᾶ υπῆϊ ἴο ἀπηκ. Αδοιυΐέ 6 21} οὗ [ηὸ 
ἰἴ Ὀδοοπιθα οἰθασ, ᾿ἀπὰ ἔπη γον, δηά 
ξτλάυδ!γ το ϊϑἢ [κα οσῆγε; (Π|8 εἴθες Πδ5 
ὈδΘΩ ΦΌΠΟΓΑΪΥ διἰἰγιδυϊοα ἴο [ἢ6 στοὰ δαγίῃ 
τοι ἀν ἔτομι ϑϑηηδδσ, Ὀὰΐ ΕΠΙΘΉΡΟΓΡ 
ΡῬίονοϑ (μδΐ ἃ ἰ8 οὐνὴρ ἴο {π6 ργεβεηος οἵ 
Γλϊογοβοορὶς ογγρίοραπιϑ δηὰ ἰηΐαδοῦῖα. 76 
ἀδρῖῃ οὗ 186 ςο]ουΓ νϑγῖθ8 ἴηὴ αἰ ἔδγοπὶ γράγδ: 
ΨΠθη ἴξ 18 ΥΟΥῪ ἄδορ 1Π6 ννδῖθν ἢΔ8 8η οἤξηϑβινο 
8Π16}1., 1, ,Αἴο ἱγαυθι οῦβ βαΥ (δὲ δὲ δι ς ἢ 86,90} 8 
{Π6Ὸ Ὀτοδάὰ ἰυτθϊὰ (6 8 ἃ βιΓ ΚΡ ΓΟδθη- 
Ὀΐδηςε ἰο ἃ γῖνογ οἵ ὈΪοοά. ΤῈ ϑυρεπιδίιγαὶ 
σδαγαςσῖοῦ οὐ 186 νἱϑιδῖίοη ννᾶβ αἰϊοϑϊοά ὈΥ͂ 
{Π6 δι ἀἀθηη688 οὗ {Π6 σῆδηρο; ὉΥ [5 ᾿πηπηρα ἴδ 
σοηποεοίίΐοη ἢ {Π6 ννογάβ δηὰ δεῖ οἵ Μοϑβοβ, 
δηά ὈΥ 118 εἴεςί8. [{ Κι Ποὰ 1Π6 ἤβῆθβ, δπὰ 
τηδάδθ πὸ ννδίοσ ὑηδί [ῸΓ ι.86, ΠΟΙ ΠΟΥ οὗ ἢ ϊς ἢ 
ΓΕδι}118 ἔο]]ονγ5 [Π6 ἀπηιδ]ὶ αἀἰδοοϊογαίίοῃ. 

18. «ῥᾳα}]οεδε] 1.ἴ. ““Ὅ6 ψνοαγΥ οὗ, Ὀαυΐ 
1π6ὸ ΑἸΒογιϑοα Ν ογβίου ὄχρύθβϑοϑ {Π6 ΤΘΔΠ] ΠΕ. 
ΤΠ ννοτὰ [485 ἃ βρϑςοίφὶ ἴογοθ 48 Ἀρρ] δὰ ἴο 
1πὴ6 νναΐοσ οὔ ἴπὸ Ν}]Ο, ΓΟ ἢ ἢδ8 ἃ ςογίσλϊ π 
δννθοίηθϑϑ ἤθη ρυγβοα οὗ {Ππ6 βἰ᾽πι6, πὰ Β88 
αἰνναγϑ Ὀδθη γοραγάθαὰ Ὁγ Ἐβγρίδῃ8 48 ἃ Ό]688- 
ἴη8 ΡῬοου ΑΓ ἴο {ΠΕ Ἰαηά. [{ ἰ8 1η6 οὔ]Υ ΡυΓΟ 
δηα νυ ΒΟ θϑοσὴθ ννυαῖογ ἴῃ {Π6ῖΓ σουῃίΓΥ, 81ΠπῸ06 
1Π6 νναΐοσγ ἴῃ νν6}18 δηὰ ςεἰβίθστϑ 15. ἀπυνῇοΐθ- 
δοπ!6, Μ Π16 τη νγαῖοτ ϑοϊιζοπὶ [1]}185, δὰ 
ἔοιιηϊδίῃβ ἃγὸ ΘχίγοΊοΥ ταῖθ, Μοὶ, ἂρ. 
Καϊδςἢ. ᾿ 

19. Τῇδ ΘΧΡΥΡδΒΊΟη8Β ἴπΠ (ἢ18 νΟΓΒ6 βῇδν" 80 
δοσιγαίο κπον]θάρε οὗ Εξγρῖ, νυν ἤογο [Π6 νυδῖοσ 
βυϑίοπι νν8 σογηρίείο αἱ 4 ροποὰ ἰοὴρ Ὀὑοίοτγο 
Μοϑβϑεβ8. 1,ορϑίι8 (' Ζοι θα γι ,᾽ 186 ς) ἀόϑοτιθθ8 
ἴϊ σαγθί γ. ΦΤΡεὶγ σἰγεέαρις τθαῃ (6 ἡδίιγαὶ 
Ὀγᾷποδμοβ οὗ πὸ Ν}]Θ τῇ ἴοννοῦ Εργρί. ὍΤΠὸ 
ννογὰ γίτεσς δου! τγαΐπογ Ὀ6 εαπας. Μο- 
868 ιι9868 {Π6Ὸ Εργρίδη ννογὰ ὀχρίαϊηθὰ ἄρον 
(ςἈ. 11.). [Ὁ ἱποϊιιάδβ σδηα]8. ὙΠΟΥ ψετὸ οὗ 
διοαῖ οχίοηϊξ, ταπηΐϊηρ ΡάγΆ]]6] ἕο [π6 ΝΊΪΘ, δπὰ 
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κ, 

2)8ὃ 

τὨγουρβους 411} τῆς ἰαπά οὐ Ἐργρῖ, 
Ὀοιῇ ἴῃ ὑεητείς ὁ ννοοά, δηὰ 1π ὑεσφείς 
Ὁ βἴοῃε. 

20 Απὰά Μοβεβ δπά ἄδτγοῃ ἀαἱά 80. 
αἋ5 ἴῇῆο ΙΟΒΡ Γςοπιηηληαεα; δηὰ δε 

ἃ «ἴαν..),.  ἰπεὰ ἃρ τπεῈ το, δπά 5πιοῖς πε 
νναΐῖογα τῆδλι τοέγό ἴῃ τῆς τίνετγ, ἴῃ τῆς 
ϑίρῃῖ οὐ Ῥηδγδοῃ, ἂπά ἴῃ τῆς βἰρῃτ οἵ 

ὁ Ῥεαὶ γ8. ἢ15 βεγνδηῖβ ; δηά ἃ]] τῆς ὀνναΐειβ τῆλ 
414: «ὐεγε ἴῃ τὴς τίνοῦ γεγα ταγηδα το Ὀ]οοά, 

21 Αμπά τῆς ἤβῃ τῆδι τας ἴῃ τῆς 
γίνου ἀϊεά, δηὰ τῆε γίνεγ βἴδηκ, δηά 
τς Ἐργριίδηβ οου]ά ποῖ ἀτίηκ οὗ τῃ6 
νναῖο οἵ πὸ τίνεγ; δηά τῆεγε νγδϑ8 
δ]οοά τυγουρμουῖ 8}} τῆς ]Δη4 οὗ Εργρί. 

ςοπιπλιηϊοδείηρς ΜῈ 1 ΌΥ 5101 ς 68, ἡ] ἢ ΜΟΓῸ 
οροηρά δἱ {πὲ τίβθ, αηὰ οἱοβρά δὲ {ΠῸ βυ ϑιάθηςε 
οὔ ἴδε ᾿πυπάδίίοη. ὙΤΠῃὸ νψογάὰ τοηδογρὰ 
“. ῥοηά:" τοίθυβ εἰΈΠοῦγ ἰο παίαγαὶ ξοιιηΐδη5, ΟΥ 
ΠΊΟΙΕ ΡΓΟΡΔΟΪΥ ἴο οἰβίθγῃβ οὐ ἴδῃηκ8 Τουπα ἴῃ 
ΘΥΘΓῪ ἴοννῃ ἀηὰ νἱαρο, ὙΠῸ “" ῥοοί!,,} {|. 
ὡς ΑΙ ΠΟΓης οὗἨ ννΑἴοΓ8,᾽" Ὑγ γα [Π6 ΓΘΡΘΓΨΟΙΓΒ, 
ΑἸνίαγβ ἴάγρθ ἃπὰ βοὴξ οἵ δῃηοστήοιδ δχίεηϊ, 
σοπίδιπίης βιυβηοϊοης τναΐεῦ ἴο ἱγτίραίς {116 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἴῃ ἴμ6 ἀγγ βθάβοῃ. 

ἐπ εοσοίς 4 «υοοὐ}Ἱ 1.11. ““ἴη Μνοοὰ πὰ 
βἴοπο:" διυιξ [Π6 ννογά "" ν6556}5᾽" 15 υπάογδιοοά 
δηὰ βῃοιιϊὰ ὕ6 τοϊδιηθά. 18 αἰδο τλᾶγκϑ [ἢ 6 
[Αγαγ Ὑ οὗ (ἢ νυ Πῖοσ ἢ} Εργρίϊδη ου8- 
ἴοιιδβ. Ὑπὸ ΝΙΪο νναΐογ 15. Κορέ ἴῃ νε88618. διὰ 
ἰ5 ρυγοά [οΓ 166 ὈΥ ΠΙτοτηρ;, ἀπ ὈΥ οογίδϊη 
ἱπρτοάϊοπβ δ οἢ 88 ἴπῸ ραβίθ οἵ δἰπηοηάβ8. Αἵ 
Ρτόβοηΐ [Π6 νϑβ86 18 ΔΓῈ βΈΠΘΓΑΙΙΥ ἐαγίῃοηνναγο, 
ἜΠε ψογάςβ ἴῃ 1ῃ6 ἰοχῖ ἄρρθασ ἴο ἱποϊυο 41} 
ΠΟΙ ΒοΠοΪ ἃ νθ596}5 ἴῃ νυν ῖ ἢ 16 τυ αΐον νν88 Κερῖ. 

21. δὲ Με ῤ, ες. Τῇδ Ὄχργοβδίοη ΤΠΔΥ 
Ποῖ ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΥ Τ6Δη “ὁ 8}} {π6 ἤβῃ :" Ὀμΐ ἃ 
διοαΐ τρουῖδ! Ὑ 18 οὐ σουγβο ἱπιρ] θὰ, ἃπὰ 

ΕΧΟΡ 5. 

22 “Απά τε πηᾶρὶοἸΔη8 οὗ Ἐργρε: μά. “7, 

ΝΙΙ. [ν. 20---25. 

ἀϊ4 50 ψν τῇ τπεὶγ ἐποπαπιπιθηῖβ: δηά ἡ 
ΡΒδγδοἢ 5 μβοαγίῖ νγᾶβ μβαγάεηεά, πϑῖτμοῦ 
ἀϊά μὲ Βοαύκοῃ υπῖο ἴπδηι; 45 ἴῃ6 
ΙΟΚΡ Παά 5.14. 

223 Απά ΡΠδγδοῇ τυγηβα δηά νγεηῖ 
Ἰηῖο ὶβ Ποῖα, πείθεο ἀἰά ἢς 5εῖ ἢ15 
Πεδαγῖ ἴο {ἢ ]15 αἰβο. 

24 Απά 8ἃ}} τς Ἐργρτίαπβ ἀϊρρεά 
τοιηά αδοιιῖ τῆς γἰνοῦ ἔοσγ νγαῖθυ ἴο 
ἀτίηκ, ἔογ {πεν σουἹὰ ποῖ ἀγηκ οὗ 
τΠ6 νναίΐεγ οἵ τῃε τῖνογ. 

Ὡς Απά β8δνεὴ ἀκγ8 ψεγε {1 6]]εὰ, 
αἴτοῦ τῆλι τς ΓΟΚῸ δά 5πλτςττε τῆς 
γνεγ. 

ψουά 6 ἃ πιοβὲ ἱπιργοδδῖνο νναγπίηρ. Τὴ 
ἘργΥρίίδπβ βιιεἰϑίθα ἴο ἃ ξιθαῖ Ὄχίθηϊ οὐ [6 
ἤδη οἵ ἴπ6 ΝΘ, Ἐπου ΡῈ 84] 1 πννδίον 8ῃ ννδ8 
τεραγάθα 48 ἱπῖρυγο. Α τποσίδ! Υ ἀπλοηρ ἴΠ6 
ἤϑἢ ννᾶ8 ἃ ρίασιιδ πιιςῃ ἀτεδάθα. [ἢ 4 Ἀγτηῃ 
ἰὼ 6 ΝΙῈ νυπτίθη Ὀγ {πὸ βοπῖρθ Εππᾶ Ιἴ 15 
δα ἃ (παῖ 1ῃΠ6 νυγαῖίῃ οἵ Ηδρὶ {πὸ ΝΙΠο-Οοά 
5. ἃ σδίδπη Υ ἔογ (ἢς ἤβῃθθ, ὅὲε6 Μάδβρετο, 
.“Ἡγτηηθ δὺ ΝΊ],᾽ Ὁ. 27. 

22. αἀϊά .0] Ἐτοπὶ {Π|8 ἰξέ πιυδὲ Ὀ6 ἷπ- 
ξειτρά πα {ΠπῸ ῥἱαριθ ἘΠΟΌΡΙΙ ΡΌΠΘΟΓΔΙ ννᾶ5 ποῖ 
ὈΠΊνογβαΙ. [ἢ ΠΌΠΊΌΟ.]688 ᾿πδίδῃμσοβ ἴῃ6 ΗΘ.» 
Ὀγονν ἴθπῃ8 ὙΥΏΙΟἢ ἱΠΊΡΙΥ ὉΠΙνΟΥΒΑΙ ΠΥ πλγιιβῖ 
6 υπάογβίοοά ἴῃ ἃ ᾿ἰπλιδ 56 η86. 

24. εϊσρεά γομποῖ αδόμέ δὲ γἱυογ] ΤῊΪ 
βίδϊοιηθηΐ ὡοττουογαΐθβ ἴΠ6 δὌχρ δπδίίοη δίνθη 
Δῦονθ υὴ τ. χ7. Τ8ὸ αἰϊδοοϊουγρα ννυδῖογ ννου]Ἱὰ 
Ὀδ Ρυγιβοὰ Ὀγ ἃ πδΐυγαὶ δ) γαζίοη, 

25. «εὐοη 475] ΤῊΪ8 τράγκα ἴἢ6 ἀπιγίοη 
οὗ ἴθ ρίασιθ. ὙΤδ6 παίυγαὶ ἀϊβοοϊογδίίοη οὗ 
(Ὡς ΝΙῈ νναίοσγ 1δϑῖβ8 βΈΠΟΓΑΙΥ τπλυσῃ Ἰοηγεῦ, 
δου 20 ἀδγϑ8. 

ΝΟΤΕῈ, οὐ (ἨΗΑΡ. ΥἹ1. 1ἱ. 

11. ΤΉΓΘΟ πδπηο8 ἴοσγ ἴῃ6 τηαρίς!Δῃ8 οὗ 
Ἐξγρέ ἅγὸ ξίνθη ἴῃ [818 γεσθο ὙΠ6 ἤγϑιε δηά 
ἰαϑὲ οὐσὰῦ ἴῃ Οδηρδίβ, οὔ. νυ. ῬὍΤῃθὸ ννοσγά 
(Ὁ 27), ννῖϑε τῆθῃ, 18. ιιϑοὰ ρθε ΠΟ } Υ οὗ 
ΙΏΘη ΨΜὲΠῸ Κπονν οσςουϊξ αγί8β. (Οὐοτγγοϑροηά- 
ἸῺ ΟΧΡΓΕΒΒΙΟΠ8 ἰῃΠ Ατγδδὶς ἂὔὸ ννῈ}} Κποννη, 
48 ΔΙΔρΡἢ, δἷᾶπι, ἄο. ΤΤδυδ ἴῃ ἴῃ6 Αςῖβ 16 
ΦΟΙΓΟΘΙΕΣ δγ-)68ι18 8 ς]]οὰ ΕἸγτηδθ, “(6 
Κπονηρ οπ6." [ἢ δηοίοης Εγρίδη [86 τπηοβὶ 
ἘΌΠΘΓΑΙ παπὶθ 156 θομ Ομιεία, 2.Ζ. ΡΘΟΡΪΘ 
ν8ο κῆπον (Πΐηρ8, ἴ[πΠ6 ννογὰ "" ΗΠ] 58." ὈΘΙΩΡ 
ΔΡρΠΘὰ (δομη Α}Ὺ ἰὼ ϑδεσγοῖ ἂηὰ οὐ πΠοιβ 
{ΠπΠΠηρ58. ὍΤῃὸ νψογὰ τοηάεγεδ “" ΒογσοΓο ΓΒ ̓ἢ 
(Ὁ ΒΦ) 522) οσοιγθ ἤγβι 1η (}18 ρϑδαρθ [{ ἰδ 
υδοά ἰη {Π6 6686 "᾿ΤΩῸΤΙΟΤΙΠΕ ΠΊΔΡΊς ἔἕοστηι].᾽" 
Αςοοτάϊης ἴο Οδϑϑηϊ8 ἰΠ6 ΟΥ̓ ΒΊΏΔ] στο ηϊηξ, 

48 τοί ποά ἴῃ ϑγγίας δῃηὰ ΕἸΜΙ ορῖς, 18 δ ΠΕΡΙῪ 
ἴο ΥΟΓΒΗΙΡ ΟΥ ρῦᾶΥ. Νὸὼὸ δχδᾶςῖϊ ρϑγαδ]]οὶ ἰ5 ἑουηὰ 
ἴογ [15 ννογὰ ἃπίοηρ {π6 πυπιοίοι5 ἀδϑὶρ- 
ΠΔ[ΙΟἢ8 [ῸΓ βούζεγοῦβ ἰῃ Ἐργρίδη ἀοσυπηεηίΐδ: 
δυς ἰξ βθεῖηϑ ποΐ ᾿πηρι δος ἐπδὲ 1 πᾶν Ὀδ 
ςοπηθοίθα ἢ “(ΟΠ οβοῦ," 4 νοΓῪ ςοπιπιοη 
ννογὰ ιιϑϑἀ βϑροςῖΑ}}γ ἴῃ {Π6 8εη86 οὗ στερει ηρ, 
ἀτνιηρ ἀννᾶγ, σοηὐυσης 411 ποχίοιβ Ἴγθδίιγοβ 
ΟΥ̓ τπαρὶς ἰογπιυΐα. ὙΠ 8 ἴῃ [Π6 ΤΏΙ] τἰτυδὶ 
ΠΟ ΓΟ ἃΓῸ Ὧο 1685 (ἤδη χα σΠαρίογϑ (32---2} σοη- 
ἰαἰπίηρ [ουτὴβ ἴοΥ “"διορρίηρ " οὗ ἀγνίηρ ιν ΑΥ͂ 
στο ο 168, βηακοβ, 808, ἄς. [{ ννᾶβ ἡδΐυτγαὶ 
ἐπὶ ῬΏΑγΔΟΙ βῃοι]ά ἤᾶνθ βοπί ὄδρθοῖα! ν ΓῸΓ 
ρΕΓΘΟῚΒ ἀγπιοα νυ 1 ἢ δι ἢ ἑοση]α οὐ [818 οοςᾶ- 
βίοη. ΤΏΘ πηοτὸ ρϑηθγαὶ ννογά "σΒβδγξυσησηϊση, ἢ 
ὙΠΙΓὮ ΠΟΥΓοΒροπ 8. ἰῃ πιρδηΐης ἴο ἱερογραμ» 



γ. 1--- 3. 

εὺς ΟΥ̓ έ ἧς, “ΒΔΓ ΒΟΥ 6 ΟΥ̓ “ὁἸηΐοῦ- 
Ππάτε " ΤΣ, γεῖ ἱγαοθά ἴπ Ἐβγρίίϊδῃ. 
ἔ Βονθυοῦ 1ἴ 18 τοβοϊνθά ἱπῖο ἰΐ8 ὑσόῦδῦ]δ 

εἰεπηεηΐβ, {πῸ ἢγϑὶ 8.114 0 16 ἽΠ (σᾶ γ) δῆϑννοτβ 
ΘΟΧΔΟΙΪΥ ἴο “ΠΟΥ, οἠθ οὗ {Π6 σοπιηηοποδὲ Εργρ- 
ὕδη ννογάϑβ, υϑοα ἴῃ σοτηροιηα ἴοΓΠῚ8 88 “" ὈΘΑΓ- 
Ἰηᾳ,᾽") “μανίηρ," ὁ ΡΟβδβοβϑίηρ , 1Π6 βοοοῃὰ ραγὶ 
ΠΟΙΤΟΒΡΟΠ 8 ἴο “"ἴδηλι) οΥἨ ““Ἃπ|.᾽ ““ἴο Βρθδκ. 
αἱίοτ, "ἢ νν ΒΙ ἢ 18 ἀρ] Θὰ βρθο ἤσ δ} ἴο υἱΐοην 
ἃ 8δοιθαὰ ῃδπιθ, ΔπΠἀ ΔρραγθηΓΥ 48 “ἃ 8Ρ6]].᾿" 
ΤὨι8 οὐ ςετίδίπ ἀἄδγβ οὐ [86 σδιθπάδγ τὲ ννγ8 
ὉηΪδνν [Ὼ] ἴο υἱέες (ἴ6πι} ἴπ6 πᾶῖὴθ οἵ δεῖ οὐ 
ϑυίεςἢ, {πὸ ΤΎΡΠΟη, οὐ Βρ:ΓΠ οὗ ἔοτγοθ δηά 
ἀεοϊγυσίίοπ. 866 " ῬΑΡΥΓΙΒ 5411 67} 1Ν. Ὁ. 12, 
ἶδϑὲ ᾿ἰπὸ; δηὰ Βγαρβοῖ, " Ὁ. Η.᾽ 5.ν. ἴῃ (6 
{Π|ΙΠριι] ἰηβογιρίίοη Ἰαΐοὶγ αϊδοονογοά δ ὅ8ῃ, 
εἰ ἔμπλ᾽) ΤηθΔῃ8 ἴο τγϑοὶϊΐο ἃ βδοσθα ἤγτηη, ]. 14. 
ΟΒεγ-ῖασα νου ]ὰ ἔπ π18 πλοδῃ “Ἢ ῬΘΑΓΟΥ Οὗ βασγοά 
τνογάϑ8." 

ΤΉῊΟΘ πιοβί σςοπηρίοἴς ἀπά ᾿π ογοβΈ ρ; δοσοιιηΐ 
οὗ Εργριίδῃ τηδρὶς 18 ρίνθη ὉγῪ Μ. μαδαβ ἴῃ 
διῖ8 ἡγοσΚ οα]οὰ “1,6 Ῥάρυγι8 Μαρίηαο, Ηατγ- 
Τίβ, 1866. Βοοκβ σοπίδιηϊηξ τραρὶς ἔογπιυϊα 
Ὀεϊοπροά ὀχοϊβίνοὶυ ἰο τΠ6 ΚΙΏΚ; ΠῸ ΟἿΘ νν88 
Ρετηϊ θὰ ἴο ἀοήξαι {ποῖ Ὀυΐ (Π6 ῥγιθϑῖβ δῃηὰ 
γνἶδο τηθη, ὑνῆο ἐοϊτηθὰ ἃ σοι 1}} ΟΥ̓ ΠΟΙΪΘΡΘ, 
δὰ ννοῖῈ οδ θὰ ἴῃ ὈγΥ ἴπΠ6 ῬΠηδγαοῦ οἡ 4]] 
οὐοσδϑίοηβ οὗ ἀ!βῆίσυγ. ὙΠ656. ὁ νυ 186. στήθη ἢ 

.ἅτ6 ΟΔ]οὰ ὁ" ΒΟΥ ΡῈ 8" (866 Βγυρδοι, “Ὁ. Η." 
Ῥ. 1576), “5ογίδεβ οἵ ἴμῈ βδογεὰ ἤοιιδ6,.) οὐΓ 

ΓΟΠΗΑΡΤΕᾺΞΚ ΥνΥΠ|. 
: γορς αγε “ο΄. 8 δλαγαολ «μείλ ἰο ἥοτες, 

12 αγιαἷ λήονές ὧν 27α» 7 γωμονείά ἐλέη ατυαγ. 
Ιιό 724 ἐἀἰμεέ ἰς ἐμγμεα ἱμίο ἠΐωε, τολίεά ἐλέ 
τιαρισίαμς εορρἑα μποί 0. 20 7}2ὲ σισαγηις οὗ 
ες. 45 Δαγαοί ἱπεπελ ἐο ὁ ἐάξ 2έοῤέσ 
ὅο, 35 ὁμὲ γεί ἐς ἀαγώεμεώ. 

Νἠ τὲ ΙοκΡ 8ρᾶκε υπῖο Μο- 
8650 (Ὁ ὑπο ΡῬΠαγδοῇ, Δπη4 540 

ΤΠ6 δεοοηά ΡΙδριιο. 

ΟΗΑΡ. ΨἼΙΕ. 2. ο«ὐἱδ οσ] ΤὌΤῆὸ δῃη- 
Ὠογάποθ δπὰ βιβογιηρ σδιιδοὰ ὈΥ ἔγορβ ΔΓΘ 
ἀεβοσιθοά ὈΥ δηοίθηὶ νυ Πογβ, ιοΐθα ὈῪ Βο- 
οδατί, “Ηἰοι.᾽ Π|. [ἢ Ἐργρὶ (ΠΟΥ βουηθ τλ68 
δηιουπί δὲ ργοβοηΐ ἴο ἃ βουθῖο ν]β δ ς]0ῃ. ϑ0 16 
ΤΩΟΠΙΙΒ ἀρρθᾶγ ἴο ἰᾶνε οἰδρβοὰ δοίνγθεη [ἢ 18 
δηὰ ἴμ6 ἔωγπιεῦ ρ]αριιθ, ᾿{ ΠῸΥῪ τηδάρ {ΠΕῚΓ 
ΔΡΡϑδσδηοδ δὲ {ΠῸ 8114] {πηθ, [Πδΐ 15 (Δοσογά- 
ἴην ἴο δεοΐζθη, ννῆο ρῖνϑϑ ἴπ6 Γι ]165ὲ δηὰ πηοϑὲ 
δοσυγαῖρ δοσουηΐ οὗ ἴμθηλ, ΝΟ]. 1. Ρ. 492) 
ἴῃ ϑορίθομαρεσ ΗἜ ἀδβοῦῖδοβ ἴννο βρθςῖθϑ, [6 
ΓΑπα ΝΙιϊοῦςα, δηὰ ἴπῸ6 τὰᾶμα Μοβδιςβ, Ἵδ] θὰ 
ὈΥ {πὲ παῖϊνοβ "" Ποίάδ,᾽" νυ Π] ἢ ΘΧΑΟΕΥ σοΙ- 
τεβροῃὰβ ἴο {μὸ Ἠθῦτγονν ψνογὰ υβοὰ ἴῃ (ἢ]8 
δηὰ το οἴμοι ράβϑαρθ, ἜἼχοθρὶ ἴῃ [6 Ρ84]ΠῚ5 
Ἰλϑη ἴσοτῃ ἰἴ; 1[ἴ 15 ποῖ ἃ βεηθγαὶ ἀδϑιρηδίοη, 
δαῖ τορι τοιοὰ ἴο {π6 βρεςῖθβ, ἀηὰ ρσγοῦδ]υ οὗ 

ἘΧΟΡ 5. ΝΠ. 

(ἐἐρ «ΔΙΊ Θηΐ,᾽7 2.6. ἐ δοῦ6 8 οὐὗἨ οσσ]ῖ τη} 8,᾿" 
δε. ὕὕπαογ ἴΠ6 δοίῃῃ ἀνπδβίυ, ἴῃς 186 οὗ {Πθὺ6 
ὈοΟΚΒ ννᾶ8 ἰπἰογάϊςιϊθὰ πάθγ ραὶη οὐ ἀδδίῃ. 
ὙἼνο οὐτουβ ἀοςυποηΐβ (Π6 ῬάργτιΒ 1,66 δηὰ 
ἘοΙΠ Π Ὄχρίαϊποά Ὁγ Μ. Ομαῦδβ, ἀπά ἰδίοθὶ Υ 
οὐἀϊοά Ὀγ ΡΙεγίθ) βῖνε ἃ {1]} δεσοιηΐξ οὔ ἐῃ6 
{π4] δηὰ ὀχϑσουξίοη οὗ ἃ συ πλῖη] τ 8ὸ ἐγδιάι- 
ἰθῃεγ οὐίαϊποά ροδββοϑϑίοη οἵ βοῦὴθ Ὀοὺκβ κορῖ 
ἴῃ (ῃ6 δος ίνεβ οὗ {ῃ6 ραῖδοθ. Νὸ ἔοι ἃγὸ 
ΓΛΟΓΕ σοπηπηοη ἴμδη ἴποδ6 νυ ἢ] ἢ Ἰνοῦο υϑοά ἴο 
ξαϑοϊηδίθ, οὐ ἴο ΓδρΡΘ] β8εγρεηΐβ. 

ἼΤΠΘ ΠΔΠΊ165 οὗ ἴμε ἴννο ῥιΠΠηςὶρΑ] πιαρὶοΐδη5, 
]Δῃη65 δηὰ [δηλρτοβ, ν᾽ ῃο “ν]ΠΠβιοοὰ Μοβοϑ᾽ἢ 
ἅτ Ὀγεϑογνθα Όγ 8. δι], 2 ΤΊπι. 11. 8. Βοίῃ 
ΠΔΠΊΕ5 ἅτε Εργρίίδη, ἴῃ νυ] ἢ ἰδηρυδσε Απ, 
οΥΓ Απηᾷ, ἰάἀδηζιςδὶ] νυ] [4Πη65, Πλθα 5. 5ΟΣΌ6, 
[1 ννᾶβ αἰϑο ἃ ρσΌρεσ πᾶῖηθ Ὀοῖτο ὈΥ ἃ νυ ῦ 
ΨΜ6]1] Κπονῃ ἢ Ῥαργγ οὗ 1ῃ6 {ἰπὶ6ὸ οὗ Κᾶ- 
ΤΆΘ565 [1. πη γΕῈ5 ΠΊΑΥ τηθδὴ δεοπὺς οὗ [ἴῃς 
δου, Τῆς γδάοη ννᾶ5 νυ Ἰ ἀοἷγ σργοδά, [{ 
ἰ5 ἔουηά ἴῃ {πε Ταϊπιμά, ἴῃ τη6 ἰαῖεσ ΤΤυριπι, 
δηά ἴῃ οἴδεῦ ἈδθΌϊηϊσαὶ νυ ηρ5 ηποϊοά Ὀγ 
Βυχίογέ, Ἔχ. Η, (ν᾽ Ρ. 946. Ρίϊπγ, νν8ο 
ΠΊΔΚΟ5. Νίοϑοβ, [ηηθ5, δηὰ ]Τοΐαρε μεδάβ οὗ 
τηλρὶς ἔδοςίοη5, ϑθοτὴβ ἴο ἢᾶνε ἀογινθὰ ἢϊ5 ἴῃ - 
ἕοστηδίίοη ἔγοπι οἴου βοιτοθϑ, ἀπὰ πὸ 15 [0]- 
ἰοννοά ὕγ Αρυϊεῖῃ5. Νιιπλθηΐϊι5, ἃ Ργίμαρο- 
τέλη, αυοίεα ΌΥ ΕἸΙ5ΕΌΙ5, σΟΠλ65 ΠΕΑΓΟΙ ἴο 
186 {τυ ἢ, ΤΠουΡ ἢ δοσογάϊηρ ἴο Οὐθεκ μαριῖ 
ἢ ἐγαηϑέοστηβ Νίοϑβεβ ἰηἴο Μιιιβδιι5. 

απο ἢΐπι, ΓΤ Ήι5 5 πἢ της ΠΟΚᾺΡ, ἴμεῖ 
ΓΩΥ ΡΘΟρΪβα ρο, τῆδϊ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ 86γνε ΠΊΕ. 

2 Απά 1 δου τοίιβε τὸ ἰεῖ ἐῤέηε 
δο, ὈΕΠοΪά, 1 νν}}} ϑαλῖα ἃ}} τὴν θοτ- 
ἀδτβ ννἢ ἔτορϑβ: 

42 Αμπά τῃδ τίνϑγ 84} Ὀσγίῃρ ἔσῃ 
ἔγορβ δριιηάδπεγ, νυν] ἢ 5}}4}} ρὸ ὺρ 
δηὰ σοιης Ιηἴο [πϊπῈ ἤοιιβ6, δΔηα ἰηῖο 

Ἐπγρίίδπ οτρίη. 866 Αρρεπάϊχ δπά επὰ οὗ 
νοϊυσηθ. ὙΠΘΥ ἅγὸ 8108]}, ἄο ποῖ ἰϑᾶρ πιυςἢ, 
ΔΓῸ της ἢ ΠΚ6 ἰοδάβ, δηὰ 1] {Π6 νυ οΐθ σου ΊΓΥ͂ 
ἢ τΠεῖτ σγοακίηρβ. ΤΉΘΥ ἀγὸ ΡΈΠΟΓΔΙΥ σοη- 
δι πηϑά γαρὶ αἰγ Ὀγ 1Π6 [015 (ἀγάθα 1018), ννῃῖς ἢ 
{Ππ18 ᾿ὈΓόβογνο8 ἴπ6 ἰδηὰ ἔγοπὶ {Π6 ϑδἴίθηςἢ ἀ6- 
ϑοδοά ν.14. ὍΤΠ15 ρίαριιδ νν8 {ππ8, πκὸ {Π6 
ΡΓοοθάϊηρ, ἴῃ βοΠοΓαὶ] δοσογάφποθ νυ] παΐωγαὶ 
ῬΒεποιήθηα, Ὀὰζ πλλγνθ]]οι8 ὈΟΤᾺ ἔργ (8 οχίθηϊξ 
δὰ ἱπίθηβιίγ, ἀπά ἔογ 118 ἀϊγεςξ σοπηθοίίοη 
ἢ [η6 νογά8 δηα δεῖβ οὔ Οὐοά 8 ΠΊΘΘΘΘΠΡΈΌΓΒ. 
11 ἢδα «80 ἀρραγεπῆυ, {κ6 (86 οἾΠΟΙ ρἰαριιθδ, 
ἃ αἰγοοῖ Ῥεαπηρ ρου ΕΡΎΡΕΔη δι ΡΟΓΒΕΠΙΟΉ8. 
Α ἔσγιδίο ἀθ ἢ ἃ ΠῸΡ᾽ 85 μοδά. πδιποά 
Ηξεκα, ννΑ8 ννοσδῃιρροα ἴἰηῃ ἰῃς αἰδίγιςϊ οὗ 548 
(ὠε. ΒΕΠΙΠΔ884η) 48 ἴπ6 νυ οὗ Οἤπιπι, 1868 
δοὰ οὗ {π6 οφίαγαςΐβ, οὐ οὗ {π6 ἱπαηάἀδίϊοῃ : 566 
Ἰσυρδοῖ, "Οεοξ." Ρ. 224. 1, δρϑίτ15 μ85 βῃδνγῃ 
(παῖ (ἢς ἔτους ννα8 σοπηθοΐϊεα ἢ ἴδε ποθ 
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ἘΕΧΟΙ 5. ΝΠ]. 

τ(γ Ὀεασπαγαθθσ, ἀπά ὑροη τὴν Ὀ6α, 
πὰ ἰηΐο (ἢ6 ἤουβε οὗ ΤΥ 5εγνδηῖϑβ, 
αηάἀ ἀροη ΤΥ ροορία, δπά ἰηῖο τῃϊπα 

280 [ν. 4--.1κ. 

(τεδῖ ἔογ περ, δηά ἔωγ τῆγ βεγνδπᾷ, 
ΔΠΔ ἔογ τὴγ ρεορὶε, 'ἴο πον {δε 1 Ηεδ. 
ἔτορβ ἔτοτῃ τῃεε ἀπά τῇγ πουβε5, δαὶ ὑμλμδ μά 

"Ου,, ονβῆϑ8, Δηά Ιηἴο τῆγ ᾿ Κπεδαϊηρίγουρῃδ: [ΠΘῪ πλαΥ τεηχδίη ἴῃ (6 σίνεγ οἠἱ]γ ἢ 
τυ τν 4 Απά τἢς ἔτορβ 5841} σοῖς ᾧν Ιο Απάβε 58αϊά, Τὸ ποῖον. Απά ΤΟΣ κι 

Ῥοιῆ οα τῇδε, ἀπά ὑροη τὴγ ρεβορίε, ἢε βϊά, 86 ἐξ δεσογάϊπρ' ἴο (ΠΥ νγογά : 2 παν 
Δα ὑροη ἃ}] τῆΥ βεγνδηῖϑβ. (δῖ τῆοι. πηαγαϑῖ Κπονν παῖ ἐῤόγε 1: "τ 

ς 4 Απά τῆς ΙῸΚΡ βρᾶκε υπῖο ποης ᾿ἰκε ὑπο {π6 ΓΟΚΡ οὐυγ (Ποά. 
Μόοϑβεβ, ϑ8Υ υπῖο ἄδγοη, δίγεϊοι ἔογἢ Ι1 Απά τῇς ἔτορϑβ 5Π4]] ἀδερατγῖ ἔγοῃι 
της απ νι τῆγ τοὰά ονεσγ τῇς ἴδεε, δπά ἔτοπὶ (ΠΥ δοιιδε8, δπὰ ἔγοηλι 
8[ΓΘΔΙΉ5,) ΟΥ̓ΟΥ [Π6 τίνειβ, ἃΠηΠ4 ονϑῦ ἴῇ6ς (ὮΥ 5εγναπηῖβ, δηά ἔτοπλ (ΠΥ Ρεξορὶε; 
ΡοΠάβ8.) ἀπά σδυ8εὲ ἔτορβ ἴο σοῆῖα Ρ [ΠΕῈγῪ 5}4]] γεηιδίη ἴῃ ἴῃς σῖνεγ οηΐγ. 
προη τς ἰαηά οὗ ἔργρίι. 12 Απὰ Μῶοβεβ δῃά Αδγοῃ ννεηῖ 

6 Απά Αδίοῃ ϑ8ϊττεῖσῃεα οὐ ἢϊ5 οὔκ ἔγοπῃη Ῥῃαγδοῦς: δπά Μίῶοβεβ οτιὶεά 
Βαπά ονεῦ [ἢε νγαίειβ οἵ ἔργρῖ; δῃά ὑπο τῇς ΟΡ Ὀεοσδιιβε οὗἉ τῆς ἔγορϑβ 
18 ἔτορβ. σᾶτηβ τρ, δἀηά ςονεγεά 168 νηοῦ ἢ ἢδά Ὀγουρῃς δρδίηδε ῥΠδ- 
ἰλῃὰ οἵ Εργρι. ΓΔΟἢ. 

«νὰ... 7.“ Απά τἢς πιδριοϊλη5 ἀϊά 50 νν ἢ 12 Απὰ τῇο οκΡ ἀϊά δοςογάϊηρ 
7 τῃεῖγ ἐπομδητηγχεηῖβ, πὰ Ὀγουρῆς ἃρ ἴο ἴῃε νψογά οὗ Μόοβεβ; δπά τῆς ἔτορβ 

ἔτορβ. ὑροῃ ἴδε ἰλπὰ οὗ ἔργρι. ἀϊεά οὔ οὗ τῇς ἤουβεβ, ουῖ οὗ τῆς 
4 Ἴπεη Ῥηαγαοἢ ς]]εἀ ογ Μο- νι]!άαρεβ, ἀπά οὐ οὗ τῃε βε]ά5. 

865 Δ1πἀ Αδτγοη, δπά 5.4, [ηἰγεαῖ ἴῃς 14 Απμά {πον ραιπεγεά τῆδηὶ το- 
ΓΚ, τῆς μῈ ΠΊΔΥ ἴακα ἅΨᾺῪ ἴῃ6 ρεῖμεγ ὑροὴ ἤδᾶρβ: δπὰ τῆε ἰδπὰ 

[Οσ, ἔτορϑβ ἔγοπὶ πηθ, δπά ἔγοπ) ΠΥ ρβορίε ; ϑἴδηκ. 
λήαυε ἐδέε ῃῇ 1 νν}}} Ἰοῖ τῆς ρβορῖε ρο, ταδὶ πεν 1ς Βιυῖ ψἤεη ῬΏαγδοῃ 8ανν ταὶ 
ουεγόπε, ΤΏΔΥ 0 βδογίῆος ὑπο τῆς [,ΟΚΌ. Πετα νγὰβ τεβριῖα, πε παγάεηβα ἢὶβ 
᾿ΟΥ, 9 Απά Μοβεβ 214 υπῖο Ῥμδγδοῦ, πεαγῖ, δηά ἢεαγκεπεά ποῖ υππῖο τμεπὶ; 
ἀρ ΤΌΠΟΙ ονοῦ πηὲ: ᾿ἤθη 588} 1 ἰη- 85 ἴῃς ΠΟΚΡῸ ᾿ιδά 5814. 

Δησοηΐς ἔογη5 οὗἨ πίῃ γε ΟΡ ἴῃ Εργρί. 
866 αἰϑο ᾿υολῖσῆθη, "Ἔρ. Ζοιιϑολ ΓΝ, τϑόρ, 
Ρ. 6. Ασροογάϊηρ ἴο ΟΒατοοη (δεε Βιι ΒΘ Ὼ 8 
"Ερυρῖ, ΝοΪ. ν. Ρ. 746) [πο ἔτοξβ. νν 8 τορατάδᾷ 
85 ἃ 5υτηῦο] οὗ τορεπογαίίοη. ὅδὅ66 1ῆς ποίβ, 
Ρ. 242, οἡ ἴδε δάογδίϊοῃ οὗ ἴπ6 ΠῸρς ὈΥ 86 
[λῖμοῖ οὗ ἈδπΊθβο5 Π. 

8. ἑμο ἐξίπε βοι 6] ΤῊ8 ἀρρθαγβ ἴο ἢᾶγε 
᾿Ῥερη ῥέοι ΑΓ ἴο {π6 ρίαριιθ, 848 δυο. Νὸο 
τηδηίοῃ 18 τηδάὰθ οἵ ᾿ξ ΌγῪ ἴγανθιϊοσβ. [1 ννᾶβ 
ΒΡΘΟΙΔΠγ (ῃς νἱδιδοη ἢ ς ἢ ννου]ὰ ὃ ἐεἰξ ὈΥ͂ 
1πὸ βογιρυ οι ϑὶν οἰεβη ΕΡΥΡ ΔΏ8. 

ἀποααϊηζιγοισ 4) Νοῖ “᾿ἀουξῃ,᾽" 85 ἴῃ {πε 
ΤΩΔΙΡΙΗ. 

7. ὝὝΝΕΟ τρδριοῖδηβ νουϊὰ δοθπὶ ἴο ἢδγνο 
Ὀδεη Δ0]6 ἴο ἰπογθαᾶϑε {πὸ ρίασιιθ, θυξ ποῖ ἴο 
τοηονθ ἴ; Πρῆσθ ῬΒΑγδΟἢ 8 δρρ!οδίίοη ἴο 
Μοβεβ, {π6 ἢγδί ϑγτηρίοιῃ οὗ γιεϊαϊηρ. Δ 
οχρ δπδίϊοπ, ὑγὩΊ ἢ 15. σογίδ ΠΥ Ἰηφεηϊοι5 8πὰ 
ποῖ ᾿ΠΠΡΓΟΌΔΌΪΟ, 15 δυρροβίθα ὈΥ ἃ Ἰαΐθ ςοτὴ- 
ταρηϊδίοσ (Η τϑοῦ, 1869). Ης δβϑβιιπιοθ5 {παῖ 
{56 ννογ5. “" 106 πηδρὶοϊδης ἀϊὰ 50.) τηδδῃ δῖ 
{86 ἱπηαϊοά ἐΠ6 δοΐίοη οὗ Αδγοῃ, βἰγείςϊης 
οὖν {ΠποῚΓ τοάβ, Ὀμυΐ τἰϑίηρ τηλρὶς ἔογπλ 
ΜῈ [86 ᾿πτοποῃ οὗ ἀπ νιηρ ἀννᾶγ ἴΠ6 ἔτορϑ, 
{Π6 σϑϑα τ Ὀοηρ ποῖ οτἷΪγ ἃ ἔγιιβίγαϊοη οὐ {ΠΕ ῚΓ 
οὐϊεςξ, Ὀὰξ 8ῃ ἱπογθαϑθα οὗ (ἢδ ρίαφζυθ. 

9. Οἱοιγ οὐέν 54] ΤὌὍΠὲ εχργεβϑείοη 18 
ταῖμοῦ οὔδοιγε, Ὀὰζ [ἢ 15 ϑυρροθεὰ Ὀγζ πιοβὲ οἵ 
Π6 Ἰαίοῦ, ἀῃηἃ Ὁ. βοιγλὸ ϑαυ]ν σομηπιεπίδίογε, ἴο 
ΠΊΘΔΠ, 848 [ἢ6 ΙΠΔΓΡΊ ΓΌΠΟΘΙΒ 1ἴ, “αν ΠΟΠΟΌΓ 
ΟΥ̓ΟΓ τη6,᾽) 2.6. ἢδνὸ ἴΠ6 ΒΟ ΟΌΓ, ΟΥ δάνδπεδρο 
ΟΥ̓́Τ πῆ6, αἀϊγοσίηρ τὴηὸ θη 1 5}8]}} δπίγεδί 
Οὐοὰά ἔογ ἴπεε πὰ ἰγ βεγνδηΐβ, ἄς. Μίοϑοβ 
{Π5 δοςορῖβ {με ἤγει ἱπεϊπλδίοη οὗ ἃ σὔδηξο 
οὗ τηϊηὰ ἴῃ Ῥμαγδοῆ, δά ὄχργόββο5 ἢϊτη- 
861{, ἀοι [1688 ἴῃ δοοογάδηςε ἢ ἘξγΥρΌδη 
ἀϑαρθ, δῖ οπςθ σοιμΐθοιϑὶν ἀπα ἀείεγεμ ιν. 
1{ 15. πονγόνοσ, οὈνίοιι5 ἰπδῖ δος Δῃ ὀχργοξϑοη 
νοι] ποΐ ἢᾶνθ Ὀξεη αἰἰγιθυϊοὰ ἴο ἢϊπὶ ΌΥ ἃ 
ἰδλίοσ νυτιῖοσ, ὙΠ οἱ νογβίοηβ, υΧ Χ.., Νυϊὶς., 
ϑδδαϊα, νν 0 1 ξο]οννεὰ ὈῪ Οεβεηϊι5, βθπο- 
ΓΑΙ τοηάθῦ (6 ννοσά, ἀρροϊῃΐ ἔοσ πιθ, ἀδίοσγ- 
ΠΊΪΠΣ ἔργ πὸ ἤθη, ἄζτς., [ἢ6 ϑγτίδε ἢ88 “ δ5 Κ 
ἴοσγ τὴ ἃ {ἰπ|6ὸ  Βδῃ :᾽ [15 ἀρτϑθβ νν 6 }} νυ 
[186 ἀποννοτ “ὁ [ο-πιούτονν." 

«υδεη}] ΟΥ ὉΥ ψΨ 868; 1.6. [ῸΓ ννῆδέ οχδςῖΐ 
{ἰπι6. ῬἬΑΓΔΟΙ. 5 Δ ϑινοῦ ἴῃ Ψ. 10 τϑέθβ ἴο [ἢ ϊς, 
ὍΥ ᾿ο-᾿ΟΥσον. 16 ςῃογίηξος οὗ {π6 ἐ1π|6 
νοι ]ά, οὗ σοιγϑο, ὃδ ἃ ἴοβὶ οὗ {86 βυρεγηδίυγαὶ 
σΟμδγδοῖεσ οὗ {(Π6 ἰγαηϑδοίίοη. 

18. ουἱϊαρε. 1.1ἴ, “Ἰποϊοδυτοβ, οὐ σουεῖ- 
γαγά5." 



Υ. τ6---21.} 

1Ι6 4 Αμπά {πε [ἈΚ 5αἸ4 υπῖο Μο- 
868) 9ΑΥ πηῖο Αδγοη, διίγεῖςῃ ουκ τῇ 
04, δηά βηλῖε τῆς ἀμυδὲ οὗ τῃ6 ἰδῃά, 
παῖ ἴτ πιὰ δεσοπλς Ἰΐςα τῃγουρθμοιυζ 
411 τῆ Ἰληά οἵ ἔργρι. 

17 Απά τῃεγ ἀϊά 50; ἔογ Αδζοῃ 
βίγεϊοπεά οιἱἍἦ ἢ15 μαπάὰ ψ ἢ ἢἰ5. τοά, 
πὰ 5ηιοῖς τῆ6 ἀυδὲ οὗ τῆς εδγίῃ, 
Δηά [ἴ Ὀεσᾶπις ἰίσε ἴῃ πιδῃ, δηά ἴῃ 
Ὀελβῖ; 41} τῆς ἀιυκῖ οὗ τῆς ἰαπά δε- 
οᾶτηθ ᾿ἰἰσα τῆγουρῃους 411 τῆς ἰαπά οὗ 
Εργρι. 

18 Απά ἴδε πιαρὶοϊδη5 ἀϊ4 50 νυ τῇ 
{Π6]Γ Θησμδηζηχδηῖβ το Ὀγιηρ ἕοστῃ Ἰἰςε, 
δυῖ (ΠΥ σου]ά ποῖ: 80 {ποῦ νγεγα ᾿ἰος 
ὌρΡοΟη πΊλη, Δηά ὕροη δεδβῖ. 

19 ΤΏδη τῆς πιδρὶςοϊδη8 5414 υπῖο 
ῬΒάγαοι, ΤῊΪβ ἐς τὴς ἤηρεν οἵ σού: 

ΤΠῃὸ ΤὨϊγὰ ῬΡίαξυο. 

[1 15 οὔϑεγνοὰ ὉγῪ Ηθῦγονν σοπηπηθηΐδίουβ 
1μαῖ ἴῃ6 πίηθ ρίαριιθβ ἄγ αἰνὰ ἱπίο τῆ γε 
ΕτοΙΡΞ5: ἀϊδίηςξ ννΓηΡ5 ἀγὲ ρίνθῃ οὗ {π6 ἢγϑί 
ἔννο ῥ]Αρι 65 ἢ ΘΔ ἢ στόοὰρ ; {Π6 {π|γὰ πῃ δας ἢ 15 
1ηΠιοίεα νντου ΔΩΥ Ργενίουβ ποΐϊςθ, (6 τπῖγά, 
ἐΐεε, ἴμ6 βίχίμ, δοίἑς, ἴὴ6 πη, ἐαγάηειν, 

16. ἐδεὲ ἄμε 9 τε ἰαη4] ὍΤΠῸ ἔνο ῥτὸ- 
σοάϊηρ Ρῥἰαρσυοθβ [61] ἀροπ [026 ΝΙ]Ὸ6, ΤΙ 5. ξε]] 
ΟἹ ἴϊπο δαγίῃ, ψνΠς ἢ ννᾶβ γΟυβῃρροα ὑπάεγ 
186 πᾶτὴθ ϑεὺ, ἰἴ5 ρεγϑοηιβοδίίοη, τοραγάθά, ἰῃ 
1Π6 ραηίδείϊβεῖς ἐγϑίθπι οὗ Ἐφγρῖ, 85 ἴδε ἐδί Ποῦ 
οὗ {μὲ γροάς. δεθ Βγυρϑςοῇ, " ΖοΙϑομγ," 1868, 
Ῥ. 122. Δ δϑρεοῖδὶ βδογράῃειϑ ννᾶβ δἴίδοῃοά 
ἴο {Π6 ὈΪΔοῖκ ἔργΈ 16 501] οὗ 1ῃ6 Ὀαϑίη οὗ [6 ΝΘ, 
οδιϊθὰ Ομδθηλὶ, ἔγοπιὶ ὑν ἢ ἢ πὸ δησίθηϊ ΠΑΠπῚ6 
οὗ Εργρῖ [5 βιιρροβοά ἴο 6 ἀεγίνϑα, 

ἠω)] ἴῃ Ηδρῦγενν “" Κιπηῖπμ." ὙΠ ψογὰ 
ΟΟΟυΓΘ5. ΟἿ 'π σοηποσἤοη ΜΠ {Π15 Ρ]άριο. 
ἼὝΠε56 ἰπϑεοῖΐίβ ἅσῸ ῬΈΘΏΘΓΑΙΪΥ ἰἀοποβοά ἢ 
τηοϑαυοβ, ἃ ρα ΠΟ ΠοΓΟ στραῖοσ {μδπ ἴῃ 
Ἐργρί. ὙΠοΥ ατγὸ πιοβὶ ᾿γουἠοβοπιο ἐονγαγάς 
Οςἴοθδεγ, 1.6. δοοῃ δέξοσ ἴπε ρίδριι οἵ ἔγορϑβ, δηὰ 
ἅΓ6 ἀγοδάδά ηοΐ ΟἹ]γ ἔογ Π6 ρᾶϊῃ πὰ ἀππογδῆσθ 
ὙνΒΙ ἢ ἘΠΕΥ οδιι56, Ὁ αἰσὸ Ὀδοδιιϑ6 ΓΠΕΥ ἀγα 
5414 ἴο ρεποίγαίϊθ ἰηΐο (π6 ὈΟΑῪ ἀπγοῦρῃ {86 
ποϑβί]5 δηὰ οατ5. Ὑπὺ5 186 ΓΧΧ. (σκνίφες), 
ῬΉΠΟ, δηὰ Οτίρθη, νγῆοϑο (δϑΕ ΠΟΥ 85 Σοϑ]- 
ἀεηΐβ ἴῃ Εργρί 15 οὗ ρυοδί ννοῖρῃς, ὍΠῸ πιοβ- 
4υϊο ποῖ ἰ5 Δη ᾿πάϊβρθηβδῦϊε ἀγίοΐο ο Εἰσγρίϊδη 
ἸΓΑνΟΙ]οσα, ὙΠΟΙΘ ἃτῸ ἤοννενοσῦ σοῖο διᾶνθ 
οδ]οςτοηβ ἰο [ἢ15 ἱπίεγργοίδείοη. Μοβαιῖοβ 
Γ ρῥχυοάιυορα ἰῃ βίαρπδηΐ ννδίουϑ ὑγθοσο {ΠΟΙ 
Ἰᾶατνξ ἂῖθ ἀεροβίίεά, ψνβοῖθαα ἴμοϑο ΚΙΏη πη 
βργίηρ ἔγοηι ἴ86 ἀμ οἵ (6 εασί!. ὙΤΠὸ νογὰ 
ἸΏ ΟἿἿΓ νΟΓΒΙΟῚ ΤΏΔΥ Ὧδ ΠΟΑΓῸΓ ἴο ἴδε οΥρΊηΔὶ, 
ὙΒΙΟΙ 5 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ Εργρίίδῃ: 8εὲ6 Δρρεπαϊΐχ. 
1,Αἴ6 ἐγανεὶ]ογβ (ἐς. 5. 851:. 5. Βακογ) ἀεβοσγίθε [Π6 
γἱοἰ ἰδίου οὗἨ νεγτλιῃ ἴῃ ὙΕΓῪ δἰ πλ]ν [οστη8, “1 

ΕΧΟΡ 5. ΝΠΠΙ. 

Δη4 ῬΠΑγΟἢ 5 μεαγῖ νγᾶ8 παγάεπεά, 
Δα ἢς Πεαγκεηςξα ποῖ υπῃΐο 1Π δηλ; 43 
τῆς ΠΟΚΡ Πδά 5414, 

20 ἢ Απά τἢεὲ ΙΟᾺΡ 8αἰά υπῖο 
Μόοβεβ, Ἐϊ56 ᾧρ εαγὶγ ἴῃ ἴῃς ππογηΐηρ, 
Δηἀ βιδηά δείογε ΡῬἤδγαοῃ; ἴο, ἢξς 
σοπλοῖῃ ἐογ ἴο τῆ6 νναῖεγ; ἀπά β8ᾶγῪ 
απο ἢ, ΓΏυβ 54 τῆς οΚΡ, [μεὲ 
ΓΑΥ͂ ΡΕΟρΪΘα ρο, τῃλξ ΓΠῸΥ ΠΊΑΥ 8εῖνε 
Ππια. ξ 

21 ΕἾββ, 1Ε τῆοι ψνῖς ποῖ ]εῖ ΤᾺ 
ΡΘΟΡΪα ρο, θεέ ο] 4, 1 νν}}} βεηά " βυνδγπηβ ἴ Οσ, ἘΝ 
0 Μίες ἀροῦ ἴπεε, ἂπά ὑὕροὴ [ΠΥ 6 
βεινδηΐβθ, ἈΠῸ ὕροη ἴῃ ρεορὶε, δπηὰ δ", δὸ 

ἰηἴῖο τῇγ. ουβ65: δηά τε ἤουβδε8. οὗ 
τῆς Ἐργρτίδηδ 5}]1 ὃς 411} οὐ ϑννδγηιβ 
ο, ἥι΄ες. δῃα αἶβδο ἴῃ ργοιιπά ννβεγεοῃ 
ἴΠΕΥ ἀγέ. ᾿ 

" 

5 8ἃ8 ἐποιιρὴ (6 νόσῪ ἀυξέ γεγο ἰυπιρᾶ ἱπίο 
Ἰςθ." ῬὍ δ ᾿ιοθ ψῃιςἢ ἢδ ἀδβοσῦεβ ἀγὸ ἃ 3οῦΐί 
οὔ ὈςΚ, ηοΐ ἰαγροῦ (ἤδη ἃ ργδῖη οὗ βδηά, τυ θῇ 
ψΉθη Π]οἀ ἢ Ὀϊοοά ἐχραηάϑβ ἴο 16 51Ζ6 οὗ 
ἃ 426] πυῖϊ. ϑδαδάϊᾷ γοηάθγβ [ἢ6 ννογὰ ὁ" Ἰις 6. 

17. αἱ εῤὲ ἀμ] ὍἘὸ ϑθῆϑθ 15 Ποῖδ η6- 
ΘΟΘΘΑΓΪΥ πο ; ἘΠ6 τηδδηϊης Ὀείηρ, (Π6 ἀπϑῖ 
ϑυναστηθὰ Ψ Π 6 ἸΏ ΘΥΟΓῪ ραγῖ οὗ ἴῃ ἰδηά, 

19. ἐῥε ἥηφέγ 9, Οοἀ] ΤῊ Ἔχρσζεβϑίοῃ 
18 Τβογοι  ν Ἐξγρίϊδπ; 1ὲ ποοὰ ποῖ ἱπηρὶγῦ 
{πδῖ [Π6 τηδφιοϊδηβ γτοσοχηϊϑοά [εῃονδὴ 85 (86, 
Οοά νῇο ντουρῃξ ἴΠ6 πιᾶγνεὶ, νυ ῖ ἢ ΠΟΥ 
δἰ Π υΐϊοα ΒΘΠΟΓΑΙΪΥ ἴο ὑδθ δςὶ οὗ ἔδο Ὠεοϊΐγ. 
ὙὝΕΥ ΠΙΔΥ ῬΟΒΒΙΡΙΥ μᾶνε τεξεγγοὰ ἰξ ἴο ἃ ξοά 
Βοβί]ο ἴο Ποῖγ οὐνῃ ῥγοίθοίογϑβ, βιιοἢ 45 ϑ6ξ, οὗ 
δυΐεοι, ἔμ6 ΤΎρδοη οἵ ἰδίοσ σπὐγιμοίορυ, ἴο 
ΨΠοπὶ ϑυσἢ οί 68 σνεσο αἰ υϊεὰ ὉΥ 
Ρορυΐασ βυρεογβεοη. 

ΤὮο Ἐουγ Ρίδριο. 

20. εο»μοίδ γι δ ἰἸο ἐῤὸ «υαἱογ 866 ποίθ 
ΟἿ. Υἱῖ. τς. [{15 ποῖ ἱπιργο δ Ὁ]6 ἴπαξ οη {5 
οσοδϑίοη Ῥβαγδοὴ ννοηξ ἴο ἴῃς ΝΘ ἢ ἃ 
ῬΓοσθϑϑίοῃ 1Ππ ΟΥΘΓ ἴο ὀρθῇ (86 ϑβοϊοσηῃ ἔδϑι - 
νᾶὶ, ΔΙ ἢ ννὰ5 μοϊά σ2ὸ ἀδΥϑβ δῇζεγ 6 ἤτοι 
Γβθ, δὲ {86 πὰ οἵ Οςίοθοσ οἵ ϑαυὶγ ἴῃ Νοὸ- 
ΘΟ ΘΓ, ἤθη ἴπ6 Ἰηυπάδιοη 15 αὐαίίηρ δηὰ 
(86 ἢτϑὶ ἰγᾶοθβ οὗ νορείδίϊοη ἃγδ βθθπ οἡ ἰἢθ' 
ἀδροϑβιὶ οἵ [Γ5ἢ 501]. 
ΤῈ ρῥΐίαχιιθ ποὺ ἀοποιυπορὰ ΠΔΥ δ τὸ- 

βατάδα δ5 σοηποοίοα νυ ἢ [Π6 ΔΙΌ ρ ΒΟΓΟ, σὰ ἢ 
οἰοπηθηΐ ἴῃ ἴα Ὀεηρ σοηνογίοα ἱπίο ἃ 5βοοῦγρθ. 
ΤΟ δἱγ ννᾶ5 δΔη οδ]εςξ οὗ γνγούβῃ!ρ, ρογϑοη βοά 
ἴῃ {π6 ἀοιγ 88, ἴπ6 βοὴ οὗ Ἀδ, 186 βδυη-βοά; 
ΟΥ̓ ἴῃ [515, Ζυδοη οὗ ἤθάνεῃ. , 

1]. “«αυαγηῖς ΟΥΓἹ ἢ ὙΒὸ Ηδρῦσγενν [85 
{πὴ ννογὰ “ὁ Αὐτοῦ," νυν ῃϊοῖ πιοβί οὗ [86 δηςϊεηΐϊ 
ἃπὰ ϑοῆθ τποάσγῃ ἱπίογργείειβ, τπάεγϑΐδῃ 
ἴο πιϑδῃ ἃ πὐχίυτσο οὗ ὑθαϑίϑ δηά ἰῃϑεςί5, ἃ ϑ8 38 
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22 Απά 1 ν]} βενοῦ ἴῃ τη ἀλγῪ 
τπηε Ιαπά οὗ (σοβῆεπ, ἴῃ νος τὶν 
Ρεορὶα ἀννε]], τῇαξς πὸ ϑνναγηβ ο΄ 16: 
8.2}] θὲ τῆογο; ἴο τὴ6 εηά τῇοιι πιᾶγ- 
εβῖ Κπον τῆδὲὶ 1 κηὶ τὴ6 ΓΟΚ ἴπ τῆς 
τηϊάςε οἵ τὴ6 δαγίῇ. 

ΗςΡ. 23 Απά 1 νἹ}} ρὰς ᾽ ἀϊνϊδίοη θ6- 
« σεβενεβ. ξγγαοῖλ ΤΥ Ρεορὶα δηά τῆν ρεορὶε: " ἴο 
εὐ γλογγονν 5}1}} τἢ15 βίρῃ ὃ6. 
τστυ. 24 Αμὰ τὲ ΠΟΚΡ ἀϊά 580; δπά 
ὁ Ὑγνὰ, χ6. ὅ [τα σληγε ἃ ρτίενοιιβ βυνδγη ΟΚ Πίος 
τ ἰηῖο τῃ6 Βουβε οὗ Ῥηαγδοῆ, δηά πο 

ἢ5 βογναηῖβ᾽ ἤοιι565.0 δΔηά ᾿ηἴο 81] τῆς 
ὑρονά, δά οὗ Ἐργρῦ: τῇε Ἰδηὰ ννᾶβ ' σογ- 

Γαρῖθα Ὀγ τϑάβοη οὗ [ἢ 6 βνγαγπὶ ο΄ “1165. 

ἀογινοὰ ἔγοπι ἴἢ6 Ατανὶς “" Ασγαδ," ““τηϊχοά." 
(Τὰς (ἢ ΨΝυϊρ., Ταγρ., ϑαδάϊα, ὅγΧ., δηὰ 
Ααα114.} 1ξ 15 πονν, μοννόνοῦ, ΠΟ 6 ΚΟΠΟΓΑΙΥ 
ϑιρροκοά {παΐ ἃ ραγίςι]αγ σροςῖθ8 οὗ ἢγ 15 ἀ6- 
βογι θά, {π6 ἀορ- ΠΥ (κυνόμυια, Χ Χ.), ΜΜὨΙςΝ 
δἰ σογίδι ἢ Θοᾶϑοῃ5 15 ἀθϑου θα 845 ἃ [2 ννΌΓΘΘ 
Ῥίδριι ἤδη πιοβηϊ!ΐοβ. 6 ὈΠ6 15 ΘΧΟ ΘΙ ΠΡῚΥ 
5ῃδτρ δηὰ ραϊπίμ], σδιϑ!η ΒΟΥ ΘΓ ἰη Πατηπησίίοη, 
Θβρθο δ! !ν ἴῃ (Π6 ογϑ!άς. (ουλϊπρ ἴῃ ἱπλΠΊΘΉ56 
ΒΎΥΔΙΤΩ5 (ΠΟΥ σον 4}} ΟὈ]θοῖβ᾽η ὈΪδοκ ἀπά Ἰοδίἢ- 
ΘΟΠῚΘ Πη45565 Δηἀ αἰἴδοκ ουογυ ὀχροϑδὰ ρατί οὗ ἃ 
ἵγανο! ]ογ 5 ρούδοη ΜΠ ἹποΙΘ10]6 Ρογ ΠδοΙγ. 
δοὴδ σομητηδηΐδίογβ ἤόννονοσ δάορέ ἴπ6 οριπίοη 
οὗ (Εάπιδηη, ἡνῆο ἰάθη !ῆθα. [6 βρϑοῖὶθβ Πογδ 
ἀεοοτι ροὰ νυ (6 Ὀϊαϊία οΥἹθηΐα 5, οσ 86 
ΚΑΚΟΓίδα 16, ἃ 5ρθςῖ65 οὐ Ὀθθ]6, οὔ νη ἢ Μαηκ 
(“Ῥαϊοβέιηθ," Ρ. 120) βᾶγ8: “"θιχ 4υὶ οηΐ 
νογαρέ δὺγ ἴὸ ΝῚ ϑβανϑιῖ σοπιῦϊοη το ἰη- 
βεςίθ οϑξ Ἰποοιπηπιοάθ: ἰθ5 δαΐθδιιχ θη βοηΐ ἴῃ- 
ἐεϑιἐ5, εἴ οἡ 65 Ὑ νοἱξ βοιινοπί ραᾷῦ πΉ}}}16Γ5.} 
Κ Δ]156ἢῃ αιοίεβ ραββαρεβ ννΠ]οἢ ργονθ ἴμαΐ {ΠΟῪ 
᾿πΠ|ςὶ ραιηα] Ὀϊζε5. ἀηά σοπϑιπλο 411 βογίβ. οὗ 
Τηδίογαϊς, ὙΠοΙΘ τνουἹὰ Ὅ6 ἃ σρϑεῖαὶ ἤίηθϑϑα 
ἴῃ [Π15 μίαριιο, δίηςσθ (ἢ6 Ὀθθῖϊθ ννὰ5 τονογθηςθά 
Ὀγ {πὸ Ἐξγρίίδηβ 45 {Ππ6 βυτηθοὶ οἵ Ἰἰρ, οὗ τε- 
Ριοάιοζινο οσγ σγεδίϊνο ροννοῖ. Νὸο οὐ͵θοΐ 15 
ΙΏΟΓΟ “ΘΟΟΠΙΏΟη ἴῃ ΠΙΘΓΟΡ ΥΡΏϊο5, νγῆθγο ἰξ 
ΤΕΡΙΘϑθηΐ5 1Π6 ννογὰ “σΠΟΡοΓ,," “ἴο οχὶϑί,,) οἵ 
ἐἰο Ὀεςοιηθ," ΤὉὍδ βιιη-Βοά, 45 σγοδίοσ, θοσο 
[86 παῖ Οἤορογα, ἀηὰ 5 γοργοβοπιθα ἴῃ {ἢ 
ἴοιπῃ, ΟΓΥ ΜΙ (Π6 μιοαὰ, οὗ ἃ ὑὕβοίϊθ. ΤῈΘ 
νγογά ἐς ἀγοῦ,," ὙΠΟ Τσουτα πον ΒΟΓΟ 686, 
ΤΏΔΟΓΘΟΥΘΙ ὈΘΔΓΒ ἃ ΥΟΥΥ͂ ΠΟΔΓ τοϑοπιδίδηςς ἴο 
δὴ οἷά Ἐργρίϊδη ννογά, γεϊδίποά ἱπ Οορέϊο, 
ὙΒΙΟἢ ἀοθρηδίοβ ἃ βρϑιΐθβ οἵ δθοῖϊθ. 866 
Βγυρβοῦ, Ὁ. Η.᾽ ρΡ. τγ8, 5.ν. "Ανδδ. 

22. 1 «υἱὴ]] τευεγ, ὅς. ῊΪ5 βονογδηςο σοη- 
διἰοὰ ἃ ορεοοϊῆς ἀἰβδγθηςο Ὀοίννθοη (ἢ 18 δηά 
Π6 Ργοσδάϊηρ ρίαριιθθ. Ῥμασγδοῦ Ἴσοι]ά ποῖ οὗ 
σοῦΓϑθο δι θυΐθ (Π6 ὀχοτηρίίοῃ οἵ (σοβῆθη ἔγοπι 
ἃ ϑεουτρο, ΝΒ ]Γἢ 6}} οἡ {Π6 νον οὗ ἐμ ΝΊ]Θ, ἴο 
δὴ Ἐξγρίίδη ἀοιγ, οογίδιηγ ποῖ ἴο σἤορογα 
(566 ἴδε Ἰαϑί ποΐθ), ἃ ϑρθοϊδὶ οὈ͵θοΐ οἵ ννουββ!ρ 
ἴῃ ἸΙονεσ Εψγρί, 

ἘΧΟΙΡ 5. ΝΠ. ἶν. 22: -27. 

ὡς ἢ Αμπά ΡΠαγαοῇ οδἱ]εὰ ἰογ 
Μοςεβ ἀπά ἔογ Αδγοη, δηά 5αἱά, ὅσο 
γ βαογίῆςς ἴο γουγ (σοά ἴπ ἴδε 
Δηα, 
26 Απά Μοϑβδϑ 54:4, [τ 15 ποῖ πηεεῖ 

80 ἴο ἀο; ἔογ ννγὲ 58302]] βασγιῆςς τῆς 
Δοοπηϊπδίίοη οὗ τῆς Εργρτίδηβ ἴο τε 
ΓΚ οὐὖγ Οοά: |ο, 584} ννὲ βδσγί σε 
ἴῃς δροπηϊπδζίοη οὗ τῃς Εργρτίδῃβ Ὀε- 
ἔοτε τῇεῖγ ἐγεβ, ἂπά νν}}} {πεγ ποῖ 
βίοης υϑδὴ 

27 ὟΝ ε ν}}}} ρο τῆτες ἀδγϑ᾽ οτΓΠΕΥ 
ἱπῖο τπ6 νν] άογηθβθ, δηά βδσγιῆςε ἴὸ 
τῆς ΓΟΚΡῸ οὐὖγ (σοά, 45 “ ἢε 514]] ςοπι- ἐςβαρ ν 
ΠΛΆΔΠα ιι8. 

ἐπ ἰδὲ »εἰά 1 λίογα! γ “6 πεατί." ΤῊς ἰάϊοπὶ 
18 ςοπηθοῃ ἴῃ Ηδθθτενν, ζω! {ΠΟΓδ ΤΑΥ͂ ῬΟΒΒΙΟΪΥ 
δ6 4η 8] βίου ἴο {ῆ6 Εργρίίδη “" ποατῖ "ἢ υϑοά 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴο ἀδδιρηδίθ ἰοννογ Ἐρυρί. 

25. 10 γομν Οο1] ῬΠαγΔΟἢ πον δάπι β 
[πὸ οχίβίσεποθ δηὰ ροννοῦ οὗ ἰμὸ οα ννῇοπὶ ἢ 
μά ρῥγοΐξοεθοά ποῖ ἴο Κπον; δι, 485 Μοϑβεβ 18 
οδιοία! ἴο τοσογά, ἢδ τεσορηΐδοσ ΗΠ πὶ ΟἿ]Ὺ ἃ5 
(6 παίίοπδὶ 161 οὗὨἉ {Π6 [5γ86]1168. 

ἐπ τὲ ἰαπά 1 1.6. ἴῃ Ἐργρῖ, ποῖ θθογοηά (6 
ἔγοηΕΘΓ, 

26. 1ὲ αὐο»ιἰκα.1]05} ΓΘ ΘΧΡΓΟΞΘΊΟΏ ΠΊΔΥ 
τηθδῃ οἰἔποῦ (6 οὐ]οςῖ οἵ δὴ δοπιπδῦϊο τνογα- 
5810 (45 Ο(ποπηοϑβὴ ἰ5. σα ]θὰ {π6 δροπιϊπαίίοη 
οὕ Μοδῦ, δαπὰ Μοῖϊοςμβ. ἴπ6 δροπιιπδίϊοη οὗ 
ΑπΊπηοΟΠ, 866 1 Κίηρβ χὶ. 7). ΟΥ Δῃ ΔηϊΠΊ4] 
ΜΒΙΟἢ (Π6 Ἐφγρίϊληβ. ποιὰ ἴξ βδου]ορίου5. ἴο 
ϑαυ. ΤῊΘ αδξίθι ΠλοΔ ΠῚ ΠΡ 566 ΠΊ5 ΠΟΘ ργοῦΔὈΪΟ, 
ςοηϑιἀοτηρ παῖ 16 νυνοτὰβ ννοῖ δαάτοβϑοα 
ἴο Ῥἤαιδοῦ. ὙὍΤλι5 Κοβ., Κηοῦ., Ὀυϊ [ἴῃ 

᾿ ΟΓΙΊΘΙ πλθδη πη ἰ5 ργοίογιοά Ό.ῪῚ Βρ. ΔΝ ογάϑ- 
νου, δηά 15 βίνεη ὈΥ ἴη6 Ευἐχ Χὶ, ΤΆτρ., 
ν]ρ., ἀηὰ ϑγγσ. [|π ΠΟΥ σᾶδο {πὸ οχ, Ὀ0]]}, 
ΟΥ̓ ΓΟΥ͂Ν, 15 τηήραηῖ. ὙΠ οονν ν 8 ὭΟΝΟΙ 547]- 
Βεορὰ ἴῃ Ἐργρί, Ὀείηρ ϑδοιθά ἴο 1515: Ὀμϊ ἃ5 
ἃ δοηογδὶ τι]θ. 0 ΔΠ1ΠΔ8] να8 βίαι ογοὰ Ἰῃ 
ἃ ἀϊπιγιςξ μετα 11 τοργοθοητοα ἃ Ἰοσαὶ ἀειγ. 
ΕτΟπΠὶ ἃ ΥΟΓΥ ΘαΎ ἃρὸ [Π6 ΟΧ ν᾽ 85 νυ Ουϑῃρρεα 
(Ὠγουρδουϊ Εδγρῖ, δηὰ τῇοϊθ σβροςσία ν δὲ 
ΗἩδ]ορο 5 νὰ ΜΙ ΟΡἢ5 την ναγοι5 ἀδβὶρ- 
παίίοπβ, Αρίβ, δίμπονιβ, Αππεη- ΒΘ, ἃ5. {ΠῸ 
ΒΥ 0] οὐ πιδηϊ βία οὐ {ΠῸ} φγραῖοβί 
ἀοιεῖοβ, Ο 5 γΓί5, Δἴωπι, Ρίαῃ, δηὰ 1515, 

27. ἱῤγές ἀαγε᾽ ἡομγπθ} 866 ποῖθ οἡ ςἢ. 
1. 8. Ὑπὸ ἀοπιαμἃὰ ἀοεβ ποῖ τείεσ ἴο ἃ 
ἸουγποΥ ἴο δ᾽ηδὶι, νῆϊο νοι] ὰ ἤᾶνο οὐ- 
συρίοά πιαςἢ ἸΟΠΡΕΓ ἴἰπι6. ἴῃ ἴΠ6 ποχί νϑῦβο 
ῬΠΆΓΔΟΙ ρταπίβ ἔπ6 ρογτηϊδϑίοη, ποῖ ἤοννενεῦ 
πους ππροϑης ἃ ςοπάπίοη ΒΓ ἢ νοι ]ὰ 
[ᾶνὸ ϑηδὈΪοα Ὠἰπὶ ἴο ἴακο θεοί) πιδαϑιγες ἴο 
ρτόνομὲ ἴπ6 ὅη4] οπιργαίίοη οἵ (ἢ6 [5γδο] ἴοϑ. 
6 ροινοῦ οὗ {ὴ6 ῬΒαγΆοῆς οχίεπάθα ἔασ 
ὑὈδγοηὰ [ἢ5 ἐγοηξίεσ, ἘβρϑΟ ΙΔ οἡ 16 τοδὰ ἴο 



ν. 28---8.] 

8 Απά ῬΒαγδοῃ 114, 1 νν}}} [εἰ 
τᾷ δο, τδδῖ ᾿ ΤΏΔΥ 5δοτῆςε ἴο {ΠῈ 

ΚΌ γοιγ (σοά ἴῃ ἴῆ6 ν]άσγπεβϑ; 
ΟΠΪΥ γα 5}14}1] ποῖ δῸ νΕΓΥῪ ἔὰγ ἈΨΨΆΥ: 
ιηἴγεδῖ ἔογ πε. 

29 Απὰ Μοβαβ 84, Βεῇο]ά, 1 ρο 
ουξ ἔτοπι ἴῆες. δηά 1 ψν}}} ᾿πίγεαῖ τὴ6 
ΙῸΚΡ πὶ τἢς ϑυγαγπι8 ο7 3165 τῊΔΥῪ 
ἀεραγ ἔγοπι ῬΏδγδος, ἔτοπι 5 86γ- 
νδηῖβ. δηὰ ἔτγοπι ἢ18 ρεορῖὶε, ἴο πιοῖ- 
ἴον: δυὲ ἰεξὲ ποῖ Ῥῇαδγδοῃ Ἂ62] ἀε- 
ΠΟΘΙ ΕΠ ΔΩΥ πιογα ἴῃ ποῖ Ἰεϊιηρ (ἢ 6 
ΡΘΟρΪε ρῸ ἴο β88οτίῆςς ἴο ἔῃ [ΟῸᾺΡ. 

20 Απᾶ Μορβεβ ννεπῖ ουκ ἔτοῃῃ Ρἢ)α- 
γδοῖ, δπά ἱπέγεαϊεά τῆς ΓΟᾺ Ὁ. 
41: Απά δ [ῸΚΡ ἀ]ἀ δοοογάϊηρ ἴο 
τε ψοτά οἵ Μοβεβ; δηά ἢδ γεπιονβά 
τε ϑυνδγπιβ Γ᾽ ες ἴγογη ῬΠαγδοῇ, 
ἔτοπι ἢϊ8 βεγνδηΐβ, Δηα ἔγοπι ἢϊ8 ρεο- 
ΡΪε; τῃεγε γεπιαϊηεά ποῖ οπα. 

22 Απαὰ ΡΠδγδοῃ μαγάςπεά ἢΪ5 ἢθαγί 
αἴ 15 τίπις αἷβο, πειῖπεσ ννου]ὰ ἢς ἰεῖ 
τἢε Ρεορὶα ρο. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚ ΙΧ. 
71: ρεγαῖρ οὗ ὀέασίς. 8 714 δίαρπμε ὁ} δοἐϊς 
αμαΐ ὀίαί5. 13 41ΠΡρὃ’ῴπδσασέ αὐομέ ἐἀς ἀκ , 
42 7142 ῥίαρμμέ οὗ ἀκα. “7 Ῥλαγαοῖ Ἄμε ἰο 
“οσες, 35 ὁμέ γέεΐ ἐς ἀαγαϊεπεα, 

ΗΕΝ τῆς ΟΚΡ 5αἰά ὑπο Μο- 
.8635), (Ὁ ἴῃ υὑπῖο ῬΠαγδοῦῆ, δηά 

Ῥ᾽εϑίπο, νυν] ς ἢ ννὰβ σοτητηδη θα ὈΥ ἔογίγοϑϑοβ 
ογοοίοὰ ὈγΥ [Π8 βλγ]Ὺ ϑουεγοῖρηβ οὗ με τϑίἢ 
ἀγτπιδϑίγ. 

ΤΩ ΕἸΠῚ Ρίαρας. 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 8. 4“ Ὅ27} φγίουοις ὙπμγΓαὶμ] 
Οἵ “"Ρεβε!θηςο;" δὰ [Π6 ννογά πιυγτγαίη, ἐὶ. ἐς. ἃ 
Ετοδῖ πλογίδ)ἶγ, ΘΧΔΟΙΪΥ ΘΧΡΓΘ8565 [Π6 τ θδηΐηΡ. 
Ὕ15 [ογγ] Ὁ ]6 νἱϑιϊϑιϊοη ϑίγυςκ [ΔΓ το ϑον γον 
ἐπδη {Π6 ργθοθάϊηρ, νυ ὨΙ ἢ Πδά σαυϑεὰ αἰ 5. γῈ55 
δηὰ κυῇογηξ ; 1 αἰίδοκεοά [Π6 τεβουγοθβ οὗ ἴῃ6 
ῃδύοῃ. ΤΠ ἀϊθθαϑο ἀοθβ ποῖ Ἄρρϑθαγ ἴο πᾶνβ 
Ὀοδῆ σοΠΊΠΟη ἰῃ δποίθηΐ {ἰπηδ5, πὸ ἀϊϑίϊηοΐ 
ποῖϊςο 15 ἐοιιπά οἡ ἴδ πηοπιπιθηΐβ, 1}1655 ἴἴ 15 
Ἰποϊιάρα, 45 βοθι5 ποῖ ᾿ργοῦδοϊο, ππάθγ [ἢ 6 
ἴση ὁ Αδί,᾽" ψ ιοῆ, 45 Μ. Ομαῦαβ 5Πεῖν8, 
ΔΡΡ]65 ἴο {Π6 σοπίδριοι5 οὐ Θρ ἀθπηῖς ΡοβΈ] θη ς 6 
ὙΥΠΙΟἢ ἐγοαυθη ΠΥ, 45 ἴἃ ψνουὰ δἰπηοϑὲ βθετὴ 
ΔΠΠΙΔ}]Υ. τόκα οὐἱ Αογ (6 βυ ϑιάθηςθ οὗ [Π6 
᾿πυπάδεϊοῃ : 566 " Με ϊδηρος ΕΕΥρίο] ορΊ 1165, 1. 
.39. Ν πίη {86 Ἰαϑῖ ἔενν γεαγϑ [π6 τηυγγαίῃ 

[85 ῃτῖςο [2]Θη ἀρου Ἐργρὶ, ἴῃ 1842, 1863, ἀπά 
1866 (4150 ὅο γΕΑ5 Ὀ͵ΓΈΝΙΟΙ51Υγ):; ϑν ΒΘ ΠΘΑΙΙῪ 
[Πὸ ψ ο!ο οὗ ἴδ6 Βογάβ βάν Ὀδοη ἀοϑίγογεά, 
ἜΠιο ἀΐϑραϑθ ἀρρϑαῦβ ἴο ἴᾶνθ Ὀθθὴ οὗ [Π6 βδτὴθδ 
Κιηά δ5 [δὲ νυν Πἰς ἢ ̓δίεἰγ 6}1 δὸ βϑνεγεῖὶυ ὑροη 

ἘΧΟΡ 5. ΝΙ11:. 1Χ. 

611 πὶ, ΤΉυ5 βά τς ΓΚ (οἀ 
οὗ τὴς Ηδῦτενβ, ἴψεῖ τὰγ ρεορίε ρο, 
ἴδ ΠΘΥ ΠΊΔΥ 56ύνε ΠΊ6. 

2 ἔογ ᾿ξ του τεξιδβα το ἰδὲ ἐῤέσι ρο, 
Δηὰ τνὴἱῖ μο]α τη πὶ 5111}, 

4 Βεδοὶά, τῆς ἢαπὰ οὗ τῆς ΓᾺΡ 
ἰδ Ὡροῃ τῆν οαία νι ἢ ἐς ἰπ τὴς 
Πα] 4, ἀροῃ τμδ Ποῖβεβ. ὕροη [Π6 45568, 
ὌΡΟΩ τῃς σαπλε6]8., προπ τῆς οχεη, δηά 
ὕΡΟΩ Π6 5ῆεερ: ἐῤεγε ταί δὲ ἃ νετὺ 
στ θνοῦ5 ΠῚΌΓΓΔΪΠ, 

4 Απά τῆε ΙΟΚΡ 5}4]1 βθνθσ δ6- 
ἔννοεη τε σδῖι]ε οὐ ἴβγδεὶ δηὰ ἴῃς 
σαίο]ε οὔ ἔργρι: δπά τῆεγε 5}4}} πο- 
τὨἢϊπρ' ἀϊς οἵ 8}1} ἐῤαὲ ᾿ς τὴε Ἑςμ] ἀγεη 8 οὗ 
[5γδε]. 

ς Απά τῆς ΠΟΚΡ δρροϊηϊεα 4 8εῖ 
τἰπιε, βαγίηρ, ΤῸ τηοῦγονν ἴῃς ΠΪΟΚῸ 
564}] 4ο 115 τῆϊηρ τη τῆς ἰαηά. 
.6 Απά τε [ῸᾺ}Ρ ἀϊά τῃδῖ τῃϊηρ οἡ 

ἴῃς πιογονν. ἀπά ]}] τῆς σδίὶς οὗ 
Ἐἔργυρι ἀϊεά : Ὀυῖ οὗ τῆ6 ςδζι]ε οἔἹ τῆς 
σΒ] άγεη οὐ ἴϑγδεὶ ἀϊεά ποῖ οπς. 
 Απά ΡΠαγδοῦ βεηΐῖ, δηά, ὈἊδβοϊά, 

ἴΠογε ννᾶ8 ποῖ οἣξε οὗ τῆε σδίι]ς οὗ 
τῆς [βγδο τα ἀθαά, Απά τῆς ἢοαγῖ 
οἵ Ῥαγδοῦ νναβ μαγάςηβά, δηά ἢδ ἀϊά 
ηοῖ ἰεῖ τῆς ρβθορὶς ρο. 

8 4 Απά τῆς ΠΟΚ 5414 απο Μο- 
8565 Δ4η4 πηῖο Αάγοη, Ἴακε ἴο γου 

Επραπά. ΤῊ οχαςξ {ἰπ|6 οὗ [86 ἱπΗ]ς οη 15 μοὶ 
τηρητοπεᾶ; Ὀὰξ ἴῃ Ερυρί {86 σδίςθ ἄγ ἰῃ ἐῃ 6 
βεϊ 5. ἔγοτη 1θοεπλῦογ ἴο {Π6 οηά οὗ Αρτίϊ, δά 
1η6 ἀΙϑθᾶβθθ ΤΑΥ͂ ἢᾶν Ὀγόκοϑη οὐ ἴῃ (ἢ6 ἔοσπιοσ 
τηοηῖῃ ἤδη [86 σδἕς]ς ννεγο ργεαϊεροβοὰ ἴο ἰἴ Ὁ 
186 σῇδηρθο ἔγοπι σοηπποιηθηΐ ἴο {6 Ὄρϑη δὶ, 
δῃὰ ἤοπι οἱὰ ἴο ἔγεβῇ ραβίιιγεβ; ἃ σῇδηρε πιοῦῈ 
ἀδηρότοι5 ἰἢ8Π ι15114] Ἰὴ 50 Θχσθρί!οηδὶ ἃ Ὑδδγ. 
ἴῃ τδό5 {86 πηυγταῖη Ὀοσδη ἴῃ Νονοηδοι, δηά 
νγ)5 δἱ 18 Πεῖρῃϊ ἴῃ Π.ΘΟΘτΊΌΕΓ. 

ἐδ εανηε 1] ΓΠ656 δηϊπλα]5 ΔΥῸ ΟἿΪΥῪ ἵννὶςς 
τηδηςοπθά, ἤθγὸ δηὰ Οϑη. ΧΙΪ. τό, 'ἴπΠ σοηπθο- 
ὕοη ΜΙ Εργρέ [Ιἢ ἴΠ15 ραββϑαρθ {Π6 θη" 
τηογδίοη οὗ σδί]ε 15 ϑέ μου] σοτηρὶοῖθ, 1 
15 5σῆθνη ἴῃ ἴΠ6 Αρρεπάϊχ, [δὶ [ποιῇ σαπιοὶβ 
ΔΓῸ ΠΟΥΘΓ Γορχεϑοηϊθα οἡ ἴΠ6 τηοπυτηδηΐβ, {ΠῸῪ 
ΜΈΓΟ Κποννῃ ἴο ἔπ ΕρΥΡΓΔη5 πὰ ννοῦο ρτὸς- 
ὈΔΌΪν υϑεά οὐ ἴῃ6 ΦΠΌΠΙΙΟΓ Ὀοτάοτγιηρ οἡ 1ἢ6 
ἀεβογί. 

7. «ταν ῥαγάεπεα  ῬΏΔΥΔΟΝ ΤΥ πᾶν δἵ- 
ἰπρυϊοὰ ἴο παίιγαὶ σδιιδθὸ5 ὈΟΪἢ [ἢ6 ΒΟΥΘΓΥ͂ 
οὗ ἴπ6 ρίαριιθ δηά, ὄθνεη [π6 Ἔχετηρίίοῃ οὗ (ἢ 6 
[Ξγδο} 168, ἃ ραϑίογαὶ γᾷσθ νυ 6 }] δουδιηίοά υνΠἢ 
41] (πα ἀρροιδἰηθα ἴο {ἰῃθ στὸ οἵ οδίε; 
ἃηὰ ἀνε! ηρ ἴῃ ἃ ἀϊδιῆςὶ ΡγΟΌΔΌΪΥ ΔΓ ΠΊΟΓΕ 
ὨΡΔΙΩΥ (μδη ἴῃο γεϑὶ οὗ Ἰοννοσ Ερυρί. 
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Παπάξι}5 οὗ δβῆεξ οἵ τῆς ἕμαγηδοθ, δηά 
Ἰεῖ Μοβεβ βργίῃκ|θ τ τονγαγά τῆς ἢεα- 
νεῃ ἴῃ με βίρῃς οὔ βῃαγαοῃ. ᾿ς 

9 ΔΛῃηά [τ 514}} θεοοπια 5π18}} ἀυβὲ 
ἱη 41} τῆς ἰλπά οὗ Ἐργρῖ, ἀπά 5}4}} θὲ 
ἃ 801] Ὀγεακίηρ; ἔοτί τὐτέῇ ὉΪ]ΔΙΠ8 προ 
τλδη, πὰ ἀροη Ὀαδβῖ, τπγουρῆρφαξ 4]]} 
τῃε ἰαπὰ οὗ ἔργρι. 

Ιο Αμά τῆογ ἴοοὸκ 458Πε8 οὗ τἢς 
ἔχγπαςε, ἀπά εἰοοά δείοτε ῬΒδγδΟῆ; 
Δ2η4 Μίῶοβοβ. βρυίηκὶοά 1 ᾧρ τοννατγά 
Ὠεάνθῃ; δηά Ιἴ θεσδηλθ 4 ὃο]] Ὀγεαῖκ- 
ἴησ ἔογ τοὐξᾷ ὈΪΔΙη5. Ἰροη πιδη, δηά 
ὉΡΟΙ Ὀαδβῖ. 

11 Απά τῃς πιδριοίλη5. σουἱά ἠοῖ 
βῖδῃαά Ρείογε Μίῶοβεβ Ὀεοδυβε οὗ τῆς 
θο1]8; ἔογ τῆς 01] ννὰβ ὕροη τε πιὰ- 
σὶςίδη5, Δηἀ ὑροη 41} της Ἐργρζιδῃδ. 

12 Απὰ τὲ [ΚΡ Βαγάεπεά τῆς 

ΤΟ διχίῃ Ρίαρυϑ. 

ὙΠ18 πηλτκ8 4 αἀἰδιϊποὶ δάναποθ δηὰ σῃδηρό 
ἰη ἴπ6 σδαγδοίοσ οἵ [86 νυἱβιϊδίιοηβ. ΗΠ μογο 
ἴμ6 Εργρίίαπβ ἢδὰ ποῖ Ὀδθη αἰίδοκοα ἀΐγοςιν 
ἴῃ ἘΠΕῚΓ ον ροῦδοηβ. [{ 15 πο ϑεοοῃὰ ρ]αζιιθ 
ΜΒ ἢ ννὰ8 ποῖ ργεοσθάρα ὉΥ ἃ ἀοπμδηὰ δηὰ 
ὙγΑγΠηρ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ Οὐ δοςοιπί οὗ [Π6 ρδοι δ Γ 
Βαγάηθβϑ βῆθυνη ὈΥ ῬΠΔγδοΙ ἢ γϑίογοηοο ἴο (6 
ΤῊΌΓΓΔΙΉ. 

8. αὐὖεό: οὔ δε μγπαςε ΤᾺΟ Ἡοῦτον ψψογὰ 
ΟΟΟΌΓΞ ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ἰμ6 Ῥοηϊδίθυςἢ, Δπά 18 ργοδᾶ- 
0]γ οὗ Επγρίίδη οὔρίη. Το ἃςὶ ννδβ δου! θητ]Υ 
ΒΥΠΊΒΟΙΙΟΔΙ : ἰἢ6 48η68 ΜΈΓΟ ἴο δ6 βργιπκιοά 
ἰονγαγ 8 ἤοάνοη, σἢ Δ] δηρίηρ, 80 ἴο βρϑαῖς, 1ῃ6 
Ἐξγρίϊδη Πο εἴ68, πὰ βρθςοίδιν 1 πιᾶῪ Ὁε Νεῖξ, 
ννῆο ὑὕοτο ἴδ6 ἀεδιρηδίίοη ἼΠ6 Οτοαῖ Μοίδογ 
Ουδοη οὗ διρμεδθὲ μεάνεπ," πὰ νγὰβ ννοῦ- 
Βῃιρρεά 48 ἴμ6 ἰυἰοίατΥ Οοάάδθββ οὔ ἰοννεσ 
Εργρίὶ. ΤΏΕΘΓΕ ΠΊΔΥ ΡΟΒΘΙΌΙΥ δ ἃ τοίθγρησε ἴο 
Δη Ἐργρίίδῃ οἰιδίοπι οὗ δβοδίϊζοσίηρ ἴο [Π6 
νη 8. 45.685 οὗ νἱοῖτηβ οἴογοαά ἰὸ διιΐθος, οΥΓἁ 
Τγυρθοη. Ηυμίδῃ 5ΔοΠῆςο8 δ] ἴο ἤανθ Ὀδθη 
οὔἴεγοά αἱ Ηθ]οροίθ ὑπάθγ {πὸ δπορδογα 
ἀγπαθίῦ νοῦ ἀρο ϑῃηθα ἡ Απιοβὶδ 1., 
801Ὲ6 Ρδ οἵ {Π6 σιθ πᾶ ἤᾶνο Ὀδϑη γοίαϊ θά, 
ἈΠὰ (86 ΠΙΘΠΊΟΓΥ οὗἁ {πὸ οἷά δι ρογϑε οη τνουἹά 
Εἰνθ ἃ ἰουτίῦ]6 βιρηϊβοδηςθο ἴο {π6 ἃςί. Βι8 
Βυτάοσ, ΗἩ « νογηϊςκ δηά ΚυτΖ. 

Θ. 4 ὁδοϊ! ὀγεαξίγισ ἤογ δ «υἱ δία“ ὙΠΟ 
τνοσὰ στοηάογοα Ὀοὶ] 18 ἀογνοαὰ ἔγοπὶ “" Ὀυγη- 
ἴῃ ᾿ἸηΠαπηγηδίίοη,," δηὰ 18. υδοᾶά οἰβονγῆογο οὗ 
Ὀἰαριιθ- 0115; οὗὁἨ [86 ἸΘρσοϑυ, δηὰ δἰθρβδηῖ! 8518. 
866 Ὠθυϊ. χχν]. 27, ΔΠἀ 3 ς, ΥΒΊΓὮ ΠΊΔΥ ΒρΡΘΟΙ4}}Υ 
Τεῖογ ἴο (Π18 ρΡᾷδ8δρθ. ΗρΓθ ἰξ πιθδη8 ρΡγΟΌΔΟΌΪΥ 
ἃ ὈυΓΠΙΠΡ ΤὨΠΊΟΙΓ ΟΥ σάγθυ ποῖ Ὀγοακὶης οὐξ 
ἴπ Ρυβίι!ουβ υἱσεῦβ. (Οἰἰΐδηθοι8 ΘΠΙΡ(ΙΟἢ8 οὗ 
ΟΧΊΙΟΠῚΘ ΒΟΥΟΓΙῪ ΔΓ ΠΟΙ ΠΊΟη ἴῃ ἴἢ6 να! ]ον οὗ 
ἴ6. ΝΙ]Θ, δοῦλο ὈΘΑΠῺΡ ἃ ΠΟΑΓ ΓΕΒΟΠΊΌΪΔηςΘ ἴο 

ΕΧΟΒΡῦσ. ΙΧ. 

δ1πὶ, ΤΙ υ5 5410. τς ΓΟΚῸ 

[ν. 9---15. 

Ὠεαγὶ οἵ Ῥμδγδοῆ, δηά πε πεαγκεποά 
ποῖ υπῖο ἴπδηι; 425 ἴπΠ6 ΙΟᾺῸ ἢιλά “εἶμ 
ϑροίκβθῃ πὑπῖο Μοβαβ. τ 

Ι Ὁ Απά τῆς ΟΚῸ 54:4 υπίο Μο- 
868) 156 ὉΡ ΘΑΙΓΪΥ ἰπ τῆ6 πχογηίηρ, δπὰ 
βίδη θείοις ῬΠαγδοῆ, δηά β8ὺ υπῖο 

ΘοΦ οὔ τῆς 
Ηξερτγεννβ, [με ΠΥ ρεορὶα ρῸ, [ἰδέ 
[ΠΟΥ ΠΊΔΥ 8εγνα ΠΊ6. 

14 ἕογ] ψ}}} δὲ τὴϊ8 εἶπα βεηὰ 1] 
ΙὮΥ Ρΐδριιεβ ὕὑροὴ τἢϊπθ ἤελγ, δηά 
ὩΡΟῚ [ΠΥ δϑ8εινδηῖβ, ἀπά ὑροη [ᾺΥ 
Ρθορὶε; παῖ τῇου ζηάγεϑῖ Κπονν τπδῖ 
ἐδόγε 'ς ποῆς ἱ{ἱκὲ πιὸ ἰῇ 4}1} τῆς 
εδγίῇῃ. 

Ι5 ἔοι πο] ν]}] βιγεῖς ἢ οὐ ΤῊ 
Βληά, τῃδὲ 1 πηΔΥ βδπιῖῖϊε πες δηὰ τῇ 
Ρθορὶςε νυ ρεβί]εδηςε ; δηά ἴδοι «παῖς 
θε οὐ ΟἹ ἔτοπι ἐς ελγίῃ. 

{πὸ δυτηρίοπιβ ἀθϑοτι θεὰ ἴῃ ἐπ ]8 Ῥδββᾶρθ. ΤῈ 
ἀαΐθο ἰδ ποῖ τπασκοὰ. 1 ννᾶβ ῥγΟΌΔΟΪΥ ϑοοῃ 
αἴζογ ἐῃ6 άδξ ρίαριιθ. [π ἂπ οἱά Ἐργρίϊδῃ 
ΘΑ ΠΥ τππθηξοη 15 τηδδ οὗ ϑενεγο σοηίδρίοιιδ 
Ιθοᾶ865 ἴῃ ὨΟΟΘθΟΓ, Ῥαρ. 854}. τιν. ΤὅΤδα 

ΔΠΔΙΟΡΎ οὗὨ πδίιιγαὶ ἰανν 18 811}} ργοβϑοσνεα, (86 
Ταίγδοὶθ σοη β 811ὴ} ἴῃ [ἢ6 βενθγ Υ οὗ {πὸ ρίασιιθ 
ἀηὰ [᾿ἰἴ8 ἀϊγοςξ σοηποσοη ὑνἱ ἰδ6 οὶ οὗ 
Μοϑοϑ. 

11. ὙΠ18 νογϑὸ 8665 ἴο ἱπΊΡῚῪ {πδὲ ἐπ6 πηλ- 
δἰοίδηβ πονν ΩΤΏΔΙΥ βάν ὙΥΔΥ δηὰ οοηξοσϑοὶ 
{δεῖν ἀοίοδί. 

ΤὮῆθ δουθηῖῃ Ρ]αρτιο. 

185-94. ὙΤΠο ρίασυθς οὗ 41}: νυ ῇ (ἢ18 
Ὀερίη8 ἴΠε Δὲ βϑεγεβ οἵ ρίαριιθβ, Ὡς ἢ αἰ γ 
ποτὶ ἴΠ6 ἔοηοσ Ὀοΐδ π΄ {ΠΕΙΓ βονογν δπά 
{πεῖ οἤεςίβ. Ἐδοῦ φτγοάυςοαά ἃ (οἸΠΡΟΥΆΓΥ, 
Ὀυΐ τοὰ] οὔδηρθ ἴῃ ῬΠδγδο 8 ξθο Πρ 8. 

14. αἱ »» ρίασιε] ὌΤὨΪ5 ἀρρὶ]θ8. ἴο 
411 16 ρίασιιθθ ψνῃοἢ ἕοϊον ἢ [86 οἴεςϊ οὗ 
ΘΔΟἢ νγᾶ8 ογεϑθθη δηά ἐοϊοίοϊά. ὍὕΤῆὸ νογάδ 
(ἐαῇ {Π18 Ἐ1π|6᾽ ἃσὸ υπαογβίοοά ὈΥ βοῖηθ ἴο Ἰιπιϊξ 
(Π6 Δρρ σδίίοη ἰο {86 ρίαρσιι οἵ διαὶ, Ὀὰξ ΠΟΥ 
Ῥοϊπξ ΤηοῦῈ ΡτΟΌΔΟΪΥ ἴο ἃ γαρίἃ δηὰ Ἴςοηίϊπι- 
Οἱ8 διιοοεβδίοῃ οὐ Ὀΐονγθ.0 26 ρίασιδβ τ Ὡ ]  ἢ 
ΡῬΙΓδοράθ ἌΡΡΘΑΣ ἴο ἤᾶνθ Ὀεθῆ βρτοδά ουὐδῦ ἃ 
Ποηϑιἀογϑῦ]δ {πιὸ :; (πὸ ἤγδὶ τηθϑβᾶρο οἵ Μοβδϑβ 
νγῶ8 ἀο νογοὰ δἰϊεγ (Π6 θασὶν παγνθθὶ οὔ {Π6. 
γᾶ Ὀεέοτο, βοη ἴμ6 18γδο  ε8 σοι]ά καΐδμεσ 
δί 16, 2.6. ἰΏ ΑΡΠῚ δὰ Μαγ: {86 ϑβϑεσοηά 
Τηϊσϑίοη, γῆἤθη (86 ρῥἰδριθβ Ὀεξᾶπ, ννᾶ5 ργοῦδδ- 
ὈΠΥ ἰονναγάϑ {Π6 οπὰ οἵ [η6, δηὰ ἐμὸν ντεηΐ 
οὐ δὲ ἰπίογναϊβ ἀπ|}} [86 υυἱηΐοσ, [ἢ]5 ραζυς 
νν88 ἴῃ ἘΦΘΌΓΙΔΓΥ ; 566 ποΐθ οὔ Ὁ. 31. 

156. Τὸν που, ἄς. ΤῊ Ϊ8 νϑῦϑο (48 βοβοίδγβ 
ΤῸ ἀρτεδά, 6... Ἀοβοπ 116, Εννα]ά, Κηοθβεῖ, 
ΚοΙ) ββου]!ά Ὅδ σγεπάθγεαά ἔἢ8: ΕΟΣ ὩΟῪ 12» 



γ, 16-27. ἘΧΟΌῦ5. ΙΧ. 

Βαας Ιθ Απά 'ἴπ νεῖν ἀεεά ἔογ ὅτ} 18 
πὰ οὐκις ἧᾶνς 1 ᾿γσαῖιϑεά τῇδε τρ, ἴοσ ἴο 
μον ἐμ Τ᾿ ΣΎ ἰπα [Π6Ε ΤῊ ρόνγεγ; πὰ τῇδζ ΤΥ 

ὨΔΠῚΕ ΠΥ ὕες ἀδοϊαγεὰ τῆγουρθους 81] 
τε ελπῇ. 

1] 5 γεῖ εχδίϊτεδε τῆοι {γε 
λρδϊηβῖ ΠΥ ρεορΐε, (δίς τοὺ τνὴς ποῖ 
ἰεῖ (πεπὶ ροὶ 

18 Βεἢιοϊά, το πλοῦγον δθοιιξ (ἢ 15 
ἴπηθ 1 ν}}} σαι8ε ἴτ ἴο γδὶῃ ἃ νεΓΥ 
σπενοι5 ἢΔ1], συ ἢ 45 δῖ ποῖ δεεη 
ἴῃ ἔσγρί βίηςε πε ἐουπάλεοηῃ τπεγεοῦ 
Ἔγεπ {61} πονν. 

19 ϑεηά τπεγείογε πονν, σπά ρϑῖθεγ 
τὴν σας, ἀπά 41} {πᾶῖ τῇου Παβῖ ἴῃ 
ἴδε Βεϊά; “γ μῤοη ἜΕΥΥ τῆδῃ ἀπά 
δελοῖ ψῇῃϊς 502] δ6 ἐουπά ἴῃ [ἢ Πε]4, 
ἀηἀ 5}.2}}] ποῦ ὈῈ Ὀγοιρῃῖ όοπιε, τἢε 
ἰαι] 5}.2}] σοπις ἀονγῇ ὕροη τμεπὶ, Δηά 
{ΠῸῈ} 5}4}} ἀϊς. 

20 ἢε τῇῆαλϊ ἔξαγε τῃς ννογὰ οὗ {δε 
[μολΡ Ἀπιοπρ' {πε βεγνδηῖβ οὔ Ῥῇδγδοῃ 
τπδάε ἢὶς βογνδηΐῖβ δηά ἢ15 οδῖι]α δε 
ἱπῖο τῆς ἢουβ65: 

πὰ ς 21 Απά ἢς τῇδε 'γεραΓάεδά ποῖ {86 
“και, ὙΓΟΓῚ οὐ τὴ ΓΟᾺΚΡ [εἰς ἢΪ8 βεγνδηῖβ 

4ηὦ ἢϊς ςαῖΐα ἰπ τῆς δβεϊά. 

22  Απά τε ΙοκῸ 5αἱά απο Μο- 
565, ϑίΓεῖο ἢ ἰογίῃ (πίης παπᾶ τονγαγά 
Πεάνεη, τῆδλῖ ἔΠαγα πιᾶν 6 [41] ἴῃ 81] 
{πε ἰΙαπά οἵ Εργρῶ, ὕυροῆ τχδη. δηά 
ἀροη Ὀδεδϑῖ, ἘΠ ἸΡΟΠ ΘνΟΤΥ δετῦ οὗ 
{πε δε] ά, [Ὠγοιρθους τῆς Ἰληὰ οὗ ἔργρι. 

232 Αμὰ Μοβεβ βιγεζομεά ἔογιῃ ἢ 5 
τοὰ τονγασγὰ ἤδᾶνεπ: δηὰ {πῸὸὶ [ ΟΚὮ 
86ηἴ {Ππυπάογ δηά ἢ, δηὰ {πὲ ἤἢτγε 
ΓΆῃ δἰοηρ ἁροη τῆς ῥτοιπά; δηά {πε 
ΙῸΚῸ ταϊπθα 41} ὑροὴ ἴδε ἰαπά οὗ 
Ἐργριί. 

24 80 ἴδετε νγᾶβ 411, δηά ἔγε πγλίη- 
σἰεα ννῖτἢ τῃ6 [41], νογγ ρήσνοιιδ. δι ἢ 
45 ἴπεγε νγὰ5 ποθ ᾿πκὲ ἰξ ἴῃ 411 τῆς 
ἰδληἀ οἵ ἔξργρὲ 5ἰπςεε [τ θεσδηλα ἃ δτίοηῃ. 

25 Απα τῇς ἢ41] βιιοῖς τῆγουρῆοιυξ 
411 τῆς ἰληὰ οἵ Ἐργρῖ 4}1 τῆδὲ τυας ἴῃ 
τῆς Πε]4, θοῇ πλδὴ δηά δεδεῖ; δηά 
τε [41] βπιοῖε ἜνεσΥ Βεγὺ οὔ τῃε δε]ά, 
Δηά Ὀγάκα Ἐνεγῦ γε οὗ τμ6 δεϊά. 

26 Οἠ]γ ἰπ πε ἰαπά οὐ (σοβῆεη, 
ψν εγς {πε ΘΠ] άγεη οὗὨ [9γλ6] τυεῦε, νγᾺ8 
(Βεγε πὸ ἢδ]]. ; 

27 ἢ Απὰά ῬΒδγδοὴ 8εηῖ, δῃὰ ςδὶ δά 
ἴον Μῶοβεβ δηὰ Αδΐοῃ, δπά 9414 υἱπῖο 
τΠ6πι, 1 ἢανς βἰπηθά [ἢ]5 τἰπλὲ: ἴῃς 

ἀοοὰ λά 1 εἰτοϊομϑᾶ ΖΟΥΔ ΤΥ δδπὰἃ 
διά δυιϊτοη 960 πὰ ΤΥ ΡΘΟΡΙ9 ψιλὰ 

δ0 Ροδί}]θπὸο9 [8 9: πδάδῇ ὑπο ὈΘΘ. 

ἐπὶ ΟΥ̓́ ἴσοπιὶ 89 ϑασῦι, Ὁδῃὸ ἡοχί υϑγβϑο 
Εἰνεβ (26 τράβοη ὮῪ Οοα μά ποῖ {πὺ5 ἰῃ- 
[κίο ἃ δυπηπηασΥ ρα βῃσηθηΐ οπσθ ἴογ 8]]. 

16. βανε 1] γαϊεά τδεε ὦ} ὙΠῸ τηδύριη 
Ὡδὲὰθ 1:00 δίαπα 5 σογοοῖ: [86 πιϑδῃ- 
πιξ 18, ποῖ ἰῃδἱ Οοά ταϊβοὰ ῬΠαγδοῖ ἴο ἃ ροβὶ- 
ὕοη οἵἉ τὰηκ δηὰ ρονγεγ, δὰ τμαΐ Π6 Κορὲ πὶ 
δΔΠ αἴης, ἰ. 6. ροττηεθα ἢἷπὶ ἴο Ἰῖνα δπά δΒοϊὰ 
Οὔ ὙΠῸ] Η5 ονῖπ ΡΌΓΡοΟΒο ν)48 δΔοσοιηρ] βῃδά. 

,18. αν στίουομς δαὶ ΤῊΪ8 νοῦθὸ Ἐ118- 
[ΠΟΥ οἰδίοβ ἑῃδῖ πὸ τῖγαο]8 σοηβἰ δία ἴπ [6 
τηλρηπ δ οἱ ἴπ6 1ηΒ|σ(ο δηά ἴῃ 115 πΠη6- 

ΓοηηοΟοη τ πε δεῖ οὗ Μοβοβ. 
Τιανοῖοῖβ ἰῃ Ἰονεσς Ἐργρί βρϑαὰκ οὐ ϑἰογπὶ8 
οἵ δηονν, ἰδυπάεγ δηά ἱρὴ ἴῃ ἴμ6 νυϊπίος 
ΟΠ 88; ἀπά ϑεείζεη δπὰ ὟΥ ΠἸπιδη ἰρρνϑς 
Ὁγ Κποδοί) ἀεϑοσῖδε βίοστιβ οὔ ἐδυπάογ ἀπά 
μα ἴῃ Μαίς, αὶ ἔπεηά (Βεν. Τ΄ Η. ἸΌΘΚΟ 
ἀβοτῖθος ἃ σίοτπι οὐ δχίγετηθ ϑθυθυεν, τὶς 
ἰλείοὰ 24. Βουχβ, ἴῃ 86 τηϊἀά]ε οὐ Ἐδοσυδγυ, 
ἃ Βεηίβασβδῃ, ὙὍὙ8Ὸ6 Ὠδίϊνεβ βροῖε οὗ ἰΐ 85 
δοῖ ἀποοτηπιοη δῖ [Πδῖ ϑθδϑοῃ. 

10. ,δγ εαἰ1ἰἢ ἴπ Ἐφγρὶ {πὸ οδίς 6 ἀτο 
Καὶ (0 ραβίιιτε ἰῇ [86 Ὄρεπ σΟΒΠΕΓΥ ἔτοπι [4- 
ΒΥ 0 ΑΡΠ], το {Π6 ρίαβα 18 δρυηάδηξ; 

566 ποίθ οὔ Ὁ. 3. ὙΠΟΥ ἅτὸ Κορέ ἴῃ 8[1118 ἰῃ6 
Γοσί οὔ 1π6 γοᾶσ. ὍΤῃθ ννογάὰ ““ρδῖμογ "ἡ ἀοο5 
ποῖ ΟΥΔΟΙΥ ΘΧργοθ5 {Π6 πηραηηρς οὗ (ἢ6 οτί- 
ΒῖπΑ], “σδιιϑ6 ἰο Πεθ,)) 2.6. ὈΠηΡ [Βοπὶ ταρ! ΑἸΥ 
ὉΠῸΟΣ σονοῦ. 

20. ἐῤε «υογά 9, ἐδε ΖΚ] Τ 8 γίνοϑ 
[(Π6 ἢγβε ἱπάϊοδέοη (παΐ {πη6 νγασπίπρϑ δὰ ἃ 
βαϊυἴατγ οἴεςι ὑροη πε Ἐργρίϊαηβ. ὅ66 (Β. 
ΧΙ, 2. ᾿ 

ΩΩ. ἐπ αἱ] ἐδε ἰαπά ς᾽ Ἐσγρῇ ὙΠῸ βίοι 8 
ἀοβουθοά δῦονθ 61] οἡ Ἰοννοῦ Εσυρί: [Π6 ὁχ- 
ῬΓΟΒΒΙΟΏ ΠΕΙῸ ΠΊΔΥ ἱΠΊΡΙΥ ἔπαὶ [18 οχίοπάρά 
ἴο ἴπ6 ἀρρεῦ υδ]]οῦ οὗ 186 ΝΊ]6, Ὀαΐ 18 18 ροϑ-» 
8: 8]6 ἐμαὶ {Π6 Ιδηὰ οἵὗἨἁ ΜΊ Ζταὶπὶ 18 ἀϑϑὰ Βρες ΙΔ] 
ἴο ἀδείσηαίς {πὸ 6] 6 δηὰ {με δάϊοϊπιης ἀ18- 
τῆς. 

48. από δε ἥγε γαη αἱονρ ἰρον ἐδε σγομπα 
ὙΠῸ οἜχργοβδίοη 18 ρϑΟι ΑΓ (ΠἸΈΟΓΑΙΠΥ “" ἤγδ 
ναὶ Κοὰ ϑαγίῃνναγ 8᾽)), ἀπά ἀρρϑᾶγβ ἴο ἀθϑοῦθθ 
ἃ 8:1Οοοδδίοη οὐ [4568 τηϊηροὰ ἢ [ἢ6 ΠΔ4]]: 
οὐ Αὐϊδμοτγιϑοα Ν γβίομ 8668 ἴο ριΈβοηξ ἃ {τ 
Δη στάρῆϊς δοςουηΐ οὗ [ἢ6 ρῃεηοπιθηοη. 

26. 5»ιο,] Ὑπὸ τνογάβ ἱππρῚ]Ὺ Πεανγ ἀΔ- 
ἴΏδξο Ὀοΐῃ [ὁ Βογῦ8 δηὰ ἔγοεβ, δὰΣ ποῖ ἰοίδὶ 
ἀοείταςξίοη : ἔῃ6 1ο88 ἤουνουοσ ταλϑὲ μᾶνο Ὀθθη 
ΘΠΟΙΤΠΟΙΙΒ. 

4Ί. ῥὶς: {ρηθὴ ἰ,ε. 1 δοκπονθάξε ὩΟΥ͂ 
(ἢδλὲ 1 μβᾶνὸ Ἐ απ 

28ὃς 
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ἐ Η-εὉ. 
φοΐοε: οὗ 
Οοά. 

4 Ῥολὶ, 24. 
Σ. 

ΤῊ. 

ΓΟᾺΘ ἐς τρῃτεοι, ηα 1 ἀΠ4 πὴν ρεορῖὶε 
γε ψγὶοϊκεα, 

28 [πιγεαῖ τῆς ΓΟΚΡ (ἔογ ἐξ ἐς 
ΘΠΟΙΡὮ) παῖ {Πεγα δα πὸ σῖογ ᾿ πλΙρὮΓΥ 
τυ παθγίηρβ δηά 81}; ἀπά 1 νψν}]} ἰεῖ 
γουι ρῸ, 4Π4 γε 54] βίδα πο Ἰοπρεγ. 

290 Απά Μοβαβ 9414 υπἴο ἢϊπλ, Α.8 
ΘΦΟΠ 45 1 πὶ ρῸη6 οι οὗ τῃε εἶτγ. 1 
νν1}] ργεδά δογοδά τὴν πδηάβ υπῖο τῇς 
ΓΟΚΡΌ; ἀπά ἴῃς τη Δογ 5}.8]] σθαβ6, 
ΠΟΙΓΠ ΘΓ 5Π4}} τῆθγα θ6 ΔηΥ͂ πΊογε 41]; 
τὲ τῆῇοι! πηαγοϑῖ Κηονν πονν τμδὲ (Πα 
σραΓ ἐς τῆς Γ.ΟΚ 5. 

20 Βυῖ 88 ἔογ ἴῃε6 δηὰ [ῃγ βεγνδηῖϑβ, 
Ι Κπον τπμαῖ γε νν}} ποῖ γεῖ ἔξαγ τῃε 
ΓΚ σα. 

21. Απά τῇς ἢλχ δηά τε ὈΑΓΙΕΥ ννᾶϑ 
ΒΠ)τ6η : ἔογ τῆς ὈΑΓΙΘΥ τὐας ἴῃ τῇς 
οαῦ, δηά τῆς Ηαχ τυας Ὀο]]ςά. 

22 Βυῖ τῃς ψῇῃεδῖ πα τῆς τε νγεγε 
Ποῖ 5Πλ] {6 : ἔογ [Π6γ τὐδγό ᾿ ποῖ στόνγῃ 

ἀὐϊίοο, ον, 
ἄανς 'ι'ι 47. 

22 Απὰ Μοβεβ νγεηΐ ουᾷξ οἔ τῆς ον 

ἐδ ΖΟΚΩ] ὙΠ 8 ἔογ {πΠ6 ἤγβε πιὸ ῬΠΔΓΔΟΒ 
ΘΧΡΙΟΙΥ τϑσορτΖθ8 [οῃονδῇ 458 σοά. 

28. ,2ον ἰ ἐξ ποι Τὸ Αὐἱδογιϑοὰ  ο- 
βίοῃη ἰ8 ποῖ Ἰ1Π16γα], Ὀὰΐϊ ἰδ ὈΓΟΌΔΌΪΥ ΘΧΡγθβ968 
16 πιρηηὶηρ οἵ [86 οτρίηδὶ, νοὶ 18 8οπηθ- 
ψνμαῖ οὔβουγο, δηά [τ 15. πλιςλ, 1.6. Θηου ἢ, 
1ῃδῖ {Ππόγὸ βῃοι ἃ Ὀ6 νοΐςθβ οἵ σοὰ ((διιπάογ- 
ἴη58) πὰ [141], ΠῸ τῇογο ἅγὸ πεδάδα πον. 

29. ἐῤὲ εαγιὁ ἱφ ἐῤδε οκο] ὙΠΐὶδ ἀ6- 
αἰδιαῖίοη [48 ἃ ἀϊγοςῖ γοίοσεηςθ ἴο Ερυρίϊδη 
8: ροβῖ τοπ. Εδοὶ Οοά τνᾶβ μοὶὰ ἴο ἴᾶνθ 
ΒΡΟΟΙΔΙ ρόννθῦ νυ] ἃ ρίνθη ἀϊδίγιςϊ ; ῬΏΔΓΔΟΝ 
μιαὰ Ἰραγηρα τῆς εῆονδῃ ννᾷ8 α σοά, δὲ ννδ8 
ὩΟΝ ἴο δάμη! (Πδὲ ΠΙ8 βουνοῦ οχίθηἀθα ονοῦ 
[Π6. ψνῃοἶθ φαστῆ. ὙὍΠ6 ὉΠΙῚῪ ἀπαὰ ὨΠΙνοΓβα ΕΥ͂ 
οὗ ἔμ6 1ἱνίηθ ρουνοῦ ἅτὸ ἰθηθίβ αἰϑε πο γ ρτο- 
τ ]ραϊοά ἴῃ {Π6 Ῥοηΐδίοις, δηὰ {που Ρἢ οσοδ- 
5] ΟΏΔΙΥ γοσορη!Ζθα ἴῃ δποίθηξς Εργρίδη ἀοςὰ- 
τηρηΐβ (6. Χ. ἴῃ 1Π6 ΘαΓῪ σορίοθβ οὗ {πὸ χα7(ἢ 
σδδρίογ οὐ 1πη6 ΕἸΠοσαὶ Εἰξυδὶ ἀπάθγ (ῃ6 αατἢ 
ἀγηδβίγ), Όγα ονουϊδιἃ δὲ ἃ ὙΘΎΥῪ θαυῪ ροποά 
ὈΥ βγϑίεπιβ δ᾽ ἰἜγηδίης Ὀεΐννεθη ΡοΪγίμοιδηη πὰ 
Ῥδῃ Βοίϑηλ. 

81. ἐδεὲ αχ «υαἪ' δοίϊζα ἰ.6. ἴθ ὈΪο8- 
80πηι. ΓΠῚ5 18 ἃ ρΡοϊπί οἵ ριοδξ ᾿προγίδηςσθ. 
[1 τιᾶγκ8 {πΠ6 {ἰπιΘ. [ἢ δε ποῖ οὔ Εφγυρί 
1π6 ὈατοΥ τρὸπ8 ἀπ Παχ Ὀ]οβδοπὶβ δρουΐ (Π6 
τηϊἀἀ16 οὗ ΕΘΌΓΟΣΓΥ, οὐ δὲ ἴΠ6 ᾿ἰαϊθϑί θαυ] ἴῃ 
Ματζγοῆ, ἀπά Ὀοΐῃ ἃγὸ ραίποιθὰ ἴπ Ὀθέοσγο Αρπὶ, 
Ποιὰ {π6 ννμοαῖ Παγνοϑὶ Ὀδρὶπ5 (ΕΟΓΒκαὶ ἀπά 
δοοίζθῃ ἃρ. Κποῦθὶ). Ὑὲ οἰτἰναξίοη οὗἨ ἢαχ 
Ιλυδί πᾶν Ὀδεη οἵἠἨ ρτραΐ ἱπιρογίδῃςθ; [ἤθη 
28 ρῥΓοίοιτοα ἴο ΠΥ πλδίουγ!α] δηἋ ΘΧο 5 Ι νοΙνῪ 

ἘΧΟΙΡῦδ5. ΙΧ. ΣΧ, [ν. 28---Ι, 

ἔτοπι Ῥδαγαοῆ, ἀπά βργεδά δϑγοδά ἢ]5 
μαπάβ υπῖο ἴῃς ΠΟΚΡ : δπά τῆε τῇυη- 
ἄετϑ δηὰ ἢδ1] σεαβεά, ἀπα τῆς γαΐη νγὰϑ 
ποῖ ρΡοιγεά ὑροη τΠδ εδίτῆ. 

24 Απὰ νψῇῆῇεη Ῥμάγαοῦ 8αὺν τΠδῖ 
{Πε6 γαίῃ δῃηά τῆς [41] ἀπά τῆς τῃιυπάεγβ 
γνΈΓῈ σεδϑαά, Πα 5ηπθά γαῖ πλογε, ΔπᾺ 
Ἠατάςδηρά ἢϊ5 ἢεδαγί, μῈ δηά ἢ 5 βογνδηΐβ. 

25 Αμά τῆε ἢεατῖ οὗ Ῥηδγαοῇ ννγλϑ 
Παγαάθεποά, πειῖμογ ψψου]ἀ μὲ ἰεῖ τῆς 
σὨΠ]άγεη οὐ ἰϑγαεὶ ρο; 25 τῆς ΓῸΚΡ 
Πδἀ Ξρόκεὴ 'δγ Μοβαβ. ἄν 

ΟΗΑΡΤΕΒ Χ. δ 
τ Οὐά λγοαορείά 10 σε Τοασίς. ἡ Ῥδαγαοῖ, 

γισυσΐ ὧν ἀξ φεγυσπές, ἱπσίείά 9. ἐξέ ἐὰδ 
ρας φρο. τὸν 714 ῥίαρμε οὐ ἐλε ἐσεισίς. 
ι6 δ λαγαοὶ τμείλ Ιο δίοδος. αἵ 732 δία 
9 “ἀαγξνθσ. 44 2 λαγαυσά τμολ τοῦο  ορες, 
47 ὁμέ γε ἧς λαγάφρει, 

ΝῺ εἣς ΓῸΚῸ 5414 υηῖο Μοβεβ, 
(ἕο ἰπ ὑπο ῬΒάγᾶοῃ: ἴογ “1 54 

ἢανε Παγάσησα ἢϊ5 Πδαγῖ, απά τῆς Βοαγῖ 
οἔ ἢὶβ βογνδηῖβ, παῖ 1 ταῖρῃς 5Πεν 
1ἢ 658 ΠΥ 8'ρῃ5 δείογε ἢϊπι: 

᾿ιϑο ΌΥ (6 ῥγθδίβ. [Ὁ 18 ἔγθα ΠΥ πιδη- 
[ἰοηρὰ οἡ Ερυρίίδη πιοηεπιθηῖβ. ΕΟυΓ κιηάϑ 
ἅΓ6 ποϊρά Ὀγ δηγ (ΧΙΧ. 1) 48 υϑοά ἴῃ Εργρί. 
ΗΔ παῖκοβ βρϑςῖδὶ τηθπίοη οὗ Ἴ δΔη15, 2.6. Ζοδπ, 
88 ΟΠδ6 οὗ [πο ρίδοθϑ [ποι ἴοσ ἤμσχ. ὉΠ 
ἰοχέιγθ ννᾶβ ΤΟΤΛΑΓΚΔΟΪΥ ἤπθ, ἴῃ ρόποσγαὶ αι8- 
ἸΠῪ Θηϊ4] ἴο {ῃ6 δοβδὲ πονν τηδάθ, ἀπά ἔοσ ἴπὸ 
ον ΘΠη688 οὗ [Π6 ἰΠγοδάβ, ννιπουξς Κποΐ οὐ Ὀγραῖς, 
ΒΙΡΘΙΙΟΣΙ ἴο ΔΠΥ οὗ τηοάογῃ πηδηιδοΐασο. Δ γ1}1- 
Κἰπβοη οὐ Ἡδστγοά. 11. α. 37) Ρ. 54. 

82. γ] 6] Ἀδίθοῦ δ. 610, {Π||στὶπλ δρεῖτα, [86 
σοπηπηοη ἰοοὰ οὗ (86 δποίθηξ Ἐρυρίίαηϑβ, πον 
οΔ]οά ἀοοῖὰ ὈΥ ἴπ6 πδῖϊνοϑ : {Π0 ΟΠΪΥ σταίη, 
δοσογάϊηρ ἴο ΝΥ ΠἸΚίπβοη (οη Ἡετγοά. 11. ς. 36), 
Γοργοϑοηϊθα οἡ ἴδ βου] ρίσΓθδ : 1Π6 πᾶπηὸ ονν- 
ΟΥΟΓ ΟΟΟΌΓΒ Οἡ ἴΠ6 ΠΙΟΠΙΠΊΘης5 νΈΓΥ ΓΘ] ΠΘΠΕΥ 
ἴῃ σοπηδί ηδίίοη νυν Γἢ ΟἾΠΟΓ δρθοῖεβ, 56 Βσυ οὶ, 
ΟΡ. Ρ. 442. 

84. ῥαγάειε Ὠιβογθηξ νογὰβ ἅσὸ ιι85 
1η {118 δηὰ 186 ἐοϊϊονν πρὶ νογϑο: μοῦ [6 υνογὰ 
ΤΘΔη5 ὁ" ΠρΑνΥ.᾽) 2. ὁ. ΟὈξιι86, ἱποδρᾷῦϊς οὗ 
ἔοττηϊηρ ἃ Γρῃς Ἰπάρτηθηξ; {π6 οἴδμοῦ, νυ πῖςῃ 
δ ΠΟΤΕ ἔΓΟαΙΘΠΕΪΥ υϑο ἴῃ (Π18 παγγαῖννθ, 18 
ΒΙΓΟΠΡΈΓ δπὰ ἱπΊ0}165 ἃ ϑ[Ο ΟΣ γοϑο τ] οη. 
ΤΙ ΧΧ. τοηάθγ {Π6 ἔοττηθγ ννογὰ ἐβάρυνε, 
1Π6 ἰχέῖοῦ ἐσκληρύνθη. ΤΟ οἶδε οἱά Νογβιοῃϑ8 
τΊΔΓΚ {πὸ αἰδεϊηςστοη νυ ἢ δα 118] οἸθαπι6 55. 

ΤὮς ΕἸ Ῥίλσιο. 

ΟΗΑρΡ. Χ. 1--20. 1 δῥαῦε δαγάεπεα 1 116- 
ΓΑΪΥ ““τηδάθ Ποανυ." 8 5ἰδῖο οὔ πιά, 
που ρἢ Ἰυ!ςῖα], ΠΊΑΥ Ὧδ δοςοιιπίοα ῸΓ ῥ57- 
σδοϊορΊσδΙγ ὈΥ ἘΠ ἔασξ ἰμαῖ ΤΠ χη, τὸ 



τ, 2-Ὁ}} 

2 Δπά τῆλε. τῆου πηαγαϑὲ 1ε]] ἴῃ τὴς 
δλΓ5 οἵ τὴν βοη, 4Π4 οὗ τὴν 80 5 50η, 
νυδῖ (Ππρ5 1 ἢάνε νγουρῆϊς ἴῃ Ἐργρῖ, 
ΔΠ ΠῚ 5ἰ5π8 νν ῖςἢ 1 ἢανα ἄοηα λπηοῃ 
τμεπι; ἴῃλϊ γε ΠΊΔΥ πον μον τῃδῖ 
σι τῆς ΓΚ. 
2 Απά Μοβεβ δπὰ Αδγοῃ Ἴᾶπια ἴῃ 

υπῖο Ῥῃδγδοἢ, δηά Ξαἱ ππῖο ἢϊπὶ, ΤΙ 5 
«41 τῆς ΠΟᾺ (σοά οὗ τε Ηεῦτεννϑ,. 
ονν ἰοηρ νυ] του ταίπιδα τὸ ἢυπηδ]ε 
{λγ5εἰξ δείογε πιὸ ἡ ἰεῖ πὶ ν ρθορὶςε ρῸ, 
τῃλὲ {ΠΕ} ΠΊΑΥ͂ 56γνα πΊ6. 
4 Εἰςε, 16 τῆοιι τειβε τὸ ἰεῖ πὶ 

Ρέορίε ρο, θεΠο]ά, το πιοῦτονν ννπ] 
“σῷ, ὃπηρ (ἢε δος ι5ἴ5 ἱπῖο τγ Τσοδβῖ: 
ΠΝ σε ς Απά {Πὰν 5}2]] σονεγ τῇς ᾿ΐβος 

οἵ τῆς εαπτῃ, ταὶ ομα σδηποῖ. δὲ 40 ]ς 
ἴ0 58ε6 τῆς ἐπι ἢ : δηὰά τΠΕΥ 508] εαΐ 
τῇς τεϑίάμα οὗ τῆαλς ννῃϊςἢ 185. Ἔβοαρθά, 

σ ἢ 6 δΔηὰ 8 ῬΕΟΡ]ὸ αἰΐδοῃθα πηοβί 1π|- 
Ρογίδποῦ δὰ Ὀξοη βραγεὰ ἴῃ πὸ νἱδι(Διοη. 
Το ποπὶ 51 18 οπλρῆδές, δαιναϊδηΐς ἴο 
δὲ ἴογ πιὸ ἴ ᾶνθ,᾽) ὅς. 

ἃ. δοι Μοβοβ 18 λἀάγοβθοα 88 {Π6 σὸ- 
Ρτοθεηϊδίινο οἵ [ϑγδεῖ. 
τυγοι !]} ὙΠῸ Ηοῦτονν ᾿νογά 18. ποί νεῖν 

(ΟΠΊΠΊΟΗΪΥ υϑοά. [{ ᾿πλρ] 168 Δη δοίίοη νυν Ὡς ἢ 
δππρ8 5Π|2π|6Ὲ ἀπά αἴβρταςθ ὕροη 115 οὐ]οςίϑ8, 
πιλκίηρ ἰδεπη, 80 ἴὸ βρϑᾶῖ, ρἰδυίμιηρ8 οὗ ἀϊ- 
τίη ρόνεῦ (ΡΠ, ΧΧ.. ἐμπέπαιχα). Οδ8. 
"ὙΠ ε5,᾽ Ἰπίογργοῖβ [Ὁ νυ] τοίεγεποο ἴο 1 54Π|. 
ΧΧΧΙ, 4, " ΔηιπΊυτῃ ὀχρίονι ΠΠπάθηάο,᾽" νυν ΒΓ ἢ 
ἀρρεδῖβ ἴο δδ (Π6 {Γπ6 τωθᾶηῖηρ 'π [Π18 ρᾶββαρθ, 
25 ἴῃ πιοεὶ Οἵ ΠοΓδ. ᾿ 

4. (ἐν ἰσαω} ὙΠ Ἰοσυβὲ 18. 1688 σΟΠΊ- 
πιοῃ ἴῃ Εργρὲ 1ΠΔῃ 'π ΤΔΠΥ δαβίειτι σοι πίγθδ, 
γε 1 5 γν6}} Κῆοννη, δπὰ ἀτοδάρα 48 {πὸ πιοβί 
ἰεπΊ 6 οὗ δοοῦΓγροβ. [π {δὲ ράρυγι5 Απϑϑί. 
δ, Ρ. 1, 18 5 τηδσπιοηδα 48 ἃ ΠΟΠΠΠΊΟΠ ΘΠΕΙΛΥ͂ 
οἵ 1 δυδδαηάπηοη. ΝΙΘΌΟΝΓ πὰ Εοτβίκαὶ νυ τ- 
Ἰαβϑοὶ ἵννο νυἹϑ Δί οΠ8: ΤΊΒΟΠοηογῇ ἀσϑογι 68 
0η6 οἵ υπυδυ4] οχίθπί ἴῃ Μδγοῆ ἡνΠΙςἢ σονογρὰ 
ἴῃς σβο]α σου ΠΕΓΥ : ΠΟΥ ΠΟΠΊΘ ΒΈΠΟΓΔΙΙΥ ἔγοπι 
{δ ποβίογῃ ἀοθογίβ, Ὀυιΐ δοπιθο π]68 ἔγοπι [Π6 
ἐλ5ῖ δῃά {Π6 βου Π-Θαδὶ. ἴθποη 8δνν Δῃ δηοΓ- 
που οἰοια οὗ Ἰοςιιϑῖ8 'π Μαγ, ΒΟ Ν στὴ 
ἔτοπι (86 δαβῖί, βθῖ Πρ ὑροῦ ὄνου Ὀἰδάθ οὗ 
ξτλ35, Δη δἰΐϊον ἀδβίγουιπρ (ἢδ νερείδιίίοη οὗ ἃ 
᾿ς ραϑβηρ ΟἹ ἰο δηοΐῃογ. Νὸ [688 ἴῆδῃ 

ὯΙΠΟ ΠΑΠΊΘ5 ΔΓ σίγοῃ ἴο ἴπ6 Ἰοςσυὲ ἰπ (Π6 ΒΙΌ]6, 
{κ᾿ κογά πεγὸ ἰϑεὰ ἴ8 ἴῃ πηοβὲ σοπιπιοη ; ἰξ 
διξηϊβος ““ πὰ ποιι8,"" ἀπά ὙνΒόπονοσ ἴΐ 
ΟΟΓΙΙΓΣ τρίογοποθ 16 τηϑάθ ἴο 115 ἰοστι Ὁ]6 ἀδνδ8- 
ἰδοπδ, ὅ66 ποίδθϑ οἡ 1 ον! ςι8 χὶ. Χ2. 

5. “δὲ γπεε] [1 ΔΊΟΓΑΙΪΥ “ ἴΠ6 γε οἵ {πὲ 
ὉΠᾺ, "Δ]υάτης ἀου.1658 ἴο ἴα ἀδγκηθϑϑ νυ ῃοη, 
ἃ5 ΟἸ νοι ἀθϑογῖ δ τ, “16 νΠΟ]6 δἰ Πποβρἤῃογε 

ΕΧΟΡΌῦ5. ΣΧ. 

" ἀκδῖο οὔ ἴδ Εχοάιι. 

νΙ ἢ τεπιδίποιῃ ἀπο γοὺ οπὶ {δε 
8411, ἀπά 5}}] εξ Ἔνεγὺ ἴγεε ψνῃ ἢ 
στοννεῖῃ ἔογ γουῦ οὐ οἔ τῆς δεϊά: 

6 Απά {πεν 58.411 811] τὴγ Βόιιβες, 
ἀπά τῆς Ποιι565 οὗ ἃ]1] (ἢγ βεγνδηῖβ, ἀπά 
186 Βοιι565 οὗ Δ}} της Εργρτίδῃβ ; ψῃϊοῇ 
ΠΟΙΟΥ͂ ΤΥ ἔδεθθγβ, ποῦ ΤΥ ἔιἢοῖθ᾽ 
ἔαιμλετο πᾶνε βεβθη, βίῃησε ἴΠ6 ἀδὺ τῆδῖ 
ΠΟΥ νναῦα ἀροη τῆς εαγῖῃ ὑπο τῇ 8 
ἄλγ. Απά ἢε τυγτηεά ΠΗ πι56 1} Ὁ, δπά νγεηῖ 
ουξ οπιὶ Ῥηδγδοῇ. 

7 Απά ΡΒδγδοῇ β βεγνδηΐβ 5α]ά τηῖο 
ἢϊπι, Ηονν ἰοηρ 5141} [18 ᾿δῇ ὃς ἃ 
5ΠΆΓΕ ὉΠῖῸ τι5. ἰεῖ τῇς πΊδη ρο, τῃαξ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ 8εγνε ἴΠῈ ΠΟΚῸ {Πεῖὶγ σοά: 
Κποννγεβὲ ἴοι ποῖ γεῖ ἴῃπαῖ Εργρξ ᾿5 
ἀεϑιτογεά 

ὃ Αμά Μῶοβεβ δῃά Αδλγτοῃ νεῖ 
Ὀγουρῆϊ ἀραὶ ἀπῖρ ῬΠΔΓΔΟΝ : δηά ἢς 

- ““--“--πἰττἱὦ 

ἷ6 ΠΠΙΘὰ οἡ 8]} 8468 δηὰ ἔο ἃ στεδῖ μεῖρῃξ ὈΥῪ 
8Π πηι ΠΊ ΓΔ Ὁ]6 4ιιδη! γ οὗ {Ππ686 ἰηϑοςοΐ8- ἴῃ 
ἃ τπιοπιθηΐ 41} [Π6 6 ]8 ἅγὸ σονογεὰ ὈΥ {ῃθπι.᾽" 

σραδ καὶ ξυογν γε] Νοῖ ΟὨΪΥ {δ6 ᾿ἰϑᾶνθβ, 
διιῖ ἴῃς Ὀγάπομοβ δηὰ ὄύθπη 1πΠ6 ννοοά ἃτὸ δί- 
ἰδλοκοά δηάὰ ἀονουτοά. Ρ] ΠΥ βᾶγβϑ, ΧΙ. 29, 
οἰ ΟΙΠΠἰἃ ΤΠΟΓΒ Θγοάθηϊοβ δὲ ἔογοβ 4 Ο 486 ἴδο- 
ἴογυ πὶ." ὍΠὸ Ἐργρίϊδηβ ογε ρβϑιοπδίοὶ Υ 
ἴοπά οὗ ἴγθεβ ; ἰὴ ἢΠΙΘγο  ΥΡμΪς8. οπο οὗ (ἢς 
τηοϑὲ δηςσίθηξ παπηθδ οὗ Εβγρί 18. “ἴδ Ἰαλπά οὗ 
{Π6 βγςοπηογο:" 866 6 Κουρέ, “ἈΘΟΠοΓΟΒ 68," 
Ρ- 8ο, υπάδγ {πΠ6 «(ἢ ἀγπαβὶγν : ϑάποῇδ, ἐ. ς. 
ἐβϑοῃ Οὗ {πε βΥσοπΊΟΓΟ," 5 ἑοιιπὰ 848 ἃ πᾶπιδ 
Εἴνεη ἴο ἃ σουγί {ἀνοιΓῖθ ππάθγ {Ππ6 χα ῖἢ ἀγ- 
παδίγ. Τῆς νἱάοιν οὗ ῬὙποίπιεβ 1. 4 ἴθιν 
γθΑΓ8 αὔοῦ ἢ18 ἀδαίῃ, ᾿πιροτίοα ἃ ἰάγρο παι. Σ 
οὗ ἔγθοβ ἔγοπὶ Ασγαδ ΙΧ; ἃ ϑἰησΌ ΔΥ ςοΐη- 
αἰάεπος ἰξ, ἃ5 βϑθοὴϑ ρσγοῦθϑῦϊθ, [ῃαὶ ννᾶ8 {ῃ6 

566. Τυδηλ Π ἢ 5 ὁ ΕἸθεῖ 
οὗἩ δὴ Ἐργρίίϊδη Οἰδθη." 

Θ. ΜΗ ἐὸν δυισε41 ὍΤΠ6 ἰείτᾶςεβ, σοιτγίδ, 
δια ἐνδη 1Π6 ΠΟΙ ἀραγίπιθηΐβ ἃ 8αϊἀ ἴο 6 
Π]Π]οἀ ἴῃ ἃ πιοπιεηΐ ὉΥ ἃ ἰοειιβί βίοπῃη. (ΟἹ , 
Τ0ε] 11. 9. 

7. ῥαγαοδ'. “εγυαη"! .} ΓΤ ῊΪ5 ΤγΑΥΚ8 ἃ ὙΟΓΥ 
σοηβι ἀογαῦ] δάνδηςο ἴῃ ἴδ ἰγαηβδοϊΐοη. ΕρΥ 
1π6 ἤγδὲ {πιὸ ἴπ6 ΟΠ οΓβ οὐ ῬΒΑγδοὴ ἱπίογνοηθ 
Ὀεΐογο ἴΠῸ ϑοοιγρο ἰ8 ἰηΗ! οί α, βμοννίηρ αἵ οπςθ 
{Πεῖγ Β6ΠοΥ ἰπ (πΠ6 τῆγϑαῖ, δηὰ {πεὶγ βρθςῖαδὶ 
ἰούτου οὔ {Π6 ᾿πβϊοϊίοη. Ῥμαγδοῦ αἷβοὸ ἔοσ {86 
ἢγϑὲ {ἰπ|6 ἴδ κοβ τηθαβυγοδ ἴο ριονθηΐ {Π6 ον]]: 
ἢ6 ἀοδβ ποῖ ἱπάθεά βϑοηὰ ἴῸΓ Μοβϑβ δὰ Αδγοῃ, 
δυῖ ΠῈ ρεγηγβ πεῖ ἴο Ὀ6 Ὀτουξμὲ ἱπῖο ἢΐ8 
ῬΓΘΒΘΠςΘ. 

ἰεὲ τὲ νιοῆ 80} ἰ. ε. ἴῃ6 τῆθη οηΐγ, ποῖ 4}} 
1Π6 ρθορῖθ; ἴδε οἴποογβ δϑβιισηθά {Πδί {πὸ ὑγοπθῃ 
δηά σμΠ]άγοη τοι] τοπηδῖη 88 Ποβίαρεβ, δπὰ 
ῬΒΑσδοῖ νγᾶ8 πον Γεοδαγ ἴο σοηβοηΐ ἴο {πῸ 
ῬΓΟροϑβδὶ 80 ᾿ἰπιιἰϑά, 
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βαϊἀ ὑπο {Π6π|, (σο. βοεγνα ἴῃ6 ΓΟΚᾺΡ 
γουγ Οοά: ὀκὲ 'νμο σγέ τῆεῪ τῆδὲ 

. 888]} ροὴ 
9 Απά Μοβ68 εαἱά, Ὗ εν] ρὸ ἢ 

ουγ γουηρ ἀπά ψν ἢ οὐ οἱ, νυ ἢ ΟἿΓ 
80Πη85 ἈΠ ἢ Οὐγ ἀδυρπίεγβ, ἢ 
ΟἿΓ ἤοςκϑἝ δηά στῆ οὐγ ἢεγάβ ψ}}}} τα 
ο; ἔογ νοὸ ριξε λοίά ἃ ἰδαβῖ ιἱηῖο {ΠῸ 
ΟΚΌ. 
10 Απά ἢ 544 υπῖο τ επὶ, [,ες τῆς 

ΤᾺ ὃς 80 νυ] γόους 481 Ψ}}}} Ἰεῖ γου 
δο, ἀπά γοῦγ Π{ππ|8 οΠ68: ἰοοῖκ 20 71; 
ἔογ εν!] "5 θείογε γου. 

11 Νοῖ 50: ρῸ ΠΟΥ νὰ ἐλασὶ αγὲ 
τλεη, πᾶ ξεῖνε {πε [ΟΚ; ογ τῆλ 
γε ἀἰά ἀεδῖγθ. Απά {πεὺ νγεγα ἀτγίνθη 
ουξ ἔτοτη ῬΏΔγαοἢ 85 ργεβεηςα. 

12  Απά τς [ῸΚῸ 8414 υπῖο Μο- 
565, ϑίγοῖ ἢ οὐἵ τΠ1η6 ΠΑπά ονεῦ τῇς 
Ϊλπά οὗ Ἐρυρὲ ἔογ τῇς Ἰοσιιῖ5, τῃδίὶ 
ἘΠΕΥ ΠΊΑΥ σοπθ ὑρΡ ὕροῦ τῆς ἰαηά 
οὐὗ Ἐργρῖ, δηὰ εαἰ βνεσὺ περ οὗ 
τε ἰαπά, φυεη 411} τπαῖ {πὸ Π411] Πδῖὴ 
εξ. 

12 Απά Μοβεβ βιγειομδά ἔόσιἢ ἢΪ5 
τοὰ ονεῦγ (Πε ἰαπά οὗ Ἐργρῖ, «πά τῆς 
ΓΟΚῸ Ὀτουρῆς Δπῃ δδϑὲ πα προ ἴῃς 
Ἰλπά 411 τηδὲ ἀδγ, ἀπά 11 δαὶ πίρῃς; 

Θ. «υὴὲήδ ον γομησ, ὅς. ΤΏΘ ἀοπιαπα ννδ8 
ποῖ σοηίγασυ ἴο Εργρίίδη βαρ, 48 στεδὲ ἔδϑβδι!- 
ν 818 νοῦ Κορὲ ὈΥ {π6 συβοὶο ρορυϊδίίοη : 866 
Ηδετοά. 11. ς-8, “[Π6 πιιπιθοῦβ 80 αἰτοηὰ (. δ. 
(Π6 ἔοϑεινα! δ Βυαβι18) σουπίης ΟἾΪ [6 
τρη ἂδπὰ ψοπίθη, πὰ οὐηϊξεηρ 1Π6 σὨ]άγοπ, 
διπουπίοα, δοσοσγάϊηρ ἴο ἔῃ6 παίϊνο τϑρογίδ, 
ἴο βονθη δυπάγεά (δποιιβαηπά." 

10. ευδὶ ἐς ῥεΐογε γοὰῇ ὙὍὙΠὲ τιθδηΐπρ 15 
διμδίριουδβ. [{ πΠΊΔΥ Ὀ6 4 [τἢγραΐ, θυ πηοβί 
ςοπηηδηϊδίοτβ (ΧΧ.., νυ ]ξ.,), Κοϑεπ., Κπο- 
Ὀ6Ι, ὅς.) τοπάδγ ἴἴ, “"ἴῸΓ γουγ πιο πΈ Οἢ5. ἃΓῸ 
6Υ]},") δηὰ 118 ἀοιυ ῖ]688 Ὄχργθϑϑοβ ἴΠ6 οχαςῖ 
τηοῖϊνο οὗ {πὸ Κίηρ : στεδαΐ 48 [6 ρωββί 6 ἴῃ - 
Βἰςτίοη ταὶς 6, μ6 δοιαὶ 18 ἴο Ὀδ « 685 6Υ1}]} 
(δη {Π6 ἰοβΒ οὗἉ 80 ἰάσγρε ἃ ρορυϊδίίοη. 

13. “πεα-: «υἱπά Μοϑεβ 8 σδγϑῖι] ἴο γεσογά 
[δὲ παΐυγαὶ δηᾶ 0.8] οδυι86 οὗ ἔπ ον], ρογίθῃ- 
ἴοιιβ 88 ἰἴξ νν 8 ἴῃ 118 οχίθηϊ, δπά ἴῃ 18 σοῆπθο- 
τίου ἢ ἢἷ8 ἀσποπηςεπιθηί, Ὑπὸ εάξὲ νυἱπὰ 
ΒΟΙΩΘΕπ.65 Ὀγη 58 Ἰοσιιδῖ8 ἱπίο Εφγρῖ, 866 ποῖθ 
Οὔ ὙὉ-. 4, ΠΟΙ ἰ5 ἴΠ6 6 ΔΗΥ͂ Γεᾶϑοη ἔοῦ ἀδραγίης 
ἔγοται ἴθ σοτηπιοη τηθδηϊης οἵ (ἢ6 ννοσὰ νν Ὡς ἢ 
18 ξίνϑ ἴῃ 1π6 Αὐϊμογβοα Ν ἐγβίοη. 

14. «υὑεπὶ 9] ὙΠ εχργοβϑίου ἷ8 ὀχδσξ 
δὰ ρτδρηῖς ; δ ἃ ἀϊβίδηςθ [86 Ἰοοιιδίβ δρ- 
ῬΟΑΓ πιδηρίημ, 248 ἴἴ ψψεγα, |ἰκ6 ἃ βοᾶνυ οἰουά 

ἘΧΟΡῦ5. Χ. [ν. 9--ι9. 
απά ΜΏΘη ᾿τ ννᾶβ πιογηίηρ. [πε δδϑῖ 
ννπα Ὀγουρῆς τε Ἰοςιιδῖϑ. 

14. ἀπά τῇῆε Ἰοσυβῖ8β ννγεῆϊ ὉΡ ονοῦ 
841} τῆς ἰλπά οἵ Εργρῖ, ἀπά τγεϑῖθά ἴῃ 
411 τῆς σοαϑβῖβ οὗ Εργρξ: νεῖ ργίενοιβ 
τυέγε ἐἦεγ; Ὀείοτε τὐϑὲ ἴΠεγα ψεγε πο 
ΒΓ ἢ Ἰοςσιιδῖθ ἃ5 {πεν πεΠοΓ δίζεγ 
[Π6πὶ 584] θὲ ςιιςἢ. 

Ις Βογίμεν Τςονεγεὰ τῆς ἴςε οὗ {6 
γνο]6. σδαττῃ, 80 τπαῖ τῆς ἰδῃά ννδβ 
ἀλγκεπεά; δηά {πεν ἀϊά εδὲ ἐνεγν μεῖὺ 
οὗ τῆς ἰδληπ. δπὰ 4}1 τὸ ἔγε οὗ τῆς 
ἴγεεβ. νος τῆς [41] Πδά ἰεΐζ : δῃά 
ἴΠεγα γεπηδί Π6 4 ποῖ ΔΠΥῪ ρύεεη τῆϊπρ 
ἴη {πε ἴτδῦ8. οὐ ἴῃ τῆς Πεγῦβ οὗ τῆς 
Πεῖά, τῃγουρῃ 41} τὰς ἰαπά οὗ ἔργρι. 

ιΙ6ό 4 Το Ῥμδγαορβ ἴςδ]]οὰ ἔογ ΠΥΡΩ͂Ν 
Μοβεβ δαπὰ Αλὔγοη ἴῃ μαβῖε; δπά ἢδ ὦ μα, 
5814. 1 ἢδανε βἰπηεά ἀραϊπϑὲ ἴῆε ΓῸΚΡ 
γουγ (σοά, ἀπά ἀραϊηβῖ γου. 

17 Νον τῃεγείογε ἐογρῖνε, 1 ΡΓΆΥῪ 
[ἢ 66, ΠΊΥ͂ 51Π ΟὨΪΥ {Π|8 οηςε, πᾶ ἰη- 
τγελῖ [Π6 ΠΟΚΡ γοιγ ΟΘοά, ταὶ ἢε ΠΊΔΥ 
ἴα ἀννὰὺ ἔτοπὶ πι6 1815 ἀδδαίἢ οηΐγ. 

18 Απάδε νεπε οἷ ἔγοτῃ Ῥῃαγδοῇ, 
᾿δηά ᾿πίτοαϊῖοα τῆς ΓΟΚΌ. 

190 Απά {πε ΠΟᾺΡ τυγηαά ἃ πὴ 
βίγοῃρ νγεϑδῖ νη, ἢ ἢ τοοῖκ ἀννὰῦ 

ΟΥΟΓ [6 ἰαπάὰ ; 85 ΠΟΥ ἀρρτοδοῖῦ (ΠΟῪ ϑδθθηὶ ἴο 
ΟΓΙ86, δηα (ΠΟῪ 611 ἘΠ6 δἰτηόβρῆοτο ονογῃθδά οα 
1μοῖγ ἀγγῖνδὶ. 

ουεν αἱ δε ἰαμ47] ὙΠῸ ΘΧργοβϑίοη ΤΏΔῪ δὲ 
ἴλκοη ἱπ ἴῃς Ὀτομάθθί 86ῆ8θ6. ᾿Ασςουπίβ ΔΓῸ 
εἴνθη Ὁγ Μαϊοσ Μοοτζὸ οὗ ἃ εἱοιιὰ οὐ Ἰοςιικῖβ 
Οχίθηπρ ΟΥὐοῦ σοὸ πλῖ]68, δηὰ 80 Ἴοπιρδςοῖ 
ὙΉΠ6 οὐ ἴδ6 νης ἴπαΐ, πΚ6 δη θο]ρθο, τ σοπι- 
ΡῬΙοίοὶν ῃϊὰ 1πῸ βιιη. Βτοννῃ βέδίεβ (“ Ὑ γανο}β ἴῃ 
ΑΥΤΟ4᾽), ἴμδΐ δῇ θᾶ οὗἩ Πραῦν το ἱμουβαπά 
πρὸ ΤῊ1]165 ννᾶ8 [Πογα Ϊγ σονετοά ὈῪ ἐπ οπ|. 

ἢ18 ραϑϑαρδ ἀθϑοῦθε5 ἃ βινατὴ πρτγοσοάοηϊοά 
ἴῃ οχίθηϊ. 

17. ἐδὶς ἀεαὶδ οἱ] ῬΙΙΠΥ «4119 Ἰοςιιπῖβ 
ἐΡΕθ615 ἰγὰ ΘΟΓΙΠῚ," ἃ ροδεθποθ Ὀγουζὰϊ 
οὐ ὉΥ ἀϊνίπο. υταῖῃ. ῬΠΔγΔΟἢ ποὺν γοσορηΖεβ 
{πὸ ᾿υβῦςο οὗὨἉ δὲβ ϑογυδηΐδ᾽ Δρριθῃθηβίοῃϑβ, υ. 7. 

10. «υὐε: «υἱπα 1, ΠΠΟΥΑΪΥ 4 9.4 ννῖπά,᾽" 
Ὁ ὮΙ ἢ τῇ ῬΑ ΘϑΈ πὸ οὗ σοῦγϑο 15 ἔγοπι [Π6 υυσϑὶ: 
δυῖ ἴῃ [Π18 ραββαρὸ ἴἴ ΠΥ, ἀπά ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἄσοοβ, 
ἀεηοΐο ἃ ψιηὰ Ὀϊοντη ΠΠῸΠῚ (Π6 864 οὐ {πὸ 
ποσγί-τνεϑὲ οὗ Εξγρί. Α ἀϊγεςῖ νγοβίεε γ νυϊπὰ 
νου ὰ σοπὶθ ἔγοση ἔδθ Ευδῖδπ ἀεϑοτὶ δὰ Ὁ 
ἴλτ ἰε55 οἰϊδοΐιδὶ ἰπδῃ οπα γυϑηϊηρ ἰγδηθνυογϑοῖῦ 
οὐδοῦ 6 ννῇῆο]6 βυγίαςθ οὗ ἰοννεσ Εφυρίὶ (ΒΟ ἢ 
νν58 ἀου Ή1655 (Π6 τηδΐη σοηΐγο οὗ (6 νἱϑὶ8- 
ἔθη), δπὰ ἀτίνίηρ [δὲ Ἰοςσυπῖ5 ᾿πίο πὸ Βοὰ 



ἐἩδεῦ. 
“εἰεπεἷΐ, 

Ηεδ. 
Τ4πέ σηφ 
νιν Με 
ἄμγξμεες. 

Υ. 2ο---20.] 

τῆς Ἰοςιιδῖβ, ἀπὰ ᾿σαϑδὲ (ἢθπ ἰπῖο ἴῃς 
Βεά 5εα; ἴμεῖρ σγοπιδιηθ ἃ ποῖ ομδα 
Ἰοςσιιδῖ 'π 4}} τηε ςοαβίβ5 οὗ Ἐργρί. 

20 Βυὲῖ τῆ6 ΚΡ Βαγάεηεα Ρἢα- 
ΓΔΟἢ 8 Ποδλγῖ, 80 τῆλϊ ἢς νόου ]ά ποῖ ἰεῖ 
{πε “ἈΠ άγεη οὗἉ [5γ86] ρο. 
2  Απά τῆς ΓΟΚΡ 84 υπῖο Μο- 

8680 ΘΊΓΟΙΟΝ οὐἍὧ (πε ἢαπά τοιγαγά 
Πεάνεη, ἴῃαῖ τῆεγα ΤΥ μὲ ἀλγκηαβ8 
ονεγ τῆς ἰαπά οὗ Εργρῖ, 'δνεῃ ἀδγκ- 
688 τυῤ!οῖ τ ᾺῪ Ὁ6 ἐεϊς. 

22 Απά Μοβαβ ϑειγεῖοῃςα ἰοσιῆ ἢΪ5 
μδηά τονναγά ἤδανεῃ; δηά {Πεγα νγᾶ8 
ἃ τὰς κ ἀλγκηθθθ ἰῃ 411 τῆς ἰδηά οὗ 
Ἐργρε ἴῆγεα ἀαγ8: 

232 ΤΕΥ 807 ποῖ οἠβ Δηοΐπογ, πε]- 
τῇεΓ Γο86 ΔΠΥ ἔτοπὶ ἢ]5 ρΪαςα ἔογ ἴῆγες 

“Νικά, 8 ἀἄλγβ: “δῖ ἃ}] τῃ6 ςΒι]άγεη οὐὨ Ἰϑβγδαὶ 
δά Ἰίρῃς ἴῃ τῆεῖγ ἀννε! !Πηρ5. 

24  Απᾶ ῬΠαγδοὴ οδ᾽]εά ιηῖο 
Μόοβεοβ, δηά 8ι14, (ὐο γε, βεγνε τῆς 
ΓΟΚῸ ; οἠηἱγ Ἰεῖ γοιγ ἤοςκϑ δηά γοιγ 

δ... ΤΠ γοπάοεϊηρ ““σα5ῖ᾽ ἷἱπ {π6 ἴοχὲ ἰδ 
ῬΓοίουΌ]ς ἴο {μαΐ ἴῃ 16 σραγρὶπ; ἴπ6 Ηδῦτον 
ΟΣ τηοδη5 ἴο εἰγίνε πῃ ΟΥ̓ ἃ 5ΠΔΓΡ ϑίσοκθ οὐ 
υΐονν. 

Κεά “εαἼ ΤὮς Ηδρῦτονν Πᾶς ἴΠ6 ὅθ οἵ διιρῇ: 
{Π6 ἐχαςί τηοδπίηρ οὗ διιρἢ 5 ἀϊδρυϊοά, (ὐ65ο- 
Ὠΐ|5 τοπάογβ [ἃ "ΓΙ ἢ ΟΥ̓ “ὅ 5οδ νυν ρα .. Ὁ 1 
15 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ δπ Ἐργρίίδη ννογστά. Α ϑελ- νερά 
ΓΕΒΟ Ὁ] ΠΡ ἡνΟΟΪ 15 ἴἤγοννη ἊΡ Δοιπάδης)Υ οἡ 
{Π6 σῆογοε οἵ {πὸ Κρά 5.ᾳ. ὙΠ ογρίη οἵ [Π6 
τπούθσῃη ΠΑΠῚΘ 15 υποοργίδῖπ, ὙΠῸ6ὸ Εἰργριϊδηϑ5 
ΟΔ]ἰοὰ α τὴ6 5εᾷ οἵ Ριιπὲ, 2.6. οὗ Αταῦιᾳά. ὍΤἢδ 
βυδάδηῃ πὰ σοιηρ]εῖθ αἰβαρροδγδηοθ οὐ {πὸ 
Ἰοςιιδῖβ, σοπο ΝΥ οθοίοαά ὈΥ ἃ 5ἰγοηρ νἱπά 
(ξτεραίπι συ θϊαία νϑηΐο ἴῃ πλλγία διιΐ βίδρηᾷ 
ἀεοϊιάσηϊ, ΡΙη. ὁ Η. Ν.᾿ ΧΙ. 24). 15 ἃ Ρρῇθπο- 
ΤΏΘΠΟΙ ΘΟΆΓΟΘΙΥ 655 στρ] γκαῦϊθ {πᾶ {ΠΕΣ 
σοιπίης ; {Π6 ρμιυϊγοίδοςςοη οὐ 51 ἢ ἱΠ]ΠΊΘΠ56 
Γγ85565 ΠΟΐ ΠΠΙΓΘΕΠΠΘΠΕΪΥ σδυ1.565 ἃ ζογΓΙ Ὁ]6 ρθϑ[!- 
Ιδεῆοθ ὥρᾶσ {πὸ οολϑίβ οὗ {86 9εᾷ ἰηΐο Ὑν Ὡς ἢ 
{πον 12]}. 

Τῆς ΝΙίπε ΡΙασυο, 
21. εξἐγυῤα ὙΠ]5 ᾿ηΠ]ςοτοη νγᾶ5 βρες ΠΥ 

οφἰουϊδῖεα ἴο αἴδξεοϊ ἴπΠῸ ϑρί τ οὔ {πὸ ργρ- 
[[1ΔΠ5, ᾿Ἰνοϑθ σῃιεῖ οὈ]θοὶ οἵ ννουβῆϊρ νγὰ5 ΚΔ, 
[Πε δυη-δοά, ἀπά [15 βιιάάἀθηηθ58 ἃπα ϑεν ΓΙ ΕΥ̓ 
ἵπ ςοππεςξίοη ἢ ἴῃ ἂςῖ οἵ Μόοβεβ πιασκ ἢ 
85 Δ Ὁζοίογηδίυγαὶ νι Πάγανναὶ οὗ Ἰρῃς, Ὑεῖ 
ἴξ 5 δὴ ΔΗΔΙΟΡῪ ἰῇ ΡὨγϑίοαὶ ῬῃΕΠΟΠΊΘη. 
ΑἾοῦ ἴΠ6 νογῃδ] δαυΐϊηοχ {86 ϑβοιζῃ-ννοςε νπὰ 
ἔγοτι 106 ἀδβοῦῖ Ὀἷοννα ϑοπῖθ ΠΗ͂ ἀδγϑ, 566 
ποῖθ οπ ν. 12, ποῖ μοννόνοσ σοῃ παι 5} Ὀαΐ 
δἰ ᾿πίογνα]ϑ, Ἰαϑιϊηςς σΟΠΟΓΑΙΥ σοπιθ ἵννο ΟΥΓ ΤὮΓδΘ 
ἀλγβ. (Τυ5 [ἀπὸ, ΝΠ Ππιαπ ἀπά οἰἴποῖβ 

γΟΙ, 1. 

ἘΧΟΡῦ5. Χ. 

Πεγάβ δὲ βίαγεά: ἰεῖ γουγ {ππ||6 ομδ5 
αἶδο ρὸ νι γου. 

2ς Απὰ Μοβαεβ αἰά, Του. πηυϑῖ 
δῖνε 'ω8 415ὸ ϑδογῇςοβ ἂἀπά διιγηῖΐ ! Βεϑ. 
οἴεγίηρβ, {παῖ ννα ΠΊΔΥ 5Δογῆςα τη λα 
τῆς [ΚΡ οὐ (οα. 

26 Ουγ ολἴτϊε «αἶδο 518]} ροὸ ψτἢ 
15; [Ποῖ6 5}4]}] ποῖ δὴ ποοῦ δε Ἰοῖζ 
θΕἢΙπά; ἔογ τδπεγθοῦ πλυϑέ νγὰ ἴλΚα ἴο 
δεῖνα ἴ6 ΓΟΚΧῸ οἷἵἦ Οοά; ἀπά νὲ 
Κηῆονν ποῖ ψηῇ ννῆδῖ νγὰ πλυδί βεῦνα 
τῆς ΙΟκΡ,, ὑπ] νγε σοπλς {π| Π 6γ, 

27  Βυῖ ἴῃς κοῦ δμαγάεπεά ΡΒα- 
ΤΟΝ ̓ 5 ποαγί, δπὰ με νγοι]ὰ ποῖ ἰεῖ 
{Παπ ρο. 

28 Απά ΡῬῃδγδοῦ 9414 ιιπῖο ἢϊη], 
(ει τῆεε ἔτοπι πηθ, ἕακε μθεά τὸ τῇγ- 
8561, 8.86 ΠΊΥ δος ΠΟ τηογα; ἔογ ἴῃ ἐδαΐ 
ἄδγ ἴποιυι 8εαϑῖ ΤΥ δος ἴδοι 5ῃ4]{ ἀϊε. 

290 Απά Μοββεβ ϑιἰ4, ποι Βαβῖ 
βροκεη ννε]]. 1 νυν} 566 τὴγ ἔδςε δρδίῃ 
ΠΟ πΊοζα. 

αιοίεαά Ὀγ Κηοδεὶ.) [ἐ Η115 [Π6 δἰπλοβρἤῆεγο 
ἢ ἀδηθο πηᾶ5565 οὗ ἢἤπὸ 5ληά, Ὀγηρίηρ Οἡ 
ἃ ἀλυκπθθ5 [δ ἀδοροῦ ἴΠλη [Παΐ οὗἩἨὨ ον ννογϑῖ 
ἴοξϑ ἴῃ νυἱπΐοσ. Δ ΉΠ6 11 ᾿αϑῖβ πὸ πηδῃ “" Γ565 
ἔτοσα ἢ ρίδοθ; πη δηὰ ὑϑαϑίβ. διάθ [Πθ- 
βοῖνθθ: Ῥϑορὶθ σῃαϊ {ποπλβοῖνοθ Ρ ἴῃ [Π6 Ἰῃ- 
ποττηοσὲ δραγίπηθηϊβ οὐ ὑδι}}15.. “80 δ8ζι- 
ταῖοαὰ 5 {π6Ὸ δἷγ ἢ [86 βληά (ἢδξ [ξ ϑθθπη5 
ἴο ἰοϑ6 ἰἴ5 [γαπθργεποΥ, 80 ἴπδῖ γῆς 4] Πρ 
ἰς οὗ ᾿π {6 τι56. ὙΠῸ ὀχρυθεϑίοη “ούθη ἀλγκ- 
[655 Ψ ΉΙΓΝ ταὶρῆξ 6 ξε]ξ,᾽) ἢδ5 ἃ ϑρϑοΐδὶ ἃρ- 
Ὀ] ἰςαξίοπ ἴο ἃ ἀδγκηθθς ῥγοάιισθα ΟΥ̓ Ξυςἢ ἃ 
ὄδι56. 6 σοποίογπαίίοῃ οὗ Ῥῇαγαοῃ ργονθς 
{π4ῖ, ἔΑΠΊ ΑΓ 345 δ ΠΑ αν Ὀθθη ΜῈ {Π6 
Ῥῃοπογήθηοη, πὸ ριθνίουβ οσουγοηοθ ἢδά 
Ρτοραγθὰ ἢϊπὶ ἔοσ 115 ἱπίθηϑυ δπα ἀιπγαίίοῃ,. 
ηὰ παι ἢ6 τϑοορπίζεά ᾿ξ 25 ἃ 5ιιρογηδίιγαὶ. 
νἱϑιαἰἴϊοη. Ὑμθ τοπάσγηρ, Ὡς ἢ Π85 Ὀδθη 
ηυεδιίίοποά, 5 οοιτεςί, υχΧΧ, ψηλαφητὸν 
σκότος, Νιυῖξ. ἴᾶπιὶ ἀδηβα τἴ ρΑΙΡΑΓΙ αιοληΐ. 
ΤὮι5 Κοβεη., Μίδυγεσ, Κηοδεὶ, ἄζε. 

8. ῥαά ἤφρὲ ἱπ ἐδεῖγ ἀαυεϊ πη. ΤΏ. 
βϑπάπίοιτῃ, 1 δυς ἢ ψεῖῈ [Π6 σδι156, ΤΊΔΥ͂ ποῖ 
Βᾶνα οχίοπάοά ἴο πὸ ἀϊϑίσιςϊ οὔ σοβῆθη ; δὰ 
[Π6 ΘΧΡρυθβϑίοη ΟἸΘΑΥΥ ἀθηοίο ἃ πιὶγασι οι. 
ἱπτοτνεηίίοη, ἩνΒοῖΠοσ Δοσου ΡΠ ]5ηθὰ οὐ ποῖ ΌὈΥ 
ὨδίιΓΑΙ ΔρΘΏςΙ65. 

24. γοωγ  οεξ: ἀπά γομγ ὀεγ 6] ῬΏΔΥΔΟΝ, 
51}}} οχαςὶβ ννῆδί ννου]ὰ οὗ σουτϑε 6 ἃ σοτηρίθίθ 
ΒΟΟΣ Υ ἴοσ {ΠΕΣ τοΐασῃ : Ὀὰϊ {Π6 ἀδπηαπὰ ννγ85: 
ΠΟΙ ἱποοταρδίθῖα ἢ {πὸ οὐ͵θςῖ Αϑϑισποὰ 
ἴοῦ {Π6 ἸΟΌΓΤΟΥ ἱπίο {6 ν] άοθγτεϑθ, ἘΟΓΥ. 
διδάλιίοη ἴῃ ἴδ6 γιοϊάϊπρ οὗ Ῥῃδγδος δηά ἴῃ 
16 ἀοπιλπάϑ οἵ Μοβεβ 15 ἀἸϑ ΠΟ. ποίδά : Ὀμῖ. 
1 βῃου]ὰ Ὀ6 οὐδεγνοὰ ἱπαὶ ἴπεϑε ἀο ποῖ γεῖ 

τ 
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ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 
Ι Ουζ: πιέσαρς ἴο {δε “γαώμες ἐσ δογγοτν 
τορος οὐ Ἱδεὶν πεισλδομγς. 4. ἥοσες ἐδγέαίέρ- 
ἐεὰ λαγαοὰ τοί ἐὰε ἀκαίλ οὐ ἐἀε ἡ γείδονπ. 

ΝῺὨῸ τῆς ΚΟᾺΡ 5414 υπῖο Μόοβεβ, 
Ὑεῖ ΜΨ|]|1 Ὀτίηρ οὴς ρΐαριις 

μιγέ ὑροη ῬΠΔγδοῆ, ἐβέ ὑροη ἔργρι; 
αἰτογνγαγάβ ἢε Μ}}}} 1δῖ γοὺ ρὸ ἤςσηςε: 
ἤδη ἢς 5}|}} ἰεξ γοβ ρο, δ 5}8]]} 
5Γοὶν τῆγαϑβε γοῦ ουζ ἤδηςς ἈΪ]ΓορεῖΠετγ. 

2 ὅρεακ πον ἴῃ ἴπε δλτ8 οὗ τῇς 
Ῥθορῖίε, ἀπά ἰδεῖ ὄνεγὺ ᾿δῇ θΟΥΓΟΤ οὗ 

ἐχίθηα ἴο ἃ ροστηϊβϑίοπ ἴο δηλ ργλίθ ἔγοπι [ἢ 
ζςοιιηῖγΥ. Ηλά ῬΠΑγδΟῦ ὀνϑι ἔποπ γιοϊ θα ἢ 
σου] ἤανθ ἴακθη πλθαϑιΓοσ 0 σοΙΏΡ6] ἰΠθπὶ ἴο 
σοῖηθ ὕάςκ, ἃ σϑβϑὶ]ῖ ΠΥ δὲ ᾿αϑὲ σοπάογεοά ἱπὶ- 
ΡΟΘ51 016 Ὁγ ἴπ6 ἀδβίγυςτοη οὐ [Π6 νυ οΪὸ ἈΓΤΩΥ 
βίδιοπϑὰ οὐ {Π6 ἔγοΠΕΟΓ οὗ ἰοννοῦ Εργρῖ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1. 2δεὲ Ζόοκῃ «“αἰ4}] Οἵ "186 
Ιοτά Ἰιαὰ 5414.) (Οοπιπιθηΐϊδίογθ ΡΌΠΟΓΔΙΪΥ 
Ἄρτοῦ {πα [Π6 ἢτϑξ ἴἤγθο νϑῦβὸβ οὔ [15 σμαρίογ 
ΓΟ ραγθηϊπείισδὶ, ὙΠ6 πλοϑὲ ργοῦδὈ]θ δοςοιηΐ 
ΟΥ̓ 1ΠΟΙΓ ἰπδογίίοῃ ἴῃ (Π1]5 ρίδοθ Ἀρρθᾶγβ ἴο 6 
παῖ, Ὀοΐογο Μίοβϑεβ τγοϊαΐθβ (ΠῸ ᾿αϑί υναγηῖηᾷ 
ξἰνθη ἰο Ῥῃαγδοῖ, ἢ6 ἔδεϊς τ τρῆϊ ἴο γϑοδ}} ἴο 
ἢ15 τοδάθγβ᾽ πη ἀβ {πὸ τονοβίίοη ἀπ σοχηπιδηά 
ΜΝ ΏΙΟἢ μα ὈΘΘΠ ΡΓΘΥΪΟΙΒΙΥ σίνθη ἴοὸ ἢϊπὶ ὈΥ͂ 
{πΠ6ὸ Ποτὰ, Ὑπυ5 ΑὈθη-Εγα, ννμῸ ργοροϑὺβ 
(86 τοπάογίηρ ““Πδὰ β84ϊά,᾽" νι ἢ ἰ5 δάοριοά 
ὈΥ ἈΟβοητΆ Π]οσ, Κ οὶ], Κα! ἰϑοἢ, Βδηκο, στα 
(ἰ Ρεηϊαΐθαςἢ,᾽ ΡΡ. ςς7--- 60), ψ»ὴοῸ ςοπὶ- 
Ρ οίεῖγ ἀϊβροβθβ οἵ {86 οὐ)οςϊοηβ8 οἵ σθπηδη 
πὰ Ἐπ ρ] 5ἢ. ογςβ. ΝῸ φγδπηπιδίϊοδὶ οὔ]θς- 
[ἰἸοη 15 πιδάθ ἴο 1ἢ15 σοπϑίτιςτίοπ, νυν ϊςἢ ἰ5 
ςοιηπίοη ἰῃ πὸ ΟἹἀ Τοβίαπιοπὶ δηὰ Ὀοϊοηρϑ 
ἴο {πὸ ϑἰπῖρὶθ ἀπά ἱπαγί ῆοϊαὶ γι οὔ {πὸ 
Ῥεπίφίοιςἢῃ. ὙΠῸ σοπιπιᾶπά πιᾶγ μαᾶνο Ὀθθη 
δίνϑη ᾿τηλθά ἰδίου Ὀδέοτο {Π ἰδϑὲ Ἰηϊούνίονν ν ἢ 
ῬΠΑΓΔΟΝ ; δυο ἢ τοροι!οη ννἤθη ἃ νοσγκ 15 οἡ 
{π6 ἐν οὐ δοσοπιρ ]5ῃπιθηΐ ἰ5 οἰιϑι ΟΠΊΑΤΥ ἴῃ 
Ηοῖὶγν τ. Ηδετὸ ἴὶ δοσουηῖβ "" θοΐἢ ἔογ [ῃ6 
σοηπάοπος ἢ ψΠ]οἢ Μοϑβοβ, τοπλοπιογίηρ 
ἴῃς ννοτάξ οἵ [εμπονδῇ, ῃδά 7ι5ῖ ἰο]ὰ τπὸ Κιηρ 
(Πα Πο ννου]ὰ ἢοὺ πιοῖὸ 5οὲ ἢϊ5 ἕδοθ, δηὰ ἔογ 
1π6 ργϑάϊοίοπμ νν ἢ ἢ ἱπιπιθά ἴεν ἐο ]ονν5, ἐμαὶ 
ῬΒΑΓΆΟΠ 5 σοιιγί τνουἹὰ σοι Πα ΠΊΌΪΥ ἴο θη- 
ἴγοδί ἢϊπὶ ἴο ἀοραῦί." διηπῇῃ, 1. ἐ. 

«υδεοη δὲ ταὶ! ἰοὲ γομ φο, ὅς. ὙΠῸ οὔ ρ πα] ἰ5 
Οὔβουγο, δὰ ἰξ πΔΥ ΡΓΟΌΔΌΪΥ Ὀδ τοπάοτοὰ τ ΒΘ ΠΝ 
δοΙοΥΒ γου βοΟΔΙΊ οΘΌΒΟΣΥ 80 ΜΨ111 ΒΌΓΣΘΙΥ͂ 
Ῥησχαβῦ γοὰ οὔῦ ὨΘΩ6Θ-: 866 ποίΐο ὑεΐοιν. 
ὝΠΟ πηρδηΐηρ 15, νθθη δἱ ἰδὲ ἢ6 ἰοί5. γοι ὧδ- 
Ραγὲ νἱῖἢ σμΠάτεη, ἤοςϊκϑ, μογάβ, δηὰ 41} γουγ 
Ροϑϑβοβϑίοηβ, 6 ν}}}} σοπιροὶ γοὺ ἴο ἀορᾶτί ἰη 
διαϑίθ ΤῊϊ5 ραγί οἵ ἴῃ σοπιπιδηᾷ 15 ἱπιροτγίδηϊξ, 
ἃ5 5πο νη (Πλ Μοβο5 ν 5 ΔΙγοδαν ἄνναγο (ἢδὲ 
[ΠῸ Ιαϑὲ ρίασιθθ ννουἹὰ Ὀ6 ΤΟ] οννοὰ Ὀγ π ἰπι- 
τηρηϊαῖο ἀοραγίαγο, δρᾶ, {πογείογο, {παΐ πηθᾶ- 
βιγΓὲ5 ῃδά ῥγοῦΔΟΪΥ Ὀδθη ἰλκθη ἴο ῥγορᾶσγο {πὸ 

ἘΕΧΟΊΏῦσ. ΧΙ. [ν. 1---. 

15. πεῖρῇθοι, Δπἀ4 Ἔνθ ννοπιδη οὗ 
Βαγ πεῖρῃθοιυγ, 4) εννεὶβ οὐ 5|]νετ, δηὰ ὁ «βαρ. Ὁ 
͵7εννεὶβ οὗ ροϊά. ὃς τα. 35. 

3. Απά τῆο ῸΕΡ ρᾶνε πε ρεορίε 
ἔνουγ ἴῃ τῆε βίρῃς οἵ τὴηε Εργρτίαπϑβ. 
Μόογεονεγ τῃ6 πιδῃ ὁ Μοβεβ τοῖς ΝΕΓΥ ὁ-ἘἜσεῖαε. 
στεαῖ ἱπ {πε ἰαπά οἔὗἩ Εργρῖ, ἴῃ τῆς δ ἢ 
βρῇς οὗ ῬΒαγαοῃ β βεγνδηῖβ, πα ἴῃ ἴῃε 
βιυῃξ οὗ τῆς ρβορία. 

4 Απά Μῶορεβ εαἰ4, ΤἬιυ5 5αἰτῇ τῆς 
Ι͂οκΡ, Αθοιξ πιϊἀηίρῃς νν}}} 1 ρὸ οὐ 8 12. 
ἰηῖο τῆς πιίάϑς οὗ ἔσγρι: 

[5γδϑ!ος ἔογ [Π6 Ἰοιγπογ. [πη ἔδεϊ οὐ δδοῇ 
οσοξϑίοη ἤρθη ῬΏΔΓΔΟΝ τοϊοηϊοα ἔργ ἃ 56Ά50ῃ, 
᾿πλιποάϊαϊο ογάογα ϑνουἹὰ οὗ σοιγϑο Ὀ6 ἰβϑιιοαὰ 
Ὁγ Μοβοβ ἰο {μ6 πολᾶάς οὗ {πὸ ρεορίθ, νῇο 
νοι ἴΠπ5 τοροαίοαϊγ Ὀγουρῃὶ ἱπίο ἃ 5ἰδίθ οὗ 
ΤΊΟΓΟ ΟΥ 655 σοϊηρίοίς οὔραπίχδῖοη ἔογ {86 
ἤπαὶ πιονοιηθηΐ, 866 ἰπίτσοάιιοίίοη. 

Ὡ. τυ »ηαη} ἴῃ (ἢ. 1. 22. νη ΟὨΪΥ 
ΜΟΓΟ παπιοᾶ (ἢ6 σοτησηδηά 15 ποῦς δχρ οι 
Ὑν Ὥρη {86 ἘΠΠῚΘ 15 σοῖηδ ἔογ 115 οχϑοιίοῃ. 

δον γοαυ] ΟΥ “ ἀεηϊαπά." δεὲ ποίΐβ ου δ. 
1. 22. 

8. ξζανε ἐδε ῥεοῤίε Κανοιγ) ὅ56ε ποῖθ ου 
1. 22. 

Μονγεουον ἐδε νιαπ ονες αὐα! ὍἜΓ7 ξγεαί) 
Νο οδ]οοϊίοη νουἹὰ πᾶν Ὀθοη ἰδίθη ἴο 1ῃἰ5 
σἰδίοπηθηξ μα ᾿ξ Ὀδθη ἐοιπά ἰπ ΔηγῪ οἵδεῦ 
Ὀοοκ. 1’ ἀοεβ ποῖ ἀϑϑογί, Ὠουνόνοσ, νυ παῖ νυ 5 
ΡΟΓΙΘΟΙΥ ἵπιθ, [84ὲ Μοθϑοβ νν5 ἃ στθδῖ πιδῃ ὈΥ͂ 
ΓΕΆΒΟΠ ΟΥ̓́ ΡΕΓΒΟΠΔΙ 4114} βοδίίοηβ, ὈὰΣ [μδὲ Β6 
νυλ5 ρτοδῖ ἴῃ [86 δϑιπδίοη οὗ Ῥῃδιδοῆ, οὗ ἢϊς 
βογνδηΐβ, δηὰ οὗ 4]}} ἴπε Εργρίίϊδῃβ. ὙῊ15 [85 
ἃ ΝΕΓΥ ἱτηρογίδπε Ὀϑασγὶπρ ἀροὴ ἴδ6 Ὡδγγαῖῖνο, 
βῃοννίηρ ἴδ6 οβοοϊ ργτοάιοερά τροη ἴῃ6 Εγρ- 
[ἰὰπη5 ὈγΥ {πὸ ῥγονίοιι ν᾽ ϑι δι !οηβ, ἃπαὰ Ὀγ {πὸ 
ςσοηπάιοϊ οὗ Μοβϑοβ, δβροοῖα}ν ὈΥῪ ἴΠ6 σᾶγὸ ἢ 
μαὰ ἴακοη ἴο ννᾶῖπὶ ἴποπὶ, δηά, 50 ἴδσ 85 νυᾶϑ 
Ὀγδοξςβῦ]ο, ἰο βανὸ {πὸπὶ ἔγοιῃῃ βι θογ πρ. 866 
οἢ. ἰχ. 19. 2ο. [ἴ δοοοιυηΐς ἔοῦ {ΠΟΙΓ ΓΡΔΑΥ͂ 
σοτηρ  δηςο νυ ἢ τη ἀθπιληα οὐ {πὸ [5γϑο} 165. 
Οοά γμανὸ 1πὸπὶ ἃ Κίπαϊν ἔδοϊηρ, ὈΥ δῇ ἰπ- 
νναγὰ δεῖ, ποῖ ομπαηρίπρ {ποῖ πδίυτο, δυΐ 
Θ᾽ οΙτἰπρ Ποῦ Ὀθεζοσ ἐδ πη ρ5, [Π6 ϑθηϑθ οὐ Οὐ] !- 
δῪδίοη, δηά ργαϊτιάο ἔογ Ὀοποῆῖς νι ςἢ Ὠ]ο- 
ἄοτιιβ. βρεςί δ! τηθηίοπϑ 45 ἃ σμαγασίογι ες οὗ 
{η6 Εργρίίδπβ. ὙΠῸ τϑδϑοηβ αὔονο αϑϑιρῃρὰ 
ΔΡΌΡΘΑΓ 5υβῆήοϊοεπς ἴο δοσοιηΐ ἔογ ἴῃς [πἴτο- 
ἀυςζίοπ οἵ {πό86 γόγϑεβ, Ὑ ΠΙΟΘἢ ὑπαουθίοαϊΥ 
ἰηἰογτιιρί {6 παγγαῖνο; Ὁ Πότ υνου]ὰ Ὀ6 πο 
ΟὈ]οςσζίοη ἴῃ ροϊπὶ οἵ ρῥγιηοὶρίς ἴο ἴπῸ ουρ- 
Ροβίϊοη ἰπαὶ (ΠΟΥ ΠΊΔΥ πᾶν ὕθθη ἰηϑοτίοα 
ΘΙ μοῦ ὉῪ Μοϑεβ δὶ ἃ ἰαΐεγ ρεποά, ννβεη μὲ 
ΡτοδὈΪγ ρυΐ τορεῖμοῦ ἀπά γενιϑοά (π6 ἀοίϊδλοδοά 
ροσίίοῃϑβ οὗ πο Ὀοοκϑ; οἵ ΕΥ̓͂ οπε οὗ ἢ15 γουηροῦ 
(ΟΠ ΟΠΙΡΟΓΑΓΙ͂Θ5, ννῆο ταιϑὲ ἢᾶνο ὈΘοη ΘΟ ΔΙΥ͂ 
σοπνογοαηξΐ νυ ἢ (μ6 [ςί5, δηὰ ἀνγᾶτο οὗ (ἢ ς 



Υ. 5---1ο.] 

ς Απά ἃ]]} τῆς βτβίθογη ἴῃ τς «ἀπά 
οὗ Εργρί 5}|4]] ἀϊβ, ἔτοπι τς βγβίθογη 
οὔ Ρῃαγδοῦ τῃδῖ βιξθῖἢ προη ἢ 15 τγοηδ, 

ΕΧΟΌῦσ5. ΧΙ. 

8 Απά ἃ]} {πεβὲ (ΠΥ βθγνδηῖβ 5}]]} 
οοῖῆς ἄοννῃ βηΐο π|6. ἀπά ὕονν ἀοννῃ 
τ Ἀπ βαἶναβ πο πλ6. βαγίηρ, (σεῖ τῃες 
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δνθῃ ιἱπῖο τ βγοίδογη οὗ τῆς πιδιὶά- 
βονδηΐϊ τδαῖ ἐς θεπιπά τἢδ6 τῺ}}]; δηά 
411 τῆς βτιϑίδογη οὗ δεδϑῖβ. 

οὐ, ἀπά 1} (86 ρεορὶε [παῖ [Ὁ]]ονν ΙΗ. 
{Πε6 : ἂδπά αἴζαγ τῃδῖ 1 νν}}]} ρὸ οι. ἄνες 

6 Απά τδεγὰ 5}4}1 θ6Ὲ ἃ ρύελξ ΟΥῪ 
τὨγουρῃους 411} τπὲ ἰαπά οἵ Ἐμφγρῖ, 
ΒῈΓΟἢ 45 ἔπεσα ννᾶὰβ ποῆς κα [ἴ, ΠΟΥ 
5.4}1} Ὀ6 Π|Κ6 ᾿ξ ΔῪ πιοζγα. 

Βυῖ ἀραίπϑτ ΔΠῪ οὗ {πὲ Τδ]άτγεη 
οὗ ἰβγϑθὶ 8514}} ποῖ ἃ ἄορ πῆονε ἢ 8 
τοῆριιδ, ἀραίηδῖ πιὰη ΟΥ Ὀεᾶβί : τἢδί 
γε ΠΊΑΥ Κπονν ον ἴπᾶῖ τῆς ΠΟᾺΡ 
ἀοῖῃ ρυῖ ἃ ἀϊβδγεηςε Ὀείννεεη {δε 
Βργρτίδηβ δπᾶ [5γδεὶ, 

ἱπιροτίδποα οὐ 16 ἰδίοσηθῃηξ ἴῃ 115 Ὀδασίηρϑ 
τιροη ἴῃς τυ δ ὑγαηϑδοίιοη, 

4. “πῶ Μοε: «αἰ4] ΤῊΘ ἔο]]οννηρς ὑνογά8 
τισί Ὀ6 τοδὰ ἴῃ ἱπιηδάϊαϊο σοπαθοίίοη ΜῈ 
[ῃς αϑὲ σόγϑὸ οἵ ἴῃ6 ργεοσθάϊηρ σμδρίοσ. [{ 18 
ποῖ ἴῃογὸ σἰδῖοα {Πα Μίοϑβοβ Ἰοῖξ [Π6 ρσγϑϑοῆσοο οὗ 
ῬΏΔΓΔΟΒ : {Π|5 ραϑϑαρο [6115 τ15 νν δέ ἴοοῖϊκ ρ] 406 
ΔΙΘΓ 15 ἀδοϊαγδξίίου [μδὲ (15 ννου]Ἱὰ Ὀδ ἢϊ5 145 
ἰηἴογνιονν. 

“δου »εάπὶρ 1] ΤῊ Ϊ5 πηατῖς [ἢ6 ουτ, ὈὰΪ 
ποῖ {πὸ ἀδΥ, οἡ νμιςἢ ἴῃ6 νἱϑιδίοη ννουϊὰ 
ἴλκο ὑἱδοθ. ὙΠΕΙΘ ΤΩΔΥ ἢάνο Ὀδθη, δηὰ ῥτγο- 
ὈΔΌΪΥ νγᾶ5, δὴ ἱπΐεσναὶ οἵ βοπὶθ ἀδγϑ, ἀπ ην 
ὙΠΙΓΝ Ρῥχορδσδί!οηβ τ ρῃΐ Ὀ6 πρδὰθ ὈΟΙ᾿ [ῸΓ 
186 οεἰουσγαίίοη οὗ ἴῃ6 Ῥαβθονεσ, δηὰ {Π6 ἀθ- 
᾿Ραγίυτε οὗ (Π6 ἰϑ5γδοἴδ5: ἴῃ ἴδ τΘΔΠΕΙΠῚΘ 
Ἐφκγρὶ σϑιηδιπθὰ ὑπο ἴπ6 ομδάονν οὔ [δδ 
ΤΩΘΏΔΟΘ. 

δ. ἐῤὲ γε δογπῇ]ῇ Ὑπνο φοϊηΐῖβ δῖοὸ ἴο ὃδ 
ποίϊορά: σ᾿, ὙΤο οχίθηϊ οὗ ἴθ νἱϑιἰδίίοη : [6 
γΠο]6 ἰαπὰ 5ιιβετβ 'ἰη ἴπθ ρϑγβοιβ οὗἉ [15 ἢγϑεί- 
Ὀοπ, ποῖ τρθγοὶν ἔοσ ἴΠ6 ρὶ}] οὗ {πὸ βονογείξῃ, 
δυΐϊ ἔοτ ἴπ6 δοΐυδὶ ρατγεςϊρδίίοη οὗ 16 ρθορῖὶθ 
ἴῃ {86 οτπηθ οὗ ἰῃέαηίςϊ 6. 2, ΤΏ Ππ! ΔΈ Οη, 

ΝΟΤῈ 

ὙΠῸ ἔογοθ οὔ ἴδ νογὰ “2 ἄρρϑᾶτβ ἴο 
Βανε Ὀδθη ογθηοοκοά Ὀγ οὖν ἰγδηβδίογβ, γῇοῸ 
ΤΑΙΞΡΙΔςο 1ἴ, 8ἃ5 αἷθϑο Ὁγ ἰδ Νυϊκαῖο, νης ἢ 
ἰΔκοθ πο ποίϊοθ οὗ ἴἴ. Τῆο Τάγρυμπι οἵ Οἰκο- 
Ἶο5 τοπύεσϑ ἰξ φοΥτ 9). ὙΠῸ ΠΧΧ, 

Απά ἢς ψϑοπηῖ οι ἔτοπι Ῥἤδγδος ἰῃ ἰδ ! Ηςδ. 
ἀεαέ οὗ 

δίδδϊ ΔΠΡΈΓ. 
9 Απά τε ΟΚΡ 5414 υηῖο Μοβεβ, 

ῬΒΑγδο 5.411 ποῖ βδασκβη ὑπο γοιι; 
τῆλῖ ΠΥ γοηάθιβ ΙΠΔῪ δὲ πλυ]Ἰρ 164 
ἴῃ τῆς ἰλπά οὗ ἔέξργρι. 

1Ιο Αμὰ Μὸοβεοβ δηά Αδζοῃ ἀϊά ἃ]] 
1656 ψοπάοτ δεΐίοτε Ῥῃασγδος : δηά 
πε ΠΟᾺΡ Βαγάεηεά Ῥῃαγδο 8 ἢβαγῖ, 
80 ἴαϊ 6 ννοι]ὰ ποῖ ἰοῖ τῆς ςδι] άτθη 
οὗ [8γδ6] ρὸ ουζΐ οὗ Πϊ5 ἰαπά. 

ῬΒΑΓΔΟΝ 5 σοπηπλδηἃ ᾿ιδά᾽ Ὀδθη ἴο 514Υ 411 {Πὸ 
ΤΔ]6 ομι]άτοη οὗ [Π6 [5γΓ86 1165, οπθ Ἵμ]ὰ ΟὨΪΥ 
ἴῃ οδο ἢ Εργρίδη ΓΑ νγᾶβ ἴο ἀϊ6. [{ Ποΐ- 
Τὴ65 11. νγὰβ ἴπ6ὸ ῬΠΑγδοῦ (566 ΑΡρεπάϊχ) ἴΠ6 
νἱδἰδϊίοη [61 ὙγΓ 5ρΘΟΙ8] ϑϑυθγυ οὐ ἢἰ5 
ἔδταγ. Ηδ Ἰεξ πὸ 5οη, θυΐ νγᾶ5 συςοεεάοα ὈΥ͂ 
ἢ15 νυιάονν. 

ἐῤε ηηῇ ὙὝΠ6 τῺ}}} υϑοὰ ΌΥ 186 [5γδδὶ [ἴ65, 
δηὰ ῥγοῦδοὶΥ ὈὉγῚ 1ἴπῸὸ Ἐργρίδηβ, σοπϑιϑιοθά οὗ 
ἔννο ΟἰΓΟΊ]ΑΓ δίοπεϑ, οὐδ ἤχοά ἰπ {π6 στουπά, 
186 οἴδοῦ ἐγηθὰ ὈΥῪ ἃ βαηάϊθ. Ὑδὸ σόοῦκ οὗ 
δυπάϊηρ, ννὰ5 ΘΧΕΓΕΠΊΟΙΥ Ἰαδογίουβ, πὰ ροῖ- 
[οττηδὰ ὈΥ ὑγοπίθη οὗ {πὸ Ἰονγοϑὶ γϑηκ. 
,"νεδογη οΥ ὀεαυ 7] 5. ν᾽ϑδίοη Πᾶ5 ἃ 
ὉΠΑΓ ἔογοθ ἴῃ τϑίθγθηςθ ἴο 1Π6 νγόογϑῆὶρ οὗ 
55, ὙΠΙΟΝ ννᾶ5. ὈΠΊΥΕΓΘΑΙ ἴῃ Εργρί; οδοὴ 

ΠΟΙῊ6 ανίηρσ 115 οὐτη σδοσθὰ δηϊτηδὶ, δάογθὰ ἃς 
ἃ ΤΩΔΗΙ ΟΝ ΔΈΟΩ ΟΥ̓ΆΔτοργοβϑοηίδίνο οἵ (πο Ἰοοδὶ 
τυ οί ἀριγ. 

8. ἐπ φγεαὶ σμ 9567} ΟΥ 1π πθδῇ οὗὨ ΔΏΒΟΣ, 
85 ἴῃ [ἢ6 ΠλΔΙΡΊη, - 

9, 10. Τιοθο ἔννο ὑϑγβ65 γοίοσ ἴο [Π6 ὑυῆο]ο 
Ῥτθοράϊηρ παγγαΐνθ, δηὰ τηᾶγκ (Π6 οἷοδο οὗ ομὸ 
Ῥτίηςοῖραὶ ἀϊνβϑίοη οἵ [86 θοοΚ. 

ΟΏ τ. Σ Φ 

σὺν παντί: ἴπο ϑγτίᾶς 1658 δΔοςυγαίοϊγ, ἐ.4]1} οὗἉ 
γοιι." [11 τεδάβ αἷ5ο ἴῇ Ὀοίῃ οἰδιιβθβ, “1 νν}}} 
ἀἴ5π|155 γοι." ῬἜΠῸ Ασδῦϊς ἐοσο ὉΪΥ δηά οογ-ς 

ΤΟ ὦ... 

ΓΆ 

αηχζεν. 



292 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΙἧ. 
7.16 δερ πη ο7 ἐλέ γέαν ἐς ἐἡσηρεά. 3. 7164 
απονέγ ἐς ἱμοι δέοι, τι 716 γήφ οὗ τέ 
δαρεουόῦ. 15 ζηηϊαυνφηοα ὀγεα. α4οὁὼ 7114 
Μγείδογηε αγὸ «ἰαίπ. 3 714 γα; α͵γέ 
ἄγοι μέ ο7 ἐὰς ἰα»ά. 37 7ἀεν εορε 10 
ϑνέεοίά. 43 722 ογαϊπαπες οὗ ἐδ βασεουέν. 

ΝῊ τὲ ΙῸᾺΡ βρακε ὑπο Μῶοβοβ 
ΔΠ4 Αδζοῃ ἰῃ ἴῃς ἰλπά οὗ ργρῖ, 

ΒΑΥΙΠρ. 
2 ΓΠΪ5 πιοπῖῃ «ῥα ἑ δ ὑπῖο γοιὶ 

τῆς Ῥερίηπίηρ οὗ πιοπίῃβ: [τ «ἠαί ἐξ 
1ῃε βγβῖὲ πηοητῃ οὗ [πε γϑδγ ἴο γοιι. 

2 ἴ δρεὰακ γε υπῖο 81} της σοηρτε- 

ἴω 

ΟΗΑΡ, ΧΙῚ. 1. ἐπ δε ἰαπά 9757 Ἐφγρῆῇ [1 
βϑϑοῃϑ ευἱάθηϊ [Πδὶ {Π]5 νϑῦβε, δηἃ σοῃβθα ΠΕῪ 
16 γεϑῖ οὗ ἴπ6 σῃδρίεσ, ννὰ8 ννυγι θη βοσὴθ {πὶ 
αἴτεον {πὸ Εχοάιι8, ΡΥΓΟΘΔΌΪΥ ννῆοη Μοβοβ ρυΐ 
τοροίθοῦ {π6 ροτγίοηβ οὗ [ῃ6 ὈΟΟΚ ἰονναγάβ [ῃ6 
οηὰ οὗἉ 5 1ἴὸ, ὙΠ βἰδίοπιεπῖβ ἰῃαϊ {Π656 1η- 
ΒίΓΟΠσΟΠ5. ἡγε φίνθη ἴῃ ἴπε Ἰδηά οὗ Εργρῖ, 
δηά τλί (ΠΟῪ ἡγοῦ ρίνεη ἴο Μοβεβ απὰ ἄδγοῃ, 
δ΄ς ἱπηρογίδηξ: [Π6 οπθ τηδγκβ (6 ρΘΟ] ΑΓ 
ἀϊσηιγ οὗ (818 ογάϊηδηςσο, τυ ΠΟ ἢ νν88 οβίδ Ὁ] 9 θὰ 
δοΐοτε {πὸ διπδιιὶς ςοάθ, ἴῃς οΟΥΒΟΥ τηᾶγκα [6 
αἰΞξεϊποίίοη Ὀεΐννεθη Μοϑεβ απὰ Ἄδσγοῃ δηὰ 8]} 
ΟἾΠΟΥ ΡιόΌρμοῖθβ. ὙΠΘΥ δἱοῆθ, 48 ΑὈδθη- γα 
οὔϑοσνοβθ, ὑΟΓῈ ΡΙΌρΡ Ποῖα οὗ [ἢ6 1 ,ν', 1,6. πο 
ἰᾶνγ νγ5 Ῥγοπλυ]ραίθα ὈΥ ΔΠΥ Οἴδποῦ ργορμοίβ. 

Ω. {ρὲ "μοπ! δ) ΤΟ παᾶπὶὸ οὗ ἴπῸ τησπίῇῃ, 
ΑὈΙΌ, ἰ5 ρίνθη Χμ, 4. [{ νγὰβ οδ]Ἱθὰ ΕΥ̓ 1ῃ6 
Ἰαῖον Ἡεῦγοννβ Νίβαῃ, ἃ παπὶς ἔοιιπα ἴπ οατΙΥ 
δυσίδη ἱπϑοπρίίοηβ, Ὠ6 Νοριιέ, “δ γγίθ σθη- 
ἴγα]6,᾽ Ρ. ς) πὰ ἀογίνθα ἔσοτῃι (ῃ6 Νίβαππι οὗ 
1π6 Αϑϑυγίδῃβ δηἀ Βαδυ])οηίδηβ, ἢ γΠοσι ἴξ 
ννα5 ἴΠ6 ἤγϑι πηοηί οὗ {ΠῸ γεοαγ. [{ σοττοϑθοπαᾶβ 
ΠΘΑΓΙΥ ἴο οὖν ΑΡΓΤῚ], βϑίποσθ (Π6 ᾿αϑδὶ ἢ}}] πηόοοῃ 
ἴπΠ Μαῖοῇ οὐ [Π6 ἤγϑθ ἰὴ ΑΡρυτ [6}}] ἴπ 1ῃ6 
τη ἀ]ς οὗ τπὸ πιοπίῆ. [1 5 οἶδασ ταδί ἴπ 
115 ρᾶδβδαρε (ῃ6 [ϑ5γδοὶ ο5 ἂγὸ ἀϊγοοιοὰ ἴο 
ἴλκε ΑὉΪΌ μεποοίουῃ 45 (Π6 δορί πηΐηρ οὗ ἴῃ6 
γοαῦ; (Π6 ΥΟΔΥΓ ὈΓΘΥΙΟΙΘΙΥ Ὀόραη ἢ [Π6 
τῃοητἢ Τίβτι, ἤθη (Π6 μαγνοϑὲ ννᾶβ βαϊῃμογοά 
ἴῃ; 566 ΧΧΙ. 16, ὙΠΕΥ ἀο ποῖ ἄρρϑᾶσγ ἴο 
μαᾶνε δαορίοά [ἢ6 Ἐργρίϊδη αἰνϑίοη, ᾽πὶ νυ Ι ἢ 
1ῃ6 χεά γϑᾶσγ θερᾶπ ἴῃ ὰπὸ, δὲ (πῸ σιβο οἵ 
1π6 ΝΊ]Ο, ΤΠ Ἰηὐαηςσίίοη τουομίης ΑὉΪΌ οΥ 
ΝΊ58Δη γοίεστε ΟἹΪγῪ ἴο γοϊρίοιιβ γιῖθϑ; ἴῃ οἵἴδθοσ 
Δῆλιγα ΠΟΥ τεϊδιποα {πὸ οἷά διτδηροπιθηῖ, 
ἐνῇ ἴῃ ἴῃς θερίπηΐϊης οὗ [ῃ6 Θα ΌΔΕς γοαγ; 566 
ΤΙ εν, χχν. ο; ἀπά Τοβέρμιϑ, "Απί.ἢ1. 1ς. 9. 
Τῆς ἀδουστηρίίοη {παῖ δὴ δηοϊοηΐ ἤδϑεῖναὶ ννᾶ5 
ῬΓΕΥΙΟΙΞΙΥ Πο]ά αἵ 115 βθᾶβοῃ ἴ0 δὶ θσγαΐθ {Π6 
τροηΐηρ οὗ ἴῃς νυ βεδί πᾶς πὸ ρτοιιηἀβ8 ἴῃ 
ΠιΙϑ[ΟΥΎ ΟΥ̓ γδα!τοη, 

8. 4 ἰα»ηδ Τῆς ἩΗἩδεῦγον ννοσγά, υϑοὰ ἴῃ 
{π6Ὸ βᾶτηθ ΨΨΑΥ 'ἰπθπ Ατάδιὶς δῃηὰ (μδιάθο, ἰ5 
ξεΠΟΓΔ], πλοδηῖηρ ΕἸΠΟΙ ἃ 5Π60Ρ ΟΥ βοδί, τηδὶ6 
ΟΥ ἔσπηαὶθ, αηὰ οὗ ΔΠΥ ἀρε; ἴἢδ ἂρ δηά 56χ ἃγὸ 
τλεγεΐογε βρθοῖδ!γ ἀεῆποα ἴῃ ἴΠ6 ἕο] ονν της 
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σῖίοη οὗὨ ϑγδεὶ, βαγίηρ, 1 τῆς τεητῇ 
ἀαγ οὐ 115 πιοπτῇ τῆαν 5}4}} [Κα ἴο 
1Πεηὶ Ἔνναν πιᾶη ἃ ἰΐατηῦ, δοσογάϊηρ ' τ, δὰ, 
ἴο 16 Βοιβε οὗ ἐλεὶγ ἕδλτῇεῖβ, ἃ ἰαπὶῦ 
ἴογ δὴ ἤοιιβα: 

4 Απά ᾿ξ τῆς Βουβεμοϊά δὲ ἴοο [πππ|6 
ἔου τῆε ἰδγηῦ, ἰεῖ πἰπι δηά ἢϊ5. πεῖρἢ- 
ὈουΓ ποχῖ ππῖο ἢϊ8 ἤουβα ἴδκα 2) δο- 
ςογάϊπρ ἴο ἴῃ πυπιθεῦ οὗ τῆς 5ου]δ; 
ΘΥΕΓΥ πιᾶῃ ΔΟςογαΪηρ ἴο ἢ]8 δδίϊηρ 
51} γλᾶκε γουγ σουηῖ ἔογ τς ἰΔπλ}. 

ς Ὑουγ ἰαπὶθ 5141 δὲ νιπουζ Ηρα 
5 σα δ] επί 5ἢ, ἃ πιὰ] 'οῦ τῇς ἢγβί γθαγ: γὰκ ὅκαν 

νοῖβο. ὙΠῸ ἀϊγοςσίοη ἴο ϑοϊοςξ ἴῃς ἰατι οἡη 
1Π6 τοηῖἢ ἀδυ, ἴπ6 ἔου ἢ ἀν Ὀοΐογο 1 νυ ᾶϑ 
οἤεγοά, 5 ΣΘΠΟΥΆΙΥ δϑϑυπηθὰ ἴο ἤλνο δῃρ] θὰ 
ἴο {πῃ βγϑὲ ἱπϑιϊ τα] ΟἾΪΥ, Ὀμῖὲ Π6ΓῸ 15. πὸ 
᾿ηἀϊοφιίοη οὗἉ 1ῃ15 ἰῃ τῆς ἴοχῖ, δηὰ ἰξ 566 Π15 ΠΊΟΓΟ 
ΡΓΟΌΔΡΙ6 τηαΐ τς ᾿ἰη]ποΐίοη ννᾶβ ἱπϊεηἀοὰ ἴο 
Βοσυγο ἄπο σαγὸ ἱπ 1ῃ6 ρῥγορασγαίοη ἔου [88 
δτοιλῖοσι πδίομαὶ ἔοϑθῦναὶ, ὙΠῈ οὐδίοπι ςετ- 
(Αἰ ΠΥ [0}] ἱπίο ἀδϑιιδέιι δ δὲ 4 ἰαίθεσ ροτιοά, 
Ὀυΐ ρτγοῦδὈΪΥ ποῖ Ὀόξογε ἴῃς ἀσβίγαςζίοη οὗ ἴῃς 
Τοπρὶθ, ὍΠο ἰαῖοσ Ταγραπι, ΜΒ ἢ ἀϑβογίβ 
(Πδὲ 1ῃ6 τυὶὸ ννὰ5 ποῖ ᾿πτεηἀεὰ ἴο Ὀς͵ οὗ ροῖ- 
ταδηθηΐ ΟὈ]ραΐίοη, τεοοογάς {πΠ6 τγαάϊοὴ5. οὗ 
ΚΔΌΡΙ 5 οἵ [ῃὼ δἰχῖ ἢ σεητΓΥ. 

ἐδε ῥοσς οΥ ἐδεὶν Καιδεγ] 1οἱῖ. ἃ Ὠοι56 οὗ 
[ΔΊ Πογβ, οσ ραγθηΐβ ; 7.6. ἔοσ ϑδοῖ ἔΆΠΉΠγΥ. 

4. ξζ δὲ ῥβοιεῤοίά δὲ ἰοο 1 ἰ6, ἄζε. ὍΤἼΘ 
ΤΟΔΠΙηΡ 15 οἴθαγ, ᾿Ε {πεῖ 6 ποῖ ρεϑύϑοῃβ 
ΘΠΟΌΡῺ ἴο σοηϑυπηθ ἃ ἰδ δ οὔθ τηξα]: 
ἰγδάπτοη βροςῖῆθθ ἴθ 85 ἴπ6 ᾿ἰδαβῖ πυτηθετ: 
(15 οβορλιι5 δαγ5, ποῖ [655 [πη ἴθῃ δἵζοπὰ 
[Π15 δου ῆςθ, δηὰ ἵννεητΥ ἀΓῸ ΡΈΠΟΓΑΙΥ 45ϑε τις 
Ὀ]ςὰ, Ὁ ε Β. 1. νι. 9. 2. Ὅς ἰδοῦ Τάγριιπι 
ΡΑΓΑΡΉΓαΚΕ5 ἴπ6 ράϑϑαχε {ππ15: “ΠῚ [ῃδ τηθη οὗ 
(Π6 Πουβοῃοϊά Ὀδ6 1655 {πῃ ἴδῃ ἰπ πυπθετ." 
ΎὝΠοΙΟ ἰ5, Βονγονοῦ, πὸ ἱπάϊσαδϊτιοη οὗ ϑιιςἢ ἃ 
τις φαυ]ογ {πᾶ [οβορῆι5, ἀπὰ τ ννὰβ ῥτὸ- 
ὈΔΟΪΥ Ἰεῖς δἰτορεῖμογ ἴο ἴπο ἀϊθοτοϊοη οὗ τῇς 
ῃοδάβ οὗ ἔδπι]οβ. Ὅ6 ννοπΊθη δηὰ σδι]άγοη 
ὙΨΟΓῈ ΠΟΥΓΔΙΗΪΥ ποῖ Θχοϊυιάθα, που τπ6 ἘΔῸ- 
01π5 Βεϊὰ Ὁπεῖὶγ δἰἰϊθπάλποθ ἴο Ὅ6 ὈΠΏΘΟΘΘΘΑΥΥ, 
δπὰ [86 Καγαιῖθβ ρειτηϊ το ποηθ δι δά] 
ΤᾺΔΪ65 ἴο Ὀ6 ραΙΐδΚουβ. 
ΤΠ Ἰδὲ οἴδ86 σῃουϊά Ὀ6 τεηάδεογοᾷ : ἐἸεξ 

Ηἰπὶ δηὰ ἢἷ5 πο θουῦ τνῆο 15 ΠΡΩΓ ἴο ἢϊ5 
ουδὲ ἴαϊκο δοσογάϊηρς ἴο ἴη6 πυ ΕΥ̓ ΟΥ̓ 5ου]5, 
ΘΔΟἢ τη δοσοιϊηρ ἴο ἢῖ5 δδίηρ γὲ 5}2]} 
σουηΐ ἔοσ ἴῃς ἰδηλῦ." Οὐ Νογβίοη ΟΠἿΪΥ τὸ- 
αυΐτεβ ἴΠ6 ᾿Ἰηϑοσιίοη οὗ γέ, Οὐ οι, θεΐοσδ ""588]1} 
ΤΆΔΚΘ γΟᾺΓ σουηΐ." 866 ηοῖθ θεΐονν. 

5. ουδήδομὶ δἰονιϊ 1 ΤῊΪ5 15 ἰῃ δοσοσγάδηςε 
ψ ἢ (6 σοηθσαὶ σὰ] ἰδϊὰ ἄονν ἴῃ [1 ον. 
ΧΧΙΪ, 20: 50 4Ἶ90 5 1ῃ6 σῃοὶςθ οὗ ἃ πλαΐς, 1Ἁ,ονιῖ, 
ἷ. 4: δ πουρῇ ἴῃ [18 σαᾶ86 ἴδεγα 15. ἃ ϑρεςῖαὶ 
ΤΘάΒΟΠ, δίποο {ῃ6 ἰαχὴ  ννᾶ5 'π ρίαςε οὗ ἐδ 
Βγβίθοστ τη ἰῃ οαοῦ οι ο]ά. Τῆς τὸ- 



τῊ Ὁ. 
ὀσέτεξες 
ΖΔς ἐτοο 
φιεπένρε. 

“πῇ 

ν. 6---8.] 

5.}} 2 ΚῈ ἐξ οἷἱε᾽ ἔγοπχ τῇς 5ῆξερ, οὐ 
ἔτοτῃ (ἢ ροδῖϑβ: 

6 Απά γε 584}} Κεερ ἴτ ἂρ ἀπὲ] τῃς 
ἰουγίθθητ ἀγ οὗὁἩ τΠ6 β8ᾶπι6 τῃοηῖτῃ: 
δηά τῆς ννῆοϊα δϑϑεπιδὶν οὗ τῆς ςοη- 
στεραίίοη οὗἁὨ [βϑγδεὶ 5}4}1} ΚΙ] τ ᾿ἴη τῆς 
δνεπίηρ. 

7 ΔΑπὰ τῆεξν 584]}] ἴακε οἵ {δὲ 

5ιΠσῖ!οη ἴἰο 1Π6 ἢγϑί γὙϑαῦ 5 ρεσυ αγ, δηὰ 
γΟοΥβ. ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἴο {πῸ σοπάϊοη οὗ ροτγξοςὶ 
ἰἸηποσθησθ ἴῃ (6 δηζῖγρο, ἴὴ6 [πὶ οὗ 
σού, 

ογ οι ἐδε φοα!. ὝΠΕΥΙΘ 15 πὸ ᾿ηδισδίίοη οὗ 
ἃ ῥγοίθσοηςθ, Ὀυϊ ἴῃ6 Ἡδῦτονν5 ἤᾶνο βἜΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
μοϊὰ τῃαξ ἃ ἰδπὶῦ ννᾶ5 ἴπ6 ποῦ δοσθρίδοϊα 
οἴεσγιηρ. 

6. γε “ῥα ξοοῤ ἐὲ μρ] ΤῊΣ Ηδφῦτενν ᾿ΓΊρ}168 
(Πα 1 ννὰ5 ἴο δὲ κερὶ νυ ἢ στοδῖ σασγο, νυ σῇ 
ΔΡΡΘΔΙ5 ἴο Ὀς 186 πιοδπίπρ οὗ ἔπε δχργοβϑίοῃ 
ἜΚροΡ ἴἴ ἀρ." 
μα] ἐδε ζομγίεεπέδ᾽ αν] [Ιἴ 5ῃπουϊὰ Ὀὲ 

ΟὈδογνοὰ τπᾶῖ ἴῃς οἤδγιης οὗ οἵἷιγ ᾿ογὰ οἡ 
Π6 56] βαπὶῈ ἀν 15 Ὧῃ ἱπηιροτγίδηϊς ροιϊῃΐ ἴῃ 
ἀεϊεττηϊηἷπς [ἢ6 Τγρίςδὶ σπαγαςσίον οὗ [Π6 ἴγδηβ- 
δοοη, Μαβὰβ οἡ [οβῇ, ν. τὸ υοῖοβ ἃ τὸ - 
τῊΔΥ ΚΑΘ ράβδαρο ἔγοπι ἴῃ. Ταϊπιὰ : “11 ν "8 
ἃ ἕδγλοιιβ ἀηἀ οἱά ορἱπίοη ἀπιοηρ {πΠ6 Δποίους 
7ενν5 [δὲ τη6 ἄδγ. οὐ ἴῃ6 πὸνν γοδσγ ὑυΠὶς ἢ 
νγ88 {πὸ Ὀορίηπίηρ Οὗ ἴῃς [5γδο] 65) ἀν ΟσΆπος 
ουξΠ οὗ Εργρί 5ῃου]ὰ ἴῃ ἔαΐυτε τἰπὶς θὲ (ἢ 
ὈορΙπηΐηρ οὗ {π6 γοἀειηρἊίοη ὈΥ {ΠπῸ Μοβϑ ἢ." 

ἐπ δε ευεηηρ)] Τῆς Ηεῦγον πᾶ5 Ὀοῦ τ 668 
Π6 χο ουὐϑπῖπββ. ὙΠῸ πισαηϊηρ οὗ [Π6 
ΘΧργεϑϑίοη 15 αἰδριιϊοᾶ, ὙΠ πιοϑὲ ργοῦδοὶθ 
ὀχρ δηδίίοη 15 {παῖ ἴἃ ᾿ποϊἀθ5. [π6 {ππὶς ἔγοπὶ 
ΔἤΘΓΠΟΟΙ, ΟΥ Θαγὶγ ενεημἀθ, ὑπ} ϑβιιηϑεῖ. 
ἼῊΙ15 δοσοτάς νυ ἢ [6 ἀποῖοηπς οσιδΐοτῃ οὗ [ἢ 6 
ΗἩδοῦτον"5, νΠο 5ενν [πὴ 6 ρᾷάϑοῃδὶ ἰδπὶῦ ἱπΊΠ|6- 
ἀἰϊδίοὶν αἴζον τὴς οἤοσιηρς οἵ 16 ἀδ!}]} Ὁ 5δοσιῆςθ, 
ΨΨΏΙΟὮ οὐ ἴῃς ἀδγ οὗ [ῃ6 ράβϑονεῦ ἴοοϊκς ρίδοο ἃ 
{0116 σαυτοῦ τΠΔη υϑι14], Ὀδίννθθη ἴννο δπὰ [ἤσθο 
Ρ.πι. Τὶ νουϊὰ δἰϊονν δοοιξ ἵννο ἤουΓδ δπὰ 
4 ΠΑΙ͂ ἔοτ βίδυγιπρ ἀπά ργερασιηξ 4}1 (ῃς απ. 
ἴτ 15. οἶεασ {παὶ (ΠΟΥ ννουἹὰ ποῖ νναῖξ. ὑπ] 
διιηϑοῖ, δὲ νυν ἢ τἰπιθ ἴΠ6 σνοηῖηρ πιθ4] που ]ὰ 
ἴλ κα ρἷδοθ. ΤῊ]15 ἱπιογργοϊδιοη 15 βυρρογῖθά 
ΌΥ Ἀδϑῆϊὶ, Κιπηςῆὶ, Βοοσδαγί, [ἱεμίέοοϊῖ, ΟἸο- 
οὐ8, ἀηὰ Ῥαΐγιςκ, Ὑδυ5 [οβορμι5: “ΠΟΥ ΟΥἶεΓ 
115 βδογίῆος ἔγοπι ἴμ6 πιπίῃ ἰο τῇδ εἰθνοπῖῃ 
Βουτγ," ὙΠῸ Οτεοῖκβ δὰ ἴΠ6 54πὶ6 Ἰάϊοπὶ, ἀ18- 
ἘΠΡυσῃηρ Ὀεϊννοεη [ἢ6 ΘαΥΪῪ ἀπά ἰδΐθ Ἔνθ - 
ἴπῃξ. Οἰδογῦ ἱπίογργείεσ υὑπάοιβίδπα τ ἴο 
Τδδη {86 ᾿ηΐογναὶ Ὀοΐννθθη διιπβοῖ δηά τοΐδ] 
ἀλιίκηθϑβ, 8Π᾿ ΘΧΟ ΘΠ ΡΥ ποτ ἴθ ἴῃ τῃ6 
Ἐλϑῖ, διὰ αὐ πϑισίθπὶ ἔογ ἴῃς ψνόσγκ, 
ΕΚοβοππι Ποῦ δμονν5 ἔτοὰ ἴπΠ6 Ταϊπλυὰ {παῖ 
(6 ἐν ηϊ 45 ΞΕ ΠΟΙΥ ἀοβηεὰ ἀϊά ποῖ [Δϑ8ὲ 
ἰοηροῦ μδη 1 ννου]ά ἴακε ἴο ννδ]κ Π41 ἃ πΏ]6, 
δε, δϑοιυῖΐ ἴδῃ πιϊπυΐοβ, [ἢ τοοσγθονοσ, {δὲ 
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δ]οοά, ἀπά ξΞεγῖκα ἐξ οἡ τῆς ἔνγο 5146 
Ροβῖβ δῃά οὐ ἴῇες ὩΡΡΕΓ ἀοοῦ ροβῖ 
οὗ τῆε Πουδβε5, ψνβεγείη {ΠΕῸῪ 5841] 
Θδῖ 1ἴ. 

8 Απά {ΠῈῪ 5841} δαὶ τῃε βεβὴ ἴῃ 
τῃδὲ πιρῇξ, τοαϑὲ νὴ ἔγε, ἀπά. υη- 
Ἰεδνθηθά δγεαά, σηπά νχιτῃ δικζίεγ ἀσγός 
{ΠΕΥ 58} εαξ 11. 

Ιλτ ψοσο οἰδῖῃθ δέου ϑυπβοῖ, τ νγουϊὰ ηοΐ 
παγς Ὀδθη οἡ ἴδο ἔοιιγίθεης ἀδγ οὗ (ἢ6 πηοηΐ, 
βίης ἴῃς ἀδὺ ννᾶ8 τεοκοηθά ἔγοτῃη βιιηϑεῖ ἴο 
ϑιηϑοῖ, Κηοδοὶ οὔϑοτνοβ {παΐ ἴῃς Ὄχργοβϑίοῃ 
8 ῬΘσΌΪ Αγ ἴο ἴῃ 50-οδ]]εὰ ΕἸοΠΙσί; [ἴ 15 ἰὴ ἕαςῖ 
ῬΕσυΪ Αγ το ἴπΠ6 Ῥοηϊδίοιςῃ, πα [15 ΤλΘδηϊηρ; 
νγὰ5 δου! ἀθΉ ἘΠ} ἀϑοογίδί θα οηἶΥ ΌΥ ςοπ)θσίαγα 
δὶ ἃ ἰαῖοσ ρεγοά, [{ 15 ἴο 6 οὐϑογνεὰ {παῖ 
τπὸ οἰαγίης οὗ ἴῃς ἰδ οὐ [Π6 ἔοιϊτῃεσ ἢγρος- 
{8515 σοϊποϊ 68 ὄχϑοῖν ἢ (ἢ6 ἀοδίῃ οὗ οὐκ 
δυο, αἴ 86 πἰηῖ ἢ ΠοὺΓ οὗ [ἢ ἀΔγ. 

7. 1δὲ Γ΄ ἐἷοοῦ" Ξ" ΟΥ 1110], 85 
1ἴ 5 τοπάογεὰ νυ. 22. Γἢ5 πλθδηϊηρ 15 Ρ6Π6- 
ΤΑΪῪ δοςοριοά, Ὀυϊ τῆς ννογὰ Τσσιγα ΟἿΪΥ ἴῃ 
1815 ρᾶβϑδρὸ ; 1ἴ ἰ5 ἀογινεά ὥτοπὶ ἃ τοοῖ ννῃ]ςἢ 
Ἰλθδη5 ἴο ““Ἰοοῖ οὐΐ,᾿" δῃὰ ΠΊΔΥῪ 5: ΣΙ Υ ἃ ἰδῖ- 
Ὀςςε αῦονς πὸ ἀοογ: ἴμι15 ΑΌΘη- ΕΖγὰ δηά ο- 
5θητλ }1οσ., ὙΠῚ5 ἀϊγεσίίοη ννα5 ππηάἀογϑϊοοά ὈΥ̓ 
ἴῃς Ηεῦτεννβ ἴο ΔΡΡΙΥ ΟΠΪΥ ἴο {Π6 ἢγϑι Ρᾳ55- 
ΟνΘΓ: ἰδ ννὰβ σογίδιΥ ποῖ δάορίθα ἴῃ Ρα]65- 
[ἴπ6. ΤῊδ τηραπῖηρ οὗ ἴΠ6 σργίπκὶηρ οὗ Ὀ]οοὰ 
1ῖ5 Αγαγ ρθη ἴα αιεβῆοη. [{ να8 ἃ γδρσε-. 
βοηίδιίοη οὗ (6 οβονγίηρ οὔ τῃ6 ᾿1ἴδ, 5 Ὁ511-- 
τυϊοὰ ἔογ [παῖ οὗ {πὸ βγβίθογηῃ ἴῃ εαςσῇ δοιιβδ, 
ἃ5 Δῃ ΘΧΡΙΔΙΟΓΥ δηὰ υἹσδγίοιβ 5 τῇς, 

8. ἐπ ἐραΐ πίσ δ ὍΘ πιρῃξ 18. ἴδιι8. ΟἸΘΑΥΙΥ͂ 
ἀἰβεηρο 5ῃςἃ ἔτοσῃ [Π6 ονθηῖηρ ν ἤδη [ἢς ἰατῦ 
8 5ἰαῖϊὶπ. [{ γ)1δϑ βίη Ὀείογο ϑιιηϑθῖ, οἡ ἴἢ6 
τ4 ἢ, ἀπὰ ϑδΐθῃ δἵζοσ διιπϑοῖ, (ῃ6 Ὀοριπηίης οὗ 
(ἢ6 χςίῃ, 

«οὐδ γε] Ατλοηρ νϑυοιδ ΓοΆϑοὴ8 βίνθη 
ἔογ {Π18 ἱπ)υπηοίίοη ἴῃς πιοϑὲ ργοῦϑῦϊς δηὰ 
ΒΔ ΙΒΕΔΟΙΟΤΥ 860 πὴ5 ἴο Ὅ6 {Π6Ὸ δρϑςοῖδὶ βαησι Υ 
αἰϊδοηθα ἰο ἢἤτε ἔγοτῃ ἴῃς ἤγϑὶ ᾿πϑιϊτὰτοη οὗ 
βδογίῆοο, ὍΤῆδ ΠΙΘΠΊΟΤΥ ΟὗἉ [Π]18 ὈΓΙΠΊεν 4] 5834η6- 
ΕἾ 15 ργοβογνοά ΟΥ̓ απΐνογβαὶ ἰγδάϊτοη, ἐσ. 
Αὐλοηξ ἴπε Αὐγδῃβ, 845 15 βϑῆδννῃ ΌΥ {ἴΠ6 ΠΥΠῚΠ5 
ἴῃ τῆς Αἰς νοάα ἴἰο Αγρῃηὶ, ἴπ6ὸ γε-ροά, δηά 
ὃγ ἴῃς ψΠοΪο ϑογϑίετῃ οὗ (ῃ6 Ζεπὰ Ανοϑίδ, 

απά πίεαυεπεά ὀγεαάη] Οὐ, δπ ἃ ὉΏΔΘΥ 888} 
θαὺῦ ππϊθαυθιθὰ ΟοδΚΟΒ Μὴ ὈΟΟΣ 
ΒΟΣΌΒ. 866 ποῖος ὑοῖον. ὍὙδὲ Ηδοῦτγεν ννοσὰ 
15 σογίδιη ἴῃ τθδηϊηρ, Ὀυζϊ οὗ ἀου τ }} ΟΥΙΡΊΠ : 
865. ποίθ Ὀοΐονν, [|κ6 ΤΏΔΩΥ ΟἾΠΟΙΒ. ἴῃ (ἢ]8 
δοσοουηΐ 18 5 δύσῃαϊς, ἐου πα ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς Ῥοη- 
ἰδιουςἢ, οχοορί ἴῃ ραϑϑαροθ ὨΙΓῆ τοίεγ ἴοὸ ἴῃ 6 
Ῥάβθονεσ. Τῆς ἱπηροτίδηςθ οὗἉ [86 ᾿η]υποίοη 
ἰ5 δατηϊτῖθά; [τἋἢ6 πη]ρανοηθὰ σα κο5 ρῖνο οὴδ 
οὗ 1Π6 ἔψψο ΡΈΠΟΓΆΙ ἀσοιρτιδίοηβ ἴο ἴῃς ἐδβελναὶ, 
ΤῊΗΪΘ ΠΙΊΔΥ͂ ἴῃ ρᾶτῖ Ὀς δοσοιπίοα ἔογ ὈΥ 18 
Ὀείηρ ἃ ἰδϑίϊμρ πηειηοσδὶ οὗ (πε οἰγουπιδίληςεϑ 
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9 αὶ ποῖ οὗ 1 γᾶνν, πὸῦ βοάάξη δ 

411] νν ἢ νγαῖεσ, δι τοαβὲ τοσέῤ ἤτγε; 
δ]5 Πδδλά ννυῖτῃ ἢ15 ἰερβ8, ἀπά νι τῆς 
Ρυγίδηδηςς τΠεγθοῖ, 

ΙΟ Απά γε 5}4}} ἰεῖ ποιβίηρ οὗ ἴἴ 

ἘΧΟΙ 5. ΧΙ. [“. 9--τι. 

γεπλδῖη ὉΠῚ1 τῆ6 πιογηΐηρ; δηά τῆδὲ 
ννῃ]ςἢ τοδί ποῖ οὗ 1 ἀπεὶ|] [ἢ πηογη- 
Ἰῃρ γε 5841} δυγῃ ν ἢ ἢτα. 

1 ἢ Απα τῆι 5}2]] να δδῖ ἰἴ ; τυ ἦ 
γουγ ἰοΐπ8 σιγάβα, γουγ 8Π068 Οἱ ὙουΓ 

--,’.., τᾷ .τ,.,,..000τὍὕὕὦὸ.........ὕ0ὰ6...65..5σ6Θσ0ζ0ς.6οὃ6-ςὮἍῳϑθὄθΘῸ ὄσο6:-Π΄ρΠ5ρᾷ3-΄ρ-Πρ5|-Π--.......ὕ0ϑ0...... Ὁ ςξέθὄΒθὨττΠώοὸρ..1.Δ...--.ᾶΠὖθ1πππ1͵ππ11.1..........0.....κ.Χςσσ .0β.-.- 0ὃὉὍὃ«ὕὕ0.0.........0....... 0ϑ ι΄0ὦὉῳΞυδυ  σ5ϑῸ--Ὸ Ὸὖϑ.ϑ.νϑ.ϑ.νϑῸ-...Ὸ . Ὸὖϑνϑν.....ϑΘϑὃὅῦὅΚϑὅϑΚὃΚὃϑὃὄϑὃὅΚ«ἙὉὦὁὁὁὁὁἜὁ.. 

οὗ ἴῃς μαϑῖυ ἀόραγίυγο, δ] ονσίπρ πὸ {πιὸ ἔου 
{Π|Ὸ ργόςθ55 οὔ ]θανεηΐηρ: Ὀὰϊ [πΠ6 πηοδηὶηρ αἴ5- 
σογηρα Ὀγ ϑ8ὲ Ρδυΐ, σ (ογ. ν᾿ 7, ἃηά τεοορηϊζοά 
ὈΥ ἴπ6 ΟΒυΣΟἢ ἴῃ 411 ἀρέβ, ννᾶβ ϑϑ ΓΘ Υ 
ἰτηρ] θα, ἘΠουΡ ἢ ποῖ Ἔχργεβϑιυ ἀθοϊαγοὰ ἰπ ἴῃς 
ΟΥ̓ ΙΩ4] ἰπϑιιτυςοη; ἀπά που οὐ ]οτὰ 
ΠΊΑΥ ποῖ αἰγθΟΪΥ τεΐεσ ἴο {πὸ Ραββονοῦ, γεῖ 
ΗΙ5 ννοτάβ, Μαίξ, χι. 323, ἅγὰ σοποϊιιβῖνο ἃ5 
ἴο {Π6 ΒΥΠῚθ0715Π) οὗἉ Ἰδάνθη. 

ὀ!δέορ δεγὁ 1 ὙΤΠεῈ ννογὰ Τσουγϑ ΟἿἹΥ Πετδ 
δηά ἴῃ ΝΌΠΊΘΘΓΒ ἴχ. 11, ἴῃ γοίογοησο ἴο μοῦ. 
ὙἼῊΘ 5ΥΠΊΌΟ]ΙΟΔΙ γοΐογοηςθ ἴο [Π6 ῥγονίοιιβ διις 
[ΠΡ 8. οὗ (6 5γϑο! 65 5 σοΠΟΓΑΙΥ δἀπιίτοά, 
ψατίουβ κἰηπάς οὗ Ὀϊίοῦ Πογὸβ ἄσὸ θηιτηθγαϊοὰ 
ἰη {πὸ ΜΙβῃπα, δαῖ [6 Ἔχργεβδίοη 9που]ὰ Ὀ6 
ΚΘ ΚΘΏΘΓΑΙΥ, [86 ὈϊτῖεΓ Ποὺ οὗ Εργρὶ 
ννουϊὰ οὗ σουγϑθο ΕἸ Υ ἴῃ Κιπὰ ἔγοτῃ ἴμοϑα οὗἅ 
ΟἴΒΘΓ σουπῖεβ μετα ἴῃς Ῥάβθουεῦ νγᾶ8 ἴο 
δε οδέθῃ, 

θ. γα] Αποΐποι οὐϑοϊοῖθ τνογά, ργορα- 
ὈΠΓγ Εργρίίδῃ, ἔοιιπὰ οΠΙῪ ἴῃ [15 ῥῬάβϑαρε: [πὲ 
σοτΓοβροηάϊηρ τοοῖ ἴῃ Αταῦὶς πιθᾶπα “" Πα] ἕ- 
Ποοκοα," πὰ {Π|5 ἄρρϑαῦβ ἴο δὲ [6 5εῆϑβς 
ἤθτο: γὰνν πιοδὲ ννὰβ ποῖ ᾿ἰΚ ὶγ ἴο Ὀ6 οδίθη, 
τῃΟῸΡἢ ϑοπλο ἱπίεγργείουβ Βηα ἤογε ἃ γείστοηςθ 
ἴο {π6 ὠμοφαγία, “" [ΕΔϑ[ηρ’ οη γὰνν ἔοοά," ἰῃ 
βοὴ ΟοηΐΠς6 ἔοβειναῖθ, ὙΠῈ ῥτγοῃι οη οὗ 
οδίίηρ ἰἃ ϑοάάθη ψ ἢ ννδίοσ μᾶς ὈΘΘη ςΟῃϑ51- 
ἀοτεά ἴῃ σείοσγεποθ ἴο “"σοδδοῖ ἢ ἤγο:" 1 
85 ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ Τογο σοπητηοη ἰο βθεῖδο [ΠΔη ἴο 
τοῦϑῖ τηραῖ: ἤόποθ ἴΠ6 τορτοῖβ δχργεϑϑοα ὈΥ͂ 
{Π6 5 γδο 65 ἔοσ (Π6 86: ηρ ροὶβ οὗ Εβγρί: 
οὐ ΟΠΟΥ Οσσαϑίοῃβ [πε ἤθϑἢ οὗ πη δῃὰ ρόδοϑ- 
οἴουίηρβ, νυ εῖθοῦ σοποιυπιοὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 ῬΘΟρ]Θ ΟΥΓ 
1Π6 ρῥγοβῖβ, ννὰ5 ογάογοά ἴο 6 βοάάδη: 566 
1,δν. νἱ. χ8:; Ναπι. Υἱ. 19. 

σοάάσπ.. «υἱὐδ᾽ «υαἱογ] οὐ “ Ξοάἀάθη,᾽" ογϊ της 
ἐγ αῖου, ΠΟ 15 δά ἀρὰ ἴῃ Ηροφῦτονν Ὀθοδιιθο 
ἴδ ννογά ἴῃ τῃδί Ἰλησιᾶρο ΠΛΔΥ Ὀ6 υϑοὰ ΘἰΕΠΟΓ 
ΟΥ̓ Τολϑίϊηρ (45 ἵπ 2, Οἤγοῃ. χχχν. 13) οὐὕ 
ὈοΙ] Πρ. 

ἐδε ῥεγίεπαηος ἐθέγεο] οὐ δε ᾿πύθβοῖ 94, 
ὙΤΠ15. νοῦϑο ἀἰγεςῖβ [δῖ [η6 ᾿απιὶῦ σῃουϊὰ Ὀδ 
τοαϑίςἃ δηά ρδοδά οὐ ἴπὸ ἴδ0]6 ποθ, Νοὸ 
Ὀοπε ννᾶ5 ἴο Ὀ6 Ὀγοίθη (566 ν᾿ 46, πὰ ΝΌΠΙ. 
ΙΧ. 12. Δη ᾿ἰπ͵ιποῖίοη ννῃιοἢ ἀπὸ ἰ0ΧΧ΄. Ἰηϑοσέ 
ἴη ἴπῃ6 ἡθχί γεγβθ). Ασςογάϊηρ ἴο 45}: δηὰ 
οἴδεν. ἈΑθΌϊης ἰἢ6 Ὀονν6]8 ψεγὸ ἴάκοη οι, 
ὙνΆηοα δηὰ ἔπε τερίδοοα, Τῆς Ταϊπιυά 
ΡΓΈϑογῖθες ἴῃ ἔοστη οἵ ἴπὸ Ἴνθὴ οὗ δϑυῖῃοη- 
ὙνᾶΤΟ, ἴῃ ΜΧΏΓἢ [6 άπ νυᾶ9 γοδϑίεά, ὀρεη 
δὔῦονθ ἀπά Ὀοῖονν νυν τἢ 4 γδῦηπρ ἴου ἴῃς ἤγο, 
1, ΑγΛῸ5 δπὰ βῆθορ τὸ τοφϑίοά ν᾽ 0 ]Ὲ ἴῃ Ῥεγϑίᾷ, 
ὨΘΑΓΙΥ ἴῃ ἘΠ 541Π|6 πλπηοΓ. ὙΠονθηοί ἀφθογῦ65 
[δε ῥγοςεβϑ, ΝοΪ. 11. Ρ. 18ο, 6. τ6ό74. 

ΤΩΙ5 οητῖγε σοηδυπιρίίοη οὗ ἴΠ6 ᾿4π|ῦ ςοη- 
δ[!υῖ65 οη6 πιᾶυκοὰ ἀϊβδγεηοο Ὀεΐννεεῃ ἴῃς 
Ῥάβθονυοῦ δηὰ 4}1] οἴποῦ βδοσίῇοθθ, ἴῃ ψὨιςῆ 
ΟΙΕΠΟΥ ἃ ρᾶγὶ οὐ ἴπ6 νοΐ νγὰ5 Ὀυγηρά, ἀπά 
ἴμ0.5 οἴετεα ἀΐγεςιγ ἰο σοά. ΤΣ ννῃοὶς 5υὃ- 
δίδηςθ οὗ ἴῃ6 ϑδογιβοθὰ ἰαπὶῦ ννᾶβ ἴο δπίοσ 
ἱπίο {πΠ6 ϑυὐϑίαπος οὗ ἴΠ6 ρεορὶθ, πὸ Ὀϊοοά 
ΟὨΪΥ ἐχοθρίοα, ψ ἢ ν 85. ϑρυϊΚ] α 88 ἃ ὕσοὸ- 
ΡΙΕΠΙΔίΟΥΥ πὰ 5Ξδοσγιῆς!αὶ] οἤοσιηρ. ᾿ποῖδεσ 
ροϊηΐ οὗ δβιιδογάϊησίθ ἱπιρογΐδηοε 15 ποίϊςθα, 
ὝΠΟ Ἰατὶρ ννᾶ5 σἰαὶη δηὰ (Π6 δἱορά βρηπκὶοά 
Ὁγ 16 μεδά οὗ ϑδοὴ ΠΏ : πὸ βερᾶγαῖθ ρυθρῖ- 
Ἠοοά 88 γεῖ ὀχ δίδα ἴῃ 5γδ86] : [5 Τιποίίοηβ ὃε- 
Ἰοηροα ἔγοτσῃ ἴῃς θεριπηϊηρ ἴο {πῸ ἔδίθοετ οὗ (6 
[ΆΤΔΠῪ : ννῃθη {ΠπΠῸ ρυεσι οοά ννὰϑ ἰπϑεϊτυϊοὰ (ῃς 
βἰαγίπε οὗ ἴῃ 6 Ἰαπλὺ 5{}}} ἀδνοίνεά οἡ {πε ποδάϑ 
οὗἉ ἔπ] 68, του ἢ [η6 Ὀ]οοά ννᾶ5 βργίηκὶθὰ οἡ 
106 ΑἸΐδγ ὈΥ πε ῥχγιοβῖθ; δὴ δοὲ ὑνΏ ΓΟ ἢ δββεη- 
ὈΔΠῪ Ὀοϊοηροά ἴο {πεῖς οβῖοθ. ὍῆΘ ἱνρίολὶ 
Πματασοίεσ οἵ (18 ραγὶ οὗ ἴπ6 ἰγαηβδσί!οη 5 
οἰεασ, Ουγ] οτὰ νγὰ5 οἴγοά δηὰ Ηἰ5 Ὀἱοοά 
5ῃ6 4 85 Δη δχρίδίογυΥ δηά ργορ  ἘἸΔΈΟΥΥΎ ΘΔ. ΓΙ ἔσο, 
δυῖ Ηἰ5 ννῃοϊα Βυιπιαη Υ 18 ἰγαπδβιϑοά ορὶ- 
ἴπ 4} δη4 οἤδοῖι!}ν ἰηΐο ΗΠ!8 ΟΒΓΟΝ, δλη οβεςὶ 
ὙΜΠΙΟΒ ἰ5 δ οὔςε βυτδο σὰ ἀπα δβϑιιγοά ἴῃ 
ΗΟΪγ Οοπιηπιιπίοη, ἴῃς ΟἸἩ Γι βιίΔη Ῥάβϑονετ, 

10. “4154 γε «ῥα ἰρί ποέδίησ, ὅς. “ΤῊΒ νγᾶ5 
ἢ ογνναγάς ἃ ροπογαὶ ἰᾶνν οὗ βδοσίῇσθβ δ ὁποδ 
ῬΓΘνΘηΓηρ 411 Ροβϑι ὉΠ Υ οὗ ργοίβηϊγ, ἀπά οὗ 
ΒΌΡΟΥΒΕΙΟΙ5. ἀΌιιϑθ, διςἢ ἃ5 ννᾶ5 ργδοί ϑεὰ 
ΔΙΏΟΠΕ δ0ΠΊ6 δησίθηϊ ποδίῃθηβ, 0 ογο πνοηΐ 
ἴο γόβοσνο ἃ ροχζίοῃ οἵ {ποῖγ ϑδογίβοοβ; 96 
ΗἩετγοά. 1. 122; δπὰ Βαπιςοῇ νἱ. 8. ΤὩβ ἰη- 
7υποίίοη ἰ5 θη ὈΟΙΉ δοςοιιπῖβ 151 }γ δρρὶ οὶ ὈῪ 
οὖν Οδυγοῖ ἴο ἴῃς ἘΛιοΒαγὶβὶ, 

ὀμγη «οἱ 3γε}] Νοῖ Ὀεῖῃξ σοπορυπιοά ὈΥ͂ 
γΓλδη, ἴἴ ννδ8 ἴῃιι5 οἤογθά, ἧκῈ οἴμοσ βδου ἤςοβ, 
ἴο σοα. 

11. «υἱῇῆ γοιγ ἰοὶης χίγάφά, δις. ὙΠ 656 ἴῃς 
βΒίΓυςίοη5 ἅσγὸ υπάογοῖοοά ὉΥ τπ6 [ἐτν8 ἴο 
ΔΌΡΙΥ ΟἾΪΥ ἴο [86 ἤγβὶ Ῥαββθονεσ. ἤδη [ΠΟῪ 
Ὀεϊοηρεοά ἴο ἴῃς οσσαϑίοη, ὙΠΟΓΟ 8 πὸ ἴγῆςδ 
ΟΥ̓ {ΠΕΙΓ οὔβογνδηςο δῖ Δ}Υ ἰδῖογ {ἰπλ6ὸ: ἃ 5 γΚ- 
ἴηξ ᾿ἰπϑίδηςε οὗ ροοά δθῆβὸ ληὰ βοόονγοσ οἵ ἀϊ5- 
Ἐἰηρσυ 5 Ὀοίνγθθη δοοϊἀθηῖς ἀπά συ ϑίδπιὶαὶ 
σμαγδοίοϑίςθ, Εδοῖ οὗ τῃ6 αἀϊγθοϊίίοηβ πιαγκδ 
ΡΓΟΡΑγδοΟη ἴῸγ ἃ ἸΟυΓΠΘΥ ; ἴῃ6 ἰοην βονιης 
τοΟῦδ5 ἀῦὰὸ ριγάοα σοιυπᾶὰ [ἢ6 Ἰοῃ5: 50.065. ΟΥΓ[ 
δ ηά4]5, ηοΐ ννΌΟση ἴῃ (6 Ὠοιιϑ6 Οὐ δ πιρδᾶὶς, 
ννΈτα ἔλϑίοπεά οὐ (πε ἔδοϊ ; δπὰ ἴἢς ἐγαυθὶϊογβ 
δ ΔΕ νγᾺ5 ἴάκεη ἴπ μδπά, ᾿ 

ἐδ ΣΟΚῸ" βασουεγ) Α πιοβὲ ἱπηρογίδηϊς 
ϑδἰδιϊοσηθηῖ, [1 γρίνεβ δῖ οὔςσὲ ἴῃς γγοᾶῖ δηά 
τιοβῖ διρηιβολιῖ ἡδπι6 ἴο ἴπΠ6 ΠΟΪῈ ογάϊηδηςε, 
ΤΠ νψογὰ Ῥάβϑονογ γοηοΥβ ἃ5. ΠΟΔΙΪΥ͂ 85 ρῸ085» 



Υ. 12---ἰ4:] 

ἔεεῖ, ἀπά γουγ (δῇ ἴῃ γουγ μαπά; 
Δηὰ γε ἐμαὶ! αδῖ 1[ἴ ἰὴ δαβῖε: [ἴ ἐς τῆς 
ΓΚ 8 Ραϑϑονοσ. 

12 ἕογ ] ψ|]] ρ488 τῃγουρῇ τε ἰαπά 
οἵ Εργρὲ 115 πιρῃϊ, δπά νν}}] 5γλιτα 1] 
(ἢς Πιβίρδογη ἰῇ τῆς ἰαλπά οὗ Ἐργρῖ, 
θοῖὴ πᾶ δηά δεαβῖ; δπὰ δραϊηϑβί 41] 
τε 'ροάβ οὗ ἔργρε 1 ν]}] εἐχεςυΐῖς 
Ἰυάρσπιεπι: 1 ἀηι τῃ6 ΟΚὉ. 

12 Απά τῆε δ]οοά 5}4]} θὲ ἴο γοι 

50 ]6 1ὴ6 {τι πιϑδηΐϊπῷ οὗ ἴπ6 οτρίηδὶ, οἱ 
ΜΉΙΟἢ [Π6 ὈΓΠΙΏΔΓΥ 56η96 5 βΌΠΟγΑΙΪΥ Πο]ά ἴο 
Ὀε “ὁ ρ455 ΓΑΡΙἸγ," ΠΚὸ 4 Ὀϊγά 1} ουϊϑιτεῖομοά 
Ὑη55, δυῖ Πα πάοιδίοα!γΥ ἰποϊ θα. [ΠῈ Ἰάθα 
οὗ ϑραηρ. ὅδεὲ Οδ5. " ΤΠεβ,᾽ 5ιν. 115 ἃ γοσά 
ὙΠΟ Οσσὰ5 νΈΓῪ ϑοϊάοπη ἰὴ ΟἴΠΟΥ ὈοΟΚΒ, 
ἵνῖςα ἴῃ ΟἿ σμδρῖεγ οὗ χ Κι, χν!. 21, νΠΕΓΟ 
1 15 χεπάογοά “" ΠΔ}1," δηὰ ϑϑθοσὴβ ἴο πιόβῃ 
ἐνάνον," ΙΕ Πρ κα ἃ Ὀἱγτά ἔγοτῃι Ὀσαποῖ ἴο 
ὑγδηςὶι, δπὰ 26, ννἤθγο οὐσ ΑὔΥ͂, Βᾶ5 ἴῃ 86 
ΤλΔΥΡη ὁ Ἰεαροά ὑΡ ἂπὰ ἀονῃ." Α ρᾶϑϑᾶρε 
ἴῃ 5 ΧΧΧΙ, ς 15 οὗ πλοσγδ ἱπηρογίδηςθ, πο 
ἴ σοιηθίηθα [6 ἔἴννο ταὶ ἰἄθαβ ἱηνοϊνοά 
π {μὲ ψογά: “Α.5 Ὀιγάβ Ηγίπρ, 50. νν}]} ἴΠ6 
ΠῸΚΡ οἵ Ποβίβ ἀείεπὰ [6Θιβαίοτῃ ; ἀοίεηάϊηρ 
αἶθο ἢ6 νΜ}}1 ἀεἶϊνον ἰἴ; δηὰά ΡΑΒΒΙΝΩ ΟΝΕΚ 
Βα ΨΜ1] ργόϑεγνε 11, ὙὙΠ15 σοπιοθιπδίίοη οὗ 
Ἰάθας ἰ5 γοσορηϊζοα ὈΥ πραγ ἃ}1 δηςίθηῖ ἀπά 
ΠΟάόγη οΠς5. [{ 15 τοπιλγκαῦϊε (πὶ [(Π6 
ψογὰ ἰ5 ἠοῖ ἔουπά ἴῃ ρΕΠΟΣ ϑογλς Ἰδηριιᾶρο5, 
ἐχοορῖ ἴῃ ραϑϑᾶρεβ. ἀθνοα ἔγοπιὶ ἴπὸ ΗἩδῦτενν 
Βιθϊθ. ἴῃ Εξγρίίδῃ ἴμθ ννογὰ Ρεβϑῆ, ψῃ ἢ 
σοτεβροπάς ἴο 1ἴ ΥΟΓΥ ΠΟΑΓΙΥ ἴῃ ἔΟΓΠΙ, ΤΕ ΔΏ5 
ἴο ““ϑργεδὰ οιἊ (πὸ ννη55 ονοῦ," δηὰ “" ἴο ρῥζὸ- 
ἴεςῖ;" 566 Βγυρϑβοι, ’ Ὁ, Η.᾽ Ρ. ς12. 

15. 1 «υἱἱὶ ρα.» ἐδγομ δ] Τῆδ σοσγάὰ τοη- 
ἀετεά “ ρᾶ55 ἰβγου ἢ " 5 νν ΒΟ] ἀϊδίϊηςῖ ἔτοπὶ 
(δὲ νυ ἢ πιθᾶῃβ “ὁ ρᾶ58 ονυεῦ." ὙὉΠ6 ρδϑϑίῃξ 
ΓΟ ννὰς ἴθ ἠιάρτηηοηϊ, ᾿ἢ6 “' ραϑϑὶπς 
ΟΥ̓́ΘΣΓ᾽ [ἴῃ ἸΏΘΤΟΥ. 

ἀραίΐησί αἰϊ ἐδό σοά: 97 ἔχγρῇ ὌΠ πιοδπῖης 
οὗ 1[ἢϊ5 δηὰ οὗ {Π|Ὸ σοσγεβροπάϊηρ ρϑβϑᾶρο, Νυτῃ. 
ΧΧΧΠΣ, 4, ἰ5 ὑπάοιδίοαϊν ὑμαῖ τῆς νἱβιδῖ]ο 
τοδοῃοὰ {πε βοάς οἔ Εργρῖ, ποῖ “"ἴδ6 ῥγίποοϑ 
45 ἴῃ ἴπ6 πιαγρίη. ΤῊ ἵἴγυε ἐχρδηδίϊοη 1π {Π15 
σᾶϑ6 15 [ἢδὲ ἴῃ βπητπρ {πῸ βτϑίθοσῃ οἔ 41] ᾿ἰνιης 
Ὀεΐηρ 8, πη δηά δελβῖ, σοί 5σπιοῖθ ἴῃ οὐ͵οοῖβ 
οἵ Ἐργρἕδη ννογϑηὶρ. [ἴ 18 ποῖ τΘΓΕΙῪ τῇδ 
[6 Ὀ1}} ἀπὰ σοὺνν δπὰ ροδῖ δπὰ σγὰπὶ δηὰ οδί 
ΤΟΤΕ ὙΜΟΥΞΠρροα ἴῃ ἴΠδ6 ῥγίης!ραὶ ςοἰτ68. οὗ 
Ἐξγρὶ 48 γοργεβοηίδίνοθθ, ΟΥΓ, 50 ἴο ϑρθᾶκ, ἰῃ- 
ΑΓΔ ΟΠΒ, οὗ ΠΟΙ ἀθ 1165, θυῖ ἴπδὲ ἴῃ6 ψνοῦ- 
8η!ρ οὗ ᾿Ὀοδδίβ8 νγᾶβ ὈΠΙνΟΓΒΑΙ : ΘΥΕΤῪ ὨΟΠΊΘ, 
ΘΥΟΓΥ ἴοννῃ ᾿ιδὰ 1ἴ8 βασγεά δηϊπΊΔ], ἱποϊυἀϊης 

᾿ δια Ἰοννεϑί ἔοστηϑβ οὗ δηΐπιαὶ [ππ|. ἴμῈ ἴτορ, [ἢ 6 
ΒεΘΈα, θεῖς, Ἔβρθςοίδὶ οὐ᾽]θςοῖβ οὗ γευοσοηοθ 85 
τεργοϑοητίηρ ἴπ6 ρσπηεναὶ ἀεϊτῖε5 οὗὨ πδίυγε, 
ἴη μεῖ ποῖ 4 ιηρίες ἀεῖγ οἵ Εδγρὶ νγ8 
Ὀπτγοργοβοηϊοά ΟΥ̓ ϑόπὶς θεαὶ, ΤῊϊ5 ΟΧρΙΔΠᾶ- 
ὕοῃ, νν σἢ ἰ5 δάορίεα ΌΥ ΠΊΔΠΥ οτἰς5, ἐ. σ. 

ΕΧΟΡῦϑ. ΧΙ 
ογ ἃ ἴοκβη ὑρόη τῆς Βοιι5εβ βεγε γε 
Ω7γε: πὰ ψἤδη 1 866 τῆς δ]οοά, ἱ ν}}]} 
ΡΆ58 ΟΥ̓ΘΙ γοι, Δηά τῃ6 ρίαριια 5}8]} 
ποῖ 6 τροῦ γόι ἰἴο ἄεξῖγο οἵ. ἢ Ἠεδ. 

ΡΟ Ἷ Υ 7) μ ον ἃ αἷδ- 
“έν σα, ψ Ώεη 1 5πιτε {πε ἰαπά οὗὨ ἔργρι. 

14 Απά 115 ἀδγ 5384}} δε ὑπο γοι 
ἴογ ἃ τηθηλογίαϊ ; ἀπά γε 53}2}} Κεερ ιἴ 
ἃ [ελϑὶ ἴο [6 ΓΟΚΡ τῆτουρῃουξ γουΓ 
ΘΘΠΘΓΔΙΙΟΏΒ; γ6 50|8]}] Κοαρ ἰἴ ἃ ἐεαϑβῖ 
ΌΥ δῃ ογάϊμδηςς ἔογ ἐνεγ. 

Μ|ΟὮΝΔ6118, Εοβθητα ]}|οτ, ἔογοοϑ 1156} ἀροπ ΟἹ 
ΓαΪπἀς ἴῃ ργορουίίοη ἴο ΟἿΓ οἰοϑοῦ ἀπ ΠΊΟΓΘ 
δοσυγαῖο Κηονϊοάρε οὗ Εργρίϊδη ϑι ρογβ ΟΠ 5. 
[: νοι ποῖ μοννόνοῦ ἢανὸ οσουττοά ἴο δὴ 
[8γδϑ] 6 ̓ ἰνίης ἴῃ Ῥαϊδβίπο, απὰ ἴμ6 ἈΔΌΌΪΠ5 
ἴῃ σουγβο οὗ {π|ὲ δΔάορίοἀ ἃ ἀϊβεγεηϊ νἱανν, 
ὙὨΙΟἢ ἀρργονθα [ἴϑο]  ἴο ϑοὴθ οὗ ἴπ6 ΘαυΪΥ 
Εδίμεις Η τη6 Οδυγοῦ, ΤὨι8 [οτοπῖο, ἐ ΕΡ. 
δὰ ἘδΌΙοΪ απ, σαγ5: “ἼΠΟ- ΗἩθῦγονν5. (Π]ηΚ 
τμαῖ ἴῃ πὸ πῖρξ νυ πο ἴδ ρθορὶα τνοηΐ ἔογίῃ 
41} τὴ6 ἰομρὶο ἴθ Ερυρί ννόσεὲ ἀεβίγογοά 
ΟἰἴΠΟΓ ὉΥ φαγιπηθακο οὐ ΠΡ ΠΙπΕ: ἢ" ἀπά (ἢ6 
βοσοηά Ταγριπι, νι οἢ ρίνοϑ ἴῃς {γδάϊτ]ο0η8 οὗ 
ἃ 51}}} Ἰαῖοῦ Εἶσπηθ, δϑϑοσίβ [πὶ ἐλο ἢ δηα ΘνΟΥΥῪ 
ἰάο] ννα8 ἀεβίγογεά. ὍΠὲῈ ἐχρίαπδίίοῃ ρίνεῃ 
δῦονε πιϑοῖίς ἴδ νοὶ τοαιυιγοηθηΐς οὗ τῃ6 
ἴοχί, : 

18. «4 Ἰοξε"] Α Ξβὴ ἴο γοῦ, 50 ἴο βρεακ, 
ἃ 5Δογαηιθηίαὶ ρ]θάξε οὗὨ ΠΊΘΤΟΥ. 

1 «υἱὲ ρα... ουεν γομῇ ΤῊΘ βᾶπι6 ννογὰ ἃ5 ἴἢ 
σν.τι. ὙΠὸ δθῆθε οὗ ϑρδτίπε ἰ5 οἶθᾶγ. ὍΤΠῈ 
Ταγξιιπὶ γοηάοιβ ἴ 1 νν}}} σραγὸ γου," δηά 
{6 ΕΧΧ. 51 νν}} ρσγοΐοθςϊ γου.ἢ 

ἰο ἀδεῖγον γομῇ ΟΥ̓ΆἐΠἴο ἀρϑιίγαςσίοη," δὰ 
Οὐχ νογβίοη ρίνεϑ ἴ6 ἴχπΠ6 ϑθῆϑε δηά σΊΔΥ Ὀδ 
τεϊδιπθά, 

14. « »ιρπιογίαΠ ὙῊΕ ἐΟ]Οννηρ νεῦϑαβ ἴῸ 
οηὰ οὗ «. 2ο σοηπίδιη Θχρ] ςο ᾿πϑί ΓΟ 5. ΤῸΓ 
[ἢ ἔπιζυτο σοἰοταίοη οὗ ἴῃ6 Ῥάϑϑονθσ, ὙΤΠΕΥ 
ΔΡΡΘΑΓ ἔγοτὴ τ. 17 ἴο ἢᾶνα Ὀέθῃ ρίνθη ἴο Μο- 
865 ΔΓΟΓ [Π6 ἀσραγτῖυγε ἔγοθη Ἐργρῖ, θυ γα 
ἰηϑοσίοα ἤογὸ ἰῇ ἔΠΕΙΓ ῬΓΌΡΕΓ ρΐδοθ, ἴῃ σοηηθο- 
(ἴοι ἢ τῆς Ὠἰδίοσν. ὙΠὴ6 ρΆβθΟΥῸ ννὰ5 ἴο 
Ὀ6 ἃ πιοιηογίδὶ, ἃ σοπηπιοπιοσγδίνο Δης 5Δς0ΓΔ- 
τηθηΐδὶ ογάϊπαπος οὗ ρεγρεῖιδὶ οὐ] ρδοη. Α5 
ΘΌΓΙ [ἢ Πᾶ5 δνοὺ θόθη οὐβογνοὰ ΌΥ ἴῃε Ηω- 
Ὀγοννβ. ΒΥ {δὲ Ομ ϑιίδη ἃ 15 βρ: ΠΙ ΠΥ οὔ - 
βοσυδα : ἰἴ5 Π1]] οἰσηπιἤοδηςσθδ ἰ5 σοσορηϊχθα, δπά 
411} ταὶ [ἴ ἐογεοβῃδάοννεὰ 5 σγϑδὶζεά, ἴὴ [ἢ 6 
ϑαογαπιοηΐ οἵ ΗΟΪΥ Οοπηιπίοη. [{ 5 ηοΐῖ 
{Πογοΐογε ὨθΟϑϑασΥ ἴο ᾿πλξ [Π6 τηολπίηρ οὗ 
16 νοτάς “(Πγουρῃοιξ ΥὙΟῸΓ φοπογδίοῃβ ἢ 
δηὰ ““ἔογ ὄνογ,"᾽ δ που ὈοΙἢ ΘΧΡγ βϑι 5 ἅγῸ 

3 

ἔτεα υ θη υϑεὰ ῈΠ τοίεγθησε ἴο Δη οχὶϑῖς 
πε ἀϊδρεπϑδίίοη, οὐ ἴο ἃ ᾿πιῖοὰ μετ οά. 

γε “ῥα! ἀερ ἐξ α ἥασ ΎὙΠε νοτγὰ ἐβαφ 
ἰ5 υϑοά τυνῦῖςθ 'ἰπ [Π15 ρᾷϑϑαρθ, ἴῸΓ ““ΚΘῸΡ ἃ 
ἔελοι," ὌΦὍὙΠὲ γαάϊοαὶ πιδαηίηξ ἰ85 ἔδϑ ιν, 
ἐχργεββοὰ ἰπ ουϊιναγὰ ἀσπιοηδίγαϊοη5 Οὗ 70 γ. 

295 



[ν. 15--21. ΕΧΟΌ δ. ΧΙΙ. 

18 4 “]ὴ τῇς βτγβὶ πομπή, οἡ τῆ ὁ ἴκν.3} 
ἐουγίοοπτῃ ἄδΥ οὗὨ ἴῃς πιοηῖῃ δὲ ὄνεῃ, Νυσδ, 8 

206 

Ις ϑένεη ἀδγβ 5641} γε εξ ὑη]εὰ- 
νεπεὰ Ὀγεδά ; ὄἄνεῃ ἴπῸ ἢιβδὲ ἋΔΥ γε 

ἘΉΣ. 
τυνέ. 

8041} ρῃξ ἂννὰὺ ἰεάνεη οὐδ οὗ γουγ 
Βοιι5δ65: ἔοσ ψνῃοβοσνθῦ δδίεςῇἢ ἰεανεη- 
εἰ Ὀτεδα ἔτοπὶ ἴῃς ἢγβδῖ ἀδὺ ππ|] τῆς 
βενθηῖῃ ἄδγ, [Παζ οι] 584}} δε οι ΟἹ 
ἔγοπὶ τι. 

16 Απῃά ἰῃ 186 ἤτγβε ἀδὺ ἐλόγε τἠαὶ 
δέ λῃ ΠΟΙ σοπνοοσδιίοῃ, Δ4η4 ἴῃ ἴδ 
Βενεητἢ ἋδΥ τῆεγα 5}2]1, δὲ δὴ ΒοΙγ 
ςοηνοσδίίοη ἴο γοιι ; ΠῸ ΠΊΔΠΠΘΓ οὗ 
νοῦ 58.4}} θ6 ἄοπε ἰῃ {Πεπὶ, βᾶνα ἐῤαΐ 
ΜΠΙΓἢ ἜνεγΥ ᾿πιᾶπ πλιιϑέ οδῖ, τῃδῖ ΟΠΪΥ 
ΠΛΔΥ δε ἀοῃδ οἔ γοιι. 

17 ΑΠπά γε 541 οὔβεσνε ἐῤε ἡ ας 
07 απ]εανεπθά Ὀγεδα; ἔογ ἴῃ τἢ]18 86} 
βᾶηε ἀδὺ ἢάνε 1 Ὀτουρῃϊ νου Γ ἈΓΠΊΪ65 
οιξ οὗ τῆς ἰαπά οὗ ἔργρτ: τΠεγείογα 
808] γε οὔβεγνβε τῇ 15 (δύ ἰπ γοὺγ ρεηε- 
ΓΑΓΙΟἢ5. ΟΥ̓ ἃη ΤΤάϊηδηςα ἔῸΓ ἐνεγ. 

γε 5141]} εαὶ υπ]βανεπεά Ὀγεδά, ὑπ] ἢ 
τΠ6 οὔθ ἂπά τυνεητίεῖ ἐδ οὗ τῇς 
τηοητἢ δῖ ὄνδῃ. 

19 ϑενεη ἀδγβ 5}4}1 τἢεγε θὲ πὸ 
ἰεάνεη ἰουπά ἰῃ Ὑουγ Ποιι568: ἔογ 
Ὑνῃοβοθνοσ ϑδίει ἢ τῆλὲ ψἢὶς ἢ 15 162- 
νεηα4, ἀνε τῇδϊ 5οιι] 5}411] Ὀς οι οἵ 
ἔτοτῃ πε σοηρτερατίοη οὗ [5γδεὶ, ψνῃε- 
{ποῦ ἢ ὃς ἃ 5ἴγδηρεγ, οὐ Ὀόγῃ ἴῃ ἴῃ8 
Ιληά, 

20 Υε 584] εαὲ ποιῃίπρ' ᾿δαναηδά : 
ἴῃ 4}} γουῦ Παδιταϊίοηβ δα γε εαἴ 
πη]εανθηςφα Ὀτγοδά. 

)4Ἃἱ Ἴδη Μορβεβ ολ]]εά ἔογ 81] τῆς 
εἰ ἀθτβ οὐ [βγδο], δπά 54]4 πηῖο τἢεπὶ, 
Ὦγανν οὐ ἀπὰ τακε γοῦ ἃ ᾿ἰδπὴῦ δο- "0, ἀἐὶ 
σογάϊηρ ἴο γουγ ἔλπλ1}165) ἀπά ΚΙ] τῆς 
ΡΆΞΘΟΨΕΓ. 

16. δευεη 4αγ.] Ἐτοπι {πε ἐνεπίπρ οὗ {πε 
ἔοιισγίθοηι ἢ οὗ Νιβᾶπ ἴο {πὸ σπὰ οὗ [6 χιϑῖ 
ἄδγ. ΤῊς ἰδεανοη νν85 γεπιονϑά ἔγοπὶ ἴῃ Ποιιθθς 
Ὀείοτο ἴπ6 ράϑοῃαὶ ἰαπὶρ ννᾶ5 ϑἰδῖπ, ἴῃ δοοοσγά- 
ἀπο ἢ (ἢ6. ρόπθγαὶ ἰηϑίσγαςςοη, “ ΤΠοι 
584}1 ποῖ οὔθσ {πὸ δ]οοά οὗἩ ΠΥ 5δοτῆοθ νυν ἢ 
Ἰόανοπθαὰ Ὀγεδά :᾽ ΧΧΙΠ. 18, ὙΠ6 υπ]οανοηρά 
Ὀτοδὰ ννὰϑ δΔῃ δϑϑοηζαὶ ο]οπηθηΐ ἰῃ [6 σο]οΌγα- 
1ΙΟῊ: 506 ποΐδ οῇ υ. 8. ὙΠΟ ρεηδ]ῖυ ᾿πβϊοϊεά 
Οὔ ἴῃποβθ ὑγῆὴο τΥδηϑρτοβϑοα [Π6 σοπΠΊΔηα ΠΊΑΥ 
ὕῦδ δοςουπῖοά (ογ οἡ ἴῃς στουηά τῃδί ἰξ νγὰβ 
ΔῺ δεῖ οὗ γεῦϑι πο; Ὀυῖ δά! οηδὶ ᾿ριῖ 5. 
τπγοννη ὑροπ 1 ΟΥ ἴΠῈ ΤΥΡΙςΟ4] ᾿ποδηϊηρ 85- 
βϑίποά ἴο ἰεάνθη ὉΥ̓͂ ους ]οτά, Μαῖῖ, χυὶ. 6. 
Τας ρεγοά οὗ βόνθὴ ἀδγϑβ ἄοεϑς ποῖ ϑεῖ(16 {Π6 
4ιδϑιοη ἃ5 ἴο 1Π6 ῥγενυίουβ οὔβογνδηςθ οὗ [ῃ6 
ἉΝΌΒΚ, 5:πς 6 [ῃ15 σοπηηδη την πᾶνε Ὀδδη ἢγϑί 
δῖνοι αἴτοσ {πὸ ἰπϑειταξίοη οὗ ἴῃς ϑαῦθδιῃ, Ὀὰϊ 
τ δα ἰἀ5 σοηβιάθγαδ!] 6 ννειρῃϊ ἴο ἴῃς ἀγριυτηθηῖ 
ἴῃ [5 ἔδνουγ, 

16. ὯἊπ ῥοίγ εοπυοζαίο] ΤῊΪ5 ΓΕΠΔΟΥΊΠΡ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἐχρύεϑϑοϑ [6 δϑῆδὸ οὔ (ἢς ογὶρὶπαὶ: 
ΔῊ ἈΞΘΟΙΠΌΪ οδ]Π] δὰ ὈΥ φγοςαπιδίίοη ἴοὺγ ἃ 
τοὶ κίοιις ϑ8ο]θηηγ. Ὑ6 Ργοςσϊδιηδίίοη ννᾶ5 
ἀϊγοοῖϊθα ἴο θ6 πιδάβ οῃ ϑοπὶθ ὁσοββίοπβ ὈΥ̓ 
τῆς ὈΪονῖην οΟὗἩἨ [πὰ 5ιϊνοῦ τυπιροῖθ. 866 Νιπ, 
Χ.2. 3. [ἡ ἴδε Βαϑί [6 ῥγοςϊαπηδίοη 15 πηδάς 
Ὀγ ἴῃς ΜυρΖχίηβ ἔτοπι ἴΠ6 πιϊπαγεῖβ οἵ (ἢς 
ΤΏΟΘΟΈΏΟΒ, 

σαῦυες 1ῥαὶ, δς.Ἶ [π΄ [815 ἴη6 οὔϑογνδηος οὗ 
(ἢς ἔρϑῖϊναὶ ἀϊογοα ἔγοπι ἴπ6 ϑαῦυφίῃ, ἤθη 
186 ργοραγαϊίοῃ οἵ ἔοοά νγᾶ58 ὑσοῃι θὰ, Ὑῆὸ 
βᾶτης νον ἔργ ὁ νΟΓΚ ἢ 5 υ5οὰ ποτα δηά ἴῃ 
16 «ἢ (οπιηημδηάπιεπι: ἴἃ 15 ΔΕΙ͂ ΒΘΠΟΓΔΙ, 
αηᾶὰ ἱποϊοβ 4}1 Ἰαθοσίουβ οσςιιραίίοη, ποῖ 
Βοννθνοῦ 4}1} ΘΟ Θχοτοῖθο, 45 11 15 ὑπάογς 
εἰοοά ὈΥ πε οἰ Πςίοῖ βεςῖβ οὗ [Πὸ ἈΔΌΌΪη5, 

17. δὲ 3α: 9 τοιεα υεπιοά ὀγεααΠ Ἰῖῖ, “6 ἢ 6 
ὈΠΙεανοηθα Ὀγοδά:" ὙνΙ ἢ ΠΊΔΥ ΠΊΡΑΠ οἰ ΒΓ 
(86 ἐοϑενναὶ, οὐ [᾽ὴ6 ἰπϑίσις[οὴ5 τοϊαιπρ ἴο 
[ἢ6 υπ]οεανοποά Ὀτγοδά. ὍΠῸ δαπηδγίδη Ῥοϑη- 
ἰδΐθυςἢ διά {6 ΧΧ.. τεδὰ “ἴῃς ῥγθςορί," 
[Ακῖηρ ἃ ννογὰ ννῃϊςἢ αἰ ἔογα ΞΡ ΠΟΥ ἴῃ ἔοστὴ 
ἴῃ [86 υπριυποϊυδιοὰ Ηροῦτον : δι ΟΌΓ τοδά- 
ἴῃ ἃπάὰ ἰγαπϑίδιίοη δὲ δοοορίεἀ ὈΥ πιοβῖ 
ΟΥ̓ Ις5. 

18, "ι 18ὲ ἤγ11 φιοη!}] οὐ " ἴῃ ἴῃς Βεριπηίηρ, ἢ 
ΠΟΙ ΠΊΑΥ͂ πιο δ [6 ὈΘΡΙΠπηϊηρ οὗ ἴπῸ ξε5- 
εἶνα], οηἡ ἴπ6 ονθηϊηρ οὗ [ῇ6 χα Ν,βλῃη. 
ΤΠυ5 ἴπ6 ΕΧΧ., δαῖ [6 οἴδεῦ δηςίσπί τετ- 
5101}15 ἄζύθο ἢ ΟἿΓ οὐνη, δπὰ {ΠΟ γϑηάοζ- 
ἴῃ 15 σξυρροτγίοὰ ὈΥ ἘΚ Θοησ Π ]]ογ, 

19. καυεη] ΤῊΣ Ηρῦγενν ννοσγὰ υϑοα Ποτὲ 
ΟΟΟῸΓ8 ΟἾΪΥ ἰη ἴπΠ6 Ῥεηίδίζοιςῃ. [{ ἀσποῖδβ 
186 Ἰεάνυθῃ 1561. ἴπΠῸ ψψογά ἴῃ {π6 ποχί οἴδυϑο, 
νΥὨΙΓἢ 5. ἰθὺ ἕουπά ΟὨΪΥ 'π ἴῃς Ῥοπίαϊεμς, 
τ π5 ἴΠε ἰεανεποά ἀουφρῇ, οὐ Ὀτοδά, 

δογηι ἐπ {δὲ απ οὐ “ἃ παῖϊνε οὐ ἴδε 
ἰδῃηὰ :,᾽ ἃ βί γαμβροῦ οὐ ἴουεί ποῦ πιριις Ὁ6 Ῥοπὶ 
ἴῃ πὸ ἰαπά, Ὀμὰῖ ἴ[ῆ6 ννογὰ ἤοὸ υϑοὰ πηθᾶῃ8 
ἰηάίξοπουπ, δεϊοηρίηρ ἴο ἴΠ6 σουπίγγ ἴῃ νἱγ- 
[πε οὗ ἀεθοεηῖ, παῖ ἀῤθοθπὶ Ὀείηρ γοσκοηθά 
ἔτοπῃ Αὐγαμαπὶ, ἴο νοπὶ σδηδδη ν'85 Ρτὸ- 
Πϊϑοὰ 8 ἃ ρεγρεῖιιαὶ ἱππογϊΐϊδηοο, Τῆὲ Ης- 
ὕγοννβ δά πὸ Ἃτἰπρὸ οὗ ἴῃς ορὶηίοη ὑνδις ἢ 
(ΔΚὸ5. Βυπιδη Ττάσθ5 ἴο Ὀ6 διιζοςδίποποι8, [ἴ 
ῖ5. ἱπάεθαὰ τοηδγκαῦϊας {πδὶ τπαῖ ορίπίου 'ψἃ5 
οπίογίδι πο πιοϑῖ 5. ΓΟΠΡῚΥ οὗ οἱὰ Ὀγ ἴδε ΑἸδὸ- 
Πίδῃ5, ἃ ρεορὶβς νγνῇοϑθε ἰογεῖρῃ οτίβιῃ 18 ἰησοη- 
(εϑίὈ]Υ φῥγονεὰ ΌὉΥ {δμεὶγ ἰδπσυᾶρο, ουπβίοπιβ 
δηά γοϊσίοη. 

21. Τδη Μοιε: εαἰρ] Ἐτοτὴη ἴ}}}8 νοῦϑό ἴ0 
οηά οὗ ἴῃ6 28[(ἢ Μοϑος τοοογάβ ἴπ6 ἀἰγος! οῦδ 



Ἡεδ, τς. 
28, 

Υ. 22---20.}] 

22 ὁ Απά γς 5}8}} κε ἃ δυποὴ οὗ 
ἤγξβδορ, ἀπά ἀἱρ 1 ἴῃ τῆε δΙοοά τῃδῖ 
15 ἴῃ ἴῃε Ὀάβοῃ, δπηα βίγικΚα τῆς [ἰπι6] 
Δη4 {πε ἴννο 5146 ροβῖβ νγιτῃ τῆς δ]οοά 
[δῖ ἐς ἴῃ τῆε θάβοη ; δηά ποηδ οἔ γοι 
5|4}} ρῸ οινκ αἵ τῆς. ἀοοῦ οὗ ἢῖ5 Βοιιϑε 
ἀ 611] [ἢ  πλογηΐηρ. 

232 Βογ τε ΠΟᾺΡ νν}]] ρα55 του ρῃ 
ἴο 5π||1ὲ τε Εργρτίδηβ; ἀπά ψῆξεῃ ἢς 
866 ἢ τῃ6 δὈΙοοά τροη τῆς Π1πητε], ἀπά 
οη ἴδε ἴννο 5146 ροβῖβ, {δε Ιοκρ ψ] 
ΡΆ55 ονεῦ ἴῃ ἀοοῖ, πᾶ ψ}] οῖ βυ εν 
[ῃς ἀεβίγογεγ ἴο σοπὶβ ἰπ ὑπο ὙΟῸΓ 
ἤοιι565 ἴο 5Π|16 γοζ. 

24 Απά γε 5841] οὔβϑεγνε 1}15 τῃϊηρ 
ἴοσυ ἂπ ογάϊηδησς ἴο ἴπεῈ δπηά ἴο [ἢγΥ 
8008 [ΟΓ δνευ. 

25 Δηά [ἴ 5}8]}] σοπης ἴο ρα55. θη 
γε θὲ σοηλα ἴο ἴῃ ἰδηά ψῃϊὶςἢ τῆς ΠΟΚΡ 
νν}}] σῖνε γου, Δοσογάϊπρ' 45 ἢς Πατῖῃ ῥγο- 
πχϊδεά, τῆδι γε 5841] Κεαρ [15 βεγνίςβ. 

πρανυτασεαπα ττῖοαν 

ΜΒ ς᾿ι, ἴῃ οὐδάϊεηςε ἴο ἴῃς σοπηπιαπά, ἢ ρᾶνε 
ἂὲ 186 πιο ἴο ἴῃς. Ρθορίε. ΤῊ πιο ῃοά οὗ 
ΓςΟΙΡΟΒἰΠΊΙΟη οσσυΐδ ἔγοαΏΘΉΕΥ ἴπ τμ6 Ροηΐϊᾶ- 
ἴσισῃ: 1 ηνοῖνοβ. οὗ σουγϑθ βοπὴδ τορεϊοη, 
ἤτοι ΜΉΘ. ΠῸ νοῦῪ δηοίθηϊ νυ νου]ὰ 
βῃπηκ, Ὀυϊ ᾿ἴἃ ννουὰ ϑοδγοεῖγ ἢᾶνθ Ὀδοη 
δαορίοα ΌΥ ἃ σοιηρίϊεγ, Μίοϑοβ 15 ουοῦ σάγοῦι]} 
ἴο τεσογὰ ἢγϑι ἴῃς ςοπητηδη δ Ἀν ἢ ἢδ γῸ- 
οεῖνοβ, δηά δἤεγνναγάϑ [6 '᾿νΑΥ τῇ ΒΟ 6 
οχεσυζοά πηι. 

Ὠόγααυ ομἢ ὝΤΠε οχργεβϑίοη 5 εἰθασ, Ὁιϊ 
ἴδ 56η56 ἢ85 ιοσιοηθά, Μοβαβ αἰγθοῖϑ 
[Π6 οἰάοτβ ἴο ἀγανν {π6 ἰδπὶὺ ἔγοπι ἴῃς ξοϊὰ 
δῃά {Πδη ἴο ακο ἴὲ ἴο {πεὶγ Βοιι568. 

ἐδὲ ῥασσονογ] ὙΤΠῈ Μνοτὰ 5 ἤεγα δρρ] δά 
ἴο ἴῃη6 ἰαπιθ: 8η ἱτηρογίδηϊ ἕδοΐϊ, πιαγκίηρ (ἢς 
ἸΆτη 85 {Π6 σξῃ δηά ρἰεάρο οὗ [ῃ6 ὄὀχεπιρίίοῃ 
οὗ τῆς ἰϑγβϑ)ῖοβ. 

22. « ὀμπεῦ οὶ δν..0}} ΤῊΣ ᾿νογά τεη- 
ἄἀεγθαὰ ἔγ550Ρ οσσιτ5 ΟἿΪγ ἴῃ ἴῃ. Ῥοηϊαΐευςῇ, 
ὙΠῺῈ ἔννο οχοορίϊοηβ, 5. 11. 2, ΜΗηϊςἢ τοῖοι 
ἴο ἴπ6 Δίοϑαϊς τγἱΐο, δπὰ χ Κ. ἵν. 23, βεσὸ ἴἴ 
15 Δρρ] θὰ ἴο 4 Πούὺ ρτονηρ οὐ [ῃ6 ννδ]], 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ 5Π14}} βρθοῖεβ οὗ ἔειτι, πηθηϊοπϑά 
85 ἴῃ6 53Π|211|65δὲ οὗ ρἰδπῖβ δπὰ {πογοΐογε ποῖ 
ΠΚΕΙ͂Υ ἴο Ὅς υϑεά ἴογ {με ϑργιπκιίηρ. ὙΠῸ 
ΘΡΘΟΙ65 Πόσο ἀοδιπηαιοὰ ἀοθϑ ποῖ Ἄρρθᾶσ ἴο Ὀ6 
Πα ρἰδηϊς ποὺν Ὀοασίηρ ἴθ πᾶπιθ. [ἔ ννε [0]» 
ἴονν {ἰδ6 Ηοῦτονν ἰγδάϊτοη, νυ ἢ ἴῃ συςἢ 
τυδιί(ουβ 15 οὗ νυ εἰβδῖ, ἀπά 15 σΘυρρογίοα ΌΥ πιοϑδῖ 
οσγϊτίοβ, ἃ ψου]ὰ δθοπὶ ἴο Ὀ6 ἃ 5ρϑοῖεβ. οὗ 
ογδαηιτι, σοιηπίοη ἱπ Ῥαϊοϑιϊπε δηδ ΠΘΑΓ 
ΜοἝουηϊ δ᾽ηδὶ, Δ ἀγοτϊηδζὶς ρ]δηΐ νυν 4 ἰοηξ 
δίγαιρἢϊ βῖαἹκ δηὰ Ἰϑᾶνεβ ννῈ}]} δάδρίθά ἴογ ἰῃς 
Ῥυγροβθ 866 ποῖ οὐ [ εν. χῖν. 4. 

δησο"}] ὙΠΟ τοπάσγίηρ σοϑῖβ οὐ βοοά δι:- 
ἘΠΟΥ δηά ξἶνοϑ ἃ ξοοά βεηϑε: Ὀυῖ ἴδε νογὰ 

ΕΧΟΡυ5. ΧΙ. 

26 “Απά ιτ 5141] σοπὶθ τὸ Ρᾶ58,) 5.198. Φ 

νηθη γουγ οδι]άγεη 5}.4}1] δΔὺ υπῖο 
γοιι, νΥμαι γλθδη γα δΥ [15 βθγνίς ἢ 

27 Τπμαῖ γε 5}8}1] β5αγ, [τ ἐς τὴ8 
βδογιῆςς οὗ τῆς ΠΟΚ᾽ 5. ραβϑονοῖ, ννῇο 
ΡΑ5864 ονεῦ ἴῃς ἢουδε8 οὔ [πε σμΠ]άγθη 
οὗ ἴβϑγαθὶ ἴῃ Εργρῖ, ψῆεῃ ἢξ βπιοῖα 
τε Ἐργριίαη8, ἀη4 ἀε]ϊνεγοά οὐΓγ 
μοιιβεβ. Απά τῆε ρθορὶε δοννεά τῃε 
Πεδά δηὰ ννουβῃμρρεα. 

28 Απά τῆς μι] άγεη οἱ [βγβοὶ νγθηξ 
ΑΥΑΥ. Δηὰ ἀἸά 5 ἴ8 ΓοΟΚῸ ἢδά ςοην- 
παληά ΜΜίοβεβ πὰ Αἄγοῃ, 80 αἰά 
ΠΕγ. 

29  “Απά [ξ σάπια ἴο ρ488, {παῖ δῖ 7 οβδρ. σχ. 
ταὶ ἀηρῃς τῃῇ6 ΓΟΚΡῸ 8πιοῖβ ἃ}1 τῇς 
ἢτϑίδογη ἴῃ τῆς ἰλπά οὗ Εργρῖ, “ ἔτοπ) ἠδένν 18. 
(ἢῆς βιβῖθογηῃ οὗ Ῥῃαγαος ταῖς βαῖ οἡ 
ἢἷἰβ8 τγοπο ὑηΐο ἴῃς βιβίθογη οὗ τῆς 
σλρῖνα ἴῆδῖ τοας ἴῃ τῆς ᾿ἀμηρθοη ; 
ἀπά ἃ] τὴς διϑίθογη οὗ σδλζα. 

ΤἼΟΔΠ5 {Πγοϑῃο ἃ ἴῃ ϑοπῖθ ΟἾΠΕΥ ρᾷβϑαρ5 δῃηὰ 
1 Εργρίίδη, δπὰ 15 ἴδκθὴ ἤεγὸ ἴη [ῃδξ 5656 
Ὁγ {106 0ΧΧ. δηὰ Νυϊργαίθ. 1Ὲ τῆδλῖ σϑηπάεγς 
ἴῃ ννεγο σοτεςξ ἃ νου] ἸΡῚΥ ἴθδῖ [86 
Ἰαπὶῦ ννᾶϑ5 9'αίη οἡ 16 [ῃγθϑῃο]ά. 

ποπε. δαὶ! 5ο οἱ, δις.1 ὝΒΕΓΕ 5. ΠΟ 5Δ ΕΥ̓ 
οιϊδιάθ οὗ ἴῃς ρῥγεοϊηοῖϊθ ργοϊθοϊεα ὈΥ ἴδ6 
υἱοοὰ οὗ τἢὸ Ἰαπιὺ ; ἃ συπιθο ϑπιὶ ἴοο ΟὈνϊοιιβ 
ἴο τοηνῖγα ροϊπείπε, ουΐ. 

28. ἐξεὲ ἀεείγογεγ)] ὙΠ6 ννογὰ ΠΟΥ 
εἰδεποίοβ ἃ Ῥεύβοῃδὶ ἃρεηῖ; 566 ηοΐθ οἡ σ᾿. 29. 

24. ἐῤὶν ἐῤίη  ὝῊΕ ᾿π)αποιϊίοη ϑγου]ὰ βθεέτα 
ἴο ΔΡΡΙΥ 5ρϑοια!γ ἴο ἴπ6 β5ρυπΚ] πρὶ οὗ δ]οοά 
οη ἴῃ Π|ηἴε] δηὰά ἀοογροβίϑ; ὑαϊ {π6 Δ ΠΟΥ Υ 
ἔογ σῃμαηριηρ ἴῆς τῖο 15 υπηυσδιοηοά ; 566 ποῖδ 
οἡ σ.9; δὰ (πΠ6 Ηοῦτενν ἰγδά το 15 ἈΠΙΌΓΤΗ, 
[1 πιᾶγ ἰΠοσεΐοτο Ὀ6 δαπηθα, ἢ ΑΘη- ΕΖγα 
δηὰ Κηοῦεὶ, ο τεργοϑεηΐ νεῪ αἰϊδεγεηῖ 
ϑοῃοοΐβ, τπαΐ 1}15 σατο τοίογϑ ἴο ἴῃ 6 φεησγαὶ 
οὔϑεσνδηςε οὗ [6 Ῥδβϑονυου. 

7. 1ὲ ἡ’ ἐδὲ “α᾿γίβεο οΥΓ 1δὲ Σ͵οκῸΐ ῥα..- 
οτεγ} ΟΥ̓ ΤΜΗ15 18 ὕὍη 8 ΒΔΟΙΣΙ7109 ΟΥ͂ 89 
ῬΔΒΒΟΥ͂ΘΣ ὕο 0 Βον8Ὲ, ΤἼΘ πιοβῖ ἔοττηδὶ ἀπά 
οχαςΐ ἀεοϊρηδίοῃ οὗ ἴῃς ἔεβεινδὶ ἰ5 ἴῃ 5 σίνεη: 
Ὀυϊ “(6 Ῥαβϑουου" ΠΊΔΥ πιθδῃ οἰἴμοσ ἴπο δεῖ 
οἱ οὐδ ἸπΕΓΟΥ ἴῃ ϑραγίηρ ἴΠ6 [5γδοϑ 68, ΟΣ 
1Π6 ἰαπὶθ νν]οἢ 15 οἴεγοα ἴῃ βδσγίῆοε: ΤΟΤ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴδε ἰαϊζεγ, 85 ἴῃ υ. τὲ, “"" δηὰ Κι} (ὃς 
ράβϑονου," ὌΠ[ῖ5 γψίνεβ ἃ οἰθαγ δεπβα ἴὸ 186 
ἐχργοϑϑίοῃ “"ἴο [θῃονδῃ:" [ἃ νγᾶβ ἃ 88 ἔσδ 
οἤεγοά ἰο εμβονδῃ ΌὉγ Ηἰ5 ογάϊηδηςο. 

Τηο Τοπῖ δπὰ 1,451 ΡΙδριο. 

20. .“»ιοίε αἱ {δὲ ἤγεϊδογη] ΤῊΪ8 ρῥΙάσιθ 
5. ἀἰβῃογ δἰ υϊοα μετα ἀπά ἴῃ ν. 23 ἴο 
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ΗΘ. 
ἀοτσ οὗ 
ἐλέ δέΐ. 



298 

40 Απὰ Ῥἢδγδοῃ γοβὲ τρ ἴῃ ἴδε 
πἰρμῖ, μα, δηά 411} ἢ15 ϑεγνδιηῖϑβ, δπά ]] 
τε Εργρτίδῃβ ; δηά τἢεγα ννὰβ ἃ ργϑδῖ 
ΟΥΥ ἰῃ ἔργρῦ; ἔογ ἐῤέγε τᾶς ποῖ ἃ 
ἢουβε ννῆετς ἐῤεγε τυᾶς ποῖ οπε ἀεδά. 
1 ἴ Απά δε ςΔ]1ε4 ἔογ Μοβεβ δπὰ 

Αδζοη ΕΥ̓͂ πίρῃς, δηά 14, Ἀϊ56 ᾧρ, 
απα σεῖ γοὺ ἰοτῖ ἔτοπι ἀπιοηρ πὰ 
Ρεορὶς, δοῖδ γε ἂπά τῆς ομ]άγεη οὗ 
ἴϑγδεϊ ; δπά ρος βεῖνβ τῇς "κΟᾺ, 5 γε 
ἢδνε 5.14. 

22 ΑΙ8ο ἴᾶκα γόυγ βοςκβ δηά γοιιγ 
Πεογάβ, 25 γε ἤδνθ 8414, δηά ὃ8 ροπθ; 
Δηά 0]6885 πιῈ 4180. 

22 Απά τῆς Εργριίδηβ ννεῖε ὑγρϑηΐ 
ἀροη ἴῃς ρεορ]ε, τας τῆν πηρῆξ βεπά 

[06 Ρογϑοηδὶ ἱπίογνεηίοη οὗ ΤῊΗΕ [ΟΚῸ; δυΐ 
ἰἴϊ 15 ἴο Ὀ6 οὐβογνοα {παῖ δἰ δουρ [δ6 ἰοτὰ 
Ηἰπιϑ οὶ ραβοθά τῆγοιρὴ ἴο 5πηῖο (ἢ6 ΕΥΡ- 
τίδῃβ, Ηθ οπιρϊογοά [6 ἀξΈποΥ οὗ “ἴΠ6 ἀ6- 
βίσουογ," 'ἰπ ψῃμοπὶ, ἰπ δοσογάδηος ἢ ΗΘὉ. 
χὶ. χϑ, 411 [86 Αποεϊοπὶ Μογβδίοηβ, δηὰ πιοϑὲ 
στ ἶς5, Γοσοβη!Ζα 8η δηροὶ]. διυοὴ ἱπάρρα ἰ5 
[6 οχργοθς σἰαϊοπιεπί οὗ ΗοΪγ πὶ νι 
τείογοηςθ ἴο οἴδο υἱϑι δ οηϑ, ἃ5 2 Κίηρβ χίχ. 
43) Δη ΠΊΟΙῸ Θϑρεςί Δ! Υ 2 54πι. χχὶν, τό. ΤῈ 
ΟΡ ογτηθηξ οὗ Δηροὶῖς ἀροηςΥ, Ποννονοσ, ἀο6 5 
τοῖ αἰννᾶγβ Ὄχοϊάθ (6 ορεγδίίοῃ οἵ ρηγϑίςδὶ 
οδιι565, ἴῃ (ἢ βαπιῈ οπαρίοσ οὗ 2 84π|. νυ ἢ 
ἀεοογῖδος ἰῃ6 ἀσοιγυςτοη οὗ γο,οοο [5γαθ 65 
ὈΥ 8ῃ δῆρεὶ, ὑυῇοβθ ρεγβοηδ  ν 5 ἀἰσ[ ἸΏ ΟΕ]Ὺ αἵ- 
(οςἴοά, 566 νυ. 1-ς--. 17. 1Ὁ 15 πο 655 ἀϑΕΠη 
ἀεοϊατοά ἴο μΒᾶνὸ Ὀδεη οἴϊεςϊοά Ὀγ ἃ ρϑϑι]θηοα ; 
566 σὺ. 11 δηά 2ς. Ναΐυγε Δοσοιῃρ 5165 
Οοὐἷβ ρυγροβθοθ ὑπάογ Ηἰ5 σοηῖτοὶ. Α5. ἴῃ 
ΘΟΥΟΓΥ ΟἾΠΟΓ οᾶ86 ἴῃ6 παηὰ οἱ Οοὰ ννᾶ5 ἀϊ5- 
Εἰπο ῖγ σμουνῃ ὉΥ ἴΠ6 ῥγενίοιιβ δηποιποοπηεηΐ, 
[δ6 βιιδάοπηθββ, ἰῃηϊθηβϑγ, δηὰ Ἰιπιϊίδίίοη οὗἉ 
186 οδϊαπιῖγ. ΝῸ Βουβδὲ οὗ ἴδο Εργρίιδηβ 
ἐϑοδρεά; (μ6 βγβίθογῃ ΟἿΪΥ Ρογιβῃδα ἴῃ ϑδοῇ; 
(Π6 15γδο} 65 ὑσεγὸ πηϑοδίῃοά, 

{δὲ εαρι 6} πὶ οἢ. χὶ, ς, (6 ννοτῆδη δί {6 
ΤᾺ] 15 πηθηεϊοποά. δι ἢ να Δί] Οἢ5 ἃΓῸ σοι 
ἴθ Ηοὶγ ΝΥ τί, ἀπά ἅγὸ ἴο Ὀε ποίϊςρά 85 5ῃῆον"- 
πα ἴῃ αἰκτοραγὰ οὐ 5 χἢς οὐ ἀρραγεηΐ ἀϊ9- 
οἴθρδηςῖοβ. ὙὍΠὲ ποίςοθβ οὗ σδρένοβ ὑπάογ ἴῃ 6 
χα 81} ἀγῃδϑίυ ἀΓῸ πυπιθγοι 5 οἡ ἴπ6 τηοηυτηθηΐϑ: 
(πον ννογθ ΡΈΠΟΓΔΙΥ οτηρὶ ογοὰ ἱπ ὈγοΚ- λλκῖηρ' 
διὰ ὈυΠάϊηρ, ἀπά (15 ρᾶβϑᾶρθ ᾿πΊρ}165 ἰ(μαῖ 
{ΠΟΥ ννογὸ ἐγεαϊθα ἴο βϑοπλὸ θχίθηϊ 45 βϑί 6 γ5 ἴῃ 
(πὲ ἰαπὰ. Ὑμὲ ννογὰ ““ἀυηρεοη" ἰγδηϑαϊοά 
ΤΏοτο ᾿ἐογα γ ἴῃ ἴπ6 πλαγσίη ““Ποιϑο οὗ {ῃ6 
ΟΪτ,᾽" σογγοβροηαβ ἴο ἴδ Ευράδη “Ἀλγ,᾽" οὗ 
ἐς [,4Υ7.᾽ 1Π ΤΑ ΠΙης ; ἴΠ6 βᾶτηθ γοσγὰ ἴοσ “"ρι 
ἧς ἐουπά ἴῃ Ὀοίῃ ᾿ἰδηριᾶροβ. 866 Βπιρϑοῦ, 
Ὁ. Η.᾿ Ρ. 402, ψἘῃὴο οοῃϑιἄθγϑ ἰξ ἴἰο Ὀ6 δοπλίς. 

81. ἐόε ΖΟΚκη}, ΤῸ ΧΧ, δὐὰ ““γοὺυΣ 
Οὐοὐ," ἃ νεγὺ ργοῦδθ]θ γοδάϊηρ. 

ΕΧΟΡῦΞ5. ΧΙ]. [ν. 3ο--- 6. 

τῆσδ οὐ οὗ {πε Ἰλπὰ ἰπ ἢδϑῖδ; 
{ΠΕΥ 5414. ε δὲ 811 ἀεδά πιῆ. 

34 Απά τε ρεορὶε τοοκ πεῖν ἀουρῇ 
Βείοτε ἰἴ νγὰβ ἰδανεηθά, τῆςῖγ ᾿ Κηθδα- "τ, 
ἱηρττοιρἢβ. δείηρ, δουπά ᾧρ 'ἰπ {ΒεὶΓ 
οἰοῖθαβ τρὺῃ ΓΠΕῚΓ 5ῃου]άογβ. 

235 Απά τε ἙΤδι]ἄγεη οὗ ἴϑγδεὶ ἀϊά 
Δοοογάΐϊηρ ἴο τὲ ψοτά οὔ Μοβεβ; 
δηὰ {ΠεγΥ δοτγοννεα οὗ τῆς Ἐργρτίδηβ 
7)ενγεῖβ οὗ βινεσγ, δηὰ 1εννεὶβ οὗ ρο]ά, Ζεμαρ. 3 
ΔΠά ταϊπιεηῖ: 

26 Απά τῆε [ΚΡ ρᾶνε τῆς ρεορὶς 
ἔλνουγ ἴῃ τΠ6 5'ρῆς οὗ τε Ἐργριίλπϑ, 
80 ἴπῃδλῖ {πεν ἰεπῖ ὑπο τπεπὶ «κε 
ἐλίπρε ἂς ἐδπὲγ γεφιγεά, Απά τῃεγ 
βροιεὰ τῆς Ἐργρείλη8. 

82. δίς νοι αθὸ] Νὸ νψογάβ σοι! 
Βῆθιν ΤΠΟΤΘ 5 ΓΙ ΚΙΏΡΙΥ ἴΠ6 Τςοπιρίεΐο, που Ρ ἢ 
[ὈἸΠΡΟΓΩΣΥ͂ 5 Ὀπγιϑϑίοη οὗ ῬΒδγδοῇ, 

84. ἀπεαάιίπσίγοι 1] Νοῖ ““ἀουρῃ 7} ἃς 
ἴῃ [86 τηλτρη. ὙΠῸ βδὴθ ψοσγὰ ἰ5 υϑοᾶ ἴῃ 
οἢ. νὴ, 3, πὰ οι. χχυ ς. ὙΠὲ σου »ἢς 
ΜΈΓΘ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 5Π|8}}, βυος 85 ἂῖὸ πονν υϑοὰ 
ὈΥ (Π6 Αταυίδηβ: ψοοάθῃ Ὀον]5 ἰῃ ννΠ ἢ {πῃ 6 
σἄκοα ϑΏρη Ὀακοά ἀχὸ ργεϑογνοα ζὺσ 586, ἜΡ6 
Ηϑρῦτγοννβ τιϑοὰ {ΠΟΙΓ Οὐἶοῦ ρσαγτηθηΐ, ΟΥ̓ πλβι{]ι. 
ἰπ ΤΠ 58 Π|6 ὙΥΑΥ 85 ἴῃ Βοάοιμ!η5 δὲ ργεβθηῖ, νὴ Ὸ 
ἸΏΔΚΟ ἃ δὰ οἵ ἴπΠ6 νοϊυπλποιι5 ἔο 5 οὗ πο σ 
ἢα!ῖ κα οὐ Ὀυγηουβ. 866 Εὐ 11. τς; 2 Κιηρς 
ἸΥ, 20. 

856. δογγοαυε] ΟΥ ““δϑκοά οἵ." 866 ποίθ 
οἢ. 1}. 22. 

86. ἀπ οὐ καθ. Ὑῆὸ ννογὰ ἤοὸ 
᾿ιϑο4 ἴῃ ἰῃ6 Ηδθῦγονν πηθδῃ5 51 ΡΙΥ ““σταηίο 
{ΠΕΣ τοηποβί." ΨΝΒοΙδοΣ {πὸ σταπί 15 τηδάθ 
ἃ5 ἃ ἰοδη, οἵ 85 ἃ δῆ, ἀοροπάβ ἴῃ ἜΥΟΓΥ ἰη- 
δίδποθ Ὡροὸη {π6 σοηίοχῖ, [π [ἢ1]5 σᾶβδθὸ 1δὸ 
αιιοδίίοη ἴα νυ οίμοῦ (ἢ6 [ϑγδο θα δϑκοά ἴοσ 
(6 Ἰοννοῖὶβ δηὰ {[πΠ6 Ἐξγρὕδηβ σγληίοα {Ποηὶ 
8ἃ5 ἃ Ἰοδῃ ΨΙ τοίογθηοα ἴο (π6 65 να] ἱπ πὸ 
ὙΠ] ογπθ55, ΟΥ̓ ΝΥ ΒΟΥ [ἢ}15 νγᾶβ οη 
θοῇ 565 85 ἃ πιοάογδίο γοπη πογδίοη ἔοσ ἸοηΡ 
ϑογνῖςθ, δηὰ ἃ σοιηρθηβδίοῃ ἔοῦ στιιοὶ το; 5. 
ΤΠ ννοσγὰ ὁ"βροι]τηρ᾽" (]. 22) οὐρδξ ἴο θὲ το- 
δαγάρὰ 85 σοποϊ υϑῖνθ ἔοσ [86 Ἰδτεσ ϑοηθθ. ὙΠῸ 
τοις ἰγδηϑίδίοσ, δδδάϊδ, ι.565 186 ννογὰ “"'ξᾶνθ." 
ΤὨο ϑγγίᾶς δηὰ {πε Τάγριπῃ ΟἸΚ. ἢδνο (πε ἐχδςὶ 
Θαιίναϊοηξ οὔ ἴ86 Ηθῦγεννυ. ἘΟϑοηΌΠ]ΕΥ σαγ5 
ἔπιϊγ, ἴῃ Ηθῦγον {πΠ6 ννογὰ τηθδῃ5 5: ΠΊΡῚΥ “"ἴο 
εἶνο;" οὔσῃ νι {π6 Ἰάθα οὐ νυ] ΠΏ 655 οὐ 
τοδάϊποθθ, ὙΠι5 ἴοο Κπορεὶ, ψῆο δἰϊοξοζδογ 
τοὐοοῖς (ἢ6 ποίίοη οὗ ἰοπάϊπρ; δηὰ Κι] "5. ἢ, 
Ἐνεη ἢ {86 νγογὰ ννέσδ ἵδκϑη, 85 ἴζ 15 ΕΥ̓ ΞΟ 
ἀἰσ πφυ ϑῃθ ϑομοΐασθ, ἱπ 1[Π6 ϑεηϑθο “"Ἰεηΐ,᾽" 
ἴξ πλυϑσὲ Ὀδ τοπλοτηθογοά (μδὲ {πὸ δοΐυδὶ σαιιϑὲ 
ὙΠΟ ἢ ργονοηίοα ἴπ6 ἘΡΥΡΈΔΗηΒ ἔγοπὶ γεοονοσ- 
ἴῃς ΠΕΣ ΡΓΟΡΟΙΓ νγᾶϑ, (μα ἔδο τεΐυγῃ οὗ (δες 

ἅ τι. 2. 



Ζ Νιυπῦ. 
33 Ὁ 

ἘΗεὮ. 
α χγεαξ 
»ὐτίμγε. 

ν. 37---42.]} 

47)  Αμπα Ζτῃε σμΠ]άγοη οὗ ϑβγδεὶ 
Ἰουγηεγεά ἔτομι Ἐδηλεδεβ ἴο ϑιισςοῖῇ, 
δῦοιιϊξ 51χ πυπαάγεά τῇῃοιιϑαηά οἡ ἰοοϊ 
ἐδαΐ τὐεγὲ τεη. Ὀεβϑιάς οὨ] ἄγη. 

48 Απα ἴδ πιίχεά σηυττιάς ννεπῖ 
ἋΡ «ἰϑ8ο νι τπδπὶ; δηά ἤοςκβ, δπά 
Ἀαγάς, φυδῆ ΝΘΥΥ ταυςἢ σδίε. 

Απά {πὰῪ δακεά υη]εανεπεά 
ολΚαβ οὔτε ἀουρῇ νη ἢ {Π6γ Ὀγουρῆς 
ἴοσῃ οὐυκ οὗ Ἐργρῖ, ίογ ἴξ νγᾶβ ποῖ 
Ἰεανεπεά ; θεσδιιδε ΠῸΥ σνεγε τὨγυβῖ 
ουξ οὗ Ἐργρί, ἀπά ςου]ά ποῖ (Ἄγγγν 
πεῖῖποῦ δὰ παν ῥτγεραγεά ἔοσγ τμεπὶ- 
δεἶνεβ ΔΠΥ νἱςίμδὶ. 

40 ἅ Νον (δε 58ο]ουγηίηρ οὗ τῇς 

ἘΧΟΙΡῦσ. ΧΙΙ. 

οἢΠάγοη οὐ ἰϑγδοὶ, νψῆο ἀἄννεῖϊζ ἴῃ 
Ἐρργρῖ, τυᾶς ὁ ἴουγ Βυπάτγεα ἀπά τἈϊΓίγ Δ στα. το. 

13. γέαῖϑ. 

δοπά οὗ 1ῃε ἔουγ δυπάγεα ἀπά ΓΕ γν 
γοδγβ, ενθη ἴῃς βε]ἔβαπης ἀδὺ ἰδ σδπὶε 
ἴο ΡΆ888.9 τῆλ 4}} ἴῃε Ποβῖβ οὔ τῆς 
ΙῸᾺΡ ψεηῖ οοἱδο τοῦ ἴτἴπ6 ἰαλμά οἵ 

ργρ.: 
42 ἴτ ἐς ἴὰ πἰρῆς τὸ θὲ τηυςἢ οὔ- 

ϑαγνεά υηῖο τε ΓΟΚῸ ἔογ ΓΙ Πρ Ωρ οὐ 
τε οὐ ἔτοπη (με ἰδηά οὔ Εργρτ: πὸ 
115 ἦς τῆλε πίρῆϊ οὗ τε ΓΟᾺῸ ἴο δε 
οὈβεγνεά οὗ 11] {δὲ ςδι]άγοη οὐ [5γδο] 
ἴῃ [Π6ΙΓ φΕηΘΓΔΓΙΟη8. 

[Ξγδθ] ε5 νγὰ5 οσυξ ΟΥ̓ ΌῪ (πὸ ἰγθδοθοσυ οὗ 
Ῥῃάγοη. Τῆι Ενναὶά, “Ὁ. 1. 11. Ὁ. 87. 
Ενναϊὰ αἶϑὸ δοσερίβ ἴπθ δρρ]οδίίΐοη οὔ {π6 
᾿γδηϑδοίίοη ἔοι πὰ 50 ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ ἴῃ ἔπ ΒΔΙΠοΥς, 
ὙΠΟ 566 ἴῃ [ἢ ἃ ἤρυτο οὗ ἴῃς δἀρρτορτίδίίοη 
Ὀγ {86 ἰϑ5γδοὶ!ἴεβ οἵ Εργρίίδη γἰΐεβ ἀπᾷὰ σθγεπηο- 
Ὧ165, δηἀ οὗ ἔδο {γι }5 {ΠΕ ΘΟΥ͂ Γεργοβοηϊεά, 

Τῇ Ποραγίαγο οὗ 1ῃ6 15γδο 65, 

97. Καριοσε] 866 ποῖθ οἡ Ἂἢ. 1. 1. Ἀδ- 
ΤΏ6565 715 ουἀθηί] [Π6 ρ]ασθ οὗ ρεέπογαὶ τοη- 
ἄἀοζνουβ, ψ}6}} δάδρίεἄ ἔογυ ἐμαί ριγροϑο ἃ5 
(Π6 ῥσποῖραὶ οἰ οὗ σοόβῆοη. ὙΠῸ [5γδο 65, 
ὉΥ ννοπλ ἃ πδὰ Ὀθθη δυ}}Έ, ννοῦο ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
βε. 1 ἴῃ σοηϑ᾽ ἀογα ὉΪ6 Ὡτ ὈΘ 5 πὶ 1 δηὰ δδουΐ 
᾿. ῬΒδγδοῦ νὰ 15 ΔΙΤΩΥ ἀπά σοιιγί ΜΈΓ δὲ 
(Δὲ ὈχΘ ΠΟΔΓ [Π6 ἔγοῃίοσ, δηά ἘλπΊοϑοϑ, 
ΠΕΙῸ ἃ ἰαῦξο βδιτίβοη ννᾶὰβ Κορί, ν' 5 ὕγο- 
ὈΔΌΪΥ ἴΠ6 ρΪδοθ ὑγβεῖο ἴδ ἰαϑὲ ᾿ηΐογνίονν νυ ἢ 
Μοβϑεβ οοσυττοά. ἴὕπαεγ πε τοίἢ ἀγπαϑῖυ (Π6 
ῬΠΑΓΔΟὮ5 τγοοοῖνοά ἤογοῖβη ΘΠ] θασ5ϑιθ5, ἰγϑῃ85» 
δοῖοα ἰγραίῖθϑ, ἀπά μοίά ἐμοῖσ σουγῖ ἰη (ἢϊ5 
οἰἶγ, ΠΟ τνᾶ5 σοηϑιἀοΓΑ ὈΪΥῪ οηϊαυροά δηά 
οὐ 6] 15Π64 Όγ Ἀδηπλθϑεβ 1. Α ἀϊδουπδίοη οἡ 
ἴδε τουῖς οὗ πὸ ᾿5γδϑὶ εϑ ἔγοπι Ἀδηλθθο5 ἴο 
ϑιπδὶ νν}}]} Ὀ6 ξουηά ἴῃ ἴῃς Αρροπάϊχ ἴο 1} 15 
Ὀοοκ. ΤὍΠο ἤχϑὲ ρατέ οὗ π6 ἸΟΙΓΠΘΥ ἈρΡΘαΓβ 
ἴο ἔαᾶνὸ ζοϊϊοννοά 6 σουγϑθο οὗὐ ἴπῸ δηςϊθηΐ 
ςδηδὶ. Το 5116 οὗ δυςοοίῃ σάηηοΐ Ὀ6 ΘΧΔΟΙΙΥ͂ 
ἀείεττηποά, Ὀυξ 1 ΙΔ δδουξ Πα! ἔενναυ Ὀδίννεθη 
Κδεήσθοϑ δἀπὰ Εἴμαιη. [1 σοι! ποῖ (δογοίοῦθ 
Βανὸ Ὀεθὴ οὐ (Π6 τοδά ἴο ῬαἸοϑδέπθ ννῆϊ σῇ 
ΤΠ οι -Θλϑί οὗ [Π6 ἰδκο οὗ σγοςοά!]οβ (Βιγκοῖ 
Τιπ96 8), διιὲ ἴο 1π6 βου (ἢ οὗ {παῖ ἰακθ ὈγῪ 
ἴῃθ τοδά νυϑῖςἢ Θὰ ὈΥ (Π6 βδῃογίοδε νὰ ἴο 
{86 οὐρὸ οὗ {πΠ6 ψ]άογηθθθ. ὙΠῸ ΣΤΟΠΈΟΓ ἴο 
116 οαϑδὲ οὗ [Π6Ὸ τοδὰ ἄρρϑᾶγβ ἴο ᾶνθ Ὀθθη 
σονοσεὰ ἰῃ δησίθηξ {Ππ|ὲ5 Ὁ ἴῃ 50- 16 
Ὀϊοσ ἰακο8, τυ σῇ οχίοπάρα ἰο {πΠ6 Οὐ] οὗ 
5.6Ζ. ΤΠο πδπηο ϑδυςσοοίῃ (ἰ.6. ὁ" ἐδη 5) ΟΥὙὉ 
ἐ θΟοΟΙ 5) 'π Ηθῦγον"), πιᾶῪ μανθ Ὀδθη ρίνθῃ 
ΌΥ {π6 [ϑγδοιἴοβ, δι [ΠῸ ΘΑ Πη6, ΟΥ̓ ἃ 8| 1112 
ποτά, οοςιτβ η Ερυρίιίδη ἴῃ σοπηδσίίοι υΥΣ ἢ 

ἴπ6 ἀϊΞξιγῖς. Ὑδυβ ἴῃ δ Ἀουρέ, “ Ἀδοδογ- 
σἤθ5," Ρ. το, Ψψὸ πὰ δὴ οἱἶοοσ οἵ οἰδίο ἴῃ 
ῬοΞϑθϑβθίοη οὗ ἃ ἀοτηδίη Ἵδιϊοὰ δοοϊμοῖ, οὐ 8οὸχ 
Τδοῖ, τη ἴἢ6 πο οὗ Ομ. Ὑδὶ ἀοπιδίῃ ννᾶς 
Πογίδιη]Υ ἴῃ ἰοννοῦ Εξυρί, ἀπ ὈγοῦΔΟΪΥ δὲ πὸ 
ξιεαῖ ἀϊδίδησς το ΜεΊΡἢΙ5. 

όοο,οοοΟ] ΤῊ 58 ἰηοϊἀθ5 411 [Π6 πιϑ]ο5 γῃῸ 
ςοι]ά πιάτο. ὙΠῸ ἰοΐδὶ πιθοῦ οὗἩ [Π6 15- 
ΓΔ] 65 5Που]ά [Ππογθέογο 6 σδ] σία ποΐ ἔτοπὶ 
1π6 πλθη ἀῦονο ἰννθπ Υ γεᾶτβ οἷά, δας ἔγοπι [Π6 
τηδ]ος ἀῦονθ ἵννοῖνο οὐ ἔοιιγίοθθῃ, δπὰ υνοιυϊά 
ἐΠΕΤΘΙΟΙΕ ἃπιοιηξ ἴο ϑοσηθννῃδῖ πιοτὸ ἴμδη ἵννο 
ΤΑΙ Π]ΠοΠ8. Ὁ ΐ8 15 ποῖ δῇ ὄχοθβϑῖνο ρορυϊδίοη 
ἴοσ Οοόοϑῆεῃ, ποὺ ἄοοθβ ἰἃ ὀχοθοὰ ἃ γρΑΘΟΏΔ Ὁ Ϊ6 
ἐϑπηαίθ οὗἩ πὸ ἰπογθαθθ οὔ {Π6 [5γδο  θβ, ἴπ- 
οἰπάϊης {ποῖγΓ πυπιογουβ ἀοροπάθηϊς. ὅ66 
ῬΑγπθ δ} 1} 5 " Βαπιρίοη [βοΐϊιγοβ, σϑόο, 
[,.Π1. Ὁ. 88. δ πυσῦοσ ὄοο,οοο ἰ5 ςοη- 
βγπιθά Ὀγ πηδηΥ ἀϊδεϊηςί 5ἰαίοτηθηΐβ δηὰ ἀθίδ:]ς, 
δηά 15 δοςερίοα ὈΥ Ενγαϊά δπὰ οἴμοσ στο 5. 

88. « »εἰχεά τ» μά) ὙΠΟΥ Τοηποίοιοά 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ οὗὁὨ τοπιδίπβ οὗ π6 οἱὰ ϑϑηλὶς ρορυ- 
Ἰαϊΐοη, νβοῖποσ οὐ ποῖ ἤχγϑί Ὀγουρῆΐξ ἱπίο ἴΠ6 
ἀϊξεγίοςς ὈΥῪ 1πΠ6 Ηγκϑθοβς 15 υπσεγίδῃ. Α58 
ὨδΐυΓα] οὈ]οςῖβ οὗ βιιϑριοίοη δηὰ 5! κα ἴο (Π6 
Ἐφγρίίδπϑ πο Παά δον Ὀθοόσὴθ πηδϑίοῦβ οἱ 
{Π6 σουηίΓΥ, ΠΟΥ ννοι]Ἱὰ δ6 δηχίοιιβ ἴο ϑβοᾶροθ, 
1Π6 ΠΊΟΙΕ Ἔϑρθο αν δΕογ (86 ΟδΙαπ165 νυν Ὡς ἢ 
ργεοραδα ὑπ Εχοάιιβ. 

τεγν πιμορ αἰ με] “ΓΤ ῊΪ8 15 δὴ ἱτηροτίδηϊ [δςῖ, 
ὈΟΪ 845 Ξῃοινηρ παξ {πΠ6 ορρσγοβϑίοη οἵ {πὸ 
[Ξγδο] τος δὰ ποῖ οχίοπάρά ἴο σοηβϑοδίίοη οὗ 
ἘΠΕΙ͂Γ ΡΓΟΡΟΓΎ, δηἀ 85 Ὀϑδγίης ὕροη {Π6 4ιιθ8- 
τἴοη οὗὨ ἘΠΕΙ͂Σ τηδἰπέθπδηςθ ἴῃ πο ὟΝ Πάσγτιθββ. 

40. οὐδὸ ἀπυε}}] Ἐραά, ὙΒ108 ὍΠΟΥ 80- 
Ἰοπσχποά. ὙΠ οὗνίοιιβ ἰηϊδηϊίοη οἵ Μοβεβ 
5 ἴο 5ἰδίθ [6 ἀυγαίΐοη οἵ ἴπ6 βοϊουσῃ ἴῃ 
Ἐσγρί. Ου ἴδε ᾿ηἰογρτείδτίοη δηκὶ ςῃσοηο- 
ἸΟῪ 566 ποῖϑ Ὀεϊον,. 

41. Αἱ (δὰ οπάὰ οὗ [Πϊ8 νεγβϑὸ ἴῃ υΧΧ, 
δὰ “ΟΥ̓ ηἰρῃῖ.᾽" 

2099 
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΄ Ν᾽ υπιῦ. 

Ἶ ἴῃοιι 5πᾶ} ποῖ σδίγυ ἔογῖἢ οὐρῆς οὗ 
τῆ6 ἢοβϑῆ αργοδά οιἱἽξ οὔ τῆς. ἤοιϑ: 

ὁ 7αμπ τῷ. ἔπε ΘΓ 5Π4}1 γε Ὀγεαῖκ ἃ Ὀοηα τΠεγεοῦ. Ὁ 
ὡ 47 ΑΙ! τῆς ςοηπρτγερατίοη οὗ [βγδαὶ 
"Ηοῦ, 54}} ᾿ Κεερ ἰΐ. 

432  Απά τς ΙῸΟᾺΡ 8414 υπἴο 
Μόοβεβ δπά δάζοη, 5. ἐς τῆς οτάιϊ- 
πᾶποα οὗὨ ἴ[ἢ6 ράβϑϑονογ: ΤΠεγε 5}2]] 
ΠΟ ϑ8[γδηροῦ οδῖ τῃογθοῦ: 

44. Βυϊῖ ενθεΥ πιδη 8 βεγνδηΐ [ἢδῖ 
ἰ5 θουρῇῆς ἔογ πιόπαγ, γἤθη τποι ἢαϑβῖ 
οἰγουπιοῖϊβεά ἢϊπὶ, ἤδη 5Π4]} ἢς εδῖ 
τΠεγεοῦ, 

4ς Α (ογείρῃευ ἀπά δὴ ἢἰγεά 8ετ- 
γδηΐῖ 5}4]} ποῖ δῖ τῃπεγεοῦ. 

46 ἰΪπ οης ΠΒοιιδα 5}2]] [ἴ δε βαΐεῃ ; 

48 Απά ψῇεη ἃ ϑἴγδησου 8304] 50- 

438. “41π4 δὲ Ποκὺ «“αἰ4] ΤὮ6 ἐΟ]]ονν 
Ράϑϑᾶρο, ἔτοτὴ [Π15 νεσϑθε ἴο υ. τό οὗ ἴῃ6 ποχί 
σμαρῖογ, σοπίδι 8 δά ϊοπαὶ ἰπϑιγιισίοη5. ΓῸ- 
ξατάϊηρ ἴη6 Ῥαβθουθσ, ϑιςῇ ᾿πϑίσιιοί ΟΠ 8 ννΈΓα 
ποραοα ννῃοη ἴΠ6 [5γαθ} 165 ννεγα ἠοϊποὰ Ὀγ ἴῃ6 
ἐς πηϊχοα τα] τυά65 " οὗ ϑίγδηρογβθ., δπὰ ΠῸῪ 
ὑνεγα ΡΓΟΌΔΟΙΥ ρίνθη δὲ ϑυςςοίῃ, οἡ ἴῃ 6 πιοτῃ- 
ἴῃς [Ὁ] οννῖηρ (6 ἀοραγίυγο ἔγοπιη Ε Δπηοβοβ. 
ΤἼΟ ἀπ ν οὗὨ [ἢ]5 ϑεσίοη 18 δάπιητιοὰ ΌὉΥῪ 
σΠς5 οὗ 41} βοῆοοΐβ, ΤἼΘ ἢγϑῖ ροϊηξς ννῃϊςἢ 
το|ιμγοά ἴο Ὀ6 ἀοίοιπηϊηθα ννὰ5 ἴπ6 σοπάϊτ!οη 
οὗ ρϑγιςοιρδίοη ἴῃ {86 το; 1 15 ϑδιπιρίς δηά 
ςοπιρ]εῖα. Νὸ ομϑ νγ85 ἴο δε δἀπιλιοα νυἱϊμοιυΐ 
Βοηρ αἰγουτηςϊβοα : 411 σοῦ ἰο Ὀς δάπρεοα 
ψγὴ0 ψογα υδ]βοὰ ὈΥ ἐμαὶ τίϊο, 

πὸ σἱγαησογ]) Ἰἰτ, “ἐ 8βοῃ οὗ ἃ βίγδηρογ," ὍΠ6 
ἰοττῃ ἰ5 βϑηογαὶ ; ἰξ ἱποϊυάθς 4}} ψνῆο ννεσὸ 
]16Π5 ἔγοπὶ ἰϑγδοὶ, ΠῚ} ἸΠΟΥ ννοσο ᾿ἱποοῦρο- 
ταίθαὰ ἱπίο με παϊΐοῃ ΌΥ εἰγουχηςϊσίοη, Ὑὴ6 
ΑΥτδοϊς ἰγδηϑίδίογ 18 ΡγΟΌΔΟΪΥ τἱρῃϊ ἴῃ υϑίηζ 
ἃ Μογά ᾿ΠΙΟΝ ἰηνοῖνοβ [ἢ ἰάθα οὗἁ ρογϑιϑίθπος 
ἴῃ ἃ ἴλ]ςς το] σίση; ἴῃς Τάγρυτὴ ροο5 ἔδυίθοῦ, 
αῃᾷ ἴδκοβ ἃ νγογὰ ννῆ] ἢ πηθΔΠ5 δροϑίδίο, 

44. .εγαηπη] οτ “' 5ἷανθ," [ἰ ϑεθπηβ δεϊίεῦ 
ἴο τοίϊδίη (η6 ννογὰ ““ϑογνδηΐ," ἴοσγ δ που 
ἴῃς ϑεγνδηΐ νγᾶβ, ϑ ΣΕΥ δροδκΠ, 8 βίανϑ, 
Ὀεῖηρ (ἢ6 ΡγΓοΟρΟΥΥ οὗ ἢ15 :ηδϑίογ, ἢ18 σοπά!- 
ἰοη ἀϊβογοὰ νοῦν νον ἔτσοπι ἰΠδῖ οὗ ἃ 5ἷανθ 
ἧπ ποδίμοῃ σοι ΠίγΙ 65, ΟΥ 1Πο56 ΟΠ γιβίίδη Π8- 
[᾿οη5 νν πογείῃ 5] αν ΟΥῪ 816 ρα] χεὰ, ΤῊΣ εἰγουπ)» 
εἰβίοῃ οὗ ἴῆς 5ἷανο, (15 Θπ)ο πθὰ ἔουτ δ] οἡ 
ἴῃς ἔγϑέ ἀδὺ {παὶ ϑγϑοὶ Ὀδοᾶπιθ ἃ ῃδίϊοῃ, ἴῃ 
δοσογάδησς ἢ [Π6 ἴανν ρσίνθῃ ἰο ΑὈγαμαπὶ 
Οϑη. χυὶϊ. 12, τηδάθ ἢϊτὴῃ ἃ {Ππ|6 τηϑτιῦοῦ οὗ ἴῃ 6 
ΓΆΓΑΙΪΥ, ΘΑ. ΔΙ Θηςοὰ ἴο 411 τοὶ 5 ̓ τὶν!- 

ἘΧΟΙ 5. ΧΙ}. [ν. 43---51. 

Ἰουγῃ νντῇ τῆεα, ἀπά ψν}} Κεερ τῆς 
Ράβδϑονεῦ ἴο ἴῆε ἴΟἈΡ, ἰεῖ 4]}] ἢ18 
ταΐε5 δ6. ΟἸγοιπΊοΙ5εα, ἀπά τπεη ἰεῖ 
ἢϊπὶ σοῦλὲ ποᾶγ ἅπά Κεερ ἴἴ; δπά ἢς 
5Π4}] θὲ 45 οὔὲ τῃδῖ ἰ5 Ὀογῃ ἴῃ ἴδε 
ἰλμά : [ῸΓ πὸ υὑποϊτγοιπιςοῖϑεά ρεγβο 
504]] εαἴ τῆετγεοί. 

49 Οπε ἰανν 5}4}1} θὲ το πίπι τῇῆδῖ 
15 Ποπιεῦογη, ἀπά ὑπο τῆς 5[ΓΆΠΡῸΓ 
[ἢδῖ 5ο)] υγπεῖῃ ἀπλοπρ γου. 

σὺ Γἢι5 ἀϊά 4}} τῆς ςμι]άγεη οὗ 
1ςγδεὶ; 25 τὴς [ῸΚ σοπιπαπάεά Μο- 
8685 Δη4 Αδτγοη, 50 ἐϊ4 πεν. 

ΣΙ Απά Ιἴ ολπηε ἴο ρᾶ55 ἴῃς 561 
884Π|6 ἀάδλν, δαί τῆς ΓΚ ἀϊά τη 
τῆς ἙσὨΠ]άγεη οὐ [βγδεὶ οὔ οὗ τῆς ἴδῃ 
οὗ Εργρι ὈΥ τῇ εἰν ἈγπΊ 68. 

ἰορθθ. [Ἃ|Π|1}6 Πουϑοῃο]ά οὗ ἃ ρὑτγίοϑὲ (ἢ 5ἰανθ 
ον 5 Θνοη ροτγπλττοὰ ἴο εαΐ {π6 σοηϑεοσγαίοα 
ἔοοά: 1.εν. ΧΧΙΪ, 11. 

456. 4 ξονγείφημογ)] οΟΥ ΒΟΟΌΣΩΘΣΥ. Τ]16 
ΗἩοῦγον πιοᾶηβ οπ6 ὙΠΟ τοϑι 65 ἴῃ 4 σοι ηΓΥ, 
ποῖ μανίης ἃ ροιτπάηθηΐ ΠοΟΠΊΘ, ΠΟΥ Ὀεῖηρ αΑἷ- 
το μοὰ ἴο 8η ἰ5γαθ 15} μου ϑοῃο]ά, Α ἀϊβοτ- 
Θηΐ ννογὰ ἰ5 υϑοὰ ο΄. 42. 

46. 1πὴ οπἊς ῥοι46] Τῆς Ταῦρυπὶ τεπάοῦς 
1Π18. “1 ΟἿΘ ΠΟΙΠΊΡΔΩΥ," 4 ἰγδηϑίδιοη νυ ΒΓ ἢ, 
που ποῖ ᾿ἰογαὶ, ὀχργόϑϑοα ἴΠ6 ἴπ|6 ππδδηΐϊην 
οὗ ἴδε ἰη]υπσοη. Εἶδος ἰαπὶῦ ννὰ5 ἴο 6 
ΘπίϊγοὶΥ Τσοπδιπηθά ὈΥ {πὸ τοι θογβ οὗ οπα 
ΠΟΙΏΡΔΑΠΥ, ὙνΠεῖδοῦ [ΠΟΥ Ὀεϊοηρεα ἴο [Π6 5απιδ 
ΒοΙ ΒΟ ΠΟ] ἃ οὐ ποῖ, 

ὀγεσξ αὶ ὀοπε] ὙἼῊΕ ἰγρίςαὶ βἰρπίβοαποα οὗ 
1815 ἱπ] αποίίοῃ 15 τεσορηιζοα ΟΥ̓ 81 μη; 566 
ΤΩΔΥΡΊΉ4] τοΐοσοησθ [{ 15 ηοῖ δδϑν ἴο ἀϑϑὶρδη 
ΔΠΥ͂ ΟἴΠΕΙ 5415 ὩΟ ΟΥ̓ τοάϑοη ἴὼγ ἴ ὙΠϊ5 
νἱστπὶ ἀἰοπο νν88 δχοπηρί ἔτοπὶ ἴῃ6 βόπογαὶ 
ἶᾶνν ΟΥ̓ νι Γἢ τὸ ΠΙπιῦ5. πνόσο ογάθγοα ἰο ὃἊ 
βοραγαίεα ἔτουῃ ἴῃ 6 Ὀοάγ. 

48.. «υδὲμ ἃ εἰγαηψοῦ αὐαὶΐ σογομγπ] οΥ 
(ὦ ΧνΏΘη ἃ 5ἴΓΆΠΡΟΥ 5}4}} 5616 ἢ τἢθ6." 
[115 ποῖ ΘΑϑύ ἴο ΟΧρυοβθ ἴῃ ἘΠ 5 ἢ ἴη6 οχαςῖ 
τηοδηΐϊηρ οὗ ἴπϑϑς νογάς. ὍΠὸ 50] ου ΓΠ ΕΣ δηά 
1Π6 Πιγοα βοσναηΐ ἀϊὰ ποῖ σοπὶα τπάοσ ἴῃς ἀοῇ- 
ηἰϊίοη οὗ ἃ ροιτηδηθηΐ βεῖτἐσγ, ΔΝΏδη οἰτγοιπη- 
εἰβοὰ ΔπΥ ἔογοίβηοσ Ὀοσᾶτλε οὔθ οὗ ἴδ σβοθθη 
ΤΆςΘ 

δΟ0. ΤΡιω 4, ὅκε. ΤῊΝ νοσβα δηὰ 86 ξ0]- 
Ἰον πῇ ΔΡΡΙΥ ἀρραγεπῖ]γ ἰο ἴῃς 5ἴαυ οὗ ἴδ 6 
Ρεορὶς δ ϑυςςοῖῃ, ψποτα [ΠΟΥ ΠΊΔΥ "ᾶνδ 
τοτηδιποά ἃ 5ῃοτί {{π|6, σοπιρ της ποῖ ῥσθ- 
ρᾶγδίίοῃ ἕοσ πα] ἀοραγίυτε ἔτοπὶ κυρ, 



ἘΧΟΡῦ5. ΧΗ. 

ΝΟΤΕΒ οη 

4. ὍΘ νυ δίοηβ ἴῃ ἘΓΔΠ5]αἴηρ 1ἢ}]15 γοῦθὸ 
ἄἀο ποῖ δῇεοϊ ἴῃς ΚΘΊΘΓΔΙ 80η56, Ὀὰϊ ἱπάϊςαϊο 
80πὶ6 ΟΠ ΠΠσΌΪΥ ἴπ [Π6 σοηϑίγυςςοη, “ Βδοῇ 
ΤΏΔῃ δοσογάϊηρ ἴο 15 ϑδίηρ ᾽ 15 υπάογεϊοοά 
ὈΥ͂ 186 ἱρ. ἴο πιεδῃ [Π6 πιΠΊΌ.Γ ὙΥΠΙΓὮ ΤΊΔΥ 
ὈΘς 5ιΠΠσίοηξ ἴο σοπϑιπιθ [ἢ6 ἰδῖμῦ : δι (Π6 
ενϊἀθηΐ βεῆϑε 15 ἰῃδξ ἴπ6 ποδὰ οὗ ἴῃς ἔτ 
᾿πιισῖ Ἰπᾶάρε δῖ αυδηῖ Υ δος ρεύϑοη Μ01]]} 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ σοπδυμηθ, ἃ αυδηςν ναγγίηρ οὗ 
ΠΟΌΓΞΟ δοοοσζάϊηρ ἴο ἃρθ, σἰγοηρίῃ, δηά οἴπογ 
αἸἰτοιπιϑίδηςοβ. ΤῊ Ηδροῦτον τοοῖ Ὀ25, ψ τ ἢ 
115 ἀεγίνδίνεβ, ἀοες ποῖ οὁσσυγ ἰπ ΠΥ ὈσοοΚκ 
Βυϊ ἴῃς Ῥεηϊδίευςἢ, πὰ ἢ οὴδ ἐχοορίίοη, 
Νυπι. χχχῖ, ΟἾΪΥ ἴῃ σοπηθοϊΐἼοη ΜῈ (ἢ 15 
ΒΡΘΟΙΔ] ἐγαπϑδοίίοη, ΠΟΥ ἰβ ἰξ ἔουπά 'ῃ ΔηΥ οὗ 
186 ϑοιητῖς ἰδηραροθ, [{ 5 Ἔν ΘΠ ΕΥ̓ ἀΥΟΠΔΙΟ, 
ὈΠΚποννη ἴο ἰδοῦ Ηοθῦτεννβ οχοθρὶ ἔτοπι (ἢ 15 
Ὅοοκ. Οὐεβθηϊὰ5 ροϊηῖβ ουΐ [6 ΔηΔΙΟΡῪ ἢ 
Οἴδογ γοοῖβ υνἱτἢ ἴΠ6 9876 ΟΥ̓51 ΠῚ ΑΓ [Π|118}8, 
ΔηΩΠ Εἰσὶ σοϊήραγοθ ἴῃ6 ϑδηβοῦζ κἂν, ἀυδὶ, 
νΠΙ ἢ Βοόννόνεῦ αἰὲν, αν ηρ, 45 νγ6}} 45 [ἢ6 
Ἐργρίδη ἀω ῥα, ἴῃς 586η56 οὗ οὐκίηρ, νουπά- 
ἴῃς, ἄς. 

8. Ηεοῦγονν ΤΥΥΘ; ἀογινοὰ ΟΥ̓ (σοβθηξιβ 
ἴτὸπὶ ΥΥΌ, ““οὐπὶ νοϊαρίαϊο δι, ρυϑίαν!.᾽" 
Βπιςβοῆ, " Ὁ. Η.᾿ 5. ν., βυρρεβῖβ 8ηὴ Ἐργρίϊδη 
ΕἰΥπιοϊορυ. ΤΠ σακο5 οβετεά δἵ ἴπ6 ξεϑεναὶ 
οὗ ἴπ6 Νονν Υδδλῦ ἴο Οϑῆβ ννοσο σ᾽ ]θὰ »ηρΐ, 
ΟΥ »πέ1-|. [ἴ 15 ροβϑίθ]ε τῆαξ [Π6 τνογὰ νγᾶς 
ΠΟΙΏΤΊΟΙΪΝΥ ιι8ο ἡ Π116 τῃ6 5γαθ 65. ὑγοσα ἴῃ 
ἙἘξγΥρῖ ἴο ἀδθποῖθ ϑννθεῖ, οὐ υπ]οανθηθα, σα Κο5 
364 ΘΧΟΙ 5ΙΥΟΙΥ ἔογ σδογοὰ ρυγροθοθ. Καοδεὶ 
ἀηὰ ΚΕΙὶ ἄρτος ἴῃ γοίοστίηρ »παςξτοῖ ἴο ἃ νογὰ 
οχίδηϊ ἴῃ Ασδῦιὶς, ἴῃ [86 56η56 “"ριιγθ:" δι {παὶ 
56Π56 ἰ5 ΞΕσΟΠάΔΓΥ δηα ργοῦ ΌΪΥ ποῖ δποϊθηῖ; 
1ηὸ τοοῖ ἢδ9 (ἢ6 πηοδηΐηρ ἀϑϑιρηθὰ ἀθονς ἴο 
ΝΟ. Αἱ [6 επά οἵ [815 νοῦθ {πὸ ΧΧ. 
δηὰ Ψυ]ρ. οπιῖ “1 δέον "' φαϊῖ." ὍΤΠΪ5 ρῖνοϑ 
ἃ Ργείεγδοϊς σοπβίπιςτςίοη ἴο τηδὶ οὗ ουῦ ΑΥ.; 
δηά τῃ6 δι ΠΟΙ οὗ {πὸ ΧΧ.,, αἰνναγ5 ὨΙΡἢ 
ἴῃ ἴῃ Ῥρϑηϊδίςῃςῃ, 15 ΘδρΘΟ ΙΔ ΠΥ 50 ἴῃ [Π15 θοοϊκ. 

40. Τὸ γεηάδογηρ οὗ ἴλε6 Αὐὐἰδπουιϑοά Κογ- 
βίοῃ, “ψΜ)ΏΟ ἀνεὶς," 15 ρϑου τ. [ἴ ἢᾶ5. πὸ 
ϑιυρροτγῖ ἴθ {πὸ Αποίεπὶ Νογβίοπϑ: (6 ΧΧ, 
πᾶνε ἣν κατῴκησαν; ἴδε ΨῸΪ;. 408 πΊΔηδε- 
τυηῖ; ἴἢ}5 450 186 Αταῦῖς, ϑγγίας, (μα! άδθ 
Δηὰ ϑδιωδλγιδῃ:)} ΠΟΥ ἄοθβ [ἢ ἀρρΡέδυ ἴο ὃθ 
δάἀορίοα ΟΥ̓ ΔΠΥ πιοάογῃ σοτϊητηεηΐδῖου. [ἰὴ 
ἕλεϊ ἴῃς πλεπτίοη οὗ {πὸ βο]ουγηίηρ ϑἹπουῖ 
ΤΕΙΈΓοηςΘ ἴο [15 ἀπγδίίοη ννου]ὰ 6 Ὀεϑιάς [ἢ6 
ταϊπά οὗ [πὸ νυυϊϊοσ. [ἔτῆὸ Ηρῦτγενν τοχὶ Ὁς 
[ΆΚοη 85 ᾿ἴ βίδηάσ, [ἃ ἤχοβ παῖ ἀμπγαΐϊίοη ἴο 420 
γθατο; δά [Π15 15 δοσορίεά ὈΥ [πε τιδ) οσΥ οὗ 
οτος οὗ 4}1] ϑοῆοοϊβι [1 ἄρυϑθθ δ ὈΘ Δ ΓΔ ]ΥῪ 
νὴ ΟΟὐδηθϑὶβ χν. 13, 14, ἤδη ἴπ6 δηῃοιηςθ- 
τηθηΐ ννᾶς γϑίϊ πηδὰδ ἴο ΑὈγαματη, “Κηον οὗ δ 
ΘΌΓΟΙΥ {παῖ ΤΥ σε 5}4}}] 6 ἃ ϑΈΓΔΗΡΕΟΥ ἴῃ ἃ 
ἰδπὰ τΠδὲ 15 ποῖ μεῖγβ, πα 5}4}} βεῦνθ (δηλ; 
δηὰ ΠΟῪ 5}4}} δίῆιςς ἴποτῃ ἔουγ πυπάγεα γὙρϑατβ; 
δηά δ͵᾽5ςο {παῖ παίΐοῃ, νομὴ ΠΟΥ 5141} ϑοτνθ, 
111 Ἰυάρε: Ὧπὰ δῇ ογιναγάϑ 5Π8}} ΠΟΥ σοπιο 
οὐδ ἢ ρστεδῖ σδυρδϑίδηςο." ὍΠα ΘΧΡΥΟΘϑ ΟΣ 5 
Πετδ υδοὰ ΔρΡΡΙΥῪ τὸ Ἐργρί πὰ ποῖ ἴο ὕδπδδῃ, 

γν. 4.) 8, 4ο. 

ἴῃ Ὡς ἢ τ Ῥίγγο 5 ὑνεσῈ ΠΟΓΔΙΠΪΥ ποῖ 
ταδὰθ ἴο ϑεσνθ.0 Ὅῆο δαάϊοηδὶ σἰδίοπιθηΐ ἴῃ 
Ὁ. τό οὗ ἴῃ6 5απ|δ σμαρίοσ “ἴῃ [6 ἔου ἢ ροηδ- 
ταϊϊοη ἴπεΥ 5}8}} σοπὶς ΠΕΡ ἀραϊη" ρῥττ- 
56ηῖἴ5 5οπὶὸ αἰ στ : [1 15 ονγενεσ ργΟ ΔΌΪΥ 
Ιάθητςαὶ ἰῇ ϑεηϑθὲ ΨΚ [ἢ6 ρῥγεσθάϊηρ οὔθ, 
τοῖεστίηρ ἴο π6 ἔπι6 ἀτιτηρ νν ἰοἢ (Π6 ΡΘορ]ς 
ὑγου ] ἃ θογνο ἴῃ ἃ σἴγαηρε ἰδηά- [6 ἴδστη ρθηθ- 
ΓΑϊΙΟη ἰ56 υπάογοιοοά ΌὈΥ (ὐδϑοηΐι5 δηὰ οἴποσ 
Ἡδῦτον βομοίδτβ ἴὸ 6 δαυίναϊεηξ ἴο ἃ ςδη- 
ἴυγγ. 
ΤΠ σογθοΐηοθβα οὗ (6 Ηδῦγονν τοχὶ ἢδ5 

Βοννονὸῦ Ὀδεη πυρϑιϊοπθά. ΤῊ (ΧΧ. δο- 
ςογάϊηρ ἴο [ἢ6 ΜΝαίϊσδη σοάθχ ἰηϑογίς δέζοῦ 
Ἐργρῖ, "δηᾶ ἴῃ ἴπεῸ Ἰαπά οὗ σδηδδῃ:) οὐ 8ς- 
οσοτάϊηρ ἴο ἴη6 ΑἸεχαηάγίδη σοάεχ δηὰ Οορῖὶς 
Νεγβίοη, δὰ. ες ᾿αράγάθ, “νης ἢ [ΠΟΥ ἀπά 
Ἐμεῖν ἔδῖ οῦβ ἄννεὶξ ἴῃ τΠ6 ἰαπά οὗ Εργρί ἀπά 
[δ ἰαηὰ οὗ (δηδδη." Ὅῆο ϑαπιαίΐδη Ῥοηίδ- 
ἴθασῇ 85 “ΜΠΙΟἢ ΤΟΥ ἀννεὶξ ἴῃ (ἢς ἰδηά οὗ 
Οδπάδὴ ἂπά [πε ἰαπά οἵ Ἐρυρι." Τηΐδ 15 
Βιρροϑοά ΟΥ̓ δοπὶθ ἴο σϑργεβεηΐ ἃ νϑΙΟΙ 5 
τεδαΐπρ ἴῃ τῆς οτρίπαὶ: δαΐ [γε δυϊμοηιν οὗ 
ὈΟΊΠ υνἰϊπόβϑοβ ἰ5 ᾿πηραϊγοά ὈΥ ἴπ6 νυ ΔΕ ΟΠ 5 
ὙὨΙο ἢ ἱπάϊοφία δηῃ ἱπιθηίίοη ἴο πιοεΐῖ ἃ ἀϊῇ- 
σαν, ἀπά ὈΥ ἴμ6 ἔδοξ τῃδὲ [86 πχοβῖ δηςίθηΐ 
Οτοοκ σοάϊοοϑ οὐ ἴπΠ6 ννογὰβ δοροῖθοῦ δηὰ 
ἄστοο ἢ (Π6 Ηρῦτγον ἴοχῖ. Ἐοσ {ἢ1|5 νὰ 
πᾶν (ἴῃς ον άθπος οὗ ΓΠοορῃ 5 Απί. ῆῸ 
δίδῖοϑ ξυνῖςο, δὰ Αια. 111. ὃ 9 δηά 24, [ἢδὲ 
16 [5γδ 6] 165 βοϊοιγηθά, 420 γοᾶγβ ἰῃ Ἐργρῖ: 
(Π6 ϑαπηδγιἴδη ἴοχί δηά παῖ οἵ οπο ἰαῖς Ἡθῦγονν 
Μϑ. ψῃΟἢ ἀρτθὸς ἢ 1ἴ ἅγὰ διιβρεςσϊοὰ οὗ 
᾿πιογροίϊδίίοπ ϑομοαῦβ ἀΐ ργοϑοηϊ βΟΠΟΓΑΙΪΥ 
δοσορῖ ἔπε Ἡεῦτεν 85 ροηυίπθ, ἀϊβδγιηρ ΟἿΪΥ 
ἴῃ πε ἱπιογργοϊδίοῃ. 

ὝΠΕΓΟ οδη 6 πο ἀουδί παῖ δὲ δῃ θυ 
τἰπιῈὲ ἴῃς [ετνϑ εξ [ῃ6 ἀϊβῆςι!  γ οὗὨ γοσοποην 
[Π1|5 ϑἰδίοπηεης ἢ (6 ροηδδίοριθβ, ὑνῃς ἢ 
ἔα Πο]ὰ ἴο Ὅς σοπιρὶοῖο. [Ὁ [μεν] ννογο ἴῃ 6 
στη μοῦ οὗ Μοβϑοβ οὐ [ἢ6 πιοΐϊμογ᾽β 5ἰάθ 
[Πγου ἢ [οοποθδά, ἀπά ϑοραγαῖθαά οἡἱῪ ὈΥ ἵνγο 
ἀεϑοθηΐβ οἡ ἴΠ6 ἔα ογ΄ 5, ἰ(γουρὴ Κοδδίῃ δὰ 
Απγάπι, ἰξ 5 οἶθαγ ἴπαΐ ἃ 5ρᾶςθ οὗ 420 ὙϑΑγβ 
ςσοι]ά ποῖ δὲ δοςοιηΐοα ἔοσ. [1,ενὶ ννᾶβ ρᾶϑί 
τι (16 ρα ννῆδη 6 ννεπίὶ ἱπίῖο Ἐργρῖ; Μοβοβ 
ψγἃ5 ὈΟΤΏ 8ο γεᾶγϑ Ὀεΐογε ἴῃς Εχοάυβ. Τῇδ 
ΙΗ ΠΥ ΠοννοΥοσ Ἀρρθαγβ ἴο Ὀ6 ᾿Π5Ὲ ΡΟ ΓΔΌΪ6 
Ἔνθ οἱ [(ἢ6 Πγυροίμοϑιϑ ἰμαῖϊ 420 γὙϑᾶγβ ἴῃ- 
οἸυάἀδα [πὸ ννῃοΐὶς ᾿ἱπῖογνδὶ Ὀεΐννοθη ΑὈγαῆδπι 
δηὰ ἴῃ6 Εχοάμβ. Ιβϑδᾶδς νγᾶβ8 ὈΟΓΏ 2ς ΥΟΔΓΒ 
ΔΊΟΥ ΑὈγδπαπη 5 ἀγτῖναὶ ἴῃ (δπδδη, [δοοῦ ννᾶϑ 
Ὀοτῃ ἴπ ἰβαλοβ ὄοίἢ γϑαᾶσ, δηὰ νγᾶβ 130 Ὑ6δ158 
οἷά ννβθη μα οηϊογεὰ Εργρί. Τῆῖδ δοσουηῖς 
ἴῸΓ 21ς Υ̓́ΘΑΥΘ, ᾿δανΐῃρ 21ς ἴογ ἴῃ6 βοϊουγῃ. 
Βυαῖ ἴῃ ογάοσ ἴο τῆδκθ ουξ 2χς Υδᾶγβ ἴξ ἰ5 
ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ ἴο 455 πὶ6 ἴΠδὶ [ον νγὰβ ος Ὑδδ 5 
οἷά ννῆδη Τοομεῦθα τνγᾶ5 Ὀοσῃ, δηὰ [μδὲ ἰοςῃο- 
Ὀοὰ ννὰ8 ὃς γεοᾶῖβθ οἷά ἤθη 9506 Ὀδοδπηθ 
Τοῖποσ οὗ Μοβοβ. Ὑἢ15 15 βαϊὰ ΌὉΥ ἃ ςοπὶ- 
τηδϑηΐϊδῖοῦ οἵ γτοαΐ ψνοῖρῃς ποῖ ἴο ὈὉ6 ἱ1πὶ- 
ῬγοΟΌΔΌΪο: Ὀμξ 1 ἱηνοῖνοα ἔγο σηϊγαςὶθβ, ἔῸγ 
νι ἢ ἤθε ἰδ ΠῸ δυϊδου νυ ἴῃ ϑοΠρίυζοα, 
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[ἡ {πὸ ἰαῖοσ Ταγρυπὶ οὐ Εχοάϊι ᾿1. 1 ἃ γὺ- 
ὈΪης4] ἱγαάϊείοη ἰ5 τοσογάθαὰ ἰπδῖ ᾿οοποῦρά 
ὙγΔ5 ΤᾺΙΓΔΟΙΪΟ ΒΙΥ τεβίογεα ἴο γουτ δἵ 16 
886 οὗ 130 γεᾶγβ. Βαΐ δνεη {Ππε86 55 πηρί] Οἢ5 
νου ἃ ποῖ τεέπιονο ὑμ6 οὈ]οςοϊίοη, {παῖ [δ6 
ΤᾺΔ]6 ἀεσοθηάδηϊβ οὗ Κουῆδίῃ ((π6 φγδηάίδι μοῦ 
οὗ Μοβϑεβ οἡ [ἢ]5 Ὠγροῖποϑὶϑ) διποιπῖθα ἴο 
8όοο δἱ {πο {{π|6 οὗ ἴπὸ Εχοάμϑ; 566 Νυμι. ἱἰϊ. 
.λ8. ΤΠ6 Κομδίῃιτεβ ψεγε ἤδη ἀϊν!ἀεά ἱπίο 
ἕουτγ ἕδσα "Ἱθ8, οθδςἢ οὗ νος πιυϑδὲ πάνθ Ππ|-» 
Ὀεγοά, ἱποϊυάϊηρ ἔδπιαὶοβ, δθουΐ 420ο, θη 
Μοβὲεβ νγὰβ 80 γοδῦβ οὗ Ὧρὸὲ. ΒΟΊΒοσ [6 
ἸΟΠΡΟΓ ΟΥ βΒβουίοσ ρεγίοά ὃε δάορίεά ἴξ ἰ5 
ΘαυΔΙΪΥ πΟΟαϑΘΑΥΥ ΕἸΠΟΓ ἴο 455 Π|6 ἃ ϑι10665- 
βδίοη οὗ πιίγϑοϊθϑ, οὐ ἴο δάτηϊξ [δῖ δὴ ἱπάθβ- 
ὨΪ6 πυροῦ οὗὨ ᾿ηκΚ5 ἰπ (ἢ6 βοηθδορο5. ἃσῸ 
ομηοα; ἃ ἕδος ἔοσ ψῃϊοἢ νγὸ ἢᾶνα ροϑιεϊνα 
δυ!άεποο ἴῃ ἴπ6 πιοβὶ ἱπιροτίδηϊ οὗ 41} ρεπθαὶο- 
Εἰο5, [παῖ οἵ οὖγ 1, οτά, ἀπά ἴῃ ἴπδἰ οὗ ΕΖτγα, 
ὙνὨϊςἢ ἰπογεΐογτο ἴποῦθ σὴ 6 ΠΟ ἱγτενογθηςσα 
ἴῃ Δ5ϑιτηη ἰῃ ἃ οᾶϑ6 Ώση ἰξ οἰθατβ ὕὈὉ 
ΘνΟΓΥ απ συ ἴῃ ἘΠῸ παγτδῖϊνα. 
ΤΊ [ουνΊϑῃ τγδάϊιίοη ἰ5 ἀβϑυπιοά ἴο 6 ἴῃ 

ἔΆνΟΙΓ οὗ 21ς γϑᾶγβ: [Π]5 πᾶν δ6 ἴΓὰ6 ἴῃ ΤῈ- 
ἔογεποθ ἴο ἴδ ἰαῖογ Καθ 15: Ὀυΐῖ ἰξ 15 ΔΓ ἔγοπι 
Ὀεὶῃρ υπϊέοστη. [Ὁϑορῃὰβ δάορῖβ [ἢ ἴῃ ομδ 
ράβϑᾶρθ, “Απί.᾽ 11. 1ς. 2, δυῖ ἴῃ οΟἴΠογθ ἢς 
ἀἸβε ΠΟΌΪΥ Αβϑοσγὶβ [δὲ τ ρογοά οὗ δῆηςοίίοη 
ἴῃ Εργρί αἷογ ἴδ ἀθαίἢ οὗ [βρῇ ἰδϑϊθὰ 4οο 
γεδῖϑ; 566. “ Απΐ,᾿ 11.9.0 δηὰ “" Β. Ϊ.᾿ἡ ν. 9. 4. 
ἼΤΠΟ6 ονίάθπος 15 ννοστῃ {π|16, Ὀοηρ ϑοϊγσοπ- 
ἰγδάϊοϊοσυ, δαϊ ἰξ σμον5 [παῖ Ὀοΐῃ ΟΡ πἰοπ5 
νοΓο ΠΟ δ ἢϊ5 πιο, ἴῃ 16 Νὸνν Τοβῖδ- 
τρεηΐ 8. δἴερῃεπβ βρεεςῖὶ, Αςίϑ νἱΐ, ό, τεοοξ- 

ἘΧΟΡῦδσ5. ΧΊΠΠ. [ν. 1:-- 3. 

Ὠ1Ζ65 400 γεξδγβ 85 ἴῃ ρετοὰ ἤθη 186 5εθά οἔ 
ΑὈγαῆατη ϑῃου]ά Ὀὲ ἴὴ Ὀοπάδρθ δηά ον] οῃ-» 
ἰγεδϊθα, ἴειτὴβ ὑπο ἢ σου]ὰ ΟΠἸΥ ΔΡΡΙΥ ἴο 
Εδγρῖ. 8.1 Ῥβϑιὶ Ποννενεὺ ϑϑεῖὴβ ἴο ϑυρρογῖ 
(ἢς οἴδοῦ νῖενν, (δ], 11}, 17, ἡ Πθη ἢ6 5ᾶγ5 ἰδδῖ 
ἴῃς ἰανν νγᾶβ δΊνΘη 4320 γγεδῖβ ἴτε ΑὈσδῃδπι: 
δυΐ {πε ρεγιοά δοσορίεα βοπογαιν Ὀγ ἴῃς [εἸνϑ 
ἴη 15 ἴπὴδ ϑιβηιςσοά ἔογ ἢϊ5 ρυγροβε, δηὰ ἃ 
αἰβουβθίοη ρου ἃ ροϊπὶ νυν ςἢ ἀϊὰ ποῖ δῇεοςϊ 
ἢ]5 ἀγρυτγηθπὶ ννοι]Ἱὰ μᾶνθ Ὀθοη οἱ οὗἉὨ ρίαςδ. 
[ τἸρᾶγ θ6 Ροβϑιῦϊε ἴο σχεσοῃοῖε ἴπ6 παπι-» 

θοῦ οὗ ἴῃς [5γδοὶῖος αἱ {π6 {πο οὗ 86 ἔχο- 
ἀϊ5 ἢ [06 5ῃογίογ ρογιοά; διῖ 1 σεγΔ]Υ 
15 ᾺΥ ΠΊΟΤΕ ΡΥΟΌΔΌΪΕ [{ νὰ δοσερῖ ΒΒ ουΐ ΔΩΥ 
ΓΈϑοῦνο 1ῃ6 5ἰδίοπγεπι οὗ Μοϑβθβ 'π [Π]|5 ρᾶ9-» 
5456, τηδαρ ἃ5 1ἴ ἰ5 ἴῇ [Π6 πιοβῖ ἔοσγπημδὶ δηά 
Ὀύθοῖθο ἴεσηθ, ἢ (6 ΘΧρτθβθ ρυγροθε οὗ 
ἤχιπρ ἴῃς Ιοηρτῃ οὗ ἴδ βοϊουσπ ΡΟΣΤ Δ ὨΓΥ͂ 
Ὅροη ἴδε παδίίοπδὶ τηϊπά. 
ΤὨς ἀειειτηϊηδίίοη οὗ ἴδε ἀδίο οὗ ἴπὸ Ἐχ- 

οι γεϑίϑ πΊΔΙΪΥ προ [ἢ π5ἰδίετηεηϊς ἴῃ 
Κι νυ. τὶ [ῃδΐ 480 γοϑδγ5 εἰαρϑεὰ Ὀεΐννεεη {86 
ἔουττἢ γεᾶγ οὗ δοϊοπιοη δηὰ ἴῃῸ {πιὸ Πθη 
[86 σμη]άγοη οὗ [5γᾶοὶ σαπῖθ ουΐ οὗἁὨ ἴῃς ἰδπὰ οὗ 
Ερυρῖ. Τ αὶ ἀδΐθ 15 βιιρρογτίεὦ ὈΥ 4]1 ἴῃς 
δησίθηξ νουβίοπβ (ἴῃ 6 515 πῃ ἀονίατοη ἴῃ ἴῃ6 
ΧΧ.., 440 ἴογ 48ο, Ὀθεῖηρ δοσουηϊοα ογ ὈΥ 
ΔΝ ποῦ δηᾷ Τ θη 5 ἰπ Ἰος. ἃ5 ἃ ἰαρϑλϑ σΑΙΔΤΏΙ, 
Ὅτι 4ο ἴον 5--8ο), ᾿ιἴ ἰ5 δοςορίθα δγ 80]6 
ΟΠ ἰς5, δηὰ ᾿ἢ ἀρρθαῖβ ἴο [Π6 υυτίῖτοσ οὗ [815 
ῃοΐθα ἴο δοςογά ψ τΠ6 ἱηαϊοδίοηϑ 
οἵ πα ἴῃ ἴῃ6 Πισίογίςδὶ Ὀοοκβ; θυ ἴῃς 50" 
Ἶοςῖ Ὀοϊοπρβ ΡΓΟΡΕΤΥ ἴἰο ἴμ6 σομηηθηϊδίδγυ οὐ 
Κίηρϑ. 

2 4 ϑϑποΙ Υ ἀπίο πε 4}} τῆς ἤγϑε- 5 Ἄἶαρ 55 
Ῥογη, νυν βδίβοενεγ ορεηθίῇ τῇ6 νγοπιῦ ἅς 36 τὸ 
διλοηρ ἴῃς ΤΠ] άτοη οὗ ἰβγδεὶ, δοίἦ οἵ πες ἐμ 
πιᾶη ἀπά οὗ δεαϑβῖ: ἴἴ ἐς πλῖπ6. δ 8. τὸ. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚ ΧΗ]. 
τι 71ε Μγείδογηε αγὸ σαποίπεά 19 Οσοά. 3. 724 
νιφογίαὶ οὗ ἐλε δασεσυεν ἐς εονωμαμαζά. τι 
7Ζ.ε γε μέηρε 97 ὀεασίς αγὲ σε αραγί. τῇ 71 
γαώίες ρὺ σε οΥ ΕΡΥΡΙ, απαἱ εανῦ» ϑοεεβή 
ῥομες τυὰ ἤει. 20 Ζ7λφν ἐσθ ἐο Ξδάαπι. 
4 Οοά ρείασλ δο ὧν α δίδαν οὗ α εἰομά, 
αμά α 2{|47 οὗ ἥτε. 

ΝῺ τῆς Ποκ βρᾶκε υπῖο Μοβεβ, 
ΒΥ ΠΡ, 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠΠ. Το ᾿ϑἰσγυςτοηϑβ ἰῃ ἴπ6 ἤγϑὲ 
Ρασγί οὗ [815 σμαρίεγ ἅσγθ Ποῖ ὨΘΟΘββΑΓΪΥ σΟΠ- 
Ὠοοϊοεά ψ ἢ [Π6 γεβὲ οὗ ἴπ6 παγσδῖξνθ, δηά 
δογα ΠΛΔΥῪ ᾶνε ὕδθη 5ρεοί8] ΓοΆ5Ὸ 5 ἔοσ δά - 
πᾷ ϑοπὶθ οὗ ἴῃεοπι, ἰορείμοσ ννἢ [6 στουηάβ 
ἔοσ {πεῖς οὈδογναποθ, ἤδη [Π6 ΡΘΟρ]Θ ννεγα 
Ῥγεράσίηρ ἔογ ἴῃς ᾿Ἰηναβίοη οὗ Ῥαϊθϑίίπο, ὍΤὨ18 
ταὶθας πᾶν Ὀδεη Ὀεΐοσε ἴΠ6 θεριπηΐηρ οὗ {πεῖγ 
Ἰοηξ νναπάδυηρ ἴῃ 1ἴῃ6 ν]άοιτι655 οὗ ΤΙΝ, δἱ 
Ἐδ6 βϑάτὴθ {ἰπὶ6ὸ  εη Μόοβϑεβ βεηΐ ἴῃς 5ρῖε5. ἴο 
εἐχρίοσε δπαδη. νεῖ μοῦ τυττῖθη Ἰδῖοσ οὐ 
ποῖ, 1015 δϑσϊίοη σοπίδιηϑ πιο γΠΙΟΝ πγιϑῖ 
δανε Ὀδθη ογδιγ βίνθη δῖ {πε ἢσγβέ Ἴεευγδίίοη 
οὗ {ῃς Ῥάϑϑονοσ. 

Ω. δαμοῖν ὠπίο »ι6)] ΤῺς σομηηδηᾶ 15 
ἴο Μοβεβ. [ἴ νγὰβ ἴο ἀθοΐαγε [Β6 

4 ὅ Απὰ Μοβαβ 8414 υπῖο τῆς ρεο- ἔχε 5» 

ΡΪε, Ἐεπιειθεγ τἢ}15 ἀαγν, [π΄ ννῃϊςῇ 
Ἷ' ςᾶπλε οι ἔτοπι Εργρῖ, ουἕξ οἔὗἉ τῆς 
οὐϑα οὗ ᾿δοπάαρε; ἴογ ὉΥ 5ἴγειρτῃ ὁ Ἠεδ. 

οἵ μαπά τῆς ΓΠΟᾺῪΡ Ὀτγουρῇζ γοιι ουξ 

Ὑ1] οὗ Οοὰ παὶ 41] βυβίθοστπι τεσ ἴο ὃὲ 
ςοηδοογδίθα ἴο ἢΐπι, σεῖ δρατί ἔγοτπῃ 4}1 οἵἴδμιευ 
ογοδίυσεβ. ὙὕμῈ σοπηπηδηα 15 ἜΧΡΓΕΞΒΙΥ Ὀαϑεα 
ροὴ ἴδε Ῥδβθουεσ. Τῆς ἢἤτιβίθοση δχοπιρὶ 
ἔγοτῃ ἴῃ6 ἀεπίσιυςίοη Ὀδοδπιε ἴῃ ἃ ἢδνν δηὰ 
Βρθοαὶ βθῆϑθο [ἢ6 δχοϊιϑῖνα Ῥγορο οὗ 86 
Τιοτά: ἴπο Πγβίθοσῃ οὗ πηᾶῃ ἃ5 Ηἰβ πιιηϊϑίετσϑ, 
(86 βγβίθογῃ οὗ σδίς]8 845 υἱεῖϊϊπια, [Ιἢ ᾿ϊδι οὗ 
[μ6 βγξίθοτσῃ οὗ πιϑη {Π6 1 ονιῖο5 γετε ἀδνοζεὰ 
ἴο ἔπ τοΠΊρ]|6 βογνίςοβ, ὙΠὲ σοποθογδίίοῃ οὗ 
41] Βγϑίθογῃ 15 δἀπιτιοὰ τὸ Ὀ6 ροου αγ ἴο {πὸ 
Ἡοῦγεννβ; ΠΟΙ σᾶ ΔΥ 5διἰϑέδοϊουυ γθάϑοῃ ἴῸΓ 
50ΓΟἢ ἃ ἰδ Ὀ6 δϑϑιγηθὰ ΟΥ̓ ποθ ὙΠῸ τεῇιϑς 
ἴο δεςορῖ ἴῃ ϑογιρίυγαὶ διαϊεπιθηῖ, νν ΔΙ Οἢ ἘΠΟΥ͂ 
δάτηϊ ἴο ὃς οχρ]οῖῖ. Καοραεὶ τεδιῖοβ ἴδε 116» 
ΟΥΟ5 οὗἁὨ οἴου νΥ ΓΟ ΣΆ, 
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ἔτοπη τῃ:15 δέαεε: {Πεγς.588}} πὸ ἰεανθη- 
οὐ Ὀτγολά ὃς φδαΐδη. 

4 ΓΗ ἀλΥ σαπὶα γε ουξ ἰη ἴδε 
πιοπτῆ ΑδιΌ. 

ς  Απὰα ἴτ 5841] Ὀς ννῆςση τῆε 0 Ὲ} 
5841} Ὀπηρ τῃδε ἱπῖο τῆς ἰαπά οὗ τπΠὲ 
Ολῃδδηϊῖθβ, δηά τῆς Ηττῖο8. δηά τῆς 
Απιοτγῖϊοβ. δπά τῆς Ηἰνιῖοβ5, ἀπά τῆς 
]εδυϑίτεβ, ψνῃῖοἢ ἢ6 ϑυγαᾶγα ὑπο (ὮΥ 
ἔμτπεῖβ τὸ ρίνε ἴδε, 4 ἰδληὰ βονίηρ 
ἢ τΠΚ Δπα ἤοπευ, τῇδε τῆοιι 5ῃ4]1 
Κεερ τἢϊ5 βεγνῖςε ἴῃ [18 πηοητῇ. 

6 ϑενθῃ ἀαγβ τῇοιι 5Πα]ῖ δα υπ- 
Ἰεανεποά ἘΒΜΕῚ αῃά ἴῃ τῆε βενεπίῆ 
ἀν εῤαϊῥ δὲ ἃ ξεαβῖ το τῃ6 ΠΟΚ Ὁ. 

γη ηϊοανεηεά Ὀγεδα 5}2}} 6 βαΐθη 
βανεη ἀανβ; ἀπά {πεγὰ 5}4]} πὸ ἰθα- 
νϑηθά Ὀγεαά δὲ 86ε6η ννἢ τῆδε, πεῖ- 
τῆ 6Γ 5}4}} τῇεγε 6 ἰεάνθη βεεὴ ψ ἢ 
τῆες ἴῃ 4]1 τ Υ φιαγίογϑ. 

8 4 Αμπά τβοιι 5}.α]τ 58ῃενν τῇγ 8οῃ 
ἴῃ τῃας ἀαγ, βαγίηρ, 111: ἰς ἄοπε ὃε- 
σδιιδα οὗ τπαῖ τὐλίει τῆς ΠῸΚΡ αἴ 

πο τς ΨΏδη [1 οαπι ἰοστῆ οι οὗ 
Εργρι. 

9 Απά [τ 858}4}1 6 (ὸγ ἃ ῖρῃ ὑπο 
{πεὲὸ ὑροη τπϊπῈ παπᾶ, δπὰ ἴογ ἃ 
ππεπιογίαὶ Ὀεῖννεοη [Ππ6 αγθ8, ἴπαϊ 
τς ΠΙΟΚῸ 8 'ὰν πλΑΥ δὲ ἰῃ τὴν πιουῖῃ: 
ογ τ ἢ ἃ βίγοπρ μαπα παῖῃ τῆ ΠΟᾺΡ 
δτουρῃς τῆεε οι οὗ ἔργρε. 

Ιο ἼΒοῖ 58α]ς τπεγοΐογε Κεαρ [ἢ }8 
ογάϊπδηςε ἴῃ ἢ 8 8650 ἔγοπὶ ὙΕΔΓ ἴο 
γεαγ. 

Ι1 ἢ Απά τ 514}|} δὲ ψβεη ἴδε 
ΤΟΚῸ 5}8}} Ὀτίπρ ἴπε6 ἰηῖο τῆς ἰχπὰ 
οὗ τῆς (ὐὑδμδδηίΐζεβ, 45 ἢ6 ϑύγαγε πῖο 
{πεε ἂπηά το τὴγ ἔδίμθιβ, δηὰ 5}2]]} 
σὶνς ἰξ τῆςε, 

12 ὁ ΤΒαῖ τῆοιι 5μαῖϊς ἰδεῖ δραγῖ ὃ οβδρ. σα, 
αηἴο [86 ΠΟᾺΡ 41} τπαῖ ὀρβηθτῇῃ τῆε δὸς το. 
ΤΑΔΙΓΙΧ, ΔΠᾺ ΘναΓΥ ἢγϑη Πρ της σοπι- Ἐξεκ. 44. 
εἴἢ οἵ ἃ δεαϑὲ ψῃϊς τποι ἢαβῖ; τῆ ἤν. 
τ 4165 τῤαϊί δὲ τὰς [,ΟΚῸ ὅ. ΠΕΣ 

12 Απὰ ενεῖῦ Ἠγβεϊίπρ οὗὁ δὴ 8588 
Ϊ του 5841 γεάδϑῃχ υυἢ ἃ ᾿ ἰδ πιῦὺ ; ΔΠᾺ 1 Ο., κά. 

4. 4“42:6] Ιΐ 5 υποογίαϊη νΒοῖΠοσ [ἢ15 
ΠΑΠῚΟ νγὰϑ ἀποῖθηΐ ΟΥ̓ ρίνοη ἴποη ἴοσγ ἴῃς ἤγϑῖ 
τἴἰπιθ. [{ 5 ἔουπά ΟΥΪΥ ἴῃ ἰδ Ῥεπιδίθυςῃ, 
ἔνῖςοθ ἴῃ (ῃ6 5οηβο οὗ γουπρ νν πεδῖ, βῖχ Ἐἰπλ65 
85 ἴῃε6 παηὴθ οὗ ἴῃς ἢγϑὶ πποηῖῃ. Τὴ ἵνο 
Ἐουτηευ ἰηϑίδηςοϑ ἰοανο {π|6ὸ ἀουδὲ 845 ἴο (6 
ΕἸΥΤΊΟΪΟΡΎ, νἱζ. ἴῃ6 τπλοπίῃ ννῆεη (ἢ6 νγῆθαΐῖ 
Ὀόρδη ἴο τίρεη. ὙΤμυ5 6 ΧΧ΄ Τάτ. δπὰ 
ϑηδάϊα. [ἢ Ασδδῖς αόόοπ γὔθαῃβ βύεεη ἤογῦ5, 
ΎΠΟ πᾶπιὸ γοβοιιῦ]ε5 ἴῃς Ἐργρίίαη ΕΡΙΡΗΪ, 
ΑΡΠῚ, δηὰ ΠΙΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ πᾶν ὕεεπ ἀεγνοὰ 
ἔγοπι ἴἃ; {παΐ παπηθδ' 15 ἀηοϊοπῖ. 866 Βγυρθςῇ, 
“Ἡ, Ε..) Ρ. τό2. 

5. δὲ Ὀκπααη} ἘΕἴνε πδίίοηθ ΟΠ 
Δ΄ παπιθαά ἴῃ 1ῃϊ5 ῥαΘβαρῈ, ΠΘΓΕΔ5 51Χ ἃΓῸ 
παι θα ἴῃ ΠῚ, 8, δηά ἴδῃ ἴῃ [π6 οΥρῖπδὶ ὑγο- 
ΤηΪσ6 ἴο Αγάῆαπι, ὕεη. χν. 19---2ῖ. ΤΠΟΙΧΧ, 
δά της ΡεγπΖχῖῖοβ δηθὰ ΟἹγραϑηεβ, ΡΥ ΔΟΪΥ 
οη Μ55. ἰδοῦ. ὍΤῆδ ἤτϑι νογὰ (δηδδη- 
16 15. φοποῆς, δηᾷ ἱποϊιιἀθ5 411] (ἢ6 Ηδηῖο 
ΤΑΟΘ5 οὗ Ραἰεβίηθ, 

Θ. “221πά4 “ “ῥα! τ ὉΓ ἃ σἱρπ τριο ἰδεε, ὅκς. ἢ 
ἨἩεῦγον υντϊοῦβ μανθ σΟΠΟΓΑΙΥ τεραγάθα {ἢ15 
88 ἃ ἴογτηδὶ ἰη]υποῖίοη ἴο νυτῖῖα ἴῃς ῥτεοθρῖβ 
ΟἹ 51105 οὗ ρῥαγοβπιθηΐ, δπὰ ἴο ἔαϑζεπ {Π6πὶ 
Οἡ ἴδε υυτῖισίϑ δηὰ ογοῃοδά ; Ὀιῖ ΟΓΠΘΓ σοχη- 
τηρηΐδίοιβ ἃτὸ ΡΈΠΟΓΑΙΪΥ ἀρτοοά (μαΐ ᾿ἴ ἰ5 
ἴο δ6 υπάοιΞίοοα πιοῖδρῃογσα! γ. ὙΤῊΘ ννογάς 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο 6 Ριιῖξ ᾿πΐο ἴῃ6 τηουΐῃ οὗ (Π6 
Ῥαΐθηΐβ. ὙΠΟΥ ψψετα ἴο Κοορ δἰ] τῆς ἔβεϊβ οὗ 
1.6 ράϑϑουδσ σοῃϑίδηί!Υ ἴπ πλϊπά, ἀπά, τεξεστίηρ 
ἴο ἃ ουβίοπι ργεναϊεηξ ἃρθ5 Ὀείοσε Μοβος ἴῃ 
Ἐεγυρῖ, ἴο βανὲ ἴπεπὶ ργοβθηΐ 85 που ἢ ἴΠῸῪ 
ὍΟΓΟ ᾿Ξ ροἃ ΟἹ ΡΑΡΥΓ5 οὐ Ραγοβπιθηῖ 

ζαϑϊοηθά οἡ {6 υνυχὶϑῖβ, ΟΣὁ οἡ {Π6 ἔδοθ Ὀοΐτνθθη 
ἴῃς ογοβ. [{ 5 ργοῦαῦϊο {πᾶῖ ΝΜ ο865 5ῃου]ά 
δανὸ δάοριοά [δῖ συδίοτῃ, νν δ ἢ ν᾽’ 85 ϑοάγοοὶν 
Βορρᾶ] ἔγοπιη ἴῃς Ἐσγρίίδη ϑυρογδετοη οὗ 
ΔΠλιοΐ5. Ὀπῖ πιοάθιτι ᾿5γ 6} 1165 βΌΠΟΓΑΙΥ 4]- 
Ιερο 1η15 ργεσερῖ 85 ἃ ψιβδειβοδίίοη ἔογ ἴἢ6 τ|56 
οὗ ρῥῃγ]αςσίοτῖοθ. Μάοβεβ ϑἰδῖοβ ἀϊἰβιιηςΕΥ (Π6 
οὈϊθοεῖ οὗ {π6 ρσγεσορῖ, νυν ἢ νγα5 ἴμδῖ [ῃ6 ανν 
οὗ εμονδὴ βδουϊὰ Ὀ6 ἴπ {πε πιο ἢ : 566 
ν΄. τό. ὍἼΤΠα ΘΧργθβϑίοη ΠΥ ἤᾶνα Ὀθθὴ τος 
γΟΓΌΪΔ] ἴῃ [Π6 [π|6 οὗὁἨἩ Μοϑεβ, 85 1 σετίδι νῦν ννᾶβ 
δῖ ἃ ἰδῖοσ ροτοά; 5866 Ῥσονεῦὸϑ Υἱ. 2ο---22. Υἱὶ. 
3.) Ὑ Πογε [Π6 πιοῖδρῃουῖς ἃ] βεῆδε ἰ5 ποῖ 4ι68- 
[ἰοηθά. [ογοπὶα ρῖνεβ ἃ οἶθαγ δηά σδϊϊοηδὶ 
᾿ητοτργοίδίοη ἴῃ ἢϊδ5 σοϊηπηθηΐαγυ οἡ νίδιῖηον 
ΧΧΙΝ, ς, Ῥγξοορίδ πιδὰ δπῖ ἴῇὴ τῆδιι ἴα, 
υἴ ΤΟρογὸ σοπιρίοδηίατ, δη δηΐθ ὁσΐοβ ἴπο8 
αἴ ποςῖς εἴ ἐϊθ πιραϊτογίβ ἴῃ 1115. 

12. ἐδο σραΐὲ “εἰ αραγ Ἰ1ϊ. ἃ5. ἴῃ ἴδ 
ΤΑΔΥΡῚΠ “σδιι56 ἴο ρᾷ85 ουϑύ, Ὀμῖ [ῃ6 56Π56 
5 ΠΟΥΥΘΟΙΥ ἜΧργοϑϑαά ἴῃ ἴδε τοχῖ, νν Π ἢ ἕο] ον 5 
(Π6 ΟἹὰ ΜΝογβίοηβ, δηᾶ 5 ὑγοίογδθ]θ τὸ 186 
ΤΩΔΥΡΊΠ4] τοπάδγπρ, νης ἢ σιιρροθῖθ ἃ γοίοσο 
δης6 ἴο ἴπμ6 ννογὰ "" Ῥαβϑουεγ." 

13. απ α9}] ὍΤΠδ τοδϑοη οὗ [Π6 ᾿π] ποτίοῃ 
5. Θν Ἱ ΠΠΠΥ ὑπαὶ (Π6 455 σου! ποῖ Ὀ6 οἴετοά 
ἴῃ βδουῆςο, θείπρ 8ΔΠ ΠΟ] ΘΔ ΔΠἰπΊδὶ : ΡΟΒΒΙΟΪΥ 
16 ΟΠΪΥ ἀπο]θδη Δη1πη4] ἀοτηδϑιϊςαϊοα δλοης 
ἴῃς [5γδϑ ἴο5 δ ἴπε τἰπιὸ οὗ ἴῃ Εχοάιι. 
ΤΠΘ Ργποῖρς οὗ ἴπ6 ἰανν Ὀεὶηρ οὈνίοιιδ, ἰξ 
ν, 45 οχίοπάρα ἴο 1ἢ6 οῦθο δπὰ σλπιοὶ, δπάὰ 
ΒΌΠΟΥΑΙΥ ἴο ΘΥΘΓΥ τπποϊρᾶῃ ῥεαβῖ ; 566 Νὴ. 
ΧΥΠΙ τς. ὍΘ πηρηίίοη οὗ [ἢ 8355 οἡἱν ψουϊὰ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἤᾶνς ὁσοσυττοα ἴο δὴ [9γδϑὶ ἴα οὗ ἃ 
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[Ηδε6Ὁ. 
ἐο. ΟΡ υ. 

1{τῆου ψ|] ποῖ γοάδθοπῃ 1, τῃθη ἴδοι 
δῆδ] τ Ὀγεαῖκ ἢ18 πθςοκ : δηά 1] τἢς ἢγβί- 
Ὀοτη οὗ πιδῃ διποηρ [ΠΥ ΤΠ] άγθη 5ῃδιὶς 
τῆοιι γεάςαπι. 

14  Απὰ [ἴ 514}} θῈ ννῇδη τῊγΥ ὅοη 
Δϑ Κεῖ (δε ᾿Ἰη {της ἴο σοπηδ, Αγ] Ὁ, 
νῆας ἐς τῇιβ᾽ τῆλε τῆοιι 5Πδ]ῖ 840 
υπηῖο ἢϊπλ, ΒΥ 5ἴγεηρτῃ οὗ μαηά τῆς 
ΓΟᾺΡ Ὀτουρῆξ 5 οὐ ἔγοηι Εργρῖ, τοπὶ 
τῆς Ποιιόα οἵ θοηάδρε: 

Ις Απά ᾿ξ σᾶπηδ ἴο ρᾶ88. ῆεη Ρἢδ- 
τ οἢ νοι ]ὰ ῃαγαάϊν ἰεῖ τι σοὸ, τῆδῖ 
τὴς ΠΟΒΡ 5ἰεὲν αἱ τῆς βιβίδογη ἐπ 
τῆς ἰαπά οὗ Εσγρι, Ὀοῖῃ τῆς βτγβίθούη 
οὗ πιδῃ, δηά τῇς: βιβίθογη οὐ δεδϑῖ: 
τΠογοΐίοτε 1 8βδογίῆςε ἴο τῆες ΓῸΚΡ Δ]]} 
[δῖ ορεπεῖῃ τῆς τηδίγιχ, θείπρ πλα}68 : 
δυιῖ 411 τῆς βγβίδογηῃ οὗ ταῦ σὨΠ]άγεη 1 
τεάδεηι. 

16 Απά [τ 53841]} δὲ ἴογῦ ἃ ἴοκβη 

Ιαΐογ ἂρθ. [{ 85 Ὀδθὴ οὐϑογυδά ἴῃαϊ ἴΠ6 855 
νν5 ἢε]ά ΌῪ ἴῃς Εργρίίδηβ ἴο θὲ {γΥρῃοηίς, 
ἰ. 6. ἴῃ ἃ ρΘου ΑΓ ϑοηθα πηςίθδῃ ; Ὀι ἘΠπαῖ ἔδοϊ πρ 
ΔΡροδΙβ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἃ σομηρδγδίνο!Υ Ἰαῖοῦ 
Ρογοά; ἴῃ ΘΑΥΥ πιοηυτηθηῖβ ἴῃ6 855 ἰ5 "Ὁ - 
ΠΌΘΠΓΙΥ τεργεϑοηϊθα, δηὰ ἴῃ [ῃ6 " ΑἸμδ),᾽ ς.40, 
11 15 αύξη ἃ ἴγρε οὗ Οϑιγ5. 

ἐῤο “ῥα! γάρ] ΤΏ ᾿απὶῦ, οΟΥ 5Π6θρ, 
νγ85 ξίνεη ἴο ἴδε ῥγίοϑδὶ ἔοσ [Π6 βεγνίςς οὗ [ἢε 
ΒΘΠΟΓΌΔΓΥ, 
,)γείδογη οΥ»ιαη] ὙΠῸ ρτῖσα οὗ τεἀοτηρίίοη 

ννὰ5 ἢχεὰ δ ἔνε 3βείχζεῖϊβ οὗ [Π6 ϑδησίυδγυ: 
Ναπ). 111. 47, ΠΟΘΙ 566 ποῖθ.. 

16. {| «ῥα Ϊ δὲ] ὙῊ15 ρᾷβϑϑαρε σοηῇβτγτηβ ἴῃ 68 
ἱπιογργοίδιίίοη ρίνθη ἀῦονα οὔ σ᾿. 9. 

17---19. ὙὝὙΠαθ6 γοῦϑοὸβ ἀο ποῖ ἌΡΡΘΩΣΥ ἴο 
Ὀ6 ἃ Τςοπίϊηυδίίοη οἵ ἰδ παιταῖΐνθ, νυ ἢ 15 
Τοβιιπηθα δὶ ν. 2ο. [ἰ 15 ποῖ ἱπιργοῦδοϊο [Πδΐ 
ΒΟΙῈ6 5ῃογί {1π|6Ὸ νγὰβ ραϑϑθά δὶ ϑυςσςοΐῃ, ἀπά 
1 Μόοβος ἔπθη ρᾶνε ἤηδ] ᾿π᾿) υποίοηϑ ἴοιςἢ- 
ἵῃρ ἴπ6 Τςοἰουγαϊΐςοη οὗ ἴΠ6 Ῥαββϑούδσ, δπά σὸ- 
ςοινθὰ ρϑηθγαὶ ᾿ηϑίγ ΟΠ 5 85 ἴο {π6 υ] ἰπ|δῖθ 
ἀϊγεσοη οὗ ἴθ Ἰουγηευ. δυσσοῖῃ ΠΊΑΥ ΥΘΓΥ 
ῬΙΟῦΔΌΪΥ ἤᾶν Ὀθθη ἴῃ6 Βοδά-φυδγίεγ οὗ {μεθ 
Ἡοῦτονυβ πῃ Οοξῆοη. ὙΠ πᾶπῖθ ἰπῃ Ηρθῦτενν, 
Ἰηά!ςαίοβ Δῃ Δ5ϑοση Ὁ]. ρΡῸ οὗ ὈοοΐΠ5, ΟΥ̓́Π]Ον ΘΔ ]6 
μιιῖ5 ΠΡ ςἢ. ΧΙ. 27), δυο ἢ 85 νγοῦθ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
τιϑοὰ Ὁγ {πὸ [53.δο 165, δνοσ πὶ π ὰ] οὗ {μοῖγ 
σοπα ΠἸΟἢ 85 ΒΟ] ΟΌ ΣΤΟΥ͂ ἰπ ἃ βίγδηρο ἰδηᾶὰ: 1Π6 
ΠπΟΙΙσΘ ἴῃ τ. 19 παι ΓΑ Υ ἰοᾶνθθ [6 ᾿ηργοβϑίοη 
(πὲ [Π6 Ὀοπο5 οὐ [οϑθρἢ νγοτε Κορὲ ἴπογο, οὗ 
σΟουΓθ6 ἴῃ ἴΠ6 σμάγρδ οὗ δ]5 οὐνῃ ἀεϑορηάδηίβ. 

17. 1δὲ «ὑαῇ 9 1δὲ ἰαπά οὗ 10ὲ Ῥριδιιεπθ] 
ὝΠΟ ΤσσιράποΥ οὗἩ βουΐπογη Ῥα]θβίπο ὉΥ {πὸ 
ῬΠΠΠΙ ΘΕΈ ο5, αἱ ἃ πιῇ ΘΑ οΓ ρογιοὰ (ἤδη [5 
ἀϑϑδιθτοά ὈΥῪ ΔΠΥ οὐο5 ἴο {Π6 Εχοάιι5, ἰ5 
δἰἰοσίοά ὉγῚ π6 παταίϊνε ἰῃ (δι ιοϑὶβ χχυΐ, 1. 

ἘΧΟΙΡΌ5. ΧΊΠΠΠ. [ν. 14--19. 

ὑροη τππε Βαπά, δηὰ ἴογ ἐγοπηεξ 
θεῦννεεη τῆϊπε ογεβ: ἔογ ὉΥ βῖγεηρτῃ 
οὗ μαπά τῆε ΠΟᾺΡ Ὀτοιρῆϊ 5 ἔοστῃ 
ουζ οὗ Εργρί. 

17  Απάὰ [ἴ ᾿σᾶπιε ἴο ρᾶ88, ὑν ἤδη 
Ῥδγδοῦ ἢαά ἰεξ τῆς ρεορὶε ροὸ, παῖ 
(ὐοά εὰ τῆεπι ποῖ ἐῤγομσθ τε νγᾶγ οὗ 
τε ἰλπά οὗ τπῆε ΡΠ βεῖπαβ, δἰτμουρῇ 
τηαῖ τᾶς πεαῦ; ἕογ Οσοὰά :ὰ, [,εϑὲ 
Ρετδάνεπτυγε ἴῃς ρεορὶς τερεπῖ νη 
{ΠῈΥ 866 τνᾶῦ, ἂπὰ τῆν τεῖΐση ἴο 
Εργρῖ: 

18 Βιι (ὐοά ἰεά ἐς ροορὶε δρουῖ, 
ἐλγοεσὺ τῃ6 νγὰγ οὗ τῆς ψιη]άογηεββ οὗ 
τῆς Κεαά 8ε4: δηά τῆς Ἴμι]άγοη οὗ [5- 
γταοὶ ννεπῖ ὑρ ᾿ Παγηεββϑοά οὐζ 
ἰλπά οἵ ἔργρι. 

Ι9 πα Μοββεβ ἴοοκ ἢῈ Ὀοπεβ οὗ 
]οβερὴ νι Πα: ἰοῦ 6 δά βέγαγ 
ϑΟγη ἴῃς ΤΟὨΙΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ, βαγίηρ, 

[1 [45 Ἰδίοῖγ Ὀθθη αυοβιϊοηθὰ οἡ ἴδ6 στοιυπάᾶ 
ται ἴπ6 ᾿ΠΠΔὈϊ δὴ 5 οὔ ΑϑοδίΊοη, νῇοῃ 1 
ν»Ὰ5 σλρίιτοα ὈΥ Βλπιθθος [[. ἀἰὰ ποῖ ὑνΈΑΓ 
[Π6 ννο!]Κποόννὴ σοκίμπιο οὐ {πΠ6 Ῥἢ ΞΕ 1165, 
διυῖ (Παΐ οὗ ἴῃ6 ἀπεοϊθηξ (δηδδηϊΐθο, δὴ (παῖ 
ἴῃ6 παπιὸ Ῥυ}15Π4, .ς. ῬἢΠΠΙσ 65, οοσγα γε 
ἴπ τῃηοηππηθηΐβ οὔ {π6 Εἰπὶὸ οὗ Ἀλδπιεϑος {Π]|. 
Βπυρβοῖ, “Οθορ. [π5.᾽ 11. Ρ. 86. ΤΠ οὈδ]εςοπ 
ἰ5 δηδννοιθδὰ ἱπ [6 ΑΡρρεπάϊχ δὲ [ἢ6 ἐπᾶ οἵ 
πὸ νοϊιπιθ: ἤΟΓΘ ἰξ ΤῊΔΥ 50 ΠῆΠςσο ἴο ποῖϊςε [ῃδὲ 
16 ῬΟΓΞΟῚΒ γεργεβοηϊοά οἡ [Π6 πιοηυτηθηῖβ οὗ 
Ἐλπηθ865 ΠΠ. ΟΓΟ ΡΓΟΌΔΟΪΥ [5γαρ 65; ἔογ ἘΠΟΥ 
ΔΟΙΌΔΙΥ ἰοοῖκ ρωβϑοβϑδίοη οἵ ἴδ εἰϊὸ5 οὗ πὸ 
ῬὨ ΠΙ σε πο5, γο ἀϊά ποῖ τϑοονοῦ 1Π6 ΤουτΙ ΟΥΥ 
ὉΠ11] ἃ σοηϑιογαῦϊθ τἰπιὸ ῃδὰ οἰαρϑοὰ αὐΐοσ 1ῃ6 
ἀραῖῃ οὔ [οϑῆυδ. ὙΠῸ ὑναγ κο σδαγαςίοσ οὗ 
1η6 ῬΠΙ]Ἰσεῖποβ 15 θαι} σοπϑρίοσυου5 'π ἴπ6 
Εεγρίίδη δηὰ Ηθῦγονν τθοογάϑ, 

18. δανηε.ε47] ΤΙ 5. ἰηϊογργείδιίοη οὗ {πὸ 
Ἡρῦγονν ννογὰ γοϑίβ οὐ ἴῃ6 δι ΠΟΥ ΠΥ οἱὗἨ ΘΟΙῺδ 
ΔηΟίθηΐ νϑυβίοηβ, δηἃ ἃ ροβϑ]6 οἰ ΠΟ] ΟΡῪ ἰ5 
βιρροδίοα ΌΥ ἘἈΔΌὈΙπΙςΔ] νυτΐοσγβ, [{ 5 ΠΊ5, 
Ὠούνονοσ, πιοσο ὑσγοῦδοϊο {πὲ ἴΠ6 τλρδηϊηρ 15 
ΤῊΔΥΞὨΔΙ]θα ΟΥ 'π ΟΥάΟΥΪΥ ΑΙΓΑΥ. 8566 ποῖς θείου. 
ΤἼδ οὐδ]οςίίοη (δτουπάδα οἡ πε τεηάεσηρ ἴῃ 
ΟἿΓ γϑγβίοη) {παὶ [Π6 [5γϑ6} 1165 ὑγεγα ηοΐ ᾿ΚΟΙῪ 
ἴο ᾶνθ Ὀδθη διτηθὰ 15 ὈΠγθαϑο Δ Ὁ]6. ἜΠοΙΟ ἰ5 
ποῖ ἴῃ ἰοδϑὶ ᾿ἱπάϊοδιίίοη τπαξ ΠΟΥ ννοσὸ ἀἰϑαστηθα 
ὃν {πὸ Εγράδηβ, ἀπά ἃ5 ὁσσυ ΡΥ ἃ ἔΓΟΠΈΟΥ 
ἀικίσιςϊ ἔγεα ΘΟ ΠΕῪ 455! ]δὰ Ὀγ [η6 ποιηδάϑ οἵ ἔπ 
ἀεβογὶ ΠΟῪ ννου]ά οὐὁἨ πϑοθβϑ ιν Ὀ6 δοςιπίοπηθα 
ἴο {π6 56 οἵ ἃσπῖ8β. ΤὴΘ ΕΣ οχργοϑϑθα ὈΥ͂ 
Ῥμαγδοὴ (566 ςἢ. ἱ. 1ο) ἰδαΐ {ΠΟῪ τσ ῆὶ δὲ ΔΩ 
τπθ Ἰοῖη ἴπ6 Ἰηνδάοτα δηά ἤρῃϊ ἀρδιπβὶ Ἐφγρέ 
νγ»5 ἴῃη6 ἀνονγϑὰ δηὰ ἀου ὲ]ο55 ἴΠ6 {γιὰ τηοῖνο 
ἔογ ἴπθ σσαδυ τλϑᾶϑυγοβ ΟΥ̓ ΜΜ ΠΙΟὮ Πὸ Πποροὰ ἴο 
βυῦάιιο ΠΕΙΣ βριξ δηά ργονοηΐ {Ποῦ ἱποσραϑο. 

οὗ ἡ Ὁ 



Υ. 20---22.] ᾿ ἘΧΟΌῦδσ5. ΧΙὝΙΙΠ. 

θὲ 55. “(οά ν»}]] βιιγεῖὶγ νἱβὶς γοι; δηά γε 
Ἰοδ, 4. 502} ΟΔΥΓΥ ἊΡ ΠΥ ὈΟΠΘ8 ἌΥΑΥ ἤδηςθ 
ἔνα, δ 414} γοιι. 

Ἀδ. 20 ἢ Απά ἼΠεν τοοκ τῆς Οὐ ΤΉ Εν, 
Ἐς ἔτοπι ϑυσοοίῃ, δηά επολπηρεά ἴῃ Ἐ- 

᾿ς ἢ4π|, ἴῃ τῆς δἄρε οὗ τῆ6. νυ] άθγπ 658. 
ὅλαι γα 
ζοο 21 Απᾶ ἐτῆ6 ΓῸΟΚΡ ψψαπς θείοτα 

240. Εἰδαρ) ὙΠὸ ἘρΥρθδη ποίῖϊοες οὗ 
Ετῆδπι νν1]] Ὀ6 ἕουπά ἰη ἴπ6 ΑΡρΡθηάϊχ δ ἴδ πὰ 
οὗ 1η15 νο]ιιπιθ. ὍΠδ πιοϑσὲ ῬγοῦδὉ]θ γοϑοϊζ οὗ 
[Πο96 ποῖ οεβ ἰς (ῃφε ΕἸΏδΔπι, νυ Β ἢ πλϑδῃς [Π6 
Ὠυϊ56. ΟΥ Ά5ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ οὗ Τυπὶ (ἴΠ6 ϑδιιηὴ Οοά 
ὙΟΥΞΗΙρροα ϑρϑοῖϑ!γ ὉΥ ἰμδὶ ἡᾶπὶθ ἴῃ ἸουνΘΓ 
ἘΕΥΡΌ), νγᾶ5 1ὴ 1ῃ6 ἱπηπγοάϊδίο νἱο ΠῚ Υ οὗ Ηογο- 
ΟΡΟΪ!5, σα δὰ Ὁ τἴπ6 Ἐργρέϊδηβ ἔπ6 ἐοτγίγεϑϑ οὗ 
ΖΑτ, οὐ Ζαῖὶι (ἰ. 5. οὐ ἔογείξπογϑ) ; 106 ΓΥΟΠΠΙΕΥ 
ΟΕ ννετε ἴΠ6 ῬΠΔγΔΟΙΒ οὗ ἴπῃ6 σϑίῃ ἀγὙπδϑίΥ 
τουιοννοα {ποῦ ἔοσγοθϑ θη δθουΐ ἴο ἐπίοεσ ΡΟ 
ἃ σδιηραὶρη οὐ ϑγτίᾳ. Ὑὕἢθ παι ΡΙΓΠοπὶ ἢᾶ5 
ῬΓΘΟΙΘΟΙΥ [ἢ6 Ξαπιθ πηϑδηΐης ἢ ἘΛΏδπι, ἀπὰ 
ΤΊΔΥ ῬΟΞΘΙΟΙΥ 6 ἰἀοπε βοὰ ἢ [ἴ., 1 ννᾶϑ5 
αἱ ἰῃ15 ροϊπί [πδὲ (Π6ὸ Βοάουϊηβ οὗ [δ6 δα]οΐῃ- 
ΪῃΏ5 νυ] ἀθσπθδς σλπὶθ ἱπῖο ςοηΐαοξς ἢ (Π6 
Ἐξγρίϊδηβ. ὕπαογ [πη6 τοῖῃ ἀγπαϑυ ννὸ Βπά 
(ποτὰ ΔΡΡΙγηρ ἴῃ 4 {ἰπιὸ οὗ ἔλππὸ ἴου δαάτηϊϑ- 
ϑίοη ἴο ἴῃ6 ἔογΈ]6 ἀϊπίγιςς σοτητηδηάθα ΟΥ̓ (Π6 
[ογίγεϑϑ δ᾽] θά (6 βϑαποΐυδγυ οἵ Τ Πι. 

4]. »ριϊαν ὁ, εἰομ4 ΤΠ 1,ογὰ Η πιβοὶε 
ἀϊὰ ἔογ ἴῃς [5τ8ε}165 ΌΥ ὑσγεϊοσμδῖιγαὶ ΠΊΘΔη5 
παῖ ννῆϊς ἢ Δγπλοβ τοῦτο ΟὈΠροά ἴο ἀἄο ἔογ 
τποπιϑοῖνεβ ΟΥ̓ παίιιγαὶ δρθηῖβ. Ῥαβθαρὸβ δΓδ 
αυοΐοὰ ἔτοπι οἰδβϑὶς8] ὑυγοῦ νυ ΠΟ ἢ 5ΠΟῚΝ 
[αὶ (86 Ῥεγβίδῃβ δηὰ Οτθεκς υϑοὰ ὅγε δηὰ 

ΝΟΤᾺΗ͂ 

ΤὮο Ηροῦτενν Ὁ ΦΌΠ 15 τοπάοσγοα “""δυτηδί! " 
Ὁγ ἴπ6 Ν]ρ., ΤΠ Ὁ ΟἸἾΚΕΙΟΒ, ἰ. 6. δοοίηςξ, 
Ἔχρϑάϊει, ταῖποσ [ἤδη ΔΥτηδῖ!. 85 ἰξ 15 γθηἀογοά 
ἴῃ ΝΝ αἰϊουνι"᾽ 5 Ῥοϊυφοῖί. ἐς, νου] συ 1Π6 
Οἰγτηοϊ συ Ρρτοροβοὰ ὉγῪΥ ΑὈυ να], Κιπιςὶ 
δῃὰ Ὑδηοῆυπι, ἀπά δἀορίοά Ὀγ Κα] ίϑοῃ, νἶΖ, 
ΦΌΠ, 1114, ἀθάοπιεη. δ ϑθῆϑα ἤόννονεῦ ὑνου]Ἱά 
6 πο ““ []1-ἀγηγοά,᾽" Ὀὰϊ 5 ΡῚΥ ὅν ἘΠΟΙΣ 
Ἰοῖπ5 σἰγάθα,᾽ 25 πιθῆ ριθραγθὰ ἔογ ἃ ἸΟυ ΠΊΟΥ. 
ὙὨι5 ἴῃ «{οβῆμᾶ ἱ. 14. [ἴ 15 γτεπάγοά εὔζωνοι ὉΥ͂ 
{1 ΧΧ. ὙΠῸ Αταρὶς ἰη ΟΝ αἰΐοη (Ὀγ 848614) 

Βιᾶ5. πλλλαλι. 2. ἰπδέγας!, πιλτβ θά; ἀπά [15 
ΤΑΘΔΠΙΠΡ ἰ5 δάορίοα ΟΥ̓ ΤΔΩΥ οτεο5, (που Ρἢ 
ἀἰδεγεμξ οἰγτμοϊορίεβ ἃῖὸ ργοροϑθά Κπορεὶ 
ΒΑγ5 ἰῃαὶ ᾿ξ γέ 55 ΠΙὟ 455 Ϊοα, δτταηροά 
ἴῃ ογάδογὶγ ἀϊνβίοπϑβ, ἴῃ σοηίγδ 5: Πστ]ΊΟἢ ἔγοπη 
ἃ ἀϊθογχαηιϑοὰ σα ]6. Ηθ ἀεγῖνοβ 1 ἔτοπὶ 

Αταδίς γοοῖβ, β ἢ 85. μΔ. ὅς. [ἢ 5ΘΕΠῚ5 
Ὠονγενοῦ ῥσοίογδὈ]6 ἴο ἴακο {πὸ οὔνιίουβ ΗΠ οῦτενν 
ΕἰγπιοϊορῪ ἤοπὶ Ψ]0ΌΠ, 1.6. ἔνο, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ σοη- 

ποοίοά ς ς μλϑ.» ἄξτθθη ἰποίγασίμπι, ΡΥ, 
αυϊπσυορατάξαπι, νν Πἰοἢ 15 ροϊπηίθα δὲ ὉῪ [ῃ6 
ϑίηρυίν τοπάογιπρ οὗ 116 ΕΧΧ, “οἴη 186 ΒΠῚ 

γοι. Ι. 

τΠεπὶ ὈΥ ἋΔΥ ἰπ ἃ ρ|Π|γ οὗ ἃ εἱουά, ἴο 
ἰεδὰ τδπὶ τῆς ννὰῦ ; 4π4 ὃγ πίρῃξς ἴῃ 
4 ΡΠΠΔΓ οἵ ἤτε, ἴο ρίνε τΒεπὶ Ἰρῆς; ἴο 
δὸ Ὁγ ἀΔΥ πᾶ πίρῃτ: 

22 Ἦε ἴοοῖκ ποῖ ἄννᾶὰν {δε ρι]|δγ οὗ 
τῆς οἷοι ὈΥ ἦγ, “ποῦ τῆς ρ|]1γ θΕ7 τεθῖν. 
ἢτε ὈΥ πιρῆς, ἥογι Ὀείογε τῆς ρεορία. 

ΒΙΏΟΚΟ ἃ5 ϑβηαὶβ ἰῃ ΓΠΘΙΓ τηλύοῆοσ, Οὐτέμς 
ἀοβοσῖδος {6 ργασῖοθ οὐ ΑἸοχδηάθγ, ννῆο βᾶγθ 
{Π6 δίρτιαὶ ἴογ ἀεραγίιγο ΌὉΥ ἃ ἔσθ οἡ ἃ ἰ[δ]] 
ῬοΟΪΘ οΥ̓ασ 15 ἰοπί, δπὰ ϑᾶγϑβ, οὐβογνυδθδζυγ 
ἰσπ|5 ποσῖι ἤιπλι5 ᾿πἰογάϊα. Μοροῖυς δηὰ 
ἘτοΠΌΠπι5 τιθηξίοη ᾿ξ ἃ5 ἃ βθΠΟΓΑΙ Ουβίοσῃ, 
ἐβρεοῖ δ! ἀπιοηρ {πε Αταρίδμβ. ὍῊδ βιιοσεββ 
οΟἵἉ 50ΠῚ6 ττηροσγίδηϊ Θχρε ἀπ] οηϑ, 85 οὔ Τ Ὥγαϑγθιι- 
105 δηὰ ΤΊτλοΙθοη, νγᾶ5 δείγιδιιδα ὈΥ ρορυΐαῖ 
ΒΙΡΟΓΘ ΟΠ ἴο ἃ ἀϊνίπο ᾿σπὶ συ άϊηρ {πὸ Ἰοδά- 
ΕΙ5, Τὸ ἰδεβθ νγε]!-Κηῆοννη ἰηβίδποθβ ΤΥ 6 
δαάοᾷ ἴννο οὗ ρϑου ᾶγ ἰπίογεδε, ἃ5. Ὀθασης 
νυν ϊηο55 ἴο ἃ σιιδΐοπη Κηονγῃ ἴο 4]} (Π6 σοηΐοπι- 
Ῥογαγῖθβ οὗ Μοϑοβ. Ιἢ πη ἱπβουθίοη οἵ {δ6 
Αποίοπί.: Επιρῖγο Δη ΕΠΥΡ Δ ΚΌΠΟΓΑ] 15 σΟπ,- 
Ραιοὰ ἴο “ἃ ἢδιηθ ϑἰγοδπληρ ἴῃ δάνδηςθς οὗ 
Δ ΔΙΤΩΥ." (866 Ομαῦαβ “Ν. Ε.᾽ Ρ. 4; [86 
᾿πβοπριοη ἰ5 ἰη ἴη6 ᾿εηκηλβοῦ, 11, ΡΪ. 150, 
2). Ὑδυ5 ἴοο ἴῃ 4 νυ κηοννῃ ΡΑΡΥΤΊΙΒ, 
(Δηδϑί. 1) ἴῃ6 σοτηπηδηάογ οὗ δη δἰρε τος 
15 οδ θὰ “Α ἤδπιθ ἴῃ (ὴ6 ἀδγκηθϑϑ δἵ ἔῃ6 Ποδὰ 
οἵ 15 50] εῖβ." ΒΥ {Πὶ5 δίψῃ ἤθη οἵ ἴδ 
ΡΠΠΔΓ οὗ εἰουά, [26 Ἰογὰ Ξῃοννοὰ Η  πηβοὶ 58 
{πεῖν ἰεδάθῦ ἀπὰ βϑπεγαὶ. “ἼὙΠε 1 ογὰ ἰβ8 ἃ 
ΙΔη οὗ νγχᾶῦ... [γ τρῆϊ πδηὰ, Ο 1,οτά, 
μι ἀδβηθά ἰπ ρίεςεϑ ἴῃ βῃεπηγ " (χν.). 

ΟἹ Ψ΄. 18. 

ξεπογδίιοη," Ενδὶά, “Ο. 1.᾽ ὀχρ]δίῃς ἴΕ ““δζ-- 
ταηξοὰ ἴῃ ἔνθ ἀν 5 οη5,᾽" 2.4. γᾶπ, σδηΐγο, ἔννο 
νηρ5 ΔηἋ γεαιςριαγά. ὍΠ6 ρῥγοπηρίαθ νυ ἢ 
ὙΥὨὶσἢ 50 νᾷϑὲ ἃ πηι! 46 νγὰϑ5 τλλγϑἢ δ οὶ ἀπά 
Ἰεὰ ἔογί ἢ 7 ι5}1Π65 δἀπιιγαίίοπ, Ὀμὲ 15 ηοΐ πιδσ- 
ΘΟ 5, ΠΡ Ποῖ ράγα]]οὶς ἴῃ δηςίοηξ δηὰ 
τηοάσχῃ Ὠἰδίοτυ (566 ἰπἰγοάπςίοη). Το [5γδε]- 
1ἴο5 δὰ Ὀδθη ρτοραγεὰ ἔογ ἀδραγίιγο, Ξοπὶο ὑΓθ- 
ΠἸΠΆΙ ΠΑΓῪ πιθᾶϑιιγθ5 τηυδὲ ἤᾶνθ Ὀδὲπ ἰδίκθη δέϊοσ 
Θδοἢ οὗ (Π6 ΡΙαβιθα νν ἤθη Ῥῃαγδοὶ μαὰ ρίνοη ἃ 
[ΟΓΊΡΟΓΑΓΥ ἀϑϑεηΐ ἴο {πὸ γθημοβὶ οὐ Μόοδβοβ, 866 
ὙΠ], 8, 8, ΙΧ. ,8, Χ. 16, (ΟἿΣ δονοσαὶ ὁσοδϑίοῃ 8 
οἡ ΜΉΪΟἢ ποΐοθ πγυδὲ πᾶν Ὀθθη ρίνθη ἴο [86 
Ῥθορῖίθ, [{ τηυϑδὲ δἷθϑο θ6 δοσγπο ἴῃ πιϊηὰ ἰδαξ 
{πῸ ἀοβροίσπη οἵ Ῥῃδγδοῦ πὰ ϑιρρ θὰ [86 
[5γϑε} 165 νὰ πένθ ΟΠ ΟΕ 5 νυ οπὶ ΠΟΥ γε 
Δοσιδίοπιεά ἴο Οὐδ, δηὰ νυ ννβοσὰ {ΠΟῪ 
Ὑ6ΓΘ τηἰ θὰ Ὁ (πὸ θομά οὗὁἨ ἃ σοπηπιοη Κυβῖοι- 
ἴῃρ (586. “ἢ. γΥ. 14---|2ῖ). ὙΠοῖγ Ἰοδάογ ῃδά 
ἴΠ6 ὀΧρογίθποθ οὗὁ 8ῃ ΘΑΥΪΥ [16 δὲ ἃ νναγῖκα 
σουγῖ, δηά οὗὨ Ἰοῃβ γεδῖβ ραβϑθὰ διηοηρ ἴδ6 
ἤρθγος (ΠΠῦε5 οὐ ἴῃ6 ἀδϑογί, ὙΠῸ Ὡδίϊομ πλοσθ- 
ΟΥ̓́ΡΓ [ιᾶ5 5ΠΘΝΨῚ ἰῃ ΟΝΘΓΥ ΔρΡ6 ἃ ΓΟ Δ ΚΔ ΌΪ6 ἰδίοτξ. 
ἴοσ ργοτηρί δηά βυϑίοσηδίϊς οὔρδηιΖδίοη, 

υ 
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λ0ο6 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ΧΙΝ. 
1 Οοά ἐ»πείγμείσίλ ἐλε 7εγαείἑμες ἐη ἐλεὶν 7οεγηῶν. 

5 Ῥλαγαοή 2ιεγεμσίά αὐἶν ἐδῶ. τὸ 714 
7 γαεί ες αγιμῦ. 13. οτος εογεγογίοίἀ ἐλέηε. 
15 Οσάή ἐηείγμησλ οσοσ. το 7814 εἰσεαὶ γὲ- 
φιουείά. δεῤίηια 116 αν. χι 724 2 εγαεί σε 
2.6: ἑλγοιρὰ {δε Ακ σέα, 3 τολέελ νοτυγοίλ 
“ἦε ργῤρμία»-. 

ΝῺ τε Ινοκὺ βρᾶκε υπῖο Μοβεϑ, 
ϑΔΥ Ωρ, 

ΕΧΟΌῦσϑ. ΧΙΝ. ἶν. 1---3. 

2 ϑρεακ ὑπο τῆς ο  ]άγθη οὗ 15γδεὶ, 
τας {πεν ἴυτῃ δηά δηοδρ δεΐογε 
“ ῬΙ-Βδμίγοιι, θεΐννοεη Μιράοὶ πὰ τἢε “ Νυαὰ 
868, ΟΥνΕΓ ἀραϊηϑὶ ΒΔα]-Ζορῆοη : δείοτς ἢ 7 
11 8121] γα ἐποδρ δΥ ἴΠ6 868. 

4 ον ῬΒάγαΟΝ ν}}}}] 8ᾳῪ οὔ τῆε 
σΒΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ, ΤΟΥ ἀγε επϊδηρὶ θά 
ἴῃ τῆς ἰαπά, τὴ6 νυν] ἀδγθβδ ἤδῖῃ δῆς 
τῆεπὶ ἴῃ. 

ΤΠ Ῥαβθαρὸ οὐὸῦ 1ῆ6 δὰ 868. 

Οηαρ. ΧΙΝ. 2. Τραὶ δε 1μγη] ΤῊΘ πᾶγ- 
τδῖνθ 15 σοῃίπυδὰ ἔγοισι Ὁ. 2ο οὗ ἴῃ ργθοθά- 
ἴῃ σμαρίοσ. Ὑῆδ ρθορὶθ ννόγὸ ἴδῃ δὲ ΕἸ δπα, 
οΥ Ριΐποπι, ἴΠ6 ἐγοηίογ ον ἰονναγὰς {π6 νν}}- 
ἄογηθβϑ: [ΠΟῪ ΔΓῸ ποῦν σοιηπιδηδθα ἴο σἤδηρθ 
ἴπ6 ἀϊγοςοῃ οἵ {ποὶσγ πιαγοῆ, ἀπά ἴο ξὸ βου τἢ- 
ννατάς, ἴο {Π6 ννοϑὲ οὗ [86 Βιίοσῦ 1,65, νυν Ὡς ἢ 
ΠΟΙΊΡ οἴΕἸΥ ϑεραγαίοα ἔποπὶ ἔγοπι ἴπῸ ἀδθεογῖ: 
866 ποΐθ οἡ ς. ΧΙΪ. 27. 

Ριεδαῤὶνο! δὴ ΤἼΟ ἀογνδίοηῃ οὗὁἨ [ἢ]5 ΠΔΙῚΘ 
ἰἴ8 ἀοιιθῖα!. [[{ 1 15 δογιτῖς, [κὸ [ῃ6 ἔννο 
ΟἾΠΟΙ πᾶηλθς τλοπ Ποπϑά ἴῃ σοππηροίίοη νυν ἢ 1ξ, 
1η6 ΠΛΘΔΠΙΠΣ ΤΑΥ͂ Ὀδ6 ““ πηουῖἢ, ΟΥ Επίσαποθ 
οὗ ἴῃς οΐθβ οὐ σᾶνθγῃϑ,᾽" Ὀχξ 1ἴ 15 τῆοτο ΡΓοὸ- 
ὈΔΌΪΥ Εξυρίϊδη, ἢ 1Π6 σοπηπιοη Ρσγθῆχ ΡΙῚ, 
ἡ. «. Ἰοιι56. 1 δῇ δησίθηΐξ ὈΑΡΥΤι5, ννὸ γρδὰ οὗ 
ἃ ΡΪἷδοθ σδ]οὰ ΗἸΣ, οὐ ῬῸ- Ηἰἴγ, συ ῃογο {ΠΡΟ ννᾶ5 
ἃ ἰᾶάτρο νΜΜῸ]}}, δ πὸ στοαί ἀϊβίαπος ἔγοπὶ 8- 
ΤΏ 6565, ὙΠΟ ἢ ̓ξ δαρρ] θὰ ἢ ραγίαπάβ. 866 
ΟΠμαῦ5, " Μέ]. Εξ.᾽ 11. Ρ. 122. Τἢθ ρῥΐδοθ 15 
ΞΕΠΘΓΑΠΎ ἰάθη πο νυν ἢ ΑἸτπιά, ἃ ἐογῖγθββ ἢ 
Ὁ Υ̓ΘΓῪ ἰάγρο νν6}} οἵ ροοά νυδίθσ (866. ΝΙΘθἢγ, 
“Ψογαρθ," 1. Ρ. 175}, 5ἰυδΐο δἵ (ῃ6 ἔοοΐ οὗ δη 
οἰθναίίοη σοτηηδηάιηρ {πὸ ρῥ᾽αίη ΒΓ ἢ οχίθηας 
ἴο 8162, δἃί ἃ ἀϊξίδῃοθ οὔ ουσ ἰδθαριιθθ. ΤΠ6 
Ἰουμιον Ὸπὶ ΕἸΠαπὶ τσ μϊ ΟΟΟΌΡΥ ἴνο, οὗ 
δύθη ἴἤτοθ ἀδγϑ; μδὰ ἤοννονοσ ΕἰΠ4Ππὶ Ὀδδη, ἃ5 
ΤΏΔΩΥ ΦΟΟΡΤΆΡΠΟΙΒ ΘΒ ρΡοϑο, ΠΑ] ἴτυν Ὀοίννθθη 
Μυκίαγ δηὰ ΑἸγυά (566 ΚΙ πβοη 5  ΟΠατγί᾽), 
Ῥῃαγδοῦ σουϊὰ ποῖ ροϑϑιΥ πᾶν ονογία θη 
1Π6 [5τγδϑὶ 65, νυ μοῖογ ἢϊ5. Ποδά- 4υδγίογβ νυ ΓΘ 
αἱ Ζοδῃ, οὐἩ Ἔνθη δἱ Ἀδηλθϑθβ, ὙΠΙΓἢ ννᾶ5 ἔννο 
ἀδγϑ᾽ ἸΟΙΓΊΘΥ ἔγοιῃ ΕΔ. 

ΜιραοΪ] ΤῆΘ νοσγὰ πηθᾶηβ ἃ ἴονεσ, οὐ 
ἔοτῖ: [ἴ 5 ΡΥγΟΌΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 ἰἀεπεβοά ἢ ΒΓ 
ϑυννοῖσ, δρουΐ ἔπνο στ]65 ἔτομθη 8162ζ. ὍΤῆὸ 
ὙΥΔΙΟΥ 15 σαί ὈΥ ΝΘ ἢγ ἴο 6 βοδγοοὶν ἀγίηκ- 
ΔΌΪΘ ; δοςοσγάϊηρ ἴο Ἀοδίπδοη, Ὁ. 45.) 1 5 υϑοὰ 
ΟΠΪΥ ἴοΥ σοοκίηρ ἀπά νναβῃπρ. ὍΠ15 ἘΓάν ΠΟ 
οὔϑογνεϑ ιν, (δὲ 1 [Π6 νν6}}5ς ὑγόγὸ ἴῃ οχὶϑῖ- 
δῆςο δἵ ἴπΠῸ τἰπη6ὸ οὐ 1πῸὸ Εχοάιι5 ΠΟΥ ννουϊὰ 
ΤΆλτκ {(ΠῸ 5ἰἴὸ οἵ ἃ ἴον. Νοὸνν Μ. Ομαδᾶς 
825 ἰδίεῖγ δῆοννη ἰμαὶ Μακῖδὶ, οσ Μαράδὶ, 
δὴ Ἐργρίίδη ἔοτί (τ μι ἢ οἡ οἴμοι βτοιιηάβ ἢ6 
ἰάδηςῇο5 νυ ΜΊΡΑΟ]), νι δ θὰ ὈΥ δεῖμοβ 1. ου 
Ἀ15 τοί Γῃ ἔγοπΊ ἃ σΔΙΏΡ ΑΙ ἰπ ϑγτία, ννα5 ὈΜ}Π 
ΟΥΟΓ ἃ ἰᾶγρὸ ννῈ}} : 566 “ογαρο ἀΐυη Ἐργρίίθη," 
Ρ. 286. ΤΠ15 ἰοᾶνθθ ϑοδυο οὶ ΠΥ ΓΟΟΠῚ ἔογ 
ἀοιδὲ δ5 ἴο {πῃ Ἰοοδιγ ; ἰζ 15 ἃ ροϊπηΐ οὗ ἱπι- 

Ῥοτγίδηςθ νυ] ἢ τϑίεγοηςο ἴο [Ὧθ ρᾳϑϑαρὸ ονοσ [86 
568. 

Βααϊ-“2ρῥυη] ὙΠ15 ἄρρθᾶγϑβ ἴο αν ὕδθη {86 
ὩΔΠῚΘ ΠῸ6Γ ΜὨΙςῆ {πῸ Ῥῃσπιςδης, ΠΟ δά ἃ 
βοι{Ἰοπηθηξ ἰὴ Ἰοννοῦ Ἐξγρί δὶ ἃ υϑγυ δποϊοηξ ρο- 
τιοά, ννογβῃιρροα ποὶν σπιοῖ Πεῖῖγ. Τ ΒΘ σοττε- 
βροπάϊηρ Εργρίδη δ ννᾶ5 δυίοςῃ, νν ΠΟ 15 
οἴϊοῃ οαἰϊοά δ] οὐ τηοηυσηθηΐβ οὗ ἴῃς τοῖῃ 
ἀγπαβῖγ. δοίῃμοβ 1. ρᾶνθ ἃ ΠΑΠῚΘ οἱ βου σοῃ- 
ποοίοά νυ] ἢ [15 ἴο ἃ ΟΥ̓ ἴῃ ἔπ6 βάπιθ πορἢ- 
Ὀουτποοά, νηοῦ Ομαῦδ5, |. ς., μοϊἀς ἰο Ὀ6 
Β84]-Ζορῆοῃ. ὙΠΟ οδη Ὀ6 πὸ ἀοιιδέ ἃ ννῶ5 
ΠπραῚ Κοίξυπι, οὐ 8062. [πη [Π6 Ἐπὶὸ οὗ ΝΙΕΘΌΗΣ 
ἘΠΟΓΟ ννογο σοπϑι ἀγα Ὁ ]6 τι] 5 οἸοϑο ἴο δ511.62 Οἢ 
186 ποῖῃ. Εσοπιὶ ἴπ6 ἴοχὶ 1ἴ 15 οἴθαγ ἴῃδὶ 16 
ΘΠποδιηρπΊοηξ οὗ [Π6 [βγδο δος οχίεπάρα ονοσ {Π6 
ἴδῃ ἔγοπι Ῥ᾿- Πδῃϊσοίἢ : (ΠΘῚ Ποδα- ΠΥ ΓΒ 
ἴῃ Ὀοίννοθη ΒὶΣ ϑυννοῖβϑ πὰ ἴΠ6 9.8 ορροβιῖο 

ἴο Β48]-Ζερῆοη. Αἱ ΑἸγυά 186 τοδὰ Ὀγαποῆδδ 
ΟΗ͂ ἴῃ ἴννο ἀϊγοοίίοηβ, πο ἰεδάϊπρ ἴο ἴδε ννυὶ- 
ἀεγηθβ5 ὈΥ ἃ ἴγᾶςΐ, πονν ἀτγ, δαὶ ἐπ {πὸ ἔτθ οὗ 
Μοϑθβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ᾿πιρ4 558 016, 566 ποχῖ ποῖθ: 186 
Οἴδεσ Ἰοδάϊηρ ἴο ὅϑιι6ζ, νος ἢ ννᾶ5 ἀοι [1655 
[ο]]οννοὰ Ὀχ ἴμ6 [5γδ} 68. 

8. Τὸν αγὸ επίαποίσά, ὅζς.} ΤῆΘ πιδδη- 
ἴῃ Θν ΙΔ ΠΕ ἰ5, ἴῃ (Πδὲ ἀἰτθσίίοη ΤΟΥ πᾶν θῸ 
ἜρΡτο55 ἔγοσῃ Ἐρυρῖ: ἴῃ Ἰατίογ ραγῖ οὗ [6 νϑῦϑο 
15. ΒΈΟΠΘΓΔΙΙΥ τοηάογοάὰ ἃ5 ἴῃ οὐγ ογβίοη, “ ἐῃδ 
νυ] ἀογηθθς ἣά5 σδυϊ ἴδ ἴπ.᾽ Ὀπὲ [ἢ6 ϑϑιϑθ 
νου] τλῆ δθο ἴο Ὀ6 “16 Ὑ]άΟΓΏΘ5ς5 18 
εἰοβοά ἴο {ποπὶ:" 5866 ποίΐθ Ὀοΐονν. ὍΤῆὸ οτ!- 
Β΄πδὶ ᾿πιθητοη οὐ Νίοϑοβ ννὰ5 ἴο δὸῸ ἴονγαγάς 
Ῥαϊοϑεῖπε ὉῪ ἐπὸ νυ] άογηθθο : βοὴ {παῖ ρυτγ- 
Ροβθ νγὰ5 σῆῃδηροά Ὀγ Οοά᾽β αἰγοοίίοη πὰ ΠΟῪ 
τηονρὰ ϑοιζηνναγάβ, ῬΏδγαοἢ οἡ τϑοθινηρ 1ἢ- 
[οττηδίϊου ννᾶ5 οἵ σοι γϑο ἀννᾶτο ἰῃδὲ {ΠΟΥ ΜΈΓ 
ςΠοπηρ οἴον ϑῃυξ ἴῃ, βίησθ [6 ν αΐεσϑ οἵ 186 
Ἀρά 864 ἴδεη ὀχίοπάρα ἰο (ἢς Ὀϊξῖοσ ἰΙακοβ, [ἷϊ 
ἷσ Κπονῃ ἰδὲ ἴπ6 Ἀδὰ ὅ6ᾷ δὶ ϑοπὶὸ σεπιοΐο 
ΡεΠοὐ οχϊοηάεα σοπϑι ΓΔ ΌΪΥ ἔαστῖπεῦ ἴονταγαβ 
1η6 πούῖῃ ἔπη [ἃ ἀοθβ δὲ ργοϑοηΐ. [ἴῃ (ἢῸ6 
{ἰπ|ὸ οὐ Μοβεος {π6Ὸ νναῖεσ πουῖῃ οὗ Κοίξυπι 
Ἰοϊποὰ {6 Ὀϊογ 1ΑΚοβ, ἰπουρἢ αἱ ργοϑοηΐῖ τδ6 
ςσοηϑίδηξ δοσυπηυϊαίίοη οὗἩἨὨ ἁαπά ἢδ5 Ἴονοτεὰ 
[Π6 ἰῃίογνθηὶηρ θρᾶςο ἴο Ζῃ6 οχίοπὶ οὗ ϑοοο 
ἴο Ιοοοο γαζάβ, ποὲῖ δοινενοῦ σιϑίηρ ΠισὮοΣ 
(ῃλπη 5ἰχ ἔθοεϊ ον (6 ἰονυθὶ οὔ τῇῆθ [αἶκος, 
δηὰ ἔτοσὴ 40 ἴο ςο ἔδεξ Ὀοΐονν ἴδ ἰονοὶ οὗ Ἐῃὸ 
Κοά 85εὲ4. Μυ Μαίδῃ, ὑ. 217, οὔϑοσνεβ ἴῃδί 
(ῃε Ἰακο ΤιΙπϑθῖ, 51}}} ξυγΊ Ποῦ πογίδ, ἰ5 (Ὡ]}} οὗ 



το, ΡΣ π᾿ 

Υυ. 4-τ1.] 

4 Απά 1 νἹ]] μαγάθρη Ῥμαγδοῇ 8 
ἢεαγῖ, [δὲ ἢδ 541} ἔοονν δἴζεγ ἤει ; 
δὴ 1 νν}}1 θὲ Βοπουγεά ἀροη ῬΠδγδοῇ, 
Δ πὰ ὑροη 41] ἢΪ5 πΠοβῖ; τῇδῖ τῆς Εργρ- 
ἘἰΔη5 ΠΊΑΥ Κπον τῆδίῖ 1 σηὶ τῆς ΟΚΌ. 
«Απά τΠ6γ ἀϊά 50. 

ς δ Απὰά [τ νγα8 ἴο]4 τῆε Κίηρ οὗ 
Ἔργρι τας τῆς ρεορὶς βεά: δπά τῇς 
Ἰμελτὶ οὐ Ῥῃαγδοῦ δηά οὗ ἢἷ8 βεγνδηῖβ 
Ὑνὰϑ τυγηοὰ ἀραϊηϑῖ (ἴῃς ρδορὶθ, δηά 
ἘΠαν 5414, ΝΥ ἤᾶνε νγε ἀοπα τἢ 8. 
τῆλι ννὲ πᾶνε ἰεὶ [βϑγδαὶ ρὸ ἔτοπι 8εγν- 
Τπρ υϑὴ 

6 Απά Πε πιδλάε γεδαγν ἢϊ5 Ἵβδγιοῖ, 
Ξι Πα ἴοοκ [8 ρεορίε ψιἢ ἢϊπι: 

7 Απά Πε ἴοοῖκ 5ἰχ ἢυπάγεα σἤοβθη 
᾿σΠαγοῖβ, ἀπά }] τῆς ςσδαγίοίβ οὗ ἔρυγρῖ, 
Θηἀ ςλρίδίη8 ονεῦ Ἐν ΓΥ οἠδ οὗ [Πεη}. 

ΕΧΟΡΌυσ5. Χιν. 307 
8 Απά τῆ6 ΓΟᾺΡ μαγάθηεᾷ τῇς 

ἤεαᾶτ οὐ Ῥδγδοῇ Κίπρ οἵ Ἐργρῖ, ἀπά 
ἣς ρυτγδιοα αδἴτεγ τῆς σμ]άγθη οὗ [5- 
ΓΔ6] : δηά τῆς «ἢ Π]άγεη οὗ [βγδοὶ νγθηῖ 
οιξ νν ἢ δὴ ΠΙρσἢ ἢαπά. 

9 Βυζτῃε Ἑ 

Ῥῃαγδοῆ, δπά ἢϊ85 ποζβείηδθη, δηὰ ἢϊ59 
ἉΓΓΩΥ͂, ἀπά ονεγίοοκ {Π6πΠὶ δποδιηρίηρ, 
Όγ τῆς 8:8, δεβίάς Ρι-ῃδῆιγοῖῃ, βείοτε 
Β4Δ]-Ζερβοη. 

1.  Απάνμεη ῬΒδγδοῦ ἀγενν πίρῇ, 
τῆς ΤΠ] άγθη οὐ ἰβϑγδεὶ ᾿πεὰ ἀρ τΠοὶγ 
6γε8, ἀπά, ὑεῃοϊά, (ἢε Ἐργριίδῃπϑ 
ΠΛΑΤΟΠΘα δἴζογ τπετὰ; ἀπά {ΠΕ ψγεγε 
80Γ6 δίγαϊ : δηά τῆς μι] άγθη οὗ [8γδοὶ 
ογεά ουξ πηῖο ἴῃς Γ.ΟΚὉ. 

11 Απά τῃογ 5214 ὑπο Μοβεϑ, Βε- 

[Πο δγὶβ οὐ δῃασί, {πὸ ἀσυηάο Εξγρίϊδοδ, ἔγοτη 
νυ Βίςοἢ (ἢς κα δεδ ἰδϊκοβ 15 ἰοςδὶ ΠδτηΘ. 

δ. δὲ ῥεοῤίς 3:4] ὙὝΠ15 νγᾶ5 ἃ πδίῃγαὶ ἴῃ- 
ἔοσθποο ἔγοπη ἴῃς σῆδηρο οὗ ἀϊγοςοϊίοη, τ Ὡς ἢ 
σουϊά αν πο οὐ͵εοςΐ θυ οβοᾶρε ἔγοτῃ Εργρί 
Ὁγ 6 ρᾶϑβ δ ϑυ6ζ. ὕρ ἴο {δδ ἔπι γῃθη 
ἴῃαξ ἱπέοττηδίίοη σεδομοά Ῥῃδγδοῦ Ὀοίἢ μὲ δηά 
δῖ5 ΡΕΟρΡΙΘ ὑπάογϑιοοά [μὲ (Π6 [5γδϑ 65 νου Ἱὰ 
τρίτη ΔΙ͂ΟΣ Κοορίηρ ἃ ἐδϑειναὶ ἴῃ {πὸ ἀϊδίσιςς 
δαϊοϊηηρ Εἴδαθ. Ετοπι ΕἸβατῃ {πὸ ἰπί6}}}- 
δεποθ ννου]ὰ θὲ ξογυναγάθα ὈΥ ἴπ6 σογητηδηάογ 
οἵ ἴῃ6 ραστίϑοῃ ἴο Ἀδιῆθϑθοβ ἰῇ 1655 [βδη ἃ δύ, 
δῃὰ (Πὸ ΘΔΥΆΪΣΥ, ἃ ΠΙΡΏΪΥ ἀἰθο!ρ! πο ἔοτοθ, 
ψουϊὰ οὗ σουγϑθα 6 γοδαγ ἕο ἱπιπιράϊδίο ἀθ- 
Ρᾶτῖατο. 

7. τκ ῥωπάγεϊ ᾿εροιοη ἐραγὶοί: ΤΗΘ 
ἘΡΥΡΌ ΔΗ ἈΓΓΑΥ͂ σοΙηρτϑοα ἰάτρὸ ἡυπιῦοῦβ οὗ ᾿ 
Ἑςδδγιοῖβ, σας ἀγάνγῃ ΟΥ̓ ἔννο ἤοσϑθβ, ν Πἢ ἴννο 
Ιδη, οπθ ὑδατίηρ ἰῃ6 5ῃι:ο] ἀ δηὰ ἀγίνιπρ, [86 
οἴδπον ΠΥ διτηοά. ὍΤῆδ Ποῦβοβ νγόγὸ [Ποσγοι  ἢ- 
Ὀγοά, τϑηουνποά ἔοσ βἰγεηφίῃ δηά βρὶπῖ. (δδ- 
Γιοί5 ἀγὸ ἤγβε γεργεϑεηϊοά οἡ {δε τηοηιπηθηΐβ οὗ 
[86 81} ἀγηδϑίγ : [ΠΟῪ νσοσὸ υϑοά ὈΥ ΑἸηοϑὶβ 
Ι. 1ῃ [86 Ἔχρϑαπιοη δραϊησὶ (ἢ6 5ῃορῃοσα Κιηρϑ, 
Ὀγ ὙΒδοῦμπεβ 1. ἀρδιηϑὶ ϑυγία δηὰ Μεϑθορο- 
ἸΔΤΩΪΔ : ὑπάεσγ ΤΒοίπηοβ {Π|. νγὸ αν [86 τὸ- 
οογὰ οὗ ἃ δαί δἱ Μοριάάο ἰῇ συ βιο ἢ 897 
νυ -οΒδτιοῖθ ὑγοσο σλρίιγοα ἔγοπὶ ἴῃς σοηέδαο- 
ταῖοα ἔοστοθβ οἵ πογίδοιτι Ῥϊθδίπο δηὰ ϑυτσιᾶ. 
ΒΥ “.8]} [86 σμαγιοίβ οἵ Ἐξγρὶ" ννὲ ἅγὸ ἴο τη- 
ἀογϑιδια 411 (ἢδιί νγϑσὸ ςἰδι!οπϑα ἴῃ ἰοννοῦ Εδυρί, 
τηοϑί οὗ [ποῖ ργοῦδὈΪγ δὲ δηησϑοβ ἀηὰ οἴποσ 
ΤΡΟΘΈΟΣΙ ΦΑΥΓΊβοπ5 πρᾶσ (ῃ6 ποδά-υλγίοσβ οὗ 
Ῥῃδγδοῆ. Ἀσςοογάϊμην ἴο ᾿Ὀιιοάοχιβ δίου}8, 
1. «4, ἴδο Εκγρίϊδηβ πδὰ 27οοο ομαγίοίβ ἴῃ 186 
πιὸ οὗ Ἀλπηοϑοβ 1]. 

εαῤίαϊ οὐέῦ ευε} οπό ΟΥΓ 1δορι)] Ἐνδίδθοσ 
οαρὶδίῃ 8 ΟΥ̓ΟΣ ὕὍΠ0 Ὑ80]160 οὗὁ ὕω, Τδις 

{πὸ ΠΧΧ., Νυΐξ., ϑδδλάϊα, ὅγύ. ὙΤΠηῈ νογά 
τοηάεγοαὰ σαρίδιπα (5.415 τα, [11{.- {τὰ οὐ 
{Π|γΠ 61} 15 βιιρροθοά ὉΥῪ Ἀαάϊρεγ, Οαβ. 
ΕΓ 65.᾽ 5. ν., ἴο πιθδῃ δ νγαγτγίοσβ ἴῃ [6 σἢδ- 
τιοῖβ, Ὀυϊ [Π6 ΕρΎΡ(Δη5 πονοσ Ῥιὶ σποτο (ΠΔη 
ἔνγο πλοη ἴῃ ἃ οδασγιοῖ. ὍΤῈΡ {π|6Ὸ πηθδηϊης 
5 σδρίδίῃβ ΟΥἁ σοιῃτηδηάογθ, ΤὮδ ννογά τΏΔΥ 
Τορτόϑοπὶ δὴ Ερβγρίίδη Ε{|6, ὙΠῸ Κις δὰ 
δθουΐϊ πὶ ἃ σουης! οὗἩ {ΠΙΓΕΥ, ἐδ οἢ οὗ ννῆοτι 
Ὀοτδ ἃ 116 οογγοβροηάμρ ἴο {6 Ἐοιηδη ἀο- 
ΠΟΙΆ, νἱΖ. Μᾶρυ, ἃ “ΤΠΙΓῪ τηδη." δ66 
Ρ]εγίε, “Ἐξ. Ζε 5 Π,᾿ 1866, Ρ. 12, δπά 

Ομαῦαβ, “ογαρε ἄτη Εργράερη. ΤὍῶδὸ ννοτὰ 
ΟσΟυΓ5 ἐτουθηξὶγ ἴῃ (6 Ὀοοίκβ οἵ Κίηρβ. ᾿ αν ὰ 
ΘΡΟΙῚ5 ἴο ἧδγτο ογὔρδηιζοὰ [86 5}}4}15}1π| ἃ5ς ἃ 
ἀϊδέϊηςξ σΟΥΡ5, 566 2 84Π|. Χχὶϑ. 8, ὙνΏΘΓΟ 1 ᾿5 
ἰγδηϑαϊοά, 85 ἴῃ ἴῃ15 ραβϑᾶρθ, οσδρίδιης, Ηδ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ τεϊδιποάὰ (πὸ οἱά πᾶπλθ, ᾿δουρῇ "ὸ ἰ5 
Ῥοβϑίῦ]ο (4 Πδ πᾶν ᾶνο δάορίοα [86 Εξγρ- 
(ἴδῃ ϑγϑίοπι, Ὀθίηρ οὐ ἔθη Ϊγ ὕρυτῃ5 ἢ [Π6 
ΠΟΠίδΙΠΡΟΥΑΓΥ ἀγπαϑίυ, νΠιςἢ μάν ἃ 4υδθη ἴο 
[53γδε]. 

9. αμά ῥὶ: βογιεδηη6η} Ηγϑοπίθη ἅτ ποῖ 
Γερτγεϑθεηϊοα οἡ Ἐρυρίϊδη τποπεπιθηΐβ, ουθη Οὐ 
{Ποδ56 οὗ ἃ Ἰδῖου ἀρθ, ννἤθηῃ ΠΟΥ ὑγοσγὸ οτηρὶ ογοὰ 
ἴῃ στοδῖ πυπΊθεγβ ἢ ἴΠ6 ΟΠ 55 Οῇ 15 ΒΙΟΒΘΟΙΝ 
ςοηπποςίοα νυ ἢ [Π6 οἰσιςὲ τορυϊδίίοης οὗ Εὶ 
(14 αὐτί ; Ὀυΐ Ὠιοάοσιβ διςυ]υ5, ννῆοϑο δυῖπο- 
ΤΙΥ 15 ποῖ φυοδοηθαά οἡ [ἢ 5 Ροϊπί, ϑἰδίεϑ [πδΐ 
Ελγλεϑοβ [1. ἢδὰ ἃ ἔοτοβε οὗ 2έοοο ΟΔΥΔΙσΥ, ἰῃ- 
ἀοροπάσπε οὗ [6 ΠΠΑΣΊΟΙΓΥ ; [5818 πιδίκθϑ [ἢ 6 
5Δπ|6 αἰϑιι ποίου δοΐνγοεῃ [86 σβαγίοῖβ ἂπά 
Βογϑοπηθῃ οὗ Ἐξγρί, ς. χχχὶ. σ. Ὅὕὴθδ οσπηϊοδὶ 
ΘΧΡΓΕββίοῃ ἴον ππουηίηρ οὐ Βογϑθοῦδοϊς 18 ἔσυπά 
ἴῃ δῃσίθηΐ ρΑργτῖ. 

δες Ῥὶ-βαβίγο! ] ΤὮΪ5 βἰδίεπμεηξ 15 υτροὰ 
8ἃ5 8 ΟὈ]οςτίοη ἴο {πο ἀπ βοδίίοη ἢ Αὐτυά; 
Ὀι [πὸ ἐποδιηρπηθηξ οὗ {πὸ ρτοαΐ μοϑὲ οἵ [δγδοὶ 
οχίοπάθα οΥ̓οσ ΠΊΔΗΥ Π1}}65. 

υ2 

δγριίδηβ ρυγβιεά ΔΕεγ Ὁ 7οιδ, ὡς 
τ δῃ,, 411 (πΠ6 ἤοῖβε8 ἀπά σῃαγὶοῖβ οἷ: Μᾶς 4. 
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σδιι56 ἐλέγὸ τυϑῦό Ὸ ργάνεβ ἰη Εργρῖ, 
ἢμαβὲ τῃοιι τ ΚΕΠ τ15 ἀνὰ ἴο ἀΐθ ἴῃ τῆς 
νν] ] ἀἜγη 6885 ἢ ννῃπογείογο μδϑῖ τποι ἀθαΐς 
τῆι15 ΝΠ 185) ἴο ΟΑΓΓΥ 85 ἰοτῃ οὐ οὗ 
Ἐργριὶ 

12 “7. ποῖ τῃϊ5 ἴὴ6 ννογά τῆλε νψε 
ἀϊά τε}] τπες ἰῃ Ἐργρῖ, βδαγίηρ, [νεξ ἃ 
αἴοηδ, τῃαϊ ννα πηδὺ δεῖνα τῆε Εργρ- 
τἰαπβὺ Εογ Ζὲ ῥαά ῥέθι Ὀεῖζεῦ ὉΓ 5 
ἴο βεῦῖνα τῆς Εργρτίαη5, [ῃΔη τῃαῖ ννὲ 
5ποι]ἀ ἀΐα ἴῃ τῆς νυν] ἀεγη 685. 

12  Απὰ Μοβεβ βεαϊ4 υπῖο τῇς 
Ρεορίς, ἔξδαγ γε ἠοῖ, βἴαπά 511}}, δπὰ 
566 ἴΠε 8δἰναϊίοη οὗ τῆς [ῸΚΡ, ἢ ]ς ἢ 
ἢδ ΨἹΠ] 5ῆενν ἴο γοιι ἴο ἀαγ : 'ἕογ ἴῃς 

πε γον ήαυε Ἐ ρὙρτΙΔΠ8 γννῇοπι γε ἢᾶνε βέβη ἴο ἀΔγ, 
Δαγρέίακς γ8 58|4}} 866 {Π6 πὶ ἀραίπ ΠῸ πιογε ἔοῦ 
ραν, ὥς. ΘΥΘΥ. 

14 ΤὮς ΠΟᾺΡ 5}|4}1 ἤρῇῃϊς ἔογ γοιι, 
Δηἀ γα 5}4}} Πο]α γοιι ρεᾶςεβ. 

ις 4 Απά {δε ΓᾺΡ 5α]ά υηἴο Μο- 
565, Ἦν Πεγείογε ογίεβε τῇου. ἀπηῖο πιὸ 
5ρεὰΚ ὑπο τῆς Το] άτεη οὗὨ [5γδἷεὶ, παῖ 
{ΠΕΥ ρὸ ἔογννατά : 

ι6 Βυς [ππ τῆου ὑρ τὴν τοά, δηά 
βδίγεῖοἢ οι τὨΐη6 Παπα ονογ τῆ6 568, 
δηά ἀϊν!4ε ἰἴ: δηά τῆς σ“Β]άγεη οὗ [5- 
ΓΔΟΪ 50.4}} ροὸ οὔ ἀγὺ σγομηά τγουρῇ 
τππ πιϊάβξε οὗ τῆς 568. 

ς ςἤδρ. 6. 
)- 

του, 
329» τυλφνε- 

11. πὸ 
νν85 ΡΓΟΌΔΟΙΥ σιρροσιεὰ ΟΥ̓ 16 γαϑί ὀχίοπὶ οὗ 
ΠΕ θίοτθ5 ἰπ Εργρί, ὑν πιο ἢ τρῆϊ ποῖ πηρτο- 
ΡΟ Ὀδ σα] ]οὰ πὸ ἰαπὰ οὗ ἴοσὴρ5: ἴἃ ψουά 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἢανα Ὀδθὴ ἱπχαρίηθα ὈΥ οπθ ννμὸ Πδά 
τοῖ ἀννοῖξ Πόσα. 

12. Ζεὶ τῷ αἰοπε] ΤῊΪ5 15 ἃ ρτοϑϑ ὄχᾶρ- 
ξεταῦοη, γεοῖ ποΐ νυνἱϊποιιξ ἃ βου ίδηςθ οὗ γαῖ: 
ἔοσ δ Πουρὴ (ἢ6 [5γδ6] 1165 νυϑὶσοπηθά ἐπ 6 Ππ|95- 

οὗ Μοβεβ δὲ βιϑί, {ΠΟΥ βάν ΑΥ̓͂ σοτῃ- 
᾿ῬΙΘΙΕΙΥ αἱ [86 ἤγϑέ ϑογίοιιϑ σῖ4], 868 1ῆ6 τοίου - 
ΘΩς6 ἰπ ΠγΡ. ΤΠ νν80]6 ρᾶϑϑαρο [ογεβῆδάονβ 
ἴδε σοηάιιςΐ οὗ ἴΠ6 Ροορὶθ ἴῃ 186 νυ] άο τιθ 58, 

18. ,Ζὸν δὲ Ἐργρίίαηπε «ὐϑονη, ἄς. Ἐδίμοῦ 
ΤΟΙ 88 γὙὸ ὮΔΥΘΟ Β5ΒΘθ66Ὲ 8 60 ἘΚΥΡΟΙδ:5 ἴο- 

ἀδλγ γε 5}|41}} 5866 ἴῃ πὶ ἀρϑ!ἢ ΠΟ ΠΊΟΓΕ [ῸΓ Θυεσ. 
Ουγ ΑΕΓ. [ο]]ονν8 ἴδ6 Ψαϊρ., Ὀυ  {Π ΧΧ.ῖ 
Τᾶγρ., ϑαδά. ρῖνε ἴῃς ἴσιιθ βοῆβθ, γε 5μ4]} 
ΠΟΥΟΥ 5866 ἴῃς ΕρΡΥρἤδΔη5 ἴῃ ἴπ6 88 Ππ|6 ὙΑΥ, 
Ὀπάθγ ἴῃ 84 Π|6 ΟἸΓΟυΤηβίδηςδϑ5. 

16. ἤῥδεγείογε γί ἔρος μπὶσ γιὸ] Μοϑε5 
ἀοθβ ποῖ βρεὰκ οὐ ἢ15 ἱῃίογοθβϑΌη, δηὰ τὸ 
ΟὨΪ Κπονν οὗ [ξ ἔτγοπιὶ (Π|5 δῆβννοσ ἴο ἢ]15 
ΡΓΆΥΟΤ. ΤὍῊΪ5 15 ἃ σπαγδοίεγιϑες οὐ 16 παᾶττὰ- 
να, ἱπηρογίαηξς ἰο Ὀ6 οὐϑοσνοὰ υἹἢ τοίογθησθ 
ἴο ΟἴδΟΥ ΟΥ̓. Ι551 015 1655 ΘΑ ϑιἱΥ σι ρρ] δά. 

ἘΧΟΙΡῦσ5. ΧΙν. 

γαυες ἱπ ἘωΡΙ ΤΠ15 ὈΠΙΟΥ ἰδυηῖ- 

[ν. 12---2:. 

17 Απμά 1. Βεδμοϊά, 1 νψ1}} Βμαγάβη 
τῆς Πολγῖβ οὔ τῃῆε Εργρτίδηβ, δηὰ τΠ6Υ 
86,4} ([Ὁ]]ονν τπεπὶ: δηὰ 1 νν}}] ρεῖ πε 
Βοπουγ ὑροη ῬΒαγδοῦ, δηὰ ὑροη δἱΪ 
ἢϊ5 Ποβῖ, ᾿ροη [8 σδμδγιοῖβ. αηά ὑὕροη 
ἢ15 Πογβεπιεῃ. 

18 Απά τῆε Ἐργρτ2π5 5}4}} Κῆονν 
(δῖ 1 ἀπι ἴῆς ΟΚΡ, μεη 1 ἢανς 
σοϊζεηῃ πιὸ ποπουῦ ὑροὴ ῬΒδγδοῆ, 
ροη ἢ8 ομαγιοῖβ, ἀπά ἁροη ἢϊ5. ἤογβε- 
γε. 

Ιῖ9  Απά τ᾿ε δηρεὶ οἔ (σοά, ψῃϊςἢ 
ὑνεηῖ Ὀείογε τῆς ςλπρ οὗ ἰϑβϑγδεῖ, τγε- 
τλονρά δηὰ ψεηῖ Ὀεμιπὰ τπεπὶ; πὰ 
τῃε ρΡ|Π|ὰγ οὗ τῆς εἰοιιά ννεπὶ ἔοπὶ δ6- 
ἔογεα τῆοῖ]γ ἔδοθ, δπὰ εζοοὰ δεπιπά 
{πεπι: : 

20 Αμὰά [ἴξ οδηχε δεΐνγεεη [ἢ 6 σδῃρ 
οὔ τῆς Ἐργριτίδηβ ἀπὰ τε οδπὶρ οὗ 
ἴϑςγδοὶ; μ ννᾶβ ἃ οἷοιά 1ηα ἀλικ- 
Ὡ685 10 ἐδδηι, Ὀὰς 1 ρᾶνα Πρῃς ὈΥ πιρὰϊ 
ἰο ἐβειό: 80 τῇαϊ τῆε. οὔς ολπιε ἢοῖ 
Ποᾶγ ἴδε οἵδε 811 τπε ηἱρῆϊ. 

21: Απά Μοβεβ 5ιγεῖςῃεα οιἱἍοκ ἢΪ5 
Παπά ονεῦ ἴῃς 864; δηά τῆ6 [ΚΡ 
οδιιδεά τε 868 ἴο ρὸ ὀχσοί ὃὈγ ἃ βϑίγοηρ 
εαϑῖ ννἱηὰ 411 τῆλι πίρῃϊς, ἀπά πγδαάς -- 
τῆς 8564 ἀτὺ ἰαμά, ἀπά τῆς νγαῖθιβ νγεγε ΤῸΝ 
ἀἀϊνίἀεά. ἔδαιιαις 

:.19. “δὲ απροὶ 9 Οοα] Οοιηρδᾶτζε οἢ. ΧΙ. δι; 
ΔηΑ 566 ποΐϑ οη οὖ. 11}. 2. 

20. Το ννογάς ἰπ [8115 ἅγὸ δοςοριθα 85 
ΕΧρΡΙδηδίοσυ ΟΥ̓ ΞοπὶῈ σοπιπιοηϊδίογβ : Ὀμὲ [ἢ6 
ΧΧ', τεαὰ “δπὰ 186 ηἰρῃϊ ραϑϑθά " ἰηςιοδα 
οὗ “1 ρᾶνα ᾿ρῃξ Ὁ. πιρῃῖ." ὙΠὲ 8θῆϑε ἰ5 
ξοοά δηᾷ ἰῃς τοδάϊπρ ποῖ ργοῦδ]θ. 

21. « “ἐγοηρ ἐασὶ «υἱπ4}] [ἴ 15 ἴῃ} ἀϊς- 
ἘΠΟΊΥ 5ἰδίοα λαξ [ῃ6 ἈΡΈΠΟΥ ὈΥ ᾿νῃϊοἢ {πὸ 
ΟὈ]οςσὲ ννᾶ5 οβεςϊοἃὰ νγᾶβς παίιισαὶ, [{ 15 οἶθασ 
ἴῃ Μοϑοβ (λκοβ ἕο ργαηῖϊθὰ {πδὶ ἃ σίγοηξ 
οαϑὶ ννπὰ Ὀἱοννίησ (του ρ ἴἢ6 πίρῃϊ, ὑπάογ 
Εἴνθη οἰγουπηβίδποθβ, νγου ἃ πλᾶκὸ [6 Ῥαθϑαρδ 
4υϊθ ροϑϑὉ]6. 1{ νου] 5θθπὶ ἴο Ὀ6 ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
ὈΓΔΟΓΠΔΌΪΘ, ἤθη {π6 ννἱηὰ Ὀ]ονγα ἔγοπῃη οἴποσ 
αυδγίοιϑ (566 ΤΊ οπεηάογ᾽ 5 δοσοιπηΐ, “4.115 ἀστὴ 
Βα χθη 1 ,δηάθ.,᾽ Ρ. 21). Οὐ σουγϑο (ἢ15 τυνου]Ἱὰ 
ποῖ οχρ δίῃ {86 οἴϊεςϊ, 15 τὴ6 ρᾷβϑαρὸ δὰ Ὀδθοῃ 
τηλάθ, ἃ5 ν)5 ΓΟΙΤΏΘΥΪΥ συ ρροκβοῦ, [του ἢ τὴ 6 
ἄθθρ 5.84 πραῦ ἴθ ὑνδαγ Μυβα, ϑοπὶὸ ἰθαβ!ο5 
500 {ἢ οὗ δι16Ζ. ΑἹ] (πς6 σοπάϊξιοπβ οὗἉ {6 ἢδτ- 
ταῖϊνο ἃ.Ὸ βδιἰϑῆθα Ὀγ τῆθ Ὠγροίμεϑῖβ, {πὲ τὴ6 
ῬΆ55ΑΡῸ ἴόοῖκ ρῥἶδοθ ΠΘΔΓ 5162. 

δὲ «ὐαίογ! αὐενε ἀνυϊάεα ] ἱ. 6. ἴῇοτθ ντᾶβ ἃ 
Ποπηρ δίθ ϑοραγαϊίοη Ὀδίννθεη 16 υυδίοσ οὗ [86 
ξυ} δηὰ [δὲ νναΐοτ ἴο (Π6 που οὗ Κοίϑυπι, 



« Ῥελὶ. γ8. 
13. 
σΣ (οε. το. 
:. 
Ἡδςδ. σι. 
29. 

κου, 
ΧΗ 

ἡμὴ ἔθ χο δῖ 1ἢ6 

ἀεαυεζ. 

ν. 22---28.] 

22 Απά “τῆς σμ]άγοη οὗ 1βγδεὶ νγεπῖ 
ἱπῖο τῆς πιὶά5ζ οὗ τῆς 564 ὑροη ἴῃ ἀ 
σγομπα: πὰ τῆς νναῖεγβα τυέγέ ἃ ννγαὶὶ 
ππῖο (ἢ δπὰ οἡ τἈεὶγ γῖρς Παηά, ἀπά οἡ 
{Πεἰγ Ἰεῖς. 

232 ἢ Απά τῆε Ἐργριίδηβ ρΡυγϑιδά, 
δηὰ ψγεηῖ ἴῃ δἴζεγ τῃδπὶ ἴο τῆς πκιάξι 
οὗ τῆς 568. εύεη 411} ῬΏΔγδοΟἢ 5 ἤοῦβ68. 
ἢΪ8 σμαγίοῖβ. δηὰ ἢϊ5 Πογβεπιεῃ. 

24 Απά ἰξ σᾶπιε ἴο ρά58, [Πα ἴῃ τῃς 
ταογηΐπο νγαῖοῃ [6 ΠΟΒΡ ἰοοκεά υηῖο 
τῆε Βοβῖ οὔ τὴς Ἐργρτίδηβ τῇγουρῇ τῃς 
ΡΙΠΑΓ οὗ ἤτε δηά οἵ τῆς οἰοιά, «πᾶ 
τγοι δε ἃ τῆς Ποβῖ οὔ τὴς Ἐργρτίδηϑβ, 

ὡς Αηάτοοκ ΟΠ τΠεἰγ σμαγιοῖυνἢεε]5, 
Πμας την ἀγανε {πολ Πελνηγ: 80 

ἩΒΘΕΝΝ. Ἑο44. [,εἴ 5. ἔες 
ἔτοπι ἴῃς ἔλεος οἵ [93γδεὶ, ἴογ τῆς. οκ 

22. «ὐεγὸ ἃ «υαἱἱ μπίο ἐῤοῃῃιῇ ΤῊ ννδίοῦϑ 
βογνο [86 ῬΓροΟΘα οὗ δῇ ἱπιγοποῆτηθηΐ ἀπά 
νΜᾺ}}; [(ἢ6 Ῥϑορὶθ σουϊὰ ποῖ 6 αἰϊδοκρά οἡ 
εἰἴμοῦ βαηκ ἀυτίηρ (πὸ ἰγδηβι  ἴο 1ῃη6 πογίῃ 
νν85 ἰδ νυδίεγ σονθγίηρ ἴΠ6 ψνΠο]6 ἀϊδίτιςῖ ; τὸ 
16 ϑοι ἢ ννὰ5 {116 Ἀρὰ ὅ.ᾳ. Εογ [πὸ ἰάϊοπι, 
οοπηρατο ΝΑΒυπι 11]. 8. 

538. ἐῥὲ Ἐργρῥίαης ῥωγσο)] Το Ἐρνρ- 
(ἰΔπ5 πρ ΐ Ὅ6 ἀνγάγο {παῖ ὉΠάΘῚ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ οΙΓ- 
αππηδίδησες {Πότ ννουὰ Ὀ6 δουιηάδηξ ΕΠΠ|6 ἔοτ 
(π6 ραβϑᾶρε οὗ (6 σμαγιοῖβ δηάὰ σδνδίσυ, οὗ 
ΜΉἢ [86 ἔογοθ ςΠΙΘΗ σοῃποὶϑίθά, 

24. ἱπ ῤὲ »ιογπίηρ «υαἱοὉ}] Αἴ βιησῖϑο, 
ἃ 1π|6 θείοσθ 6 Α. Μ. ἰπ ΑΡπ|}. 

ἐγομδίεἢ ΤΏγονν ἴμοπὶ ἱπΐο σοηβιβίοη ΌΥ͂ ἃ 
βυάάδῃ ρᾶηῖς. ; 

25. “{πώὼ4 ἰοοξ οἵ ἐρεὶγ εραγίοί «υδεεί 
ΤῊΝ ἰΓαπϑδ ΠΟ 18 ΡΌΠΟΓΑΙΪΥ δοςορίοά, Τδὸ 
ΧΧ.. Βοννονοῦ τοπάθσ [ῃ6 ψογὰ “οι πα" οὗ 
εοἰορρεὰ (συνέδησε -Ξ- ) 3), ἃ ργοΟῦΌΔΌ]Θ τοδά- 
ἰηρ, πὰ ρογθδρβ ποτὲ βυϊϊεά ἴο ἴῃς ςοπίοχί. 

26. δαὶ ἐδε αυαίεῦς »ὴΩΥ εο»46] Α 5ιἀ- 
ἄδη οεβοδίίοη οὗ [86 νυἱηὰ δὲ βυηγίδο, σοϊποϊάϊηνς 
ν ἢ ἃ βρτηρ 6 (1 νγα5. [1}} πιοοὴ) ψου]ά 
᾿ππ]θἀἸδίεὶΥ σοηνετί ἰἢ6 ον ἢδὶ 5δηά- ὉΔη 5 
Πτγρῖ ἱπίο ἃ φυϊοκβαηά, δηά {πεη ἱπίο ἃ πιᾶ55 
οὗ ννδΐογϑ, ἴῃ ἃ {1Π16 2. 1655 (ἢδῃ ννου]Ἱά βῆ ςος 
ἴογ (6 δϑοϑρ6 οὗ ἃ 531]ηρ]6 σῃασιοῖ, οὐ Πογϑθῦδη 
Ἰοδάθά νυ ἢ μρᾶνυ σογϑίεξ. 

27. ουεγίδγεαυ ἐδε Ἐργριαπ.} Βεοιίοσ 48 ἴῃ 
1πῸ τηδγρίη, ΤῈ9 Ιοσὰ ΒΈΟΟΙΝΣ ὕδϑια ΟἿ, 
δυτοα ποτὶ ἔγοιι πος σπδσιοῖβ ἱπῖο [ἢ 9θᾷ, 
ΤΡ ἴθ ἴΠ6 ράργτυβ ἀυοίοα δὔονθ, ἤθη {86 
σδασιοῖ 18 Ὀγόκθη [6 ὙΥΆΣΓΙΟΥ 5. δυτ]οα ουΐ 
ΜΠ δας ἔοτοο ἰδαΐ ἢ15 ΔΙΤΊΟΙΣ 15 Ὀυχιοὰ ἴῃ 
116 54ηά. 

28. πμοὲ 0 γπεμῶῦρ αε οπὲ οὗ 1δε}] ὍΘ 

ἘΧΟΌῦσῦσ. ΧΙν. 

Βρβέθιῃ ἰοσγ τῃθτλ ἀραϊπϑὲ τῆς Ἐργρ- 
[[4Π8. 

26 4 Απά [δες [0 ΚΡ 5Ξ4ἰά υηῖο Μο- 
865. ΘἸΓΟΙΘΙ οὐ (ἢίης δαπά ονεῦ τῆς 
868, ἴπαῖ (ἢ6 ννδῖθιβ [ΔΚ σοπηθ Δρδίη 
ρου ἴΠ6 Ἐργρτίδπδβ, ἀροη τἢεῖγ οἢδ- 
τὶοῖβ,) ΔπΠἀ προη {ΠεἸΓ ΠογβαπΊεῃ. 

27 Δπὰ Μοβεβ 8ἰγεῖςῃεά ἐογῃ ἢ! 5 
Πδπά ονογ πε 564. ἀπά τῆς 564 γεϊιυγηθά 
ἴο 5 βῖγεηρτῃ ψνἤθη {86 τιογηϊηρ ἃρ- 
Ρεαγεά ; ἀπά [Πε ργρτίδηϑβ φἀ ἀραὶ πϑὶ 
1; 

Ἐργρτίδηβ ἴῃ τῆς πιιάϑς οὗἉἨ τῆ 568. 
28 Απα τῆε νναΐεῖβ γεϊυγηθά, δηά 

σονεγθα τῆ6 σμαγίοῖβ, δηὰ τὴς Βοῖβθο- 
τλθη, απμά 8}1 τὴῆε6 Ποβῖ οὗ ῬΒδγδοῃ τῃδῖ 
σᾶπιο ἰηῖο ἴῃς 568 δίϊεγ τἤθη; ἴ[ἢδγο γο-- 
ΤηΔιηςἀ ῃοῖ 850 πηιςἢ 85 7 οη6 οὗ [Ποτη. 

ισ, 

βἰαἰοτηθηΐ 15 Θχρ οἱ, 4}1} [Ὧ6 σμαγιοῖβ ἀπά ἤογϑο- 
τίθη δηά πδὶ ρογΐίίοη οἵ πὸ ᾿πέλπίσυγ τυ ἢ 
ΓΟ] οννϑά ποτ τηΐο ῃ6 θά οὗ ἴῃ 564. [ἢ ἕας!, 
ἃ5 ἢδ5 Ὀδθη βἤδννῃ, βαρ ννου]ά Ὀ6 ᾿πλροβϑιδῖθ, 
Α ἀουδὲ ἢᾶ5 Ὀδθπ γαιϑοά νυ οίῃοσ ῬΠΑγΔΟἢ Πἰπη- 
561 ρογιϑῃθά : Ὀυξ ᾿ηἀοροηάδηξ οὗ ἐδὸ ἀϊϑεϊηςς 
βίαϊοπχεηΐξ οὗ ἴ86 Ῥβδὶπηϑῖ; 5. σχχχνὶ. ας, ἢ15 
ἀοβεγυσίξοη 18 ΠΊΔΠ [Ἐ5Ε]Υ Δϑϑαπγθά, πὰ ννᾶ5 ἴῃ 
ἴλεϊ ἱπονι 8 0]6. ὙΠῸ ϑἰδίιοη οὗ {πὸ Κὶπρ νυᾶβ5 
ἴῃ {Π6 ναηριαγα : ΟἹ ΘΥΘΓΥ πιοηυτηεπίὶ ἔπ ΡΠΔ- 
ΓΔΟΝ 18 Γεργεβθηΐδα 85 [6 Ἰοδάθυ. οὗ {πὸ ἀγπῖν, 
δηά δ)᾽]οννίηρ ἴογ Ἐργράδηῃ Πδιζοσυ οπ οἵδ 
ΟσΟΔΘΙΟΏ8, ἰῃδί νγᾶβ ἢ15 παΐυγαὶ ρίδοθ ἴῃ [Π6 
Ριυγοαϊξ οὗ ἔυρίνοες ννοση ἢ Παῖραᾷ 50 ἰη- 
ἴδηβοὶγ. Ὑηθ ἀδαίῃ οἵ {πὸ Ῥμαγδοῦ, δηά 
186 επεγθ ἴοϑ5 οὗ ἴΠ6 σμδγ ΟἿ Υ πὰ σαΥυδίγΥ 
δοσοιηΐῖβ ἔοσγ ἴῃ υπαϊπίαγθοά τεῖγοαϊ οὐ {ῃ6 
[ϑγδοι ἶθϑ ἘΠγου Ρἢ ἃ ἀϊδαιϊος ἔπθη δ δ)οοξ ἴο 
Ἐχγρὶ δηὰ δϑϑ]ῦ δοςθβϑ]Θ ἴο ἔπεὶγ ἔογοοϑ, 
ΤΠ Ὀἷονν ἴο Εργρί ννα5 ποῖ ἔδίδὶ, ἔου {π6 1οβ5 
οὗ πιθῇ πρξ ποῖ διποιηΐ ἴο τη ἱπουπαηά: 
Ὀαΐ [Δ]Ππρ ἀροη ἐπεῖγ Κίηρ, {ποῖγ Ἰοδάογς δηά 
1Π6 ρογίίοη οὗ 1π6 ΔΙΤΩΥ πα Ἰ5ροπϑδΌϊο ἔογ ἐΠῸ 
Ρτοβοσιοη οὗ ἐογοὶρη ννᾶγϑ, [ἃ σΠρρ]οά ἔποπὶ 
οἰἴξοξιδ!γ. [ἴ{.- 85 ἄρρθδιβ ρτοῦδοϊθ, Τοιῆ- 
ΤΆΟΚΙ5 [1. ψνογο ἴπ6 Ῥῃαγδοῇ, (ἢ6 ἤγϑίὶ τοςογάρα 
ἐχροάϊίοη ἰηΐο {πὸ Ῥϑηϊηβυΐα ἰοοῖκ ρἷδοθ 17 
οΑΓΒ ΠΟΥ 15 ἀδδίῃ ; δηὰ ἔυνθηΐν -νγο γοαγβ 
εἰαρϑοά Ὀθέοσγο ΔΥ πιθϑϑιγεβ ϑγοτα [δ κθη ἴο τὸ- 
σΟΥ̓ΘΓ {πε ἰοϑὲ δϑοθπάδηςου οὗ Ερβγρί ἴῃ ϑγγία. 
80 σοτῃηρ]οΐῖο, 50 πργυθι]ου5 τγα8 16 ἀοὶϊνοῦ- 
ΠΟ: ἴδυ5 [86 5γδοὶ ες τγεῖο Ὀδριζοά ἴο 
Μοβοβ ἴῃ ἴπο εἷουὰ δηὰ ἴῃ {π6 ϑρ8. ἍΝΏεη 
ἔθου ες Β44]-Ζορῆοη (ΠΟῪ νεσο βοραγαϊοα 
ἤΉΔΠΠΥ ἔγοτι πὸ ἰἀο]αίγΥ οἵ Εξγρί: ψπθη ΤΠΟΥ 
Ῥαϑϑθάὰ ἐπθὸ Ἀθὰ 868 {πεὶσ ἱπάεροηάδεπος οὗ [15 
ῬοννΟΣ νν85 ϑδϑδ] δὰ ; {πεῖσγ 1116 85 ἃ Ὡδίίοῃ ῃδη 
Ὀερᾶη, ἃ Πρ ᾿πϑορασαῦϊθ μοπορίοσίι ἢ ἔγοπὶ Ὀοἰϊοῦ 
ἰπ Ϊομονδῇ, δῃά Ηἰ5 ϑεγνδηῖ Μοδβοϑ, οῃ]ῦ ἴο ὃς 
ταοσροά ἴῃ (ἢ6 Βίρμοσ [16 γενθαὶθὰ Ὁγ Ηΐ5 δοῃ. 

309 

απὰ τὴς [ΘᾺ ἰονογίῆγονν τῃδ εἩςν. 
δλοοῖ οὔ 

.“Ὀὴ5511. τοᾶ 
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«αἸΝιοἀ, ;. 

290 Βυῖτῃε ἙΒΠ]Πάγεη οὔ ]5γδοὶ νναϊΚεά 
Προ ἀτΥ ἰαρμά ἴθ τῆς πριάβς οὗ τῆς 
864; ΔΠ4 τὴς νναΐεγβ τῦδγ ἃ νν8}} υπῖο 
πε] οὐ {πεὶγ τίρῆς ἢαπά, δπά οῃ 
{πεῖν Ἰο. 

320 ΤὭυβ τπεὲ ΓΟΚΡ βανεά [5γ9] 
τῃλῖ ἀδγ οἷἍ οὗ τῆς μαηά οὗ τῆς ἔργρ- 

ἘΧΟΡῦ5. Χν. [ν. 29--ῷ5. 

τἰλπ5; ἃπά4 ἴβγαεὶ δανν τῆς Εργρτίδηβ 
ἀεδά τπροη ἴῃς 868 5ῆογα. 

41. Απά 18Γ26] εν τῃδῖ ρτγεδὲ ἔννογκ ᾿Ηθα 
ΠΟ τῆς ΓῸΚΡ ἀΪά ὑροη (δε Εργρ- 
τΙΔΠ58 : Δηἀ τῆς ρεορίε ἔξαγε ἴῃς [ΟΚὉ, 
η4 Ρεϊϊενεὰ τῆς ΠΟΚΡ., Ὧπα ἢϊ5 86Γ- 
νδηῖ Μορβοϑϑ. 

παυσττον--ςν ἀυσο κοῦτατ τετα ανσυπεσιιμ,αππαυναπκηηνεαοι ππτασττυτοτ πακνσικητιευκτακο αν οσλσιααν 

ΝΟΤᾺΕ οὐ υ-. 8. 

Τῆδ Ηδῦτενν μᾶ5 ἼΔΠ ὉΠῸΡ ὩΟ. ὙῊΣ 
1ΧΧ. «δῃὰ Νυΐρ. τεπάθῦ 29 συγκέκλεικε, 
ςοποϊαβι : δυξ 18 Ι5 ποὶ ξοϊ]ονγοα ΌΥ δὴ δοςὺ- 
ϑδίϊνο ἴῃ ἰῃ6 Ηδφῦτονν, ἀπά πλιϑί Ὀ6 ᾿ηἰγδηϑβὶ- 

Εἶν, 48 1ζ 15 ἰάκοη Ὀγ ϑαδάϊαᾳ εὐλ, δηὰ {86 
5ΥΓ. »»δ}) ,ν ἢ. δ. σοποϊυδυτι ε5ῖ. ὙΠὰ5 ἰῃ 

Τυάρεϑ 1,22, “ἢ ἼΒ6 δέ οἰοϑθᾶ ἀροη ἴῃς ὈΪδά6.᾽" 
ἼΠο σοττεσξ ΓΟΠΩ ΘΓ 566 ΠῚ5 ἴο δ6 16 νυ] άἀογ- 
Π655 15 σἰοϑοά ἴο ἴῇοπη. [ἢ 0 8εη56 σομὰ [ῃ6 
νυν] άθγηθθς 6 ἃ ὈΔΓΥΙΘΥ {86 ἀϊτοςΐ τουΐο ἰδ 
{πόπὶ ἰπΐο 1ξ, (ἢ6 σῇδηρο οὗ σοιἵθ βδιιξ ἐμοὶ 
ουξ ἔγοπι ἵξ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΥ. 
τ Δ ονευ" τοι. 41τ 7144 ῥευῤίε τυαρΐ τυαίεγ. 

23 7114 τυαίεγς αἱ 71αγαλ αγό ὀΐίεγ. 45 Α“΄ 
ἐγὲξ στορείεπόίά ἠῶ. 27 “42 Φἰέηε αγὸ ᾿υεένε 
τυείϊς, απα φετοτῖν ῥαΐῖνε ἵγ ες. 

ΗΕΝ ϑδηρ “Μοβεβ5 δπά τῇδε ςἢ]]- 
ἄγει οὗ ἰβϑγδεὲὶ τῇϊ8 δοὴρ' ὑηϊο 

τῆς ΓΠοκΌ, ἀπά βρᾶκε, βαγίηρ, 1 ψἹ]}]} 
βίηρ; ὑυῃῖο τῇς. ΓΟΚΡ, ΓᾺ ἣἢς δὴ 
{ΠΡ 6α ρ]ογίοιιϑὶν : τὴς ἤοῖβθε δπά 
ἢ15 τιάεγ ἤαῖῃ ἣς τῆγονγη ἱπῖο (ἢς 86. 

2 ΤΕ ΓΟᾺΡ ἐς ΠΥ βιγεηρτῃ δηά 
8011. ΔΠ4 ἢξ 15 Ῥδσοπη8 ΠΥ βαἰνατίοη: 
ἢς ἐς ΠΥ (οά, Δηά 1 ψ}1}} ργεραγε Ἀϊπὶ 

σμπαρ. ΧΝ. 1--18. νι τὴ6 ἀεϊίνογ- 
8ἃποθ οὗ [5γδο] 15 δϑϑοοϊδίθα (Π6 ἀδνοὶοριημθηΐῖ 
οὗ 1Π6 παίίομδὶ ροοῖγγ, ννῃιο ἤηάβ 115 ἢγϑι 
δη ρογίροϊ ϑχργοβϑίοη ἰῃ ἴπ|5 πιαρηϊῆορηῖ 
Ἀγπη, [1 5 δαιά ἴο ἤδνθ Ὀθεη ϑιηρ ὈγΥ Μοβοβ 
δὰ ἴΠ6 Ρϑορίθ, πῃ ὀχριθϑϑίοη ϑ] σῇ οΥ ἀ ΠΥ 
Ροϊηῖβ ἴο ἢίτη 85 {πὸ δυΐμοτσ. Ὑμδῖ ᾿ἴ ννὰβ 
τυτιτοη δὲ [Π6 {ἰπὴὸ 5 ΔΠ Δ55Ο ΓΙ ΟΠ ΘΧΌΓΕΘΘΙΥ 
τιδάθ ἴῃ ἴῆ6 ἴοχῖ, δῃὰ 1ἴ 15. ξῃρροτγίοα ὃγ ἴδ6 
βιγοηροβῖ ᾿πίθιπιδὶ θνίάθησθ, ὍΠὸ ξἴγ]θ 5 δά- 
τηϊϊοά, ὄνοη ὈΥ ογτῖϊο5 80 αιοβίίοι [15 
ξοπυΐποηοβθ, ἴο δ ἀγοῃαῖς, δοῖῃ ἴῃ ἴπὸ ἰδη- 
ξυδρο, ννΒΊΟἢ ἰ5 ΘΟ 08 }}Ὁ τοι ΓΚ Ὁ ]ς ἔοσ ΡΥ Δ ΘΓ, 
Δηα ϑϑνοῦο ΞΡ] ΟΥ̓, δηά ἴῃ [6 ΚΘΠΟΓΑΪ σίγιιο- 
ἴαγο, νυ ϊοῆ, του Ρἢ γἈγτπλῖ δ] ἀπά βγϑίεσηδίϊο, 
αἰ ἔδυ πιδίθυ δ} ἔγοπι ἰδῖοῦ σοπροϑι [ΙΟΠ5, ἴῃ 
Ὑνῃϊς ἢ [ῃ6 ἀἰνίϑιοηβ ἀγὸ ΠΊΟΓΟ ΠΙΠΊΘγοι 5. δηά 
186 ἃτταηροιηθηῖ το οἰαθογαῖο, Τὸ ϑυὺῦ- 
Ἰοςῖ πιαῖϊϊογ πὰ ἴθ Ἰεδάϊηρ ἱπουρῆϊβ ἅτ βυςῇ 
85 Ὀοϊοηρ ἴο ἴπ6 {ἰπλθ ἀπὰ ἴΠ6 οσοδϑίοῃ ; τἢ- 
Ἰκ6 τῃ6 ᾿πλιϊδίίοηβ ἴῃ ἴῃ6 ἰδίογ Ῥϑαϊπηβ, [86 
βοηρ Δδοιιηάϑ ἴῃ ΔἸ] 1510 5 ἴο ἱποϊἀθηῖβ ρ, 551 ΠΡ 
ὑπάογ ἴΠ6 ογθ οὗ ἴπ6 σοιηροβεγ: ἃ Πᾶς ΘΕ 
ταδιῖκ οὗἩ ἔγοβῆπεβϑ δηὰ οὔθ! γ. ὍΤΠΘ ΟΠΪΥ 
ΟὈ]οστίοη5. ᾶἅτὸ ἑουπάθα οἡ ἴπ6 ργορῃρεὶς ροζγ- 
το (1-ς--- 7}: Ὀμῖ ΠΥ ἀνοῦ ἴμογὸ ννᾶβ ἃ οἹ]515 
σαϊουϊαϊεα ἴο εἰϊοῖς τ[Π6 σρί γι οὗ Ῥσόρῆεου, 1 
ννᾶς ἴπδἱ οὗ ἴῃ6 Εχοάιι5, [ἢ Θνοῦ ἃ τηδη πιὰ 
ἴο ΟΧργοβα {παῖ ϑριτῖ, ἴἴ ννὰ5 Μίοβεβ, ἔνθη 

ΟὈ]δοίοῦβ δάπς παΐ [6 ἱηναϑίοη οὗ Ῥαϊθβεϊπο 
νν85 ςοπίοτηρ᾽αἴῖοαά ὉΥ Μοβθβ: 1 50 ψνῃδῖ σοσο 
πδίυγαὶ! ἴῃδπ ἴΠδΐ δίζοσγ ἴῃ βριθαΐῖ οδίδείσορδο, 
ΜΙ ἢ ΠΟΥ δοοορῖ ἃ5 δη διβίοσίοδὶ ἔἕδλςξ, ἢδ 
Βῃου!ὰ δηζοραῖθ ἴπ6 ἴοτοσῦ οὗ [ῃ6 παίϊοῃς 
Ὠχοῦ ννοβο τοστιτοσῖθϑ ἴΠ6 [ςγδο] ἴος του] 
Ρ855, δπὰ ψγῆοϑβο ἀδδί ας οη νγᾶ5 Δῃ ᾿ῃον] Ὁ 16 
Ποηάϊ το οὗἩ [ΠΕΙΓ συσοθθθ. [π ΘΥΘΓΥ ἃΡὸ [ἢ 5 
ΒΟῺΡ δᾶνθ (ἢ6 ἴοπο ἴο ἴδε ῬοείσΥ οὗἩ [5γβοὶ- 
ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ δὲ ρτραῖ ογτσδὶ θροςῖῆθ οἵ ἀεϊϊνογς 
ἅποθ. ἴῃ ἴδο Ὀοοκ οἵ Ἀσνοϊδίίοη (χν. 4) ἴἴ 
5 δδβοσίαίθα ἢ [Π6 ὅπη] ἰπυπιρῃ οὗἩ [86 
Ομυτοῆ, σσβοη “ἢ βαϊπῖβ “ὁ βανίπς ἴἢ6 Βδγρξ 
οὗ σοά" ν]}}} 5'πρ “ἴῃς ϑοὴρ οἵ Μοβεβ τὴ 
βογνδηΐ οἵ Οοά, δηὰ ἴδ ϑοηρ οἵ ἴῃς [,4π|0.᾽ 

ΎΤΠΒαο ἀϊν!ϑίοῃ οὗ [86 ϑοηρ ἱπίο ἴῆγθε ραγίβ ἰ5 
αἸβειηςΕγ πιαγκοά : χ----ς, 6---ἸΟ, 11---1 8: ΘΔ ἢ 
Ὀορη5 ὙΠ ΔΠ Δβοτρίϊοη οὗ ῥγαῖϑβο ἴο Οοά: 
ΘΑΟἢ ᾿πογθᾶϑοβ ἴπ ἰεησῖμ δηὰ νγίθα ἱπηδ ΌΓΥ 
υπηΐο [86 {ὙΠ ΡΒ δηξ οἴοβθ. 

ΕἼΚΒΥ ὈΙΝΊΒΙΟΝ, 1--10. Αϑογρέίοη οὗ 
ὈΓαῖθο δηὰ Ὀσιοῖ βἰδεοιηθηξ οἵ {Π6 ἔγαῃϑξδοιίοῃ, 

1, Ηρ ῥαϊδ ἐγρηῤῥεά σίογίοιν} ὙΒΙ5 
Εἰνθ5 ἐῃ6 ἴΠ|6 τηρδηίηρ, Ὀυΐ ποῖ ἴΠ6 ἔοσοθ διὰ 
δταμπάθοσ οὗ [6 Ηδῦγονν, Πἴογα!ν Ηδ 15 ρίογὶ- 
ΟἸΒΙΥ φ]ογίουβ. Απιοης ἴδ6 Αποίοπι Ν᾽ ογβίοης 
{π0 ΧΧ, ἐνδόξως δεδόξασται, σοπιδ8 ρᾶγ, ἴῃ 

Ατϑῦὶς οὗ ϑαδάϊα 15 ὙθῪ ἢπο ᾿,» Ὁ] γϑλϑῆ. 



γ,3--8.} 

2ἍΠ παι λίοη;; αν Δι μεγ᾿5 (ὐοά, ἀπά 
ΪΙ ψὩ}] Ἔχδὶὲ ἢ]πι. 
1 ΤὭε ΠΟΚΡ 25 ἃ τδῃ οὗ γγᾶγ: ἴῃς 

ΙΒ} ἐς ἢϊ5 π4π16. 
4 Ρηδγαοδ 5 σμαγίοῖβ δηὰ ἢ18 δοβῖ 

μα ἢρ οδοῖ ἰηΐο τῆς 564: Πὶβ σῆοβθη 
ρίδίῃβ αἷϑο γα ἀγοννῃβά ἴῃ τῆς Κεα 
362. 
5 Τῆε ἀορίῃβ πᾶνε σονογεά {ῃεπὶ: 
ΠΩ 88 Κ ἰπῖο ἴῃς Ὀοζζοπη 85 ἃ ϑἴοῃς. 

ΤῊ πρῆς Παπα, Ὃ ΠΟΚΡ, ἰβ5 δε- 

ἐδ βογιε απά ῥὲς γάεγ] ΤῸΘ ψογὰ “ τιάογ᾽" 
ἸΏΔΥ ἱποϊυἀο Πογϑεπιδηῃ, Ὀιϊ ἀρ Ϊ65 ΡΓΟΡΟΙΥ͂ 
ἴ0 ἴδὸ οὐατοίοογ: [Π6 Ἐργρίίαπ ννογὰ ἔοτ 
Ποῖθὲ ψἢἰοἢ σοττεβροηᾶς οχᾶςῖγ ἴο 16 Ηδ- 
ὑπ, ἃἰννᾶγ5 ἀεβιρηαῖεβ ῃ6 ον, δι ρἢ- 
ὑποά βοῖθοβ υϑοὰ ἔοσ ἴῃ6 ννδγ-σδγβ οὐ ὩΟΌΪε5. 
ΤΆ ἰῃ ἴπ6 ῬΑρΡγτιιβ " Απαϑῖ.᾽ σ, “ΤῊΘ Ποῦβθβ 
οἱ ΠΥ εβαγίοῖ ἃγὸ συν τ 85 ᾳοκα]β: {Π6 ΙΓ ογοθ5 
δι ἔπε; {ΠῈῚ ἅγὸ {{κῸὸ ἃ Ὠυιγγίσαπε ννβεη ἰΐ 

2. Τὰ ΓΟΚῸ Μ᾿ »ἘΡ σίγεηφὶ ἀπά “οπρ} 
ΝΥ εὐτοπ ει δὰ δοηᾷ ἰ8 98}. Τῃϊ5 
ὨΔΙῚΣ 5 ΞρΘ ΔΙ ϑϑοςίδίθα νυ ἢ νἱσίογυ ὈΥῪ 
(0 Ῥϑλπηοξ, Ῥ5. ἰχν. 4. [ να ἀουθῖῖεβς 
(δοθεη ἤογὸ Ὁγ Μοϑεβ ἴο ἀγανν αἰϊοπίίομ ἴοὸ 
ἰδ ργοιηϊδ γδί πο ΌΥ ἴπ6 παπὶθ “1 8π|.᾿" 
Τὴ ἰοπῃ οἵ ἴπ6 ννογὰ “"βοηρ᾽" ἰῃ Ηθῦτον 
Β ΔΙΌ ΔΙ, 

Ϊ οἱ! ῥγοραγε Ηρνι απ ῥαδίϊα!οη} 1 Ὑ111 
ΕἸΟΥΤΥ Η1πι. ϑοποΐδτα ἀρτοὸ ταὶ (ἢ6 Ηδ- 

ποΓά πηδᾶπδ ἴο σοἸο γαῖ Ὲ σταΐθῃι], 
ἰονίης δάογαϊίοῃ. [|π ἔδεϊ 118 5θπϑθ ἰ5. ξίνθη 
ἐγ πιοοσὶ οἵ ἴθ δποῖοπὶ Ψεγβθίοπβ. Οὐσγ Αὐ- 
ἰδοποοὰ Υεγβίοῃ 15 ρέῃ ἴο βοσίουιβ οδἠεσιτίοη, 
ἂἃ5 Ξυβξοϑιηρ ἃ τπουρῃϊ (ν1Ζ. οὗ εγοσίηρ ἃ 
ἰεπηρὶο) ψῃϊς ἢ σου]ά Βαγὰϊγ ἤν Ὀδθη ἴῃ ἴῃ 
πιυηὰ οἱ Μίοβος δὲ [δὶ {ἰπιθ, δηὰ υπϑοιϊτοὰ ἴο 
ἴδε οσολεοίοη. [{ 5 ομθ οὗ ΠΏΔΩΥ ἰποίδποοϑ οὗ 
υπάυο ἀρίογρηςο ἴο ΚΒ ρδίπῖςα] δυϊπογ 65. οἡ 
ἴδε ρα οἵ ουζ ἰγαπϑίδῖοσβ. ὙῈῸ ΤΑγριπὶ οὗ 
Οπκοῖος, σῇο 15 ξυ] ον θὰ Ὁ Κίπαςὶ, ἢᾶ5 “61 
ὙΠ] δ} 4 Ηἶπι 4 ξαποϊυδγγ." ὍὙΠι5 ἴοο ἴῃς 
ἹΠ᾿οΠ ηραγ 1,ιἱπ ἰῃ ΥΝ ἰοπ᾿5 Ροϊγρίοῖὶ. ὍΤῇὸ 
ΟΧΧ, Ὑὰ]ρ. πὰ ὅ5γζ. τεπάθγ [ἢς νοσγά οοῦ- 
ΤΟΥ, ϑαλά)α δδ5 1 νν}}} ἴᾶκε σεῖο ψ 1} 
ϊπ." 

8. απαπ ΟΥ «υαγῇ Οοπιρᾶγο Ρξ. χχίν. 8. 
Δ ἢὰ5 Οοἡ πὶ5 οσσδϑίοῃ ἃ ῬϑΟυΪ ΑΓ 
: δ δά πο ρῥαγί ἴῃ ἴθ νἱοΐοιγ : [86 

δῖε χὰς της 1,ογά 5. 
ἐδ “μὴ ἐς ῥὶς παρε] Α Ῥτερηδηΐ Ἔχρτοβ- 

ϑοη, πηρ᾿ γίης τηδὲ 1Ππ6 τηδηϊ οϑϊδιίοη οὗ ταὶ ξῃϊ, 
ΝΒΙΟἢ {Π6 Ξα]ναϊίοη οὐὗἨ 15γ8οὶ] ννγᾶβ οβεοῖοά, 

δζογάδά τ [Π6 ΠΑΠΙΘ ἰπθοναῖν, ἴθ πιοβὲ 
ἐχργοββίοῃ οὗ ἴδ. Ὠ ινιηθ Εϑθθηςθ. 

4. ῥα! (πεῖς Ηὸ εα“1}] ὍὙΠα Ηρῦγονν 15. νεΓῪ 
ἐπ υγ]ρά,᾽" 45 ἔτοπι ἃ βἰἴηβ. 866 

ἜΧΟΡῦϑδ. ΧΥ. 
ςοπὶς ρἱογίοιβ ἴῃ ρονγεῦ: (ὮΥ τίρῃξ 
Παῃά, ὅ ΠΟΚΡ, μδῖῃ ἀδϑῃθά ἴῃ ρίθς 68 
[Π6 ἐπ ΠΥ. 

7 Απά ἴῃ τῇς στθαΐῃεββ οὗ [ῃϊπε εἐχ- 
σα] Θηον ἴποιῖι Παϑῖ ονεγίῆγονγη τΠ6Πλ 
[ἢδ( Γοδα ὉΡ δρϑίπϑῖ {πεὰ: ἴδοι 5εηζεϑῖ 
ἔογἢ τὴγ ννγαῖῇ, τυῤίεὐ σοπϑβιιπχεά τῃδπὶ 
45 5ἴῖυ 06. 

8 Αμαν ἢ της δ͵αβε οὗ τὴν ποβεγὶ 5 
ἴῃς νναῖθυβ ϑνεγθ ρατἤεγεά τορεῖπετγ, τῆς 
βοοαβ 5ϊοοά ὑρτγιρῆϊ 48 δὴ ἤξᾶρ, μά 

ποῖθ οἡ ςἢ. χῖν. 22. ΑΙ (πὸ ψψογάὰς. νυ) ςἢ ἀθ- 
50 ΓΙ 6 86 41} οὗ [πο πηδι θὰ νναγγίοτβ οὔ Εσγρί 
ΔΓΕ 5 Οἢ ἃ5 Οὴ6 ννῆο δοίμδ!]!ν νυ ποϑϑρά ἘΠΕΙΓ 
ονογίῆγονν ννου]Ἱὰ παϊυγα! Υ ΘΠ ρου. 866 ποῖς 
ΟἿ ἴΠ6 πεχί νϑῦϑϑ. 

ῥὶς ἐροιεη εαρέαὶμ.} ἼΠ6 βᾶπηε Ὄχργοββίοῃ 15 
υι564 ἴῃ ςἢ. χίν. 7. ννΠοΓΘ 5866 ποίθ, [{ ἀοϑεὶρ- 
πδῖοϑ ΟΠ οεΥβ οὐ [Π6 ἢ μοϑῖ σδηῖκ, σμόβθη 5ρ6- 
ΟΔΙΪῪ ἴο δἰΐοπά οὐ δὰ ρεῦϑοιὶ οὔ ῬΏΔΓΔΟΣ: 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ σογηπλδΠθγ5 οὐ [μῃ6 ζοοο (δ]δϑί γίδῃς 
ὴῸ δἰϊογηδίίνεῖυ ἢ ἴῃἢ6 Ηοπηοιγθίδης 
ἐοιτηθά ἢϊ5 Ὀοάγ-δυατά,. ὙΠΟΥ πΊΑΥ πᾶνὸ Ὀθθη 
ἴογ ἴΠ6 πχοϑσί ρᾶγί βογβοπδ}γ Κπονῃ ἴο Μοβαβ. 

ἄἀγοτυμε ΤῊ οτρβῖπαὶ 15 πιοτὸ ϑτδρῆίς, 
“ἰ φ]υηροά, δ τηογροα," ἀοοογ θην ἴπῸ ονοῦ- 
ἴδγονν ἴῃ [ῃ6 γιϑπίηρ (ἰάθ6. 

δ. α' Ω τἰοπεὴ ὙΤΠ6 ὙΑΥΓΓΙΟΓΒ οἡ σῃαγοῖβ 
6 Αἰνσαγβ γοριοθοιί οὶ οὐ ἴπ6 πιοπυπιεπΐβ8 
ΜΠ εάν οοδίβ οὐ πιδιϊ; [Π6 σογβὶοῖβ οὗ 
ἐς σἤοβθῃ σδρίδ! 5 ̓" σοῃϑιβῖθα οὗ ρ᾽αίθβ οὗ ἈΙΚΗΪΥ 
ἰοπιρογθά Ὀγοῆχο, νυ ἢ 5] Θον 5. ΓΕΔΟ Πρ ΠΟΔΓΪΥ͂ 
ἴο πὸ εἰρονν, σονογηρ ἴπ6 ννῇοϊο Ὀυὰγ ἀπά {πὸ 
{ΠῚ Π5. ΠρΑΥΪΥ ἴο πε Κηθθ; 566 1ῃ6 οηρτανίην 
οὗ ἴ86 σογβὶεῖ οὗ Ἀδπιθϑοβ {Π]. ἴπ δὶς Ο. νν1.- 
Κίπθοῃ, "Μ. πὰ Ο.᾽ 1. ρ. 2:66. ὝΠΕΥ πιιβί 
ἢν ϑηκ δ οπσο κὸ ἃ βἴοῃθ, οσὕ 45 ΜῈ τοδὰ 
ἴῃ ν. τος κὸ Ἰπὶρ5 οὗ ἰοαά, Τοιςῆοβ ᾿ἰκὸ 
ἴΠ656 σοπλθ παι γα! Υ ἔγοπι Δ ογθ- νη 655. 

ΘΕΈΘΟΝΡ ΣΙΨΝΙΒΙΟΝ, 8--10. ὙΠὶς αἰνιδίοη 
ΡΓθβοηΐβ ἴΠ6 ἀοίδι]5 πλογὸ ἤΪγ, δηὰ σοτηρ οῖθα 
(Π6 ρἰσΐυτο ΌὈῪ ἀεβογδιηρ ἴπ6 πλοάς ἴῃ ννἢς ἢ 
(Π6 ἀοπιγαςζίοῃ ννᾶ8 οἴθοϊοα, δηὰ ἴῃ ἀγγορᾶηοθ 
οὗ (δε Εργρεϊδηβ Ὀγ ννῃϊςῇ ἰξ ννᾶβ ργονοκθϑά. 

Θ. ἐς δέγονις φίογίοι.}] ὍΓΠδ {γαηβίδίϊοη ἰ5 
ςοττοςῖΐ, Ὀιιζ ᾿παάδαιδίοϊγ τοργοβοηΐϊβ ἔΠ6 ἴογοθ 
δῃηὰ ὈεδιῪ οὗ ἴΠ6 Ηφθῦγονν ννογά, ννῆϊο ἢ ἰ5 
ἀγοδιδὶς ἴῃ ἔοιπῃ δηᾷὰ υὑϑᾶρθ. 

7. δὴ «αυγα!}} 1. ΤῊΥ Ὀυγηΐηρ, 2.6. ἴμ6 
ἤτε οἵ ΤῊΥ νταῖῃ, ἃ νγογὰ σἤοόβθοη ἜΧρυοβϑὶν 
ἢ τεΐδγοηςθ ἴο ἴπὸ οἴεςϊ : ἴ σοποιπιοα τδ6 
ΘΠΕΠΛΥ͂ δι ἀεηϊγ, σοπιρ]οίοὶγ, ᾿κ ἄσο Ὀυγηΐης 
ὉΡ 5ἴυ 16. ΤῊΣ 5: Πλ}}6 15 ποῖ τπἱποοπηπιοη ἴῃ 
Ἐπγρίίδη: ἴδ5 ἰπ [6 ροοῖὰ οὗ Ῥεηΐδοιιγ δά- 
ἀγοσϑοὰ ἴο Ἀδπιεθθοβ {[. “" ΤΟ ΡΙαῈ τ ἃ5 
βίὈ 16 Βεΐοτο τὰγ ομαγίοί 9) δὰ {86 5 ΡΕΓΙΟΓΙΕΥ 
οἵ ἴ86 Ηδροῦτονν 15 οὐνίουπ---ἰς τεργέϑθηῖβ {86 
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"ον, 
γέῤοξισε,. 

τῆς ἀερτῃβ ννεγε σοηρεαϊοθα ἰη τῆς Πεαγί 
οἵ τῆε 8εᾶ. 

9 Τῆς ἐπειὴγ 5414, 1 νν}}} ρυγβας, 1 
νν}}} ονεγῖαϊκς, 1 νν}}} αἀἰνί4ε τῆς 8ρ0]] ; 
ΤΥ ἰυδῖ 5Π4}} δὲ βατ5ῆβα τροῃ τῆι; 
1 ν}}}} ἄγαν ΤᾺΥ ϑυγογά, ΠΥ Πάπα 5}4|] 
1 ἀοϑΕΓΟΥ {ἢ 8Π1. 

ἘΧΟΙ ῦ5. Χν. [ν. 9---11. 

10 ἼΤΒου ἀϊάςς δῖον ψψἢ τὴγ ψτπά, 
τῆς 564 σονεγοά τῆθιι: {ΠΟΥ 5Δη}ς 48 
ἰΙελά ἴῃ τῆς πιῖρ τυ νναΐεγβ. 

11 ΝΟ ἐς {κα υπῖο τῆες, Ο [0 ἈΡ. 
δίποηρ ἴῃε 'ροάβ᾽ ννῆο ἐς {κε τῇδ, 10γ, 
ὐλδνο ἴῃ Βοίπεβ58, ἔδαγίῃϊ ἐπὶ ργαίβ865, μετὰ 
οἷηρ; Ψοῃάοτγϑε Ὶ 

βαᾶτιὸ σοϊηρ ἔοτίῃ ἔσοπι [Π6 Ῥτέβοηοο οἵ Οσοά. 
ΤὨΟ Ηθρῦτονν ἔοσ βί 016 15 αἰθοὸ Εργρίίδη. 

8. ΤΤηΪΞ ἀσδογιρτίοη ἢᾶ5 Ὀδθη Ξί ΓΑ ΠΡΟΪΥ τη ]5- 
Τοργοβοηϊοα 85 που ἴ ΓΘ ἱγτθοοπς 640 ]6 
ἢ [86 ρτγεσράϊηρ παιταῦνθ [ἰ αἰ ἔθτϑ ἔγοπὶ 
{παῖ 45 ἰγτῖς ροεῖυ αἰ ἔθγς ἴῃ 115 ἱπΊΑΡΟΓΥ 
ἔτοτῃ ῥγοβο; ἃπὰ 858 ᾿πϑρίγοα ροδῖγυ [ἃ ὈΠῚΡ5 
15 ἱπίο σοηΐδοϊ ἢ {πὸ πιάδη δπὰ οἤοςιι) 
σᾶυ865 οὗ [ἢ6 παῖιιγαὶ ρῃοποσηθηα, νης ἢ τὲ 
8111} ἀἰβε πο Εν τοσορηῖζοβ. ὙΠς Ὀ]αθὶ οὗ Οοὐ 5 
ΠΟΞΈΓ5 σοιτοβροπάβ ἴο ἴῆ6 παίῃγαὶ ΔΡΘΠΟΥ, 
1Π6 οδϑῖ ννὶπά (ςἢ. χὶν. 21), ἢ ἢ ἄγονα τἢ6 
ννδΐῖοιβ ὑδοκ, Οὐ οδοἢ 546 πὸ Ῥϑδὶ δὶ ἀδ- 
ΒΓ θ65 ψνῆδῖ δ6 τηυϑδῖ δοΐι δ} ἤᾶνθ 5θθη: οἡ 
πε που 186 ννδῖθγβ τιβίηρ πΙρἢ, ονεγῃδηρίηρ 
1ἴὴ6 Ξαπάς, Ὀυΐϊ Κορέ Ὀδοκ Ὀγ ἴδπο βίσοηρ ννιπὰ: 
οἡ ἴῃ βου ᾿ἰγὶηρ ἴῃ πηᾶβϑῖνθ ΓΟ] γα, Κορί 
ἄοννη ὈΥ (Πε 54 Π|6 ἈΡΈΠΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ΠοΑτῖ, οὐ ἄθορ 
Ῥεὰ οὗ πὸ δὰ 8ε8ά. [Ι͂ῃ Ὀο(ἢ ἀοθορί οἢ5 κγ6 
ἢανθ ΡΓΘΟ ΞΟ [ΠῸ βᾶπιθ οἤἴδβοῖβ; 1ῃ ἴΠ6 ΓΌΣΤΏΘΓ 
[Π6 Ὀρατηρα ροη ἴδ ρᾶϑϑαρο οὗ [ἢδ [5γδοὶ [65 
ΔΙῸ πιοβῖ ῥγογηϊηοηῖ; ἰῃ [Π1]5 1π6 ΘΟΘΠΘΓΥ ἰ5 
ργοϑοηϊθα ἴθ ἴπ6 ἔπη ΠΟ ἢ Ἰπηργοββοά {πὸ 
5665. ἱπλαρι παίίοη τηοϑὶ υἱνιαγ, δηὰ ννΠς ἢ 
ἤχοβ 1156} πιοϑὲ δι γοηρὶγ οὐ ἴΠ6 ϑριγξ οὗ [86 
τοδάοσ. 

ας απ βεαρ)Ὶ ΤῊΘ 1,ΧΧ. τοπάδθγ [Π|5. “85 ἃ 
νγ8}},᾿ ὡσεὶ τεῖχος. ὙΤΠ6 Ηρδγονν ννογὰ ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ τλθᾶπ5 “ἃ ἀδλπηὶ." [1 Τσοιτεβρομαβ ἴο 
νΜ4]1, χὶν. 22. 

9. Τ7ρε ἐμπορι» «αἱΠ ὌΠ δογιρί, βαβρίηρ 
ταὐἰογαποθβ; ἐμ6 ἢδϑίθ, σΡΙ ΑΙ ΕΥ̓ Δηα (γος οὗ 
1Π6 Εργριτίδηβ, [ῃ6 σοπἤιδίοη ἀπά ἀϊβογάθγ οὗ 
1ποῖγ τῃουρῃῖβ. ἄγὸ ἀσϑοσι θεὰ ἴῃ ἴογπ8 γεςορ- 
ηἰΖοά ὈΥ οτς5 οὗ 811] βοῇοοὶβ 845 Ῥϑοηρῖηρ ἴο 
(Π6 Πἰκμοδῖ ογάοσ οὗ Ῥοδίσυῃ; ἴὲ πιυϑδὲ ποῖ Ὀδ 
ξογξοϊζίθῃ ἰπαὶ ΠΟΥ ΘηΔΌΪΘ 5 ἴο τῸ41126 {πὸ 
ἔοοϊησ5 ἢ] ἢ ̓ πάπσοὰ Ῥηδγδοῦ ἀπὰ ἢϊ5. μοϑσί 
ἴο Ρυζβιθ 1ῃ6 [5γδοὶ ἴο5. Ἥνοσ [6 {γΓρδοθθγουϑ 
βαρ δη κ5, 

ἀεείγογ τῤορ} ὙΤπὰ5 Νυΐξ.. ΤαΓρ.. 8444. 
Δηὰ τοοσὲ πηοάογῃ ογἶἰς5. ὙΠῸ ΤΑΓΡῚ: ἔο]- 
Ἰοννα {πΠ01Χ Χ.. ἀπά 5 ἀδἔρῃϑι]θ. 

10. Ὑδοιι ἀϊατ! δίοςυ «υἱὲ 107 «υἱμἢ ὙΠῸ 
ΒΟΪΘΠη Π14) 651 οἵ [Π656 ἔενν νγογάβ, ἴῃ 1ΠΊΠΊ6- 
ἀϊαΐο σοπίγαςί ἢ τὴ6 τυσπλ] δηά σοπἢιδίοη 
οἵ ἴῃο ργθυθαϊηξ γθῦβθ, Ὡθθαθ. ΒΟδγΟοΪΥ Ὀ6 πο- 
Ἐςοα : [Ὁ 15 ἱπιρογίαπε ἴο οὔϑογνθ [ῃαΐ Μοϑξεος 
ΒοΙῸ δἰδῖεβ αἰϑι ποῦν ἔπ6 πδίυγαὶ ἀρθπον ὈΥ. 
ΜὨϊσἢ (πὸ ἀοδίγισίίοη νΑ5 οἴθοίοαά, 1 {86 

ἄϊγοςῖ παγταῖνθ, χίν. 28, ψγὸ τοδὰ Οπ]Υ, “186 
ννδῖουα γοϊυτηρα," ΠΟΓΟ ννὸ ἂῇὸ ἰοἹ]ὰ {παῖ 1 νγὰ5 
Ὀδοδιιϑα [ῃ6 υνἱπὰ ον. Α βυάάοη σἤδηρο ἴῃ 
186 ἀϊγοςίοη οὗ {μ6 νυἱπὰ νυοι]ὰ Ὀγίηρ Ὀδοκ αἵ 
Οποδ ἴῃ6 Πη85565 οὐ ννδίοσ πεαρρὰ ἃρ οἡ (ἢ6 
ποῦ. [ΙΓ {6 [46 τοϑὸ δἵ {ῃ6 βᾷπιθ {ἰτηθ, [Π6 
νναΐοῖβ οἵ ἴπ6 ρὰ 864 ννοι]Ἱὰ πιοοὲ ἡπά ονεῖ- 
ὙνΠοΙτὴ ἴπ6 μοβὲ: ὰΐ (ἢ]5 15. ποῖ βαϊά, δηὰ 1ῃ6 
Ἐργρίδηβ, ῆο ννογο οἴοϑο οὐϑβοίνοιβ οὗ πᾶ- 
ἴωσταὶ Ῥῃοποπίθηδ, ννοι]Ἱὰ ργοῦδοὶν μᾶνὸ Ὀδθη 
ἄννατο οὗ ἴΠ6 ἀδηρογ οὗ αδἰϊοπιρίηρ [86 ρᾶβϑαρθ 
Παά βοοά-Ε πιὸ θδεη πρᾶσ δ βαπά. ΟἿδ οδιιϑὸ 
15 455 βηῃηθα δηὰ ἰξ βιΕῖ[σεβ ἔογ {πὸ εἴεςί. 

δὲν ταπὰ ἂς ἰσαα] 866 ποῖθ οὴ υ. 4. ΤῊ 
δυδάδῃ ἀτγονηίηρ οὐὗἨ [ῃ6 σδαγιοΐθοτ 85 {ΠΕῪ 
[6}] ποδάϊοπρ ἴθ ΤΠΟΙ͂Γ ἤρΑνΥ ῬΑΠΟΡΙῪ τηυϑὶ 
ἤδανθ Ὀδθη οπθ οὗ ἴπὸ πιοϑί “1 ΚΙΠΡ ἐδδίυ τος οὗ 
[Π6 δοθηθδ: ἤδθηςθ (ἢ6 τορϑετίοη, ποῖ οι ἃ 
νδτιδίίοη, νι ἢ ρῖνεβ ἃ ΠΟΙῸ Θχδσὶ 51:Π|1|6: 
{πον 611} Π|κ6 πηᾶβϑεὲβ οὐ ᾿ϑδά, ποῖρ]θβϑϑ, πηοξίοη- 
εβ5, ηδΌϊς ἔογ ἃ πιοιηθηΐ ἴο βίγιρ βὶθ νυ ἢ (ἢρ 
νναΐογς, . 

ὙΠΙΚΡ ΑΝῸ [57 ὈΙΝΙΒΙΟΝ. Αἢἔᾶεῖ 
τῆς αϑογιρίίοη οὗ ργδίϑο πὸ ϑθὸὺῦ ἴχυγηβ ἴο (Π6 
Γοιποίοσ, Ὀυὲ σογίδιη σοηβοη οησ 5. οὗ {ἢ|5 
ὈΠΡΑΥΔΙ]οΙοά ὄνοπῖ. 11 ν 5 ἱπιροβϑῖθ] τπδί 
ἃ τῇδῃ ἰῃ [Π6 ροϑβ!!οη δηὰ νν ἢ πὸ ἔδοϊρα οὗ 
Μοβρδ5 ςῃοι"ά ποῖ γενογί ἴο ἴῃθπὶ, δπά αἵ ὁποδ 
Ὀγόβθηΐ {ποπὶ ἴῃ οἶθαγ σίσοηρ ἰδηριλρο ἴο Ηἰδ5 
Ῥθορίθ. ΤΠ ἀδ᾽!νογδηςθ ννᾶ58 ἴπ6 ϑαγηοοὶ οὗ ἃ 
ςοιηρ οίο ἐ] Β]πηθπξ οἵ οἷά ῥγοπιῖϑοβ, ἃ ννᾶ5 ἃ 
ΡΙοάρσο αἰ5ὸ [πδΐ δποπηϊοβ, ννῆοσα ἴῃ [5 γδοὶ ἴθϑ 
ςοι]ὰ ποῖ διέ ἀτεδα δ5 πο ὶγ βιιροοῦς ἴῃ ἴδ6 
ατῖϑ δπὰ γοβοιιγοθς οὔ νγδΐ, νου Ἱά 6 ἀϊς- 
πιραγίοηθαά, δὰ βροο!γ ονογσοῖηθ, δηὰ τῆδί 
(ΠΟΥ {ποπιβεῖνος νοι] Ὀ6 ρυζ ἴῃ ροβϑοββιοῃ 
οὗ ἐπὸ ᾿Ἰῃπογιΐίδησο οἵ Αγαθμδπι. 

11, ανιοῦς ἰδὲ οι ὍΤῆθ πιάσῃ. [85 
]ΡΉΥ Οὔο8,᾽ ψὨΙΟἢ 15 ἃ ροβϑὉ]6 τοπάθηίης, 
δάορίοα ἴῃ {πΠ6 Νρ. Βυῖ ἴῃ6 {γαπϑιίοη 15 
αυϊῖο σογτγοςΐ, δηά 5} 6 ὈΥ͂ ΟἴΠΟΓ Ἀππιβίδκο- 
ΔΌΪΟ ραϑϑᾶροβ; (Π5 ἴῃ 5, ἰχχχυΐ. 8, “"" τοῦτ 
[6 ροὰβς πότ 15 ποὴδ {πὸ ὑπο ἼΠ66,᾽) δὴ 
ΘΧΡΓοϑϑοη ὙΠΙςἢ ΌΥ πο πιόδῃ3 δάπκιίβ {δ σιιὺ- 
βδίδῃε αὶ ροννοῦ οὗ ἴδ οὔ]εςί5 οὗ Ποδίῃοῃ ννοῦ- 
5210, ἴὴ ννἢϊςοἢ πὸ [5γϑϑι τ σϑσορηχοά οἰἴδος 
ΟΥΪ 5ρΡΙ ΓΙ 5 ΟΥ̓ΤΏΘΓΘ ἢ ΔηΐοΟΠΊ5 οὗἩἨ 5 ΡΟΓΞΕΟΣ5 
ἱπιαρι ΠΔΙΊΟη ἢ 566 Θβροςιγ Ὠδυΐί. ΧΧΧΙΙ. τό, 17. 
Α Ηεῦτγον [ι5ῖ ἰρανίηρς ἴῃ6 ἰαπά ἱπ ννῃϊςὰ 
ῬοΙΪγ Ποῖβπι αἰΐαϊποά 115 μἰρμεβδὶ ἀσνεϊορπηεηῖ, 
ἢ ριραπῦς δἰδίμος ἀπά το ρ]65 οὔ ᾿ποοπὶ- 
ῬΑΓΔΌΪΟ σγαπάδαγ, τας ᾿ν6}} οὐ βινοῖν τὸ ἐν 

ἊΣ τ ον 



ἘΧΟΡῦ5. Χν. 

12 ἼΤοιι βιγείςῃεάεθε οὐκ τγ τίρῃῖ 
Πδηά, τῆς φαγῇ βυνδ]])ονγεά ἘΠ απ]. 
.12 Τοῦ Ἰῃ ΤΠΥ ΠλΕΙΟΥ Παβὲ ἰδά 

ἔοῇ τῆς ρεορὶς τυῤίει τῆου Παβῖ τὸ- 
ἀεεπχεά : τῆοιι Παϑῖ συ Δεἀ ἐλέη ἴῃ ΤΥ 
5: ΓΕΠρτἢ ἀπο ΤΥ ΠΟΙγ Παδιϊδτίοη. 

“ Ῥευϊ..., [14 Τῇἢε ὄρεορίε 5}4}} πεαγ, σπά 8 
ἴα ἀο Δ[τ414: ΒΟΓΓΟῊ 54} ἴακα ἢοϊά οἡ τῆς 
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δε ΔιπδΖαά ; [ἢ8 πιὶρἢτυ πλεη οὗἩὨ Μοδδ, 
{γα ΠῚ δ] Πρ 564] τὰκα ΠΟ] 4 ἀροη τ δη; 
411 τῆ6. ᾿πῃδδιτδηῖβ. οὗ (δῆλαι 58}4]]} 
τ Οἷς ἀννᾶγυ. 

16 “Εδαγ πὰ ἀγεδά 5}4]1 (8}1] ὑιροῃ “ Ῥεῦε. .. 
ἴΠεπὶ; ὈΥ τῆς ργεαΐηςξββ οὗ τῆ] 6 Δγπὶ Τοϑα, αἱ κα 
{Π6γ 5}4}1] Ὀς ὧς 511} 25. ἃ βἴοῃης ; 11} 
ΤΥ Ρθορίε ρ458 ονεῖ, Ο [,Ο ΚΡ, 1|}} τῆς 

ἱπῃδδιϊδπῖβ οὐ Ρδϊθϑτηδ. 
Ις ἼΓΒεη (ἂς ἀικες οἵ Βάοπὶ 5}4]]} 

βίοη ἀνε] ἀροη 1815 σοπϑυτηπηδίίοη οὗ ἴδε Ιοηξ 
βοῦίθβ οὐ {πιπρἢ5 ὈΥ ]ςἢ (Π6 “ὁ γθδίηθϑδβ 
Ὀογοπά σοπηραιο᾽" οὗ Ϊομονδῇ νγᾶ5. Ὁποθ ἴοσ 
ΑἸ} ἐβϑἰ δ᾽} 15 ῃ θά, 

15, 1ὃε εαγίρ ««υαἰϊοαυεά ἐῤεηε] ΤῊ 5ἰαῖο- 
γηοπὶ 5 ροόπογαὶ, ποῖ ἄνν ηρ οη {πὸ βρεςῖαὶ 
ταοάθ οὗ ἴπ6 Ἐργρίδη ονογῆγονν, Ὡς ἢ δά 
αἰγοδάυ Ὀδεη ΓΪΠῪ ἰγοαῖθά, δι βογνίπρ ἴο πλατκ 
186 ἰγαηϑίοη ἴο 4 ἀϊβογεηξ βυδ]θςΐ, νἱΖ. {116 
οἤεοῖς οὗ 186 ἀο]νογάησθ ὑροῃ [5Γδεὶ, 

18. ἐδοι ῥασί ριι άρά ἐῤόνι, ς.ἢ Ὑννο οὔ- 
Ἰοσξίομϑ ἅἃγὸ πιδάδ ἴο [ἢ18, 45 πα! σδίϊηρ ἃ ᾿ἰδίογ 
ογιρίη; (1) 186 1586 οὔ πὸ ραϑί ἔδηϑο; Ὀαΐ Μοϑοϑ 
ὨδίΓΑΙΙΥ ἀπά σοτγοςῖν σρϑαῖκβ οὗ {π6 ριυμάδησο 
ἃ5 Αἰγοδαν Ὀοραπ, οά δὰ τοάθοπιθα [6 
Ιβγαϑὶἴοϑ, πὰ ρἰδοθὰ (ῃθπὶ ἴῃ ἴῃ6 ΨΑΥ ἴο- 
νναγὰβ Οδηδδη. (2) Τὴ υνοτβ. “"ΤὮΥ ΠΟΙΥ 
Βα διϊοη "ἢ ΔΓῸ βι ρροβθα ἴο γοίοσ ἴο [Π6 [6106 
δῖ [Θγιιβαίοπλ. 1 νου ποῖ ἤόνγουοσ Ὀὲ δὴ 
ὉΠ5υ 40]6 ἀδοισηδίοη ἔοσ Ῥαϊοβέιηθ, τοραγάδα 
45 ἴπ6 Ἰαπά οὐ ργοιηῖβθ, βαποι θα ὈΥ πηδηϊ- 
ἐοςίδζοης οὔ σοά ἴο ἴδ6 Ῥαίγιδγοῃς, δπά ἐθ6- 
δ: ποά ἴο Ὀ6 ὈΟΐΝ τΠ6 ἤοτῖθ οἵ σοά 8 ῥθορΐο, 
πὰ {πῸ ρίαςθ νυμοόγο ΗἸβ5 βου δπά ριιῦροϑεβ 
ἴνοσο ἴο Ὀδ ῬοΓίοΟΓΥ τενθαὶο,, [{15 οἰραν ἰδδΐ 
πο Ηοῦτγον στ ηρ Ὀοέοιθ 6 Εἰπλ6 οἵ δοϊοπιοῃ 
νοι] ἢᾶνο ἱπίτοάιοοα ἃ τείογθησθ ἴο 6 
τοπιρὶς, δηὰ ἱπιριορδῦ]ς ὑμαῖ ΔΠΥ πο τη 
Αἴϊογνυναγάς τνου]Ἱά ἤδνο ρὰϊ δῃ οχργοϑϑίοη νυ] ἢ 
{δὲ χοδπίηρ ἱπίο ἴπ6 πιο οὗ Μοϑοθ. Βυξ 
1 5. Ῥοβϑίθ]θ ἐπαΐ Μοϑεοβ. μβαᾷ Μοιπέ Μοσίδῃ 
ἴπ ἢϊ5 πιά, νυ οί Ποὺ ἴῃ γοηθιργδηςθ οὗ ΑΓ8- 
δὴ 5 οἴἴθΠηρ, ΟΥ ἃ5 [6 τϑϑ]ξ οὗ π᾿ ἱΠ1ΠῚ6- 
ἀϊαῖο ᾿πϑρίγαίίοη. [{ 50 1ἴ ννοι]ά 6 δὴ ἰπβίδῃησθ 
οὗ (πδὲ ποῖ ὑποοπησθοη ἀπά πιοϑί ἱπίογοβεηρ 
ἔοστῃ οὗ ρῥγϑοάϊοϊὶοη ἴῃ ἢ ςἢ ὀνοηΐς ϑοραγαίοα 
ΌΥ «4 νυἱάθ ἰηΐεγναὶ ἔγοπὶ (Π6 566 γ5 {ΠπΠ|6 ΔΓδ 
τολ) ἱΖοὰ 45 ἱπιροπάϊηρ. Οἵ 8]} ργθάϊοϊ!οηϑβ σας ἢ 
Ατὸ 1οδϑὲ ΠΠκοὶγ ἴο Ὀ6 διἰγιδιι θα ἴο δὴν ντοῦ 
αἴΐοσ {πεῖς Ἰοηρ ἀοίοσγεα ἔ] ] πιεηΐ, 

14. {δε ῥεοῤίε] οὐ ὃ) ῬΘΟΡ]ΙΘ68, δἃΠ 6χ- 
Ρτεβϑίοῃ ΠΟ 105}Π6 ὈΥ υϑαρα, δηὰ ὨΘΟΘΒΘΑΥΥ 
ἴῃ 1ῃ15 Ραξβδρὸ ἴο ψίνε (ἢ ἔγιιθ τηθδηΐηρ. 

ἐδέε ἐπιραδὲἑίαπὶς 9 Ῥαίεεμπαῦ ἴῃ ΤΙ ΘΌτονν Ῥο- 
145 ποῖ, 2.2. [Π6 σουπίγΥ οὐ ἴπ6 ἘΠ] Ι5Έ1Π65. 
ὙὝΠΟΥ μετα {πΠῸ6 δτϑῖ ννῆο ὑνου]ά ἐχροςῖ 8η ἰῃ- 
νδεοίοη, δινκὶ ἴπὸ ἢιβέ ὑνῆοθο αἰϊδίγίοςς τνου]Ἱὰ 
μδνο ὕδθεὼ ἱηνδάδά δυὶ ἔογ {Π6 ἔα πὶ πραγ ποϑς 

Ρεορὶβ ρᾷ88 ονεῦ, τυῤίεἠ τῆου Βᾶβῖ ρυτγ- 
ςΒδβεά., 

οὗ {πὸ σγαθ ἴθ, [{ 15 οὈνίοιιβ (ῃαί ἴῆ6 Ἥγᾶοσ 
οὗ (Πουρμῖβ ννου]Ἱά ἤανο ὕθθη νοσν ἀϊβογοηξ ἢδὰ 
1π6 βδοῃρ Ὀθθη σοπιροδοά δὲ ἃ ἰδίοσ ροποά, 
βδίῃσθ ἴῃ ἕδεϊ Ῥἢ]5ιῖα ννᾶβ 1π6 ἰδϑὶ ἀϊσιγιςὶ 
οσσυρίοα ὈΥ ἴδ [5Γγ86}1{68. 

156. δε ἄμε: οΥΓ Εαο;»}] ὙΠῸ βρϑοϊῆς ὨλτηΘ 
ἰισοὰ ἴῃ (Οὐδηοϑὶβ χχχνῖ. τς, ὑΠΟΓΟ 866. ποῖθ 
[1 ἀεποῖοβ {86 “με ιδίηβ, ποῖ ἴῃ Κίηρε οὗ 
Εάοπι: 566 αἰϑο υ ΝΝ. ϑπηῃ, “ΤΟ Ροπίδ- 
ἴδιας," Ρ. 28ς. 

ἐδ γπὶσῥὶν γιεπ οΚ᾽ὶ Μοαδ) Τῇ ρῃγϑίοδϊ 
βίγοηρτη δπά ρτεαῖ κίδίιγο οὗ ἴπ6 Μοδθιῖος ἀγὸ 
ποίρά ἴῃ οἴ μοῦ ραββαρεβ: 566 [θγ χὶν , 29, 41. 

(απααη) ΤῊ ΠΑΠῚΘ ἴῃ (5, ἃ5 ἴῃ τιδηΥ Ρ153- 
βᾶρε5 οἵ σσϑῃεϑίβ, ἀδϑίρησίος τῃ6 νι Ποΐο οὗ Ρὰ- 
Ἰεϑίϊπο: δηὰ 15 ἰϑϑὰ οὔ σουγϑο ψἹ ἢ γοίριοηοθ ἴο 
[Π6 ῥτοπηῖδο ἴο ΑὈγδῆδηι. [ἴ ννὰβ Κπονῃ ἴο 
{π6 Ἐργριίδηβ, δηὰ ὀσσιγβ ἔγθη ΠΕ ΪΥ οὐ ἴπ6 
ΤΟΠιπΊθηϊ5 85 ΡΑ- Κδηδηδ, νυν] ἢ δοσογάϊηρ ἴο 
Μ. Ομαῦδβ ἀεβιρτιαῖοβ ΟΥ̓ ἃ ἰᾶγρθ ἔογίγοββ ἰῇ 
ϑγτίᾳ, διι ἃς τποσῖ Ερυρίοϊίοροιβ μοϊά, ἀπά οἡ 
γΟΓῪ 50] ἃ στοιηάϑ, ἀρ] 165, 1 ποῖ ἴο {πὸ 'νῇοϊο 
οὗ Ῥαϊεβξπε, γεῖ ἴο (πΠ6 ποτγίποιτι εϊἰσισιςξ τππάθῦ 
Πϑῦδποη, ἢ [π6 ῬΒαΠιοΐΔη5 οσσυρίεά ἀπά 
οδ]|1οἀ (δηδδῃ. 

16. “δα Με προ ἐδερηῇ Μοβὶ οὗ ἴδὸ 
ΔΠΟΙΘηΐ νΟΓΒΙΟΏ5. τ156 ἴπ6 ορίδζινο ἔογπη. [,εἴ 
ἴοατ δῃὰ ἀγοδὰ [41] ἀροη ἴδηι, ἰδεῖ ἴπθπὶ 6 
511], ὁ. 6. ΤΩ ΟΕ ΟΠ]ο55, ἃ5 ἃ βίοπθ : ἴδιι5 ΕΧΧ, 
νυ. ϑυςῇ ὑπάουθίθα!γ πλᾶγ 6 ἐμ πιοδηίηρ 
οὗ ἴῃ6 Ηδφθγενν, δι (6 ἔτι ΓΟ ’5 ΘΑ Υ, [ἢ 
ποῖ τηογο ἔογοιΌΪ6 ; δηὰ {Ππ6 ρσχθαϊςτίοη 5 50 
ϑΘβοσγαὶ παῖ ὄνθὴ ἴποβθο, ΠΟ γε)οςΐ βρεοϊᾶς 
ΔηΠΟΙΠΟοπΊοηΐ5 οὗ ἔιΐαγε ἐνεηΐβ, τσ μξ δοσορῖ 
ἱξ 85 ἃ πδίισαὶ οχργεϑϑίοῃ οὐ [ῃ6 πες ρα οης 
οὗ Μοβεβ. Αἢ οδ)]εοϊϊοῃ 15 ἴβκθὴ ὈΥ βοπὶδ 
σγτὶς5 ἴο {86 ΘΧΡΓΟΘΒϑίοη ὁ“ Ρ855 ΟΥΟΓ ̓) 85 δρρὶγ- 
ἵπρ' ΞΡΘΟΪΔΙΪΥ ἴο ἴπ6 ραββᾶρθ ονοσ Ϊογάδη: (ῃ6 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ νν45 ἀου δ61.55 ἔμθη ἔμ] 116, θὰ τῃδι 
ἐνθηῖ σου] ποῖ ἢᾶνο Ὀδεη [πῃ [Π6 πηϊηὰ οἵ Μοβοβ, 
βίπςε ἢθ δχρεοίϊεά (δαὶ [86 δηΐγδῃςθ ψουϊά 
Ὅ6 ΟΥ̓ [Π6 5οιῃογῃ ἐγοηζίοσ πὰ (πὸ ἴοσὴ 
ὙνΒΙοἢ Π6 ι1565 τνουϊά Ὀ6 Θ4ΌΔΙΪΥ ἈρΡ]ΙςΔΌ]6 ἴο 
ΔΩΥ͂ Ῥαβϑίηρ ονοῦ ἴΠ6 ρἢγϑιοδὶ Ὀδιτιοῖβ οὔ (ἃ- 
ΠΑΔη; [δὰ ἱπάθοα [ΠῸ6 βοὴρ Ὀθθη σοιηροβρά 
δέεγ (Πα ρᾷββᾶρθ ἰξ 15 βοδύοθὶγ ροςβῖῦ]ο μὲ 
5016 4]]ϑοη νου] ποῖ ἤάνθ Ὀδθη τηδάθ ἴο 
186 τοβοιηίδηςθ Ὀεΐνηθθη ἴῃ ἴννο τηϊγδο θβ, 
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Ρἷαπε τπεπὶ πῃ τπε πιοιπίδίη οὐ τῆ] πὲ 
᾿ηΠοτίτδηςε, 15 ἴῃς ρίαςς, Ὁ [0 ΚΡ. 
ευὐῤίεὐ του Παβῖ πχδάβ ἔογ τπδε ἴο ἀννε]]} 
ἴῃ, ἡπ τε δαποίυδγυ, Ο [μογά, τυλ᾽ε 
ΤΥ Βαπάβ ἤδνβε ββϑίβ Π5ῃ6 4. 

18 πε ΓΠΟᾺΡ 5}8]} γείρῃ ἔοσ ὄνεσ 
δηά ἐνεσ, 

10 ἔοτ τῆς Βοῖβε οὔ Ῥῃαγαοῦ νγεπῖ 
ἴῃ ἢ ἢ]5 σμδγιοῖβ ἀπά νυττἢ ἢ5 ΠοΥ86- 
γλεη ᾿πῖο {Ππ 568, ηἋ ἴῃ ΠΟᾺΡ Ὀγουρῃς 
ΔρΆ]η [ἢ6 τνδῖετβ οὔ τῆ 564 τροη ἴἤδῖῃ ; 
δυῖ τῆῪεο Τμ]άγοη οὐ ἰϑγδθὶ ννεὴϊ οὐ 
ἀτγ ἐσπά ἴῃ τῆς πιίά5ς οὗ τῆς 868. 

17. ἐπ δὲ νιομπίαὶπ οὗ ἐρίπε ἱπδεγιἐαποο) 
866 ποῖθ οἢ Υ. 13. ὙΠῸ οχργοόβϑίοπβ 1ἢ [815 
ΨΟΙΞΘ, Θβρϑοία!ν τἴῃ6 ννογά ϑαποίμθδσγυ, ἃγὸ ἴῃ 
ΔΥΟῸΓ οὗ {Π6 Ὄχρ᾽δηδίίοη ρίνθη ἰῃ [ἢ Ἰδοῦ 
Ραιὶ οἵ τπαΐ ποῖε; Ὀυΐ 5οπὶὸ οὐ Εἰς 5 (45 5πΈ1ἢ 
“Ῥρηΐδίθιςἢ,᾽ Ρ. 403, δπά ΒΙθοκ, " ΕἸηϊοιξαπρ," 
Ῥ. 274) σοηδίάεγ [ῃδῖ Ῥᾳ θβίϊης 15 πηθδηΐ. 

ὙΠΟ ρῥϑβαὶπὶ οἰοβοβ, ποῖ νυν ἢ 1ὴ6 σοηᾳυοϑῖ οὗ 
Οδμάδη, Ὀμΐ νυ] ἢ [15 υἱεϊπηχαῖο δπαὰ γον πης 
Γαβα], (Π6 Ξοι]οπιοπΐ οὐ [6 ρθορὶθ οὗ [ϑμονδῇ 
ἴῃ ἴδ6 ἱππουιδησθ νυν ῃιοῖ δ Πδά Ρτοπηιϑοά, ἀπὰ 
ἴπ 186 ρἷδοθ νῃὶοἢ ἢδ ἀσδιπεοά ἴοσ Ηἰ5 ϑ8ῃηο- 
ἴΌΔΓΥ. 

19. Σὸν δὲ ῥογές, χε.) ὮΪ5 νογθθ ἄοοθϑ 
ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴἢ6 ἔγτηη, Ὀμὲ πλδικϑ [ἢ 6 {γδηϑὶ- 
[ἰοη ἔγοπι 1ἃ ἴο ἴδ παγγαῖῖνθ ὟΝ του, ννῆο 
αἰ αἰεγεπὶ ρογίίοης οὗ ἴῃ6 Ὀοοκ ἴο 
ΨΔΓΊΟΙ5 Δ ἢ ΟΥΒ, σο δι 6 Γ [ἢδὲ 1 θοΪοηρ5 ἴο ἴΠ6 
Οὔ ΡΊηΔὶ σοπηροβι(ίοη. [{ἰ 5 ἢοννθνοσ ΟὈΝΊΟΙΒΙΥ͂ 
ἃ ΞΌΣΊΠΊΔΤΥ σἰδιοπηθηΐϊ οὗ ἴῃς σαιι56 δὰ βι]θςῖ- 
τηδίίοῦ οὗ ἴΠ6 ργεσθάϊπρ ἤγτηη, ἃπὰ 85 βιςῖ, 
Δ5ΘΌΓΠΠ65 15 Ἔχ ϑίθῃσθ. 

40 “1:4 ΜΙΕρίαρη ἐδε ῥγοβῥεῖε95] ὙΠῸ ρατί 
Πρὸ δϑϑιρηθὰ ἴο δῆσαι δης [6 ννοπιθη οὗ 
ἴϑγδοὶ 15. ἰῃ δεσογάδηςο Ὀοίἢ ἢ Ἐργρίδη 
δῃὰ Ηδοῦτενν εἰιδίομηβ. ὙΤὴ6 ΠΡ ἃγὸ γεργο- 
δοηΐϊθα 85 δ πρίηρ ἴΠ6 Ὠγτηη ἴῃ σἤΟΠΙ5, ΠΠΟΘΓ 
{Π6 σιϊάπηςο οὔ Μοβοϑ; δἵ ϑαςῇ ἱπΐογνδὶ Μ|- 
ΕἰΆτη δῃὰ ἴῃ6 ννοπΊθη 54ηρ [6 τοίγαϊπ, τδιῖς- 
ἵηρ ἴῃ6 πὴ ἢ [6 ἘΠ ΌΤΟΙ, ἀπά νὰ {Π6 
τοθδϑυγοαὰ ΓὨΥΓὮΠΛΙΟΔ] πιονοπιθηΐβ δἰνναγθ 85- 
βοοσίαῖρά νυ 5ο]οπηη ἔοβ ν 65, ΟΟΙμραγα 
Τυάςξ. χί. 34, 1 54π|. ΧΥἹ. 6, αηά 2 84π|. νἱ. ς. 
Α τοργοβοηίϊδίίοη οὔ ννοιίςη ΠΔΠοΟηρ, 50ΠῚ6 
ἢ Ὀουρἢ5 ἴθ {Π6Γ ἢδηά, οἴμοι οἰ δυηρς οἢ 
ἘΠΑΌγοΙς, οΥ τΑπι οι ποθ ΟΥἨ νΔΓΙΟΙΙ5 βῆδροϑ, 
ΘΟΙΏΘ 5]118Γ6 8ΔΠ4 5Ξ0ΠΊ6 Γοιιπά, 15 σίνθη ὃν ΝΝ}]}- 
κίηϑοῃ, " Μ. δηά (.᾽ 1. Ρ. 92. Ὑὸ ννοσχά ιιϑοά 
ἴῃ [815 ράβϑαρὸ ἴοσ ἴΠ6 {Π|Ό ΓΕ] 15 Εργρίίδη, δηά 
Ἰυάρίηρ, ἔγοπὶ ἰἴ5 οἰ πιο ΟΡΎῪ ἀπά ἴπθ ἤριγεβ 
ὙΠ ὶσἢ ἅτε Ἰοϊποά υν ἢ} 1Ὲ ἴῃ 1ῃ6 ᾿πϑογ ΡΓΙΟΠ5, 
1 ννᾶ8β ργοῦδΟϊγ ἴπὸ τοιπά ᾿πδίτιτηθηῖ. 866 
Βτγυρϑοῆ, 51). Η.᾽ Ρ. 1323) δη 1ς 34. 

ἘΕΧΟΡ 5. Χν. [ν. 17---.22. 

20  Αμὰ Μιτγίδπι {πὲ ργορδβεζεβϑ, 
16 5,βῖεσ οὔ ἄδγοῃ, ἴοοκ 4 τἰπιθγεὶ ἴῃ 
Ποῦ παηά; δηά «ὶ] τῆς. ννοχεῃ νεῖ 
ουξ δίῖοσ ἢεσ νι τἰμαδγεῖὶβ ἀπά νἢ 
ἀληςαϑ8. 

21 Απά Μιπαπι δηβνγνεγεά τἢεπὶ, 
δίηρ γε ἴο ἴῃ ΙΟΚΡ. ἔὼγ ἢ παῖὰ 
(Πυπιρηεά ρ]ουίὶουβὶυ; τπῈ ἤογβε δηά 
ἢϊ5 τί ογ πατῇ ἢδ τῆγοννῃ ἰηἴο [ἢ 5628, 

22 80 Μῶοβεβ δγουρῆς [βγδεὶ ἔτοπ 
ἴῃς Ἀεά 86, ἀπά τῇευ νγεηῖ οιμἱι ἴητῸ 
τε ψ] άἄεγηθβα οὔδῆυγ; δηά {πο ννεηΐ 
ἴἢτες ἀδγϑ ἴῃ [με ψ] άεγηεβ5, δηὰ ἐουπά 
ΠΟ ννδῖεσ. 

Μίπδτη ἰ5 οδ]] θὰ ἃ ργορῃοῖθϑϑ, εὐ θηῖ]υ, ὦ 
ΔΌΡΘΔΓΞ ἔγοπὶ ΝΌΠΙΌΘΓΘ ΧΙΪ. 2, Ὀόσδῖιθθ 566 λ4ηδ 
Αδύοῃ μιὰ τβοοῖνοὶ ἀϊνίπθ σοπιπλιη! Δ] ΟΠ5. 
ΤΠ6 Μογά 15 υϑοὰ Ποῦ 'π ἰἴ8 ΡΓΌΡΟΥ 5θῆϑε οἱ 
αὐτου ννογάς βιισρεκιοά ᾿γ (ἢς ϑριτ οὗ σοά. 
Ου ἴδδ υβὸ δηὰ πηεδηῖρ οὗ {πὸ ννογὰ 5ρὸ ποῖ 
Οἡ Οδθπεϑὶβ Χχ. 7. 886 ἰ5 οδι]ϑά {πὸ ϑἰϑίοσ οὗ 
Αδγοπ, πιοδὲ ργόδΌΥ ἴο ᾿πάϊσαῖο ΠΟ βρεοῖδὶ 
Ροϑιί[οὴ 85 οο-ογάιημδῖο, ποῖ ἢ} Δίοβοϑ ἴῃς 
ἰοδάογ οἵ ἴδ παῖίοῃ, Ὀπὺΐ νυ ἢ5 σπιο διά δπά 
᾿ησ:Γυπηθπῖ, [1 5 ονϊἀθηῖ, ἤονίονοσγ, τλλδῖ [ἢ15 
ἀοοιρηδιίοη, πιοϑδὲ πδίισαὶ ἴῃ ἴθ6 πιουῖῆ οὗ 
Μοβοβ, ῇο ψνουϊά Ὀδ6 σάγοῦι! ἴο τοοοσά ἴΠ6 
ὨΔΙΏΘ5 Οὗ ἢ᾽5 Ὀγοῖμοῦ δηὰ εἰδῖοῦ οἡ δυο δη 
οσοδϑίοῃ, ννᾶ5 Ὠοΐ ἢ ΚοΙγ ἴο πᾶνε Ὀδεη δρρ]εά 
ἴο Μιπδπι ὈΥ ἃ ᾿αῖοῦ νυτιζογ. 

422. 80 ο.ε] 1,1, Απὰ Μοκοβ. Τῆε ννοσά 
“0 ξινεβ [Π6 ἱπῃργοϑϑίοη οὐ ἃ Ἷἴσϑοσ σοῃηθοίίοη 
ἢ [6 ργθοθάϊης υοῦβο [Πδη 15 διισροϑίθα ὈῪ 
1πΠ6 Ηδοῦτον. Ὑῃὸ ἢἰβίοῦΥ οἵ [Ππ ἸΟΌΓΠΟΥ 
ἔγοπι ἴδ Ἀδὰ 868 ἴο ϑ:παὶ Ὀδθρίηβ ἴῃ ἔαοῖ νι ἢ 
(15. νεῦβθ, ψῃι ἢ ννουὰ ποῦ σοηνἜ ἘΠ Ε]Υ 
αν Ὀδεοῃ [86 σοπηποησοπιθηΐ οἱ δηΟΠΕΓ 
σῃδρῖογ. 

,οπ τὲ Κεά σα] ΤΠ βίδίίοη Πογε Δῆοβες 
δηὰ δῖς. ρϑορὶθ δαϊίοὰ ἴο Ἴϑϊοδγαῖθ 1Ποῖγ ἐθ- 
ΠΙνΟΓΆΠΟΘ 15 ΡΈΠΟΓΑΙΪΥ δά γϊοὰ ἴο Ὀ6 [Π6 Αγουπ 
Μιιβα, 2.6. ἴῃ ἐοιιμίδίης οὐ Μοβεβ. [{ 5 {86 
ΟΠΪΥ βύθοη δροῖ ΠΡᾺΥ [6 ρᾷβϑαρὸ οὐὲγ {πε Ἀεά 
8.4. ὙΠΟΙΟ ἃΓῸ δθύθγαὶ νν6}15 ΠΟ (17) δοὸ- 
σογάϊηρ ἴο τ δίδηϊου, Ρ. 67, 7) Δεςοσζάϊηςρ ἴο 
Ἐοδίηβοη, Ρ. 62). ΤΙβοποηάογῇ, ἡ οβα ἀθθοῃρ- 
τίοη ἰβ ΠΏ ΠΟ (ἤδη ἰΠαΐ οὗἩ οἴδοῦ ἴγανο]]ογε δηθὰ 
δῖνοεβ ἃ τήοτϑ ρ]εαϑίηρ ᾿πιργοββίοῃ, σουηῖεα 10, 
δηά οὔϑογνοϑ [ἢδῖ {πὸ νοροϊδιίοη ᾿πάϊσαῖοβ ἃ 51}}} 
Ἰλγχογ υσηῦοσ. “Δ 5 ἀοτῃ ΠΟ] ρθη Τ᾿ 4Πά6,᾽}. 22. 
ὝΠΟ τυδῖοσ, ἰκὸ 411 [06 ννδίοσ οἡ ἴδ ννοϑζογῃ 
ςοδϑοῖ οὗ {πὸ Ῥρηϊηβιιϊα, ἰ5 ἀδγκ-ςοἱουγοα δηά 
Ὀγαςκίϑῃ, Ὀκῖ [ἴ ἰ5 ἀγικαῦϊθ, ἀπά ἰ5 βδαϊά ἴο ὃ6 
ΠΙΡΉΪΥ Ρυϊχοὰ ΌὉγ [Π6 ρϑορὶθ οὗ 5162, βοϑθὸ 
ΓΠΟΠΟΓ ἱπῃδθιταηῖθ ΓΟΓΙΠΟΙΪΥ δ} σΟΌΠΌΥ 
μοιιβ65, ἀπά Ἰδϊὰ ουἕδ ξαγάρηβ ἴῃ ἴῃ6 ρἷδοοὄ. Αἕὲ 
Ργόδοηῖ [6 Οοπδη σοηδι} Π45 ἃ ξασγάςῃ οὗ 



Υ. 21--26.] 

21 Απὰ ψῇῆεη {δὲὺ οᾶπὶς ἴο 
Μλγδῃ, τὸν σουά ποῖ ἀπηῖ οὗ τὴς 
ψδῖεῖο οἵ Μδλγδῃ, ἔογ ΠΥ τυέγέ ὈΪΓΕΓ: 
(πογείογε τἴὴῈ δηλθ οὗ 1 νγαδαβ Ἷδ δὰ 

τας, Τ᾿ Μλγλῃ. 
τότε Φ. 2 

24 Απά τῆς ρεορίες πιυγηγυγεα 
λραίῃθς Μοβεβ, βαγίηρ, ὟΝ μδῖ 3}4]}} νγα 
ἀπηκὺ 

2ς Απά ἢς οπεά υὑπΐο {πε ΤΟΚΡ; 
ἔθ, δῃᾷ τῆς ΓΠΟΚῸ 5μεννεά ἢϊπὶ ἃ “ἴγεα, 

εὐ μψῇθη ἢθ δὰ οδϑῖ ἱπίο τῇθ 
ψλίειβ, τῆς ννδίειβ ὑγεῖς τηδάς βδύγεεῖ: 

ΕΧΟΘῦσ5. Χν. 

ποτα πα τηδάς ἔογ τἤδπὶ ἃ βἴδατιῖζε δηὰ 
δὴ οΥἀδίηδηςε, ἂδηά τπεῖα ἢῈ ρτονεά 
(ἢεη,, 

26 Απά 5414, Γ τῆου ψν τ Δ] πὶ 
ἢελγκεῃ ἴο τῃε νοῖςε οἵ τῆς ΠΟᾺΡ (ΠΥ 
Οοά, ἀπά νψῖς ἀο τπαῖ ννῃϊςἢ 5 τίρῃς 
Ιῃ ἢΪ5. βρῃϊ, ἀπά ννῖϊο ρῖνε δῦ ἴο ἢ]5 
ΠΟΙ ΠΊΔΠπλεηϊἴ8, ἀπ Κεορ 11] ἢ]5 5ῖ2- 
τιῖε5, 1 νν}}} ραῖ ποης οὗ ἴῃεϑὲ ἀἸβθαβαβ 
ὕροη ἴΠεε, ῃ] ἢ 1 ἢᾶνε Ὀγουρῆῖ ὕροη 
τε Ἐργρτίδηβ: ἔογ 1 πὶ τὴε ΓΟκῸ 
τῆλε Ὠδαϊετῃ τῆεε. 

οσηϑιάσταθ]ς οχίοπὶ δηὰ ὈεδυΐΥ, ἀοβουθοάὰ ὉΥ 
ΤΕοδεπάοτ, Ὁ οἰ ἰϑίοἃ ἔουπά πεῖ ἀδοιΐ 
ὑχεηῖγ οἰ ρ5 οἵ ρδὶπι-ἴσθοϑ, [Π6 Ὀσαποῦθβ οὗ 
ΜΈΚὮΏ ῬΈΓΕ 50 οἰ βου ἱπιεννονθη ἴηδῖ ἴΠῸγ 
ἑοπροὰ ἃ ἀθῆϑθ ᾿ππροσνιου5 5ῃδάθ, δβογα!ηρ 
ἐπε ίογ τὸ ἧς Αταῦς. Ασςογάϊης ἴο Μ. Μοηρα 
(φυοϊοὰ ὃγ Ἀοδίπθομ, Ρ. 62) ἵπογε ν' 88 ἴογ- 
ἸΏ Δλὴ Δαιιοάυςὶ οΧίοπάϊπρ ἴο ἴῃ6 568 50 85 
ἴο ἴοπῃ ἃ νοῦ ΡΪδοθ ἔων βῆϊ!ρ5. [Ἂὶἢ {Π 
πιο οἵ Μἴοβεβ ἴΠ6 νν6}}5 ὑνογα ρι οὈδΌΪΥ ἱἹποϊοβοά 
δικὶ Κορί ῬΠῈ ρτοαῖ σᾶγε Ὀγ ἴῃ6 Ἐξγριίδη5, [ῸΓ 
[δ υϑ. οἱ ἴπ6 ἐγθρηυθῃξ σοηνουβ ἴο δηὰ ἔγοπη 
{βεῖγ ἀποίθηϊ βεϊ ]οσηθηίβ δἱ ϑαγραῖ εἰ Κιηαδάεπι 
δικὶ ἴῃς ὑνδάγ ΜΡ Βλτα. 

τδκ «υἱάώργπεις ἡ ϑῥμγ] ΤῊΪ5 πᾶτηθ Ῥεϊοηρ5 
ἴο [85 ἡ Πο ε ἀἸϊξιτῖςς Ὀεϊννεοη [6 πογι ῃ-οδϑίοιτι 
ἰτοπίίεσ οἱ Ἐργρί δπὰ Ῥαϊοβῖίπθο. ὙΤῈδ ννογὰ 
15. ὑπθουδίογ Ἐργρίίδη, νυ μεΐμεσ ἀεγινεὰ 
ἔτοιῃ 186 πῆσηθ οὔ 16 ἔοχίγοβξβ. οὐ 186 ἐγοπίίθυ, 
οὐἰοὰ ἴῃ6 Βοτὶ οὗ Ζογ, οἵ τποσὲ ργοσϑΌ]γ ἔγομη 
ἴδε νοτιὰ Κῆδγ, νυ Πς ἢ ἀεδιρπαίοα 411] τὰὸ 
ΓΠουπίτγ δείνεεη Εργρῖ ἂδπηὰ ϑγγίαᾷ ρσορϑου. 
Τυη ἃ ράργτιιβ οὐ [86 τοίῃ ἀγπδϑίυ (' Απδϑί." 
1. Σ, Ἰ.. 72) ὸ τοαὰ ““Ἴἢ6 ἰδηά οἵ Κῆδσ ἤΌτη 
Ζοῖ ἴο Αὐρ,᾽ ἃ ΟΥ̓ ἴπ ϑγτία. “Κ᾽ ἀπά “58᾽ 
ἅτε ΠρηβίαητΥγ ἱπίογομαηροά ἴῃ ἰγαηϑοτρ-' 
ὥρη; 5ε6 ΟμΑθαβ, "Ν'. Εν Ρ. 97η. [π ΝυπΊΡεῖβ 
ΧΧΧΙΠ, 8, 106 ΠΊΟΤΟ 5ρ6. 14] ἀεϑι ηαί!οη ἰ5 τιϑοὰ, 
ΥΙΖ, "ἴδε τυ!!άοτηεββ οὗ ΕἸ Δπι,᾽ ἃ σίγοηξ σοῖτο- 
δογδίίοῃ οὐ ἴῃς νἱονν τμδὲ ΕΒΔ ΠῚ) ννᾶ5 ποῖ οχῃ 
ἴδε ν-αϑὶ οἵ ἴνε Βιττοσ Ιλ, θυ δῖ {ποὶγ πουῖἢ- 
ἐπὶ εχ Γο ΠΥ. 

ἐδτεε 44).} ΤΊ ἀἰϊδίδηςο Ὀεΐννθεη Αγοιη 
Μιυϑδ ατκὶ ἤσπτατα, ἴδ ἤτγξὶ βϑροῖ ὑνῆογα ΔΠῪ 
ὙΔΙΟΓ 5 (σπά οἡη [πὸ τγοιιῖθ, 5. 33 ΟΟΡΤΑΡΗΪΟΔΙ 
πύϊοθ. Α 5Π|2]}} ἐοιιπίδίπ Αδιι ϑυννοῖγα. ΠΡΩΣ 
ἴδε 3ε8, πὰ δποῖμεγ οδδὰ ἵδὸ Οορ οὗ δυάτ 
ἡ ἴ86 εαςῖ, φογρ δοιιγο ἀἰκίδπὶ ἔγοπι ἴΠ6 τοδά, 
ἵ“εὴτε οἱ σοιγοο Κηόνη ἴο Μοροβ, διῖ ννουϊά 
δε οὗ {Ππ||Ὸ| ΠΠ ἀπγ ἀ56 ἴο ἴΠ6 ποβὲ. ὙΠ νγθοὶθ 
ἀπιτκιὶ ἰ5 ἃ ἱταςὶ οἵ βϑπά, οὔτ΄ σοι ρὴ στανεὶ : 
ἴδε νυλάγς 4γὸ ἀδργοββίοῃβ ἴῃ {πὸ ἀδϑθετῖ, ἢ 
Οηἱγ ἃ ἔενν βοαίτογοαὰ ποσὺβ ἀηὰ βῃπιῦϑ5, νυ ἘΠ ῖ- 
αἱ δηὰ ραγομβοά ὕν ἀγουρδῖ: (ἢ6 τοδὰ δίϊεγ- 
ΝΑΓὰς ςιχίηιθ5 (πγουρὶ, Π11}15 οἵ Πιπποδῖομο 
δη02]}.- ἀιΞεϊυῖο οὐ νεξείδξιοη, 5βοπῖα ἐχδ δι» 

ἴῃ 8δη δρυηάδηςθ οὗ Ἴγυϑίδ]Ζοὰ συ! ρδαΐο οὗ 
᾿Ἰπ16. 

28. ΜΜαγαφὴ ὙὍδε τάδητβοδίίοη οὗ Μα- 
ταῖ ἢ (86 ἐοιηϊ οὗ Ηπυννᾶγα, ἢτβῖ ργοροβοὰ 
ΌΥ Βιυτγοκβαγάϊΐζ, 15 ποὺνν βΈπογα Υ δοςοριοα. 
Ἴδο ἐομηΐδιη Γίβο5 ΤΌΤ ἃ ἰαῦρὸ τηοιιηά, ἃ 
νν 5} Ροϊπδοῖοη, ἀσροσιίρα Ὀγ {Π6 ννδῖον. 
ΑἹ ρῥγοόθηΐ πὸ ννδῖοσ ἤονν5, Ὀυϊ [Πθ τὸ ἄγὸ ἴγδοθς 
οὗ ἃ τιιπηίηρ βἴγοατῃ, δηά ἴῃ [86 {πη6 οὗ Μόοβδϑβ, 
ψ δὴ ἴδε τοδά ννᾶ5 κορῖ Όγ πὸ Εργρίίϊδηβ δηὰ 
νοροίδιοιι νν85 τῇοσο δρυπάδηξζ, ἴ[Π6 σοιγοο ννᾶς 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴα πιο ςορίουβ.Ό. ΤΠηε ναῖε ἰ5.. 
σοηῃϑιάογοὰ ὃν ἴπε Αταδιδηβ ἴο θ6 ἴΠ6 ννογβῖ ἴῃ 
[π6 ψ δοϊο ἀϊδιςῖ. Ὑνο σἰυπίεα ρδ]πι-ἴγδε5 
ΠΟΥ βἴαπα πρΔΓ ᾿ἴ, ἀπά ἴῃ6 στοιιπὰ ἰ5 σονογοᾷ 
Ὀγ {Πϊςκεὶβ οὗ τη βῃυγκυά (Ροράπιιπὶ γεϊϑυχα, 
ΕΌΓΒΚΔ]}), ἃ ἰονν ὈυΚΗΥ ΓΠΟΥΤΥ ϑἤσχαι, Ρῥτοάιι- 
οἴ ἃ 51018}} ἔτι ννῃ ] ἢ Τροη5 ἴῃ [ππὸ, ποῖ 
ὌΠΙΚΟ [Π6 ὈΔΙΌΕΙΓΥ, ΝΟΥ πο δπᾶὰ 5115 ΠγῪ 
δοιάμ]οι; 566 Κοοδίηϑοῃ, Ρ. 66. Βιυτγοκματσγάϊ, 
ΟΘΥΤΙΔ,᾽ Ρ. 474, ϑιιρροκῖοα (Πδΐ 16 }υϊςο ταὶ σἢϊ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 υδξϑὰ ἴο 5ννθοΐθη ἴπθ νναῖοσ, Ὀιΐ πὸ 
ΒΌΓΙ ῥγοσθβθθ ἰ5 Κηοννῃ ἴο ἴπ6ὸ Βραοιΐηβ, δηὰ 
(6 ἅπῖῖ ψουϊὰ ποῖ Ὀ6 Πρὸ δῦοιϊ Ελϑίοσ, 
Ὑν Ὥδη [Π6 15:26 }65 τοδσ πο [ῃ6 ρ]δσθ. ΔΝ ὁ] στοὰ 
Ὀΐβοσνοβ ταὶ Πθη Π6 ποῖα ἴΠ6 νυ ῖοσ δηὰ 
ταυτιογοὰ {πὸ ννογὰ “Ὁ Μδγδῃ᾽} ἢἷ5 Βοάοιϊη 54] 
ἐΥ̓ οι βρϑᾷῖκ ἴθ ννοτὰ οὔ ἵσγῖῃ: [ΠΟΥ ΔΓῸ 
ἰηάοοά Μαιᾷ." ὍὌῃὸ Αταδῖς ψογὰ Ημινᾶγᾷ 
ΤΊΘΆΠ5 “ΤᾺ Πη.,᾽» “ἀοοίγαςτοη" (Ετογῖδρ); Ὀυϊ 
ἐἰ ΒΙΕ[οΓ᾽ πὰ “" ἀρδά]γ᾽" ᾶγὸ ννιτ τῃ6 Αὐδθβ, ἃ5 
νι τὸ Ἡρφῦτγοννβ, σοηνογίθ 6 τ γΠΊ5. 

256. 4 ἐγεε] ΤὍῆο 5ἰδίεπιοπξ ον θπῖ]ν 
Ροϊηῖβ ἴο ἃ παΐιγαὶ ἀρθῆου. ΤΠ ΤΪγΔΟ]6 ννᾶ5 
ποῖ ψτουρϊ νψιπουΐ ἴη6 ἴγεο, ὙΠι5 15 ἴῃ 
δοσοσγάδῃςα νυ] [Π6 νυ ῃο]6 βριϊ οὐἩ τῆ6 Πδιτᾶ- 
τίνθ. Το ΠΊΔΥ ΡοΟβϑΟΪΙΥ ἤᾶνθ Ὀθθη 5ΟΠῚΘ 
ΓΕΒΟΤ ὈΪΔηςῈ ἴο ἃ πιοάδ οὗ ρυΓ γηρ οἰδρηδηῖ 
νγαΐους, 5 ἢ 85 [ ϑορῆι5 ἀπά θυ. Βογβ Αἰπιέ 
ἀεβοῦῖρο, ΌΥ ταγυδβίίηρ Ἰοπρ δῖος κβ ᾿ηῖο τῃς 
Βοϊζοπι οὗ ἃ σργίηρ δηά δἰ ς πρὶ ἃ ἔγοϑἢ ΞΌΡΡΙΥ: 
δυῖ {86 τϑβι]ῖ νν 85 ΠΊΔη 65 Ε]Ὺ δι ροιτιδτιτγαὶ. 

ῥενγιαάρ, ἄς. ὙΤΠο 1Ἁ,οτά ἔἤρη ϑεῖ Ὀθέογο [Ποτὰ 
πὸ ᾿ιπάδπηθηϊδὶ ρτπΟΙΡΙΘ οὗ ᾿πιρ] οὶ ἰγυδῖ, ἴο 
Ὀ6 σῆοννῃ ΌὈΥ οὐδάϊοηοθ ὙΠ ποδὶ ῖηρ οὗ ἴδ6 
νυδῖοσ νγᾶ5 ἃ 5υγῆδοὶ οὗ ἀεἰϊίνεγαησε ἔγοπι ρἢγ- 
βσδὶ δηὰ βριγίζιιαὶ ον }]5. 

415 



[ν. 27 --. 416 ἘΧΟΌῦ5. ΧΥΝΙ. 

“Νυηθ, 27 ᾧ ΖΦΑπά {ΠΥ σαπιε ἴο ΕἸΪπ|, 42.Απά τῇῆε ψοὶε σοπρτεραίίοη οὗ 

3.9. νἤοῖο τυθγϑ τυχεῖν ψγ6}15 οὗ νγαῖεγ, απά ἴδε σμΠ] άγθη οὗ 1ϑγδεὶ πχαγπιιιγεα δραιηβῖ 

(ἢτθα βοοῖς δηά ἴδε ρϑὶπὶ ἴγεεβ  δηά 
ΠΕΥ εποαπιραά τΠεγε ὈΥ ἴΠ 6 νναΐεγϑβ, 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΥΙ. 
7ὰες 7 εγαφίδες ἐοηες [0 δὲ. 4 722} τι ΗΠ 
,ρ»ν τοαμέ ὁ ὀγεαά. 4. Οοά ῥγοηείφείμ ἐδέπε 
ὀγωωά ,γονε ἀώαυει. τι Ομαδς αγέ τῶι, τΆ4 
αμπά νιαρπα. ιό 7ἴε ογιίεγίῃρ ὗ ππιαππᾶα. 
25 Πίτοας γιοί ἐο ἐξ γρμπα οἡ ἐδε ταὐδαίά. 35 
“4; οπιόν 77 ἐξ ἐς ῥγεσεγυεα, 

ΛΝ {ἰἰοΥ ἴοοῖκ τπεῖγ ἸΟΌΓΠΕΥ ἔγο ΠῚ 

με 

ΕἸῖπι, ἀπά 4}1 τὰς σοηρταρδζίοη 
οὔ τὴε ςμι!άγθεη οὐ ἰβγαοὶ σαῖηθ πηῖο 

Μόοβεβ δά Αδίοῃ ἰῃ {πε νυ] ἀθγπεβϑ: 
2 Απὰ {δε ςμ]άτεη οὐ ἰβγδεὶ βαἱά 

υαπῖο πεῖ, νου]ά το (σοά Με δι4 
ἀϊεά Ὀγ τῃε Παπά οὗ τε ΠΟᾺΡ ἴῃ τῆς 
ἱδπά οἵ Εργρῖ, θη ννε 84ῖ ὃν ἴδε 
βε65ῃ ροῖβ, σπά ννῇεη νγὲ ἀϊά εατ Ὀγεδλά 
ἴο 16 ΑΜ]; ἔοσγ γε ἢᾶνε δτουρῃϊξ ιι 
ἰογιἢ ἴηῖο τ}15 αἰ ἰπείβεις ἴο [.(}} τῆς 
γνἢο]ε 4556] νυ αηρετγ. 

4 “4 ΤΠεη 5414 τῆς ΓῸΚ υηῖο Μο- 
8565. ΒεἢοΪά, 1 νν}}} ταῖη Ὀγεδά ἔτοπι 
Βδάνβῃ [ογ γοιι ; δπά τε ρθορὶε 5}2]} 
δο οὐκ ἀπἀ ραῖθογ ἰὰ σαγίδιη γαῖς ἐνεῖγ ! μα 

ἄλγ, ἴμαῖ 1 ΠΙΔΥ ρύονε τμ6πὶ, νν ἢ εῖΠΕΓ τρα δία 
ΤΠΘΥ νΨ}}} ννα ῖκ 'ῃ ΤῊΥ ἰᾶνν,, ΟΥ̓ ΠΟ. εἰ άή ῳ 

τε νι άἀεγηεθ5. οὗ δῖη, ψῆϊσῃ ᾿ς δε- 
νέο ΕἸΐτὰ δπά δ᾽ηλὶ, οα πε βεεπιῃ 
ἀλγ οὗ τε βεσοηά πηοητῆ δίτοῦ ἘΠΕ ΙΓ 
ἀερατγιίηρ οι οὗ τμε ἰδηά οἵ ἔφγρι. ς Απά [τ 5}4}} σοπλε ἴο ρα88. παῖ 

ΟἿ. ἘΕὠνη Αἴ ἃ ἀϊδίαποες οὗ ἴννο ἢουτϑ᾽ 
ἸουΓοΥ βδουϊῃ οὗ Ημυνναγα ἰ5 ἴῃς ] δηά 

ΔατΙΓα] ν8}]}1ογ οὗ ΟἸΠδγαηάεὶ ((Οϊγοπάεοὶ, Νῖθ- 
Ὀυῆγ, Ρ. 182). [᾿ν 1Π6 ΓΑΙ ϑϑάβοῃ ἃ Ἷοη- 
βιἀογαθΐθ τοστοπί ἤονβ [Ὠγουρῇ 1ἴ, ἀἰϑοπαγρίηρ 
115 νναἴοτβ ἰῃ {Π6 θὰ 5.8. ἔνθη ἴῃ ἴδ ἃ 
βράϑου ὑγδοῦ 15 51}}} ἐουηά, ννῆϊσῇ τδοὺς 
βοπηοννῆδί ὈγδοκΚΙΞἢ δίτογ ἰοηρ ἀγουρῆς (ΚΟοδίη- 
500), 5. ΣΌΠΟΓΔΙΥ ροοά, ἀπά δοσογάϊηρ ἴο ἃ]]} 
{ΓΆγ ]]ογβ [Πῃ6 Ὀεβῖ οἡ ἴΠ6 ὑνΟ]6 ἸΟΌΓΠΘΥ ἔτοπὶ 
Οδῖτο ἴο δῖηδλι. ὙΠῸ δταθβ ἴπογο σιον5 {ΠῚ 0 Κ 
Δηὰ Ππιρῆ, ἰδεῖ ἰ5 δριυπάδηςθ οὔ Ὀγι5ἢ- 
ννοοά, νυ} [ΔΑΓ 5 Κ5 δηα δοδοῖδ5 ; ἃ ἔδυν ρδ]τη- 
ἴγεδ5 5{1}} γουηδίη, γϑ]οβ οἵ {Π6 δὶ γ στονὸ νης ἢ 
οὔςθ σονογεὰ [ἢϊ5 Οδϑ]5 οἵ ἴθ ννοβίογηῃ 546 οὗ 
ἴῃς Ῥοηίμβυϊδ ὙΠῸ ΟἾΪΥ ΟὈ]θοϊίοη ἴο {πα 
ἰἀθηςβοαίίοη οὗ [815 νι] ἢ ΕἸ πὶ ἰ5 186 
δῃογίηδες οὗ ἴθ ἀϊϑδίδηςο, Ὀυῖ ἴη6 ᾿Ἰπαπυςοτηφηξ 
ἴογυ ἴΠ6 δῃσδηιρπιθηΐ 15 οὈνίοι5, ἀπὰ πὸ οἵθοσ 
5:16 σογγεβροπαᾶβ νυ {Π6 τπιδίῃ σοπα!οη5 οὔ Π6 
Πδιτδῖῖνο, Ὅὴδ [5 γδο 65 γοιηδι ηοὰ ἃ σοπβιἀθγ- 
ΔΌ]6 τἰπ|6 ἰπ [15 ποῖ ἢουγῃοοά, 5:ποθ ἴπογ ἀϊά 
ποῖ γτρδςὴ ἴΠ6 νυ] άογηθϑβ οὗἁ δ1η {1} ἴννο πιοηῖἢ5 
δηά ἃ ΠΑ] δἴϊεγ Ἰοανίηρ δ0εΖ. ὙΤΏΘΥ ψοι]ά 
Βηά νναῖογ δηά ραβζιγαρο ἰῃ {πΠῸ ἀϊπίσιςϊ Ὀοίνσθθη 
ΕἸ1πὶ δηὰ ἴθ κίδϊιοη οἡ ἴδ6 Κρὰ 868, τροπιὶοποά 
1ῃ ΝυπΊθοῦβ χχχῆ!. ΧΟ ὙνΏΙ ἢ ἀρρϑαῖβ ἴο ἢᾶνο. 
ὕεθεη δῖ [86 ΓΒΕ θη οὗ {π6ὸ ννδάϊ Ταγίθο, 
ἃ Ἰουγπου οὗἉ εἰβῃϊ Ὠουγβ, πϑᾶσ ἴΠ6 Ποδάϊαπά οὗ 
Ἀλ5 861 1π|Δ. ὙΠῸ ΨνΠΟΪΘ νυ] 15 βαιά ἴο 6 
Ῥοφυτιίω, [111] οὗὨ ἰδπιδγιϑ κα ἀηὰ οὐδοῦ Ξῃγιβ, 
ἴΠ6 Ταγίδ-ἵγοο ἀπά ἴπΠῸ Ῥ]η. ΨΝ δου ἰ5 ἑουπά 
ἵπ ᾿ξ, τῃουρἢ [ὯΓ ᾿πίδειοσ ἴο [πδί ἴῃ ΟΠδγδηάθὶ. 
ΤΠ βἰδίίοη δἱ {πὸ δα 868 ἴμθη νἱϑίϊϑα Ὁγ (Π6 
[5γϑθ] 5 ννᾶβ οὗ σοῃϑίθγα]θ ᾿ππροσγΐίδηςθ, [ἢ 6 
Βίδτηρ Ροϊηΐ ἔογ ἴπῸ γοδάβ ἴο [6 σορροῖ- 
ΤηΪπο5 οἵ [ἢ6 ΨΥ Δ] ΜΌρΠαγα, ϑαγθυΐ οἱ Κπδ- 
ἄσπι, δηὰ [η6 Νν δίΐϊ Νᾳ5δ. 

ἰαυείυς «ὐεἰ] Ἀοδὰ Βρσῖπεδ; ἴἢ6 Ηδθ- 
Ὀγονν ἀθηοῖεβ δία ΓΑ] βοιγοεβ. Ὑἢ696 βργίηρβ 
ΠΙΔΥ ἴανε ὈδΟΠ ῬΘΓΈΠΠΪ84] νΠθη ἃ ΤΟΠΟΓ νορὸ- 

ἰαϊίοη εἰοιμοὰ {π6 δἀὐδοθηξ μοιρμῖβ. Ὑ ΠΟῪ ςετ- 
(ΔΙΉΪΚ ΞΌρΡΡ Ια σορίοι5 ϑἴγοδαιης θη ἴῃ6 [5- 
ΓΘ 65 ὅς Θησαπηιροά ἴπογα ὈῪ ἴἢ6 ννδίεγβ." 

ΟημαΑρ. ΧΝῚ. 1. 1δὲ «υἱδάεγηει: οὗ 8] 
ὙΠΟ ἀοβοσγὶ ἰτγαςῖ, ολ]]οὰ Πλεδθεῖ οὐ Ἀληι)εὴ, 
οχίθηάς ΠΟΑΓΙΥ δοῦοβα ἴθ ροηϊηϑιιΐδ ἔτοπὶ ἴδε 
νδλάγ Ναϑβ ἴῃ ἃ βου -Θαϑι ΠΥ αἰγεςοῃ, δο- 
ἔνθοη [86 Ἰπιοδΐοηο αἰπέτιςϊ οὗ ΕἸ ΤΊΣ δηά ἴδε 
ξτδηϊΐο οὗ ϑ'παὶ. Τὴ ἸΟΌΓΏΕΥ ἔγοπι {πὸ ἰδία 
δῖ ΕἸ1πὶ, ΟΥ̓ ονθη ἤοπὶ παῖ οὐ ἴῃς Ἀρά 562, 
ςου]Ἱά ᾿ς ρεγίοιτηδά ἰπ ἃ ἀδὺ : δὲ [παῖ {{π|6 {πὲ 
τουῖϊο ννᾶ5 Κορ ἴῃ ροοά οομπάϊτίοη ΕΥ̓ ἴδς 
Ἐργυρίϊδης ῆο ννογκοὰ τῃ6 σορρεῖ-Πιῖηε5 Αΐ 
ϑαγοις οἱ Κιδάϊπι. ὙΠῸ ἰοχᾷ 5δθηβ ἴο ἱπΊΡ Ὁ 
[πὲ [Π6 [5γδοὶ ος ργοσθοάρα ἰῃ ἀείδομιπλιεηΐς, 
δηἀ νγεσο ἢγϑι δϑϑοι ]οὰ 45 ἃ ςοπιρὶείς δοσῖ 
ἤδη ΠΟῪ τος μοά ἴ[ἢ6 ὙΠ] ἀοιπιθϑ5 οἵ δ[η, 

δ. »ιρημγε} ὙΠῈὲ ννδηῖ οἵ ἐοοά ν5 
ἢγϑὶ [6]1 δέϊοσ 51Χ ὑνθοκβ ἔτοπὶ ἴῃς ἔπιε οἵ (δὲ 
ἀορατίυτο οπὶ Ἐργρῖ, 566 ν. 1: ψγ͵Ὲὲ πᾶν Π0 
ΠΟΓΘ Ῥσον] οι Υ οὗὨ ΔηΥ ἀοβαίοηου οὗ δτοδά. 

8. ὃν δὲ βαπά οΥ ἐδεὲ "ΟΚ0} ΤῊΪ5 ενἱ- 
ἀοΠΕΥ τοίου ἴο {86 ρίδριιθϑ, δβρθοιδιν {πὸ ἰλξῖ, 
ἱπ Ἐργρί: 86 ἤδαῖῃ ΠΟ ἢ Ὀοίοὶ! (ἢ Εξγρ- 
τἰδπη5 ἀρροϑαγεά ἴο ἴῃ 6 ρϑορὶθ ριβέθγδϊο ἴο {πὸ 
ΒΌοτηρβ οὗ δ ΐη6. 

“Ἱε} ροῖς, απά-.«δγνεα ἢ ὝΘθο Θχργθβϑίοῃϑ 
Ρύονο [παῖ ἴῃ6 βοῦν] Ἰδθουσβ ἴο ψμιοἢ {ΠΕ 
᾿ιδά Ὀδθη βιιδ]οοϊοα ἀϊά ποῖ ἰηνοῖνο ρηναϊίοῃ: 
(ΠΟΥ νγετο [δὰ δοιηάδπιγ, οἰζ ποῦ ὉΥ ἴῃε οἥϊ- 
οἶα]5 οὗ Ῥμαγὰοῦ, ΟΥΓἹ ΠΊΟγΟ ΡΧΟΌΔΟΪΥ δΥ ἴδὲ 
Ρτοάιιςο οἵ {ποῦ οὐ ἔοΓΈ 6 ἀϊδιτςῖ. Το 
ννογὰ υδοὰ ἴογ βεοϑῆ-ροῖβ ἰ5 Ἐφγυρίίϊδη, ἴδ 
ΠΑΠῚΟ Δηα τοργοβοπίδίίοη ἅτὸ ξίνοη ἰῃ ΒΓυΚϑΟΣ, 
Ὁ. Ἡ.᾽ Ρ. τ)ό4. 

4. γαὶημ ὀγεαά ον δεαυεη) ΤῊΪ5 πλλγκϑ 
δἴ [Π6 ουΐδεῖ {Π6 5 ΠΟΙ σῸ ρεγη Δί ΓΑ] σΒΑγλςῖεῦ 
οὗ [86 βιρρὶγ. ΨΜΠΒοι συςἢ ΞΙρΡΡΙΥ ἴδὲ ναβὶ 
Ἠοβί οὗ {86 [5Ξγβοὶἴος σου] ποῖ μᾶνὸ δυδϑίβιε' 



ν. 6---ἰ 4.} 

οὐ ἴπ6 5ἰχίῃ ἀδγ {Πεὺ 5821} ργερδγε 
ἐῤαὶ νὨϊς ἢ τῆεν θὰ ἱπ; δληά [ἴἴ 584]]} 
δὲ τνγῖςε 45 πΊις ἢ 25 ΤΠΕΥ ραῖδεγ ἀ41}}γ. 

6 Αμπά Μῶοβεβ δῃά Αδζοῃ εαἰά υπῖο 
411 τὴῆε σὨΠ]άγεη οὐἁὨἨ 1βγδεὶ, Αἴ ὄνβη, 
θη γε 514}} Κπονν τῆδὲ τῆς [ῸΚῸ 
ἢατῃ Ὀγουρῆῖ γοὺ οὐὗἱ ἔἴτοτῃ τῆς ἰδηά 
οἔ ἔργρι: 

7 Ἀπα ἴῃ δα πιογηΐπρ, τΠεη γε 582]} 
866 [ἢ ροἷοιγ οὗ τε ΟΚῸ; ἰογ ἴα 
δὲ Πεδγεῖῃ γόουγ πη ΓΠΊ ΓΙ ηρ5 ἀρα 8 
τῆς ΠΟΚΡ: Ὧπά ννῆδὲ γε ννε, {πδΐ γε 
ΤΑΌΓΠΊΩΓ ΔΡΑΙη5ζ τ18 Ὁ 

8 Απᾶ Μίῶοβεβ 414, 7}ὶ: «μα δέ, 
νγ ἤδη τΠ6 ΓΟ 5}4]] ρίνε γουῦ ἰη τῃς6 
ενεηπίηρ ἤεϑη τὸ εδῖ, ἀπά ἴπ τλε πιογη- 
ἱπσ Ὀγεδά ἴο ἴῃς ἢι}}; ἰογ τῇαῖ τῆς 
ΓΟΚῸ Ἠδαγθῖῇ γουΓ ΠῚ ΠΓΠΊαΓΙΏρΒ νῃΙΟἢ 
γε ΠλΓΠΊΓ ἀρδιπϑῖ ἢϊπι: Δπα ννῆλί αγό 
γε ὃ γουγ Πλιγηλιγίπρ5 αγέ ποῖ Ἀραίηβῖ 
ι.5.0 δῖ ἀραίηβῖ τῆς [0 Β Ὁ. 

9 ἴ Απα Μοβεβ βϑρᾶκε υπῖο Αδγοη, 
ΑΥ ἀπῖο 41} τῇς σοηρτγερδιίοη οὗὨ τῃ6 

ΕΧΟΡῦϑ5. ΧΥΙ. 
σΒΙΠ]Πάγεη οὗ ἰβγδοὶ, (ὐοπης πϑᾶγ Ὀείογα 
ἴτῆε οΚῸ: ἔου ἢ8 παῖβ Ἠξαγὰ γουγ 
ὨΛΌΓΙ ΓΙ ΠΡ8. 

ΙΟ Απὰ ἴξ οδηια ἴο ρᾶ88, ἃ5 Αδίοῃ 
ϑρᾶκε υπῖο τπ6 ψῃο]β σοηρτεραποη οὗ 
τμ6 σΒΠ]Πάγθη οὐ ἰβγδεὶ, τῆλε μον Ἰοοκεά 
ἴονναγά τῃ6 νν]άθγπεββ, ἀπά, ὈοΠο]ά, 
τΠ6 ρίοιγ 
(ἢς οἰοιά. 

1 ὅ Απά τΠῈ ΓΟΚῸ βρακα ὑπο 
Μόορεϑ, βαγίηρ, 

12 1 ἢᾶνε Πεαγά {8 πχυγπιιγίπρϑ 
οὗ τῆε6 σμΠάγεη οὐἩἨ [βγδε] : βρεὰκ ὑπῖο 
πεῖ, ϑαγίπσ, Αἴ ὄνεη γε 5}|4}} δαῖ 
βε5ἢ, Ἐπὶ 'π ἴηε πηογηΐπηρ γε 5141 θὲ6Ὲ 
ἈΠΙεἀ νι ὑτεδά; ληα4 γα 5841} Κπουν 
{παῖ 1 ἀπι τῆς ΓΟΚῸ γουγ (οά. 

12 ΔΑπά ἴτ ολπιεὲ ἴο ρᾶ88, παῖ δὲ 
εν ὄτῆς 4}18}}5 σᾶπγε τ. Δπ4 σονεγοά ὃ Νυπιῦ, 

11. 21. πε Ταπὶρ: δηά ἴῃ τῆε πιογπίπρ τῆς 
ἀενν ἰΔΥ τοιπά δδοις τῆ6 Βοβί, ᾿ 

14 Απά ψἤεη “τῆς ἄδνν τῆδι ἰἂν 9 
νγ25 βΌΠπε ὑρ, δ6Πο]4, τρροη τῆς ἴμος οἵ '54. 16. 

πσπ τ ρπττστ“--ς---ς--ς- τσ τἐττθρθρθρττὼ|. --- .-. --ἰ----ςς-οπι,:0ὕ.ὰ.΄2ὥὔβϑγ͵δδ,Ψοηοτττττ.ΥὕὕττὦοθὌᾺὔὕὌἌἷος-οπς-ρ-..----.....-Ν5ϑἡ.................. 

ἴὉΓ ἃ σοηῃϑί θα ]θ {πιὸ ἴῃ ΔΩ͂ ρᾷτῖ οὗ [6 
Ῥεῃϊηβη δ. 

Ω εογί απ γαΐθ φύεγγ. 44}] 1,1ἴἴ, 25. ἴῃ ἢ 
ἸΔΓρη, “186 ροτγίίοη οὗ ἃ ἀδὺ ἴῃ [15 ἀδγ:" 
ἰ. ε. ἴῃε υδηιν 5ιἘΕἘῖοϊοηὶ ΟΣ οὴθ ἀδγ᾽5 σοη- 
ΒΌΠΊΡ[ΟΩ : [Π]5 ΤΊΔΥ δ ὈΘΓΟΥ ΘΧργοθθρα ἃ 
ἀλγ᾽5 ρογίίοῃ βδοὴ ἀδγ." 

δαὶ 1 »ιαρ ῥγουε ἐδορ!] Ὑ86 {Π|4] σοηϑίΞιοα 
ἰη 1Π6 τεϑιγισϊοη ἴο πε ΞΡΡΙΥ οἵ 1πεῖσγ ἀν 
νυν Πἴ5. 

δ. ἐ «ῥὁα] δὲ ἑαυΐεο α΄ »με}] ΤῊ πιραπίης 
Εν ΔΘ ΠΕ 5 [ηδί {ΠῸ  σβουϊὰ ςο] εοξ δηἃ ργοραγθ 
ἃ ἀοιυ]θς 4ιιδπΕΥ, ποῖ (45 μᾶ5 Ὀθθη δεϑυπηρά, 
ἴπ οΥγἕἄθγ ἴο τπᾶξκθ οιὧδθ ἃ σου γδαϊοϊίοη νἢ 
τ. 121) ἴῃδὶ [ῃ6 συδηίν σοἰεςοϊοά ννουἹὰ ΡῈ 
ΤΑΙΓΔΟ ΪΟυ5]Υ ἰπογθδϑοά αἴζογνναγάϑ. 

7. 1δὲ σίοῦν οΥἱ 1δὲ Συκ} ϑοπὶθ ςοπς 
τηθηϊδίουβ τπάογϑίδηα [ἢ 15 ἴο τλθδῃ [Π6 τηδηϊ- 
[εϑίδιίοη οὗ Η!5 ρονγεῦ δῃά ροοάποϑθβ ἴῃ 5}}ρ- 
ΡΙγίπρ ἴῃ6 Ρϑυρὶθ τ ἔοοά : Ὀὰὲ ἴἴ τοίοσβ ἴο 
[86 νἹ51 0]6 ἀρροάγαηςβ ἀθβου θὰ ἴῃ Ὁ. το. 

8. ποΐ ἀσαϊμεῤ 14] ἱ.6. δοσοτάϊηρ ἴο ἃ 
οοππῆου Ηξεῦγεν Ἰάϊοπι, ποῖ 50 τηιιςῇ δραϊηβί 
Ὁ5 25 δρδίηβί [86 1οσγὰ ; ἴῃ6 πλυττη τίη ἷπ|- 
ΡΙΙεὰ 4 αἀἰϊδίγυσε οὐἨ τῇς ρϑορὶς ἰπ 1π6 αἰνίπο 
Ταϊββίοῃ οὐ ἴποῖγ ἰεδάθγβ, ποῖν ῃδίαπάϊηρ [Π6 
Ρτενίοι5 στ γᾶςΪθ5. 

9. ὙὝἢε ρτγεοθαϊηρ ρδσγαρταρῇ ἔϊοπι τ. 3 
ἀεβουῖθεβ [Π6 σοπίεσεπος Ὀοῖνγθεπ [π6 ρϑορὶθ 
ἅμμα] {πεῖ Ἰοδάογς [86 Γεβ] ννᾶς ἃ ΞΘ: ΠῚ ΠΊΟΠΚ5 
ἴο τιϑεῖ Ηΐπὶ ψν ποτὶ ΤΠΟΥ τορσοβοπίρα, ἡ, ε. ἴο 

ἈΞΘΘΤΩΌΪΕ ἴῃ ἴῃ6 Ορδῃ ϑρᾷοθ Ὀοίοσε ἴθ ἔδθοῖ- 
ὨΔΕ]Ϊο, 

1ο. σῤῥεαγεά ἱπ ἰδὲ εἰομα] ΟΥτ, "" νγᾶβ ϑθϑῇ ἴῃ 
ἃ οἸουά." ὍΤὨδ ἀοῆηϊῖο ἀυτιοΐθ υνου]ά ἱπιρὶν {μδὲ 
[Π6 οἰουιιά ννᾶϑ8 ἴῃ βδπηθ νος ἢ ἰς οἴη πιθη- 
Ὀοποά ἰπ σοηποοϊίοη νυ πο ἔα ογηδοῖθ. ΤΟ 
Ῥεορὶθ ἂν ἴῃς οἰουιὰ ἤεῖδα βροκεπ οἵ βεγοπὰ 
[6 σἈπιρ. 

12. Με .. ὀγεα 7] ὝΉδθθ ὀχργοϑϑίοης τος 
ἔετ ἴο ἴπ6 ργΓθνίοιιβ Πυυσπηιτίηρ᾽ οὗ [Π6 ροορῖο, 
συ. 3. Οὐοά ρῖνεβ ἴδμοπὶ ἰπ ΗΒ οὐννὴ νὰν τῃαῖ 
ὙΠ ἢ ΠΟῪ Ἰἰοηρεὰ ἔογ: [Π15 ἰ5 ἃ οἶθασ ρσγοοῦ 
παῖ [Π6 παγταῖϊνθ 15 σοπείπιοιβ δπὰ [παῖ [Π6 
Ργεθσθαϊηρ᾽ ραββᾶρε ἰβ ποῖ (45 Κποθεὶ 55ι1Π165) 
ΔΠ ἱπιογροϊδίίοη : 8566 4150 ποῖθβ οὔ σύ. 1τό 
δηά 27. 

18, φμαϊξ] ΤὌΤΠοὸ ᾿ἀοπεβοδῖίοπ οὔ ἰ(ἢς 
Ἡρῦγονν, “ξἰδν," στ τ[ὴ6 σοΟπηπΊοη 4141] 
ΤΏΔΥ Ὀδ ἀϑϑιιπηο 85 σετῖδίη, Ὑὴδ ΠΆΠΙΘ '5 ἅρ- 
Ρ]εά ἴπ Αγταδὶς ἴο (παῖ δίγά : [ἃ πιϊρτγαῖοβ ἰῃ 
ἱΠΊΠΊΘΉ 56 ὨΙΓΊΒΟΓΒ ἴῃ ΒΡΥΪΠΡ ἔγοιη ἴπ6 βουτῃ: ἴὲ 
8 ΠΟΥΠΟΓΟ ΤΠΟΤΟ ΠΟΠΊΠΟΠ [ἢΔπ ἴῃ ἴῃ ΠΟΙ ἢ- 
Ὀουτῃοοά οὗ ἴῃς Ἀεὰ 8.4. ὙνΠδη ὀχηδηβίοα 
ὉΥ ἃ ἰοηξ Βίρμς ἰξ ἰ5 ϑαβ!]ν σαρταγοά Ἔνθ νυ 
186 βαπὰ, Ὅῆδ ἤδϑῃ [5 ραιδῖδοϊο δηὰ ποῖ υἢ- 
ὙΒΟΪὀβθόσηθ ννἤση θαΐθῃ ἴῃ πηοάογδίίοη. [π [ἢ 15 
Ρᾶββαρα νγὲ τεδὰ οὐ ἃ βίπρὶθ Ηϊρῃϊς 580 ἄθῆϑθθ 
(παῖ ἰξ σονογοὰ {86 Θποδιηρτηθηῖ. ὙΠῸ τηϊγδοῖδ 
Πσοηϑίϑιθα ἴῃ 1ῃ6 ῥγθοῖϑο {πιὸ οὗ ἴῃ αστῖναϊ δὰ 
[15 σοϊπεϊάδησο νν ἢ τἤδ δῃποιιπορτηθηῖ. ΟΥΒοσ 
ΘΧΡΙ παίίοπϑ οὗ ἴπ6 παπὶθ αν Ὀσθὴ ρίνθη, Ὀυϊ 
1}1|5 δἴοπο τηθοῖβ 4}1 τπ6 σοπα [Ἰ0ῃ8. 

ἐθρε ἰξαν ἐὰν γομπ 1} 1,1 554 Ἰγίῃρ οὗ ἀοὺν 
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οὗ τὴς ΠΌΚΡῸ σδρρεαγεα ἴῃ « οἴαρ. 13 

᾿ “αἱ᾽ 8. 
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(6 νυν] άἀογπε85 ἐῤεγο ἰαγ ἃ 5014}} τοιπά ενεγυ πιδῃ ἴοσ ἐῤέπι νυν ἢ ἄγε ἴῃ ἢ 5 
τὨϊηρ, 4’ 5114}} 258 ἴῃ ἤολγ ἔγοδβὲ οἡ ἴεπῖβ. 
τἢε ρστοιπά. 17 Απά τῆς ςδΠ] ἄγε οὗ ἴϑβγαεὶ ἀϊά 

Ις Απά ψπεπ {πε Ὁ] άτοη οὗὨ ἰϑσγααὶ 80, δηὰ ραῖμεγεά, ϑοπὶς ΠΊογθ, 80ΠῚῈ 
"Οτ,,. ϑβ4 {ΐ) 1ΠΕΥ̓ 8414 ὁπ6 ἴο δηοίμεγ, ᾿1π 1688. β 
λὲς οτ, 15 ἸΏΔΠΠΆ : [ὉΓ ΤΠΕΥ͂ ννῖϑδὲ ποῖ ννῃδῖ ἴξ ι8 Απάνψπμεη {πεν ἀϊ πιεῖε εἰ ἢ ἐ 2 0α. 
για βοῦν ρας, Απά Μοβεβ εαἰά υπίο {Πεπὶ, 
ΡΣ α΄ ΤῊϊς ἧς τὴς. Ὀτοαά ψῇῆϊοῆ τῆς ΓΚ 
1 Οοτ. το. ἤδῖῃ ρίνεη γοῖι ἴο δῖ. 
3. 1Ι6 4 ΤῊϊς 75 τῆς τιῖπρ ννῃὶς ἢ τῆς 

ΓΟΚΡ δῖ σοπιπιδηάδά, (σδῖμογ οὗ 1 
ΤΟ ΠΟᾺΝ " ἜΝ ΕΙΥ πηδη Δοςογαϊΐηρ ἴο ἢ5 ἐβτπρ, ΔΠ 
οτ, ἀοικί. ᾿ΟΠΊΘΓ ἰ[ῸΓ ΘΥΕΓΥ͂ πηδη, σοζογ άπ ἰο τὴ 

ε τοις, ΠΠυθεῖ οὗ γοὺγ ἰρείβοῃβ; ἴᾶΚ6 γε 

τουπά ἴῃς σΑπιρ." ΤἘΪδ5 15 βΟΠΟΓΑΙΥ πηᾶογ- 
βἰοοα ἴο πηθᾶῃ ἴΠοτῸ ννὰ5 ἃ ἤοᾶνγυ [4}} οὗ ἀδνν 
τουπὰ [Π6 Θποληηρπηθηῖ. Κποθοὶ οχρίδίῃβ ἰΐ 
ἴο δ6 ἃ ἄδῃβο πγὶϑὲ, Ὀιξ ἴῃ ϑᾶρθ ϑϑοῖὴβ ἴο Ὀδ 
(μαϊ ψΠΙΓἢ 5 τοσορπιζοὰ Ὁγ ἴδ6 Αὐϊπογϑοὰ 
Μογβίοη απηᾶ 411 ἴΠ6 ἀποϊοπὶ νογβϑίοηβ. ὙΠΟΙΟ 
ΔῸ ΤΊΔΗΥ ἰπαϊσδίϊοηβ ἴπαΐ [Π6 βθαβοῃ νγᾶ5 τη11- 
5114} ἢυπη!ά, πδζαυγα! ἀρϑηςο5 σοποιγεηρ νὰ 
ΒΌΡΟΓΙΠΔΙΓΑΙ ᾿πίογροβιιομβ. Μίδηπμδ 15 ἑουπὰ 
ἴῃ ἀρυιπάδηςε ἴῃ ννεῖ βεᾶβοιϑ, ἴῃ αγΥ ΒΘΑΘΟῚ5 1 
οραϑο5 δ οροῖῃου. 

Οη Μδῃμῃᾶ, 566 ποῖΐοϑ δῖ {πε οπά οὗ ἴῃ σῃδρίογ. 

14. α“»ια]! γοισιά ἐδίπα)] ΤὮΘ πιοδηΐηρ οὗ 
186 Ηδεῦγενν ἰ5 συοδιίοποα (566 ῃοΐε Ὀθεΐονν), 
Ὀὰΐϊ {ΠΕΙῸ 15 ξοοα διῖποσ  ΤῸΓ ΟἿΓ νογϑίοῃ, 
ὙΒΙΟΝ 5 {πιὸ ἴο πδίυγε: ΠΠΔΏΠΔ ΔΡΡΟΔΙΒ ἰὴ 
5118]}, σοπηραςσξ δσαίηβ. Ηδστο ννὲ βᾶνθ ἃ γὸ- 
56 ἴδῆςθ ἴῃ 5μᾶρὸ δηἀ ρρεάγδηςθ, Ὀὰῖ πδῖι- 
ΓᾺΪ ΤΆΔΠΠΔ 5 ἢοΐ ἔουπηα οὐ {πὸ ορϑῃ ρ]δίῃ, 
ἐν {ῃ6 ἕδος οὗ {Π6 νυ] γηθ55,᾽ Ὀυϊ οὐ ἀγγ ἰθάνοβ, 
ΟΥ [ἴῃ6 σ»τουμά ὑπάᾶοσ ἴπ6 ἱδηηδγϑκ, ΠΌτῃ ἴῃ 
ἴπιηκ ἀπ Ὀγάποῆθβ οὗ Μ᾿ ΏΙΘΒ ἰἴ ὁχυάεϑ, 

156. 1" ἰς νιαηπα] ΤὮϊ5 τοηάθηρ ἰ5 ἀϊ9- 
Ρυϊοα. ὙΠῸ ΘΙά Νογβίοπβ σοησ ἴῃ ΓΕπἄοΓ- 
ἴῃς ἴῃ ρῆγαβθε “" ὟΝ δῖ 15 115} Βυιῖ οτίθηίδί 
ΒΟΠΟΪΆΓΞ ΔΓ βῬΈΠΟΓΑΙΙΥ δρτορὰ [Πδΐ [Π]5 Θχρ]δηδ- 
ὈΟΩ 15 ποῖ δοσπο ουὐΐϊ ὈΥ̓͂ ἀποϊδηϊ ϑᾶρο, ἀπά 
(μαῖ τς [5γαδ ἴθ5 βαιά "6 [Π15 5 »παπ." ΤΠ 
ὑογὰ ““ τηδη" [ΠΟῪ ἐχρ] δίῃ ὈΥ τεΐογεποθ ἴο {Π6 
Ατϑδῦϊς, ἴῃ Ὡς ἢ ἰἴ πηθδηβ “δ π." ΤΟ Εργρ- 

᾿ ἴίδη ἰδηρίδρο 5θθπη5 ἴο δβογαὰ πο {Ὑπὸ βοϊιεοη. 
1 δᾶ Ὀδθῆ ὑϑγῪ ἰαΐοὶυ βῆονντ τΠδῖ “"τηδῃ" οἵ 
ΤΔησἤαΐ, .. . Ψ ΏΠΘ τηᾶηπᾶ, νγὰ5 ἴδ ΠΑΠῚῸ 
ὉΠΟΥ͂ ὩΙσἢ [6 συ θδίδησο ννᾷ5 Κποννὴ ἴο (ἢ6 
Ἐργρίίδηβ, δηά {ἐπογείοσα ἴο [ἴὴ6 [5γδο]ῖοβ : 
866. ποῖθ θεῖον. νΏρη ΠΟῪ 5ᾷνν ἴἃ οἡ [86 
δτοιπά ἴῃοΥ ννοιυϊά οὗὁἨ σοιγβο αἴ οῆςθ τεςοξ- 
ΠΪΖΟ ἰἰ. ὙΠΟΥ νυἱϑδῖ ποῖ ννῆδὲ ᾿ξ ννᾶ5 : [ῸΓ ἴῃ 
ἔδοῖ τὰ νγᾶβ ποῖ ἡδίιγαὶ πδπηᾶ, Ὀυϊ ἃ ΠΟδνΘΗΪΥ 
εἰ, Ουζγ Νεγβίοη 5ῃοιυ]ά [Ππογοΐογο 6 τεϊδιποά, 
Δηὰ {Π6Ὸ ρᾶϑϑᾶρο ΠΔΥ ὃς ἴπυ5 οχρ]αϊποά, ὙΝΏοη 
186 5γδο 65 βσᾶνν (Π6 5Π18}} τουπὰ {Π|ηξ, ἈΠΟῪ 
5414 δ ὁῇοθ ὁ [Π15 ἰβ πιᾶηηδ,᾽ δῖ ἢ δη 

Δῃ οπλεγ, “ἢς τῆι ραῖῃεγεά πλυςἢ ἢ ἢ 
Ποίπίηρ, ονεσ, ἀπά ἢε τῇδλι ραιπετγεά 
᾿ππι|6 ῃδά πο ἰδοκ; {πὲ ὺ ρβίμεγεά ἐνεῖῦ 
ΤΏΔΠ ΔΟσοΙάϊηρ ἴο ἢΪ5 εατίπρ. 

Ι9 Δπὰ Μίοβεβ 8414, 1[,εἴ ἢο πιδη 
ἰεανε οὗ [τ {}} τῆς πιογηίηρ. 

20 Νοιν τ ἢβταπάϊηρ {πεν Πελικεποά 
ποῖ υπῖο Μῶοβ65 ; διιῖ βοπιε οὗ {ἢεπὶ 

Θχοϊδιπιδίίοη οὗ διιγογίϑο δ πηάϊηρ ἴἴ οἡ [δὲ 
ΟρΡεῃ ΡῥΪδίη, 'ἱπ 5 ο ἢ! πηπιθηϑβο 4ιυιδης[{|65, ἀπά 
αἸγουμηδίδηοοβ 50 ὉΠ]Κ6 δὲ πον σοι]ά ἢᾶτε 
ἐχρθοϊθα : ἴῃ ἕδςϊ {μον ἀϊὰ ποῖ Κπονν ψἱδὶ ἵἴ 
ΓΟΔΙΪΥ ννᾶ5, ΟἿΪΥ ννρδί ἴξ τοβεῃΊ ] δὰ, 

16. πειογάϊης ἰο ῥὶς οαϊη4}] 5. τείειθ 
ἴο τ. 4: ἰξ ννᾶϑ ἃ {Ὑ|4] οἵ {86 [ἢ οὗ [Π6 ῥθορίε, 
βΒησε [ΠΟΥ ὑνοθ ἴο ΚαῖΠοΥ {πιϑὲ σπουρἢ ἴῸΓ ἃ 
ἀλγβ σοηϑιϊηρίίοη,. ὙΠῸ τοίθγοησο 5. ΠΟΙΊσδς 
ΑὈ]Θ 845 δὴ δά ἀοηδὶ δγριιπιοπὶ δραϊησὶ Κπο- 
Ὀ6}᾽}5 ἀϑδϑιχηρίοη οὗ δῃ ἱηϊογροϊαδτίοη ; 5εὸ ποῖδ 
Οἡ σ΄. 12. 

ΩΠ ογι. 7] ἱ. 6. ἴῇε τη ραγὶ οὗἩ δὴ Ερδιδῆ, 
566 Ὁ. 26.ἀἩ ΤὩς εχδοῖ ΠυΔΠΕ Υ σδηποῖ θὲ ἀθ- 
τουτη δα, βηοο [86 τηθᾶϑιισο ναοὰ δ ἀἰἤοτγοηὶ 
Ὀμιθβ. οβορῆιι5 πλᾶκο5 [Π6 ΟΥΠΟΓ Θ4 0] ἴο 5χ 
οοἰἴγϊςξ, οἵ Ὠαϊϊοριπῖθβ.Ό ὙΠῸ ὀρηδῃ ν᾽ 5 Ὧῃ 
ἘδΥΡ Δη τηδᾶϑυγε, βιρροβοα ἴο δε δϑουΐ ἃ 
θυ5Π0] οὐ οπο-ἰϊγὰ οὗ ἃ μἷη. 866 ΒΠιρϑοδ, 
1). Η.᾽ ΡΡ. 49, ςο. Το ψοσγά οπιογ, ἴῃ 1815 
5656, ΟΟΟΙΓΒ ἰῃ ΠΟ ΟἴΒΕΙ ραβϑαρο. [1 νγῶϑ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ποῖ υϑοὰ δἵ ἃ ἰαΐεγ ρεπιοά, δείοπξ- 

ἴηρ, κα πιᾶπυ οἵδε νογάβ, ἴο 186 {{πὶς οἵ 
Μοβεβ. [1 ἰ5 ἐουπὰ ἰῃ οἷά Ἐργρείδη, Ὀυϊ ΜῈ 
[86 πιοδηίηρ, “" 5Β:ογοθοιϑο᾽" (5.6 Βίγοι, "Ὁ. Η᾿ 
Ρ. 363. ΒΠιρϑοὴῦ ἀοδβ ποῖ ρῖνο [). δ6ὲ [“:᾽:. 
ΧΙΧ. ,6. 

»ΙΩΉ... ῥεγσο ἢ 1, 45 ἰπ [δ πιλγξίη, 
Βθϑδᾶ, ἃτιὰ Βοι 18, ν᾿ οἢ 5ῃουϊά Ὀδ τοϊδι θά 
ἃ5 ἴῃ ΠΊΔΩΥ ΟἾΠΟΥ ρᾶ55ΔρΈ5. 

17. σο»ιδ πογε, σογῖς ἰο:51 [Ιἴ 15 εὐ Εν 
᾿πιρ] οὰ τηδὶ 1π6 ρεορὶδ ννεῖθ ἴῃ ρᾶτὶ αδἵ ἰεᾶϑῖ 
ἀιξοῦυδαϊοηξ δηὰ {416 ἴῃ (ἢ]5 ἄγϑε {Π|4]. 

18. ῥαά ποϊῥίπφ οὐεγ] Τῆς τοβαὶ 5 υπ5 
ἀοιυιθδίρα!Υ τεργοβοιίθὰ ἃς. ταϊγασυϊουβ. ΤῈ 
7Θνν 15} Ἰπἰογργεΐογ υηοτοίδπα Ὀγ 1}}5 5ἰδῖοθ- 
τπθπξ μαῖ νυ βδῖονοσ υδηε Ὑ οαςῃ ρόζϑοη Βδὰ 
βαϊμογρά, ννῃθ 6 δ ϑαμη ἴξ ἴῃ δὶς ᾿οπῖ, δὲ 
ἴοιπὰ παῖ ἢ Πδά δὲ ἃ5 ΠΙΔΠΥ͂ ΟΠΊΕΓΞ ἃ5 ἢ 
ποοάρα ἔογ [6 σοῃβυζιρίοῃ οὗὨἉ Ὠ15 ἐΑΠΉΪΥ : ἀπά 
1815 15 ΡΥ ΔΌ]Υ ἴδ ἔπιὸ τηθδηΐηρ. [{ 5 δάορί- 
εὐ Ὀγ Κηοδοεὶ δηὰ Κεὶ], 

20. ἐ ὀγεά «υογ»} ΉΪ5 τοϑυϊὲ νγὰ5 συρεῖ- 



Υ. 21---20. 

Ἰεῖς οὗ ἴὰ ἀπὲ} τῆε τππογηΐπρ, δαπά ἴξ 
Ὀτεά ννοῦπλβ. δπα κἴδηκ: δπὰ Μῶοβεβ 
νγὰ8 γοτῃ τῇ {Π6η]. 

21 Απὰ τῃεγ ραῖμεγεά [ ὄνεσγ 
ΤΔΟΓΠΙΠΡ. ΘΥΘΓΥ͂ πηΔη ΔςςΤογάϊηρ ἴο ἢ]8 
οδίπρ: δη ψῆεη {ἢ δὴ ϑνναχϑά Ποῖ, 
τι πηοῖτεά. 

22 ἢ Απὰ Ιἴξ σᾶπιε ἴο ρ458, ἑἤσέ οἡ 
τῆς 5ἰχίῆ ἀδύὺ τῆεγ ραῖμογεά ἔννῖςα 48 
τὰς ἢ Ὀγοδά, ἴνγο ΟΠΊΟΓ5 ἔογ ομς 514: 
δη 1} τῆς γυΐθγβ οὐ τῃ6 σοηργαραῖοῃ 
σαπης ἀπά τοϊὰ Μοβεϑ. 

22 Απά ἢς 544 υπίο ἔπεπι, Τ Ϊς 
ἰς 1ἠαἱ ννἈϊςἢ τὴς ΓΟΚῸ δΒαῖῃ αἱά, 
Το πιοῖγονν ἐς τῆς γεβϑὲ οὐ τῆ6. ΒΟΪΥ͂ 
βαρθαῖῃ υπηῖο τῆ ΙΟΚῸ: δακα ἐῤαὶ 
ΜΠ ΙΓ γε νν}}]} θᾶΚε ἰο ἀαγ, ἀπά βεεῖδε 
τῃλῖ γα νν}}} βεεῖμε; δπά τῇσι ἢ] ςἢ 
ΓΕΠΊΔΙΠΘΙὮ ΟΥΘΓ ἰδ ἃρ ίογ γοὺ ἴο δε 
Κορὲ ἀπὲ] ἢ τηογπίηρ. 

ἩΔΙΌΓΑΙ : ΠῸ δι ςἢ ἰοπάθποΥ ἴο γαρίἀ ἀδοοιηρο- 
5:1 ἸΟῊ 15 γοσογάεά οὗ σοπητηοη πιδΔηΠΔ. 

21. ἐ »ιο 4] ὙῊΪ5 τοίου ἴο [Ὧ6 τηδηηᾶ 
ΠΟ ἢ ν 5. ποῖ ρδίπογοα, [11 5 ποῖρά ἴῃ Δ]] 
δοςσουηίβ οὗ σομηηοη τπφηηδ [παῖ [ἰ 15 τπηοὶῖοά 
ΟΥ̓ {πὸ ποδί οὗ {Π6 βυῃ. 

22. ἰαυΐοε αΆ γπμεδ ὀγεσα] ΤῊ5 ννᾶ5. ἴῃ 
δοςογάδησε ἢ Οοαἷβ σοπιηαηά ἴο Νίοϑβες 
τ. ς,, ννῃ!]ςἢ [ἴ [5 ποῖ ργοῦδοϊο δὸ μαά οπριιοα 
ἴο σοπιπιιηϊσδίο ἴο ἴΠπῸ ρεορίε, που ρἢ ἴΠ6 ἔδοῖ 
Ϊἴ5 ππηοίοοαὰ ἴῃ ἴΠ6 παῖταῖινθ. Ὑὴδ τυ] ογς οὗ 
(ἢ6 σοηρτορδ[ ΟΣ. ΔΡΡΘΑΓ ἴο δᾶνα δρρὶιθάὰ ἴο 
Μοβεβ ἔογ ἱπϑί γισίίοηβ 85 ἴο ννῆδί ννὰβ ἴο Ὀ6 
ἄοπο υπάογ ἴΠ 656 οἰγουπηδίδησοβ, δαστηρ Ρο8-» 
δ: Ὀ]γ {πὸ τοουγτρηςς οὗ ἴπο γϑβι τ τηθητοηοά 
αῦονδ, Ὁ. το. Κυοθεῖ σιιρροϑεβ [πδὶ ἴπ6 ρθορὶἊ 
δεϊθα πποοπϑοϊ! οι 5} γ, Οὐδ ι Ρογητηρ τΠ6πὶ ἴο 
ΕΔΚΠΟΥ ἃ ἀουῦ]ο αυδηζῖγ, δυϊ ἴῃς ΟἴΠΕΓ ἐχρὶδ- 
ΠΔΙΊΟΣΙ ἰ5 [ὯΓ πλοῦ παῖυγαὶ. 

Εγοπι [Πϊ5 ρᾷβϑαρὸ ἀπὰ ἔγοπὶ Ὁ. ς ἴἴ 15 1η[δΓ- 
τοὰ τμαἴ ἴΠ6 βονεηῖῃ ἀδὺ νν85 ργον! ον Κποννῃ 
ἴο {ἢ Ρθορὶο ἃ5 ἃ ἀδγ ϑεραγδίο ἔγοτη 4}} οἴ ούβ, 
δηὰᾷ [ζ50, ἰἴ τηυκῖ μάν Ὀδθη οὈὐϑεγνεὰ 85 δη 
δηςίοτις δηὰ ρῥυπιοναὶ ἱπϑιἰίοη, Νὸο οἴδογ 
δοσοιιηῖ οὗ {πὸ σοπιδηά (ξίνοη νυ] που ΠΥ 
5Ρ6ς 4] Ἔχρ ηδί!οη), οὕ οὗ (6 σοπάμπςϊ οὗ [ἢ6 
Ρεορ]θ, ν πο ΤΟἸ]]οο θα [Π6 πιάηηᾶ, 15 54 {|5 ΔΓ ΟΥγ: 
πῆς Ἐ ΟΞΟΠΙ(Π|16ῦ, δπὰ οἴμογθ. ἴξ [5 αἴ τῃ6 
58 Πη6 {ἰπ|6 ουϊάοἑ [πδλῖ Μοϑεβ ἴοοκ [ἢ 5 ορροῦ- 
ἴυπ!γ οὗὨ οπίοσοϊπρ ἃ κίτιοϊ ἀπά τοῦ ϑοϊεπηῃ 
οὐϑοόγνδηςο οὗ πε ἀδΥ. 

283. Τὸ »ιογγοαῦ ἐξ ἐδὲ γε οΥἹ ἐδε δον 
“αὐδαῖδ ερῖο δε 1050} ΟΥ, Το-ἸΔΟΣΣΟῪ 18 
8 τοῦῦ, ἃ ΒΑΌΡΔΙΙ ΒΟΥ ἤο δοροδμοΥδ: 
ἡ. Φ. ἴο-πιοῖτονν πιυσὶ Ὅ6 ἃ ΟΔΥ οἵ τεβὶ, οὔ" 
φετνοίΐ 5(ὙἸΓῈ 85 ἃ 5, οὐ ἐεσίδ] γεϑῖ, ΒΟΙΪΥ͂ 
ἴο [εἰυναι, [{ 15 δὲ οὔζε ἃ 5ἰαιοπηεηῖ, δηὰ δῃ 

ἘΧΟΡΟῦσ. ΧνιΙ. 

24 Απάτμεγ ἰαϊά ἴτ ἀρ {1} τῆς πχογη- 
ἴῃ, ἃ85 Μοβεβ δαάε: δηὰ ἰἴ ἀϊά ποῖ 
ΒΌΠΚ, ΠΕΙΠΕΓ νγὰ8 παῖδ ΔΠΥ ὙΨΟΓΠῚ 
(Πεγειη. 

2ς Αμὰ Μοβεβ 8αἰά, διε τῃαΐ ἴο 
ἀΑγ; ἰογ ἴο ἀδὺ ἐς 4 βϑαῦϑατῃ υηΐο ἐδε 
ΓΟΚΩ: ἴο ἋΔΥ γε 541} ποῖ ἢπά ἰξ ἴῃ 
τε δΠε]ά. 

26 5᾽ΆΧ ἀλγ5 γε 85}.4}} ραῖδμεγ ἴθ ; δεῖ 
οἡ [ες δενεηῖῃ ἀδγ, τυῤίεὺ ἰς τῆε 84Ὁ- 
Ὀάῖῆ, ἴῃ τ τῆογε 5041] θῈ ποῃδ. 

27 ἴ Απά [τ σϑηπια ἴο ρᾳ588, ἑἠσὲ 
ἴΠεγα νγεπῖ οἷ :0»|6 οὗ τῆς. ρεορὶε οἡ 
[6 βδνεηῖῃ ἀδΥ ἔογ ἴο ρδίδετσ, δηά 
ΤΠ6Υ ἰουηά ποηε. 

2δὃ Απά τῆς ΠΟΚΡ 5αἰά ιπῖο Μοϑβεϑ, 
Ηονν Ἰοηρ τγεῆιβε γε ἴο Κεὲρ ΤΥ σοπλ- 
ΤΠ ἀπηεηἴβ ΔΠ4 ΤῊ ἰαννϑὶ 

29 8566, ἔογ τῆλῖ τῆς ΠΟΚῸ ΠΤ ρίνεη 
γου τῆς βαῦθαίῃ, τμδγείογε ἢς ρινείῃ 

ἰη]ποῖίοη. ΤΠ6 τος Κπονν ἴξ 25 (πε 54Ὁ- 
Ὀαῖῃ, ΠΟΥ ὑνογα ἴο Οὔδογνο 1ἃ 2ἃ5 ἃ ρτδαΐῖ [65- 
{ἴν8]. 

δαζε, ες. ὙΠ 656 ἀϊγοοίίοης 5ῃονν [παῖ ἴδε 
τ Δηηᾶ ἴπιι5 ρίνοη αἰ βεγοα Θϑϑθητ 4 ΠΥ ἔγοπι [86 
παΐμυγαὶ ργοάιϊςῖ. Ηδργο ἂηά ἴῃ Νυπιθοι χὶ. 8 
1Έ [5 ἰγτεαϊθα ἴῃ ἃ ννᾶγ νυ] ἢ σῃονν5 [ἃ παά τῇς 
ῬΓΟΡΕΓΙΕ5. οἵ οοῦῃ, σουϊὰ Ὅς ρτοιιηά ἴῃ ἃ 
τπογίδλγ, δακοά ἀπά Ὀοϊ θὰ. Οτάϊπαγγ πιδηπα 
ἰ5. ιϑϑὰ 85 Ποηου, ἰἴ σᾶπποῖ Ὀ6 στοιηά, ἰδ τπηο}15 
νγ ἤδη οχροβοὰ ἴο ἃ πηοάεογαϊθ ἤρδῖ Τυτηὶπρ ἃ 
5 σΐδηςο [ἰκ6 ὈΔΥΪΟΥ βιιζαγ, σα] τηδηπα ἴδδιι!- 
ἰλῖδΔ. [Ι͂ῃ Ῥογϑὶᾷ ἴὲ 15 Ὀοι δὰ νυ ννᾶῖου ἀπά 
Ὀγουρῆϊ ἴο ἴῃ6 σοῃϑιϑίεπου οὗ Βοπογ. ὙΤἢ6 
ΑΥ̓ΔῸΒ 4150 ὈΟ1] ἴΠ6 ἰσᾶνθβ ἴο υυῇῃῖςἢ ἰξ Δ ἤοτοβ, 
Δα [Π6 πιᾶπηδ ἴδιι5 ἀϊβϑοϊνοα ἢοδῖίβ οἡ ἴἢ6 
ὑυδῖοσ 45 ἃ δὶ ετηου5 Οὐ ΟΥΪΥ βιιδεΐδηςς ( οβεη- 
ΤΑ ]]οσ, ΝΙΘυῆσ, ἄς.). [ἴ 15 οὈνίοιι5 (παῖ 
(Π68ὸ δεσοιιπῖβ ἀΓῸ ἹΠΔΡΡΙΙσΔὈΪΘ ἴο ἴΠὺ τη 
ἔγοπι ἤδάνθη, ψνῃιςἢ ἢαὰ [Π6 Τδαγαςϊογιϑζῖος 
δηά πιςΓ να ργορογίεβ οὗ Ὀγεδά. 

5. Καὶ ἐῤαὶ ἰο 447}] ΤῊΘ ρῥγδςτίςδὶ οὗ- 
ϑόγνδηςε οὗ ἴπ6 ϑαὈδῖῃ ννὰ5 ἴπι15 Γογηηδ}}ν ἰῃ- 
δταϊο Ὀρίογο ἴπ6 ρινὶηρ οὗ ἴῆ6 ἶᾶνν. Τῇδ 
ΡῬοορίθ ψ ΓΟ ἴο δὐβῖδιῃ ἔγοπιὶ ἴπῸ ογά ΠΑΥῪ 
ΟΥΚ οὗ ὀνεγγ -ἀδὺ [6 : ΓΠΕῪ νοῦ ποῖ ἴο ςοἷ- 
ἰεςῖ [οοά, ΠΟΙ, 45 ᾿ἴ νοι] ϑθεπὶ, ουθη ἴο ρτὸ- 
ῬΆΓΟ ἰἴ 45 οἡ οἴμπεῦ ἀδγ5. 

27. ἰδέγε «υεπὶ ομὲ τον οΥ ἐδε ῥεοῤἰε] 
ΤΠΙ5 ννᾶ5 δὴ δεῖ οὗ ψ 1] ἀϊθουδοάϊοπςο. [{ 
5 σοσηδυκδῦϊθ, Ὀοης (Π6 ἢγβῖ νϊἱοἰαϊίοη οὗ ἴΠ6 
ἜΧρΓΕ95 σοπηηδηά, 1Πμιδὶ [ἴ ννᾶ5 ποῖ νἱϑἰοἀ ὉΥ ἃ 
ϑῖση δὶ σμδϑιἰϑοπιθηΐ : [6 τοϑῖ δηά ρϑᾶςθ οὗ ἴῃ6 
“ ἩΟΪΥ ϑρθαῖ " ννετο ποῖ ἀἰϊδτυγθοὰ ΟΥ̓ ἃ 
ΤῊΔη οϑίδιοη οἵ ννγαῖῃ. 

28. ραυ Ἰοη9] ὙΠῸ τοίογρηςο ἴο Ὁ. 4 ͵8 
οὈνίουβ. ΤΟ ργοδι τοη ἱπνοϊνοά ἃ {Π2] οὗ 
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γοιι οη {ἢς 51ΧΙἢ ἀδγ πε Ὀγεδα οὗ ἴνγο 
ἀλγϑβ; δδι46 γε ὄνεγυὺ πΊΔη ἴῃ ἢ 5 ρίδςε, 
ἰεῖ πὸ πιδη φὸ ουῖ οὗ ἢἰ8 ρίἷδες οἡ ἴῃς 
βανεητῇ ἄδυ. 

30 ὅοὸ τῆς ρεορὶε γεβῖεά οἡ τῆς 
βανεπῖῃ ἀδγ. 

21 Απά τἢε Βοιιβε οὗ βϑγαεὶ ς᾽] εά 
(ἢ πάπα τπογεοῦ Μδηηδ: δηά ἰτ τυδς: 
κε ςσογίδηάεγ 86θά, ψῆϊθ:; δηά {πὰ 
τλϑῖε οὗ ἴ τας κε νναΐειβ σιασάφ υυἱτῇ 
Βοπεγ. 

42 ἢ Απά Μοβεβ 5Ξαἰά, ΤῊ 5 ἐς τῆς 
τη ψΠοἢ τῆς ΠΟΚᾺΡ σοπηπηδηάετῃ, 
ἘΠῚ δὴ οπιδῦ οὗ ἴἴ ἴο θὲ Κερῖ ἰοῦ γουτγ 
δεπδγαϊίοῃβ; τῃαΐῖ ΤΟΥ ΠΊΔΥ 566 ἴδε 
διοδά ψπεγενγῖῃ 1 ἢανα ἐξά γοι ἰπ 

ἘΧΟΙΡῦΞσ5. ΧΧΥΙ. [ν. 3ο--36, 

{Π6 νι] ἀσγηεββ, νῃεη 1 δγουρβέ γοῖι 
ἔοι ἴοι τῃε ἰαπά οὗ Εργρί. 

22 Απά Μόοβεβ εαἰά ὑπο ΑἌτγοῃ, 
Τακε ἃ ροῖ, Δληά ριιῖ δὴ οπιοσ {}}] οὗ 
τηδηηᾶ τΠεταίη, ΔΠα ἰδ ἴτ πρ Ὀείογε ἴῃς 
ΓᾺΡ. ἴο θε Κερῖ [ὉΓ γοιγ ρεπεγΆΓΙΟΠ5. 

24. Α58 τῆε ΠΟΚ᾽ οςοπιπμαηάεα Μο- 
865) 80 Αατζοη ἰδ ἴτ τῷ Ὀείοσγε δα 
Γαβείπιοηγυ, ἴο δε Κερί. 

ης Απά τῆς ςδι]άγεη οὗ ἴβγδεὶ ἀϊά 
εδὶ ΠΊΔΠΠΔ [ΟΥῪ γοδγβ, “αΠ|]} ΓΠΕΥ “] δ, «. 
ζαπης ἴο ἃ ἰαπά 1πΠῃδθιτεα ; {ΠΕΥ ἀἸὰ Νὰ ον, 
εδῖ ΠΊΔΏΠΔ., 0}}11} [ΠΟΥ σᾷπια ὑπῖο τῆς 
δογάετβ οὗ {πε ἰαπά οἔ (ὐὑδπαδη. 

26 Νονν Δη οπΊεγ ἐς [πε τεπίῇ ῥαγὲ 
οὗ δη ἐρῆἤδῇ. 

(ΔἸ, ἴῃ ὙΠ ΙΟἢ 85 υ51.4] [Π6 ρϑορὶθ νοῦ ἔοιιπά 
ὙΥδητηρ. ΕΥΘΓΥ ΤΊΙΓΑΟΪ6 ξουτηθα σοπὶθὸ Ρασῖ, 50 
ἴο ϑρεᾶκ, οἵ 8ῃ δαἀποδίοηδὶ ὑργοςδβ5. 

29. αίάε γε ΦΌΟΓΥ για ἐπὶ δὶ: ῥίᾳοε) ΤῊΪΚ 
ἷ8Θ 8Δη δάάιτοηδὶ ᾿η]ιποϊΐοη. ὙΠΟΥ νοῦ ἴο 
τοτηδίη πη [Π6 σαπρΡ. ὍΤῇ6 ΘΧργθββίοη ἴῃ 
ΗἩεῦγονν ἰ5 βῬθου αν δηὰ 9θθπὶ5 δἰ πιοβί ἴο θη]οίη 
ἃ Ῥοσϑπίοη οὗ σοπιρίεῖο σθροϑθ, ὁ" 1π 15 ρἷδοο,᾽" 
1. ηάοῦ ἢ πβο! , 85 (6 Οὐ θη] 5115 ν ἢ δ 
ἰοῦ ἀἄγανγὴ ὉΡ ὑπάογ πη. ὍΠδ ρσγοδι ιτοη 
ΤῊιϑὲ Ποννουοσ θ6 υπάογεϊοοά νυν! ἢ τγοίογεποθ ἴο 
115 ᾿πηπηδάϊδίε οδ]θςῖ ; ΓΠἼΘΥ ννογὸ ποῖ ἴο ρὸ ἑοσίἢ 
ἔγοη ΠΟΙΓ ρῥἷασο ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο Ρ»δίθοσ πηδηΠΆ, 
ὙΒΙΟἢ ννᾶ5 οἡ ΟἴΠΕΓ ἀδγϑ υυἱπουΐ {Π6 σδιηρ. 
Τῃο βριξ οὗ (Π6 ἰανν ἰ5 ββοιοά τοϑῖ. Τῆς 
Ιογὰ σαν ποτὰ τἢ}5 δα αῖἢ, 85 ἃ ὈΪοββὶης 
Δηα ΡΥΙΝ ]θρο, [1 νὰ. "'τηδάθ ἔοσ τηδη. Α 
7εννιϑἢ βοςΐ Ἵδ᾽] θὰ Μαςθοίμοί, ἰ.ς. ΘΑ Ὀαἰδγδη5, 
ἴοοῖκ {Π|5 ἴοχὲ 85 ἃ σοιηγηδηὰ (Πδΐ πὸ πιδῃ 
βδδου ὰ σἤδηρο ἢἷς ροβιτίοη ἔτοπὶ ἴῃ 6 πιογηηρ 
ἴο ἴῃς ονθηϊπρ οὗ ἴθ ΘαΌΡδἢ ; 5.66 Κουἢ οἡ 
«Ἡδοροβίρριι5,᾽ Κ. 5.1. Ρ. 225. 

81. ΜΜαπμμα] ὌΠ τοΐεσθ οἵ Ἴουγϑθο ἴο 
{πε ἢγσι ὀχοϊαπιδίίοη, σοηβγπηοὰ ἃΠἸῸῚ ἃ 
ΘΟ ΚΒ ἐχρογίθρηςθ. [ νγὰς ποῖ ᾿πάδοοά [Π6 
ΠΟΙΏΤΠΟΣ ΠΠΔΠΏΔ, 45 που {ἢ 6η 5θθπὶ ἴο δᾶνο 
δεϊϊονθά, Ὀὰξ [π6 ργορογῖθβ νυν ϊς ἢ ἄγ ποῖά 
ἴπ 1815 ραϑϑᾶβθ ἅγτὸ σοπητηοη ἴο ᾿ἴ ἀπά (6 παῖυ- 
ΤΑΙ φτγοάιιοϊ : ἴῃ 5126, ἔοιτῃ δῃπᾶ ςοΐοιγ ἰὰ τὸ- 
Βοι Ὁ]οα ἴΠ6 βορὰ οὗ 16 ννῃϊῖο σογδπάοσ, ἃ 
5ΠΊ8}}] γοιπαὰ στδίπῃ οὗ ἃ ννΒ]Π5ἢ ΟΥ̓ γε]]ονν ϑἢ 
δῖογ. ὙΤῇρ νυδίοῦ πιδάθ ΜΠ Ποπον ἰ5. ςδ] θά 
Ὀγ [Π6 1, ΧΧ. ἐγκρὶς ἐν μέλιτι, ἰ. ε. Ἀσσογάην 
ἴο ΑἸΒοηςΕ 5 ἃ σλκε οὗ π16Δ], Οἱ] ἀη ΠΟΠΘΥ. 

82. ΓΜῚ απ οηιογῦ ΤῊ5 ννᾶβ Ῥγοῦ Δ ΌΪΥ 
ἄοῃς δἱ ἴπ6 οπὰ οἵ [6 ἢγβδ ψτθοκ : Ὀυϊ τὴς 
ογάογ ἴο Αδγοῃ ΠΊΔΥ ἤᾶνθ Ὀδθη σορθαϊοὰ νν ἤθη 
[πὸ ταρογπδοὶε ν 5 πίϊοαά ὑρ νυ ἢ [ἴ5 ΔρΡιΓ- 
ἴρηΔΏςΘ5, 

88. « ῥοὴ Τῇο ψογά ἤογὸ υϑοά οσσι5 
ἴῃ ποὺ Οἴδογ ρᾶβϑθᾶρθ. ἴΐ σογγεβροηάςξ ἰπ ἔστη 
Δηα υϑὸ ἴο (ἢε Ἐξγρίίδη ἴον ἃ σαβδκεῖ οὐ νᾶ86 

ἴπ τυ ῃῖς ἢ ΟὈΪ]ΔΙΙΟΠ5 νοῦ ργεϑοηϊοά, Βζ. Ὁ. Η. 
Ρ. 1644. 

85. εϊά καὶ »ιαηπῶ ΚΟΓΙ γεαγ ΤὮϊΞ 
ἄοεβ ποῖ ὨρΟΘοβΑΓΥ ἱπιρὶγ {παὶ [Π6 [5] τος 
ἍΟΓΟ (δ ΘΧο 5 Υ ον Οἱ πιδηηᾶ, ΟΥ (ἰᾶΐ {86 
ΒΌΡΡΙΥ ννὰ5 σοπίϊπιιοιι5 ἀυγίηρ ΤΟΓΥ Ὑδδγβ : 
δυῖ [δὲ νυ πόπονοσ τ πιρῃϊ θὲ περαάθά, ονῖπςς 
ἴο {π6 ἴοΐδ] ΟΥ̓ΡαΓΓ4] ἔα! !υγὰ οὗ οἵδεῦ ἔοοά, τὲ 
νγ45 ρίνθῃ 611] ΠΟΥ δηϊογοὰ [ἢδ Ρῥσοσηϊβοα ἰδηά. 
ΤΎΠΟΥ Πδά πυπιόγοῦβ ἤοοκδ δηὰ ποσγάς, νυ Ὡς ἢ 
γνΈΓΟ ποῖ 5]διιρῃϊογοα (866 ΝΟΙΊΌΘΙΒ ΧΙ, 22), 
θυϊ νῃοἢ σάν [πὸπὶ πα, σἤδοθο δηᾶδ οὗ 
σοιγθ6 ἃ ᾿ἰπλῖοα σΙΡΡΙΥ οὗ ἤδϑῆ: ΠΟΥ 15 ἴῃθγο 
ΔΩΥ ΤΌΔΘΟΙ ἴο ΒΈΡΡοΟΞΟ ἴπαῖ ἀυτηρ ἃ σοπβιοῦ- 
ΔὈΪῈ γαγί οὐ τιλῖ {ἰπ|6Ὸ ΠΟΥ ΠΊΑΥ ποῖ δᾶνς 
οὐϊτναῖοαά δοπῖὸ σροΐβ οὔ ἔδυ ]6 στουπᾶ ἴῃ 
(6 νν]άογτθϑθ. ὟΝ 6 ΠΊΔΥ ἀ5ϑΌ 6, 45 ἔῃ τηοξῖ 
Πᾶ568 οὗ πηΐγϑο]θ, [πὲ (η6 Ξιρεττιδία γα] ΞΌΡΡΙΥ 
νγ 85 σοπη]θηβιγαῖθ 1 ΤΠΘΙΓ δοΐι8] ὨΘΟΘΞϑυ, 
Ὠτ ν. ϑηνῖῃ, Ρ. 26ς, οὔϑβογνεβ [πΠ6 ῥδου γι Υ 
οὗἨ [πε Ὄχργεβϑίοη, Μίοϑθοβ ρψῖνεβ ἃ σοχῃρίὶεῖδ 
ΠΙβίοΟΥΥ οὗ πιᾶπηᾶ {1} ἴὴθ οπά οἵ ἢϊ5 οὐνῃ [ϊξδ. 
Τἢδ πιδπηᾶ νν85 ποῖ νυ ΠΟ] ἴῃ ἕδςξ ὉΠῈ] 186 
[5γδ6} 165 ἢδα ραβϑϑὰ ἴπ6 ᾿ογάδῃ, Μοϑβοβ νντιῖε5 
ἃ5 ἃ διδϊογίδη, ποῖ 845 ἃ ρορῃοῖ, δαὶ Β6 
Κηθνν 85 ἕλςϊ νγδ5 (Πδί [ἴ ἰαβίθα πη} Π6 ρεηηοά 
1Π15 ραβϑδᾶρθ. Α ἰχΐογ ννῖοσ νουἹὰ μᾶνὸ Ὀδοα 
ΤΏΟΓΟ βρθοιῆς. 

386. “πο»γ} ΤΗΪΐβ ἀεβηίοη οὗ Δ ΟὔλεΣ 
Πᾶ5 Ὀδθη δἰοιυϊοὰ ἴο ἃ ᾿δίοῦ μαπά, ἃ ψίοβϑβε 
ἰηϑογῖοα ἴο ὀχρίβιη δὴ οὐϑοϊεῖθ ννοτά, “πιο ἢ" 
ΟΟΟΌΓΠΡ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἴΠ|5 ρᾶϑϑαρθ 45 ἴῆ6 Ὡδηὶς οὗ 
ἃ Πιρᾶϑυσο; οὐ ἴῃ6 ΟἾΠΟΥ παηὰ, ἴἃ ἢδ5 δε 
ἀρυοὰ πᾶς Μοβοβ, 85 ἃ ἰεριϑίδίον, υγουὰ ὃς 
ΠΔΥΘΗ͂] ἴο ἀδῆηθς ννῆδί ννᾶ5 ΡΥγΟΌΔΌΪΥ ἃ ΠΕῚΡ 
Τηδαϑυγο, ὈΟΪ᾽ οπιοῦ πὰ δρῃδὴ ἀγὸ Εργρίίδῃ 
ννοτάς. 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΜΑνΝΧΑ. 

Ι. 15 ΝΜ ῸΠ ἴο Ὀγηρ τοροίμοῦ [6 ἔωεῖς 
ὙΠ ἢ ἀτθ σογίδγ Κποννῃ Όμ δηοϊοηΐ πὰ 
ταοάσοσῃ δῖ πογιθθ, ὙΠΟΥ ᾿εᾶνθ πὸ ἀουδῖ, 
οὐ ἴδ οπὸ [δηά, 85 ἴο [86 σοπηθςοη Ὀείννθθῶ 



ἘΧΟΙΡῦσ5. ΧΥΙ. 

ἴδιο πιδπηᾶ οὗ Εἔχοάιι5 απὰ (Π6 πδίιγαὶ ρτοάμς- 
Ὠἤοῃ: οΥ οἡ ἴΠ6 οἴει, 45 ἴο ἴπθ φιιρογηδίιγαὶ 
οδδγδςοῖεσ οὗ ἴῃ6 ἰοσπιοσ. Βοῖῃ ρμοϊηϊβ δῖδ 
δ ιηϊ το 411κ6 ΌΥ στ! ο5. νγῆο θείου, οὐ ἀ15- 
ὈεΙονὸ [Π6 βδογεά πγγαῖνο: [ἢ6 ΟἹΪΥ αιδϑίίοῃ 
δεοΐινθοη ἴῃοπὶ 15 {π6 {τὰ οὗ ἴῃ6 νυτῖογ 15 
ἰπίοπεοη δηά πηόληϊηρ ἅτ πη Π|15 Δ ΚΟΔΌΪΟ. 

ΤὮδ πιληηδ οὗ ἴπ6 Ῥεηϊηϑιι δ οὗ ϑ1ηδὶ ἰ5. [6 
ϑυγοεῖ ᾿υἱοο οὐδ ΤΑγία, ἃ βρϑςῖθβ οὗ [Ἀπλδγίϑις. 
11 ὁχιάος ἔγοπι πο {τπκ δὰ Ὀγάποῆθβ ἰῃ Ποῖ 
τυοδίποσ, ἃπα ἔογτηβ 5π14}} του νυ ῃ 16 ρΎδιηβ. 
[π᾿ σοὺ] Ὑν δίδου 1 ργόϑογνοβ ἐϊ5 σοῃβιϑίθποΥ, 
ἰὴ Βοῖ νγνοδῖμοσ [ἃ πιοὶῖ5 σαρι αν. [{ 15 οἰ ΠοΥ 
βαϊῃογοά ἔγοιη {πῸ ἵνρ5 οὗ ἴπ6 ἰδηηδγιϑὶς, ΟΥΓἁ 
ἔτοπη ἴΠ6 (4116 ἰεᾶνθθ τπάογηθαῖῃ [6 ἔγθθ. 
ὝΠΟ σΟΙΟῺΓ 15 ἃ σ.τΟυ 5} γον, [ἴ ὈδρῚΠη5 ἴο 
οχυάθ ἰπ Μδαγν, δηά ᾿δϑῖβϑ δϑουΐ 51χΧ νγθθῖϑβ. 
ΤΠὴῸ Ατᾶῦς οἰθᾶπϑο [ἴ ἔγοτῃ ἰϑθᾶνθβ δηά αι, 
θοΙΪ ἴἴ ἀοννι, ϑἰγαίη ἃ Τῆσοιυ ἢ σοᾶγϑα πιἔ 
δηὰ Κορ ἰἴ ἱπ ἰϑαῖμοῦ Ὀα58: ΠΟῪ 156 11 85 
ΒΟΙΘΥ ΜΠ} Ὀγοδά, [15 ἰδϑίθ 15 βϑυνθεῖ, ἃ 
5π ἀγοπιδίῖὶς ἤσλνουγ: ἔγάνθι θοῦ βΟΠΘΓΑΙΪΥ 
σοιηραῖθ ἴ ἢ Ποηεγ. Αοσςογάϊηρ ἴο ΕὨγεη- 
θοῦ ἴἴ ἰ5 ργιοάυςοά ὈΥ [Π6 ριιηοΐαγο οὗ δῃ 
ἰποοςῖ. [{ 15 δρυπάδῃε Ἰῃ ΓΑΙ Υ 50 Ά5ΟΠ5, ΤΉΔΏΥ 
γεᾶγβ ἴς οϑδϑοβ δοροίμοσ, ὙΠῸ οὶ ηιδη- 
ἘΠΥ πον ῥγοάιιοεά ἴῃ ἃ 5ἰπρὶ6 γϑασ ἄοδθβ ποῖ 
Θχορρὰ ὅὄοο οἵ 7γοο ρουπάς. [ἴ 5 ἰουιπά ἴῃ ἴἢ6 
αἰϊοισῖςξ Ὀοΐννθθη ἴΠ6 ν δάγ Ομδγδηάεὶ, ἡ.6. ΕἸ τα, 
δῃά ϑιπαὶ, ἴῃ ἴπ6 Ν δὰυν δδοίςῃ, δηὰ ἴῃ 50ΠῚ6 
Οἴδμοσ ρᾶγῖβ οἵ {δ Ῥοηίΐηβιϊα. ΕῸΓ βάσῇ οὗ 
[656 ςἰδιθηγοηῖβ νὰ ἢανο ἴΠ6 σοπουτγγοηΐ ἴ6511- 
ΤΏΟΩΥ οἵὨ γᾶν ϊογβ. δεοίζεη ἰῇ 1807 νγᾶ5 [ῃ6 
βιξὶ σγο ἀοβοσι θὰ τμ6 παῖιγαὶ ργοάπςξ νυ ἢ 
βοϊθητῆἔς ΔΟσΊΓΔΟΥ : 566 Καπιϑεβ ποΐθϑ οἡ ϑθεῖ- 
Ζϑῃ, ΚοΪ. 1ν. Ρ. 416.5. ΤῊΘ τοβοη δησθ ἴῃ 
σοΙοι, σῃᾶρο, ἰδϑῖθ, δηά ἴῃ 186 {Ππ|6 δηὰ ρἷδοθ 
οὗ ἴδ ἀρρδάγδῃςθ 15 εχᾶςῖ, ὅὴθ ΠΑΠῚΘ 15 4150 
1Πδὲ πον ρίνθη ἴο ἴπ6 ρῥγοάιιςϊ, ννῈ}} Κηοννῃ 
ἃ5 15 Αταῦϊς ἀοδιρηδίίοη, δηά, 8ἃ5 νὰ ἢᾶνθ 
5ἤσνση, ἐουπά 4150 οἡ Ερβγρίίδη πιοηϊπιθηίϑ. 

ΤὨε ἀϊετοησεβ ποννθνοῦ ἀγῸ ΘΠ]ΌΔΙΪΥ ὑΠ1π|15- 
1ἈΔΚΘΔΌΪ6. ι. Τὸ τπδπηδ οὗ Εχοάιι5 ννᾶ5 ποῖ 
ἔοιιπά ὑπάρὺ ἴῃ6 ἰλπιδγιϑκ ἴτθ, Ὀις οὐ [δ 
διιγίδςθ οὗ [6 νυ] άοιθθβ, δῖογ ἴπ6 ἀἰβαρρθογς- 
4Πςδ οὗ ἴῃ6 πηογηΐηρ ἀθνν. 2. Τὴ υληΥ 
ὙΠΟ. ννᾶ5 ραϊποιοὰ ἰπ ἃ ϑίηρὶθ ἀδὺ ἔδγ ὁχ- 
ςεράφα [Π6 δηηιδὶ ργοάυοθ δ ῥγοβεηΐ, ἀπά 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ δὲ ἴπὸ [πη οὔ Μοβθβ. 3. Τὴ ΞυΡΡΙΥ 
σοδϑοά οἡ 186 ϑαθρδιῃ-ἀδγ. 4. ΤΘ ργορεγί!θβ 
ἀἰϊδβεγοὰ ἔγοπλ σοϊησήοῃ πηδημα; ἰδ ςουϊά Ὀ6 
στοιιπά, Ὀακοά, δῃὰ ἴῃ οἴποῖ τεβρεοοῖβ ἰγοαῖθα 
ἸΚῸ πιρα]. [{ ννὰβ ποῖ υϑοὰ ΤΊΘΓΕΙΥ 45 ἃ σοῃ- 
ἀϊπιοηῖ, οὐ πιράϊοϊπο, Ὀὰϊ δά [ῃ6 πυϊπίνο 
φφλλιτιε5 οἵ Ὀτοδά. ς. 1 νγὰβ ἐουπά δεγ 
Ἰολνίης [πὸ ἀϊκεγιςῖ νυ πεο 1 15 πονν ργοάιιορά, 
ὈΠῚ1 [86 15 Γδ6}} {65 τοδοῃοά {πὸ ἰαπά οὗ (δπᾶδῃ. 

[1 ἰ5 ἴο Ὀ6 οὐβογνυρὰ πδὶ νγὸ ᾶνθ 41} (Π6 
ςοπάϊοη5 δηὰ Ἑμαγαςίογιβεὶςβ οὗ Ὠ νη ᾿ηΐογ- 
Ροπίξίοῃβ. (1) Τ δ ςοπάϊξίοη οὗ ἃ τεςορηϊζεά 
ΠΟΟΟΘΘΙΕΥ : ἔογ 411 τυτίεγβ ἀρτθα [δὲ ὑπάεγ ΔΠΥ 
ςοποοίνδθ]ο οεἰγουπιβίδποοβ [Π6 ργοϑεσυδίίοη οὗ 
[6 1Ξτδοὶ ἴε5. ποιὰ οἴμογννῖθο ἤᾶνθ Ὀδθη ἰπ|- 
Ροβϑῖθῖθ. (2) Τὰς Τοπαϊτίοη οὐ ἃ ΒΑΙΤΩΟΠΥ͂ 

ψοι. 1. 

ἢ 4 Ὀ᾿νὶπο ριγσροϑο, [86 Ῥγεβογυδίίοη οὗ ἃ 
Ῥεου ΑΓ ρεορὶα ὁπ ΒΟ ἢ ἴῃ ὙΠΟ] βοδμαπια 
ΟΥ̓ ΡῬγονϊ ἀθηςιαῖ σονεογησηθηῖ δηὰ ἴΠ6 βαϊναϊίοη 
οὗ τηδηκὶπὰ ἀορεπάρά, (3) Υο ἤᾶνθ {πΠ6 υ118] 
σμδγδοϊογϑειςβ οἵ ΒΔσσΉΟΩΥ Ὀδίννθθη {πὸ παῖι- 
ΓΔ] οΥοσ οὗ δυθηΐβ δα [6 ϑρεγηδίυγαὶ [γ8}5- 
δεΐίοη, Οοά ἐρὰ Ηΐβ5 ρϑορὶθ ποῖ σι ἴΠ6 
[οοὰ νος Ὀοϊοηροά ἴο οἴου τερίοπβ, ὑυζ 
νὮ συςἢ 85 ἀρρεγίδιποα ἴο {πὸ ἀϊδίγιςῖ, ὙΤδδ 
Ἰοςδὶ σοϊουγίηρ 15 πητη βίο ῦϊθ, Ὁ ὲ πιδῪ 
ποῖ αἰζοτηρῖ ἴο ξῖνε Δη δχρδηδίίοη Ποὺ 186 
σἤδηρο ννᾶβ εβοοϊοά ; ἴο βυσῇ ἃ 4ιοβίίοη νγὸ 
ἤᾶνυνθ υϊ ἴο δῆδννοσ τπδὶ νγὸ Κῆονν ποιῃίηρ. 
Ομ [δίῃ σογῖδίη 15, (πδὲ 1 Μόοϑβοβ νυσοῖδ [ἢϊ5 
πλιταῖϊνο, 1 15. ᾿ΠΠρΡΟΒ5Ι 016 τ[Παὶ π6 σοι]ὰ Ὀ6 
ἀεοοίνοα, δηὰ θαυ 8}}} ἱπιροβϑι]6 [μαὶ Πὸ ςοι]ά 
αν ἀδοθινοά σοηϊεηρογασίεβ ἀπἃ ογο-νσιῖ- 
Πόβϑθθ, ΑΒ ἔὺΓ Οὔ ΓΘΟΙν 65, θγ6 τηυδὲ Ὀ6 οοηΐοηΐ 
ἴο Ὀθᾶγ {86 γεργοδοῖ παῖ ννὲ ἂὸ βαϊι5ῆρὰ νἢ 
ἃ τοίοσθησθ ἴο ἴπθ ΑἸ Ρ ΠΕ πθ55 οὐ [θῃονδῇ, 
ἴῃ Ὡς ἢ δἰοηθ (Δ ἢ βηάβ ΔΥ Ἐχρ δηδίίοη οὗ 
(Π6 πιγϑίογυ οὗ [86 τυιηΐνογϑθ. 

ὈΒΌΠ. ΧΧ, ὡσεὶ κόριον λευκόν, Ψ υἷρ, 
4ιιΑδὶ ΡΠῸ ἴιδαπ. Οἢ. ΣΡ, πὰ ϑγγ. 

«ὥολίο, ἀεοοχγεςδίυπιη. ϑ4δά. ξ 5. λο, 

τοιηά, Ὑ656 τη θυ ρ5 ϑεθηὶ ἴο Ὀ6 οσὐπ͵οοῖι- 

ΓΑ]. Οεβθηΐι5 ἀογῖνοϑ [Π6 τνογὰ ἔγοπὶ ς, ἡ,..:. : 

ΟἸμδ]. ὈΒΠΠ ἴο ρθεὶ: δηὰ ὀχρ δίῃβ ἴθ ρῆγαβθθ 
“(ἃ 5Π|4}} [ῃϊπρ, 845 βϑοπηδί ῃὶηρ ρεεϊθα." ΤὙὍϊ9 
ἐχρίαπαίίοῃ [85 ἰὴ ἰἴ5 δνοιγ [6 Ἐργρίίδη 
ἀϑᾶρε, π΄ ΒΟ ὁ ΠΟΘΕὈ "ἢ τηθᾶπθ "" ρ66}.᾿" 
Βγιυρβοῖ, " Ὁ. Η.᾽ Ρ. 994. ΚῦοθΕΙ ροϊπίβ οιέ 
1Π41 ἰῃ (δῖ οᾶϑ6 ἃ ραγί!εἷθ οὗ Ἴσοπιρατίϑοη 
νου ὰ 6 τϑραυϊγοά, δηά σοπιρατοθ ὁ... 

[γοϑῖ, δοαδζ.ῖγοβί, υηάογοίδηάιηρ τ ἴο ἀδϑοῦῖθο 
ἃ 5Π18}} σοτηραςξ ξ,δηιἶασ ϑιιϑίδησθ, [Ἃἢ [ἢ 15 
ἢΘ ἰ5 [ο]οννοά Ὀγ Και]. 

ἸΘ [5 186 Ομαδιάδις ἔοστη ἔογ ΠὥΌ, νδαῖ} 
Ὀυΐϊ {ΠΟΙ 15 πὸ νϑβίϑο οὗ [Π6 086 ἴῃ {πὸ δηςίθηξ 
ἰδηριυᾶρο, ὙΠ5 Οσϑθηϊὰβ ἀπὰ Κποδοὶ; Καὶ] 
Ἀ5ΞΘΌΙΩΘ5 ἰἃ ἴο Ὀ6 [86 ρορυΐαγ, δηὰ οἱ ϑοπλὶς 
ἔοιτῃ, δι ξῖνοβ πὸ ργοοῖ, Τα πλθϑη)ηρ “ “ἢ 
νν5 ἢτϑοῖ βιιρρεϑίοα Ὁγ Κιπιοδι, 9 ΠῚ ΠΠΌ, 
δἰ ἀπά ρογίοη. (ὐεβθημ5 ἀεγῖνες. 11 ἔσοπὶ 
ΠΣ, ἴο ἀιδιὈι6 οὐ ἀρροσίίοη. ὙΠῸ Ατδῦις 

ὡ»ή (μιᾶπη) ἰ5 δἀάυςσοα ἴῃ βυρροτῖ οὐ ἴδε 
τηθδηΐηρ “β," Ὀιΐ ἃ5 ΚαΙ] ροΐϊπιθ ουξ ἴξ ἰ8 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἴδκεη ἔγοῃ 86 ΗΘΌσΟΝ Μδῃπδ. 
ΚΑ] ςοἢ πηοπίϊοῃθ ἴπΠ6 σοη]δοΐιγο οὗ Βδβῃθδπὶ 
(δας ([πΠ6 ψοχὰ ννᾶθ ὑγοῦδΌ Ερυρίίδη, ἔοῦ 
ὙΠΙΟΝ, 45 ἢ6 Οὔδογνοθ {ΓΌΪῪ, ποὺ ῥτοοῦ σου ὰ 
Ὧο δάάδιιςσεά. ὙΠῸ σοη]δοϊαϊο νγὰθ ἃ ὮΔΡΡ 
ΟΠΘ, δηά {πὸ ριοοῦ ἰ5 ἢον ἐουπά, βεικεοὴ 
Εἶνε. ἴπΠ6 ννοτά, 566 " Ὁ. Η.᾽ ρ. όςς. “"Μοῃ- 
πὰ..." “6 Ἰἀοηίο δ] ἢ ἴη6 Ηρθῦγονν 12, Ασδθὶς 
πὴ [1 [5 ἱουπηὰ δπιοηρ ΟἿΟΣ ἀγίῖς θα ἰὴ ἃ 

Κεῖ οὗ οδἰαιοῦβ δὲ Αροϊ]ηορο!β. ὕηάες 
Δηοῖμου ἔωσι ἰἴ ἄρρθαῖβ 35 Μδηπυ-διαζ, ὦ. δ. 
ψΠϊ6 Μάδπηδ, δηά ἰ5 ἀθϑοῦ θα 45 πὸ ὑγο- 
ἀυςξ οὗ ἃ ἴνοθ, ργοΌΔΡΪΥ ἃ βρεοῖεβ οἵ Τ απιλσίβις,. 

Χ 
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ἘΕΧΟΌῦ5. ΧΥΊΙΙ. 
ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΥῚ]. 

724 ῥεοῤίο ῬεΏΡΜΕ 707, τυαίεν αὐ Αεῤλίαϊ. 
5. σά ςεμακίλ ἀρ γον τυαίεν 19 ἐᾷς γοχξ ἐμ 
υγεό. 8. Απνιαίοξ ἐς ουόγέον ὅν “ἦε λοέάϊην 
“7 217]1οτεε᾽ λαμ. 15 Ὥοσες ὀμεαίρέά δέ 
αἰίαγ ελουσ - "λει, 

ΝΙ 11] τῇς σοπρτερδιίοη οὗ τῆς 
Α σὨ]άγεθμ οὐ ἴἰβγαεὶ Ἰουγπεγεά 
ἔτομι ἴῃς νν]άογη 685 οὗ δ᾽η. δίζεσ Πα ῖγ 
Ἰουγπαγϑβ, δοσογάϊηρ; ἴο ἴπ6 σοπχπιδηά- 
τχθηῖ οὗ τῆς ΙοΚΡ, ἀπά ρτοῆςα Ιῃ 
ΚΟρΠΙ άπ: δηά ἐῤεγε τυᾶς ΛΟ ὙΥΔΙΕΓ ογ 
τῆς ρεορὶε ἴο ἀτγίηκ. 

2 ΝΒεγείογε “τῆς ρθορὶς ἀϊά Ἑςἢϊ4ς 
ννἢ Μόοβοβ, ἀπά 5αἱά, (σῖνε 8 ννγαῖεγ 
ἴῃς νγὲ την ἀγηκ. Απά Μοβεβ 5214 
απῖο τῃςπὶ, ΝἊΥ οἤἰάς γα νυ πὸ ὃ 
ννῃεγείογε ἀο γε τεπιρῖ τῆς οκὴ ἢ 
.2 Απά τε ρδορὶε {πιγβϑεθα τἤεγε ἔργ 

ννδῖογ ; δπὰ τῆε ρεορὶες πηυγηλυγεά 
ἀραϊηδῖ Μόοβεβ, πὰ ϑαἱὰ, ΝΥ Ββογοεΐογςε 
ἐς τῇ 5 ἐῤαὲ τῆου Παβῖ Ὀγοιρῆϊ δ ὺρ οὐ 

[ν. 1--. 

οἵ Εργρῖ, ἴο ΚΙ] υβ ἀπά ουγ οἰ] άγεη 
Δηἀ οὔ σδῖ]ς νυν ἢ τ ϊγϑεῦ 

4 Απὰά Μορεβ ογὶεἀ υπῖο ἴδε ᾿ΟΚΌ, 
ΒΑΥ Πρ, Παῖς 5}2]} 1 ἀο υπηΐο 18 
ΡΘΟρΙα ἡ {1Π6γ θὲ δἰπιοϑὲ γεδαγ ἴο βίοῃς 
ΠΊ6. 

ς Αμά τῆς ΓΟᾺΡ 8414 υπῖο Μοβεβ, 
(ὐο οἡ δεΐογε τὴς ρδϑορῖβ, δπὰ ἕαΐχα 
γῇ τῆοςε οὗ τς 6ἰάογϑ οὗ ἰϑ5γδεὶ; δηά 
τὴν τοά, ννβογαννῖῆ ὄῖμοιι 5πιοῖεβὲ τῆς ὃ ἐδαρ. 7. 
Γίνογ, ἴαΚα ἴῃ τῆϊης ἢαηά, δηὰ ρο. 

6 “Βεἢοϊ]ά, 1 ν}}}} βἴαπα Βείογε ἴδε Ἅ Νυπιδ. 
ποτα ὑροη τῆ6 τοςκ ἰῃ Ηοτοθ; δηά βοῦν 12. 
μου 5ῃμδὶς βπηῖῖε ἴῃ6 γοοῖ, ἀπ τΠεγε 15. τ τῆν 
4Π4}] σοπια νναῖθσ οιἮἫδ οὗ ἴξ, (ἢδλτ ἴδε Μεά τι. 
ΡΕΟρΙΪα πιὰ ἀγίηκ. Απάὰ Μῶοβεβ ἀϊά ἕροι. το. 
80 ἴῃ τῆς 5ρῃς οὗ τῆε εἰάειβ οὖ ϑ 
13 γδεὶ. 

7 Απά Βα οἈ]164 τῆς παπὶὲ οἵ τῆς "ΤΠας κα, 
Ρίαςε Μαββαῇ, δηά ἢ Μογθαῆ, Ὀεσδιιβα εὙμαι τς 
οὔτε οἰ άΐπρ; οὔ τἢ 6 σμΠ]άγεη οὐ 1βγδςὶ, οὐ κόμις, 
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φῇ 

ο Νυπ)Ό. 
4.2. 4. 

ΟπαΑΡ. ΧΥΝΠ]. 1. δεεογάϊης 19 ἐδεῖγ 7ογ- 
00..}1] ΤΠ βγδο 65 γεσῖθὰ δι ἴννο ϑἰδίϊοηβ 
ὑκδέογο ΠΟῪ τοδςοῃοά Ἀδρμιάϊπι, νὶζ. ορ ἢ Κδὴ 
δπὰ ΑἸ : 566 ΝΌΠΊΡΟΙΚ ΧΧχὶϊ. χ2-- 4. Ας- 
σογάϊηρ ἴο Κηοδεὶ, νγμοθο νίθνν 15 δάορίοα 
ὉΥ ΚΟ, ἃηά ἄρρϑαγβ, οὐ ἴπ6ὸ ψνῃοὶο, ἴο 
δοσοσγά δεσῖ ἢ {πὸ ΒΙΌ]ΓΑ] ποίϊοος δηά 
1Π6 δοσοιιηῖβ οὗὨἨ ἁ [{γάνϑιοσβ, ὨΟΡΉΚΑΔΙ νγᾶ5 ἰη 
ἴι6 Δνδαγ δεῖ, 4 ἀδγβ ἸουγηοΥ ἔτοπὶ [Π6 
νδαὰγν Νδβθ: ἔγαςε οὗ ἴΠ6 δησίθηΐ Π4ΠῚΘ ὑν ΓΘ 
ἔουπά Ὀγ δεείζοη δἵ ἃ ρίδςθ οδ)οὰ ΕἸ Τῦθαςῃδ 
ἴῃ ἃ ΓΟΟΚΥ ρᾶϑ5, ΕἸ Κιπθῆ, ποτ Εβγριίδη 
ΔΏΠΠΟ 65. 51}}} τοπηδίη, ᾿ηἀἸσδίηρ 1Π6 δηςσϊοηϊ 
τοιῖθ. ὙΠῸ νυ] άθττιθϑ5 οἵ 510 Ὀγορευν ϑρθλκ- 
ἴῃ ϑηάς ἤογθ, [Π6 βαπάβίοῃθ σθαᾶϑοβ, ἀπὰ 15 γὸ- 
Ρίδοοά ΌΥ [ὴ6 ΡοΟΓΙΡΏΥΤΥ ἃπά ρταηϊθ ψἢ]ς ἢ 
Ὀοοης ἴο ἴΠ6 σοηῖτγαὶ ἔοιπηδίϊοη οὗ {ῃ6 ϑιηδιτἰς 
δτοιρ. ΑἸυβἢ ἸΑΥ οἡ ἴῃς νᾺΥ ἰονναγάβ Ἀδ- 
ΡΒιάϊπι; {πὸ ᾿ἀθητποσίίοη ἢ Α5ἢ 5 ἀουδῖ- 
αὶ, 1Π6 ἀϊξίληςο ἔγσγοπιὶ Ἡ σοῦ ὀχοθθάϊηρ ἃ ἀδγ᾽5 
τηλγοῆ, ΑἸ 5 ἢ ΠΊΔΥ ἤᾶνο Ὀδθη Ππθᾶσγ ἔΠ6 δηΐγαπος 
ἴο {πΠ6 ννδαγ ϑ5Π6ιςἢ. 

Κορδιαρη) Οπ τῆς ἰάσπεβοδίίοη οἵ ἈδΘ- 
ΡΠΙαΙΠὶ 566 ποῖϑ δῖ ἴῃ οηὰ οὗ 18 Ὀοοκ. 

Ω. ἐρριρέ ἐβε ΤΠ] [1 5 ἃ ΡΟΠΘΓΑΙ οἢ8- 
τασίογιβεὶς οὗ [6 [ϑγδοος {πᾶὶ [Π6 ΠΊΓΔΟ]65, 
ὑνἈΙΟἢ πιο δας ἢ ποοὰ 8511 ἄγοβο, [116 ἴο ὑσγο- 
ἄυςο ἃ Πδρῖϊ οἵ δ: Ὀὰὲ [6 βϑυθγιῖγ οὗ 1ῆ6 
{{|4], ἴὴ6 ἐδ πἴποβα δῃηὰ δηρυ θα οἵ ἰμἰγβί ἴῃ 
1ὴ6 Ὀυτπην ἀσθθογῖ, πλυϑὲ ποῖ Ὀ6 ονοπ]οοκοὰ ἴῃ 
δρρτγοσίδίϊηρ {μοῖγ οοπάϊιςξ, “1 {Π1γβὶ ννᾶβ5 
ἔπε ΟἿΪΥῪ ἐχργεβϑίοῃ οὗ ὈΟά ΠΥ κυ βογηρ γυης 
ἔτοπι οὔῦ [νογὰ οὐ (ῃς Οσοϑ8, 

4. 1727 δὲ αἰνιοσί τοσάν 1ο τἰοπε »ε] 1 Δ, 
ψοῦ 84 110010 δδᾶ ὉΔΟΥ͂ Ὑ11}11 δῇομθ 116. 

ΎΒΟ Αὐυϊβοτίϑοά Μογβίοη ρίνοβ πὸ τηθδηΐϊηζ, 

Βυῖ ποῖ πε [᾿νεϊϊποος δηά ἔοτςε οὗ ἴδε Ηδ- 
Ὀτγον. 

Θ. ἐδε γοοῖ ἐπ Ηογεδ)] ὙΠῸ παῖε Ἡοσοῦ 
5 ηΕο5. ““ἀγγ, ραγοῃδά,᾽" δηά ον! θην ρΡοϊηῖς 
ἴο ἃ αἰξτιηςῖ πηῖγαοῖϊθ, Αἱ ννμδῖ ροιπὶ Μίοβος 
βίγιοκΚ [ῃ6 τος κ σδηποὶ Ὀ6 ἀφίοττηιποᾶ : δὰ 1 
νου] βϑοτὴ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη ἴπ ἐπ ργοϑθῆςο οὗ 
ἴῃ6 ΕἸάοτς ἃς ϑοϊοοίοὶ υἕμοθθοϑ, ποῖ ἴῃ ἴῃ 
βίσμε οὐ {πΠ6 ρεορίθ, δὰ ἱμογοίογο ποῖ ποᾶγ ἴδῃ6 
ΒΘ. ΓΊΤ. 

[ἴ 5 ᾳφυεοίίοηοα ψΒοΙμοΣ ἴθ νυαίοσ ἐδ5 
ΒΡ Ιοα σοαϑοὰ ὙΠ (Π6 ἱπιπγχοάϊαϊο οσσαβίοη. 
δ( Ῥδμ] ς8}}5 18 “4 βριγίζιδ] ἀτίηϊς,᾽᾽ δηὰ δας, 
[δὲ 411 {π6Ὸ [5 γδϑὶῖο5 ἀσδὴκ οἵ {πδ βρισίζιδὶ 
τος ννηϊοἢ ἐΟ]]ονγοὰ ἴμθπι, δθὰ {παῖ τοςῖκ ννᾶς 
ΟΠ βι." χα οσγ. χ. 4. ὙΠῸ ᾿πἰογργοίδιοη οὗ 
{πᾶὶ ραβϑαρὸ Ὀδϊοηρβ ίο {π6 Νὸνν Τβίλιηθηῖ: 
Ὀυΐ [Π6Ὸ ροπογαὶ πλθαηῖηρ ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀς ἴδδὲ 
{ΠῈΣ ννδηΐβ ὑγογῸ ΘΟ ΞΌΡΡΙοα ἔτοπι Η! πὶ, οὗ 
ὙγΠοπὶ ἴΠ6 τοςῖκ ννὰ5 Ὀυΐ ἃ σγπῆῦοὶ, δη ννῆοῸ 
Δοσοπηραπιοά {Π6πὶ ἴῃ 4}} {πεῖς νυδηάογίηρε. 
Ἴνο ἱγαάιτοηβ οὐ ἴ86ὲ ἈΔΌΛΙη5. ἃγὸ ποίϊςε- 
ΑΌ]6: οης, [ῃδξ (ἢ6 τοςῖκ (5 5: ἴδῃ δοίι δ! 
ΟΠ] οννοὰ [6 [5γαο 65, δηοίποσ, (μδΐ ἴῃ σἰγοαπι 
οὗἩἨ ννδῖθσ ννοπὲ ἢ ἴΠεπ. ὙΠΕΓΘ 15 πὸ 7ι51ὶ- 
βορίϊοη ἔοσ ἴἢθ56 2065 'π {πλ6 βδογεὰ παγγαῖϊνο. 
ΤΠἼΘ τορεϊοη οὐ (86 τηϊγαοῖθ (5ε6 ΝυΠΊΡοΣΞ 
ΧΧ, 11) Θχοϊιάο5 ἴμ6 βεςοηά, ἴῃς ἢτβί ποοᾶς Ὡο 
τοξαΐδιοη, 

η7. Μαπμ“α] Το ννυογά 15 ἀδσγινοὰ ἔστοζῃ {8 
ὙΓΠΙΓῊ 15 Ὀγ Μοβοβ, υ. 2. Μοηῦδα, 85 
15 βίαια ἴῃ {Π6 πηδγρί, τηθᾶης “" ςῃιάϊηρ,᾽" 
τοίοστίης 4150 ἴο ν. 2. Ὑπὸ ΠΑΣ 65 ὙγῸΤῸ ζ6- 
ἰαἰποά ἔγοπι (πδὲ {ἰπι6, ποῦ ἅγε Ἀερῃιάϊπὶ πὰ 
Κααθ τηοηϊοηθά ΟΥ̓ ἰαΐοσ ντιίοσβ: ΠΟῪ 
Ὀοϊοηρ ἴο ἴ86 {πιὸ οὗ Μοβεβ. Οὐ [δ6 'π- 



ν. 8---13.} 

Δη4 Ὀεςσδιιδε {ΠΕῪ τεπιρίεἀ τῆς ΓΟΚΡ, 
βαγ Πρ.) [5 ἴῃ ΠΟᾺΡῸ ἈπΊοηρ' 8, ΟΥ ποῖ ἢ 

“Ὅεας.25. 8 4 “ἿἼ1ΓΠεη ολπὶς ΑπΊδῖοκ, δηά 
ἀζιρα, «τ. ἔσυρε νυνί [5γααὶ ἴῃ Βερῃϊάϊΐηι. 
Σ᾽ Οουεά 9 Απὰ Μορβαβ αἰά ὑπο “ Ϊοβῆμδ, 
7 πι 5. ς, ΟΒοοβε ὃ οὐ πιοη, ἀπά ρῸ οἱῇ, βρἈϊ 

ἢ Απιδίεκ.: ἴο πλοῦγονν 1 νν}}]} διδηά 
οη δε ἴορ οὗ πε 81] ἢ τῆς τοά οὗ 
(ὐοά ἱπ πιῖης μαπά.. 

10 80 [οβῆιδ ἀϊά 45 Μόοβεβ ἢδά 5414 
ἴο Πίπι, ἀπά ἔουρῆς ἢ Απηά]εκ : ἂδπὰ 
ΪΜοβεβ, ἄδγοη, απάὰ Ηυγ ψεηΐ ὑρ ἴο 
1ῃ6 ἴορ οὗ τῆς Π}}}. 

11 Απά ἴτ σδπιε ἴο ρ458, θη Μο- 

Ρογΐδηςθ οἵ [ἢ]15 ἰθϑϑοῦ 5866 οἷυγ 1 ογά 5 νγογάϑ, 
Μαῖϊ. ἵν. 7. 

8. Τεη εανι “»ηταἰθᾺ}] ΤΠ6 διίαοκ ὑροη 
ἢ 15γδοὶ ἴθ5 ννὰβ τιδάθ Ὀπάθσ οἰγοιπηβίδησεβ, 
αἱ ἃ πιο ἀπά ρΐδςοθ, ξ}ΪΥῪ Ὄχρ διπθά Ὀγ νυ παῖ 
15 Κποννῃ οὔ (ῃ6 Ῥεηϊπβυΐα. [{ οσσαστοά δου 
ἔννο πποηΐῃβ δῇοσγ [Π6 Εἰχοάυ, ἰονναγάβ [86 
ὁμὰ οἵ Μὰδγ οἵ θαυ ἴῃ [πὸ, βεη Π6 Β6- 
ἀοιυϊης ἰϑᾶνθ ἔθ Ἰονγεσ ῥ᾽ 41Π5 'πΠ ογάεν ἴο᾽ πὰ 
Ραϑίιγο ἕοσ {πεῖγ ἤοςκβ οὐ (ῃ6 σοῦ οῦ πο ρ ἢ 5. 
ΤΠ ἀρργοδςοὴ οὗ {6 [5γδο} 65 ἴο δηδὶ ψνοι]Ἱὰ 
οὗ σουΓϑο δἴίσαςϊ ποΐϊοθ, δηά πο σδιι5ὲ οὗ ννδῖ- 
ἕδγο ἰβ πιοῦε σοιημηοη (μὴ ἃ ἀϊδραΐϊο ἔοσῦ (ἢ 6 
Γισῃϊ οὗ ραϑίιγαρο, ὙΠῸ Απλδιεϊκιῖϊοβ ννογο δὲ 
μδὲ ἔπιὸ [ἢ πιοδὲ ροννεγίῃ! γος ἴῃ ἴῃς Ῥεη- 
ἴσυΐα, ΜΙ ἢ ἔτολ [86 φῇ! οὶ ἀρθ5 ννᾶβ8 
Ῥεοορίοὰ ὈΥ βοῖοθ δηὰ νναῦθκο ὑγιῦοβ, ἢ 
συ ποπὶ 1ῃ6 ῬΒΑΓΔΟΙ 5, ἔσοπι {π6 {πιγὰ ἀγπαϑίγ 
ἀοννηνναγάξ, ννογο οηραρθά ἰπ ςοηπϑίδηϊ 5 ΓΡῈ 65. 
1| πᾶν Ὀ6 οσοπ͵εοϊιτοά τΠδΐ τερογίβ οὗ ἴΠ6 
ΤΉΔΓν ]]Οι}5 ΘΙ ΡΡΙΪΥ οὐ νυδῖου πᾶν ἢδνε γεδομοά 
ἘΠῸ πδῖϊνος δηά δοςεϊογαϊθα {πον πηονετηθηΐϑ. 
Οη (ἢϊ5 οσσδβίοη ἀσηδίοκ ἴοοῖκ ἰδ ροϑβιτοῃ, 
᾿τεσορ ἢ Ζαα ἴῃ ἴΠ6 δασγοὰ Ηἰβίοσγ, 45 ἴῃθ Ἵῃιοῖῦ 
οὗ {πὸ Βοδίμοπθ, Νυπλ. χχῖὶν. 2ο; ἴῃς ἤγχϑϊ 
ΔΙΠΟΉΡ ἴπ6 Βοδῖμοης ννῆο διίδοκοα σοαβ ρθο- 
ῬΪεΕ, δηὰ 85 βῃςἢ πηλγκοα οὐἱ᾽ ἔργ Ρῳπηιϑῃπηθηΐ, 
566 1 ϑαΐη. Χυ, 2, δβρεο δ! τηοτοα Ὀγ {Π6Πὶ ἃ5 
ἀἰεβοοπάδηϊβ οἵ ἴῃ6 οἰάθσγ Ὀσγοΐδοσ οἵ δοοῦ, 
πὰ {ΠοΓοοτο ΠΟᾺΣ ἰκἰπϑηηέη οὗ {πὸ [5γδο 65. 

9. ὕοεδμα] ΤῊϊ5 15 [6 βγβί τηοπίίοη οὗ [Π6 
τοδί [Ο]]οννοῦ δηά ϑιισσθθθοσ οἵ Μοβθοθ. Ηθ 
ἐϊεά αἱ ἴπ6 ἀξὲ οἔ στο, 50ΠῚ6 ὅς γϑᾶτβ δίζοσ [ἢ 15 
ἰγδηβδοίΐοη. Η!5 οὔ ρίηΔ] πα 'κνὰ5 Ηοϑοδ, 
Ὀυΐ Μοβ6β ς8}}15 πὶ ὈΥ (πὲ {1} πᾶιηθ, νυ ἢ 
τῦλϑ ἤτϑί ρίνοη δθοιϊ ΟΥ̓ γδΑΓ5 δἰογνυναγάβ, 
45 ἴπαῖ ὈὉΥ ΠΟΙ Π6 ψν»͵ὰ5 ἴο 6 Κποῖνῃ ἴο 
Βθσσοοηρ ροπογαίίοηθ. ΕΤοση [ἢ]5 ἰδ ΤΠΔῪ 
ῬῪεΓΔρ5 ὑδ ἰηΐοττεὰ [Πδὲ {Π15 ροϊίίοη οὗ ἔχ- 
Οὐ5 ννᾶ5 νυ τς, ΟΥ τον ϑοά, τονγαγάς ἴπὸ οπὰ 
οὗ τῆς 5οϊουτι ἴῃ ἴῃ6 ΜΠάθγηθθβθ. Α ἰαδΐογ 
τστιΐοσ, ππά]} οὗ [Π6 σἤδηρθ οὗ παπηθ, ννοι]Ἱὰ 
Ρτορδὺϊν πᾶν ἀνοίάθαὰ {ῃῈ ἀρρϑάσδηςθ οὗ δὴ 
ΦΠΔΟΙΓΟΠΪ5Πι. 

“ῤε τοάδ ς΄ Οοάὴ ΒΥ υϑῖηρ ἴθ βαηθ στοὰ 

ἘΧΟΙΡῦ5. ΧΥῚΙ. 3 
865 Πε]ὰ τιρ 5 Πδηά, ταὶ [βγδθὶ ρσὲ 
γΔ1]6ε4: δηὰ ψ ἤδη ἢς ἰδεῖ ἀοννῃ ἢ18 
Παηά, Απιδίεἰϊκ ργενδι]εά. 

12 Βιῖ Μοβεθ᾽ μαηάϑ τυεγε ἤδᾶνΥ ; 
ΔΠὰ ΤΠ 6 γ ἴοοκ ἃ β8ἴζοπβ, δἀπά ρυΐ 2: ὑη- 
ἄεγ ἢιπὶ, ἀπά ἢἣθ ο4ἴ τἢεγθοη; αδπὰ 
Αδγοη ἂπά Ηιυτγ βίαγε τρ ἢΪ5. Πδηάβ, 
πε οηδ οῃ ἴἢδ οπδ 5146, απμὰ τῆς οἵδεσ 
οη ἴῃς οἵδε β4ε; δηά ἢϊ5 ἢδπάβ ννεσβ 
βἴδδαυ ἀπ|}} τῃ6 ροὶπρ ἀοννῃ οὗ τῃ8 
58.η. 

12 Απά Ϊοβῆιι ἀϊδοοπιῆίοά Απια]εκ 
Δῃ4 ἢΪδ8 ρεορίε νγ τὰς ἄρα οὗ τῃς 
βύνγοχα, 

Μοϑοβ ρᾶύθ ἴδ βρϑθορὶθ δῃ ὑπ 5{Δ ΚΟ Δ Ὁ] 6 δηὰ 
τουςἢ ποράρὰ φὑγοοῦ ἴπαὶ υἱοΐοσυ οὐδσ ἢι- 
ΠΊΔΠ ΘΏΘΙΩΪΕ5 νν5 ἴὸ Ὀδ6 δἰτδυϊζεοα δζορεῖθοῦ 
ἴο {86 ἀϊνῖπο ρόονοῦ ψ ἰςἢ Πδά ἀο!νογοάὰ ἘΠοπὶ 
ἔτοπι Εβγρῖ, ἀπά βανϑὰ {ῃοπὶ ἔγοπὶ Ῥδγβῃ]ηρ 
ἴῃ {86 νυ ]άοιπιθσα. ΓΠδ 1], ου ννϊο ἢ Μοβοβ 
βίοοά ἀυγίηρ ἴη6 ςοπιρθᾶῖ, Καποῦοὶ συρροςοὰ 
ἴο δ6 1Π6 Πεῖσῇῃξ ἢονν οδ]]οα Εϑγα οἡ ἴπ6 πούῖῃ 
5146 οὗ [Π6 ρῥἷδὶπ ΕἸ Ἀδηδῆ; οἡ ᾿ἴ5 ἴορ 15 8 
ἴθνοὶ ἐγαςῖ ἢ βοοά ρΡαβίυγαρο δηὰ ρἰδηΐδ- 
[ἰοῆ8. ὙΠ6 σοπ͵θοΐυδ ΠΊΑΥ δῆονν ἴῃ6 υἱν!ὰ 
ἱπλΡΓοϑϑίοη Οὐ στρ τυ τηδάθ ὉῪῚ [6 πδιταῖνο 
ὍΡΟΙ ἃ οὐτῖς ννῃῸ Ὀοίϊονοβ [15 νοῦ Ροσϊίοῃ ἴο 
Ὀ6 τπ6 ργοάυςῖ οὗ ἃ ἰδοῦ ρ6. 

10. Ημγ] Ημσυτ [8 πιδηξοηθᾶ ἱπ οπα οἵδεσ 
ΡΑΞ5ΔΡῸ ἴῃ σοηηοοϊίοη ἢ Αἄγοη, οςἢ. Χχῖν. 14. 
ΗἜς ννᾶβ βυδηαδίμοσ οὐ ΒοζΖαϊθοῖ, ἴπ6 ρτοαδῖ 
βοιυ!ρίοσ δά δγίῆςσογ οὗ ἴδε (δθογμδοῖθ, 566 
ςἢ. ΧΧΧΙ, 2--ος, δηά Ὀοϊοηρεά ἴο {ἴπΠ6 {ἴπ06 οὗ 
Τυάαῃ, Ετοπι ἴμ6 Ὀοοὶς οὗ ΟΠγοηΐοϊοθ ννὸ 
Ἰϑαγῃ παῖ [6 πλπὶθ οὗ δὶ5 ἔδί που ννὰ5 (δ᾽ θὺ, 
οὗ δῖ5 πηοῖμοσ, Εραγαῖῃ. Ὑμαῖ ἢδ νὰ ἃ 
Ρέγβοη οὗ πι ἢ βἰδιϊίοη δηά οὐ δάναπορά γξαῦβ 
15 ουϊάθηξϊ, Ὀυς [Π6 ἰτδάπποηθ {παῖ ἢ6 ννὰ5 ἴΠ6 
Βυδθαμά οὗ ΜιΊΠΔΠι (Ὀ5Ὀ6Ρἢ115), ΟΓΥ ΒΟΥ 5οη ὈῪ 
(δίθρ (1}Αγομ]), ννοι]ὰ ϑθοπὶ ἴο Ὀ6 τηεγε σοη- 
Ἰεσΐυγε; διιο ἢ ἃ σοηπεοοίίοη νοι] ϑοδσο ον 
πᾶν Ὀθθη ὑηποτϊοεά ἴῃ (Π6 δοςσουηί οὗ ΒοΖαδῖθεὶ. 

11. Τἢε δςῖ γοριθβθηΐῖβ [6 δσδοΥ οὗἉ ἰῃ- 
ζοΓΟΘΘΘΟΓῪ ργΑγοσ-- -οἴεγοα ἀοι Ὀ11655 ὉῪ Μόοϑβοβ 
--ἃ ροϊηῖ οὗ ρίοαῖ πηοτηθηΐ ἴο ἴῃ6 [ϑγδε  ἴε5 
αἵ (ῃδῖ {{π|ὸ δῃά ἴο ἴπ6ὸ Οδυχοῦ ἴῃ 41] αρεβ8. 
ἼΤῊΙ5 ἱπτογργοείδίου ννου]ά βθεπὶ ἴοο ΟὈνϊοιβ ἴο 
ἰπβὶδὲ ἄροη, Ὀι [ἴ Παϑ΄Ὅθοπ σοπίοσιοα ὈγΥ Κυγίζ, 
ὙὙ80 τοραγάβ ἴθ {{π|ὴρ οὗ Μοβοϑ᾽ μδπάϑ 45 ἴῃ6 
δἰτιτιιὰθ οὗ ἃ βθπεΓΑΙ ἀϊγεστπρ [η6 Ὀαῖι]6. 

15. κηἱ ἐδε ροίπρ ἀοαυη ο ἐδε “μη ΤΠ 
Ἰεησῖῃ οὗ 1815 ἢτϑὶ ργοαῖ Ὀϑίι]6 ᾿ἱπάϊ!οδῖθϑ ἴ86 
ΒΈΌΓΡΩΡΤΙ δηὰ οὈβιποΥ οὗ (86 4βϑαιϊδηῖβ. [ἰ 
νγ»Ὰ5 ΠῸ ΘΙ γαϊὰ οὗ Βοάοιϊηβ, Ὀιῖ 4 ἀθ 10 6- 
ταῖο δἴϊδοκ οὗ ἴῃ6 Απηδοκιῖοβ, ννῆο, 85 νγ 
μᾶνθ ϑεθῃ, ὑγογο ΓΠΟΓΟΌΡὮΪ {ταϊποὰ ἴῃ νναγίαγε 
Ὀγ {Ππεὶγ βίσυρ ]ε5 ἢ Ἐρδγρί. 

18. «υὴἱδ δὲ εἄσε οἱ ἐδε “αυογ( ΤὨΙ8 
ΧΆ 
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14 Απά τῇε ΓῸΚΡ 8414 υπῖο Μόοβεβ, οδι]εά τῇῆε παᾶπὶεὲ οὐ ἴξ 3 [εμονδῃ- ὑτῖμαε ἰε 
Ὑνπῖδ τὴι5 3ῶγ ἃ πλεπιογίαὶ ἴῃ ἃ θοῦ, πῃϊ581: "ν δαπηεν. 

16 Εοτ ἢε βαἱά,  Ββοδιιϑα ᾿ς ΓΟΚῸ "ον Πα τεῆθαγβα 22 ἴῃ τῆς δδῖβ οὗ [όβῃι: τῆς 
ἤδῖῆ ϑδνογη ἐῤαὶ ἴλε ΟΚῸ τοῦ ἑ ῥαὺε δε λακά ἼΝυοιν. ἔογ 71 ψν}} ἀττε]γ ρὰΐ οὐκ {πὲ τα- 

τ βάν ας. ΠΙΘΙθγαηςα οὗ Απηδὶεκ ἔτοπι ὑπ δυ 
3. Ὠοάνεη. 

Ις Απά Μοβεβ δι] δὴ αἰϊαγ, δηά 

ΕΧΡ  ϑβίο Αἰ νγα 5 ἀδηοΐοβ ἃ εἰεαὶ βἰδιιρμῖε οὗ 
186 ΘΠΟΤῚγ.. 

14. ἐμ α ὀοοξ] 1ἴ 5μῃου]ὰ 6 τεπάογρά ἐπ 
δ ὈΟΟΙς. ὙΠ ρῥΪδίη δὰ οὐνίοιι5 ΠιΘΔηΪ ΡΣ 
1ῖ5 [δῖ πὸ δοοουπῖ οὗ {Π|5 Ὀδί16, ἀπά οὗ 186 
ΠΟΠΊΔΠα ἴο ἀοβίῖγοΥ ἴμ ΑἸλδ] κι ῖθσ, ννᾶ5 ἴο 
Ὀ6 τεσογάδά ἴῃ {πὸ ὈοῸΚ νῖο ἢ σοηϊδιηοὰ [Π6 
Πιβίοσγ οἵ Οοάβ ἀδαϊίηρβ ἢ Ηἰἴ5 ρῥθορίο. 
Ιη τΠϊς ὀχρ᾽δηδίίοη ὨραΥν 411} οὐ Εἰς 5 ἀτὸ ἀρτεθά, 
866. [ηἰγοάποῖξίοη ἴο [6 Ῥεοηίδίθις, Ρ. 1, δηά 
ποΐθ θεῖονν. Μέοβϑβ νγᾶϑ ἔγΊ ΠΟΥ ᾿ηβίγιοϊοα ἴο 
ἸΤΆΡΓΟΘ5 [ῆ6 σοπητηδηα 5ρθΟ Δ} Υ οἡ 186 πλϊηὰ οὗ 
7οβῆια, 45 16 Ἰθδάθσ ἴ9ῶ ννῆοπι ἴπΠ6 ἢγϑὶ οἴορ 
ἰονναγαϑ 115 Δοςοπιρ] 5ῃτηθηϊ νγου ]ὰ Ὁ6 φηϊγυπίοά 
Ου ἴπ6 ςοηηιοθὲ οἱ σδῆδδη. ὙΠῸ ννοῦκ ννᾶ5 
ποῖ Δοΐ! Δ} } σοπιρίεἴοα ἀ}}}1] [Π6 τοῖρτὶ οὗ Η6Ζο- 
Κιδῆ, ἤθη ςοὸ οὗ {Π6 {τἴδ6 οὗἉ διγηθοη ""ϑπιοῖθ 
[86 τοβῖ οὗ {π6 Α πηδ οκιῖοϑ [δῖ υνοῦθ ἐβοδρϑά " 
δηὰ τοϊδιποὰ ροβϑοβδίοῃ οἵ δίοιιι δοίσ, ννῆθη 
(Π6 Ὀοοϊκ οὗ (ἤγοιις θα ννᾶ5 νυν πτΐδθη, τ Οἤγοη. 
ἵν. 43. ΤῊΙ5 5 ἃ ροϊπί ἴο Ὀ6 ἐβρϑοῖ!} Υ ποιςρά, 
ὙΓΠ6 ΡΓΌΡΠΘΟΥ ἀδα]ς οὔἴδη ἢ [6 τογηοῖθ 
Γαῖυτο, τεραγα [685 οἵ ἀοίαγϑ ἴῃ 115 ἐ] Ἰ]πιρηΐ; 
δυιΐῖ ΠΟΥ ΠΥ ἢῸ οπθ νυ της δἵ 4 ἰδῖοι {{π|6, 
ννὮΠ16 [6 ΑἸ ΠΊ]θ Κ 65 51}}} ὀχ ϑίθα 85 ἃ παϊίοῃ, 
νου πᾶνὸ ᾿ηνοηϊοα ἴΠ6 ρῥγϑαιςςοη. 

15. ϑερῤουαῤ-π ἢ 1.6. 85 ἴῃ ἴῃ6 πηατγρίη, 
ει ᾿ϑῃονδῇ ΠΥ ὈΔΠΠΟΓ." 415 ἃ ὈΓΟΡΘΥ ΠΑΠῚ6 [ἢ 6 
Ηρρτενν τογά 15 ΠΙΡΏΕΥ ργοθοσνοά. ΤῊΘ πιοδη- 
ἴῃ 5 Θυιθηῖν ἰμαῖ τπῸ πᾶπὶὸ οὗ ϑβουδῇ 5 
[6 ἴγιθ ὈδηπΟῚ απ θγ νυν] ςἢ νἱσΐογῳ 5 σογῖδι: 
80 ἴο 5ρεᾶῖκ, [ἴῃ6 πιοῖΐο ΟΥ̓ Άἱπϑοτρίοη οὐ {86 
ὈΔΠΏΘΓΒ οὗ ἴπΠ6 ἢοβῖ. [πϑογὶρίοῃβ οη {86 γογαὶ] 
βϑἰδηάλγα ννεγὸ νν6}} κηοννῃ. Εδοῦ οἵ ἴθ Ρἢδ- 
ΓΔΟΝ5 Οἡ ἢ15 δοςδϑϑίοη δάορίθα οπὸ ἰῃ δαάϊτίοη 
ἴο ἢ]5 ΟΥ̓ οΙ4] ΠΔΠΊΘ6. 

16. Βεεσιμο {δὲ ΤΟΚΡ ῥαὶϊῥ “«υογπῇ ΤῊΙ5 
Τρηογίης ἰ56 ἱποοιτεσῖ, δυῖϊ ἴπ6ὸ Ηφῦγονν 15 

ΝΟΤΕ, 

ἘΟΘΘΠΠΊΓ ΠΟΥ Ἔχργεβϑοβ ἢ Π156 1 τυ Ποιὰ ΔΠΥ 
ἄρυδί. [|π ἢϊ5 ποίθ οὐ [ἢ6 ρᾶβϑαρθ πὸ ϑᾶΥβ8 
“ἐ ΜΕΠΊΟΓΙΔΙ6 ἰῃ ᾿ἰΌγο αιι6 πὶ 8ΟΓΙΌΘΓΘ ἸΠΠΘΡΙΚ[1 :᾽ 
Δη ἴῃ 6 Ῥτοΐϊορε. Ρ. 5) “᾿Μοβεοβ ἀϊςοϊξ 56 ἀϊντηο 
858. ([Π514185} ᾿πϑογ  Ρ51556 ᾿ἴΌγο, ἱπσαρῖο μβδυά 
ἀυθῖο, εἴ ἴῃ 4ιὸ 14πὶ οἷυτα οχδιλνεγαῖ, φυοὰ 
ουπὴ τι συ ϊο ἼΒΘΞ (ποη ἼΒ93) 5ουιρϑ1ῖ, φυο ἰη- 
ὨΛΠῈ 86 46 σογίο αιοάαπι οἵ 53[18 ποῖο ᾿ἰῦγο 
ἰοηι!," Ὑπὺ5 ΚΟΙ], “16 ῬοΟΚ δρροϊπηιθαὰ ἔοῦ 
[16 τοσογά οὗ {86 ρἰαγίου5 γογκϑ οἵ Οοά;᾽" δπὰ 

ὙΑΥ γἢ Απλλ]εΚ ἔτοπι ραηθγαίίοη ἴο ΑΟΡΕΣ 
ἐὰε ἐλ δ σεηογατίοη. 
[2..} 

ΖΟΚΡ, τμετείοσγς, ὅλες. ΤΗ Ὁ. ἐάε ἀπ πα μον ἐλς ἑλγον φὰς ΣΟΙ. 

ΟὈδουτο δηά {πὸ ἴσγὰθ πιϑδηϊηρ 15 νοσν ἀουδῖ- 
μ]. Α5 1Π6 Ἡδρῦγονν τἰοχί ποὺν 5ἰδηάς [Π6 
ἸΠογαὶ Ἰητογργοίδιοη 15 “ΤΟΥ Βαπά οὐ [ἤτγοπθ 
ΟΥ̓ [1},) ΠΟΙ ΤΆΔΥ Πλδδη, 845 ΟΥΤ᾽ ΠΊΔΓΡΙΠ 
δΔηἃ 845 ΟἸογίσυβ δηὰ ΚΕ οϑοηπλ 16 Γ᾽ οχρίδιη ἰξ, 
ἐς Βροδι56 ἢ]5 δαπά (.64. [86 Βδηὰ οἵ ΑἸηλδὶθκ) 
15 αραϊπδὶ {π6 τἤσγοης οὔ Οοά, ἐπογοίοσγε [Π6 
Ιογὰ παῖ ννὰσ ἢ Αὐηδίεὶς ἔγοσῃ σοποσγαίίοη 
ἴο φοπογδίϊοῃ :) δηὰ 115 οἡ [6 νυ ΠΟΪθ, ΘΟΘΠῚΒ 
ἴο δὲ ἴλθ τηοϑβὶ ϑδιϑίδοϊογσυ οχρ᾽δηδίίοπ. [1 
ΘΧΡΙΈ5565 ἃ σογίδιη δοῖΐ, δηὰ Κοορβ πηοϑὲ οἰ οβοὶῦ 
ἴο {πὸ Ηφῦτγονν. ὙΤὴ6 ννογά τϑηάογοα “Τῆγοηθ᾽" 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [6 οχϑοῖ [ὈΓΠῚ 'ἰπ ΠῸ ΟἾΠΟΓ ρᾶββαρθ, ᾿ 
Ὀὰϊ [Ὁ ΠΙΔΥ ὈΘ6 ἂἃη διοῆδις ἔοστη οἵ ἴῃ ν ΣῪ 
ςοιησηοη νγοσὰ ἔγοπλὶ Ὡς ἃ ἀϊβογς Ὀυῖ 
5 ΒΕΠΥ (5 ἴοσ δὲ3), δηὰ ννῃϊςἢ ἰ5 ἐουμὰ ἴῃ 
ἴῃ6 ϑδαπιδυϊδη. Οὐἱἵ {τλποίδίοις ἔοϊϊονν [86 - 
ΒΘΏΘΓΑΙ 56Πη56 ρίνθη ὃν ἴθ Ταγριπὶ οὗ ΟἸκΚεῖοβ 
δΔηἀ δδαδάϊα, ννῆὸ ἀγζτδθ ἴῃ τοραγάϊηρ [86 6χ- 
ΡΓΘΞΞΙΟη 48 ἃ βοϊδπηη δϑϑθνογδίίοη ΟΥ̓ ἴπ6 ἸΓΟΠΘδ 
οὔ Οοά. Το 1}]5 Βονγόνοσ πο οὈ]δο Οἢ5 ΔΙῸ 
Π5ΌΡΟΓΔΌΪΟ. 1 48 πο ράᾶγα] δὶ ἴῃ ϑογρίαγαὶ 
βάρ: Οοά ϑυνοδῖβ ὈῪ Ἠ]πηϑο]ῦ, ποῖ Ὁγ Ηἰς 
ΤἬτΟΠΘ, 

ΔΑ αἰτογαίίοῃ, 5 ρ ἢ ἴῃ ἔρττη, Ὀυξ σοπϑοιδγ- 
ΔΌΪΘ 1π πιοαηΐηρ, ἢ45 Ὀδδη ργοροβοὰ ψ ἢ πὰς ἢ 
σοηῆάδηςθ, νἱζ. “" Να5,᾽ δἰαπάδσγά ἔοσγ “"Κος, 
τῆτοηθ; ἴδ.5 σοηποοίίηρ (Ὧ6 πᾶπὶθ οὗἨ ἴΠ6 δ] ἴδ 
ἢ [ὴ6 ϑοηΐθποθ, Βιυῖ σοπ]θοςζυγαὶ οπιεπάδ- 
το 5 ᾶἃγὸ ποΐ ἴο ὈῈ δάοριοἀ ΠΟΙ ΠοΟοσϑυ, 
δηᾷ ἴΠπ6 ΟΌνϊοι5 ἃ ὈΓΙΟΓΙ ΡῬΓΟΌΔΌΙ ΠΥ οἵὗἉ 5ιιςἢ ἃ 
ΓΕΔΟΙΠρΡ ΠΊΔΚΟΚ ᾿ξ Ἱπιργοῦαῦ]6 ἴηαΐ ΟπΘ 50 2 
τοῦ ἀΠἤσυϊὶ 5μου]ὰ μᾶνο Ὀδθη ϑιιδϑετυϊοα [ῸΓ 
ἴ. Οπε οὗ [δ 5βιιγοϑῖ σᾷποπϑβ οὗ οι τἰς πὶ τα }}}-- 
ἰαἴο5. ἀραϊηδὶ 115 τροθρίίοηυ. ὙΠῸ ἴοχὶ ἃ5 ἴξ 
βίδῃηἀβ νγὰβ ὑπάοιδίθάϊν τμαῖ ὑν  ς ἢ νγᾶ5 ἃ]οπΘ 
Κπονῃ ἴο ἴπο ΤΑγριτηϑῖβ, [πὸ ϑαπηδγιίδῃ, ἴδ 
ϑγτίας, {π6 1,4τἰη δηὰ τ86 Αταῦὶς {τγδηβίδίοτβ. 
Τῆς ΠΧΧ. ἀρρθᾶσγ ἴο δαᾶνε δὰ ἃ ἀϊδετοηὶ 
Γεδάϊηρ,, ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ. 

ΟἿ σ΄. 14. 

Κ α]Ιϑοῆ, ννο τοπάριβ ἴξ “6 ὈΟΟΚ :᾽" π6 χυοῖοϑ 
ΑΡΘΠ-ΕΖτγα ἴο Ῥσζονθ [πὶ ἃ ραγίϊσυϊαγ Ὀοοὶς 
ΔΒ ΓΕΙΕττοα ἴο, Δηα σΟΠΊρΑΣοΒ ΟἾΠΟΙ ΡΑΒΘΑΡῸΒ 
(Εχοά. χχὶν. 4, 7, Χχχῖν. 22; Νυπ|. ΧΧΧΙΠ , 2, 
ΧΧΧΥΪ, 1; θυ. χχνῆ!. 61). Καοδεὶ μουνόνοσ 
Ρτοροβοβ ἃ ἀἰβογοηῖ ἱπτογργοίδοη, ἰακίηρ “ἴῃ 
186 ὈΟΟΪ ἢ ἴο ΤλδΔΠ ΒΙΠΊΡΙΥ, “ἴῃ την." Ηδ 
ΓΟίειβ ἴο ΝΌΠ,. ν. 2211 5. Χ. 251 [6Γ. ΧΧΧΙΙ τὸς 
πὰ [|οῦ χῖχ. 22: ΠΟ ρῥγόύθ {πδξ τη ϊ8 
ἜΧργοβδίοῃ γῆ πιθᾶρ “84 ὈΟΟΚ᾽" ΒΈΠΕΟΓΔΙΙΥ, 
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ῥιονι θα πὸ ρα ουϊαγ ὈΟΟΚ νεῖΘ δἰγολάγ ἰη 
ἐχιϑίσησθ [ἴ 18 ποῖ ἤοννενοῦ ΌὉΥ ΔΩΥ͂ ΠΊΘΔΩ5 
οαιίναϊδηξ ἕο ΟἿΓ ΘΧρΓαβϑίοη. "ἴη ννΓΠῈ.᾽} 
δι ἢ νου] θὲ ἃ σἴγφηξο ἰδιιςο ΟΡ Ὺ ὁ νντιῖθ ἴῃ 
ὙΠΕΩΡ," Ὀυζ ἴῃ ὁδοῦ σᾶϑθ ἃ θοοΚ οὐ᾽ βοῃϑάυ δ 
15 πιοδηῖ: ὙνΠΘΊ ΠΟΥ ἃ ὈΟΟΚ αἰγοδὰυγ Ὀορυη, ΟΥὉ 
δεὴ ἴο ὃδ6 Ὀοριη, 5 ἃ αιιδδίίοη ἴο 6 ἀδίογ- 
τηϊποὰ Ὀγ 186 σοηπίοχί. ὍὅΠ6 ἀγριυχηθηΐ ἔοσγ {ἢ 6 
ροϑιεῖνο ὀχϑίθηοθ οὗ “ἃ Ὀοοὶκ᾽" 5 ποῖ πηδίθ- 
ΟΔΙΠΥ αβεςίοά ΌΥ πὸ ργοροθοά Ἵσἤδηρσο: Ὀὰξ 
Ἅ}1 ργΟΌΔΌΙΠΥ ἰ5 ἰπ ἕανουγ οὗ {π6 παΐιγαὶ ἀπά 
οὔνιοιυϑ ἱπηργεβϑίοη (πδὶ Μοβοβ ννᾶ5 σοπιπηδηά- 
εἀ ἴο γεοογά [(ἢ15 ραγτ σι δῦ ἰγαηϑδοίίοη ἴῃ ““1Π6 

(ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠΠ. 
Ι ιίάνο ὀγίπρείλ 9 ἥἴοφες Δὶς τοὺ πα ἔτῦν 

σομσ, ἢ Δορες ερμεγίαϊμοίδ ἀππ. ῖτ3 Ὃ- 
ἑλγοὶς εομεπσεί ἐς σεχοῤίκα. 27 σείλτγο ὠἀρραγίείά. 

ἘΣ ΒΆΡΟ. ΗΕΝ “7εἴῆγο, τε ργίεδε οὗ 
ἱΜι|άϊδη, Μοβεϑ᾽ ἔδῖδεγ ἴῃ ἰανν, 

Πεοαγά οὗ ]}] τῆλε (σοὰ δά ἄοῃπε ἴογ 
Μορεβ, δῃά ἔογ 1β8γδοὶ ἢϊ5. ρεορίς, ἀπά 
τῆδι τῆς ΓΟΚῸ ἢδά Ὀτουρῃς ἰβγλεὶ ουΐ 
οἔ ἔργρι; 

2 ΓΠεη εἴῆτο, Μοβοϑ᾽ μοῦ ἰη 
ἴανν, ἴοοκ Ζιρρογαῆ, Μοβεϑ᾽ νέα, αἴτεον 
ἢς δά βεπῖ ἢεσ ὈδοΚ, 

4. Απὰ Βεοῖῦ ἴννο 8οηβ; οἵ ψῃ] ἢ τἢς 
ὁ ζῃλρ. 2. ὄῃδπια οἵ ἴῃς οπε τὺῶς " (σουβθοιῃ; ἔἴογ 
ΣὙμαεῖς, ἢ6 55]4, 1 ἤανεὲ Ὀδοη δὴ αἱΐδῃ ἴῃ ἃ 
Δ απ ςζγαηρα ἰληά: 

4 Αμπά τῆς πᾶς οὗ τῆς οἵπεγ τᾶς 
᾿ ΤΡδι ἰ5, ᾿ Β]Ι6Ζεῦ; ἔογ τε Οοάἄ οὗ πιγ διδεῖ, 
ΑΣλο «αἰά δε, τυας ταῖμε Πεὶρ, δὰ ἀςε]ϊνεγεά 

πὶ6 ἔτοηγχ ἴῃς βννοτά οὗ Ρῃδγδοῆ: 

ΟΗΛΑΡ. ΧΙ. ὙΠ ὄνοηῖς τοοοσγάραᾳ τη τἢϊς 
σΠαρῖίεγῦ οου]Ἱά ποῖ πᾶν οσσιρίοα πΊληΥ ἄδγϑ5, 
Πέϊοθη οἠἱγ εἰαρϑοὰ Ὀθεΐνγεεῃ [ἢ6 ἀγτῖναὶ οἵ ἴῃ 
1ϑγδοὶ ῖο5 τὼ [6 νυ] άσγηοθ οὗ δ1ηὴ δηά {ΠῸΕῚΓ 
ἢ.Π4] αγτῖναὶ δὶ 5114], 566 ἢ. χυῖ σ, δηά Χίχ. σὲ. 
ΤὨϊς ἰοᾶνθο ἤοννόνοῦ οἴ οῖοης ἘΠπι6 ἔων ἴΠ6 ᾿ἰπ- 
ἴογνιενν ἀπ ἰταηϑφαςοίίοηθ Ὀοίννσθοεηῃ Μόοϑος δηὰ 
εἴτο. 

1. “ει δγο] 866 ποῖθ οἡ ςἢ. 11. 18. ΕῸΓ “"ΓΑΓΠΟΥ 
ἴῃ ἴανν" (ῃ6 Ψυϊραῖθ Ὧδ5 σορηδίιβ, δὴ ᾿πήοῇ- 
ΠΙΐῈ ὀχργθβϑίοθ, εῖῆγο νγᾶβ ἴπ 411} ργοθδΌ Υ 
[8ὲ “Ὀγοῖποσ ἴῃ ἰανν" οἵ Μοβοβ. Οἡ [ἴδ6 
Ῥασίπρ ἔγοπὶ Ζιρροταῖ,, 566 ποῖθ οἡ ςἷ. ἱν. 2ό. 

ὙὟΠ15 οδαρῖοεγ, ΒΟ δοοιπὰβ ἴῃ ρούβοπαὶ 
ΤΟΙ ΠΙΞΟΘΠΟΘ5 (Δηἀ ρῖνοϑ αυῖνία Πρ γοϑϑίοη οὗ [Π6 
αἰεςοηδῖο ἀηά σοηβάϊηρ' σπαγδςοῖοσ οὔ ΜΟοβ65), 
βἰδηάς γδῖῃοσ δρατί ἔγοτη ἴΠ6 βΈπΟΓΑΙ ΠΑγγΑΙνΘ. 
[τ ΠΊΔῪ βᾶνα Ὀδθη δηὰ ργοῦαῦὶν ννᾶ5 νυ τιτθη οἢ 
ἃ Ξοραγδαῖθ γοὸ]]ϊ, ὙὉὍἘδ τερϑίοη οὐἩ ραγτίουατϑ 
τν6}} Κποννῃ ἴο [6 τϑδάογ [5 ἃ βθηθσαὶ σμᾶσδς- 
ζογισῖς οὗ βιιςῃ ἀϊδίηςϊ ρογοη8. 

Ὀοοϊ " νΒϊςἢ τοϊαίθαὰ {πὸ ἰδίοσυ οὔ Οοάϊπ 
ἀρδιπρβ ἢ Ηἰ5. ρθορὶθ. ὍΘ ονιάθησθ ἴοσ 
[86 εχιϑίθησθ οὗ ὈοΟΚ5 οὗ σοῃϑιθγαθ]θ ὀχίθηϊ 15 
βίδιοά 1π [6 [ηἰτοάιποξίοη ἴο ἴπ6 Ῥοηϊδίθιςῃ. 
Το {Π15 1ἴ πιᾶὺ Ὀὲ δἀἀἀοὰ παῖ αηάοῦ [Π6 δηςίθηΐζ 
Ἐπιρῖγο, ἔπος οΠδΥθ5 οὗ [Π6 ΠΙρμθϑῖ γὰπκ μοὶά 
[Π6 οἷῆοο οὗ ζονογηοῦ οὗ {π6 Ῥαίαςσο δηά οὔ ἴῃ6 
ἤρι56 οὗ πιδηϊδοπρίϑ;" 566 6 Ἐοιμρέ, 
“ΘΟ ΠογΟ 65, ΡρΡ. 73, ὃς. ὙΤΠ6 τυζεϊατΥ ον 
οὗ ντίίηρ νᾶ οδ δὰ ϑδϑδρῇ οἵ ϑᾶρῇῆεμβ (8 
ὨΔΠῚΘ ΔρΡΑΣΘΉΓΥ σοηποοίοα ΜΠ ἴΠ6 Ηθῦγενν 
ἐβΘΡἢΟΓ): ἃ Ῥῃαγδοῦ Οὔ [μ6 «ἢ ὈΥΠΑσΥ ὈθΑΓΘ 
{πὸ βίγ]6 “" δεϊονϑὰ οἵ ϑαρἢ,᾽" 1.ς. Ὁ. 84. 

ς Απα Ϊεἴῆτο, Μοβεϑ᾽ ἔδτδεσ ἴῃ ἴᾶνν, 
οαπλδ νυν ἢ ἢ]5 δ0ὴ5 δηἋ ἢ]5 νυ] ὑπῖο 
Μοβεβ ἱπῖο τῃ6 νν]άδγηεβθ, γῇογα ἢ6 
ἐποδιηραά δ τΠ6 πιοιιηῖ οὗ (οά: 

6 Απὰά ἢε 8.4 υπῖο Μοβεβ, 1 τὴγ 
ἔλῖθεγ ἴῃ ἶανν [εΐῆτγο δπὶ σοπὶς υπῖο 
[Π66, ἀπά τῆγ ννἹβ, ἀπά πεῖ ἴπο 8οηϑ8 
ἢ ΠοΓ. 

η 4 Απηά Μορβεβ ψεηῖ ουξ ἴο τηρεῖ 
ἢϊ5. ἔτ ογ ἴῃ αν, δηὰ ἀϊά οδείβαηςεα, 
Δηα Κιββεά Πίπι; δηά {ΠεῪ δεκβά βδςῇ 
οἴδμεγ οὔ ἐῤειν ᾿νγε]έατε ; Δπα {ΠῈγ σᾶπηδ ! Ηον. 
ἰηῖο τ86 τεηῖ. ΕΣ 

8 Απά Μῶορεβ τοϊά ἢ15 ἔδτμοσ ἴῃ ἰανν 
411 τῆλ τῆε ΓᾺΡ δαὰ ἀοπε ὑπο 
ῬΠδγαος ἂπά ἴο τῆς Εργρίίδῃβ ἴογ 
15γ26]᾽5 βαΐο, σπαᾶ 4}} τῆς τγᾶνδ1} (ῃαῖ 
Πδά 'ςοπια προη τῃδπὶ ὃ ἴῃ ννΑγ. ἀπ 1 Ηερ, 

"οι ά 
ἐλε,ε, ῥοιυ τῆς ΟΚ ἀο]νεγοά τῇδπ|. 

9 Αμπαὰ Τεζῆτο τγαε]οϊσβα ἔοσγ }1] τῆς 
δοοάηεβ5 ψῃϊςἢ τπ6 ΓΟΚΡ Βα ἄἀοπε 

5. ἐπίο ἐδὲ «υἱ]άογποις] 1. 6. ἀσσογάϊηρ ἴο 
[Π6 νἱδοὺν ὙΠ ἢ Θθοὴ5 οπα {86 ννΒοὶθ τποϑῖ 
ΡΓΟΌΔΌΪ6, οὐ ἴπ6 ρ]αίη πραγ [Π6 πογίογῃ 5ι1π|- 
τϊ οἵ Ηοτθῦ, {πὸ πιοιηῖ οἵ Οσοά. [Ιἰ 5 
ἀοβογί θεά ὈγΥ ἘἈοδίπθοῃ, 1. Ρ. 88, ἃ5 ἃ παϊζοά 
ἀοϑογί,----νν ἃ δηά ἀθβοϊδίθ ὙΠῸ οχασὶ β8ρὲ- 
οἰβοδίοη οὗ ἴπῸ Ἰοσα] ΠΥ πλᾶῪ ἱπάϊοαϊο ἃ ρτὸ- 
Υἱοὶ5 δηρασεμπηθηὶς Ὀεΐννθοη Μίοϑοβ δπὰ θῖῃγο 
ἴο τηϑοῖ αἵ [Π1|5 ρίαςσθβ. ὙΠῈ ν]]ογ ΨΠΙΓἢ 
ΟΡΘΩ5 ὕροὴ ΕἸ Ἀδμδῃ οἡ {πὲ ἸΟΗ͂ οὗ Ἡογεῦ 
15 σ θὰ Ὁγ {πὸ Αταρϑ νὰν ϑ8μοιῦ, 2. ἐ. τ[ῃ6 
γα]ὶο οἵ Ηοδδδ. 

6. ΤΟ ΠΧΧ. τοδλά, ""Απά ἴἴ ννᾶβ τοϊά ἴο 
Μόοβεβ, βαγίηρ, [νο, ΤΥ λίθου ἴῃ ἰανν [ΘΕ ΠῸΓ 
ἰ5 σοπιθ." ὙΠ15 βυϊϊ5 ἴῃ6 σοπῖοχί, δηὰ 5 
ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἴπε ἴσια τοδάϊηρ. 

7. ἀἀϊά οδείφαπεο) Α5 ἴο 8η εἱάδσ, ἴθ ργίεβί, 
1 ποῖ ἴῃ6 Τπιθῖ, οἵ ἃ ρτοδῖ {{|06. 

αὐζεά ἐαορ οἱδογ Κ᾽ ἐβεὶγ «υεἰξαγε] οὐ, 
Δἀάγοοοθα ας ἢ οἵποῦ ν ἢ [86 συβέοπηΓΥ 58]0- 
ἰδίίοη, "Ῥεδοὺ ὃὉδ ππῖο γοι.᾽" 
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ἘΧΟΌῦ5. ΧΨΊΠΠΙ. [ν. το--- τό. 
τηογγονν, παῖ Μίῶοβεβ αἵ ἴο Ἰυάρε τῆς 
Ρεορίε: δηά τῆς ρεορὶς βίοοά ὈΥ͂ 
Μόοβεβ ἔτοπῃ εἴθ τπαγηϊηρ ὑπῖο τῆς 
δνεηΐηρ. 

14. Δηὰ ψῆεη ΜΜοβεϑ᾽ [δῖ δλογ ἴῃ ἰανν 
δᾶνν 41} τπὰῖ ἢε ἀἰά ἴο ἴῆε ρεορῖε, ἢθ 
5βαἰά, ὙΥηδε 1: τῃ15. τππρ τας τδουὺ 
ἀοεβῖ το 1ῃ6 ρβορὶεὺ ΨΥ 5ἰτζεϑε μοι 
{Πγ5ε]{ δίοπε, δηὰ 411] τῆς ΡεΌρΡΙε βιδπά 
ὈΥ ἴπεε ἔτῸπΠὶ πιογηίηρ ὑπο ἐνεπὶ 

ϊς Απά Μοβεβ 8αϊ]ὰ υπἴο ἢϊ5 δῖε υ 
ἴῃ ἰανν, Βεσδιιβε τῆς ρεορὶε σοπιαὲ πο 
τε ἴο ἰπαυίγε οὗ (οά: 

16 νΏΎεη πεν ἢν ἃ πηδίζογ, ΓΠπαΥ 
ζΟΠΊΘ ηῖο πε; δηά 1 πάρε Ὀεῦψεεη 
ἴρῃς δηά δηοΐδογ, δηά 1 ἀο πλδΐζο "Ηε". 
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ἴο [5γδε]. ννῇοτη ἢθ ἢδά ἀε]νογεά ουἕ 
οὗ τῆε μαηά οὗ τῆε Εργρι[Δη8. 

10 Απὰ 7εἴῆτο εαἱά, Β]εββεά δ τῆς 
ΙοκῸ, Ψῆο μαῖῃ ἀεϊϊνετεά γου οἱ 
οὗ τε Βαηά οὔ τῆε Εργρείαη8, ἀηά οἱξὲ 
οὔ τῆς Παπά οὗ ΡῬΒαγδοῆ, ννῆο ἤδῖῃ ἀθ- 
᾿ἸΙνεγεά τῆς ρεορὶε ἔἤοτῃ ὑπάεγ [δε μαηά 
οὗ τῆε Ἐξργρτίαη8. 

ΙΙ: Νον 1 Κπον τμαὶ τῃ6. ΓΟΚΡ ὦ: 
ἐοπαρ, -. βζεαῖεγ [ἤδη ἃ]] σοάϑβ: “ἔογ ἴῃ πὸ τπὶηρ 
ἃς» ὙΒαγείη Π ΕΥ̓ ἀθαϊς ῥγου αν δὲ τας 
ἃ τά. 18. Δθονα τἢδπ. 

12 Απά Τεΐῆγο, Μόοβεβ᾽ ἔβτποσ ἴῃ 
ἴανν, ἴοοκ ἃ θυγηῖ οἤετγίησ Δη4 βου ἔςεβ 
ἔογ (ὐσοά: «πὰ Αλίοιῃ οᾶπιθ. δηᾶ 4]] 
τῆς δἰ άδῖβ οὗ 15γδεὶ], ἴο εατ Ὀγεδά νντῃ 
Μοβεϑ᾽ βῖμεογ ἴῃ ἰανν Ὀείοτε (οά. ἐῤόγι Κπονγ τῃ6 βἴδτιῖεβ οὗ (οά, ἀπά δρμν Αἰν 

12 Ἵ Απὰά [ἰἴ ᾿σᾶπιε ἴο ρᾷ85 οἡ [6 ἢίβ ἰαννϑ. “Μιίσω, 

11. σγεαίεν ἐῤῥαπ αἱ σοί. ΓῊΪ5 ἀοος ποῖ 
Ρρῖονθ παῖ εἴ ῆσο τοοορηζοὰ {π6 οχἰβίθηςε 
ΟΥ Ρονοῦ οὗ οἴδοσ Ποιοβ, ἔοσ [6 Θχργθϑϑῖοῃ 
18. ποῖ ᾿πποοιηοη 'ἰπ {86 ποι οἵ Ηροῦτονν 
τποποίμειϑίβ, δηὰ σογγέβροπαάβ ΘχϑοῖΥ ἰο {πὸ 
τογπ5 ἴῃ Ὡς Μοβοα πδα Πἰπιβοὶ ςοἸονγαῖεά 
{π6 ονοσίῆγον οὗ 16 Ἐργρίϊδηβ; 566 ηοΐθ οῃ 
σἢ, ΧΥΟΙΙ. [{ 5ΙΠΊΡῚΥ ᾿πα!οδίοβ ἃ σοηνϊοἰϊοη οὗἉ 
186 ἸΠΟΟΙΏΊΡΑΓΙΔΌ]6 τρϊ ἀπά πλλ)σγ οὐ [6ῃο- 
ναἢ. 

ὃν ἱπ. αδουε {δεηη) 1,1. Ῥὸοτ (δὶς ἐς “δεαυη) 
ἀπ Ὅ᾽ι9 ΖΔ Σ ὙΒΘΥΘΙΣ ὑπὸ» ἄἀθα]ῦ 
ῬΙου ΔΙ δεδϊηδῦ μθ. ὙΠῸ σοποιιςίοι 
ἀοροπάς προη [ἢ ργονίοιι5 οἰδλιιβθ; [86 Τηθδη πη 
15, ἔογ 1 Κπονν ἴΠ6 ρτγοαΐηθϑβ οὗ [ϑῆονδῃ ὈΥ {πὸ 
ὙΘΓῪ ἰταηβασίοη νΠογεη ἴπ6 ΕρΥρΌδης ἀθδὶῖ 
Βα ΒΥ ἀπά σον ἀραϊηβὲ ἴῃ6 [5γδο] 5. 
Πείῆγο τοίοτβ ὀβρθοδ!γ ἴο ἐμ6 ἀεοίσυςίοη οὗ 
ἴῆε Ἐκγρίίδη ποβὶ ἰῃ ἴδε θὰ 868, δπὰ νϑῦγ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴο᾽ 1π6 ννογάβ ἴῃ ἢ Μοβοβ ἢΪπι- 
561 δὰ ςοἰονταῖοα πδὲ ὄνθηΐ; 566 ἢ. ΧχΥυ. 11. 

12. « δεγηΐ οὔεγίηρ απά “αογί με. ΤῊϊ5 
νΟΙΞΘ ΟἸΟΑΙ͂Υ σἤοννβ [πδὶ [εἴ το ννᾶ5 γτοσορηζοὰ 
ἃ5 ἃ ῥσχίοβδί οὗ {86 ἵἴπιθὸ σοά. Τθδε ἰΙἀθῃτγ οὗ 
τε δίουι5. ἔ ἢ σου] ποῖ Ὀὲ πῖογε σοπο] 5ἰνοὶν 
Ρτγονβά τΠδῃ Όγ ἴπ6 ραγιςοϊ ρδίοι ἴῃ ἴῃ 6 58. γ- 
ἤς4] ἔραϑδῖ. ὙΠ115 ραβϑᾶρο 5 οὗ ργοαῖ ἱπηρογῖ- 
ΔΠΓ6 ἴῃ 115 ὈΘΑΓΙΠΡ5 ΠΡΟ (δ6 τοϊδίίοη Ὀεοΐινθθη 
[ἢ ϑγδο θα. ἀπ ἘΠΘΙΓ σοπρθηοῖβ, δηὰ ἀροη 
{86 οἴδῖθ οὗ γοϊρίοη διηοηρ ἴΠ6 ἀοβοθπάδηϊβ οὗ 
ΑὈΓΔΉΔΠῚ. 

18. [πη 1Π6 [Ο]]ονη ῥᾶϑϑαζο ἴῃ6 σῃδηρθ 
ἴῃ 1ῃ6 οὐρδαπιζδίίοη οὗ ἴπ6 ρϑορίθ, ὉῪ ψνῃ]οἢ 
{86 Ὀυγάδη οὗ 1υἀ!ςῖα] Ργοςθθάϊηρ8 ννᾶς ἰγδη5- 
ογτγοά ἴῃ γτοδῖ ἔγοπι Μίοβοϑ ἴο βξυδογάϊηδίο 
ΟΠ οΓβ, 15 αἰ ϊοα ΘΓ ΓΟΙΥ ἴο {Π6 σομηϑεῖ οὗ 
οἴῆτο. ΤῊ]5 15 ἱπηρογίδηϊ ἴοσ Θθυθγα] ΣΟΆ9ΟΠ5. 
1 [5 σογίδίη [δὲ 0 ἰδίθ νοῦ νου] ἤᾶνο ἰῃ- 

νοηϊοὰ σις ἃ ΞἴΟΥΥ. δηά πιοϑῖ ἱπΊργο 16 τῆδί 
ἰγδάϊτῖοη ψουἹὰ πᾶν ἰοηρς ργοϑεγνοὰ [Π6 τηθ- 
ΤΩΟΙῪ οὗ ἃ ἰγαηβδςίοη νυ Ὡϊςἢ ἴο [5Γ86}1{65 ται Στ 
ΠΑΓΌΓΑΙΙΥ ϑθοὴ ἀδιραϊοΥΥ ἴο {μεῖγ ᾿οριϑίβἴογ. 
Νοίδιηρ βοννονοῦ σδὴ δ πιοῖὸ σμαγασίογιστις 
οὔὗ Μῶόοβοβ, ννῆο σοπιθῖηοθ οὐ 411] οσσβϑίοηβ 
ἀϊβίγυϑι οὗ Ππιϑοὶ, δηα δἰ πριΑΓ ΟρθΏποσβ ἴο 
Ἱπιργοβϑίοηβ, ἢ [Π6 ψυιϑάοῃ ἂπὰ ϑοιιηὰ 
Ἰωάρστηφηϊ νηοῦ σἤοοβος [ἢ6 Ὀοδὶ σουγδο ννῆφῃ 
ροϊηϊοά οὐ. [{ 15 γοιδγκῦϊο ἰμδΐ Δ ἰηϑτῖι- 
ἘὈΟῚ 50 πον] δηὰ ἱπηρογίδηϊ δβοιυϊὰ ἤανθ Ὁγὸ- 
οραρὰ πε ργοπιυϊραϊίοη οὗ [6 διηδις ἰανν. 

,ονι ἐδὲ γιογηῖπν τρο ἐδο συσπίησ) 1ἴ ΤΩΔΥ͂ 
Ὅδ 45ϑιιπηθα 85 δῖ ᾿οασῖ ργοῦδοῖθ τπδῖ πυσηθσγοι5 
οΆϑο5 οἵ αἰ βησυ Υ ἀγοθο οὐΐ οὗ ἴΠ6 ἀϊν!βιοη οὗ 
1Π6 5001} οὗ ἴπ6ὸ Απηδιοκιῖοβ: Π15 ννὰ5 πλοῖὸ- 
ΟΥ̓ {ῃ6 ἢγβί σἴδίίοη δὲ ψηςἢ ἔπε 5τβο] 68 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο ἢᾶνο γοϑίθα ἰοῃς δἰΐοῦ {πϑὶς ἀδρασγίαγε 
ἴτοτηῃ ΕἸπὶ, ἀπ σδιι8ὸ5 νοι οὗ σουγϑοο 8δο- 
συπλιδῖο ἀπ τπρ ἴΠ6 ἸΟΌΓΠΘΥ. 

15. 20 ἱηψμίγε οὶ σοι ὍΤῆδ ἀεοϊβίοηβ. οὗ 
Μόοϑεβ ψνεῦὸ ἐν 11655 δοσορῖοά ΕΥ̓ [ἢ6 Ῥϑθορ]δ 
8ἃ5 ΟΥΔΟΪε5, ὙΠΟΓΘ ἰ5 ΠῸ γόδϑοῃ ἴο ϑρροεθ 
[ῃαῖ Πα σοηϑυϊῖοα, οὐ [δῖ ἴπ6 ρθορὶο ὀχροοϊοὰ 
δ1πὶ ἴο σοηβιξ, (Π6 1οτὰ ὈὉγ ὕπ|πὶ δὰ ΤΒιπ}» 
ΤΠ, ΜΚ ὩΙσἢ ἃτὸ ἢγϑι πιοητὶοποά χΧΧνῊ]. 
ὙΠΟΓΕ 568 ποῖθ. ὍΤΠΘ ᾿ΠἴΘΓΠΔ] ρσομιρθπς οὗ 
{πὸ ϑριτΐ νγὰϑ ἃ βυ ϑιςοϊοηῖ συϊάδηςο ἴο πῃ, 
Δηά ἃ 50 ΠσἸοηΐ δυϊβογγ ἔοσ [Π6 ρθΌρΐθ. 

16. ἐρῥὲ “ἰαϊμίοε ΚΓ Οοά, απά δὲς ἰασευ") 
ΤΠ5 ννου]ὰ ϑθθπλ ἴο ἱπιρὶῪ παῖ ἴῃ ἀδοϊάϊης 
ΘΔ ἢ ῬΑΙΓσΙ]4Γ οα56 Μίοϑοβ οχρίαἱηρὰ ἴῃ ὑσίη- 
αἸΡΙο5 οὗ τρῆϊ αηὰ [7ι5[σεὲ οὐ ψ πο ἢ Ὠϊ5 
ἀθοϊβίοη τοϑῖρα, [{ Ὀδοασλθ, 80 ἴο βρθᾶξκ, ἃ 
Ριθοθάθφηϊ; 6 σῇ βοδγοθὶῦ δὲ ϑδυρροβοα ἴο 
ΤΟΙ ἴο ΔὴΥ οχιϑίπρ σοάθ, [Π6 ὨρΟσϑϑΥ ΙῸΣ 
ὙΓΒΙΟΘΙ πλιιϑῖ, ποννονθυ, μᾶνο 5οῸη Ὀδοοπιε ἀρρῆ- 
τοηΐ, ἩΠΠΊΠΠΕ {Π6 ρθορὶθ ἔοσγ ἴδ Ἰοριβίατιο 
ξινθη νυ Π]η ἃ ἔδνν ἀλγ5 αἵ 51Π8]. 
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γ. 17---27.]} 

17 Απᾶ Μοβεϑ᾽ ἔδεμεγ ἴῃ ἰανν 584]4 
υηἴο πὶ, ΤῊς τπίηρ τπαῖ ἴμου ἀοεβῖ 
15 ποῖ ροοά. 

18 Του νγΣ1}1 ΒΓΕ Ϊγ ὑνεᾶγ νγᾶν, 
δοῖἢ τπουι, Δα τῆ 15 ρεορίε τπᾶῖ 1: νυ ἢ 
{πε6 : ἔογ τῃϊ5 τπίηρ ἐς ἴοο ΠδΑνΥ ἴου 
ἴἢεε ; ἄτῆου τ ποῖ δ0 [6 το ρεγίοσγμῃ ἰζ 
τῇ γ56 1 αἱοπβ. 

19 Ηδαγκθη πον τπηῖο ΠΊΥ νοΐςς, 1 
Ὑ1}} σῖνα τῇδε σοιιη5εῖ, ἀηὰ (χοά 5}4]] 
δε νι} τπεε: Βε δου ἔοτ ἴῃς ρεορὶε 
το (Τοά-ννατά, τῆδῖ τῇοιὰ πλάγεϑῖ Ὀτίηρ 
τῆς σδιι565 ππίο Οοά: 

20 Απά τῇου 5η]ς τεὰς ἢ τπμεπὶ 
ΟΥ̓ απο α8 δηά ἶαννβ. απ 5ῃδϊς 5Πενν 
{π6πὶ [ἢ 6 νγΥ νν οσθίη ΤΠ ΕΥ πλιιδ νγαῖκ, 
Δη4 τπεὲ νοῦ τμδῖ {ΠΕῈΥ πλιυϑδῖ ἀο. 

21 Μοτεονεζ ἴδοι 58α4]ς ρῥγον!ἀε ουῖ 
οἵ 811 τῆς. ρεορίε δὸϊΪε πλεη, δ. ἢ 858 
ἔελυ (σοά, ππεη οὗ τγῃ, Πμαϊίηρ ςονεῖ- 
ΟἸ5)655; ΔΠΑ ρίασα «μεὺ ονεῦ τῆξηλ, 
ἰο δὲ τα ]εῖϑ οὗ τποιιβαηα5, σπά τυΐϊοτῦβ οὗ 
δυπατγεάβ, γι] οῖβ οὐ ΒΙΊ65, δηα σι 6 Γ8 
οἴ τεηϑ: 

22 Απά Ιεῖ ἐδεπὶ Ἰιάρε τἢς ρεορὶς 

ἘΧΟΙ 5. ΧΝΊΤΙΙ. 

δῖ 41] βϑδβοῃβ: δηὰά ἴξ 53}4]} 6, τλαί 
ἜΥΕΓΥ͂ σγοδῖ πιαῖίεγ [ΠΟΥ 5}4}} Ὀτίηρ 
ππῖο ἴΠ 66, θυϊ ΘνΕΓΥ 511} πγατίοσ [ἘΠ 5 Υ 
5[.2}} Ἰυιάρε: 80 5}4]] ἴξ 6 ΘΑϑ᾽6Γ ἔογ 
{Πγβ6] ἢ, ἀπά {ΠΟῪ 51}} θεαγ ἐῤέ ὀκγάξφη 
ννἢ τα. 

23 [{τῆου 5Πα]ς ἀο τῇ 5 τῃϊηρ, απά 
(σοά ςοπιπηδηα ἴἢδα 49, τῃ6η του 581]1 
δ6 δὸϊε ἴο ἐπάιιγε, δηᾶά 1] τἢ15 ρβορὶβε 
5}] αἰβο ρὸ ἴο τῃεὶγ ρίδοε ἴῃ ρεᾶςβ. 

24 ὅὃο Μῶοβεϑβ Ἠεαγκεηξά ἴο [ῃε νοίςε 
οἔἹ ἢἰ5 ἔπεσ ἴῃ ἴανν, απὰ ἀἰά }} τῆλε 
ἢδ Πιδά 8414, 

25 Αμά Μορβεβ οδοβε δδ6 πιδη οι 
οὗ 411 ἴϑγαοὶ, δῃά πδάβ {δηλ ἢεδάϑ 
ονεῦ τε ρεορῖε, γυΐετβ οὐ τιῃοαϑαηάϑ, 
γαΐεῖβ οὐ υπάγεάθ, τυ]οῖβ οὗ ἤΈ68, 
Δηά τυϊεῖβ οὗἉ ἴβη8. 

26 Απά τῇεγν )υάρεά {ἢ ρεορὶε δἵ 
4] βεδβϑοηβ: ἴῃε διαιά Ἴδιιϑεβ ΠΟΥ 
δγουρῆς ἀητὸ Μῶόοβεβ, θὰξ ἐνεγυ 5π|4}} 
ΤΑΔΙΙΕΓ ΓΠΘΥ [μἀρσεά {Πεπλβεῖνεβ, 

27  Απάὰ Μίῶοβεβ ἰεῖ ἢ18 ἔδῖ μεσ ἴῃ 
ἴδλνγ ἀεραγῖ ; ἂπά ἢξ νγνεπΐ ἢ 15 ννᾶὺ ἰῃίο 
ἢϊ5 οσχῃ ἰδπά. 

18. ΤΡοιι «υἱὲ φωγεῖν αὐεαῦ ααὐα}} ΤὨϊς 
ὄργοαθοθ {Π6 ἴγ 9ρηϑοὸ: ἴἢ6 Ηρῦγενν ννοτγὰ 
ἱπιΡ] 165 ἀθολὺ ἀπά Ὄχῃδιιϑίοη, 

19. εομηεΠ [ἢ 1Π15 σοιηβοὶ [εΐῆγο ἄγαν 
ἃ ἀϊδιϊποῖοη, ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἢοΐ Ῥγονυϊ 5} Υ τοοοξ- 
πΙχοᾷ, Ὀδίνγθθῃ ἴπ6 Διηςου5. οὐ {πὸ ἰϑρ ϑ]δῖογ 
δηᾷ {πὸ ᾿άρθ. Μοϑβϑεβ ἃ5 ἰοριϑίαἴϊοσ βίδηβ Ὀ6- 
ἔννθοη (Π6 ρῬθορὶθ αηά Οσοά. Ηδθ πη ἴδ 
ςδι156 ἰο Οοά, δηᾷ ᾿ἰράσγῃβ ἔγοπὶ Η πὶ {πὸ ργη- 
εἷρὶα ὈγῪ πϑῖςἢ [ἴ 15 ἴο Ὀδ6 ἀεϊοιτηϊποά : δηὰ ἴῃ 
{86 ποχί ρῥίδςθ, 56ῖ5 Ὀδέοτο {Π6 ρϑορὶς ἴη6 ννῃοἷθ 
βγβίθπι οὔ ογάϊπδηςεβ πὰ ἰδὺγα ΌῪ ψν ΠΟ ΠΟΥ 
Δγὸ ἴο Ὀ6 Βοποείουπἢ συϊάρα., Α58 Ἰυάρο Μίοϑβεβ 
ἀερεϊάος 411] ἀῆςσυϊξ σᾶ865 ἴῃ ἴῃ ἰαϑὶ γοϑογῖ, 
ἰεανίηρ “ιιοβι!οη8 οὗ ἀοίδὶὶ ἴο οβσογς σβοβθθῃ 
ὉΥ ΒΙΠΊ56}  ἔσοτη [Π6 ῥρθορΐϑ. 

20 Οσοά-“υαγ ἰἰϊ. “Ὀεΐογα Οοά,᾽" οἰδηάϊηρ 
Ὀεΐννθθη ἴπθπὶ ἀπὰ Οοά, ὈοΓ᾿ 45 Ηἰ5 τη ἱηἰβίεγ, 
ΟΥΓ ΓΕργοβοηίδενο: δηᾶ αἶϑὸ 85 ἴῃ6 σοργεϑθηϊδ- 
ἔνθ οὔ ἴθ ρϑορῖθ, {ποὶγ ἀροηΐ, 50 ἴο 5ρϑᾷῖκ, Οὐ 
ἀορυῖγ Ὀοίοτγε σοά, 

20. ἐεαεῦ Ιδοριῇ ὙΠῸ Ηρῦσον ψογά ἰ5 
οὐ ρὨδίϊς, δηὰ δ π1Π65. "θη ΠΡ ϊεημπλθηϊ." ὙΠΟ 
ἰοχί ξῖνοβ ἔοιιγ ἀϊἰβίηςς ροϊπίβ, (4) πὸ “" οτάϊ- 
ὨΔΠΟΕΞ,᾽᾿ ΟΥ̓ Ξρεοιῆς βηδοϊτηθηΐβ, (6) “18 Ἰανν5,᾽" 
ΟΥ̓ βοπογδὶ γορ υἱδίίοηβ, (ω) “μα νν Αγ, ἡ 1ἢ6 ξέπογα] 
σουθο οὗ ἀμπίγ, (4) “186 ννοῦκ," οαςῇ 5ρ6- 
εἰβο δεῖ. 

2]. ας »ιεη] ΤῊ8 χίνεβ (ἢ6 ἔγιι6 ἔογοθ 
οὗ 16 Ηδεῦγενν, ΠΈΡΑ ὁτλθη οὗ τϊρῆϊ;" 
ἐ.ε. δἰγεησίῃ οὗ σμδσγαςίογ δηὰ δ} γ. ὉΠ 

4121} δι οη 5 ἅτ γε δγ ΚΑ ὈΪΥ σΟπιρίοἴθ, ΔὈ" 1, 
Ρἰοίγ, ἐγ ὨᾺ] 6585 δη ὑη 561 5 ῆηθβθ. ὍΠ6 Γθ- 
σοπητηδηάδίζοη ἰσᾶνθ5 ἢῸ ἀοιδὲ 45 ἴο ἴθ ἐδ ἢ 
οὗ [οἴῆτγο, τ[πουρῆ, νυ ([Π6 αδι14] σᾶγο οὐϑογνεὰ 
ΌΥ Μοϑβεβ ἴῃ σοϊδίίηρς ἴθ ννογάβ οὗ ρίοιις σθη- 
ὉΠ|65, Π6 15 γοργοϑοηίθα 85 υδίηρ ἔΠ6 βΌΠΕΓΑΙ 6Χ- 
ργεβϑίοη Οοά, ποῖ {πὸ τενθα]θα παῖὴθ [οἤονδῃ. 
Εγοπὶ Ὠδαζ. 1. 13. 1 ἀρρθᾶῖβ ἴῃαϊ Μοβεβ Ἰοξι 
{86 Ξοϊθοζίοη οὐ [6 ρεγβοης ἴο ἴπ6 ρῬθοΌρίθ, δὴ 
Θχδιηρὶς ἔο]ονγεὰ ὈΥῪ [86 Αροβίϊεβ; 58ὲ6 Αςῖβ 
ΥἹ. 2. 

γμίογς ἡ ἐδοιιαπάΐϊ, ὅς. Ὑ 8 πηϊηἴο ςο]4551- 
βοδίοη οἵ ἴΠ6 ρϑθορὶθ 15 ᾿πογουρῆὶγ ἰῃ δοοογά- 
ΔΠπῸ6 ἢ (6 ϑογλτς Τπδγδοίοσ, δηὰ ννᾶβ 
γοϊδιποὰ ἴῃ ἰοῦ ἀρὸβ. ὍΤἼῆΘ ὨΏΟΥΒ ΔΡΡΘΑΓ ἴο 
Ὅδ σοηνεθηερηδὶ, σΟγτεβροπάϊηρ πραγ, Ὀυξ ποΐ 
ΟΧΔΟΙΪγ, ἴο [Π6 ΤΠ ΑΓΥ, οἵ οἶν ἀϊνιϑιοπϑ οὗ 
1πΠ6 ροορίθ. ὙΠ6 πιπιθογ 16) ἀδποίθβ ἴῃ 
Αταῦϊς, δηά τῆ πᾶνε ἀσοποίοα ἴῃ Ηοῦγονν, 
ἃ τη ; [86 ἰαγροϑὶ ἀϊνιϑίοη τοοο 5 ϑοὰ ἃ8 
δ Θαυϊναϊοηξ οὗ ἃ βῈπ5 ὑπάοῦ οποα ἢοδά, Ναπι. 
1. τό, χ. 4; Ϊο5}. ΧΧΙΪ. 14. 
ΤῊ ννογά “ΓΌ]ογβ,") βουηδζίπιο γοηάογοε 

ἐ ΡΓΙΠΟ65,᾽" 15 ΖΘΏΘΓΔΙ, ᾿πο] ἀὴρ 41} τη κ8 οὗ 
ΟΠ οΙ4]5 οἰδοθὰ ἴῃ σοπιπιαηὰ. ἢ βᾶπὶὸ ννογὰ 
5 ιϑοὰ τορΌ δ ὧα ἘΡΥΡΌΔη πιόπυτηθηΐθ οὗ 
τ8ο {ἰπὶ6 οὗ Μοϑβδβ: 866 ῃοίθ ὁοῃ ςἢ. ἱ. 11. 

43. 10 ἐῤεὶγ ραςε) ἱ.ε. ἴο Οὐδηδδῃ, Ἐς ἢ 
ῖ5. (ἢ τοσορτί χοαὰ δΥ Τείῃτο 85 πὸ ἀρροϊηϊοα 
δΔηά ἔσθ Βοπιθ οὗ [5Γδ6]. 

47. ἱπίο δὶς ο«υη ἰαμ] Μιάϊδη. ΤὨϊ 
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Αοῖϑ 7. 
8. 

ὃ ΧΟΡ ΟΘσ. ΧΙΣ. [ν. 1-ι. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙΧ. 
1 7Αε 2εοῤῖε εὐνις ἐο δίνπαί. 3 Οοά᾽» γιδραρέ 
ὧν ίσως προ ἐλφ ῥεοῤίο ομέ οΥ ἐλε τιοιομέ, 

7λς 2εοῤῥεδς ἀρσιϑεῦ γείμγηεί ἀραΐη. 10 
7Ζςε 2εορίε αγέ ῥ»εραγεά αραϊηε {Δ ἀγα αν». 
12 72ε γιομρέαΐρε τεμοί γιοῦ δε ἑομελεά. τό 
Ζάε ,μαγμἶ ῥγέόρεέ οὐ Οοά πῤορ ἐλε πιοιηεέ. 

Ν ιδὲ τϊγά τποπῖρ, ψνῆεπ τῆς 
σΒΠ]Πάγθη οὗ ἰϑγαςοὶ νγεγε ροηα ἔογῃ 

οιξ οὗ {πε ἰαπά οὗ Ἐργρῖ, ἴῃς ϑ84ηλε 
ἀΑΥ οἄπις {ΠΕῪ ἐπίο τὴ8 ν] ἀεγπεβ5 οὗ 
δΙΠΔΙ. 

2 Ἐοὸῖ {πεὺ ψνεῖς ἀερατιεά πῸΠῚ 
Ἐερμϊάϊηι, ἀπά νγεγα σοπς 20 τς ἀεβεσγῖ 
οὗ διπαὶ, απὰ μδά ριτομεά ἴῃ τῆ6 ψ}]}- 
ἄδγηθββ; δηά τογα [βϑγαεὶ σδπιρεά ὑ6- 
ίογε τῆς πιουῃηΐ. 

2. Απά “Μοβεβ ψεηΐ ὰρ υπῖο (οά, 

δηά τῆς [ΚΡ «α]]ςἀ ἀπῖο Ὠἰπα οἷ οὗ 

16 πιουπιδίη, βαγίπρ, ΤΠ ὰ5 5841Ὸ που 

58 ἴο τῃ6 πουβε οὗ )λςοῦ, δῃά (6]] (ῃς 

ομ] άγεη οὗ 1βγδεὶ; 
4 ἐπε πᾶνβ βεεὴ Ψψῆδῖ 1 αἀἸά ὑπῖο ὃ Ῥευι :9 

τῆς Ἐργρείη8, ἀηα δοῖυ 1 Ὀατε γου οη ᾿ 

ελρ]εβ᾽ ψίπρβ, ἀπά Ὀγουρῃῖ γοι ὑπο 

ΓΊΥ 561}. 
ς Νον “τ βεγείογε, [γε Ψν1}} ΟΌΘΥ͂ « Ῥεὺε 5. 

ΠΥ νοῖςε ἰηάδεά, ἀπά Κεαρ ΠΥ οονε- ᾿ 

πδηῖ, ἴδῃ γα 584} δῈ ἃ ρεσυ δγ {γεὰ- 

81Γ6 απο πῆς ἀδονα 8]]} ρεορίε: ἔοσγ “411 ἐῬευι. το, 

(ἢ φῦ 25 πλῖηθ: ΡΟ ὑκῖι 

6 Απά γε 5}8}} δε υπῖο πε ἃ “Κίηρ- 4: Ρει. 5. 

ἄοπῃ οἵ ρτίεβίβ, ἀπά δὴ ΒΟΥ πδίίοη. ἧκεν. «. 6 

ΤΉεβε ἀγε ἴπε ψογόβ ννῃϊςἢ τπου ϑῃλὶϊζ 

βρρακ ὑπῖο ἴῃς Τομ ]άτεη οὐ ἰβγβεῖ. 

-πῤρρνψνψνψ.ψ......ι... «ι΄. 'Ἕ.---΄΄ππςς,ἰ΄Ὁ τΤΤτὺυΟοὕὔὔ“ὄἝι--ςᾧ-ῬΟ-.  -«Φ 

ὈΧΡΓοβϑίοη ἰ5 βανοῦγα Ὁ }6 ἴο πὸ νἱονν (παΐ [6 
Βοιῶρ οὔ Μιάϊδη νγὰβ οἡ {πὸ οαβὶ οἵ (ἢ Κρά 
868, ἀπὲ ποί ᾿ἰπ {π6 Ῥεηϊηβιΐα οὗ δῖηδ1:. [Ἐ [ῃ6 
Ἰδοπεϊ ν οὗ [οἴπγο νἢ Η Οὐδ Ὀδ αϑϑιιπχδά, ἢὲ 
ταισὲ ἤᾶνο σοξυττιθὰ δηά τηθὲ δίοϑεϑ οπτδ ΠΊΟΓΕ 
δἴζοῦ {π6 ἀοραγΐυγε ἔγοπὶ ϑ᾽η8ὶ. 8566. ΝΌΠΙΡΕΙΚ 
Χ. 29---22. [{ 566 ΠῚ5 ΠΟΥΝΘΥΕΓ [ΔΓ ΠΊΟΓΘ ρΓΟῦδ- 
.Έ ται ΗοὈδΌ ννᾶ5 85 Ὀγοΐμοσ. 866 ποίβ. ΟἹ 
οἢ, 1]. 8. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 1. 1π 1δὲ ἐῤίγά »ιοηἹ }] ΤῊΪ5 
οχργοββίοη ἀοοβ ποῖ ἀδίοστηϊπε ἴΠ6 ἐχασῖ ἀδὺ: 
1ῃ6 νογάὰ ““πιοηῖ ἢ ἰ5. ποΐ ἔουηά ἴῃ ἴδε Ῥεη- 
ἰαϊουςἢ ἰῇ τῆ 5θηϑ96 οἵ πὸ ᾿τποοῇ, ΟΥΓΥἿτἴΠ6 
ἢιξῖ ἀλῪ οὗ ἴῃς τποηΐῃ, ὑνϊο ἢ μὰ5. Ὀδεη δἷ- 
τα θυϊοά ἴο [ἴ ἰπ [815 ρᾷβδαρθ ὈΥ ΠΊΔΠΥ ἐπληθηΐ 
οὐ. 5111 186 πδίυγαὶ ᾿πιργεδϑίοη τηδάθ ὈΥ͂ 
1Π1|5 δἰδϊοπιθηῖ 15 ἴηδι ἴῃ6 ἀὔτῖνδὶ οὗ [6 15γ86]- 
ἰῖδ5 οοϊποϊἀοὰ ἢ (Π6 Ὀορίπηϊηρ οἵ {Π6 (Ὠϊγὰ 
τηοπίῃ. 

δὲ «υἱάεγπεις οΥ διπα ὅ6ὲ ποῖδ δἵ {πὸ δπὰ 
οὗ {πε ὈΟΟΚ. 

8. Μοε: «ὑὐηὲὶ εῷ μπῖο Οοα ὙΤὨΪ5 ΞΘΟτη5 
ἴο ἱΏΡΙΥ ἐμαὶ [Π6 γόοις ννᾶ8 ποαγὰ ὈγῪ Μοϑδβ 
845 ἢ6 05 δοσθηάι!ηρ {86 πιουηΐ. 

ἐοιμε Κ᾽ ϑαεοῦ" ΤῊΪ5 εχργεβδίοη ἄοεβ ποῖ 
οςςυγ οἰβοννῃογο ἴῃ [6 Ῥοηϊδίθυς, [ἰ Πᾶ5 ἃ 
Ῥεου αΥ βίηθϑϑ Ποτθ, τοίεσγηρ ἀου[1ε55 ἴο [δ 6 
ΒΡΘοΙ4] Ῥγθι 565 πηδάθ ἴο {πὸ ῬΑιΓΙΑΓΟἢ. 

4. οη εαρίρη᾽ «υἱηρ:] Βοοδαγί, αἴἕεγ χποίίηξ 
ρᾶββαᾶξεβ ἔσο (Ἴδη, Αρρίδηῃ δηὰ οἴδεσ 
νὐΓΐογβ, οὔβογνεβ ἰῃαὶ Μοβεβ ρῖνεβ ἃ ρεγίεςϊ 
οχρ αηδίίοη οὗ ἴῃ διπλ ἴῃΏ Του ϊοΓΟΠΟΓῚΥ 
ΧΧΧΙ 11. Ηδ δάάϑβ “1ἰ 5 ἴο 6 οδεοσνθὰ {παΐ 
Ὀο ἴῃ 16 ἰδϑν ἀπᾶ ἴῃ {Π6 βοσρεὶ ἴ86 ΟΒυγοῇ 
'ῖ5 οοπιρατοὰ ἴο Ποάρε! !ηγ5 ΜΠ ἢ [Π6 πιοίμοῦ 
σμουσῃθ5 δπὰ ρῥγοίθοϊβ Ὁπάεσ ΠΟ ιηρ5: δῖ 
ἴῃ ἴθ ἴανν ὑπαὶ πλοῖποῦ ἰα δΔῃ δαρίθ, ἴῃ (ἢ6 
ξοϑροὶ 4 θη; ἴῃ5 σῃδάοννηρ ἔοἢ ἴπ6 ἀϊ- 
ὙΟΙΓΒΙῪ οὗ δα ηἰϑί γαῖ Ο ὑπάεγ θαοἢ ὕονο- 
πδηΐ: ἴΠ6 ΟΠ6 οἱ ρον, νης Οοι πιαηϊ[εβί- 

οὐ ἤθη Ηδ Ὀγουρῃς Η!5 ρεορ]ε ουὐξ οἵ Εξγρέ 

ψἰἢ ἃ τα Ὑ Παπά ἀπά δη οιμϑιγεί μα ἅττ, 

δηὰ ἰοὰ {ποτὶ ἱπῖο 16 ρῥτγοχηδοὰ ἱππά; {πὲ 

οἴμοῦ οὔ σύϑςθ, ὑνμθη ἢ γιϑὲ σαπιθ 'π ΒΤ Π]Υ 

δηὰ ἰοοῖς ἐδὸ ἔοιτῃ οἵ ἃ βογναπί δηἃ Ὀδοδηθ 

οὐδοάϊοηξ ὑπίο ἀθαῖῃ, ὄὐθὴ {πὸ ἀθαίῃ οὗ {πθ 

Οτοςς." Βοοδατῖ Βοννόνεσ, τοδγκβ, [αὶ {Π6 

5.16 οὗ ἀπ οἂρὶθ 'ἰ5 δρρι δὰ ἴο τισὶ ψν θη 

Ἠδ νἱπάϊςαϊοβ Ηἰ5 ρϑορὶθ ἔγοπὶ {πε γαρόῃ, 

ον. χὶὶ. σ4. 866 ΗἰΙογοζοίςοῃ, ᾿1Ὁ. 11. “ἢ. 22) 

8.2 ἀπά 4. 
5. 4 ῥεομδαν ἰγοασμγε ῊΪ5 ΘΧΡΓΟΘΞΕ5 

86 ἴγιιδ βϑοῆβο οἵ ἴδε Ἡροῦτονν υνογά, ννδιοῃ 

ἀδοισηαΐοβ ἃ σοβα ροβϑοβϑίοῃ δοαυϊγεὰ ΨΠΒ 

Ἔχογξίοῃ, δηὰ σαγοί γ συλτάοά. ὙΠῈ ΡΟσΌ ΔΓ 

τοϊαιίοη ἱπ νης ἢ [5γαθ] βίδπάϑ, ἰακεη ουἱϊ οὗ 

(6 Ηρδίμοη ννοσϊὰ δηά Ἴοπϑορογαϊοὰ ἰο Οοά, 

85 ἢΐδ βἴανθ, βιιδήοςί5, ἀπά οι! ἄχθη, ἀθίογηγι:. 5 

ἐμεῖς ρυίνιοροβ, ἀπὰ 5 {πὸ ἐουπάδιοη οὐ {8.1 

ἀυζίο56. ὙΠ βᾶππθ ρηποῖρῖθ ΔρρἢΪ65. ἐνθη ἴῃ 

ἃ ΞΙΓΟΠΡΟΓ 56η56 ἴὸ μῈὲ Οδυτοῆ. 8ε6. ςὶβ 

Χχ, δ: τ Οος. νἱ. 2ο; 1 Ρεῖ. 1]. 9. 
αἰ! ιῤὲ εαγί ἐς νιϊπεῇ ΤῊΪ5 15 δά ἀθά, 45 νὸ 

ΤΑΔΥῪ Ὀοϊΐονθ, ἴο πργοθα προ ἴπ6 ονδ ἰδδῖ 

{πεῖς Οοά ννᾶ5 πο τηεγδ πδίιοῃδὶ [εἰῖγ, ἃ ροϊηῖ 
οὗ στοαὶ ργδοίίοδὶ ἱπιρογίδηςθ. 

θΘ. 4 ἐἀιίηράον φῇ ργί ἡ ὙἈῈ εχδςοῖ 

πιοδηΐηρς ΟΥὗἨὨἁ 1Π15 ἜΧχρτοβϑίοῃ, 85 [ἃ ψγ)ᾶὲ5 Ἀπάεγ- 

βἰοοά ὈῪ 41] πὸ ἀποίθηϊς ἐγδηβιαίογβ, πὰ ἃ5 ἰΐ 

ἰ5. οχρ δίποά ἴθ 186 Νεν Τεβιδπιθηΐ, ἰ5 ἐμαὶ 

[5γδοὶ ςοἰ]θοϊίνεὶυ 15 ἃ γογαὶ ἀηὰ ὑγΈβῸΥ τασε: 
ἃ ἀγπδϑῖυ οἵ ρυϊθβῖϑβ, ες ἔγιιθ τηετηθεσ αη! πν 
ἴῃ Ηἰπηβοίε (μ6 διγι δυο οὗ ἃ κίηξ ἀπά ρυιεϑί. 

ὙΠῸ ψογά ““Κιηράοπι᾽" ἴα ποῖ ἰδκεὴ ἴῃ ἔδῈ 

ταοάοτπι βθῆβθ, ἃ5 ἃ το ]θοῖίνο πδῖὴθ ἔοσγ {δε 

ϑι δ᾽]ες 5 οἵ ἃ Κίπρ,, Ὀυξ ἴπ {πε οἰά ΗεΌγενν 5εηϑε 

οὗ “ἰ σογα]ῖγ,᾽" οὐ “ἀγπαβίγ." ὙὨυ5 πραγ 8}} 

δηςϊοπξ ἀπά πιοάριτι ςοταπιθηϊδίουβ Ἔχρ δίῃ ἴῃς 
ννογάς, (ΤῈ ΕΧΧ. βασίλειον ἱεράτευμα, Τὰὰτ- 

εὐιη ΟἿκ. Κίηρϑ ἂπὰ ρθβίβ; [οπαΐίμδῃ, σσοντ- 
εὐ Κίηρϑ διὰ τηϊπ!βῖοτηρ ὈΓΙο5ῖ5.) 



ν. 7--τ6.} ἘΧΟΡ 5. ΧΙΧ. 

 ΦΑπά Μοβεβ οᾶπλε δηά ςδ)]εά 
ἔογ τῆε εἰάεγβ οὗ τῆ6. ρεορίε, δηά |αἱὰ 
δεΐίοτε τῆεϊγ ἴδοαβ 41} τῇ6ϑ86 νγογάϑβ 
ὙὨΙΓἢ τὴς ΠΟΚΡ σοπηπηδπαδα Πϊη,. 

Παρ, 4. 8. Απά “5.]] τῃε ρεορίε δηϑβϑινεγεά 
ἤπιος τορεῖῃεσ, δηά 5414, Α1] τῇδε τ ΓΟ Ὁ 
Φ.ι.... Βαῖῃ βρόκβθη νψε υν}}} ἀο. Απάὰ Μοβεβ 
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ἼΑΚΕ ἢεβά ἴο γουγβεῖνεϑβ, ἐαί {' δο 
πο ἊΡ Ἰηῖο τῆς πιοιιηΐ, οὐ τουςἣ τὴς 
Ὀογάεγ οὐ ἰτ: ἔν βοβοενεγ τουςῃθίῃ Ζ Β6δ. τὰ 
[ἢς ταουηῖ 5}4]}] Ὅ6 βυγεὶγ ρυΐ ἴο 
ἀεδιῃ: 

12 ΤΠ ετα 5411 ποῖ δὴ μδηά τους 
᾿ἰἴν δῖ ἢδ 5}2}} βυσγεὶγ δὲ βἴοπεά, οἵ 

τεϊυγπεά τῆς νγογάς οἵ [6 ρεορὶε υηῖο 
ἴῃς ΙΟΚ. 

9 Απά τς Τ,ΟᾺΡ 58αϊά ππίο Μοβεβ, 
Ι,ο, 1 οοπῖς ὑπῖο ἴεα ἴῃ 4 τῆϊοκ 
εἷἰοιιά, [πᾶτ τῆς ρεορὶς τλδὺ ἤθαγ γῃεη 
Ι φρεὰκ ψ ἢ (πες, δπὰ δεϊῖενε τῆος 
ίογ ἐνεσ. Απᾶ Μορεβ τοϊά τῇς ννογάς 
οὗ τῆε ρεορὶα πητο τῆς [ΟΚΡ. 

το  Απά τῇς [ΚΡ 344 υπῖο Μο- 
8368) (]Ο ὑπο ἴῃ ρεξορῖα, ἀπά βδποῖ 
16 πὶ ἴο ἀΔΥ δπᾺ ἴο πιοῖτονν, δηά ἰεῖ 
(ἢεπὴ νναϑῇ τπεὶγ οἱοῖῃ 65. 

ΓΙ Απὰ ὃς τεδαν δραϊηβὲ τῆς τηϊτγὰ 
ἄλγ : ἔογ τῇς τηϊγά ἀαγ τ ΓΟκ ν}}} 
σοπθ ἀοννηῃ ἴῃ ἴῃς 5ἰρῃζ οὗ 411 τῆς 
Ρέορὶε ὑροη πιοιηῖ δ᾽ηδὶ. 

12 Απὰά τῇοιι 8Πδ]ῖ δεῖ δοιιηάς υη- 
ἴο [86 ρδορὶς τοιπά δρουῖ, βαγίῃρ, 

απ δοὶν παίομῇ “Τα ΠΟΙ ΙΠ655 οὐ [5γδθ] σοῃ- 
βιϑδίθα ἴῃ [15 βρϑςῖδὶ σοπθβοογαίίϊοῃ ἰοὸ Οοά: ἱΐ 
25 ἃ βδσγεὰ Ὡδίϊοῃ, βδοθὰ ὉΥ δάορίίϊοῃ, ὉΥ͂ 
σονθηδηΐῖ, δηἀ ΟΥ̓ ρας ρδίοι ἴῃ 81} τηθδηβ οὗ 
δὅταςθ. ῬὍΤὴθ γδάϊοδὶ τηϑδηΐϊηρ οὗ ἴ6 Ηοῦγον 
εἰ ΚΠΟΟΘΘἢ "Ὅ Ἄρρθατβ ἕο Ὀ6 “ῬΏΓΟ, οἴθδη, ΟἰθαΓ 
ἔτοσῃ 411 ροϊ]]υξίοη Ὀοά οἵ βρί γίζιδὶ," ταῖθεῦ 
1Π4Π, 85 ἸΏΔΩΥ ΟΠ ΙΟ5. μάν δβϑυγτηθὰ, ὁ"βθρὰ- 
ταῖθ δηὰ ϑεῖ ἀρασί," ὙὍΠὸ ἀϊξιϊποϊΐοη Ὀοίννθθῃ 
οἰ οΙ] σοηϑοογδξίοῃ, ἀπά ἱηίειπιαὶ ΠΟ] 655. 15 
ΓΤΡΕΥ, Δ 5ΟΔΓΟΘΙΥ 566 ΠῚ5 ἴο Πᾶν ἰδἱπ 
νι (Π6 βοορο οὐ {πὸ Ἡεῦτεν τηϊπά: {Πὸ 
ἰάδαϑ γεγθ ᾿πϑοραγδΌϊο. 

8. 4} ἐξαὶ ἐῤὲ Ζοκρ, ζς. ΒΥ 115 Δῆϑυνοσ 
{Π6 ῬΕορΙΘ δοςορίοα [πὸ σονοπδῃί. [ἰ νγᾶ5 (Π6 
ΡΓΕΙ ΔΙ ΠΔΓΥ σοηάπίοη οὗ ᾿μοὶσ σοστηρείθ δάχη!5- 
50 ἰηΐο ἴῃς 5ἰδίθ οὗ ἃ τογδὶ ρυβίμοοὰ. 

9. ἐπα Ἰδίοξ εἰομα} ΟΥ̓“ἴη [Π6 ἀλγκηθ55 
οἵ αἱοιιά,᾽ 26. ἴῃ {Π6 τηιάςι οὗ {Π6 ἄθηϑο εἰουά 
ἈΒΙΓΕ ἱπάϊοδίθα ἐῃρ Ῥγόξοηςθ οὗ οῆονδῃ. ΤῸ 
ῬΕΌρΙΘ νοῦ ἴο ἤεδᾶσ (ἢ6 νοῖςθ οὗ Οοά, ἀϊ5- 
ὈΠΟΙΪΥ ἀπποιιηςίηρ {6 διπάδλιηθηϊδὶ ρτποΙρ 65 
οὗἩ 1π6 οίεγηδ) Ἰανν. 

10. υαπΐΚ δε ὙΠῸ ᾿π]απσίοη ἴη- 
νοϊνοα ὈΟΔΙΥ ρυγβοδίίοι δηὰ ιἱπάοιδίθα!Υ 
Αἶδο βρίσιευδὶ ργοραγαίίοπ, Ὑμὰ5 ΗθΌ. χ. 22, 
ΠΘΌΣ ΠρΑΓΙ5 ΞρΓΙΠΚ]οὰ ἔτοπη ΔΠ δΥ}] σοηβοίεποδ, 
ἃ οἷἱγ Ὀς ἀδ5 νἀϑποά ἢ ραγο νγαίου." ΤῊ 
ἈΠ5ΠΙΠρΡ ΟὗὨ {πὸ σ]ΟΙ 05 νιλϑ δὴ ουϊν ΑΓ συ πο] 
0}} υπάετγοϊοοά ἴῃ 41} παῦοῃβ. ὙΠῸ ΞΌΡΡΙΥ 

βῆοϊς [τουρῆ; ψΒεῖΠοΥ ὲ δὲ Ὀεαβῖ οὐ 
ΓΊΔη, ἴἴ 504]} ποῖ ᾿νε: ψῇθη τῆς 
ἐ ἐγυπηρεῖ βουηάδτῃ ἰοπρ, ΠΕΥ 588]] 1οτ, 
οοπὴς υρ ἴο ἴῃ πιουηΐ. ὠώνά 

14  Αμπά ΜῶοἌεβ ννεπὲ ἀοννῃ ἔγοπι 
τΠ6 πιοιυηῖ απἴο τῃε ρεορίοδ, ἀπά 5δης- 
εἰμε4 τῆς ρεορε; πὰ {πεν νναβῃρά 
(Ὠεῖγ οἰοῖῃ 8. 

Ις Απά ἢδ 414 υηΐο τπὲ ρεορῖς, 
Βε τεαάγ δραϊπϑε τῆς τῃϊγά ἀδὺ : ςοηλα 
ποῖ δῖ γομγ Ὑ}ι68. 

τό 4 Απά [ἴἴ σλπιὲ ἴο ρᾶ58 οἢ ἴδε 
τῆϊγὰ ἀἂν ἴῃ [6 πιογηῖηρ, παῖ τΠετε 
ὑνεγα τπυ πάει ἀπά ΠΙρΗτηίηρβ, ἀπά ἃ 
τΠςΚ σου ἀροη τῆς πιοιηῖ, δπά τῃς 
νοῖςε οὗ πε τγυτηρεῖ ὄχοδεάϊηρ ἰοιά ; 
80 1ῃδῖ 41} τῆς ρεορίε τπδὲ τυᾶς ἴῃ τῆς 
ΟΔΠῚΡ {Γαλ ]εά. 

οὗ ννδίογ ἰπ {Π6 τορίοη δρουΐ 51ηδ] ἰ5 γθρϑδίθαϊγ 
βίαϊρα ὈΥ Βυγοκμαγαξ ἀπά οἴδος ἰγάνθ]οσα ἴο 
δ6 δοιιπάλπί. [ῖπ θυ. ΙΧ. 21, νν6 τοδά οὗ (ἢ6 
Ὁτοοκ ἀεβοθηάιπρ ἔγοπι ἴΠ6 τηοαῃηί. 

11. 2ρὲ τρὶγάὰ 44} ΤὮΘ 5ἰξπιῆσδηςθ οὗ [Π6 
ΘΧριθοϑίοη "Πιγὰ ἀδγ᾽" ϑοδγοεῖὶν ποοάβ ἴο 6 
Ροιηϊοαά οὐ; ψΠΟΙΠΟΣ 1815 {πγὰ ἀδγ {6}1 οἡ 
{Π6 [Θννίβῃ οὐ (ἢ σιδίίδη ϑαθθδίῃ ἰ5 αι πἢ- 
οεγίδιη ; Ὀμῖ 1[ἴ σΔῃ βοδγοοὶν ἤδνὸ σογτοϑροηθα 
ἴο 1μ6 ἀδγ οἵ Ῥεηϊθοοβί, ἃ5 Βρ. ΔΜ ογάξυνογί ἢ 
Βοϊς. οὐ [ἴΠ6 διίμοῦιγ οὗ 83 δποϊθηΐς δηά 
νυ Ἰἀοἷγ δοογοά!οὰ ἰγδαϊΈοπ : τπογὸ (ἤδη ὅο ἀδΥ5 
Πδά οεἰαρϑϑά βίηςε ἴῃς Ῥαβϑουθσ, 866 (86 ἀυίὶς]θ 
ου Ρεηπῖφοοβέ ἴῃ δ} 5 Ὁ Ἀιοῖ.᾽ 

12. «εἰ ὀομπάς μπίο ἐδε ῥεοῤἰε] ὝΠΟ ἀσοδθ5 
ἴο ἴμ6 Ὀδ56 οὗ ἴΠ6 πιουππίδιη 15 Ἔυ ΘΕ Ύ 5μοννῃ 
ἴο μᾶνϑ Ὀξθη οἴμοισνιδα ὑππηροάθά. 1) γ δίδῃ- 
ἸονῪ βρθᾶκϑ οὗ [86 ἰονὰ ᾿ἰπθ οὗἨ δ]]}ν14} πιοιιπάς 
αἱ ἴῃς ἰοοΐῖ οὗ {δὲ οἰ οἵ Ἀδ5 ϑαίβδίθῃ 85 
ΘΧΔΟΙΪΥ Δηϑυνετηρ ἰο ἴπε Ὀοιιπάς ὙΠ ἢ ὑνΈγα 
ἴο ΚΟΟΡ {86 ρθορὶθ οἱ ἔγογῃ ἰουςδίηρ {π6 πιοιηῖ: 
Ὀυΐ ἴΠ6 θουπαάβ. Βογὸ βρόκθη οἵ ψΈγε ἴο Ὀδ ϑεῖ 
ἋΡ ὈὉγ Μορεβ. 

18. τομεῤ 1] Ἀδίμεσ “τους ἢϊπι." ΤὨΘ 
ῬΘΙΞΟῚ νγ85 ποΐ ἴο Ὀ6 ἰοιιοδοα, 5ἴηςε ἴΠ6 σοηΐδοῖ 
ννου]ὰ 6 Ρο]]υϊοη. Ηδ ννδβ ἴο Ὀδ βίοπρα οσγ 
58οῖ ΜΠ ἀπ ΔΓΓΟΥ ἢ; ΟΥ̓ ῬΡΓΟΌΔΟΪΥ ἢ ἃ Ἶαᾶνθ- 
ἴῃ, 85 νγᾶ5 συ ΠΛΑΤΎ ἴῃ ἰδίου {ΠΠ|68. 

«υῤόρ ἐρο ἐγσιρηῤεὶ, ὅς. ὟΝ με πὸ πυροὶ 
βουπηάραά [Πο586 νυ ἢο νγογο βρθο ΙΑ} ςΑ]]εἀ τσ ιζ 
Δϑςεπά. Ὁ 
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ἃ Ὠευξ 4. 

1 Ἡεῦ. 
οσν τέ. 

17 Απὰ Μῶοβεββ δγουρῃε ἔοπῃ {Πε 
Ρθορὶε οἷἍ οἵ τὴς ςδπὴρ ἴο πιεεῖ στῇ 
(ὐοά; ληά τ{μεγ 5ἴοοά δὲ τὰς πεῖδμεγ 
ρα οὗ τῆς πιοιηῖ. 

18 Απά Ττποιηῖ δ1Πδἱὶ ννὰ5 δἰϊορε- 
{ΠῈΓ οἡ ἃ 5π|0Κα, δεσδιβε [ἢ6 [ῸΟΚῸ 
ἀεδοεπάεά ὑρο ἴτ ἰη ἥτε: δηά τῃ6 
βιηοκα τΠογεοῦ δϑοεπάςα 85 ἴῃς βημοκα 
οὗ ἃ ἔχγηδος, δηά τῆς ννῆοϊβς πιουηῖ 
φυλκεά ργεδῖ]γ. 

19 μὰ ψῆεῃ ἴῃ νοῖςε οὗ τῇε 
{ταπιρεῖ βϑουπάθά ἰοηρ, δηά τναχεά 
ἰουάον δηά ἰοιιάεσ, Μόοβεβ βρακο, δῃά 
(ὐοά δηβννεγεά δίῃ ὉΥ ἃ νοῖςα. 

20 Απά τῆς ΠΟΚΡ σᾶπλὲ ἄοννη ὑρ- 
ΟΣ τποιηΐ δ᾽η4], οὐ ἴδε ἴορ οὗ {πε 
Ἰπουηῖ: δηά τε ΟΚΡ οΔ]]εὰ Μοβαβ 
Μ ἴο τῃε ἴορ οὗ τῆς πηουηῖ; ἀηά Μο- 
565 "γεηϊ ὑρ. 

21. ἀπά τε ΓΚ 5αἱὰ πηῖο Μο- 
8365) (ο ἀοινη, 'σδᾶτγρε τῆς ρθορία, ἰεϑ5ῖ 
τΠεγ Ὀγεδκ τγοιρὴ ἀπο τὴς ΠΟᾺΡ ἴο 
ΡΆΖΕ, Δη4 ΠΊΔΗΥ οὗ ἴμ6πΠ| ρογ5ἢ. 

22 Απά ΪΙεξ {δε ργιεϑῖβ αἷδο, νυν] ἢ 
ΠΟΘ ΠΕΟΔΓ ἴο {πὲ ΟΚῸ, 54 ΠΟ 

17. ομὲ οὶ ἐδὲ αϑῇῦὮ}ὶΞ ὙΠ6 δησαιηριηθηΐ 
τηυβί πάνθ οχίοηάοα δγ δά νυἱάδ ονοῦ τῃ6 
Ρ]δίη ἴῃ ἔσχοηΐ οὔ [86 πιοιιηίδῖηῃ. ΕΣΟΙᾺ ΟἿΘ 
δηΐγαησθ οὗ [ἢ6 ρῥ]δίη ἴο ἴῃ6 οἴμοι [ΠΟΤ 15 
ϑρᾷςθ ἔογ ἴῃ6 νοΐ οβί οὗ ἴΠ6 [8γδο !ῖθς. ὙῊ]15 
15 ἃ ροϊῃξ ννῃ ]ςἢ [45 Ὀθθη ἀοἰεοιτηϊποα ὈΥ δοςὰ- 
Γαΐθ πιθαϑιγοπιθηΐ οἵ ἴπ6 ν]]ογ. δ66 ποῖβ αἵ 
ἴδ6 οπᾷὰ οἵ Εχοάιι5. 

18.(Ὀ ὦ ξιγπαθ)] ὙΠῸ ννογὰ 15 Ἐγργρίίδῃ, 
δηὰ ΟσσΓ5 ΟἿΪΥ ἴῃ [πε Ρεηϊδλίους ἢ. 

Δ2. [δὲ ῥγίε. αἰσ0] ΤῺΘ 1 μονιεῖςαὶ ρῥγιθβϑῖ- 
δοοὰ ννᾶ5 ποῖ γεῖ ἰηϑετυϊεά, μὰς 5Δο  ῆςο8 
δ δι μεγῖο Ὀθεη οἰεγοά ΌΥ ροίϑοηβ ὑ0 
ὙΝΌΓΟ ΣΟΓΟρΡΏΙΖΟὰ 85 μανίην ἴῃ6 ΠΡΏΪ οὐἩ δΔυίῖδο- 
ΤΥ: δοσογάϊηρ ἴο ἴδ νοῦν ρσγοῦδοϊς δοσοιπί 
ΟΥ̓ ἈΔΌΡΙΠΙσΑ] νυγιϊειβ ἴΠ656 ψνεγε (86 βγϑῖ- 
Ὀογῃ, ογ πε μεδλάϑ οὗ ἔμ 165, πΠῈ}} {ΠΕΥ ννοτα 
διιρογβοάθα Όγ ἴπ6 Αδγοηὶς ρυθϑι ποοά, 

ΤῊΣ ΤῈΝ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΤΒ, 
Οπμαρ, ΧΧ. :--- 7. 

Οπ (86 Του (Οὐοιμτηδηάπηθηίβ, ἴάκοη ἃ95 ἃ 
ὍΠΟ]6, 5.66 Νοῖθ ΟΣ ν. 21. ὙΠῸ δοσουηῖ 
οὗ ἴμε ἀθ! ΝΟΥ οὗ πο ἴῃ ΤΟἤΔΡ. χῖχ. δηὰ ἰῃ 
τυ. 1τ8--- ῶλῦ Οὗ ἴΠ1|5 σῇδρ. 15 ἰῇ δοσογάδῃοθ 
ἢ {Ποῖγ Ἱπιρογίδποθ 85 ἴπ6 σεσορηϊζαὰ Ὀ8815 
οὗ (δ6 (σονοηδηῖ Ὀοΐννγθοη [θῆοναῃ δηὰ Η!5 
δησιεηΐ ρϑορὶς (Εχοά. χχχῖν. 27. 28; Ὠθαυῖ. 
ἵν. 12: ὦ Κ. υἱῖ!, 21, ὅζς.), δπὰ 85 τῃῆ6 Ὠϊνὶπὸ 
[ΟΞ ΌΠΟΩΥ ἀραϊηϑὶ ἢ 51ηΠι] ἰοπάθηςίθβ ἢ τηδη 
ἔογ 41} ἄρεβ. |ενν δῆ νυ εγ5. πᾶνὸ βρεςι λίρα 
ἃ5 ἰο 1η6 τηοάς ἰὴ ψΒιοῖ {πὲ νη σοτη- 

ἘΧΟΙ 5. ΧΙΧ, [ν. 17---2. 

τΠελβεῖνεβ, ἰσϑῖ τὴς ΠΟᾺΡ Ὀτγελίς ἔοι 
Προη ἴεη. 

232 Απά Μοβεϑ καἰά πο {πε ΪΟΒὮ, 
ΤᾺῊς ρεορὶε σδῃπηοῖ σοπῖε ἃὑρ ἴο πιομηῖ 
ΘΙΠΔΙ: ἔογ τῆου σπαγρεάβε 5, βαυηρ, 
ὅεῖ θοιιηάϑ δροιῖ τῆς πιουηῖΐῖ, ἀπά 88ης- 
Όν ἴτ, 

24 Απά τὴς ΓΟΚῸ 5414 υηῖο Ἀπ, 
Ανναγ, γσεὲξϊ τῇδε ἄονγη, δηά ἴδοι 5] 
ςοπιε ὑρ, ἴβου, ἀηἀ4 Ααγοῃ ἢ τΠεα: 
δυῖ ἰεῖ ποῖ τῆε ρυιεβϑῖβ δπὰ τῆς ρθο- 
ΡΪε Ὀγεακ τῆγουρῇ ἴο σοπὶα ἃρ υἴο τῆς 
ΓοκΡ, ἰεϑὲ μ6 Ὀγεακ ἔοσίῃ ὑροη τΒ6ηι. 

2ς ὅο Μοβεβ ννεπῖ ἀοννῃ υπίο τῇς 
ΡΕΟρΙΪε, Δηα βραῖε υπῖο {86 ῃλ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧ. 
: 71ε {τη εοπιριαπ πιο. ι8 ΤᾺ φεοῤίέ αγέ 
α]οία, 40 δοξες ευνιγογέείἁ ἐἤφρι. αὖ 7άοία- 
ἤν ἐς για. 44. Οὗ τυλαέ τογέ 114 αἴαν 
σλομίαΐ δέ. 

ΝῺ Οὐοἀ ϑ8ρακςε ἃ}} {πεϑὲ ννογάβ, 
ΒΑΥ Πρ, 

2 41 αν τῆς ΓΠΟΚΡ τῃγ (ὐοά, νΒῖςἢ 
ἢανςα δτουρῃῖ τῃ6ς6 οὐκ οἔὗ τῆς ἰαπά οὗ :ο. 
Ἐργρῖ, ουκ οὗ τὴς ἢοιβε οἔ ' θοηάδρε. 

τη δ οη ννᾶ5 πιδάθ ἴο [ἢ6 ρϑοόρῖα (ΡΆὮΣ]ο, 
“ἀε Οτας."᾽ ς. 9; Ῥαϊοβίίης Τάγευπι, ὅ.ς.). 1 
ΤΩΔΥ Ὅδ ποιϊορα ἐδμδῖ, ννΏ 116 1ἴ 15 ἤθτα βαιά {μα 
“Οορά β8ρᾶκο 8}} 1π656 ννογά5,᾽" διὰ ἴῃ δα, 
Υ, 4, ἰῃαῖ Ηὸ “ϑρακὲ ἔαςε ἴο ἴβςς,᾽) ἴῃ ἴῃς Νὸνν 
Τοϑίαπηεηΐ ἴῃς βινίηρ Οὔ ἢ [ὑχνν [5 ΘρΌκοη οὗ ἃ5 
Βανίηςξ Ὀδθη ΤὨγοῦ ἢ Τῆς ταϊηϊβιγαϊίοη οὗ δ ρῸ]5 
(Αςἰδβ νἱῖ. «3; ὍΔ]. ν χορ; ΗΟΡ. "᾿. 2). νὰ 
σΔῃ ΟὨΪΥ ΓΕσΟΠςΟΙΪῈ ἴΠ656 σοηῖγαϑίβ οὗ ἰδηρυαρα 
ΌΥ Κοορίηρ ἴῃ πη ὑπαὶ αοὰ ἰ5 4 ϑριγιῖ, δά 
1Π4ὶ Ηὸ 5 δϑϑοῃτ δ} ῥγόβοης ἴῃ ἴῃ ἀροηῖς 
ὙΠῸ ἅγὸ ρογέουμλιηρ Η15 01}. Α δἰ ίαγ ἀϊν 
ΠΟΥ ννὰ5 ἔπ] Ὁ βοῦς ἰῇ δῖ Αυριιὶπς 
τἰπης ἴῃ Γεσοησ] ηρ Οεη. 1. α ἢ ΙΟἢπ 1. 3. 
(' (οπί. Αἀϊπιδηῖ, Μη," ο. 1.)-- [ὁϑερῇιι5 8ρ- 
ῬΟΔΓΘ 85 ἴῃ6 ΟἿΪΥ νἹτΠη655 ἕου ἴπ6 συ ρουϑ  οπ, 
ὙΏΙΟΒ νᾶ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ σοϊηηοη διποηρϑὶ τῃ6 
ῬΏΑΓΙσθε5 οὗ ἢϊ5 ἄδυ, ἴῃδί 11 νγᾶβ ηοΐ Ἰδυνίι} ἴο 
ὈΓΙΟΥ ἴΠῈ ΝΕ νου ἴῃ ΏΙΓἢ ἴὴ6 Τδη Οοπ᾽- 
ΤΑΔηἀτηθηῖβ ΓΈΓΕ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΙΥ οχργοβθοὰ ( Απί." 
111. ς, ὃ 4). [{5 τοπιδυκδῦ]6 {Ππλ| ἘΠΟΓΟ 566 Πη5 
ἴο Ὀ6 πὸ ἴγαςθ οὗ [Π|5 ἴῃ {π6 γα] Π]515.--- Τῆς 
Τνο Ταῦϊοσ οὗ βἴοηθ οὐ πιο ἢ ἴῃς Οοπι- 
τηδηἀπηεηῖβ ἡνογὸ ᾿ηβου οα ἀγὸ πηθητοπδα Γῇ, 
ΧΧΙΝ, 12) ΧΧΧΙ, χ8, 

ὡ. αυῤίερ βαυε ὀγομσδὲ ἔδεε οἱ Κ᾽ δε ἰαπὰ 
φ Εφ»ρὶ, ομἱ οβἐδε οι οΥὶ δοπάα σε] “1 νγ5 ἃ 
ΤΑΌΡΙ ΠΟ] ημυδϑιίοη, ΨΨΏΥ, οπ {Π|5 οσςβϑίοῃ, 
νγ5 ποῖ ΤῊ [ΚΟΚῸ ΓΑῖΠοΥ ρΥΟΟἰδι πιο ἃ5 6 
Οτοδλῖοσ οὗ ΗἩδρανθη δηὰ απ ) ὙὍΤῆδ τὰ 
ΔΏΒΥΟΥ ΘΥ ἀΘ ΠΥ 15, Τ δῖ ἴῃς Τοη (οτηπηλπά- 
τρθηΐβ νΈΓΟ δ [ἢ15 {ἰπι6 δ ἀγοβοο Ὁγ [ἐδονδὴ 

τἩ :εδ. 
Σ᾽ Ὅπ52ς. 

ες 
6 
Ῥελὶ. 8 Ι, 



γ.1--.} 

4 ἼΠου 5}α]ῖ ᾶνε πὸ οἴμεγ ροάϑβ 
δείογε πΊ6. 

"κενὰ 4 ἡ Του 5η4]{ ποῖ τπηᾶκε ὑπῖο [Ππ66 
βωὶ σι}. ἍΠγ ρτάνεῃ ἱπηαρῈ, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ᾿ἰΚεπε88 ον 

δην ἰῤίπρ τῃδι 15 ἴῃ ἢδάνβη ἅἄθονβ, οὕ 
ἴπαι ἐς ἴῃ τα εατῖῃ δαηθαῖῇῃ, οὐ τῃδῖ 25 
ἴῃ τῆς ψαῖοῦ ὑπάογ τῆς δατἢ: 

ἘΧΟΙῦ5. ΧΧ. 

ς Του 5ῃδὶς ποῖ θονν ἄϑυνῃ τῇγ- 
86] ἴο 1ῃδπη; ΠΟΙ δεῖνα πο: ἔογ 1 
τῆς ΓΟΚΡ τγ (ὐοά ἀηὶ ἃ Ἰεβίουϑβ 
(ὐοά, νἱβἰεἶπρ, τε ἱπίφυν οὗ τῆς ἅ- 
{Π6γβ προ ἴῃ 6 σΠΠ]Πάτγεη ὑπο τῆς τῆϊτά 
Δπηὰ ἰουγῃ σεμεγαίίοι οἵ τλεπὶ τἢαῖ 
Ὠαῖδ πιὸ; 

ποὶ ηργοῖγ ἴο Πυπηδη οτοδίιγοβ, δι ἴο [Π6 
βΌρὶε σθοπὶ Ηδ δὰ γοάθοπηθά, ἴο ἴἢοβϑο γῆο 
Ιλ δερη ἴῃ θοπάδρθ, θα ἡνεγε πονν ἔγθε τηθῃ. 
(ἔχοά, νἱ. 6, γ, χῖίχ. 5.) ὙὍΤὴὲ Οοπιπηδηά- 
πεηΐδ ἅτε ἐχργοϑϑοα ἴῃ Δ Όβο 6 ἴοτπιθ, ὙΉΘΥ 
ἅτε ποῖ ΞἀποΠοηο ὈΥ Οιὐυνατὰ ροπδ] 165, 85 ἰἢ 
οτ βἰλνεβ, δυὰῖ ἂγὸ δά ἀγοεβοὰ δὶ οποὸ ἴο [86 
(ΟΠΒΟΙΘηΓΘ, ἃ5 ἔῸΓ ἔγεθ τθη. Τῆδ νν6}]-δεῖηρ 
οὔ δε ηαϊϊοη ς416ἀ ἔοτ {π6 ἰπβ!ςστίοη οὗἉ ρθηδ]- 
ὕεθ, ἀπὰ (πογεέοσα οἰδίιιϊοβ νγεῦο ραϑδθὰ ἴο 
ΡΌΠΙΞἢ οἴδηάοιβ ὑνῆο Ὁ] σρῃοπιθά [Π6 Ὥδῖηθ οὗ 
ἰκβονδῆ, ψῆο ργοΐαποα ἴῃς ϑαθθαΐῃ, οσ. ψγῇο 
ΟὐΠΠΠΊ ἰο πλιΓάοσ οὐ δά! εγυ. (566 οἡ [μδν. 
ΧΙ, 24-..0.) Βυΐ {Πεϑ6 ρθη] ϑἰαϊιιῖθβ ὑνοσα 
ηρΐ ἴο δ (ἢ6 στοιιηά οὗ ορδάϊοποθ ἔογ ἴῃς ἔσθ 
ἰϑγβο ς δεςογαάϊης ἴο {πε (ονεμαπῖ. Ηδ ννᾶ5 
ἴο ἔπονν εῃονυδῃ 85 δὶς Ἐδάδοιηθγ, ἀπὰ νγᾶϑ 
ἴο ΟὟΕΥ ἮΪπιὶ 85 συςῃ, ((Ε, Κοπι. χίϊ!. ς; 
8:8 Νοίε ἀἴεσ υ. 21, 8 Κ.) 

3. ὀέξογο πιε} 1 ΔΈΘΥΔΙΥ, ὀεζογο τῆν ἤαεθ. ΤῊΘ 
ΤΊΡΔΠίηρ 15 ἰ(ῃΔὲ πο ψοὰ 5ῃου]ά θῈ ννουβῃιρρεά 
ἸῺ δ αϊίοη ἴο [ἐμβονϑῃ. ΟΕ, υ.23. Τῆδ τεπάευ- 
ἸΏΒ ἴῃ ΟἿΓ ῬΥδυ συ -Βοοῖ,, δκὲ γιὸ, ἢ τθδξ οὗ 
ἀκ ΟΧΧ, πλὴν ἐμοῦ, ἄοε5 ποῖ 50 νγ8}} τερτγθ- 
βεηὶ ἰῃς Ἠεῦγενν, Ὑ6 ροϊ γι μεῖσπι νυ Ι ἢ ννᾶ5 
δα ὑεβεϊιης 5'π οὗἉ {πε 15γαθ  τ65 ἴῃ Ἰλίου Εἰπιεβ 
ἀϊ4 ποὶ ἐχοϊυάς 1Ἔβόνδῃ, δυξ ἰξ δϑθοοίαϊοά 
Ἡϊπ ν ἢ 8196 ἀεἰτίοβ, 5.6 Νοῖβ οῃ χχχῖν. 12. 

4. φγαυεπ ἱπιῶφε] ΑὩΥ βοτῖ οὐ ἱπιᾶρὸ 15 
κατε ἰηἰϊεπάοά, ὙΠὲ Ησρτενν ψογὰ (ῤενε!) 
Β.ΠΟΙΪΥ πιολη8 ἃ σαγυϑά ἱγηᾶρθ, τη ϑὶὶυ ἄσποῖ- 
ἸΠῈ ὁπὲ οἵἨ ψοοὰ ΟΥ̓ βίοῃθ, δηᾷ ἴῃ 90ΠΊ6 ρ]δςαβ 
ἹῸΠἸ5 ἀξ ηρυϑηθα ἔγοτη ἃ τηοϊΐεη ἱπιαρε οὗ 
τηοῖλ] (παισδξ 42}: Ὀὰξ ἀ5 πιοτὸ π ἱπιαρῈ5 νγΘΓῸ 
βηϊεμοὰ αρ νη [ἢ ἃ στάνοῦ οΥ οαγνίπρ ἴοοϊ, ρειεὶ 
15 Βυπη εἴ ηε5 Ἀρρ] δὰ ἴο {πεπὶ (15. χ]. το, χ]ῖν. 
1; [ετ χ, τ4. ὅζς.), ἀπά ἰ5 ἔγεαυ θη! υὑϑοά, 
Ἃ5 15 Ποτο, [ῸΥ ἃ ΞΈΠΟΓΑΙ ΠΑΠῚΘ ἔοσ ἱπιᾶρεβ οὗ 
ΔΙ ςογίς, 

Ὁ ἀηγ ἐϊζεπε..1 "15 ΤῊ ΔΥ ὈῈ τεπάεγεα, θυ 88 
ΔΆ Χομθ55. Βαϊ ἔοϊϊοννβ ἰπ ἴΠ6 νεῦϑα 
Εχργεοδες [86 ΏΟΪῈ. πηδίοσία] οτεαϊίοη - ἰἱ ἰ5 
ἐχραηάδὰ ἴῃ ἀεί ἴπ Πϑαῖ, ἱν, χσό6---τ0. 

δ. Τόοι ῥαΐβ ποῖ ῥοαυ ἀοαυπ ἐδρεείγ 1ο ἐδενι, 
ἼΟΓ ἔγὺς ἰδ ὙΠῸ δηϊεσθάθηε ἴο ἐῤεηι ἴῃ 
ΟΝ οἰλῃθο Ἀρρθατβ ἴο Ὅ6 ἴδ6 Πἰκοπεββεβ οὔ 
{πῖπρ5 ἴῃ δεαυθῃ δηᾶ βαγῖῃ βροκθῆ οὗ ἰπ (πὸ 
Ῥγέζραϊηρ γετθθ, [{ μᾶ5 θδθῃ οὐὔβεγνοά ἐπαῖ, 
ἀζζογάϊηρ τὸ ([ῃ6 Ηθῦτονν ἰάϊοπι, ἴμθβϑθ οἰδιιϑθ8 
ΤΑ ἢᾶγε ἃ οἰτίςξ φγδτητηδίῖσαὶ ςοπηροίΐοη 
ὙΠ αἰ ἌΤΉοι; 5μα]ς ποῖ τπᾶκο," ὅζο. 'π σ᾽. 4. 

ΠΙΡΔΠΙΉ ΠΟΥΤΔΙΠΪΥ 8 ἴο ργ δ δ᾽ ἴῃς πιακίην 
οὔ τῆς Ἰκεῃεος οἱ ΔΗΥ͂ τηδίο 14] ΓΠΐπς, ἐπ ὀχ 10 

ὙΟΓΒΗΙΡ ἰἴ. ΕῸΓ ἃ 5:Π|}14Γ ἔογτη οὗ Ἔχργθββίοῃ, 
866 Νιιη]. ΧΧΙ. 12. Α58 τῇς ΕἸἰγϑί (οιηπιδηά- 
τηδηΐ ΌΤΙ ἀ5 [6 νγουβῆὶρ οὗἨ ΔῊῪ ἔα]ϑε ροΐ, 
966ῃ ΟΥ̓́ηθεεη, ἰἴ 5 ποτα ἑοτ! ἀάδη ἴο ννοσβῃὶρ 
δῇ ἱπΊδρε οὗ ΔῃΥ ϑογί, ννῃοίβοεσ {π6 ἤρατο οὗ ἃ 
,186 ἀδιΥ ΟΥ̓ Οὔδ 'π ΔΠΥ͂ ὙΥΔΥ ϑ8Υ1ηὈο] 1ς4] οὗ 
]εμονδὴ (566 ου χχχὶϊ. 4). Τῆς σριζυλὶ ἂςοὶβ 
ΟΥ̓ ἡυουβῆϊρ ὑγεγα ϑΞ το 1Ζϑά. πη 6 ξωγηϊϊαγε 
δηα τιξια] οὗἩ [6 Ταῦοτπιδοὶθ δηὰ (μ6 ΑἸζαγ, 
ἃη ἃ ἔογ 1818 επὰ ἴδε ἔουτηβ οὗ [ἰνίηρ τηϊηρ9 
ταῖβηϊ θὲ εἰρ]ογεὰ 85 ἴῃ [6 ολ56 οὗ (6 (πὸ - 
ΤΟὈΙ πὶ (566 Οἡ ΧΧΥ, 18): δαΐϊ [Π6 ργέβθηςθ οὗ 
186 1ην]ϑ0]6 Οὐοά ννᾶβ ἴο Ὀ6 τηλγκθὰ ὈΥ̓͂ πο 
5Ύτη 0] οὗ ΗΙπιϑεϊξ, θὰ Ὀγ Ηἰ5 ννογάβ νυγἴοη 
ΟΠ 5βἴοῃεδϑ, ργεβεγνθα ἴῃ ἴη6 Ατκ ἴὴ ἴπ6 ΗΟΙΪῪ 
οὗ Ηο]εβ δηὰ Ἴονετοὰ ΟΥ̓ {6 Μεχγογ-βοδῖ. 
Οπ δὲ τερυάϊδίίοη οὗ ἱπιᾶροβ οὗ ἴπὸ οι 
Ὀγ {πὸ δηοιεπὶ Ῥεγβίδηβ, 98ε6. Ηβθγοάοί. 1. 131; 
ΘΊΎΔΡΟ, χν. ἢ. 722; δηὰ ΌΥ (Π6 φαγιϊοϑὶ Ἰορὶϑ- 
ἰαΐογβ οὗ οπιθ, 5ε6 ΡΙαῖ, “Νυπια,᾽,8; Δυ- 
ξυκίτη, ἐἀδ (ἷν. [6 ὲ,᾽ 1Ν. 21. 
ΤἼε [οννθ, ποῖ τοσορηϊζίηρ [6 σοπηροίΐοῃ 

Ὀεΐννεεη υτὖν. 4 Δπά ς, δᾶνβ ἱπιδρίποα υ. 4 ἴο 
Ὀ6 ἃ ργοδιδιείοη οὗ [π6 οχογοῖϑα οὗ ἴπ6 ἂτίβ οὗ 
Ραϊπτηξ ἀπά βευϊρίαστα. (Οοποίἀεγίηρ [6 (Π6- 
ΤΌδΙπὶ οὗ ἴῃ6 Μεγογ-ϑεδῖ δηά οὗ [6 συγίδ! 5 
οὗ τὲ ὙΤάρετπδο]θ, τἴὴ6 ρΡοπιορταπαῖοβ οὗ [ἢ 6 
ΗἸ ΒΗ -Ο οϑὶ 8 τοῦς, δηὰ ἰἢε ἔγϊ5 δα βοννοῖς 
ΟΥ ἴῃ6 (δηαϊεβαςκ, ἴο 54Υ ποίπιηρ οὗ [Π6 
5ου]ρίυτεβ οὗ ἴῃς ΤΕΙΏρΡ]Θ ἴῃ Ἰδαῖον {ἰπηε8 (1 Κ. 
ΥἹ]. 23 56.) Υἱ]. 27 54.), ΔΠΥ 50ἢ ποίΐοη 85 ἢ 18 
ἴηυδῖ ὅσῇῆονν ἴΠ6 ρῥγε)υάιοθα δηά ἔγαριηθηΐαγν 
ΨΆΥ ἴῃ ΜΏΙΟὮ {ΠΟῪ ννοτα ἰοιηρίοα ἴο Ξκίυμαγ ἴῃς 
ϑογρίασεβ. Ῥδῖο ἀσοϊαγοβ πὰ Μοϑβοβ σοῃ- 
ἀδηηποά ἴο ρεγρεῖι] θαπιβῃσλθηΐ τἢῈ σμραίίην 
ἃτί5 (ἐπιβούλοι Τέχητιν οὗ ραϊηΐεσβ δηὰά 5.1}ρ- 
ἴοτβ (Ου5 ἀϊν. τοῦ. Ὠεγοβ.᾽ ς. 45: "ἀθὲ Οτβδο. 
Π. 29). [᾿βϑρῆυ8 σμαῦροβ ϑοϊομῆοη ν ἢ 4 
Ὀγοδοὴ οὗ [6 1,ὰνν, οἡ δοσουηὶ οὗ 6 οχεη 
ὙΏΙ ἢ συρροτγίεα {πῸ ὈγδΖθη 508, δηὰ {πὸ Ἰίοῃβ 
ὙΠ ΙΓἢ δαοιτιοὰ ἢΪ5 ἴἤγοπα (' Απῖ,᾿ ΝΠ]. 7, ὃ 5): 
δηα ἴῃ ἀϊγεςῖ σοηίγδαϊςξίοη οὗ Εχοΐ, χχνυΐ. 21, 
μ6 ἀδηϊθοβ [δὶ τὴ6 ν]] νυ ϊςἢ! σοηοσραϊοα ἐὴθ ἢ 
Μοβῖ ΗἩΟῸΙΥ Ρίδοθ ννᾶ8 ογπαηηθηϊοα νν ἢ Πἰνησ 
σγεδίυγεβ (" Αηΐ.᾿ 11. ό, ὶ 4.) ὙΤὶ5. ρῥγε͵υ- 
εἰςο, ἴτοσὰ ἴ6 σηθ γμθη [Π6 ῥμαγίϑαὶς ἰθηἀ- 
ΕΠΟΥ βοζδὴ ἴο Ψψοσκ οὐ ἴδε τηϊπὰ οὗ τῃ6 
ἡδίϊοη, πιιιϑί μᾶνς οθος Δ 7 σμοςοκοά μὲ ῥτο- 
δτοϑς οὗ [6 τ᾿ δνο δγίϑ. 
"ον 1 δὲ ΠΟΚῸ 1δν Οοά αν αὶ Ἴεαίοις Οο4] 

Βουΐο νἱ. τς; [οβῇ. χχῖν. σο; [5. Χ]!!. 8, ΧΙΝΊΠ αὶ: 
ΝΑδυπὶ 1. 2. ὍῊΪ5 τράδοη ρρ}165 ἴο πε ΕἸγβῖ, 
85 ΜΜῈ}} 45 ἴο {86 δεσοπά (οιωσιδηάπιηϊ. ΤῊΘ 
{τϊὰ ἐχργεβθοά ἴῃ ὃ νγ85 ἀεοϊαγεὰ τηογὲ ΠΥ 

33) 



ἘΧΟΙῦ5. ΧΧ. [ν. 6---ὃ. 332 

νϑίῃ; ἴοῦ τῇς ΙῸΚΡ ΜΙ] ποῖ δοϊ]ά 
δ ΠῚ ρα π|685. τῆλε τἀ Κεῖ ἢΪ8 πάπα ἴῃ 
ΨΔΙ]Π. 

8 Κειλοπαρεῦ τη βαρθαῖῃ ἀᾶν, ἴο 

6 Απά ςπεννίησ ΠΊΕΓΟΥ ὑπῖο τδου- 
εἴν. το. ϑ8 645 οὗἉ τπεηλ τῃαῖ Ιονε πε, Δη4 Κεερ 
ἔνα, ς, ΠΥ ΠΟΙΏ ΠΊΔΠἀπΘηἴ5. 
αν νοι 7 “ΤΒου 81αϊῖ ποῖ ἴΚὸ τῇς 

πᾶς οὔ {πὲ ΚΡ ἴῇγν (ὐοά ἰῃη 

ἴο Νοϑοβ ννἤθηῃ {6 παπὶθ οὗ [ϑποναῇ ννα5 ρΐο- 
οἰαιπηοά ἴο Πῖπὶ δἕέοῦ ἢ6 ἢδά ἱηίεγοράθα ἔργ 
[5Γ26] οἷἱ δοσουηΐ οὗ {π6 ροϊάεῃη ςδ]ὲ (χχχίῖν. 
6, 71; 566 ηοί!). 

αἱσιπς δε ἱπίφμϊγ Γ᾽ δὲ αίδογ, μῤοη ἐδε 
εὐ άγεη] ὝΠΕ νἱϑιίδίίοῃ ἔργα βρόκοὴ οὗ Ἵδη 
Παγάϊγ Ὅς ΔπΥ οἴμοι ἤδη παῖ νυ ἢ νγθ ἅΓῸ 
δοσιιϑιοιμηοα ἰὼ νυ]ῖη655 ἴπ {πὸ σοΠΠΟἢ ΘΧΡΕΙῚ- 
δηςς οὗ Ἰἔθ, ((ξ χχχίν. 7; [6γΓ. χχχῇ 18.) 
8015 πη τοπιοῖθ ἀθϑοοπάδηϊβ ᾿Ἰπ μοῦ ἴη6 σοῃ- 
βραιθησοα οἵ ποι ἔδι οῦθ᾽ 5ιη5, ἰῇ ἀἰϑθᾶβθ, 
ΝΑ ΠΡ ἢ 4}} ἴπ6 ἱππυιοηςοβ οὗ 

ἀ ἐχδαιήρὶο δηά δν}] σοτητηιηιοδίίοηθ. (8ὅ6Ὲ 
μον. χχνῖ. 290: Ὧηἰ. ν. 7 54.) ὙἼὙΠ6 “Ἰη- 
μοπίθά συ Γθθ" 56 6Π15 ἴο [4}] οὔϊθη ποδὶ ΠΘΑΥΥ 
οἡ {6 ᾿εδϑδὲ βΌ ΠΥ ροιβοηβ, 88 186 ἀμ πάδητ]ν 
Ριονοθὰ ἴῃ 4}1 πιδίογγ δηά 18 ροϊηϊοά!γ ἢ 5ιταῖοά 
ἴῃ Οτἴθοκ τταρεάν. Βυῖ διιςὴ βιπειης τησσῖ 
αἰννᾶγϑ δ6 ἔγοθ ἔγοτῃ ἴῃ6 βίίης οἵ σοηδοιεηςθ; ἰξ 
ἷς. ποῖ {{κὸ 1π6 νἱβιϊδιίο ἔὺγ δίῃ οἡ {6 ἰῃ- 
ἀἰϊνίάμα] Ὀγ ἡνλοπῃ [Π6 5'η Β45 Ὀθθη σοτηχμτ δὰ. 
ΤῊ 5 Πθυίηρ, οὐ Ἰοβ5 οὗ δάινδπΐδροϑ, οη δ] οὰ 
οη ἴπὸ υποβδοηάίηρ 50, 15. ἃ σοῃαϊοι ὑπ ὰ6Γ 
ΜΠΙΟΝ πὲ 5 ἴο ΟΔΥΓΥ οἡ ἴῃς 5ἴγυρ!ς οὗ 
[π|θ, ἀπά, Κὸ 411] οἴμεὺ ᾿που δῖος σοπά! θη 5 
ἱπιροδθὰ προὴ πιθῃ, ἴ σαπηοΐῖ ἰδηὰ ἴο ἢΙ5 
ὉΠ παῖς αἰπαάνδηΐαρο, ἢ Ὧ6 5ἴσγυ ρ].8. ψῈ]]} 
Δηα ρειβονογεβ ἴὸ ἴῃ6 οπὰ, Ἦβφ ΤΔΥῪ πόνο 
αἰίφίη ἴπ {Π15 ννου]Ἱὰ ἴο ἃ πίξῃ κἰαπάδγὰ οὗ 
Κηον]θάρμο, οὐ οὗ ουϊιναγτὰ σοπάμςϊ, σοπιρατοά 
ἢ οἴδοῖθ, ὈυΣ ἴΠπ6 δεγομοῦ οὗ Ὠεαγίθ νν]]} 
τοραγὰ πὶπὶ ν ἢ ἕανουι, ποῖ ἴῃ ργορογίίοῃ ἴο 
ἢ 5 νἱϑι0]6 σοπάμςϊξ, Ὀκζ ἴο Ὦ]5 ἃ Ώ56 6} βῖ γα Ρ Ρ ]65, 
Α5 τοραγάς {πΠ6 δάπιηηϊδίγαϊίοη οἵ πδῖσε ὈΥ͂ 
ΘΔΤΠΪΥ {ΠΟΙ η415, {πὲ 1,νν ΠοΙά5 ροοά, “ὙἼΠΘ 
ἔλῖΠογβ 5Π4}} ποῖ Ὀὲ ρυΐ ἴο ἀεί ἔογ 186 
σι] άτγθη, ὨΘ ΠΟΥ 584}} [6 ομ!άγεη Ὅ6 ρυΐ ἴο 
ἀἰοαῖῃ ἔογ [ῃ6 ἔδι οΓβ; ΟΥΟΓΥ πΊδη 5ἢ4}} Ὀ6 ρυϊΐ 
ἰο ἀθαῖῃ [ογ ἢὶ5 οὐνῃ δὴ " (Ὁ ει. χσχῖν, 16). 
ὙΠ βαπὶθ ῥυης ρ]6 15 σαγγοα οὐ ἴῃ ϑρι ταδὶ 
τηδίζοϑ Ὁ. {πὸ διρτοιηθ ᾿υάρο. ὙΤῇδ [5 δε} 1168 
ἴ ἃ ἰφίου ἂρο πιδάάθ ἃ Ἴσοηξιβίοη ἰη (Π6 86 οὗ 
(ΠΟΙΓ σοϊηπιοη Ρῥγονοῦῦ, “ὙἼὙΠΘ ἔλίμποῦθ ἢλνθ 
Θαΐθῃ 500 ξγαρθβ, δηὰ ἴῃ6 π  ἀτθη β ἰθοῖ ἢ ἀΓῸ 
βεῖ οὐ οὐρε." ΤὙθοῖθ νου ἢᾶνο Ὀδθη {γυ ἢ 
ἴὴ [15 βαγίηρς Βδὰ [ἴ Ὀδθη υϑϑά ΟΠ]Ὺ ἴῃ Γεϑίεγθησδ 
ἴο ἴῃ6 τοῦθ Ὡδίαγαὶ σοπβθηιθποεβ οὗ {ΠΕῚΓ 
ΑΙ ΠΟΙ δ᾽ 8ϊη5. [ἷπ 1818 δθηδθ ῃοΟΙΓ ἴθ ἢ νγΌΓΟ 
ϑοῖ οὐ δάρε ΌΥ ἴΠ6 βοιῦ βΎαρεβ ΠΕ {ΔΊ ΠΟΥΞ 
Πδὰ φαΐεηῃ. Βυΐῖ πὸ Ῥγορμοῖβ ροϊηίεα οὐ 16 
ξΑ]ϑοῃοοά ἱηνοϊνοά ἴῃ ἴπὸ ρῥγονεῦ 8ἃ5 1 ννᾶ5 
τππάοιβιοος ὈΥ 1πὸ ῥθορὶθ. ὙΠῸῪ βηοννεά (παῖ 
"ἴ ννα8 υἱΐετ!γ [4156 ννμθη ἀρρ] δα ἴο [Π6 βπρ᾽Πίμαὶ 
τοϊδίίοπ ἴῃ νι ἢ Θά ἢ ρεϑοη βίδπαϑ ἴῃ ἰδ6 
͵υάσπιοης οἵ Ηἰπὶ νῆο 8. πο γεβρθοΐογ οὗ ροῖ- 
δοη5. (7εἴ΄ χχχὶ. 29, 30; ΕΖ6Κ. ΧΥΙΙ, 2---4. 54.) 

Καερ [ἴ ΒΟΙΪγ. 

ΑΠΟΙΠΕΓ ἐχρδηδιίοη οὗ [Π6 νγογὴβ ἀρρθΑΓΒ ἴῃ 
16 ΤαγριπΊβ, δηά ἰ5 ἑδνοιγοὰ ΌὉγ- βδοπὶθ οὗ {86 
Βαίβοῖς δηὰ οἵμοῦ σοπηπηρηίδίοιβ, (βίη δηὰ 
76 ν ϑ. [1 αϑϑιιπιθδ ἰἢδί {πὸ ννογάβ γε ῖεσ ΟἿΪΥ 
ἴο ἴῃ6 σμι]Πάγοη ννῆο ΡῸ οὐ ϑἰπηΐϊῃρ 80 845 ἴο ἢ]} 
ἊΡ {Π6 πλραβιθ οὗ {Ποὶγ ἔδίευϑ᾽ ἱπι {165 ἴη 
(86 ΠΔΠΠΟΥ σρόκοη οὗ [μεν΄. Χχνΐ. 20; 15. ἶχν. 7; 
76γ, χυΐ. το---τῷ; Μαῖϊ. χχἱ!. 29--.2. (866 
Ἠεπρϑῖ. “Ῥδηΐ," ΨΚ]. ἢ. Ρ. 446.) Βιυΐ τ8ῖ5 
ΒΘΟΓῚ5 ὈΠΥΝΟΓΊΠΠΥ ἴο τοάπος {π6 νης ψογάβ 
ἴο ἃ πιεγὸ γι ῖθηι. [ἴ πλαῖκο8 {ΠΟ Πὶ ΘΔῪΥ ἷἱπ 8ῃ 
Αννα ΤᾺἸΔΠΠΏΘΙ ΠῸ ΠΊΟΓΟ ἴπαπ ἴμαῖ {πὸ 
ΒΌΠΕΥ 5οη5 5141} Ὀ6 ρυπιβῃθά 845 νγ6}} 5 {86 
δ. ἐλ οΥ5. 

Θ. ὠπίο ἐροισαπά 6) απο ὕ8 9 ὑοῦ δα ἢ 
ξοποσαΐϊοῃ. επονδῇῃ 5 νιϑιϊδίοηβ οἵ σμδ9- 
{ἰδειεηΐ ὀχίθης ἴο {δ6 {Πιγὰ ἀπά ἐουγἢ ρϑηογα- 
ἔοη, Ηἷδ ν]ϑι Δ ἢ 5 οὗ πιεγον ἰο 1π6 [Πουιβαπάτῃ ; 
[δὲ 15, ἕοσγ ὄνοσ. ΤΠαΐ 1τῃ 15 185 1πΠ6 ἴσο γοῆ- 
ἀοπηρ 5θεη5 ἴο ἔοϊϊονν ἔγοπῃ δι. υἱῖ. φ. 
ΟΝ 2 5. νἱ]ν ας, τό, 80 ὅ5γ1., Οηκ., [εὸ [υἀ8, 
Οσοῃονᾷ Εσεηςῇῃ, Εοροη., ΖιιηΖ, ϑομοῖ. Κηο- 
δε], Καὶ], Ηργχ., δὰ ορυς, Ουζ νογβίοῃ ἰ5 
δι ρρογίοα ὈὉγ 106 Χ Χς Ψ υἱρ., ϑαδάϊα, [υϊδεσ, 
δηὰ ἀθ ΔΝ ετίθ, 

7. Ουζ {ΓΑπϑίδίογβ ἤᾶνε ξο]οννθά {Π6 1Χ Χ. 
Αφιυΐϊα, ἴπ6 Ν υἱραῖο, ΑἸρυ πίῃ (ς ϑοίτη." Νν111.), 
απά Ὑποοάογει (“Ουςδῖ. ἴῃ Εχοά.᾽ 41), ἴῃ 
πιδκίηρ ἴπΠ6 ΤΗγὰ (ἀοπηπιαηαπηοπξ Ὁδασ ὕροη 
ΔΏΥ ΡΙΟΐΔη6 ἀπά ἰά δ υἰίογαησα οὗ {π6 πᾶπιθ οὗ 
Οοά. ϑδαδάϊα, πὸ ϑγγίας, ϑοπὶῈ οὗ ἴδε δθΌϊη- 
δῖ, δηὰ ἴη0 ρυθδίεσ πυαοΥ οὗ ἴῃς οὐςβ οὗ 
ΟἿΓ ἀδγ, σῖνο ᾿ἴ ἴῃ6 5εῆβο, Τοι δαὶ ποὶ σαυξαῦ 
“Ζαἰοῖν ὃν ἐῤε παρ ὁ υεῤουα 1» Οοά. ΤΟΣ 
Ηδεῦτενν ννογὰ νυνὶ ἀῆθννεῖβ ἴο 21 ὙΠ ΤΩΔΥῪ 
Ὀδ τεπάογοα οἴΠοΣ αν. ὙΠῸ ἴννο ἀθυ5ς65 οὗ 
1Π6 σασγεὰ παπὶθ ϑθοὰ ἴο Ὀδ6 εἰσι: 1 Πριπηοα ἴῃ 
1,δεν, χῖχ. 2. Οὐὗ Ψεβιοῃ 15 ργο δΌΪΥ τρϊ ἴῃ 
εἰνίηρ [Π6 τοηάογίηρ ἩΨΒΙΟΙ 15 πιοτὸ Ἱποίϑῖνα, 
Το ϑννθαγῦ ΓΔ |5Ὲ}Υ 15 απάοι Ὀῖδά]γ 4 ργοξιπαίίοη 
οὗ [86 ἡδιηπθ οὗ σοά;: δηὰ Ἰοοκῖηρ αἵ ἴ86 πιδῖτοῦ 
ΟἹ 18 ῥγϑοῖιοΔ] 8146, {Π6 πιᾶπῃ ννῇο, ἴῃ ἃ τσὶ 
ΒρΙΓΙῖ, ἀνοϊά5 ἴῃ6 ἀ1ὸ υϑ6 οὗ τῆς. Ναάχῃης ν}}} Ὀ6 
ἸησαΡρΑΌΪε οὗ ϑινεαηρ δ βου. Ηδθηςο ἴδοτὸ 
ΙΏΔΥ ὃδ6 ἃ τοίεσθηςς ἴο ἴΠ15 (πητηδπάιηοηϊ, ἃ5 
ὙΝῸ}} δἃ5 ἴο [μεν΄0 Χιχ, 12, ἰη Μδῇ. ν. 15... ΤΒ6 
σδυϊίοη παῖ 4 Ὀγοδοῦ οὗἉὨ [815 (Τοπηπηαπάπιοης 
ἸΠΟΌΓΒ ΚῸΠ η [Π6 ἐγὸβ οὗ [θ᾽ ον δῇ 15 ἘϑΡ ΟΠ] 
Δρρσγοργαῖο, ἴῃ σοηθοήηιεπος οὗ {1.6 οᾶ96 ἢ 
ψΏΙ ἢ {Π6ὸ ἰοτηρίδίίοη ἴο ἴακο σοάἷς πᾶπὶὸ ἴῃ 
νδίῃ Ὀδβεῖθ πΊθη ἴῃ ΓΠΘΙΓ σοπηοῃ ᾿Ὠ ΟΓΟΟΌΓΒΟ 
νυ ἢ ἐδοἢ οἴδμου. 

8. Κρριοσιδονῦ 1δὲ τ«αὐδαιῥ ἠαγ}) ΤΉΘΘα ννογάβ 
μάν Ὀξοη ἴδκθη ἴο σοίοσ ἰο ἰῃ6 οὈϑόγνᾷησθ οὗ 
(ῃ6 ϑαῦρδιί ἀδγ 8ἃ5 Ὧη οἱὰ ὑϑᾶρὸ ἀδίζηρ θαςκ 
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“«μαΡ. 33, 0 “51χ ἀλγξβ 8πατ τποιι ἰάθοιιγ, ἀπά 11 ΕΓ “1π| 51ΪΧ ἀλγβ τῆς ΓΟᾺΧΡ πδάε “ ὕεπ. 5. 
Εεῖ. .ο. 40 ]] τῇγ ννοῖκ: ἤδάνεη δηά βαγῖῃ, ἴῃς 568. δηἋ ἃ]] τῆλ 
τονε δα 10 Βιυῖ πε βενεητῃ ἀδΥ ἐς ἴῃς 58410- ἰῃ τπαπὶ 25.) δηά γεϑῖεά (ἢ6 βενεητῃ 
τὰς θαι οὗ τε ΠΟΚΡ τᾺΥ Οοά: ἐπ ἐξ ἄδγ: ψβεγείογα τῆ6 ΓΟΚῸ Ὀ]εββεά τῃε 

τπου 58] ποῖ ἀο ΔΠΥ νγογκ, ἴδοι. ϑβαρθδῖῃ ἄδν, δηα Βδ]]οννεὰ ἴτ. 
ΠΟΥ ΤΥ 80ῃ, ποῦ τῆν ἀδυρῆτεν, τὴν 12 4 “Ποπουγ τᾺγ βαῖμεῦ δπὰ τῇγ ΎΡευε 5. 
Τ]ΔηβΕεΓνΔηῖ, ΠΟΥ [ὮΥ τηδιἀβεγνδηῖ, ΠΟΥ πιοῖμεγ: τῆι [ῊΥ ἀδγ5 ἀν δ6 ἸΙοπρ Μαιι. 15. 
ΤΥ σαῖο]ε, ποῦ ΤΥ βίταηρεγ (παῖ ἐς ὑροη τῆς ἰαπά ψἈΙΟἢ τμῈ ΠΟΚΡ ΠΥ Ἐρι. 6. α 
ΙΓ Π]η ΤῊΥ ρσαῖε5: 

ἴἰο ἴ6 Ῥαδίγιυοῆβ, ΟΥ̓ ὁνθη ἴο 1ὴ6 οτοαϊίοη οὗ 
[86 νου], ὙΠογε ἰ5 ἤοννενθῦ Ὧ0 ἀἰΞκιϊηςῖ δν!1- 

, ἄξδπος {παῖ τὴ6 ϑαῦυδίῃ, 45 ἃ ἔογπιδὶ οτάϊ- 
ΠᾶΠΟΘ, νγ85 γοοορηζΖοα δεΐογο [Π6 {ἰπὴ6 οὗ Μο- 
885. ΤῊΘ ΘΧργοβϑίοηβ οὗ Νεδοιηϊδῃ (ΙΧ. 14), 
οἵ ΕΖΕΚΙΘΙ (ΧΧ. 1ο, 11) 12), δηά, ροιδαᾶρβ, οὗ 
Μοϑεβ Ἀἰπιϑοὶ (ΒΘ ευῖ. νν 19), πᾶν Ὁ ἴδκεη 
ἴο ᾿πιϊππδῖθ {πὶ 1Π6 οὐϑογνδησθ νν5 γοραγάρα 
88 ΟΠ ΠΑΊΣ ἴῃ [6 1,Ὧ΄νν ρίνεπ οὐ Μοιπῖ 
51η4]1, ὙΤἢς πηοϑῖὶ ἀποίθεηϊς [δε πηοπΐοθ. ἔΆν ΟΣ 
(8158 νἱϑνν. (866 Νοίο αἵ δπὰ οὗ (15 Ἁπδρίογ, 
ΑἾδο ποίθ οη Οϑηῃ. 1]. 2.) [{ 18 ποὺν ΒΈΠΟΓΑΙΙΥ 
δάπγτοαά παΐ (Π6 αἰἰεπιρὶ5 ἴο ἴγᾶσθ [ῃς οὔβογν- 
ΔΓ 6 ἴῃ ποδίθη δητ ιν πανς ἔλ] θὰ, [{ ἢᾶ5 
Ὀθεη δἰερεὰ (παῖ 16 ννυοτγὰ σεριοηιδοῦ τ Δ Ὁ 
ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΥ Θχρ απο ἴῃ οἠς οὗ ἴννο ννᾶγϑ νυν] - 
ουΐ δάορίϊηρ [δ6 Ἰηξογθηςσο {πὶ ἢΔ8 Ὀδθη πηρη- 
Ποηδά; 1 ΠΊΔΥ ΘΕΠΟΓ δ υϑοὰ ἰπ [Π6 δθῆϑο οὗ 
ἀερ ἱπ ηεἰπα νυ ἢλϊ 15. ἤθε οπ)]οἰποὰ ἕοσ ἴῃ6 ἤγϑί 
ἘΪΠΊΘ, ΟΥ̓ 1ἴ ΠΊΑΥ τοῖον θδςοκ ἴο ννῆδί 15 τοϊδιοα ἴῃ 
«ἢ. χνυΐ. ννῆογο [Π6 ΘΑ Όδίἢ ἀδγ 15 ἢγϑὶ ποιςεά, 
ἴῃ είνίηρς (Π6 ἴὰὺν ἔου σο στη [μ6 τλδηπδ. 

1ο ἀεέῤ ἐὲ ῥοὶν»] 866 Νοῖςβ αὔεογ υ. 2ι, 851. 

10. ἐῤὲ ταδόαἐῥ᾽ οΥὶ “δε. ΤοκῸ τδν Οοα4] ἃ 
ΒαΌΡΑΙ 0 σον ὉὮΥ αοα, [ἰ πιᾶὺ Ὁδ 
οὈϑεσνεὰ [ῃδὲ ἴῃ6 ννογά «αὐδαίῥ᾽ (πιουγὲ ῥΓῸ- 
ΡΟΙΥ, “ῥαῤόα! δὴ) μᾶ9 ὯΟ δἰστποϊορίοδὶ σοηπθο- 
του νυ σῤρδα᾽, ἴῃ6 Ηρῦτονν ἔογ σφυεη. ὍΤΠῸ 
ῬΓΟΡΕΙ͂ πιοδηϊηρ οὗ «αὐδα! 5, γε εν ἰαδοιγ. 

ἐδ σἰγαη σοῦ ἐραὶ ἐς αὐἱδῖτι 1} σαί} ΤὨΘ 
Ηδεῦγονν ννουγὰ σεὸγ ἀροβ ἢοΐ ΤΘΔΠ ἃ σἰγαησ Γ᾽ 
((Ὠαΐ 15 δῃ τι ὑξάξα ΡΕΓΒΟΩ), Ὀυΐ, δοσογάϊης 
ἴο [5 πηετὸ ἐθγινδίίοη, ἃ ἠοάρογ, Οὐ σο ομΓΡ, 
Ι͂η 18 ρίδοθ 1 ἀδηοΐεθ ομθ ψῆο ἢδὰ ΓΠΟΠΊΘ 
ἔτοπα δῃοΐμεγ ρεορ]α ἴο ἴδκα ὺὃρ Ὠῖ5 ρεππιαπθηΐ 
δὐοάθ διποηρ ἰπδ 5γδο} 165, δηὰ ννῆο τηϊρῆϊ 
Βάνθ Ὀδθῃ νγ 6 }} Κπούνῃ ἴο ἢ8 ποῖρῆδοιγθ. Οὐυζ 
χὰ “ογείσηδ, ἴῃ 115 σΟΠΊΙΠΟΙ 156, 366Π15 Ὀεϑβέ 
ἴο δηϑννεῦ ἴο ᾿ξ ἤεσθ. ὙΠΟΙΧΧ. γεπήθγϑ σέο 
ΌΥ προσήλυτος (ῥγοεείγί 6), πάροικος, ἃτπιὰ ξένος. 
Τμδαῖ ἐπε νογὰ ἀϊὰ ποῖ ὈΠΠΊΔΓΙΥ τεΐοσ ἴο 
ζογείξῃ ἀοπηοϑῖὶς βεγναηίβ (ἰποῦρἢ 4}1] σις ἢ 
ὝΤΟΓΟ ἱποϊιάἀοὰ ὑπάογ 11) 18 ἴο Ὀ6 ᾿πξοεττεὰ ἔγο πῇ 
δε ἴογπὶ υϑϑὰ ἔῸΓ ραίεβ (σφῤα᾽ αγί»ι), δ᾽ στ ἐγίης 
ποί ἐπε ἀρογβ οὗ ἃ ρῆναῖϊο ἀν οι !ηρ, δυϊ 1Π6 
ξϑιο5 οὗ ἃ ἴονγῃ Οἵ σδιηΡ. 

11. αὐδεγεΐογε δὲ ΓΟ δίριοά ἐδ σταδαὶδ 
“471 Ουτγ Οοπιημπίοη ϑεσνίοα δηα (δίθς ]5πὶ 
ἔοϊ! ον (δε τορδά πῃ οὗ {πὸ ΠΧ Χ. δηά (ἢ6 φαγῇ θοῦ 
ΕπΡ 5} Ὑογβίομβϑ, ἴῃ ΟΔ]]Πηρ {818 [π6 σευεέπέρ 

(ὐοά ρίνετῃ {πεε. 

44» ᾿ηϑἰεδὰ οὗ {π6 «αὀδαΐὶδ αγ. Οὐ {δδ πιοδῃ- 
ἴῃ οἵ [ὴ6 νϑῦϑδ6, 5.66. Νοῖθ δῖον υ. 21. 

15. Πομοιγ ἐδν Καί δον αμά 16 »ιοίδεγ] Αο- 
σογάϊπρ ἴο ΟἿγ υδᾶρὸ, ἴῃς ΕἸΝῚ Οοπιηδης- 
τηθηΐ 15. ρ᾽δοθὰ 85 (ἢ βγϑί ἴῃ [Π6 ϑθσοῃηά [Δ0]6 -: 
δηά {Π|5 15 ὨΠΘΟΘΒΒΑΓΠΥ ἱπνοϊνοαά ἴῃ ἴΠ6 σοϊηπιο 
ἀϊνιϑίοη οὗ [ἢ (οπιπιδηάτηθηῖβ ἱπίο οὐσγ ἀπ 
ἴοννατάβ Οοά δηὰ οἱἵγ ἀιιΐγ ἰονγαγάὰ8 πηρη. 
Βυὶ [Ππ6 πιοτὸ δηοϊθηΐ, ἀπά ρυοῦΔὈΪΥ {πὸ Ὀεξῖοσ, 
αν! ϑίοη 4]1οἷβ ἔνθ (Οοχητηδηαπιεηΐβ ἴο ΘΟ ἢ 
Ταῦ]6. ΤΠ σοπηθοϊίοη Ὀοίννθοη [Π6 ἤγβι ἔουσ 
(οπιιηδηάτηεηῖς ἀπά {πὸ ΕἸΝ οχ δῖ ἴῃ [Π6 
(γι ἢ τῆδὲ 41} [δ ἴῃ Οὐοά σεηΐγος ἴῃ ἴΠ6 Π]14] 
ἔδεϊηρ. Οὐ ραγξηΐβ 5ἰδπὰ Ὀδίννθεη ι.5 δπά 
Οοά ἰῃ ἃ ΜΆΥ ἴῃ Ὠϊοἢ πὸ οὐδοῦ Ὀοίηρβ σδη. 
ι15 ψογίῦγ οὗ ποῖθ {πδὲ 186 Βοποιυπην οὗ 
ραγρηῖβ ἀπά (6 Κοερίηρ οὗ ἴῃς δαθραίῃ ἄλγ, 
ὙΠΙΓἢ ἰδ [6 54Π|6 8ἃ5 δβοπουτπηρ Οοά, ἅΓῸ σοῃ]- 
Ὀϊπρὰ ἴῃ οὔθ ργθσερῖ ἴῃ [,δν. χίχ. 2.-.- [ἢ σοη- 
ποοζίΐοη ἢ 1}15, [ἢ ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 οὐϑογνοά πὲ [Π6 
ΕἸΠῚ Οὐοπιπηαπάτηρηϊ δηὰ ἴπ6 ἤγϑε ρατί οὗ [6 
ἘΟΙΓΠ ἅγὸ (ἢ6 ΟἿ]ΥῪ ρογίοῃϑ οὗἩ ἴῃς ᾿εσδίοριθ 
ὙΓΉΙΓἢ ἀγα ἜΧργεβϑεα ἴῃ ἃ ροϑιξϊινε ἔοτῃη. ὅ8ὅ66 
Νοῖθ διῆϊοσ υ. 21, ὃ ΙΝ. οἷ [ἢδ τηδἰηΐθηδηςθ 
ΟΥ̓ Ῥαγοηΐδ] δι ΠΟΥ, 566 Χχὶ ὡς, 17; δεῖ. 
ΧΧΙ, 18-:--21. 

ἐδαὶ ἐδ ἀκαγ. γιᾶγ δὲ ἰοηρ μῤοπ δὲ ἰαημα] 
ΕΠῚ4] τοϑροςῖ 15 {6 ρτουπὰ οὗ πδίίομδὶ ρεῖ- 
τήδηεηςο, ὝΝ θη {πΠ6 [ον ψογα δουϊ ἴο Ὀ6 
οδϑί ουὖξ οὗ {πεῖγ ἰδηά, [86 τεδυκο οὗ {86 ρσο- 
Ὑδεῖ ννα5, [δὶ ἴΠοΥ δά ποῖ νναϊΚοὰ ἴῃ {πὸ οἱά 
ΡΠ 5 δπὰ πδὰ ποῖ γεβρεοϊθα [6 νοῖςθ οὗ {Πεὶῦ 
ἔλῖ οῖβ 48 [6 δοὸῃ5 οὗ οηδάδὺ παά ἄοῃς (46 
ὙἹ]. τό, ΧΧΧΥ, 1δ, 19). Απᾶὰ ἤδη ἴῃ ἰαῖεν 
Επ|65 1ῃ6 ἰαηὰ δὰ Ὀδθη σγεϑίογοα ἴο {ἢοπὶ, 
δηά ἴποῪ ννογο δρουΐ ἴο Ὀ6 οαϑὶ οὐυΐ οὗ ἰἴΐ ἃ 
βεοσοπά [Ἰπ|6, [6 ν»τοδί σὴ οὗ νυ] ἢ [ΠΟΥ ἡνογο 
ςοην!οϊοα ννα5, ἴπδὲ ΠΟῪ Παὰ 9εῖ δϑοιάθ [ἢ 15 
ΕἸΜῚ Οοτηπιδηἀπηεηῖ ἔοσ ἰῃ6 5αΚὸ οὗ {πεὶγ οννῃ 
ἰτδάϊιοηβ. (Μαίϊ. χν. 4--Ὄ6: Μαγᾷ νΥἱ!, το, 11.) 
ΕὝΘΓΥ ΟΠΕΙ παίΐοη {παὶ μᾶ5 ἃ Ὠιβίουυ ὈθαΥβ 
υνΠ655 ἴο ἴΠ6 βᾶπηθ {π|ἢ. Ἐοτὴθ ον δά Ποὺ 
ϑ[ΓΕ ΡΒ ΊΠ, 48 νν6}} 48 [π6 βουτήδποποθ οἵ ΠΟΥ ἰῃ- 
ἤυοηςσε δΗΘΥ 5ῃς πὰ ρο]ιςα }γ ρεϑῃηθά, ἴο 
ΠΕΡ δἰοδαν πιαϊηίεπδηςε οὗ {πῸ ῥαΐγία ῥοίεηίας 
(Μδίηο, "Αποϊοηξ 1ἀνν,᾽ Ρ. 125). ΟΠ [8 
ΤΑΔΙΏΪΝΥ οννοὰ Ποὺ Ἰοηρ ἀπτγαίίοη ἴο {π6 5 πιρ]6 
ὙΑΥ ἰῃ ὙΓὮΙΟΝ 586 ἢδ8 ἘΠΕ ΟσΤΩΪΥ δοκπον]οάςοὰ 
[Ὡς διιμογν οὗ ἐδίμεσθ. ὙΠῸ Ὠὶνῖπε ννοσάβ 
ὙΕτῸ δά ἀγεβϑεὰ οπρ ἢ ΔΕ Δ}}Ὺ ἴο [5γαεὶ, θὰϊ ἘΠΕΥ͂ 



Φ. 

Ἀ οι. 7. 
΄. 
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4 Ἵδαῖι. ς. 12 Του 5}2]1 ποῖ ΚΙ]. 
14 ἼΤΒου 8}αἱῖ ποῖ σοπηηλῖξ δάιι]- 

(617. 
ις ἼΒοιι 5Ππ41{ τοὶ 5ἴβδὶ. 
16 Του αὶ ποῖ δεᾶγ ἔδὶβε νἱῖ- 

Ὧε58 ρδίηβί ΤΥ ΘΙ ρΉ ΟΙΓ, 
17 ἼΠου 58Πα]ϊῖ ποῖ ςονεῖ τῇγΥ 

πεῖρηθουγβ ἤουδε, ἴποι 584] ποῖ 
ςονεῖ ΤΥ πεῖρηθοιγβ Μ]δ, ποὺ ἢϊ5 
ΓΑΔΏΒΕγνδηΐ, ΠΟΙΓ ἢ]5 πλδιἀβεγνδηῖ, ΠΟΥ 

ἘΧΟΡῦσ. ΧΧ. “[ν. 13--10.Ψ 

Π5 ΟΧ, ΠΟΥ Π]5 8458, ΠΟΥΓ ΔΠΥ τῃΐηρ τῃδὶ 
ἰς τγ περ θουΓ᾿. 

18 4 Απὰ “4}} τλε ρέορ]ε 8ἂνν τῆς 'Πεὶ, τι 
τῆυπάσγίηρβ, ἀπά τῆς ΠΙΡΗτηΐηρβ, ἀπά 
τῆς ποῖβε οὗ τῆς τγυπηρεῖ, πα τἢεὲ 
πηοιηΐδίη ϑπλοκίησ: ἀπά ψῆεπ τῆς 
ΡΕορὶς 8ᾷνν 1:9) τευ γεπιονβά, δπά 
βἴοοά δίαγ οἵ. 

Ι9 Απά {πεΥ 5414 υπῖο Μοβεβ, " Ῥευι ς 
Ἐὄροακ που νη υ8, ἀπά ννε ψἹ]}] κ᾽ 1 τα. 

5οῖ ἔοσίἢ ἃ ππίνοσγεαὶ ὈτΠοῖρΙΘ οὗ πδίϊοηδὶ 118. 
δὲ Ῥδὺ] ο8}}|ς [015 (οπιπιδηάπιρης, "ἴΠ6 Κγϑῖ 
σοπηπηδηάπιεηξ ἢ ρῥγοπηῖϑε "ἡ (Ερῆ. νἱ. 2); 
τῆς ῥσγοχηϊδϑο 5. (1 Π]1δ ἴῃ Οοάϊβ ρονογηπιοπηῖ 
οὗ [86 ννῆοϊθ νου]. ὙὍῆε παδῖτοὶν νίονν νυ ΠΟ ἢ 
δεϊάθῃ δπὰ οἴβοιβ βαύθ ἴακοὴ οὗ ἴΠ6 (οπι- 
τηδηδιηεηῖ, τηαΐ [ἃ ἱπιρ]Π θὰ 0 ποῦ ἴδῃ ἃ 
Ῥτχοδιςιίοη τμαὶ (π6 σμ]άγθη οὗ [5γαεὶ 8ῃοιυ]ὰ 
Ῥοβθ658 ἴῃ6 ἰδηβ οὗ (δηάδη οἡ [ἢξς σοπάϊθοῃ 
αἰδίθα, 15 δ]ίοῃ ἴο ἴῃ6 βρὶ πί οὗ {8Π6 εσδίοξαο. 
(ϑεο Νυοῖο αῇεσγ υ. 21, 8 1.) 

18. 14. ΤΠ διχῆ δπὰ ϑονοηίῇ (οπιπιδηά- 
Γλρηΐϊβ ἃ΄Ὸ ἃιηοηρδὶ ἴῆοϑθ ευἰἰογδηςθ5 οὗ ἰδ6 
Ι,νν ΜΜΏΙΟΒ Οὐὗ δανιοῦγ, ἴῃ [ἢ6 ϑοπήοη οἡ ἴῃδ 
Μουπί, ἴοοῖκς ἴο {Ππιϑίγαϊθ [6 το αζίοη ἴῃ νυ ἢϊςἢ 
[1Π6 Οὐοθροὶ οἰδηὰβ ἴο ἴποὸ 1,χνν. ΔΝ βαΐθνυοσ 
ΤΑΉΡ6 οὗ Πηεαηηρ ννῈ ἅΓδ ἴο ρῖνθ ἴο ἴῃ6 Ἔχργϑϑ- 
δίοῃ ἰῃ Μαῖϊ, ν. 17, [αὶ ΟἢΠϑὶ σΑπιθ ποῖ ἴο 
ἀεβῖσου Ὀυϊ ἴο μι μί (πληρῶσαι), γε οδῃ 
Αγαγ ὀχοϊυ δ ἔτοπι ἴΐ, τη 115 Ὀδαγηρ οὐ {Π6 
ἀΐϑεοιγϑο [δὶ [Ο]]ονγ5 ἴῃ σου. χ8---48., 1Π16 5686, 
ἴο “εἰ ον ρεγγεοι έν ἴῃ 1ῃ6 ννδὺ οὗὁἨ τϑδοπίηρ. 
(Οἔ. Ἀοπι. χν. το: (οἱ. ἱ. 25.) ὙΠ δοσθο5 
δηὰ ῬΠδγίβοος ζδιϊοὰ ρογίοσογ ἴο δοὶ ἕοσῖἢ ἴῃς 
1,ἂνν, ἴῃ {Ποῖσ το σης 85 Μν6}} 45 ἴῃ {Ποῦ ῥγας- 
τἰοςα ; πον ἴδυρῃῖ τ[ῃὴ6 πιοῖα ψνογὰβ ἰῃ {ΠΕΙ͂Γ 
ἄγγ οχίεγμηαὶ τοδί οηβ; “ΠΟΥ βάνθ {Π6 Πιιδὶς 
σθουϊ της Κοοὶ." ὝΠΟ, ΠΕΠΙδοΟιιδη655, 
Ὀοῖμ τπαὲῖ ννῆϊοῃ ΠΟΥ ἴδυρξ δηὰ τῃδξ νυ Βῖς ἢ 
ΠΟῪ ργαςιἰϑοά, (πογείοτε [6]}] ϑῃοτί οὗ {πῸ ἔπις 
βἰδηάαγά (Μαϊξ, ν. 20). 1 1815 νίονν οὗἁὨ [(ἢ6 
ψογά Μεὲ ἴα δάτι τε, Οὐν ϑανίουτ᾿β ννογάϑ 
ΤΓοβρεςίηρ ἴμε56 (οτητηδη πηεη(5 (νυ. 21--12) 
σλπποῖ Ὀ6 ἴδκϑθη 45 8η δχίεγηδὶ ϑυ ρρ οπιεηὶ ἴο 
(86 1ὰνν, ΟΥ ἃ5 ἃ ΠΕ δάἀδρίδίίοη οὗ 'ἰ ἴο ἃ 
οὔδηροὰ οτγάδγ οὗ [ἢϊπρ8, Ὀυϊ 45 ἃ ρετγίδεϊ υῇ- 
ξοϊάϊηρ, ἴθ ἴπ6 τπηοϑὲ ὑγδςῖιςδὶ ἔογπι, οὗ [Π6 
τηθαηΐηρ ΜΙ ἢ ἴπ6 (οιμτηδηάπιεηῖϊβ μδά ΠΠῸΠὶ 
[πὸ Ὀοριπηϊηρ, δηὰ ψ Οἢ μαά ἤεεη, ν ἢ 
ἀΙἤδγοης ἀερτοθβ οὗ αἰδιϊηςσῖποϑβ, σῃδάοννοάὰ 
ἔοσίῃ ἴο 411 ν8ο νυ Ἴ56] Υ δπὰ ἀδνοιγ οὐογοά 
16 1ὰὧνν ὑπάοῦ ἴΠ6 ΟἹ ιϑροπβαίίοα, ὙὍΠῈ 
Ῥᾶϑϑαξε ἰπ 81 Μαίζῃμον (ν. 21--32) 5 Ἐπογα- 
ἴογο ἰδ Ὀεϑὶ σοιητηεηΐ οὐ ἴμεϑα ἵννο γϑῦβϑοβ οὗ 
Εχοάιιβ, δῖ Αὐρυβῖη οὰγ5 παῖ ἴἢ6 Ριυγροβα 
οὗ ΟΠ τισι 5 σοσηῃ νγ88, ποη μί 7σρὶ αὐ άεγεηίεγ 
ΝΣ ἀξογαηί, “εὐ μέ βέγοπὶ φμς “εγίρία φγαπί. 
«Οοηΐ, Εδυβῖ.᾽ ΧΝΊΙ. 6. 

16. Τμὸ τρῃξ οὗ Ῥγορογυ ἰ5 βδῃςοποά 

ἴῃ ἴδε ΕἸΡΉΓ Οοπιηδηάχησηξς ΌΥ Δ4ῃ οχίοτπλδὶ 
ΤΌΪΟ: [5 ἀθοροσ πηοδηηρ ἰ5 ἱηνοϊνοα ἴῃ [86 
δῆ (οπιπιδηάπΊεηϊ. 

17. Α5 16 διχίῃ, ϑενθηίῆ, δηὰ ΕἸ ἢ 
Ο(οπηπ]δηἀπιοπίϑ ξογυϊα υ5 ἴο ᾿Π] ΓΘ ΟἿΓ ΠΕΡ ἢ. 
Ὀουγ ἰη ἀεεά, (Πἢ6 ΝΠ ἔοσγθ! 5 ἃ5 ἴο ἱΠ}0ΓῈ 
δϊπὶ ἰη ννογά, δῃά ἴῃς Τδηΐῃ, ἴῃ ἰΒουρῃξ. Νὸ 
Πυπιᾶῃ ΟΥ̓́Θ σἂπ 566 ἴῃ6 σονδίϊης ἢοατί; ἰἴ 9 
νἸςποβϑοὰ ΟΠΪΥ ὈγΥ ΠΙπὶ ἡ ΒΟ ροδβϑθδϑοβ 1 δηά 
ὈΥ πὶ ἴο ψνῇοπι 411] {πη ρ5 ἄγ πακεὰ ἂπά 
ορεη. Βυΐῖ Ιξ ἰβ {1πῸὸ τοοῖΐῖ οὗἉ 84}]] δ᾽π5 ἀραϑϊιηςὶ 
Οὐ πεῖριδουγ ἰῃ ννογὰ οὔ ἴῃ ἀδεὰ (Ἶ8πι. ἱ, 
14.) 1.2). ΤῈΣ πᾶη ΨΠΟ 5 δοσθρίδο!ς θείοτα 
Οοά, νναἰκιηρ ὑρτρτγ, ποῖ Ὀδοκθιης  Β 
ἢ]5 τοῆφιδ, ποῦ ἐοὶπρ ον] ἴο 5. πε θουΓ, 
ἰδ ἢῈ ψὴῸ “βροαάκεῖβ. ἴῃ {χὰ ΙΝ ΗΙ5 
ἨΕΑΚΤ." 5, χν. 2, 3. ϑδῖ Ρδι)] βρεᾶκϑ οἵ (ῃ6 
οΡογδῦοη οἵ 118 (Δοπητηδπάπηθηϊς οὐ ἢϊ5 οὔτι 
Πραγί 88 ἴῃ τησδη5 οὗ τονθδὶηρ ἴο δῖπὶ {δε 
ΒΟ Ιπ655 οὗ (ἢ [ωὰἂνν (Ά οπι. νἱῖ. 2). Ὑε ἀϊγοςῖ 
σοηποοίίοη οὗ ἴδε (Οὐοπιηδηάπηεηΐα οἵ [δὲ 
ϑεςοηὰ ὙΑδ0]ε ἢ} ἴπ6 ρηπεῖρὶο οὗἉ ἰονε δὲ- 
ἔννθοη τῇδ δηπὰ πιᾶῃ, ἰ8 αἰσπιοὰ Μαίί. χχὶϊ. 
29. 40; Ἀοπὶ, ΧΙ. ο, το; Οδὶ. ν᾿ 14.---ὔΟ θη {Π6 
ΝΑΙ ΔΙΊ Οη8 Ὀεϊννθθη 1}}5 ἀπά ἴῃς ράγα! οὶ ῥάσα 
ἴῃ Ὠουῖ, ν. 21, 5606 Νοῖθ δου υ. 2ἱ, 81]. 

ΎΠογΕ ἰβ ἃ ουγίοι5 ἱπίογροϊαϊοη ἰπ ἴδε 
ϑαπιαγιίδη ἰοχῖ Ὁ] νης [6 ὙΘΩ Οοπ|- 
πιαηάἀπιοπῖ, ὙΠΘ 5γϑο 1168 ἀ’Ὲ σοτηπιδησο ἴο 
δοῖ ἃρΡ οὐ Μουπι ΟεῇζΖίπι ἔννο στοαὶ ρἰδοίετθά 
βίοποβ ΠῚ [6 νους οὗ (86 1ἃς,ἂνν ᾿Ἰπϑοτ δε 
οη ἴδοσῃ, ἴο Ὀυϊ]ἃ ΤΠθτὸ δπη ΑἸζασ, δηὰ ἴο 51.Π- 
ἤςε προη ἴἃ Βυγης-οβεγηρβ δηὰ Ῥοδοθτοῆεις 
ἵπρβ. ὍΠὲ ρᾶϑϑᾶρθὸ ἰ8 εὐ ἀδηΕΠῪ τηδάς υρ ̓ τῸΠῚ 
Ῥευϊ. χχνῖϊ!. 2---ῷ, ὙΠ δοιὴθ οχργεβϑοπϑ 
ἔγοτπῃ Πδυξ, χὶ. 20, ΟετγΖίτη δεῖπρ πυδει(ἰυἱοὰ 
ἴον ΕΡαϊ, ὅ66 οὐ Ὠραῖ. χχυ !. 2----7. 

18---2]1. ὙΠῖ5 παιταῖϊνα 5 ἀρ πε ἴῃ 
Ὠειξ. ν. 2----21. ὙΤἼΘ Ρθορ]ο μὰ τοδὶ !ζθὰ {πε 
ἴοστοσβ οἵ ἴδε νοῖςς οὗ [ϑῇονδῃ ἴῃ (Π6 ΟΕ“ 
ἀηςς οὗ ἴδε Ἴοη Ννοτγάς οὗ ἴπῸ ΤαϑιπΊΟΙΥ, 
πὰ ΠΟΥ ἐδαγοά ἔοσ {πεοῖγ ᾿ίνεβ. ὙΤμουξὰ 
Μοϑβεβ οποουγαροὰ {πεπὶ, [ΠΟΥ νγοτὸ ρειτηϊ το 
ἴο νιάτανν δπὰ ἴο ϑἰδηὰ δία οεΐδ, αἵ 18 Γ 
ἴεηΐ ἀοοῦβ (Ξε ᾿Πευΐ, ν. 20). 1{ ννου]ά ἀρρϑᾶσ, 
δοσοίάϊην ἴο χΧΙχ. 24, ἴδαὶ Αδγοὴ οἱ 
οσοσδϑίοῃ δοςοπηραηϊοὰ Μοβοβ 'π ἀγανῖηρ ὨΘΔΡ 
ἴο (δε τς κΚ ἀδγίποθ Οἵ χχὶν. 18. 



. Δ 20, 21.] 

ἢεαγ: δυῖ “δὲ ποῖ (ἀοά 5ρεὰκ ν τὴ 
15) ἰεϑῖ νγε ἀϊα. 

20 Απὰά Μοβεβ 8414 υπῖο πε ρεο- 
ἷς, Εδαγ ποῖ: ἔογ (ὐοά ἰ85 σοῃὴῆε ἴο 
Ρίονε γοῖι, δπηά τῆλ [18 ἔδδγ "ΔΥ 

ὉΧΟΙ 5. ΧΧ. 

88 δείογε γοιῦ ἔασββϑ, ἴῃαῖ γε πῃ 
ποῖ, 

21 Απά τῆε ρεορὶς 5ἐοοά δία οξ, 
Δη4 Μοβοβ ἄγεν πθᾶγ ππηῖο (πς τῆϊοκ 
ἀλγκῆδθ ννἤογε (σοὰ τυας. 

ΝΟΤΕ, οὐ Ο(ΗΑΡ. ΧΧ, υῦ. 1---τῇ. 

Ον ΤῊΣ ΤῈΝ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΎΒ. 

Ι. 7ζ6 Δίας. 11. Ἡλαί τσᾶς τογίζδε ορε 186 
δοκοῦ 111. 71 δίίυϊείορι ἔωίο 7 πη. ΙΝ. 
73: 7Ζ:υσ Ζ᾽αὐόδες. Ν.ο 74 Ορρεπαηγιακεξρς 
ΩΣ: Α ΤΕΞΒΤΙΜΟΝΥ. ΜΙ. δγοααίά οὐ ἐλεεῖν 
τιδαλρρ. 

81. 

ΟΎΒΟ Ηδεῦγονν πᾶπὶθ νυ ἰσἢ 18 τοηάογοά ἴῃ 
ΟἿΓ ψεγβίοη ΤῊΞ ΤῈΝ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΥΒ 
(31 ΓΦ.) Οσὐσιτθ ἰῃ Ἐχοά. χχχὶν. 

“8: Ἰλεοιιῖ. ἵν. 13, Χ. 4. [1 ΠΠΤΟΓΔΙΥ πιθδη5 δε 
Τωη ἤογα, ἃ8 1 βίαπαἀβ ἴῃ τῃ6 πιαγρὶπ οὗ οὐῦ 
ΒΙδΙε; ΕΧΧ, οἱ δέκα λόγοι, οΥ τὰ δέκα ῥή- 
ματα; Ψυΐϊξ. ἄξεορι υεγόα. Βυϊ ἴῃ6 Ηρθγονν 
δι διαπίϊνα Δ οἴδθῃ ἀεποῖθεβ ἃ »ιαρώαίες 
(]ο588. 1. χ2:; ἔβιβ. 1. 1ϑὸ ἀπά ἴπ6 σοπηπιοη 
ἘΏΡ Ι8ἢ το οΓΙ ΠΣ ΤΏΔΥ ὃδ ἱμοσγοίογο {π|5: 1864, 
Ιὴ ἔχ. χχὶν, τ2, ἴῃε Τθη Οοππδηαἀπιοπΐβ ἃσῸ 
ΟΔΙ ]σὰ τὉ19 ᾽ν, Θγ898 ἢ: 8 ΟΟΣΔΣ ΔῈ Ἃ4- 
Ἰαθαῦ; {πὸ ἰδῖτεγ ννογὰ (ΠῚ 2) Οσσιγβ ἴῃ 18 
ῬίυτΑὶ ἔοστῃη ἴθ ὑπὸ ϑοοοηὰ (οπιμηδπάπηρηξ, 
ἔχ. χχ. 6; Ὠδιΐ. ν. το. ὙΠΕΥ ἅγὸ οἰβοννῇοτῦο 
οΔ]Ἰοὰ ΤῊΞ ΝΟΚῸΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΨΕΝΑΝΤ 
(ἔχ. χχχῖν. χ,8, ψνβοσο [86 βἴγιοϊ τοπάθτηρ 
του Ὀ6, ἐῤὲ Ἡογά: οὗ δε ουεπαηί, δεῖ 
δὲ Τεπ Ῥϑογα.), ΤΗῈ ΤΆΒΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ον Ε- 
ΝΑΝΤ (θευῖ. ἰχ. 9. 11,15}, ἃπά ΒΠΠΡΙΥ ΤῊΣ 
ΟΟΝΈΝΑΝΊΥ (Βρυῖ. ἱν. 12: 1 Κ. νῖ!. 21: 
2 Οἴγοη. νἱ. 11); αἷἰδο ΤῊΕ ΤῸ ΤΆΒΚΕΒ 
(δι. ᾿χ. το, 1727). Βιυξ {86 πιορὲ ἔγθᾳιθηξ 
ΠΔΙΠ6 ἕοτ που ἴῃ {η6 ΟἸἹά Ὑοβίαπηθηξ 18, ΤῊΕ 
ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ (ΠΤ ἢ}, ΕΧΧ. τὸ μαρτύριον 
ΟΥ τὰ μαρτύρια), ΟΥἩ ΤΕ το ΤΆΒΙῈΒ ΟΕ 
ΤΠῈ ΤΈΒΤΙΜΟΝΥ 2, ἴῃ πὸ Νοὺν Τοβίαπηθηΐξ 
ΠΟΥ ἃγὸ σα] θα 5 ΠΡΙΥ ΤῊΕ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΥΒ9 
(αἱ ἐντολαί). ΤΠ ἤδη ὨΕΘΑΚΟΟΕ (ὁ δε- 
κάλογος) ἰδ ἴοιιπά Κ'τγβέ ἴῃ (Ἰ]Ἰεπιοπὲ οὐ ΑἸοχ- 
δηάτια, ἃηὰ Μ'ὼθ ΠΟΠΊΠΠΟΠΪΙΥ ϑοὰ ὈΥῪ ἐπ 
ἘΔΙΠΟΙΚ υνῆο ἔο]]οννοα ἢἰΐπι. 
Ὧν (διις Κπονν πὶ {πὸ ὙΔ0]65 νγοτο ἔννο, 

πὰ [η΄ ἴῃ6 (Δοπιπ]Δηπιοπῖ8 ψγΟγ ἴθ, ἰῇ 
πιθοῦ, Βιυΐ {πὸ δετιρίυγεβ ἀο ποῖ, Ὁ δῇ 
ἀϊγοςξ βἰδιοπηθηΐβ, οηδΌΪθ τι8 ἴο ἀδίοσταϊ 6 νἱῖ 
ὈΓΘΟΙΒίΩη ον ἴῃ Τοη (οπιπιδπάμπηε εἴ8 ἃΓδ 
ΒΘΟΥΟΓΑΪΠΥ ἴο Ὀ6 πηδάθ οἷ, ΠΟΥ ἤονγ ΤΠΘΥ͂ ἅτ ἴο 
Ἐὲ δἱοίίοἀ ἰο ἴπὸ Τννο Ἴαῦῖθ8. Οἡ βοῇ οὗ 
ἘΠοδο ροϊπίβ νδυου 8 ΟΡΙΠΙΟΠ8 ἢανα Ὀδθη Πε]ά. 

Ἰ Ἐχ. χνὶ. 34, χχνυ. 1, 21, χχχ, 6, χῖ. 20; 
1,.δν. χνὶ. 13, ὅς. ἄο. 

3 Ἔχ. χχχὶ. 18, χχχὶϊ. 15, χχχῖν. 20. 
5 Μαῖῖ. χίχ. 17; Μαϊῖῖ χ. το; [ἂς χυὶ!, 20; 

Ἐοια. χίϊϊ, 4 

8 Π. 
Βυϊῖ ἔπογο 15 ἃ χιιεϑείοη νυ Ὡς ἢ ΤΙΡΠΕΙ͂Υ οἷ Δ᾽ τλ8 

Ρτοσοθάθησο οὗ {Ππ686: Δ Πδὲ οί! ννόγὲ [ἢ 
ὟΝ ογάς οὗ ]εμονδὴ ἢΠπδὲ νγοτα σηρτάνθῃ οἡ (ἢ 
ἼΑ0]65 οὗ δίοποῦ ΚΝ μᾶνὸ ἴννο ἀϊβέϊηςϊ 5ἰαΐο- 
πηοηΐβ, οθ 'ἰῃ Εχοάιι (ΧΧ. χ---1} δηἀ οπδ ἰπ 
ΒειϊογοποΩΥ (Υ. 6----21), ἈΡΡΑΓΘΠΤΥ οὗ οη114] 
δι βοηέγ, Ὀυΐ αἰ βογίηρ οπὶ οδοῇ οΟἴπογ ἰη 
Εν ταὶ νεῖ ΠΥ ρα] σι ].τβ. ΕδΟἢ ἰ5 8414, ἢ 
τοι ογαϊρα οπιρ 4515, ἴο σοπίδιη πὸ ννογά8. ἰῃαῖ 
ὙΟΓΘ δαί} ν σροόκοη ὃγ (Π6 ΠΟ ΚΡ, δηὰ νυτιτΐθη 
ὈγΥ Ηἰἴπιὶ τροη [Π6 βίοπεβ". 

Τῆδ νδγίδίοηβ νυ ἢ ἀΓῸ οὗ πιοβῖ ἱπιροῖῖ- 
ΔΠΟΘ ΑΓ 1) ἴπ6 ἙΟπιπλδη ἀπηθηΐβ νυ Ὡς ἢ νν 6 σοΠ1- 
ΤΊΟΙΪΥ ς4]} {πὸ ΕΟ, {πὸ ΕἸΠ, δηὰ ἴΠ Τ π[ἢ. 
ΤὮδ ἴνο σορίθ8 οὗ ἴπ686 ἅγὸ ἰἰϑῦθ ρἰδοθὰ 8:46 
ὉΥ 546. ὙΠῸ οχργεβϑίοπβ ἴῃ [ει ΓΟΠΟΠΊΥ 
νν ἢ ςἢ αἰ γ ἴῃ [Π6 οὐρίηαὶ Ηρῦγονν ἔγοπὶ ἐῃ6 
Ποττοβροπάϊπο οὔδα ἴθ Εἰχοάιι8, ἀγὸ ἴῃ {4116 8, 
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δηά ἴῃ δι οηδὶ οἰδιιθθὸ5 ἀγὸ ἴῃ Ὀγδοϊκοίβ. 

Εχορῦβ Χχ. 
ΙΝ. (ων. 8---ἰτ.) 
ΚογλοθοΥ (Π6 54Ὁ- 

δαί ἀᾶδγ, ἴο Κεϑὸρ ἰξ 
ΒοΟΙγ. ὅ81χ ἀδγϑ8 5814} 
ἴπου ἰαΌουτ, δηὰ ἀο 
811 [ὨΥ ννοτκ: Βυΐῖ (ἢ6 
ΒΟΝΘΏΓΝ ΟΔΥ 18 {Π| 54Ὁ- 
ὈΔ41} οΥἩῚΠ6 ΠΟΚῸ ΤΗΥ͂ 
Οοά: ἰπ ἴἴ ἴμου 5}4]1 
Ὡοῖ (ὁ ΔΠΥ ννοσγκ, που, 
ΠΟΥ [ΠΥ ϑοη, ποῦ ΤῊΥ 
ἀδυρῃίου, [ΠΥΘΈπιᾶπ- 
ϑογυδῃΐ, ΠΟΥ (ΠΥ πια] - 
βογνδηΐ, που ΤΥ σδίεϊς, 
ὭΟΓ ΠΥ Β8ΕΓΔΙΠΡῸΓ ἴΠαΐ 
Ϊῖ8 ΜΠ (ΠΥ ραΐοβ: 
ΕῸΓ ἴῃ δἰχ ἀδγβ [6 
ΓΟΚῸ πιδάθ ἤφάνθη 
δΔηὰ φαγί, {Π6 808, δηὰ 
4}} [Παξ ἴῃ {Π6πὶ 15, απὰ 
τοϑῖθα [δ βουθηίῃ ἀδγυ: 
ΥΒογοΐίοσο (Π6 [ῸΚΡ 
Ὀϊεθβδεὰ ἰῃ6 βαθυδίῃ 
ἄδλν, δηὰ δδ᾽]οννρά 1. 

θευτ. ν. 
ΙΝ. (υυ. 1τ2--ἰς.) 
Κορ ἴῃ6 βαῦρα ἢ 

ἄδγ ἴο 5 ΠΟ ΠὟῪ ἰξ, [ἀ- 
ἐῤε Ζόκὺ ἐδ Οοά ῥαὶθ 
εο»γιαπάοα ἐῤες. δὶχ 
ἀλγϑ8 ἴποιι 5041 Δ ὈΟῸΓ, 
Δηα ὅ0 4}} (ἢγ ννογῖ: 
Βυΐϊ [πε βονεπίῃ ἀδγΥ 
8 16 Βα ΡΑΙἢ οὗ (Π6 
ΓΟΚῸ ἴἢγ Οοά: 1η 1 
ἴδμοιι! βῃα]ῖ ποῖ ἄὸ δὴγ 
σνοσκ, ποι, ΠΟΥ [ΠΥ 
800, ΠΟΥ ἴ᾿γ ἀλιυρῃΐεγ, 
ΠΟΥ 1ἢγ πιληϑογνδηΐ, 
ΠΟΤ [ΠΥ πιδί ἀβογνδηΐ, 
[μον ἐῤίρῃδ οχ ΠΟΥ ἐῤίτιδ 
α55,1 ΟΣ ΔὴΥ οὗ 1Ὦγ 
σδές δ, ΠΟΥ ΠΥ ϑίγδηροῦ 
[μα 18 πῆ [ὮΥ 
ξαῖεβ; [ζῥαὶ ἐδ νιᾶηπ- 
σεγυσηπὲ ἀπά 17 »ιαϊα- 
δέγυσπί »ῺΩΡ Γι αἱ 

«υεἱΐ ας ἐδομ ἢ «Ἵπά 
γοργόν ἰῥαῤ ἐῤοι" 
αυασί ἃ “ογυαηΐ ἐπὶ ἐξέ 
ἰαπά ῳ"' Εογρὶ, απάᾶ 
ἐῥαὲὶ {δὲ Ζοκὴ ἐὸν Οοά 
ὀγομσῥὲ ἐῤξε ομὲ ἐῤεπεδ 
ἐῤγοκσ ἃ γεὶσῥὲγ ῥαπα 
αηα ὧν α “ἰγείεβεά οἱ 

4 Ἐχ, χχ. 1, χχὶν. 12, χχχὶ. 18, χχχὶϊ. 15, 16 
Πδυῖ, ν᾿ 4, 5, 22, ἵν. 13, χ. 10. 



Ν. (-. 1.) 
Ηοποιγ (ΠΥ [ΔίΠῈΓ 

δηὰ τγ πιοῖδογ: τμδὶ 
ΠΥ ἀδγβ ΠΙΔῪ ὃὉ6 ἰοπξ 
Ὁροη ἴπ6 ἰαπὰ ννῃϊ ἢ 
{πὸ ΓΚ τγ Οοὰ 
εἰνοῖῃ {Π66. 

Χ, (υ. τη.) 
ΤΠου 5Π4]1 ποῖ σονεῖ 

{ΠΥ περ ου 5 ἤοιιδ56, 
ποι 5ῃηδὶῖ ποῖ οονεῖ 
[ΠΥ πο οι Γ᾽ 8 νυ Ίο, 
ΠΟΓ ἢΠῚ8 πιδηδβεγνδηῖ, 
ΠΟΥ 8 πιδι ἀϑοσνδηΐ, 
ὨΟΓ ἢΙ5 ΟΧ, Ποὺ ἢΪ8 855, 
ΠΟΥ ΔηΥ ἰὨϊηρ ἰδ δὲ 18 
ΠΥ περ θουΓἶβ. 

ἘΧΟΡ 5. 

σγρι: Ζβεγοίογο ἐῤε 
ΔΟΚῺ ἐδγ Οοάδ εορ- 
γπαπάεά ἐῤεε ἰο ἄεερ 1ῤὲ 
σ“αδαιό 4. 

Ν. (“. τό.) 
Ἡόοπουγ τἢγ ἐδίθεῦ 

ἃπὰ [ΠΥ τηιοΐδεσ, [{ἀς 
ἐῤὸ Σοκὺ ἐῤγ Οοά ῥα 
εογι»ιαηεα ες); [Πδὶ 
(ὮΥ ἄδγϑ τῇδ  ὉὈς ὑτὸ- 
ἰοπροά, [σπά δαὶ ἐΐ 
"πᾶν 30 «υεἰϊ «υἱῥὲδεε], 
ἴῃ τῃ6 Ἰαπά τυ ϑὶοἢ 
16 ΓῸΟΚΡ ἴγ Οοά 
εἰνθῖι τΠ66.. 

Χ. (υ. 21.) 
ει δοσ 5μαϊῖ ἴδοι 

ἄσϑιγο [ΠΥ περ οι 8 
ννῖίο, πείερεν 541 ἴἢοὰ 
εουοί ΤΥ ΠΕΡ ΟΣ Β 
ἤοιδβο, [δί, Με], οτ 
ἢ8 Τηλπβογνδηΐ, ΟΣ ἢϊ5 
τηδΙ ἀϑογνδηΐ, ἢ15 ΟΧ, ΟΥΓ 
Ἦϊ58 858, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ [ὨϊπΡ' 
(Παῖ 15 ΤΥ ποιρῃρουτ8. 

[Ι͂η 16 Βουπῖ (οτησηδηάχηθηΐ, ἰ νν}}} Ὀ6 
8:ὲη {Ππ|]ῖ 1π ΓΘῸ ΟΓΟΠΟΙΠῊΥ :--- 

(1) “Κεὸρ (ΟΌΨ)ὺ) τὸ ϑαῦθαίῃ ἀδγ,᾽" ἰ5 
τοδὰ ἰπϑίοδα οὗ "" Ἀδπλο θοῦ (21) ἴθ6 54}0- 
δαῖῃ ἀδγ.᾽" 

(2) Τῆγοο ἔτεβῇ οἴδιιδθ8 Ἀγ ᾿πβογίρα :--- 
“Ὰ8 {πε ΠΟᾺ [ΠΥ Οοά μαῖἢ σοτηπηδηάδοὰ 

τῇδ ᾽) 

ΝΟΥ ΤΠ]Π6 ΟΧ ΠΟΥ {Π]Π6 885.᾽" 
ὙἼΤΒδὶ ΤΥ πιδηδογνδηΐ πὰ ΤὮΥ πιαὶ ἀ- 

8Βεγνυδηΐ ΙὩΔῪ γοδί 88 Ὑ06}} 85 ἴοι." 
(3) Α ἀϊξεγεπὲ τϑάβοῃ 15 ξίνθη ἔοσγ ἴπε (οπι- 

ταλπάπιοηϊ, τοίογτίπρ ἴο ἴπ6 ἀοϊνογαηοο οὗ ς᾽ 
[8τδϑὶ θ8 τοπὶ Εδγρέ, ἰῃϑίοδα οὗ 1πῸ γεϑί οὗ 
Οοὰ «ἤτον {86 βἰχ ννογκβ οὗ (γθδίίοῃ. 

Ιη μὲ ΕΒ, ᾿δαϊΟΓΟΠΟΙΏΥ ᾿πβογίϑ ἴΠ6 5ΔΠ16 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΟἢ 85 ἴἃ ἀοδθ 'ἴπ ἴ(Π6 ΒοΟυτίῃ, "48 [Π6 
[ΓῸΚΡ ΤῃΥ Οοά μαίῃ σοπηπιδπάθά ἴἢθ6 :᾽" πὲ 
4180 {π6 ννογάϑ, “" τῇδε ᾿ξ ΤΑΥ͂ γὸ ννὸ]} τῈἢ [Π6 6. 

[πη 16 Τ ἐπ}, 1ἴ [ΓΑΠΘρΟϑο5 ἽΝ ΠΟΙ δου 8 
μοι56,." δηά “ΠΥ πο ου γ᾿ 5 ψνΠὉ 1.) 1 Ιπβογῖ5 
“( ἢ]5 πε," δηά 1ἴ πιακοϑ (πε ἴννο ραγίβ οὗ ἴῃ 6 
Οοπηπιδιἀπιθηξ πιοσὸ ἀϊδείηςξ ὈγῪ ἴΠ6 υ86 οὗ ἃ 
ἀϊβεσχεπὶ νογὺ ἴῃ {πε ἱπηρογαῖνο τηοοὰ ἴῃ δδςῇ. 
ΎΤΠΟ νεγὺ τεπάεγοὰ ἐξεγε (ἼΦΓΠ) 15. 1Π6 βᾶπιδ 
1Πδἱ 15 γτοηἀογοὰ ἐσυε ἰῇ Εχοάμ5, θὰ ἴπΠ6 ομδ 
παῖδ τοηάογεὰ εστυεῖ 5 ἃ ἀϊβδγοηῖ οἠς (38). 

[τ 5ῃοι ]α αἰϑὸ Ὀ6 οὐβογνοὰ ἰῃδὲ, ἰη ϑιῖ. ν. 
ΨΟΙΞΟΒ 17.) 18, 19) 20, 21 816 ᾿κοὰ τοροῖμογ ὈΥ 
[π6 σορυϊαῖῖνο σοηυποίοη. μὲ ἔενν οἰδεῖ 
δ᾽ ̓χἢς ναγιδιοης ἀο ποῖ αἴοοϊ [6 5θῆϑβο. 

[τ ἢἣδ8 ὈΘΘη ΣΘΏΘΓΑΙΥ δϑϑυπηθὰ ἰῃδΐ (Π6 ΠΟ]6 
οὗ οπο οἵ οἴμεὺ οὗ ἴῆθϑ6 σορίθ8 ννὰ5 ςᾺ6η οα 
τῆς Ἴαῦϊεβ. Μορβῖ σοπηπιοπίδίουβ πᾶν 5}}0- 
Ῥοϑοὰ τῃδὲ [Π6 οὐρίπαὶ ἀοςιπιοηΐ 8 1η Εχοάμ8, 
δηὰ ταὶ ἴῃς δυΐμοῦ οὗ ᾿δεοιϊεγοπον ντοίθ 
ἔγοπὶ ΓΠΘΠΊΟΥΥ, ὙΠ νατδίίαπβ ϑυξβεδῖθα δἱ 
ἴδ ἄπο, Οὐδοῖβ μανὸ σοηςσοίνεα τῃδΐ 1)ειῖι- 

.ἃ 7οαΐους Οοά;," ἅς. 

ΧΧ. 

[ΘΓΟΠΟΙΏΥ Πλιισὲ ἔστ Βἢ ἴΠ6 τότ σοστοςῖ ἴοστη 
βίπος {πΠ6 ὙΔΌ]65 πλιδῖ πᾶν Ὀθθη ἰπ δΟ18] 
οχἰβίθσηποθ ἤθη 6 ὈοΟΚ νγὰ5 νυτιςπ. Βα 
ΠΕΙΠΟΣ οὗἁὨ {πε86 νἱεῖνβ σδῃ Ὧθ ἔδιΥἱν τοσοποῖνα 
ἢ [ἢ 5ἰδιθιηθηίβ ἢ Εχοάιι5 ἀπά θειΐογο- 
ΠΟΙΏΥ ἴο γος ἢ τοίθγοηςθ ἢδ5 Ὀθεη τηδάθ. [1 
ΟΙΒΟΙΓ ΠΟΡΥ, 85 ἃ ὑῇοΪΘ, γοργοβοηῖβ νηΐ νγᾶ8 
νυττῖθη οὐ πὸ 4065, ᾿ἃ 15 οὐνϊουβ ἴπδῖ ἴῃ 6 
ΟἾΒΟΙ σδηποῖ ἀο 80. 

Α σοπ͵]οςζυγα νυ ΙΓ ἢ 566ΠῚ5 ἴο ἀθϑεῦνο σγοβρεςξ 
μᾶ5 θδεη Ρὰΐ ἔογι ἢ ΌὉΥ Ενναϊά. Ηδ βιιρροβοδ 
1Π4ἰ 1π6 οὔρίηδὶ (οπιηδηαάπιοηῖ5 ννογ ἃ]} ἴῃ 
{86 8ᾶΠπ|6 ἔεγβθ δῃᾷ ϑαρῖθ ἔογπι οὗὨ ὄχργθβδίοῃ 
ἃ8 ἄρροδγβ (Ὀοῖἢ ἴῃ Εχοάιβ δὰ δ ειΐετος- 
ὨΟΙΏΥ) ἴῃ ἴῃς ΕἸγβῖ, διχίῃ, ϑονθηίῃ, ΕἸρῆι, 
δηὰ Νιηΐῃ, δυςἢ 845 ννοι]ὰ Ὀ6 πιοβῖ δι} 40}]6 ἴον 
ΓοΠΟἸ]θσοίοη, δηὰ {παῖ ἴΠ6 ῥά β8δρ68 ἰῃ δας ΠΟΡΥ͂ 
ἴῃ ΨὩὶςἢ ἴῃς πιοβϑὲ ᾿τηρογΐδηξς ναγϊδίίοηβ ἃΓῸ 
ἔουπα ννεγε σοπιεηΐβ8 δα ἀδὰ ννῆδη ἴῃς ΒοΟκ8 
νεα πη, [{ 18 ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἰηνοῖνδ 
[818 ΤΠΘΟΥῪ νΠ ἢ ΔΠΥ 4. ΘδΕοη 88 (0 ἴΠ6 δι ῃογ- 
8ΠΙΡ οὗ {πὲ Βοοκβ, ογ ϑτἢ ἀπγ ἀουδί 45 ἴο {86 
ΠοπηπΊθη 8 Ὀοίηρ ἴῃς ννογάβ οἵ Οοάϊ ρίνοπ Ὁγ 
Μοβοϑ ἃ8 πλιοἢ 45 ἴῃς (οοϊητηδηἀπιοηΐ5, δ ΠΟΥ 
80 ΟΔ]]οα, {παΐ ννοῦο υυγτση οἡ {πὸ ὙΤ40]68, 
ἴπ στοΐογεπος ἴο [ἢ6 πηοϑί ἱπιρογίδηί οἵ (ἢ6 
ἀΠἤογοηςοβ, [Πδὶ τοϊαϊηρ ἴο [Π6 τοϑβοη ἔοσ {πθ΄ 
οὐϑβογναηςο οὗ ἴπ6 ϑαδί αι ἀδΥ, [ἢ6 1ΠοῸΡ 5 
ΔΥῸ ἴῃ ΠῸ ἄορίος αἀϊβοογάδηϊ, δηὰ δας βοίβ 
ἕογῖ νυ Πδὲ 18 ΘΠ ΓΟΙΥ νουὮγΥ οὗ, Δπα σοῃβίϑίοηξ 
ἢ, (06 θινὶπα ἃν. 510 τοΥ νογθδὶ οὗ 
᾿ογα] ναγδίίομϑ, υν ἢ πο ἱπηροτγίδηϊ ἀϊ οτοησο 
οὗ πιθδη!ηρ (ΒΌς ἢ 48 ἐδορ ἔογ γερριξρ εν), ΤΑΔῪ 
ΡΟΓΠΔΡ8 Ὁ Αϑοσϊ θοὰ ἴο σοργίδβ[53,. 

1 ΤΊΔΥ Ὀς βιιρροδβεά ἤδη (δὲ ἴΠ6 Το νοτὰς 
οὗἩ ]οβονδῇ, νυ {πῸ τε δΟΣΥ β8επίθηςθ, ννοτα 
ἴο ἴ}18 οἴοςξ, δδϑιυπηηρ παΐ οδοῦ Τ Ὁ] σοη- 
ἰδιπεὰ Εν (οπηηδηάπιεηῖ8, ὅ8ες δ 1. 

1 αη»ι ψερουαῦ ἐγ Οοά «υδόο ῥᾳυε ὀγοις δὲ 
ἐῤεε ομἱ 9 ἐδε ἰαπά οΥἹ Ἐρχρί, οἱ 9. ἐδὲ δόντες 
977 δοπάαχε. 

ΕἸΆΒΤΥ ΤΑΒΓΕ. 
ι, Του τῥ)ὰαδ βαυε πὸ οἱῤέγ Οοὐδ δείογε »ιᾶ. 
1. Τδομ σῥαϊῥ ποὶ »παξε ἰο ἐς απῦ σγαῦυερ 

πᾶζεο. 
1. Τροι “ῥαΐε ποὶ ἰαζε ἐδ παριὸ οὗ ϑεδουω 

ἐῤγ Οοά ἱπ σαἰν. 
ἵν, Το «ῥαϊῥ γοριοηιόον δὲ ϑαῤῥα!δ᾽ αν, 1ο 

ἄεορ ἐ: ῥοίγ. 
νυν. Τρομ σῥαίξ ῥοπογ ἐδ γαϊ δεν μά ἐδν 

»ιοέῥεν, 

Δ 866 Εχ. χχ. 1. 
5. ὅρος (ἢε (οἰονίηρ Νοίς, ὶ ΠῚ. 
5. ὙΥ̓ΉΔἱ ἰβ αδϑυτηθά, οὐ ἴῃς {ΠἸΘΟΥΥ Ὦετε 5ἰδιοά, 

ἰο ὕες ἴῃς οοπιτηδηΐ οὐ Ὀοιἢ ἴπε ΕἸτϑὶ ἀπά ϑεοομά 
(οτηπιαπάπηεηϊς (“ΕΟΥῚ ἴῃς ΓΟΒΚῸ τ Οοά δ. 

966 Οὐ Εχ, χχ 6) οσζυσε 
ἴῃ 4 βϑοπιδννηδὶ αι ἔἔεγεηϊ ἀπὰ ποτε αἰβῖιιςς ἰοττῃ 
ἱπ ἔχ. χχχὶν. 6, 7. οαβ ποῖ ἃ Ἴςοπιραγίδοῃ οὗ 
[πε ἴτνο ραββϑᾶρσεβ ἰοπὰ ἴο οσοπῆτγῃι ἴπ6 σι ρροΞίτοη 
παῖ ἴῃς ψοτάϑβ τὸ ποῖ ἃ ρατγὶ οἵ ἴῃς οὔρίπδὶ Τδη 
Οοιπηπηδηάπιεηῖβ, Ὀαὶ {παῖ [ΠΟΥ νεσγα φυοῖϊςδα ἤετα 
ἴῃ ἃ ςοπάεηβεα ἔοπῃ ὈΥ Μοβεβ, ἃ5. Ὀδεαπηρ οἡ ἴῃ 6 
ἔνο (οπιιηαπάτηληϊς, θη ἴῃ Ὀοοϊ. οὗ Εχοδυς 
ψΜγ»85 Ραΐ ἱορείμεγ 4 ὅεςε οῃ ἔχ, χχ. 3. 



ἘΧΟΡΌῦ5. ΧΧ. 
ΘΈΘΟΝ ΤΆΒΚΕ. 

γί, Του “δα! ποί ἐἰ}. 
γῇ!. Τδοι “ῥαἱ ποὶ ον σαμεν. 
τῇ, Το τραδ! ποῖ “ἠεαί. 
ἰχ, Τδομ «ῥα ποῖ ὀεαγ ζα «λίπε, 
χ. Τροι τραΐὲ ποὶ εουεί. 

Α ργδςξίςδὶ 1] ϑιγαῖοπ ἔγομη 1ῃ6 ὑϑᾶρε οὗ 
ἀἰβοτοηῖ ἀρθϑ ΤΏΔΥ ἴεπηά ἴο δενν ἴῃς ργοῦδᾶ- 
ὈΠῚγῚ ἰδὲ τὴ. Ἴοη (ΟΟμπΔπἀτηθηῖϊδ ννΟΣῸ 
τ ΠἸΑΥΪΥῪ Κποννπ ἰῃ βυς ἢ ἃ σοπηροπάϊοι8β ἔοτστη 
8ἃ8 118, ἱ ἃ Ἐπὶ6ὸ ἤθη ἵποῪ ὑνοτε υϑοὰ ποῖ 
ΟἿΪΥ 85 6 σοπηπίοη νυαϊσηννογάβ οὗ ἀυγ, δα 
Ὧ5 ἴ!ο ἀΧΙΟΠῚδ οὗ ἴῃς 1ἂνν ἰπ ἰΐ8 δοῖι4] οροσᾶ- 
ὕοῃ. [η ἴποδβο ςορὶεβ οὗ (6 (ὐοπιπιδπαιτησι 8 
ΨΚ ἢ πᾶνε Ὀεεη υἰϑοὰ ἴῃ ἀϊβοτεηῖ Ὀγάηςῃο5 οὗ 
(86 Οπυγὸῃ ἔογ (ἢς ᾿ηϑι ισΠΟὴ οὗὨ [18 το ΌΟΓ8, 
ἴῃς ἔοττῃ [28 δἰπιοϑδὲ δἰνναῦϑ ὈδΟῚ ΤΠΟΓῸ ΟΥ̓ 688 
δουτενιαἰοά οὗ ἃ ραγῖ, οὔ ἴῃς ννῆοϊς, οἵ ἴῆοβο 
πο ἢ ἀγὲ [6 πιοϑῖ Ἄχραπάσα ἴῃ Εχοάι8 δηὰ 
[δευϊοΓΟΠΟΙΏΥ ; παπιεὶγ, (δε ϑεσοηά, ΤὨϊγά, 
Βουπμ, ΕἸΠ, δὰ θη}, ὙΠΟ σα] ]οσῖ θοοΚ 
οἵ Ομγϑιαη ᾿παοισυσίίοη ἵπ Ὑνῃΐο ἢ} ΠΟΥ γα 
ξινεη δὲ 1} Ἰεησίἢ 85 (ΠΟΥ δίδπαὰ ἴῃ ἔχοάιι, 
ἃ ἴο θὲ “ἴἢς ῬΓΥΤΊΟΓ ἴῃ Εηρ Ι5ἢ,᾽" οὗ 
οι Α.Ὁ. 140ο, ργπίοα ἴῃ Μφβκο]}} 5 Μοηυ- 
πιεηΐδ ΑἸ υ.4}14 (Ν οἱ. 11. Ῥ. 177). ΤἬΉΟΥ Ατὸ 4150 
ξίνοη ἴῃ ἈΠ] ἴῃ τὰς ΡΏτΊοΥ οὗ Εἀνναγὰ ΥἹ. (Α.}.᾿ 
15.383). ΥΠΒΘη {ΠΕ ννοσα ἢγϑί ᾿πἰγοάιϊισθα Ἰηἴο 
οὖς (οπιπηυ που δοτνῖςθ ἴῃ ἴΠ6 ϑοεςοπα Ῥγαγοῦ 
Βοοκ οἵ Εἀννατὰ ΝΊ. (Λ.Ὁ. 1ς 52), ἴῃς ννοτὰβ 
ἢ ἴΠ6 ἸηϊγοσιςίοΟΥΥ δβοπίοηςο, “ ΨΏΙΓΒ πᾶν 
δγουρῃξ ἴῃε6 ουξ οὗ ἴῃς ἰᾳπά οἵ Ἐφγρί, ουΐ 
οἔ ἴδε Βουβε οἵ Ὀοπάδφε,7 ννεῦθ υπέογίυ δῖοι 
οἴη, ἀπ μάνα ποῖ Ὀδθη τοδίογοα ἴῃ 8116 - 
(εαϊϊης οἀϊτίοπβ. Βαϊ {ΠΕΥ ἅτε ποῖ ΟΥ̓ 
τεϊδιηθὰ ἴῃ οἷν (δίθοπίδπι, Ὀὰϊ ἃγὸ πιδὲθ ἃ 
βρΕ(1Δ] ἰορὶς οὗ ἱποισγυςίίοη πῃ σοπηοοϊίοη ν ἢ 
ἴδε (οπηπιδπάπιοηϊβ ἰῇ Νοννε}}᾽ 5 Ἰάγροῦ (δίο- 
οἰ πὶ, 

8 ΠῚ. 
Τα πιοὰς ἴῃ νηοῦ {πΠ6 Οομηπιδηἀπιοηξϑ 

ἅτε ἀϊν!ἀοά πο Ἴδη ἰπ οὐγ οὐνῃ ϑοσγνῖςο Βοοῖϊς 
5ΤΕῈ5 ΠῈ (ἢ πλοβὲ δηςίθηΐ δι που 68, [ὸνν- 
[5 ἃ5 ὙγῈ}1 ἃ5 Ὁ γι βέλη, δπὰ 16 υἰϑᾶρ οὗ [Π6 
Βδείεττι Ομυτοῃ. [{ ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀε Ὀαβθὰ οἡ 
ἴῃς οἰεαγοδβὶ νἱονν οὗ {πε δυδ᾽εςϊ τηδιίοσ, 88 ἰΐ ἰ5 
δεῖ [Ὁ ἴπ (Πς 5Ξδοσεὰ ἰοχί δ. 

Δ Θ010. δὲν. “ϑας. Ηἰξι.᾽ 110. 1. “Βυπορϑῖς 
58ς, ϑεοτιρι.᾽ ἀϑδοσίδεά ἴο 81 Αἰμαπαϑῖυς. ϑυϊάας 
8. πλαξί»ν. Κίηρ ΑἸίτεα᾿Κ “1τ7ὺν. “Τῆς 1{Π|6- 
τὰ (Δι.᾽ (ἢ ποῦ ταὶ αὐτὸ ἤοτγὸ οδ᾽ εὰ ἰῃς 
βλοτοι υτϊεγσ᾽ σοΟ τ πηοηΐβ5 ἀγα παπιοὰ ὦ εκ). 
“ὝΤῆς ἱπειταϊοπ,᾽ ἄς. ἀπά "ΤῊΣ Ετυάιοη,᾽ ἄτα. 
οἵ Ἠεηγυ Υ111. Τῆς (αιεοπίσηι οἵ Εἀναγὰ ΝῚ. 
ΤῊε όοσδυ (αϊοοπίξαι, ΤῊς Οἰδιεςο ίσπι οὗἨ ἴῃς 
Οτοεῖς ΟΠυτοῖ, ἄς. ἄο. 

3 Ρ:.33 Ἑάϊι. Ταοοῦξοῃ. 
ἃ αἀἰνίϑίοπ ἰς τγεοορηϊζοὰ ἴῃ ῬΉΪ1ο, “ἀς 

Οταδἷς.᾽ ς. 11, 12, 31: "Οὐυΐἷκ τεῦ. ἀἶν. ἤδγοβ.᾽ 6. 35. 
7σβερῆ. Ἀπ᾿ 111. 5, ξ 5. Οτίρεπ “Ἥοπι. ἰπ Ἐχοά." 
ΥἼΙ. [} εγοπὶς “ἰη Ἐρἢες.ἢ ν1. 1. 5.10. ὅεν. "58ς. 
Ηἰς.᾽ 1. Θγπορεὶς 5.5. δϑοθοά ἴὸ Αἰμαπαβίιϑ. 
ϑ01025 5. σλαξίν. ΤῊς Οαϊες ἢ 5πὶ οἵ τῆς Οτεεὶς 
Οβυτοῖ. “Τῆς Ἰπϑιτατίοη,᾽ ἄς. απὰ “ΤἈς Επι- 

γοι, 1. 

Βιιῖξ δηοίμεσ αὐτδηροπησῖ, νῃς ἢ ἰ8 ἢγεξ 
ἔουμα εἰπε ΠΟῪ δἰαϊθα πη 51 ΑὐρυβίηἍ, ἀ6- 
τηδηάβ αδἰϊοητίοη ἔγοπι [18 πανὶπρ Ὀθοη υπίνοτα 
ΒΑ} δάορίοά ὈΥ πε ΔΥ ἐβίοση ΟἸμυγ ἢ ἀπε] 
[6 Ἀοείοιππαίίοη. Τῆς δεσοπμα Οοπηπιδηά- 
τηοηΐ 18 δή ἀδή ἴο {πε ΕἸγεῖ (οἵ, ἴῃ βοπλδ οὗ {π6 
Δ ἀροὰ ἔοστηβ, οπι οὐ 4] οροῖθοῦ), δηὰ [ἢ6 
Ὠυπηθοῦ ἴσῃ ἰ8 τηδάδ ουἱ ΟΥ̓ ἰγοδίίηρ {Πς ΤΠ ἢ 
8ἃ8. ἴννο (οπιπιαηάπηεηῖϊβ. δὲ Αιγριϑίίη, [0]- 
Ἰονγίπῷ ᾿οιυϊογτοποσΥ, δπὰ {πὸ ΧΧ. ἴῃ ἔχο- 
ἀυ5 (5εε δεῖονν), τλακεβ ἴ86 ΝΙΝ “ὙΠ οι 584]: 
ποῖ οονοῖ ΠΥ περῃθοιτβ Ὁ." δηά [86 
Το ὝΠΟ 504}: ποῖ Ἴοονοῖ ΠΥ παρῇ» 
Ὀουτ᾽5 Ποιι5ο,᾽) ὅζτς.: ννἢ]Ὲ οἴ οτβ, [ΟΠ] ονν ΠΣ 
[)6 Ηρῦτονν ἰοχί οὗ Εχοάιι5, τόνοῦϑο {15 ΟΥ̓ θυ. 
ἴπ βδοὴὸ ἔογτηβ ιιϑεὰ ὈΥ ἴπ6 ΔΝ ἐβίογσῃ ἙΟπυγοῦ 
[86 ὙῈΟΪ6 ραγαργδρῇ οἡ σουσεηρ 15 Κορ ἐπέγο, 
Ὀυΐ [ἴ 8 ἢολεα 48 “ἴῆς ΝΙΠΓ δηὰ Τεπίῃ 
Οοχηπιδπάτηρη 55.) ὍΘ ροπογαὶ ἀυτδηροπΊθηΐ 
ΠΕΙῸ βροκϑῆ οὗ ννᾷ8 υϑοὰ Ὀγ ἴῃς Οδυγοὴ ἴῃ 
Βτϊδιη Ὀοῖοτγο ἴδ Ε οἱοστηδίίοη δ, Δπά [8 5{1}} τὸ - 
ἰαϊποά ὈΥ ἴδο ἔμ Πογᾶῃ 85 νν Ὲ}] 48 ἴῃ Ἀ ου5ἢ 
Οδυτςοῇ. 

Αἡ ιταηροιηοπε ὑη]}1κ6 οἰΠογ οὗὨ ἔπ686 ΤΏΔΥ 
με ἱτασθὰ ἰο ἴδε ἔουγίἢ σεηΌΓΥ, 18 αἸ5Ό ΠΟΥ 
86ῖ ἐοσίἢ ἰη ἴῃς Τάγριπὶ οὗ Ῥαϊοβίίπο (νι ἢ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀεϊοπρα ἴο ἴπε ϑονοηίῃ σσθηίυτγ), 
Δα ἢ88 Ὀδοη δὐορίοα ὈγΥ Μαϊίγηοπιάσθβ, Αθθη- 
Εχτα, ἃπὰ οἵδεῦ [ἐὐν δῇ δι που 168 ἄοννῃ ἴο 
(ἢς ῥγόβοπξ ἀλγ. Τῆς Εἰτγϑὶ γα 15 ἰἀθπιβοὰ 
ἢ “1 δὰ (ἢῸ ΠΟΚῸ ΤΥ Οοά νΠῖςἢ Ὀγουξδὶ 
(Πο6 ουΐ οὗ ἴῃ Ἰαπά οὗ Εργρὲ" (νη οἢ σαπποῖ 
οὗ σοιγϑο Ὁδ6 ΡΓΟΡΕΤΙΥ οΔ] δα ἃ ον» απάρεθη})ν 
πὰ [ῃ6 ϑοσομα νογσγὰ 15 πιδήθ, 85 ἴῃ 16 81 - 
ταηβοηθηΐ ἰλϑὲ πιοηξοποά, ἴο ἱποϊθὰς ννμδῖ 
νγ»ὸ ΤΟΟΚΟὴ 8ἃ5 πὸ Εἰγϑθὶ ἀπά δεσοῃὰ Οοπι- 
ΤΔΠαπιρηΐϑ. 

ΤΒΟ 5ιυδ)οσὶ πιδίζογ [8617 5θθπη8 ἴο διιρεεϑὲ 
στάνο δης οὐνίοι 8 ΟὈ]εςτοἢ5 ἴο [ἢ ἔννο Ἰφι ον 
ΔΥΤΑηρεπιοηῖβ, ὙΒΟΙΟ ἰ5 ἃ οἶθαγ αἰϊσιξηςοη 
Ὀοΐννοθη ροϊ γί μοῖθπι δηὰ ἰά οἰ Δί τυ πο ἢ ἐπ- 
Ἐ{|68 φᾶσἢ ἴἰο ἃ ἀϊδίϊπεϊ Οομπιπιαητηεηϊ: δηά 
[86 8[η οὗ σονοξίπρ οὐἱσγ πο θοῦ ΓἾ5 ρΡΟβϑΟ ΒΒ ἢ 8 
ἰδ Θ5ϑθπίι ιν [ἢδ 5βᾶππιθ ἴῃ ᾿ΐ8 παΐῃγο, νυ Παΐθνεῦ 
ΠΊΔΥῪ ὃε {πε οδ]εςΐ σονεῖεά. 

[τ 15 νου οὗ ποῖϊοε ἴῃ γερασγά ἰὼ ἴπΠ6 56- 
4υεηςο οὗ ἴῃς (ὐοπηηδηἀπτηθηΐ5, (Παὶ ἔπ ΧΧ,. 
ἴῃ ἔχ. χχ, (δοσοζαϊηρ ἴο {π6 Ν᾽ δίίσδῃ ἴοχ) δηὰ 
ϑυϊἀλ5 (5. πλαξὶν) Ρίᾶος νἱῖ. ἀηά ν1}}. Ὀεΐογα νἱ., 
ἀπὰ ἰγδῆβροϑα ἴῃ δοιε δηὰ (ἢ6 «υἱὅ ἴῃ χ.; ἅπά 
ἴῆλι ῬΏΙΟ ρῥ]δσθβ υἱὶ. Ὀεέογε νἱ. δοσογαάϊης ἴο 

ἀϊίοπ,᾽ ὅς. οὔ Ηδηγ ΝΠ]. Τῆς Ρτγίπιεν οὗ 
1553, ἃς, ἄτς.---ΤῊς ἰεβι ποῦν οἵ (Ἰεπιεπὶ οὗ 
ΑἸοχαπάγία, “ ϑιγοπιδῖ.ἦ νἹἱ. ὃ 137, 15. δηγλθίριουσ,. 
δηὰ [85 δε αιοϊεαά Ὀοῖῃ ογ δηά αρϑίηϑδὶ (ἢ 6 
Διτδηροπθηΐ ; 566 ϑ0] ΕΓ 5. δεκάλογος, ἀπά Κυτίζ, 
“ΟΙ]ὰ (ονεπδηῖ, ΠΠ|. 124. 

4 ἐφ υκεῖ. ἰῃ Εχοά.᾽ ΧΧΙ. 
ἄς. 

δ Τῆς Ὑτοπὶ δά 1πἰπόγδπ (διε ἢ 5Π|5. 
6 Κιηρ ΑἸγοά᾽ 5 “1,αν8.᾽--ΊΤΠς “ Θρεουϊαπι᾽ οὗ 

δὲ. Εἀπιιηά, Ατολθίσῆορ οὐ ΟδηιογθιγΥ {(1234.--- 
1142), ἀπὰ ἴῃς “ Ττεδιῖβεβ᾽ οὗ Εἰομαγὰ Ηδπιροὶς 
(εἶγο. 1340), Ρα Ὀ] 5ῃεα Ὀγ ἴἢς Εατὶγ Επρ]ϑἢ Τεχε 
δοοίειγ.- ΤῊς Ῥεπιεῦ οὗ 1400, ἃς. ἄς. 

Υ̓ 

ΘΟ. ΥΙΙΙ. ΙΧ, 
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438 ' 
(ὃς οτγάοσ σεοορηϊχοὰ ἴῃ Ματκ χ. το; [06 
ΧΥΪ. 20: οπη. ΧΙ. ο; 4Π|65 11. 11. ΤὨς 
Ὠδι14] οὔθ 18 ργοβοτνοα Ὀγ {πῸ οἴΠοΥ δησϊοπίὶ 
νογϑίοηβ ἰη Ἐχοάιι8, ἀπά ὈΥ {πὸ 1 ΧΧ. ἴῃ 
Του. νο; 48 1ἴ 18. α͵5ο, 85 γτοραγάβ νΥἱ. δηὰ υἱῖ., 
ἰη Μαῖζ. ν. 21, 27) ΧΙΧ, τ8. 

δ ΙΓ. 
ΤΠε αἰδιταοη οὗ [πΠ6 (οιηπιδηἀπηοης5 Ὁ6- 

ἔννοοη ἰῃς Τννο Τ δῦ]68 νυ ἢ] ἢ 15 πλοβὲ ἈΠ} 14 Γ 
ἴο υ, Αἰϊοίηρ ἔουγ ἴο 1π6 ΕἸγϑεῖ ΤΌ]. ἀπά 
δ'χ ἴο ἴπΠ6 ϑεσοῃηά, 15 ἢγϑί πηθητοπθὰ ὉΥ δῖ 
Αὐυριπκίηθ, (μου ἢ 1 185 ποῖ ἀρργονοά ὈΥ ἢ] ΠῚ. 
11 15. Ὀαβθά οἡ ἃ εἰϊβιϊποϊίοη τῆδὲ 1165 οἡ 1Π6 
διιγίαςθ, δηᾷ τῆδι δαϑν δάαρίβ 1561 ἰο πιο- 
ἀόγῃ οἰ ῖςαὶ ϑγϑίεπιθ, Ὀοΐννοοη οὐγ ἀπγ ἴος- 
γνναιὰς σοά δπά οὖ ἀυίγν τονναγβ Οὐγ περ ἢ - 
Ὀουγ!. ῬὍΠὲ ἀϊνϊβίοη ἀρργονοά Ὁγ 81 Αὐρι5- 
ἘΠ6 ννᾶϑ, ἰῇ τοϊδίίοη ἴο (6 πιαίίοσῦ ἴῃ δ Οἢ 
Ταῦ]θ, [ῃ6 βαπιθ: Ὀυΐϊ 85 ἢ6 υὑηϊοὰ {ΠπῸ ΕἸγϑῖ 
ιηἃ δϑοοοηά (οπηπιδηἀπηοηίβ ἰηΐο οπο, δηά ἀϊ- 
νἱἀοὰ τὴοὸ Τοπἢ ἱπίο ἴννο, ἢ6 τηδάο ἴπ6 Εἰγϑὶ 
ΤΔὈΌ]6 ἴο σογργῖβο ἴἄγοθ (οπιπ)δηἀπηεπίς, ἀπά 
1ηὴ6 δοςοηά ὙἼΔΌ]6, δόνεη. Ηδ πλΥβ0 1 Δ}}ν 85- 

. φοοίαϊοα ἔπε γδι οὗ {πεβ6 πυιπηῦθγβ νἢ (ἢς 
Ῥοιβοηβ οὗ {6 ΤΥ ηυ, ἀπά [Πὰς ἰαϊίογ νυν ἢ 186 
ΘΑ ΌΔΓΟΑ] ᾿Ἰπϑυ ἘΠ Ὸ 3, 

Βιῖ (ἢ6 πλοῖο ϑυτηπθί τσὶ διταπροτηθηῖ 
ὙΠΟ ἢ 4]1οἱβ νος (ὐοπιπηδηπηθη 8 ἴο οδσῇ ΤΑΌ]6 
15 διρροτγίεοα ὈΥ ἰμὸ τηοδῖ ἀποίθηξ δΔυ ΠΟΥ 1659, 
ἃπα 15 ἀρργονθαὰ ὈΥ ϑδενθγαὶ πιοάοτῃ οὐ ς5, [1 
5. Αῖ58ο ςουηίοηδησοα Ὀγ Βοπη. ΧΙ. 9. ν ἤΘγο ἴῃ 6 
ςοπιρίεῖα δοσομά ΤΔΌΪς ἀρρθᾶγβ ἴο 6 βροόοκθηῃ 
οὗ 45 ποῖ ἱποϊιιάίηρ ἴῃς ΕἸΠ (ὐοπιπηπαπηοηΐϊ. 

ῬΏΠΟ ρίασεβ {πὸ ΕἸΠῚ (Δοσημηδηάπιθηΐ ἰδϑῖ 
ἰὴ {πὸ ΕἸιϑὶ ΤΆ ]ο, ἀπα Τα] }9 1ἃ 4 ἸἰτηἸκ Ὀοΐνν θη 
[ῃ6 Τννο ΤΑΌΪο5. Οἡ {π6 τϑάβοη οὗ {Π15 65!" 
πδίϊΐοῃ οὗ 5, 866 οἡ ἔχ. χΧχ. 12. ΤΠ)6 γϑδὶ 
ἀϊδιηστοη Ὀεΐννοθεη [6 ὙΔΌΪ65 ἀρρθᾶγα ἴο ὃ6 
1ῃδὲ (Π6 ΕἸγϑί γεϊαίθϑ ίο [ῃ6 αιι165 νν ἢ ἢ ἀγΓῖ56 
ἔγοτῃ οὖν ΕἸ]Π1Α] σγο] αἰοη5, [ΠῸ δοσοπά ἴο ἴποδὸ 
ὙΉΪΓἢ ἀγῖϑο τῸΠπ)] οὐἵΓ Εταίΐίθγηδὶ γοϊδίϊοηϑβ΄, 
Βιιΐ 45 ἴῃ (οπηπιᾶηἀπηθηΐβ τορι Ὁϑθηΐ [Π6 68- 
β6ποθ οὗ Ἰανν, [ΠΟῪ δβϑυγηθ {Π6 βίσιςῖ ἔοπτῃ οὗ 
ἶανν. ὙΠΘΥ ἀγα Ἔχργοβϑοά, δἰπιοϑὲ Θχο ΒΊΟΥ, 
ἴῃ ἴῃε ργοι  ΟΥΎ ἴογπι, Ὀδσδυβο ἴ ὈΕΙοηβϑ ἰο 
ἴανν ἰο ϑὰυῪ ϑνηδέ ἃ πίῃ 5}4}} ποῖ ἄο, γαῖ ῃεῦ 
{πᾶπ ννυμαὶ ἢ 5841} ἀο, ὍΤῆς (Οοιηπιαπαπηθηῖβ 
τῃογοίοτς 56ῖ ἕοσγί ἢ πο Π6Υ οὗ τῆς τοϊδίοηβ (μα 
ἢᾶνε Ὀδθῶ πηρης]οηθαά οὐ ἴδε ρΡοβίζἷνε διάς. 

. ΤΕΥ σοηίδίη Ω0 ἱπ}πιποίοη8 ἴο Ἰονε Οοά, [{κὸ 
(μαὲ τη δι. νἱ. ς, Χ. 12) ἄζα.; ποῦ ἴο ἰογε οὐῦ 
Ὀγεΐῆγεη, κὸ ἰμαῖ ἴῃ μον. χῖχὶ 18; ποῦ ἀὸ 
(ΠΥ (611 υὰ5 ἴο συ ΟἿὟ Ραγθηῖβ. 

1 66 οῃ Εχοά. χχ, 12.ὕὄ 
3. «Ουξεῖ. η Εχοα.᾿᾽ 71. ΤῊς ποιίΐοη 5 δΔἀορίοά 

ἴῃ τ[ἢ6 “Θρεσυϊαπι᾽ οὗ 81 Ξἀπιιπά. ὅ6ς6 Ρ. 337, 
ποία 6. 

8 ῬὨΠ]ο, “ἂς Οτας.᾽ 25; "Ουἷς τοῦ. ἀἷν. μογαϑ.ἢ 
35. Ϊ5ερῃυβ " Αηϊν᾿ Π|Ι. 5, ὃ 8 ἀπὰ ὃ 5. [ἵτὸ- 
πίδις, ᾿Ααν. Πῶογαβ. 11. 14, 84. Οτεροσ. ΝαΖ. 
“ΟὉαπη. Καγ. ΧΧΧΥ, 

4 Κπῃορεῖ οὔϑογνεϑβ {μαι {ππ σι) ες οὗ [ἢ Εἰτδὶ 
Ἴ ΔΌ]ς ἰς δέσξας, [μΠ31 οὗ τς δεοομὰ Ταῦ]θ, 2γοὐὲ- 

, 342. 

ἘΧΟΌσῦ5. ΧΧ. 

ΒΥ. 
ὙΠῈΕ πᾶπια πιοϑὲ ἔτεα ΠΕΪΥ τιϑοὰ ΟΥ̓ Μοβοθ 

ἔογ {πὸ Ποσαίορις (ΤΠ) 5:5 π||Ώ65 βου! ησ 
δίγοΟ ΡΥ αβιστηθά, [{Π|6ΓᾺ}}Υ, σο»ιοί ῥίνη σροξεπ 
ἀραὶ απά ἀραῖὶπ: ἴἴ 15 τπογείογο ὈΓΟΡΕΟΥΪΥ 
τοπάεγοα ἰῃ Οὐ νούϑίοῃ ΤῊΣΝ ΤΈΒΤΙΜΟΝΥ 
(8εε ὃ 1.). Τακίηρ {15 ἴῃ σοπηθοϊίοη ν ἢ 
(6 ρυ δ ὈΙΟΥΥ ἔοστη οἵ ἴπ6 (ὐοτηπηδηςπιοηίϑ, 
{Π6 παηλθ τοιιϑὲ ἤν Ὀθθη υπάεγϑίοοά 48 (Π6 
ΤοΒΕπιοηΥ οὗ [Ὁ μονδὴ αραϊηϑῖ [Π6 πα Ἔ ΠΟΥ ἴο 
ἰγδηθργοβα ἴῃ μόδα ἴο Ψνποπὶ ἴπε ἀοςσαπΊοηΐ 
ννὰ5 δαἀγοςθο, θη Μοβθθ αι ἃρ τῃὸ 
ςοτηρ οῖοὰ Βοοῖκ οὗ ἴῃς [,μνν, οὗ Γῆ [Π6 
(Ομ παπιθηΐϊβ πνεῖ τῆς σοπῖγα! ρΡοϊηΐ, ὈΥ͂ 
1ῃ6 οἰθ οὔ τὴ. Ατκ οἵ ἴῃς (ονοπαπῖ, ἢ18 ἀ6- 
αἰαγοὰ ριιγροβο νγᾶ5 “1ῃδί 11 τπιαὺ 6 ΤΠΟΤΟ [ῸΓ ἃ 
υνἱηοθ5 ἀραϊηβί [Πδο: ἔργ 1 Κηονν ΤΥ τ δ ]] θη 
Δηὰ (ΠΥ 5{ΠῈ πος κ᾿" (Βευῖ, χχχὶ. τό, 2γ)8. 

[1 ννᾶβ ΌῪ ἴΠ6 1ϑνν, 85 1ἴἴ ννᾶ8 τεργοβοι σα ἴῃ 
[ποσο (οπηηαπἀπΊ6Π 5, ταὶ ΤΠθγ6 σάπὶο “δ 
Κπον]οάρο οὗ 515,» ὙΤῊς ἀϊβδιυγδηος οὗ [ῃ6 
σοηϑοίθηςο ννῃϊοἢ σϑβι 15 ἔγοστη ἀοὶηρ ψτοηξ, 
ὙΠρη ἴΠογῸ ἴα ὯῸ ΘΧΡΙΓΟΘββοα ἰανν, 18 ἃ νᾶσυε 
ἀϊδοοπγέοτί ἴο 6 ρούβοῃ ὙΠ ἢ ΠῸ ΟἾΘαΓ ἈρΡρΓΟ- 
Ποηβίοη 845 ἴο 115 σᾶ86. Βαῖΐ νῃοη ἴῃ σοῖς δ 
οὔ (ἢ 1,οτὰ ἢδ5 σίνδθη ἔοστῃ ἴῃς 1ωὰνν ἴῃ νογὰ5 
ἐπέ 1 10]6 ἕο [μ6 πιϊηά, (θη σοπηθβ ἐῤε ἀποαυσο 
ἐεάσε οὗ 8ϊπ, ἃ8 ἴῃς ἰγαπβργθβϑίοη οὗ τ ἴθοι5 
ΟὈ]ραζίοη ἴο ἃ σγδείουβ σοάΐϊ. 

Απά [Π15 Κποιν]οάρο οὗἁὨ 8 ποσοβϑα τ! ἢ“ 
γοῖνοβ ἃ σοηβοϊοιιϑηθθα οὗ ςομάεοιηπδίοη. 
Ηρηςσο (π6 ὙΔΌ]ο5 ρίνεη ἴο δίοβοβ οτος “ἃ 
τηϊηἰβίγαϊοη ΟΥἩἨ σοπαάοπηπαίίοη ".-- "ἃ ΠΗ ΠΙ5Γα- 
ὕοη οὗ ἀοαίῃ νυγιἴδη δηὰ δηρτάνθη οἡ δίοῃἝ5᾽ 
2 Οὐογ. 1... 2. 9; ςἔ, Ερῆ. ἢ. 1ς). Υεῖ νγ»ᾶ8 
15 Πλϊ πἰβιγαίΐοη οὗ σοπάοπηηδίίοη ἃ ἴγπ|6 γονὸ- 

ἰαϊΐου οὗ Ηἰπι ννῆο μαά τοἀοοπιοδὰ Η!5 ρεορὶςε 
ἴπ ἴονο. δηὰ ἰἰ ἰ5, ἱπ [ὴ6 {τπιοδὲ σθηβο, ἃ ἀ6- 
τηαηὰ οὐ ἴποπι ἔοσ (δς ἐγίδυϊο οὗ ἔμεῖγ Ἰονο 8, 
11 ἰ8 Ἰονε ἴῃ {Π6 σγεδίαγο νησὶ δ᾽οηθ σάη ΟὈΘΥ͂ 
186 1ὰνν ἰπ τοδὶ ἐγ ἀπά νυ ἢ δοςσθρίδηςοϑ, 
ΤῊ γχοϊαϊϊΐοη ἴῃ νηοῦ ἴῃς σοπάοπηϊηρ 

ϑίτιςίοβ5 οὗ ἐῃ6 1,αν βἰοοά ἴο ἔπε ξογρινῖηξ 
ΤΏΘΓΟΥ οὗἨ [Θῃονδὴ ννᾶ5 αἰ ἰδέ! πο γ ϑηενγη τη ἴῃς 

δ᾽ ἩδηρβίοηΡεΙρ ἴαϊτοεβ δαυΐγ ἴΠς βᾶπι6 υἷε 
8ἃ5 'ς βεύὸ ρίνοη οὗ ἴῃς Δρρ]ϊοαϊίοη οὗ ἴῃς ννογὰ 
ΓΥΜ, ἀπά οὗ ἰδ τοϊδιίοη οἵ τῆς ΜέεγοΥ βοδὶ ἴο 
ἴΠ6 1)εσαίορια. “ Ῥεπιίδίθυςἢ,᾽ Ν᾽ οἷ. 11. Ρ. 524. 

6 Βοη,. "Π]. 20, νἱΐ. 7; οἷ, ποῖς οἡ ἔχ. χχ. 17. 
Τ Οπ ἴπδ πιοάς ἴῃ νοὶ (5 τὰς ἢσυγοα ἰὴ 

116 ϑαοσγίδοος οὗ [δα [νν, 566 ποῖοβ οἡ 1,δν. ἵν. 
8 “ἐ ῸΓ {Πουρῃ ἰμ6 [ν, Ὀείησ Ἰονς, Τ,ΔΥ͂ 

φ6οτη ἴο τανοαὶ ἀοά ΨΠ}ο ἰ5 ἰονα, γεῖ ἰ5 ἰὶ ταῖμεσ ἃ 
ἀοπμδηά ἰογ ἰονε ἴδῃ ἃ τονεϊδίίοη οὔ ἶονς ἢ δῃὰ 
(Βουφσἢ 1ἴ ταῖρῆϊ μανε ὕδοπ, ἰπ τπς ᾿ρμὶ οὗ. ῖρἢ 
πο! ] σοῆσο, ἀπ νυ ἤσγα Ποτὲ κνὰ. πὸ ἀΑΥΚ πὶ ησ᾽ 
οὗ κ"'η, τοποϊυάοὰ τῃαξ ἰονα αἴοπε οσοιϊὰ ἀστδηάᾶ 
Ἰονς, γεῖ ἄοοθβ τπ6 τῇετε ἀδπιαπὰ Ππονοσ 50 Ξρθαῖκ 
ἴο 5ἰπηεῖβ; δὰῖ “Ὦγ {πὸ [ν ἰ5 τῆς Κπον]εὰσα 
οἵ 5ἴη: ψβετοίοστα “ἴα [ἰανν Ἡνοσκοῖῃ υσδῖῃ.᾿ Ὁ 
ΟἝμΡΡὈΕΙ], “ΤῊς Ναΐατε οἵ [πε Αἰοποσιεπι,᾽ Ὁ. αἱ. 
ΟΕ, ἔοῃι. νἱ]. 7--14. 

8 Μαῖῖ. χχῖϊ. 37-τ4ο ; Ματῖ χὶϊ. 29--: 321; [λικεὰ 
χ. τό, 27); Ἐοπι. χΙ!, 8, το; ὅδ]. ν. 4; [Ὧπὶ. 
ι,. 8. ὅϑὲες οὐ Εχ. χχ, 2. 



ΕΧΟΘῦῦ95. 

ἀγτη δ 15πὶ οὗ (6 ϑαηςίυασγ. Ὑ Πεη ἴῃς Τὰ- 
0 8 οὗ (6 [ἂν νγογὸ ἀοροβιτοάὰ ἰπ ἔμ6 Ατὶκ οὗ 
ἴδε (ονεπδηΐ, {ΠΟῪ νύεσε σονεγοά ὈΥ ἴῃς Μοῖ- 
ΑΥ̓͂ δεαΐ, ψΠςῆ, ἰῃ δοσογάδηπος νυν ἢ 118 ΠΑΠΊΘ, 
νγ48 ἴπδ 5ίξτι οὗ [86 Πένιπο ον! Κιηπη658 (506 
Νοίε οῃ ςῇ. χχν. 172). Ὑῆ6 ΟΠεγαδίπι Ἰνῃ]ςἢ 
ΜΈΓ οἡ ἴῃ6 ΜΟΓΟΥ 96 8ἴ Ἄρρεαγ ἴο αν ἔριατγοά 
186 διρῃεσὶ σοηάίξοη οὗ σγοαϊθα ᾿ηῖθ] ] ρθπας Ἰη 
(ὴ6 ἃςΐῖ οὗ 0] 6 δάογδίοη ἀπά ϑογνίςο, απὰ 
80 ἴο δᾶγε ὄχργεββοά [Πς σοπάϊππὶοη οἡ ὑνῃ] ἢ 
Μότε οὈίδιποά ἔοτγρίνοηρβϑβ, ἠδ νογδησς ἔΓΟΠὶ 
ἴδε Ἰσίίετ ἐμὲ ΚΗ]ΘΊἢ (2 ΟοΥ. 11, 6), δηά σοπὶ- 
τπαιπίοη ΜΠ [οπονδῆ. ὍΤῊϊ5 νἱονν οὗ (86 516- 
πἰβοάπος οἵ ἔς Ατὐκ δηὰ ννῆδίϊ ρογίδιηεα ἴο ἴἴ 
β661η5 ΔΡΙΪΥ ἴο 8 1ἴη6 υνογάβ ἴῃ ᾿νῃ]σἢ [Π6 
διτδηροτηθηὶ οὗ, ἴπΠ6 ϑυπ 018 15 ργοβογιδεὰ; 
ἐΔηὰ τοὺ 5μ4]}} ρΡυΐ [Π6 ΠΊΟΓΟΥ 8εαΐ αὔονθ 
ρου ἴΠ6 ἀγκ: ἀπά ἴπ πὸ ἂῦκ ποὺ 5Π4] ρυΐ 
186 (ἐβ πιο ἰμαξ 1 88.8}} γίνε ἔπεε, Απὰ 
ἴδετο 1 Ψν}}} τθοῖ ἢ [Π 66, ἀπά 1 νν}}]] σοπλ- 
ΤῸ Π6 ἢ [Π66 ἔτοπι αὔόνθ [6 ΠΊΘΓΟΥ ρα, 
ἔἴτοσι Ὀοίννοοπ [ῃ6 τ Ὸ ΟΠΟΓΌΡΙ 5. ΙΓ ἢ ἄγ 
ροη (πΠ6 αὐ οὗ 6 ἰεβειηοην," ἔχ. χχν. 
21, 22. 
ΤῊο Αὐκ, 85 ἴπ6 ουϊνγαγά ἀπά νἱβι 0 ] 6 βρη 

οὗ [Σὲ (ονεπδηΐ Ὀεΐνγεοη [Ἔπονύδῇ ἀπά Η118 
Ρέορία, (ἢπ|5 ὀχργεβθθα, ἴῃ ἃ ὙνΑΥ ϑιιοα ἴο 1ἢ6 
ὕπιης αηά {πὸ οςοδοίοῃ, {μ6 Ὠῖνίπηθ ΡυγΡΟΚΟ ἴῃ 
(δε Αἰοποπιοπῖ, ΤΠ [(Ὧνν ννᾶ5 0 σμᾶγας- 
ἰοπιξις ἔοδίαυσο ἰπ (Π6 ἀἰδροπϑαϊοη νυ ῃ] ἢ νν 88 
ἴῆδη ὑγοθοηῖ; δπαὰ δοσογάϊηρ]Υ ἴῃ 6 ἐβϑθησα οὗ 
ἴδε [2Ὁν νγὰ5 ὀχργοβϑθά, ποΐ ἰῇ ἃ ϑΞύτροὶ, Ὀυΐ 
Ἰη ῥ]δίπ ντογάβ υυτείθη ΟΥ̓ (6 ἤηρεγ οὗ Οσοά, 
Βυΐ ἴπ6 φοηΐθποθ οὗ σοηάδοπηηδίϊοη ἱτιρ] δα ἴῃ 
[6 Οοπιπχαηάπιγοηΐβ σοι] ποΐ ὈῈ Χμ δὰ ἴῃ 
[5 ἡλκοὰ ϑονυθυ υ 45 ἴῃ Ὀᾶ515 οἵ ἰῃς (ονθηδηΐ, 
{ γϑ ὁποϊοσθὰ ἴῃ ἴπ6 Ατῖκ, ἀπά οὐδοῦ ἴἴ (ῃς 
ΠΙΝΙΠΘ ΠΊΟΤΟΥ͂ νγ88 συτηθο ]Ζοά ἰῃ δυσὶ ϑῃδάονν 
ΟὈΠ ΠΟ 48 ννᾶ8 ἴο δ {πὲ (Δ 111 Ὀε] ον εῖβ 

ΧΧ. 

ἘΠῚ ἔῃ ἔμ] πο85 οὗ πὸ τἰγηθ σᾶτηθ, νη τῆο 
ΘΟ. νγῶβ φϑηΐ ἐσ ῇοπὶ Οοὐ παῖ θὲ ἔογίἢ ἰο 
6 ἃ ρτοριἰδεοη (ΓΛ σ ΤΠρΙΟΝ α γπιόγὸν “α)}ὃ.ὃ 
ΤὨτοι ἢ Δ ἴῃ ἢ5 Ὀϊ]οοά, ἴο ἀδοίαγο ἢΪ8 
ΓΙ Ὠϊοουβη655 ἔοσ {Π6 τοηλιβδίοη οὗ 5'πη5 ἰῃδί 
416 ραϑβῖ, [πγου ἢ ἐπ ἔογθοάγαπος οὔ σοά; ἴο 
ἄθοϊαγο, 1 84 Υ, δἵ {}}18 εἶπιθ Η!8 τ ρου 51 688: 
[παὲ Ηδ πηῖρῆξ Ὀδ 1υ5ῖ, ἀηὰ (Π6 15.886 ΟΥ̓ 1 πὰ 
(Πδὲ Ὀο] ον θῖῃ ᾿π΄ [6505 (Β ΟΠ]. 1, 2 ς, 26). 

ΤΠΟ 5ρηϊβοδποα οὗ τῇς ψνῃοΐς ϑαποίιδγΥ 
ΠΛΔΥ͂ Ὀ6 5414 ἴο Ὀ6 σοησεηίγαίοα ἴῃ [ῃ6 ὙΔ0]65 
Οὗ 1ΠῸ 1νὰνν, δηά (ἢ6 ΜοῖοΥ θα. ὙΠῸ οἴδποι 
ΒΟΙ͂Υ {π]ηρ8, ννΠ ἢ ΘνΟΓῪ οχίογηδὶ δυταπροιησηΐ, 
γνοΥῈ βυδοτγαϊηαίοα ἴο 1Πο2, Απά ἤφηςθ [ἢ 6 
Ρίδσθ ἴῃ ὑνῆϊσἢ [ΠΟΥ ννεῖε ἀσροβιοα ννᾶ5 1ῃ6 
ΗοἱΪγ οὗ Ηο]ϊεβ, οἰ οβεὶΎ βῃυϊ ΟΥ̓ ὈΥ {πα ναί], 
δηἰογεὰ ΕΥ̓ πὸ οἠς δῖ 1ἴη6 ΗἸΣμτρΙοβί, δπά 
ΕΥ̓͂ ἈΪΠῚ ΟὨΪΥ Οπςδ ἰη {πὸ γοᾶγ, ἔχ. χὶ, 2ο, 21; 
ἴμεν. Χχυ]. 2. 

δ᾿ ΥΊΙ. 
[Ὸ 18 ἴο Ὀς οὐϑεγνεὰ ἐπα {πε ᾿δοδίοριιθ, ἴῃ 

Τοβρεςξ ἴο 115 βυθ)θοϊ-τηδίϊογ, ἄἀοθθ ποῖ δεῖ 
ἔοστἢ ννῆδλί ἰ5. Ἰοςσδὶ, οὐ ΣΟ ΠΊΡΟΓΑΓΎ, ΟΥΡΘΟΙ ΠΣ 
ἴο ἃ βἰπαῖς παοϊϊοη8, [18 ἴννο Τῦ]ο5. ἃγ6 ἃ 
βϑίδπαϊηρ ἀοοϊαγαϊίοη οὐ ἐπ6 ἔγιθ τοϊαίίοη θ6- 
ἔνγθθη πιο! γ ἀπαὰ τοϊρίοη ἔοσ 411 πίοι 
δηά ἀροϑ, ὙΠῸ Εουγῖῃ (οπιπηαηάπηχοηϊ 18, ἴῃ 
[5 ῥυηςῖρὶς, πὸ ὀχοθρίίοη ἴο 115. ῬὍΤδα 
Ἰ)οοδίοριο δοϊοηρεά ἴο ἴΠ6 18γδοὶ ἴθβ, ποῖ Ὀ6- 
σαυ56 ἴπ6 {1 Π8 οχρτοβθοά ἴῃ ἰδ νυοῦὲ Οχο]ὰ- 
ΒΟΥ Ποῖγβ, Ὀὰϊ Ὀοσδιιϑ [ἃ νγᾶβ σονοαὶθα ἴο 
{ποπὶ 'π ἃ 5ρ6014] τηληπεῦ (866 οἡ ἔχ. χχ. 2). 
ΤΠ Ὀγοδάϊςῃ οὗ τηθοδηΐηρ τνδιςσὴ τ ΒΟΥ ὈοΙοη 8 
ἴο ᾿ξ πᾶν Ὀκ σοιπηραγεά ἴο ἐδπαΐ οὗ ἴδε [,ογὰ 8 
Ῥγαγοῦ, ῃιςῃ, ᾿ΒουΡῊ 18 νγᾶβ Θβρθοῖα! νυ ρίνοη 
ὈγΥ ΟἸτιβῖ ἴο ΗἰΒβ ξο!]ονγοτβ ἔοσ ΠΟΙ ονγη 156, 
σοηίδιη5 ποίῃίηρ υπϑιι Δ Ὁ]6 ἔοσ ἅΠΥ͂ ὈΟΙΐο ΟΣ 
ἴη Οης σοά. 

ΝΟΤᾺῈ, οἡ (ΗΔΑΡ. ΧΧ. ζ. 8. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΘΑΒΒΑΤῊ ὨΑΥ. 

1. 7λε δαῤῥαᾷ σεκογαϊΐηρ ἰο ἐλε αι; 11. αε- 
ὥγάϊησ ο 7γασίποι. 111. Μίς εορριφαΐορ 
τὰ ἦε Ογεαζοπ. ΙΝ. 70» γοίαέίοη ἐο .51471- 
ὅαγ. ΑΝ. “ΐς ερμμέζίον το ἦ ἐἦς εἰ ἐσεγαρεό 
7 ον Ἐργρί. ΝῚ. Δὲ εοπ ρας: οὗ »ιόα»ῆρρ. 

81. 

Τῆλί {1Π6 ἔοστδὶ οὔϑογνάποθ οὗ [6 ϑαῦ θαι ἢ 
ἀλγ ογρίπαϊοα ἴῃ {πὸ 1ἂνν οὗ Μόοβος ἀρρϑδῦβ 
ἴο πανο Ὀδθη ἴῃ6 ορὶπίοη οὗ ΡῃΣο δηὰά οὗ πιοβὶ 

1 δες Νοῖς οπ οἷ. χχν. 17. 
3 δὲς Νοῖς δῖ ἴῃε ἊἽπὰ οἵ οἢ. χὶ. 8111. 
δ ῬΗΣΟ ξΞθοπὶ5 ἰο πᾶν Ὀδεὴ ἱπηργεβοθά ψ ἢ 

ἰῃἰς τ θεη Π6 ἰΔγ5 ἀπ δ ρμαξὶς οἡ ἴῃς ἰβοῖ τῃαϊ 
ἴδε Τεὴ (οιητμαπῃάπηεηῖϊς γεγο ρίνεη Ὀγ Ηἱπὶ 
μιῇ γᾶς (ἦς δαϊλον ὁ" ἐὴες ζἤείτεγοε (ὁ πατὴρ τῶν 
ὅλων), (ἀξ Οοά ο7 ἐὰε Ἡγογίά (Θεός κόσμου), " ἂς 
ἄξει Οτδς.᾽ ο, 10. 

4. ΦἾς ψμὰ ἴῃς Ὀοδϑῖ οὗ Ϊοβερῆυς (“ Οοπί. Αρ.᾽ 
Π. 17), ἴῃαἴ τιῆεγεας οἵποῦ Ἰορ ϑἰδῖογα μδὰ τηδάθ 
τε βίου ἰο ὃς ἃ ρατί οἵ νἱτῖυς, Μοβοβ μαὰ τηαάς 

οὗ (Π6 Εδίδογβ δηὰ ἘδΌΙηἸϑί55, δηὰ 15 μοὶ ὮΥ͂ 
ΙΏΔΩΥ τηοάσγῃ οτἰςϑῖ, Βιιξ 866 ποῖθ οῃ 
σεη. 1. 2. 

ἴπ ψνΒδὲ νΑΥ νγὰβ ἴπῸὸ ϑδῦραίῃ ἀδὺ ἴο ὈῈ 
Κερί μον ἴῃ δοσογάδηοσς υὑὐἱ ἴμ6 ΕΟ. 
Οοπηπιδηάπηθης ἡ [Ἐ 15 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ ϑαἱὰ [ἢδί (ἢ 6 
ΟΓΟΙΏΑΥΥ ννοῦκ οὗ ἴδ 5δμοι ἃ Ὀ6 1ηϊοττηϊοά 
Ὀγ ἴπ6 νοὶ σοιηπη Υ, ποῖ ΟΠἸΪΥῪ 16 Πη45- 
ἴογβ, "ϑογνδηίβ, δηα ἔογειρῃ γοϑιἀθηΐβ8, Ὀυΐ 4150 
186 σαίί]ε; δηά ἴῃε ρογιοά οὗ [15 ἱπιουτη βϑίοη 

νἱσίας ἴο Ὀ6 ἃ ρΡατζί οὗ τε] σίοη." Θιδηου, “ον ἢ 
Ομαγοῖ,, ΝΟ]. 1. 178. 

δ ὅ8ες Νοίες “Οχ ἴῃς ϑαῦραι ἀαγ, 81. 
6 ῬΗΪο, “ἀα Οτας.᾽ ς. 256. 7058 Ματγῖγτ, 

“ἸΤῖαϊορ. οὐπὶ ΤΙγρΡἢ.᾽ ὃ τ9. [Ιτεπδειῖ5, 1ν. 16. 
Του ]αη, “Αἄν. [ὰἀ.᾽ 2, 4. Οἷδο, “ ἈΑΌΌ. 
Ι,εχ.᾽ Ρ. 6ο3. 

Τ ϑε6. Ηδηρβί. “Οη ἴῃμε 1,ογὰβ Ὀδυ,᾽ ὑ. 7; 
Ἐνναϊα, “ ΑἸτοτ ἢ ἅπιν.᾽ Ρ. 2; "Ηἰκιῖ. οἵ βυδοὶ, ἡ 1. 
576. Ηδκβοογ, “ϑιυπάαγ,᾽ [εςϊ. τν.. ἄς. Οἱ ἴῃς 
ψνογὰ ώπμορεοῦ πὰ Εχ. χχ. 8, 566 ποῖα. 

δ ὅ66 οὐ Εχο Χχ. 10. 
Υ̓ 2 
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νγ5 ἔσοτῃ ἴπο δνοπὶπρ οὗ [πε δἰχί ἢ ἀδλὺ οὗ 1ἢ6 
ΘΚ ἴο ἴΠ6 δυθηῖηρς οὗ (6 βονθηῖθῖ, Τῃθ 
ξο]]οννῖπ Οσσυ ρδί!οΠ5 ΓΟ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ ΤΠ οηδα 
85 υηἰαννίπι! ἴῃ αἀἰβογοπὶ ρασῖβ οὗ τῆ6 ΟἹά 

- Τοβϑίλπηεπ ἢ δοννίηρ δηὰ σεαρὶπρ (ἔχ. χχχῖν. 
21), ργθβϑδῖπα δΥΆΡΘϑ, δηά Ὀοαγίηρ Ὀυγχάδης οὗ 
811 Κὶπάς5 (Ν ἢ. ΧΗ ας; [6τὶ χυῖ, 21), πο] ἀϊπρ 
οὗ τηδύκοῖς πὰ 4}} Κιπάς οὗ ἰγαάθ (Ν ῇ, χ, 
1ς 1 ΑΠΊΟΒ νἱ]]. ς)., καῖ πόσης οοά, πα Κὶπ- 
ἀἰϊηρ ἃ τὸ ἔοσ σοοκίηρ (ἔχ. χχχν. 4; Νύτῃ, 
χν, 32). ὙΠῸ δαῦθαῖῃ ννᾶβ ἴο Ὀ6 ἃ δύ οὗ 
Θη]ογτηθηξ ᾿ἰκ6 οΟἴΠΟΕΓ ἔδϑεϊναὶβ ([58. .1ν}}}. 11: 
Ηοϑ. 11. 11), 8η4 ϑιισῇ τεϑίσσϊοηθ ἃ5 ϑΈΓΟ 
Ἰτηροβοὰ οουϊὰ πᾶν θεοπ τἱπφοςερίδοϊς ἴο 
ὭοπΟ δυϊ {πΠῸ ἀϊδοῦδοάϊοηξ ἀπ [6 δνασίςιοιιβ, 
5:10 ἢ 85 ἃΓ6 βϑρόκθη οὗ 'ἴῇ ΑΠΊΟΒ Υἱ]]. ς, 6. 

Ιη 186 βογνὶςς οὗἩ τῆς ϑαποίυδγυ, 6 Μογῃ- 
ἱπρ 8ᾷπ4 Ενθϑηϊηξ ϑδογῇςοβ ννεῦὸ ἀου δ] θά 2, (Π6 
ΠΟ δγοδὰ ννὰ5 ομδηροάδ, δπά, δῇογ {Π6 
σουγϑοβ οὗ δς Ῥηρϑίβ ἀπὰ [,ονϊε5 ἢδὰ ὕθεη 
ἰηδτυϊοὰ Ὀγ Τανῖα, οδοἢ σοιγθθ ἰπ 18. ἴυτι 
σογητηθησοα [15 ἀυτ!ε5 οἡ ἴῆς ϑανθδίἢῃ ἀδγ". 
ἌνΒθη ἰδ6 Το ΠΊρΡ]6 ννᾶ5 Ὀ011, [Πότ ἰ5 γεάβϑοῃ 
ἴο ὈοΙονο (παῖ ποτα ννᾶϑ ἃ 5ροςῖ4] συγ }51ς 4] 56 - 
νῖςα ἔογ ἴῃς ἀδγὅ. 

ΤΙΗΘ ἴσῃ Ηοὶγ Οοπυοζαΐίοη, νυ Ισἢ ὈΘΙΟΠΡ 8 
ἴο [πὸ ϑαδθαὶῃ ἀδΥ 'π σοπιπιοη ΜῈ σοτγίδιη 
ὈΐΠΟΥ Ἐσβίῖναὶ ἄαγϑ, νου] ϑθοτη ἴο ἱπΊΡ}Ὺ τΠ δ 
ἴποῖο ννᾶ5 ἃ πιδοίηρ ἐοροῖθευ οὗ ἴΠ6 ρϑορὶθ ἔοσ 
ἃ τοὶ βίου. ρΡιιγροβδοῦ, Ἐσοπὶ {πὸ πιοάθ ἴη 
ὙΠ ἢ (ἢ6 σοπητηδηάβ ἴο Κοορ (ἢς ϑαῦθαῖῃ ἀδΥ 
ἀπά ἴο τενογοηςα ἴῃς ΘΠ ΌΔΓΥ ἃΓῈ αϑϑοςϊαίοα, 
1ΐ πιᾶῦ ὃδ ἱπέεττοα Ὁ ργο Δ Ὀ ΠΥ τὶ ἴΠ6ΓῸ 
νν85 5010 ἢ ἃ τηθοῖίηρ ἴῃ ἔπ (οι οὗ {Π6 δδῃης- 
ἴυλτγῦ. Αἱ Ἰαΐοσῦ ρεποάς, ἰὴ ρίδςοβ τεηοΐα 
ἤοπὶ {86 Τειηρίθ, ννο Κηῆονν {παῖ 1 νγὰ5 ἃ σ8- 
ἴοπι ἴο τεβϑογῖί οἡ {15 ἀδὺ ἴο ρυ ς τοα ἤΘΥ8, 
δηά ἴο ραγ {πὸ τεδάϊπρ οὗ (πὸ ΟἹὰ Τοβίαπιοπξ, 
ψ ἢ δἀάγεβθος οὗ ὄἼχροϑβιίίοη δης ὀχῃογίδιοη, 
πῃ {πῸ ϑγπαροριοβϑ, [{ 15 Ποῖ ΠΓΘΔΒΟΠΔΌΪΕ ἴο 
ΞΌΡρΟΒΟ ἰπαΐ βδοὴῆβ υϑᾶρε οὗ [Π15 Κιπὰ πλΑΥ 
αν Ὀδοη οὐδογνθὰ δ ἴῃ6 ϑαηοϊιαγυ ἰΐ50]} 
ἔγοπῃ {πῸ ἤχβί ἱπδι πὴ οὗἩ [Π6 δα δ 9. 

1 ὅδ ἴ,ν. ΧΧΙΙ. 32. 
3 Ναπι. χχυ. 9; 2 (το. χχχὶ. 3; ΕζΖεκ. χὶνὶ. 

4. 
3 1,αν. χχῖν. 8; 1 (ῆχσο. ἰχ. 32; λδήαϊ. χὶϊ. 4, 

ὅς. 
ὁ 2 Καὶ. χί. 5; 2 (ἤτο. χχὶδὶ. 4; οὖν σ (το. 
ἘΠ 
ὃ ΤΗ5 ἰ5 (ἀνουγοὰ ὈΥ ἃ οοιηραχγίβοη οὗ ἴῃς 

᾿μοδάϊηρ οἵ 5. ἰχχχὶ. ν ἢ τ. 3 οὗ ἴῃς Ἐβδὶ]πὶ 
Σι5ε! , 5 ψ 6}} ἂἋ5 Ὁγ (ῃ6 Ταϊπιυά. 

6 ον. χχιὶὶ. 2, 3. 
ΤΌ κεν. χῖχ. 30; ΕΖαϊκ. χχιϊ 38. 
8.21 Κα ἶν. 23; [ὑκΚὸ ἵν. 14,16; Αςἰξς χίδὶ. 14, 

15. 27. ΧΝ. 11. 

9 ΤΉΡΙΕ ΤΥ Ὀδ τείδγεῃοος ὑῶ βΞυοἢ 4 οἰβίοπι 
1,6ν. χ 1; Πουῖ. χχχ. το. Τἢα φδδη] οὶ δπά 
Ὀεκί εν ἰϑἢ τγααϊἰοηϑ βίαϊς τπαὶ ὁπ ρτεδί οδ)εοῖ 
οὔ ἴῃς ϑαρθαῖῃ ἀδὺ νὰ8 ἴο ἔπι 5} τηδαῃβ δηά 
ΟΡΡογίαηἶΥ ἔοσ ΠΝ εὐϊβορδτίοη. ῬΆῖ]ο, " ἀς 
Οτἴδο.᾽ ς. 2.6. “Ν|ι. Μοκ.᾽ 111. 272. 05. "Απηξ᾿ 
ΧΥῚ. 2. 83. “Οοηί. ΑΡρ. 1. 20, 11. 18. Εοτ ταῦ- 
Ιηὶοδὶ δαϊπογί(ἰὸς. ἴο ἴῃ 6 βάση εἴβκδςοϊ, 566. ( ατῖ- 
στὶς οἡ Εχ. χχ. 8, ἱπ (μ6 " τοὶ ϑδοσί. 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΧ. 

ΘΌΓὮ ἃγὸ πε ραγσυϊαγα {παὶ σὴ Ὀς ψαῖΠοΥ- 
δα ουἍἋ οὗἩὨ ἴπε ϑοτγρίυγεβ 485 ἴο {86 τποάς οὗ 
οὐϑοσνυίηρς 16 δαρθαὶ ἢ ἀλγ. ἴῃ τῆς {ἰπὶ6 οὗ 
ἴῃς 1, ρ᾽ϑδίοσ δη δηίγο τοδὶ ἔτοση ἴἢ6 ννοσκ 
οὗ ἀδῃγ 1 ννᾶ8 ἴο τοίρῃ (πγουρῃουΐϊ [ῃς 
Οδιὴρ: δηὰ ἢ ΠΊΔΥ Ὅς ςοπ]οςτγοὰ τηδὲ 186 
ΡΘΟΡΪΟ Δϑϑοτ Ὁ]οὰ Ὀοσΐοτο ἴῃς ΑἸΙΔΓ δἵ {π6 ΠοιΓ5 
οὕ {πὸ Μογπίης δηὰ Ἐνεηϊηρ ϑδογιἤσεβ ἴοσ 
ΡΓΑΥΟΥ δηὰ σοηϊοτηρ δίϊοη, πὰ ἴο ᾿ἰδῖθῃ ἴο [Π6 
τοδά πε οὗ ροσίίοπβ οὗ ἴῃς Ὠίνπα [ἀνῦ, ΡῸΓ- 
δᾶρ5 ἴτοπὶ ἴῃ 1105 οὗ Μίοϑεϑβ πἰπιϑοϊξ. 

ὙΤΠὸ ποίϊςϑβ οὗ ἴῃς ϑανθδίῃ ἀδγ ἴῃ ἴῃς Ῥγοὸ- 
ῬΒεῖβ ἄγε ποδὶ ἔγεαιιθηηγ δοςοπιρδηϊςὰ Ὁγ 
ςΠοτηρ απ ΟΥ̓ ἌΓΠΙΠΡ ΓΟΘρεσῖηρ 115 πορϊεςὶ 
δηά ἀεβοσγαίίοπ Ὁ, Βυῖΐῖ ἴῃ ἔθ ἐπι οὗ [5114 
((. 13) ἃ ραγϑάς οἵ οὐβογνιηρς [ἃ δὰ ὈθοοπιΘ ἃ 
οἷοδκ ἔοτγ ἡ τος εΥ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ υὑπάογ ἃ κἰπάγεὰ 
᾿πἤμθποο ἴο {πὶ νης τυὐττιοὰ ἴΠπ6 Ρυ Ὁ] ]ς ἔαϑῖϑ 
ἰηΐο Οσςββιοπβ ἔργ οἰ δηὰ ἀθραΐς (158. ἵνη]. 
4). ὙΓΠοβο ἀἴνουβο δθιι568 ΓΊΔΥ ἤάνὸ σο-Ἔχιϑίοα 
ἃ5 ὈοΙοηρίην ἴο ὉνοΟ ορροϑίῖίθ Ῥαγῖθθ ἴπ ἴδε 
σοπλπηπιῖγ, ὈΟΙΏ θείης ἴῃ (Π6 τος. 

811. 
ἴῃ δηοΐποι αρὸ, αἴεγ ἴῃς Οδρθνπ, [δὸς 

ῬΠΑΓΙσθοβ πλι ἰρ Θὰ ἴῃς τεϑίγαιπῖβ οὗ {π6 540- 
Ὀφίῃ ἀδὺ ἴο ἃ πηοδὲ Ὀυγάθηβοπια εοχῖοπί. [ἰ 
νν85 ἕουυϊάθη ἴο ρίυςκ δὴ δᾶσγ οὗ σοζῃ δπά 
τὰ ουἱ ἢδ ΡΎΔΙΠ5 ἴο 5ϑ 5 ΠΌΡΟΣ ἴῃ ραπϑπρ 
ΚΒγο ἢ ἃ σογηβοϊά (Μ δῖε. χὶϊ. 2)} ΟΥ ἴο τὸ- 
ἴεν ἐμ βιοῖς (Μαιῖ. χίϊ. το; ἔκ χα. 14). 
1 ννᾶς ποννονοῦ ρεστη δα ἴο Ἰορδα Δῃ ΟΧ ΟΥ δῃ 
888 ἴ0 νναΐοσ, οὐ ἴο 1 οὐἱξ Δη δῃϊπι8] πδὶ Ὠδὰ 
[Δ] ἢ ἴηῖο ἃ ρῥὶὲ (δε. χὶὶ. αα; ὰΚὸ χῖν, ς), 
ἴο δα πηη βίου οἰγοιιπης βίοη, 18 [6 εἰβῇ ἢ ἀΔΥ 
Δογ {πὸ δίσπτῃ οὗ ἃ Ἑδιὰ [6]}] οἡ ἃ ϑδαδῦδιῃ 
(οἱ. νῖϊ. 22), δηὰ ἴο ᾿ῃνῖ ριυοϑίβ ἴο ἃ βοςῖδὶ 
τηθ 4] (ΠυΚὸ χίν. τ). Δοσογαάϊπρ ἴο γα ὈΌΙΠΙΟΔΙ 
δυῖῃοσο5, ἰδ νν5 ἑουυϊἀάθη ἴο ἴγανοὶ πλογα 
{ΠΔπ 2οοο οὐδιῖϊ5 ο ἴπ6 δαδυαῖῃ "", ἴο Κι] 1Π6 
τηοβὶ οἥδποινο Κι 8 οὗ νειτηῖῃ, ἴο ψτιῖς ἴννο 
ἰεϊξϑυβ οὐ της δἱρῃδῦεῖ, ἴο 186 ἃ οοάθδη ἸοΡ ΟΥ 
ἃ σγιϊοῖ, ἴο ΟΔΥΓΥ ἃ ΡυΓ56, ΟΓΥ, ἔοῦ ἃ ὑνοπΊδπ, 
ἴο ΟΑΓΓΥ ἃ 568]-ΓΠΡ ΟΥ̓Δ 5116] ΠἸπρῷ Ὀοίτ]ς, ἴο 
ὙΘΑΥ ἃ Πρ πολάπάγοβϑ οὐ ἃ ἔδ]ϑε ἴοοῖΐῇ. 
Απιοηρϑὶ ΟἴθοΥ τεϑίγαϊπί5 ἰϑΔ Ὡροὴ δηϊπηδ]5, 
{πὸ δι-ἰ21|16ἀ 5ῃδερ ννδ8 ποῖ δ] ονϑὰ ἴο 86 πε 
1|||6 ἴσιο κ οὐ ὑνῆϊς ἢ ἴῃο [41] νν8 Ὀογηθ ἴο 
δᾶν ἴῃς Δηϊ πη] ἔγοπι 8ι|ἘΕ[{πὴγ]πρ. Ὑῆθθο ἅτ ἃ 
ροτγίίοη οὗ 39 ργομι δι! οη5 οὗ μ6 βαπηε Κιπά "3. 

19 1Ἰς, ἵνΐ. 12---6, Ἰνὶϊϊ. 13; ογ. χνἱ. 21, 27; 
ἘΖεΙ. χχ. 13, 16, 20; Ατηοβ υἱῖ!. 5, ἄς, 

1 Οἡ τῃ8 αθθαι -ἀἀγ᾽5 ᾿ουγηεΥ, 5ες ξοβορἢ. 
“Απὶ.᾽ ΧΙ. 8. ὃ4 νἱϊρ τῆς Νοῖς οἡ ἔχ. χνὶ. 
20: αἷ5ο Δ δι Πςοτ, “ἂς Γτἰη. ΘαῸ.᾽ ἴῃ “ ΤὮςΞ. 
ῬΙΜΙοΙορ.᾿ 11. Ρ. 417. ίηςΓ, “ΕΒ, Β.᾿ ς, “ 8δῦὉ- 
Ῥαιῃϑνγοχ. 

5 ΜιΞῆπα, ἀθ ϑαυδαιπο. Ἂς τὲ το] ὮΥ 
ἃ δὐϊορὶϑὶ οὗ τῇς Ταϊπιιὰ παῖ ἴῃ γα πολ] 
ΘΑΡΌδιἢ μὰς ποῖ “α τπϊηρ οἵ γτὶπὶ δυβίετιγ ἢ 
(' Οὐυδτίουγ δν.᾽ ες. 1867.) 15 δυιβίο ΠῚ ἵνὰ5 
ἱπάβϑὰ βοπιον)δὶ ταὶ γαῖ Ὦγ χυλὶ γὴν τορυ]α- 
τἴοπ5. ὙΤΠουρὰ (Π 6 [ον οου]ὰ ποῖ ᾿ἰρῆϊ 8 ἢτε οα 
ἴῃς ΘαΌΡΑΙῃ, ᾿ς νγᾶς [Οὐ] ρεττη ἴθ, αἱ [ἢ ς 
ἰαϊδϑὶ πιοπιοηὶ οὗ (ῃς ἐνς οὐ τῆς ϑαῦθαῖῃ, ἴο μᾶοῖκ 



ΕΧΟΙΡῦσ. ΧΧ, 

Οοηηεοεῖϊοα ΜῈ {Ππ|5 ἘΠΠῚΩΡ οὗ (πο ῬΠΔσϑοαβ 
ἃπὰ (ῃ6 ἈΔΌὈΙ 815, 15 ἰἢ6 ποίϊΐοη [ἢαΐ ἴῃς 1ἢ- 
ἰοπίοη οὗ τῆ6 1, ,νν ννᾶ8, τῃαὶ [6 ϑαῦθδίῃ 
5δοι]ὰ Ὀ6, 435 ΠΟΑΓΙΥ 85 ροβϑι Ὁ]6, ἃ ἀδὺ οὗ πιοῖα 
ἰπδοῖοη. ὙΠΪ5 πᾶ5 θθθη δεϊά ποῖ ΟὐΪΥ ὈΥ 
7]ενυιϑῃ υυτιΐοῦβὶ, δὰ ΌΥ βοπιθ ΟΠ Πϑιίδῃβ. ἰη 
[86 τἰπιὸ οὗ 5. (μγγϑοβίοπι3, ἀπά Ὀγ οὐς5 οὗ 
ΠΊΟΓΕ πηοάοτῃ ἀδίο (ϑροηςεΥ, ΝἸΠηγα, 1.6 ΟἸοτο). 
Ουὖυγ [(οτὰ ἀδοιϊάθβ {Ππ|8 νοσῪ ροϊηῖ ὈΥ ἀθοϊαγίηρ 
(ῃδὶ {ΠΟ 18 ἃ Κιπά οὗ ννοσκ ννῃιςῇ ἰθ Ῥγορϑῦγ 
ἴοτ [Ὡς ϑαδθαίῃ ἀδγὅ. ὅ8εὲ ἴῃ6 ποχί βθοσίοῃ, 

8. ΠΙ|Ὶ. 
[ἡ ὀχδηηϊηΐηρ (ἢ6 ἔννο ἀϊδίϊηςξ ρτγοιιπάς ἴοι 

μ6 οὐδογνᾶποθ οὗ πὸ δδῦθαιἢῃ ἀδὺ ᾿ν ΔΒ ἢ 
ϑῖα αϑϑισπθὰ ὉῪ Μοβεβ 4, ἰῃς ἢγβί δἵορ 15 ἴοὸ 
ὕες ἴΠῈ παῖζε οὗ ἴῃς σοπηεοξοη Ὀεΐννθοη 
1πὸ ῬδγΥ ἂηὰ ἴῃς Οτεδίίοη οἵ ἴπθ ννου]ά. 
νας 18. ΟἸΘΑΥΙ͂Υ βίαϊοα ἴ'8, (αὶ (ῃ6 δῪ ννὰ5 
Βα] ]οννοὰ Ὁγ τῆς Ὠἰνίηθ [ἂνν 45 ἃ ΠΙΟΠΊΟΓΊΙΔ] 
οὗ [6 τοϑὲ οἵ Οοά ννβοη ἴῃς Οτοσδίίοη οὗ ἴῃς 
ΜΓ νγᾶ5 σοπιροἰοάδ, Μίδῃ ννᾶβ ἴο γοϑί Ρὸ- 
ςᾶιι56 Οοἀ παά τοβίοά. Βυΐ {π6 ταϑβϑὶ οὗ πηδη 
ΟΠ ΟΠΪΥ ῥΑΓΟ ΔΙ τοϑοπΊθὶε {Π6 ταϑέ οὗ σοά. 
ὦ Το Οτεαίογ οἵ ἴπ6 ὁπάς οὗ ἴπ6 δαυίῃ [αἰπί- 
δἴἢ ποῖ, πεῖ θοῦ ἰ5 ννολγυ 5.) Ηἰ5 ννοῦκ ἴῃ 1Π6 
ἃ αἀἰὰ ποῖ σϑᾶβο δ {Π6 οἷοβς οἵ (6 5ὶχ 
ἀλγ8, ποῦ δδ5 ἰξ δυϑὺ Ὀδθη τεπλἰοα δἰ ποθ, 
Η!5β βαπά πιυσῖ Ὀ6 νοῦ Βοϊάϊηρ ἴπ6 σουΠΕ 5 οὗ 
{πὸ φαγί δπὰ πὸ ϑἰγοηρῖῃ οὗ [Π6 ἢ1}158. Ηἰ5 
τεϑῖ σαηηοίῖ {ποτεΐογε Ὅθ κὸ {παῖ ἱπαοίίοη 
ΙΓ ἢ ὈοΪοηρβ ἴο πρῃϊ δηὰ 5]εορ, νυν ἢ τλδῃ, 
ἰπ σοιηπίοη ΜΠ 41} δηΐπλα]θ, στο 1 ΓῈ5 ἕου {Π6 
Γεβίογδίοη οὗ ἢ15 ννδϑίθα ρονίεῦβ. Βιϊῖ γεῖ ἃ 
ΠΊΔΠ ΤΊΔΥ ἤδνο σοηδοίοι!5 αχρεγίθηςθ, δου ννο]} 
ρΡεγοιτηθὰ ννοσκ, οὗ 4 τοϑί αι] σοπαϊίίοη {παῖ 
ὈδαΓ5 ἅΠ Δηδίορσυ ἴο {π6 οςοδϑίοη οὐ ννῃ] ἢ 
“ ΟΟα 580.) ΘΥΟΓΥ τπίηρ (παῖ Ηδ παά τηδάθ, 
δη(, ὈΟδοΙ]ά, ἰδ ννᾶ5 νεῦγ ξοοά "." Απά τῃϊ5 
ϑαρ δῖ ἢ ἔδε!πρ' 5 ΟΠΙῪ ἴο ὈῈ επ]ογϑὰ Ὀγ ἴῃοβς 
ὙΠ ο86 ννοσκ, ροτέοστηεα ἴῃ ἃ ϑρί Γξ οὗ {γιιϑίδ!} 
ἀερεπάρφηςς, μᾶ5 Κορί ρᾷος ἢ ἴῃς ἀδγ ἀιπης 
186 ννεεῖ ; ἴδοϑδθ ννο ΟΌΘῪ ποῖ οπΪγ ἴμ6 σοηϊ- 
πδηᾶ, ὁ" ει {πὸ Θαῦδαι ἀδγ," νυ 
αἶθο ἴδε σομηπηδηά, “ὁ 51᾽Χ ἀδγϑ 5}δ]ῖ ἴδμοιι Ϊ8- 
δουγ᾽0," 

ὉΡ Ποῖ (οοἄ ἴῃ βυςἣ 4 τινὰν ἂς ἴο Κεὲρ ἰΐ ἢοῖ ἃ5 
Ἰοπρ' ἃ95 ροβϑβίδὶς ("ἀα ϑαθῦ.᾽ 1ν. 1. 2). ὕπάογ 
Ραγιουϊαγ οοπαϊἰοηβ, ἴῃς 5ἱοῖς τηὶσ ξ Ὀ6 το]ενεᾶ 
(ΜΊ5ἢ. “7οπια,᾽ ν1. 6). Ἑαβιίησ οἡ ἴῃς ϑαρθδιῃ 
Ὑ785 δ᾽ ΓΙΟΤΥ ρῥσοί 164 (Οἴδο, “ΕΔ. 1,εχ.᾽ Ρ. 6οϑ ; 
ς(, Τά" νι]. 6). ΝΥ Βεῖμοτ οὐ ποῖ ἃ ϑαθθαίῃ τὸ- 
συϊλιεὰ ὈΥ ταῦ ἱηΐςα] ταϊὲς νναβ, οἡ ἴἢ6 νος, 
ΒΌΠΙΪΥ αὐδίετε, νὰ ποοὰ ποῖ βδοπιρὶα ἴο 041} (Ὠ6 
τα ]ο5 [μετηβεῖνες ρστόθϑν αρϑυτγα, 

1 Βυχίοτγί. “ϑ'γηαδρ. [πὰ.᾽ ΟΧΥῚ. 
3 «οῃ,. ἰη Μαῖϊ.᾽ ΧΧΧΙ. 
3 Μδιι. χίϊ. 12; Ματῖς 1. 4, ἄς. 
4 ὃες ἔχ. χχ. τι; ευϊ. ν. 15; Νοῖς “Οη 

ἴδ6 Τὴ Οοϊηπιδηάτηεηίς, ὶ Π. . 
δ Ἔχ, χχ, 11, χχχὶ. 1). (Οἱ, Οσϑῃ. 1, 3. 
6 Ἰς χ). 18. 
7 ὅςεε Ϊοδη ν. 17. 
δ Ῥε χον. 4, δ. 
9 (εη. Ἰ. 31. 
19 Μοβεβ (βαγϑβ ΡἘ1]0) ἐκέλευσεν τοὺς μέλλοντας 

ΤῊΘ ἴπι|6 τοβϑὶ οὗ τηδῃ ἴπδη ἰ5 50 ἔδγ Πκὸ 186 
τεσ οὗ ἴῃς (γοδΐοσ, {πδὲ 1 5 γοπιοῖθ ἴῃ 115 
ῃδίυγο ἔγοπι ἴΠ6 5166 ρ οὗὨ 1πϑθηϑι Ὁ} ΠΥ 45 1ἴ 8 
ἔγοπι ἴπε ογάΠΑΥῪ Ξἴσυροῖς οὗ {π6 νου], Τῆς 
ΘΟ ΚΙΥ ϑαῦθαῖῃ, 845 γεργοϑθηϊίηρ τῃΠαΐ σἰδῖο, 
νν 85 “ἃ βῃῆδάον οὗ (Πίηρβ ἴο σοπιοὶ,," 4 ἔογο- 
ἰδϑῖθ οὗ 1ῃ6 1 ἴῃ νῆϊοἢ Πότ 15 ἴοὸ Ὀ6 πὸ 
τΟΓΕ Ζοίἑτονριο Κα ζσμο (πόνος 12), [Πδῖ 116 ννῃϊ ἢ 
8 1η6 ἴγυς ζεεῤίπσ 9.) δϑαῤῥα! ὁ (σαββαπισμός) 
ἰηΐο νν ἢ] ἢ ΟἿἿἋ ϑανιοῦγ θπίογοα ἃ5 ΟἿἹἿ ἔογο- 
ΓΙΠΠΘΥ νμοη Ηδ Τραϑοὰ ἔτοπὶ Η 5 ννοσκ8 οἡ 
οαγίῃ, ἃ5 Οοά δά σεραϑοά ἔγοπι Ηἰ5 ννοσκβ οἡ 
ἴΠ6 βενθηῖῃ ἀδῪ {56}. ἵν, 9. 10).ὕὄ 

Τῆς ψοῦκα οὐ ἴμ6 Ογοδίίοη ἀγὸ ἀδβογιδοὰ 
ἃ5 Ου]πηπδῖηρ ἴῃ 1η6 σγοαϊίοη οὗ πιᾶη. Τἢδ 
ΘΑ δ στοννποὰ [6 σοιηρ οῖοαά ννοσκβ, δπὰ 
ἃ5 1ἴ ννᾶ5 γονϑαϊθά ἴο ἴῆ6 [5γΓ46]1ἴ6, 11 τουηιπαοὰ 
᾿1πὶΔ οὗ “τὴς ἕαεϊ οὗ Πἰ5 τοϊδξίοη ἴο Οοά, οἵ 
15 δεῖηρ πιδάδ ἴῃ {Π6 ἱπιᾶζε οἵ σοά; :ἴ ννᾶ5 
ἴο ἴφαςἢ ἢϊπὶ ἴο γοργά [ἢ υηϊνοσθς ἢοΐ σἢΙοΗ͂ν 
8ἃ5 ὕὑη6ογ ἴπΠ6 σογεγησησηΐ οὗ 5.10 ΟΥ ΠΊΟΟη, ΟΥ̓ 
85 τορυἰαῖθα ΌὈγ {ΠΟΙΓ σοιγϑοθ; Ὀιι 85 84Π ογώθτ 
ννὨι ἢ πὸ ἀπϑθοὴ Οοὰ ᾿δὰ ογοαϊθά, νυῃϊςἢ ἴη- 
εἸυάοά δυη, Μοοη, δίασξ, Εδγίῃ, δπὰ 411] 1Π6 
᾿νηρ ογεδίαυσεβ ἰπαΐ ἱπηδῦϊ ἴθ. ὙΠῸ 
νοΟΚ, [Πδπ, ννᾶ5 ὀρθοί! ἴο ταῖϑα {π6 [ον 
δῦονε {πὸ τποιρῆς οὗ ΤΊ πις, ἴο πιά ἢἰπὶ ἔδεὶ 
παῖ βου ΠῈ ννᾶ5 ϑ )]εςὶ ἴο ἐές ἰαννβ, ἢς γεῖ 
δίοοά ἰὴ αἶγοςὶ σοηποοῖίίοη ὙΠ δὴ εἰεγπαὶ 
αν ; ἢ ἃ Βείηρ ΠΟ 15, ἀπά νν85, δηὰ ἰ5 ἴο 
ςοπρ 13, ῬΏΉΏΙΠΟ ΔΡΕΪΥ ς4}15 ἴῃ ἀδγ ἐδ ὕπαφ- 
ἐφ γογιὃ (ἐκμαγεῖον) οΓ δὲ γε! δεφίππίηζ. 
ϑοιὴθ οὗ ἴῃ6 νυϊϑεϑί [ενν δῇ ἰοαοῆοῖβ (ΑὈεη- 
Εχτὰ, ΑὈδυθαΠπ61) ἢδνο οαϊά τῆλ ἢθ ννῇο 
Ὀγοακβ {π6 ΘΑ αι ἀθηΐοβ ἴῃ6 γοδίίου, Ὁῃ6 
δα δίῃ, ἴῃ [ἢ]5 σοηποςίίοη, Ὀεσᾶπιθ ἴο ἴπῸ 
ἰϑγδθθ ἴῃ6 σοπίγαὶ ροϊπηῖ οὗ τοὶ σίου οὔβοσν- 
Δῆςο, πὰ τοργεβοηϊθα ὄν Ὺ δρργοργιδίίοη οὗ 
{ἰπ|6Ὲ ἴο {π6 ρυθ]ῖς τεσορπιίοη οὗ [Θῃονδῃ. 
Ἡρηςο ἴδε ᾿π]υποϊίοη ἴο οὔϑογνε 1 ἀρροδῃβ ἴο 
Ὅ6 Θββοητ ΠΥ σοπποοίθα ἢ ἴῃς νναδιτης 
δξαϊηϑὶ ἸἀοἸ]δῖγγυ 1". 

ΙΝ, 

Βιυῖ 1015 γστοδῖ ἰἄθα ἀϊὰ ποῖ Ὄχοϊϑυ οὶ ῦ Ὁ6- 
Ἰοηρς ἴο {Π6 15γδ6}116, δἰ Πποιρἢ τ ν᾽ 45 τενθαϊοά 
ἴο Πῖπὶ, αθονο 411} τῆθῃ, ἴῃ 115 ἴγι6 σοϊδίίοη ἴο 
Οοὰ δηά πδῃη. θδὶ ννουϑῃϊρ ῸΓ ΘΥΟΓΥ ΠΊΔΠ, 
αἰννᾶγϑ δῃὰ δνοσυνῇογο, 5 οὐ σοιγϑα Ὀα56α οἡ 
(86 τυ οὗ Οτεδῖοσ ἀϊϑδτπςῖ ἔτοπὶ (Π6 Οτοδ- 
ἴοη. Απά ἴ{π|5 [86 1,αὺν οὗ ἴῃς ϑδθθαίη ν᾽ λ5 
[ἢ ὀΧρΡγδβϑϑίοη οὗ ἃ {πι|νοσϑα]ὶ ἢ, Ηροηποαο, [Π6 
Οοχητηδιάπιοης Ὀδδγο 115 πιοδηΐηρ ἔοσγ 4}} πιδη- 
Κιπά. Το ἀδγΥ ννΒιςἢ ννε οὔϑεγνο, ἴῃ δοσογά- 
ΔηΠ6 ὙΠ} Θος]οϑι ϑῦσαὶ υδαρὸ, ἢοΪἀ5. ἀποῖμεῦ 
Ρίδος ἴῃ 6 ννϑοῖκ, δηὰ [15 σοππθοίϊίοη νυ ἢ 

ἐν ταύτῃ ζῆν τῇ πολιτείᾳ, καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, 
καὶ κατὰ τοὔθ᾽ ἕπεσθαι θεῷ, πρὸς μὲν ἔνγα τρε- 
πομένους ἐφ᾽ ἡμέρας ἕξ, ἀνέχοντας δὲ καὶ φιλοσο- 
φοῦντας τῇ ἑβδόμῃ καὶ θεωρίαις μὲν τῶν τῆς φύσεως 
σχολάζοντας, κιτιλ. " ἀα ἀδοεῖῃ Οτας. ο. 20. 

τι (ο]. ἰ;. τό, 17. 
15 (ὗς, Καν. χὶν. 13. 
15. Μδυτίςς "Οη ἴῃς ΟΙὰ Τεβίατηθηϊ, ὅδῖτη. 1. 
164 ῷὸς [,εν. χίχ, 3. 4; Εζεκ. χχ. 16, 20. 
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54 2 ἘΧΟΙΡῦσ5. ΧΧ. 

{π6 Ογεατίοη οὗ {π6 νου] ἢδ5 τῆιι5 Ὀδθα ρὰῖ 
ἰηῖο ἴῃς Ὀδοκργουηα, Βυς [ἢ6 πιοδηῖηρ οὗ 
1πΠῸ 1 οτὰ 8 ἀδὺ σαπηοῖ Ὀς βεραγαϊθα ἴτοπὶ [ἢ 6 
ξῖοαΐῖ τιθδηϊηρ οὗ ἴῃ6 δαθαῖῃ. 445 ἴῃς δ84ὺὉ- 
Ὀδῖὴ τοὺ ηάθαὰ ἴθ ὈΘΙΙονοσ ὑπάογ τῃ6 ΟἹὰ 
(ἰονεηπαηΐῖ τῃαῖ Οοὐἄ Πδά γτεβίεά δῆεγ Ης μδὰ 
στγοδίθα πλδῃ δηᾶ Ὀγεαιποά ᾿ηἴο πὶ ἴπ6 Ὀγθαῖῃ 
οὗ |ἴπ Ὀεΐοτγε δίῃ δὰ Ὀγουρῃις ἀθδαίῃ ἱπῖο ἴ[Π6 
ΜοὐἹά, 580 ἴπ6 ϑυπάδυ πονν τοπλὶπάς {Π6 Ὀ6- 
ΠΙόνογ ἴπαὶ ΟἸἾγῖϑι τοοϊοὰ δογ δ δὰ οἼνεῦς- 
ςοπιὸ ἐθαίῃ, ταὶ ἢῸ τπῖρῃΐϊ γοϑΐοσο ἃ}} "80 
ὈΘ]ονο ἴῃ Ηϊπὶ ἴο ἃ ποιν ᾿1ξθ, {πῶΐ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ 
Ὀεσοπλθ ἴΠ6 5οῃ5 οὗ σοά ὈΥ δάοριίοη. ΔΝ δ 
ἐπογοίογο {πὸ δυπάαγν, 8ἃ5 ἃ σοτηπ)οπιογαίίοη οὗ 
τῆς Κεϑιιγγεοίίοη, 15 ἴο ἴῃ ἀϊδρεπδδαίίου οὗ 
(γῖσῖ, τὴ6 Θα δῇ, ἴῃ τεϑροςΐ ἴο 115 σοπηδο- 
το ὙνῈ} [86 τεσ οὗ σοά, ννᾷ58 ἴο ἴῃ ἀϊβρθη- 
το οἵ Μοβοβ. Οὐ [Π]5 στουηά [Πθη ἴΠΟΓα 15 
ΤοΆϑοη ΘΠΟῸΡ ἢ ΨΩΥ͂ 16 Εουτγίῃ, 45. ψνῈ}] ἃ8 
1ῃ6 οἴμοῦ (ὐοπιπημδηαπηθηίβ, 5ῃοι]ὰ Ὀ6 δά γοβ5- 
οεἀ ἴο μη βείδη σοηρτορδίοηβ δηα 5ῃοιι]ὰ Βο]ὰ 
1ἰ5 ρίαςθ ἰῇ ΟἿἿ δ8εγυῖς. 

δ, 
[1 ννᾶ5 δὶ 4 ἰαῖοσ ροπιοᾶ ἐμαῖ [ἢ ἱπϑριγοά 

Ὶ, ον ϑἰδῖου 5εῖ ἕοστῃ ἃ ϑεσοηά φγοιιηὰ οἡ ψνΠοἢ 
οὈβάϊθπος ἴο ἔπ (οχηπιδηάπιοηξ νν85 γοαι γα. 
11 ννᾶ5 βαϊά ἴο 186 ἴ5γδεὶ ἴα [δὲ ἢδ 5Βῃουϊά οὔ - 
βοῖνς ἴπ6 δῪ ἰπ ογάοτ ἰῃπαΐ ἢ]5 πιαηβογνδηῖ 
δηὰ ἢϊ5 τηδιἀξογνδηΐ τη ρῃϊ τοϑὶ 85 νυν Ὲ]}} δ5 δ; 
δηᾶ {πῈ ννογάβ ννοῦὸ δή δά: "" ἀηὰ χετηοιη Ὁ } Γ 
(παῖ (ποι νναβῖ ἃ βογνδηΐ ἴπ ἴῃς ἰδηὰ οὗ Εξγυρῖ, 
δηὰ παῖ ἴη0 ΓΠΟΚῸ 1Πγ Οοὰά Ῥτοιρῃΐ {πε οὐἱ 
{ποηςσὸ πιο ἢ ἃ τ ΡΥ πη πὰ ἃ ϑἰγοϊοποά 
ουἱ αὐπλ: ἐπογείοτε ἴπΠ6 ΓΚ) (ἢν Οοά ςοπὶ- 
τπδπαάρά τῃδὸ ἴο Κοὸρ {πῸὸ ϑαῦδαϊῃ ἀαγ3." Βγ 
1ῃ6 σομηηδηα [Π4ϊ ἴΠ6 ᾿ηδηθογνυδηΐθ πᾶ {Π6 
τη! ἀβοσνδηῖβ ννοτὸ ἴο τοδὶ οἡ ἴῃς ΑΥ͂ ἃ5 ΜΈ} 
5 {Ποῖ πηδϑίοσθ, νυν Π685 ννᾶ5 ὈοΥΠΘ ἴο 1Π6 
ὁαιδὶ ροϑιτίοη σὴ νου [5γαθ] 6. τηϊρΐ 
οἰδίτα ἴῃ [6 ργόδοηςς οὗ εῆοναῃ. ὍΤῆο δ84Ὁ- 
Ὀ41 νὰ ἴπυ58 πιλάδ ἃ ἀϊβιϊηρσυ σηϊηρ Ὀδάρο, 
ἃ 5Δογδιηθηΐδὶ Ὀοηά, ἕο {π6 νυν ῃοΪο ρθορ]Θ, δὺ- 
οογάϊηρ ἴο 16 ννογάβ, "1 15 ἃ βίψῃ Ὀεΐννοεη 
τὴ ἀπά γοι [Πγουρβουΐ ὙΟῸΓ μοπογδ οπβ; 
{παῖ γὸ πᾶν Κπονν ἰμαῖ 1 ἂἃπὶ ἴῃς ΓΟΚΡῸ [Παΐ 
ἀοῖὴ βαποῖ Υ γοι3." ὙὍὴς ΘΑ ΠΥ [ϑγαρ] τα, 
1. γοιποιιῦτγαηςο οὗ ννῃδί ἢ6 ΜΙ ΠΊ5Ο] ἢ, ΟΥ̓ ἢ15 
ξογοίδί μοσβ, μδαὰ ουβεγοά ἴῃ Ἐργρί, ννᾶβ ἴο 
ΤΟΔ]126 τη ἕδςϊ οἡ {ῃ1]5 ΠΥ {παΐ τῃ6 ροοτεβί 
οἵ ἴδ Ὀγεΐβγθη μδὰ εη]ογοὰ ἴῃ6 βᾶπὶθ ἀδ]νο ς 
δΔῆςεδϑ, δηὰ μαὰ τὴς βαὴῆθ ϑδῆασο ἴῃ (ἢς (ο- 

. νοηδηΐ, 85 ὨΙϑο] , ὙΠῸ νι ΒΟ]6 παϊίοῃ, ἃ5 Οη6 
ἸΏΔῃ, νγᾶ5 ἴο δηΐου τοϑῖ. Ηδ νῆο ουϊγαροά 
{πὸ δα θαίῃ, οἰ ΠΟΥ ὉΥ ννοσκίηρ Πιπιβοὶξ, οὐ ὈΥ͂ 

1 Ἐοηι. ἷν. 253, νἱ. 4, ν}. 13,18. 
3 Ῥεῖ. ν᾿ 14,18. 
3 Ἐχ. χχχὶ. 13, 17; οὗ 1δν. χχ. 8; ἵν. ᾿νῖ. 2, 

4; ἘζΖεκ. χχ. 1:2. 20, χχὶϊ 8, 26. 

5 την ἢΪ5 ϑοσναιιῖθ ἴο ψνοτκ, Ὀσόκοὸ ἴπ6 (ο- 
νοηδηΐ ἢ [ἐἤοναῃ, ἀπά αἵ ἴπε ϑᾶπιθ {ΠΠ6 
οσυζ ΠΙΠΊ561} ΟΥ̓́ ἔγοτη ἢϊ8 ΡθΟρ]α 50 85 ἴο ἰῃσιΓ 
[86 ϑφεηΐεπος οὗ ἀθδῖῃ ". ; 

ΤῊῖ5 ἰατίογ σγουπάὰ ἔου ἴῃ οὐδογνδηςε οὗ 
τῆς δαῦθαῖῃ ἀᾶγ διγηβῃεβ ἃ ποῖ 685 δἰ τςῖ Δη- 
ΔΙΟΘῪ ὙΠῸ τἴῃ6 ϑυπάλυ πάη {πὶ ννΠὶςοἢ [ᾶ5 
Ὀεεη ποῖϊςεά. ΨΜμδῖ τὴς ϑδαδῦδιἢῃ ννὰ5 ἴο 
“δ Κιηράοτῃ οὗὨ ῥγίεθδῖβ, ἴπ6 ΠΟΙΥῪ ῃδζίοη "," 
Οὐ ἴῃ6 θοογὸ δαὶ ΠΟῪ δὰ θθθη τοάθοπηοά 
ἔἴτοπι {π6ὸ Ὀοπάαρε οὗ Ἐφγρίὶ δπὰ πιδάς ἔτθε 
ΤΏΘΏ, δι1ςἢ {πΠῸ ϑυηάδγ 5 ἴο “6 σποϑθῃ βοπ6- 
ταϊϊοη, {Π6 γοναὶ ργιθβδιμοοά, {π6 ΠΟΙΥ παίίοπ, 
16 ΡΟ ΑΓ ΡΘΟρ δ, 25 ἴῆοβαε ννβοπὶ (Ὁ τίϑῖ 
Π45 τοἀξεπγοά ἔγοπι ἴπ6 Ὀοῃμάδρο οὗ σοτστιρίϊοη, 
δης Ὀτουρῆξ ᾿ηΐο ἴῃς φογοι5 ΠΠΡΕΓῚΥ οὗ ἴδε 
σμΠ]άγοπη οἵ σοά. ' 

8 ΥἹ. 
Ι͂ὴ ογάδγ στρ ΕΥ ἴο Δρργεμεοηά ἴΠ6 σοπΊρᾶ55 

οὗ (Π6 ΕΟυΓ (Οπιπιδπἀτηθηξ ἴπ γεΐθγεηςε ἴο 
18π6 ΡῈ]. ννόοσϑῆρ οὗ {πὸ 5γδ 6} 165, 18 5Βῃουϊὰ 
ὈῈ Κορί ἴῃ νῖονν {πᾶ 1ῃ6 ϑαροδῖῃ ἀϊὰ ποῖ 
βίδηἀ ὉΥ ἰἴϑε!ξ, 45 δὴ ἰπϑυϊαϊθα οὐϑοσγνδηςε. 
Νοῖ οὐγ ἐϊὰ πῃ οὐρίηδὶ στοιπά οὗ (ὃς 
ὙΕΟΚΙγΥ ϑαθθδίῃ σοπποςῖ 11 ΜῈ 411 ἴγ6 ννοῦ- 
5ἢ1|Ρ. Ὀὰϊ 1 ἕοπηδὰ τδ6 σεπίσε οὗ δπη οὔρδῃ- 
ἰζοὰ βγϑῖθγῃ ἱῃο!υάϊηρς ἴΠ6 ϑα ας ΓΑ] γϑαυ, ἀπά 
1η6 [υὐ]]θθ γοαγϑ. Βεβίάεβ τΠϊ5, [πΠ6 τος Γ- 
Τοῦςο οὗ ἴῃς ΘΑ ΔΓ ΑΙ Πα ΘΓ ἴῃ [ἢ 6 σγοῖθ 
ΟΥ̓ ὙΘΑΥΪΥ ξοϑενα !θ ἰ5 580 ἔτεαυθηΐ δπὰ ἀἰβεϊηςῖξ, 
845 ὈΙΔΙΩ]Υ ἴο Ἰηάϊςεαῖο ἃ 5δεῖ ρυγροβϑθ. νηοῦ 
Ἰαυὶης 5ἴγεββ οἡ [6 ΤΥ 5ΠσΑ] ΤηΘΔηηρ οὗ [ἢ6 
ὨΜΠΊΌΟΥ «δυό, ἃ5 ῬἢΪο, Βόῆγ, δηὰ οἴΠΟΓ5 
ᾶνὸ ἄοπο, ἰξ ἰ5 ουϊάοης τὶ [6 ΠΟΙ ΌΘΙ νν88 
[πὸ ιν] ΠΟΥ ἀρροϊηϊοα ϑυπιθοὶ, τεροδῖθα ἀρϑῖῃ 
δΔη δρδαῖη ἴῃ ἴπ6 ΡῥῃΌΪΙς βουνΊσθ8, ΒΟ ΠΣ 
1η)6 σοπηδοζίοη δεΐννεοη [6 ΘΠ ΓΕ γάηρὸ οὗ ἴἢΠ6 
Οδγοηοηϊαὶ ἔμανν ἀπά ἔπ σοηϑρογαίθα ϑουθηίῃ 
Ὦλγ. Απά {815 την ὃς σοπιραγοὰ νὰ {ΠῈ 
᾿ππροτίφηϊ τοπλατκ οὗ Βόῃν, τὶ ἴμ6 πίυδ] οὗ 
(ῃ6 ϑαῦθαϊῃ ἀδγ, ἴῃ βριῖθ οὔ ἴῃς βιρετγδίϊνε 
ΒΔΠΟ ΠΥ οὗ ἴπ6 Ῥδγ, ννὰ5 ποῖ, {ἰκ {παῖ οὗ 
οἴμοσ Ἐδβίναὶβ, ἀϊδιιηρσυ ϑηθαά Ὀγ οἴἶεγηρ5 οσ 
τἱῖος οὗ ἃ ρϑου αγ πα, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ὉΥ ἃ ἀου- 
ὈΠπρ οὗ ἴῃς σοπηπιοη ἀδι!Ὺ ϑδοτῇοοθ. [ἴ ννδ8 
1818 ποῖ 80 πιο ἢ εἰ ΟΝ ἔτοπὶ (6 ΟΕΚ 85 
ταλυκοα οἷν 88 δὲ 1)ὼ} οὶ 1)αγν:, ἀτιὰ 80 βυτῇ- 
ὈοΪ]Ιχεὰ τῆς βαποιβοδίοη οὗ ἴΠ6 ἀδηγ 11π οὗ 
[86 ρθορίο. [ἢ νη ΟΒονοῦ ᾿νΑῪ 6 τοραγὰ τ, 
{6 Εουτῃ (Οοπηπλαπεπιθηξ ἄρροᾶῖθ ἴο ἤᾶνὸ 
δἰοοά ἴο ἴπὸ [5γδο ἴθ 85. ἂη Ἰη) απστοη ἴῃ τῆς 
Ὀτγοδάοϑί 5θη56 ἴο τηϑιηΐδιη [Π6 παίΐομδὶ ὙΡ οΥ- 
5810 ΟὗἩ[ἐμονδῇ. 

4 Ἐχ, χχχὶ, 14, 15-Χχχυ. 2; [στ ΧΥΪ 21-- 7. 
ὃ Ἐχ, χῖχ. 6. 
6 1 Ῥεῖ. 1]. 9. 
Τ᾽ οπι. νἱϊ}. 21. 
8 1,εὖ΄. χχν, 



ἘΧΟΡῦυϑσ. 

22 ἢ Αμπά τῆς ΙΟΚΡ 5αἰά υπῖο 
Μόοβεβ, Τι5 μοι 5881 58 Υ απῖο τῆς 
σἸΠ]άγεη οὐ ἰβγαοὶ, ὟὙε ἤᾶνε β86θη 
τς 1 ἢᾶνε ταὶκεὰ τῇ γου ποπὶ 
Πεάνεη. 

23 ὟΥε 5}4}1 ποῖ πιᾶῖζοὸ νυν τὴς 
σοάς οὐ 81]νεῦρ ποίου 5Π4]} γε πιᾶκα 
τηἴο γοιι ροάβ οἵ ρο]α. 

24 4 Αηπ δἷϊαγ οἵ βεαγῖῃ τῆοιι 5ῃ]ζ 
πιᾶκε ὑπο π|6, δηά βῃδλὶι βϑδοτῆςς 
τΠπεγεοη τῆν θυγηῖ οἤεγίηρθ, ἀπά ΤῊΥ 
Ρεᾶςε οἴξεγίηρβ, τῇΥ 5ῆεςρ, δπά τῃϊης 
ΟΧΕΩ: ἰῃ 41] ρίασεβ γῆεγε 1 γεοογά Ἢ 

ν. 22---ἹΙἸ.] 

; 
Ῥεὺξ, 87. Πφτη6 1 νΨν}}} σοπια ππῖο τῃ66, Δηά 
7.8, 31. ψν}}} Ὁ1]655 τῆ 66. 

δια βονε. ἃς Απά 4 του νυ] ππακα πιε Δῃ 
πρρ ἄσνς ἸΤΑΥ ΟΥ̓ βἴοπθ, του 58α]ς ποῖ ' δι} 4 

-- 

ΤῊΣ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΝΕΝΑΝΤ. 

ΟἿ. χχ. 22--- ΧΧῊ], 22. 

Ϊπίγοάμείογν ΝΝοίδ. 

Νον ἔρ]]ον 5 ἃ ϑουίο οὗ ἰαννβ, δοπὶς οὗ 
(Πότὰ δα ἀγοϑϑοὰ βἰΊΡΙΥ ἴο [6 σοπβοίθηςο, ἅκὸ 
{πε Ἴδη (απητηδηάπιεηῖβ, δηά οἴ πο μανιη 
[δ 5δηςίοη οὗ ἃ ΡΕΠΔΙΥ αἰϊδομοά. ὍΤῆδ οοη- 
ἴοχὶ 986 15 ἴο πηᾶκο ἰἴ οἶθαγ ἰῃδῖ ννῈ πιᾶῪ ἰἀοη- 
ΤῊ [Π]5 560 Π65 ΜῈ νΠδὶ τνὰς. υυτιτῖθη ὈΥ̓ 
Μοβεϑβ ἴῃ ἴῃε Ὀοοκ σδ] θά τῇς ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΣ 
ΟΟΝΕΝΑΝΥ, δηὰ τεδα Ὀγ ἢἰπὶ ἐπ ἴπ6 δυιάϊθηςα 
οὔ ἴῃς ρεβορὶὲ (5.6 χχῖν. 4.0 7). ὙΠοτα ἢΠᾶ5 
Ὀσδη ἃ ἀἰβέγεησς οὗ ΟρΙΠΙΟἢ 85 ἴο [Π6 σογηρᾶϑ85 
οὗ τηδίζεγ σοηϊαϊποαὰ 1η [15 Βοοῖκ. Βιυῖ τῃ6 
ψΕΙσηΐ οὗ δυϊπουν 5 ἴῃ ἔδνουγ οὗἉ 1ἴ5 σοτη- 
ὈΓϑιηρ ἴδε ἰαϑσῖ ἔνε νϑσῦϑθβ οὐ οἢ, χχ. νὰ ἢ 
σμαρβ. χχὶ, χΧχ, ΧΧ (ἀθ ΔΝεῖῖε, ᾿ὐννα]ά, 
ΗἨυρέεϊά, Κηοῦοὶ, ΚΟ, Ηεγχβοίπιοσ, ἅἄς.). 
Α ἔὸνν νου]ά δαἀ τῇς Τεη (οπιηδηάπηθηῖβ 
(Πξεηρϑβί., Κυτῖ, ἅς.). ϑοπὶε [ονν θη (ὐοπὶ- 
ταρηΐϊδίογθ ἱπηαρίηθ (παῖ 16 ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕΞ 
ΟΟΝΈΝΑΝΤ Ἱποϊιάδα ΥΟΥῪ σοπϑιάογαῦϊε ροῦ- 
τος οὗ Οεησϑὶβ δηὰ οὗ ἴῃ6 δαυ]ϊοῦ ρατὶ οὗ 
Εχοάιι5, 

Δάορικίης τῆς σοποϊυδβίοη 45 ΌῪ ἔγ ἴῃ πηοβῖ 
ΡγορΔΌΪο ομϑ, πὶ 6 Βοοκ οὗ ἴπεὸ Οονο- 
πδηΐ ᾿Ἱποϊιαρά ἔγτομῃ οἢ. χχ, 22 ἴο ΧχΙ, 41, { 
15 ονιάθηϊ {παἰ ἴῃς ἀοσυπιεηῖ σδηποῖ Ὀ6 ΓῸ- 
ξαγάρα 85 ἃ Ξἴ ΠΟΙ ϑυϑιίοπηδῖς νῃο]θ, Ῥογ- 
ἘΟΠ5 ΟὗΥὉὨ ᾿ἴ νοῦ ΡΓΟΌΔΟΪ ἰγδάϊτοπαὶ τγὰ}}65 
μαπάθαὰ ἄονῃ ἤοπὶ {πὸ Ῥδιγαγοῆβ, ἀπά τὸ- 
ἰαϊποά ὉΥ ἴπε [5γαϑ]το5 ἰη ἔσγρί. Ῥγοῦδοϊς 
{2.65 οὗ ρί-Μοβδὶς δηΠΙ 4 Υ πῆ 6 56 θη ̓ π 
Χχ, 24---:ό, χχὶ, 6, χΧΙ, 19, δίς. ϑοπὶθ οὗ 
16 ἴαννϑ τοϊδῖο ἴο δαδιῖ9 οὗ ἢχϑά δὐνοΐρ, ποῖ 
(δὶ ᾿εαϑί 1 τάκθη ἴπ {πεῖγ βιςῖ ἔοττῃ) ἴο 5ις ἢ 
ἃ πιοάς οἵ ΠΠἴὸ 45 (ἢδί οὗ ἴμε [9γδϑ] 65 ἴῃ {Π6ΊΓ 
ΤΩΔΙΓἢ τὨγχου δὴ ἴῃ6 ὙΥ Πάεγηθθβ (566 ΧΧΙΪ. ς, 6, 
29. ΧΧΙ. ΙΟ, 11): 50ΠΊ6, ΘΘρΘΟΙ Δ] Υ [Ποβ6 τῈ- 
Ἰαϊτίπς ἴο ϑἰάνογσν, νου] 5θεπὶ ἴο δᾶνὸ Ὀδεη 
ταοάϊπολίίουβ οὗ ἀποίεπὶ ὑϑᾶρὲβ (566 οἡ χχὶ, 

ΧΧ, ΧΧΙ. 

ἰἴ οἵ εν βἴοπε; ἔογ ἱξ ἴδοι ΠΗ͂ 
ὉΡ ἴῇγ ἴοοϊ ὑροη [τω ἴδοι ἢδϑὲ γοὶ- 
Ιαϊοά [τ. 

26 Νεῖμεσ δῆ]. τοὺ ρὸ ὺρ Ὁ 
βῖερβ ὑπἴο πηΐπε δἰϊαγ, [μι τῆγ ΜΠ 
Πε85 δὲ ποῖ ἀἰδοονεγεά τΠεγοοη. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΧΙ. 
}ατυΣ ΧὉΥ νιρησέγυας. 5. 297 ἐλε τοσυαρε 
τοάοτο κα, ἐς δογη. Ἵ 2.07 τυοριφησέγυας, 
11 2ὺ»γ πιαριίασήϊογ. τό 2:07 τἰραέεγς οὗ 
νι. 1 4 Ὸγ ΩΙΉΣΣΦΥΣ Οὗ 3αγεηίς. 18 2} 
τρια. ὧἋ δον α ἀμγέ ὧν εὐαλιε. “8 207 
απ οχ ἐλαΐ! φυγαί. 843 207 ἀνε ἐλαΐ ἰς απ 
οὐζασίον οὐ λανηες 

ν» 

ΓῚ 

ΟΥΝ τμεβὲ γε ἴῆε Ἰυάρτηεηϊβ 
Μ ὨΙςἢ τῆοι 58ὶὲ δεῖ Ὀδίογα 

ἘΠ 6 πη. 

2ο, 21). ὙΠεδε Τλογε Οὐ [655 δηςϊθηΐ ΠΑ ΧΙ ΠῚ8 
ΤΑΔΥ ἤᾶνο Ὀδε αϑϑοοίαϊοα ἢ ποίεβ οὗ ϑυςἢ 
ἀθοϊϑίοῃϑ οἡ σ4565 οὗ αἰ θσθηςθ 45 ῃδαὰ Ὀθθη ἃρ 
ἴο {15 {ἰπὶὸ ργοποιηοοὰ ὉΥῪ Μοβεβ δπά (δε 
πάρες νοι ἢ δὰ ἀρροϊηϊοά ὈΥ ἴῃ δάνϊοε 
οὗ ]οῖῆτγο. ὅ866 ΧΥΙΡ, 12---26. 

ἴῃ νΠαΐθνοσ ΑΥ̓͂ 1656 ἰᾶννβ ΠΊΔΥ ἤᾶνβ οὐῇ- 
δἰπαϊοα, 85 ΠΟΥ ἀγὸ βοῦὸ Ὀγουρῃΐ τοροῖῃογ, 
ΠΟΥ ἅγὸ οἰθαυν ὀπέοτοθαά ὈγῪ [οῃονδῇ 845 σοῃ- 
ἀϊξίοηϑ οὗ σοπάιπος ἕο 6 σονεπδηϊθα ρθΟρΙθ, 
ΤὨο δάἀορίίοη οὗ Ραϊγαγοῃδὶ τλαχὶ πὶ δοσογάϑ 
ΜΠ 186 σριπῖ οΥἩ τὴ6 Μοβαὶς Ἰορ 5 !οη, ἃ8 
ἐχργοβϑοα ἰη ἴῃς ΕἸ Οοπιπιδηάπιεηΐ. 

ΟπΑΡ. ΧΧ. 92--26. Νοϊπιίηξ σουὰ Ὀδ 
ΓΟΙῸ ΔΡργοργίδῖο 48 ἴμ6 σοπηπιοησοπιοηΐ οὗ 16 
Βοοκ οὗ ἴπ6 (ἰονοπδηΐ ἴῃδη ἴπε56 τορι] δι οη5 
ἔογ ρυ Ὁ] ̓ ς ὑνογϑἢρ. 

23, Αϑβϑυπηηρ (Π18 ἴο δε 4η Οἰά ἔοττῃιι]α, 
ἰῖ9 τπηϑδηίης ἰ5 Ὀγουρῆς οἱ ποῖα σοπΊρτε- 
Ποποίνοὶν ἴῃ ἴηὴ6 ϑεσοηά (οπιπιαπάπιγεηΐ, δηά 
ἰ5 σἴγοηριποηθα ΒΥ ἴῃς ἕδος ἀδοϊαγοαὰ ἴῃ τ. 22, 
τΠαϊ [δ μοναῇ πδὰ πονν βροῖκθη ἔγοπι ἤδανθηῃ. 

2ῶ24 926, ὙΠεθο πλιιδὲ πᾶνα Ὀεεη οἱὰ ἂπά 
δοςσορίθα γυ]ὸ5 ἔογ 16 Ὀυ!Π]άϊηρ οὗ δἰΐαγϑ, δηά 
[Π6Υ ἅτὸ ποῖ ἰηςοι δἰβίθηϊ νν ἢ [Π6 αἰγοστοπ5 
ἔοσγ ἴῃς σοποίσυςστίοη οὗ ἴδ6 ΑἸῖαγ οὗ ἰἢς 
Οουτί οὗ [6 Τδθογηδοϊθ, οἢ. ΧΧΥΙΪ. 1---8, 
ὙὝΠΕΓΟ ἰα πο ροοά γϑάβϑοη ἴο ἀουδί {παῖ (ΠΟΥ 
νογο ΟὈϑογυθα ἴῃ 86 Βταζοη ΑἸΐατ,᾽" 85 1ἴ 15 
ΟΑ]]ο, ΔΙ που ρἢ ἢο τεΐδγθηςθ 15 τπδάθ ἴο {Π6Π| 
ἴῃ σοηποστοη ἢ τ, Ὑμδὶ ΑἸΐδτ, δοσοσγάϊηξς 
ἴο ἴδε ἀϊγθοϊίοηβ παῖ ἃγὸ ρίνεη, τασδὶ ἰηάοοά 
ᾶνθ Ὀδοη ταῖθογ απ αἰαρ εαςε, νυ ἢ ἃ τηᾶ55 οὗ 
ΘΓ οὐ βἴοπο ψἹΠΐη, ννἤθη 1ἃ νν45 ρα ἴο 156. 
566 ποῖεθ5 οἡ ΧΧΥΪ,, 1--ὃ, ἀπά ςἔ. [οϑβὰ, χχιὶ, 
26---28. 

΄ηαρ. ΧΧΙ. 
σοπῇπιιοά. 

Τῆὸ Βοοκ οὗ ἔπε (ονθοηδηΐ, 

1. ἡμάφνιεη! : ἐνε, ἀοςϊδίομβ οὗ ἴπῈ 1,ἀν7. [π΄ 
8 ΨΟΓΓΏΥ οὗ τεπιλτκ ἴθδλῖ [Π656 Ἰυάξιηεηῖς 
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αΊ͵Ἶ,εν. ἃς. 
1. 

ἈΝ ΤῚ 
12. 

ΗδφὉ. 
«α«ὐἱδά ἀὲξ 
ὀροαΐγ. 

ΙΗ͂ςὉ. 
:αγίε 
«ἀαί ςα}. 

2 ἸΓ τποὰ ὈὰγΥ δὴ Ἠεῦτγενν 8εγ- 
ΥὙΔηΐ, 51Χ γεγβ ἢ6 5}]] βεγνε : δπά ἴῃ 

ζει. 34.1.4. ἴῆε6. δανεητῃ Πα 85Π4]}}] ρὸ οὐυἱ ἔγεε ἔογ 
ποίπηρ. 

4 {δε σᾶπιε ἴῃ δ ν Βἰπιβαὶ, με 
8[|.4}} ρὸ οὐυζ ὃν ΒΙπΊ86}[: 1Ε μῈ ψγατα 
τηλγτγιεά, τῆδη [185 Ψ]Ὲ 5}4}} ρὸ ουΐ 
νι ἢ ἢϊπι. 

4 1{ 818. πηλβῖεγ βᾶνε ρίνεη ἢϊπὶ ἃ 
δ, πὰ 5886 μάνα Ὀογπ ἈΠ 50Π8 ΟΥ̓ 
ἀδιρῆτζειβ τὴς νν δ δηά ἢεσ σμη]άγοη 
8Π.]} θὲ ἤδσ πιδϑίεγ᾽ 80 δηά ἢδ 5}4]] ρῸ 
ουξ ὈΥ δἰπ156] 6. 

ς Απά "Γ τῆς βεγνδηζ ' 5}4]] ρ δι η]Ὺ 
βΑγ9 1 ἰονὲ ΠΥ πιᾶδίθι, ΠΊΥ Μη, δηά 
ΤΥ ἙὨΠ]άγεπ; 1 ψ}}] ποῖ σὸ ουῖϊ ἔτεε: 

6 ἼΠεΠ 5 πγαβῖεῦ 5ἢ4]} ὈΠπρ Ὠϊπὶ 
απῖο τε Ἰυάρεβ; Πα 514}} αἷδο Ὀγίῃρ 
πὶ ἴο ἴα ἄοοῖ, οἵ ὑπῖο ἴμε ἀοοῦ 
ρΡοβῖ; δηὰ [18 πηδϑῖεσγ 5Π4}} Ὀόσα, 8 

εξ ἢ δόσὴθ ὑπαὶ τεϊδίθ ἴο ϑάνεῦυ (υύυ. 
4---16); οἴμοτ Ἰυάφτηδηῖβ οἡ ἴἢ6 54π|6 βιιδ]εςῖ 
ΟΟΟῸΓ ἴῃ αὐ. 20. 21, 26, 27. 

2. Α Ηεῦτοεν πρῃΐς Ὀδ6 9οἱὰ 48 ἃ θοπά- 
ΤῊΔ1) ἰπ σοηβοαιδηςε οἰἴΠεγ οὗ ἀοὺΐ (1μεν. χχν. 
29) ΟΥ̓ οὗ 1Π6 σοτϊητηϊββίοη οὗ 1ῃΠοῆ (ἔχ. ΧΧΙ!, 
4). βυΐ 5 βεγνἀς σου]ά ποῖ Ὀδ6 ἐπέογοθα 
ἴοσ ποτα ἴΠ8π οἷἱχ [}] γόδιβ.0 ὍὙὴ6 ἰᾶνν 15 
τποῖς ΠΥ ὀχργεβθοὰ ἴῃ Ὠδυῖ, χν, 12---8, 
ὙΒΟΥΘ τ δη͵οϊη5 μαξ ἴπ6 Ὀοπάπιδηῃ 5Ποι)ά 
ποῖ Ὀ6 56ηἴϊ ἀννᾶὺ δ ἴπΠ6 επά οὗ ἢϊ8 ρεοὰ οὗ 
βούνίοθ δ] ῈΠοιι ἃ ᾿ἰ θταὶ ΘΌΡΡΙΥ οὗἉ ῥσγουϊβίοῃβ; 
δηὰ Ιἴ 15 ἔυγΊ ΠΟΥ συ ρρ]οπηθηϊοα ὈΥ οἴδοτ στερ- 
Ιλ! ! ΟΠ 5, Ἔβρθοῖα!ν ἴῃ γεΐεγεηοθ ἴο {πς {0|01|66, 
ἴῃ [εν, χχν, 239---43, 47--τ55. ΒΟγΕΙΡη 5ἰανοβ 
ΑΓΕ ΘΧΡΙΌΒΘΙΥ ΞΘΡΟΚθη οὗ [,εν. χχν, 44, 46, 

8. [{4 πηαιτιοα τη ὈδοδπιῈ ἃ ὈΟΠαϊηΔη, 
ἢ15 ΠΡ ἢ 5 ἴῃ τοραγά ἴο ἢ15 δ ννογα γοβροοϊθά: 
Ὀυΐ ΙΕ ἃ δἴηρ]ε Ὀοπάχηδῃ δοςοριθὰ δὲ ἴῃς παπά 
οὗ 15 πηδϑίοσ ἃ Ὀοπάννομηδη 85 15 υυἱΐδ, [Π6 
Πλασίου ἀϊὰ ποῖ ᾿οϑο ἢ15 οἰαίπι ἴο [6 ννοσηδῃ, 
ΟΥ̓ Ποῖ σμ]άγοη, δὲ τ[ῆ6 οκρίγαϊϊοη οὗ (ῃ6 ἢϊ.5» 
απ αἷς ἴογπὶ οὗ ϑογνίςο. 
ὈῈ Ῥγεϑυιπεά, ννετῈ Αἰννᾶγ5 ἔογοίρη 5ἰανθϑ. 

5.6. Βιυῖ ΙΓ ἴμ6 Ὀοηάπιδηῃ ἰονθα ἢϊ5 ν ο 
50 ἃ5 ἴο Ὀ6 ππν]Πηρ ἴο βῖνο ΠΟΥ ὕΡ, οὐ ἱξ δ 
νγ»ὰ5 5 ΓΟΠΣΙΥ ΘΠΟΙΡῊ αἰϊδοποά ἴο ἢ15 τπηδϑίευ β 
ϑοῦνῖος, ἢ6 τιρῃϊ, ΌΥ συ δπλϊ της ἴο ἃ ςεγίδιη 
ΠΘΓΟΠΊΟΠΥ, Ργοϊοηρ ἢἰ5 ἴοττῃ “ον ούογ," τῃαὶ 
15, πχοδῖ ρεοῦδοὶγ, {1}} (πὸ ποχὶ ΤΌ ]]166, ἤθη 
ΟΥΟΥΥ Ησδῦγοιν ννᾶ5 δεῖ ἔγεθ. 850.  ϑορδιι8 
.Απι.᾿ τν, 8, ὃ 28) ἀπά 86 ἈδὈ  ἰϑῖ5. μη- 
ογβῖοοά ἴΠ6 ρῆγαϑθ, ὅ66ὲ [,δν. χχν. 40, ξο.- 

ΤῊΘ ουδίομῃ οὗ Ὀογὶπῷ ἴΠδ ΘΑ 8ἃ5 ἃ τηδγκ οὗ 
ΒΙΔΝΟΥΥ͂ ἈρροΑΓβ ἴο ἢανε Ὀθθη ἃ σοπιπιοη ΟἿΘ 
ἰῃ δηςίεπίὶ {{ἰπ|65, οὐβογνθά ἰῇ ΠΊΔΩΥ ὨδίϊΟΠΒ. 
δεοὸ Χοπορῆ, “Απδῦ. 11. 1, ἃ 31; Ρίἰααυϊΐ, 

ΕΧΟΡῦσ5. ΧΧΙ. 

ϑςἢ ψΊνοβ, ἰἴ ΤΔΥ 

[ν. 2-.Ὧ1 Ι, 

ΘὯΓ τῆγουρἢ ὙΠ 8η 811]; δηά με 5}]] 
δεῖνα ἢ]πὶ ἰοΥ ἐνοῦ. 

η 4 Αμπά 1 ἃ πιδῃ 5ε]}1} ἢΪ5 ἀδιρῇ- 
ἴεγ ἴο δὲ ἃ πιδιἀβεγνδηῖ, 5ἢῆς 5}4]] ποῖ 
δο οι 45 ἴῃς πηδηβεγνδηΐβ 60. 

ὃ 1Γ 88ὲ ᾿ρίεδββε ποῖ βεῖ πηδβίεγ, "ἢ 
νγῆο παῖῃ δειτοιῃεά ἢςγ ἴο ἢ] πΊ5ε] 8, 
Γμδη 5}.4}1 ἢς ἰεῖ ἢθγ ὃς τεἀεεπιεά: ἴο 
5611 ΠΕῚΓ ὑπο ἃ βἴγδηρε Ὡδίίοη ἢς 5}]]} 
ἢανε πὸ ρονγεῖ, βδεὶηρ πε δίῃ ἀεαὶς 
ἀεςειε ΠΥ ἢ Βογ. 

9 Απὰ Ιῇ δε μᾶνε δειγοιμβεά ἢεὺ 
ιηῖο Πὶδ 80ῃ, ἢδ 5}4}}] ἀεαὶ νι ΠΟΥ 
δῖε τῆς πιδπηεῦ οὗ ἀδιρῃτςειβ. 

1ΙῸ 1 Πα ἴδκε Πἰπὶ ἃποῖμεγ ευὐΐζξ; 
ΠοΓ ἰοοά, ΠῚ γαϊπιεηῖ, ΔΠ4 ἢδγ ἀπ 
οὗ τηλγγίρε, 50}} ῃ6 ποῖ αἰ πλ! Π]5}. 

1 Απά ἰῇ ἢε ἀο ποῖ τῇεβε τἢγες 
πηἴο ἢεῦ, τεπ 514}} 586 ρὸ οι ἔτεε 
νΊΓΠοι ΠΊΟΠΕΥ. 

ΓἩ-ςὉ. 

ἐῬαθηυ). ν. ἴἰ. 21; [υνεηδ], 1. τοφ; Ρ]αΐ. 
ςΕἰςεγο,᾽ ς. 26, ἄς. 

Θ. ὠπίο ἰδέ ἡμάφε] [{ἀ|ΈΓΑ ΠΥ, ὀεήῶγε ἐδε 
3οα. (εἰοῤῖ᾽»"). ὙΠ ννογὰ ἀσθβ ποῖ ἀεηοῖα 
ἡμάφεν ἴῃ ἃ ἀἰτεςὶ ννᾶγ, Ὀμϊ ἰὶ ἰ5 ἴο Ὀ6 υὑπάετ- 
βἰοοά 48 ἴΠ6 Ὡᾶπὶς οἵ Οοά, ἰπ [15 ογάΠΑΓῪ 
ἴυγα] ἔοτιι, Οοά θείης {π6 δοισοθ οὗ 4]]} 

]υ5ϑῆςθ. (8ο Οοβοη., ἀς νεῖῖς, Κυορεὶ. 
Ἐατβὲ, Ηεγχῃ., ἄς.) [ἰΧΧΧ.. πρὸς τὸ κριτήριον 
τοῦ Θεοῦ. Τῃθ παπὶὸ 'ἰῃ {Π1|5 σοηποςεῖϊἢ 
ΔΙνναγ5 ἢΔ48 106 ἀδἤηϊΐο ἀγίςὶα ργεῆχοῦ ὅ86ς 
ΧΧΙΙ. 8, 9, ἄς. 

7. ΑΑὄ πιδῃ πιρῆϊ, ἴἰπ δοοογάληος ἢ οχ- 
55 σιιδῖοπι, 5611 ἢϊ]5 ἀδιιηῖεῦ ἴο ἃποίθεγ 
τη Ὁ] ἃ νἱενν ἴο Ποῦ ὈΘΟΟτΆΪ ΠΡ 8ἢ ᾿Π ΤΟΥ 
ψΙδ, οὐ σοποιῦϊηθ6. [ἴῃ 1018 σᾶ56, 8ὴ6 ννὰς ποῖ 
“το ρὸ οὐ," |κὸ τῃ6 Ὀοπάπιδη: [παῖ ἴ5, τ) 
νγὰ5 ποῖ ἴο δ ἀἸππλιϑϑοι δ ἴῃῈ οἐπά οἵ τῇς 
βιχϑὴ γεῶσ. Βαϊ ννοπΊεη ννῦο νετε Ὀουπα ἴῃ 
ΔΠΥ ΟΠΟΙ νὰν, οι ἀρρεᾶῦ ἴο ἢανε Ὀδεῃ 
ὑπο [Π6 βᾶπηθ σοπαϊοηβ ἃ5 Ὀοπάϊηθῃ. δὲ 
Ὠουῖ, χν. 17. 

ὃ. δα! δὲ ἰδεῖ δὲγ δὲ γεάροθρηιε Μοτε 
ΒΙΓΟΙΥ, 86 5181] οδδθ ΒΟΥ ἤἢο ὮΘ ΓΣΘ- 
ἀθϑθιιθά. Τῇδ ΠπρΔΠΐ ΠΡ 566 ΠῚ8 ἴο ὑὲ [ῃαϊ ἢς 
5ῃου ἃ οἰ Υ τεΐυστι ΠΟΙ ἴο ΠΕ {δῖΠεΥ 45 5Ξεῖ 
ἔτγεθ, οὔ βπὰ δποίμεσ Ηοῦγεν πιαϑίογ ἴῸΓ ΒΟΥ 
ὙΠῸ νου] ἃ ρσταηΐ ΠΟΙ ἴδ 882Π|6 ὈΓν ΟΡ Ὸ5 85 
δῆς ψου]ὰ πᾶνὸ πα [ΚΓ 58η6 δὰ τεπιδιπθὰ ἢ 
Βιπιβοὶῦ, ὙΠῸ ἰδοῦ ϑοπΐθποθ οὗ ἴῃ6 νοσβὸ ἃρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴο 5 η Υ ἰῃαῖ, ΔἸ ΠΟ ΡΒ πὰ ννᾶ5 ποῖ 
ἔογτοοά ἴο Κεοὸρ ᾿ἴογαὶ ἔδἢ δ ἢ [ῃ6 ννοπίδη 
ὈΥ πιδκίηρς ΠΟΥ 18 σοπουδῖπ6, ἢς ννᾶ5 ποῖ ρὲῖ - 
τηϊτοὰ ἴο 56}1} Ποὺ ἴο ἃ ἔογεοίσῃπεσ. ἔνεῃ ἴῃ 
(Π6 οδ856 οὗ ἃ ἔογοίῃ οδριϊνο ἢ δα Ὀδεη 
δοςορίθα 88 ἃ οοπουδῖπο, πὰ μαά ἀϊδρ εαϑοὰ 
ΠΟΙ τηλϑίοσ, ὅη6 οουἹά ποῖ ὑκ 9014 85 ἃ ἶδνε, 

ἐξξ “γε: ὁ) 
ὅδε. 
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τ. Δ 4 Ἧς [μαῖ 5πιτειἢ ἃ τηλῃ, 80 17)  Αῃηά “ἢε τἢαλῖ ᾿ ςυτϑοῖῃ 5 “ἴαν. α 

τῆαῖ ἢς ἀ16..5}21] θὲ βδιιγεὶγ ραῖ ἴο ἀξαῖῃ. βίδα, οὐ ἢἷ8 πποῖδμετγ, 582|] ΒΌΓΕΙΥ ὃς δεογεβο, 
12 Απὰ Ιξ ἃ πιδῃ [ἸῈ ποῖ ἴῃ νναϊῖ, ριυῖ ἰο ἀεδῖῃ. Μδιε. σϑ. 

δυῖ (ἀοά ἀε]ϊνεγ ῥέπει ἱπῖο ἢ]5 μαπά; ι8 4 Αμπά 1 πιξη βίγίνε τορείμεγ, ἔκ 
“Ὥευις το. ἴθεη 41 ν}}}} ἀρροΐης τες ἃ ρίαςε ννῆϊ- δηά οπὲ 5πκίϊτε ᾿ δηοῖμεγ νν τ 4 βἴοπε, ! Οτ, ρδὸ 
3. {Πογ ἢδ 5}]} βεε. οὐ νι δίς Ά8ῖ, ἀπά ἢ ἀΐε ποῖ, δυῖ Γμν 

14 Βυῖ ᾿ξ ἃ πιᾶῃ ςοίηξς ρῥγδϑιιπιρ- Κεερεῖῃ ῥὲς θεά: ἀὲς ποῖγΆ- 

τυουϑὶν ὑροη ἢΐ5 πείρῃθουγ, ἴο δ[δ 19 [Ε ἢδ τγίβαε δρδίῃ, δπ4 νναὶκ ἃ- 
ἢϊπὶ ντἢ ρυ!]ε; τῇου 5Πα]ῖ τὰκ ἢἰπὶ Ὀγοδά ἀροη ἢ] δία, (ἢ6η 5}14}} ἢε 
ἔτοπι πλὶπς δἰζαγ, τῆλ ἢ τῇδὺ αἰα. ἴδ βδπιοῖς ῥὲηι 6 αυΐϊξ: ΟΠΪΥ δα 

Ις  Απά δε τῃδῖ βπητετῃ ἢϊ5 ἃ-Ψ 581|8}} ρὰὺ δῶγ ᾿τῆε ἰοββ οὗ ἢΐ5. τἰπια, "Ἢ εἰ 
{πετ, οὐ ᾿ἷβ πιοῖμεγ, 514}} δὲ βϑιγεὶγ δηά “Ἐαὶ] ΡΣ ᾿ οάυβ6 διπι ἴο 6 τῃοτγοιρη ὶγ μὰ 
Ρυζ ἴο ἀεδίῃ. 

16 4 Αμά ἢε τπδῖ 5ἴεαϊει ἢ ἃ πηδη, 
Δηαὰ 5616 ἢϊπι, οἵ 1 ἢ δὲ ἰουμπά 
ἴη ἢῖ5 πδηά, ἢς 5}21]1] βυγεὶγ 6 ρυΐῖ 
ἴο ἀφδιἢ. 

Ὀδαΐϊ νγᾶβ δη ἰοὰ ἴο ἤεΥ ἤγεθάοιῃ. δεὲ Ὠραυῖ. 
ΧΧΙ. 14. 

11. χ᾽ δὲ 4ο ποῖ 1δε:ε ἐδγες μπίο ῥογ] Μοβεῖ 
Ποπιτη ηἰδίοΥβ γοίοσ ἔποϑ6 ἴγοο {Πηρ8 ἴο (Π6 
ἴοοά, γαϊπλθηΐ, δηὰ ἀμ οὗ πιδισίαρθ, πΊθῃ- 
ἰοποά ἴῃ ν. το. Βιυῖΐῖ Κποῦεὶ ἀπά οἴ μοῖβ ργὸ- 
ἔετ ἴΠ6 ἱπιογρσγοίδείοη οὗ πιοβὶ οἵ ἴμε Ἀδθῦϊη- 
ἰςῖ5, νν ἢ ]οἢ σθοπι8 οὐ 6 γι ῃοΐα Ὀεδὲ ἴο ϑιιϊῖ 
1Π6 σοηΐοχί, [ΠΣ ἴῃδ6 νοτγάς ΟΧΡΓΕΒ5 ἃ σΠοὶοθ 
οὗ οπο οὗ τῇσχοθ 1Π]ηρ8, ἴῃ ΠΟ οᾶ56 {ΠΟΙΓ 
86η86 5, ἐγ δὲ ἀο πεὶδοῦ 9 δεῖς ἐδγες ἐῤίησι. 
ΤἼΟ πιδη ν 5 ἴο ρίῖίνθ ἴπ6 ννοπιδη, ὑπ οπὶ ἢ6 
δὰ ρῥιυγομαϑοά ἔτοσι δοὺ ἐδ Ποτ, ΠΟΥ πεθάοῃ, 
ὉΠ|655 (1) ἢδ σαδυδοὰ ΠΟΥ ἴο Ὀ6 γϑἀθεπιθά ὈγῪ ἃ 
ΗἩρεῦγονν πιδϑῖοσ (υ. 8); οὐ, (11) σάνε μεσ ἴο 
ἢ 15 5οπ, δηὰ ἰγεαίεα ἤοὺ 48 ἃ ἀδιιρῆϊεν (Ὁ. 9); 
οὐ, (11}) ἴθ 1Π6 δνοηΐ οἵ ἢϊ8 ἰδκίηρς ἀὐοίδον 
νὴ (υ. 10), υπη|658 ἢ6 δἰϊοννοὰ Ποὺ ἴο τεϊδίη 
ΒΕΓ ῥίασθ δηὰ ργνιεξεβ. ὙΠ686 στι]ο5 (υυ, 
7ἡ-τ-ιαχ}) τὰ ἴο δε τεραγάθα δ8 τι }αϊοη5 οὗ 
1π6 ΤΠ δη Οχί σε πρ υδᾶρο5 οὗ σοποιυδίπασθ. ΤῊΘ 
ἔοστη ἴθ ΜΠ ἢ (ΠΟΥ ἅτ Ἔχργοβϑεά σΟΠΠΊΤΩ5 
[818 νἱονν. 

12. Νὸο ἀϊϑεποίουῦ 15 ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ τηδάθ ἤογα 
ΟΥ Οἰϑοννῆεσγο Ὀδίννοοη (Π6 πλιιγάοῦ οὗ ἃ ἔγθθ 
τη δηά ἴπᾶϊ οὗ ἃ θοπάμηδη. ὅδ66 οἤ Ὁ. 20. 
ΤΠ αν ννᾶ5 αβογυναγάβ ὄρ γοβϑὶυ ἀδοϊαγεά ἴο 
τοϊδῖ α͵θὸ ἴο ξογείριοσβ, [,εν. χχῖν. 57) 21) 22; 
ε΄. Οεη. ἰχ. 6. 

13, 14. ὙΒεΙε ννᾶϑ πὸ ρΐδοο οὗἉ βδδίυ ἔου 
[86 ΚΌΠΟΥ πηυγάογοσ, ποῖ ὄνθὴ (ἢ ΑἸΐαᾶσ οὗ 
]εδμονδῆ, Ὑδυϑ 4}1 σιιροεσβιουβ πο οη5 σοῃ- 
πεοϊοά ἢ 1Π6 τρῃϊ οὗ βαποῖυδΥΥ ὑνεγε οχ- 
οἸυάεά. Αἀοπήδῃ ἀπά [οδὺ Ἄρρεᾶσ ἴο δᾶνε 
ὙΔΙΏΪΥ ἰπιιϑίοα παῖ (Π6 νυ ]γγ ἔθος νου]ὰ 
Ργοΐοςϊ ἴδεπι, ᾿ξ ΠΟΥ ἴοοκ Ὠοϊά οὗ ἴπ6 ΠοΓΠ5 
οὗ {πῸ ΑἸΐασ οὐ νος ἢ δἰοπειηθηΐ ἢ Ὀ]οοά 
Ὑγ48 τηδάς (σ Κ, ἱ. .ο, ἰϊ, 28; [μπν. ἰν. 7). 
Βυϊζ ἔογ οπὸ ννδο Κι Πο ἃ τηδῃ “" δὶ ᾶννᾶγοβ,᾽" 
τδλὲ ἰ5, υυἱδους ἰηϊοηάϊηρ ἴο ἀο [ἴ, ἴΠ6 [ἃ,ἂνν 
δῇδεγινατάβ δρροϊηίοαὰ ρίαςεβ οἵ τεῖιξε, Νυπι. 

ἢ ολ]6α. 
20  Απά [4 τηδῃ 5πλῖῖο ἢ 5. 86Γ- 

νλῃῖ, ΟΥ̓ ἢ]5 πηδὶἃ, νὴ} ἃ τοά, δηά ἣςβ 
ἀϊς υπάσδγ ἢ]5 βαπά ; πε 50] θ6 ϑιιγοὶ 
᾿ Ῥυμῃβῃεα, 

Χχχν, ό--- 14; Πουῖ. ἵν, 41---43, ΧΙΧ, 2--τ-τοὶ 
]οϑῃ. χχ. 2-τ-ο. [ἴ ἰδ νΕΌῪ ρῥγόῦδῦϊὶς ἰδὲ 
ἴπογθ ννᾶθ 50ΠῚ6 γον δίυοη δηϑυνοτηρ ἴο [ἢ6 
ΟΙΌδ5 οὗ Ἀεδιρο, τα ΠΊΑΥ παν Ὀδοη θαορὰ 
ΡΟ οἷά υϑᾶχε, ἴῃ ἴ86 (ὐδὴρ ἱπ {86 ΝΝ1]- 
ἀογ 685. 

15, 16,17. Το ἐΟ]οινης οὔἴδηςες ὑγοσὸ 
ἴο δ6 ρυιμπίϑποά νυ] ἢ ἀφαίῇ :-- 

δ Ηρ ἃ ραγοηΐ, ςἔ, οι, χχνῇ. χό. 
Ουτγϑίης 4 ραγθηΐϊ, οὗ, [νδν. χχ. 9. 
ΚΙάπαρριηρ, νεῖ που ἡ ἃ νἱὸνν ἴο τοΐδιη 

{86 Ῥεσβοῃ ϑδἴοίεπ, οὐ ἴο 561} πϊπι, ςἔ. Πευΐ, 
ΧΧΙ͂Υ, 7. 

18, 19. [Ιξ οπὲ πηδῃ ἱπ)]ιγοὰ δποίβου ἴῃ ἃ 
αἸΑΓτοὶ 50 845 ἰο Οὔ] ρα ἢιπὰ ἴὸ Κοορ ἢϊβ5 Ὀδά, 
ἢδ ννῆο δά ᾿ηΠἤιοῖϊεά [Π6 1Π]ΌΓΥ ννᾶ5 δεῖ ἔτγοαθ 
ἔτοπι ἴῃς 1140} γ ἴο ἃ οὐηιπαὶ σπάγρε (βιιςἢ 
85 Χυϊ ῆϊ 6 Ὀαθοὰ ὉΡΟὴ Ὁ. 12) ἤθη ἴῃ ἴΠ- 
υγεά τπηδῃ ᾿ιδά 50 ἔδυ γεσονεγοὰ ἃ5 ἴο Ὀδ Δ0]6 
ἴο νναἱκ νν ἢ ἃ 5.4: θὰϊ ἢθ ννᾶ5 γεηυϊγοά ἴὸ 
ςσοτηροηϑβαῖα ἴῃς Ἰαϊίογ ἔογ [6 1085 οὗ ἢ15 [ἰπ6 
ὉΠῚ1] Ὦ]5 ΓΕΟΟΥΘΤΥ νγᾶ5 σοτηρίεῖο, ἀπά ἔογ [ῃς 
ςοβί οὗ δὶ5 ὨΘΔ]ΙηΡ. 

20, 21. Το ον ἢ δυϊδοσίτῖο5 ΔΌΡΘΑΓ 
ἴο Ὀ6 τιρῃξ ἴῃ τοίου ηρ [Π15 ἶανν, {{κὸ ἴῆποβο 
ἴὴ ον. 26, 27. 31) ἴο ΟΓΟΙΡῊ 5ἴανεβ (566 ἴον. 
Χχχν, 44---4“6). ΑΙ Ηδῦτγονν Ὀοπάπιθη ννεῦὸ 
{τεδίοὰ, ἴῃ τοραγὰ ἴο πὴ δηά Ἰπιῦ, κΚὸ ἔτγθο- 
τήθῃ, δηά {πὸ 1ἂνν ννου]ὰ ἴακα 1ἢ]15 ἔογ ργαηῖ- 
οἀ. Το πιϑϑίοσ νν85 ρευτηϊ (θα ἴο τεΐδιη {πὸ 
ἀρωτὲ οὗ σμαϑιιβιπρ ΠῚ5 Δ] θη δἷανθ νν ἢ ἃ τοὰ, 

τ (ἰῆς ἱπάυϊξεηος οὗ ὑπο τ ἀϊοὰ [οπΡΟΥ ννᾶ8 
850 αν Κερί ἴη σἤοςοῖκ ὈΥ ἢ]5 ᾿πουγτίπρ Ρυπὶ5ἢ- 
τηεηΐ ἴξ (ἢ6 δ'ανα ἀἰεὰά ὑπάθγ ἢ5 παπᾶ, [1 
Βονγόνου [Π6 ϑἴανα ϑιιγνίνεὰ [Π6 οδϑι γί οη ἃ 
ἀδλγ οὐ ἴννο, ἰξ νγᾶ5 δϑϑιιμηθὰ πδὶ ἴῃς οἴξηςε 
οὗ {6 πλαϑῖοσ ῃδὰ ποῖ Ὀδεθη 50 ἤοίῃποιιϑ, δηὰ δ 
ἀϊά ποῖ Ὀδοοπιὸ διπθηδῦϊο ἴο ἴπῸ ἰᾶνν, Ὀδοδυ5» 
1ῃ6 Ἰοβ5 οὗ ἴδε οἷανθ ψννῆο, ὈΥ οἱά ουπίοπι, 
νγ25 τεσορηϊζΖοα 85 ἢϊ5 ργορεχίγ, ν᾽5 δοσουηῇ» 
οἀ, ὑπάοσ ἴθ οἰγοιπιδίδπορθθ, 45 ἃ ρυηϊβἷ» 

Υ ΤῊ. 
αὐση κί. 
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21 Νοιν τ ϑιδπάϊηρ, [δ σοητίπιε 
ἃ ἋΔΥ οἵ ἴννο, ἢδ 5}4}} ποῖ 6 ρυηιβῃ- 
εἀ: ἔογ δε ᾿ς ἢΪ5 ᾿ΟΠΕΥ. 

22 ἢ [ΙΓ πιδηῃ 5ἴγινε, δηά δυτγῖ ἃ 
ὙγΟΠΊΔΠη νυν ἢ Τἢ1]Δ4. 50 τῆλ ἢδσ ἔγαϊῖ 
ἀεραγὶ “ογι ῥδεγ, πὰ γεῖ πὸ πιβο εξ 
ἔο ον : μὲ 314}} 6 βγεῖ ριυπίβῃεά, 
Δοσογάϊηρ 45 ἴῃς νγοπιδη 8 Πιιβδδαπά 
11 Ιᾶὰν ὑροι ἔπι; δηά ἢς 5}]} ρβᾶγῪ 
85 ἴῆε Ἰμάραβ ἐἰφίφγηιΐριδ. 

23 Απαὰ [ἔκ ην πιϊβο !εΓ (ΟἸϊονν, ἤδη 
του 58.411 ρῖνε τὲς (ὃγ Ἰπξα, 

“ἴεν. 24 “Ἐγε ἴογ Ἔγϑ, τοοῖῇ ἔογ τοοῖῇ, 
Ὅκεαι, το. ΠΑΠά ἔογ Παπά, ἔοοϊ ἔοσγ ἔοοῖ, 
λέλει. ς 2ς Βυτηίΐηρ ἔογ δυγηίηρ, νγομηά ἔοι 
38. ννουηά, 5[ΓρῈ ἔου 5{Π|Ρ6. 

26 4 Απά [ ἃ πηδη 5πηῖῖε ἴῃ8 Ἔγε 
οἵ ἢϊ5 βεγνδηῖ, οὔ ἴῃε εγξ οὐ ἢ 5 πιαιά, 
τῃαῖ [τ ρογιϑἢ ; ἢῈ 5}2]] ἰοῖ ἢϊπὶ ρῸ ἔγεθ 
ἔογ ἢ5 εγε᾿β 88Κε. 

27 Απὰά [ιΕ δε 5π|τ6 οὐκ ἢ]5 πιδη- 
βοῖυδηῖβ τοοῖῃ, οὐ ἢ8 πιδι ἀβεγνδηῖ :β 

τηθηῖ,. [ἰ 15 ποΐ 5414 μονν ἴΠς πιαϑῖοῦ ννᾶ5 ἴο 
Ὀε ἰγεδιοα 1η (6 δνοηΐ οὗ {πῸ ᾿πηπηοάϊδῖο ἀθαίῃ 
οὗ {Π|6 σαν, [1 πιᾶὺ ἢᾶνε Ὀδθη Ἰο ἢ ἴο ἴῃο ἀος!]- 
βίοῃ οὗ ἴῃς ᾿άμθ5 85 ἴο νυ βεῖμου ἴῃς σᾷϑο 5Βῃου]ὰ 
σοτὴθ ὑηεθγ (ἢὸ ἰανν οὗὨ “". 12, ΟΥ 5οΙ1ὴ6 βοσοπά- 
ΔΙῪ ΡυπΙϑηπηοηϊ δῃοι ἃ Ὀὸ ἱπΠι|ςοῖίοά, --- ΤῊΣ 
ΡῬγοϊοοίίοη μετ αἰογάεα ἴο ἴῃς Ἰιΐς οὗ ἃ δἷανθ 
ΤΩΔΥ 566ΠῚ ἴο ι15 Ὀμΐ ἃ 515} οπο; Ὀμῖ 1{ 15 ἴῃ 
ΨΟΓΥ ΕΔη]οϑῖ ἴγᾶςο οὗἩ δσυςῇ ρΡγοϊθοσίομ ἴῃ ἰορ15- 
ἰαϊίοη, ἀπά ἴἴ βϑἰδπαϑβ τῇ ϑἰγοηρ δηὰ ἕδνοιγδθϊο 
σοηΐγασί ἢ ἴΠ6 οἹα ἰᾶνν5 οὗ τος, ΚοπΊθδ, 
δΔηὰ ΟἾΠΟΓ Πδίϊοϑ. ὙΠῸ 54Π|6Ὲ πΊδΥ ὈΘ 5α!ά οὗ 
α“υ. 26, 27, 321. ὙΠ656 τορ]δτοη5 ννογὸ ποσί 
ΠΚεῖγ, 89 ΤΠ ἢ 85 ννα5 ξθα5:0}6 δὲ ἴῃς Επὶς, ἴο 
ται ραῖς [ἢ6 ΠΥ ΘΙ ΕΥ̓ οὗ δηςίοπὶ ργδοῖςο; [ΠΟΥ 
ὙΈΓΟ 85 ΠΊΌΓΝ 45 [πὸ Παγάποϑβ οὗ ἴῃς ποαῖδ οὗ 
16 ρϑορὶς ννοιϊὰ ὕθασ, Μαῖΐϊ. χίχ. 8. 866 
Μτ ΟοἸἹάννη 51π|} 5 δά πη γα Ὁ]. Ἐϑϑαύ, “Ἢ ΠΟΘ 5 
(μὲ ΒΙΌΪς φαποίοη Απλογίσδη 5] Ἄν τ 2" 

20- 26. Τῇις β8εηδ86 5. γδίῃεσγ. ΟΌΒΟΙΓΟ. 
ΤῆΣ στυΐϊς ννου]Ἱὰ ϑοδπὶ ἴο ΤΟ ἴο ἃ οδᾶδὲ ἴῃ 
ὙΏΙΓἢ (Π6 νυς οὗ ἃ πᾶῃ δηραροα ἴῃ ἃ 4υδΥτοὶ 
᾿πτογίογοα, [Εἰ πὸ νϊοίδησς ἀϊὰ πὸ πιοτὸ ἤδη 
ΟΟΟΆ5ΙΟη ρῥγοπιδίιγε ὉΠ, ἢδ νν Πο ᾿πἢιςοιοα [ἰ 
νν85 Ῥιη]5η6ἀ ΌΥ ἃ ἥπο ἰο Ὀς ργοροϑβεὰ ὈΥ ἴδο 
Ὠυδρδηά, ἀπά ἀρργογοῦ ὈΥ τῇς πηδρ σι γαΐθϑ. 
Βυϊ [ἢ πε ἸΠ]ΏΓΥ ννᾶθ τῆογθ ϑουίοιιβ, 50 ἃ5 ἴο 
αῇεςὶ ᾿ἰΐπ οσ 1᾿πλῦ, ἃ ρθη] ν 85 ἴο Ὀὲ ἱπῇιϊοί- 
οἀ ἴῃ δοσοογάδησθ νυ Ὸ}Δ (Π6 ἰανν οὗ 5 ἤοσην 
1κὸ ἔοσ {κὸ, ἴπ6 ἡ ἐἑαἠοηὶς.---ΓῊ!}5 Ἰᾶνν 15 Γὲ- 
Ῥεαλϊθὰ ἱπ ϑιθδβίαπος, [,εν. χχῖὶν. 19, 20, 21) 
Δ υΐ, χῖχ, 21: σρ. Οδη. ᾿ἰχ. 6. [ἰ δ45 115 τοοῖ 
ἴῃ ἃ 51π1016 σοηςορίίοῃ οὗἉ }ιϑῖϊος, δηά 15 ἔουπά 
ἱπ τῆς ἰανν5 ΟὗἩ πλδηγ Δηςσίθηΐ παίίοηβ, [{ ννᾶϑ 
Ὡδοσ θα ἴο Ἀ δάλιηδηίΐῃιι5 (Αὐϑῖ, " ΕΙδς. ἡ ν. 

ἘΧΟΡ 5. ΧΧΙ. [ν. 21--31:. 

τοοῖῇ ; ἢδ 5}4}} ἰεῖ πῖπὶ ρὸ ἔγεε [ογ ἢϊ5 
τοοῖῇ 5 β8Κ6. 
28 4 ΙΓ δὴ οχ ροῖε ἃ πιδῃ ΟΓ ἃ 

ννοπίδη, τπδὲ {ΠεῪ ἀϊε: {πε 7τις οχἥῦει 9 
504}1} δ8 βδιιγοὶν βδιοημεά, δηὰ ἢ 5 ἤδϑῃ 
504]} ποῖ θ6 δαΐδῃ; δυῖ ἴῃ οννηογ οὗ 
τε οχ ῥα δὲ φαὶϊτ. 

29 Βυῖ 1Γ τὴ6. οχ ννεῦεὲ ννοηῖ ἴὸ 
Ρυ5ἢ ψ ἢ ἢϊ5 Ὠόγῃ ἴῃ τἴπης ραᾶϑῖ, δηά 
ῖ Πδῖῃ Ὀδεη τεϑι πε ἴο 5. ΟΥΠΘΓ, 
ἈΠ ἢξ ἤδῖῃ ποῖ Κερὶ ἢϊπὶ ἴῃ. δυῖ 
[Πα ἢς παῖ ΚΙΠςά ἃ πηλ ΟΥ ἃ ννο- 
ὨιΔη ; ἴῃς οχ 518]} Ὀς βἴοηδά, δηά ἢϊ5 
ΟΥΠΘΓ 450 508]} Ὀε ριυῖ ἴο ἀεδῖῃ. 

20 [Γ τῆογε θὲ ἰαϊά οἡ ῃΐπὶ ἃ δ πὶ 
οἵ πηοπαγ, τῆδη ἢε 5}]} ρῖνε ἔοσ τῆε 
ΓΔΠβοὴ οὗ ἢΐ5 {Π{πθῆ νναΐβοενεσγ ἰ8 ἰδίά 
ὕΡοη Πίπι. . 

41 ΝΕΙ͂Ν ἢε πᾶνε ρογοὰ ἃ 80ῃ, 
ΟΥ Πᾶνα ροιδα ἃ ἀδλυρῆτζει, δοςσογαΐηρ 
᾿ 115 }μάρῃχεηϊ 5}4]] ἱξ θεὲ ἄοπε υηῖο 

1Π1|. 

4). [ἴννᾶ5 γεσορηϊζοά ἰῃ (Πη6 Ἰάνβ οὗ δοΐοη 
(τος. [1 Δοτῖ. 1. ς7), π΄ 106 1,'νν5 οὗ ἴῃς 
Ἴννεῖνς ἼΔΌ].5 (Αυ]. ΟΕ]]. χ, τα; Εσβέυβ, 5, 
ἐαἰο), ὉΥ πε ἀποϊοπὶ [πάϊδηβ (δῖγαῦ. χν. ρ. 
710), ἀπά ὈΥ ἴῃς Τυιπ5 (ΠΙοά, δὶς. ΧαΙ, 
17). [{ἀρροδῖβ ἴο Ὀ6 τοραγάοα ἴῃ [ἢ]5 ρ]δοε 
ἃ5 ἃ ΤηΑΧὶΠὶ ἔογ ἴῃς πιαρ ϑίγαῖθ ἴῃ ἀννγάϊηρ 
[ἢς ἃπχοιηΐ οὗ σοπιροηδάϊίοη ἴὸ Ὀ6 ραϊά ἔογ 
τῆς. 1ῃΠΙ|οΐοη οὗ ροϑοηδὶ ἱπ᾽ιγγ. ὙΠῸ ϑυπὶ 
νν»5 ἴο Ὀ6 ἃ5 ΠΟΑΤΪΥ ἃ5 ροβϑι Ὁ]. {π6 ννοἢ ἴῃ 
ΓΛΟΠΕΥ οὗ [Π6 ροννεσ ἰοδὲ ὈΥ ἴπὸ ἱπ) υγοα μεῖς 
80η. ΤῊΙ5 νίενν ἄρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 ἰῇ δοσογάδποε 
ΜῈ [Θνν]ϑἢ ἰγδάπιοη (Δ1|5ΠΠ4,." Βαθα Κ 4πιδ,᾽ 
1]. 1). ΜΙΟΒδΔΟΙ 5 85 βοιὴηθ βοοά γοιηδγξϑ 
οη ἴπθ γμς ἑαἰοπὶς (" Τιᾶνῦ5 ΟΥ̓ ΜΙ οβοβ,᾽ ΚοἹ. 111. 
Ρ. 448).--- Οὗ ᾿νογὰ αιοίο5 τ. 24. 85 γοργοϑθηῖς- 
1η5 (6 ἔοτπι οὐ ἴμ6 ἔἃ,ὰννς ἴ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο Πἰϑῖταῖς 
{πΠ6 ἀϊδειης[!οη Ὀοΐννθοη (ἢ [ΘΕΟΥ δηά τῃ6 
ϑριπὶ (Δδις, ν. 238). ὙΠ ἰσηάθπογ οὗ ἴῃς 
τοδοηίηρ οὗ ἴΠ6 δοῦῦθο5 διὰ ῬΠαγίϑοθς ννὰ5 ἴὸ 
ςοηΐξουηά [6 ΟὈΪραϊοη5 οὗ ἴῃ6 ςοπβοίθηςσδ 
ἢ 1η6 οχίοσστδὶ στο γοπιθηῖ5 οὗ [86 1ἃ,ανν. 
ΤῊ Πἀνν, 1π 115 ρδοθ, ννα5 51} ἴο ὈῈὲ “" ΒΟΙΥ 
Πα Ἰδὲ δηὰ σοοά," δῖ 115 ἀϊγοοῖ ριγροβο 
ννᾶ5 ἴο ριοΐοςϊς (ῃς ΠΟΙ ΠΥ, ποῖ ἴο συϊὰδ 
1ῃ6 πραγί οὗ ἴῃ6 ὈΟ]ΙΟνοσ, ννῇο ννα5 ποῖ ἴο οχδςῖ 
ΟΥ̓́Θ ἴοσ δυο, ἰοοίῃ ἕοσ ἱοοΐῃ, Ὀυϊ ἴο ἸΙονθ ἢὶ5 
Θποηῖ65, δηὰ ἴο ἔογείνο 4}] 1Π} 0 ΓἹ65. 

426, 27. ΜΝ ΘΠ ἃ τηρϑίοσ ἱπΠὶοιϊοά ἃ Ῥεῖ- 
ΠλΔΠΘηΐ ἸΠ͵ΌΓΥ ΟΠ ἴΠ ρεύβοη οὗ ἢϊ5 Ὀοηάϑβοι- 
νδῃΐ, ἔγοοοπὶ ννᾶ5 {ΠῸ ργορεῦ δαιναϊοηϊ ἔῸΓ 
{π6 ἀΙ54 0] εα οΥ Ἰοϑὲ πηθπιῦογ. 

48---31. [{ ἀπ οχ Κι]ϑὰ ἃ ρεύβοῃ, ἴῃ6 δηἷ- 
ΤᾺΔΙ] νγᾶ5 δἰδίη 5 ἃ {τἰυυῖο ἴο τὴς βδηοῖ τ οὗ 
Ὠυπιδη ἰ6 (Οεη. ἰχ. 6; ςἕ. Οεη. ἰν. 11). [ἢ 



! 

γ. 32-...} 

42 [{ τε οχ 5}2}} ρυβϑῇ ἃ πηδη- 
βονδηϊ οὔ ἃ τηδιἀβεγνδηῖ; ἢς 502]} 
σῖνε ὑπἴο {Ππεὶγ πηδβϑῖεγ ΤΙ ΓΥ 5μεκεὶς 
οὗ 5ἰΐνεγ, ἀπά τὴς οχ 5}4}1 δὲ βιοηβά. 

22  Απά Ιξ ἃ πῆδῃ 531Π4}} ορέῃ ἃ 
Ρἰς, οὐ ἰξ ἃ πιδῃ 584]}} αἱρ ἃ ρίτ, δπά 
ποῖ ςονεγ ἰζ, ἀπά δπ οχ οὔ δὴ 858 [1]] 
τ Πογοῖη ; 

χ4 ΤῊς ονηεγ οὔ τῃε ρἱζ 58}8}} πιακε 
ἐξ ροοά, «μά ρῖνε τῃηοπαῦ ὑπῖο ἴῃε 
οὐνηογ οὗ τῆεπὶ; δπὰ τῆς ἀεδλὰ ὀδεας 
804} Ὀς Π]5. ᾿ 

ης 4 Απά ΙΓ οἠε πηδηβ οχ ἢιτγῖ 
δποῖδεγ᾽β, τῆδλῖ μα ἀἷδ; τε ΠΕΥ 5}18]} 
56}} τὴς [ἵνα οχ, δπὰ ἀϊνὶ ἀς τῆς ἜΟΠΕΥ 
οὗ ἰζ; δηά τῆς ἀεδὰ οχ αἷἰβϑο τῇεγ 5}4}} 
ἀϊν!άς. 

46 Οτὖ  ἴς θὲ Κποννῃ ἔπαῖ ἴῃ οχ 
μδῖῃ υβϑεά τὸ ρΡυ5}} ἴῃ τἰπλὲ ραβῖ, δπὰ 
ἢΐβ οὐνηογ παῖῃ ποῖ Κερὶ Βίπι ἰη; δε 
501} 5. ΓΕΙΥ ΡΥ ΟΧ ἔογ οχ; δπά τῆε 
ἀεοδλά 5}4}1 ὃς ἢϊ5 οννῃ. 

5 σἱοηθά, δηὰ [15 ΠΟβἢ νγὰς ττολίθα δ5 σδγ- 
ΓῦΠ. [ἢ ΟΓΩΪΠΆΓΥ σαβθ5, [6 ΟἸΥΏΘΥ συ βἜογοά 
ΟἾΪΥ ἴπὸ Ἰο85 οὗ ἢϊ5 θθδδεῖ, Βιῖ 1 1Π6 οχ παὰ 
Ὀδφοη ᾿γένιοιιϑιΥ Κπὺπονῃ ἴο δ6 νἱοίοιι5. {π6 
ΕυΠΥ περὶρβοηςς οἵ 115 οὐν ποῦ, ἴῃ ποῖ Κοθρίηρ 
1 ὑπάεγ τεβίσγαϊπί, ννᾶ5 γοσκοηρα, γέρα Καεῖε, 
88 ἃ Τσλρ!(Δ] οἴτζηςσθ. Ηἰ5 ἴδ τσ ηϊ Πουνόνοῦ 
Ὀε σοπηπλιϊεά ἔογ ἃ πε ἴο Ὀς ἀεϊοττηϊπθά ὈΥ 
1ῃε Ῥάρξοβ; δηά, ἃ5 ννὸ ΤΑΥ͂ ἱπέογ νυ ἢ ργοῦα- 
ὈΠγ, ἴὸ Ὀς ἀρτοοά ἴο Ὀγ ἴπδ ραγοηΐβ ΟΥὁΎ ΠΑΡ 
τεϊατίοη5 οὗ [Π6 5'δ!η Ῥεγβοῃ. 

82. [ΙΕ ἴῃς 5ἰδ:η ρϑύϑου νγὰ5 ἃ ϑίανθ, [π6 
ΟΩΧ ν»͵ὼβ ἴο Ὀδ βσἴοποα ἴο ἀοδίῃ, δηὰ 115 Ἧὁνν Ποῦ 
νγὰ5 ἴο ΡῬΔΥ͂ ἴο ἴῃ6 πηᾶϑῖευ οὗ ἴΠ6 ἰδίῃ ρείβοῃ 
Πα ἀρρθαγβθ ἴο ἢᾶνε Ὀθθη ἴΠ6 βἰαπάαγά ργίοθ 
οὗ ἃ εἷανο, {ΠΥ 506 κ6]8 οὗ ϑι]νοσ. 866 οἡ 
μεν. χχυ. 44--.(6, ΧΧΥ]. 2. 

33, 84. [ἔξ ἃ πιδη εἰμεν Ἰεξε ἢ]5. ΡῈ (οΥ 
ν06}}} οχροϑοά, οὐὁἨΎ ἀὰ 4 πὸ ομθ ϑπουΐῖ 
Ῥτοϊεσξης 1ἴ, δηὰ π᾿ δπὶπιαὶ {611 τπεγεῖη, ἢς 
ΜᾺ5 ἴο ΡΑΥ ἴῃο νϑὶις οὗ ἴδ6 δηῃϊπιδὶ ἴο [ἴ5 
οννηοτ, Ὀυΐ ν 5 δ]οννεὰ ἴο δρριορτιδῖε ἴῃ 
᾿ςλτοᾶϑο. ὙΠῸ υδι.8] τηοάθ οὗ ρῥγοϊθοϊ!η ἃ 
ὙνῸ]1 ννᾶβ ὈΥΟΌΔΌΪΥ ἔπη, 845 ἰἴ 5 πον ἴῃ [6 
Βδβῖ, ΌὉΥ Ὀυϊάϊηρς τουπὰ ἴἴ 4 ἰονν αἰτοι αγ 
υνδὶ]. 

35, 86. Το ἀοδά οχ ἴῃ 1115 σβϑθ, 45 ννο]]} 
85 1ῃ {Π6 ργοσθάϊηρ ΟΠΘ, πιιιϑὲ ἤᾶνο Ὀδθη νου ῃ 
ΠΟ πιοτὸ πη ἴῃ6 ρῥγίος οὗ (ῃς πιάθ, 85 (π6 
βεϑῃ σοι]ὰ ποῖ Ὀε οδΐθη. δὲθ 1 ,δν. χν!ὶ. 1---ό, 
ὙΠΕΙΘ 5 ἤεγα ἴΠ6 5λπὶῈὲ βοΐ οὗ ργυάθηϊ τὸ- 
σῖγαιπί ἰδ ἀροη ἴπ6 οὐ εβ οὗ νἱςοῖουβ 20}- 
ΠΙΔΪ5 85 ἰπ τ΄. 29. 

(ΗΑΡ. ΧΧΙΙ. Τῆς Βοοκ οἵ ἴδε (ονεπδηΐ, 
ςοηξηιϊεά. 

ΕΧΟΡῦΞδΒ. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 
ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΧΙΙ. 

ι Οὗ Ἰλοῦ. 5 Οὗ ἑαν»παρε. 7 ΟΥ̓Ἠ  ἐγοβας:6:. 
14 ΟΥὗἨ ὀογγσισέη. τό ΟΥ ,»γμέεαϊοη. 18 
ΟΥ τυϊελεγα. τὸ ΟΥ̓ἁ ὀεασἑαζέγ. 4ο ΟΥ̓ 
Ζοίαίγγ. 41 ΟΥ̓ ο“ἰγαριρεῦ, τοϊαάστυς, α»παὶ 
“αλοίες. 45 Οὗ τρῶν. ,χὖ Οὗ δίμαϊσες. α8 
Οἡτγευεγόμες ἰο »αρί γαίας. 49. ΟΥὨἉ τὲ Δγε- 

Ε 4 πιᾶῃ 5}2]} δἴεὶ λῃ οχ, οἵ ἃ 
Γ5δορ, ἀπά [(}}} 1, οΥ 5611 1; ΠΕῚ Οτ, ζυαᾷ 

88]} τεβῖογε ἥνε οχβὴ ἴοσ Δη οχ, δηά 
4 [ΟὉΓ 586 Ερ [ὉΓ ἃ 5Πεςρ. 

4 ἅ ΙΓ 4 τῆίεξ θὲ ἔουπά δγεακίηρ ἢ ἢ 
0, δηὰ δὲ 8πιςτῖτεη τῆλε ἢς ἀϊε, ἐῤέγέ 
“ῥαϊ! το ὈϊΪοοά ὁφ εῤεά ἴοτ ᾿ϊπι. 

42 1 τῆς διη δὲ τίβδεβη ἱροη ἢίηι, 
ἐόν εῤαὶ ῥέε Ὀϊοοά «ῥεά ἴον ἢϊπι; 2.7 
ες 5ῃοι]ά πιακα 811} γεϑτατίοη ; 1 ἢ 6 
μανε ποῖῃίπρ, τῆθη ἢδ 5}4]}} δὲ 50] ἀ 
ἴον ἢ15 τῆεῇ. 

4 [1 τε τῃ6 δ6 σογῖδίηυ ἰουπάὰ 
1ῃ ἢϊ5 Βαπά αἱίνθ, ννῃοῖμεγ ᾿ θα ΟΧ, οὐ 
4380 ΟΥ̓ ΒΏΞΕΡ; ἢ6 5}2]] γεδίογε ἀουδ]ς. 

1. ὙΤῆὸ {ποεῖ οὗ δὴ οχ ἄρρραᾶγβ ἴο ᾶνθ ὈΘθΏ 
ΤΟρΡαΓοα 845 ἃ στοσῖοσ σππιο ἴδῃ ἴθ {ΠΟΙ οὗ 
ἃ 5ῇθδορ, ποῖ ἔγοπι {π6 τηεσγὸ σοηϑιάογαίίοη οὗ 
ναϊαθ, θαΐϊ Ὀθοδιιθ6 ἰζ ϑμθννθὰ ἃ βί γοηρβΈσ ΡιιΓς 
ΡΟΚ56 'π νυ] Κοαη685 ἴο ἴα κο [Π6 ἰαΥΡῸΓ δηά πλοΥΘ 
ῬοΟΥνΟΓΕΙΪ δηϊπιαὶ. [1 ΤΥ ἤᾶνθὸ Ὀθδη ΟἹ 5: ΠΉΠΑΓ 
τηογαὶ σγοιηὰ ἴμαΐϊ τῆς 1ῃϊοῖ, ἢ εη 6 Πδὰ 
Ῥγονβὰ ἢ18 ρεγϑιβίθπου ἴῃ στ πὶα Ὀγ δάάϊηρ ἴο 
ἢ]5 ΤΏΕΗ τὴ6 5] ΘΓ, ΟΥ̓ 5416, ΟΥἩἨΤΠ6 δηϊπιδὶ, 
ν 85 ἴο γοδΐογθ ἔοι γ {{π|65 118 νδ]ὺ6 ἰη ἴῃ6 σᾶ56 
οὗ ἃ β8ἢεορ (ςξ, 2 5. χι!. 6), ἀηά ἔνε {{π|65 115 
νάῖυθ ἴπ ἴΠ6 σᾶ οὗ δὴ οχ; δῖ 1 (ῃλς δηϊπιδὶ 
νΥΔ5 511}} ἴῃ 58 ῬΟβϑθϑϑίοῃ δἰῖνθ (5εῈ Ὁ. 4) ἢδ 
διδὰ ἴο τηδκο οὐἱγ ἱννοΐο! ἃ γεϑειυοη. 

2. ὀνγεαζίησ μὁ} Ὀτϑδ κῃ β 1}. 

8,4. 1 διδιοῖ, ἴῃ Ὀγθακίηρ ἱπῖο ἃ ἀννθ}]- 
ἵπξ ἴῃ [ἴΠ6 πἰρῃΐϊ, ννᾶ5 5ἰαῖη, 6 βρϑύβϑοῃ ὑνῆο 
δίθνν ἢϊπὶ ἀϊὰ ποῖ ἱπουὺγ ἴδ κι} οὗ Ὀἱοοὰ : δαὶ 
1 [ῃ6 ϑᾶπ|6 οσουγτεά ἴῃ ἀλυ)ρμῖ, 16 5] Αγ οΣ 
ψγᾺ5 ΒΌΠΕΥ ἴπ δοσογάδηςσθ νῈ} χχὶ 12. ὙΠῸ 
ἀἰϑει πο! !Οἢ ΠΛΑΥ ἤᾶνο Ὀθοη Ὀαθθά οὐ ἴπὸ ἕδεὶ 
(μαῖ 'π (ῃς Ἰρἢῃϊ οὗἩ ἀδΥ ἴΠοτῸ νυ45 ἃ ἔλϊγ σῇδηςθ 
οὗ Ἰἀοπεγίπρ δηὰ Δρργθμοπάϊηρ ἴῃ6 (Ποῖ, ΟΥ̓, 
αἱ Ἰεαβῖ, ἢ15 ἀδβῖρη ννουϊὰ 6 ἀρραγθπῖ: δι ἷπ 
[πὲ ἀλικηεβα οὗ ηἰρης [Ποῦ σουὰ Ὀ6 πο γϑοῖκς 
Οπΐηρ ἃ5 ἴο ἢονν ἔχγ ἢῖβ8 ρυγροβο τιὶρῆϊ οχίθηάα, 
δηά {Πόγὰ ννοιυ]Ἱὰ ὃὈς ἃ συεδῖ ργοθαθι γ οὗὨ ἢϊ5 
ἐϑοδρίπε ὑηγοσορηϊζοά, ΨΝ δα ἃ ΤΠϊ6Ε ννὰβ 8ρ- 
Ργεδοπάθα πὶ ἴῃς δεῖ, 6 σοιϊά Ὀς ἔογοεά ἴο 
λα γοϑιτ]οὴ 1Ε 6 παὰ [Π6 πιϑᾶπβ, απὰ ἰἢ 
ποῖ 6 ννᾶ5 ἴο Ὀε 50]ὰ 8ἃ5 ἃ Ὀοπάϑίανε. Τῆς 
Ἰδξϊογ ρυπιϑῃπιθηϊ πλδΥὺ ὃ6 ᾿κοποθά ἴο οὐἵ ρϑπδὶ 
βογυϊζιιάο: δηά, ἴῃ ἴἢ6 οᾶϑε οὗ 4Α Ηρδσγεν, ἰΐ 
σουἱά ποῖ Ὀ6 ῥτγοϊοηροὰ Ὀεγοπά ἰχ γϑᾶγϑθ 
566 ΧΧΙ, 2. 

347 

4 2 ὅδε. 
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ς 41 ἃ πιδὴ 5}8]] σδιιϑὲ ἃ δεϊά 

ΟΥ νἱπεγαγά ἴο δ6 δαΐβη, δηὰ 5}4]] ριιῖ 
ἰπ ἢ15 Ὀοαβῖ, δηά 5}4]] [δε ἴῃ δποῖδοῦ 
ΙΔ 5 ἢε]ά; οὗ τῆς δοβῖ οὗ ἢΐβ ονσγῃ 
ἢε]4, δηά οὗ τῆς δεβῖ οὗ ἢ8 ονγῇ νὶηθ- 
γατγά, 5}.8}} ἢθ πιᾶκα γεβειτυτίοη, 

6 4 [[ἢτε Ὀγεαῖ οι, ἀπά σαῖςἢ ἴῃ 
(Πογη8, 80 ἴπαϊ (ῆς ϑβἴδοκβ οὗ Ἴοζηῃ, 
οὐ ἴΠε βιαπάϊηρ σογη, ογ ἴῃς ἢε]ά, δὲ 
ςοηδιιπιοα ἐῤεγειυτὗ; ἢς τῆδι Κιπαϊθά 
{8ε ἢἤγε 5}.8}} διγεὶν τπηαα γεβετυτίοῃ. 

" 4 [ἃ πιδῃ 588} ἀἰϊνεῦ ὑπῖο 
ἢ15 ΠεΕΙΡΏθΟΙΓ ΠΊΟΠΕΥ οὐ 5108 ἴο Κεερ, 
Δηὰ ἴἴ δε 5ἴοϊδεη ουξΖ οὗ τῆς πιδη 8 
ἤουβε; 1 τῆς τεῦ 6 ἰουπά, ἰεῖ ἢ! πὶ 
ΡΑΥ ἀουθία. 
8 [ΙΕ τῆς {ΠιεΓ θὲ ποῖ ἔουπά, τῆεη 
τῆς πιαϑῖεγ οὐ ἐς ἤοιιδαὲ 54}] Ὀὲ 
Ὀγουριῖ ἀηῖο τῃς Ἰυήρεβ, 19 “ε6 ψ»ἢ6- 
ποῦ ἢς πᾶνε ρυῖ ἢϊιδ βαπά ὑπο ἢ 5 
πε θουΓ᾽᾿5 ρΟΟάβ. 

9 ἔογ 4}} πιδῆπεγ οὗ ἴγοβϑρ488. τυδό- 
ἐῤενγ 11 δὲ ἴοτ οΧ, ἴογ 458. ἴογ. βῆδερ, 
ἔοσγ γαϊπηθηῖ, 97 ῸὉΓ ΔΠΥ͂ ΠΊΔΏΠΕΘΓ οὗ 
ἰοβὲ τῇίηρ, ννῃῖςἢ ἀϑοῤόῦ σΠα]]θηρεῖῃ 
ἴο δε ἢι5, ἴπε σδιιβὲ οὔ θοΐῇ ραγί!ε8 
5Π8]} σοπὶα Ὀείογε τῆς ᾿υάρεβ; σηπά 
ψνῃοπὶ τπ6 Ἰυάραβ 5}2]} ρας δὸς ἢς 
514] ρᾷῪ ἀοιιδ]8 υηῖο ἢ]5 πεὶρῃθουτ. 

10 {8 τηληῃ ἀε]ίνεγ υπἴο ἢ!5 πεῖρῃ- 
ὈΟΙΙΓ Δ 438, ΟΥ̓ Δ) ΟΧ, ΟΥ̓ ἃ βϑῆξερ, Οὗ 

4. ϑόθοῆ σ.1. 
5. «ῥα]! ρ»μὲ τ᾿πα δὶ δεαεί, ἀπά τῥαὶ! “Ξε 

Ἀδίποῦ. 88}811 190 818 Ὀθαβὺ 80 10086, 
διὰ 10 5}811 7004, (ΤΠυ5 ἴῃ. ΧΧ., 
νυ ]ς.. ὅγζγ., Πυςπμοσ, Ζαπχ, ἄς.) Ἧς ν}ο 
Βαὰ Δ]οννεὰ ἢΪ5 Ὀθδϑὶ ἴο βίσγαυ δῃά σοηβιπις 
ἴΠη6 ραβίυγε οὐ ἴῃ6 ργαροβ οὗ [Πὶ5 περ ΡΟΌΓ, 
Πλὰ ἴο τοβῖογο οὐ οὗ [6 θοβὶ οὗ ἢ15 ροβϑϑβ- 
δίοπβ ἃ ᾿{κὸ ιυδπίν οὗ ργοάυςς, νἱπουΐῖ 
τεξατὰ ἴο ἴῇ6 ηιλ}}γ οὗ ἴμδὲ ΒΙοἢ πδὰ Ὀδεη 
ςοηϑιπιρά. 

7. αν ἀομδἰε] (ΟΕ. υ. 4. 
8. [ἴ{ ννουἹὰ ἀρρϑᾶσ {παὶ ᾿ξ Ἐὴ6 πιδϑῖου οὗ 

ἴῃς πουδε σου]ά αἶθασ ΠΙΠΊ561Ε οὗ ἱπιρυϊαδτίοῃ, 
ἴῃ6 1055 οὗ ἴΠ6 ρ]εάξεοα ἁγίοὶς 611 ὑροη [ἴ5 
ΟΥ̓ΠΟΥ. 
“εχ 866 οἡ χχὶ. 6. 
9. αὐ »ιαμηπεῦ 9 ἱγωρα.ἢ [τ ΘΥΕΓῪ οᾶ56 

οὗ ποῖ, πὸ ννῆο ννᾶβ δοσιιδοά, δηά 86 ννῆο 
μιδὰ ᾿οϑῖ (ἢς βἴοϊοπ ρσορευυ, ννεσε βοῖῃ ἴο δρ- 
ΡεΔγ Ὀεΐοτε {πε6ὶ ἡάροβ (Χν}}. 2ς, 26): {πε 
ςοηνίοϊρα (Ποῖ, πάθον γι ΠΑΥῪ οἰγοιτηϑίδῃς 5, 
ννᾶ3 ἴο ΡΑΥ ἀοι!ῦ]θ, ὅδ6ε6 υὐ. 4, 7. 

10---18, ΤΠἰβ ἰᾶνν ἀρρθαᾶΐῦβ ἴο σεϊδίθ σπιθῖν 
Ἦγ ἴο πογάξπιθη οπηρογοὰ ὃν ἴμῃ6 οὐγῆοῖβ οὗ 

ἘΧΟΡΌῦ5. ΧΧΊΙΙ. ἶν. 5---τ7. 

ΠΥ Ὀαλβῖ, ἴο Κεερ; ἂπά ἴτ ἀϊε. οὗ 
δε Πυγῖ, οὐ ἀγίνεῃ ἀνγᾶγ, ΠΟ ἤδη 866- 
ἴηρ᾽ 1: 

11 Ἴρερ 5}2]} ἀπ᾿ οδτῇῃ οὗ ἴῃς ΟΚῸ 
δε Ὀεΐννεεη τῆσπὶ δοῖῃ, τπδῖ ἢς ἢδιὴ 
ποῖ ρυῖ ἢϊ8 ἢδηά υηῖο ἢ}8 πεῖρῃθουτγ᾽᾿ 8 
βοοάβ; δηά τῆς ονηεγ οὗ ἰτ 5η4}} δο- 
ςερῖ ἐῤεγεος ἀπ ἢ 584} ποῖ πιδίκς Σὲ 
οοά. 
12 Απά δ: ἴτ θὲ βἴοϊδη ἔγογῃη ἢ ΐπλ. ὃ ὅεα. 3ι. 

ἢς 5}4}} πιακε τγοβεϊτὰς!οἢ ὑπῖο τῆς 
ΟὙΏΕΓ ποτοῦ, 

12 1{ τὸ θὲ ἴοζῇ ἴῃ ρίεςεβ, ἐδεπ ἰεῖ 
ἢϊπὶ Ὀτίηρ τ 307 ννϊτηα55, ηά ἢ6 5}]]} 
ηοῦ πΊΆΚα ροοά τῆλ ννῃϊςἢ ννδβ τογῃ. 

14 ἴ Απῃά 1 4 πιδὴ Ὀοῖγον ομρῥί 
οἵ ἢϊ5 πεϊρηθουγ, ἀπά 1 δ6 ἢυτῖ, οΥ 
ἄϊε, τπ6 οννηεγ τπεγεοῦ δείησ ποῖ ννττῃ 
1, ἢ6 5}.4}} βιιγεὶγ τλκε ἐξ ροοά. 

Ις Βωὶ ἴῇ τῆε ονγηεῦ τῃεγεοῦ ἦε 
ἢ τ, ἢ6 5}8}} ποῖ πιᾶκα 2 ροοά: 
1 Ἰὸ δὲ δὴ διγεά ἐὀέπρ, ἴἴ σᾶῖὴς ἔογ 
ἢϊ5. ΠΪΓα, 

τι6 ᾷ Αμπὰά “18 πιδῇ δηῖϊὶοθ ἃ πηϑὶα Ἔ« Ὅεκαι, .: 

παῖ ἰἴ5 ποῖ δεϊγοιμεά, απά 1ἴὰ σὴ ἢ 
ἤετ, ἢδ 5}4]1 ΘΓ οημάονν ἢεὲγ ἴοὸ ὈἊ 
ἢϊ5. ψψηξα. 

17η 1{ Ποῦ ἔλῖμεγ υτίοτν τείιβθε ἴο 
δῖνθα ἤῈγ υπῖο τη, ἢς 518}} ἴ ραν !Ηξὶῖν 

τυεχά. 
ΙΏΟΠΘΥ δοσογάϊηρ ἴο τς ἄοννγΥ οὗ 
ΥἹΓΡΊΏ 8. 

σαῖῖ]6, 1ἴ ᾿πλρ|165 παῖ, ἢ 6 ἴο ψῆοπι ἴδ6 
σγεάΐυγοϑ νι το εηϊγυπῖοα σου ργονὸ μα μ6 
μδὰ ἴλη 4}} γϑαϑοηδῦϊα σαγὸ δηὰ ργοσδικίοῃ, 
[Πε τίϑὶς οὗ 1085 ΟὐΓ ἱπ} ΣῪ ΓΕ}} ἀρὸπ [ἢς οὐ ποτ: 
δηά [ἢ πὸ νυ ]ηδθ5 σου] Ὀ6 ργτοάμςοςά, [Π6 ὁδί 
οὗ {πὸ ἢογάϑῃχδη ἢ τη56 1} [Παῖ πὸ δά ρογέοττηθά 
ἢϊ5 ἀμγ ννᾶ5 δοσορῖθά. Βυΐ ἤδη δ δηΐηλὶ 
νν45 δἰοϊθῃ (Ὁ. 12), ἰξ ννὰ5 ργεϑιιπηθα οὐἴποσ 
(πὲ ἴῃς Πογάϑηγδη πλρἢϊ πᾶνὰ ρσγενθηϊοα ᾿ξ, ΟΥ 
παῖ 6 σου!ὰ πὰ ἴπὸ {ΠΙοΓ δηὰ Ὀγίηρ Πίτα ἴἰο 
Ἰ5Ε|66 (566 «. 4). ΝΘ 8η δῃϊπιδὶ νᾶ ΚΙ Ἰοὰ 
γ ἃ Μ|Πα Ὀεαϑδὶ, ἴμ6 Κοοροσ δαά ἴο ρΡσχοάϊιος 

106 πιδηρὶεα σᾶτγοᾶϑθ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ῥγοοῦ οὗ 86 
ἕαςϊ, Ὀυΐϊ ἴο 5πονν τῃδΐ Π6 δά, Όγ Πὶ5 νἱβιίδποθ 
ἃπὰ σουγᾶξο, ἀσρτγινοὰ τμεὲ νὰ Ὀοδοῖ οὗ 1[ἴ5 
ΡΓΟΥ. 
14, 16. [ἃ πιᾶῃ Ὀοτιτον δά, οὐ Ὠϊγοά, δὴ 

ΔηΐμηΔ], ἰἃ ννᾶ8 αἵ ἢ15 τἱϑκ, ὉΠ|655 ἴῃ6 ΟΥΤΏΟΥ 
δοσοτηρδηϊθα [ἴ. 

15. ὦ} εαριὸ ῶγ δὶς ῥὶγε)] ὍΤἤοθε νοτγὰς 
416 Οὔβουτο, Ὀυΐῖ [ΠΟΥ ργοῦδΟΪν πλοδῃ τΠδὲ (6 
5.π| ρα! ἔογ Ὠἰγηρ ννὰ5 τοραγαθὰ ἃ5 σονοσὶης 
[6 τίϑκ οὗ δοςσιἀθηΐ, 

16,17. ὙΠῸ πιᾶπ πο φεδυςοᾷ ἃ εἰσ] τπδὲ 
νγ25 ποῖ Ὀεϊγοϊποα μδὰ ἴο ἔογέεϊς ἔοσ μὸσ δ. 



4 Ὁ ευξ. σ3. 

ν. 18---20.] 

18 4 Ἴποιι 5Πα]τ ποῖ 5 ἘΓ ἃ νψ!ςἢ 
ἴο ᾿νε. 

19 ἴ ὙΝνοβοενεγ ᾿Ιετἢ νυ ἢ ἃ Ὀαδϑῖ 
8[.4}] 8ιγεὶγ δῈ Ρὰῖ το ἀδατῇ. 

240  4ἢε τῃδῖ 5δοπ βοεῖῃ πηΐο ὅπ 
εἰμος, ΡΌΪ, ϑᾶνα ἅπῖο τῇε ΓῸΚΡ οηΪΐγ, ἢς 

ΕΧοΟΌῦδ5. ΧΧΙΙ. 
ΟΥ ΤΥ ρεορῖίε ἐῤαὲ ἱςξ ροοῦ ὃ. τῇεα, 
ἴπου ὅΠα]ϊῖ ποῖ ὈῈὲ ἴο ἢὶπὶ 245 δῃ 
ὈβΌΓΕΙ, ΠΕΙΠΕΙΓ 8ῆλϊε τῇου ἰὰγ ὕροη 
ἮΠῚ ᾿ΒΌΓΥ. 

26 1 τῇου τλἵ ἃ]1] ἴακε τὴγ πεῖρῃ- 
θουγ᾽5 γαϊπηεηΐ ἴο ρἱεάρεα, τῃοι 50Α]ῖ 

"4 8Π1}} δ6ὲ υττει] ἀεβιγογεά, ἀδίινεγ ᾿ἴ ἀπο ἢϊπὶ ὈΥ ἴτπδῖ τῃ6 50η 
εἶκν. 21 Ὅ “ΤΠοιι 5μαὶϊς πεῖ θεῦ νὰχ ἃ ροδῖῃ ἀονη: 
"ἡ ΒΊΓΔΩΡΕΓ, ΠΟΓΌΡΡΓΟβ5 ΠῚ: ἔοῦ γε γεῖθ 27 Βογιῆαῖ ἐς Π8 σονεγίπρ' ΟΠΪΥ, [ἴ ἐς 

Β[ΓΔΠΡΕΓΒ ἴῃ τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρίῖ. ἢ15 ΓΑ πη ηϊ ἔογ ἢ]5 5Κίη : ννῃαγείη 5}4]] 
7Ζει... 22 ἥ “0ὕξε 5}2}} ποῖ δἱῆϊοϊ ἍΠΥῪ ἢε 8ἰεερὴ δηά ἰτ 5}}2]] σοπὶβ ἴο ρΆ88, 

ννϊάονν, οὐ ἔμ ἢ ετ]ε85 σἢ}]α. 
23 [{τδοῖἱ ΔΗ τς τῆοπὶ ἴῃ ΔΥ ννἶ86. 

ἤδη ἢδ σπθῖῃ ὑπο πι6, ἴδαῖ 1 ν}}}]} 
ἤδΑγ; ἔογ 1 γι ρταςίοιι. 
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,ὃ 4 Του 5ῃ1]ῖ ποῖ γενιὶς τῆς ἢ Αεῖβ αὉ 
Ι ροάβ, ΠΟΙ οὐτ8εὲ τῆ6 τυΐεγ οὐ τὴγ ἴον, 
Ρεορὶε. ; 

29 4 ΤΠ οιι 53Πα]ῖ ποῖ ἀεἶδυ 20 οὔῇεν ""» )εῖ 
ἴλε ἰβγβὲ οὗ τὴν τίρε ἔγυϊτῖ8, δηὰ οὔ " Ἠεὺ. 
ΤΥ ᾿Πφυοτο: ἦτῆε βιβίδογηῃ οὐ τὴγ ἐεμαρ. 13 

Δηά ΠΥ ΟΥῪ δὲ 41} ὑπῖο πις, 1 ψ}}} 
ΒΌΓΕΪΥ ἤδαγ ΤΠ ΕῚΓ ΟΓΥῪ ; 

24. Απά πὶν νψγαῖῃ 514}1} νγαχ Ποῖ, 
Δηὰ 1 ν}}} ἠδ γου ψνἢ τῆς ϑυγογά;; 

ἐν 5. ΔΠΔ γΟῸΓ νγῖν ε5 5}}4}} δὲ νγϊάοννβ, δηά 
ὕευς, “3. γόοῦγ ΠὨΠ]άγθη ἐλ Πο 688. 

ὡς ᾧ 4Τ1Γ τῇου ἰεπά πλΟΠΕΥ ἴο 4. ιῃ, 
Ριαἱ, τς. ς, ἃ 34. τ0. 

πὶ 4 φγορεῦ ϑιπὶ ἴου ἃ ἀοντΥ (566 οἡ ει. 
ΧΧΙΪ, 28, 29), ἃπἀ ἴο ΠΊΔΥΤῪ ΠΟΥ, ἔ Πετ Δ[ΠΟΓ 
του] αἰΐονν πὶ ἴο ἀο 580. ΤΠ ϑοάπςογ οὗ ἃ 
Ὀεϊσοϊπεά δἰ] νν45 ἴο Ὀ6 Ξοἴοποά. ὅεὲ Ποῦ. 
ΧΧΙΙ, 23.) 27. 

18. Τῤομ “φαΐ! ποὶ σὰν ἃ «υἱοῦ 1Ἰο ᾿νε] 
ΎὟΠἼε ρῥγαςίίςο οὗ νυ οΠογαῖ ΌΥ ὈΟΙΠ 56 Χο5 15 
ςοηάοιηηρά ἴῃ [,ον. χχ. 2); Ὠθυζ. ΧΥΙΣ, 9--- 2. 
Δ ΖΑγας ἀίοπο ἃσγὸ τηθης πο [,ον. χΧὶχ, 31. 
Τῆς νος ἢ 5 ΒΟΙῈ παπιεὶ ἴο σεργοϑθηῖ ἴῃς 
οἶαϑθ. ΤῊ5 ἰ5 ἴη6 φαγ οὶ ἀθδηιϊιιποίδίίοη οὗ 
ΜΠ ΟΒΟτΑῆ ἱπ 1Π6 1ἀνν. [π᾿ ἘνΕΤῪ ἔοττη οὗ 
ὙΠ ΟΒΟΥΑΙΣ ἴΠΟΓῸ 15 Δη ἄρρεδὶ ἴο ἃ ρόννεσ ποῖ 
δοίϊηρ ἰῃ βυδογάϊπαίίοη ἴο (πΠ6 Ὠϊνίπο [ἃὑἂνν. 
τοι 4}1 σις ποῖΐοῃβ δηὰ ἰδηάδηςῖθα {π|6 
ὙΓΟΥΞΏΙΡ 5 ἀδϑρηδα ἴο ἀο]ῖνοῦ ᾿5. ὙΤῆδ γγδος- 
ἰςς οὗ νυ» ΠοΓδ ν᾽ 45 1μοσδίοτο δη δεῖ οὔ τὸ- 
ὈΟΙΠΙοπ ἀραϊπϑὶ [Θῃονυδῇ, δηά, 85 ϑδιιοῖ, ννᾶ8 ἃ 
ΠΑΡ 4] οὐπιθ. ὙΠῈ ρδᾶβϑᾶροθ Ὀδδτηρ Οἡ [ἢς 
ϑ᾽θσξ ἴῃ τῃ6 Ῥγορῃοῖβ, 25 νγῈ}} δ5 ἴποϑε ἴῃ 
1Π6 {ωᾶνν, ΟΔΥΤΎ ἃ ἸΟ5ϑοῃ ἴῸΓΣ 41] ἀξεβϑ. [58. Υ]}}. 
19, ΧΙΧ. 3, ΧΙΙν, 2ς, ΧΙΝ, 12, 12) ἄζα. 

19. 866 [,ον, ΧΥΪΙ. 22. 

0. ΤΠ] ννᾶ5 ῬγοῦδὈΪγΥ δὴ οἷά ἔοστηιἶα, 
(6 56η96 οὗ ψΜὨϊςἢ, οἡ 115 Θἴ 108] 5146, 15 ΠΟΠ-" 
Ῥτιϑεὰ ἴῃ 186 Εἰγϑὲ πὰ ϑεζοοπά (οιημπδπά- 
τηρηῖ5. 
“δα δὲ μἰογὶν ἀεειγογε ἢ Τα Ηεῦτγεν 

τνογὰ ποσὰ υϑοὰ 15 ἐδεέγεηε (1.6. ἀευοϊεα). 866 
ου [1,δν. χχνὶϊ. 28. 

21. «4 τἰγαησεγ) ΜΜοτδ ΡῥτοΟρΡΟΙΪΥ, 8 ζ0- 
σοΐκπον (Ηεοῦ. χεεγ), οὔθ ψγῆο ἀν Ὲ}}5 ἰπ ἃ 
ἰαπὰ ἴο ψοἢ ἢ6 ἄοεβ ποῖ Ὀοίοηρ. 866 οἡ 
Χχ. το. ΤΠῈ Τοπιπιδηά 5 τορεδίε χχῆϊὶ. 9. 
866 4150 [,δν. χῖχ. 332) 24; Πδυῖζ, χὶ 17---10. 

2ῶ2. 24, Το πιρδηϊηρ οὗ ἴῃς ψογάὰ τϑη- 

8008 5041 ἴπου ρῖνα τηΐο ΠΊ6. 

ἀεγεὰ οὔῆεϊ, πο! ἀε5. 411] οο]ὰ δηὰ ςοπίθμῃρ- 
τυου5 {πδαϊμηεπῖ. 866 Ὠδθυΐ. χο 8. ΤῊ 5ΔΠ|6 
ἀυϊγ 15 οπξογοθα ἢ} (ἢ6 Ῥτογηῖ86 οὗ ἃ Ὁ]659- 
ἵπρ, Πευῖ. χὶν. 29. 

256. δεὲ οἡ ἴεν, χχν. 3ς---43; ςἔ, Βουΐ. 
ΧΧΙ. 10. 

26, 27. ὙΠε ἴανν τεραγάϊηρ ρἱθάμος ἰ5 
οχραηάεὰ Ὠεαῖ. χχῖν. 6, 1ο--- 2. 

28. δὲ χοά4] Ἡοῦ. εἰοῤῥέ»ι. 866 οῃ χχὶ. 6. 
ἼΤῊΙ5 ρᾶδϑαρο πᾶ5 ὈδΕῺ ιἱπάἀογϑίοοά ἰῃ ἴῆγοο 
ἀϊβοτγεηῖ ννᾶγϑ: (1) ϑοπὶε οὗ ἴῃς Ὀεϑῖ πηοάῤγῃ 
ΔΌΪΒΟΙ 65 ἰακΚὸ 1ὰ 45 [6 παπὶῈὲ οὗ 6οἀ (85 ἰη 
Οξη. 1. 1), δηα {Π|5 σεγδί ΠΥ 56 6Πὶ5 Ὀεβῖ ἴο 
τεργοβεηῖ ἴῃς Ηδφῦγον,, δηὰ ἴο συ ἴῃ6 σοη- 
ἴοχ. 850 ἀο Ννοῖῖο, Κποδεοὶ, ϑδεμοῖῖ, Κοῖὶ, 
Βεηϊβοῦ, ὅς. (2) Ουγ Μεγβίοη ἔοϊϊονν5 {πὸ 
ΧΧΟ ΜΝ υὶε.. υἱοῦ, ΟὐδηπΊοσ, ἄζς. ; [{ 5 Α]90 
ςουηϊεπαηςεὰ ὈΥ ΡΟ (΄ 1ῖ. Μοβ.᾽ ππ|. 26), 
δηά [οϑερῆυ5 (΄ Απῖ.᾿ ιν. 8. ὃ το; " Οοπίγ. 
ΑΡρ.᾽ 11... 34}, ῆὴο πιᾶκὸ ἃ Ὀοαϑὶ οὗ πὸ [ἰδς- 
ΓΑΙ ΤΥ οὗ ἴΠ6 ϑοηιἰπλθηῖ ἃ5 γερατάς ἴῃ6 ροάξς οὗ 
Οἴου πδίϊοηθβ. (2) ΤΏδ ννοσὰ 5 γεηάογοά 85 
͵μάσες ΌὉΥ ἴῃς Ταγξιιπιβ, 9δδαΐα, ἴῃς ϑγτσίδς, 
ἸὙμεοάοτγεῖ, Οεέπενα ΕΤ. δπὰ Εηρ., ΖυπηΖ, 
Ηοτγχῆ., ὅζςο., δηά [Π15 πιδκοβ ροοὰ 86η96, δυΐϊ 
1 5 ΤΙΡΒΕΥ οὐ]εςσῖοα [πδὶ οἰοδίρ»ι, ἴο μάνα ἴῆ6 
ΓΑΘΔπίηρ Δοςογάϊηνς ἴο ννῆϊςἢ δίοπο ᾿ξ οοι]ὰ Ὀ6 
50 Τεοπάετοα, 5ῃουϊά παν ἰἢ6 δγίς]α ργοῆχοά, 
866 οἡ Χχίὶ. 6. 
ἐμ ἰδὲ γμίοσ, ας. Α-ςῖϑ ΧΧῖϊ. ς. 
29, 80ό. Τἢε οὔἤετλπρ οὗ ΕἸγοι τι 5. δρ- 

ῬΟΔΙ5 ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη ἃ οιιϑῖοπη οὗἁἨ ρΓ τι ἦνο 8η- 
Ὀαυ Υ, δηὰ ννᾶ5 σοπηοεοϊοαὰ νυν ἢ τ[η6 φαυ]οσῖ 
ἃοῖβϑ οὗ βδοσίῆεθ, ὅ66 σσηῃ. ἷν. 3,4... ΤΠ τὸ- 
εγεησεβ ἴο 1ἴ πε δπά ἴῃ χχὶ. το δα ρὑγοῦθᾶ- 
ΌὈ]Υ Ὀδοη μαπάθά ἀονη ἴτοπὶ ρδίσιδγο δὶ ΕἸ Π165. 
Τῆς βρεςϊῆς ἰᾶνν γτεϊδίϊηρ ἴο ἴδε Βγϑίθοστι οὗ 
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ΔΊ,εν 22. 
8 
Ἐσεῖς. 44. 
41, 

10 τσ, 
γεορέυ, 

ΕΗ. 
4 ΣΊΟΕΥ. 

40 1 ἸΚοννίβε 5841 τῆου ἀο ψ ἢ 
της οχϑη, σμαά νγ ἢ ΤῊΥ 5ἤεορ: βενεη 
ἄλγϑβ ἴἴ 512}} θ68 ννττἢ ἢϊ5 ἀλπὶ; οἡ τῇ8 
εἰσι ἀαγ τῆου 5ῃα]ῖ ὯΝ 11 πΊ6. 

21 4 Απὰά γε 5841] δὲ ΠΟΙ πηεῃ 
αηῖο πι6: ἔπειῖῃεγ 5}8}1 γε δαῖ ΖἈν 
ἤσβῃ ἐῤαΐ 'ς ἴογῃ οὗ ὈῬϑαϑῖβ ἴῃ ἴῃς 
βε]ὰ; γα 5841} σαβὲ 1ἴ το τπ6 ἀορβ. 

ΓσΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΠ. 
ΟΥ̓ εἰανπέϑν ἀγα καΐδε τοίξιεσς. 3, 6 Οὐ μετ, 
« Οὗ «ἡαγμαῤίέπεις. τὸ ΟΥ̓ τἀε γεν οὐ γέσί, 
12 ΟΥ ἐὴὲ ταῤῥαἦ. 1κτΆ ΟΠ Ἰαοἠαίγν. τ4 Οἡ 
4)ε τἀγές ατίς. ιτ8 Οἠιίήε ὀίουαά απο ({ς μὲ 
οΓ ἐλε «αερίβέΖ. 40 Απ" προ ἐς γορη σα, 
«ἷὐἡ αὶ ὀέξεείησ, 77 1ἤτν οδὸν ἀξ. 

᾿- 

ΗΟΤΙΣ ςμαΐϊσ ποῖ ᾿γαῖβο ἃ ἔδϊβε. 
γερογῖ : ρυζ ποῖ της δαπά ψ ἢ 

18 ψίοκεά το Ὀὲ Δλὴ υηγίρῃζεοιιβ ννῖῖ- 
Π688. 

2 Ἶ Τῇοιι 5041 ποῖ ἔο ον ἃ τηι]- 
τὰς τὸ ἀο ον]; ποιοῦ 5ῃα]ῖ τῆοιι 
ἔβρθαῖς 'ῃ ἃ σδιι58 ἴο ἀθο]ης δίδου ΠΊΔΠΥ 
ἴο ννγεϑδῖ ἡμαάρηιδηΐ: 

Εν ογοδίγο5 ννὰ8 Ὀγουρῆϊ οὐϊ ἴπ ἃ βίσοῃξς 
ΠΡ ἴπ σοπποςσξίου ν ἢ [Π6 ἀο]νέγδηςο ΕΠ πὶ 
Ἐεγρὲ (ΧΠΠν 2, 12, 13). Βοραγάϊηρ “1ἢς 
οἰσῃῖῃ ἀαγ,.᾽" 506 [,ὸν. ΧΧΙ. 2). ΤΏ ἔοστηῃ ἔοτ 
οβογηρ ΕἸγϑ τι 5. 15 ἀσϑου θοα 1γ)οιξ. χχνὶ. 
2--τι. Βιυὶ Ὀεβιὁ5 [686 υϑᾶροϑ ὀχο Π5 νον 
τοίοστιηρ ἴο ΕἸΓϑ γι 5, ἸΏΟΓΟ ννογο οἴ ΓΒ 6Π|- 
Ὀοάγιίπρ [Π6 58 π|6 γοριουβ ἰἄθα ᾿π ἴῃ6 τιΐο8 οὗ 
[6 ἔοβίιναὶβ οὗ ἴῃς Ῥδβϑουοσ ἀπά Ρεηϊδοοβί, 
566 Οἡ ἴ ον, ΧΧΙΙ, 

{δε γε οὗ τὸν γίρο ἤγμῖ!ε, ἀπά οὐ ἐδν ἤφμογο 
ΤὨς [ΠΙἴογ4] τοπάθπηρ οὗ [86 Ηφῦτγονν ἰ5 ρίνοῃ 
'ἴπ (ἴῃς πιαγρὶῃ ἜΠΗ [Δ] π655 ἀπὰ τὴν ἰδαγ᾽), 
πα 58 γεϊαϊποά ἴῃ [,{Π ῚῚ5 νοσϑίοη. ΕἸγβί- 
ἔτιι8 (Ὁ 23, ΧΧΙ. 10) ἀγὸ ποῖ ἤόῦὸ πιθη- 
Ποηδά ΟΥ̓ πᾶπλα; Ὀις ἴἢ6 σοπποοζίοη οἰ ΑΥΪΥ 
βῆοννβ {παῖ ἘΠΕΥ ἅγὸ τηοδηΐῖ. ΤῊ ἰαιίοσ οὗ ἴῃ 6 
ὕνο Ηθῦτονν ϑιιβίδημινεβ (1) ἄοεβ ποῖ 
οσσυγ εἰβεννῆογο Βυῖ δοσογάϊπρ ἴο ᾿ἴ8 εἷγ- 
ΠΛΟΪΟΡΎ., ἰδ πιοδὴβ5 πᾶ νης ἄγορβ ἴἶκα ἃ 
ἴξατ. ΤῈ ΧΧ. Πᾶ5 ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ 
ληνοῦ σον. Νυΐ,. ἄξενα ἐμαὶ εἰ ῥγίρμε ας 
ἑμα.. ὍΤθοβο το ἀθτίηρβ, ἃ5 ννῸ}} 48 1ῃδῖ ἴῃ 
οὐν ΒΙ0]6 (Ὡς ἢ πεατὶγ ἔο!ονν5 Οἰκκ. πὰ 
[6 5γ1Γ.), ἅτὰὲ οὗ σουγβθ Ῥδυδρῆγαβοϑ γαῖ θοῦ 
(Πλπ νογϑίοῃβ. 

81. ΤΠ ϑβαποιβοδίίοη οὗ {π6 παίΐοῃ ννᾶ8 
ΘΙ ΡΠ Δ ΠΟ ΑΠΥ Βγτηθο] Ζοὰ Ὀγ σι γί ποββ οὗ ἀϊοξ 48 
τοραγάς οί} τῆς Κὶπά οὗ δηϊπιλ), δηὰ τῃθ πιοάς 
οὗ 5ἰδιιρῃτοσιπρ. ϑ8ὲς [,ον. οὔδρϑ. χὶ, δπὰ χνίϊ. 

Οηαρ. ΧΧΙΠ. Ὅλο Βοοῖκ οὗ (πὸ Οονο- 
Ὡδηΐῖ, σοῃο]ιάοά. 

1-.-3. ὙΠ εθε ἔουγ σοπηηδηάς, δ ἀσοςθοά 
ἴο (Π6 φοπϑείοπος υνϊζποιι σδηςίίοη οὗ ρΡιυιη]5ἢ- 
Ἰηρηΐϊ, ἃΓῸ 50 ΠΊΔΗΥ {ΠΠι5 γα! Οἢ5 οὗ {86 Νίπτῃ 

ἘΧΟΡῦσ. ΧΧΊΙΠΠ. 

4  Νείζδεγ 5μαϊς που σοὰπῖο- 
ΠᾶΠΓ(Ε ἃ ΡΟΟΥ ΠῚ21 [Π ἢ]5 σδιι56. 

4 ΙΓ τῆου πιεεῖ τῆϊπθ Θηδιηγ ̓ 8 
ΟΧ ΟΥ̓ ἢΪ5 838 ρΌΪΠΟ᾽ ἀϑίγαγ. τῇοι 5}αἱ]ξ 
ΒΌΓΟΪΥ δτιηρ ἰξ ϑδοῖκ τὸ ἈΪπὶ ΔΡΆΪΏ. 

ς 41 τῇου 8εε τῆς 185 οἵ πῖπι τἢδῖ “ Όευι. «:. 
Βαΐειῃ τπεε ᾿γίηρ ὑπάεγ ἰβ. δυτγάεη, ἢ 
ΙΑημἀ σου άεθς ἰογθεασγ το πεὶρ Ἀϊπὶ, "ον. 
του 504] διιγεῖγ ἢδ6]ρ νι ἢ Πῖπι. τερῤῥ πὰς 

6 ἼΠοιι 5μαἱς ποῖ ννγοβὲ τῆς 7μάρ- ἀεί ἐρεῖ 
τηθηΐ οὗ ΤῊΥ ροογ ἰπ ἢ 5 σδι56. τΥν τ 

" Κοερ τῆες ἕν ἔτοπὶ ἃ δε πηλδῖ- ἔχατω ἐγ 
ἴογ; πὰ ἴμὲ ἱπηοσθηῖ δηά γρῃεεοιιβ κατ τον, 
54 Υ τῇου ποῖ: ἔογ 1 ν"}} ποῖ 7511} ἐάρω κἑαώ 
τὴς ψιςοκΚεά. 

8 { Απὰά δ τμοιι 5ῃαἰῖ τὰκα πο ρις: λῶν 
ογ τῆς γῆς δ] πάθῃ ᾿τἢε ννῖβα.) απὰ ἦρεν τα 
ρΡεγνογίοτῃ τῃ6 ννογάς οἵ τῃ6 τρῃζθοιι5. Ἐσεως οὶ 

9  ΑἸδο τῇοιι 5Πα]: ποῖ ὀρργεβϑ ἃ' ἥν. 
ΒΙΓΔΠΡΕΓ: [ὉΓ γὸ Κπον τῆς ᾿ Πελτὶ οἔ ἃ ἀὐεύβω 
ΒΙΓΔΠΡΈΓ, 56εἰ πρὶ γὲ ὙγΈΓῈ 8[ΓΑΠΡΘΓΒ ἴΠ “πὲ 
τῆς Ἰληά οὗ Εργρῖ. 

[ν. 3ο---9. 

ἤρατι τὰ τὸ 
}υὴ τοιὰ 

(οπηπιδηάἀπιοηΐ, τΔΙΠΪΥ ἰπ τοΐογεηςς ἴο ἴῃς 
εἰνίπρ οὗ ἐν!άσῃσο ἰη ἰοραὶ σιιθ65. [{ 5. ἔοσ- 
Ὀϊάάδη :-- 

ι. Τὸ εοἰγουϊαῖς ἃ ἔ]ς6 τερογξ (ςξ [μεν. 
ΧΙΧ. τό). 

Δ. Τὸ Ἰοΐῃ Παπὰ ἴἰπ δαπάὰ ψ ἢ δποῖμεῦ 
1ηῃ Ὀοασίηρ ἔλ|56 νυ τῖπεϑβ. 

Δ. Τὸ ἔο]ϊονν ἃ πλλ] ΓΙ Υ ἴῃ ἑδνουσηρ Ὧπ 
ὈΠγΙρΡΐθοι5 σδι190. 

4. Το εἴονν ρασ ΔΙ Υ ἴο 4 πιδη 5 σδιι5ὲ 
Ὀδοδυϑο πο ἰ5 Ροογ (ςξ, [μδν΄ χΧΙχ. 1.5). 

Ω. ΤΠἰ5 νοῦϑα πιῖρξ θῈ τοτὲ 5 ΓἸΟΕΪΥ τεη- 
ἀογοά, τοι «ὐαΐ! ποὶ γοίϊοαυ {δὲ »ιαην ἰο εοἱ; 
μειδον σῥραΐί ἐδοι ὅσα αυἱήμθις ἰἴπ ὦ παι 10 δὲ 
ο ἱπεδπο αὔεν ἐδὲ για η} 10 βεγυέγί ἡμσίϊεε. 

8. εομπίεπαποο) Ἐδίῃοῦ, ὕο ΒΒΟῪ Ρ87- 
1Ὶ84}1Ὁ7 ἴο. : 

4, 56. 80 ἴῶσ ννὰβ ἴΠῸ ϑρίτΐ οὗ [86 ἴρἂν 
ἔγοπὶ δποοιιγασίηρ ρούβοπαὶ σούφηρο {δαὶ τ 
νου ἱὰ ποῖ 4[Π[ονν ἃ πιᾶη ἴο πορ]θςῖ Δ4η ὀρρογ- 
ΚΌΠΟΥ ΟΥ̓ βαν!ηρ Π5 ΘΠΟΙΛΥ ἔγουῃ ἰοϑα, Οἡ 
π6 Δρριγθητ ἀϊβογεπὶ σρὶ πὶ ὀχργοβϑοά ἰῃ 
ουῖ. χχῆϊ. 6, ἀπά οἡ ἴῃς τεοΐξγεησθ ἴο 186 
5 0)]6ςί ἴῃ Μαῖζ, ν. 42, 566 ἰη ἰοσ. Οἔ, Ὠευϊ. 
ΧΧΙΙ, 1----4. 

5. «υομίάειί ογόσαν'᾽ 10 Ἂ δίνη, δζς. ΤΠῈ 
ννογς ἅτ γαῖμεν αἰἸΒῆς]ῖ, Ὀὰϊ ἴῃς ϑθηϑθε ἂρ- 
Ῥέδτβ ἴο ὕ6:---ἰέδομ σεε ἐδὲ απ. ΟΣ ἐδέριδ ἐποηῦ 
ἐνὶπο ἐοαυπ μπάφγ ῥὶς δειγάξη, ἰδοι δαὶ  ογόσασ 
1ο ρα. ν ῥὲνε; ἐδοι “ῥαΐὲ ῥείῤ ῥὲνρε ἐπὶ ἰοοσεηὶης 
ἐδὲ σίγιδε οὔτδε αι... ΤῊΣ ρᾶϑθαξο 15 γτεηεγοά 
ἰο [ἢϊ5 οἴϊοςϊ ΌΥ ϑαδάϊα, (ὐσεϑεηϊι5, Καοδεὶ, ὅς, 

6---9. Τοθα νοῦϑοβ σοΙΉρΓ56. ἔοι Γ ερβς 
ςορῖβ, νν ἢ ἢ ἀγὸς ουϊπο δά ἀγεβθοὰ ἴο 
ἴῃ Δ ΒΟΥ Υ 85 Ἰυάξεϑ :-- 



γ. το---ἰ 4.} 

.«“ἶαν. 25. 10 Απὰά “91Χ γ ΔΓϑ ἴδοι 501 5ονν 
ν τγ ἰδπά, δηὰ 5ηαϊς ραῖπεγ ἴῃ τὴς ἔγι 8 

τῃεγεοῦ: 
11 Βυῖ τῆε βενθητῃ γεν τπου 508] 

Ιεῖ τ τεϑῖ ἀπά 116 511}; τῆδς {πε ροογ 
οὗ τὴν ρεβορὶε πιᾶὰὺ δαῖ: ἂδηὰ νψνῇαῖ 

το, [ἴδεν ἰεανε τῆς Ὀεδϑῖβ οἔ 6 βεϊά 5}8]} 
ἐερις εαἴ, [Ι͂ἢ κε ππάπηογ τπου 584] ἀςΑ] 
ΝΣ γῶν τ νηογαγά, σπά νγῖτῃ τὴγ | οἰῖνε- 
12. . 

ΠΡῸΣ: 12 “5᾽1Χ ἀαγϑβ ἴπου 5ῃ4]1 4ο τῆν ννοσκ, 

ΝΡ --.......--- 

:. Τὸ ἀο γυϑίϊςε ἴο ἴῃς ροογ.---(Ομρᾶγ- 
ἴῆξ. Ὁ. 6 ψΠ Ὁ. 2, ἴἃ νγὰ2 [ἢ6 ραγῖ οὗ ἴδε 
Ἰυάρο ἴο ἀεοίοηά [ῃ6 ροοῦ ραίπϑδτ [6 Ὄρρυγθϑ- 
δίοη οὗ {π6 τίσῃ, δηὰ {πῸ ρατί οὗ [86 υυἱΐῃθϑϑ 
ἴο ίακα σατο ἰθϑί ἢ15 ἔδεπρ5 οὗ παΐιγαὶ ΡΙΓΥ 
5ῃοι ἃ τοιηρὶ Πἰπι ἴο 45} } ἢ!]5 θυϊάθηςβ. 

4. Τὸ δὲ οσδυζίοιι5 οὗ ἱπΠ᾽σξπρ σδριῖαὶ 
Ρυπὶβῃπιδηῖ οὐ οὔθ νἤοθθ δ ννᾶ5. ποῖ 
οἰοασῖγ ργονθϑά.---α ἀουδῖξα! οα56 ννᾶ5 γδῖθου 
ἴο ὃ6 εξ ἰο σοά Ηϊπϑοῖ, μὸ νουἹά “" ηοΐ 
Ἰ 9 γ τῃ6 ννοΚεά,᾽" ποῦ βυῆδσ ἢἰπὶ ἴο ξὸ υη- 
Ραηϊσηθά τπουρῃ ἢ6 τρῆῖϊ Ὅ6 δοηυιοά ὈΥῪ 
Δη ΘΑΥΤΗΪΥ {τἰθιιπ4]. τ". 7. 

,. Τὸ ἴακο πὸ ὈΓΠθΕ ΟΥ Ρργόβοηΐ ΗΟ ἢ 
Τα ρῆϊ ἴῃ ΔΩΥ͂ ῬΑΥ ρεγνοτῖ ἡπάρτηρηΐ (νυ. 8); 
εἶ Ναπι. χνῖ 11 1 8. ΧΙ, 2. 

4. Τὸ νἱπάϊοκξο ἴπ6 τὴρῃῖϑ οὗ [ἢ6 5[ΓΔΗΡΟΥ 
(υ. 9)---ταῖμον, [ῃ6 Τογϑίβξηθσ. 566 Οοἢ ΧΧ. 10. 
ἼΤῊΙ5 γογβ6 ἰ5. 8 γερείοη οὗ χχῖϊ. 21, δι [ἢ6 
ργεοορῖ 5 ἴποτα δάαγοββοα ἴο (Π6 ρθορ!ς δἱ 
ἴαγρθ, νυ ῃ}}6 1ἴ ἰ5 ἤοσο δα ἀγοβθθα ἴο [ῃ6 1ὰἀρδ5 
ἴπ τοΐογθηςς ἴο {πεῖν οΠςΑ] ἀυ165. ΤῊ]5 15 
ΚπΟθΕΙ 5 ὀχρ]δπαίίοη ; Ὀπῖ ΒΊΘΘΚ «πὰ οἴπεῖβ, 
ΟΥὐθ]οοκιηρ ἴΠ6 ΥΕΓῪ αἰδίϊηςϊ σοπίοχίϑ, ἴδ κα 
(Π6 τερεϊ ἢ 8Ἃ5. ΤΩ ΘΓΕΪΥ τοἀιηάδηῖ. --- Πα 
τνοτὰ τοπάογοα δέαγὲ 15 τῇοῦθ ΒΕΓ ΟΕ «οὐ 
(59), ἀπά ννοιὰ Ὀ6 Ὀεξογ γοργοβοηῖοα ἤογα 
ΌΥ ζο611π535. ΟἿ οπ χχυν. 3 δΔπὰ οὐ [,δν. 
ΧΥ]Ο 11. 

10--1.. ὌΠ ΙΒ ἰ5 1ῃῆ6 ἢγϑι πιοηθοη οὗ 186 
ΘΑΌΑΙΙΟΑ] γοαγ; [ῖΠ6 ἰαὺὺὺ ἴον 1ἴ 18 ρίνθη δ 
Ἰοησίῃ [μὲν. χχυ 2. Βοῖθ ἴΠε δα ΔΕΟΔΙ] γᾶν 
δηά [86 νυθοῖκὶγ δαῦΡαΙ ἢ ἃγο ἤσγὸ βροόκθη οὗ 
Θχοϊυϑίνεὶν ἴῃ [Π6ῚΓ τοϊδίοη ἴο ἴῃ6 ΡΟΟΥ, 85 
Ὀοδγίηρ ἰοϑ ΕἸ ΠΊΟΩΥ ἴο ἴΠ6 Θαι4} 1} οὗἉ ἴῃς ρθορῖὶθ 
πη {Ποῖγ Οονεηδηῖ ἢ εποναῆ. [π πο ἢτϑὶ 
οὗὨ {656 ἰπβτιτυϊτοη5, [Π6 ρτγορτγιθείου οὗ [86 501] 
ξανΘ ὑρ ΠῚ8 ΓΡΏϊ5 ἕο ἴῃς γεαῦ ἴο [86 ννῃο]6 
ΠΟΥ ΠΠ Υ οὗἅὨ ἰἰνὶπρ σγοδῖυγεβ, ποῖ χορ 
ἴμ6 Ὀοαϑῖϑ: ἴη [Π6 ἰδίζογ, ἰῃ6 πλδϑῖοσ βᾶνθ τρ 
Ἦ15 οἷἶδὶπὶ ἴογ 16 ἀἄδγ ἴο (δ6 βογνίςεβ οὗ ἢἰ5 
ϑογνυδηΐίβϑ δηὰ οαἴϊἰΐθ. δὲ. Νοῖς “Οη {6 
ϑαρθαίῃ ἀδγ, ὃ Ν. αἴϊογ οἢ. χχ. 

11. Ἰροι εὐαΐ! ἰδὲ ἱ γαΐ ἀπά ἐδ ἢ ϑοπηθ 
υπάεγϑίδηἀ (ἢ15 Ὄχργεβϑίοη ἴο γεϊδίς ἴο {πὸ 
σγορϑ, ποῖ ἴο {πε ᾿ἰδηά, 50 ἃ5 ἴο πιϑᾶῃ, δον 
“δαΐ ἰκαῦε ἐδεηι (1. ε. [6 σΓΟΡ5) ἀπά χέυε ἐῤονι 
μῷ 10 ἐῤδέ ῥοον, ὅς. (Κταποὶά, ΗἩυρέε]ά, Ὠ- 

ἘΧΟΡῦ5. ΧΧΙΠ. 351 

ΔΠὰ οἡ ἴδε β8δνεπίῃ ἀδῪ ἴπου 5}Α]ῖ 
γΓεβῖ: τα {ΠῚΠ6 ΟΧ δηά τΠ1Π6 455 ΠΊΑΥ͂ 
Γεβῖ, ἀπά τῆὰ 8οὸη οἵ τῆν δαπαπιδίά, 
Δη4 τῃε 5[γάηρδῖ, ΓΔΥ δα τείγοβῃδα. 

112 Απά ἰῃ 4}} ἐῤίηισε τῃαῖ 1 Πᾶνα 
8414 ὑπῖο γοιι 6 Οαἰτουγηβρεοῖ: δηά 
ΓΔΚΕ πὸ πχεηπτίοη οὗ τῆε παπὶὲ οὗ 
οἴπεγ ροάβ, πείτμεγ ἰοῖ ἴ δὲ Ποαγὰ 
ουξ οὗ Τὴγ πιομῖῆ. 

14  “ἼΤ τες τἰΠπ165 μοι 5ΠΑ4]ς Κοςρ “9 εῦῈ τὸ 
ἃ ἴδαβί ηἴο πὶ ἴῃ [ἢ γεδγ. ᾿ 

νἹάϑοη.) ὉΠ ννογάϑβ, 1 ἴΠ Ὺ βιοοά Ὀγ {ποπὶ- 
βείνεοϑ, πὴρῃϊ ὈδΑΥ {Π|5 ᾿Ἰητογργοϊδιεοη ἃ5. ννῸ]} 
8ἃ5 ἴῃαΐϊ ρίνοη ἴῃ ΟἿΓἿ νογϑίοη, δηὰ ποι Π ΟῚ 1Π- 
τετρτγοεϊδιίοη 15 ορροβοα ἴο [,ον. χχν. 2--,οὔ ςν νΠοτα 
11 [5 5ϑ1ἃ {παἰ τῆς Ἰλπα ννᾶς ἴο γοπιδῖῃ ἀπο}]οὰ. 
Βυϊ 1ἴ ἢα5 Ὀδθὴ ργεϑαπιθά τυ ποὰῖ {πὸ Ἰοαβῖ 
δυϊμοτιῖν ἴπαΐ [Π6 νυ ΠῖεΥ οὗ [ϑν!ςι5 πα ἃ 
Τηϊδῖακο, δηὰ τπαῖ {π6 οὐἱρίπαὶ ἰανν, 45. ἴἴ 15 
ἔστε ρίνεη, ννὰ5 τοῖ ᾿πἰφηάθὰ ἴο ργονοηΐῖ (ἢ 6 
ἰδπὰ ἔἴτοπὶ Ὀοίηρ {|6ὰ 45. 5.4], ὈὰΣ Οἠἱγν ἴο 
ἔογθιἃ παῖ 1η6 στορϑ8 5ποιιὰ Ὀ6 μαγνοϑίε ὈΥ 
Π6 ρῥτγορχεῖογ, ἴῃ ογάοθσ [δῖ ἴΠ6 βρόοσ τηϊρῆϊ 
ξαῖμοῦ ἴπθπὶ ἔωγ [που ϑοῖνθβ. 866 οἡ ἴον, χχυ, 
2. [{ Πδ8 «ἶϑο Ὀθεὴ οὐὔ]θςϊεά [πδὲ (15 οὔἱρὶ- 
4] ἰᾶὰνν σουϊὰ ποῖ πᾶν Ὀδεη νυγιτίεη ὈΥ͂ 
Μοβδβ ἴῃ {86 νυ] άογποθβ, νυν θτο, οὗ σοιΓθθ, 11 
σουϊὰ ποῖ ἴανὸ Ὀθθη οὈὐϑοῦνρά, διά {παῖ [ἢϊς 
αἰ βςΪ Ὑ οσςσυγτοά ἴο ἴΠ6 ντὶϊοῦ οὗ 1,οντ  ςι5, 
δηά ᾿πάπσρά Πἰτὴ ἴο ῥγθῆχ {πὸ ννογἀ5. “" ἤθη 
γε οοπιὸ ἱπῖο ἰδε ἰαπά νος 1 ρῖνο γοιι." 
Βυΐϊ 50 ΓΟΙΥ (Π15 ἀἰ Ποῦ γ, ᾿ξ να δάγαϊξ ᾿ἴ ἴὸ 
Ὦδνο ἃ ΓΔ] οχίβίθηςθ, νου ἃ ἢᾶνο Ὀδθη δνοιάοὰ 
ὈΥ ΔΩΥ οπα τυυτηρ ἃ οἰθνοῦ βοι ΟΣ 5. ΠᾶΓΓΆ- 
{νὸ Ἱ ἃ νον ἴο ἀδοοῖνο ἢ οὐνη, ΟΥ̓ ἰδίου 
565, [{ 966 Π15 ΘΑ: 6. δηα πιοῖὲ γοδϑοηδϊο ἴο 
τοραγὰ Μοβοϑβ 45 μανϊῃρ Ἰοριϑίαιθά δηὰ ννυτιτῖοιι 
ἢ τ[ῃ6 ἄσορ σοηνϊοςοη δνεῦ ἰπ Πῖ5. πιϊηὰ 
(παῖ ἴῃ6 ργοπγῖϑε οὔ ἴπΠῸ μοβϑθβϑίοη οὐ [Π6 
Ια τηδάθ ἴο ΑὈγαῆαπη ννᾶβ σϑυγε οὗ ἢ}1[]- 
τ θηῖ, ὅ66 οὔ στ. 20, 21. 

12. »"ᾳγ δὲ γεζγειῥεα 1{,||Έ ΓΑ ΠΥ, γα» ἑαξε 
ὀγεαι. 

138. (ἔ, Πευΐ. ἵν. ο, Υἱ. 12.) 14; [ο5}. χχὶϊ. ς. 

14. -:1΄17. ὙΠ]5 15 [6 βγβὶ πηϑηϊτίοη οὗ ἴῃ 
[γος στοδὶ Ὑθατὶγ Εσδϑίϊναὶϑ, Τ Πὸ Εδαϑί οὗ η- 
Ἰρανοπρά Βυγεδά, ἱπ [85 σοπποοίίοῃ ἢ {πὸ 
ῬΆϑοθδὶ 1 Ἀτηῦ, 15 βϑροκοπ οὗ ἴῃ οἢ. Χὶϊ., ΧΙ. : 
Ὀυΐ [6 ἴννγο ΟἾΒΟΙΒ ἅγὸ ἤϑῦὸ ἤτβί παπιοά, Τῇδ 
ὙνΠοΪ]ς ἴῆγος ἃγὸ βϑροκεὴ οὗ ἃ5 1 {πεὺ ννεγα 
[τ ]ΠἸτὶγ Κηοννη ἴο ἴπΠ6 ρθορίθ. ὍΤῆδ ροϊηῖβ 
{πᾶ ἃγΓ6 Ἔβρθοιδι}ν δηὐοϊπεὰά ἀγὸ μαΐ ΟΥΘΥῪ 
γλδ]Ὲ ἰϑγλοὶ τς Βῃου ἃ δἰϊοηα ἴΠεπὶ δ {Π6 ϑδηο- 
υδτγ (Γῇ. χχχῖν. 23}, ἀπά {παὶϊ ἢ6 5ῃου]ά ἴδ Κα 
ΜΠ ἢ ἢϊπὶ δὴ οἤδγίηρ ἕογ [εἤονδῃ. Ηδ νν85, 
ΟΠ ΘΔΟἢ οςσοββίοη, ἴο ργεβοηῖ Πἰπιβοὶε Ὀεΐοσα 
μὶ5 Κιηρ ἢ 5 τηθυΐϊθο ἴῃ 5 ῃαηάὰ. Τῆδὶ 
τῆς ἰαῖῖογ σοπάϊιοη Ὀοϊοηροά ἴο 4}} ἴπ6 Β΄ αβιδ, 



ΕΧοῦδῦδ. ΧΧΊΉΙ 

Ἵ ὌΝ Ὁ 15 79 οι β8ῃα]: Κεερ τῆς ἔξαβδὲ οὐὔ'. τμε γεᾶγ, ὑγβδη τπου π41 ρατβεγεὰ ἰη 

16. 
ἘσοΪαδ, 35. 
Φ 

᾿αη]θαν πε Ὀγελά : (τῆου 5Π4]ξ εδῖ υπ- 
Ἰεανεπεά Ὀγοδά βενθὴ ἀδυβ8, 45 1 ςοπι- 
τιληάεά περ, ἴῃ τῆς εἰπε Δρροϊητεά 
οὗ τῆς. τποπῖ ΑΙ; ἴογ ἴῃ τ του 

ΖῬευι. τ6. ΠΑ πλεδῖ οὐδ ἔγοπι Εργρῦ: “πὰ ποης 
5.4}} ἀρρθαγ Ὀείογε πιὲ βιῃρίγ :) 

Ι6 Απά τῆε ἔξαβὲ οὗ μαγνεβῖ, ἴῃς 
βτβείγυϊτ5. οὗ τὴγ ἰαθουγβ, σῆς ἢ που 
᾿μαϑῖ δϑούνῃ ἴῃ {πε δεϊἀ : δηά τῆς ἔδαϑβι 
οὔ ἱηραϊβεγίηρ, τυῤίεΡ ἰς ἴῃ τῆς ἐπὰ οὗ 

τὴν ἰδθοιτβ οὐ οὗ τῇ δε]ά. 
17 ΤὭτγεε εἰπγε8 ἰῃ τῃ 6 γϑᾶγ 411 τὴγ 

Γ865 5}]] ἀρρεᾶὶ Ὀεΐίογε τῆς 1], οσά 
σο Ὠ. 

18 ἼΤΠοιι 5ῃ411 ποῖ οεγ τῆς δοοά 
οὗ ΓῊΥ 8δογίῆοςβ νι ἢ ἰεανεπαα Ὀγεδά; 
πε εγ 8584}} τῆς ἔτ οὗ τὴν 1 5δσγίῆοε "Ο τάμα 
ΓΟΠΊΔ11) ππ|1}} τὴς ΠΊΟΤΉΪΠρ. 

Ι9 ἘΤΤες ἢγβὶ οἵ τῃε ἢγβείγι 5. οὗ ἃ ἐμαρ ». 
τῆν απ τῇου 88] Ὀγίπρ ἱπῖο {ῃε ὰ 

το ἰτ 5 ΠΕΙῸ σἰαῖϊθά ΟἿΪΥ ἴῃ τοζαγά ἴο 
(83 Ῥαϑθουογ, σδηηοΐῖ Ὀε ἀουδίοά. ὅ56ε6 Ὠευῖΐ, 
ΧΥΊ. τό. 

156,16. Οπ πο φασὶ οὗ [᾽ ηἰοανθηρά Βγθδά, 
οὐ ἴῃ6 ῬΆΘΘΟΥΘΙ, 566 ΧΙ. 1---.28, 42--- ο, ΧΙ. 
4ἅπ-16, χχχίν, 18--2ο: [μὸν, ΧΧΙΪ, 4---ὲ14. 
Οη ἴμ6 Ἐρδοὶ οὔ {πὸ ΕἸγσι τυ 5 οὗ Ηδσνοβί, 
ΟΔΙ]οὰ αἷἰθδο ἴπΠ6 ἔφα οὔ νφοῖβ, δηὰ τἢ6 
Ἐραβὶ οἵ Ῥεηϊεςοβῖ, 566 χχχὶν. 22; ἴον, χχιῆ, 
1ς---δῖ. Οη [δὲ Ἐραβὶ οὗ [πραῖποπηρ, οςαἸ] δὰ 
4150 ἴῃ6 Βοαϑὶ οὗ ΤΑΌε Δ 0]65, 5866 [,δν, χχῆ. 
34-.ο365 39--43. 

16. ἐπ δὲ ἐπά 97 ἐδὸ γεαγ)ὴ (Οἷ. χχχὶν. λ. 
ΤΟ γοασ ἤθγὸ βροίζθη οὗ τηυϑὶ πᾶνε ὕδθη τῆς 
Οἶν]] ογ ἀρταγίδη γϑαγ, νη ςἢ Ὀσρδη δῆου πᾶγ- 
γοϑῖ, ννἤσθη τὴ6 σγοιιηα νν88 ργοραγοά ἴοσ 8ονν- 
ἰηρ. ΟΕ μεν. χχῇ, 429; Ὠρδιιῖ. χν], τ4-τοςς. 
ἼΠ6 ολογεὰ γοᾶῦ θεζᾶπ ἴῃ ϑργίπρ, ΜῈ (ἢ6 
τχοηῖῃ ΑὈιῦ, οὐ Νίβϑαῃ. δεὲ οἡ ἔχοά, χἱϊ. ἃ, 
Δηὶϊ οἡ ἴμεν. Χχν, 9. 

«υδοη τϑοι ῥασ σξαίῥεγεα] ἈΔΊΠΟΣ, 68 ὅποι 
κΚεϊμοσοδὺ ἢ. Το Ηρῦτον ἀοοθβ ποῖ ἰπ|. 
'γ τῃδὶ [δ ραιπετηρ ἰὴ νν45 ἴο Ὀ6 σοπηρίοῖεα 
ἴοι ἴπε Εραϑξ ννᾶ8 ποῖά. [Π 50Π16 γὙρᾶῦβ 

ἴπ6 Πατγνεδῖ τηιδῖ πᾶν ἔδ] θη ἰαῖογ (4 ἰῃ 
οἴμεοῖβ. [{ ννᾶ5 Ῥευῃδρβ γάγεὶν σοπηροϊρα θ6- 
ἔογο {π6 πια δρροϊηϊοὰ ἔογ τῆς ραβῖ. Απᾶ 
ἤδηςο ἴΠ6 Βίπο655 οὗ [6 ὀχργοββίοῃ, "" νη] ςἢ 15 
ἰῃη ἴῃ6 οπὰ οὗ [Π6 γεᾶσγ," 25 ἜἼχρ δίπεάὰ ἴῃ [ῃ6 
Ρτγοςδάϊηρ ποῖδ. 

18, 19θ.ὡὨ ὙΠεθθ νοῦβοθ σοιηργῖθα [ἤγΘΘ 
Τηλχίτη5, οδοῦ οὗ ν ηοῆ, δοσοτγάϊηρ ἴο [Π6 Ὀδϑβὲ 
ἰητοτργοϊδιίίοη, ἄρρθᾶσβ ἴο γοίαῖο ἴο οὔθ οὗ 
{π6 Ἐοδίναῖβ, ἰῃ ἄπδ ογάου, 8ἃ5 παιηδὰ ἰῃ συ. 
14---17. 

18. 2ε ὀἰοοά 9 »Ὺ “αὐγ πε] [ἴ 18 βεῆεο- 
ΓΑΪῪ σοηδιάογοά {παῖ [ἢ]8 πλιϑί τείοσ ἴο ἴῃ 6 
Ῥάβοδαὶ 1 πὸ. ὙΠ6 Ὀϊοοά [παῖ νν)ᾶβ ϑρυη- 
κΙοεά οἡ 186 ἀοοτ-ροβῖβ, οἵ (δου [πε ἢγξὶ οσςᾶ- 
5100) οἡ ἴῆ6 ΑἸΐατ, εἰ ρΡ ἢ δ ΓΔ ΠὉ τεργοϑεηϊοα 
“86 βδογῆςε οὗ ἴπ6 [ΟΚῸ᾽ 5 ρϑβϑονοσ." 866 
ΧΙ. 7) 11. 13, 22) 23) 27. 

ἐδε γπὶ οΥ »ι7 “αοΥὴβεε] ϑδιτςογ, ὃὍπ9 ζδὺ 
ΟΥ̓́ΤΩΥ͂ οδαδῦ. ἴπ ἴἢδ ραγϑ] ]οὶ ξε χχχῖν. 
45, Παΐ ἌρΡΡΘΑΙΒ ἴο Ὀς [86 οηυιναίοηϊ ἜΧρΓο9- 
βϑίοῃ ἴθ, “" ἴΠ6 δου ῆσο οὗ ἴῃ6 ἔραϑί οὗ [ῃ6 ρ8538- 
οὐδ." [Ιζ .ὰ98 Ὀδδη ἰπῆεττοὰ ἢ} σγοδῖ ὑγοὸ- 

ὈΔΌΠΠΥ (πὶ τη6 »,αὶ οΥ ηῪ ,7Χα:: τχϑᾶπβ ποῖ 
ΠΠΈΘΓΑΙῪ τΠ6 3τὶ οὗ ἴῃ 6 βανείαι [φταῦ, Ὀυϊ [86 
δοιΐ ραγ οἵ ἴῃθ ἔδαξί, {παὶ 15, [6 Ῥαϑοῆδὶ 
ἸΑταῦ 156} (Κπορέϊ, Καὶ). ὌΠ 5. ὀχρ δηδ- 
[ἰοη Ὀοϑὲ δοσογάς ννῈ ΧΙ]. το, νΒογο [Ποῖ ἰ5 
ὯΟ τηθηίοη οὗ ἴπο δῖ. [ἴννο ἴᾶκο ἴΠ6 ννογάς 
ἴῃ Ποῖγ πλετε ἸΠἴογα] 56 η86, ΠΟῪ τηϊϑῖ σοίοσ ἴο 
τ1ῃ6 ἔδξ οὗ (Π6 βδογιῆςοβ ἱπ ροπογαὶ, ννηϊςῇ, 
ἤθη [86 τζυδὶ οὗ [Π6 ϑδοσ ἤσοβ νᾶ5 δύτϑῃ 
νγ85 Ὀυγηΐ ἀροη ἴῃς ΑἸΑΓ ὈῪ με Ῥτεϑίβ (1μεν. 
1. 8, 1. 2.-..6}.Ψ 

19. Τὲ γ"1 οὗ δὲ βγεζγ! ΟἹ δ ἰαπ 
ΤἼΙ5 τηοβῖ μας Ἐς δὲ υϑᾷ: {πὸ δες, 7 τὸ 
οἔ ἴῃς ΕἸ 15, ἄς. Α5 ἴῃ ργθοθάϊπρ ργὸ- 
ςορί ἄρρεᾶγβ ἴο γεῖθσ. ἴο {86 Ῥαββουρυ, 580 ἴἴ 15 
᾿ΚοΙγ τπαὲὶ 1ἢ18 τεΐουβ ἴο Ῥεηϊεοοβίῖ, ἃ5 65ρ6- 
ΟἾΔ ἴο ἴπθ οὔοτγιηρ οὗ ννμδῖ ἂγθὸ σδ)ϑὰ ἰῃ 
τ. τό «18ε βγβε τ 5 οὗ [ΠΥ Ἰδθουγβ "Ὁ" (μδῖ ἰ5, 
[Π6 ἴννο αν Ἰοᾶνοβ ἀδϑογι θά 1 ον. χχῆϊὶ. 17. 
ΎΠΟΥ ἃγα Το] ] θὰ ἴῃ 1 ον! συ 5, “6 1ὴ6 βγϑκέγι 5 
ὑπο ἴῃς [ΟΚῸ: πὰ ἰξ ἰ5 σοδϑοηδῦϊο [δὲ 
ΠΟΥ 5μουϊὰ ἤογο δῈ ἀσδιντιαῖοά (Π6 εὐ οὗ 
{Π6 ΕἸγϑιτυϊῖ8. [ἢ ἢ Καὶ! δπὰ οἴδποτβ, τα 
ΒΌΡΡΟΞΘΘ ἴδ ργεοερῖ ἴο τεϊδῖθ ἴο ἢ οἴἴετιηρσα 
οὗ ΕἸγϑι τ 5 ἴῃ ρόπογαὶ, ἴπ6 σοϊπηπιδηαὰ ἰ5 ἢ 
τοῖα ἴηδη ἃ σερεϊοη οὗ ΧΧὶ!. 29. 

Του τῥαΐέ ποὶ “εείδὲ αὶ ἀϊά ἐπ δἱὶ. »ποίδεγ 
»εἰ ὙΠιΠΡ ῥγεσορὶ 15 γερεαῖεὰ χχχῖν. 26: 
Βευῖ. χῖν. λι. ὙΠΕΓΟ α8 Ὀθρ της ἢ ἀ15- 
ΟἸΙ5ϑοη ἃ5 ἴο 115 πιεδπίηρ. ϑ8ϊῖ Δυγυβίῖης 
ΔΩ 50ΠΊ6 ΠΊΟΥΕ τοοθηΐ σομητηδηΐδίογα ἢᾶνδ 
δίνεῃ ὉΡ ἴδε ὀχρδηδίίομ οὗ ἴἃ ἰῇ ἄδβραῖγσ, [ἢ 
δ 6 416 ἴο σοπποοῖ {86 ἢγχϑι οὗ ἴδε ἴννο ρῥτὲ- 
σδάϊπρ Ργεσθρία ἢ ἀπὸ Ῥάβθονεσ, δηή ἴῃς 
βοσοηά ἢ Ῥρηϊοοοϑῖ, τ 5θθ 5 γρδϑΌηδ]6 ἴο 
ςοηποςῖ {Π18 ΠΠ τὴς Βοασὶ οὗ ΤΑ ογπάςῖος, 
ΤὮΘ ΟἿΪΥ οχρίδηδίϊοη ννῃϊςἢ δοσοσγάβ ννἢ 1 ]ς 
σοηπραοῖοη 5 Οὴ6 νν Ἐς ἢ γοουβ ἴο ϑοπὶ ϑογῖ οὗ 
5 ΡΟΣ ἰου5 οσὐδίοτῃ σοηποςῖοά ν τ[ῃ6 ΠδΓ- 
γεϑῖ. Αδδγθαποὶ βρϑδκϑβ οὗ ϑβιιςἢ ἃ συδβίοπι, ἰπ 
ὙΠ οἢ 4 Κιἀ νγᾶ5 βθοῖ ῃοα ἴῃ 115 στρογ 5 ΠῚ Κ 
ἴο Ρῥτοριἰδῖθ ἴῃ ϑοπὶῈ ΨΑΥ ἰῃς ἀεἰτο5, Βυξ 
{Π6 5ιιθ)εςΐ 15 πιογθ ροϊηίοαϊυ 1]]υ5ιγαϊοα ἴῃ δη 
ΔΠΟΙΘηϊ ΠΟΠΊΠΊΘΠΙΔΓΥ οἡ ἴπε Ῥεηίϊαδϊοιςς ΌὉΥῪ ἃ 
Καγαῖΐα [ονν, ἔτοπὶ ἴῃ πηδηυϑοτὶρὶ οὗ ννῃϊςἢ ἃ 
αιοίδιίοῃ 5 φσίνγθεη ὈῪῚ Ἑυάννοπῃ Ὁ ΟΡ τε 
Ι ογὰ 5 ϑυρροῦ,᾽ Ρ. 26). {18 ἔποσε 8414 ἴο δυδ 
Ὀοὺη ἃ ὑγεναδαίθηϊς υϑᾶχο ἴο ὈοΪ] ἃ Κιὰ ἱπ ἐξ 



ν. 20---23. ἘΧΟΙΌ 75. ΧΧΊΙΠΙ. 

τὰ δε 5. πουβα οὗ τὴς ᾿οκῸ τὰγ οά. ΤΤΒου 
τι. βῃλὶς ποῖ ββεῖῃε ἃ Κιὰ ἴῃ ἢϊ5 πιοῖῃογ᾽ 8 

ἐΩΚ. 
ἀκβαρ. 3. 20 ὅ ἐθΒθοΠοΪά, 1 5επά δὴ Απρεὶ 
: δείοτε τῆες, ἴο Κδαερ τῇδ ἴῃ τῇ νγᾶγ. 

Δηἀ το δτίηρ ἴδε ἰπῖο {πε ρίαςε ἢ] ς ἢ 
[μᾶνε ργεραγεά. 

21 Βεννάγε οὔ ἢίηι, ἀπά οὔδὺ ἢΪ5 
νοῖὶςθ. ρίόνοκε ἢϊπλ ποῖ; ἔογσ δε ψ}}} 
οῖ ρᾶγάοῃ γὙόιγ ΓΔΠ ΒΡ ΓΘΒΒΙΟἢ 5: [ῸΓ 
ΓΛῪ ΠΑΠῚΘ ἐξ ἴῃ ὮὨΙΠΊ. ᾿ 

22 Βυῖ [Γ τῆοι 5881: ἱπάεεἀ οδεγ 
Ἦ5 νοῖςβ, ἀπά ἀο 4]1 τηαῖ 1 ϑρεᾶᾷκ; 
(δὴ 1 νν}}} θῈ δῇ δποπυ υὑπῖἴο τῆϊπα 
ΘΠΘΠ1165, Δη4 Ἶ δὴ Δάνεγβαγυ πητὸ τὨΪη6 1 ον, 

7 τυτῇ 
Δανεγβαγίθβ. αὔίεί 
23 ' Εογ τηῖπε Απρεὶ 53}41}} ρὸ δ6- ἤγμ ῥβαέ 

3253 

ἴογε ἴπε66, ἀπά "Ὀγίηρ τες ἴῃ ὑπῖο ἐλεε. 
[6 Απιοτίτεβ, δηά τῆς Ηἰϊτεῖαβ, δηά α. 
τῆς Ρετγίζζιϊεβ, διὰ τῆς (Οδηδληίζεβ, ἐς 
απά ἴῃς Ηἰνίτεβ, δηά τῆε ΤεὈυϑῖα5: 
πὰ 1 ψ}1}} συϊ τῃ6πὶ ΟΥ̓ 

τοίου 5. κι ἤδη 411 16 στοὸρϑ ννετα ρᾶ- 
{πεγοὰ ἴῃ, δηὰ ἴο βρυηκὶθ νι (6 τ] τῃ6 
ἴτυιτ ἴγθοϑ, βοϊἀ8. πὰ ραγάθηϑβ, 45 ἃ σβδστῃ ἴο 
ἸπρτονῈ ἴῃς σγορβ οὗ [6 σοπηηρ γοᾶσ. Τῆς 
οχρίδηδίίοη ὑαϑοὰ ὑροη {Π|5 15 ργεξογσγοα ὈΥῪ 
Βοοςοβματγί, [ομῃ σγόρογγ, Οτοί5, Κηοθεὶ δηά 
οἴβεῖβ. Πα σοιηπιδηᾶ, 50 ὑπάογϑιοοά, ἰ5 ἃ 
σϑυϊῖίοη ἀρδίηϑδὶ ἴθ ργδςίὶςθ οἵ πιᾶρίς, 866 οἡ 
ΧΧΙΙ, τ8. Βιυῖ ἴῃ 4 τηδλίζοσ 50 ἀοιυζξι!, 11 15 
δυῖΐϊ ἔδὶγ ἴο ξῖνε βυσῇ οἵἴπεῦ ὀχρίδηδίίοηβ 48 
5661 πιοσῖ ννουηγ οὗ ῃοί!ςθ. 

:. [ἴ Πᾶ5 Ὀδδη τἀ Κθὴ 45 ἃ ργοδι το οὗ 
[Πη6 οαίΐϊηφ οἵ ἢεϑίι ἂπὰ ταῖϊκ ἰοροίμοῦ ((Πα 
Ταγσυπβ, Εγρθηῖ5). ΤῊ5. 15 ςουηϊεπαηποεά 
Ὀγ (με ἰγαάϊ!οηδὶ συδῖοπι οὗ (ἢ 6 [ενν5 (΄ ΜΊ5}- 
πᾶ, Ομ νη. 1; Μαϊπιοη. " ἀ6 Εἰ. νοὶ," 
φο; Βυχίοτί, "5γη. [υἀ.᾿ Ρ. ς96). 

Δ. [ἴ 5 Ὀδθὴ ϑιρροβθοά ἴο ἔογυϊὰ ἴῃς 
οδίϊηρ οὗ 4Α κΚιά δεΐογε 1 δδ8 Ὀδθη ννοδηρὰ 
"5 115 πιοίλετ.----ὐϊποσ, Οαδϊνίη, Εδρὶι5, 

ς. 
4. [885 Ὀδδη τοίογγοα ἴο ἃ συβίοπλ ΠΟΥ 

οχιϑίίης διποὴρ ἴπῃ6 Ασαῦϑ, νι ἢ 15 σογίδ ΠΥ 
οὗ σγοδῖ δπιψυμγ, οἵ ργεραπηρ ἃ ξῖοβϑ ϑογΐ 
οὗ ροά ὈὉΥ 5ἴονίηρ ἃ κιὰ τῇ πλὶκ, ἢ (Π6 
δαάμίοη οἵ ςογίδιη ἱπρτθαϊθηϊς οὗ ἃ 5ἴ1Π}1- 
ἰδηρς πδίυγο, νυν ἢ 15 σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ τΔ] θὰ ἴῃ 
Ατδῦϊς, “ἃ Κιὰ ἴπ ἢ]5 ποῖ ποσβ ταὶ κ." ΑὈρθη- 
ΕΖγα, Κεῖ, Τπουίϑοη (Ὶ ΤΠῸ 1 ἀπὰ δηὰ [πὸ 
Βοοκ;,᾽ ςἢ, ν11.), ἄς. 

4. [τ [85 Ὀδοη Ὀτοιξφῃξ ἱπῖο σοππεοοξίοη 
ψ1 ΠῚ τῆς ρῥγο το 5 ἴο 5]δυρ ῖοῦ ἃ σον ἀπά 
ἃ οΟΔΙῆ, Οὗ ἃ ονγὸὸ δηὰ ἢεὺ ἰδ, οα ἴδ 54 πὶ6 
ἀδγ ([.ἐν. χχὶϊ, 28), απὰ ἴο ἴ2Κε ἃ Ὀϊγὰ δἱοπρ 
ὙΠ ΠΕῚ γουηρ ἴῃ [ἢ6 πεϑὲ (ΒΒ εαυῖ. χχὶϊ. 6). 
11 15 ἴπυ5 υπάεγοίοοά 45 ἃ ῥτγοΐίεϑδί δραϊηϑῖ 
ΠΥ ΕἸ δηά οιγαρίης [6 ογάδγ οὗ πδίιγε (πὸ 
ἐο»γεγεεοσαέι ρέγηισπ αρρ γαάίεδια). ΤΉΘο- 
ἀογεῖ, Ναίδοϊιϑ, Εὐνα]ά, ὅο. ὅεθ Βοςβατχῖ, 
“Ἡϊοτοζ." Ι. 11. ς. ς2. 

40--3838. Τίεθο νεῦϑοθ ἌΡΡΘΑΣ ἴο ἔοσττῃ 
"ε ςοποἰιδίοη οὔ ἴπῈ Βοὺῖϊκ οὗ ἴπ6 (ονεπαῃηΐ. 
ΤΉΘΥ ςοπίλίη Ὀγοϊη δα. ΟΥἩἨ {πε σοπϑῖδηϊ ργδ- 
Β0Ώς6 4ηἀ ρυϊάληςε οὗ εμονδῇ (σύ. 2ο0---22}}, 
οὗ ἴπὸ ἀτγίνϊηρ ουὖἱ οὗ ἴπ6 παιίοηβ οὗ [6 (δπᾶ- 
δηϊϊε5 ΌὈΥ ἀόρτοῦβ (11--.10), ὯΔηἀ οὗ ἴῃς 5υ ῦ 96 - 
αυρηΐ οπἰαγρεπιοπὶ οὗ Ηδῦγονν ἀογλπίοη ( 
21). Βυϊῖ τ1πε656 ργοπιΐϑεβ ἃγσὲ δοζοσηραπίεά ΟΥ̓ 

γο., 1. 

βοίθσηπ Ὄχῃογίδιίοπβ ἃπὰ (ἢγθαίοπίηρϑα.--- 
χχχῖν. 1ο--7,), ὙΠΟΓΘ 5: Π1ΔΓ ΡγΟτΊ 565 ἃπάὰ 
ὙνΑΥΓΠ ΠΡ 8 ἀγα ργοῆχοα ἴο ἴῃ 5ῃοσίεσ σοηρθη- 
ἄϊυπι οὗ [,Ὧνν  ῃϊοἢ ννὰ5 ψυτι θη ἀοινῃ ΔΙ͂ΟΥ 
(86 τεῆθνγαὶ οὗ ἴῃ6 ΓΔΌ]65, 

2Ο, 21. απ “ηπφεί.. 2 γ νη παρὸ ἐς ἐπ δἰ» 
Τῆθ Απροϊ ἀρροᾶγβ ἴο πιθᾶη ἴπ6 ργέϑθηςθ δπὰ 
[6 ρονογ οἵ [θῃονδῇ Ἡ Πλϑ6]Ὲ, τηδη! ξοσῖθαὰ ἴῃ 
106 νγόσκ οὗ ἰσδάϊπρ δηὰ ἀεἰνογηρ Ηἰ5 ρθορὶο, 
Δηὰ τηδϊηϊαϊηὶηρ Ηἰ5 Οονοπδηῖΐῖ νὰ {Π6Π]. 
ΟΕ χχχὶ!. 24, ΧΧΧΊΝ, 2,1) Σό, ᾷηὰ [ἢ ποῖο5; 
566 4͵'50 οἡ Οϑη. ΧὶΙϊ. 7. 

20. 2ῤε ῥίαοε «υδίἰον 1 δαῦε ῥγεβαγεἢ ΤὮδ 
ῬΓοπΊσα οὗ ἴΠ6 1,Δηἀ ΠΊΑΥ Ὀδ Θ66ῃ ἴο ἸΠ5Ρ ΓΟ 
1Π6 Ἰερ ϑ᾽αιοη ἀπά σοηάιιςῖ οὗ Μοβεβ ἰῃγοιρἢ- 
ουξ 5 σᾶγθοσ. ὙΠΟ 5 η0 ἴγαςε οὗ ὑηςοῦ- 
ΚΔ 45 ἴο [6 υἱξκιπιαῖο αἱπὶ οὗ Π5 Πιίϑϑίοῃ. 
Ης διδά ὕδεϑη ςδὶ]οὰ ἴο ἰεδά ἴῃς ρθορὶς ἴο [ἢ 6 
Ποπὶθ ργεραγοά ἔογ ποτὰ, δοσογαϊης ἴὸ {Π6 
Ρτγοπηϊ5ο ἢγϑὶ πιδάθ ἴο ΑὈσγαμαπ), ἀηὰ ἴο ἀἸ5ς!- 
Ρ᾽ 6 ἴΠποπὶ ἴῃ {ΠΕΣ ραϑϑαρὸ τῆγουρῇ ἴῃς ν"}]- 
ἀογηθ55 ἴο ὈδοοπΘ ἃ κἴσοηρ παίϊοῃ. 

Δ. αμά ὧπ αάνέγηανῃ μπΐο ἐῤίπο σααιογια- 
γί] ὙΠῸ τοπάοπηρς πῃ ἴπ6 τηάγρη 15 [86 
Ὀοζίοσ οὔθ. Οἱ, ἢουῖ. χχ. 4. 

48. Τἢο πδίϊοηϑβ ἤοῖς πιθπίοηθα ἂτγὸ ἴῃ οβα 
ΟἾΪΥ ἴμαὶ ἱπμαδιϊοὰ {πε ἰδηά 5 ΠΟ ΕΥ ο4]16ἀ [Π6 
1,.4πὰ οὗ ἀαπᾶδῃ, ᾿γίηρ Ὀοΐννοθη 1Π6 [ογάδη 
δῃὰ ἴπ6 Οτεδλῖ 864. ὅ66 Νυμι. χχχίν, 2 ; ςἔ 
Ἐχοά. χχχῖν. 1ἱ. 

1 «υἱὲ ἐμὲ ἐρερ 757} 11 48 Ὀθθη ἴοο α05ο- 
Ια ἴοὶγ ἴάκοη ἔογ ργαηϊοὰ {παῖ ἃ ννᾶ5 [πὸ νη 6 
ὙΥ}}} τηδῖ [Π6 ᾿πμδοιδηΐβ οὗ ἀδηδδη 5δοιυϊὰ Ὀ6 
αΓΟΥΪΎ ὀχιοιτηϊπαίεά, ΔῈ κπονν ἴμαῖ, ἃ5 ἃ 
πχδῖῖογ οὗ ἕαςῖϊ, σγεαῖ πυμθοῖ5 οὗ ἴῃ6 Οδηδδηϊα 
ἔλτα θα ᾿ἰνοὰ οα, ἀπά ἱπιειτιδγγιοὰ ν ἢ (Π6 
[Ξγδθ] 165 (566 [υάξ- 1... 11...) ν ἢ δι ς ἢ σᾶ965 88: 
ἴῃοϑβο οὗ ἴῃ ϑιάοπιδηβ, οὗ Ατδυπδῆ, οὗ τίδῃ,, 
οὗ ἴδε ἔδπλὶγ οἵ Ἀδμδῦ, ὅζο.). ΤΠπ6 παίϊομδὶ. 
οχἰβίθηςο οὐ ἴῃς Οδῃπδδηϊῖοβ ννᾶ5 ἱπάεοα ἴο ὃς 
μἰδεγὶν ἀεπῖγογοι, ἐνεγυ ἵγασς οὐ {πεῖν ἰάοἷΔ- 
{τἴο5 ννῶς ἴο θ6 Ὀϊοϊϊοὰ οιμ, πο 5οςὶαὶ ἰηΐοσ- 
σουγϑβα ννᾶ5 ἴο ὃ6 Βοϊὰ νι τῆθπὶ νυ }}16 {ΠΟΥ 
βογυθά οἵἴπευ βοάβ, ποῦ Ψετε δ }ΠἸΔησε5 οἵ ΔῃΥ͂ 
κιπὰ ἴο Ὀε ἔοιτιοά ψ πὰ τποπι. ὙΠ 656 σο- 
τοδηάϑ ἅτὸ δ ρῃδ ΟΠ τερεαϊοά δηὰ ἐχραηά- 
δὰ ἴῃ Πουϊζεγοποιιν (ΥἹ].; χὶϊ, 1---- 4.) 29----31}»ὅ 
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4 ὯΔ. 33. 

οκἢ. )δά 



ΕΧΟΘῦσ5. ΧΧΊΠΠ. 

24 Του 85παῖς ποῖ Ὁονν ἄοννῃ ἴο 28 Απά 21 ν»"}}} βϑεπά πογηεῖβ Ὀείογςε 7.758 ες 
{Ππεῖγ ροάβ, ποῦ δεῖνα ἴπεπὶ, ποῦ ἀο τἋἢ66, νν ἢ ςἢ 584} ἀγῖνε οὐ τῆς Ηἱνῖτζε, 

“Ὅσους, 7. τεῦ τῆεὶγ νγοῦκβ: δ θυϊ τῆου 8ῃα]ϊς [Π6 (ὑλπδδηῖῖε, δπὰ τῆς Ηϊτεῖῖα, ἔγοηλ᾽ 

254 ἵν. 24--.1. 

φ Ὅευϊ. 7. 

ἘΣ αὐτοῦ! ονεγίηγονν τπαπὶ, ἂηά αυϊῖα 
Ὀγεᾶκ ἀοννῃ τΠ61Γ ᾿πλᾶρΈ8. 

25 Απά γε 5}]} ϑεγνε ἴῃ [ΟΚᾺΡ 
γουγ (ὐοά, ἀπά Πα 584} 0685 μ᾿ δγεδα, 
δΔηὰ τὴγ ννδῖεγ; πὰ 1 νν]}]}} τὰκς 51ςἷς- 
Π655 ἈΥΓΑΥ͂ ἔτοηλ [6 πγιάβῖ οἵ τῆ 66. 

26 4 οἼΠεγα 5}4}} ποιῃιηρ οαϑβῖ 
{Πεῖγ γομηρ, ποῦ δ6 Ὀάγγεη, ἴῃ ἐν 
ἰλπά : τῆς. πυπιθεγ οὗἁ τῆν ἀὰγβ 1 ψ"}}} 
Ά1Πη].-. 

᾿ς 271 Μ}}} βεπά πιγ ἔξαγ δείογε πες, 
δηὰ ν}}}} ἀδβῖγου ἃ}} τῆς ρεορὶς ἴο 
σοι ἴδοι 5ῃα]ϊ σοπης, δπὰ 1 ψ1}} 
ΑΚΕ 4} τἢϊ|πὸ δηῃθηλοβ τὰὔγη {ΠΕῚΓ 
᾿θΔςοΚ5 υπῖο (ἢςα. 

Ὀοίοτε τἢθςα. 
20 1 ν}}}} ποῖ ἀγῖνε τἢδπὶ οὐκ ἔτοπὶ 

δείοτγε ἴπ66 ἰη οὔδ γοαγ; ἰοβϑὲ τῆς ἰδπά 
Ὀεςοπηε ἀεβοίδτο, δηὰ τῆς Ὀεδβῖ οὗ τῆς 
᾿Β6] 4 παυἱεῖρὶν ἀραῖπβε τπεα. 

20 Βγ [πππ|6 ἀπά {ππ||ὲ 1 νν}} ἀτῖνςε 
τἤδπι οὐ ἔσοπι Ὀείογε τ 66. ἀπτ|] τῆοιι 
δε ᾿Ἰῃστολβεά, δηά ἱπμογῖς τῆς ἰαπά. 

31. ΑΠ4] ν]]] 5εῖ τὴ θοιπά5 ἔτοπὶ 
τὴς Ἀεά 8ε4 ὄἜνεῆ ιἱπῖο ἴῃς 568 οὗ τῆς 
ἈΠ ϑεη68, ἀπά ἔγοιι τἴῃ6 ἀδβεγῖ τηῖο 
τῃ6 τίνεγ: ἴογ 1 ν}}}} ἀεἰϊνεγ τῆς [η- 
Ὠλθιτδηῖβ οὗ τῆε ἰλῃά ἱπῖο γουγ μβαπά; 
δῃά τῆου 50.415 ἀγίναε τῃδπὶ οἷ Ὀείογε 
τΠ ες. 

ΎΠΕΥ ψγογο οἥδη Ὀτόκθϑη Υ ἴΠ6 ᾿5γδο ἴο5, νῆο 
αὶ ἴο 5 Ἐν ἴοσγ [ΠΟΙ ἰγαηθργοβθίοη (ΝΌΠΙ. 
ΧΧΧΠ, τς; [υἀρ. Π..2). Βαῖ [ἴ 5 Α'κα σοῃ- 
ἴγαΥΎ ἴο πε ϑρὶπὶ οὗ ἴπ6 Ὠίνὶπο [ἃὑἀνν, πη ἴο 
ἴδε ἔποῖϑ Ὀερδσίπρ οἡ ἴΠ6 βυυ͵εςϊ βοδίτεγεά ἰπ ἰῃ6 
Πιβίογυ, ἴο ϑιρροβοε [δὶ δὴν οὈϑβίδοϊθ ννᾶβ ριιῖ 
ἴῃ [ῃ6 ννᾶὺ οὗ νγῈ}} ἀϊδροϑοὰ τηάϊν!άτια]5 οὗ 1ῃ6 
ἀοπουποορα ἡδίϊίοηβ ψγῆο ἰδ {πεῖγ δη5 δηὰ 
ὑνότα Υ}Ππ|ρ’ ἴο Ἰοΐπ [Π6 βογνίοςς οὗ [ϑπονδῇ. 
ΤΠ [ἅνν, 45 1ἴ νγὰ5 δά ἀγεϑϑεὰ ἴο ἴπ6 [5γδο] ἴοϑ, 
ΠΟΥΟΥ ἔογροῖβ {Π6 ϑἴγαηροῦ (γαῖβοσ, Ὁ8.9 70 - 
ΤοΊρποσ, ΧΧ. προσήλυτος) νν 80 δὰ γο]μη- 
ἴδ γ σοπλα ΜἹΠΙΠη {πεῖ ραΐθ5. δθ6 Χχ. 1ο. 
ΤὮΟ βδριπίυδὶ Ὀἰοβοίηρθ οὗ ἴπ6 (ονεηδηΐ ννοσα 
αἰννᾶγβ ὀρεῆ ἴο ἴἢοβα ΨγΠῸ 5 ποεῖν δηὰ δᾶγ- 
ὨΟΘΪΥ ἀεϑιγθὰ ἴο ροββ6β5 ἤδη. [(ον, χῖχ. 34, 
ΧΧΙν, 22. ΔΑ ὨΔΥΓΌΝ 655 δηὰ στ ΘΙ Υ 1η [Π|5 
δὰ ΟἾΠΟΙ γοβροοῖθ ἢδ5 ὈθΘῸΠ ὙΘΓῪ ΡΈΠΟΓΔΙΥ 
ἀϑογι θα ἴο ἴῃ6 ἴ,νν οὗ Μοβοϑβ, ἔγοτῃ νν ἰςἢ τἴ 
[δ5 Ὀδθὴ 7 51}} νἱηάἀϊοαῖοα Ὀγ ϑαϊνδάοτ, " Ηἱ5- 
ἴοἰγε ἀδ65 [πϑιτυτοπϑ ἀε ΜΝ οἶδο, ΝΟΪ. 1. Ρ. 447. 

24. (ΟΥ Νυπι. ΧΧΧΙΪ. ς.2; Ποῖ. νἱῖ. ς, 
1ό, ΧΙΪ. 29, 320, ΧΧ. 18. 

47. ἀκ:1γο}} ἈδίΠοΥ, οὐΟΥ ΣΟΥ. δὸβ Οἱ 
Ὁ. 21; οἷ χν. 14; Πουΐ. ἰ᾿. ἃς; [ο5ἢ. 11, 11. 

28. ῥογμθ"}]ῇ (ΟΕ, Ὠευῖ νἱ. 20; Το βῆ. 
Χχίν, 12, ΤῸ Ηρῦγον νυογὰ ἰ5 ἰπ (Π6 βυρι- 
ΔΥ πα δ Γ, ιι5οὰ ἕογ [ἢ 5ρ6ς!68-- -Ἐ} 8 Βοσπθῦ. 
Βοοματί (' Ηἰεγοζ. Ὁ. 1ν.. ας. 13) Π45 οο]Π]εςσϊεὰ 
᾿πϑίδησθα ἔγοπὶ δηῆσιθηΐ δι ΠοΥγ[1685 οὗ ἰᾶγρὸ 
Ὀοάϊεβ οὗ πηϑῃ Ὀείηρ ἀγίνεη ἀυνᾶὺ ὈΥ ποχίοιιβ 
ἰηϑοςῖβ δηὰ οἴδθου 5π|4}} σγθαΐιιγεβ; δηά {Π6ὸ 
διῖμοσ οὗ ἴπ6 Βοοῖὶς οὗ ΔΝ Ιϑβάοπὶ (ΧΙ. 8, 9) 
νυ ἢ βοπῖθ οὗ ἴη6 σοπητηθηϊδίοῦβ πᾶνε βρροϑθα 
(Παὶ Πογποῖβ ἃτὸ ᾿ΠΟΓΑΙΎ πηγοαηΐ (566 “ ΟΥ, 
84... Βυῖ τῆογο ϑθοπηβ ἴο Ὅ6 ΠΟ ΓΕΑΘΟΠΔΌ]6 
ἄουῦι πὶ (πΠ6 ννογά 5 υϑοὰ Πφιι ΓΈ νΕΙΥ ἔογ ἃ 
ολιιϑο οὗ ἴούσγοσγ δηὰ ἀϊϑοουγαροπιθπῖ. 668 
ὄτὸ βρόκθϑῃ οὗ ἰπη {π6 πΚκὸ ϑεῆβε, Ὠθυῖ, ἱ, 44; 

Ῥϑξ, ΟΧΥΠΙ. 12. ΤΏ ραββϑᾶρο π45 Ὀδθη ἴῆιις υπ- 
ἀεγϑϊουα ὈΥ πιοβί ογιςσϑ. 

29. ὀεασὶ 9 1δὲ Με ὙὌΠα ἴεστ ἰ5 8ρ- 
Ῥἰιοὰ ἴο ΔΠΥ νυ ]ὰ δηϊπιδὶ; Βογα ἰἴ πηοᾶῃβ ἃ 
ἀεϑίσυςςνε οπμο, ἃ5 ἰἃ ἀοθϑ 4]5ὸ Πευῖ. υἱΐ. 21: 
εἴ, Πμδν, χχνὶ, 22; 2 Κ, χνυὶϊ, 2ς; [οὉ νυ, 2; 
ΕΖοῖ. χὶν. ὡς. 

81. ἴῃ τ΄. 22), ἴδ6 Ἰιπιϊῖ3 οὗἨ 1:6 1 χπά οὗ 
(δπᾶδῃ, 5. ΠΥ 50 οδ]]θὰ, ἀτὸ ἱπηάϊοαιοα; ἴο 
1Π|5, νποη ἴῃ6 5γδοὶθ5 νγοσὸ δθουϊ ἴο ἴ2Κ6 
Ροβϑθϑϑίοῃ οὗ ἰἴ, γεσὸ δάάδὰ τῆς σγορίοπϑ οὗ 
ΟἸεδά δηὰ Βαϑῆδη οἡ ἴδε ἰοῆὶ δά οὗ τῆς [οἵ- 
ἄδη (Ναπι. χχχίϊ, 34.3--.22; [ο5ἢῃ. χ . 29---- 32). 
ΤΏ 656 ἴυνο ρογζίοπβ πιδάθ ὑρ ἴῃς ΗΟΙΪΥ 1, 4πά, 
οὗ ψ ῃϊςἢ {Π6 ᾿πιιῖ5 ννεγα τοσορηϊζοά, νυ] ἴῃ- 
ςοηδϊογαῦ]ς νϑυδίοηϑ, {}}} [Π6 ἤμ4] ονογίηγονν 
οὗ τῆς [Θνν ϑῃ ΡΟ γ. Βαΐζ ἴῃ τηϊ5 νόῦϑα 86 
υἱπιοσὲ οχῖοπὶ οὗ Ηρθῦτγενν ἀοπ)ηίοη, 85 ἰΐ 
οχίϑίοα ἴῃ ἴῃ6 [(ἰπ|ὸ οὗ αν ἃ πὰ ϑοίο- 
Τήο;, 15 5εῖ ἔότῃ. ΤῸ Κίπράοπι ἴπθη τεδομοὰ 
ἴο ΕἸΟΙἢ δηὰ ᾿ἰζίοπροῦογ οὐ {πὸ 9ἘἸδηϊς 
συ οὗ (ες Ἀεά δεᾷ (α Κ'. ἰχ. 26), ἀπά ἴο 
ΤΙΡΗΒΔἢ οα ἴἢ6 “Αἰνογ," ταὶ ἴ5, 1πε΄ ΕΑἸνετ 
Επιρῃγαῖθβ (α Κ.. ἵν. 24), βανίηρ ἔου 115 ν "βίοι" 
Ὀθουπάδλγγυ “ἴῃς 864 οὗ ἴῃς ΡΕ]]ἰσε πος," (Παξ ἰ5, 
{πΠ6 Μροάιζεγγάπεδη, ἀπά ἔοσ 15 ϑουῖμογη Ὀομη- 
ΟΑΥΥ “ἴῃς ἀοϑογὶ,᾽" (Πδὶ ἰ5, (6 νυν] ἀογηθβθος οὗ 
580γ δηά Ῥάγδὴ (ςξ. σεη. χν. 18; Πδυΐϊ. ἱ. 7. 
ΧΙ, 2; 705}. 1.4). Ηδηξβίοπθεγρ τπίηΚ5 τμδῖ 
1Π656 Ὀτοδά ἀδϑςτιρίοπϑ οὗ ἴῃ 1 πὰ ᾶτὸ ἴο δῸ 
ΚΘ 85 στῇῃοίογοδὶ, δηά ποῖ 85 ἴῃ6 οἰτςῖ 
τοστη5 οὔ [Π6 ργουηβο (' Ρεπίαιθυςῃ,᾽ 11. Ὁ. 217). 
Ηδ σοπϑοίάετϑ [ἢ 15 ἴο Ὀ6 186 Τρ ϊ ννὯΥ οὗ πιθεῖον 
ἱῃρ ἴῇοϑα ὑγῆο τοϊεςὶ [ὴ6 ρεηυΐποηθθα οἵ ἴῃ 
ὨλΙΓαῖνο οἡ {Π6 στουπὰ οὗ {πὸ ἱπιργοῦδὈ  γ 
παῖ Μοϑεβ βδῃουϊὰ ανε ἑογεϊο ἃ ὑπ ἐχῖοπὶ οὗ 
186 σοπαημεϑῖ5 οὗ αν ἀπά ϑοϊοθιοη. Βυϊῖ 
[6 σᾶν!]5 οὗ δι ις ἢ ΟὈ)δοῖοῦβ πᾶ θὲ πγεῖ τῆογε 
5 ΠΊΡῚΥ δηὰ εἴεςτ νοὶ Ὁ. υγρίην [Πα ἰΓ Μοϑεξ 



ν. 32---). ἘΧΟΡΌῦδσ. ΧΧΙΠΙΠ. ΧΧΙν. 

“ρ.3. 42 “ΤἬἼοι! 5Π4]1 τηᾶκε πο σονεπδηΐ 
ἴόξωε, 7. .. ϑγῖ ἢ ΤΏ δ πὶ, ποῦ ννίτῃ ἐμ εἰγ σοάβ. 

12 ΤΉΘΥ 5841} ποῖ ἄνγεὶ τθ τὴν 
Ϊληά, ἰεϑὲ τῆΕΥ πλᾶκα ἴδε 81η ρα ηβῖ 

ἤΡειι. 7. πγε : ἕογ 1ξ τῆοιι βεγνε τῇ ε]Γ δοάβ, 1ῖ 
7ομι. 23. ΜῈ] βιγαὶγ Ὀ6 ἃ βδῆλῦε υηΐο ἴΠ66. 
13. 

ἩΘΒΙΡΟΣ ΟΘΗΑΡΤΕᾺ ΧΧΙΝ. 
ι 2 Ἴο:ε ἐς εαὐεαά μῥὶ ἱπίο ἐἦε γιομγίαΐπ. 3. 716 
2εοῤῥέε 2γονεῖσε οὐεξα ϊόγισέ, 4 δοσας διεϊδίρίἑ ἂϑὲ 
αὐἴαγ, απα ἐτυείυε δ ίαγς. 6 μἴε τῤγέμδίοίλ ἐλέ 
ὀίοοαί οὗ ἐάε εουεπαμέ. ο 7ε σίογν οΥΓὙ Ουά 
αῤῥεαγεά. 14 “4αγος απ μἔμγ ἀσὺ {Δὲ 
ἐἠαγσέ οΥ ἐδ6 δοσῤῥίκ. 15 Μῶοσες σοείλ ὑπο ἐἠέ 
τηοπία», τοάεγό ἀφ εορέϊμροί ογέν (ἀ)ς απα 
,)ρονίν πίράδ. 

ΝῺ δε 9] υπῖο Μοβεβ, (ὑοπις 
ἋΡ ὑπο τἢ6 ΙΧ ΟΚς ἴδοι, ἀπά 

Αδίοῃ, Ν,αάλρ, δπά Αδίδιυ, ἀπά 86- 
γε ΠΥ οὗ τῆς εἰάογϑβ οὗ ἰβγδεὶ; δηά νγοῦ- 
58}}Ρ γε αἴατ οἔ. 

2 Αμὰ Μίῶοοβεβ δίοῃμες 5}4}1] Ἴοηὶς 
ποαγ ἴδε ΓΟΚΡ: δῖ ΤῊΘΥ 504} ποῖ 
ςοπὶς Πρ; πε ΠεγΓ 5841} τη 6 ρβορὶε 
θῸ ἃΡ νν ἢ Ἠη1. 

γγ25 δοα|υδιηϊοά ψΠ (ἢ6 ΦΘΟΡΥΑΡΩΥ οὗ τῆς 
Τοξίοη (ὙΠΙΟἢ σᾶ ΒΑΓ ὈῈ “416 ἴῃ 41165- 
τοπ), Ὧ6 ταῖρηϊ σΟΥΔΙΏΪΥ πᾶνα ἔογεθεεη {παῖ 
(6 Ηδοῦτγενν φροννόγ, νν ἤθη ἰτ ὈδοδηΘ. ΥΕΤΥ͂ 
βίγοηρ ἴῃ ἴδε 1[,δΔπὰ οὗ Οδηδδπη, σουϊὰ ποί [21] 
ἴο ὀχογοῖθο ἀοπηϊηδίίοῃ ον εΥ 411] ἴπ6 σΟυΠΙΓΥ 
ἕτοιῃ πὸ Ευρῆγαῖεβ ἴο {6 Μοάϊξοσγαηθδη δηὰ 
ἴῃς Ἀρά 868. 

(Η͂ΑΡ. ΧΧΙΝ. 
Τ2ὲ δεαΐδηρσ οὗ δὲ (οπεηαπί. 

1---8. 

1. ἃ. [ἰ 15 ποῖ δαϑύΥ ἴο ἴγδςε [Π6 ῬΧΟΡΟΓ 
ςοπηροίίοη οὗ ἴποϑε ἵννο ὑθῦϑοϑ 85 ἴδ Υ βἰδπὰ 
Βεοτθ. Ἐνναὶὰ, ἢ ρτγοδξ ργορδὈγ, ἘΠῚ η ΚΒ 
τῆλι ΠΕΣ σιρηϊ ρἷδοθ 15 Ὀεϊννθεη γοσϑοβ 8 δηὰ 

ἴῃ 1ῃ]5 σμαρίοσ ([ Ηἰβῖ. οἵ ἰϑγδοῖ," Ὁ. ς.29).-- 
Ἢ ἢδ5 Ὀδθη βδυρρεοιοα (Παΐ ΠΟῪ ΠΙΔΥ τεϊαῖθ ἴο 
τνῃαῖ ννᾶ5 5δἃ ἴο Μοϑεβ ἱπηπηθαϊδίοϊν δἤεσ ἴῃ 6 
υἱΐογδηςο οἵ ἴη6 Ἴδη (Ἰοπηπιδηάἀπηοπίϑ, οἢ. χχ. 
19 (Κπορβεὶ).---" {ΠεῪ ἀγα μεγε ρἰδοθὰ ἴῃ ἄχ 
ΟΤΥΕΓ οὗ {ππιῸ (45 Καοβοητη]]ογ, Καὶ] δπά 
Οἴδεῦβ ΞΌΡΡΟϑθ), ἴπε αϊτεσϊίοη . ἴο Μοβδβ σοη- 
ταϊηθὰ ἰπ {Ππεπὶ ννᾶ5 ἀοἰνεγοά οἡ {Π6 τηουπί 
(38εε χχ. 21). Ὀυῖϊ ἰἴ5 {0} Π]πιεηΐ νν8 ἀσίεστεα 
ὉΠ] θοῦ ἢ6 δά σοχὴθ ἀοννῃ πὶ ἴΠ6 τηοιηΐ 
δῃά ἄἀοηο 41} {παῖ 15 γοςογάθα ἴῃ υὐ΄. 4---. 

8,4. Ὑπὸ πδιταῖϊνο ἴῃ ἴποϑε νοῦβο5. 96 ΤῊ 5 
ὩὨΔΙΌΓΑΙ ἴο ἔο]]ονν ἴπῸ ἐπὰ οὗ ἴΠ6 ργθοθάϊης 
σπαρῖεσ. Μόοϑοβ ᾿ἰϑᾶνθθ ἴῃ6 πιουπηΐ ἀπά τὸ- 
Ῥεδίβ ἴῃς ννογτάβ οὗ ἴῃς Βοοῖκ οὗ ἴΠ6 (ονο- 
τιδηῖ ἴο 1Π6 ρεορῖίε, [ΠΟΥ ρῖνο {πεῖν δϑϑθηΐ, δηὰ 
πε ποχὶ τηοττιπρ ἢ6 ἀτγδηρο5 ἴῃ6 ΟΘΓΕΙΏΟΠΥ 
δον ἴμε ἔογιδὶ τας οδίίοη οὗ ἐλ (ονεηδηῖ, 

4 ἢ Αμπὰ Μορεβ οᾶπιε δηά το]ά {πε 
Ρεορὶς 81} τῆς. ννογάβ. οὗ τε [ᾺΟΚῸ, 
ΔΠᾺ 411] τῆς ᾿πάἀρπιεπῖβ: πα 411] τῆς 
Ρδορΐὶα δηϑυγεγεά νι ομε νοῖςθ, δά 
5414, “ Α]] τε ννογάβ νγῃϊςἢ τπῈ ΓΟΚΡ 4 “Ὅ3Ρ. τὸ 
Παῖῇ διὰ νν}}] ννὰ ἐο. ἔξ 24.3.7 

Ὦευι. ς. 4 Απά Μοβεβ ντοῖβ 4]1 [ἢ6 ννογάβ 17. 
οὔ τὴ6 ΓΟΚ, ἀπά γοβα τρ δα ]γ ἴῃ τῆς 
ΠΛΟΓΠΪηρ, ἀπά ὈυΠΔεα Δη Δἰ]ῖαγ ἀπάογ 
ἴδε ἈΠ], ἀπά ἔνγεῖνε ρ]]]1Αγ8, δοςογάϊηρ 
ἴο τπ6 ὑψεῖνα ἐγίθε5 οὗ [5γδεὶ. 

ς Απὰ ἢε 5εηΐ γουηρ πε οὗ τῆς 
σἢΠ]άγεηῃ οὗ [5γδοὶ, ννϊς ἢ οἤδεγεά δυγηῖ 
οἴεγίηρβ, ἀπά ϑβδογ ἤοεά. ρεᾶςς οἥτ- 
ἴῃρ5 οἵ οχϑῇ ὑπἴο ἴῃ ΠΟΚ᾿. 

6 Απά ΜΜῶοβεβ ἴοοκ μα] οὐ {δε 
δ]οοά, δηά ριυιῖ ἐὲ ἴῃ θαβοηβ; δπά ἢ] 
οἴ τὴε Ὀ]οοά ἢε ϑργίῃκὶεά οἡ πα αἰταγ. 

7 Απὰ ἢδ τοοκ πε θοοκ οὗ τῆς 
ςονεηδηΐ, ἀπά γεδά ἴῃ ἴῃς διιάΐϊδπος οὗ 
1π6 ρεορίε: ἂπά τῆ εν 5414, ὁ ΑἹ] τμδῖ ὃ νεσι 
τῆς ΓΟΚΡ Βαῖῃ 84ϊ]4 νν}}} ννεὲ ἀο, δηά 
Ὀε ονεάϊεηῖ. ' 

4. ἱαυείυε ρι αν Α5. ἴῃ6 ΔΙ[ΑΓ ννᾶβ ἃ 
5υτηῦοϊ οὗἩ ἴῃς ργέβεηςε οὗ [επονδῇ, 980 {Π656 
ἔννεῖνθ ρῚΠ|ᾶγ5 γοργοβεηῖϊοα ἴῃ6 ργέϑοηςθ οὗ [ἢ6 
ΊΤνεῖνε Ταδε5 ἢ νοῦ Ηδ ννᾶ5 τρακίηρ 
{πη (ονεπδηῖ. ΚΟ] βιιρροϑὶβ (παΐ δΠ6 ρΡ᾽]1ὰγ5 
ΕΓ ΡΟΥΠΔΡ5 ἀὐτδηροὰ 85 ῬΟΌΠΑΔΥΥ ϑδἴοπαβ 
ἔογ ἴπ6 βροῖ ςοηβξεογαϊθα ἔογ ἴμ6 οσσδϑίοῃ. 

δ. γοιπρ γι οὐδὲ ερίἰάώγεη Κ᾽ γα ΤὮΘ 
Τλγρυπβ δπαὰ ϑαδάϊα Ὁ 8}}] {π686 ἐδε “γείδογη 
“οῃ5. ΤΏὭΏΡΘΓΟ ἰ5 πο ἔδιγ στοιπηά ἔργ ἴΠ15 Ἰηῖοτ- 
Ρτγεϊδίιίοθ. Μίοβεβ νγὰ5 οὐ ἴ!]5 ὁσοδϑίοη ρδγ- 
οττηϊηρ ἴῃ6 οἢῆςθ οὗ ἃ ὑγίεϑδὶ (1π6 ΤΑΠΆΠΥ οὗ 
άγοὴ ποῖ. Ὀεϊπρ γεῖ σοπβδοσταῖθα), δπὰ ἢδ 
οτηρί ουθά γουπηρ θη ἡ ΠΟ56 ϑἰσοηρίῃ Δηα 5Κ1}} 
4υδιῆοα ἴμοπὶ ἴο 5|δι ἢ οΥ ἀπ ργερασο τῃ6 
5δοΥῇῆςο5. ΤΠ [ὑϑὯ2ψἅνὺῪνΣ ἀϊὰ ποῖ τορασγά ἴπθϑ6 δεῖς 
Δ5 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪΥ ὈΟΙοΠαηρ ἴο ἴΠπΠ6 ῥχιεϑῖβ, δηά ᾿ἴ 5 
τυ ῦδ0]6 τπδὲ ΠΟῪ ννετα τορασαθά ἴῃ ἴῃ 6 βϑῖὴθ 
ΑΥ ἴῃ ΑΓ ΕΓ {Ἰπ|ὲ5, ἤθη (Π6 ϑβδοοσάοίδὶ 
σμαγαςῖοσ Ὀοϊοηροα Θϑροςῖδ! νυ ἴο ἴΠ6 ἢγβίθογῃ 
Β0η5. ϑ66 οῃ ἴον. ]. ς, δηὰ Εχοά. χχυ 1. 

δωγπὶ πἰμωρ Ηρ οὔεγίηφ.] Τῆς Βυγπὶ 
οἴεγίηρϑ Πρυγοά τΠ6 ἀράιοαίίοη οὗὨ ἴῃδ πδίϊοη 
ἴο [ἐῃονδἢ, δηὰ ἴῃς Ῥεϑᾶοε οἤξεγηρβ (ἢοὶγ 
σοπηπιυπίοη νὴ [επονᾶἢὴ δηὰ νυν Θδοὴ 
οἴου. 

Θ. δε «ῥγ»ιπλί] Ἀλδίδοσ, 9 οδβθδ. 866 οἡ 
μεν. ἱ. ς. Ὑἢδ 54π)6 ννοχγά ἰ5 ϑεὰ υ. 8. 

7. 1δὲ δοοῖ 9 ἐδε εουεπαη}) 806 Ὁ. 4. 
δηὰ [ηἰτοά. ποΐθ οῃ χχ. 22. Τδδ ρθορὶςο μ44 
ἴο τορϑδῖ [Ποῖσ αϑϑοηῖ ἴο [6 Βοοῖκ οὗ {πε ὕονε- 
ἡδηΐ Ὀεΐοτο [πο Ὀϊοοά ννὰ5 [γοννη προ [ΠΕ ΠῚ, 
ΟΥ 2 Κ. χχεῖϊ. 25), 21; 2 Οἴγοη. χχχὶν. 10. 

22 

358 



256 

8 Απά Μορβαβ ἴοοϊς τῆς δἰοοά, διά 
Θργ ΚΙ 1} οἡ τῆε ρθορῖὶβ, δηά ϑαἱά, 

εα λοι. ΒΟ] ἀ “τῆς Ὀίοοά οὗ τῆς ςσονδηλῃῖ, 
ἸπωὉ. 9. »ο. ΜΨΗΪΠἢ (6 ΓΟΚῸ ματῃ πηδάς νυ γου 

ςοηοογηϊηρ 411 τῆ 656 ννογάξ. 
9  Ίπεη ννεπῦ ἃρ Μοβαβ, δηά 

Δάτοη, Νδάαῦ, δπά Αδιδι, δρᾶ 536- 
νἝηΥ οὔ τἢς εἰάθτβ οἵ ἰβγδεὶ: 

[0 Απά {ΠεῪ 8ανν ἴῃς (σοὐ οἔ 15- 

8. 18 ε δοοά 9 δε εουεπαη!] [Ιἴ μοι] θὲ 
ΟὈϑογνεά {παῖ {πΠ6 Ὀ]Ϊοοά νι ςἢ ϑθαϊοὰ {πῸ (ο- 
νοπδηῖ ννὰ5 ἴπ6 Ὀϊἱοοὰ οὗ Βυτηῖὶ οἤοτηρϑ δπὰ 
Ῥραςθ οβθγίηρβ. ὙΠῸ δῖ1η οἤξιιης μδὰ ποΐ γεῖ 
Ὀδοῃ ἰηϑευϊοά, ὙΠδι πιοτὸ σοπλρ] ςαϊοα νἹεῖν 
οὔ μιιπδη πδίυγο νης ἢ ράνα ἴο {πὸ δίη οἴευ- 
ἴῃ 115 πιρδηΐηρ, μαὰ γεῖ ἴο Ἀὲ ἀονεϊοροά ὈΥ̓ 
1ῃ6 [ὑὰνν, νΠΙσἢ νγᾶ5 ἤν ΟΠΪΥ τοσείνίης 15 
ται βοαδιίοη,. Ὅῆο Οονεηδηῖ ὑεῖνγθοη Ἰοῃονδὴ 
δηὰ Ηἰ5 ρϑορῖὶθ ἱμογοΐογε ἴοοκ ργοοθάρηςθ οὗ 
ἴῃς ορογαϊίοη οὗ ἴπε 1ὰνν, Ὁ. ὑνῃῖ ἢ σάπια ἴῃ 
Κποιυνοάξο οὗ 5ῖη. οπι. 1]. 2ο; Νοῖδ ου [Π6 
Τεοη Οοπιπιαηπιεηῖβ, ὃ ΡΥ. 

Ηαἱ]ῇ οὗ {πὲ ὈΪοοά παὰ Ὀδθη μι ἱπίο Ὀδ51η5, 
δηά δ] οὗ [ἴ δὰ Ὀδθεη οαϑῖ προ ἴῃς ΑἸαγ. 
ΤἼο Βοοκ οὗ ἴἢ6 (ονοηδηΐ ννᾶ5 ἵδη γοδά, ἀπά 
δὔϊοσ. {[π4ῖ τῃ6 Ὀϊοοά πῃ ἴΠ6 Ὀαβὶπθ ννὰβ σδϑῖ 
“ ΡΟη [Π6 ῬΘΟρ]Θ." [{ ννᾶ5 οαϑῖ εἰ ΠῈΥ ὑροη 
(ἣδ οἰάθγβ, οὐ ἴποϑ6 ννῇῆο Ξἱοοά ξογεπιοϑῖ; οὐ, 
8ἃ5 Αὐαγθαποὶ δηά οἴμεῦβ ἤᾶνθ δι ρροβϑά, τροη 
16 ννοῖνθ ΡΠ ]γθ γεργοϑθητηρ ἴῃ Ὑ Ν εἶνα 
ΤΩθε5, 45 6 ἢγϑι μα] δὰ Ὀδθη σαϑῖ ὕροη 
1η6 αἰΐασ, νυν μι ἢ υὐποβϑεὰ {Π6 ργόϑοησς οὗ 
]Ἰόοβοναῆ. ὍΤῆς Ὀϊοοὰ ἴδ.5 ἀϊν!ἀοα Ὀεΐνγθθη 
(Π6 ὑπνο ραγίίθ5 ἴο ἴπὸ (ονοηδηΐ 5ἰρηδοα τΠ6 
βδοσδπηοηϊδὶ πϊοη Ὀεΐννεοη τε Γογὰ δηά Ηἰ5 
Ρόορ'θ. (Ὁῇ ῥ5.]. ς; Ζεςῇ. ἰχ. 11. 
Τῆς ᾿πϑίδησοϑ ἔγοπι οἰαϑϑίσὶ δη ΠΥ δὰ - 

ἀιιορα 845 ρᾶγδ  ]οὶβ ἴο [Π15 βδοσῆοθ οὗ Μοβδβ 
Ὀγ Βέμν, Κποῦρεὶ πὰ Κα] ϑοῖ, ἴῃ λν ΏΙΟἢ δπὶ- 
Τηδῖὶβ. νγοῦο 5]διιρῃςτογοα οἡ ἴπ6 πιδκίηρ οὗ οο- 
νϑηδηΐϑ, ἃγῸ δἰ Ποὺ ἴΠο56 ἴῃ νυ] ἢ [6 ΔΙ ΠΊΔ] 
νγὰ5 ἰδίῃ ἴο 5 5,ΙΕΥ ἴπΠῈ ΡυΠΙσῃπηθηΐ ἄπ ἴο 
(ῃ6 ΡΑΓῪ παῖ πρς Ὀτγοαῖκ ἴΠ6 σονθηδηῖ 
(Ποαι. “ 11,᾿ ΠΠ|. 298, ΧΙΧ. 2.2; 1ν. “Ηϊ51.᾽ 
1. 24, ΧΧΙ. 45); ἴοβθ ἴῃ ννῆ ἢ σοηΐοάοτγαῖοβ 
ἀϊρρεά, {πεῖὶγ παπά5, οὐ {ΠῚ νοάροης, ἰη 186 
βᾶῖηθ ὑἱοοά (3ςἢ. " δερῖ. ς. ΤῊςὈ.᾽ 41; 
Χεηορἢ. “ΑηδΌ.᾽ 11. 2, ὃ 9); ΟΓΥ ἴποθε ἰη 
πῆς ἢ (δ σοηίγαςσίηρ ρᾶγί65 ἰαϑῖθαα θοῇ 
οἵἴπογ5 δ]οοά (Ἡεγοάοῖ. 1. 24. 1ν. 70; Τὰς. 
“Αππδ].᾽ ΧΙ. 47). ΑἹ] {π656 υϑᾶροϑ ἅγὲ δαϑθοὰ 
ὉΡΟῚ ἰάεα98 ΙΓ ἢ ἀγα Ὀυΐ ὙΘΥῪ δι ρογῇς! 4}} 
τοϊαϊθαὰ ἴο ἴπε συδ)εςῖ; ΠΟΥ Πᾶνο ᾿πάθοὰ πὸ 
ἴγυς σοπηρδοϊίοη νυν μδῖονεσ ἢ τῃ6 ἰάδ4 οὗ 
ΒΔΟΓΙ ΓΘ 85 ἴθ 564] οὗ ἃ σονοηδηΐ Ὀεΐνθθη 
Οοὰά πὰ πιᾶπ. ὅεθ οἡ ἔχ. χχὶχ. 20. 

Τε εκ οὔ ῥέε Ῥεαες οὔεγίησο. 
9---ἰἰ. 

9. [ἰ ψουϊὰ ἀρρεᾶῦγ παῖ Μόοϑεβ, Αάγοῃ 
ὙΠ} Πἷ5 ἴνγο ϑοηβ, δηὰ βενθηῖγ οἵ ἴδ6 οἱ εὺβ 

ΕΧΟΡῦὅ5. ΧΧΙΝ. 

ΓΔ6] : δπὰ ἐδεγε τῦαᾶς απο ἢΐ5 ἔδοϊ 8 
ἰ ψεγα ἃ ρανεὰ ννοῦκ οὐ ἃ ϑᾷρρῃϊτε 
βίοῃθδ, ἀπά 5 ἴἴ ἵνεγε τῆς. δοάγ οἵ 
ἢδαάνθῃ 1 δ1: οἰδαγηθβδ. : 

Ι: Απά υὑροη Πε ποῦΪεβ οὗ τῇε 
σὨΠ]άγοη οὔ ἴβγαοὶ ἢθ ἰαϊὰ ποῖ ἢϊδ 
μαπά: αἶϑο {ΠΕΥ δὰ» (Φοά, ἀπά ἐϊά 
οδῖ δηᾶ ἐγίηκ. 

12 4 Απά τε [ΚΡ 5414 ππῖο Μο- 

Γν, 8----1 2. 

(χῖχ. 7) υϑδηϊ ἃ 5ϑῃογὶ ἀϊδίδησε υρ ἴδ πιουη- 
ἴλη ἴο δα ἴΠ6 τηθᾶὶ οὐ ἴῃς (ονεπδηῖ (ς. 
Οδεη. χχχὶ. 43---472}, Ὡς ἢ πλυιδὲ ἢᾶνο σ0η- 
οἰσιοά οὗ πὸ ἢ οὔ τῆς Ῥεδᾶςοθ οὔἤοπηρβ 
(νυ. ς.). Ὀϑῦυα 15 ποῖ παπιεά ἢεσγο, Ὀυΐ ᾿ς 
Δοςοιῃρδηϊοα Μοϑε5 85 ἢ!5 ϑεγυδηῖ. 8566 συ. 13. 

10. “πώ δεν σαφυ ἐδε Οοά οΥΓ γα ἋἊ5 
ΠΟΥ δῖ [6 δου ῆοὶαὶ ἔοαςί, (6 Ῥγόϑεηοθ οὗ 
76ῃονδῇ ννᾶ5 πιδηϊ ϑϊοὰ ἴο [Πθπὶ νν ἢ σρεςίδὶ 
αἰδιϊποΐπθθβ. ἴῃ ἴΠη6 αςῖ οὗὨ ϑβοϊδθπηη νγόγβῇ!ρ, 
{ΠΟῪ ρογοεῖνθα {παῖ ἢ6 ννᾶ5 ργεϑεπῖ ἢ [Πσπῃ, 
ἃ5 ἴΠΕῚΓ [οτγὰ δηὰ [Πεῖγ Πο νεγεσ [{ 15 Ια 6 
ἴο βρεουϊαῖθ, 85 Κϑὶὶ δηά οἵἴμοῖβ ἢανε ἄοῃρ, 
οη {πὸ πιοάθ οὗ [ἢ]5 γονρίατοη. ὍὙπδῖ πὸ 
ΥἹ510]6 ἔοστη ννᾶβ ργεβθηϊδά ἴο {πεῖν ὈΟΑΠΥ͂ Ογο5, 
νγ»Ὸ ΔΥῸ ΘΧΡΓΈΘΘΙΥ ἱηξογπιοά, Ὠουῖ. ἵν. 12; 5:6 
Οἡ χΧΧΧΙΪ. 2ο; ςἔ, 58. νὶ. χ.ὅ 

ἐῤέγε «ὐὰὦῷ μπάφγ ῥὶς ἤεοὶ ὧ. 1) «αὐεγε α ῥβαυεά 
«υογὰ οΓ α σ“αῤῥῥίγε «ἰοπό, απ ας “| «υεγε {δὲ 
ὀοΐγ 9 ῥεαυεη ἐπ δὶς εἰςαγπει. ἈΔΙΠΕΥ, ὠπάόγ 
Κεῖ, ἃ αὐας άε α «υογὰξ 97 ὄγίσδι “αρῥῥίγε 
σίοπο, απ ἐϊφε ἐῤὲ ὀεασοη ἱποὶ ἐπ εἰεαγπει. 
ὧπ ἴδ βϑβρρῆϊγθ, 58εὲ6 χχνη!. χ8; ςἢ, Ὁ ΖΕΚ. 1. 
26. ΤΠ ρυτζε ὈΪὰς οὗ ἴπ6 ποάνοη δῦουθ {πο πὶ 
᾿Ἰοπὶ 1ἴ5 ᾿ἸηΠυσησὸ ἴο ΠΟΙΡ [86 ᾿ΠΠΟΙ 5θῆϑε ἴο 
τΘΑ}1Χ6 156 νβίοῃ ἸνΒι ἢ πο πιογῖδ] ογε σοι ά 
ὈεΠοΙ]ά. 

11. δὲ αἰ ποὲ ῥἷὶ, δαμπα 1.6. ὨῈ ἀϊά ποὶ 
516 ἴΠοπὶ. [Ιἴ ν 85 Ὀε]ονοὰ τηδῖ 4 πηοτίδ] 
σουὰ δοῖ 5υγνῖνε ἴῃ6 οψῃξϊ οἵ Οσοά (σεη. 
ΧΧΧΙΙ. 20; Εχ, ΧΧΧΙ. 20; [πάρ΄. νἱ. 22, ΧΙ. 
22): θυΐῖ [Π656 γι ]ογβ οὗ [5γ6] ννογὸ ροττηιἰοἀ 
ἴο ἐδ δηά ἀγίηκ, νν ἢ} 6 (ΠΟΥ ΟΤῈ Θη])ΟΥΤης ἴῃ 
Δ ΘΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΤΥ ἀεργὸς (86 586η86 οὔ ἴδε 
Πιινὶπθ ργόβθηςθ, δη ἴοοὸκ πὸ ἤάῖτη, “ΔΝ Βθη 
τῆς ᾿ιολάς οὗ [6 ρϑορὶὸθ νϑπίιγο ἴο ἀγᾶνν Πρὰγ 
ἐῃεῖγ Οοά, ἵππον δηά 5 ργόβϑεπσθ πὸ τηοτα ἃ 
5οΌγοΘ οὗ ἀἰστυγθᾶηοθ δηὰ ἀγοδά, Ὀυΐ γδάϊαπῖ 
ἴῃ 411} 186 ὈΠΡῆς Ἰονο!ποβς οὗ βδυροστδὶ δἰ τΥ; 
ἃ ὈΘΔΌΩΙ δ'ρη τμαῖ (6 ὨΙΡΟΥ τσοὶ ρίοη δηά 
βίαϊε οὗἩἨ φοπέουτη Υ ἴο ἰανν, πονν Θϑι δ 5πθὰ, 
5041} ννοῦκ οηνγαιαβ ἴο οἴοστιαὶ Ὀ]εβθθάῃθβϑ. 
Ἐνναϊά, “ Ηἴϑι. οὗ [5γ86],᾿ ΚΝ οἹ]. 1. Ρ. ς29. 

}οσοι 506: κῷ 1ο γερεῖυε ἐδο Ταῤίε. 
12---τ8. 

12. ταδἰεε Ὁ. εἴοπε, απά ἃ ἴπαευ, απά εοηι- 
»ιαπάνιο }] Μαϊτιοηῖοβ δηὰ τΔηΥ οὗ ἴδε 
16νν5 υηδογοίαπά ἐῤε ἑαόίεςς 975 εἴοπο ἴο ἀεηοῖς 
τὴς. Ἴ οη Οοιτηπηαπάπηρηϊβ: 2ῤὲ ἰαευ, ἴπε [μΑΥΓ 
νυττίση ἴῃ [6 Ῥεηϊαίουςῃ  ἀηὰ ἐε εοηωπαμαο 
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865. (ὐοπὶε ὉΡ ἴο πις ἱπῖο ἴῆε πιοιηῖ, 
δηά ΡῬὲ τπεγὰ : δηὰ 1 ν»}}] ρῖνε {πες 
[40]65 οἵ βἴομθ, δηά ἃ ἷανν, Δηά ςοπ)- 
τηλπάπιθηϊβ Ὡς 1 ἤανε νυτ7τιτίθῃ; 
ἴδαῖ τῇου πιαγαβὲ τολςῇ τῇ ΘΠ]. 

13 Αμπὰ Μοβεβ γτόβε ὑρ, ἀπά ἢϊδ5 
ΓΛ ἰβῖογ [οϑῆυα; δηάὰ Μῶοβοβ ψεηῖ ὺρ 
ἴηἴο [6 τπουης οὗ (σοί. 

14 Αμά ᾿ς 5αἱϊά υπῖο τῆς ε]άοτγϑ, 
ἽὝΑΓΓΥ γε Πεγα ἔοσ 8, ὑΠ1}] ννα σοπλε 
ρα ἀηἴο γοι : ἀπα. θεἢοΪά, Αὐτοη 
Δη4 Ηυγ αγε νι γοι: 1Γ ΔΠΥ πΊδλη 
ἤλνα ΔΩΥ πιδῖζογβ ἴο ἀο, ἰεῖ ἢ]ΠΊ σοπΊε 
ἀΠηῖο ἤει. 

Ις Απὲ Μῶοβεβ ννεῆῖ τρ ἱπῖο τῆς 
πιοιιηῖ, ἀπ 4 οἷοιά οσονογεά τἢθ 
τιοιηῖ. 

16. Απά τε ρἱουγ οὔ τὲ ΓΚΟΚΡ 
δῦοάε ὑροὴ τηοιῖ διπαὶ, αηά τῆς 

γιοπίς (Ἰἴ σπου ἃ θ6ὲ ἐῤ΄ εο»ριαπιδησπί), τῇς 
ΟΥΑΙ οΟΥ ἰγαάιτοηδὶ ἰανν νἢοἢ ννὰ5 ἰπ δίζογ 
565 ρυΐ ἰηῖο υηρ ἴῃ ἴπ6 Μ| σηπᾷ ἀπὰ {Π6 
σοθατα. Ἐν ἴαϊκε ἴπΠ6 ννοτὰβ ἴο τηθᾶπ 
(ὴ6 Τδη (οπιπιδπαμπηθηΐϊς, δηαἃ ὁ" ΟΠΟΙ ςδοτοά 
ὕοοκϑ οἵ ἴδε [ὰνν ἢ (Η. οὗ 1.᾿ 1. ». όο6). Βαξ 
1ἴ ἰῖ5 τῆοτὸ ργοῦδοὶθ {πὶ ἴῃς Ἴδη (οπιπιδηά- 
τηδηῖβ δἰοπὸ ἅγὸ βϑρόκεη οὗ, ἀπά [δὶ [π6 πιϑδῃ- 
ἴῃ 15, 2δε Ταδίος οΥ “Ἴογό «υἱϑ᾽ δὲ ΄αᾳυ, συεη 
ἐρε Οο»»ηαράριοη. 80. ΚηΟΌΘΙ, ΚΟΙ], Ησοτχ. 
866 Νοῖβ οἡ ἴῃς θη (οπιπιηαπιθηῖβ, ὃ Ι. 

ἐδαὶ ἔδοι πιαγεσέ ἱεαορ ἐδθηι} ΜοΥε 5ΓἸςΕ]Υ, 
ἴο ὕοδον ὕμπϑθιι. Τἢ6 ρΓΟΠΊΙ56 οἵ (6 ΤΔ0]65 
ἰς (ΠΠΠΙΘὰ δέτοσ τῆς αἀϊγες[οη5 ἔογ ἴπ6ὸ ΤΑῦθογ- 
πᾶς]α λάνα Ὀδθη βίνεῃ, χχχὶ. 18. 

13. υοεῤμα) 86εὲ οὔ συ. 9; οἴ, χχχὶϊ σ7; 
ΧΧΧΙΠΪΟΙΙ. : 

γειοισιὶ ο᾽ Οοα4 δες οἡ [Π. “. 
14. [ἴΙζ ποοά ποῖ δ6 ϑιρροϑξοά {παι [6 

ΕἸάογ5 νοῦ τοηυϊγεά ἴο γοπιδὶη οἡ [Π6 ΥΕΓῪ 
δροῖ ψνἤοτο Μίοϑοβ ραγῖθα ψἢ δόπὶ, Ὀυϊ 
5 ΠΊΡῚΥ ταὶ {ΠΕῪ ὑνεγεὲ ἴο δάνδποθς πὸ ἔυγῖθου. 
Λάτοη δηὰ Ηὰτσ ννεγα ἴο τοργοϑεηΐ {Π6 διιῖπο- 
τιν οὗ Μίοβεβ ἀυτίηρ ἢ15 ΔΌσοηςο. 

156. ον“. «υεηιὶ μῤ}] Μοβεϑθ ἄρρϑδῖβ ἴο ἢανθ 
ἰδές [οϑῆυδ ἀπά ξοῆς ὑρ δἰοηθ ἰηῖο ἴΠ6 ο]οιά, 
568 σ΄. 2. 

186. ΟΕἢ χίχ. 18 54. 
18. υπηρ [Π1]5 ροΠοα οὗ ἔογΥ ἄδγϑ, δπά 

Ἴδε βεοοπὰ ροτίοά ψβθη τπ6 ὙΔ0]65 ννεσῈ γος 
ποννοά, Μοβοβ ποιοῦ δος Ὀγοδα ποῦ ἀγαπκ 
ννδλῖοσ. ᾿δαῖ. ᾽Ιχ. 9; Εχοά. χχχίν. 238. ΕἸ] 4 ἢ 
ἴῃ 1Κὸ πηᾶπηοσ ἔδοϊθα ἴοσ ἔογυ ἀαγϑ, ννποη 6 
υἱϑιῖοά τηῸ ϑάπὶῈ δροῖ (1 Κ. χῖχ. 8). Τῇ 
ἴνο ψνηο πιεῖ ον δϑαυϊουῦ οὐ ἴῃς Μοιιηΐ οὗ 
Ὑταπϑβραυγαίίοῃ, [Π6 ΟἿΘ 8ἃ5 γεργεβθηϊηρ ἴδ6 
1,307, ἴπ6 οἴ ποτ 45 γεργοβοπίηρς πε Ῥσορδεῖϑ, 
Ὦχυ5 5ῃδάοννεά ἔογίἢ ἴῃ {Ποῖ γ οὐνη Ἔχρογίθποα 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΧΙν. ΧΧν. 

οἰοιά σονεγεά ἰξ 8ἰχ ἄδγϑβ: δηὰά τῇς 
βανθητῃ ἀδν ἢς ΤςΔ]]εἀ ηῖο Μοβαβ ουζ 
οὗ ἴῃς πιάσει οὗ τὴ οἱοιυα. 

17 Απά τε εἰρῃς οὗ ἐπε ρίογυ οὗ 
τῆς ΠΟΚΡ τᾶς [κε ἀενουππρ γε οἡ 
ἴῃς ἴοὸρ οὗ τῆλε πιοιιηῖ ἰῃ τῆς ὄγεβ οὗ 
τῆς ἢ] ἄγοη οὗ [5γδοὶ. 

18 Απὰ Μῶορβες ψεηῖ ἰπῖο ἴδ πιά ςῖ 
οὗ τὴε οἰουα, ἀπά ραῖ πὶ υρ ἰπῖο ἢς 
τηοιηῖ: πα 4 Μίῶοβος νγδβ ἰῇ ἴπ6 τῃοιηζ 4 οἴλρ. 3. 

48. 
ἔογὙ ἀαγϑ ἀπά [ὈΓῪ Πρ ϊ5. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΧΝ. 
τι Ἡλαὲ ἐπε Πεγαφίίος τεμοί οὔ 20» 116 νιαξίρρ 
07 41ἠε Ἰαδεγπαείο. τὸ 7 ὲ μογπὲ ο7) ἐἀξ αγό. 
ι7 7.46 πιῶ σεαί, τοῦ 446 ἐλεγμδίηις. α3 
72: ἑαῤέσ, το ἐς ,εγπέεγε λέγ 341 ΤᾺ 
εαμα είς, τὐμὰ ἐἀξ ἐποέγισπεπές ἑλεγοζ 

ΝῺ τε ΓΟΚΡ βρᾶκε υπῖο Μο- 
568, ΒΑΥἹΠΡ, 

{πὸ αβὶ οὗ ΕογΥ ἀαγϑ ἱπ ἴπ6 νυν] γι 655 οὗ 
Τά 8. 

ΤΗῊΗΕ ΑΚΚ ΑΥ̓ ΤῊΕ ΤΑΒΕΚΝΑΟΘΚΕ. 

σηαρ. ΧΧΥΝ. ΧΧΥΙ.. 

|εδοναῇ ᾿ιδὰ τοἀσοπιθα ἴῃς [5γδο 65. ἔγοπι 
θοπάλρμο. Ηδ δά πιδάθ ἃ (ονεηδηΐ ννἢ {Π6πὶ 
ἃπὰ δὰ ρίνεη ἴποῖὴ ἃ ἴνν. Ηδ πιδὰ ρτο- 
τηϊϑοά, οὐ σοπάϊτοη οὗ {π6ῚΓῚ οὈεδάϊοηςς, ἴο 
δοςσερῖ {ποηὶ 85 ΗῚ5 οὐνῃ “" ρεου τ ἰγοάϑιγο," 
85 "ἃ Κιηράοπι οὗ ρῥγθϑίβ δῆ! ἃ ΠΟΙΥῪ πδίϊοη " 
(χῖχ. ς, 6). πὰ πον Ηδ ννᾶϑ γεδάγν ν]ϑι Ὁ} 
ἴο τ65 ΠΥ {παῖ Ηὀ πιδάθ ἢϊ5 δῦοάθ ψ ἢ ΤΒΈπ. 
Ης εἸαιπιθὰ ἴο μᾷᾶνθ ἃ ἀννο!!πης ἔοσ Ηἰτηβο]ε, 
ὙΓΠΙΓῚ ννὰ5 ἴὸ 6 ἴῃ Θχίογηδὶ ἔοστη ἃ ἴθηΐ οὗ 
Βοεῖβ᾽ Παϊτ, ἴο ἴάκθ 115 ρίδος διηοηρ ΠΕ] Γ οννῃ 
ἰεηΐθ, ἑογπιθὰ ουῖϊ οὗ ἴῃ ϑᾶτὴης πηδίεγαὶ (οὴ 
Εχ. χχνὶ. 2). ὙὍΠδ βρθϑοῖαὶ τπᾶγκ οὗ Ηἰ5 ργὸ- 
5δθης6 πὴ τῃ6 Το πῖ ννὰ5 ἴο Ὀ6 ἴΠ6 Ατκ οὗ 
ςμοσὶ ςοηταϊπιηρ ἴῃς Το Οοιππιδηάπηθηϊβ οἡ 
ἴννο ἴαθ165 οἔ ϑῖοης (ἔχ. ΧΧΧΊ. 18), 5Βυπιθο]  σἰης 
[Πὴ6 ἀϊνιης [ὰνν ΟΥ̓ ΠοΙϊπθ55, σονογεὰ ὈΥ ἴπ6 
Μέετγογ ϑοδῖ, {πε ἴγρε οὗ τεσοποατίοῃ,--- Μοθ65 
νὰ5 αἰνιηον ἴδιιρῃξ τοραγάϊηρ ἴῃ6 σοηδίγιιος 
Ἰοπ πὰ δγγαηρεγλθηῖ οὗ ἘνοσῪ ρατΐ οὗ ἴῃ6 
ϑαποίπατΥυ. ὍΠα ἀϊγοσίίομβ νν ὨΙοἢ ἡνοτα ρίνθη 
Ὠϊπη ἃγὸ σοιηργιϑοά ἴῃ ἔχ. χχν. 1--- ΧΧΧΙ 1. 
Το δοοουπῖ οὗ (ἢ6 ρεγζιτηδηςς οὗ [ῃς ννοσκ, 
Ἔχργεϑοθα ΡΘΏΘΓΑΙΥ ἴῃ ἴἢ6 54Π|6 ἴδυτηϑ, 5 ξίνθη 
Εχ, χχχυ. 2ο---χ]. 23. 
ΤῊΘ τηϑδηϊηρ οὗ (6 Ταῦεῖπιδοὶθ, ψ ἢ ἴΠ6 

ΤΟΙ το ἴῃ ὙνΠΙ ἢ [ἴ βἰοοά ἴο ἴπ6 ὙΔΌΪ65 οὗ 
ἴη)6 [μἀνν, 15 σοπδιἀογθὰ τοτὸ ἂΐ Ἰοσπρῖῃ ἴῃ ἴΠ6 
Νοῖο δἵ [86 επὰ οὗ ςἢ. χὶ]. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΝ. 1--θ. Μοϑεβ ἰ5 ςοπηπηιδηά- 
δὰ ἴο ἰηνῖτα [6 Ρϑορὶθ ἴο Ὀτίηρ τμεῖγ 515 ἴογ 
16 σοπίγιςζοη ἀπά 9οτνῖςα οὗ 1Π6 ϑαποίυ ΣΎ 
δῃὰ ἔοτ ἴῃς ἄγεββεβ οἵ ἴῃς Ῥυίθβῖβ. 
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Η65. 2 ϑρεακ ὑπίο ἴδε ΠἈ]άγεη οὗ [5γδεὶ, 
μάε ον τῇδε τῆογ ἐΡγίπρ' πια Δη ! οἤεγιηρ: “οὗ Ν ᾿ ἠνϑστς Ὁ 
ἀρι ΥΕΙΥ πιᾶπ τα σίνει ἢ ἴτ ΜΠ ΠΠΡῚῪ 
“ρρ. ΜΠ Π5 Πεαγξ γε 5Π4]} ἴδκΚ8 ΤΥ 
. «ἰᾶρ, 35. Οβετίηρ. 

ῶ. ,ὧη οὔεγιην)ὴ ὙὍὙηθ Ηδφῦγονν ννοσγά ἰ5 
ἐδιιρηα, νν σὰ οσσισβ ἤότὸ ἔοσ ἴῃς ἤτγϑι [ἰπ6. 
Οπ ἴδ6 πλδυρῖπδὶ τεηἀοσίηρ “πεᾶνὸ οἤσσγιηρ," 
566 ηοῖθ οἡ ἔχ. χχὶχ. 22. ὙΠῸ ψογά ἴπ [ἢ 15 
Ρίδος ἄρρθδῦβ ἴο ἀδηοίΐε πο πιοῖὸ ἴῃδη οὔεγίη, 
ἴη [5 ξόποσαὶ δθῆϑβε, θεῖς Θαυϊνδίθηῖ ἴο ζοσόαση. 
[{|5 υδξοὰ νὴ ἴῃ6 βάπι6 σουηραβς οὗὨ ΠΊΘΑΠΙΉΣ 
ἔχ. ΧΧΧ. 13, ΧΧΧΥ. ς, ὅζς. [ἡ Νίιπι. ΧΥΠ. 24. 
ἘΠ65 ἀγὸ σδ] δὰ ἃ ἐξγωραρ. 

δαὶ σιίυεὶδ ἐ «αυἱδηὶν «ὐἱὴὸ δὲς δεαγ] 1 ἰῖοτ- 
ΑΙΙγ, ΤΟΒ6 ϑαᾶσὶ 88}8]1 ΤΥΘΟΙΥ 51ν9 10. 
ΠΕ ρυθ]ῖς βογνίος οὗ [εμπόνδῇ ννᾶ5 ἴο δὲ ᾿1π5Ὁ} - 
τυϊοὰ Ὀγ ἔγχεον} οδθγιηρβ, ποὶ ΌΥ δὴ οηϊογοεὰ 
ἴὰχ. Οἔ χα Οἤγοη. χχῖὶχ. 3, 9, 14; ΕΖζα 1]. 
68, 69:  ΟΟΥ̓. ΥἹ]ϊ. 11, 12, ΙΧ. 7. Οη [ἴδε 
26 δὶ ἢ ΜΒΙΟΝ ἴὰς Ῥθορΐδθ τοβροηρά ἴο ἴῃ 6 
(4}}, 5606 ἔχ. χχχν. 21---29, ΧΧΧΥΪ. ς--- 7. 

»; οὔεγί"5] ὍὌΠ6 τεςϊρίοπξ οὗ ἴῃς οὔετϊπρ 
15 εγὸ ἀδηοϊδά ὈΥ ἴῃς ροβϑεβϑινε οᾶϑο, δοςογσά- 
ἴῃς ἴο ἴδε σοπηοη Ηεῦτον Ιάϊοπι. ἔχ. χχχ. 
13) ΧΧΧΥ͂. ς, 21, 24) ὅζε, 

8. γροϊά, απά εἰΐσεν, απά ὁγα] ὙὍΠδ 5ὺρ- 
ΡΙΥ οὗἩἍ {Π656 πιοί]5 ροβϑεϑϑθὰ Ὀγ πὸ [5γδε 165 
αἱ 1ηϊ5 {{π|6 Ῥγο Δ ὈΪΥ ἱποϊάἀοὰ νν δῖ {πον δά 
ἱηποπ θὰ ἔτότῃ ἴΠ6ῚΓ ἔογο δ ουβ, ννμδί ἴῃ ν Πδὰ 
οὐίφιποὰ ἤοση ("6 Ἐργρίίδηβ (ἔχ. χὶϊ. 3), 
δ νυ ηδί ΤΥ παν Ὀδεη ἐοιπά δηηοηρϑί (ἢ 6 
5Ρ01}5 οὗ [6 Απιδοκιῖεβ (ἔχ. χυ!. 8---ὰ 3). 
δῖ ψῈ} τηοῖγ ἀθυιπάδηξς ἤοςκβ δπὰ Βογάϑ, τὲ 
σδη ΒΑγάΪγ Ὀ6 ἀουδιεά {παῖ ΤΠΕΥ Πδά οσαγηθὰ 
οἡ ἱπιρογίδηϊ ἰγαβῆς ὙΠ [Π6 γάρ σάγάνδηβ 
τῃδῖ ἱγανεγξοὰ ἴπὸ νν ]άογηθ55, ϑοσὴο οὗ νν Πιςἢ, 
τηοσῖ ᾿ἰκοὶγ, ἴῃ [η6 φαγ θϑὲ {1π)ὲ5 νι ΓΟ ἔπ γς 
το ΠῚ δινοσ, ἢ (ἢ ροϊά οὗ ΟΡΒΙΓ 
(οΥ ρβοϊά οὗ δῆιοῦα, 85 11 ϑθθπὶβ ἴο ἢανθ Ὀδθη 
ἱπά β γ ΠΟῪ ς4}|6ἀ), δὰ ἢ πε Ὀγοηζε οὗ 
Ῥμαπίοία ἃπά Ἐργρῖ (Όεπ, χχχυῖ. 2ς, 28; 
Πραῖ, ΧΧΧΙΝ. ἃς; τ Κ᾿ ΙΧ. χϑ, χυις; τ Οἤτοη. 
ΧΧΙ͂Χ. 4; 2 ΟΠγοῃ, ἰχ. 14: ἰ[οὉ ΧΧΙ]. 24, ΧΧΥΠΙ. 
τό; 5. χ]ν. 9).---Οἴ. ποῖθ οὔ ἔχ. χχχυ 24. 
ὄγα] ὙΠΟ Ηεῦγειν ννογὰ πξρῥουῤείδ [566 

Οὐ 2 ΚΝ. ΧΟ. 47 πιιιδὲ τηοᾶῃ Ρρυγθ σΟΡΡΕΓ ἴῃ 
ΒΟ ρῥαββαροθ ἃ5 Ὠθυῖ. υἱῖϊ. 9, ΧΧΧΙΝ, 2ς: 
}0Ὁ χχνῇ!. 2. Βαϊ [ἴ ΠΟΙ ΠΊΟΠΙΥ ἀθποῖοθβ (88 
ἰϊ ἀοε5 πιοβῖ {ἰΚοΙγ ἴῃ {Π|5 ρίδςθ) ἴ86 μαγάθηπεά 
ΔΊΟΥ ΟΥὁὨ σΟρΡΡΕΓ ἀπά τη, πιοτὸ βι ΠΟΕΪΥ σα] ρα 
ὍΣΟΠ ΔΘ [ἤδη ὈΓΔ55, ν᾽ ΠΙΓἢ ν 85 50 ἰάγροὶγ υϑοὰ 
ἴογ ννθᾶροῃβ δηά ἱτῃρίεπιοηῖβ Ὀοΐογο {πὸ ατί οὗ 
ΟΓΚΙηρ ἰγοη νγα5 ΜῈ}} υηάἀογοιοοά. Οη ἴῃς 
Ὀτοηχε οὗ {πὸ Εργρίίδῃβ 56. ΝΠ ΚΙπϑοη 
Ρορυΐαγ Αςοοπηῖ,᾽ Νο]. 1. Ρ. 148,11. Ρ. 152, 
δηα 1)6 Ἀουξεπιοηῖ, Αξὲ ἀὰ ΒτοηζΖο,᾽ Ρ. 18ο. 
ὙΒ6 ἰαϊῖεῦ υΠΙΕΓ ργονοβ {πὶ ἴῃς Εργριδηβ 
νοΓΟ ΨΕ]]} δοαυδιηϊεοά νν ἢ ὈγοηΖὸ δηὰ νυ ἢ (ἢ 6 
ἃιτί οὗ νόσκιηρ ἴῃ 411 ἴῃ6 ςοπιπιοη πηεῖδ]5, 

2 Απά τῃϊ5 ἐς τῆε οβεγίηρ Ὡς γε 
8}4}} τακε οὗ τπεηι; ρο]ά, ἀπά 3ιἶνευ, 
Δα ὈΓΆ35, 

4 Απά θΙιε, αηά ρυγρὶε, δηά βολεῖ, 
Δηά ᾿ἢπε ᾿ΐπεη, πὰ ροαῖϑ᾽ 417, " Ογ, εἰ 

ἐχοθρῖ ἴγσοη, ὑπάεγ ἴ8Ὲ ἔουσι ἢ αἀΥ̓ΠΔΞΙΥ͂, 4565 
Ὀεΐίογο [ἢ6 τἰπης οὗ ΑὈγαμδη,. 

4. ὀίμε, από ῥωγρίε, απάὰ «εαγἰ ΤῊΘ 
ΠΑΠΊο65 οὗ ἴπ6 σο]οῦ ΓΚ ἅτ υϑεὰ ἔοσ ἴΠ6 τηδίοθγδὶ 
νυ ΒΓ ἢ ννᾶ5 ἀγεά ν} ἴΠοπι. ὍΤΒα [Θνν]5ἢ ἴγᾶς- 
ἀἰϊίοπ μᾶ5 ὈδΘΠ ΥὙΟΓΥ ΒΈΠΟΓΑΙΪΙΥ τοσοῖνοα ἰμαῖ 
(15 πιαΐοταὶ ννὰᾶὰ5 ψοο]. (Οἵ. Ηδςῦ. ἰχ. χ9 
ὙΠ 1,ον. χὶν. 4. 49ς, ἄς. Βαῖΐ [6 ᾳιοδίίοη 
5 ποῖ αυϊίο ψΠΠουῖ ἀἰβηςγγ. 866 οἡ ΧΧΥΗΝ, 
ξ, 8ἃη4 [(ον. χίχ. 19.-- Τῆς τηδίοσγιδι, πᾶυηρ 
Ὀδοη βρη δὰ ἀγεὰ ὈΥ ἴ6 νγοπιθη, ἄρρεᾶγβ 
ἴο αν Ὀθθη ἀε]ινογοά ἴῃ (ἢς 5ἰαῖθ οὗ γᾶγῃ. 
ΎὮΘ Εργρίϊδης νγέγε ΨῈ}} 5Κ| δὰ ἴπ [86 δὲ 
οὗ ἀγείηρ (ὑνιηκίηβοη, Π. Ρ. 83). ὙΠ6 νγεᾶν- 
ἴῃ ἀπά οπιδγοϊἀουηρ νεγα Ἰος ἴο ΑΒοΪΙΔ0 
δηι 5 δϑϑϊςίδηϊβ, Εχ. χχχυ., οἴ, υ. 2ς νῷ 
΄.3;:. Τδος Ἐργρίδπδ ἴθ ᾿ἰκθ ΠΛΔΠΠΟΥ υ5οὰ 
ἴο ἄγο [6 τῃγοδάϑβ οὔ {πεῖν κιυδς θεΐοσε νγεᾶν- 
ἱπρ ἴῆοπι, δηὰ ἴο ΘΙ ΡΙΟΥ ννοπΊθη ἴῃ ϑρΙ ΠΠΙΏΡ, 
δηά πιθῃ ἴῃ ννεανίηρ δηά ἐπ γοϊάεσηρ. (ὙΜὉ}}- 
Κιηβοηῦ, “Απείοης Ἐρυρθδηβ,᾽ 11. Ὁ. 79 54.). 
Κοβρθοίίπς ἴΠεῈ παηλθ5 οὗ [6 σο]Ο ΓΒ, 8εὲ Νοῖθ 
αἵ {Π6 ορηά οἵ (Π6 σῃδρίοσ, 
πε ἰἰϊπεηὴ ὙΠῸ ψογὰ “δε: , ΜΨΠΙΟΝ ἰ5 ποτε 

υϑοά, ἰ5 Εργρίδη (Βίσοῖ ἴῃ Βιυπϑεπβ " Εργρῖ;, 
νοὶ. ν. Ρ. 411). 11 ῖ5 τεπάεγοὰ ὈὉγ {ἢ ΠΧΧ, 
βύσσος, νΥϊοἢ ταιδὶ 6 4]1|δοὰ ἴο διΐς, ἴῃς 
πάη οὗ ἴΠ6 ““ ἤπο Ἰπεη " οὗ ϑγγίᾳ, ἴῃ Εζεκ, 
ΧΧΥΪ. τό, νυν Ὡς ἢ νν45 {πδᾶῖ ιισοά ἴῃ (Π6 {Ἰπ|ὸ οὗ 
ϑοϊ]ογήοῃ ἔοσ [6 δαπριηρδ οὗ ἴμο6 Τοηρ]ο δπηά 
ἴογ οἵδε ρύγροϑοβ (1 Οἤγοη. χν. 27): 2 (ἤγοῃ. 
1ϊ, 14) 11. 14) ν. 12)... Ὑδεαῖ {86 ψνογὰ «ῥῶ 
ἀδηοίϊοα (ῃὴ6 ἤπο ἤαχ, οὔ ἴῃ6 πιδηπιΐίδεϊυγοά 
Ἰΐμθη, ἔοσ ννῃϊςἢ Εξγρῖ ννᾶ5 ἵδπιοιιβ [3ες ΕΖεκ. 
ΧΧΥΙ. 7, ΠΟΤ [06 ΟΥ̓ΡΊΏ4] ννογὰ ἰ5 σδῶωδ: 
Ὀυΐ ἴῃ Ρχον. νἱῖ. 16 ““ἤπε ᾿ἴπεη οὗ Ἐρυρῖ" ἰ5 
ἃ τῇ Γδβἰδίίοη, 566 ηοῖθ ἰη ἴἶος.7, ἀπά ψ Ὡς 
ἴῃς Ἐργριίδηβ νΈγα 'π ἴΠ6 ΔΙ ΟΥ̓ υϑίηξ [ὉΓ 
ἄγεϑϑεβ οἵ κίαϊθ (Όξηῃ. χ]!. 42): ἀπά ποῖ εοὐίοπ, 
ἃ5 506 πᾶνε ἱπιαρίποα, Ποὺ οὐαὶ [45 ἴπὲ ννογὰ 
σδδε 15 τοπἀογοὰ Ῥτον. χχχὶ. 22, δπὰ ἴῃ ἴδε 
ΤΛΑΓΡΙη ἤογα δηά οἰϑεν Π γε], 5. πονν ΟἸΘΑΣΙΥ͂ 
Ρτονοά. ΔνηΚίηθοη, ὁ Ρορ. Αςςουπηῖ,᾽ ἅς. Ι]. 
Ῥ. 73) 8πὰ 5 ποῖς ἴο ΗἩογοὐοίῖ. 11. 86. ΤΣ 
ἡίπεη εἰοιν οὗ Ῥεγϑία 15 τηοπιοηρά, Εϑ1}. 1. ό, 
ΌΥ 15 Ῥογξίδῃ πᾶπὶθ ζαγρα: (ἴῃς ρατεπίὶ οὗ 
κάρπασος ἀπὰ εαγδαςμσὺ), ΜΜὨΪςὮ ἴῃ ΟἿΓ νεγβίοῃ 
15 ΨΓΟΙΣΙΥ τοπάσγοα σγέοη, ἃ5 1ῃ6 πᾶπὶὸ οὗ ἃ 
σοΐουτ. Ὑπὸ ὁσουγτεηοε οὗ ἔπ 656 ἴῆγθο ἡδῖϊνο 
ΠΑΠ165, “ὁ, μές, πιὰ ζωγβας, ἴοσ ἴΠῸ 52 ΠῈ6 
ἁτῖίοὶα ργοάμοοαά ἴῃ ἴσχεο αἰ ἔδσοπὶ σοιϊηΐΓ 65, 
ἴῃ βίος σοῃβιβίθηου ἢ 1ΠῸ παγγαῖῖνεβ ἰῃ 
ὙΠΟ ΠΟΥ ΤσσυΓ, 15 ΨΟΓΩΥ οὗ τεπιαγκ. ὍΤΒὲ 
1,ΧΧ. ἰγδηβίδίθϑ ϑαςἢ οὗ ἴῃς χες Ὀγ βύσσος. 
ΟἿ, ποῖθϑ οῃ Εχ. ἴχ. 21, χχχῖχ 238. Ἴδε εἰ" 
τηδίίοη πῃ νος ἤπα ᾿ἰπθη ννᾶ5 μεϊὰ ἴῃ ἀπε. 



Υ. 5, 6.] 

ς Απά γαπιβϑ᾽ 3Ξκίηβ. ἀγεά γεά, δπὰ 
δαάρετγβ᾽ 5Κ1Π8, δπὰ βῃϊτιιπι ννοοά, 

Θηΐ ἃρε5, Ὀοίοτε 91}κ ννᾶβ ΣοπΟγΆ Υ Κηοννη, 
ΤΆΔΥ Ὅδ 566ὴ 1: (ἤγοη, χν. 27; τον. χχχῖ. 22: 
ΕΖεκ. ΧΥ]. το, 132; [πΚὸ χνὶ. το; ἔδυ. χίχ. 8, 
14. 1 ΘΚ Ι5 Δηγννῆεγε βροίκθη οὔ ἴῃ τῇς 
Ηεῦγονν ΒΙΌ]6, 1 15 ΟἿΪΥ̓ ἴῃ ΕΖοῖς. χνὶ. το, 
ὙΠΟ (ἢ γνοτά ἰ5 ποῖ “ῥῶ Ὀϊιζ »ο δὶ, Ὠϊςἢ 
Ἑποτϑῖ {ΠῚΠΚ5 πιᾶὺ Ὀ6 οὗ ΟΠ ίηθβο ἀθγνδῖίοη.---- 
[τ νου] 566 πὶ {Παΐϊ, ἔοσ ἴπ6 υ86 οὗ ἴπῃ6 Τ ΑΘΓ - 
πδο]ς, (ῃ6 Ηαχ ννᾶβ ϑρῃῃ ὈγΥ ἴπ6 ννοζήθῃ, ἱκὸ 
[Π6 σο]ουγθα ννοοΐβ, δηὰ ννᾶς ἀδ]ινογοά ἴῃ τῃ6 
δἰδῖο οἵ [ἢγοδα ἴο 6 νγονθὴ ΌΥ ΑΠΟΙΔὉ δηά 
ἢ]5 αϑϑοϑίδηϊ5 (Εχ. χχχν. 2ς, 35). Τῇδ πὸ 
Ἰΐπθη ἀρΡ ΘΑ ἴο ἤάνο Ὀδθη ιἰ56ὰ 45 [6 στοιιηά- 
Ἁστκ οὗ ἴῃς ἤριγοά οσυγίλϊηθ οὗ ἴπὸ ἼΤΑΌΕΓ- 
ὩΔ60]6 85 νγ»6}} 85 οὗ ἴῃ6 δεὐλυσοϊἀσγοὰ βδηρίηρβ 
οὗ [δε Τοηΐξ ἀπά {Π6 (ουγί. ὅ66 οἤ χχχύ. 3ς. 

3οαἰν᾽ δαὶγ} ὙΠΟ Πδῖγ οὔ Πε βοδῖ μᾶ5 ἔΏγη]5ῃ- 
δα {ΠπῸ πηδίογιδὶ ἔογ τεπῖβ ἴο ἴῃη6 ουηδῃ ΔΥΤΊΪ65 
(ΓΕ. “Οδουρ. 111..211} δηά ἴο ἴπ6 Αταῦϑ δηά 
Ἑδϑῖοστι Νοπιδάς οὗ 411 ἀξεϑ, 85 ἰἴ ἀϊά ἴο ἴῆ8 
Ι5γδϑὶἴος ἴῃ (6 ψ]άθγμθθθ. ὙΠῈ ἴεπί νυ ἢ 
5 ἴο Ὀε ἴῃ6 σἤοβθη ἀννο!!ηρ-ρίᾶςο οὐ [6- 
Βονδὴ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ἔογπιθά οὗ ἴῃ6 5λ1π|6 πιαῖογιδὶ 
ἃ5 ἴῃ6 ἰξηΐἴβ οὗ Η!]5 ρεορῖίθ. ὅ66 [ηἰγοά. Νοίῖδ. 

5. γαρισ᾽ “ἀπ ἀγεά γε ΤΉ Ο96 5Κ1Π5 ΠΊΔΥ͂ 
πᾶνε Ὀδθθη ἰἀπηϑά δηά οοϊἱοιιγρὰ ᾿ἴκ6 τΠ6 Ἰθδτ ΠΟ Γ 
ῃονν Κηοννὴ ἃ5 το πόγοόςςο, νν ΠΙςἢ 15 5] ἴο 
πᾶν Ὀθεη τηδηιϊδοϊυχοα ἴπ {ἰὴ γᾳ ἔσοπι ἴπ6 
Γεπιοίοϑι Ἀητ 7. Ου [6 τηδπιΐξλοΐατε οὗ 
Ἰρδίῖῃογ ὈὉγ ἴῃς Εγρεδηβ, 5ε66. ΚΝ ΠΚίηϑδοη, ᾿ ΡΟΡ. 
Ἀσοουπηῖ,᾽ 11. ΡΡ. 102---τού. 

ὀαάσεγ᾽ «ἀμ ὌΠ οκίηθ. ἤθγα βροκθῆ οὗ 
ὙΨΕΙῸ ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ποῖ ἴποϑο οὗ [6 Ὀδάροσ, ἃ5 ν" 5 
ϑιρροδοά ΟΥ̓ ἰοῦ δηὰ Οεϑοηϊῃ5. ὙΠδῖ 
ΔΏΙΣΠΔΙ 15 οὔθπ ἔουπά πη ἴῃς ΗοΙγ [1,4πἀ4, Ὀαΐ. 
ἴϊ 15 ΨΕΓΥ ΓΑΓΕ ἴῃ ἴΠ6 νυ]  Π655, ΕΣ ΤῈ οχ ϑὶβ 
ἴδετε δῖ ἃ}} (Τ πϑίσαπι, "Ν. Η.᾽ ρ. 44). Τῇο 
Ηρῦτονν πδῖθ ἤοτε ιιϑοὰ, ἐσεξαςθ, οσς 5 ἢ 
τῆς. ΟἸἹὰ Τεπίδμημθηϊς ΟΠ]Ὺ ἴῃ σοπποςίοη νντἢ 
{8ε56 ϑκιπϑ, νυῆιοἢ ννόσα Ἐπιρὶογοᾶ ἔογ {πῸ 
ουΐοεῦ σονογίηρ οὗ (86 Τοηϊ οὗ ἴπ6 ΤΑΌΕγΠΔςΟΪ6 
(ἔχ. χχνὶ. 14), δπὰ ἴῃ ψυυδρρίπρ ὉΡ ἴδε ΠΟΙΥ 
λπρ5 ἤθη ΤΠΕΥ νγασε πιονθὰ (Νύτῃ. ἱν. 8, 10, 
ἄς.), δηὰ νυῃιϊοΐ ἃγὸ τιδητοποαά δ5 [6 τηδίουιδὶ 
οὗ ἴῃε 58ῃο65 οὗ {86 ργορμοῖὶς πηρεγϑοηδίιοῃ οὗ 
]εγυβαίθπη Ὁ ΕΖεκιοὶ (χνὶ, το). Το ψοτγά 
ὈΘΑΓΞ ἃ ΠΡᾺΓ γοϑοιηΐδηςς ἴο (ῃ6 Αὐδῦιϊς ἡμερα., 
οὐ ἀρρθδῖβ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 βΈΏΘΓΑΙ ΠΑΠῚΘ ρΊνθη ἴο 
ἴδ 564]5, ἀυροηρϑ ἀπά ἀοὶρῆϊηθ ἔἕουπά ἴῃ {86 
Κεά ὅεὰ (Τυϑίσγαιη), δηά, δοσογάϊηρ ἴο 5016 
δυῖοσ165, ἴο [ἢ6 5ῆδτκβ δηὰ ἀορ-ἤϑῃ (Ἐ γϑ). 
ΤὨδ βυϊδδίδηςθ βροόκοὴ οὗ ννου]ά ἢ ἀρροδγ 
ἴο δᾶνο Ὀδθη Ἰεδῖποῦ ξοστηοαά πὶ [ἢ 5Κ1η5 οὗ 
ΤΏΔΙΙΏΘ ΔΠ1Π|45, νυ ΠῚ ἢ νγὰβ ννῈ}} δαδρίθα 85 ἃ 
Ργοϊοοζίοη ἀρδίηβί ἴ[π6 ννοδῖῃοσ. ΡΊΩΥ 5ρθακϑ 
οἵ ἰϑηἴβ τηδάδ οὗ 564] 5Κ1η5 85 ὑσοοῦ δραϊηϑῖ 86 
βίσοκε οὗ Πρῃτηῖηρ (΄ Η. Ν.᾽ 11. ς6), Ὧἀπὰ οπε οὗ 
1656 15 βα!ἁ ἴο ἤδνε Ὀδθεὴ ιϑεὰ Ὁγ Αὐρξυπίυβ 
ΨΥ σπόνοσ ἢ6 ἵγανο θά (δαείοῃ. ὁ Ο ςἴδν.᾽ 90). 
Το 5ης οὗ (ἢ ἀοίρῃιη δηὰ ἀπροηρ τὲ οὐ 

ἘΧΟΡΌῦσ5. ΧΧν. 

6 ΟἹ] [ογ τε ᾿ἰρῃϊ, βρίςεϑ Ὁγ δ)η- 
οἸπείηρ' οἱΪ, Δα ἔογ βυγεεῖ ἰπσθηβ6, 

ἰηΐο βαπάδ)ς ὈῪ ἴπ6 πιοάθγῃη Ατσαῦϑ, δηὰ (ἢ ΐ5 
ΤΊΔΥ Θχρίδίη Ἐεκ. χνὶ. το. Ὑπὸ πυροιϊίοη 
566 15 {π15 ἴο Ὀ6 ἀδίοιτηϊηθὰ οὐ ργοϊγ σογίδίη 
ετουπάβ. Βυΐ ἰἴ 15 γοπλδγκαῦϊς [δ {ΠῸ ΠΧ Χ., 
ἢ [οβϑρῆι5, ἴπ6 Ψυϊραῖθ, {πὸ Τγριπιβ, ἀπά 
τηοξὶ οὗ [ΠῸ δηςϊθηΐ νογϑίοηβ, ἴγοδῖ ἴῃ ψογά 
Ἰσορα:ῦ ἃ5 ἴῃ6 πᾶπὶῈ οὗ ογάϊπαγγ Ἰοαΐμοσ, ἀϊ5- 
ἘΠΡ 9 Πῃ6α ΟῊἹΥ ὈΥ ἃ ρΡαγίςιι! δῦ οοίοισ, Βεαῖ 
ἴποτο 15 ἃ ἀἰβδγθποθ ἃ5 ἴο νυ ῃεῖθογ ἴῃ6 σο]ουγ 
νγ85 ὑΪδςοκ, γϑὰ, νἱοἱθῖ, οσ ὈΪ6. Μοὶ οὗ [ἢ6 
διισίεηΐ δυϊῃοπίϊεβ, ΓΟ] οννεὰ ὈΥ Βοςβατγί δηὰ 
ἘοΘοη τ θοῦ, ἱπηαρίπθ [ῃ6 οοἴοι ἴο πᾶνο Ὀδθη 
ὀγαεϊμδὶπε, ἴῃς ἢτϑὶ οὗ ἴῃε ἴῆγοθ σοϊουγα ἴῃ 
{Π6 εἰρθγοίἀογοά ννοσκ οὗ ἴΠ6 ΤΑθεγηδοὶε [566 
Νοῖθ αἱ ἴπθ ἐπὰ οὗ ἴῃ6 Οδμαρίθγ]. Ετοπι 
Ι΄ βερθις ϑρεακιηρ οὗ ἴἢ6 οοἷουγ οὗ ἴπ656 
ΞΚΙΠ5, 5 Γἢ 845 π6 ςοησεϊνοα ᾿ς ἴο Ὀ6, 45 "ΚΘ 
[Π6 Ποᾶνεηβ (' Απί.᾽ 111. 6, ὃ 4), ΜῈ ΠΙΔΥ ἰπέου 
ἢ σοηβάδηςσε [πδῖ ἢς σοποεῖνεά δγαείμεῥίηξ 
ἴο δ6 «ἀγεῤίμε. [Νοῖς,͵, 8 1..] 

σδιῶρι «ὐοο]] ὙὍὙῃῈ ννογά σδέλίρε 15. τῆς 
ΡΙυγΑΙ ἔἕοστη οὗ Ἅῤίίαῤ, νν)ϊσ ἢ Οσσυγθ ἃ5 ἴμ6 
ὨδΔηδ οὗ [πε σγοννίηρ ἴγϑα [5, Χ]!, 19. ΤῊΘ ἴγοα 
15 βδ(ιϑέδοιου Ὑ ἰἀθηςῆοὰ ἢ τἴῃ6 “εαεία 
σεγαὶ, “ἃ διαγίοα δηὰ ΠΟΓΩΥ ἴχγθθ, ϑοπιθιν δῖ 
Εκὸ ἃ 50] ΠΑΡ Βανν ΠΟΥ ἴῃ 115 ΠΔΌΙ ἀπά τηδη- 
ΠΟΥ οὗ στον, Ὀμκῖ πιυςῇ ΑΓΡΈσ. [8ὲ6 ποῖδ 
οἡ ἔχ. χχνὶ. τς. [{ ΠΟ σἢ65 ἴῃ τῆς ἀποϑῖ 
δ [πδτοπϑ, δηὰ 15 ϑοδιίογθα ΠΊΟΥΘ ΟΥ 1655 Ὠ1Π|0- 
ΓΟΙΚΙΥ οὐ [Π6 δι παῖτις Ρεηϊηβι]α " (1 ϑίγ4Π1). 
[ 5 τσ ἴῃ ἴπ6ὸ ΗΟΪΥ 1 ,ἀπὰ εὄχοθρίὶ ἴῃ [ἢ 
ΠΟΙ Πδουγηοοά οὗ (ῃ6 ᾿ϑελὰ ὅε8, ψῃογὸ ἰἴ 
ἌΡΡΘδΥβ ἴο ἢᾶνθ βρίνθη 115 ἤπια ἴο ἴννο ρῥίασος 
ἰῇ δηςσίθηΐῖ {Ππ|δ5δ. 866. Νυπὶ. χχν. α:; [οἱ] ἢ. 
18. [ἴ ρύοννβ 'ῃ Ερβγρῖ ἰῃ ϑοῖηδ τορΊοη5 δ ἃ 
ἀϊξίδπος ἔγοπη ἴΠῈ σοαϑδῖ. ὍΠδ {{πΠ|Ό 6 Γ 15 μασάὰ 
Δης οΪοβο-ρταιποά, οὗ δη ογᾶηρο σοΐοιγ ἢ ἃ 
ἄδύκογ ἤραγί, ννῈ}}] δάδρίθα ἔοσ Ἵσδοῖπεΐ ννοσῖ. 
Τῆς 1,ΧΧ.. ο4}} 1ἴ «ὐοοά ἐραὶ αὐ2]] "οἱ γοΐ, ξύλα 
ἄσηπτα. ἴἴ ἀρῥΘΑΥΒ ἴο Ὀ6 ἴῃς ΟΠΙΥ βοοά ννοοά 
ΡῬγοάιυςρα ἴῃ ἴθ νυ] άθγηθθθ. Νὸ οἴποῦ κιηὰ 
οὗ ννοοά νγὰβ οιηρὶογεά ἴῃ (ἢε ὙδὈοιπι4ο]6 οΥΓ 
8 δυγηυγο, [Ι͂πἢ ἴπ6 σοποίπιςίζοπ οὗ ἴῃ6 
Τερὶς σεάδγ ἀπά ἢγ ἴοοκ [15 ρίδος (1 Κι ν. 
8, νἱ. 18: 2 (ἤτοῃ. 11. 8). Α ἀϊδίϊηςϊ βρθοῖαβ 
οἵ Αοσδοία ἰ5 τηεπίοποὰ ὈῚ Ὦγ Κοθδιηθοῃ, 
Ὀγτ Κογὶε δῃά οἴμπειβ, 845 .. σωριγηηίέγα. Βαῖ 
Μγν Τυηίγαπι βἰδίεβ τμδὲ ἴῃ6 ριὰπιὶ ἀτγαῦὶς οὗ 
ΠΟΙΊΠΊΕΓΟΘ 15 ΟὈίδιποὰ ἔγτοπι ἴῃς 44, “σαὶ, ἀπὰ 
ἔοστηῃβ δὴ ἱπιρογίδηϊ δυίϊοὶθ οὗ ἰταβῆς οὐ ἴπ6 
5ῆογοβα οὗ ἴῆε ρα 868, 45 ἃ ἀϊὰ ἴῃ δποϊθηξ 
{ἰπ|65. 866 αἷϑο Βυηϑθη, ν. 414. Α5 [πὸ ρῥΙυγαὶ 
ἔοττη, σδιδιδηι, 5 αἰνναὺβ δρρίϊθσὰ ἴὸ ἴδ6 
ΜΟΟά, ΠΕνῸΡ δεῖν υδοὰ |ἰκ6 (ἢ 51} ΊΪΑΓ 
σδίμαρ (5. χΧ]. 19) ἔοσ ἴῃς ρτονίηρ ἵγεθ, τῃ6 
ςοπ]θοΐασε νν}}} ὨΑγάΪγ βἰδηά παῖ ἴῃς ρἱαγαὶ 
ὨΔπΘ ἰ5 ἴο 6 δοσοιηϊοα ἔοσ ἔγοπι “186 
[Δης]θά (Πϊςκοῖ ἱπῖο νυν ῃϊο ἢ 115 σἴοπη οχρϑηάβ. 
( τιβίγαηι " Η, Ν. Ρ. 290: δἴδπίευ, “5. δηὰ Ρ.᾽ 
Ρ. 20; "εν δ Οἢ,᾽ 1. ρ. τό2; Ηουξπίοη, 

359 



2160 ἘΧΟΡῦ5 ΧΧν. [ν. γ--το. ὥ 

Οηγχ 5ἴοηῃβϑβ, δηἀ βἴοῃβϑ ἴο ὈῈ δεῖ δηά τῆς ραΐζεγη οὗ ἃ] {πε ἱπβίγιιπιεηςβ 
ἢ ομαρ. 8. [γ τῆς ὀερῇοά, ἀπά ἴῃ τῆς “Ὀγελϑερίαῖθ. τῃδγεοί, Ἔνεη 80 5}]] γε τῇδε 27. 
ἐμας. 8. 8. Απά Ϊεϊ τῆεπὶ πιακα πιῈὲ ἃ 88Π6ς- 1. 4 “Απα τῃεγ 5881 πηᾶκε δὴ δγκ 6 3.5 
ὡ τυάΓΥ ; παῖ 1 τηδῪ ἄνγε}] ἀπιοηρ τΠεπὶ. ὁ 5ῃ{πτ|πὶ ννοοά : ἔνγο οιιδ᾽115 πὰ ἃ 

9 Αςςοτγάϊηρ τὸ Δ}1 τῃδξ 1 5βῆενν ἴδε, ἤδὶῇ ερα ἑ δὲ τῆς ἰεπρίῃ τμεγεοῦ, δπὰ 
αἴ εν τὰε ραζζεγη οὗ τῆς ταρεγηδοὶθ, ἃ συδις ἀπά ἃ Βαϊ τῆς Ὀγεαάτῃ ἐπεγεοῦ, 

ΘΠ} 5 Ὀϊοῖ.᾽ 11. τ2ος ; Ἀογίθ, “ΚΙῖοβ παπιρά ΤῊΕ ΑἘῈΚ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟΟΝΕΝΑΝΈΎ, πὰ 
Εγςο!.᾽ ΠΙ|. 841.) 866 4͵5ο οἡ Ἐχ. 1. 2. (ἢ]5 15 115 τηοβῖ ἔθαυθηΐ πᾶῖὴς πη Ὠουϊογοηο- 

: ; : ἀ τῆς οἴμεῦ θοοΚ5 οὔ πε ΟἹὰ ΤΙ οξιαπιθηΐ. 8. Οὐ ον ἐδε "911 ὙΠε οἱἱ ννᾶβ ἴο θὲ ΤᾺ 88 ἘΠ 
ἐρατα οἶἶνε οἱ! ἀῶ φο6 οῃ ἔχ. χχυὶϊ. λο. [Π 50πὶὲ ρΙαςεβ ἴξ 1 πατηθά ΤΠῈ ΑΚΚ ΟΕ ΤῊΣ 

: ερδἧπο οἱ Γ 656 βρίςος [ΚΡ ([05}}. 1.1.3.) ἵν. ΣἹ0 ΥἹ]. 6; χα 8. ἵν. 6; 
Ρἰκρι α ἐθοίο οι μῶν νὰ Ρ 2 8. ν. 9, δίς.), ΤῊΕ ΑΚΚ ΟΡ 60} (1 5. ἢ. 

: 3ν ἵν. 110 ΥΌ 1, ἅς.), ΤΗΕ ΑΚΚ ΟΕ ΤΗΕΞ 
τούδεν. ΠΗΟΙΜΕ]. ἐὐϑδ. ΕΧΟΥΧΧΟσαγ 85: , ΒΤΚΕΝΟΤῚΙ ΟΕ ΤῊΗΕ τ (: (ἤγοη. νὶ. 41; 
7. Οη ἴβε πιδίεγία]5 ἃπά σοπδίγαςοη οὗ Ῥς, οχχχί!, 8), ἀπά ΤΠῈ ΠΟΙῪ Ακκ (2 ΟΒτοπ, 

[86 ὁρῃοά δηὰ Ὀγοδϑιρίδίθ, 5866 οἢ, ΧΧΝΊΙ, χχχν. 4). ΟΕ, ποῖδ οῃ υ. 16. 

8. “αποίμαν}} Ἦ Ὁ. »εἰξάαεῦ, ἱ.6. ἃ ΒΑ] ον - ΟὙὟΤΠΕ ΑΤΆ οὗ {πε (ζονοπδηΐ ννᾶ5 [ῃ6 σεπίγαὶ 
εἀ ρίαςθ. Ὑ 5 ἰ5 ἴπε πιοϑῖ σοπιργεῆοηθῖνε Ροϊηΐ οὗ ἴ[ῃ6 δαποίμασυ. [ἴ ννᾶ5 ἀδβϑίρποα ἴο 
οὗ ἴμ6 ψογάς {μαΐ τοϊαίθ ἴο ἴῃς ρίασε ἀθάϊ-ὀ ὄἼοηίδίη ἴῃς Τοαπιοην (Χχν. τό, χ]. 2ο: Πευῖ. 
οαἱοά ἴο οβονδῃ. [{ ἱποϊμπἀοα τῆς Ταῦδογηαοὶς χχχὶί. 26), (ῃδϊ ἰ5, (ἰῆ6ς ΤΑ0]65 οὗ τς Ὠἱνὶπὸ 
ΜΠ 115 Πιγηίζαγο, [5 Τθηῖ δηά [15 Οουτί. ἴμανν, ἴὰς ἰογπὶ οὗ ἴδ (ονοπαηξς Ὀοΐννθθῃ 

ἐῥαΐ 1 γπαν ἀπυοὶ! ἀγ»ιοης ἐδομῇ ὙὍὙΠῈ ρυγ- [εδβονδῇ δηή Ηἴβ Ρέορίε: ἂπὰ ἰδ νγὰβ ἴο Ξὰρ- 
Ῥοϑ6 οὔ Π6 δαποΐυατγγ ἰ5 πεσε ἀθβηιεν ἀθοϊαγοά ΕΙ 1ῃ6 ΜΈΤΟΥ 5ολὶ ἢ 115 ΟΒοσαδίπα, ἔτοπι 
Ὀγ τῆς Τοτὰ Ηἰπιϑοὶέ, [ἴ νγαβ ἴο θῈ ἴπε σοη- ἔνέθη νῃῖς ἢ Ηδ ννᾶ5 ἴο Ποϊά σοπιηπγαηίοη 
δίδηϊ υννἱῖηθος οὗ ΗἸ5 ργόϑεηςο διηοηρεὶ Ηϊς νἢ ἘΠΕ ΠῚ (ἔχ. ΧΧΥ, 22). Οἡ (Π]Ί5 δοςομῃηῖ, 
ΡῬΟΟΡΙθ. χχίῖχ. 42---46, χὶ. 34--.5 8, δίς. " {Π656 ἀἸ γε ΟΠ 5 ἘΠ τ πε ιοὴ ΟΥ̓ τῃ6 

9. «“κονάϊης ἰο αἱ! ἐδαν 1 ἐρεαυ ἐδεε] ὙΠῸ ὉΔΠΟΙΠΑΓΥ, ΙΕ 5 παπηδά ἢγβῖ οὐ 41} ἘμῈ ραγῖβ. 
ὙΑθογπδοὶε πηα. 411 παῖ ρογίαϊποά ἴο ἢ ψγ ΓΟ ΤΩΝ ΠΝ πο οἴμεγ μᾶπά, ἥν [μ6 πασταῖῖνε οὗ 
ἴο ὃ6 ἴῃ 5ἴτίςϊ δεοογάδηςθ ντῆ ἴμ6 ἰάθᾶς γος Ε τλλὸ ᾿Α5.1Έ {88 πῆδοος ἣ ΠΠΕΙ οαῖϊ, ΜῈ 
νϑϑ]οά Ὁγ (με Γογάτο Μοβθβ: ποι ῃίπρ πῖον οἷ ] ἱ ἦν αν αθ ΠΟΡ Βα Ἔ ΕΓ {Π6 Τδθετ- 
οὔ οττη οι ἀδοογαδιίοη νγᾶβ ἴο δὲ ἰθῖ ἴο τὸ ἰασῖς ἤ86|ε (ΕΧ. ΧΧΧΥΙ͂, 1---ο). [ἴ ννᾶβ τλογε βυϊέδθὶς ; τῆδῖ (6 τεσθρίδοϊα βῃοι]ὰ ὃῈ ἤγξ ρσγονι ἀδὰ 
"πὶ ρα ἀν ΠΗ ἴο τοςοῖνο δηὰ βῃοὶῖοσ ἴΠπ6 πποϑὲ βδογεεῖ οὗ 186 

" ταν ςοηπίθηϊβ Οὗ ἴΠ6 δαποίυλγυ 8ἃ5 ϑοοῦ ἃ5 ᾿ξ ν'δς Αςείβ νι]. 44: Ηοῦ. νι]. ς.-τπἹ ἢ ἀνογὰ Ποσὸ : 
ἐγαπβίαϊοά ραΐίγη ἰβ αἰβο υϑοὰ ἴῃ Ομτοπίοϊος “οπιρ εἴθά. ὙῈΘ ῥργᾶςῖῖςαὶ ογάεγ οὗ ἐπ6 νγοσῖβ 
ἴο ἀοποῖθ τῃ6 ρίδπα ἔογ τμ6 Τεπιρίς υυπϊοῆ ϑ η5 ἴο Ὀ6 βίνεη ἴῃ Ἐχ, χχχί. γ-ττιο, ἂπὰ : : ΧΧΧΥ, 1χ---ἰῷ.--- Οἡη ἴῃς Οο]άδη ΑἸΐασ, 966 οὔ ὙΡΟΓΟ ρίνεη Ὀγ αν! ἴο ϑοϊοπιοη (1 (ἤγοη, ς ν 5 Υἱ. σα, 11) 19); ἴδ ἰ5 δἰβθινβογε τοπθοιοὰ ΧΧΣ. 1.--- ΤῆΘ ςοπιρὶείίοη οὗ ἴῃ6 Ατξκ ἰς γχο- 

νη, ἐἰδεηεος, οἰ μᾶς, Ὀδυῖ. ἵν. τό, 17; ΤΠ ΡΠ ΘΤΗ Αὐτὸ Ἔρος [15 δἰβίοσυ, 866 ςοῃ- 
ΕΖεῖκ, νἱϊ.. 2. το. ὙἘῈὲ τονεϊδιίοη ἴο ἴπ6 πὶπὰ “ΘΙΠΕ ΠΟΙΕ οἡ (ἢ. ΧΙ. 
οὗ Μοβϑοβ ννᾶς, νι ποις ἄοιδί, συςῇ 45 ἴο 10. α“η αγὰ}] ὙΠ Ηδῦγονν πᾶπηο ἰς αγῦπ, 
5ιιρρεβῖ ἴ[ῃ6 ἐχαοῖ ἀρρϑάγαηςε οὗ ἴῃ ΨΌΥΚ ἴὸ νῃίοἢ πηεᾶηθ ἃ ΒΟΧ, ΟΥ̓ ΓΠΟΠἘΓ (Οεη. 1. 26: 
δὲ ργοάυςς. Βαΐῖ ἔπεγε ἰβ πὸ πεεά ἴο δάορῇ 2 Κ' χίϊ 9, το; 2 αἶγο. χχίν. 8, ὅζο.). ὙΠὲ 
ἴ8ε τηδίεγία 5ῖ]ς ποίίοη οὗἉ βοπγὲ οὗ ἴῃς γα ᾽η-. τυογά ἀγᾷ ΘΧΔΟΕΥ δησνγοῦϑ ἴο ἴ ; δυξ ΟὟγ ἔγαπβ- 
δῖ5, [παῖ ἃ Τ ΑΌεγπᾶς]θ 'π [ῃ6 Ὠθᾶνεπβ υν᾽ᾶ5 δεῖ Ἰδίουβ ἢᾶνε ἐπιρίογθα ἴπ6 βᾶπιθ ἴο τπάου ηυϊξδ 
ἔοστἢ Ὀοέοτε 188 ὈΟΘΠΥ ἐγεβ5 οὗ [π6 1 δρΊϑίαϊοσ, ἃ ἀϊβεγοης ννογὰ (ἐξ 642), νν ἢ ἴ5 αϑϑὰ ποινἤθγα 

ὗε Ἰαῤδογπαοί) ὙὍπὲ Ηςῦγονν ᾿νοσὰ ῥα». ἴῃ τῆς Ηεθῦγονν ΒΙΌ]Ὲ ὀχοορὶ ἴο ἀθποῖθ ννῆδῖ 
»εἰεῤάαηι, 561 65 (Π6 ἀννε! η΄ ρας 6. [ἴ ΠΕΓΘ νγὰ ἔα ΠΔΥΙΥ 6411 “1η6 ἀτῖκ᾽ οὗ Νοδῆ, δπὰ ὅδε 
ἀδποίοβ ἴΠῃ6 ννοοάςφη δἰγιοΐιγο, σοηϊδιηϊηρ ἴῃ6 ἐξ αγῖκ οὐ ὈυΪϊΐτγιςῃθς᾽ (Ο η. νἱ. 141) Ἐχ. 11. 3). 
ΒΟΙ͂Υ ρίαςθ ᾷηὰ ἴῃ6 πιοδῖ ΠΟΙΥῪ ρἷδοθ, ἢ ἴἢ6 [Ιῃ τὴ ἢγϑί Ἰηϑίδηςθ, ἴῆοσγο ἰς [ἢ βαπιθ οοηξι- 
ἴεηΐ ΒΙΟΒ 5μοϊζογθὰ ἢ. ὅδὲεθ οἡ χχνὶ. ἵἹ.Ἅ δίοη ἴῃ ὈοΐῚ 1ῃ6 1 ΧΧ. ἀπὰ (δὲ Νυἱξαῖο, δυξ 

, ποῖ ἴῃ [(ῃ6 Ἰαίζογ οὔθ. Ὑῆὸ ννοτά γξόζο ἰξ 
ΤΡε (γὰ οὔ τρε Οουεπαπί. Ἐξγρείαπ, μανίηρ ΠΟΑΙΙ͂Υ ἴπῸ βᾶπιῈ τηθδηΐηξ. 

Χχν. το---τό (οἴ. ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 1----Φ). 566 οἡ ἔχ. 11. ,.- ΤΑκίηνς [Π6 συν] δἱ οἰρηΐθθοῃ 
ΤΠ ΑἈΚΚ 5 ὈΠΙΤΌΓΤΩΙΪΙΥ ἀεδιβπαῖεα ἴῃ Εχος.. ἴποῆθ5 (566 οἡ Οεη. νἷ. 19), ἴῃ6 Ατκ οὗ μ6ὲ 

ἄϊι5 [Π6 ΑΚΚ ΟΕ ΤΗΕ ΤΈΒΤΙΜΟΝΥ (χχν. 22, (ονθοηδηῖ νγᾶ5 ἃ ὉΟΧ 1 Ηἶ. οἴη. Ἰοῃς, 2 Ε.. 4 ἴῃ, 
ΧΧΝΙ. 414. ΧΧΧ. ό, 26, ΧΧΧΙ. 7.) χ]. 4, ἅς.); ν]άε, δπὰ 2 ἕϊ. χφίπ. ἀθθρ. 
ἴϊ 15 5380 δ ἰθὰ 450 Νπλ. ἵν. ς, νἱ]. 89; [οϑῇ. 9 “δή γι «υοοὐ} [Ιἰ ἰ5 61] οὐϑοσνεὰ ἴδαι 
ἷν. τό: ἰἴ 15 ἙΔ])ρὰ 5 ΠΡΙΥ ΤῊΕ ΤΈΒΤΙΜΟΝΥ ἱξῖῃο Αὐκ, νυ ῃ ἢ ἀρροασβ ἴο μᾶνθ θδθῃ 
Ἐχ. χνυ], 4) ΧΧΥΪ. 21: [Ὲν. ΧΥΪ. 13.) Χχίν, 3; ϑργυθὰ 11] (πε ἀεβίγυςοη οὗ [δγυβαίεπὶ (2 
Νυμι. χυΐϊ. το. Βυΐ ἴπ Νυπι. χ. 22 ἰξ 15 Οὄἴἶδτο. χχχν. 3; [6γ. 11. χ6), Βδὰ οτιρίπαϊθὰ 



Υ. 11---τό. 

πὰ ἃ ουδὶς δὰ ἃ ΒδὶΕ τπ6 Βεῖρῃϊς 
τΒεσγεοῖῦ. 
11 Απα τῇοῖι 584] ονεγίδυ ἴ ἢ 

ΡῬυγα ροϊά, νη ἀπά νυτους 504] 
ἔθου Ονεγδυ ἰτ, ἀπά 5Πα]ς τπᾶκὲ ροη 
1 ἃ ογονῃ οὗ ρο]ά τουηά δδουῖ. 

12 Απά τοι 5Πμι]ξ οαϑῖ ἔοιγ τ ηρϑ 
οἔ ρο]ά ἔοσγ ἴξ, ἀπά ριυῖ ἐῤέπι ἰπ τῆς ἔουγ 
σοΟΥΏΘΓα τῃογθοῦ; ἀπά ἴννο τηρβ αὶ! 
δ ἴῃ ἴῃς οπε 5146 οὗ ἰἴ, ἀπά ἴννο γίπρϑ 
1 ἴῆε οἴδεῦ 5146 οὗ 1. 

ἴῃ Ῥαϊοϑζίπο, ἃ νου ποῖ πᾶνὸ Ὀδθη πηδάθ οὗ 
5ῃ πὶ ννοοὰΐ, (Π6 ννοοά οὗ ἴῃ. ΔΝ ΊΠάργηρος 
(δε οὔ Υ. 9), Ὀπῖ εἰ Ποῦ οὗ οακ, ἴδε Ὀαβί 
ψνοοά οὗ (6 Ηοϊγ [,3Δηά, οὐ οὗ σοϑάδγ, νυ ἢ 
ἴοοῖκ {Π6 ρῥίαςθ οὐ βῃϊτπὶ ννοοά ἴῃ ἴδο σοὶ- 
δίγισίίοη οὗ ἴῃ6 Τειρὶς (δίδηϊεγ, “ [ον 88 
ΟΒυγο,᾿ 1. Ρ..163). 

11. συεγίαν 11 «υἱὲ ῥωγε φοϊά] Ατορσοοχά- 
ἴπξ ἴο {Π6 τα πἰϑῖ5, [6 Αὐκ ννδ5 ᾿ἰποὰ δπὰ 
σονογεᾷ ψΠ ρἰαῖοβ οὗ ροϊά. Βαῖ ἴποΓῈ 5 πο- 
(πς ἴῃ. τδὸ ΟΥΡΊΠ4] νυ ὶσἢ ταῖρϊς ποῖ ΔΡΙΥ 
ἀοηοΐο ἴΠ6 σοπιητηοη Ρτόςδ855 οἵ ρι]άϊπρ. Τῆς 
Ἐργριίδηϑ ἴῃ θαΥΪν ἘΠπ|6ὲ5 ἡ οῦα δοαυδιηϊοα ν ἢ 
Ὀοΐὴ πὸ ατί οὗ ριιάϊηρ δηά τῆδί οἵ σονθγίηξ 
ἃ βιιθοΐδησο ὙῈ ἢ 1] ρ]αἴοβ οὗ ροϊά. (ὙΝ ΗΚΙπ- 
505 " Ρορ. Δοο.᾽ 11. 14ς.) 

α ἐγοαυη 9 σοί] ὙΠαϊ ἰ5, Δηὴ οαἀφῖπρ ΟΥ̓ 
ΣΑΟΌ] ἀπ αὶ οὗ ΡΟ] γουπά ἴδ6 ἴορ οὗ ἴῃ Ατκ, 
νη ὑν σὰ [ἢ 6 ΠΟΥΕΓ ΟΥ ΜΟΓΟΥ 5θδῖ (υ. 17) 
ΤΩΑΥ δανὸ Πιιοὰ (εἴ. ἔχ. χχχνυὶ. 2). ὙὝΠοΓα 
ψεῦς ροϊάδῃ τηουϊάϊηρθ, σ4]||δὦ ὈΥ ἴῃς 54πὶὲ 
πᾶπηο6, ἴο [η6 ΤΑῦ]ς οὔ δ ἢθιν Ὀγοδὰ (υ. 24, ΧΧΧΥΊΙ. 
11, 12) δηὰ ἴο ἴῃς Οο]άδρη Αἰϊατ (ΧΧχ. 3, 
ΧΧΧΥΙ. χό)ὴ. ὙΠὲ Ηθῦ. ννογὰ σεῦ 8: ρη 1Ώ65, 
δοςοτγάϊηρ ἴο 115 Εἰ ὙἹΛΟΪΟΡΎ, ἃ ὈΔηά, οΥ οἷπο- 
ἴγο, δηὰ 15 πδίυγαι! Υ ἀρρ Πα ἴο 4 οσζοννῃ. 
Ουγ ΜΝ ογβθίοη ἴῃ ἤοῦὸ σεπάογηρ ἰἃ ογοφυη, 
0] ον 5 τἴὴ6 Νυϊρξαῖο ἀπά βοὴ οἵμοσ δηςϊθηΐ 
Ψογβιοσβ. Βαῖ ἴδ6 γοηάειϊηρβ οὗ (ΠὉ ΕΧΧ,, 
Ἰμαῤ ν τι ἴῆε Ταγρυταβ, [νυϊμετ, ἀθ ὙΝ εἰΐο, 
12, νοριςο, ὅκς., ἸΛΟΣΥῸ ΠΡΑΙΙΥ ἀρτὸθ ἢ 

ΟΟΥΓ Μοτγά ποὺ] άπ κ, 2. δ. ἃ 5108}] σοσΏϊςΘ, δηὰ 
1115 δησννοιβ ἴο {πῸ γδάϊοδὶ πιοδηΐηρ οὗ σϑον 
8ἃ5 ΜῸῚ1 45 ογοπυ ἄοεβ. 866 Ἐοϊδηά, "6 
50 0115 ΤΟΙΆρΡΙ]:,᾽ ς. ΝἹ]. 

152. ,οὼνγ εογπεῦς ἱδέγεο ἢ] ΒΑῖμεσ, 108 
ΖΟῈΣ ὍδΔ8968, ΟΥἩΥ ἴο. Τῃο Ηθρῦτγον 5υθ- 
βἴαπίϊνο ἰ5 γσοηάογεα εορπδῦ, ἴῃ πιοϑὲ οὗ {86 
δηςίοηϊ νεγϑίοηβ. Βυῖ {Π6 1, ΧΧ.. δαᾶνα κλίτη 
ΜΠΙΟὮ ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 γαῖθοσῦ νδρΊ ΕΙΥ 5864 ἴο 
δποῖθ ὄαχίγε,αξ ἶφι, οἴ. τ. 12, 19}, Δα {ΠΕ6Γ6 

ΒΘΟΙῺ5 πο ἀουδὲ παΐ ἴῃς οὔρίηδί πηθδης γε 
(Αὐεη-ΕΖγα, Αραγθαποὶ, Οεθθη., ΕὈτβὶ, Κπο- 
Ὀεὶ, δ(ς.). ΤΕ ννογὰ ΠΊΔΥ ΡΟβϑιΪΥ ἀδηοῖε ἴῃς 
Ἰοννοϑὲ ρατί οὗ ϑβᾶσῇῃ σοσποῦ: Ὀυῖ ἴξ 5 ποῖ υη- 
ἸΚοῖγ τπαξ ἴΠογὲ ννεγα ἰονν ὈΪΟΟΚ8, οὐ ΡΠ η 5, 
Ῥἰδοορὰ ὑπάεν ἴῃ6 σογπεῖβ ἴο ψ Γἢ 1ῃ6 Τηρ5 
Ὅνεῦο δἰτδοῆοά (566 οἡ Ὁ. 26), ἀπά ἰῃαΐ ἴἴ ἴ5 ἴο 

ΒΧΟΡῦδσ5. ΧΧν. 

12 Απά τβοι 5}α]ς πιακα βίανεβ ογ΄ 
Βῃ]ττα νγοοά, ἀπ ονεγίαγ ἐμεπὶ υνττῆ 
φοϊα. 

14 Απάὰ τποὺ 5ῃδϊὶς ρυῖ τῆε βἴανεβ 
ἰηῖο (ῃς τίηρβ ὈῪ τῆς 5.468 οὗ τῆς δικ, 
τπ4ῖ 16 Αγκ πᾶ δὲ δογης νυ ἢ {Πεη]. 

15 Τα βἴανεϑβ 5}4]] δε ἴῃ τῆς γίπρβ 
οὔ τλ6 αὐκ: ΠῈγ 514}}] ἤοΐ δὲ ἴακεη 
ἔτοπι ἴζ. 

16 Απά τῃου 58α]ῖ ρυζ ἱπίο τῇς δικ 
ἴῃς τεβεϊπιοηγ ΜΨΕΙΟὮ 1 5}2]] ρίνε τῃ ες. 

ἴπεπὶ 1πΠ6 ννογὰ 5 βεγα δρρί!θὰ, ὙΠῸ Ατκ, 
ὙΠ Θη 1ἴ ννᾶ5 σδυτίθα, πλιϑῖ [Ππ5 πάνθ ὈΘΘὴ σγαϊϑοὰ 
ΔΌονο [ῃ6 5ῃου άοῦβ Τξ [ἢ6 Ὀδάγουβ, ΤῊΣ Πηρ5 
Οὗ Π6 σοϊάθδηῃ ΑἸΐαγ ννογε ρδοθὰ ᾿τηπηοάϊδίοὶν 
Ὀπάεγ ἴπ6 ροϊάθη τηοιϊάϊηρ (Χχχ. 4); δῖ 
ἴβοϑε οὗ {πε Ἴδῦϊς οὗ ϑῃονν Ὀγοδὰ ννοσὸ [Ἀϑῖοη- 
δὰ ἴο {δ ἔδεϊ οὗ (6 ἔουν ἴθρβ. [ἴ μδ5 Ὀθθη 
᾿ηδρΊηοα ὈΥ δοπῖε [Θυν ἢ ἀπά οἵποῦ δυϊμοσὶ- 
[ἰ65 1π4ῖ (Π6 ΑΥΚ νν85 τγαὶϑθὰ οἡ ἢϊρῇ ψνῆθη ἴἴ 
ν)45 σδστι δα ἴῃ ογάδγ ἴο ἀἰβρίαΥ {πΠ6 τηοβῖ βδογεὰ 
5υηθοὶ οὗ [6 δϑαποΐυαγυ. Βιιῖ νγὲ πιᾶὺ ἰπέεγ, 
ἔγοπι ἴμογε Ὀείηρ ἃ βἰγα αν ἀγγαηροπιθηΐ οὗ τη 6 
ΤηΡ5 οὐ ἴπε ΤΑΌ]6 οὗ δῃθνγοδά, 85 νν6]} ἃς 
ἤοπὶ ἴδε ἀἰϊδεϊηςῖίνς σμασγαςοῖοσ οὗ (6 Ατὶκ 
1561, (δῖ {Π1|5 σου]ὰ ποῖ αν Ὀθθη Π6 σᾶ56, 
ΤΠ Ατκ οὗ ἴῃς (ονεπαηΐ οὗ [εῃονδὴῃ ννᾶβ5 
ΠΘΝΟΓ οδιτίοὰ ρου ᾿Κὸ 16 ἀγκβ οὗ ἴῆ6 ρεη- 
ἘΠῸ παίίοηβ, ἔογ αἰδρίαγΥ. ὅεεὲ Νοῖδρ δὲ 1ῃ6 
οπά οὗ ςδδρ. χὶ. 

16. ἐδεν «ῥαϊΪ ποὶ δὲ ἑαξεπ γον ἢ ΤῊϊβ.. 
ἀϊγοσίίοη ννᾶθ ΡγΟΌΔΟΪΥ ρίνοη ἰπ ογάδγ τΠδξὲ 
16 Ατἰκ τῖρῆϊ ποῖ Ὀὲ ἰουσῃεὰ ΌΥ ἴῃ6 μαπὰ 
(ςἔ, 2 5. νὶ. 66. ὙΠΟΓΟ 15 ΠΟ 51 Π|Π|8Γ ἀϊγθοίίοη 
τοραγάϊηρ ἴΠδ βἴδλνεβ οὗ ἴῃς Τἀθεγηδοὶὲ οὗ ϑδονν- 
Ὀγεδά (υ. 27), ἴῃοϑε οὗ ἴῃς Οὐσοϊάδῃ ΑἸ(ΑΓ (ΧΧχ. 
5), πὸσ ἴδοβο οὗ ἴδε ΑἸΐασ οὗ Βυγηϊ οἤεπηξ 
(Χχυ. 7). ὙΠΕθ6. ὑνεγῈ ΟΥ̓ 1655 βα ποῖ ἴΠδη 
[6 Αὐἰκ ἅπά τὰρῃϊ 6 τουςβεά.--- δ ἔοτ- 
τυ ἴῃ Ναπι. ἱν. 6, 8, 11, 14) 85 ἰζ 5 Γεη- 
ἀεγοά ἴῃ ΟἿΓ νογβίοη, ΠΊΔΥ 566 πὶ ἴο σοηίϊγδάιϊςοῖ 
(86 ἀϊγεσίίοπ ΠΟΓῸ ρίνθη 1ῃ γοραγά ἴο ἴπ6 Αὐκ. 
Βυῖ τῷ τῖρμξ ταῖθογ Ὀ6 ἰγαπϑιαίθα 1π ἃ Ἰποσδ 
ΒΘΏΘΙΔ] 56η56, 8ἃ5, δώ ἐδὲ «ἰαυες ἐπ ογάεγ 
(δεε ποῖε ἴπ ἰος.). 

16. ἐῤὲ ἐδελίγποην «ὐὐίορ 1 “ῥαΐ φίυε {δεε} 
Τὸ βἴοῃς Ἴδῦϊο5 οὗ ἴ6 Τοη Οοπιηδηά- 
τμεηΐβ (ἔχ. χχῖν. 12, ΧΧΧΙ, 18, ΧΧΧῖν. 1, 28) 
ἃτ6 ςδ᾽ δὰ ἴη6 Τοϑιπιοηγ, ογ, ἴπ6ὸ ὙΔΌΪ65 οὗ 
(86 ὙΤοδιπιοΟΩΥ (χΧχχὶ. 18, ΧΧΧΙΙ. τς, ΧΧΧΙΥν. 
29), ἃ5 ἴπη6 Αὐκ ψ σῇ σοπίδιποαᾷ [Πποπὶ ἰ8 
οἰ] {πὸ Αὐκ οὗ (ῃ6 Ὑ Θϑ ΕἸ ΠΠΟΩΥ (56ε [ηἰτγοά,), 
δηὰ τῇς ὙΤΑθεγηδοῖθ ἰη νι οἢ ἴῃ6 ΑΥΚ ννγᾶβ 
Ρἰφορά, {πὸ ΤΑθογηδο]ε οὗ [δες Το βεπιοηυ (Εχ. 
ΧΧΧΥΙ, 21: Νυπι. 1. το, ἅς.); [ΠΟΥ ἃγὲ Α͵]50 
οδἰ δὰ τη6 Ὑ40]65 οὗ (6 (ζονεπαηΐ (ἔχ. χχχὶν. 
,8; Ὠουΐ. ἰχ. 9, 11. 15}, ἃ5 ἴῆ6 Ατἰκ 15 ςδ)]] δὰ 
{πὸ Ατκ οὗ ἴπμθὸ (ονεοηδηῖ. ὍΠε τηρϑδηϊηρ 
οὗ τὴς ἰαῖίοῦ πᾶπὶς δάπιϊ5 οὗ πο ἀουδῖ: ἴδ 

461 



[ν. 17---26. ἘΧΟΡῦ5. ΧΧν. 

οη, δηά τῆς οἴδμογ σμογυῦ οἡ {πε οἵδεῦ 
εηά: εὐεμ! οὗὁἨ τε ΠΊευοΥ 8εδὲ 5}4]} γε “πὰ 
τλκο ἴπ6 ςἤογιδὶπι8 οἡ τὰς ἴννο δῃάϑ τες ον τε 

ἈΚΟῸΥ 

462 

17 Αηά τῆου πα] πχακα ἃ πΊοΓΟΥ 
βϑδῖ 9 ρυγα ροὶά: ἴὕννο σμδὴῖ8 δΔπηά ἃ 
Πα] Γ «μαί! ἐέ τε. ἰεηρτῃ τμεγοοῖῦ, δηά 

«αἰ. ἃ ΟΟδιῖ δηὰ ἃ μαϊζ τὴς Ὀγοδάτῃ ἴδογε- 
οὗ. 

18 Απηά τῇοι 5ῃδ]ῖ παῖε ἴννο ςἰ16- 
ΓΙ Π18. ὁ ρο]ά, ὁ, Ὀδδΐθη νγοῦκ 518] 
του πηακα {Π6πὰ, ἴῃ τῆς ἴνο επηα5 οὗ 
[ἢ 6 ΠΊΘΓΟΥ 56δζ, 

19 Απά πιᾶκε οἠς σπογιῦ οἡ ἴΠ6 οὴς 

Τοη Οοπιιδηάπηθηϊ5 σοηϊδιποα “6 νυογὰ 
οὗ [ῃ6 (ὐονοπαπί᾽)" θεΐννθεη [επονδῇ δηὰ Ηἰβ 
ῬΟΟρΪο (ἔχ. χχχῖν. χϑ; θα. τιν. 132). Βυϊ Βογα 
ἢδ5 Ὀδθη ἃ ἀϊβογοηςο τεραγάϊηρ [ἢ6 ἰπίετργο- 
ἰλϊίοη ΟΥὮ 1Π6 ἔουτηοῦ πᾶπιθ, ὙΏΪΓἢ ἀογῖνοθ 
δἀάἀτοη4] ἱπιρογίδηςσθ ἔγοηπι 115 Ὀοίηρ 86 
Πῆ6 564 ΠοΙδ δηᾷ ἴῃ ςἢ. χὶ. 20 ἰπ ἱπιπΊ6- 
ἀϊδλῖο σοηηοοῖίοη ἢ ἴῃς ἤγϑῖ ρἰδοῖηρ οὗ τῆ6 
ἼΔΌ]65 νη [ῃ6 ΑΥκ δηά ὑπάοτ ἴῃῈ ΜοΙΟΥ 
δραῖ. Τὴ γϑᾶϑοῃβ ἔογ [δκίηρ ἴῃς ννοτά Τ859- 
ΓὈΠΏΟΠΥ, ἴῃ 15 Δρρ!!οςλοη ἰο ἴπε Τὴ (οπι- 
τηδιἀπηθηΐθ, ἃ5 5 ρηγηρ ἴπΠ6 ἀϊγοςῖ ἴοβι!- 
ΓΊΟΠΥ ΟὗἩ [πονδῇῃ ἀραϊηβῖ 51 ἰπ πιᾶῃ, ἀπά 1Π8 
Ὀπηρίπρ τἴ ἱπίο σοπηθοίϊΐοῃ τ Ὀδαΐ. χχχὶ. 
“ό, 27, ἰ5 δίνθη δἰϑοννῆοσγο. ὅδὅ66 Νοῖθ οὔ [86 
Τοη (οπιπηδηάπηοηίβ, δἴοσ οἢ. Χχ. 21. 

{2 Μεγ ϑεαί. 
Χχν. 17---22. ((ἢ, χχχν, 6---9.) 

17. 4 »ιογὼν “ταὐ 9Γ᾽ βεγε χοί4] Ιπ εχ- 
ἴογπαὶ ἔοιτῃ, {Π6 ΜΟΓΟΥ βοδῖ νγᾶβ5 ἃ ρίδίθς οὗ 
ξοϊὰ ἢ} τῆ6 σΠεγυ πὶ οἰδπάϊηρ οὐ ἴἴ, (6 
ὙγΏοΪς Ὀοδίθη οὐ οὗ οπα 50] ρίθςθ οὗ τρείβὶ 
(χχχνυῖ!. 7); 1 ννᾶ5 ρίδοβά προ ἴπε Ατῖκ ἀπά 50 
τοοῖς [Π6 ρίδςθ οὗ ἃ εονοσ. [15 Ηθῦγονν παηὶὸ 
ἰ5 ξαῤῥογεῖῥ, απιὰ οὐ ἴπ6 ἔπιε πιοδηΐϊηρ οὗἩὨ [ἢ15 
ννογὰ {πο ἰ5. ἃ ΥΘγΥ ἱπηρογίδηϊ ἀϊῆεγοποθ οὗ 
ορίηϊοη. ΤῸ συοδῖοσ πα πῦεΥ οὗ γοοθηΐ [γᾶ ῃ5- 
Ἰλῖογβ δηᾷ οὐξςβ, [νυ 8 δηά οἴδεγϑ, νὴ ἢ τῃ6 
ΑΥὙδΔΌΙϊς ἀπιοηρδῖ {Ππ6 Δησίοπί νογϑίοηϑ, το μου 
845 5]ΠΊΡΙΥ ἐσυέγ. Οὐζ γνοχβίοη, ἕο] οννίηρ της 
ξΞεπεχγαὶ νοὶςθ οὗ δητ υγ, νυ] ΓΕΒ γ, Ουδη- 
τλεῦ, δηά οἴδειβ οὗ {Π6 θασ]γ {ταπϑδἴουθ 
τηοάεγῃ ἰδηρυάαροδ, ρίνοβ, 835 ννὸ δον, {Π6 
γιοῦ τοπάθπηρ, Τα ης 1 ἴΠ6 ΜόογΟΥ ϑοδῖ. 
[566 Νοῖς δὲ ἴῃς ὁπά οὗ [Π6 σμαρίοσγ. 

18. 20. Τηε νΝΑΥ ἴῃ ὑγῖο ἢ (6 ΟΠοτι- 
θἷπὶ οὗ [πὸ ΜοΙΟΥ 8θὶ ἂΐὸ ἤδῦὸ πιοηςοπϑά, 
ΠῚ γχεΐθγεηςθ ἴο {πΠ6ῚΓ ἔἴδοθθ, νηρθ δηὰ 
Ροβίυγα, ἰ5 ᾽πὶ ἕάνοινγ οὗ [ἢ6 σοπήτηου [Θυν]5ἢ 
{υδαϊτοη (Οἴμο, " Ἀαθῦ. [1,6χ.᾿ Ρ. 129), ἴμδῖ 
ΠΟΥ νοῖε Πυπηδῃ ἤριιγεβ, οδοῇ πανὶπρ ἵννο 
ΜΊΏΡ5. ὙΠΟΥ͂ τηϑὲ ἢάνθ Ὀόδη Οὗ 5Π|8}] 5126, 
Ῥτορογίίοπθά ἴο ἴῃε ἀγθὰ οὐ ἴμε ΜΟΥΟΥ ϑεδῖ. 
Οπ ἴδε οἴδμεσγ ποίσοβ οὗ Οβογυθιπὶ ἴῃ [ἢ6 
δογρίυγεβ, 506 Νοῖθ οὐ Οδηῃ, ἰἰ. 24. Οοπ|- 
ρΡαγηρ {πε ἀϊβογεηΐ τοξογοηςθα ἴο ἔογῃ ἰη τἢ 5 
ἶδοθ, 1) 2 ϑ4τη. Χχίὶ τι (ΒΡ 5, χνηϊ. 10). ἴῃ 
Ζοῖς. οἢ. }.. χ. δηᾷ ἴῃ ον, ςἢ, ἵν., 1 νου] 

ΔΡρϑᾶγ μαι {πὸ πᾶῖῆὸ ὥρογμὁ ννᾶ5 Ἀρρίιοα ἴο 
ΥὙΔΙΊΟΙΙ5 ΠΟΠΊὈΙ ΠΔΙΙΟΠ5 ΟὐὨ ΔΠΙΠῚ2] ἔογτηβ. Θ᾽ ΠΆ]ΔΓ 

τπογοοῖ. 
20 Απά τε Ἑσδ γι δ᾽ πι5 50.4}} κιγεῖς ἢ 

οστῃ ἐλεεῖν ννὶπρβ οἡ Ὠρῇ, σονεπηρ τῆς 
ΠΛΕΤΟΥ͂ 8εαῖ ννἹτῆ {Πεῖγ ννίηρβ, δηἀ τῆ εἰγ 
ἔλςες «ῥα ϊ ἰοοξ ομχς ἴο δηοΐδεγ; ἴο- 
ννΑγὰ τῆς ΠΊΟΙΟΥ δεῖ 58ἢ4}} τῇς ἔοβϑ 
οἵ τῆς ἙΤΠογα δ Πλ5 δα. 

σοπλδιηδίοη5 ὑνογε πιδάθ ΟΥ̓ πηοϑσὶ δηςοιοπίὶ 
ΡΘΟΟΡΙ65 ἴῃ Ογάθ ἴο σοργόϑεπί σοηςείῖνδθ]ς 
σοι δ᾽ ηδίίοηβ οὗ ροινουβ, διιοἢ 45 ἀγὸ ἀδηϊοὰ 
ἴο πιδῃ ἰπ ἢὶ5 ΘαγΤὮ]Ὺ ϑἰδῖο οὗ ἐχισῖθσηςθ [ἰ 
ἰ5 σελ γκαῦϊο ἴπαὶ ἀπιοηρϑὶ ἴῃς Εγρῦδηβ, 
(Π6 Αϑϑουγδης δπὰ ἴπε Οτοοκβ, 85 νν 6 }} 45 1ἢς 
Ηοῦγονβ, ἴη6 σγεδίασγοθ ΟΥ̓ ΥΘΓΥΥ͂ ἔΔγ πιορῖ 
ἔτει πΥ ἱπιγοάυςοα ἱπίο ἴἢδθθε σοπηροϑίίς 
ἤξυγοβ, ννεῦθ πηᾶη, ἴῃ6 οχ, ἴδε Ἰοπ, δῃά 1ἢ6 
οαῖο, ὙΠοθ6 ἀγὸ ον! ἀθητ]ν ἴγροθ5 οὗ (ἢδ πιοβῖ 
ἱπηρογίδης δπὰ ἐπι Αγ] Κποννῃ οἰαβθοθ οὗ 
ἰντηρ πχδῖογιαὶ Ὀοηρ5. ὙΠῸ σα] ηἰσῖ5 γοοορ- 
ηἰχζεὰ (ἢ186 ἰῃ ἴπὸ ΟἸΠΟΤΙΙ πὶ 45 ἀθϑοῦ θεῖ ὃγ 
Ἐ ΖΟΚίοθὶ, νυν ιςἢ ΓΠΟΥῪ τοραγάθα 45 γοργεϑεπίης 
[86 ΠΟΙ] στοδίίοη εηραροὰ πη ἴΠ6 ᾿νΟΥΒἣΙρ 
ΔΠπά 5ογνίος οὗ Οοά (δεδοείίξεη, " Ηον. Ηεν.᾽ 
Ρ. 11το8). ΟΥ Κον. ἶν. 9--ἰ1, ν. 12. [ 
ννου ὰ 6 'π ΠΑΥΠΊΟΩΥ ὙΥΠῈ (Π]15 νἱονν ἴο 5ὺρ- 
Ῥοβὲ ἴπαὶ (ῃ6 πιοῦὸ βἰ ΠΟΥ Βυπιᾶη σῃᾶρο οὗ 
[6 ΟΒοσιδῖπὶ οὗ ἴῃς Δίογου ϑοδΐ γερτγεβεηϊοά 
[ῃ)6 Πισβοϑὶ ἔοστη οὗ οσγόδῖθα ᾿ητε] !σοποθ επ- 
ξαχοὰ ἴῃ {π6 ἀονοιξ σοηϊοπιρίδίοη οὗ ἴῃ6 
ἀϊνὶπο 1νν οὗ ἰἴονὸ δηὰ }ι5ῖ|ο6β. ΟἿ, τ Ρεῖ. 
1.12. ὙΠ ΠΟΥ͂ ννεγο τη 15 ϑυταθοΐα. ΟΥἨ ννοσβῃρ 
γοηδεγοά Όγ {πὸ σσοδίασο ἴῃ [8ῃ6 πιοβὶ ὄχα το 
σοπαϊίοη (566 Αὐρυπίη. " Ουπϑῖ. ἴῃ Εχοά. 
ΟΝ.).---| [5 νου οὗ ποίΐϊςο τῆδι ἴπεῈ ροϊάθη 
ΟΒογιδῖπὶ ἔγοπι Ὀείννθθη νν Ὡς ἢ [εἐῃονδῇ βροῖς 
ἴο Η!5 Ῥθορὶε ὕογε υυἱϊίποϑϑ, Ὁ. 1Πεῖγ ρἰδος ὁπ 
1πΠ6Ὸ ΜεΙοΥ οδί, ἴο Ηἰἶ8 το θοπηηρ ΤΏΘΓΟΥ͂ ; 
ὙΏ1|6 ἴη6 Ομογυθίτπη τμδὲ ἴοοῖκ {μοὶ βἰδπὰ 
ψ ἢ 18ὲ Βαμηηρ ϑννογὰ δὲ {6 ραΐθ οὗ Ἑάρη, 
ἴο Κορ ἴπ ννᾶὺ ἴο {πε ἵἴγες οὗ 1ἴ6, νυ τηοβϑοὰ 
ἴο Ηἰς σοπάοπηηδίίοη οὗ 58η ἴῃ πηᾶῃ. ΤῈ 
ποῖ ροσγίοςς δηϊα 1η16]}Π}ῷόποθ 866 πὶ5 ἴἢι15 (0 
Ὀ6 γιο!άϊηρ; ᾶἃβϑθηΐ ἴο 16 ἀϊνίπε 1,ἂνν ἴῃ ἰἴ5 
{ννοΐο] τηδηιϊξοϑίατίοη, 

18. ογόεαϊεη «υογ ] ἰ. 6. ΕἸλογαίοε!Υ νυτουκπῖ 
ἢ ἘΠ6 ΔΙΊ ΠΊΘΓ. 

10. δυεη 9 ἐδε πόγον “41 Ἐλδῖδογ, ουἂϊ 
ΟΥὍἩὨ Ὅπ9 ΜΌΣΟΥ 808. Τῇ 9686 Ἀρρθδγα ἴο 
Ὀ6 (δὶ ἴῃ6 ΟΠογαῦὶπὶ πὰ ὑῃ6 ΜΟγΟΥ ϑεαῖ 
ΜΈΓΟ ἴο 6 γοιρῃῖϊ ουξ Οὗ ΟἿδ πι855 οὗ δοϊά. 
(Οἔ χχχνῖϊ. )η.) ΤῊϊ5 πιοδηΐηρ ἄρτθθβ ἢ 
Οηκοῖοβ, ϑαδάϊα, δηά πιοβῖ πποάθγῃ ἱηἰογργείοσδ, 
Βυῖ τ ΠΧΧ., ΨΝαυϊρ. δηὰ ὅϑγγυ. τγδηϑιαῖο 186 
ννογάβ ἴῃ ἡ εϑίίοῃ ἃ5 ᾿ξ [Π6 ϑεσοπά οεἴδυβε οὗ 
{86 νόσβὸ ϑνογὸ, ἰῇ βθηϑθ, ΟἿΪΥ 8 τερεϊξιίου οὗ 
[8 Πιβὲ σἰδι56, 

20. δ86ὲε Οὐ υ. 18. 



᾿  ομᾶΡρ. 37. 
Σο, 

νυ. 21---26.] 

21 Απά τῇοι 5ῃδ]ς ριιξ [ἢς τ ΘΓΟΥ 
δελῖ αῦονε ἱ'ροὴ ἴπε ἂἵκ; δηά ἴῃ {πε 
ΑΥΚ ἴῆοιι 5884] ριιῖ τῆς ταβεϊτλοηγ τμδὲ 
Ι5}8]] ρῖνε τῃεε. 

22 Απά τδετε 1 ν}]}] πιεεῖ ἢ (ἢ 66, 
πὰ 1 νν}}} σοπησηθ νγτἢ τῆ ες τοὶ 

«Νυπιδ.7. ῦονα 16 ΠΊΕΙΟΥ͂ 5εδῖ, ἔτοπι “ θεϊινεθη 
τε ὕννο σδμαγιπὶ8 ννῖ ἢ ἀγὸ ὑροη 
τῆε ἀτκ οὐ τῆς ταβεϊπιοηγ, οὗ 811 ἐλίηρε 
ΜΠ Ισἢ 1 ψῈΠ ρῖνε τῆεε ἴῃ Τςοπηπιδηά- 
τχεηῖ πηἴο τῆς σὨΠ]άτγεη οὗὨ [5γδεὶ. 

22 4 σ Γβοιι 5Π411 αἰβο πιαΐκε ἃ τΔ0]68 
ΟΥ 5 ϊτε|πὶ νγοοά : ἔνγο ουδι5 εῤαίΐ δὲ 
τ[π6 Ιδηρτῃ τμεγεοῖ, ἀπά ἃ συδῖς τε 

21. ἐδ ἐεεἰΐγηο"»} 566 οὔ υ. τό. (Ὁῇ χὶ. 20. 
2. 75 «υἱἱ εονεγέμπε «υἱῷ ἐῤεθ} ὅϑεὲ Νοῖίε 

οὐ ἴδε Ἴοη Οομηπιδηἀπιοηί5, ὃ Υ.. 

12: Ταδίε 9,5 ϑῥεαυδγεαά. 

2.--30. ((ἔ, χχχυῖ το--- τό.) 

28. « ἰαὐΐε 07 ἐδιἐεἶγε «υοοἡ] ΤὨϊΐ5 ΤΔΌΪΘ 
5 οπα οἵ ἴῃς πηοσῖ ργοπιλπθηΐ οὔ]θςοῖϑ ἴῃ 186 
{πΠ0Π]Ρ Δ] ρσγοςεσϑϑίοη βου] ρτυγοὰ ἴῃ τοὶ θη 1Π6 
Ατοὴ οὗ Τιῖυ5. ὙΠ πηοβὶ ἱπιροτγίδηϊ οὗ τῃ6 
βου !ρίυτοβ οὗ τῇς Αὐτὸ ννετε σάγε ΠΥ σορίεά 
Ὁπάροσ ἴῃς ἀϊγοσίίοη οὗ Ἀοἰδηά 'π 1710. ϑῖποδ 
1Πδὲ πὶ [ΠΟΥ μᾶνθ σῸπα οἡ ἴο ἄδοδΥ, 50 [παῖ 
(Π6 δηρταν!ηρδ οὗ {Πὸπὶ ἴῃ ἢ]5 νου ")6 ϑ8ρο- 
1115 Το ρΙ!,᾽ ὅζα., ἅτ πον οὗ ξγεαΐ ἰηϊογεϑέ 
Δηἀ νᾶ]ιι6. Ἀοἰδῃὰ 45 ἱπίογργεϊοὰ ἴῃ βουϊρ- 
ἴυτεθ ΜΠ Π15 δοουβίοτιηρά Ἰδαστὴηρ δηᾷ 
βαβδοΥ, 

Τὴὲ μεν γελάὰ ΤΡ] υνἱτῇ ἰξα ἰποδῆςα οὐπμα δὰ ἴδ 
ἴννο ϑιἴνος Γσγυμρεῖς (ΝΌπι. χ. 2,. 

Τῆς Ταῦ] ΙΓ ἢ 5 ἤθγο γοργοβοηϊοαά σου]ὰ 
ποῖ, οὗ σουγθθ, ἤν Ὀδοη ἴῃ6 ομδ τηδάθ ἔογ 
86 ΤΑΌογΠδςο]6. ΤῊὴδ οὐρίῖπαὶ Αὐκ οὗ τῆ Τ65- 
ὈΠΊΟΠΥ νγα8 ῥσγεβεγνοαὰ ὑη|1]] ἴ ἀϊδαρροαγοὰ 
τε [Θγυβα]οπὶ ννᾶ5 σαρίυγοὰ Ὀγ ἴπὸ Βαὺγ- 
Ἰοπίδηβ : ̓ξ ννᾶϑ Ὡδνοῦ γορἰδοθά ὉῚ δὴ Ατκ οὗ 
Τροτο τηοάστῃ σοηβίγιςοη. δὸς σοπο]πάϊης 
Ὠοῖς οἡ οἷ. Χ]. Βυϊΐϊ ἴῃ6 δῃεννγοδὰ ΤΆθ]ο, ἴῃ 6 

ἘΧΟΡῦσϑσ. ΧΧν. 

Ὀγοδάτῃ τπογοοῖ δπα ἃ οσυδὶϊ δηά ἃ μδ] ἢ 
τῆς Πεῖρῃς τπογεοῖ. 

24. Απά τοι 8ῃῖς ονευίδυ ἰξ ἢ 
ΡυΓε οἰ, Δα τηᾶκα τΠογεῖο ἃ στον 
οἔ ροϊά τοιιηά δδοιῖ, 

2ς Αμά τδοιι 5μαῖς πλᾶκε ιυπῖο ἰξ ἃ 
ΒοΙάοΓ οὗ δὴ μβαπᾶὰ δυοδλάϊῃ τουηά 
ΔὈουΐ, Δη4 του 5ῃ4]ϊ τηᾶκα ἃ ροϊάεῃ 
σοννῃ ἴο ἴπε Ὀογάδθσγ τδεογεοῦ τοιπά 
δου. 

26 Απά του 5Παἷζ τπλκα ἴογ "ἴ ίουγ 
τίηρβ οὗ ροϊά, δηά ρυΐ τῃ6 τπρβ ἰη τῃε 
ἔοιιΓ σογησῖα [ῃδῖ ἄγ οἡ ἴδε ίοιγ ἔδοϊ 
τΠεγθοῖ, 

Οοϊάοη ΑἸζασ, δηὰ ἴῃς Οοϊάδηῃ (Οδηά δας, 
ὙΟΓῈ τοπουνεὰ ΟΥ̓ ϑοϊοσῖοι ἔοσ (86 ΤΈμρΙο, 
Οἵ {π6 (ὑδηα!οβεςϊ, ἴδῃ σορὶθϑ5 ννεσε ἴμεη τηδάθ. 
(1 Κ. νῖ!. 48, 49: 2 Οἴτο. ἵν. 19). Ετοχῃ (Π6 
ΟπΊβϑίοη οὗ {ποπὶ δπιοηχϑὶ ἴΠπ6 5ρ01}8 σαττιεά 
δοῖης ἔγοπι Βδθγυϊοη (ΕἼΓΆ 1. 9--- 1) νν6 ΠΊΔΥ͂ 
Ἰηΐον ἴπδὶ ἴπ6ὸ ἼΤΑῦϊς δηὰ ἴδε Οοϊάθη ΑἸΐδγ 
ΜΙ 4 βίη ΟδηάεϑῦςκΚ νγοῦα τοσπιδάθ ὉῪ 
ΖοΥΌθΔΌΕΙ (866 τ Μᾷᾶδςς. ἱ. 21, 22), δπά δρδίῃ 
ὈΥ ἴῃ6 Μδοςοδεεβ (χυ Μδος. ἰν. 49). ὙΔετε 
σδπηοὶ ἱμογοίογο ΡῈ ἃ ἀουδῖ παῖ [86 Τδὺϊς 
δά ἴθ (δηάϊοβιιςκ πρυγοά οὐ ἴδε Αὐτοὶ ἂτὸ 
ἴποϑο οὗ 1μ6 Μδοσδθαδῃ {{π|65: δηὰ 1 τηϊϑὲ 
Πᾶν Ὀδθη ποθ ΟΝ ἅτ ἀσβοτοά, δηκὶ 
ταῦ αν Ὀδοῖ, 5θοη, ΟΥ̓ [οϑερδιβ (' Απε᾿ 
Π|. 6. 8 6, γ; "Β. }.ἧἡ νη]. ς. 8 4). 1Ὲ [5 πονγένεσ 
ταοβὶ Πἰκοὶγ τηδῖ [ἢ6 ταβίογας 0 Π}5 ννεγο πιδάθ 
5 ὨΟΘΔΓΙΥ͂ 85 ῬΟϑ50]6 δῆεσ {π6 δησίεπί τιοάεἶβ, 
Ιπ τεργοϑοπίηρ ἴδε ὙΤλΌΪῈ 1ἴ Μν}} ὈῈ βθεη {παῖ 
1Πη6 5δοιυϊρίος 845 Ἄχῃιθι θά 115 ἵννο δηάϑβ, ἴῃ 
ἀοῆδηςθ οὗ ροετβροςῖῖνθο. ὙΠῈ ἀρίᾳ1}5 δηὰ 5176 
οὗἩἨ τὸ ἤξυτεα, πὰ ἴΠ6 ἀεβορδοη οὗ [056- 
Ρἤ8, ἀρρθᾶσ ἴο ἄρτεα υ νι ΠΕΔΙΪΥ ΜῈ τπὸ 
ἀϊγοοϊίοηβ ἤογο φίνοη ἴο δΜίοϑεϑ, δηὰ ἴο "115" 
{γαῖθ {Π6π ἰῇ βϑνθγαὶ ραυτ συ ατθ. ο βαρ 
58γ5 παῖ ἴῃς ὙΔΌ]6 νγαθ {πκὸ [ῃ6 50-οδ] θά 
Ὠεῖρηῖς τΔ0 165, στ ΠΥ οτπαπιθηϊεά ρίθσοβ οὗ 
ἔασηςγα ἴῃ ιι56 ἀπιοηχϑὶ ἴΠ6 Ἀογλδηβ, νν ἢ ἢ 
ἼΥΟΓΟ βοχηδίίτησδϑ. 1 ηοῖ αἰννᾶγϑ, σονογοὰ ἢ 
βοϊὰ οΥγ δἰϊνεσ (Μαγίιαὶ, χιὶ. 67; Οἰςθσο, “ἴῃ 
ψοιτοῦ ιν. κο; οἔ θυ ὕδηξο, Ατί. " ερηϊοδ᾽). 

44. οὐυεγίαγ 1] ὅ866ὲ οἢ Ὁ. 11. 
α ἐγοαυη οὗ σοί] Ἀαίμοῦ, 8 ᾿λου]Ἱάϊπᾷ 

οὗ ξοϊ]ϊά. ὅεε οὔ σ. 11. Τῆε πιου!αϊηρ οἵ 
106 ΤΑΌΪο ἰ5 511} ϑθοὴ αἵ [6 οηάϑβ οἵ ἴδ6 
5ου]ριιγοά ἤφξυγο. 

25. α ὀδογάεγ] Ἀδίπεῦ ἃ ὕσδιαῖηβ, Ὡς ἢ 
τοδλοποά ἤὸῸπὶ ἰορ ἴο ἰδεξὶ 50 845 ἴο τῇδκὸ [Π6 
ΤἼΔὈ]6 ἤγπι, ἃ5 νυ 6} 5 ἴο δάοτῃ ἴἴ νυ] ἢ ἃ βοσοηὰ 
τηου]άϊηρ οὗ κοϊά. Ὑννο ἔγαρτπεπῖϑβ οὗ βυςῇ ἃ 
ἔγαυλίηρ ἅγὸ 5111} ϑθθὴ ἴῃ ἴῃ βου !ρίυγε αἰἰδομοὰ 
ἴο ἴῃ Ἰερβ Πα] ξενγαν ἄοννη. 

26. ἐπ δε ζϑμγ σογπόγς ἐδαΐ αγὸ ὁπ ἐδ ἤοων 
ει ἐϑέγεᾳ) ὙΠ ψογὰ βεγὲ γεπάεγεὰ Με 15 
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τπεγεοῖ, ἀπά θονν]5 {Πεγθοῦ, ἐἴο σονετὶ ὧν, ΠΩ 27 Ονεῖ δραίηδὲ τῇς θογάβθγ 5}4]]} 
νυ 84}: ὁ Ρυτε ρο]ά 5ῃδ]ε τῇοιι πλδῖζα τοιέλας, τῆς τίηρϑ δὲ ἔογ ρίδςβϑ οἵ ἴῃ8 βἴανε ἴο 

θεᾶγ τῆς τ80]6. 
28 Αμπά τδοιι 5ῃαϊς τλᾶκε τῆς βἴανεϑβ 

07 5}πτ|π| ννοοά, ΔΠἀ ον εὐΐδὺ τῃεπὶ ἢ 
504, τμαῖ τῆς τ20]6 τηδῪ θ6 θογης ντἢ 
τΒεη,. 

290 Απά τῇοιι 58ῃα]ς πιᾶκε {πε ἀ15}.65 
τΠεγεοῦ, ἀπά βϑροοηβ τῃεγεοῦ, πα οονεῖβ 

(ἢ6 σοπηοη πδπὶς ἴογ πο ἔδεϊ οἵ πιθῇ Οὐ 
Δηΐπλα 5. [οϑορῆι5 ϑᾶγ5 ἰπδὶ 1ῃ6 ἔδεϊ οὗ ἴῃς 
ΤΑΌΪε ννογα κὸ ἴποϑα τηαΐ ἴπ6 Γοτίδη5 τι5ϑὰ 
ἴο Ρυῖ ἴο {ποῦ σουςμοβ, ν ἈΙ ἢ ἀρρθαγ ἴο μᾶνο 
Ὀεεη ἕδπιοι5 ἔου {Πε]γ σρεπάοιυν (ἘΠ 4η, " Ν ἂγ. 
Η:5ι.᾽ ΧΙ. 29: Αἰεηδ5, 11. 47). (ομλραπης 
115 νυ ἢ (ἢς δου!ρίμαγο, ἴἴ ννου ]α 5θοπὶ [Πδὲ [ἢ 
Ἰορς ἰοττηϊηδῖρα ἴῃ βοπηθίίηρ κὸ ἴμ6 ἔοοϊ οὗ 
δῆ ΔΠΙΠΊ4], ϑυςοἢ ἃ5 ἴῃ τηοάογῃ ἔπγηϊζαγο 15 
Ο4Π|6ὰ « εἰατυ. ΤὨ6 κ ἄδνιςς οἴζϊθη οσςιγβ 
ἴπ {πῸ δηςσιθηΐ Εργρύδη Γυγηϊζαγε (Ν ΠΚιηβοη, 
1. ΡΡ. 59. όο, όΣ, ὅζς.). Τὴδ ννογὰά ἢόῖδ γρη- 
ἀεγοά δογμδῦ 15 ποῖ 1ῃ6 5δπὴ6 45 [ῃδΐ 50 γτοηάἀθγεὰ 
ἴῃ Ὁ. 125) πὰ ἴἴ πᾶν ἀρηοίθ ΔηΥ δχίγεμηθ ρδγί. 
νε παῖρῃῖ ἴἢπ5 τοηάογ (Π6 ᾿νογάς, ἀρὸπ Ὁ 9 
ΤΟᾺΤ ΟΧΌΧΘΙΔΙΙΘΒ ὑπαῦ ΔΤ δὖ 9 ΖΟῸΣ 
1990. [οβθρῆιι5 βρθᾶκϑ οὔ [Π6 Γὴρϑβ ἃ5 μανὶηρ 
Ὀδδθη ἴῃ ρατῖ δἰἰδοῃθὰ ἴο ἴΠ6 εἰαννβ (Πδπβοῖνθϑ. 
Βυξ {πότ 18 πο ἴγδοθ οὗ [Π6 γίπρβ ἴῃ ἴἢ6 
Βου]ρίογο. . 

᾿Ω7. Οὕὔεν αφαϊμεΐ ἐδὲ δογάγ)] Ἐλδίμου, 
ΟΥΟΣ δεαϊμπδβὺ ὍὉΠ90 7γδιοίηκς; [ἢαὶ ἰ5, ἴῃ 6 
ΓΙΠρ5 ὑνόγα ἴο Ὀ6 ρἰαοοά ποῖ Ὡροη πε ἔγαπληρ 
1561, Ὀαΐ δὲ {86 Ἔχίγεπ) 65. οὗ [ἢ6 Ιδῷ8 δῃ- 
βυν πξ ἴο ΘΟ ἢ ΘΟΓΏΘΓ οὗ Ἰϊ. 

29. ἀπμῥ ὍΤης Ηρῦγενν ψνογὰ 15 (ἢ6 
" ΒΑΠῚΘ ἃ5 ἰ5 Επ]ρ] ογθά ἴο ἀδποῖς ἴῃ ἰαγβδ 5:|ν 6 

γ65561]5. ν ἢΙοἢ ἡνοῦθ, ΠΙΙοὰ ἢ ἤπὸ ἤοιυγ ἀπά 
[οπποὰ ρᾶτί οὗ ἴῃς οἴδγηρθ οὗ (Π6 Ῥγίης65 οὗ 
ἴσγϑϑὶ ἰὴ Ν᾿ πλ. νἱῖ. 12 54.,) ὑνῆογ6 1 ἰ5 τοηἀογοὰ 
εἐραγσέῖς. Δεςογαϊηρ ἴο ᾿ἴ5 ργοῦ80]6 εἴγτπο- 
ἴογγ, ᾿ἴἃ ἀεποῖδα 4 ἀθὸρ νεβϑβεὶ, δηὰ (Πογεΐογε 
ΠΟΙΠΟΓ οὗ 1η6 ΕἸ ρ]5ἢ ννογάβ δησννοῦβ νν6}} ἴο 
1 : ρογμαρ5 δοαυΐς ννουὰ θ6 Ὡθᾶγογ [6 πραγ. 
ΚΉΟΌΕΙ σοπ]θοΐαγοβ ἴἢδϊ {Π656 ν655615, νῃϊς ἢ 
Ὀοϊοηρεά ἴο ἴΠ6 δῃρθυνγοδά ΤΌΪϊθ, ννογα τιϑοὰ 
ἴο Ὀτγίηρ ἴπ6 Ὀγεδὰ ἱπῖο ἴΠ6 δαποΐυδγυ ; Ὀαῖ ᾿ἱ 
15 δαγὰ ἴο ἱπιαρίπθ [δὶ νϑβ556}]5 οἵ ϑυβῆςίθηςϊ 
5126 ἔοσγ 8.0ἢ ἃ ριγροβο ([μεν. χχῖν, ς) ὑνοτῈ 
ἑοιτηοὰ οἵ μοϊά. ὙΠ ΠΟΥ͂ ΤΔΥ ΡοβϑιΌΪΥ ἢδνυθ 
Ὀδθη [Π6 πιϑάβϑιιγοβ ἕοσγ ἴπ6 πηθᾶὶ 5ϑὰ ἴῃ [ἢ 6 
Ἰοᾶνα8. 

“Ῥοοπ] ΤΠ Ηδοῦγον ννογὰ ἰ5 (ἢαΐ υϑοὰ 
ἔογ ἴῃ6 5Π|8}} νοϊὰ οὰἂρβ τῃδί ννοσὸ 8]||οἡ ἢ 
ἔγαηκίποθηϑθ ἴῃ {Π6 οἤεγίηρβα οὗ ἴῃς Ῥυίῃσεοβ, 
Νυπι. νἱϊ. 14.534. Το ΠΧ Χ, γοπάογῦ ἰἴ θυΐσκαι 
τα ἱποόσο ἐερ. 8566 οἡ [νδν. Χχῖν. 7. ὙΠ 656 
τηυϑῖ θ6 ἴΠ6 ΟΠΪΥ ν655615 ννῃΙοἢ γα τηθηϊοηθα 
ΒΥ οϑοριιβ ἰῇ σοπηθοίίοη γνἢ ἴῃς ὙΔ0]6--- 
δύο φιάλαι χρύσεαι λιβανωτοῦ πλήρεις (' Απι.᾿ 

τῇ δηλ. : 
20 Απά τοι 50]: βεῖ ὑροη τῆς 

τΑὉ]6 5ῃθνγγεαά Ὀείογε πα δἰννΆγ. 
21  ΞΑπά του 5Π41τ πλακο ἃ σδη- 5 οἴὩρ. 3) 

ἀϊεβεῖςϊκ οἴ ραγε ροϊά: ογ΄ Βεδίεπ ννογκ ἢ 
580.8}} τῆς σαπαϊδϑτῖοκ Ὀ6 τηλάε: ἢ 5 
διῇ, δηὰ [γ15 Ὀγαησ 65, ἢ15. θονν]5, ἢ]5. 

ΠΙ. ς. 6. ὃ 6. ς. 1ο. ὃ 7), Ὧἃπ4 νν»ῆϊς ἢ ἅγδ σὸ- 
ρΓοβοηϊοα οἡ ἴῃε ὙΌΪο ἰῃ {δ βου]ρίαγρ. 

εοθΓ ..«ὁοαυ} Ατςοογάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀεκῖ δὺ- 
(ΒΟΥ ἴπ686 ψγοῖο ΖΔ ΟΣ 5 ἀπά 68811698, 
ΒΌΓ ἢ 85 ὑνεῖθ δορὰ ἔογ Ὀτπκ οβογηρβ. 0ΧΧ. 
σπονδεῖα ἀῃὰ κύαθοι. 866 ἴἢδ ποχί ποίο. 

ἐο τουοῦ «υϊ ῥα Μόοτε σογτοςτ!Υ τεοηάογοά 
ἴπ (δὲ τηδυρίη, ἐο ῥομν ομί «υἱἱδαὶ, [ἴ 15 Ξἴγδηρθ 
τΠδῖ οὔ ἐγαπϑίαζοῦβ ἴῃ ἴῃ ἴοχῖ 5σῃουὰ πᾶν ες 
ΓΌΤΠΟΓ ἀπά σγαητηθγ, Ὀαςκθά ἃ5 6 Ὺ ἃτὸ ὈΥ̓͂ 
(06 1,ΧΧ.., (6 ΝΪΕ., [ἢς ϑγπδς, {πὸ Τ ἀγραπις, 
δηά (δ πιοβί ἀϊγοςῖ 5εῆβὸ οὗ (ῃ6 ογρ!παὶ νυογάϑ, 
ἴο [Ὀ]]ονν ϑαδάϊα δῃὰ ἴπῸὸ Ταϊπιυὰ. ὙΨΈΙ 
(Π6 Ἔδχοθρίϊοη οὗ ϑοπῖβ τϑοθηΐῖ [θνν 5}. νϑυβιοηϑ, 
ἴῃ6 δεβὲ τπιοάεγῃ δι Που 165 ἈΡΡΙΥ (Π6 ρᾶ9- 
5856, δἰοηρ ψῈΠ [Π6 ἔννο 145ὲ Παπη65 οὗ νϑβϑεῖς, 
ἴο ἴδε τίϊὸ οὗ ἴῃς τηκΚ οβογιηρ, νυ ῃῖς ἢ δ8ρ- 
ῬθΔΓΒ ἴο ἤλυθ γορι αΥ]Ὺ δοσοπηρϑηϊεὰ ονοσγγ Μοαδὶ 
οἴεγηρ ([μεν. ΧΧΙ, τ8; ΝΠ. νῖ ας, ΧΧΥῚ. 14, 
ὅζς.). 76 ϑβιι]εςξ ἰ5 ἱπηροτίδηϊ ἴῃ 115 θδασίηρ 
Ἴρου [86 τπηοδηΐϊηρ οὗ ἴῃς δῃεινγθδᾶ: {πῸ σοῦ- 
τεοϊοα τοπάογιηρ οὗ ἴῃς ννογάς θη ἕο 5Π6 
(Πᾶς [ἃ ννὰ5 ἃ ἔγιιΘ Μοδὶ οἤεγηρ [566 οὐ [ν΄ 
Χχχίν, 9].--- Τῆς γϑὶ ραγί οἵ {πὲ νϑῦβα σηϊρῃῖ 
(5 Ὀ6 τοπάογοὰ:-πΑπᾶ ποὺ 8881 τὰ δ κ9 
1᾽: ὈΟΨ]Ὶ8Β πὰ 108 ΠΟΘΙ ΒΟ. ΟΌΡΒ πὰ 
1:85 ββοι δηῃὰ 108 60811008 ΚΟΥ ῬΟΌΣ- 
πε ουοὖὐ ἐῥὲ δειπᾷ οὔεγίηασι. 

80. ΤΠο δμεονθγοδά Ταῦϊς ννὰς ῥ᾽ δοθά ἴῃ 
ἴπε ΗοΪγ Ρίασςβε οἡ [ῃ6 πουΐῇ 5ἰάθ (χχυΐ. 2). 
Πιγοοιοηβ ἔογ ργοραγίηρ ὑπ6 δῃοιν γοδα ἃσὸ 
Εἰνθη τη 1,ον. χχῖν. ς-ττο. [{ σοπϑιϑιθα οὗ ἔννεῖνο 
Ἰάγξαε οαῖκθϑ οὗ πηϊοανθηθὰ Ὀγοδά, ᾿ς ἢ ΓΟ ΓΟ 
ΔΥΓΔηΣΟα οπ ἴῃς ὙΔ4Ό]6 ἴῃ ἵννο ρ|]65, ἢ ἃ 
δοϊάδη στρ οὗ ἔγδηκιποθηβθ οἡ Θδοἢ ρΙ]Ὲ (05. 
"Ἀπ. ΠΙ. το. ὃ 7). [ἴ ννᾶθ τεηδννοὰ θυεσΥ 
ΘΑΌΌΔΙῃ ἄλγ. ὙΠ 5ία]θ Ἰοᾶνεβ ὑνεγα ρίνεπ ἴο 
1η6 ρυδβίθ, δπὰ (ῃ6 ἔγαπκιποθηθς ἀρρόαγβ ἴο 
μάνα Ὀθεη ἸΙρῃϊοά οὐ (η6 ΑἸΐαΓ ἔοσ ἃ τηθιοσδὶ 
[860 οἡ ἴ,δν. 11. 2]. ΝΥ ε πιδὺ ργεϑυσης ὑπαὶ ἰΒς 
πη οἴεγίηρ ννᾶ5 γοηοννοά δὲ (ἢδ β4πι6 {ἰπ|6. 
ΤῈ ϑῃεν τεοδά, ἢ 41} 16 σδαγαοϊογιϑςβ 
Δηα ϑρηϊῆσδηςο οὗ ἃ στοδί ἡδίομαὶ Μοαδὶ οὔϊει- 
ἵπρ, ἴῃ ΜΏΙσἢ [Π6 ἔννεῖνς {ΠῸΘ5 ῸΤῈ τορτο- 
βοηΐϊοα ὉΥ (86 ἔνγοϊνα οακεθ, ννὰ5 ἴο ἰαπὰ 
Βεΐογε [ϑβονδὴ ῥεηρεμαλίν, ἴθ ἴοκθη ἴπδὲ Ηδ 
νγὰ5 ΔΙνγαγϑ ΡιΔΟΙΟΌΒΙΥ δοσερίης {π6 βοοὰ 
γνοῦκ5 οὗ Η!5 ρεϑορίβ, ἔογ ψοση Αἰοηοιηλθηΐ 
δὰ Ὀδθη σταδάθ ΌΥ {86 νἱς(πὶ5 οἤθγθα οἡ ἴδ6 
ΑἸίασ ἴῃ 186 Οουτί οὗ {πὸ ϑαποίθυδγυ [8866 Ὠοΐεϑ 
“Ὁ [,δν. ΧΧΙ͂Υ. ς--9]. 
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Κηορϑβ, ἀπά 5 ἥοννετϑ, 5}1 δε οὗ τῇς 
84 ΠΊ6. 

22 Απὰ 51χ Ὀγάποῆεβ 584}} σοπης οὐΐ 
οὗ τῆς 5465 οὗ ἴτ; τῆτες δγάποῆαβ οὗ 
τῆ σαπά οβτῖςκ οὐκ οἔτῆς οηε 5ἰάβ, δηὰ 
τἤτεα Ὀγάπομεβ οὗ τῆς σδηα εβῖῖοκΚ οὐ 
οὗ τῆς οἵδεγ 8146: 

««.«.-α “.. “ὦ “5... 

ΤΡε Οοἱάεη (αηπάϊεεεοῖ. 

41---29. (Οἔ, χχχυ]ϊ. 17---24). 
31. « εαπάϊοσιεξ οὔ ριγε σοί ὙΠ15 ννου]ὰ 

ΤΆΟΤΘ ΡΓΤΟΡΟΓΙΥ δα σας ἃ ἰαπιρ-ϑἰδηὰ ἴπλῃ ἃ 
σληάϊοϑιοῖς. [15 ρΌΓρΟΒΕ νν85 ἴο βϑιιρρογῖ δένεῃ 
οἷ -ἰάπηρθ. |κὸ τὴ6 δῃονγοδά ὙἼ80]ε, 1 15 ἃ 
Ργοπηίηθπε οὐ͵οςὶ διηοηρϑέ ἴΠ6 5ροῖ]8 οἵ [δε 
Τοαρίθ βουϊρίυτοεά οὐ ἴπε Αὐτοῖβ οὗ ΤΙ υ5. 
ΤΠΗϊ5 ἤρυτε 15 οορίεὰ ΠῸΠπι Ἀεϊαπά [5366 οἡ 
Ὁ- 23]. 

ΤῊΣ 51Ζ6 οὗ ἴπ6 (δηά]εἊϑεοῖς ἰ5 πόννῆοσο τηθη- 
τοπϑὰ : Ὀμξ νγὲ ΠΊΔΥ ἔογτη δη Ἵϑετηδίε οὗ τ ὉῪ 
ζοΙρατηρ ἴπΠ6 ἤξιιγε ἢ Πα οὗ {Πῃ6 ἼΔΌΪ6. 
[1 15 πιοϑῖ ᾿ἰκοὶγ τῃδὲ {π6 ἴνγο οὐὈ]εςΐβ ἅτε τὸ- 
Ῥγεβοηίοά οὐ ἴῃ βϑάτηθ 5.816. [18 μεῖρῃϊ δρ- 
ῬθᾶΓ5 ἴο ἢανο Ὀδθη δῦοιζ ἴῆγοο ἔδεί, δηά ἰζ5 
νὰ ἴννο ἔξεῖι. ὙΠὸ ἀεῖδι]5 οὗ ἴῃ6 βου!ρίυτο 
Ὁ5Θ ΠῚ }Ὺ {Ππι|π5ίταίς 1η6 ἀεϑοτρέίοη ἱπ [πὸ τοχί, 
Βυΐ τ1πὲ ννοσκ δηὰ ἔοιτη οὔ ἐπ6 ρϑάθϑβίδὶ ποτα 
Τεργεϑοηϊοα ἀγα ἢοΐ ἴῃ δοσογάδησθ ἢ [ουν 5} 
ἰλϑῖθ ΟΥὁΥ̓́ΠΙ8ᾶρ6 δὶ ΔΩΥ͂ ρεοά. ἈἘεϊδηὰ Ἴσοη- 
Ἰοσΐαγεβ [παῖ (Π 6 οΥἹξῖπ8] ἔοοϊ πιὰ μᾶνὸ Ὀεεη 
τοκοῃ ΟΠ, δηὰ Ἰοβσῖ οὔ ϑἴοϊθρῃ νν θη ἴΠ6 

(ὐδῃά]εϑίῖοκ ννὰ5 ἴακθὴ οὐὖἱ οὗ (86 Τεπλρὶε; 

ἘΧΟΌῦϑ5. ΧΧν. 

232 ΤΉτγες δον τπηδάθ ἰκὲ τιπῖο 
Αἰπηοηάϑ. το ἃ Κπορ δηά ἃ ἤοννεγ ἴῃ 
ΟΠπΘ Ὀταποῆ; πᾶ τῆτες Ὀονν]β τηδάς 
κε δἰπιοπάς ἰπ [6 οἵδδῦ Ὀγδηςῇ, τοῦ 
ἃ Κπορ ἂπὰ ἃ ἤονεγ: 50 ἴῃ ἴδε 51Χ 
Ὀγάπο 5 μα σοιης οι οὗ ἴῃς σδηαϊο- 
ΒΌΟΚ. 

δηὰ {(μαΐῖ ἴπῸ ρϑάεβίαὶ ἴῃ [86 ϑουϊρίυτο ννὰ8 
αὐἀάοὰ ΌΥ 8οης Ἐοπίδη αγίϊϑὶ ἴο εῖ οὔ 
1Π6 ἰτορῇῦγΥ. ὙΠοΙῈ ἃγὸ οἴδογ δποίθηϊ Γα- 
τοϑοηΐδίίοπ οὔ [86 (ἀπά οϑῦςκ Οἡ ρ 115, 

ἴῃ ἴοπιῦβ, δηὰ οὐ ἴῆ6 νν8}}5 οὗ ΞΥπΑρΟΡΙ65. 
ϑοῖιθ οὗἁὨ [56 ἃῦὰὸ σορί δὰ ἴῃ Κοίλῃ 5 ̓νοσκ, 
δηὰ οπο ἢδ5 ἰδίθὶΥ ὕθθη ἀἰϊδοονογεα ὉΥ Οδρί. 
ὙΠ σου ἴῃ ἃ γυϊπθὰ συπάρορυς ἴῃ [ἢ6 νδ]] 
οὔ 6 ἰασταικ. [ἢ πιοβσῖ οὗ δθπὶ (Π6 Ξἴθπη 
ῖ5. βυῃρρογίοα οὐ ἴῆγεθ ἔδοϊ, οὐ οἶαννβ' ὍΤῊ]8 
Δύτδηροησηΐ ὨΟΥΘΥΟΓ 58 Θαρροϑοα ἴο σοῃίγα- 
ἀϊςῖ [οϑορῆυβ, νἢῸ βᾶγ8 [μὲ ἴΠ6 βἴθπι σοϑδ 
ἔγοτῃ ἃ ρεάραὶ: ἴῃς ννογάὰ ἢ 0565 (βάσις) ἰ5 
Βοννουοῦ ποῖ αι ἔτθθ ἔτομη δηιδίσιμῖν. [ῃ 
ΒΟΠΟΓΔΙ ἕοττη ἴἢ6 ΟἴΠΟΙ ἤρυτγοβ οὗ ἴῃ6 (δηάϊο- 
διίοκ σοριοά Ὀγ Ἀεϊδηά ποαῦῖγ ἀστοὶ ἢ παῖ 
ου ἴπ6 ἃῇοἢ οχοερῖ ἴῃ ἴπ6 Πἰπλῦ5 ὈεδΙης ποτα 
5ἰθη θυ, τη ΥὩ] ἢ Ραγ σα Αγ (ΠΟΥ ἅγὰ σόμη- 
τοηδηςοὰ ὈΥ 1Π6 ἀδδογρίοι ἴῃ [οϑορῆι8 (᾿ Β. 
ἡ νιι. ς. ὃ 5). [{|5 ΚΟ τῃαι [6 5οι]ρίοῦ 
ΤΏΔΥ δᾶνο {πιο κοηθα (Π6 ᾿ϊπλὺσ5 ᾿π ἢ5 ᾿νοσκ ἴο 
δῖνε {ποτὰ Ὀεῖῖογ εβξεςίς ἔγοση [Π6 ροϊηῖϊ οὗ νἱενν 
ἔτοπι νυ ῃ]ςἢ ϑροςοϊδϊογβ ᾿νοι]Ἱᾶὰ 566 θη). 

97 δεαίεηι «υογ ἃ} 866 οὐ ὕυ-. 18. 
ῥὶς «ῥα, απά δὶς ὄγαπερες, ῥὶς δοαυΐᾳ, ῥὶς 

ἄπορ-:, απά ῥὶς ἤοαυεγ] ὍῊΪΒ ταὶς γαῖμοῦ Ὁ6᾽ 
ΤΟΠαογοά, 405 ὈΔ889., 108 βύοχῃ, 85 ΖΊΟΤΟΣ 
ΘῸΡ δ [3566 πεχί νϑΓ56], 05 ΚπΠΟΡΒ, διὰ 1085 
111198. 

83. Τῤγεε ῥοαυΐς »ιαάε {άε μπίο αὐρποηα:) 
Μοῖθ βιπςῖγ, ὕ,σθ9Θ ΟἿρ5 ΟὗὁὨ δισοπά 
ΠῚ ΟΘτΒ. ὙΠ6Β6 ΔρΡΡΕΑΣ ἴο Ὀ6 [ἴῃ6 οἰρ5 ἴῃ 
ἱτηπηοάϊαϊο σοηΐασε ἢ (ἢ6 ΚΠΟῦ5 848 516] 
ἴῃ τὴς ϑουϊρίαγο. 

4 ἤοευεν)ὴ Μορὶ οὗ {πὸ οἱ νευβίοῃϑβ γοπάθγ 
1ὴ6 ννογὰ 8ἃ5 ἃ 111γ, ἀπά (18 τεπάογσιπρ ΜῈ }} 

νυ (ἢ6 δευ]ρίαυγα. 
ἐδε εαπά εις} Ήδετα, ἀπά ἴῃ (ἢς ἔννο ἔΌ]]ονν ὁ 

ἱῃξ νεῖϑθβϑ, ἴῃ6 ννογὰ ἄρρθᾶγβ ἴο ἀθποίθ ἐῤε΄ 
“1671, ἃ8 ἴγ6 Θβϑθηῖ 14] ρατὶ οὗ ἴῃ (δῃαϊθβίςκ. 
[τ  ου]ά δθοτὴ ἔγοπὶ υσν. 3,---..ς [ῃδξ (Π6 οΥηδ- 
τηθηϊδίίοη οὗ ἰδς Οδηα] οβέιςκ σοηϑβιϑιοα οὗ υη]- 
ἔοττηι τ] ΠΊ ΌΘΓΒ, ΘΔΟ ἢ σΟΠΊΡ ΓΙ δίΠΣ ἃ 90 γ165 οὗ Δπ 
Αἰπιοπά ἤοννεσ, 4 Κποῦ πὰ ἃ [ἰὴ γ ; ἐμαὶ 1Π6 
8ϑῖ6πΊ σοϊηργϑοα ἔοιγ οὗ [ῃσ8θ6 πλελροῦθ; παῖ 
ΘΟ ἢ ρδΙΓ οὗὁἨ Ὀγδηςσῆθβ νγὰ5. υπἰϊοὰ ἴο (Π6 5ἴεπι 
δὶ ομθ οὗ ἴπ6 Κηοῦβ; δηὰ ἰπδί θοῇ Ὀγδηςῇ 
Ποτηρτϑοα ἴἤγοα τοι οῦ5. [|π σοιηρατηρ ἴῃ6 
ἀεϑοτιρίίοη ἴῃ {μὲ ἰοχῖ ἢ (Π6 ϑουϊρίυσοά 
ἤξυγε, Δ᾽] ονγᾶηοβ ΤΏΔΥ 6 πιδάβ [ὉΓ ϑουὴβ 
ἀενίφίοη τῇ ἴπα βοι]ρίου᾽ 5 σορΥ, ὙΠ ἢ ννδϑ 
Ραγάομαθ!θ ἐπουρῆ, σοποιάοσηρ ἴδ6 Ριγροϑα 
ἴον ψΕΙοΣ ἴἢ6 τεργοβοηϊδίοη νν 88 
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14 Απά ἴῃ ἴῃς ςδπά δβοςκ «ἠα] ἐδ 
ἔουτ ον, 8 πιαάς [κε πο δἰπηοηάϑ, 
«υἱἐΐ τοῖν Κπορϑ δπὰ {πεὶγ ἤονγεῖϑ. 

ης Απά ἐῤέγε ταὶ! ἐδ ἃ Κποὸρ ὑπάογ 
ἔνο δγάποῆοβ οὗ ἴῃς 834π16, ἀπὰ ἃ Κπορ 
ὉΠπάοΓ ἴννο Ὀγαηςθαβ οὗ τῆς 84Π16, Δηἀ Δ 
ΚπΠοΡ ππάργ το Ὀγδηοῇαβ οὗ [ἢ β54π|ς6, 
δοσογάϊηρ; ἴο [ἢε 5ἰχ Ῥγάηςῇεβ τῃδῖ ργο- 
ςεεὰ οιμἍ οὗ τμε ςσδπά]Ἔβειοκ. 

46 Ὑμεῖγ Κπορβ ἀπά τπεῖγ Ῥγαηο 8 
80}8}} Ὀς οὗ [ἢ 84πη6: 1} ἰξ ελα ἑ ὃ ομὲε 
δεδίθη ψγουκ σγ ρυτε ρο]ά. 

ἘΧΟΡΌῦ5. ΧΧν. [ν. 34--ηο. 
427 Απά τῇοιυι 5ῃα]ϊ πγᾶκε τῆς βενεή 

ἰλπὶρβ τμεγεοῦ: ἂδπά τΠεΥ 5}}} "Πρ τ  Οτ, 
τῃε ἰδπὶρβ τμεγεοῦ, τηδί ΠΕΥ͂ ΠΔΔῪ ρῖνα σερεπά. 
Ἰρῆς ονεῦ δραἰηϑβῖ ἔχε, 

5η 1 5865 τπεγεοῦ, ταί ἐφ ὁ Ρυτε 
ρο ]άα. 

ΤΗ-ςἷκ 
ἐλε 

428 Απὰ τῃε τοηρβ τπεγθοῦ, ἀπά τῇδ ἐμ 
γον φ' 

290 ΟΥ̓ ἃ ταἰεπὶ οὗ ρυγε ροἱὶά 5}}]] ἃ Αεις 7. 
ἢς πλάκα ἴτ, νι 41} {Πε5ς6 να β5εῖ8. ἥζεν. 8. ς. 

40 Απὰ ΤἘ]οοκ {παῖ τῆοιυ ππᾶκε ἐῤοηι! ἩοῸ κχον 
αἴτεγ τιςῖγ ραΐίεγη, ἐν ἰ ἢ ννὰ8 5 μαννα τὐαες 
{πδ6ὲ ἴῃ τὰς τηουηΐ. ῬτΝ 

37. «οὐεη ἰα»:}.1 ὙὝΠεβο ἰαπὴρϑ νοσα ργορᾶ- 
ΕΚ {ππ τ 86 ιιϑϑὰ δγ {πε Εργρίίδηβ ἀπά οἴπεῦ 
πδίϊοηδ, 5ῃδιϊονν σονογεά νθ556}5 ΠΊΟΓΕ Οὐ 1685 οὗ 
δῇ οναὶ ἔοτππι, ὙΠ ἢ ἃ πιουῃ δ ομθ δηά ἔγογη 
νυ Πῖοἢ τπὸ τνῖοῖς ρῥγοϊγυάοά, ὙΤὨΪ8 τη ΠΕΙΡ 
15 ἴο (ἢ 5ἰπιρίεδὶ ὀχρίαπαίϊίοῃυ οὐ ἴῃ6 ταίμοῦ 
οὔβοιτο ϑνοτγάβ, ἐμαῖ ΠΟΥ πΊΔΥ ρῖνο ΠΡ ΐ 
ΟΥ̓ΟΥ ἀραϊπϑὶ [1.7 ὙὨδ (ππάϊεβέιςκ ννα8 ρἰασεά 
οη {86 ϑουῖῇῃ 846 οἵ [πὸ Ηοὶγ ΡΪαςε (ΧχΧυϊ. 3 5) 
ΜΙ 1ῃ6 Ππὸ οὗἉ Ἰαπὶρ8 ρᾶγαὶ οὶ νυ ἢ [86 νν]}, 
οἵ, δοςογάϊηρ ἴὸο [οβορῆι8, δοπιονγῃδί ΟὈ]Π 4 6- 
Ιγ. [ἢ τς νἱοκ-ιπουῖ 5 οὐ τῃ6 ἰλπὴρ8 ννεγε 
τυγποά ουϊνναγά5, {ΠΥ ννου]ὰ γινα ᾿ἰρϊ Ὄνὲγ 
δσαϊηϑὶ ἴῃς (σαπάϊοβίίοϊ ; τΠδὲ 15, ἰονναγάβ [86 
ΠΟΙ 5 ἀ6 [5εεὲ ΝΌπι. ν]}, 2]. 

87. ἐξὸν «ῥα! Πρ] 86εὲ τηλγρῖπαὶ γοπάεγ- 
ἴηξ ἀπά ποΐδ οη ἴνον. χχῖν. 2. 

98. ἐδὲ τοηρ ΤὨε Ηδεῦτονν Ψψοσὰ ἰδ (ῃ6 
5ΆΠῚ6 ἃς ἴῃ [8. νἱ. 6. ΤῊ 5Ππ14}} ἴοῃρϑβ ἔου {Π6 
ἰδτὴρϑ ὑνογε ἰϑοὰ ἴο {γπὶ δηὰ δὲ {Π6 νυ ΊΟ 5. 

ἐῤε “πιβεάμ ῥέε] ἼΠΕπο ννογα 5841ὺνν νεβϑεΪβ 
υϑοά τὸ τοσεῖνε ἔμ Ὀυγηὶ ἕγαστηθηΐῖβ οὗ ψΊῸΚ 
τοπηονοὰ Ὁ ἴμ6 ἴοηρβ. ὙΠῸῈ βᾶπιὸ Ηθῦγενν 
σνογὰ ἰ5 γαπϑίθα, ἴῃ δοσογάδηςθ ἢ 118 
σοππροίίοη, βρέ φάη, ΧΧνῚϊ. 3, ΧΧΧΥΙΙ. 31 δηὰ 
εοηεγς, Νυϊη. ἵν. 14, χνὶ. 6, ἄζο. ἔογ [δε 
τεκυϊδίίομ8 γοθρεοῖης ἴμ6 Ῥιηδβῖβ᾽ ἰθηάϊηρ ἴῃς 
Ἰᾶτηρϑβ, 866 Χχυΐὶ. 20, 21, χχχ. 8: [“εν, Χχίν. 
“---α (1 16 ποῖθ) ; 2 (Ἶγο. ΧΙ. 11. 

80. «ἑαίεπί οὔρωγε σοὶ Ατλοηρϑέ {πε ἀϊ5- 
σγερδηῖΐ δϑεϊπιδίθβ οὔ (ῃ6 ννειρῃϊ οὗ ἴπε ΗΘΌΤΕΥ 
(Δ]επί, (ἢ8 οὔθ ἐμαὶ ρρεᾶγβ (ο ΡῈ τεζεῖνεὰ 

ΝΟΤΕ, οΝ (ΒΑΡ. ΧΧχν. 4. 

ΟΝΎΠΕ Οομοῦυξκβ ΟΕ ΤῊΕ ΤΑΒΕΚΝΆΑΟΚΕ. 

Ι. 

Ουζτ νοιβίοη ἰς πποϑῖ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τὶρμῖ ἴῃ 15 
τοπάογίης οὗἩἉ 1ῃ6 παπιθ5 οὗ [πε ἴῆγεα σου ΓΒ 

υϑοά ἱπ ἴπ συγίδίη5 ἀπὰ ν41}5 οὔ πὸ Τ ΑΌετπΔΕΪθ. 
Βαϊ {Π6 σιιθ]θςς ᾿5 ἃ ἀου ῖῆι! οη6. ὙΠῈ ὨδΠ68 

οὗ ςοϊουγα ἴπ 411 Ιδηριαροβ ἀρρϑᾶσ ἴο μάνα Ὀδεη 
ΨΟΓΥ νΑΡΊΕΙΥ πι56 4. ἀπ} {Ππ6 ρΓΌ ΡΤ 55 οὔ βοίεπος 
ἰπ σοηποοϊϊΐΉοη ἢ τῆς ἀδοογαῖϊνε ἂγίβ [ᾶ5 

τεπάεγοά στεδίου ῥγεοίϑίοη Ὀοῖῃ ροββίδὶς δπὰ 

Τγοϑξ φΘΠΟΓΑΙΥ νου τηᾶῖκα ἰἃ δϑουξ 94 105. 
566 ΟἹ ΧΧΧΥΊΪ. 27. 

ταεροἰ ἢ ἈΔΊΒεγ, πῦϑ}8115 [566 Οὐ ΧΧΥΙ͂Ϊ. 
19]. 

ΘΕΥΘΓΑΪ του πάνθ ἱγεαϊθά οἵ {π6 ϑγπι- 
ὈοΪίσπι οὗ {δε Πρ η15 οὗ ἰμ6 Οο]άδη Οφηαϊθϑῖοκ 
ἢ ἘΠοῖσ οἱἱ, οὗ ἰῖ5 ογπαπιθηϊδίίοη ἢ {ΠῈ 
Κηοῦβ δηὰ βοννοῖβ, δπὰ οἵ ἰἴ5 Ὀγαπομοα ἔοιτῃ 
(Βέμγ, Ηεηρβίθηθεγρ, ΚοΙ, ς.). ΑἸΙ Πδ56 ρᾶγ- 
Εἰσυἶδτῖβ ταϊρης πᾶνε Ὀεδη τη ἰφΐῖευ ἘΠῚ65 ἄρρτγος- 
ρηδίθα Ὁ. ἴῃ6 ργορῆείῖς ἱπβρίγδίίοη ἃ5 βξυΓοΚ 
ΠΠυβίγατίνε οὗ σριπιίυδὶ ἢ. 866 Ζεος. ἰν. 
1--Ἰ4; Ἀσδν. 1. 12, 13.209. Βιι ἴῃ δὴν ἔἜβρθ- 
εἶ4] σοηποσίίου νὰ 1[ῃ6 ρἷασθ μοὶά Ὀγ {δὲ 
(δηάϊεςεοῖκς ἰπ 186 ϑαποῖυδγΥ, 85 15 ρἰδῃ νγᾶ5 
τονοαὶοὰ ἰο Μόοβοβ, ἔπογο ἀρρόδιβ ἴο Ὀ6 οηϊ 
Οπ6 Ρδου τ ροϊπὶ οὗ ϑυταθο θαι οα ὙΜὮ]ς 
βίγοοϑ οδὴ ὃθ ἰα]ά---τῆο ἕαςϊς {παὶ ἴῃς ἰδτὰρβ 
ὙΨΟΙῸ βονθὴ ἴῃ ΠΌΠΊΕΥ. ὙΠῸ βοηργαὶ ξλϑῃϊοη 
οὗ ἴῃς (δπάϊοϑίϊοκ δπὰ ἰἰ5 ογηαπιθηῖβ ταὶ ρὰϊ 
ἴᾶνθ Ὅθθη ἃ πηλίζοσ οὔ ἰδδῖε: ᾿ἰσϊ ννὰ8 οὗ 
προρδϑιἐγ γεχυϊγοα ἰὴ ἢ ὙΌοτηδο]ε, δη ννβετὲ- 
δΥοΥ ἸΙ ἢ ἰ5 πϑρὰ ἴπ σογεπλοηΐαὶ οὈβεγνδηςθ, 1 
ΓΛΑΥ͂ Οἵ σουτῖϑε δ6 ἴΚΘη ἴῃ ἃ ξΈΠΕΓΑΙ ὙΥΑΥ͂ 85 ἃ 
βρυτο οὗ ἴῇς Πῖρμῖ οὗ Ὑτυῖῃ; θυϊ πὰ {πε 
ϑαποίυαγΥ οὗ ἴδε σονδηδηϊοα ρθορίε, ᾿ξ πιυδῖ 
ΡΙΔΙΗΙΥ πᾶνε θθθη πάεγϑίοοά 48 ΘΧΡΥΓΈΒΘΙΥ βὶ5- 
ηἰδοαπὲ τ[πδῖ [6 πυμθογ οὗ {πὸ Ἰατὶρ8 ἀξγοοὰ 
ἢ ἴπ6 πυθοῦ οὗ ἴδε (ονεηδηῖ. ὙΠῈ 
(ονεηδηΐ οὗ [Θμονδῇ νν8 Ὄϑϑαητ Δ }} γ 4 ὕονες 
ἠδηΐ οὗ χῃϊ. 

40. δ66 οὐ τ. 9. 

ὡὖ 

ἀοοίγαθῖθ. Ουγ οὐγῆ 'νοτὰ σγᾶγ, 845 δρρ δὰ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴο {πε τηϊχίυσε οὗ Ὀΐδοκ δηὰ ψῇϊῖς 
ὨΟΥΥ 50 οδ]}οὰ, Ὀυῖ 4150 ἴο {π6 Ὀγονγῃ ἀγεβ8 οἵ 
(86 “ὅταν ἔγδτβ᾿ δηὰ ἴο {πε σοςκομδίεν ([Πε 
ἐ σταΥ ἢγ" οὔ ΜΙΙΤΟη) ; Ὧπὰ {πὸ [,δ[}1η ρωρραγεις 
85 ΔΡρ δὰ ἴο 5πονν, ἴπ6 ϑνδῃὴ δηά ἴῃς [οδπὶ 
οὗ ἴδ 5.8, ἴο ἴῃ6 γοβο, ἴο ἃ Ὀθδυ δ] Ὠυπλδῃ, 
εγδ, 88 Μ6}} ἃ5 ἴο {ῃ6 σοϊουγ ποὺν Κπονῃ 
88 ΡΌΓΡΙΟ, ΠΊΔΥ ὈῈ ἴΔκθη 85 ἰπβίβῃοεβ, ὙΠῸ 
ἱμάτιον πορφυροῦν οἵ ]οἢπ χίχ. 2 ἰ8 οα]]οἀ 
χλαμύδα κοκκίνην ἱπ Μαῖϊ, χχνυϊϊ. 8. Μέσ, 

το 



ἘΧΟΩΡῦ5. ΧΧν. 

ΟἸδάςιομε᾽β Ἔβϑᾶὺ οἡ [ἴῃς ι1ι56ὲ οἵ ἴΠ6 πᾶπιθβ οὗ 
σοἰοιυιγβ ἴῃ Η οΠΊεΥ ἔγΠ]5Π65 οἴου {ΠΠι|5ς δ: ]οηβὶ, 
Τμαῖ ἴπε Ἡδρῦτενν παιθβ νγοῦε υϑοὰ νν ἢ ποῖ 
τοτῈ βἰεάξαβϑίηοθϑα 16 ργσονοὰ ὉῪ Μγ Βονδὴ ἴῃ 
ϑηπΉΠ5. " Ὠϊςοΐ, οὗ [6 ΒΙΌΪε᾽ (τί. “ Οο͵ουγθ)). 
ΤΠῈ Ηδθγενν ΠΑΠΊ65 ἴῃ ἴΠ6 ἴοχί τϊϑὲ ουνανοῦ 
μανε Ὀθὲπ δρρ ϊεά δὲ {Π6 {ἰπὶὸ ψ ἢ ἀἰοιϊηςὲ 
ἀδηοίδιίοη ἴῃ τοΐογεποθ ἴο ἴῃ υ56 οὗ [6 γΑΓη 
ἴῃ [86 οι γοϊάἀεσυ οὗ ἴπῸ οσυγίλη5. Τῆς υη- 
(ΟΥΑΙ ΠΥ σΟΠΟΘΥΏ5 ΟὨΪΥ͂ ΟἿΓ ἀϊδοονοτηρ ᾿νΠαῖ 
1ὴ6 σο]οιγθ δου δ! Ὁ ννογο. ὙὍΠα εατ εϑῖ θαι]- 
γαθηῖβ νὸ ἢᾶνο ἔογ ἴπ6ὸ Ἡεῦτονν ννοσγάβ ΔΓῸ 
ἴποβ6 υϑοά ὈὉΥ τἴ6 χΧ., ψ Πςἢ μανα Ὀδδη 
δάορίδἀ ὈΥ ῬΠΠΟ δηά [Ὀϑερῆι5, ἀπά ἤᾶνα Ὀδθη 
ο]οννοὰ ὉΥ ἴῃ6 ἀποιεπί νευβιοῇ5 ᾿ῃ βΈΠΟΙΔΙ. 

-Βιξ ννὸ δὲ υππέοσϊυπδίοὶυ ἕαγ ΠῸπι σοτίδιη οἱ 
ἴδ ρυτφοτὶ οὗ ἴῃ Οτεεὶς ννογάβ. 

Ι΄. 

ΤΠ τποϑὶ τηρογίδπι οὗ [η6 ἴῆγχοε σοϊοιτϑ8 
πιεητοηθά ἴῃ τη 5 ρίαςσθ ἰ5 [πΠ6 οπς τγοπάογεὰ 
ὀίμε. ὙΠ6 Ὀαϊαπος οὗ ονϊάθησθ βθθπὶ5 ἴο ὃὉδ6 
ἴῃ ἕδνοιιγ οὗ [15 θείη ἃ ρυγο 5ΚῪ ὈΪυ6. ὙΠ 

Ἡρῦτονν ἰ5 ἐδζεοειῤ (Π 0355), ἴογ ΜΙ ἢ τῆς 
ΧΧ. μᾶνο ὑάκινθος, ἀπά ἴῃς Νυϊκαῖς ἢ α- 
εἰμίδι5σ. Α58 ἴῃ6 πᾶπὶὸ οὗ ἃ βονοσ, (δὸ 
Οτἴθοῖκ νογὰ 495 Ὀδθὴ ίακοη ἔογ (δε ἰτὶ5, 
(ὴὉ᾽ ρ]δάϊο!ι5, ἴπΠ6 ἀοὶρηϊη!π), οΥΎ 16 Ὦγδ- 
οἰπῖῃ : ἂἃ5 1Π6 πᾶπὶθ οὗ ἃ ρτγεοίοιι5 δίοῃθ, ἴἴ 
δου άθπῖ]ν σου !ὰ ποῖ, ἃ5 ϑοπὴς ἤᾶνθ βυρροβθά, 
δεϊοης ἴο {πὸ φιλο ῃγϑῖ, ϑίπος ἰἴ ἰ5 τηοητοποὰ 
ἢ 1Π6 ἀπιοίηγοι (ἀμέθυστος) ἴῃ δεν. χχί. 
Ὧἀ2ὸ; ἴἴ πιοβῖ ᾿πἰκοὶγ ἀοποίεα {[Π6 βαρρλῖγεξ: 
ἃ5 186 πᾶπὶδ οὗ ἃ σοϊουγ, ᾿ἴ ἢᾶ5 Ὀεδη βιιρροβρὰ 
ἴο ἀδποῖθ ριιγε Ὀ]116, ρα γρίθ, νο]οῖ, Ὀίαςκ, τγοὰ 
ΟΥ̓ τυ οσοἰουγϑδ, ΟΥ̓ τῆς αἰδετγεπὶ Ποννεῖβ ἴο 
ΜΉϊοἢ τὴς ννογά δα5 Ὀθοη ἀϑογι θεὰ, [ἴ πΊΔΥ ΡῈ 
τοτηασγκεὰ (παῖ (ἢ6 βγεαΐεσ πυῦοΓ ἀγὲ ΌΪῈ6 : 
ἴογ ὀχαήρ]θ, [6 σοπιπιοη ἰγ15, ἴπ6 Δ ΚΒΡΌΤ, 
(δ6 νυ»ιὰ πγδοϊπίῃ, δηά ἰἢς βίδγομβ. Πγδοϊηῖῃ, 
ν᾽ ὨΙ ἢ 5 580 δριιπάδηϊ ἴπ ἴη6 περ ῃθουγποοά οὗ 
Αἴῆεοπβ. Ὑπὸ Ηοῦτενν ννογὰ ἢδ5 Ὀδθη ΥΟΓῪ 
ΒΘΠΟΥΑΙΪΥ ἴακοη ἴο ἀεποῖς οἰ ποῦ ὈΪὰ6, ΟΥ̓ 
Ὀ]ἶ5ἢ ΡυτγΡΙο, ννῃ 16 “16 ρυγρ θ᾽ δεϑοοίδῖθα 
ἢ ᾿ἴ Βᾶ5 Ὀδοη ϑυρρυθεά ἴο δᾶΐς Πδά ἃ 
ΒΙΓΟΠΡΟΓ το τἰροὸ. ῬἨ]ολ, [οβορῃυβὅ, δηὰ 
δαδήϊα, νἱἢ πιοδὲ οὔ ἴῃς δίποιβ δηὰ [π6 
ΤΑὈὈΙηἰδῖθ, ἄρροᾶσ ἴο ἤδνο ιἱπαεγϑιοοα τ 85 
(πε ςο]ουγ οὗ ἴπ6 δγ. ῬΆ1]ο, ννμο ἴοοῖ ἴἴ ἴο 
5ΥΤΊΌΟ]1Ζ6 (Π6 Δ1Γ, ἰῇ ἴῆ6 Ἔχργδβϑιοη ἡ] ἢ ἢΘ 
ἌΡΡ]165 ἴο {Π6 δἷγ (φύσει γὰρ μέλας), πᾶ5 Ὀξεη 
ΤΟΑΞΟΠΑΟΪΥ βυρροθθὰ ἴο δἰμάδ ἴο {πὸ ἀαγὶς Π]} 

Δ “Ἑξβαγς οὐ Ἡοηλιετ,᾽ οἷ. 111. Ρ. 457. 
3 Ῥτγοίδϑθου Μδϑκείγης σοηῃβιάετβ {παῖ ἴῃς ἢγᾶ- 

εἰπῇ οἵ ΡΙ Ωγ (Η. Ν᾿ ΧΧΧΡΠ. 40) ἀπά οἵἴδμοσ 
οἰδςϑῖς δ] νυγϊετβ νγὰβ γῃδὶ ᾿νε ς4}} [ῃ6 βδρρῆΐτε, 
ψΉ1|ς ἴῃς κἴοπα οα]]οὰ βαρρηϊτα ὈΥ ἴδ ἀπρὶορ' 3 
γγὰ5 Ἰαρὶβ ἰαζ}}}, “Εάϊηρ. Ἀδν.᾽ Νο. 253. 566 
ποῖα οὐ Εχ. χχν!, 18. 

δ ϑ6ς 1[,11.Ἃ446]] δηὰ ὥ'ςοιἾβ “1,6χ.᾽ 
4 ἐγῖι. Μοϑκ.᾽ 111. 6. 
δ «Αηἴ.᾽ 11. 7. 8 7. 866 κ͵50 ῃοῖε οῃ ἔχ. 

ΧΧΥ͂. 6. 

ὕηρο νυ ἢ ἀϊἰπεϊ ρου βῃθα [Π6 5165 οὗ βου Πατη 
Ἰατιτυ 655, 

ὙΤμαὶ (ῃ6 Ἐχγριίδης ἴῃ ΘΑΥΎ {ἰπ|65 υιϑοιὶ 
ἰηάϊχζο 45 ἃ Ό]ιι6 ἄγε 15 σοσίδι7, δηὰ ἰΐ 15 ὉῪ 
ΠΟ τηθᾶπ5 ἱπργοδαῦο {μὰ ἴῃ6 [5γαο] τε5 αἀϊά 
16 541η6, [ἢ 45 ΔΝ Κίηϑοη δηά οἱ μουβδ 5110- 
Ροβθ, ἴῃ6 ὈΪΐπ6 Ὀογάοσ οὗ 1Π6 [5γαϑ 65 σᾶγ- 
τηθηΐβ νν85 δάορίοα ΠῸΠῚ 24η Ερυρίϊδη οιἰιδζοπι, 
16 ἔδεῖϊ5 παῖ τπ6ὸ Ἐργρίιαη Ὀογάθι ὑψ6ΓΟ 
ΠΟΥΙΔΙΠΪΥ ἀγορὰ ἢ ἱπάϊρο, ἂπά [παῖ 16 
Ηοῦγονν ἀπά Οὐκ ννογάς ὀχργεβϑηρ (ἢ6 
σοἴοιγ οὗ (ἢς 5γδϑ 65 Ὀογάοτβ (ΝΌμπι. χυ. 
28) ἃγὸ ἐδῥείοι πὰ ὑάκινθος, ἕάνουγ {πὸ 
ποΐΐοη παῖ [Π6586 ννοσγάβ ὄχ ργθββ [86 σο]ουΓ 
οὈίαϊ ρα ἔγοπι πάσο. Βυΐ (6 εἰγπιοίοσν οὗ 
1η6 Ηδεῦγενν ἴουπὶ 15 βιιρροβοὰ γδίῃου ἴο ἴη- 
ἀϊςαῖο (Πᾳϊ [6 σοΙΟουΓ ν 85 ρτοσιγοά, Κα τΠ6 
Ὑγτίδη ρυγρὶθ, ἔοστι ἃ 516-535}. [{ 15 σοπ- 
ςεινοὰ (παῖ ΨὮΠῸ 4 ϑρεοῖὶεβ οὔ Μυγοχ ὑγὸ- 
ἀιιςοά {ΠῸ ρΌΓΡΙΟ, 4 Βιιείπυπι ργοάυςοα ἴπὸ 
ὈΪ0659, Βοῖῃ οοἴοιιγβ ννογε οδιαϊποα ὈΥ ἴῃ6 
Τγγδηβ ουτλ “186 [5165 οὗ ΕἸ]5η δῇ," τμ8ῖ 15, 
[86 5165 οὗ τὴς ἔροαη 868, ὑνῆογθ ἰδ ϑϑοῖηϑ5 
ῃϊοϑδὲ ργοῦδὺϊς τῃαϊ Θδσοἢ πιιϑδὶ πᾶν Ὀδοη οὔ- 
ἰλιποαὰ ἔγοπι ἴῃς 564, ὙὍΠὲ τὶ οὗ ργορδατης 
ἴῃ6 ἀγε ἴτοπι ἴπ6 ἤϑἢ 15 πονν Ἰοβῖ, δηὰ [ἢ ]5, 
οὗ σοιυτθθ, ἰπούδαϑθοθ ἴπΠ6 Ὁποία πίγ οὐ [6 
αυσϑίϊοη δὲ ἰ5βι16. 

[{|5 ποννόνοσ κοὶνγ παῖ ἐξφοἰε νγὰ5 τὴθ 
πᾶπις οὗ {π6Ὸ6 νγο]] Κηοννπ σοΐουγ οὈϊαϊποά 
ἴτοπὶ πιο ἴδῃ οπθ Κιπά οὗ ἄγθ. Ὑὴὸ 
ἸΠΟΊΠΤΥ τοραγάϊηρ ἴΠ6 σο]οὺΓ ἰἰϑ6 1 ἢᾶ5 ρθοι αν 
Ἰηϊογοϑὶ ἔγοτῃ ἰἴ5 μβανίηρ Ὀδθη [ἢ6 ργεάοχμιηδίηνρ 
σΟἸσυγ πῃ ἴΠς ἀξδοογδίοη οὗ ἴΠ6 δαποίιαγυ. 
Βεϑιοβ ἰακίηρ ἰἴ5 ρίδοθ. ἢ ἴῃς οἴδεν ἵνο 
ςοϊουγδ ἴῃ ἴῃ6 συγίδιη5 δηᾷ νδῦ 5 οὗ ἴδε Τ᾽ αθεσ. 
Π86]6, ἰδ 1ῖ5 συ πα Ὀγ ἰἴβε! ἢ ἰπ ἴΠ6 Ἰοορβ οἵ (ῃς 
οὐγίαλιπ5 (ἔχ. χχυ]. 4), ἴῃ ἴῃς ἰδοβ οὔ [Π6 
Ὀγοιοίρίαῖο οὗ τς Ηΐρῃ Ρυίοδὶ (Χχυῖ!. 28), ἴῃ 
[8)6 γτοῦθ οὗ ἴῇ6 δρῃοά (χχνῇ. 21), διὰ {πε 
ἰαςε οἵ (ῃς πιϊῖγε (χχυ. 37). [ἢ ψυτάρρὶηξ 
ὉΡ ἴΠῸ βασγοὰ υἴϑηβιὶβ ννθη τῆς Ὠοσδὶ ννᾶ5. οὐ 
(Π6 τράγοῆ, Ὀἷιδ οἰοῖ 5, ρυγρὶς οἰοῖῃ5, δηὰ 
βοδτίος οἱοίῃ5 ννοτ υϑοὰ ἴογ (ἢ6 νᾶτγίοιιβ 
ΑΥςς 65 δοςογάϊηρ ἴο βρϑοῖῆἔς ἀϊτοσοῃϑ (ΝΠ. 
ῖν.). ὙΠῸ παῖϊομαὶ βρη ἤσδηςθς οὗ Ὀ]1ι6 ἃρ- 
Ρδᾶῖβ ἴο Ὀ6 5σῆθννῃ ἴπ ἴῃε ὈΪὰ6 ἔπηροβ [Παῖ 
ὅανθ Ὀδεθη τλοητοηθά (Νυπι. χν. 48; οἵ. Μαῖϊ. 
ΧΧΙ. 5). 

ϑόνυοτγαὶ [εὐν 5 σομηπιθηϊδίογῦβ, ἕο Ποννοὰ ὉΥ 
ΤΟΤΠΟΥ ἀπ ΟΥ̓ΔΏΠΊΟΣ, ἤᾶνὸ ἴδκοη ἴΠ6 ννοσὰ 
ἐδάξίοιρ ἴο ἀεποῖθ γε ίοαυ «ᾷ. [1 15 Βαγάϊγ 

6 Οἰδεῦ στουπαβ ἴοσ τεηάεσίησ ἴΠ6 Ἡεῦγεν 
ποτὰ οἷν ὀέμό, ταῖ μου ἴδῃ σέοέεί οὐ ὀδμϊδἦ φηγέ, 
85 (εδβοηϊυ5 ἀπά οἴπειβ πᾶνὸ ῥγείεγγεα, την Ὀς 
ἰουπὰ ἴῃ Βοςδατγῖ, " Ορ.᾿ ΝΟ]. 111. Ρ. 728, δηὰ 
Βδητγ, “ϑυμροὶκ,᾽ Ν οἱ. 1. Ρ. 303. 

7. ΜΥΠΚίηβοη, " Ρορ. Αςς.᾽ Ὗο]. 11. Ῥ. 78. 
8 Ἠεπβίθηροῦρ, ᾿Εργρὶ δπὰ ἰῃς Βοοῖκς οὗ 

Μοβεβ,᾽ δι, “Τῆς Ῥεηϊαϊειςὶ,᾽ Ρ. 302. 
9 Βοοβατῖ, "Ορ.᾽ Ρ. 11. 7272. Οαβθηΐϊυβ, 5. ν᾿. 

Ἑθτει, 5.ν. ΝΗ Κίπθου, Νοῖς οπ Ἡδοτγοὐοί. 111. 
4ο. Ττϊξίγαω, "Ναῖ. Ηἰβῖ. οὔτῃς ΒΙΡ]ς,᾽ Ρ. "67: 

10 ἘΖεϊκ. χχνΐ, 7; [εν χ. 9. Οἱ, ΒΡ], Ἡ. Ν᾿ 
ΙΧ. ύο, .Κ. 
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ΠΟΟΘΘΘΑΤΎ ἴο 5ἰδίθ [ῃδῖ (Πὲ τηδίοσίδὶ σου] ποῖ 
μᾶνο Ὀδθη 51κ [566 ποῖβ οἡ ἔχ. χχν. 4].- Τ δὲ 
ποϊίοη [μαι ἴἢ6 σοϊοιτ ννὰ5 γι ονν 5θεπι5 ἴο 
οἴδημα ὑροὴ ἃ πιο ἢο]Ϊονν ΠΗ 5115- 
ξεϑῖοὰ Ὀγ [ἢ παΐωγαὶ σοίοιτγ οὗ 5}}|κ. 

' ΠῚ. 

Ῥωνρὶς ἴα ἴῃ Ηεῦ, αγηγανιᾶπ (3 δ), τὰ (ἢς 
ΧΧ. πορφυρ: Το ἀοπναίοη οὗ ἴμ6 Ηο- 
Ὀγονν ννογάὰ 15 ἀουδῖδι!, Ὀὰῖ 41} διυῖῃοσγι 165 
ϑροῖη ἴο δὲ ἴῃ ἔδνουγ οὗ [15 ϑιψηϊ γιηρ τῆς 
ΡΌΓΡΙΟ οδϊαϊποά ἔγοπι πιοῦα (μη Οἠὲ 5ρεςὶοβ 
οὗἁὨ 5861. ἤϑ3ῃ: ἴῃ τῆς Μοάϊτογγδηθδη, νη ἢ Ὀ6- 
ΟΔΠΊΘ σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ Κηονγη 85 ἴῃς Ὑ γγίδη ΡΌΓΡΙΘ 
(ἔζεκ. χχνῖ 7, 16). ὙΠΕ ΠΟΙΟΌΓ 56Ὲπὶ5 ἴο 
αν δὰ ἃ ἴγοηρ τοὰ ἴίηρο, δῃηὰ ἴο ἢδυθ 
Δρργοδομοά ννηδὲ ννὲ σδ}} οππίθοα, Τῆς ἤβῃ 
τηδὲ ργοάυςσοά ἰξ 45 Ὀδδη βυρροβοὰ ἴο ὃ ἃ 
τηιιβοῖθ, δι ἴξ ἰ5 Παγάὶγ τὸ θεὲ ἀομθίςα τδαῖ [ἢ 
ννὰ5 ἴῃ ἔαςϊ ἃ Μυϊοχ, ἵννο βρθοῖθϑα οὗ νῆϊςος 
ἐμ ὀγαπάαγ δηὰ Μ. ἐγιυιομμα) ταὶ στ Πᾶνα 
πγηϑηρὰ ἢ (Τ σίγα). Ηδξηςς [Π6 ἀγα ννᾶϑ 

ΟΔ]]δα »πμγεας ὉΥ ἴδο [,1π νυγἴοσθ. ἼΠδ σου 
ἰ5 πιοπΕοηδά ἴῃ σοηπεσζίοη ἢ ἴῃς ϑαποϊιαγΎ 
ΟἾΪΥ ἴῃ σοπιθιπαίίοη ἢ Ὀ᾽ὰ6 ἀπα βοδγίεϊ ἴῃ 
π6 εὐγίδϊη5 δηὰ ναὶ] πὰ ἴῃ ϑοπὶὲ οἵ ἴπῸ 
οἷοι ἔογ ψγαρρίηρ (Ναυη. ἵν. 12). ὙΤἢδ 
δϑεπιδίοη ἴῃ νυ ἰςἢ [Π6 ἀγα νγᾶ5 μα πᾶν Ὀ6 
ἰηξογσοὰ ἔγοιῃ [πάρ Ὑἱ}}, χ)ό ; ἔβιἢ, ἱ. 6 ; σου, 
ΧΧΧΙ, 22. 

ΙΡ. 

δεαγίο! ἰδ ἴα Ἡφῦτενν ἐοία᾽ αἱδ' «δᾶπὶ (ΠΣ ἦΝ 
"0, ἰῆ 1ΧΧ. κόκκινος διπλοῦς, δηὰ ἴῃ 

ψυΐρ. “ἰσοσου5 Ὀἰπεηςιυ5,,) Βιῖ τῃς [Πεγὰὶ 
ἰγδηϑιαιίοη οὗ ἴδ6 ἴνο Ηδῦτγον ννογτὰβ ἰβ 
σεαγίο! «νον, ὙΥΛΙΪΘ ἴῃ [νον. χῖν, 4. 6, 49:51) 52) 
1πῈ ᾿νογάβ ἅγα ἰγαῃβροβϑοὰ (ΠΣ ")}), 50 85 
ἴο 5: Ση}Ὗ «υογηὶ «εαγίει, ΤῊΣ ννογά «ῥαπὶ, 
Όγ [156 18, ἀδησοβ ϑοδηῖθῖ ἴῃ Οθη. Χχχνυ!, “8, 
40; Το58, ἰ᾿. χϑ; Ργον. χχχὶ, 21, ὥς. Αποῖθηΐϊ 
Δηὰ πιοάσγῃ Δ ΠοΥυ 65 ἄρτθο 5 ἴο ἴΠ6 σΟ]ΟΌΓ, 

ἘΧΟΙΘῦσ5. ΧΧν. 

ὙΥΠΙΟΘΝ 15 ὈΠΙξΟΥΠΊΪΥ ολἰ θὰ ϑοαγὶθῖ ἴῃ ΟἿ νοῦς 
δίοῃ ἜἼχοθρῖ ἴῃ [ογ. ἵν, 20. ΜΠ Θτε [ἴ 5 τεπάεγεᾶ 
ἐχίνου. ΤῊ ἀγο υϑοὰ ἴο ργοάιϊιςε ἴῃς σοϊουτ 
ἣν ἴῃε να} οἵ τῆς Ἴ  πιρὶε 15 σα! θα ἀαγη 
(9.51.3),  βγοῃ. ἴἰ. γ,. 14, 1. 14, ὙΥΠΟΓΟ 
1 ἰ5 γοηάοιθὰ εγόρησοπ, ἱποὰ ἢ ποτε 5. πὸ 
τϑάβοῃ ἴο ἀοιιϊδὲ [ἢδι {Ππ6 σΟ]ΟυΓ νγᾶ5 1Πδ 54Π|6 
ἃ5 πὸ «εὐγίοί οὗ (ῃ6 ΤΑθογηδοῖϊθ. [τ ἀρρϑᾶτξ 
ἴο ᾶνθὸ ὕδοῃ οὐϊαϊπεα ἤτῸπὶ ἴῃς τοζοως 
ἐδεὶσ, ἴῃῆδ σοςῃῖηθ] ἰηϑοςῖ οὗ ἴῆ6 ἤοΐπὶ οὐκ, 
ὙΠ ςἢ τνᾶ5 86 ἴη ἴῃς Εδϑὶ Ὀεΐοτε ἴδ ἐρεῖ 
ἐπεὶ, ἴῃ νν 6] Κηοννῃ σοσ 64] οὗ (Π6 ΡτΟΚΙΥ 
ΡΟΑΓ, νΜ»ὰβ ἱπῖγσοάδυσεαά πῸπ Μοχίσο. Τδα 
ΑΥδΌϊς πδπὶθ ἔοσ ἰἴ 5 ζεγγιες, ΜὨϊσἢ 15. ον]- 
θην τοϊαϊθὰ ἴο ἴθ Ηθῦτενν τνογὰ αν, 
ΤῸ τοοῖ ἐσγηι δχίϑῖβ 'ἴπ ΟἿΓ εγύρισος πὰ 
ἐαγηηῖηο. ἴῃ ἴδε υδ6 οὗ (Π6 δδηςσΐζυδσυ, ἰΐ 15 
ἔουιπά ΟΠἿΥ ἴπ ἴτε δρυγοά συτγίαίπ5. ἀπά οπὶ- 
ὈτΟΙάΟΤΥῪ αϑϑοςϊαῖθά νυ ὈΪι6 δηά ρυτρὶς, δηὰ 
ἴῃ [Π6 νυγαρρίηρ οἷο 5 (Ναπι. ἵν. 8). [1 
ΔΡΡΕΑΓΒ ἴο ἢδνα ἢδά ἃ 5ρεςῖ8] συῃηδοζίίοη ἢ 
16 τιϊοβ οὔ ριυπβοδίίοη ἴῃ δϑϑοσϊδοη ΜΒ 
γγ590Ρ δηά Ἵσδάδγ ([μδν. χὶν. 4, 6, 49, 1, 521 
Νυπι. χΙχ. 6; ΗθΌ. ἴχ, 19). 

ν. 
Οη ἴδ ψνῇοΐθ, πότε ἄοεβ ποῖ βεοῃ ἴο Ὀ6δ 

ἸΏυσἢ ρστγουπά ἴο ἀοιδὲ {π4| Οὐ νογϑίοη, ἢ 
τοηάοτης (ἢ6 παηλθ5 οὗ ἴῃς ςοϊουτα οὗ 16 
ννόνύθη δη οὐ γοιϊἀογοα ψνοσκ οὗ (Π6 δαποΐυδγΥ, 
ΘΟΧΡΓ 5565 (ἢ τηοβῖ ργοῦΔὉ]6 σΟΠΟ] 5]0ῃ5, 

ΤὨς ἴἤγεε σο]ουγβ. ὈΪι 6, 5οατῖοῖ ἀπὰ ΡυΓΡΪΘ, 
πᾶνε θδθη σεςορπι θα 41} Ὀιδ πΠΊ ΝΟ ΓΘ 85 
ΤΟΥ] σοϊουγβ, 500 ἢ 85 ἵνοσγε Ὀεϑῖ ϑιϊδὰ ἔοσ ἴῃς 
ἀεςογαίίοη οὗ ἃ ραίδος3, ὍΤῊ15 ἔδςῖϊ ἀρρεᾶῦβ ἴο 
ξυγη ἢ ϑυβηςοπὶ σγοιηᾶ ἕο {ποῖγ δανίηρ Ὀδδη 
Δρροϊηϊοα 85 ἴῃς σοϊουγβ ἔοσ ἴῃ6 εἰ στο ἀθσῪ 
ΜὨΙΟἢ νγᾶ5 ἴο δίόογῃ ἴῃ6 ἀννε!] ηξ- ρος οὗ 
]ϑῆονδῃ. ΜάϑδηΥ ἤᾶνθ, δΒοννονοσ, ἱπιαρίποά 
παῖ [ΠΟΙ ννᾶ5 ϑοιὴς οἴου ϑυτ 1 4] εἰσηϊῆ- 
Ἄοδηςθ ἴῃ ἴδηι. δες Βέῃγ, "δυγῦο κ,᾽ ΚοἱΪ. 1. 
Ρ. 324: Ὦγ ΜΝ. 1,. Αἰοχδηάογ ἴῃ Κιιῖο᾽β 
. Ογοῖϊο.᾽ ΝΟ]. 1. Ρ. 541, ἄς. 

ΝΟΤΕ οΝ (ἨᾺΑΡρ. ΧΧΥ. 17. 

ΟΝ Υξ ΜΈΚΟΥ ΘΕΑΤ, 
ΤΆε νοτγὰ ξαῤῥογεῖδ (ΤὙΒ3) ἰ5 πενεῦ δρρ δὰ 

ἴο δηγιπίης οχοθρῖ ἴῃ6 βοϊάθῃ σόνυοῦ οὗ τῃ6 
Αὐκ. ὙΠ τοοῖ ἔτοτῃ νυ ςἢ 1ἴ σοπΊο5, δρϑαν 
(93), ννπους ἀσυδὶ 5:6 }||68 2ο ἐστε, δῃά 
Ὀοᾶγα 84η οὈνϊίουβ τοβοιδίδηςς ἴο οὐν ννοσὰ 
εουεγ. [Ι͂Ὡ ομδ ρᾶϑϑαρο οὗ ἴῃς ΟἹ Τοβίδπηθηῖ, 
Βυϊ 'π οπ6 ΟὨΪΥ, ἴπ6 Ηδῦγενν ψψοσά, ἴῃ 115 Καὶ 
ΟΥ̓ Ργ πη ἶνο ἔοιπῃ, ἰ5. πἰδοὰ ἴῃ [ἢ ϊ5 5θῆβϑθ ἰῃ 
τοίογοηςθ ἴο σονογίηρ ἴΠ6 Δτκ οὗ Νοδῇ νυ ἢ 
Ρίἴςἢ (Οεη. νἱ. 14). [ἡ {8ε βίο ἔοστῃ (Κρρρεγ, 
ἼΒ3) ἴδε τοοῖ 5 υϑοὰ ΠΕΔΥΥ εν ΠΥ ἘΙΠΊΕΒ, 
δηὰ αἰννᾶγϑ ἴῃ {Π6 ϑεηϑ6 οὗ ,ογσί ΟἿ ΟΥ̓Τέζορ!α 

1 ΤΗΣ Οτεοὶκς δπὰ ,αἰῖη σοπάουηρπ ἀγΡΕΙΥ ἴο 
6 Ὀαξεὰ οη ἃ πιϊδίακε ἰῃ τερασγὰ ἴο ἴπε ννοτὰ 
ὉΦ, νηοῦ, νι οἴμογ νονεὶ ροϊηῖβ, που 
τηδδῃ ἤυίζς. 

εἰδέγηισ, τῃαΐὶ 15 οὗἩ σονοηρ ὉΡ οἤξποος. Νονν 
ἃ ἰᾶῦξα πα Υ οὗ τοσθηΐ δυϊπογε5, [ἐννιὰ 
δηά οἱ εγβϑὅ, πᾶν ργείειτεα ἴο ἴδκε ζαῥρογεῖϑ 
ἴῃ [}6 5ἰ Π1ρ]6 ϑδθῆβϑε οὗ ὦ εσυεγ. [οϑορλι5 δηὰ 
ϑαδαϊδ ξῖνε Ἴουπίθηδησθ ἴο {ἢϊ]5 γεηάοσίην. 
ΎΠα αιιεπζίίοη ἴἢυ.5 Ὀγοιρῆς Ὀεΐοσε ὃ 5, ννᾶβ 
[6 δαρῥογείδ οΥ̓ΒΊΠΑΙΥ τεραγάθα 85 ἃ πιοτὸ 
Ῥαχὶ οὗ [6 Ατκ, οὐ ἃ5 ϑοπηοίηρ ανὶηρ ἃ 
ἀϊδεποὶ δἰ χηϊοδηςς, ἀπά ἃ τεςορηιχοὰ ἀσϑῖρ- 
πδίϊοῃ, οὗ ἰῖϑ ον ὙὍΠδ ἱπηυΐγυ 15 οὗ στοδῖ 
᾿ηροτΐδηςςο, ἔγοπι 115 Ὀεασγίπρ οα ἴῃς ςπαγαςίοσς 

53 866 Εξιῃ. 1. 6, νἱῖϊϊ. 15; 2 5. ἰ. 24; Οαδπηῖ. 
1. το; 7εγ. χὶ 9; Ἐζεϊς, χχὶϊ, 6; ὕλῃ. ν. 7; 
1ΚῸ χνι. το; εν. χυ!!. 11, ἃς. 

5. Κις, Μοεπάσδίϑοῃη, ἀς Ν εἰῖς, Οοςεηΐυ, 
Θοβοῖςϊ, Εὐτοῖ, Ζυηζ, Κηοδοῖ, Ηοτχμοίτοοσ, 
1,βεϑοσ, Βεηΐβος, ὅΠπάγρο, ἄς. Βυῖ δπιοηρβὶ 186 
7 ενῖϑα οοπιπιεπίδίοιβ, ορας πὰ Κα! θο ἢ ἃσα 
ΘΧΟΘΡΙ[ΙΟΏ8. 



ν. 1. 

οὔτδο Μοβαὶς τί]. ΤῊΘ ἰδτίοῦ υἱονγ ἀρ οδΥβ 
ἴο ἀδϑοσνο ἴῃ6 ργοίδγοηςσθ οἡ ἴΠπ656 στοιηάϑ ;--- 

ι. ἴη ἴῃς ογάθγ οὗ ἴῃ6 δδογοά ἰοχῖ, {86 
ἌΕΓΟΥ 5ϑδΐ ἰ5 ἀδβου δοά Ὁγ [ἰἴϑε] ἢ, δηὰ [5 ἀϊ- 
τοςιοὰ ἴο Ὀ6 ρἰδεθὰ ""δῦονθ προὴ ἴῃ Αὐκ" 
(Εχ. χχν. 1ὴὺ--τὮὦ, χχνυΐ. 34): ἰξ ἰδ ΠΘΡΕΥ 
Ολ]Π]οἱ ἐδὸ εουθγ (ΟΥ οὐ αβέβο 9 ἐδὲ γά, 
Ὀυϊ ἰ5 αἰννανβ τποπίὶοπθα 45 ἃ ἀἰϑίϊηςϊ τπϊης 
(ἔχ. χχχ. ό, χχχὶ. 7, χχχύ. 1ἱ2. ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 6--- 
9, ΧΧΧΙΧ. 341: [κὲν. ΧΥΪ. 12; Ναπι. νυἱῖ. 89, 
ὅτς.). 

λ. ὙΠῸ ΗΟΙ͂Υ οὗ Ηοϊϊος 5 οἰ] ἴῃ ἴδ 
βτϑὶ Βοοῖκ οἵ (βγοηῖς οβ (χχν . α1) ἐῤέ δος 
9 1δε ξαῤῥογεῖρ (ἸΒΞΠ 38); ἂπά ἴῃ [μεν}- 

ἔσυκ (χνὶ. 2) ἴἴ ἰ8. σα]]δά ἴῃε ρίδεθ φυϊεδέμ δὲ 
σαἱ᾽ ὀεογε ἐῤε δαῤῥογείδ, «υδίερ 'ἰς προπ ἐδὲ 
“4γζ. ϑυςῇ ΘΧΡΓΟβΘΙ ΟΠ 5 ἃ5 [656 566 πὶ ΟἸΘΑΥΙΥ 
ἴο ᾿ἱπάϊοαῖο {παῖ (6 ζαῤῥογεὶ σοιὰ ποῖ πᾶνα 
θη τοψαγάθα 45 ἃ ΠΟ βυοσαάϊποῖο ρατί οὗ 
τῆς Ατκ. 

4. ΑἩ ΔΙβυπηδηΐ 5ΟΔΓΌΘΙΥ [655 ΞΊΓΟΠΡ ΠΊΑΥ 
6 ἀγάννη ἔτοπλ ἴῃ6 τοδί! οηϑηρ οὗἩ ἴπῸ νοσά 
λαῤῥογεὶδ ἴο ἀῥῥμγίνι (ὩΣ ἼΒ3) ΞΞ- αἱοπεηιοηίς, 

ἴῃ σοπηδοϊίοη ἢ τῆς Γιο5 οὗ [ῆ6 ΠΔΥ οὗ 
Αἰοπεπιεηῖ, ΟΥ̓ (85 ἴΐ 5 ΠΠΈΈγαΠ]γγ}) (μ6 Πᾶν οὗ 
Αἰοποπιθηΐβ. Νὸ ραζί οὗ ἴΐπθ ϑαποίμδγΥ 15 50 
ἱπτ δῖον σοηπεοςίοή νν ἢ [6 ἰρῥῥωγί»ε ταλάς 
οἡ [παῖ ἀᾶγ ὈγΥ 16 ΗἸἰρῃ Ῥυδθὶ 5 (ἢ6 ἀαῤ- 
βογεὶ (Ἰεν, χνῖ, 2. 13. 14.) 15). ὙΠΘ ἢ γαϑο- 
ΟΙΟΡῪ οὗ ἴπϑ96 ρϑϑϑαρεϑ 5 σου δ ὨΥ ποῖ ϑυςἢ 
ἃ5 οουἹά Ὀ6 νν6]] δοσοιιπῖοα ἔογ ὈΥ {πε πιεῖ 
Ῥοβιὕοῃ οὗ 186 δαῤῥογεῖ 85 ἴμὸ σόνοῦ οὗ ἴῃ 6 
Ατκ. Σ 

4. ΤΠ ξοόποσαὶ συγτγεηΐ οὗ ἴπ6 πιοβῖ δηςϊθηῖϊ 

ΟΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΥΙ. 
τ 7λε ἐς ἐμγίαίμς ο7 ἐᾷς ἑαδεγμαείε. Ἵ 7164 

ἘΕΧΟΙῦ5. ΧΑΧΥΙ. 

7ευνίϑῃ ὑὐδαϊεοη ον  ἀθητ]γ ἕνουτβ ἰῃς ἀογῖνα- 
[οη οὗ ζαῤῥογεὶ ἔγοση ἀῤῥον (Ἴ3), ἴ86 ῥὴ 
ἔογτῃ οὗἉ ἴῃ γουῦ, νυ  ςοἢ, 45 ἰξ ἢ45 Ὀθοῃ ΔΙγοδα Υ 
οὐβογνυθά, πουνῆοσγε Ὀδδβ ΔΩΥ͂ ΟἿ ΠΟΥ τηοδηϊην 
1Πδὴ 20 αίορῖδ, ΟΥ̓ 10 τῴαυ γιεγῷ. Τἢδ οἱάοϑβς 
ΔΌΪΠοΟΥΙΥ 15 [ῃ6 ϑεριίυδρίηΐϊ, ἴῃ ἡ ἢΙςἢ ἴῃς ννοτὰ 
5 γοῃάογεα ἱλαστήριον ἐπίθημα᾽. ῬὮΠΟ 5Θροᾶκϑ 
οὗ ἴῃ6 σονοῦ οὗ ἐτᾺ Αὐκ Ὀεῖπρ σα] θὰ ἰη {6 
δογρίατο ἱλαστήριον, 845 ἃ ϑγπῖῦοὶ τῆς ἵλεω τοῦ 
Θεοῦ δυνάμεως", ΒἘΑΌὈΙΩΙο4Ι {τΔά]δοη 1 Γ- 
Ὠἰθη65 ενίάθποα ἴο ἰῃ6 βᾶπὶὸ εἴδεϊ, ὍΤῇα 
γον] Ροϊηΐβ ἴῃ με ννογὰ ἀαῤῥογεῖ (ΠΕ3) 
ΑΤῈ δυςῇ 85 ἴο ςοπηθοΐ ἴἃ ἢ ([Π6 οί ἔοττη 
ἀϊῥῥεν, ταῖ μοῦ ἔμδη νὴ ἢ {πὰ Καὶ ἔογτῃ ζρῥαν. 
ΑΠοΙ ΠΟΥ ἀγρυπιθηΐ ΤΥ δ δά άθαὰ ἔγοπι τῃ6 
1.56 ἰη (ῃ6 ΤΑΓΡυΠπΊΒ οὗ ἴΠ6 54Π|6 ΘΧΡΥΘϑϑ ἢ 85 
5 ἔουπὰ τ (ἤγοη, ΧΧυ δ, α1, Ζῤε ῥοιμε 97 τῤέ 
ἀαῤῥογεῖὁ [368 ὃ. 2], ἴο ἀπϑυνοῦ ἴο “6 ογᾷς]ο 
(33) ἴπ τ Κ' Υἱ. ς. 

ς. Ννὲ πιρῃϊ αἴ οηςς βϑῖε]ο [6 χιρβίίοη 
ἃ5 ἴο ἴη6 Μέεγογ 5θαΐ ἢανίης ἃ πιεαδηπίηρς οὗ [ἴ5 
ον ὉΥ τείεστιηρ ἴο 1ἴῃ6 ρᾶβϑαροϑ ἰη ἴῃ Νουν 
Τεκίδιμεπε ἱπ ΗΝ (ἢ6 ννογὰ ἱλαστήριον 
οοςσι5 (Ηδδ. ἴχ᾿ ς; Κοπι. [11..2ς.). Βιῖ ἰἴ 
᾽5 ϑα ἸϑβοίοσυΥ ἴο ἢᾶνὸ διςἢ οἶδαγ ον ἄθηςσθ 85 
οχίϑίβ (μα 16 Νὸνν Ταεβδίαπηθης υ56 οὗ ἴΠ6 
τνογὰ 5 ποῖ ἃ ἰαῖθ οὐ δύί!ῆςϊα] δάαρίδίίοη οὗ 
ἴῖ, Ὀυΐ 4 εἶδθαγ δῃηὰ ϑιπῆρὶς δρρ]ςδίϊοη οὗἉ [13 
οτὶρίηδ] πιθαπίηρ. 

1 Ἐπὺτϑῖ, (ο]]οννίπρ οοτίδίη [εν δ δυϊ μου 65, 
ςοῃοεῖνοβ ἵπαὶ ἱλαστήριον 5 ἃ σἷοβ5 οὗ ἰαῖεγ ἀδῖο. 
Βαϊ [Π15 5 ον! ἀθηο] ἃ πιεγα οοῃ͵εδοίαγα οὗ ῥγδ- 
)πάϊος. 

3 “Ὑις, Μοβ.᾽ Π|. 8. 

ΟΕΚΕΟΝΈῈΕΒΝ τοι 3Πα]ς πιακὸ 
1ἢ6 “τΑΌσγηδοϊο το ἴδῃ οὺΓ- 
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τ1Π8 977 πε υγίποά Ἰΐηεη, δπα δ], ας τον. 
Δηά ρυγρίς, δηά βοδηίζεῖ : τουἱἱὐ σἤοτα- ἐλδτουνεα" 

᾿ ᾿ α ον Ν᾽ 
διηχ5 οὗ οὐπηΐηρ νγοῦκ 58.81Ὁ τῆι ΠλΔ ΚΕ τυρνίξννκαη, 

[ῆδη). ἀρλαενεῖς 

εἶευεν ἐμγίαίμς οὗ φυαί ς᾽ ἀκσ]γ. 14 722 εὐ- 
σνεγίρρ οὐ γα» σἰίησ. 15. 7λε δοαγαῖς ο7 ἐδέ 
ἑαδογπαείς, τοιὰ ἐλοῖγ τοσξείς ἀμα ὅαγε. 31 
Ζάς να ,μογ ἐάε αγᾷ. 26 7214 δαριρίηρ ΟΣ 
“ἀξ δον. : 

ΤΗΕ ΤΑΒΕΆΝΑΟΚΕ. 

ΧΧΥΪ. 1---3). (ΧΧΧΥΪ. 8---8.) 

ζηαΑρ. ΧΧΝῚ. Ὑπὲ Ὑαθογηδοὶθ νγὰ5 ἴο 
Πουιργίβε ἴμγοα τδῖη ρατίβ, [6 ΤΑΒΕΚΝΑΟΨΕ, 
ΤΆΟΓΕ 5 ΓΙ ΟΕΪΥ 50-οδ] θὰ, 15 ΤΈΝΤ, δηὰ 15 
Οονεκινο (ἔχ. χχχν. 11, ΧΧΧῖχ, 22, 24, 
χὶ, 19, 24; Νυχῃ. [Π|. 5.ς. ζἅς.). ὙΠεβε ρατῖβ 
ἈΓῸ ΥΟΤῪ ΟἸΘΑΥΪΥ ἀπ ηρυ ςμοά ἴῃ ἴΠ6 Ἡδρῦτενν, 
Ὀυΐ [ΠΟΥ ἅγὲ σοηΐϊουπάεά ἴῃ ΠΊΔΩΥ ρῥΐδοοβ οὗ 
16 ΕΠ] 15} Μεγβίοη [366 οἡ συν. 7), 9, ΧΟ 
δηά ἴῃ 51}}} τλοσὰ ρίδοοβ οὔ πὸ ΠΧ Χ., τὸ Ψὺ]- 
ξαῖο, δηὰ οἴποὺ νϑγϑίοῃϑβ, δησιθηΐ δηά τποάσσῃ. 
ΤὮῈ ΤΑΒΕΚΝΑΟΚΕ ἰἴ56! ἔνναϑ ἴο σοηϑίϑὲ οὗ σιγ- 
1Δἰη5 οὗ ἤπο ᾿ἰπθη σχόονθη ἢ σοϊουγεά ΠΡΌΓΕ5 
οὗ (πογιδῖπι, δηὰ 4 βισυσζυτο οὗ Ὀοαγάϑ νυν Ὡς ἢ 
τ25 ἴο σοπίαϊη ἴῃς ΗοΪγ Ῥίαςθ δηὰ [6 Μοςί 

νοι. 1. 

ΗοἱΪγ ΡΙαςθ: ἴ6 ΤΈΝΤ νγὰ" ἴο Ὀε ἃ ἴσο ἴθηΐ 
οὗ φοδῖϑ᾽ ἢδιγ οἱοῖὴῃ ἴο σοηίδίη δπὰ 5μοϊίοσ [6 
ΤλὈεγηδοῖο : [η6 ΟΟΝΕΚΙΝΟ ννᾶ5 ἴο θὲ οὗ γτεὰ 
τΑΠΊ5᾽ 5κἰη5 δπα [Δομ 45} 5Κ1Π5 [Ξεε Οῇ ΧΧΥ. ς], 
Δηὰ νν85 ϑργοδαὰ οὐδσ ἴῃς ροδῖβ αὶγ ἴθηῖ ἃ5 δῃ 
δάἀάι!τοπαὶ ρῥγοϊθοϊ οη ἀρδιπδὶ (6 τνοδίδου. 
Οἡ [Π6 εχἴοιπιὶ ἔοστη οὗ ἴῃς ΤΑθογηδοΙο δηὰ 
[6 γγδηρειηθηϊ οὗ 1195 ραγῖβ, 566 Νοίϑ δῖ ἴῃ6 
επά οὗ [πε εβαρ. Τῆς δοσουηΐ οὗἉ [5 σογηρ]6- 
τίοη 15 ξίνοη οἢ, ΧΧΧΥῚ, 8--,8. 

ΤΗΕ ΤΑΒΕΚΝΑΟΡΕ. 
ΧΧΥΪ, 1--ό, ((ῇ, χχχυϊ. 8---1 2.) 

1. Ταδεγπαςίο] ΤῊΘ Ἡδογεν ἰ5 τι δζᾶπη, .6. 
ἀννε! !ηρ-ρίασε (100 χυνὶδ. 2ι, χχὶ. 8; ΡῈ, 
ΧΙΧΟΙΣ, 5. Χχι. τό, ᾶἄτ, δζς.). ὙΝΏΘΩ ᾿ξ ἀ6- 
ποίε5 [86 Ὀννε!!ηρ-οίδσα οὗ εβονδὴ, τὸ ἰ8 

ΑΔ 
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2 ΤῊς Ἰεηστῃ οὗ οπε ουτίαίη “ῥα 

ὧε εἰρῃξ δηὰ τννεητυ ουδιῖ8, ἀπ τῆς 
Ὀτγεδάζῃ οἔοπε συγίδιπ ἔουγ σαδ115 : πὰ 
ἜνεΥ οἠς οὗ [ἢ συγίδί 5 584}} ἤᾶνε οπε 
ΓΘΔΞΌΓΟ. 

4 Τῆε ἔνε αιγίαϊη5 584}} δ6 σοι ρὶ δά 
τορεῖμοῦ ομβ ἴο ἃποίμεγ; ἀπά οὐδε 
ἣνς ουγίλ!π5 ταί δὲ σοιρίεά οηε ἴο 
ΔΠΟΙΝΘΓ. 

4 Απά τδοι 5}ια]ῖ πηαᾶῖίκε ἰΙοορβ οὗ ὉΪὰ8 
ἀροη [Π6 εὐρε οὗ [Π6 ομβ ουγίδίη ἔτοπ, 

ΤΟΡΌΪΑΥΪΥ δοσοτηραηϊοά ΌὈΥ 1ἢΠε6 ἀεβηϊῖα γος 
(ῥαν»η»"ρζαη). ὙΠ}ὲῈ στογὰ ἰαρούπδοὶα (νι ἢ 
ΟἿΓ ἰγαπϑίφίουβ ἴοοκΚ ΠΌῸπὶ (Β6 Υιυϊραῖθ) τηϊρμξ 
ΒΕ ἀοδιρξηδαῖο [Π6 βἰσυσΐυγε οὗ Ὀοαγάβ νης ἢ 
ἔοιτηεά ἴπε νν8}}5 οἵ ἴῃ6 Ηοἷγν ΡῬίδοεβ, Ὀυΐ 115 
ΤΘΔΠΙΠΡ ἀοεβ ἢοῖΐῖ ΟἸΥΤΠΟΪΟΦΊΟΔΙ δῆσννοσ ἴο 
»ρδῥῶπ. ὙΠῸ Ηδῦτονν ννογά 15 ἤονγθνοῦ 
ὉΠ ΌΓΤΩΪΥ τεπάθγοα τδῦργπδςὶο ἴῃ οὐγ ΒΙΌΪΟ6: 
[86 σοηξιδίοη ἴο ννὨΙ ἢ τοΐογεησε δ45 Ὀδθη 
τηδάδ ἴῃ (6 ρῥγοσθάϊπηρ ποῖδ ὀσσυγϑ 'ῃ γοηήογ- 
ἴῃ ἴΠ6 παπιθ5 οὗ ἴῃς Τεηϊ δηὰ της (ονοσίηρ. 

{ 5ῃουϊὰ Ὀδ6 ποιΙσοα {παῖ ἴῃ τἢϊ5 ρἷδςς δβα»- 
γεεὀζαη 5 ποῖ 56 ἴῃ 15 [}}] θθῆϑο 25 ἀθηοί- 
ἴηρ ἴῃ ἀνθ! !Ἰηρορίαςε οὗ [οπονδῃ: [ἃ ἀθποῖθϑ 
ΟὨΪΥ 1ἴΠ6 ἴαρογηαςο]ο οἰοῖῃ. [1 ννᾶ5 ἴῃς ἴϑχῖιθο 
ΟΣ Κ ΥΠΙ ἢ ν 85 τεραγάθα 85 [ἢ6 Ἐϑϑοητδὶ ρατί 
οὗ {6 Ταροεγηδοῖθ, ἀπ (15 15 ἀρραᾶγοπὶ Ἰῃ 
ΟἿ γεγϑίοη οὗ υ. 6. ὙΠ6 τοπίσοοῖ ἢ ἴῃ ᾿ἰκὸ 
ΤἸΛΔΏΠΕΥΙ δηάὰ ἴογ ἴΠ6 {κθ γϑάθοὴ 15 Ἂδ θὰ 

᾿ ΒΙΠΊΡΙΥ {πὸ Τεπὶ (ν. 11). ὙΠῈ ννοοάσῃ ρᾶγῖβ 
ΟΥ̓ ὈοΙ. [Π6 Ταθοτγηδοῖθ δά (ἢ Τοηΐ ἅτ ον]- 
ἀθητ!Υ πιοητοηδαὰ 85 ἢ ΠΟῪ ϑετὸ συ οτήϊηδιο 
ἴο [Π6 τοΧΈΠ]Θ ρατγί5.--- Ὡς νγογὰ γε δ πη 15 
επρὶ ογοά νυ ἢ τἢγοο ἀἰδιίηςξ γταῆροβ οὗ τηδδη- 
1η5, (1) ἴῃ [98 βἴτιοϊ ϑδῆϑε, σοπηργίϑιηρ 186 
εἰοῖῃ οἵ ἴῃ6 Ταθογηδοὶς νν ἢ 115 τνοοάννοΥκ 
Ἐχοά. χχν. 9, χχνῖ, 30, χχχν]. 13, χὶ. 18, 
τ} (:) ἴῃ ἃ ΠΑΥΤΟΙΨΟΓΙ 56ῃ56, ΟΥ̓ [ἢ ἴδθοῦ- 

ὩδΔΟΪΘ-οἸοῖ ΟὨἹΥ (ἔχοά. χχυ]. 1, 6, Χχχν. 11, 
ΧΧΧΙΧ. 33. 24, ἅς.); (3) ἰπ ἃ νΊΔ ΘΙ 56η56, 
ἴογ {πὸ Μμῤῥαη ἢ 15 Τοηΐ δηὰ (ονοπηρ 
(ἔχοά. χχνῖϊ. 19. χχχν. 18, ὅζτς.). 

«υἱῷ ἱεπ εμγιαρ] Ἐμοῦ, οΟΥὨ ἴθ 
Ὀχθδάϊμβ. ΤῈ Ηδῦγεν ννοστὰ (γὅγγαϑ) ἰβ 
ΘΥΟΥΥ ΜΝ ΠΟΓΘ ἴῃ ΟἿΥἿ νογϑίοη γοπἀογοὰ ὦ ἐμγίαίη. 
ΘΟΙΊΘ σΟΥΓΟΒρΟΠαΐηρ ννογὰ ἰ5 υϑοὰ ἰη ἴπΠ6 Αἢ- 
οσἴοπὶ ψογβϑίοης ([.Χ Χ,. αὐλαία, Ν αἱρ. εογηπα) 
Δηἀ ἴῃ 50πΊ6 πιοάθγῃ οπεβ. [ἢ ϑῃςῇ ρ]Δς 65 ἃ5 
Ῥϑ, εἰν. 2, [5. Ἰἴν. 2, [6γ. ἵν. 20, ἴῃς ΗθΌγονν 
ὙνοΟΓα 15 Θν] ΠΥ δρρ θὰ ἴο ἂἃη δπίγο ἰθηΐ- 
συγίαϊπ, βΒιιῖ ἰπ σςοππεσίίοη ἢ ἴῃς δαπεῖυ- 
ΔΥῪ ἰξ αἰνναγϑ ἀοποῖθβ ννῆδῖ ἴῃ Πρ 5} νοι] 
ΤΉΟΓΟ βί ΠΟΥ Ὀ6 Τα] δὰ ἃ Ὀγοδάϊῃ. ΕἸνο οὗ 
ἴΠ656 Ὀγολάτῃθ οτε υπηϊϊοὰ 50 45 ἴο ἔοιπῃ 
ννῃαῖ, ἴῃ ΠΟΙ ΠΊΟΠ τἰ5ᾶρ6, 6 5ῆου ἃ (8]] ἃ ἰαγρδ 
σιγίδῖη. (ὅθε οὔ ᾧ. 3.) Τῇ ψοσγὰ αἰγίδίη 
Ψ1 Β6 υδοά ἴῃ [ἢ15, 115 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ 56η56, ἰῇ 
ἴμεβε ποίεβ, ὙΠ ἴνο ουτία! 5 ἴῃ 5 ἑοιτηοά 
ἌΝΕΓΕ σουρ]εά τορεῖμογ ΌΥ [Π6 Ισορβ δηφ ἴδομθβ 

ἘΧΟΌσῦσ5. ΧΧΧΥΝΙ. [ν. 2--. 

τῆς 5εἰνεάρε ἰπ τἢς σουρ]ἑπρ᾿; ἀπά {{κ6- 
ννῖϑς 811Α]ς του πᾶ Κα ἰπ τῆς υἱτεγπιοβῖ 
εἄρε οἵ αποΐῤεν' ςυγιαίη, ἴῃ {116 σουρ] ϊηρ; 
οὔ τῆε βΞεςοπά, 

ς ΕἸΠῪ ἸΙοορβ 5ῆδϊε τῆοι πηὰκε ἴῃ 
τ(ἢς οπα ουγίαϊπ, ἀηὰ ΒΑ͂Υ ἰοορβ 54]{ 
τποι πιᾶκα ἰπ [πε ςἄρε οἵ [π6 οιιγτδίη 
τας ἐς ἰῃ τε σομρ]ϊηρ οὗ [ἢ βεσοηά; 
ταῖ τε ἰοορβ πιᾶὺ ἴακα μοὶ οἠς οὗ 
ΔΏΟΙΠ ΘΓ. 

6 Απά τῇοιι 54] τηᾶκο ΠΕΑ͂Υ ἴδ ἢ 68 

ἴο πιᾶκὸ [Π6 δηϊτίγο τθογηδοϊθ-οοῖ, ννηϊοἢ 5 
Παῖ 5 Πότ σα] θὰ ὁ τῆς ἰδθθγηδο]6." 866 
Ριεσράϊηρ ποίβδ. : 
πε Ἰαυϊπεά ἐϊποη} ἷ.6. ἴὴ6. πηοϑῖ σάγοξ Πν 

Βριη ἰῃγοδα οὗ ἤαχ, ϑάοἢ [ἢγοδὰ σοηδίϑιῖης οὗ 
ἴννο ΟΥ̓ ΠΊΟΓΟ 51:2 Δ||6Γ τῆγοδάβ ννποα ἰορεῖθοῦ 
(5εε ΔΝ ΠΚίπϑοη, " Ῥορ. Αςςοπῃηῖ,᾽ 11. )6). Οη 
ἴῃο οτίριηδὶ ννογὰ ἔογ δἕίμοη, 866 οἡ χχν. 4. 

ὀϊιις, απά ῥωγρίο, απά σεαγίο}} 868 οὐ Χχύ. 4. 
ἐρεγμδιρι}] 866 οὐ χχν. 18. 
97 ἐμηπίρσ “«υογ ἢ} Μοτς ῥγορεγγ, ΟΥ̓ ὉᾺ9 

ὝΟΙΚ ΟΥὗὨἨ ἴμ9 8.Κ|11ὁ08 ΘΑΥΘΣ. 76 
ςοἰουγεὰ ἤξφυγοβ οἵ Ομογυδίπλ ποτε ἴο δ6 
ννοσκοά ἴῃ ἴῃς Ἰοοπι, 85 ἰῃ ἴῃ6 πηδπιυξδοϊατο οὗ 
ἱδρεϑίγυ δηὰ Ἴσαγρεῖβ : ἴῃ ἴ6 παι ρίπρδ ἴογ [Π6 
ἼΤεηΐϊ ΤΠΕῪ ννογα ἴο Ὀ6 ἐπιδτοϊἀογοὰ ἢ τῆς 
ποεάϊε [566 οἡ συ. 16]. Ὁπίῃς ἀϊβογοηΐ Κιπάς 
οὗ ννογσκίίθη επιρογεὰ οὐ ἴῃς τοχ τ] ἔα τίςβ, 
566 Οἡ ΧΧΧΥ. 3ς. : 

8. Εδοῖ οσυγίαϊη ἔοττηοὰ οὗ ἔνο Ὀγοδάςῃς 
(8.6. οπ Ὁ. 1), νγ»ὰ5 42 ἴθοεϊ ἴπ θην δηὰ 10 
ἔξεϊ ἴῃ Ὀγεδάϊῃ, ἰακίηρ [86 οὐδ] δἵ τ ὃ ἰΏς 65. 

4. ὌΠ 5 νεγϑα ἰ8 ΟΌβουγΕ 45 ᾿ἴ ϑἰδηάϑβ ἴῃ 
ΟἿἿΓ ΨνΕΙΒΙΟΏ, ΠΟΙ͂ ἰ5 ἰΐ ΘΑΘΥ ἴ0 τοηάογ (ἢ ς 
ΟΥ̓ΡΙΠ4] ϑνογάὰ ἔογ ψογὰ 90 85 ἴο τηᾶκὸ 186 
56 η56 οἶεασ, Βιυιῖ ἴπΠ6 πγοδηΐϊης ἀρρεδγβ ἴο δα, 
“14 ἐῤοιε τρῥαὶ »ιαξθ ἴοοβ: ᾿" δίμε οπ ἐῤε “εἷἶ- 
σεάφε 9 δὲ οπὲ ὀγεασά ὁ («υδιεῦ 14) οπ ἐδο εἰδξ 
(0 ἐδ οπό σι Ἰαἰη) αὐ ἐδε εομῤέριφ; ἀπά δὲ 
σαριε ἐραΐ ἐῥομ ἐο ἱπ ἐδο “εἰ υεάσο οΥ ἐδο οἱ ἰαΐδ 
ὄγεανερ οΥ ἐδ οὐδοῦ (εμγίαἰπ) αἱ ἰδὲ εομῤἑϊης. 
Τἢθ “σΟΙΡΙΠ Ηρ 15 186 πηϊίηρ ἰοροίμοῦ οὗ 
(86 ἔννγο συγίλιπη5. ΤῊϊ5 Ἔχρδηδίιοη βιιδϑίδης - 
ΑΙΪΥ ἄστθθβ ἢ [86 Αποϊεπὶ ψογβίοηβ δηὰ 
τηοβῖ οἵ ἴῃς τηοάσσῃ οἤδ5. 

δ. Τῆς ννογάϑ ““ἴη ἴΠ6 δάψε οὗ [Π6 συτγίαϊη 
(μαΐῖ 15 ἴῃ [6 σουρ!ηρ οὗ ἴπ6 ϑεσοηά,᾽" πηϑᾶῃ, 
οπ ἴδε εάσε 9 “δὲ ὀγεαδι ἐδαὶ ἐς αὐ ἐδὲ εομβ- 
ἐπ πὶ δὲ “εεοπά τξοι πρϑος ὑνογὰ τϑῃ- 
ἀογοὰ “Ἰοορ5᾽" (ἐμίαο! δ) ΟἸἸΥ Οσουγϑ Ποῖ δηὰ 
ἴῃ Χχχχνὶ. τ΄. [1 15 ἀουδίδπι] νυ Ποῖθοσ ἃ ἢᾶς 
σΟΠΠΘΟΙΊΟ. ὙΠ ΔΠΥ δοπλὶς τοοῖ ; ἰἴ 15 ργο- 
ὈΔΌΪΥ οἵ Ἐρσγρδη ογρίη, (οη)οοζυγεβ οἡ ἴῃ 6 
Οἴδμεῦ διἀθ πᾶν 6 56θη ἴῃ (ὐδβοηλιϑ᾽ ᾿Ηαπά.- 
τυδγιεγυςῆ,᾽ ἀπὰ Επτγϑῖβ “1, 6χ." 

Θ. ἐαεβε: 9 σοί] Ἑδοΐ οἶαθρ, οὐ ἐφεδε, 
ννὰ5 ἴο ὈΠΙΪῈ ἵννο ορροϑιῖε ἰοορθβ. Οη ἴδ 
ΗδΘὉ. ν τά ἴον ἐαεδβε, 568 Ρ. 275) ποῖδ 7. 



ν. -ξ1 5. 

οἔ ροϊά, αηά ςοιρὶς τἢς ουγίδίῃ8 ἴο- 
σεῖο νντἢ τῆς ἴᾶοῆαβ: ἀπά 1ξ 5}2]] 
Ὀδ οπο ἴδογηδοῖϊε. 

" ἃ Απά τβου 5ῃαϊς τπηλκε ουγίδ! Π8 
Ο7 ρολί5᾽ ῥαϊὶγ ἴο Ῥ6 ἃ σονεγίηρ ὕροη 
{Πὴ6 ταδόγηδοΐθ: οἰσνθη οὐγῖδι 8 5} 4] 
ἴδου τηΔΚο. 

8 ΤῊε Ἰεηρτῃ οὗ οης σιυτταίη “δα ἐδ 
{ΠΙΓῪ συ τθ, Δη4 τς Ὀτγεδάτῃ οὗ οὴἠς 
οσυγίδίη ἔοιιγ σὐδ᾽ῖ5: 4δηά {86 εἰενθη 
οσυγίδίπ5 «ἠα ἐς αἰΪ οὗ οπο πιϑᾶϑβιγα. 

9 Απά τῃοιῖι 5μιαἰξ σοιιρὶς ἔνε συγ- 
[15 ὉΥ τ επιβεῖν 8, ἀπά 51Χ σιγῖδ 5 
Ὀγ τπεπιβεῖνεβ, δηά βῃδὶς ἀοιδῖε τῆς 
ΙΧ συτγίαϊη ἰῃ τῆς ἰογοίγσγοηϊ οὗ τῇς 
{Δδογηδοΐο. 

10 Απά του 8}α1ῖ πιακε ΠΥ ἰοορϑ 
ο ἴδε εἀρε οἔὗἩ (ἢες οπβ συτγίδίη ἐἠαὲ 19 
ουὐϊηχοβῖ ἰῃ ἴῃ σουρ]ϊηρ,, ἀπὰ Βέγ Ιοορβ 
ἰη τῃε εἄρε οὗ τῇ6 ουτγίλίη ψνὨ]οἢ 
σου  εῖἢ τε βεςοπά. 

εομῥίς ἐδ ἐμγίαὶη.} ἰ. 6. σοῦρΙε [Π6 ἴννο 
ουΐϊκιο Ὀγοδά ἢ 5 πιοπειοποά ἴῃ τ. 4. 

͵: σῥρωδ! δὲ οπό ἑαδεκπαςίο) "ΤὮΘ ἐδθεσηδοῖο- 
αἴοῖ δοῃθ 5 ἤθγ τηθδηΐ. ὅ66 οὴἡ τ. 1. ΕῸΓ 
[πε πιοάδ ἴῃ ννὩοἢ {πὸ τΔΌογπδο]θ-οοῖ ἢ νῦᾶ5 
ἀἰδροβοά, 566 Νοίς δὲ {Π6 επὰ οὗ ἴδε ςἢδρ.; 
δΙΝ. 

ΤΡε Τρρ  εἰοίῥ. 
η---α (χΧχνὶ. 14--18). 

7. εμγία!η4} 866 Οὐ Ὁ. 1. 
οΓ ξοα!.᾽ ῥαὶγ] 866 οὔ χχύ. 4. 
4 εουογίπσ ὠροὸπ ἐδὲ ἑαδεογπαςί) ἃ. ᾿υὑϑπῖ 

ΟΥ̓́ΘΣ 9 ΤΔΌΘΓΙΙ8016. ΤὮς 5Δπ|Ὲ ἤεῦτγεν 
ὙΟΓ5 ἅτ ΓΕ ἰγδηβίαϊθαὰ χχχνὶ. 14. ὙΤΠ6 
ΠΑΠΊ6 οδεί͵ νυν Ὡϊ ἢ 5 ἤοσδ ιιϑϑὰ, ἰβ [6 τορι δ γ 
Οπ6 ἔοσγ ἃ ἴθπὶ οὗ ϑκίῃβ οὐ σἱοίῃ οὗ δΔῃὴγ ϑοζί. 
866 ἱπίγοά. ηοῖς ἴο ςἢ. χχν., δηά Νοῖδ αἵ {πε 
οηὰ οἵ {ἢ]5 σἤδρ. 8. 11. 

9. Τἢο ν]άτῃ οὗ σας Ὀγοδάτῃ οὗ {Π6 ἰοηϊ- 
οἷοί ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ἔοιγ σα ᾽1ῖ5, [Π6 βαπὴο 45 ἴῃδί 
οὗ τΠ6 Ὀγεδάςζῃς οὗ ἴπ6 δριγοὰ οἷοῖῃ οὗ {πε 
Ὑλθογπδοὶε (υ. 2). Βιυῖ (ἢδ Ἰεπρῖῃ ννὰβ ἴο Ὀ6 
ἴνο συ ὶῖ5 πλογθ, ἀπά ἴμογε ννᾶ5 ἴο 6 δὴ δἀἀϊ- 
τίοῃ4] Ὀγεδάτῃ (νυ. 13). Οπε οὗ ἴπ6 συγίλ!η5 
(566 οὔ σ᾿. 1) ννᾶβ ἴο σοπιργῖϑαε ἥνε Ὀγθδά [ἢ 5 
δηα 1Π6 ΟἸΠΕΥ 51χ. 

“ῥαΐ ἀομόίς ἐδὲ οἰκί σμγίαϊπ ἱπ τὲ 7όγες- 
ομπὲ ο δε Ἰαδεγπαοϊ Τῆς ἰαοῖ ννοτὰ 
βδῃουϊά Ὀ6 Τοπῦ, ποῖ ἰΔΌΘγηδςο]6. ΤῊΘ Ρᾶϑϑαρο 
τσῆϊ Ὀ6 τοπάεγεα, ἐῥομ «ῥαΐ! ἐφμαίγ ἀμυϊάε 
2 ε εἰχίῤ ὀγεαάεδ αὐ ἐδὲ ἥγοπὲὶ οὗ ἐδε επί. [Ι͂ῃ 
1ῃ15 νγᾶν, δαῖξ ἃ Ὀγεδάτῃ νουἹὰ ονεγῆδης δ 
[δὲ ἔτοηΐϊ δηὰ μα] δ ἴῃ Ὀδοκ. 866 υ. 12, δηά 
Νοῖο δ πὸ οηὰ οὗ (με σῃαρίογ. 

10. ὙΠῸ πιεαπῖηᾷ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἴδι5 ρίνθῃ :-- 
“(μά ἐδοι «ῥαΐἐ νιαζε Π3ν ἰοοβε οπ δε “εἰυεάσε 
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11 Απά τδοιῖι 5μ41} πιᾶκο ΠΥ ας ἢ ε8 
οὗ Ὀγαββ, ἀῃά ριιί τε τασῆεβ ἰπῖο τῆς 
Ἰοορβ, ἀπά ςοιιρίε τῆς ἔτεμε τορβίβοτ, κατ ρα 
τῃδῖ 1 τ  Ὀ6 ΟΠδ6. 

12 Απά τἢδ γοπιπδηῖ [παῖ γεπχαϊπθῖῃ 
οὗ τὰς ουτγίδϊη8 οὗ τῆς επί, τῆς μα] 
οσὐγίδίη τἢδί γαπχδίῃμδιῃ, 5841} Πλπρ' ονοῦ 
τῆς θαςκΚϑιάα οὔ τὴς τΔθογηδοΪα. 

12 Απά ἃ οὐδιῖ οἡ τῆς οης 514-ς, 
δηά ἃ οὐδ᾽ οη ἴῃς οἴδεογ εἰάς ἰοῦ τῃλῖ " Ηοῦ, 
ὙΜΉΙΓἢ ταπιδίπεῖῃ ἴπ τς Ἰεηρτῇ οὗ τῆς μας 
ςγίαίη8 οὗ τῃε ἐεηξ, ἰξ 8η4}} ἤδῆρ' ὌνῈγ δ καρ. 
τε 51465 οὗ τῆς ταϑεγηδοὶα οἡ 18 5146 
ΔΠ4 οἡ [αὶ 546. ἴο σονογ ἴζ. 

14 Απά τῆοιυι 5}α]ς πηγαῖα 4 Ἴονεγ- 
ἱπρ ἔογ τῆ τϑηξϊ οὕ Γαπιβ᾽ 8318 ἀγεὰ 
γεά, δῃὰ ἃ σονεγίηρ' ἂδονς ογ΄ δαάρετϑβ᾽ 
5ΚΊη5. 

Ις  Απηά τΠοιὶ 504]: πιακε Ὀοαγάς 
ἴογ τῆε τἀθαγπδοὶα ογὴ 5}{ππ|π| ννοοά 
βίδηίηρ, Ὁρ. 

ΟΥ̓ δε ομἱσἰάρ ὀγεασάξ ὁ οΥ ἐδε οπ (εμγία!η) αἱ 
ἐῤε εομρίίησ, απά ΠΤ ἰοορ! οἡ ἐδὸ «εἰυεάσε οὗ 
ἐδὲ ομεἰάε ὀγοαά οΓ δὲ οὐδεν (εμγίαί») αἱ 1δὲ 
εομρἠπφ. (ΟἿ, ποῖθ υ. 4. 

11. Ι͂Ὼἢ [6 Τρηῖΐῖ, οεἶαϑρ5 οὗ ὈγοσΖῈ ᾿νοῦδ 
96 ἴο πηϊῖὸ (Π6 Ἰοορβ οὗ (6 ἴννο ουγίδ!πϑ8 : 
ἴπ ἴΠ6 ΤΑὈογπδοῖο, οἶδϑρδ οὗ ρο]ά, ςΐ. ν. 6 ἀπά 
Οὔ σ-. 37. 

εομῤίε δὲ επί ἐοχοείδεγ)] ὙΠ15 15 ἴῃς τρῃῖ 
ἰγαηϑίαίίοη. ὉὍΤηῃθ ““σονογης,᾽, 45 ἴΠπ6 δ]ῖθυ- 
Ὠδῖϊνο ἔογ επί ξίνθη ἴῃ ἴΠ6 τηδγρίπ, ἰ5 ννγοηρ. 
566 ἰηϊγοά. ποῖο ἴο {15 σαρΡ. ΒΥ “πε ἴθηϊ 15 
μοῦ πλοδηΐ (86 ἴδ -ο]οῖἢ δἰοπθ. 8686 οἢ σὕ..ἱ. 

12. ἐῤὲ ῥα εμγίαὶη] 566. οὔ υ. 9, δηὰ 
Νοῖδ δὲ (6 οηὰ οὗ ἴῃ Ἵπαρίογ, 8 ΓΝ. 

18. ΤΕ πιράσιγε οὔ {πε δπεῖγε τἀ θογηδοῖο- 
αἰοίἢ ννὰβ 40 σιιδἰῖ5 ΌῪ 28; τῃμαὶ οὗ ἴπε ᾿δηΐ- 
σοί ννᾶϑ 44 συ] 15 Ὁ 2οβ. Νῇρη (Π6 Ἰδεζεῦ 
νν5 Ὀἰδοθά ονοῦ ἴῃς ἔοστηοσ, 1 σργοδα Ὀογοηὰ 
ἰϊ δὲ 1ῃ6 Ὀδοκ δηὰ ἔτοηξ ἔνο ςυδὲῖ5 ([Π6 
ἐς Βα ξεσυτία!η" νυ. 9, 12) δηὰ «αἵ (Π6 565 ὁῃ6 
οσὐδιῖ. δες Νοῖδ δ (ῃς δηὰ οὗ (6 σδαρίογ, 

Τῶε Οουεγίηρ 3ῶγ ἐδε Τεπί. 
αν. 14. ((ῇ χχχυῖ. 19.) 

14. γα» “ἀὶπε ἀγεά γε] 8566 οἢ Χχν. ς. 
δαάσεγσ᾽ «ἀπ ὙΠ 5κΚιη, ποῖ οἵ 16 

Ὀαάροτ, Ὀυΐ οὗ ἃ τηδγίηθ δηϊπηδὶ σα θὰ ἐσεδαςῤ, 
ΡεΙαρ5 [ἴἢ6 ἀυροηξ οὐ ἴῃε 5364]. ὅ66 οἡ 
ΧΧΥ. ς. ; 

Τρε Βοαγά: απά Βαγ: οὗ 1δὲ Ταδεγπαείε. 

1ς---2ο (ΧΧΧΝΪ. 2ο--- 24). 
15. δοαγ4:] ὙΠοτα 5 πὸ σοάϑοῃ ἴο ἀουδὲ 

{πὲ [μ686 ψνοσα βἰπιρὶα Ὀοαγὰβ οὐ ρἰδηκϑ ( ἱξ. 
ΑΑΆ2 



ι 16 Τεη οὐδι5 «λα δὲ τῆς Ἰεηρτῃ 
οἵ ἃ Ὀοαγά, Δπα ἃ οσιδ1: Δηά ἃ ἢ] «Ρ4}} 
ὧς ἴῆε Ὀτοδάτῃ οὗ οπς δοαλγά. 

17 Ἵψο ᾿τεποηβ «ῥα ἐῤέγε ἐξ ἴῃ 
ΟΠ6 Ὀολγά, δεῖ ἴὴ οὐὔάεγ οὔθ δραίῃϑβῖ 
Δποῖδου : τδ5 584]. τῇου πγαῖΐκε ἔογ ]] 
1116 θοαγάς οὗ [6 τλθογηδοΐα. 

18 Απά τδου 5Πα11 πλλκε ἴῃς Ὀοαγάς 
ἴογ τῇς ταδεγηδοὶε, τυννεπῖν δοαγάβ οἡ 
τῆς βοιιτἢ 5146 βουϊςηνναγά, 

Ι9 Απά τποὺ 511811 πλᾶκα ἰογν 
βοςΚεῖβ οὐ βιϊνεγ ἀπάςγ τῆς ὑννεητῦ 
Ὀοαγάβ ; ἴννο βοοκοῖβ ὑπάθγ οὴς δοσλγά 
ἔογυ 8 ννο ἴθῆοῃβ, δηά ἴνο βοςκΚεῖβ 
ὉΠᾺΘΓ Δποῖποῦ θοδγά ἔου ἢ 15 ἴννο ἴθ ΟΊ. 

ἑαῤμέςν), οὗ Ξυβῆιοϊοης {ΠΙσΚΉ655 ἔου [Π6 ΞΔ Ὁ ΠΠΥ 
οὗ {π6 5ίγιςίυγο. ὙΠΘΥ γα οδ᾽] δὰ φήϊαγ: ἴῃ 
Οτοοκ (ΧΧ. στύλοι, ῬΗΠΟῸ δπὰ Τοϑθρμυβ, 
κίονες). ΒΆἢγ δάορῖβ [πὸ γα ιη1 4] ποίϊοῃ 
δῖ ΠΕ ννογα ἃ οὉ] ἴῃ {ΠΙΟΚΏΘ655 ; [Οϑορι15, 
ὙΠ στοδίοσ ργοῦ δ ὈΠΠΠΥ, 54γ58 δὶ ΠΟΥ ὑνεγα 
ἔουγ βηροῖβ. 

9 εδιίμ πε «οὐοο] ὍΠς 5 1τλἢ {τεο (“εαεία 
“φαί͵ 366 Οἢ ΧΧΥ. ς) [45 ὈδΘ 5αὰ ἴο ὈῈ ἴοο 
5Ππ|8}} ἴο ργοάιςς Ὀοαγάβ οὗ 1π6 5126 ἤδτὸ 
ἀεβοσιθεὰ, [ἴ δᾶ5 Ὀδθη σοη]θοϊυγοα ἰμαῖ φᾶς ἢ 
Ὀοδγὰ ννᾶ5 Ἰοϊηῖθα ὉΡ οὗἉ ϑόνεσαὶ ρίθοοβ. Βυῖ 
Μτγ Τηϑίγαπι τοραγάβ [Π}1]5 σοη]θοΐυγο 845 πθοά- 
1655, δηά βἰαδῖθϑ [δῖ {Π6ΓῸ ἃγὸ δολοῖδ-ῖγοος ΠΘΔΓ 
Εηρθαὶ πο ννοι]ὰ ργοάϊος Ὀοαγὰς ἔρια Γ 
ἔξεϊ ἴῃ τῇ (’ Ναῖ, Ηἰϑι. οὗ τῃ6 ΒΙΌ]ς,᾽ Ρ. 391). 
ΙΓ ΠΟΙ ἃγῸ ΠΟ ἴγδ85 50 ἰαγρε ἴῃ ἴπ6 Ῥρηΐηϑιι 
οὗ δ1πδὶ] δἵ {Πϊ5 {1π|6, πρό γαὶ Δ] οννᾶησθ πηδΎ Ὀ6 
τηδὰβς ἕογ {μ6 αϊπιϊηιϑῃθαὰ σαρϑὈ "165 οὐ τῃ6 
τορίοη ἔοσ [ῃ6 ργοάαυςίίοη οὗ ΠΛ Ό θυ. 

17. ἱεηο.}] 866 Νοῖς αδἵ {86 δηὰ οἵ ἴΠ6 
ςδαρῖίογ. 

186. Ὑἢὸ ἀϊπιοηβίοης οὗ ἴδ6 ννοοάοση ρατὶ 
οὗ ἴ[ῃ6 Ταθεγπδοὶς ἃσὸ ποῖ αἀἰγοςιγ βἰδιοά ἢ Ὀυϊ 
ΠΟΥ ἃγὸ δα 5} τηλάδ οἷἱ ἴτῸπὶ [ῃ6 Πηδαβι γος 
τιθηΐ, Πα ΌΘΥ δηὰ δυγδηροπθηῖ οὗ ἴῃς Ὀοαγάϑ, 
δ ννς ἐβιϊπλαῖο θᾶςῇ οὗ ἴῃ σογηθυ Ὀοατάϑ (υ. 
23) 85 δ ἀἴηρ Πα] ἃ συνϊ ἴο (Π6 νυν ἢ. ΤῊΣ 
ΘηΌγα ἰεηρίῃ οἵ ἴῃ βἰγησΐιγο ννὰ5 {ΠΙΓΓΥῪ 
συδ115 ᾿π [Π6 οἰθαγ, δηὰ 115 νν ἢ ἴση συ ]115. 
ὙΠ (ῃ15 ἀρτὲς ΡἢΠο (᾿ Ντι. Μοκ.᾽ Π|. 7). 0- 
Βερἢι5 (' Απί. 111. 6. ὶ 3), δπὰ 41] γα! τοη. 

δὲ σομίδ «ἰδ σομίφευαγΠ] ὙΒ86 ἩΡΟΌΓΟΥ 
Ῥῆγαϑο, ψν Ὠῖ ἢ 4150 ὁσσιγβ χχυΐὶ. 9, ΧΧΧΥῚ. 23) 
ΧΧΧΥΙΙ, 9, 56 το ονοά ἔτοπι ρ]θοπαβπὶ 1ἔ ἴἴ [5 
Τοηάογοά, 19 Ββοιπῦῃ βἰάθ οὐ ὕὍ89θ ΣΙ Βἴ. 
(Οεπενὰ Ετ., ΖυηΖ, [.βόϑεγ; οἵ. σσέβθῃ. ἢ. όοο.) 
Α5 ἴΠὸ δπίγδηςς οὗ 6 ὙΤΌεγηδο]α ννᾶ5 αἱ [15 
οδϑὶ οπά, ἴ(ἢδ βου 546, ἴο ἃ ρόύβοῃ δηϊογίης 
τ, νγου]ὰ Ὀ6 οὐ {πε ΚΑ μδηὰ: Ὀλ ννῈ ἰθᾶγῃ 
ἔτοπι [Ὀβορῆιι5 (᾿ Απτ.ὐ ΝΠ]. 2. ὃ 6) {Πΐ 11 ννᾶ5 
ὍΞΟΔΙ ἴῃ σροακίηρ οὗ ἴθ ΤεπΊρὶῈ ἴο Ἰάἀο ΠΗ 
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20 Απά ἴογ τἢς βθοοοπά ςἰάς οὗ τῇς 
ταδογπαςὶς οἡ ἴῃ πογῖῃ [46 ἐῤεγ «δα 
ἐξ ὑνγεητγ Ὀοαγάϑ: 

21 Απά {Πεὶγ [ΟΓ βοςκεῖβ ὁ. 5: ]νεγ; 
ἴνγο βοοκεῖβ υηάοσ οης Ὀοαγά, δῃά ἴσο 
8οσκεῖβ ππάθυ δποῖθεῦ Ὀοδγα. 

22 Απά ἴογ ἴῆδ 951465 οὗ τῆς τλθεῖ- 
ΠΆςΟΪς ννεβίνναγα ἴῆοιν 5.]1 τηδλκο 91Χχ 
Ὀοατγάϑ. 

223 Απά τνο θοαγάβ 5ῆα]: (ποι πιᾶκα 
ἴογ τῆς σογηοτϑ οὗ {Π|Ὸ τα θόγηδοῖὶο ἰη τῆς 
ἴννο 5.465. 

24. Απά {εν 5841} δε 'ςουρ]εά το-᾿ Ἐφ 
δεῖμεγ δεηεαῖῃ, ἀπά {ΠΕΥ 5}4}} θὲ 
σουρΙβἀ τορεῖμογ ἀθονα ἴῃς Πελά οἵ ἰΐ 

16 δουῖῃ ἢ τῆ6 τίρῃξ παπᾶ δηὰ ἴῃῈ ποῖ 
ψ ἢ τη6 ἸΘΕΣ μαπά, 1ῃ6 δηίΐγαποθ Ὀεὶῃρ τὸς 
ξαγάἀθὰ δ5 ἴῃ ἴξος οὗ ἴῃ6 οἰγυςζυγο δηὰ ἴ}6 
ἵνοϑί δπᾷ 85 ἰἴ5 Ὀδοκ. 

10. “οεἰε Μοτὸ ᾿Ιϊογαῖγ, θ84895. ΤῊ 
βᾶπιο νγογὰ ἰ5 τσ ΒΕΠΥ τοηάογοα "' οι ἀλιοηϑ᾽ 
ἴῃ [οὉ Χχχυ, 6 : πιοϑβῖ νεγϑίοηῃϑβ ἴῃ 1ἢῃ 15 ρίδοε 
ἰγαηϑαίο ἴ ὉΥ ϑοπῆὸ νοσζὰ δαυϊναϊεηΐ ἴο δαυσ,. 
Ἑδοὴ Ὀάᾶ56 'νοϊσῃοὰ ἃ ταἰοηῖ, τπδῖ 15, ἀδουΐ 
94 ἰ5. (Ξεε ΧΧχν . 27), ἀπά τηιιδῖ πᾶνε Ὀθϑῃ ἃ 
τηδϑβῖνο ὈΪοςκ. Νοίβδιηρ ἰ5 βδά οὗ (πὲ ἔοττῃ, 
διιῖΐ ἃ5 ἴῃς ἴθποπϑ οὗ ἴῃς Ὀοδγὰβ νγετε “ δεῖ ἰῃ 
ογάογ οὔθ δραϊπϑὶ ἀποῖῃεον" (υ. 17), ἴῃε [ᾶ965 
ΤᾺΔΥ ᾶνο βιϊοὰ τοροῖῃοῦ 50 85 ἴο πιᾶκε 
ἃ σοπίϊπυουβ ἔουπάδτίοη ἔογ ἴδε ν.Ὰ}}5 οὐ 
Ὀοαγάβ, ργεϑθητ Πρ ἃ δι σοθββθιοῃ οὗὨ ϑοςκείβ, οὕ 
ΠΟΥ 65 (Θλο ἢ Ὀᾶ56 Πανιηρ ἃ 5ἰησὶε ϑοσκεῖ), 
ἰηῖο νν οἢ ἴῃς ἰοηοηβ ννογὸ ἴο δί. ὙῊΪ5 56ῈΠ|5 
ἴο μᾶνε Ὀδθῃ ἴδε ποίίοη οὗ ΡΟ δηὰ [οϑερῆιϑ 
566 Νοίδ δῖ (86 Ἑεπά οἵ ἌἽμδρίοσ, ὃ 1.1]. Τα 
565 βονεὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἔογ ογηαηθηΐ δυΐ 

αἶδο ἔογ ἃ ρτοϊεοϊίοη οἵ {86 Ἰοννεσ ἐπάβ οὗ 
16 Ὀοατάβ ἔγοπι [ῃ6 ἀδθοδὺ Μοῦ ψου]ά 
δᾶνο τοϑυ το ἔγοπι σοπίδεϊ ν ἢ ἴῃο στουπά. 
Τῆς ννογὰ «“οεξεί 566 πὶ5 ἴο ἤᾶνθ Ὀθθη δάοριοά 
ἔγοιαι [οβερῆι5. ὙΠῈ ννογὰ ἢὰ 565 ἰ5 στρό" 
φιγξ, Ὡς ἢ ἀοοβ ποῖ ἀπϑννεσ ἴο ἴῃς ΗἩΟΓΕ 
διγτλο!ορίς 811, ἃ5 πε βάσις οὗ ἴθς ΕΧΧ. ἀπά 
ῬΏΠΟ ἀοοα: διιὲ {πογῸ ἰ5 δῃ ΟὈνϊοιβ γΓέβϑεπ)" 
Ὀληςο νος ϑεσπὶβ ἴο μάν δἴγαςκ πὶ δ6- 
ὈνΘΘη ννμαῖ ἰ5 ΠΟΓΟ βρόκδη οὗ δπά ἴπὸ ϑοσκεῖ 
(στρόφιγξ) ἴιν ΜΒ Ις ἢ τῃς ἴθποη οὗἉ ἃ ἀοοΥ ἵυΠ|5 
ἴο 56Γνξδ 845 ἃ δίηρε, δοσογάϊηρ ἴο Τοπιπιοα 
Ἐδϑίοσγηῃ συπίοτῃ. 

42. εδὲ εἰάξε οΥ ἐδὲ Ἰαδεγπαοῖς φυεηαυαγά] 
ἈΔίμου, 89 ὉΔΟΚ ΟΥ ὃὍ89 ἘΔΌΘΣΙΩΒΟΙΘ 
{οὙαστᾶβ ἴη ψθδῖ. 866 Οὗ Ὑ-. 13. 

238. ἐπ 1δὸ ἴαυο «“ἰἀ. ἘδΔίμεΥ, δὲ 8Ὰ9 
Ὅδοκ. δοΊΧΧ., νυϊρ., Πμυτμοτ, ἀ6  εῖε, 
ΖιυηζΖ, Ηεγχῃ,, ἄς. 

24. Τὴδ σουποῦ Ὀοαγὰβ ἀρρεᾶγ ἴο δᾶνέ 
Ὀδθη οὗ βυςὶ νίάτ, ἀπά 50 ρἰδεθά, δ ἰὸ διὰ 



ν. 25-33.} 

πηῖο οἠς τίηρ: ἴδιι8 514}} ἴξ δὲ ἰοῦ 
(Πδπὶ ὈοΙἢ ; [Π6Ὺ 5}4}} δ6 ἔογ τῆς ἴννο 
ΠΟΓΠΘΓΒ. ᾿ ᾿ 

25 Δπά τῇ εΥ 5}]} Ὀε εἰρῇς Ὀολγάβ, 
αηὰ {Π6]Γ βοοκεῖβ οἱ βιϊνεσ, βἰχίθβεη 
δοοκείβ; ἴννο βϑοοκοῖβ ὑπάθγ οπα δοαζγά, 
ΔΠη4 ὕννο βοοκεῖβ ὑπάθγ Δποΐμεγ Ὀοαγά. 

26 4 Απά {δου 584] πιᾶκε Ῥδγβ οὔ 
5Π1ππ|πὶ νγοοά ; ἤἥνε ἔογ τἢς Ὀοαγάβ οὗ 
τἢς οης 5.4ε οὗ τῃς τΑθεγπδοϊς, 

27 Απά ἔνε θαῖ8 ἔογ (ἢς Ὀοδγάβ οὗ 
τὴ6 οἴδεῦ 546 οἵ τῆς ταδογπδοῖΐο, δπά 
ἔνε θατβ ἕογ τῆς δοαγάς οἵ ἴῃε 5146 οὗ 
{πε ταϑεγηδοΐςθ, ἔου 16 ἴννο 51468 ννεβδῖ- 
νγατα. 

28 Απά τ}6 πι44]6 Ὀαγ 'η τῆς πκίά5ῖ 
οὗ τῆς Ὀθοδγάβ 504} γθᾶςῇ ἔζοπι ἐπά ἴο 
εηα. 

ἃ ουδιῖ ἴο {π6 τ] ἢ οὗ [6 σἰσχυςίαγο, τλλκίηρ 
ὉΡ ἢ [Πς οἷἰχ Ὀοαγάβ οὗ [11] [ἢ (υ. 22) 
ἴδῃ οὐδ 115 ἴῃ [Π6 οἸθΑΥΓ (566 οὐ Ὁ. 18). ὙΠΟΓῈ 
15 ΠΟ Οσσδϑίοη ἴο ᾿πΊΔρίΏ6, 45 ϑοὴθ Ὦδαγνε ἄἀοη6, 
(ῃ4ὲ δας οὗ ἴπεπὶ σοῃβιϑίοά οὗ ἴννο ϑἰρϑ 
τηϊϊογοά τορεῖμοσ Ἰοηρι τἀ! 4 }}} 50 25 ἴο ἔοστη 
ἃ ΠΟΥΠΟΥ ΟΥ̓ ἴθ! ὙΏΘΥ ΤΏΔΥ πᾶνε Ὀδθη 
5ΏρΡ]6 Ὀοαγάβ τ τῃ6 ννιἀτῃ οὗ Πα ἃ συδιῖ 

᾿ διάσὰ ἴο ἴη6 (πο Κποθ5 οὗ [6 Ὀοαγάς οὗ ἴΠ6 
5.405. ὙῊδ Ὀοαγάς δῖ ἴδ σουΠ ΓΒ νοῦα ἴο Ὀσ 
σουρ δ ἰορεῖμοσ δὲ {Π6 ἰορ “ὑπο οπὸ τίπρ," 
πὰ δἱ 1μ6 Ὀοϊζοπὶ ““ απο ομα τηρ,᾿" δηὰ βοῇ 
Γίηρ ννὰϑ ἴο Ὀ6 50 ἔογπ)δὰ ἃ5 ἴο τϑεεῖνε ἔννο 
Ὀᾶγ5 τηρεζίηρ αἵ ἃ τρῃϊ ΔηρΡ]6. 

4θ0, 27. 866 οὐ Ὁ. 28, δηὰ Νοίε δὲ ἴῃς 
δηὰ οὗ [Π6 σμαρίοσ, 8 1. 

27. ,ὸν ἐῤὲ ἑαυο «ἰάἄτ5 «υεεἰαυῶγ] ἴον ὉᾺ9 
ὍδΔοϊικ ἐοναχάβ ὑ8ὴ6 τοδὶ, Οὗ, υ. 22. 

28. ἐπε» δε 07 ἐδὲ δοαγ] ΤῊΘ τη ἀ]6 
ὈΑΓ ννᾶ5 ἀἰβεϊηρ σηθα ἔγοπι ἴδ6 Οἴπογ ὈΔγ5 ὉΥ͂ 
[158 γϑδοῃίηρ ἔγοπὶ ἐπάᾷ ἴο οπὰ. Τῆς Ηδρῦγονν 
τη ἢϊ πιοδῃ ΘἸΠΟΓ τδαΐ {πὸ » 1: τῃγοιρδουῖ 
ὙΠΙςἢ 1ἴ γᾶ ννᾶ5 16 πιά ]α Ὀεῖννερη 16 ἴορ 
δηὰ [εξ Ὀοϊζοπι οὗ ἴΠ6 Ὀοαγάπ, οὐ ταὶ 1ἴ ννᾶβ 
ἃ ρᾶϑϑδᾶρὸ ἴῸ ἴἴ Ὀοτοά Τπγοῦρἢ τΠ6 βσυθδδίδηςθ 
οὗ ἴῃς ννοοά οιὲ οὗ 5σρῃῆῖ. ὍΠε ἰδίζογ ννουἹὰ 
86θ ἴο ἢαν Ὀδθῃ ἴῃ ποίΐϊοῃ οὗ οὐῦγ ἰγδῃϑ- 
ἰλίοσβ. δ6ε6ὲ χχχνὶ. 232. Βυῖ} να ΒΌρροβε ἴῃς 
Ὀοαγάς ἴο πᾶν Ὀδέη οὗ οὐὔϊπασυΥ {ΠῚ Κη 655 
[5ε6 οὐ Ὁ. 16], ὈΥ ἔδσ ἴῃς πιούθ ᾿κοὶγ 83ι10- 
Ροβιζίοη ἰ5 {πὶ [6 ᾶγ ννᾶϑ νυἱϑ Ὁ] 6 απαὰ ραϑϑοὰ 
ΚὨγοιρἢ δὴ δηζγε τὸν οὗ στῆρβ5. [|ἢ εἰἴ ποτ 
οϑ86, 1 βεσνθὰ ἴο μοϊά ἴδ ψνῃο]Ὲ να]! ἴο- 
εεῖπογσ. Οὐ (δὲ ρυόῦδθὶς γεϊδίίοη οὐ {ἢ15 
τ Φα16 ὈΔΓ ἴο [86 οἴδεῖβ, 5ε86 Νοῖε δῃὰ νγοοά- 
ςυΐ, Ρ. 377. 

20. ουεγίαγ... αυὐἷὸ χοἰ] 866 οἡ Χχν. 11. 
ἐδεῖν γὶπρ 866 Οἢ Ὁ. 18. 

ΦΟ. (ἔ χχν ο. 45. 

ΕΧΟΡ 95. ΧΑΧΝΙ. 

29 Απά τῇσι 5ΠΑ11 ονδγίδυ πε θοαγάβ 
ννἢ ρο] 4, ἀπά πιᾶκα {Ποῖγ τηρϑ ὁ οὶ 
.)ῶν ρίδςεβ ἔογ τῃε θαγβ: δηά τῆοιυ 5ῆδϊς 
ΟΥΘΙΪΔΥ τς Ὀαγβ υνὶτῇ ρο]ά. 

20 Απά του 5Πα]ῖ γϑᾶγ ᾧρ {Πε ταὰ- 
Ὀεγηδοὶς “δοσογαΐηρ ἴο (ἢ6 ἐβῆϊοῃ ἜΡΟΝ 25 

(δγθοῦ νυν ῆϊςἢ ννᾶβ δῃονγοά τῆδς ἢ τῇ Ἀοας . 
τοῦ. ὅ. τηοιηζ. 

41  Απά του 5141} πηδῖζβ ἃ ν]] οὔ 
ὈΪὰς, δηά ρυγρῖὶςβ, δπά βοδιϊεῖ, δά ἤπε 
τυννπεά ᾿ηθη οὗ ουπηΐϊηρ ννοῦκ : ὑυτἢ 
σμαγι δ᾽ 15 5841} [τ ὈῈ πλδάς: 

22 Απάὰ τῇῆοιι 5μα]ῖ ἤδὴρ ἴ ἀροη 
ἔουγ ρΡΠΠ|τθ οὗ ϑβῃϊτεῖπι τυσοα ονοτγ]δὶ ἢ 
νν τ ροϊά : τῆεὶγ ΠοοΚϑ εῤαδ ῥέ ὁ ρο]ά, 
ροη ἴΠ6 ίουγ βοςκΚεῖβ οἵ β:ἰνεσ. 

23 ὅ Απά τοι 5]1.α]1 ἤδηρ ὑρ τἢ 
νΑ1] ἀπά δγ [ἢ 6 τλοἢ 65, [πα τῆου πηαγεϑῖ 

Τρε Ῥαἱ! από ἐδε Ἡοΐν Ῥίαεε:. 

41--.ς. (σῇ χχχυῖ. 3ς, 26.) 

81. υαἱῇ ὍἼΤΒε Ηδρῦτοενν νοτγὰ [{1 ΓᾺ}]Ὁ 
ΤηΘΔη5 “εραγαἰοη [566 Οἡ ΧΧΧΝ, 12]. 

δίμε, απά ῥμεγρίε, απά “εαγίε:} 566 οὐ Χχν. 4. 
Ἰαυϊπεά ἐδ6π} 8566 οἢ συ. 1. 
97 εμππὶης «υογά, ὅς. ΟΥἨ ΤΟΥ ΟΥ [Ὲ 9 

8ΒΚ111|ὁΔ ὙΘΑΥΟΣΙ [566 ΟΥ Ὁ. 1, ἃπά οῃ 
ΧΧχν, 35] 8181} 1 Ὀ06 :ηΩ8ᾶ40, ὙΣΌῺ 
Ομ ΟΥ αἴ. 

ἐϑεγμδι» 1 ὙῊΘ ναὶ οὗ ἴῃς ἢγϑὶ Τοεπιρὶὲ 
ννᾺ5 ἴῃ {κα τΔ ΠΟΥ δάογηοα ἢ ΟΠΟγΌΙ τὶ 
(2 Οἤγοη. 1. χ 4). [{ ἰ5 τοτμσκδῦϊς τῃδὶ [ο- 
5Ορἢ 5 ἀοβογθο5 ἴΠ6 ναὶ] οὗ [Π6 ΤαΡοτπδο]6 85 
νόνθη ὙΠ  βοννεῖβ δηα 4}1] ϑογίβ οὔ ογῃδᾶ- 
τηθηΐδὶ ἔοστηϑ, οχοθρί [μὲ βξβιγοβ οὗ ᾿Ἰν!ης ογθα- 
ἴυγῈ5 Ἔκω 11. 6. 8.4). Ηξς ΠΙΠΊ561 Ὁ ο4}15 1Π 6 
ΟΒογαδὶπὶ ἐρυίηρ ἐγεαέμγες (' Απῖ.᾽ ΠΙ. 6. ὃ 4), 
δὰ 6 τηυδὲ αν Κποννῃ [πὲ ΒΘ ΚΙΕ] ἀοεὰ 50 
{- λο)ὴ. Ηδε ἰ5 {πι}5 ῥ δίῃ] δὲ ναγίδποθ ὙΠ Ὲ 

6 κἰδιϊοιιθηῖ ἰηπ ἔχοάυβ. Βυὲ ὁδὴ ἴ Ὀ6 παῖ 
86 ἀδϑοσῖθοβ ἴῃ6 νὰ} ἀσσογάϊηρ ἴο [ῆ6 οὐδ 
ὙΨὨΙΟἢ οχιϑίθε τη τῆ Τορ]ε ἴῃ ἢ15 πιο [Ὁ 
50, ΨῸὸ οδρῖαϊ ἃ ἰσικίηρ ἱποΐδηςε οὐ [ῃ6 
οροϊαζίοη οἵ ἴδ βιιρεγβετοη νυν ἡ ΠΙ ἢ (Π6 
7ενν5 ἴῃ ἰδίεσγ {{π|65, ἱποϊάϊηρ [οϑορῆιι5 Ὠὶπι- 
56}, ἱπιογργεῖθαά πε ϑεσοηᾷ σομηηδηαπηθηξ 
(ϑεε “" Αηϊ.᾽ Ν1Π]. 7. ὃ 5), ἀπά ποῖα οὐ ἔχ. χχ. 
4). [ἴ ΠΙΔΥ 5υρβεβῖ ἃ ἱμουρῆΐ, 1 ννε ἐοῈ 
ςοηςοῖνο ἔμπαλι (ἢς νι] οἵ ἴῃς ΤορὶῈ ψἢϊς 
νν45 τοηΐ δὲ ἴῃς Οτυοϊβχίοη μαὰ Ὀθοη ἀερηναλ 
οὔ [15 ομαγαςίο σῦς 5υτῖῦο] ὈΥ (6 ἀλτκ μγε- 
7υάϊοο5 οὗ ἴῃς σβοβεη ρθορίϑ. 

82. 5ι41|4γ! 9 “δίδέίγι φυοοά, ὅς. Ἀίδογ, 
Ρ᾿Πατα οὗ ϑδῃιτπι ννοοά ονεσίδι ἃ νυν Ρο]ά, 
ΠΘΙΣ ΠΒΟΟΙΙΒ 8180 οὗ ξο] ἃ, ὌΡΟΣ ΤΟῸΣ 
Ὅ88098 Οὗ ΒΊ1Υ ΟΣ, ΟἿ. χχχνυῖ. ,χό. 

8338. “πάφν 1δὲ ἰσεῤκ] Ἰλαθο ἴδοῃεθ. ἃγα 
ποῖ, 45 ϑ0πὴθ ϑρροβθε, ἴθ βάπιε ἃ5 ἴπε δοοίς 
οὐ τῆο. ῃγοσοάϊηρ νοθο. ὙΠῸ Ἡοῦτγονν ποτὰ 
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δηπρ ἰπ ἘΠ εγ νυ πη τῆς νΔ1] [ῃ6 ἀτκ 
οὗ τε ταβοΠΊΟΠΥ : ἀπά τῆς νδῖ] 5}4]} 
ἀϊνϊάε ὑπο γου Ὀεῖννεθη {Πς8 ΠΟΙΥ ῥέαες 
Δηά τῆς πιοβῖ ΠΟΪγ. 

24 ΔΑπά τῆοιι 504]: ριιῖ (Π6 ΠΊΘΓΟΥ 
8εαῖ ὑροὴ ἴῃς ἂδῖκ οὐ [Π6 [ΘϑΌΠ ΠΔΟΩΥ ἱπ 
τἢ6 πιοβδῖ ΠΟΙ ῥήσει. 

45 Απά ἴποι 5411 8εῖ {π6 τΔ0]6 
σους τῆς ν]], ἀπά τῆς σδπα]εβοςκ 
οΥΕΓ ἀραδίηϑδί {πε (40]6 οἡ τῆς 546 οὗ 
(ἢ6 τῦογηδοὶς τονναγά (ἣς δοιτῆ : δηά 

ἃτὸ αυϊο ἀϊβογεηῖ. ὙΠ6θ6 ἅγὸ ἴῃς ἴδομθα οὗ 
ἴῃς τ ὈΘγη Δ ο 6 -οοῖ ἢ (566 ν. 6). Οη [δε ἀϊβ[- 
συγ οὗὨἨ ἴδ βἰδιοτηξεηΐ, 5ε6 Νοῖδ δὲ ἰδ6 οπὰ οὗ 
{86 σμαρίοι, 81. 

84. »εγο “ταὐ μον ἐδ αγὰ οΓ᾽ ἐδὲ ἐδε 
10} 866 οἡ χχν. 1ο---Ἰό. Ὑῆ6 ϑαγηδγίδη 
ἴοχί ΠοΙδ ἱπϑογίβ ἴῆ6 ραϑϑᾶρε τορασγάϊηρ (ἢ6 
ΑἸΑΓ οὗ [ποϑηβδὲ ἔτοπι οἢ. χχχ. 1---ιο. Τὴ 
ΟΠ θη ΟὗὨ 81} πιθηίοη οὗ 1818 δἰΐασ ἴπ {15 
Ῥίδςς 15 δίγβηρε, Ὀιΐ ἴΠ6 τοδάϊηρ οὗ ἴῃ6 δαπι8- 
τιϊδῃ ὈΘΑΓΒ πλᾶγκδ οὗ Δη ᾿ἰπίθπάθα δημθηἀδίοη, 
δηὰ σδηποῖ γοργοϑοπῖ ἴΠ6 οΥἹρίΠ4] τοχῖ. 

85. εαπάϊεεεο ] 566 οἡ χχν. 31. 
ἰαὀϊε] 866 οπ χχυύ. 23. 

Τόε Ῥγομὲ οὶ ἐδὸ Το. 

16,37. ((ῇ, χχχνὶ. 27, 28.) 

386. δαηπσίηρ)] Ἐδίδου, οασίδιπ [566 οἡ 
ΧΧΥΪΪ. 16]. 

δὲ ἀοογ οΥΓἹ ἐδε 19π1}] ὍΔ 8 ϑπῦσχαποθ ἴο 
089 Του. ὝὍΠ6Ὸ ννογά ἰ5 2είξαο, {παὶ 18 τὴς 
οροπὶπρ νης ἢ Ιἴ 5 ἴθ οἤῆςς οὐ [Π6 ἄοοσ 
«ἰεἰο δ), ΟΥ̓́ἃᾺ5 ἴῃ [15 ρίαςθ, οὗ (ἢ6 ουγίδίη 
ὑαα, ἴο οἷοϑθ. ΤὍΠα αἰϊδεϊποϊίοη Ὀεϊννθθη 

ΕΧΟΙΏῦ5. ΧΧΥΙ. [ν. 34---37 

(Ποῖ 5μιαἷς ρυς τῆς τ20]6 οἡ τε ποῖ 
5146. 

26 Απά τῇου 5810 πλάκα δῃ ἤδηρ- 
ἱηρ ἔογ τῆς ἄοοσ οὐ {6 τεηῖ, ὁ, δας, 
Δη4 ριυγρίε, δηά βοατὶεῖ, Δπα πε τνὶπεά 
᾿ηεη, ννγουρῆς ἢ πεεάϊενγοσκ. 

7 Απά του 503] πιᾶκε ἰογ {δε 
βαπδίπβ, ἢἤνα Ρ]]1γϑ ὁ. 5} {τἰπὶ τυσοά ἀπά 
ονεγίαυ {6 πὶ ννἹἢ ρο]ά, απά τΠεῖγ ΠοΟΚ8 
σραίἑ ἐε ὁ ροϊὰ : δῃὰ τῆόιι 5ῃαὶξ σδβῖ 
ἤνε βοοΚεῖβ οὗ Ὀγδβ8 ἔογ ἤδη. 

ἄοον πιὰ εἐπίγαπος ῖ5α βΘΏΘΓΑΥ ονεσοοκοὰ ἴῃ 
οἷς νεγβίοη. ὅ66 οἡ ἴδεν. υἱῇϊ. 3. 

«ὐγοιρ δί «υἱῷ πεεάραυογ Ὁ} ὍᾺΔᾺ6 ὝΟΣΚ οὗ 
π0 ΘΙΔΌΤοΙΔοΟΣΘΟΣ, 71ῃ6 Ὀγοδήςῃς οὗ τἢῃς 
αἰοῖῇ δηὰ (Π6 νδὶὶ οὗ ἴμ6 Ταῦογημδςοϊο νοῦ ἴο 
Ὅο οὔμο ὙΟΣΥΙ ΟΥὨ ᾽Ὅ.6 δ.Κ11108 ὙΘΑΥΟΣ; 
{(Π6 δηΐγδηςο οὐυτγίδὶη οὗ ἴῆς Τεπέ δηὰ {πδί οὗ 
{πε Οουτὶ (χχνῖϊ. 16) νγεγα ἴο ΡῈ οὗ ἴΠ6 34Π|6 
τηδίουδὶβ, Ὀὰϊ εὐπηυτοϊἀογοὰ νυ τἴῃ6 Πδαάϊς, 
ποῖ ψτουρὮϊ ἴῃ ἤρυγεβ ἴῃ (ἢ6 ἸΙοοπι. [5668 ΟὨ 
οὐ τ, πὰ οὐ χχχν. 2ς.} 

387. δαησίηφ) ουτῦδῖπ 85 ἴῃ υ. 26. 
3νε ὐρεὶ ΎΠεβο, ἰἃ δμουϊὰ θὲ οὔ" 

βεγνοά, Ὀεϊοηροά ἴο ἴῃ6 δηΐγαηςο οὗ ἴδε Τοηῖ, 
ποῖ, 1π {πε ὶγ ἀγοδιςοςσίυγαὶ τοϊδῖοη, ἴο ἴῃς 
εηΐγδηςε οὗ ἴη6 Τ ΔΡοτηδοὶς [9566 Νοῖδ, ἃ {Π1.1. 

ουεγίαν ἐῤενι «οἱ χοἰ 866 οἡ ΧΧΥ. 11. 
ἐῤεῖγ ῥδοολ.] 866 οἡ σν. 21. Ὑ 656 Ρ᾽]Π Δ Γ5 

δὰ σμαρίζετβ (σαρι18]5), δηὰ Π]16ἴ5 (6 0119 ὕ- 
ἀπξ τοάξ, 5866 οὐ ΧΧΥΪ. 1ο), ονεγδι ἃ ψ ἢ 
ξοϊὰ (χχχνὶ. 218). ὙΜΕΙ͂Σ θ4565 (566 οἡ Ὁ. 19) 
ψνοῦῈ οὗ Ὀγοῇζε (ἸΚὸ 6 ἴδοῆθβ οὗ ἴῃς ἰσηϊ- 
οἸοίἢ), ποῖ οὗ 5]]νοσ, ἴο πιδσῖκ [86 ἸΠ ΓΙΟΣΙΥ 
οἵ (δὲ Τεηῖϊ ἴο {με Τ ΔροπιδοΪ6. 

ΝΟΤῈ οΝ (ΒΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 1---- 37. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΟΟΝΒΤΕΚΌΛΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ 
ΓΑΒΕΚΝΑΟΙΕ. 

1. 7Δς Ἡμλξᾶπ, ἐς Το ἀμπα ἐΐξ Οριενέρν. 
11. ὥνερηοπ σἱπῦ ΟΣ 14εὲ αγγαηπρεριεπζ οὗ 
4. ρῥαγί. 11Π. Μνγ Σογυσεοκῖς ἐλφοῦν. 
ΙΝ. 742. δέαες οΥγΓὸ ἐἀε ἑαῤεγηασίε οί, 
Ν. «γνιριενγν οὗ τἀ 2γοροτεά αγγαρᾳεριε,ί, 
ΝΙ. 784: Ουμτγί, 

Το οδιοῖ ρογίίουβ οὗ ἴθ οἰπιοΐυγε ΔΓῸ 
ἀοοεροὰ ἢ γογαγκαΌἷα οἰθάγμοβϑ ῃ χοᾶ 
ΧΧΥΙ. δηὰά ἃ ϑθοσοηά [ἰπὶ6 ἴῃ ςἢ. χχχυὶ. [11 
τυνου]ά Πονγθνοῦ ϑθοτὴ ἴἢδί ἴῃοϑο ρᾶγίβ ΟΠΪΥ ἅγὸ 
ἀἰσα πο τηοπίοπθά νυν δῖος ἔοσπηθὰ νιβὶθ]θ 
ἔραϊῃγοβ τὴ [Π6 ςοιηρ]εϊοα ἔδυγις. Μέετγε ἀεί8:}5 
οἵ Ἄσοπδίπισίίοη ὑγοΓΘ πηοϑὲ ὈΓΟΌΔΟΌΪ οδιτιοά 
ουξ δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 πιθοῃδηϊςοδὶ ὑϑᾶρὸ οὗ 186 
ΕἰπΊ6. 

ΙΕ τὸ ἴακο [Πϊ5 ἔογ ρταπίοά, {πὸ Ξδσγοά ἰοχῖ 
ἌΡΡΟΔΓΒ ἴο ΙΓΠΞἢ 50 ςΙοηξ ἱπέοιτηδίοη ἴο 
ΘΏΔΌΪ6 υ.5 ἰ0 ΓΟΔ]1Ζ6 νυ σοηβάεηςο ἴΠ6 ἴΌΣΤΩ 

δηὰ {Π6 βόποσαὶ ἀγγδηροσπηθηίβ οὗ πο ΤΑΒΕΓΠΔΟΪΟ 
5 ἍΝῈ]1 85 οὔ 115 Οοιιγ. Βιαῖ [Π6 50)θςξ Πᾶς 
Ὀδθη Θησιυπλογοὰ ὄνοῦ βίης {Π6 ἐἰπηε οἵ ΡΏΠΟῚ 
ἢ σογίδιη γδά!οπδὶ ποῖομ5. ν ἢ] ἢ ἀγθ ορ- 
Ροϑθοὰ ποῖ οἡἱύ ἴο ἴῃ ννογάβ οὗ ἔχοάιυς, Ὀυϊ 
ἴο {πὸ ῥ]διποϑὲ ὑγιης ρ͵65 οὗ σοπϑίγιςζινο γί. 

Ι. 
11 πᾶς Ὀθθη δἰτοδαν οἰδίο 5 [πδὲ ἴλγεθ ὑτίποῖ- 

ῬΑ] ραγίβ οὗ ἴ[ῆθ ϑαποίυσγΥ τὸ οἰθαυγ αἰ η- 
ξυϊδποά ἰῃ ἴη6 Ηδοῦτον, που ἢ ΠΟΥ ἅΓὰ σοη- 
ἰουπάρά ᾿πῃ πιοβί νεγϑίοηβ. Ὑἴ656 ρασίβ ἅγὸ.-- 

1. ΤῊΕ ὈΜΨΜΕΈΠΗΙΝΟ ΡΊΆΆΘΕ, ΟΥΤΗΕ Τὰ- 
ΒΕΆΝΑΟΜΕ, 5: ΠΟΙΥ 90 ςδ]]δὰ ; ἴῃ Ηοῦτεινν, 
ῥαηενεῤζαη (3 9) [ποῖς οἡ χχυῖ. 1]. 

4. Τῆὲ ΤΈΝΤ, ἱπ Ηθβ. οὐεὶ (Ὁ). 
3. ὙΒ6 ΟΟΨΕΚΙΝΟ, ἴῃ Ηεῦ. »έξεῦ (Π 5) 

ΔΨ Μος.᾽ 111. 4. 54. 
3 Ἰηπιτοὰ, Νοῖβ ἴο οἤΔΡ. χχυὶϊ. 



ἘΧΟΡῦσ5. ΧΧΝΙ. 

:. ὝΠο τηδίειϊαϊθ ἴοσ ΤῊΣ, ΜΙΒΗΚΑ͂Ν νγοΓῸ 
ἃ στοαὶ οἷοί οὗ ννονθῆ ψόῦκ ἤριγοά ἢ 
(ΒοΓὈίτὴ τηθαϑυσίηρ ἔοΓΥ συ] 5 ὈΥ Ὀινοηΐγ- 
οἰβμς σὐν1ῖ5, ἀηὰ 4 αυδάγαηρ. τ Θποϊοβυγο οὗ 
ννοοά, Ὄρθη δὲ οπὸ επά, ἴδῃ Ἵοαδὶῖ5. ἴῃ μοὶ, 
ἴδῃ συ 115 1η νυ] ἢ δηὰ {πΙγΥ συ [5 ἴῃ Ἰοηρίῃ. 

Τἢο 51Ζ6 οὗ {πὸ Ταθογηδοὶο Ἄοἱοίἢ 15 ̓ πἀϊςαϊοά 
Ὀεγοπά ἴδε γοᾶςῇ οὗ ἀουδέ ὈΥ͂ {π6 πυμηθεῦ δηά 
ἀϊπιοηβίομϑ οὗ ἴῃ ἴθη Ὀγοδα ἢ (ογ “""συγίλ!η5) 
οἵ ψὨςἢ ᾿ἴ ςοηβϑίοάδ, ὙὍΤῃθ 5126 οὗ {πὸ 
τνοοάφη δηοϊοβιγε 15 τηδάθ οι δἰπιοϑὲ ἃ5 σοῦ- 
[ΔΪΏΪΥ ἔτοπι ἴὴ6 πυθοΥ δηα τηδαϑυσειηθηίβ οὗ 
1ηὴ6 Ὀοαγά5. 

ΤΠΟ Ὀοαγάβ ννογὸ δεῖ Ὁργρῆϊ, οαςἢ οὗ {ποπὶ 
Ὀοίηρ ἔπ ϑῃοά δ [15 ἰονγοσ οχίγοπ γ νυ ἢ ᾿νο 
ἰδποηϑ νυν ἢ διξοα ᾿πίο πηογίο65 ἴῃ ἵννο ἤΘΑΥΥ 
Ὀα965 οὗ 5||νοσ.0 ὙὍὙῃὸ ψ μος οὗ ἴπο65θ Ὀδϑ65 
Ρἰδορὰ 9ἀ6 ὈΥ δ ἀλοτ δρρέο ας ἃ ςοη- 
Ὀπιοι5. νν8}1- Ππ|83, ὙΠ Ὀοαγὰβ νγογο ἢιγ-ς 
πἰϑηοά ψ ἢ τηρδ οὐ ἰοορϑ οἵ ροϊὰ 90 ἤχοά 85 
ἴο ἔοττπῃ τόν, ἤθη ἴῃ Ὀοαγὰ 5. ννογα ϑϑῖ ὉΡ, 
Δα (γουρὴ ἴηθβο Σπεθ ὈᾶΓα νοῦ {ἢπιϑβῖ. 
ΤΠεΙΘ νοῦ ἔνθ Ὅδγβ ἴογ οᾶςῇ ιάθ οὗ [ἢ 
βἰγυσίαγο δηά ἤνο ἴογ ἴπ6 Ὀδο κ᾽, Τῆς πα ]δ 
ΑΓ οὗ οδοῖ νν8}} ““νγᾶβ ἴο σϑδο ἢ ἔγοτῃ οπὰ ἴο 
εηὰ,᾽" δηὰ (ἢϊ5 ρ] αἰ ΠῚῪ ἀἸβεϊηρι 5ηθά ἰξ ἔγοσῃ ἴῃ 6 
οἰδεῦ ἔοιυγ ὈΔγ5. [{ 15 ἱπέοσγοά ἢ στθᾶῖ ργο- 
ὈΔΌΠΪ Υ {παῖ (Πἰ5 τυ ]θΘ ὈΔΓ νγᾶ5 ὕνὶοθ 85 
Ἰοης 45 ἴπο οἴποιβ, [παΐ {ποτ νυογὸ ἴῆτθο γον 5 
οὗ τίηρϑ, δηὰ ἰδαὲ ἴπ6 μδὶῇ οὗ δὴ νν8}} ννᾶϑ5 
λϑιϊοποὰ ἑοροίποσ Ὁ ὑνο οὗ ἴΠπ6 βῃογίεσ ὈΔΓΘ, 
Οὔδ πρᾶγ ἴῃς ἴορ, [πὸ οἴοσῦ πρᾶγ ἴῃ ὈοίζοπΊ, 
ὙὮἢ}16 [πὸ ἴννο μαϊνοβ ννογὸ υπϊοα ἰηἴΐο 4 νυν ἢοΪ6 
ὈΥ πο τηϊάἀ]6ὸ ὈΔΓ τοδοδιηρ ἔσοπι εηά ἴο ὁπ 3, 
ΤΒυ5 οδοῖ νν8}} τυυϑὲ ἤᾶνθ Ὀδθθη ἔυγη πηθα 
ΜΠ ἔουσγ ἐῃογξ Ὀδῖθ δῃηὰ οὔθ ἰοῃξ ΟὔὨΒ. 
Εδςοἢ οὗἉ 186 στίηρϑ πᾶσ (Π6 ἴορ δηά ἴῃ Ὀοϊΐζοτῃ 
οὗ ἰῃ6 ἔννο σογποῦ Ὀοαγάβ ννᾶβ βϑῃδρϑα ἴῃ ΞΟπΊδ 
ὙΑΥ 50 8ἃ5 ἴο τϑοοῖνο ἴπ6 οηάβ οὗ. ἴνγο Ὀαῖϑ, 
οπὸ δοϊοηρίηρ ἴο ἴ86 Ὀδςοκ, [Π6 οἴδοΓ ἴο [6 
5ιάἀθ, στηδθεῖηρ δὲ ἃ γιρθνξ δηρῖ]θ. [Ιπ (ἢϊ5 ΨΑΥ 
[Π6 ννα}}15 νεῖ “"ςομρὶοά ἰορεῖμογ᾽" δὲ (6 
οογποῦϑδ, : 

ΤΠΟΓΟ ἰ5 ποίδπιηρ 5] ἃ ἔγοτμι ἢ] ς ἢ ψγ6 οδῃ 
ἀεοϊάθ νυ βοίμοῦ {ἢ6 τηρβ δηὰ ὈΔΓ5 νγογο οὐ ἴῃ 6 
ουϊϑιάθ οὐ 1ῃ6 ᾿η8146 οὗ ἢ ννοοάδῃ 5ίγυςίυγο, 
τόσ ἐδ τὶσἢ πιαίογια]β οὗ νι οἢ ΤΟΥ νγΟΓΟ 
τηδάθ, ἰξ ϑϑθὴβϑ ποῖ ἘΠ᾿ ΚΟΙΥῪ {παῖ πο οοη- 
βαξιαοα δῃ οτγπδπηθηΐδὶ ἔδδξιιτε οἡ [6 ᾿ῃ8ι46. 
[1 ΠΥ 6 «δὐάεά, {πᾶξ οα {86 ᾿ηϑιὰθ {ΠῸῈῪ 
νοι ]ὰ ἰοηὰ ἴο πλᾶκα 86 διπισΐαγε ἤγπὶ τλογὸ 
ἴδῃ οἡ {πὸ ουΐϑ!α6. 

80 ἔαγ ἴἴΐ ἰ5 ποῖ αἰ βῆς]ξ ἴο 866 ποδυ]Ὺ ννῆδέ 
ΤΗΕ ΜΙΒΗΚΑ͂Ν πηυδὲ πᾶν Ὀδεη. Βιαΐ 1ὲ 15 
Ὠοΐ 50 ΘΑΞΥ ἴο ἀείογτηϊηθ (6 ννΑΥ ἴῃ νῃ]οἢ 186 
ετοαὶ βρυγοά οἷοί ἰμαΐ Ὀεϊοηροά ἴο ἰξ νγᾶβ 
Διταηρεά. ὙΠ αυδδίίοη πλιιϑὲ Ὀ6 ςοηϑιἀεγοὰ 
ἴῃ σοηποοίίοη ἢ 1Π6 ἀδϑοσιρέοη οὗ {δε ρατί5 
οὗ δε ΤΕΈΝΤ. 

1 Ἐχ, χχνὶ, 1--ᾶὄ ; χχχυὶ. 8--- 1 2. 
3. 866 οὐ Εχ, χχνὶ. 18. 
5. ὅ6ς6 ου χχνὶ. 10. 
4 Ἐχ, χχνὶ. 26---.18; χχχνῖ. 31---- 33. 
δ δ6ς οῃ ἔχ. χχνί. 18, αηὰ ψοοάςσυϊ, Ρ. 377. 
8 Ἐχ. χχνὶ. 24; Χχχυὶ. 20. 

ὙὝΒΕΙΕ 15 δποῖμογ αἰ ΕΠ σα] ἐγ, Ὀγ ἔὰσ 1655 θαϑΥῦ 
οὗ βοϊυξίοη, ΒΟ ἢ ΤλΔῪ 6 5ἴαϊθα πεοῖθ. [1 
αῇεοῖβ 1Π6 ἰπίογηδὶ διγδηροηθηί. Ὅπδὸ νδὶ] 
ὙΏΙΟΘἢ βοραγαϊοά ἴη6 Μίοβεὲ Ηοὶγ Ῥίδεος ἔγοπὶ 
1ἴῃ6 ΗΟΙΥ Ρίαςθ ννὰ8 βυιρεπάθα ἔγοπι βοϊάθῃ 
ἤοοκϑ αἰίδοποά ἴο ἔθου ΡΠΠ|ὰγο ονεσγίαιὰ ἢ 
Βοϊά, 5ἰδπάϊηρ ὑροὴ δἰΐνεσ Ραϑθ5. Βιυΐ {δ6 
Ροϑβι(ίοη οὗ {π686 ρ1}1γ5 ἰ5 ποῖ τπϑηθοπρά ἰῃ 
Ἐχοάιι5. [{ 18 ἰηάεθα βαϊὰ (Πδὲὶ (6 νυ] ννᾶϑ 
δυηρ “πάθον {Π6 ἰδοἢῃ657.) Νοῖν ἴῃ ἴδοῆοβ 
οὗ τΠ6 ἐΔθογπδοῖς οἷοί πλυβδὲ ἤᾶνο θθθη Πθοη 
συ 5 ἔγοση ἴῃς Ὀδοκ οὗ ἴπε Μ|ιβῆκδη, μδὲ ἰ5, 
ΒΑ] νΑΥ Ὀεΐννοθη ἰἴ5 ας ῖκ ἀπά ἔγοηί. Βΐ 
δεσογάϊηρ ἴο ῬΒϊο, [οβορῆιιβ, ἀπά 411 ἐγδάϊ- 
ὕοῃ, βιρροτίος ὈΥ δ γΥ Ἴοηοιἀογαίϊΐοη οὗ 
ΡΓΟΛΔΌΙΠΥ, (ῃ6 νι] νᾶὰ5 ἴθπ σδ]ῖ5, ποῖ 
Βήδθεη, ἥοπὶ ἴμῈ Ὀδοκ, δηὰ τῇς ΗΟΙΥ οὗ 
ἩοΪΙΕ5 ννᾶβ8 ἃ σαῖς] σΠμπΊ εγ οὗ σοτγοϑροηά- 
ἴῃ τιρδϑυγεπηθπί. ὙΠ6 σβἰδίοπχεπε (ἢδὶ τῃ6 
Υ411 ννᾶβ ιηρ “ὑπάθγ ἴἢ6 ἴδοῃ 65) ΓΟΠΊΔΙ]ἢ8 
ππεχρίδιποά, Βιῖ {πὶ5 αἰ βῆησυΠΥ 5 ὈΥ πὸ 
ΤΆΘΔΠ5 500 ἢ 85 ἴο Ὀ6 5εῖ ἰῇ ὁρροβι[οη ἴο ΔΠΥ͂ 
νίαν (ΠΔὲ ΠΊΔΥ πιεεί 411} οἴποσ ςοπάϊξίοηϑ 6χ- 
ΡΓΕσθρα οὐ ἰηνοϊνοά ἰπ [Π6 παγγδῖϊνο. ἷ 

2. ὙἼΠὲ ΤΈΝΤ [5 ἀδϑογ θεά 85 οοηῃϑιϑίίηρ οὗ 
ἃ δτοαΐ ἰθηΐ-οἱοῖ ἢ οὗ ροδίβ᾽ ἤδίσ, υυῃϊςῇ, δο- 
σογάϊηρ ἴο ἔπ πυροῦ δηά αἰϊπηοηβίοηβ οὗ [5 
Ὀγοδάϊῃβ, νγᾶβ ἔογίγ-ξουγ οὐδ]15 ὈΥ (μτίγ 8, 
δηὰ ἤνε Ρ.}]4γ5 ᾿ονθσδιὰ ἢ μοὶ ϑἰαπάϊηρ 
Οἡ Ὅ4568 οὗ ὈτοηζΖο, δηὰ διγηϊσηθά Ἰ ἢ ποϊάθῃ 
Βοοῖκ5 ἔγοπι νυ ἢ] ἢ ννᾶ5 βυδβροπάρα [ἢ οσυγίαϊπ 
ἴηδΐ βογνθά ἴο εἴοβο {π6 οπίσδῃηςθ οὗ ἔπ Τ  ηΐϑ, 

4. ΟΥ̓ [ῆε ΟΟΨΕΚΙΝΟ οἴ ΓΑΠΊ5᾽ 5Κ1Π8 δηὰ 
[Δ ῃδϑῇ βκίηβ, ποίπίηρ νμδίενογ 15 βαια ὀχοθρί 
88 Γοραγάϑ ἴῃς χτηδίογιαϊβ οἵ νυν] ἢ ἴξ ννᾶ5 σοπὶ- 
Ροϑϑά9, 

1, 

[1 45 Ὀδοῃ 5114] ἴο γοργϑϑοηξ (6 ΤΑΌΘΓΠΔο]6 
ἃ5 ςοηϑίϑίην οὗ [Π6 ννοοάδῃ βἰπιςσΐαγο ννῃϊςἢ 
διᾶ5 Ὀθεη ἀθβογι θά, νι ἢ [Π6 τηᾶ5565 οὗ ἀγδρογυ 
Δηά 5Κῖη5 ἰἤγονντι ονογ ᾿ξ “45 ἃ Ρ8]} ἰ5 ἴῆγοννῃ 
ΟΥ̓́ΣΓ ἃ ςοΟΠη." ΤὙθοῖε νγὰ5 ἤγϑε {π6 ἤρυγοά 

Ἴ Ἐχ. χχνὶ. 33. ΤῊΪ5 ἰ5 ποῖ πιθηϊοηδα ἴῃ οἷ. 
χχχνὶ., ποτα ἴῃς τηδηϊπίδοϊαγε οὗ ἴῃς ρατγῖβ, απὰ 
ποῖ {Π Ὶ. ἀγγαηρεπηθηῖ, 15 Βροκεη οὗ, 1ἰ ἢα5 Ὀθδὴ 
᾿πηαρίποα ἰδὲ τς ἡσολές γετα [ΠῸ βαπλα ἃ5. ἴῃ6 
λοοᾷς ἴτοτη ΜΆΟΝ ἴῃ6 νδ]} ννᾶὰβ δοίυα!γ πη» 
(Εχ. χχνϊὶ. 32). Βα τῇς ννογάβς γε αυϊα ἀΪ5- 
(πο, ΤΠ Μοτγά τεπάετγεὰ ἐσοάσ ἰ5 ξέρες (Ὁ). 

ὙΠΙΟΝ 15 ΞυρΡοβοα ἰο ὕὉς ἀεγίνεα ἴτοτη ἃ τοοῖ 
ὙΠΙΟἢ βἰρηῖιες τὸ Ὀϊπά ; ἴἰδαΐ τοηάογοά ἀοοξ, 
ἷἰ5 νᾶν (})}, ΨΏΙΟΝ ἰδ ἴ1η6 πᾶηα οὗ ἴμε Ηδῦτενν 

Ἰειἴοῦ βϑῃαρεὰ {κ ἃ Ὦοοῖς βυϊϊεά ἔοτ Βαδηρίησ 
δηγτϊηρ οἡ (Ὁ); 115 οτἱρὶπ 15 ἀπκπονῃ. ΑἸ76; 
ἷς υβοὰ ΟἿΪΥ ἴῃ τείεγσοπος ἴο ἴῃς ἰδοῇοβ οὗ [Π6 
ἰαὈετηδοὶε-οἰοῖ ἢ ἀπὰ οὐ ἴῃς ἰδηί-οἱοῖ ἢ οὗ τῆς 
ϑδηοίυδιγΥ (ἔχ. χχνὶ. 6, 33, ἄς.), ἀπά νὧν οπὶ]ῦ 
ἴῃ ταίδσεποε ἴο ἴΐπ ἤοοκϑ οὗ ἴῃ ναὶ! αῃὰ οὗ τῃς 
τοηϊ-ουτίδίη. 

8 Εχ. χχνῖ. 7-τ-13; χχχνΐ. 14---.:8. 
9 Ἔχ. χχνῖ. 36, 37; χχχνὶ, 37, 38. 
10 Ἐχ, χχνΐ. 14.; χχχνὶ. 196. 866 Οὔ ΧΧΥ. 8. 
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οἷοί ἢ τϑοορπιζοά 845 ραστί οὗ ΤῊΕΞ ΜΙΞΗΚΑ͂Ν, 
θη 1δθ βοαφίβ᾽ μαὶγ οἰοῖῃ οὔ ἴῃ ΤΈΝΥ, δπὰ 
1μθη [πὸ ἐνγοίοϊ ἃ ΟΟΝΈΚΙΝΟ οἵ 5Κιπ5. 

Α πιοάιβοκδίζοη οὗ [158 ἀτΥΔηΡΟΠΊΘΙξ νν 48 51- 
Βεϑίθα ὈΥ Ν ῖοσ δῃά δἀορίοά ὈγΥ Βέηγι, νυῃϊςῇ 
45 πὸ ῳ]ναπίδρο οὗ εἰβρίαυηρ ἴπ6 βριυνοά 
οἰοι ἢ δηά οὗ Ἴοοπηρεζίηρ [ἃ τηοτθ ϑί γι ΠΥ νυ 
τε ΜιΞῆκβη, ἰπουρῇ ἴῃ ΠΟ νΟΓΥ ρυδοοῖμ] οὗ 
Πσοηγνθηϊθηῖ ΤὩΔΠηεΥ. [ἴἴ ννᾶ8 βιιρροβθὰ {δαῖ 
[Π15 σοι ἢ ννᾶ5 βίσαιπθὰ οὐδσ ἴπεὸ ἴορ οὗ ἴῃ6 
βίγυσίωυγε {κὸ ἃ σα] ηρ δηά ἐαϑϊοποὰ ἴο [ἢ6 ἴορ 
οὗ τὴς Ὀοαγάς ἴῃ 50ΠΊ6 ὙΥΑΥ, 50 ἃ5 ἴο ἤδπρ 
ἀοννη δηὰ Ὁουοσ ἴπδ νυν 8}15 οἡ {π6 ᾿ῃϑίἀθ ἃ5 ἃ 
ἈΔΡΟΒΊΓΥ, ἰοανὶηρ ἃ οὐδιῖ δἱ [6 Ὀδθε5 οὗ [6 
Ὀοατάβ Ὀᾶγο, ἴο βῆονν 45 ἃ βοτῖ οὗ βκίγίηρ. 
νὰ ἴῃς ὀχοθρίίοη οὗ σογίδίη ὄχργοϑβιοης 

ἴῃ Ϊοβορῃιβ", [Π6 νΠοΪῈ συγτοπὶ οὗ ορ!ηΐοῃ 
566 ΠῚ5 ἴο ἢᾶνα Ὀδδη ἰῃ ἔλνουγ οὗ [5 ρόπογαὶ 
ΔΓ ρεπλεηΐ οὗ ἴἢ6 ραγίβ οὗ ἴπθὸ ΤΑὈογηδοΪθ. 
Βαῖ ἴἴ 5ῃουϊ]ά θὲ Κερῖ Ἰηὴ νίενν {πδξ (Π6 βυδ])]εςῖ 
15 οῃ6 ἰῃ ννῆιςἢ ἰγδάϊοη σδηηοῖ Ὀ6 οὗ πιῇ 
ναῖϊυὰ6. ΨΝΟΤΏΔΥ δ᾽ϊονν {παῖ ᾿ξ 15 }5ῖ ΡοβϑίΌ]6, 
(Πουρῆ ΌΥ πὸ πιϑᾶηβ ργόῦαῦϊο, ὑμαΐ ϑοτὴθ 
Ροϊηῖβ οὗ ἀεδῖδὶὶ Ὀεβϑιάθβ νυν μὲ ἄγ δείυδι 
τοοογαάθα, ΟΥ̓́ΘοἜῈ βῃρεςῖδὶ Κηονοάρε οὗ ἴῃς 
ΤηΘΑΠΙη οὗ τοομηϊοδὶ ἴθιτηβ, ΠΔΥ ἤᾶνα Ὀδοη 
μαπαρὰ ἀοινῃ ἔγοπι ἴπ6 {ἰπ|6ὲ οὗ Μοϑεβ. Βυῖ 
ἴῃ ἃ ςᾶ56 οὗ [Π1|5 Κη νγε σογδ ΠΥ παρά ποῖ 
Ποϑιίαῖ ἴο 5Ξεῖ ἰγδάϊοη δϑιάθ, νυ ἤοπονοῦ ἰξ ἰ5 
ἴῃ ςοῃῆϊςϊξ οἰἴἤεγ ν ἢ τΠ6 Ἰεϊζεγ οὗ ϑογιρίυτσο, 
οΥ ΜΙ γοδϑοηδΌ]Ὲ ργο Δ Ὀ]ἰν. 

ἼΤΒο οΟὈ]θοϊίοη5 ἴο ἴπε σοχηπιοη ΠΘΟΤΥ δἃῖῈ 
{π656:--- 

1. ΓΠ6 ἀγγδηρθιιθηῖ ργοροβθα πλκοβ οὐ 
πῸ ϑρτῖς ἕο βάν θη πηϑῖρμεν ἴῃ 115 ἔστ 

Ἀσοοτγάϊηρ ἴο (15 νἱονν (π6 ἥνς Ρ1]1215 δ 
πο επίταπος οὗ ἔπε τεπὶ ψνεγε ρτδάυδίεά 
85 ΠΟΥ Ῥνου]ὰ παίυγα!ν θὲ δὲ ἴῃς βηΐγαποε οὗ 
ΔΏΥ ἴάτρε ἴεηὶ οὗ τὴς Ὀαβὶ ἕοσπῃ, με ἴδ }]εϑῖ ὁπε 
Ῥαΐης ἰπ ἴῃς πιά ἀ]6 ἴο βυῃρρογῖ ομὲ επά οἵ ἃ 

τί ἀρε-ροὶθ. 1 μαὰ5 Ὀδεὴ αἰγοαὰν οὐβεγνθὰ 

Δ ἐΥ ΡΟ Κ,᾽ 1. Ρ. 63. 
3. 866 Ρ. 370. 
8 Ἐχ, χχνὶ. 37. 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΧΥΙ.Ὶ. 

δηᾷ ἴο δᾶνὸ πδά ἃ στοδῖ ρατί οὗ ἴδε Ὀεδυϊν οὗ 
115 πλδίογα]5 δ ἘΠ ΓΕΙΥ σοποθδ]θά. 

2. [ἴ ψου]ὰ θὲ φυϊο ἱπιροβϑιῦ]ε ἰο εἰσαῖῃ 
ἀγάρεγΥ ονϑὺ ἃ 5ρᾶςθ οὗ πῆξεη ἔσεΐ, 50 85 ἴο 
Ῥγονθηῖ ἃ ἴτῸπὶ πόαν γ ϑΑρρίηρ; δηὰ πὸ δῖ 
τοοῖ οὗ 5ιιςἢ πιαίοτια]β σου] ὈΥ ΔΠΥῪ πηθᾶπα Ὀ6 
τοπάογο ργοοῦ ἀραϊηϑδὲ [ἢ6 ννοδίμου. 

4. [ἴ 15 Βαγὰ ἴο 855) ΔΩΥ͂ υ5ὲ ἴο {ΠῸ 
Ρίη8 δηά ςογάβ οὗ ἴδε Ταρογπᾶςὶο 6 (ΒΓ 
ψου]α Ὧδ6 Θπβϑθητ 14] ἴῃ ἴῃ6 σοηδίπιςτοη οὗ ἃ 
ἰεηϊ5) 1ἢ 16 οσυγῖδιπϑ ἀπα 5 κίηθ5 νιΟΓῈ ΠΊΡΓΟΙΥῪ 
[ἄγοννῃ ονοῦ ἴῃς νοοάννοσϊκ ἀπὰ δ᾽]ονθὰ ἴο 
δῆς ἀόννη οὐ δδςἢ 5:46. 

4. Τἢδ 586 τεσ οὗ {πὸ Μιβῆκἄῃ ἴ5. αἰπαγᾷ 
οδ]]οὰ ἰη Ηδῦτενν ΟΥ̓ ἃ παπὶὲ ψ Π]ςΟὮ, ἴῃ 115 
δίς ι156, σΔη ἀδηοῖς ποϊδίηρ Ὀυΐ ἃ ἴοηΐ, ργο- 
ΡΟΓΙ͂Υ 50 οδ θά, οὗ εἱοῖῃ οσγ βκίῃβ. 

. ΑᾺἢ οβϑοηῖαὶ ρατὶ οὗ ἴπὸ Ἰδηΐϊ ννᾶϑς 
(Π6 τονν οὔ ἔνθ μ᾽ }Π|γ8 δὲ 115 εηἰγαηςεῦ: ἢ να 
ΒΌΡΡΟοΟΘΘ ἴμοϑε ἔνε μι} ]4τ5 ἴο πᾶνὸ 5ἱοοά }ι5ΐ 
ἴη ἕγοηϊ οὗ {πὸ Μιβῃκᾶη, (ΠΟῪ πλυϑὲ ματα Ὀδθη 
ΒΙΓΔΉΡΟΙΥ οὐΐδ οὗ 5ΥΤΛΓΛΟΕΙΤΥ ἢ ἴδ6 ἴουγ 
ΡΠ ατα οὗ (Π6 ναὶ], δηὰ τ6 τη 16 ρΗ ΠΥ πιυϑξ 
ἢανε βἴοοά Ὠθθά]θβϑὶυ ἀηὰ ᾿ἱπσοηνε ΘΉΕΥ ἴῃ 186 
ὙΑΥ οὗ ἴῃ ὀπίγαπος, 

ΠῚ. 
Δὲ αὔὸ ἱπάοθίοθρα ἴο Μγ Βεγξυβθοηῦ ἔογ 

γαῖ τηΔΥ Ὀς τοραγάρα 85 ἃ 5Ξα[Ἰϑδοίοσυ γεσοη- 
βίγιισίίοῃ οὗ ἴπ6 ϑδποῖπατΥ ἴῃ 41] [15 πιδίῃ μαγ- 
Εἰσυϊαγθ. Ηδ μοϊάβ παῖ ννυμαῖ 5ῃθ ογο τῃ6 
ΜΙβηκᾶη ννᾶβ8 δοΐυδν ἃ Ἴθηΐ οὗ ογά ΠΥ 
ἔοστη, διιοΐ 85 ΘΟ ΠΊΟΩ 56η956 ἀηᾶὰ ργαςζίοδὶ 
Οχροποποα νου ά βιιρρεθὶ ἃ8 ὑεϑὶ ϑυϊϊοὰ ἔοσ 
[δ6 φυγθοβε. 

Ἶαι 
δι 
μϑ 
.»- 

ἱ ἀπο, 
Ἱ ἐπ στοῦ ς 

(αὶ [ῃ6 ἀεϑοτριοης ἴῃ Ἐχοδυβ ἈΡΡϑᾶσ ἴο Ῥ858 
ΟΥΘΓ 811 ραττςυ]δλῖβ οὗ ἴπ6 οοπειγυςζίοη ἐχοερῖ 

4 ὅδε Ἐχ. χχυ]. 190; χχχύ. 18. ΤῈ ννοσὰ 
“ὁ τὰ Ὀόγηδοῖο" (νελλᾶπ), ἰῃὰ ἴπεβ6 ρδαςἊθς, ενὶ- 
ἄεπιὶγ ἱποϊά ες ἰῃς Τεηῖ 85. ΜῈ]}} ἃ5 ἴπε Μίβῃκϑῃη 
ἰϊ5σο] .,. 866 ποῖε οἢ Ἐχ. ΧΧΥΪ. ἱ.Ἅ 

δ (( 76γ. χ. 20. 6 Ἐχ. χχυϊΐ, 37; χχχυΐ. 38. 
7 5 “Πϊοῖ οὗ ἴῃς ΒίΌ]ε,᾽ Ατὶ, Ζονηβέε.---- 

“ἐ ΤῊς ΗοΐΪγ ϑερυίοῆτε δὰ τὰς Τεπιρὶς,)" 18ὅδ. 



ἘΧΟΡῦσ5. ΧΑΧνΥιΙ. 

ἐἰοθο ΙΓ ἰὈττηθὰ νἱϑ]ς ἔδαζυγοβ ἴπ ἴπ6 
(ΔὈτῖο. Οἡ (ἢῖ5 σγτουπα νγὸ ΏΔΥ ὃς δἰϊοννεὰ 
ἴο βίρροθε πὶ ἴπεγὲ ννὰ5 ποῖ ΟἿΪΥ ἃ τ ἀδδ- 
Ῥοΐο, Ὀιΐ ἃ 5ογίθβ οὗ μι Π|τβ αἱ (6 ας οὗ [6 
Τοπῖ σοττοβροηα! πρὸ ἴῃ Βαρῃϊ ἢ (ἢ ο586 αἵ 
τῆς ἴτοηῖϊ. ϑυςῇ ἃ τιάρε-ροϊθ, ννῃῖο ἢ πλιϑῖ 
αν Ὀδθη ϑἰχῖυ ἔδεϊ ἴπ Ἰεηρτῃῖ, ννου]ὰ πανς 
τεσφυϊγεά ϑυρρογῖ, δπὰ {Π18 πῖρῆς πᾶν Ὀθθη 
δῇογάθαὰ Ὁ. ᾿ρῃϊ ταῆοβ τεσ ηρ οα ἴῃ6 ἴορ 
οἵ τὴ6 Ὀοαγάδβ, ΟΥ, 85 15 ΠΠΟΥῸ ἰπ δοσογάδηςθ 
ψ ἢ (6 υϑᾶρε οἵ ἴοηϊ δυςπιϊοοῖιγε, ΌὉΥ ἃ 
Ὀἰαίῃ ροὶο ἴῃ ἴῃ6 τ]ὸ οὗ (Π6 ϑἰγυςζιγο. 
ΟΥὐοσ {Π 15 ἔγαπλης οὗ τινοοά--νογκ ἴἢ6 ἰεηϊ- 
αοἱοίἢ οὗ ροαΐϑ᾽ μαὶγ ννᾶβ σι γαϊ πὰ νυ ἢ [15 σοτάς 
δηά τεηϊ-ΡΙη5 ἴῃ. (6 ὑ5.4] ννᾶγ. ὙΟΤα τηϊϑῖ 
Αἶθο ᾶνθ Ὀθθη ἃ Ὀδοκοο] οἵ ἢ ϑυθροπάρα ἔγοτῃ 
ἴῃς ρΠΠ|γβ αἵ τῆς ὈΔοκ. Ὑπὸ Ποδάβ οὗ ἴδε 
ὈΠΠΑτβ ἈΡροασ ἴο ἢᾶνθ Ὀθθὴ υπϊϊοὰ ὈΥ σοη- 
Ὠροτπρ τοὐάβ (1π οὐ νεγβίοῃ, “" 11615᾽)) οὐεῦ - 
ἰλιά ἢ ροϊά. [866 χχχνὶ. 48.} 

ἴΙη 1η15 ουἱ (6 ψνοοάννοτκ οὗ [6 Τοηΐ δπὰ 
ΤΔὈογηδοὶο νυ] ἢ 15 ἀδϑοσι θα ἴῃ {ΠπΠῸ ἰοχὶ 15 
τορτοβοηϊοά, τΠ6 δϑϑιστηθὰ ροϑβι[οηβ οὗ ἴη6 ρογ- 
ἰἴοῃ5 [πδὶ ἀγὸ ποῖ ἀδϑοσι δοα θεῖπρ δῆονγῃ ὉῪ 
ἀοιίοὰ 11η68. 

ΑΌονς (86 ἰεδηϊ-οἸ]οῖἢ οὗ ρβοαῖϑθ᾽ ΠΔΙΓ ννὰ5 
βργεδά ἴῃ6 σονεπηρ οὗ γοὰ γαηηϑ᾽ 5Κὶπ5. Μγ 
Ἐδγρυβθοη σοησεῖνοβ παι ἴῃ6 σονεπης οὗ 
Δ Πα σκίη53 δῦονα 115 ἀϊά ποῖ σουοσ ἴῃ6 
ὙνΏοἿΪΘ τοοῦ, Ὀυΐ ϑεσνοάὰ ΟἩΪΥ̓ 35 “" ἃ σΟΡΙΠΡ ΟΥ̓ 
τιάρα-ΡΙΘ ο" ἴο Ῥτγοῖθοϊ {πὸ οτοβῖ οὗ (Π6 τοοῦ. 

ἘΜγ Ἐδυσιββοη σοῃϑδίοσβ ἴΠπαϊ “16 τη αἶα 
Ῥδᾶγ ἰῇ ἴῃς τηϊάξε οὗ {πε Ὀοαγά5᾽) (Εχ. χχνὶ. 28; 
χχχνὶ. 33) ὑγᾶὰ5 ἴπ6 τἱάρε-ροΐθβ, απὰ ἢς ννου]Ἱά 
τοθοσ 106 νεῦβο, “"Αηὰ πες πιἀἀϊα ὑαγ Ὡς ἢ 
ἰ5 θεΐνοοη ἴῃ6 Ὀοαγὰβ. 5118}} γεδσῇ ἰτοπὶ εηὰᾷ ἴο 
οπᾶ." Βιαῖ ἐνθὴ τ τῃϊ5 σεπάθσίηρ 15. δ᾽ ]οννα  ]ς, 
να νοηΐαγα ἴο τπϊηκκ τ[Παϊ ἴῃς Ἐχργεϑϑίοῃ “" [το πὶ 
δῃὰ ἴο εηα᾽ Ἄοδηποῖ, δοοογάϊηρ ἴο [η6 ςοπίεχϊὶ, 
τοίου ἴο ἴῇ6 Τεπὶ, Ὀὰΐ ΟἿΪγ ἰο ἴπ6 ννοοΐξι 
Ῥατί οὗ ἴΠ6 Μιβηκδη (Ξεε Ρίδῃ, Ρ. 378). Μοτγό- 
ουὐϑσ, (ΠῸ τηει ποάϊοαὶ αἰταησειηεηΐ οὗ {π6 ἀδϑοτρ- 
Ὠοης νου Ὀ6 ἀϊοίαγθοά Ὁγ ἴῃ πηοπιίοη οὗ ἴῃ6 
τι ἄρε-ΡοΪα ἱπ ἔχ. χχνὶ. 28 απὰ ἴῃ χχχνὶ. 33. [ἰ 
σοουἹὰ οἡἱν Ὀὲ ἱπιτοάποθα ἴῃ ῬτΟρῈΓ ογάεγ ἰπ 
σοηπροίίΐοη εἰμ Γ ΜῈ [Π6 οἷοί! οὗ ἴῃς Τοηΐ 
(αἴϊεσγ χχνὶ. 13 δηά χχχνὶ. 18), οὐ ψὶ ἢ ἰἰ5. ἄνα 
ῬΊ]Ατα (αὐτοῦ χχνὶ. 37 πὰ χχχνὶ. 26). Α5 ἢον- 
Ἔνθ, δοοογάϊησ ἴο ἴΠε νίενν Πότε γσίνεη, (Πετς 
τηῦβὶ πᾶνε Ὀδοη ἃ πάρε-ροὶς οἵ βοπης 5ογῖ, ἴῃ 6 
χιεβίίοη ἰθνόϊνεθ ὯῸ δϑϑθητῖαὶ ραγιϊσυϊαῦ οὗ ἴμ6 
ςοῃϑοιγαςζίοη οὗ ἴῃς (αὈτῖς. 866 ου χχνὶ. 28. 

3 Ἐχ. χχνυὶ. 4; χχχνΐ. 19. 566 ποῖβ οὔ ΧΧΥ. δ. 

ΙΝ. 

Το ποχὲ ἱπαἶ ΓΥ τοϊαίοβ ἕο {π6 ροβοῃ οὗ 
πο Τ ΔΌοχηδο]ο-οἸοίῃ οὗ πο ᾿ἰπθη δὰ σοϊουτοὰ 
ἈΓΠΒ. 

᾿ [1 ἰ5 ονϊἀοης [δὲ ἴΠ6 τοϊδίίοη ἴῃ νος ἢ [86 
τηθαϑυγοηδηΐ οἵ {86 [Δ ογηδο 6 -ο] οἱ} ϑἰοοά ἴο 
τὲ οὐὗἨἁ [Π6 τοη-οἰοίῃ δὰ δὴ ἱπηρογίδπε ὈθΑΣ- 
ἴῃ οὐ 186 ρίδσθ οἵ βδςὶ οὗ ἴποπι ἴῃ {6 βίγιιςς Ὁ 
ἴατο. ὙΠΟ ἰοπί-οἸοίῃ 5 βαϊὰ ἴο ἢανθ εχίοπάθα 
ἃ οὐδ᾽): οὐ οδοὴ ἰάθ Ὀεγοπά (ἢ6 1λθογηδο}θ- 
οἸοί ἢ 5, ἀπά ἴἴ ἀρρϑαῖβ ἴο δᾶνθ οχίοπαθα ἔνο 
οὐδ5 δὲ [06 Ὀδεὶς δηὰ ἔτοηξ, [1 ψνου]ὰ 
ΔΡΡΟΑΥ {πεη (δαὶ (δ 6 ἰδηΐ-ΟἸοΙ ἢ νγᾶ5 ἰδ ἃ οὐδσ 
[πὸ ἰΔθοιπιδο]θ- ο]οΐἢ 580 45 ἴο δἰΐονν ἴῃ6 ὄχ οθβ5 
οὗ {λ6 ἀϊπηοηϑίοηϑ οὗ [ἢδ ἔΌΙΤΠΟΓ ἴο ὈῈ ΘαΌΔΙΥ͂ 
αἀἰνιἀοα Ὀοίννθεη ἴη6 ἴννο ϑιἄθβ δηὰ Ὀεΐνγοοῃ 
(ἢὨ6 Ὀδοκ πὰ ἔτοηῖ. νὰ τῆλ ἔτοπι ἴδοβα 
ΡΑγίίουατθ ἰηξοσ (ῃαξ (ἢ6 ἰΔρθγηδο]θ.ο] οί ἢ 
βογυοᾷ 85 ἃ ᾿ϊἰπίηρς ἴο ἴῃς οἴποτ, δπὰ {μας {ΠΟΥ 
ψνότο Ὀοίῃ οχίθηάεα ονοῦ (ἢ6 τἱάρθ-ροϊθ. [ῃ 
1ὴ]15 ννᾶγ, {6 οἴεςϊ νου ϊὰ πᾶνα Ὀεθη ργοάυςοά 
οὗ δὴ ογῃδιηοηϊθα ορϑηῃ τοοῦ εχίεπαάϊηρς [μ6 
Ἰδησῖι οὗ πὸ Ἴτηί. 

Υ 

Μτ Ἐογριιβθοη ἢᾶ5 ροϊηϊδά οὐξ (Π6 ΨΕΓΥ ΓΟ- 
ΤΑΔΥΚΔΌΪΟ σΟηϑδίθπου οἵ ἴπθ6 τηραςιγοπηθηΐβ οὗ 
{π6 αἀἰβετθηι ραγίβ, ἢ μὰ δεσορὲ (ἢ15 πιοάθ οὗ 
Ρυξίηρ ἔποπι ἰοροίμεσ. Ηδ δββϑιπηθβ ἴδ6 Δηρ]6 
ἰοιτηθα ΟΥ̓ ἴπ6 τοοῦ ἴο ἤανθ Ὀδϑη ἃ τρις δηρῖο, 
Ὧ5 ἃ ΓΕΔΘΟΏΔΌΪΘ δηὰ ιϑιι4] Δηρὶθ ἔογ βδυςἢ ἃ 
τοοῦ, δηὰ 1η18 Ὀτηρθ [Π6 ΟἾΪΥ πιραϑυγειηθηΐβ 
ὙΠΙΟἢ ἀρροᾶῦ δἱ ἢγχγϑϊ βἰρῃῖ ἴο ὈῈ ἀὐῃογηδὶ, 
Ἰπίο Βαϊτήοηυ. ΕΥΟΓΥ πιθαϑιγοηθπί ρίνθη ἴῃ 
{π6 ἰαχὲ 15 ἃ πηι εῖρ]Ὲ οὗ ἔνθ οὐδνϊῖ5, οχοορῖ 
1π6 νυν οὗ (δ6 ἰδρογηδο]θοοϊοῖι, νυ] ἢ 5 
ἰννοπίγ- οἰ οὐ118, Δηἀ {πὸ Ἰοηρὶῃ οὗ πο ἱδηΐ- 
αεἰοῖῃ, νυ] ἢ 18 ἔοσίγ-ουγ οὐδιῖ5. ΗΔ ἃ 
τσ δς δΔηρ]ο δὲ {πὸ τ άρο, ϑςἢ 5ἰάθ οὗ [ἢ βῖορθ 
88 βῆθννῃ ἴῃ [{|15 βοοϊΐοη ψουὰ Ὀ6 ψ ΐη ἃ 

20 ΟυΒΙΤΘ 

δου Ττ8 

ω 
με 
(Ώ 
:3 
ῷῳῷ 
4) 
9 Ι0 ουὐϑιτβᾷ 5ΟυΒΙΤ 

ἔταςοη οὗ Τουγίεθη συν 8 (14.098), ΠΑ] [Π6 
νυ οὗ 1ῃ6 ἰΔὈεγηδοὶθο-οἰοίῃ. ὙΠδ 5ορθ ἰδ 
Βοῖδ ςαγτιθὰ 18ῖ ἄνε συ 115 Ὀογοηά {μ6 νγοοάθῃ 
νν8}}5 δηὰ ἴο νη ἰυδὲ ἔνθ συδ115 οὗ (86 
ετουπά. Ὅδδ ἰοηί-ο]οῖἢ ννου]ὰ πδηρ ἄοντῃ ἴῃ 
ἃ νδίδῃοδ οἡ ϑδοἢ 5ἰάθ, οὔ οὐδὶξ ἰὴ ἀθρί ὅ, 

5 Ἐχ, χχυῖ. 13. 
4 Ἐχ, χχχνὶ. 9, 13- 
δ Ἐχ, χχνὶ. 13. 
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[ ντὸ αἷϊονν (6 {δΌθιδοϊθ- ο] οἵδ, δοσογαϊηρ 

ἴο [ἢϊ5 ἀγγδηροιηθηΐ, ἴο ἀοίοστηϊπο {πὸ ἰοηρίῃ οὗ 
{Π6 Τοηΐ 845 Μ0Ὲ}} ἃς 118 νυ ἢ, ννὸ οὈΐδίη 8Π Γθᾶ 
ἴον ἴπε οἰγισίυτο οὐ ἔογυ οἰ ]115 Ὀγ ἐννεπίγυ. 
Το ἰοηΐ-οἸοίἢ ϑνουϊὰ οὗ σοιιγβα ὀνογῆδηρ {5 
αἱ ἴ6 Ὀδεὶς δὰ ἔγοπι ὈΥ ἔννο οι ]115, [ῃδὲ ἰ5, 
Π41 ἃ Ὀγοδάϊῃ 1, ὙΠῸῈ νοοάθη πἰγασίαγο Ὀεϊηρ 
Ρἰδοοὰ υυἱτμῖη ἴῃς Τοηΐξ, ἔμοτε ννου]ὰ ὈῈ ἃ βρᾶσε 
811 τουπὰ ἰξ οὗ ἄνο σὐδ᾽15 ἴῃ ψἀἢ. ΤῊΪ5 15 
βῆοννῃ ἰπ τς ΡΊαπ, ἰπ νυ ἢ οπθ Ὠ4]Ε σερτο- 
βδηΐ8 ἴπ6 βγοιυπηάσρδη δηά ἴῃς οἴμοσ δῇ ἴ86 
οχίοπάρά τοηϊ[-οἸοίἢ. 

ΤΊ ἔνθ ρι]Π]αγβ, ἴο σοᾶςἢ ἀσγοββ ἴΠ6 ἔγοηξ οὗ 
ἔπε Τεπῖ, πηυδὲ μάν βίοοά ἢἤνθ οι] 18 ἀραχί, 
ὙΕΙ͂ μοδάβ ννεγὸ υηϊξοὰ Ό΄Ὺ σοπ πα ϑοῦτηβ ΣοάΒ 
(ΠΙΙεῖ5.) ονετίδιὰ νυ ροϊὰ (Εχοὰ, χχχνὶ, 
248). ὍΤῆε δρᾷς ἱπιτηεάϊδίοὶγ τη ἤθη, 
δοσογάϊηρ ἴο Μτ Ἐδγριιββοη, ξοστηθά ἃ ρογοῇ 
οἵ ἤνα οὐδὶῖ5 ἰῃ ἀερῖῃ!2, Ὑηδ βρᾶςοβ δῖ [δ6 
5ιἀεβ δῃὰ ὕδοῖκ τΔῪ μάνα θθθὴ ὙΠΟ ογ ἰῃ 
Ῥαγί σονεταά ἴῃ ἴογ ἐμ υὑ5ςὲ οὗἉ 16 οἤϊοϊαἰην 
Ῥυίεϑίβ, |κ6 ἴῃ 5π|8}} δραγιπιθπῖβ νυ ἰςἢ ἴῃ 
ΔΗΞΥ {ΠΠ|6ὲ5 βἰεὐγιεά ἴἢγες βἰάθβ οὗ (ῃ6 ΤοπΊρίβ. 
[τ ννὰβ ΡγΓΟΌΔΟΪΥ ἤθγε τηδὶ ἴποβα ρογϊίοπβ οὗ 
{πε 5δοπῆσοθ νοῦ δαΐθη νἰοἢ νγοῦο ποῖ ἴο 
Ὀε οδιγθὰ οὐ οὗἉ 1π6 βδοσγθὰ ργθοϊης 9, 
ΤΠ οχαςῖ ϑυτηπ)οι Γς 4] τεϊδίϊοη νυ ῃϊοἢ ἴῃς 

Οἰπηθηβίοηβ οὗ ἴῃς Τορὶς Ὀοτε ἴο ἔμοβα οὐ ἴῃ 
ΤΑΌΕγπᾶςΪε 15 ποῖ Ο]Υ 5 τ κίπρ ἴπ 1561, δῖ 1 
Ὀ6ΑΓβ ἃ Ξἴ ΟΠ ἰἜβΈ ΊΟΩΥ ἴο ἴπ6 σοττθοΐηθϑς οὗ 
Μγ εγβυβθοη 5 ΠΕΟΣΥῪ 85 σεραγάς ἴῃοϑο τηθᾶ- 

1 Ἔχ. χχνΐ, 9, 12. 
3 866 ουΐ, Ρ. 376. 
8Ίαν. νυἱ, 1ό, χό, ἃς. γε τῇδυ ἰπίοσ δαὶ 

Ῥυιεϑίβ αἷβο Ἰοάρϑα ἴῃ ἴπδπὶ ἔγοπι 1,εν. νἱῖ, 33; 
ὃ δ. ᾿}].. 2, 3. 

ἘΧΟΡῦσ. ΧΧΥΝΙ. 

ΒΌΓΕΙΠΕη5 ἡ ΠΙοἢ ἀγὰ ποῖ ἀϊτεςςΥ σἰδίοα ἰη (ἢ6 
(οχῖ, Ὀὰξϊ ἀγὸ πιδάθ ουξῊ ΟΥ̓ ἰηξετοηος ἔτοπι 
(ἢ ἰποοσγ. Εδοῇ οπιοῦ τπηδαϑιιγετηθπῖ οὗ [Π6 
ΤορΙ]ο νν85 7ι5ἴ τὶς τμδῖ οὗ ἴπς ΤΡετπδεῖε. 
ΤΗὸ Μοβὶ Ηοὶγ ΡΊδςθ, ἃ ϑᾷιαγε οὗ ἴδῃ οὐ ἴ5 
ἴῃ {[π6 ΤΑΌΕγπαΟΪΘ ἡ, ννὰ5 ομθ οὗ ἵννθηΐυ συ 115 
πη (86 Τειαρίο: ἴῃς ΗΟΙΥ Ρίδςθ, ἴῃ βδςῇ σᾶϑο, 
νγ5 ἃ Πογτγεβροηάίηρ ἀου δα σαιᾶτε. ὍΠῈὲ 
Ῥογοῦ, ψνῃϊοῦ ννάς ἔνε οὐδ]ῖ5 ἀδὸρ ἴῃ ἴῃς 
ΤΑθογηδςῖθ, νναθ ἴδῃ οὐ]15 ἰῃ [6 Ὑοπιρίε; 
(ὃς 5:46 ϑρᾶςθϑ, ἰδἰκίπρ δοσοιηΐ οὗ {86 {π|ς Κα 
Ὧ685 οὗ ἴῃς ννγ4}}15 οὗ ἴῃς Τοπλρ]θ, ὑνεσὸ τὸ- 

ΑΙΤΑΙ͂ Οὗ 
ΒΙΒΝΤ ΟΓΓΕΗΙΝΟ8 

6} 
ὶ 

τ᾽. Β'άί δ)}ῈὴῚ. 45. “Ὁ. 0 790 γὅ ΕΚ, 

ϑροσς νοΙ Υ ἔνε συ 15 δη ἴθη οὨ 115 Ἰη ψἹΔ; 
ἴῃ πεῖσῃϊ οὔ τπὸ Πάρε-Ροὶο οὗ [6 ΤΑθοππιᾶς]ο 
νας Πῆθοι συδὶῖ5, {παῖ οὗ ἴδ6 τοοῦ οἔ {δε 
Ηοὶγ Ῥίαςς ἰῃ τῃε Τεπιρὶς ΠἰτΥ οὐ 1156. 

4 Τὶ ἢα5 αἰγεαάν ὕδεὴ οὔυβεγνεὰ 1πμδὶ ἴτε Ἰθπρίῃ 
οὗ (ῃε Μοβίὶ Ηοὶγ ΡΙδος ἰς ποῖ ρίνεη ἴῃ Εχοάωυς; 
Ὀαΐ ἴδῃ οὐ 115 15 υπίνοιβα! γ δοοερίθὰ οἱ ἴἰς 
στουηά οἵ Ἰηίεσγεηοθ. ὅ66 81]. 
δ. Κὶ. νὶ. 2. Τἢιε Ἀἃπαϊορυ πεῖς ροϊηϊοᾷ 

ουξπ 566 π|5 ἴο 5μὸνν {πὶ δηεθθ9 οὗ (Ὡς νογὰ ζεῖ 
(Η-εὈ. οὐδ, ᾿τοηρῚν τεπάογοα “τἀ θογῃδο] θ᾽ ἢ δς 
ἼΡΠῚ (ο τῆς Τειρὶς ἱπ ἴῃς νἱϑίοῃ οὐ Εζεκίεὶ 

ἰ. 1). 



γ. :-4] 

Ὁ Βείδεῦ ννὰ Ῥεϊϊενε (πὸ ϑἰδίοπηοηῖβ οὗ [οβο- 
Ῥῆυ5 ἴο σοηΐδίπ ΔΠΥ Οἰοπιοπῖὶβ οὗ ρϑηιηο 
Ὁ! οη ΟΥ̓ ποῖ, ᾿ξ ἰ5 ψουτῃ ποιοίηρ παῖ ἰὴ 
“εσίδιπ ραγ συγ ἢ 5. ΓΙΚΙΠΡῚΥ σουπίθηδηςοβ 
{πε νίεννβ οὔ Μγ Βογριυβθοῦ. Ηδ βΞρεᾶκς οὗ 
ἴδε ἼΤΑθεγηδο]ς 85 σοηϑιβιϊηρ οὗὨἨἉ τῆγθθ ραγίβ. 
ΎΠε [Πϊγά ρατί νν5 πὸ Μοβὲ Ηοὶγ Ρἴδςθ, ἴῃ 6 
ϑεοοηά ρατῖ ἴῃς ΗΟΙΪΥῪ ΡΊδςδ : δηὰ ἢο 96θπὶ5 ἴο 
᾿πεἰπιδῖς {παΐ (86 τετηδίηϊηρ, οὐ γϑὶ ραγῖ, ννᾶβ 
186 επίγαποθ ἢ ἰἴ5 ἤνθ ρ1]Π|δτ5. Ηδ αἷϑὸ 
5ΔΥ5 1ῃδί [86 ἰΘηϊ-Ουγίδιπ νγᾶς 580 διτδηρθά ἴῃ 
[με ἔγοπὶ ἃ5 ἴο Ὀὲ [ᾷε ὦ ψαδίς απὰ ὦ ῥογεῦ 
(ἀετώματε παραπλήσιον καὶ παστάδι)}. 

[{ ΠΙΔῪ ΠΡΑΨΡΑ Ὁε ἀουδίοα νΠοῖθοσ πότ 
15, ΠΏ πε ἐπῖῖγο γάηρα οὗ δηςίθης ᾿ἰτογδΐιγο 
(πηΐεβ5 νγα 5μου]ὰ Ἔχοερί ἴῃς ννοσῖβ οἱ βι Π 
τοοθη!ς 8] νυτῖτ6 75), ἃ ἀεβογιρίϊοη οὗ Δὴγ βἴγις- 
ἴυγε πλογα ΟἰθΑσ δηά ρυδοῖίοδὶ ἴμδη παΐ οὗ 
186 Τδθοττιδοὶα σοπίδἰποά ἴῃ ἴἢς χχνῖῃ δὰ 

Δ «Απι᾿᾽ 1Π. 6, 8 4. 

ΓΟΗΑΡΤῈΞΚ ΧΧΥῚ]. 
τ. 7. αἴαν' οΥΓ δμγη ογογίγερ, τοίά 142 υτρφοῖς 
ἑδόο ο 7λ4ε ερμεγί οὐ ἦε Ἰαῤογηταςίς ἐν- 
εἰρσεα τοῦά λαηρίμρε ἀπά ῥέμαγς. ι8 71ε 
»ιδασμ7έ ΟΥὙ ἐδέ εομγί. 4ο 744 οἱ 2ῶ»γ, “Δὲ 
ζα»π. 

ΝῺ τῆου 8ῃα]ς πηακα δὴ δἰϊαγ οὔ 
5ῃ1ττἰὶπὶ νγοοά, ἅνε συδ1ῖ5 ἰοπηρ,, 

δηΐ ἤἥνε οἰδ]᾽185 Ὀτγοδά , (ἢδ6 δἱϊαγ 5}4]] 
δε ἰουγϑαιᾶτγα : δηά τἢς Βεῖρῃς τῃετγεοῦ 
“ῥα ! δὲ τῆτες σι 1ἴ8. 

ἘΧΟΌῦδσ5. ΧΧΝΙΙ. 

ΧΧΧΥΠ ομαρίειβ οὗ Εχοάυ5. Μίν Εδιξιιβϑοη 8 
[Ε5Ε ΠΠΟΠΥ Οὐ 115 μοαὰ ἀόβογνοβ ἴο δ6 ᾳφυοϊοά- 
(εξ ϑθθὴβϑ ἴο τὴ6 οἰθαγ (Πδῖ ἴΐϊ τηδὲ ἤανθ ὑθθη 
τ τοη ὈΥ ΘΟΠΊς Οδ ννῆο δά 5θθὴ [6 Ταῦοῦ- 
Π80]6 σἰαπάϊηρ. ΝῸὸ οπὲ Ἵοοιϊά ἢᾶνθ ννογκοὰ 
ἴ ουὗξ ἴῃ δος ἀθῖ:} νι πουϊ οσυϊαγ ἀεπιοη- 
βίγαϊίοη οὗ ἴῃ6 νγὯῦ ἴῃ νυ ῖςἢ [ἢ ρατῖ5 ννου]ὰ 
βι τορεῖδοσ." 

ΝΙ. 

ἼΠδ βεοσοηᾷ ΡΪδη ἴῃ {86 ργεοθάϊηρ ρᾶρο 6χ- 
Π0115 ἐμ ΤΑθογηδοὶθ ἰπ 115 Οουγῖ, νυ ἢ τς 
ςογάβ δηά ἰδηΐϊ- πη ἴῃ {ποῦ ῥσόρεσ ῥἴδεθβ, 
ἃ5 ἀοίογππεὰ ὉῪ Μτ Βεγρυβθοη ἴῃ δοςογά- 
8π06 Ὑ] [Π6 ργάςίος οἵ ἰθηϊ-ἀγοδίϊεςξζιγο. 
[1 Μη] θὲ δϑθὴ πᾶς [ῃ6 νι οὗ ἴπ6 Τοπὶ 
ῖ5 (ἢ6 5 Π|6Ὸ ἃ5 {πὶ οὗ [Π6 δηΐσδηςθ ἴο [86 
Οουτγῖ, ννὩϊοἢ 15 ἃ σοϊηςϊἄδηςο σοπηροϊοα τ ἢ 
[Πὴ6 ΠΑΙΤΏΟΩΥ οἵ ἐδδ ἀγτδηροπιθηΐ {παΐ νοὶ] 
ἄδϑεσνεβ ἴο θὲ ποϊςϑὰ. 

2 Απά τῇου 584]: πηῦκα {πε ἤογῃβ8 
οὗ ἴξ ἀροη τῆς ἔουιγ σογηθῦβ {βεσεοῦ: 
ἢ]8 ἨογΠ5. 5}]} Ὀ6 οὗ τῆς 8δηγε: δπάὰ 
ἴδουι 56.4]ξ ονθυίαγ ἰτ νυ} ὈΓΑΞ8. 

2 Δπά τῇοιυ 5}411 πιᾶκα ἢϊ5 ρδῃβ ἴο 
Γεσεῖνα ἢ8 4568, δληά ἢϊ8 5ῃονεΐβ, δπά 
ἢ]5 θάβοηβ8, διά ἢΪ58 ἤεβηοοΚβ, δηά ἢΪ8 
Βτεραῃβ: 411} τῃ6 νεβ88618 {πεγεοῦ τποιι 
58.211 πιᾶκε ὁ. Ὀγάδβ8. 

4 Δηά τοι 5}α]ξ. πηακα ἴοσ ἰΐ ἃ 

ζηαρ. ΧΧΨΥ͂ΙΙ. 
1ρε αν ο Βμγηπίτοὔεγίης. 

: 1:---8ὃ. ((Οἔ χχχυ, 1---.) 
Τἢο ρτολῖ ΑἸΐΑγ ννῃῖσ ϑιοοά ἴῃ [86 Οουτί 

ἰγτωτηθάϊδῖοὶν ἴῃ ἔτοηῖ οὗ ἴῃς ΤΑθεγπδοὶς ννᾶ5 
σοτηπλοη  ςδἰ θὰ ἴπ6 ΑΥΤΑΚ ΟΕ ΒυκΝΤτοΕ- 
ἘΈΚΙΝΟ, Ὀθοδιϑο οὐ 1 ννοσὲ Ὀαγηΐ [6 ννῇο 6 
Βυπιϊ-οἤεγίηρβ, δηὰ 411] ἴποϑα ραγίβ οὗ ἴῃ6 
ΟἴΠΟΓ δηϊπηδὶ 5δ τ βοδ5. νὩ]Οἢ ννετο οἤθγεά ἴο 
1ὴ6 1,οτά. [Ιἴ ννᾶ5 αἷϑο οδιϊθϑὰ ἴῃ ΒΚΑΖΕῈΕΝ 
ΑΥΤΑΚ, Ὀδοδυξο ἴἴ ννὰ5 σονογθα νυ] ἢ ὈτοηΖΘ, 
ἴῃ ἀϊσξει ποίου τοτὰ ἴῃς Οο]άρδηῃ ΑἸΐασ, οσ ΑἸΑΣ 
οὗ [ποεηϑὲ (ἔχοά. χχχῖχ, 28, 29, χὶ, ς9 6). 

1. απ αἰϊαγ] 56εὲ Νοῖε δ ἴῃς οπὰ οὗ Ἵἢ. χὶ. 
Ι, 

; Δ. ῥὶς δογη “ῥα! δὲ 9 δε “α»ι] ὙἘαθα 
Ἠογ5 ΜΈΓΟ ὈΓΟΪ ΘΟ ΙΟη5 ροϊηίϊηρ τρνναγὰβ ἴῃ 
[86 ἔογπι οἰϊῆου οὗ ἃ 5π|4}} οὐδ ιϑίκ, οσ οὔ {Π6 
Ποτῃ οὗ δἃῃ οχ, ὙΠΕΥ Μέγα ἴο 6 ΔοῖιΑ ]}} 

οἵ [ῃ6 ΑἸίᾶσ, ποῖ τρογεὶν βιρεγαάαθα ἴο 
ἴ, Οπ βοὴ [δε Ὀϊοοά οὗ [6 51π-οἤοσιηρς 
νγ25 ϑιηεαγεὰ (ἔχοά. χχίχ' 12; [,δν. ἵν, 7, 
ΥἿ], τς, ΙΧ. 9, Χν!, 18). Τὸ ἴακε Πο]ὰ οὗ 
πολ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο πᾶνῈ Ὀδεῦ τοραγάθα 85 δῃ 
δὐηρμδίῖς τος οἵ ἰαγίηρ οἰδίπι ἴο {86 πιεῖ 
οὗ ϑαηοίυδγγ (Εχοά. χχὶ. 14; 1 Κ. 1. ςο). 

8. 2αηπε: 0 γεζοῖυε ῥὶς αι} ἘἈδῖμοῦ Ῥοῦα 
85 ἰῃ ΧΧΧΥΪΙ. 2:1 Κ, νἱῖ. 45. Οη [Π6 6 ἴο 
ψὨΙΓἢ (Π656 ροΐβ ψγετε ραΐ ἴῃ ἀϊδρυθίηρ οὗ {π6 
85Π65 οἵ ἴῃς ΑἸΓΑΓ, 566 ἴμδν. ἰ. 16.--- Ὡς Ηδοδ. 
ννοτὰ Πογδὰ σοηἀογοα 20 γεέχενυς δὶς ααϑε:, 15 τὸ - 
ΤΑ Κ80]6. ἴῃ 115 ἀογιναίίοῃ ἴἴ 18 σοπησοϊοά 
ἢ “αὶ, δηὰ 1ἴ 15 δυο ι5δα ἴῃ γείογεηος ἴο 
ΔΏΥ 565 Ἔχοθρῖ ἴῃοβο οὗ ἴῃς ΑἸζαγ. [{ οσουγθ 
Νυπι. ἱν. 13.) πὰ 5. χχ. 2: ἡ ΘΓ 566 ἹΠΔΓΡΊΗ. 
Βαϊ 411 διϊπογιῖῖθα ἀγὸ ἀριθοὰ 45 ἴο ννῃαΐζ ἃ 
ἀεξηοῖεϑ ἰῃ ἴπεϑ6 ρἰδοαβ. 

δὲ δα.οη" Αςοοτγάϊηρ ἴο [6 Εἴ ΤΠΟΪΟΡΎ οὗ 
(86 πᾶπὶθ (1τΤΟ τῦγαᾷ, ἴο βοδῖίοθυ) 1ξ 5 ἰῃ- 
ἰουτοά (πδΐ 1Π656 νθ55615 Όγα υἰϑϑὰ ἴοσ γϑοσῖν.- 
ἵπ5 ἴῃς Ὀ]οοά οὗἩ ἴπ6 νἱοϊτπη5 δηὰ ςαϑιίηρ ᾿α 
ροη ἴῃς ΑἸίαγ [38εὲ χχὶν. 6, [μεν. 1. ς, ὅς. ]. 

δὲς Μεεϑῥοοξ. ὙΔεθ6. νέα ἔογ δάϊυβείηρ 
πε ρίεσοβ οὗ [86 νἱςπιὶ ὕροη [πΠ6 ΑἸΐασ [ςξ, 
1 85. 11. 1.3]. 

δὶς βγεραπμ ὙὍπα βᾶπὶὸ ννογὰ 15 τεηάδοσγοά 
σπιὔάμῥει, Χχν. 8, ΧΧΧΝ]. 22: φΕΉ 65, 
,κδν. ΧΟ, ΧχΥΐ. 12, Νυχη. ἱν. 44, ΧΥ͂. 6, ἄς, 
ἼΠ656. υἴδη51}}5 ἈΡΡΟΑΓ ἴο ἤάνθ Ὀδεη ϑθ δ] ον 
τηοίδὶ νθ556}5 νυ ΠΟ ἢ ϑεγνεα οἴ μοῦ ἴο σδῖσἢ [Π6 
5Π0 οὗἩ 1ὴ6 Ιαπὶρθ θη ΠΟῪ ψγετα {Πιηπιεά, 
ΟΥ̓ ἴο ὈυΓη 5ΠΊΔ]1] χιιδης {65 οὗ ἴποεῆϑθθ. Νὸο- 
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στδῖς οὗ πεῦνοσγκ ὁ Ὁγαββ ; δπά ὕροῃ 
(6 πεῖ 85μαῖῖ τῆοιν τπᾶκα ἔθου Ὀγαβθη 
τηρβ ἰη τῆς ἔθου σογηεῖβ τπεγεοῦ, 

ς Απά δου 884] ραῖ ἴἴ υηάογ τῃ8 
οοπλραβ88 οὗ ἴῃε δ᾽ἴασ δεπεαῖῃ, (παῖ τἢς 
πεῖ ΠΊΔΥ δὲ Ἔνθ ἴο {πε πικίάϑξ οἵ τῆς 
ΔΙῖδγ. 

6 Απά τμοὺ 5}]ςῖ πηγαῖα βἴανεβ ἴοῦ 
(ἢ6 αἰταγ, βίανεβ ὁ} βῃϊττίπι ννοοά, δηά 
ονθτῖλΥ τΠπ6πὶ νυ (ἢ ὈΓΔ58. 

7 Αμπά {δε βἴανεϑ 5ὴ4]1] δ6 ρυΐ ἰπῖο 
τῆς τίηρβ, ἀηἀ τῆς βἴανϑϑ 541] δ6 τιροη 
(Π6 ὕνο 81465 οἔ τῆς αἰζαγ, ἴο θδδγ 1. 

την Βοννουοῦ ἰ5 βαιά οὗ ἴΠ6 Ὀυγηΐηρ οὗ ἰπ- 
σοη86 ἴῃ ἱπηηδάϊαὶθ Τοηποοῖϊίΐοη τυ [86 
Βγάζθη ΑἸίδασ, δπὰ 1 μᾶ5 Ὀδεη ϑδιιρροβεὰ ἰπῃδῖ 
ἴῃς ἤγερϑῃβ ννεγε επῃρὶ ογθαὰ πΠΊΕΓΕΙΥ ἴο ΟΑΙΤῪ 
Ὀυγηΐης σα ογ5 ἔτοτῃ ἴπὸ ΒιάΖθη ΑἸίδγ ἴο (ἢ 6 
ΑἸΏΑΣ οὗ ἰποοηβ6, δηὰ {πδὲ [Π15 τ156 ἔ ΓΗ ἢ65 
ΚΠΟΙΓ ΟΠΪΥ οἰαίπλ ἴο ἴῃ6 πᾶς οὗἩ σεῦ. 8566 
οὐ Νυμπι. χνυὶ. 6. 

5. δε εογερανς ΟἹ ἠδὲ αἱιαγ] “ΓῊϊΪ5 ἀρΡθδΓβ 
ἴο παν Ὀθθη ἃ δῖ, οὐ. ῥργο͵θοίϊηρ ἰεάρε, οὗ 
σοηνοηίορηῖς ψἱάτ, σατο τουπά τς ΑἸΐΑγ 
Π41]Ε ννὰγ Ὀεΐννεεη ἴπε ἴορ ἀπά {ΠῸ6 ὕᾶϑθ, οἡη 
ψῖ ἢ ἴῃς ρυοϑῖθ ργοῦδΪΥ οϊοοὰ ἤδη ΠΟΥ 
τοπάεὰ [μὲ τε ΟΥ̓ Αττδηροὰ [Π6 ραγίβ. οὗ τῃ6 
νἱοῖπι5. [τ νγὰ5 ϑιυρροσγίθα 4}} γτουηὰ 18 
Οὐΐοῦ οὐρα ΌΥ ἃ νος] ποῖ Κ γαίης οὗ 
ὈγόηΖα [Πδῖ τοδίθὰ οἡ ἴῃ6 στουπ. Ἴῆδ πδπὶ6 
6 ἃ ΡΘΟυ ΑΓ οὔθ, ΟΟΟΌΓΤΙΡ ΟἾΪΥ ἰῇ (Π|5 
ΔΡΡΙΙσδιίοη δηα ΟὨΪΥ ἴῃ Ος ΟΙΠΟΙ ῥΐᾶςθδ, 
ΧΧΧΥΪΙ, 4. Βυΐ ἴδοτο ἀρρϑδιβ ἴο Ὀ6 δου οὶ 
ἃ ἀοιιδὶ 85 ἰο 15 πιεδηΐηρ. 

8. Ηοίϊοαυ «υἱὲ δοαγάἀ.} 851405, ΟΥ̓ Ῥ18.1}κ8, 
ταῖμου τη δοαγάς. ὙΠ νοσά 15 [δῖ ψ Ὡς ἢ 

᾿ 15 υϑϑὰ ἔογ ἴδ βίοῃε [40]65 οὗ 1π6 {,Δὺν (χχιῖν. 
12, ΧΧΧΙ. 18}, ποῖ ἴπδῖ δρρ]εαὰ ἴο ἴΠ6 Ὀοαγά5 
οὗ ἴῃς Ταθεγηδοῖς (Χχνὶ, 1 9). 

ΎὝΠΟΙΟ ἢᾶ5 Ὀδθη σοηπϑιἀθγδ Ὁ] αι οτθηςε οὗ 
ορἰπίοη γοραγάϊπρ ϑοπὶα ροίΐηϊϑ ἰῇ [Π6 ἀθϑοτρ- 
τίοη οὗ της ΒταζΖεη ΑἸϊδγ, Ὀυϊ [Π6 πιοϑῖ ργοὸ- 
ὈΔΌΪΟ δοσςουηΐ οὗ 1ἴ ϑϑειηβ ἴο 6 1ῃϊ5. [ἴ ννᾶϑ ἃ 
ΠΟΙ ονν οαϑίηρ, ἰοστηθὰ οὗ βἴοιξ δοᾶςῖα θη κΚ5 
σονογχεὰ νὴ ρἰαῖοβ οὗὁἨ Ὀγοηζα. βενθη ἴδοϊ δἱχ 
ἴῃ Ιδσηρῖ δηὰ νὰ ἢ «πὰ ἴοιγ ἔδεϊ δἱχ ἴῃ 
Πείξῃῖ. [6 νυ ϑῃ 45 νν6}} ἃ5 (τίη δυο - 
[165 βᾶνθ βξυρροβοὰ {πδῖ, γβθη ἰἰ νν85 ἢχϑὰ ἔοσ 
1.56, 1 νγᾶβ Β|Π|δὰ ἃρ ψ ἢ φαγῇ ΟΥ τουρἢ 
βδίομποβ. [ὀψὲ σοηποοῖ [Π15 ϑσιρεοβίίοη ἢ 
1Π6 οἷά τι! ας τοραγάϊησ ἴπ6 ΑἸΐδσ οὗ βαυίῃ δηά 
1ῆ6 ΑἸίΑγ οὗ βἴοπο βίνθη 'ἰπ σῆᾶρ. ΧΧ. 24, 2ς, 
(6 ψοοάννοτκα ταὶρῃῖ ἴῃ ἔδοϊ Ὀ6 τερασγάθα 
ΤΠΟΙΕΪΥ 85 ἴῃ σδϑὲ οὗ ἴπ6 ΑἸΐδσ οἡ νυ ῆϊςἢ ἴΠ6 
ὙἱςΕἰπὶ5 ννοσὸ δοΐυδ!!Υ Ὀυγηοὰ. Ὑπὸ 538}61 
τουπὰ {Π6 5:65 (υ. 5) ϑαθ τοηιιοὰ 85 ἃ 
δίδρε ἴογ [6 ῥγίεδῖϑ ἴο δῃδΌ]α ἘΠ6Πὶ ἴο ΟΑΓΤΥ 
ου πεῖν νυοσὶς σον θη  ΠΕΪΥ οὐ {Π6 ἴορ οὗ τῃ6 
ΑἸϊᾶσ, Ηξηςο ἰἰ ἰ5 8δ:ὰ οὗ Αάγοὴ ἴμαῖ ἢθ 

ΕΧΟΌῦ5. ΧΧνΠ, [ν. 5-Ί ᾿.Ἅ 

8 Ηοὶΐονν νυ Ὀολγάς 5]. τῇῆου 
ἦἶφ ο τι Η {ἸἸοΌ. τλλΐο ἴἴ:: 25 ἢ νϑἷ2ὴὰβϑ σπου [ἢδο πῃ τῆς Ἂ 

του Πῖ, 50 5Π4}} [Π6Ὺ πλᾶκα 71. 
9 ἴ Απά τῇοιι 5Π811 πιακε τε σουτγὲ 

οὗ τῆε ταθογηδοϊθ: ογ τε δου τἢ 1:46 
δου τῆνγαγαά ἐῤεγε εραϊἑ ἐφ Ἠληρὶπρβ ἴογ 
τῆς σουτῖ ὁ, ἅπε τὐνϊπεά Ἰίπεη οὗ δὴ 
δυπάγεά ςἰ0 118 Ιοηρ ἴογ ομξ 5146: 

Ιο Απά τἢῆ8 {νγεητν ρΙΠ|1τ8 τπεγεοῦ 
Δηἀ ΠΕ ῚΓ Ὀυναη βοοίεῖς οὐαί δφ οΚ 
Ὀγαβθβ; ἴῃς ἤοοκβ οὗ τῆς ρ1]14γβ δηά 
{Πεῖγ Π]1εἰ5 «λα δὲ ὁ 5:Ϊνετν. 

11 Απά [ἰκουνῖβ6 ἔογ τῆς πογῖῇ οἱἐθ 

εαρ ἄραυη ἴτοπλ 86 ΑἸΐΑγ (1μεν. ἴχ. 22). 
Αοοοτγάϊηρ ἴο τα πῖ 4] ἰγδάϊἴοη, ἔἤοτο ντᾶς 
ἃ 5ίορε οὗ φαγί Ὀφηκοά ὑρ ἴοσ (6 ῥγίθξὶ ἴο 
ἀϑοοηά ἴο ἴῃς βἴαρε (εἴ. ἔχ. χχ. λό). δυςῇ 
ἃ 5'ορε σου] οὐἱγ αν Ὀδεη δὲ ἴῃς βοιῖἢ 
δἰάθ, 85 ἴη6 ρίδος οἵ δ5ῃθβ ννᾶ οὐ ἴθ δαϑξί 
([μδν. 1. 16), 16 ννοϑὲ 5'άα ννὰ5 ορροβίῖθ [86 
Ταῦογμδοϊθ, δηὰ οὐ 1ἴῃ6 ποῖ [πῸ νυἱςῖπὶς 
ἌΡΡΕΑΓ ἴο Βᾶγε Ὀ6θι ϑἰδίῃ οἷοϑα ἴο ἴῃ6 ΑἸΐδσ 
{-Ξ οἡ 1,ον. 1. 11]. Τῆς τίηρϑ ἔου [86 βἴανες 
ΟΥ̓σΔΙΥγίηρς ἴμ6 ΑἸΌΑΣ νοῦ αἰϊδοποὰ ἴο 186 
σοΥηε 5 οὗ ἴῃ6 γαίης (νυ. 4), ὙΠ ἢ πιυϑῖ 
ἢανεϑ Ὀδδη ὈΓΟΡΟΓΟΏΔΙΪΥ σἴσγοης. 
ΤΕ ΑἸΐᾶσ οὗ ϑοϊοιηοη β Τοπιρὶς 15 ἀθ6- 

βου θα 2 ΟἾτο. ἵν. τ. [Ὁ νγὰβ ἵν πΕῦ σ 15 
ἴπΠ ἰδηρῖῃ πα Ὀγεδάϊῃη πὰ ἴθπ συ δὶς ἴπ 
Πεῖρῃῖ; 50 {παῖ 1ἴ ννᾶβ ΠΠὮΚὸ (ἢ ΑἸΙΑΣ οὗ 186 
Ταῦογηδοῖθ, ποῖ ΟὨ]Υ ἴῃ 115 τπιλρηϊτυάθς δὰ ἴῃ 
15 ργορογίίοηβ. ΤῊ ς ΑἸᾶγ ἐγεοιοὰ Ὁγ Ηεσγοάὰ 
ὶ5 5814 ὈῪ Τοβορῆι ἴο δᾶνθ θθοπ ΗΡῪ συ 5 
Ξαθαγο δηά ἤἤφθη συδ115 ιρἢ (' ΒΕ]. [υἀ.ἦ ν. 
5. ὶ 6). . 

ΩΦ ἐξ «ὐα! τἐεαυεά ἐδες ἐπ δὲ πιοισι] 866 
ΟΠ ΧΧΥ, 40. 

ΤΡε Οοεγὶ 9 ἐδε Ἰαδεγηαεΐο. 

9--τ9. ((ἀξ χχχυῖϊ, 9---2ο.) 

9. 2ῤὲ σομέδ᾽ σἱάρ σομῥαυαγἢ] ὉᾺ9 ΒΟ ΞΕ 
Βι49 ΟἹ ὑμο ΣΙ. 8066 οἡ ΧΧΥῚΪ. 18. 
πὸ ἱαυϊποώ ἐϊμοη] δ οἤ ΧΧχΥϊ. :. 

10. σοοἰεοι 7 8808. 866 Οἡ ΧΧΥ͂Ϊ. 10. 
“ει. Ἀδῖμοῦ, δοπηθοῦλπα σοάβ. 80 [86 

Τάγριπιθ. ὙΠῸ Ηδεῦτενν ννογὰ ἰ5 ρϑεου]ατγ, 
Δηα ΠΊΔΥ πιθδῃ ΔΠΥ͂ βογΐ οὗ θοπάβ οὐ ἔβϑϊθηῖηρϑ. 
Ν Βαΐ ἅγὲ βροκβη οὗ ἴῃ 15 ρίαςθ ἄρρθᾶσ ἴο 
βᾶνθ Ὀεθη συγίαϊη-τοαβ ΟΥ̓ 5ινοῦ σοπηεςξίης 
1ῃ6 πεοδάς οὗ ἴδε ρ|Π|αγθ. Τῆδ πδηρίηξβ ἡ ΥῸ 
αἰἰδομοά ἴὸ [6 ΡΠ] γβ ΟΥ̓ 186 σιν  γ ἢοοκς: 
Ὀμῖ [Π6 Ἰεηρτ οὗ {πε 5σρᾶςε δεΐννθεη ἴΠ6 ρ|Π|ατα 
νοῦ ἃ το πάεν ἰξ πχοϑὲ ργοῦδο]ς {παΐ [ΠΟῪ ννεσὸ 
450 ἴῃ 5016 νναῦ ἐπϑεϊθησὰ ἴο ἴΠ656 τοὰβ, ΤῊ 
σδρ Δ ]5 οὗ {πῈὸ ρΠΠ|ὰτθ όσὸ ονεταὰ υν ἢ 
δι νθσ, 85 νγὰ ἰδαγ ἔγοπιὶ οἢδρ. ΧΧΧΥΪΙ. 17. 

11. «οεἰε “1 Ὅ88Β98, 
,Μιει4] οοππϑοπε τοάκ, 



Υ͂. 12---το.] 

ἴῃ ἰεπρτῃ ἐόν τη αἰ! δὲ Ἰλησίηρβ οὗ δῃ 
᾿υηάγεα επῤίΐς ἰοηρ, ἀπά ἢΐ5. τυνεητγ 
ΡΙΠΑτβ ἀπά Ἐμδὶγ ὑννεη βοοκεῖβ οἱ 
Ὀγαβϑ; ἴῃ Ποοῖβ οὐ {πε ρ1]12τ5 δπά 
τμεῖγ Ἀ]]εἴ5. ὁ. 51] νεγ. 

12 ὅ Απά ,“0γ τε Ὀγεδάτῃ οὗ τῆς 
σουγῖ Οἡ τῆς ννεϑῖ 8146 εῤαίἑ δὲ Ἰδῃρ- 
ἱηρβ οὗ ΒΗ͂Υ συδιῖ5: {πεῚῚ ρ]Π]14γθ ἴεη, 
ΔΠὰ {πΠεῖγ βοοκεῖβ ἴβη. 

12 Απάτηε δγεδάτῃ οὗ τε σουγῖ οη 
τε λϑεβϑιἀε εαβινναγά ἐκ δέ ΠΥ συ 8. 

14 ΤἼε Βδηρίημψβ οὗ οπὲ 5]4ε οἵ ἐῤὲ 
ξαϊό εἰαίἑ δὲ Βίτεεη συδιῖδ : τ εἰν ρ1112Γ8 
ἴἢγεε, δηά τῆεῖγ βοοκεῖβ τῆγεα. 

ϊς Απά οη ἴδε οἵδεσ 8146 Ἅεὀσί δέ 
Βδηρίηρβ βἤεεη εμέ: τῆεῖγ ρῚΠ12Γ8 
(ἥτγεε, ἀπά {ῃεὶγ βοοκεῖβ [ἢγδα. 

ἘΧΟΙῦσ5. ΧΧΝΊΙι. 

τᾶ 4 Απά ἔογ ἴδε ραΐε οἵ [με ςοιιγῖ 
“μα ί δέ δῇ μδηρὶηρ οὗ τνγεπῖν σα 5, 
γῇ Ὁ]. 6, ἀπά ρυγρίε, δηά βοδηεῖ, δηά 
πε ἔν! ηδἀ ᾿πόη, ννγουρσῃῖ νντἢ πεεά]6- 

νοῦ: ἀπά τΠεῖγ ρΡΠΠ|λγ5 τῤαϊἑ δὲ ἔουτ, 
Δ πα τΠεὶγ βοοϊεῖβ ἔουγ. 

17 ΑΙ] τμε ρ|Π]δτβ τουπὰ ἀρουζς τῃς 
ςουγί «ῥα ἑ δὲ Π]]εῖεἀ τυ ἢ 5] νοῦ; Ἐῃεὶγ 
Ποοκβ τὐαὶϊ ἐφ οΥ ϑίνει, πὰ τβεὶγ 
βοοϊκεῖβ οὐ ὉγΆβ8. 

18 4 ΤῊΣ ἰεηρτῃ οὗ τῆς ςοιυτγί εῤαϊί 
δὲ δῇ Ὠυπατγοά τ τα, δῃά τῆς Ὀτγοδάτῃ 
ΔΗ͂ ἐνε 

βοςΚοῖβ ο7., ὈΓδ55. 
τῷ ΑΙΙ τῆς νεβ8615 οὗ τὴς ταδογηδοῖὶθ 

Ϊῃ 

19͵ 

Β'ᾶὰθ οδδίγατά. 

18, ς. ο. 9]. 
14, 1686, 16. ϑεδοη συ. 18, ποῖα (ὃ. 
16. απ ῥαηχίη)] ὙΠπὲ Ηδῦγονν τνογὰ ἰ5 

ποῖ [Π6 5Άπὴ6 45 [δὶ τεπάογοά ῥαηχίης ἴῃ σὐ, 
11) 125) 14. 15. 8Δηἀ [ἴ νου ]ὰ Ὀ6 ὈρίοΣ Γοργὸ- 
βοηϊεὰ ὈΥ οτιχύϑιῃ. [ἴ 5. ΠΟΊΪΥ ἀδηοῖοβ δῃ 
δηΐγδηοθ συγίδ!η, ὑνῆῖς ἢ, ΠΙΙΚ6 ἴῃς Πδηρίηρ5 
δῖ (ῃς 5ἰάθ5 δηὰ Ὀδοκ οὗ ἴπη6 Οοιτί, σου]ά Ὀ6 
ἀγάννη ὉΡ, ΟΥ 45146, δ ρθάϑιιγθ ὙΠῸ ννοχὰϑ 
ΔΓ ΓΙΡΒΕΙΥ ἀϊσεϊησι 5ῃ6α ἴῃ οὐν ΒΙΌ]6 'ῃ ΝΌΠΙ. 
ἦι. δό. 

«υγομσόξ «υἱ} πεεάϊαυογ ἢ} ὉᾺ9 σοτὶς οὗ 
80 ΘΙΩΌΤΟΊΙΔΘΣΘΣ. 5866 Οἡ ΧΧΥ͂Ϊ. 16, ΧΧΧΥ͂. 
245. Οπ [δ6 πιδίογαἶς, 566 ΧΧΥ, 4. 

“οὐξεί.7] Ὅ8.898. 
17. ἡ) ειοά «υἱδ οἰυεγ] οοπποοῦθά Ἡ1ῸᾺ 

ΒΊΊΥΘΙΣ ΤΟάΒ. ὅ66 Οὐ συ. 10. 

18. (α) ὍὌμὲε 51Ζ6 δπὰ ξεπεγαὶ σοῃβίτιο- 
[ἰοπ᾿ οὗ ἴῃς Οουγί οὗ ἴῃς αδογταςοὶθ ἅτ ἀθ- 
βού οα ἴῃ διις ἢ ἃ ΨΨΑΥ 85 ἴο ἰδεᾶνθ 20 1Π|- 
Ρογίληϊ ἀοιιθδί, [19 αἴξεᾶ νγᾶβ οπα δυπατεά 
δηὰ ΠΗ͂Υ δες (ἰακίηρ (6 συδιῖ δὲ εἰρῃΐθθη 
ἰπο ἢ 65) ἴῃ Ἰεπρίῃ, δηὰ ϑβενθηϊγτῆνε ἔδεϊ ἴη 
ψἢ. [{ τνᾶ5 ἐποϊοθοα ΌΥ μδηρίηρβ οὗ ἤἥπὸ 
᾿ἰπθη ϑδυβροπάθα ἔγοπι Ρ1]4γ5 ϑεύξη ἴδοϊ οἰχ 
ἸΏ ἢο5. ἴῃ πειρῃϊ, απ ϑζλπαϊηρ ϑονεὴ ἔδεϊ βἰχ 
ἴπο 65 ἃ ἼΤδοθα ρ1Π|ὰτθ νοῦ σοηποςοίοα 
δἴ {πεῖν ᾿οαάβ ὈΥ 5ιἶνοῦ τοάβ [566 οῃ υ. 10]: 
{ΠΕΥ δά 5ἰϊνοῦ μοοὺκβ ἔοσ (6 αἰἰδοϊηηθηΐ οὗ 
186 παηρίηρς, ἀπ αὰ {πο ῖγ σδριῖα]5 ννοσῦο ονθυϊδιά 
ΜΠ δἰϊνεῦ, ἴΠογ βίοοά οἡ δᾶϑε5 οἵ Ὀγοηζα. 
Αἱ τῆς. εαϑὶ επὰ οἵ (ὃς δϑηςοϊοϑισγε τΠ6 ἸἸηθη 
Βδηρίηρα οὐ εἐδοῇ 6 ὑετοὶ σοηἘπυδα ἔογ 
τυνοηϊγοῖννο ἔξεῖϊ ϑἱχ ἴποθεβ, ἀπά ἴῃε ἰηΐετ- 
τηράϊδϊο βρᾶςς οὗ τη ϊτῖγ ἔεεϊ ννᾶ5 [πε δηΐγδηςς, 
ὙΠΙΟΝ τνᾶβ οἰοσοά ΌΥ δὴ δα γοϊάογοά οσυγίαϊη 
(υν. τ4,1ς. 16). Τδ ρΡ1Πᾶτθ εσγε κερὶ ἥττηῃ 
ὈΥ οοτάς δηὰ [θπῖ-ρὶπβ οἵ Ὀγοῦζε [566 τ᾿. 19, 
εἰ Ναὶ, "1. 26]. 

ἐδε ἐαεὶ εἰ φασαυαγα] ΟᾺ ὕὉλ9 ἔχοπῦ 
ΤΠ οπΐ [566 Οἢ ΧΧΥΪ. 

τῃς 8εγνίος τπμεγεοῖ, δηά ]} τῆς 

(ὁ) Τῆς ροβίοη οὗ {με ΤΑδεγηδοῖθ 'π [6 
Οοιχί σουἹὰ Βαγάϊγ πᾶνο Ὀδοη ἴῃ 1Π6 τη άϊθ, 
85 οβθρῇ5 ἱππδρίποα (’ Αηϊ.᾽ 1. 6. ὃ 2). [15 
τηοϑῖ ργοῦδῦὶα ἐπαΐ ἰΐ5 ρίδοθ νᾶβ, ἃ5 ΡΏΠΟ 
ςοποοίνοα (ΝΠ), Μοβ.᾽ 11..7}. Θαυϊαϊδίδηϊ ΤῸΠ| 
[6 ννοϑῖ, [ῆὴ6 που δηά {πῸ ϑοι τῇ νν4}}15 οὗ 
{Πῃ6 Οουγχί, 50 45 ἴο ᾿ἰρανθ Ὀεΐνγοοη ἴ δηὰ [Π6 
οηΐγαηςα οὗ ἴἢς Οουτῖ ἃ 5:40 ]6 βρᾶσβ ἔὺγ 
16 Βγάζεη ΑἸΐαγ δηὰ 86 1 ἄνοσ. 866 Νοῖς 
αἴ (6 ἐπά οὗ ςἢ. χχΥνἹ ψἢ τὴ6 ρΐδη οὗ 
18ε Οοιυτχῖ, δοσογάϊηρ ἴο Ἐεγσιιβϑοη, ἴῃ νῃϊςἢ 
186 ξδΑϑ ΠΥ οὗἁ [Π15 ἀυγδηροιηθηΐ 15 βί τ ΚΙ ΡΥ 
δρραγοηΐῖ. 

(ὦ ὙΠετὸ [45 Ὀδεη ἃ αἰ ΠΠσΪ Υ ταὶϑοὰ τὸ- 
ξατάϊηρ (6 ΠμΠΊΌΟΓ δηά αἰδίτ υοη οὗ 1ῃ6 
ΡΠατα οὗ {πὲ ουγῖ, Καπορεῖ, ἰδ κίηρ ἃρ {Π6' 
ποίΐοῃ οὗ ῬΠΠο ἃπὰ ϑδοπῆθ ΟἴΠΟΥ ἰηἰογργείουβ, 
ΒΏΡΡΟΞΒ65 [δῖ [Π6 ΠΕΣ ννᾶ9 ΠΕ γ-ϑιχ, οο ἢ 
ΠΟΓΠΘΓ Ρ1Π|ΔΓ Ὀεϊηρ τεσκοηθά Ὀοΐῃ 85 οὴδ ἔοσ 
1Π6 546 δηὰ ἃ5 οὔθ ἔογ ἴθ οπὰ, Κοι!, ννῦο 
ςσοηΐοηαβ ἴοσ 5ἰΧΊΥ 45 ἴῇς πυροῦ, μ45 ποῖ 
τῆλ {Π6 πιαῖῖοσ στηλο} ΟἸΘΑΤΕΓ ΌὈΥ ἢ15 πιοάς 
οὗ εχρ δηδίίἼοη. ὙΠὸ τηοάς οὗ 5ἰἴδίϊπρ ἴπῈ 
πυπηῦοῖβ ἰηνοϊνοὰ ἴθ [ἢ6 ἀυτδηροπιθηΐ ἴῃ υνὉ. 
10, 11, 12, 142) 1ς, τό ἰ5 ΡΕΙΠΔρ5 4 ἴθοἤηῖοδὶ 
οὔθ, Τακίπρ [ἴ ἔοσ σταπίθα {παὶ ἴπ6 πυπιῦογ 
ΒΙΧΊΥ, 85 βίνθῃ ἴῃ ἴῆοβο νϑύϑϑϑ, 15 [6 γι 6 ΟῃΘ, 
«ῃά παῖ τῆς Οουτί πιεδϑιγεα ργεςίβε Υ μα 
διιηάτοά οἰ 115 ὈὉΥ ΒΑ͂Υ, [ἢ ρΡΙΠ14γ5 πλυιϑὲ μᾶνς 
βἰοοά ἔνε συδὶῖ5 ἀραγί, νυ Βοἢ ἰ5 ἴῃ δοςοσγά- 
δηςε ΜΈ ἴῃ ροπεγδὶ τη ΤΥ οὗ ἴΠ6 ϑ884ης- 
[ΟΔΤῪ [366 Νοίο δὲ ἴπε εηὰ οὗ ςἢ. χχνὶ. ὃ 1. 
[{ ὸ ΠΊΔΥ ϑυρροβε ἴΠ6 ἡυπηθοῖβ, γείοστίηρ ἴὸ 
ΘΔΟἢ 5:46 οὗ ἴδ δῃοϊοβυσο, ἴο ἢᾶνο Ὀοϊοηροά 
ἴο ἴῃ βρᾶςθβ Ὀεΐνγεεῃ ἴῃ ὉἹ]]4γ5 γαῖῃοῦ ἴπδη 
ἴο ἴπε6 ΡΠΠ|4γ5 Ποιήβοίνοα, ἴθ ϑἰδίθπηθπῖβ Ὀ6- 
ΠΟΙΘ Οἰδασ, ἰῃ γοίογθηςο Ὀοῖ ἴο [Π6 5ιάδδϑ 
ἢ πεῖν σοπτηθοιι5 δαηρίηρβ, ἀπά ἴο 1ῃς 
ἴτοπὶ νυν ῃοτο (Πότ ννᾶ5 ἴδε δηΐγδηοθ, 8ὃε6 ΜΥ 
ἘΦΥρυ θοῦ δ ρίδη, ἢ. 278. 

19. .41} ἐδε ὑδηροῖς, ας. Οὐυζγ νεσβίοῃ ἤοτὲ 
ο]]ον 5 [6 Ψυϊραῖς, δηὰὰ 15 ΟὈΥΟ ΒΥ ννγοηρ. 

481 

ψογα, ἀπά (ἢς Βεῖρῃϊ ἥνε 1 μεν. 
οὐδ 15 ογ΄ ἦπε τυνπεά Ἰΐπεπ, ἀπά τπεὶγ 7 
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ὈΪπ5 τβεγεοῖ, δπὰ 411 {πε ρίπβ οἵ τῇς 
σουγῖ, τῤαϊἑ δε ὁ. Ὀγᾶ55. 

20  Απά τποιι 5π811 σοιππηαηά τἢε 
σἈΠ]άγεη οὗ ἰβγαἷεὶ, τῆδτ πεν Ὀτίηρ {Π 66 
Ῥυγα οἱ] οἶῖνε Ὀξαΐεη ἔογ τῆ8 ᾿ἰρῆϊ, ἴο 

[ΗεῦὉ, σδιι86 [ἢς ἰΔπὶρ ᾿ἴτο Ὀαγη αἰννδγϑ. 
δι μαῖα 21 [πῃ τῆς τ2θόγηδοὶε οὗ {πε σοηρτε- 

σαῖίοη νι τμοιζ {Π6 νΑ1], νν μΙ ἢ 1: θεΐογα 
τ[Π86 τεαβϑεϊπιοηγ, Δάγοη διιά ἢ 5 5005 
5141] ογάεγ ἰζ ἰτοτὴ Ἔνβηΐπρ ἴο ΠΊΟΓΠΙΏρ᾽ 
δείοτο τὴ [οΚ : 1: σῤαίἑ δὲ 4 ςἰαϊυῖο 
ογ ἐνεῦ ὑηΐο τΠεῖγ ρεπθγδίίοηβ οἡ ἴῃς 
Ὀ6 ἢ δι οἵ τῆς ςΠΠ]άγοη οὗ ἴϑγαδεὶ. 

Ὗν»ὲ Κπον {παὶ (Π6 νϑϑϑοὶς οὔ {πΠ6 Τ ΑΌΘΓΠδΟΪ6 
ΜΕΘ οὗ ρμοϊά, χχν, 29, 3ῶ.. ΤΣ Ηεοῦτον 
νγογά τοπάογοὰ ὑσεσεῖς τλθδῃβ ἴῃ τῆς Ὀτοσάδϑι 
56η56 μέεησὲΐες ΤῈ 15 ἴὴ αἰ ογοπί ρίασθβ γεηογε 
ἡ μεπαγε, σι, «αοξε, Ἰεαυοῖς, «υσαροης, ἄζς. 
ἴῃ 1826 ϑτηθ σοηποοίίοῃ 85 ἴῃ [15 ρίαςδ, [ἴ 15 
ΠΟῖ ἱπΟουτ ΟΕ γτεργοβοηϊοα ΌΥ ἐπεέγιμρηηῖς, 
Νυιη. 11. 8, ὙΠΟ νοῦβὲ τὶρῃϊ Ὀ6 ἔπ.5 [ΓΔΠ5- 
ἰαϊθα ; ΑἹ ὅπ Ὁ0018 οὗ ᾽ἴη 9 ΤΔΌΘΥΠΔΟ]Θ 
“σοί ἰῈᾺ 411 18 ΨΟΥΚΙΔΏΒΕΙΡ, δπά 81] 
108 Ὀθηῦ- ΙΒ, δὰ 811 ὕὍὉΆ86 ὑθπῦ-Ὀ118 
Οὗ ᾽ὍἈμ8 οουγῖῦ, 8811 ὍὈΘ οΟΥ ὈΤΟΣΖΟ.--Τ]6 
υνογκίηρ ἴοο 5 οὗ ἴῃ6 ϑαποΐιασΥυ ὑοῦ πιοϑὲ 
ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ ϑιισῆ (Πΐπρϑ 45 ἄχϑϑ, Κηΐνθβ, ἢαπὶ- 
ΤΊΟΓΒ, δίς, ἴῃαΐ ννέγο δπηρὶ ονγοὰ ἴῃ τρδκίηρ, 
ΤΕρΙ Ππρ, ϑοεῖηρ τῷ ἀπά ἰακίηρς ἄοννη τῃ6 
δίγυςσίαγο. ΟἿ. Ναπι, 11]. 6. 

ἐδε Ἰαῤεγπαοί] ἩδΌ. ῥανιριεῥέση. ΤῊ 
ννογὰ 15 Ποῖα ἴο Ὀδ ταἰκοη 85 ἱποϊπάϊπρ Ὀοίῃ 
[Π6 ΜΙβῆκδη πὰ [πὸ Τεπῖ, 85 ἰη Νιιτη. ἱ, οὶ, 
53.) ὅτε, [566 οἡ χΧχνὶ. 1]. 

δε ρῥίπε ἐδογέος.. δε ρὲης οὗ ἠδὲ ἐοιγῇ ὙΠ6 
Ηδεῦτενν τνογὰ ἰ5 ἴῃ τορι δῦ π4π|6 ἔογ (οπί-ΟΙΠ5, 

ΤΡ 71.α»}, οΥΓ 1δε ϑαμοίμαγγ. 

νυ. 2ο, 21. 

15 ποῖ αιυϊΐα ΘαϑΥ ἴο 566 ἴῃς σϑάβθοῃ οὗ 
{Π6 ᾿πβουίίοη οὗ ἴπεϑε νϑῦβαβ ἰῃ [ἢ]5 Ρίδςθ. 
ΤΠ6 ράββᾶρο, νυ] ἢ ἀπΙπιρογίδης νοσθα] δἰΐογα- 
[ΙΟη5, ἰ5 τεροδίϑδα [δον χχὶν. 2, 3.) ννῇοτο ἴἴ ἰ5 
σοηηθοξδα ἴῃ ἃ παζιΓΑὶ Δ ΠΠΟΥ ΠῚ [Π6 σὰ]65 
ἴον (ἢ6 σι ρρ  γίηρ δηὰ ογάογηρ οὗ ἴμ6 ὅ5μονν- 
Ὀτοδά. ΟἿσἐ Εχοά, χχν. 6, 37: ΧΧΧΥύ. 14, ΧΙ. 4. 
14. 25. 

20. ρώγε οἱἱ οἷδε δεαίοπη] ὙὝῊΕ Οἱ] νγᾶβ ἴο 
δε οὗ {πὸ Ὀεδὶ κἰὶπά, [{ ἰ5 ς᾽] οάὰ δεαίεη, Ὀ6- 
σΆ1158 [ἴ ννὰ5 οδίδιπθὰ ὈΥ πλογοὶν Ὀτγιϊϑίηρ [Π6 
ΟἸν65 ἰῇ ἃ τλογΐδυ οὐ τΏ}}}, νους 1π6 Δρρ]]- 
οδίίοη οὗ μοαῖ. ὙΠὸ βηθϑί Οἱἱ 5. πονν ἴδιι5 
οὈίαιηοα ἔγοπι γοιηρ ἤυἱῖ ἔπεσ ραιπογοά, 
δηά ἤεποθ ἴἴ 15 ϑοπιθίϊπλοὸθ. αἸ5ε προ ]σῃρὰ 845 
4. ςο]ά ἀγαννη." ὙΠο ἰηΐοτίου Κιπὰ 15 ἐχργοϑϑοά 
ἔγοπη υπϑοϊοοϊοα ἔχις, υηάθγ ϑἸΓΟΏΡΕΥ ρΡγα5- 
506, ὙΥἹ [ἢ δρρ]ςαϊίοη οὗ Ποδῖ. 

δὲ ]α»ῃ}} 1... ἴμ6 Ιἁτὴρβ οὗ {μ6 Οο]άσρῃ 
Οδηα]εσιῖςκ. [δ6ὲ Χχν, 37. 

ἘΧΟΏῦΞΚ5. ΧΧΝΙΙ. ΧΧΝΙΠΙ. [ν. 2ο---τ, 

ΓΟΗΑΡΤΕΞΚ ΧΧΥΝΗΙ. 
1 Ααγοκ αμα ἀξ σορῖς αγό σοί ἀραγί Ὅν 1} 
2 γἰὐἶν οὔδες. α ͵οίν ραγημεμές ἀγὸ αρῥοϊηζε, 
6 784ε εῥλοα, 15 74: ὀγεαείῤῥαζε τοί ἐλ ἐπυεῖνε 
2γερίοις εἰσ. 30 714 ὥγέωηε ανια 7 ἀπημ- 
νι. κ4δὶ 72 γοδδέ 97] ἐλε ἐῤλοι, το δον»δ- 
ξγαρμαίεε απα ῥεῖ. 36 71ε 2έα! ο7) “Δὲ ρεΐγε. 
30 71: ερρεὀγολάίογαΐ ἐρα. 40 726 ψαγημεμς 
,)»» “αγομὴς τος. 

ΝῺ ἰἄκε τῆου ὑπο {πεε Αδτοη 
τ Ὀγοΐῆθγ, πα ἢ 5 βοηβ ννττῇ 

ἢϊπ|, ἴτοπὶ ἀπιοηρ ἴῃς σὨΠ]άγεη οὔ [5γδεὶ, 
τῆλξ ἢδ ΠΥ ΠΊΙΠἰβῖογ πητοὸ τὴ ἴῃ ἴῃς ᾿ 
ΡΓεβι᾿5 οἷπος, ἐυέη Αδγοη, Ν αάδδ δηά 

10 δμγ"] ΤῊῸ ψνογὰ 5 ΠΠΠΈγα ΠΥ τεηάἀεσγεὰ ἴῃ 
1Π6 πλαΓΡῚΏ 10 αἰεοπαῖ μῤ. [ἴ 5ποι]ὰ θὲ οὔ- 
βογυδὰ (παῖ ᾿ξ ἀοθ5 ἡοΐ ῬγορογΥ τθδη ἴο ὈΏΓΗ 
πη (6 5οῆϑο οὗ ἴο σοηϑβιιηηθ, δηα (ἢ ἴἴ 15 {6 
τνογὰ τορι ]ΑΥῪ ϑοα ἴο ΟΧΡΓ 55 {Π6 δεοῖϊίοπ οὗ 
ἤγε ἀροὴ ννμδὶ ννὰ5 οἴεγοά ἴο [ϑῃπονδὴ [566 
ου ἴ,6ν. 1. 97. : 

αἰπυαν9} ἰ, δ. ΘΥ̓ΘΓΥ ηἰρῃς “ΠῸΠῚ ἐνοπῖηρ {Π]] 
τηοτγηϊηρ." Οἐ χχχ. 8. 

21. 1ῥὲ ἐαδενηαείς οΚ δο εοπσγεσαΐοη) Μοτε 
ἸΠογαΠγ, 089 Τϑηῦ οὗὨἩ ταϑούϊπᾷ [566 Νοῖε 
αἵ ἰῆς οπά οἵ εοἢ. χ]. ξ 1.1. ὙΙ5 15 {πε ἢγϑι 
οσσιττοηςθ οὗ [15 ἀσειρτιαϊίοη οὗ ἴῃ Τ δθοῦ- 
ὩΔΟΪ6. 

«υἱέδομ ἐδ αἱ], «υδίορ ἱς δεΐογε δὲ ἐκ: 
7201} 1... [ἠὴ6. ΗοΙγ Ρίασθ [566 οἡ χχνύ. 16]. 

σηαρ. ΧΧΝΙΠΠΙ. 

ΤῊΣ ΝΝΕΒΤΙΤΟΚΕ ΟΕ ΔΑΑΚΟΝ ΑΝ ΗΙ8 
50ΟΝ 8. 

1---4 (Οξ κχχίχ. 1τ---31).Ψ 
Μόοϑβ68 15 ΠΟΥ σοτηηδη δα ἴο σοτητ 41} πα 

Ρογίδιπβ ἴο (Π6 Οἤἴδυηρβ τδὰθ ἴο ἴδπθ [,ογὰ ἴῃ 
ἴῃς δαποίιασυ ἴο {6 Θχοϊϑῖνο σῆατρο οὗ ἴπ6 
ΤΩΟΠΊΡΟΓΒ οὗ ἃ 81:Πη6}6 ἕΩ ΠΥ, νῆὴο νν τὸ ἴὸ δοϊά 
{Ποῦ ΟΠΓ6 ἔτομη βοπεγδοη ἴο βοπεγαίΐἼοη [}ἢ 
ἴη6 ραί το] {ἰπγ68, (6 Ἔχίογηδὶ τῖεβ οὗ ννοῦ- 
810 δά ξΈΠΟΓΔΠΥ Ὀθοη σοηάιιοίϊοα Ὀγ ἴμ6 Βοδά 
οὗ τὸ {πῦε ΟΥ ἔαπΆΪγ, ἱπ δοσογάδηςθ νυν ἢ 
πῸὸ ργίπεῖρ]θ ἱηνοϊνοὰ ἴῃ ἴῃς ἀκδάϊςφιοη οὗ 
(56 δγβίθοιτι (Εχ. χιϊ. 2; ΝΠ. 111. χ2.. 13). 
Μόοβοβ, 85 {πὸ αἰνι ΠΟῪ δρροϊηίοα δηά 86- 
κηοννὶοάροά Ἰοδάθγ οὗ {πὸ παίΐοη, δὰ, οὔ ἃ 
ϑρ66]4] οσσββίοῃ, Δρροϊηίοα ἴἢοϑα νο νιετὰ ἴο 
ΟΠοΥ βασγῆςο, ἀπά παὰ διγηβοὶε βργιπκιοὰ ἐπ 
ςοηϑροσαῦπρ Ὀϊοοά οὗἉ {86 νἱςἰπι8 οη (ῃς ρεϑορῖς 
(χχῖίν. ς, 6, 8). Θη (6 οσοτηρ]οίίΐοη οὗ [6 
Ταῦεγηδοϊο, αἴοσ ἀάσοη δηὰ ἢ18 ϑοη5 δά Ὀδθη 
οΔ]]οὰ ἴο {Π6 ργιοϑιποοά, 6 ἰοοῖκ οἢιοῦ ραγὶ ἴῃ 
(ῃ6 ἀλιγ βοσνὶςε οὗ ἰῃς ϑαποΐζιδγυ (Χ]. 23---29, 
31. 22) ἘΠΕ] (Π6 σοηϑεογδίίοη οὗ ἴῃς ἔβιλγ οὗ 
Αδγοῃ, οἡ ννῆϊοἢ οσσδϑίοη ἢ6 ἀρρθαγβ ἴο ἤλυθ 
Θχογοιϑρα (ῃ6 ῥτοϑε δ οὔποθ ἔοσγ ἴῃς ᾿αϑὲ {ἰπὶ6 
([μεν. νἱϊ!, 14--τ-29; ςοἔ. ἔχ. χχίχ. 1το--- 26). 
ΤἼΣ βοι προ ἀρατί οὗ ἴπ6 ννῃο]6 {ΠῸ6 οὗὨ 1 ,ονὶ 
ἴον {86 ἐπέϊγε σγο]ε οἱ γε]! ρίοιιβ ϑενῖσεβ 15 πιεπ-- 
οπθαά ΝΏΓΙ. 111. ς -τοῦ 2, Ὑ11]. ς.--- λό, ΧΥΊΙ. Χ---- 28. 
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Αδῖμυ, ΕἸεαΖαγ δηὰ Π{μαπλᾶσ, Δδγοη 8 
808. 

2 Απηά τῇου 51] τπιᾶκε ΠΟΙ ρατ- 
τ Θηῖ8 ἔογ Αδγοη ἴΠγ Ὀτγοῖπεῦ ἔουγ ἜΣ 
ΔΠ4Ὰ ἰογ δαδδυΐγ. 

2. Απά τδοιῖῖ 588α]ς βρεαὰκ υπῖο 48]] 
ἐραΐ “7. νγῖϑε Ἠεατῖεά, ννῆοπὶ 1 ἢᾶνς 
Π]1εἀ ννἢ τῆς βρίτῖ οὐ νυϊβϑάοπι, [δὲ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ πλάκα Αδγοπ᾽β ραγπιεηΐβ ἴο 
ςοηϑεςίαῖα ἢϊτη, [πλΐ ἢ ΠΊΔΥ τ] ΠΙβἴΕΓ 
υηἴο π|6 ἴῃ [ἢ ῥγίεβτ β ΟἹ'ςα. 

1. Ναάδο δηὰ Αδίδιυ, [Π6 ἔννο οἰ ἀοσ 5ϑοῃ5 οὗ 
Αδγοη, ῃδὰ δοςοιηραηϊοα {πεῖν ἔδίμεγ δηὰ (6 
βενεηΐν ΕἸάθγβ νῃθη ΠΟΥ ννεηξ 4 ρατὶ οὗ ἴῃ6 
ὙΑΥ ἢ Μόοβοβ ἀΡ ἴΠ6 πιοιυηΐδίη (Χχῖν. σ, 9). 
ϑοοῦ δήοσ {πε ]Ὶ σοηβοογδίΐοη ΠΟΥ νοΓα ἰ- 
βίγογεὰ ἔογ “" ἤει βϑίγδηρε ἤγε Ὀεΐοτο {Π6 
Ιογὰ" ([μον. χ. τ, 2). ΕἸΘΑΖΑΓ ἂπά [{[{ΠᾺ] ΔΓ 
ΑΥῸ ΠΟΙῸ τηθπτὶοηδα ἔογ [ἢ6 ἢγδὲ {ἰπι6, Ἔχοθρῖ 
ἵπ 1ἢ6 Σ,ΠΘΔΙΟΡΎ, Υἱ. 23. ΕἸδαΖαγ βιισοθεάθα ἢ]5 
ἔαϊ ποτ ἴῃ τῆς ΗἸΡ ἢ -ῬΠθβίποοά, δηά ννιῖβ Ὠϊπ|- 
561{ δυςσοεασα ὈΥ 18 δοὴ ῬΒποἢα8 ([υἀ. ΧΧ, 
48). Βαϊ ΕἸΪ, τὴῆο ποχὶ Ηἰβρεϑὲ παπιθὰ ἴῃ 
ἴδε ΠΙβίογγυ, ννδ8 οὗ ἐπ Ἰἰηθ οὗ {{πᾶᾶσ. ΤῊΘ 
Τεργοϑεηΐδενοβ οὗ Ὀοῖδ ἔλπ.}}165 Πε]ά οπῆςος δὲ 
Οποα ἴῃ ἴΠ6 {{π|Ὲ οὗ αν. ὅθε σ Οἤτο. χχῖν. 
1---.2} 2 85. ὙΠ. χ7. 

8. αὐἱε ῥεαγίῚ Τῇδ πραγ νγὰ8 ἴτε - 
4ΙΘΠΓΙΥ ϑρόκοη οὗἉ 85 ἴΠ6 βοδΐ οἵ νυἱδβάοτῃ (ἔχ. 
ΧΧΧΙ. 6, ΧΧΧΥ. ΙΟ, 25) ΧΧΧΥ]. 1; οὉ ἶχ. 4; 
Ργον. χὶ. 29. ΧΥΪ. 21, 23,) ὅζο.). ΓΘ 88 Πὶδ 
ποίΐοῃ 15 ἰγασθά ἴῃ {πὸ [Δ] ρῆγαϑθα ϑορῖο 0 Γ- 
ἀκαίμς; αἶϑθο ἴῃ ἰδ6 ἰδῆρυᾶρο οἵ Ηοχλογ, “ []." 
ΧΥ. ς2; "Οἀ᾿.᾽ ν1. 82, ΧΝΠΠ. 344. ὍΤδα 
θοννοῖβ, ἃ5 ἀἰσε ρου σῃοα ἔτοτη {πὸ Ποαγῖ, ὑγογο 
ΠΟΠΊΙΠΟΠΙΥ͂ τοσομηϊχοὰ 85 ἴῃς 5οαῖ οἵ ἔπε δῇδο- 
[ἰοη5 (Ό θη. ΧΙ]. 30: χσ Κ᾿ ἢ. )6; 18. ΙΧ]. τς: 
δηκ, ἴῃ τῇς ΗἩρῦτενν τοχὶ, ουΐ. ΧΙ. 6; 2 8. 
ΧΧῖν, 14. ες. 866 4180 [,κ6 1, γ8: 2 (ον. 
Υ]. σ, Υἱ. τς: ΡΏ]. τ. 8, 0 ΡὨΠοπιοη, 
υ. 7. ὅτς.). 

ἰδὲ “ρίγὶ Ὁ} «αυἱμοηι] 8566 οἡ χχχὶ. 32. Ν δῖ 
ΤΩΔΥ ὍΘ Εβρθςῖα!]ν ποῦ ρα ἰπ {Π18 ΡΙασε ἴ8, {παῖ 
{π6 βρί τς, οὗ ψιβάογῃη βίνθεῃ ὈγῪ ἴπ6 1 οστά 15 
ΒΡΟΚΘΏ οΟὗἩὨ 48 σοηῃίειτίπρ ργαςίς 4] 5Κ1}} ἴῃ [6 
τηοϑί βοηθοὶ βθῆϑο: ἰδοϑα 0 ροβ5685 [ἴ ἅΓδ 
ΟΔΙ]οὰ ὀεεαισο ἸΏΘΥ Ῥοβθθ85 ἰἴ; [ΠΟΥ͂ τὲ ποῖ 
ἤγοί σδ]] θὰ ἀπὰ πθπ οπάοννοα ἢ 11. 
Ξαγηιοη: 10 κοπσεογαίος ῥἷὶ»ι] ΤΏΉΏΘΓΟ 5. ΠΟΓΟ 

ἃ 80 ὁπίη τοσορπηιοη οὗ [πὸ βισηϊἤοδηςσε οὗ 
8η Δρροϊπίθα οβῆςϊ4] ἀγθβ85. [{ ὄχργεβϑο (δῖ 
186 οΟΠἿΓς6 15 ποΐ ογοαϊθὰ οὗ ἀθβηθαὰ Όγ ἴῃς πιδῃ 
ἨΙπη56} (Ηεδ. ν. 4), θὰϊ (μαῖ ἢθ6 15 ἡηυεεα 
ν᾽ τ αἀσςογάϊην ἴο ρῥγεβογιθεά ᾿ηϑιιοη. 
ΤΠ το οὗ ἀποϊπηρ νγ85 Ἐβϑρῃ Δ} Ὁ σοηηθοῖοα 
ὙΠ ἰπνοϑεϊξασο ἴῃ ἰδ ΠΟΙγ ραγτηθηΐβ (Χχὶχ. 
29, 20; Χ]. 12---Ἰς).-- Τῆς Ὠϊδίοτυ οὗ 8}1 πᾶ- 
Ἐίοη8 5πενν8 ἴπ6 ἱπηροτίδηςο οὗ ἴπθϑ6 ἔοττῃβ.0 Α.8 
πιο βοθ5 οὐ, ἰμεὶγ “" δποίθηι δηὰ ψε}}- ποῖα 
ἔλεε" Ὀεσοσλθδ ποτε δηὰ τηοσγὸ νυ δΌϊο 85 ἃ 

ΕΧΟΌσδσ. ΧΧΨΝΊΠΙ: 

4 Απά {πεϑε ἀγὲ ἴῃε ραγπγθηῖβ νῃ] ἢ 
ΠΕΥ 5141} πιᾶκε; ἃ δτεαδβίρίδῖε, Δηὰ δΠ 
ἐρῃοά, δπά ἃ τοῦδε, ἀπά 4 ὑτγοίάδγεά 
ςοδῖ, ἃ πηϊῖγε, δηὰ ἃ ρίγαϊε : ἀπά {ΠῸῪ 
5.411 τραῖζε ΠΟΙγ ρσαγπιθηῖβ ἔογ ΑἌγοη 
(ΠΥ Ὀτοΐμεσ, ἀπά ἢ 5 8οη8, [παῖ δε 
ΓΛΔΥ τηϊπίβῖεγ ἀπἴο τὴ8 ἴῃ ἴῃς ρτίεβι 8 
οἴϊςε. 

ς Απά {πεν 5841] τᾶκε ροἱά, δπά 
δ]ι6, ἀη4 ρυΓρὶς, δηά 5οαηεῖ, ἀπά πα 
Ἰπθη. 

υυϊίηοϑ8 ἀρδίηβί γϑβίϊθϑα ᾿οηρίηρ [ῸΓ σἤδΔηΡΘ. 
Το [Ὁ] οννίηρ Ροϊηΐβ ἴπ (Π18 ἀϊνι ΠΟῪ ογάδιπεδὰ 
ἱπνθϑιςαγο οὐ [6 Ῥυτίθϑίβ οἵ ἰϑῃμονδὴ 86δπὶ ἴο 
Ὀδ6 ννογίῃγ οὗἨ βρθςῖ4] ποῖσε ἴῃ οἵιγ νη ΑΔῪ :--- 
(α) 1πεῖθ ννᾶβ ποίδιηρ ἰοῦ ἴο ἱπάϊν! 0] ἰαϑὲθ 
ΟΥ̓ΤΔΠΟΥ, ΟΥ̓ΟΓΥ ΡοΪηξ ννᾶ8 δυϊῃμουι δι νεῖν ἰαὰ 
ἄονπ ἰπ τηϊηυΐο ἀδίδι}: (2) 6 ΗΒ Ρτοϑί, 
ὙΠΟ Ῥογίοττηϊηρ ἢ᾽58 Ὠἰρἢεσὶ δηὰ πο] οδὲ ἔϊπο- 
[ἰοη5, ννᾶβ5 δἰ εἰγοὰ ἴῃ ἃ ρἷδίπ νη 6 ἀτοβα (μον. 
ΧΥΣ. 4): (3) 186 ΟἿΪΥ ψδιπτηθηΐβ νογῃ ΟΥ̓ (ἢ6 
ΟΕ ῥχίεϑδί ὁ" ΤῸ ΡΊΟΥΥ ἃπά ἔογ δοδυγ " 
(υ. 40), θη (ΠΕΥ ννογα οηραροαὰ ἴῃ [Π6 86Γ- 
νος οὗ ὈοΓὰ [Π6 Οοϊάεδη ΑἸΐαγ δηὰ ἴῃς Βγαζθη 
ΑἸξασ (8ε6 [νον. νὶ. το), ΨοΓΘ 4,80 ννῃϊθ, ἢ 
{πὸ Ἔἀχοοροη οὗ ἴῃς Οἰτγάϊς (ν. 40): (4) ἴδετε 
ὙΟΓΟ ΠΟ σῃδηρεθ ἰῃ ἴΠ6 ἀγθβϑοβ οὗ ἴῃ ῥσίθβίϑ 
αἱ (ἢ6 ἴῇγοας γαῖ Ἐδδβιϊνα 5, ΠΟΥ ΔΩΥ ροπΠοἀϊ- 
ΟΔ] σὔδηρο ννηδΐουογ, οχοορῖ ννθη {πὸ ΗΙΡὮἢ- 
ΡῬηοσῖ, οὐ ἴδε Αγ οὗ Αἰοηεπιοηΐ, ρυΐ οὔ δ]18 
Τοῦ 68 οὗ οΠ᾿ο ἔογ ἴθ ἀγεβϑ οὗ νυν ῃ]ῖς Ἰπθη. 

4. ὙΠεῖο τὸ ἤδθῖὸ τηθητοηδα δἱχ ἀγέϊοϊθς 
Ῥεϊοπρίηρ ἴο ἴπ6 οἢῆςϊαὶ ἄγοββ οὔ [86 ΗἸρῃ- 
Ῥγεϑῖ, ἡ ς ἢ ἀγὸ ἀθϑογ θα ἴῃ {Π6 νοῦβοβ ἰῃδῖ 
ἔο]ονν; Ὀὰϊ ἐἢθ ἀεδοπρίίοη ἀοεβ ποὶ ἔοϊονν 
1η6 ογάοσ οὗ (πϊ8 ὀηιιπχογδΐίοη, δηὰ ἰ ςοπὶ- 
Ῥτίβε5, ἰὴ δα ἀϊείομ, {π6 κοϊά ρἰδῖς οὗ ἰδ πιγο 
(υ. 36) ἀπὰ 1ῃ6 ρψαηθηΐβ νυ ἢ νγετο σοπὶ- 
πιοη ἴο 8]] {π6 ρτεβϑῖϑβ. 

απά ῥὶς “ο"4] ΤὮΘ86, ἰἰ 5 ον ἀθηΐ, ψψετὸ [μ6 
τεαργοϑοηίδίϊννεβ οἵ ἴΠ6 ἔΔΠΪΥ νη, ἰη [6 568 
{π4ῖ ο]οννεά, ᾿ππογοά τΠ6 ΗἸΡ ἢ -ργιδδιποοά 
1Π ϑιιοςοβδδίοη. Βαΐ 1ὴ6 βοὴ5 ῆο ψΈγ σοῃ- 
βοογαϊθα δῖ [Π15 {ππ|ὸ νυν ἢ ΑἌγοη 85 σοπηΟη 
Ρυγϊεϑίϑ, ἃ1Ὸ ἀδεϊψηαϊοά ἰὴ {Π6 54πῚ6 ΑΥ ἴῃ 
. 40 δῃὰ οἰϑοννῇοσγο. 

8. κοίά, από δίμε, ες. ὕμ9 πο]ᾶά δπὰ 
0Ὁ89 Ὀ1πὸ διά [89 Βοδι]οὺῦ διὰ 78:9 7159 
1198. ὙΠὲ ἀθῆπιίε αὐίοϊε 18 ρτοῆχοὰ ἴο 
Θδςοἢ ϑιιθαίδηξίνε ἴο ἀδηοΐθ βρθςῖδ!Ὺ ἰἢ6 ῳυδη- 
ἘΓΥ δηὰ {πΠ6 404} } οὗ (6 τηδίο δ] γοηυγρά 
ἔογ 1ῆ6 ἀγοβθεβ. ΨὙνΠῊ [Π6 Ἔχοοροη οὗ τπ6 
δοϊ]ά, 1πῸ πιδίετιαἷβ νγοσο {Π6 δΒΑ1ὴ6 85 ἰῃοϑο οὗ 
[86 {λθογηδοϊθ-οοίῃ, (ἢ6 ναὶ οἵ ἴἢ6 ὙΤΔΡοτ- 
Ποῖ δηά (ῆ6 δηϊγαησθεσυγίδιη οὗ ἴῃ6 Τοηΐ 
(ΧΧΥΙ. 1,31, 26. 866 ου χχυ. 4). Ὅῇδ ροϊ]ὰ 
νγ5 τουρῆϊ ἰπῖο ἐδῖη ἢδ( ννῖγοβ υνῃϊ ἢ σου]ά 
Εἰ Ὁθ ὑνόύθη ἢ [86 ἡνοο ] θη ἀπά Ἰΐπθῃ 
(γολάβ, οὐ ψοσκοὰ νυ τπ6 πεεᾶ]ε (886 
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ΧΧΝΊΙΙΠΙ. 

9 Απά τῇου 5[ιδ]ῖ τὰκ ἔνγο οῃνχ᾽ 
βἴοπεβ, Δπηα ργᾶνε οἡ ἴῃοπὶ ἴῃ ΠΆΠΊ68 
οὗ τῆ6 οΠ]άτγεη οὗ [βγεῖ : 

10 9᾽Χχ οὗ {πεῖγ πδπηε8 οἢ οἠς 5ἴοῇ δ, 
ἀπά {δε οὐδοῦ 51Χχ λδπιθβ οὗ τῇς Γεβῖ οῃ 
τῆς οἵἴπον βίοης, δοςογάϊηρ ἴο τἢεὶτγ 
ὈΠπῈ}. 

τι “ὙὝΝ πα τῆς ψογῖίς οὗ Δη δῆρταν γα Ὑγρά «δ. 
ἰη βἴοης, ἐσ ἴῃε εηρτγανίηρβ οἵ ἰρῃεῖ, "ἢ 

ἜΧΟΡῦΞΚ. [ν. ὅταν. 
6 4 Από {πεν 5}|8]} πχακε τε ἐρῃοά 

0 ροϊά, ὁ Ό]ιιε, δηά δ ΡυτρΙς, οὐ 5ολεϊεῖ, 
δΔηὰ ἤης τὐϊπεά ᾿ἴπεη, γῇ συπηΐϊηρ 
ννοτκ. 

7 ἴτ 82}} ἢανε τῆε ἴνγο ββου]άεγ- 
Ῥίεςς5 τῃεγεοῦ Ἰοϊηεβα δὲ {Π6 ἔνγο βάρεβ 
τῃεγεοῦ; δηά “0 ᾿ζ 588] δὲ Ἰοϊπμεά το- 
δεῖδοτ. 

8 Απά τε 'συτίοιι5 ρίγάϊε οὗ τῆς 
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!Οτν, ἐ»»- 
ὄνοι ἐγ, 

ἐρῃοά, νυν] ἢ ἐς ἀροη ἰτ, 5841} δὲ οὗ 
τῆς 54π|6. Δοςογάϊηρ ἴο [πε ννογσκ ἴπθγα- 
οἵ; φύεπ 977 ρο]ά, 977 δια, διά ρυγρὶο, 
Δηἀ 5οδγὶεῖ, δπά ἔπε τυνϊηςά [Ἰηδη. 

ΧΧΧΙΧ, 2 ἀπά οἡ Χχχνυ. 24ς). [ἢ τοραγὰ ἴο ἴΠ6 
ταϊχέι το οὗ Ἰῆθη δηὰ νου θη τῆγοδάβ ἴῃ (86 
ΕρΡδοά ἀπά οἴποῖ ραγῖβ οἵ ἐμὸ ΗἸΡ ΠΡ τίθβί 8 
γθβδβ, ἃ αι βησ ΠΥ 866 πὶ8 ἴο ργθβοπηὶ [186] ἴῃ 
σοηῃπδαοίίοη νν ἢ (ἢ6 ἰᾶνν ννιοῃ ἔουρααὰ ρδγς- 
τηθηΐβ οὗ ᾿Ιπθη δηὰ νου] θη πλϊχοὰ ἴο Ὀ6 ννοιπὶ 
Ὀγ 186 [ϑγϑο θ8 ([μϑν. χίχ. το; Πουΐ. Χχὶϊ. χα 1). 
[11 [48 Ὀεδθη ςοη]οοίϊιγεὰ [δαξ ἴῆς ςο]ουγοά 
(ἢγοδαὰβ ἤογὸ πποποποα ννοσὸ ποί ννοο θη Ὀι 
ἀγεά Ἰίποη (Κποθε]). Βιιξ 8ε6 ου [μδν, χίχ. 19. 

ΤΡὲ Ἐρ)οά. 
6---1ὰ (ΧΧΧΙΧ. 2--7). 

δ. ἐῤδὲ ἐῤῥοα] ὙΠῸ Ηρῦγον ννογὰ 18. ΠΟΓῸ 
τεϊδι πο, νης, δοσοσγάϊηρ ἴο 118 Εἰ ΙΕ, 
848 [6 βΑπι6 Ὀγοδάτἢ οὗ πιθδηῖῃρ 848 ΟἿ ννοσγά 
“εσέ»ιο. ὝΠΟ γψαγγηθηΐ Ὀδίηρ ΟΓῚ οὐδ ἴῃ 
8ῃου ογβ, [η6 ννογὰ 18 γοηάογοαὰ Ὀγ {πη ΧΧ. 
ἐπωμίς (ΜΏΙΟἢ ΟσςιιΓ8 4150 Εσο] 8, χὶν. 8), ἀπά 
Ὀγ ἴπε Ψ υἱραῖς «μῤογδιωπογαίς. [1 σοῃβίβιοα οὗ 
δΙι16, ρυγρὶο δηὰ βοδιοὶ γάσγῃ δπὰ “" πὸ ἐννποά 
᾿ἰποη "ἢ (οη χχνὶ. 1) ψνγουρηϊ ἰορο Ποῦ ἴῃ Ἡ ΟΣῚς 
ΟΥἨ ὑμὴ9 81.Κ11106 ΨΘΑΨΟΣΙ (ΟΠ ΧΧΥΪ. 1 δηά 
ΧΧΧΥ. 25). [Ι{ ψν)ὲδ {πο ἀϊδεϊηςίνο νεϑίπιθηξ οὗ 
(Π6 ΗἸ Πορυοβί, ἴο νος ἢ “6 (6 ὈΓγραβίρ]ίθ οὗ 
λυάφηηεης " ννδ8 δἰίδοῃμοά (υυ. 2ς--- 28). 

7. Ῥτοπὶ (ἢ]8 νοῦϑθ, δηὰ ἤπῸΠὶ ΧΧΧΙΧ. 4, 
ἴ νου ]ά 8θοπὶ {πὶ [Π6 ΕΡβοά σοῃβί βίο οὗ ἔννο 
ῬΠΏΓΙΡΑ] Ρίοςθ8 οὗ οἱοίῃ, οπβα ἕογ ἴῃς Ὀαοῖκ δπὰ 
1η6 οἴπεοῦ ἔοσ ἴδ ἔτοπί, Ἰοϊποὰ ἰορθίποῦ ὉΥ 
ΒΠΟΙΪΑΘΙ βίγαρϑ (566 οὐ Ὁ. 27). Βεῖονν [Π6 
ΔΓΓΉ8, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἢπ8ῖ ἀῦονο {δὲ Ὦὶρδ, (πῸ ἔννο 
Ῥίοσθδ ὑνεγο Κορὲ ἴῃ ρῥἷδοθ Ὁγ ἃ Ὀαηά δἰϊδοῃοά 
ἴο οπ6 οὗ (Π6 ρίθοθβ, ννηϊοΐ 18 ἀθβοσι θοα ἱπ 186 
ποχί νόγϑθ. Μοβὲ εν ϑἢ δυϊῃουί 68 ἤᾶνθ 
ἴῃυ8 υπαογβίοοα (ἢς6 ἀσβοτρίίοη. Βιιῖ 086- 
Ρδυ8 ἀεβογίθεβ με Ερῃοά 85 ἃ ἰυηὶς (χιτών) 
δανηρ 8ίθονοβ (' Αηϊ.᾽ 11,7). ὃ 5). [ ἰδ 
͵ι8ῖ ροββι]6. τῃδὲ {86 ἔδϑῃϊοη οὗ ἃ πᾶν ἢδνθ 
σμδησοὰ Ὀείοτε τὰς {πιὸ οὗ [6 Πἰδίογτιδη, Οἡ 
[δε τοβροςξ τὴ ψ ῃςἢ [18 ΕΡΠοά οὗ {πὸ ΗΙρΡἢ- 
τοδὶ ννὰ8 Ποὶά, 866 1 5. ἰϊ. )8, χῖν. 2, ΧΧί. 9, 
ΧΧΙΪ, 6, 9, ΧΧχ. 7. Βαΐ δὴ Ερδοά τηδάς οὗ 
Ἰπθη ἀρρθαῦβ ἴὸ πᾶνθ Ὀθθη ἃ γοσορη!Ζοά ρδτγ- 
Τθηΐ ποῖ ΟἿΪΥ ἔοσ ἴδ σοπιπιοη ῥγίθϑῖβ (1 8. 
ΧΧΙΙ. 78) Ὀιιΐ 4150 ἔογ ἴποϑθε ν)Ὸ νέότα ἄνθη 

884] ἴοι εῆρτγαν ἴῃς ἴννο βῖοηθϑ νν ἢ 
[ῆ6 πᾶπι65 οὗ [6 σμΠ]άγθηῃ οὗ [5Γδο] ": 
του 580] πιαῖα δηλ ἴο Ὀ6 8εῖ ἴῃ 
οἰςἢ 658 οὗ ρο]ά. 

[ΕΠΊΡΟΓΑΓΪΥ οπραροὰ ἴῃ {δὲ ϑογνίςς. οὗ (ἢ6 
ΘΑΠΟΙΌΔΙΥ (Ι 5. 11. τ8; 2 5. Υἱ. χά; σ Οἴγσο. 
ΧΥ, 27). 

8. ἐῤὲ εμγίοις σίγάΐε οΥΚ, ἐδε ἐῤῥοά, «υδίοερ ἱς 
μῤοπ ἰδ, δαί δὲ 9 1δὸ «α»ι] ὍῊΘ τιραπίηρ 
τηϊρῆϊ ταῖμοῦ Ὅ6 ΘΧργοβοθά:---όφ δαπά Ὁ Γ 
,"απἰεπίηρ 11, «υδίορ ἰς μον ἐΐ, “δα! δὲ 9 ἐδὸ 
“ἄγ «υογὰ, 977 οπε ῥίεος «υἱὲ ἐ,. 80 ἀδ ΚΝ οξζθ, 
Κπορεϊ, ΖυηΖ, Ηεσγχ., ἄς, ΤὨϊ8 Ὀαπὰ δείηρ 
γνόονθῃ Οὔ ἴο οπο οὗ ἴῃ ρῥίεςεβ οὗ (ῆ6 Ερῃοά 
νγὰ8 ρα886ἃ τοιπὰ [6 Ὀοάγ, δηά [δϑίεποα Ὁ 
Ὀυϊίοηβ, ΟΥ̓ ῺΒέΓ 58, ΟΥΓ 5οπλθ οἴποὺ ϑβιιϊδθὶα 
σοηίτνδηςσε. 

9. Ἴπυο οηγα “1052: Τη6 Ἡδῦγονν παπὶὸ οὗ 
[86 βἴοῃμθ ἤδγο δροκεη οὗ 8 εφροδα»ρη. [ἰ ἰδ ιη]- 
ἴουτΩΥ γεηάδογθὰ οηγὰ ἴῃ οὐγ ΒΙΌΪΕ ἀπά ἴῃ 16 
Ψυϊκαῖε; [᾿ϑερἢι8 ς 4115 1ὲ ἴῃς “αγάοηγχ. ΤῊδ 
[ΧΧ. διὰ ῬῃΠο, οὐ ἐπ6 οἴου Ὠδηά, ς8]} ἱξ 
[86 δεγγὶ, Βυῖ τῆς Οτεοκ τλῃβίδίοῦθ ἀγὸ 1π- 
ςοῃδίδίθηϊς ἴῃ ἰγαπϑίδίϊηρ [ἢ 6 ννογά ἴῃ ἀϊβογοηΐ 
Ρίδοοθβ, 80 {μδῖ, 48 τορασγάὰβ [ἢ18 αυδβίίοη, πῸ 
σοηβάδξηςε σδη Ὀδ ρὑἰδοθὰ ἴη με. ΤὍΤῆα σἴοπα 
γνγ 85 τηοϑὲ ᾿κοὶγ οὐδ νΜν»6}} δάδριθα ἔοσ ὄηρταν- 
ἰηξ; ἴῃ (ἢ18 τεβροσὲ ἴΠ6 ΟἾΥΧ 18 Ῥγείοσγδθ]α ἴο 
[Ὡς ΘΙ] δ66 οὐ σ΄. 17. 

11. ὧπ ἐπογαΌοΓ ἱπ σἰ0η6Ὶ δἃπ ΑΥΟΊΤΙΊΟΟΣ 
ἦι Βῦοπθ. ὅ66 Οἢ ΧΧΧΥ, 3ξ-. 

ἐᾷε ἐδε ἐπσγαυΐησε ΟΓ, ὦ τἰσπεῇ (ΓΕ νυ. 21, 
46. Ἴ μεβε ογάβ μι ὈΔΌΪΥ τεῖετ ἴο ἃ ρδοι ταῦ 
ὙΝΑΥ οὗ βμδρίηρ ἴῃς Ἰεϊίοιβ, δάδρίθα ἔοσ εη- 
ξτανὶπᾷ Οἱ ἃ Παγὰ βυ θδίδῃποθ.-- -56Ὰ] δηρτγαν!ην 
ΟἹ ΡΓΒΟΙΟΙΙΒ ϑἴΐοηθδ Ψὼ8 Ὀγαςίἰβϑοὰ ἴῃ Εργρί 
ἔγοπι ΥΟΥῪ γαπιοΐα {{π|68, Δηὰ ἴῃ Μεβοροίδηίδ, 
ῬΤΟΌΔΟΪΥ, ἔγοτη 2οοο Α.0. 

ομορε: Ὁ κοίΪ4] ὙὍὌῆε ροϊὰ 8βξιηρ8 οὗ ἰδῃς 
Θηρτανθά 8βίοῃθϑ ΔῈ ἤδγὸ ρἰιηἾν ἀοποϊθα ; Ὀυϊῖ, 
Δοσογάϊηρ ἴἰο (86 ἀειιναϊΐοη οὗ (ῃ6 Ηδεῦτγονν 
ὑνογά, ἘΠΟΥ 86οπὶ ἕο 'ᾶνο Ὀὕεθη ἔοτπτηθὰ ποί οὗ 
8011 ρίθοεβ οὗ πιοίδὶ, Ὀὰξ οὔ ννονδὴ νῆῖγα, 
Ὑτεδ βαὰ τουηὰ ἴΠ6 βἴοηθς ἴῃ ΜνΠαΐ 15 οδ  οά 
εἱοϊσοηπόφ οτΐκ, ἃ βοσί οὗ ἤϊίρτες, οἴςη ἰουπὰ 
ἴη Ἐργρζίδη ογπδπιεηῖ5. Μτ Κίῃρ σοηῃ]οςΐατοβ 
(δῖ τΠ656 δἴοῃμοβ, 8ἃ5 νγ)ὸ]}] ἂς ἴοϑοὸ οὐ τῆ6 
Ὀγεαϑιρίδῖθ, νγοσε “ἴῃ [ἢ6 ἔοστῃ οἵ ονδῖβ, οὐ 
ΓΑΒ σ 6]]ρ565, πκὸ ἴ6 σαγίοις δα, ςοηίδἰπίπα 
ΡΓΟΡΕΙ ὨδΙη65, ἴῃ Πεγορ γρῆϊς ἰηϑοσχιριϊοηβ, 



Υ. 12---ἰὐ. 

12 Απά τοι 98αϊξ ριι τῇδ ἔννὸ 
ϑίοηδϑβ ῃροη ἴῃς 5ῃου]άετβ οὗ ἴῃς εμποὰ 
.)ῶν ϑἴοῃεϑβ οἔ πιειποῦίδὶ τππῖο (Π6 οἢ}}- 
ἄγεη οἵ [ἴϑγδεὶ: δηά Αδζγοιι 5.41] θ6δγ 
{πεῖ γΓ πδηλε5 δείοτε πὸ ΓΠΟΚ ὑροη ἢΪ5 
ἴνο 5ῃοιυ ἀ6Γγ5 ἔοσ 4 πηδπιοῦίδὶ. 

12  Απά τῇοιι 5Πα]ῖ πηᾶκε οὐιςε8 
67 ροϊά; 

14 Απά ἔννο οἢδὶπϑβ ογ᾽ ριιγε ροἱά δἵ 
[ἢ6 δηά5 ; ὁ, νγγεδίθθη νοῦ 5ῃαϊς τμοὰ 
τλκΚα τῆεηι, δηά [δϑδῖεη τῆς νυγελῖῆεη 
σἤδιηβ ἴο {Π6 οὐςἢα8. 

Ις ἢ Απά τδοὺ 541} τπᾶκε ἴδε 
Ὀγοδϑίρίδῖα οἵ Ἰυάριπεης ννἢ συπηίΐηρ; 

.Αποϊεπῖ Οεπλβ,᾽ ἢ. 126. Τα βᾶπὶῈ ψοτχζά 18 
ιἰιδοὰ ἴπ στὐ. 13.) 14) 25, ΏΘΓΘ [{ Β66ΠῚ8 ἴο 6Χ- 
ῬΓΕ88 8Δ4ῃ ΟΓΠΔΙΏΘη(Δ4] ροϊὰ Ὀιυζΐοπη, σπου 
ἃ ϑοπθ. Τῆς ψογά ομοξές ἰ8 ιϑεὰ Υ͂ 518 Κ- 
δΡΟΆΓΟ, ϑΡΘΊΉΘΕΣ, ἀπά βοπὶθ οἵ [Πεὶγ σοπίεπιρο- 
ΓΑΤΙΕ5 ἴῃ [δ ΡΌΠΟΓΑΙ 86η86 οὗ ᾿ενγεῖὶβ. 866 
Νδγεβ᾽ " ΟἹοββατγ. 

12. μῤοπ ἐδὲ «ῥομίάετς οὗ ἐδ ἐῤῥοὴ ἱ.ε. 
ΠΡΟ ἴδ6 ΒΒΟ ΘΙ Ῥ 9008 οὗ ἴῃς δρμοά. 
566 ο΄. 7. ! 

εροη ῥὶς ἰαυο σ“ῥομίογ.] ΟἿ, 188. 1Χ. ό, χχίϊ. 
λιΔ. ὙἼΠῈ ΗἸΡΒερτοθ πδὰ ἴο τεργεβεηΐ (ἢ 
Ὑ νεῖν Τ Υθ68 ἴῃ {Π6 ῥργόβϑοηςε οὗ [εῆονδῃ ; δπά 
186 Ὀιγάθδη οὗὨ ἢ]5 οῇἶῖος σου]ὰ ποῖ Ὀὲ 80 δρίΪΥ 
δΥΤΉ 0126 4 ΔΉΎ ΠΟΓΕ 28 Οἡ ἢΪ8 βῃουϊάογβ, (ἢ 
Ραγίβ οὗ ἔῃ Ὀοὰγ Διίεβὶ ἔοσ σαγγγίηρ δυγάθηβ. 
ΤΠο ἤρατο 18 [Δ ΠΊ]1ᾶῦ ΘΟ  ΡὮ ἴῃ 41} ἰἸδηρίαρθ8. 
Οἕ οἡ συ. 29. 

12ὲε Βεεαείῤῥίαίε. 
1,4---0. ((Οἢ, χχχίχ. 8---χ. 

18. ομερε:}] 866 Οὔ σ. 11. Ὑθϑο ὑγῸΓῸ 
ὕνο ἴῃ πυπιθογ, ἴο 81} (ἢ6 σἢδϊη8 τηϑπεοποαὰ 
ἴῃ ἴῃη6 ποχί νογϑθ. (Ἃε, ν. 3ς δπά χχχὶχ. 18. 

14. ἐπυο ἐραίης Οὔ βώγε φοίά αὐ δε δια; οΓ 
«υγεασίρεη «υογὰ «ῤαϊῥ ἔρον γπαζε οι] Ἐδῖθοσ, 
ἔνγο ςῃδίπϑ οὗ ριιγε ροϊὰ 8881 ὕπο τὰ 8 19 
οἵ ὙΣΓΟΑΙΒΘΙΣ ὙΟΤΥΚ, ὑνιδῦοα 111κ0 ΟΟΥΣ 48. 
-- ΤΏ . ννεῦο τηοσὰ Κα σςογὰβ οὗ ἵν δῖοά ρο]ὰ 
ὙΓΟ (ἤδη ΟΠΔΙΠ8 ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ 86Π86 οὗ 186 
ὑοσγά. ϑυςῇ σμαΐη5 βᾶνε Ὀδθη Τουπηὰ ἴῃ Εργρ- 
δη ἰουιῦδβ, ἀπά ϑοπηθ οὗ {ἢ686 σοῦ ἌἽχῃιϊτοὰ 
ἴη 106 Ῥαγὶβ Εχῃι δὶ οη οὗ 1867. 

16. δὲ ἐρά ἐμ 9 ἡμάσνπο ἢ ΤὨΘ 
τηοδηϊηρ οὗ πὸ Ηεθῦγονν νγογά (εῤοιῥεπ) τϑῃ- 
ἀεγοά ὀγεασίρίαίδ, ἀρρθᾶτβ ἴο Ὀ6 ΒΙΤΏΡΙΥ ογηα- 
»ιοηΐ. ὙΠῸ πᾶπιοβ ρίνθη ἴο ἴξ ἴῃ ὩΡΑΣΥ͂ 4} 
ὙΟΓΒΙΟΠΒ ΓΤ 18[ ἐπογοῖοσο Ὀ6 τορασγαθα 48 ρΊΟβϑ6β. 
ΤΠ ΧΧ., ῬΏΠ]ο, [οβορῆι8 δηὰ {π6 δοη οὗ 
δϑιγαςῇ (Εσοϊι8. χὶν. 10) ο4}} ἰξ λογεῖον, οὗ 
λόγιον, πὰ [86 Ψυ ραίο γαήοπαίς, ἴῃ τεΐεγεπος 
ἴο [8 86 48 Δη ΟΥ̓ΔΟΪΘ 1π πλακίηρ Κηοννη {86 
Ῥυάρτησηί8 οὗ {π6 1 οτά. [{ νυᾶ8 ἔτ πῇ [ἢ}18 τι86 
ἴμαϊ 1 ννα8 ἀοδίρηαίοα {πὸ ὥρδουῤεη ο᾽ μάσ- 
ῬοΝί. ΘΥΤΩΤΆΔΟΒΙΙΒ ΓΟΠάΘΓδ ἴπ6 ννοσά 88 8 γὸ- 

γοι. 1. 

ἘΧΟΡῦ5. ΧΧΝΊΙΙΠΙΙ. 

ννοῦκ; δἤεγ τε ννοσκ οὗ τῆς. ἐρμοά 
που 5ῃι]ῖ πηδκε 1; ο΄ ρο]ά, ο΄ ὈΪαε, 
Δηά ο΄ Ρυγρὶς, δῃά ο6' βολεῖ, δηά 
ο,Γ ἢμπε τνϊηθά [Ἰἴπεη, 8115 τδοὺ 
τρᾶΚε [τ᾿ Ἵ 

16 Εουϊβαιδγα ᾿ἴ 541} δὲ δείμσ 
ἀοιιθ]εά ; ἃ 8ρᾶη «ῥαϊΐ ἐδ τῆς. Ἰεηρτῃ 
τΠπεγεοῦ, δηά ἃ βρδὴ Ἅ«ῤαἠ δὲ τῆς δ} 
τπεγεοῦ. 

17 Απά του 5}δ]ῖ ἴβεῖ ἴῃ ἰξ 8εῖ- 
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ϑἴοῃεϑ: ἐῤε βγεί τοῦῦ ταὶ ἐε ἃ 1 3ατ- ἴὉ 
ἀάϊι8, 4 ἴοραζ, δηὰ 4 οδήδιηοὶα: ἐῤ: 
“ῥα δὲ τὴς ἢγοῖ τον. 

-πσ 

ςερΐδοϊθ, οὐ Ὀὰρ᾽ (δόχιον), ἔγοπι ννμδξ Ἀρρϑᾶγβ 
ἴο ἴᾶνθ Ὀθθη [15 ἕοσηῃ. 76 παπηδβ ρίνθη ἰο ἴἴ 
ΌΥ πιοβὲ πιοάθσττι ἰγαπϑιδίουβ (Π1Κ6 ΟἿΓ ονγῃ 
ὀγεαείρῥία!ε) τεϊαῖθ ταθγεὶν ἴο 118 ρἷδςε ἴῃ [86 
ἄγοββ. [ἴ ννᾶβ ἴο 6 πηδάδ οὗ 4 ριόθςθ οὗ εμηπ- 
πὶ «υογὸδΟὲ ( Ό.9 ΟΣ οὗ ἴ89 81.11108 
ὝΟΔΥΟΣ, 8566 ΧΧΧΥ, 25), {Π6 Β8Π|6 ἰῇ [ϑχῖιγο 
δηᾷ τηδίογα]8 48 ἴ[π6 ΕΡμΒοά. Τδ ρίεςθ νγᾶβ 
ἃ οὐδὲ (ἔννο 8ρ4η8) ἴπ Ἰθηρίῃ δηᾶ 4] ἃ συ] 
(4 3ρ4η) ἴπ νι άτῃ, δηὰ ἴἴ ννὰ5 ἴο Ὀ6 ζο]ἀθά ἴο- 
ξεΊΠΟΥ 50 85 ἴο ἔοστῃ ἃ ϑ|ιᾶγε οὗ ΠΑ] ἃ οσιδι. 
ὙΜΒΘΙΠΟΣ ᾿ἢ ννὰ8 ἀουθ]οά νν ἢ πο ΟἾΠΕΓΣ ρυγ- 
Ροβὸ ἴδῃ ἴο ρῖνθ [ἴ βἰδὈΠ ΠΥ ( Οϑοπ  Π ]Π6Γ, 
Κποῦεὶ, Κι4]15.}), οὐ 'ῃ ογάδσ ἴο ἕογττη ψνμδῖ 
νν 88 ιιϑεἀ 48 ἃ δαρ (εβοηϊι8, Βέῃγ, ἘΘΓδι), 
δα8 Ὀδθη πυσδιοπρα: δὰξ (Π6 ἰδίου ἈρρΘΑΓϑ 
ἴο δ6 Ὁγ ἔσ {86 πιοτὸ ᾿κοὶν δ᾽ογηδῦνο. Οἡ 
186 τποάδ ἴῃ νοι ἴξ νγὰ8 αἰἰδομῃοά ἴο ἴπ6 
ΕΡδΠοά, 566 ν. 22 84.,) ἀηἀ οἡ 118 ργοῦδ]6 186 
ἃ8 ἃ ὈᾶΡ, 866 Νοῖςδ δῖ ἴδε δῃὰ οὗ ἴῃθ (μαρῖογ. 

17. «εἰϊϊπσ ὙΠῸ βᾶάπης Ηδθῦτενν νοσὰ 15 
εϑ8 ΔρΊῚΪΥ τοπάθγρά “" ἱποϊοβιη 8, ἷἱπ Ὁ. 20. 
Ετοπὶ χχχῖίχ. 12 ἴἴ Ἄρρθᾶγβ ἰῃαΐ ὑπο ΜΕΓΟ 
Οὐδ ο5 οὗ εἰοίδοππός ψοτκ, {Κὸ [Πο86 τηθητοηθά 
ἸΏ τ. 1 48 [δὲ δβεϊ[ἰηρ8 οὗ (ἢ6 βοπὴ8 οὐ {πὸ 
8ῃουϊάσγοριθςοθβ οὗ (ῃ6 ὁρῃοά. 
ων ποὺς 97, “΄19π504] ΝΟ νΕΟΓΥ͂ ΠΡΑΥ ΔΡΡτοδοὴ 

ἴο σοΙΔ ΠΥ σδη δὲ οὐϊαϊπδά ἴῃ [86 Ιἀοηεβοδ- 
τἰοη οὗὨ ἴπ686 ργδοίοι!β ϑἴοποδβ. ἴῃ ϑβούεγαὶ ἰη- 
βίδησεβ {πὸ Ηθῦγενν πᾶπλθ8 {Πολβοῖνοβ ἀἴογά 
50ΠΊ6 ἰἰρῆξ οὐ (Π6 ϑυῦ͵οςί. Ὑῆς οἹάθβὲ ὃχ- 
ἴογη] δι ΠΟΥ ἴο ΠοΙΡ τ18 ἰ8 (6 1 ΧΧ,, δηά 
ποχί ἴο ἰξ σοπια ἰοβθερῆμβ (’ Αηΐ.᾽ ΠΙ|. 7. ὶ ς; 
.Β6]. Τά ὗν. ς. 2) δηά {Π6 οἴΠοῦ οἷά νϑυβί ἢ 8, 
ΘΒρΘΟΙΔΪΥ {πῸ Ψυϊραῖθ. [ΙῈ πιυϑὲ πονγόνοσ Ὀ6 
οὈδογνοὰ ἴμαὶ ἴδὸ Οτεοκ δηὰ 1,αἰϊη παιθ5 ἃΓῸ 
ποῖ αἰννδυβ σοῃβι βίο ΕΥ ἀρρ]ϊοά ἰο ἴἢ6 88πὶς 
Ηρῦγονν ννογά ἴῃ ἀϊβεγεηΐ ρ[Δοθ8 (866 οἡ Ὁ. 9). 
Οηο ροϊπί οἵ ᾿πΐογοβὲ ἴῃ {π6 ἸΠΩ4ΌΓΥ ἀρρδΔΓΒ ἴοὸ 
Ὀε {με εἰγτηοϊορίοδὶ ἰάεπ ἐγ οὗ 5ενογαὶ οὗ (Π6 
ΠΔΙΏ68 οὗ δίοῃοβ ἰπ Ηρθῦτονν, Οτεεκ, [,δτη 4πά’ 
[ῆ6 πιοάοτι ἰαπχυᾶρεθ οὗ Εὐτορε. ὙὭθδδ 
ὨΔΙΏ68 ὙΨΈΓΕ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰγαπϑη θά ἴο [η6 Οτθεκα 
ἃηὰ Ἀοπιδηβ Υ ἴδε Ῥῃαηϊοίδη τπεγοπδηΐβ, 
ὙΏοθ6 ἰγαβῆς ἴῃ πιοδῖ οὗ [6 ργεοίοιιδ 5: ῃΘθ' 

ΒΒ 

ἘΉΣ:Ρ. 
. ὗε ἐέ 

τἰηρβ οἵ ϑἴοῃββ, φύέμ ἔοιγΓ γοῦν οὔ ωνι ο 
ΘΟ δ 
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18 Απά εἢε βεοοπά γονν εῤαίϊ ἐδ ἀπ 
ΘΠΊΘΓΆ ] 4, ἃ βαρρῃ γα, δηά ἃ ἀϊαδπλοπά. ᾿" 

Πόσο τηθηιοηθὰ 15 αἰ θὰ ἴο ΌῪ ἘΖΕκΚΙοὶ (χχυπ!. 
13). Βυῖ, υπίογιπηδίοϊγ, ἴΠς Ἰάἀδηεν οὗ (Π6 
βίοπθ ἀθποϊθαά ΌὈΥ πο πηὲδηβ ἕο ]ον 8 ἔτοσῃ (ἢ 6 
ἸΙἀοπεῖγ οὗ ἴη6 παπιθ. Α Ὡδῖὴθ νν88 οἴθῃ ρίνθη 
ἴῃ δησίοηξ {Ππ|65 ἴο ἃ βυ δβίδηςσε οἡ δοσουπί οὗ 
ΒΟΠΊΘ 5'πρὶα σδαγαςίθβες, 9 Οἢ 85 [5 ΠΟΪΟΙΙΓ ΟΥ̓ 
15 μαγάμοββ Ηρηςε σάσριαηὶ νγὰ8 ΔΡρ]οὰ ἴο 
1ὴ6 ἀϊαπηοηά, ἴο 5ἴ66), δῃηὰά ἴο οἴμοῦ δασγὰ Ὀὸ- 
ἀϊε8: «“ἀῤῥῥίγε ΜΜΝᾺ8 σεΥΔΙΠΪΥ ἀρρ θα ἴο ἴῃς 
Ἰαρί 5. δζαΐ!, δηὰ, βου ρ ἢ ποῖ {Π] ἃ πλιιςοῇ Ἰαίοῦ 
ᾶἃψο, ἴο ναί νγα 41} (ἢ6 βάρρῆϊιγε, Ηδησθ 
1 18. ρίαίη ἰμδΐ Οὐἵγ σοποϊιβίοηβ οὐ {πε διὉ- 
Ἰεςῖ σλπ σγαγοὶν Ὀ6 4υϊ σογίδιῃ. Τῆι βεϊὰ οὗ 
ςοη͵οςσίι ἴῃ ἴἢ6 ργοϑθηξ Πα ΌΪΓΥ ΠΊΔΥ ΠἸΟΛΨΘΥΟΓ 
θ6 βολεννηδῖ παιτοννοὰ ΠτῸπὶ (ἢ 6 τοϑ 8 οὗ ἴῃς 
δίιαγ οὗ (86 δπέίψυθ βϑπιβ οὗ Αβϑϑγγίαᾳ, Ἐξγρί 
δηὰ Αποϊορηΐ Ογοθςο. δὲ ποϑὰ ποί μοϑιίδίε ἴὸ 
δχοϊιάθ [Ππο86 βίοπθδ νν ΙΓ ἢ ἀρρθαγῦ ἴο ἤανα Ὀθθη 
ὈΠΚκηοννη ἴο {Π6 ἃηοϊθηΐβ, δηαὰ ἴποβο νης ἢ 
ΔΓῸ 80 παγὰ (ῃαΐϊ ἴμ6 δηςϊεηΐϊβ ἀϊά ποῖ Κπονν 
ἢονν ἴο δῆρίανε ἴβειη. ἡ δι φστουηάβ, 
δοοογάϊηρ ἴο Ῥτοῦ. Μαβίκεϊγτθ, ννα πλιϑί αἱ 
οπςὸ τεὐοςὶ τῆς ἀϊαπιοπά, ἴπ6 πιΌΥ, (ἢ 584ρ- 
Ρδῖγο, {π6 δπλογα]ὰ, ἴῃς ἰορδΖ, δηὰ ἴῃθ σἢσγ- 
5ΟΌΟΓγ].--- 6 Ὀοδβί Ἰηξογηηαζίοη οἡ (Π6 δι ]εςῖ 
ΤΆΔΥ ὕε ἔουπά ἴῃ ἴννο δγί!ς 68 ἴῃ (ἢ " ΒάΙηΌ. 
ον. Νοβ. 252, 254) ὉΥ Ρχοῖ, Μαβκεῖνῃσ, ἰο 
ὙὙΠοτλ {πόθο ποῖθβ οὐ ἴῃεξ Ὀγοαβιρίαϊθ ἃγδ 
ΒΥοΔΕΥ ἱπάεθιοά. 

α «αγάμ.}] ἩςὉ. οὐγη, ἴ.6. ἐδ γεά “ἰοπδὶ 
1,ΧΧ.. σάρδιον ;  υ]ε. “αγάϊμι ; [08. σαρδόνυξ 
1ῃ οπὸ ρίδος (’ Απί.᾽ 111. 7. 8 5), δι σάρδιον 
ἴη Δποῖδῃον (' Βε]. [ἀ.᾿ ν. ς. 87). ὙΤΠδ ϑ88Γ- 
ἀΐδη βίομθ, οὐ βασχά, ννᾶ5 πῇ ἢ πιϑοὰ ΟΥ̓ ἴῃ 0 
Δης οηΐ5 ἴοσ 86 418: δηὰ ἴἴ 15 ρευῆαρβ ἴῃς βίοῃθ 
οὗ 4}} οἰ βοῦβ ἰῃ6 Ὀδδί ἔοσ δηρσγανίης (8.6 Τ Πθο- 
ΡΒ γαβίαβ, “ἀθ 1 ρια.᾽ 8; Ρ᾽ηγ, ΗΝ. ΧΧΧΡΠΙ. 
23, 21). [{|8 πχιοπί᾿οηοά Εχεὶς. ΧΧυἕ!ν 12. 

ἐορα5}] Ηεῦ. ραῤ, 1,ΧΧ. δπὰά 08. το- 
πάζιον; Ναϊρ. Ἰοραπ. ὙΠῸ ννογά ἑορας ἃρ- 
ΡΘΑΓΒ ἴο ἢᾶνθ Ὀθθη ἔογπιθὰ ὈΥ πλοία μοβὶ8 ΟΠ] 
ἐκ ((ἀεϑεηία8, Κποδεὶ, Ε ἀτϑῦ). Τῆς δέέάαρ 
1ῖ8. πηοπεοπεά ὈγῪ ἘΖΟΚΙΘΙ (ΧΧΥΠ). 13}; δηά 1 
18 ϑρόκθη οὗ ἴὴ ἴου (ΧχΧν]. 19) 48 ἃ ργοάιςί οὗ 
Ετῃϊορία, ψνῃϊςἢ ἰοηά8 ἴο σοπῆγπι ἰ18 ᾿ἀθη ΠΥ 
Ὑν ἢ ἔπε ἰοραζ νΠϊςἢ 18 β41]1ἀ Ὀγ ϑίγαρό (ΧΥῚ. 
Ὁ. 770), ιοάοχιβ (111. 39). δηὰ Ρ]Ίηγ (ΧΧΧΥΊΙ. 
42), ἴο μάνα Ὀδθη οὈίαϊποά ἔτοπι ΕἸΒορῖα. [ 
088 ποῖ ον ΘΥΟΓ ἴπ6 ϑἴοῃθ πον οδἰϊθὰ {86 
ἴοραζΖ: ἰξ πλΔΥ πᾶν ὈδοΩ (μ6 ρεπάοί, ΟΣ 
ΠὨΓΥ ΟΠ 6, ἃ βίοηθ οὗὨ ἃ βιδοηϊβῃ ἢ.6. 

α ἐαγὀμπεἰ Ἡδεῦ. δαγεζειδι 1ΧΧ. δὰ 
106. σμάραγδος, υ]ξ. “»ιαγαφάμε. [{ ννᾺ8 σοῖ- 
ΤΔΙΠΙΥ ποῖ ἴῃς σάγθυπο]ο; 11 18 ποῖ ἱπιργο Α Ὁ ]8 
1ῃαὶ 1 νγυαϑ 186 ὍΘΣΥΙ, νης 18. ἃ κιπὰ οὗ 
απογαϊά (ΡΒ]η. ΧΧΧΥΙΙ. τό, δοϊηυβ Χν. 23). 
ΤῊῸ Οτθοκ ΠαΠῚΘ 5ΟΠΊΘΕΤΊ65 ΔΡΡΘΑΓΒ 48 μάραγ- 
δος, ϑιρροβοὰ ἰο δὲ ἰἀδθητίς αὶ νι (ἢ6 δΑηβκσι 
Ὠδπ6 οὗ ἴδε Βογυΐ, »παγαξαία (Ε γϑῖ), νι ἢ 
Ῥίαϊη]γ ἀρρεαῦβ ἴο Ὀὲ δἰ θὰ ἰο ἰῃς ΗςΌ. ὀαγεζειδ, 

ἘΕΧΟΌῦ 5. ΧΧΨΝΊΙΙΠΙΙ. [ν. 18, 19. 

19 Απά τε τδιγά γονν ἃ Ἰίριιγε, δῃ 
ἁρδῖς, Δηἀ Δη Δπιδιγϑῖ. 

Δηἃ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο οὔν οὐνῆ οπογαίά. (Οὐδβϑηίιιϑ 
δηὰ 1.1646}}] δπὰ δοοῖξ βονογα! ]γ δϑοῦθο ἴῃ 6 
ΗἩρφῦγονν πᾶπὶὸ δηά {πὸ Οτροκ ἴο τοοίβ 5:ρη- 
ἴῃ ἴο χλδίογ, οὐ σραγἀίφ: Ὀὰϊ [Π6 σματγαςίογ- 
ἰδῖῖς φυ δ} γ [ἢ 8 βιςροβδῖθα 18 ποῖ οπὲ {π8ξ 
ῬΑΓΓΟυΪ ΑΓ ἀἸἰϑΕ ρι 8 ῆθ8. (Π6 ὈΟΓΥ] δποηρϑὶ 
ΡτΓΘοΙοι5 βίομθβ. ὍὙῃῈ δαάγεξοί 18 τηοητοπθὰ 
ἜΜ 2ΕΚ. ΧΧΥΠ. 12. 

18. απ ϑριογαί  Ἡεῦ. πορδεᾷ, 1.6. ἐδὲ χίοαυ- 
ἐπσ εἴοης (Κηοδεὶ, Ευγτϑῦ); ΧΧ. δηὰ 058. 
ἄνθραξ; Νυῖϊξ. εαγόμησμέμ. “ΓΉΘΓΟ δθειὴβ ΠΟ 
Τοάβοῃ (0 ἀοιϊδί {παῖ 1τῃ6 ραγπεῖ, νυνί ἢ ἤθη 
ουλ ἢ ἃ σοηνοχ ἕδοθ 15 ἰοτηθὰ ἴῃ6 οδ.- 
ὈΏΠΟ]9Θ, ἰ5 πηεδηΐ. (566 ΤΏΕορΙ. “ ἀο [,ρὶὰ." 
18). Τς βᾳΠ16 βἴοπα ἰ5 τηθηϊϊοποὰ ΕΖ6Κ. 
ΧΧΥΙΙ, 16, ΧΧΥἹ. 11. 

α “αρῥῥὶγο]. ΗςδὉ. «αῤῥιγ; 1,ΧΧ. σάπφει- 
τὰ; νῸ]Ρ. σαῤῥῥιγια. Οβορι8 ἀρρθᾶσβ ἴο 
Αν6 ἰγδηβροβοὰ {Π|5 ἢδτὴθ δηὰ {πε πεχῖ, δπὰ 

ΤΊΔΥ [Αἰτν Ὀ6 τορασάθα 48 ἀρτθοίηρ ΨΠ Ὴ ἴ86 
ΧΧ. ἃ5 ἴο ἰἰ5 πιοδηίηρ. [{ ἰδ σοποεϊνοὰ 
ἴο αν θη {Π6 βᾶρρῆϊγο οὗ ἴῃ Οτόέθκε, ποῖ 
ΟΥΪΥ ἔτοπι [86 ἰάθη  γ οὗ [πΠ6 πδηης, διι ἔτοπὶ 
{π6 δνίἀθηϊ τεξεγθηςσοβ ἴο ἐπ σοϊοιγ ἰη Εχοὰ. 
Χχίν. το; ΕΖΟΚ. ἱ. λό, χι συ. ὍΤῇθ πᾶπλ6 4͵50 
Οσσυγβ ἰοῦ χχνῖ. 6, τό; Οδηΐ. ν. χ4.; [58. 
Ἰῖν. αὐ; [,ὯΠ|. ἵν. η; Ἐζοῖς. χχυΐ. τ. Μ|- 
ΟΠ 46}15 δηά οἰδογβ οὐδ]θοίθα ἴο νὑυῃδξ 18. ΠΟΥ 
σα] ἴῃς βαρρῆϊγο οὐ δοοοιιηΐὶ οὗ [15 Ὠαγά- 
Ὧ688, Δηἀ διρροθοά ἰδαΐ 1ῃ6 ἰΔρὶβ5-42Ζ}}}} 18 
τηοβῖ ρΡΓΟΌΔΟΪΥ πλοαηξ. ὍΤῊδ Ὀδβὲ τοσοηΐ δυῖῃο- 
ΤΠ 65 6. γ [Π18 σοηϊοσίατο, ἰπ τοΐουσποθ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴο ἴπΠῸ σαῤῥιν οὗ ἴῃς ΟἹά Τορίαπιθης, Ραΐ 
ἴο {π6 βάρρῆϊγο οὗ {π6 Οὐεοῖκβ πὰ Κοπιλῃβ 
(566 {π6 ἤτβί ποΐβ. οἡ (ἢϊ8 νθῖβϑθ). Ασςςογαϊηρς 
ἴο ἃ [ον ιβῃ ἔλπου ἴῃ ἴδε Ταϊπλιὰ, {πΠ6 Ὑ40]65 
οὔ {πε [ψἂνν γεγο ἑοπηρὰ οὗ 0 Γ 

α ἀϊαριοπα ἩξεΌὃ. γαδαίονι. “ΓΘ δἰ ΟΪΟΩῪ 
οὗ ἔθ ννογὰ 18 βιιρροβοὰ ἴο δ6 δἰ πηι ἰο παῖ 
Ἀ5ΟΥθοα ἴο ἴῃς ΟΥεκ ἀδάμας, 80 85 ἴο ρἶνο ἰξ 
ἴῃς πιρδηϊηρ οὗ ἐῤεὲ μποοηφμογαὐίο. Ἡδησθ 
ΒΟΙῺΘ οὗ {Π6 δησίθηΐ νογϑίοῃβ, ἢ ΑΌΡΏ-ΕΖΓΔ, 
ΑΡΑΓθΑΠεὶ, ἀπά ΠὰἴΠογ (ν Βοπ οὐ (Γαι β]δῖοῦα 
[Ο]]οννοά), μανθ ἴακοη ἴπθ ἀϊατηοπὰ 85 ἰῃς 
ϑίοηθ ἀρηοίθα. Βιιῖ {ποῖ ἰ5 πὸ ἔγᾶςθ οὗ ονῖ- 
ἄφῃοθ {παξ {πὸ δηςιθηΐβ νοῦ δοηυϊγεα [ἢ 5.|}} 
ἴο δηρτᾶνθ οἡ ἴῃ ἀϊαπιοηά, ΟΥ̓ ὄνθῃ ἔπαὶ ΠΟΥ 
γνΈΓῈ δοαυαϊηϊοά νυ ἢ [ἢὸ δίοηθ. ὙΠῸ Γ,ΧΧ. 
γοηάου γαῤαίο»ι ΟΥ̓ ἴασπις, ἀπὰ ἴῃς ΝΣ. ὈῪ 
πρὶ; Ὀμὰὲ [Π686 ννογάὰβ δῆβννεσ Τογο 58{18- 
ἔλοΙΟΠΙΥ ἴο {6 άβροσ (ϑὲ6 οἡ Ὁ. 20). ϑοπὶς 
Ἱπιαρσίὶπο [ἃ ἴο 6 (πΠ6 ΟὟΥΧ, ὙΠ ἢ 5. ΠΊΟΥΕ 
᾿ΙΚοΙγ (δ6 “ῥορανη (Ὁ. 9): Ὀυξ ἰξ πιΔΥ Ρα5- 
ΒΙΌΪΥ Ὅδ Β0ΠΊ6 Οἴεσ νᾶγιοῖυ οἵ σῃαδίςθάομγ, οὗ 
(ροσθᾶρ5) τος κ ογγβία!: [π᾿ [Π6 τἱπσογι ΔΙ ΠΕῪ 
ὝΠΙΟΝ οχιεῖδ, (806 ΟΥ̓ΡΙΠΔ] παπὶθ Υ8 8] 1 
τηϊρηΐ Ὀ6 τεϊδι δά ἰπ ἴΠ6 νεγβίοη. ὙὍὌπΠ6 νγογὰ 
18 ἑοιιπὰ ἴπ ΕΖοκ. χχυ!. 142: δαΐ [ἢ 5. Ἀποῖδμοῦ 
ννογά (δαριγ) ΜΝ ΉΪΓΘΒ ἰδ τοπαογοα ἀϊαριοραά ΟΥ̓ 
αάαπιαηί ἴῃ [6 Γ. ΧΥΎ τ; ΕΖεϊ,. 1.9; Ζοςῇ. Υἱ!.1 2. 



1ῊἩ οὗ. 
͵,» μένε. 

ν. 20---27. 

20 Απά τἢς ἰουγῃ τονν ἃ ὈΈΓ], ἀπά 
Δ ΟΠΥ͂Χ, ΔΠΑ ἃ ἸΑϑροῦ: ἴΠ6γ 530|4]} θὲ 
δ6ῖ ἴῃ ρο ]ά ἴῃ {πεῖν ἢ ἸΠΟΪ βίη ρ8. 

21 Απά δε βἴομεβ 54}1 δὲ τῇ 
τῆς παιηςθ8 οὗ ἴπ6 οὨ]άτγεη οὗ [5Γγδ6], 
Ὄχεϊνε, δοσογάϊηρ ἴο τῆ οῖγ πδηγ65. ἠέ 
πε δηρτγανίηρβ οὗ ἃ εἰρῃβῖ; δυεῖν Οὴβ 
νυ ἢ ἢ]58 ἤληλ6 5}4}} [6 Υ Ὀς δοςογάϊηρ 
ἴο {Πς ἴννεῖνε ττιθ68. 

22  Απά τδοιι 5ῃα]ῖ πηακὲ ὕροη 
(Πε Ὀτγεδβδιρίαϊε σἢλιη8 δὲ τῃὴ6 δηάϑβ ον 
ννγεδῖμθη νγογκ οὐ ρυΓα ροϊά. 

23 Απά ποὺ 8Πα]ῖ τηᾶκο ὑροῃ τἢς 
δγεαβίρίαϊε ὑννοὸ τηρβ οὗ ροϊά, δηά 
8ῃλϊς ρυῖ τῆε ἴννο γίηρβ οἡ ἴῃ ἔψο 
επάς οἵ τε Ὀτγεαδϑιρίδῖα. 

24 Διά τοι 8Παῖς ρμΐ τἢ6 ἴνο 
νντεδῖμεη εὐαίης οὗ ροϊά 'ἴπ τῆς ἴννο 

ἘΕΧΟΡῦδ5. ΧΧΝΊΤΙΙ. 

τπρθ τυῤίεῦ αγε οπ τῆς επηὰᾶς οὗ τῆς 
Ὀγεδϑιρίδῖε. 

2ς Δπά ἐδε οὐδέν ἵνγο επάβ οὗ τῃς8 
ἴννο ψγθαῖμοη ἐραίης τῆοιι 58η411 [βϑῖβη 
ἴη τε. ἴννο οἰισῆεβ, ἀπά ρυῖ ἐξδρη οη τῆς 
8ῃου ἀεγρίεςεβ οὗ τὴς ἐρῃοά Ὀεΐογα ἴξ. 

26 4 Απά του 58α]ς πᾶκε ἵννο 
τ ηρ5 οὗ ρο]ά, δά ἴδοι 584] ρυιῖ {Πα πὶ 
ροη τῆς ἴννγο εηάβ οὗ τε Ὀγεαδβιρίδῖα 
ἴῃ τῆς Ὀοτάεγ τπεγεοῦ, νυ ἢ ςἢ ὡς ἴῃ τῆς 
8146 οὗ τὴς. ἐρῃοά ἰηνναγά. 

27 Απά ἴνγο οὐῤεγ τίηρβ οὐ ροϊά 
ἴοι 5Παἷς πιᾶκα, δηά 5}]: ριιξ τῇδ 
ου ἴῆε ἔννο 5146ε5 οἵ τῆς ἐρῃοά υπάετ- 
ἠδαῖῃ, τονναγά τῆε ἰογεραγί τῃογοοῦ, 
ονεγ ἀρδίηϑβὲ τπε οὐδδῦ' σου ρ]ηρ {Πεγο- 
οἵ, αϑονεὲ ἴδε συτγίουβ ρίγάϊς οὗ τῆς 
δρῃοά. 

19. « ἠσωγε] ΗδΌ. ἰκεῤορι. 1, Χ Χ. δηά [ο5. 
λιγύριον, ]κς. ἰχωγς. Δοςοτγάϊηρ ἴο Τ Ποο- 
ΡὨγαβίι8 (' ἀεὲ [νριὰ.᾽ 29) ἀπά ΡΙπΥ (Ἢ. Ν᾿ 
ΧΧΧΨΝΤΙ. 11), ΔΙΔΌΘΣ ΟΔΙΠ6 ἔγοπι ᾿ἰδυτγία, ἀπά 
(Π15 ννοι]Ἱά ὀχαςῖγ δοσοιηΐ ἔργ ἘΠ6 πδηλ68 ιιϑοὰ 
Ὀγ {πὸ ΕΧΧ. δηά Νυἱξ., ᾿ξ, 5 8 ποῖ ἴῃ ΔΠῪ 
Τοϑρεςῖ ἱπῃργοῦδο]θ, ἀπ 6 Γ 15. ποτ τηθηῖ. Οἡ 
{Π6 παπὴῈ λυγκούριον, 566 1.1446}}] ἀηὰ ϑδςοοίί. 
ΤὮὸ ἐσῥόηε 18 ποῖ πιθηποηδα οἰϑοννογο ἴῃ [868 
ΟἸἹὰ Τεβίδπηοηΐ οχοθρί ἰῇ χχχῖχ. 12. 
α ἀσα! ἡ δῦ. «δευοο, 1,ΧΧ΄ ἀχάτης, 

νυΐϊρ. αεραϊτς. οβορῆι8 ἄρροαῖθ ἴο μᾶνθ 
ἰταηβροβοά ἀχάτης ΜΙΝ {86 ποχί πδπΊ6: πὸ 
ΤΆ ΚΟ8 ϑονογαὶ ΟἴΠΟΙ σῆδηροδ ἴῃ [Π6 ογάδθσ οὗ 
186 σἴοποβ ἴῃ {πὸ ᾿18ὲ ρίνθη, “Βε]. Τι4.᾽ ν. ς. 
ἢ )γ. Νὸ πσιοβίίοη μᾶ8 Ὀθθη τγαϊδεὰ {ῃαΐ (ἢ 
Δρδῖο 15 ἤθῦὸ πιοδηί. ὙΠῸ τννογὰ Ἵφευοο ΟσσιΓ8 
ΟἿΪΥ Βεῖὸ δηὰ χχχῖχ 12; δῖ δηοΐμογ ννογὰ 
ζαάξοα) 18 τοπάογεα σαί ἴῃ ΟἿΓ νϑγβίοῃ, [58. 

Ἰῖν. 12; ΕΖΕΚ. ΧΧΥΙ͂;, τό. 
απ α»ιογ] ΗδρΌ. φεῤίανιαρ, 1,ΧΧ. δπὰ 

7οβερῆυβ ἀμέθυστος, δ αἱρ. α»ιείδγεμ. Μεη- 
ἰοποαά ΟὨΪΥ ἤοῖο δηὰ χχχίχ. 12. 

20. «4 δενγῆῇ ἩΗδρῦ. ἐαγεῤίῥ, 1,ΧΧ. δηὰ 
08. χρυσόλιθος, Νυϊξ. ερηγοοϊέρια. ὙῊΪ8 
ςου]ὰ ΑΓΑΪΥ ἢανὸ Ὀθθῃ [Π6 ὈΕΓΥ] (866 Οἡ ν. 17) 
ΟΥ 1ἢ6 ἀγκοῖβ, 85 {0 ΠῸῚΓ ἀπά Οὐδητηοῦ ἱπ|- 
ἀρὶποάὰ. ΤῊς Ηδῦγονν ὨΔΠῚΘ 15 ΓΟΑΒΟΠΔΌΪΥ 81Ρ- 
Ῥοβοά ἴο ᾶνθ Ὀθθη φίνθη ἴο {Π6 ϑσίοῃμθ Ὀεοδιιδα 
1 οδηθ ἔτοπι Τγϑ 8. Α Κιηά οὗ σασγθυηςϊθ, 
ΟΥ̓ ρατγηοί, 18 ϑροίκοῃ οὗ ΌΥ ΡῬΙ] Ωγ, οδ] θὰ εαγορες 
4οπίμς, ἴῃ σοπποσίίοη νὴ Οαγίμαγο (" Η. Ν᾿; 
ΧΧΧΨΤΙ. 25), πὰ [Π|]|8 15 διιρροϑθὰ ὈΥ 50ΠΊ6 
ἴο Ὀ6 186 ἑαγεῤῚ (Κπηοβδεοὶ, ΕὈγβϑι). ΟἾΘΓΒ 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ [δδί 1ξ ννᾶβ ννῆδὶ Ῥ]ΙΩΥ 64}18 {μ6 σἢγγ- 
50}116,. ἃ ὈΠΠ1ΠΙαπὶ γεῖονν βἴοηθ (8ε6 Ρ]η. 
ΧΧΧΨΊΙ. 42), ΜΝ ΒΙΟΝ (ΠΟῪ ἰἀοπΌ Ὑ ἢ νυ μδὲ 
15 ΠΟΥ Κποννῃ ἃ5 ἔπε ϑρδηΐϊδῃ ἰοραζ ((εβο- 
τυ, ἅς.). [{ ννουἹά β86θπὶ ἴο Ὀ6 Ὀδβῖ, ἴῃ 
δυσὶ Ὡποογίδι πίγ, ἴο τοϊδίη {μὲ ἤδστης δα 8818} 

ἱπ γα ἰδίην. Τὸ βίοπο 18 τηθηποποά Οδηῖ. 
ν. 14; ἘζΖεοκ. 1. σό, Χ. 9, ΧΧΥΠΙ. χ2; Ὠδη. 
χ. 6. Ἢ 

απ ον Χ] ΗΘ. σῥοδανι. οβορῆι8 δηὰ [ἢ 6 
Νυϊραῖο ἴακο 1 ἔογ {μ6 ΟΠΥΧ (866 οὔ συ. 9); δαυΐ 
{Π6 1, Χ ΧΟ, ἀΡΡΑΓΕΠΕΥ ΌΥ ἃ σΟΡΥ 818 ἰγάηβρο- 
βου, ἢᾶνθ βηρύλλιον Ποῖα, ἃπὰ ὀνύχιον ἴῸΓ 
16 ποχὲ δἴοηῃθ. Τὰς «ῥοῤαρε 18 τηθπιοηρα 
Οεη. ᾿ἰ. 12: ἔχ. χχν. 7: α Ὁῆσο. χχῖχ. 2; [00 
ΧΧΥΤΙΙ. τό; Εἰτεῖϊκ. ΧΧΥΪ]. 13. : 

α 7 α“ῥεγ] Ἡδῦ. γαιδῥοῦ. ὙΠῸ 8: ΠΑ ΕΥ οὗ 
(Π6 Ηδθῦγονν πᾶπὶὸ ἴο οἷἱἵγ ψογὰ σεν, ἴο [86 
Οτεοῖκ ἴασπις, {π6 1 ,δἰϊη ἡ αερίς, ἀπὰ (6 Αταδὶς 
Ἰασὁ, ἴδΒ οὈνίουιϑ. |΄Ὀϑερῆυβ δηὰ τῃ6 Ψυϊραίς 
τεπάεγ ἰξ 88 ὀεγγί, ἀηὰ {πὸ υΧΧ.. 88 ουγχ (δαΐ 
866 ῬΓΕσΟραΪπρ ποίθ). ὍὙΠ6 Ὀοβὲ δυςμουοβ 
ἰλκε ἴἃ ΓῸΓ άϑροὸσ (Οθοη., Βδῃγ, Κπορεὶ, 
ΕῸπγβι): [ἢ ννᾷ8 ργοΌΔΌΪΥ ἴμῈ σύθεη δδροσ, [{ 
18 τηθητοηραὰ πον ῃοτα οἶθ6 οχοορί ἔχ. χχχὶχ. 
11; ΕΖΟΚ. ΧΧΥΙΪΟΣ 3. 

ἐδεὶγ ἱπεἰοείπσ.} ὈΛΘΙΣ βθυθη 8 (566 οἡ 
Ὁ. 17). 

2. εἰαὶπα αἱ {δὲ ἐπᾶϊς Γ᾽ «αυγεαίῥεη «νοὶ ] 
ΟΒδίῃδ οὗ ὙσΣθδύμοΣ ὙΟΣΙ, ὑνιβῦθά 11}. 9 
ΟοΟΥΙάπ (866 Οἢ Ὁ. 14). 

28. οπ ἐδ ἑαυο ἐπάς Γ᾽ ἐδ ὀγεαςίρία! 
ἼΤΠἼδ οχίγοη 68 βροόκθη οὗ πογε, δῃὰ ἴῃ [ἢ 
ΠΟΧῖ νϑῦϑθ, πιιιϑὲ μάνα Ὀθθη ἴἢ6 ὮΡΡΕΙ σΟΓΠΟΥΒ 
οὗ τὴ βήιαγθ Τῆδ σἤλιη8 διἰδοῃεὰ ἴο ἰῃοτη 
(νυ. 245) 5υδρεπάθα (ἢ6 Βγοδβίρ᾽δῖς ἔγοπι ἴδ 
Οὐς 65 οὗ ἴπ6 5ῃου  ἀογ ρίθορβ (νο. 9. 11, 12). 

Θ. ἐκυο γίη59] ὙΠ686 ἴννῸ ΓΙΏΡΒ ἌΡΡΘΑΓ 
ἴο ἢανθ Ὀδθη ἐδϑίοπθα ἴο ἴῃς Βγοδβίρ)αϊθ, ΠΡΑΣ 
ἰϊ8 ἸΟΝΟΓ ΠΟΥΠΕΓΒ ὩΡΟΙῚ ἴΠ6 ἸΠΠΕΙ 86, 50 ἃ5 
ἴο μανὸ ὕδεη ου οὗ δσῃί. 86ὲ6 οἡ ἴΠῸ ἕο! ονν- 
Ἰπ ἴννο υϑγβεβ. 

47. “Απὰ ἵνο τίπρϑβ οὗ ροϊὰ 884] που 
ΤΏΔΚΟ δηὰ ρυΐϊ ἴποπὶ οἡ ἢ89 γχὺ ΒΒΟἸ]ΑΘΤ- 
ῬἝθ098 ΟΥ̓͂ 080 ΒΡ ΟΔ, ἸΟῪ ἄτῃ 1ῃ 89 
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4δὃ 

28 Απά {Πεγ 5}4]} δἰπά τῆς Ὀτεδϑῖ- 
Ρίαῖε ὈῚ τῆς τπρθ τπογοοῦ ὑπο {πε 
τηρβ οὗ τῆς εἐρῃποάὰ νν ἃ ἰᾶςε οἵ 
Ὀ]υς, τῆδς 22 τῇδ Ὀς ἀδονε {πε σιτοι5 
ρίγ]α οὐ τῆ6. ἐρῃοά, δῃηά {παῖ τῆς 
Ὀτγεαβίρίαῖε δὲ ποῖ Ἰοοβεά ἔτοπιλ τῆς 
δρῃοά. 

29 Αμά Αδΐοῃη 52] δεᾶγ (δε 
“ Πδηη685 οὗ τῆς σΠΠ]άγεη οὗ [βγδεὶ ἴῃ τῆς 

Ὀγεδϑίρίδῖα οὗ Ἰμάρτηθπε προη ἢ 5 ἢθατῖ, 
ἤδη πε Ῥοεῖῃ ἴῃ υηῖο [Π6 ΒΟΙΥ ῥίαεξ, 
ἴογ ἃ πιεηγογδὶ δείοσε τῆς ΓΟΚΡ ςοη- 
τίη Δ ]}}γ. 

10 4 Απά {δου 5Πδ]ς ρυῖ ἰπ τῆς 
δγεδϑιρὶδῖε οὗ Ἰυάρπιδης τῃς {7τπὶ ἀπά 
τῆς Τυπιηλπι; ἀπά {ΠῈῪ 5}4}} ὃὈς 

τοπὺ οὗἁἩ 10, ποΔΥ ὕὅδθ 101Π11 8, ΔΌΟΥΘ 
Ὅπ Ὀδπά ΚΟΥ ζαβύθηϊπε 11.) [1 ννου]ὰ 
βεοπῃ ἴῃδῖ ἴῃς 5ῃου άο  -ῬΙο Θ8. ννοσο σοπεηϊοά 
ἄονι {πὸ ἔτοπὲ οὗ [Π6 Ερῃοά δ5 ἔδυ. 45 (ἢ6 
Ὀδηά (8ε6 Οἡ Ὁ. 8); ὕὉ89 ἸοΙπλη κΚ ἀρρθδΐΒ ἴο 
πᾶν Ὀθθη πὸ πηροϊϊπηρ οὗ [Π6 οχίγοπη 65. οὗ 
ἴΠ6 5ῃουϊἀογοριθοθθ νὴ (ἢ Ὀαηά. ὍΠοδβα 
Τηρ5 ψΟΓΟ δἰίδοῃοα ἴο {86 β5ῃου)άθγ ρίθοο5 
7υϑὲ ἀῦονε (ἢ18 Ἰοἰπίῃρ. 

28. δὲ εμγιος φίγαάΐο οὗ ἐδὸ ἐῤῥο] 1Ὰ 9 
Ὀδηά ΤῸΥ Γδβῦθπηϊπρ 1Ὁ (566 Οἡ Ὁ. 8). ΤΠ6 
νῸ Ἰονίοῦ στίηρβ οὗ (ῃ6 Βγοδβίρ]δίθ νγογὸ ἴο Ὀ6 
ἐἰοὰ ἰο [ὴ6 τίηρ8 ποδαι ἴῃ6 οπάβ οἵ ἴΠ6 βῃου)άογ- 
Ρίεςεβ, ὁρροβὶίθ ἴο λυ ῃ] ἢ ἈΠΟῪ 5θοπὶ ἴο πᾶνα 
Ὀδθη ρῥἰαοοά, Ὀγ ἰδςθβ οὗ ὈΪ1ι6, 50 48 ἴο κϑὸρ [Ἐ6 
ΕἸ ΡοῖΡ ἤστην ἴῃ [18 ρἷδςα ιι58 ἀῦονα (Π6 
Δηά. 

290. Τὸ παπιθ5 οὗ {πὸ ΤΎε8Β οὐ ἰδ ἴννο 
ΟΥ̓Χ 5ἴοπμεβ νγῸ 6 ΨΌΓΩ Οὐ ἰἢ6 βῃοι)άσγα οὗ 
(ὴὨ6ὲ ΗἸΣΠ-ρσίοδεὲ ἰο ἱπάϊςαϊο ἰῆ6 Ὀυγάρη οὗ 
ἴῆς οὔτε νὩΙ ἢ Π6 ὈΟΓΟ (866 Οἡ Ὁ. 12): [δ6 
ΒΔΙΏΘ ὩΔΠη68 δηργαυθά οὐ ἴῃδ6 βίοπϑϑ οἵ ἴῃ 
Βγοδϑίρ᾽δῖο γοσο Όγῃ οὐοῦ ἢ18 ποαγί, [Π6 βοαῖ 
οὗ [6 «αδοϊίΐοπβ, ἃ5 ν" ὶ}] 5 οὗ ἴῃ6 ἱπίοθςῖ 
(8ϑεε. οπἡ τ. 3), ἴο βυτῇθο ζε {πὸ τσεϊαίίοη οὗ 
Ιονθ δηά οὗ ρεῦβοῃδὶ ἱπῖεγοσὶ νης ἴῃς 1 οτὰ 
ΤΟΦΌΣΓΟΒ ἴο οχίδὲ δεῖννθοη [ΠῸ Ῥχίοϑδέ δηά [ῃς 
Ῥρορῖε. 

380. 2κμὲ ἐπ ἐδὸ ὀγεσε ρίας οὗ ἡμάσγιοηξ ἐδὲ 
ὕνγὲνι ἀπά ἐδ Τῤωρι»ιη} [ἴ 15 ποῖ φυρβιοποά 
{παῖ (Π15 τοπάθπηρ (ὑῖο ἢ ἀρτοοβ ἢ ἰῃς 
Μυϊκαῖο, ϑδαδάϊα, Γ[,ἴποῦ, ἀπά τοδὶ τλοάθγῃ 
ὙΟΓΒΙΟΠΒ) ΓΑΙΣΙΥ͂ ΓΟΡΓοϑοηϊ5. ἴἢ6 ΟΥ̓ΡΊΠΑ] νγογάβ: 
δηά ἰἴ πιοϑὲ Ὠδίιγα! γ ἔρον 5 ἴ1ῃδὲ ἴλ6 Ὁ τπὶ 
δὰ ἴῃς Τδυμπηπηηὶ (Ὑπαΐθνοσ ΠΟΥ νν 6 γ6) 
ὙΟΓΟ μὲ ἡπίο ἴῃ6 ὈδΡ [Παΐ ννα5 ἔοιπηθα Ὀγ τῆς 
ἀουδ)ηρ οὗ {(π6 δοσῥοη (586 οἡ σ᾿. 1ς}) 88 [Π6 
ΤΔΌΪε8 οὗ {πὸ [ἃν νετο δῦ ἑπῖο ἴῃ6 Αὐτὰ, {Π6 
5816 νου δηὰ ργεροβίτίοη δοῖπρ 1568 ἰῃ ἐδ. ἢ 
ςᾶϑε (Χχχυ. 16). Μοὶ ἍἽσπῖςβ ἅτε ἴῃ ἔδνουγ οὗ 
(ηΐδ νονν. Βιυΐ 1 σαπποῖ Ὀ6 ἀσηϊοα τΠαὶ της 
Ὑγογὰβ ΤΑΥ͂ Α͵80 τηρδη, ὠῤο ἐῤε Βνεαείῥίαϊε. 

ἘΧΟΌΏ 95. ΧΧΨΝΊΤΙΙ. 

ρου Δδγοηβ πεαγῖ, ννῇεη δε ροεῖὴ 
ἴῃ Βείοσε τῆς [ΟΚῸ : δηά ἄδγοη 5384} 
Ὀθαγ ἴδ8 Ἰιάρπχεηξ οὗ {πε ἙΠὨΠ]άγεη οὗ 
19γδεὶ ροη ἢ15 ἤδαγῖ θείογε τε [ῸᾺΡ 
σοῃτΠπΔ]]γ. 

21 4 Απά {τδοιῖῖ 5παῖ τρᾶκε {δε 
τοῦς οὗ τε ἐρῃοά ἃ}]] ον" δι. 

22 Απά {Πεγὰ 5}4]} θὲ δὴ Πμοῖε ἴῃ 
τῆς ἴορ οὗ ἴἴ, ἰπ τῆς πιϊάξε τῃεγεοῦ: 
1ἴῖ 8141] ἢανε ἃ διπάϊηρ οἵ ὑγονεὴ νγογκ 
τουμηά δδοιζ ἴῃς ἢοΪς οὗ 1ἴ, 45 ἰξ ννεῖε 
18. Ποῖε οὗ δπ μαδεγρεοη, τῆδι ἴτ δὲ 
ποῖ τεηΐ. 

23 4 Απά δεπεαἐῤ ἀροη τῆς 1 μεπὶ τῶν 
οὗ τὸ τῆου 584]8 τπηᾶκε ροπιεργδηδῖεβ 
97 ὉΪιι6, Δπ4 6977 Ρυγρ]ε, ἀπά ον βοδιϊεῖ, 

[ν. 28---33. 

50 {(Π6 ΧΧ΄, [μὲ δγτίδς, ἀθς  εῖς, Κποδεϊ. 
566 Νοῖδ δῖ [6 ἐπά οὗ [Π6 Ὁμδρίογ. 

ἐδε ὕγ απά ἐῤε ΤΡιωηρεὶ»")]ὴ ΓΏΘΘΘ Ἰσογα 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ δοπῖθ ννῈ}]- πον ΤθΔη5 ΤῸΓ σΑΒΈ ΠΣ 
Ἰοΐ8 νῃισἢ, ἔγοπι {18 {πὴ ἔογνναγά, τνόγὸ Κορῖ 
ἴῃ [ῃ6 Ὀὰς οὗ ἴΠ6 Οῥουβεη. 866 Νοῖο. 

Τρε Κοόε 9} 1δὲ Ἐρῥοά. 

241----ὌὸὌὄ ς. (ΧΧΧΙΧ. 22---.ὰδλ6.} 

31. ἐῤὲ γοὐε οἱ ἐδε ὠῥοῇ Ὅῆδὸ οδο οὗ 
(ῃς ΕΡΠοὰ ννᾶϑ ἃ ἔτοςκ οσ σγοῦὸ οὗ {Π6 5: πιρ]οβὶ 
ἔοστα, νόούθη ὙΠ Πουΐ 9θᾶπὶ, ΠΟΥ οὗ ὈΪὺε 
(8ϑ8ε6 Νοίε δὲ ἴῃς επὰ οὗ Ἂἢ. χχν. 8 11.). [11 
Ὅὰ5 Ριΐϊ οπ ΌΥ θείης ἀγα ονεσ {86 Ποδά. 
[τ ἀρρϑᾶῖβ ἴο ἤανθ δὰ πὸ βἰθενεβι [ἴ ρὑτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ τοδομοὰ ἃ Π{{16 Ὀοονν {πε Κηθεβ. [{ πλυβῖ 
Ὦδνο Ὀόδῃ Υἱβι 0] 6 ἀθονα δηὰ Ὀεΐονν ἴ8ὸ ΕΡμβοά, 
{πΠ6 νατιοραϊθα ἰοχίωγε οὗ νυ σἢ 1ἴ πηιδὲ μανα 
βεῖ ΟἹ δ8 ἃ ρ᾽αίη ὈΪὰ6 σγϑυηάνοσκ. 

82. “41πώ4 Ἰδέ ρα δε απ ῥοίε πὶ ἐῥο ἰορ 9 ἐξ, 
ἐπ δὲ γιά ἐδεγεο) Απᾶ 1108 ΟΡΘῃπ αὶ ΖῸ0Σ 
180 θ6δΔά 8811 ὈΘ0 1ῃ ὕὉὍ8ο τη 419 οὗ 10. 
50 ἀὁ Ννεῖῖο, Κηοῦεὶ, Κα θοῦ, Ηογχ., ὅτε. 
ἼΠΘ τηδδηΐηρ ἀρροδῖβ ἴο θὲ παῖ πε οροπίηρ 
ΚΠγοι ἢ ΒΙοἢ [πὲ Ποδά ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ρΡιιΐ 5ῃοιι ]ά 
θὲ ἃ πιοῦὲ γουηά ἢοΪθ, ποῖ σοπηοοϊεά ν ΔΩΥ 
Ἰοηρίυ 1 π8] 511: Ὀδίογε οὐ θεμ πα, 

9.7), «υουέπ «υογὰ] οὗ ὉἈ80 ὙΟΣΙ οὗ ἴδ 9 
ὝΘΑΨΟΙ (566 Οἡ χχνΐ. 1ἵ, χχχῦ. 2:). ΤῊΪ5 
νγ85 ΡΧΟΌΔΟΙΥ ἃ βίουϊ Ὀϊηάϊηρ οὗ γονϑη ἘὨτεδά, 
ΒΟΥ ΟΥΘΥ ἴῃ βάρο οὗ ἴῃς μοῖΐθ ἔοσγ ἴῃ Πεδά, 
ἴο 5ἰγεηρίμοη ᾿ἃ πὰ ργέϑεγνο 11 ἔσοπη ἔγαυηρ. 

αη ῥαῤεγρεοη ἼΠ6 οτἰξῖπαὶ τνογά, ἐσεδαγαρ, 
5 ἔουπά ἴῃ Ἐπγρίίδη ραργτὶ οὗ {πε τοῖ ἀγ- 
ὨᾶϑῪ (Βιυρβοι, " Ὁ. Η..᾿ Ρ. 1ς79), ἰδουξῇ τἴ5 
τοοῖ ἄρροᾶῖβ ἴο δ6 ϑοπγλῖῖις (Οοϑεη, ὁ μο65.᾽ 

. 418). Οὐοτϑεϊοῖβ οὗ ἸἸΠ6Π, 5: ἢ ἃ5 ἄρρθαγ ἴο 
ἰ: ἤΘΓΟ τοίοσγθα ἴο, ἜΣΤΕ νγ6}}] Κηοννῃ διηοηρεὶ 
{6 Εφγρίίδηβ (Ηδτγοάοῖ. 11. 182. 111..47:1 ΒΡ] 1π. 
ΧΙΧ. 2. (Οἔ, Ηοπὶ. "11. 11. 529). 

383, 34. Το οκίγὶ ννᾶϑ ἴο ὃδ6 δάοχττπιεά νυ ἢ 
ἃ Ὀογάογ Οὗ ροϊπορταηδαῖεθ ἴῃ σοίουγβ, πὰ ἃ 



ὁ Ἐςοίυς, 
45.9 

γ. 34---.39. 

τουηάροιῖξ τῆς ἢδπὶ ΓΠογεοῖ, δηα δ6115 
οὗ ροϊά δεΐνγεεη τπεπὶ τουπά δου: 

34 ΔΑ ροϊάξη δὲ}}] δπά ἃ ροπιε- 
στληδῖθ, ἃ ροϊάβη ὃδ6}] δπὰά ἃ ροπιε- 
σταπαῖθ, ὑροὴ ἴθ ἤδη οὗ τῆς τοῦδε 
τουπα δδοιι. 

235 ὁ Απὰ [τ 58Π4}1] θῈὲ ὑροη Αδτγοη ἴο 
ΓΑΪἸἰϑζεγ : ἀπά ἢ15 βοιιπά 5}4]] δε ἤθαγά 
ψνἤεη ἢδ φορῇ ἴῃ υἀηῖο ἴῃ ΠΟΙγ ῥέπεσ 
δεΐίοτε της 1 ΒΡ, ἀπά ἤθη ἢς οοπλ- 
οἴἢ ουἵ, τῃαῖ ες ἀϊε ποῖ. 

26 4 Απὰά τῇοι 5}Π411 πιᾶκε ἃ ρ]δῖε 
67 ρυτε ροἱά, δηά σγάᾶνα ὑροὴ ἴζ, κε 
τῃ6 εηρτανίηρβ οὗ ἃ εἰρπεῖ, ΗΟ]}- 
ΝΕ ΤῸ ΓΗΕ ΠΟΚΏΌ. 

5714]} σοϊάσῃ Ὀ6]] ννὰς ἰο θὲ αδἰίδοῃοὰ ἴο ἴῃ6 
Ποπὴ Ὀεΐννθθη δδοῇ ἴννο οὗ [π6 ροπιοργαπαῖεϑ, 

856. δι; σομπα] 108 βουπά, ἰ.6. ἴῃς βουπά 
οὗ ἴῃς Ἀοῦεθ. ὅϑοῖηε Ἵσοηςεῖνα ἴπαΐ ἴῃς 6115 
διγη ϑηθα ἃ τηιϑῖςαὶ οΟβεσπρ οὗ ργαΐϑα ἴο {δε 
Ιογὰ τ τὺ ζα.). Βιαῖ Ιἴ 5θοι8 ποτα 
᾿Πκοῖγ ἰμδὲ {ποτ ρυγροβο ννᾶ5 {παὶ ἴῃς Ρθορὶθ, 
ΠΟ 5ἴουά νυ ῃουῖ, θη (ΠΟΥ ποαγὰ {π6 
βοιιηά οὗ {Πὲπὶ υνἱτπὶπ (ἢ Ταδογηδοῖθ, πρὶ 
δᾶνο ἃ 5651: 0]6 ὑσγοοῦ ἴῃδὲ {πΠ6 ΗΙρῃ-ρυθϑὲ ννγᾶ5 
Ρογίοστηπρ ἴΠ6 βδογοὰ χἱΐϊθ ἰῃ ἴΠοῖγ οθ δ], 
που ρ ἢ ἢὲ ννᾶ5 οἷἱ οὗ {πο ῚΓ ϑ'βῆϊ. ὙὍΠὸ ἈΕ]]ς 
ἴπ5 Ὀδοᾶπηα δῃ ἱποεηΐζίνε ἴο ἀονοίίοπδὶ ἔδε]- 
Ἰηῦ58. ὍΤΠΐ5 δοσογάϑ ὑὙἹ ὙΟΥῪ ΘΑΓΙΥ ἰγδάίοη, 
8566 Εσςε]5. χὶν. 9. 

ἐδαὶ δὲ ἀϊε πο! ΤῊΣ Ὀ6115 4]5οὸ θοσγο νυ Π 685 
ἴηι της ΗΠ Ρτοδὲ ννᾶβ, αἵ ἴπ6 τπ|6 οὗἉ ἢϊ5 
ΤῊΪπϑίγαϊίοη, ἀν αἰτἰγοά ἱπ ἴπ6 ἄτθβα οὗ ἢϊ5 
οΟἢοΘ, ἃπά 50 ννᾶβ ποῖ ἱποιγγίηρς ἴΠ6 βοπΐθηςθ 
οἵ ἀδδί νυ ῃὶςἢ, ἰ5 γοξοστεα ἴο δρδὶπ ἴῃ Ὁ. 43 ἰῃ 
σοηπροοίίοη νυ ἢ (πὸ Ἰηθη ἀγάνγογξ τῃδξ ννθ γα 
ψοσπ ὑγ τῃ6 τνῆο]ς Ὀοάγ οὗ [Π6 ργίθϑίβ. Απ 
ἱπέγασίοη οὗ ἴῃθ ἰαινθ ἔου πε ϑογνῖίςθ οὗ 186 
ΘΑΠΟΓΟΔΙΥ νγᾶβ5 ποῖ ΠΠΘΓΟΪΥ Ὧη ἃςΐ οἵἉ ἀΐϑοθε- 
ἀϊθησα; ἰζ ννᾶϑ ἃ ἀϊγοοῖ ἰηϑαϊο ἴο [86 ργθϑθηςθ 
οὗ Τεμονδῇ ἔτοπιὶ Ηἰβ5 ογάδιποὰ τηϊηϊβῖοσ, ἀπά 
1ΒΕΥ ἱπουττοὰ ἃ βεπίεηος οὗἁὨ σδρίϊα] ριυιηϊβῃ- 
τχοπί. Οἔ ἔχ. χχχ. 2τ; [,δν, ὙἹῖ], 3.ς,) Χ, 7. 

Τε ΜΙγε ἀπά ἐδε Οανηιοηίς οΥ᾽ Εἰπε δ ἑπεη. 
26---43. (ΧΧΧΙΧ, 27---21.) 

386. [Ιη (ἢξ παχγαῖϊνο οὗ ἴπ6 πιακίηρ οὗ [Π6 
ΒΟΥ 1Πΐηρβ (χχχίχ, 8, 30) ἴδε ΜΙΐῖτε οὗ ἤπο 
᾿ποη 15 τησηοποὰ Ὀεΐοτο {πε Οοϊάφη ΡΪδῖο, ἃς 
δανίηρ θη ἢἤγϑξ σοτϊηροϊθά, δηὰ ἃ5 δαί ἴο 
ΜΉΘ δὲ ρῥίαῖς 56} ννᾶ5 ἴο Ὀ6ς διίδομοά. 
Βυζ ἴῃ {δεβε ἀϊγεοιίοπβ ἔπε ρ]αῖς 5 ἢγϑὶ ἀθ- 
βοῦοα, 85 Ῥείη ἴῃ6 τηοϑῖ ϑιρηϊβοδηΐ ραγὶ οὗ 
(6 ποδλά-ἄγεϑθθ, ΕῸΓ ἃ 51Π11}}8Γ ἰγδῃβροϑιζοη, 
βῃονηρ ἴῃ6 5.ΠἸΟΕΥ ργαςσοδὶ σμαγδοῖοεσ οὗ 86 
ΠΑιταϊϊνο, 566 ΟἹ ΧΧΧΥ. 1ἵἱῚ 

ἐπργρυίΐης: 97. “ἰρηε] 866 Οὗ Ὁ, 11. 

ΕΧΟΡῦΞϑ. ΧΧΝΊΙΠΠΙ. “ 

ν, 

47 Δπά τῆου 5} ρυῖ ἴξ οὔ ἃ 
ὈΪὰς ἴαος, τῇδλῖ ἴξ ΔῪ δ6 προ τῃε 
ΓΑΪ ΓΕ ; ὕροη ἴδε ἑογείτοηϊ οὗ τὴς τι γα 
1 541] θ6. 

48 Απά ἰξ 5121} θῈ ὑροὴ Ααγοη 5 
[ογεῃθδα,. τἢδξ Αδγοη τηὰῦ δεαγ {πε 
ΙΖ οὗ τῆς Ποὶγ ταϊηρβ, νης ἢ 
τῃς ςμι]άτεη οἵ [βγαδαὶ 5ῃ4}} ἢδί]ον ἴῃ 
41} τΠεὶῚΓ ΠΟΥ ριῆδ; δηά [τ 5}4]1} θὲ 
Αἰνγαγβ ὕροη ἢ8 ἰογεμθδά, {παῖ ΠΕΥῪ 
ΤΏΔΥ Ὁς δοςερτεά δεΐοτε τπῈ ΟΚ.. 

490 ἴ Απά τοι 58] δπδγοιἀογ 
τῆς σοαῖ οὗ ἔπε ᾿ἴπθη. δηά ἴδοι βἢα]ε 
τᾶκε τε πλῖῖγε ογ΄ πα ᾿ἰπεη, ἀπά τῆοι 
8 πηᾶκε (ἢε ρίγά]ς οΚ πεβάϊενγογκ. 

ΗΟΠΙΝΕΘΣ Τὸ ΤῊΒΕ ΖΣΟΚΩῚ Τιηϊῖ 
ἰπϑοτρίίοη τοπ! 1 ῆθα ἴῃ Ἔχργεϑ5 ννογάς. 6 Π0]1- 
π658 Ὑ}Ὸ νυ ῃῖ ἢ τμῃ6 ΗἸ ἢ -Οαοϑὶ ννὰ5 ἰηνοϑιθά 
πῃ υἱγίιπο οὗἁ 15 ϑαογοὰ Ἵδι]ηρ, 

87. « δίμε ἰαεεῇ ὍΠε ρ]αΐα ννᾶς ἔδϑϊεπθὰ 
ὕροη ἃ Ὀίιε ὈῬαπά οἵ ΑἸ]εῖ, 50 {ἰδὰ γουπά (ἢε 
ΤΑΙΪΓΟ ἃ5 ἴο 5ῃδνν [ἢ6 ρῥ]αῖς ἴῃ ἰτοηΐ. 

ἐδὲ »πἰ γε] Ασσοογάϊης ἴο ἴῃς ἀεηναίίοη οὗἉ 
τὴ6 Ηοῦτον ννογά, δηὰ ἔγοπι (ἢ 6 σἰδίθπιρηξ ἰὴ 
ο΄. 39, [15 νγᾶ5 ἃ νυ ϑιοα δαπά οἔὗἉ Ἰπθη σοι θά 
ἰηΐο ἃ σᾶρ, ἴο νν»ηϊοἢ ἴῃς πᾶπιθ »πίΐγο ἴῃ 115 
οΥΡῚ Πδ] 5656, Οἰσϑοὶυ δῆσννεῦβ, Ὁ νυ Ἰςἢ, ἴῃ 
ταοάσπι ὑϑάχο, νου] γαΐῃοῦ Ὀε σ4]1οἀ ἃ ἐμγόαη. 

38. δοαγ ἐδὲ ἐπιφμίίγ 9. ἐδὲ δοὶγ Τρὶηρε] 
Τῆς Ηροῦγονν ὀχργοβϑίου “ἴο ὈΘΑΓ ἱπι αν ἡ 
5 ΔρρΙοά οἴΠοΥ ἴο οὔθ Ψῆο 5ιῆῇετα {Πε 
ῬΟΠΑΙΓΥ οὗ ϑη (υ. 42; ἴμεν. ν. 15) 17, ΧΥΙΐ. τό, 
ΧΧΥῚΙ͂, 41, ἅζα.), ΟΥ̓ ἴο Οὴδ ννῆο ἴδίκοβ ἄνναᾷῦ ἴῃς 
5:η οὗ οἰμεῖβ (Οξςη, ], 17; μὲν. Χ, 17, ΧΥΪ. 22: 
Νυϊη. ΧΧΧ. τς: 1 8. ΧΥ. 2ς,) δίς. 8566 οἡ σϑξῃ. 
ἷν. 12). [ἢ 5όνεσδὶ οὗ ἴῃοϑα ραβϑϑᾶρθβ ἴΠ6 νοῦ 
5 ΓΙΡΠΕΥ τοπάογοα ἴο ζῶγ ἑυε.---- ΤῊΘ π΄ ΠΥ 
ὙΠΟ 5 βρόκθὴ οὗ ἱπ {Π|8 ρΐασθ ἄοθϑ ποῖ 
Τγθᾶπ ραγ ΪΑΓ 5105 δοῖ! Δ !Π}ν σοτητη6ά, δὰ 
τῆαϊ ςοπάϊοῃ οὗ ΑἹοπδίίοη ἔγοπι (σοά [ἰῃ 
ΕΥΘΓῪ ΘΑ ΪΥ Πηρ ΨΥ ΠΙΟἢ ΤΆ Κ65. τοσοης!]1- 
ἴἴοη πᾶ ςοπεοοογαϊϊοη ἠροάζι, Οὗ. Νάυπι. 
χν τ, [τ Ὀεϊοηρεά ἴο ἴπ6 ΗΕ -Ρτίοϑί, 45 
(Π6 οἰ οῦ δἵοηΐηρ τιράϊαϊοσ Ὀεΐννοθη Ϊεβονδὴ 
πὰ Ηἰς ρεορὶθ (566 οἡ Ὁ. 36), ἴο δἴοπε ἔογ 
[δὲ ΒοΙὶγ ἐδίπρϑ ἐμαὶ {ΠΟῪ ταῖρὶ 6 ““ δεςορῖθα 
Ὀοΐογο 1η6 1,οτὰ " (ςξ, ἴνὸν. νἱ]ν ας, Χν!. 20, 
23, ΜΈ ἴδ ποίο5): Ὀὰϊ ἴπ6 σογημηοῃ ρῥγιθϑὶβ 
Α͵530, ἰῃ [ΠΘΙ͂Γ ΡΓΟΡΕΙ ἔιποίίοηβ, δα ἴο ἴδκε 
ΠΟΙ͂ ραγί ἱπ τηδκιηρ δἰοποιηεηΐ (1ω6ν. ἱν. 2ο, 
Υ. 1ο, Χ. 17.) ΧΧΙΪ, τό; Νυπ. ΧΥΠΙ. 22, ὅζς.). 

89. ε»ιδγοιάογ ἐδὲ εοαὶ οΥ ἔπε ἱπεη]ῇ ῊΙ5 
ξΑτιτηθηΐ Ἀρρϑδῖβ ἴο πᾶνε Ὀθθη ἃ ἰοῃξρ ἴμηϊς, ΟΥ̓ 
οΆβδοςῖς, οϑερθυθ βᾶγ5 {παΐ ἰἴξ νγᾶ5. ΨΌσῃ 
ποχὶ {πε 5κιη, τηδὲ 1 γτοδομοά ἴο (ἢς ἔξεϊ, δπὰ 
{παῖ [ἃ δὰ σοβεῖν διϊηρ δἰοενοβ (᾿ Αηδἢ᾽ 111. 7. 
8. 2). Ὑῆδ νετὺ ἰγαπϑϊαϊθά ο»ὀγοίάετ' (-:δάδαϊς, 
ἃ Μογὰά οὗἉ ΥΕΥΥ͂ Γᾶγε ΟΟΟΌΓΓΟΏΓΠ6) ἈρΡΡΕΔΓ5 ζὰ"- 



Ἀ 

ἘΧΟΡῦδσ5. ΧΧΝΊΠΠΙ. 

᾿Ἰίποη Ὀγεοςοῆοβ ἴο σονοσ πεῖς παίκοά- ᾿Ηεδ. 
655: ἔτοιῃ ἴδε ᾿Ἰοὶπ8 ὄνεῇ τἰπῖο {δ “εν 

[ν. 4ο---43. 

40 ᾽ Απά ἰοσγ Αδιοῃμ᾽β 580η5 ἴδοι 
βῆδϊς πιᾶκε σοδῖβ. δηά ἴῃου 5ῃα]ῖ πλᾶκε 

{Ἡ:εδ. ἀκ. ἴοσ τῆετὰ ρίγαά]εβ, ἀπά θοηπεῖβ ϑῃδϊζ 
του τλκα ἔογ ἴῃεπὶ, ἔογ ρίογυ δηά ἰοσγ 
δεδυῖγ. 

41 Απά τῇοιυ 5ῃαῖς ρυῖ τῇςπὶ τρὸπ 
Αδλγοῃ τῆν Ὀγοῖμοῦ, δπά ἢϊ5 8βοη8 ψνιτῇ 
μὰ; δηά 5}Πα10 δποιπῖ ἴμοπι, δηά 

{Πρ 5 τῃον 5}4]] ᾿ γεδοῇ : 
43 Απά τῆεγ 514}} δ προ ἄδγοῃ, 

ΔΠᾺ ὑροῃ ἢ]5 50η5,. ἤθη ΤΠΕΥ σοπλῈ 
ἵπ υπῖο {πε τἀρεύηδοϊς οὗ ἴῃς ςοη- 
στερατίοη, οΓ θη ΠΟΥ σοπὶε ΠΟΘᾺΓ 
ιηῖο τῆς αἰτᾶγ ἴο πλϊηϊβῖεσ ἴῃ δα 

" Ηρ ᾿σοηϑεογῖα 1Π ει, ΔΠα βδηΟΙ  τπεῖη, ΠΟΥ ῥίσες; ἴμᾶῖ παν Ὀδαγ ποῖ ἰηϊ- 
ἤμπάι τῃδῖ {ΠΥ ΤΆΔΥ ΠΛ Πἰδῖεῦ πηϊο πὸ ἴῃ αυγ, ἀπά ἀϊα: 1Ὁ τῤαίἑ δ ἃ βἴδτυῖες 

τῆς ρτγίεϑδι 8 οβςε. 
42 Απά τῇοι 8ῃαϊς τλᾶκε τΠεπὶ 

ΠΟΙ ἴο πηρδὴ θδΑνΘ ἴῃ ἀἱδροῦ σοσὶς. ΤῊΘ 
τἰ5θι16 σοῃϑισίοα οὗ [πγελ5 οὗ οπο δηά ἴδ βϑϑτὴθ 
οοἰουγ αἀϊαρογοά ἴῃ σΠδΟΚΟΓΒ, ΟΥ᾽ 'ἰπ ΞΟΙΠῚΘ 5Π18}} 
ἤρσιιγο. Ασοογάϊηρ ἴο χχχίχ. 27 8:1 ἢ {|55116 
νγ5 νόον ὈΥ ἴῃς ΟΥΙΠΑΣΥ ννοάνοσ, ποῖ ὉῪ 
1Π6 5Κ|]οὰ ννθᾶνοσ, (ὅδε οἡ χχχν. 2ς; σο- 
56η, “Ὑ με5.᾽ Ρ. 1216; Επτβῖ, “1,6χ.᾿᾽ 5.ν. ΟΣ 
ΔΙ Κίπβοη, “Ρορ. Αοςοσπηῖ,᾽ ΝΟ]. 11. Ρ. 86.) 
1 Πα5 Ὀδθῃ ᾿πέογγοά ἔσοπι τοῦ. 40, 41, δπὰ "ΠῚ 
ΧΧΧΙΧ, 27, {πδι [Π15 ἀπὰ [ἢ6 ΟἾΠΟΙ Ἰἰηδη ρᾶγ- 
τηθηΐβ οὗ [6 Ηἰρ-Ρσιοδέ, ἢ [6 ὀχοθρίίοῃ 
οἵ (Πα. πλῖγο, ἀϊὰ ηοί ἀἰἔοΥ ἔτοσι [ΠῸ ἀγοδο οὗ 
16 σοϊηηοη ρῥγθϑίβ Π]ΟΠΠΟποα ἴῃ (π6 ποχί 
γΘΓ56. 866 [,δν. υἱ. το; ΕΖ6Κ. χ]ῖν, 17. 

ἐδὲ ρηέγο οὗ ἤπε ἠϊποη] 866 οἡ συ. 27. 

ἐδὲ γίγαϊε 97 πδεάϊοαυογ 7] ὉᾺ9 κἰτά]6 οὗ 
[1:9 ΟΣ οὗἨὨ [89 ΘΙΩΔΌΓΣΟΙΔΘΙΘΣ (ΧΧΥΪΟΙ, 
ΧΧΧΥ, 435). ὙΠ6 ννογά {γδηβίαϊεα χίγαϊο 18 ἃ 
ἀϊβεγεπὶ οὔθ ἔγοπῃ ἰμδὶ 50 τοπάογρα ἴῃ υ. 8 
(5ε6 ποΐθ). Ὑπὸ πάππε ποτὲ υϑοὰ (αόπεοι) ἢᾶ5 
Ὀδοθη βιιρροϑϑά ἴο δε ἃ Ρεγϑίδῃ ννογὰ ((ὐββθη! 5), 
Ὀυΐ ἰξ 15 πῖογα ᾿ἰκεὶγ το ὈῈ ἂἃπ Εργρίίδῃ οὔθ 
(Ευγϑῖ, Βιπιρϑοῖ, Βιγ ἢ). 11 ννὰβ ϑιλσοϊ ἀεγ- 
οἀ ἴπ τῆγοα οοϊουγβ (χχχῖχ 29).  βερῃὰβ 
58 γ5 [δῖ 115 ἰαχίασο ννᾶ5 ὙΕΥΥ Ἰἰοοϑθ, 50 1ῃδ ᾿ξ 
ΓΕΘ] [ῃ6 δου Ρἢ οὗ ἃ σπακθ, (ῃδὲ 1 νυ ᾶ8 
νου Πα δονεγα] {Ππ|65 τουηά ἴῃς Ὀοάγ, δηὰ (δὲ 
118 φηἀ 5 ογά δ γ δυπρ ἄοννη ἴο {πὸ ἔδεε, Ὀυΐζ 
ΕΓ [ΠΓΟ ΟΥΟΥ {Π6 δῃουϊάοσ θη (ἢ6 
Ργοβὲ ννᾶβ δηραρϑδὰ ἴῃ ἢϊ5 ννοσκ. 

40. “αγοη “0.5] Τῆδ σοπηπΊοη ῥγίθϑίβ 
ΔΙΘ Ὦργδα πιορδηΐ, ὅ66 οὔ στ. 4. ὉΠῸὸ ρίγαϊς 
ΜΌΓΙ ΕΥ̓ ἴΠοπὶ ἰ5 Ποῖα οδ]] θά ΌὈΥ ἴῆδ 58Π|6 
ΠΔΠῚΘ 8ἃ5 ἴῃαϊ οὗ [86 ΗΙ ΡΒ -ρ ἐσὲ (αόπεί), διὰ 
ννγ48 ὈῬΓΟΌΔΟΪΥ οὗ ἴῃ 84πὶ6 πιακθὸ. (ε. χχχίῖχ. 
29. ἰηϑίοδά οὗ ἴδ τηϊῖγο σοηϑι βίης οὗ ἃ ςο]] 
οὗ ἰν Ἰ8ϊο ἃ Ἰίποη, [Π6 σοτηήοη Ὀγιθδῖα ἡνΟΥΘ 
ΟΔΡΒ οὗ ἃ 8 πιρὶ6 σοηβίτισέίοη ἩνΠΙςἢ, δοοογά- 
ἴῃ ἴο ἃ ργορϑῦ]ε Ὄχρίδηδίίοη οὗ ἴπ6 πᾶτηθι 

ογ δνθσ υπῖο ἢὶπὶ δηὰ ἢἰ8 βοοά δίζογ 

ἈΠ]. 

βθεπὶ ἴο δᾶνθ θη συ ρ-δηλροᾶ, ὙΠΟΥ σνέγα 
Ποννονοσ οὗ πο τοχῖυγε δηά υνοσ Κη 5810 
(χχχῖχ. 28). ὙΠὸ νοσγά δοηηεὶ 15, ἴῃ ΟὐΓ 
Ὀγοβοηΐ ΕΠρ]Ι5ἢ, 1655 5 40]6 [4 σᾶΡ. Τδς 
ἀδβουτριίοη οὗ ἴῃς πορβά -ἀγθββ οὗ (86 ῥγιθϑίβ 
εἰνεη ὈΥ [οβορδιιβ (6 Απΐ.᾽ ΠΙ. 3. 8 6) ρεσβδρϑ 
Ἰπαάϊςαῖθθ ἃ σὔδησε οὗ ἔοττῃ ἴῃ 815 ἄδΥὺ. Οἱ 
Οἢ Ὑ-. 7. 
ον οίογν ἀπά ζῶγ δεαμὶ»} ὅ8εῈ Ὁ. 2 δηὰ ἔπε 

ξο]οννιηξ ποΐο, 

41-. 43, ὙΠ ἀτεβ8 οὗ ψῃς ᾿ἴίπθη ννᾶ8 {86 
δί ΓΙ ΕΥ δασογάοίδὶ ἀγθβ8 σοπηποη ἴο {πΠ6 ΠΟ] 
Ὀοάγ οὗ ρῥγιεβίβ (ΕΖεϊκ, χὶῖν, τ), 18). ὙΠδϑε 
ὙΟΓΘ ἐῸΓ βίου δηά ἔοσ Ὀεδιγ " ποῖ 1655 ἴΠ8π 
ἐδ ροϊάε φαγγιοπίς (48 ἴΠΕΥ σνοστὲ σα] θὰ ΕΥ̓ 
(ἢ6 [ονν8) ννῃιςἢ ἰογπηθά ἴῃς ΗΕ ἢ- ἐσ 5 ἀγθβ5 
οὗ κἰαίθ (υ. 2). Ὑμὲ Ἰ᾿ἴπεη συ νυ ἢ [δ 
ΗΙἸρῃ-Ρ θὲ ρὰΐ οὐ νἤεη ἢ ννεηΐ ἰηΐο ἴῃς 
Μοβῖ Ηοὶγ ρίδεθ οἡ ἴπς δυ οὗ Αἰοποιηρηΐ, 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο ἢανα Ὀδοη τοραγάρα νυ] ῥΟσΌ ΑΓ 
τεβροοὶ ([νεν. χνΐ. 4, 22: οἵ. Εχοἀά. χχχὶί. Χο), 
ἐπουρῇ ἴἴ 18 ποννῃοτε σἰδίοα [ῃδϊ 1 ννᾶβ ἀ15- 
Ἐπρυϊϑηθὰ ἴῃ ᾿(5 τηᾶκὸ οὐ τοχίατε, ἐχοθρὶ ἴπ 
Βανὶηρ ἃ ρίγάϊε (απ) ΠΟΥ οὗ νυν ΠἸηδη, 
ἰηφἰοδά οὗ ἃ νἁτοραϊοα οηδ.---Π ΠΊΔΥ ἤογα Ὀδ 
οὐϑοσνοά (παῖ ἰῃ6 ϑἰδίοπγεπί ἴῃ Γοϑόρἢι5, {πΠ8ὲ 
τῆς ΗἸ ἢ- γίοϑὶ ἡνοσγα ἢ ροϊάθη ξαιτπεηῖβ ΟὨ]Υ͂ 
Ποη δὲ ψνοηῖ ἱπίΐο ἴα Μοβί ΗΟοΙΪΥ ρΐδοε 
(.Βεὶ. 7υἀ.᾽ ν. ς. 8. 7) 15 Δη ΟὈνίοι!5 πιϊβίδκο: 
ἴΠ6 τοδάϊηρ 15 ΡγΓΟΌΔΌΪΥ σοττιιρί (ϑε6 ἩἨ υάϑοπ 8 
ποῖο).---ΤΠε ἀποίοπὶ Ερυρῦδη ρεβῖβ, ᾿κὸ της 
Ἡρῦγονν ροϑῖβ, σοῦ ποϊμὶπρ θυΐ νη ᾿πθη 
ξαττηοηΐβ ἴῃ [Π6 ρεγοιτηδηςθ οὗ {πεῖν ἀπε ϊ68 
(Πετοά. 11.327, ΜΠ ΔΝ ΚΙπβοηβμοῖε; Ηρηρϑῖ. 
"ΕξγΥρὶ δηὰ ἴῃς Βοοκβ οὗ Μίοβϑεβ, Ρ. 145). 

48. ἐπ τὠπῖο ἐδε ἑαδεγπαεί)] πο δῈ9 
Τοπῦ. 866 ΟΠ ΧΧΥΪ. Σ. 

δαὶ ἐδὸγ δὲγασγ ποί ἐπίφωϊγ, σπά 416] 866 
Οὐ σ΄. 25) 28. 

ΝΟΤῚ οὐ (ἬΑΡ. ΧΧΝΙΠ. 20. 

ΟΝ ΤῊΣ ὍὌΚΙΜ ΑΝ ΤῊΕ ΤῊΠΜΜΙΜ. 

Ι. 7λεῖνγ παγιός. 11, 7Τφν τόνε 2γευτοισῖν ξριστυτε, 
αὐ ἀη ον Δ. “γεασίῥέαίς. 1Π|.ὕ 
Τλο ῥώγῥοῦς απο ἀϊείογ)γ. ἸΝ, 7 λεῖνγ 
ογίρί:. Ν. Ζ7λέογίσ:. 

Ι. 
ὙΠΟ οχργοββίοη ἐῤε ὕὐὶγε ἀπά {δὲ ΤΡιρεηεῖνι 

(ΟΡ ΠΝ) ὈΥΝ ΤΙΝ) Ἀρρεαγβ ἴοὸ πλϑᾶπ 
ἐδ 1ἰσῥὶ ἀπά ἐδὲ Τρ. ὝΤῊΘ ὈΓΙΤΊΔΤΥ πιοϑηπς 
οὗ τὲ ἰδοῦ ἰθστῃ 18 ῥόγγεοίίοη. “Γὃς ἴοι 



ἘΧΟΡῦ5. 

οὔ ἔπε ννογάϑβ 18. ρἴαγαϊ , Ὀαΐϊ, δοσογάϊηρ ἴο {86 
Ἡρῦγονν Ἰάϊοπι, {Π1|8 ἀοθ8 ποῖ Πρ ΈΒ8Α ΠΥ ἱπηρ ]Ὺ 
ἃ ΡΙΌΓΑΙ 86η86. ὙὕΠ6 τεπάογίπρ οὗ {δὸ ΧΧ. 
18, ἡ δήλωσις καὶ ἡ ἀλήθεια; ἰδὲ οὗὨ ϑγπηπιᾶ- 
οἢιι8, φωτισμοὶ καὶ τελειότητες; ἰμᾶῖ οὗἉ {Π6 
Ψυϊραίῖο, “οείγίπα εἰ Κεγία. ὍὙΠ6 οἴδεσ 
δησϊθηΐ νογϑ 8 δ ΘΙ ΔΠΓ4Π}Υ ἄρτοθ ἢ ΟἠΘ 
ΟΓΥ οἴει οὔ ἴπ686. [πη πιοδὲ τῃοάθγτῃ νοΓβΊ ΟΉ8Β, 
οχοορῖ [ΓΠεγ8 (μεδὲ ἱσιά Κεορὶ) πὰ ἐδ 
Νν οεἰεἾ8β (ας ζει μπά ας ἢ αῤγῥεὶδ), τμ6 
ὙγΟΓ 8 τὸ υηςΓαιδ]αίεα, 

Π. 

Ετοπὶ ἴπ6 ὙΨὙΑΥ ἴπ νυ] ἢ ἘΠΕΥ ἅτε βρόκεη οὗ 
ἴῃ ἔχ. χχυῖ. 20 δηά ἴῃ [,δν. νηὶ. 8, σοπηραγοά 
ἢ ΕΧ. χΧυἹῇ. 1 ς---ι, ἃ νου] Ἀρρθᾶσ, [δ Κ- 
ἰηξ ἃ βἰπηρὶς νίονν οὗ ἴῃ ννογάβ, (παΐ {86 πὶ 
δηὰ (δ Τ Βυϊηπλπὶ ΘΟ ΓΘ 80Π16 τηδίθγιδὶ {Π1Π 58, 
τπὰ πὲ [ΠΟῪ ννοῦε ϑοραγαΐθ ἔγοπὶ ἴΠ6 Βγοαϑί- 
οἰδῖθ ᾿18618, 85 γ. ὲ}} 28 ΠῸπὶ ἴΠῈ ρεπὶ8 ἴπδὲ 
ὙΕΓΟ βεῖ προὴ 11. [{ ννου]ὰ 86 πιοβί ργο- 
Ὀ40]6 {παΐ ἰῃοῪ σψόγα κορί ἴῃ [ῃε Ὀὰρ οὗ [(ἢς 
Βγεδϑῖρ αἴθ ΘΗ ΧΧΥΗΪ. 16). Απά ἔτοπι (ἢ 
ἀοβηιϊῖο αγίϊςϊθ μείης ργοῆχοά ἴο δοςῇ οὗ {πε 
ὨΔΙΉ68, ἔγοπι ὑποῖγ ποῖ Ὀεϊηρ ἀδβογδοὰ ἴῃ ΔΗ͂ 
ἍΑΥ, δηὰ ἔγοπι ἘΠΕΙΓ ποῖ ὈΘΙηΡ τποητοπρά ἰῃ 
{δ6 τοοογὰ οἵ ἴδς οοπρίιτυςξίοη οὗ ἴῃς Βτοαϑῖ- 
Ρίαίε (χχχῖχ. 21), 1 8βθεπὶθ πιοδὲ {|ΚῸὶ} (δδξ 
ΠΟΥ ννογα βοπιεί μην γεν] ΟΌ ΒΥ οχίϑεηρ ἀπά 
ἕλτα Παυὶγ Κηονγῃ. [118 ἴτας [Πδὲ [6 ϑαπιδγὶ- 
ἴδῃ ἰοχὶ βᾶγ5 1παϊ Μίοβϑοβ ννὰβ 19 γπαάε ἴΠδηῖ: 
δῖ ονθο ἰξ ννὸ δοσορῖ [Π|8 νΟΓῪ νυθαὶς δι ΠΟΥ, 
ψ μη {πε δἰδίεπιεηΐϊ ἰ5 σοπηραγοά ἢ ἴῃς ἔαςξ 
ἴπδὲ (Ποτὸ 18 ἢο αἰγθοΐίοη ξινοη 848 ἴο ἔογπι οΥὐΓ 
Τηδίογδὶ, 1ὑ Ιοανθβ 1.8 102 ᾿ηΐετ [δὲ ΠΟΥ νυεγα 
ΠΟ ΠΟΘΙ 48 γοραγάβ8 {ΠΕΙΓ ι186. 

ΠῚ. 

ΤΠ ρυγροβο οὗ ἴμο ὕππὶ δηά (π6 ΤὨυπι- 
ΠῚΠῚ 18 ΟἸΘΑΙῪ ΘηουΡἢ ἱπαϊοαϊοθα ἴῃ Ναπι. 
ΧΧΥΪ,. 21} 1 85. ΧΧΥΠΙ. ὁ; δηὰ 4]8580 (88 ἐπε Υ͂ 
ἍΓΕΙΟ ΘΥ] ΔΘ ΠΠΥ τορασγάεα 48 Ὀεϊοηρίηρς ἴο (ἢ6 
ΕρΠοά) ἰῃ τ 85. χχϑ. 9---12, ΧΧΧ, 7) 8. Εἴ. 
Χχὶὶ, 1.9, 1ς. Με τὸ νναττδηϊεά ἴπ σοποὶυἀ- 
ἱπρ 1μαὲ (ΠΥ τσογε νι 8.8]ε (Ὠἰπρ8 οὗ ϑοπῖς δογέ 
ὉΥ ψ ΐὶσΒ 06 1] οὗ [6μόοναῆ, Θϑρθοίδ!]ν ἴῃ 
τνῆδὶ τοϊαϊθά ἴο ἴῃ6 ννᾶγβ ἴῃ ΏΙΟἢ ΗΒ ΡΘΟΡ]6 
νν ΓΟ οηραρεοά, ννᾶ8 τηδάθ Κηοῖνῃ, ἂπὰ {παῖ 
ἔτοπι {818 ἘἸπ|6 {ΠΟῪ γεγο ργοβογνοὰ ἴῃ {ΠῸ Ὀδρ 
οὗ τῆ. Βτοδοιρίδίες οἵ ἐδ ΗἸρἢῃ -᾿σίθβῖ, ἴο δὲ 
Ὀογηθ “"ἀροη ἢ᾽8 Ποαγί Ὀοΐοτο (ἢς ΓΟΚῸ σοη-» 
{{π0.4}}γ (ἔκ. χχν. 20). ὙΠΟΥ ες ἔογπλ- 
ΔἸ] ἀοἰνογοὰ ΌὉΥ Μοϑοϑ ἴο Αάγοη ([μον. ν"}. 8), 
δηὰ 8 864 Ἔν ρῥαβοοά οἡ ἴο ΕἸοΑΖᾶγ (Ναπι. 
Χχ, χ8, χχνῖϊ. 21). ΤΏΘΥ ψνΈΓα σβίθειηθα 48 [ῃ6 
στον ηΐηρ βίου οὗ [ες Τ τς οὗ [,ενὶ (θυ. 
ΧΧΧΊΙ. 8). - Τετο 8 ΠΟ ἰηβίδηςθ οἡ τοοογὰ οὗ 
{ποῖγ Ὀεΐης σοπδυ]οά αϑογ [Π6 τἰπιῈ οἵ ᾿δνά, 
ὙΠΟΥ ννΌΓὸ ΠΟΥΔΙΠΪΥ ἠοῖ ἴῃ 86 Δἴξογ [π6 (δρ- 
Εν! ; ἀπά ἰΐ ϑθθῖηβ ἴο ἴᾶνθ ὈδοΟπΊΘ ἃ ΡΓΟΥΘΓΌ 
ἴῃ γοίογοηςθ ἴο ἃ συδβίοη οὗ ἱποχίγισδοϊο ἀ1}Ἐ{[- 
ασιϊγ, {πὲ ᾿ξ δῃου!ά ποῖ Ὀς βοϊνθά "" {1} [μετα 
βῖοοά ὉΡ 8 Ρτγίοϑὲ ἢ τὶ δηὰ Ὑ ΒῸΠΊΠΊ πὶ" 
ΕΖΙᾺ ἰϊ. 63} Νεῇ. νἱὶ. ὅς ; ςἕ. Ηο5. "1. 4).--- 
υςἢ 866 πὶ ἴο ὈΕ 411 186 ρατισυϊαγα [μα σὰπ Ὀ6 

ΧΧΝΊΠΙΙ. 

βαϊμογοαὰ ἱπηπιθαϊδῖοϊγ, οὐ ΕΥ̓͂ ΘΑΒΥ ἰπέογεηςο, 
ἔτοπὶ ΗΟΪΥ ϑεγηρίυγο, τοζαγάϊηρ (86 Ὡδΐυγο, 
Ρυγροβο, δηὰ ἢἰδίοσυ οὗ ἴῃς ὕστπὶ δηὰ ἰἢς 
ΤΒυπιπλίπι. 

ΙΝ. 

ϑίησο {πε εἰπλθ οὗ ϑρθησεγ, ἴῃς ορίπίοη Πιδὲ 
ρΓονδι]ρὰ ἴο 4 σγθαΐ δχίθηϊ (δὶ ἴῃς {γπὶ δηά 
(ὴ6 ὙὝΠυτηπλπὶ ὑνεῖε ΠΟΙΪΙΥ, οὐ ἱπ ραγῖ. οὗ 
Εκξγρίίδη οὔρίη. ΝΠ [15 ΟΡΙπΙοη 18 σοη- 
ποοίοδα πὸ ποΐϊίοη [πδί {ΠΟῪ ννογα ἵννο 5Π|18]} 
᾿πιᾶροβ οὗ ργδεϊοιβ βίοῃθ, ννῃοἢ ἄρρϑᾶγβ ἴο 
ἴᾶνα ἴλκθη [18 γίϑε τῸΠὶ ἃ ράβϑαβθ ἴῃ ΡΠΠΟ; 
τὸ δὲ λογεῖον τετράγωνον διπλοῦν κατεσκευά- 
ἕετο, ὡσανεὶ βάσις, ἵνα δύο ἀρετὰς ἀγαλματο- 
φορῇ, δήλωσίν τε καὶ ἀλήθειαν (' Ν΄τ.. Μ|οϑ8." 
11. 11). Βιυϊΐ πιᾶγ ηοΐ [86 5Υτῆῦ0] οὗἩ {86 ἴννο 
ΥἹΓ168 ἴῃ {6 ἔδηου οὗ ῬΉΠΠο ἢᾶνα Ὀδδη γαῖ 
[Π6 ἔννο 51465 οὗ ἴΠ6 ὥῤοιβεπ ἴδῃ ἴννο δεΐϊυδὶ 
ἰτπλαρεϑὶ ΡΠΠ]ΟΒ υ86 Οὔ 186 νεγὸ ἀγδ ματος ος 
ρεῖν ἴῃ ΟἴΟΥ σοπΠΘΟΙ ΟΠ 5 πιαΥ θη ἴο σοηβιτῃ 
{Π|5 νίονν. δ6ὲ "ἀς (οηῆιβ. [ἰην.᾽ σ. 142: " ἀ6 
Μυπάϊ Οριδ᾽ ςο. 23; Ὀυὲξ 611} πιοῦὲ ἴο {6 
ῬοϊΪηΐ 15 ἃ ΡΑβϑαρῸ ἴῃ ΨΏΪΙΟΝ ἢς βα 8 [ῃδΐ [6 
ἴνο νοῦ οἵ ἴῃ6 Ορουδεη νοτὸ οι θὰ Κρυείας- 
ἐΐοη απά {για }.--- Ἐπὶ δὲ τοῦ λογείον διττὰ 
ὑφάσματα καταποικίλλει; προσαγαρεύων τὸ μὲν 
δήλωσιν τὸ δὲ ἀλήθειαν (' ἀς Μοπαγοῇ.᾽ 11. ς. 
566 4130 “1, ,6ρ18 ΑἸ] ρ.᾽ 111. 40, ννῆθγο 6 80" 
οτυ}68 σαφήνεια ἴογ δήλωσις , Βιυῖιξ!β α]-» 

ἰοξεά [παῖ ἃ οἴοϑα δηδ ΟΡῪ 5 Πισγηϑῃθα ὈΥ ἴπ6 
ἱπιᾶρε Οὗ βδρρῆϊγε (πρὶ ἰσπμί, 566. οἡ ἔχ. 
ΧΧΝἾΙ. 18) ςαἰϊοὰ Τριδ, τἴπδῖ ννᾶ8 βυβροηάοά 
ὈΥ ἃ Ρο]ά Ἄσδδὶπ οη ἴδε Ὀγεαβίϑ οὗ (ἢ6 Εβγρίίδη 
Τυάροϑ, νυ νΠ ἢ ἘΠΟΥ τουςσῃρὰ τ[Π6 1105 οὗἉ 
δοηι το Ρεῖβοηβ (Ὠ1οἀ. 51ς. 1. 48, 7; ἘΔ η, 
ἜΨαγ, Ηἰ8ι.᾽ χιν. 34). ὙΠδῖ ϑιςἢ ἃ σιιϑίοπὶ ἃ8 
1} 15 ννὰβ οὗ οἱά βἰδπαϊηρ ἴῃ Εργρῖ, 18 γοηάοσγρα 
ὙΘΓΥ ῬγΟΌΔΟΪΘ ὈΥ Τεγίδίη ρςΐαγοβ οὗ στεδί δη- 
ΑΙ ἴῃ νυν ἢ ἢ (ἢ ᾿πιᾶρὸ 15 γεργοβθηϊθα 88 ἃ 
ἀουδὶθ οπο, θοαγηρ ἴΠ6 σγπιθο]8 οὗ Τγκὴδ απ 
ιωΠεε. ὙΠῸ ἀδῖγ οἐπάοννοα νυν [ἢ18. ἀπά] 
σμαγδοῖογ νν88 δ] θά Τρριεὶ, πὰ νυ ἢ (18 παπὶθ 
80ΠῚ6 ἢᾶγο σοπποοῖϊοα (ἢ6 ννογὰ Ὑι»)12)71, 
(ΥΠΚίηβοη, 11. Ρ. 205). Βυΐῖ [18 ΘἸΥΤΩΟΙΟΡῪ 
ἷ ΘΠ ΓΙ τοὐεςῖοα Ὁγ Εξγρεϊδη βοο]αγϑ.-- - ΤῊ 
Εργριίδη οτἱρίπ οὗ πὸ ὕτίπιὶ δηά ἴῃε Τὰ πι- 
τηπΊ μ45 θθθη δάνοσαϊοα ὈΥ ϑρδοηςογ, (ὐσθβθη 8, 
Κπορεὶ, Επὸτβὲ, Ηρθηρβίοπδογρ, Ρ] τρίτο (πὰ 
ϑιη1} 8. ὁ Ὠ:ςῖϊ.᾽ 5. ν.) δπὰ οἴδοιβ. 

Βιυϊ 8ἃπ ἀγριιπιοηΐ οἡ ἴῃ Οἴμεσ 8:46 866 Π|5 ἰὼ 
δο διγηϊβηοα Ὀγ {6 σοηποοϊίοη οὗ [6 Τεγα- 
ρὲ» νὰ τῆῈ Ὁππὶ δπὰ ἴῃς ὙΠυπΊΠΛΠι, 
ὑσὶ πιὰ 6 ἐγδορὰ ἰπ ἴμῈ ΟἹά Τοβίαπηθηῖζ, 
1{ Π48 Ὀδθη βυρροβίεα οἡ ΥΈΎΥ ῬγΟΌΔΌΪ6 ρστουπά 
(Παΐ 186 Τεγαρἢ πὶ ΤΊΔῪ πᾶνθ Ὀθθη επιρὶογοά 
ἃ5 80 ὈΠΑΘΓΠοΙΖοαὰ ϑβιυθδδιςαϊς ἔογ ἔπ ὉὈτιπὶ 
δά ἴῃς ΤΒυπιπιπι. Νοὸν ψγὰὲ πον ἱπδῖ 
(η6 Τετγαρ πὶ δοϊοηρεά ἴο ρδί Ασομ] ἘΠπ|6θ, 

1 δὲς ΤἸυάρ. χνίϊ. 5, χνὶϊϊ. 14, 17, 20; Ηοβ. 
ἐϊϊ. 4; δηά, 85 Γρμγ τεηάεγθαὰ ἰπ τῃς τραγρΊῃ, 

2 Κ. χχὶ!. 24; Ἐζοϊς. χχὶ. 21; Ζεοῆ. χ. 2: ἴο 

ἴῃο56 δ  Ὀς δά άἀεά, 85 ἰϊ βίαπαϑβ ἴῃ ἴμε Ηεῦτενν, 
1 9. χν. 23. 

539ὲ 
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ἴο ἴπ6 ϑοπης τάςσθ, ἀπὰ ἰο σερίομβ τοπηοΐθ 
ἔτοπι Εξγρί (866 Οξη. χχχὶί. το, ὅζς.). [5 ποῖ 
[6 βιιρροϑβιίοη 88 ϑαϑυ {παῖ (6 π|πὶ δηὰ (ἢς 
Τδυπηγλΐπη ἴοοῖκ (ἢ6 ρ]ᾶςα οὗἉ ννῃδῖ πηιιϑὲ δνε 
Ὀδθη ἈΠ] τὶν Κποννῃ ἴο (ΠῸ Ῥαιαγοῆβ, δηὰ 
ὙΠ ἢ ἀρρθᾶγ, ἰπ ἃ γόπονιαὶ οὗ {πὸ οἱά ἀερτδάθά 
ἔοστη, ἴο ἤδνθ Ὀδθη ἴῃ Ἰαΐου {{π|65 σοηουηπάρα 
ἢ (Ποπη, 845 ἴμδὶ ὑπ Ὺ ννεγε δάἀορίοα ἴτῸπὶ 
186 ΕΡΥΡ Ιλ 8) 

Υ. 
Α58 ἰο ἴπ6 ἔοστη δηὰ πηαίεγίδἱ οἵ 1η6 ὕτίπι 

απὰ ἐπε ὙΠυπλπλπι, δηὰ 88 ἴο {Π6 πιοάθ ἴῃ 
ὙΠΟ ΠΟΥ πνεῖ ςοηβιυ θὰ ὉγῚ (ῃἢς ΗἸρΡὮἢ- 
Ργοβῖ, ἴδε βᾶνα δῆ πιᾶηγ σοπ͵θοξιΓοβ, 
βοὴθ οἵ με νῪ νὰ δηὰ βίαγιης. 1 
ννουἹὰ ΡῈ οι οὗ ρῥίδος ἤόσὸ ἴο βρὸ δὲ Ἰἰοηρίῃ 
ἱπίο 4 βυῦ)οςϊ ἰπ ΠΟ ἢ {ΠΟΓῸ 15 80. {π|||6 ἴο 
᾿ἰπξ οὐ ἴο τερυϊδίε [6 βεϊά οὗ σοη]οθοίυτο, 
[μαῖ δηνίῃπρ κα σοτίδιπγ 15 Ὀεγοπά πὸ 
ΓΈΔΟἢ οἵ πορο; δυΐϊ [86 πα ΓΥ πιυδὲ ποῖ Ὀ6 
ΘΠΕΓΕΙΥ ρηθοθὰ ονεῦ. ὅνε πιᾶὺ ἤγβι οὔδβοῦνθ 
1πδὲ (6 αἰ Πεγθηΐ νυν νν ὩΙ ἢ πᾶνε Ὀθεη ἴακθη 
ΑΓῸ Ὀδβοὰ οἡ ἴῆσθο αἀἰβίϊποϊ ἘΠΘΟΥΊ6Ξ :---- 

:. Τμαῖ [6 Ὠΐνῖπο ΝΝῈ] ννὰ8 πιδηϊ βοϑίοα 
τῆγουρἢ {πὸ τίτη δπὰ 1π6 ΤΠ πὶ ὈΥ͂ ΘΟΠῚ6 
ΡἈγσίοδὶ οἴεςί δά ἀγεβϑοὰ ἴο [η6 ογδ οσ (δε Θᾶσ. 

2. παῖ {ΠΟΥ ννοῖῈ ϑοπιὸ ογάδίποά ϑυτηδοὶ 
ὙΠ ἢ, ἤδη {Π6 ΗΠ τοδὶ σοπορηϊγαϊοα [18 
δίρῃϊ δηὰ αδἴίθηοη οὐ 1ἴ, ὈδΘοΔΠπΊΘ ἃ πιθδῃβ οὗ 
ΟΔ]ΠηρΡ ἔοτίἢ [λ6 ρτορδεῖὶς βιες. 

ἃ. ὙπΠαῖ ΠΟΥ νΕΓῈ ϑοπῖθ ςοπίσίνδησθ ἔοσ 
οδϑίίηρ Ἰοΐβ. 

1. 7]οβορῆυβ, νν8ο Ιἀσπβοά 1Π6 σζοποβ οὗ 
[πε Βγοδβίρ αἴθ ἢ [86 Ὁ τῖτὸ δης (ἢ. Τυπι- 
ΠΊΠι, βΑγ8 ἰμαΐ ΠΟΥ δἰρηϊβοὰ 4 ξανουγαθὶο 
ΠΟΥ ἴο [π6 αἰδδίίου Ῥγοροβδθά ὈΥ βῃϊηϊπρ 
ἔογί ἢ ἀπιιδυδὶ ὈΠΙΠΔησγ. Ηδς δα 8 {παῖ 
ἴΠοΥ Πδὰ ποῖ Ῥδθὴ Κῃοννῃ ἴο ὀχ δὶ (ἢ 5 ροννοῦ 
ἴῸΓ 2οο γϑαῦβ Ὀδίογθ ἢ15 {πιὸ (( Απΐ.᾽ 111. 8. 8 9). 
Α8 τοραγάβ8 (ῃ6 πιοάθ οὗ ἰὴ δῆβνυνεσ, 96 Υ ΓΔ] 
]ον ϑῃ, δηά πᾶν (ἢ γίβίϊαπ, νυτοῦβ, Πᾶνὸ 
ζο]]οννοά ἢ. ὙΠῸ γαθοϊηϊδία δάορίεαά {Π6 
ποίϊοη, δῃὰ βῃοννθά {ΠΟΣῚ ὑϑι14] ἰοπάθηοΥ ὈΥ 
οχαρεβογδίηρ 11. ὙΠΟΥ 5αϊά (παῖ [86 δῆβινοῦ 
νγὰ8 ΠΟΙ ΠΊΙηΙσαϊοά ἴῃ ἀοίδι] ὈΥ ράγίςυϊαγ 
Ἰεξίογβ ἰὴ 16 ἱπβεπρίοηβ οἡ {ΠῸ βίοῃδϑ βῃϊηϊηρ 
οι ἰπ ϑιιοσδβδίοῃ, 50 88 ἴο 5ρ6}1 6 ννογάϑβ!. 
---ϑρεησοῦ, βιρροϑβίηρ ἴῃδὲ [ῃ6 {0π|πὶ ἀπά (ῃ6 
ΤΠΙΠΊΓΑΙΠλ νΈΓΟ ἴννὸ ἱπλαρθβ, οὐ ΤΟ ΓΆΡ ΠῚ, 
ἱπιαριηθα (μδῖ δῃ δηροὶ ννᾶ5 σοπηηϊβϑοπθὰ ἴο 
βροακ (Ὡγουξῇ [ἢ6 11ρ8 οὗ οπς οἵ [μθπὶ ν ἢ 
8ῃ διά] 0]6 νοὸς (΄ ἀθ [,ορ. Ηθργ. 110. π|. ς.ν. 
83. Ῥηάοδυχ δηά οἴδογβ ἤᾶνὸ βιιρροβοὰ {παῖ 
Δὴ διιάϊθ]ε νοῖςς δάαγεββοά 1156} ἔτοπὶ [ἢ 6 
Μεχσογ-ϑοαῖ 45 ἴδε ΗἸρἢ-ργοϑὲ ϑιἰοοὰ Ὀείοτγο ἱξ 
γνολτῖηρ ἴμε Βτεδδίρὶδίθ οὐ [15 Ὀγεαϑδὶ (' (οη- 
παοοίίοη,᾽ ὅζε., ὈΟΟΚ 1.). 

1 866 ΠΟΤ Πρῃδπιβ ποῖς οὐ γύρα, ἴῃ ϑυτγοη- 
Βυπῖιι5, ΝΟ]. 11. Ρ. 251, ἀηᾶ {πὸ ποίεβ οἵ Ὀυυβὶυς 
δὴ (αγνήρῃς οἡ Εχ. χχνῇ. 30 ἰὼ (ἢς “(τ 
ὅδο᾽ 

ἘΧΟΌῦδ5. ΧΧΨΝΊΠΠΙ. 

2. ϑοπὴ6 οὗ ἴ8οβο νγῆο δδνο μοὶ {Π6 ϑοοομῃά 
ΤΠΘΟΥῪ πᾶν σοηςεϊνοα τπᾶὶ {6 ΗἸΡΉ-᾿τεϑῖ 
υιϑοα ἴο ἢχ Π5 ἐγθβ οὐ πε βοπλ5 οὗ ἴπε Βγθϑδδβί- 
Ρίαῖθ ὑπ|]} (ἰῃς βριγτιῖ οἵ Ῥγορῆθου σάπια ὕροῦ 
ἢϊπ ἀπά σᾶνο ἢιπὶ υἱΐογδησθ. Οὐμοῖβ μᾶνὸ σοῃ- 
Ἰδοϊυγεά τῃαῖ ἴδ6 οὈ)οςὶ οἔ ἢιὶβ σοπίοιρ δίοη 
νγ»ὰβ ποῖ ἴμ6 μος ποηηϑοίνοβ, Ὀὰζ βοπλθ ἀϊ5- 
τποὶ οὈ]θσῖ νυν ἢ βδογοά δβϑοςίδίοῃϑβ, βυςἢ 48 
ἃ Βο]ὰ ρ]αῖθ οὐ βοπὶ οἵ ϑοπὶθ Κιπά ἱποοπροά 
ἢ [Π6 πᾶπῖὸ ΪΕΗΟΝΑΗ, αδἰἰδομοά ἴο [86 
ουϊϑίάθς οὗ ἴῃ6 Βγοαϑιρίδίθδυ ὙΠ15 (ΒΘ, 
ἴῃ 8016 ἔογπι, ἰι5 δάορίεἀ ὈΥ {πὸ ΤΑγριπὶ οὗ 
Ῥαϊοϑίπο, Τ βοοάοτοῖ, Εἰρδίέοοίῖ, Κὶ 4|15οἢ δηά 
ΠΊΔΩΥ ΟἾΠΟΙΒ ; δυΐϊ ἰζἴ 18 πιοϑί ΠΙΠῪ γτεδϑοποά 
οὐ ὈὉγ Ρ]υμπιρίτο ἴῃ ϑι 5 " ὈΙσ  οπδγ. 

3. Μιο δεῖ15, [μη δηὰ οἴδογθ, ἤδνθ βὰρ- 
Ροϑοὰ (δὶ (ῃ6 ὕππὶ ἂπὰ {πε ΤἼἬὨυπη πη τρὶς 
αν Ὀθεὴ ἴἤγθθ 51105, οὔθ Ὁ] γέ, ὕροῃ Ἰΐ, 
οπ6 νυ ἢ πο, πὰ πε τὨϊγὰ ρἷδῖπ, δπὰ {πὲ ἴἢ6 
8110 ἴακοη ουἕ οὗ ἴδε ροςκεῖ οὗ τῆς Βγεδϑῖ- 
Ρἰαῖς ἂἱ μαρ- ῃαζαγά ὈγῪ {πῸὸ ΗἸΡ ἢ -ργεβῖ νγῶ5 
Γρραγαθα 45 ριίνίηρ [6 ἀπϑινοῦ ἴο {πὸ υσϑίοη 
ῬΓΟΡοΟΞβδά.---εδβοηῖβ δηὰ ΕΠ γϑῖ πᾶν δάορῖοα 
ρΡΘΏσΟΓ 8 ποίοη, παῖ ΠΟῪ 'νεῦε ἴννο ᾿πιᾶρθδ, 
δυΐ βιρροθοά τπδῖ ΠΟΥ ννεγὸ υϑοὰ ἴῃ 50Πὶ6 
πιοάδ οὗ οσὐδίηρ ἰοί5.---- Ν ἴποσ, ἐο] ον ίης Ζα!- 
Ιπρ, ἱπιαριηφὰ ται {πὸ Ὁ τι πὶ ννογὸ ἀϊδπηγοηάϑ ουϊ 
ἴπ ἴῃ6 ἔογιη οὗ ἀϊςθ, δηὰ {πὶ τῃ6 ΤυπλΠΊΠι 
ὙΨΈΓΘ του ἢ ἀϊαπιοπάϑ (Δοςσοτάϊης ἴο {Πδ πηθᾶη- 
ἴῃ οὗἨἁ δε ννογά, δπεὴγδ) ὙΠ ϑόπιε βογὶ οὗ 
ΓΑΥ Κα δηρτανοά οἡ πεῖ, ννῃϊςῖ ἴῃς ΗἰξὮ- 
ΡΙΠοϑί, ννἤθη ἢ6 βδοιρῆξϊ ΤΟΥ ἃΠπ ΔηΒγΕΓ, ἴοοκ 
ουΐϊ οὗ ἴδε θὰρ δπὰ τῆγοιν ἀοννὴ οα ἃ ἰδὺϊε 
ἴῃ ἴῃς ϑαποίιδγγ, ἀγανγίηρ ἃ πηοδηΐϊηρ [ΤῸΠῚ᾿ 
1Π6 πιοάθ ἴῃ νυ ς ἢ ΠΟῪ Ε]]. 

Βυξ {δὲ {ΠΘΟΥΥ ᾿ἰ86} 15 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ 1ῃ- 
γοϊνθά ἴῃ {π656 μοϊΐονν δηὰ νδίῃη σοη)θοΐυΓεβ 28 
ἴο [Π6 πηαῖογα] ἱπβίγυτηθηῖβ νυ Ὡ] ἢ ΠΥ ΠᾶΥα 
Ὀεδθη δπιρὶογθοὰ. Νο αδἰϊεπιρίθ ὀχρ δπαίίοη 
66 Π|5 ἴο 6 πΊοῖο 1ἴῃ δοζογάδποθ ψ ἢ δυςῇ 
ΔΗΔΙΟΡῪ 88 ἴῃ Ὠἰδίαγυ οὗ {πὸ 18γβϑο τε8 δῆογάσ, 
ΟΥ̓ ποτε ἔδεε ἔγοπιὶ οδ]θοϊίοη, {μᾶη {πὲ ἴδε 
ὕππι δπὰ (6 ΤυΤΊΣΤΩΙΠὶ νγΈΓΘ 5ΟΠΊΘ ΠΊΕΔΠ5 
οὗ ᾿αϑβίϊην ἰοῖβ. ὙΠαῖ {πῸ 1,ογὰ βῃουὰ μᾶγὲ 
πιδάθ Ηἰ5 νν»}}]} Κηοννη ἴἰο Ηἰδ ρθορίὶε ὈΥ βδυςὰ 
ΠΊΘΔΠ5 ΤΔΥ ἰηδεορὰ γὰρ σοιηῖογ ἴο Οὐ ΟΥΤ 
ΒΔὈϊΠ 5 οὗ ἐδουρῆῖ. Βυϊ ννὸ κπονν [ἢ Δρρϑδὶβ 
ἴο Ἰοΐβϑ ννοῖθ πιδάθ υηάοῦ αἀἰνῖπο δυο ΠΥ ὉΥ͂ 
{π6 σἤοβθη Ρθορὶθ οἡ ἴδ πιοδί δβοϊοπηη οὐζᾶ- 
βίοηβῦ. ὙΠῸ αἰνίῃθ νν}}} νγᾶς πιδηϊοιθά ὉΥ 
αἰγουτηβίδποθϑ ἴῃ {ποτηβοῖνοβ οὗ 858 {Π{{|6 ποῖε, 
ΟΥ̓ Οὗ 458 ᾿ΠἘ{|6 Ὄχίογηδὶ σοπηροϊΐοη νἢ [86 
χυεδβέϊοη δὲ ἰϑϑιθ, 85 ἴπε ἀδπιρηεδβ οὐ πε ἀτγ- 
Ὧδ688 ΟὗὨ ἃ ἤξεςε ἰαϊὰ οὐ ἴδε ρστουπὰ (7υἀξ. 
νἷ. 36---.:90). [Ιἴ πιισξ μᾶνς ὕεεπ ἃ {πιὰ 
ΠΟΠΙΠΊΟΗΪΥ τοσορηϊχοεά ὈΥ ἴπε ρθορὶς {μπᾶ 
τπουρὴ “1ἢὸ Ἰοῖ ννᾶς οδϑὲ ἰπίο ἴδε ἰᾶρ, [6 
ὙΒοΪ6 ἀϊδροβίηρ ἱβεγθοῦ νγᾶβ οὗ ἴδε 1 γά 
(Ρτον. χνὶ. 23).--[Ἐὰ ργδςῖίςε οὐ σαβϊηρ Ἰοὶ5 
νγὰ5 ποί ΨΥ ΠΟΙΙΥ ἀϊθοοπηπηιοὰ Ε}1 11 νγ88 ἐσεῖς 

51ἐν. χνὶ. 8; Ναπι. χχνὶ. 55; 70βὶ. υἱὶ, 
14---..8, χίϊ!. 6, χνὶϊ, 8; 1 8. χὶν. 41, 41; Ας 
ὶ. 16. 



ν. 1--1.3.} 

αἰβοὰ ἴῃ ςοπιρ εξης {πὸ πυπλθεσ οὗὨ [86 ἔννεῖνο 
ΑΡροβίὶεβ (Αςῖΐβ 1. 26). [ἐ ϑϑθπὶβ νου οὗ 
τειηδγκ, τπδῖ ἴῃ6  τῖμι δηὰ ἴπΠὸ Τ Πυπιπλῖπὶ Δρ- 
Ῥοδᾶγ ἴο ἢᾶνε Γ8]]Θἢ Ἰηΐο ἀδβιιϑὲ 45 πε ργοόρδεῖς 
οἶος Ὀδολπις ποτε ἀϊἰδίηςξ ἀπά ᾿πιρογίδηϊ ἴῃ 
δηά δῆϊογ πε τείρῃ οὗ αν ἃ: δὰ μδαῖ ψνὸ 
ἤρΑΓ ποίη οὗ ἴῃ6 σαϑίίης οἵ Ἰοῖβ ἴῃ {πὲ 
Αροκίοϊις Ηιβίοσυ δον ἴπῸ ἀδὺ οἵ Ῥεηϊεςοβῖ, 
νν ἤδη (Π6 ΗΟΙΪγΥ ΟΠοϑβὲ νγὰβ φίνεη ἴο ἰοδὰ δ6- 
Ἰενεσβ ἰηΐο 41}} ἰσυῖϊῃ. [ἢ δδςὶ σᾶϑ6, [Π6 ἰονοῦ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙΧ. 
τ: 714: ταογίδες σμα κεροριο γόος Οὗ εορσεογ απ 

ἐλε γίεσίς. 28 712 εογιμμαί δεγιέ οεγέλιν. 
45 Οοά: 2γοριεῖξο ἐο ἀτοείἑ ἀπιορρ Δ ἐὐηίαίγ 
οἤ πνραθ. “- ᾿ . 
Ἂς 15 “5 τῆς. τῆϊηρ τῃδὲ τπου 

8041 4ο υπῖο ἴπεπὶ ἴο ἤδ]ονν 
ἴδηι, ἴο πλὶηἰδῖο ὑπο πιὲ ἰπ ἴδε 

“Ἴαν. 8... ΡΓΙεβῖ 5 οἷςε; ὅΤΓΆκα οπα γομηρ δὺ]- 
Ιοςῖ, ἀπά ἴννο γαῖιβ ννῇοι Ὀ]εηΠλ]5ἢ. 

2 Απά υμπ]εανεηδά Ὀγεδά, πὰ οδῖκ65 
ὉΠΙςανεηθα τοιηρεγεαά ἢ οἱἱ, δπά 
ννγαίειβ πῃ]ελνεηςα δηοϊπιεά νι ἢ οἷ]: 
96], νμεδῖεῃ ἢοιυγ 5] ἴῇοι. πηᾶκε 
(ἢεη,. 

2 Απά τῆου 5}α]ῖ ρυζ τἢεπὶ ἰπῖο 
οὴς Ὀαβίκεῖ, ἀπά ὑγίηρ ἴΠῈπὶ ἴῃ τῆς 
Ὀακκεῖ, νυτἢ τη Ὀυ]Π]οςΚ ἀπά τῆς το 
ΓΔΙΏ8. ᾿ 

4 Απᾶάὰ Αδίοῃ δηά ἢϊ5 5οῇ8 ἴδοιι 
50: Ὀηρ ἀπῖο τῆ6 ἄοογ οὗ ἴπς τᾶ- 
δεγηδοῖα οἵ ἴῃ σοηρτεραίίοῃ, δηἀ 5}4]1 
τνδϑὴ τ απὶ νυ τῇ νναῖευ. 

ς Απά τδοὺ 5141} (ἀκα τῆς ραγ- 
τηδηῖβ, ἀπά ρυζΐ προ Αδγοη ἴδ ςοδῖ, 
Δηὰ τὰς τοῦς οὗ τῇς. ερῃμοά, δἀπά {πὲ 
ἐρῃοά, «διά τῆ Ὀγεαβιρίδϊε, δπά ρίγά 
Ἀϊπὶ ἢ (6 ουτίοι5. ρἰγάϊα οὐ τῆς 
ἐρῃοά: 

6 Απά («δου 5μαῖῖ ρυΐ τε τηϊῖγε 

σηαρ. ΧΧΙΧ. 

ΤῊΕ ΟΟΝΒΘΕΟΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΙΕΒ18. 
1-- 27. 

Το δοςουηΐ οὗ ἴμε σοπϑθοσζαϊΐοη οὗ Αδοῃ 
δηὰ ἢἰἷς 5οῆβ, ἰῃ δοσογάδηοθ νυν} {π6 αϊγεο- 
(ἰοῃ5 σοηίδιποὰ ἴῃ τῃϊς ΤσΠαρίογ, 15 ξίνθη ἴῃ 
μον. νιϊ., 'χ. ὙΠῸ ἀοίδ:}5 οὗ [ἢ6 σοΙοπιοηΐθα 
ἴθνοῖνο ΠΊΔΩΥ ἱπροτίδηϊ γείεγεποςϑ ἴο ἴῃς [γἂνν 
οὗ τς Οἤεπηρε Τσοηπίδιποα ἱπ ἴον. 1ἰ.-ν!. 
Μοσὶ οὗ {86 ποῖος οἡ ἴμεβ86 ἀδῖδι8 ἃγὲ ἴΠογὸ- 
ἔοτε ρίνοῃ ὑπο (6 πδιταῖϊνο οὗ [ῃ6 σοηβο- 
εγδίοη ἴῃ 1 εν !ς8. 

1, Ὁ, 3. ὅ86εε οἡ ἴεν. υἱῖ]. 2, )ό. 
Ὡ. εαε: ὠπίοαυεπεά ἱεριῥεγοά «υἱὲ οἱ 

ΕΧΟΡΌῦϑδϑ. ΧΧΙΧ. 3905 

πιοάθ οὗὨ τενοίδίίοη ἄρρϑδσβ ἴο ρῖνε ννᾶῦ ἴο 
186 ΠΙΒΒΟΓΙ, 

ΔΤ δας σε οὐ]εοοϊοά (δὶ ἴδγα 5 ποίῃϊ 
ἴῃ ἴα εἰγτποϊοσυ οὗ ἴπ6 παπιεβ5 οὗ ἴῃς ὕτἱ πῇ εὐ 
πε Ὑυπηπλΐπι ἴο ᾿ 5} ν π6 σοπ)εοίατε {Πῖ {ΠΕΥ͂ 
ψεῖς σοηηεοοίοα ψτἢ οασίηρ ]οῖ5σ. Βαϊ ἴῃς νοτὰς 
ἴῃ {ΠΕΙΓ ῬσορεΥ τποδηΐὶῃρ' ΡΤΟΌΔΟΪΥ τεΐοστγοά ἴο {πῈ 
τεϑϊ! ονιαϊη ρα (ἰ, 4. [6 Κποιν]εὰρς οὗ ἴΠπ6 ἀϊνίης 
ψ1}}) ταῖῃοῦ τἤδη ἴο [ὴς πλοῖα τηαζογαὶ ἰπϑίσασηθη β 
εἰηρίογοὰ. 

ὩΡΟῚ ἢϊ5 πεδά, δηά ριῖ τῆς δΠοΙΪΥ͂ 
σγόνγῃ ἀροη τῆς Πα. 

7 ΤΏΘδη 8ῃδϊἷτ τθοιυ τὰΚε τῆς δποίηϊ- 
ἱπρ ὅ οἱ], ἀπά ρουγ 2} ροῃ δἰ5 μεδά, ὁ οἰαρ. 30. 
ΔπΠὰ δηοίηξ ἢϊηι. τὸ 

8 Απά τῇρυ 5μ41 Ὀπηρ ᾿ΐ8 5018, 
ΔΠηἀ ρυζ ςοδῖβϑ Προη τΠεπι. 

9 Δπά τδοιι 5μα]ξ ριγὰ τμθῖη γῇ 
σιγά 168, Αδγοη πὰ ἢ 8 8οη8, δπά ρα" ΗςΒ. 
τῆς θοηπεῖβ οἡ τῃεπὶ: ἀπά τῇς ῥγεβι᾿β 
οὔϊςε 5}4}} δὲ τῇεῖγβ ἔοσγ ἃ ρεγρεῖιδὶ 
δῖδῖυϊε : δηά τῆοι 5ῃ4]ῖ ἶ“ ςοηβεοτγαῖς ἐΒεδ. : δ τάδ 
Αδζοῃ δηά ἢ]5 80ῃ8. ἤκμάςι 

10 Απὰ τοι 5}8α]ς οδιβε ἃ θυ] ςκ {εν Κα 
ἴο 6 Ὀτουρῆς Ῥεΐογε τῃ6 τΑθαγηδοὶε οὗ 
1ῆ6 ςσοπρταρδίίοη: δπὰ “4 Αδίοῃ δπά “1ων. ν. 4 
Ἦ5 80Π58 5Π2]1] ρυς {πεὶγ ἤδπάβ προ 
{πε Πεδά οὗ τῆε δυ]]οςΚ. 

11 Απα τῃου 5ῃαἷς Κι] τῆς θυ] ος Κ 
δείογε τῆς [ΚΡ ὁγ ἴῃς ἀοογ οὗ τῃ8 
τΑδδγηδοὶς οὐ τ[ῃ6 σοηρτερατίοῃ. 

12 Απά τῆοιι 5μ]ῖ τακε οὗ τε 
ὈΪοοά οὗ {πε Ὀυ]Π]οςκ, ἀπά ριι 1 ἀροη 
[ῃς Βογηβ οἵ τε δταγ νι ΤΥ βηρετ, οἰ 
Διὰ ρου 811 (ες δοοά δεβίάε τῆς δοῖ- 1 70 ἐδεμαν 
ἴοπι οἵ ἴῃς δἷταγ. Ἀξῶ γΦΙΒΣ 

13 Απά “ἴδοι 5Π41ς ὮΚε 41} της [αι “μά μὰς 
παῖ σονεγεῖῃ τῆς ἱηνγαγάβ, δηὰ ᾿ ἢ ἀρείονν, ἐδ 
οδὰ] αὶ ἰς ἀθονα ἴῃ Ἰίνεγ, ἀπά τῆς ἐγ 

ΎΤΠΕο56 ἂῖὸ οδ]οὰ εξ 9 οἰδεα ὀγεαδ ἴῃ 1,6ν. 
Υ. λό. ϑθὸ οἡ ἴ ,6ν. 1]. 4. 

4. ἀοον οΥ ἐδε ἰαῤεγηπαείο)] ϑαῦγϑποθ οὗ 
Ὅ.9 θη, 5866 Οὐ ὃν. νἱ]]. 2. 

«ὐαορ ἐῤερ] 8566 οἡ [,ον, ΥἹ]]. 6. 
δ, Θθ. 866 οὐ ]1μδν. υἱῖϊ. 7, 8, 9; Εχοά. 

ΧΧΥΙΙ. 7, 8) 21---20, ΧΧΧΙΧ, 20. 

Θ. δὲ δοίν εγοαυπ] 866 οὔ χχχίχ. :0. 

7. δε αποϊπέης οἱἢ 566 [,δν. Υἱΐ, 10 -τ 2: 
Εχοά, χχχ. 22---ς. 

8. 5866 οἡ ἴεν. ΥἹἱῖϊ, 4: οἵ, Εχοά, χχχίῖχ, 
41. 
, 10--Τᾷ. δεὲ οη ἴεν, Υἱ. 14.--ὦ7. οἷ, [κν. 
ἶν. 1. 
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ἔνο Κίάπεγϑβ, δπά τῆς ἔτ παῖ ἐς ὕροη 
τῃςπὶ, ἀπά Ὀυγη ἐῤεηι ἀροη [με δἰταγ. 

14 Βυῖ τῆε ἢκεδθῃ οὗἩ τῆς δυ]οςκ, 
δηά ἢΪ5 5Κίῃ, δηά ἢϊ5 ἀπηρ, 5ῆδ]τ τῆοι 
δυγῃ ἢ το νιτῆουῖς (ἢε σλπιρ: [ἴἴ 
ἐς ἃ δῖη οβεγηρ. 

ις  ἼΠοιι 5}α]ῖ αἶδο ἴᾷκε οἱβ 
Γι; δἀηά Αδίοῃ δπά ἢϊ8 50π5 5}4]} 
ρας τλεὶγ παπᾶάβ ὑροὴ τὰς πε οὗ 
τὴ 6 τᾶπι. 

16 Απά τποὺ 5ῃδ]ς ϑαὺ ἴῃ γδπ, 
δηὰ τῆου 51Πῖ ἴἀκε ἢ15 δ]οοά, δπὰ 
ϑΒργΠΚ]ε 1} τουπά δδοιζ ἀροη τῆς Αἰτᾶγ. 

17 Απάὰ του 5}δἷς σὰς [ἢ 6 τη] ἴῃ 
Ρίεςςϑ, πα ννδϑἢ τῆς ἰηνναγάβ οὐ ἢ] Π}, 
Δηα 5 ἰερβ.) ἂπά ριιῖ ἐῤόσι ἀπο ἢϊ5 

“Οἷν μάρηε, ρίεςεβ, δηά 'υἴο ἢ]5 Π6Δα. 
18 Απά τοι 5Π41τ Ὀυγη τὴς ννοἱς 

γάτα ὑροη ἴῃε δἰταγ: [ἃ ἐς ἃ δυτγηΐ οἷν 
[ετὶηρ ὑπο τῆ6 ΠΟΚΡῸ : ἰἴ ἐξ ἃ ϑύγεϑῖ 
ΒΆνΟΙΙΓ, 84η ΟἸεγηρ πιδάς ὈΥ ἤτε ὑἀπῖο 
πε ΓΟΚΡ. 

19 ἴ Απὰ τοὺ 81|αἷς (ἀκα {πὲ 
ΟἴποΙ στᾶπὶ; δηδ Αδΐοῃ δηά ἢΪβ8 501)5 
504}} ρυῖ τῆεῖγ παπάβ ὑροη {πε μολά 
οἔ τῆε γδη]. 

20. ΤΠ θη 5841ς τῆου ΚΙ] τ δ γδπι, 
Δηα ἴλκε οὗ ἢἰβ Ὀἱοοά, δηἀ ραῖ 2: ὑροὶ 
τς ἘΡ οὗ τὴε τίρῃξς εἂγ οὔ Αδγοη, δηά 
Ἴρου ἴῃς τὶρ οὗ τῆς τίρῃξς δᾶγ οἵ ἢΪ5 
80η8, ἀπά ὑροη τῆς τῆυπιῦ οὗ τπεῖγ 
τρις ἢΔπΠά, δΔπά ὑροη τῆς ἽΝ ἴος οὗ 
τοῖς τίρῆς ἰοοῖ, ἀπα 5ργηκΚὶε τῆς Ὀ]οοά 
ὩΡοΟη ἴδε Αἰτᾶγ γουπά δρουζ. 

21 Απάτρβοιι βῆαϊς τακε οἵ ἴῃς δ]οοά 
παῖ ἐς ἀροη τῆς αἰζαγ, ἀπά οὗ τῆε 
Δηοϊπτίηρ οἱ], δηἀ βργηκὶα 10 ὑροη 
Αδτγοη, δηὰ ἀροηῇ ἢ5 ργπηεηῖβ, δηά 
ὩΡΟη ἢῚ5 8ο0η8, Δηά ιἰροη [6 ραγπηθηῖβ 
οὗ ἢὶ8 80ῃ5 ΨῈΠ Ηΐπι: δηά ἢς 5}2]] 
δε Βαϊοννεά, δηά ἢἷ8 ραγπηθηΐβ, δηά 
ἢΪ8. 80η8. ΔΠ4 ἢ 8 50ῃ8᾽ ραγπηειῖ5 γ ἢ 
Ἀπ. 

22 ΑἾβ8ο (δου 514] τακε οὗ τῃς γδπὶ 

ἘΧΟΡΌῦΞΚ. ΧΧΙΧ. ν. 14----3ο. 

{πε δι ἀπά τῆε γτιπρ, ἀπά τῆς ἔλς παῖ 
σονογεῖῃ τῆς ἱηνγαγάβ, δπά τῆς Ἵοδυ] 
αὐουε τὰς Ἰίνεγ, ἀπά τῆς ἴννο Κιάηεγϑ, 
απὰ τῇς δε τῆδῖ ἐς ὑροὴ τπεπλ, ἀπά 
τς τίρῃτ 5ῃου]άεγ; ἔου ἴξ ἐς ἃ γὰπὶ οὗ 
ΠΟΠΒΘΟΓΔΙΙΟΠ: 

22 Απά οπε ἰοδῇ οὗ διεδά, δια οὴς 
ςακε οὗ οἱϊθά Ὀγοδά, δηά οὴς ννδΐεγ 
ουξ οὗ τῆς Ῥαβκεῖ οἵ τῆς υπ]εανεηοά 
δγεδά τῆαῖ ἐς θεΐογε ἴῃ [ΚΟΚὉ: 

24 Απά τῇου 5ῃα]ῖ ρυζ 411 ἴῃ τῆς 
ἢαπάϑβ οὗ Αδγοῃ, ἀπά ἴῃ ἴῆε μαηάβ οὗ 
ἢ15 80η5; ΔΠ4 514}: ἔνγανε τῃεπὶ 207 ἃ 1οτσ, 

“«ἀαζε ιν 
α» εὖ γι. ννᾶνε οἤεγιηρ δείοτε τπε ΓΟΚΡ. 

2ς Απά τῇου 5Πα1τ τεςεῖνε τπεπὶ οὗἁ 
τῆςϊγ Βαπάβ. δπά δυγη ἐῤέσε ἀροη με 
ΑἸΙΑΓ ἔογ ἃ Ῥυγηῖ οβεγιηρ, ἔογ ἃ βννεεῖ 
βϑανοιγ Ὀείογε τῆς ΓΟΚῸ: ἴἰἴ ἐς δὴ οἵ 
ἔετίηρ τηλάς ὈΥ ἤτε υηΐο ἴῃς ΠΠΟΚΌ. 

26 Απα τποιῖι 5}4]ῖ τακε τῆς ὃγεαςῖ 
οὗ τῇς τγᾶπιὶ οὔ Αδγοῃ᾽β σοπϑεογαίίοῃ, 
Δηἀ ννανε ἰἴ 2307 ἃ νγᾶνο οβξεγίηρ δείογε 
τ ΓΟᾺΡ : δηά ἰξ 5.4}} Ὀς τὴν ρᾶτγῖ. 

27 Απὰ τῆου 5}α] βδποῖν τῆς 
Ὀγθαϑὶ οὗ πε ννανὲ οβεγηρ, ἀπά τῆς 
5που]άεγ οὗ τὴς ἢδανε οβεγιηρ, Ὡς ἢ 
ἰ5 νγανεά, Δηὰ νης ἢ 15 μεανοά ὑρ. οὗ 
τῆς ταῦ οὗ τῆε ςοηβεογαζίοη. φύση οὗ 
ἐῤῥαὶ Μ᾿ ἘΪΟἢ ἐς ἴογ Αάγοῃ, δπά οὗ ἐφαΐ 
ΙΓ 15 ἕο ἢΐβ βοηβ: 

28 Απῃὰ [ἴ 51.411 Β6Ὲ Αδγοπ᾽ 8 δῃά ἢ 5 
80η5᾽ ὈΥ 4 5ϊἴδιιιϊε [Ὁγ ἐνεῦ ἤοπὶ τῆς 
σὨΠ]άγοη οὐ ἰϑγαθ]: ἴοσ ᾿ἴ ἧς 8Δῃ ἤδανε 
οἤδπεγίηρ: δηά ἰ 53}4] θὲ δὴ ἤδᾶνε 
οἴεσίηρ ἔτοπι {πε σἈΠ] άτεπ οὗ ἴϑγαοὶ οἵ 
τῆς βδογίῆσε οὐ (ἢ θγΓ ρεᾶςς οἤεγίηρβ, 
ευέημ τἈεῖγ ἤδανα οἤξγίηρ απο τῆς 
ΠΟΚΡ. 

290 ἴ Απὰ τε ΠοΙγ ρδγπγεπῖβ οὗ 
Αδγοῃ 8411 δὲ ἢΪ8 ϑοῃϑβ᾽ δῆεγ ἢΐη), ἴο 
Ὀε δηοϊπῖεά τπογείῃ. ἀπά ἴο δε ςοῃβ6- 
ογαῖεά ἴῃ {Πα ιη, 

ἰ » . . [Η Ὁ. 

20 “Ἵπῶ4| ᾿τῆδλὲ βοὸπ τπᾶῖ ἰ5 ρῥγίεβί ΠΑ ΡΉΜΣ 
ἢ 5 8:6 δα 584} ριιῖ {Πα πὰ οἢ βανεῃ ἀΔΥ5, φρρ 

158---18. ὅδεθοῦ ἴ,δυ. ΥἹ}. 18--21. 

19---28. ὅ66 οἡ ἴεν. νἱῖ]. 22----29. 
47. Οη δνανίηρ δηὰ ἨἩρανίηρ. ἢγϑί πιθη- 

(ἰοπϑά τη {Πεὶγ σοηποσίίοη ἢ [6 σΟΓΟΠΊΟΉΪ65 
οὗ 16 ΑἸζΩΣ 'ἰπ {Π15 σΠδρίεγ, 566 ργοΐδοθ ἴο 
1μενσυ5. [ἰ 5Βου] ἀ δ6 ποίςοά τῃδῖ τ[Π6 τσ δξ 
ςμου ἀοΓ (τα ΕΓ ρογπδρ5 ἐῤε γί ὲ ἰδ, 566 ἴον, 
Ψ]]. 212) νν5 ἴο Ὧδ ἔουτη δ] ργεβοηϊοά ἴο [ἢς 

ῬΓοσίβ (ον. 22. 24), ἰῃ ΟΥΕΙ ἴο πηᾶκθ ἃ 1ὸ- 
ςορηϊίοη οὗ ἴπΠ6 [ὰνν οὗ ἴδε Ἡρανο-οἤεσίης, 
που ἢ, οὐ 115 βροςίαὶ οςοδϑβίοη, ᾿ξ ννδ5 ποῖ ἴο 
δε οδΐθῃ ᾿ἷκθ ἃη ογάϊ παυῪ ποανο-οβοτην, Ὀυῖ 
ἴο δ πιδάς ρατί οὗἉ ἴδε Ὀυγηϊ-οἴετίηρ. (Ὁ. 2-ς.) 

28. ΤῊ Ἰανν ἰβ γεροδίϑα ἴον. υἱῖ. 4. ἿἋὲ 
μεν. ΧΟ Ι40ω1ς; ΝΠ). νἱ. 20. 

4θ, 80. 866 οἡ ἴεύ. υἱἱ. 20, 33. 



γ. 31--41.] 

ἤδη ἢδ Τσοιηεῖῃ ἱπίο ἴῃς τλδεγηδοὶε 
οὔ τῃ6 σοηρτερδιίοῃ ἴο Π.ΪΠΙδῖοΓ ἰῃ τὴ 
Βοῖν 2ίσεε. 

. 21  Απά του 5}4]1 τακε {Π6 σδῃ 
οὗ τῇς ςοπβοογδύοῃ, πα βεεῖῆς ἢ!18 
βεβἢ ἴῃ τὴα ΒΟΙγ ρίδςα. 

42 Αμπά Αδίοῃ δπά ἢ 5 8οῃ8 5021] 
εαῦ τῆς ἢδβϑηῃ οὐ τῆς τῶπὶ.. ἀπά τῆς 

ἘΧΟΡῦ5. ΧΧΙΣ, 

τηθηῖ: δηά ἴδοι 53Π411 οἰεδηβ8ε (ἢ 4112, 
ννῆεπ ἴδοι Παβὲ πχδάβ δὴ δέοπεπιθηΐ 
ἴου ἰξ, δηὰ τῇοιι 8ῃαϊξ ἀποϊηϊζ. 1) ἴο 
βΔ ΠΟΙ ἐν [{, 

47 ϑένεπ ἀδγ8 ἴδοι 5ΠΑ]ῖ τηλκε δλῃ 
ἃἴοποιηδηξ ἔουγ τῆς δ]ζαγ, δημα βδποιν 
ἴξ ; ἀπά [ἴ 584}1 θ6 δῃ δἰταγ πγοβέ ΠοΪγ : 
νυν δίϑθοανου τους ῃεῖῃ τῆς Αἰταγ 584]} δὲς 

295 

71κν.8. “ΖὈγεδά τπαῖ ἐς πὶ τε Ὀδβκεῖ, ὁγ τῆς 
ἦζαιι, τα. ἄοογ οὗἩ τῃ6 τλδεγηδοῖς οὗ τῆς σοηρτο- 
᾿ ρλτίοη. 

Πο]γ. 
48 { Νον {15 ᾿ς ἐλαὶ ννῆϊς ἢ τποα 

8ῃλ!: οὔεσ ὕὑροὴ τῆ αἷϊαγ; Φ ννο σ᾿ Ναταῖν 
48. 3. 223. Απά {ΠΕΥ̓ 5}]} εδί τῃοβε τῆϊῃρϑ 

ψγ πότον ἢ τῆδ δἰοπαπιθηΐ νγὰ5 τπηδάδ. 
ἴο ςοηβεογαῖα σηπαᾶ ἴο β8Δης ΓΕ τΠ6πι: 
δυῖ ἃ ΒΙΓΑΠΡΕΓ 514]}] ποῖ εαἰ ἐῤθγφοῦ, 
δεσδυδε ΠΟΥ 47 ΠΟΙΪΥ. 

24 Απά τΓ ουρῆς οἵ {πε ἤδβῃ οὗ τῆς 
Ἑςοηϑεογλτίοηβ, οἵ οὗ τῆς Ὀτεδά, γεπιδίη 
απο τε πιοτηΐηρ, ἋΠεη του 5}4]1 
Ὀυτγη (ἢς τειηδί πάθον ἢ ἢτα: 1 514]]} 
ποῖ δ6 δαἴβη, Ὀθοδιιβ6 ἴξ ἐς μοΪγ... 

425 Απά τυ 5Πα1 τῇῆουι ἀο ὑπο 
Αδίοῃ, δηά ἴο ἈΪ5 50η8, δοσογάϊηρ ἴο 
411 ἐῤ΄ίησε ψἈΪϊΟΗ 1 μάνα σοπηηδπάεά 
{πεε : δανεη ἀδλυϑβ 5ῃ4]: ἴοι σοηδθογαῖα 
τΠετη. 
6 Απά τδῃοὺ 5μδὶς οὔεγ ἌἼνεγὺ ἀἂῪ 

ἃ, ὈΌ]ΠΟΟΚ ΔῸΥ ἃ 5'π οἤετγιηρ ἰοῦ δίοπο- 

ἰλπιῦβ οὐ {π6 ἢγβὲ γεαγ ἀδὺ ὈΥ ἋΔΥ 
ςοπιημδίϊγ. | 

20 Τῆς ομα ἰδ ἴδοι 5841: οὔἶεγ 
ἰη τῇς πιοτπίηρ; δηὰ τῆς. οἴδεσ ἰδπὶῦ 
ἴπῃοιι 5ῃ4]1 οὔἶε ι δῖ ὄνβῇῃ: 

409 Απά νι τῆς οπς απ ἃ τοπιὴ 
ἀεαὶ οἵ βουγ πιηρίεά νι ἢ τμξ ἐουῃ 
Ρατ οὗ δὴ ἢϊη οὗ Ὀεδΐεη οἱ] ; δηά τῆς 
ἰουπῖῃ ραγῖ οὗ δὴ ἢϊῃ οὗ ψίπθ γ᾽ ἃ 
ἀτίηκΚ οἤετγίηρ. 

41 Αμπά τῆς οἴδεῖ ἰδ του 5ἢαϊς 
οὔἴεν δῖ ὄενβῆ, ἀπά 5ῃ4]1 ἀο τῃεγεῖο δο- 
σογάϊηρ ἴο τῆεα τηεαῖ οἤξπηρ οὗ τε 
ταογηϊηρ, ἀπά δοςογάϊπρ ἴο τπε ἀπηκ 
οἴδεγιηρ τπεγεοῦ, ἔου ἃ ϑυγεεῖ βανοι, 
ΔΙ πῶ: τηδάς ὈΥῪ ἔἤτε υπίο {Π6 
[ΟΚὉ. 

891---94. 866 οἡ ἴ,δν. Υἱῖ]. 21, 22. 
83. αυἱγαησεγ) ΟὯΘ ΟΥ̓ ΔΠΟΥΆΘΥ ΤΑΙΩΙΙΥ͂, 

ἦ.6. ἴῃ 1ῃ15 σαβ6, οὴς ποῖ οὗ ἴῃ ἔπ οὗ 
Αδζοη. Το Ηδσδτγενν ννογὰ (ζῶ) 15 ἴῃ6 βϑτης 
85 ἰ5 ιι5δοὰ χχχ. 232,  ευϊζ, χχν. ς. 

35, 386. ὅθ οη ἴ ὃν. Υ11},. 23, 35. 
37. ὅ66 οὐ [,δν, υἱ]]. στ. 

ΤΡε Οοηδπιαὶ Βμνηϊοξεγίης. 

᾿ 48--.-.ἄὦ6, 

88. ἐδ: ἐς ἐραΐ «υδίορ ἐδοι «ῥαἶὲ οὔεγ] ΤῊΘ 
ΡΓΪΠΊΑΓΣΥ Ρυγροϑθς οὗ {πε πδξίοπδὶ ΑἸΐασ 15 ἤθτε 
5οί ἔοσίῃ. Οἡ ἴΐ ννᾶ8 ἴο δὲ οἴεγοα “6 σοῃ- 
{ἰππ4] Βυγηῖ-οἤθτιης (Ὁ. 42), ςοπΒίβϑιηρ οὗ 
ἃ ὙΘΑΥΪηρ ἸΑτι Ὁ ὙΥΊ ἢ 115 πιοαῖ- οοσηρς δηὰ [18 
ἀσγιηκεοβοπηρ, δηὰ (ἢ]5 ννὰ5 ἴο ἤριιγο [ῃ6 ἀΔ ΠΥ 
τοησνναὶ οὐὗἩ ἴῃ6 σοηῃϑβοσσδίίοῃ οὗ (6 παΐοῃ, 
ὙΠΟ νἱςεϊπὶ 5]δίη ΘΥΘΥΥ͂ ΤΔΟΥΠΙΠΡ ΔΠπαὰ ΘΥΟΤῪ 
δνθηΐηρ ν8 δὴ δοκηον)]οάρτηεπε ἰμαϊ ἴΠ6 116 
οὗ 186 ρεορῖὶς δεϊοηροὰ ἴο Ϊεμονδῃ, δηὰ ἴ86 
οἴοσίηρ οἵ πιθαὶ ννᾶ5 δὴ δεκηον)οάρτηθηϊ [Πδΐ 
4}1 {πεῖν τρῃΐϊ νοσκα νέα ΗΪ8 ἄὰθ (566 οὐ 
[μν. 11..); ν 816 τῃ6 ἰποθῆϑα βυτηθο ζεά {ποῖτ 
ἀδιὶγ ργάγευβ. (ὅ86Ὲ οἡ Χχχ. ό6---δ. 

89. αὐ ευθη)Ὃ 1{|ογΑ! Υ, δείαυφεπ ἐδ ἐπυο 
ευεπίησε. ὅ86ε οὐ χὶϊ. 6, 

40. αἰεηπ ἀεαΠ 1.6. ἴῃε τεηῖἢ ραγί οὗ δὴ 
ἙΡΒΔᾺ; ἱξ 15 ϑοιηθεπιθ5 οα]Ἰοὰ δὴ Οὐλεῦ (Εχοά. 

ΧΥΙ. 326; Νυιπι, χχν!. ς. 566 Οἡ ἴεν. ΧΧΙΪ,, 12). 
ΠΟ ΕΡὨδΔἢ 866πὶ5 ἴο ἤᾶνθ Ὀθθη γαῖ θοῦ 1655 [ἢδῃ 
ἔοι ρα] ]οπβ πὰ ἃ ἢ4]} (866 ου [νεν. χῖχ. 26): 
Δη4 πε [θη ἀθαὶ οὗ ΠΟΙῸΣ πιδγ. μάνα νγεϊσμδά 
δου 105, 2 ΟΖ. 

απ ῥί"] ΤῊΣ ψογὰ ῥίπ, ψ ῃοἢ μετα ἢγοῖ 
ΟΟΟΌΓΒ8, ἀΡΡΘΔΓΒ ἴο ὈΕ Εργρίίδη. ὙΠ τηοᾶβιτα 
ὑγᾺ5 ΟΠΘ-ϑ'χῖῃ οὗ δῇ δρῆδῃ. ὍΠὸ αυάδτγίεγ οὗ ἃ 
δῖη ν 8 ἰπογοΐοσγο δρουζ ἃ ρπὶ δηὰ ἃ μδ]ξ. 866 
ο ἴον. χῖχ. 426. | 

ὀεαίοπ οἱ ἱ(6. ΟἿ] οἵ ἴῃς Ὀεβὲ ψυδιγ. ὅ86Ὲ 
Οὔ ΧΧΥΊ!. 20. 

«υἱπὸ ὃν α ἀγπξεοξεγίης ΤΉΝ δλυ]ϊεβῖ Π16Π- 
τίοη οὗ ἴπῸὸ τη Κορ 18 ἔοιπα ἴῃ σοηηθο- 
[ἴοπ νυν ἢ [4 οοὐ 5 βϑιτηρ Ρ ἴΠ6 βίοπο δ Βοῖμοὶ 
(σξδη. χχχν. 14). Βυϊ ἴἴ 15 βογὲ ἢγϑεί αϑϑοςιδιθα 
νυν ἢ 16 τος οὗ [6 ΑἸίασ. ὍΤπο [ἂνν οὗ [86 
Ὁ Υϊπκ- οἴετιίηρ 5 οἰαιθα Νυϊη. χν. ς 54. Νοιϊδιης 
νυ μϑΐονου 18 ἜΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βαϊὰ ἴῃ 1πῃ6ὸ ΟἹ Τροβίδ- 
πιοηΐ τοραγάϊηρ [Π6 πιοάθ τῇ πο ἢ 1Π6 ννῖηο 
ννὰ5 ἰγοδῖθα : Ὀὺῖ ἴ ννου]ὰ βθὸπὶ ργοΌΔΌ]6, ἔτο τὰ 
{πὸ φγοδιδτοη {πδῖ 1 5ποι]ὰ ποῖ Ὀς ρΡουγοιβ 
ὑροὴ {πΠ6 ΑἸϊΑΓ οὗ [πορηβ6 (Εχοά. χχχ. 9), 
(Παῖ ἴ υϑοὰ ἴο Ὀ6 ροιγοά οὐ [6 ΑἸΐαγ οὗ 
Βυχη-οἴετγηρ. οβορῆι5 (΄ Αηΐ.᾽ 1ΠΠ. 9. 8. 4) 
54 γ5 ἴῃδὶ 1 ννὰ5 ρουγοα γχουπά [με ΑἸζαν (περὶ 
τὸν βωμόν): ἴἴ ΠΙΑΥ ἴᾶνο Ὀδδη σαδὲ ὑροη ἴξ 
ἴῃ ἴῃ6 βᾶπιὸ νΑΥ 85 ἴῃ Ὀϊοοά οὗ ἴ!ε Βυχιῖ» 
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42 Ἵλιὶς ερα ΐ δὲ ἃ σοῃτίηυδὶ δυγηῖ 
οἤογίηρ τῆγουρθουΐ γουγ ρεπογαζίοῃβ 
αὲ τῆς ἀοογ οὗ τῆς ταρδεγηδοῖΐς οὐ ἴδὸ 
σοηρταράτίοη Ρείοτε ἴῃς ΓΟΚῸ: γῇ δΓα 
Ι νν}}} πλεεῖ γοιι, ἴο 5ρεᾶκ ἴῆδθγε υπῖο 
1ῆθο. 

43 Αμά {δετε 1 ψν}}} πχεεῖ νυ ἢ τῆς 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΧΙΧ. ΧΧΧ. [ν. 42---.4. 

ἙΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧ. 
Ι 7λε αἰα»ν ΟΥ̓ ἐμπεε. τὶ 744 γαμσοσε οὗ 

σομέσ. ιἢὖ 724 ὀγασέκ ἑασεγ. 42 7: ἀοΐν 
αποίμίς οἷ, 34 714 εονεῥοτίον ὁ 14ς 
2εγζειξ. 

ΝὨ εδουὺ 8μα]ὲ πλάκα δὴ δἱζαγ ἴο 
Ὀυγη ἰποθηβα προη: ὁ}, 5} {{{|π| 

ἐδ τὸ σμΠ]άγοη οὗ ἰϑγδδὶ, δπὰ "τ Ἰαϑεγπαςείςρ Μοοά 5ῃα]τ ἴοι τηλῖκα ἴτ. 
᾿ς 58Ε4]] δὲ βαποιι θά ὈΥ ΓᾺΥ ρίογγ. 2. Α οὐδῖῖ «λα δε τε Ἰεηρτα τῆσγο- 

44 Απά 1 ν"}}] βαηςσιν τῆς ταδεγ- οὗ, ἀπά ἃ συδῖς τς Ὀγεδάτῃ τῇῃογθοῦ, 
ΠλοΪς οὗἩ τῆε σοηπρτεραίίοη, Ὧἀπηὰ τῆς ἰοιγϑάιᾶγα 58|8]] [τ θεὲ: δηά ἴννο συ δ 8 
αἰϊαγ: 1 νν}}} βαπΟΙ  αἰδὸ θοῖ Αάγοη τόσ{ ὲ τῆλε Βεῖρῃς τῃεγοοῦ: τῆα. Πογῃβ 
Δηἀ ᾿Ϊθ 80η8. ἴο Πλἰ Πἰβίοῦ ἴο π6 ἴῃ τῆς τπογεοῦ ἐῤαϊ ὁὲ οἵ τῆε βαπιδ. 
Ρτοσῖ᾿β οβῇςα. 2 Απά τῇοιι 5841 ονθγίαΥ ἰτ ἢ 

λῖμν. 6, ἐς 4 ΑΠπα 1] ν]] ἀἄνγεὶ! ἀπιοὴρ τΠ6Ὲ ρίγε ροἱά, τῆς ἴτορ τπμεγεοῦ, ἀπά τῆε "Ηδ. 
ὅ ὥοτ. 6. ΤΠ] άτεη οὐὨ βγεῖ, δπά νν}} 6 {πεῖς 8465 τμεγθοῦ τουπά ἀδουῖ, ἀπά τη ΚΤ 

υαξίε, τὸ σοα. ἤογῃβ τἢογοοῦ; δπὰ ἴδου 5ῃαϊι πλΆΚα Ῥικίζ. 
46 Αμά {πεν 5}}} Κπον τπαῖ 1 αρι ὑπῖο ἴξ ἃ σγοννῃ οὗ ρο]ά γοιπηα δδοιι. τοιίζ. 

τὴς ΠῸΚΡ τπεῖγ (ὐοά, τπαὲ Ὀτουρῆςξ 
τῆεπὶ ἔογίῃ οὐ οὗ τῆς ἰαπὰ οὗ Εργρι, 
(μὲ 1 παν ἄἀννε]] ἀπποηρ τμεπι: 1 αηι 
τῆς ΠΟΒῸ τπεῖγ (σοά. 

4 Απά ἴνο ροϊάβδη γίπρβ 5ῃδ]ς τῆοι 
ΚΕ ἴο ἴἴ τιηάεγ (6 οὔονγη οὗ ἱΐ, ΌῪ 
τῆς ὕννο ᾿σογπεῖβ {πεγεοῖ, ἀροὴ τε ὑΠ εν: 
ἴννο 51465 οὗ ἴἴ βῆλϊς του πιάῖκο ἐἐ; δπά 

οἴει δηά ἴῃς Ῥεδοθοοβοσηρ (566 οἡ ἴ.6ν.1.)., 
ΟΥ δἱ 15 ἔοοΐ (ἐς θεμέλια), Εσοία, 1. 1ς.Ψ 
ὙΠ ΔΡρΡθᾶσβ ἴο ἀρτθὸθ ἢ 86 ραϊ Πάσο δὶ 
υϑᾶθδ πηεπιοηδα Οεη. χχχν. 14. 

42. αἱ ἐῤὲε ἄοον 97 ἐδε αι παοὶ] δ ὉῈᾺ9 
Θηΐγϑηο6 οὗ π9 ἔθη. 

43. τὲ (ἰαδεγπαςίθ) σῥραϊϊ δὲ «απο εάη 
ΤὮο ννογὰ ἐαδεγμαείο 1ῖ5 σογίδι]γ ποῖ τῃ6 ΤΡ Ἂς 
Οἠδ ἴο ὈῈ ΒεΕΙῈ ϑυρριθα. Εγσοπὶ ἴμ6 σοπιόχε 
ἴϊ πᾶν ὃς ἱπέογγεα ἴῃμδῖ νυν δὶ 15 πηθαπί ἰ5. 1ῃ6 
βροῖΐῖ ἴῃ ΒΓ ἢ [ἐΠονδῇ ῬΓΟυΊ 1565 ἴο τηθεῖ ν ἢ 
τῆς Δ5ϑοπΊ]Υ οὗ ΗΙ5 ρεορῖθ, ννῇο ννϑσγθ ποῖ δά- 
τηῖτοἱ ᾿ηῖο τ[86 Μνὀζάη ἰἴϑο], 48. ἴπ6 ργθϑῖβ 
ὝΟΓΕ (566 ΧΧΥ. 22); ἴΠδῖ ἰ5, (ῃΠ6 ΗΟΪΥ Ρτθ- 
εἴησῖ Ὀεΐνγοθη {π6 ἼΤ αθογηδοὶθ δπὰ [86 ΑἸΐδγ. 
ὅθο ἴον. χ. 17, 18.--- [15 νϑῖβα 5ῃοι]ὰ Ὀ6 
τοπαάεγοά, πὰ πὰ ὑπδὺ Ρ18400 Ὑ1111 τηθοῖ 
ΨιΙΓῸ ἴη9 ΟὨΙΠάΣΘΙ οὗ ΙΒΓ718Δ60], διὰ 1. 
Β.8411 ὍΘ Βαδη οὶ 109ἃ Ὑ{ΓΌῈὴ ΤῈῺΓ ΚΊΟΣΥ. 

44, 45. Τῆς ριγροβο οὗ ἴῃ6 ἔοππηδὶ σοῃ- 
ΘΟοΥΔΌΘη ΟΥ̓ [Π6 ϑδησίθαγΥ ἀπα οὗ ἴΠ6 ῥγίοϑῖβ 
80 βεγνθά ἴῃ ἰζ ννα5, [δὶ [ἢ6 ψνΠο0]6 παίϊοη 
ννὨΙ ἢ [εἐῃονδὴ ἢδά 5εῖ ἴτες ΠπῸπι [15 Ὀοπάδρο 
'ἰηπ Ἐργρῖ πιρῆϊς Ὅς σοηπϑοογαίθα ἴῃ 115 ἀδι}ν 
ιπἴ6, δΔηὰ ἀννο}} σοποπιδ!ν ἴῃ Η5 ργδβθῆσο 85 
“ἃ κΚιηράοχσι οὗἉ ρῥγιοϑῖβ δηα δῃ ΠΟΙΪΥ πδίοη." 

46. Οἱ. Οεη. χνυὶ!. 7. 

σηαρ. ΧΧΧ, 

Τρεὸ “αν οΥ Ἱπεοησο. 
1--το. (ΧΧΧΥΙΙ. 25---δ, ΧΙ]. 26, 27.) 

ΤὨΐβ ράσϑασε νου] ϑθοτὶ παῖυγα! Υ ἴο Β6- 
ἰοὴς ἴο οἰ. χχν., νογα αἰγεσί]οη5. ἅτε βίνθη 
ἔος ἴῃ6 ψ πος οὗ ἴδε βασπίζατε οὗ (με Τάθεγ- 
ηδοϊς, οχοορί {ἴῃ ΑἸΐὰγ οὗ [πορῆϑθ. Νὼ 5119» 

λοϊοΥΥ τεαθοη Ἀρρθδῖβ ἔου 15 Οσσυττοποθ ἴῃ 
[815 ρίδοθ. [ἢ {86 Ἰ|5ῖ8 οὗ [ῃ6 ἀγΈϊς]65 (χχχὶ. 8, 
ΧΧΧΥ. 15), δηάᾶ Ιῃ ἴδ τϑοογὰ οὗ {ποῦ σοης- 
βίγυςἴοη (ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, 2 ς----28}), δηὰ οὗ {πεῖν ἂγ- 
ταηροηιθηΐ ἴῃ (ῃ6 ϑαποίυδευ (χ]. λό, 27), ἴῃς 
ΑἸΕΑΓ οὗἩ ᾿ἰποθῆβὲ 15 πηοηϊ:οηθαὰ ἴῃ ἀπο ογάθγ. 
[ 5ϑῃου!ὰ ποννόνοῦ Ὀ6 οὐβοσνρά, (δὶ ἴπὸ ἰη- 
ΒΓ ΓΟ 8. ΠΟΤῈ ρίνθη γεβροςιηρ [ἴ ἀγὸ ἀἰβΈ]η- 
Βυϊϑῃεά ἔτοπὶ ἴῃ ο56 σχοϊδίίηρ ἴο ἴδ ΟἴοΥ ἀγῇ- 
ΟΙ65 πῃ ςἶ. χχν. ἴῃ 8 ΔΓ Ὧ5 (ΠΟΥ σοπΊργίβα 
ἀϊγοςζιοηβ ἔοσ [6 τιοᾶδ ἴῃ ννῃϊς ἢ 1 ννᾶβ ἴο θ6 
ι5εὰ (υν. 7---10). 

ΤΗΣ ΑἸΌΑΓ ννᾶβ ἴο Ὀ6 ἃ σαϑίης οἵ Ὀοαγὰς οὗ 
βῃ:{{᾿πὶ ϑνοοα (566 Οἵ ΧΧΥ. ς), 18 'ποῦοβ Βα ᾶΓΟ 
δηὰ ἴῆγος δεῖ ἴῃ πεῖρῆϊ (ἰδίῃ ἴῃς συ 85 
18 ᾿Π0 65), ΘΏΓΓΟΙΥ σονογοὰ 8 ρἰδίος οἵ 
Εοϊά. ἔουγ “'Βουτϑ᾽" ννεσγὸ ἴο ργο͵θοῖ υρνναγὰ5 
δα 1η6 σούποῦβ πΚκὸ ἴῃοϑο οἵ (6 ΑἸϊᾶγ οὗ 
Βυχη-οἴττγιηρ (χχυῖ. 2). Α πιοιϊάϊηρ οὗ 
Βοϊ]ὰ ννὰβ ἴο τυη τοιιπὰ (ἢ ἴορ. Οη οδοὴ οὗ 
ἴνο ορροθίίε 5δἰάθϑ ἴπεσὸ ννὰ5 ἴο 6 ἃ ροϊὰ 
της [του νς ἢ [ἢ6 βίανοβ ννογα ἴο ὃς ρυῖ 
ὙΠ 6η 1ἴ ννὰ5 πιονϑά ἔγοπι ρδςος ἴο ρῥ͵δᾶςσ. 

8. 4 ογοαυη 9Γ οί] 8. τλουἹάϊπῃᾳ οὗ 
ΒοΙ1ά. ὅδ686 Οὗ ΧΧΥ. 11. 

4. ὃν ἐῥὲ ἑαυο ξογπεγι ἐρεγοο] ΤῃῈ Η6- 
Ὀγονν ννογὰ ἀοοβ ποῖ πηθᾶῃ εογζεγα. 866 Τηδγ- 
Εἶπ, δα βεῆϑε οἵ ἴῃς ἢγβὶ ρατὶ οὗ ἴπ6 νοσβὸ 
ἌρΡρΘαΓβ ἴο Ῥ6: “1π4 ἑαυο κοίά γέισε σραΐξ ἰδοι 
γ»άε ὉΓ ἐὲ ππάφρ εἰς »ιομίάιησ; ομ ἐπ: ἰαυο 
σἰάεε σῥαΐ ἐῥοι πιαὰε ἐῤέηι (ἰ. 6. οὐ τίη οὔ 
ΘΊΓἢ 5146). 80 ἀὲ ννεῖϊε, Κποῦεὶ, ϑοβδοῖί, 
Ὑνορια. Τὸ Ατὴκ ἀπά {πὸ ϑδον Ὀγολά ὙΔ0]6 
Πδά βοὴ ἴουγ τίηρϑ, ἴννο ἔογ [ἢ ροΐὶθ ου θᾶς ἢ 
δε, δυΐ (δε Ιποϑῆδὸ ΑἸΐασγ, Ὀθῖηρ βῃοσίοσ, 



Υ, 5-12.} 

{ΠΕ 5881} δ6 (Ὁγ ρίδοεβ ἔογ ἴῃς βἴδνεϑβϑ 
ἴὸ θεᾶγ ἰ νιτ Δ]. 
ς Απά τῃοιι 504] πλακα τῆ βἴανεϑ 

9 ΞἈἰπτ|πΔὶ ννοοά, δηἀ ονεῦίαγ {πεπὶ 
γῇ ρο]ά. 
6 Απά τδοι 5μαϊξ ρυιῖ ἴς Ὀεΐογε τῆς 

ΥΑ1} ταῦ ᾿ς Όγ τῃε 24τκΚ οὔ τἢε τεϑι! ΠΊΟΩΥ, 
δείογε τὴε ΠΊΕΓΟΥ 86εαῖ {Πᾶῖ ᾿ς ονεῖῦ ἴῃ8 
1Ἐ5ἸΠΊΟ ΠΥ.) Ψῆετε 1 νν}}]} πιεεῖ νυ 
ἴῆεε, 

7 πὰ Αδγοῃ 58814}} Ῥυγη τπεγεοη 
πὰ ἐξγγραῖ ἰπσθηβ6 ἜΝΕΓΥ πιογηΐησ: γἤεη 
ῃ ἢ ἀγεββεῖῃ τῃς ἰδρβ, με 5041} Ὀιγη 
αν ἰβοεηβε ὑροῃ τ, 
κιρεῳ, ὃ Απά ψῃεπ Αάγοη ἢ] ρτεῖ τῆ68 
αι ἰλπηρβ5 ἰδ ἐνεη, ἢς 5881} θυγη ἰπσβηβε 
ἐς πὰ . . 

κα χροῃ ἰζ, 4 ρεγρεῖυδὶ ἴπσεηβα δείογε ἴῃ Ὲ 

ΠΩ, 

μπα ΠΟΚΡῸ τπουρδοιιῖ γΟΙΓ ΡΕΠΕΓΔΓΙΟΏ8. 
ἕω δι ὃ 

9 Υε 5ἢ οἶδεν. πο βἴγδηρε 'πσθηϑ88 

5 51} ΕΠ ΟΠ σιιρροτγίοα ὈΥ 4 5πρῖε τίπρ οἡ 
οὶ εἰάο, ἰτπουϊ Τπι5κΚ οὗ [15 θείης ἴγοννῃ ΟΥ͂ 
115 θαΐδηςο. 

8. Τῆο ρίδοθ ἔογ ἴῃς ΑἸΐδγ οὗ [πσθη86 ννᾶ5 
ουϊδιάο [Π6 ναὶ, ορροβίῖε ἴο ἴπεὲ Ατκ οὗ [86 
(ονεπδηΐ ἀπά δοίννθθη ἴθ Οδηα]θβίῖςκ οη ἴῃς 
ϑοἰἢ σὰς δπὰ ἴῃ6 δεν γεδὰ Ὑὺ]6 οἡ ἐδ6 
πΟΠ (χ], 22--4). [{ἈρΡρρᾶτβ ἴο μᾶνε Ὀθεη 

85 αν Πρ; ἃ ΤΊΟΓΟ 1ΠΕΠπ͵λᾶῖε σΟΠ ΘΟ ΟΩ 
1} [ῃ6 Ηοὶγ οἵ Ἠο]ῖε5 [Ώ4η [86 οἴμετ Πρ 5 
ἴα ἴῃς ΗΟΪγ ΡΊασα (5εῈ σ Κ'. νἱ. 21; εν. ν]]]. 
3: 4.0 Ηδδ. ἰχ. 4, ἰξ νψγ͵ὰ τὸ ἴο ἰἀθη  γ [ἢ 
ὙΠ} ἴἢε θυμιατήριον ἴπετα πιοπίοπθά, 566 
οη ἴκν. χυὶ, 12}; δηά ἴῃς τηθηϊίοη οὗ {πε 
Δίεγογεθοαῖ ἰη 1815 γογβο, [ἢ ννὸ δϑϑοςίαίς νυ] ἢ 
ἵ (δὲ εἰγηϊῆοληςς οὐ ἱποθῆβο 85 ἤριυσγίηρ [Π6 
ΡῬΏγεῖΚ οἵ {πὸ 1Ἁ,ογά 5 ρεορὶς (5. οχὶ!. 2; κεν. 
τ, δ. ὙΠ], χ,. 4), 566 π|8 ἴο διγηϊϑῃ δά!!! οη Δ) 
ξτουηά ἴογ δὴ ἰηέογεποθ ἴπαῖ ἴῃ6 [πορϑῆϑὸ 
ΑΙ ἴοοκ ργθοοάσπος οὗ ἴδε ἸΔΌΪς οὗ δῃον- 
ὑτελὰ ἀπά [ῃς (ὐδπά]εβίῖςκ. 

7. 1δὲ ἰαπιρ. 866 Οἱ ΧΧΥΪΪ. 21. 
δμγη ἱποοσσε) ΤῊΘ ννογά ἤοτὸ δηὰ οἴϑεινοτε 

δρρ δὰ ἴο (Ὡς Ὀμγηϊηρ οὗ ἰποθηϑο ἰ5 [6 βάτὴθ 
ἃ5 [βδὶ υϑοὰ χχν. 27. 866 ποῖδ. 

7.8. Τῆε οἴετίηρ οὐ πε [πορῆϑὲ δοσοπι- 
Ῥδηὰ {πλὲ οὗ (πε πιοτηίϊηρ δΔηὰ ὀνεηΐηρ 88ςτ]- 
βκε. Τῆε ᾿νο ἔογπιβ οὗ οἰετίπρ 5Ξυγηδο ζοὰ 
ἴδε ορίπὶ οὐἩἉ πιδῃ γϑᾶςηρ ἀοσ σοτηπιιηΐοη 
ΜΠ [εἤονδῃ, θοῖΝ ἰῃ ἂςῖ δπὰ υἱΐεταποθ, 86" 
οογάϊης ἰοὸ 1πη6 ννογάβ οὗ ἴῃ Ῥοϑδίπγιξι, “" 1,οὲ 
ΤῊΥ ῬΓΆΥΟΥ δῈ βρὲ ἔοττῇ Ὀσδέοτο {Π66 85 ἰπόθῆβοὶ 
δηὰ ἴΠι6 ̓|β[πρ Ρ Οὗ ΤῊΥ μαπὰβ Ὧ8 ἴδε ἐνθηΐηρ 
5Δ(ΤΊῇοο," ΤΕ ΟΧ]Ι, 2. 

9. ΒΥ ἰῃὶς τοσυϊδίίοη, ἴῃς Ξγπιθο]σπὶ οἵ 
ἴδ ΑἸ οὗ [ποδῆϑε νγᾶβ Καρῖ ἔτεο ἔγοπι διηδὶ- 
ξυπγ. Αἰοποιποηΐ ννᾶ5 τηδὰθ ΌὈΥ͂ πιθδῃβ οὗ ἴῃς 
Ὡςτπὶ οἡ ἴῃ ΒΥΑΖΘΏ ΑἸΤΩΥ ἰπ ἴπε σουχῖ οὐϊ- 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΧΧ. 3297 

ἀπεγεοη, ΠΟΥ Ὀυγηΐ βδο τ ῆἔςθ, Ποῦ πιεαῖ 
οἤεγίηρ ; ΠΕΙΤΠ ΕΓ 582] γε ροιγ ἀγίηκ 
οβετγίηρ τῃεγεοη. 

10 Απά Αδτγοῇ 584]] πχᾶκα δὴ δἴοῃϑθ- 
τηδηϊ Ὡροὴ 6 Πογηῃβ οὗἩ ἰξ οῆςβ ἴῃ ἃ 
γεαῦ νι ἢ τῆς ὈΪοοά οὗ τῃε 5ἰη οβεγίη 
οὔ δἰοπεπηεηῖϑβ : οηςα ἴῃ ἴἢε γεᾶγ 5ἢ 
6 πιᾶῖε αἴοπθπηθηῖ ὑροη ἰζ τῆτοιρἢ- 
Οὐΐ γΟΙΓ ρΕΠΕΓΔΊΙΟΙΒ: ἰζ 2: πιοβὲ ΠΟΪΥῪ 
απο τῆς ΟΚΌ. 

11  Απά τε ΓΟΚΡῸ βραΐίε πηῖο 
Μόορεβ, βαγίῃρ, 

12 “ΟΝ Ὥεη τπου τακεϑὲ (Π6 βιιπὶ οὔ “5 Νυπιδ, 
ὲ ἣ . 2, 5. 

τῆς ςΒΠάτθη οἔὨ [βγδεὶ δἴζου ᾿τῆδὶσ ὰπλ- ΓΉΗεῦ ι λα 
Ῥεῖ, τμεπ 5}4}} ΠΥ ρίνε Ἔνεγ πιδῃ ἃ ἀντ δε, 
Γδπβϑοῖη [ὉΓ ἢΐΪ5 50] υπῖο {πε ΠΟΚΡ, "κό να, 
ννῆθη ἴδοι πυπλθογοϑῖ (δ; ἴἢδῖ 
ἴΠ6γα 6 πο ρΐδριιθ διηοηρ [ἢ 6π|. νἤεῃ 
ἐῤοΐ ππχῦετγεϑς ἘΠ 6 Π]. 

βἰάδ; ἴδ ργάγευβ οὐ ἴδε τοσοης θα ννουβη ρΡΟΓΒ 
πιδὰ (πεῖσγ ἴγρε νη τῃ6 ΤΑ ΘγηΔΟΪ6, 

10. ὅ66 οἡ ἴοὺ. ΧΥϊ. 18, 19. 
σῥα! ῥὲ »ιαζο αἰορδνρε} ταῖμοῦ, 88.811 

διοπθιηθηῦ Ὀ0 τλ8Δ496. 

Τρε Καπρον οΥ ϑομΐ:. 
11--τ΄ό. (ΧΧΧΥΙΪ. 2 ς---28.) 

11.12. ἼΠα πλδίογιδ]5 ἔοσ [ῃ6 τοχ]ς ψνοτῖκ, 
[86 ννοοά, ἴΠ6 Ροϊ]ά, δηὰ ἴῃς Ὀγοπζθ, ψνοῖδ 
ἴο ὕ6 1τῃ6 ἔγεθτν} οἤεγίηρ οὗ ἴποθε ἡ ΠῸ 
σοι]ὰ ςοπίγ δυο ἰπδπὶ (Χχν. 2, χχχν. 21 54.). 
Βαϊ [Π6 51͵|ν 6 Γ ννὰβ ἴο Ὀ6 οδίαϊηθά ΌὈΥ δῃ θη- 
[ογοεὰ σαρίϊδιίοη οἢ Ἔυοσυ δά τ πλα]6 [5 γαο 6, 
ἴῃ6 ροοῦ δηά {Π6 τίσ ἢ μανίπρ ἴο ρᾶγ [πὸ βπὶὸ 
(υ.1ς). Ηδεηςε, ἴῃ {πε εβεπιαῖο οὗ (ἢδ πηοῖδ]ς 
ςοἸἸεοϊοά ἔογ {π6 ννοσκ (χχχνυη, 24---11) [ἢ6 
ξοϊὰ «πὰ τῆ Ὀύοηζα ἂὲ τοιτηθὰ ογέεγίγῳ: 
(Ξ Ποῖγ, τᾶνθ- οὔζοσῖπ δ, 56ὸ ρῥτγοίδοθ ἴὸ 
Ιου συ5), ψν Π16 {Π6 δἰϊνοῦ 15 βροκθη οὗ 85 
Ὁ ἢ6 βἰΐνοσ οὗ ἰδοπὶ (μδί ννογθ πυμηδογοά.". 
Βυϊ [ῃ]5 ραυτηθηΐ ἰ5 Ὀσουρῆϊ ἱπῖο [15 δἰ μοϑὲ 
το οη ἰπ Ὀδῖηρ πογα δοσοιηΐοα ἃ βρί Πῖυδὶ 
ΟὈ]Ιρδίίοη Ἰαϊά οἢ δάσῇ ἱπάϊν!άυα], 4 {τδιο 
ΕΧΡΓΕΞΘΙΥ ὀχαοῖςα Ὁγ [εποναῦ, ΕΕΤΥῪ τηδη οὗ 
5γδ 6] νγῆο ννου]ὰ δϑοᾶρθ ἃ σιυγβα (υ. 12) δὰ 
ἴπ {Π1|5 ννᾶῪ ἴο πιᾶκθ ἃ ργδςίςδὶ δοκπουνἊοὰρ- 
γτλθηὶ {μαῖ Πα δὰ ἃ βῇαδγε 'ἱπ ἴΠ6Ὸ ϑδηῃσίιιδτγ, 
οη [ἢ οςοδδίοῃ οὗ ἢὶ5 Ὀεϊηρ τοοορηϊϑοά 85 Θ᾽ 6 
οὗ {πε σονεηδηϊοα ρϑορ]ς (υ. τ6).---ϑινοῦ νγᾶ5 
{Π6 τηεί8] σοι ΟἾΥ υϑοὰ ἔῸΓ ουγτοπί οοΐη, 
866 Οδεη, χΧΧῖϊ, στό, 

192. ἤῥεη ἐδοι ἐαξοιξ ἐδὲ τῶι ΟἹ ἐδὲ οδιἑάνεη 
9 1γαε ] ὙΠΟ 5νοσ τηιϑὲ ἢανὸ Ὀθθη σοπίΓ- 
Ὀυϊοὰ δἱ [15 {1π|6, δοῃς ἢ (Π6 οἵποσ 
Τηδίοσίδ]β, σἰποθ ἰἴ ννα5 υϑοὰ πῃ ἴῃς ΤΑ ΟΓΠΔΟΪο, 
ὙΠ ἢ νγὰ5 σοτηρ εῖϊοαὰ οἡ {ΠῸ ἢγϑὶ ἀδγ οὗ ἴΠε 
ἢγϑὲ πποπίῃ οὗ ἴῃς βεσοηὰ Ὑϑᾶγ δἤεσ σοζηϊπζ 
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δΊ,εν. 27 
25. 
Νυπιῦ. 3. 
η. 
Ἐκ. 45. 
12. 

ΤῊ. 
τε ῤέγ. 
ΤΉΣΡ. ώ 
αἰὐνεύρξελ. 

12. ΤῊΪ5 {ΠΕΥ 541} ρίνε, Ἔν εσΥ οἠςὲ 
τῇαϊς ραβϑϑεῖῃ ἀπηοηρ ἴΠ6πὶ τῆλ ἀγὲ παπι- 
δεγεά, μα] Γ 4 5ῃεκοὶ δίτογ τῆς βῇεκαεὶ οὗ 

. ἴδε βαποΐμπαγυ : (ὁ 5ῃεκεὶ ἐς νγεητγ 
βεγαἢ5:) δη ἢ] Γ 5ῃεκεὶ εφῥα ἑ ἐφ τῇς 
οἴεγίηρ οἵ τὴε ΓΟΚ. 

14 ἘΉΣΝ οηβ ἴἢαϊ ραββοῖῃ διποηρσ 
(Πεπὶ τῆαϊ ἀγα πα πηρεγεά, ἔτοτη ἔννεπῖΥ 
γεᾶῖβ οἷά δηά ἅδονε, 514}} ρίνε δὴ 
οἴδετίηρ τπο τὴς ΓΟΚΡ. 

ῖς “ΓΠα πιο 53}4}1 ποῖ ᾿ρίνε πῆογε, 
Δπὰ τῃε6 ΡοΟΥ 504]] ποῖ 'ρίνα [688 
(ἢλη ΠΑ] ἃ 5ῃεκαὶ, νῆθη ἐῤδν ρῖνα δ 
οἴεγίηρ, αητο τῆ6 ΠΟᾺΡ, ἴο τηᾶκα λη 
Δἴοπειηςξηζΐ (ὉΓ ὙΟᾺΓ 5018. 

16 Απά (δου 5141 ἴὰκε τῆς δῖοπε- 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΧΧ. [ν. 132-19. 

τ Θηΐ ΠΊΟΠΕΥ͂ οὗ δῆς σῃηάτεη οὗ ἰϑ5γδεὶ, 
Δηά 5ἢῃα]ῖ δρροΐηξς ἴ ἰοῦ τῇς βεγνῖςε οὗ 
τῆς ταδεγηδοὶα οὗ τῆς ςοπρτεραῖίοῃη ; 
(παῖ ἴἴ ἸΊΑΥ δ6 ἃ πιειηογαὶ πηῖο ἴῃς 
σμΠάτεη οὗ [βϑγααὶ δεΐογε τῆς ΟΡ, ἴο 
ΤΆ Κα Δη δῖοπεπηθηϊ ἔου γοιιγ 5015. 

17 ἅ Απά «ἢεὲ ΓῸΚΡ βρᾶκε υπῖἴο 
Μόοβεβ. βαγίπρ., 

18 ἼΤΠοιι 5Πα]τ αἶϑο πηᾶκαε ἃ ἴδνεγ οσἕῦ 
Ὅγαβϑ, δηά ἢϊ5 ἔοοῖ σὐδο 977 Ὁγαββ, ἴο 
ννΑϑἢ τυἱδαϊ: ἀπὰ τῆοιι 58] ρυῖ ἰἴ 
Ὀεῦννεθεη τῇς τἀθεγηδοὶς οὗ τὴς οοη- 
δτεραίίοη Δη4 τῆς 4[ῖᾶγ, ἀπά τῆοιι 5] 
Ρυϊ νγαῖςγ τπεγείη. 

19 ἔογ Αλγοῃ δηά ἢΐ5 580}8 5}}8]} νγαϑῇῃ 
{πεῖν μαπάβ δηά τηεὶγ ἔδες τῃοθγεδῖ: 

ουΐ οἵ Εργριί (ΧἸ. 1)). Βυΐ [ἴῃς σοπιπιαπα ἴο 
ἴακα 1ῃ6 σοτηρίοῖο σρηϑβιι5 οὗ ἴΠ6 πδίοη ἈΡΡΘΑΓΒ 
ποῖ ἴο ἢανβ Ὀθθη φίνθη ὑπὶ1]] ἴῃς ἤγϑι ἀδὺ οὗ 
(Π6 βοςοηά πηοηΐῃ οὗ παῖ γοαγ (Ναπι. 1. 1). 
Οἡ ςοπηρασγίηρ 6 ννογάς οἵ Εχοά. χχχ. 12 
ΜῈ τμοθὲ οἵ Ναπι, 1. 1---2, 6 ΠΊΔΥ ρΟΥΔΡ5 
ποτ τπλὶ τῃ6 ἢγβὶ ρᾷϑϑαρο γοϊδίοϑ ὁ ἃ πΊΘΓΕ 
σουπίης οὗ ἴῃς δάι]ϊ [5γδ6 165 δὲ [Ὧ6 {ἰπὴ6 
ὙΠΟ [Π6 ΠΠΟΠΟΥ ννᾶβ5 [Αἰκθη ἔγοπη θᾶςῇ, δηὰ 
{πη ψνμαῖ (6 ἰαϊῖου ραβϑαβα ΘΠ] ΟΙἢ8 ννᾶ5 ἃ 
ἔογπηαὶ δηγοϊπιθηϊς οἵ {ἢδπὶ δοσογάϊηρ ἴο {ποῦ 
δοηοδϊορῖθ5 δηὰ πεῖγ ογάογ οὗ ΠΛ Π Π ΑΓΥ ϑοσνῖςθ. 

4 γαηδορι ῶγ ῥὶΣ “οἱ ΨΜὮδι [Π6 δἰποθγα 
ὙΟΥΘΠΙΡΡΟΥ ἰἢ5 ραϊὰ ννᾶ5 δἴ οπος (ἢς ἔτυϊξ 
δὰ (δὲ εἴψῃ οὗ 815 δι ἢ ἴῃ ἴῃ6 σοοάποϑβ οὗ 
Τ]εμβονδῃ, ννῆο δά τϑάςεηθα ἔσῃ δηὰ Ὀγοιρῃῖ 
ἴχπὶ ἰηΐο ἴῃς (ονοηδηΐ, (566 [ηἰγοά, ποῖΐβς ἴο 
ςἢ, χχν.) Ηδηςε (6 ραγπηεηΐ 5 τ ΠΥ οΔ]]οὰ 
ἃ γαπιονῖ ἴῃ ἃ5 ΤΌ Γἢ 85 1 ἱηνοϊνεαὰ ἃ ρεσβοηδὶ 
Ἀρργορηδέοη οὔ ἴῃς ἕδςξ οὗ ἢ[5 τϑἀριηρίίοῃ, 
Οη ἴδε νογά “οὐ, 566 οἡ [,ϑν. ΧΥ]ΟΙΣ. 

ἐῤῥαὶ ἐδέγο δφ πὸ ρίαψμε) ἰ. ε. τ[ῃαϊ {ΠΟΥ παρέ 
ποῖ ᾿ποιΓ ρα ΠΙϑπιθηΐ ἔργ [πΠ6 πορίθοϊ δηὰ σοη- 
ἰοπιρὶ οὗὨ ϑβρίτίτιια] ργίν!]ορεθ. Οὗ στ Οογ, χὶ. 
47)---2ο; δηὰ ἴῃς Εχμογίδιοη ἴῃ οὐγ (οχῃ- 
τη ηΐοη ϑεγνίςθ. 

138. ῥαϊζα «δεξε! )ὴ ΤῊ ργόῦθδθ]}6 ννείρς οὗ 
βΙ νοΓ ἴῃ 1Π6 [8] ξϑῃοῖκοὶ υνουά πονν Ὀ6 ϑνοσῖἢ 
δῦουϊ 19. χέξά, (δες. οἡ Εχοά, χχχυ, 4ς.) 
Οεγαῤ ἰ5, ἸΙΟγΆ}γΥ, ἃ ὀσαη, ῬγοΌΔΌΪΥ ἴῃ6 Ὀεδη 
οὗ 1ῃε σαγοὉ ογ Ἰοσιιδι-ἴγοα (ΑὔΘΠη- Ε2γὰ). [ἴ 
νν85 υδοὰ 88 ἴὴ6 ΠᾶΠῚΘ Οὗ ἃ 5Π14}} νυ ρῃϊ, 45 ΟἿΥ 
ννογὰ σγαΐη σᾶτηδ ἰηΐο 1.86 ἔτοπὶ ἃ σσδῖη οὗ 
νεῖ, ὙΠ ρυγροϑο οὐ πὸ ἀοβηϊτοη οὗ (ἢς 
δῆθκοὶ ἤφγθ ρίνθη 16 ποῖ αυϊΐα ςεγίδίη, [ἢ 
ΤΡ 5θεπὶ ἴο σουπίοπδησο ἴῃ6 γαρὈϊη!ς Δ], 
ποίΐοη (παῖ ἴπετο νεγο ἵννο Κιπάς οὗ 5Ξῆθκεὶ, 
1} 6 5ῃε οὶ οὔ ἢ δϑαποίιαγυ σοηϑιϑιῖηρ οὗ νυ Υ 
ξεοτδῃβ, δπάὰ ἰἣθ σοπιπιοη 586 καὶ, (566 οὐ 
ΧΧΧΥΡΙ, 24.) Βιυῖ ἴξ ἰ5. πιοῦε Ἰἰκοὶγ (πδὲ ἴῃς 
τνορηξ 15 ἀοῆποα γλίθοῦ ἴου ἴῃ βακε οὗ θπι- 
᾿ιαϑὶβ, ἴο ἱπιπιαϊο [ἢ (Π6 15ῖ ναΐια 5ῃου]ὰ 

Εἰνθη ρῥγεςίϑοὶ᾽υ. Τἢθ6 ννογάς ἴῃ αιιοϑιίοη 

τρί γδίμοσ Ὀ6 τοηδοσγοά: “ΠΔ}} ἃ ϑῃοίκοὶ δϑἕοσ 
[Π6 56 Κεῖ οὗ 16 βϑαποίιδγυ, ΘΕΟΥ͂ ΚΟΥΒᾺΒ 
ἴο ὃὉῬ᾽ 9 Β.|61901]1; [89 ΠαΑῚΓ 8160] 5881] 

09 ὕὍπ9 οὔζοτίπε (Ηδῦ. ἐεγωραῤ, 48 ἴῃ τ. 
14. 15} 866 ΧΧΥ, 2) ὕ0 δοθονδῃ.᾽" 

15. ἘΟΓΥ͂ [σγδο ῖς σἱοοά ἴῃ οἠς δηὰ τῇς 
βᾶτης σγοἰδίίοη ἴο [οἤοναῃ, 8566 οἡ τ. 11, 12. 

16. αδεγπαοὶς Γ᾽ δὲ εοησγεσα οι) Τθδῖ 
οὗ τηϑθῦ πῃ ᾷ. 

α »ηρρηογίαὶ μπΐο ἐδ εἰ ἰάγεη οΥ ΤεγαθΠ] ΤὨδ 
δι νοῦ υδοὰ τη τῆς ΤΑ ΘΓΠΔΟΪΘ ννᾶ5. ἃ τηθπιουδὶ 
ἴο τοπλϊη ϑδοἢ πιδη οὗ ἢ]5 ροβιοη Ὀείογε (ῃς 
1, υτὰ, 45 οπο οὗ ἴθ σονεηδηϊεα ρΘΟρΪδ. 

ΤΡε 7αυεν 97 Βνγα.:. 

Ιη)-τ--ῖῶῦῖ. (χχχυπ. 8.) 
18. αἰαυεγ 9 γα ὍΤῆδ Ὀτγοηζα ἴοσ ἴδε 

Ιλνοῦ δηὰ 18 ἴοοῖ ννᾶβ βιυρρ θα ἔγοπι {πε 
ὈΓΟΠΖΘ ΓΛΓΤΟΙΒ ΟὗἨ [Π6 ννουηθῃ ἐν ἢο δϑϑοη θεά 
αἴ τπὸ ἀσοσ οὗ ἴπε ἴλθογηδο]ο." ὙΠῸ πτοπιθη 
566ΠῚ ἴο ἢᾶνο νΟΪ ΠΙΔΓΠΥ σίνθη ἃρ {ἢ656 Δ, ΟἿ 65 
οὗ ἸυΧΌΓΥ (866 οἡ ΧΧΧνΙ, 8). ΒΓΟΙ ΖΘ ΠΉΙΓΓΟΙ5 
ὙΕΓΕ τ ἢ ἰἰ5ε4 ὈΥ (86 ἀποίεπὶ Ἐργρίίϊδηδ. 
ΥΠΚίπϑοη, Ν᾽ οἱ. 11. Ρ. 324ς. Νὸ Βιμῖ 15 ξίνεη 
ἃ5 ἴο {Π6 ἔογτη οὗ ἴπ6 [ἀνοσ. [11 πηᾶῦ μᾶνθ 
Ὀεεη πιδάθ υὐἱἢ δὴ ἱπιπηθάϊαϊε νοῦν ἴο υ58 
ΟΥ̓ 1ῃ6 5ἰπιρίεσῖ δηὰ πιοϑδὲ σοηνθηϊεπ ἵθιπῃ. 
ὙΠ Βγάζοῃ 868 δηά ἴδε ἴδῃ 1 ἄνοτϑ τηλῖ 5εγνεὰ 
[Π6 5ᾶπι6 ργΡροΟΘΘ ἴῃ ἴῃς Τετλρ]ς οἵ δοϊοπιοη, 
ΟΓΟ ΟἰΔογαῖοΥ του ρΡ ϊ ἴῃ γι ϑιὶς ἀοϑῖξτι5 
δῃηὰ ἅγὸ ταϊπυ τοῖν ἀσβου θά (ι Κ. νἱῖ. 23---29). 

ἑαδεγπαοίς 9, ἐδὲ ξοπγεχαϊ ον ὙἘθπὶ οὗ 
ταϑούϊ κ, 

19. «ὐατῷὸ ἐὐοὶΓ ῥαπάς απά ἐῤεῖγ {εε!} 
ΝΥ ΒΟΠΟνΟΥ ἃ ὑτγίοσὶ πδὰ ἴο δηΐογ ἴῃς ἼΑθεῖ- 
ὯΔΟΪΘ, ΟΥ ἴο ΟΠἾΕΓ 4 νἱοϊΐπι οἡ 186 ΑἸΐΑγ, δε 
νγ5 τοαυϊγοα ἴο ὑναϑῇ ἢ5 δαπᾶὰ 5 δηά ἢϊ5 ἐδεῖ; 
Ὀυΐϊ οἡ ςογίδιη βοϊθπλη οσσδϑίοηβ ἢθ υγ͵ὰϑ ΓΕσ 
αυϊγοά ἴο δῖα Πῖ5. ὑνΠοΪῈ ρόγϑοη (Χχίχ. 4] 
[μον. χνὶ, 4). ὙΠΟ Πμἄνογ πηυϑῖ 4,50 πᾶνε ἢιγ- 
πἰςῃοα {πῸὸ νγαῖοσ ἔου υυδϑῃίηρ ἴπόϑα ματα οὗ 
πὸ νἱσιίπι5 μαῖ ποοάδά οἸεδπείηρ ([μεν. ἱ. 9)» 



γ. 20---24.} 

20 ΘΗ {ΠεΥῪ ρὸ ἱπῖο ἴῃς ταδεῖ- 
ΠΔο]Ὲ οὗ πε σοηρτεράτίοη, ΠΥ 5}}4]]} 
να ἢ ΜΠ νγαῖογ, ἀπὰς {πεν ἀϊε ποῖ; 
οὐ ἤδη ΠΟΥ σοπλα ΠεΔὺΓ ἴο ἴῃς δἰταγ 
ἴο πηϊηϊἰβίθγ, ἴο θυγηῃ οἤεγηρ πιδάθ ὈΥῪ 
ἢτε υπῖο ἴῃς ΠΟΚῸ: 

21 80 {ΠΕ 5}8}] νγαϑῇ τῆειγ ἢδηα8 
δὰ τῆεῖγ ἔδεϊ, μα {πεν ἀϊς ποῖ: δηά 
ἴϊ 5Π8}1 δε 4 βϑἴδτιιϊε ἔοσ Ἔνεῦ ἴο ἴπεπι, 
εὐεπ ἴο Πἰπι ἀπά ἴο ἢϊ8 βεεὰ τῆτγουρῆ- 
οἷν {Π6ῖΓ ρΕΠΕΓΔΙΊΟΠΒ8. 

Ἵ 
! 

ἘΧΟΌῦσῦΞ5. ΧΧΧ. 

22 Ἶ Μοῖδξονεγ {πὲ [ΩΟᾺῸ βρακθ 
ιηἴο Μόοβεβ, βαγίῃρ,, 

22 Τάκα ἴδοι αἰβο ππῖο {πες ργίη- 
εοἰραὶ βρίςβϑ, οἵ ρυῦα ταγιγῆ ἔνε ἢυη- 
ἀγεὰ «ῥεξείς, ἀμὰ οὗ ϑνγεθῖ οἰ πηδηΊοη 
Π41Γ 80 πιιςἢ, φυέρ ἴνγο πη τοα δηά 
ΠΑ͂Υ «ἀφκοίς, ἀπὰ οὗ βνγεεῖ σδίδηγχιβ ἴνγο 
δυπάγεά Δηά ΒΗ͂Υ εὐῤοἰείς, 

24. Δμά οἵ οσλϑββὶᾳ ἥνε μιυπατγεά .4- 
ἀείς, αἴτοῦ τῇ 8 5ῆ6 Κ6ὶ οἔ (6 βαποζυδγυ, 
δηά οὗ οἱΪ οἷϊνε δὴ “ἢϊῃ: ,6. 

20. ταδεγπαείς οὗ ἐδ εοπσγεραλοη) Ἐϑαῦ 
οὗ τι θοὺϊῃξ. 

ἐῤαΐ ἐδεν ἀΐε πο] 866 οἡ χχυ], 3, 
ἰο δεγη οὔεγίηρ νιαάε ὧγ ἤγο μπιίο ἐδὲ ΚΟΚῸ] 

1 ιογα ν, 29 σεπά εὖ ἱπ ἥγε ἂμ οὔεγίηρ ἐο 
ϑοῤουαΡ. Τδδ6 νογῦ ἰ5 ἴῃς 8ΔΠ}|6 ἃ5 ἴῃ Ὁ. 7 
δηά ΧΧΥ 427. 

Τρε Ἡοῖν ““ποϊμεησ Οἱ, 

22---22. (ΧΧΧΥΙ͂.. 29.) 

28. 2νγἱπεῖραὶ σρίεε. 1 1.6. τὴς Ὀεδβὲ βρίςεβ. 
}ωγο »}γγ })] ὝΔοΓγα σαπηοίῖ θ6 τηυςῇ ἀουδῖ 

85 ἴο [π6 ἰἀσπί Υ οὗὨ 118 βιιρδίδηςς ἔτοπὶ [18 
παπηθ ἴῃ ἀϊβετγοηΐ Ἰαπριιαρος (Ἡρδῦγονν, μηογὶ 
ΑΥ̓ΔΌΙΟ, τη; ΟΥ̓εοκ, σμύρνα; ἰ,Αἰΐη, »»»γ}α). 
1 Ι5 ἃ ζυχῃ νης ἢ σοπλθβ ποτ ἴἢδ βίθιῃ οὗ ἃ 
ἴονν, [ΠογηΥ, ταρροὰ ἔτος, {Πα βτονν8᾽η Ασα 
Εεὶχ ἂἀπὰ Βαβῖοση Αἰτςδ, σα] δὰ ΌΥ ὈοίδηϊΞσί5 
Βαῤανιοάεπάγοη τιγγγῥα. Τῇ ψοσγὰ δογὸ 
τεπάογοα ῥώσό, 15 ΠΠΤΟΓΑΙΥ, ἡ εείν ποαυΐης, δῇ 
δριτ ποῖ νος ἢ 15 ὀχρ διηθά Ὀγ ἴῃς ἕαςϊ (Παῖ [ἢς 
Ὀοσῖ ταγτγῃ ἰ5 βαϊὰ ἴο οχιιάθ βϑροπίδπθοοιιϑὶ 
ἴτοπὶ ἴῃς Ὀάγκ (Ρ]η. ΓΗ, Ν.᾿ ΧΙ, 45; ΤΠεο- 
ῬἈγαϑῖ, "ἀθ Οὐἀοτυῖθ." 29), νυ} 116 {παῖ οὗὨ ᾿πίδυογ 
4ῈΔΙΕΥ͂ οοΟΖῈ5 ουὐἷ ἴῃ δτοδῖοσ αυδης Υ ΠΌχΩ 
Ἰης 5 οἢ5 πηδάθ ἴῃ (86 Ὀατκ. Οἡ [Π6 Θϑιπιδίοῃ 
ἵπ ΨΏΙΟΒ Τγττ νγὰ5 Πμοὶά, 566 (δηΐ, '. 13; 
Μαῖῖ, 1. ταὶ Οὐ 18 86 85 ἃ ΡΕΓ πιο, 5, χὶν, 
8; γον, ΥἹἱῖ, 17; Οδηΐῖ. ΥἍ, ς; δηὰ οἡ [5 ιἴ56 
ἴῃ δα ΔΙ πιηρ, [Ομ χΧὶχ. 29. ὙΠ15 15 ἴπὸ ἤγϑϊ 
τηθηϊτίοη οὗ [ἢ ἴῃ τἴΠ6 Ηθῦγενν εχ οὗ ἴῃς ΟἸἹὰ 
Γεβίδιηοηΐϊ, δυϊ ἴῃ οὐ γεγβίοῃ ἴἴ ἰ ἡδπιεά ὉΥ͂ 
τϊϑίακο ἴῃ Οϑῃ. ΧΧΧΥΪΙ, 25, ΧΙ ΟΙ. 
νε ῥισιάγεά «ῥεζεὶΣ] ῬΥΟΌΔΟΙΥ ταῖθμεσ πιοσο 

[Δ 1. ἴ05. 866 οὔ Χχχνυῇ. 24. 
σᾳυεεί εἰππα»ῃοη) ΤῊΪΒ5 βυρβίδπος ἰ8. 58[15- 

[Δοϊοτν τΙἀοηπβεά, κὸ {Π6 ργεςεάϊης ομθ, οα 
δοςουηῖΐ οὗ ἰἴ5 δὴ (ΗθὉ, Κίημμανηοη; ΟΥ̓. κιν- 
γάμωμον; 1.8ῖ. εἰπιπαηποηγμι). [ἴ 15 οδίδιποὰ 
ἴτοτὴ ἃ ἴγϑο 4116 ἴο {π6 ἰδισοὶ (μδὶ σγονν5 ἴῃ 
Οδγίοη δηά οἵδμεσ ἰϑἰαπάς οἵ πε [πάϊδη Οὐεδῃ, 
Κηόννη ἰῃ ΒΟΙΔΗΥ 85 ἴμ6 ΟἸππαριορεμη πορίσας 
γιίσγι, [Ιἴ 15 106 ἵ'ππὸῖ γπὰ οὗ ἴῃς ἵκεο ἀτιθά 
ἰὴ [6 5δη, ὙΠε οτἱρίη οὗ [6 πᾶπη6 ἄρρεαγβ ἴο 
Ὅς ἑουηά ἴπ ἴῃς Μαϊδὺῦ ἰδῆσυδρε (Αἰτῖεγ, Κπο- 
061), Ηετγοάοίυϑ 54γ5 [πδῖ {με ννογὰ 15 Ρῃα:- 
Ὡς4Π, δυΐ 1815 τπλθΔ 8 ὯῸ τῆοτο [ἤδη [δὶ τπ6 
Οτοεῖκβ Ἰεαγηοὰ ἴ ἴτοὴ ἴθ Ῥῃαπιςοίδηβ. [ἰ 
ἶς ργοῦηῦ]6 ἰμδὲ Οἰππδηλοη νγ85 ᾿πηρογίοα ἴσοι 

Ιπάϊὰ ἴῃ ΘΓ ΘΑΥΪΥ {ἰπηὲ5 ΟΥ̓ ἴῃ6 ρϑορὶς οὗ 
Ορδιγ, πὰ [Πδὲ 1ἴ νγὰβ Ὀσουρῃΐ νυ ἢ οἴποῦ 
βρῖςο5. ἔτοπὶ [6 δου ἢ ραγὲ οἵ Ασδῦϊα ὉῪ ἴδὸ 
ἰγαάϊηρ σαγάνδηβ (Παὲ ν]ϑιἰοεἀ Εργρὶ ἀπὰ ϑυτα, 
Ἦξδηςθ, δύθη ἴῃ ἰαῖογ {ἰηθ5, ΕΟἰπηδαπιοη δηὰ 
οἴποῦ [πάἀϊΐδη ϑρίςθϑ ὑνεσε βροκθη οὗ 45 ργοάιο- 
[ἰοπ5 οὗ {πε ἰαπὰ οὗ ἴπ6 ϑαῦςδπβ (δίγαδο, ΧνῚ. 
ὈΡ. 769, 774, 778). [ἢ ννὸ δοσθρῖ [15 Θχρδηᾶ- 
κίοη, {πε πιεηοη οὗ ἴποϑὸ βρίςθβ 'η Εχοάιῃϑ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ἴΔκεῃ 85 [πε δα ]οϑί ποίϊοο νὸ Βᾶνὸ σοη- 
προῖρα ἢ σοπηπλοῦος ἢ ἰἢ6 τειηοΐθ Εδϑί. 
ΟΑἸπμδτηοη 5 εἰϑοννῆογα πηθητἰοηδα ἴῃ (Π6 5. ρ- 
ἴΠΓῈ5 ΟΠΪΥ, Ῥσου. Υἱ. χ7; (δηΐ. ἵν. χ4; Ἀδν. 
ΧΥΙΙ, 12. 

ἕφυο δωμπάγεά απ Μ3)) τῥεζε] ῬΥΟΌΔΟΙΥ 
δοιιϊ γ)105. 140Ζ. 866 οὔ ΧΧΧΝΊΙ. 24. 

“αυεεί εαἰαγε. ΤῊΣ νογὰ τοηἀογοὰ σδ] πιὰ 
(ἀαμδθ) ἰ5 ἴῃς σοιηπιου Ηδθγονν παπιθ ἔοσ ἃ 
σἰαίξ, γεεά, ΟΥἩταπε (Οφεη, Χ]Σ, τ; τ Κ. χίν. τς; 
ἘΖΕεΚ, χὶϊ, 8). ΤΠ ἔσαβσδηῦ οδπθ (οΥ γι) 
ΠΟΤ ΒΡΌθη οὗἉ 15 τηοπίοπϑά ἴῃ 154. Χ] ἡ, 24. ἴῃ 
7οετ. νἱ, 2ο (ἤοσα 1ἴ 5. σα]]δὰ ἴῃ 186 Ηδῦτονν 
“089 δορά Ο8 19 ἔτοη ἃ ἔλΓ σου ΠΈΓΥ ), ἀπά ἴῃ 
Οδηΐῖ. ἱν. τ4:; Εζεϊς, χχυ", 19.) ΨΏΘΓΟ 11 15 08}}- 
εἀ 5:ΠΡῚῪ ο8π6. [ἴ ννὰβ ργοῦδοὶν νυν μδΐ 15 πον 
Κπονῃ ἴῃ [πα 45 ἴδε 1 επιοη Οταβ5 (221κ- 
ἄγοῤῥοσον τεροοεπαπέρια). σογηδίὶς γϑοὰς νυ ΓΘ 
Κηποννὴ ἴο 1Π6 δησίοηῖβ ἃ5 [Π6 ργοάιυςοο οὗ [παᾶΐα 
δηά ἴῃ τερίοη οὗ ἴῃς ΕΡἢγαῖοβ (ΧΕποόρβοῃ, 
.ΑὩΔΌ. 1. ς, 81; Βίοβς, " Μαεῖ. Μεά. 1. τό). 
ΤΠ σἰδίοιηθρηϊβ [ἢδί διις ἢ γοθβ ννογὸ ργοάυςοα 
ἴη [6 πεὶρθουσγῃοοά οὗ 1|Ό4η15 (Τ ΒΡΟρἢγ. 
(Ἡ. ΡΟ 1τχ.): "6, Ρ.᾽ νι. 18; ῬοϊγΌῖα8, ν. 4), 
ΠΡΩΓ {π6 ΤΠ Κ οἵ Οεηποβαγοῖ (δίσγαρο, ΧΥῚ. 
Ῥ. 7455) ἃπά ἴῃ ἴῃς 1,πὰ οὗ ἰδ6 ϑαθιδηβ 
(ϑίγαρο, χνὶ, ρ. γη8; ςἔ, Ἀιοά, 11. 49), ΠΊΑΥ 
Ὅε τοραγάεά 5 βδοπὶῈ οὔ [6 τὩΔΗΥ͂ πιϑίακος 
ΏΙΟ δᾶνθ ἀίβοη ΠῸΠ, σοηίοιιπάϊπρ [ἢ6 
ΠΟΒΠΙΓΥ ἔτοτη ν ΠΙΟἢ ἃ σΟΠΊΠΙΟΑΙΠΥ 15 οὐίδἰποὰ 
ἢ τδαΐὶ οὗ 115 οτρίηδὶ ργοάυςίίοη, 

24. εαππα4 ΤῺ Ηθῦτγενν πάπῖὸ (ξι 4α}) 
5 ἐουπαὰ οἰβονν μογα ΟἾΪΥῪ ἴῃ ΕΖΕκ. Χχν. 19, 
ὙνΏεΓο [ἴ 15 ἀϑϑοςσι δία, 48 ἴζ 15 ἤθσθ, νυ ἱἢ ϑυσοοῖ 
οᾶπθ. ΤΠ ννοτζά γρηάεγοά εαυοΐα τη ΡΒ, χὶν. 8 
5 ἃ ἀϊβδγεηΐ οηθ, Ὀυϊ [ἴ 18 ργοῦδ ε παῖ (ἢ 6 
ΒΆΤΩ6 βιιδϑΐδηςε 15 ἀδθηοϊοαά Ὀγ ἴἴ, Μορῖ οὗ ἴῃς 
ΔΏΟΙΘηϊ ΥΟΥΘΙΟΠ 58, ἀπά 411 τηοάθστ δυο 165, 
βεεῖη ἴο 6 ἴῃ ἔδνουγ οὗ εαυεα Ὀοίηρ {π6 ΓΘ 
τεηδοτγίηρ οὗ ἀἑίάρ. (Οἰαβϑῖδ 16 (86 ᾿Ώπεσ Ὀασίκ 

399 

ς ςἾΔΡ. 29, 



40ο 

τον, 
ΟΡ ΗΘ» 

2ς Απά τοι 58Πα]ῖ πιακε 1 δὴ οἱ] 
οὗ ΠΟΙΥ οἰπιίπιβηῖ, Δη οἰηπηθηΐ ςοπη- 
Ροιιπὰ αἴεγ τῆε ἂγῖ οὗ τῆε " δροῖδε- 
ΟΔΓΥ : ̓ξ 564]} 6 δὴ ΠΟΙΥ δποϊπεηρ οἰ]. 

26 Απαά τῇου 5}α]ς ἀποίης τῆς ἴδ- 
δεγηδοὶε οὗ τῆς ςοηρτεράτίοπ ἔποτγε- 
ψν ἢ, ΔΠ τῆς ἀγκ οὗἉ τῆς ταβτἸ ΠἸΟΠΥ, 

27 Απά τῇε τ88]6ε ἀπά 41] ἢ ἰ5. νε8- 
865. Δ4η4 τῆ6 σαηά]εϑῦςκ δηὰ ἢ 5 νθ5- 
8615, ἀπά τῆε δἰταγ οἵ ἰπσβῆβε, 

28 Απά τῆς 4]τὯγ οὗ δυγηῖ οἴξεγίη 
νυ ἢ 411 ἢ]5 νϑ55615, ἀπά τῆε ἰανεῦ χὰ 
ἢ]5 ἰοοῖ. ᾿ 

290 Αμά τοι 5] βδῃο τ ἢ ἐπὶ, 
της ΠΕΥ ΠΊΔΥ Ὅς πιοδὲ ΠοΙγ: ψπδῖ- 
βοδνογ τουσἤεῖῃ {Πεπ| 5Π4]] θῈ ΠΟΪΥ. 

20 Αμπάὰ ἴδοι δας ἀποίης Αδγοη 
Δηά ἢὶ5 80η8.0 ἀπά ςοπϑβεογαῖε [Π6ηὶ, 

οἵ 8η [πάϊδη ἵγος (ὐππανιοπμρε εασηε1 4}, ΝΥ ὨΪΟὮ 
ἀϊβογϑ ἔγουι {παΐ νυν ῃις ἢ Ρῥγοάιιοθβ οἸηπΔΠΊοη ἴῃ 
186 5ῆδρο οὗἉ 118 Ιρᾶνθβ δηὰ βοπὴθ οἵ Πεὺ ραγίρι-» 
1418. [ἰ Ὀ6δβ ἃ ϑίτοηρ' γοβο] Ὁ] ληςδ ἴο οἰ ΠηΔ- 
τῶοη, Ὀυϊ [ἴ 18 ποῖ ρυηρεηῖ, δὰ ΟὗὨ ΠΟΔΓΒΟΙ 
ἴοχίατο, [{ ννᾶϑ ργοῦΔΌΪΥ ἴῃ ἃηποίοπί {Ἰπλ68, 88 
1ι 15 δὲ ῥγοϑθηΐ, Ὁ. Δ [658 σοβίυ [ἢδΔη οἰ πηᾶ- 
ΙΏοη, δηὰ ἰἴ ΠΥ πᾶν θη οἡ [8 δοσοιηῖΐ 
(δὲ [ἴ ννᾶ8 υϑοὰ 1η ἀοιιδ]θ ιιδηςγΥ. 

απ ῥίἰη] ῬΥΟΌΔΟΙΥ δοουΐ δἰχ ριηΐ8. 566 οἡ 
1,ον, χῖχ, ,χό6. 

25.1 “απ οἱ 9.7) δον οἰπίνιοη 1} ταῖμοσ, ἃ 
ΔΟΙΥ διυοιϊαὐίπῃε 01]. 
εν ἐδὲ αγὶ Γ᾽ δε προΐδειαγ» Αὐσσογάϊηξ 

ἴο [ενν᾽ 5}: ἰταάϊτίοη, [6 Θββόποθβ οὐ ἴΠ6 8ρ16 68 
νοῦ βγϑῖ οχίγαςϊοα, δπὰ ἴπδη πηιχοὰ νυ ἢ [6 
οΙ] (Οτδο, “1,6χ. ἈδὈδ.᾽ Ρ. 486). ὙΠαΐ 8οπὶδ 
800 ἢ ργοςοβ8 νγ8 οπῃρ ογοὰ ἰδ ργο δῦ]. ἔγοπι 
(6 στοδῖ ρτοροσίίοῃ οὗ 8014 πιδίίεσ σοπιραγεὰ 
ψ ἢ {δὲ οἱ]. Ὑπὸ ργοραγδίίοη οὗ ἴῃς Αποιηΐ- 
ἵηρ ΟἹ], 485 ΨΟ]] 45 οὗ ἴῃ6 [πσϑῆϑθθ, νν8 δῇ - 
ἰγυβϑίεα ἴο Βοχαὶοοὶ (ΧΧχν. 29), δῃά {δ σδγδ 
οὗ ργεβϑογνίης [ἴ ἴο ΒΙεαχαΣ (ἢ6 5οὴ οὗ Αδγοῃη 
(Νυπι. ἱν. 16). [ἡ ἃ Ἰαΐου ἀρϑ, ᾿ξ ννᾶ5 ργεραγοὰ 
ΌὈΥ (ΒΘ δοῃβ8 οἵ [ῃ6 ρδϑίβ (1 Οῆτο. ἰχ. 30). 

426---31 (ΟΕ χ]. 9-ὰ|ᾷς. 866 οὐ ἴων. 
ὙἹ]. 10 -- 12. 

26. ἠαδεογπαεὶς οΥ ἐδ εοησγεσαί οι) Τθπῦ 
οὗ τι θ 6.18. 

420.1 566 οἢ ΧΧΙχ. 37. 
82. ὠῤοη »ιαπὶ: 3,256} 1.6. οὐ ἴῃ ρογβΟἢ8 

οὗ ἰδοϑθ ἰμδΐ νοῦ ποῖ ρῥχεδίβ γῆο πλρπῖ 
ΕἸΛΡΙΟΥ ἰΐ ἔογ διισῇ δηοϊητ 8ἃ58 ννᾶ8 ι1.5118] 
Οη ξξβίινε οσοδϑιοηϑ (ΒΒ. οἷν. ας ; γον. ΧΧΥΪΪ. ο; 
Μαῖϊ. νὶ. 17, ὅζς.). 

388. ὦ υἰγαηρεγ) Οπ 89 Οὗ δποῦδμοΣ 
ΤΑΥΤῚ. ὅεὲ οὔ ΧΧΙχ. 32. ὙΤἢθ ΗΟΪΥ 
Αποϊπίηρ ΟἹ] ννᾶβ ποῖ ὄνθὴ ἴο Ὀδ ιι86 ἔογ 
(Πὸ δηοιμίηξς οὗ ἃ Κίηρ. ϑ6θοὴ σ Κ. 1. 29. 

ἘΧΟΌσσ5. ΧΧΣΧ, ν. 25-34. 

τῆλ ἐξέγ ΠΊΔΥ τη πιβίοῦ ὑηΐο πι6 ἴῃ 
τῆς ῥγίεβι 8 οἵδςε. 

21 Απά τῇοῖι 5011 βρεὰκ υπηΐο {πε 
σΠΠ]άγεη οὐ ἰβγδεὶ, βαγίηρ, ΓῊ5 582]] 
Ῥ6 Δη ΠΟΪΥ δποϊπιηρ ΟἿ] ὑηῖο πὶς 
τῆγουρῆους γουγ ρεηαγδ! ἢ8. 

22 ὕροῃ πιᾶπ΄8 ἢβεβῇ 5}8}} 1 ποῖ 
Ὀς ρουγεά, ΠΕΙΤΠΘΓ 5411 γε πηλΚα σηγ 
οὐδοῦ κε ἴτ, δἴῖεσγ τῆς σοτηροϑβιτίοη οὗ 
ἴ: τ ἐς Ποῖγ, σπαά ἴὰ 5881} 6 ΒοΪγ 
ὉΠἴΟ γοιι. 

22 ὙΝΒοβοανοῦ Τοπηρουηάξιῃ (λν 
κε 1ἴ9 οὐ ψγβοβοενεῦ ρυζίοῖῃ ἀπ οὗ 
1 ἀροη ἃ βἴγαπρε, 8584}}] θνεη ὃὲε συ 
ΟΥ̓ ΠΌπι ἢἰ5 ρθορία. 

24  Απα τὲ ΙῸᾺΡ 84]4 υπΐο 
Μόοβεβ, Τακε υπίο ἴπ66 βυνεεῖ βρίςες, 
δῖδοϊε, δηά οηγοῆδ, δπά ρϑ]ραπιηι ; 

εἰ ΟἹ ον δὲς ῥεορίο. 8ε6 ου Οεη. χνΐϊϊ. 
14, Εχοά. χχχὶ. 14,-Δηἀ [,δν, νἱ]. 20. 

Τε Ἡοῖΐγ Ϊἱπεεησε. 

44---.8. (ΧΧΧΥΪΙ, 29.) 

384. Τδο [ποοηϑ6, Κὸ [ἢ Αποϊπέηρ ΟἹ], 
ςοῃηοί βίο οὗ ἔουΓ ἀγοπηδίις ἱπρτθάϊθηζϑ. 

τ) αε6] ὙΠῸ Ηδφῦτενν νογὰ ἰ5 παίαρ (ἱ.6. ἃ 
ἄγορ), νυ Ὡς ἢ Τσσυγο ἴῃ 115 5 ΠΊΡ]6 5θηϑε ἴῃ [οὗ 
ΧΧΧΥΙ. 22. ΟὟ νογϑίοῃ δηὰ {πὸ Ψ υἱραΐθ πᾶν 
δάορίεά ἴῃς ννογὰ υϑοὰ Ὁγ {πὸ 1,Χ Χ.. (στακτή), 
ννΒῖοδ, {κὸ [6 Ἡρῦγονν, πᾶ ἀσποίθ δηγτηϊηνς 
1μαΐ ἄγορβ, ἀπά ννᾶ8 δρρ δά ἴο {π6 ρυγεϑί κιπά 
οὗ ταγττῇ ἰμαΐῖ ἀγορθ βροπίδηθοι ϑ Υ ἔγοπι ἴῃ 
(Γδ6 (566 οὐ ὑ. 22). Βιυῖΐῖ [Π6 βυθδίδηςς ποῖα 
τιοδπῖ, νυ ῃοἢ ἰ8 Ποννθογο οἶϑο πηοηϊοπρά ἰη 
ἴ(η6 ΟἸά Τεβίαπχοπί, ἰ5 ΒΈΠΟΓΔΙΙΥ διιρροϑβοὰ ἴο 
Ὀὲ ἴῃ6 συπὶ οὗ (ἢ ϑίογαχεϊγεο (ϑδένγαχ οἥεῖ- 
παίμ) ἴουηὰ ἴῃ ὅγγα δπηὰ ἴδε πεὶρῃδουπηρ 
σουηίπεθ. ὙΠῸ ρβὰπὶ νᾶ8 Ὀυτποὰ 848 ἃ ροῖ- 
διπιο ἴπ ἴδ6 {ΠππὶῈ οὗ Ρ]]ηγ ( Η. Ν᾿" Χι!. 40). 
Βιυιΐ ἰξ βροπὶ5 ΟΥ̓ ΠῸ ΠΊΘΔΠ8 ὈΠ|ΣΚΟΙΥ παῖ [ἢ 6 
“ἐαεῖο ἤδτὸ τηθητὶοποά νγὰ5 ἴπ6 ριιπη Κποννη 88 
Βοηζοΐῃ, οὐ Οσυπὶ Βεοπ)]αγηίη, νν ῃϊ ἢ ἰδ Δη [τἢ- 
Ῥογίδηϊ ἱηρτοάϊθηϊ ἴῃ [ἢ6 ᾿ἰπσοῆϑο πονν υυϑϑοὰ ἰη 
σδυγοδοθ δηαὰ πλοβκβ, δηὰ ἰ5 ἴῃε6 ργοάιϊπςος οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΓ βίογαχ-ἴγθο (ϑέγγαχ δεη οὶ) ἰμδὶ στονν8 
ἴῃ [νὰ δηά ϑυτηδίγα. 8566 οἡ συ. 22. [ἴ ΠΙΔΥῪ 
ΡῈ οὈδογνοά {πδὲὶ ἴπ6 ᾿ίχυϊὰ βίοταχ οὗ ᾿οπὶ- 
ΠΛΟΙῸΘ ἰ5 οὐἰδιηδά ἔτοπὶ αι ἃ ἀϊογεης ἴγδδ 
Κκπονπ ἴο Ὀοϊδη!δῖ5 ἃ8 Ζ ἰφιάαρηδαγ ἐγγαο μα. 

οηγερα] ΗφΌ. “ῥεοβείεε (ννϊ ἢ ἀρρθᾶγβ ἴο 
Γλοᾶπ ἃ σοί, ΟΥ̓σεαίο), ΧΧ. ὄνυξ, Νυϊξ. 
οπγεῥα. ὙὴῸ ννογὰ ἄοθβ ποῖ ΤσσιΓ ἴῃ ΔΠΥ͂ 
Οἴδμοῦ ρίαδοθ ἴῷ ἴ6 ΟἹὰ Τοβίδμλθηῖ. ΤὍΤΒὲ 
Οτεοκ ννογὰ ννᾶ5 ποῖ ΟἹΪῪ δρρὶϊοὰ ἴο [Π6 νυ ]]- 
Κηονγη Ῥτθοίοιβ δἴίοπο, [6 ΟΠΥΧ, ἔτοπι ἰ[5 τὸ - 
βοιηδίδηος ἴο 6 Πιπηδη 41], Ὀιιΐξ ἴο ἴδ6 
ΠΟΥΠΥ͂ ορογοιυαπι, οὐ οδρ, οὗ ἃ 5π611. ΤΏ οροῖ- 
ουὐἱιπὶ οὗ [86 βἰγοσηδιιδ, οΥὁἨΎ ἸΏ 5- 8861}, νυ] ἢ 



ΠΗεὰ 
δὲν. 

ν. 35---37.} 

ἐδεῖο 'ϑνγεεῖ βρίσεβ ἢ ρυγα ἔγληκ- 
ἸΠσθη86 : οὗἩ δᾶςῇ 5}]} τεγς δὲ «ἃ [κε 
τυεῖσῥί: 
5 Απά τοι 5Π4]ς πηᾶκε ἴζ ἃ ρεῖ- 

ἔπης, ἃ σοηΐδοτίοη δῖεσ τῃῆ6 αδγῖ οὗ 
τῆε Δροῖβοσαγυ, ᾿τειηρεγεα τορείδευ, 
Ρυγε σπά Ποῖγ: 

416 Απά τῇου 5παῖῖ δελῖ τογῖς οἵ ἰϊ 
ΥΕΓΥ 5π|2}},) δηά ρυῖ οὗἉ ἴτ δείοσε τῆς 

δρουηάβ ἰη {86 Ἀδὰ 86, 15 δα! ἃ ἕο Ὀ6 δπιρίου- 
εἰ δὲ 1}15 ἀδὺ ἴῃ [86 σοπηροϑιτοη οὗ ρογέμπιο, 
δηά ἴο πᾶνε Ὀδθη ἰἰϑοὰ 85 ἃ πιράϊοϊπο ἴῃ [86 
ΜΙάάϊε Αξοβ υπάογ 6 πδῆο οὗ διαξία Βγκαρ- 
πα. ῬΊηγ, πιοδῖ ΠΠΚοΙγ γοίογγίηρ ἴο [Π6 58 πὶ6 
δι δείλης υυτἢ ἱπλρογξεσϊ Κηοιν]οάξο, ϑρϑακϑ 
οὗ ἃ 5}6]] ς4])οὰ οηγχ (Πδῖ ννδ5 59 ὈοΟΙἢ 845 ἃ 
ῬεΓῆιπιε δπὰ ἃ τηράϊοϊπο (' Η. Ν.᾿ ΧΧΧΙΙ, 46; 
«ἢ Θιοβοοπ άθ5, "Μαῖ. Μεά. 11.1.1). 118 ἰάθη- 
πβοδύοη νν ἢ (Π6 οδεοῤείσε Οὗ 186 ἴοχῖ 9566 ΠῚ8 
ΡΓΟΌΔΌ]6. ϑδαδάϊα ι.ι565 1π6 ννογὰ ἐπάπωρι, ἴῃ 
τδῖηδ οὗἉἩ [ῃς σιπὶ οὗ ἴηε 1,δάδ ἴγθὸ (566 Ρ]]η. 
Ἢ. Ν.᾽ χι!. 32). Βοςδαγῖ, οπ ννοὰκ στοιιπά, 
ἱπηλρίηθά τηδλὲ θά 6]]1πὶ (θη. ἰϊ. χ2) ννᾶς 
Ιπεληῖ. 868 Βοςσμαγῖ, “Ορ.᾽ Νο]. ΠΙ. ρ. 802; 
Οεβεη. “ΤΙ Ὴ65.᾽ ρ. 1288. 
ξαίδαπιρη} ΗΘ, ἐδείδεπαρ; 1, ΧΧ, χαλβάνη: 

νυ. γαϊδαπιρη, 1ἴ ἰδ ποῖ τηεπιϊοηρα οἶβο- 
θεῖο ἢ (6 ΟἹά Τοβιαπιθηῖ, Νοὸ ἀουδί 
[)259 ὈΘΟη Ταϊϑοὶ 85 ἴο 115 Ιἀθπίγ. ΟΔΙ θδηΠὶ 
15 ΠΟῪ 'ν6}} πον ἰἴῃ πιράϊοϊηθ ἃ5 ἃ βιιΠὶ 
οὗ ἃ γε!!ον σὰ Ὀγόννῃ οοΐουγ, ἴῃ ἴΠ6 ἔοστῃ 
οἵ εἰἴποῦ στδίηβ ΟΥΓ πιᾶϑϑθϑ [ἃ θυστθ ΨΙ ἃ 
ΡΌΏΡΕΠς 5Π16}} τυ ΙΓ ἢ 15 Ἀρτο δ ὉΪῈ ἤθη ἰξ ἰ5 
οΟπηδιηθὰ ὙγΠ ΟἸΠΕΥ 51|6}15, Ὀὰΐ ποῖ εἶϑ6. [{ 
5 ἱπιροτῖο ἔτοτὰ [πάϊὰ, Ρογϑῖα, ἀπά ΑἰΊοδ; 
γεῖ, ἴγάηρο ἴο βαύ, [π6 ρ᾽απί ἔγοπι ὑπ ἢ 1ἴ 
ΟΟΠ65 5 ποῖ γεῖ σου ΠΥ Κποννη, (866 
᾿Επρ βἢῃ Ογοῖο.᾽ 5. ν.) 
δυσε Καπξίποεη“ε] ΗΘ. ἰεδοπα ; 1ΧΧ. λέ 

βανος; υὶρ. ἐδ. ΤῊΪ5 ννᾶϑ [πὸ πιοβί ἱπηροῦ- 
ἰληὶ οἔὗἩ ἴῃς ἁσγοιπιδῖίς ριπιθ, {1κῸ τηγγτὰ, ἰἴ 
Ῥγ5 τεραγάδα ΟΥ [1561 85 ἃ ὑγθοίουϑ ρεγβιπη 
((δηὶ, 11, 6: Μαᾳῖῖ, 11. 11), δηὰ 18 ννᾶβ υϑοὰ 
Ὀπτηχοὰ ὙΠ ΟἾΒΕΓ δι βίδηςεϑ ἴῃ βοτης οἵ ἴΠ6 
τε οὗ {πὸ 1,αὺν (1 ον, 1. το ας, ν. ΣΥς ΥἹΟΙς, 
ἄς). ὙΠ Ηδςῦτενν πᾶπιδ '5 ἱΠΡΤΟΡΟΤΙΥ τοη- 
ἀετοὰ ἑπεεπσε ἴῃ οἵ Νογβίοη ἴῃ [548, χὶ Πΐ, 2.3. ΙΧ. 
6, ἰχνΐ, 3; [ογ. νἱ. 2ο, χυῖ 2ό, χ]ῖ. ς. [{ ἰ5 
Τετίδίῃ [μδὶ [η6 σΌρΡ 65 οὗἩ 1ἴ, 45 νν6]] ἃς οὗ 
ἴδε ΟἾΠΟΥ βρίοθϑ, υγεγθ οὐϊαϊηθά ἔγοπι δουτῃογη 
Αταδῖὰ (158. 1χ, 6. [ογ΄ νἱ. 2ο. Οἔ τ Κοχοὶ, 2, 1ο, 
14. 2 ΟἾγο, ΙΧ. 9. 14). ὙἼΠ6 Οὐεεκ δηὰ [1 ,αἴη 
ὙΠ ΕΓ ἰῃ φΈΠογαΪ σρεᾶκ οὗ 115 θείης ργοάυςεά 
ἢ [Πδ τορίοη, Βιιῖ [ΠΟῪ εν] ἀθητ!γ Κηενν Ὀὰῖ 
ἴπ| οὗ τῆς φυδῆεςϊ, 45. {πεῖγ ἀεβογριίοηβ οὗ 
ἴῃς ρἰδηῖ ργοάιςίηρ ἴξ αἰ ετ στοδιυ ἔγοπι θα ἢ 
οἴδετ, (Ρ]π. “Η, Ν.᾽ νι. 22, ΧΙ. 21; Ὀϊοά, 
δὶς, Π. 49, ἡ. 41; ὙΠοορηγασί. "ἂς Ρίδηϊ," 
ΙΧ, τς Απίδη, “Ῥεηρ.᾽ νι ϑδίυςκ᾽5 ποῖος, 
Ρ. 49; Ὠίοβοου. 1. 82 ; ϑδίγαθο, ΧΥῚ, Ρ. 7γ7γ4. Οὗ. 
Ρ. 82.) ὙΒ6 ἴγθε ἕγοπι νν σῇ ἰἴ 15 ορίδιποά 

γοι, 1. 

ἘΧΟΡΙῦσ5. ΧΧΧ, 

ΕΒ ΕΙΠΊΟΠΥ ἴπ {86 (ἀρεγπδοῖε οὗ {6 
ςοηρτεραίίοη, ΜΠ εῖς 1 νν}}} πιεοῖ νυ ἢ 
ἴδε : [ἴ 514} Ὅς υπΐο γοιῖι πιοβῖ 
ΒοΪγ. 

27 Απά ἂς ῶῶν {πε ρεγἤιπηες ννῃϊςἢ 
ἴμοιι 58α]ς πχακα, γε 5}4]1] ποῖ πλᾶκε 
ἴο γουγϑοῖνεβ δοςσογάϊηρ ἴο ῃς σοπιρο- 
βι(ίοη τπεύεοῦ: [τ 8141} 6 ὑπο τῆες 
ΠΟΙΥ οσ τε ΙοΚ. 

5 ποῖ ἔουπά ἴῃ Αταρία, δπὰ ἰἴ ννᾶς πιοϑῖ 
᾿κεῖγ ἱπιρογϊεὰ ἔγτοπι [παάΐϊάὰ ΟΥ̓ ἴῃς δαῦκπ- 
ΔΏ5, ᾿Κὸ ΕΟἸπηδῆοη, (δϑβϑῖᾶ, δηὰ (ὐφίδτηιϑ 
566 Οἡ Ὁ. 23). ὅΤΘ ἴχϑϑ 15 ΠΟῪ Κῃονη 85 [6 
οιαυοίϊα τογγαία, οΥὐ Β. ἐρωεγ γα, δηὰ στον 

ΔΌΘΠἀδΔηΓ]Υ ἴῃ [ῃ6 ΒΡ ΪΔπά5 οἵ [ηάϊα, ννῆογο 15 
Ὡδῖννα πᾶπη6 ἰ5 δαδαί, ὙΤῊΘ παῖῖνε παπλθ οὗ τῆς 
πὶ ἰ5 οὐ δαηπμ», πὰ ᾿ἰἴ5 Αὐσαδὶς ὨΔΠΊ6, ἠοοδαρ: 
[6 Ηεῦγενν ἀπὰ Οὐεεῖκ ὩΔΠΊ65 56 τ ἴο Πᾶνθ 
Ὀδθη ἴακεη ἀϊγεςιΥ ἴτοπὶ ἴα Αταδίς, ὙΠὲ 
ἔτη κίησδηθο οὗὨ σοπηπηοῖος 15 ἃ ἀϊ δγεηῖ συ Ὁ- 
βίδποθ, ἴῃ6 γεϑίη οὗ [Π6 ϑργιισθα δηᾶ οὗ 5οπὴδ 
οἴμογ Κιηάς οὗ τ, 

85. αὔῶεν ἐῤὲ αγὶ Κ᾽ ἐδ αῤοίδεα» ὍΤΠ6 
ἴσιιγ ϑυδδίδποθα νγογε ρεσῆαρθ ροιυπάοα δπὰ 
[ποσοῦ ΪΥ τηϊχοά τοροίῃοευ, δπὰ ἴδῃ δισεὰ 
ἰηἴο ἃ Πηᾶ55, 

ἐεγιρεγεά ἰοσείδεγ] ΜΝΌΒ [ἢ]5 τοπάεστίηξ, 
Τοοϑὶ Ψαγβίοηβ, πιοάθσῃ ἃ5 Ὑ06}} ἂἃ5. δηςσὶεηῖ, 
ἃηὰ πὴ οὗ ἴμε ὑεϑὶ οὐτῖςβ, ἀρῦθθ. Βαΐῖ, 
Δοςογάιϊης ἴο 15 οἰ γγλοϊ ορΎ, ἴῃς Ἡοῦγεν τπὶρῆϊ 
ΤΏΘΔΠ «εαποηφαά «υἱὲ «αἰδ, ΟΥ̓ (845 ἴἴ 5ἴδπάς ἴῃ 
16 τηλγρῖη) «αὐτά, [Ιἴ 15 ἴῆπι5 Θχρ]αϊποα ἴῃ 
ἴῃς Ταϊπιυά, νΠΙ ἢ Πᾶ5 Ὀδεη ἔοϊϊοννοὰ ὉΥ 
Μαϊπιοηϊάο5, ἀθ νΝ εἴϊο, (ὐδεβεπίι5, Η ΟΥΧΠ ΘΙ ΠΟΥ, 
ΚΑ]ϑος, δπὰ Καὶ], {5 τγρϑὰ τῆδϊ {Π15 Δοςογάϑ 
ψ ἢ τη ἰανν {πᾶΐ ΘΥΕΤῪ οἤρπηρ 5ῃουϊά Ὀ6 
Δοςοπιραηϊοα ὈΥ͂ 5αἱϊ ([μον. 11. 12). Βιιξ {815 
αν ἀρρϑᾶγβθ ἴο σου οὔ]υ ἴο 6 οἤἴςυηρβ οὗ 
νΠαἴ ννᾶ5 υιϑϑα 45 [οοὰ (8εε ποῖε ἴῃ ἴος., δηἀ οἡ 
μεν. χχῖν, 2), ἀηὰ Κποῦεὶ 45 νν6}}] οὐϑβεσνεά 
ἴ[ηδἴῖ [86 56 οὗὨ 541{ ΗΊ ἰπόοθῆβθ 15 ΠΟΠΙΓΑΤΎ ἴο 
411 Κπονη ΔηδΊΟΡΎ, δίησθ ἢοῸ διιοἢ σοπιἰ πδίίοη 
5 Κῆονσῃ ἴο δᾶνα Ὀδθη τηδάθ ἴῃ ἴΠ6 ἰπσθηθο οὗ 
ΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪε.--- [οϑορῆι5 σρθᾶκς οὗ ἴπΠ6 ᾿ἱποθῆϑο 
οὗ 1ὴ6 ΤΕΙΏΡΙΘ 85 σοησϑισεης οὗ {πιγίδοη Ἰηρτο- 
ἀϊοηῖβ, Ὀυϊ ἢς ἀοοθϑ ποῖ ϑἴδαίς ννῆδὲ ἔβαν νγΈσΘ 
(Β. 1. ν. ς. 8 .). ΑΔ Ἰι5ὲ οὗ ποτὰ 15 βοννευοσ 
δίνεη ΌΥ Μαϊγηοηϊἀθθ. Α οὔδηρο ΤΏΔΥ δᾶνα 
Ὀδοη πηδάθ τη ἴπ6 σοτϊῃροβι(οη ἰῃ ἰδῖοσ {ΠΠ|65. 

806. ΑἥΑὄ ρογΐϊίϊοῃ οὗ [ῃ6 πιᾶ585 ννγᾶ8 ἴο Ὀς 
ὈγΌΚοη ἱπίο 51118}1 ρίθςσθϑ δηὰ ρυῖ “"δεΐοσγε ἴπμ6 

. [ΟΠ ΠΊΟΩΥ :.) τἢδΐ 15 ορροβιῖας ἴο ἴπ6 Αὐκ οὗ 
ἴη6 (οονεηδηΐ, οἡ {Π6 οιϊϑϊάς οὗ τῆς γν8]], ςοπ- 
νΘΠΙΘΠΤΥ ποᾶῦ [6 Οο]άθδηῃ ΑἸϊᾶγ οὐ Ὡς 1 
ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ἸΙρῃῖθά. (ες οπ υ. ό, δηὰ οῃ χίὶ. 
20.) [τ πα δ οὈϑεγνθά (παΐ [6 ᾿ποθῆϑε 
ἴῆιι5 Ὀγουρῆϊ ἱπίο γοϊδίίοη νυν ἴΠ6 ΑΥκ ν᾽ 85 
δἰ γ θά “πιοσί ΠΟΙΥ,᾽" Ψ8ΠῸ ἴῃς ΟἹ] 15. πο πΊοῖῈ 
τῆδη “ΠΟΙ͂Υ,)) τ. 32. 

87, 38. (σῇ. νυν. 32, 32. ὙΠῸ ΗΟΪΥ 1η- 
οοπϑο, ἴκὸ [6 ΗΟΙ͂Υ Αποϊπτης ΟἹ], ννᾶ5 ἴο ὈῈ 

ςς 
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48 ΝΠ οβοσνεγ 54} τπαϊκα Κα ἀπ- 
ἴο τδῖ, ἴο 5π16}} τμεγεῖο, 5.41] ἐνθεῆ Ὀε 
οὐ ΟΥΓ ἴτοια ἢΪβ ρεορίε. 

(ΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΧΙ. 
1 διαέίκεί αἱ ΑΙ λοίίϊαδ αγὸ εαἰζεα αμα ν»ιασξ 

φιεοΐ “ον 116 τοογᾷξ οὐ δε ἑαὀεγμακίς. ιτᾳ 71λε 
οὐτεγυαίον ο7 {44 «αὐδαίὰ ἐς σαὶ ἐονερεα,γιαῖ- 
ἐα. ι8 7στος γαεένείΛλ ἐδε ἰπυο ἑαδέξε. 

ΝῺ τῆς ΓῸΚΡ βρακε υπῖο Μοβεϑβ, 
ΒΑΥ ΠΡ, ᾿ 

2 ϑέεε, 1 πᾶνε Ἵδ]᾽εά ὈγῪ πᾶπιε Βε- 
“" ἤδεοη. ΖΆ 66] τῆς Ἄβ8οη οἵ [ἴἾτὶ, τῆς 8οὴ οὗ 

Ηυτ, οὔτις τδε οὗ Τυάδῃ: 

Κορῖ 'ἰπ ἴῃς ϑδποῖυδγγ, Ἔχοϊιβίνε!γ ἴογ ἴδ6 
βοῦνὶςε οὗ [ςπουδ, 

σηαΑρ. ΧΧΧΙ. 

{}ὲε Ομ ῳνὶ Βεχκαίρεὶ απά “δοίϊαό. 
παι. (ΧχχνΥ. 20---1ς.) 

2- 6. Ὑὶ5 ϑοϊεπιη ο8]}] οὗ ΒεζΖαδῖθεὶ δηὰ 
ΑΒοϊΪδὺ ἴ5 ἔᾺ}} οὗ Ἰηβιγιυςτίοη. ΤἬΘΙΓ νΟΓΚ ννᾶ5 
ἴο Ὀ6 ΟΠΪΥ παῖ οὗ παηάίογαξϑηθη. 
της τμδῖ 1μεῪ μαὰ ἴο ἀο ννὰθ ργεβου θά ἰπ 
δίς δηά ργθοῖβο ἀεῖα!, ὙΠΕΓΟ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ΠΟ 
ἜΧΘΓΟῖ56 ἴον {ΠΕΙΓ οὐ βηδ] ροννεῖβ οὗ ᾿νε πο, 
ΠΟΙ ἔογ {πεῖν ἰἀϑῖθ. 51}}} 11 ννᾶβ [ϑῆονδῃ Η!]π|- 
50} ψν 8ο σα]εά πεῖ ὈΥ πᾶπιὸ ἴο [ΠΟ ΙΓ ἴ85Κ5, 
Δ [6 ροννϑῖβ ΒΟ ἢ [ΠΟῪ ννογα πονν Γσ] θὰ 
ὩΡροὴ ἴο Θχεγοῖθο ἰὴ {ΠΟΥ τεϑροοῖϊνα ογαῖ5, 
Ἰνογε ἀεοϊαγοά ἴο αν Ὀδθπ βίνεη ἴῃ6πὶ ὈΥ 
[ῆ.ὸ ΗΟΪγ ϑρίγις. (866 οἡ χχυη. 3.) ὙΠ5 5 
ΘΥΝΘΓΥ οβογί οὗἉἨ 5Κ1}}, ὄνου ϑοτγί οὗ ννο]τογάθγεὰ 
ἸΔθουγ, ὑνῆθη ἀϊγοςϊεά ἴο ἃ τρῃῖ ἐπά, Ὀγουρῃῖ 
ἴπζο 186 ΝΕΥΥ ΒΙ σαὶ σρῆογα οἵ ἀϑϑοσϊδίίοη. 

8. ἐῤὲ ΤῬΙγΙ 9.7 Οοα] 1. 1ῖ6τΆ] ]Υ, ὦ “ῥίγὶ οὗ 
Εἰορυη, Μίν Οὐυδιτγ (᾿ Οδηρβίϑ, δίς. ΡΡ. 271 
---27.5) δηάδανοιτβ ἴο ὑσονο ἴῃαϊ 115 ΕΧρΙΓΘ5- 
ΘΟ) Πᾶ5 ἃ ἰουγεῦ πιθδηῖηρ (ἤδη ἐῤὲ “ῥιγὶὲ ο 
“ερουνω}» (Ν Ὠϊςἢ δἴδηάϑ ἴῃ οὐγ ΒΙΌ]6, "τῆς βριτξ 
οἵ [πΠ6Ὸ Κ0Κ0}), δῃηά πα ννου]Ἱά γαῖῃοῦ ἰγαηϑίδῖα 
τ, “4 αἰϊνίπο βρὶγι:. Ὁ ὙΠεὲ ἀεβηίϊτϊε ἅγίϊο]ο ἰ5 
νυδητηρ ἴῃ τῆς Ηρῦγενν ἰπ ΟΠ ς8456ε5. ΜΓ. 
Οὐδιτγ ἤοννενογ σοηςεῖνοϑ πᾶΐ {πὲ ἀἸβ ηστΙΟη 
1165 ἰὴ τῆς ἔαςϊ [δῖ [6 Πονδῇ 15 ἃ ὈΥΟΡΘΥ ΠΆΠΊΘ, 
Ὑ 8116 ΕἸΟΒΙ πὶ 15 δὴ δρρεϊδῖῖνε. Βιῖ ἴμεγὸ 15 
ΓΟΓΔΙΗΪΥ ΠΟ ἴδ! στουηὰ ἴο ἱπῆθσ δὴν ἀἰϊβετ- 
ξῃς6 οὗ πηρδηΐηρ τοπὶ ἴπ6 ρεηογαὶ υϑ6 οὗ τῃ6 
ἴννο Ῥἤγαϑοβ ἰῃ {με βδογεὰ ἰοχί. [{ 5 {Π6 βρι πὶ 
οἵ ΕἸοΟΝΙπὶ νν8ο ἱπϑρίγεβ Βαίδαπι (Νυπὶ. χχῖν. 
2), ΑΖδγδῃ, {86 ϑοη οὗ Οἀδά (2 (ἧτο. χν. 1), 
Δηα Ζεςμαγδῃ, [6 δοὴ οὗ [εμοϊδάα (2 (Ἶτο. 
Χχίν. 20), ἰπ {πεῖν ργορποῖὶς υτἱογάποθβὶ νν ἢ 1]6 
εξ 5 {Π6 ϑρίπί| οἵ [Ἄοποναὶν ΨνΠῸ ἱμβρῖγεβ ἴῃ6 
]υάρο5 ἴοσ {Πεῖσ ΤΟΥ 85 Ἰελογβ οὗ πε ρθορίὶε. 
Τυάξ. 111. το, νἱ. 34, χὶ. 29.) ΤᾺς ϑριγιξ οὗ 
αι ννῆο ἱπϑριγοὰ δὶ (1 8. χ. 6) 15 ἴῃς 
ΒΆΤΩΘ ἃ5 15 ΠΟΤΕ ἔγεα θηῦ Υ ΤΔ]]οἀὰ ἴῃς δρὶ τς 
οἵ ΕἸοΒίμα (1 5. χ. 1ο, χὶ, 6, ὅ(ς.). ὙΠδ [ο τὴ 5 
πτου]ὰ ἴΠπ5 566 πὶ ἴο Ὀ6 5: ΠΟΥ Θαυνδ]οπί, 

«υἱτάο»] ΤΣ Ηεῦτγενν ψνογὰ ἰ5 ἀθηνοα τοὶ 

ἘἙἘΧΟΙῦ5..ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. 

ΕΥΘΥΥ - 

ἶν. 48--ὁ. 

42 Απά 1 Βᾶνε Ἀ]1|ς4 ἢἰπὶ σῇ τς 
βρί γί οὐ (σοά, ἴῃ ννβάοπι, δηά ἰπ υπ- 
ἀεγβιαπαάϊηρ, ἀπά ᾿η Κπον]εάρα, ἀπά ἴῃ 
411 πλΔΠΠΕΓ οὗὁὨ ννογΚπΊδηβῃ ρ, 

4. ο ἀενίβε συππίπρ νογϑ8. ἴο νγογκ 
ἴῃ ρο] 4, δηά ἰῃ 5ιΐνει, δῃά ἴῃ ὈΓΆ58, 

ς Απά ἴῃ ουκίηρ οὗ βἴοηεϑβ, ἴο 8εῖ 
ἐδεηι, ἈΠὰ ἰῃ σαγνιηρ οὗἨ τἰπλθεγν ἴο 
ννοΥΚ ἴῃ 411 πηδηπεῦ οἵ ννουκιηδηβῆ!ρ. 

6 Απά!, ῬεΠο]ά, 1 πᾶνε ρίνεη νυ 
ἢϊη ΑΠο]ΑΡ. τῆς δοὴ οὗ ΑΝ ἰβαπιδςῇ, 
οὔ τῆε τῆῖρε οὗ ἤδη: δῃά ἰπ τῃε ἢεαγῖβ 
οὗ 411 (παῖ γε ννῖβε μεαγίεἀ 1 ἢανε ρυῖ 

ἃ τοοῖ οὗ ψΒιοἢ ἴπ6 τηθδηΐϊηρ 15 10 ὑἡμάσεο οΥ 
ἀφείς, 115 υϑεἀ ἴο ἀδποῖε ἴΠ6 Ῥγόρεῦ σπάον-» 
τλεηΐ οὗἩ [Π6 συ ]οῦ (2 8. χὶν, 2ο; 15, Χῖχ, 11), 
δηὰ τῃδὲ οὗ ἴΠ6 ργορῃεὶ (Εχεκ. χχνῆϊ, 4. 4; 
ἴδῃ. ν. 11); ἴπ6 ΒΙρμοϑί ἌἼχεγοῖϑα οὗ {πὸ τηϊηὰ ἴῃ 
ἃ ΒοηοΓΪ 56η56 (70Ὁ ἰχ. 4. ΧΙ, 6, χὶϊ. 12, χυ. 8), 
δΔηά, ἃ5 ἴῃ {15 ρίας, [η6 ῥὑγίτηθ 4υδ)βοδίίοη οὗ 
186 ννογκιηδη ἴῃ ΔΩΥ ΤηΔΏπεγ οὗ νοσκ. (ἔχοά. 
ΧΧΥΪΠῚ, 2, ΧΧχΙ. 6, ΧΧΧΥ, ΙΟ, 25, 26, 31) 25), 
ΧΧΧΥΪ 1, 2, ἅζο.) [{|5, ἰὴ ἕδςοῖϊ, {παῖ ““τιρῆῖ 
)υάρπιοπῖ ἴπ Δ}} {πιηρ 5" ἴοσ νυν ἢ νγὸ Βρες Δ }}Ἐὖψ[ῦ 
Ῥύᾶγ οἡ ΝΝ μιϊϑυπτάδγ. ΓΧΧ, σόφια; δυϊξ. 
σαῤὶεμία. 
μπάογ απ πη} ὙΠῸ Ἡοῦτενν νοσά 15 ΠῸΠΣ 

ἃ τοοῖ παῖ 5ἰδτι1ῆ 65 209 αἰδνσεγη, ΟΥ ἀμεγιριίηαίδ; 
1 ἀδηοῖοβ ἴῃ ρογοθρενο ἕδουϊγ. ΠΧΧ. σύ- 
νεσις: ]Ε. ἐπε σοηπίία. ᾿ 

ἐποαυδεάσο] ἱ.6. Ἔχρουίθηςθ, ἃ ὑγαςῖςοδὶ 86- 
αιδἰηΐδηοσα ψΠῊ ἔἕλοῖσ, [ΧΧ. ἐπιστήμη; 
ψυΐϊξρ. σεἰοπέϊα. 

ἐπ αἱὐ γ»ιαηποῦ 97 «υονγἔγπαησ δι» ἰ. 6. ποῖ ΟὨΪγΥ 
'π [86 ἱπιο!]θοίυαὶ νὴ ἣθ οὐἨ νυβάομη, ὑπάθγ- 
δίδηάϊπρ δηὰ Κηπονοάρο, Ὀὰϊ ἴῃ ἀοχίογ οὗ 
Παηπά. 

4. ἰοἀευΐε ἐμππίηρ «υονἐ. ἈΔΙΠΟΥ, ἴο ἀ9- 
νἱβΒθ ὙΟΣΙΒ Οὗ 5Κ111. ΤὭς Ηδθῦγενν ρὮγαϑο 15 
Ὡοῖ (Π6 βᾶτὴο 48 ἴῃδί σγεηδογεά ““συπηϊης νου Κ᾽ 
ἴῃ τοβρεςΐ ἴο [ΧΕ ]6 ξ ΓΟ 5 ἴῃ Χχν!. 1. 

4- 6. ΤΠογε ἄρρεατβ ἴο Ὀ6 Ξυβ᾽οϊθηΐ γθάϑοη 
ἴο ἰἀεπΈ Ὑ Ηυτ, ἴπ6 »γαπαδιμογ οὐ ΒεζΖαϊθεὶ, 
νν ἢ τἰἢς ΗΓ ΨνΠο δβϑιϑῖθαὰ Αδγοη ἴῃ συρροτγί- 
ἱπρ ἴπ6 Παπάϑς οὗ Μοβοβ ἀυγίηρ {6 Ὀ4[[|6 ἢ 
Αὐλδὶθκ δὲ Κορ! άϊπι (Εχ. χυῖ. το), ἀπά 80 
ννὰ5 δϑϑοοίαϊθὰ νἢ Αδοη ἱπ πὸ σθᾶγρο οὗ 
(δε ρεορὶθ ἢ] 6 Μοϑοβ ννὰ5 οἡ ἴπε τηουηίδιῃ 
ἔχ. χχῖν. 14). |᾿ϑορῆι5 ϑᾶγβ ἴῃδῖ ἢθ νγᾶ5 

ἴὴ6 Βυδραπά οὗ Μιγίδιη (" Αηϊ.᾽ 1Π|...2. 84: ΥἹ. 
ὃ 1). [Ιἰ 5 15 ΡγΟΌΔΌΪΟ [δῖ ΒΘΖδ}6 61 νυν ᾶ5 
τεϊδλίθα ἴο Μοϑθβ. Ηβθ νν8 ἴπὸ σδίοῦ ΔΈ ΗΓ Γ 
πῃ πηείδὶ, σἴοπο δηά τννοοά; ἢς δὰ 4150 ἴο ρετ- 
ἕοτιῃ ἴῃ6 δΔροϊποοδυγ 5 ΜΌτΚ ἰῃ [86 σοϊηροβὶ- 
(οη οὗ {πδ6 Αποϊηπηρ ΟἹἹ δπὰ ἴἢ6 [πορῆβθα 
(χχχυ!. 39). Ης μαὰ ρῥγοςδάθρηςς οὗ 4]1} (π 6 
τι ῆσεγβ, Ὀυϊ ΑΠΟΙΑὉ ἀρρθατβ ἴο πᾶνε παά 
[Π6 Θπίϊγε οἤαγρε οὗ ἔπε τοχα!]6 ννοσκ (ΧΧχν, 
25) ΧΧΧΥΠΙ, 22). 



ἘἩδ-ςδ. 
φῳεεεσὶς. 

Υ. 7--15.} 

νυϊϑάοπι, τί ΓΠΕῸῪ ΠΊΑΥ πιᾶίαε 411 τῃδῖ 
1 ᾿ᾶνε σοπιηγχαπάςξα τπες; 

7 Τα ταἀθεγηδοὶς οὗ [6 σοηρτο- 
ϑαϊίοη, δηά τῃα ἂγκ οὗ τ} τεβι πΊοηγ, 
πὰ τῆς ΠΊΕΙΟΥ 8εδῖ τῃδῖ ἐς [πογθιροῃ, 
Δηἀ ἃ]] τς ᾿αγηϊταγα οὗ τ[ῃ6 ταθεγηδοϊὶς, 

8 Απά τῆς τ20]6 δηά ἢ 5 ἔιγηϊζαγα, 
ἃπὰ τῆς ριιγε σληαϊεβεῖς κ νυν 411 ἢ]5 
{ατηΐταγο, δηά τῆς δἰταγ οὗ ἴποεηβα, 

9 Απὰά :τἂς Ααἰΐζαγ οἔ δυγης οἴξεγίηρ 
ψἢ 411 ἢΪ5 Διγηϊζαγο, δπὰ τῆς ἰᾶνοσ 

ΕἘΧΟΡῦ5. ΧΧΧΙ. 

ςογάϊηρ ἴο 811 τῆλε 1 μᾶνε σοτηπιδηάεά 
τες 51.4}} “εν ἀο. 

12  Απά τὲ ΓΟῸᾺΚΡ βρᾶκε υπῖο 
Μορεβ, βαγίῃρ, 

12 ϑρεακ τῃου αἷδο ὑπο τῆς ςἢ1]- 
ἄσγεη οἵ ἰβγδεὶ, βαγίπρ, Ν ΓΪΥ ΓᾺῪ 
ΒΑ ΡΑΙἢ5 γε 5}4]] Κεερ: ἔοσγ ἴἴ 15 ἃ 
ϑίρῃ Ὀαΐννγθθη πιῈ δηῃά γοιῖι τῆτγουρῃ- 
οι γόοιῦ ραηογαιίοῃβ; ἴπαζ γ6 πιᾶ 
Κηονν τῆλὲ 1 γι ἴῃς ΓΟΚῸ τμὰῖ ἀοῖ 

4093 

ΒΔ ΠΟΥ γου. . 
14 "ὗς 51|4}} Κεαερ τς ϑαδθδῖῇῃ ὁ “βὰρ. 99 

τπογείογα ἢ ἔοσ ἰξ 1 ΒΟΙΥ ὑπο γοιῦ: Ῥευς 5. 
ΘΥΘΓΥ ομα παῖ ἀεβ]διν τ 51.4}} βγεῖ Υ Ἐσεῖς .α 

Δηα ἢ5 ἐοοῖ, 
ΙΟ Απά τῇδ οἰοῖἢβ οὗ βογνιςς, δηά 

(ἢ6. ΠΟΙ ραγπιδηῖβ ἔογ ἄδγοῇ τε 

. 

ΡΠεδῖ, ἀπά τῇς ραγπηεηῖβ οὐ ἢ!5. 50118, 
ἴο τ] Π]5ἴΕΥ ἴῃ (ἢ Ρῥγοβϑι᾽ 5 ΟΗςα, 

Ι1 Απά τῆς δποίητίηρ οἱ], 
᾿βνααῖ ἰποθηβε [ῸΓ ἴῃ6 ΠΟΙγ ῥίσεε: 

απά 
Δ20- 

δε ρυζ ἴο ἀφαιῃ: ἔογ ννῃοβοονοῦ ἀοείῆ 
απ} Μοτκ τῇογείη, τῃδῖ 8δοὺ] 584}1 Ὀὲ 
ουζ ΟΕ ῸΠ1 ἀπιοηρ ἢ5 Ρεορὶς. 

Ις ΙΧ ἀλγβ πιὰ ψοῦκ Ὀὲ ἄοπε; 

Θ. αἰ ταὶ ἄγε αυμόῊ ῥδεαγιε1 1 86ὲ6 οἡ 
ΧΧΥΙΙΪ, 2. 

7. ταδεγπαοϊ Τοπῦ, ἴῃ ὈΟΙΏ ΡΪΔςΟ5, 
Ο ἐρε εοησγοσαίοη}) οἵὗὨ ταϑϑῦϊῃξ. 

8. ἐῤεταδίρ απά ῥὶς Κμγπὴγε] χχν, 2..--- 30. 
ἐδε ῥώγε εαπαϊρε οξ] ΤΉΔι 5, ἴπ6 σαπάϊο- 

βίιοκ οὗ ριιγὸ ζοϊὰ; χχν. 21--4ο. 
ἐδὲ αὐϊαν 9 ἱποορ ε] ΧΧΧ, 1---1ο, 

9. ἠδὲ αἰίαγ 97 ὀμγπὶ οὔεγίη} ΧΧΥῚΪ, 1--8, 
ἐδε ἰαυεγ) χχχ, 17---2ι. 

10. “1:4 1δὲ εἰοίδι Ὁ σενυϊε] Ἐδῖποσ, 
Απὰ 89 βασιρθηῦε οὗ οὔζίοοθ; (αὶ ἰ5, [Π6 
ἐς συ σι πρ οβιοϊαὶ ψαγπιθηῖβ οὗ ἴη6 Η:ρῆ- 
Ῥτίοβῖ. ἊΧΧ, στολαὶ λειτουργικαί. ΜῈΝ 
[Π15 ἀρτϑδθ, ΠΔΟΓΟ ΟΥ̓ 1655 Οἰθαι, [Π6 ϑγγδς, 
γυΐϊς., Ταγρυπιβ, ϑαδλάϊα, αἴθ, ΟΥΔητΊογ, 
δΒοίῃ ἴῃ6 Οσεπονα Νοιβίοηβ, ἀς ὑΝνοεΐς, ΖιηΖ, 
ΚηοΡεὶ, Κα ϑοῦ, ὅζο, Ὑπὸ ἴἶγος Κἰπάβ οὗ 
ἄγεϑθ πιθητιοηθα ἴῃ {{|5 ΥοῦθΘ ἌΡΡΘΔΓ ἴο ὃ6 
[ῃ6 ΟΠΪΥ͂ Ομδ5 ψνῃοδ ᾿νοῦ ρδοιΐγ ἴο (ἢ6 
δαποίΐπασγυ. ὙΠΕΥ Μέγα: ( Τῆς σς ἢν 
δάοτγηθαὰ ϑἴδῖθ τοῦθβ οὗ {πὸ ΠΙΡῃ-Ὀγοσὶ (566 
ΧΧΥΊΙ, 6---- 18, ΧΧΧΙ͂ΧΟΙ 54.). (2) ΤὮΘ “ΠΟΙΥ 
δαυτηοηῖς "ἢ οὗὁἩ ΜΠ ᾿ηθη ἕογ {πὸ ΗἸΡἢ-Ρτισϑί, 
ΨΌΓΠ Οὐ {Π6 πηοβί δοϊδθπιη οσσαϑίοῃ ἴῃ {Π6 ὙϑᾶΓ 
(δεε ἴμεν. χνΐ. 4; ἔχ. χχυῆῖ, 29). (3) ΤῊς ρατ- 
τηθηῖς οὗ ψῃὸ Ἰίπεπ ἔογ 4}} [Π6 ργιθβῖβ, σοσῃ 
ἴῃ {πεῖ τορυασ πα] σ γα Ιοη5 (566 ΧΧΥΤΪΙ. 
40, 41))..--- ἔτοπὶ {86 σοηποσίΐίοη ἱπ ννὩςἢ 
[ἴῃς ΘΧΡργοββίοη τεηάογεα ὁ Οοἢς οΟὗὁὨ ϑεγνςο ᾽" 
Βογθ οζουτβ, δηά ἃ σοπιρᾶτίϑοη οὗ [ἢ 8 υϑυθα 
ὙΠ χχχίχυ, τ σοεπ]5 ϑῖγαηρο [8μδῖ ΔΠΥ ἀοιδῖ 
βῃηου ἃ ἤᾶνο δβθη 45 ἴο [15 πηραηίηρ. Βιυῖ 
Β0πῚ6 [ον 5} ὉΓΓΙΕΙΞ ἤᾶνο συ ρροβεὰ ἵπδῖ {ΠεῈ 
ὙΥΑΡΡ Πρ οἰοίἢβ ἂγὸ ἀοηοϊεά ννῃς ἢ τὸ ΠΊΘη- 
Ὀοποά Νυτῃ. ἱν. ό, 7, ΣΙ, ὅζς., ἀπά οὐχ ἴγλη59- 
Ἰαῖογϑβ ἄρροᾶγ ἴο ἢᾶνε ἢ6] ἃ ΘΟΠῚΘ 5: ΠΊ}]ὰγ ποιίοῃ. 

1:15 ἱπιαρίηθαὰ {πὶ [Π6 ἵπηοῦ οὐτίδ!πβ οὗ 
ἴδε ΤΑυογηδοὶα ἃσα τηοδηῖ, ΒΒ πεϊϊμεσ οὗ 

[656 ἱπέεγργείδ 0Π8 ἀρρθᾶγβ ἰο 6 κυ ρροτίεά 
ὈΥ Δ 5ϊπρ|6 δηςίοπε δ Ποῦ Υ, πος σᾶη ΟἸἾΠΟΣ 
οἵ ἴδοπὶ Ὀ6 νν6}} γοσοηο δά νυ [6 ἜΧργοθ- 
βίοῃ, “"ἴο ἀο ϑογνίςς ἴῃ 1ῃ6 ΠΟΙῪ ρίας" (χχχν. 
19, ΧΧΧΙΧ. τ, 41). ΟΣ χΧυΠ!, 3ς. 

ΤΡε Ῥεμαὶ 7 ααυ οΓ δὲ ϑαῤῥαϊῥ. 

12---17. (ΧΧΧΥ. 2, 3.) 

ἴπ {πΠ6 Βουγίῃ (Οοιηπιδηάπιθηϊ {π6 ᾿π]πο- 
οη ἴο οὔϑοσνα [6 ϑονθηῖῃ ὈΔῪ 15 δά ἀγοββοῖ 
ἴο {86 σοπεοίδηςε οὗ [ῃ6 ρθορὶς (566 οἡ χχ. 8): 
ἴῃ 1815 ρίαςε, ἴῇς οὈ]εςΐ 15 ἴο ἀδοίαγε 8η ἰηἶγδο- 
[δ 1}. τ πε Οοπιηημαπάμηεης ἰο δὲ ἃ οδρὶϊδὶ] 
οἴζοποθ, ὙΠῸ ἴννο ραϑϑαροβθ οἰδηά ἴῃ ἃ ζχο]δ- 
τἰοη ἴο ἐδοῇ οἴου 5ἰπιϊαγ ἴο (δῖ Ὀεΐνεεη 
μον. χυι, χὶχ. δηά [,εν. χχ. 866 ποῖβς οὔ 
[μν. ΧΥΝΙ, 24.---ΟΟπδιἀοτίηπσ ἴ86 ννε ΠΥ 
Ὀεοαγίηρ οὗ [ἢ6 ϑαδθαϊῃ ὑροὴ ἴμ6 (ονοπδηῖΐ 
Ὀεοΐννοοη [εἤονδῃ δηά Ηϊ5 ρεορίε, ἃ ϑ8ο]ἜθπΊη 
βδαποίίοη οὗ ἰῖ5 οὔϑογνδηςα τηἱρῃϊ νν6}] ἔοττη ἴῃ 6 
ςοποϊυκπίοη οὗ {Π6 εἴης οὗ τηοϑϑᾶροθ Ὑν ὨΙΓἢ 
Μοβεβ ννὰ5 ἴο ἀθ νοῦ οὐ (15 οσοδϑίοη, Βιιϊῖ 
ἔγτοπα {86 τορειτίοη οὐ ἴπ6 δυθδίδπος οὗ πε5ς6 
γοΙβ65 ἴῃ {Π6 Ὀδοριπηΐϊηρ οὗ ςἢ. χχχν. 1 5θοη5 
᾿ἰκοὶγ (45 τοδηυ Τσοτηπιοηϊαΐοτβ μᾶνο ορϑογνοα) 
(δαὶ 1ῃ6 ρΡεηδὶ οάϊοϊ ννὰ5 ϑρθςίδ!ν ἱηιγοάυςοά 
ἃ5 ἃ σδυῖςίἝοῃ ἰπ Γεΐογεηςθ ἴο (ἢ6 σοπεοίγιοίίοη 
οὗἩ 6 Αθεγπδοΐθ, ᾿οσὲ [6 Ῥϑορὶθ, ἴῃ {μοὶγ 
ΖΘᾺ] ἴο ΟΔΙΤΎ οἡ ἴῃς ψοτκ, μου Ὀ6 ἰετηρίοά 
ἴο Ὀγοακ ἴδε ἀϊνίηθ ἃἂνν ἔοσ [ἢ6 οὐϑοσνδησο οὗ 
1ῆε δαγ. ἴῃ {}15 σδαρίεγ, (6 εδὐϊςϊ ἱτηπθ- 
ἀἰαῖοὶγ [Ο]]ονν5 1ῃ 6 ϑεσιθβ οὗ ἀϊγθςσίοηβ δίνῃ 
ἴο Μοβϑδϑ οὐ δίηδὶ ἔογ ἴπ6 ννοσκ; ἴῃ ςἢ, χχχνυ. 
Μοϑ68 υἱΐεγβ ἱξ Ὀεΐοσγε 6 τερϑδίβ Δὴγ οὗ ἴ86 
ἀϊγεσθοηϑβ ἴο ἴπ6 ῬΕΟΡΪΘ6. 

18. « «ἱση δείηυεεπ γιὸ πα γομ, ζ.. (ΚΕ, 
Ὁ. 1γ: ΕΖΟΚ, ΧΧ, 12, 20. 566 οἡ ἔχοά. χχ. 8. 

14. ῥμέ ἰοὸ ἀραίδ]ὴ ὙΠὶθ [7 νΔ8 ὙΕΓΙΥ͂ 
ΒΟΟΏ ρΡυϊ ἰηῖο ορεγδίίΐοη ἴῃ ἴπῸ οᾶϑεὲ οὗ {86 
ἸΏΔῃ ὙὯῸ ραϊμογοαὰ 5 ςκ8 ὑροη (Πς δα θαι» 

ςς2 
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ἘΉἩἨ εν. 
. Ἀφέέκεςε. 

ς ΟςὩ. Σ. 
ζ:1. δὲ 2. 2. 

δῖ ἰπ τῆς βενθητῃ 15 τῆς βαθῦατῃ οὗ 
ταϑῖ, ᾿μοΪγ το ἴπεὲ ΠΟΚῸ : νυν βοβοενεῦ 
ἀοεῖῃ ἀμ γοῦκ ἴῃ τῆς βαῦθδιῃ ἀδγ, 
Πα 51]] βυγεὶν δὲ ρυΐϊ ἴο ἀεδῖῇ. 

16 νΠεγείογε πῃ Ἵἢμ]άγοη οἵ [ϑγδεὶ 
8Π8}} Κεερ τε βαθαῖῃ, ἴο οὔβεγνε τῇς 
βαθαῖῃ ἀνα εὸν {ΠΕ} ραπογδίοῃϑβ, 
2 γ ἃ ρετρεῖυδὶ σονεηδπῖ. 

17 ἴτ 9. ἃ βίρῃ δεΐνγεεη πηὲ πὰ 
τη6 σΠΠ]άγεη οὗ [βγδοὶ ἔοσ ὄνοῦ: ἔοσ “:π 
δ'Χ ἀδγβ {πε ΠΟᾺΡ πιδάς μεᾶνεη δηά 
οαγίῃ, δηά οὐ ἴΠ6 δενεπῖῃ δ ἢδ 
γοβῖθα, δηά νγᾶβ γείγεβῃεβά. 

18 4 Απά δε ρᾶνε ιἱπῖο Μοβεϑβ, 
νἤεη ἢῈ Παά πηδάς δὴ ἊἽπα οὗ Ἴοη]- 
πλαηΐπρ γἢ Πἰπὶ ἀροη πιουηῖ 51ηΔ], 

ἘΧΟΙῦ5. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΊΤΙ. [ν. τ6---“. 

ἄτνγο {Δ0]ε5. οὐ ἐεβείπιοηυ, τ20]ε5 οὐ ἔῬευε 9 
βίοπο, νγτῖεη νν ἢ {πε ἤηρετ οὗ (σοά. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙΙ. 
τ 71. φεοῤέίε, ἐπι 449 αὐσεμες οΥΓ λ7οδοΣ, ἐατδὸ 

“ανγοκ 19 νιαξέ ὦ εαλὸ'ὸ 1 Ονα τς ἀγιρο δα 
ἐλεγεύγ. ΄κἱ ΑἹ “ἠὲ ἐπήγροαίγ οὗὙ 270τες ἀξ ἃς 
αρῥεασε. 156 7οσες εονπεί ἄστυ τοὶ “ἠδ 
Ἰαδία. τὸ Πἶ ὀγεαξείά το. 20 272 «ἱε- 
εἰγογολ ἦς αὖ χα “αγυηὴΣ ἐχώσ 70» 
ἀρεῖς χα οσες εασαίλ ἐάε ἑάοίαέεγς [9 δέ 
σία. 30 “ἶξε γαγεά 207 ἐὰε 2εοῤέε. 

ΝῸ νψνῇβεη τῇ ρεορὶες 8δᾶνν {παῖ 
Μοβεβ ἀεϊαγεά ἴο σοπις ἄόννῃ 

ους οὗ [ῃς πηοιηῖ, ἴῃ ρεορὶε ραϊῆογεα 
1ΠεπΊβεῖνεβ τορεῖποῦ απῖο ἄδγοπ, δηά 
5214 υπίο ἢΐηι, 4 ἴρ, πηλκα ὺ8 ροά5, « Αεις 7. 
ΜΠΙΓὮ 5141} ρὸ Ὀεΐογε υ8; ἔογ ἂς Ὁ “Ὁ 

ἄλγ. οδίῃ ννᾶ5 ἰπ]οϊοά ΌὈΥ σἴοηϊησ. ΝΠ), 
ΧΥ͂. 3. 

εμὶ ΟἿ 7 οηι αριοηρ ῥὶς ῥεορίε] ΤῊΪ 5 ἀϊ5- 
ἘΙΉΓΤΙΥ ϑϑιρηδαά 85 ἃ γεάϑοη νγὮγ ἴπὸ οἴἴθη ἰοῦ 
5που]ά, οἵ πηρῃΐ, Ὀς Ρυΐ ἴο ἀθαίῃ. Ὅὕῆς ρ85- 
5Α5Ὸ 566Π|5 ἴο ἱπα!οδῖς ἴπ6 ἀϊδε! ποϊίοη Ὀεΐννθθη 
{πε τιδαπίηρ οἵ ἴῃς ἴννο δχργοϑϑίοῃβ, ἐο ἐδ εμὶ 
οἱὐ γον δὲ ῥεορίρ, ἀῃιὰ ἰο δὲ ῥμὶ ἰο ἀἐσαίῤ. Ἠδς 
ὙΠῸ ννὰ5 ουΐξ οΟἵ᾽ ἔγοπῃ [ἢ6 ρόοορῖίς ῃδά, ὈΥ͂ ΒΪ5 
οἴδηςς, ριξ Ὠιπιβοὶ οὐἱ οὗἩἉ ἴῃς ἴοπη5 οἵ (ῃς 
Οονοπδηῖ, δηά ννᾶϑ ἃπ ουΐανν. (868 οἡ ἴον. 
ΧΡ. 29.) Οἡ 5ιςἢ, δηὰ οὐ δυςἢ δἰοηθ, νν ἤθη 
τῆ6 οξηποθ ννᾶθ οὔθ ψῃι ἢ δῇδοϊοα (Π6 ν"6]}}- 
Ὀείηρ οὗ ([ἢ6 παίϊοῃ, 85 ἴξ νᾶ ἴῃ [Π1]5 σᾶϑβς, 
ἀραίῃ σου]ά ὃς ̓ ἸηΠ]ςοϊοά ΕΥ̓͂ {Π6 ρυὉ]1ς δὐποπίγ. 

17. «ας, γεραιέ [1 ΛΊΘΓΑΙΥ, δὲ ἰοοῖ 
ὀγεαιρ, ΟΕ, Χχηϊ, 12; 2 8. χυὶ, 14. Τὸ δρ- 
Ρ]σφίίοη οὗ [ῆς νογὰ ἴο ἴῃς Ογεδΐογ, ψ]οἢ 
ΟΟσΓ5 ΠΟΥ ΠΟΙῸ 6156, 15 γϑοιηγ Καῦ!ο, 

18. Ἴε εἐϊγοοτοηϑ ἔοσ [Π6 σοπδίσιςσξοι οὗ 
186 δαποΐιγυ ἃπα 1158 δυσγηϊτιτο Ὀεης σπάθα, 
ἴπς Ὑ40]65 οἵ δίοηθς ννῃιο ἢ τεργοβϑοηϊοά [Π6 
(ονοηδηΐ Ὀεΐννεθη εῆονδῃ δπὰ Ηἰς5 ρεορίο, 
δηὰ νης, ἡ πθη σονεγοὰ ἢ ἴῃς Μοτγογ- 
βοδῖ ννῈΓΟ ἴο ρῖνο ἴΠ6 δδηῃσίιαγυ [15 5:5 ΠΙΠοδῆςθ, 
ΔΙῸ ΠΟΝ ἀεἰϊνεγοὰ ἴο Μόοϑβϑοβ ἴῃ δοσογάδησθ 
ΜΠ ἘΠ ΡγΟΠΊ56 χχῖν. 12: οἷ. ΧΧΧΙΙ. 1ς, 16. 

ΤΠΟ διβίΟΥΥ οὗ ννῆσϊ τοϊαῖοβ ἴο ἴῆ6 σοη- 
βίσιςίοη οὗ {πὸ ϑαποΐθαγυ 15 ἤοτὸ ᾿πίεστιρίεά, 
δηὰ 15 ἴακδὴ ὉΡ ἀρδῖη σῇδρ. χχχν. 1. 

σηαρ. ΧΧΧΙΙ.-- ΧΧΧΙΝ. 

ΤῊΕ ΟΟΙΙΌΕΝ ΟΑΙΕ, ΤΤΠῈ ΟΟΝΕΝΑΝΥ 
ΑΝῸ ΤῊΕ ΤΆΒΙΕΞΒ ΒΑΟΚΕΝ ΑΝῸ ΚΕ" 
ΝΕΨΨΕΘ. 

Τῆς οχαςῖ σοβόσγεηςο οὗ ἴῃ πατγγαῖῖνε οὗ 4]} 
{δῖ ἱπιτηθά βίο! γοϊδῖες ἴο 16 σοῃϑιγιυσξοη 
οὗ ἴῃς ϑαποζιδγυ, 1 νὰ ρᾶ55 οἡ ἱππεῖ ν 
ἔγοπι οἢ, χχχὶ. ἴο οὗ, χχχν,, τὰρϊ συρρεϑί 
[86 ργοῦδ ΠΥ (Πδῖ Ππεϑὲ ἴἤγεθ σπαρίογβ οὐ - 
ΕἰΠΑΙΥ ἐοστπηθὰ ἃ ἀϊβίϊπςϊ σοπιροϑίοη. ὙΠἰ5 
διιρρεπίίοη 5 ἰῃ βοπὶθ ἀδρτθο βισεηρίδβοηρα, 1 
νγ6 ἴδκο δοοουηῖ οἵ βοῦς ραγί οὗ [ἴῃς ϑιδ)]θςῖ 

-σπαπααν 

πιλίζοσ οὗ ςἢ. χχχῖν, (566 οἡ χχχίν. 12--- 27). 
Βυῖ {Π15 πορὰ ποῖ ἱηνοῖνε ἴΠ6 αιιοβδίίοη οὗ {π6 
Μοβδὶς δι βουβδὶρ οὗ ἴπ6 ἴἄγες σμαρῖεγθ. ΤῊΘ 
τηϑῖη ἱποϊάθηῖβ γοοογάθά ἴῃ Ἐμοπὶ ἕο ον ἴῃ 
ἄμο οτάοτ οὗ πιο, δηὰ ἃγὸ {πογεέοτο ἴῃ {Ποῖσ 
ῬΓΟΡΟΓ ῥΪδςθ 45 Γοραγάϑ [15 ΟΣ 4] ΘΘα  ΘηςΘ. 

. {Ρε Οοίάρη αἰδῇ, ΧΧΧΙΙ. 1----ό. 
ΤΠ ρῥθορΐο δά, ἴο ἃ στεδῖ Ὄχίοθηϊΐ, ἰοξὲ ἴῃ 6 

ΡΠ ΔΥΌ] ἐδ, ἀπ ννογα Ὀυζ προ γ  ΕῪ 1π- 
βίσγιυςῖοα ἴῃ 1Π6 το] Υ οὗ ἃ Ῥεγβοηδὶ ἤϑθθη 
Οοά. Βείηρ αἀἰϊδαρροϊηϊοά δὲ ἴδε Ἰοῃξ αῦϑθῃςβ 
οὗ Μοβεβ, {ΠΟῪ 5θδπὶ ἴο μᾶνε ᾿πηιαριπεα ἰμαῖ 6 
μὰ ἀεϊιάἀοα [Ποπὶ ἀΔηἀ δά ῬγοῦΔὈΪΥ Ὀδθη ἀ6- 
βἴγογοα ἁιηϊάςι {π6 [διιπάουβ οὗ (Π6 τηουηϊδίη 
(χχῖν. 15--18). ΤΥ ΔΟσοΟΥΙ ΠΡ βᾶνα ΨΑΥ 
ἴο {πεὶγ Θι ΡοΓΒ  οι5 ἔραγϑ δηά [6}1 Ὁδοῖκ ὑροῃ 
(παῖ ἔοιππ οὗ ἰἀοἰαῖσΥ [μαϊ ννᾶϑ πχοϑὲ δ, ΔΓ 
ἴο {πεπὶ (566 οἢ υ. 4). Τῇ παττδῖϊνε οὗ ἴδε 
αἰγοιυπηβίδηςε5 15 τῆογς ὈΠΕΘΗ͂Υ σίνο ΟΥ̓ Μόοϑεβ 
αἱ ἃ ἰαῖοσ ρεποά ἴῃ οπὲ οὗ ἢ5 δάάγεβϑεϑ 
ἴο ἴδε ρϑορὶε (θοιῖ, ἰχ. 8---λῪὲγ 2ς---29. Χ. 
τ---ς, 8---α1). [{ 5 ΟΠΩΥ οὗ τεηᾶγκ (δαῖ 
]οβερῆυϑ, ἰῃ ἢἷ5 ΨΕΓῪ σμαγδοιογϑΕς σμαρίετ οἡ 
η6 εἰνίηρ οὗ ἴπ6 [ἂν (' Απἴ.᾿ 111. 5), 54 γ5 
ποίδιηρ ΜΠδῖονεσ. οὐ (π15 δοῖΐ οἵ δροβίδϑυ, 
1πουρΡᾺ ἢ τοϊδῖοϑ ἴπδὶ Μοϑβεβ ἵννῖος δϑοοηάρα 
(Π6 πιουπίδίη, δηὰ γεῆθννβ ἢ15 οννη Ὀγοϊοββδίοῃ 
[μαὲ ἢδ 15 ἘΔ ΌΠΥ ἕο! οννπρ 1π6 δυϊδοΥ 
οὗ (ῃς ΗΟΙΥ ϑεηρίυτεβ, ῬΉΠΟ 5ρεδκ5 οὗ 186 
σ]Ε 45 δὴ ἱπιϊδιίοη οὗ {πὸ Ιἀο]αῖτγ οὗ Ἐξγρῖ, 
Ὀιξ π6 ἴάκοβ πὸ ποῖϊςε οὗ Αδγοη 8 5δμᾶγε ἴῃ ἴῃ 
δίῃ (“Νιῖ, Μοβ.᾽ 111. 19. 37). 

1. επί|ο “σγοη] ΤὨδ οἢϊοῦ δι ΠΟΥῪ ἀστγ- 
ἴηρ [6 δῦβοποθ οἵ Μοδβϑοβ ννᾶ5 σοτηποὰ ἴο 
Αδγοη δηὰ Ηυγ (χχῖν. 14). 

»ιαξο τὰῷὸἪ σο ἡ ΤὍὌΠῸ σιῤδίδηξζινς (εἰο δὶ») 
ἰ5 Ρ᾽υγΑ] ἴῃ ἕογπι ἀπά τλᾶὺ ἀδηοία σον. Βυῖ 
δοοογάϊηρ ἴο {86 Ἡρθγεν ἰάϊοπι, ἴπδ πιοδηΐϊηνς 
πεεάὰ ποῖ 6 ρῥυγαὶί, ἀπά ἤεῆςοα [6 ψογά 15 
υυϑοὰ 45 ἴῃς σοϊηπῖοη ἀοδίσπδίίοη οὗ ἴδε ἴτε 
Οοὰ (σρη. ἴ. τ, ἄς. 866 οἡ χχὶ, 6). [{ πεῖὲ 
ἀοημοῖθβ ἃ δοά, ἀπά Ξῃουϊὰ δε 50 τεπάςγοά 



ν. 2---.] ἘΧΟΙΡῦ5. ΧΧΧΙΙ. 

(15 ΜΜοβεβ, {πε πιδῃ τπδῖ δγοιρῆϊ 8 
ἃρ οὐ οἔἹ τπε ἰαηὰ οἵ Εργρῖ, νγα νγοῖ 
ποῖ ννῆδῖ [85 θεςοπης οὗ ἢιϊπι. 

2 Απά Αδγοη 3414 υπῖο ἴῆεπι, Βγεακ 
οἵ τῆε ροϊάδηῃ δαγγίηρβ, ννῃῖο ἢ ἀγέ ἴῃ 
τε εδῖβ οὗ γουγ ννίνεϑ. οὐ ὑΟῈΓ 308, 
δηὰ οὗ γουγ ἀδυρῆζετβ, ἀπά Ὀτίηρ ἐλέηι 
πῖο πε. 

42. Αμά 8ἃ}]] τῆε ρεορὶε δγαΐε οἱ τῆε 
σοϊάδηῃ δαγγηρβ νγῃοἢ τὐόγέ ἴῃ ἘΠ 6 Γ 
δλγβ) ἀῃα δτουρῃς ἐῤέσι απο Αλτγοη. 

δῬΚΑΙ. τοῦ. 4. ὁ Απά ἢε τεςεϊνεαά ἐῤέγι αἵ {μεὶγ 
ι 

1 Κίας δαπά, δηά ἐἈβῃϊοπβά ἰξ υνῖτῃ ἃ ργανίπρ 
.5: 38. [ρο], αἴεγ ἢς μλά πιδάς ἰζ ἃ πι)οϊΐϊεῃ 

(ϑ4δαϊᾳ δηά πιοϑῖ πηοάδγῃ ἱπξεγρτεΐεσϑ). [ἴ 15 
ονϊάθηϊ [Παἱ νυμδῖὶ ἴΠ6 ἰϑγδθὶτεβ ἀϑκθὰ ἴοσ ννᾶ5 
8 Υἱ5}0]6 ροά, Οὐ νρύϑβίοη (οἸοννβ ΤΟ ΧΧ.,, 
νυϊς., ἄς. 

2. Βγεαξ οἵ δὲ σοίάρπ εαγγίπφ] Ιὶ δᾶ5 
Ὀδδθη ὙΘΓΥ͂ ΒΟΠΟΓΔΙΥ πο ὰ ἔγοπι δαγὶΥ {{π|65, 
ἴαι Ααγοῇ ἀϊὰ ποῖ νυν]! ὶν ἰοπαὰ ὨΙπΊβε] ἴο 
[06 πιαὰ ἀδβὶρη οὗ {86 τ τπάθ: Ὀκῖ (Πδῖ, 
ὑγἤθη Οὐογοοπλο ΟΥ̓ {ΠΕΙΓ ᾿ΠΡΟΓΓΌΠΙΓΥ, ἢ6 4ϑκ- 
οα ποτὶ ἴο ρῖνε ὮὉΡ ϑιιςἢ ροβϑοβϑίοηβ 85 ἢδ 
Κηδνν {ΠΥ ννοϊὰ ποῖ ψἹΠΏΡΙΥ ραγὶ τ, ἴῃ 
(η6 δορε οὗ ρυϊζίηρ ἃ σβεςκ οἡ ἴδεπὶ (ΑἸρι5- 
τἰπ, ὁ Ουα5ι.᾽ τ4τ; ὙΒεοάοτγοί, "ππ5ι.᾽ 66). 
᾿Αϑβϑιπληρ (ἢϊ5 ἴο πάνθ Ὀδθη ἢ15 ριιτροϑβο, ἢ6 

᾿ἔοοϊκ ἃ ννυγοηρ τηδᾶϑιιγο οὗ {Π6ῚΓ δηδς σηι, ἔοΓ 
411 186 Ρδορὶδθ πηιδάθ [ῃς βϑδογῇος ἂδἴ οηςβ (υ. 
4). Ηἰβ5 νοακηδϑθ, ἴῃ ΔΠΥ͂ οᾶ56, ννᾶ5 ὑῃ- 
Ραγάοηδοϊς δηά ςδ] θά ἔογ [6 ἱπίεγοθβϑίοη οὗ 
Μοϑοβ (Πςοαυΐ, ἰχ. 20). Ασοογαάϊης ἴο ἃ [ενν]5ἢ 
ττδάποη ἔοιηὰ ἴῃ τῆς ἰαΐεῦ Τ γριιπιθ, Δ γοη 
ννᾶ5 τουτί βοά ὈῪ 5θοηρ Ηυτγ, 15 σοΙ]θάριιθ ἴῃ 
δυο (χχίν. 14), ἰδίῃ ὉγῪ ἰῃ6 ρθορὶθ Ὀ6- 
σου 56 ἢε ἢδὰ νεπίιγοά ἴο ορροϑβὲ ἴπθιη. 

4. “πὰ δὲ γερεϊυεά,..α »ιοεπ αἰ ΤῊΣ 
Ἡδρῦτγονν ἰ5 βϑοτηθννῃαΐῖ ἀϊβῆςσυ, ὍΤῊΘ ἔο!]ον 5 
ἵπρ τοηάογίηρ τεργεϑεηῖβ ἴη6 56η56 ἀρργονϑά 
ΌὈΥ πιοϑὲ πιοάφση ογ1ς5;---αἀηά ῥὲ γεζείυεά {δὲ 
φοίά αἱ ἐδοὶν δαπά πα εοἰϊεεϊοά ἐΐ ἱπ αὶ δα ἀπά 
γπαάε ἰ ἃ »ποἰίεη εαἱῇ (Βοομαγῖ, Οδβθηϊα5, 
ἘοσοηγΠ]]οσ, Εὔτγοὶ, Κηοδεῖ, Καυγίζ, ὅςς, νν ἢ 
1ῃς Ἰαῖογ Τάγζυπι5). Οὐ νογϑίοη 18 βιιρροτγίθα 
γΥ 6 ΧΧ΄ἅῴἧ Οπηκοῖος, Πυΐϊῆεγ, ἀς ΝΝεῖῖο, 
ΚΕΙΙ, ἄς. ΟΥοΥ ᾿πίεγρσεῖουβ σοησεῖνο ἴῃ ἰδοῦ 
Ῥαστί οὔ Πδ ραϑϑαρὸ ἴο πιϑδιὶ [παῖ Αἄγοῃ «ῥαῤεά 
1δὲ σοίά ἐπα »ιομίά (ΟΥ̓, ΑΕΓ ἃ πα τλιν αηπά 
»αάε 1} ὦ »ιοἑεπ εαἰ (ϑαδάϊα, ϑγτιας, Ν υἱραῖο, 
Αὔδη-ΕΖγα, Μιςἢδοὶῖθ, ΖαηζΖ, Ηετγχ.., ὅζς.). 

ἃ »ποἰϊεπ εαἱ ἢ ὙΠῈ νογὰ αἰ ἸΏΑΥ τηθδη 
ἃ ΥΟΔΙ  οχ.υ Ὑηε [5γδ6}1165 πιιϑὲ μάνα 
θδθη ἔαπη αγ νὰ [Π6 οΟχ-οΥβρ οὗὨἨ ἁ {πε 
Ἐφγρίδηβ; Ῥεγμαρϑ᾽ ΠΠΔΠΥ οὗ {Π6πὶ μδὰ νυἱῖ- 
πεϑοοά ἰῃ6 τιΐῖεβ οὗ Μηρνὶβ αἱ Ηδεοροΐ!β, 
δἰτηοβῖ οἡ ἴπ6 Ὀογάοτϑβ οὗ ἴῃ 1 ,ληὰ οὗ (σοξῆδη, 
δὰ {Π6γ σου!ά ποῖ να Ὀδεη υὑπδοηυασιηϊεὰ 
ὙΠ (86 τοτὲ ἕλπιουδβ τϊο5 οὔ Αρὶβ αἱ δῖεπι- 
Ῥ᾽δ. [Ὁ 15 ΘΧΡΓΙΌΘΘΙΥ 5414 τῃΐ ΠΟῪ γιεϊάἀεά 

οὐ]: δηὰ τὰν 8414, Ἴ μεθα ὁ τῇγῦ 
δοάς, Ο Ιβγαεὶ, ννῃϊς δγουσῃς τῃες 
ὉΡ ουζ οἔὗ τῆε ἰληὰ οὗ ἔργρι. 

ς. Απά ννβέη Αλγοηῃ ἂν 1:,) 6 δι} 
Δῃ δἰϊαγ δείοτε 1; δηά Αἄγοη πχδάθ 
ΡτοοΪπιατίοη, δηᾶὰ 5414, ΤῸ πιοῖγονν 
5. ἃ [ελϑῖ ἴο τε ΟΚ Ὁ. 

6 Απᾶ {ΠΕῪ τόθ ἃρ ΘλΓΥ οἷ τῇε 
τογγονν, δά οἤεγεά δυγηῖ οβετγίηρβ, 

᾿8η4 δτοιρῆς ρεᾶςε οβετγίηρβ; δηά τῆς 
Φ ΡΘορὶςε 811 ἀοννῃ ἴο εἴ δηά ἴο ἀγίῃϊζ. “ α ὅον. τὸ 

7. Δηἀ τοβε τρ ἴο ρἴαγ. 
η  Απά τδεὲ [ΚΡ βαἰά τπῖο Μο- 

8565, “(ο, ρεῖ ἴπεε ἄονν; ἔογ ΤΥ 1: 

ἴο {Π6 ΙάοἸΔίΓΥ οὗ Εσγρί νγ 116 ΠΟΥ ννεγο ἴῃ 
δοπάδρε (|[ο5ἢ. χχῖν. 14; ἔχεϊς. χχ. 8, χχῇ]. 
4, 8). ὙΒὸ ϑαγιδϑὶ [νυν ϑἢ ἰγδάϊτίοη ἀογῖνοβ 
{πΠ6 φοϊάθη οδἱὶῇ ἔγοτι δὴ Εβγρίδη ουριη (ΡΠ Π1ο, 
Ον, Μοβ.᾽ 1Π.19). [τ 566 πὶ5 τηοϑί [πΠΚῸΪῪ 
(δὲ ἰδ Ἰἀοϊαΐτοιι5 ἰεηάθπογυ οὗ [ἢ ρεορὶς δαὰ 
Ὀδεη σοηϊγδοϊοὰ ἔγοηι ἴῃς Εργρίίδηϑ, θυ ἰῃδὶ 
1 ννὰ8 υλιιδοά ΌΥ ννμδῖ ΠΟΥ 51}}} γεϊδιποΐ 
οὔ τῃ6 (τυ 5 γονθαϊθὰ ἴο ἴμεῖγ ἔογείδί μεθ, [ἢ 
(Π6 ποχί νϑῖβε, Ααγοὴ ἄρρθαγβ ἴο 5ρεᾶκ οἵ {Π6 
Δ] 45 11 νγᾶ5 ἃ γοργοβοηϊδίινε οὐ [θῃονδῆ---- 
εἰ Γο-τλογγονν 5 ἃ ἔθαϑὲ ἴο ἴῃ6 Ζοκ"." ὍΠΟΥ 
ἀϊά ποῖ, [ἴ ϑῃου]ὰ Ὀ6 ποῖξά, νγνούβῆι!ρ ἃ νην 
Μηενῖβ, οὐΓ Αρὶβ, μανὶπρ ἃ ΡΓΙΌΡΟΥ παπλθ, Ὀλζ 
ΟἾΪΥ ἴῃ6 ροϊάθη ἴγρε οὗ ἴπθ6 δῃϊπηα]. ὙΤὴς 
τλγϑϊσαὶ ποϊΐοης σοηπεσοϊοαά νὰ (ἢῈ οχ ὉΥ 
1ῃὴ6 Εργριίδη ὑγιθϑίβ ΤΑΥ͂ ἤανο ροβϑοϑβϑοὶ {ΠΟῚΓ 
τηϊη 5, δηά, ννῆδῃ Ἄχργοβϑοα ἴῃ {Π15 πιοάϊβοά 
δηᾷ 1055 σ,οβ5 ΠΊΔΉΠΘΙ, ΤΑΥ͂ ἤᾶνθ ὈδοΠ Δρρ δὰ 
ἴο 16 ΠΟΚΡ, Ψ ο δή υαὶ]ὶγ ἀο]νεγοὰ ἔμοπη 
οιξ οὗ {86 Βαηά οὗ ἴδε Ἐργρίίδηβ. ὙΠεΙγ 
βίῃ ἱπὸη ἰᾶγ, ποῖ ἴῃ {πεῖγ δάοριηρ ἅποὸ- 
{ΠῸῪ ροά, Ὀιξ ἴῃ {ΠΕῖΓ ργοϊοπάϊης ἴο νγουϑῆρ 
ἃ νἱ5:0]6 ϑγγιῦοὶ οὗ Ηἰπὶ ννῆῇοπὶ ΠΟ ϑυπλῦοὶ 
σου] τεργοβοηῖ. Το οἰοθο σοπηροίίοη ὃθ6- 
ἴνθοη {86 σαϊνοβ οἵ [ογοθοδπὶ δηα {Π15 Τσδ]Γ 5 
βδῆοννηῃ ὈΥ ἴῃς τεροι του οὗ ἴῃς ἔογπιιἶᾷ, 
ἐν ἢ ἢ Ὀτουρῃϊ [Πθ6 ἃρ οὐ οὗ ἴδε ἰαπὰ οὗ 
Εφγρὶ" (α Κιηρϑ χα. 28). 

Τρεῖς δὲ ἐγ φο] Φ81815 Δ κοά. ὅ66 
ΟΠ σ 1. ᾿ 

586. «4 ,αιἐ ἰο ἐδε ΣοκΚῺ}} 866 Οὗ σ. 4. 
Θ. 866 1 Οοῦ. χ. 7). Ηεηρϑίοηθογ, Κατ 

Δη4 ΟἴΠοΙβ ἤᾶνα ἰαἰὰ ἃ ϑἴσγοϑϑ Προη ἴἢ6 51Π|}- 
ἰαγιῖγ οὗ ννῆδι 15 ὈσιεΗγ ἀοϑεπ θὰ ἴῃ ἴη6 ννογάϑ, 
ὁ [Π6 ΡΘΟΡΙΘ 54ϊ ἀοννη ἴο εαΐ δπά ἀσγίηκ, δηὰ 
ΤΟΒ6 ὉΡ ἴο ΡῥΙΑΥ,᾽ ἴο ςεγίδιη τιΐεϑ οὗ [πῃ Εργρ- 
[[ΔΠ5 βροίκδεῃ οὗ ὈὉγῪ Ἡεγοάοζιϑβ (11. όο. 111. 27). 
Βυῖΐῖ 5ιιοἢ ΟΥ̓ΡΙ65. ννεῦε ἴοο ςοπιπιοη ἃπιοηρϑῖ 
δηςίεπί ἰἀοϊαϊδτβ ἔογ [86 τοπιασκ ἴο ὃ6 οὗ 
τπυςἢ νου, ; 

ΤΡ ἰγίαἱ] ΟἹ Μονε: αἹ α Μεάἰαίον, 
7-.35. ᾿ 

Το (ΔἸ Αι η655 οὗ Μοϑθβ ἴῃ 1Π6 ΟΠος {παῖ 
Παὰ Ὀδφοη δηϊγυκῖοά ἴο Ὠἰπὶ ννᾶ8 πον ἴο Ὀ6 ρυῖ 
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Ρεορῖίε, ψῃϊςἢ του Ὀτουρῇτεβς οὐκ οὗ 
τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρί, πᾶν σογγυριεά 
Τρεπιφοίυες : 

8 “ΤΕΥ Πᾶνα τηδα 45146 4υ οΚΙὶγ 
οι οὗ τῆε ννᾶῪ ννῃϊοἢ 1 σοπιηηληάεά 
{Πεπὶ: {ΠΕ Πᾶνα πιδάς τ επὶ ἃ π|ο]- 
(6 ολἱξ δηά ἤἢδνε ννογβῃϊρρεά ἰἴ, δπά 
ἢδλνε βδογιβοβά τῃογειηῖο, δἀπά 54]4, 
ἼΠΒεβε ὁξ [ΠΥ ροάβ, Ο ἰβγδεὶ, νῃϊςῆ 
ἢανε Ὀτουρῆτ ἴἢεε ἀρ ουζ οὗ τῆς ἰλπά 
οἔ Ἐργρί. 

9 Απά τῃς ΓΟΚΡ 8414 υπίο Μοβεβ, 
7 εμαν. 33... 1 ἢανε βεεη τῃ 5 ρεορΐε, δπά, Ὀεμο]ά, 

ς ςευϊ, 9. 

Ἴδας, 9. ἴξ ἐς ἃ 5{ΠΞπεοΚεά ρεορὶς: 
. 10 Νονν τπεγείοσε ἰεῖ πὲ δίοπε, τῇδῖ 

ΤΥ Ὑνγαῖῃ ΠΊΔΥ ννὰχ Ποῖ δρδίῃϑῖ {Π6η], 
δηᾷ τΠδῖ 1 ΤΠΔΥ σοπϑυῖηα τἤεηλ: δπά 1 
ψν}}} πιακα οἵ ἴῃς ἃ ργεαῖ πδίϊοῃ. 

ΚΡΩ] το, αι ΦΑΠπά Μοβεβ δεβουρπὶ ἢ τῆς 
᾿ἊΕ ΓΟᾺΡ ἢΐ58 (σοά, δηἀ 5114, ΠΟΚΡ, ΜὮΥ 
ἐε Δοαρ. ἀοῖἢ ΤῊΥ ννγαῖ νγὰχ Ποῖ δραϊηϑὲ ΤΥ 

ΕΧΟΌυσ5. ΧΧΧΙΙ. [ν. 8--τα. 

Ρεορίε, νος ἢ τπου μᾶβὲ Ὀγουρῃς ἑοστῃ 
ουξ οὗ τῆς ἰλπά οἵ ἔργρε σῇ ρτελῖ 
Ροννεῦ, δηὰἀ ἢ ἃ Πρ ΏΥ Ππαηάὶ 

12 ὁ ὙΝΒοτοίογε βϑῆου]ὰ τῇς Εργρ- ᾿ Νίμαο, 
τἰδῃβ ϑρβαῖ, ἀπά 840, ΒῸΓ πηιϊβοῆιεῖ τ ἢ 
ἀἰ4 μα Ὀτίηρ τπεπὶ οὐδ, ἴο 5]4Υ τῇ επὶ 
ἴῃ ἴῃς τηομηΐδίη8. ἀπά ἴο σοηβαπηα 
{Πεπὶ ἔτοπὶ ἴῃηε δος οὗ τῆς δα ὺ 
Τύυτγη ἔτοπλ ΤΥ ἤεξτγος γαῖ, δηά το- 
Ρεηΐ οὗ τ 15 εν} δραίηϑε [ΠΥ ρεορίε. 

11 Ἀειλειθεγ Αργδῆδπι, 154ᾶς, ἀπά 
ἴβγδεὶ, ΤΥ ϑβεγνδηῖβ, ἴο Ψθοπὶ ἴδοι 
ϑυναγαϑῖ ὈΥῪ 1πῖηθ οὐνῃ 86][, δηά ϑβαϊϑῖ 
ἀητὸ τπεπὶ, ἡ1 νν}}} πα] ΙΡῚῪ γουτγ βεεά " Ος. τε. 
ἃ5 ἴῃε βἴδιβ οὔ ἤεάνεη, δηὰ 1] ἢ} 18 ἃ 48. τὰ" 
ἰδῃά παῖ 1 ἤανε βροκεη οὗ νν}} 1 ρῖνε 
ὉηΟ γΟυΓ 8664, Δηἀ ΓΠΕΥ 54] ᾿ΠΠοτῖς 
1: ἴου ἐνοσ. 

14 Απά τῆε ΓΟΚΡ τερεπίεά οὗ τς 
ΘΥ}] ἢ] ἢ 6 τῃουρῃς ἴο ἀο υπῖο ἢ 8 
ῬΘΟρΪε. 

ἴο {Π6 ο5ῖ, [ἴ ννᾶϑ ἴο Ὀ6 πιδᾶδ γηδηϊοϑὲ ννῆθ- 
(Β6γ ἢθ Ἰονθά ἢ15 ονγῃ βίογυ δεϊίζεσ [δη ἢς ἰονεά 
[86 ὈγΘΙΠγεη ῈΟ ννόγε ὑπάθσ ἢὶ5 σμᾶγρο; 
ὙΠΟΙΒοΥ ἢ6 νοι] ρῥγοίογ (Παξ 6 5σῃουὰ ἰὴ - 
561 Ὀδοοπια ἴΠ6 ἔοι πάογ οὗ ἃ “' στοδῖ παϊίοη," 
οὐ [παῖ ἰδ6 ΠΟΚ 5 ργοπιῖδο βου 6 Ε18]- 
Ἰοά ἴὰ ([ἢ8 ψνΒΟΪΘ ρθορὶς οὗ ἰ5γαθ]. Αϑ ἰπ {86 
{γ1Δ] οὐ Αγδῆδαι, ἴῃ ΟὈ͵]θςῖ ἴο Ὀὲ αἰαὶ ποὰ ννᾶβ5 
ποῖ ἴῃαῖ Ηδ νν8ο Κηοννδ ἴΠ6 Ποαγίβ οὗ ἃ]] γηθῃ 
τσ Ὀ6 Αϑϑυγοα τΠδὶ ἴῃς βογναηΐ ννῆοηι Ηδ 
δὰ ἼἽσῇοβθη νὰβ ἴΠ|6 δηά οἰθάξαςι, Ὀμῖ τΠαΐ 
1ῃς ἔδιἢ οὗ ἴῃς βογνυδηΐ τιϊρῆϊ Ὀὸ δἰ γεηριποηρά 
ἀπά ἰηϑιγιυςῖϊοά, ΌΥ 115 θείης πιαάθ Κηονῃ ἴο 
δϊπὶ ὑνμδῖ Ῥόννοσ δά Ὀόδη βίνθη ἴο ἢϊπὶ ἴο 
γεβίϑὶ τεπηρίδίίοη. ὍΠ15 ΠΔΥῪ ἤᾶνα ὈΘΟΠ 68ρ6- 
ΟἾΔ ἠροάδι] ἔοῦ Μόοβεβ, ἴῃ σοηϑεηϊθησς οὗ 
ἢ15 πδίιγαὶ ἀἰβροβϑιτοη, δ6ε6 Νιιπι. Χῖῖ, 3; οἔ 
ἔχ. π|, τὰ. ΜῈ (ἢ15 ἴΠ|4] οὗ Μοϑοβ ΠΊΔΥ 
θὲ Ἴσοιηραγοά τῆς τῃϊτὰ τοπηρίδοη τυ ῖςἢ ἴῃ 6 
Εν} οἱ νγᾶϑ Ῥεττηϊτ θα ἴο 5εῖ Ὀεΐοσα οὐν 84- 
νίουγ. Μαζί. ἵν, 8----το. 

Μοβϑοβ ννδ5 το ἴῃ ἃ ἱνγοξοϊ ἃ πιδηπεσ, ΤΟ 
{Π4] ννᾶ5 αἱ ἢχβίὶ Ὀδϑθὰ οἡ ἴῃ ἀϊνίπε σοπητηι- 
πἰοδίοη τπδάς ἴο ᾿ἷπὶ 'π ἴμ6 πιοιιηΐ γοβρθοξίην 
τῆς ἀροϑπίδϑυ οὗ ἴπῸ ρϑορὶθ: οἡ 1815 οσοδϑίοῃ, 
6 τεὐεςῖβ [6 οΟἿἶδΥ οὗ βΊΟΥΥ ἴοσ ἢἰπΊϑο ]  ἂπὰ 
ἱπίογοοάθα ἔογ [η)6 παίίοῃ; [6 δχϑύςῖϑο νγὰβ8 
ἃ ΡΟΓΟΙΥ 5ριγίτιαὶ οὔθ, ἀραὶ ἔτοπιὶ νἱϑὶ 0]6 
ἕαςῖ, ἀμπαὰ πὸ δῆβννοῦ 5 ρίνθη ἴο ἢ]5 ᾿πίθγοσϑ-: 
βίοη (56Ὲε οῇ υ. 14). Βιυΐ ἴπ ἴδε βεοοηά σᾶϑθ, 
οἰἰττοὰ ἊΡ 85 ἢ6 ννὰ5 ὈΥ ἴῃς ἔδεϊβ δοΐια]ν Ὁ6- 
ἔογε 15 ὄδύοβ, δῆῖϊοσ ἢς παά ὉΠΠΊ ΠΟ ΙὨΡῚΥ σδΓ- 
τἀ ουἱ {πὸ Ἰυάρπιεηϊ οὗ Οοά ὑροη ἴῃ6 ρεγ- 
50η5 οὗ [ῃς οὐπιηαΐα Ἰἀο]δῖογβ, πὸ ποῖ ΟΠΥ͂ 
δεαὶπ ἱπιογοθάθβ ἔοσ [86 παϊΐοῃ, δῖ ἀθοϊαγεβ 
ΒιπιϑοΙ Γ γοδγ ἴο βδογῆςσε ἢ15 οὐνὴ ϑαϊνδιοη 
ἕοσ [πεῖ (υ. 32). [{ 15 ἰἢυ5 [παῖ ἴμ6 Βροαγῖβ 

οὗ Οσοάΐβ 5δἰηἴβ ἴῃ 41} δρ65 δ΄ Ξγεηριποηρά 
Ὀοίογθῃδηά, ΌῪ ̓ ηννατὰ δίγυρ 65 [Πῖ ἀσὲ νυ 5 
Ποβϑοὰ ΟΥ̓ ἢ δυπίδη ΕΥ6, ἴο ρὲ {πὸ ὈΔΙΓΕ 
θη ουϊνναγὰ {1415 σοπὶὸ ὑροη {ἢ 6π|.---Π 
τῆς ψψοηά σι] παγγαῖϊνο ἴῃ [ἢ15 ρᾶϑθαρο 5ῃου]ά 
ΔΡΡΘΑΣΙ ἴο ΔΠΥ {που ρ δι} τοδάογ ἱπσοποεγοηῖ 
οὐ ΟὔὈδβοιγο, ἰδσῖ ἢϊπη τοδά ἰἴ ἀρδίη δηὰ δραϊῃ 
ἃ πα ΔΡΡΙΥ ἴο ἴξ {86 ΚΕΥ οὗὨ μῖ5 ονγῃ βρί γιτυδὶ 
ἜΧρετθηςθ, 

Οη Δἃποῖδεγ οσσδβίοῃ ἴῃ [6 ἢ βίοσγυ, ὑγΏθη 
[Π6 Ρθορ]ε δά σεῦ}! θά οἡ δοςοιπὶ οὗ 6 τὸ - 
Ροτί οἵ [6 ἴδθη 5ρ165, ἴῃ6 {τ|4] οὗ Μοβοϑ' 
ΓΑ] Π685 ννὰβ στοροαῖθά ἴῃ ἃ ΥΕΥΥ͂ 5ἰ παῖ ϊαν 
ΤΛΔΠΠΟΓ (Νπι. χῖν, 11---2.}. 

8. Τρεῖς δ ἐδν φοάτ. ραῦυε ὀγομσ δ ΤᾺ15 
18 ῬὮΥ ξοά, ΟΙΒΣΔΘΙ, 80 888 ὉΣοτι δ ὺ-- 

10. ἐκὲ νι αἰομε]ῇ Βυῖϊ Μορεϑβ αἰὰ ποῖ Ἰεῖ 
(86 ΓΠΟΚῸ δίοῃς ; ἢ νυγοϑι θα, 85 ασοῦ ἢδά 
ἄοῃβ, πη], Πκ6 [δοοῦ, δε οὐϊαϊηεά ἴμ6 Ὀ]655- 
ἴπξ (Οεη. ΧΧΧΙΪ, 24). 

12. γεῤεηὲ οὔίδι: ουϊῇ 866 οὐ σ᾿ 14. 
18. 866 Οξδηῃ. χν. ς. 18, ΧΧὶΐ, 17, ΧΧΧΙ. Χ2. 

14. ὝΠϊ5 σἰδίθβ 1ῆ6 ἕδος [ἢδξ νγ8 ποῖ σὸ- 
νεδὶοά ἴο Μίοϑοϑ {1} δῆεσ Π15 ϑοσοηά ᾿ηΐθσοθϑς- 
δίοῃ θη ἢ6 παδά σοι ον ΦῸΠπι ἴδ6 
ταουπίδιη δηα ννυπεβϑδα ἴΠ6 σἰη οὗἩἨ [δ ἤθορ]α 
γῶν 240-24). Ηδ νγὰ5 ἴῆδη δϑϑιιγεὰ [δῖ ἴῃς 

τὰ δ ἰονθ ἴο Ηἰ5 δηςσιθιηῖ ρεορὶθ ννου]Ἱά ργὸ- 
ν]}]. Οὐοά [5 5414, 'ἰη {πὸ ἰδηριιαρο οὗ δεγρ- 
ἴαγα, ἴο τερεηῖ, ψνἤεη ἢ15 ἔογρίνιηρ ἴονθ 15 
βϑθῃ ΟΥ̓ τῇδῃ ἴο Ὀἷοὶ οὐΐ {πὸ ἰεϊΐεγ οἵἨ Ηϊς 
Ἰυάρτηεπίϑ ἀρδίηθί 5η (2 5841πι. χχῖν. τό; [06] 
11. 1321} ἰοπδῇ πὶ, το, ὅζς.); οΥὁἨΥ̓ΨΒΘη [Π6 5η 
Οὗ ἸηΔ ϑροσῺ5 ἴο ἢιιπιᾶπ σἰρῆϊ ἴο ἢᾶνς ἀ1538ρ- 
Ροϊηϊοά (ἢ ρυγροβεβ οὔ βζᾶςθ (Οϑεη. νὶ, 6: 
1 88Π). ΧΥ. 2ς, ζζς.). 45 [ΠΟῪ Οχίδῖ ἴῃ ἴπ6 



ΕἘΧΟΌῦΞσ5. ΧΧΧΙΙ. 

στουπα ἐξ ἴο ροννάει, δπ4 βἰγανγεά 2: 
υροη ἴδε νγαῖεγ, δῃη4 πηδά6 τῆε σῃ!Π]άγοη 
οὗ ἰβγδεὶ ἀγίπκ ογ ἐὶ. 

21 Απά Μοβιβ 84ἰ4ά υπῖο Αδτοη, 
δῖ ἀϊά τἢ18 ρβορὶς υπῖο τἢ6. τῆλὶ 
του ἢαβὲ Ὀγοιρῆς 80 ργελῖ ἃ 811 προῃ 
τπετὰ ὺ 

22 Αηάὰ Αδζοη αἰά, [,εξ ποῖ τῆς 
ΔΏρΡΕΓ οὗ ΠΥ ἰοτά ννὰχ ποῖ: τῇσι 
Κηονγαϑὲ τῆς ρεορίε, τῆας ΤΠ ῸῪ σγέ τε 
οη τπη]βοῆϊεξ, . 

23 Ἐογ {Π6γ 8.514 ιἱπῖο πιο, Μακε 
8 ροάϑβ, νυν] ἢ 5}4]} σὸ θεΐογε τι5: ἔοσ 
ας γον τῇ}5 ἱΜοβεβ, τῆς πγδη τῆλε δγοιρῃςϊ 
ι.8. ᾧρ ουξ οὗ τε ἰληά οὗ ἔσγρι, ννε 
νοῦ ποῖ ψνβαῖ ἰ5 θεςοπια οὗ ἢ! πΊ. 

ν. 15---26.] 407 

ις ἴ Απὰ Μορεβ τυγηεά, Δηὰ ννεπὶ 
ἄοννῃ ἔτοηι τῆς πιουηΐῖ, δηά τῆς ἴνο 
140]65 οὐ (ἢδ τεβι ΠΊΟΠΥ τῦδῦδ ἴῃ ἢ 5 
Πδηά : [πε τ20]65 τοδῦ νγγι το οἡ Ὀοτὴ 
{Πεὶγ δἰάθο; οὐ ἴῆ6 ομε 5ἰάθς δῃά οῃ 
[ἢ οἴδεῦ τῦδγό ἴῇδν νντγιτῖοη. 

16 Απά τς ἔταθ]6ς5 τὐόγα [με ννογκ 
οἔ (ὐοά, ἀπά τῆς ννγίείηρ' τὐᾶς {πε νγτῖτ- 
ἰηρ οὗ (σοά, σγάνεὴ ὑροη τῆς τ4}]68. 

17 Αηά ψῇεη οβῆυδ πεαγά τῃ8 
Ποῖα οὗ τῆς ρεορίες 45 {ΠῈῪ 8ῃουῖεά, 
ἢε 5414 υπῖο Μόοβεβ, 7} 4γε 'ς ἃ ποῖβα 
οἵ ννᾶγ ἰῃ τῆς σδπΊρ. 

18 Απὰᾶ ἢες 5.14, 7 ἐς ποῖ τ[ἢς νοΐςς 
οἔ ἐλεγι ἰδαΐ 5Ἀλουῖ [ὉΓ Πιαϑίεγυ, περί τ ἢ ογ 
'ς 11 τῃε6. νοῖςε οὗἉ ἐῤεηι ἐφαὶ ΟΥ̓ ἴογ 

ὃ σΠὮλρ. 3:. 
τβ. ΕΩ 

"οι. ἐθείηρ ονεγσοπῖε : ὀμέ ἔπε ποίβε οὗ ἐῤέσι 24. Αῃά] 8κ14 υπῖο τε, Ν᾽ οβο- 
Κλο ὑφ δἰηρ; ἀο 1 ̓ θᾶγ. Ἔνεγ δῖ} ΔΠΥ ρο]ά, ἰεῖ τῆ πὶ Ὀγθακ ἐΐ 

Ι9 ἴ Απά ἰξ σᾶπιε ἴο ρΆ58, 88 ϑοοὴη οὔ, δὸ {ΠΕΥ ρᾶνε ἐξ π|Ὲὲ: 1Π6η 1 ολϑβῖ 
88 ἢε σάπια πὶρῇ πηῖο 16 σλίῃρ, τῆλ ἰτ ἰπῖο τς γε; δηά τῆεγε Ἴσπὶα ουζ 
ἢε 9ἂνν (ἴῃς ολ]ξ, δηά τῆε ἀδληςίηρ : δηὰ τῇ 15 σδ]ῇ 
Μοβεβ᾽ δηρεῦ νναχεὰ ἢοῖ, αηά ἢθ οσϑϑὲ ὃς 4 Απά ψβῆεη Μῶοβεβ βὰν τῆλῖ 
τη τ16]65 οἷν οὗἉὨ ἢΐ5 Βαπηά5, ἀηὰ ὅγακε 6 ρβορὶε τῦεγεέ πακοά; ((ογ δγοη 
ἴδηι δεηοδῖῃ [ἢς πιοιηῖ. Π4 πιλάς τῆεπὶ πακεά ὑπο ἐῤεὶγ! Ἠοῦ, κα 

ἐθοα. 9. 20 [Απάἢε τοοκ {πε οδ] ἔν ἢ ἢ ΓΕ ϑ5ἢάπιε διηοηρ ᾿Γἢ ΙΓ ΘΠ ΠΊ 65 :) γυδε κῷ 
2:. ἄκχαϊνςέ ἢλά πιδάε, Δηά Ὀυγηΐ 2 ἴῃ τῇς ἢγο, δά 26 ὙἼΒεη ἱΜοβες βιοοά ἰπ {δε σαῖθ ζζεμε, 

Εϊογηδὶ Εδίμογ, τυταῖῃ ἀπά ἰονὸ ἃγὸ Θ5ϑθ 18} 
ΟΝῈ, Ποννονοσ ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΔΡΡΟΑΣ ἴο νι τί 
ΘΑΓΟἢ ΟἴμΟΥ ἴο σᾶγηαὶ ογεβ, ὙΤὴ6 ἀννακεποά 
ΠΟηβΟΙίΘΠοα ἰ5 ϑϑ! ἃ 29 γεῤεης,. ΜνΏθη, μανίηρ ἔεὶς 
[15 51η, 11 [66]5 αἰοὸ [6 ἀϊνίπο ἔογριίνθηθϑβ: ἰἃ 
ἰδ δἱ 15 οὐϑὶ8 (δῖ Οοά, δοζοογάϊηρ ἴο (ἢ6 
ἰδηρυαρο οὗ δεπρίυγε, τερθηΐθ ἰονναγάς [Π6 
5ΒΏΠΟΙ. ὙΠ05 ἴΠ6 τερεπίδηςε οὗ Οοὰ τηδάθ 
πον ἴῃ δηά ἰβγουρσῃ ἴπ6 Οπο ἴσα Μραϊᾳ- 
ἴογ γτεςσϊργοσδῖθϑ ἴῃ6 γερθηΐδηςθ οὗ πὸ γοίασῃ- 
ἴῃ β'πηθσ, δηᾷ γονθα]ς ἴο ἢΐπὶ Αἰοποπιθηΐ. 

17, 18. Μοβοβ ἀοδϑθϑ ποῖ [6}1] βῆμα οὗ [δ6 
αἀϊνίηο σοπηπιιποδίίοη παῖ Πδὰ Ὀδδη τηδάθ ἴο 
᾿ΐπὶ γεβροσϊίηρ [Π6 Δροϑβίδϑυ οὗ ἴῆς ρϑορΐθ, Ραξ 
ΟἾΪΥ σοτγοςῖβ 5 ἱπΊργθϑϑίοη ΟΥ̓ ΓΔ] Πρ ἢΠῚ5 
αἰτοπιίοη ἴο ἴ[Π6 Κιηᾶ οὗὨ ποῖβϑε ὑνῃϊ ἢ {ΠΕῪΥ̓ ἀΓῸ 
τρδκίπρ. 

19θ. Ὑποιρῆ Μορες βαὰ Ὀδόη ργοραγεά 
Ὁγ {Π6 τενοϊατοη οἡ τἴῃ6 Μοιυηΐ, Π18 τρῃΐθουβ 
ἱπάϊρπδίίοη ννᾶ98 ϑεγτοὰ ἂρ Ὀεγοπὰ σοηῖΐτοὶ 
σγἤδη ἴΠ6 Αθοπληδίϊοη ννὰ5 ἱκείοις ἢ15 σγδϑ8. 

20. δε περὰ ποῖ βυρροθε δῖ ὁαςοῇ ἴῃ“ 
εἰάδης 5 βόογὸ ρἰδοθά ἴῃ ϑἴσιςϊ ογάεσ οἵ {{π|6. 
ναὶ ἰ5 γοϊδι δὰ ἴῃ [ἢ15 γοῦβὸ πηι ϑῖ ἢᾶνθ οςςι!- 
Ρἰοὰ 8οπηὲ {ἰπ|Ὲ δηά ΠΊΔΥῪ πᾶνα ἔ]]οννεὰ ἴῃς 
τοῦυκο οὗ Αδοῆ. Μοϑόβ Ἄρρθδῖβ ἴο ἢᾶνθ 
[ἄσοννη ἴΠ6 οἱ ἱπῖο ἴη6 γε ἴο ἀεδϑῖγου 115 
ἔοιτη δῃὰ ἤδη ἴο ἢάνθ ροιιπάδά, οἵ Π]οά, ἴῃ 6 
Τηοίδὶ ἴο ροννάθσ, ψο ἢ ἢῸ οσαϑὶ ᾿ηἴο [ἢ6 
Ὀγοοῖ (θευῖ. ἰχ. 21). Ηε τδεη παδάς {δὰ 
ἴδγλο ῖε5 ἀσγηῖς οὗ [δ6 νγαΐοσ οὗἩἨ ἴῃς Ὀτγοοκ, 

ΤΠ δεῖ ννᾶ5 οὗ σοι γϑ86 ἃ ΒΥ ΠῚ Ο]1ς] οθθ. Τῆα 
ἴο] ννὰ8 Ὀγουρῃξς ἴο ποιῃϊηβ δηὰ τῆς ρεορὶθ 
ὙΕΙ͂ πλὰξ ἴο ᾿ϑυνδι]ονν {ΠΕ ῚΓ ονγη 81π (ςῇ 
Μι|ς. νἱῖ. 13.) 14). [ἴ 566 115 416 ἴο ϑρθοιυϊαδίο, 
ἃ5 ΠΊΔΩΥ ἰηἰογργοίοιβ ὅᾶνα ἄοης (Κοβεη- 
ΤΏ{Π|6γ, ᾿ανιάσοη, Κυγίζ, ὅζο.), οἡ {86 τηθδῃϑ 
Ὀγ ννῆϊςἢ ἴῃς σοπιηϊπυίοη οὗ [6 χοϊά ννὰβ 
εβξεεϊεά. 

41. Μίοϑοβ, ἰῇ β,σάνθ ἱΓΟΠΥ͂, δϑῖ5 Αδζοῃ 
νυ Βοῖπεῦ 1ῃ6 ρθορ]ς δά οεηάεα πὶ 'ῃ ΔηΥ 
ΨΆΑΥ ἴο ἱπάμπισς ἢιπὶ ἴο ᾿ηῇϊοσῖ βιις ἢ ἀη ᾿Π] ΓΥ 
οη ἴΠ6πὶ 85 ἴο γἱεϊά ἴο Π6Γ γοχιιοβῖ, 
2. "»μν ἰογἢ ὝὍῇαε ἀείεγθοηςς ἤστὸ βῆοννη 

ἴο δίοδϑεβ ὈΥ δγοη δῃου!ά δ6 ποίϊιςσθάὰ, Ηἰξ 
τείογοηςθ ἴο ἴῃ σμαγαςοῖοσ οὗ 1Π6 ρξορῖθ, δῃὰ 
Ἦ15 Τ]ΔΏΠΘΥ Οὗ 5ἰδίίπρ ννῆαΐ ἢ6 δὰ ἄοῃθ 
(υ. 24). ἅΓξὲ νΕΎΥ σπαγαςίευϑίς οὗ ἴῃΠ6 ἀδρτε- 
σδίϊηρ ἰδησυᾶρο οὗ ἃ ννϑᾶκ τηϊηά. 

248. }αζε τω σο] ΜδΚΟ ὸπδ ἃ κοά, 
25. μαῤε] Ἀδίποῦ, ΠΕΣ ΌΪΙΥ͂, ΟΥ Πεεπίοις, 

80 {86 ΧΧ΄ὠ ΟἾΚ., δγτίας, δηά ΠΟΥ 8]] 
ΟΠ ς4] δι Ποτ[165. 

σδα»ιο ἀν γιορρ ῥεῖν οτιορε Οἵ, 5. χ]ῖν, 2; 
ουζ. χΧΥ!, 4); 5. ΙΧΧΙΧ, 4. 

26---29.] Τῆς ΤῊδο οὗ], ον, Μοϑοβ᾽ οννῃ 
Το, πονν ἀἸϑεϊηριυ ϑῃοα 1156] ΟΥ̓ ̓ πηπιεά ΕἸ 
τοῖϊυγηΐὶπρ ἴο :ἴ5 δἰϊορίαησθ ἀπά οδογίηρ ὑπ6 
ΟΔ]} ἴο ἥρῃμξς οἡ ἴδε βἰάθ οὔ [εῃονδῆ. ὅδε 
πορὰ ποῖ ἀοιιδί [ἢΔξ ἴῃὴ6 ξςοοο ννῆο ννεῖθ δἴδῖι 
ΓΟ ἴποϑ6 ᾿νῆ0 ρογϑβίϑι θά μὰ τοϑιϑιηρ Μοθαβϑ: 
ΜῈ Τ͵ὩΔΥ͂ ΡΟΓΠΔΡ5 σοπ)]εοίυγο τηδΔι ΠΟΥ ΜΠ ΟΓΟ 
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οἵ τῇς σδηρ, δηά 9414, ὟΝ Ἴο ἐς οη τῆς 
[ΚΡ 5 5ἰαε ἰδέ ῥίηι οοριδ πῖο Πλ6. 
Απά 411 τὴῆε. 8δοπβ8 οὗ [,μὲνὶ ρδιμεγεά 
τΠελβεῖνθβ τοροῖμογ αηἴο ἈϊπΊ. 

27 Απά ἢε 5αἰά υὑπῖο τπδπὶ, ΤῊιι8 
δ ἢ τῆς ΓΟΚΡ (σά οὗ ἴβγα, Ριεῖ 
ἜΥΕΓΥ πηδῃ ἢ|5 ϑννογά Ὺ 15 546, σπαά 
δο ἴῃ δηά ουὲ ἔτοπι ραῖε ἴο ρϑῖε 
τῆτουρθουῖς τῆς σᾶπιρ, ἀπα 514 Ὁ ἜνεῦΥ 
πιῇ ἢ 5. δυοΐῃεσ, ἀπ δνεγΥ πηδη΄ ἢ]8 
ςοπιρδηΐοη, ἀηἀ ἀν εΥΥ τπλδη ἢΪ5 πεῖρῃ- 

τ ἃ μὦ δου. 

ται, Οὐ: 28 Απά τῆς ΤΠ] άγεη οὗ [,ενὶ ἐϊά 
γομντείοες ἈΠΟΟΓΑΟΙηρ ἴο ἴῃ6 ννοτὰ οὐ Μοβεβ: δπά 
ἀ Ῥοίο, τμετα {11 οὐ τὴ6 ρεορίβ παῖ ἀδὺ ἀδους 
ἀλῤῃ τρθῖνν τ[ἢγες τῃοιιβαηά πιδῃ. 
Βα τη. 20 ἕο Μῶοβεβ ἢδά 44, ᾿(ὔοηβε- 
ἀξ, ΟΓΑΙΟ ὙΟΙΓΒΕΪνΕ5 ἴο ἀΑΥ ἴο ἴῃ6 ΓΟΚΡ, 
οι ἘΣ Ἔνθ ΘΥΕΓΥ ΠΠΔΠ ὉΡΟΠ 5 80η, δηά 
Αἰε ὄνος ὭρΟη ἢ]5 ὕὈτοῖπογ; τῆλς ἢς πιὰῪ ὃ6- 
ἐ Ἠερ, ἴον ὕροῃ γου ἃ δ]εββίηρ {Π|5 ἀδγ. 
ἐδ ομῷ 320 ἴ Αμπά [ἰξ ολπιε ἴο ρ885885 οὔ ἴῃς 

ΘΌΟΝ 45 σοῃειυμηδοι ΙΒ Γεξιϑεὰ ἴο ἀσηκ οὗ 
[6 νναῖοτ οὗ [ῃ6 ὈγοΟΚ (νυ. 20). Πα 5ριίτῖϊ οὗ 
1ὴ6 παγαῖνο ἔοι 8. 15 ἴὸ σοηςοῖνα τῆλ 1Π6 
ἂςοῖ ΟΥ̓ [ἢ6 1 ονιῖ68 νν85 δηγτηρ 1 δὴ 1ηἀ15-» 
σΓπλιηδίθ Πηλβϑᾶσσο. Αἢ ἈΠΊΠΟΒΥ ἢαά ἢγϑῖ 
Ὀδρη οὔἴοτοάὰ ἴο ἃ}1} ἴῃ 16 τννοσάϑξ, "" ΝΉο 15 οὐ 
186 ΠΟ ΚΡ᾽5 5146} ὙΠόϑ6 ννῆο νγογὸ ἔοσννασγὰ 
ἴο ἀγανν ἴῃς σννογὰ ψεγὲ ἀϊγοοίοα ποῖ ἴο 5ρᾶῖδ 
ΤΠΟΙΓ οἰοβοϑὶ τοὶ οη5 οὐ ἔπιοπάβ; δῖ τἢϊς. 
τηυϑὲ ΡἰδΙ ΠΥ ἤᾶνα θδεη ἢ ἢ 8η υηάογβίοοά 
Πυδ]ιβοφίίοη ἃ5 τοραγάβ ἴῃ σοηάιςῖ οὗὨ [ἢοβ6 
ὙΠῸ ψογο ἴο δὲ 5ἰαίη, Ηδά 1ἴ ποῖ Ὀδεῃ 80, 
{ΠῈΥῚ ΨὴῸ ΜΈΓ οὐ ἴῃς [ΟΚῸ5 5146 ννου]Ἱὰ 
μᾶνθ [δά ἰὸ ἀδδβίτου δας οἵμεσ, Ψ)ὲ ποροά 
ποῖ βιι πη }]6 αἱ τῇς ὈοΪά, 5ἰπλρὶθ νΥΑΥ ἴῃ νυ ἢ 
1ῃ6 5ἰαίετηθης 15 πιδάθ, ὍΠ6 ΒΙΌ]Ὲ ἀοοϑ ποῖ 
ἀεῖξι ἴο δροϊοριβε ἕοσ 1ἴϑεϊξ; δηὰ ἤξηςα δἵ 
Ὀπιο5 [ἴ αβογάς οὁσοδϑίοη ἴο ξδῖβαγογθ, 80 
δδιιϊ ΠΟΣῚ δγεβ ἴο 16 βρι πὶ ψΉ16 ΓΠΕΥ ΔΓῸ 
σΔΡΌΟΟΚΙΥ Ἰοοκίηρ δ ἀϊββενεγεὰ ἔγαριηθιῖβ οὗ 
(ἢ ἰεζίοτ. 

290. Οογεογαῖε γομγηείαος ἰο ἀαγ ἰο {δὲ 
ΣΟΚΟ] ὌΤἢε τπδγρίη σοηίΐδίη5 [ῃ6 6 ΓᾺ] γθη- 
ἀθπηρ. Οὐ νογβίοῃ ρῖνεϑ (ἢ6 τπηοϑῖ ργόῦδῦ]θ 
τηοδηϊηρ οὗ ἴῃς Ηεῦτενν (566 [,εν΄ ν"}}. 22, 27} 
δΔηᾷ ἰ5 βδιιρρογτίεα ὃγ τῃ6 Δυῖ δοπῖγ. ΤΠο 
ΤΙ, ον τὸ τνοσγα ἴο ργονθ {πε πΊβεϊνοβ 'ῃ ἃ 5ρες δὶ 
ΨΨΆΥ ἴδε βογνδηΐβ οἵ [οῃονδῆ, ἴῃ δπεςοϊθαίίοη 
οὗ {πεῖγ ἔοστηδὶ σοῃβθογδίίοη 88 πλ]ηἰδῖοσ8 οὗ 
[Π6 δαποίθδγγυ, ὈΥ ΠπιδΠΙ Ἐπ ηρ ἃ 801 “5δοτ οί ηρ; 
764] ἴῃ σδγγγίηρ οὐἱ {πΠ6 αἰνίηθ σοχηπΊδηα, 
ὄνθὴ ὉροΟ {ΠΕΙΓ πραγοβὶ γοϊδίϊνοϑ (οἱ, δι, 
χ, 8). ΚυπζΖ, δάορτπρ ἴΠ6 γεηάογπρ οὗ ἴῃς 
Ταξυπιθ, ΞΌΡΡροσο5 ἱμπαὶ ναὶ τἢ6 1,ον!ῖος 
ὙΕΙΕ σοπιηδηάοα ἴο ἀο νναβ ἴο ΟΥἿἾΟΥ βδοτγὶ- 

ἘΧΟΡῦδ5. ΧΧΧΙΙ. ἰν. 27]--.λᾷ. 

πιοῦονν, ἴα Μόοβεβ βαἱά πο τΠ6 
ΡδορΙε, Ὗε Βᾶνε βἰππεά ἃ ργεαῖ 81η: 
Δηἀ ῃοννγ 1 νν}}} ρὸ ἃρ ἀπῖο ἴῃε ΟΒῸ ; 
Ρεγδάνεητζιγε 1 5}}} πιακε δὴ δῖἵοῃε- 
πλδηΐζ. ἔοῦ γουγ 510. 

21 Απά Μοβεβ τεζυγηβά υπίο τῆς 
ΓΟΚΡ, ἀπά 54:14, ΟἿ, τἢ]8 ρεορὶε ἢανε 
ϑἰπηεά ἃ ρτεαῖ ϑδἰπ, δῃά πᾶνε τηλδάς 
ἴἢεπὶ ροάϑβ οἵ ροϊά. 

22 Ὑεῖ ποῦν, ἰξ τῇοιι νὴ] ἰοτρῖνε 
ΤΠΟΙΓ 5810--τ; δηά ἰξ ποῖ, δος πιο, 1 
ὈΓΔῪ ἴῆεε, ουξ οὗ τὴν Βοοκ ννῃϊο ῃου 
Παϑῖ νγτίεη. 

232 Απά τῆε ΓῸΚΡ 5αἰά υπῖο Μοϑβαβ, 
ὙΜΒοβοανεσγ παῖ βἰπηεά δραϊηβῖ ΠΊ6, 
ἢ ΨΨΠΠ11 Ό]οῖ οὐξ οὗ τὰγ ὈοοΚ. 

34 Τπεγείογε πον ρο, ἰεαά τῆς 
Ρεορῖς ἀπο ἐπ ῥίαες οἵ ψὮςἢ 1 μᾶνα 
ΒροΚβθῃ ὑηΐο {Π66 : Ὀ6 014, πιῖης Απρεὶ 
8041] ροὸ δθείογε τῇδε: πενεγῃε]θββ ἰὴ 
τῆς ἀλγ ννῆεη 1 νἱβίς 1 νν}}} νίϑις τμεὶγ 
δῆ. ροῃ {Πεπ|. 

ἤσθβ ὑροη ἴῃς Αἰϊὰσ ἴο δχρίαῖθ {6 Ὀϊοοά 
ὙΠΙΘΙ [ΠΟΥ ννεγὸ ἀϊγεοϊεαὰ ἴο 5ῃοά. Βυϊῖ [ἢ 5 
᾿πϊογργοεϊδιοη σδηποῖ Ὀ6 ννῈ}} σοσοηςο θὰ ἢ 
1(8ς Ηρφῦγονν, ἀπά 1ἴ 15 μβαγά ἴο ἱπηιδρῖπο {παῖ 
οχριαζίοη οουἹά 6 τεηυϊγοὰ ἔογ ννῃδΐξ ννᾶβ 
ἄοπο ἴῃ ἀϊγοςΐ οὐδάϊθησς ἴω 186 σοπιπηδπά οὗ 
186 ΠΟΚΆΡ, [Ιἴ πᾶν Ὀς δάἀάεά τἢδὲ της 81π- 
οἤεγιηρ, [Π6 ΟἾΪΥ Κιπὰ οὗἉ βδοτῆςσο {πὶ ουἹά 
Ὀ6 58ι140]6 οἡ βιιςἢ ἃ Πυροίδμοβίβ, δὰ ποῖ γεῖ 
Ὀδοη Ἰηβικυϊοά, 

81, γείπγηθά μπίο ἐδὲ ΣοΚ Ὁ ἱ.4. ἢε αραῖῃ 
αϑοοηάεά [6 Μοιυηῖ. 

δοάς οΥ ξοϊ ἃ ξοὰ οὗ ξο]ὰά. 

82. Βὸγ ἃ 51Π|}}4Γ ἔοιτῃ οὗἁἩ ὄἌχργοβϑίοῃ, ἰΏ 
ὙΠΟ [Π6 σοποϊιβίοῃ ἰδ Ἰο ἴο Ὀ6 βιιρρ]θα ὈΥ͂ 
[86 πιϊπα οὗ (Π6 τελάδγ, 566 [ δη. ἢ ας: Πὺκ6 
ΧΗ, 9, ΧΙΧ, 42: [οδη νυἱ. 62; ἔχῃ. ἴχ. 22.--- 
ΒΟΥ ἴπ6 84πι6ὸ [δοιιρῆϊ, βοο Κυπ. ἰχ. 4. [1 ἰ5 
ἴογ ϑδιιοἢ 25 Μοβοξβ δηά δὶ αι] ἴο σϑδ]ζΖο, δπὰ 
ἴο ἀαγε ἴο υἱζογ, {πε ῚΓ τεδάϊηθϑβ ἴο Ὀ6 νν ΠΟ Ϊ 
ϑδοσποοα ἔοσ [ἢ 5ακε οὗ ἴῃοϑο ῇοπι Οοα [88 - 
οηἰγιδίοα ἴο {Πεῖγ ἰονο, ὙΠ15 ὄχργοβϑοβ ἴῃς 
Ῥεγεςοίεα Ἰάεα οἵ {86 ννβοῖε Βιυγη-οἸεγίηρ. 

ἐῤγ δοοζ] Ὅς ἤρυγε 15 ἴδκοη ἔγοπι 86 
ΘητοΪπιθηΐ οὗ ἴΠ6 παᾶτηθβ οὗ οἰχοηθ. ΤῊϊ5 15 
15 ἢγδὲ οσσυστοποθ ἴῃ ἴῃς ϑοπρίυγοβ, 866 
Ῥ5. ᾿χῖχ. 28; [58. ἵν, 1; Πδῃ. χὶ, αὶ [ὺκ6 χὶ 
λο; ΡΠ]. ἵν. 3; ἔδυ, πὶ. ς, ὅζς, 

83,84. Εδςοὴ οἴεοπάον ννᾶς ἴο 5Ξυ εν ἔογ 
ἢΐθ ον 51π, Ο χχ. ς οἕ Εζοκ. χυϑ 4, 20. 
Μοβϑοβ ννὰβ8 ποῖ ἴο 6 ἰδκθϑη δὲ ἢϊ5 ψογά, Ηδ 
νν85 ἴο δι] 15 δρροϊπίθα τηϊβδίοη οὗ Ἰοδάϊης 
οη ἴδε Ρθορὶο ἰονναγάβ ἴῃς [μ4ηἀ οὗ Ῥτοχγηΐβο. 

84. »"ιἷπς “ηφοὶ “ραί 50 ὀεύογε ἐῤεε) 86ςὲ 
Οὐ ΧΧΙΙ. 20, δηᾷ ΧΧΧΙΝ, 2. 



ΕΧΟΌσϑ. ΧΧΧΙΙ. ΧΧ ΧΊΙΠΙΙΙ. 

Ἧς Απά τῆε ΙΟΚΡ ρἰαριεά τε 
Ρεορ]ε, θεσδιβε ΠΟΥ πιᾶάς τῆς σδϊῇ, 
ψΏΙ ἢ Δάγοη πιδάε.. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΗΙ. 
: 724 Ζογά γεφεδείά ἰσ9 ρὸ ας ἀε λαά Ξγορείτεα 
«τυ ἐλὲ ῥεορίςΖ. 4 724 2εορίρ νεμρϑεμ» ἐδε7 ἐ- 
αἰ. ἢ 72:6 ἑαῤεγπαείς ἴς γερῃιουεά οἱ οὐ ἐἦξ 
εανιῦ. ο 7464 Ζογι αὐ ξείά μν αγίν τοῦίλ 
 οσσ. τὸ οτος ἀοείγείλ 19 σός ἐλέ ρίον» οὗ 
σοά. 

ΝῺὨ τῆς ΤΟΚΡ 5414 υηῖο Μοβαβ, 
᾿Πδεραγῖ, απά ροὸ ἃρ ἢεηςε, τῆου 

δηἀ τῆε ρεορίε νος ἢ τῆοι ἢδϑῖ Ὀτουρῆξ 

Υ. 35---3.} 409 

Ιαπά σψῆϊος 1 ϑυναάγε απο Ανγαῆδηλ, ἴο 
Ιβδας, ἀπά ἴο Ϊαςοῦ, βϑαγίῃρ, “ [ ηἴο “ δεη. τὰ 
τῆΥ ϑεεά ψν1}} 1 ρῖνε τ: “ 

2 ἐΑπά4 1 ν]]} βεπά δὴ δηρεὶ δείογε ὁ Ὅσαι. 7. 
{πε ; ἃἂπὰ 1 ν}} ἀτίνε οὐὲ τῃ6 ((4- Τόμη. κα. 
παληΐϊε, τῆς Ατποτγίῖῖε, ἀπά {με Η!τα, 15 
δῃά τῆς ΡεγΖΖίῖο, τῆς Η!νίῖα, ἀπὰ τῃς 
]εθυβῖτε: 

2 πίο ἃ ᾿ἰαπά ἢονγίηρ νυν τΚ 
ΠΑ ΠοηΕΥ: ἔογ 1 ψ}}}] ποῖ ρὸ ἃρ ἰπ 
τὴς πλιά5ῖ οὗ τῆξε  ἔοσ ἴποιι γί ἃ “51: {ῈΞ « «βαρ. 35. 
πεοκεά ρεορὶε: ἰεβὲ 1 σοηβαπια [ἢ 66 ἤευι 9. 

ὉΡ οὐζΐ οὗ τῆς ἰλπηά οὗ ργρῖ, απο τῃ6 

ἐπ δὲ ἀν «υδὲη 1 υἱεὶὲ, 5... ΤῊΪ5. 45 Ὀδεη 
διυρροβθεά ἴο τεΐίεσ ἴο ἴπῸ ϑεηΐθησε ἴπαΐ ννᾶϑ 
Ῥιοπουποεά οὐ ἴδε βοποσζδαίίοη οὗ [5γ86}1168 
ἴῃδη ᾿νηρ, ν θη ΓΠῈῪ πλυγηπλαγοὰ οἡ δοσουπῖ 
οὗ {δα γτεροτζί οὗ [δ ἴθη 5ρίεβ, [δὲ ἴμον 5ῃμοι)]ὰ 
τοΐῖ Θηΐογ ἴῃς ἰαπὰ (Ναπι. χῖν.). Οη ἰδαῖ οὐ- 
᾿αϑίοη ἸΠΘΥ ΜΈΓ σῃμαγρεά τυῖ2τἢ Πανίης τεπηρῖ- 
εὦ Οσοὰ “{πέδε ἴθη {{ἰπ|65 (νυ. 22). Βυῖ 
1που ἢ ἴπῃ6 ΠΟΚῸ νιϑιιθα [Πε δἴη ὕροη ἴποβα 
ΠΟ τοῦδ ] ]εὰ, γεῖ Ης “" τερεπῖθὰ οὗ ἴῃς εν] 
ΜΏϊσἢ Ης [δουρῃϊ ἴο ἀο τιηἴο Ηἰ5 ρδθορ]β." 
Ἧς ςἢαδβιϊϑοα τὴς ἱπάϊν!ἀ4]5, Ὀιῖ ἀϊά ποῖ [ΔΚ 
Η!5 Ὀϊεβϑίηρ ἔγουη [6 παίϊΐοη, Ὁ 

85. απά δὲ ἔκ) ΦᾺπ8 ΦΘΒΟν ΔΆ. 

σηαρ. ΧΧΧΊΙΠΠΙ. 

ΤἼο σοπέογοηςς Ὀεΐννεεη [ἐδονδῇ δηὰ Η!5 
τηράϊδῖοσ 15 σοηςπιοά ἴῃ [ῃ15 (δαρῖογσ. [ἢ 
δὰ Ὀδθη σοηςοάοά ἴο Μοβεβ {πᾶϊ ἴπ6 παϊΐοη 
5ῃου]ά ποῖ Ὀε ἀεϑίτογεοα (566 ΧΧΧὶϊ. το 56}, ἂπὰ 
τῃδῖ ἢ6 5ῃοι)]ά ἰεδὰ ἴμεπὶ οἡ ἴον αγάὰϑ ἴΠ6 ρίδοθ 
οὗ ψ Ἐς ἢ ἴῃς ΠΟΚῸ δά ϑροΐζθη (5εῈ χχχι. 34). 
Βυὲ ἴθ ἕδνουγ ννᾶβ ποῖ ἴο ὃς ἀν δγάθα δοςογτά- 
ἴῃς ἴο {86 ἴοττὴβ οὗ ἴπ6 οὐ π4] ργοπιῖϑε (Χ Χὶ!]. 
20---2Ψ}). ὝΠΕε Οονεηδηΐ οὐ ννῃϊοἢ ἴδε Ργο- 
τη 56 νγᾶ5 Ὀαϑθὰ δά Ὀδθη Ὀγόκεη ὈΥγ ἴῃ ΡΘΟΡΪΟ, 
ραν πον ἱποτγείοτε ἀθοϊαγοα [πὲ Ποῦ ρΡἢ 

ἰ5 ΑἸὭρεὶ ὁδβουϊ!ά ρὸ θεΐογσγε Μοβεϑβ (χχχῇ, 34) 
ἃπά δβου]ὰ ἀσῖνο οὐ ἴῃς Πεδῖμεπ ἔγοτη ἴδ 
ἰληά, Ηδ ννουἹὰ νυ ο] ὰ Ηἰἷ5 οὐνη λνοιτγην 
Ῥγόϑοηςσθ, ἐσ δὲ σῤομία κοργσεης ἐδορι πὶ τῤξ 
αυαν (ΧΧΧΙΙ. 2, 43). Ὑδυ5 νοῦ 186 ρϑορίθ 
ξογο Ο]Υ νγαγπεά {παῖ Η!5 ργέϑεηςε σου]ὰ ργονα 
ἃ ὈΪοπϑιηρ ἴο [Π6π ΟΠΪΥ οἡ σοπάϊζοη οὗ {ΠΕΙΓ 
Κοορίηρ ἵπεῖγ ρατ οἵ [Π6 σονεηδηῖΐ (566 Οἡ Ὁ. 3). 
1 τῆοΥ ἐδ θά ἴῃ τ} 15, ΗῚ5 ργέϑεηςα ννου]α Ὀ6 ἴο 
1Π6ηλ “ἃ σοπϑιπιίηρ ἤγε " (ΒΘ ευῖ. ἵν. 4). ΤΘ 
Ρέορϊδθ, ννβθηῃ {ΠῸ Ὺ πραγά (ἢς ΤΙΝῚ Π6 τηθββαρο, 
τπουγηοὰ δηά πυμηδὶοὰ ἘΠοπλβοῖνεθ, βι ΓΙ ΡΡΙηρ 
ΟΥ̓ τΠοἱγ δοςσιδίοπηθα ογπδπλθηΐβ ἴῃ δοσογάδηςσθ 
ὙΠ [86 σοπιπηδηά (υν. 4---6)Ν.. Μίῶοδθβ πον 
ἀρροϊηϊοαά ἃ σχεὶιρίοιθ ϑεγνίςε οὗ ἃ ρϑΟῦ ΔΓ 
Κιηά, ἀφάϊοδίηρ ἃ Τοηΐ ρῥιἰςΠρὰ αἱ βοὴ ἀϊ5-» 
ἴδηςο ἔγομη ἴῃδ σᾶτηΡ, 8ἃ5 ἃ τηρεῖ η- ίαλοο ἔῸΓ 
]εβονδὴ ἀπά ἢἰπιβεὶ (νύν. 7---ι1)ὴ. Ηδρτε ΒΘ 
δραΐη ἱπίογοθοϑ ἢ ροσϑου ΠΡ ξΟΥν ΟΣ ὉΠῸ}} 

ἴῃ ([Π6 ννᾶγ. 18: 

6 οδίδιηβ [Π6 δηϑινου, “" ΜΎ ῥργϑϑϑηςθ 5}4]} ρΡὸ 
ἢ ἴσα, ἀπά 1 νν}}} είν ἴῆσς τεϑὶ" (υ. τ4; 
566 ποῖΐθ). Ἧδ τἋῃ6ῃ ἀδγθβ ἴο γϑάβϑοῃ οὐ {ἢ 5 
ΔΏϑννοΥ δΔη ἴο ᾿ζονα 115 ΠΘΟΘσδϑιΥ, ἃ5 ΟΠ6 Τηδῃ 
τας ἀϊθοι55 ἴθῖτηθ ἢ δποίμεγ (υ. 11). 
ΤῊ δΔῆϑινοσ 15 δὲ ἰαϑῖ ρίνθη ἴῃ ἃ 51}}} οἰθαγοσ 
Δα τοτὸ δγαςίουβ ἔογπι: “1 Ψ}}} ἀο (ἢ15 
{πρὶ αἰθοὸ ἴπδΐ ἴποὰ Παδῖ βροκθη: ἔογ ἴδοι 
Παϑὲ ἔοιιπὰ ρσᾶσθα ἴῃ ΠῊῪ ϑρῃῖ, δπά 1 κῆον 
(ἢδε Ὁ. παπὶε "ἢ (νυ. 11}: Ηδνίηρ ρῥγονοά ἢἰπι- 
561 ννουζῆγυ οὗ ἢ5 σδ! Πρ 45 ἃ πιϑραϊδΐοσ, Ὀοϊῇ 
ἴῃ ὙΠ Ἰσδίηρ [πΠ6 ΠοηουΓ οὗ ΪΤεῃονδῇ δηὰ ἴῃ 
ἢϊ5. 561 -ϑδου ἢςηρ ἱπϊεγοθβϑίοη ἢ [ πονῇ 
ἔογ {Π6 παίΐϊοῃ, ἢθ 15 γτειναγάθα ὈΥ ἃ 5ρθεῖδὶ 
νἱϑίοη οὗ με Ὠῖνπθ πδίιγο: θῃονδὴ γονθδ]ς 
Ἠ!πη561 ἴο Πἰπὶ ἴῃ Η5 δβϑθηῖαὶ σῃαγδςσῖοσ ἴο 
(Π6 αἰπιοϑὲ ροϊηΐ ἴΠ4ϊ διιςἢ στενεϊδίίοη ἰ5 ρΡο5- 
510]6 ἴο ἃ βηϊΐε Ὀείηρ (νυ. 18---22). 

2. 866 οἢ ᾿ἰϊ. 8. 
8. »ξ ἀπά ῥοπθν) 866 οὐ [1]. 8. 
»ῶν 1 «αυμ] ποὶ κὸ μῷ ἱπ ἐδ ηηᾷάξέ ὁ ἐδεε} 

ΤῊΝ 15 π6 ἀνντα} αυ4}}δοδίίοη ἢ ννἢϊςἢ [86 
᾿ϑϑριδαιδὰ οὗ {πε ὑγχγομπηβδεὰ 1,δηἀ τπρῆς ἢάνα 

διδηϊθά: [ἐῃονδὴ Η πη56}} ννᾶβ ποῖ ἴο ρὸ 
Ὀείοτο {π6 ρεορὶς, Αςοογάϊηρ ἴο ἴπ6 Τ ΑγριπΊ5, 
1 ννα9 ἴπε «ῥεξίπαρ ἴΠ4ῖ ννὰ5 ἴο Ὀ6 νν ἘΠ ο] ἃ 
(5ε6 οῃ χὶν. 19, 290). Ηδθῃρϑίθηθουρ 5 ΡΡΟΘ65 
τπ4ι [6 Απροὶ ρσγογηϊδοά ἴῃ Χχ δὶ, 2ο---2 2 ννᾶ8 
6. ΑὩρεὶ οἵ [εμόνδῃ," κατ᾽ ἐξοχήν, (86 
ϑεςοπά Ῥούϑοῃ οὗ ἴΠ6 Τ ΓΙΠΙΥ, ἴῃ νἤοπὶ 6Πο- 
ΥΔὮ ννᾶϑ Θβϑθη Δ} ργεβοηΐ, 16 58 πὴ6 ὑνΠΟΤ. 
[βαῖδἢ τα] θὰ “1Π6 Απρεὶ οὗ Ηἰ58 ργεϑοποθ᾽" 
ὑπῖι 9) δῃηὰ Μαϊδομι, “ἴβεὲ Αηροὶ οὗ [ἢ 
ονεηδηϊ᾽" (111. 1); Ὀὰϊ (δι τὴ6 ΑἸροὶ ἤοσθ 

ΤροητΙοΟηρα νν85 Δ ΟΥΟΣΠΑΥΎῪ Αηροΐ, οὴ6 σοτῃ- 
ταϊβϑιοηθα ἔοσ [ἢϊ5 ϑεσνίος οιἷἱξ οὗ [ῃ6 ΒοΔΥΘΏΪΥ 
ποσὶ ((γϑιοϊορυ, ν΄ οἱ. 1. Ρ.. 1ο7). [ἴ 5ῃουᾷ 
Ὠοννόνεῦ δὲ ποῖρά (μδῖ 1ῃϊ]5 ΑὩΡΕΪ 15 ἘΧργβϑὶν 
βροκΚβεη οὗ 85 ἐῤφὲ “ηφεὶ 9 ὕεῤῥουαῦ ἰὴ χχχίϊ. χ4. 
Βυῖΐ ἴῃ ΜΜΠδίονευ ΑΥ ψὸ υπάογοίδπα {Π6 
τηοπίοη οὗ [6 Απροὶ ἴῃ (5 ΡᾶΞ5ΑΡῈ 85 ζοῖη- 
ραγεὰ ν τ χχη. 2ο, [6 τηϑδηιηρ οὗ {Π6 τἢγοδῖ 
ἈΡΡΘδΙ5 ἴο δ6 ἰῃδί ἴπε πδίίοη βΒῃουϊά Ὀ6 ριυιῖ οῃ 
ἃ ἴενεὶ ἢ ΟΠΟΥ παίίομβ, ἴο ἰοβθο 1ἴ5 οδα- 
ΓΑςίου 45 ἴῃ6 ρθορὶθ ἴῃ βρεοῖᾷὶ σονεπδηΐ νὴ ἢ 
7εῃονδὴ (8εθ οἡ Ὁ. 16).--- ἡ ἴῃς πάπὶς “πραί 
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4 ἢ Αμπά νῆἊοη τῆς ρεορὶε πεαιά 
{Π686 δν}] ἘΔ Πρ5,) ΤΠΕΥ πχουγηθδά : τηά 
ΠΟ πιᾶῃ αἰά ρυΐ οὐ ἢϊπὶ ἢϊ8 οἱπᾶ- 
ΠιΘΏϊ8. 

ς Εογ ἴῃς [ΙῸΚᾺΡ Πιαά 5214 υπίο 
Μόορεϑβ, δ8Υ υπῖο τῆε σμ]άγεη οἔ]βγαεὶ, 
Ὑς αγε ἃ 5:Ππερκεά ρεορὶε: 1 νἹ}} 
σοπθ ἃρ ἰπῖο τῆς πιιάξς οὗ ἴΠδ6 ἰῇ ἃ 
τηοπιεηΐ, 4η4 σοηβιπλα ἴπεε : {Πεγείογα 
πον ρΡιι ΟΥ̓ τὴν ογηδιηβηῖβ ἔτοηι τῆ 66, 
(δὲ 1 πλᾶὺ Κπον Ψῃαῖ ἴὸ ἀο υηΐο 
τπεε. 

6 Απά τε “μι! άγεη οὔ [5γδοὶ βιγιρρεά 
{Πα πλβεῖνεβ οὗ {πεὶγ ογηδηιθηῖβ Ὁ [ἢ 6 
πιουηῖ Ηοτεῦ. 

7 Απά Μοβεβ ἴοοκ τῇς τἈρεγηδοΐε, 

9 ὕεῤουαδ, 566 οπ σεῃ. ἴϊ. σ, ΗἩδηρβίεηῦογ 5 
Δισυτηρηῖβ ἤανο Ὀδοη οἰ ογαίοὶ Υ δηθννογοὰ ὈΥῪ 
ΚυχίΣ, " Ηϊκὶ οὗ Ο, (. Νοὶ. 1. ὃ ςο (2), Ὧηὰ 
ΝΟ]. ΗΙ. 8 14 (3). 
σὲ 1 εοπιιρης ἐδες ἱπ δε «υα}} 866 ᾿πίτοά, 

ποῖθ ἴο [8 σαρ. 81 Αὐξυβίπο βρθᾶκϑ οὗ [6 
Τα ϑίογυ (μαῖ [μόνῃ σπου !ὰ ἀεοίαγο Η]πιϑο] 
ἴο θ6 1655 ποσοῦ! [84η Ηΐ5 Απρεὶ (Ουεβῖ. 

Ο Σ2ο). [ἴ ψου]ά ϑεεπὶ ἰπαΐ [Π6 ῥγδϑθησθ οὗ 
7εβόονδῖὴ τεργεβοηϊοθά τῆς Οονεοπδπὶ ψ τ [5 
ῬΘΏΔΙ[65 ἃ5 ννῈ}]] 85 115 ριν!}ορεθ. 866 ῥσδ 
Ἑοάϊηρ ποῖδ. 

4-- Θ. 566 ᾿ηϊγοά. ποῖδ. 

δ. 1 «υἱὴ! εονιδ μρ..«ἐοησιγις δε] ΒΥ ἴαΥ 
(ἢ σγοαῖοσγ πα πΊ οΓ οὗ νογϑίοηβ ριιΐ (ἢ]5 σοῃ- 
ΟἸΙΠΙΟΠΑΙΥ: ΙΖ 1 ἯΟΣΘ 0 80 ὌΡ ΖῸΣ 059 
ΣΟΙ ΘῺ 1 ὑδ9 τη18Β᾽ οὗἩ 66, 1 ΒΒουϊά 
ΘΟΙΒΌΣΙΘ ὕμ: 90 (566 τ. 3). ΤῊΪ5 Το Πα θΠηρ 
566 Π)5 δεβῖ ἴο δ} [6 σοηΐοχί, Ουζγ [ΓΔη5- 
Ἰλΐοτβ ἔοϊϊονν {πὸ θαυ! θοῦ ΕΡ 5 ἢ νϑυβιοῃβ, 
ΜΉΝ ἴθ βιιρρογίοα ὈΥ ἴῃς ὅϑγγίας, Νυΐξ. 
δηά [,ὐἰδογ. 

δαὶ 1 »ΩνῪ ἔἄποαυ, ὅ..ἢ διὰ 1 Β84]}1 
ἈΠΟῪ ὁγν ἰῥαὶ ψ8)ὰὶ ὕὅο ἄο ὑπο ὕ690. 
ὙΠμδῖ 15, Ὁ. (παῖ 5'ρῃ οὗἨ ἴῃεῖγ γορεπΐδησς [6- 
Ὠονδὴῃ ννουϊὰ ἀθοϊάθ ἴῃ ννμδῖ ννᾶγ ΠΟΥ νοΥο 
ἴο Ὀ6 Ρυμηϊϑῃεά, 

Θ. ἐν ἐδὲ »πομπὶ Ἡογεδ)]ὴ ὕσχοια τοουπῦ 
ἨΟΣΙΘΌῸ οπευαγάς. ΤῊΣ πηοδηϊηρ, δοσοσγάϊηρ ἴο 
411 τΠ6 Ὀεϑθὲ δυϊῃου!εβ, ἀρρόᾶσβ ἴο Ὀ6 τῃδῖ 
ΠΟΥ σοαϑοὰ ἴο νυοαγ {ΠΕΙ͂ΣΓ ΟΥ̓Δ πο ηϊ5 ἔγοπλ [6 
Εἰπλθ {Π6 Υ ννεγεὲ δ Μουηῖ Ηοτθῦ. 

Τὸόε Τορηβῥογαγ Τεπὶ 9. εοη περ. 
᾿ Ἴποχχ. 

7. {ρὲ ἰαδεγπαεϊ Τῆς οΥρίηδὶ νγοτγά εἰρ.- 
ΠΙῆε5 0Ὁ89 πῃ, Ὑὴ6 ΟἾΪῪ ννογὰ ἴῃ [86 ΟἹὰ 
Τεβίδπηθης νν Ὡς ἢ οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 τοπάθγοα “δερ- 
παεῖς Οπὲερξᾶη) ἄοοβ ἢοῖ οσσὺγ οηςθ ἴῃ (ἢ 15 
ΠΑΤΤΔΙΪνΟ (566 Οἡ ΧχΥϊ. 1). ΟΝ παῖ 15 πεῖ σδ᾽ δά 
ΈΤΠ6 Τοηΐς ἢᾶ5 Ὀθθὴ ὑπάογοιοοά ἴῃ ἴῆγεο αἱ ς- 
ετεηΐ νγᾶγ8. [{ Π45 Ὀδεη τἄκεη ἴο ἀεποίε: 

ΕΧΟΌσῦϑ5. ΧΧΧΊΙΠΠΙ. [ν. 4--9, 

δηά ρος ά [τ ψπουὲ τῆς σδαρ, Δίὰγ 
ΟἹ ἔγοπι {πῈ σδιὴρ, δηά ςδ]]εά ᾿ξ τῆ8 
ἽΑΡεγπδο]ε οὐ της σοηρτοραιίοη. Αμά 
1 σλδ ἴο ρ488, ἐῤαὲ ἜνεῦΥ οηβ ννιϊςἢ 
βϑουρῆς τῆς ΠΟΚῸ ννεηῖ οἷ πηῖο τἢξ 
τΑθογηδοὶς οὗ τπμε σοηρτερδτίοῃ, ψν Ὡς ἢ 
τας νιἱτῆοις τῆς σΑΠΊρΡ. 

8 Απὰ 1ἴ σάπιεὲ ἴο ρᾳ85.0 θη Μῶοβεβ 
σγοηῖ οὐ ὑηῖο [ἢς τάθδγηδο]ςα, ἐῤαὲ 41} 
ἴῃς ρεορὶβ τοϑαὲ ὕρ. δηὰά βίοοά βνεγΥ 
τΔῃ δὲ ἢ15 ἴεηΐ ἀοοτ, ἀπά Ἰοοκεοά δον 
Μόοβεβ, ὑπ] ἢς νγᾶ8 ροὴθ ἱπῖο τῃ8 
τΔὈεγηδο]α. 

9 Διά ἰτ σλπια ἴο ρᾶ58, ἃ8 Μόοβεβϑ 
εηἴεγεά ἴηἴο {πὸ {Δθεγηδοΐθ, [με οἰουαγ 
ΡΠ Παγ ἀεβοεηάεά, Δη4 βϑϊοοά σέ τὴς ἀοοῦ 
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Ι:, Το ΤΑθογπδοῖς σοπϑοϊγιοϊοα δοςογάϊηρ 
ἴο ἴπ6 ρᾳίζοσγηῃ ϑῃοννοά ἴο Μοβὸβ ἰη ἴῃ6. Μουπὶ 
(ουγ νϑυύβίοη δηά [Π6 θαυ! θοῦ ἘΠ 5} ΟἸΘ65, 56- 
64] ενν δ δας ῃογε5, Καοῦοὶ, ὅζο.). Βαξ 
1 ννὲ ἅγῸ 1ἴπ ΔΠΥ ἀδρτθθ ἴο γεβροςοΐ ἴῃ ογάευ οὗ 
[86 ἡαγγαῖϊνο, τῆς “ΓΑΌΘΓΠΔΟΪΘ ννᾶς ποῖ πιδάθ 
ὉΠῚῸ] ΔΕἔΕοΥ 186 ὀνθηῖϊβ ἤεῦε τεσοσγάθαά (566 
ΧΙ, 2). 

2. Αἡ οἹά ϑαποζιαγυ, ΟΥ 5ασγοὰ ἰοηξ, 
γΠΓ ἢ ἴ6 [5γδθ} 165 πα ργενίουϑὶΥ ροβϑοβϑθα 
(ΜΊς 46115, Κι οϑθηπ Πἰογ, ἄς.). Βα [ἴ 15 ἰπ- 
σγϑά δ ]6 [Πα συ (ἢ ἃ σιγιςζιγο 5ϑῃοι]ὰ ποῖ ἢδλνα 
ὍΘΕ βροκθη οὗ δἰβοννβογο, ἢδά 1 ὀχ ϑιθά, 

8. ΑΔ ἰθηΐ δρροϊπῖοα ἔογ [ἢ]5 ΟΠΡΟΓΔΥΎ 
Ρυγροθε ὈὉγῪ Μίοδοθβ, ὙΟΎῪ ῬΓΟΌΔΌΪ [ἴΠ6 οἠδ ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ ἢδ ννᾶ5 δοσιιίομηοά ἴο ἄννθ}]. Αςοογά- 
ἴηρ ἴο {π6 Ηεῦγενν Ἰάϊοπι, ἴῃς ἀγίῖς]δ ΤΠΔΥ 
ϑιδηά ἴοσ [6 ροβϑοϑϑῖνθ ργοῃοιη, δηὰ ἴπι5 1 
15 τηοϑί ΠπἸκοὶγ ται τπ6 Τρ γοηάογίης 8, δὲς 
ἱεπί. ΤῊ 15 ΌΥ ἔὰγ 186 πιοϑὲ βαιϑβοίουΥ 
Ἰηϊογργοίδιίοη (ΠΧ Χ., ὄγτας, [Ατοῖ], Αὔθη- 
Εχτγὰ, Ὠγτυβῖυθ, Ογοίία5,. σθπονα Ετοπςοῇ, 
Κυγίχ, ἡνοχιςο, ἄζτ.). 
»εδεά ἐὲ «οὐδδομέ ἐδε ἐαγιρ, αὔαν οἵὐ γον» δὲ 

“α»!}} ὙΠι5 ἴοηΐϊ ν᾽5 ἴο Ὀς ἃ ρἷᾶςθ ἴογ πηρεῖ- 
ἴηρ ἢ ]Θἤονδῃ, {κ6 [6 ὙΑθογπδο!ο ννἢϊοῇ 
ννὰ8 δῦοιιϊξ ἰο Ὀ6 οηδίγιςϊζεά. Βιιῖ ἴῃ ογάετ 
(παῖ ἴῃ6 ρεορὶς πιρῃϊ ἔδει {πὶ {ΠΟΥ Ππδὰ ἔογ- 
[οι τπ6 Ὠινὶπθ ργόδεπος (866 χχν, 8), δᾺ 9 
Τοπῦ οὗ τηθοϑὺϊπ δ (45 ἃ βῃουϊὰ Ὀδ Τ]Π]Θὰ, 
566 Οἡ ΧΧΥΪΙ. 21, ἀηἀ Νοῖε δἵ ἴῃ6 δηὰ οὔ (δρ. 
χΧ].) ννᾶ58 ρ]αςϑά “ἴδ οἱ ἔγοτῃ ἴῃ σαπιρ," δηὰ 
1Π6 Μράϊδῖογ ἀπά ἢ15 [Δ Π ] ϑαγνδηΐ [οβῆυα 
νετα δίοηα δαπλοθα ἴο 1ἴ (υ. 11). 

8. δε Ἰαῤεγηαοίε] 9 Τοπο, 
αὐ δὲς θη 400γ7] δ: 89 Θπὔχ 8:09 Οὗ δ185 

ὕϑηῦ (966 Οἡ χχνϊ. 26). ὍὙΠῸ ῥθορὶθ ΓΡΔΥ 
ἢδνυθ βἰοοά τπὉ οἸἴΠῸῚ οὐ ΟΥ̓́Τεδροοῦ ἴο Μοϑοβ, 
ΟΥ̓ ἔγοπι ἀοιδὲ 45 ἴο ννῆαΐ ννᾶβ βοϊηξ ἴο ὁσουγ. 
Βιυΐϊ 45 8000 85 ἴῃ6 οἰοιάν ρΡΠΠΑΥ ννᾷ8 ϑθεπ, 
{ΠΟῪ 1οἰποά ἴῃ ννοσβῃ!Ρ (Ὁ. το). 

9. α΄ 2Μοτε: επίογϑά.. ἐαἰξεά «υἱἱδ Μοι6} 
“.Α5 Μοϑ965 εηϊογεά ἰηΐο ὅμ 9 Τϑπῦ, ἴΠ6 οἰουα 



ν. 1ο---18.} 

οὔ τῆε τδογηδοῖΐς, δηά ἐδε ἤοκ ταϊκεά 
ἢ Μοβεβ. 

10 ΑπάΔ]]} τπε ρεορῖὶε βἂνγ τς οἷοι 
ΡΙΠΔὺ ἴαμα σὲ τῇ8 τἀθαγηδοὶς ἀοοῦ: 
δηά 411 τῆς ρεορὶε τοβαὲ ὕρ δῃά ννοῦ- 
βηϊρρεά, Ἄνευ πιδη ἐπ ἢ8 τεηΐ ἀοογ. 

11 Απάτης ΓΚ βράᾶκε υηῖο Μοβεβ 
ἴλςς ἴο ἔδοεδ, 43 ἃ πιᾶη βρεάκεῖῃ υπῖο 
ἢἰ5 πεπά. Απά ἢε τυγηεά δρδίη ἰπίο 
τῆς σλπιρ : θυζ 8 βεγναηῖ [οβῆἢϊιᾶ, της 
80η οὗ Νυῃ, ἃ γομηρ; τηλη, ἀεραγίεά 
ποῖ οὐ οὗ πε τ θεγηδοῖα. 

12  Απά Μοβεβ 8214 υπίο [δε 
[(ὁᾺὉ, 866, τῇου βαγεβῖ αηἴο πε, Βηηρ 
ὉΡ 118. ρεορὶε: δηά τῇου ἢαβί ποῖ ἰεῖ 
τὴς Κπον ψνοπι τῇου ψν1] βεηά ὑχιτῃ 
το. ὙὝεῖ τπου δαβῖ 5414. 1 Κηονν [Π 66 
ὉγΥ πᾶπιθ, ἂἀπὰά (μοι ἢλϑὲ ἂἷβδο ἐουπά 
σίδος ἴῃ ΤᾺῪ 5:68. 

12 Νον {δεγείογε, 1 ργαγ. τῆ εε, 1 
[μᾶνε ἔουπά ρζαςα ἴῃ Υ βίῃ, 58ηενν 
ΠῚ ΠΟΥ͂ ΠΥ νγαγ, πὶ  πλαῦ Κπονν 

ΕΧΟΙ 5. ΧΧΧΊΠΗΠΙΙ. 

(πες, τῆλι 1 πιὰ βπά ργᾶςε ἰπ τῇγ 
ϑίρῃς: δηά ςοηδβίάεγ τἢδλὲ {ἢ 15 παιίοη 
ἐς ΤῊΥ ρεορῖὶε. 

14 Απά ἣἢς 5414, ΜΥ ρῥγεβεῆςε 812]}} 
ὅο τυὐἱϊδ ἐδόε, θὰ 1 ψν1}} ρῖνε {πες 
Γρϑῖ. 

Ις Απά δε 8414 υπίο Βίπι, [{ τὴγῦ 
ῬΓΈΒΘΏςΒ ΡῸ ποῖ τυτέῤ 716, ΟΔΥΓΥ͂ τι.5 ηοξ 
ὮΡ Πεηςε. 

16 Εογ ψβεγοίῃ 5411] ἰξ 6 Κηῆρνχῃ 
ἤατα (δὲ 1 δηά τἢγ ρεορὶθ πᾶνε ἰουπά 
στᾶσα ἴῃ ΤΥ εἰρῃὶ ἐς 12 ποῖ ἴῃ τῇδε 
του ροεϑὲ ΜῈ  τι8 ἡ 80 5}4]] νγεὲ ὃς 
βοραγαῖβά, 1 δηά τῇὴγ ρεορῖε, πΌπι 81} 
[ἢε ρεορὶε τμδῖ ὧγ τροη τῆς ἴδςβ οἔτῃς 
δλγῇ, 

17 Απά τῆς ΓΟᾺΡ 8414 υπῖο Μοβεϑ, 
Ι[νν}}] ἀο τη ϊ5 τηϊηρ α'8ὸο τμδὲ τῃου ἢδϑὲ 
ϑροκεβη: ἰογ ἴῃου Ἧπι ἰουῃά ργάᾶςα ἰῃ 
ΤΥ 5ιρῆϊς, ἀπά 1 Κηῆονν τες ὈΥ πᾶπιε. 

ι8 Απά ἢς 5414, 1 δεβθεςἢ τπεα, 
8ῆενν π16 ΤῊΥ ρίουγ. 

ΡΠ ΠΣ οᾶτθ ἄονῃ δηῃά εῇοοά δὖ 189 
Θηΐσδ 06 ΟὗὨ ἢὍ89 Τοπΐ δηῃά ὑδικοά Ὑ10Ὲ 
ΜοδΒο8᾽ (ΧΧ., Νυΐϊε., Οἠκ., ἀς Μνεῖῖς, 
Κπορθεὶ, ὅζς.). {2ε Ο]ομών ρέ αγ ἰ5 ἸῊ6 Ῥγορδὺ 
ποτιηϊηδῖῖνε ἴο {8 νεγῦ Ζαὐζεά (οξ, ΧΙ, 21, χῖχ. 
9, Χχῖν. τό, χὶ]. 35). 

10. δὲ Ἰαδεγπωείς ἀοογ] 
οὗ ᾽Ὅ9 Τοπῖ. 

γοσό μῷ απά «υογοδίῤῥεα] οΥ, δεσαη 19 «υο7.- 
“ῥί». Ὑἢδ ρεορὶς ΌΥ [815 δοῖ ρᾶνε δῃοῖμεγ 
Ῥγοοῦ οἵ {ῃεῖγ ρεηϊΐθηςθ, 

ἐπ δὶς ἱεπὶ ἀοογ] ὃἃὲ ὉΠ) ΘαῦΣΔ:09 οὗὨ Β18 
19:1. 

11. πε ἰο ἡμε] ΤὌΠο τηθδηΐῃρ ΟὗἨ 8656 
ὑνογάς 15 ἐπ ϊοὰ ὈΥ Ὁ. 20, 566 ποῖδθ; οἔ. δἷ5οὸ 
Νυπι. χὶϊ. 8; Πευῖ. ἵν. 12. 
οεῤμα] ὅεε οἡ χν]ϊ]. 9. 
ἐδε Ἰαδεγηαείς)] Ὁ809 Ῥθηῦ, 

12ε Μεάίαίον ἰς γεαυαγ δε. 
12---1 3. 

12. ἀεί γι ἄποιυ «υδο»ὴ ἐδοιε «υἱὴὲ “πα «οἱἐό 
»6] ]οβονδὴ Πδά }ι.5ῖ ργευουβὶν σοιηπιδηάεα 
Μόοβεβ ἴο ἰοδά οἡ ἴπ6 ρεορὶθ ἂηὰ μβδὰ ργοπιϑθα 
ἴο βοπὰ δῃ Αῃρεὶ Ὀεΐοτε Ὠϊπὶ (υ. 2, ΧΧΧΙΙ. 34). 
Μοβθες ννᾶϑ πον δηχίουβ ἴο κῦονν 0 ἴΠ6 
Απροὶ νν45 ἴο 6. 

1 ἔποαυ ἐδὲε ὁγ παρι9)] ΤὯ6 ΠΟΚΡ Βδά ςΔ] 16 
πη ὉΥ ἢ15 πᾶπια, 111, 4; σἕ, 154. ΧἹ Π], τ, ΧΙ ῖχ  σ, 
"οιωιά χγαςο) ΧΧΧΙΙ. το, ἄζς. 
138. ἐῤγ «υα}] Ηδε ἀεβίγεβ ποῖ ἴο ὃὲ ἰεῆὶ ἴῃ 

υηςζεγίαιπῖγ, Ὀὰὲ ἴο Ὀε ἀϑδιιγθά, Ὀγ [ῃονδἢ 5 
τηοάς οὗ φγοςεεάϊηρ, οὗ ἴῃ τϑδ! γ οὗ {πε ῥσοὸ- 
᾿άβοβ ἰ(ῃδἱ μδά Ὀδθη πιδάδ ἴο 1]. 

14.) Εννα]ὰ οοπϑίάειβ [μδϊ [815 γεσβε βῃου]ὰ 

010 ΘεΣΔΠ 66 

δε τεδὰ ἱπιουτοραινοὶυ, “ Μιιϑῖ ΠΥ ργόϑοησο 
ξο ΜῈ {Πδ6, πὰ 514}} 1 ρῖνε 18θ6 τοϑὶ 
ὙΤΠ15 ΓΟΠαΘΤΙΠΡ ΠΊΔΥ πιακα ἴπΠ6 σοπηοοίίοη 
ΤΟΓῈ 5 πΊρὶε; Ὀὰϊ 1 ἀρρϑαῦβ ἴο Ὀ6 βιιρρογίοα 
ὈΥ πο οἴδιογ δι Ποῦ γ. 866 οἡ χχχῖν. 9. 
γα} ΤΤΠΙ5 νὰ ἴΠ6 σοΟΠΊΠΊΟΠ ΘΧρΓεϑϑίοη 

ἴον 1ῃ6 μοβϑοϑδίοη οἵ ἴπεῸ ργοπιϑοὰ 1,3πηά. 
Πειῖ. 111. 2λο; [058. 1. 13.) Χξ) ΧΧΙΙ, 4, ἄτα. . 
ςἔ, ΗΘ». ἵν. 8. 

15, 16] Μοβεβ ννου]ὰ δανὸ ρῥγείεττοὰ τῃδὲ 
[ῃ6 ΡΘΟρΪὶΘ σμοιιϊά ἔογερο [η6 ροβϑοϑβϑίοῃ οὗ [6 
1,ΔΠπ4 πὰ σετηλίη π΄ ἴῃ6 νυ]! άσοττιθβθ, 1Ε ΠΟΥ 
ΟΣῈ ἴο δε ἀερτγίνεα οὗὨ [ἢ6 ῥγέβεπος οὗ [εμο. 
νλῇ, 45 ἴῆ6 νυν] ῖη685 ον ἴῃ6 (ὐονοηδπξ, δοσογά - 
ἴῃς ἴο 1Π6 οΥρῖπαὶ ργοηλῖϑθ. [{πννὰ5 [ῃϊ5 Ὡς ἢ 
δἰοπθ ἀϊβύυϊηβυ!δηθᾶ (ΓΑῖπου 1Πδῃ “56 ρ84- 
ταῖθα ") ἴῃοπὶ ΠΌσα Οἵ ΠΟΥ παίίοηβ, δηὰ Ὑν Ὡς ἢ 
δἰοηθ ννοι]Ἱά σοπάθσ ἴῃς 1 δηὰ οὗ Ῥγόγλιϑε ἃ 
Ἀοπιε ἴο θὲ ἀοσδίγθά. 

17. Οὗ ν-. 12. Ηἰἴ5 ρεϊἴοη ἴοσ ἴῃθ πᾶ- 
Ὀοπ, πὰ ἢϊ5 ονγῃ οἰδὶ πὶ 85 ἃ πιϑάϊδίοσ, ἃσὸ 
ονν ϑτδηϊοα ἴο ἴδε δ1]]. 

1868. σδϑαυ γιὸ ἐδγ σἰογ»)]ὴ ΤΟ ἔδι ἢὶ] θεῖ - 
γδηΐ οἵ Τεπονδῃ, πὸνν δϑϑυγεὰ ὈΥ ἴῃδ βιασοθϑθ 
οὔ ἢ]5 πηράϊδίίοη, γεᾶγπβ, ψν ἢ [Π6 ῥσόρεγ 
ἰοηάρησγ οὗ ἃ ἀξνοιι ϑριγιϊ, ἔὺσ ἃ πιοσο ἱπ|}- 
τιλλῖο σοι ηοη νυν ἢϊ5 Ὠινῖπο Μίδϑῖοσ ἴδῃ 
ἢδ δὰ γεῖ ἐπ)ογεά. Ἧς 9εςεκϑ ἔοσ βοπιθι βίην 
ΒΌΓΡΑΞΘΙ ΠΣ, 411} ἔοστηθγ τονοίαϊίοπβ. δ πδὰ 
ἰλἰκοὰ ννἢ τἴπ6 ΠΟΚῸ “ἴ3ος ἴο ἔδοθ 85 ἃ τηδη 
βρεκοῖῃ υἱηΐο ἢἰ5 ἔποπα ἡ (υ. τα; οἴ Πευῖ. 
ΧΧχίν. 10), Ὀὰϊ [ἴ ννᾶ5 ἰῇ ἴῃς ΟἸουάγ ΡΠΠΑγ: 
ἢδ, δηά ἴἢ6 ρθορὶθ ν τ δῖπι, ἢ βθθη “186 
εἴοσγυ οὗ [86 1 ΚΒ," θα 1ἴ ννᾶ5 ἴη πὸ ἔοστῃ οὗ 
“ ἀονουχίης ἤγε" (χυΐ. 7. 1ο, ΧΧΙΝ. τό, 17): 

4ἰἰ 



15 
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Ι9 Απά ἢς 5414, 1 νν}}} παῖε ἃ]] 
ΤΥ ροοάῃμεββ ρδ55 δείογε ἴῃμεε. δηά 1 
Ὑ71} ργοοϊδι πὶ τῆς πᾶπὶε οὗ {πε ΓΟΚΡ 

“σαι, 9. δείογε ἴπεε; “δηά υν}}} Ὀὲ ρτγαςίοιιβ ἴο 
ννῃοπι 1 νν}]}} θὲ στγαςσίουβ, δηά νν1]}] βῆενν 
ΠΊΕΓΟΥ οἡ ΨΨΏοπη 1 νν}}} 5ῃδνν πλεγογ. 

20 Απά ἢε 5414, ΤΏὭου οδηϑξ ποῖ 566 
ΤᾺΥ ἴλςε: ἔογ τῆεγε 54} πὸ πιδῃ 866 
τῇς, δηά ἸΪῖνε. 

21 Απά τῆε ΓΟΚΡ 5αἰ4, Βεδοϊά, 
ἐῤεγε 15 ἃ ρἷδλοςε δΥ πιὲ, ἀπά ἴῆου 5}α]ῖ 
δῖα πα ροη ἃ τοςκ: 

22 Απά ἴτ 5}4}} σοῦης ἴο ρᾶ585, γψῃ}]ς 
ΓᾺΥ δίΟΥΥ ραββεῖῃ ὃγ, τῆδλὲ 1 ψ}} ρὰῖ 
166 ἴῃ ἃ οἰ οὗ τῆς τοςκ, δπὰ νν]} 
ςονεῦ πες ὑγτἢ τὰγ μαπά ννὮ}]6 1 ρα88 
Ὀγ: 

6 αά ενθη Ὀομοϊά τἴῃ6 “' 5 Πτά6" οὗ τῃ6 
ΓΟΚΡ ἴῃ ἃ τηγϑίῖςδ] βεης6 (Ναπι. χι!. 8). Βυῖ 
6 ἃ5κβ5 πονν ἴο ὈΘμο]ά ἴμῸ6 ἕδος οὗ Ϊεῆονδῇ 
ἴῃ αἱἱ [15 οβϑθθητ4ὶ ΡΙΟΥΥ, ποιῖμοσγ νο]οά Όγ ἃ 
εἰοιιὰ ποῦ γοριοϑοηϊεα ὈΥ δὴ Απρεὶ. 

19, 20] Βυΐῖ ἢῖ5 τεχυεϑὲ σοιἹὰ ποῖ θὲ 
δταηιεα ἰῃ δοσογάδησο ψνἹἢ τῃ6 σοπαϊοη5 οὗ 
Πιυπιᾶη οχἰδίθηςθ. Ὑὴδ ρίογυ οὗ ἴῃς ΔἸμα ΠΥ 
ἴῃ 115 διϊμθθβ 15 ποῖ ἴο δ γενοδὶοα ἴο {πὸ ἐγὲ 
οὗ πιᾶῃ. Α ἔνθεν τονεϊδίοη οὗ {π6ὸ 1 1ν]η6 
Ἑοοάποββ ννᾶ5 βοννθνοῦ ρΟβϑι0]6. ]θμονδῇ ννὰϑ 
ἴο τονϑαὶ Η  πηϑο} ἢ 85 τὴ6 σγδοῖοιϑ Οπὸ, ψἤοθ6 
ΤΊΟΤΟΥ ἴῃ ἐογρίνίηρ ἱπιαυ ἱηο]υ θά, δηά 
Ὀγουξῆϊ ἱπῖο ΠδυτΟΩΥ, 41} ἴῃς οἰαίτηβ. οὗἅὨ }115- 
τος (χχχῖν. 6, 7; 566 οἡ Χχχῖϊ 14). ΤῊΘ ργὸ- 
ΤηΪθο ἤεγο ρίνθη νὰ ἴο ὑ6 1 Π]||δὰ οὴ 186 
πιοτῖονν, ἤθη {Π6 χηραϊαίοῦ ννᾶ5 ἴο σϑοοῖνο 
τὴς ἱννοἐο]ὰ γενιαγὰ οὗἁ ἢ15 βρίγιταδὶ ννγοβί!πρ; 
(6 σονοηαπί ννᾶ5 ἴο 6 τεπεννδά ἢ [Π6 πΔ- 
τίοη δοςοσγαϊηρ ἴο [15 ΟΥ̓ΡΊΩΔ] ἴετη5, ἀπά ἢς 
ἨΙΠΊσο]  ννα5 ἴο ὃ6 ρειτη το ἴο φρεποίγαϊα 
ΤροτῸ ἀθορὶγ ἰπῖο [πε τηγϑίογεβ οὗ τὴς Ὀ νης 
δίχα ἴλη πδὰ ὄονοσ Ὀοΐοσε Ὀδθη ργδηϊεά ἴο 
τηοσίδὶ πιδῃ. 

[1 ννᾶ5 νοιοξμεοαῖορα ἴο δὲ Ῥυϊ, 85 ᾿ἴ ῃδὰ 
Ὀοὸπ ἴο Μίοβοβ, ἴο ᾿ἰᾶνθ βρθςῖδὶ ““ υἱϑίοῃβ δπὰ 
τονοϊδίοηβ οὗ [Π6 1 ογὰ " (2 Οὐογ. χίϊ. 1--- 4). 
Ἧς νᾶ ““σδιρῆς ὑρ τηἴο {Π6 (Ὠϊγὰ Ὠδᾶνθη 
Δα ποαγὰ ὁ" ὩΠΘρΡΟΑ Κα ϑνογά. νυ ῃϊςἢ ἰἴ 15 
ποῖ ουοίδίς ἴου ἃ τδὴ ἴο υἱΐεγ." Βαΐῖ πε 
Πά, αἷϑο ἴκὸ Μοϑδβ, ἴο ἢπά ἴδ ἤᾶγγονν γοδοῇ 
οὗ ἴδ ᾿πιο]οςξ οὗ πιδη ἰη ἴπ6 τορίοη οὗ σοά- 
μοδά, 1 ννα8 ἰοηρ αῇεσ ἢ παὰ πρασὰ [Π6 
ὈΠΒρΡΟΆΚΑΌΪς ννογάβ ἰη Ῥαγδάϊβα δι ἢ6 βροκδ 
οὗ ἴτὴο Τιοτὰ 85 ἀνθ! !ηρ “ἴῃ πὲ Πρἢϊ νυ ςἢ 
ΠΟ ΙΔΠ σδῇ Δρργοδοῦῇ τπηΐο, ννηοπὶ ΠΟ τηδῃ 
Πιδῖἢ 5θθη ΠΟΥ σδῃ 5667 (1 Τίπι. νἹ. τ6). Ηδς 
Κπονν οὗ ἴῃ. Μεάϊαϊοῦ ρτθαΐῖοσ [ἢδη Μοϑος 
ΗΦΘὍ. 111. ς. 6), ΨὙο δείηρ “ἴῃ ἴΠ6 Ὀοβοπὶ οὗ 
6 Ἐδίμεν" Παά ἀθοϊαγοά Ηἰἷπὶ ἴῃ ἃ ὨΙΈ ΠΟΥ 

δος 1πΠ4ηὴ Ηδς ᾿δά Ὀδθη ἀεοϊαγεά ἴοὸ Μοβϑεβ, 
Ὀμῖ 5111} [ἴ τοπηδίπϑ ἔστι ἴπδὲ ὁ πο τῇδη ἢδίῃ 

ἘΧΟΡῦ5. ΧΧΧΙΠ. ΧΧΧΙΝ. ἰν. 1ο--2. 

22 ΑΠ4] ψ1]] ταῖκε ἀνγὰὺ της πδιηά, 
απ τῃου 58.211 8366 ΤΥ ὅδοκ ραγίβ: δι 
ΤΥ ἴλςε 5804] ποῖ δε βεβη. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΝ. 
τι 71}: Ταὐΐές αγό γαισιυκα,, κ. 72: πανιό οὗ 7 
ΖΟΑΙ νοεέαϊιοά., 8. ]0ςἐς το γεαίοίλ Οοαά 
ἴο οὺ τυΐὰ δῆ. τὸ Οοά »ιαζα ἃ ἐσυεηαη 
τυ ὰ ἐἤενι, γεβεαύίηρ κογίαϊη αἰ έες οὗ “ἦε γε 
Ταὐίφ. “8 270 αἴὸῦ ὥγίν (αγς ἐμ ἐδδ πιομηῖ 
εονιεξά ἀἄστον το ἐἀε ἰαῤίπς. ἀο ΜῺ ,αεέ 
σἀϊκείλ, απαά ἦφ εσυογείλ τ τομὰ ὦ να. 

ΝῺ τῆς ΠΟΚΡ 5α]4 πο Μοββδβ, 
“«Ἦετνν ἴδε ἔννο ταῦΪ]οβ οὗ ϑἴοῃθ “ Ῥευκ. τὸ 

κε υπΐο τὴε ἢγβῖ: δπά 1 νν}]] νντγῖτε ἢ 
ὑροῃ ἐῤε:ο τα ῖεβ της ννογάβ. [ἢδῖ νγεῖα 
ἱπ τῆς ἢτϑῖ [20]65, γῇ ϊς ἢ τῆου Ὀγακαβί. 

2 Απάὰ δ6 γεδαῦ ἴῃ τῆε πιογηϊηρ,, 
ΔΠᾺ σοπὶα Ὁρ ἴῃ τε πιοζῃμίηρ ππῖο 

“πτοπαύσονον 

β6η Οοά αἵ δηὴγ {{π|6" (Τοδη 1. 18). Ηον- 
δυο Ἱπτπιδῖθ πᾶὺ 6 Οὐγ σοϊηπιηΐίοη 
(6 ΗοΪγ Οπο, ννὲ ἃγὲὸ 511}}, 45 Ἰοῆρ' 35 νν6 ἃ.δ 
ἴῃ {Π6 ἤεβῃ, “" ἴο 566 Τῃγουξῇ ἃ μ΄αββ ἀδγκὶγ," 
νναϊτηρ - ον [6 τὸ νν ἤθη νν6 5}ῃ4}} 966, ἢ 
Ὧ0 ἤξιυγε οὗ ϑρεοςῇ, “ἕδος ἴο ἔδοθ" (1 (οσ. 
ΧΗ, 12). ὙὝΒεη νὰ Κπονν “παῖ ννὰ 5}} Ὀ6 
{πκὸ Ὠϊπὶ, ῸΓ ν'Ὲ 541} 8εὲ6 ἢ πὶ 45 ἢς 15," (1 [ομῃ 
{1..2). [1 ννᾶβ ἰηῃ ἃ ἴοῃπθ οὗ δερίγαϊίοῃ ἰοννοσ 
ἴῃδη τῃαϊ οἵ Μοϑέϑβ οὐ 81 Ῥδῃὶ, [δῖ δῖ ΡὮΠΡ 
5814, “"Πογά, βσῆονν ὺ5 (ἢς Εδίμετ᾽" ([ὁδη χὶν. 8). 

19. «υἱἱ δὲ σγαείοις ἰο «υδο»! 1 «υἱδὲ δὲ 
ξ,γασίοια, ἀπά «ὐἱδ] ἀρεαυ γιογον οπ «ὐδο»: 1 «υἱῥῇ 
“δεαυ »ιγ} [6 μονὴ ἀθοϊαγεβ Ηἰς οννὴ ν01}]} 
ἴο θὲ τῆς ργουπὰ οὗ ἴπ6 σσζάσθ ψῆϊςἢ Ηθδ ἰ5 
ξοϊηρ ἴο 5ῃενν 1ἴπ6 παίίοη. δῖ Ῥδὺ] δΔρρ]ϊεδ 
[Π656 ννογάς ἴο ἴῃς οἰεςτίοη οὗ ἴαοοῦ ἴῃ ΟΥάεσ 
ἴο ονεττγονν ἴδ εἰ οτἱρῃΐθοιι Ὀοαϑεὶηρ οὗ 
{πΠ6 ͵οῖν5 (Ά ὁπ. ἰχ. 15). 
0. (κ χίχ. 2:. ϑςἢ ραβϑαρὲβ ἃ5 115 

Ὀεῖης οἰθασῖΥ ἴῃ δοσογάδηςς ἢ ννῆδὶ ννὸ 
κηοιν οὗ ἴΠ6 τεϊδίίοη οὗ ϑρί ταδὶ οχισΐεπος ἴο 
(Π6 ΒιιΠΊΔ ἢ 56 Πη565, δον ον" ννὸ στὸ ἴο ἱπῖοσ - 
ΡΓγεῖ [Π6 Ἔχργθβϑίοηθ “ ἴδ ἴο ἔδε6 " (νυ. 11} 
ἐἐηοιἢ ἴο που ἢ ἡ (Νύχη. ΧΙ. 8), ἀπά οἴποῖβ 
οὗ ἴδε κε Κιπά, ὅ866 Θβροςίδι!ν Χχῖν. τὸ, 11; 
58. Υ]. 1; δηὰ οἴ, [οἢπ χῖν. 9. 

41-- 28.1] ΤΊ Ποη]δοΐαγεβ δὰ τγδαϊ!οη5 
οη ἴδθ ρίδος οὗ {15 νίβϑίοη, ἱποοπο]ιϑῖνα 85 
(ΠΟΥ τπυϑὲ θ6, ἅτὰ φίνθη Ὁ Κοδίπϑοη, ὁ ΒΙΌ. 
ἘἈδ5.᾽ 0]. 1. Ρ. 1:2. 

σπαρ. ΧΧΧΙΝ. 

ΤΡε Οουεπαπὶ ἀπά ἐῤε Ταῤἷφ! αγὸ γοπεαυείῖ---- Τ8 6 
“εροπα γουείαίίον ΟΣ ἰδὲ υϊπε Νά ἴο 
Μοε:. 

1---1ο. 
1. Ηκαυ ἐδεε} 566 Ὁ. 4. ὙΠ ἕοιπηοῦ [40]65 

ἃ1Ὸ σδ θὰ “1ἢ6 νοτκ οὐ σοά," χχχιῖ. τό. 
ἐδὲ «υογάν ἐφαὶ! «υεγε ἐπ δὲ ἡγεῖ ταδέε, 

φ«υδέεδ ἐδοιε ὀγαζε] ὙΠεες ννοτὲ “16 νογὰς 



ὃ ςἶἴγλρ. το. 
12. 

νυ. 3--ο.] 

πιουηξ δ᾽ηδῖ. Δηα ργεβεηῖ τῆ νβε 1} Πετα 
ἴο πὲ ἴῃ ἴῃε ἴορ οὗ τῆε πιοιιηΐ. 

2 Απά πο τηδη 5384]] ἔσοπια τρ ἢ 
ἴΠ6ε, πειῖμεγ ἰεῖ ΔΠΥ πᾶπ Ὀεὲ 8ξεεῃ 
τῆγουρποῦς 411 τΠ 6 τηοιηῖ; πεῖῖῆεγ Ἰεῖ 
τῆς βοςκβ ποῦ ἢεγάβ ἐεεά δείογε τῇδ 
ταοιηῖ. 

4  Απά δε μεννεά ἔννο 120]68 οὗ 
βίοηθ ἱΚα υηΐο ἴῃς ἢτβῖ; δπὰ Μοβεβ 
ΤΟΒ6 ὉΡ ΘΑΥΪΥ ἴῃ τῆς πχογηΐηρ, Δηἀἃ νγεηῖ 
ὉΡ πηἴο τπουπηῖ ϑ᾽ηαὶ, 85 ἴῃς ΠΟΚΡ Πδά 
ςοπιηδληάοα ἢΪπὶ. Δηα τοοκ ἴῃ ἢΪ5 μδηά 
[γε τννο 140 ]ε8 οἵ βἴοῃε. 

Απά τῆς ΠΟΚῸ ἀεβοεηάεά ἴῃ τῆς 
αἰοιι, δηά βἴοοά νι Πῖπι ἴΠαγο, δηά 
ΡῬτοοϊδ πε 16 ἤδηλε οὔ τῆς [ΟΚ. 

οἵ τῃε σονρηδηΐ, {πΠ6 ἴδῃ σοτηπιδηἀπηδηϊβ᾽) (υ. 
48); 566 Ὠοιζ. ἵν. 13, [Χ. ΤΟ, 11, Χ. 15) 4, ἃπά 
Ἔσρθοῖδν ρου. ν. 6---.δὲ..:. ὙΒεθθ ραϑβϑᾶροθϑθ 
ννου ά 9θεπὶ ἴο Ἰϑθᾶνα πο σοοῖὴ ἕο ἀουδὲ Πδῖ 

᾿ ΜΏΔΙ νν 6 ΓΘΟΟΡΤΖΟ ἃ5 ἴπὸ Το Οοπιηδηά- 
τηρηΐβ οτο ἱποοῦδοαὰ οἡ [ἢ βϑεςοπά 85 ννεὶ] 
ἃ5 ἴπ6 ἢγϑί ραὶγ οὗ Ταῦϊεβ. Βυῖ Οὔιῃς, ἴῃ 
ΟὔΘ οὗ ἢῖβ8 ΘΑΙΥ νγοσκβ, βίαγιθὰ τῃς ποίϊοῃ 
τῃαῖ ναὶ νγὰ5 το οὐ ἴΠ656 ΤΑὈΪο5. νγᾶ5 
[86 Ξκἰτηρ οὗ ργεσορῖβ, νυν] ἢ τὺ Ὀ6 τοσκοηθά 
8ἃ5 Το, ςοηίδιηδα ἴῃ (15 σἤδρ. υΥν. 12--26. 
ἘΔΊΞΟΙΥ τεραγάϊηρ ἴῃ6 Μοβαῖς (ονεηδηΐ 85 
ΘΘΘΘΠΓΙΔΙΥ πᾶῖγονν δηὰ δχοϊιδῖνθ, ἢς οου]ά 
ποῖ 566 πον 83η δχαργεβϑϑίοη οὗ πῃ] ν ογβαὶ τηοσαὶ- 
{γ πκ τῆ Τοη (οπιπιαπάπηθηί8 οὗ Εχ. χχ. 
σοι] ροσϑιΟΪΥ μάνα ξοσγτηεὰ 118 Ὀα5158. Η]ΖΙΣ 
[45 ἰάθη ἃ τι] νἱενν. Ηθηρβίοηδετγ (Ῥεηϊ." 
νΟΪ. "1. Ρ. 21) Ὧηὰ Κυπ (ΟἹ (ον. 1. 182) 
αν δηϑυγεγοά Η":Ζὶρ αἵ ἰσηρίῃ.----νν] ἃ ΠοΙ] 5 
{πα {πὸ ΤΑΌ]65 πηθπτὶοηθα ἴῃ {Π15 νοῦθε σοη- 
ἰαϊηθα 1ῃ6 οΥἱρῖπαὶ Τοη (οτηπιδηάιηεηΐβ, δυῖ 
{παῖ [ἢς 4065 βροόκθῃ οὗ ἴῃ υ. 28 ννεῖὲε αϊ5- 
(ἰησξ οὔθβ, οὐ Ὡς Μόοϑοβ δηρτανθαὰ [ἢ 158 
βίσίηρ οἵ ργοςορί5β. Βαϊ 1Π15 5θοπη5 δῇ υἱ ΕΥ̓ 
εταϊαϊζοιιβ σι ρροβιίοη. 

8. ὙΠεθῈ διῈ δύ ἴο [6 ἰηϑί τις ΟΠ 5 
σίνθη οὐ με ἢγϑι οσοβϑίοη. 866 χῖχ. 12. 13. 

86, 7. ὙΠΙ5 ννὰΞ [Π6 Ξϑθοοηά τονεϊδτοη οὗ 
[Π6 πᾶηιθ οἵ ἴῃς Οοὰά οἔὗἉὨ [5τ8Ὧε] ἴο Μοϑεβ. ΤῊΘἌ 
ἢχϑὲ τενοϊατίοη ννὰ5 οἵ ἰθμονδῃ 85 πὸ εἰ 
οχίϑίθης Οπθ, ψῆο ΡῬυγροϑβθά ἴο ἀεϊϊνοσ Η!ϊ5 
Ρόορία ννἢ ἃ τα ΠΕΥ μαπα (1}. 14); (Π15 ν᾽ 85 
ΟΥ̓ ἴΠ6 βᾶπι6 ]ομονδῇ 85 ἃ Ἰονίηῃρ ϑανίουῦ νῆο 
νγ 85 πονν ἔογρίνιρ ΓΠΕΙΓ σ'π5. ΤῊ ἴννο ἰάθαϑ 
(παΐ πιλῦῖς ἴπ656 γονοϊδιιοηβ ἃγὸ ἴουπαὰ ςοπὶ- 
διποὰ, ἀρατῖ ἴτοπὶ ἴποῖγ Ὠἰβίοτιοαὶ ἀδνεῖορ- 
ταθηῖ, ἴῃ ἴπ6 ϑοοοηᾶ Οοχημηδπάπιοηΐ, ἡ ΠΟΓῸ 
(ῃΠ6 ᾿ϊνίπα ὈΠΙῪ 5 βδεννῃ οἡ 115. ργαςίοδὶ 
βία, ἴπ 115 τεϊδίίοῃ ἴο δυπιδῃ οὈ] ραϊοηβ (ςξ. 
χχχῖν. 14). Βοῖβ ἴπ ἴπΠ6 (οπιπιαπάτησηϊ ἀπά 
ἴῃ 1815 ραβϑβᾶρε, ἴῃς ᾿ἰνίηθ 1 ονο 15 ἀϑβοοϊδί θα 
ψ τῆς ινίης [πϑῖσο; Ὀὰΐ ἴῃ 1Π6 ἐΟΥΤΊΕΓ 
[Ποῖα ἰ5 ἃ γδηβροϑιτίίοπ ἴο βϑέσνε (ἢ6 ῬγΟΡΟΥ 

ἘΧΟΌ 95. ΧΧΧΙΝ. 

6 Απά τῆς ΠΟΚ᾽ ραβϑεὰ ὃγ δεΐοτε 
ἢϊπ,) Δηἀ ρῥγοοϊαἰπγεά, ΤῊ ΓΚ, ΤῊς 
ΓΟᾺῸ (τοά, πιεγοίι! ἀπά ρταςίοιιβ, 
Ιοηρβυ ζογίηρ, ἀπά δϑυπάδηϊ ἴῃ ροού- 
655 ἀπά ἐγυῖῃ, 

γη Κεερίηρ, ποτοῦ ἰογ τηουβαπάϑ, 
ὉΤΕΙΝΒΕ πα Ὑ δηά ἐγαπβργεβϑίοη 
δηά 8π, δηά τῇδλι νν}}} ὉΥ πὸ πηδᾶηϑβ 
οἶθαγ χῤε ρμίλέγ; “ νἱϑιτίηρ τῆς ᾿ΠΙ4ΟΪΕΥ Ἔ οδαρ. σα. 
οἔ τῆς ἔλεμεγβ ὑροη τΠ6 σμΠ]άγεη, δηά ἔδει. ς 9 
ροη τῆε ΠἢΠ]άτεπ᾽ 5 σἢ]άγεη, απῖο τα 75. 32. 18. 
τΠ|γά δηά ἴο τῆς ἔθυγῖἢ σεπόγαίοη. 

8 Απά Μόοβεβ πιδάβ ἢαϑβῖθ, δηά 
Ὀοννεά ἢϊ8 πεδά τονναγά τῆς δβαγίῃ, δπά 
γγουοΠΙρρεα. 

9 Απα ἢε 84[4, [ξπονν 1 ἢανε ἐουπά 

Ῥύγροθο οὗ ἴθ (Οομηπιδηάιηθηῖθ, δηά ἴδ 
Τυβίίςς οἰδηάβ Ὀεΐογε ἴδ6 [ονοὸ. ὙῊΪϊβ ἰ5 
ΒΊΓΙΟΕΙΥ [86 ἰοραὶ ἀγγαπρειηθηΐ, Ὀσγουρῆΐ οὐ 
ἴη (ἢ6 Ποπιρ εῖοα Ἄογοίοπη οὗἨ [τῆς Πσογοπιοηΐαὶ 
{μνν, ἴῃ ννῆϊςἢ [ἢ6 δ᾽η-οὔοσίηρ, ἴῃ δοκηοιν- 
Ἰεάρτηεης οὔ ἴῃ6 βϑεπίθηςε οὐ [ι5ϊϊοθ δραϊηϑε 
8ῖη, νγὰ5 οὔἴεγοά δείογε {πὸ Βιυχτ-οὔθσγην 
δηά {πὸ Ῥεδςθ- οἤθυίηρ (566 ῥγοῦ, ἴο 1 ον] ς 5). 
Βυΐῖ ἱπ {πἰ5 ρἷδςα ἴδε ἴσα ΔρΡΡΘαΥβ ἰῃ 115 
Θϑϑθηῖ] ογάθγ; (π6Ὸ τεϊγιδαῖῦνε Τυδῖϊςθ οὗἉ 
[ἘΒονδὴ ἰ8 βυδογάϊηδιοα ἴο, γδίθογ ᾿ἴ 15 πηδάα 
ἃ Ρατί οὗ, Ηἰ5 ἔογρινίηρ [ον (566 οἡ χχχίὶϊ. 
14). ὙΠ νἱϑιϊδίίοη οἵ σά, ννμαΐδενοσ ἔοστῃ 
ἴἴ ΤΔΥ ΝΥΘΑΓ, 15 ἴῃ 411 ἀρὲβ υνογκίηρ ουΐ ρΡὺΓ- 
Ροϑ65 οὗ [,ονὸ ἰονναγάς 8}} Η!5 σῃ!άγεη. ΤῆΘ 
ἄϊνογϑε δϑρεςῖβ οὗ ἴῃ6 Ὠινῖηθ πδίιγο, ἴο ϑερᾶ- 
ταῖο ΠΟ 15 ἴη6 τοηάσποΥυ οἵ [6 τπγὸ- 
δεπογαῖο πηιπὰ οὗ πιδὴ δηὰᾷ οἱ 411] ποδί ῃϑηΐβιη, 
ἃγ6 πϊϊοὰ ἴῃ ρογέεςϊ ΒΑΥΙΠΟΩΥ ἴῃ {π6 [ογά 
Θθονδῃ, οὗ ψΒοσὴ [Ὧ6 βαγίηρ ἰ5 ἴγιιθ ἴῃ Δ}} 

115 Ιδησῃ δηὰ Ὀγεδάϊῃ, “Οοὰ ἰ5 ἰονε" (α Τοἢ, 
ἵν, 8). [ἴ ννᾶ5 ἴΠ6 5θῆϑε οἵ [ἢ15 ἴῃ ἴῃς ἀθργθα 
ἴο ὙΠΙΓΩ ᾿ἴ ννᾶ5 ἤονν σονραϊοὰ ἴο πίῃ παῖ 
σαιιβεά Μίόοβεβ ἴο Ὀονν ἢ5 πεδά δπὰ ννουϑῃϊρ 
(υ. 8). Βιυῖ τῃ6 ρεγέεςϊ τενοϊδτίοη οὗ τῃ6 
ΠΑΓΙΊΟΏΥ ννᾶ5 τοϑογνοα ἔοσ ἴῃ6 Δι] η655 Οὗ {ἰπὶ6 
ἤθη “ἴῃς 1 τὴ 5ἰδίη ΠΌπι [6 ἐουπάδιοη 
οὗ πε νου]. ννᾶ5 τηδάθ Κῆοννῃ ἴο τ15 ἴῃ 
1πΠ6 Πδβὴ 845 θοΐϊῇῃ ΟἿΥ̓ ϑδανίοιγ δηά οὺσ [πάρθ. 
---Μοβοβ αυοῖθ5 ἴΠ6 ννογὰβ ἤόσὸ ργοποιποοὰ 
ἴσ Ὠἰπὶ ἴῃ ἢῖ5 βϑιι ρρ] σδίοη δῇῆου (ἢ6 γερο]! 
{πᾶ ἄγοϑο ἔγοπιὶ [6 τερογῖ οὗ {με ἴδῃ 5ρ165 
(Νυμπι. χὶν. τος 

9. Μοβεβ δά Ὀδεη δϑϑυγοὰ οὗ 1[ὴ6 φασγάοῃ 
οὗ [Π6 ρθορὶο ἂπὰ [ῃς ρεσίοςϊ γοϑιϊογδίίοη οὔ (πὸ 
Οονεηδηΐ (ΧΧΧΙ, 14,17}: δε δὰ 151 δά τὸ- 
γοδίοὰ ἴο ἢϊπὶ, ἴῃ ἃ πιοϑῖ ἐσ ηρι ϑηθα πηΔῃ- 
ποῦ, {86 τἰσἢθβ οὗ {πὸ Ὀινὴπὸ ἔογρίνθηθθθ. Ὑεῖ 
πονν, ἴῃ [6 δαγηθϑὶ ἴγαναιὶ οὐ ἢἷ5 βρίγϊ, ἢ 
ΒΡ σαῖε5 ἔυσ ἃ τορος! ὕοη οὗ (ἢ ργοόσηϊβο, δά - 
ἰηξ ἴμ6 εἰηρμαίὶς ρεϊοη, {παὶ [μοναὶ τνοι]Ἱά 
ἴλκθο ἰϑγδοὶ ἴοσῦ ἢ15 οὐνὴ ᾿πῃοχιίδηςε (ςἢ. χν. 
17). ὙΠ5 γοασηηρ βίγυρρὶς δου δϑϑυσαηςδ 
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͵ ἱπ τῇγ εἰρῃε, Ο [νογά, ἰεῖ τὰν 
ογά, 1 ῥγὰὺ ἴῆςςβ, ρὸ ἀπιοὴρ ι15; ἰοῦ 

ἴξ ἐς ἃ 8{Π||πεςκαὰ ρθορὶε; ΑὟ Ραγάοῃ 
ΟἿΓ ἱπίφυϊν ἀπά οὐ 5'η, δηά ἴακε ὃ 
ον τῆϊης -ἰπΠογίϊδησε. 

Ιο  Απά ἢς 5414, Βεῇμοϊά, 41 
πιᾶκὸ ἃ ςονεπαπῖ: δείογε 41 (ὮΥ ρεο- 
Ρἷε 1 ννἢ}} ἀο πιᾶγνοὶβ, ϑυςἢ 45 πᾶνε 
ποῖ θεδη ἄοπε ἰῃ 411 [ἢ6 εαγίἢ, ποῦ ἰ" 
ΔΩΥ͂ πδῖίοῃ : δηά ]] τῆς ρβορὶε ΔΙηοηρ; 
νης ἢ τῆου ἀγί 54} βες τῆς νοῦ οὗ 
(ες ΙΟΚΡῸ: ἔογ ἴἴ ἐς ἃ ἴδγγιθ]ς τπίπρ 
ἴῃαῖ 1 ψ1}] ἀο νυ τῆσδε. 

Ι1 Οὔβεῖνα δου τῆλ ψῆϊςἢ [1 
ςοπιπιδηἀ τες τῃ 5 ἀδγ: δεῃοϊά, 1 
ἀγῖνε οιἱἽἕ δείογε τῆδε τῆς Απηογίζα, 
Δηὰ τῃ6 (ὐΔπαδηϊῖα, δηά τῆς ΗΠ ῖα, 
Δηά τῆε ῬεγΖΖίῖε, δηά τῆς Ηἰνῖζε, 
δηά τῆς Τεδυίτα. 

12 “ ΤἌΚε πεεά ἴο {ῆγϑεϊ, ἰεϑῖ τμοὰ 
τπᾶκα ἃ σονεηδηῖ ψνιἢ τῆς ἹΠΠΔὈΙΓΔη 5 
οἵ τῆε ἰαπά νυν μι θεγ τῆου ροαβῖ, ἰαϑῖ 
ἴ 6 ἔογ ἃ βπᾶγε ἴῃ τῆς πγιάβζ οἔ (ἢςε: 

12 Βυϊ γε 5}}} ἀεβίγου ἢ εὶγ δἰταγβ, 
Ὀγεακ τΠεὶΓ ᾿ἰπιᾶρεβ, δπά οὰΐ ἀοννη 
{ΠΕΙΓ στονθϑ: 
14 Ἔρ: ἴἢου 5ῃιαἷς ννουβϑῇῃϊρ πὸ οἵδμιογ 

οἀά; [ογ τῆῇε οκρ, ψῆοβε πᾶπιδ ἐς 
“ εμαρ. 5.0. [φαίουϑ, ἐς ἃ 7] εαΐοιι5 (σοά. 
Ἶ Ις [1,εϑῖ τῆου πιᾶκεὲ ἃ Ἴονεηδηΐ 

«4 Ὅσιξ. 5. 
2. 

« ςὔαΡ. 23. 

ὕδευι η. ἃ. 

ἷ'5 {κὸ (6 οὔεπ-τοροαῖϊθα υἱΐογαηςο οὗἩ {6 
Βοασῖ, ἤδη [ἴ τεσοῖνοβ ἃ Ὀ᾽εβϑίηρ Ὀογοηπὰ [15 
οροβ, “"σᾶῃ {Π|5 Ὀ6 τεα]}" ΤὍὌῇεθε ννογάϑβ οἔ 
Μοβεβ νοηάογθι ΠΥ σοπηπιοηά {πΠοπηβοῖνος ἴο 
{η6 ὀχροσίθηςε οὗ {Π6 ῬΥΔΥΘΓΕΩΪ ϑρὶσιῖ5 οὐ 4]} 
Α65.----Α ὨΙηΐ ΠΊΔΥ ρογῆαρϑ Ὀ6 ραϊπογεα ἔγοπὶ 
(Π15 νοῦβθὸ ἴῃ ἔδνοιιγ οὗ γοδάϊηρ (μ6 νοῦς ἴῃ 
ΧΧΧΙΝΪ, 14. (5εε ποῖε) θη γπιδιϊν εἶ γαῖ μεῦ ἴδῃ 
ἸπΓοΥγ ρας νοΪΥ. 

10. »ιαγυοϊ ὙἼΠ 696 τηαγνοὶβ ἅγὸ ὀχρ αἰ ποά 
ἴη τπ6 ἐΟ]]οννηρ νοσβο. Οἱ ουϊ. υἱὶ. σ, ἄτα, 

Οοηάείορς ο 1δὲ Οουεπαπί. 
11--ι2}. 

11, ΤΠ Πα παπι65 οὗ ἴδ παιίοης ᾶγὸ ἴΠ6 34Π|6 
88 ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἴῃε ἢγβξ ῥγοπηῖδα ἴο Μοϑοβ ἰη 
::. 8.. 

12--Ω07. Τα ῥγθοορῖβ σοηϊδίηδά ἴῃ {Ππ656 
γΕΓΘῈ5 γα, ἔογ {πε τηοϑὶ ραγί, ἰάἀδηςῖςδὶ ἰπ 50 Ὁ- 
βίδῃςθ ἢ 8οπλς οὗ ἴποϑο ννῃϊοῃ ἔοϊον {6 
Τεη (οπηπιδηάπηεηῖβ δηά ἃγὸ τοοογάδά ἰη “ἴὴ6 
ΒοοΟΚκ οὗ {6 Οονεηδηΐ" (χχ.--- ΧΧὶῖ, ; 566 
χχὶν. 7). δὲς ἢ} ἃ βοἰθοϊίοῃ οὗ ργεςθρῖβ ἴῃ ἐειμῖς 
ρίδος, οοπηηοοῖϊθα νἱτἢ [Π6 δοσουπὶ οὗ [ἢ τὸ- 
ϑίογε (ονοπδηῖ δηά ἴπε πὸνν ΤΔΌΪ65, ΠΊΔΥ 
[επὰ ἴο βυρρογὶ [86 ργοῦδ Ὑ τπδΐ σπδρίοτβ 

ΕΧΟΙῸ5. ΧΧΧΙΝ. [ν. το --2ι. 

ἢ τὴς ᾿πμαθίταπῖβ οὐ τἢς ἰαπά, δηά 
{ΠΕΥ ρὸ ἃ Ψδογίηρ δίϊεσγ {Πε}γ ροάς, δπά 
ἀο 8δογᾶςε ιυπῖο {Π6ὶγ ροάβ, δηὰ μά 
1 τῆς, ἀπά ποι εαΐ οὗ ὨΪδ5 βδογίῆςς,; 

16 Απά τβοιι ἴ2Κε οἵ « {πεῖν ἀδιιρῃ- Ἐ τ Κίωε 
[6Γ8. ππίο [ΠΥ 80η8,) δηά {ῃεῖὶγ ἀδιρῇ- υὐθὸ 
ἴειβ8 ρΡῸ ἃ ΨΥ Ποτίηρ δίζογ {Πεὶγ ροάβ, 
ἀηἀ πλάκα ΤΠΥ 8οὴ8 ρῸ ἃ ΨγΠΟΓΙρ ἴτε 
τῇ εῖγ ροαβ. 

17 Του 5ΠΑ]ῖ πιᾶίκα [66 πὸ π|ο]- 
ἴδῃ ροάξ. 

Ιι8 4 ΤΠε ἔοδλϑε οὗ ὁ μηϊεανεπεά ἡ εβαρ. 23 
δγεδά 504]: τοι. Κεερ. ὅϑδνεὴ ἀλγβ Ὁ 
τῆου 50ῃ,ἷκ δῖ υη]εανοηθά Ὀγεδά, ἃς 1] 
ςοιῃπιαηάοά ἤθε, ἴῃ [ἢς εἰπλς μ᾿ τῆς 
τοητἢ ΔΡΙΌ: ἴογ ἰη τῆς ὁ ποπῖῃ ΑΙ 4 «δαρ. ᾿». 
του σλπιεβῖ ουξ ἔτοπι Εργρί. 
1 ΤΑ] τῆδς ὀρεποῖῇ ἀλλα πηδιγίχ ἐς ὁ σιαρ. :α. 

πληα ; ἀπά δνεγὺ βγβι!ηρ Διηοηρ (ὮΥ ες: 
σλεεῖς, «υῤεὶῤῥεν" οχ οὐ βῆδβερ, ἐῤαὲ ἐς πιαίφ. 5" 

20 Βιυῖ τΠεὲ βτβείηρ οὗ δη 255 ἴῆοιυ 
8ῃ[1 γϑάδοπὶ ἢ ἃ ᾿ ἰαπῖθ: δηά Ἱ{Οτ, δὲς 
(δου τοάδοηι ῤέὲ»η ποῖ, [Πδη 5ῃα] τῆοι 
Ὀγεακ δ ποοκ. ΑἹ] τῆς βιβίδογη οὗ 
[ΠΥ 80η8 ἴποὺ 814} τεάξεεη. Ἀπά 
ΠΟΠδ ἐὰν ἈρΡρεδῦ δείογε της 'εΠρΡῖγ. 

21 ἢ "ΘΙΧ ἀδγ5 ἴῃου 58}4]: ννογκ, γἜσβαρ. 33 
δυῖζ οἡ ἴῆε βϑενεητῃ ἀΔΥ τῃου ὝΠ: θεω, ς. 
Γαδ: ἴῃ Θδγίηρ {ἰπ|6 δἀηἀ ἴῃ Ὠδγνεβῖ [κε 1. 
ἴπου 5}|411 γΓεβῖ. 14- 

ἐς ἢλρ. 23. 

ΧΧΧΙΙ., ΧΧΧΙΙ,, χχχίν, ΟΥἹΡΊΠΔΙΠῪ ἔοστηθά ἃ ἀ15- 
τηςῖ σοπηροποη, 866 τηϊτοά. ποῖθ ἴο ΧΧΧι, 

12. ὅ86ε6 οὔ ΧχΧι, 12, 22. 
18. 966 οἡ ΧΧχῆ, 24. 
εἰ ἄοαυη ἐῤεῖν 5γουε δ6ὲ Νοῖς δ {πὸ επὰ 

οἵ (ῆε Οδιᾶρ. 
14. ϑεοθοῦ Χχ. ς. 
15, 16] Αἢ εχραηβίοη οὔ υ. 12 (εξ, ΠὨευῖ. 

χχχὶ. 16). ὍΤἢδ υὑῃέδιΠι1]π685 οὗ ἴῃ παϊΐοῃ 
ἴο ἰῖ5 (ονοηαπῖ ἢ [οῃονδὴ ἰ8 ποτὰ ἔοσ {Π6 
ἢγξι {π|6ὸ σροκθῃ οὗ 45 ἃ Ὀσγοδοῦ οὗ [Π6 τηδγ- 
τίασε Ὀοπά, ὍΠδ πιοίδρθου 5, ἰῇ ΔΗΥ͂ Οᾶ56, 
ἃ Ὡδίυγαὶ οη6, Ὀυϊ ἴξ 566Π15 ἴο ραΐῃ Ροϊηϊ, ἰξ σψὰ 
ΒΌΡΡΟΒΕ ἴἴ το ΟΟΠΥΘΥ͂ 84η Αἰ υκίοη ἴο {πῸ ἅθο- 
ταϊπαίίοηβ σοηποοῖθα τυ Ποδῖμοη ὑνουβηρ, 
5: ἢ 845 ἃ΄Ὸ βροκεη οὗ Νυτι. χχν. :--- 2. Οὗ 
[μδν. χν]!. 7, ΧΧ, ς, 6; Ναπι. χῖν, 22. 

16. δαὶ 9 δ: “σα ΓΙ εε 566 Νύυπι. χχν. 2. 
17. γπιο 65} 566 Οἢ ΧΧ. 4. 
18. ὅ66 Χχῇ ας, 
19. ὅ66 ου χὶδἹ. 2, 12 δπὰ {ὄν χχυΐ!. λό. 
40. 5866 ΧΙ. 12. 
“δα] ἀῤβέαν ὀφήογε πιὸ ορηρ 7] 866 ΧΧΙΝ, ὡς. 
41. 866 ΧΧ, 9, ΧΧΙΝ, 12. ὙΠΟΙΟ 15 ΠΕΙῸ 

δα οά ἴο ἴῃ (οτηπιληάπηρηϊ ἃ ρατίουΐαγ οδυς 



ν. 22---32.} 

22 4 “Απά τοι 5ἢα]ς οὔβεγνε τῇς 
ἔεαβδῖ οὔ ψεεκβ, οὔ τῆς βιβιίτυϊϊθ οὗ 
ννῆολῖ ἢαγνοβϑῖ, δπὰ τῆς ἔδαβί οἵ [ἰη- 
ραῖῃεγίηρ δὲ τῃ6 ᾿ γολτγ᾽β εηά. 

22 4 ΦἼΠηςε ἰπ τῆς γεᾶγ 582]] ]] 
μοὶ τηθη ΤΟἢΠ]άγεη ἀρρθᾶγ δείοτγε τῆς 
οτὰ ὅου, τῆς (σοὰ οἔὗἉ [5γδεὶ. 
24 ογΙ ν"]] οαϑῖ οὐ τῆς παϊίοηϑβ 

Βείογτε ἴπθε, δηά δηΐαύρε τὴν δοτγ- 
ἄοτβ: ποιοῦ 5Π4]} δὴν πιῇ ἀδϑίτα 
(Υ ἰχπά, ννῆεη του ἘΣ: 80 ᾧρ ἴο 
Δρροαγ δείογτε τῇς ΙῸΒΡ τὴγ (ὐοά 
κῆγίςα πὶ ἴῃ γοᾶγ. 

2ς 2 ΤἼου 5Π4]1 ποῖ οενγ τῆς δἰοοά 
οὗ ΤΥ 8δογίῆςε νυ ἰεάνθη; ποιτπεῦ 
804}} τ[ῃς β5δογίῆςε οὗ τῆς ἐεαϑῖ οὗ τῃς 
Ράβϑονεγ δὲ ἰεξ υπῖο ἴδ πιχοτγηίΐηρ. 

26 Τῆς ἢτβὲ οἵ τῆς ἢγϑιίγι 8. οὗ 
ΤΥ ἰαλπᾶὰ τπου 8ῃαῖς δηρ ἀπο τΠῈ 
Βοιβς οὗ τῃ6 ΓοκΡ (γ οά. Του 

σ “ἴαρ. .5. 58η41ϊ ποῖ βθεῖῃε ἃ Κιά ἴῃ ἢϊ5. πιο- 
ἴδοις, τ4. [μ6γ᾽5. πΠΚ. 
2:. 27 Απά τῆς [ῸᾺὉ 8414 υηΐο Μοβεβ, 
Ῥευς,,. τις του Φέδπεβε νγογάβ : ογ δῆ 
ἐῶ τῆς ἴοποῦ οὗ {πε8ὲ ννογάβ 1 ἢανε πιδάς 

ἃ ςονεπδηῖ ἢ {πδα δηά νυν [5γδεὶ. 

85 ΟἾΔΡ. 53. 
26. 

ΤῊ ον. 
γευοΐκ ον 
φἥέλε γεαν. 
Φ  ἤᾶΡ. 23. 
14, 17. 
ὭὍςυι. χό. 
Σό. 

» οἶδ. 533. 
Σ8. 

ἴοη τοϑρεςϊίηρ ἴποϑε {{π|65 οὐ γϑασῦ θη [6 
Ἰλπὰ ςο8}}15 ἔογ πιοβὶ ἰδθουτ.--- ΤΣ οἱ] νοτὺ 
ἐο φαγ' (ἰ.6. ἴο ρῥἱοι ἢ) 15 ξεπυΐπα ΕΠ ΡΊ5ῃ. 
ΤΒουρἢ ἃ ἀρρθῶσβ ἴο δὲ σορπαῖς νυ τΠ6 
τη σγαᾶγε, τ 15 σογδιἶγ ποῖ ἀοτγινοα του 
, Το Ἐπρ 50 νογῸ 15 ἐοιιπά Οδεη. χὶν. ό, 
ἴῃ ϑῃδκαθροαάτε (' ΕἸοῆ. {1.᾿ αν. 2; ὁ Δηΐ, ἀπά 
ΠἸδο.᾽ 1.4), ἀηὰ εἰϑθινἤοσε, 

22. 868 ΧΧΙΪ. τό. 

23. 866 ΧΧΙΪ, 14, 17. 
24, ,2ῶ2γ 1 «υἱὐ εασὲ ομἡ ὅ6εε χα, 23. 
ἐπίαγσε ἐδν δογάθγ 865 χχῆ!. 21: Ὠ ρα. 

χὶ, 20. 
ποῖον ρα]! ἀπ γπαη ἀδεῖγο, ἄς. ὍῊΪ5 ἰ5 

ἴδε ΟὨΪΥ ρἷδος ἴῃ ννἢϊςἢ ἴπ6 ῥργοπηῖθα 15 ξίνεη 
ἴο δησουγαξο ϑυςσῇ δ5 πιιρῃΐ ἴθασ [ἢ6 σοηϑα- 
αυδηςε5 οὗ οσογίηρ ἴῃς Ὠινίης [νὰνν ἴῃ αἰϊοπά- 
ἦπξ ἴο {δεῖν σοὶ ισίουβ ἀυτίε5. Βαυΐ ςοἢ, ΧΧΊΙ, 27. 

45, Δ6Θ.1 8.66 ΧΧΙ. 18, 19. 
927. γε ἐδομῇὴ Μοϑβοβ 5. ἤεῖὲ Ἴοχη- 

ταδηάρά ἴο πιᾶκο ἃ τοσοσγὰ ἴῃ ἢ18 οννη της 
οἔ {πε ργεσθάϊηρ ργεςερίβ (5εε οἡ συ. 12---27). 
Το Βοοῖ οὗ τῃη6 (ονεπδηΐ νγᾶ5 '᾿νυγῖ6η τη 
Ἰκ6 πιᾶπηεῦ (Χχίν, 4, 7).--- Οἡ {ῃ6 ννογὰβ “" ἢ6 
ὑυτοΐθ,᾽" ἴῃ [Π6 ποχῖ νϑῦϑα, 566 ποῖβ. 

Λοσο: γεεοίυεν ἐδὲ εαυ Ταῤίρε, εογμε, ἀοαυπ 
ον» ἐδε Μοωμπὶ, απά εορυέγαει «υἱὲ ἐῤὲ 
2τορέε. 

,8--.2 5. 
48. (αἴ, χχίν. 18. ' 
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28 “Απά ἢς νὰβ8 {ἢεγε ψνῇ τὴε ἡ κδαρ. ἐς 

ΓΟΚῸ ἰογῖγ ἀδὺβ ἀπά [ὉΓῪ πἰρῃῖβ; Όευι 9 9 
ἢς ἀϊά πειῖῆεγ δαξ Ὀγθδά, ποῖ ἀτγίηκ 
ννδῖοσ. Απά ἢε ντοῖς ὑροὴ τῆς τα} ]6ς 
ἴῃε ννογάβ. οὗ τῇς. σονεηδηΐῖ, ἴῃ6 ἴδῃ 
᾿ ςοπηπλΔη ἀπε ηϊβ. 

290 ἴ Απά [ξ οσλπιε ἴο ρᾶ38), ψῆεη 
Μῶοβεβ οᾶπιῈ ἀοννῃ ἔγζοπι τηοιηΐ δ᾽ ηδὶ 
ἢ τὴε ννο τ4 065 οὗ τεϑι ΟΠΥ ἰη 
Μοβες᾽ μαηά, ψῆῇεη ἢθ ᾿απλε ἄονγῃ 
ἔτοιῃ ἴῃς πιοιιηῖ, παῖ Μῶοβαβ ννὶϑῖ ποῖ 
παῖ τῆε 5Κίῃ οὗ ἢἰβ ἴαςθ β8ῆοῃης ψγῇ!ς 

ΓῊ ὃ. 
τοον αἷε. 

᾿ἣς τΑἰΚεά νυν ἢἰπι. 
20 Απηά ψῆεη Αδζοη δηά }1] τῃῈ 

σὨΠ]άγεη οὗ [βϑγδεὶ ϑὰνν Μόοβοβ, δεἢο]ά, 
πε 5Κὶπ οὗ ἢϊ5 ἴϑςβ ϑῆοπε; πὰ τῆεγ 
γνΕΓα λίγα! ἴο σοηχε ῃὶρὴ Πἰπ|. 

21 Απά Μορβεβ οὐἹ]δά ὑηῖο τῆ δηλ; 
Δπὰ Αδίοῃ δηά 4] ἴῃς συ ΐθῦ οὗ τῆς 
ςοηρτγδρδίίοη τεϊαγηθα υηἴο Ηἰπα: δπά 
Μοϑβε8 ταϊκεά νυ τ δηλ. ; 

22 πα δβεγναγά 8}} {πε σι] άγεη οὗ 
Ιβγδαὶ σαπια πίρῃ : δπά ἢε ρᾶνε {ῃεπὶ 
ἴῃ ςομηπμηδηάπιεηῖς 4}1] ται τπε ΙΓ ΟΚΡ 
Πδά βροκθοὴ σῇ ἢϊπὶ ἰῃ πιοιηΐ 
51ηΔ]. 

δὲ «υγοίἹ] Ασοογάϊηρς ἴο Ηδοῦγονν ὑϑᾶρο, 
(86 παῖς οἵ [επονδῇ »ημαγ Ὀ6 ἴπ6 βιῦ)]εςξ οὗ 
1Π6 νετῦ; [παῖ 1ἴ τηυβῖ Ὀ6 50, 5 ουϊάθηϊ ἔγοπι 
α.1. (ἢ χχχίϊ. χσό. 

49. ἐῤε ἰαυο ἐαῤίε: οΥ ἐσειἱπιοηγ} ΟΥ̓, χχχὶ. 
18. 

δε “«ἀἱπ ὁ δίς ες “ῥο»ε] ΕΟ, Μεαῖῖ. χυΐ!. 2. 
Τῆο Ὀσσῃΐησβθβ οὗ ἴῃς Εἴογπαὶ ΟἸογυ, {πουρῇ. 
Μόοβϑεβ δά νυ πηεβϑεὰ [ἴ ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ πιοάϊβεά 

- ΤΩΔΏΠΕΙ (ΧΧΧΙΝ, 22, 23), ννὰβ 50 τοβοοϊθα ἴῃ 
ἢϊ]5 ἴαςε, παῖ Αδγοη δηά ἴπε ρεορὶθ νγεῦῈ 
βίσισκοη ἢ ἀὐνὸ δηαὰ ἔδαγεὰ ἴο δρργοδοῇ 
Πῖτὰ ὑπ|}] πὸ ρανο {ποπὶ ννογάβ οὗ δησουγαρὸ- 
τηθηῖ, Τὴ6 Ηθῦτον νοῦ ἀάγαρ, ἴο σῥίπε, 15 
ςοπηδοϊοά τὨγου ἢ ἃ ϑιρὶθ τρεΐδρηοσ νυ ἢ 
ἐέγόπ, ἃ ῥογη; διὰ ἤξῆος Αφυϊα δηὰ [6 
νυϊξαῖο δᾶανε στοηάογοαὰ (ἢ νοῦ ἐο δὲ μβογιϑά, 
Το Ἰἰδίῖοσ ρατὶ οὗ [6 νϑῦβϑθ ἱπ τη Ψ υὶρ. 15, 
εἰ ἱσπογαόαϊ φμοά Σ}ξογημία 5.6: ζαεῖσς σὰ ἐκ 
εοπσογ ἷο σογηηοπὶ, 1)ορεπι. Ἐτοπὶ 15 ι.86 οὗ 
186 νοτγὰ εογπμΐα Ὧὰ5 ἀυίβθη [6 ρορ ΔΓ ΓΕΡΓΟ- 
ϑοηΐϊδίίοη οὔ Μίώοβοβ νἱἢ ΠΟΥΠ5 οἡ ἢἰ5 ἴοτθ-: 
Ποδά. 

38-- 85. 51 Ῥδὺ] γοίξτβ ἴο [ἢϊ]5 ρᾷϑϑαρθ 85 
βῃοννίης ἔοσί ἢ ἴῃς βίουυ οὗ [ἢ6 1ὑὰνν, (μου Ρἢ 
ἰἴ νγᾶβ8 Ὀμΐῖ ἃ ““τηϊηϊδίγαϊίοη οὗ οοπάοχηπδιίοῃ,) 
δηᾷ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 ἀοῃδ δυναῦ, ἰῃ ογάθσ ἴὸ θσπῆδησα 
1806 βοσγ οὗ τῆς Οοθρεὶ, “τῆς τηϊηϊϑίγαοπ. 
οὗ τῃε ϑρίσῖῖ," ψδιςἢ 15 σοπμοφαϊθαά ὈΥ πὸ νδῖὶ 
ἔγοπὶ [86 εγοβ οὗ Ὀθ]θνεῦβ, ἀπ 15 ἴο ἰδϑὲ ἴοσ 
ἐνεῦ (2 Οοσ. 1. 7--ς 1.5). 
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3 (οἵ. 3. 
Σ, 

423. Απά ἐμ Μόοβεβ μδά ἄοπε βρελκ- 
ἱπρ νι} τπ6πὶ, 6 ρὰῖ ἐδ νι} οἡ ἢΪ5 
ίαςε. 

24 Βυῖ ψῇεη Μῶοβεβ ννεῆς ἴῃ δε- 
ἴοτε τὴς. ΟΚῸ ἴο β5ρθᾶκ νι Πῖπὶ, ᾿ς 
τοοΚ τῆς νδῖὶ] οἵὝ, ὑπ] 6 σδῖηε οι. 
Απά Βε οδπιεὲ ουξδ, δηὰ βραᾶκε υπῖο 

83. “2π4 1} }Μο.ε. ῥαά 4ο»6] Οὐυτ ἰγαηϑδίουβ 
θῖνα ννδῖ ΠΊΑΥ 566πὶ ἴο 6 {Π6 δδϑίθβϑί 5Ἔῆϑε οὗ 
τῃ6 οΥ̓ΡΊΠΑ] ὈΥ δ ρρ᾽ γὴν ἴπ6 ννοτά Ὁ, Βαῖ 
[6 Ηρφθτγονν γαῖηοῦ τοησῖγος πὶ ὙΠ6π, ποῖ 
1}, 5Βῃου ]ά Ὀ6 ᾿ηϑογῖοα : δηά [5 ἀρτθος Ὀοϊίογ᾽ 
ἢ τ. 2ς (50 ἴδ ΧΧ., Νυΐὶρ., ἴῃ Τὰαγ- 
δυπιθ, δγγίας, ϑαδλάϊα, δηὰ πϑαγίυ 4}1 πιοάθγῃ 
νογβίοηϑβ, ποῖ ὀχοθρίπρ ἘΠ ῸΓ δὰ Ογαπτηθτ). 
[6 ννὲ δάορῖ τῃ15 γτοπαοσγίηρ, Μίοϑες αἀϊὰ ποῖ 
ὙνΘΔΓ 1ἢ6 ναὶ] ἤθη πὸ ννᾶβ ϑροακίπρ ἴο τδ8 
Ῥεορίθ, Ὀὰϊ ἤδη ἢς ννᾶ5 5:16 ηϊ," 866 οἡ «ὡ'.. 35. 

84. σε: αὐορὶ ἐμ] ἱ.ε. ἴο ἴῃς ὙΤοηϊ οὗ 
τηθοϊίηρ. 

86. Οἰμιν γϑβίοη δοσοτάς ἢ ἴῃς Ηςῦτγονν 
πὰ 411 ἴῃς δησιθηΐ νογϑίοηϑ, εχοθρί πὲ Ψ1}- 
ξαῖς, νυνὶ ἢ Βλ5 [815 ΓΕΤΔΔΥΚΑΌΪΘ Σαη ἀθ ἢ, ἔῸΓ 

ἘΧΟΙΡῦ5. ΧΧΧΙΝ. 

τῆς σΠΠ]Πάγεη οὗ βγδοὶ ἐδαΐ νι ϊς ἢ ἢα 
ὑν8 ςοπηηδηαςα. ' 

25 Απα τὴε ΤὨΠ]άγεπη οὗ 5γ6] 8ἂνν 
τς ἔδεε οὗ Μῶόοββϑβ, τῇαϊ τῆς οκίη οὗ 
Μοβεβ᾽ ἔλεος βῇῆοπε: δηά Μοβες ριιϊῖ 
[ἢ6 νδῖ] ἀροη ἢϊ5 ᾷςε δραίῃ, τη] ἢς 

[ν. 33--35. 

ψνοηΐ ἴῃ ἴο βρθαΐς ψ ἢ ἢὨϊπ,. Ρεᾶ 

ΜΉΙΓἢ 1 15 αἰ βῆςι]ς ἴο δοασοιπί Ὁ}]655 νγ6 ΤὨΔΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΞΟ ἰξ ἴο τεργεβειῖ ἃ ἀϊβεγοηΐϊ γεδάϊηρ ἰῃ 
[πε οΥἹΡΊΠΔ] :----οἱάεῤαπὶ Καοίθν ἐσγοάίοπες Μογεὶ 
6:56 κογπμῆαηη; “εα ορογίοδαΐ 1116 γωγσσ ἥαείοηε 
“καγι, σἰχμαπάο ἰοφιοόαίμ αὐ το. [ἴ Ὧδ5 
Ὀδεη ϑυρρεβίεά {πμαῖ [ἢ ννὸ ΤΔΥ ἱπιαρίηθ δῖ 
Ῥαμ] ἴο μᾶνὲ δά ϑιιςἢ ἃ τεδάϊης ἴῃ ἢ15 πηὶπά, 
ἴ νου 5 ΠΡῚΝ ἴἢ6 τ186 ἢδ τη κοβ οὗ {86 
Ῥάβϑαρθ 'ἢ 2 (ὑογ. "]. 12---τἰς. Βιυΐῖ Ιἴ ἰ5 ποῖ 
ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴο ταϑογί ἴο ΔΩΥ͂ συ ἢ 5ιιρροβιτίοη, 
δῖηςε δῖ Ῥδι}]5 δρρ᾽!οαϊίοη οὗ ἴΠ6 παγταῖϊνο 
ΙΏΔΥ Ὀ6 ν}Ὸ6}}] Ὄχρδιηπθὰ 8ἃ5 σείουσηρ ἴο [6 
βαρὶς ἕαςϊ παῖ 11 νναβ ἀϊϑιηςίνς οὗ ἴῃ οἱὰ 
αἀἰδροπϑαϊίοη τπαΐῖ ἃ νδὶὶ ϑῃποι ἃ σοηςθαὶ [ἢ 
δίοσυ. ἼὙΠΟΓΟ ννᾶ8 ΠῸ οσοδϑίοῃ ἴο ποξίςοθ ἴῃ6 
ΡΑΓΠΟυΪΑΓ ταὶ Μόοϑεβ ἀϊὰ ποῖ νυεασ ἴῃς ναὶ] 
75 ἴῃ τὰς αςῖ οὗ βΒρϑδκὶπρ. 

ΝΟΤῈ ΟΝ ΓΗΑΡ. ΧΧΧΙιν. 13. 

ΤΗΕ ΟκΟνΕΒ. 

ΤΩΪ5 ἰ5 ἴπ6 γι γείθγεηςε ἴο νῆα 15 σοπς- 
ΤΛΟΠΪΥ Κποννῃ ἃ5 στουθαγόσβῃ!ρ. ΤΠΘ ογρίπαὶ 
ννογά ἴογ σγοὺρ ἴῃ 1ῃ15 σοηηεοσίίοη ἰ5 ΠΑΝ 
(α:ῥεγαΡ)., ἃ ἀϊβεγθηῖΐ οπθ, ἔγοπιὶ τπδῖ 50 σϑῆ- 
ἀοτοὰ ἴῃ Οδι, χχὶ, 33 Οὐδὲ, φεῦ). Οὐτ᾽ 
{ταηϑαΐοβ πάνθ [οἱ οννεα (ῃς 56η56 ρίνθη ἴῃ 
τποϑῖ οὗ ἴῃ6 ρᾶβϑαρθθ ἴῃ νῆσοι [6 ννοτγά 
οσσιτβ ὃγ ἴῃς ΠΧ Χ., Νυΐξ.. δηὰ δαδάϊδ, δηὰ 
νΠςἢ Βᾶ5 δε δάορίεα ὈΥ τόσ [ονν 5 ἢ 
δυο 165, ΟΥ̓ Γυΐπεῦ, δηα οἴποσῦ πιοάργῃ 
(γδηϑίδῖογβ. [ἴ ννᾶϑ βῃρροβοά ἴδΐ ὑνπδΐ τῆς 
[,ΑᾺῪ σοπητηδηάςθ ἰ5 ἴἢ6 ἀσπδίτιυςτοη οὗ ρτονυδβ 
ἀεάϊοφιοα ἴο [Π6 νγοσϑῆρ οὗ [α]56 ἀθιθς, ΤῊΘ 
Δ]]ΠΠ5οη5 ἴο δυςῇ στόνθθ ἴῃ Οἰ4551: 64] ὙΥΓΙΓΟΥ5 
ἃ΄6 ἔδυ δῦ οποιυρῇ. Ὑπὸ σοππροϊίοη οὗ 
βδογθά βῦονθβ δηά {Γδ65 νυν] τῆ (ἢ6 ψνοΒΏρ οὗ 
16 ροννεῖβ οὗ πδίιιε πιὰ Ὀὲ ἰγδοθὰ υεσῪ 
ΒΟΠΟΓΑΙΥ διηοηρβί {Π6 δποϊθηΐ παίοπϑ οὗ Αϑὶᾶ 
δά Εὐυτορο (5866 Ηυ)θο]άξ, “ (ὐοππιοσβ,᾽ Υο], 
1. Ῥ. 95, 5401η6}5 αὐτύμι  ηνον Βυῖϊ {ποτ 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο 6 ἰηϑιρεγδῦϊς αἰ συ 165. ἴῃ 1(ῃ6 
ὙΑΥ οὗ ἴδιι5 τοπάουηρ αὐφέγαῤ. ϑῖπσθ τΠ6 
{ἰπ|ὸ5 οὗ ϑεϊάοη δηὰ ϑρδῆσοσ πιοϑὲ οὐ ς 85 
να ἴφκοπ (ἢ6 ψογαὰ ἴο ἀεποῖα εἰ εν 4 ρεῖ- 
80η1] ροάά655 ΟΥ̓ 5016 5Ξυ 0] 1 8] τοργεβοηΐδ- 
(ἴοπ οὗ οῃδ, 

ΤῊΣ ἔΟ]]ονσίηξ σοπο]υ5ῖ0Π5 ϑθοῖ ἴο ὃς ΚΑΙ ΓΥ 
ἀεδάμπςοά ἔγοια τῆς γεΐογεηςεβ ἴο ἴΠ6 βυδ͵οςῖ ἰπ 
[6 (]ὰ Τεσιδιηθηΐ: 

(1) Ασςοοτάϊηρς ἴο [ἴΠ6 τηοϑὲ ὑσγόρδῦ]α ἀθτὶ- 

. 

ναϊϊοη οὗ {πΠ6 παῖ ἴῃς αὐδέγῶρ γτεργεϑοηϊοά 
βου ἢιηρ [δὶ τνᾶ5 Ὀρτσηϊ, ΥΠΙΓἢ ννᾶ5 ἄχοα, 
ΟΥ ρῥἰδηϊοα, ἴῃ ἴΠ6 στουπά; ἤδηςδ, ΤΕ 1 νγᾶϑ 
ποῖ ἃ ἴ{66, ᾿ἴ τηισῖ πανθ ὈδΟπ 9οπὶ6 ϑοτχί οὗ 
ὈΡΙΡῺΣ ΡΙΠΑΓ ΟΥ̓ τποπιπηθηΐ. 

(2) [ ννᾶβ ἑοιτηϑά οὗ 'νοοά, ἀπά ψβδη ἴἰ 
νγὰ5 ἀδβϑίγογοά 1 ννᾶς ουὐϊ ἀἄοννῃ δηὰ Ὀυγποά 
(Όσϑυϊ. νι. ς; ]υάξ. νἱ. 2ς, 2,6; 2 Κ᾿ χχῇϊ. 
6, 1ς). [{ πιρῃῖς Ὀ6 πηδᾶθ οὔ ΔῃΥ 5οῖΐ οὗ 
νοοά. ὅ66 ποῖβ οἡ Ὠοιυῖ. ΧΥΪ, 21. 

(3) Τμαῖ τὸ οουϊὰ ποῖ Ὀὲ ἃ στουθ ἄρρϑαγβ 
ἔτοπι 8ἃη συῤέγαρ ανὶηρ Ὀδδη δεῖ ἊΡ “ὑπάογ 
ΕΝΕΤΥ βτθθη ἴγεο" ἴῃ Ιυάδὴ ἱπ 186 {ἰπ|6ὸ οὗ 
Ἀσδοδοᾶπὶ (1 Κ. χίὶν. 23), ἀπά ἰπ ϑγδϑὶ ἴῃ 
(88 {{π|6ὸ οὗ Ηοβιεδᾶ (2 Κ. χνϊ. 10); ἔτοπὴ δῇ 
αὐδεγαῤ Ἰάοἱ (ποῖ ““8η ἰάοἱ ἴῃ ἃ στονυθ," ἃς ἴἴ 
βίδηἀϑ ἴῃ ΟἿΓ ὑθΊβ ἢ) Πανπρ Ὀδθπ ἀεοίγογεοὰ 
δηὰ Ὀυγηΐ ποᾶγ ἴπ6 Ὀγοοκ Κιάγοη ὈΥ Αϑᾷ 
(ᾳ Κ. χν. 13; 2 Οἢγ. χν. τό); δηὰ ἔτοιῃ ἃ 
σατνοά ἱππαρὸ οὗ ἐῤε φεδέγαρ μανϊης Ὀθθη οὶ 
ὉΡ ἴῃ ἴῃς ἼΤεπιρὶς ΌΥ Μδηάβθθὴ (2 Κ. χχί. 7), 
ὙΠ ΙΓ ἢ ννᾶθ Ὀσουρῆϊ οὐ ἀμ ὰκτὰ πὰ διιγηξΐ 
δηὰ βἰδιηρθά ἴο ροννάογ (2 Κ. χχῆ!. 6). 
Το ΟΥΘΠΙΡ οὗ ασδέξγαρ 15 ἔουμπαὰ δϑϑοςίφιοά 

νὴ ἢ ταὶ οἵἩ Βα] (7υἀρ. "1. 7; τ Κι χυΠ], το, 
2 Κ. χχὶ. 2: ΧΧΙΙ, 4), πκ {δὲ οὗ Αϑίαγῖθ, οὐ 
“4:διογειδ (ΕΘΝ) (7υάρ. ἢ. 12, χ. 6; « 8. 
νἱὶ. 4). Ηδεδποθ ἴἴ πᾶ5 Ὀδοη ἱηξοιτεὰ ὈΥ 
ἀς δΝνεῖῖε ἀπὰ οἵδεοιβ (μδὶ “εῤόγα νγᾶ5 ἃπο- 
[Π6Υ πᾶπιῈ ἔογ Αϑίαγίῖαε: ὙΠ15 ορϊηίοη ταϊ κῃ 
566 πὶ ἴο Ὀς σουηίϊοπαπορα ὈγΥ τῇς ὑΧΧ. ἴῃ 
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4 Οἴγοη. χυ. τό (σπετο (ἢς Ψυϊραῖς 88 ξύββθοη, “ Νίπενοῃ: δηὰ Ῥεσβθρο β," Ρ. 299), Ἅ 
“ἐρεμίαιγμηε Ῥγίαῤῇ, δὰ ὉγΥ 1πῈ Ψυϊραῖθ 'π ρδίῃβ βοπιείμῖπς ἴῃ ργο δ γ. 
]υάξ. π..)ὴ. Βιυῖ 1 Πα5 Ὀδεπ ργονφά (ῃδὲ (ἢ 6 [τ α5 Ὀδθῃ βυρροϑεά, οἡ ννῆδῖ βϑοῖηβ ἴο 6 
τογὰς ἢᾶγεῈ ΠΟ ΕἸὙΤΊΟΙ ΟΡ 4] σοηπεοϊίΐοη ἢ ροοὰ στγουπά, ἴδαξ 1ῃ6 ἱπιᾶρθ, οὕ σδῖπου 
ἐΔ(ἢ οἴδετ, δηὰ ἄγε ποῖ [κεν ἴὸ μάνα μβδά [ἢ Ῥ1118: (ΠΆΝ, »ιαϊπξυζδ), βροκεη οἱ μετα 
Ξπῆε ἀεποίδιοη. Μονεσβ, γεϑίϊηρ [5 τηδίη δῃᾷ εἰβεννῆοσε ἴῃ [πε ϑαπὶὸ σοπηθοϊΐοῃ, νγὰ5 ἃ 
ἈΓΡΌΠΙΕΠ ὩΡΟΩ 2 Κ. ΧΧΙ. 13--ῖς, σοη- βἴοῃβ ρι Πα, δοῖ ὉΡ ἴθ Βοποιιγ οὗ ΒΔΔ], ἃ5 1π6 
αὐνοὰ ἔποπὶ ἴο θὲ [86 πϑῦλεβ οὗ ἵνχο ἀϊξίίποι. Διδξγα νγᾶϑ ἃ ψοοάδη ρ᾿]]Αγ, βεῖ αρ 'π Βοποιιγ 
ἀεῖεβ. Οη με ψγβο]ε, ἴπῈ πιοϑδὲ ργοῦδῦϊε οὐ Ὁ 1 πε (α Κ. χίν. 22; 2 Κ' χυῇ 1ο, χυῆὶ. 
τέβ οὗ 1ῃ6 πα ΌΪΓΥ ϑθοβ ἴο θὲ ἴῃδῖ ννῃ}}6 ὼ.. ς.). Βυῖ Οοβοηΐϊιβ τ ΒΕ οὔϑογνος ἴπδὲ 

᾿βίδτῖε νγὰ5 1ῃ6 ρεύβοπαὶ πᾶπιθ οὗ ἴπὸ ροά- ςἢ656 Ἰηοπιυπηθηΐϊβ τὰ πᾶν ἰοϑί ἴῃ Ἰλίου {{π|ὸϑ 
ἀεθ5, πε αὐῤεγῶφ ὑγᾺ5 ἃ Ξυτηθοὶ οὗὨ ΒΕΓ, ργο- {ῃεῖὶγ οΥἱψίπαὶ! τηθᾶηίηῷ ἃ5 τερατάβ Βαδὶ δηὰ 
[ΔΌ]Ὺ 'ῃ 50π6ὲ οἠς ΟΥ̓ ποῦ σμαγασίεγβ, γος Αδίατίθ, Ἂ9 ἴπ6 ῥεγρεφ οὗ {μὲ Οτὔδοῖκς ἀϊά ἴῃ 
ἴῃ ψορὰ ἴπ ΘΟΙῚΘ σον ΘπΈΙΟηΔὶ ἔογπι. [ἔν τοξατά ἴο Ἠργπιεβ. ὙΤΠΟΥ ΡῬγΟΌΔΌΪΥ ὈδολπιΘ 
ϑυρροϑε ἰξ ἴο βᾶνε ϑ πιθο  ζθὰ ΠΕΡ 88 ἃ βοά-ὀ Ἴοππεοίοά ψἱἢ 4 ἀθθαθθά δηὰ βιιροιβε τίου 
ἀεϑ5 οὗ πᾶίιιγα, [ῃ6 οοπ͵δοΐατο τπᾶξ 115. ἴοττῃ ννουβπίῃ οὐ Τεμονδῇ, ΠΚκὸ {Π6 ἤφσυγε οὗ {π6 οΔ] 
τεϑεπΊ Ϊοὰ ἐμαὶ οὗὁὨ {πε βδογεά ἔγθε οὔ {πὲ Α5- (θ6εὲ ου χχχίὶ. 4). Τῆὴΐβ ροῦπᾶρϑ Ὄχρδίηβ (ἢ6 
ΒΥΤΊΔῃ5, ὙΠ ἢ ννὨ] ἢ τνὸ δᾶνε Ὀεσοπηθ ἔδμ ΔΓ ῃροά οἔὗὨἉ {πε Ῥγοβιδιτίοη παῖ 4Δη αυῤᾶγαρ 5ῃου]ὰ 
ἔτοπι ἴπε πλοπυπηεηῖβ οὐ ΝΙ πενθεῖ (98εε ἔεγσ. 6 ρ]δοθά ἢθᾶν ἴπ6 ΑἸζαγ οὔ 1οβοναῃ. 866 

ευῖ. χνὶ, 21. (ϑεϊάθη, " ἀθ 115 ϑ0Γγ.᾽ Ρ. 142 
1 ΤῸ ἢὰς δέρῃ οοπἠεοϊταγοᾶ ἔτοπι ἴῃ βουϊρίατεά 56::} ϑρεηςεῦ, " ἀε ἱμερ. Ηεῦ.᾽ 10. 11. ς. χχυὶϊ. 

ἤρατες τμαὶ (ἰ5 ννγᾶς δὴ ἀρτίρῃϊ βίοοϊς πίοι νας 811 ( βεη 05, ΤΠ65.᾽ δηά ' Ηδηάννότγιογθαομ, 
δἀογηρὰ δὲ [εϑϊῖνε βεάβοης ἢ Βουρῇ5, ἥοννειβ, 5.0.; ΕὈγϑῖ, “Ἰμοχ.ἢ 5, Υ.; Μονοῖβ, " ῬῃδηιΖίοτ,᾽ 
ἀπὰ τἰθθοπθ. ϑοἢ ταῖρηῖ Βαανα Ὀεοη πε ασλδγᾶλ. 1. Ρ. ςόο; ΚΕοΙϊ οἡ σ Κὶπρϑ χίῖν. 23.) 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΝ. 5 Τακε γε ἴτοπι δπιοηρ γου δλῃ ΟΕ 
1 βῳ ἀρέσει 7: δὴν μᾷ “ ΤΠ ἔετιπρ αὐτο τῆς ΓΟΚῸ : ὅ νῃοβοενεγ ἡ: Ἴπμαρυ σι; 
ΩΦ. 10 γεσαϊ δ: Ὁ Οϑέξ οἤΖγ. 411" . Ω . ὺ 
3. Δααίεί ατά Αλοϊαῦ αγε εαϊμά (σις οἱ ἃ ΜΡ, μεαγε, ἰεῖ Ἀἰπὶ Ὀτγίηρ; 1, Δη 
ζσονξ. οβεπηρ οὐ τῃ6 ΓΟΚῸ; ρΡο]ά, πὰ 91}- 
ΑΝ Ὦ Μοβεβ ραιμεγεά 411 ἐπε σοη- νεῖ, Δηα Ὀγαβ8, 

στεραῖίοη οὗ τῆς “ΒΠάγεη οὗ [5- 6 Απά δῆιιε, Δηά ρυτγρίς, ἂπα βοδιεῖ, 
ΓΔ] τορεῖδεῦ, δηά ϑαἰά υπἴῖο ἴπεπὶ, δηά πε ᾿ἴπθη, δηὰ ροδίθ᾽ δα 7. 
Τῆεβε σγέ ἴῃς νγογάβ ψῃ ἢ τε ΠΟΚΡ 7 Απά γαπιβ᾽ 5Κ1η8 ἀνε σγεά, δηά 
βαῖῃ Τσοπχηαηάεα, τῆδτ γε 8ῃοι 4 ἀο δαάρετβ᾽ 5Κ1Ππ8, πα 5ῃϊτ τη ννοοά, 
{ἢ επ1. 8 Απά οἱ] ἰογ τῆς ἸΙρῃϊ, δηὰ 8ρῖςεϑ 

εαρ ο,...2 ΑΟΙχ Ὕλγ8 .5}2}} νγοῦκ δὲ ἄοῃε, [ὉΓ δποίητίηρ οἱἱ, ἂπά ἔογ τῆε ϑ5υγβεῖ 
ἧκον δῖ ὁπ τῆς βενεπιῇ ἀδν ἴμεγε 5141] θὲ ᾿'ποθῆβ6, 

ἰλε ἴ0 γοι 'δπ ΠΟΙγ ἀλγ, ἃ βδρθαῖῃ οὗ γεϑβῖ 9 Απά οπυχ ϑ8ἴοῃβϑ, δηἀ βἴοῃβϑ ἴο 
ἴω ἴο 6 ΓΟΚΡῸ: ὑγῆοβοανογ ἀοοῖῃ νγοσκ δὲ 8εῖ ἰογ ἴῃε ερῃοά, δπὰ ἰογ τῆς 
ἀοίύκες, τῇεγεῖη 50.8}} δὲ ρυΐ ἴο ἀεδιῃ. Ὀτγεδϑιρίδῖε. 

2. 6 5}8]} Κίπαΐε πὸ ἄγε τῆγοιρθοις - τὸ Απά δνεγυ ννῖβα ἢεαγῖεά διηοηρ- 
γοιγ μαδιτδτίοηβ ἄροη πε ϑαρθαῖῃ ἄγ. γι 58})41] σοπιε, δηὰ πιᾶῖκα ἃ]1} {πδῖ τΠ6: 

4  Απά Μοβεβ βϑρᾶκε υπίο ἃ]] {πε ἼΡΕ Βαῖῇ σοπηπδπαεά ; 
οοπρτοράτίοη οὗ τῆλε σἢὨΠ]άτγεη οὗ 15γδεὶ, 11 “ἼΠδ6 τἀδογηδοῖὶρ, ἢ15 τεηῖ, δᾶ ΣΡῊΡ εἰ 
βΑγηρ, ΤῊΪ5 ἐς (ἢε τπΐπρ Ὡς τῆς. 5 σονετίηρ, 8 ταοῆς 4, αηἀ ἢΪ5 δοαγάβ, 
ΓκΡ σοπηηγαηάεά, βαγίηρ, ἢ15 θάγβ, ἢ15 ρ|Π|}2γ8, ἀπ ἢ5 βοοκεῦξ, 

(ηαρ. ΧΧΧΨΝ. ὝὍπε παγγαίϊνα οὗ ψϑδέ 8. ΤὲΗῊΐ8 ργοδιθίοῃ ἰδ ἤογα ἤγϑὶ ἀ8Ε 1 ΠΟΕΙ͂Ὺ. 
Γεϊλίεβ ἴο {πὸ σοπδίγιοίίοη οὗ ἴπῸὸ δαποίΐμασν ὄχργαβθθά, δὲ [Ὲ 18 ἱπιρ]]οἀ χυὶ. 2... 
18 πον Γοβυ πιο ἔστοτμη ΧΧΧΙ. 18. 10. φυΐέ δεαγίθ 866 ου χχυῆ. 3:. 

Μοιε; ἀείνυετγ: ἰο ἐδὲ ῥεορίεο ἐδε νπϑέσασές οπ ἐδε 11. 866 οὔ χχυϊ. :--- 3). Μὶ δας ὅθεν 

σωρρὶν 9 »παίεγιαίς [Ὁ Γ ἐδε δαπολμα. Δἰγοδάγ οὐϑοσνοά [ῃδΐ ἴῃ {πε ἱπείσι  οἢ8 ἴῸΣ 
:--Ἱ9. τηακίπρ ἴΠ6 ϑαποίυδγυ, ἴπ6 Ατὰκ οὗ {δε ὕονς- 

1. Μορβοβ βετὸ δά ϊάγεεβθοβ {πὸ σῃοὶς ρεορίθβ. παηΐ, 88 ἴῃ6 ρυίποῖραὶ τπΐηρ Ὀεϊοπρῖπρ ἴο 1, 
866 ΧχΥ, 1; (ἔ, οἡ [ωεν. νἱϊϊ. 3. Οἡ νυ. 2 5.65 ἰβ8 πηοηξοπεὰ ἤγβι: δὰ ἰπ ἴΠ6 ῥσαςῖοδὶ ΟΥΔΕΓ 
Οὗ ΧΧΧΙ. 12. οὗ 126 ψόγκ, δ8 ἰζ 18 Βεῖε. δισαηγοά, [86 

γοι, 1. αν 
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“ ΠΠΔΡ. 30, 
τ΄ 

΄ ςἾΔΡ. 47. 
:. 

12 Τῆς δῖ, δηά τῆς βἴανες πογεοῦ, 
τὐἱἐῤ τῆς πιεῖογ 8εαῖ, δηά τῆς νι] οὗ 
ἔῃ σονεγηρ; 

12 ΤὮἊε ταῦϊθ, δπά ἢΪ58 βίανεβ, δηά 
4] ἢ15 ν6 5565, αηά τῆς βῃενν γεδά, 

14 ΤΠηε ςδηάϊεβοῖςκ αἷθϑο ἴογ τῆς 
Πρητ, ἀπά ἢ5 βιγηίζαγε, αηὰ ἢ 5 [Δ ΠΊΡ8. 
νυ ἢ τῆς ΟἹ] (ογ τῆς Ἰρῃξ, : 

Ις “ Απα ἴδε ἱπθοθηβα Ἀἰτᾶγ, δηά ἢ 8 
ϑίδνεβ, δηά τῆε δηοϊίπιηρ ΟἹ], δηά τῆς 
ϑύνοοῖ ἴπςεηβο, ἂδπὰ ἴῃς Βαηρίηρ [ῸΓ 
(ἢ6 ἀοογ δ τῆς δηϊζογίηρ ἰῃ οἵ τῆς 
ταθεγηδοῖε, ᾿ 

16 “Ἴἢε δἱϊαγ οὔ δυγηῖ οβετγίπρ, 
ἢ ἢ15 Ὀγάβεη ργαῖα, ἢ5 βῖανεϑ, δηὰ 
4}1 ἢ]5. ν6856}5.0 (6 ἰάνθγ δῃά ἢ 5 ἔοοΐ, 

17 ΤΠ Παηπρίηρβ οὗ τῆς σοιγί, ἢΙ8 
ΡΙΠΔΓ8., ἀπά τῆεϊγ βοςκεῖβ, απά τῆς 
ἼΒΠΕΙΠΕ ίογ τῆς ἀοοΥ οὗ τῆς σοιυγί, 

18 1 δε ρὶπ8 οὗ τῆε ταδεγηδοῖΐς, δπά 
τε ρίηβ οὗ τῆε σουτῖ, δηά τῇῆεῖγ σοτάϑ, 

Ι9 Τἢα οἰοίῃβ οὗ 5εγνίςς, ἴο ἀο 
ϑαῦνιος ἰῃ ἴῆ6 ΠοΙΥ ῥίσεε, τῆς ΠοΙγ 
βΑΥΓΊΘη5 ἔογ ἄδιοῃ τῇς ριίεβῖ, δηά 
ἴῃε ραγηδηῖβ οἵ ἢΪ5 5008, ἴο ΠΊΪΠΙ5ἴοΓ 
ἴῃ τῆς ργίεβιβ οἵιςε. 

2λο ᾧ Απά αἱ] ἐπε οοπργεραξίοη οἱ 

ΕΧΟΌσῦΘσ5. ΧΧΧν. [ν. Ι 2: 5. 

16 σμ]άγεη οὗ ἰϑγαεὶ ἀεραγίεά ἔγομι 
τῇς ργδβϑεηςε οὗ Μοβεϑβ. 

21 Δμά τῆεγ οδπ16, ον οης ΨῇΏοβα 
Ἠεαγί δεγγεά ἈΪπλ 0.) ἈΠ Ἔν ΕΥ̓ ΟἿ 6 
ννοτι [5 βρίγις πιδάβ νἩ]]Πηρ, ἀπά 
{ΠΕΥ Ὀτουρῆς τὴς Γ,ΟΚΡ᾽5 οβεγίηρ ἴο 
τὴς ννοῦκ οὗ τῆς ταθεγηδοὶε οὗ τῆς σοη- 
γεραῖίοη, δηὰ ἔογ 41] ἢἷβ ϑεγνίςς, δηά 
ἦα τῆς ΒοΙγ ραγιηβηῖβ. 

22 Αμῃᾷ {πεν σλπιε, ὈοΓἢ πιεη δηά 
ὙγΟΠΊΘ, ἃ85 ΠΊΔΗΥ 5885 Ἅεγε ΜΠ] 
Ἠεαγίεά, «πᾶ Ὀγοιρῆς Ὀγαςαεῖβ, ἅπα 
ΘΆΓΓΙΉρ8, ΔΠηα τίηρβ, δηά τδθ]εῖβ, 41] 
͵6ννο 8 οὗ ροϊά : δηά βνεγὺ τδη τῃδῖ 
οἤετεά οὔεγεά λῃ οβεγίηρ; οὗ ρο]ά πηῖο 
τε ΓΠΟΚΡ. 

223 Απᾶ ενεγὺ πιᾶη., ἢ Ὑνῃοπὶ 
γνγὰ8 ἰουπά δϊυε. δηὰ ρυγρίε, δηά 
βοδιϊεῖ, ἀπά πε Ἰἰπεη, δηὰ ροαλῖθ᾽ ὁ 417, 
ΔΠᾺ τεὰά 5κίῃβ οὐ γϑη8.0 ἅπα ὑδάρογβ᾽ 
85Κ1π5,) Ὀγουρῃς ἐῤέηι. 

24. ἘνεῖγΥ οης τῃδῖ ἀἸά οὔξεν δὴ οἵ- 
ἔεγίηρ οὗ ἦναι Δηα Ὀγαβ8 δγουρῆῃς (ῃς 
[οΚΡ0᾽8 οἴετγίπρ : ἀπά ὄἜνεγυ πιδη, νυν 
νν ΠΟΙ νγ88 ἔοιιηα 5} 1{{1π| νγοοά [ογ ΔΠΥ͂ 
ψνοῦΚ οὗ τῆς βεγνίςθ, δγουρῃς ἐξ. 

2ς Αμπά 141] τῆς ννοπιεὴ τῇδ᾽ ψψεῖα 

ΤΑθογηδοΐα νυ ἢ 118 Τεηΐ πὰ σονοσηρ σοπιθ 
ἢτϑῖ. 866 οἡ χχν. 1ο---τό. 

12. Οη [δε Αὐκ δῃάὰ (π6ὸ Μεῖογ δεδῖ, 866 
Οῃ Χχν. 1ο---22. 

ἐῤε αἰαὶ! οΥἹ ἐδε εουεγίησ] ὍὌδα βεσοπὰ Ηδθ- 
Ὀγενν ννογάὰ ἰ8δ ποῖ ἴΠ6 βαπῆθ 48 ὑπαὶ ἴῃ (6 
Ῥτοσθαϊηρ γΈγβα, ὙΥΏ ΙΓ 18 γτοηάογοα οουσγίπ, 
δηὰ ἀσηοΐδβ [6 Οονοπηρ οὗ ἴδε Τεπῖ (866 
οὗ χχνὺΐ. 14}: υυΐϊ 1ἴ 15 (ἢ6 οἠθ υδοὰ ἔογ {Π6 
δηΐγαησς συγίδι 5 (866 Οἡ Χχυΐ. 16, ΧΧΥΪΪ. τό). 
ἼΠ6 5ΔΠῚ6 ρἤγΑϑ6 Οσσυ5 ἔχ. χχχν. 12, χὶ. 21; 
Ναμπι. ἱν. ς. 

13, 14. ὅ66 Ο ΧΧΥ. 224--- 18. 

15. ἐρε ἱπεεσο αἰδαγ] ϑ866 οὔ Χχχ. σΣ 
ἐῤὲ αμποϊρμέης οἱἷἢ 866 οἤ ΧΧΧ. 22--- 33. 
ἐδε σαυεεὶ ἱποο 9] ὅ66 οἡ ΧΧΧ. 34--- 218. 
ἐδ ῥαησίης ῶγ ἐδὲ ἀ00γ7] ὃ 6 θη 8:00 

ουχῦδίῃ. 866 Οὐ ΧΧΥΪ. 16, ΧΧΥΙ͂;. τό. 
16. ἐδὲ αἰΐαν 9.77 δεγπὲ οδεγὶησ)]Ὶ 8566. οἡ 

ΧΧΥΙ͂Ι. 1---8. 
Ἴδε ἰαυεγ] 866 ΟἹ ΧΧΧ, 18---21. 

17. ὅδ66 ου ΧΧΥΙ͂Ϊ. 9----τ8. 

18. ὙΠοβο νοτο ἴῃ ἰοηϊ-ρὶπβ δηά Ἴογάβ 
οὗ (6 Ττοηΐ οὔ ἴε ΤΆΡογπδοὶο δηά (ποδβὸ οὗ 
16 ρΠΠᾶγα οὗ {π6 Οοιγί. ὅ8εε Νοῖο δῖ {86 ἐπά 
οἵ Ο. χχυι. ὙΤηὲ ψογα Ταῤεγπωείς (ρα) 
8 ὨΟΙῸ υϑεὰ [ῸΓ ἴΠ6 ΕΝ] παηθ, ὕὉπ9 ΤΔΌΘΙ- 
8019 ΟΥὨ 189 Τοπΐ Οὗ 00.018 (866 Χ]. 2, 

6, 29, ποῖΐθ Οἡ ΧΧΥΪ. χ, ζζς.). [ἃ ἀσηοίθβ {πὸ 
Θηζ το βίγιςσίιΓο. 

19. 16 εἰοῖ δ᾽ 9.7 σογυΐοε ἰο (0 “ογυίεο ἱπ 
ἐδε ῥοΐγ ρία.6] Ἐδίμοσγ;---ῦμο αυτηθηῦβ οὗ 
ΟΥΖ106 ῦο ἄο ΒΟΣΐὶοΘ ἴπ 890 βαμ ΟΌΌΔΕΙΥ, 
ζε. ὅ66 Οὔ ΧΧΧΙ. ΙΟ. 

Ω]1. ὅ66 οἡ Χχῦ. 2. - 

2. ὀγακείρ 1] Ἐδίμοσ, ὈΣΟΟ 98. 
εαγγίη] ΤὩΤπὸ Ηδῦτενν ννοτὰ ββηιῆοβ ἃ 

ΤΠ, οἰἴΠοτ ἔογ (Π6 ποϑὲ (Ρτου. χὶ. 22; [54. 11}. 
1) ΟΥὁ ἔογ ἴῃ ΘΓ (ΧΧΧΙΙ, 2; Οξεη. χχχν. 4; 
]υἀρ. νἱ!], 24). Τηδῖ δα ΠΡ 8, ποῖ Ποδδ- 
ΓΊΉΡ8, 88 ϑο0ὴ 6 ἤδνο ἱπιαρίποά, ἂγὸ ἤογδ πηγοδηῖ 
8 σοηβιτηοα ὈΥ ννῆδῖ ννγαὲ κῆονν οὗ δαγὶγ Ηθ- 
γεν δηὰ Ἐργυρίϊδη οιδίοπηδ. ὅ5.6 σξφη. χχχν. 
41 δνηκίμβοπ, ᾿Ῥορ. Ασς,᾽ 1. Ρ. 145, 11. Ρ..328. 

γὶησι) Βἰειθῦ στη 88. 
ἐαόίο.] [1 15 ποῖ σεγΐδίη ννμαῖ ἴῃς Ἡοῦτον 

Ὑνογαὰ ἀδηοΐο8, Οὐ βοηϊι8 ἀπά οἴμοτβ ἤᾶνο ἴδ ΚΘῶ 
ἴξ ἴοσ χοίά δεαάς; Ὀὰὲ ΕὈγβῖ, ἢ πλοῦς ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΙΠΥ, ΓῸΓ δΙπιῖθῦδβ, ἰῃ δοσογάσπος ὙΠ 
[ῃἢ6 Αποῖϊεηΐ Νογβίοπϑ. [{ ἰδ τποςσῖ ᾿κεὶγ ἰδδῖ 
411 [Π6 ἀγέϊς 68 πιο οηδά ἰῃ [ἢ]18 γοῦϑο ννοσε οὗ 
ξο]Ϊά. ΤΕ ᾿πάυϊροηος οὗ ρυνδῖθ ἸΧΌΓΥ ν 88 
[18 σίνθη τῷ ἕογ ἴῃ6 Ὠοποὺγ οὗ {6 ΓΟΚΡΌ. 
ΟΕ χχχνῆν. 8. : 

23, 24. ὅ866 Οὗ ΧΧΥ. 3) 4, 3. 

25. ϑοϑροῃ χχν, 4. 



“7 ςἤδΡ. 30. 
23 

ν. 26---35. 

ννῖδα Βελγίβα ἀϊ4 βρίη ννιτῃ τΠεῖγ ἤδηάς, 
δηά Ὀτουρῆς παῖ ν ἢ ]ςἢ (ΠΕΥ ἢδά βραπ, 
οί οἔ ὉΪυε, ἀπά οὗὨ ρυγρὶε, απά οἵ 
βοδιὶεῖ, δηά οὗ ἢπε ]ἰηεη. 

26 Αμπὰά Δἃ}] τἢε ννοσγθη ψἤοβε ἢθαγῖ 
β[ΠΓγαα {ἢ 6 πὶ ὉΡ ἴῃ νν]δάοῃτῃ βρη ροαδῖβ᾽ 
ῥα!ΐγ. 

27 Απά τῆε τιυΐϊοῖβ Ὀγουρῆς ΟΠΥΧ 
βἴοη 8, Δηἀ βἴοπεβ ἴο δὲ 8εῖ, ἔοσ τῇς 
ἐρῃοά, ἀπά ἰογ τῆς Ὀτγεδϑιρίαϊε ; 

28 Απά “8ρίςε, 4ηἀ οἱ] ἔογ τῆς Ἰἰρῆξ, 
Δηἀ [ογ {Π6 ἀποίητίηρ οἱ], δηὰ ἴοσ τῆς 
ϑυγξαῖ ἰποθηβ6. 

29 ΤΏ ἙμΠ]άτεη οὗ ϑγαεὶ δγουρῃῖ 
ἃ Πρ οἰεγίηρ ὑπο τῆς ΓΟΚΡ, 
ΕΥΘΓΥ πιᾶῇ Δηα νγοπηδη, νγῆοβε ἤεαγί 
πλδΔάς τε ὙΊ]ΠῈηρ ἴο δτίηρ ἔοτ ἃ]]} 
ΠΊΔΠΠΟΓ οὗ ψόογκ, ψνῃϊοῃ τῆς ΓΟΚΡ 
Πα Πσοπιηδπάδα το θὲ τηδάβ δγ τῆς 
ἢδηά οἵ Μοβεϑβ. 

20 4 Απά Μοβεβ αἱ ὑπο τῆς 
Ζ ἐμαρ. χ. σῃ]άγεη οὐ ἰϑγδεὶ, δεε, σῆς ΓΟΚῸ 
Δ. 

Πα ς411εἀ ὈΥ παπια Βεζαΐθαὶ τῆς 8οη 

ΕΧΟΡΌυ5. ΧΙΧΧν. 

οἔ τι. τλς 8οη οὗ υκτ, οὗ τῆς ττῖδε οὗ 
]υάδῃ; 

21 Απά δε παῖίῃ Η]]εἀ ἢἰπὶ ἢ τῆς ᾿ 
δρί γι οὐ (σοά, ἰῃ ννϊβδάοπῃ, ἰῃ υὑπάοτγ- 
βία παίηρ, δηά ἰῃ Κηον]εάρε, ἀπά ἴῃ 4]] 
ΤΔΠΠΕΥ οὗ ννογκΚιλδηβῆι!ρ ; 

22 Απά ἴο ἀενῖβε συγίοιι νγογκϑ, ἴο 
γνΟΓΚ ἴῃ ροἱά, δηἀ ἰῃ βίϊνεγ, δηά ἴῃ Όγαβϑ, 

23 Δπά ἰῃ τε ουκείηρ οὗ 5ἴοῃε5, 
ἴο 56εἰ ἐῤεηι, ἀηὰ ἴῃ ςαγνίηρ, οὗἨ νγοοά, 
ἴο ΠΊ2Κ6 ΔΠΥ͂ τηδηηθΥ οὗ συπηπίηρ ἡνοτΚ. 

24 Απά Πε δδῖῃ ριιζ ἴῃ ἢἰ8 Πεαγῖ 
ταῖς ἢῈ πᾶν τελςοἢ, δοίῥ ἢε, δηά Αδο- 
᾿ὰ. τὴς βοὴ οὗ Αἢιίβαμπιαςῆ, οὗ τῆς 
«ρθε οἵ ἤδη. 

425 Το μδῖἢ ἢς ΗΠ] νυ ἢ τν5- 
ἄοπι οὗ Πεαγῖ, το ννοσκ 4}} τηδῆποσ οὗ 
ννοΥΚ, οὗ τῆε. δηρτγάνεγ, Δπὰ οὗ τῇε 
οσυπηΐηρ ψψογκπιδη, ἀπά οὗ τε επὶ- 
Βγοίάδγεσγ, ἰῃ δίας, ἀπά ἴῃ ρυτγρίε; ἰῃ 
βοατίςῖ, δηά ἰπ ἤἥπο ᾿ποη, δηά οὗ τῆς 
ννθάνεγ, σύδη οὔ ἢεπὶ [δ ἀο ΔΠΥ ψψοῦκ, 
δηά οὔ τῃοβε παῖ ἀθνίϑδε συπηΐηρ ἡνοσκ. 

47. ϑ86εε οὐ ΧΧΥΙΙ. 9---Σζο. ὙΠε ῥγϑοίοιιϑ 
βίοποβ δηὰ ϑρίςθβ Ψεσο σοηςΓ υο ΟΥ̓ {ἴῃ 6 
ΤΌ]εῖβ, ὴῸ ΨΕΙς πλοῖα ννοδι ἢν ἴπδη [δε 
οΟἴδοΥ [8γδϑὶ 68. 

28. ὅεθοῇ ΧΧΧ. 212-38. 
29. (ξῇ υ. 2:1. Οὔλϑεγνε ἴδε διῃρμδίὶς τὸ - 

ρος οη. 
80. (ΓΟ χχχὶ. 2 
381. Γῇ χχχι. 24. 
82. 0 ἄξευΐμε εμγίοις αὐονγ 5] ἴῇο ἄθν189 

ὝΟΙΚΒ οὗ δ8Κ111. Οἔ χχχι. 4. 
33 ἰο γιᾶδε ΔῊ γιαρηεγ Οὗ εμρπὶπρ «υογἐ] 

ἢὉο ὙΟΥΙ 15 811 ἸΔΔΏΠΟΙΥ Οὗ ὙΟΥΪΣ οὗ 
81.111. 

834. “Απά Πα δίῃ ρυξ 10 Ἰπῦο Β185 θασῦ 
ἴο ὕἤὍθδοΒ, ὉὈΟοΒ 1πῦο 818 Ὠθαχὺ 8πᾶ 
Ἰῦο ΑΒΟΙ184᾽ 8, ἄς.-- ΤΉΏΘΥ ψνοτγὸ 4υδ] ῆρὰ 
ΟΥ ἴῃ6 Τοτὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ννοσκ {Ποπηβοῖνοβ, 
Ὀυϊ ἴο ἱπείτιςὶ ἴποϑα ΠΟ ννόγὸ ἀπάργ {Π6πῚ. 

855. οὔερε ἐμογαυεγ) ΟΥ̓ Ὁ 9 ΔΙΌΙΣΙΟΘΣ, 
ΤΠΟ Ὀγάηςδοβ οὗ ννοσκ σοπγηἰοἀ ἴο Β6ΖΑ]Θοὶ 
τὸ ΠΕΙῸ ἱποὶ θα ἀπάθσ [ῃ6 βΘΠΘΓΑ] ἴογπὶ ὃ 9 
ὝΟΙΥΚ ΟΥὨ 089 ΑΙΓΡΊΓΙΟΘΣ: [ΠΟῪ ἀγὰ ἀἰϊϑιϊηςῖ- 
Ϊγ δημπιογαϊεα υτν΄. 22, 32 Δηἀ χΧχὶ. 4, ς. Βαυΐ 
γνΠδὲ ννᾶ8 ᾿ηάου ἴδ σἤδγρο οὐὗὨἨἁ ΔΗΏΟΙΔΌ ἰ5. ΠΟΓΘ 
ἔογ [ῃ6 Βτϑὲ Ἐπ|6 οἰοαυὶγν ἀϊπεϊηρι 5ηθά ἰηἴο ἢ 6 
ΟΥΚ οὗ 089 5Κὶ110908 ὙΘΕΑΥ͂ΘΣΙ, πὲ οὗ 1Π6 
ΘΛ γοιάθγογ, δηά τῃδΐ οὗ (Π6 ψνϑᾶνου. 

ἐδε ἐμέ αὐογ ἄνα} ὉᾺ.9 8 Κ11108 γγ98 - 
ὙΘΟΣ, [᾿οτΑ} γ, ἐῤε γεοξοηοῦ, Ἠδξ ταῖκῃΐϊ Πᾶνα 
Ὀεβη 50 οδ᾽θά Ῥεσδιιϑε μα μδά πίςεὶν ἴο σοιηΐ 
δια σδ]ουϊαῖς ἴλ6 [Ὠγεδάβ ἴῃ νγοᾶνηρ ἤξυγοβ 
ἶπ ἴΠ6 ΠΙΔΠΠΟΙ ΟὗὨἨ ἰΔΡΟΒΈΓΥ οὐ ςατρεῖ. Ηἰβ 
ΜΟΥΚ ννᾶ8 ΟΠΙΘΗ͂Υ υδεὰ ἴῃ ἴἢ6 ουγίδιηθ δηά 

γΑ1} οὗ {πὸ ΤΑρεγηδοῖΐθ, ἰπ ἴἢ6 ΕΡΠμοά δπηὰ {ῃ6 
Βγοδδίριαἴθ (χχυΐ. 1, 21, ΧΧΥΠΪ. 6, 1ς, ὅζτο.). 
[1 15 σϑηθγα! ν ο4]16ἀ ““ σηπίπρ τνοσκ " ἴπ ΟἿΓ 
νεγβίοπ, Ὀυῖϊ ἴΠ6 πᾶπῖθ 18 ὑπέοσχίυπαίε!υ ηοὶ 
Γεϑιςίοα ἴο ἴξ. 

ἐδε εριὀγοιάεγνεγ  Ἦδ νογκοά "ἢ 4 ποϑάϊϑ, 
Οἱ Ὶ ϑῃμδρίης [8 ἀδδίσῃη ἴῃ δι[ςἢε8 οὗ ςο]οιυτα 
Θά τῃγθδά, οὐ ἰῇ ρίθςθϑ οὗ σοϊουγοα οΪοίἢ ϑϑινῃ 
ὉΡροὴ ἴδ6 ρτουηάννοσκ. Ηἰἴ8 ννοσκ ννᾶ8 6Π|- 
Ρἰογεὰ ἴῃ {ῃ6εὲ ϑαῖσδῃοθ ουχῦδιηβ οἵ ἴῃδ 
Ἴδθηΐϊ δηὰ [ῃ6 οσοιυτί, ἀπά ἰη (ἢ6 ρίγάϊο οὗ (Π6 
ΗἸΣΠ-Ρτίοβὶ (χχνὶ. 36, χχν]. τό, ΧΧΥΙΙ. 39).---- 
Τπὸ Ηοῦγον τοοῖ γάξανιτ-ῖο ὑοσκ νυ 8 
Ὠροάϊθ, [48 βιγνίνοά ἰῃ Ατδῦϊις, Ὀυΐ 15 ποῖ 
ἔουηα ἴῃ δγτίας, πού ἴῃ {πὸ Τάγριπιβ. [{ 15 
ἃ συχίουϑβ ἕλοις τὲ Γπγουρὰ τἴΠ6 Αταδὶς δᾶνα 
ΠΟΠΊ6 ἔγοτμῃ ἴῃ βατὴθ ϑειηὶς τοοῖ {Π6 δρδῃ ἢ 
γεεαραγε δῃὰ (ἢ6 [{4]140 γίεαριαγε. 

ἐδέ «υεαυεγ] ἯἮδφ ἀρρεαῖβ ἴο ἢᾶνθ νογκοά 
ἴπ ἴΠ6 Ἰοοπὶ ἴῃ 16 ογάϊπάτΥ ννᾶὺ νυνὶ παῖε - 
ΤΑ]5 ΟΥὮὨ ΟΠΙΥ͂ ἃ 8ἰηφὶθ σοΐουγζ. Τῆς [|851168 
ταδὰθ ὈΥ ἷπὶ οτε υδοὰ ἔογ ἴῃς Κοδε οὗ {ῃδ 
Ενδοά δηὰ ἰἴβ8 Ὀϊπάϊηρ ἀπά ἔογ (πδ σοδίβ οὗ [6 
ῬΓΙοϑίβ (ΧΧΥΙ͂Ι. 32, ΧΧΧΙΧ. 22, 22). 7Π6 ἀϊ8- 
ἘΠΟΙΟΩ5 ἴῃ τῆς Κιηάς οὗ νοῦ πηθηϊτὶοηθα ἴῃ 
115 ἀηὰ ἴΠ6 ἴνγο ῥσεσθα μη ποῖθϑ ἅγὸ οἰθαυ 
ΘΧργθββθα ἰπ ἴῃς ΠΧ Χ. δηᾶ γε ἴῃ δοοογάδησθ 
ἢ ον δὴ ἰταάϊου (Βὅἅῃγ, “ϑυπιῦ. 1. ᾿. 
,266: Οσβοηΐυ5, " ΤΠ65.Ἶ ἢ. 1310). 

Α8 ἴδε πᾶπιθϑ οὔ ἴδε ἴἢγεε. οἸαϑθ68 οὗ 
ὙΟΓΚΟΙΘ ἅτ ἴῃ [6 τηᾶδου πα σοπεσ, νῈ 
Κπονν ἔπαὶ ΠΟΥ ἀεδηοΐς πε, ψὩΠ6 [μα 
ΞΡΙΠΠΟΙ5 δηὰ ἄνοῖβ ψγεῖα ὑνοηεη (Ὁ. 25). 
Ετοπὶ παῖ νὰ Κποιν οὗὁἩἨ ἁ ῖΠ6 ῥγοβοίθηΟΥ͂ 

Ὡ 2 
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(ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥΙ. 
ι 77ε ογδεγίρος αγό αἰδἰϊσεγεα ἐο {ἀε τορι. 

5 7.1ε ἐδδεγαίμν οὗ ἐξ 2εορίς ἐς γερίγαϊπεά. 
8 71: ἐμγέατης ο77 εἀεγμδέρισ. 14 71ὲ ε::7- 
ζαΐης ΟΓ ρυαίσ' λα!γ. τὸ 714 εσυεγίησ οὗ 
σξίπσ. Ὧο 7444 ὀσαγαϊς τοῆλ ἐἀε:γ7 σοσξείς. 
41 72: ῥα». 35 746 να. 37 7144 λαγιρίηρ 
7» ἐλε ἄρον. 

ΗΕῈΝ ντουρῆς Βεζαϊεεὶ δπὰ 
ΑΠΒοΪ αν. δπὰ ὄνεγυ ννῖδε ἤεαγίεα 

τλδῃ, ἴῃ ννῆοπὶ τῆς ΠΟΚΡ ρὲ ννιβάοπη 
πὰ υπάεγβίδηάϊηρ ἴο Κπὸνν ον ἴο 
νοῦ 411 πηδῆηθσ οὗ ννοῦκ ἔογ ἴῃς 86ῖ- 
νίςα οἔ τὴ6 βδποίαδγυ, δοςογάϊηρ ἴο Δ]} 
ἐδαῖ τῆθ ΠΟΚ᾽ Πδά ςοπιπιαπάεά. 

2 ΔΑπά Μοβεβ οδιεά Βεζαίβθοὶ χὰ 
ΑΠΒο]αῦ, δἀηὰ Ἔνεγυ ννῖϑε ἤεαγῖεαὰ πΊδῃ, 
ἴῃ ψνῆοβε πεαγί τπεὲ [ΟΡ Παὰ ριιῖ 
νν]βάοπη, δύση Ἔν ΕΥΥ οἠμς ννῇοβα ἢδᾶγί 
δῖ γε Ἀϊπι ῸΡ ἴο σοπὶα ὑπο ἴῃς ννοσκ 
ἴο ἀο 1: 

2 Απά {δεγ τεςεϊνοά οὗ Μῶοβεβ ]} 
τπῃε6 οβεγίηρ, ννῆϊςἢ τῆς ΠΒΠ]άγεη οὗ 
15γδοὶ δὰ Ὀγοιρῆς ἔογ τε οί οὔ τῆς 
βΒΌγνῖςα οὗ [86 βϑαποΐμιδγυγ, ἴο τῃᾶκα ἴἴ 
τυϊἱραί. Απὰ τῆεγ Ὀτουρῆς γεῖ ὑπο 
ἢϊπὶ ἔτεα οἤεγίηρβ δνεσΎ πηογηϊηρ. 

4 ΑπάΔ]]} τῃε ννῖβε ἄχθη, τη υνγοιρῆς 
411 τὴς ψοῦκ οὗ τῆε βδποΐιδγυ, σδπὶς 
ΕΥΕΓΥ πιδη ἔτοπι ἢἷ5 ὑνοῦκ ννῃιςἢ τὸν 
τλα6; 

ς ἢ Απά τε Υ̓ βρᾶκε ὑπο Μοβεβ, 
βαγίησ, ΓΘ ρβορὶς Ὀγίπρ πηι ς ἢ πιότγε 
[ΠΔΠπ δπουρῇῃ ἴογ τῆς β8είνιςα οὐ τῇς 
νγοσκ, ννἢισἢ τῆς ΓΟΚΡ σοπηπιαπάεά 
ἴο πη Κα. 

6 Απά Μοβεβ ρᾶανε σοπηπιλπάπγχεηζ, 

ΕΧΟΡῦσ5. ΧΧΧΥΙ. [ν. 1-.13. 

ἈΠ τῇεν οδυβεά ἴ τὸ δὲ ρῥτοοϊαϊπχϑά 
τἢτουρθους ἴῃς σλπιρ, ϑβδγίῃρ, [νεῖ 
ΠΟΙΠΕΓ ΠπῆΔη ΠΟΙ͂ γΟΠΊΔΠη τᾶ Κ6 ΔΠΗΥ͂ 
Ποῖα ψνοῦΚ ἰοῦ τῆς οἤεπηρ οὗ τῆς 
βδῃοίυδτυ. ὅο ἴῃε ρεορὶες ὑγεσε γϑ- 
βἴγαϊ θα ἔτοτῃ Ὀγιπρίηρ. 

7 ἔογ τε ΜΓ την δά νγᾶβ 5. 
Βοίεηῖ ἔοσγ 411 τῃῆ6 ννοσγίκ ἴο πιᾶκε ἴζ, 
Δηα ἴοο πιιςἢ. 

ὃ 1 “Απά ἐνεγν νγνῖϑε πεαγῖεά πηδηῃ “ “ββρ. τά 
δηοηρ ἴῃοπὶ τπδλῖ νγουρῃς τη6 ψοσκ ἜΣ 
οὗ τε ταῦογηδοὶς πλδάς ἴεη αἰ ΓΔ] ἢ 8 
9, πε τυνἱπεά ]ἴηεπ, δηᾶὰ διε, ἀπά 
Ρυγρίὶθ, δπὰ βολεῖ: τοὴδδ σμεγα ὈΙΠῚ8 
οἵ σπππίηρ ἡνογκ πιδάς ἢε {ἢ επ|. 

9 ΤῊς Ἰεηρίῃ οὗ οἣὲ οὐγῖαῖη τᾶς 
ὈνΘηΥ πὰ εἰρῃς ουδιῖ8, ἀπά τῆς 
Ὀγθδάτῃ οὐ οπε οὐγίαϊῃ ἔουγ οὐδ ιῖ5: 
τῆς συγίδ! 5 τεῦ 8}1] οὗ ομς 51Ζ6. 

10 Απάῆἢε Τςοιρίςεα τε ἔνε συγῖδὶπβ 
ΟΠῈ ὑπῖο Δἀποῖπεγ: δηά ἐῤὲε οἱδεῦ ἔνε 
ουγίδ! 5 ἢα σοιρίεά οπα ὑπο Δηοῖ οσ. 

11 Απα ἢδ πιδάε Ϊοορβ οὗ διε οἡ 
18 εἄρε οὗ οης ουτγιδίη ἤοπλ τῆς 5Ξ6]- 
γετος ἰπ τῆς σουρ]ίηρ: {κΚεννῖδε Πα 
τηδάς ἴῃ ἴΠε υἱτεγπηγοϑβῖ 5146 οὐ σποΐρεν 
συγίδίη, ἴῃ τΠ6 σουρ]ηρ οὗ {πε βεςοπά. 

12 ΕΑ 
οὐδ! η, δὴν δ ἰοορβ πιδάς ἢε ἰῃ τὴς δ᾿ 
εἄρα οἵ [ες οσιγίαϊη νυν] ςἢ τᾶς ἴῃ τῆς - 
σΟΙΡΙ Πρ οὗ τῃς βεοοηά : πε Ιοορβ με]4 
οηδ εμγίαιμ ἴο ΔΠοῖδογ. 

13 Απὰ ἢε πιδάς ΠΗ͂Υ ἴΔο ες οὗ 
δο]ά, «ἀπά ςοιρίεά τῆς οσυγίδίηβ ομὲ 
πηῖο δηοῖδπεσγ ἢ τῆς ἴλοῆθβ: 80 τἴ 
Ὀεςᾶπια οἠς τΑδαγηδοῖϊα. 

οὗ 1π6 ἰοχίθ τ ἴῃ Ἐξυρὶ ᾿ἰπ οΑΥΙῪ {{π|685, 
ν6 περὰ ποῖ νοηάῆργ αἱ. ἴῃ οχδοῖ ἀἰϊν]-' 
βίοῃ οὗ ἰδῦοι:νγ δἀπιοὴρ ἴ6 Ἡρδῦγονα νυν] ἢ 
16 υ86 οὗ [πΠ6 ἴδῃ ἴῃ 118 νοῦβα ἱπαϊσαῖοϑ. 
-᾿ῖ 18. γευπάγκαῦϊα ἰὴ τοραγά ἴο ἴπ6 οἴποῦ 
ἀῇῖϑ οὗ οοπδίπιοσίίοα, ἰμαὶ (ἢ6 ννουκπιδῃ 
ἴῃ δᾶοἢ οὗ {πδ6πὶ ννᾶ8 οδιθὰ Ὀγ ἴῃ6 φϑηρσαδὶ 
Πᾶὴς αγχύβεον (ἴῃ Ηδθθγονν, ΠΣ ΘΓ ΠΥ, οπε αὐϑὸ 
ἐμ.) δἀάδὰά ἴο ἴΠ6 πᾶπὶθ οὗ ἴπὸ πιαΐοδὶ ἴῃ 
ψοἢ ἢς ψογκοά: {ππ8 [Π6 σλγροπίοσ ννᾶβ 
ΤΑΙ δὲ δεῖ οογ 15 ποοά: [Π6 5: ἢ, 
δὴ ΔΙΟΙΓΓΙΟΘΙ 1ῃ ἸΤΟΣ: ἴΠ6 πιάϑθοη, ΟΥ̓ΪΠ6 
ἰδρί ἀδγγ (ΧΧΥ]. 11), δὰ ΔΥΌ ΟΘΣΙ 1 δύο. 
-- Τὴο νἱονν βίνθῃ ἴῃ [686 ηοίο5 οὗ ἴη6 [ἢγοο 
Κιηὰς οὗἨ νγουκουβ πῃ τοχί]ς ἔΑΌγῖςβ. 15 8Ὁ- 
ΒίΔ ΠΕ ΔΙ {Π4ι οὗὨἩ Οδδβθηϊι8, ΒΒἢγ, Εὔγϑὶ, νν}- 
ΠΟΙ δηὰ οἴδοτβο Βιιΐ Κποδοὶ δπὰ Κοῖὶϊ ἰδῖκο 
ἃ αἀϊεγεηϊ νῖενν γταβρθοῖηρ ἴπ6 οπιυτοϊάογου, 

Πα σοηβιἤον ἰπαὶ ἢῈ τογκοὰ ποῖ ἢ 4 
Ὡδοά]ς Ὀυϊ ἃ ἰοοτῃ οὗ ϑοπς ρϑουϊίασ ἰεἰπὰ. 

σηαρ. ΧΧΧΧΥῚ. 

Βεκαίεεί, “δοίϊαὁ, απά τῤεὶγ αἰεὶ σἰαπὶς ἀγε 
σε 0 «υογά. 

1-- 7. 
1. 866 οὐ ΧΧΧΙ. 3. 
4. ἐδε αὐτὸ »ιθη) 1.6. ΠΕ 5.181] τῆθη, 8568 

ΟΠ ΧΧΧΙ. 2. 
8, 5δ---7. 866 Οἡ ΧΧΥ͂. 2. 

12. ἸΤαῤογηπαεῖς ἐς »ιαάε. 
8---χϑ. 

8---18. 866 οἢ ΧΧΥΪ. 1---ό, 
8. »"αὐδε δὲ ῤενριὴ Ἀδίμου, Ὑ6ΣΘ ΠΟΥ 

ταδάθΘ. Δ σουτοβροηάϊηρς σδδηρο Ξδουϊὰ δ6 
ΤηΔὰ6 ἴῃ ποδὶ οὐ ἴΠ6 νεῦβεβ ἴῃ (5 Ὁμαρίετ. 
566 Οὗ ΧΧΧΥ͂ΙΪ, 1---ς, ; 

Ιοορβ πιδάς ἢξς ἴῃ οἤϑ ὃ εβᾶρ : 
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14  Απά ἢε πιδάς συγίδι 8 οὐ ροαῖβ᾽ 
ἐαὶγ ἴου τῆ6 τξπῖ ονοῦ τῆς τἈδογηδοὶε: 
αἰενθῶ οὐγῖδὶπ8 ἢς πιᾶάς [ἢ εΠ]. 

Ις ΤΕ ἰεηρτῇ οὗ οης συγίδϊη τὐας 
ΓΙ γΥ οὐδ ῖ5. ἀπὰ ἔθου συ δ 15 τας πε 
Ὀγοδάςῃ οὐ οὴς οὐτίδίη: τἢς εἰενεη 
συγζδΙη5 τὐεγὲ οὗὨ οἱε 51ΖΘ. 

Ι6 Απά ες ςοουρίεά ἢνςε σουτγῖδ! 8 
ΌΥ τἢῃεπηδεῖνεβ, ἀπά δἰχ ουγίδϊη8. ΟΥ͂ 
(Πεγ5ε]νε8. 

17 Απὰ ἢε πιδάε βῆ ἰοορβ ὕροη 
τῆς υττεγηηοβῖ εἄρε οὗ τῆς ουτγίαϊη ἴῃ 
ἴδε σουρίτηρ, ἀπά ΒΗ͂Υ ἰοορβ πιδάβ ἢβ 
Ὡροη πα εἄρε οὗ τῆς ουγίδίη ΜνὨ]οἢ 
ςουρ τ τῆς βεςοπά. 

ι8 Απά δε πιδάε ΠΗ͂Υ το δ8 οκΚ 
δγαββ ἴο σοιρίς τῃς τεπῖ τορείῃοτ, τπαῖ 
ἴτ πιῖρῃς 6 οΠα. 

Ι9 Απὰ ἢε πιδάβ ἃ Ἴονθγηρ ἔογ 
16 τεηΐ οὕ ΓΑ πη8᾽ 5Κ[η5 ἀγεά τεὰ, δπά ἃ 
ςονετίηρ; 9. δαάρετβ᾽ 5Κ1η5 ἀῦονε ἐῤαέ. 

20 ἢ Απά ἢς πιδλάς δοαγάβ ἰοῦ τῆς 
τΔθογηδοὶς ὁ 5Ὠ1ττπὶ ννοοά, δία πάρ θρ. 

21 ΤΠε Ἰεηρτὴ οὗ ἃ δοκγά τυᾶς ἴδῃ 
ουδ1ῖ5, ἀπά 6 διεδάςη οὗ ἃ δοδΙά 
οπδ οσὐδ1ῖ δηά ἃ Παϊξ. 

22 Οπς δοατά παά ἔννο ἴξποηβ, 
Ἔα }γ ἀϊδῖαηξ ομε ἔγοτη ἃποῖδογ: δι 
ἀϊά ἢς πιᾶκα ἔογ 411 τς δοαγάβ οὗ τῇς 
ταῦογηδ0]6. 

223 Απά δε πιδάες δοαγάβ ᾿ἴογ ἴδε 
τΑθεγηδοὶα ; ἴννεπιγ δοαγάβ ἔοσγ τῆς 
50. ἢ 5.6 βουϊῆνναγά: 

24 Απὰ ἔογΥ ϑβοςκεῖβ οὗ βδιῖνεσ ἢδ 
ἸΏΔ46 ὑπηάεγ [6 ἔνε μ Ὀοαγάϑ; ἴννο 
βοοκεῖβ ὑμάξγ οὴς Ὀδολτγὰ ἴογ ἢ18 ἴννο 
[ἐηοη8. Δπά ἴνγο βοοκεῖβ υπάθὺ Δποῖπεγ 
δοατγὰ ἔογ ἢἰ8 ἔνγο ἴθ ποηβ. 

25 Απά [ογ τε οἴδμεγ 84ε οἵ τε 
τλῦεγηδοῖϊε, τυῤίε 1ς τονγαγά τῆς ποσίῃ 
σογΏθΓ, 6 πιλάθ υγεηῖγυ Ὀολγάβ, 

26 Απὰ {δεῖν ἔογίγ βοςκεῖϑβ οὗ βνεγ; 
ἴννο βοςκεῖβ υπάθγ οὴςὲ δοαγά, ἀπά ἴννο 
βοοκεῖβ ππάδγ δποῖμογ Ὀοατγά. 

14-- 18. 5866 ου ΧχνυϊΪ, 7---1 2. 
19. 866 Οὐ ΧΧΥΪ, 14. 
40---84. 5866 οὔ χχνὶ, 1-ς---29. 
ὯΔ. εωαὶν ἀδίαη! ὁπε ἤγονι ἡποῖρεγ) βοῦ 

4π οΟΥάοσ οἱθ δάδιπδῦὺῦ ΔΙΟΒΟΣ. 966 
ΧΧΥΪ. 17. 

7. ,ῶ2ν' δὲ οἰάκ] οΥ ἢὉ89 ὍδΔοῖκ. 866 
ΧΧΥϊΪ. 22. 

27 Απά ίογ ἴδε 8ἰ4ε5 οἵ τῃε τδετ- 
ΠΔ0]ς ννεϑῖνναγά ἢ πιαάδ 51Χ δοδλγάβ. 

28 Απά ἴννο Ὀοαγάβ τηδὰς ἢξ [ὉΓ 
[8 σογπεῖβ οἵ τῆς ταδεγηδοὶα ἴῃ τῆς 
ἴννο 514ς5. 

290 Απᾶ πον ψεῖε 'σοιρὶςὰ δε- ΕΗςι, 
ΓΕτ δηά ἐς ἦς τορεῖθοῦ δὲ ἴῃς θὰ 
ἢοδά τῃεγεοῦ, το ομα τηρ : ἴδι8 δα ἀἸά 
ἴο Ὀοτὴ οἔὗὨ δηλ ἴῃ Ὀοῖῃ τἢς σογποίϑ. 

20 Απὰά τἢδγα ννεῖθ εἰρῃξ δολγάβ ; 
δΔηὰ {πεῖν βοςκεῖβ τῦεγό βἰχίεη βοςκεῖβ 
ΟΥ̓ 5|]νεγὶ ᾿υπάογ ἐνεγν Ὀοαγά ἔνο ! Ηεὺ. 
βοοκεῖβ. τορξεές, 

41 4 Απά ε πιδάς “θατγβ οἵ 5 {{τ|πὶ κα σα 
ννοοά; ἔνε [ογ τῆς δοαγάβ οὔ τῆς οπς ἀπο ος, 
5146 οὐ τῆς. τθϑγηδοὶς, τς 8, 

22 Απά ἔνε 415 ἔογ τῆς Ὀδολγάϑβ οὗ ΣΝ 
τῆς οἵδε 8146 οὗ τῆς ταθεγηδοὶς, ἀπά 
ἤἥνε θαγβ ἕογ της Ὀοαγάβ οὗ 16 τἀθοτ- 
Ὡλοῖΐο ἰοῦ ἴδ διάδς ννεςινναγά. 

23 Απά δα πηδάς τἢς τι Δ416 θαγ ἴο 
8ῆοοῖ ττουρὴ τς θολγάβ οπὶ [ἢ οὔθ 
δηά ἴο τῆς οἴδογ. 

24 Απά ἢς ονετδιά τπε δοαγάβ σις 
δο]4, δπά πιαάς {πεῖν τηρβ 9.7 ρο]ά 1 
δὲ ρἶδοαβ ἔογ ἴῃς θαγβ, δ! ονεγ]δια τῆς 
Ὀάγα νυ ἢ ρο]α, 

25 ἴ Απά ἢε πιδάς ἃ νδ]] 97 δ] τε, 
ΔηΔὰ Ρυγρίθ, πὰ ϑοδλιϊεῖ, ἀπά ἢἤης 
νης ᾿ἰἰπδη: τὐὐὖ σπαγυδίηπιβ πιδάς 
ἢς ἴἴ οἔὗ συπηΐηρ ννοτκ. 

26 Απά ἢε πιδάς {πεγευηΐο ἔουγ 
ΡΙΠ]Αγ5 ὁ 5 {π{τ|πὶ τυοοά, ἀπ ονετ]αὶὰ 
τΠ6ηὶ νν ἢ σοὶ : (ΠαῖΓ ΠοΟΚΒ τύεγε οἵ 
δο]ά ; δηά ἢδ ςδϑῖ ἔογ [Πεπὰ ἔουγ βοςϊκεῖς 
οἔὗ 58!]νεῦ. 

η 4 Απά ἢξ πηδάδβ δὴ παηρίὶπρ [ὉΓ 
τῆς τΑδαγηδοὶς ἀοοσ ογ΄ δΙιιε, ἀπά ρυγρίε, 
Δ Πἀ βολεῖ, αηά ἤπε τὐίπεά Ἰπεπ, ἰοΓ! Μὸν. 
ΠαραΪεννοσκ,; , ΠΣ 

48 Απὰ τῇε ἤνε ρ]]12τ5 οὗ ἰξ νυνί πρίς 
{ΠεῖΓ ἤοοκβ: δηά ἢξε ονογίαιἀ {ῃεὶγ ὁτ, ἐμ 
σμαρίτοτβ δηά {μεῖς ἢ]]εἴθ ννἢ ρο]ά: 
δι {Πεῖγ ἔνε βοοίκεῖβ τῦδγέ ὁ} ὈΓΆ58. 

33. 10 «ῥοοὶ ἐδγομσ ἐδε δοαγ(4] ταῖθεσ, ὃ ὁ 
ΣΟΘΟΣ ΒΟΙΟΒΒ 89 ὈΟδΔΙάΒ. 866 ΧΧΥ͂Ι, 28. 

35, 36. 866 Οἡ ΧΧΥΊ. 21, 32. ' 
387. απ ῥαπσίηρ ΚΓ δὲ ἑαῤδεγπαείς 4οα) 

ΔῈ θῃηΐγϑιι 69 ΟυΣύΔΙη ΤῸΓ Ὁ) 9 θη ύοΥ 
ΟΥ ὍὉ8)9 Τοπῖ. ὅ66 Οἢ ΧΧΥ͂Ϊ, 26. 

88. 26εῖγ ἐραῤῥίογς ἀπά {δεῖν 4|]ε.} ὉΒΘΊΣ 
σδΡ118418 δη ὰ ὑμοῖσ οοππθοίϊηξ ΓΟοάδβ. 
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Γ(ΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΥΠ].. ΤΏΘΙΓΟΥ β8ελῖνγαγά νγεῦε ἴῃς ἔλςος οὗ εἰς 
: 7Ζλεαγᾷ. 6 7242 πιο σεαῤ εὐἶἱδὰ ελεγμδίνις. ΤὮΘΓΙ ΘΙ ΠΊ5. 

1. 7ε ἑαδίε τοὴὰ ἀὲς υερτοίδ. 17 74ε «ανπὶαἧ- σς, ΤΡ ποτ οΡ ἡΔ,.4..8}. ἀινεθρι δ. δ πυρδ υρκῇ ΙΟ Απα δε πηδάς τς [40]ς οΚ 50 1{0]Π| 

7λε αἰναγ ΟΥ̓ ἐπιεοδέ. 9 ΤᾺ ανιοένιδίρρ᾽ οὐ ὙΙΟΟΑ : ἴνγο συ 115 τυᾶς ἴῃς ἰεπρτῃ τΒετο- 
α»α ττοσεέ ἐρεεότεσέ. ο Οὗ ἀπά ἃ οὐυδιῖ τῆε Ὀτγελάτῃ τῃοεοῦ 

“«μλρ. 55. ΑΝ Β6ΖαἝεθὶ πιδάς “τῇς ἂγκ οκ' δπὰ ἃ οὐδις ἃπαὰ ἃ μα] τῇε βΒεῖρῃι 
20. 

ὃ ςἾΔΡ. 825. 
17. 

Βῃϊπεὶπ ψψοοά ; ἴννο ουδιῖ5 δπά 
ἃ ΠΑΙΓ τὰς τε ἰεπρτῃ οὗ [ἴἴ, δἀπὰ ἃ 
οὐδ ἀπά ἃ ἢ] τῆς Ὀγεδάζῃ οὗ ἴἴ, δη4 
ἃ οσυὐδὶῖ Δπά ἃ παὶξ της Πεῖρῃεξ οὗ ἴτ: 

2 Απά δε ονειϊλίά ἴξ ψ ἢ ρυτς 
5014 νυ τη Δηά νυ μοι, ἀπ πιδάς ἃ 
σγοννῃ οὗ ροϊ]ά το ἴἴ τουπά δδϑουῖ. 

2 Απὰ Πα οδϑῖ ἴογ ἴἴ ἔουγ τηρβ οὗ 
ρΟ]4, 0 δὲ «εἰ ὈΥ ἴῃς ἔουγ σούπεγβ οὗ 
1 ; δνβῆ ὸὼ Γίηρβ ροη τῆς οπς 5146 
οὗ ἴἴ, Δπά ἔννο γτπρβ ὕὑροη [ἢ οἴμεῦ 
δά οἔὗ ἴ{. 

4 Απά Πε πιδάβ βίανεβ οὔ βῃϊτεῖτα 
ὑγοοά, Δ4πη4 ονετ]δ! ἃ τΠεπὶ γῇ ρο]ά. 

ς Απά δε ρυῖ τῆς ϑ5ἴᾶνεβ ἰηΐο τῆς 
τ Πρ5 ὈΥ [ἢ 51465 οὐ τῆς δγκ, ἴο ὕδαγ 
τς δκ. 

6 4 Απά ἢε πιδάς τῇς ἔπιεγου 5εδΐ 
ΚΓ ρυτε ροϊά: ἔννο ουδιῖ5 ἀπά ἃ δδὶ]ῇ 
τᾶς τῆς ἰδηρτῃ τΠογθοῦ, ἀπά οης σδὶῖ 
Δηά ἃ ἢ τῆς Ὀτγεδάςῃ τπεγεοῦ, 

(Πογθοῦ: 
11 Απά ἢε ονοτίαιά ἴξ νι ῥυτὰ 

δο]ά, ἀπά τηδάς τμεγειπῖο 4 ογονη οὗ 
βοϊά τοιιπά δδουῖ. 

12 ΑΪθο ἢδ πιδάε τῃογειιηἴΐο 4 δογάογ 
οὗ δὴ ἢαπάδιφδαάς ἢ γτουπᾶ δδουῖ; δηά 
πλΔ46 ἃ σγοννη οὗ ροἱά ἔογ τε δογάοσγ 
(Ποτγοοῦ τοιηά δδουϊ. 

12 Απά ἢ οδβῖ ἔογ ἰζ ἔϑυγ τπρβ οὗ 
Βο]4, δπά ρυς ἴπε τίπρβ προη τῆς ἰουγ 
ΓΟΓΠΘΙΒ ἴπδϊ τυέγό ἴθ τῆς ίοιυγ ἔδεΐζ 
(πογεοῖ 

14 Ὄνεγ δραίηϑε τε θογάεσγ ψεζγε 
τῆς τίηρβ, [ῃ6 ρίαςεβ ἴογ {πε βἴδνεβϑ ἴο 
θδαγ ἴπ6 τ ]6. 

15 Απά Πα πιδάε τἢε βίανεβ 9. βῃ τ πὶ 
ὑγοοῦ, ἀπά ονεγ] διά τἤθτὰ νυ τῇ μο]ά, το 
Ὀθαγ τῆς ταῦ ]εα. 

16 Απὰά ἢδς πιδάδβ τῆς νϑβ865 νυ ῆϊςῇ 
τὑεγέ ἀροη ἴδε (Δ0]6, ἢ]5. “ ἀϊβῇδϑβ, δηᾷ “ «β3ρ. 5 
Ηἷβ. βροοῃβ, ἀπά μἷβ δον" 8, δηά δἰβ ον 
σονεῖβ ᾿το σονϑῦ ὙΠ 4], ο΄ Ραγε ρο]ά. 1 ον, 
17 4 Απά ἢε πιδάε τε “σδῃα] οβείοκ μέ υίι. 
9 Ῥυΐε ροϊά: ὁ θεδῖεπ νγοῦκ πιδάε Ζ(,, .ς 
ε τῆς σλπαϊ]εβίςκ; ἢ15 βῃδλξς, δηά ἢΪ5 3"- 

7 Απά ἢδ πιδάς ἔνγο σῃδγιθὶπιβ οἱ 
ρο]ά, Ὀθεδίεη ουΐ οὗ οπε ρίεςβ πιδάς ἢβ 
τ 6 πὶ, οἡ ἴῃ6 ἴννο εηάϑβ οὗ (ἢς πλεΊοΥ 
ϑοεῖ;: 

ΓΟ ν. 8 Οπεο οδογυδ ἴοη τῆς δπά οἡ (ἢ 5. 
Δι. 2} ὅν οἰᾷε, ἀπά ἀποῖμεγ σμθγαδ 'οπ {Πα οέλέγ' 
ομφ δῖς. γᾷ οἡ τπῖ δάε: ουὔξκώ οἵ τῆς ΠΊΘΓΟΥ 

δϑδδλῖ πιδάβς ἢς ἴῃς σμογυδίπι8 οὐ τῆς 
ἴννο 6πά5 τπεγεοῖ. 

9 Απά τῆς ΤΠδεγαδίπιβ δργθδά οὐ 
ἐλιεῖν ννϊηρβ οἡ ἢΙρῆ, ἀπά σονεγεά ννἢ 
(ΠΟΙ ὑγίηρβ νοῦ [ἢ ΠΊΘΓΟΥ 56δῖ, ννττἢ 
(Πεῖγ ᾷοςς οπα ἴο δποῖδογ; σύέμ ἴο [6 

Ὀγδηςῇ, ἢϊ8. Ὀονν8, 158 Κηορβ, πὰ ἢΪδ5 
ἤοννετβ, νγεγε οὗ [ες βαπηδ: 

[ὃ Απά 5ἰχ Ὀγάποῇαβ ροίηρ; οἱ οὗ 
[ἢς 51465 τῃογθοῦ; τῆγεα Ὀγδποΐος οὗ ᾿ 
16 ΤσΑπα θϑῦςκ οὐδ οὗ τῆς οπς 5146 
(Πεγεοῖς, δηὰ τῆγεθ Ὀγάηςσῆςς οὗ τῆς 
οδη]θϑῖῖςκΚ οὐὧὖὐ οὗ τὴς οἿΕΙ 5146 
(Πεγθοῦῖ: 

Ι9 ΤὮγες ὕονν]8 πιδλάς δῇεγ ἴδε 

ΤὮσϑο τοάβ τπηϊτοὰ (Π6 Ποδά5 οἵ πε Ρ1]Π] Αγ, 
{κ6 {Π6 σοηποοίϊης τοάβ οὗ ἴῃῈ σουτί (ΧΧΥΙΪ, 
10). ΝΕΙΊΒοΥ {Πε656 ΠΟΥ ἴῃς σΑρ!18}5 ἃτὰ τηθη- 
[ἰοπρὰ ἴῃ ἴΠ6 ἱποίγις 5 ἴῃ χχνὶ. 27. 8566 
Νοίο δὲ ἴῃς οηὰ οὗ (ἢ. χχνὶ. 

σηαΑρ, ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

Τῦε Ευγηίίωγο Οὗ 1δε Ἰαδεγηπαοίς ἐξ νιααῖξ. 
᾿ 1--20. 

1-. δ. 866 οὐ Χχν. 1ο---τό δηἀ Οἢ ΧΧΧΥ. 11. 
[τ 9 Ὀδθϑη οὐϑογνοὰ τῃαϊ ἴΠ6 Ατᾷ, ἃ5 (6 τηοβῖ 
ρτεοίουϑ (Πίηρ πιά ἔογ ἴπε ϑαποΐθδγυ, ἰ5 οχ- 
ΓΕΒΒΙΥ δροΐεη οὗ 85 ἴῃ ννογκτηδηβῆὶρ οὗ ΒεΖᾶ- 

ἕξει πἰπιοοῖξ, ΤΠ Ἔχργοϑδίοῃ ἤοσο 15 αυϊῖο ἔτεα 

ἔἴτοπὶ δπλθιρο Υ; Ὀυϊ ἴο ρτγευθηΐ πηϊσυιηάεγ- 
ϑἰδηάίϊπρ, ἰἴ ΤῊΔΥ δ6 ψ)6}} ἴο οὔδβοτνυς [δῖ ἴῃ 
ΟΡ. ΧΧΧΥῚ, 8, 1Ο, ΣΣ, 12, 13. 14) 1ό, 17) 18) 
19. 20, ἄζτα., δι)ά οἸϑοννβογο, ἘΠΟΣΘ 15. ὯῸ ὨΟΙῚ1- 
τπιδῖϊνοε Ἔχργοβθοὶ ἴῃ [Π6 Ηρῦγονν, δηά {δε νετὸ 
5. υϑοὰ ἱπάσβηϊζεϊγ, 845 ἴῃ ἴπ6 Οεγπιδῃ ρἤγᾶϑθο 
ἢ ἡπᾶπ ἀπά ἴῃ6 ΕΤΘΠΟἢ οἷα ὁπ. [ἴῃ 
{ταηϑίδιϊηρς ἰηῖο ΕῊ 5}, 1 νου Ὀὲ ὈΘΓΕΓ 
ἴῃ δυςἢ Τφᾶϑε5 ἴο υ5ὲ ἴ86 ραϑβϑῖνε νοῖοβ, 968 
ου χχχυϊ. 8. 

6---ὉΘ. 866 οὐ ΧΧΥ, 17---22. 
7. δεαίεη ομί 977 οπϑ ρίεοε] 866 Οἱ ΧΧΥ͂. 18, 
10---16. ὅ866 Οὔ χΧχΥ. 22---- 30. 
17---Δ4. 866 οὔ ΧΧΥ. 31-- 39. 
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[ϑῃϊοη οὗ αδἱηπσιοηάβ ἰῃ οὴς Ὀγδηςῆ, ἃ 
Κορ ἂδπά ἃ ἤἥονεγ; δπά τἢγες δονν]β 
τχλάς |π|Κὰ δἰπιοπάβ ἴῃ δηποῖμογ Ὀγαποῆ, 
ἃ Κπορ ἃπά ἃ ἤοννεγ: 80 τῆγοιρμουϊ 
(86 51Χ Ὀσγάηοῃαβ ροίηπρ ουξ οὗ τῃε 
σδηα εϑεςκ. 

20 Απάη [δε σδηά]Ἔβεῖςκ τυέγέ ἴουΓ 
Ὀονν 8 πλλάς |ἰκὸ αἰπηοηάβ, μἰ5 Κπορβ, 
Δηα ἢϊ8 ἥοννεῖβ: 

21 Απά ἃ Κπορ ὑπάδγ ἴννο Ὀγάποἢε8 
οὔ τὰς 8Δπγε, ἀπά 4 Κπορ υὑπάεγ ἴνψο 
Ὀγάηοθε8 οὗ ἴἢς βϑδπηθ, ἂδπά ἃ Κπορ 
ὉΠάΟΓ ἴννο Ὀύάποῆα8 οὗ τῆς 5Δ4η16. δς- 
σογάϊηρ ἴο [ἢ6 51Χχ Ὀγάποῆεβ ροίηρ ουξ 
οὗ ἴτ. 

22 ΤΠΒεΙγ Κπορβ δηά τῃεὶγ Ὀγδησῆαβ 
ΜΈΓ οὗ τε βϑδπηῈ: 4]] οὗ ἰξ τς ομβ 
δεδίθη νγογκ σρυτγε ροϊά. 

23 Απά δε πιδάβ ἢ18 βϑενεῆ ΔΠ1ρ8, 
ΔΠ4 Π15 5ηιξεγο, δηά ἢϊ5. 5ηΠ|5}} 68. 
7 ραγε σοἱὰ. 

24. Οὗ ἃ τλϊεπὶ οὗ ρυτγε ροϊά πχδλάε 
ἢς 1, ἀπά ἃ}} τλε νεββ8εῖβ τῃεγθοῦ. 

“«παρ. 3. 2ς “Αηα ἢε τηδλάς τῆς ἰησεη86 ΔτΓ 
Ηὐ ο7 5 ἰπτ᾿πὶ νγοοά : ἴῃς ἰθπρτῃ οὗὨ ἰξ τᾶς 

ἃ ουδιῖ, αῃά τῆς Ὀτγεδλάτῃ οὗ ἴἴ ἃ συδιῖ; 
11 τᾶς ἰουτϑφυᾶγα ; δηα ἴννο σδ118 τας 
[πε Βεῖρῃς οὗ ἴἴ; τῆς Πογῃβ τπεγεοῦ 
ὑνεγε οὗ τπε 84 Π16. 

26 Απηά ἢε ονει]α!ὰ τὸ νι ἢ Ρυγα 
50 ]4, ὁοεῤ τῆς ἴορ οὗἉ [ἴἴ, δηά τῇς 51:468 
τΠεγθοῦ τοιηά ἀὐουῖ, απά τῆς Πογῇβ 
οὗ τῷ: αἷϑο ἢ τηδάς υπηΐο ᾿ἴ ἃ Ἵγονζῃ 
οἔ ροϊΪά τουηά λδοιις. 

27 Απὰ Πα πιδάδ ἴννο τίπρβ οὗ ρο]ά 
ἔογ ἰξ υπάϑγ τῆ οσὔοόννη τῆδγεοῦ, Ό. {πε 
ἔν σογη6Γβ οὗ 1ἴ, προ ἴδε ἔννο 51468 
τηεγεοῦ, το θεὲ ρίδοεβ ἔογ ἴμε βϑἴδνεβ ἴο 
Ὀδαγ τ Δ]. 

45---ϑ. 866 Οὗ ΧΧΧ. 1---Ἰο. 
29. ὅ866 Οἤ ΧΧΧ, 22--- 28. 

σηαρ. ΧΧΧΨΡΠΙ. 
Τρε Βγαχεν “Παγ, ἰδὲ 1 αύυϑρ, ἀπά τρὲ Οομγὶ 

ἄγε γπηάε. 
: 1--- 20. 

1--7. ὅ8εε οἡ χχυΐϊ, 1:----8. 
8. ρὲ ἰσυεγ)ὴ 866 οἡ χχχ, ᾿8--2:. [{ 

ἄΡρθᾶσβ πὶ ἴῃ6 πηείδὶ ἔογ (Π|5 ἰυ θοῦ ννᾶ5 580}0- 
Ρ᾿ δὰ ΌΥ νγοπιθη, ννῆο βάν ὑὉρ {πεὶγ ὈΓΟΠΖΕ 
ΤΑΪΤΤΟΥ͂Β, 500 ἢ 845 ΨΈΙΟ ΟΟΙΏΙΠΟΠΙΥ δε ἴῃ 
Ἐξγρί δηά εἰϑεννιεσγε (ὟΝ ΠἸΚίηβοη, " Ῥορ. Αςς;" 
Π. Ρ. 226). Τ 5 ἰ5. ΚΟΏΘΓΑΙΥ ἀρργονοά ΡΥ 
οὐἴξιοβ 25 1η6 5ἰπιρὶε τηεδηϊης οἵ ἴδε Ηρῦσενν, 

28 Απά ἢε πιδάε τῆς βἴδνεϑ ὁ 5} {{1Πὶ 
ννοοά, δηἀ ονει δ τηθπὶ νγἢ ρο]ά. 

29 ἴ Απά δε πιδάς “τὰς μοὶγ δη- ΤῊΡΗΡ 30. 
οἰπίιηρ, οἱ, ἀπά τῆ8 ριιγα ἰπσθηβε οὗ 
ϑβύγεεῖ βρίςεβ, δοοογάϊηρ ἴο τῆ6 ννοτκ οὗ 
{πε Δροϊββοδγυ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥΠΙΙ. 
ι 781ε αἰαν οὗ δμγη"" ογδεγίηρ. 8 7.4 ἰαυὸν οὔ 

ὄγαι:. οο 74ε ερμγί. χ4“τι 7144 σεπε οὔ ἐλαΐ ἐἀξ 
2τορίς οὔεγεά. 

ΝῺ σε πιδάς ἔπε δϊαγ οὗ διιγηῖ “5 Ἅβδρ. τὴ 
οβεγίηρ Υ βῃϊττπὶ ψννοοά: ἔνε ἡ 

ουδ118 τὐας τῆς ἰεηρτῃ τῃετεθοῖ, δπά ἥνε 
σα δ1ῖ5 τῆς Ὀτοδάτῃ τῃογοοῦ; 2} τὐᾶς ἔοιιγ-. 
5726; ἃπ4 τῆγες οὐδιῖ8 τῆς Πεῖρῆϊ 
[Ὠετεοῦ, 

2 ΔΑπά ἢε πιδάβ τς ἤογῃβ τπεγεοῦ 
ΟΠ ἴδε ἴοι σογηοϑῖβ οὗ ἴἴ; τῇς ΠοΓῺ5 
τῃεσεοξννεῖε οὗ τῆς βαηλε : ἀπά ἢς ονεῖ- 
Ιλϊὰ [ὸ νυ ὈΓΔ58. 

2 Απὰ ἢδ πιδάς δ]] τῇς νεβϑεὶβ οὗ 
(ΠῈ αἰζαγ, τῆς ροῖβ.0 δηά τῆς 58ῃονεῖβ, 
Δα τῆε Ὀάβοηβ, σπά τῆς ἢσςβῃῃοοᾷκβ, 
Δηά τῃε βγερδηϑ: 41} τλε νεβ886ε}8 ἴῃεγε- 
οὗ πιδ46 ἢξ ον ὈΓΆ88. 

4 Απά ἔξ πιδάε ίογ (ἢς δἱταγ ἃ Ὀγάβεη 
σιαῖθ οὗ πεῖννουϊκ ὑπ ογ τῆ σΟΠΊΡΑ58 
τῃεγθοῦ θεηθαῖῃ ὑπο (ἢς πιιϊάϑι οὗ ττ. 

5 Απά ἢε οσδβὶ ἔουγ τηρβ ἴογ τῆς 
ἴουυγ ἐπάς οὗ τῆε ργαῖαε οὐ Ὀγαββ, 19 δέ 
Ρίαςε8 ἰογ [πε βἴανεϑ. 

6 Απά δε πιδάβ τῆς βἴδνεβϑ 97. 5} {{{|πῈ 
νγοοά, λπά ονουϊαϊά τῆθηι νυ ἢ ὈγάΆ55. 

7 Απὰ Βε ρυῖ τἢς 8ξανεβ ἱπῖο τῆς 
ΓΙΠΡΒ οἡ ἴδε 8465 οὗ ἴῃς δἰζαγ, ἴο θθδγ 
ἴ νυῆδ] ; ἣἢς πιδάθς ἴθ δἰϊδγ μοίΐονν 
τῇ ὈοδΙάβ. 

8 4 Απὰ ἢε πιδάς (τς ἴανεγ οἱ 
δγαβϑ, Δπὰ τῆς ἰοοϊ οὗ [ἴΐ ο' Ὀγά88, οὗ 

Δ [ἴ ἀρτοοβ ἢ ἴῃ δηςσίοπίὶ νογβϑίοηβ δηὰ 
[6 Τάγρυπι5. ὙΠ6 οἴΠοτ ἱπιεγρσγοίδιοηϑβ--- 
Οοπθ, [παῖ [Π6 ἰανοσ ννᾶὰ5 ἐγ βηθὰ νντἢ τη γ- 
ΤΟΥ͂ ἴῸΓ 16 υ86 οὗ [6 νγνοπίθη ψνῆο βογνοά ἴῃ 
1(ῃς δαποΐπατγυ (ΜΊςο 4615, ΒΒ ΠΧ); δηὰ ἀποῖμου, 
ἴΠηδῖ 115 σἱάθς ννοσὸ δάοσπεὰ ψἱ ἢ ἤσινγος ἴῃ 
ΤΕ ΟΕ οΥὗἮἨΎ νγοπλεη γδηρθὰ ἰπ ἃ γε σίοιιβ ργοςθϑ- 
βίοη (ΚΚη0Ὀ6])--- ΟΠ ἄξβεσνθ ποῖίϊςθ ἔγοιῃ ἴῃ 
Ἰοαττιίηρ δηὰ τορυϊδίίοη οὗ {πεῖν δυΐμοτθ, ΤὮδ 
ὙΨΟΠΊΘη ὙΨΏΟῸ δϑβϑοιη] θὰ δὺ 89 ϑῃῦσϑποθ 
Οὗ ᾽Ὅ89 θη οὗ Ἰηθϑὺ18 γΕΓΘ πηοϑῖ ὕσο- 
ὈΔΌΪΥ ἀθνοιῖ νοιθθη ννῃο ἰονθὰ ἴπ6 μι ]ῖς 
βογυῖςθ οὗ σεϊιρίοη, ὍΤῆὲ εἰνίηρ ὉΡ {δπεῚγ 
ΓΑΙ ΓΓΟΙΒ ἴον [6 τι56 οὗ ἴη6 ϑαποίυδγυ ννᾶ5 ἃ δὲ 
ΒΩΟΠΗ͂ΟΣ ἔργ δῃσἢ ννοπιεη ἴο πιᾶῖχα (ςξ, οὔ 
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ὁγαξῖν 
εἰα τεκόξ- 

4ἩώὉ. α:- 
Φο»εὐἱέκρ 
9ν ἥν ῤε. 

ΕΧΟΌῦσϑ. 

τῆς ἴ ἸοοκίπρρΊαθθεβ οὐ ἐῤε τυοηιθη 
᾿Α556Ὀ] Πρ, ὑνἰσ ἢ Δ5βαπ ]6ἀ αὐ τῆς 
ἄοοῦ οὗ ἴῃς ταδογηδοὶς οὐ ἴπε ςοη- 
σταρδτίοῃ. 

9  Απά ἢε πιδάε τῆε σουτγῖ : οἡ [δε 
βοι (ἢ 5146 βουϊζῆνγαγά τῆς Βλπρίπρβ οὗ 
τῆς ςοιτγί τὐεγό 977 πε τυνπεά Ἰἴπδη, δὴ 
πυπάτγεά συ 8: 

Ιο ΤΆ εΙΓ Ρῥ᾿ΠΠ|Δτβ τυόγὸ τυγεηῖν, ἀπά 
τῆ εν Ὀγάθθη βοςκοῖβ ἔνγαπῖν : τἴῃ6 Ποοῖκ5 
οἔ τε ρΡ.Π14γ8 δηά {πεῖν ΠΝ τυεγ ΟΓ 
βΙΪνεγ. 

11 Απά ἔογ τῆς ποιῇ 814ς ἐῤέ ῥδαηρ- 
ἱπρε τυόγε Δ Ἀυπαάγαά συ δ 118, ΤΠ εἰν ρ}}- 
ἰλύβ τοῦγὸ τυγεηῖγυ, ἀπά {Πεὶγ βοοκεῖβ οὗ 
Ὀγαβϑθ ὈννεηῖΥ ; ἴπε ΠοοΚΒβ οὗ πε ρ:114γβ 
Δη4 τῆςεῖγ Αἰ]εῖβ ογ΄ 5:]νεγ. 

12 Απά ἰογ τῇδε ννεβῖ 8146 τὐόγς ἤδηρ- 
ἵπρβ οὗ ΠΑν συδ᾽ῖ5, {Πεῖγ ΡΠ} 14γ8 τθη, 
ΔΠᾺ ΠΟΙΓ βοςκεῖβ ἴθ; ἴῃς ποοκβ οὗ 
τῆς ρΙ]1τθ δηά τῃεῖγ Π]1οῖβ Ἴ ϑιἰνοῦ. 

12 Απά ἰογ ἴἢε εδϑῖ 5ἰάβ εαβίνγαγά 
ΜΑ͂γ εὐυβλίϊ8. 

14 ΤῊς Πδηρίηρβ οἵ [ἢς οπε 3146 γ 
ἐδ χαΐφ τυέγε πίτεεη συδιῖ5; τΠεὶγ ρι]- 
ἴλτβ τῆγθα, δηά τῃεὶγ βοοκοῖβ {Πγδα. 

Ις Απά ἔογ πε οἵδε 5146 οὗ τῆε 
ςογῖ σαῖε, οἡ [ἢ]5 ἤδη δηὰᾶ τῆλε μδηά, 
τὐεγε Ἀλπρίηρβ οἵ πεεη συδίτ5; τῆςεἰγ 
ΡΙΠΑγα τῆτες, δπά Ἐμεὶγ βοςκεῖβ τῆγεα. 

16 ΑΙΙ τῆς Ἠδηρίηρβ οὐ τῆε8. σουτ" 
τουηά δϑοιι τυεγ οὗ ἢπα τυνϊπηεἀ Ἰηεη. 

17 Απά τὲ βοοίκεῖβ ἔ0γ ἴπ6 ρ|112γ8 
τύέγε 97 ὈΓΔ58.; τα ἤοοκϑ οὗ [Π6 ρΡ᾿]1γ8 

Χχχυ, 22). να Κπονν ἔτοπὶ ἴδ ἰπβίδηςς οὗ 
Αππᾶ ([υὺκς “1. 36) [Παξ ῥΡίοιιβ ννοπίβθη, ἴῃ ἰδίου 
ϑο5, ι5εἀ ἴο 5Βρεπα της {{π|6 νη (6 ῥτο- 
εἰπεῖβ οὗ (ῃς Ἴ ἐπιρ]ς. Βιιῖ {Ποτὲ βθθπιβ ἴο Ὀ6 
Ὀυϊ ννοΚ στουπαὰ ἔογ ἴδ ηοϊίοη οὗ Ηεδηροῖθη- 
Ὀογρ δηὰ οἴποῖβ πὶ [Π656 νγοπΊθη ΘΥΘΓ ἔουτη - 
δα ἃ τΈΡΌΪΑΓΙΥ σοπϑοιτυϊοὰ οτγάσγ, κὸ τῆς 
νυἹάοννβ, οἱ ἀσδοοηθϑβϑεβ, οἵ ἴδ δαυγ ΟΠυγοῇ, 
δὰ (ῃ6 Ναδζαγι(εβ ἴοσγ [1 ἴῃ {πε {ἰπὶ6ὲ οὗ 
(ἢ6 Ῥτορῃεῖβ ([,4π|. ἰν. 7; Απιοβ ἰϊ. 11). 
Ἡδηρϑίθη θοῦ σοηρεῖνο5 [μαϊ Μοβοβ πηδάθ πὸ 
δροοϊῆς ἰᾶνν οἡ {6 βυυδ)θςὶ Ὀεσδιιϑα {Π6 ἴῃ - 
δκιυτοη πδὰ Ὀδθη δάοριθα ἔγοπι ἴΠπῸ συδῖοπὶβ 
οἱ ἴῃ6 Εργρίδη το ρ]65. ὙΤῊΘ ΟΠΪΥ ρᾶϑϑᾶροβ 
ἀυοϊοα Ποτ πε ΟἹὰ Τεβίαπιθηΐ ἴῃ ϑυρροτσί 
32{ἢ6 οχίϑδίδθηςε οὗ δι ιςἢ δὴ ογάεσ οὗ νγογδη ἃΓδ 
1 54Π|. ἰ1. 22, ᾿ᾶτῃ, ἰ1. Δὲ (Ηςηρϑῖ. " Εργρῖ;,᾽ 
ἄς. Ρ. 184). 
9--20. 866 ου ΧΧνΪ]. 1ο---1ο- 
18. ἐδ ῥείσῥῥέ ἐπ δὲ ὀγεαά! δ᾽ «υὐα. ἥτε 

πόδ] ὍὝΠδ πηεαπίηρ 866 π|5 ἴο ὃὈς (ἢ ἴδ6 

ΧΧΧΝΠΙΠΙΙ. ν. 9--24. 

Δηά τῃεῖγ Π]]εἰϑ ὁ 5] νοῦ; ἀπά τῆς ονϑγ- 
ἰαγίῃρ' οἵ τῃεἰγ σδαρίτεγβ οὐ βίνεγ; δπά 
αἰ ἐς ΡΙ]Π]ατβ οὗ τὰς σοιιγὶ τυεγε Ἀ]] εἴθ 
νυν τῇ 5Π]νεγ. 

18 Απά τῆς παηρὶπρ ἔογ [ἢ ρδῖε οὗ 
(ἢδ σουτγί τυᾶς Περα]οννοσκ, ὁ Ὁ] 6. δηά 
ΡυΓΡΙα, δηά βολεῖ, Δηὰ πη τυνπεὰ 
ἰἴπεη : ἂδηὰ ὕνεηῖγ ουδιῖ5 τὐᾶς (δε 
Ἰεηρτῃ, αηά τῆς Βεῖρης ἴῃ τῆς Ὀγεδάτῃ 
τυᾶς ἔνε συδ᾽τ5, ἀπ βννογαθ]ε το [Πε ἤδηρ- 
'Ἰηρ85 οὗ τῆς σουτί. 

19 Απά τΠεὶγ ρΡ᾽]]γβ ὐεγε ἔουτ, δπά 
ΠΕ }Γ βοςκεῖβ οὐ Ὁγᾶβ5 ἔουγ; {πεὶγ ΠοΟΚ8 
9 5ἰϊνετ, διὰ τἢς ονεγαγίπρ οὗ τἢεὶγ 
σΒαριτεῖβ πὰ {πεῖν Α]]εἴϑ5 ο΄ 5: [νετ.Ψ 

20 Αμπά 8ἃ}]] τῆε ὁρίπβ οὗ τῆς ταρογ- Ἵ «Ἦ2Ρ. 37 
πᾶςΐς, δηά οὗ τε σοι τουηά δρϑουῖ, 
τυέγὲ 977 ὈγΆ58. 

21 ἢ ΤΠ15 ἰ5 τὴΘ 5βιπὶ οὗ τῆς τἀδετγ- 
ΠΆ0]ς, συδη οὗ τῆς τἈθογηδοῖὶα οὗ τεϑεῖ- 
ΤΏΟΠΥ; 85 ᾿ξ ννὰβ σοιπηῖαά, δΔοςοτγαϊηρ ἴο 
τῆς σοπιπηαηάπιχεης οὗ Μῶοβεϑ, 3ῶγ τῆς 
βεγνῖςε οὗ τῆς [],εντῖο5, ΌΥ τῆς Παπά οὗ 
[τπᾶπιᾶτ, βοὴ ἴο Αδγοῃ τῆς ργίεβξ. 

22 Απά Βεζδὶςεὶ τῆς 5οὴ οὗ [τ], τὰς 
80η οἵ υτ, οὗ (δὲ τηδὲ οὗ Τυάδῃ, 
πλάς 4}1 τῆλι ἴτε ΓΟῸΚΡῸ σοπιπιδλπάεά 
Μορεξβ. 

23 πὰ ψπῇ Πἰπὶ τας ΑΒ] Ὁ, 5οη 
οὗ ΑΠΒΙβαπηδοῇ, οὗ τς ττῖδε οὗ Πλη, δὴ 
εηργανεῦ, ἀπὰ 8. συπηΐηρ νγογΚπιδη, 
ΔΠᾺ δὴ δπλδτοίθγεγ ἴῃ δΐπε, ἀπά ἰπ 
ΡΌΓΡΙς, ἀπά ἴῃ βοαγὶθῖ, δπά ἔπε Ἰἰηθη. 

24. ΑΙ] πε ροϊά τῆς νγἂβ οσσυρίεά 

Βεῖσῃς οὗ [π6 συγίδιη δηϑυνογοὰ ἴο ἴῃς Ὀσοδάτῃ 
οὗ [ῃ6 5ιυ ΕΠ οὗ νυν ςἢ ἰἴ ννᾶ5 ἔογπιθά ; 2. 9. ἄνα 
ουδιῖ5. 866 χχυῇ, 18. 

Τρ τωρ ΟἹ ἐδ γιρίαὶς σσά ἱπὶ ἐδε δαπεῖμαγγ. 
21--- 21. 

21. «ΤΠ ]5 ἰ5 πε σϑοϊζοπίηᾳ οὗ {Πε ΤΔ- 
Ὀογηδοῖθ, Ὁ89 ἘΔΌΘΙΣΔΟΙΘ ΟΥὮἨ ἴ᾽5) 6 Τ68- 
ΟΙΠΙΟΙΥ (8366 Οὐ χχν, 16) 8ἃ8 ἐὺ 88 
ΤΟοκομθα ἊΡ δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ δορρρβφαγιί- 
»ιεηιὶ οἵ Μίοβεβ, Ὁ. ἴμ βοινῖίος οἵ ἴῃς 1, ονϊῖοβ. 
ὈΥ {86 Βαπὰ οὗ {μᾶπηᾶν," ὅτε, ΤῊΣ νγεῖρς οὗ 
[Π6 πηρίδ]5 ννᾶ5 ἱδίθοῃ ὈῪ ἴῃς 1,ενιῖεβ, ὑπάεν 
[ς αἰϊγεςτίοη οὗἩ [{πᾶπηᾶγ. 

28. ὧπ οησγαυεγ} δὰ ΔΥΙΓΙΟΘΤ.--- ἐμπν 
"ἰηρ «υογάνιαη) ἃ Β.Κ1110ἃ ὙΘΑΥΘΙ. 8566 οὐ 
ΧΧΧΥ, 43ς. 

24. οὶ δε ῥοὶν ῥίας] Ἐδίμποσ, οὗὨ ὃ89 
ΒαποῦααΣΥ. Ὑῃὲ ροϊὰ ννᾶ5 οπηρίογεὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἰπ [Π6 ΗΟοΙΥ Ρίαςε, θυΐ ἰῃ τῆς Μοϑὶ ΗΟΙΥ 



4Ἡδδ. 
« }οίέ, 

ἘΧΟΘΟΌῦΞσ. 

ἴογ τῇς ννοσκ ἴῃ 11 τῆε ννοῦκ οἵ τῇς 
ΒοΙγ ῥίαεε, ἐνεῃ 6 ροϊά οὗἨ τῇς οβετ- 
ἵπρ, νγὰ5 τυγθηῖν δπὰ ηἰῃε τ] θη 8, ἀπά 
βδενεη διιηάγεά δπά ΠΙΓ 5ῃε κε 5, δε 
τὰς 5 εκεὶ οἵ τῇς βαποίυδγυ. 

25 Απάτδε 5νεγ οἵ {πδπὶ τῃδξ νγϑύς 
παμπιθεγεά οὗ [6 σοηρταραίίοη τῦας Δη 
Ὠυπάτγεά τα]επῖβ, ἀηά ἃ τῃοιιβαηά βϑενεῃ 
Βυπάτεά δηά τῆγεδβοοῖα ἂδηά βίζεεη 
5ῆθΚεΪβ, δίῖεσγ τῆς 5ῃείκεὶ οὐ {πὲ 84ης- 
[υΔΓΥ : 

26 Α θεκδὴ ἴογ 'Ἴνεγγ τρδη, ἐῤαὲ 1ς, 

γ. 25---:8.] ΧΧΧΝΨΙΙΠΙ. 

ΠΑ] ἃ 5ῃ6ῖκεῖ, δίῖεγ [ἢ6 βῆεβκεὶ οὗ {6 
ΒΑ ΠΟΙΌΔΙΓΥ, [ΟΓ ἜνΕΓΥ οπα παῖ ψνοηΐ ἴο 
δε ἀγροὶ ἔτοπι νη γϑαῖβ οἱ 
δηὰ ιρννατά, ἔογ 5:1χ ἢυπάτγεά τπΠουδαηά 
δηά (τες τποιβαπά δηά ἔνε διιπάτγοά 
διὰ ΠΗ͂Υ γιδη. 

27 Απά οὗ (δε Βυπάτεαά τα]επῖβ οἵ - 
ΒΙΪνε ννεῖα οαϑδὶ της βοςκεῖβ οὗ [(ῃς 
βϑποίιδγυ, δηὰ τῆς βοςκΚεῖβ οὗ ἴῃ νδ]] ; 
Δῃ ὑπεξν βοςΚεῖβ οὔ τῇς δμυπάτεά 
τα απ ί8, ἃ ταϊθηῖ ἔογ ἃ βοζζεῖ. 

28 Αμά οὗ τῆς τῆουβαπα εανεῃ 

ῬΊαος δηὰ ἰη ἴῃς εηΐγδηςε ἴο {πε Τοηξ (Χχχλί. 
48). 

δε φοἱά οΥ δὲ οὔεγίηρ) νὰ 9 κΚοϊά οὗὨ π 9 
ΜΔΥΘ ΟΥΤΟΙΣΙ ΠΕ (566 ῥγεξ, ἴο 1, ον] συ 5). 
ἐαίεπίς.. 16. τῥεζοί 9 ἐδε ταπείμαγγ) Τἢ6 

56 Κ6ὶ ννᾶ [ῃ6 σοπηπιοη σἰδηάδλσγά οὗ ννεϊρῃῖ 
δηά ναῖυθ ἢ (6 Ηδῦτενβ: Ὀυϊ ννῆδὶ 115 
ννοῖσμς ννᾶ5 [Π ΘΑΥΪΥ Ἐἰπ|65, ἃ5 σοτηραγοὰ ψ ἢ 
ΟἿΥ 5οἰαπάεγαά, 15 ἃ πιδῖῖοσ οὐ νος ἢ ἴδποῦο ἢδ5 
Ὀδοη πιυςἢ ἀϊβογοηοθ οὗ ορίπίοη, ὙΠογα ἰ5 
Ὠοννόνοσ ΠΟ Ραγζου ΑΓ γοάϑοη ἴο βδιρροβα ἰπαΐ 
ἴὴ6 Ηδθθγον βἰδπάδγα ὑπάογννεηϊ τηὰςῇ Αἰΐογ- 
αἴϊοπ ἰῃ [06 σουγτϑα οὗ ἀρθβ; δηὰ ἴῃ στοραγὰ ἴο 
Ἰλῖοσ. {{πι68, νγὸ ἤανθ [γος ἀϊδίιηςΐ οἰοπηθηῖϑ 
οὗ ολἱσυϊαίίοη νυ ϊοἢ ᾿ἰοδὰ ἴο ἃ το] ἢδγ- 
τηοηΐοιι5. γοβι]ῖ. (4) Δσοσοτγάϊηρ ἴο {πε ταῦ- 
Ὀϊηἰσῖθ, ἴΠ6 5ῃ6 καὶ νει ῃεὰ 220 ὈΑΣΊΟΥ Κ͵Δ1Π5, 
ὙΠ ΙΟἢ ἅτ δηϊδὶ ἴο δῦοιξ 214 ΕΠρ δ στδιηϑ, 
186 τνεῖσμῖ οὗὁἩΝΝΏΙΘΝ ννᾶ5 ΟΥἹΡΊΠΑΙΙΥ ἴδκεη ἔτοπὶ 
ἃ διαὶη οἵ ννῆεαι. (ὁ) ἼΓΒεσγα ἃγὸ ϑθν γα] 
δ νΥ 586 κο]5 ἰῇ οχίϑδίθηος σοϊπθὰ ἴῃ (δ6 
Μδοςσδῦοδη {{π|6ὲ5 (566 σ Μᾶςο. χν. 6), δηά, 
ΤΑ ΚΙ 4] οννᾶποθ ἔου ννθᾶσ, οδςἢ οὗ [ἢδ56 Δρ- 
ρΡόᾶΓβ ἴο πάνθ ννεὶρῃεά 220 ραίηβ. (2) Τὰς 
ιΙΧΧ-- νψἤεη ΤΠΕΥ ἀο ποῖ τεϊδίη ἴπ6 οσγιρὶ- 
ὯΔ] πᾶηθ ἴπ [86 ἔοιτῃ σίκλος, ΥΟΠΔΕΓ ἴ ὉΥ 
δίδραχμον (Οξεῃ. χχὶϊ!. τς; Εχ, ΧΧΙ, 22, ΧΧΧ. 
13, 15; μὸν. ΧΧΥἹ 1; Νάχῃ. 11. 47, πεὴ: 
ΠΟΥ «50 τεπάεσ ὀεζαθ, ἴπΠ6 8] ϑἤεκοὶ, ὉῪῚ 
δραχμή (866 ν. 26). Νον [6 Μδοβάοηιδῃ 
ἀπά δις οπ, ὙΠ νι ἢ ἸΠΘΥ ταυϑὲ ἤᾶνθ Ὀδθη 
ἔατααγ, ννεϊρῃηθα 218 ρσαῖπβ, [{ πεῆοε ἂρ- 
ΡΟΑσβ (παῖ ννὸ σδηποῖ δὲ ἔδυ ψτοηρ ἴῃ ς5ϊ1- 
ΓΑΔ ηΡ ἴΠ6 506 Κοὶ δ 220 ΕΠΡ 5} στα}18 (}ιι5ῖ 
ΟΥαΣ ΠΔ]ῇ ἂῃ οὕπςε ἀνοϊάιροϊ5) πὰ 115 νϑ]ὰ 
ἴῃ 5] ΥΟΓ ἃ5 25. γη4.--- [Ὧ6 5ἰδίθγηθεπι οὗ [ο56- 
Ρδιυ5 (΄ Αππ.ἢ 111. 8. 8.2), [δδῖ 186 βῇθῖκοὶ ννὰϑ 
Θηι4] ἴο ἔους Ατξς ἀγα βπι8 (252 »Σ,ΔΙη8) [8 
ΟΥἀθ ΠΕ] ἃ γσι ἢ οϑιϊτηδίῖο: πὰ 51} διγῖθοσ 
ἔτοηι ΔΟσΌΓΔΟΥ 15 ἢἰ5 ᾿πγηΐπρ ἴῃ. ΠΡΥ 5}οίκεὶς 
οὗ 2) Κ. χν. 20 ἰηῖο ΒΙ͂Υ ἀγδοῆπιβ (΄ Αηϊ. 
ΙΧ. 11. ὃ 1)---ὰ αιεδίίοῃ 15 γαὶϑθά 45 ἴο ἴῃε 
τηοδηΐϊηρ οὗ ἰῆ6 ἴοσγιπι, “ἃ 5ῃ6 6] οὗ 186 5Ξ8πο- 
ἴυλτγ." ὙὉΠο ταρἰ π]5ῖ8 βρθαὶς οὗ ἃ σοπηπηθῃ 
ΒἢεἸκθ] οὗ δ! τὴς ννεῖσῃς οὗ ἴΠ6 5ῃεκοὶ οὗ τῆς 
δαῃοίιαγΥ. Βιιῖ ποτὰ 8 πὸ 5ιιῆςιεηιϊ γϑάβοη 
ἴο δι ρροϑο [δῖ ϑιισῇ ἃ ἐϊϑιϊησίοπ οχιϑιθα ἴῃ 
δῃοίεης ᾿π|65, ἀπ [Π6 58 εκοὶ οὗ {μ6 ϑαησιιδῦν 

Φ 

(ον, δ. Ἡοΐν ϑδῥεζεἰ) σου] ϑθοῖὶ ἴο ἀδηοῖς 
ὯΟ πιοτὸ 1ἢΔη δὴ ἐχαζίέ ϑ586Κοὶ, ““αἷοσγ {86 
Κιπρβ ννεῖρμο" ς 5. χῖν. 26), ““ συγτεηΐ ΓΔΟΏΕΥ͂ 
οὔ ἴδὸ τρογοδηῖ" (Ο ει. χχι. 16). 

Ιη τς τεῖρῃ οὗ [οδϑῆ, ἃ Ἴο]]δςοη δι μλ ΙΑ Υ 
ἴο ἴ!6 οὔθ ἤεῦὲ τηθητοπθα, ἈρΡΡΑΣΘΏΓΥ δἵ 
(Π6 54π|6ὸ γαῖθ οὗ σδριϊφίίοη, ννὰ5 τηδὰθ ἔογ 
[6 τοραῖγβ οὗ ἴῃ6 Τοπλρς (2 Οἤτοη. χχὶν. 9). 
Το ἴὰχ οὗ ἰδῖοσ {ἰπιθθ, ςδ] θὰ δάναεῤ»ια 
(Δαιξ. χν!. 272), ννῃϊο ἢ ἢδ5 οἴοῃ Ὀδεη ςοη- 
ποοίρα νυ ]τἢ [818 ράϑβαρε οὗ Εχοάιι5, δηκ ννῃ ἢ 
νγ»5 τϑσορηζεὰ Ὁ Οἵ ἰογά ἃ5 δανίηρ {π6 
5ΔΠῚ6 50] θΙΊη ΠΊΘΔΠΙΠΡ ἃ5 1Π18 ραγτηθηΐ οὗ 4] 
ἃ 586 Κοὶ, ννγᾶ5 ποῖ, ἰκὸ [Π18 οὔθ δπά (δδῖ οὗ 
ἐρῤξα, ἃ οοἸϊοσοη ἴοσ ἃ ϑρεςὶδὶ οσςδβίοῃ, 
αἴ ἃ γοαῦὶν ἰὰχ ἔογ [86 βδυρρογί οἔ [π6 

Τεπιρὶςθ, οὗ ἃ νΒοΪ6 βδδῖκοὶ (δίδραχμον).---566 
Οὔ ΧΧΧ. 18. 
Το Ταϊεηῖ (ΗςὍ. ἀφῶ», 1 ΧΧ. τάλαντον) 

ςοηΐδϊηοαὰ 1οοο 5806 Κ6]5, 848 ἸΏΔΥ ὃς μαϊμεγοά 
ἤῸΠπῚ νυν. 2ς, 6. Αοσςοτγάϊηρ ἴο ἴΠ6 σοτη- 
Ρυϊαϊΐοη ἤεγε δάορίεά, ἴ!6 Ηδεῦτενν Ταϊρηΐϊ 
ννὰ5 943 08, ἀνοϊγάιιροῖβΊι Ὑὴ6 Οτεεκ (}Ἐεὶ- 
ποίδη) Ταϊοπῖ, ἤὥοπὶ ῃς ἢ ἴῃς 0ΧΧ. δηὰ 
Τηοϑὲ ϑυσοθθαϊηρ νουβϑίοῃϑ ἤᾶνὸ ἴάκοη (ἢ6 ΠΑΠῚΟ 
ἐαΐεπὶ, νγὰ5 81} 108, Τα οὔ κ᾽η8] ννογά, ζιζζαν, 
νου] ἀεποίς ἃ οἰ γουΪαΓ πιᾶ88, δηἰ ΠΟΑΙΪῪ (Π6 
βάτὴθ ννογὰ, ἀεγάογ, ννᾶ8 ἴἢ 56 διηοηρϑὶ ἴῃ6 
Ἐφγρίίδηβ ἔογ ἃ πη889 οὗ τηρίαὶ οαϑὲ ἴῃ {Π6 
ἔοιπῃ οὗ ἃ πιδϑϑῖνε της νν]Π᾽ 115 ννεῖσῃϊ βἰΔῃ1ρΡ- 
οὦ ὑὕροη ἰδ 

26. 4 δὲ 4}] πον γ, α δαὶ: ἴῃς ννογάς 
ΟΒΑΪΡ ἃ 5886 κεὶ," ὅζο. ἀρρεᾶγ ἴο Ὀδ ἰηϑοσίθὰ 
ΟΣ]Υ ἴογ οππρἢδϑὶβ, ἴο δπίοσοθ [ἢ6 δοσυγαςν ἴο 
Ὀδ οὐϑεγνυθά ἴῃ [6 ραγτηθηῖ. 866 οὔ Χχχ. 13, 
ὙΠΟ ἴπογα 15. ἃ 5 ΠῚΠΪΔΓ δχργοββίοη, δηὰ ςξ. 
ΧΧΧ, 1ς.--ἢ ἵπρ πε σδριϊαϊίοη ἀπά ἴῃ6 
Πυθα οὗ (06 ΡΘΟρΪΘ, 866 Οὔ ΧΧΧ. 12. 
ἼΤδοτὸ τηιϑὶ ἤάνο Ὀεθη, ἴῃ δά ἀϊξίοη ἴο {Π6 5ι1πὶ 
οὗ (ῃ6 διαὶ 5ῃεκεὶς, [6 ἔγθο- νυ} οἰοσίπρϑ οὗ 
ΒΟΥ (866 ΧΧΧΥ. 24), Οὗ ννῃϊςἢ πὸ γεοκοπὶπρ ᾿5 
ἤἴεγα πιδάθ. ὙΠΟΥ ΠΊΑΥ ροσβαρβ ἤᾶνο Ὀεθη 
διηοηρδῖ ννμαΐ ννᾶ5 τεϊυστπθὰ ἴο ἴπ6 ἀοποῖβ 89 
Βεης πιοσα ἴῃδη δῃοῦρἢ (ΧΧΧΥΪ. 7). 

27. «οὐοξε! 1 Ὅ8898. 866 Οἡ ΧΧΥ͂Ϊ. 10. 
28. ΤΠε Ποοῖβ, σπαρίϊογβ δπὰ ]1εἴ5 Πογδ 

βροίκη οὗ θεϊοηγροά ἴο ἴῃς ρ|}]4τ5 οὗ ἴῃς (ουτί. 
866 ΧΧΥΪΪ. 10, 17. 

425 
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Βυπάγεἀ 8ενεητῦ δηά ἔνε «δεξείς ἣς 
τλλὰς ἤοοῖϑβ ἔογ τἢς ρ|1||2γ5. ἀλη ονοτ- 
Ἰαϊά τῆεὶγ ομαρίτετβ, ἀπά δ] ες τῃαπὶ. 

29 Απά τε Ὀγδ88 οἵ τῆς ΟΠΌΠΠΕ 
τυᾶς 5ΒΕνΘΥ τα]εηῖβ, Πα ἔπνο τΠοιιϑαῃ 
Δηά ίοιιγ ιιπάτεα 5} 6 Κεῖΐβ. 

20 Απά τβογεννῆῇ μ6 πιδάς (Π6 
βοσκεῖβ ἴο τῆς ἀοογ οὗ τῆς τΑθεγηδοὶς 
οὗ τε σοπρτερδίίοη, ἀπ τῆς Ὀγάβθη 
Αἰτᾶγ, ἀπά τῆς Ὀγάβεη ργαῖς ἔου ἴἴ, δηά 
4}} τὴς. ν6 5565 οὗ τὰς αἰταῖ, 

21 Απά {δε εοςκεῖβ οἵ τῆς Ἴσουτγί 

80. «οὐξείς ἰο δὲ ἄοον οΥ ἐδε ἐαδεγησείο οὗ 
ἐδὲ ξοη Γεσ αἰ 01}] Ὁ8.8Β9Β 701 δ8Ὡ9 ΘΠ 0Θ 
οὔ ᾽1ῈΔ9 Τομὺ ΟΥ τηϑοϑύϊῃξ. 866 ΧΧΥΪ. 27. 

δὲ ὀγασεη αἰϊαγ 866 ΧΧΥΙ͂Ϊ, 1--8. 
81. δὲ τοοζεῖς οὔ δε εομγ ] 56εῈ ΧΧΥΙ͂Ϊ, το, 17. 
ἐδὲ }ὲ οὗ 126 Ἰαδογηπαείε. . «δὲ ῥὶπὲ οὗ δε 

ΚομΓ 1} 866 Οἢ ΧΧΥΪΪ. 19. 
Αςσοοτγάϊης ἴο 1ῃ6 Θϑειπιδῖα οὗ {Π6 5ῃεεὶ [δὲ 

μᾶ8 ἤεγὸ Ὀδθη δἀορίοά, {πε ννείξῃϊ οὗ τῃ6 
ταοίδ]ς πιοπίίοπθά ἰῃ [15 σμαρίοσ ννουἹὰ ὃς 
ΠΟΔΙΪΥ ἃ5 ἔΟ]]ονν5, ἴῃ ἀνοϊγάιροὶβ νεῖ :--- 

Οοἰά, σεἴοῃ 4 ον. 2 415. 12 108. 
δινοῦ, 41ἴο0η8 4 οῖ. 2 415. 20 05. 
ΒΙΟΏΖΘ, 2 ἴ0Π8 19 ον, 2 6Γ5. 11 08, 

ΤΠ νά] οὗ [Π6 ξο!]ά, ᾿ξ ρυγ6, ἴῃ Οὐὗ ΠΙΟΠΟΥ͂ 
ψου]Ἱὰ Ὁε ΑἸ7ςο075. 134., ἀπά οὗ ἴΠ6 βῖνοῦ 
42280934. τς. τοδ. Ὑῆα αιυδηίϊε5 οὗ {πὲ 
Ρτεοΐοιι8 πιεῖδ]5 σοπὶθ αυϊῖα νη [ἢ6 11π|]18 
οὗ ργοθδὈ  γ. ἰἔ ννο σοηϑίάἀογ {π6 σοπάποῃ 
οὗ ἴΠ6 [5γδο ἴδ νυ ῆθη (ΠοΥ ἰοῖῖ Εργρί (866 
ἰηϊγοά. ποῖο ἰο ἔχοά, δηὰ οὔ χχν. 3), δπά 
{δε οδ᾽]θςὶ ἔογ νῃϊςἢ ἴῃς ΠΟ] οςσ[οη ννᾶ8 τηδάδ. 
ὙΠοΤΟ ἰ86 ΠῸ ΓοδϑοΟηΔὉΪ6 ῥτοιιπα ἴο ο4]} ἴῃ 
ηυοβιίοη π6 σα ρσίδπεδὶ δοουγδογ οὗἉ [Π6 5ἰαίθ- 
τηθηΐ5 οὗ ϑδίγαρο (ΧΥῚ. Ρ. γγ8) δηὰ )]1ο- 
ἄἀοτιι5 (Π|. 4.) τεραγάϊηρ ἴῃς φγοαΐῖ βίοτγϑ οὗ 
ΒοΙὰ ςοἰϊοεϊοά Ὀγ ἴΠ6 Ατὰν {γῦθ8 πρὰσ [Π6 
ἘἸδπις Οι!ξ, δπὰ ΠΟΥ ννογο ΡΥΟΌΔΟΪΥ 8.1] 
ΤοΓ ἀδυηάδηξ αἱ {Π18 {Ππ|ὶ ἤθη ἴδ6 {ΠῚ 068 
τηιδὲ ἤανθ σοπηθ ἱπίο ἔγοηιιθπε σοπίδος νυ ἢ 
(Π6 [8γδθ} 168. ὙΠ ΘΓΘ ΠΊΔΥ 6 ΠΟ ἘΓΆς6 οὗ πᾶ- 
ἔνα βοϊά ἴῃ {ποϑὸ γορίοπϑ δἵ ριθβοηΐ: δι (ἢ6 
ΘηΌΓΟ οχθδυδίίοη οὗὁἨ παίΐυγαϊ βΌρρἾϊ68 οὗ {86 
Ῥτεςίουβ πιρί4]8 ἰ8 ἴοο {δηλ} ΠΑ ΥῪ Κπὺποννγῃ ἴο 
πορὰ πιοτὸ ἴπδη ἃ Ὀᾶτγο ποίϊος ἴῃ 1818 ρἷδσθ (866 
.ΒΙΌ. ΑτἰΔ8᾽ οὗ {Πθ 5. Ρ. α. Κ. ρΡ. 38). Βδῆηγ, 
Κποῦεὶ ἀπά οἴμπογβ ἤανα τγοπιαγκοά τηδί [Π6 
4υδπεοβ σοἰϊοοϊοα ἔογ {86 Ταθογηδοὶο ἃΓδ 1Πη- 
διση Ποδηΐ ννἤθη σομῃραγοὰ νυ ἢ ἴΠ6 ποδγδ οὗ 
ξο]ὰ δηὰ βινοσ ςο]οςϊοα ἴῃ ἴθ Εδδβῖ ἰῃ γϑοθηῖ, 
88 ὙΥ6}1 248 δηςϊθηΐ, {πῆο8.0. [ἢ σοπΊΠλ {168 ἴῃ 
ἘΠ Ὦ (ἢ οΓΡ 18. ποῖ στηπσῇ σοπηπογοῖαὶ δὲν, δηὰ 
ἰη σοηθοημθηςε ποῖ πησἢ ι.86 ἔογ ἃ οσἰγουϊδίης 
τλδάϊιπι, [ἢ6 ρτγοσίου 8 πιοίδ]8 νν}}} δὸ πλοῖο 
ΤΟΔ ἾΪγ δοσυπιι]αῖοα ΟΠ ΠΟΓ ἴῸΣ ἃ σγοδὶ πδίϊοηδὶ 
Οδ]οςῖ, 48 ἰῃ {Π18 σ486, ΟΥἉ ΤΟΥ ἴπ6 στα βοαδίίοη 
οἔατιϊογ. ὙΠῸ Θποιτήοιβ ννθα] ἢ οὗὨ {ΠῸ βονὸ- 
ΓείζηΣ, δηἀ αἷδο οὗ ἰπθ [οπιρ]ε5, οὗ [πάϊὰ, ἃ 

ἘἙἘΧΟΡΌῦΘ. ΧΧΧΝΙΙ. ΧΧΧΙΣ. [ν. 29---τ. 

τοιιη ὦ δϑουῖ, δηά τῃε βοςκεῖβ οὗ τπε 
σου ραῖε, δηά 41} τῆς ρὶπβ οὗ τῆς 
ΤΆ όγπδοϊθ, ἀπά 411 τῆς Ρῥ᾽ῃ8 οὗ τῃ6 
σουτγί τουπαὰ Δθοιι. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΧ. 
: 711ε εἰοίάς ο7 τογυέεέό ανα ἀοίν ξαγριοσ. 4 

7ΖᾺε ορλοά. 8 7116 ὀγεαοίῥέσίε. 41 7116 γοδέό 
οὔ λέ ἐρλοά. “7 7: εσαΐς, »εέγε, ἀπά ρίγα δ 
οὔ ηε ἐμερ. 30 72ὲ ῥίαίε ο7 11ε Λοὲν Φγοισηι. 
321 ΑΠὶ ἐς υἱαυσ α»ια αῤῥγουεαά ὃν }7042:. 
ΝῺ οἵ τῆς δἷμε, ἀπά ρυγρίὶε, δηά 

βολγὶεῖ, {ΠῈγ παδάς οἰοτῇ5 οὗ 86Γ- 
νος, ἴο ἀο βεύνϊεςς ἰῇ τῆς ΠοΙγ ῥίσεε, 

ΠΕΠ ΌΓΥ αβο, ἰακίης ἴμε τηοϑὲ πιοάοσγαίο βίδίθ- 
Τηθηΐβ, ΙΏΔΥ ἐγ ἰδἢ ΘΧΑΠΊΡΪ68. 48 ἰῃβϑίδποοβ 
ἴῃ δηςίθηΐ ἘΠ Πη68, νγῸ ΤΏΔῪ τοῖεσ ἴο ἴῃς δοσοιηῖβ 
οἔ ρβοϊ]ὰ ἴῃ {πὸ ἰδηιρὶε οὗ Βεὶὰ8 (δι οά, 51ς. 11. 
οἱ «εἴ, Ηετοάοϊ. 1. 183); οὗ ἴδε ννοα! τ οὗ 
ϑαγάδηδρα]ιιβ ὑρθμος εὐϊι. Βόδτ, Ρ. 431); 
δηὰ οὗ [6 8ρ01}8 ἴδίκεη Ὁ Ογγυϑ (Ρ]η. Ἢ. Ν᾿" 
ΧΧΧΙΠΠΟῚς, 47) ἀπά ὈΥ Αἰοχδπάεγ (Ὠ]οἀὰ. 51ς. 
ΧΥΠ. 66). ΑἸ] γραβοηδῦϊθ δ] ονσάπος πδῪ δὲ 
ΤηΔ 6 ἔογ ὀχαρβογδίϊοη ἴῃ {π686 βἰδίοπηθηΐβ, πὰ 
{86 ἀγσυπιοηῖ, ἴῃ 15 σοπποςσοῃ νγΓΠ ννο}]} 848- 
ςογίαιπρὰ ἔδοῖβ, νν}}} 51}}} θὲ Ἰοῖς ἀρ ϑίσοηρ 
ΘΠΟΌΡΉ ἔῸΣ Οἵ ριγροϑθ. ΕῸΣ ΠΊΟΓΟ ΟΧΑΙΏΡΙ65, 
8686 ΒΗΓ, “ ϑυπΌο κ,᾽ 1. Ρ. 259; Κηοδδὶ οἡ 
Εχ. χχν. δηὰ χχχν. 

[1 15 νου οὗ ποίϊσθ ἴδαΐ βϊνοῦ, ἴῃ {Π6 
{πὸ οἵ Ηοχτιοῦ, ἀρρθᾶτβ ἴο ἤάνθ Ὀθθῆ τηοτα 
Ρτδοίουβ ἤδη βο]ὰ ἀτηοηρϑὶ {πὸ στθοκϑ (Οἰδά- 
βίοπθ, “ [υνοπῖ8 Μαυπάϊ,᾽ ρΡ. 531). Τῇ 
ἰγράϑιιγος οὗ ΤἬτασοο ἀπά [δυτγυπη ννοσα [ἢ θη 
ὑηκποννπ. Βυῖ ἰἴ 566πὶ5 ἰο ἤανε Ὀθοπ οΟἴδμοῖ- 
νν 56 ἢ (ΠῸ Αϑιαῖὶς παϊϊοηβ, ὙὍὙῃθ ννοσά 
σἰδθον (Δεςοτγάϊηρ ἴο Ρίοϊοῖ) 18 ϑαηβεγῖῖ. ΤῊΙ5 
νου ἰοπὰ ἴο οῆονν πὶ τπῸὸ πιεῖᾳ] νγᾶβ8 
Κπονὴ ἴο 6 Αγγᾶπ τὰςς Ὀείογε ἴῃς Οεῖ- 
ΤΛΔΠΙς Ὡδίϊοπβ πιργαίθα ἴο ἴπ6 νοβϑί. Τῆς 
ξογοίδίποιβ οὔ (ῃἢς Οὐόοκβ δπὰ Ἀοπιδῃβ ΡΙῸ- 
ὈΔΌΪΥ ἰοϑῖ 411} Κπουν]θάξε οὗ 1ἴ, δηὰ ννῆεη [Π6 
αραὶῃ πλοὲ  ἰξ, [ΠΟΥ γανα τ υϊῖο ἃ ἀϊΐ- 
ἔεγθηΐ πᾶπιθ (ἀργύριον, ανρσεηέι). ΤῊ15 δᾶ πὴ 
ΔΥΡΌΤΊΘηΪ ΠΊΑΥ ΔρΡΡΙ θα ἴο οἴποῦ πχοίδ]β. 
Βιυῖ ννιδὶ ἀϊβε ησι δῆθ5 δι νοῦ ἰ5, [δὶ ἰξ ννᾶ5 
αἴ ἤγϑι οὐϊδιπθὰ γῚ {πὸ ρϑορὶθ οἵ ϑοιίβογη 
Ευγορα ΠῚ βϑραγίῃρ, δηάὰ, ρεγῆδρϑ, ἀϊϑίδπὶ 
βουγοθβ. ἧνε Κπονν ἰΠαΐ ἴΠ6 Πυλητγ οἵἉ 5ι͵νοῦ 
δῖ Κοπιε νν5 ΥΕΓΥ φτΘΔΙΪΥ Ἰησγοδϑθαὰ ὈΥ [ἢ ς 
σοηϊΠρυζίοη5 οὈίαϊποὰ ἰῇ {πὸ Ῥιιηῖς ὟΝ δῖβ 
Νιεδυῆγ, ὁ Ηἰϑι. οὗ οπιο,᾽ ΝοΪ. 111. Ρ. 613). 
Υ 1815 πηε ϑραίΐη δὰ Ὀοζυπ ἴο γιεϊαὰ [15 

ΒΌΡΡΙγ. ΤῊΣ Ηδσργεννβ πὰ Εργρίδηβ ργοῦᾶ- 
ΌὈΪΥ οδίδιηοά [ἢ6 πιοίδὶ ἰὴ 1Π6 δαγιθϑὶ ὈπΊ68 
ὈοΙὨ ἔτοπὶ Αϑίδ δπὰ Αξἴηςδ, 

ΟηΑρ. ΧΧΧΙΧ. 

ΤΡο Ῥνϊοσ "᾽ Ὠγεσ ες αγὸ »ιαΐδ. 
ἵπποι. 

1. 866 οἡ χχνυ. ς. ΤῊΘ Ηπο ᾿ἰπθη ἰ5 οπιϊῖ- 
[δὰ 1η {Π|18 νοσβο, Ὀυζ 15 τηθητοηρά ἴῃ [ἢ ποχῖ, 



ὃ ζῇλῃ. 148. 
ο. 

ν. 2--21. 

-ἃηὰ “τηλάς (ἢς ΠΟΙ ρΑγπιεπῖβ ἔογ 
Αδίοῃ; 48 ἴδε [ΟΚΡῸ οςοπιπιαηάςα 
Μορεαϑβ. 

2 Απὰ ἢς.πιλάςε (πε ἐρῃοά οἵ ρο]ά, 
Ὁ]ιι6, Δπη ἃ ριγρίε, ἀπά βοαγεῖ, δπά ἢπε 
τυ πεά ᾿πεη. 

2. Απά τῃεν ἀϊά δεδὲ τῃς6 ροϊά ἱπίο 
τη ρῥἰαῖεβ, ἀπά οὐξζ 1: 1π10 νγῖΓΕ8, ἴο 
γννογκ ἐξ ἴῃ τῆς δίμο, δηά ἴῃ τῆς ρυΓρία, 
πὰ ἰῃ (ἢ ϑβοδγίοϊ, δηά ἴῃ τῆς ἢἤπε 
᾿πεη, τυἱ σὰαπηϊηρ ννοσκ. 

4 ΤΉΘΥ πιδάα 5Που ἀογρίαςεϑ ἔογ ἰξ, 
ἴο σοιρίε 1 τορεῖμογ: ὈΥ τῇ6 ὕνο 
βάραβ ννὰβ ἴ σοιρὶςἀ τορεῖῆογ. 

ς Απά τῆς ουτίοιιβ ρίγάϊε οὗ ἢ 15 
ἐρῃοά, τπῖ τας ὕροη ἰϊ, τυας οὗ τῆς 
84Π|6,) Δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς ννοῦκ τῃεγεοῦ; 
07 ροἱά, δια, δμά ρυγρίβ, ἀπ βοδτεῖ, 
Δηαὰ ἔπε τυνὶποά ᾿ἴπθη; 45 ἴῃ 6 ΓΟΚῸ 
σοπῃπιαηάεα Μοβα8. 

6 4 ἐΑμά μὲν ννγουρῆϊ ΟΠΥΧ βἴοπεϑ 
Ἰῃο]οβεά ἴῃ οὐςἢε5 οἵ ροϊ]ά, ρτάνεη, 88 
β'ρηεῖβ ἅγα ρύδνϑη, νυν] τἢ τῆς ἤδιηθβ οὗ 
τῆς σὨΠ]άτγεη οὐ [βγδεὶ. 

7 Απά δε ρικτῃοπι οη τῆς 5ῃου ἀεΓ8 
οὗ τπεὲ ἐρμῃοά, ἐῤαὶ ἐδὲγ τῤομία ἐδ βῖοῃεβ 

Ζομαρ, 48. ἔογ ἃ “πλοΠΊοσΙὶ ἴο ἴΠ6 ςὨι] ἄγε οὗ [5- 
ΓΔΕ]; 245 τῆς. ΓΠΟΚΡ σοπιπιαπάοα Μίοβεβ. 

8 { Απά πε πιαάς τῆς Ὀτγεαδβῖρδῖα 
67 σαπηϊηρ νχοῦκ, Κα τῆς νγογκ οὗ τῆς 
Ἔρῃοα; οἵ ροϊά, δίιιε, ἀπ ρυγρὶς, ἀπά 
βολεῖ, πὰ ἤἥπε τυν!ηςά ᾿ἰπεη. 

9 ἴτ νναβ ἐουγβαιᾶγε; {ΠΕῈΥ πιδλ468 
τῆς Ὀτεαβερίδῖα ἀου]ε : ἃ 5ρδη τυας ἴδε 
ἰεηρτῇ τπεγεοῦ, ΔΠα ἃ βρᾶη τῆς Ὀγοδάτῃ 
τῃεγεοῦ, δείμσ ἀουδ]εά.. 

10 Απά τῇεγ 8εῖ ἰῃ ἴἴ ἔθυγ τοννβ οὗ 
"ΟΥ, γυδν, βίοηε5: ἐῤέ γεί τον τοῖς ἃ ᾿ἰϑδτάϊι8, 

Ὁ ἴορΔΖ, Δπἀ ἃ οδγθυηοϊε : [ἢ ]15 τυας τῆς 
᾿Πγβῖ ΓΟΥ͂Ν. 

᾿ΕΧΟΏΌΠ5. ΧΧΧΙΧ. 

11 ᾿Απά τὴς βεοοπά τον. 841 6Π16- 
ΓΆΪΑ., ἃ ϑαρρῆϊγε, δηὰ ἃ ἀϊαπχοπά, 

12 Απὰ τἢε τηϊγά τοῖν, ἃ ᾿ίραγε, 4Π 
ἀρδῖθ, Δηἀ Δη ἁπιειῆγϑῖ. 

12 Απά τῆς ἐουσπῇ τον, ἃ δειγ], Δη 
ΟὨΥ̓͂Χ, Δη4 ἃ ἸΑβρεῦ: ἐῤέν τυϑῦδ Ἰης]οβϑά 
ἴῃ. οὐς 65 οὗ ροΪά ἰπ {Π6]Γ Ἰπο]οβίηρβ. 

14 Απὰά τῆς βἴοῃεβ τυδγέ ἜΜ ΗΝ 
ἴο ἴῃε παπλ65 οὗ ἴῃς σἢΠ]άτγεη οὗ ϑ5γδεὶ, 
ἴνγγεϊνε, δοσογάϊηρ ἴο τπεῖγ ἤδηγεβ, ἠέ 
τῆ6 εηρτγανίηρβ οὗ ἃ 5ἰρῃεῖ, Ἔνεῦγ ομὲ 
ν ΙΓ 5 ἤδπ1α, Δοςογάϊηρ; ἴο ἴῃς τννεῖνε 
{Π| 68. 

[5 Απά του πιδάς προη {πε Ὀγεαβῖ- 
Ρίδῖε ςμαδίῃβ δῖ τηε εῃά8, ὁ υνγεαῖθεη 
νγοτς οἴ ρυγε ρο]ά. 

16 Απά {π8γ πιδάβ ἔννο οὐςῇδβ οὔ 
014, δηἀ ἴνγο ροϊά τγίπρβ; δηά ρυῖ τῆς 
ἴνο τίπρβ ἴῃ τῆς νο επάβ οἵ τῇς 
δγεδϑιρίδΐο. 

17 Απά τῃεγ ρυῖ (ἢς ἴνγο νυγεδίμθη 
ςἢαΐηβ οὗ ρο]ά τὴ τῆς ὕνο τίηρβ οἡ τῃε 
εηἀ5 οὗ τε Ὀτγεαβιίρίδΐα. 

18 Απά τΠς ἴννο επάβ οὗ τῆς ἴννο 
υνγθδίμθῃ σμδίηβ ἴΠδΥῪ ἐϑιθηβά ἴῃ 186 
ἴνγο οἰοῇθβ, δἀπὰ ρυῖ τπδπὶ οἡ τῇς 
5ῃοι ἀδγρίεςεβ οὗ τῆς ἐρμοά, δείοτγε [ἴτ. 

Ι9 Διὰ τπῇϑὺ πιδᾶς ἴγὸ Πηρβ οὗ 
ροϊά, δπὰ ρὰῖ ἐδρι οὐ τῆς ἔννο επάϑ8 
οὗ τῆς Ὀγεδϑῖρίδϊε, ὡροὴ τῇς δογάογ οὗ 
τ, ψνὨΙΓ ἢ τὐας οἡ τῆς 5146 οὗ τῆς ερῃποά 
ἱηνναγά. 

20 Απά τΠεγῪ πιδάε ἴννο οὐδεῦ σοϊάδη 
τηρ8, δηἀ ρυῖ τΠ6πὶ οἡ ἴῃς ἴννο 51468 
οἵ πε δρῃοά υπάεγπεδίῃ, τονναγά τε 
[ογεραῦς οὐ ἴἴ, ονεσγ ἀραϊηϑὲ τἢ6 οὐδέ 
σουρ ῃρ τπογεοῦ, ἀρονε τῆς σιτίου 
σιτάϊ]ς οὗ τῆς ἐρῃοά. 
.21 Απά τῇεγ ἀϊά διπά τΠε Ὀτγεαβῖ- 

ΡΙαῖα Ὀγ 5 τρβ υπῖο τῆς γίπρϑ οὗ τῆς 

εἰοί δε φῇ “ἐγυἱσε ΤΟΥ͂Θ ΡΙΌΡΕΟΤΥΪΥ, Ὁ89 Κ81- 
Ἰαϑιὺδ οὗ ΟΥ̓66. Οὐδ ἴδεβ6 δῃὰ ἴμε ΗΟΪΥ 
Οαπηρηΐβ, 866 Οἢ ΧΧΧΙ. 10. 

Δ. δὲ ἐρῥο] 8966 οἡ χχυδ. 6 84. 
8. 40ε ροἰᾳ(] 86 ου χχν]]. ς. 
«αὐ εμπηϊπς «ὐογὰ}] ΜΙᾺ ΜΟΥ ΟΥ ὉᾺ9 

Βκ11194 ὙΘΑΥ͂ΘΙ. ὅ66 Οὐ ΧΧΥ͂Ι. 1, ΧΧΧΥ. 2ς. 
δ. ἐφε εμγίοις σίγα] 866 οἡ ΧΧΥΊΙ. 8. 
6Θ, 7. 866 οὔ ΧΧΥΙΪΙΙ. 9--12. 
8. ἐδε ὀγεα:ρία!] 866 οἡ ΧΧΥΣ 1ς, 1Ιό. 
10---18. Οη [86 ρῥτέοσϊουβ βίοπμεδ, 866 ὁ 

ΧΧΥΊΙ. 17--- 20. 
18. ἐπ ἐῤεὶν ἱποϊοσίη.] Ἀλίμεσ, 1π Ῥμ91τ 

Βοῖτ!η 8. ὅ66 οὐ ΧΧΥΙΠ, ΣΙ, 17. 

16. εϑαΐπς αὐ ἐδε ἐπάν, οὶ «υγεαίδεη «υογκ} 
Ομ 81}8 Οὗὕἤἱ ὙΣΟδΌΣΝΘΣ ΜΟΙ ὑπνιπὺθά, 
806. Οἡ ΧΧΥΙΙ, 14. 

16. 866 ου χχυῇ, 13, 23. 

190. 866 οὔ Χχυ[δ. 26, 27- 

40. ““Απά [ΠΟΥ τηδάθ ὃτνο σἱ πε οὗὨ κοϊὰ 
δηά ρυζ ἰπεπὶ οἡ ἴδ ἴννο ΒΟ Σ ἀθΣ --Ρ166985 
οὗ ἐπμὸ ἘΡδΒΟά, ἸΟῪ ἀν 1 089 το! 
οὗ Ὁ, ΘΙ Ὅ8ὁ9 ἸΟἸΣΙ ΠΏ, ΔΌΟΥΘ ὑδὸ 

Ῥδαπᾶ Ζ01Σ 1ϑεοπίηφ 11.) 866 οὐ ΧΧΥ͂ΪΙ. 
27.- 

41. ὅ66 οὐ χχυϊὶ. 28. 
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αἱ ΓὮΔΡ. 48. 
33: 

4 ςἤδλρ. 28. 
42. 

7 ςἶιαρ. 428. 
36. ὰ 

ΕἘΧΟΡῦϑβ. ΧΧΧΙΣΧ. 
ἐρμοά νυ ιτἢ ἃ ἰλος οὔ διε, ἐμδὲ ἴξ τηῖρμς 
δε ἃῦονβ τῃ6 ουτγίοιια ρίγα]ε οὐὗἉἨ τῆς 
ερῃοά, Δπ4 τῇας τῆς δγεαβιρδὲς πρὶ 
ποῖ ὃς Ἰοοβεά ἔγοηγ ἴπ6 Ἔερῃοά; 85 τῆ 68 
ΤΙΟΚΡῸ Τςοπηπηαπάεα Μοβεβ. 

22 ἴ Απά ἢε πιδάς τῆς τοῦδε οὔ τῆς 
ἐρῃοά ογννονεη ννουΐ,, 811} οὐ δ]με. 

23 Αμὰ ἐῤεγε τυᾶς λΔῃ ἢοΪα ἴῃ [δα 
τηἸάβὲ οὗ τῆς τοῦδε, 45 τῇς. ἢοΐε οὗ δῃ 
Ὠαθεγρεοη, τὐἱ ἃ Ὀαπα τουπὰ δθοις 
τῆς ΠοΙΪς, τῆδς ἴξ 5ῃοι 4 ποῖ τεπά, 

24. Απὰ {πεν πιδάς ὑροπ τῇς ἢ 6Π18 
οὗ της τοῦς ροιηδργαηδῖεβ 9} δια, δπὰ 
ΡΌΓΡΙα, δπὰ βοδγὶεῖ, σμά τυνιηθα ἠΐπορ. 

25 Αῃπά τῇεϑν πιαάς 40ε|15 ο΄ ριιγε 
ροά, ἀπά ρυῖ τῆς 06 }15 δεῖννεεη τῆς 
Ροπιθργδηδλῖοβ Ὡροη ἴῃς ἢεπὶ οὗ [δε 
τοῦα, τουπα ἀδουζ θεΐνγεεη της ροπιε- 
ΓΑηδῖαϑ : 

26 Α Ρε]] δά ἃ ροπιεργδηᾶζε, ἃ θὲε]]} 
Πα ἃ ροπηερτδηδῖα, τοιιηἀ δθουῖ τῃ6 
ἢξηλ οὗ 1ἢ6 τόδε ἴο πκἰ ἰδίου 22; ἃ5 ἴῃ 6 
ΓΙΟΚΡῸ ςοιπηηάπάςά Μοραβ. 

27 ἴ Αμπὰ {Πεγ πιδάς ςοδῖβ οΚ πε 
᾿ημθη ὁ γονεῃ νγοῦκ ἔογ Αδτγοῃ, δπά 
ἴον ἢ!5 50η8. 

28 Αηά ἃ πιῖγα ὁ πε ᾿ΐπεη, απά 
ἄθ δοηπηοῖβ σἤπε ᾿ΐπεη, ἀπά “]ἰπεη 
Ὀγδαςἢα5 ο(᾽ ἤπε Ὀγίπεά Ἰΐπεη, 

29 Απά ἃ ρίγάϊε οκΚ' πε εὐὶποά 
Ιπεη, ἀπά δίιε, ἀπά ριιγρ]ς, δηὰ βςαγὶθῖ, 
9 Ἡερα]θννοῦκ ; 45 {πὲ ΓᾺῸΚΡ Τοπι- 
τπιδηάςα Μοβαβ. 

20 ἢ Απά τῆδγ πηδάε τε ρΪαῖε οὗ 
τἢ6 ΠΟΙΥ σγοννῃ ογ ρυγα ρο]ά, δηά νυτοῖς 
ΡΟη ἴξ ἃ νυγτίηρ, ἀέε το τῆς δηρταν- 
ἴηρ8 οὗ ἃ 'ρῃεῖ, ΧΗΟΙΙΝΕΘ5 ΤῸ 
ΤΗΕ ΓΤΟΚΏὨ. 

21 Απά {πΠῈ} τιεά υὑπῖο ἰξ ἃ ἴδλες 
οὗ δϊιιε, ἴο ξββϑδίδη Ζὲ οἡ πίρῃ ὑροη 
τῆς πιῖγο; ἂἃ5 ἴ6. ΓΟΚΡ Τςοιμῃημηδηάοά 
Μοραϑ. 

22 4 Γι ννᾶ8 411] τῆς ννοῦγκ οὗ (δε 
ἼΌογηδοϊς οὗ τς ἴθηΐς οὗ τῃ6 ςοηρτο- 

6. 

42---26. ὅεθ οὔ ΧΧΥἹ. 21--- ς. 

47. 866 Οὗ ΧΧΥΠΪ, 40, 41. 

48. « »"γο] 866 οἡ ΧΧΥΪ. 27. 

δονποί5] 866 οὔ ΧΧν][, 40. 
ὀγέεοεδε: ὅ8686 οἡ ΧΧνΪΙ, 42. 

40. αρίγα] 866 οἡ χχυ]ῇᾶ. 40. 
80. ἐῤε δοὶν ἐγοαυη οἤβωγε σοί ΓΟ. χχῖχ. 
866 Οἡ ΧΧΥΪΙ. 26. 

[ν. 22---43. 

ἴοη δηϊδηθά: πὰ τῆς ΤΒ]άγεη οὗ 
5ΓΔ6] ἀΪ4 δοςογάϊηρ ἴο 411} τῆι τῆς 
ΤΟ σοπχηαηάοά Μῶοβοβ, 80 ἀϊά {ΠεΥ. 

43  Απά τῆεγ Ὀτγουρῆς τῆς τθεῖ- 
πλοῖα υπῖο Μῶορεβ, τῆς τεηξ, ἀπά 8]] ἢ 8 
ξυγηϊζυγε, ἢϊ5. ἴδοἢθβ, ἢἰ5δ θοαγάς, 15 
θαγβ, ἀπά ἢΐ8 ρΙΠ|ἀγβ, δηἀ ἢΪ5 βοςκεῖβ, 

24 Απά τἢε σονεγίηρ οὗ γαπιϑ᾽ 5Κ1π5 
ἀγεά τεά, ἀηά {πε σονεγπρ οὗ δαάρετγθ᾽ 
5ΚΊη 8.) ἀπά τῆε νδ]] οὗ ἴῆε σονεγίηρ, 

3ς Τῆς αγκ οὗ τῃε τεβεπιοηγ, δπά 
τΠε βἴανεβ τῃέγεοῦ, ἀπά [ἢ ΠΊΘΓΟΥ 56Δΐ, 

26 Τῃε ταῦ ]ς, σπά 411 τῃ6 νςβ8619 
τῃεγοοῦ, δηὰ τὴς βῃθινθγεδά, 

27 ΤῊςε ρυζγε Τσδπαϊεβεςκ., τοῦ τῆς 
ἰδπὶρ5 τπεγεοῦ, εύδη τυ τῆς ἰαπλρ8 ἴο 
ΡΒε 8εῖ ἰῃ ογάδγ, δπά 411] τῆς νεβϑε]5 
τπεγεοῦ, πὰ τε οἱὶ ἔογ ᾿ρῆϊ, 

428 Απά τΠς ροϊάεη αἰταῦ, δηὰ τῇς 
Δηοϊπτίηρ οἱἱ, ἀπ ᾿τῆς ϑύγεεῖ ἴῆσεπβα, ᾿ μεν 
πὰ τῆε Βαηρίηρ ἔογ (6 τἈθαγπδ0]6 οὐ ετικνε 

φῤέεες. 
ἄοοτ, 

2090 ΤῊς Ὀγδβεη δ]ἴαγ, δηὰ ἢϊ5 ρστδίβ 
οὗ Ὀγα88. ἢΪ5 βδνβι,, δηἀ ἃ] ἢ!15 νεβ886]8. 
τῆς ἰανεγ δηὰ ἢϊ5 ἰοοῖ, 

40 Τῆς Παηρίηρβ οὗ [με σουγῖ, ἢϊ5 
ΡΠΠΑγβ. δηά ἢ8 βοοκεῖβ, δηά τς Πδπο- 
ἵπρ ἰού ἴῃς σουτγῖ ραῖα, ἢϊ5 σογάβ, ἀπά 
Ὦ18 ΡἰΠ58) ἀπά 4]} τῆε. νϑββ8ε}8 οὗ (πε 8εῖ- 
νος οὗ τλς ταρεγηδοῖς, ἔοσγ πε τεηῖ οὗ 
τῆς σοηρτερδῖίοη, 

41 δ οΙοῖῃβ οὔ βεσνῖςε ἴο ἀο 8ετ- 
σα ἴῃ τὴ6 ΠοΙγ ῥέαεο, ἀπά τῆς ΒοΙΪγ 
ραιτηθηῖβ ἔογ Δάτγοῃ ἴῃ ργίεβῖ, ἀπά ἢ15 
80η8᾽ ΡΑΓΠΊΘΩϊβ, ἴο ΠΊἸἰδῖοΓ ἴῃ ἴΠ6 
ΡΓαβ81}5 οςα. 

42 Δεςοοτγάϊηρ; ἴο 8}} τῃαῖ τ[ἢε 1,οτΡ 
ςοιπηδηάοά Μῶοβοβ, 580 τῆς σὨ:]άγθῃ οὗ 
ἴϑγδοὶ πιδάς ἃ}} τε ψψοσκ. 

2 Απᾶὰ Μοβεβ ἀϊά ἰοοῖκ ὑροὴ ἃ} 
τῆς ψγοῦκ, ἀπά, θεμο] 4, την μαα ἀσμε 
1 25 τὴς ΓΚ ᾿δά ςοπιπχαηπάδά, ὄνθη 
850 Πδ4 {ΠεΥ ἄοης ἴξ : ἀπά [Μοϑβε5 Ὀ]εββϑεα 
{ΠεΠ|. 

ἨΟΣΙΝΕΘΘ Τὸ ΤΗῈ ΖΣΟΚὨ] δὅεε οὐ 
ΧΧΥΙΠ. 46. 

ΤΡὲ «υδοίε «υογὰ φ ἐδε δϑαπείμαγν ἐς σωδρε ρα 
ο ἥονε: απά ἀῤῥγουεά. 

32---43. 
833---38. 866 Οὔ ΧΧΧΥ. 11--ἴς, πὰ οὐ 

ΧΧΥΪ. 1. 
89, 40. 866 οὐ ΧχχΥ. 16---τϑ. 
41. ϑ8εὲ συν. 1, 27) ΧΧΧΙ. 10. 
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ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙ,. 8 Απά τῇου 5]: 8εξ τπιρ {86 σοιυτί 
ι 7Ἅε Ἰαῤεγμπαείς ἐς εονρμαραϊξα ζο δὲ γεαγεά, τοιυπὰ δδοιυξζ, Το ἤδηρ ἊΡ {6 ἢδηρ- 

ἡ πα αοίμίαα τὰ ἀατοα ακα ας οκν ὦς ῃρ αι τῆς φοὰτε βατει σον} 
ἀῤτῖς θμλα 344 τὰ ἐλε ἑαόέ;- 9 Απά {δου 5}8α]ς ἴακε τῆς δποίητι- 
παρ. ἴῃρ' Ο1], δηὰ δποίπξ ἴῃς τ θεγηδοῖς, ἀπά 
ΝῸ τε [ΚΡ βρακε υπίο Μοβεβ, 4}} μδὲ 1ς τῃεγεῖη, ἀπὰ βῃμαϊς μδ]]ονν [τ 

ϑΑγΪ Πρ, δὰ 1] τπε νεβ8ε]5 τμεγεοῦ: δηά [ξ 588]} 
2 Οπ τε ἢιβθὲ ἀδὺ οὗ τε ἤτγθε ὃε ΒοϊΪν. τ 

τ ΟηΤῆ 5}4]0 τπου 8εἴ ὑρ [ἢ τὈεγηδοὶς 10 Απά του 5[ι4]1 δηοίης τῆς 4]τδγ 
οὔ τῆς τεπῖ οὔ τὴ8 σοπρτερᾶτίοη. οὗ τῆε δυγηΐ οβεγίηρ, δηά 81] ἢἰ5. νε8- 

2 Απά τῇοιι 584]: ριιζ τμεγείπ τῆς 8ε8, δηὰ ϑδῃοῖ τῆς ἃἰταγ: δηὰ ἰΐ 
αὐκ οἵ τῆς τεβεϊπιοηγ, Δη4 σονεγ τῇ6Ὲ 5014] θὲ δὴ δἰταγ ' πιοβὲ ἢοὶγ. ΕΗ:5. 

ἀοέζρεφες οὗ αὐἷκ νυ τῆ ναὶ]. Ι: Απά τῇοιι 5041ἴ δποῖηϊς τῆς ἰανοῦ ὑροε 
“ «βαρ, 56. 4. Απά “1ῃοιι 5841: Ὀγίηρ ἴῃ ἴπε ἴ4- πὰ ἢΐβ ἰοοῖ, δηά βαποιν ἴτ. 
Ἦν. δε, δηά εξ ἱπ ογάθγ "τῆς τηϊπρβ τμαῖ 12 Απά τῇοιι 88]: δγίηρ Αδγοη 
ἐρέμδν, ΔΓΕ ἴο δ6 8εῖ ἰπ ογάθγ ὑροὴ 1; Ὧδηά ἃπά ἢϊ5 80ηὴ8 πο ἴῃς ἄοογ οὗ τῇς 

ἴῆοι 5ῃλες δγίηρ ἰῃ τῆς Τδπάϊεβεςκ, 
δηά ἰίρῆς τῆς ἰδπιρ8 τπεγεοῖ. 

ς Απά τποὺ 5}4]ῖ 8βεῖ τῇς αἰϊαγ οὗ 
δο]ά ἰογ τῆς ἱποεηβε δείογςε τῆς αἵκ οὗ 
τῆς τεβεπιοηγ, δηά ρὰῖ ἴῃς Παπρίπρ οὗ 
τῆς ἀοοῦ ἴο τῆς τὰθογηδοϊα. 

6 Απά του 5ῃαἷς δεῖ τῆς αἰϊασ οὗ 
τῆς θυγηῖ οἤεγίηρ δείογα (μὲ ἀοογ οὗ 
τῆς Δ όγηδοὶα οὗ τῆς ἴοηΐ οὗ {πε ςοη- 
στερδίοη. 

7 Απὰά τδοιι 5}α]ξ βεῖ τε ᾶνεσγ δ6- 
Ὀγεεη {δὲ ἴθηῖ οὐ {πε σοηρτεραδίίοη 
δηά τῆς δἰΐασ, δῃὰ 5Πα]ῖς ρυΐ ννδῖεγ 
τΠογοίη. 

τΑεγηδοὶς οὗ τε σοηρτγερδίοη, δηά 
νγαϑἢ τΠδπὶ νυ ἢ ννδίεγ. 

12 Απάὰ τῆου 5411 ρυᾳς ἀροη 4Δ- 
του ἴῃε ΠΟΙ ραγπχθηῖβ, πὰ δηοίηϊξ 
᾿ἶπι, Δπὰ βαποῖ Ὠΐπι; τμᾶῖ ἢ6 ΠΛΔΥ͂ 
ΓΑΙ Π 516 Γ τπῖο πλε ἰη τῆς ρυοϑ᾽ 5 οὔος. 

14 Απά του 5.) δγίπρ ἢ 8. 50Π8, 
Δηἀ οΪοῖῃε τῆθπὶ νν ἢ σοδίϑ: 

Ι5. Απά τῇου 5δαῖς δποῖπε τἢθηι, 
45 ἴδοιι ἀἸά5: ἀποίης τΠεὶγ (μεσ, τῆδῖ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΠΙἰΠἰϑῖεγ ἀπο πὶ ἰῃ τῆς 
ΡΓε51᾽5 ΟἩςε : ἔογ τῃεὶπ ἀποίπείηρ' 8384]] 
ΒΌΓΟΪΥ δ6 84ηῃ δνεγίδδτιηρ ῥγθϑιῃοοά 
τὨγουρθοιζ ΓΠΘῚΓ ρΕΠογδ 8. 

ΓΗΑΡ. ΧΙ, 
34ο.:: ἐς εορνπαπάεά 9 ἀγγαησο ἐρε δοὶν ἐῤίηρφ!, 

από 19 ἀποίρὶ ἐῤορι απά ἐδ ᾿γίκεϊ:. 
1---͵ττ. 

Δ. Ο» δὲ ἥγεῖ ἠαν οΥ ἐδε 3γεΐ πιομ!}} 8668 
υ. τΊ. ' 

4. δὲ ἐῤίηψι ἐδαὶ ἄγε 1ο δ “εἰ ἐπ ογδγ} 
ΤΒο ἀϊγοςσιοῃϑβ σίνεη ἴῃ 1 εν, χχῖν. ς----ο ΔΓῸ οΓΟ 
ΡΓΕΒῸΡ 
ἴοτε 1.115 σῃδρίοσ νγἂ5 νυγιτἴθη. 

δ. δεΐῶνε δὲ αγὰ} 866 ο ΧΧΧ. ὅ. 
ἐδ ῥαησίης οΥ ἐδὲ 400 γ 1οὁ δὲ ἑαδενπαεϊδ) 

Ὅι: 9 οσυτίδιη δὺὴ ᾽Ὅπ0 ΘὨΥΣΘΣΩΟΘ Οὗ 89 
ἘΔΌΘΣΙΩΒΟΙΘ. 

. 6. δεύογε ἐδε ἐοον 9 ἐδὲ Ἰαδεγπαοίε 9 1δὲ 
ἱεπὲ 9 ἐδε εοησγοραι ὁ} ὈΘΖΟΣΤΘ ὑμ9 68- 
ὍΣΘΙΟΘ ΟὗἨὨ ὑπὸ ἘΔΌΘΣΠΔ8Ο]Θ οὗ ὕὍμ9 Τθπλ 
οὗ στο ϑοί!ηξ. 

7, 8. 8ε6 Νοῖοδ δ {Π6 επά οὗ (ἢ. χχνΐ ὃ 0Ἱ. 

8. ῥαμᾷ ὠὐ {δὲ δαηρίη) Ἀδπξ ἊΡ ὃ. 9 
Θούσδσποθ οἸΣδΔΙῃ. 

9---11. ὙΠῸ ἀϊτοςους ἴο δηοϊηξ 2πηΠ σοη- 
ϑεοσδία ἴπ6 ὙΑΌογμδοϊα δηὰ ἴδ Ρυθδίβ μδὰ 
ὈΘΟῚ ΡΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ξίνθη χχχ, 26--- 21. ΤΉΘΥ ἃΓδ 

γ) ἃπά πιιιϑὲ Βᾶνθ ὕδθεθη ἰβοιθὰ θ6- 

ἤεοτε γερθδίοιϊ ἴῃ ἃ 5 ΠΊΓΛΔΓῪ ἔοστη. ΤῊ ἀποϊπ- 
ἴῃ 15 ἀεϑβουι δά [,ον, νἱ}]. χο---12. 

9. ουδηνεἰ4] αὐ θ}.5118. ὙΠῸ ΠπΑπλὸ ᾿πο]ιι 68 
πὸ ψΒοὶς οὗ ἐπε διγηϊαγο οὗ τῆς ὙΤ Δθοτπαςῖο. 
566 Οἢ ΧΧΥΙΪ. 19. . 

10. τυδπσε..1 πῦθ.85118, 
»ιοὐ ῥοΐγ)ὴ Ι͂ῃ 86 ρῥγοοθαϊηρ νεῦϑθα πὸ 

Ὑδθετπδο]6 δηὰ 18 υἴ6η5114 ἅτ βδϊά ἴο δ6 
Τοηδογοὰ δοίν ὉΥ ἴη6 δηοϊπίηρ ; πὸ ΑἸΐατ 
δηδ 115 υἱἱθη 8115 ἀῖὸ ἤόσα, ἂδηὰ ἴῃ χχχ. 1ο, 
8βα]ἃ ἴο ὃ6 "ποοέ ῥοίγν. ὙΤὨῈ ἴογπὶ »ποεὶ ῥοὶνγ 
τηιϑὲ Ὠοΐ ἰπ [Π]5 οᾶβδ6 δ6 [δκθῃ 88 ὄχργϑβϑ- 
ἵἱὴρ ἃ ὨΙΡΠΘΓ ἀσρτθθ οὗ δο]ποθα [ἤδη (αὶ 
ΜΙ ἢ Ὀεϊοηρεά ἴο ἴπ6 ΤΑθεγηδοῖε; δ 15 ΟὨ]Ὺ 
θα [ῸΓ ΕΠΊρ ΠΑ δ:8, 48 ἃ σδιιξίοπ (11 μᾶ8 Ὀθθη 
Ἑσοη]θοΐυγοα) ἴῃ στοέδγοησο ἴο [ΠῸ ροβίοη οὗ 
ἴπε ΑἸΐαγ ἐχροβίπρ ἴξ ἴο {πε σβδπος οὗ θείης 
τουςμοὰ ὈΥ [86 ρεορὶβ ννῆθῃ {Ποὺ δββοιη θὰ 
ἴῃ 186 Οοιγῖ, ννἈ}]}6 ΠΟΥ τνεγο ποῖ ρειτηϊοα 
ἴο οηΐοῦ ἴῃς ΤΑῦογηδο]ε, ὍΤο ΤΑΌογηδοῖο 1ἴ- 
56}, νὰ 411 ἐμαὶ Ὀεϊοηροά ἴο [ἴ, 18 ςδ] θά 
»ποσὶ ῥοίγ ἴῃ ΧΧΧ, 29. 

12. ἐδὲ ἄρον φ ἐδε ἑαδεγηπαοίρ ο δὲ σοπργϑα 
3αἰοπ) 88 θῃμῦτϑηοθ ΟΥἨὨ Ὁἢ89 Τϑοῦ οὗ 
ταθϑῦϊηξ. ὙΠ ἀϊγεσίοη5 ἴῃ νυ. 12---ἰς δά 
ὈΘΕΠ ὈΓΕΥΪΟΙΙΒΙΥ ρίνοη χχῖχ. 4--9ῶ, ΧΧΧ, 30; 
[86 σοΓΘΙΛΟΩΥ ἰ5 ἀοβοτ θεά [,ον. Υἱ. ς, 6. 
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ὃ Νυπιῦ. 
᾽. 1. 

᾿ ΒΟΉ ΘΙΠΠιρ [658 [πη [Δ] ἃ γοαγ. 

16 ΤΉυς ἀἰά Μοβεβ: δοςογάϊιρ; ἴο 
4! τῆλὲ της ΓΟᾺΡ σοπιπχαηάεά Πὶπι, 
80 αἀἰά ἢε. 

1η ἅ Απὰά [τ ςᾶπιεὲ ἴο ρᾶ35 ἰπ ἴδε 
Πτϑῖ πηοητῆ ἴῃ ἴῃς βεσοηά γεαῦ, οἡ ἴῃς 
βιβῖ ἐαν οὗ ἴα πχοπίῃ, ἐῤαί τῆς ὁ τ4- 
θεγηδοὶε νγὰ8 γεαγεά Ὁ. 

18 Απαὰ Μοβεβ γεαγεά τ τῆς ἴδ- 
Ὀεγηδοὶς, δπὰ [ϑιεηθά ἢΪ5 βοοκοῖβ. δῃά 
βεῖ Ὁρ τῆς Ὀολγάβ τπεγεοῖ, δηά ρυῖ 
ἴη ἴῃς Ὀαγ τπεγεοῦ, δηά γεαγεά ἃρ ἢὶ5 
ΡΙΠΑγβ. 

19 Απά ἢς βργεδά αδὐγοδά τῆς ἴθηὶϊ 
ονεῦ (ες (Δθεγηδοὶς, ἀπά ρυῖ τῆς οο- 
νογηρ οὗ τῆς τοηῖ ἀὔονα ἀροη ᾿ἴ; 8 
τῆς ΓΟΚΡ σοπιπιαπάςἀ Μοβε8. 

Μοε: ρεὶς ἐδ Ταδεγπαοίς ἱπὶ ογάφγ. 
1γ---. 

17. οπμ “δὲ γε ἀκα οὗ 1δε »πορ!!) ΤὨαϊ 18, 
οη {πὸ ἤγβὶ οὗ (ἢ πηοηϊῃ Νίβδῃ (Χὶ!. 2, Χαῖ!. 4). 
ΟΠ6 γόδγ, ϑνδπίης ἔοιιτῖθεη ἀδγ8, αἴογ [86 ἀ6- 
ραγίυτε οὗ {πὸ [βγδ6} 1168 ἔγοιῃ Ἐργρί. ὙΠΟΥ 
᾿λά Ὀδοη ΠΟΑΥΪΥ ἴῆγεθ πο ἢ 8 ἴῃ ΓοΔΟἢΠίηρ [ἢ6 
ἴοοϊ οὗ Μοιηῖ 5ἴπηδ] (χῖχ. 1); Μοβοβ ῃδὰ βρεπί 
εἰρῃϊγ ἀλγβ οἡ {Π6 πηοιπηίδιη (Χχίῖν. 18, χχχῖν. 
248), Δα 50Π16 {{Ππ|6 πγιιδὲ Ὀς «Π]οννϑὰ ἔογ νυβδῖ 
18 τεϊαῖθα ἰπ σῆδρ. χχῖν., ἃ8 νν6]}} 48 ἔογ ἴῃ ἰῃ- 
ἴογναὶ Ὀδίννοθη {π6 ἴνγο ροποάδβ ννῃϊς ἢ Μοβοβ 
δροπί οἡ ἴθ πιοιιπίδιη (ΧΧΧΙΙ. 1---2). ΤῊΘ 
ςοηϑίγυςίίοη οὗ ἴῃς Τ αρδειπιας]ο δηὰ 1ἴ8 ἔτι" 
ἴυτγε ννουϊὰ ἴἢι18 Ἄρρεασ ἴο ἢᾶνθ οςςυρίοά 

ΒΙΘοΚ᾽8 οὔ- 
)εςιίοη ἴο [Π]8 ρογιοά 48 ἴοο ϑμοτὶ ἔογ {Π6 
ςοπῃρ οιίοη οὗ ϑιιςὴ ἃ ννοῦκ (" [πἰτοά. το Ο. Τ΄." 
Νο]. 1. Ρ. 247) 15 ογίῃ ποιμίηρ 'Ε νὰ ἀὰ]γ 
σοηβίοσ [6 ᾿τηϊογεσῖ ἢ] ἢ ἴῃς ννΠ0}6 ρθορὶς 
πλυϑῖ ἤᾶνο ἔτ ἴῃ ᾿ἴ, ἀπά ἰῃ6 παίυγο οὗ πε 
βίγιισίυγο, 80 ὉΠ|1Κ6 οἠθ οὗ 80]14 τῃμᾶϑοητΥ. 

19. Τὸ ἰθηΐ οἷοι ννᾶδ βργοδὰ οὐδ ἴῃ 6 
ἰλῦεγηδοϊς οἰοΐῃ, ἀπά τἢθ σονόγιηρ οὗ βκίῃ8 
ν 8 Ριιξ ονοῦ 4Π6 ἴδηξ οἷοί. ὅ66 χχν]. 1 6, 
11,14: 8πἀ Νοῖς δ ἴπε επὰ οὗ (ἢ. χχνῖ. 8. {Π1. 

40. δὲ ἐφείέμιοη»} ἰ. 6. Ἰῃ6 ἼΔ0]68 οὗ βίοῃθ 
σὰ (6 ἼΤοη (Οὐοιηπιδηάηιλοηΐβ οηστανθὰ οἡ 
[Π6πὶ (566 χχνυ. 1ό, χχχὶ. 18). Νοίδμιπξς οἶβὸ ἰ8 
βαϊὰ ἴο πᾶνε Ὀδθη ρυΐ ᾿πῖο {πὸ Ατῖ. Ὑ8ι686 
ἽΜΈΓα ἑοιπά ἴπόγὸ ὈῪ {ποπηβοῖνοβ ἴῃ ἴῃς {ἰππ6 οὗ 
δοϊογηοη (1 Κ. νἱϊϊ. ο; 2 Οἤγοη. ν. το). ὙΠῸ 
ῬΡοϊ οἵ ΜδΑπῃηδ νγᾶ8 “" ἰαϊὰ τὸ Ὀεέοσγε ἴΠ6 ἰ68ῖ1- 
ΤΏΟΠΥ" (ἔχ. χνὶ. 24); Αδγοη 8 γοά ννᾶβ 4180 
Ρἰασθά “" θοΐοτο ἔδε ἰδϑεπηοηγ "ἢ (Ναπι. χυι!. 
10); δηά ἴδὸ Βοοκ οὗὨ ἴδε ἴἃ,Ὧνν ννἂ8 ριυΐ δἱ 
(6 δά οὗ [6 Ατκ᾽ (θεῖ. χχχὶ. 26). 
ΤΠῈ Ἐχργοβδίοη "" Ὀοίοσο ἴἢ6 (σβε π ΟΩγ "ἢ ἂρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴο πιοδη ἴῃ6 βρᾶςθ ἱπιη θα ἸδίοὶΥ ἴῃ ἔγοηϊ 
οὔ (Π6 Ατκ. Μοὶ ἱπιίογργεῖοι μοϊὰ {μδῖ 
[6 ῬΡοῖ οὗ Μδηπα δηὰ ῥδγοηβ τοὰά ψγοτθ 
ἰασοὰ Ὀοΐννοθεη (ἢ Ατκ δηὰ (Πρ 1}. [{ 18 
ΝΟΕΙ͂ 8814 ἴῃ ἴῃς Ἐρίβ:16 ἰο 6 Ηδοῦτγοεννβ 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΙ, ἰν. τ6---23. 

20  Απά ἢε τοοκ δπά ρυῖ τῇς 
ταβς ΠΟΥ ἱπῖο ἴῃ6 δἵκ, δπά 8εῖ τῆε 
βίδνεβ οἡ ἴδε λγκ, δπά ριυῖζ [ἢ6 πΊΕΓΟΥ 
δ6δλῖ ἀῦονε προῃ ἴδε αἵζ: 

21 Απά δε διοιρῆς τῃ6 ἂγκ ἱπῖἴο 
τε ταδογηδοὶς, δηά “ 86εῖ ὑρ τῆς νδὶ] οἵ “ ἐπαμ 3: 
τῆς ςονετίηρ, ἀπά ςονεγεά τῃε ἂτκ οὔ ἢ 
τῆς ταϑεΕ ΠΟΥ; 485 ἴῃε ΓΟᾺΡ σοπι- 
τηδηάεά Μοβαβ. 

22 ὅ Απά ἢε ρυῖ ἴδε τλ0]ε ἴῃ τῆς 
ἴεπε οὗ τῆς ςοηρτερατίοη, ὑροὴ τε 
5146 οὔτῆςβ τθαγηδοὶς πογιῃνγαγά, χιτἢ- 
ουξ τῆς ναὶ]. : 

23 Απά ἢε εἴ ἴηε Ὀτγεδά ἴῃ ογάογ 
Προ ἰξ δείοτε τε ΓΟΚΡ; 845 τῆς 
ΓῸΚΡ δά ςοπηηηδηάεά Μοβεϑβ. 

(παῖ ἔπ Ατὶκ σοηϊδίποα “πὸ γοϊάδη μοὶ ἰμδὲ 
Πδὰ πιᾶπηᾶ, ἀπά Αδγοπ 8 τοά ἰῃδὶ Ὀυάάεά, ἀπά 
1π6 0168 οὗ ἴπ6 σονθηδπί "7 (ἰχ. 4). Ετσοπη 
[ἢ15 σἰδίθπιθηΐ, δηά ἔγοπὶ {Ππ6 πιλοᾶθ οὗ ὄχργεβ.ο 
βίοῃ ἴῃ Κιηρβ δηὰ (ΟΠ ΣΌΠΙΟ 65 (Ὁ ΠἰΙσ ἢ ἌΡ ΘΑΥΒ 
ἴο ᾿πάϊςαϊε [μὲ ἴῃ ἕδςΐϊ οὗ {μὲ Αὐκ᾿β οοηίαἰπ- 
ἵῃρ ποίδιηρ αἵ [δὶ {π|ὸ Ὀυϊ ἴῃς ὙΑ0]65 ντᾶ5 
υποχροςοίθά), ἴ ψου]ὰ 5εεπὶ ἴδαΐ {πῸ ΟἾΠΟΥ 
ΔΙΓοΪε5. τόσ δ ϑδοπῖε ρετὶοά ρυΐϊ ἱτη [ἢ 
Ατκ; δηά {15 δοοογὰὰβ νὴ βοιθ γα Ὁ η1ςΔ] 
ἰτδάϊὶοηβ. [τ ἢ48 ποννονοσ Ὀδεη σοη)]οοϊυγοά 
[μαϊ ““ Ὀεΐοτο {πε ᾿δβοι ΠΊΟΩΥ "ἢ ΠΛΔΥ τηθᾶη [ἢ 6 
8ρᾶς6 νη [6 Ατκ, αἱ ἴἢε Ὀδοὶ οὔ νι ἢ [ἢ 
ἼλΔΌΪΙεΒ ἅτε διιρροθεά ἴο ἤᾶνε Ῥεδθῆ ρίδοξά. 
Βυΐ ἔτοπι ἃ σοπιραγίβοη οὗ ἔχ. χχχ. χό σὴ 
ΧΙ]. ς, 1 ἀρρθᾶγβ ἴμαΐ (πΠ6 ἴνγο Θχργοββίοῃβ 
«ἰ Βοίογε {πὸ (Ἐϑ! πλοηυ.,,") δηὰ “" Ὀεΐοτο ἴΠ6 δκ 
οὗ 186 τεϑΕ Δ ΟΩΥ.,᾽" ΑΓ δαυϊναϊοεηΐ πα ἀεηοῖς 
1Π6 βρᾶς6 ἰῃ ἔγτοηϊ οἵ 86 Ατκ, σνεὴ δχίθπαϊηνρ 
ἴο {ῃ6 ουἱδιὰο οὗ ἴῃ6 ΝΑ]. Βοβίἀθβ 118, ἴΐ 
15 ρ]αῖη ἰῃαϊ Αδγοηΐβ κοά, νγῆδθη 1 νγὰ8 Ὀγοι δῖ 
 Βείοσο [ἢ (Ἐβε ποαγ." νγᾶ5 ΠΊΘΓΕΙΥ τοβιογοά 
ἴο {πὸ ρίαςθ “" θεΐοτγο ἴδ [ογά ἴῃ ἴῃς ἴδθεῦς 
Πδοΐο οὗ νυπο655,᾽) νθογο ἰἃ ννᾶ5 ἤἢγϑι ρ]δορά 
δἰοηρ ὙΠ ἴῃ οἴθοῦ τοάβ (Ν πὶ. χνιϊ. ἢ οἷ. σ΄. 
η ψ ἢ σν. το). ὙΠ686 σοποιἀογαϊίοπβ, δά ἀθὰ 
ἴο ἴῃ6 ρῥγοβιυσηρίίοη ἔγοπι ΕΧ. χχν. τό, χὶ. 20, 
(Παὶ ηοϊμίηρ Ὀυϊ ἴΠ6 ἼΓΔΌ]65 ννεῖε μι ἱπῖο ἰἢς 
Αὐκ, ϑθοτιὶ ἴο αβογὰ βυ!ηςοης ον άθηςο τπδὲ 
[Π6 γίϊο θβ ἴῃ 4ιιθβΈο στοῦ ποῖ δὲ ἢγδὶ ρἰδορὰ 
νη τὸ, Ὀὰΐ π΄ ἔγοπς οὗ ἴξ. [{|5 νϑγῪ ῥτο- 
Ὀ4Ό]6 τπαΐ (Π6 ροὶ πὰ ἴθ τοὰ πδὰ θεοη ρυῖ 
ἰπίο ἰὴ 6 Ατκ Ὀοΐοτγο ἰξ ννᾶ5 ἴάκοη Ὀγ τῆς ΡΒ]- 
᾿ισίίηθ5, Ὀὰϊ (Πδὶ [ΠΟῪ ννογα ποῖ 9ϑοηϊ Ὀδοῖκ ΜᾺ 
(Π6 Ατκ ἂπά ἰδ 2068. 1 ϑ8πὶ, 'ν. 11, ΥἹ. 11. 

δε ποῦ “εα 866 Οὔ ΧΧΥ. 21. 
4]. ἐδε υαἱο ἐδε εουεγὶηρ} 866 Οἵ ΧΧΧΥ͂, 

12. 
42--24. 866 Οὐ ΧΧΥ. 23---29, δηά ἴεν. 

ΧΧΙΥ. ς---Ὁ. 
238. δε «εἰ δὲ ὀγεαά ἱπ ογἀεγ}) Μοϑεβ ρεῖ- 

ἔοττηθά ἔϊχθϑθ ργίεβεϊν διηςτ!οη8 (8εῈ6 οἡ ΧΧΥΠ]. 
1) οὗ δεϊξπρ ἴπε Βτεδὰ οἡ ἴπῸ ἼδΌ]ς, ᾿σμτης 



Υ. 24--38. 

24 ἴ Απά δε ριζ τῆς σδηάϊεβεῖς 
ἰη ἴῃς τεπῖ οὗ τε σοηρτεράίίοη, ονεῦ 
ἀρλϊηδί τῆς τ20]6, οἡ ἴδε 84ε οὗ τἢς 
τἌΡΈγηΔο]6 βϑουτῆνναγά. 

25 Απά ἢε ᾿Ιρῃϊεά τῆς ἰλπιρ58 Ὀείογε 
τῆς ΓΟΚΡῸ; 245 ἴῃς [ΚΡ ςοπιπιδηάοά 
Μορεϑβ. 

26 4 Απὰά ἢς ρυΐ ἴδε ροϊάεῃ αἰταγ 
ἰη τῆς τεηῖ οὗ ([ἢ6 σοηρτεραῖίοη Ὀείΐογε 
τῆς γΔ}}: 

272 Απά ἢς Ὀυγηῖ βϑννεεῖ ἰποθηβα 
τπογεοη; 25 ἴα ΓΟΚΡ οςοιῃπμληάεα 
Μορεϑ. 

28 4 Απά ἢε 8εῖ ἃρ τῇς Παπρίπρ; 
αἱ ἴῃς ἀοογ οὗ τῆε ταθεγηδοῖΐε. 

29 Αμά δε ρυῖ τῇς δἰζαγ οὗ διιγπῖ 
οβεππρ ὁγ ἴῃε ἀοοῦ οὗ τῆς ταβϑεγηδοὶς 
οἵ τῆ6 τεπῖ οὗ τῆς ςσοηρτερσατίοη, δηά 
οἤετγεά ὑροη ἰτ τῆς δυγης οἰδεγίηρ δηά 

“ἀρ γα. ἴἢε πγοδί οἴξετίηρ ; 45 τῆς ΟΚΡ Τοπι- 
4 πηδηδεὰ Μορεβ. 

40 ᾧ Απά ἢςε εἴ τῇς ἴανεγ ὃε- 
ὕνέεη τῆς τεηῖ οὗ τῆς σοηρταραίίοη 
Δηἀ (ἢ αἰϊαγ, δπά ρυΐῖ ννδῖεσγ ἴΠεγο, ἴο 
ῬΔϑἢ τοιῥαί. 

41 Απά Μῶοβαβ δπὰ ἄδγοη δηά ἢ 8 
80η8 ὙγΑ5Π6 4 {ΠεὶγΓ μαπά8 δληά {πο ῖγ δες 
1ογαδῦ: 

22 δα {πον ψεηξ ἱπῖο τὴς ἴδηῖ 

ἴδο 1,2πὴρβ (νυ. 25), Ὀυγηΐης [πορῆϑ6 (Ὁ. 27), 
ἀπά οἤεπιηρ [Π6 41} ϑδογῆςο (υ. 29), Ὀείογε 
ἴδ ΒΟΙΥ (ρα ἢ ψΠσἢ ΠΟΥ ννογε ρος 
ἰοιπποὰ ννογε δηοϊηϊοά, Ὑπὸ [πἰηρ8 μά Ὀδθοη 
τηλάδ ἜΧρΡΓΘΒΘΙΥ ἔοσ ἴῃ δογνίσ οὔ ᾿θῃονδῇ, ὈῪ 
Ηΐ5 οοπιπιᾶπά. ἀπά ἴῃ [818 ἕαςί Ἰὰγ {πεῖ εββθη- 
[14] βληςἐἶγ, οὗὁἨ ψῆισῆ ἴΠ6 ΔΠΟΙΪΠΈΠΕ ννᾶ8 ΟΠΪΥ 
δε 8.4] ἀπὰ ϑυτῆδοὶ. Αδγοη πὰ ἢΐ8 80η8, οὔ 
ΠΉΪΑΥ στουπά, πανίηρ μδὰ {86 ἀϊνίῃθ οδ]], 
ἴοοκ ρᾶγὲ ἴῃ 1Π6 δβογνῖσθ οὗ {ῃΠ6 ϑαποίιδγυ 85 
ΒΟΟη ἃ5 ἴἢ6 νοῦ νγὰβ8 ΠοπιρΙεῖεα («. 21). 
Βυῖ Μίοβοβ τοοῖ ραγί στ ἔποπη, ἀπά πιοβὶ 
ἸἸκοῖγ ἰοοκ ἐῃς ᾿Ἰοδά, ᾿1πῈ}} {πο νγοτα σοηβο- 
«ταῖοά ἀπά ἱηνεβίοὰ (1.εν. νἱ]}.} δπὰ ρυδ ον 
δεῖ ἀρατί ἕοῦ {πῸ οΠςθ. ὅ66 οἡ ἴ,δν. νἱῖϊ. 14. 

2606. δεύογε ἐδε υαΠ τρδὶ 18, ορροϑβίίς ἴο 
ἴδε Αὐκ, ἴῃ 186 τη 16 Ὀεΐνσοθη τη6 ὙΔΌΪ]6 οὗ 
δθειν δτεδὰ οα ἴπ6 Νουίῃ δηά (ἢ6 (δπάϊεϑεὶςοῖς 
οη {πε δϑουῖῃ (86ε οἡ χχχ. 16). 

28. «εἰ μΡ δε δαηφίπρ, ες. ν»πὶ ἂν 
180 ουσίδ!π δὺῦ ἢὉ19 ὀπῦσδῃοθ ὕο 89 
ΤΔΌΘΙΙΔΘ]6. 
, 2θ. ἐγ δε ἀρογ] δὃὲὴ ὃὍ80 θπΐτασοο. [Ιἰ 
18 Βετὲ εὐάοπί (μδὲ (μ6 ἴοττῃ ἀοποίθα ἃ Ὀγοδὰ 
δραοδ ἴῃ ἔγτοηΐ οὗ 16 Ταδογηδοὶθ. ὅ866 Ρ]δπ, 
Ῥ' 278. 

81, 88. ὅθ ΧΧΧ, 18----21, 

ἘΧΟΡῦσ. ΧΙ, 

ΟΥ̓ τῃε σοπρτγεραιίοη, ἀπά ἤθη {ΠΟΥ 
ΟΆΠιδ ΠΘΔΓ τηἴοὸ τπδ6 αἰζαγ, τῆ Ὺ νυδϑἢ- 
εἀ; 45 ἴῃς ΓΟ ςοπηηηαηάοά Μῶοβεβ. 

32 Απὰ δε γτεαγεά ὕρ τῇς ςοιιτγῖ 
τουπά δδουΐ τῆς τἀθογηῆδοὶα δηά τἢς 
Αἰτατ, ἀπά δεῖ τρ τῆε Πδπρίηρ οὗ τῆς 
ςοιγ ραῖε. 8ὅ0 Μοβεβϑ ἩΝΕΗ͂Ν τῆ 6 
γνοτκ. 

34 “ΤΠ εη 4 οεἰοιιά σονετγεά τῆε “ Ναπιν. 9 
ἴεπὶ οὗ τῆε ςοηρτερατίοη, δηά τἢε ᾿ Κίηρς 8. 
σίογΥ οὗ τε ΓΚ Ἀ]]εὰ τῃς ταρετ- το 
ὩδοεΪα. 

345 Απά Μῶοβεβ νγᾶβ ποῖ δὸϊε ἴο 
Θηΐογ ἱπῖο ἴῃε ἴεηΐ οὗ τῆς σοηρτορα- 
τοη, δεςσδιι8ε {πε οἱουα αδοάς τἤδγθοη, 
Δηὰ {πὰ ρίογυ οὗ τες [οκ Π]]εὰ τἢς᾿ 
ΤΑὈοσγηδοῖΐοθ. 

26 Απά νψῆεη τῆς οεἰοιὰ νγδβ τακεη 
ὉΡ ἔσοπι ονεγ ἴῃς ταθεγηδοῖς, τῆς ςἢ}}- 
ἄγεη οὗ ἴϑγαεὶ ἵνεμπί οηνναγά ἴῃ δἱΐ! Ηεν. 

͵7ομνγμεγεηῖ 
ΠΕ], ἸΟΓΠΟΥΘ: 

27 Βυῖ {δε εἰουά ννεγα ποῖ ἴάκεη 
ρ, τη ΤῆδΥ Ἰουγπεγεά ποῖ {1} τὴς 
ἄδγ τῆδλῖ 1ἴ νγὰ8 ἴα Κβη ὑρ. 

48 Εογ τε οἱουά οὗ ἴῃς ΙΟΚῸ τὐάς 
ὍΡΟη ἴῃς τΑθαύπδοΐα ΌΥ ἄλγ, δπὰ ἢγε 
νγὰ5 Οὐ ἰζ ὈΥ͂ πρῃτ, ἴῃ τῆ6 εἰρῆτς οὗ ]]} 
τὴς ουδὲ οὗ Γ᾿; τπγουρῃοιῦς 81} 
{ΠΟ Γ ἸουΓΠΟΥ5. 

33. «εὐ μῷ ἰδὲ ῥαησίησ) »»αὺ ὋΡ 189 
ΟυΣῦδ1:. 866 Οὔ ΧΧΥΪ. 16. 

Τρο ἰόν ἡ δὲ Σιογά ἰς νιαπίεειεά οπ ἐδὲ 
εογηρίείεα «υογά. 

324--.8. 
84, 385. Οη {πὸ ἀϊβιϊησίίοη Ὀεΐννοθη ἴἢ6 

Τοηΐ 88 ἴῃ Οὐΐοῦ 5Π 6] [6 ἀπά ἴῃς Ἴ ΑΌΘΓΠΔΟΪΟ ἃ8 
1Π6 ἐφυεϊησ-ρίαοε οὗ [εἤονδῃ, ννἈΙ ἢ 18 ΝΟΓῪ 
ΟἸοαΓ ἴῃ ἴῃ 686 νϑῦϑθ8, 866 Οἢ ΧΧΥ͂Ϊ. 1. ΤΠ ΒΊΟΥΥ 
Δρρεαγοὰ 88 ἃ ᾿ἰρῶϊ  ΠΠ]η ἀπά ἃ5 ἃ οἱουά οἡ 
{86 οι διά, 

85. Οἔ [δὲ δηΐγδηςθ οὗ [6 ΗἸΡ ἢ -᾿σοβῖ 
ἱπῖο {πΠ6 Ηοὶγ οὗ Ηο]ε5 οη πο θδΥὺ οἵ Αἴοῃο- 
τηθηΐ, μον. χνὶ, 2, 132. ΕῸΓΣΓ ΒρΕΟΙ4] ἄρρεδγ- 
ΔΏΓΘ5 Οὗ {Π15 ΒΙΟΥΥ ἴῃ (ῃ6 ΤΑρεγηᾶς]θ, 866 
Νυπι. χὶν. το, Χνΐ. 19, 41; οἔ, ἔχ. χυὶ, το; 
1 Κι. ν᾽! 1ο, 11- 

86--88. ΤΠβ 5 πο ΔΙΪΥ ἀοβοσγι θά 
ΝΠ. ἰΧ. 1 ς--2}) Χ. 11) 12) 24. 

ΤΗΣ Ταδεγηδοὶο, δὔου τ πδά δοοοτηρδηϊοὰ 
(ἢε Ι5γαθ 65 ἰπ {πεῖγ γαπάθτπρβ ἴῃ ἔπε ν71}- 
ἀοττιθβς, νγὙδβ πιοϑξὲ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἤγϑι δεῖ ὉΡ ἴῃ 
[6 ΗΟΙΥ [ἀπά δὲ ΟἸραὶ ([οϑἢ. ἵν. 19, Κ. 1ο, 
ΙΧ. 6, χ. ό, 43). Βιιϊΐ τε ἴῃς ἀφαῖῃ οὗ 
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7οβῆυδ, ἴἴ ννᾶ8 ογεσίεὰ δὲ 5} ἢ (Τοβἢ. χυι!. 
1, ΧΙΧ. ς1)ὴ. Ηδτχο ἰξ τοτηδλί θά 85 (Π6 πδίοηδὶ 
δαποζυδευ τπγουρδοιυῖ ἴῃς ἔπὴς οὗ ἴῃς [υἀρο5 
([ο5ἢ. χνῖ. 8, χχὶ. 2, ΧΧΙΙ. το; ἐπα. ΧΥΠΙΙ. 
41, ΧΧΙ. 19: 1 9. 1. 3.) ἵν. 2). Βαϊ [15 6Χ- 
[678] σοπϑίγυσοη ν᾽ᾶ5 δῖ 115 {ΠΠῚ6 50πὶδ- 
ναὶ σπαηροά, δηά ἐοον, 8ΓἸΟ ΕΥ̓ 50 οΔ]]6οά, 
μαά τάκοη ἴῃς ρΐδοθ οὗ ἴῃ6 Ὄπίγδησθ οσυγίδιη 
( 5. 1}.. 149): ἤδεηῆςς ἰξ 8ϑθεπὶβ 0 πᾶνε Ὀθθὴ 
ΒοπηθτίπηῈ5. οα]οὰ ἐδε Ἱωρηρίε (τ 8. 1. ον 111, 2) 
{π6 πᾶτηὴθ ὈΥ ψνῃιςἢ {86 σἰγυςίατο οὗ δο]οπίοη 
τνᾶϑ αἴογυναγὰβ σΟΠΊΤΔΟΠΪΥ Κῆονη. ΑΠΘΓ (ἢ 6 
{ἰπ|6ὸ οὗ ΕἸ 18 ννᾶ5 τετηονοά ἴο Νοῦὺ ἴῃ [πε 
ςδηΐοηῃ οὗ Βεη]διηίη, ποί ἔδυ ἔγοπὶ [Θγιιϑαίθτη 
(ι 8. χχί. 1---9). Ετοπι ἴμρηςε, ἴῃ {πΠ6 {{πὶῸ 
οὗ ᾿λανὶά, 1[ ννᾶ8 τοπιονοά ἴο Οἴδθοῃ (1 (ῆγο. 
Χν]. 219, Χχὶ. 29; 2 ΟἾτο. 1. 11: 1 Κ. ἢ]. 4. ἰχ. 
2). [τ νῦᾶ5 Ὀγουρῆιϊ ἥοῃ ΟἸθθοῃ ἴο [εγ188- 
ἰεπὰὶ ὉΥ ϑοϊοπιοη (1: Κ. νυἱῖϊ. 4). ΑἴἝοτ 1} 15, 
ἴι ἀϊβϑαρροδὶβ 'ῃ [86 παιταῖϊϊνε οὗ ϑδογρίυγε, 
Ἄν Ποθη {π6 ΤοπΊρ]ς οἵ ϑοϊοπηοη ννᾶ5 Ὁ}, “Κ 1ἢ6 
ΤΑὈετγηᾶςὶο οὔτμε Τοης " Πλά Θπ γοὶγ ρεγίοττηθα 
ἴ5 ννοσγκ; ἰξ πδὰ ῥτγοϊεςίεὰ τῆς Ατκ οὗ (ἢς 

ΝΟΤῈ οΝ 

ΟΝ ΤῊΞ ΘΑΝΟΤΟΌΑΚΥῪΥ Α5Α ΨΉΟΙΕ. 

Ι. 7λε Ααν σπα 116 7ῤεγυιαείς. 11. Λίαριές 
9 44ε 7Ζα εγηαείσ. 111. Ογιΐφν 97 1ἦ6 ϑαςγαΐ 
ἐλίμφε. ΙΝ. 716 Αἱγὰ ἀπά ἐς δείομιρσίρερε. 
Ν. τἀ ερονγίεαὶ ἐχφίαπαξίοπς. ΝῚ. Ογἰρὶ- 
παίέν οὗλες 7 αδεγηαοζε. 

ΙΪ 

ΤΗο ἵνο οἤϊο οὈ]οοῖ8 νη [ἢς Οουτί 
ψογο {πε Βγάζοη ΑἸίδῦ δηὰ ἢ ΤἌΡογηδοῖθ. Α5 
βδουὶ ἤοῖδὶ ννΌσΘ ἢ Ρ νγἃ8 ΠῸ πενν [Πίηρ, ἴμόγο 18 
ποίῃϊπρ 5αἰὰ οὐ ἱπεϊπιαῖθα 48 ἴο 6 ρυγροδα οὗ 
ἴπ6 ΑἸΐαγ, οἰ Ποῦ ἴῃ [ῃ6 ᾿πϑιίγυςσοη8. ἔοσ [(ἢς 
ϑαποίυδγΥ οὐ ἰῃ (ἢς τεςογά οὗἉ [8 σοιῃρ] ες οη 1, 
ΤὨο ἱπιθηϊτίοη νγᾺ8 ΠΊΘΓΕΙΥ ἴο ργουϊὰθ ἃ σἱρρῖρ 
ΑἸίαν οὗ βιυϊαδὶθ ςοηδίτιςίίοη ἔοσ ἴπῸ οὔοτι- 
ἰηρ8 οὗ [π6 ψνῆοΐο πδέϊοη ἰπ βδιις ἢ ̓υχίαροβιεοη 
νὴ τῆς ΤΑθογηδοὶς 88 ἴὸ 8811 ἴῃς ογάοσ οὗ 
1ῃε ᾿ἰπϑρίγοά τυ], 

Βυῖ τῇς ὙΤΑὈογηΔοὶς νγᾶ5 λη ΘΠΌ ΣΟΪΥ ΠΟῪ 
τααϊίοσ Ὀοϊοηρίης ἴο ἴῃς ἀϊβρεπβαίίοη οὗ [86 
Μοϑαῖς ονοηδηῖ. [18 ρίγροβο νγ88 ἐΠπογοξοτο 
ἀϊδιϊης ΕΥ δεῖ ἕοστῃ δὲ 118 ἔπι, [ ννᾶ8 ἴο 
Ὀ6 1Π6 ϑγτηθο  ο4] ἀννο] }Ἰπηρ- Ρίδοθ οὗ [εμονδῇ, 
ὙΠΟ Ης ννᾶβ8 ἴο πηεεί ἢ ΗΠ5 ρθορὶς οΥ 
{πεῖν τοργοβοηίδίϊνοϑ, Ηἴΐἴβ ονη ϑνογάβ "νοῦ: 
(1,εξ {Πϑτλ πλᾶκα πλὸ ἃ βδῃποϊυδΙΥ (μαΐ 1 ΤηΔΥ 
ἄννεὶ] ἀπιοηξς ἴμοπ|."--ρ 1} ποεῖ γου, ἴο 
Βρεαῖκ ἔδοτε ὑπίο ἴδπεθ, δηὰ ἔθετο νν1}} 1 ποεῖ 
ἢ τπ6 Ομηάτγεη οὗ [5γ8613.ἢ 

ΠΠ. 
ΤΟ πᾶπηδ πιοβῖ ἔγοα ΘΠ φίνεη ἴο ἴΠ6 Τὰ- 

Ὀογηδοὶο ἴῃ οὐγ Νογϑίοη 18, " Ἴμὸ Τρογηδοὶθ 

1 Ἐχ. χχνὶϊ. 1--8, χχχυ!. 1---. 866 ποῖδ οὐ 
Ἔχ. Χχ. 24. 

3 Ἐχ, χχν. 8, χχῖίχ. 42,43. 8566 εἷ50 ἔχ. ΧΧΥΙΪ, 
41, ΧΧΥῚΣ, 12. 

ΕΧΟΡῦΞσ. ΧΙ, 

Οονεηδηΐ ἀπιτίηρ ἴΠ6 τυρὶ δέϊοηβ οὗ 1Π6 ρϑορῖθ 
ἘὈΠῸ1 [ΠΟΥ ννετο 8εῖι δὰ τη {Π6 1,Δηἀ, Δηὰ ἴπ6 
ΡΓΟΙΏΪΘΕ ννᾶ5 ]ἢ]1οἀ, τπδὶ {πὸ Τογὰ νου]ὰ 
σδοοθε οὐξ ἃ ῥἷδοθ ἔοσγ Η:ΠΊϑο] ἴῃ Ὡς ἢ Ηἰς 
πδης 5ῃποιϊὰ 6 ργεϑεγσνοὰ δηὰ Ηϊ5 ϑοσνῖςθ 
βῃουϊὰ 6 πηαϊπίδιηοα (ομῖ. ΧΙ. 14.) 21, Χὶν, 
24). : 

Ιῃ δοσογάδηος ψἹ 118 αἰ Υ 85 [6 τηοϑβὲ 
βδογοὰ οδ͵]εοςξ ἴῃ ἴῃ6 ϑαποΐυδγυ, (ἢ6 οτὶρίηδὶ 
ΑὐΥκ οὗὁἩ ἴῃ (ονεηδηΐῖ ςοποίγιςίεά ΌΥ Μίοθοϑ 
Ὑν88 Ὠγέϑοσυθα δηαὰ ἰγαηβίεγστοα ἔτοπὶ ἴἢ6 Τἃ- 
Ὀεγηδοὶθ ἴο ἴθ Το ρ]6. ὙΤῆς Οο]ϊάεη ΑἸδτ, 
(δὲ Οππαϊοσῖςκ ἂδπὰ πὸ δῃῃδεννυγεδὰ [40]6 
ὙγΟΓῈ τοηεννοα Ὁγ ϑοϊοπιοη. ὙΤΉΘΥ ννοῖΘ 8110- 
ΞΡ]ΠΠΘΠΕΥ τοπονγοὰ ὉῪΥ ΖεγαθΌΔθοΙ, δπὰ Δ 5Ὲ}Ὶ 
ὈΥ ἴμ6 Μαοςσαῦθοβ (566 οἡ χχν. 22). Βαῖΐ {πε 
Αὐκ νγα8 ῥγοβογνϑά ἴῃ ἐδ Τ δ ρ]6 πη] [Θσι- 
5416 ΠῈ ννἃ8 ἴάκθη ὈΥ ἴπ6 ἕογοοβ οὗ Νερυςδδά-. 
ὨΘΖΖΑΓ (2 ΟἾτγο. Χχχυ. 4: [6Γ. 1, τό). [{ 
νγὙΑ5 ΠΕΝΟΓ γορδοθὰ ἴη ἴῃς ϑεσοπά Ὑοηρίθ. 
([ο5. “ ΒΕΙ]. {ι|ά.᾽ ν. ς. ὃ ς; Ὑδοῖίαβ, " Ηιϑῖ.᾽ 
ν. 9). Ασροογάϊηρ ἴο 4 τδῦυδίηιςαὶ ἰγδάϊοη, 
[18 ῥ'δος ννᾶ8 ὁοσσιρὶοα Ὀγ ἃ ὈΪοςῖκ οὗ βἴοηοδ. 

ΓΗΑΡ, ΧΙ, 

(οτ Τεηῖ8) οὗ [ἢ6 σοηρτερδῆίοη".") Βυϊ 186 
Ἰαϊξοσ ψογὰ ᾿η Ἡςφῦγονν (ἼΝ}}2) βίη βεβ »ιεελπρ, 
ἴῃ 118 πηοβῖ βΌΠΟΓΑΪ 86η86, πὰ ἰ5 δἰνναυβ υϑοὰ 
νϊμοις ἴΠ6 ἀγίῖςϊθ. ὅδ Ὀεϊίογ τοπάσπηρ οὗ 
[86 πᾶπλθ 18 8:9 ἘΔΌΘΤΙΔΟΙΘ (οὗ ΤῈ9 Τ6}0) 
οὔταθο [1πκ, ἀηὰ [ἢ6 Ιάρᾳ ςοηησοϊοα νν] ἢ ἴξ 15 
[μαι οὗ [ἐἢονδῇ τηθοηρ τι ἢ οἴ ΠοΓ Μοβθβ, οὕ 
186 ῥΙοϑῖβ, οὐ (10 ΟἿΪΥ͂ ἃ ἔδνν οδϑε55) ψ τ (ἢ 6 
Ροορὶο ραϊμβογοά ᾿πῖο 4 Ἴσοηρτοραίϊίοπ δἱ ἴἢ6 
οηΐγαδηςε οὗ πΠῸ Τεηῖ, Τὸ Ἐπρ] 8 ἰγδηϑίδοῃ 
5 ποῖ ϑυρροτγίοα Ὁγ ἴδε οἱά ΜΝεγβίοηβ, ποὺ ὈΥ͂ 
(Π6 δεδί οὐ Δ] δυϊῃοπτῖθ8. ὍΠῃ6 σοχηρίεϊα 
ἀσδιρπαίίοη ἰ8 σίνεη 48 “πε ΤΑθεγηδοὶε οὗ (ἢ 6 
Τοηϊ οὗ χιθοῦλῃ .᾽" Ετχ. Χ]. 1, 20, ὄζος, 
ΤΠ ΤἌΑδογηδοΐο 15 Αἷϑο οδ᾽ θά, ΤῈῺ9 Τα 091- 

Ὧ8010 (οΥ 8 ἘθΘη0) ΟὗὨ [79 Τ6ΒΌΣΠΟΙΥδ. 
Νονν (815 ἀδϑιηδίίοη οὐ ἀθηι}Υ σεϊδίεϑ ἴο τῃ6 
Ὑδθεγηδοὶς ἃ5 {πῸ ἀεροβίζοσυ οὗ πε ἴ 65ι1- 
Τηοηγῇ, τῃαῖ 15, ([ὴ6 ἼΔ0]65 οὗ ἴπ6 1, Ἢ 
8ᾶ5 Ὀδεπ ρῥγείδεσγεά ΌὉΥ {πὸ 1 ΧΧ, (ἡ σκηνή 
τοῦ μαρτύριον) δηὰ ἴῃς Ψυϊραὶς (ἐαδεγπαρμηι 
ἐεεειοπ)) ἴο τοηάογ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃς Ἡδφῦγοενν, 
ὙΠΟ ΘΕΓΙΘΕΥ δηθνγοῦα ἴο ἱϊ, Ὀϊξ 4150 [6 
ΠΑΠῚΘ ἴῃ ΤΟΥ ΘΟΙΏΓΊΟΙ 1156, νν ὨΙςἢ τηθᾶηβ8 ΤῊΘ 
ΤΑθογηδοῖα οὗ σχϑϑῦϊηρ, [{ οσσυϊ ἴῃ ἴδε 
Νεν Τοβίδπιεηΐ, Αςὶϑ νἱῖ. 44; Κϑν. χν. ς. 

8 Οἡη ἴδο νοτάς 7 σδεγριαείε αὐὰ 7 ρ, πὶ Ξοσὴδ 
(8565 υϑεᾶ ἱπα 1 ἘΕεγθ ν ἴοσ ἴῃ νο]ς βἰπιοσῖΐαγο, 
866 ΟἹ χχγΥΐ. 1. 

4 Ἐχ, χχνὶϊ. 21, χχυϊ. 43, χχὶχ. 4, 10, 11, 30, 
χχχ. 16, χ8, 20, 36, χχχὶ. 7, ΧΧΧΥν. 21, ΧΙ. 2, ὅ, 7, 
11; ἴεν. 1. 1,3, 5, ἄς. ἄζο. 
δΊκν, νἱϊ, 3, 4; Ναηι. χ, 3; οἷ. Εχ. χχχὶϊὶ. 7. 
5 Τῆς Ηεῦτεν νοτὰ (Π Ἴ}}) ἱπτ.ἷ5 οοππςοῦοη, 

αἴνγαγβ 85 (ἢ ατίίοῖς. Εχ. χχχυΐ. 21; Νύχτα. ἱ, 
80, 53, ἰχ. 15, Χ. 11, χνὶϊ. 7, 8, ΧΥν]]. 2. 

Τ θες Νοῖς οὐ ἔχ. χχ, ι---"ἴ, ὃ Υ'. 



ΕΧΟΌῦὕ5. ΧΙ. 

ὙΠΟ ϑοοοηκ ππΊο, οὗἉὨ [561], διιρροςία [ἢαΐ 
ἴη6 Ταῦθογηδοὶθ οὐνοα ἰἴ5 σμαγδσίοσ δηθὰ 518- 
πἰῆοσαηςς ἴο ἴπ6 Ατὐκ ΜΙ [15 βϑασγοα σοπίθηςβ 
δηά τῃ6 Μίογογ -ϑοαὶ τὶ σονεγεὰ τ ΔΌοΥΘ 
[ἢ5. ΜῈΟογογ -ϑοδί, ἰΏ ἃ σοποοηϊγδιίθα 86η56, ννᾶϑ 
τῆς 5σροῖ ψνογο [ἐπονδῇ σοπιηιποα ννἢ Η!5 
ΡΟΡΙοΙ, Το διγηϊξιγο οὗ {πὸ ΗΟΪΥ Ρ͵]δοβ 
ΠοΙ4 4 ϑυιδογά δῖε ροϑίοη, δηὰ 41} 115 συ τη θ0]- 
15πὶ ροϊηϊεᾷ ἴο (6 ἔγυτἢ ἡ ΙΓ ἢ δά 115 ἀδοροβῖ 
δηᾶ ξΠ|6ϑὲ Ἔχρυοββϑίοη ἴῃ 6 Αὐῖκ. [ἢ {86 ἔογτῃ 
Δηκ( τηασϊοταὶς οὗ [6 ΤΆΡογΠδς]Θ [561 ἴδοΓῸ 
ἈΡΡΘΟΔΓΘ ἴῷ ἢᾶνθ Ὀθθη ποίπιηρ, οἰ ΠΟΥ ἴῃ 105 
οοά-ννοΥκΚ ΟΥ 15 συγίδιη5, ὑὰϊ ννδδΐῖ ννᾶϑβ 
τηοϑὲ σοηνοηϊθηῖ ἔοσ {πὸ ἀγγδηρειηθηΐ δηὰ ρσὸ- 
ζεςτοη οὗ ἴπὸ ΠΟΙΥ 1δηρ8 δηὰ πιοϑδὶ Ὀεςογηϊης 
ἔου Ὀεδλυῖγ. [ἴ νὰ ἴῃ ἴαςξ ἃ τοραὰὶ Τϑηϊ", ἴη 
Ὡς ἢ ἴΠ6 Ατκ συπλο}1Ζοὰ {Π6 ςοπϑοίδηξ ρτὸ- 
ϑ6ης6 οἵ [οῃονδῇ, νγῆο πονν σοηαδβοοη δά ἴο 
ἄννο!! ἀπιοηροὶ (ἢ6 Ῥρϑορὶθ ννβοπι Ηδ μδὰά τε - 
ἀεοπηοά. 

ΠῚ. 

Τὴδ ογάοσ 'ἴπ ψ ιςἢ τῃς ςἈιοΐ ἕδος. σοη- 
πεσϊρα νυ ἢ [ἢς σοπϑοίγιςζίοη οὗ ἴῃς ϑαποΐζυδγγΥ 
ἃ τεϊδίθα ἴῃ τῆς βδστθα παγγαῖϊνθ, οἰ βοὶῦ 
σοΥτοϑρο 5 νυ Ἱ ἢ {Π|6 Θ5Θ6 Π114] γοϊδίίοη ἴῃ νν ΒΙ ἢ 
1Π6 ΘΘνεσγα] ραγίβ8 δίδηά ἴο οδοῇ οἴδογσ, ΤῈΘ 
Το Οοιπηπιδηἀπιεηΐβ ἄγ υἰοτοὰ Ὀγ ἴπ6 νοὶος 
οὗ [ομονδὰ ἔγοπι ἴΠ6 βιιάπης οὗ Μοιιηῖ δ1πδὶ, 
ΜῈ ἜΥΘΓΥ αἰγουτηβίδησο ἴῃδὲ σᾶη βῆονν {ΠΕ} Γ 
8δοΐθηπ ἱπηροτγίαποοϑ: ἃ 5ῃογί Ὀγδςί δὶ σοπη- 
Ροπάϊυπη οἵ {π6 [ϑὰνν, σ4]1οἀ [πΠ6 Βοοκ οἵ τῆς 
(ονεπδηῖ", 186 υνυγκίοη οἱ ὈὉΥῪ Μόοβοβ ἔοσγ [δ 
Οςσδϑίοη: δῇῖθσ ἴῃς (ονθηδηΐ 18 864] σὰ ὉΥ 
ΒΡΠΠΚΙΙης οἡ {Π6 ρθορὶς ἴῃς ὈϊΪοοά οὗ Βυγηΐ- 
οἤεσίπρβ δηὰ Ῥοδοθοτηρο, ἃ ΠΊγϑίοτΙΟΙ 5 
ΓΑΔη  Ξἰδιϊίοη οὗ ἴῃς Ὠινιπο ργόβοησθ 19 πιδάθ 
ί(ο Μοβοθβ, Αάζοη δηά ἴδ ΕἸάογϑδ; Μοβδθβ 18 
[θη ϑιυπηπηοποά ἴο {6 Μοιιπί δηὰ τϑοοῖνεβ 
Ἰηϑίσυςσίοηβ ἄγοί ἔοσ τρδκίηρ [ἢ Αὐκ τηδὲ ννγδ5 
ἴο ςοπίαιη {ἢπ [4068 οὗ ἴη6 Τεη Οοχγηηδηά- 
τηθηΐβ Ἱ τὴ ΜογοΟΥ -δοδῖ [Πδὲ ννὰ5 ἴο σόνοῦ 
1ποπιλό, ποχὶ ἔογ [π6 ΠΟΙΥ 1 ηρ5 ἴπδῇ ννογὸ ἴο Ὀ6 
Ρἰδοθά τπ {πῸ Ηοἱγ Ρίδςβ, δηὰ ποῖ {}}} {δθη, 
ἴογ ἴλὸ Ταῦογπδοὶθ νυν 118 Τεηὶ δηὰ 18 
(ονοτίηρῦ: δέιογ {Π15, (ηὴ6 Βτάζθὴ ΑἸΐδσγ δηά 
ἴῆς Οοιιγί ἀγὸ ἀδβογιθοάϑ, πὰ ἀἰϊγροίοΠ 8 ΔΓΘ 
εἰνθη ἔογ 16 σοηϑοογδίοῦ οὗ ἴβοβ6 ψῆο Πλά 
ἴο τη 8[οΓ δἱ (ἢ ΑἸίαγ δηὰ ἴπς ΤΑθογηδο]ο 3: 
ὙΠαῖ ΤἸΏΔῪ Ὅς τοραγάθα 85 ἃ ϑῈΡΡ᾽ο ΠΟΊΑ ΣΥ 
βεσιίίοη τοϊδίϊηρς ἴο {πὸ Οοϊάξεη ΑἸΐαγ᾽θ δηὲ 
δοπλὸ Οἴποῦ {ΒΙηΡ5, 18 ἕο] οννοα ΌὉγ ἴἢ6 ἀρροϊηϊ- 
Ιηρηΐ οὗ 16 νγ σκπίθη δηά ἃ σοροί το οὗ 

1 Ἐχ. χχν. 22. 
3 δες Νοῖδ ου Ἴῇαρ. ΧΧΥ͂Ϊ, 
Σ Ἐχ. χίχ, χχ. 
4 ὅβροοη ἔχ. χχ. 22. 
δ Ἐχ, χχῖν, Δοςοτγαϊηρ ἴο [ἢς ἘρίΞςε]ς ἴο (ἢ 

Ἡρῦτονϑ, ἴῃς ΒοοΪϊκ ννᾶβ βρυηκὶοὰ ἃς νυ6}]} ἂ9 ἴῃς 
Ῥϑορῖε; 95ες Ηδδ. ᾿χ. 10. 

6 ζῷξρ οῃ Ἐχ. χχν. 1ο---τό, 
Ἴ Θ 66 Νοῖδ ου Εχ. χχνῖ. 
8 Ἐχ, χχνὶϊ. 
9 Ἐχ, χχυιὶὶ, ΧΧΙχ. 
1 66 οὔ Εχ. ΧΧΧ. 1. 

ψοι, 1. 

{Π6 1Ἂνν ἴογ 1Π6 οὈβογνάποθ οὗ {πὸ ϑαδθαΐη- 
ἀλγὶ, ὙΠδθ6 ργδςίϊοδὶ ᾿πϑιγιςίίοπϑβ θείης σοι“ 
Ρἰεϊθά, ἔπ ρῥτθοίουϑβ βίς οὗ ἴπ6ὸ ὙΔΌ]ὁ5 οὗ τῃς 
1 Ὧνν ἴδ ρὰ ἱπίο ἴῃς Βδπάβ οὔ Μοβοβᾶ, ΤῊ18 
ΔΥΓΓΔΠΡΕπΊΘη οὗὨ ἴῃ6 ραγίςσυϊαγβ ἰ8 (ἢ6 τῆογε 
ΠΟΣΙΟΘΔΌΪΟ, Ὀδοδιιβο {86 ὐίϊςϊοβ ἄγ παπιρὰ ἰῇ 
Τονεγϑοα ὀγάου ἴῃ [ἢ6 δοσομηΐ οὗ ἴδ σοηδίγιςο- 
[ίοη οὗ μ6 ννογκϑ, 

ΙΝ. 
Τῆς Τεη Οοπηπιδηάπηρηϊ5 σοηνου θα τ0 ΠΟΥ 

τευ ἰδ οη ἴπ ἴΠ6 ἀοίᾳ}}5 οὗἉ {Πεῖὶγ δι ]οσξ τπδεϊογ. 
ἘΝΕΓΥ ἀυγ επ)οϊποά ἴῃ {ποπὶ τπὺ 6 ἔουπά 
ΕΧΡΙοβϑοα ἴῃ ὴῸ Οὔβοῦγα ἴούτηβ ἰπ [ἢ ΘΑΤΠΟΥ 
Ρογίίοη οὗ ἴῃ Ῥοηϊδίουςῃ,. Βιι [πὸ οἱά {τ ἢ 5 
ὙΕΓΕ πον ἔογ {πὸ ἢγϑί {ἰπ|ὸ δπι οι ἰοὰ πὰ 
Ῥτοο]αἰπηθά ἴο ἴπ6 ρθορὶθ ἰῃ σοηῃποςξίοῃ νυν ἢ 
{πεῖν Ἰαῖθὶυ τοσονοσοά ἔγοθάοιη. Ηρδπος ἘΠΟΥῪ 
γεγῈ Ρυΐ ᾿ηἴο ποὸνν σοϊδίοηϑ ἢ οἴποσ ἐγαίῃς, 
δηὰ ννεγε σοι δίποὰ νυν ποτὰ ἴῃ ΧΡ θββιην 
{πε  ΨΜ}}} οὐ ]εποναῃ. ὙΠῸ ἴλ0 165 οὔ ἔς Τοβι- 
ΤΏΟΩΥ αἰά ποῖ Βονγένου, Ὀγ ὑποπηβοῖνοβ, ἔοστῃ ἴῃ 6 
σεηΐγαὶ ροιϊπί οὔ ἴμε ϑαησίιαγυ, [{ του γοὰ [ἢ6 
σοπιρίοῖς Αὐκ τῃδὶ σοηϊδιηρά ποτ, ἢ [86 
ΜεγοΥ -ϑοαῖ {παΐ σονογοα ἔδοῖη, ἴο σοηγνοΥ ἴπ6 
{Π16 πηοδηϊης οὗ [6 (ονοπαπηΐ τῃαὶ νας Ὀαβοὰ 
ου ἔπε πᾶπὴθ οὗ [πονῇ 85 ἰἴ νγὰ5 γτονοδὶ δὰ ἴο 
Μοϑβοβ84, 

νε Π]ΔΥ τοραγὰ ἵπθη ἰῃς βασγοὰ σοηϊδηϊθ 
οἴ τς ΤἌδθογπδςοῖὶο 88 ἤρυγίηρ ννῆαΐ ννᾶ8 ρϑου- 
[ἴᾶγ ἴο 16 (σογεηαηΐ οὗ ψνῃῖο ἢ Μοβοβ ν 88 [ἢ 
Μράϊαδϊογ, [Πς σἸοϑοσ ὑπίοη οὗ σοά νυν ἢ [5γδοὶ 
δηᾷ {ΠΕΙ͂Γ σοπϑρηϊοηξ οἰθοϊοη 85. “ἃ Κίηράοπι 
οὗ ργθβίβ, ἃπ ΠΟΙῪ ῃδιοη δ: ἢ }]ο (μ6 Βιδζθη 
ΑἸΐαγ ἴῃ τῇς (ουγί ποῖ ΟΠ]Υ ὈοΟΓΟ νυν 685 ἔῸΓ 
186 οἷά Ξαςγῆςα] ννοσϑῃρ ΟΥ̓ ΨΠΙΓἢ {πὸ Ῥα(Π- 
ΔΥΟἢ8 Παα ἀγαννη πιρῇ ἰο Οοά, Ὀυϊ ξοττηθὰ 8η 
ΘΒ56ῃ[14] ρατί οὗ {πὸ ϑαῃποίΐυαγυ, 5 ρηιγίπρ, ΌὉῪ 
15 πον πΊοΓο ΠΙΠῪ ἀθνοϊοροά βγβίοσπι οὗ ϑδςσὶ- 
ἢς685 ἴῃ σοηποσίοη νυν ἢ ἴπ6 ὙΤ Δθογηδοῖο, (ἢο86 

᾿Ιάραβ οὔ δῖη απὰ Αἰοποπιοηῖ, ΒΟ ννογὸ 
ἤγδϑὶ ἀϊβε πο Υγ Ὀτουρῆϊ οὐυἱὐ Ὀγ {6 τενοϊδίϊοη 
οὗ τῆ6 1,ἂνν δηὰ ἴῃς βδησ ποδίίοη οὗ [ῃς 
Ὠδιοη 7, 

Υ. : 
Κεορίηρ 5.ΠΟΕΠΥ ἴο 186 σοποϊϑίοηβ [ῃδὶ 

ἌΡΡΘΑΓ ΟἸοΑΣΙΥ ἴο ἔο ]ονν ἔγοσῃ {πὸ βϑασγθά Πᾶιγὰ- 
ἔνθ, ποτ ϑοοπηβ ἴο Ὀ6 ποιέποσῦ οσσδϑίοη ποῦ 
ὑπ ἴον ἴῃοβο δ] ρογίςδὶ ὀχρ δηδίοπβ οὗ (ἢ 6 

ΔΌΘΓΠΔΟΪΘ νυ ΙΓ ἢ ἅτὸ 80 οἴδξη ἔουπὰ ἴῃ ςοπ- 
ταθηίδίογβ, ὈοΪἢ [Θν 5} δηὰ (ἢ γϑιίαδη, Ῥ ]]οϑ, 
]οβορῃι5", Τποοάογοῦῖο, Ποτοόπιο ", νυ ἢ οἵδοῦ 
ἘΔΊΠοΥβ, ἀπά ϑοπὴς οὗ ἔπ 6 ἘΔΌὈΙ πἰσίβ, συ ρροϑοά 

3 Ἐχ, χχχὶ. 18. 

366 Νοῖδ οἡ οἷ. χχ. 8 ΥἹ. 

Δ Ἐχ. χχχὶ. 1--- 17. 
8 Ἐχ, χχχνὶ, χχχνὶϊ. 
4 Ἐχ. χχχῖν. 6, 7. 
δ Ἐν. χίχ. 6. 
6 66 ͵κν. ἱ.--ονὶὶ, 
7 866 ποῖδ5 οἡ ἴ,δν. ἵν. 
δ ψις Μοκ.᾽ π|. 6. 
9. “Απτ" 1. 7. 87. ΟΥ, “Βεὶϊ. Τυά.᾽ ν. 5. ὶ 4. 

Ὑ ΠΕ ἴἢ6 5απὶῈ Θχραπαϊΐοι ἰβ δρρ θὰ ἴο (Π6’ 
Τεπρ]α. ᾿ 

10 ἐφ δεῖ. ἰη Εχοά.᾽ 6ο. 
11 ΦἘρίϑι.᾿ ὑχιν. 8 9. 

ἘΕῈ 

4534 
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τῃαῇ {πὸ δἰγιυςσίαυγο νγᾶ8 ἃ ἴγρ6 οὗ 186 τηδίογ!δὶ 
ππίνοιβο οὗ ἤδανθῃ δηά οδι ἢ νι οἢ [86 Τ,οτὰ 
Βδὰ ογελῖοὰ 45. 83ηὴ δροάθ ἔογ Ηϊπιβεῖς [{ 
ρρθᾶγβ ἤουνονοῦ (δῖ πὸ ἵννο οὗ ἔπεϑο ΓΟ Γ8 
ΔΡΤΟΟ Τοροῖθοσ ἴῃ τῆς Δρρ]οδίοη οὗἉ [8 ἐΠΘΟΥΥ 
ἴο {Ππ6 βενοῦαὶ ραγίβ. Βάῃγ', ἕο ]οννίηρ ᾿π {}18 
ξοποζγαὶ ἰγδοκ, μ45 οἰαδογαίθα νυ] ἢ συ ΠΟ5 1Π- 
δοπαϊγ δῃ ὀχρ δηδέϊοη οἵ δἰπιοϑί ἐνεσυ γοοοσάθα 
Ραγίσυαγ ἰῇ ἴπ6 ἀεβδοπρίοη οὗ Μοβββϑ.--- [ἢ 
οἴ οσ ᾿ἴπθ8 οὗ βροουϊδίίοῃ, ἴῃς Ταθθγηδοὶο [85 
θοθη ἴδκοη 88 ἃ ϑγυτῦοὶ οὗ δυπιᾶη ηδίιγε 
1Πετὺ, δηὰ 85 ἃ ρτορδεῖὶς ἴγρε οὗ ἴῃς 
᾿γϑίία Ομαγοῦ ((οσοεῖι5). 

ΝΊ, 

[τ 45 Ὀδθὴ υδιιδ], Ἔβρθςῖα ν ϑίησε ἴΠ6 Ἐἰπὶς 
οὗ ϑρϑῆςοῦ, ἴο 5εὸῖ οιἱξΈ ράγα ]ο]9 ἔγοπι ποαίῃθη 
Δ Πα Υ ἔογ ἴῃς Ὑδρογηδοῖς [561 ζ, Ὀὰ τλοσὸ 
ΡΑΓ σ ΪΑσΙΥ ἔογῦ ἴῃς Αὐκ οὗ ἴῃς (ονοπδηΐ. 
Τῆς Ταδεπιαςῖὶθ μᾶ5 Ὀθοη ςοϊῃηραγοα ἢ 
56 ν 6 Τὰ] ΤΟΥ ΘΔ ΌΪΟ ἰορ]6ε5 οὗ ψνῖσ ποτ ἅγὰ 
ὨοΙς68 ἴῃ δησθηΐ τυτιῖοῦβ, [Π6 πηοβὲ γεπλδυ ΚΑὉ]6 
οὗἩἨ ννῆϊςἢ δθεπὶ8 ἴο Ὅ6 “ἴῃς δαογθά Το πε" (ἡ 
ἱερὰ σκηνή) οἔ ἴπὸ (ΔΙ ΑρΊ πδη5 πχεηϊοηθα ΟΥ̓ 
Ἰλιοάοτιι53. 
ΤΩ6 Ατκ οὗ ἴῃς (ονοηδηΐς μιᾶ5 δε πιοϑί 

ΒΟΏΘΓΑΙΥ Ἰκοηρὰ ἴο [ἢ6 ἀγκϑ, οὔΓ᾿᾽΄ πιονεδῦὶς 
δἤσιποθ, ννΏ] ἢ ΓΘ γοργοϑοηΐϊεα οὐ ργρίίδη 
τῃηοπιμποηίοδ. ΤῊΣ Εργρίδη ἀγκβ ννεγε σαυτιθα 

"ἿΠ ἃ 5: ΠΊΠΑΣ ΠΊΔΏΠΟΓ ΟΥ̓ ΡΟ]65 ΓΕΘΓΙΠ ΟἹ ΠΊΘΠ 5 
δῃουϊάστβ, ἀπ ϑοσηθ οἵ [ἢδπὶ δα οἡ ἴῃ6 ΠσΟΥΘΓ 
ἵννο νυηρεὰ ἤξυγοβ ποῖ ἘΠΙΚΟ ννῆδὶ ννὸ σοῃ- 
ςοῖνο ἴθ ρμοϊάθη Οδογυδιπὶ ἴο ἧδλνθ Ὀθθη, 
Τδὰ5 ἴαγ ἴΠ6 ϑιπ} ]  Ὑ 15 στ κίησ. Βυΐῖ 
{πεῖ ψνΜΕἸῈ ροϊπίβ οὗ στεδὶ αἰ55: Αγ. Β6- 
ἴννοθεη τἴῃ6 Ψίηροα ἤριιγοβ οὐ τς Εμγρίδη 
ἃγκ5 {πεῖ ννὰ5 ρἰδοθὰ [ἢς τηδίθγια] ϑυτηθο] 
οὗ ἃ ἀειῖῖγ, δηά [ἴῃς αὐκθ {ποηηϑοῖνοθ ὑνογῸ 
σλιτιοαὰ δϑοιξ ἴῃ τε] ρΊοι5 Ργοσθβϑίοηθ, 50 85 
ἴο πιᾶκα ἃ οσῇον ἴῃ ἴπ6 ὄγθὸβ οἵ ἴΠ6 ρῥθορὶϑ. 
Ἄν ε Κπον ποῖ ννῆδί [ΠοΥ σοηϊαϊηε. Α5 τὸ- 
ξϑατὰς τῇς Ατὶκ οὗ (ῃ6 (ὐονοεπαπί, ἴ[Π6 αὔϑθηςθ 
οὗ ΔΩῪ 5υπῖροὶ οὗ Οοά ν᾽ὰβ οπε οὗ 115 στθαῖ 
σματαςίογβεοβ. Ε{ ννᾶ5 πονοῦ σλυτιοά Ἰῃ ἃ σογο- 
ΤΩΟΏΙΔ] ὈΓΟσΘΘΘΙΟῚ: ὙνΠΘη 1ἴ ννᾶ5 Ἰπονϑὰ ἔτοπὶ 
ΟΠ6 ρῥΪδαςὸ ἴο ἀποίπου, 1 ν᾽ 85 οἰ οβοὶν ρδοκεά ὑρ, 
ςοῃσεαϊθά ἔγοπι ἴπε ογὲ8 ἄνθη οὗ [Π6 1, ονϊἴε5 
ψγ 0 Ὀογὸ Ὁ, Ώοη τῃ6 Ὑδθεγπδοὶα ννᾶ5 
Ρἰ[οΒοά, [ἢ6 Ατσὶῖς ννᾶ5 πϑνεὺ Ἄχῃιθιῖοά, δι ννᾶ5 

1 ΘγΏΡΟΙΚ,᾽ ο]. 1. Ρ. 75. 
3 ΤΡ. ΧΧ. 65: οἰποῖβ αὔὰὸ πχοπιοηεά Ὀγ ΚηοΡεὶ. 
8. ὙΝΙΚίπβου, “Ρορ. Αος.᾽ Νοὶ. 1. Ρ. 2167.---ΤῊς 

αΥὐϊς]ε8 ἴῃ ΘΠ 8 ἀπὰ Κιιο᾽5. ΠΊοι] ΟΠ ΔΙΙ65.---- 
ἢ, ΤΊε Ῥεπίδιειςοἢ,᾽ Ρ. 2όο, ἃς. ἃς. -- Οἡ 
τῆς αἦκ οἱ οἰῇοσ δησίθης παϊϊοης, δοὸ ΒϑὮγ, 
ἐΒγΆΡΟΙΚ, νοὶ. 1. 309, μὰ Κηορεϊ, Ρ. 262. 

Νυμι. ἱν. 5, 6, 19, 20. 

ἘΧΟΡῦσ5. ΧΙ, 

Κορί ἴῃ ϑοϊθπιη ἀδγίποςς. Ἐσϑῖ, 1ἴἰ ἰ ουμίθηϊ, 
τνᾶ5 15 Δρροϊηϊοά σοπαάϊτίοη. [1 νγᾶ5 ὀσοδθοῃς- 
ΔΙΙῪ τπονθὰ ουἱΐ οὗἉ ἰἴ5 ῥίδςε ἴῃ ἴῃς ΗΟΙΥ οὗ 
Ηο]ῖε5, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 45 Ἰοὴρ 85 ἴῃ6 πδίϊοη γη85 
νπουϊ 4 ϑοῖε]θὰ σδρίϊδὶ, δηὰ μδὰ ϑουιεῖπιης 
οΟὗἩ [Π6 σμδγαςῖοσ οὗ δὴ διτηΥ οὐ ἴδ τρᾶγοῇ. 
Βαπηρ {Π|5 ροτοά 1ἴ δοσοιηρδηϊθὰ ἴΠῸ ΔΥΤΩΥ 
ΟἹ ΒΕυθ γα] οσσδδίομϑὶ, Βυῖ ἃ μαά Ὀδεπ ἕογο- 
ἴο]Ϊά τπᾶὶ {πὲ {πιὸ 5ῃουά σοπα γμεπ τἢς 
ϑαποίια Ὑ ννᾶ5 ἴο ὃὈ6 ἤχοαϑβ, δηὰ ψνβεη [ἢ15 
νν45 1 6]16ἀ, ννὸ τὸ ἰο]ά τὲ “ες Αὐκ δά 
τοϑὶ δ," [11 ννᾶβ ΠΕΥΟΣ δραΐη πχονοά [1}} ἰῃς 
σδρίισο οὗ [Θγι:5δθπλ ὈΥ ἴΠ6 ἕογοςβ οὗ Νεῦυ- 
ομδάποζΖζαγ. Νοῖ 655, ψγὙὰὸ ΠΊΑΥ ἰδ γ]Ὺ σὰρ- 
Ροϑβ6, νγᾶϑβ 1ἴ ἀϊβεϊηρσιυ 5ηθα ἔσοπι 41} οἴβεσ ἀγκϑ 
1ῃ ἴΠε6 βαρ α σγτδηάσυσ οἵ 115 ρυγροϑε: [ἴ νγ5 
ςοηδίτιςίεα ἴο ςοηΐδιη [μα ρ]αῖη ἰοχὶ οἵ [ἢς 
Ἴδοη Οοπιηδηάπχεηία νυυ θη οἡ ἴοῃε ἴῃ 
ννογάβ [Πδΐ νγογο ἰη 06] Πἰρ]Ό]ο ἴο 8]}, 

ΘΌΟΙ ΓΟ] ὈΪ]Δησο5. ἴο ΤΌΓΕΙ ΡΠ ρδζζεττι5. 85 
πᾶν Ὀδθη σηθητοποὰ ἃ ϑππουϊ ἀοιυδὶ 
᾿ηςογοϑίηρ : δῖ [ἃ 5δοιὰ αἰννᾶγϑ δὲ Κερί 
ἴῃ νίενν {πδξ {ΠΟΥ ἅγε Ἐχίχοπλεῖυ συ ρογῇςιαὶ. 
ὙΤΠε ᾿ϑγδοὶῖος οσουἹἱὰ ΠΑΤΩΪΥ πᾶνε Ὀδθη ἴῃ 
οσοηίδεϊς νὰ ἴΠ6 Ἐργροίδηβ ἔὼΣ 90 ἰοηξ 
ἃ ρΡεποά νυ δοι Ἰδασηὶηρ πιυςἢ οὗ {πΠεὶΓ ἃγῖβ 
δηά οσιιδίοπι8. [{ 15 πηοϑὶ ΠΠἸκοὶν {πὶ [ΠΟῪ ΜΜΈΓΕ 
ἴῃ ἴΠ6 Πδὺϊῖ οὗ υϑῖηρ ἴΠ6 5απὴθ ἴοοἱΐβ δῃὰ πιοάδβ 
οὗ ςοῃϑίτιςςίοη. [ἴπ ογάου ἴο δἰίδιπ ἃ βίνεη 
δηὰ {ΠΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ υϑοὰ 51:1}}1}}4Γ τος πη! οδὶ] 
ςοηίτίναησοσ, ὙΠοῖδ γε οογίδὶπ ροϊηίβ οὗ 
᾿ΙΚοηθθ5 ἴῃ {πὸ ἀσϑοσιρίίοπβ οἵ Μίοϑβοβ δηά 
ννδὶ 6 Κπονν οὗ Εργρίίδη αὐτί, ψ  ῖς ἢ ννουἹά 
Οἰδαυ Ῥσονο {πὶ 186 [5γδθ 165 ἢδα ἀννοῖξ ἴῃ 
Ἐργρίδ. Βυῖ οη πο ψΠοΪα, ᾿ξ 566ΠῚ8 ννοπάογῇι] 
1Ππδς ἘΠΟΓΘ 5 580 {Π{π|6 ἴη ἴῃ δαῃοίυδτγυ ἴο τεπιπὰ 
115 ΟὗἩ ΔΠῪ [ογείξτι δϑβϑοσϊδτίοη, Βοϑίὁ5 συ σῇ ἀΪ5- 
Εἰπσι ΟΠ 5 85 πη παίιγα!γ θὲ δϑογι θὰ ἴο ἴῃς 
ἀϊξδγοηςς Ὀεΐννεεη Ὧῃ ἰά0]5 ἴστηρὶθ δπὰ ἃ 
βίγισίωγο τηραπὶ ἴο Ὄχργθθα πε (ονοηδηΐ δὲ- 
ἔννοεη ἴπ6 ἀπϑεεη 1 ογὰ δηὰ Ηἰβ ρθορὶς, ἴδεγὲ 
ἰ5 ἴῃ ἴη6 ΤΑΌΘΓΏΔΟΪ6 ἅτι οὐ ρ πα]! ῖν, ὈΟ(Ν ἰη 115 
ΘΘΠΟΓΑΙ ἀυτδηροιηθηΐ δηὰ ἴῃ ἰΐ8 ἀείδι]5, ῃῖ οὶ 
5 Ὁ. ἔδυ τηογὸ δίκην ἴδῃ ΓΟΒΟΠΊ ΙΔΠΟδ 
{παῖ πιᾶγ Ὀ6 ἰταοοά δεΐζννθεῃ ἴὲ δηὰ μοαΐδεῃ 
ΤΩ ΟΘΕΙ8. 

ΣΎ Ὁ, ἵν. 3, χίν. 18; 2 3. Χὶ. 11. 
3 Ἰ)εδυῖ. χὶϊ. 10,11. 
8 τ (ἢ το. νὶ. 31; οἷ. χτί. τ. : 
4 ὅρ6. ςοποϊυαΐϊηρ ποῖα οὐ Ἐχοΐ. χ].---τὶ ἰ5 

βἴταηρε ἴπας ΚῦοΡεὶ ἀπά οἴδοτβ ἐῃουϊὰ τεραγὰ 
5 Οἢ Οσοαϑίομβ ἃ5 ἃζε ἀδθοτιυεά [οβἢ, νἱ. 8, 
2 ὅ. νἱἷ. 1τ2--τό, 5 οἵ ἴῃς παῖιγε οὐ σογεπιοπίαὶ 
Ρτοςεββοῃ5. ͵ 

5 ἨΗδηρβίθηθετρ [85 ποῖ 5ἰδἰεά (ἢ αγρυμπεηὶ 
ἴοο οσοηδάεπιγ ἴῃ μἷ5 “Εργρί δηὰ ([ῃς Βοοκϑ5 οἱ 
Μοβςος,᾽ Ὀπῖ 6 μ85 οογαῖὶν Ὀτγουρῆϊ 50πῈ6 ΥΕΙΥ͂ 
ἔδηςῖ) Ἰηβίδης 5 ἴο 115 ΒῈΡΡροτί. 



ἘΧΟΡῦδσ5. ΧΝΙ. ΧΝΙΙ. ΧΙΧ. 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤΗΕ ΚΟΤΕ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ᾿ἸΘΚΑΕΠΙΤΕῈΘ ΕΚΟΜ 

ΚΑΜΕΘΕΘ ΤΟ 51ΝΑ]. 

(ἕμαρβ. ΧΥΪ 

ὙΠῸ ΟΘΟΙΠΠΊΘΠΙΔΙῪ Οἡ ἰδ ἢγβξέ πϊποίθθη 
οδδρίογβ οὗ Εχοάιυ μαὰ Ὀθθπ ϑοπθ {ἰπὶ6 ἴῃ 
Ρπηΐ, ἤδη {Π6 γχϑϑυ]5 οὐἨ ἐῃθ βυγνου οὗ {Π6 
τγοϑίοστι αἀἰσεσις5. οἵ [Π6 δ᾽ παιῖς ρϑηϊηδβια γΈΓῸ 
σοΙηπηιπηιοδίοα ἴο {Π6 νυτοῦ. ϑοπῖθ σοπο]ι- 
δίοπβ ἴο ψ ῃϊςἢ ἢ6 δά Ὀδθη ᾿ἰοὰ ὉγῪ {πὸ τὸ- 
56ΑΓΟἢ65. οὗ ἰγανοι γα, οὔ ψῆϊο 16 ΚΙ]1εϑὲ 
δοσοιηΐ 15 ρίνθη ἴῃ ἈΠ ΕΓ 5 ΟΓΚ οἡ δίηδὶ ἀπά 
Ῥα οβεῖπο (566 Βδηά 1. ἢ. ς 17--- 638), ννοῦὸ τηδίθ- 
ΓΙΔΠΥ δἴοοϊοὰ ΌὈΥ 1Π6 ᾿τπξογπιδίίοη Ὑν ς ἢ Π6 
τοσοινοα ἔγοπι (δρίδιη ΚΝ Πϑοη, οὗ ἴδε Ἀογαὶ 
Επρίποετβ, ῆο ἢ Οδρίδιη Ραϊπιεσ, Κ. Ε-, 
σοηαποίοα 1π6 βυγνευ, δηὰ ἔγοτη ἔπε ον. Ε' 
Ὗν. Ηο]]δηά, ννῆο δοσοπιρδηϊοὰ ἴῃ6 δχρϑαϊίοῃ, 
δηά δὰ ῥγον: οΌΒΙΥ ϑρεηΐξ πλυςσἢ {{π|6 ἴῃ 6Χ- 
ῬΙοσῖπρ [Π6 Ῥεηϊηβυϊα, οὗ ψ ῃΙ ἢ Πό ἢᾶ5 ῥτὸ- 
Ῥατγρα ἃ ν᾽ ]6 παρ, 5 πο ὈΥ ἴπ6 Οδο- 
δταρἢΪ Δ] ϑοςιοίγ. 

ἼΠῸ ἤτγϑε ραγί οὗ {πο χγουΐθ, ἔτοπὶ ΒΕ ΔΠΊ6565 
ἴο ΕἸΙπὶ, 5. ποῖ δἴοοϊεά Ὀγ {πθϑ8 πον οι ΓΟΕ8 
οὗ ἱπίοιπηδίίοη, δηὰ (ῃ6 ποΐδϑ σϑηδὶη ὉΠ- 
ἰουομθά, [ὃ πηᾶγ, πούνενοσ, Ὀ6 σοηνθηϊοπί ἴο 
τους ὈΓΙΘΗ͂Υ οα 15 ρογίίοη ἴῃ ΟΥάογ ἴο ῥτὸ- 
55ηἴ ἃ ΟΙθαῦ δηά σοῃηεσςοίοθα νἱονν οὗ [6 οἰΓο 1 ΠΊ- 
βίδποοβ. ΠΟ ἢ ΠΊΔΥ μᾶνο ἀσίοστηϊποα (ἢ6 ἀϊγος- 
[ἰοη οὗἩ {Π6 πιάύοῆ. ὙΠ χϑε ἔνγο ἀδγϑβ᾽ πιδυοὶ 

Φ 
- 
γι 

Η 
Ο 
» 

Ν᾿ νἱ 

οὰ 

ΝΣ ΦΟΝ ὧν 

ΧΥΠ. ΧΙΧΟ 

ὈὉγουρῆξ {Π6 [5γδο  ξ65 ἔσοση Ἀ δπιθϑοβ ἴο ἘΠ δτη, 
Ἀδηιοθβος ννὰς [Π6 βοΠΟΓΑΙὶ πδῖὴθ οἵ (ὴ6 αἀἰξίτςξ 
ἴῃ {ΠῸ ἔπι οὐ [άςοῦ ; {π6 ὑσησῖραὶ οἰ Ὁ} 
Ὀγ ἴπὸ ϑγαθ  δ5. νγᾶ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ διϊαδῖθ οα [86 
ΔησΙθηΐ σδηδὶ αἴ βδοπλα αἰϊδίδηςθ ἔγουῃ ἴδ ἔγοῃ- 
τσ. ΕἸΠδπὶ ννὰβ οα ἴῃ6 δἀρὸ οὗ ἴθ νυ] άογ- 
Π655, δὲ (ῃ6 ροϊηξ ψν ποῦ {πῸ τοδά ἰοινασάβ 
Ῥα]εβέῖπθ Ὀσαηομθά οὔ, δηὰ ἴπθ ἀϊγοςσίίοη οὗ 
[Π6 ἸΟΌΓΠΘΥ νγὰ8 ἰυγηποα βουτνναγάβ, τουναγ5 
16 δησαιηριηθηῖ ὈΥ ἴῃ 564 αἱ Βδ8]-Ζθρῇοῃ. 
566 ΧΙΪ, 27, ΧΙ]. 20, ΧΙΥ. 2,3. Εἰἴδδπι, ν ϊοἢ 
ἰδ ΡγοῦδΌΪΥ ἰάεηξίς4] νὴ ῬΙοτη, 15 Βοὶά 
ὈΥ {86 ν τσ οὗ [815 ποῖθ ἴο σογγεβροπὰ ἴο 
1ὴ6 δησϊθηί Ἡδγοοροὶῖβ, {πὸ ἔγοηΐοσ οἰγ οὔ' 
Ἐργρῖ, πρὰσ {πὸ δου τἤογη ΘΧΙΓΟΔ ΠΥ οΥὗἩ 1, Κ6 
Τιπιδαῃ. ΤΠ ἸΟΌΓΠΟΥ ἔγοπλ {Π15 ρίας ἴο 
51.162 ννου ]ά ΟσσΊΡΥ ϑυΠΠςϊθηΐ Εἰπιλὸ ἔῸΓ ἃ σοπι- 
τὰ πηϊσδίίοη ἴο Ὀ6 πιαέο ἴο Ῥῃδγαοῇ, δηὰ ἴὼγ 
186 τρια τράγο οὗ 5 ἀὐτὴγ. Ὅ [5γλο} 165 

ἱ ΤῊας βυ)οϊηδά 5κεῖςἢ, ργεραγθά ὈγΥ̓ τς σον. 
5, ΟἸασκ, βου τὴς τοιΐο οὗ ἴη6 1βγδοϊ ας ἔγοὴὶ 
Βδηγθθοθ ἴο ᾿Αγύῃ Μάβα, δῃᾷ ἰμς ρχγοῦδῦϊα ἐχ- 
ἰππΐ οὗ {με Ἀεὰ 5εὰ ποῦ] οἱ [15 ρσόβθηὶ Ὀοὰ 2η 
[Π6 [γε οὗ Μίοξεβ. Μγ (Ἰασκ θη ῆθς ΕἸΒατὰ 
ψἱ ἢ ἃ βροῖ πραγ ϑεταρθαῃ). 

435 



436 
τασδὶ αγο δά ἃ σοπϑιἀθγαῦϊθ ςίαγί ᾿π ογάογ ἴο 
ΤοΔ ἢ {Π6 Θησλριηθηΐ οὗἉ 8.62 Ὀοΐογο ΠΟῪ ννογα 
ονογίδκοϑη, δι [ΠΟῪ σου]ὰ ΘοάΓΟΘΙΥ ἤᾶνο Ὀθδη 50 
ΠΟΑΓ ἴο δ1ι16Ζ ἡνῆθη δ᾽ ΕἸΠΔτῚ 85 ἴῃ6 ϑιῖο πχϑὰ 
Ἴροη ὈΥ ἈοὈίπϑοη ννου]Ἱᾶ Ὀτηρ ἴποπὶ, οὐ ἴῃς 
Ῥᾶβϑδαρθ σοι] ἤδνθ Ὀδθη οβθοϊοα νυ πουζ ᾿πίογ- 
συ ρίοη. Τ μδῖ ραϑϑαρα ἴοοκ ρ].ς66, 85 ΠΟΔΙΪΥ 8]] 
τηοάσογῃ οτςς δάπλιῖ, πθαῦ ϑ81162, ἡνοσΟ 5δηάϑ οὗ 
ΠΟ Βι ὀγδΌΪο οχίθηϊ ὑνοῦα ῬΑ55ΔὉ]6 ὑνῇθη “τῆς 
1,οτά σδυιϑεά {Π6 564 ἴο ρΡὸ Ὀδοκ ὈΥ ἃ βίγοηρ δαϑί 
νυπα," νὰ σἢ Ὀἷονν 4}} (ῃὴ6 πἰρμῖ; 566 ς. χὶν. 21. 
ΑΠΕΓ οστοβϑίηρ (6 8θὸ8 (ῃ6 [ϑ5γδϑὶ τος. ννου]ὰ 
ὨΔίΌΓΑΙΥ τηᾶκθὸ {ΠΟΙ ἢγϑὲ ἰδίου δὲ ᾿Αγύῃ 
Μάύϑ4, ννῆθσο {ΠΥ ννουἹὰ βηὰ δὴ δρ]6 5.}0- 
ΡΪΙΥ οὗ ννδΐογ: ρδϑϑίῃηρ ἴῆθποθ ὈγῪ Μαγδῇ {ΠΟῪ 
τεδοπεά ΕἸ, θη ΓΠΟΥ Θηςσαπηροὰ τά εγ {ἢ 
ΡΑἰπη-ἴγοεβ, ΌὈ. ἔθ νγαΐογβ, ΕἼ1ΠῚ 15 ΒΈΠΕΥΑΙΥ 
ἸΙἀθητδποὰ νι τὲ Ὁ δὰγ Ομδγαπάεσὶ, [{|5 ργο- 
Ὀ40]6 {πὲ [Π6 [5γ86]165 γουηα! πο {Πποῦο βθνογαὶ 
ἀδγϑβ δπὰ ἴπθη δάνδησθα ἴο ἴῃ6 βἰατοη οἡ [ἢ6 
Κοά 868, πᾶσ ἴῃ6 ποδαϊαπὰ ςδ]]οὰ Ἐ 45- 86} 1 π|ᾶ, 
ΟΥ, 85 ἰπ {πὸ Ἰῇδρ, κα5 νυ Ζοηϊπιθῇ. 

ΤΠΟ ἀϊβογθηςθ οὗ οριπίοηβ 85 ἴο ἴΠ6 σοῦγϑο 
Ρυγϑιιοὰ ὈγΥ [Π6 5γδϑὶ ΐεθ ΠΡ ἴο [Π15 Ροϊηΐ 15 
Ἰπιϊοὰ ἴο ῳυσδίίοπϑ οὗ βϑοσοηάδλγυ ἱπηρογίδηςο : 
Ὀιὲ ἔτοπη ΕἸ πὶ ἔννο ῥγίποραὶ τοιιΐεϑ ἰοδά ἴο 
δ:ηδὶ, ὁπ ὈὉΥ ΕἸ Μαγκῃα δηὰ νδαγ Ἐδιγδη, 
[Π6 οἴδπογ, 1655 οἴνου ἴοι5, (ΠΓΟῸΡῊ ἃ δ σοθβϑίοη 
οὗ Ννδάγβς. οὐ ἴῃ6 πογίῃ-εηϑέ. Βοῖῃ {π656 
Τοιΐο5 ἀτὸ τερογίοἀ Ὀγ δρίδιη Ὑν βου, Ἀ.Ε.. 
ἴο Ὀὲ ῥγδοῖ σα Ὀ]6 θνθη ἔου ἃ ἰασρὸ ἢοβί ἰκὸ (ἢδὶ 
οὗ 16 [5.86 }165: [86 ΟΓΠΊΘΓ 15 ἴΠ6 ΙΔΟΓΟ ΘᾶΞΥ 
οὗ ἰγαηϑιῖ ; {86 Ἰδλϊίου 85 ἘΓΠῸὸ δάνδπίζαρο οἵ δὴ 
Δοιπάδηϊζ ΒΌΡΡΙΥ οὗ δχοο]θης νναῖου αἵ [6 
Ὀοριπηϊηρ οὗἨὁ {πε Ἰουτπιογ. Αἴ {π6 οὔο δηὰ 
οὗ {π6 σοιΐο 1 ΤΔ 6 τορασάδα 5 βοιτἰοὰ 
1η4ὲ {πῸ ἰδίου ὉγῪ Ἀδ8- δεϊ πη ννὰβ ἴΠ6 5ἴασί- 
Ἰπρ-ροῖϊπξ, 1Ε ποΐ ἔογ [6 γος Ποϑῖ, γοῖ [ὉΓ 
Π6 Ποδά-ᾳυαγίοιβ οὔ πὸ [ϑγδϑ ἴθ5, ΑἹ (86 
Οἴου Θχ γο Υ [0 γοσϑοηβ νυ ] ἢ νὉ.1}] Ὀ6 δά- 

. αἀιιςοα ἀρρϑαγ ἴἰο ρήονο ὑπαὶ 5 δυ 546 ἢ νὰ 
1Π6 σιιπιπιτῖ ἔγοσῃ ν ἢ σἢ [Π6 1ἰἂνν ννᾶ5 ἀο]νογοά, 
δπὰ {πὲ νδαγ ογ δθδῃ [6 νυν] ἀογηθ85 οὗ 51η8] 
οὐ ὙΠΙΓΝ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ ἸνΕΓὸ 590} 0]οα ἴο Πρδγ ἰζ. 

ΎΤΠο ἔλοῖβ οἰδίεά τη ἔχοάυβ ἀπά ᾿ἰπ {ἢ6 ᾿{1π6- 
ΣΤΥ ἴῃ ΝΌΙΛΌΘΙΒ ΧΧΧΙΝ. ἃγο ἴἢδ56. ὙΠῸ ἢγβί 
δίδιίοη νν88 ἰη 1ῃὴ6 ν]άογηθθ5 οὗ δ51π, ν σῇ 
ἸΑῪ Ὀδέννθεη ΕἸΙπὶ ἀπά δ1η4:. ὙὍΠ6 Ρθορίθ τὸ- 
Τηδηρά {ποῦ βδοὴθ ἀἰλγ5: ννὸ ἤἥπὰ πὸ ςοπὶ- 
Ῥἰαίης οὗ νηΐ οἵ ννδῖοσ, Ὀυϊ {ΠῈΥ Ξιιβογοὰ 
ἔγωπὶ νναπέ οἵ ἔοοά, δηά νϑοτα βῸρΡ] ο ἔγχος 
ΜΠ α4ι41}}5 ἀπά τπθὴ νυν 1} τηᾶηηᾶ. ΕΤΟΠπὶ 
18}5 νυ] γηθ55 (πο δάναπορά, οησδιαρίηρ ἢτϑξ 
δἴ ᾿ορῆκδῇ, ἴπθῃ δὲ ΑἸυβῇ ; ἴπδησε [ΠΟῪ ννθηΐ 
ἴο ἈδρδΙάϊπι, ννβεγο {ΠΟ Ὺ ἔοι ὯῸ νναΐοσ. ὑπ|}]} 
1ΐ νγᾶβ ϑρΡ Ιοα ὈΥ ἃ πιῖγδοὶς ἔγτοπιὶ πο τος οὗ 
Ηοτορ. Αἱ Κορῃηιάϊπι {ΠῸῪ ννεγα δἰϊδοκοά Ὀγ 
ῖῃ6 Απλαὶοκιῖθς. ὙΠΕΙ͂Σ ποχῖ ἐποδηρπιθηΐ νι 85 
ἴῃ [πὸ νυ]άεσηθθθ οὗ δ1π8]. δοπὶὸ πἔοεέη ἤδγ5 
οἰδαρϑοά Ὀδίννθθοη ἴῃς βγεῖ δποδιηριηθηξ πὶ 1ῃ6 
νυ ἀογηθβ5 οὗ δ1᾽1π δηὰ {ΠῸ6ῚΓ ὩΥΓΥΔΙ δὶ ἴῃ6 
Ἁϊουπὶ οὗ Οοα: σοιηρᾶγε ΧΥ]. 1, δηά χίχ. σ. 

ἧνε ἸΔΥῪ ἤγσὶ σοηβίοσ ἴΠ6 οἷαὶπὶς οὗ [86 
Τάτ ἀϊγεςξ τουΐθ, δἀνοςαῖοα νυἢ στοαὶ ΔΌ]Υ 
ὈΥ Κποῦεὶ, ννοβϑα υἱονγ μᾶς Ὀδθη δάοριεά ὈΥ̓͂ 

᾿ς ΒΕἘΧΟΒΡῦσ5. ΧΥῚ.. ΧΝΠ. ΧΙΧΣ. 

ΚΟ, απὰ 15 δοσορίδα ἴῃ {π6 ἐοοΐ-ποίοβ οὗ {ἢ} 15 
σοιηπιρηΐαγΥ. [τ ἢ845 Ὀθοη ΠΥ ἀεσουθοα Ὀγ 
υτγοκμδυς, Βοδιπθοη ἀπ ΟἾΠΟΥ ἰγανϑιίογα, 
ΨΠΟ55. δοσοιιηΐβ ΔΙῸ ΒΈΠΕΓΑΙΙΥ σοττοδογαίθα ὈΥ 
Ολρίδλιπ Δ ]θοη ἂηὰ Ῥαϊπιοῦ δά Ὁγ Με 
Ἡοϊϊλπώ. 

Ετοπὶ λ5 Αδιι Ζοηϊπιθἢ [ἢϊ5 σοιθ Ρᾶ 5565 
1Ὠγοι ἢ δόνογαὶ υ δάγϑβ ἴο ἃ νυιὰθ πηι ϊδεης 
Ρἰωη, 186 Ὠοθῦεξ εὐ Ἀδπλϊθῃ. Ὑ}15 ἀοϑοσί 15 
Ιἀοητποὰ Ὀγ Κποῦεὶ ΜῈ [Π6 νυ] άογηθβϑ οὗ 511. 
1{ σογγεθροπαβ ἴῃ ΤΏΔΩΥ ϑἰγικίηρ ραγίουΐδτβ 
ἢ (6 δοςσοιιηΐ5 οὗ παῖ νυ] άθγηθθα : ΌδΓο, 
νὰ, ἀπά ἀδϑοϊαῖο, ᾿ἃ Ἰτου]ὰ οὔεσ ηῸ σοίτοϑῃ- 
τηθηΐ ἴο (6 [5γδοι ἴδ5 αὔζοσ {ΠπῸῚΓ τσὶ Ιοηρ δά 
Ἰλθοτίουι5 πιαγοῆ. [{ 1195, ὑΥΟΡΕΙΥ ϑροδακιῃξ, 
Ὀεΐννοθη ΕἸῖπὶ δηά {πὸ διπαϊς στοὺρ ἴπ ΜΓ ΒΙΓἢ 
ξτορπβδίοηθ δηὰ ΡΟΥΡΠΥΤΥ ἴδκο [Π6 ρΐασο οἵ 1Π6 
βαπάβξίοηθ οὗ 16 ἀοϑβεγ. ὙΠῸ ννοτὰ Πο δεῖ 
ΤΛΟΙΘΟΥΟΙ σοΙΤοϑροηάβ ΘΧΔΟΓΥ [ἢ Ππιρα πίη ἴο 
51η}; δηά δὲ Δνδὰγν Νθῦ, ἰδ ἤγϑε βίβιϊοη οἡ 
{Π15 τοῦυξςο, {Π6γ6 15 ἃ σοΟρΊ Οὐ 5 ΒΌΡΡΙΥ οὗ νναΐογ: ἃ 
οἰγουπιϑίδησθ ὙΠ Πἢ, σοι ϊηδα νυ] ἢ [Π 6 ΒΌΡΡΙΥ 
Οὗ 4ι.4115 Δηἀ πιᾶπηᾶ, ᾽ν ο5 ἃ ΡΟ Δ Ὁ]6 γϑάϑοη 
ἔογ {π6 ἀθαν οὗ βοῖὸ ἐᾶγϑ 1η {}}15 νυ]  ἀογπεϑϑ. 
Ετοπὶ δ αάγ Ναβϑὺ {πὸ τοδὰ ραβϑὸβ ὈὉγῪ ϑαγάδι 
6] Καδάϊπι. Αἱ {15 ρίας ἢ ΕΡΥρΌδη 5 νογκ- 
οα της οἵ ργοδί οχίοηϊ, απ {86 γοιδίης οὗ 
ὈυΠάϊηρα ΠῚ ΠΌΠΊΘΓΟΙ8. ἰΠ5 ΓΙ ΡΌΟης ῥσουθ 
᾿ἴηδὶ 1[ἴ ννᾶ8 οσσιρίοα Ὀγ 84ὴ Ἐργρίαπ σΟΙΟΙΥ͂ 
Ὀοίογο {π6 {ππὶὸ οὗ Μοβοβ. ὍΤὴξϊ ὀχ ϑίοησο οὗ 
{Π15 βϑί ̓ ϑπλθηΐ ρσγοϑεηῖθ. σοηΠισπρ ἀγρπλθη 5 
ἔογ δῃὰ ραϊηβέ (ἢ6 ϑοϊθοϊΐοη οὗ (15 σουΐθ ὉῪ 
Μόοβεβ. Οη [δδ οπϑ μιαηὰ 1ξ πιᾶὺ δ γοασϑοποὰ 
{Πα 6 ννυ]ά ἀνοϊὰ σοπληρ ἱπίο σουΐαςϊ ἈΠῸ 
Ἐπγριίδηβ, ὀϑροσια!ν δίποθ [ἢ|5 τηιϊιδὲ ἢσνο 
Ὀδθη ἃ ΠῚ] ΔΥΥ 5ἰίοη, πα 4 σοηῃῆϊςξ τνουἱά 
δορηλ ἱπον} 4 0]6, δίησθ (Π6 δοϊουγῃ ἴῃ {πῸ ἐΪ5- 
ἴγιςὶ ὀχίοηάθαὰ ονεῦ ϑοὴθ ἄαγϑ. Οπ {86 ΟΥΠΟΓ 
ῃδηά 1 15 δάπιλ θα τῃαὶ ἐπ ρνυρίδηβ ννου]ὰ 
ΚΘΘΡ {86 Θηεγο τουΐο ἔγομη Ἀδ8 δοηδ ἴῃ βορὰ 
ΟΓἄΟγ, αδπά ἴακθ φγοαΐ σατο ἔο ργοΐοοξ [6 
ΒΟΌΓΟΟς ΟὗἩἨ ὑνδΐοῦ : ΠΟΥ σοηϑιάθηρ τὲ (ἢδ 
ψΠοΪς σοϊοην, 45 Οδρίδιη ΔΝ Π]5οη βἴδῖοβ, σοιυ]ὰ 
ποΐ σοπϑοιϑδὶ οὗ πλοῖο ἴΔη τόοοο ΠΊΘη, ἰ5 ᾿ἴ αἵ δἱϊ 
ῬΓοΟΌΔΟΪο ἰμαΐ ἔποΥ ννουϊὰ αἰζθοιρί ἴο δγτοϑῖ 
{πὸ δάνδηςθ οὗ πὸ ναϑῖ ἢοϑξὲ οἵ {η6 [5υδο οσὶ 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΥ 1, 45 ΠΊΔΥ ὍΘ 45ϑυπιθα, {ΠΟΥ Πδὰ τὸς 
σοινθα ᾿ηἰογπιδίίοη οὗ (Π6 ἀοϑίγισοη οἵ Ρἢδ- 
ΓΔΟΠ 5 Ποϑβί ἴῃ {π6 ρὰ 568. 
ΤΠ γοδὰ ἤῸπὶ δαγᾶδι 6] Κδάϊτι 5 θχσοιηο- 

'γ τοιιρῇ ;ἢ διιῖ, 45 πὶ αὺν Δ ΠΟΥ 165. δπτι. 
ποΐ πηργασ Δ Ὁ]6 ονθὴ ἴοῦ ᾿σἢΐ νγαρροηβ, σκυςῇ 
845 ἴπο [5γδοὶ 65 ργΟΌΔΌΪΥ υϑο. ἈορἢκΚδἢ ἰ5 
Αϑϑυμηεά ὈΥ ΚπΟΡΕΙ ἴο ὑθ ἴῃ ἴπο ΝΔΑΥ 51}, 
ὈοΙἢ πδιηθ5 μανὶηρ {86 586 πηεαπῖηρ 3". ΑἸΩ "ἢ, 

1 Ῥτογίαρσ, ἴῃ Πἰ5 Αταρὶς Ἰεχίςοῃ. 5. ν. ὀχρἼαΐϊης 
{πὸ ἰοττλοῦ ἴο πλθᾶ ὁ ἀτοὴδ : ] 4 }}15 οἴ Ρ]αηα,᾽ἢ 
τῆς ᾿Ἰατῖογ 51}, οὐ δ᾽ πίη, ""αγθπδ δἱαῖίοσ εἴ ἰοηρὶα5 
Ῥτοΐοηβα ρεὺ τϑρίοη β σιρογβοίεηι," ἃ πλοβδὶ Ἔχαςῖ 
ἀεεοπριίοη οἵ (5 αἰβίγιοϊ, 

᾿ . σά, βοννὶησ ναΐοτβ, ἴα βδπῖθ Ὀ6- 

ἱηρ 1πε πιεαπίηρ οὔ (9... ἀλεζα, ἔτοτα ΒΚ 
ΠΡΕΒῚ νγὰβ ὑγουδὈΥ ἀετγίνοα, 
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ΦΚΕΤΟΗ ΜΑΡ 
ΟΕ ΡΛΕΡΥ ΟΥ̓ ΤΗΕ 

ΡΕΝΙΝΘΌΙΙΑ ΟΕ 5Ι1ΝΑΙ 

ΣΚΟΜ ΥΗῈ ΟΚΡΝΑΝΟΣ ΣΟκΚΡΕΥ͂ 
ΜΑΔΕ 1Ν 1868, 1860, 

ΒΥ 

Ολρυβ. ἍΕΞΟΝ ἃ ΡΑΤΈΜΕΕ, 
ΚΟΥΑΙ, ΕΝΟΊΝΕΕΚΒ. 

ἰϑολϊα τό βέδτυσο σΐὸβ ἴὸ α ἱπο.) 

ἐπ ζοῦ εἰ. 

αν 

ἢ δυυευν" δας 

Ἁ 
: 

δι κτὶ Νὰ νὰ 

Οουπίγυ τἴὨγουρἢ τ ποῖ (ῃς ϑγαε ο5. ται ἤανα ραβοθά οὐ {πεῖς αΥ ἴο πε ὅσο 

δὶ 
ὺ 

ὈΙΌΠΠ|Ζθα Ὀγ 
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Δεοσογάϊηρ ἴο ἴῃ βᾶπὶθὸ οτος, Δ 6 τῃ6 
νὰν εἰ ᾿Ε 53}, νγῇοσγθ ἴπεγὸ 15 ἃ 5ργτίηρ οὗ βοοά 
ννδίογ : ἃ ἸΟΌΓΠΕΥ οὗ ἔννο ἤουῖβ ἔστοπὶ (ἢ 15 
Ροϊηΐ οπὲ 5 ̓η ἴῃ ννδαγ 65 586 κῇ. 
ΠΕ σοϊτεβροηάθησο οἵ ἴῃ 5ἰἴθϑ δηά ὄὌνδϑη οὗ 

1Π6 παπῖθα οἡ [15 τουΐθ, δηὰ οὗ (ῃ6 εἰγοιπ)- 
βίδηςθϑβ οὗ [86 ΟΌΓΠΟΥ, ῥγεβϑθηΐβ ἃ βίγοῃρ 1 ποΐ 
ΠΟΠΟΙυΞῖνΘ ἀρ πΊθηΐ ἴῃ 115 ἔΔΥΟΊΓ, ΠΟΓ ἰ5. (Π6 
ἀύρυιηρηΐ δβθοϊοα ΌὈΥ ΔΠῪ ἀἰθοονογιεβ τηδάθ ἴῃ 
τῆς Ἰαΐθ βυγνευ. ὙΠῸ ἡοΐθα οἡ {πε ἰδχί δῖῸ 
1πογοίογο ἰοξξ ἴῃ {Ποῦ οὐ ρ πα] ἔοτστα ; {Π6 νυ ΓΙῸ Γ 
51}}} χεϊαϊπίηρ, {που ρ ἢ ἢ ϑοπλο ἀπ άθησο ἴῃ 
ἔδοο οὗ {Π6 ορίπίοῃβ οἵ {π6 ὄχρίογογβ, ἢ5 σοῃ- 
νισζίοη τὲ ΚαοΌΕΙ 5 ΠΙΡΕϊ, 580 δὰ 85 (ἢ]5 
Ρατγίὶ οὗ ἴθ σουῖθ 18 ςοηοοιπιδά. 
νὲ αν πον ἴἰὸ σοῃϑδίου [6 οἴδιογ τηδίῃ 

τοῖο, ΤΠ ἤγϑί ἀδγ 5 ΟΊ ΓΠΘΥ ἔγοπι 85 Αδα 
ΖοηϊηΘἢ δουζνγαγά5 ἰδ ἰὨσο ΡὮ 4 ΠδΙγοὺν 
510 οὗ Ὀδιτεὴ βαπά ἴο [6 ορὲῃ ρἰδίη οὗ 
ΕἸ Μαγκῆα. Ετοιῃ {πὶ 4 ΥΥΔΑΥ͂ δὶ οὔςθ 
ΟΡΟΠ5 οὐ ἴπ φαβί, ἰεδάϊηρ ἴο {πὸ ννδὰγν 
Βεῖγαη. ὙὍΠῚ5 τουῖΐο 5 τηοϑῖ Ὁ] ΚΟΥ ἴο ἤᾶνὸ 
Ὀδθη βεϊθοϊοα ὈΥ ἴθ [ϑ5γδϑ 68: [ἃ νου] μᾶνα 
Ὀτγουρδί (μδηὶ ἰηΐο σοηΐαοὶ ἢ Εργρίίδηβ ἴῃ 
ἃ αἰκίτιςι οσσυριοὰ ὈΥ ἐμαὲ ρϑορὶὸ ἔογ σβη- 
ἴΓΙ65, ΠΟ ἀο ἴῃ6 ὩδΙΓΟν ρά5565 ργοβδθηΐ ΔΗΥ͂ 
ξεδίαγος σογγοβροπάϊηρ ἴο [86 ψ]άσγηθας οὗ 
5δ1η. Οη [Β6 βουΐῃ, μοννουοῦ, ἃ νΟΓῪ ὄνθη δηά 
ΤΟΪοΓΔΌΪΥ νἱάθ ἱγαςῖ οὐ ἀδθβογῖ Ἰδηάὰ οχίοπαβ 
1γοιρκῖ ΕἸ ΜάγκΒα, δηὰ δἱ [15 βουΐμοσηῃ οχ- 
ἰγοιηγ, ΌὈῪ ἃ βιιάάθη ἴὰγῃ Θαβίνναγάϑ, [Ὠγου ἢ 
168 δναάγ Εθίγαπ δὲ ἀδϑοῦροά. ΤὍΠ18 
ἱγδοῖ 15 ἰάθη ῇοα ΌΥ [86 σοηάιιςίοῦβ οὗἨ [Π6 
ΒΌΓΝΕΥ δηΐ ὈὉγ Μτ Ἡο)]δηά νη 1ῃ6 νυ] άογπθβς 
οὗ 81). ὙΒΟΥ ςοποίάοσ 1 ἴο Ὀ6 {Ππ6 τουῖθ 
ὙΒΙΟἢ Μοβεβ ννουἹά Ὡδζιγα! γ ἤλνα ΠΟ] ουνθὰ 
ΠΑΥΙΠΡ Οπςθ σοδο θα {πΠ6 ϑδίδίιοη Ὁγ Ἀδ5 86- 
[τὴᾶΔ. ΤῊδ οδιοῖ οδ)οςξοη ἴο 1815 υἱδὺν 15 {παῖ 
ἴΠΟΓΟ ΔΓῸ ΠΟ βρυῖηρϑ οὗ νυδίοσ ἰῃ {Π6 αἰπίτιςξ ; ἴο 
ἀν ἢ 1ἴ 15 δηϑνγοσοὰ (μαΐ [ῃ6 [5 γαθ 65 ννῆῸ 
Πιδὰ νναββοηβ (566 Νυ. Υἱῖ. 2) ἀπά ὀχϑη ᾿νου ἃ 
οἵ οοιτεο Ὀπηρ νΠ ἘΠολ ἃ ΒΌΡΡΙΥ, ᾿ΏΙςἢ 
ΤΡ διβῆςο ἴῸΓ ἃ τἀριἀ πιᾶσοῖ ὑπῈ] ΓΠΟΥ 
ΤΟΔΟΠδα [Π6 ὈΡΡΕΥ ρατί οὗ (ἢς ννδὰγ Ἐείγδῃ. 
Τῆδ πιᾶγο ἢ οννονοῦ νΡὰ5 ποῖ γαρίά, ϑίηςθ ἴπογθ 
νΥ85 ἃ σοηῃϑιἀθ δῦ θ ἀο᾽αγ, ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ ννΠΟ]6 
ννθοκ, ἴῃ τῃ6 ψΠάογηθθα οὗ δ15, ΤΠ τουῖο 
1πδη ρᾶ5565 πούῃ οαϑὶ οὔ Μουῃηὶ ϑεῖθαὶ, {1} 
ἴῈ ποεῖ {πὸ  δὰγ μοι Κἢ, ἔγοπι νος ἢ ρΡοϊπηΐ 
ἴννο τοιῖΐοβ ἰοδὰ ἴο Εν Ἀδῃδῃ δπά Κδ5-5υῖ- 
βδίθῃ ; ἴτὴ6 οπς ἀΐϊγεςϊ, θαῖ τοιιρὴ δἱ [86 ὉρΡοΥ 
εηά  {Π6 οἴδοῦ οἰγου!ουβ, Ὀὰῖ ννῸ}} δάδριεα 
ἴογ [Π6 πιργοὴ δηὰ δποδιιρπιθηΐ οὐ ἴδ [5Γ86]- 
1ῖ65. [ἴῃ ΔΝ δαγ ο5 ϑῃθίΚῃ αδουῖΐ τηϊάνναγ {Π15 
Ττοιιῖθ τηθοῖβ {πΠ6Ὸ ὈΡΡΟΙ τοι ργευ οι ϑῖνῪ ἀ6- 
βοΠθοα. 

ΤἼδ πυσδεέίοη οὐ νης ἢ ἴῃς ΘΧρ]ογοῖο ΑἸΗ͂ΟΣ 
15. ὁη6 οἵ γργεαΐῖ ἱπιρογίδησθ [{ ἰοιςῆθ5 [86 
5116 οἵ Ἀορμίάϊπι, ἡ ογὸ [Π6 ϑγδθ] 1165 ἤγϑξ 
ΒΠἴογοα ἔοσ ννδηῖ οὐ νγδίοσ, δπὰ ννῃῇογο (ΠΟΥ 
ἀἰοἐραϊοὰ τ(ἢ6 Απιδὶοκιῖο5. Οδρίδιπ ΜΝ Πϑοη 
αηά Ῥαϊπιοῦ μοϊά {παΐ ἐπ6 Ὀαι]6 ννᾶ5 ἔοι ρῆϊ 1ῃ 
16 Ννδγ Εείγδη, υπάογ Μοιυηΐ δοῦρα]. Μσ. 
ΗἩοϊαπά ρῥίδοθα Ἀδρμῃιάϊπη αἱ ἴπ6 ρᾷ55 οἵ Αἱ 
ὙΝ αἰγοῖ, αἴ πὸ οαϑίογσῃ οπὰ οὗ νδαὺ 65 

ἘΧΟΌυϑσ. ΧΙ. ΧΥΙῚΙ. ΧΊΙΧ, 

56 Κἢ, ἴο (ἢ6 που οὗ ἴπ6 ρΡοϊηξ 'νβοσο ἰξ 
͵οῖπ τὸ ννδὰν εὐ θοῦ, ὑνῃιο ἰοδάς ἴο 
51ηΔ]. 

ΗΕ ᾿Ἰπάροά ἴπΠ6 [15 γ.6}}68 ραϑϑεά (Ὠγουρῇ 
νδάγ Βεῖγδῃ, 1τ ϑϑϑῖηβ ἱπιργοῦδοϊο τῃηδὲ 186 
5ῃου ὰ ποὶ ἢδνθὲ Ἴσοπὶθ ἱπίο το] ]Ἰδίοη νυ] 
16 πδίϊνεβ. Εσοπὶ ΕἸ Ἡοϑννεῇ ἰὲ 15 ἃ με ]}- 
ννδίοσεα αἰβίςϊ, ψυπάϊηρ ΟΣ ἃ σοῃϑιογ20]6 
ἀϊξίδηςθ {βγουρῃ ἀεῇ]ε5 νυ ςἢ σου]ὰ 6 ΘΑ] Υ 
ἀείοπαρα ΌΥ ἃ ρθορὶς ψῇο μδαὰ Ὀδθη {γδὶποὰ 
ἴου νναγέατγε ὉΥ Ἴθηΐιγιθβ οὗ ἤσγος ϑδίσιρ 65 
νὰ τῃ6 Ἐρυρίίδηβ: οὐ {η6 δάϊοϊπίης πιρἢ- 
Ἰαπάς ἰονγαγάβ [66] δογθδὶ γοηγδῖπς οὗ συσοιϑ 
ὈυΠ]άϊηρβ, νος ὑπαουδίθαΥ Ὀεϊοηρ ἴο ἃ 
Υ̓ΘΓῪ δησίθηΐ ρετοά, 511} διζοσί [ἢ6 Ῥγόϑθηςθ οὗ 
ἃ ΠΕΙΠΘΙΟΙ5 Ρορυϊδίϊοη δἱοηρ [815 τουΐϊοὶ. ΤΠ 
5'ἴ6 οὗ (ῃ6 Ὀα.116  ἹΠ [λ6 ΑΔ] εκ ἴ65 15 ἄχοὰ ὈΥῪ 
(δρίδιη ὟΝ βοὴ πϑᾶγ ἴΠ6 δης]οπῖ ΟΥ̓ οὗ Ἐείγδῃ. 
ΤΠ 81] οἡ ψῃϊςἢ Μο 565 νυ] ηϑβϑοὰ {86 σοπιρδῖ 
5 Βῃρροβθά Ὀγ γ᾽ δίληϊοευ, “5. ἀπά Ρ.᾽ ὑ. 4ἱ, 
ἴο Ὀ6 {86 ΤΟΟΚΥ οπληθησθ ϑνῃϊοἢ σογησηδηάς 
(Π6 ρα]πησστονθ, οὐ ὑν ΠΟ ἢ ἴῃ οαγὶγ ΟἩγχιβιίδη 
{{π|6ὲ5 δἰοοὰ ἴμ6 σδυτοῦ δπά ςε οὗ [ἢ6 
ὈΙ5Πορ5 οὔ Ῥαῦαπ. (αρίδίη νη] βοὴ Ποϊάς ἰΐ 
ἴο 6 {86 [606] Ταμύποῃ, οὐ {π6 ορροϑῖϊο 
546 οὗ ῃ6ς νναδάγ. ὙὍΠῈ νΒο]ε οἵ (ἢς ΝνΔαΥ 
ΒΘΙΓΔΠ ΠΊΔΥ ᾶνθ Ὀδθη οἰοατοὰ οὗ π6ὸ Απια- 
Ιεκιίοβ ὉγῪῚ {πὸ ἀθοϊθίνο νυἱςΐοῦῃυ - ΔῸΣ νυ ὶοἢ 
1πῃ6 [5γδο 65 Πα] θὰ ϑοτὴθ {Ἰπ|6, ἢ ἘΠΟΙΓ 
Ποδά -ιιαυῖοῦβ ἀπά εγ ἴΠ6 ραἰπι- τονε, ἤθη 
ΠΟΥ ὑνεῦα γἱϑίίεὰ ὉΥ εΐῆγο. ὙΠῚ5 υἱὸν 
ἈΒΘΌΓΊΟ5 ἴῃ6 Ιἀδητβοαίίοη οἵ 6 Μοιμΐ οὗ 
Οοά Ψ ῆοτθ Μοβδεβ θποληροα 'π ἴΠ6 ψπ]ᾶάογο 
Ὠ655, Ο. ΧΥΪΙ. ς. ἢ Μῶοῦης δογῦαὶ, ἃ σοη- 
Ἰθεῖΐυτε οἵ ΕΑἰεοῦ 5 ὙνΒῖ ἢ ϑθοπη5 Ὄρθη ἴο 
δήδυθ οδ)θοϊίοη, ϑίησθ (6 Μουπὶ οὗ σοά ἴῃ 
Εχοαι5 15 1ἢ 411 ργοῦδὈ}  Υ [6 στοὺρ οὗ 
δΙπηαὶ, δηα [Π6 ἴθυτῃ “1 ΔΓ 658, 15 ΒΟΑΓΟΟΙΥ ἀρ- 
ΡΙΙ Δ ]6 ἴο τῃ6 ρῥδ]π τ τονεβ οἵ Εείγσαη. ἘΤΌΓῚ 
1Π18 ρ᾽δςοθ {Π6 1ϑγδο ἴθ. παρ ῃϊ ἤᾶνο ῥτοσθοάρα 
ἴο {πὸ νδὰγ ογ Ἀδῆδῃ, εἰἴπεῦ ὉῪ νδαγΥ 65 
δῃθι Κῇ, [86 ἸοΟΏΡΟΓ τοιΐθ, Ὀὰϊ ργεϑθητπρ ΠῸ 
Ἰπῃ)ροαϊπηοηΐβ ; οὐ ὉΥ ἰῇ ΝΜ. δοϊαῖ, ψ Ὡς ἢ 
του Ρὴ τυρροα 1π ραγί 15 ποῖ ἱπιργαςίο δῦ !ο, 
δΔηά ἴῃ Οδρίδίη ὟΝ Πβοπ᾿5 ορίπιοη ννουἹά ποσὶ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ Βανὸ Ὀδεη ΡιΓϑιιθά. 

Μτ Ηοϊ]απά, οὐ ἴθ οἵἴποσ δαηά, Ὀοῖιονος 
1ῃαἴ {Π6 5γδο θ5 ρδϑϑθὰ {πγουρἢ πὸ Ὁ ΔαΥ 
Ἑείγδῃ Ἰπουϊ δησοπηϊογην ορροβιίοη, ἡπά 
1{Παὲ {ΠΟῪ ἤθη ἰγανογϑοά πὸ ὙΝΕΔΥ 65 5861; 
ἈΘΡΒΙάϊπὶ ἢ ῥΪ]ασθβ δὲ 186 ρϑϑ8, Ἵοδιοά ΕἸ 

1 Μγ Ηο]]απά ἀεβογῖθεβ ἴΠετ ἴῃ ἃ Ῥᾶρογ το 
αἱ ἴῃ Ομυτγοὴ Οοηρτεθβ, 1869ς. ΑἰεΥ οατοδιὶ 
οχαπηηδιίοῃ ἢ6 σδηα ἴο ἴῃς σοπο]αβίοη ἰπαΐ ΠΟΥ 
ψεγα ῥτοραῦϊν ἴῃς ἰοσηῦβ ἀπὰ βἴογε- πουβος οὗ (Πε 
δησίεηῖ ΑἸτηδεκιῖϊεβ. ὙΠΟΥῪ ον ἀθιΥ Ψετε ἴπα 
ννοῦκ οὗ ἃ ἰαῖρα δηὰ ροννεγία] ρϑορὶε ψ8ὸ Ἰπῆῃλὰ- 
Ὀιϊοὰ τῃ6 Ῥεπηιηβι]α δἱ ἃ νοΥῪ δαυγ ρετοά. Βεῖα 
ΔῈ ἱπαϊσδί!οη5 ἴμδαὶ (ΠΘΥ γεσθ, ἰο βοῃγθ δχίεηϊ, 
δὴ ἀρτίου ϊτιγαὶ, ἃ5. ννῈ}} ἃ5. ἃ ραβῖογαὶ Ῥϑορὶςε, 8 
Ῥοίϊηϊ οἵ στεδὶ ἱπιρογΐδηςς ἴῃ 1ϊ5 ὑπΆΠηΕς ἀροη 
τῃ6 ρτορδῦϊα σομαϊίοῃ οὗ ἴμ6 περ θουγ οὗ 
Μίουπί δίμπαὶ αἵ ἴῃς τς οἵ [ες ἔχοαυς. ὅὲε [ἢ- 
(τοάυςίίοῃ, Ρ. 245. Τῆς Ἐργρίίδῃ παιηδθβ οὗ [ἢ 6 
οἱ ᾿η Βα ϊταηῖβ νοστε πὰ αμὰ Μοηῖΐα. 



.Ἂ 
τα οὶ 
ΠΕ. 

ὥτουρ οἱ Μίουμτ δῖπαὶ γοῦν ἴῃς Οτγάηαηος ϑυσνογ ἢ, 

Διδίγεμ: ΙΕ [5 βδδυΐ ἴῃ ὉΥ ρ’τροπάϊουϊαγ 
ΤῸΓΚ5. Οὐ ΕἰἴΠΟ 546. Τὴ Αἰηδ]οκίίοβ ΠΟ] ά- 
Ἰηξ 1ῃ15 ἀθῇῆϊο ννουἹἱὰ 6 ἴῃ ἃ ροβ[οη οὗ 
Ἑτολῖ βίγοηρῃ : δηΐ {μοῦ σμοῖςθ οὔ 1815 
Ῥυπΐ (0Γ {π6ὸ δίίδοκ 15. νν8]] δοσουηῖθα ἔογ, 
ΒΌΡΡΟΒΙΠΣ 1ῃη6 [5γδθ] 165 ἴο πάνθ τοαςῃρά ἰΐ 
ὙΠΙΠου  ργενίοι5. τποϊοδίδιοη. [{ σοπιπιδηάς 
ἴδε ἐπίναπος ἴο ἴπ6 Δ δάγβ βυγγοιηάίηρ {πὸ 
ΟηΐΓ4] σγοὺρ οὗὨἨ ϑϊ1ηδὶ, οὔ ἂπὰ δϑοιξ νυ οἢ 
ἴδε Βεάοιιπ5 ραβίαγε ἐποῖγ ἤοοκβ ἀυγίπρς 186 
δυΠΊΠΙΕΥ, ΑἸ] [Π6 ΓδαιΓΕΠΊΘηΐ5. ΟὗἩἨ [6 ΠδΓ- 
Τλῦνε ἄρρρασ ἴο δὲ βδιἰβϑβοά Ὀγ τῃ|5 ἀ5ϑπηρ- 
ἴοη. πη {Π6 ποσΐῃ 15 ἃ ἰάγρο ρ]δίη ἐθϑβῖ!- 
ἰυϊε οὗ νναῖοσ ἔογ (6 εἐποδιηριηθπὶ οἵ [86 
ἰβγδθ 5 ; 1ΠῸῸ 15 ἃ σοπβρίσυοιβ ΠΗ] ἴο [6 
Βοἢ οὗ 16 ἀθᾷ]6 σοϊηπηαηάϊηρ ἴπὸ Ὀ4ῖ1]6- 

1 ΤΗΣ δηστανίηρβ ἢ ϊοἢ δοσοιηρδηῦ (ἢἷ5 ποῖθ 
μάβὴς ΦΠΡΡΙΟα ὉΥ Οεπογαὶ δ᾽. ΗεηγΥ ἀπ|68, 
.5. 
Τῆε ἤγϑῖ 5 δῇ δοσυγαΐθ σοργοβεηίατίοη οὗ ἃ 

ΓΑ ταραεὶ οὗ τῇκι στο, ἰοσοῖποσ ἀν ἢ {Π6 
δ )οϊπιη; νυ δάγυϑβ, ννῃϊ ἢ 15 αἵ (πὸ Τ᾽οροσταρηιςαὶ 
ἀερατιμέηῖ. ηε τηλοαε] ἰ5 οἡ ἰδὲ 5ςαὶς οἵ 9ἰχ 

: δαει 
ΠἽ 
Ἁ 

ΘΑΜΡ δε 7 
Ὡς ΘΑΡΘΑ ΘΚ 5... 

το, ΒΝ 7 

τ ονΆσει Ἄν Μοπουξ᾽. 
Ἷ ΟΕ Ο5ΕΒ ἐν 

Π6] 4, ργθϑοητηρ ἃ Ὀᾶγε ΟἸ]Η, σις ἃ5 ΜΘ ΠΊΑῪ 
ΒΌΡΡΟΒΟ (δ τοςκ ἴο αν Ὀδεη ἢ Μόοβο5 
δίσυοΚ  ἢϊ5 τυά. Οἡ ἔπε βου οὗ {Π6 
Ρᾶ55 18 Δποίθου ρ]δίη ϑυῆιοϊθηξ ἴὸγ ἴΠ6 δθη- 
σδιμρτηθηΐ οἵ ἴΠ6 Απηιδὶθἰκϊοσ, νΠ] ΘΑΚΞΥ 
τος οὗ δὴ δϑιιπάδηϊ ϑΌΡΡΙΥ οὗ νναῖεσ. Αἱ 
1πΠ6 ἔοοϊ οὗ ἴθ ἈΠῚ οὐ νος Μοβὸβ τηοβῖ 
ΡγοῦΔΌΪΥ 5αΐ, 1ἢ [15 Ὀ6 Ἀδρμιάϊπι, {6 Αὐδὸϑβ 
Ροϊηΐ ουΐξβ 4 τοςκ, νυ ἢ ΤΟΥ Ο411 "" ()6 ϑϑὰξ 
οἵ {8ε ργορῃεῖ Μοβεβ." 

Τακιηξ 4}} ροϊηΐβ ἰπῖο σοῃϑι ἀθγαῖοη ννὸ ἔδοὶ 
ςοποῖσγαϊηθα ἴο δάορι ὁοηθ οἵ ἴῃ [ο]ονντης αἰΐοῦ- 
παῖινεβ. [ἢ 25 ἴπ6 ὀχρίογογβ μο]ά, [ἢ [5γδϑ] 65 
Ρ455θά τῃγουκῇ {Π6 ννδαγν Βείγδη, [6 σοηῇϊος 
ὑ ἢ 1(Π6 ΑἸ πλαϊοκιῖοϑ πλυϑὲ ἤᾶνθ [Δ Κθη μΪδοδ 
ΟὨ ἴδ δροῖ ἤχϑά ὕροὴ Ὀγ Ὀδρίδιπβ Ν ἤσοη 

ἴποῆες ἴο ἴπ6 πη], δηὰ τεργοβεηῖς ἴῃς παίαγαϊ 
ξαΐαγος ἴῃ {πεῖγ ἴτας Ργορουγ 8. 

ΤῊΣ οἴπογ ἰ5 [Κα ἔγοιῃ ἃ ρῃμοϊορταρῃ, ψΠΙΟΝ 
ΓΕρσεβθηῖβ ἴἢ6 πογίμετῃη οπὰ οὗ {πὸ διηδλὶς 
στοιρ, ν Κας- ϑυίβαίε ἢ ἴῃ (ΠῸ σοηΐτα, δηά 
"Ὲ εχίεμϑίνε ρδίῃ οἵ ἴῇς δα Ἐδῃδὴ ἰὼ 
τοηΐ, 
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δηά Ῥαϊπιεῦ. [1 οννόνογ ἴΠ6 Ὀαζεὶς ΒΟ] ννὰβ 
δὲ ΕἸ δν δεγθῃ [ἢ6 15γδϑὶἴθϑ πᾶν μᾶνὸ τοδο μὰ 
ἴ Ὀγ [Π6 Ὡρρογ τουῖο, νυ] ἢ πιδοῖβ ἐπ6 Ἰοννοῦ 
Ἀδοιΐ τηϊάνναῦ ἰη 1π6 ν δάγν ἐ5 506 ἢ, ὍΠδ 
ΔΥΡΌΠΉΘη 5 ἀρρΘΑΓ ἴο {πὸ νυΤ ΤΟΥ ἴο ργθροπάογαϊθ 
πη ἔδνοιγ οὗ [15 νίονν, νυ ῃςἢ δοςερίβ 4}1 1} 6 
ἔλοῖβ ἀϑοθγίδιποα Ὁ. ἴπΠ6 Εχρθαϊξοῃ οὗ ϑυγνου, 
Δηά ῥΓΟβο 5 ἃ 56 Γ105 οὗ σοϊησίἀδηςθ5. οἵ ργοαξ 
Ὑν ἢ ἴῃ (ἢς σϑξ]οπηοηξ οὗ {π6 αιιοϑέοη. 

Ετοπὴ ἴἢ15 ροϊηΐ 1ῃ6 τ Ὁ Γ δοςορία. νου 
διοβιίδεοη {ῃ6 σοποϊιβίοη ἴο νι ἢ 41} 1πῸ 
ῬΕΙΒΟΠ5 σΟΠσΟΓΠΘα ἴῃ ἐῃ6 δ ΝΟΥ ᾿ΠΔΠΙ ΠΛΟΙΙ5ΙΥῪ 
ΔΥΓῖνα του Πρ ἔπ οποδπιρπηθηΐ οὗ (ἢ6 [5- 
ΓᾺΘ] 65 ἴῃ {π6 νυ] θιτθ85 οἵ διπαὶ. ὙΠ το- 
ΡῬγοβειίδεοη οὗ {πΠῸ δ᾽ ηδΠς σγοιρ ΒΟΓα ρίνθη 
Ὑ0}}} σηδῦ]6 1π6 τοδάθυ ἰο πάρε οὗ τῆς ννεῖρῃϊ οὗ 
{Π6 ἀὐρυπηθηΐβ ἡνΒΙΓ ἢ Ἰοὰ ἴο ἴῃ σοπο]μϑβίοῃ. 

ΤἼΕ ορ᾿ηίοη τν ΠΣ Οἢ ἔουΠΟΓΙΥ ἀρροαγθα ἴο 
(6 νυτιίοῦ ἴο Ὀ6 συκίαϊηθα Ὁν (6 βίγοηροβί 
ὀνάδηςε Ιἀθπε βοὰ [606] Μ α5α ἢ (Π6 ῥοαῖς 
οἵ δ1η81. ΓΠΙ5 νιθνν ννα5 δάνοςσαϊεα Ὀγ ΕΠΕΘΓ. 
Ηδξ βιιρροβθὰ {πὶ ου πὸ δου ἢ οὗ [εῦο] ΜΞ 
ἴπογα 15 ἃ ρ]δῖη) οὗ στοαί δχίφηϊ, {πὸ ννδαγν 
δϑραΐνοῃ, ἢ Μῃιοἢ (ἢε [5γδ0] 165. σοι]ὰ 85- 
56 Ὁ]6 τη ἔτγοηΐ οἵ ἔπ τηοιηῖϊ. Τῆς ρῥγτα- 
ΤῊ 4] Βεῖρῃϊς οὗ 7606] Μιβα 15 ἀθβοσιῦθα ἃς 
ΤΊΒΙΠΡ ΟΥ̓ΘΓ [Ὁ πΚὸ ἃ πιοπο τῆς νν4}} οὗ ρυδηϊῖο, 
ἃ 5ἴθογ ργθοῖρῖςο οἵ 2οοο ἔδεϊ ἢ οἡ Ἐπ δι πΊγη! 
(ῃ6 πηοβαιο, π6 ΟἸγιϑεα σἢαρεὶ, πὰ ὄύθη 
[Π6 βου -οα]!]οὰ ϑίοηθ οὗ Μίοβϑϑ, ἃῖῸ ϑδθη ἀἰϊ5- 
{ἸηΠΕΠγῪ ΠῸπΊ ἴΠ6 ρῥ΄δη : ννῃϊ ἢ ΝΥ εἰ]βιοά, νοὶ. 
1. Ρ. 24, ἀσοογθθ5 ἰῇ ἴογπηβ ΠΟ ἢ τ ἢΐ Πανθ 
βϑοιηθα σοπο]αϑβῖνο. 

“ Ἄ]6. σγοβϑοὰ ἃ ἰᾶγρθ ρ]δίη ἰθιτηηδίϊηνς 
ἴπ ἃ Ὀγοδὰ δηὰ δχίδηβίνο νδ]ογ. [{ ἢδ5 θθϑη 
οδ]θςίοα το {π6 Ιἀθπειβοδίίοη οὐ [606] Μιιβα 
ἢ Μοιπί δῖπαι, ἐπαξ [πὸ πᾶσγγονν νυ] ]θγ5 
δηαὰ ΓΑΥΪη65 σοΠτριιοι5 (9 1 σου! ποὶ ἢανθ 
σοηίαϊποά {πθ ἱπηπηθηβὸ πη Πὰἀ6 οὗἨ Ἀ [5γδε]- 
ἴῖ5. 7. ἐδὶς ααὐίον ῥοαυεαοῦ ἐφογο ἐς γιοῦ δ 
ἐαηπ αηριρί ρας γον ἐθον)γι: νῊ}1Ὲ δὲ [Π6 54ΠῚ6 
Ἐπὶ αἱ [15 Τεγιηϊπαίίοη Μουηΐ διῖηι ϑἰδηάϑ 
ἔο ἢ ἴῃ πακρά τηλ)οϑίγ." ΑΔ {γάνϑ]εσῦ ν8Ὸ 
ϑρόῃηϊ 50ΠῚ6 {ἘΠπ|6 πῇ [ἴῃ6 περ ῃουτποοά ἰδίεϊν 
ἱπέοστηθά {π6 νυ οὐ [815 ποία {πᾶὶ 16 
ἀοβοπρίίοη 5 4ιτ δοςσιυγαῖθ, δπὰ παῖ [ἴ 15 
[Π6 ΟἾΪΥ ἰδίῃ νβοσε 1ἴΠ6 ποϑὲ σοιὰ πᾶνο 
Ὀδθῃ 85ϑο θα, ΤΙβοποπάογε, ννῃο ποίϊοοθβ 
1πΠ6 εχίεπι οὗ [ῃ6 ρ]αίη, βρϑοῖδ!γ δάδρίοα ἔογ 
850 δ͵οδί Δη ὄνθηΐ, οὔϑογνες {δὲ "ὁ 1Π6 5ιζπδί!Οη 
ΒΌΡΡ]ΙΟ5. Δῃ Ὄὀχοο]]θηξ ᾿]ϑίγαϊίοη οὗ [86 ννογάςξ 
Ἰὴ σ. ΧΙχ. 12, “ἴπαϊ γε ξὸ ποῖ ὉΡ υὑπίο {πὸ 
τλοιηΐ, ΠΟΥ ἰοιςῃ {Π6 Ὀογάοσ οὗὨ ἰἴ:᾽ ἴοῦ ἴῃ 
(Π|5 ρ]αίη {6 πχοιιηΐδὶη ση ὑε ἰουςῃεοα ἴῃ [ἢ6 
16 ΓΔ] βθῆβθ, ΓΒ Πρ ΞΠΘΟΓ ἔγοπι ἴη6 ρ]φίη, βἰδη - 
ἵπρ Ὀοίογο [η6 δγθ ἔγοπι θᾶ ἴο ϑδιιπηιηϊξ 85 ἃ 
ὙΠΟ]: πὰ ραῖη, “' δοϊάοτπῃ ςοιὰ οὐ 50 
ὈΓΟΡΟΓΥ 6 54Ιὰ ἴο βίαπαὰ αδἱ {π6 ποῖμοῦ ραγί 
οἵ 1Π6 πιοιιηΐ 45 ἴπ ἴδ ρ]δίη δἵ {πὸ ἔοοξ οὗ 
51:24] Ἰοοκίπρ τπρνναγάβ ἴο [86 ρτύδηϊο ϑασηπηξ 
2οοο ἴδες 1 κῃ." 
ΤῊ νίοιν οὐ [606] Μίδα 15 δἀπητῖοα ἴοὸ Ὀ6 

ΒΡ. αΥΥ δ Κίηρ. 1, Θρβὶιι5 βὰγ5 οὗ {πο δϑδοεηΐ 
{παῖ 1[ἴ Πἰοὸ5. οίννοθη ναϑῖ ΠεΙρἢϊ5 ἀπά τος κα οὗ 
(η6 νυ] άοςῖ δἀηά ριδηάοβί σμαγδοῖογ, ρίνιηρ ἴἢ6 

ἘΧΟΡῦΞ5. ΧΥΝῚΙ. ΧΥΝΊῚΙ. ΧΙΧ. 

᾿ΠΠΡΓΟΘΘΙΟῚ ΟΥ̓ Δ ἀΡρΡγοδοῖ ἴο ἃ σροῖ οὗ 15- 
[οςΔ] ἱπίοσθσι. ὙΠῸ δϑοθπὲ ἔγοσι (86 σῃδρεὶ 
οἵ ΕἸΠ]4ἢ οσσαριοθ δρουῖ (ἢγεθ- φυλγίεγξ οὗ δὴ 
δΒουΓῖο {Π6 βυπηπξ, ἃ ΠμοΙρἢϊ οὗ γ,52οἴο 7,ς48 
ἴσο, Οοἡ [δὸ ἴορ 15 ἃ ᾿ἰϑνοὶ σρᾶςθ 70 ογ 8ο δεῖ 
ἴῃ νά. Ὑτανο]]οῖβ ρῖνο αἰ θγεηξ δοςουηῖς 
ΟΥ 1ῃ6 υἱὸν ἔγοπη {15 δροῖ. ϑοεΐζθρῃ δπὰ 
Βυγοκῃαγαάς σουἹὰ 5.66. ποϊδιησ ἢ ΜΠ {ΠΟῪ 
νἱϑιϊθὰ 1 1πΠ6ὸ  ΠΟΙΪς ἀϊδίγιοςϊς νήᾶ5 σονεγο ν ἢ 
ἃ ἄθηβθ πιὶϑβῖ. ἘΟΌΙἤϑοη 5ρ Δ κ5 5115 ΠῈΠΡῚΥ οὗ 
(6 οἴεςοϊ: δηὰ ΚΌΡΡΕΙ! βαγϑ δῖ [6 νἱενν 15 
5ῃμῖ ἴῃ ΟΥ̓ ΒΙΡ ΒΕΓ πηοιιπίδιηβ οὐ 4]] 5]1465 Ἄχοορῖ 
[Π6 ποῦῖῃ, οὐ Ποῦ δα Ἰοοκοά οὐδὸσγ ἃ ναϑὶ 
ΘΧΡδηβο ᾿πο]υάίηρ [ἢ6 ἀσοθογί οὗ Ετ ΒΚ ΔΊ] θἢ, 
ὙΠΙΟἢ 5 ἰἀοποα ἴῃ ἴποθο ποῖος νυ ἴῃ 
ὙΠ] ΔΟγηθ55 οὗ δ1η. δε] 1516, πονύθυθυ, ννο 6ὁχ- 
Ρἰογρά τὴς ἀϊδίγιςς ἢ ἀπυπι4ὶ σᾶγο, σινοβ ἃ 
πηοϑῖ ἱπΊργοβϑίνο ἀθοοτρίϊοη οὗ ἐμθ νίονν. ΨΟ], 
11. Ρ. 97. Ηδ δϑοθηάρά [86 τποιιηΐ ἴῃ ὙθΥ ΟἸΘΑΓ 
ὙΟΔΊΠΟΓ ἴῃ ΙΔ ΊΑΓΥ 1812, ἀπά ἴοοκ δοςιιγαῖς 
{ΡΟ οπλοίσι αὶ] πηραϑιχθιηθηΐβ ονοῦ δὴ ὀχίοηϊξ οὗ 
90 Τ1165. “ΤῊ νὶθνν σοιηργοῃοηάϑ ἃ ναβῖ οἰτο]6. 
ΤῊ κυ ]ρἢ5 οὗ δι ἀπά ΑΚαῦα ννεῦο αἰ ΠΟ ΠΥ 
Ὑ1510]6, δια ἔγοῃ [86 ἀλεὶς ὈΪὰ6 νυδῖοσϑ οὐ ἴῃς 
ἰαϊῖοσ {8Π6 ἰς]λπὰ οὗ ΤΊγδη, ϑασγοά ἴο [5Ξ|5, Γγρδγϑς 
1501, Μουηΐ ΑΙ οὐ ἴπὸ οἴει βίάδ ροϊηϊϑ 
ἴο {πὸ Ἰαηὰ οὗ Ὀοπέαρο. οίογθ πὶὸ 15 δὲ (δ- 
ἐπογίηθ, [15 θᾶτο σοηΐοδὶ ρθᾶΚ ποῖν σαρροά ἢ 
5πηονν, [ἢ τηδρηϊἤορηςς πὰ ΘΠ ΚΙηρ εἴἶθςϊ ἔοιν 
Ραγίβ οἵ (6 υνουγ]ὰ σδῃ ϑυγραθ5 ἴδε νυ] πακοὰ 
ΒΟΘΠΟΓΥ ΘΥΟΓΥΎν Πογο πιδὲ νυ ἢ ἴῃ {Π6 πηοιπηΐδιη- 
σἤδίη νν]οἢ ριγάς [6 ϑϑασοδςὶ οἵ ΑΥ̓δΌΪΔ. 
ΘΟΥΟΓᾺ] ὙΘΑΓ5 ΠΟΙ ραβϑοα ἴῃ τισί ησ δΙοη 
115 σἤογθα ἢᾶνὸ γοπαογοὰ 4}} 1[ἴ5 ναγοῖ!θβ. ἔαπη- 
ἸΙΔΓ ἴο πιθ, Ὀυϊ 1 ἴγᾶσθ πὸ γεβοη απο ἴο ΔΠΥ͂ 
οἴδοσ ἴῃ ἰδὲ Ὀοΐογο πιὸ: 1 ἢδ8 ἃ σβαγδσίογ οὗ 
ἰϊσ. οσγῃ. Μουῃπῖ διπδὶ 1501 δηά {πῸ ἢ1]}5 
ΜΝ ΠΙΓὮ σομήροβο {πὸ ἀϊδίγισς ἴπ 115 ᾿πηπηθάϊαϊο 
ΥἹΟΙΠΙΕΥ, Γίθ6 ἴῃ βθαγρ, ᾿ϑοϊδίθα σοηϊοαὶ ρόαΚϑ5. 
Ετοχη ΤΠΕῚΓ βῖθορ δηὰ βῃδίζογοα 5:65 ΠιιΡῸ πλ, 5568 
Βανθ Ὀδθη 8ρ]1ηἰο]θά, Ἰρανίηρ ἤδϑυγεοβ σῖμεῦ 
1Πδη ν]]6γ5 Ὀθίνγοθη {ΠΟΥ ΓΟΠΊΔΙ ΠΡ ΡΟΓΙΟΠ5. 
ἼΠοβο ἔοστῃ ἴὴ6 Πιροδὶ ραγὶ οἵ 6 γαηρὸ οὗ 
πιουηΐδ!η5 {παΐ, σργοδα οὐ [6 Ῥδῃϊη51113, ἈΓῸ 
ΥΘΙΓῪ ΒΌΠΟΓΔΙΥ ἴῃ ἴΠ6 ΠΕΣ πλοπῖῃ5 σονογοᾶ 
ἢ 5σπονν, [86 τηϑϊηρ οὗ νι ἢ Οσσδϑίοῃ5 
(Π6 τογγοηίς νν ΠΟ Θνογγννθογο ἀοναοίδίς ἐδ 
Ρἰδιη5 Ὀεῖονν. ὍΠὸ ρεουαγϊοβ. οὗ 115 σοηῖο δ] 
ἐογηγδίίοη τοηάθγ (ἢ15 αἀἰδίγιςξ γεῖ τηοτγὸ ἀἰπίηςϊ 
ἔγοι ἴῃς δα]οιηίηρ μοι ρἢϊ5. νυν ἢ ΔΡΡΟΑΓ ἴπ 
5 σοοϑϑῖνο τ αρὸς Ὀεγοηὰ ᾿ἰ, ΜΜᾺΠ6 ἴμ6 νδϊϊογϑ 
Ὀοίννοθη {ποπὶ ἅτε 50 πδῖτονν ἴῃδί ΤΠΕΥ σδῃ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ δ ρογοοινοά. Νὸ υἹ]ᾶρθ5 δΔηἃ σαϑῖ[ο5 
ἃ5 ἰῇ ΕἰΙΓΟΡΟ Πεῖο δηϊπηδίθ ἴῃ6 ρἱσΐητε: 0 
ἔογοβίβ, ᾿αΐῖκθϑ, οΟσ [1115 οὗ ννδῖοσ. Ὀσθδκ [ἢ 5]δηςδ 
δηὰ πιοποίοηΥ οὗ ἴπὸ δοεῆθ, ΑἹ] πδβ [ἢ δρ- 
ῬΟΑΓΔΠΟΘ οὗ ἃ ναϑί ἂπά ἐθβϑοϊαῖθ νυ] ἀθυτιεθ5 
ΟΙΓΠΟΓ Βύθυ, οὐ ἀδυκὶγ Ὀτγοννῃ, οὐ Υ ΠΟΙ ὈΪδοκ. 
Βὸνν ΨἘῈΟ οἰδηὰ οἡ ἴδε ϑιυπησμς οἵ Μοιπῖ 
51η41, δηᾶ ραχ6 ἔγοπὶ 115 ΓρΑΥ ἢ] ΠΕΙ͂Ρ ἢ  ὑροη 
1η6 ΟσογΥ νυ] άογηθθα δεΐονν, νν}}} 41} ἴὸ ὃ 
ἱπιργοϑϑοα νυ (πὸ Βίηθβς οὗ {π6ὸ νΠΟ]6. ϑ0θπὸ 
ἔογ 16 βθ]πλθ ἀπά ἀνν μι] ἀἰδροηβαίίοη, μι. ἢ 
δΔῃ δἰτηοβῖ ὈΠΊΝΟΓΚΑΙ ἱγαάιτοη ἀθοϊλγοβ ἴὸ ἤᾶνθ 
Ὀδοη τγονραϊοὰ ἴπογο." ϑοδι γι 5 ἀοοογιρίίοῃ, 
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αιοΐεά Ὀγ Επεΐοτ, “51η81,᾽ Ρ. ς 87. ΠΥ σοττοθο- 
Ταῖος (ἢϊ5 ἀοσοιηΐ, “ΤΠ ϑιιπηπηῖ οὗἉἨ [Π6 πιοιιηΐ 
ὑγ85 Γοα ἢ α, ἃ ΠΟΙ ρῥἷδλος ἴο ἴΠ6 τ τον Πα] 
οὗ {6 πφίοης οἵ ἴΠ6 ϑαγίῃ, ἴο [οννβ, Μοβὶθπὶβ 
δηά Ο γίϑιῖαιι8. ὙΠῸ νίονν ἔγοση 115 ποιρῇῃϊ οὗ 
γ7οοοῦ ἔθοϊ ὀχίοπαάς οὐοσ ἃ εἰἴγοῖὶθ οἵ τῇοτο πη 
465: πι||65 ἴῃ αἰηλοίου, δηὰ τόοο πλ1165 π᾿ οἰγ- 
απ ΡΓΘηΓ : ἃ Γυρροαὰ ΟὐἿΠπὸ οἵ ἃ ἀθϑβοτί 
ρΡαπογατλα ΟΥὮἨ ἴογγὉ}]6 ὈοδΥ ὑπάογ ἴῃς ὈΪτ6 
νδιτ οἵ ἴη6 ρυγεδὲ δπὰ Ὀτγιρηϊοβδὲ ποάνθη οὗ 
ΑταῦῖαΔ. Νὸο οἴδμοσ ρίδοθ σοπηθβ πρὴγ ἴο ἰξ ἴῃ 
4}} 1πΠ15. Ο ἴδε οαϑί δπὰ ννοϑὲ {Π6 ογθ σαΐομος 
δ᾽ Ἰπλρβθ65 οὗ 16 ρμίγά!θ οὗ 5.4 ψν ὨΙσἢ δηςῖτοθ5 
{Π6 ΒΙσῃ]απάβ οὗἩ ἴπ6 Ῥοηϊηβυΐα: Ὀογοηὰ 1ἴ τὰ 
566 ἴῃ γαηροὸβ οὗ Ασγαδίδῃ δηά Ἐργυγρίϊδη 
ΒοΙΡηῖ5. ἴῖῃ ἰῇ6 5ρᾶςθὸ Ὀοίννοθση πὸ δτθοη 
πιορδάονν, πὸ οεἰὐ]ξιναῖϊοά Πδοὶά, πὸ νγοοά, πὸ 
Ὀγοοῖκ, πο ν]]]αρθ, πὸ ΑἸΡίπο Βαΐ, ΟἾΠΙΥ δἴογπι 
ἀπά {πιιπάθγ τεθουπά ἴῃ {πὸ ψΠ οσπθθ5. οὗ 
δ κΣ, 6]56. [ῸΓ ΟΥΟΙΓ δ]οπῖ : ἃ σἤδιη Οὗ τοςκ 
δἰδπαϊηρ 45 οη ἴδε (]γά ἀἰδΥ οὗ σγεαίίοη ἤθη 
85 γοί ἴΠθῖθ ννᾶθ ΠῸ ρίᾶϑθ, ΠῸ {τε προ ἴδ6 
ΘΑΙΠ : ἃ πηδ55 οὗ βγαπιῖθ, ἀπτληρ]οα 1} Ἰαίογ 
Τοιπτηδίίοηβ; ΠΟ οὗ [5 ΑΌτγυρ᾽ ἄθθρ Γαυπ5 
Αὐτὸ ΠΠΙοὰ τπρ νΊ ἢ βδιγμάξίοπο, οὐ σἤαῖκ, οὐ οἴ ΟΓ 
Δ]1ν14] ἀθροϑιῖς : βἰγαῖα οὗ στογνναςκο δηά Βδ- 
5811 στη |κὸ ὈΪΔΟΚ νοίηβ ἔοσ ἰθαᾶριιθθ [σου ἢ 
15. νν4}}5 αηὰ ροᾶκβ. Ηργὸ οη βυςΐ ἃ βροῖ 85 
{Π15 ννὰβ Π6 Ἰανν ρίνθη, νυ] ςἢ ροϊηΐρα ἴο (ἢ γβέ 
Ὀγ ννἘοΠὶ 1ἴ ν 85 [1816 4. 
ΤΠ ΔΟσΊΓΔΟΥ οὗὨ [Π656 ἀδβουρίοῃς 15 ὈΟΓΠΘ 

.« οἷ Ὀγ {Π6 δοςοιηίβ οἵ οἴπεῦ ἔγανθ!]ογθ. ὙΠ 
Ηφηηικογ αιιοίοα Ὀγ γ᾽ δίδηϊοθυ, "5. Ρ.᾽ ῥ. 12: 
ἼΓΠ6 νἱενν ἔγοιτι [606] δῇ 54 (ἡ ]Πογο [Π6 ρᾶγ- 
ἘΠΌΪΑΓ ἀϑρεςὲ οἵ [π6 ᾿πβπηιῖθ σοιηρ !σδίίοη οὗ 
λεθοὰ ρϑᾶκϑ δηὰ ναγίϑὰ γιάρεὲβ ἰ5 ϑδθὸη νυἢ [86 
Ἐτοαῖοϑι ρογίθο [0 15 ἃ5 [ἢ Αὐαδῖα Ῥϑίγιξα ννογδ 
Δῃ οὐδ οὗ αν, νῃς ἢ, νΥ ἢ 1151 115 νγανθθ ἡνογῸ 
ΤΟαΠπΙηρ που ηΐδη5. Πρ, δὰ σι άδη]ν βἰοοὰ 
511}},» 

Γπέογειπδίοὶν ἔογ ἘΠ15 Πγροίμεϑιβ (Π6 γαϊϑεὰ 
τηοάεϊ, ἔγοπι ὙΠ Ισἢ 1Π6 ρ]Δη 15 ἴΚθη, ῥργόνθβ 
1Παξ [Π6 ν8]]ῈῪ ᾿πιπηθάϊαιεὶγ θοῖονν [Θὲ] Μιὰ 
σοι]ά ποΐ μανα ἢεϊὰ ἃ σοῃϑιἀθγδθϊα ρογίίοη οὗ 
ἴῃς ἰ5γδϑ 65. [ἢ 15, 385 ᾿θδη δίδου ἀθϑογ δθ5 
᾿ξ, του, ἀπονθη, ἀπά παῦζονν. [ἰ ἰ5 ργονθά, 
ΤΟΙ ΟΥΘΥ, ἴῃδὲ ΠΟΙ 15 ηοὸ ἰϑνεὶ ρ]δίη ἴῃ [Π6 
Δ νδαγ δερδαϊγεἢ ου Ὡς ἢ 16 1σγδο 65 σου]ὰ 
Ὧδε Δ85θ πο νη σρθξ οὐ [Π 6 βυπητη οὗ 
[606] Μιιβα, μοῦ Ποννονοῦ 15. νι ϑιὉ]6 δὲ 
ΓΊΔΗΥ͂ ΡοΪπΐ8 Ὀείννθεη ἴῆς εηΐγαηοθ οὗ {δ6 
νδάγ (νης 1168 ἴο 1Π6 δουϊῃ- 6.5) δπά 115 
τί ποσί εηά, ἃ αἰδίδηςθ οὗ πϑαγῪ δεύθη Πλ1]65. 
ἼῊ15 οἰγσυπηϑίδηςθ, Ὑν ἢ τεσ οα {πὸ δι. 
ΠΟΙ οὗ π ΠΑΓΥ͂ ΘΌΓΥΘΥΟΥΒ, 5665 σοη- 
αἸυδῖνο. [606] Μᾳβα, [ἢδ Ἰαξεϑὲ δηὰ ργδπάθϑεξ 
δι ΠΊΤῊ1 οὗἩἉ {πῈ6 ξτΟΡ, ΠιαΥ ᾶνα Ὀδεη ἱποϊιαθα 
ἴῃ [ῃ6 ἰτοπιθηάοιιβ πιδη! βίας οη5 οἵ ἀϊνίπα 
Ῥοννου, δι [Π6 Δηπουποσιηθηξ οὗ [Π6 [ὑϑὯνν τηϊιϑὲ 
δᾶνθ ἴΆκϑη ρας δἰϑοννῆογο. 

Οπ δὲ ποιΐμογῃ ΘΧχίγε ΠΥ ἤν σ (ΠΟΘ 
15. ἃ σοῃσισγοηςε οὗ οἰΓΟιΠιβίαποθβ ἰῃ ἔδνουγ οὗ 
Κδ5 δυΐβαίθοῃβ. Αἵ [15 ἔοοῖ 1165 1η6 ρ]αίη ΝΥ Δα γῪ 
εὐ οἷν οχίοπάϊηρ ἴο {πὸ ποτίἢ-οαβῖ, τηξεὶς- 
ἴῃς ἴῃς ΝΥ δάυ ε5 586 Κῇ, νυ οι μᾶ5 θθθπ ἀθουθ 
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(ΡΒοϊοχταρὶι ὈγῪ ἴἰδς Οτάμπδπος ϑυγνογ.) 

7Τσ Δγοιρίαίρ; 97 «δἱνιαὶ, ας διδαά πὶ ἴῃς οεπίτε. ΤΈΣ ἰοσερτουπά ἰ5 [86 Ὄχίεπεῖνα ρἰδίῃ οὔ μάν Καλαλ. 
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ἰἀοπειβοὰ τ ἘΘρΡΗΙάῖτα, ἀπά ᾿τηπιθα δεν 
τῇ Πποηΐ [πε ἔλγ νἹάου ρίαίη Ετ ἈδΒδὴ ; ἴο {Π6 
ες ἃ ρ]αίη οὗ βυθαίοῦγ εχίθηξ (πδῃ νγᾶ8 ρζὸ- 
ὙἹΟΙΒΙΥ ΒῸρροβθά, ἴθ 8611 [,νὙὕ]Δ. ΕἼΟΠπὶ ΘνΟΓΥ 
Ρατί οἵ ἴμεβο ἵψνο δ δᾶάγβ ἴπ6 φγδηϊΐδ τοςκ 
οὗ Ἀδ5 80 546} 5 αἰ ΠΟΕΪῪ ν᾽ ϑίρ]6, ἀπ ἔπογα 
15 5ρᾶ6Ὲ ἔογ [πε δηΐίγε μοβὲ οὗ ἴῃς [5γδε]} 165, 
τλκίηρ {πὸ μΙ Ποϑί σδ]ςσυ]δίίοη οὗ {ΠΟΙΓ ὨΠΊΌΟΓΒ. 
ἼῊΙ5 ἕδεῖ, οὗ σάγάϊπα] ἱπηρογίδπος ἰηῃ ἴἢ6 41165- 
τίοη, 15 αἰϊοϑίθὰ ὈΥ {πὸ πλ] ἸΠΑΥῪ ΟΠ ΠΘΓΒ τνθο 
ςοπάιιςϊοά {π6 δι γνογ. 

[πάερὰ 51. ἩδΉΓΥ [8π|Ὲὲ5 σοπΟὺΓΒ νυ] ἢ ἴΠο56 
οδεῖα ἰῃ 6 ορίπιοη ἰπδὲ πὸ βροῖ ἴῃ 186 
ὑΟΣ] ἁ σδη Ὀ6 Ροϊπίθα οὐἱ Ποῖ σοι ὈΪΠ65 ἰπ 
ἃ ΤΏΟΓΘ ΓΡΙΊΔΓΚΑΌ]6 ΔΉΠΟΥ [6 σοπαϊξοηϑ οὗ ἃ 
ςοπηηδηάϊηρ ΠοΙρῃξ, πὰ οὗ ἃ ρἰδιῃ ἴῃ ὌνογῪ 
Ῥαγί οὗ νυῃῖςἢ {πε 5:58 ἀπά ϑοιιπα58 ἀδβογί θά 
1ὰῃ Εχοάυβ νου] τας 8δῃ Δ5ϑοπι Ὁ] πλ0}11- 
ἰἴυἀθ οὗ πιοῖὸ ἰῃδὴ ἴνγο τι] ϑουΐϊ58. ὍΤἢδ 
ἀεοορίοη οὗ ἈΔ5 ϑυΐεαξοῃ, (6 σοηΐγαὶ Ποῖρἢΐ ἴῃ 
1Π6 50] οἱ ηδα δηρταν!ηρ, ἴδ κοη ἔτοπὶ ἴπ6 ρῃο- 
ΤΟΡΤΆΡὮ5, ῬΓεβθηΐϊβ ΤΔΩΥ ΓΕΙΠΊΔΓΚΑΌΪΘ ςοΙηςὶ- 
ἀοηςδβ; δηά που δ ἢ ̓ΠΡΡΓΙΟΥ ἴῃ ΒοΙσῃς ἴο 186 
ΡϑδΚ οὗ [6δε] ΜιβΆ, 1ἴ ϑδα(5ῆθϑ [ῃ6 στηδίῃ σοη- 
ἀἰποπ5 οὗ [Π6 παισδίϊνο. 

[εδῃ ϑἴδη]ου, “5. Ρ.᾽ Ρ. 242-44, 885 ἄγανγῃ 
ουἵ, ΜΠ Π15. τιϑ0.4] ζδ]ςγ οὗ οχργοββϑίοη, [6 
τηοϑί βγη ρ σΠμαγδοίογιβίϊοβ οὗ {Π6 βοθποιυ. 
Ης οὔδβεγνοβ ἴῃδὲ [Π6 ὀχ βίθηςσθ οὗ βιιςἢ ἃ ρίδιπ 
Ἴη ἴτοηΐ οὗ δυςἢ ἃ οἰ ΠΕ 15. 50 σους ἃ 
σοϊποιάθηοθ ἢ} [Π6 δδογοὰ Πδυγδίνθ, 845 ἴο 
ΓυΙἰϑἢ ἃ 5ΕΓΟΩΡ 1 ΘΓΏ4] δγριιπιοηΐ, ποῖ ΟἿΪΥ 
οὗ 15 Ἰάσπο γ νυ ἢ [Π6 ϑοθηθ, μὲ οὗ [6 βοθπθ 
1156} μανίην Ὀδθη ἀεβοσί ρεα ὈΥ δὴ δγθ-ν ] Π655. 
ΗΘ τἤθη ἀϊ]αΐθϑ προ οἴου ποῖ 1655 ἱπΊργοϑϑῖνο 
οἰγουτηβίαπσο. ΤῈ ἃν] δηά ᾿οηρίμοποα 
ΔΡΡΙΟΔΟΝ 45 ἴο 50Πὶ6 Ὠδίιμγαὶ ϑδησίυδγΥ : [Π6 
Ρἰδίῃ ποῖ ὈγΌκοη δηὰ ΠΑΓΓΟΥΨΥ σμυΐ ἰπ, {|| 
ΔἸ]πγοϑβὲ 8}} οἴ πεῦβ ἴῃ {π6 γᾶηρθ, Ὀυς ργοβοηξηρ ἃ 
Ἰοηρ το ΠΡ ϑνγεθρ ρδίηβί νυν] ἢ [86 ρΘΟρ]Θ 
σοι! ὰ τεπῖονθ δηά ϑἰαπαὰ δίδσ οὔ; {Π6 οἱ ΠΕ 
Γἰϑίηρ' πκὸ ἃ μιιρο δία ἰὴ ἔγδηϊ οὗ {π6 ψνΠο]6 
σΟΠστορΔίοη, ἀπά υἱβί]6 ραϊηβί (ἢ6 5ΚΥ ἴῃ 
Ἰο ΠΟΙ σγδηάδοσ ἔτοπι εηά ἴο οπμά οὗ [6 ννῆοϊθ 

ἘΧΟΡΌΘσ. ΧΝΙ. ΧΝΙΙ. ΧΙΣ. 

Ραπ, (6 νΟΥῪ ᾿ηᾶρο οὔ π6 “ἐππουπί [μὲ 
τηῖρς 6. ἰουςῃρα," δηὰ ἴτοπι ὑγλιο (δὲ 
“γος 67 οἵ Οσοά πιρῃϊ ὃ Πεασὰ ἔδσ δηὰ νιάς 
Οὐ {86 51}}}π655 οὗ 1ῃη6 ρἷδιη Ὀεΐονν, ψἹάοποά 
δἱ [πδὲ ροϊηΐ ἴο {πὸ υἱπγοσὲ Ἔχίοηξς ὈΥ ἰδὲ οοη- 
Πυρηςο οὗἉ ἃ}} (86 σοπξιρίοιβ νδ]]ογϑ; ἰδ ῥἰδοὸ 
γν Βογο Ὀογοηά 4}} οἴμεσ ραγίβ οἵ ἴῃθ Ῥεηϊῃϑιὶδ 
5 186 δάγίυπι ΜΠ άγαννη 45 1 ἴῃ πε οπά οὗ 
ἐδθ ννουἹά ἤοπ 4}1 (86 δὲῖγ δηὰ ςοηβιβίοη οὗ 
ΘΑΥΤΪΥ ἰπηρ5Β. ῆῦε δῖε δἷϑο ἱπάδθδίεά ἴὸ 
Ποδῃ ϑίδη]οΥ ἔοσ ποΐπρ ΟἾΒΟΓ ἀοίδι| 5 νυ Βοἢ 
ἅγῸ ΓᾺΠΠῪ Ὀογηθ οὐἱ ὈΥ ἴΠ6 ἰαῖο Ἔχρ]ογαίίοῃ, ἀπά 
ϑΟΑγ ον ἰϑᾶνε ΤΟΟΠὶ ἴοσ ἀου δὲ 8ἃ5 ἴο (δε οχδςὶ 
Ροϊηΐ οὗὁἩ [86 ἀδ]ϊνογυ οὗ ἴπ6 [,νῦ. Α 5π|2}} 
δηλ Πθησ6 δὲ {πΠ6 θηΐγαποθ οὗ {π6 σοηνεηΐ νδ] εΥ 
15 τηαγκοὰ Ὀγ 186 ἤδπλὸ οἵ Αδγοη, ἔγοπι νοὶ 
δ 5 Ὀοϊονοά ἴο μᾶνὸ νυ ποϑϑθά {μὲ ἔδϑανδὶ οὗ 
[86 ρνοϊάθῃ ςδ)ῆ; ἃ ἐγδάϊοη νυ πιο ἤχοθ (ἢ 
Ιοςα!γ οὗ {86 ἐποδιηρύοῃ οἡ δα Ἀλβαὶ. 
ΎἿΤννο οἴδοῦ ρμοϊηΐϊβ πιδοὲ ἤογε δηὰ πον ΠΕΙῸ 
οἶ5ο.: ἤγϑε Μοϑεοβ ἰ5 ἀθϑδο δὰ 85 ἀδβοθηαϊηρ [6 
ταοιηίδίη Ποὺ δθοῖπρ [ἢ6 ρϑορῖθ, ἴΠ6 ὁϑβουΐ 
δέ Κο5 {Π6 δῶσ οὗ ἢὶ5 σοπιραηίοη Ὀδίογο {δε Ὺ 
ἀϑοογίδιη 86 σδιϑ6: ἴπ6 υἱονν Ὀγοᾶκ5. ΟἹ δἰπὶ 
ΒΘ ΏΙΥ 85 μ6 ἀγανβ πὰ ἴο ἴπὸ λπιρ, ἀπά 
δὲ ἴδγοννβ ἀοννῃ {6 {20]65 δῃπὰ ἀλϑῆδβ ἵπεπὶ ἴῃ 
Ρίδοβ “" θοποδίῃ {Π6 πηουπῖ :" πονν ΔΗΥ Οἠὲ ἀ6- 
βοθηάϊμρ [Π6 πιοιηίδίη ραίἢ ὈΥ νυν ῖςἢ Ἀδ5 δυΐς 
βδίθῃ 15 Δ θβϑί]6 (Ἀοσοτάϊηρ ἴο Οδρίδιη δ Ἰβοη 
ἴῃ Ὠγοο-αυδγίοιβ οὔ δἃῃ ΠΟΙΓ ἴοὸ ἃ ργαοιἰϑθά 
τιουπίδί 66 γ) [ΠγΓΟΌ ἢ [μ6 ΟὈ]] 16 ΒΏΠ]165 Μ᾿ ΒΊΟΣ 
Ββδηκ ἰἰ, ννου]ὰ ἤδασ ἔπ6 βϑοιιηά5 Ὀοπιὸ Τπγοιξὰ 
Π6 5θποὺ οὗ 186 ρίδϊπ, δας τνου]ὰ ποῖ 5εὲ ἴδε 
Ρἰδίπ ᾿ἴ56} ἀπὲ} πὸ οπηουθα ἔγοπι {Π| ἰδίεγαὶ 
ννδάγ; δηὰ νῆρη δ6 ἀϊὰ 50 ἢὸ ννουϊά δὲ Ιπὶ- 
τη Ἰδῖο] Υ Ὡπάογ 186 ργεςσὶρίτοιιϑ οἰ} οὗ διι[52- 
ἔῃ. ὙΠῸ Ὀγοὸκ ΠΟ ἢ σάπια ἀοννη ἤτοπὶ {86 
ταομηΐ 18 ῬΓΟΌΔΡΙΥ Ἰάἀθπεβοαὰ υνἱει (πὲ νυ δὶοὰ 
βονν5 ἰπγουρἢ {πὸ 561] 1,6]4. 

Τακίπρ 411} {ποθ εἰγουπ)δίαποθβ ἱπίο οοη- 
βἰἀογδίίοη ἴδ 5θθπὶβ ἱπιροβϑίθὶς ἴο τεβῖδὲ {πὸ 
ςοποϊβίοη ἐπαΐ [6 Πἰὰνν ννᾶ5 ἀο νογθὰ οη Ἀ15 
πἀρλόμρα, ἴο ἴδε [ϑγδοϑ ἴθ ἐποαιηροά ἴῃ ἴΠπὸ μίλια 

ἴον. 



ΕΘΘΑΥ 1. 

ΟΝ ΤῊΕ ΒΕΛΕΙΝΟΘΒ ΟΕ ἙΘΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΕΚΥ͂ 

ἼΠΡΟΝ ΤῊΕ ΡΕΝΤΑΤΕΙΌΘΗ. 

1. 5ΟΌΆΟΕΒ οἵ Ἐργρίίδῃ ᾿ἰβίογγ. 2. (ὐθῆεσαὶ τεβα 5. 3. 1,151 οὗ ῬΠΔΥΔΟΙ 5 ἔτοτη 121 ἴο 2Ζοῖ ἢ Ὀγηαβίγυ. 
4. Τίμα οἵ ΑὈγαηλβ νἱβῖϊ ; οδ)βοϊίϊοηβ ἀπὰ ρτγοοίβ ; δίοσυ οὗ ἴῃς ἵνγοὸ Βιοίμειβ ; Βεπίμαβεαῃ, 
ΘίουΥ οἱ ϑαπεδα; ργεβθηῖβ ἴο ΑΡγαῖι. 5. Τίμλα οἵ Τόβερα; ἱηναβίοῃ οἵ Ηγκϑοβ ; ἰπαιυῖγυ ἱπία 
Μδμείμο᾽β βἰαϊεπλεηΐβ ; εγὰ οὐ 5εῖ Ναδίθ. 6. Αρερὶ οὔ Αρορῃίβ ποῖ ἴῃς ῬμάγδοΝ οἵ 7οβερῇ. 
η. Οομηεοιίοη οὗ 120} ὈΥΠαΒ ἢ Οπ. 8. Τοῦῖρ οὗ (ὨΠπιημοίορ ; Εργρἤίδῃ ποπιεβ. 9. 
Ἐργριίδη ἰγγισαϊίοη ; ΔΎ Πη1ἢ} ἀπάοῦ Απιεηθηῆα 111. το. Ῥγορδῦϊα Ἴοοπάϊιοη οὗἉ ἴῃε 5γβ 6} 1168 
ἀπάεγ ἴπ6 ΗΥ̓́ΚΒΟΒ. 11. ᾿παυΐτγ ἱπίο ἀδίβ οἵ ἔχοάυβ. 12. ΑἸηοβὶβ οὔ Αδῇπιθϑ 1., ἃ μὸν Κίηρ, 
ἃ σοπαιογοῦ, θα] ον οὗ ροτίβ, ὅς., ΕἸ Ρ]οΥ5 Τογοθά Ἰαρουγεῖβ. 12. ΟΒγοηοϊορΥ, ἀδιθ5 Ἔχαιηϊηβά, 
14. 1,αϑῖ γεαγ οἵ Τοῖτηαϑ 11.; ργοῦδθὶε ἀδῖς οὗ ἴπς Εχοάυβ. 15. ΑἸμοπορῆϊβ 1. 16. ΤΠοίπιες 1. 
17. ΤΠοίηλεβ {1.; ἐνεηῖβ οὗ γείρτι ; σμαγαοίεσ οὗ Οὐθοη ΗἩδίαθοι. 18, (αχηραίρηβ οἵ Τῃοΐμηες 11]. 
ςοπο]υα ες 40 γοαῖβ δίϊεγ ἀεσεαβα οὗ Τβοίμηθδβ 11. 19. ΟὈ)εοϊίοῃϑβ οοπβίἀοτθὰ. 20. Απιθηορηϊβ 11. 
διὰ Ὑμοίπγεβ ΕΝ. 21. Ατημεπορῃίς 111. ἀηὰ ἴῃ Ουδθη Τεὶ. 22. Ἐ ἰδίους τενοϊαϊίου ἴῃ Ἐργρί. 
23. ϑιαϊεπιεηῖβ οὗ Μαπείϊδο, Οπογεπιοη, 1γϑιηδοθυβ, ἀπά Ὠιοάοσυβ.Ό. 24. ΤΟ ἰάἀδηςβοαίίοη οὗ 

Ἀδγλεθαβ 11. ἢ τὰ 6 ῬΒΑταΟΙ οὐ Μοβεβ οοῃβίογεᾶ. 25. ϑίαϊς οἵ Ῥαϊεβδης πηάεγ [6 ΘΑΓΪΥ 
7υάρεθ. 26. (απιραίρης οἵ Θειΐ 1. ἀραϊποῖ (6 ΟΒεῖα. 27. Βαπίεβθβ 11., Ἰεπρίῃ οἵ τείρῃ, βιβὶ 
οαμιραῖρη ἰῃ ϑγηα. 28. Εγίσγοθθαεβ Ὀὰ}]Ὲ οὐ δηϊαγροά, 29. Ετηρίογπιθηῖ οἵ Αρϑγα ἰάθη βεὰ 
σι Ἡεῦτεν οαρίϊνοβ. 30. ΑἸ]δηςε οὗ βδπιοβος ἢ (Ποῖα, 321. ϑίδίς οἵ Ρα]εβίΐης ἀεϑοσ θεά 
ἴῃ Ἐργρίίδῃ Ῥάρυτιθ. 232. δίαϊς οἵ όββδη αἵ ἰῆ6 βᾶτας [{π|ὸ ἱποοιηρδίῖθ]α τ ἱἢὰ οοσαυραϊίου ἈΥ͂ 
Ιβταο!ϊε5. 23. Κεῖρῃ οἵ Μεγπερίδῃ ; ἐνεηΐβ δπὰ ἀδίεβ οοἰποίάς ἡ [ὰς ἄγβὶ Πγροιμεϑὶβ ἰὴ τ ΐς 
Ἐβθαυ, 34. Ἀδπιθβοβ 11]. 

(1) Οὐκ Κπον]θάρε οὗ εαγὶγ Εργρίϊδη βοῦν 
16 ἀεγνοα ςἢ ΕΗ ἔγοπὶ π]ΟΠΕΘηἴ41 ἰΠ5Ο ΤΡ - 
Πἰοπ5 δηὰ Ῥδρυσὶ, νυν ἢ ῖς ἢ μανο Ὀδεη ἀσοϊρπεγοὰ 
απ τπῸ σὲ ἔδνν γεαγϑ; ῬΑΓΕΥ 4150 ἔτοπι 
ἔγαρηιθηΐβ οὗ Μαπείδο, δηὰ ἔγοπι ἴμ6 δοςοιιηΐβ 
οἵ Οτεὲκβ ψΒο νυἱϑιοαὰ Εργρίὶ δήεσ ἴῃς οἱοϑα 
οὗ {Ὡς ΟἸἹά Τεβίαπιθηϊ Πἰϑίοτγγ. ἢ 

ΤὨΕ Πἰβίογι δὶ ποίϊςεβ ἄγαννῃ ἔγοπι ἴπε ἰδϑί 
βοιγοθ Βδαγνα 1{{|6 ᾿πάοροηάεπί να]θ. Ἐδοῖβ οὗ 
ἱπλρογίδηος, Ἴοσγοδοσγαῖθα "ἢ τηοάθτῃ ΓΟ- 
ΘΟΆΓ 68, ἃΥ6 τοοογάρα Ὁ ογοάοίι5, Ὠ]10- 
ἀοτι5, δηὰ οἴμογ Οσθεκϑ, θὰῖ ΤΕΥ ἀγὸ πιχοα 
ἢ Ἰερεπάβ, ἀϊδῆριγεα ΌὈΥ πιδηϊοϑὲ ὈΥΡΈΓΙ65, 
δηά {Πεὶγ ϑδἰδϊθιηθηΐβ, 80 ἔδγ 48 γεραγάβ [ἢς 
ΠΠΓΟΠΟΪΟΡΎ, ἃγὸ ᾿στεσοης θα ]6 ἢ σοπίετη- 
ΡΟΓΔΑΓῪ ᾿ΠΘΟΓΙΡΙΟΠΒ. 
ΤὨΘ ἔγδρτηθηίβ οὔ Μδῃεῖδο 3 βᾶνθ ἃ ΒΡ ΠΟΥ 

1 Τῆς ρηποῖραὶ οὐδ)οοῖ οὗ (πἰς ἀϊςϑογίδιίοη ἰβ ἴο 
Ὀπηρ ἴῃ6 Ἰαΐοϑι ἀϊδοονθῦὶθθ ἴο ὈΘΑΓ Ὡρομ Ὀ10]1ο 4] 
ητϊιοϑίοηβ, γείθγοησε ἰ5 ἐπεγείογε βοϊάοσῃ τηδάς ἴο 
Ὑνοτκ5 οὗ ρζεαὶ να]ὰθ αἰγεδαν νν6}} Κπόοννῃ ἴο 4]} 
βἰυἀοηΐ5. [1 15 τἱρῃῖς ἴο οὔβεγνε ἴῃδὲ ἴ νγὰβ 
Ῥηπίεά ἴῃ 1868 ; ἃ εν τείογεηοος βᾶνε Ὀθθῃ 
τηλᾶο ἴῃ ἴδ ποῖος, δηᾶ ἴνψο οἵ ἴῆτϑο ἴῃ ἴπ6 ἰοχῖ, 
ἰο ᾿νοσκβ νης ἢ ἢανα ἀρρεατεὰ Ὀείοσε (86 ἰδϑῖ. 
του ϑίοῃ ἰῃ 1870. 

3 Τῆς Ῥεβὶ δοοοιηῖ οὗ Μαπείδο ἰ5 ρίνεῃ ὈὉῪ Κδν. 
Ἡ. Βγονῃς ἰὴ Κιῖο᾽ 5 “Ογοϊορεάϊδ.᾽ ΑἸ [δ ἴταρ- 

γαϊυθ. Ηὸε ννᾶβ ἃ ὑγοϑίῖ, σοηνογϑαπὶ ν ἢ (86 
Ἰϊοταΐυγε οὗ δησίθηΐ Ερυρῖ, δηά δά δοςββ8 ἴο 
τλοηυτηοηΐ5 ΔΙ᾿, πη ϑγ (ἢ6 ῬιοΟΪοΙ 65, ννο ΓΘ 
ἔογ ἴ8ε πιοϑὶ ρατί ἴῃ ἃ δἴαϊε οὗ ρογίεςϊ ργεβϑεῖς 
ναϊϊοη. ὙΤε οΟΥρίπαὶ ιβίουυ ρογιϑῃθαὰ αδἱ ἃ 
ΨΕΙΥ ΘΑΥΪΥ ρΡεσιοά, δηά 15 ΟΠΪΥ Κποννη ἔγοιῃ ὃχ- 
ἴγᾶςῖβ ἰὴ Ϊοβερῆυβ. ὙΠῸ σαΐδίοριε οἵ Κἰηρβ 
Ὀορῖη5 ἢ ροάδ, δπὰ Ἴσοπίϊηιο5 τὨσχουρἢ 
{Π|ΓᾺΥ ἀγηδϑίιθ5 οὗ πγογίαἰβ, εηάϊηρ νυ Νδος 
ἴδποῦο 342 ΒΟ. ΤΠα ἰδὲ 15 ἀογινϑα ἔγομη 
δυῖμεοηξς βοῦγοοβ, Ὀυϊ [ΠΟ ἃΓῸ ΠΕΠΊΘΤΟΙΙΒ 
ΕΥΤΟΙΒ πὰ τχηϊϑ-ϑίδι πηεηΐ5 δί(γιδυταῦ]6 ἴῃ 
Ραγί ἴο [86 ἸρΠΟΥᾶησθ. ΟΥ ΟΔΓΟ 55 η6855 οὗ 
{ΥδηβΟ ΣΈ γ5. ὙὙ 5 ΓΕΙΔΓΚ ἀρΡΡ]165 ἴο ΠΔΠΊ68, 
δι 51}}} τῇοσθ ἴο ἀδίδβ, νῃϊοῆ ἅγὸ ϑοϊάοσῃ 
ςοηῆγπιεά, δηὰ οἴφῃ οἼοπίγδαϊοϊεα, Ὀγ τῆς 
τιοπυπηρηῖΐς.ὃ 

Τῆς δοῖβ ἀγαννῃ ἴσγοπι οἱὰ Ερυρίϊδη ἀοςυ" 

τοθηΐβ αἵ ἴο 6 ἔουπᾷ ἴῃ ἴΠ6 ἤγοὶ νοϊαηα οὗ 
Βυηβεη 5 “Εργρι. ἘΤὲ]ια εχίγαςίβ. ἴῃ Τοβερῃυς 
ἃτα ἴδκϑὴ τοι ἴῃς Αἰγυπτιακά; ἴῃς οσαίαίοριιε οὗ 
ἀγπδβίῖεβ 15 ργδβεγνθα ὈΥ σΎΆςε 5, δοο Α.Ὁ., 
ἴῃ ἵνὸ νὰ οἸγ- αἰ ευῖηρ τεσεπϑίοηβ, οὴς ἔγοπι ἴῃ 6 
Ἰοσὲ “Οβγοπορταρμία ̓  οὗ [υ]1ὰ5 Αἰτίοδηιβ, 220 
Α.Ὁ., ἴῃς οἵδε τοι ἴῃ6 “ (Ὠτοηϊοοπ᾽᾽ οὗ Ευ56- 
Ὀία5, οὗ ψῃϊο νὰ αν ον ἴδ6 Ατηϊθηϊδῃ 
γογϑίοῃ. 

8 Τῆς τορτιαὶ γεδῖβ οὗὨ τὴν Κίηρβ δια ἀςῖαξο 
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πιοηΐῖβ ἃ οὗ ἴῃ6 Ὠἰρῆσδῖ ἱπιροσγίδηςθ. δο πὶ 
ΓΕ ἴο ραβδὶ ἔγδηϑδοίίοηβ, ἃπὰ ἂὸ ὡς εἢῪ 
νΑὶ 40]6 85 σδῃονιησ ννδαῖ νἵονν [ἢ6 ΕΡΥΕ ΌαΓ5 
τοοκ οὗ τοῖν δηοίεπὶ ᾿ἰδίογυ, ποῦς ὀβρθοὶα Υ 
οὔ Π6 βιιοςοβϑίοη πὰ σμδγδοῖοσ οὗ {Π6ῚΓ δη- 
οἰοπὶ Κισιῦβι ΟἿΟΣ ἰπϑουρίοηθ γεϊδῖς ἴο 
σΟΠοΠΊΡΟΤΑΙΎ δνθηΐβ, νι ἢ ΠΟΥ ἀδβουθῦδ ἴῸΓ 
1Π6 πιοβϑῖ ραγί ἰῃ ΠΙΡΉΪΥ σοϊουτγεα δηα ᾿ηῆδιθα 
Ιδησιασο, δι ΔΡρΑΓΟΠΕΥ νυ] που σᾶγ6]655 ΟΣ 
νυ ]} πλϊδϑίατοσηθηῖ οὗ ἴΠ6 ἔαςῖ5. 

(3.) ἔτοπι ἴμεϑε πποπυπιεηΐβ ἴῃ 6 Πἰβίογυ οὗ ἃ 
ἴατμο ρογίϊοη οὗ ἴῃς δποίεηϊ δηά πιά άϊε εἴ᾿- 
θῖγο, νυ τἢ ΜΙ Οἢ ἁἸοὴθ ννῈ ἄγὲ πονν σοποογηρά, 
Ἦδ5 Ὀδεη οομπϑδίσγιςϊοά, τπουρ ποῖ δου 
ἴοης ηΐογναῖβ οὐὗὨἨὨ ρασίδὶ ογ΄ ἰοΐδ] οὐϑουγηγ. 
ΤῊ ολτι θὲ ραγί οὗἨ [παῖ Πϑίουυ μᾶ5 ἰδίεϊΥ 
θη ἰηνοπιιραῖοα νὰ ργοαῖ σᾶγο, δηὰ (ἢς 
ΓΟ5.] 15 μίνθη ἢ ἃ ψοσκ ΌὉΥ Μ. ἀὲ Ἀουρύ," ἴο 
νν ἢ ἢ τοΐοσθηςο ψ01}} ἔγεα θη ὃ6 τηδάς ἴῃ 
1Π6 [Ο]]Ἱοννηρ; ρᾶσοβ. Τῆς παπιο5 οὗ ποδυὶγ 41} 
1Π6 ῬΒαγδοὴβ οἵ 16 ἢγδί δἱχ αὐ παϑίϊθθ ἤᾶνθ 
Ὀέθη ἔοιιηά, τοκοίμοσ Ψ ἢ ποίϊσε5. νυ ῃϊςῇ 
Ῥγονα τδ6 ὀχίθηϊ δηά ςοπιρὶοῖθ ογρδηϊβαίίοη οὗ 
{ποι Κπράομι. ; 
Το ἱπίογναὶ Ὀδεΐννθοη ἴῃς δἰχίῃ δπὰ τῆς 

οἰδνοηῖῃ ἀγηδϑίϊοθ ἰ5 οὐ υποργίδιη ἀμγαίίοη. 
ΟΝὸ ἰψ8ϊ 5 ἴγοννπ ἀροη ᾿ἴ ΌΚῪ σΟΠΙΟΠΊΡΟΥΔΓΥ 
πιοηιιπιοηί5β. Μ. ἐς Κουρό δ φσοηδίογ5 ἴἴ ριὸ- 
δε ἰπ4ῖ “186 τονδὶ [4 πῚ}}165 ρος ἤότα ἴῃ 
{πὸ ᾿Ι5σῖβ. οὔ Μαπμεῖῆο ἀο ὑυἱ γεργοϑοηΐ δονὸ- 
Τοῖρῃβ οἵδ μαζὶ οἵ ἴῃς σουπίγυ, σΟπίοΙ ΡΟΓΑΥΥ 
ἢ οἴΠοΓ ῬΏΑΓΔΟΙ5.᾽ 

ΤΗΘ {ιν ἢ ἀγπαβίν 4541} σἰδηάβ οὐξ ἴῃ 
οἶθασ δηὰ οἴγοηρ γε, ὙΠῸ ῬΠΔΥΔΟἢ5 νγοΓα 
Ιογε 5 οὗ ἃ}} Ερβυρέ; {πεῖσγ τηοηϊπηθπίβ ΓΟΡΓΘ- 
βοηΐ 86 φησι ἀθνοϊορπιθηΐς οἵ βοι!ρέιγε δηά 
διοπιϊοσίιγθ, δαπά ἴῃς τηδίῃ δνοηΐβ οὗ {πο ῖγ 
ΤοΙρῃς ἅγ6 γεοοσγάθα ἴῃ πιιπλεγοιιβ ᾿Π5Ο ΓΙ ΡΓΟΠ5. 
ϑοπιο ἔδοϊβ οὗ ἱπηυρογίαπος ᾶνε 4150 ὕθθη ἰδίο!ῦ 
ἀϑοογίδιποα ἴῃ γοίογοησε ἴο ἴΠ6 οαγ]Υ Κίηρβ οὗ 
[πὸ τη Γοοπτἢ} ἀγπαβῖγ, ργονίηρ {παῖ {ΠΕΥ ἴοο 
ὙνοΓΘ πηαϑίογβ οὗ 4}} Εβγρῖ, δπά τμογείογο (ῃδΐ 
τε ἱπναϑίοη οὗ ἴῃ6 δῃορῃοσγά Κίηρϑ σου] ποῖ 

μλϊηοα [τομὴ σΟΠ ΘΠ ΡΟΥΆΤΥ ἰπβογρίοηβ. ΤῊ α]5- 
σγαραηοῖοβ ἴῃ Μαποίμο ἅγα 50 πυπιογοιι (Πδι {ΠΟΥ 
οδη βοδγοοὶν Ὁς δοοουῃίοθα ἔοσ ΒΥ δὔγοῖβ οὗ ἰγαῃϑ- 
οΠρτοη. 

Τῆς ἔγο πιοβὲ ἱιηροτίδης ἀοοσιπηθηῖβ ΓΕ- 
(εὐηνς ἴο ἴ1ῃ6 ραϑδὲὶ ἃσεὲ ἴῇε Τυτη Ῥάργσγιυς 
(ΡΠ 9 ῃοὰ ὈΥ Τμορϑίαβ, 5 Αὐυβνδῃ],᾽ 1842, ἀπ 
" Καπίρβρυοῃ,, 1858), ἀπά ἴπς ἰδὲ οὗ Κίῃηρβ 
Ἰδίεὶν αἰβεονεγθὰ ἴῃ ἰῃ6 ἰεπρὶῈ οὗ Αὐγάος ὈΥῪ 
Μ, Μαγιοιῖβ, 1 ἴα ρηηῖεα ἴῃ ἴῃς “ Ζεῖϊ- 
βοτπ,᾽ 1864, Υ Μ. ἀε Κοιρέ, “ ἘφΟΠοτολο5,᾽ 

1. ἴον, ἀπὰ ὃὉγ Μ. Μαπείϊς, “ Εου]165,᾿ νο]. ἰἰ. 
ἴ τοργοθθηῖβ Θ6 1 1., δοσοπιρδηϊοα ὈΥ [115 50ῃ 

Ἐαπιεροα 11., ἴῃ τῆς δοί οἵ τεπάθγιηρ ποιηαρα ἴο 
ΞΟΥΘΏΓΥ -Βχ οὗ ἰδ αποσβίοσβ, Ὀερσίῃπίηρ νυ ἱἢ δίεπα 
οὐ δίςηδϑβ. 

δ᾽ ἐ ΒΡΟΒΟΤΟΝ 65 50Ὁ ες Μοηῃαπιοηίς αὐ θη ρουΐ 
ΑἸΤΠΙΟΥ ἀὺχ 5ἰχ ρῥγειηϊόγος Ὠγηδϑίϊεβ ἀς Μδπο- 
(πο. Ῥατγὶβ, 1866. 

56. “ΒΕΟΒογομ65, Ρ. ἷν. ΤΠΪ5 5βίαίειηθηϊ. ἴβ5 

δραίη τηδᾶς ἰη Μ. ἀε Ἐουρέ᾽ς “Εχροκά ἀς [᾿Επαϊ 
αςίαο] ἀὸς Εἰυᾶοες ἐργριίίεητιο5,, 1867. 866 
Ρ- τῆ. 

ΟΝ ΤῊΗΕΒ ΒΕΑΔΚΕΚΙΝΟΘ Οὐ ΞΑΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΚΥ 

ἰᾶνς [ἀΚεη ρἷαοε δ {86 {1Π|6 ξΟΥΤΏΟΤῚΥ Δ5ϑιιπιοᾷ 
ὈΥ 1 ερϑιιι5.' 

Τῆς ἰηΐεγναὶ δεΐννθεη {86 ἔουτἢ Κκίηρ οἵ 
{πΠ6 {Πϊγίθεπίῃ ἀὐὐπασῖγ δηά ἴπε ἰδεῖ οἵ ἴῃς 
βαυθηίθοηἢ 15 ἃ ρογὶοά οὗ σοπἔιηδιοη δηὰ ἀϊ5- 
ταγῦδηςθ. ΤΠ πο Πηοηϊβ ΘΌΡΡΙΥ τις εἰδῖα ὈΥ 
ΜΏΙΓἢ [πε οτγάστ οὗ Ἔενθηΐβ δηὰ ἴῃ σΠΓΟΠΟΪΟΡΎ 
σδῇ Ὀ6 ἀοίογηηπθά, ΟΥ̓ ΘΥΘῚῚ ῬγοῦΔὈΪΥ σοηΐεο- 
[υτοὰ. ὙΠαῖ Εργρί ἀυγίπρ ἰπδξ {{πὶῸ ννᾶ5 Ἰἢ- 
νδάθα Ὀγ ἴῃ6 ΗΥ̓Κβοβ, ννῆο ννεγε πιδϑίογβ οὗ 
186 ποτ, ἢ45 Ὀδοη ργονεὰ ὈΥ {Π6 γοβθάγοποα 
οὗ Μ. Μαγιβίίο; ραγί οἵ (ῃ6 σουπίτΥ ἀρρεᾶγβ 
ἴο ἢᾶνε Ὀδθπη ρονεγηρα 1πσγουρδοιξ ἴῃς ροποά 
ΌΥ ΠσοπίορΟΓΑΥΥ αὐ παβί!65, οηϊην ΜῈ} βλ50- 
Κοηθη; Ὀυΐϊ {Π6 τποβῖ σοπιρ]εῖθ ᾿ἰσῖ οὗ τε δῃ- 
σοϑῖοιβ οὗ 5611 1. εἶνεβ. τῆς πδιῃηβ οὗ πὸ Ρἢδ- 
ΤΔΟΪ Ὀοΐννεθη Απιοπόηημα, {πὸ ἰασὲ Κιηρς Ὀυΐ 
οης οὗ ἴῃ6 ἵν ἢ ΟΥ̓ΠΑΘῖΥ, ἀπ Αδῆχηδθ, ΟΣ 
Απλοβίβ, [με ἢγϑί οὗ τῃ6 εἰμβῃςθθητῃ. 

ἔγοτῃ ἴπε Ὀοριπηΐπρ οὗ τῆς οἰ σθθηιῃ ἀγ- 
παϑῖγ, θη {μὲ Ηγκθοὸβ ννεγὲ χροὶ]οά ὈΥ 
ΑΔἢπιοϑ 1. [ὴς πλοπιπλοηΐδὶ ἢἰβίοτγΥ οὗ Εσυρέ 
15 [Ο] ΥὈ]Υ σοτηρ]οῖο ; 1Π6 ϑδιισςοϑδϑίοῃ οὗ πεδγὶΥ 
Αἰ] τ1ῃ6 ῬΏΑγΔΟΙ5 ἀπά ἴἢς6 ῥα ποῖραὶ ονοηῖβ ἴῃ 
{Π6 το η5. οὗ ἴῃς πιοϑὶ αἰβτηρ σῃοα ἂγὸ ἀ15- 
ὈἸΠΟΤΥ τεσογαάθά, 6 σὨγοΟΠΟΪΟδσΥ, δοννότευ, 
15 ὑποογίδίῃ ; [6 τερηδὶ γοαγϑ ἃτὸ οἴϊἊἼη ἑοιηά 
οἷἱ ([Π8 τηοπιυπΊρηΐθ, θὰ νυν πουΐ ὀνθη 8η 8ρ0- 
ΡΓγοχἰπηδίίοη ἴο σουρ οἴθη655 ; ἢ Οἠς ΟΧΟΘΡ- 
τίοη, ἴο Ὀ6 ποίἰςοαὰ ῥγθϑοηίγ, ΠῸ βόπογαὶ ογὰ, 
ΟΥ̓ σοπιρυζδιίοη οὗὨ ἰσπεῖμοπεὰ ροτιοάσ, ἰ5 θαϑοά 
οἡ ἴῃς δι ΠΟΥ Υ οὗὨ ἀποίθηξΐ ᾿ΠϑΟγΙΡ]ΟΉ5. 

(3.) Τῆς 5υδ)]οϊηεά ᾿ἰ5ῖ ἐπι γδοθβ {πὸ ΜΠ ΟΪ]6 
Ροποά ψῖη  ΠΙσ ἢ τῆς 5γαθὶϊτο5. δηά {ΠΕ Ὶγ 
Δησοδίουβ ἃγὸ 5506 ἃ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 50 ΠΟ ]αγα ἴὸ 
Βαανα Ὀδθη ἴῃ ςοηΐϊδεῖ ΜΠ ργρί Ὀοΐοσθ ΟΥΓ 
5οοῇ δήογ {πΠῸ βοι οπιοηΐ Ἰη (δηδλῃ. 

121 γπαβίγ.--- απηθησπηῆα, Οϑιγιδϑίη Ϊ., 
Διλθηοηλδα [1., Οϑιγίδϑοίηῃ [1., Οϑιγίδαιη 11]. 
Απιοηοπηλῆᾶ {Π].. ΑΙ θηθτηπᾶ [Ν΄., Δηὰ 4Α Ὁ υθεη, 
Κ4- δε ῦςΚ- Νοίτοιι. 

131} ὈΥπαϑίγ.--- ἃ βοτίο5 οὗ ῬΒΑγδοῖβ Ὀφᾶγς 
ἴῃ ἃ σοηογαὶ πᾶπιὸ, Ξε Κτβοῖορ. Ὁ 

141} ἴο 7} Ὠγπηδϑῖν.--- Ηγ Κβο5, ἀπά Εργρπ 
(ἰδης ; ἴΠ6 αοῖ οἵ τὴ6 Ηγκϑοβ, Αρερὶ, οὗ 
ἈΡορῃϊβ ; τῆς ἰαϑῖ οὐ τῆς σοῃίοτηροσγαγυ ΕρΥΡρε 
τἰδη5, Τ᾽ -δάίκεη ΒΕ δϑοκοηρῃ. 

᾿8(ηῃ5 ᾿υγπαϑίυ. -- Αδῆπιοα 1. (Νοίεγιασι 
Ο τ δ6η), Ατηθηδοίεορ [., Τ Ββοΐπλοβ ἴ. (Δδἢπλε5 
Βορεοητ), Τ οῖῦπμθβ {Π., Ὑ μβοίπιοβ Π1., Απιεη- 
μοῖίερΡ [1., ὙΠοίπιοβ ἵΝ., Απιεηδμοῖερ [{Π{0 
Αἰποηδβοῖερ ΓΝ. (νο ἴοοκ [ῃς παπὶὲ ΜΚ απ- 
Αἰοη), ἄγος οἵδε Κίηρβ ποῖ τεςορηϊδοά 88 
Ἰεριπιαϊο, Ηστεοιμοῦ. 
το Ὀγπδβίγ..--- Βαπλθβοβ 1., 5611 1., Ἀδ- 

ΓΆΘ565 11., Μογηθρίδῃ 1, 561 ΠΠ- οὐ Μεγηθρίδι 
11, Απιοιλπηθϑεβ, διρίδῃ, δηά Τδυβαι. 

2οῖἢ ὈΥΠΑΞίγ.---  ἀπιθβεβ {Π1.. ἔννεῖνς Κιηρθ 
Ὀελγίηρ ἴῃς πᾶτὴς ΒλπΊοβοϑ ἉΠΠ ϑρϑοὶαὶ ἀσϑὶς- 
Πδ[ΙΟΠ8. 

(4.) Τῆς Βτϑῖ σοπίδεῖϊ στ Εργρὶ ἰβ ροπογαὶ ὶν 
δἀπριιοά,δ ἀπἃ τιν Ὀ6 ΒΕΙΟ ἀϑϑυμηθαὰ ἰοὸ ἢᾶνὸ 

7 ὃςς Μ. ἀς Ἐουρέ, “Εεοδοτομοε, ΡρΡ. νἱ. νἱ. 
8. 1 ρβίιβ ἰ5 ἴπ6 οὴἱν Ἔἐχοερίίοη. Δ] οἱδπαι 

δοἤοΐαις ἱπ Επρδηά, Εταπος, δηὰ δσιγδηγ, 88 



ὍΡΟΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΦΚΗ. 

ἴὰλοὸῦ Ρίαςς Ὀείογτε (ἢς οἰρῃίθοητῃ ἀγπαβίυ: 
ἴῃς τϑῖ αυεδιίοη ἴο δ6 ςοηπδίογοα ἰ5 νεῖ Γ 
[ῃς νιϑῖῖ οἵ Αὔγατῃ, ἀπά τῆς ἱπιπλισγαϊίοῃ οὗ 
(ῃ6 5τγδο} 165, ἀγὸ ἴο Ὀ6 γείοσγεα ἴο ἴῃς ρογοα 
οὗ ἀϊδτυγθδηος πα σϑηεγδὶ τλ ΒΈΓΎ ννη ]ςἢ 20]- 
Ἰοννε τς ᾿πνδϑίοη οὔ ἴῃ. Ηγκϑοβ, δηὰ ἰαϑῖθά 
111 τΠοῖγ Ἔχρυϊϑίοη, οὐ ἴο τῆς οαγιογ ρεγοά 
ἤθη ργρῖ ννᾶ5 υπίῖοά δηὰ ργοβρεγουβ ππάογ 
115 πδῖϊνο ΞονογεῖρΉ8. 
ὙΠ παΐιγα] ἱπηργεββίοη τηδάθ ὈΥ [86 παῦσγὰ- 

ἰϊνε ἴῃ ἴῃ Βοοῖὶς οὗ Οδηδβὶβ ννου]ὰ σου δι} γ 
δες {παΐ ἴΠ6 ἰΥαπδδοίοηβ νυν] ἢ 1ἴ βεῖβ Ὀείοτγε 
Ὁ5 50 ἔΠΠ|γΚγ δηὰ ἀϊδι ποῖ, Ὀεϊοηρ ἴο {Π6 ΘΑΓΙΙῈΓ 
ρΡοσοά. ΓΒ δοςουπηΐ οὗ Δὐγαπιβ υἱϑιὶ (Οσεη. 
ΧΙ. 1ο-20) ἰ5 γε ὑσίοῖ, Ὀιϊὲ 1 νι ΠΕΥ 
ΤΟΡργοδοηί5 Ερυρὶ 85 ἴῃ ἃ ἼἿοῃαϊίοῃ οὗ ρτεδῖ 
ΡΓΟΒΡΟΥγ. [1 νὰ {πΠ6 τεβογί οὗ ἔοσει ηεΓ5 
1η τἰπ|65 οὗ ἕδπηὶπθ. ῬΠασγΔΟΙ δηά ἢἰ5 ρυησ65 
ΔΓΕ ΥἹῸΝ δηά ]Ἰυχιισίοιιβ, ΠΟΙΓ ἀὺδῸ ἴδεγα ΔΠΥ͂ 
᾿παἸσδ! ἢ 5 ΟὗὨ ννΑΥ ΟΥ̓ πιο 5 Π6 {Το Ὁ]65. 

11 δ5, ποννένοσ, Ὀθθη γριὰ τὲ 5οΠὶ6 
λεῖβ ἰη {Π|5 σῃογξ παγγαῖϊνε ροίϊηϊ γαῖποῦ ἴο 
16 4115 οὗ ἃ ποπιδὲὶ δηὰ δα] ϑανασο Τάςθ, 
τη ἴο {πὸ ΡΟ] 5ῃφα δηά εἰν δὰ ῬΠαγδοἢβ οὗ 
[6 δποίοπῖ ὀπιρίγο. [{ 15 υγρεά τῃδϊ ΓΟΡΓΘ- 
βϑηΐδί!οηβ. οἵ σδηγθὶ5 ἀγα ποῖ ἕουιπαὰ οὐ Εργρ- 
[ἸΔη πποηυΠ] Πῖ5 ; διιῖ ΓΠΕΥ ἔογπιεά ραγί οἵ ἴῃς 
ΡΓΟΡΟΓΥ νυν μι ἢ ΑὈταπι δοηιγεά Ὀγ [Π6 ἔν ΟῸΓ 
οὗ Ρῃαγδοῆ. [{ 15, ποννθνοσ, Κπόοννὴ τῃδῖ ἰοὴρ 
Ὀεΐοτο {δῖ Ῥοτιοὰ [ῃ6 ῬΠΔγδΟἢΒ ΘΓ πηδϑίοτβ 
οὔ κα ἰατμο ρατί οὗ ἴη6 Ῥϑηϊηϑυΐα οὐἁὨ δ1ηδ], δηά 
οὗ ἴῃ ᾿ηϊογνοηϊπρ ἀπε σιςῖ, ΠΟΥ ἰ5 1ἢ ΠἰΚοὶγ [Πα 
ΠΟΥ ννοιὰ ἤανε Κορὲ ὉὉΡ {πεῖν σομπλπληϊοδα 
τἰΙοη5 ψ πουϊ υἰϑίηρ [ἢ6 '5}108 οὗ ἴῃς ἀδδογί. 
(ὑδι16]5 ννογο ποῖ ΠΠΚΕΪγῪ ἴο Ὀ6 τεργεβεηϊθα οἡ 
1Π6 5ΘΡιΠςἢγαὶ τηοπυπηθηῖβ δ Βεημαβθαη," [ΔΓ 
ἔγοιῃ ἴῃς ἴτοπίϊουβ οὗ Εργρῖ; ἴΠΕΥ σγεγα ποῖ 
᾿ιϑεὰ ἴῃ (ἢς ἱπίογιοῦ οὗ ἴπε σοι ΠΙΣΥ, δηα ννετα 
ΡΓοῦΔΟΙγΥ τοραγάθα 85 πηο]θδη. 

Τννο οΟὈ]δο Οἢ8 οὗ πλοΓΘ ἱπιροσίδπος σγοϑῖ οἢ 
[Ππ6 ϑιιρροβεα ἢδθιῖ5 δηά ἔδεϊηρβ οὗ ἴῃς ΘδγΥ 

50 ίαγ ἄρτεοῖ, (ΠΥ ρῥίαςα πε νἱϑδῖῖ οἵ ΑὈγαῃδτη 
Ὀείοτγα ἴῃς εἰσ ἴεεηε ἀγμαϑῖγ. Ὦγ. ἘΡοῖβ ρίδσεβ 
ἴῃ6 νἱξῖι οἵ ΑὈταπαπὶ Ὀείοτε ἴῃς Ηγκϑος, δηά 
(μαϊ οἵ ἤοβερὴ ϑοπηθ ἴἰπ|6 δίζεσ {Πεὶσ ἐχρι]βίοη. 
ΤῊ ἱηνοῖνοβ, δοοοσαϊηρ ἴο δὶς οδ]ου ατοης, 
δὴ ἰηΐεγναὶ οὗ βδοιὴῆθ εἰρῇῆξζ οὐ ἴδῃ οδηζιτίοβ᾽ 
γεΐνεεη Αὔγαμαιη ἂηά ἴοθβερῆ. Τῇ αγρυ- 
τηθηῖς ΟΥ̓  ΙΟἢ ἢ6 5ῆονα (παῖ ποῖ πεσ οουἹά 
δανε νὶϑιεα Εργρι ἀυπηρ {πὸ Ηγκϑβος ρεποάᾶ 
σοτγορογαῖς {πὲ ροβιϊ[ίοη ἰακεη ἴῃ [ἢϊ5 αἰβοοσία- 
[ἴοη. τ. Ἐρεῖθ᾽ ψοῦκ, “ἘΕργρίεπ ἀπά αἷς 
Βιίίομεγ Μίοϑβεβ, ρυ} } }5Πη6α ἃ ἔενν τποηίῃς βίῃςς, 
τοδοῃεὰ πιὸ αἰἴεσ [ἢϊ5 ἀἰβθεσίδιοη νγὰβ σεαὰγ ἴοσ 
[6 ῥρίδϑβ. . Ἀξίεγεηοθ νψν}}}} θὲ τηδάς ἴο ἰΐ ἴῃ (88 
ποῖθ5. 

9 Ἂε πᾶνε 0 οἵπεῦ τηοῃυμηδηῖβ γἸοὮ τερτα- 
δοηΐ ἴῃ6 1115 οὗὐ Ἐργρί ὑπᾶθῦ τῃ6 ἔνε 
ἀγμηασῖγυ. ὙὭεγα ἅγα ΠΟ τεργεβθηίδιοηϑβ οὗ σδπηο]ς 
ΟἿ τηοῃιυπθηῖα οὗ ἴΠ6 Ῥιοϊοιηαὶς οὐ [ῃ6 Κοιηδῃ 
Ῥετγιοά, ψ ἤθη [ΠΟΥ ἡνογα οἵ σουγβα ΜγῈ]}] κηοννῃ ἴο 
τῆς ΕσγρίίδηθΒ. ΕΕΓΞ βυρροβοβ ἴῃδὲ ἰἴ ννὰβ σοῃ- 
ἰΓΑΥΓΥ ἴο (ἢς τι]ε5 οἱ Ἐργρίίαῃ τί ἴο τεργεβεηῖ 
1πεθς ἀποοιτἢ ἰοσι5. ΤΤΠ15 15 ροββίῦ]α, Ὀαΐ 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ ΡγοῦΔὈ]6, βἰησε ἴῃς ρἰγαῆβ δηᾶ οἱ ΠῸΓ 
δΙΓΔΏΡΟ ΔΏ11η415 ΔΓ6 ΠΟΙ ΠΊΟΩ ΟἹ ἴδ 6 τηοηπτδ 5. 
115 τόσα ρσόῦδθ]ς ἴραῖ [ΠΥ ψγεγα με]ὰ πποίοδῃ. 
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Ἐργυρίίδη Κίπρϑ: ἰαΐθ ἀἰβοονουῖθβ ἤᾶγο ΤΟη- 
νογίε ὦ ἴμόϑε ΟὈ]θοϊοηθ ἱπῖο βἴτοπ δΓρὶ 
τη οηΐβ 1η ἕδνοιισ οἵ {Π6 δῦ οσ ἀδίθ. 

ἼΒε ἔραγ ψνδιο ΑὈτγδμι [ΕἸ ἰοϑὲ ἢ15 νἹε 
5ῃοιι ἃ Ὀδ6 ἴαἰκοη ἔγομη ἢ πὶ, δηά {παὶ Πα 5ῃοι ὰ 
6 5ἰδίη [ῸὉΓ ΠΟΙ σᾶκθ, ννου]ὰ φοοπὶ ἴο ᾿παϊοδίθ 
νυν] ΔηΠ βάναζο Παθιῖθ, σοι 345 οᾶτπ' 5ΒΟΔΥΓΓΟΪΥ 
Ὅς αἰἰγθυϊοὰ ἴο ἡδίνε Εργρίίαπθ. ΒΡαΐ ἴῃ τῆς 
βίοσυ οὗ ἴῃς ἵννο Ὀγοίμεγβ," (ῃ6 ῬΠΑγδοὴ οὗ 
(ἢς {{π|6, δοῖίηρ οἡ ἴῃς δάνϊίςε οὗ Πἰβ σοιη- 
56] 1].οὙ5, 56πηα4ς ἵννο διτηϊθβ ἴο [οῖς ἢ ἃ Ὀθδυτ:} 
ννοπίδη ὃὈν ἕοτος δπὰ ἤδη ἴο πλυγάθσ ΒῸῚ ἢϊ15- 
Ὀαπά. ὍΤΕ 5ἴογῃ ἰ5 ὅ11}} οὐ νυν βι ρογϑ  οη5, 
Ὀυῖ (6 ρογίγαϊζυγε οἵ ΠηΔΠΠΕΓΘ5 15 ΓΟ ΚΔΌΪΥ 
5 ΠΠΡΙῈ δηὰ ρσάρηϊς, δηὰ [ὃ ὈΠπα4 ΘΒ. ΟΠΔΌΟΪ 
ΓΕΡργοϑθηίβ ἴῃς ἔθο! ηρ5 οὗ ἴἢ6 Εἰσγρίίδηϑ δἵ τῃ6 
{ἰπ6 οὗἨΤΠΕΙΓ δ ἢ εϑὲ οἷν δα οη. [{ Ὀοϊοηρβ 
ἴο ἴῃς ἀργὸ οἵ Ἀαγλθβϑεβ 11. δηά πο ἃςΐ ἰ5 δἵ- 
{τιδυϊδὰ ποῖ ἴο ἃ ἰγγδηΐ ἀπὰ ὀρργθβϑου, δι ἴο 
ἃ ῬΒΔΓΔΟΙ Ὀοϊονοα Ὀγ ἢΪ5 Ρεορίὶε, δηὰά ραϑϑίηρ 
᾿ηΐο ἤθάνθη δ ἢϊ5 ἀθορδϑο. | 

Αποΐμοῦ οὐγίου8 οσοϊποϊάθησθα [85 Ὀθθη 
Ῥοϊηϊοα οὐἱξ ΟΥ̓ Μί. Ομδῦαβ, “1.65 ῬΑΡΥΤ5 
κἰζγαῖίαιιθ5 ἀθ Βογ]η,᾿ Ρ. χῖὶν. [Ι͂ἢ ἃ νοῖγ δη- 
εἰδσηΐ Ράρυγιϑ οὗ Βευ]η, γοΐοστιηρ ἴο {16 τ 21 ἢ 
ἀγηδϑῖυ, ἔπε νυνὶ δηά σμ]άγθη οὗ ἃ ἰοτοῖρηεγ 
81΄΄6 σοηῇεδοδίοα 85 ἃ πιαῖζος. οὗ σοιιγϑο, δηά 
Βεςσοσιθ ἴδ ΡΓΟΡΟΓΥ οἵ ἴπε Κιηρὴ Μ. Ομαθᾶ5 
οὔβεσγνοβ, “Οὐ δϑῖ δἰηβδὶ φιυ ὰ τῆς ἐροηις Ρτὸ- 
ὈΔὈ]ετηθηΐ τ Ροῖι ροβϊέγιευγς ἃ οο] 16 ἀς5 ἐνίηο- 
τηδηΐβ ατῖς γασοηΐθ ποῖγο ῬΔΡΥΤΙΙ5, ΑΌΥΔΒΑΤᾺ 
856 ΥἱἹῖ ΘΠ]ΘΥΟΓ 58 ἔδηηπια δδγαὶ, 4} ἕὰΐ ρῥἰδοίς 
ἀΔῃ8 4 ταδίδοῃ ἐι οἱ." 

[ἴ 15 ἀραῖη οὐ]οεϊςα τη4ὲ ΑὈγτὰπὶ ννᾶβ5. ποῖ 
ΠΠΚεὶγ ἴο Ὀ6 δάπηιοα ᾿ἱπῖο ἴῃς ργόβοηςθ, πλιςἢ 
1655 1Ἰηἴο ἴῃς ἕδνοιιγ, οὗ ἃ παῖϊνε ὐργρίδη Κίησ, 
ὙνΠΕΙΕ85 ἃ ποπλδή οὗ Κιπαγοά οτἱρὶη δης ϑἰ ΠῚ 112 Γ 
ΒΔὈ115 ταὶς νυν} ] ΠΡ ῚΥ τεσεῖνο Ὠίηι. 
ΝΥ ε ἢδυθ, πονγουου, ἴννο ἀϊδίίηςϊ δπά αὐϑο- 

Ἰυΐε ῥσγοοῖβ [παὶ ὑηάεγ [6 τυ ἀν παβῖν ἃ 
Ῥεγβοπᾶρο οὗ ἴπε τᾶς, Πδοϊῖβ, ἀπὰ ροβί(οη οὗ 
ΔΌταπι ννου]Ἱά Ὀὲ ννεϊσογηθδαὰ ὑπάθγ δυςἢ οἰγ 
συπηδίδηςοϑ 85 ἴἤοϑε ἀεβογι θά ἴῃ Οσοηεβίϑ. 

ἴῃ ἴῃ6 βορυ ]ςῆγαὶ πηοηυπιθηΐβ αἵ ΒΘ Πά558Π, 
δΔηᾷᾳ ἴη [ῃς τοπιὸ οὗ (ῃς. (σονόσποσ οὗ {6 ρτοὸ- 
γ]ης6, ἃ πηδη οἵ {Π6 ὨΙρἢ δι γδηΐϊς, ΠοαυΪΎ σγοϊαϊοά 
ἴο ἴδ τεϊρηῖπρ Ῥῃαγδοῆ, Οϑισίδϑιη [1., 15 ουηὰ 
οπς οὗ ἴδε τηοϑὲ ἱπιογοϑίίηρ δηὰ δοϑὶ Κηοννη 
Ῥἰςσίυγεβ οἵ ἴΠ6 δηοιθηΐ δηλρίγο, [Ὁ σοργοβθηΐῖβ 
186 ἁγτῖναὶ] οὗ ἃ ποπιδά Ἵπιθῖ, ἢ Ὠἷ5. ΓΆΠΊΥ 
Δη4 ἀορεηάεηϊβ, ἴο τοπάθσ Ὠοπιᾶρα δηὰ 5εοκ 
{86 ργοϊθοοη οὗἉ [Π6 ρῥγῖπος. ὙΤΉ656 ἔογει ρΠΟΓΒ 
ἃτ6 ς᾽ ]εὰ Απιυ,}} ἃ παπὶὸ ὑηϊο ννὰ5 ρίνεη 

10 ΤῊϊς οὐτίοι5 βδίοσυ, ἴπὸ δαυ]οϑί Βοϊΐοα ἴῃ 
εχιϑίεηςθ, ἰδ διποὴρ ἴῃς ϑεϊεοὶ Ῥαργγὶ ἴὰ 1ῃ6 
Βη σὴ Μυβευ: Ιἴ 5 οδ]]Ἱεὰ τῃ6 Ῥδρυτιβ 
αἰ ΟΥθίπευ : ἃ ἴδε-β 116 ἴα ρα] ]5ηθα ὈγΥ ἴῃς 
Ττυκίεεβ οὗ ἴῃς Μιυβευηι; ἰΐ οοπίαϊηξ πἰποΐδεπ 
ῥϑξες οἵ Πίεγαῖίο υυυ τσ, τοι ΚΟ ΪΎ οἶδασ δπά 
ἐρΊθ]6 : (ἢς βίγ]ε ἰ5 βίπρὶθ, ἀπ ῥγεβεηῖβ ἔδυνου 
ἀμ ἤπου ες. (ἤδη ΔῺΥ δἰτηιασ ἀοσιτηθηῖ. [Ι{ Πᾶ59 
Ὀσδη ἱγδηϑαιθὰ ἰπ ρατὶ ὈὉγῪ Μγ. Οοοάνίη, Μτ. 
1. Ῥαρε Ἐεπουΐ, δῃὰ Μ. ἀε Κοιρέ. Τῇδ βίου 
δρουπάς [Πγοιρμοῦῖ υυἱτ 1} πϑἰγαῖίίοηϑ οὗ [6 Πδγ- 
ταῖϊνε ἴῃ ἴΠ6 Ῥεηίδίειςῃ, 

" ὙΤῺς ψογὰ ἰβ ἀρρὶίεὰ ἴο ραϑΐοτγαὶ ποπιδᾶβ. 
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ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴο {πε παξῖνε ἰγῖθο5 οα [ἢ πον -ινοϑῖ 
οὗ Εργρί δπὰ ἴῃ Ῥαϊθϑδξίηθς οὗ ϑοιηῖτὶς ἀδβοθηῖ. 
ΤῊ σοῦ 15 δ θὰ {πὸ Ηδκ, οὐ ῥγίπςθ, σοττὸ- 
βροπαϊηρ ἴο δδεῖςῃ, 8458 υϑοὰ ἼπιοΠγ οὗ μεδάβ 
οὗἉ {γθε5 : ἢϊ5. πδῆης ἰ5. ΑὈ5Π4}.} ἢ ἐραζιιΓο5 
οὗ (ες (ἀπλῖγ, {Πποῖτ σοϊοιτ, δηά ΓΠΕΙΓ σοδίιπηο, 
ἃ τςἢ ἴὰπῖς, ΟΥ “ σοδῖ οὗἉὨ ΤἸΔΠΥ͂ σολ υλγ5,᾽" ἂῖὰ 
[ΠΟΤΟΌΡὮΪΥ ϑαπηῖς. [18 ἴο θε οὐϑεγνεά α]50 
{Πδῖ, Δ Ποῖ ρἢ ΠΟΥ γα τεργεθεηῖϊεα 85 5:- 
ῬἰΙαπἴβ5, πα κίηρ ἰονγ οὈεΐϑαπος, δηά ὑτίηρίης 
6 Οἰιδίοπ Δ ΥΥ γῆ, γεῖ ἴπ6 ῥγίησθ σγεσεῖνοβ 
1Π6 πὶ 48 ρεῦβοηΒ οὗ βογὴς ἠϊδιποζίοη : ἃ β8εγῖθ6 
Ὑῆο0 Ργοβθηΐβ ἴποπὶ ΠΟΙ ἀ5. ἃ ἰδ0]οῖ ἀθβογ διην 
ΓΠΘΙΓ ΠΡ 6Γ δη ρυΓΡοβο, δηά ἃ 5ἰανε βεῃϊηά 
[6 ΚΌΥΘΓΠΟΥ Ὀοᾶγβα ἢἰ5 5δηάλ]5, νυ ίς ἢ νγοῦα 
ΟΠΪΥ ἴδκοῃ ΟΥ̓ οἡ σογοπιοπίδὶ οσοδ5: Π8. 

Νοῖ |ὲ55 ϑἰγικίηρ 8. τῆς οδνιάθηςς ἄγαννῃ 
ἔτοπι οης οὗ ἴΠ6 οἷ ἀδϑὲ Ῥβαρυσὶ ἴῃ εχίβίθηςθ, 
Ἰαῖο)γ ττδηϑίαῖθα ΕΥ̓ Μσ. Οοοάνϊη. Ης οΔ8]}]5 
ἴξ τῆς ϑίοΙΥ οὗ δ5δηθδᾶ: [ῃ6 δνθηΐβ νυ Ὡς ἢ ἴ 
ΤοΪαῖοβ Ὀοίοηρ ἴο {π6 τεῖρηβ οὗ {ῃ6 ἢγβί ἵψο 
Κίηρ5 οὔ ([ἢ6 ᾿νο ἢ ἀγπαβίν, Απιοποσημα δηὰ 
Οσϑιτγίαϑιπ, ϑ.πθῆδ (.6. δοη οὗ ἴΠ6 ϑγοοιποτζο, 
ἃ ΠΑΠῚΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ρίνθῃ ΟΥ̓ δϑϑυσηοα ἡ ἢ 185 
δάορίοη ὈγΥ τῆς ΡΥ ΡΕΪΔη5) νναβ, |κὸ τῆς σὨΙοῦ 
αῦονε ἐθβογι θα, δὴ Ασα; 6 ννὰ8 ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
τοςοϊνοα ᾿πῖο {Π6 βόγυῖος οὗ ἴπΠ6 Ῥηδγδοῖ, διῖ 
ΤΟΚ6 ἴο ὨΙ ἢ ταηκ, δηᾷ, ὄνθη δῆϊεγ ἃ ἰΙοῃρ γοϑϑὶ- 
ἄξπος 45 ἃ διρίενο ἴῃ ἃ ἔοτεῖση ἰαπά, ἢ6 νυᾶβ 
Τοβϑίογεά ἴο ἔδνοιιγ, πιδάθ “ἃ σοι! 56} 10 ἀγλοην 
(ῃς οἤ ογβ, 5σεῖ ἀπιοηρ [6 σἤοβθη Ομ68 : ὕὑγ6- 
σοάθηρσο 15 δοσογαθή ἴο πὶ δθοηρ ἴΠ6 σουΓ- 
[ἰεγ5, ἢ6 18. ᾿π514]164 ἴῃ {Π6 Βοιιδα οὗ ἃ ῥσγίπος, 
ἃης ρῥγερᾶγεβ ἢϊ5 ϑθρι σἢγο ἀπιοηρ (Π6 τοπὶὺβ 
οἵ τῆς ςἢΐοξ οἥϊοετβ." Μζτ. Οσοοάννίη ροϊηΐ5 
οι {Π 6 τοϑεπιθϊδησς δοΐννθθη [Π|5 παυγδῦνο ἀπά 
(6 πἰϑίοσυ οὐ Αργαμδύη; Ὀυΐ 1 ρτονθθ βοπηθ- 
{816 ΠΊΟΓΟ, ἔοσ ἰξ σῆοννβ [ῃδί ἴο δὴ Ἐργρίίαη οἵ 
1Παἴ δΑΥΙΥ ἄρα ἴῃ6 οἰΓοιπιδίδποοβ ἰῃ τῆς ὨΒΙΟΥΥ͂ 
οὗ Αὐγαῆατῃ δηά οὗ [όβϑερῇ ννῃϊοἢ γε οἴξη 
Τεραγαθαὰ 45 ἱπιργοθαῦϊς ᾿νοῦ ἀρροᾶγ πιοϑκῖ 
πδίιΓΑὶ, ἔλοῖϑ 1 ποῖ οὗ ἔγεαφιιοηΐ, γεῖ οὗ ςεγίαίη 
ΟΟΟΌΓΓΘΠΟδ. 

Μ. Ομαθαβ, ἴῃ 4 ἰγεδίϊβε οἡ ἴῃ: 6 5816 ῬΔΡΥ- 
Γυ5, οὔϑεγνοβ--- (6 παιταῖουν ἀονϊηΐϊ 16 ἔλνοσὶ 
ἂς σα πιοηάγηῈς (“ς, Αϑἰγίδϑὶ η) οἱ δι ροπάδηΐξ 
4υοίαιιθ ἴθ ρ5 ργίροβέ ἃ 1᾿΄ δἀπιὶπιϑίγαοη ἀθ 

αηα ϑρεοία!ν (ἢοΞῈ οἵ Αταρθία απὰ Ῥαᾳϊδβίϊηθ. 
τ ἰδ δὴ Ἐργρίϑη νοτγά, ἀεσίνεά ἴοπὶ Απιὰ 

(-Ξ9 ᾧ ἢ {) ) ἃ ΠογαϑηηΔη 5 βοοῦτρε. ΤῊΘ 

ψοσά ϑμάβουβ, σῇ οἢ ΨΜΨ1]1 οσσὰγ γε]υθηῖν, ἰ5 
Αἶςοὸ δΔΡ0]|ε4 ἴο ποιηδάβ, Ὀπΐ ῥγοραῦὶγ ψ ἢ 
τοίοεγεπος ἴο {Π6}]Γ νναπάθγηρ Παρὶΐ5, δαυϊναϊὶθπὶ 
ἴἰο ΒεάοιϊηπβΒβ. ΕΗΥκβοβ 18 ποῖ (Π6 πᾶπὶα οὗ ἃ 
Ρεορὶς, Ὀπὶ οὗ [ἢς ἀγπηαϑίν, ἀπά ῬγορΑΌΥ πιοϑης 
Ῥηποα οὗ (ἢς δ8ῃάβθουβ. Μ. Ομάρας ο)ῆθοίβ. ἴο 
(Πϊ5 εἰγπιοίοργ, δῖ 1 15 ῬΈΠΕΙ ἀςοοριοά, ἀπὰ 
τοσῖς οἡ βίγοῃρ ρτουπάξ. 

12 Θογὴς ὅανε τπουρῃϊ ἴπαὶ [Π6 πᾶτηα 5 ἰάθη- 
᾿τἶσαὶ ἢ ΑΌΓΑΠδπι, δῇ ορίηϊοη νος 15. ὑΠ- 
ἀουθίςα!]γ ἱποοττεςῖ; Ὀαϊ ἴΠεγα 15 ἃ ΝΘΓΥ Γοπη γΚ- 
ΔΌΪ6 γοϑοηιθ]αηοο Ὀαΐννδοη ἴἢς πᾶῖηθς, Ὀοίῃ ἴῃ 
ἴοττῃ δπά πιδαπίηρ : βίποα “5 δ} ̓ πηδῆης 5δηΐ, 

, Δηἀ “τα δηὶ᾽᾽ τηϑδη5 πὰ 6. ἌΝ ΒΘη ΑΞΠΔΕ 
ὙᾺ5 τεςοῖνοα, ΑὈγαμδπὶ ὑνου]ὰ ποῖ Ὀδ τε)εοίςά. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΞΒΙΝΟΘ ΟΕ ἘΕΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΚΥ 

1" ενυρῖο, ον ἐπὶ ἀξανεῖρρῥεν' ἰδ γεσεοιγεες. (Κα 
ἀζιδι! που σάρρεὶϊε ἰε τόΐε φυς, ϑείοη "Ε ἐτίτυσς, 
Ῥμδγδοὴ αἴσιθιι δὺ ραϊγιασοδο Γ᾽ ϑορἢ." 

1ἴ ΠΊΔΥ αἰ9ο ὃς ἀγριιοά [δὶ βυςς ἃ τεσορῦοι 
νγὰ5 τ 1655 ᾿ἰΚοὶ}ὺ ἴο Ὀε δοςοσαάδά ἴο εἰἴμοσ 
οὔ [πε56 Ῥδίγαγοῇβ δῖ ΔΠΥ ἰαΐοῦ ρογίοά. ὍΤδἊ 
{π||6 τμδῖ 18 ροβι τιν οὶ Κποννη οὗ ἴῃς ΗΥΚ505, 
1ῃς τηδϑίοῦβ οὗ ΤΔΠη15, ᾿παἀϊσαῖοϑβ ἃ σογίδιπ ἤλτϑἢ- 
Π655 Δη4 ὀυϑῃ ἔδγοςγ οὗ σμαγαςίογ : 15 ποὺ ΕΓ 
{Πεῖγ χρυ ϊδίοη νεγα [Π6 ἰκπρϑ εἰπόν οὗἩ [ῃς 
οἰ θεπί ΟΥ̓ Πἰπεΐθοηίἢ αγ παν Π1ΚΟΙΥ ἴο ἸΙοοκ 
νυν ἕδνουῦ ὩΡΟῚ ἔογει ΡΠ οΓς θοαγίῃρ, 85 ΠΊΔΥ 
Ὀ6 ῬΓΟΡΔΟΙ͂ ἰηξογτοά, ἃ οἷοϑο σϑϑοηδίδπος ἴο 
ἴποιι ἴῃ ἔρδϊυγος ἀπά ἰδηριιασο. Ὅῆς ρῥγεϑθηΐβ 
ἴοο νος τὰς Ῥδγδοῦ πιδάθ ἴο ΑΡγδπὶ ἴπ- 
ο]υάθ βδῆδορ, οχϑῆ, 85565, ἂπά 5ανθβ, 211 οἵ 
ν ς ἢ ἅγα ἐπ ἀπ εμεν Τοργοϑοηζεά οὐ {ΠεῈ ΘΑΓΪΥ͂ 
ΤΊΟΠΟΠΊΘΠ5, δπαὰ ρον αἵ ΒΟΠΙΠδβϑδη,,"-- ἃ 
ἕαςϊ 186 πιοτὸ ἱπηρογίδπί ἴο δ6 ποίϊςεὰ ϑἰπος 
Ν. Βοδίοη δηὰ οἴμογϑ νεπίιγεα ἴο ἀσπΥ τδαῖ 
Εἰ ΠΟΙ ΒὮΘΟΡ ΟΥ̓Δ5565 ΨἜΓΕ σοπηοη ἴῃ Εἰ ΡΥΡῖ: 
(Π6 485 ν"88 ἰΙοοκοά ἸΡΟΠ 85 ὑποϊοδη ὑπάςγ ἴδε 
τη Δἀ]6 ἀπά Ἰαΐοσ Ἐπιρίγς, 85 ΤΥΡδοηίΐδη, ἀπά 
ννοι]ὰ ποῖ ΡῬγοῦδὈΪΥ πανο Ὀθοη ῥγεϑεηϊοά ἴο ἃ 
ἴδνουτοα βίσδηροσ. Ὅῆδ οπηϊϑϑίοη οὗἩ ΠΟυ568 15 
γομάγκαῦῖο, ΤῊ Ηγκϑοβ, δάπη το ἴο δὲ 
Αὐδθίδηβ, Ῥγοῦ Ὁ δτοιρῃς τῆς ἤογϑο ἰπἴο 
Ευρῖ, ἀπά πο δηϊπιδὶ ννὰ5 πιογε ὑσὶ Ζϑὰ ἈΥ͂ ἴῃς 
ἰαῖογ ῬΏΑγΔΟΝΒ ; δυῖ [ἃ νᾶ5 ΠΟΙ ἀηκπονπ, 
80 [ΔΓ 85 νγὰ σδὴ Ἰπᾶρο ἔγοπι 16 Ἰποπυπιεηῖδ, 
ἴο ἴῃε Εργρίίδηβ οὐ ἴῃς τννει δ  ΟΥΔΗΥ ΘΑΥ ΕΓ 
ἀγηδϑίγ. δ 

[πίϑεϊ, [ἃς ποίϊςος5 οἵ ΑὈγιπιδβ νἱϑῖῖ ἴο Εργρῖ 
ἌΡΤΘΘ 50 ΘηΓ ΓΟ τ 411 {πᾶΐ 5 (οΓΙΔΙΠΙΥ 
Κπονῃ οὗ ἴῃς Ἐργυρίίδπβ ὑπάοσ ἴδ {ν ΠᾺ 
ἀγπδϑίῦ, δηά αἰ εσ ἰπ 50 ΤΔΩΥ πιδίογίαὶ ροϊηῖβ 
ἴτοπὶ ννῃαλΐ 18 Κποννὴ ΠῸπῚ ἴἢ6 ΠΙΟΠΟΠΊΘΙ 5 ΟΓ 
ΘΑΙΥ͂ (τδαϊτίοη οὗ 1. Ηγκϑοβ, δπά οὗ [δε 
ΜΙάά]ς Επιρίγο, τμαϊ οὐ ς5 οὗ τυ γΥ ορροβίίε 
50ῇοο͵β ἢᾶτὸ οοποιγγοὰ ἴῃ δάἀορίηρ ἴΠ6 οΑΥΠΟΓ 
ἀδῖο, ποῖνν δία πάϊηρ ἴμ6 αἰ ΒῆΊς ΠΥ ργοσδοηϊοὰ 
Υ ἐδποὶγ δοςερίαπος οὔ τῆς σῃγοποίορυ οὗ 
Μδηρίῖμο 85 ρίνε ὈΥ̓͂ Αγ σδηϊι5 ΟΥ̓ [᾿ϑορὮ 5. 
ΕΟΓ ΤΥ οὐνὴ μαγί 1 σοραγὰ 1 845 ἃ}} Ὀυΐ ᾿εγ- 

18 ὙΠῖς ΑἸ]υος ρατεςυ]αυν ἴο (6 Παγά, 5] θη 
(εαἴαγοϑ, γν ΠΟΪ]Ὺ πη }}κὰ ἴΠο5ε οὗ Εργριίαη ρῥγίηςεβ, 
[οιιηὰ οἡ ἴΠ6 ἸΔιοὶν-αἰδοονογοά πηοπαπθηῖα ϑΒΙΟΝ 
Γεργοβαπέ ἴῃς Ηγίκεος αἱ Ταπὶβ, ὅες “εν. 
Ατοβόοϊορίᾳας,᾽ 1861, Ὁ. 'ος Ὧν. Ερεῖϑ ρῖνεβ 
(6 μεδὰ οἵ ἴῃς ϑρῆιηχ ἴτοπι Μ. Μαπείϊε, 
Ἰ. ς. 2οδ. ᾿ 

4 ΘΉΘΕΡ ἅγα γεργεβεπίθα οἡ ἴῃς Ῥυγαγη ἀ9---ἰπ 
οὔς ἰῃδορίίοη 2208 845 [86 ῥτόορεγ οὗ δῃ 
ἱπαάϊνιάυ]. Α5565 οἱ ρτοαΐ 5ἷζε δπα Ὀδδαυγ ἅγὰ 
[ουηά ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ Ρἰοίατεβ αἱ Βδϑηϊῃαςβαη. 1 Ὀε]ενα, 
Ὀιΐ ΤΔΥῪ Ὅς πηιϊδίακοη, παῖ ΠΟΥ οσουγ σοπιραγᾶ- 
νον βοἄοπι οἡ {πε τηοηυτηεηῖς οἵ ἰαῖθγ ρεγιοάβ. 
δ, Βομίδη ἱπίθτ τοπὶ 5 οπιίϑοίοη (Π8 

(οποοὶς οουἱὰ ποῖ αν Ὀδεη τ τῖοπ ὉΥ δη 
δαϊμοῦ σοηνοῖξαηὶ ἢ Εργριίδη τπλπηετθ. Τὴ 
ἴτις ἱπίογοπος ἰς ἴπαὶ ἣὮς ἀδβοῦθος Ὄχαοῖ τμδῖ 
ἴοοκ ρἷαςος αἵ ἴπε τἰπιε ν ἱοἢ ἢς ρσῖνεβ δὴ διοουηΐ 
οἵ, [τ 15 νδΥΥ ρσόραῦ]α παῖ Βογβοβ γεγο ἤτθί 
ἱπιγοάδυοοά ἀπάδτ ([ῃ6 12} ἀγπαβίν, αἤεγ ἴῃς 
τοῖστι οὐ Οπξιτίαςῖπ. Ετοπι ἰδὲ {πιὸ ἴῃς Ἰηϊεῖ» 
οοῦγβα Ὑγἢ Αϑία ἀρροαγβ ἴο πᾶνε θέε οοηδίπης 



ΌὕΡΟΝ ΤΗΕ ῬΕΝΤΑΤΕΌΦΗ. 

ιὯη (δὶ Αὐγαδδπὶ υἱβίϊθα Εργρῖ ἴῃ 80πὶ6 γεῖρῃ 
δεΐχεοη ἴπ6 τη 16 οὗὁὨ [Π6 εἰδνθηῖῃ δηά της 
{γίθεπῖῃ ἀγπαςίγ, ἀηαἃ τηοϑῖ ῬγΟΌΔΟΪΥ ὑπάογ 
ος οἵ ἴῃς φεαγ]οϑὲ ῬΏΑγδοἢΚ οὗ ἴῃς {νυν ἔἢ. 
(5.) Το Ἀιβίοτγυ οὗ [οβδερῇ Ὀεϊοπρϑβ ἴο ἃ ρετιοά 

δῦουϊΐ ἴννοὸ σεηὐα 65 ἰαΐεγ δ ΤῊδ ἀυγαίοη οὗ 
ἴῃ ἵν ἢ ΟΥ̓ΠΑΘΥ 15 ἐϑιϊπηαιθα αἵ 211 γρᾶγϑ; 
ἀκ] ἃ5 ἴἢ6 τπηοηυτηθπηῖθ ΈΓΕ Ὠυτηθτοι5 δηὰ 
οορίεῖς ἴῃ Μδηθῖῃοβ πῆς, τ 15 ργοῦδῦ]ς 
ἰμαῖ 186 τορπδὶ γοδὺβ ἃγὸ ἀγάνγπ ἔγοπι {Π6ΠῚ, 
ἀηὰ ὑπαὶ ἴΠ6 ΠΙΠΊΘΕΓΒ ἀγὸ [ΟΪΕΥΔΟΪΥ ςοττοοῖ, 
[6 μὰ5 θθεη αἴοϊν ργονθά Ὀεογοηὰ 8]1] ἀοιιδὶ 
ἴδλῖ τἴῃ6 Ἰηναδίοη οἵ ἴῃς Ηγξκϑδοβ ςοι!ὰ ποῖ 
ἰᾶνὸ ὭΚεη ρῥίδοθ ἱτηπηθαϊδίοιυ δἤογννγάβ, ἃ5 
ν͵5 [ΟΙΠΠΘΓΥ βυρροβεά, (ὑοἱοβϑαὶ ἤσιγες οὗ 
ετολὶ δοδυῖγν, δα ᾿πβοσίρί!οηβ, πάντα Ὀθθη ἐοιιηὰ 
αἱ ΤΑπὶ5, ἴπ6 Ποδα-ηιαγίεγβ οἵ τη6 ΗΥΚϑΟ5, 
ΜΊοἢ ργοόνυς ἴΠδ( ἴἢς ἔουσἢ Κίησ οὗ ἴμ6 {Π|Γ- 
ἰοεπίῃ ἀΥ̓ΠΔΘΕΥ͂ νγᾶ5 511] ἰπ πα ἰδ θεὰ ροϑ565- 
βίοη οἵ [Πδΐ οἰ ; δηά πιοπιιηηξηία] ποί!ςο5. οὗ 
Ἔτεῃ ἰαῖεν Κίπρβ ἀτὲ οιιηά, Ὀθοῖἢ δ Ὑ δηΐ5 δηά 
Ἰπ ΟἴδΟΓ μαγῖβ οἵ Εργρῖ, Βογοοὶυ γοσοηο θ 8016 
ψ [Π6 ργόϑοηςς οὗ 6 Αγαθίδη ἱπνδάθγϑ. 
50 [ΔΓ 85 ἴπ6 τηοπυπιδηΐβ ἃπα Οἴποσ Εργρ- 
λη ἀοουτηοηῖβ σὲ σοποργηθα, νὰ ἃγὸ δ 
᾿θετῖν ἴο ρίδος {πε υἱϑὶϊ οὗ [Ἅβορῇ οἰἴμεσ ἴο- 
γα ἀ5 ἴῃς οηά οὗἉ ἴῃς ἵν ἢ ἀγπασίγ, ἴἢε εᾶγ- 
ἰαῦ ρογίίοη οὗἨ [ῃ6 {ῃἰγίθοπιἢ, οὐ υὑπάοσ (ἢ 6 
[τοὶ Η γΚθοβ. 
δὴ 6 ἅγ6 θου πα ἴο ρῖνο ϑρϑεῖὶδὶ αἰτϑηϊίοη ἴο 

185 ἰασὶ αἰἰογηδίίνε ; [ἃ ννὰ5 τηαϊπίδἰ ποά ὈΥ 8]} 
δησίεπί ΤΊ οΓ5, Δηἀ 15 δυςορίεά, ἢ ἔενν Ὀυΐ 
πηροτίδηϊ δχοθρίοηβ, ΟΥὉΘ πιούθγηῃ οτος. 
ΤῊ ι5 ϑνποεῖ 5: “ [{ 15 Δϑϑουίςα τ Δ ΠΙΠΙΟΙΒΙΥ͂ 
ὉΥ 41} τμαὶ [οϑερὰ τυϊεά ονοῦ Εργρέ ἴῃ τῇ 
ὕπιε οὗ ΑΡΟΡΠἢΙ5 : Ἐ ΒΘΌ 15, σροακίηρ οὗ ἴδ6 
δέγεηΐϊξεπῖμῃ (δΠορ οΓα) ἀγηαβδῖυ, ϑᾶγ5 κατὰ 
τουτους Αἰγυπτίων βασιλεὺς Ἰωσὴφ δείκνυται. 
ΤῊ υπδηϊπλοιβ σοπβοηΐ, Ποννούεσ, σϑίδυβ 
ΟΥ̓ ἴο [οϑερθι5 απὰ το ἴποθε ννποὸ ἄγεν 
ἴβεῖσ Ἱπξοστηδίίοη Ἔχοὶϑίνοὶυ ἔγοπι ἢ15 δοςσοιιπῖ 
οἱ Μαπείμοβ ψοσκ. [τ ἀεροπάθά ψ ΒΟΥ 
Ὀροη σὨτΟποϊορίςοδὶ σοὶ ου]αίίοηβ, δηὰ ἴἰ 15 οὗ 
ὔρυγϑα αυϊῖθ οἰθαγ (δῖ, [ἐ 1Π6 Θμορμογά ἀυπαϑίν 
Βαὰ ἰλεῖεὰ βοπηθ 8οο γ6ᾶγϑ, 411 (ἢ6 πασταῖϊνε ἰῃ 
Οεπεϑῖὶβ του] πᾶνε δ] θη νυ! ἢ ἴἴ. 

ΤῊϊθ. ποοοϑϑιδίεβ ἃ Ὀτγίδε ἱπηυΓΥ ἱπῖο {86 
ξτουπάϑ ἔογ ἴῃε βἰδίεπιθηΐβ ἰη Μδηρίθο. 
᾿ς μανε ἢγβί απ δοςουιπέ οὗ ἃ ἀὐπαβίῦ οὗ 

δΙΧ δβορβογὰ Κιίησβ: 186] Γ πᾶπλθβ 'ἴπ [Οβορῃ 5 
ἅτῈ δ|4[|5, Βεοη, Αρδοῆπᾶβ, Αρορῇϊβ, [4Πη68, 
ΑΞθ,. ὙΠῸ ρϑῆσογαὶ Δοσιιγᾶου οὗ (ἢπἰς [15 
ἸΏΔΥ δ6 δάπμεεα, ἰΓδηθροβίηρ, ΟΠ6 ΠΑΠῚ6 ΟΠΪΥ, 
ἯΖ., Δρορἢϊβ, γῇο 185. Κηοννὴ ἴο πᾶνε θδθη 
ἴδε ἰαδὶ οὗ τῇς ϑβερβογά κίηρβι Ὑπὲ ἰδία 
ἀἰξοουετῖεβ οὔ Μ. Μαηείίε δὲ Ὑδηΐϊ πᾶνα 
Εἰνεπ ἃ8 ΠΟΠΙΘΙΙΡΟΥΔΙΥ δΔυϊΒοΥ Ὑ ἕο 1Π6. 
ἤτβὶ πᾷπιθ. 11 18 ϑαπηίς, οἱά Αγαδίδῃ ὑγο- 

δαδὶγ (Σάλατις -- Ὁ Ῥδ᾽ ταῖξμτΥ, τιῖοτ), δὰξ τς 
Μ Τῆς ἀλίες ἄγε ποῖ Ἵοτίαίη, Ὀυϊ Ιβᾶας τγᾶς 

Ὅγει Ὁ Π16 γολῖβ δϊοσ Αγ μδπι5 νἱϑὶϊ ἰο Εργρῖ, 
ἰϊνοὰ 180 γεαῖξ (ὥθη. χχχν. 28), απὰ ἀϊδά θεΐοτε 
Ἰκαδερῇ ννὰβ βοϊὰ Ὁγ ἷβ Ὀγεΐῃγθῃ. 

7 596 Μ, ἀὲ Βουρέ, " ἘΦοΒοτοθ 65, Ρ. νἱἱ, 6 
οὐ (ἢ Ξϑς ἱπιροτίαπϊ ἑαοῖς ἴο Μ. Μαπείῖϊε. 
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Εργρίίδηβ ἰγαπϑοῦῖδε [Ὁ δοσιγαίοὶν πᾶ ρῖνε 
{86 1} ἘΠῚ, ΜΙ τῆς ἱηνατγίδθϊς δα)αηςῖβ 
οὗ Ερνυρίίδη εὐᾳυσίῖο, “τῆς Οοοά οι, 5ἴδτ' 
οἵ Ὀοῖἢ ννοτγ] 5, ϑοη οὗ [π6 50, ὅοῖ 541{|.} 
Ὀοϊονεὰ ὈΥ δυΐοςς, 1οτὰ οὗ Ανδγ5. ὅ0 παῖ 
ϑδϊδίι5, 6 ἢγοῖ οὗ ἴῃ6 ϑῃερῃογα αὐπαβῖυ, 
δϑϑιππθὰ δὲ οποὸ ἴῃ6 5ἰαϊθ δηὰ {{|6 οἵ τὴς 
ῬΒατγδοῆ 5, δηὰ δἷ ἰοδϑὶ οἰδιπηιθὰ ἴο 6 βονογεῖρῃ 
οὗ 41] Εγρξ. ὙΠηὲε βεσοηῃάὰ πᾶπις Βεοη οὕ 
“ Βεποη, 16 τηοῦς οοτγοςοῖ τοδήϊην οὗ Δ ἔτὶ- 
σΆΠ115, 18 8150 ἔοιιπ..}5 {4|ΚῈ πλὴν οἴπου ννογάβ 
1 Πᾶ5 Ῥσοῦδο!Υ ἴΠς 5δπηδ πιθδπὶηρ “ἢ ἢ ΘΕ ΠΊΠΙς 
δὰ Εἰ σγριίαπ, δοη οὔ ἴὴς Εγε, 1.5.ὄ 1ῃ6 Ὀεϊονοά 
οὔθ. Τῆς ογάσογ οὗ {πὸ ἴγοα ἰαϑῖ ΠδπΊ65 ἰ9 
Ῥτγονυδά Ὀγ [6 Τ ατὶη Ράργτυ5, δηά Ὀγ πε νν6}}- 
Δϑσογίαϊ θα ροϑβιοη οὗ Αρορῇ δ. 
ρ ἴο {18 ροϊπί ννὸ μαᾶνε ἃ 5ο᾽ } ὰ ἐοιιμπάδιοιν; 

δὶχ Κίηγϑθ, ἐογοίρπογβ, ἔνο Ὀεαγίηρ θη ς 
ΠΑΠλ65, Δπα τεσορηϊϑοα ὈΥ δπείθηξ Ἐργρίδη 
ἀοςσυπιοηῖθΒ. ΓΘ ἀιυγαίϊίοη οὗ ἴῃ ΟΥΠΑΒΙΥ͂ 
ΤΏΔΥ͂ δᾶγε θεὲ Ὀεΐννεεη ἵνο δπά ἴῆγες σεη- 
[ΠῚ 65. 

Βιιῖ ἴῃ δάάιίοη ἴο {656 Κίῃρϑ, Μδηῃδῖῃο, 
δοσογάϊηρ ἴο [οβδρῇι8, δἰδίεβ [Πα ἃ ἀὐπαϑῖγ 
ΟΥ ἀγηαβῖίοβ οὗ δῃερμογάσ γι]θὰ οὐοῦ 4}} ἔργρῖ 
ὈΡνναγά8. οὗ 5σοο γϑδαύβ. ῚΑὐἰγισδην5 ρῖνὸ5 ἵν οῸ 
ἀγπαϑίίθβ, ὁπ ἰαϑίίπρ 284 γεᾶγβ, ἴῃ ΟἴΠΟΥ 
18. Εογ [ἢ 15 βἰαϊοπγοηῖ, ποννόνυεῦ, πὸ ἐνάθησα 
ῖ5 δάάἀιιςεά. Νοῖ ἃ 5ϊηρὶ6 πᾶπὶὲ 158 ρίνεη ὈΥ͂ 
Τοβοριβ. ὙΠῸ Τυτίη ῬΑΡΥΓΙΙ5 Πᾶ5 πὸ ἰη6]- 
οδἴίοη οἵ ἴπὸ ἀγπαϑοῖγυ. ὙΠ6 πιοημπΊθηῖβ ἅΓΕῈ 
ΔΌΞΟΙ ΟΙγ 5ἰἰοπῖ, ἼῊς 5ἴδϊοπιεηΐῖ, ἱπαοθά, 15 
ἴῃ ρίαγίηρ σοηϊγδάϊοξίοη ἴο ἴπ6 ἕαςϊ {π4ἰ 541α115 
νγὰ5 [6 ἢγϑὶ δπὰ Αρορῇϊθ {πὸ ἰαϑὲ οἵ ἴῃ 6 
ϑΠορποσὰ Κίπρθ. [τ ἱπνοίνοβ δῃ δἀπιϊβϑδίοη οὗ 
1ῃ6. ποσί πργοραῦὶς οὗ 411] δϑβιιπιρίοπβ, ΓῸΥ 
ὙνΠοἢ ποῖ ἃ βῃδάον οὗ γοβοηίδησε οδῃ ὃς 
ἰουπὰ ἴῃ δηοίθηξ οΥ τηοάθγῃ ὮΙ 5(ΟΥΥ,--δὴ 85- 
βιιπιρίίοη {παΐ, αἴοῦ ἃ τοῖα] βυιβρεπϑίοη οὗ {πε 
παίϊοηδὶ ᾿Πξε Ἰαοτὶηρ ἔγοπὶ ἤνο ἴο ἴδῃ σθηζιγὶς5, 
ΔΙΟΙ 4 ςοτϊηρίεῖς ονογίῆγον οὗ {πεῖτ βονογη- 
τηθηΐ, ἰπϑιτἰ]οη8, πὰ τοὶ βίου, ἴῃς ΕρΥρ δη5 
γοτογίθα ἴἰο 186 ὀχδοῖ ροϊηϊ οὗ εἰν} } 5 οη ἴῃ 
ἀν πῃςἢ (ἢ ᾿ηναάογϑ ἔου πα {Πόπὶ, ϑροδικῖηρ δπά 
ΥΙηρ (Πεῖσ οννῃ Ιαηρύᾶσε Ποῦ ἃ ἵγασε οὗ 
ἔογείρῃ ἱηδιβίοη, ἢ ννουβρρίπρ ἴῃς οἱά ροάϑβ 
νυ (ἢς οἹά γἱῖο5, γοϊαϊπίηρ {Πεὶσ οἱ ΠδΟΪΟΡΥ, 

18 ΤΉ Ρ»ΙΤΟῸΡ 5. ποῖ σοαρ]8 

11 15 ἰουπὰ αἷθο ἴῃ ἃ τη ]αϊεὰ ἴοση ἴῃ [6 
Ταυτγίη ῬΑρΡΥτιϑ. 

19. Τῃ (ἢς Ῥαργγυβ 54]Π|6Γ 1, Ὁ]. 1, ]. 7. 
0 ἡ») 2. Τῆς Ἐργρύδηῃ 15 Βερεη-αη, νν πῖοἢ 

Ὧγ. Ἐθεῖβ ἀογῖνες ἴτοπιὶ Βθη, ““ 5οῃ,᾽ απά ““αη,᾿" 
τῇς. ὁγ6. 7ῇε Εργρίϊαῃβ πᾶανὲ ἴἢ6 6 }}-Κπόν ἢ 
Ἡδῦτενν δηὰ οἰαβϑῖοαὶ ἴογτη, “ ο 114 οὗ (ἢε γε ἢ 
ἴον “" ἀαυ]ηρ." 

21 Τῆς 5ἴτοηρ ᾿ηἰαϑίοη οὗ ϑεγιϊτς Ὀεοηρβ ἴο 
[86 ἀσὲ οἵ δπιεβεβ 1. ὙὍῇδ ἰπβοσιριίοηβ οἵ [ἢ 68 
εἰρ τ θη ἀγμαβῖν ἃγα ὨΘΑΙΥ ἔγες ἴγοτα ᾿ἰ. ἃ 
ΨΟΓΥ τειαγΚαῦ]α σοηβγπιδίίοη οὗ [6 αἴσονε βίαίε- 
τηοπῖβ 15 ἰουπά ἴῃ ἴῃς δοσουηῖ οὗ ἴῃ) 6 πλυΏΤΥ οἱ 
ΑΔδῇ-Ποίορ, τποῖ ποῦ οὐ Απλες ἴ.., ρίνε ὈὉγ Μ. Μδ- 
τεῖίο, " Μιιβέε ἀ6 Βοιιαα,᾽ Ρ. 254:--- 1, ̓Ἐργρίε 
εβῖ χεύθπια ξοὺβ ἰὰ χνῖ σθ ἀγηαβίε ἄνες ἰὰ Ρ]ὰ8 
βἰ ρα ἰὸγα ραγϑίβιαπος αἱ βῖγ]ε ἀς ἰδ χ} 6." 
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διαὶ γοσορη βίην ἰῃ ἴῆ6 ἀεδοοηάδηίς οὐ {Ποῖτ 
οἷά Ρμαγδοῦῆβ [ῃ6 1᾿ηπογοῦϑ οὗ 4}} {ποῖγ {165 
Δηπ ργεγορμδῖνοβ [1 ϑεοῖηβ 4016 ἱπογεά!θ]ς 
τΠἱ 5 (ἢ ἃ σἴαϊοπγοπί 5ῃοι]ά ἢᾶνὸ Ὀδεη δαάορίεά, 
85 δορίοα 11 45 ὑὕδθη ΟΥ̓ οΥς5. τεγλδγκαῦ 6 
ἔον δαρδοῖίγ, δηή 5οιηὴδ ἔου σδυϊοη ἀρργοδλο ηρ 
ἴο δοοριοϑιῃ. [{ 15 ἴῃ6 ΟἿΪΥ ρτουπά ἔογ ἰῃς 
Ἀ55.ηΡίΊο) Πα [οϑεὲρῃ ταιδῖ ποοάβ ἢᾶνα 
νἱδίτο σγρί νν Βα 11 ννᾶβ αηογ ἢ ἀοπηηίοη 
οἵ ἴῃῆε. Ηγκϑβρο5. 

λὴς ἀο ποῖ «ζἴἴδοῃῃ!: πιυςὰ ἱμπηρογΐδπος ἴο 
(ἢς σΒιοποίορυ οὗ 115 σειηοῖς ρετὶοά, 5οὸ ἔτ 
ἃ5 ᾿ὰ γΓεβίβ οἡ Εὐργρίίδη ἀοσυπιθηΐβ: ἴἰ ἰ5 ἴο ἃ 
δτοαὶ οχίοηϊ σοη]θοζιτγαὶ, ἀπά ἱποδραθὶο οὗ ργοοῦ 
ΟΥ ἀϊδργσοοῦ. Βυΐ ἴἴ [5 4 τϑιδγκδὺ]ς ἕαςξ {παῖ 
186 ΟΠΪΥ ᾿πδογιρίίοπ οὐ Εἰρυρίίαη τπηοπιιπιοηῖβ 
οὗ δὴν ἃ:-6 ννῃϊο ἢ ΤΘηΓΟη5 δὴ ογὰ αἰδιηςῖ 
ἴτοπι [6 ΓΟ σηδ] γοαῦ οὗ ἴΠ6 δοίια] βουθγεὶρῃ, 
ἰ5 ἰρυπα οὐ ἃ τποημπιθηΐ γοξογγίπρ ἴο ἴπ6 
Ηγκϑοβ. ὙΠ ἱπιρογίδπος οὗ {Π|5 ᾿πβοτ ρίΟη 
ννὰ5 ροϊπίοἠ ουξ ὃγ Μ. ἀε Κουρέ,3 ἀπά 11 Πδ5 
θδοι ἐγ ἰγ ἐχαγηϊποὰ ὑγ Μ. Ομαῦά5. ΤῈΘ 
Ῥειδοπᾶσο ΨΜπΠῸ δεῖ ὑρ ἴπ6 (Δυϊεῖ ννᾶβ δῃ 
οἤϊοὶαὶ οὗ μὲσ ἢ ταηκ, σονοσηογ οἵ Τ 8Πη1|5 πάθον 
Ἀληη6565 Π[. ΤῊ ἀδΐθ ψ ῃ] ἢ Π6 ρῖνθβ 15 ἴΠ6 
ἔοιις πυπάγοαάτῃ γεατῦ ἔγοσῃ {πε ὁγὰ οὔ δεῖ Νυβῖο, 
.Ζ. δεῖ ἴῃς μοϊάδη, τπᾶθγ 1η6 γοίρῃ οὗ ἃ 
Πνκβοβ Κίηρ, ϑοῖ-84- φ{ι, δς. δεῖ τς π ΡΥ 
δηά νἱοϊογίοιιβ. ΠοῖΘ 15 οὗ σουγϑε ἃ νἱᾶς 
0] 4 ἴογ οοπ͵οοῖιτο ἤοσο. ὙΠ τείρη οὗ 
ἘλμΊ6565 ννα5 ἃ ΚΟΥ ἰοηρ οἠς (566 ἔυγίπεογ 
ΟἹ), Ὁ. 464), απά ἴῃς Ηγκϑοβ Κίηρ 15 ποῖ ροϑβὶ- 
{ἰνοὶγ ἰάοπιιῆοά. να πᾶ σοηϑίοῦ 1 85 
αἰπιοϑῖ σογίαιη τΠδὲ ἰῃς Βργρ[δη ΒΟνΘΓΠΟΥ, 
ἃ ἀεοορηάδηϊ οὗ ἴΠ6 Ηνγκϑδοβ, Ὀο]ονοὰ {Πᾶῖ 
400 γϑαγα πδὰ οἰαρβοά ὑεΐννθεη 186 ογὰ οὗ 
δεῖ δηὐ βδοπὶθ Ὑεδὺ ἴῃ ἴπ6 τεῖρῃ οὗ Ἀ αλσϑβαβ. 
Δ Ἀεὶ, Δ Δ], ννῈ σΟΠ δ ὁ Γ [Π6 δπδίοου οὗ δ]} 
Δησίοηΐ οΓαβ, δηα τῆς πδίυγαὶ! οουγϑς οὗ ὄνθηΐβ, 
Ἅν6 ἃ }} δι ἔογορά ἴο ἱπέοσγ (δῖ {1115 δγὰ 
τηιιϑῖ οσοϊποϊάθ ἢ ἴΠ 6 ἑογπιδὶ τεσορπιίοη οὗ 
ρῖ ἃ5 ἴῃς οἰπεῦ οὐδ]οςῖς οὗ ννόύδηρ ἴο ἰῃς 
ἀγηασῖγ. [ΙΕ τὴ6 Ῥάργγιιβ 85411|6Γ γεγο ΟἿΓ 
ΟΠΙΥ διυιιογιέν, ἰῃδΔὲ τεοορπιτίοη πηρῆς θὲ 8459- 
δἰσιθά ἴο Δρορῆίβ: διιξ {Π6 ἰαΐς ἀἰδοονοσγ οὗ 
(πὸ οἴγ]ο δπά τ]ὸ οὗ ἴῃς ἢγϑβί οἵ ἴῃς δῃβθρμογά 
Νιίηρδβ, ξαϊδίί5. ἰῃς δοϊονεά οὗ ϑδεῖ,3 ρσονδβ 
[παῖ [ῃ6 φΘϑίδ θη ηΣ οὐὗὨἨ ἁ δεῖ νγογβῃϊρ δἵ 
Ἴ Δηϊ5 ννὰ5 ἴγ πλοῦα δηςίεπί, σοπίθΠΠΟΤΆΤΥ ἰη 
ἔα ψΠ τῆς ἱπαρυγδίίοη οὗ ἴῃς δῃορδεγά 
ἀγηδϑίγ. 
6 ἱπέδγεηςθϑ ἔγοπι {Π686 δοΐβ (Δ}}Ὁ ΥΕΓῪ 
τοι ΚΑ ΌΪΥ ἢ (Π6 σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ νυ] ἢ Ὀροη 
[86 ὑν 0] 6 ἀρΡροάγβ ἴο δὲ Ὀδεβῖ βιιρρογίθα ΟΥ 

22 Κανιις Ατοδόοϊορίαας,, ΕςΌ. 1864. 
Ματίετιε ςβεηϊ ἃ ΘΟΡῪ ἴο ἴΠ6 βαπὴς Εονῖενν, Μάτοῖ, 
ι8θό65. Μ. ΟΠιαῦας 85 ἴπννὸ δυο εβ οἡ 1ἴ ργιπίθα 
πη ἴῃς “ ΖΕ᾿Θο τς, ΑΡΙ] ἀπὰ Μαγ, 1865. Τῆς 
ἰΔὈ]εῖ ννὰς ἰουπὰ ἴῃ ἃ πηᾶ85 οὗ γυΐπ5 πὶ ἴΠ 6 
βαποίπατΥ οὐ ἴπε γργεαΐ ἰθρὶα αἱ ϑδαῃ, ὦ. ἐ. 
Τληΐ5. 

Δ Τὶ 15 ρτόῦδῦ!ε ἴα Θεῖ-δα-ρομτ, ὁ 6. δεῖ 
[πε πλὶρι Ὑ πᾶ νἱοϊοτίουβθ, ψᾷᾶ5 εἰπε [ἢῃῸ 
Ἐρσγρύαπ ἰγαπϑϊαϊΐοη οἱ ἴῃς ϑοιίτς 56 - 58, 
Θεῖ (6 τηὶρηῖν τὰ ]οῦ, οὐ ἃ δοοοηά {116 θογὴδ ἴῃ 
δοοογάδηςς ΜἸ Εργρίϊαῃ ὑϑᾶρα. 

Μι" 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΕΙΝΟΘ ΟΕ ΕΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΕΥ 

ΒΙΌ]]ςΑ] δηὰ ἀοςσιιπιοηΐαὶ ουϊάοποθ. ὙΠῸ οπᾷ 
οὗ {πὸ τείρῃ οἵ Ἀδίλθβδεβ 15 στιοϑὲ ῬγοῦδῦΥ 
ΔΌοιζ 1340 Β.0. Εγτοτῃ 1ΠΪ5, 400 γεδτβ ννου]ά 
Ὀγησ τι8 ἴο {π6 πάϊς οὗ (6 εἰσῃϊοοητῃ 
ςεπίυτγΥ, ἀρουξ 1750 ΒΟ. ὙΤδ Θχρυ]δίοη οὗ 
(ῃς Ηγκβοβ δεῖπρ ἴάκοη δϑουΐ 15οο, ννὲ βᾶνδ 
8ι15 250 ΥδΑγ5 ἔοσ {πεῖγ ἀγὐηδϑίυ, δπηὰ 250 
το νου] ὑτίπρ υ5 ἴο ἴῃς {{π|6 οὗ ΑὈΥΔΠΔΠῚ. 
ϑ1Οἢ ἀγραπλεηῖβ ἀγὸ οὗ σοιγϑε Ὄρθη ἴο οὐὔΐδθος 
ΚἸΙΟΏΒ, ΠΟΥ ἅΓ6 {ΠΟΥ͂ ρίνοη ἤεγο 85 σοπο]υβῖνο, 
Ὀιϊΐ {ΠεῪ ἢν ννεῖρῃς ἤδη ΠΟῪ Παντηοηΐχα 
ὙΠ ἃ βυϑίθιῃ γοϑίϊηρ Οἡ ὙὙΠΟΙΪΥ ἰηἀεροπάσδης 
Ετοιπάβ. Οἷς ρΡοϊπί δ Ἰθαϑὶ ἰ5 σοῦ: ἰδ τὰς 
ἀδῖο 15 δοςορῖθαά 1ἴ ηνοῖνοβ ἃ σοηϑιάθγαῦϊο γὸ- 
ἀυςῖίοι τῇ {πΠ6 Ἰδηρῖῃ οὗ ἴῃδ Ρεγοά δϑϑοιρηθά 
ὈΥ 1 ορβίυβΒ ἂδπά βγυρδοῦ ἴο ἴῃς αὐγπαβίοβ 
ΡῬτγοοοάμπιρ [Π6 ρὲ οὗ Ἀδηλθβαβ. 

(6.) Βι 186 παηῖα οἵ Δρορῇίῖβ 15 βρδοία 
τηθητοηεα 85 [δι οὗ ἴῃς Κίηρ ὈΥ νυ ἤοση [οϑερῃ 
νν 85 γεοεῖγεά. ὙΠὸ πηυσδίίοη ΒΟ Ί ΠΟΥ {1}}5. 15 
ῬΟΒ518]6 ΟΥ Ῥγοῦδθ]α ΠΊΔΥ πον 6 ἠεοϊάοα ὈῪ 
[Πς ροϑιξεϊνε εὐάδπος οὗ σοηίοΠΠΡΟΓΑΓΥ ἰη5οΓρΡ- 
[Ἰοη 5,29 δηά οἵ (Π6 δποϊοπὶ ΡΔΡΥΤΙΙ5, 54 }Π|ῸΓ τ. 
Δα Κηον πονν [Πδὲ ΑΡΟΡἢΪ5 ννὰβ {πΠ6 σοη- 

[ΕΠΊΡΟΓΔΓΥ οὗὁἨ ΒΕ ἀβθκοηση, ἴΠ6 ᾿πιπχοά!αῖο ᾿γθ- 
ἀδοσβϑου οὗ Αδῆπλςβ [., ἀπά {πὶ Αδηπιοβ σᾶΡ- 
ζυγοε Αναγίϑ, ἴῃ σαριῖαὶ οὐ οπιοῦ Τογίγοβ5 οὗ 
Αρορῆῖβ, ἃπα δἴἼεγνιαγὰβ ἄγον οιἱξι 4}} τὸ 
Δαπογοηῖθ οὗ ἴη6 Ποϑῖ]ς αἀγπαϑίυ, ρυγϑυίης 
θη 845 ἴδ ἃ5 Ῥδ᾽θβίιηθ. 

ἼΠἼΙ5 ἔδοϊζ 15 σοπο]ιδῖνθ. οβορῇ νγΔ5 ἃ ὙΘῪΣ 
γουπς ἸΏδη ννῆεη ἢθ οδηὶς ἢγδὲ ὑπο [ἢς 
ποίϊςο οὗὁ ῬΒαγδοῦ, ἀπά ᾿ινρά ἴο δη δάναηεοά 
ΡΘ, 110 γοδγβ, ἴπε υἱπποϑβῖ ᾿ἰπλϊῖ, ἂς Βπ8. θθοη 
ἰαῖε!ϊ Υ δῆοννη, οὗ Ερυρίίαπη 16. Ἠς ψοιυιὶ 
{ογοίογε ἤᾶνς ἰοηρ οὐΠΠνοὰ ΑΡΟΡἢΪ5, θυϊ πὸ 
ΟΠΘ 5ΡΡοϑ65 δαῖ μα σου]ά ἢᾶνε Ἰἰνοὰ ἃ ργοϑ- 
ΡΟΓΟυ5 ἀπά ρουνογίμ! τιδη δῆϊοσ τὴ Ὄχι ηδ- 
(ἴοη οὗ ἴῃ6 ἀγπασῖγ ὈΥ νυ ΠΙςἢ ἢδ νν85 γαϊβοὰ ἴο 
ἴῃς ΠΙρμοσί τδηκ ἴῃ τῆς βἰαῖθ.0 ΝΟΥ ἀο οἵἴδογ 
ποίϊς65 οὗ {πε ΡΏαγδοῦ οὗ Ϊοβξερῇ δἱ ἃ]} δοοογά 
ψ 1} ψνῃδὲ 15 Κοννη οὗ ΑΡΟΡὨὮΙ5. 

ΑΡΟΡἢ5 ννὰβ ηοΐ, ὈΓΟΡΘΓΙΥ βρεακίηρ, 1οτγὰ 
οὗ 8}} Ευγρῖ. {{ῥρὸῦ Εργρίὶ ννᾶ5 ρονεσηδά ὉὈΥ 
Δ ἱπαοροπήξῃ! ΟΥ̓ΠΑΒΙΥ͂ ; ἀπὰ {Π6 ὙΘΓΥῪ ἴογτη8 
νΠοἢ ἀοδογιθθ ἴῃς οχίοηϊ οὗ ἢϊ5 ᾿πἤπθησα 
τονε (86 ἸΠπ115 οὗ ἢ]5 ἀοπηηίοη. Ἐ ϑοκόπρη. 
5 ἀηϊαροηϊβί, γτοϊαιηθα ροββοββίοη οὗ [ἢ ΤἬὮΘ- 

Ὀδιὰ ἴο 1Π6 επὰ οὗ ἢ]5 ἴδ, απά διμ]άϊηρβ οὗ 
δτοαΐῖ οχίθηϊ ννεῦθ εγεοίϊεα ΟΥ̓ πη ἰπ Μοτὴ- 
ῬΠ15 απά ΤΠοῦεβ ἀῇοσ ἴΠ6 τογιηϊπαϊίοη οὗ ἃ 
50 ΟΟΟΒΒἔ] σαι ραῖρη ἀρδιηδὲ ΑΡρορ 5.5 ΤῊΣ 

. 3343, ΤῊ ᾿πβουρίϊοης ἅγὰ Ἰουηά ἴῃ [ἢ 6 5ϑρυ]οῆγαβ 
οἵ οἴδποοῦα νη β5εγνεα ὑπάοσ Βδ-ϑεκϑηθη ἀπὰ {Π|Ὸ 
ἤτδὲ ῬΠδιδοὴς οἵ ἰῃς εἰρμίθοτη ἀγπαςίγ. ὙΠΟ 
τα ρίνθῃ ὈΥ 1ερβῖας, “δ ηἸς δ] οσ,᾿ πα Βᾶνα 
Ὀδοη ἐχρ]αϊπθά ὃν Μ. ἄς Ἐοιιρό (νῇοβα ἰγθαῖ58 
οη ἴδε ἴοπὴ οἵ Αδυπιεβ τπαγκεά 4 οτὶβὶβ ἴῃ [ἢ 8 
δάναηος οἱ Ἐργρίίαη 5[ια 65), δπὰ αζὲ, χυοίοά 
τερθαιθϊγ ἴῃ Μ, Βπιρεολιβ " Ηἰβιοῖτε ἀ Εργρίε.᾽ 

5. Ῥγ Μτ. Ουοάνηη, ἴῃ [ῃΞ βεοοηᾷ ρατῖ “ τς 
“ Μέϊαηρες ἐργρίοϊορίηϊες) οὗ Μ. Οαραβ. Τὴβ 
ΔΥΡυπιοης 15 ροοῦ ἴογ Εργρῖ, ποῖ ίογ ἴῃς ρμαϊτ- 
ΔΙΓΆΘ, νίηρσ [Π6 ϑδἰπλρ]α 16 δηὰ Ὀγοδιμίιρ ἴδα 
Ῥυζα αἱἷγ οὗ ἰῃς ἀςϑβοσί. 

36 Θ66. Βηύρεοῦ, “)]ς Οδορσαρηῖϊς ἀδς δἰίοῆ 



ὕΡΟΝ ΤΗ͂Ε ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΦΗ. 

Ῥμδγδοῦ οὗ [οβερὰ νγᾶ8 σου [Δ Ὁ ἰη ἃ ἀἰβεγεηῖ 
Ροϑιοη. 
ὟΝ « Βαγα αΑἷςο εὐἱάδηος τουοδίηρ {π6 βοηογδὶ 

ςοπαϊμίοη οὗ Εργρί υὑπάεγ {πε αγπαβῖυ οἱ 
νΠῖ ἢ ΑΡορ 5. ννᾶ8 ἴΠ6 πιοβϑὲ ροννεγέι ηρ, 
δηᾷ ἴο νβοβο γοίψῃ 16 ποῖΐοθ βρεσία!γ ἀρρ 165. 
Το δοοουπί ρψίνθη ὉγΥ Μαπεῖμο οἵ ἴπεῖγ ἀθνδϑ- 
(αἰίοῃϑ 5 ΡΥΟΌΔΟΪΥ Ἔχασρεγαῖθά. [{ ἰ5 οογίδιη 
(πλὲ ΠΥ οἷά ποὶ ἀείδος ἴῃ6 τηοπυμπλεηίβ ἴο 
186 οχίθηϊ νυν ϊοΐ 15 ρΈπ γα ἶ συρροβοά. ὍΤῆΘ 
Ργτϑπηϊάβ, ἰμ6 οὔθ σκ δ Ηεἰϊορο δ. οο]οϑϑαὶ 
ἤμυγοβ δηκ ἱπβογίρίοηβ Ἔὐθη δί Τδη15 (566 
δον), δηὰ τηοπυμηςθηΐβ ἰη ΜΙΊΔαΪο δηὰ ὕρρεγ 
Εαγρῖ, 51}}} Ὀθαγ νν[Π655 1π [ἢ] Γ ἔδυουσ. ᾿1 6 
τ αρν ἐπί ἴῃ τῇς Εδαγουμι, δπὰ τῃς γστϑδῖ 
(ειρίο5 δὲ Μερ 5 ἀπά ΗἩε]οΡοἱ 5, ννοῦα σεΓ- 
(Δί ηγ ἰεῖς ὈΥ {(πεπὶ υπὶη͵υγοά, 5816} [86 1π|- 
ῬΓαβϑίοη τιδὰς ΟΥ̓ [ΠΟΤ ΓΑγΔΡῈ5 ὉΡῸΣ ἴῃε 
Εἰργρίίδης ννὰ8 ργοξουηά : ἴῃ πᾶπηθ ΌΥ ΒΟ ἢ 
(ἢ Υ ννετε ἀδϑισ παῖε πλθδη5 μασι  θπί4] ἀ6δα] 
Θηοηἶ65.7 Εγοπὶ 8η ἰπβουϊρίίοη δ Καγηδῖ, 
νὸ Πηά {δαῖ, ὑπάογ 186 πἰπεΐεεπιἢ αγὐπαβίυ, 
ἤθη ἴΠ6 Εργρίίδης ννουϊὰ ἀδϑογῖθε ἃ ρεγιοά 
οὗ ἀτγοδάξαϊ! σδίδηλν, [ΠΟΥ σουϊὰ Πα ηοῸ ῥγὸ- 
ςεαάρηϊ 50 βίσγοηρ δηά δρῖ 85 [δῖ οὗ [ἢ6 586ρ- 
ἢοτά Κίηρβ. “Οπὸ Πδὰ ποῖ 56θῆ δηνίπιηρ πΚὸ 
ἴ ἀνθ ἴῃ (6 {πὴῸ οὗ ἴῃς Κίπρβ οὗ ἃ οννεῦ 
ἘρΥρῖ, νν ἤθη ἴδε ἰαπὰ οὗ Εξγρί ννὰβ ἴῃ {πε 
Ῥόννοῦ, θη ψυγείοῃοάμθθβ Ῥγευδιεα, ἴῃ [δα 
Ἐπιλο νυν 186 Κιηρ5 οὗ ὕρρενγ Εργρέ μδά ποῖ 
ΡΟΨΕΓ ἴο τερεὶ ἴπεπὶι. ἢ ὙΠῈ δοοουπί ἴπ [Πς6 
ῬΑρυτσιιβ 54}}Π1|6Ὶ [. φυϊα ἀρτθθα 1 Β [ἢ 15, 5Βθονν- 
ἴῃς ταδὶ τῆς τεῖρτι οὗ ΑΡορ 5 ννᾶς. στο δηά 
οφρργαβϑῖνα ἰἢγουρμουῖ, ἀπά οσςσυρίεοα ἰονναγά5 
(π6 οηά, 5 ννγὰ δᾶνε 566, ΟΥ̓ Ὧῃ ἱπίεγπθοπα 
νΆΓ. 

Αγρϑδίη, ἢ ἕαςϊ δϑοιΐ Αρορἢ!8 ἰβ ΠΟΥ ΤΟΥ ς 
τη 1πλη τῃ4ι δ γερυάιαιοα [Π6 Ὠδίϊοπδὶ Γ6]}- 
δίοη.3 Τς [εϑιποην οὔ ἴΠε ῬΑΡΥΓΙ5 841]16 
15 Οἰθδγ δηά ἊἼχρίοϊζ : κ τπς Κιηρ ΑΡερὶ ἀδορῖεά 

ΖΕ ργρίεπε,᾽ Ρ. 180., Μ. Οαῦαβ ἴῃ ἃ ἰτγϑδίϊςο, 
4105 Ῥαβίθιιγ εἡ Εργρῖίε,᾽ ρυ ] 5 ῃςα ννιτϊη [δ 
ἴαςι ἴνο τηοηΐῃς, ἀϑϑιπὴθ5 ἰμαῖ ἴἤγο ῬΠδγδοῆς 
Ῥοῖα (ἢ6 παῆὶὲ Βδ-ϑεκοήθη, δ ἴῃς σοπαισγου. 
1 τ15 ψεῖς ρταπίθα, ἰξὲ ψουἹὰ ἰεανα 411 οἴμοι 
Διθαπηοηῖβ ππιουςἢ θά, : 

7 8ες Μ. (βδθας, " Μέϊ. ἔργρι.,᾿ ἰ. 
8 8ες “Κενυς Ατοβέοϊορίαιε᾿ ἴοτ ΤΣ δηά 

Αυρυβί, 1867. Μ. ἀε Ἐουρὲ ρῖνεϑ ἃ 1] δοσουηῖ 
οὗ ἴῃς ἰηϑοτρίίοα, ψ]οῆ πὰς Ὀδαῃ ἰαεὶν ρὰὉ- 
᾿|5ῃ6ἃ ὃγ Μ. υδριηϊοῆοη, “" Ηἰςίοτγίβοῃς [1η- 
βοηγιεπ.  οὔβεγνο ἴῃδὲὶ (πῈ τρίθγθποα ἴο (ἢ 6 
ΘΠΟΡΒεγά Κιίηρθ ἰΘ δάορίεαὰ Ὁγ Ὦγ. Εθετῖσ, 
“ΖΕ ργρίεη,᾽ ἄο., Ρ. 207. 
τὰ Ἰΐης ἤδῖὴα Δρερὶ, ἴδε Ἐργρίίαη ἴοστη οἵ {πὸ 

ννΟγα, 5ἰρηῖῆεβ {πὸ ρέεδί βεγρθηῖ, ἴπΠῈὶ ὁπότ οὗ 
ἕὰ απὰ Οβὶης, [τ νᾶς ῬγοῦδΌΙΥ ρίνεη ἴο 1τἢ]5 
Κιηρ, ΟΥ̓ αϑοϑιπιοαά Ὁγ Ὠΐτη, ἴο πλατκ Πἰ5 δηίαρΌ  5Πὶ 
ἴο ἴῃς οἷα παίϊοῃδὶ γεϊϊσίου. [1 ἴᾶς, Πούγθυοσ, 
Ὀδοη ὁῃῆομῃ ΌὉΥ Μ. ἀε Κοιγρό, “ ἈΘοΒοτο 65, 
Ῥ. 9 ἀπά Ὁ. 45, ἴπαὶ ἴπε νουβῆρ οἵ ϑυΐεος, ΟΥ 
ϑεῖ, Ἃ5. [86 {υςε] αν ροὰ οὗ ἰοννοῦ Ἐργρίῖ, ἀαἴεβ 
ἴτουῃ (ἢ6 δποῖεπῖ ορῖγο. ὍΤῃδ Ῥδου λα Ὑ οὗ 
Αρερὶ, απὰ ργόρδῦὶ]γ οἵ ἢΐς ργεάδθοδβθοσς, ψου]Ἱὰ 
866 η) ἴο Ὀ6 5 δχο]ιβῖνε ἀδνοίοη ἰο 115 ἀεὶ, 
ΨΠ)0 τεργεβεηῖθα ἴογος δηὰ ἀεϑιπιοξίοη, 
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ϑυϊοςῇ 85 δἰ8 σοά, Ἀς ἀϊά ποῖ ϑογστα δὴγ Οοά 
ὙΝΕΙ ἢ ννᾶ5 ἴῃ ἴ[Π6 ν Π0]6 ἰαπα." δαΐεδομ, οΥ ϑεῖ, 
ἴῃ Ἰαΐοῦ ἄγψεβ ἴπὸ σοργοβοηϊδίὶνε οὗ τς εν 
Ρτϊποῖρὶς ΤΎΡΒοπ, ἰ5 ἰἀεπεοα, ἀπὰ ννὰ8 σογ- 
1ΑΙΠΥ Τοηΐουπάεα νὰ Βααὶ οἵ [6 Ῥῃα- 
πἰσίδη5. ΤῊΘ ΟὨΪΥ πιοηυπηεηΐ ὃ οη νης τη 6 
πῆρ οὗ Αρορῇ]β 15 ἔουπὰ ς8115 Εἰπὶ “1ῃ6 Ὀ6- 
ἰονεὰ οὗ δυϊΐβθςῃ :ἢ δὴ δρρεὶ]δίίοη, ἃ5. ννὸ ἂν 
8566ῃ, Ῥοῦπα ΕΥ̓ ἴῃς ἢγϑθὶ ϑῃμορῃσογά Κιηρ, δηά 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ σοπηπίοη ἴο ἃ}1 {ῃ6 ἀγπαβῖγ. [να 
δοςερί (6 ῥγοῦδθ]ς ἰγδάϊ του οὗ ῬογρῃυσΥ 
(. ἀς Αὐβῖ᾽ 1, 55}, ἴδαῖ Αδῆτηδβ 1. βυ ρργοββθα 
Βυπίδη 5δοσγιῆςεβ οἴδγεὰ ὑπάοσ (ῃ6 ϑμθρηεσγά 
Κηρβ αἵ Ηο]Ιορο 5, [Π6 ἔοσγπλ οὗ ᾿νουϑῃϊρ πιυβὶ 
δᾶνθ θδθη Τυρμοπίδη, δηά ἰῃ 41} ργοῦθδθ! ν οὗ 
Ῥμαηϊοίδη οτρίη 

Εδςοῇ δηά 4}1 οὗ [686 ροϊηῖβ ἀγὰ 4υϊΐθ ἱστὸς 
οΟηςΠ Δ Ὁ0]6 ἢ τὰς Δοοουηΐ ἴῃ Οοποϑὶβ. ΤῊΣ 
ῬΒάγΔΟΝ οὗὨ [οϑθρῃ ννᾶ8 Ὁπη ἘΔ 0}Ὺ [,ογά 
οὗ 4}} Εργρῇ: ἴῃ6 σΟυΠΕΓΥ νγᾶ5 ἰη ἃ δῖε οὗ 
δτεδλῖ ΡῥΓΟΒΡΟΓΙΥ : [ἢς τεϊρίοη, 4}} [ῃ6 υϑᾶρ68 
δηά ἰησττυςοη5 οὗ ἴῃ6 ῬΏΑγΔΟΝ δηὰ ἢ ἷ5 σουγ- 
[6 γ5, ὑνΈσα ἴμοβϑε οὗ δηςίεπε Εργρί. ὙΠΟ 
5. ποΐ ἃ 51ηρ]6 δεῖ 3 ἴῃ 1ῃς ἰδίοτυ οὗ [οϑθρῇ 
ννΠΙοἢ ἰ8 ποῖ {]ιιϑίγαϊοα ΟΥ̓ (ῃ6 ᾿Π5οΟΓΙρΡΓ ΟΠ 8 
δηὰ βουϊρίυγες οὗ τῇς Ὀεθὶ δηά πιοβδί ῥτοβϑ- 
Ρέγουϑ ρετοαβ οὗ Εργρῖ; ποῖ οπα ψνῃϊοἢ ρῖνα8 
(Π6 ᾿εαϑὶ ἱπαϊοδίοη οὗ [μ6 ργεάοπγίπδηςς οὗ ἃ 
ἕογοίρη τε σίομ, μα δ 5, οὐ γδςοθ. 3 

Τῆς αυεσϑίίοη, ἤοννουθυ, 511}}} στοπηδίπηϑ, ᾿ξ 
[οϑερὰ ἀιά ποῖ εηῖοῦ Εργρί ννῆδη τῆς 5Π60- 
ογάβ ψογο ἴποτο, αϊά ἢϊ5 νἱϑὶϊ δπὰ ἴΠ 6 ̓πλπ|ῖ- 

ἐταϊίοη οὗ ἴῃς [5.86]1ἴ658 ἴα κα ρίδςθ Ὀοίογε οὐ 
αἴϊογ {παΐ ρεγίοάὐ Ψνὲε πιᾶὺ δϑοϑυπια παῖ [ἢ 
ἀϊά ποῖ οσςυτγ αἵ ἃ ἰαΐογ τπθ. ἊΝ ν ΓῪ ἔδνν 
δχοθρίίοπβ, οὐ ς5 ἄρτοα {παῖ τῆς [5γ86}1165. 
ΜΡ ΓΘ ἰη Ερξγρί αἱ [πὸ δεςοϑθίοη οὗ ἴῃς εἰγῇ-- 
ἴθεπί ἀγηαϑῖγ. [{ Ὀείοτο, 'να πᾶνθ 51} ἴο. 
ἰηαυἶγα δῖ νυ μδί {{π|6. 

ΓΗΪ5 ρατί οὗ ἴπ6 πα] ΌΪΓΥ 15 θεβοῖ νυ σοη-. 
5] ἀογδῦ]ο ἀϊβηου].5, ΝΝῈ πᾶνε πὸ πιοᾶῃ8 οὗ᾽ 
αϑοογίδιπίηρ (6 ἀυτγαίίοη οὗ [Π6 ἱπΐογνδὶ θ6-- 
ἔνε [Π6 ἰδὲ βϑονογείρη οὔ ἴῃς {νν ἢ ἀγπαβῖν 
δηῃά {Π6 ἱπναϑίοη οὗ ἢ ϑῃορμοσγάβ. ΤῊδ {{|65. 
οὔ ἰογίγ- ει Κίπρβ οὗ {π6 τηϊγίθεπιῃ αἀγπδϑῖυ 
ἃγῈ βίνοη ἱπ [Π6 Ῥᾶργσγιβ οὗ Τυτίη: δηά τῆς. 
ὨΔΠΊ65 οὗ ἴἢγες οὗ {ποπὶ Ὀθᾶτ ἃ ὙΘΓΥ͂ γοπιδσκο. 

Ὁ Τῆς ᾿ποογίρίίοι ἰ5 σίνεη ΌῪ Βυγίοπ, “Εχ- 
οογρῖα ΗἸ σορ)γρῃϊςα,᾽ ἂδἱ ὅδη (2.2. Τηΐ5), Νο. 7, 
ἴ χν. ; δηά ὈγΥ Βηιρβοῦ, ὁ εορ. [πβοῆγ.,᾿ Ρ. 88, 

ο. 576. [Πκς ϑα]Δι5, Αρερὶ ἴδϊκεβ [6 βίυ]α οὗ 
ἃ Ἰερτπιαῖε ῬΠΑγδΔΟῆ. 

81 ΘΌΘΟΙ 15 ἰδεηεῖβεά ἢ ΒΔΑ] ἰπ πιυπιογοὺς 
Ἰηβοτριίοηβ, δηα 5 σεργοδεηϊοά βρβοίλ!]ν ἃ5 ἴπὸ 
οἰϊεί ἀθν οἵ τὴς (Πεῖα, πιδϑίοτς οἵ πουΐμοση 
ΟΥτῖα ἀπά ογ (6 πἰπεΐδεηἢ ἀγπαϑῖυ. 

82 ΤῊϊς βἰδίειηεηῖϊ 15 5[ΓΟΩΡΙΥ σοστορογαίοα ὮγΚ 
τῆς ννότκ οὗ Ὀγσ. ἘΡ οι. 

58 Τὶ πηιδῖ 6 τειποπηθεσεά ἰπαὶ ἰπ Τοϑαρ ᾽β. 
ἤπιε ἴπε Ἐργρίδης ἡνοιἹά ποὶ δαὶ νἱτῃ 5ῃορ- 
Βογάς ; (Πδγ ψγογα δῇ δροσζαϊπαίίοη ἴο ἴθ. ΤΉ 15, 
οὗ [56], ἰς δἰ πιοβῖ, ᾿ξ ποῖ αχιΐίθ, σοποιβῖνα ἀραϊηςῖ 
[πε συρροκπίου ἰδαὶ 6 νγὰς δἱ [86 οουϊ οὗ ἃ 
ΘΒΘΡΒοτα Κίησ, Μ. Ομαῦδας μαβ Ξῃονῃ [Ὠϊθ ἴο- 
6 ἃ ἵτππιε δἀπὰ τηοηυτηθηΐαὶ ἀοοϊνπαίίου. οὗ ἴδε: 
ἰἸηνδάθβ. 

ΒΕ 
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ΔΌὺΪῈε τοβοιδίαποας ἴο {6 πᾶς ρίνοη ὈΥ͂ 
ῬὨδγδοῦ ἴο [οβορῃ δ ὙὝΠεΙε ἀρροᾶῦ ἴο ὕε 
βοοὰ ρστοιιπᾶάς ἴογ [ἢ6 ορὶπίοη ὑπαὶ [ΠΟΥ νογα 
ἀγίνθη οὐ οὗ νοννὸγ ΕρΥρί, δηά σεϊδιποά ἃ 
ῬΑγΙΔ] δηάὰ ρῥγϑοδιίουβ ποϊὰ οἡ Μιίάαϊβ οσ 
τρρεῦ Ἐργρί ψΠ1Π ἃ ΘΕΠΓΌΣΥ ΟΥ ἵννο αἴζογ 
{ΠΕ ΙΓ δοορβϑίοη ; δηὰ 1Ε 50, [βορῇ, δἱ ἴῃ Ἰαζεϑί, 
ΤΩΔΥ δανα ᾿ἰνθὰ ὑπάεσ οπα οὗ ἴῃς φασὶν Κίῃρϑ, 
διςἢ 85 ἴπῸ βοοποΐῖθρ, ννῆοβα σο]οϑβαὶ βἰδζιυθ 
1η 6 [ουνγο Ὀοίοηρβ ἴο ἴῃ6 Ὀεβῖ ἂσὲ οὗ 
Εμγριίδη αὐ, δηὰ δυϊά θεν αἷ5οὸ ἴο ἃ ροσιοα οὗ 
ἘΠΌΓΤΟΚΘΙ ΡΓΟΘΡΟΙΙΥ. 

[1 15. ΠΟΥΨΘΥΟΣΥ βοδΥ ΕἸ ροβϑῦϊς ἴο γεϑίϑί 
1π6 ᾿ππργοβϑίοη τηδάθ ΌΥ πιοπυπιοηῖθ οξ ἴΠ6 
ἵν ἢ ἀγηαβίυ, νυν! ἢ δθοῖὴ ἴο ςοπηεςοῖ [ἢ 6 
Πδίοσυ οὗ ΑὈγδῃδμι, 38 ννὸ δᾶνς αἰγεδαν βἜεθῇ 
(Ρ. 446), 8πὰ 51}}} πλοῦ βρεςοίδ!!ν (Πδῖ οὗ [οβϑρῇ, 
ψ ἢ τη ϊ5 πιοϑῖ ἱπιροσίαπί δηὰ ᾿ηϊογοδίϊηρ ρογιοά 
οὗ Εργρί. 

(7.9). νν»ὲ ᾶνε ἴῃς ἔδοϊ ἴτῆδϊ {πε ῬΓΙΠΟ68 
οὗ {η15 βγοδῖ αἀὐπδείγ ἰοοά 1π ὑυϑγὺ ϑρεοείδὶ 
Τοϊδίίοη ἴο Οπ οἵὔ Ηεϊϊοροῖθ. ΘΤῆς (ο6πὶ- 
Ια ποῦ ννὰ8 ὉΠ Ὁ Οπιγίδϑίπ ἴ., ννῆοβε 
πδης δηὰ οδῖςίδ] {{π|6, Οϑι᾽γίαϑιη ΟΠ ρου ΚΆΓΑ, 
δίδῃα οὖ ἱπ οἶθαῦ δηὰ ρογίεςξ Ἑπαγδςίογβ 
Οἡ ἴῃς οἰάοοι δηά τηοϑδὲ Ὀοδυῖ} οὔο 15 οὗ 
Ἐργυρῖ, 511} ϑἰδηάίης δὲ Ου, ἴπΠῸὸὶ οἿΪἱγ δῖ 
ςογίαίη ενϊάσηςς οὗ ἴΠ6 ταλρπίποεηςς οὗἁ [6 
ἰοαρ]6. ΤΠῈ ρῆσϑί οὗ (παῖ εἰν ἀπὰ τερὶς, 
Ἶυάρίπο ἴτοπιὶ ἴῃ βεπογδὶ ιἰἰϑᾶρὲ οὗ ἴῃς δηςσίθηΐ 
ΡΠ ΑΓΔΟἢ 5,52) ννὰβ ἴῃ 4}} Ῥγοῦ δ! ΠΥ ἃ ΠΟΑΓ τοὶδ- 
{να οὗ ἴπ6 βονοσεῖρῃ. νε δᾶνο δοιιηάαδηΐ 
ποίϊςε5. οἡ [ἢς τηοηιπηθηΐβ οὗ [ἢδί ἀγπδϑῖυ 
ννῃ ἢ ἄρτος ἢ (86 ἱπεπιδίοηβ οὗ σοπο- 
515; Ὀγουηρ, οἵἱ ἴῃ6 οπε πδηά, [αἴ 1ῃς ξΟΓΤῚΒ 
οὗ ννουϑῃρ ννογα ῬΈ ΣΟΙ Εργρίίδη, δηά, οὐ τῆς 
Οἴμοῦ μαπά, (πδ4ῖ ἴῃς ἔιπάλτηθηϊδὶ ῥτίποῖρ 65 
νοῦ ἀηάφη]ς ἴῃοθς ἔογπιβ, δηὰ νγνῃιο ἢ θ6- 
ΠΡ, ἃ5 6 ΤΔΥῪ ποῖ ἀοιιί, ἴο ἴΠ6 ῥγίπιενδὶ 
ΤΟΙ ρθη οὗ δυμηδην, ννοῦο 5{}}} ἐἰἸἰσΈ ΠΟΥ 
τοςορπΠ 566, ΔΙ ΒΟυρΡἢ ΠΟΥ ννογὸ Ὀ]οπάοα νυ ἢ 
᾿ροΟυΪδίίοῃ δηὰ 5. ρογβ[Ἴου]5 ΘΓΓΟΙΘ : ἢ ΠΟῪ 

Ἢ ΨιΣ, Ζαί,, 1.9, (υοοά, θϑὲεὲ ποῖδ οἡ [6 ἤδπης 
Ζαίημαιἢ Ῥδᾶπεδῆῇ. 

δδ δὲς. Μ. ἀε Βουρέό, “ ἈδοἤΠογο απ, Ρ. 34. 
ΝΟΑΠΥ 81} τὰς οἠϊεί ῥτίεθῖβ ὕθασ ἴῃ6 {165 
υΐξη δὰ Οὐ ϑυΐδῃ τας --- 5οη, σταπάβθοη, ΟΥὙ 
τεϊδῖνα οὗ ἴῃς Κίηρ. Ἐννδ]α 751} οὔβογνεβ ἴπαΐ 
ἩεἸΙοΡοΪ 5 ννᾶϑ, 50 ἴο 5ρεᾶῖκ, ἴῃς ἵπιε βδςογάοϊῖαὶ 
ΟἸἿΥ ἂπὰ πηϊνευβιν οὐ Νοχυίμβεσῃ Εργρί. Ἃδ- 
δοῃ!ςἢΐο, 11., ᾿. 51. 

86 6. ΘΘΡΈΟ .}}ν Τορβίιβ, “ἘΠ τοσῖς Τοχίς ἀος 
ὝΤοαϊζεηριςἢ5. 786 δα] οθὶ Κπονῃ ἰοχὶ οὗ 
Ἴῃς 5πβενβηϊθοητῃ οπαρίεσ οὗ (ἢς Εἶτα] Ὀ6- 
Ἰοὴρβ ἴο [δ οἰδνθη αἀγὐπαβθίγ. [5 ἱπιροτί- 
Δῆς6 ἰ5 τεσορηϊδεά 85 (ἢ6 τηοσὶ διοίθηϊ 
βἰαϊθθηεηὶ οἵ Ἐργρίίϊαη νἱοννα ἂς. ἴο ἴῃς οτσὶη 
δ ηαὰ ρονογππιθηΐ οἱ (6 αηΐνετθο. [11 υπάουδί- 
«αἱν ᾿Ἰπαϊοδῖεβ ἴΠ6 ρῥτονίουξ δχιϑδίθσπος οἵ 4. ρυγα 
Μοποιμεῖθηη, οἵ ψ ῃ]οἢ ἰτ τείαϊης {6 γστοδῖ 
ῬΓποΙρίθ5, ἴΠ6 πη, εἰθγ ΓΥ, 561{-εχἰδίθεηςς οἱ 
[π6 ἀπκηονη [)εἰῖγ. Εδοῦ ἂρὲ ν] τς οϑοθα βουὴ 
σογγαρίίοη δηὶ διῃρ]!βοδίίοη οὐ τἰἢ6 δποίθηϊ 
τοϊιρίου, απ σοΥτοβροηάϊηρ ἰηϊεγρο αιίοης οἵ ἴΠ6 
οἰὰ τεχῖ8. Ὑὴδ νσῪ δαυ]δϑὶ ἢ85 5Έν ΓΆ] ρΊοβϑοϑ, 
ΔΠΑ [Πὸ ἰοχί ἰΚθὴ δρασί ἔτοτη ἴῃ δπὶ ἀρργοόδοῖῆεβ 

ΟΝ ΤΗῈ ΒΕΑΞΒΙΝΟΘ ΟΕ ἙΕΑΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙἸΘΤΟΒΝΥ͂ 

ΘΓ ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΟΥ δϑϑοσιδῖδσα ὙῊ 8. ϑυβίοτῃ 
ν ΟΠ, ΟἹ ΤὨΔΠΥ͂ Θϑϑοπίαὶ Ροϊπίβ, ἱπουϊοδίοά 
ἃ βοιιηά «πὰ ὄνθη ἀοἰϊςαῖς πιογα! ν. [ἢ (ἢ 
Ρι1εϑῖ οὗ Οἡ ἃ δῃορμεσγά κιης ννουϊὰ δᾶτνο ϑθθη 
ἴῃς. δηϊδροηϊϑβι οὗ ἢ18 οννῃ βρϑςΐδὶ βυρεγϑιτίοη, 
[ῃ6 ἰαδὶ τρδη ἴῃ Ερυρῖ ννοτῃ ἢ6 ννουϊὰ ἢᾶτὸ 
Ὀτοιρῆϊ ἱπῖο ςοπποοίϊίΐοη ἢ} ἢὶ5 ἔπνουγῖς 
ἃπὰ ῥγίπηθ τλΠιβίοῦ : [10 δὴ Οβίτίδϑιη δηά ἴο 
1Ὀ8θρὴ διπιβοὶέ τῆς δ] δῆςς ννου]Ἱὰ ῥσγοβεπηῖ 
ΟΥ̓ΟΤΥ ἱπαπισεπγεπῖ οὗ ΡΟ] ΙΟΥ, ἱπϊογοσῖ, πὰ ϑυϊῖ- 
ΔὈ]ΘΉ 658. 

(8.) Τῆς ἰοπιῦϑ δὲ Βεηί μβαϑϑαπ ἤανο ΔΙ γοδαν 
ΒῈΡΡΙΙεὰ υ5 νυν ΠΠ δι Γαϊοπ8 οὗ τῆς Πἰβίοτυ οἵ 
ΑὈγαδδπι, νυ] ο ἢ ἃσὸ δα 8 }} Ὁ ΔΡΡ] σΔὉ]6 ἴο {πδῖ 
οἵ Ϊ]οβερῃ. Ὑπὸ ᾿πβογιρίίομβ, ννῃῖσ ἢ ἀσβοτίθα 
τῆς σμλγδοῖογ οἵ ΟΠημπηποῖορ (ἃ πϑδγ γοϊδνα 
δΔηά ἑδνουγίίς οἵ Οπἰγίδϑδίη [. δπὰ ἢ15 ᾿πηπιθαάϊαίς 
ΒΌΠΟΘΘΘΟΥ, ἀπά [ῆ6 τεοογάθα οὐρηῖβ οὐ ἢῖ5 
ξονογηπιεηῖ, Γεπηηα [Π6 ΓΟΔΟΘΥ ΓΓΟϑι 5 0]Υ οὗ 
ἴπΠ6 γουηρ Ηδῦτον. [ἰ 15 βαἱὰ οὐ δἰπὶ ὁ ὁ ἢς 
ἸπΠ]υγο Ὧο ΠΠ|{|6 σμΠἀ : 6 ορργεββθα πὸ νυἱάον: 
ἢς ἀεϊαϊποα ἔου ἢϊ5 ονντὶ Ῥυγροσο πὸ ἤβῃογες 
ἸΏΔῃ : ἴοοκ ἔτοπι ἢϊ5 οσκ ὯῸ ϑῃμορῃογά: πὸ 
ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΓ 8 ΠΊΘη ΨΕΙΟ ἴακεη. ὙΠΟΤΕ ννὰ5 ΠῸ 
Ὀερραγ ἰῃ ἢῖβ ἀδΥ5 : ΠΟ οπς βίασνυθα ἴῃ ἢἷβ ἘΠῚ6. 
δῇ γεδῖβ οἵ ἔδπιῖπο οσσιγγοαὰ ἢ6 Ρἰουρποά 
411 186 ἰαπά5. οὗ [86 ἀϊδίτιοςϊ ργοάιιοιηρ δθιιη- 
ἀλπί ἴροὐ : πο οπο ννδ5 βίατνδα ἴῃ 1ἴ : μὲ {γεαῖοά 
(ῃ6 νἱἱάονν ἃ5 ἃ οϊηδῃ νυν 4 Πυβθαπὰ ἴο 
Ῥτοΐοοϊ ογ." Τ δ πιοπίϊοη οὗ ἔδλπηιηθ, δπὰ οἵ 
ἘΠιι|5114] ργθοδυτ!οη5 ἴο σιιαγὰ δ 5αἰπδῖ ᾿ἴ5 τὸ- 
συύθηςα, ἰοροῖῃοῦ νν οἴδποσ οὈνίοι ἴγαῖῖ5 οὗ 
ΤΟΒΟΙ ΙΔ ΠΟΘ, Ἰε 5016 ΟΥ̓ ΕΟ5 ἃ ἔενν γϑᾶγϑ 5ίπος 
ἴο 5ε6 ἰῃ ΟΠηυπιῃοίορ ἴῃς ΕρΥρίίδη οτίίπαὶ 
οὗἁ []Ἑοϑερῃῇ. Αἵ ρῥγοβοηΐ 16 δηϊθοδάρηϊβ δπὰ 
Ποηποοίίοηϑ οὗ ἴπαΐ ρεύβϑοπδσθ ἅτὸ ἴοο ντε]} 
Κηοννῃ ἴο δαάτηϊξ οὗ ΔΠΥ σοηδιπίοη; δαῖ ἴδε - 
ῬΓΟΔΌΙΠΥ πιυβὲ θῈ δοπητῖοα (παῖ ἃ Κίπρ, δ6- 
Ἰοπρίηρ ἴο ἃ αὐμδϑίῪ ᾿νῃὶςἢ ϑουρῆϊ πὰ σὸ- 
νναγάθα 5ιιςἢ σπαγδοϊογιϑῖῖοβ 'η 1Πς στοδί οῇῇ- 
σΟΓ5 οὗ βἴδϊς, βῃοι)ὰ ἕδνα τἀνδιιςεα [οϑορῇ ἴὸ 
ἃ ῬΟΒΙΠΙΟΠ δυο ἢ 845 [6 ΒιΌΪῈς ἀθβογιθοβ, δι. ἢ 
ἴοο 85 ἴῃ οἷά Εργρίϊδη ρρυύγιϑ δἰγεδάν φυοϊοά 
(Ρ. 446) 5ῃοννβ ἴο ὅανς Ὀδθη ἤδη ὙἹδη ἴῃς 
ΓΟΔΟἢ οὗ ἃ ἔογεί που. 

(9.) Τ ὭοΓὀ ἅγδ 511}} ποσο βρεοῖῆς γΓθϑϑοῇ5 [ῸΓ 
ἤχίηρ οἡ 118 ρογιοά, Ασςοσγάϊηρ ἴο Οδησβιβ, 
ΟΠδ ΡοτηΔηθηΐ σοηϑεηυδηςς οὗ ἴΠ6 νυἱϑιϊδίίοη 
νγ»88 ἃ πὸνν ἀϊνίϑίοη οἵ 8}} Εγρίῖ, ἃ γεάϊϑιγι- 
Ὀυζκίοη οὗ ἴῃ Ἰδηὰ δηὰ ργορεσίῃ : ργοῦδθὶΥ, 85 
15 ῬΡοϊηϊθά ουἱ ΕΥ̓͂ {πε Βίβῃορ οὗ ΕἸγ,35 ἃ πόςεϑ5- 
ΒΑΤῪ Δηἀ ΡΟΪΠΠΠς τηθᾶδογο, δἔοσγ [ἢ 6 σοχῃρ]εῖς 
Ῥγοακ-άοννη οὗ ἴα δηςσίθηϊ βγϑσίεη. Νον ΜῈ 
ἅΓ6 ἴοΪά Ὀγ Ἡογοάοζιι5 δηά Ὀιοάοτιβ [Πδῖ δῇ 
δηςίοπς Ἐργρίίδη Κίησ 50 αἀϊνιἀθὰ ἀπὸ ᾿λπάϑ. 
πὰ {πᾶ [ἢ 5ᾶτὴς βγϑβίθτῃη σοππιιὰ ἴο {ΒΕΓ 
{{π|6. ΤΠ5 Κιηρ πιυξῖ ουάσπιὶν πᾶνε δ6- 
Ἰοηρεά ἴο 4 παῖϊνε ἀὐπαϑυ: πδὰ ἴδε ἀϊνίβιοη 
Ὀδοη τηδὰς ὈΥ ἃ ἴοσειποσ δηὰ ἱπυδάες, ἰΐ 

ὙΟΥΥ͂ ΠΟΑΙ ἴο ἴα ἱἵπιῖἢ 85 τενεδ]οᾶ ἴῃ [ἰε 
ΒΙ0]6. 

37 1 ρβίυς, “δῆ κιηδ]οτ," 11. οἱ. 122. Ὦ τ. 
Βιτοῖ, ψῆοὸ ρῖνος δὴ ἰῃ θυ ΠΘΆΥ ὑΥαβ δοα ἰὼ 
Βιυιηβεη 5 " Εργριί;,᾽ νο]. ν. Ρ. 726-729. 

38. δὸς ποῖεξ οἡ (ὐθῃσβίβ. 



Ν 

ὌΡΟΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΦΗ. 

του ]Ἱὰ ἢᾶνα θδδη ϑυνερί ἀνα συ ἤοπ [Π6 1ἰπς οὗ 
τῆς 50-(]]6ἃ Ἰορ! ταῖς ῬΏΔΥΔΟΙ5 νν45 γοδίογθά. ἡ 
Τῇοθα ἴνο ᾿ἰδίογίδηβ ἱπάθοά αἰγίθυΐϊε τῃδ 
αἀἰνιϑίοη ἴο ἴῃ6 βονγοῖβῃ οδ]] θὰ ϑοβοβίγιβ ΟΥ̓ 
Ἡεγοάοίζυβ, δηὰ ϑεβοοβὶβ ὉΥ Ὠοάογιβ: δὴ 
ΔΡΡΟΙΙατίοη νυ] ςἢ ννᾶ5 δἤογνναγάϑ δρργοργιδίθα 
ἴο Ἀλπιεδθ5 [[{.| ΟΥ ρογῆδρϑ ἴο ἢϊ5 ἴδίῃου, 566} 1. 
Βυῖ 1[ἴ ἰδ ννῈ]] κπόννὴ {πδῖ ἴῃς ὀχρ οἱ β οὗ τὰς 
Ετοαῖ βονεγείμῃϑθ ννῆο ρῥγεοθάθςα Ἐ δηλεβϑοβ {Π. 
ΔΔΌΓΘ Τγαηβίοσγοα ἴο τ ὈΥ ρορυΐατ ἰγαάϊτϊοη : 9 
11 ἰ5 σογίδίη αἷϑο [μαΐ ἴῃς αἰνίβίοπ ᾿ἰπῖο ποπΊςϑ, 
δηά ἴμε ἐχειηρίίοη οὗ ἴδε ῥγίθδί)γ ἰδπάβ ἕτυπὶ 
ἰλχδίϊίοη, νναῦε δηΐογιοῦ ἴο δἰπὶ ΟΥ̓ ΤΏΔΠΥ Π6η- 
τυγῖο5. ΤΠ ϑυϑίεπι ἀρρθᾶγϑθ ἴο ἢδνε ὕθθῆ Ἴοθυδὶ 
ἢ [86 ΠΊΟΠΑΤΟΠΥ, σΟΓΔΙΏΪΥ τυ [86΄ ρῥγτᾶ- 
ταϊά5, δῖ ἴῃ 411 ργοθδθι Ὑ ννὰ5 τηοάϊῆεά, δπὰ 
εχιθηάεά, ᾿ξ ποῖ σοτηρ]οῖοά, ὑπάογ ἴπ6 ργοδῖ 
ῬΒΑΓΔΟΙ 5 οὗ ἴῃς ΑΝ Τὶ ἀγπδϑοῖγυ. Νὸ οςοᾶ- 
βίοπ σα δὲ ροϊηϊεαὰ ουξκ τποτγαὰ {ἰἰΚοὶ ἴο ἢᾶνε 
ϑυρρεϑίθα ἴἴ, ἀπά ἴο ἢεινο δῃδϑὶθα τπῃ6 Ῥμδ- 
ΓΔΟΐ ἴο δοςσοιηρ Ἰ5ἢ ἰ{, [84η (ῃαΐ ἀδβοσιθεα ἴῃ 
Οὐθῃεϑ|5. 

φαίη, ννυς ἰοᾶγῃ ἔγοπὶ Εἰσγρίίδη βοιγοθ5 [Πδῖ, 
ἀηάογ ΑἸηεποπῖῆα [{]., ἰῇ ϑοπὶς σχοβροοῖβ 
[ῃ6ς ρτοδίεδῖ Κιπρ οὗ Ἃἷἰ ποὺϊς ἀγηδβίυ, 
ννῆοϑα γοῖρῃ 15 βδορασγαϊθαά ἔγοπι [6 ἢγϑθι Ὁ δῇ 
ἰπίογναι οὗ ϑοιὴθ ἴννο σθηΐωυγίοβ (58ε6 δῦουθ), ἃ 
τνόγι οὗ Ἔχιγδογάϊ πασΥ πιαρηϊτυάς δηὰ ἱμπαρογί- 
ἅπος νν45 υπάεγίακοη δηὰ ςοτηρὶεϊδα : οἠὲ [ἢ δῖ 
Ρίονεβ δ οῇςὲ ἴπε ἴοστου οδιιϑεὰ ΟΥ̓ ἴῃ 6 ργθ- 
Υἱου5 114 0]}}Υ ἴο ἔΑπιΐπο5, ἀπά 186 ὁποιπῆοιβ 
ΤΕΞΟΌΓΟΕΘΒ, 511}}, ἀηά ξοτεῖμουρδς οὗ ἴῃ6 Ρἢδ- 
το. Απησποαθα [1]. βχϑὶ δβιδὈ δηθὰ ἃ 
οοπιρίεἴε ϑγϑίοτη οὗ ἀγϊκοβ, Ἵδηδ]β, ἰοςκϑβ, δπά 
ΓΟΒΟΓΎΟΙΓΒ, ὈΥ νος τς ἱηυπάδίίομβ οὗ ἴδε 
ΝΙΪΘ ννεῦε πεηςείογἢῃ σορυϊαιο.0 Τῆς [πὶ- 
ἵΏ6Π56 ΔΓΈΗς 4] ἰλκο οὗ Ματ5 ἱπ τῆς Εδγοιυπὶ 
ννὰ5 πιαάθ ΟΥ̓ 5 οσχάφγβ; ἰἴ σοτϊηπλιηϊορῖεά 
ἢ τὰς ΝῊ ΕΥ̓ ἃ οδλπαὶ, τοςεῖνεα ἴἢε οὐοτ- 
Ποννηρ νυδίειβ αἱ τῆς {πθ οὗ τῆς ἱηυπάδίοη, 
δηα βεουγοά [ῃ6 σοτηρίεῖς ἰγγραϊίοη οὗ ἴἢ6 
Δ Ἰοϊ πίη Ποηλ65 ἴῃ ἴῃς ΟΥ̓ ϑεάϑοη. Μ. 1,1- 
πδηΐ ἐς Βεϊ!είοηά 5, ἴτἴὸ ννοβϑα ἱπά δι ἀπά 

89. Τοβερῆυβ. ΘΧΡΥΈΒΘΙΥ βίαῖεβ ἴπαὶ Μίαπειμο 
δῖνεβ {πὸ παπὶα οἵ ϑεϑοβίτβ ἰο ἴπ6 {πἰγὰ Κίηρ οὗ 
ἴ(η6 το ἢ ἀγπασῖγ, ν οπὶ ἢδ τερταϑθηῖξ 85 σοη- 
αυοτοῦ οὗ Αϑὶα. Ὅηα τοβθάσγοῆθας οὗ Μ. Μαπεῖίϊε 
ἢανς ἰδίεϊυ βσῆονγῃ (Πδαὶ δπηθθεβ 11. νγαβ ἰὴ {Π6 
Παρῖς οἵ δρρτοργδίηρσ ἴπε ἐχρὶοἱῖβ οἵ ῃϊ5 ὑρτεάθ- 
σΌβϑογβ, δπα πυρί αησ ἢ οὐ πᾶσα οἡ {πῸ 
τηοηυπΊοηΐβ (5εε Ὀαίον,, Ρ. 465). ΤὨὶβ δν}} ΠδΌιζ 
νγὰ5 δαορίοα ὈΥ͂ 5 Ξοὴ Μετπορίδῃ., . 

4. δὲς. Βγίρβοι, “ Ηἰβίοῖτε ἀ Εργρῖε,᾽ Ρ. 69. 
ΙΓ ρβίις ἰουπὰ 4 ΝΙ]οπιεῖοσ οὐἵὁἨ Απιδηοαμα δπὰ 
ΒΟνΘΓΆΙ δοσυγαῖε ποίϊοες οὔ ἴῃς δεὶρπὶ οὗ τῇς 
ἰππηἀαῖίοηβ ὑπάεγ τς ἔνε ἢ δηὰ (Πἰτίθθηιῃ 
ἀνπαβίιθα δἱ ϑϑυηηθῇ αηὰ Κυτϊητησ. 

41 « Μέπιοϊτα δὺγ]ε [,δς Μουτῖς : ΑἸἊοχαπάτίο, 
1842. Ματῖς 18 ποῖ ἴπεῈ πδηὶα οὗ ἃ Κίηρ, δῖ 
δ Εργρίδῃ ννογὰ “"τηεσ,᾽" ἃ Ἰαΐκα οὐ γεβοσνοίγ, 
Ἑαγουηι ἰ5 ἴῃ6 Ατδδὶς σοττυριίοη οὗ ἴῃς (ορτὶς 
ΦΙιΟ.3.1.. δὰ οἱὰ Ἐργρίίδη νογὰ, “τς 5εδ.᾽" 
Αςοογάϊηρσ ἴο Ῥιοϊοπιυ, ΠρᾺΓ ἴῃ Ιακὸ ψὰ9 ἃ 
Ρίαος οα]]εὰ Βακκηῖβ οὐ Βδηςῃίβ. Μ. Βγιρβοὶ 
ἰἀεηιῆε5 (Π15 Ὑ ἃ ρίαςε οα]]εὰ Ῥ᾽-ἀπεῖι, “τὰς 
ἄουβςε οὗ }}ς,᾽᾽ νυ ῖο ἢ 15 ἰουμὰ οα (ἢ τηοπυϊηθηῖς 
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ΔΌΪΙΥ νὰ ἃσγε ἱπάθνίεα ἴογ δϑοογίδιηϊρς ἴδε 
οχᾶςὶ δἰΐε δηά οὌχίοης οὗ {Π|5 ἰαϊκθ, οὔϑογνεϑ 
τμδὲ [δ6 τεοβῦοσδοη οἵ [15 πιδρηϊῆοθηΐῖ ψογκ 
νουϊὰ Ὀ6 οὴς οὗ ἴπε ρὑγεαΐοδί ὑεηθῆῖ5 ἰῃδῖ 
οουϊά θὲ σοπέοττεά οἡ πηοάςσγῃ Εργρί. ὕὉπάογ 
ΑὐΔοπο δ {Π|. αἰσο, ἴῃς ρ»τθδὶ ἰδυγτγιπίῃ, ἴῃς 
τηοβῖ βίυροεπαάουβ ννοσκ οὗ ἰδαΐ σγοδῖ ἂρ, ννᾶ5 
ὀγεοίθά, τ ΐβ Ὀυϊάϊης ννᾶ8 ῬγοῦϑὈΪ σοη- 
ποοῖϊοά ἢ (ἢ βᾶπηθ 5εγοεβ οἵ εὐθηΐβ : ἴἴ 
ςοηῃϑίβίοα οὗ ἃ νᾶϑῖ υσηθοῦ οὗ [4115 δηὰ δι} 4- 
ἰη85, ἰη ννϊσῖ (ἢ ς τοργόϑεηίδίινοϑ οἵ ἴῃς Εργρ- 
ἴἄδη ποπλε8 ννεῖε 8556} 164 ρογοαο4}}ν ἴο 
σοηβαϊ οἡ ϑιιδ᾽οςῖβ οὐἁἨ παϊίοπδὶ ἱπίογεβί  δπά 
σογίδ! Υ ποῖ νι πουΐ ἃ βρθςῖαὶ νυἱοὸνν ἴο [ἢ 
ςοπβογυδίίοη οὗ ἃ ογϑῖοπὶ νι ἢ αἰοτγάδα ἴῃς 
Ὀεϑι---ἰηἀθοάὰ τὰ6 ΟὨΪΥ γτϑϑὶ ---5ϑθου ΠΥ ἀρδίηϑί 
τῃς τεουσσγθηςε οὗ πε ταοϑβὲ ξοστη 80 ]6 οδι δηλ Υ 
ἴο ψνὨὶοῖ {Π|5 ρθορὶς σου]ὰ Ὀε ἐχροβεά. Αἱ 
ἨῸ ρογοά ψουϊά πη Εγρίίδῃ Κίηρ μανα βοῇ 
ΒΡΘΟΙΑ] γεᾶ80ῃ5 ἴθ υπάεγίακίηρ ἴπεθε ΟΓΚΘΒ: 
αἴ ποπὸ ψουϊὰ δ6 δᾶνὸ βδιςσῇ ΡΘΟυ αΣ Τρροῦ- 
(υητ|65 οὗ οσαγγγίηρ ἴδθπλ ἱπῖο εἴἶεοιί --- {Π6 
γοᾶβοηβ οπΐογοθα ΟΥ̓ [6 ϑενεη γεᾶγβ οἵ [Ἀπ η6, 
ἃπὰ ἴῃς τοϑηβ Βυρρ θά ΟΥ̓ με τεςοπεϑιίγιοϊίοη 
οὔ ἴμ6 τογτγοτῖδὶ ογρδηϊβαϊίοη, νος ἢ Ραςοὰ 
186 ΨΏοΟΙ]Ὲ σοϑοισοοβ οὔ πε ἡδὕοῃ δὲ ἴῃς ἀ|5- 
Ροϑβαὶ οὗ (15 Ῥπαγδοῖ." 

[πη ἴδε δὔϑοηες οὗ ροϑβιζίνθ ουϊάθησθ ἴῸΣ ΟΥὙ 
δραϊηθὲ ΔὴΥ Βυροΐμοϑοβ, ἴμεβε Ἴοϊ οί ἀΘῃ 668 
ΠΊΑΥ ᾿υ 51} ὃ5 ἴῃ τερασγαϊηρ 1ἴ δῖ ᾿ἰεδδῖ 85 ἃ 
ΕΓ ῥγόθαῦ]α ςοπ͵δοῖυγε ἴπαξ {με υἱβίξ οὐ 
ΑὈγΑΠδιη ΠΊΔΥ πᾶνε ἴδίκθη ρἷδοθ ὑπάογ ἴῃς ἤγϑὶ 
κιης οὗ τῃ6 ἀγπαβίυ, δηὰ [δὲ οὗ [Ὅϑερὴ ὑηὰ ες 
Απλοποηηδθδ {Π1., ἴ[ῃ6 ῬΒδγδοῦ Ψῆο 15 ΓΟρΓθ- 
βεηΐοαὰ ου 86 ἰαἰοἰγ-αἰδοονογεὰ (40]6 οὗ ΑΌγ- 
ἄἀοβ 85 [ἢ ἰαϑῖ ρτεαῖ Κίηγ οὗ 4}} Βιργρῖ ἴῃ 188 
δηςίεηϊ ἐπιρίτο, δηά, 85 ϑδιιοῇ, σοςεϊνίηρ αἰνίης 
ΒοπουΓβ ἔτοσὰ ἢἰ5 ἀοβοθηάδηϊ Ἀ ἀπι6563. 

(1ο.) Βαϊ 1 [οβερὴ δπὰ (ἢ βγδϑὶ [65 νγο γα 
τοςεϊνοά δηὰ ἰγεαϊθὰ ψἱἢ} στεδῖ ἔδλνουσ ὈΥ̓ [ῃ6 
ῃδῖϊνα ἀγπαβῖυ, ᾿ξ ΠΊΔΥ 5εαπὶ ἱπιργοῦδο]α παῖ 
[ΠΟΥ ββουϊὰ ἢδνε γεγηδιηθά υπάϊἰδιυγθεά ὑπάογ 
(Π6 διμορῃογά Κίηρθ. ὅδε ἤδνε οἵ σοιγϑα ῃ0 
σοποαϊιϑῖνα ουϊάθηςς οἰ ΠΟΥ ΤῸΣΥ ΟΥ ἀραϊησ ἴπε 
οδ)]εσύοπ; Ὀυΐῖ ννε δᾶνο ἔδεϊβ ἐβποιρῇ ἴο 5ῆονν 
(ῃδῖ 1ἴ 5 φυϊϊε ροβϑίδὶε {δῖ εὐ ΙΔΥ ἢᾶνο 
οςουρίοα ἃ τοϊαῖϊνε ροβίζἰοπ ὑηᾶοσ ἴδε ἴο- 
ΓΟΙΡΏΘΙΒ ποῖ ἀἰδεγπρ νυ] ΟΙγ ἔσο τμδΐ ἰὴ 
ὙὩ ἢ τῆς ἰηναδίοη ἔουπά ἴΠ6πΔ. ὙΠετο οδη 
Ὀ6 πο ἀουδί [δῖ 16 ἰηνδάθγα αϊγοοϊεα {Π6ῚΓ 
458381}15. αἴ οὔςς δρδίηδξ [ῃὴ6 στοδῖ οἱ[[65 οὗ 
Ἐπγρῖ: Ὀοῖὰ ἴο δηγίομ {ποπΊβεϊνεβ ἢ τῆς 
ΒΡΟΪ], δπὰ ἴο βδϑουγο {ΠΕΣ ἀοπηϊηίοη ονεῦ ἴῃς 
Ιαπάβ. Δ ε τΔΔΥ 4'50 ἔδεὶ γι Ἴσοπἥἤάσεηϊ 
ἴμδι (ΒΟΥ ονογῖηγονν (6 πδίίομδὶ ἔοστῃβ οὗ 
ψνοΥβἢρ, δ πουρἢ, 85 νὸ πάγος ἀῦονε βου, 

ἴῃ οοπποχίοη τ ϑεῦοῖς, ἴῃς τας ΙΑ ἀεγ οἱ 
(ἢΞ ἀϊφιπο. 8:6 “Οεορσταρῆὶς ἀθ5 ΑἸΐδη 
ργρίοης,᾽ Ρ. 2323. ΤἼΒ πᾶπὶο ἢαβ8 ἃ 5ρεοΐδὶ 
ἰηϊεγοϑί ἴοσγ ἰϊ5 θδδγίηρ Ἰροὴ [ΟϑῈρ ἢ 5 Ἐφγριίδα 
Ὡὰπλ6 Ζαίηδίἢ Ῥᾶδῃ “ὁ τῆς ἰοοἀ οὗ ]1{6. 

42 ΤἼὮΘ.ΟΟΡΡΟΙ πιΐπεβ αἱ δα Μωρματα ὑγεγε 
ψουκεα υὑπάοσ τΠἰς ῥτίποε; ποτα ἰδ ἃ ουποὺς 
ποῖος οὗ [ἢς εχρεάϊτίοι ἴῃ Βπιρβοῖ, “Η. Ε., 
Ρ. 69. ϑεε αἶβο " [ηἰτοάἀυοιοπ᾽ ἴο Εχοάυδ. 

ΒἘΈῈ2 
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{ποτα 5 πὸ εὐϊάθηςθ {πὶ (ΠοΥ ἀεϑίγογθα ΟΥ̓ 
ἀείλεςα τῆ6 (ορ]65. Τῆς [5γδο]ῖοβ, [δ ἃ 
5Π18}} ΠΟΙΟΥ͂ ἰδίου Θϑίδ Ὁ] 15η6 6, ννου]ὰ οὔοσ ἢῸ 
τοπιρίδιίίοη ἴο {ΠΕΣ συρι ΠΥ; ηοὸ Ὀιμ]άϊηρ8, 
ΠΟ ἴθι 68, πο οἰαδογαΐς σιῖυαὶ νος ἢ οου]ὰ 
Ῥγόνοκα {ΠεῚΓ δηϊμλοϑιί. [1 τηυϑῖ αἰδὸ ὃς 
Ὀρτηδ ἴῃ τλϊηὰ τΠδῖ 4}} ἰϑζοσίδῃβ ἃσὸ δρτεεὰ 
[πΠ4ξ 1η6 ᾿Ἰηναϑίοῃ οὗ ἴῃς ΗΥ̓Κβοβ. νγᾶ5 τηοϑβῖ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ῥγεοοθάθδα ΟΥ̓ ρεδοεῖμὶ ν]βιῖ5 οὗ τῆς 
οἰϊεία!5 οὗ Ασγαθία δηὰ [6 δα]οϊπιηρ ἀἰβίγιςῖβ 
οὗ Ῥαϊοβδίηο, οὔ ῃιοἢῆ νγ6ὸ πᾶν ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ 
ἴγᾶσθθ 1Π ΘΑΥΪΥ τηοηιπιθηΐϑβ ; ἔγοτη Πεπὶ ΠΟῪ 
ΩΔΥ͂ ἤᾶνα ἰεαγηθὰ δὲ οπςε ἴο δρργεοϊαδῖς (ἢς 
το μα5. οἵ Εδυρῖί, ἀπά ἴο δϑοογίδίπ (ἢ βἴδϊβ οὗ 
(Π6 σοιπῖγγ. ὍὨΘ ᾿οδίουϑυ νυν Ἀν μϊσ ἢ δυςἢ 
Υἱϑιϊοσβ ὑγεγῸ ὑναϊομβοα 5 αἰδιϊ ΠΟΥ ποῖερα ἴῃ 
Οδησβὶβ : ΘΥΟΓΥ ποιηπα ΟΠΟΠΊΡΔΗΥ τηϊρῃϊ Ὀ6 
διιθροςῖοα οὗ ἃ ἀδϑῖσε ἴο 566 τῆς. πακθάῃεβϑ--- 
1ῃαΐ 5, ἴο ΞΘΡῪ ἴῆ6 4554114Ὁ]6 ἀρργοδςῇεβ ἴο [ἢ 
ἰδηὰ ; ἃ 7εϑίουϑυ οὗ ψνῃ] ἢ 4150 νγῈὲ ἤανς ἀ5- 
της ποίϊςο5. ἴπ ἴδ βἴογυ οὗ δδῆθῃα δηὰ [ῃ6 
᾿η5ΟΥΡΌοη5 οὗ Βεπίμδθθδδη, Βιυιξ "νη τἢ6 
ἴλι μοῦ οὗ [ἢοϑὲ ἱηνδάογ υἱδιιεὰ Εργρί ἴῃ 
(ῃς {πὶ οὗ [6 στοαΐῖ ἴδγηϊπθ, νυ] ς ἢ, 45 νὰ 
Κπονν ἔγοπὶ οἵδποσ ἀοσυπιοηΐβ, 3 νου ]Ἱὰ ἀτᾶνν 
ἴδει, ἢ {πεῖγ ἤοςκβ ἀπά ἢεγάβ, ἴο {6 
ἔγοηζίοτ, [ἢ6 ρόσβοὴ ἢ ννῃοπὶ ΠΟΥ ννεγὸ 
Ὀγουρηΐ ἱπίο οοπίᾶςοϊ, ἃπά ἔἴογ ννῆοπι {ΠΕΥ 
ψνουἹὰ ἴδε! {πΠ6 ἀφορεβδί σόνογεηςθ, ννὰ5 [δ6 
Ιηλϑῖοσ οὗ ἴθ ρυδηδυιεβ, ἴῃς ἀϊδιτ θυΐοτ οὗ 
ἴοοι. ΄οβορῇ σου]ὰ ποῖ ὈῈ πηκποννπ ΌΥ πᾶπιο 
ΟΥ ΟΥ̓ σμαγδοῖοσ ἴο τῆς ᾿ΘΑΥΪῪ Ηγκϑοβ, ννῃο 
ψνεγο {π||6 ΠΠΚοΙγ ἴο ἀϊδῖυγθ τῆς Κιηάγεα ἀπά 
ἀεθεςεηάληϊβ οὗ [ἢς πιδη ἴο ννῆοπι {ΠΟΥ͂ ὑνογα 
ἱπάοδίοα ἔοσ {πεὶγ ᾿ἶνθ5. [1 ἰ5 αἷϑδο οὐϊάδηΐ 
(δὲ 1Π6 ταρι ἃ πλι] ρΡ]]1ςδιοη οὗἩ [Π6 [5γὯ6 1168 
τηῖσῃῖ Ὀὲ ἔανουγοά Ὀγ ἴπ6 νυ πάγαννδὶ οὗ ἴῃς 
Ὠαῖνο ὑγηςο85 ἔγοιη {Ποῦ ᾿πηπηοάϊαῖθ 6 ]Ρἢ- 
Βουγδοοά : [ΠΟΥ ννουά δὲ γσεϊιενθά ἔγοπι ἃ 
ΒΟΥ πθηάθησθ αὐτοῦ Υἱρη]απί δηὰ ϑιιβρίςϊοιιβ. 
[1 185 ποῖ, Βοννούοῦ, ὨΘΟΟΘΘΑΓΥ ἴο 5506 ΔΗΥ͂ 
Βρεοῖϊδὶ ἔδνοιγΓ βῆοννῃ ἴο ἴῃς 5γδϑ ἴε5. ὉΥ {ἢ 6 
ΘΠορῃεγάς; τῇ6 δῦβθησε οὗ ΔΥ πιοῖϊνε ἴῸΓ 
ΟΥῸ6] δηα ορργοϑϑῖνο ἰγοδίπηθης 15 οὈὔνίοιιβ, ἀπά 
βιιΒῆςε5 ἔογ ἴῃς σοπιουδὶ οὗ 4}} οὐ]εοϊίοη οἡ {118 
50 ἴο ἴδε διἰδἴογι δὶ σοι δ᾽ δίῃ ννγε μάνα 
Ῥγοροβδά. 

(1τ1.) »ὲε γε ποὺν ἴῃ ἃ ροϑιοη ἴο σοῃβί ον 
΄1ἢὸ αιιεδίίοη δὲ νυν μδὶ ρογοά ἴῃ ἘβυρἊίδη βίου 
τῆς ἔχοάιι5 ἴοοκ ρῥ]δοθ. δοπὶλθ ροϊπίβ οὗ 1π|- 
Ῥοτγίδηςσθ ΠΊΔΥ Ὀε Δ935ιτηθαὰ 45 }}] διι οσογίδίπ, 
(Πότ Ὀείηρς πο αἰβεγοπος οὗ οριηΐοῃ Ὀοΐνγθοη 
Ἐξ Υρίοϊορετβ. (1.) Αἴ ννυβαΐθυδσ ρεγοά [ῃς 
[5γδοὶ ἴθ5 σα ἱπίο Εργρί, {36 νγοσὲ ες οὰ 
ἴη ἴῃς ἀϊδίγιςῖϊ δϑϑιρτιθαὰ ἴο [Ποπὶ ννῃοη (ἢς ἢγϑῖ 
βονοσζείρῃ οὗ ἴδ εἱῃϊοοπίῃ αὐ πδϑῖγ σοησυογοὰ 
δηὰ ἐχρο] δὰ ἴῃς δπορθοζα ἀγπαϑίγῦ. (2.) ΤῊς 
Εχοάιιβ ἰ5 δά πιο ἴο ἢανε ἴδκοη ρἷδσθ ἀπο σ 
τῆς οἰ ίδοπῖα ΟΥ̓ ηἰποίθοπιἢ ΟὙΠΑϑΥ, ὑπάοῦ 
ὙΠ ἢ 15 ἃ ᾳυεϑίίοη ἴο ὃς 5εἰ|εὰ, Ὀι στ δ ΠΙΥ͂ 
ὑπηάογ [ἢς ομς οΥ ἴῃς οἴδεγ. (3.) ΤΊ ἀδίεβ σὸ - 
ἔεγτιηρ ἴο [815 ρογὶοα τὸ 511}} ΕΠ ΓΑΙΪΥ ποοῦ- 
τίη, {Π6Ὺ σγοϑῖ οἡ ἀουθῖῇι] σΔ]ςυ ΔΕ ΟΠ5 ; 1ἴ ΤΑΥ͂ 

4 06. [Π)6 δοοοῦπΐζ οὔ ἴῃ δὐἀπιἰπξοίοη οὗ 
Ἑδοσυαῖῖεβ ὑπᾶοῦ Μεπιθρίδῃ, ἱπέγα, Ρ. 486. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΚΝΙΝΟΘ ΟΕ ἙΑΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΕΥ͂ 

βυβῆος ἴο ασυοῖς 16 ννογάβ οὗ Μ. ἀς Ἀουρέ, 
δάορίεά ὈγΥ Μ. ΟΠδῦαβ, “" Μέϊδηρεβ ἐργρίο- 
Ἰορί4ιι65,᾽ 1]. Ρ. 112: “Οπη γεβίοσα ἄδηβ5 8 
᾿ἰγπῖα ἀὰ ρτοῦδῦ]ς θη ρ]δςαηῖ 861] 1. νοῦ 1 5οο, 
εἴ 6 σοπηπιοησοπηοπί ας ἰὰ 175 ἀγηδϑίϊθ ΚΘ Γ9 
ΙῈ 185 5:ὁοῖϊΘ. Μαδὶβ 1] ΠὟῪ δυγσαὶϊ πι]οπγθηῖ 
ἃ 5 ἐϊοπηοῦ 5] 1 Ὅη 5᾽ ἐζαιξ ἰγοπιρέ ἀθ ἄξμν εορηΐς 
απ. ἀατς ςοϊίο δϑεχηδίοπ, ἴδηΐ 165 ἀοςσιιπηοηῖϑ 
ϑοηΐ Υἱοϊές ἀμπ5 1 Ὠἰϑίοίγε, οιὰ ἱποουλρ οῖβ 580} 
165 πιοπιπιθοηῖβ5.᾽ [ἢ ἃ ΨοΥΚ οὗ σγοδΐ ᾿πτογοβϑῖ 
δηά ᾿πηρογίδηςο ΡῈ] 5Π 64 Ἰλῖαὶγ ὉΥ Μ. Ομαθᾶ5, 
ἢδ γτεϊτογαΐῖθϑ (15 δϑϑοσίίοη, δηά το]θςῖβ 4}} 1ΠπῸ 
ἀδῖεβ ἀογίνθα ἔγοπι δϑι γΓοποπ οὶ ποῖῖςεβ.. δὲ 
“γογαᾶρε ἀδη ργρίδπ,᾽ Ρ. 26.3. ΤΠ5 υη- 
ςεγίδ ΠΥ πιιιϑῖ αἰνναγβ 6 Ὀογηθ ἴπ πιϊηὰ : [Π6 
ἀδῖοβ ἀοσινεά ἔγοτη ΕρυρἝδη πλοπιπιοπῖβ ΠΊΑΥ 
θὲ ἐπιρ ον τ θὰ ΡΟ 50 [ΔΓ 45 {ΠΕῪΥ̓ ρο, 
διιῖ, νυ οπς Ἔχοθρίοη ΑἰΓΟΔαῪ ποιϊςοά, ΓΠΟΥ͂ 
ΠΘΥΟΥ ΓΕΙΟΓ ἴο ΔΠΥ͂ βΈΠΟΓΑΙ Θροςΐ, δπὰ ἀο ποῖ 
ΒΌΡΡΙΥ πιδίογα]8 ἴογ ἃ σοτηρίεῖς σῃγοποϊοξίςδὶ 
Διτδηροπιοπὶ οὗ ὀνθηῖβ Ὁηάοῦ οἴἢεῦ οὗ 1ῃ6 
αἀγπδϑίῖθϑ ΜΠ νυ Π ΙΓ ἢ ννὸ ἀτγὸ δ ργεβεηΐ σο- 
σογηεά. 

Επεγριζίδη βοῃο αγβ ἤανο Β[Πουίο δθοη ἀϊν ἀοά 
ΘΕ ἵννο ΟγΡἰπίοῃϑβ, βοῆς γϑοορῃηϊβίηρ [πῃ 

Αδἤτη65, ΟΥὐὁἨ Απηοβίβ, ἴῃς ἢγϑϊ δονυθγείσῃ οὗ ἴῃ 6 
εἰμ θθηῖἢ ἀγπαϑῖγ, ἴῃς βγοῖ ρεγβοοιΐῖοτ οὗ 
[6 ᾿5γϑθ 65, ἀπά ἴῃ οἧς οὗ Πὶ5 ἀδβοθηάδηϊβ 
16 ῬΒλγδοῦ οὗ (ἢς Εχοάιι5; οἴπεῦθ σοραγά- 
ἴπρ ἴῃς τπϊγὰ ϑβονυθγείρθ οὗ τἢὴ6 πιποῖθοπίῃ 
ἀγηδϑίυ, 1.6. Ἀδηλθϑοβ {]., (ἢς ϑοϑοϑίσβ οὗ ἴῃς 
Οτγοοκβ, δπα ἢἷ5 ϑοη Μεγηορίδῃ, οὐ ἢΪβ ὑταπά- 
Β0ῃ 8611, 85 ἴῃ6 σοηϊοιῃρογαγιθα οὗ δίοϑεβ. 
νὲ ν}}} ἐχδύλπο ἴῃ6 ρστοιπάϑ οα ννῃῖο ἢ φᾶς ἢ 
οἵ [ἢεϑ6 ΟΡ πίοΠ5 γοϑῖβ  δηά ρτγοςθθάϊηρ ἴῃ 
οτάσγ οὗ {{π|6 νν}}} γι ᾿ηαυΐτγε ἱπῖο [Π6 οἰ Πι5 
οὔ (86 εἰρῃίεοηῖῃ ἀγπδϑῖῦ 

(12.) Τῆς εοἰτειιπιδίαποεθ ὉΠῸΟΥ τῇ ϊςῇ 
Αδῇπιοβ 1. [6 Απιοϑὶϑ οὗἨ Ϊοόβϑερῆιβ, οὈϊδι πο 
Ροβϑοββίοῃ οὗ [οννοῦ Εργρί, τιλκο 1ἴ ΟΧΙΓΟΠΊΟΙΥ 
Ῥγοῦαδὶς {παὶ Πα βῃοι)ὰ πᾶν δάορίθα βιςἢ 
Γηδάϑιγοβ ἰονναγάβ (π6 ᾿ϑγαθὶ ἴο5 85 ἅσὸ ἀδ- 
ϑ0ῦθ δά ἴῃ τῆς δορίπηίηρς οὗ Εχοάυ5. 

Η!5 δοςθϑβίοη ςοπϑίιῖϊοθ οὔθ οὗ [ἢ6 πηοϑί 
Ἱπιροσίδης δροςῖδδ 'η ΕΡΥριίδη ἢϑίοτσυ : ἢ 
τ τογηλϊπδαΐοβ ἴὴ6 Ὀγόκοη πὰ Τοηξιιϑοα ρογιοῦ 
οὔ τῆς δηποίδης Ετηρισο; Ψ ᾿ἴ Ὀορίπς ἃ 
Ποπίϊπιιοιιβ 567165 οὗ ενοηΐβ ὉΠΩΘΥ 5υςοθο- 
βῖνς ἀγηδϑίίθβ. Ῥγχονίοιιβ ἴο [56 φοσθβϑίομ, Οὗ 
ΒΠΟΓΓΥ ἀἰογνναγάβ, ῃ6 πλδγγοα 4η ΕἸΠΗϊορίδη 
Ργίηςθββ, Νεξοσγίαγι, νἤοϑο παῆλς δηῃηὰ ρογίγαϊϊ 
86 ἔοιιπα οἡ ΓΔΗΥ πλοπυπλοπίϑβ,5 ἴῃ ἡ ΒΟ ἢ 516 

Ἵ4.Α 5ἴπρὶς οἰδαγ ποῖσε οὗ ἃ 5οἷδγ δο!ρβα ννου]ὰ 
56 1{|6 ἃ ναβῦ πυιθεῦ οὗ αυδδίίομβ. Μ. ὉΠαρθας 
ας. σοιῃρ]είεϊν δῆοννη ἴπαΐϊ ὨΙΠπογίο ποῆς ἢ85 
Ὀόθη ἰουηά (966 “ Ζεϊιϑο τι, Μαγ, 1868). Οχ 
ἴῃς νᾶγίοιι5 αἰϊοῃιρί ἴο εβϑίΔ Ὁ] 15} ἃ ϑγϑῖθπὶ ΟἹλ 
Δϑίτοποπ)οδὶ σα]ου]αἴϊοηβ, 56. Μι. Βτοόνῃς ἰῃ 
Κιιῖοῖ " Ογοϊορεεάϊα,᾽ νο]. 111. ῥ. 52. 

4 Οης οὗ ἴδ τηοβῖ βἰγκίησ ρογίγα)ἰς οἱ 
Νείεγίαγ ἰς ἴῃς ἢτβὶ ρ]αίε ἴῃ ἴπε ἰὨϊγαὰ νοϊυτης οὗ 
1ρϑίυς᾽ “ΘΠ οπΚιμδ]ογ.᾿ 8.66 ΑἾ50 ἃ ςοἱουγεᾷ [Δ 0] ες 
ἱη ἴῃς Βη 5} Μυδεύυπι. 958 ἰ5 ἴπεσε γορτοβεηϊθα 
85 }εῖ ὈΪδοκ, δυῖ ποῖ ΨΠΠ πόρτὸ ἔδαΐιγεθ, 586 
ψγ͵ὰ5 ῬγΟΌΔΟΪΥ οἵ ἴἢ6 Βῖσποῦ Νυδίδη τὰςθ. 1 
8δϑ Ὀδθη οὐβεγνεὰ {πὲ (Πς6 ροτίγηϊβ οὐ (6 φαυῖοσ 



ὍΡΟΝ ΤῊΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΦΗ. 

ἰβ τεργεβεηΐεα ἃ5 ἃ ρεγϑοηᾶρε οὐ βίπρυϊδσ ἀϊ5- 
εἰποίοη, ἀδυρ! ες, νν]ξα, βἰβίεσ, ἀπά τποῖθεσ οὗ 
Κίηρθ, δηὰ ννουδῃιρρεά σθηϊυγίεβ ΔΙῸ ΒΟΥ 
ἀρδίἢ ἂ5 ἃ τυϊοίαγν ἀεῖϊϊγ. [{ 15 ἱηξεγγεά, 
ὙΥἢ στοαῖ ργοθαδ! γ, ἴμαξ [Π15 4] Πα πος νυ ἢ 
ἘκΒιορίᾳ, νυν !ςἢ ὑπάςγ τῆς δηςσίεπί εἸηρῖγα δὰ 
ἔχη ἰδηδα Ἰαῦμε σοπίηρεηίβ οὗ Δυ ΧΙ ΠΑ ΥῪ ἸΓΟΟΡ8 
ἴο Ερνρῖ," δι ρρ θὰ Αδῆπηεβ νυ ἢ ΓΕΒΟΌΓΟΘΒ 
ψΥ ΙΓ ἢ Θπδοϊθὰ ἢϊπὶ βοοη αἴθ ἢ18 δοςθβϑίοῃ ἴο 
ππάογίακο 8η ὀχροάπίοη ἀραηδῖ ἴῃς Νοσίμογη 
ἀγπαϑῖγ. Τρδΐ Ἔχρθάϊοη ννα5 σοπηρ] Εἴ ον διιςο- 
σσϑϑῦμ! : τ του παῖθα τἢῃ6 βἴσγιρρθ. Α σοπ- 
[οἸΠΠἸΡΟΥΔΓΥ ἱπδοσγιρίίοα οἡ ἴμε ἰοτῃῦ οὗ οπε οὗ 
}ι15. σοΕ οῆσοτα (ἴῃς πανὶ σδρίδι πη ΔἢΠΉ65), 
Εἶνοβ δὴ δοςοιηΐ οὗ ἴῃς 5ίερε οὗ Ανδγίβ, οὗ ἃ 
Ὀαίτ]6 ἔουρΐ ἴῃ [15 νἱ οἰ ΠΠΥ, ἀπά οὗ ἴῃς σαρίυγο 
οὗ (ῃαΐ οἵγ, ἴῃ 6 ϑἰσοηρο]ά οὗὨ Αρερὶ. [{ αἷϑο 
ἰΠΓΟΥΠΊ5. 1τ15 {Πῖ τῆς δχριι ϊβιοη οὗ [6 ΘΠΟΙΥ 
νν 5 [Ὁ] οννοά ὈΥ δὴ ὀχρεάπίοη ἴο [π6 θογάδγϑ 
οἵ ἀδπαδη, θη ϑαγουθεη ννὰ5 ἴδκδοη ὈΥ 
βίοστη 

[{ 15 αἱ οπςοθρ οἶθαγ [παῖ (ἢ ΘΧΡγ ϑϑοη5 υ568 
ἴη ἔχοάυς ἴο ἀξβοτῖθε ἴ6 Ῥῃαγδος ὃν ν οτὴ 
(Π6 Ισγδο το5. νοῦ ἤγϑε ρεγβθοουῖΐοα, ΡΡΙΥ, ἴῃ 
τ1ῃΠ6 δι 1οϑὲ δά τηοϑὲ ᾿ἴογα! δθηδθ, τῷ [ἢ15 
βουογοίρῃ. Τὸ ἴπ6 ρῥεορὶς οὗ ἴπ6 ρυϑδῖεσ μαζί 
οὗ ΕργρΡῖ, ἀπά πιοϑδῖ Ἔβϑροςῖα!ὴν ἴο 186 ᾿Ἰπῃαδὶῖ- 
δηΐβ οὗ ἴῃς Νοτίῃ, ἢ ννὰβ δπιρ ΔΙ ΔΙ “ἃ 
ποὺν Κἰηρ :᾿ οὗ ἢΐπιὶ τ ταῖρι Ὀε 5διά, 25 οὗ ἢῸ 
ηλῖϊνε Κίηρ, δυςοοοάϊηρ ψιοιΐ ἃ κἴσιιρ ες (45 
νν85 πιοϑῖ ὀβρθοῖδ!]ν [ἢ 6 σα5ε οἵ Ἀδηηθβαβ [].), 
κἢ6 ἄγοϑὸ Ὁ} ονοῦ ἢ Εργρῖ; ἢς νν45, 1. ἴῃς {Γπ6 
86η56 οὗ {πε ννοτά, |Κὸ ἴῃς Νοτγτήδῃ ΚΝ {ΠΠ14π|, 
α εοπφμέγογσ. ΤῊ παῖε οὗ Ϊοβερῇ, ψν μεῖθοῦ 
ἃ5 ἃ ΤᾺΪΠΙΒῖΕΣ ΟΥὨ ἴῃς εὐεςϊεαά ἀΥ̓ΠΔΞΥ͂, οΟΓΥ οὗ οπαὲ 
ἵΛο 6 δησίοπι (Β4η (παῖ, ννου]ὰ ΡγΟΌΔΟΙΥ Ὀς 

Κίηρβ οὗ ἴπε ἀγηδϑῖν Ὀδασ αἰκιίηςς ἴγασοβ οἱ Ὀ]ΔΟΚ 
ὈΙοοά. ἘοΚο πὶ ρῖνεϑ ἃ ρογίγαιϊς οἵ Αὐμθ μπορῇ] [. 
(νοτ, μοννανοσ, ἢ6 οοηίοιηά ΜΠ ΑΔὨΙ,65), 
ἴῃ διοὶ Πα 5 τεργεβθηϊθα ἃς ἃ ὈΪδοκ. “ Μοηυμι. 
Ε.,᾽ Ρ]. χχῖίχ. Δὲ Καδγηακ {δεγα ἰ5 ἃ γεργοβθηία- 
ἐἰοη οὗ ἰῃς ϑσγιης οὐ Νείογίδασγι θογὴς ὈΥ ἔνεὶνα 
ΡΠδϑίβ ; 58:6 15 ἴΠ6τὰ αϑϑοοϊδίθα νυ τῇ ἔδηπλαβοβ 11,, 
δίϊετ δὴ ἰηίεγναὶ οἵ βουὴ ἴἤσεα σεπίυ 65. 

46 Μ᾿ ἀς Βουρέ ρσῖνεβ ἃ νεῖν οὐτίοιι5. δοςουηΐ 
οὔ (ῃς ογραηϊβπίοη οὗ ἃ ΠΕΡΤΟ ΔΥταΥ, πηάϑγ Ῥερὶ, 
οἵ [86 οἰχίῃ ἀγπαςῖγ. ΑΚ ἴῃ οὖν [παϊδῃ ἡἐαξὰ 
5108, ἴ656 αἰΐεῃ ἴσοορθ ψψεῖα ἀπ]]εὰ ἃπα σοτ- 
τηαπα σά ὈΥ ἠδῖῖνε ἔργρίδηβ. ὅες "Ἀδομετοθε5,᾽ 

. 1228. 
47 ΤΗϊς 5 ἃ νεῖῪ παροτίαπί ροϊηῖ. [1{ 5ῆονβ 

ἴῃς ἱπδοσιγαου οὗ ἴμ6 δοσουηῖ ρσίνεῃ ὈΥ ΓΟϑερἢι5 
ἔτοσα Μαπείμο, δης, Ὀείοσε [815 ἱμθογιρίοη νγᾶς 
Κπόνῃ, δάορίεα ὃὉγ Ἐσγρίϊδη ΞομοΪαγβ, νὶΖ., ἴμαὶ 
[6 ψὰγ Ὀεΐνγθοῃ ὕῤρΡεγ δηὰ ἰονεσ Εργρί ςοη- 
πυρὰ ἴο (6 ἰπϊτά οὐ ἔουμἢ χεῖρῃ οἵ (6 
εἰσῃίθθηῖ ἀγηῃαοῖγ. ὙΠΕΓΕ οἂπ Ὀ6 20 αυδϑίϊοη 
ἂἃ5 ἴο ἴῆ6 σοΥτεοίηεβ5 οὐ [Π6 σοπίθΠΙΡΟΓΑΙΥ 1Π50ΠΡ- 
το. ῬΡιοϊοπιν, ἃ ῥτγίεσὶ οὗ Μεηάςβ, ᾳιοίεα ὈΥ 
Αρίοη (4ρ. ΟἸεῖα. Αἰεχ, "ϑοσ. ,.ἦ 1, 21, Ρ. 178, εα. 
Ῥοίίογ), βαυβ οἵ Απγυςὶβ ἐμαὶ Ὠδ κατέσκαψε τὴν 
Αὔαριν. Ἧς νν5 ὈῬεῖζίεγ ἱπίοττηθα ἴδῃ Μδμοῖθο. 
Μ. ἀε Κουρό 70510}} εἰαῖπις τε ογεάϊὶ οὗ μανίην 
Ῥέονθα [Π15 οδρὶῖαὶ ροΐϊηὶ (ᾳυδϑίίοα ΤΔΡΙ416). 
5866 ἴῃς “ Κεροτῖ οἡ Ἐεγρίλῃ ϑιυάϊεβ᾽ ἴοσ 1867, 
Ρ. 18; δῃὰ οομηρᾶγε Μ, Ομαῦαδϑβ, “1.65 Ῥαβίθυγς 
εη Ἐργρίο,᾽ 1868, ννῆετα ἴ6 ψβο]6 ἱπβο ΠΡ ὕοα ἰ5 
τιλπϑἰδιοὰ, 
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ὈΠΚπονη ἴο δἷπι. ΝΟΥ οδῃ ἴδετε Ὀ6 δὴν 
τοαβοηδῦϊεα ἀοιθῖ 85 ἴο [86 ἔδο! ηρ5 νυν ἢ ἢ ςἢ 
ἃ Κίηρ ἰῃ 5 ροϑιτοη σταιϑὲ μᾶνα γοραγάθα (ἢς 
Ι5γαθ  ἴε5. ἼΔΕΤΕ ἰδ πὸ αισβίίοη 85 ἴο ἢἰϑ 
Πηαϊπρ ἴῃοῖὰ ἴῃ Οοβῆεη; [πδὶ 15 δάγηιρὰ 
Ὀγ 4}1.5 ὙΠΕΥ ννέσα {ποῦ 85 ἴῃς βιυρθ]εςίδ5, 
ΔΡΡΑΓΟΠΟΥ [ἢ ἑδνοιιγεά βυδ)]εςῖβ, οὗ 16 ὁχ- 
ΡΕΙΙεὰ αἀγπαβίγ, ὑπάθσ ννβοπὶ {ΠΟΥ τοϊδιποὰ 
υὑπάϊἰδίυγυεα ροσδϑεβϑίοη οὗ {ΠῸ σὶοῃοβί ἀἰϑδίσιςϊ 
οὗ ρυρῖ, σογηπιδηάίηρ ἴῃ6 ννοβίοσῃ ΔΡρρσγόδοῃ 
ἴο ἴδ νΟΥῪ Ὠρατγί οὗ (ῃς ἰἸδσηὰ. ΤΤῊς ἤγϑί ροϊπὶ 
[παῖ ννοι]ὰ πδῖυσα! νυ βκα δὰ ννουἱάὰ Ὀς 
(ΠΕΣ πυδοῦ (ἔχοά. ἱ. 9), νι ςἢ, δὔοσ (ἢ ς 
χρυ ϊθίοη οὗ ἢϊ5 δἜποόηλῖθβ, νοι ὈΘΔΥ δ 
Αἰαττηΐϊηρ ὑσγορογίοη ἴο ἴῃς πδένε ροριιϊαϊίοη 
οὗ ἴῃς ΠεϊῖΔ. Α ρῥγιάοπε τῆδη ὑπάργ δυςὴ 
οἰγοιπηοίδηςοβ ᾿νουἹὰ ἠοῖ ὃὈς ΚΟΥ ἴο ῥγόνυοκα 
το Ὀ Ιου ὈΥ ῥτοςεδάϊηρ ἴο ᾿Θοχίσοπλ 65, διῖ 
ποϊπίηρ 15 ποτα ρῥγοῦδοὶς ἴδῃ (ῃδὶ ἢ 5βῃου)]ά 
ἀο Ἰυ8ὲ ν δῖ Μοβεβ ἴ6}}5 ὺ5 ἴπ6 ποὺν Κἰηρ 
δοΐι!4}}Υ αἰὰ, ἀθ64] νυν] [ἢεπὶ σγαγΪγ, ργενυθηῖ 
ΤΠ 6 ῚΓ ἱποσοαβο, υ1}}1586 τΠοῖγ ἰἸαθουγ, δηά ςουΐ οἶ 
4}} σοτηπιιηϊοδίίοη ν᾿ ἢ ἐοσείρπεγβ. Τῆς πιοβί 
δανδηΐάρεοοιβ εἰ ρ ογηηθηΐ νυν ςἢ ννου]ά βιρ- 
δεβὶ [1361{ ννου]ὰ οὗ σουγϑε Ὀς ἴῃ σοηῃϑδιίσιιοτ!οὴ 
οὗ βἰσοημ)γ-ξοσ δα ἀδροβίζαγ!ε5 οὗ ργον βίο 
ΔΠ( ΔΙΤΏΒ ΠΕΔΥ [ῃ6 εδϑίοσῃ ἔγοπίοσ. ὍΠε ᾿ἰπὲ 
οὗ ἔογίγεββεβ ννᾶ5 δηϊαγρεὰ δηὰ βἰσγεηριῃοησα 
ΌΥ Ἀδγθεβοβ 11., δυϊ (δῖ Κίηρ ννὰ8 ποῖ ἰῃ6 
οτἰρίηδὶ ἔουπάογ. Ὑ͵λςοβ ἂῦὰ ἔουηὰ νος ἢ 
Ρζονο ἴῃς ὀχιβίθηςς οί οὔ [6 οδηδὶ δηὰ οἵ 
ΒΈνΈγαὶ ἔογίϑ ὈΠηΠᾺἊγ [6 δηοίεηΐ εαρῖσε.  Οης 
οὗ {π65ὲ6 ἔογίβ, δοασίπρ [ῃ6 πᾶς Ῥδ-ςίυπι δῇ 
Ζατιι, 15 τηθηςιοηθὰ ἰπ τῆ6 τποπιυηθηΐδὶ ΔηΠ4]5 
οὗ Τ ποίπιο8 {Π1. [{ [5 ἰἀεπιιβοὰ Ὀγ Μ. Βγυρβοῖ 
ΜΙ τς Ριδοαι οὗ ἴπεὲ Εχοάιι5.9 Τῆς 
ΠΔΠΊ6 5ἰρη1ῆθ5 “1ῃε ἔογίγθοβς οὐ ξογει ΏΘΥΒ οὐ 
ΒΟΪΟΌΓΠΕΥΘ,, Δ. ἃ [οΥΓο85 εἰ πεῦ Ὀυδ] ὉΥ 
ἔογείρῃειβ ΟΥΎΆ δϑϑίρῃοα ἴο ἱπηπλιρσδηῖϊβ ἃ5 ἃ 

48. Ξισ. Ὁγ Μ. ἀς Βουρέ, Βγυρβοῃ, ὅς. 
4. Αἢ οἴἶιΈοεῖ ψῆο ἢδά ίγοηπι Εργρί ἴῃ [δ τεῖρῃ 

οἔ Οϑἰγίαςίη βρεᾶκβ οὗ ἃ να]} ψῃοῃ ἰῃς Κιηρ 
μαὰ Ὀμ1Π ἴο Κεερ οἵ {Ππ Θακιῖ, 2.4. Αιςἰαῖὶς 1η- 
ναάεγβ, 866 ἴῃς βίοτυ οὐ ϑδῇεμα ; δῃά (μα θδ8, 
“Ψογασε ἀἶτη Ἐργρίϊεη,᾽ Ρ. 293 ; δἂῃὰ οὐ {πε 
ΘΑΚΕΙ, Ρ. 321. 1)γ, ΕΡεῖβ, 1. ς. Ρ. 81, δβιἰγεὶν 
οοττοθογαῖες ἰδ νῖενν ἰάκϑὴ Ὀγ ἴῃς Ὑπίοσ, Ηδς 
βονβ παῖ {6 [ἴπη6, ῬγανιοιϑὶΥ οχίςίηρ, τηπϑὶ 
μανα Ὀδδὴ βἰτοηριῃεηθδα ὈΥ οπα οὗ πε δατ]εϑῖ 
Κίηῃρϑ οὗ ἴῃς εἰσῃιεθηί ἀγπαβίγ, δηά οοτηρ ειεὰ 
ἴῃ 4}} ργοθδ ιν ὈΥ ἴῃς (οτίγοββ, οδ]]Ἱεὰ τῆς ἔοτῖ, 
οὐ ἴῃς ““ο]οβε᾽" οὗ Ζασ. Τῇὴςε ψοτζτὰ γοπμάογοα ““ἰοτὶ,᾽" 

νἱΖ. ομείεπη, 15 σεϊαϊηθα ἴῃ (ορίϊο, ἃ5 τ... 
οΥΓ ΤΣΔΑ. ἴο 5. Τιδβ ἴοτί 1β ὙΕΥῪ ΞΡ 6. }}ν 
(πε ΚεΥ οἵ Εργρῖ, ἡ κλεὶς τῆς Αἰγύπτου, ἴῃ ἔτοη- 
(ἰοτ βἰδίίοη ἔοσ ἴπΠ6 βγη ὶθβ οὗ ἴῃς. ῬὭδγαοδβ, δηά 
ἴον Αϑίδιὶς ἐπιπιϊστδηίβ. 

50 ΤῊΙς ἰάοηπδοδίοη ἰ ποῖ δοςερίεα ὈὉγ Μ. 
Ομαρας, ΨῈΟ ρῖνεβ Δηοῖ ΠΟΥ 8 Πα τῆογα ὑσγοῦδὈ ]6 
ΕἸΥΊΟΪΟΡῪ ἴοσ ἴς Ἡδεῦτενν Ριίμοπι, νἱζ. ἴΠ6 
ΒΑ ΠΟίυΔΙΥ οὗ Ταπι. Βαϊ [ἰ 15 ργορδθϊβ, ἱπάεβά 8]] 
πὲ οετίαϊῃ, ἴπαὶ {πὸ ἰοτίγεβ ἀπᾶὰ [ῃ6 βδῃοίιδσυ 
Μετ οοηϊίριου, δηα ἑογτηθα ἰορεῖμοῦ [με ῥτίηοὶ- 
ῬΑ] γτεπάθζνοιιβ οἵ ἴ[π6 Εργριίδῃ ἴγοορβ πὰ ἰογεῖρῃ 
οὐ ας9165 οἡ ἴῃς ἐγοητοσ. Οἡ ἴπ6 παπὶθ 65, 
δ66 ἰηΐτα, υπάογ Ἀλπιεβοθβ. 



454 
τοϑίοηος. δ ὙΝε Ἰοάση ἔγομλ (Οὐεηςβὶβ (παῖ 
Ἀδδπηθεβ νγὰβ ἴθ πᾶπὶς οὗ [πε ἀϊδίτιοϊ ἱπ 
[86 {ἰὄπὸ οὗ Ϊαςοῦ, δπάὰ ἔγοπι,Ἅ ἴς Ερυγρίδη 
τΑοπυτλθηΐβ τῆδς οης οὗὨ [6 5οη8 οὗ Αδῇπηθβ 
νν5 παιηθὰ Κδηθβ; ργοδαῦϊς σσουπηάθβ ἅΓῸ 
τῆι5 ουπά ον ἴῃ6 ἀδδιρηδίοη οὗἩ [ες βεοοπὰ 
Τοστῖ δὰ} δὲ τῆ6 βᾶπὶθ {ἰπ|6. [{ 15 αἰβδὸ ννεὶ]} 
Κηονπ παῖ ἀυγίηρ (Πὸ ἰαξίεγ ραγί οὗ ἢ15 τείρῃ 
ΑΔἤπιο8 νν88 ὁσσυρίοα ἴῃ θυ Πρ ἀπά τεραὶγ- 
ἱπρ [86 οἰο5 οὗ Νογίδβεγη Ερυγρῖ. [ἢ δὴ 
Ἰηϑογρίίοη ἰδίεϊγ ἀδεοϊρμογοὰ, 82 ἀδίεα ἴῃ ἢϊ5 
[ννεηςγ-βοοοπα ΥϑΑσ, σετγίδιη Εδηςἢι τὸ βίαϊθα 
ἴο Ὀδ6 οἸηρίογοά ᾿ἴπ ἴδ {Υαπϑροσί οἵ δ᾽οςκ5 οἵ 
Ἰἰπλοδίοης ἔγοπι ἴπΠ6 48 γΓ] 65 οὗ Ἀπ (Πα 
Ττο]α οὗ δίγαδο) ἴο Μοπιρ 5 δηὰ οἴου οἰ 165. 
ΤΒοβε Βόποδα ΔΓΕ ὈΠη Π6 51 ΟΠΑΌΪΥ 4}16Π5, Εἰ ἸὮΘΥ 
ΤΩΘΓΟΘΠΔΙΪΟ5 οὐ ἔογοθα ἰδθουγογθ. Αςσοσγάϊηρ 
ἴο Βγιρβοῦ, ἴΠ6 Πδπλθ πιθαηβ “ ὈΘΑΓΟΓ5 οὗ [6 
ΒδορΒοΓ 5 κἰδῆ,." δηὰ 6 ἀδβοῦθο5 {Π6ῖτ 
οσσυρδίίοη 85 ὈγΘΟ 56 ΙῚ σογγοβροησίηρ ἴο τηδῖ 
οὗ τς ϑγδοϊ 65,3 ΝῸ ΡῬΧΟΌΡΕΥ παπηθ ἔοσ τῇ 6 
[5γδϑ 65 15 ἔουπαὰ οἡ ἢ τηοηιπηθηῖβ8 οὗ ἴῃς 
οἰ δίθοητῃ ἀγηδϑῖν : δ' ἀυτηρ νυ ς ἢ ρεγοά Δ]}} 
ΕργΥρίοϊορεγβ δάπηϊξ ΓΠοὶσ ργόβοπορ ἰη Εργρῖ: 
{ΠῸΥῪ σου]ά σογίδιηγ ποῖ Ὀ6 ἀεϑιρπαίθα πους 
ἜΧΑΟΙΥ ΜΒ ῖβοῦ νγὸ γοραγὰ ἴῃ6 πᾶπὶθ οὐ 1Π6 
οςσυραίϊοη οὗ ἴΠε56 Εδποδυ. 

(13.) [τ Βα5 Ὀδδη ϑδἤονγη [δι {16 ἀδρεπά- 
δηςῈ σαη δὲ ρῥαοθὰ οπ υϑίειηβ οἵ Εἰβυριίίδῃ 
σὨΓοΠοΪορΡΎ, γεῖ [ἴ ΤΥ Ὀ6 οὐβεγνεά (ἢαΐ εἰ 6 Γ 
οἵ ἴοϑα νυν ῖο ἢ ἀγὸ πηοϑῖ ΡΘΉΘΓΑΙΪΥ δοςορῖοα 15 
4 ΓΘΟοΠΟ 4 0]ς νυν τἢ [ἢ 5 ΠΥροι ἢ 6βί5. 

ὙὝνο ἀαῖο8, Ἰνῃϊοἢ αἀἰβοντ νοῦν σεν, ἃτα 
εἴνθη, ποῖ ἃ5 Ἴςογίαίη, θυῖ ἀρργοχίπλδαίννε δηά 
Ρτοῦδθϊο. 

Βτυρ βοῇ, ξο]]οννίηρ 1, Ἐρϑῖυ5, χο5 [ἢ 6 δοσες- 
Βῖοπ οὗ Αδῆπιηθϑβ 1, δαί 17γοό ΒῸ. Τῇ νουϊά 
δε ἴῃ ΨΕΙΓῪ ποᾶῦ ἀσοογάδηςς ἢ Ηδῦτγον 
ΠΙΞΙΟΤΥ 1 τῃς ἀδίοβ ἀγαννῃ ἔγοπι ποίϊςθβ ἰη ἴῃς 
Βοοκ οὗ [πᾶρὸ5 ψοῦε δοσορίεα ἰῃ ργείεγεποθ 
ἴο δῖ ξίνθη ἵπ τ Κίπεϑ νυν. ΤΠ ἰαϑῖ γοδγ οὗ 
ἹΓΒοΙσΙ68 [1., ννΠἸςἢ, 48 νν}}} θ6 ϑῃοννῃ, 15 ΥΟΓΥ͂ 

δ᾽] ΤῊϊΞ ἴ5 ἃ ροϊπὶ οἵ σοπείἀθγαθ]ς ἱπιροτίδῃςα, 
ὑχοῦρσῃῖ οὐδ Ὁγ Βγιρθοῖ ἴῃ ἴα {πἰγὰ νοϊαηα οὗ 
τὴς. “ Οδορταρῃίθοῃθς [Ιηβοπῆθη,, Ρ. 21. Ης 
βαγϑ, “1 Ὀε τεῦς {πα 1 ἀπὶ ἤθάγοσ ἤδη ἰοσπιθτὶῪ 
ἴο {Π6 ἴγταςς οἵ μα τηθδηίΐηρ οὗ (ῃϊς απ. Τῆς 
οἷά Ἐρσγριίαῃ Ζατιι, οὐ Ζαϊυ, 15 Ἔυυάθηι]γ το]αϊθα ἴοὸ 

ἴ8ε Οορεῖς ΧΟ ν νθοπος ΘΕΆ ΧΟ 1» 
Ῥετεγτίηυβ, δάνοπα." 

᾿κ 566. Βγυρβοῦ, “ Ζειιβο τ ̓  ἔου Νονειιθου, 
1867. 

δ8 Βγι σοῦ οὔδετνες, “ὙΠ Ὶ (ἢ παπὶς γα 
ἀεςιρσιαῖϊεα ἴῃ ρΡαϑίογαὶ δηά ποπιαά ἴΠῦ65 οὗ 
εις οτρίη, ἡῆο ᾿νε ἴῃ [πὸ πε οι τῃοοά 
οἵ Εργρῖ, ἀπά ννῆο γε ἴο δὲ 1ῃοιρῆϊ οὗ 45 βίαπα- 
πρὶ ἴο ἔργρι ἴῃ ἴῃς βδῖὴθ τοίη δ5 τῃ6 [6νν8,᾿᾽" 
Ι. ᾿ς. Ρ. 92. ΤΙνῖϑ ἰ5 ἴῃς πιο ἱπιροτίδηϊς σἷποα 
Βγιρθοῦ ἀοὲθ ποῖ οοπηδοῖ ἴ86 πδγγαῖδνα οἵ 
Εχοάιυς ἢ [Πὶ5 ροτοά, 

δ, Οπ τς ἤδπηιῈ “Αρεπι,᾽" Ξξυρροβαά ἴο τερτε- 
βδοηΐ Ἡδξῦτγον, 5866 ἔστ ΠοΥ οα. [1 ἰβ ἰοιιηά τοι 
ἴῃ Ῥαρυτὶ οἱ ἃ ἰαῖεσ ἀδῖε, ὑπάευ της ηἰηοίθθηιἢ 
ἀγῃαϑῖγ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΔΕΙΝΟΘ ΟΕ ἘἙΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΚΥ 

Ῥτ  ΔΟΪΥ τμδι οὔ ἴλε Εχοάιι5, [2115 ου 1ῃε βᾶπιε 
5[6Π} 1Π 1647 ΒΟ. Νονν, ἴη6 Ιηἴογνα] Ὀεΐνγθθη 

ἴ86 Ὀυ]]άϊηρ οἱ ἴῃς ΤορΙο, ἀρουΐ τοῖο Α.Ο., 
δηὰ (ἢ6 Εχοάιι5, 15 οδουϊαϊοα ἴο δτηοιηΐ ἴο 
618 γεδῖβ ὈΥ ἴῃς δάνοσδίοβ οὗ ἴῃς ᾿ἰοῆμεῦ 
ΠΒΓΟΠΟΪΟΜΥ͂ : ΠοΓΙΔΙΠΙΥ ἃ πιοδῖ γοδγαῦὶς σςο- 
Ἰποιάσποο, [ἢ ΤΟΥ͂Θ 80 5ΐποθ πο Βγυρβοῦ 
ΠΟΥ ἴῃς οἴδεῦ Ἐργρίίδη σβγοποίοροτθ δάορί 
παῖ ἀδῖς ἔογ (ῆς Εχοάι8. 

Τῆς οἴμογ ἀαΐε, ρίνθη 4150 δρρτγοχίτηδίοϊγ, 
ἰθ 1525 ΒΟ. ἔογ Δδῆπιοϑ ἰἱ., δἀηὰ 1462 ἴοτ ἴῃ 5 
Ϊλδὶ Ὑϑᾶγ οὐ Ὑπμοῖπιεβ 1. Ὅ]5 δοοογάβ 
ῬΓΕΓΕΥ͂ ποαΥΪΥ ὙΠ ἴῃς 5θογίευ ἱπίετυαὶ οὗ 480 
ΥΕΔΓΒ ἸνΕἢ 1Π 1 Κίηρϑ ΥἹ. 1. 
ΤΗΝ ἰδῖοσ ἀδῖθ μδ5 Ὀδθη ἰδίου συρροτγίεά ἴῃ 

ἃ ΥΘΙῪ ΤΕΙΛΑΓΚΑΌΪΕ ὙΨΑΥ͂ ὈΥ ἃ ἀἰδοονοτΎ ὙνΠΙςἢ, 
1 τ οουὰ Ὀ6 Δ᾽ϑοϊ ον το] θὰ ὑροπ, ννουϊὰ 
5616 (ἢς σΠΣΟΠΟΙορΥ 5 ὙΠοίπγχθβ {Π1. Ὀυ] ἃ 
ἴειαρ!]ς δὲ ΕἸΘρῃδηζης : [ἃ ἢ45 Ὀδοη ἐσϑιίτογεα 
νη 1ῃ6 Ἰασὲ ἔδνν γϑάγβ ΟΥ̓ ἴῃ6 παδῖϊνοβ, θυϊ 
Οἡ οπε βἴοπε ἔοιιπὰ πρᾶγ (6 τ]π5 6 ΠΑΠῚς 
οὗ [Π6 Κίηρ 15 ἀφ ποῖΥ τοαὰ; οὐ ἃποίπου 
Βἴοπο 18 Δῃ ᾿ηϑογίρίϊοη σἰατίηρ (μαῖ [π 6 281} οὗ 
(ες πιοηϊῇ ΕΡΙΡΗΙ ννᾶ8 ἴῃς ξεβἔϊνδὶ οὗ {Πς σΊϑὶπρ 
οὗὁἨ δοίῃι!8, ὁ. 6. ϑιτῖυ5. Εσοπὶ {μ15 Μ. Βιοῖ 
σοὶ ιδῖθ5 (ῃς ἀδΐο, Ὠϊοῖ ἢς ἤχοβ ἃ5 1445 ΒΟ. 
Νον τῆς τοὶρπ οὗ Τοῖτπλθβ {Π1]. ἰαϑσιθα δϑουῖ 
οτίγ τοῖς γεᾶῦβ; ἴῃς (ΘπΊρῖ6 νὰ ὈΓΟΔΟΪ 
δ. τονναγάϑ5 [ῃ6 οηά οὗἉ ΠΙ5 τεῖρῃ, νΊ ἢ ρ ἴο 
{86 ἰαϑῖ βθύξῃ ὑοδῦβ νγὰ5. Οσσαριοα 1π ἔοτείρτι 
ὙΨΑΤΆΓΟ ; νγὲ δῃουἹὰ (18 μοὶ τῆς ἀδία ἔγοπι 
1485 ἴο 1492 ἔοτ ἴἢε ἰδϑοῖ γεαῦ οὗ Ἑ Ποίτηςϑβ [. 

85 ΤΠ]β ἀδῖς πὰϑ ρσίνεη οσοδϑίοῃ ἴο Ὡλις ἢ σοη- 
{τονεῦευ. [Ι{ 5. αἱτε ] ἰγγασοηο θα θα Υπ τῃς 
βυβίθπιὶ οὗ βοῆς ςῃγοῃοίορειβ. 1 ρϑὶυβ δ οποθ 
τοὶ ἃ ἢ τΠ6 δβϑιπιρίοη ἴμαὶ ἴῃς ἘΕργρίϊαῃ 
ΒΟΌΪΡΙΟΥ σοτηπητίοα ἴπ6 εἰτοσ οἱ δἀαϊησ ἃ Ἰΐηδ, 
ἴῃς εῆξεος οὗ ΨὨϊοῆ νου ΡῈ ἴο δδἱῖεσγ ἴῃς 
οαἰου]αϊΐοηβ ἴο τῇς οχίθηι οὐ 130 γεᾶδιβ. 
Ηξς νας (οἸ]οννοά ὉγῪ Βυηβεη, δὰ, τπουρῇ 
ἢ δοπὴθ πιϊϑρινίησ, ὉΥῪ Βταρθοῃ. [{δηγ 
ΔΉΘΟΥ Μγεῖς ποραάρα, ἰξ τρῃϊ Ὀ6 σίνδη ἱἰπ τὰς 
νοτάς οἱ Μ. ἀε Ἐουιυρέ: ““Γ(ς πεβῖ ρᾶς αἱηξὶ 
αυὐοπ ρΡϑὰΐϊ Ἰενεῦ ἀπὸ αἰπουϊτέ ἀε οεἴτα στανίτό : 
Ι6 τποημυπηθπηὶ διυ)ουγά  υ!ϊ ἃ Ρατὶς οϑὶ σοπιπ)α 
Ἰξλνν ἄς ἴα ρἷυβ ρταηάς θεδυῖέ; 1] ἀρραχιεηῖ 
ἃ ταβία ἃ έροχαα οἱ 165 ἸΏΒΟΙΙΡΕ ΟΠ 5 Ῥγεξεηΐϊοπῖ 

Ιὰ σοττθοίίοη ἰὰ ρ]ὺ5 ρατγίαιϊο." ϑὲὲ αἷἱςο Μ. 
Ομδρθαβ, Μ.Ὲ. 11. Ρ. 18... Α ὄὕποσὰ βοῦίοιιβ οδ)θοιϊοη 
ἢδ5 5κ'ηςθ θεθὴ σϑὶβθὰ δπὰ ἀείεπα δα νι ἢ στθαῖ δ ὶ- 
᾿γ Ὁγ Μ. Ομαρας. ΤἼηεἰπϑοεπρίοη ψῃϊςἢ γῖνες (Π 8 
οἵῆοἾΔ] πάππε οἴ Τ μοίπηεβ 1{]., δὰ [Πδὶ νυν ιςἢ σίνος 
[ῆς παὰς οὗ πε τροητἢ οἡ ψὨὶςἢ ἴῃς σΑ]ς]διίο ἰς 
Ὀαϑ566, τὸ οὴ αἰ εγοηϊ βἴοηθϑ, ἀμ οαηηοῖ Ὀς ργονεα 
ἴο γείεγ ἴο ἴῃε βαπὶὲ ἀδίβ.υ Τῇαε Ἰδίίοσ πᾶν ροβϑὶ- 
ὈΪΥ τείεγ ἴο δἀάϊιίοηϑ ἴἰο ἴπε ἰερ]ε. Μ. βαρας 
νυτὶϊο5 ὙΠ ἃ βίσοηρ ὈῖΔ5, 50 τῆυοἢ 50 ἴπδξ ᾿ς 
δνθῃ αἰϊειηρῖβ ἴο Ἔχρ]αΐη ἀὐναὺ ἴπε ν᾿» 6]1-Κπουνῃ 
λαὸς ίοτ ἴπὸ οοπιὶηρσ ἰοτῖ οὐ ΠΕ] ας Α] τγὶξὶησ οὗ 
οἴ 5; δηα Μτ. σοοσνίη, ἃ νΕΥῪ ΠΙΡῊ δυιποσιγ, 
ἄοεϑ ποῖ σοῃβίεσ ἴμαΐῖ μς ἢδ5 ρσγονεα ἢϊ5 ροϊηῖξβ. 
[η ἴῃς ῥτγεβθηὶ δἰδίε οἵ (ῆς αυδβίίου, 4}} ἰῃαὶ ᾿ς 
ἃτα ΘηΓ 16 ἴἰο δϑϑαπηα ἰ5 δὶ ἴμ6 ἰηπβοσιρίΐοις 
ΤΑΔΥ ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ ταίϑγ ἴο {πῸ βϑπὶθ ἴτηθ, νἱζ. ἴπδὶ 
οἵ ἴῃς εγδοϊΐοη οὐ ἴμε ἰδιρὶς, πὰ ρῖνο 4 ἄδία 
ὙΠΟ Ν Ῥγεβθηΐβ ἃ ΝΟΓΥ 5. ΓΙ ΚΙηρ οοἰποϊιάδηςα ἢ 
[ῃδί ἰακαι ἔγομῃι ἴμε βιἰαϊετηεηὶ ἴῃ 1 Κὶηρε νἱ. 



ὍὌὝὌΡΟΝ ΤῊΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΟΚΦΘΗ. 

4 ἀἄαἴο Ἔχδοῖίν Ἰη δοοογάδηος ἢ [μδὲ ἀογίνεά 
ἔγτοιη 1 Κίηρβ υἱἹ. τ. 

ἴῃ ἰλς ρῥγεβεηΐ βἰδῖε οὗ ἱπαυγΥ 1ἴ 15 8ι}1- 
εἰεηῖ ἴο ροϊπί ου ἴῃς αἰηρυϊασ δοςοσγάδησθ 
δεΐννδεη ἵννο υεῖγ ἀιεγεηΐ ϑγϑίθπιβ οὗ ΒΙ ]1ςΑ] 
δηὰ ἰργρίϊδη σΠΓΟΠΟΙΟΡΎ, νΥ ΒΙΟΒΟΥΟΥ ΤΔΥ Ὁδ 
ΟἸΕπχλίε!ὶγ δαορίεα, 

(14.) Αβϑυγμηρ ἕοτ ἴῃς ργοβϑεηΐ [Παἴ ἴῃς ρεσβο- 
σὐθοη οὗ πε ϑ5σδο 65 Π τπάογ ΑΔΒ Π165 
Ι.. 16 αιιεϑίίοη 51}}} γσεπιαὶπβ ἀηάογ ν Β]ς ἢ οἵ 
ἢ5 ϑυσοθββουβ ἢς Εχοάμβ ἴοοῖκ ρίδοθ. [ἷπ (Π6 
αὐϑθηςα οὗ πιοηυπηλεηΐαὶ ονϊάθηςε ἴἢ6 4υεδίοη 
σδπηοΐῖ ὃς ἀφο βινεὶυ βεῖεὰ, θυ [Ποῖ ς ἀρρθαῦ 
ἴο Ὀὲ συ θδίαπεδὶ στοιιπάϑ ἔοσ ἴμ6 ςοποϊ υϑίοῃ 
{μαῖ ἴ οσεουγτοα δὲ ἴῃς οἰοβα οὗ (δε σείριι οὗ 
ὙΤΒοίπιεϑ [1]. 

ΎΠε ᾿ἰρηρίῃ οὗ τς ἰηΐετναὶ δεΐννθθη (τῆς 
δοςεϑϑίοη οὗ Ἀδῇῆπηεβ 1. δηὰ οἵ 1 δοίπγεβ [{Π]. 
οδηποῖ δ6 δοσιιγαῖο!υ δεϊοστηϊ πο. ΤῊς οδ]ου- 
ἰαιοη5 οὗ Βγαρϑοὶι (ν ΠΙ Β ἀγὸ αυϊθ ᾿γγεθροςνα 
οὗ οὔ 4ιεβίοη) ρίνὰ δὴ ᾿ηΐεγνδὶ οὗ εἰ ρ ἢ γ οης 
γεᾶγβ. Ασςογάϊηρ ἴο [οϑερῆιβ, Μδηεῖπο ρῖνοβ 
Ι00 ὙΟΔΓΘ 5 ΠΠΟΠΙἢ5 ῸΓ ἰῃς ρΡεγοά Ὀεΐννοθη 
[86 ἐχραυϊβδίοη οὗ ἴῃς σπορῃμοσβ δηᾷ ἴ[ἢς ἀσοε5- 
βίοη οὗ ἴῃς ῬΏδιΔΟΙ βοτὰ ἢς ς4}}15. Μερῆτα- 
τηυϊῃοϑῖ5. ΓΉσδε ἀδῖοϑβ ἂῦθ ΠΟΙ πηςεγίδίη, 
δΔΟἢ τεοδηβδίοη οὔ Μδπείμο ρνίηρ αἰδβεγοπῖ 
πυμπηθοῦβ ; δῖ τὰς ἰπίογναὶ ὑγοῦδθὶΥ εχίεηάοα 
ΟΥ̓Γ Οοὔς δυπαάγοά γεᾶγβ. 1᾽}}15 σοί πο ῖάε5 νεΓῪ 
ΟἸΟΘΕΙ νυ ἴὰ6 Ρεγιοά τεαιγοὰ Ὁγ [Πς ϑογὶρ- 
ἴυγ4} πᾶγτδίϊνο : ΘΟ γοϑγβ εἰδρϑεα Ὀείοτε [ἢς 
δίστῖλ οὗ Μοβοβ, εἰβρῃῖϊγ γοατβ δεΐννθεῃ ἢ 5 
Ὀϊγ δηὰ τῇς χοᾶ. 

(15.) Τε Ὄνοηΐβ οὗ ἴῃς βιυςοθοάϊηρ ΓΟΙΡῚ5 
ὈΠῸΕΓ νυν] ἢ Μίοϑεβ πιυϑί μᾶνα ᾿νε, ἀϑϑυπηης 
ἴΠ6 σογγεοΐηε55 οὗ [15 Πγροῖῃοβίβ, ἀοοογά υντἢ 
ἸΠΐουθης65 διρροβίθα Ὀγ 16 δυίοῖ παγγαῖϊνε οὗ 
Εχοάμ5, δηά «50 νυἱτἢ ποῖϊοεϑ ἰη [οβερῆι8, 
ὙνςΓ ἢ Του Ρ οὗ « ἸΘρεΠά ΑΓ οἰ] Αγ οί ΟΣ ΓΊΔΥ 
ἢανο 5οπὶε ἰοιιπάδιοη ἴῃ ἔδεῖ5. Οἡ {πε ἀεδίῃ 
οὗ Αδῆχηθβ [86 ρονογητηρηῖϊ ἄρρθᾶγβ ἴο ἢανε 
Ὀδοη ἴῃ (6 Ππιδηάβ οὗ Νείογίασι, [Ὡς ΕΚ ορίδῃ 
ῬΓΙΠΟΟ85, ΘΙ ΠΟΥ 45 δονογοῖτι, ΟΥἮ ΠΊΟΣΕ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
ἃ5 Ταρϑηϊ.7 1.{{||6 ννὰ5 Κποόννῃ οὗ Απλοπορἢ 5 

δ6. Α νεῖγ οὕὐποῦβ ςογγοθοσζαίίοη οἵ (ἢϊς ἤγρο- 
{πεϑὶβ πᾶν 6 ἀγαννῃ ἴγοιῃη βοπὴα οδ]ου]αϊϊοης οὗ 
Με. Θοοάνϊπ ἴῃ τὰς “Ζειίπο γ᾿ ίοτ 1867, ρ. 
8. Ἠδςῃονς ἴῃαΐ, ᾿ξ σογίαίη ἀαία ἀγα δάπαιτεα, 
οπς οὗ ἴΠ6 (ΟἸ]ονρ ἀδίεβ ψψου]ά (41}1 ψ πη (ἢ ς 
τεῖρτι οἱ ΤὨοίηπγχες 111., νὶζΖ. 1481, 1480, 1470, 
1478. Ἐξ βᾶγβ, “" Αοοογάϊηρσ ἴο [ἴῃς 5εγβίοιη οὗ 
βοὴ οὗ ἴπ6 οΒγοῃοϊορί ἴ5. (15 νου] σας (πὰ 
τεῖρτι οἵ Τποίπιες 111. ΙΕ σδγίδΙΩΥ δι} [Βαϊ 
σὨτομοΪορυ οὗ με ΒΙ0]6 ψὩῖ ἢ ἀρρϑαῖβ πιοβῖ 
Ῥτοραῦϊα ἴο τῇ6 νυτίϊεγ οὗ 19 ἔδθαυ. Οἡ 
δτουηᾶς. αὐτὲς ἱπάερεπάεξης οὗ ἴῃς δβίγοηουηλὶοδὶ 
οαἰσμα]αίϊοη, ἢς νου ἢανα ὰ5 ρὸ Ὀαοὶκς 120 γεᾶγϑ, 
Δηά ἴακε 16οι, 1Ιόοο, ις99, 1598 ἂς ἴῃς ἀδίϑ, 
Ἀχίησ [86 δοοεβείοη οἵ Ἱδοίπιεβ. 111, ἂς 1623, 
1622, 1621, οΥ Ι62ο. ΤΠὶς, ἃς μα ροϊηίβ οἱΐ, 
ἌΡΤΕΘ5 ΝΟΓΥ ΠΘΑΙΪΥ ἢ πῃ ἀδία οὗ Βπιρβοὶ,, νἱΖ. 
1625. Α.Οὕ. [Ιὰ σογίδίηϊυ ἄρτος αἷσξὸ ψ ἢ [Π6 
σγοΐδηι οὗ ἴποβϑα Τμγοηοίορειβ ΨὯῸ δάορί [δα 
ἸΘΗΡῸΣ Ἰηΐογναὶ. 

δ: 1| 15 δὴ ουὔνίουβ οοῃ)εοΐατε [παξ σι οἢ Δῃ 4550- 
οἰαιίοη ἸΔΔγῪ πᾶνε μδὰ “οἵὴς ἱπῆμπθημοα ὑροὴ [16 
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(οΥ Απιθηποῖςρ) ΠΟΥ 50η, Ἐπ|1}} [π6 ΤΟ ]ονν της 
ἕλοεῖβ ννεσε οοϊθά ἔστομι σοΠ ΘΙ ΡΟΥΆΓΥ τηοηι}- 
τηρηῖβ. Αδιηθβ, ἴΠ6 πδύὰὶ οἰ ἥοΟΥ δἰγεδαγ 
τηθηϊ οπδά, ννοηΐ νν ἢ ΔΙΘΠΟΡὮ5. ἰῃ Δη ΟΧρο- 
αἰζίοη ἱπίῖο ΕἸΒΙορία ἀρδιηδῖ ἂη ἰηϑιγροηΐ 
ςδιεῆαῖϊπ, ὙὍὙῃθ ἐχρεάπίοη ννὰ8 ϑυσοδβϑἕμ. 
Τοβορῆιβ βῖνεϑ ἃ Ἰοηρ δηὰ δυϊθηῖ]Υ ἸορεΠἀΔΥῪ 
δοοουηΐ οὗὐἨ 1 εχρεάπίοη οὗ Μίῴοβεβ ἱπῖο 
ἙτὨϊορία. Α5 ἃ πρϑλθοῦ οὗ ἴπ6 σογὰ] Ποιι5ὸ- 
Πο]ά, ἴῃς αἀορῖεοά «μὰ οὗ ἴΠ6 Κὶπρ5 5ἰβίεσ, 
Ὧ6 νουϊά πδίυγα! Υ ΔΟΠΟΙΏΡΔΗΩΥ ΠῚ5 τηδϑῖου ; 
ἈΠῸ ρσγαῖτὰὰς ἴο ἢ᾽5 Ὀσηείαςϊγεβα ννου]Ἱά 
οὗ σοιιγϑε ρίνε δα ἀποπδὶ ἱπιρεῖι5 ἴο ἢϊ5 εβογῖβ 
δίαϊπδῖ δη ΕἸΠΙορίδη σεῦθὶ. Αὐλθπορῇ]!β κνὰ5 
υπαοιδίεαϊν δῃ Ὧ0]6 δηὰ Ῥγοβρεσγοιιβ Κίηρ, 
Ἰεδυϊηρ ἃ σύθδῖ ἤλπηθ, δῃὰ ννοσϑῃὶρροά 85 ἃ ροά 
ἴῃ δίϊο 4.68. 

Τῆδ αἰγουμηδίδηοδβ νυ! οἢ ᾿οὰ ἴο τς ΠΙρΗϊ 
οὗ Μοβεβ ἴηΔῪ ἢανὸ ἴδκεϑη ρίαςς δῖ [ἢ οἰοβε οὐ 
(15 τείρμη δ ΘΥΏΠΘΙ] 5 το πίοΠ5. ἃ ἰγδαϊτοιι 
1μαῖ Μοβεβ ἰοῖΐ τς σσυτί «αἴόογ ἴῃ6 ἀθδίῃ 
οἵ Απηοβϑὶβ δηά οὗ δῖ5 ἀδιρῃϊοῦ, ννοπὶ ἢς 
“4115 ῬΏΔΓΙΘ: ἃ 8 πογε ργοῦδοϊς {παῖ 1}15 
Οςοιγίοα βοιὴς γρᾶγϑ ἰδίοσ, δῆς Μίοϑοβς ςουϊὰ 
ποῖ δᾶνε τόδομεὰ πιδπῆοοά ψνπὲπ ΑΔἤἢπιεβ 
αϊεά. Αἴ της ἀδδίῃ οὗ Απλεπορῃ δ ὃς νου] 
Ὀὲ αδοιιϊΐ ἔογίγ. [ἴ Ππαθ Ὀθθὴ σορτγοβεηϊοα 85 
πηργοῦδοΌ]α παῖ {π6 δάορίοα 5οη οἵ ῬΠασδο 8. 
ἀλυρπῖογ ἔοι πα πὸ ῥγοϊξοϊου ννἤθῃ Πὸ δον δΔῃ 
Βργρίίδη βιιθ)θςῖ, ἃ πιοβῖ υππγοαϑοηδῦ]α οὔ͵δς- 
τἴοη δνεη [ἢ συ ηςο55 νγ6Γ6 511} Πἰνίηρ ; ΠΕΥ 
ἀοαῖ νοι] οὗἉ σοιιγϑα ἰδανο ἢϊπὶ ἔγιθ πη |658. 

(1τ6.) υτίης ἴδ τοϊρη οὗ Τ᾽ πδοΐπηδϑβ ἱ., ίοϑβεϑβ, 
Οὐ {15 ϑρροϑβιίίοη, πλιιδῖ μανε Ὀδεπ ἰη ΜΙάϊδη, 
Ὀυζ ἴΠ6 ἐνεπῖβ ἀγὸ ποῖ νυῖποιξ ὈοαΓ ἢ κ5. ΠΡΟ 
15 Πιϑδίογγ᾽γ. ὙΠῸῈ τεῖρῃ νγὰ5 οὴς οὗ γρτεαῖ 
Ῥγοβρογιῖγ. ὙὍὴδ σοπιρίεῖς βιι δ] ραζίοη οὗ τῇ 6 
ἀἰσίγιοςς βδεΐννοθη τ ΡΡΕΓ Βρυρί αδαπά Νιυδία 
ῬΤΟΡΕΓ 15 αἰϊοβῖθα ὃν [ῃς ᾿Π5ο ΓΡΈ ΟΣ ΡΓΟΥΪΟ ΘΙ 
αιοῖοα πὰ ὃγ ἀποῖπογ ἑοιιπά Ὁγ {πὸ Ρτιι5βϑίδῃ 
εχρϑάϊτοη οὐ ἴπ6 γτοςκ ορροϑῖῖθ ἴΠ6 ἰδἰδηὰ οὗ 
ΤοπιθοϑΚ.65 ΤΉ ἰαφίίοῦ γϑα 5 οὗ ἢ]5 γΓοίρῃ Ὁ ψογα 
ΘΙ Ρογεὰ ἰῇ ἃ νν ΑΓ οἷ, στεοδῖεσ Ἰηϊοτεβί. 6 
ἰφασπ ἔγοπὶ [ῆ6 δορΌ ἢ γα] ἱπϑοσιρίϊίοη αἰγοδαῦ 
τιεητ}.οησά τῆδξ ἢς Ἰηναάεα Μεϑοροίδιηϊα, υνοη 
ἃ δτεδῖ υἱσΐογυ, δῃὰ Ὀγοιυρῃξ Ὀβοὶς Δη ἱπηπιθηβο 
ΠΟΠΊΌΕΙ οὗ οδρίϊννοβΌ Α ργοαΐ δάνδηςς ννδβ 
[5 πιδάς ἴῃ (86 σοπάϊτίοη οὗ ἔργρί. [15 

(εο]ηρϑ οὗ Μοβοβ ἤθη ἴῃ ἰδίοσ γϑϑὺβ ἢ6 πιαιγ θὰ 
δῇ Ετη]ορίδη. 

δ8 ΑἹ] τ[Πε τεσςηβίοῃβ οὗ Μαπεῖδο ρὶνς {Ππϊτίθεη 
γϑαΓς ἴοσ (μεῦτοη, 2.4. Ν εἰεγίαγὶ (566 δῦονδ), ἀπά 
υννεηίγτοηα (οσ Αὐλοπορῖθ. Μόοβϑεβ ἰ5 βαϊὰ ἴο 
Ὦανα Ὀδθὴ ἰοτίν γοαῖβ οἷά δἱ (πὸ τἰπη6 οἵ ἢὶβ 
ἤϊρῃς. ὙΠα σοϊποϊάεηςς οὗ ἀδῖες 'ἰ5 ρογίεςϊ, ἃ5 
6 νὰ 5 ἴῃ 411 ρσγοῦΔ 1 }}Υ θογὴ ἃ ἔίενν γεαῖθ Ὀείοτα 
ἴπ6 ἀεδίῃ οἱ Αδμτηςβ. 

59 ἘϊΗΙορία νγα5 ἢεποείογι ἢ σονεγπδα ὈΥ ρῥτίμςο5 
οὗ {πῸ Ὀ]οοὰ τογα]. Α Ἰϊ5ῖ οὗ ἵννεπῖν, Ὀδαγίηρι 
τς 5ἴ})]ε ΡῬῆηςς Κογαδὶ οὗ (βῆ, Ὀερίπηϊηρ ἢ 
{π15 γεῖστι, 15 ἄγαννῃ ἴγοπχ ἴπ6 τηοηυτηεηῖϊσ. ΤΊια 
Ἀγϑῖ Ὀθδῖβ [6 πάπα Με- Μος, δὴ οὐὰ οοἰποϊάδηςςε., 
566 “ ἔχο.᾽ οη Μοβδβ. 

60 ΤῊς ἀιυταϊίΐοη οἵ [ἢ τεῖρτι ἰ5 υποετίαϊη ; (ἢ 68 
Ἰποηυμηδηίβ ρῖνα πὸ ἰηίοτγηγαϊίο, απὰ 186 ἀαῖθε 
οὗ Μδηςεῖδο δἵὲ ἰῃ υἱΐοσ οοηίυβίοη. 

.« 
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Ῥογτηδηθηῖϊ ΓΟΒΟΌΣΓΟΟ5. ΜΜΕΓῈ ἱπογεδϑεά ΕΥ͂ (ῃς 
δοαυϊδιτίοη οὗ Νυδία, (πΠ6 ἰδηὰ οὗ ροϊά,") δηὰ 
μοποοίογίἢ νγς πὰ ἴῃς ῬῃΑΓγΔΟΪ5 1ῃ Ροβϑεβϑίοῃ 
οὗ πυπηογοιβ οσμδγίοῖθ, Ὡς ἢ, τποιρ ποῖ 
ὈΠΚπονη, 2 ἀγα ποῖ σοργοβοηῖϊοα οἡ ΘΑ͂ 
πιοηιτηθηῖ5Β. ν᾽ α δᾶνθ εσῈ ΕΥ̓ΟΥΥῪ ᾿ηαἰςδίίοη 
οἵ παϊοηδὶ σγεαῖπθββ. 

(17.) Οκ πὸ ἀθδῖὰ οὗ Τ δβοίπῃηδϑ 1. ἴῃς ρονθγπ- 
ταθηῖ νν»ὰ58 ΟΠΟ6 ΠΊΟΓΕ ῸΓ 501Π|6 γεδῦβ ἴπ [Π|6 
ῃδηὰβ οἵ ἃ νοιᾶῃ. Ηἰβ νἶδ δηὰ ϑιβῖοσ 
ΑΔῆπιΘ5, 5 οἰ] Αἰλοβϑὶβ ΟΥ̓ [ βερῆι8, ννᾶ8 
Τοσοηΐ ΟΥ βουεγείρῃ, δοςογάϊηρ ἴο Μαπείῃο, 
ἴογ πρυναγάβ οὐ ἴννεπίν γοᾶγβ. ὙΠοῖπηα5 [1.6 
βῃοννθα ΘΠΕΓΡῪ ἰπ ἴῃς Ὀερίππίηρ οὗ 5 τεῖρῃ ; 
ἢ οσαγγϊοθὰ οἱ 8 ϑδιισςόββἔι υνῶῦ δυαϊηδῖ [6 
5ῃ450ι15, ἴῃς ποτηδὰ {τ|ῦ65 οἡ ἴπ6 πογ ῃ-οδδΐθσγῃ 
ἔγοπῦογ. Νὸο οΟἵδοΓ ποῖϊςθ 5 ἐουπα οὗἉ ἢΪ5 δεῖβ 
οἡ ἴῃ6 πιοηυτηοπίβ. Ηἰ5 γε ἢ τνᾶ5 ργΟΌΔΟΙΥ 
βῃοτσί δηὰ σουδίη]ν ἱηρ]οσίοιιβ. ̓  ΤῊς ἐο]]οννίηρ, 
[λςἴϑ ἀγὸ ποννθύοῦ σογίδίη ἔγοπΊ σΟΠΟΙΠΡΟΓΔΙΎ 
Τηοηππιοηῖϊβ.ὃ Ηδ ννᾶβ στηδυγ θα ἴο ἢΪ5 5)5ῖἴεν 
ΗἩδίαϑοι : 6 δῆἔοσγ ἢ|5 ἄἀθοθᾶβο, οὔ νι ϊο (ῃς 
εἰγοιπηϑίδποοϑ ἅτ ὈΠΚηοινη, 5ῆ6 βυςςσοήοα 
Ηἰπὶ ἃ5 Οἵιθοη Κορηδηῖ. Ηἰ5 ἀδθδίῃ ννᾶβ ἰτη- 
τηραϊαῖοὶν ἐο]οννεὰ ὈΥ ἃ ρεηογαὶ τενυοὶ οὗ ἴδε 

61 ΝΡ 15 {πὸ ψε]]-Κηονῃ Ερυρίδη πᾶπλδ [ῸΓ 
ο]ά. 
ὰ; Τῆς ννατ οματὶοὶ οὗ Ἀδῆτηοβ 1. 15. ἜἘΧρΎΈσβϑὶῪ 
τηδηϊϊοποά ἴῃ ἴπε ᾿ηβοτιρτίοη αἱ ΕἸΚαῦ. 

ΟΣ Τῃ (ἰχ656 τεῖρῃβ τἤογα ἀὺθ δθνογαϊ ἰηδίδ πο 5 
οἵ πιαττίαρμος Ὀεΐνεοη ὈτοῖῃοΥ ἀπά εἰδίεσ, Μ, ας 
Ἀουγσό οὔβέγνες (Παξ 18 ἀοθς ποῖ ἀρροᾶγ ἴο ἴανε 
Ὀδοη ἃ ουδίοπλ Ὁπάοῦ 16 δαὶν γθὲ δι ὅϑει 
“Ἐδοδεγολεβ,᾽ Ρ. 62. 

64 Τῇἢε Ἰοϊηίϊ σεῖρτ8 οὗ Απιεθθες δῃηὰ Μερἤγεβ, 
οΥ ΜΙβδρῃγῖς, αγὸ σοτηριυῖοα αἵ (Ὠἰγῖγ-ῆνα οὐ {Πἰγῖγ- 
ἴπτος γοδῖβ ἰῃ [ῃ6 ἴα0]ε5 οὗ Βυηβθη, ἰτοπὶ [056- 
Ρῇι5 δηὰ Αἰποδῆυθ, Ευβεθίυβ. οπλία Ὀοίὴ 
ὙΠοῖιηδβ 1. αηὰ Αὐηθββοθ. ἦα πηαν ποῖ ρἷδοα ΔΩΥ͂ 
το] απο οἡ (ἢ6 πιυπιεῖ οὗ Μαησίμο, Ὀαΐ {Π6Ὺ 
ΕΓ ΡτΟΡΔΌΪ ἰἰάκοὴ ἰγοη οἱά τηομιπιξηΐβ, 
απ, ᾿ῃουρῇ οἰΐοη ςογγαριοαὰ δηα αἰκιοτίεα, πιαῦ 
ὁσςαϑίοηα! ἶΥ Ὀς σοτγγοοῖ. [Ἃ}η [Π]5 σαθς ἴΠ ΕΥ̓ οοἱη- 
εἰάδ νοῦν 5 ΚΙ ρῚγ τ ἢ τῆς ηατγγαῖννε οὗ Εχοάας, 
Δ] οννησ ἀπ ἰηϊεγναὶ οὗ βοπὶα ἰοΥΥ γοαγς Ὀδϊινο ἢ 
τη ἄφοθαβε οὗ Απιθηορηὶβ δηπά οἱ ἸΠοίπιεϑ 11. 

δδ᾽ Αςοοτγάϊηρ ἴο ἴδε τηοηυπηθηΐβ, ἘΠποίτπηι 1]. 
Ἡϊς νι Ηδίαβοι, δαηὰ ῬΤμοίπιε [Π1., ψιοΓα 
σὨ ]άγοη οὗ τῆς βϑαπια ρᾶγοηϊ ΟΥ ρᾶγεηῖθ. 1{{6 
Ἰοϊῃῖ τεῖσῃϑ οὗ Ατηθϑϑθα δῃὰ ΤΠ οίμησβ 11. Ἔχίοη θά 
ΟΥΘΓ ΤΠΙΓΓῪ γοδῦβ, ΟΥἩ Εν ἢ ἃ ΤΟ 5Πουΐοῦ ρεγὶοά, 
ὙΠοῖμπηεβ. 111. σου] ποῖ μανα θόθη ἴῃ βοὴ οἵ 
ὙΠοίτηςϑ ἰ., δίηςθα ἢ6 ν͵ὰΞ ἃ τθοτο Το] δἱ ἴῃ 6 
ἀδθαῖῃ οἵ Τποίπιες 11. Ης [5 γτεργεθθηϊοα δἃ5 ἃ 
ῬΟΥ͂ οἴβοπιε ἴεῃ οὐ ἔννεῖνα γϑδῦβ οἱ, βἰτἰἰηρ οἡ 
τῆς Κηδος οὗ Ηδίδοου, οὐ ἴδ ᾿ποπυπιοηῖβ.Ό [1 
να τὶρσηϊ ἀφουτὴς ἴπαὶ ὙΠοίπηαβ 11. ἀπὰ ἢἷ5 ν]ς 
ἀνογο ἙὨϊ] ἄγου οὗ Ἐποίτηος 1. δὰ Απιθββοβ, δηᾶ 
τῃαὶ ὙΠποίπιοβ 111, γα ἃ βδοὴ οἵ ΑπΊδβϑεβ ὉΥ͂ 
ΔΙΟΐΠοΓ Ὠυβθαηά, [δϊ5 ννουϊὰ πιεοὶ (6 αἰ Ό]γ. 
1 5 ςογίαϊη παῖ Ὑποίπιες 11, ψὰ8 βοὴ οὗ 
ὙΠποἴιηοβ 1. 866. “θεμκηλα]ετῦ,᾽, 111. 6}. χνὶ. 
α. Ἰ. 7. 

66 ΤΗϊς ἰ5 ὑγοὺυδοϊν ἴμς πιὸ γοδάϊηρ οὗ [ΠΠ6 ἤᾶτηο, 
ὙΠΙΟΝ ππθδὴς “ςἢιεῦ οἵ τὰς ᾿ΠΠιβιτίουιβ.) ὙὍΠς 
ποπεῖϊς νϑ]ις οὗ ομς οὗ (ἢ 5] 6}5 15 αἀἰβρυϊεὰ ὈΥ͂ 
ἴτ, ἀοοάνϊη, Ὀαΐ ἰ56 ϑῆοννῃ ἴο Ὀδ οσοἴτεοῖ ὈΥ 

Ἑεμουΐ δηὰ Γ[,Δυ 1. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΞΚΙΝΟΘ ΟΕ ἙΑΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΚΥ 

σοηΐξεάοετγαϊοα ηδίϊοπϑ οἡ ἴῃς που οὗἁ Ῥδ] θβϑίπο, 
ὙΠ] οἢ Βδὰ Ὀεεη σοπαμεγεοάᾶ ΟΥ̓ ἢ15 ΔΙΠΕΓ:; π0 
αἰϊεηρί ννᾶθ πιδάθ ἴο σὑόοουοσ τῆς ἰοβδὲ 85- 
ςεπάδηου οὗ Ερυρί υη0}} [ῃ6 22πηὰ γοαῦ οἱ 
ἹὙΠοίπιες ΠΠ᾿. 
(οΥδ ΠΥ πὸ ςοπ]υποίίοη. οὗἩ εἰγουτηδίδηςεβ 

αη 6 ςσοποοσίνοα νυ ἢ ννουὰ δυσί 1156] 
ΤΟΥ πρῖυΓγΑ ΠΥ ἴὸ ἴῃ6 δογρίυγΑΙ Ὠατγδνο, ὦ 
ννς ϑϑισηθ [πδ΄ [6 Εχοάπ5 ἴοοκ Ρῥίαςς δὲ (ἢ 5 
πιο. [πᾶ Πἰϑίοτυ ἄσγαννη ἐπιιγεὶν τοῖς ρυὉ]1ς 
ἰπϑοῦρί[]οη5 ἀπά πιοηϊπηθηΐῖβ, ἢ0 πα τνου]ά 
Ἔοχροςοξζίο ἢπὰ τοοογάβ οὗ ὄνθηΐβ μι π}}}Π1δτηρ ἴο 
τῆς παίΐϊομδὶ ὑγίάδ: 4 ρογίοα οὗ ἤοᾶνυ δπὰ 
ἀἰϑρτδοεῖ! σδιδιλγ νου ρῥγοβοηΐς Ὀμῖ ἃ 
δίδηκ.Ἶ Νονν [86 τεῖρῃβ οὗ ἃ}1} οἴποασ θδυ]ν 
Κίηρδ ἴῃ [15 ρσοδῖ ἀὐπηαϑῖν ννΘΓς ΡΓοϑΡΟΓΟ 5 
πα ρ]ογίοιιβ, πο ἢ στγοαῖ ἐνθηΐβ δἰτεϑῖρα 
ὈΥ͂ ΠυΠΊΘΓΟΙ5 τποπιηθηῖΒ.Ό ΤῊϊ5 Κίηρ 50» 
ςεράςα ἴο ἃ ρτεαΐ ρίαςε; [π5 ἤσγϑί γοαῦβ ΨΈΓΕ 
ὈΠΠΠΙ πη, μὸ οἰοαγεὰ ἢ 5 ἔγοη[6Γ5 : ΠΟΘ 15. ΠῸ 
ἰπἀ!ςαίίοη οὗ στο ]]οη οὐ οὗ ἔογειβῃ ἰηναβίοῃ, 
ἃΠπα γεῖ ἴΠ6 ᾿αϑὲ Ὑδδσβ ἄγε ἃ ςοῃῃρὶεῖε ὈΪδηκ: 
ἴΠΟΓΕ 5 ἃ βιάάξη δηὰ σοπηρίεῖα σο ΪΡ5ε : ὅ8 Π6 
ἀϊε8, πὸ 80ῃ ϑβιιςσεοάϊηρ: 5 ἰῃγοπὸ ἰ5 ἰοης 
οσσυρίοα ὈΥ ἃ ννοπδη: δηά πὸ εῇοτί 15 πιδάς 
ἴο τερδίη (Π6 ἔοστπεσ ροβϑεββίοῃβ οὗ Εργρί ἴοΥ 
ηοτα ἴμδη ἵννεπίγ γοᾶσβ. ὅδε δᾶνθ δΔηΊρὶς 
ϑρᾶσθ ὉΓ ἴδε ἐνοηίβ ΒΟ. ρῥτεςσοάδα {πὲ 
Εχοάιῃβ; ννε Πηὰ (ὃς ςοπα!]οπδ ργεσυρροβεά ἴῃ 
τη6 δοςοιυηΐβ οὗ ἴῃς πηϊδϑίοη οἵ Μοϑβοβ, δπὰ {6 
γαβ 5  Β] ἢ τῆς πᾶν Ὀθοη δπίιοραῖοά 
ἔτοπι δ᾽ δηλ τ65 ποῖ, ᾿ΠοΟυΡ ἢ ηοξ Βυβιςϊοηΐ ἴο 
οΥΓυδἢ 1Π6 παίίοῃ, νου] οΥΊΡΡΪΘ [5 ΓΟΘΟΌΓΟΘβ, 
δηὰ ἴογ ἃ {ἰπ|6 βιιδάπιε [15 ΞρΙΓΙ. 

Αβϑυπληρ ἴοσ [Π6 ῥγοβθηΐ {πε ἰγυἢ οὐ [815 
ΒΥροιμβοβίβ, ννὲ ΠΊΔΥ Τοηβί θυ ννῃδΐ τσ πὲ 6 
1ῃε ῬΡγοῦΔΪ6 σουτβο οὗ ἐνοηΐβ. Οἡ ἴπο τοί 
οἵ Μοβοθβ ἴτοπὶ Μιάϊΐϊδη, 'ῃ ἴῃς εἰς ΒΘ. γοαγ 
οἵ ἢ8 ἀγο, δηὰ τπεγοίοτε ἰονναγάς ἴῃς οἷοβδε οἵ 
τα γεῖρτι οὗ ΤΤποίτηςε8 [{. ἢς ἔοιιπά ἴῃς ῬΠΔΓΥΔΟΣ 
ἴῃ ἰοννεσ Εργρί, ργοῦδοὶ!υ δὲ Ζοδῃ (8ες Ῥ538]πὶ 
Ἰχχνὶ. 12)).5. ΓΔη15, οὐ ἃ5 ἴῃ Εἰργρίμδηβ (Δ8}} 
ἴ Αναγίβ, {πὸ οἵ σαρίιγεά ὈΥ ἢ]5 δποοβδίου 
ΤῺς τοϑιάθηος οὗ τῆς σουτ ἴῸΓ ἃ στεδί ρασί οἵ 
[ἢς γοδγ ψνοι]Ἱάὰ πδίυγα! }  Ὀ6 πῃ {πδὶ ἀϊδίγιοῖ 
Τῆς ὌΡΡΟΓ σου ιΓΥ ννὰ5 αιϊεῖ ἃῇῆογ τς 
ςοπαιοβδῖ οἵ Νιυρία, ψνμογεα τῆς [ΘΥΤΊΟΥΥ 
οοςυρίεα ὈΥ [6 5γδ0} 165 γοαυγοα νυδίσῃ!πε, 
δηά τὴς πειρῃθοιγίηρ ϑῃάβοιιβ, οὐ Βαάοιη8, 
οϑυιδοά ςοπεβίδηϊ δ]άγβ. ὙΠς Τἤδγαςῖεγ οὗ 
τῆς Κίηρ δ5. ἀδδοσιυθεα ἴῃ Εχοάιβ ννᾶ8 δῖ ὁποδ 
ΜΟΔΚ ἂπᾶὰ οὈδίπαῖς, σγθὶ] δπὰ οδργίοίουβ, 

67 Μ,. ἀς Κουρέ, Ξροακίηρ οἵ [6 πᾶτὴς ἄρεγὰ 
(566 ζυγοῦ οη), οὔβογνεβ, “" Ο᾽ εβί ἴα βθιιὶς ἴγᾶοα 
4υ6 Δ οαρίἰνιιέ ἀ᾿ἼΞγαθὶ αὐγὰ Ἰαἰβδβδές ργόοθαθ]ε- 
παθηΐ 5ῈΓ ες τηοπυπηδηῖβ : ἢἱ π᾿ εδῖ ρὰβ ἃ βεῆβοῦ 
4πὸ 165 Εργρίδηβ Υ αἰδηΐ απηαὶβ σοῃβίρτιὸ Ὡἱ 16 
ΒοΌνΘΩἶ (65 ρῥ]αΐθβ, Ὡἱ οαὶυὶ ἀδ 1ὰ σδίδϑεσορῃς 
τεὐτῖῦ]ε ἄς ἰὰ Μοὺ ἤουρε ; ΟΔΓ ἰθαγϑ σποηυτηςηβ 
ὯΕ οοπβδοτεηΐ αὺς Ὀίοπ ταγαπγθηΐ 16 ϑουνοηὶγ ἀς 
εις ἀέξαϊϊος." [566 αἷδο (6 τπδπιοὶγ [διε Ϊν 
ΡΟ 5ηεὰ (1869), " Μοῖξε εἰ ἰε5 Ἠέθτευχ,᾽ Ρ. 2. 

68 Μ, Βπιρβοὴ βδγ5 5ἰΓοΠρῚῪ δπὰ ἴγα]υ, “85 ἰξ 
5δαῖη8, 811} (ῃαὶ μαὰ Ὀδεῃ Ργαν]ουσὶν οοπαυετγεά 
Ὑ͵85 ΟΟΙΏΡ]οἴοὶγ Ἰοβῖ. --  Οϑορτδρὶε,᾿ 1. Ρ. 54. 



ὍΡΟΝ ΤΗῈ ΡΕΝΤΑΤΕΌΘΚΗ. 

δυςἢ ἃ Ἑμαγδοίου 45 5 οδὶσιϊδίθα ἴο ῥῬγουοῖζο 
οὐ Δορεϊεγαῖς ρσγϑαΐ πδίϊοηδὶ οδΙπλ 165. ΝΟΥ 
(ὯπΠ Μὲ ἰοβὲ δῇς δϊοει μεσ οὐ {86 4ᾳ6ε. 
[6 ννᾶ5 ἃ ΥΟΤῪ τοι καῦϊθ ννοπδη, ἀδυνσ ίου, 
δἰϑῖθνς, ἀπά νυ οὗ Κιπρϑ, ν ἢ τ[ῃ6 δηϊεσοάςφηϊβ 
οὗ ΒΕΓ τροῖμεγ ἂπά ρυδπάπιοϊμεσ, Ὀοῖ οὗ 
ννβοπὶ δὰ θδδη τορθηΐβ, ἀπά 5ῃ6 ννᾶ5 δΔΌΪ6 ἴο 
τοίδιη [6 ρονογῃσηθηῖ οὗ ἴδ πδίϊοη ἀιιγίηρ ἴῃς 
Ῥγοϊοησεα τπουῦ οὗ ἴῃ6 ρτεαίοσι δηά πηοϑί 
επογρεῖς Κιίηρ οὗ [ῃς αἀὐπαϑῖγ. ϑιςἢ ἃ ννοπιδη 
ΤΆΔΥ νν6}} ἤᾶνο Πορθα ΠεῈσ Ὀγοῖδοῦ δηὰ ἢυιϑραπά 
ἴο “δΒαγάθδη ἢἰ5 ποαγι," δῇϊογ Ἄδοὶ δρὰς δῖ οὗ 
Ταϊϑσνηρ δηά τοσοῦ. Ὑἢδῖ 8ῃ6 ννᾶ5 ἃ ννοπιδῃ 
οὗ βἴγοῃρ τεϊ ρίουβ Ρχοϊυάϊςοβ 15 ργονεὰ ὉΥ Ποὺ 
ΟΥῺ ΠΟΥ Ρ[Ιοηδὶ 845 συ οἢ δἢς σουά ποῖ δι δε 
τενοϊοά δΥ [ἢ ᾿πϑι}ῖ8 βεαρθά ἱροὴ τῆς ϑοοίῃ- 
ΒΑΥΕΓ5, ὈΓιοϑῖβ, ἴθ ρ]65, ἀπά ἰάο]5 οὗ Ἐργρί. 
Δν Βοη Ποῦ Πολγῖ ννᾶ5 σγιβῃθα ὈΥ [ἢς [055 οὗἉ ΕΓ 
βυϑῖ-Ὀοση δοη, γα οδη ἼΤοποεῖνο ἰῃς τηϊηρ]οα 
ρα] πρ5 νυν ἢ ννουἹά ϑοηπὰ μοῦ το τῃς Κίηρ, ᾿ξ 
ποῖ ἴο 5διιρροβῖ, γεῖ ἴο σι γθβηρίῃοθη ἢ]5 Γεβο ἢ 
ἴο Δ Κ6 οὔδ τῆοσς ἐβογί ἴο ϑᾶνθ [εἰ5 Κιηράουι 
ἔγοπι ἀΐβργαςθ, δηά ἴο ἀνεῆρε ἴΠ6 ἸΟῺΡ 56Γ165 
οἵ οδ δηλ 165 ΠΡοπ [5Γ86].69 1] 656 δα οὗ σοῦ γϑδα 
Ὀυΐϊ σοη]δοῖιγοβ, θυ ΠΟΥ τοϑῖ ὑροη ἴδοῖ5 α15- 
ἘΠΟΌΥ τοςοσάθαά ο σοῃίεπηρογασυ ἔὐργρίϊδη 
τποηιϊιπιορηῖβ, δηαὰ ΠΟΥ Βαγπλοηΐζε ΓΠΟΓΟΌΡὮΙΥ 
νὴ τΠ6 παγταῖϊνς οὗ Εχοάιιβ. 

Τῆς Πισίουυ οὗ [Π6 ποχί γείψῃ 5ῈΡΡ 168 ϑοπὶθ 
ΤοΙΔΓΚΔὉΪΘ σοἱ οἰ ἀθης68. 

(18.) Τβοίπιοβ {Π].τεπιαϊποὰ ἴῃ γεϊυςίαηΐ 58- 
)εςτίοπ ἴο Ἀ15 5ιβίοσ δὲ ἰϑαϑΐ βουεηΐθοη γεδγϑ.θ 
Οη ἰδκίης ροβϑοϑϑίοῃ οὗ ἴῃ6 ἰἄγοηθ ἢθ ἀοίδορά 
ΠΟΥ ὉΠΙ65 οἡ 1ἢ6 τπηοηυπηεπίβ, ἀπά γτοσκοηδα δἰ5 
οννἢ γοῖρη ἔγοπι ἴῃς ἀφαῖῃ οὗ ἢῖ5 ργεάδθοθϑδθοσ, 
νςΠπουϊ ΔΠΥ ποῖϊος οὗ ἰἢς Ἰηζογνοπὶηρ ροσιοά. 
[{ τπῖᾶγ 6 ἱπέογγεα ἔτοπὶ [8158 (μδὲ ΠοΥ τι ὶο νγᾶ5 
ἀἰδιαϑίεία! ἴο ἴῃ ῥδορΙς, αϑϑοςίδίθα, ᾿ξ ΤΩΔῪ 
δ, ΜΠ ΠδΔΕΟΠΔ] ἀϊἸδασῖοσβ. [{ 58 οουίδίη ἴμδί 
ἀὐυτηρ ΠΟΙ ΓΟΡΘΠΟΥ ποτα ννᾶ5 ἃ βΘΏΘΓΔΙ γενοὶῖ 
δΔηἃ ςοπίδαογδου οὗἩ [Π6 παδίίομϑ οἡ {πε πογίἢ- 
ννοϑῖ οὗ Εργρὶ ἔγοπι Ρδ εβπε ἴο Μεβοροίδπηϊδ. 

[τ ννὰβ. ποῖ ἀπ} ἴπε ἔννεη(γ-ϑεσοηα γεαγ οὗ 
ἢ,15 τεῖρῃη---ἃ ἀδῖο, 85 νν}}} ἀρρθᾶγ, οὐ 5: πρι]αῦ 
ἰτηρογίδηςο ἰὴ [815 ἱπηυ συ ---ἰῃδὶ ΤὨοίτλἝϑ {Π|. 
Ὀορδη ἃ 561168 οὗἨ Ὄχρϑάϊίομβ ππραγαὶ]ο]οα ἔοσ 
εχίεηξϊ ἀπά γτδαπάδξισ 'ῃ ΕρΥρδη μἰβίοτυῃ. ῖ 

ΤΒο ἤο]οννηρ ἔδεῖβ ἀγὸ οἰθαγὶν ργουθά. 

590 ΤῊΕ ἰηςογιρίΐοημβ οἡ ἤοῚ οὐδ σις, ἴ[ῃ6 πιοβὶ 
θεδυτι] πον τε πηδίηηρ αἴ ΤΏεῦε5, σῖνα ἃ βίσοηρ 
Ἰπιρτγεββίοῃ οὗ [ἢ15 αυθθη 5 σπαγδοῖοσ, 56 Ξρϑβκβ 
οἵ μεῦ ίανουγ 1 Απιμλοη, Ὀοδϑῖβ οὗ ΠΘΓ σταὰ- 
οἷοιβ δηὰ ρορυ δῦ τηδηηοῖβ, δπὰ 5 γοργεβεηϊεαά 
ἴῃ (15, δηὰ αἷβο ἴῃ οἵδβεσ πιοπυπιεηΐβ, ᾿ῃ τηδβοιι- 
[6 αἰττς, ἱποϊυαϊησ α δεαγά. ὅϑεθ τῃ6 ἰπβογὶρ- 
τἰοη5 ἴῃ ἰῃ6 “ Ζεϊ5ο τ᾽ ἰοῦ Ἂ8ός, Ρ». 34, ἀπὰ 
Βταρϑβοῖ, “ ἔδοιο]],᾽ 11, Ρ, 79. 

0 Ὧγ, ΒΙγοῃ βηάβ ἃ δίρῃεσ ἀδία ἴοσ ἴῃ Ἰοϊηξ 
δονεγηπιδηΐ, ἔν Ὑ ΟΠ 6 γΕΆΓ5. 

71:Ὰ (μ]] ἀςοουηῖΐ οὗ ἰμε5ε ἐχρϑαϊιίοης τὰς ἰη- 
Βοῖθεα οἡ ἴῃ νν8]}}15 οἱ ἃ ἰεπιρὶς ἀδαϊςαίοά ἴἰο 
Απιπιοη ἴον ἢἷ5 Ϊαϑὶ τεϊιγη ἴὸ ιῖ. ΤΠΟΥ 
δτα ρίνθη Ὀγ 1, ορϑὶυβ ἰπ ἴῃς “Πεηκιλδίοσ,᾽ νοὶ]. 111.) 
πὰ ἴθ ἴῃ6 ᾿Αυθ 4} ;᾽ βοπῖα ἀγα ρυ ] 5 η θὰ ὈγῪ 
Βγυρεοι, ’ Κοουεὶ],᾽ ἀρὰ Όγ Μ. ἀε Κοιυρέ, " Ετυάς 
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Το Κίηρ ἸεΗ Ζαγιι, οὐ ῬΙΚΠΟΠΊ, ΘΑΥΪΥ ἴῃ ἴἢς 
γεᾶτ, δηὰ δάνδηςοα νου Θποοιηίοσίπ ΔΠΥ 
οΡροβί(ἴοῃ ἴο ϑαγουΐθη οἡ ἴῃε βου ΠΟ Γ ἕγοη- 
[ἐγ οὗ Ραϊεβῆπθ Ης ννᾶβ ἀεϊδινεσὰ Ὀγ 1ῃ6 
βίεξε οἵ δζα, ννῆιοἢ ἢδ ἴοοῖκ δαγὶν ἰπ [Π6 
βρης; οὗ (Π6 Ο]]οννίηρ γεασ. Οἡ (δὲ τότῃ οὗ 
Ῥδοῃομ, ΘΑΥΥ ἴθ Μδγοῃ, δ ἃ ἔογϊ πδηιοά 
δοιδοηι, ἢ6 πραγὰ οὗ {π6 δάνδηςς οὗ ἴῃ δἱ]ϑὰ 
κίηρβ οὔ }} τς ἀἰδίτ!ςῖδ Ὀεΐννοθη [πὸ ΕΡ γαῖεβ 
δηὰ ἴῃς Μεαϊζεγτάηοδη. Ὑ 86 ἀδφοϊδίνα Ὀδι(16 
νν5 ἴουγῆϊ δα Μερίάἀάο, [6 φαυ!οϑὲ δῃηά οἠθ 
οἵ {πε πιοβῖ ἱπηρογίδηϊ οὗ ἴῃ6 ςοπῇ!ςϊβ ἴῃ ἐπαῖ 
ετεαῖ μαι16-βε]ὰ οὔ Δ᾽ ββίθσπ Αϑία. ὙὩΘ 411168 
ννΟΓῈ Ποπλρ εἴοὶν ἀοίοαϊεά, (ἢ6 ἀοδά σονεγοὰὶ ἴῃς 
ΡΙαῖπ, ἤοῦβ65 δηά Ἴδαγίοῖβ “5 ἴῃ νϑῖ ὨΠΠΊΘΕΓΒ 
ννεγε ἴδκεπ, δηὰ οἡ τῆς ἔο!]ονης δ ἰδς 
οὨϊεῖβ, ψῃὸ μαὰ ἢεὰ ἴο Μερίάάο, εαπὶς ἴο 
ΟΠΘΓ βιιυ τη ϊβϑδίοη αηὰ {γι θυῖο5, σοπϑίϑίίπρ οὗ 
ξο]ά, 5 ἵνεγ, Ὀσοόηζα, ἰΔρ15-ἰ8Ζ}}}}, οοοτβ οἵ ργὸ- 
αἰοιι5 πιείδ]β, σμαγιοΐβ ρ᾽αϊθὰ νυ ροϊὰ δηὰ 
δἰΐνοσ, τιδρηὶβοεηΐ νᾶ865 οὗ Ρῃσπίιοίδη ψνοσκ- 
ΤΏΔΠΒἢΪΡ, ἃ δᾶγρ οἵ ὈγοηΖε ἱπίδιἀ νν ἢ ροϊά, 
ἸΝΟΓΥ͂, ΡοΓἤιπιθβ, ἀπά νυῖπε. ΤῊδ ὑγοοίβ οὗ δῇ 
δάἀνδησρα εἰν" Πα οη ἴῃ ἴπ6 πδιϊοηβ ἴῃθη ἀοπκὶ- 
ῃδηΐ ἴπ Ῥαδιεβέίης δοοογὰ νυ 4}} ἴδ τεέργο- 
βεηϊδί οη5 ἰη δορίισγο. ὍΠα ροϊηΐ, Ποινθυουῦ, 
Οὗ πηδῖη ἱπιρογίδηςσς ἰπ 86 ργεϑεηΐ ᾿ἰῃΠ ΜΓ ἰ8 
ἴδαῖ ([)6 ρόονεσ οὗ ἴδ σοπέξάεγαου νυ] ἢ μάνα 
ἘΠῚ δηὰ 5ἰγεηρίῃ ἴο {πε ροορὶς οὐὗὁἩ (δπαᾶδῃ 
νγ85 σοτῃρίοἴοὶγ Ὀσγόκθη ὈΥ Τοίπη65 {Π|., [5 
βουθηΐθοῃ γϑαγβ θεΐογε ἴῃς ἀδΐθ ᾿νῆθη, οη [ἢ ς 
Βγροίμοϑὶβ ννθ ἃγῈ ΠΟΥ σοῃϑι ἀογίηρ, ἴδ6 [5γδοὶ- 
1165 εηϊογοά Ῥα]οβιίηθ. 

Τῆς ἱπουγδίομβ οὗὐ Ὑδοΐμμοβ ςοπεπυρα 
νυ πουϊ ἱπίογιηιββίοη- ἀυγίηρς [ἢ]18 ἰηΐεγναὶ. 
νε πᾶνς δοςοιιηῖβ οὗ σχοροαϊθὰ ἱπναβίοῃβ οὔ 
Ῥαηιςοδ, σοπηϊιεβῖίθ οτὐοὺ ἴῃς ἘΕυΐοης 75. ἴῃ 
Μεκοροίδπηια, ἡ ῃογε (ἢ ἰκίηρ ἐϑιδὈ]} 5ῃεὰ ἃ 
οτίσγεβθ ΟὐἨΥ ΠΊΪΑΤΥ ςσοϊοηγ: μὲ βηά [δς 
τοδί παᾶηλ68 οὗ Αββϑυγ, Βαῦεὶ, Νίπονθ, 5 Ϊποᾶσ, 
(86 Ἀειηδηδη, ΟΥἹ Αἰτηθηΐδηβ, αηα τηρβίὶ ἔγο- 
4υοΠΕΥ οὗ τε (Ππεῖα, ἔμβε βοὴ5 οὗ Ἡείῃ, 
τε ΗΕ ε5 οἵ δοτιρίυτγε.19: 

50 αἀἰνεῖβ πποπυτ θη ἀὰ τὲρτια ἀς Τουϊπὸς 111,᾽ 
1861. Μτ. Βίτοῃ ἢγβί δησουηίϊεγοά, δηὰ ἴο ἃ στοδῖ 
ὀχίδηϊ ονούσδπις, [6 ἰοσιηϊα }]6 αἰ βις] 165 οὗ 
ἀξοϊρμοιηθηΐῖ πὰ ἰγαηβ]αίίΐοη. Ηἰς ἰαῦοιυτγβ, απὰ 
ἴῃοβς οὗ Μ. ἀε ουρέ ἀπὰ Βγυρβοῖ, ἢᾶνε τοδάς 
{πεῖ Δοσαβϑ 10 ]6 ἴο βιπἀδηίβ. 

72 802 οἰιατὶοῖβ ἅτ τηθηιοηθᾶ ; ἃ ὙΟΥΎ οἰτίουβ 
οοἰποϊάσπος ἢ τῆς σἰαϊεπιεηὶ ἴῃ Τυάρας ν., 
ννῃοτα ᾿νῈ ἅγὰ τοϊὰ (ἢδϊ 7 ῖη, ἴῃ [6 βατης Ὀαι.16- 
βε]4, μαδὰ 900 οδαγίοίβ. 

--Ξ- 50 ᾿ Ἷ ι, Ἐπίἴδηπι, 495 Μ. σβαρας 

ἢδ95 ρτονεῖ, ἀεβδίρῃαίεβ ἴῃ 6 πουίποσῃ ϑγσίδης. 
Τῆς πᾶπηθ τῇῆδῪ Ὀ6 τεδαὰ 1 ἴδηπι, οὐ ὄνθῃ [,0- 
ἄδπηυ, δηὰ ἰς ἰάθη βεὰ ψῇ Τὰ ΌὈγ Μ. ἀς 
ἘΚουρεπιοπῖ, "Αρε ἀυ Βγοηζε.᾿ Τῆς ρῥγόβεποα οἱ 
Ἐργριίδηβ ἰῃ Μεβοροίδιῃϊα ὑπᾶεσ ἴῃς εἰσῃίεεπίῃ 
ἀγῃαβῖγ, δπὰ ἰη ἴῸ της οὗ Ὑποίπιεβ 111., 19 
Ῥιονεὰ ὈΥ βοδύαροῖ ἰουπὰ δἱ Ατῦβδη, οὐ 86 
(αρυβ, ἃ ἰΠθυίδιγ οὗ [πε ΕΌρὨ γαῖα, 

24 Μ. (μβαῦαβ ἀοηπίοϑ ἴῃς Ἰάεπιεϊὶγ οὗ ἴῃς Η 68 
σὰ (ἢ ΟΠεία, ΤΒΙ ΕΗ οὐ Ῥμι]οϊορίὶςοαὶ στουπάς, 
δἰποο ἴμ86 πδηγ65, οὗ  Οἢ δενεσαὶ ἀγα σίνθῃ, ἰηἀ - 

! 



- 
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Οπς οδ]εςξ νγᾶβ8 ϑἰδδά Υ ρυγβυεά ὈΥ 1ῃς6 

Κίηχ ἀυτγίην [656 σαιαραῖρτβ. [ἢ δοοογάδηος 
Μὰ τῆς ἀποίεηξ ΡΟ] οΥ οὗ ἴῃ6 ῬΠΑγδο 8,75 Ὀυϊ 
85 ἴἃ ννου]ὰ ϑθοπὶ Ὀδολιιθ6 διιςἢ ἃ τηθᾶϑυΓα νν85 
Ἔβρθοίδ !γ ἱπιρογίδπε δὲ {Παΐ τἰπις, πὰ Ργορα ΙΥ 
Οὔς πηδίη πηοίϊνο ἴογ ἴῃς τοροαϊεὰ γα ίδϑ, 
ὙΠμοίπιοα ὑγουρῆξ 8η ἰπλπιθῆϑθϑε ΠΌΠΊΘΟΙ οὗ 
σἀρίϊνοβ ἰηΐο Εσγρ ἽΠεθῈ τὲ ἢϊ8 οὐνη 
ννογαβ : 756 (ὁ 1 χηλάς ἃ ν»τοαΐῖ οἤετγίηρ ἴο Απιλοῃ 
ἴῃ τοροσηϊοη οὗ {πὸ ἤτδί νἱοΐογυ νι ἢ ἢς 
εταηϊοὰ πιο, Β]ΠἸηρ: 15 ἀοπιδίη νν} δίᾶνεβ, ἴο 
τηᾶκο ἢϊπὶ σι 5 αὐ νατίουϑ πιδίογια]8, ἴο ἸδΌΟΙΥ 
δηᾶ εὐτναῖο [Π6 ἰδηάσβ, ἴο πλᾶκὸ μαγνεϑίῖβ, ἴο 
ΗΔ τὰς παρ ατίοη οὐἁ Βαῖμοσ Απηπιοη." 7 Αἱ 
ΑΡά οἱ Καυγπᾶ, ἱπ [6 τοπλρ]ςῈ Ὀοέοτα τηθητοηςα, 
ἴΠΕΓΘ 15 ἃ νγ6}1-Κπουνῃ ρῥἰοΐαγε οὗ δυςἢ σαρίϊνε5 
επιρίογοά ἴῃ πραϊκίηρ ὈγίςκβΒ. [{ 18 δὴ δά- 
τηϊγῦϊα {Πυδίγαϊτίοπ οὐ ἴῃς ἰαθοιι οὗἠἨ τῆς 
[5γδο 65, ννἤοση ἰξ ννὰ5 ἔΟυΠΊ ΘΓ βυρροϑεα ἴο 
τοργεβοηῖ: [86 ἰπϑογίριοη, ἢοννονογ, βίαϊοβ [ῃδὶ 
[Π6Ὺ ἃγο “ ᾿δρνεβ ἴἌκθη Υ ἢ15 Μα) ΒΥ ἴο θυ] ά 
τὴς ἴδπιρὶς οὗἉ δ]5 Βδίμον Απιμοη." 
γε δᾶνθ ποιν ἴο ο8}} βρεοῖαὶ αἴτοπῦοη ἴο 

τἰ5 δος. ὙΠ ννᾶγϑ οὗ ἹὙποῖίμηθβ [11]. νγεγα 
τογιἰπαῖοα ὈῪ ἴη6 ςσοπιρὶεῖς ονεγίῃτονν οὗ 4} 
ἢΪ5 ἴοεβ ἰπ ϑγιίὰ δηὰά Μεβοροίδπηια ἴῃ ἴῃς 
οττϑῖ γοᾶγ οὗ 8 τεῖίρῃ. Νὼὸ αιυδϑίίοη 15 
Ταϊβοά δδϑοιΐ {Πἰ5 ἀδίθ. Βιι δοσογάϊπρ ἴο ΟἹΓ 
Ῥγοβοηΐ Πυροιμοϑὶβ [ἢ]5 ἴοοκ ρίδος ἐχδςῖὶγυ ΤΟΓΙΥ 
γοαῖβ δῆσον τῆς Εχοάιιβ, ᾿πιπηθα οὶ Υ Ὀείογα 
(ἢ6 οηΐγαηος οὗ (ἢς ἰ5γδο} 168 ἱπῖο Ῥα]θβί!η6. 

ΎΠΟΥ ννου]ὰ τη πᾶν ἔουπά ἴῃ σουπΈΥ 
ἴη ἃ ϑἰδῖς οὗ υἱζεῖ ρῥτοβίγαϊίίοη. ΝᾺ τῆς 
δχοθρίίοη οὗ βοΐ ϑἰγοηνῃο 8 8ἃ5 τῖρϊ ὃὉς 
γεϊαϊηοα ὃγ τῆς Εἰ ΡΥΡ( Δ ἴο σοπητηδπά ἴῃς τοδὰ 
ἰηΐο ϑγγία, [6 ῥεῖ Κίπρϑ νοι] Κοὸρ δδοὴ 
ἢ15 οννὴ [οΥγοβϑ, νυ ἢ ὯῸ σοτηπλοη ἰϊοδά, πὸ 
ἀμαν δόνον Αγ, δεςυκίοτηδα ἴο 566 {ποὶγ πεῖ ἢ- 
ΟΙΓ5 8ηὦ Κιηβηιοη Ὀοαΐθη δπὰ 5ι]ιραῖθά, δηά, 
τουρ ἢ να κο, νν6}} δι ρρ ΙΘα νυ] ἀγτηβ, Δηα 
οΟὐσιργίὶπε ἔογίβ ννο]]-π|ρῇ ἱπιργορηδθ]ς," δ νεῖ 
᾿ιαδιτυρίοι ἴο ἀεῖρδί, δηεἰ [14 0]6, 45 ἴπ6 ϑοσῖρ- 

οαῖς 4 αἰδτεηὶ οτἱσίη. Μοβῖ Ἐργρίοϊορεοτς, 
πονανοσ, τεϊαΐϊη ἴῃς οἱάθσ νίϑνν, ΒΙΟἢ ᾿ς ἀ6- 
[εηἀεα ὈΥ νογῪ σοηνϊηοὶϊηρ ἀγσιιπηθηῖβ ὈΥ Μ. ἀς 
Ἐουρό,. [Ιἐ ἰ5 σοπβτιιηδα αἷἰθϑὸ ὈῪ ἴῃ8 Αϑβυγίδη 
ἰηφογιρζίομθ, ᾿Βϊο ἢ} τπᾶκὸ τῇς ΚἬαι οΥὐ Πα 
οσουρν (6 σουπίγΥ Ὀεῖννεεπ ἴῃς Μεάϊτογγαηθδῃ 
δηὰ (δγοβογῖβη, πεῖν ἰγοητοῦ ον ἴῃ (ἢ6 {1πγ6ς 
οὗ Τιρίαι ἢ ῬΙεβογ 1., 5ε6ὲ αν] ηθοη᾽ 5 ἡ Αποίθηϊ 
Μομπαγοῆῖος,᾽ νοΐ. 11. ῬΡ. 3215, 317, ἀὰ Μεηδηῖ, 
“δυ])}αραῖγα Αϑβδγτίθη,᾽ Ρ. 1δ5, Ψῆο ἰάἀφηϊῆςς 
(Ποῖ ἡ ἢ τὰς Ἠ τ ϊε5. Τῆς Ἰἀοηπδορίίοη οἵ ἴῃς 
Ἐδπηχδηθη 15 ρσγοροβεα Ὀγ Βπισβοῦ, 

78 γς μάνα ἃ νεῦὺ δαγὶγ τεοογὰ οὗἉ {Π|8 ΡΟ] οῪ 
ἴῃ (Π6 τεῖρτι οὗ Ρερὶ, οἵ ἴδπο βίχί ἢ ἀγπαςίῖγ.. ὅ66 
Μ. ἀς Κουγρό, “ Κοοδογοἢ65,᾽ Ρ. 128. 

726. δὲ6. Βρθοῦ, “ θουοὶὶ ἀθ Μοπυμιοηίς 
ἐσγρίίεη5,᾽ νοΐ], ἱ, Ρ. 53. 

“1 866 Βτγυρεοῦ, “ Κδομει],᾽ 1. Ὁ. 53. 
16. ΤῊΘ ἰδίου οὗ {ΠπΔ 5βίερε οὗ μα, ψ ΠΟ ἢ 

Ἰλοϊοἃ πιοῖβ ἴπΠδὴ ἃ γεαΐ, ΠΙΔΥ δοοοιηΐ οτ ἰῃς 
ἘργριἰΔῃ5 ἰεανίῃρ 50 ΠΊΔΩΥ οἱτἶ65 ππίιους] δὰ, τὸ- 
ἰαϊηΐηρ ἃ ραγίϊ4] οὐ δηἴίτα ἱπάερεμάθδηοθ. ΤἈϊς 
ΘΡΡ Ϊ65. ἴο ΤϑιΏραΙΡΤι5 πηάοσ ἴῃ6 πιηοίδοητῃ δά 
ἘΘΏΈ ΘΙ ἀγηλοίεϑ. 

τῆς ἰοαγῃ ἀπά (ο]]ονυγη ἶ 
. οἔα ἔουτῃδὶ ἱπερδοϊίίοη ΌΥ Ρερὶ. 56:6 Μ. ἀς ουσςο, 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΚΙΝΟΘ ΟΕ ἘΑΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΕΥ 

ἴυγα ] παγγδίίνε ἀοϑοτὶδοβ ἔστη, ἴο νὰ Ν[5 οἱ 
Ῥδηὶς δ (6 δρργοαςῆ οὗ ἃ πὸν ίοε. Ἰἢ 
δρϑίη, 85 ἴῃεσε 15 γόδϑοη ἴο ὕο]ϊονο, ἴπὸ Κἰηρβ 
οὗ Βαϑῆδπ, πὰ οἵϊοὺ αἰδιγιςῖθ οδοῖ οὗ τἢ., 
]ογάδῃ, νγεγὸ δπιοηρ ἴῃς σοηίράεγαϊοβ ἀείδαϊοα 
Οὐ δῖ5 ἢγϑξ ἱηνάϑίοη ὉΥ ὙΤποίπιοβ, τ νου Ἱά 
δοςουπῖ ἔογ {Πεῖγ ὀχῃδιιβδίίοη, δηά [6 Ὄχίγοπις 
ἴοστοῦ οὗ [6 Ὀγίποςβ οὗ ΝΠ άἀϊδη πὰ δίοαδθ 

ζ19.) [{πιᾶῦ δ6 ἀβκεὰ ον σουϊά (ἢς [5ταοὶ- 
ἴἴ65 ἀυγίης τῃδὶ ρογοα οβοᾶρο [ἢ ηοῖῖςο οἵ ἴῃ 6 
Κιηρ  [{|5 σεγίδίη παῖ [86 Πρ γοδά, αἰιναν5 
ἔο!]οννοά ὃγ τς Εἰργρίίδη ἀττηΐθβ, γᾶη δἱοησ 
{86 σοασῖ οὗ ἴῃς Μεάϊζογγδηθδη {Π| ἢ τυγποςὶ 
ΟΗ͂ τονναγὰβΒ Μεριάήο. ὙὙῆς [|ϑγδοὶῖος ψῸΓς 
ἰη (ῃ6 ἀεδοτί οἵ ΤΙΝ, ἃ ἀϊδίσγιοϊ ποῖ θδϑὶν 
ΔσΟοβϑι0]6 δηὰ οἴεγίηρς πο ἰοπιρίαϊίοη ἴο ἃ 
ΠΟΠΠΏΘΓΟΥ ἀν ῆοδα ΘΠΟΓΡ 65 ννογα σοποοσηίγαϊοα 
ἴῃ ἃ ἀεβρογδῖς ννᾶὰσ. Ηδὰ {ΠεῪ γεπηαϊποὰ ἴῃ 
ἴῆς ρΡεηιηϑυΐα οὗ δ᾽πδὶ {πον ννουϊὰ ἤν Ὀδόη 
τη [118 τγοδοῇ, ἔου 115 ννεβίογη ἐἰἰσίσιςῖ ν 5 
βιιυ]οσι ἴο Εἰργρί ἔγοπὶ ἃ ΥὙὉΎῪ ΘαΓῪ ρογοά. Ὁ 
{15 Ῥοβϑίδ]ς τῆδι {Π ῚΣ ΒΙ μῆς πιῆ πᾶνο θέρη 
ΟΠ6 πηοῖϊνο ἔοσγ δηὴ ὀχρθάϊτίοη υγίςῃ, 45 6 
ἰθαᾶγῃ ἔτοπὶ ἅἃη ᾿πϑοτρίοη ἷἰπ ἴῃς νὰν 
Μυρῆαγα, ννὰ5 υπάογίακοη ὈΥ τῆς ἔογοοβ οἔ 
Ηδῖἴδϑοι «πὰ Τ᾽ οϊπιε5 ἰῃ ἴμ 6 βιχίθοητ! γὙελγ 
οὔ τῃ6ἱγ Ἰοϊηΐ τοῖρη. 

Α ἴδσ ποῦ ϑβογίους οδ)]θοϊίοη τοϑῖβ οἡ [6 
ΠΡΓΟΌΔΌΙ ΠΥ τἀπὶ τῃ6 ρῬοννογι] Κίπρβ οὗ τὰ 
οἰρῃίθθητἢ ἀπαὰ ηϊπεΐθοπιῃθ ἀγτιαοίίο5. τνου]ὰ 
δᾶνς ροιτη το [ἢς ἰηναβίοη οσὐὁἨ Τῆς οοπηπυρά 
οςσσιραίίοη οὗὨ Ραϊθδῖῖπο Όγ 16 [5Γ26}1165. 
Ν᾽ ς πλῖρῃϊ Δηθννοῦ ἴῃ [Π6 ἤγϑε ρίαςς (δῖ 

(Π15 οὔ]δοῖΊΟοη Δρρί65 ἴο ὑοῦ οἵἴδοῦγ ἀαῖθ 
βδιιχροβῖεα ὈΥ σὨγοηοίοροῦθ. Τῆς νυ γῪ ἰαῖοσξ 
ἀδῖο 4551:1π|65 [αἴ ἴῃς Εἰχοάιι ἴοοῖς μίδος ὑπο γ 
[ἢ6 5οὴ οὕ σσγαηάβοη οὗ Ἀδπιοϑος .. ἀπά τα 
(ες [5γ80}165 ραϑϑοὰ ἴῃς [ογάδηῃ ἴῃ 16 {ἰπ|6 
οὕ Ἀδπηθδοὸβ {1{. Βιιξ τῃδὲ ῬΒδγδοὴ νᾶ5 οἠς 
οὗ [6 πιοϑὲ ρονογίι! βονογοῖρηβ οὗ ργρῖ, 
δηά 11 ἰ5 σογδίη {παῖ ἢ8 ἀφρβοοπάληϊβ, [ἢ 6 
ῬΓΪησο5 οὗ ἴῆς τυνεπίςῖῃ ἀγηαδίν, γοϊαϊποά 
οοπηπιδηὰ οὗ ἴῃς σοπητηιπηὶςδίοης Ὁγ ἰδηά ἀπά 
νναῖεσ ψ ἢ Μαεβοροίδλιηία. ὙΠ15 ἰ5 ργονεά ὃν 

79 ΤῊΪς ρῖνεπ ἃ ρδοῦ αῦ ίοσοα δηα συ] πο σα 
ἴο {6 ψοτὰς οὗ Βαίδαπι, ἔνίος σορθαῖθά, “σοὶ 
Ὀτουρῆς τπδπὶ οὐ οὗ Εργρι. Ηε Βαίῃ, ἂς ἰϊ 
ψ6γα, ἴῃς σἰσαηρίῃ οὗ δῇ υηϊοογη." Ναμπ). χΧΧΙΙ. 
22, χχὶν. ὅ. 

80 ΤῊς ἱπίοσοουγεαε θεΐννεοη Εργρί αδαπὰ (ἴα 
ννεϑὶ οὗ [πὸ ρεηϊπβδυϊα θερδὴ ὑπάθσ ϑηείπι, (ἢ 6 
αὶ Ῥῃδγδοῖ οἵ τῆς {πἰτά ἀγπαβῖγ, ΗἨδ ἀοίεαϊοα 
(πὸ Απὰὸ, ἴῃς δποίθηξς ἰηπαδιἐδηῖς, απὰ ἰουμπίοα 
ἃ (ΟΪΟΗΥ͂ δὶ ἴΠ6 Αγ Μυρῆατα. Τῆρ πιοβὶ 
δποίθηξς τηοηυπηθηΐ ἰῃ οδχίβῖθηοθ γροογὰς [ἢ 5 
ἐνϑηῖ, Τῃε Τσορρογ-πηἶηεβ ποτα γεγο τνογκοά 
πάθον Ομαΐα ((Π6ορ5) απᾶ οἴδμογ βονογοίρῃς οἵ 

ἀγπαςιίς5ς. δῆς τολά 

“ἘΘΟΠΟγομ 65," ΡΡ. 7, 30, 31, 42, ϑ1, 115. Τῇῆδ 
τηΐπος νεῖ ψογκοὰ υηάογ Απιεηδμα, μοὶ ἢ 
ἀγπαϑίγ, δηὰ (6 ἱπἤμεπος οὐ Ξονεγείσηίν οἱ 
Ἐργρὶ οοπιϊπυορα ἀπθγοκεη [}}} Ἰἰοηρ αἰϊεῦ τῆς 
Εχοάυβ. Μ. Ομαρας 5ῃονβ ἴππὶ υὐάεγ 186 
τυνϑηῖοῖ ἢ αἀγπαθ τῃς οοιπητημυηϊςαιίοπβ ῬΨῈΓέ 
ΤΟ ΑΓ οαττίοα οη. 



ΠΌΡΟΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗ. 

δη ἰηϑοτ ρου οὗ στεδῖ ἰηίογεδι δηὰ ἱπιροτῖς 
δῆςο, νν6}} ἱζθοννῃ ἴο Εἰρυγρίίδῃ βοῃοϊδβ, νυν ἢ 
Βεϊοηρ8 ἴο ἴΠ6 γείρῃ οἵ Ἀδπιθϑοϑ ΧΠ[]., ἰονγαγ 8 
186 εἷοβα οὗ ἴῃς ἀγηαϑίγ. Μ. ἀς Ἀουρέ" 
βᾶΥ8, “ Ε}1]Ὲ βδιιρροθα ὑπὸ ἀοπιϊπδίίοη ποτα 
ἰπςσοπίοσίξθο δὺγ ἰὰ Μοβοροίδῃϊο, ἀ65 τοδί! 5 
ἀΙΏ 1 8165 ΘηίΓΕ 168 Ὀυῖηςο5 ἀ᾽ Αδὶα εἴ ἰα Ῥθδγδοῃ, 
δ΄ η5] αιι6 ἀ65 τοιιϊῖδβ Βα! 6]]οπλθηΐ ραγοοΟΌΓιι68 
Ρᾶγ 16 Τοπηπεῖοθ." Ἡόονψνοῦ ᾿ἴ ΠΊΔΥ ὃς 
δοοουηΐϊοα ἔογ, 1[ἰ 15 οὐγίαϊη {πῖ ἀυγίηρ ἴῃς 
γνΠΟ]6 ρΡογοα Ὀεΐννθθη [οδϑυᾷ δηὰ Ἐδμοθοῦμα 
1ῃς [5γαθ 1165 ννοσο ποῖ αἰδιυγθοά ἴῃ τῇ ροββϑβϑ-- 
βίοῃ οὗ ἴπ6 δ όοηρΟ] 5 οὗ Ῥαϊθϑεηςθ, δου ρἢ 
1ὴ6 ῬΠδΙΔΟΙΒ, ἃ5 ννὸ ἢδΥύς ἢι:5ῖ 56θη, τσοίδιηθά 
8η ὑπαϊβρυϊοα 5 ΡΓΕΙΏΔΟΥ ἴῃ ὟΝ δἐβΐογῃ Αϑα ὑὉ 
ἴο τῆς {πιὸ οὗ δϑαπλιοὶ ΟΥ̓ 8411]. 

ΎΒοΥΕ ἅγο, δονενεσ, ἔδοῖβ, ννῃϊοι, (δουρὶ 
56] οπὶ ποίϊοεα, ἅγε 50 Πο οπα]γ οὈνίοιιβ, δηά 
ΤΆΔΥ ΘΠΔ0]6 υ5 ἴο υπάογοίδηα [Π6 ΡΟ οΥ οὗ (6 
ῬΒΑΓΔΟἢΒ. 

[{ 5 εἶδαγ, ουθὴ ἔγοπὶ [ἢ ΠΙδίοσυ οὗ 186 
ςδιηραίρῃβ οὗ Τποίπλεβ {Π1.. {Πδὶ ἂδἵ [6 επά οὗ 
ΘΔΟἢ οδπηραίρηῃ ἴῃς Εἰργρίδη5 νι άγενν [ΠοΙσ 
ἔοτοοβ δἱϊορείμου ἔγοπι ἴἢ6 σουπίγιος ὑν ἢ] ἢ 
(ΠΟΥ ονεγγδη, οοηΐεπὶ ΜΠ [Π6 Ρῥἱυπάςτ, δπὰ 
Θβρθοίδ ιν (6 σαρίιυτε οὗ ρυβοπεῦβ, νι (ἢ ς 
δ θπιισδϑίοη οὗ τὴ οἢιοίθ, δηὰ της (τἰυῖο8 
ΜΠ Πὶοὰ ΠΟΥ ννεῦς ϑθσουσγε οὗ ὄχδοίϊηρ. ΤῊΪ5 
τηὶρῃς Ὀ6 ἃ τεβυϊ οὗ ἴπΠ6 σοπβίτυτοη οὗ ἴῃς 
Εχγρἕδη ἀγλϊθβ. Τῆς (δ αβϑιγιδηβ δηὰ Ηογ- 
τοῖν θίδηβ, ἴΠ6 ὙΥΔΙΎΙΟΣΥ οδϑοῖο, πδὰ βει θὰ 
Ποπ65 ἴο ΙΓ ΠΟΥ νου] ΠΟΥΙΔΙΗΪΥ σἤοοβα 
ἴο ταΐυγη, ΡΓΟΌΔΟΪΥ δᾶ ὙΘΔΓ ἴον τῆς 8ιὉ- 
ϑἰάφςπος οἵ (ἢ ᾿πιιπάδιτίοη, ννῆοη πο ῖγ ἰδθοιτϑ 
ννουὰ 6 τοαυϊτεά ἔογ ἴῃς ουϊεϊναϊίοη οὗὨ (86 
Βοϊάς. Δ'ε Βαᾶνὲε πο ἴγαος οὗ ροττηδηθηΐ οσςὰ" 
ῬΔΑΠΟΥ οὗὨ ἰογείρῃ ϑἰδίϊοηβ, ὄχοθρίηρ οἠθ ἴῃ 
Μοεβοροίδιηϊα, ἀποΐμοσ δὲ ἴῃ 6 ςορρεῦ-τηῖπ68 ἴῃ 
τ6 δίδαν Μυρδιαγα, πὰ ρογῆδρϑ οὗ ἃ ἔενν 
ἔογίγοδδϑοβ οὔ [ῆ6 τουῖΐῖο [πσουρῇ ϑγσίὰ. ΑΔ 
τΑρι ἃ οσαπιραῖρη αϊγεςϊοα ἀρδίηϑδε [ἢ 6 παῖϊοηβ 
ἴο [6 ποτ οὗ Ῥδ]οβῦπο, ννῆο ννοσθ ἰπ΄ἃ 5ἰδίο 
οὗ σἤγοπις ᾿ηϑυγγθοίίοη, δπὰ ἴθγενν ο [ῃς 
ΥοΟΚα δῖ δὐΟΥΎ ορροσγίιηιγ, σουἹάὰ σῖγα δη 
ΕπΥριίδη κἰηρ ποιοῦ τὰς Ἰείθυσο ΠΟΥ {πὲ 
πο] πδίοη ἴο 45541}} {πεῈ βϑίσοηρῃο 5. οσσιριεά 
Όγ ἴῃς 5γδ6} 68. [{ τηιδῖ ἰδὸ Ὀς Ὀογης ἰῃ 
Ιηϊπὰ (πὶ τῆς [5γδε} 65 αἰϊδοκοὶ τἴῃὴ6 τοϑί 
Ροννγοσία! ἐπεπλῖθβ οὐἁὨἩ Εργρί, τὴς ΗΕ 65 ἀπά 
Απλοτῖοβ, δηά {Πδΐῖ, ννἤθγθαβ {Π6ΙΓ σοπαιοϑῖ 
ΠοΥδι ΠΥ αἰ ποῖ σόβυξ ἴῃ 186 ἐδ ]ϑητιθηῖ 
οὗ ἃ ξογπιιάδϊθς ὀπιρῖγο, 1 ννᾶ5 δὴ εἤεβεοζιιδὶ 
σἤοοΚ ἴο ἴδε τοϑίογδϊςοη δπά Ἴοηβοϊ ἀδίοη οὗ 
[ἢ6 Ῥονγθῦβ ψ ῃϊςῃ ὙΠοίπηθα ῃδὰ ονουζῃγοννη. 
Υῇς ἀο ποῖ Πηάὰ ποίϊςε8 οὗὁὨ ΠΊΔΩΥ [ΠΟΙ ΓΒ ΘΟ 8 
ὉΠῸΟΤ {Π6 ᾿πλπλθαϊδίθς 8:1: Έβϑοῦβ οὔ Τ Ποῖ Γη65. 
Τιαῖ Ὡς ἢ 15 τεσογάθα, ἀπο γ Αὐλοπορῆὶδβ {., 
ΔΡροδῦβ ἔγτοπιὶ ἴῃς ἰπδοσιρίοη 5' ἴο ἤᾶνα Ὀδοη 

81 Φ7ουγῆαὶ Αϑίδίϊαυ," σἱἢ βογίες, νοὶ]. νἱῖῖ. 
Ῥ. 204. 

8 ΤῊς ψογὰ υὑξοὰ ἴῃ σοΐροσθηςο ἴο ἴπ6 ἱμνδϑίουβ 
οἵ Αϑια ἴῃ [88 τεῖρυιβ οὗ Απιθπορ]ιὶς 1. ἀπά 11]., 15 

7ὰ ̓  ἤῳ, , ὝΒΙΟΝ ἱπάϊοαίε8. ἃ ἤανδὶ ἐχρε- 

ἀϊεῖοθ. ὅεῈ “Θεηκιλᾶϊεν,, 1]. Ρ]. 82. Μ, 

ἱ 
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ολττίοα οὐ ὉΥ 5.8. ΤῊς ἴἢγες ἰφαϑίοηβ ἀπάου [86 
ηἰποΐθοηϊἢ δπὰ ἐννεπίει ἀγηδϑίϊοβ, ὈῪ 5611 1. 
ἈδπΊοβεβ 11., δηὰ Ἀδπηθϑε5 {Π1., δὰ ϑᾶοὶ ἴῃ6 
88Π16 ΡΈΠΟΥΔ] Οὐ]οςῖ, δηὰ νν8 ρυγδυσά οἡ [86 
8816 βυϑβῖεπχ δπὰ υνἱτἢ [ῃ6 ϑᾶπλὸ σΈΠΟΓΔΙ γοϑα 5, 
γϑ που ἢ 88 ννὲ 53ἢ4}} ἤπά ργοϑοῃῦῦ ἃ ςοῃ“ 
δἰάθγαῦ]θ πυγαδοσ οὗἉ [5γϑθ 165 νγοῦθ Ργο Δ Υ 
σατο ἱπίο ἙΔΡΌΥΠΥ ὈΥ τὰς ἴννο ἰαϑί- παπχβά 
κίηρϑ. 

Π{ τῆς ἀδίβ νυνὶ ς ἢ 15 ἤθγο δϑϑυπηθὰ ὃς σοττοςῖ, 
Ὑ6 58}} εχροςῖ [δῖ ἴμοϑϑ ὄνυβηΐβ νυ ἢ ἃΓ6 
ϑοοσίδίποα ΠτῸπὶ ἰαΐοσ Εἰργρίίδη πιοηυπιεηῖβ 
οὗ τὴς εἰρσῃίθεητἢ ἀπά ηἰπεΐθοπίῃ ἀὐπδϑίϊοβ νν}]]} 
Βαγτηοπίϑε ΜΠ 1. Αἢ δρϑοϊῖς σοηϊγδαϊςίοη 
νου] θὲ [δία] ἴο τὰς Πυροίμοβίβ, νυῃϊς οὗ 
σουγθα ΨΜ}1 Ὅς τρδίετία!ν βιγεηρίποποά ὉΥ͂ 
ΒΘΠΟΓΔΙ ἀπά βρεςΐδ] σοϊποϊάθηςοϑ. 

(2ο.) Το γεῖσῃ οἵ Τ βοζῃλοβ {1.0 ννὯ5 ἕο] οννθὰ 
ὉΥ ἃ ρετῖοά οἵ στοαῖ ργοβρεγγ. Ὅδδ βυργο- 
ΤΏΔΟΥ οὗ Εργρῖ ἢ ὟΝ ἐβίεγη Αϑίὰ ννᾶ5 πΠΌσο θη, 
ΓΘΓΔΙΠΪΥ ἀιιγίηρς [ἢ6 ἴννο ἔρ]]οννπς τεῖρη8. [8 
[115 ξεπεῦδὶ βἰδίοιηθηίς Ἴοτηρδίιδίς ἢ [86 
σοηαιοβί οὗἩ Ραϊεϑζίίπε ὃν ἴῃς [ϑγδε Ἰοὺ Τὸ 
ΔΏΘΥΨΕΓ [815 4φυσδίίοη ννα πιιϑῖ ΙοοΚ οἰ ϑοῖν δ 
(6 ὁνοηΐίβ ἴῃ δδςἢ Γείρη, ποῖ ἑογροίτηρ [ῃδῖ, 
ἃ5 ΜΛ ἤᾶνα ΔΙγεδαΥ ϑῃοννῃ, ἃ βἜΠηΘΓΑΪ 5ῈΡΓ6- 
ΙΆΔΟΥ ψγ»ὰβρ ὉΠαοΙΙΘαΪΥ τεϊαϊηθα ἴτοπὶ τῆς 
δοοσδβϑίοῃ οὗ [Πς ἠϊπεΐθεπί ἴο [Πς [οΥτηϊηδίοη 
οὗ (86 ἱννεητεῖ ἀγπαϑίυ : (Πδΐ ἰ5 τ[ῆγουρμουΐ 
(86 ρεγιοὰ νος 41} σῃγοποίομετθ δΒο] 4 ἴο 
αν οχίοπάοα ἴο (δε επὰ οὗ ἴῃς Ὀοοκ οὗ 
7 υάρ68. 

[πλτηθα ἰδίου δῆοσ ἴῃς δοςοββϑίοη οὐἁὨ Απηθπος- 
ΡῬΠ5 1. ἢς υηάοτγίοοϊκ δὴ Ὄχρεάϊτίοη δοδίηϑβε 
(ὃς Ἀυϊΐοπβ8.. Ης ἀρρδᾶσβ ἴο ἢᾶγτο δαναποεά 
ἃ5 ΔΚ 45 ΝΙπουθῇ; μ6 σογίδι ΠΥ τοϊυγπεά ἴο 
Εργρῖ στ τλ6 ἰσόορῆϊε5 οὗ ἃ ρτϑαΐ υἱσίΐοιγ. 
ΑῺ ᾿πβοσίρίίοη δἱ Ατπδάδ ἴῃ Νυδία, χιοῖοά 
Ὁγ Μ. Βευρβοῖ, "Η. Εἰ., Ρ. 111, δηὰ Ὁγ Μ. 
Ομθ45, νόγαρε ἀπ Βργυρίίθη, Ρ. 194, 5[δῖεβ 
1ῃδῖ 1815 Κίηρ δἰενν βεύεη ῥγίποεβ οὗ ἴπ6 ςοη- 
ἰρἀεγαῖεβ δ Τς8}5 (ἃ οἰ ἴῃ ϑγγ!8), δηὰ {πΠδ 
ΚΈΒΟΥ ψεγα διιπς πεδαὰ ἀονγηνναγαάβ οὐ ἴῃς 
Ῥτγον οὗ μἰ5 Μδ)]εβίγ 8 5ἢϊρ.᾽" 

ΤὮο656 ἔδεῖβ ἃγο οὗ σοηϑβιἀογδῦϊς ἱπηροτίδηςα. 
ὙΒΕΥ δον παῖ ἴῃς ννῇοϊς δηογρε8 οὗ (6 
Ῥῃδγδοὴβ ψοτὸ αἀϊγοοίςὰ ραῖπϑὶ {πὸ σοηΐεαθ- 
Ταῖεβ οἡ ἴπ6 ποσίῃ οὗ Ῥαϊοϑδίίηθ, νῆοϑα ἀσίοδ 
δηά ργοβίγαϊίοη Ψψου]Ἱὰ οἵ σουγϑο εδοῖυ δ! 
Ῥγουθηΐ {ποπὶ ΠΌσα πλδγομίηρ ἰηΐο Ῥαδίθβι πα 
ΕἸΠΕΥ ἴο ϑιρροῦί {πε 411}65, Οὐὁ ἴὸ ἄνεῆξα 

Ομαῦας, ψῆο αιοῖες (ἢς ἱπεροτιριίου, “ογαρε 
ἀυῃ Ἐργριίεα;,;᾽ Ρ- 194, τείειβ, οὗ οοῦσβα ὉΥ 
ονογεισῃῖ, ἰο Απιοηορηὶς 1. [{ 15 ἃ ροϊπηΐ οἵ 
ταῦςἢ ἱππροτγίδησα ἰπ 18 ἸΠΑΌΪΓΥ ἴο δανα (ἢϊς 
᾿ητηδτίοη οὗ [Π6 ἱγαπϑροτῖ οὗ ἵσγοορϑ ἴο ΡῬῃυρηϊςὶα 
ὉΥ νναΐετ. [1 ἴθ τῆογ ἴπδῃ ργορϑοϊα ἴπαὶ ἴῃ 6 
Ἐργριίϊδης παᾷ ἃ σου βίἀογαθὶθ πᾶνν ὑπάεσ [86 
γίρογουβ δάπηϊηϊδίταιϊίοη οὗ [ῃ6 Θαυγ Κίηρϑ οὗ 
115 ἀγπαθῖγ. δῆ ᾶνα, ᾿ῃ ἰδςοΐ, ἴῃ ταργοβθηΐα- 
ἰίοῃ οἵ {πὸ ἰγαμδροτί οὗ οβαποῖθ δηα ἤογβθβ οἢ 
5ῃϊρ5 ἴῃ τῃς τοτηῦ οὗ Αμπιες αἵ ΕἸ Κα, ψῃ]οἢ 
Ῥεϊοηρβ ἴο {πὶ5 νεῖ ρεπϊοὰ. ὅ8ὲε6 Κορε ηΐϊ, 
Μ. (., Ρ]. σχ., δῃὰ Ὀπετηίοῃεη, " ΕἸεεῖ οὗ δῃ 
Ἐργριίδῃ υοοη,᾽ ταῖς, χχυῖ, 5. 
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{πεῖν (811 Ὀείογε [οϑια. Ὁ πιεπίϊου οὗ {δε 
ΒὮΡ οὗ ννᾶγ 85 ἃ βϑρεοίδὶ ἰηίεγεβξῖ. [ἴ 15 
οδνίοιι5 (παῖ, 45 ἴῃ 6 ΡΏΔγδο 5 νοῦ ἴδ υπα]5- 
υἱοα πιδοῖογβ οὗ ἴῃς 568 δῇϊεσ ἴῃς σοπαιαβὶ οὗ 
βησμες ὑπάεν ΤΠοίτηδβ [Π].. 186 πιοϑί τεδαν 
δηά οἤοςοίια] ννᾶὺ οὗ ἰσαπϑρογίίηρ {πε} ἸΓΟΟΡΒ 
ψουϊὰ δὲ ὈΥ 5ῃ105.8 ΨΥ ὲ μᾶνὸ ποῖ βυβηςοϊοηΐ 
ἀδΐα ἴο ργονὲ {μαΐ {πον ἀϊὰ δάορὶ {Π|5 τηοὰθ 
ΟΥ̓ οαΥγγίπρ οὐ τμεὶγ σοτηπιιηϊοδίίοηβ, Ὀαῖ 
{ποτα ἅγὸ οἴμευ ἱπαϊοδιίοπβ νυ ῃϊοἢ τδκα ἰΐ 
ΘΧίγολοὶν ρυόῦαθῖθ. πὸ νογά ιιϑοά ἴπ ἴδε 
᾿ηϑογ]ρίίοηβ νυ ἢ τοσοσγά ἱηναϑίοηβ οὗ Αϑίδ 
ἀπάογ ΑἸμοπορ δ {{]. 15 ϑρεοίδιν 1ὕ ηοΐῖ οχ- 
Οἰιιδίνοῖὶγ υδοὰ οὗἨ πᾶν] ἜὌχρεάϊτίοηβ. (566 
ποῖξ 82) [ἴ μᾶς ὕθεῆ βδιονῃ ΥΕΓΙΥ͂ 
ἰδίου ὈΥ ἃ φοπίθπιροσαυυ ἱηϑογίρίίοη ἔδαῖ 
αἴ ἃ Τὰ θαυ θοῦ ρεγίοά, υὑπάθγ ἴπ6 5ἰχίμ 
ἀγπαϑίγ, τὸ ῬΠάγΔΟΙ Ρερὶ δεηΐ ἰάγρε ἔογοεβϑ 
ΌΥ 568 ἀραϊπδὶ ἴῃς Ηδγυβῆα, ῬγοῦΔΟΙΥ Α51- 
αἴϊςβ. 8.6 1). Κουρέ,  ἈΘΟΒΟγΟὮ65,᾽ Ρ. 126. 
Το γριὰ πιᾶγοῖ οὗ ἂἃη ΕΡΥΡδη ΑυτῊΥ δἱοῃρ, 
(ες ςοαβὶ οἵ Ῥαϊεβῦπε βδοηιθ ϑενεῆ ΟΥ Ά εἰρδῖ 
γεᾶγϑ δῆϊεσ (6 ραββϑᾶργε ονὲγ ἴῃς [ογάδη ννου]ά 
Ὠοΐ ργοβοηΐ ΔηΥ ςοηϑιἀογαῦϊε αἰ Βις] γ, ἀἰγεςῖοά 
85 ἴἴ ννᾶ5 ἀρδϊηϑί ἴῃς ςοηξεαογαῖεβ οὗ ἰῃς Απιο- 
τἰῖοσ, δυιῖ ἜνΟΓΥ βολδίδηος οὗ ἃ αἰ] ςυ Υ ἀ15- 
ὍΡΡΘΔΓ5 ἰζ [ἢ6 ἐχροάποη ννᾶ5 ΟΥ̓ 568. 

ὑπάον Ὑ βοῦσηοβ [Ν΄. νγεὲ πᾶνε πὸ ποίϊςς οὗ 
᾿Αϑδς νᾶσ. Ὁπὲ {πδυῖεβ ννεσο ΡῬγοῦδΟΥ 
ραίᾷ ψιῃουΐ ἅπΥ δυγμπετ δἰϊεπιρῖ δί τεϑιϑῖ- 
δῆς ἀιυγίηρ {παῖ σεῖρη, ννῃῖοἢ, ἸΒουρἢ ππ- 
ἀἰϊδηρι δηοθα δηπὰ ΡὈγοῦΔΟΙΥ 5ῃποτί, ἀοδθβ ποῖ 
ἌΡΡΟΑΣ ἴο πάνθ δέῃ ἃ ρεγὶοα οὗ ἀϊδίιυγθδηςςε. 8. 

(21.) Το τείρῃ οὗ Ατῃεπορβδβ {Π1. ννὰ5 ἰοὴξ 
δηά ρσγοβρεζουβ. Ηἰ5 βιρΡγεΔΟΥ ἴῃ συγ δπὰ 
Μεβοροίδιηϊα ννᾶ5 ὑυποοηϊεκίοα ; δυῖ (που ρἢ 
[Π6 :πϑο  Ρ(ΙΟἢ5 βρθαὶς οὗ Ἄχρεαοηβ ἰηΐο ἴῃς 
ϑοιάδη, δηάὰ οὗ τεἰθυῖθθ Ὀγοιρῃς ἔγοπι 4]} 
Πδίϊοπ8, ἴπεγα ἰ5 πὸ ἱπαάϊοδίίοη οὗ Αϑίδίς 
ννατίλσο. [ἴ ννὯ8 ἃ ρογίοα οὗ αἰπηοβῖ πη] ηξογ ς- 
τυρίοὰ Ρεᾶςο. ὙΤΠΟΙΕ 15 Ποὺ ρσγοῦϑθ! Υ (παῖ [ἢ 6 
δίγυ Ἐ ]65 ἰη Ῥαϊθϑδίίης νου ἢάνο αἰϊγαοίεά 
τῆς δἰἰοποπ οΣ ολ]]οὰ ἴοσ ἴδπε ἱπίογροβιτίοη 
οὗ ἃ πῃηοηᾶγοῦ ἐπρᾶροα ἰῃ τηβρηϊβοθηΐῖ ννογκβ 
νΒΙοἢ διγρᾶβθα ἰῇ ὑεδυῖν δηὰ σίναὶ ἴῃ ὀχίθηϊ 
[Πο56 νης ἢ ννεγα σοπιρίεϊθα ὑπάθγ ΔΩΥ 5ις- 
σοράϊης ἀΥπαϑίυ. 

ΎΒΟΙΕ ἅγθ, δβοννενεσ, ἔαςϊβ νυνῇϊο ἢ ΠΙΊΔΥ 
ΡΕΓΠΔρ5 ᾿υ 5. Ὗ ἃ σοπ]δοΐαγε τπδί {86 Γοϊδί! οἢ 5 
Ὀεΐνγεθεη Ερυρί δηὰ 6 [5γδο 65 υπαογννοπῖ 
Βοὴθ τῃοα!βοδίίοη ἴῃ [ἢς ἱπίοεγναὶ δεσ (6 

8. Τὶ ἰ5 ἴο Ὀς ορϑεγνεά ἰῃδι (π6 ουὐττεπὶ οὗ ἴῃ 6 
Εἰνίογα αἱ Ῥοηῃθηῖθ πιῃβ δἱοηρ πε 1) εἶα απὰ 
(πεηςς ἴο ἴῃς οοδϑῖ οἵ Ῥᾳ]δςίίηθ οἵ ϑυγίδ, σδγγυ την 
ν᾿ 50. ποῦ οὗ ἴα ΝΙΙῈ πιὰ ἃς ἴο 4]} ὕρ 
ἴῃς παῖρουγβ. Τῆα 5866 νογαρὲ ψουἹὰ ὈᾺ δα 
τη ταρὶὰ. ὃ δηά ποίϊος οὗ (μῈ ἱγαηβροτί οἵ 
οογῇ ἔροιῃ Εργρὶ ἴο (Β6 ἰαπὰ οὗ ἴῃς Καεῖδ ὑπάεγ 
Μεγηερίδῃ. "Ηϊβίογ. [ἴης.,᾽ 11}. 

84 Θοπηα 5οῃοΐδῖβ μοϊὰ ἴπαὶ ἴε Εχοάυς ἰοοὶκ 
Ρίδος δὲ ἴπε οἷοβθε οὗ 1ῃϊ5 τεῖστι, ὙΤὴῖβ [ἤθΟΙΥ ἰ5 
βυρρογίοά Ὀγ ἱῃρεηίοιιϑ ἀυριπηθηΐς, Ὀυὶ 5 ΘΟ Υ ΕἸ Υ 
ΤοοΟ ΒΟ ΘΔ] ἢ [πε σοηά οι οὗ Εργρὶ αἱ (δε 
Ῥερίππίηρ οὗ [πε πεχί τγεῖστι, ποῦ ἀοαδβ 11 ργεβοηΐ 
1.6 σςοἰποϊάδηςε5 ΜὩϊο ἢ ἅττα ἀγάνγῃ ἔγοτῃ ἴῃς σείρτι 
οἵ ἸΤὨοίτηεβ 11, ἀπὰ ἐιὶβ 5ῃο α55ΌΓβ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΚΙΝΑΒ5 ΟΕ ἙΑΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΚΥ 

οςσιραίίοη οἵ Ῥαϊοβίίηθ τυ πιο ἢ σοττοβροηάϑ (ὁ 
1Π1|5 ρεγιοά. ἴῃ σ Οἤγοη. ἵν. 17, ννε τοδὰ [δδῖ 
Μετχεά, οὗ ἴδε ἰδὲ οἵ Τυάδῃ, ἰουπάεα ἵνο 
[γα] ε5, οὴς ΌΥ 8δη Εξυρίδη υντἕς ΒΙΓΒΐΑ, νν πο 
15. οδ  εὰ ἃ ἀδυφσῃίεν οἵ Ῥῃμδγδοῖ.. Τϊ5 ἔὭΠΥ 
νν85 δεῖ (ἰοὐ δἵ ϑῃίοπιοα, οἢ ἴῃς ΒΙΠῪ ἀϊσισιοὶ 
οὗ πάλιν, Ξοιῖῖι οὗ ΗἩθῦτοῃ, ἢονν σειηηᾶ ; {86 
Γὰη5 ἰηαϊςαῖς τῆς 5[ἴς οἵ ἃ ᾿οηδίἀογαῦ]ε ΟΠ. 
ΤὨε ἐχαᾶςΐ ρἷδος οὗ ἔνΖγα, ἴῃς ἔδί μοῦ οὗ Μετγοα, 
ἸΏ {86 σϑηθδίορυ ἰ5 ὑποεγίδιη, Ὀυζ 11 Ὀεϊοης 5 
ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ἴο τῆς 5εςοηά ρεποζδίοη ἔγοαὶ 
Οδὶοῦ. Νον νγὲ δατὸ ἴῃς ἕδςϊ [αὶ Ατηθηο- 
Ρ[ἰ8. [1]. ννὰ5 τιδυτιεά ἴο ἃ ὑεΥΥῪ ΓαΔΥ ΚΔδ]Ὲ 
ῬΟΙΒΟΠΔΡῸ ὙΠῸ ννᾶ5 ποῖ οὗ τογδὶ ρβαγεηϊδρο 
δηά ποῖ δηὴ Εργρίίδη ΌὉγ Ἵστοεά, ὕπάεγ ΠΕῚ ἰη- 
βυδηςς Ατὐπεπορ ΒΝ, ΠΟΙ 50 (νἢοβο ΞΙΓΟΏΡΙΥ 
τδικοά ἔραζιισοβ πᾶνε ἃ ϑεηϊς, ποῖ ἴο ϑαΥ͂ 
7ενν 5ῃ σβαγδοῖθγ), δ᾽ σοπιρ εἴ εἰ γ τενο]υοηϊδοὰ 
τῃς6 τοὶ ρίοη οἵ Ερυρῖ, πΊοσῈ Ἐβρεςῖδ! ν δἴίδοκ- 
ἰηξ ἰία πιοϑῖ Ἰοαϊῃβοπηθ ἕοστῃ, ἴ86 ῃ}21}105- 
Ὑνογϑδὶρ οὗ Κα οπη. Ὑ86 ΠΔΠ165 οἵ [5 ὈΓΙΠΟΟ58, 
Τεῖ, αηὰ οὗ Πο6ΥΓ ραγοπῖίβ, ἰυδὰ δηὰ Τυδα, ὈΘῸΓ 
ἃ 5.ηρι Αγ ΠΟΥ τχτοβειηδίδπος ἴο ἴδαϊ οὗ 
Μετ.γοὰβ νυ 6.86 

(22.) οννονεσ [ἢ]5 πιδύ ὕο, ἴ86 ἔενν Κηονπ 
ἔλοϊ5 οὗ Εργρίϊδη Πἰβίουυ ἔγοπὶ [Π6 δαοδβϑίοι 
οὗ ΔιμοπορπΠὶβ ᾿Ν., οσ Καυ-η-Αἴεξη (26. Οἰουῦ 
οὗ τῃς ϑυπῦθδπι), ἃγθ γα γ δα)ιξῖοά ἴο 
(ἢ6 ΘΑΥΥ δηηαὶς οὗ ἴῃεῈ Ϊυάρεβ. ἔογ ἃ 
ἔονν γεοᾶγβ ἴα δϑοεπάδπου οὗ Εξυρῖ 'π Μεϑο- 
Ροϊδιηηα ννᾶ8 υπηραϊγοὰ, Τῆς Ἀυΐρης ἀπά 
{Ποῦ 4}1|65 τοῦ Κορ ἰπ ϑιιθπηδϑίοπ ἢ ὯΟ 
᾿παϊςίίοη οὗ 8η οςουρδίίοη οὗ Ῥαϊεβεὶπε ὉΥ 
Εγρῖ οὐ 115 ορροηεηΐϑβ ἰ5 ἴο δε ἐουπά : ἴδεπ 
ςοΟπιθ5 ἃ {{π|6 οὗ ἱπίοσγηδὶ σίσυρρίε δηὰ Ἴοηΐξυ- 
βίοῃ, ἀυτγίηρ ννῃϊς αι 4}} [86 Αϑιδίϊοβ. ἴἤγεν οἱ 
ἴῃς γοκς. ν᾽ α πᾶνε ἤεῦγθ ἃ ρίδος ἴοσ {86 Ἰηνὰ- 
βίοη οὗ Οὐυβῆδηῃ Ε ἰβῃδίῃδίπι, [ἢ Κὶηρ οὗ Μεβο- 
Ροίϊδπηϊδ : νοὶ πιυδὲ πᾶνε ἴδίζοη ρίδος δδουΐ 
ἃ ΘΕΠίυΣΥ δῇεσγ ἴῃς ἀεφαῖῃ οὗ Ϊοϑσθυᾶ. Τα 

85 ΤῊς πιοβί Ξἰτκίησ Ῥοτγίγαϊι5 οἵ [5 Κιηρ 
416 ἰῃ Ρχῖϑος, “ Μοπυπιθηῖξ,᾽ ἢ]. χ.ν ἂπὰ ἴῃ ἴδε 
“οηκιλᾷϊον 11]. ;᾽ 41} τῃ6 ροτίγαϊ(5 ἢδνε ἴδ6 
βίγοπροϑῖ σμαγαςοῖογ οὗ ἱπάϊνι ἀυδ!γ, ᾿ν11α, ἀγεδτῃν, 
απαῖϊο, νυ ἢ ἰδαΐαγοβ ἰὴ ϑοπὶα ροϊηΐβ ὩΏ]1Κα [Πο58 
οἵ ᾿ἰβ ργθάδθορβθοσβ, ἀπά δρργοδοβίηρ οἱ βοὶν ἴὸ 
(6 Ἡοῦτεν ἴγρ6. Εννα]ὰ τεσορπίϑεβ δηά αἰἴδοῃες 
τοῦοῇ ἰτηροτγίδηος ἴο [6 ἴγᾶσε5 οὗ δῃ δίϊετηρὶ ἴὸ 
ἰηιγοάυςς ἃ τῆοτα βρί τι4] ἔοττῃ οὗ το] σίου δὲ 
{πἰὶς ρεποά : 5Ξε6 “ Οεβοδίοδιο,, ν. 1. ἴ1..»ὄ Ρ. 51, 
Ὡοΐο, 2πηἃ οἀϊίίοῃ. 

δ6 [ῃ Ἐσγριίδῃ, ἐν ηΉ. Τῆς πδπὶι6 

ΒΙ(Πΐα, ἐχαςῖν ἱγαπβογί θεά, νου] ὃς ᾿ Ϊ αἴ 8 

ΤῊ πᾶς οὗ ἴα ἰαίμοσ οἵ Τεὶ, ἤ δὰ, 

1υα, 15 τλατκεάϊν [ονῖϑῃ. ὅ9.6ς (ἢς ἰηξοτρίίοη ἴῃ 
Βγάρθοι,  Οδορταρῃίβοδε ᾿πϑοσήϊοη,᾽ ἱ., ταῦ. ἴχ., 
Νο. 3332. [Ιὴ ἃ ψοτγί ἸδίθὶΥ ρυ]} 5ηοα (1868), 
“ἼΤΠε ΕἸεεῖ οὗ δὴ Ἐργρίίδη Οτοεη,᾽ Μ. θυε- 
τηϊσθση ρΡοϊηϊς ουὧἵ ἴπ6 τοβοτηθίδμος δηά ἀρραγεηῖ 
οοπηφοίίοῃ. θεϊννοεη Αἴδη δηὰ Ἰδὲ, Γογά, οὔ- 
βεγνίπρ ἐμαὶ [Π6 Πἰοτορὶγρῃῖς στοὺρ ἰ5 οο τ ἰη]Υ 
πἰϑεὰ τι (ἢ σείεγοηος ἴο 1815 ϑειμὶς πᾶτὴς οἵ Ομ, 
866 ἐχρἰδηδοῃ οἵ ρ]. 1], 



ὍὕὌΡΟΝ ΤΗῈ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΦΗ. 

στοντῇ οὗ [ἢ ροννεσῦ οὗ ἴῃς Μοδρίίεβ, δπὰ οὗ 
[Π6 ποπιδάβ. Ὀοαγτίηρ ἴπῸ σοησγαὶ ἀεποσζηϊηδ- 
[ἰου οὗ 51||430115 ἴῃ Ἐρυρίίδη, οὗ Ασλδὶοκ, Εαομη, 
Απηπίοη, ἄζο., ἴῃ Ηεδῦτενν, νγᾶβ ἃ πδίυγαὶ Γοβα τ 
οὔ [Π6 χρυ ϊβίοη οἵ [πε Μεβοροίδηίδῃϑβ οἡ ἴῃ 
0Π6 5ἰά6, δηά τῆς ρῥγοβίγαϊίοη οὗ Ερυρῖ οἡ 1ῃ6 
οἴ γ. 7 [πῃ {π6 τλοδὴ [1πὶς ἴ[ἢς Οἢεῖδ ννεσγε ρτᾶ- 
ἀυια}ν δοαυίΐϊγιης [ῃς ἀϑοεπάδηου ἔγοπι ΟἸἰΣοϊἃ 
ἴο {πε ΕἸἸΡΗγαΐεβ, ἢ ὁσσυργίηρ; [ἴῃ δισοηρθο 8 
ἰπ ϑυγῖα, δηἀ δπογοδοῆίηρ ρῥτδάθυα!γ οὐ [Π6 
Ὀοτγάεγϑ οἵ Ῥαϊθϑδίίπο, ἃ ροϑβιοπ νυ ῃϊοἢ, ποῖ- 
ψν  Πϑιδηπρ τεροαϊοὰ δηά {Ὑυρηδηϊ ᾿ἰηνᾶ- 
 ϑοπβ οὗ {8οῖῦ οὐ τΕΥΥΟΥΥ, ΠΟΥ οσσυρίοά 
ἀυτγίηρ [6 ν Π0]6 ρΡεγιοὰ οὗ ἴς πιπείθεηι 
δπὰ ΔρΡρΑγΘΉΠΥ ἀ͵5ο ἐπε ἴνγεπίεῖ ἢ ἀγτιδϑ65. 

Τῆς ἀιυγαίίοη δϑϑίρηθὰ Ὁγ Μ. Βγυρβοὴ ἴο 
16 εἰσι οοπῖ ἀὐμαϑῖῦ ἔγοπι ἴ86 ἄθοξᾶθο οὗ 
ὙΠοϊπηοβ {Π]. 15 δρουΐ 1Ιοο γϑασβ. Ὅ8δὲε ζοΥ- 
Τοβροπάϊηρ Ρεγοα, οὐ ἴῃ6 Πγροῖμοβϑὶβ ψς 
ΔΥῸ πονν ᾿σοηπϑίἀθγίηρ, Ὀσίηρβ 08 ΠΟΔΓ ἴο [ῃς 
οοςσυραίίοη οὗ Ῥαϊοβδίίπα ΌὉῪ Ερίοπ Κίηρ οὗ 
Μοῦ. [ἰ ψν}} θ6 οδϑοσυθὰ {πδῖ, δι μουρὰ [ἢ 6 
τεϑ}}15 οὗ σοπιρασίβοη οὗ ργρῦδη δὰ Ηθῦτγον 
ΔΏΠ4]5 ΓΟ, δηὰ τηιϊϑδί Ὀδ ἴο ἃ »τοδί ὀχίθηϊ σοῃ- 
Ἰδεΐαγαὶ, Ἰπαϑυλις ἢ 845 πὸ αϊγεοῖ οσ ἀϊδιϊηςί 
ποίϊος οὗ ἴῃς δνοηΐβ ργεσεάϊηρ ἰῃἢς Εχοάι8 
ΟΥ̓ Το]]οννίης [6 οσσυραίίοη οὗἨ Ῥα]εϑίϊηθς ὉΥῪ 
(6. [5γδο] ο5. 15 ἕουπά οὐ Ἐργρίίδη πιοηι- 
τηθηῖβ, ἀπά πο ποῖϊςς οἵ Ἐρυρίίδῃ ἢ βίου 
ΟΟΟΙΓ5 ἰπ ἴῃς ὈΟΟΚΒ οὗ [οβδυα, [υάρε5, ἀπά 
ϑαπλιεὶ, γοῖ {πε σοπ]εοΐυγοβ στοϑῖ οἡ ἀαΐδ 
Θϑἰ Δ} 156 ἀ Ὀεγοπαὶ 41} σοπίγδαϊςϊίοη. ΤΠΕΥ͂ 
ἄο ποῖ ὑῬτοΐεϑβ ἴο ἀο τῆογε ἴδῃ δῇονν [δὶ [6 
ἵννο 561165 οὗ Ἵυεηῖβ ἀονυοίδι!, δηὰ πιυῖιδ}} Ὁ 

. δυϑίαϊη ἀπά οὌχρίδίη οᾶοὴ οἵδογ: ἴῃ6 ςοϊποὶ- 
ἄξηςοβ, νεῖ ῦ ΠΟΥ Ὅς Βεοϊά ςοπιρίεῖς ἀπά 
σοηγνηοίηρ ΟΥ̓ ποῖ, ἅτε ὑπϑουρῆΐ; ΠΟῪ ἐογοδὰ 
1Ποπηβοῖνεβ οἡ ἴῃς ᾿τιϊοτ᾿5 δι εητίοη, πὰ ρτᾶ- 
ἀυα]ν Ἰεά δῖπὶ ἴο ρῖνε ἃ ἀθοϊ θὰ ργεΐθγθεηςο ἴο 
[ἴῃς ΒΥροίμεϑὶβ νυν ῃϊο ἢ 45 Ὀθθη Βογα ἀοίοπάρα, 
ΟΥ̓ΕΓ τ1ῃαῖ ΠΟ 18 δῖ ργοϑοηΐ βΈπΕγΑ  5.}0- 
Ῥογίεα ΌὉγ Εργρίδη 5. ο δγϑ. 

(22.) ΝΥ»έε Βᾶνς πονν ἴο σοῃβίοσ ννβαῖ ἀγρὺ- 
πιεπῖ5 ἔδνουγαῦ]θ οὐ πηξανουγδῦϊο ἴο (ἢ}5 ἢγρο- 
{Π 6515 ἀτὰ ἄγαννῃ ἔγοτῃ Μδηεῖδο δηὰ οἵμεσ ἀοσυ- 
τηθηῖ5 Κηοόννῃ ἴδ 08 [χοῦ ἢ [86 τησάϊιπι οὗ 
Οτοοκ. Ηδτγὸ ννὰ τηιιδῖ σαγε }} } ἀἸδ Πρ 58 
δεΐννεεη ἔλοῖϊβ Ὀοσηα οἷ ΟΥ̓ ΠΟΠ᾿ΕΠΙΡΟΓΑΤΥ͂ 
ΤΟΠυτηθηΐβ, δπὰ 5ἰδίεσηθηΐῖϊβ Μνῃϊςἢ, νν ΠοῖθοΥ 
ΠΟΥΤΕΟΓΥ ΟΥὉἸΠΟΟΥΓΘΟΓΥ τερτοβεπίρα Ἢ (ῃς 
{γδηβιδίουβ δης δρ᾽ ΤΟ] ΖΟΓΒ, ἀτὸ σοπίγδαϊςϊοα 
ΟΥ̓ ποῖ φςοττοθογδῖθα ΟΥ̓ σις δυϊΠοΥ[γ. 
ΤῊ Εχοάιι8 18 δϑϑιιπηθὰ ΟΥ̓ 4}} δηςίςηξ 

ΠΠΓΟΠοΪοροσθ, γο ἀσγινοὰ {Ποῖ ἱπέοστηδίίοη 
ἔγοπι Εβγριίδη βοιγοθϑ, ἴο ἢᾶνε ἰδκθη ρἷδος 
ὑπάεγ (6 οἰρῃϊθεηἢ ἀγπαϑίγθ οβορῆι5, 

87 Τ| Ἰς 4͵5ο ἴο ὃ6 τετηδικοα {πὶ ἔπ Ἐπίδηβ, ΟΣ 
ΑΞΒΥΓΆΠ5, Ὑγ6ΓῈ 50 γα καηδα ἰονγαγάς (ἢς δηὰ οὗ 
1ῃ6 εἰσΐθοπῖὴ ἀγπαβὶγ {πᾶὶ [Π6Υ Ιοσὶ [ἢ ἀβοθη- 
ἄδπου ; ἃ ἰδοὶ ϑυβιοίεηιγ ἐχριαἰπθα Ὀγ ἴῃ 6 ονοῖ- 
ἴγον οἵ (υβῆδη Εἰβδαιηδίτη. 

88 ϑὲς. Βιθρβοι, “Η. Ε..,᾿᾽ Ρ. 127, απ Μ. 
Ομαθα5, “ογαρε,᾽ Ρ. 325. 

89. Α}} [6 ραβϑαρὸβ αὔὰὲ οοϊδοίδὰ ἴῃ ἰῃς ἔχϑὶ 
γοΐϊυπις οὗ Βυηϑεηδβ " Εργρί.᾽ 
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ὑνῆ0 τερδγάβ ἴῃς χρυ ϊβδίοη οὗ ἴε ΗΥΚϑοβ ἴω 
Ὀε Ὀυΐ ἃ ςοη[ιδεά γασιτίοη οὗ [86 ἀοραγίυγα 
οὗ τὴ6 [5.86 }1ἴ65, ρἰδοθβ ἃ υὑπάογ ἴῃς ἢγχϑῖ 
Κίης ποσὶ ἢς ο8}}5 ΤΕ πηοϑίβ ; ΑΕ ΓΙΟΔΠ 5, 
ὙΠῸ ἔοϊ]ονν8 Ῥιίοϊοιῦ ἴἢ6 Μεηάσβίθη, ὑπο ῦ 
᾿ΑἸΟΒ, ἐς. ΑἸΊΟΒΙ8, οὐ Αδῆτηςβ. Εἰ υβοῦ 5 
Ὀγίηρβ [ἢ {γδηβδοίΐοη ἰοννοῦ ἄοννη, Ὀαΐ 511} 
Ἰοηρ Ὀεΐογε ἰῃς πἰπεΐθεπίἢ ἀὐμαϑίυ, υ]Ζ. ὑπάὸσ 
ΑΟΒΟΠΟΒοΥβοβ ΟΥἠ Ασῃοησἤογεβ, ἃ. Φ. ῬΓΟΘΔΌΪΙΥ 
ΚαΗυπδίθη, ἴδς βοη οὗ Απλοπορῆὶβ 111. ΤῊ 5 
ΟΡίηΐοῃ 18 Ξδἱὰ ΟΥ̓ συ ηςα, 5 ἰο θὲ ἀνοννθαϊν 
ἴῃ ΠοηίΓΔαϊοῖοη ἴο 4}} οἴδβοσ δυϊδμου 68. 
Ε 5ΘΌΪ}5 ννᾶ5 ῬγΟΌΔΟΙΥ ἰδά ἴο 1 Ὁγ (πε ονϊάθηΐξ 
ἰηἀοςδιίοηβ οὗ ρυεαῖ αἰδίυγθαποθθ τπάοσ (ῃδῖ 
τεῖρη, δηά ὈΥ ἰδς ἰτδαϊτίοη τμδὲ δπηϊ ταί οηϑ8 
οὗ Ἄσοπϑίάογαθὶε οχίθηϊ ἴοοκΚ ρίδοθ βοοη δῇεγ- 
νναγάβ. 

Ῥαβϑηρ ἴο Μδπεῖμοβ οὐντὶ οἰαϊοπγθηΐβ, τγ6 
ἢπά {παῖ ἢῈ τοργεβδοηῖβ ἰἢ6 Κίηρ8 οὐ ἴδ6 
ὙΠοθαΙὰ δηὰ οὗ ὕρρεν Εργυρί 858 ἐπξαχεὰ ἴῃ 
ἃ στεαῖ δηὰ ἰοης- οπξηιοα νναγίλσγε ν ἢ τῃς 
Ηγκδοβ: Π6 δϑβογίβ (ἢδί (ἢς Κίηρ, Μίβρησγαρ- 
τυ Ποϑίϑ, ἄγον ἴποπὶ οὐΐ οὗ 41} 186 ΟἿΟΣ 
ἀϊδιγςῖ5 ἴῃ Εργρί, ἀπά σοηβηρά {π6πὶ Μν] Πἰπ 
[ἢ ναϑῖ δποϊοβθιιτο οἵ Ανδγὶβ. Ηἰβ βοὴ Τοἢ- 
τηοβὶβ δεϑίορεα [ῃς ΟἸΕΥ νυν ἢ} Δῃ ἸΠΊΤΘΠ56 ΔΥΤΩΥ, 
δηά, Ὀοίπρ ὑπαῦ]ς ἴο σδρίυτγα ᾿ἴ, τηδάς ἃ ἰγοαῖγ 
ψ ἢ Ποτη, Ρογηι της ἐμεῖς ἀσραγίυγε: {ΠΟῪ 
ΤῈ 5δά ἴο δᾶνς βοῆς ἔστ ν ἢ (ΠΟΙΓ ἔΌΓΗΙ- 
ἴυγο δηὰ τηοῖσ σδίϊθ, ἔουπληρ ἃ Ὠοβῖ ἠοῖ [655 
{Π24π 24οιοοο ἴῃ ὨΠΠΊΌΟΘΓΙ, {ἤθη 0 ἢᾶνὸ {γἃ- 
γεῦβοα (6 ἀεϑογί δεΐννοεῃ Εκγρί δηά ϑγσγία, 
δηὰ δἱ Ἰαϑί, ἴδασίπρ ἴῃς Αϑϑγγίδηβ, αἱ [πδῖ ἘΠΠῚ6 
Τηλϑίουβ οὗ Αϑίδ, ἴο ἤανθ ςε(ἰδὰ 'ἴπ [ιάἄσ, 
γνἤεγο {ΠΟΥ θυ] (ἢ ς ΓΙ οὗἩὨ Τογυϑαίθμι. 

ϑοίτηρ (ἢς δοσοιιπίῖ νν]οἢ 48 Ὀδθη ρίνεη 
ἴῃ ἴΠ698 Ῥᾶρεβ βἰάδ ὈΥ ἰἱάς νυ τῆς ϑἰδϊοτηθηξ 
οὔ Μδηεῖῃο, νγὲ 566 δῖ οῇςε ἴῃ6 σμαγάςῖοσ οὗ 
818 Ὠϊδίοτυ, δπάὰ τς ςοττγοδογδίίοη νυ Ὡς ἢ ἰδ 
ΒΌΡΡ]165 ἴο ννβαῖ ἢδ5 Ὀδδϑη δάνδηςβα. 

(1). νᾶγσ οὗ σοπϑίἀεγδθϊο ἀυπγαίίοη νν 88 σἂγ- 
τε οὐ δεΐννεεη ἴδε Κίπρβ οὗ ὕρρεσ Εγρὶ 
δηά [(Π6 ϑΠερπεσάβ. Ἡδξτε Μαποίθο δηὰ 
186 τηοηυπηεηΐθ ἄστεθ. (2) ΤῊ Κίηρ νΒοπὴ 
Μδποῖμο ς8}}15 Μιβρῃσγαρτηυτμοϑῖὶβ δοῃίονοα 
ετοδῖ βιισοθβϑεβ ἰῃ ννᾶτ, Ὀυϊ αἀἰά ποῖ οδρίιγα 
Ανδίῖβ. [{ ἰ5 ἰσυς [δὲ ἰῃῆς ϑῃορμογάβ ψνεσα 
αἰίδλοκρά ΌΥ 1ῃς ΗΥΘΡ Κίπρ οὗὁἩ τῇς ἀγπαβίυ, Ὀυῖ, 
υπῖγιια [πὶ ΑΥδγὶβ ννᾶβ ηοΐ σδρίυγεα ὈΥ ἢ]ΠΊ. 
Ἡετο ννῈ ἢδνα ἃ Ραυ 14] ἀρτοοπγθηΐῖ, Ὀυϊ [Π6 Πδπὶς 
οὗ [ῃς Κίηρ ἰ5 ποῖ ςογτεςῖ. (3) (ογίδίη Ἔποπλῖε8 
οὗ (ῃἢς Βργρίίδηβ ὑγογε ἴῃ ροβϑοβδβδίοῃ οὗ ἃ 
Ἰπιι θὰ αἰδίσιςϊ ὑπάοσ 5 ϑδιισσθβϑοῦ. Τῆς 
ΤΠΟΠυΠΘηἴ5. τὸ 5831|16ηἴ, Ὀυϊ ΌΠπΙ {π6 Ροηΐδ- 
ἴουςῃ να Κηονν ἴπδὲ {86 5γδο 65 οσςσαριοά 
Οοϑβἤεη αἵ [15 {{π|6, 85 ΠΟΑΣΪΥ 4}} Ερυρίίδῃ 
ΒΟ οἶΑτ5 ἄστεα. (4) Τβεβϑὲ Ἔπεπῖεβ ἰοῖ Βεγρῖ 
ὈΥ ΡΟΣ 55 οη, ἰγανογβοα ϑυγῖα, δηἀ οςσυριεὰ 
Ῥαϊεσῦπο. ΤΠ ΘΙΓ ἴοτοθβ διπουηϊε ἴο 240,0οο. 
ΤἼ6 πποηυμλεπίθ ἅγε δἰἰθηῖ. Ψ ὲ πᾶνε ἴδ6 
δογρίυγαὶ δοσοιηξ νυν] δοδτοεὶγ ἃ ναγδίίοη. 

30 ΨΊΖ. [με ἐχρυϊβίοη οὗ Πδπαὺβ δπὰ 5 5616. 
τλεηΐ δἱ Ατροβ. 866 ἴῃ κἰαϊοπιοπῖ οἱ Ὠοάοχι, 
Ῥ. 462. 
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Τῆς ρτίποραὶ ἱπέογοησθ Ὀοαγίηρ Οὐ ΟὔΓ 
Ῥτγοβεηΐ ϑυδ᾽εςξ 15 (μὲ 4}} [ἢ6586 ποίίςθβ σείει 
ἴο τὴς 5Ξ4πι6 Ρογοα, νἱΖ. ἴῃς ΘαΥῪ γεδγϑ οὗ {6 
οἰρηζθεπίῃ ἀγηδϑίῖγ. 

ἴῃ δποῖμποσ ννοσκ Μαηεῖμο κῖνοβ ννδί ΠΊΔΥ 
δδλν ὕδεῃ ἰῃ ἢῖ5 {πὸ ἴπ6 Εργρίίδη δοςοουπί 
οὔ τῆς χοάιϑ: 1ἴ 15 υἱοῦ νου 655, ἀπά, 45 
ΠΟΑΥΪΥ 4}} οὐΙτἰς5 ἢᾶνε οὐὔϑογνεά, ννᾶ5 δου ἀπ Ε]Υ 
ἰηνθηϊοα Ὁγ 4 ροβοῃ ψν8ο πδὰ {Πς6 ϑογίρίυγε 
πᾶγγαῖϊϊνα Ὀεΐοσγο ἀπ [1 τοργοδεηῖβ {πὸ 
ἰ5γδθ 65 858 ἰθρεσβ, ἀπά ἰἀθπτῆθ5 Μοϑοβ νυν ἢ 
Οδβδγβίρῃ," ἃ ῥγίεδὶ οὔ Ἠδε]ορο]β, ον ἀἘπΈ]Ὺ 
]οβερὰ. Τῆς Εργρὕδῃ ἰκίηρ, 'π ννῇοϑα γείρη ἴῃ 6 
Θποηΐο5 ἢγϑς πηδάς {Ποπιβοϊνοϑ πγαϑίογβ οὗἉ 4]]} 
Ἐπγρῖ, σοτηταιηρ ἴσος 65 ἃγ Ὀεγοπα ἴΠποϑε 
αἰἰσιυυϊοά το ἴῃς Ηγίκϑοϑβ, 15 οδ δὰ Απιθπορῇϊ5. 
Αεςοτγαάϊηρ ἴο [15 δίγδηρε βρτηθηῖ, ΑΠη ΠΡ ἢ 15 
ςοχητἰἰοἀ ἢϊ5 Θοη 56 [Πο5, οΔἰ ἰοα 4150 Ε Πδπι568, 
ἴο ἴῃ εδαγρα οὗ βδοπλὲ ρυναϊς ᾿πάϊνι ἀϊιὶ, ἀπὰ 
τοῖγοὰ ἰηΐο ΕἸ ΟΡ, ννῆθηςθ ἢδ τεΐζυγποα 
ἢ ἃ χγοδῖ ΔΓΙΏΥ, δπα ΠΏΔΙΥ εἸεςϊεά {(π6 
ἰδροῖβ τηὰ {πεῖν 4}1165 ἴῆς δῃερμογάβ ἔτοπὶ 
Εργρί, Ρυγϑιΐπρ ἴποπὶ υηΐο (ἴῃς Ὀογάοτβ οὗ 
ΟΥΤΙΔ. 

ΑΙ] πιᾶπιε8 ἀπά ονοπίβ ἅΥ6 ἤογα 1η ὨΟρΘΪ655 
οοηξιπίοη : Ὀυϊ ὁδοῦ πᾶπὶς ἀπὰ δϑαςῇ δνεπῖ [5 
ἔοιπά, που ρΡἢ ὑπάοῦ νοῦῪ αἰθεγοηΐ εἰγουπι- 
δίδῃοοϑ, οἰ ογ ἢ Εσγρίίδη οὐ ἰη βδογϑα ἢἰβίοτυ. 
Οβϑγϑίρῃ απὰ Μοβόβ, ἴδε σμαγαεοῖοσ οὗ ἴδε 
Μοβδῖς ἴανν, {πὸ ργενδίθπος οἱ Ἰοργοσυ, ἴδ6Ὲ 
ςοπηδοίίοη οὗ Οϑαγϑίρῃ νυν ΗδΙΙΟΡΟΪ 8, ἃτὸ 
(λκοη ἔτγοπι ϑδογιρίιγο: [ῃ6 παπΊο5 οὗ ΑὙὐδγί5, 
ΑΠΔΘΠΟΡἢ5, δοίμοβ, κ ἤδυηβϑοβ, ἔγοπι Ερυγρίίδῃ 
Τηοηιπιεπῖβ. Το οχρι]βίοη οὗ [6 δῃορμογας 
ΌΥ δη Ἐργρίίδη Κίην νι ἴοσοο Ὀγουρῆῖ 
ἔγοπι ΕἸΠΙΟρία 15, ἃ5 νγὲ βᾶνῈ βεεῃ, Ὠἰβίοσιοδὶ. 
ΑἸΔΘΠΟΡΉΪ5 πἰπΊβοὶ, (ἢ βοὴ οὗ Απηοβίβ, πγδάς 
Δη οχροαϊίοη ἱπῖο ΕἰΠορά. ΓΒΟτῈ ννὰ5 ἃ 
τοὶϊσίοιβ ἀϑρεςὶ οὗ (6 βίγυ ρα Ὀεΐννθθη της 
δΠΟΡΒογάβ δηά τὴς Εργρίίαπθβ. Νοὸ ἱπέογθηςς 
ΟΥ̓ ΔΠΥ νᾶϊς σα δὲ ἀγανη ἔτοπιὶ ἴπ6 ννῃοὶς 
παγγαῖϊνς ἴῃ ἕανουγ οὗ εἴπου Ἀγροῖθοβϑὶβ πον 
τπάοσ ςοποίἀογαίίοη. Οἡ ἴπ6 οης 5:46 πε 
πᾶτηο5 οὗ ϑεῖποβ δπὰ Κ δηιθβθ8 ννοι]Ἱά ροϊπί ἴο 
ἴδε πἰποίθοπίῃ αἀγπαϑίγ, ὑι 1ἴ 15 ΘΟΑΓΌΟΪΥ σοη- 
οοἶνδῦ]ε {πδϊ ἃ πηαη μανίηρ ἴῃς ᾿ἰοαβδῖ δοαιδιπί- 
δὴ ἢ Εἰργρίίδη βίου ϑδῃοιὰ ἤᾶνα 
ςοπίουπάοα ϑεῖποβ δη61“ἢ15 50Π, ΟΥ̓Άἢανο Γ6- 
Ρτεϑοηϊθα Ατλθπορῇ 5 88 ἴῃς ἔθεε Σ οἵἉ ϑ6ϑοβίγίβ. 
Οη ἴδῃς οἵδποσ βιάθ, τε πῆς οἵ ΑπλθπΟΡ ἢ 5 
νουϊὰ ροϊηΐ ἀϊδίίποῖὶγ τὸ ἴμε εἰχῃϊεεπίῃ 
ἀγπαϑῖυ, ἀπά [6 νος αγγαῖζνς ταϊρῃϊ μεῖ 
ἱπῖο ἴῃς βαρε ᾿υῃιςἢ 1 ΠΟΓΙΘ 55ι1Ππ|65, ἢ τῆ6 
[λεῖα ἀῦονθ ρτονθά, δηά τῆς ςοπλθιηδίϊ ἢ 
νυν ἢϊςἢ να ἢᾶνο δϑϑυπιθά, δα Ὀδεη τηδηϊριυ διε 
ΌΥ ἂηὴ ὑσγρίίδη ργίεσξ ὑπάογ ἴΠ 6 Ῥιοϊθ 168. 

ὙΠΟ βἴοσυ 1οϊ]ὰ ΟΥ̓ ΟΒασζοπιοη (865 [ο560- 
ΡΒ ς. Αρίοη, 1. 32) 18 ἃ πιοα!ῆοξίίοη οὗ [ἢ|5. 

91 ζ.6 Βτονῃθ, “ Οτάο ϑιβοϊουιπι,᾽ Ρ. 581. 
ὸ ΤΏΠοΙΕ ἰ5 δὴ δνἰἀδηϊ τείογομσα ἴὼ οπ6. ΟΥὉ 

ὍοΙῃ οὗ [οϑερ ἢ} 5 πᾶηλεβ. Τῆς ἰαϑῖ ϑυ δῦ ]ς, 
ΘΙΡἢ, δηβνγοῖβ ἴο βϑρῇ, δηᾶ αἷβο ἰο Ζαΐί, ἰοοά. 
Οϑὶγ πιῇ στὶς, ροννεγίυ, ἄς. ; Οϑεγβίρα, το ἢ 
ἴῃ ίοοα, 

ΟΝ ΤΗῈ ΒΕΛΔΕΑΙΝΟΘ ΟΕ ἙἘΑΘΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΕΚΥ͂ 

ννβοϑο Εἰ ργρίίδη παπλθβ ἂτὸ βαϊά ἴο Ὀς Τιβ ἤθη 
πὰ Ροΐοβερῃ. 5 ὙΠΕΥ Ἰοἱπ 8ΔΠ ἈΓΙΩΥ οὗ 2οο,οοο 
ΙΏ6Π, νΒοπὶ Αὐλοπορὴ!5 ἢδὰ ᾿ς δὲ Ῥο]υϑιιπι, 
Ὀεδεδιιθα ἢ6 αἷά ποῖ νυ δὰ ἴο Ὀσγίηρ [πο πὶ ἰηΐο 
Βεγρῖ. Απιεπορῃ!8 τοϊγεδίθα ἱπῖο ΕΚ ορία, 
ὙΠΟΓΕ Π6 ΠΔ4 ἃ 50η παπηεά Μεροποβ, ννἢο, 
υνῆση ἣς θοςᾶπιε ἃ πᾶη, ἄγονα ἴῃς [6νν5 ἰηΐο 
ϑγγία, δηά γερο] ]εὰ ἢ15 δῖ οσ Ασλοπορῃίβ ἔτοπὶ 
Ετμορίδ. 

Αη οχῖγδςΐ ἔτοπὶ 1 Ὑγϑιπηδοῆ5, σίνοη α͵5ο0 ὈΥ 
]Ἰοβορι5, ἰ5 ἃ πιοσο σοττιυρίίοηι οὔμο δουίρταγδαι! ἢ 
Ὡδύγαῖϊνο, ἰηνθηϊοαὰ ὑπάσσ [86 Ρί(οϊθπιῖο5. [1 
Πδη]68 Βοςςποσίβ (Β.Ο. 721) 4585 ἴῃς ῬΠαγδοῇ 
οὗ ἴῃε Εχοάυδ: ἃ 5ἴτικιηρ ἰηδίδπος οὗ σοη- 
[επιρίυουβ αἀἰδγερατγά οὗ δ]ὶ διβογιςαὶ ργοθα- 
ὈΠ|1|165, 

Ὠιοάοτγιιβ 5 ἴννω δοςοιιηῖίβ: "' ἴῃ οπθ (ς. 
χχχίῖν. 1) [ἢ δάμπογοπίβ οὗ Απίοςῆυ5 διάθῖοβ 
ΤΕργεϑοπί ἴῃς [ενν5 ἃ5 ἃ ἀδβρίςδῦας τὰςε εχ- 
ΡΟ Ιεὰ ἴτοπὶ Ερυρί, μαϊθ! το (6 ρμοΐβ οἡ 
δοςοιπξ οὗ ἐμαὶ συΐληθοιι5 ἀἰδβοαβοβ; ἴῃ [86 
Οἴπογ (ς. χ]ὶ. 1) πθ γοϊδίεβ ἴδ ἴῃ δηςίθηΐ 
{{π|65 ἃ ροϑί!]οπος νυνὶ ςἢ ταρσοὰ ἴῃ Ερυρί ννδϑ8 
ἀϑογιδεά ἴο ἴμ6 νυγδίῃ οὗ τῆς ροάβ οὔ δοςοοιιηΐῖ 
οὗ τῆς πιυ!θτυάθ οὗ 4] θῆ5 ψῆὸ ΜΠ ἰδεῖν 
βίσδῃρα ννοβῃ!ρ ογὸ οἴξηβινε ἴο ἴπ σοάβ οὗ 
[6 Ἰαηά. Τῆς Δ]1οη5 ννεσὸ {πεσγεΐοσγε Ἔχροὶ]θα. 
ΤΟ πηοβί ἀἰβε ησ ]βηθα ἀπιοηρ {Ποπὶ Ὀορΐοοκ 
(Ποπιβοῖνοβ ἴοὸ Οὐόθοθ ἂδπὰ οἵδοσ δαϊοϊπιηρ 
ΓΟρΊΟη5, ἀπιοηρ ποῦ ογο Ὠδηδι5 απ (δά- 
τῆι 5. Τἢδ τρδαῖὶπ Ὀοάγ, Ὠοννονοῦ. σγοϊγοα ἰηἴο 
τῆς σουπίγΥ ϑογνναγὰβ οδ᾽ ]οά [υάπ4, νηὶ ἢ 
αἱ (μα {{π|6Ὲ ννᾶ5 ἃ ἀεβεσῖ, “ΓὮῚ5 ΠΟ] ΟΩΥ νγὰ5 
Ἰεὰ ὉΥ Μοϑβαϑβ. 

Ετοπὶ ννυβδῖ βοιιτος ᾿ϊοάοσγυϑ ἀογίνθὰ (ϊ5 
Ἰαϊίεν ϑἰδϊοπιοης ἰ5 ιῖς υὑποογίδίη, δι [86 
σοἸουσίηρ 18 ἔργριίδη. [ἴ υπάουδίςα!γ ρΡοϊηΐβ 
ἴο 8η δυο ρογιοά ἴἢδη [Π6 πΙποΐθοπίῃ ἀν Πδϑίγυ ; 
γλοϑὲ ΡγοῦδΟΪΥ ἴο {πδῖ δϑϑίσηεα ὈΥ Εἰ 56 Ό 1115 ἴο 
186 δηλ στδίίοπ ἰηῖο Ρ]Θσπε δπὰ Ούσϑεοςο, ΥἹΖ. 
ἴδ ᾿αδίτοΓ τεῖρτβ οὗ (ἢ οἰρῃίοοηίῃ ἀγπαβῖγυ. 

Α5 ἃ γεποσαὶ γαϑα]τ ἔτοπι [ἢ 5 ρατί οἱ οἱισ 
ἸΠΖΌΓΥ, να ἥπά τμδῖ, ἢ ἴννο Ἐχοθρίιοπϑβ, 
411 ἴῃ6 πδῆλδ8 δηὰ ἰγαηβδοίΐοης ποίϊςοά ὈΥ̓ 
Μαποῖδο, δηάὰ ΟΥ̓ Οὐοοκ νσζοῦδ, ν μοῖθοῦ 
μοδῖμθη οὔ (ἢ γιβίίδη, μαιτηοηΐδα ἢ 1ἢς 
σουτδα οὗ ὀυθηΐβ ὑπάογ ἰἢς οἰ ζεθηςῃ αΥ̓ΠΑΞίγ. 
Οπα δχοθρίίοῃ 8 βἰΠΊΡΙΥ ποίϊςθδθϊο ἔογ' [8 
Δὐυϑυγάμγ, Ὀγιπρίης ἴῃς Εχοάυϑ ἀοννη ἴο [ῃ6 
Εἰσῆτἢ σοηζυγΥ δπά [πὸ ἐυνοηιγαεξουγί ἀγηδϑίγ : 
(8ῃ6 ΟἴΠΟΥ 15 πλοσὸ ἱπιροτγίδηϊ δίησθ ᾿ξ ἱηίσγο- 
ἄυοοϑ [86 πᾶπιο8 οὐ ϑεῖμοβ δπὰ Ἀδηηθβεβ, υυΐ 
ὑπάθγ οἰτουπιδίδησοβ δηά ἰῇ 4 σοι οηβΡ 
ψῃϊοἢ ονίπος ΟἰἴΠΕΓ 8ηῃ δπῦγε Ἰρπογδηςθ ΟΥ̓ 
ἃ ΨΥ1Π6 ρεγνεγβίοη οὐ ἴῃς Ὀεβδῖ Κκαοννῃ ἴδοῖβ 
οἵ Εγρίιδῃ ἢΠιβίοσγυ. 

Οπο δύχυπιεπῖ σοπιαῖπ5 οὐ υνϊςἢ τῆς π|- 
Ῥοτίδιηος Ψ}}} ποῖ Ὀ6 υσδιοηδά. Οτίτῖς5 οὗ 
(ἢς πλοϑδὲ ὁρροβιῖε βοῆοοὶβ Ψῇὴο ἢατὸ σγο }}γ 

82 Ὁ ρἢ, (Π6 ἰαβί ϑυ]] Δ Ὁ]ο οἵ [οϑερἢ 5 Η εῦτον, 
αηὰ [Π6 ἢτϑοὶ οὗ 1115 Εργρίϊαη πᾶπιθ, βΞεαπὶ5 ἴο 
δᾶνε ἰοΐ ἃ ρεττηδηδηΐ ἱπιργεββίοη, δηα ἰῃαϊ ἃ νΕΙΥ 
παΐυγαὶ οὔθ, δ5 πιεδηΐϊηρ ““[οοἀ." 8.6 Εβϑβαγ 
11. 

Ἡ ὅεε Βτχονγης, “το ϑοίογυμι,᾽ Ρ. 584. 



ὍΡΟΝ ΤΗΕῈ ΡΕΝΤΑΤΕΌΘΚΗ. 

ςοηδίἀογοά (86 Ὀρασίηρθ οὐ ἴπ ἕδεῖβ ἀγαννῃ 
ἔγοτῃ Ερυριίδη βουγοοβ ροῦ ἴμε παιταῖϊνε οὗ 
χὐχοάι5, σοπ ΟΣ ἴῃ ἴῃς σοποϊιδίοη {παῖ ἴπε 86- 
οθβϑίοῃ οὗ (δς εἰ; ςθοητῃ αΥ̓παΒ Υ ννᾶ5 ἴῃς Ὀ6- 
δἰπηΐηρ οὔτῃς Ρεγβεουοη, δηὰ ται (πς Εἰχοάι5 
ἴοοκ ρίαςθ ἰῇ βοῖὴς σεῖίρῃ, δεΐογα ἴὰθ δοςθβ- 
50. οὗ (Π6 πἰηεΐεεηιῃ.. Ἴ ι15 Καορθεὶ, ΔΝ Πεγ, 
δηὰ Ενν]ά. 

(24.) νεδᾶνε πονν ἴο σοπϑιογ νν με ῖμοΥ [86 
ἔδεῖβ, αἀγαιτοὰ ὈΥ̓ 411 ΕΡΥΡρίο] οροΥ5 πὰ αδἰζοϑιθα 
ὈΥ πιοηυχηθηῖβ ἃηὰ οΟἴμογ ἀοςυπιεηΐβ οὗ ιπ- 
4ιιοβιϊοηδῦϊα δι δοτγ, νυ ἢ ἀρρογίδϊη ἴο 
ἴῃς ΠἰδίοτΥ οὗἩ 6 τοί ἀγμδϑίῖυ, δοςσοταὰ νυ ἢ 
τς ΠΥροίποϑίὶθ ποῦ δάορῖεά, ΟΓΥ ννπεῖμεσ γα 
βῃου]Ἱά δοηιίοϑος ἴῃ (ἢ6 σοπο]ιδίοη ἴο νν]Ο ἢ 
δηλ πος βοῆοϊαια ἤατθὸ ὕὈδοη ἰοὰ ; Κ΄ τηδί 
ννδί ἢ ἰάδητῆθ5 Ἐδπιθβοβ {1. ἢ (ἢς ἢγϑῖ 
Ρεγβοσιῖοσῦ οὗ [ῃς ἰϑγδοὶῖθβ, ἀπά ρίδοθθ [ἢ 6 
Εχοάιμβ ὑπάοσ ἢ 5οὸη Μογπορίδῃ. [{ πιᾶὺ ὃς 
Ψ}6}1 ἴο 5ΑΥ̓ δ οὔσε [δὲ [86 τεδάςγ πρὶ 
δοςορῖ {πᾶὶ σοποϊ ϑΐοη Ποιὰ σορυρηδηςο: 
οἡ οογΐδιη Τςοπαϊοπς ἃ τΔΥ Ὀς τοσοηῃς]οά 
νι τ[ὴ6 πδγγδῖινο οἵ Εἰχοάιιβ, νυν Ις ἢ δοιὴς δῖ 
Ἰοαϑὶ οὗἩ [15 οἢϊεῦ ϑιιρρογίουβ δοσορί 45 δη 
δυϊῇοητις ἀοςσυσηεηῖ, ἔ ηοῖ 45 {6 ργοάδαυςσίίοη 
ΟΥ Μοβεβ. [{ 15, ποννενεῦ, ἃ αιιοβῖίοη ἴο ὃ6 
ἀοιογπλιπεὰ ποῖ ὈΥ δυῖδοσιγ, θυϊ ὈΥ εἰγοιπη- 
βίαπ 4] ονάθησςθ. [ἴ 15 ον ὑπίνογϑα!ν δά- 
ταϊττοὰ {παἴ ηο τηοπιιπιθηῖ5. οὗ {Π1ὶ5 οὐ οὗ ΔΠΥ͂ 
οἴμπου ροσίοά τθᾶκὸ πλοπίίοη οὗ τῇς ονθηΐβ 
ψνῃϊς ἢ ργεσθάςοα οΥ ἱπιπιοάϊαϊοὶ]γ ΓΟ] οννοὰ τῆς 
ἀοραγίιγο οἵ ἴῃς [5γδρὶ 65. [ἡ (6 ἐο] ον ης 
Ρᾶ65 ὌνΈΤΥ ἔπεϊ θοαγίηρ προ {Π|8 αμυοϑίϊοη 
ΜΠ] δὲ ἔαι τὶν δπὰ ἔν ϑἴδίοα, ἰοροῖμοσ ννἱἢ 
(86 ἀγρυπιεηῖβ οἡ δοῖἢ 5: 465. 

(15.) ννε Βᾶνε ἢγϑί ἴο ἱπαᾳιγο ἱπῖο {π6 Κποόννῃ 
ΟΥ ΡγοῦδὈ]ς ςοπάϊτίοη οὗ Ρᾳϊοβζίπς ἀιισὶπρ ἴῃ 6 
ἰπΐογνδὶ Ὀθίννεοη [πὸ ΘΑ. [άρο5 δπά πὸ [ἰπὶς 
οὗ Ὠοῦούδῃ δηά Βαγακ. [1 15 δῇ ἱπΐογναὶ οὗ 
σοηϑιογαῦ]ς ἀπγαίίοη, χίθπαϊπ ΟΥΟΓ ΘΟΠλ6 
ἴννο σοπίιιῖθϑ, 1 γὸ ἴακὸ τῆ6 πυπιῦθιβ ἴῃ 
[πὸ ὈοοΟΚ οὗ [πάρε ΠςΘγα γ, 5" δηὰ σονοσῖηρ; 

88 Μ, ἀὲ Κοιρό εφαγς ἴῃ ἢὶς “ Καρογὶ οἡ 
Ἐρυρίαη διυάϊοβ,, 1867, Ρ. 27, “1,65 γάρρογίβ 
ἀξ τερβ εἴ ἀξ ΠοΟπΠῚ5 οηΐ ίαϊξ ρϑῆβεῦ ἃ Μ. ἀἊ 
Κοιιρέ ητἰιε Βαπιοσὲς 11. ἀεναὶς ὄϊῖγα οοηϑβιἀότέ 
ἐρα!επιεηὶ σοτήτηθ 16 Ρ]αγαοῃ 5οὺβ ἰθαθεὶ Μοὶβα 
ἀκ (αἷἰγ ΤΕ ρνριςα εἴ ἀοηὶ [ὲ ἐγὲβϊοησ τὰρτις ἕογςα 
ΙἸε Ἰέρι5δ]αίειις διῖϊαγ ἀες Ηέρτγευχ ἃ ἀη ττὲ5-Ἰοηρ 
αχὶ]. Α ἀέίξαυς ἀπ᾽ ἰοχία ῥγέοϊς αι πηαπαυδ 
ἄδης ἴα ΒΙΌΪ]6, οεἴίδ σοῃ]θοίαχε τοηᾶ Ὀϊθη σοϊῃμῖδ 
ἀες [αἰΐ5, εἰ 6118 ἃ ὄὀιέ ρέπέταϊεπιοεπι δάἀοριάε.᾽" 
1 ἢδ5 ἴῃ δοϊ θδθὴ δάορῖθαά ὃν Εργρίϊαη βῆ ο]αγβ 
ἴῃ ΟεγδηΥ, Εταηςε, ἀπά Επρ]αηα, ὙΤΠε Ξουτεῖν 
πὰ τέβεέγνα ΜῈ ἢ ἢ Μ. ἀε Κουρέ 5ἴαῖες [15 
σοπ]δοίαγε, ἴο ὙΠΙΟἢ 6 δἰίδομεβ στοαὶ νϑΐτο, 
βίαηα οιἱ ἰπ βίγοῃσ Ἴοοηίταβε ἴο {πὸ ςοηβάξηςα 
ψιἢ ΏΙΟΒ 11 ἰδ τηαϊηίαϊηθα ἃ5 ἃ ὑγονεὰ ίδοϊ ὈΥῪ 
τηοβὶ οἵ Ὠΐβ [Ὁ] ολνεῖβ. 

36 ὅ6ς (6 5ἰδίειηεπὶ οὗ Μ. ἀς Ἐοιρέ αυοίοά 
αὔονς, πος 67. 

57 Τῆς πυθοῖβ ἰῃ [άρο5 1]. ἀγα ἃ ἰοὴσ Ὀυξ 
πποοτίαϊη [π|ς ἔγοπὶ ἴῃς σοπμαιεβὶ ἀπάογ [οϑῆᾶ, 
ας, Ουβῃαη Ε᾿ΒΒαιαίτη, ὃ γεᾶγϑ;; βεᾶςθ, 40 γοδῖβ ; 
ἙἘρίοῃ, 18 γεϑὺβ ; γεϑῖ, 80 γεϑαῖς ; ΡὨ]]ἸΞιἰη65, ἃ ; 
ἐς. 146  χτΡ,Χ. ἘΒπιρβοῦ οαἱουϊαίεβ (ῃς ἴῃ- 
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ΠοτΔ ΠΥ 85 πιυςοἢ [ἰηλε 88 15 οσςυρίεα ΟΥ̓ {πε 
ΔηΠ8]5 οὗ Εργρί δεΐννεεη Απλεπορ!β {Π]. δηά 
[ῃς ἰῖου Κίηρβ οὗ [πε πιποίθοπιῃ αὐ παϑῖγ. 

Ἰλυτγίηρ ἴῃς ψνΠο]6 οὗ τῃδὲ ρεγοά [ἴ 15 ἀ15- 
{ποῖ βιαϊοὰ τμαῖ 16 [5γδρ 1165 ννεγα ποῖ ἴῃ 
Θχοϊυδῖνο ροββοϑϑίοη οὗ Ραϊθϑτίπε; {Ποὺ ἄννεῖς 
διποηρ ἴΠ6 (ὑδπαδηιϊ65, Η [{{|{5, ἀπά ΑἸπλοτιῖε5, 
πὰ Ρευγιζζίϊεβ, ἀπά Ηἰνὶϊεβ, δηὰ Ϊεδυβὶῖε5 
([υάρὸβ 1]. 5.) Μδηγ οἵ πε πιοβὲ πιρογίδηίϊ 
ΒΓΟΠ ΠΟ] ἀ5. νοσῦο οσσιυρίοά ὈΥ ἴμο588 πδί!οηβ, 
ἱποϊυαϊπρς ΠΕΔΥΙΥ 4}} ἴῇοβα ννῃῖο ἢ ἅγὲ πλεῇ- 
(ἰοποά ἴῃ ἴῃ6 γεοογάβ οὗ 561 ἀπά Κ ἀπιεβ68 [1.5 
ΟΟΕΠΟΓΔΙΙΥ ϑρολκίπα, [Π6 ΟΡροη σΟΙΠΙΓΥ νν85 ΓΕ- 
τἰποά ΌὈΥ τῆς Απιογιῖ85, ἀρδίπϑὶ νόθα ἰσοη 
σδΑσΟἾΤΥ ἐμ [5γαοὶτο5. οουἱά ποῖ τπᾶκὸ πεδά 
τη ἱπ [υάδλῇ (]υάρο5 1. 19)». ὙὩ6 ΨΒοΪΕ 
ἀϊειῆςε ἔτοπι ἴῃ6 δοι Π γΓη ἔγοπίοῦ υὑρννᾶτὰ 
Ὀεϊοπρεά ἴο Τῃθπ, ἀπ ννᾶβ Ἀρράγεης οα]]εά, 
ἃ5 ψὸῸὸ πὰ [ἴἴ οὐθη ἴῃ ἰπδουρίοη5 οὗ [Π6 
ἐννθητίθ ἀγπαβίυ, ἴῃς ἰαπὰ οὗ ἴῃ6 Απιογίζεβ."" 
ΤῊ ννᾶ5 ἴῃς σᾶ86 σὴ νπθη (Π6 ἰδηα ννᾶϑ5 
αἴ τοβῖ: 'ἴπΠ βοῦῆθ ρογίίοηβ οἵ Ραἰεβίίης (ἢε 
[5γδο 65 δσουρμῖ [Π6 ἱημδὈϊΔηῖ5 ἱπῖο ρδγί!α] 
βιδεςξίοη ἀπά πιδάς ἴμοπὰ {ΓΙ υϊαγίθβ, θυ (ῃς 
ΡΓΟςΘ55 νν85 δίονν, δ [ογηδίηρ ΥΠ πιδηγ αἰ5- 
Αϑίθγϑ, ἀπά ποῖ Ἴοτηρίοῖθα τπ|}} ἃ νεΎῪ ἰδία 
Ρεγιοά, ἰοπρ αδἴεσ {παῖ νυ ῃϊο ἢ ἰ8 πονν ὑπάθγ 
οοηδιἀεγαίίοη. ΝΏΘη ἴῆε [ϑγαρὶ ἴε5 ν γα 
{Ππειηβοῖνεβ Ὀτουκῃῖ ὑπάϑγ βιδθ)δεϊΐοη τῆς 
ὙγΠΟΪα ΘΟΙΙΠΙΓΥ͂ ννᾶ8 ἰπ ἃ δίς ἀεβοσιθεά 
Ἰποἰ ἀοηία!γ ἱπ ἴδ6 δοηρ οὗ εδογαῖ: τΠ6 
ΒΙρῆνναγβ γα υποσουρίεά, τῆς Υἱ αρε5 
ςεδϑοά, {ποῖ ννὰ8 ψγὰῦ ἴῃ [ἢ6 κμαῖο5, ὁ... [86 
ΒίΓο ΠΟΙ 45 νοῦ δ]οςκδάρα ψ 8 }]ῖῈ ποῖ ἃ 
ΒΡΟΑΥ ΟΥ 5ῃιοἰ ἃ νγὰ8 ἴο δ 5εθῃ δἃποηρ, 40,000 
ἴῃ [5γ86] ([υάρ65 ν. 6). 

[τ |5 εἰοὰγ {πεγεΐοτε [ῃδὶ δὴ Εἰ υρίδῃ ΔΓΙΑΥ͂ 
{γαγογϑίηρ Ῥαϊθβδεϊπο δ ΔΠΥ ρατγί οὗ [5 ἰπλ8 
ννουϊὰ ποῖ Ἔποοιηΐοῦ ἰ5γδο 5 ἢ ἔογοοβ πὶ {Βε 
ΟΡϑη Πεϊά : [5γᾶε] ῃδὰ πὸ σβδγί οί συ, ΠῸ Πούϑ68, 
δηὰ νου] ποῖ δὲ οοποογηθὰ ψ ἢ ἐχρθαϊξομβ 
νι οἢ ννοῦα ἱηναγ δῦ ἀϊγοοίοὰ ἃρδίπϑε 113 
ΟΥ̓ ΘΠΟΙΏΙ65 ἰῃ ϑγτγίδ. ὦ 

Ὗνε δᾶνα πονν ἴο σεπιάσικ (ἢ6 ΘΓ οχδοὶ 
οογγεβροπάεηος δείννοοη τς Ηδῦτενν δπά 

[εγναὶ Ὀεϊννεεη Ατλοπορἢἷβ 111. πὰ Μογπερίδε 
δῖ 200 γεοαῖβ. 76 οἰεπιοηΐβ οἱ ὑποθγίδι ΠΙΥ͂ οἡη 
ῬοΙΒ εἰθς γε Ἴοῃβίἀθγαθθ, Ὀὰϊ ἴῃ6 σϑηδγαὶ 
σοΥΓβροηάδηςα ἰ5 ποίθψογίηγ. 

388. Ξ., 7εγιβαίθω, Βα μϑἤθδῃ, 
Τοσ, Μεριάάο, Ζίάοη, Βει μ5μοιηθϑῆ, Βει μαηδίῃ. 
ὅσαζα απὰ τἢς6 οἴμασ ἴουγ οἰξίε5. ἱπ με ἀἰπίγιοϊ 
γεγο αν] ΘΕ τοοονεγεὰ ἀυτίηρ [815 αἰ αὶ ὈΥ 
ἴδε ῬὨΙΠΙσπος. Οοιαρατα Πυὰραβὶ. 1δ ψΊῈ 1}. 
4.84 21. [ἡ τῆς ἱπεβοτγίριϊοπβ οἵ ἴπ6 ηἰπείθεητῃ 
ἀγπαϑίυ, 1 οδπποῖ Βηὰ δῃγ Ῥαϊεβιϊ ἴδῃ οἵ ΙΓ ἢ 
τῇς Ὀοοΐκ οὗ Τυᾶραβ γαργεϑεηὶβ 48 οσοιρὶεα ὉΥ 
15γαϑὶϊῖθϑ ἴῃ (6 ρεγοά δἴεσγ ἴῃ οοπασαβῖ. 

99 66. Ζο. Πᾳειηϊοῆεη, “ΗΐΪσιῖ, Ἰηβομχίἤοη;᾽ 
ΡΪ. χχυῖ!., ΧΧΊΧ. ᾿ 

100 ΤῊΘ 5ίγοηρῃοϊάς πο ἴπ6 Ἐδυρίϊδῃβ, 
ὑπάοσ ϑεοιΐ δηὰ Ἐαπιοθος 1., πδά οσοδϑθίοῃ ἴο 
αἰδοῖ, ἀπά βοῦις οὗ ψυηοἢ [ΠΟΥ ἀρρθᾶσ ἴὸ παᾶνα 
γα βοηδα, νγεσα, νυ ἢ βοάγοεὶγ δὴ ἐχοθρίἰοη, ἴῃ 
ἴῃς ΡοΞϑεββϑίοῃ οἵ (απαδηΐϊεβ οὐ ἩΠ ΠῚ ε5. 966 
ποίε 98. 

Τδδηδοῆ, 



΄ 
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ΕΥρ[ίδη ποῖϊοεβ οὗ [6 βροννεσ ργεάοπιίπδηΐ 
ἴῃ νν δϑδίεσῃ Αϑίδ. 

ΤΗο Αϑϑουτίδηβ, οδ δὰ ἢ αἴεηϑ ὉῪ ἴῃς Εργρί- 
ἰΔη5, οῦῈ πιδϑίεγβ οὗ ἴῃ6 Ὡοστῇῃ οὗ ϑυσία, δπά 
οὗ 411 [6 σουπίτῖο5 ὀχίοπάϊηρ ἔγοπὶ (Ἰ]ςΐα ἴο 
Μεβοροίατηϊδ, νῆοπ τηλὶ ἀἰπίγὶςϊ ννᾶ5 ἰηνδάθα 
ὉΥ ἴμ6 φαυ]γ Κίηρϑ οὔ [86 εἰ δίδεπιῃ ἀγπδϑίγυ. "οὶ 
ΤΠοὶν ἰπῆιυσποθ πη ἴπ6 σοπίοαἀογδογ ορροβθα ἴο 
Εφγρὶ ννὰβ ρτδάπδιν βιιρεγβοάθα, [{Ρ ἴο {868 
τη ψν]δπ 5611 1. ἰηνδοα ϑγτγία, 1.9. δΔεςοσάϊηρς 
ἴο οὐὔγ ςοπιρυϊδτίοη ἀδοιιξ 150 γεᾶγβ δῆοῦ [86 
Εχοάιυ5, (πο Ὺ ννοῦε (86 Ἰοδάογθ οὔ ἴῃς σοη- 
ξράογδοῦ, ννὩΙοἢ ννᾶ8 ἴπεη Ὀγόκθη, ἀἰβρεγϑεά, 
Δηα ἴοσ ἃ ϑθᾶϑοῃ ογυϑποα ὈΥ γεροδίοα ἀφἔεδίϑ. 
Μ. Οὐιαδας οὔϑεγνοϑ (Ρ. 328) τῃδῖ τπαογ 
Ἀδηηθϑοβ 11. {ΠΟΥ αἰβαρρθασ δϊορεῖμοσ, ΠΟΥ 
ᾶτ6 ποῖ ὄνθῆ τηθπίὶοποὰ ἰῃ [6 στοδῖ σαιηραιρῃ 
οΥὗἩὨ δῖ8. “1 γεαῦ. ὙΒεῖν πᾶπὶα ἰ8 ἔοιιπά οῃ ἃ 
5718}} πιθοῦ ΟΥἮἨ πιοπυπιλεηῖβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο 
Ἰδῖο. γείρῃϑ, δυϊ μέγα 15 η0 ἱπάϊοδίίοη παῖ 
{ΠΟΥ ἡδὰ τεσονεγοά {Ππεὶγ ἔοσπιοσ ἱπιροσγίδηςα. 

[π δοοογάδηςς νυἱτἢ {Π|85 ννὸ μπά τπδὶ {δε Γ 
ἰωδσῖ ἀρροαζᾶπος ἰῇ Ῥαθβϑξίηθ ννᾶ8 βδοοη δίζεγ 
115 οσσιιραίίοη Ὀγ ἴῃς 5γδε  ἰἴ65, νῆθη Οὐ 5Πδη 
Ἐ ϑμδιίῃδίπι ννᾶ5 βπα}}γ ἐχρεὶ θὰ Ὀγ Οἰδηϊοὶ [ῃ6 
ΠοΡρῆονν οὗ (]οῦ. 

Νοιδίης ποῦς ργόσαδῖὶς ἴβδη {παῖ βυςἢ 
Δ ονοηῖ δδουϊά πᾶν οσσουτγεδ υὑπάογ (ἢς 
εἰσίοι ἀγμαβῖγ (566 ἄδονε, Ρ. 469); [5 
οσουγγδηςο δὲ ἴπὸ ἰδῖς ρογίοα ννῃϊςῇ ἴἢς δο- 
ςερίαπος οὗἩἨἁ ͵1πε οἴμεῦ ᾿ς γοποϊορίς] ϑβγβίεπι 
ψου]ὰ ἴηνοῖνο 15 ἱποοηςοίνδΟϊα. 

[π ρίδος οὗ (ἢς Επΐεπβ οὐ Αϑϑυγίληβ ννὲ δηὰ 
(6 Οδμιεοῖδ ἰπ ροβϑοϑϑίοῃ οὗ δυτίδ δ ἴ[Π6 ἃςςββ8- 
βίοῃ οὗ δεῖ: 1. Το ἰΙἀθπεβοδίίοη οὗ [5 ρβορὶς 
ἢ τ. ΗΕ ο5 οὗ δογρίυσγο ἢᾶ5 Ὀθθη 4165- 
(ἰοποά, “ΠΗ οὐ ρμϊοϊορίοδὶ σγουπαϑβ,. Ὁ ὈγῪ 
Με Ομδαραβ, Ὀυΐῖ 5 51}}} ρϑηεγδν δαπκεά 
γ Εργρίίδη βοῃοίαγϑ, πὰ ἀρρεᾶγβ ἴο τεϑῖ οἡ 
ΥΟΓΥ βιῆςίοπί ἐνϊάθηςθ. [{ 15 σογίδίη {πὶ ἴῃς 
ΗΕ ζο8, Οδηδδηϊίοβ, Ζιἀοηΐδηβ, δηά Απιογιῖοβ, 
ἔοττηεὰ ρατί οὔ τῇς ςοηίξδασγδου ορροβεὰ ἴο 
δεῖ δηά Ἀᾶπιοβοβ 11. ὅγε Ἰεάγῃ ἕγοπι [ἢ 8 
θοοῖκς οὗ [υάρο8 (ἰ. 26) {παῖς 18! ᾿ σου 
ποττῇ οὗ Ραἰοϑίίηθ ννὰ5 ἌἽδ δὰ τῆς ἰδηὰ οὗ ἴῃς 
ΗἰτΕϊο5, τμαὲ ῬΒαηϊςία τεϊδίποά 1158 ἱπάς- 
Ρεπάσηςς, δηά ξυγίποτγ, πὶ δὲ [με οἷοβα οὗ τῃ8 
ρογίοα 16 ννο]Ὲς σου ΠΕΓΥ ννᾶ8 ἴῃ ϑυδ]εςίίοη 
ἴο [αδἷπ Κίπρ οὗ Οδηδδη, με οἀρίαϊη οὗ 
ΨΠοΒ6 Βοβϑὶ νγᾶβς “ ϑι3εγδ,, ' νι ἢ ἀνοὶξ ἰπ 
Ἠδγοβποῖῃ οὗ [86 ΟΕΘΏΓ]65.᾿" 

Τακίηρ ποῖν ἴπ6 σοπίοΠΡΟΓΑΙῪ ἰδίου οὗ 
Ἐργρὶ ἀογινοά ὄὀχο βίου ἔγοιπι μι] ς ἰΠ8οΓρ- 
Κἰοη5, ννὸ ἤν ἴπ6 ο] νης οοἰποϊάοησ68 :-- 

(26.)ὄ ἴῃ τὸ ἢγβϑι γεᾶγ οἵ δΪ8 σεῖρῃ δεῖ] 

101 ἘῸγ ρῥσοοῖβ 5εε Μ. Βπιρβςοῖ, “Η. Ε. δπά Ὁ. 
δηὰ (ες ἀϊδοεγίαϊοη Ὁγ Μ. Ομμααβ, “ογαρε 

ἀπῃ Ἐργριίίεπ,᾽ Ρ. 318-332. 
10: 72., ἴτοτῃ [ἴῃς σοτηραγίβοῃ οὗ ( μοΐδῃ Ὡδιπι65 

(οἵ νηὶ ἢ βονθηΐδθη γα ὑγεβογνοᾶ ἴῃ ἴπ6 {τεῦ 
᾿μοΐνγθοη Ἐάσπιθθος 11. δηὰ πηείδϑαυ) ἢ [ἢ6 
Ὠδπι68 οἵ ΠῚ Ιε 9 (ουπά ἴῃ (Π6 Β10]6. 

1905 ΤῊΣ Ὠᾶπια ἰ5 εν θην Οὐόίαμ ; ἰξ πὰς πὸ 
τοί πιαυκοὰ οπαγαοίογϑιὶς οὗ [6 πδτηδ5 οο]] δοιὰ 
ὈγΥ Μ. Ομαῦας (ςες ποῖα 74), ΥἱΖ. ἴ.6 [οστα ΔΈ] Ο 
Θογᾷ ΟΥ̓ Ψ57,: 566 [Υ[Π ΕΓ οἡ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΚΙΝΟΘ ΟΕ ἙΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΚΥ 

τΔτοἢ οα ἀσδιηϑί [ἢ δἤῆδϑοιιβ, γο ἃ τῶδί {πιὸ 
οσσιρίοα, ΟΥ ννοῦδ πλδϑίοῦβ οὗ, [86 σουπίγ!65 
ἴστοτῃ Ριποπὶ ἴο Ρακδπαπα. 6 Ης ἀεΐξελιοά 
{ποτὶ ὙΠ ἢ ρτεδῖ ϑἰδυραῖεγ, ἀπ δναποοὰ ἱπῖο 
Μεβοροίδιηϊα. Οπ ἃ βόςοῃά ἰηνδϑίοῃ δ δρϑίη 
ἰγανοῦϑοα [ἢ ᾿οΥΓ ΟΥῪ οσσυρίοα ΕΥ̓ ἴῃς 5450}. 
δΔηά ἴοοκ ϑϑύθγαὶ [ογίϑβ. 

ΤΠἼς ννογὰ σῃδϑοιβ, 88 νγε ἢδγε Ὀεδέοτο βθθῃ, 
νγν59 ἃ ῬΈΠΟΙΓΑΙ ἀεποπηπδίίοῃ ἔοῦγ τῆς τυδγίικα 
{865 ῆΟ δῖ ναγίουβ ΕἸ Ππλ65 ὀνόγσγδη Ῥδὶοσίπα. 
Αὐουξ τὰς τἰπιὸ ννῃϊο ἢ [6 βΞΥποῃγχγοηίσπι οὗ 
Εργρίίδη δηὰ Ηδῦγενν Ὠἰβίοσυ, οα οὖγ ἢγ- 
ΡοΙ 6515, ἀ5ϑθῃβ ἴο 8561) ἀπε ἴθ [5γϑθ} 65, νγα 
Πηὰά Ηἰρίοη Κὶπρ οὗ Μοδὺ ἱπ ςοπηδιπδίϊοη 
ΨῈ τὴ6 σὨΠάγοη οὗ Ατηπιοη δπάὰ Διηδίεϊ, 
Τρδϑίεσ οὗ [6 σουηίγ. Αἱ ΔΠΥ τἰπις νυ δη 
(Π6 ρεγοά, 45 νὰ μᾶνε αἷἰϑοὸ οδϑεγντεά, ἴδε 
ΟΡροηῃθηίβ ννβοπιὶ {π6 Ῥθδγδοῦβ ννοιϊὰ δη- 
ςΠουπίογ ἰῃ Ρᾳϊοδίίηθ νου σοπὶθ ὑπάοσ ἴδε 
5816 φοηΘΓΑΙὶ ἀρ ηδοη. 

ΤἼε ἔογίγοβϑοϑ πδιηθὰ ἴἢ (ἢς ᾿πϑουΡΙ η5 
ὙνὮΙςἢ το ογ ἴο [ἢ 58 σδπιραῖση ο τς οἣα δπὰ 
411 οςςυρίεα ΟΥ [86 ἐπεηγὶς5 οὗἉ [8γδε]. 

Τῆς ὅ}ᾶ5οι:5 σοπαυεγοά ὈΥ δεῖ! ὑεσα ἴῃ 
Δ᾽ ΠΠΔηςε ἢ τΠ6 ϑγτγίδηβ δηὰ ἴπμεὸ Ἀυΐοηβ: 
Ὀοτἢ πιοπιϊοηθα 85 ἴοθβ ΟΓΥ Ὄρργθβϑοῦβ οὗ [86 
[ϑγδο] 165. 

Τῆς ρτοδῖ οδ᾽θοϊ οὗ δεῖϊ δηὰ ἢ 15 ϑιισοθβϑοῦ 
γνγ»ὰβ ἴο σΟΠΩΌΟΓ δυσί, δηὰ ἴο ΟσσΌΡΥ ἰἰ8 
ῬΓΙΏΟΙΡΑΙ οἰγ ςΔ]16ἀ Κα ο5ἢ, ν ΙΓ ἢ 15 ΡγΟΌΔΟΙΪΥ 
Ιἀεπαπεά ὉγῚ Εργρίοϊοροσβ νυν Εά6558, οὐ 
Εγλβ, οἡ ἴπῃ6 Οτοηίΐο8. 

Αἱ τῆς εἷοβε οὗ [Π15 τείρῃ Εχυρῖ νιὰ5 ἀοπ- 
πδηΐ ἴῃ ϑγτία, δηὰ μοὶὰ βογὴηθ ἔοτγίγεβϑαϑβ, δυῖ 
16 φροννοσῦ οὗ ἴδε (δεῖ ννὰ8 ὑπΌτοκοη, δπά 
ννῈ ἴᾶνα ΠΟ ἴγδοοὸβ ψὨδίθνεῦ οὗ ἃ ρειτηδποηῖ 
οεςσιυραίίοη οὗ Ραϊοβίϊηθ. Α8 ἴῃ (πὸ {{π|6 οὗ 
ϑηδπχραγῦ, ἴ[ῃ6 [5γδ6}1{65 νσεγε ἱπ ἴῃς 5ἴδαῖς ἀ6- 
βου δοὰ 85 (δῖ οὗ 5118 ο65 ἴῃ ἴῃς Ἰη5ογΡ[ΟΠ8, 
οἴπον πιάάδθηῃ ἴῃ σᾶνθ5 οὐ δ γοπο οα ἰπ ἴηΔ0- 
Π655101]6 βίγοηρμο ἀ5..05 ΤῊ ρῥτὶποῖραὶ εἴεςϊ οὗ 
(ἢ6 ᾿ἰπναϑίοῃ, 50 ἔδγ 85 τῇς Ησοῦγοιννυβ ΜΈΓ 
ςοπορσηθά, ψνοιϊὰ 6 ἃ ἀϊπιηι!οη ἴῃ [δ6 
ῬΟΥΟΓ δηὰ ΓΕΒΟΌΓΟΟΒ οὗ {πεῖν [068. 

ΤὨδ {γα πβδοίοβ ἰη ἴδε τεῖρῃ οὗ Β απιλοϑβὸς {Π. 
ΨΥ} του γ6 ΥΟΥΥ ϑρθοῖδὶ αἰϊεπίίοη. ΚΝ ε 53}4}} 
δεβί αὐγτῖνε δἵ ἃ σοποϊιιβίοη ΟΥ̓ οοηϑι ἀοσγίηρ οας ἢ 
Ῥοϊπίὶ ἰη ἀεῖδὶ] ννῃϊοῖ ΤΔΥ 16}} [ΟΣ οἵ δραϊηβῖ 
οἰἴπογ Ὠγροίαβί8. 

(27.) Ἀδπιεβος Μογαηγίοῃ, (ἢς 5 6βοβίτβ ἡ οὗ 

104. Τί ἰς υεεοιίοπεά ψμϑῖμοῦ [5 τηθδῃϑ ἃ ἰοτὶ 
ἴῃ Ὁγτία οΓ (δῃδδῃ. 

105. δὲς Βγιρθοῖ, “δοῦοῖ] 1.,᾿ Ρ]. χὶν. 6: 
“γον ίηρ αὐναΥ {πεῖς Ὀον5 ἴΠΕΥ ἤρά ἴο δες 
ἴῃ ἴδγσοσ ἔγοτῃ ἢἶ5 πιδ᾽εϑίγ.) Τὴ ψογά “"ολνὲς ἢ 

δότε ἰς Ηοῦτονν, “ὦο ἈΞ Ι ΓΙ ̓ 

(Δ ΞΞ 1). 
106 ΤῊϊΞ ἰ5 σοηογα γ Πεϊὰ, Ὀμὰὲ 15 ποῖ Τοετία! ἢ, 

Ὅτ. σ. Εδεῖβ ἀουδῖς ΨΒοῖΠον Ἡετγοάοίυς ἀο65 
ποῖ τείθγ ἴῃ6 παπια ἰο ϑεῖϊ 1., πὰ βυσροθῖβ {παὶ 
(6 Πἰετορ γρηϊς στοὰρ πιδΥ ρεγπᾶρα δὲ γεδά 

Θοροίτος, οΟΥὐὁὨἨ Θοϑοΐγοβιι, ὙὙΒΙΟΝ σΟΙΊ65. ὙΕΙ͂ ΠΕΑ͂Σ 
Θϑεβοβίτβ 66. " ἴση πὰ ἀἷε Βιιδεῖῦ 
Μορβεβ,᾽ ἱ. Ρ. 79. 1868. : 



ὌΡΟΝ ΤῊΗΕ ΡΕΝΤΑΤΈΕΟΥΚΦΗ. 

ἰῃς Οτεεῖκβ, ϑυςοεοάοά 5611 1. 1 τυνᾶ8 βυρροβοὰ 
ὉΠῸΪ ΕΓ ἰδίθὶγ {πὶ ἢδ νγᾶβ νὉΥΥ γουῃρ, ἃ 
τΏΟΓς ἰδέ, ὁπ ἢ5 δοςοββίοῃ : Ὀυΐ [ἢς Σοβθάσο 68 
οὗ Μ. Ματιεῖϊε ΚΓ ἢανα Ὀσοιρδί ἴο Ἰρῃςϊ {Π6 
συγίουβ δηᾷ ᾿ηϊογοϑίίηρ ἕδος ἰμδῖ ἢ6 δὰ ὕθϑθη 
ἀβϑοοσίδι θα ὑν]1} ΠΪ8 ἔδί μετ ἔγοτῃ ἰηΐδηου ἴῃ 1ῃ6 
ΓΟΥᾺ] αἰ ρη Υ, ἀπά {πὶ ἢς μαὰ ὕθθη δάτηϊτθά 
ἴο ἴῃ6 1} ρῥγογορδῖϊνεϑ οὔ ἃ ῬΒαυδοῦ ἰοηρ 
δείογε [Βς ἀθδίῃ οὗ δεῖ: ἴῃ ἴπ6 ἢγϑί γϑᾶσ δεν 
[δὲ ενεηΐῖ ἢς 15 τεργεϑοηϊθα 85 βυγγουπάεά 
ὙΠ ἃ [ἈΠ Υ οὗἩἨ ὑνγεπίγ-ϑευθη ρυὶποθβ πὰ 85 
ΓΛΔΩΥ ΡΥΓΠΟΟβθαβ. ΤῊΪ5 18 πωηρογίαπξ ἴῃ [18 
Ὀεδτηρβ οἡ Εργρίδη σΒγοποίορυ. ὙὮοσα ἰ5 
πο ἀουδί ἴῃδῖ ἢ τεϊρηδα 0}} 5 χίγ ϑουθη γϑάγβ, 
ἃ ἀλίε ἔουπα ἸΔΈ οἢ ἃ τηοπυπιοηΐ δὲ ὙΤ πῖ8, 
Ὀυΐϊ ἔτοπὶ ψνβαΐ ἐροςῖὶ ἴῃς γϑᾶγ 5 ἀδίθα τὸ- 
ΤΏ Δ15 ὈπΠΟΟγίδΙη ; ργοῦδΌΪΥ ἔγοτη δῃ δροςἢ 
Ἰοπρ πίθου ἴο ἢ]18 ἔΓΠογ 5 ἀφορδϑο δ ΤΏΘ 
ΔΥρυμηθηΐ 18 οὗὨ 511}} τῆοτς ἱπιροτίδηοε ἴῃ 118 
Ὀοδγηρ ὑροη δηοίπον Οἱ )ο4] φιεβιίοη. Οὗ 
ΠΟ Κίηρ ἴῃ {86 ἡνΠ0]6 βογίοβ οὗ Ῥῃδγδοῃβ οουϊὰ 
1 θ6 αϑϑεγίδα, ἴῃ ϑδυςὶ ἀΐτγοςξ σοηϊγδάϊςίοη οὗ 
γν 6] -κποινῃ ἔλοῖβ, ἴμδὶ ἢ ννᾶ8 ἃ πεῶῦ ἀΐπρ, 
ΤἸβηρ Ρ ονοῦ Ερυρῖ: οὗ ποῆθ οδὴ ἴΐ δε ργονοά 
ΤΛΟΤΕ σοΓίΔ ΠΥ τηδῖ ἢς ἀϊὰ ποῖ δὲ οποθ πιδκο 
8 ΘΠΕγς οἤδηξο ἰη [ἢ ΡΟ]ΙΟΥ͂ οὔ [Π]5 Κἰπράοπι. 
Τῆς ἀγρυπιθηῖς ὑρο ννΒὶσἢ τηυςῇ 5ἴγοβθϑ 18 
ἰαϊά, νἱΖ. [δὲ ἷ5 Ἰεπρίῃεπεοα τοεῖρτι δοοογάβ 
ἢ τπ6 ποίϊοοβ ἰῃ χοάιιβ, ξ21|5. ἢ 186 
ἈΞΒΓΡΌΟΙΝ {παΐ πα Οὐ] νοὰ ᾿ἷ8 ἐί ΒΕΓ 'βοπις 
δι χίγ ΘΟ η Υ6ΑΓ8. 

107 « Ἐρμ1]165 ἐχέσυϊέες ἐπ Ἐργρίο, εα Νυβίς, εἰ 
δι ϑουάδῃ, ἀ᾽ αρτὲς 165 ογάτες ἦθ 5. Α. 16 Ψ]ςοτοὶ 
α᾽ Ἐργρίε, ραγ Ατριπῖς Μαγείίς Βεγ.᾽ Ῥατίς, 1867. 
ΤῊ βεοοηὰ νοϊαπιε, ἰπ ἴννο ρατίβ, σοηίαἰπ5 ἴοχὶ 
ἀηα ῥ]αίες ; ἴῃς γβί νοϊαπης 15 ποῖ γαῖ ρυ} 5ῃ6α, 
Βα πιοβί ἱπῃηρογίδης ἰπϑοσγριίοη, ἔγοτῃ ἴΠ6 ἴετηρὶα 
αἱ Αὔγόος, [ς Ὀδθὴ οδΥΘ ΠΥ δηδὶγεεὰ ὃὉγ Μ. 
Μάαβρεϑτο, 1δ67. [ἰ Ῥεϊοπρβ ἴο ἴῃς ἢτβί γϑᾶγ οὗ 
δε 5016 γεῖρῃ οἵ Κδπηδβαβ 11., ψῆο 5 τεργεβθηϊθα 
8.5 δοβοοίαϊρα ἔσοτη ἢὶ5 ἰπίλμου Ὑ]ἢ ἢΪ5 (δῖ ποτ, δπὰ 
ἰογηλα Υ οτοννηθα ἢ ]]6 γεῖ ἃ θοΟγ. (ΟΟἴΏρδα 
Μαβρεῖο, Ρ. 29, ψί Μασγειῖθ, Ρ. 15. Μαπείϊες 
ψΟΥΚ (ἤγον5 ἀἢ ἀησχρεοϊεα ἀπά οὐτους ᾿ἰσῃϊ θη 
πὸ σπδγδοίοσ οἵ δηγθβθοϑ, δἀπὰ οὐ [π6 εἰαίθ οἵ 
Ἐργριίαπ τὶ ἰοννατάβ τἴῃ8 οπὰ οἵ ἢΐβ τεῖΐσῃ. [1π 
ἴῃς δαυ] τεῦ ἱπβου ρίΐοηβ Βδιηθθαβ ὄχργοβϑαβ ἴῃς 
δίρμεβι νεπογδίίοη δηᾶ σταϊζυαε ἴο Ὠὶς αι Ποῦ ; ἴῃ 
[ῃς Ἰαῖίεσ ἢς οῆδοος ἴῃ6 πδπιὸ οἵ ϑεῖϊ, απὰ ςιὺ- 
5[[{π|65 ἢἷ οὐσῃ. ΤῊΣ δαγοῦ ρογίϊοηϑβ οἵδε θυ] ά- 
ἴῃρ δηά ἰηβογροηβ. ἀγα σϑμδγκαῦ]ς ἔου θεαυτν 
ἃ Πα Ὀγρδτῃ οἱ 5[}]ς ; 1π6 Ἰαΐοσ βοι!ρίαγες ἀτὰ ἰπ- 
οοτγτγοοῖ, δηά [δὰ 5ιγ]6 ἀδίεβία]θ. 566 " Εου11165,᾽ 
ΘΘρεοἶαΠ]νΥ Ρ. 99ὥ. ϑίπος (818 ποῖβ ννᾶς ρχϊηϊθά, 
Μ. Μαποῖϊε μὰς νυ πάγανγῃ (μ6 νοϊαμηα Ποῖα 
αυοϊεα ἔγοτῃ εἰτοι]αίίοη, δηὰ κυ βειταϊεα ἀποίδει,, 
ἴῃ Μ ΒΊΟΝ τυ οἢ να υδ0]6 πιρίϊεῦ 15 θα ρρτεββθά. 

105 ΤΗῃϊς τηασίευία!ν αὔδοῖα (ῃς ατρυπιθηὶ ἴο 
ΜΉ οἢ Μ. ἀς Ἐουρέ δας αἰνγαγβ αἰϊδοῆθα βςρεοΐαὶ 
ἱπῃιρογίδποο (566 ἀθονε, ποῖθ 95). Μοβδβ οου]ὰ ποῖ 
ἴανα Ὀδθη Ῥογη ἀη1}] βοῖηα γεασβ δἤδγ ἴῃς Ὀὲ- 
δ᾽ ππίηρ οὗ ἰῃς ρεγβεσυίίοη, 2.2., δοοογάϊηρ ἴο Μ. 
ἀε Κουρό, Βταρβοῦ, ἀπὰ οἴδοιξ, αἴεσ ἴῃς ϑγγίδῃ 
οαπιραῖση; ηθη δίλαθβεβ ἴα πον ργονθά ἴο Βανα 
Ὀδεδη δ ἰδαϑῖ ἰπ πε πηδίυ ΠΥ οἵ τ α]ς6 116. 
ἴδ ἰοδα ἴῃ βρᾶςβ οἵ εἰρῃ τ γεδῖβ τεαυΐϊγεὰ Ὁγ 
6 ΒίΕ]ῖοΑΙ παγγαῖῖνα Ὀοίοσς (μ6 Εχοάιιβ. 
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Ιῃ [ἢς ςἷἴΒ γοᾶσγ οὗ 818 5οἷθς γεΐξῃ Βδμθβ68 
ἰπνδάθὰ ϑγγίδ. ἴῃ ἴπ6 πεὶρῃθουγμοοάα οὗἉ 
Καάοϑῆ, οἡ ἴδε Οτοηΐδβ, ἢς ἀείοραϊοα ἴῃς σοη- 
ἔράογαῖοβ, ῇο ἃ8 υϑ84] Πδά σονο θα νν ἤθη 
τμεῖν φοπαυεγοῦ ἀϊεά. ΤῊΝ ὈδῖΕ]ε ννοιι]ὰ δἰμλοϑβῖ 
56 611 ὋΣ (86 ΟὨΪΥ͂ οπα ἴῃ νι ἢ ἴπ6 Κιπρ 
ἀἰδιϊπρυϊδηθά μἰπιβεὶξ; 1ξ ἰ8 ἀεβοσι θά οἡ 
ΠΟΠΊΘΤΟΙΙΒ τ] ΟΠ Πιρηΐ5, δηα ἔοττηβ 86 5 ]εοῖ 
οὗ νυ μαῖ ἰ5 ςδ] δὰ {ῃ6 ορὶς ροεῖὰὶ οὗ Ρεηϊδουγ ιν 
ὙΠΣῈ οἀπιρδῖρτ νγ88 ϑισσθβϑίμ! : ὁης οὗ ἴδε 
τλοϑῖ ἱπῃροσίδπί σϑβα] 5 ἔργ [Π]5 ἸΠαΌΙΤΎ ννὰ5 
[86 οἀρίυγε, ἃπὰ ρεγμαρβ ἴμ6 οσουραίίϊοη, οὗ 
506 ἰογίγοβδϑεβ ἰῃ Ρδίοβϑϊπθ ὅνε δᾶνὸ τῆς 
Ὠλὴθ οὗ ϑῃδσοιῃ, οὐ ϑμδίθη ; ἰΐ 15. ἀουδιξιὶ 
ὙΥΒΟΙΠΕΓ (18 15 ἴο ὃ6 ᾿ἀεπιδεά νὰ [Θτὰ- 
βϑίθμι; ἰἢ 80, ἰἴ ννᾶ8, 85 γε Κπονν, ἰοὴβ Δ’ῈΓ 
[86 σοπαμεδβῖ, ἰπ ροβϑεβϑίοη οὗ ἴῃ6 [ορυδιῖαβ 
Ματγᾶτῃ δηὰ άρυτ, ἰη ἴδε ἰδηὰ οἵ [6 Ατποσγιῖεϑ, 
ΔΥῸ 4150 τηδπίὶοπρα ; Βοος μδηδίῃ, 51}}} οςουρίοά 
ΌΥ (δπαδηϊζεβ (5866 [άρε5 1. 31): δηά ἸΔ51}Υ 
Αϑβκείοηῃ. Τῆς ποίϊςεβ οὗ Αβϑδίείοη ἰῃ υἀρ68 
8Π0ν ἰῃδί 1ξ τνᾶϑ 1 Κθη αἱ ἔγϑί Ὁγ (Πς [5γαβὶ 65 
(ἰ. 18), ἃἀπά ἱπΊΡΙΥ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἱμδί ᾿ξ οδπὶα 
δραΐῃ ἱπίο ἴῃς οὐοουραίίοη οὗ ἴῃ6 ῬὨ]ΠΙ5.1Π65 
ΒΟΙῺΘ {{π|6 ἰαῖου, ρεσδρϑ η [86 ὕπο οὐ ϑῃδιηραγ. 
566 [υἦε5 1]..21. ! 

50 [ΔΓ ἴῃς δγρυπιθηΐ ΓΕΠ,ΔΙΠ8 5ἰδ[Π ΟΠΔΙΎ. 
ΤΠΗΘ οοπάϊοῃ οὕ Ῥαϊεβϑῖίπθ υὑπάθσ Κὶ ἀπιε568 
σοπίϊηιιε8 845 ὑπάογ δεῖ, φυϊῖς ἰῃ ἀρτοοιηοηῖ 
νυ τηδῖ  ΠΙ ἢ τς ἤπά ἴῃ ἴῃς 21τὰ ομαρίογ οἵ 
]Τυάρεβ; Εξγρὶ ςοπιμμαπάϊηρ [ῃ6 ΠΡ} τοδάϑβ, 
ΟΟΟΟΡΥ ΩΣ 5οηὴα ἔογίγοββοϑ ἴδε ὈΥΪΠΟΙΡΔΙΥ 
ἔγοιη ἴῃ Οδπδδηϊθβ, Ὀὰϊ σοποεπίγδίηρ 115 
ἔοτοοϑ δπὰ ἀθνεϊορίηρ 4}} 118 Ἐἐποῦρε8. ΄ῇ 115 
αἰζοτηρί ἴο τοίδιη βιργοιηδου ἰῃ ὅγγα. ὖνε 
βΒῃου!ὰ οὔ σουγβα ἐχρεοῖ ἴο ηά δπιοὴρ ἴδε 
ΠΌΙΊΘΓΟΙΙ5 ὈΓΙΒΟΠΟΥΒ Οἵ ννᾶγ Ὀγουρῆς δδοὶς ὉΥ͂ 
ΒΑπιοθοβ ϑοπὶθ ἰβϑγδο ἴοβ, ἰἢ, 85. ψῈ δᾶνθ 
ἀβϑυτηθα, ΤΠΕΥ ννοτα 18μ6η΄ ἀννε!]ηρ, πβουρΒ. 
ποῖ ἀοτηϊηδηΐ, ἰῃ [ἢ ἰαπά. 

(18.) 10 ν᾿ἂ5 δεν [ῃ8 Κίηρ᾽β γεΐαστι ἴο Ἐργρί 
(δῖ {[Π6 ἐνεηΐβ οοσιγγθά ὑροπ νυ] ςἢ ἴπε Ὦγρο-- 
{Π65]8 τεϑίβ (παῖ ἢ6 σγεάπςοςα ἴπῸ6 [5γδο] 65 οὗ 
Οοβδθη ἴο θοπάαρο. ἱοάοσιβ γεϊδίοβ παῖ μ6 
ςοπείσυςϊοἀά ἃ [πὸ οὗ ἔογιΠοδιϊοηϑ ἔγογι Ῥεὶυ»- 
β'υπλ ἴο Ηεἰορο 5. 1{ 15, ποννενεῦ, ργονθά Ὁ 
186 τηοπυπιρηΐβ [ἢδῖ βιιςἢ ἃ ̓ ἴπ6 ἐχιβῖθα Ὁποῦ 
1ῃς δποίεπίε επλρίγε, πὰ τπαὶ 1 μα Ὀεξη εἢ- 
ασρεὰ δηὰ βίγεπρίμεηθα ὉΥ [15 ἰδίμπευ 861. 
11 18 αἰδο κποῖνῃ ἴδμδὶ ἰῃ [μ6 ἰδίῖογ γϑᾶγβ οἵ ἢ15. 
τείχη Ἀᾶπιθβεβ εβδοθα [8 ξα[ Πεγ᾽᾿ 5 παπὶὲ δηά 
δ διτπἰεα ἢϊ8 ΟΥ ΟἹ ΠΙΔΗΥ͂ οὗ {86 ὈγληςῖΡδΙ. 
ςοπδίτιιοϊίοηβ οὗ Εἰργρί ;}}0 511 {ποτὰ οἂῃ ὃ6 
ΠΟ Γεδϑοηδῦϊς ἀουδὲ {παῖ ἢς οτηρίογεα ναβῖ 
ΠΟΙ ΕΙ5 οὗ οδρίϊνοεβ ἰπ ἴῃς [ογίγΈσβθ5 νυν ῃὶ ἢ. 

10) ΤῊ Ϊς οσυποιι ἀπά ἱπηροτίδηϊ ἀοσαυχηδηΐ νγα5. 
ἢτξὶ ἜἼχρίαϊηθὰ δημὰ δἰεγιναγάς ἰγαηβϑ]αιθα Ὁγ Μ. ἀβ 
Ἐουρό, Μ. Ομαρας, απὰ Μγ. σοοάνίη. Τῆε [ΓΔΏ5-- 
Ιαϊίοι ἱπ Βγιρθοῖ, "Ηἰβίοῖτε ἃ ἔργρις;,᾽ Ῥ. 140, 
15 ἴῃαϊ οἵ Μ. ἀε Κουρέ. ὍΤΠα οτίριπαὶ εχ ϑῖβ ἴῃ ἃ. 
Πἰογαῖὶς ράργγιβ, 541116ὸτ 111,, ἴῃ τῆς 5εἸθοὶ Ῥαρυτι 
οὔτε Βγιἰςἢ Μαβουη, ἀπα τόσα οὐ 1655 σοτῃρ εἴθ᾽ 
ἴῃ ΠΙοτορ γρῃῖς ἱπϑορείοῃϑβ αἱ Κδγηαὶ δαὰ Αθα' 
ΘΙΏ06Ι, 

"0 3εα μοῖρ 197, 
σασ. 
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ἢδ Θδηϊλγροά, οὐ ἐγεοϊοά οὐ ἴῃς Ὅδηκα οὗ ἴπ6 
Ετοδῖ οᾶπδὶ, πονν οδ θὰ τῇς ννδὰγ Τυμπιῖϊδῖ. 
Απιοηρ ἰῃ656 ἔογίγοββδοβ ἵἴνγο ἃσὲ τηθητοπηθα 
ΒΡΟΟΔΙΪΥ, ἴμ6 ἕοτί οἵ Ζαγι ἀπά Ῥθ-  διθββ568. 
ἼΠε56 ἃζὸ δϑϑυπηθὰ ὉγῪ Βγυρθοῦ ἴο δὲ ἴῃ6 
ῬΡῬαμποσι ἂπὰ Κδῆθβεβ οὔ ἔχοάιβυα Ὅς 
αιιοβϑίίοη 5 ΣῪ αἰϊδουδθεά ἴῃ δηποῖμοσ ραγὶ 
ΟΥ̓ 1ῃ15 ψοῦκ. Ηρτγε ἴἴ 18 ὁπουρὰ ἴο οὔ- 
δοῦν [ῃδῖ [Π656 ἴννο οἰτε5 οὐ᾽ ἔογῖβ. Ἴχίϑιδα 
ἡβων ει ΤΒαὶ Ὡς ἢ Βγυρβοῦ (4115 ΡΙΓΠΟΠΊ, 
υἱ οὗ ννῖο ἢ τπῸ τὰς πδῆα ἰπ Ερυρίίδπ 15 

Ῥ-(Ποίεπι ὁπ Ζδίοιι, ννᾶ58 δῖ ἰϑδϑΐ 845 οἱὰ 845 
{ῃ6 τἰπιὸ οὗ Τ βοΐίπιθ5 {Π|. Ριτποτὰ ἰἴ5ε]ξ, τῆς 
Ρ-Τιπι οὗ της ἰηδοτγριίοηβ, ἰῃς Πάτουμος οὗ 
Ηετγοάοτζιβ, πιᾶΥ πᾶνε ὑεοη, ἀπαὰ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ννᾶ5, 
ἰῃ ἰΐ5 ηπηοάϊαῖς περῃθουγποοά, διυΐῖ ᾿ἴ 15 
πον ῆοσγο πιοηοηδὰ ἴῃ σοπηθχίου ἢ Κκ8- 
Ι6565. ὙΠῸ ολδ6 15 τυ σἢ δἴγομπ σου ἴον [6 
οἴμοῦ εἰϊγ.}} ΡΑ-δπιεββοιι, οὐ Δ" ἀηλ6550ι),, 
ἐ.6. [ὴ6 τοβίάοηοσς οὗἉ Κ ἀπγεϑε8, ννὰ5 πάις 
Θηἰαγροαὰ Ὀγ 1ῃ}5 Κίηρ: ἴἴ νγᾶ5 ἃ οΥ οἵ τῃς 
μίσποβσὶ ἱπιροτίδηςο, ἴπΠ6 σδριῖδ] οἵ 4 σὶςἢ 
ἀϊπίτιςῖ, τὴς γοϑίάθπος οὗ ἴἢε βδονογοῖρη, νΠΟΓα 
6 τοςοϊνοά ἔογεῖμη δυλθδϑ581:65, χουν ἢ 8 
(ΓΟΟΡ5, δηά ποὶὰ ἃ πιᾶσηιῆσεπί σουγί. 51} 
ἰϊ 5 ργονθά ὈΥ σοῃζοιηρογαγΥ ἀοςσυπιεηΐβ {παῖ 
1 ννᾶ5 ποῖ ἔοιιπάοα ΟΥ̓ δπιθβθοβ. ἰη ἴῃς ἤἤἢ 
Υθαγ οὗὁἉ ἢϊ5 τείρῃ, υεΐογε 186 γγοαῖ νου 5 ΤῸΓ 
τῆς ἀοΐδηος οὗ 1η6 ἔγοπίδγ ννεγς σοπϑίγιςῖεα, 
Ἐλδηιοβος τοοοίνρα [ἢ6 δπιραβοδάουβ οὗ {δῈ 
ΟΠεῖδ ᾿π 115 εἰϊγ, νη ςἢ, δοςσογαάϊηρ ἴο Μ. 
Βτυρβοῇ, 5 πηοπίομθα ΟΥ̓ πᾶπὶὸ ἴῃ [Π6 τεσ 
οὗ δ611..}1: 

(οπεοίἀοσγίηρ, μοννενοσ, ἴῃ 6 στοδῖ ἱπηροσζίδησς 
οὗ τῃ}5 εἰϊδάοὶ, ἴο Ὡς δα! το 5 νος τηδάθ 
σοΠτΙΠ.Δ}}Υ υηάον [ἢ15 ΓοΙρη, να 5ῃου]ά ὀχρεςῖ 
{πα ἃ ἰάγρὸ πυπθοῦ οὗ ςαρίϊνος ννουἹὰ ὃς 
δι ρ  ογδά ἴῃ {π6 ννογκϑ8, δηα διλοηρ ἴῃ σαριϊνο5 
Ὀσχουρῃΐ ἱπῖο Εργρί αἵ [86 εηά οἵ ἴῃς ϑγγίδῃ 
σαπλραῖρη [5γδ 65 νου] παϊυγα!Υ Ὀς Ἰοοκεοά 
ἴογ. ΑἸΠοιρΡῆ ἰἃ ννὰ8 τῆς υδ04] ρΡοϊΐον οὗ 
Ἀδπιθθοβ ἴο ΟΠΊΡΙΟΥ͂ ΡΥΪΒΟΠΘΓ5 ἰῃ [6 ῥμαγίβ 
ΟΥ̓ ἢἰ5 ἀοπιὶπίοηϑβ πχοϑί γοπιοῖα ἔγοπι πεῖτ οὐνῃ 
ΠΟυΠΕΓΥ, {πεγὰ νοῦ οὔὗνϊουβ Γοάβοἢ5 ὙΝΩΥ [ἢ|8 
δυβίθιη 5ῃουϊὰ Ὀς ἀερατγίοα ἔγοτι ἴῃ ἘΠ οὶσ οᾶ56 : 
Τθεγε νιᾶ5 ἃ ρτίπι 'ΓΟΩΥ, 46 ἴῃ Κοορίηρ 
ἘγΥρζδη οδαγαςῖοσ, ἴῃ γοάἀπςὶηρ [5γᾶο 65 ἴο 

Ὦ: ΤῊς Ἰάἀσπεν οἵ [ἢ ϊς ΟΥ̓ τὶ ἢ Ἀδπλθβαβ ἰ5 (ΠῸ 
τηδίη, ἴῃ ἴαοϊ τῃ6 ΟἾΪΥ συ ϑίδη14] ἀγριμηδηῖ (ου 
τηδκίηρ Μοβοβ (ΠῸ σοῃςοΠΊρογΑτΥ οὗ Βδπιοϑαϑ 11, 
Ενοη ψεῦὸ ἰἴἴἃ δάιϊμ το (δῖ ἴἢ6 πλπιο, ἴῃ ἴΠ6 
Ἔχδοί ἔοστη τυροῦ ἃ ἴαΐκος ἴη Εχοάυς, νγὰς ἤγξί 
δίνοη Ὁγ Ἀδηιοβεβ, {π6 ἀγσιπιθηῖ, που ρῇ σἴσγοηρσ, 
ψουϊὰ ποῖ ὃὉ6 ὁοποίαβῖνο, ἔοσ 4}} μοὶ {πὶ [88 
ὩδΙΏ65 οὗ μαςο5 τῇΔΥ πᾶνς Ὀξεη δἰίογεα αδἷ ξιιοςθβ5- 
δἷνθ γενιϑιοης οἵ [6 Ῥοηίαίδυςἢ, ἴῃ6 ποὶν δηὰ 
νγ 6] Κπόονι πᾶπὶς Ὀεὶηρ βυθδιυἰ6 ἴον ἴῃς οἱά, 
ψὨρηὴ ἃ τηοάογῃ δὐϊοσ νοι ἃ ρῖνο ἃ ποῖθ.Ό ΤΠὰ 
αἰσυπιειηῖ, πογεουοσ, ἢᾶ9 ΠῸ ψεῖρσῃϊ δἱ 811} θη 
ἀτροὰ Ὀγ οὔτος ΠΟ σιρροβε ἴπαὶ [Π6 ῬΡεηϊδίευςῃ 
νγὰς ὙΥΠ δη αἴον {Π6 [5γαθὶ δος. ννασα σοηπεοίοα 
νὰ Εργρὶ απάοτ ϑοϊοπιοη, οὐ ἰαῖεσ. [π παῖ 
'(φᾶ56 (τ πΠαπ165 οὗ ἴῃς ἀϊξίγιος δπὰ εἰν τ ουἹὰ οὗ 
'ουγοο ἢανα ὈδΘὴ ἴα κα ἔτοιπ δοίια] ὑδᾶσο. 1 
δ εϊίονα {16 {πιῇ ἴο ὑς 845 5ἰαἰοά ἰη τῆς ἰοχί, 

ἸΣ Βγαρθοι, “Η. Ε,,᾽ ρ. 156, 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΕΚΙΝαΘ ΟΕ ἙἘΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΚΥ 

βοσυϊυάθ οὐ [ἢ δοεης οὗ {πεῖν ἕογεί δι οῖθ᾽ 
ΟΡΡγδϑϑίοῃ ; δηά {ποῖὶγ δβοᾶρς, ἀἰβῆησυτ ἀηά ον 
4}1} εἰγουπιδίδηςεβ, σουϊά ὉὈς, Δηά, ἃ5 νψψὲ 5[]] 
566, δαί! 4}}Ὁ ννᾶ5, συδγάθα δραϊηβί ΟΥ̓ τρθᾶϑιιγοβ 
οὗ Ρδοι ΑΓ ΘΕ ΓΙ ΠΡ ΘΠΟΥ. 

(29.) Νονν, [παῖ [5γδ6} 1165 νγεσα δοίι Δ }}}[ δῃ- 
Ρἰουγθά [πη δηὰ ἴδογο ἢ85 ὕεοη, (Βουρῇ ποῖ 
ΓΟΑΪΪγ ργονεά, γοῖ δῆοντι ἴο Ὀ6 50 φυοῦδῦϊε 
[Παῖ ὨΘΑΙΙΥ 4}} Εργρίίδῃ βοῆοϊδγβ δοςορὶ 1ἴ ἃς 
ἃ ἴδει. Μ. Ομαῦδϑβ "15 βγϑῖ ςδι θὰ αἴζοηίον 
ἴο [πε εἰγουμηκξίαπος [δὶ (π6 Εργρίϊδη ννογά 
“ΆΑΡΟΤα "ἢ σοΟΓΓΕΒΡΟΠα 5. νΕΓΥ οἰοβεὶγ ἴο “ Ης- 
Ὀγονν5, 16 πᾶπης ὈΥ ννϊςἢ {ΠῸ [5γδε} 65 ννετε 
ΡΕγθδρ5 Ὀεβϑῖ Κπόννῃ ἴο ἰοσγείξῃεγβ. ΤῊς ἰγδῃς- 
βετιρίίοη 5 ποῖ αυἱῖα δοσυγαῖς : ἴῃς Ἰεϊίεῦ “Ὁ 
15. ΟΥ̓ ΠΟ γῆθΔΠ5 {Π6 ὑσοροῦ τοργοϑεηίδίίοη οὗ ἴῃς 
Ηφρθτονν “ Ὀ,᾿ ποῦ πᾶνὸ 1 ἔουπα δηγ σοποϊυβῖγα 
ΘΧΔΙΠΊΡΙΟ οὗ ἃ ϑιιδεοιτυτοη ;ἦ θὰ. τἢ6 ξοπογαὶ 
δοαυίοβοθηςε οὗ Ερυρίο  οκοϑ ΤΔΥ ὃς τοραγήθά 
5 ἃ 5ΒιιθΠςοηἴ σγουηά ἔοσ δαάπλπρ [ἢ ἸαςπΈ18- 
οδίϊοῃ. 

501} τῆς ᾳυρδιίίοη γοηδὶπ8 νυ ποῖθοῦ ἴἢ656 
ΗἩδεῦτοννβ νοσὸ ἰῃ ἴδ οσοπάϊϊζίοη ἀδβογθεὰ τη 
Ἐχοάιιβ, ᾿ῃμδοϊδηῖ8 οὗ (ἢ ἀϊδίγιςί ἴῃ νυ Ὡς ἢ 

ἘΣ ϑεὲ "“Μεϊαηρος Ἐρυριοϊορίαεβ,᾽ 1. Ρ. 42-54, 
δηᾷ ἰἰ., οὐ Βδῃγχοθος δηα ΡΙΓΠΟΙΙ. 

1. Αἴζεγ τερϑαῖεα ὄδχϑπλπδίοη οἵ (ἢ Ὲ ϑθτη τς 
ΠΔΠΊε5. ἰγαηβοῦοα οἡ Ἐργρίϊδῃ ἀοουπιεηῖς, 1 
Ππὰ πο ᾿ηβίδῃος προὸπ ὨΙοῆ [11] τε ἰδῆος σδη ὃς 
ῥΪαοθα. Μδην παπιεθ οοςγ ἴῃ ψ οἢ τῇς Β ἰ5 
ταργεϑοηϊοα Ὁγ ἴῃς Ἐφγρίίαῃ Βοπιορῆομπεβ. ὍΤῇα 
Ἐργρίίαπ ““Ρ᾽᾽ τερτγεβοηῖς ἴτε ““Ρὴ᾽ οἵ τς 
Ηεῦτεννβ. Μτ. Βιγοῦ σοηουτβ ἴῃ [ἢ 15 5ἱ αἰεπιεηῖ. 

Τῆς νοτγά ἜΣ -ΨΦ», ΑΡρεσ, οὔ Αρδεγ, 

οσουτβ ἰπ πε δπηαὶς οὗ Ἰποίπηες 111. ἔνῖςς ἴῃ 
δὴ ἰηβοηριίοη δ Καγηαῖκ. ὅ6ες Μ. ἀς Βουρέ, 
ΞΑἸΡυπ ῬΗοιορτδρῃίαας,᾽ Ρ]. 111., δῃηα 15. ἴγδη- 
βογ δεα Ὀγ Μ. ἀς Κουρέ, ΠΕ". Τῆς Ἔχαοῖ ἀπά 
Ρτοροσ ἰγδηβογρίίοη οὗ ἴπ6-: ἄρεπι σψουἹὰ θὲ 
ἼΒ.), τοῦ "Ἴ2). Α 51}}} ϑἰγοῃρσεγ οδ)θοίίοῃ, 
ψΠϊοἢ δεοιὴβ ἰμαάθοὰ ἰπϑυστηοιηῖδ})]ς, 15 5ιρ- 
δεβιθα ὈΥ οπα δοοουπὶ οἵ ἴποϑε Αρεσα. [ἢ ἴδῃς 
Ἰηξοτίρτίοη αἱ Ηαπιαπηαῖ, ὑπᾶάογ δποβες ΓΥ̓, (5ες 
[ασίῃογ οη), ἴπΠ6 Ὺ ἂὔὲ οδ] δὰ Αρόγὰ ἢ πὰ ρεῖυ πὺυ, 
ζ.ς. Αροτπιὶ οὗ ἢῈ Απὰ. Τῆς Απὰ ατα οἴϊδη τηεῃ- 
[ἰομοὰ ἃς ἃ ναι κα ταος ἰη Νυρῖα, τὴδο τορε] ]οὰ 
[τεαθηςν ἀραϊησῖ ἴπ6 ῬΠΆγδομβ. ὍΠΟΥ ἀτὲ Πέτε 
πιο ἢ ἃ στοὺρ ΨὨϊοῆ αἰνγαγβ γεργέβεηῖβ 
θοντθη, ὙΠΟΙΠΟΥ δυιχ Πα γ65 ΟΥ ΘΠΘΣΪ65. 

«}........ἢ ΘΙ ἜἘΠΠ 1] Ὶ Ἀ} 

ΞΊΆΘΙ ἃ, "Ὁ "ς 
ΤΉς ἰπίδγεπος ἰς αἰπιοβὶ ᾿ἰγγεϑιϑι ὃΪ]ς Πα ἴἢεθε 
Αρογυ, απά, 1 τῆθςε, τῆς οἴποῖβ δἷσο, Ψψεγε 
Νυδίαηβ, ςοπάδιηποα ἴο ψόῦῖς ἰπ {πὸ ἡμαγτίεβ. 
566. Βπιρβοῦ, “δεορ. [πϑοἢτίοη, 11. Ρ. 77; δῃὰ 
οὐ ἴα Αὔυ, 566. ἴῃς “Εχοιτβυς 11.,᾿ ἀτίίοὶς 
Απαπιὶπι. [11 56επὶ5 δῇογ 4}} ἀουδίξαὶ ᾿ ἢεῖμεγ 
ΑΡοχτα ἰ5 ἃ ῬΓΟΡΟΙ ΠδΙΏ6, ΟΥ̓ 5 ΠΊΡῚῪ ἀεηοῖες ἡγοῦ - 
θη. Μάδβρεῖο βδᾷγ5 ἴπδὶ {ΠΕ ὑεγε, 85 οἠξ 
Κηοννβ, ἴη6 βεγνδηΐβ οὗ [ἢ [επιρὶς. “Εξϑβαὶ,᾽ ἢ. 22. 
Νείιῃεσ Βίγος ἤοσ Βγυρβοῦ ρὶνς (πἰ5 ἴῃ τμεῖγ Ὀς- 
ιἰοηατῖοβ, Ὀυὶ τε εἴγιμοὶ Ροϊπὶβ ἴο βυοι ἃ 
τηεδηΐηρ, “ΑΡεῖ, ἴο ΒΌΡΡΙΥ οὐ ργερᾶγε," δηὰ 
Μάδβρετο ἰβ ἃ σοοά δυϊμοῦγ. Αρεῖι ἰ5 ρινβῃ 85 
ἃ ναταπὶ οἵ δμεπηΐη, αἰἰεπάαπίς ἰὰ ἴῃς Εἰϊααι, 
ς. Ιχχν. 27. 



ὍῦὔΡΟΝ ΤΗΕ ῬΡΕΝΤΑΤΈΕΟΘΦΗ. 

1ΠΕΥ͂ ΨΈΓΕ ορ] ογθα, ΟΥ̓ ὈΓϑΟΠΟΓ5 οὗ νγασ. ΤῊς 
ἔογτηςσ δἰϊογηδῖινα 18 ῬΈΠΘΓΑΙΪΥ δοδυπηθᾶ : ἃ 
εἷοβο οχδιιϊηδίίοη οὗ ἴπὸ οὐρίπδὶ ἀοσυχμηθηΐβ 
866π15 ἀφο ον ἴο ροϊηΐ ἴο {δε ἰδτίογ. 

Εουγ Εργρίϊδη ἀοοσυπιεηῖβ ρῖνθ δη δοσουπὶ 
οὗἉ ῃ656 Ἄρετι. Ὑνο ῥεϊοηρ ἴο [6 τεῖρῃ 
οὗ Ἀδπιοϑεβ 11. ὙΠΕΥ ἅγὸ οἢῆοϊδὶ ἀοουπιοηῖβ 
οὗὨ νΕΓΥ Ρδου ΙΓ ἰηΐογοϑῖ. Οπο οὔ [Πεπὶ ννᾶβ5 
τ τςᾺῸ6 ἢ ὉΥ ἃ ςεγίδίη Καννίβαγ, δὴ οὔῇῖϊοεῦ οὗ 
{Π6 σοτητηβϑασίδὶ αἱ Ρ8- δπιοβϑοη. Η σ ροσυῖβ 
τπαἴ ἢ μᾶ5 ὀχοσυϊερα ἢ5 ογάδγϑβ, ννϊοἢ γοτα 
ἴο ἀϊΞκιγθυῖο σούῃ ἴο ἴῃς βο]άϊογ δηὰ ἴο {πε 
Ἄρεσγιυ, οὐὁἹ ἀρυσγῖυ, 0 ἀγὸ δπιρὶ ογοά ἰη ἄγαν - 
ἴῃ βἴοπεϑ ἔοσ ἴῃ6 στεδὶ Βεῖκεη ().ς. ἔογεῆραά 
ΘηςἸοβϑυγο) οὗ Ρδ- διίθββθοῃ: [(ἢ6 σούπ νγ8 
ἀεἰνεγεὰ ἴο ἃ βϑῆθγαὶ οὗὨ ΠλΟΓΟΘΠΔΓΥ (ΓΟΟΡΒ; 
{Πς αἰΞξιγι θυ ΓΟ ννᾶ5 ταδ 6 τηοπῖη]γ. [ἢ δποῖῃοῦ 
τοροσί (νδῖςῇ Βοννονοῦ ἄοο5 ποῖ πιοητίοη {Π 6 
ΑΡΘγι) ἢ6 βρϑᾶκβ οὗ ἰᾶῦρε 8ι0ρ]165 οἵ δῇ ἔοσυ 
(ες εἰἰγ. , 
Ὗς οὐνίουβ ᾿ηξεγοπος ἔγοτῃ [ἢ]5 δοσοιηΐ 

νου ὰ ϑδθοὰ ἴο 6 [πᾶΐ ροΥβοηβ δπιρίογοθὰ ἴῃ 
80.0}} ἰαθουγδ5, ἴδ ὈΥ͂ ται] οη5, ἀηα ὑπ 6 Γ τ ΑΥΥῪ 
Βυρογηϊοηίθησθ, γογο σἀρίϊνεβ, δἀηά ποῖ ἰπ- 
Βανι δηῖ5 οὔ τπὸ6 ἀϊδίγιςι. 5 ΤῊΣ παπὶο “ Κα- 
νυ ΒΑΓ ᾿ ΓΕΒΟΙ ὉΪ65 τὸ νυν] Κηοννη πᾶπλθὸ5. οὗ 
Ομεία: ἀμείδη οἰδποοιθ τὲ ἔουπά 1 [ἢς 
βούυίοο οὗὨἨ ἘδπΊοβοϑ, δηὰ δος ἃ πηδὴ ννᾶ8 
ΘΟ] ΑΥΪΥ 4υδι|ῆρα ἔοτ τῇς οβῖςος, ὈοΪἢ 45 ἃ 
ῃδίιγαὶ ΘΠΟΙΩΥ οὗ ἴῃε Ηδῦτγεννβ ἀπὰ 85 ἔδυλ Πα Υ 
νυ τῆεὶν ἰδηρυδρο..}5 
Τί ϑεοοηά ἀοουχηοπὶ ἢΔ5 ϑσροθςίδὶ οἷα πὶβ ἴο 

αἰ[επίοη, δἰπος Μ. Ομαῦᾶ8 μ48 δῇοννη {παῖ ἰΐ 
15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴμ6 οΥ ΒΡ π4] τοροτὶ δά ἀγεϑϑοὰ ὉΥ ἃ 
βοῦς Κεηϊδτηθη ἴο 8η οἶδ οσ οὗ διρὴ τδηκ, 
δε Καζαηα, ΟΥὁ σφησγαὶ Ηαὶ,}}7 οὗ [6 ποιυιϑ6- 
Πο]ά οὗ Ἀδπιεβεβ. [{ ργουθβ {πᾶΐ ίσιςϊ ἴῃ - 
ἸυποῖΟη5 νναστα ρίνεηῃ ἴο ργονϊάς ἔοοά ἴογ (ἢς 
ΟΠ οΥ5 οὗ ἴῃ6 ρασυίϑοῃ ἂπὰ 8150 ἴοσ ἰῃς 
“Ἄρεα ἢ Ψῆο ἄγον ϑίοηθβ ἔοσ [86 Ῥῃαγδοῦ 

--. 

186 ΤῊϊς ἰπίδσεμος ἰβ ἰη ἴδος (ἢ6 ἢτβί πὶ ἢ 
ψ ΟΣ] σβαρροϑῖ (561 { ἴο ἃ βοβοΐαγ Ἰοοκίηρ αἱ ΔΠῪ 
οὗ ἴμεθε ἀοοσουπιεηῖθ. Μ. Βηιρθοὴ οὔβοῦνοβ (ἴῃ 
ἴῃς τΠϊγὰ ρατὶ οἵ 5 στεαΐ νγοῦϊκ οὐ Ἐργυριίίδῃ 
ΟδφορτάρὮυ, ρα] 5 ῃ δά ̓ η 1860, 566 Ρ. 77), ““ΤῊΗΪ5 
ὨΆΠΙ6, ἃ5 (6 ἀείοχπηϊηαίϊνε σπου, ουϊάθης γ 
Ῥεϊοηρσοα ἴο 4 ἰογεῖσῃε ρεορίες, ψῆο μαδά Ὀδθη 
ἴα Κοὴ ρηξοποτς ἰπ (ἢς Ἐσγρίίδῃ οαπιραίρηβ, απὰ 
οοπάσιημηθα ἴο ᾿νοσκ ἴῃ ἴπ6 αυασττίοβ, ἃ συδίοτῃ 
ποιϊσεά ὉΥ Δ}1} αποϊθηὶ υτιϊοσβ οὐ Ἐργρῖ, δηὰ 
ΘϑΡρϑο αν ἢ τείθγεηςς ἴο δηηθβας 11. 

1161 τῆς “Μέϊ]. ργρι.᾽ Μ. Ομαρας δϑϑιπιοβ 
1μαιὶ ἴῃ ἤδπια 5 ϑεπις. Ηδ δά5 βἷηςς ἴδκθη 
τους ἢ ρδἷπ5 (566 "ογ. Ε.᾿, ΡΡ. 326-320) ἴο ῥτοναῈ 
ἴπαῖ ἴῃς ΟΠοίδη πδιὴθς τὰ δ] οροίποσ οὗ α αἱϊέ- 
ἔεγοηΐ οτρίπ. ὍΤῇα ἀγριμπηεηΐ κβἰδηάβ ροοά ἴῃ [8 
ἴογπὶ ἀρονε ὑτοροβεά, ψῃΐοθανοσ νἱενν 15 ἱα θη. 

117 Μ, Οδθδ5 ἱγεδίβ [18 ἃ5 ἃ ὑύόορεσ πᾶτηβ. Μ. 
ἀε Κοιυρέ 5ἴονν5 [Παὶ ἴ{ ἰ5 δφαίϊνα]εηι ἴο ἸΥ̓Ρ, δπὰ 
ΤΏ6ΔΠ5 σΘΠΘΓΑΙ οὗ Αγαγ. 8566 “δον Ατοπέο- 
Ἰορίφυε,᾽ Αοὔς, 1865. ΤὍὙῃὰ παπα Ηυΐ ἰς 
Ἐργρίϊδη, ἀπὰ ἴ5 ἰουπά υὑπάᾶάογ [πε δηςίθηϊ ετη- 
Ρἶγε. ΤῊ ἀοεβ ποῖ βυρροτίέ τ. ἘΡοετϑθ᾽ εἴαῖο- 
τποηΐῖ, [Πδὲ [Π6 σανΑ ΓΥ νὰ αἰναγς τπάεγ [ἢ 6 
τλπαρεηθηξ οὗ ϑοιρϊτο ἴῃ (8 ἔϊηθ. 9668 
“Τἰργρῖίειη,᾽ ᾶς., Ρ. 229. 
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ἘἈδηγοβϑοβ Μοσγδιημιοη ἰῃ ἃ ἀϊϑιγὶςὶ βου οἔὗἁ 
Μααρῆι8. 

ΤΏΙ5 5 ἃ βίτοῃρ σουτορογδύοη οὗ (ἢς σοῦ. 
οἰυπίοη (ῃδί, ἢ [5γδο εβ, (ΠΟῪ νγογα ὑυΒΟΠ ΙΒ 
οὗ νᾶγύ. ὙΠῸ [5γ86}165 οὗ 1ὴ6 Εχοάι5, ἔτος 
ἢγσὶ ἴο ͵αϑδῖ, ἅγὸ τοργοβοηϊθαὰ 45 ἴοσχοθα ἴῖὸ 
ΟἸΔθοῦΣ ἴῃ τὨεῖγ ον ἀϊδίγὶςϊ ὑπάοτ Εργρίϊαι: 
ἰλϑκιηδϑίογβ, γγῃ0 ὑγαγα ἙΘΓΊΔΙΠΙΥ. ποῖ 50] ἴθ γ5 
πη νψἘ ἃ σοπιρὶεῖθ πδίιομδὶ ογρδηϊζαίίομ ο΄ 
5 ρογ πη φηΐϑ. 

ΤὨΟ οἰδεῖ ἀοσυπιοηΐβ. σοτηρίείς (ἢ6 ἀγριι- 
τηθηῖ. ἄροεγι: εγα ἐπιρ]ογϑά ἴῃ σοηϑ᾽ἀογαῦὶα 
ὨΟΤΊΌΘΟΙΘ ἰη ΓαΙρη5 νυ πιο 4}} δάπς ἴο 6 
Ροϑβίεσίογ ἴο ἴῃς Εχοάιυιβυ [πη ἃ ἀοςιυπηεπηξ οὗ 
στοαὶ ἱπιροτίδηςο, οὗἨ ψῃιςῃ Μ. Ομδῦδβ8 εἶνε 
Δῃ δεοουηΐ (566 ὁ ογαρε πη Ἐργρίίεη, ῥ. 
211), ὙῈ Πηά ἃ ὈοαΥ οὗ 2ο83 Αρεγὰ τοϑι ἀϊπρ 
Ὄροὴ 4 ἀοιηδίη οὗ Ἀδπιθθος {Π]. ἀπά τἢ6 
σοτητηδηά οὗ οἤοοτγβ οὗἩ γϑηκ ςα]]οὰ Μασίηδϑ: 
ἔτοτα 186 βῖρῃβ δἰἰδομθὰ ἴο {πόϑ56 πδπλθβ ἰἴ ἰ5 
ενὐϊάεης {πᾶΐ {πε νετε ποῖ ϑυδ᾽οςῖϊ5 δα 
οδρνοβ. δ Ηδτο, δρδίπ, ἴμ6 ἱπηΐογεηςθ. ἰ5 
Ὠδίαγα! ἴΠπλξ ΠΟΥ νεγα Ὀτοιρμΐς ΟΥ̓ Ἀλπιοϑο5 
11]. οἡ δὶ5 γείιιγη ἔγομι ἃ δι ραῖρτι 1ῃ ϑΥΓΙΔ. 
(ϑεε ἔυσῖμεῦ ὁπ.) Αποῖδμοσ ποῖίϊςε (8ες ποῖς 
114) ἰ5 ἰουπά ππάοῦ Κδπιεθοβ [Ν.: 8οο 
ΑΡρεῦὰ νοῦς ἐπιρίογεά ἴῃ ἴΠ6 αυδετίο8. οὗ 
Ἡδτιηδαπιδῖ, δοοοπηρδηϊθά, 85 ἴῃ 4]1 (ἢ6 ᾿ᾶ565 
ϑΠογα (ΠΟῪ ἀγα τηεποηβά, ΟΥ̓ Δη ἀγπγοα ἔογοθ, 
ΒΟΠΟΓΔΙΥ ἃ ἀοίδοῃπιοηΐ οὗ τηεγοεηᾶσίεβ. ΔΎ ΠΒ 
τοραγὰ ἴο ἴδ6 Αρεσὰ ἰπ Ὀοίἢ τείρῃβ, Μ. 
Ομαθα5 βυρροβεβ ἴῃδί [ΒΥ πΔΥ πᾶνε γεπιδπεὰ 
αἴοσ [ες Εχοάιι5 ἃ5 πηογοςηδγθβ. [ἴ{ ΤΑΥ͂ Ὀς 
80; ἱΐ 50, {Π6 5ᾶπι6 Ἔχρίδπδίίοη ννουα ΔΡΡΙΥ 
ἴο [6 Αρδγὰ υὑπάογ Ἀδπιεδεβ 11.: Ῥὰϊ ἰἴ 
ΒΟΔΤΟΘΙΥ ἄστθοβ ] 186 ἀοϑοσιρίοηβ οὐἉ [ἢ οἰγ 
τοπάϊοη, ἀπά ἰξ 566 ΠῚ5 ΥΕΤῪ ἱργοῦδῦὶς {παῖ 
ΔΩΥ Ποηδίἀοσδθὶα πυγΌοΥ οὗ [5γ86} 165 5ῃοι)ά 
ανε νι ἰβῆθα οσ ἀδγοά ἰο βίδυ, οσ [ῃδὶ {ΠῸὶῦ 
ΡΓάδεποα νου πᾶνε θεθη ἰοϊεύδίθα ΟΥ̓ [86 
ἘπγΥρίίδηβ αἵ 811 ἔοσ ἃ ἰοπρ ἔπιες ἃῇἔεγ ἴδε 
Ἐχοάι!5. 

[{|5 ἴο Ὀς οὐδεγυςά [μδῖ ἱπ ἜνΕΣΎ οᾶ56, ΔΓ 
ἔτοπι νυ ϑῃίηρ ἴο αἰ! Ἰ5ἢ [ἢ 6 Πυ στ  Ό6Γ5 οὗ ἴΠ656 
ἰαδουγοῖϑ, [ἢς Εργριίδη Κίηρβ ἴοοΚ στοαὶ ραίηβ 
ἔογ {πεῖν τηδἰπίοπδηρε ; (ΠΟΥ ννέσε νδ᾽ δ ]Ὲ 45 
δἴδνθϑ, ποΐ οὐ]θςῖβ. οὗ βιιβρισίοῃ 48 ἀϊβαβεςίοα 
δηά ἀδηροτγουβ βυν]θοΐβ.. 
(3ο.) Ἀενογίηρ πον ἴο {πε σοπά!οπ οἷνν 6ϑὶ 

ογ Αϑβία, ννε πηά {πδΐ ἀυγίηρς [ἢς ᾿ἰαξίογ γϑαγβ8 
οὔ 1Π|8 τείρῃ ἴ[Π6 Ομπεῖδ τεϊαἰηδαὰ τ εἰν ροϑιτίοη 
85 ἴῃς ἀοχηίπδηΐ ροντεσ ἴῃ ϑγτίδ. [1 (ἢς ἔννεηῖγ- 
ἢγϑί γϑᾶγ οὗ ΕΔ Πι6565 ἢδ πδάς ἃ ΤΌΥΤΩΔ] ἰΓΟδῖγυ ἢ 

-------.--.ς-.--.... 

118 ῃ δάἀάϊτίοη ἴο ἴδα σἴαϊο, ψῃϊο ἀδηοίος 
[(οτεῖσπεῖβ οὐ δίανεβ, [ΠΕΥ̓ ᾶνο ἰου ἃ ἀοίογιϊπδίνο 
“8 ἴὰρ ἴῃ ἃ γὰρ." Τῆΐβ ἰ5 υξεὰ βοιῃδίϊηθβ [οΥ 
ἄν] ]6γβ ἰθ ροηεγαὶ ; Ὀαΐ [Π6 Ῥσοροσ τροδηϊηρ, ἃ5 
δῖνεθ ὉΥ Βίγοῃ. (“ Ποῖ. Ηϊοτ.᾽), 15. ““ δηΐταρ, 
ΤΑΝ 5 ἢ, ἰγαταρὶς ;᾽) δηὰ Εθοῖς ρίνοβ [86 58Π16 
τηδδηϊηρ ἴο ἰῃε ψοσγὰ σὶοῃ ᾿ς υϑοὰ ἴῃ τῃϊ5 Ρδὰ5- 
ΒΑΡ. 
ἣν ΤῊΪΚ5 συτίους ἀοουχηοηςἰϑ ρτηε ἰη ΒΠΙρΞΟ ἢ 5 
“δος. 1 Πᾶς Ῥδδη ἰγαπβἰαϊθά, ἤιβδῖ Ὦγ 
Βτυρβοῖ, δηπᾶ Ἰαϊοῖὶν ὉῪ Μ. ΟὉμαῦαβ, " ογαρε 
ἀπ Εργριεη. Απιοηρ (πε ἰεπης ἰ5. οὔθ, ἴς 
ψπϊο ἢ οί ραγίῖεβ εὐ ἀθηΓΥ αἰϊδομοα στεαῖ ττη- 

. 6622 
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ψτἢ Ομοίαϑατ, {Ππεὶγ Κίπρ  Ὀο Ραγί 68 ἰγοδῖς- 
ἵπρ οἡ ἴοστηβ οὗἁ δα} }γ δηὰ ρῥἰεαρηηρ [86 π|- 
βοῖνεβ ἴο ρεογρείιιδὶ ἀιηγ. Τὰς 4]}|4πτς ννᾶ5 
σοπβττηθα ὉΥ ἴῃς πηδγτίαρε οὗ Ἀδπλοϑο5 ἢ 
τῆς ἀδιυρῃζον οὗ (πμοίδβδατ, Βεΐννθεη ἴννο στεαῖ 

ὙΜῸΓ5 [ἢ 15 ἜΥ̓ΘΉΪΥ Ὀαϊαησοα Ῥαϊεδίης πιριΐ 
, ἃΠα ΡΓΟΘΔΟΪΥ ννᾶ5, ἰὴ ἃ βἴδίε οὗ σοιπραγδίνς 

τγδηα}}ΠΠΠ  ἔοῦ ἃ ρΡογιοα ςογγοϑροπάϊηρ ΠῚ 
τῆς. υποεγίαίη ἰηΐεγνα! Ὀεΐννεεη Ἐρίοη δηὰ 
ϑ)ιαρσαγ, Αἴ {Π|Ὸ οἴοβο οὗ ἰῃδΐ ᾿ἰπΐογναὶ, νυ ΙΓ ἢ 
νου ]ά οοΥεῦ ἴῃς τἰπ|]6ὸ οὗ ἘἈδηγθϑ65 δηά Ὄχίεηα 
ἴπἴο {86 τεῖρτι οὗ Μοεγηορίδῃ, [ῃ6 5ϑδογεά ἢ ΞΈΟΥΎ 
Τεργοβεηΐβ ἴῃς βουῖῃ οὗ Ῥαἰθϑίηθ 85 οςςσιιρίεα, 
ἴογ ἴῃς ἤγϑὶ {ἔπι δον ἴῃ6 Εχοάυβ, Ὁ τῃ6 
ΡΒ π65, ἀπά ἴπ6 που σοτηρ οἴου 500}.- 
ξαῖοα ὈΥ [αδη Κὶπρ οὗ δπαδῃ. 

(31.) Νοῖίςεβ ἅγὸ ἐοιιπηᾶ ἴῃ ραρνυυῖ οὗ [815 
Ῥογιοά ν Ὡς ἢ ρῖνο δοπὴς ποίϊοῃ οὗ ἴῃς βίδίβ οὗ 
Ῥαϊεβίίηθ. ὍΤο τποβῖ ᾿πιρογίδηϊ 15 τῆι τυ Ὡς ἢ 
νν 25 ἤγϑί δηδϊγβεὰ ὃ Μγ. Οοοάνίη, δηὰ 
[45 5'ης6 Ὀδοη {γδηϑαίθα δηά ὄὀχρ απο ἢ 
το  ΚΑὺ]Θ ἸΠρΟη ΠΥ δηάὰ ἰφαγηηρ ΟΥ̓ Μ. 
Ομαῦα5..39 [τ γοοϊῖοβ ἴῃς δανεηΐυγεβ οὗ δῇ 
ΟΥ̓ςΕΓ οΥ̓͂ σανΔ ΙΓ ΕἸ ρ]ογεα, 45 ἴἴ ννοι]Ἱαά 566 ΠῚ, 
ΟἿ ἃ πηϊϑϑίοη ἰηῖο δγγίᾳ τονναγάβ ἴῃς ἐπὰ οὗ 
τῆς γτεῖρῃῃ οὗ δπιθϑθος 1. ὙΥ Βεῖδοσ ἴῃς δά- 
γοηΐυγοβ σὰ Γολ], οὐ, ἃ5 Μ. ἀθ Ἀουρέ Ἢ δῃὰ 
Οἴμοι τηδιηίδίη, [6 παγγαῖίνα ἰβ ποίου, 
ςοτηρειβοα ἔοσ {Π6 ἰηδίτςτοη οὗ συ ἀςηΐς ργο- 
ραγίπε, ἴοσγ πλ  ΑΓΥ βογνίςθ, ΠΊΔΥ 6 τἱπσογίδίπ, 
Ὀιιξ [ἢ6 ποίϊς65, 580 δι 85 1Π6Ὺ βο, αἂγὸ νδ] υδΌ]6, 
δηα νγογὸ ργοῦδοὶΥ ἀοτίνθα ἔγοπι ρογβοηβ νΠῸ 
μὰ Ὀδθη οηρασθά τη ἴΠ6 σδπηραὶρηϑ οὗ Κ διηθβ868. 
Α σοηϑιογαῦ]ς ΠυτΆΌοΓ ΟΥὨἨ πᾶπλθ8 ἤᾶνθ Ὀθθη 
ἸΙἀοπιῆθα, δος ἢ ςετίαϊηῖν, οἴμοι ν ἢ 
ΙΏΟΤΕ ΟΥ [655 οὗ ργοθδΌ ΠΥ, νν ἢ ΟΙ[165 νυν 6]]} 
Κπονγῃ ἴγοπι τε ϑοσιρίαγαὶ παγγαῖίνο [{ ἰ5, 
Ὠοννονοῦ, ἴο Ὀς τοιαγκεά, τπμαϊ οὗ [ἢ 656 ἃ γΈΓῪ 
514}} ργορογίίοη, δῃάὰ ἴδοϑβε ἔογ ἴπε πχοβίῖ ραγί 
νεΓΥ ἀοιιδίι], θοΙοπρ ἴο 1[ῃς ποῦ οσ οὗ Ῥαᾳ]65- 
[1η6: «πᾶ [παῖ {Π656 [16 δἰπηοβῖ Ὄχο]ϑίνεὶν οἡ 
ἴῃς ΒΙρἢγοδά, ἰο!]οννοά, 45 να πᾶν ὑδθίογε 
566η, ΟΥ̓ ἰῆς Εργρ[ίκη ἀγηλῖοθ. ὍΤῊΘ {σάν ον 
15 τοργδβεηϊοά ἰὴ τῆς ἢγϑί ρατί οὗ [Π6 παγγαῖίνυθ 
ἃ5 Ὀγοσδθαάϊηρ δ οὔςθ ἴο ϑγγίδ, "Ὁ νῃογα (6 
ΥΔΉΒΑΟΓΟΠ5 ΟΟΟῸΣ ννΒΙΟΝ ΟΟΟΌΡΥ ἴῃς στεδίου 
Ραγί οὗ ἴμε 5ίουυ. 3 Ὑ δὶ σΟυΠΙΤΥ ν 458 Πποὶὰ 
Ὁγ (ῃε (μεῖία, Ὀυζ ἰἰ ννὰβ ἰπ ἃ βίδίς οὗ ρεπογαδὶ 

Ῥοτίδῃοε, νἱΖ. ἴπε τησίια] οχίγααϊ ἰοη οὗ Πιρτονοβ. 
ϑίγοββ ἰ8 ἰαϊὰ ἀροὴ ἴΠ1|5 45. θεδγηρ ὑροὴ [ἢς 
παγγαῖνο ἢ Εχοάις, θὰ: μι Ε{᾿|6 οαυθα: ἐΐ 
νγ͵85 ἃ ςοπάϊοη ποῖ Πἰκκοὶγ ἴο 6 οπιϊ(ε, πηάοῦ 
ΔῺΥ εἰτοππιδίδιςοβ, Ὀεϊνγθθη ἴΠ6 ΟΥ̓́ΤΟΙ οὗ ἱπὶ- 
ΤΆΘη56 ὨιΠΡΕΙς οὗ αν απὰ (ἢ6 σα ]οῖβ οἵ ἀϊ5- 
αἰεοιεα ἀϊΞίγιοίϑ. 
0 Τὐπάου [6 αἰϊγαςίϊνα [Π|6, “  ογασε ἀ᾽ ὑη 

Ἐργριίδη δὰ ϑγυία, σὴ Ῥῃέηίοϊα, δε Ραϊδβίίης, 
ἄς., δι 1405 οἶδο]ς αἀνδηΐϊ ποΐγε ὀγο.᾽ 1866. 

81 ὅ66. “Κδνυς Ατσομέοϊορίᾳας,᾽, Αοῦϊ, 1867, 
Ῥ. 100, ποῖξ 1. 

125 Τὶς ἰς ποίίςεά ὈὉΥ Μ. Ομδρας, Ὁ. οὔ : ἰΐ 
δοοογτάς σι (6 νἱονγ ἀῦονε οἰαίθά, (παΐς τῃ6 
ςοτηταπηϊοδ οης Ὀοίγγεθη Εσγρί δπα ϑυγία νεσα 
Ταοβί ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ ὈΥ 568. 
, 5. Αἱ Ἰοαβί ἴῆγεθ ϑεοίοῃβ, ἔγοτι Ὁ. 18 ἴο Ρ. 
22. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΛΕΙΝΟΘ ΟΕ ἙΕΑΟΥΡΤΙΑΝ ΗΙΘΤΟΕΥ͂ 

ἀϊδογραηϊβδίίοη, οσεύστη ΟΥ̓ σου, δπὰ (6 
ΒΌΡτΟΠΊΔΟΥ οὗ Εργρῖ νν48 ουϊάθεητν γεσορτήϑεδά. 
Οἡ [5 τεΐυσῃ ἴῃς ΟΒΊΟΘΕΣ στοβϑθά [Π6 [ογάδῃ, 
δη τουοῆεα ΔρραγθπΙΪΥ δἵ σοτλ ρἰδοςβ ἢ Ἰη τῇ 
ποι οὗ Ραϊεϑῖπε; ἰἢϊ5 ρατί οὗ ἴῃ 6 ἸΟΌΓΠΘΥ 
85 ὑεβεῖ ΟΥ̓ δἰπιοϑδὲ ᾿πϑυτστηοιηῖδοὶς ἀ18Π- 
οὐ] |65: [6 σουηΐτγν βθοπὶβ ἴο ἢαγα θδοη δἰπιοϑῖ 
ἸΠΡΑΞΘΔΌ]6 ἴο ἃ Ἑσμδυ οἴθοτ ἢ τπηὴ11] ἢ6 Θεπίοσγοά 
Μεριάάο (νιςῖ, 845 ννεὲ Ὀοίοσς δᾶνν, ψὩ5 ἴῃ 
Ροϑϑοϑϑίοη οὗ ἴθ (δηδδηϊῖθβ ἴῃ ἴῃς {{π|ι6Ὸ οὗ τς 
ΘΑΥΪΥ [τάξι ὲ5) μὸ ἢδά ἴο δπσοιηΐογ ἴῃς 5Π45οιι5, 
ΣΤ ΠῚ νγΠΟΠλ 6 Ἔβοᾶρεβ5 ὈΥ̓͂ ἃ ρῥτγεοϊρίϊδίε ΠΙΡΉΣ, 
ποῖ νυ τοι βογίοιι5 ἀθί Ππλεηΐ ἴο 85. Ῥεύβοῃ 
ἃΠἀ ρῥγορεσίυ. ὙΠὸ ἀδβογιρίίοη σγεπιπβ 1ΗῸ 
ΓοΔάοσ οὗ 8]} (ἢς ποίϊς 65 ἰπ [6 ὈοοΚ οὗ [πᾶσ ο5 
ΨΥ ΏΙΟΙ τοίογ ἴο Ρογίοαβ. ἤθη ἴῃς 5 γαϑ] 65 
ψ γα ἀτγίνθη ἴο {δεὶγ ἐδδίηςϑϑεβ, οσ ΠΙϊηρ ἴῃ 
οᾶνθβ, 16 τἢ6 ΟΡΕΠμ σΟυΙΓΥ, οὐ [Π6 Ρά5565, 
ὑνΟΓΟ ἰηΐεβίε ἃ ΌΥ τοῦθοῦ δογάοθβ ἴτοτὶ τῆς δά- 
Ἰοϊπίηρ ἀξφβογίβ. Αἴ Ϊορρα, ννβεῦε ἴδε δι τ ποσγ 
οἵ Εργρί ἀρρόδγϑβ ἴο Ὀ6 γεοορηϊϑεά, ἴῃς Ἰοῦγπεν 
ΒΘΟΠ5 ἴο οοπὶα ἴο 8η 6δπά. Νὸο τηθηϊίοη 15 
τηδάδ οὗ [5γδ6}1{65 ἰὴ {Π15 ῬΑΡΥΤΊ5, πος ἱπάοοά 
νν85 ἴο ὑ6 Ἔχρεεῖθα : 15 [6 ΟἿΪΥ ἀεβιρπδίοη ἴογ 
τῆς ᾿πμ Δ Δηἴ5 ἢ ννποσὶ {πε ΟΠΊΟΘΥ σϑπὶς 
ἱπῖο ςοηίδοϊ ννὰ8 9}|29οι1.5---ἰῃαϊ ννῃῖ ἢ τῃς 
ἘρΥρίίδη8 σάνε ἴο 4}1 [ῃ6 ποπιδά δηά Ῥαϑΐζοσαὶ), 
{γιθό5, ργοῦδΙΥ ἱπο]ιάϊπρ τε Ηδςθγεννβ, νυ ῆο 
οςσουρίοά τῆς σουπίτιο5 θοίννθθη Πεὶγ ἔγΓο 5 
δηα δγτίδ. 

(32.) Οπε ροϊηϊ οὗ στϑαΐ ἱπηρογίδηςε ἴἢ γὸ- 
ἴογοπος ἴο {818 δπὰ [6 ϑιιςσοθθαϊηρ ΓΟΙρΠ5, ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἴΠ6 ὀνοηῖβ γεσογαθα ἴῃ Εχοάυϑ ἂγὸ 50 
ΘΘΠΏΘΥΔΙΙΥ Αβϑυπηεα ἴο ἤν Οσσυγτοά, Γεπιαὶπ5 ἴο 
Ὀ6 σοηδίάογεά. ΤῊΘ ΠοἸ]δοῖοη ΟΥ̓́ΡΑΡΥΓῚ ἴπ τπὸ 
Βγ 5 ἢ Μυδβοῦτα, οὐ οἢ τῆς ρῥγίηςῖρα] μανὸ 
Ὀδοη Ρυ]Π5Πηθα ΟΥ̓ {πὸ γυιϑῖεοβ, Ὀεϊοησ ἴοσ 186 
τηοβῖ ραγίὶ ἴο {Π1|5 ρουιοά. ὙΠ ΠΟΥ ννογὲ τντιτῖσῃ 
ΕἸΠΟΓ ὑπάεγ Ἀδπιοθοβ [ἰ. ΟΥ̓Άἢ 5. ἱπιπιθάϊδὲθ 
δ: ΠΟ ϑϑοῦβ. ὙΤἬΠΘΥ πη Ἰςαῖς ἃ τΈΓΥ ΠΟΙ 5. ἀΟΓΔΡ]Ὲ 
ἀονοϊορπιεπὶ οὗ Εργρίίδη ἱπεγδΐαγο. ΤῊς 
ΜΓ ΠΡ 5 ἸΟρΡΊΌ]6, ἀπά (6 ςοπιροϑίτιοη ἴη- 
οἰυάε8 4 ναγίθα ἰγοδίτηεπε οὗ πιδὴν ἀϊδιηςξ 
5:0] 6ςῖ5, βἰνίησ ἃ ἴο] δ Ὁ σοπιρὶεῖς ἰάθα οὗ 
τῆς 5βοοίδὶ δηά ρο]τἰςαὶ] σοπαϊτίοη οὗ (ῃς Ρεορὶθ, 
ἘβροΟΙΔΠΥ οὗ ἴμοβο επιρὶογθα ἴῃ ἴδε ἀϊδιγιοϊ 
δα]οϊπίηρ Ρ-απιθϑθοη. [ἴ νγὰβ 4υτ παίυγαϊ 
ἴο Ἔχροςῖ τηδῖ, 1Ε (6 5γὰθ} 1165 σνετα βϑεϊἰθὰ ἴῃ 
Οοϑῆρθη, οΥὔΓ ᾿δὰ Ὀξδθη ΥΟΤῪ ἰδίοθὶΥ Ὄχροὶ]ςά, 
ἤθη ἴποβϑο ἀοσιιπιδηῖθα υνοῦο τυττῖοη, ΘΟΠΟ 
ποίϊςο5 οὗ ἴποπὶ ννου]ά 6 ἴουηά, 5οπια 8411} - 
δίοῃμβ δἱ ᾿ἰϑαςί ἴο ἴῃς δνφηῖβ ὑγεςεάϊηρ ἴ86 
Εχοάυβ. Ασοογαϊηρὶγ ἃ νυτιΐοσ, "δ ἴο ννῆοϑς 
ἱπάυ5ΈΓΥ ἀπ ἱπροπιῖ νυ να ἄγὰ ἱπάεδίοα ἔογ 
βΒοηλα οὗ ἴῃς ἢγϑίϊ αδἰϊζειηρίβ ἴο ἀδθοῖρῆογ δπὰ 

14 ΤῊς ρ]ασαβ πατηδὰ ἴῃ ἴῃς ἤγβι ρατγὶ οἵ ἴῃς 
[ουτῃ βθοϊίοη αγὸ ἰῃ στεαῖ σοπβιδίοη, δηὰ, ᾿που ἢ 
εν  ἀθηῖὶν Ῥαϊοςιϊπῖδῃ, ατς ποῖ οἰθαεὶν Ἰἀεητοα, 

125 Μ, Ομδαραβ (' δογαρσε,᾽ Ρ. 220) ἀτανγβ δ 
διριταθηῖ αραίησὶ ἴπ6 ῥγεβθος οὗ [βγϑε} ἴ65 ἔτοπὶ 
ἴῃς πιδηῖίου οἵ οςαπιοἷς 85 ϑϑὰ ίογ ἰοοὰ : Ὀυϊ ἴδ 
ἐχρίαπαίϊοα οἵ [8 ραββαρε ἰ5 ἀουθίαι), δπᾶ τῃ8 
ϑῃδϑθους πδιηθὰ ἴῃ ᾽ἴ γογα ποιηδαβ οἵ [Π6 ἀεβοσγί, 
ψο, ἃς Μ. Ομβαῦας οὔϑογνοϑ, δἴο οδση 615 ἤσςἢ,, 

126 γῆν͵ υυηθαγ Ἠδδία, "Ῥαργτὶ οὗ ἴῃς Εχοάυκ.) 



ΌὍΌΡΟΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΦΗ. 

εχρίδιη [ἢ ϑεϊοςξ Ῥαργυί, Ὀεϊενοά, δηά ἴοὸσ ἃ 
ἴχπὸ ρεγϑυδάςά οἴπεῖβ, [παι δα Τουηά δϑυη- 
ἄδηςς οὗ βδιιοι ποῖΐίςεβ. Ηδ βρεδῖβ οὗ ἃ ἴσυθ, 
οτίρίηδὶ, ἀπά ναγεὰ ρὶεΐυγα οὗ τρδηῦ οὗ [ῃ6 
ΝΕΓΥ͂ δοῖοτβ ἰη ἴῃς Εχοάιι5, ἃ [άπη65 τηιεηοηδά 
ἢνε {ἰπ|65, ἃ Μόοϑβοβ ίνι!ςε, ἃ Βαίδαπη σοὴ οὗ 
Ζίρρογ, ἀπά {πε βιάάθῃ ἀπά τηγβίογουβ ἀδθαϊῃ 
οὗ ἃ ργίπος σογαὶ, ἄζε. ϑίῖποθβ [8 νου ννᾶβ 
νυτιτίθη 4}} [ὴ6 ραϑϑαρὲβ δά ποθ ΟΥ̓ Πἰπὶ Πᾶνα 
Β6θα σαι Π]γ ἰηνεδι ραίεά, "7 δηᾷ ἜνετΥ ἱπαϊςᾶ- 
(ἴοη οἵ τε ργέβθῆςς οὗ [86 [5γδθ 165 [85 Ἃ15- 
Δρρεοᾶατεά. ὙὍΠιε δῦϑεπος οὗ 5ιις ἱπαϊοδίοῃϑ5 
ΒΌΡΡ 165, 1 ποῖ ἃ σοῃπα]ιιϑῖνε, γεῖ ἃ ΨεΥΎῪ βίτοῃς 
ΔυραπΊοηϊ ἀραϊηβῖ ἴπ6 Ὠγροίῃοϑὶβ ψνΒΙ ἢ {Π6Ὺ 
ΜΚ ΓΟ δά ἀπσοα ἴ0 βιρροτγῖ. [ἴ πᾶ ὃ6 δά δὰ 
(δῖ [6 ἀδϑογ ρύοῃβ οὗἩ [δῖ ραγτί οὗ Εργρί 
ν ϊοὴ δὰ Ὀδοη οσσυρίοἀ ὈΥ 186 [5γδ6}168 
ἤάρρϑη ἴο δὲ Ὀοΐὰ [11] δηπα στάρῃϊς ἴῃ ἴῃ 656 
ἀοοσυπιοηΐβ, δηὰ [ΠΥ γεργεϑεπὶ ἰἴ 45 Γο ΚΑΌΪΥ 
τίςἢ, ἔδγίι!θ, δηὰ ργόϑρεόγοιβ, ἴῃς σοηΐγε οὗ δὴ 
δχίθηβινα ςοτήσησγοθ, οσσυριοα ΕΥ̓ ἃ ναϑῖ ἡδίϊνς 
Ρορυϊαἴίοη, ἃ ἰαπὰ οὗἩ ἀῃοεδϑίπρ᾽ ἔεβ  σ16ε5 ἀπὰ 
Θη]ογτηθηΐ, 5 ἢ 845 ἴῃ 6 ἀϊδίτιςϊ ταὶρῃςζ ννῈ}} Ὀς 
50ΠὶῚ6 σδηϊυγίοβ αοσ 6 ἀοραγίαυγε οὗ τἢς 
15γδϑ 165, συ ἢ 85 1ἴ σογίδ! ηἱγ ννὰβ ποΐ ἀυγίηρ 
[6 ρεγοά οὗ {πεῖγ γα] ρογϑεουίίοη, ἀπά οὔ 
(ῃς ἰοηρ 56 1165 οὗ ρίδριιθϑ. ννϊοῖ 611 οὐ {μετ 
ΟΡΡΓΘ593ΟΓ5. 

(33.) Ννὲ πον οοπιθ ἴο {πε τείρῃ οὗ Μογηθ- 
Ρίδῃ, ἰηῃ ψῃςῃ Μ. Βτγυρβοβ, ἀπα τηδηΥ ἀϊ5Ε1- 
Βυϊϑηςα βομοΐίαγβ, σοηϑδιάεσ {παῖ τἢς Εχοάυ8 
ἴοοκ ρῥίαςθ. Μογπερίδῃ ϑβιιοςεεάθα 815 (δῖ μου 
Ἐλδηλεϑα5 [{., δηἋ 5 δα! ἃ ἴο μανὲ γεϊρπεά ἔννθητΥ 
γεαγβ."5 ὍὝΠα ποῖίϊςε5 οὗ {π|5. ῬΒδγδοῦ ἴῃ Μ. 
Βγυρσϑοἢ 5 " Ηἰβίοῖτε ἃ Εργρίε᾽ ἀγὲ Ὀυξ βοδηΐγ ; 
ἔονν τηοπυπιεηῖβ νεῦα ἐγεοίθα [πὶ ἢϊ5. Τεῖρῃ ; 
ονυθῇὴ δὶς ἔῖποῦ 85 ἴοπὶῦ ννᾶ5 ἰοἵξ υπηΠηϊδηοά : 
«ηά {Π6 ἱπαϊοδίοηβ οὗ ἃ ἀδοϊΐηθ ἴῃ ἂῦί, δηὰ 
ὀχβδυσίίοη οὗ πδίίοηδὶ τοϑουγοεβ οὔβοσυδθὶα 
ἰονναγὰβ τῆς εἷοϑα οἵ δὶβ ἔδίῃεγ 8 σοίρῃ, ἅγὰ 
ΠΙΟΠΊΟΓΟΙΙ5 δηὰ ϑἴγοηρ. ὍΠΟΓΘ ἅ76 ηοΐῖ, ἢονν- 
Ἔεὐοσ, οἡ ἴῃς πηοημπιεηΐβ, Οὐ ἴῃ [ἢ6 Ραρυτῖ οὗ 
{παῖ ρεποά, ΔΗΥ͂ ποίςε8 οὗἉ ἱηΐοσπαὶ ἀϊβῖυσθ- 
ἃῃς65 (ονναγὰβ [6 δηά οὗἉ δῖ5 γείρῃ ; 1 οδῃ ὃς 
δον ἰμαῖ (ἢῈ Θαϑίογη ἔΓΟΏΕΘΥ ννᾶ5 υἹ Δ ΠΥ 
Βυδγάςα, δηάὰ ποπιδὰ {γιῦε5 δάπιςὰ ἀπά Γ 
ἀνθ ργεοδυϊΐοῃβ ἴο ἔεεά {πεῖν σδίτα ἴῃ {πὸ 
οχίθηβινα αἰδίσιςϊ οσουριοα Υ ἴῃς Βεγάς οὗ 
ῬΒαγδο "9 ᾿ 

Τῆς δορὶ πηΐηρς οὗ [5 τοῖρστ ννᾶβ, ΒΟννΈνῸσ, 
δι ηδιισοά ὈΥ 1(ἢς Ἑσοπιρὶεῖς ἀϊδοοτηβίυγςο οὗ δη 

121 θ6ο Μτ. σοοάν)η᾽ 5 ἀυίῖο]ς ἰῃ ἴῃς “Γαι τ ρα 
Ἐξθαγθ᾽ ἔοσ 1858, ΤὨϊΞ τευ καῦϊα ἐβϑαῦ δῖ- 
τγτδοϊοὰ 11||6 ἡοῦςσς ἴῃ Ἐπρίαπηά, Ῥαΐ τηδάς δῃ 
ΘΡΟΟΝ ἴῃ οπα οὗ ἴῃς πιοεῖ ἀϊβῆουξ ἀπὰ ἱπιροτίδηιὶ 
Ὀγαηοθοβ οἵ Ἐργριίδη εἰμάϊε5. ΤῊϊΘ ορίπίοη 19 
σοι  εΕἰΥ σοηδτηιοὰ Ὀγ Μ. Ομβαραβ δῃὰ Μ. ἀς 
Ἐοιιρό, “ Μοῖξε εἰ ἰε5ς Ἠέρτευχ,᾽ Ρ. 6. 

128 ΤῊ Ϊς ἰ5 αυϊία ἀποογίδιῃ : αἰ βογεηῖ γθοθηϑίοῃβ 
οἵ Μαπείμο γσῖνε ηἰπαίθθῃ ἀπά ἰοσίυ γεδσβ. ΤΠΒ 
ἩΙρΉθοῖ ΤΟρ Δ] γοᾶγ ἴῃ Εργριίδῃ ἀοοσιπιοηίϑ ἰ5 [Π6 
δενεηίῃ. 

9 ϑὲς “Εχουγϑας 11.,᾿᾽ Ρ. 1. Τῆς ρᾶϑβαρα ἤογα 
τείεττεὰ ἴο ἰβιαυοϊεά δῃὰ ἰταπβἰ αἰοά Ὁγ Μ. δας, 
“Μέ]. Ἐργρέ.,᾽ 11. Ρ. 1595, ἴτουῃ ἴῃς Ῥάργγυβ 18 
τς Βηδὴ Μυδβευπι, Απδϑίδϑὶ νἱ, Ὁ], ἷν. 1, 12. 
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ἱηναβίοη, νυ] ἢ Ῥγθβεηΐβ δοπὶε ροϊηίβ οὗ ρεειι- 
Ἰΐαν ἱπίογεβί ἴῃ γεΐθγεηοα ἴο βοπεγαὶ ἢ βίοΥΥ 49 
ὙΜ6}} 25 ἴο ΟἿΓἿ ὑγεβοπί ἱπαυγγ 9 ΎῈ Ὠδπῖσι 
οὗ [ἴῃς ᾿οηξραεγαῖοβ ἀῦα ῬΑΓΠΥ Αὐγίοδη (ποῖ 
Παρτο, δυῖϊ 1 ἸΌγ4Π), δηὰ Ρῥαγιϊν Αϑίδῖῖς ουὐὔ 
Ευτοροδη; ᾿ξ Μ. ἐς Κουρέ 8 σοῃοὶιϑίοηβ ἃΓ6 
δαπιίῖεα, {πεν ςοηδίϑιθα οὗ ΤΥττγῃοηϊδηθ οὐ 
Ετγυτίδης, δίσ, ϑαγαϊηΐδηθ, ςομδηβ, δηὰ 
ΙΔγοΐίδη5, ἴπ6 ἢτϑὶ ἀρρεάγαποθ οὗ ἴπεϑ86 ννε]}}- 
Κποννῃ ΠδΙη65 ἴῃ ΠΙΒΙΌΥΥ. Νόοπο οὗ ἴδε ΠΔΠ68 
ἤεγα τηθητοηθά οηΐεῦ ἱπίο {πε χορ ϑίεσ οἱ 
Δποϊθηῖ Ρρεορὶς είνθη ἴῃ ἴμ6 τεπῖῃ οὗ σεπο- 
815..δ ὙὝΠΕΥ ψψεγό {πογεοῖοσε δυο ὑη- 
Κπονῃ ἴο Μόοβεβ, ηῆὴο ταυδῖ, μονονοῦ, ἤᾶνθ 
ἢδά ἢΪ5 δἰζεπίοη 5ρεοῖδ!]ν ἀγαννη ἴο {πεπὶ δὰ 
ἢς τεϊυγηοά ἴο Εργρί αἱ τῃαῖϊ {ἰππ|ὸ. ΤΘ 
ΓΆΥΑΒε5 σοιηπη [6 ὈΥ ἰἢθ656 ᾿ηνδάθγϑ οἡ ἴδ 
Πο ἢ -νεϑὶ οὗ Εργρί ἀγὸ ἀφβογ θεά ἴῃ ἰαησιδρα 
ὙΠοἢ [49 8η ἱπηρογίδηϊς θεασίηρ οὔ ἃ μοϊηΐ 
ΔΙΤΕΔΟῪ ἀἰϊδοιοοα ; ““ποϊδιηρ," τῆς Κίηρ 5ᾶγϑ5, 
“ςἢ45 θδδη 56ϑὴ {{κὸ ἴἴ ὄυξὴ ἴῃ (ἢς {{π|65 οὗ [6 
Κιηρβ οἵ ἰοννοῦ Εργρῖ, νβθη ἴῃς ψ80]6 σοιμη- 

νν45 ἴῃ {πεῖν Ρροννοῦ δηὰ γεαυςδά ἴο ἃ 5ἴδῖε 
οὗ ἀδϑοϊδιϊοη.᾽ 

Μεοσπορίδη ἄρροᾶγς ἴο ᾶνὲ Ἴσοηάιυςίοα (Πς 
σαηηρδίρη νυ] ἢ σοπϑιἀοσδὺϊς ΔΌΪ ΠΥ: ὃς Ὀοδϑίβ 
οὗ [86 βυρρ) 165 οὗἉ σογῃ ΟΥ̓ ΨΜ]οἢ ἢθ βανθὰ ἢ]5 
Ῥθορίε ἰῇ ϑοιῖθ αἰσξίγοῖβ ἔγοπι Ρεγϑϊηρ ΟΥ̓ 
λτηϊηθ, δηά οὗ ἃ βυυςςο55}}} ἰησυγδίοη ἰηῖο ἴδ6 
ΘΠΘΠ.65᾽ ἰογγζογίθϑ: ὑΠ|ῚΚ6 τ[η6 ῬΏΑγδοῦ οἱ 
ἴῃς Εχοάυς, ψῆο ᾿ἰεὰ δ15 οὐνῆ ΔΙ δηά 
ΡΟΥΘ ἢ ἰἴ ἰη (πες Ἀεὰ δ564,.5 Ὀ0} {Κα 
Ἰουϊς ΧΙΝ,, οὗὨ ννβοπὶ ἴα γοδάθσ 18 σοῃϑίδ Ὁ 
τοιλϊπάθα ἴῃ [15 οδιθηΐϊδίίοιι5 ρεγοά, Μεῖηο- 
Ρίδῃ ἀϊὰ ποῖ ἐχροβο [18 βδογεὰ ρεύβοῃ ἴο (Π6 
σἤδηςο5 οὗ νᾶ: “ δ1΄Ί5 σσαπάφιγ ννᾶ5 σπαϊποα ἴοὸ 
ἴ(μ6 ὑὕδηκ οὔ [ἢδ τῖνογ ὈΥ ἴῃς ἀϊν!ης σοτητηδηά." 
ΤῊδ σόϑυϊ ννᾶ5 ἃ Ἴοτηρίεῖς νἱοΐοσυ, [6 6η6- 
ΙῊ165 όσα ἀγίνβη ουὖἔΐ οὗ Εργρῖ, ναϑὲ πιιπι- 
Ὀεῖ5 οὗ ρυβοηοῦβ ἀπά 8ροὶϊβ οὗ ατοαΐ νδὶτα 
τειναγάεα (ῃ6 σοηηυεγοῦθ, ΟὔΘ 5 Κ5 ΜΜῈΓΟ 
ογοοϊοα ἴο ςοπιπιοαογαῖς ἴπ6 ἐυθηΐ, ἀπά [6 
Ουδίομηδυυ εἰ εἰδυάδιίίοπβ οὗ ἴἢς ῬΒδγδοῦ 

γα δοοορίοα δηά εςποοά ΟΥ̓ ἃ ρτγδίεξζι) 
ΡθΟρίθβ. Μ. ἀε Κοιρέ οὔϑεγνεβ {μὲ ἴδε 
ἴοσὴβ ἴῃ ψϑίοἢ (6 Εργρίίδῃ νυυῖίεγ 3. ἀ6- 

0 Μ ἀς Κουρέ Εἶνεϑ 4 [Ὁ] δοοουηΐ οὗ (ἢς 
Ἰπβοτροῃ δ Καγηδὶίς (ϑίπος ρυ] ]8ηθὰ Ὁγ Μ. 
Πυοπλϊςἤθη) ὑοῦ ἀδϑοῦῦθς (15 ἱηνδβίοῃ. 
δε. “Εδνιθ Ατοδέοϊορίαιο,᾽ Τυ111δὲ εἰ Αοῦὔϊ, 
1867. ΤΠΘ σοηθγαὶ ἰοηουσ 85 κῆπον ἴο Μ. 
Βτυρβοῦ ; 5εὲ "Η. Ε,.,᾽ ρ. 172. Τα ἰἀδπεβοδ- 
ἰἰοηβ οὗ Μ. ἀς Κουρέ αγε πιδϊηϊδιηεὰ ψ ἢ δαυλὶ 
Ἰεαγηΐηρσ δηά δουΐθηθββ, δῃᾶ, ἃ5 1 ἤᾶνθ οὐρβεγνθὰ 
(Ξἴπος [ἢϊς ποῖα νναβ νυ τἰ6), [ΠΟῪ ἃσγε ίοσ [ἢ πιοβί 
Ρϑγί δοςερίοα ὈγῪ Ὧν. Εθεῖβ, Ρ. 154. 

181 ΤΊ ἰς τῆογε (ἢΔη ΡΥ 4 ]6 [Πδι Ἔν οσΥ πδῶλα ἴῃ 
(δὶ τορι ϑίοσ ψὰ5 Κπονῃ ἰπ Εργρῖ, ἰπ Ῥῃαπιοῖα, 
ΟΥ Αϑϑεγτγία, Ὀείοσε Μοβεβ ψγοΐβ ; ἤδηηθς ηοΐ τ Θῃ- 
ἰοποά Ὀγ πὶπὶ γεῦα ἢγβὶ Κποννῃ ἴῃ ἘΕγρι πη 6 ὲ 
(ππ πείθει ἀγπαοῖγ. {πὲ τερ ϑίεγ μαα Ὀδεη 
τὐ το ἀπάδγ (ες Κίηρθ, 885 Μ. Εννα] ἃ δϑϑυπιθβ, 
ἴ(ὰς εὔβϑεηος οὗ [μεϑ6 στεᾶῖ παηῖθβ ἰδ ἱποοῦ- 
οαἶνδ᾽ 16. 

18 66 ῃοΐε8 ου Εχοάι. 
182 «Ἔρνυς Ατοβέοϊορίᾳιο,᾽ 1, . Μ. Ἐουρέ 
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50 δ65 [5 {ὙἹυτηρἢ ἅγὰ ἴῃ βι ΓΙ Κη ὀρροβιοη 
ἴο ἴδ 5ουθυγ ἢ ΥΒΙΟΒ ἰδῖς Ὠἰδίοτσιδηβ μᾶνα 
ἡυάρεά 5 σμαγδοῖεσ. 

Μ. Βευρβοῖ Ἰδγϑ βουὴξ βϑίγοβϑβ Οἡ δῇ ἰῃ5.71Ρ- 
το νυν ἢ Ῥγονοβ ἴπαϊ Μεγπερίδῃ ἰοβὶ ἃ 5οη 
ὙΠῸ 5 παιιοὰ οἡ ἃ πιοηυπηοηΐ ἂδἱ Ὑ δηϊ5..5 
ΤῊ Ϊ5 Πα σοηπεσίβ ΜῈ ἴῃς ἀφαῖῃ οὗἩὨ ῬΒΑγΔΟἢ 8 
βγϑίσθοσγῃ ; Ὀυΐ [ἰ 5 ουϊάδηΐ ἔγοτῃ (Πδῖ ἰπϑοσὶρ- 
τίου ἴδ Μεγπορίδῃ ᾿νε βϑοπλε {ἰπη6 δέϊεγ ἢΪ8 
80η8 ἀεδίϊ, σογίδι Υ 4 ἰοησοῦ {{π|6ὸ [ῃΔη οδη 
Ὀδ Γεςοιο δα τὰ (Πς δοσουπί ἰη Εχοάμυϑ. 

Τῆς {|6 τμδὲ 15 δοΐυδ!γ Κποννη οἵ [ἢς 
Ιλῖου γϑᾶγβ οὗἉ [ἢ}5 ῬΠάσγαο τα] Παἴ68 δραϊηβὶ 
{πὸ ἀβϑυπιριίοη {παῖ {ΠΟΥ ετγε αἀἰδτυγθεοά ὃγ ἃ 
βουῖεβ οὗ ἰτοπιοπάοιις ἰοβϑδθοβ.Ί. Τὴ ΡΑρυτί 
νυ ἴοπ ἀδοιι {παῖ {ἰπὶ6 ΟΥ̓ ἃ ἔξνν γεᾶγβ ἰδίου 
Τοργοϑοηΐ ἴῃς ἀϊσίγιςι οὗ δπηεβεβ οσ σόϑῆθῃ 
ἃ5 ΘΠ]ΟΥ ΠΣ Ρθᾶςσς δηά γε ΓΑ Ὁ]6 ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ 
(8ε6 ρους), πὰ ἴπογε ἰβ γεᾶβϑοῃ ἴο θείους 
(Παῖ ἰῃς (Πεῖα δπὰ Εργρὶ νγεσα 511] [ἢ 4)}}" 
ΔΠςς (566 ἴῃς αϑῖ ποῖ): ἃ ίαϊς οὗ δῆδιγβ 
νυ Ὠςἢ οησυγοαά Ροᾶος οἡ ἴδε δαϑίεσῃ ἔΓΟΠΓΙΕΓ. 

Οη {6 οἴδμοσ μαπά, τῇς ἕδοίβ. ἴπἢι|5 πιδάς 
Κηονι, δηά [πε ργοῦδῦ]Ὲ ἰηξογοησεβ ἔΓΟΠῚ 
ἴμόπι, Βδιτηοηΐδο ἢ ἴῃς δοςουπί οὗ ἰῃς σοη- 
ἀϊπίοη οὗὨ Ραϊθβϑξπο ἰπ [υἀρ65 111. ἀπά 'ν. δίῃ, 
Κιηρ οὗ δπδδη, οδίδιπθαὰ {ῃς οοπλρὶεῖς πιᾶ5- 

. ΤΘΓΥ οΥ̓Ὠ [86 ποιῇ δ 86 οἷοβα οὗ ἴθ ρετίοά. 
Τῆς ἀοϑιρηδίοη οὗ [Π]5 Κίηρ 15 οὔϑβουτε; 
Οδηδδι ο4Π 5οΔγο οἷ ῦ ὃς ἴπ6 πᾶπης οὗ [ἢ ννῇῆο]ς 
σΟΙΠΙΓΥ ΟΥ οὗ ἴπ6 ννΒοῖὶθ ρεορὶς ἀφβοθηάεά 
ἔγοπι ἴῃς δοη οἵ Ηδπι. [{ 5 ροβϑί]ε {παῖ [4 Ὀϊη 
ΠΊΔΥ ἢᾶνὸ ἴΆΚοη ἢ]5 {Π|6 ἔγοτῃ [Πς ρτοδῖ [ΟΥΓΈΓΟΞ5 
ἰη ἴῃ6 πουῖῃ, Ρακαηδπα, οἵ ὑνῃῖ ἢ πιοπίοη ἴ5 
τορεδίθαϊυ τπδάς ἰη {πε σαπηραίρηβ οὗ 8εῖ δηὰ 
ΕΚ απιθϑοβ [1.. γοίδιηῖπο {δὶ Ό1]6 δἴζοσ 815 οςσυ- 
ραϊίοη οὗ Ηδχογ. [ἢ (ἢδῖ σᾶ56 Π6 ννᾶ5 ἃ (δεῖδ, 
ὙΥΒΟΊΠΟΥ ΟΥ ποῖ νγὲ ἂῖε ἴο ἰάθπιν {Παϊ ΡΘορ]ςα 
ἢ (δὲ ΗΠ Εΐῖε5. ὙΤἢδ πᾶπὶς οὗ τῃς σαρίδϊη οὗ 
ἢἰ8 Βοϑβέ, δίβεγα, 18 511] πογε βί τ κίηρ. 1 Ὀ6ΑΓ5 
1ῃ6. οἱοποϑδί ροϑβϑιῦϊθ γοβοπλίάπος ἴο ἴῃς ῥγὶη- 
ἊΣ ΟΠεοΐδῃ πᾶγη65 ἴη ἴῃ ἴΓοαῖΥ ἢ Β Δηλ6568, 
οἵ ννῃϊςἢ οπϑ πιδὶπ ομπαγασίογι δὶς 15 [ἢ6 το ΤΩ ηΔ- 
το 847 (866 ποῖθ 103). 8.:56ΓΔ᾽5 ροϑβίΙοῃ ἰ5 δἰΐο- 
Βοῖμοσ ρϑου αν, δηά [6 ποδὶ παίιγδὶ ἐχρίδηδ- 
[ἴοη οὗ 'ἰ ἰ5 1ῃδἰ ἢ6 ννᾶβ ἴῃ6 οἢίεῖ οὗ πε σοῃ- 
ἔοαογαῖοβ οὗ δυτγία, ἀπ ἃ5 5:10 ἢ ΠΟΙ Παρ 
18ς ἔογςοβ οὗ ἰαδίη. ΤῊ πυπλῦθεῦ οὗὨ σμδγιοίβ, 
900, ἃ5 ἴ ᾶνε δἰγοδαῦ τετηδυκοά, σογυοϑροηάϑ 
Ἰηοβῖ τοΠΊΥΚΔ Ὁ ψΠΠ τῃ6 892 ἰακεῆ ὉΥ 

ἰγδηϑίαίος ἴηΠ6 ραβϑᾶρε δαάγοσεοα ἴο Μεογηερίδῃ, 
“Βοηπευὺῦ ἩΝ ΘΗΝ ἀδὴβ ἴοῃ τγοῖουν ἃ Τ πὲ ε5 θη 
ναϊπαιδυῦγ, Οὐ τγαῖπθ ἴοῃ ομαγ ἄνες 165 τηδίηβ. 
1,.ε5. ομείβ ρσατϊτοί[ἐς βοῆς ἀδνδηΐ ἰοὶ, οἵ ἴὰ νδβ 
165 σοπάυΐτγο ἃ ἴοη μέγα Απηοῦ, τπλαῦὶ ἀδ 5ἃ τηὲγε. 
Απαπίαβὶ, ἰν. οὶ]. ν. 1. 1,2. 

124 ΤῊς ἀεξιηοῖ μγίηςα 15 τεργεβοηϊθα ἴῃ (ἢ δοῖ 
οἵ οἤοτίηρ ἃ 1 ατίοη δηὰ ἰποθπβα ἴὸ ϑυΐει, [ἢ 6 
ροά οὗ Αναῆς. Ὅῇε (ΕἸ ὑγθαῦβ ἃ σσον ἢ ΘΧΔΟΙΪΥ 
ΤΟϑο ᾽ν ἰμαὶ οἱ ἴΠεὸ ΟΠείδη Κίηρ. [Ιξ ἰ5 
συγίουβ, Δηἀ την ἰηάίςαϊα 5ρθοῖ4] ἀπλϊ τυ είν θθῃ 
Μεγμερίδῃ δηὰ {παΐ ἔΆταΣγ, νυ ἢ ΠῚ ἢ ἢϊ5 ον 
νγὰ5. ὩΘΔΙΥ σοπηροίοα : Πὲ ΤὨΔΥῪ ἤᾶνα Ὀδδη ἃ 50η 
οὗ ἴπὲ Ομοίδηῃ ρυγίποαβϑ πηαγγεα ὉΥ Ἀδηιθβαβ 1]. 
ἐπ ἴῃς Ὀνδηςγ-βεσοηα γοαγ οὗ μῚ5 ΓαΙῖρτι. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΑΚΝΙΝΟΘ ΟΥ̓ ΒΕΑΥΡΤΙΑΝ ἩΙΘΤΟΚΥ 

ὙΠοίπιοϑβ {Π1|., αἴοσ ἀοίεδιίηρ [με σου οι ογαῖοϑ 
οΥἹ ϑυγῖα οἡ [ἢ βάπηθ αι] -ἢο]ὰ οὗὨ Μορίἀάο. 

ΎΠε ἱπηρογίδηϊ φυδβίίοη οὗ ἀδῖοβ [δ5 5{1}} ἴὸ 
ὃς οοπδίἀετεά. ὙῊε σὨΓΟΠΟΙΟΡΎ Ἔὐεη οἱ 1}Ὶ8 
σογΡΑΓΔΙΪνΟΙΥ ἰδία ρεγ οὐ τπΔῪ 511}} θ6 τοραγάθα 
ἃ5 ΟΡδη ἴο αμυδδβίίοη: διυῖ δῖ ργδϑθηΐ ΠϑΥΪγ 
411, 1Ε ποῖ ἃ}}, Εγριίδη βδομβοΐασβ ουποίάογ ἴΐ 
ςογίδιη {παῖ [Π6 ὙΘΑΥΓ 1310 Οζουτχοά ἰη [ἢς 
Γεῖρῃ οἵ Μεγηερίδῃ. ὙΤΠὶβ τεϑίβ οἡ οἼδ]συ- 
ἰαϊίοηβ ἴοο ἸεπρΥ δηὰ ἀἰβιῆοιϊς ἴο 6. Ποῖα 
ἀϊδουδθοά: [6 ἀρτθεπηθηίῖ οὐὨ β.βοαῦβ ΤΩΔΥ͂ 
ΒιΗςΘ, Ἐ5ρΘο ΙΔ ΠΥ ἃ8 ΠΟ Οὔδ Δ5ϑρῃβ 8ῃ δα ο τ 
ἀδίε ἴο [6 τεῖρῃ. Βυαΐ ψννὲ ᾶτς {Π18 νΕΥῪ 
1πῈ|6 τόσα [Δ 300 γεᾶγϑ, δἵ (πὸ αἰπλοβί 120, 
Ὀεΐννεεη [86 Εχοάι5 δπὰ τῆς Ὀυμ]άϊπρ οὗ [Ὡς 
ἴεαῖρὶθ. ἍΜ ΈΒδη νὰ ἀδάυςξ ἔτοπι [15 ΠΟΥ 
1ῃ6 40 γεδῖβ ἴῃ (86 νυ] άογηθθ8 δηα 50Πὶ6 
30 ΥΕΑΓΒ ὉΡ ἴο {Π6 ἀεαίῃ οὗ [οβϑυα οἡ 186 
ομδ ἢδηΐζ, δηὰ οὐ ἴΠδ οἴου αἱ ἰθαϑῖ ᾿οὸ ἔγοηι 
(ῃς ἀφαίῃ οὗ ΕἸ; ἴο [86 Ὀυ]]άϊηρ οὗὨἉ [6 τοπιρὶς 
ννῈ Βεῖ ΟΠΪΥ͂ 150 ΥΟΔΓ5 ἴῸ 6 ψῃοἷο ρογοά οἱ 
(ἂς [υάρα8, ἱποϊ υμάΐηρ [86 Ἰοηρ σονογηπιοπί οὗ 
ΕἸΣ: {π|6 πλοῦς ἴῃ βῃοτγί [δῆ 1οὸ γεαγβ ἔὺῦ 
ἴῃς ϊηΐεσγναὶ δεΐνγεθη Τοβίυδ ἀπά ΗΕ]. ὙΠῸ 
ενεηΐβ Πὶσο ἢ ἴπΠ6 πιοσῖ βοθρίϊοδ] στ ἰςῖθπ 80- 
ςερίϑ 85 βίου Δ] σδῃ ὉΥ̓͂ ἢΟ ΡΟΞ5: ὉΠ ΠΥ Ὀς σοπ- 
ῬΓοϑϑοεὶ ψ ΐη 50 Πἰπιϊῖοὰ δὴ ἱπίογνδὶ : 2οῸ 
ΥΕΔΥΒ 15 ἴῃ νΙῪ ἰοασὶ {παὶ ΔΠΥ τηδηϊριιατίοη 
οὗ ἴπε παγσδίϊνα σἽδὴ οἱϊοϊς ἔου (μοβο ἰγδηϑδο- 
(Ἰοη5; ἴῃς. σοπίγδαϊςς!οη 15 ἔα] οἰ οσ ἴο [Π6 
ΠΥροῖβοβὶβ οὗ Ερνρίοϊορεγβ οὗ ἴο ἴ 6 Ηδθῦτγον 
ΓεζοΓάβ, 1.6. ΕΙἾΠΕΓ ἴο ἃ σοπ͵θοΐυγε γοσΌηρ οἡ 
ΠΟΙ Ποϊἄδησοβ ὙΠ ἢ ΒΟΆΓΟΟΙΥ ΕΑΓ ἃ 5οαγοἢ- 
ἴπρ στ ἴδηι, ΟΥ̓ ἴο νυγιτδη ἀοσυπηρηΐῖβ. νυ ῃϊςἢ 
4}1 βομοΐδῦβ δάπλ ἴο σοπίδίῃ ἃ βογίοβ οὐ δὺ- 
(Ποηΐς ἰγαπβαςοίιοηθθβ. Οη ἴῃ οἵῃει δδηΐ, 
1 τῆε τεϊρῃ οἱ Μουῃορίδῃ Ὀ6 δεϑυπιοὰ ἴο 
ΠΟἸποϊάθ, ἃ5 ννγὰ ἤᾶνε βῆονγῃ ἴο Ὀ6 ργοῦδΟθϊο, 
ΜΠ (η6 δοοοηάδηου οὗ ἴῃς ΟΒεοίδη [δοίη οΥ 
ϑίβεσα, νγὙὰ δὺς 45 δἰδοννῇογα ἃ ὙΟΓΥ ΠΟΑΓ ΔΡ- 
Ρτγοχιιηδίίοη ἴο σοπηρὶεῖς ἀργοοιθηῖ : Η οῦγονν 
ΠΠΓοΟποΙοροῦθ ἤχίηρ τῃ6 ἀδῖς οὗ [Π6 τομλρ]ς 
Ὀυϊάϊηρς αἵ τοτο, δηὰ {πε ἀείεαϊ οἵ [Δ ίη βοπιθ- 
ὙΠΟΓο δου 1120..38 

(34.) {ὲ11π|6 18 Κπονγῃ οὗ {Π6 ἱπίογνδὶ θεΐννθοη 
Μεγπεορίδῃ δηά Ἀδπιοϑθεβ {Π].: {παῖ [ἴ ννᾶ5 ἃ 
Ῥεγίοα οὗ νγεάκηθ85 δηά ὁδί σγθδᾶηςε 8 ΤΟ] ΓΔ ΟΪΥν 
ςογίδίη, δηὰ 85 δυςῃ ἴἴ ΠΊΔΥ͂ ΞΌΡΡΙΥ Δγριυπλθηῖβ 
ἴον εἰ Γ ΒΥροιεβῖβ, Ὁ τὴς 5γδοὶ το υνου]ὰ 
Ὀε Ἰεδ ἴῃ ρεᾶσθ νβεῖθοῦ (ΠΟῪ νοῦ ἴῃ 6 
νν]άογη 655 οσγ 'η Ῥα θϑίίης : 1 τῆς σδσυ]δί!οπ5 
οὗ Βειιρβοῖ δηά οἴμοι βοβοϊδιβ οδῃ δε ἀεροπάςα 
Ὅροη, ἴδε ἀυγαίίοη οὗὨἩ πε Ἰηΐεγνδὶ ννὰ5 βοπὴς 
21 ὙΘΑΓΒ, ΠΟΥ ΟΠ ποτα ὃδ6 τηυςἢ τοοπὶ ὉΓ 
ἀουδί, 5ίποε ἴΠ6 ἀδίεβ οὗ Μεγπορίδῃ δπὰ κδ- 

185 ΤῊις οἀὐά οοϊποϊδεηος ἰ5 ἀπϑουρῆϊ. Τδὸ 
ἀαῖεβ, 1340 ἴογ [Ὀη, 1320 ἴοσ Βαγδκ, αὔὸ ρίνοῃ 
Ὀγ Βιονπε, “Οτάο ϑεβοϊοσιτη,᾽ Ρ. 281. Τμοηΐυ, 
“Ἐχορεῖϑοῃε5 Ηδηάθιςἢ,᾽ νο], ᾿ἰϊ. Ρ. 460, σίνεος 
1429 ἴογ ἴῃς ἀδαΐῃ οἵ Ϊοβῆυα, δά ἀϊηρ, “νοη ἀα 
ὈΪ 1188 Οἰμηΐϊοὶ, Ἐδυά, 7αἷγ, Πεδοταῖ υπὰ 
Βαγακ, ΟἸάδοη, ΑὈϊπιε ες, ΤΠοΪα, [αἷγ᾽ (α πιὶ5- 
Ῥγίπῖ ἔοσ [Θρ 184). ΤῊΪ5 Ἰεδαβ Ὡθαυὶν ἴο ἴΠς βδτὴς 
ςοποϊυβίοη, δηἀ ρῖναβ ΔΙῺΡ]ς 500ρς ἴοσ ἴῃς ενθηΐβ 
οὗ ἰδς Ξοτρίυγαὶ πδιταῖνε. 



ὍὌὍὕὍὌΡΟΝ ΤΗΕ ῬΡΕΝΤΑΤΕΌΘΚΓΗ. 

Π6568 1Π]. ΔΓῈ φΈΠΕΓΑΙΥ δοςερίεά. ὙἈΕ ἰη)- 
ρογίδπος οὗ {815 οἽδ]Ἱουϊδίίοη νν}}} Ὁς ββοννῃ 
ΡΓΟΘΟΠΕΪΥ. 

Ἀδιηθβϑοβ 111. νὰ ἴῃς ἰαϑὲ Εργρίίδη Κιπρ 
ἉΏΟ56 ταὶρῃ ν 5 5:5 π4]}5οἀ ΌῪ ρτοδῖ υἱοΐϊοσίεβ 
ἴῃ δγσία. Τα ἐνεηῖβ ἀΓ6 Γοσογ 64 ̓ ἰῃ ΠυΙΊΘΓΟΙ5 
ἰηϑογίρίίοηβ δ Μεάϊπες δου, ρυ]} 5864 ὈγῪ 
Μ. Ἰϑυετιο μοι : ἃ τηδηυδοσρί οὗ στοαὶ οχίεπί 
ἰπ [Π6 ροβϑεβϑίοῃ οὗ Μσ. ΗἩδετίς 135 ἢδς ποῖ γεῖ 
Ὀεεη ῥχιηϊθά, Ὀυϊ ἴῃς ςοπίδηϊθ 50 ΔΓ 85 Ἷδῇ 
Ὀε ϑοοσίδϊ πα σοηῇιπῃ ἢ 6 ἰηΒοΓΙ Ρ[ΙΟΠ5, ε5ρθ- 
οἶδ! ν ἴῃ τὰς Ὠἰδίογίς δὶ ἀεί: }]5. Ὅς ἢγϑί γε 85 
ΟΓΘ ΟσσυρΙοΘ ὈΥ νναῖβ ν ἢ ἰἢ6 βαπὶς σοῦ- 
ἴράργαϊίοη οὗ 1{᾿Ὀγαᾶη8 δηὰ Μεαϊεσγδηθδηβ 
ννῆο δαὰ Ὀδεη στορυϊδοά ΕΥ̓͂ Μεγηερίδῃ : {με56 
ννΑΓ5 Ὀόρϑη ἰὴ ἴπ6 πῆ δηα νοῦ ἰϑστηϊηδίθα 1ἢ 
ἴῃ νν ε] Π γεδγ οὗ Π5 τείρῃ. ἊΚ 6 ἢᾶνθ, ποτα" 
ΟΥ̓́ΘΓ, ποῖίςε5 οὗ δὴ ὀχρεϊοη ᾿πἴο ϑγγία ἰη [6 
οἰρητβ γεᾶγ, ργο Δ ΌΪΥ ἴῃ (ἢ6 Ἰηΐογναὶ Ὀδίννοθη 
ἴννο σαπηραίρτιβ ἰὰ Αὔοα. Α ἀδεϊϑινα ὑδί]6 
νγ5 Ἰουρϊ ἴῃ Νοσίβογῃ ϑυγία, ἴῃ νος τς 
Ομεῖδ ἅγὲ τεργεβεπίθα ἃ8 ὉπΠαεγροίης ἃ σοπλ- 
Ρἰεῖς ἀεέεαι δ᾽ Α Ἰοην 115 οὗ ρ᾽αςς5 αἰίδοκοά οσ 
ἔλθη ἴῃ [Π15 σαπιρδίρῃ 15 ρίνθη ὉΥ Νί. Βγυρβοῦς 
(' σςορτδρδίβοῃε [πϑο γι ἴεη, ν0]. 11. Ὁ. 75) 
Δηἃ 8ο0πὴ6 ἅγε ἰἀδητβεά νυ ἢ πᾶγὴθ65 νν εἰ] Κηοννη 
ἴῃ δογρίυσγε. ΟΥ̓ {πε58εὲ ὉΥ ἔδσ [Π6 Ἰδγρεγ 
ὨυμθεΥ θείοις ἴο ὅγσίβ, 38. δῃηὰ τῆς ρεπογαὶ 
ΓΕ ἔσοτι {πὸ ποίίςεβ οὗ [ῃ6 ννὰσ ἴῃ ἴῃς ἰῃ- 
βοσίρίίοη ννου]ά βθεῖὼ ἴο ὃς τῃδὲ {π|5 ῬΒΑγδοῦ, 
κε 8 ργεάθοδδεβδοσβ, ἰσχγανοσϑοὰ Ῥδ]θβϑίϊηθ 
τρί  α]γ, 13 ποῖ ἀϊντεγείηρ ἔγοσλ ἴῃ 6 ἀϑ08] Πρ ἃ 

26 Τηϊς 15. οπε οὗ ἴδ πιοϑὲ βεαυζίι] ἀπά ἰηΐο- 
τοϑιϊηρ οἱ Θχίβιηρ ραρυτῖ ; ἰδ τῆᾶν Ὅς Βορεά [παῖ 
1 Ψ1]1 ΡῈ αγεὲ Ἰοὴρ ἰῇ τ6 ΒΠ 5 Μαυβουτι, ἀπά 
ῬΌΡΠΦηΘα δηὰ ἱγαηβὶαἰεα Ὀγ Ὦσ. Βίσοῦ, ἃ βοῆοϊαγ 
ἴο ψποῦλ Ἐργριτίδη 5ιυάσδηίβ ἀγα ὑπάσγ [ῃ6 νΟΓΥ 
θεερεν οὈ] ραιϊίοη. 

Κλδηηθβοβ 1171, δ ρ] ογοά ἃ ἰαγρο δαὶ ἴῃ (δὶς 
ὑνατ, δηὰ οἵ οουτβὲ τγδηβρογίοα [86 στοαΐου ρατί 
οὗ ιἷβ ἴοτοαες ἰηίο ϑγγία ὈΥ βεᾶ. ϑεὲ Βπιρθοῦ 
διὰ Ὀς Βουρέ. 

128 ΤῊ ς ΟἿΪΥ παῖηες ψ ῃἱ ἢ ἀγὰ με] ἴο θϑϊοηρ ἴο 
Ῥαϊοβιϊθς Ῥσορεῦ ἃγα δαςἢ δηά 8]} χφιδϑίϊοῃδθὶςε : 
7αταηΐα, Αζεσ, θυ, Ἡδῦτγομῃ, δόμα ἃγὸ ἱάθη- 
ὑποά Ὀν Βπιρβοῦ ; [ἢς Ἰαϑὶ ἰβ πγοσα ργοῦδΟΪυ [86 
Ὠδῖηθ οὗ ἃ ΟΙἵγΥ οἴδῃ τηεηϊοηδα ἴῃ, [86 ᾿Πβοσρ- 
ἰἰοηβ τοίεστηρ ἴο Νογίμεσῃ ϑγτία. Α τορεαϊθὰ 
Ἔχαπιϊηαίίοη οὗ ἴῃ6 παπλθβ ἴῃ ἰἢϊς ]1σῖ, δπὰ οἱ 
τῃοδὸ ψΏΟἢ οσσὰσ 'ἰπ Πυοιλϊοοηΐς ἰηβορι[0η8, 
σομῆγτα ΤΩ ἱπηργεββίοη ἴμαΐ Ἐλπιθθοβ ἀϊὰ ποὶ 
ΟΟΟΌΡΥ Ῥα]εβίίῃε εἰἴμοσ Ὀείογε οὐ δῇϊογ ἢἰβ 
ΟΥ̓Δ οαπηραίρτι ; ΒΟΤη6 ἴεν ρ]δοθς ἢ6 ἸΏΔΥ Ῥ͵ο- 
ὈΔΌΪΥ μανα σαρίυγεά οἡ ᾿ἷς ψᾶγ. [Ι{. Βοννονοῦ, 
ΟΒῖΡυΣ οὐ Ἡεῦτοη Ὀς {με οἰΐν ἴῃ 7υ665α, 11 ννουἹὰ 
θεὲ ἃ βίσοῃρ τηθηΐ [ῃδὶ Βδηλοβος 11]. ἰουπά 
1). Ηεῦτενβ ἰζστα ; [ἢ6 ΟΔηδδη εἰς ἢ πδῖθ γᾶς 
ΜΕ Ε Ατϑα ; ἴῃς οἱά Ὡδπὶα ρίνθη αἱ 115 ἢγβί 
δυ αΐησ Ὀείοτε ΑὈγαμδπι, νγὰβ ρσορ Δ ]Ὺ τεϑιογθα 
αἴϊζεγ (ἢ σοησιοβί, 

129 ΤῊς ΡΒ] ἰστ πος πγογα ἰπ ροβϑδββίοῃ οὗ ἱῃεὶς 
ἔνε οἰκἰ65. ἴῃ (6 {ἰπι6 οὗ Ἐδιηηδθες 11]., δῃὰ δῖα 
τερτγεβεηῖθαὰ διοηρ ἢὶβ ολρενεβ : 566 ΒΠΊΡΞΟΝ, 
“ὦ. 1. ,᾿ 1... Ρ]. χὶ, ὙΤΠΪ5 ἄρτοὲβ ἢ ἴμ6 ποιίοαο5 
οὗ ἃ οοπβί θα ας δάναπος οὔ ἴῃς κι πο 5 
ἱπ Τυάρεβ 111, ὙΆΘΥ ῬγοραΡΪγ τείοοϊς [86 οἰτ165 
Ὑ]ΙΟῊ Δα ἴδε σοπαιοζθὰ ὈΥ 7 οβἤια, 

471 
ΤΟΔΩ͂, Ὡογ Ἰοϑίηρ {ἰπ|6 ἴῃ {6 5ίεξε οὗ βίτοηρ-: 
ΒοΙ 458 οσσυρίοιὶ ΟΥ̓͂ ἃ ΡεορὶΘ νῆοὺ ννϑῖς (οΓ- 
(ΑΙΏΪΥ ποῖ οοηΐεάογαῖϊοβ οὗ ἢὶ5 ἰογηη ἀδὺϊθ 
Ἔῃθ165.. Απηοηρ ἴῃς σοηηπεγοα ςἢεΐδ γερσο- 
δεηϊεα οὐ {πεὸὶ νν4}}85 οἵ Μεάϊηεί Αδου ἃγα 
ἱουπά τῆς Κίηρ οὗ ἴῃ6 Ομεία δηὰ {πες Κίηρ οἵ 
[86 Αχμουῖῖοβ : ἔγοτλ ΟἴμεΥ ποίϊς65 ἰΐ 15. Κποννῃ 
(Πδί Ὀοίἢ ἀοδιρπδίοπβ δἵ {Πδι ρογὶοά Ὀείοης ἴο 
(6 ἀἰϊδίγιςξ ποτ οἵ ΡᾳϊἸεβίίπα. 

Βυιηρίηρ ἴΠ656 ἴδεῖϊβ ἴο Ῥθᾶσγ ὕροὸπ τῆς ἵννο 
Πγροίμεϑοβ, να οὔϑεγνθ {πδί, οὐ [ἢ 6 δϑϑιυτηρ- 
τίοη 1ῃδῖ ἴπ6 Εχοάπι5 ἴοοῖκ ρίας ὑπάεῦ ΜΙ εσπὸ- 
Ρίδιι, {Πη6 οαπιραίρη οὗ διηθϑοβ {Π1. ινουϊὰ 
ΘΧΔΟΙΪΥ οοϊηςσίς ἢ (δς οπίγδηςς οἵ [οϑῃυδ: 
Πα ἰπαβηλσἢ 845 115 Κίηρ σγοϊγηθα αἵ Ἰοδϑῖ 
[ννδηΐγ- 5 χ γεᾶσβ, 0 τῆς οοπαϊιεϑὶ οἵ δπᾶδη 
σου πᾶνε θεθη Ὀδρυη δηα ΠΕΔΥΥ σοπιρ!εϊοὰ 
νΥὮ1]6 ἢ15 ἀΘΟΘΠΟΛΔΠΟΥ νγὰ5 ὑπαϊδριῖεἀ. ὙὍὙἢς 
ἱπηρτγο Δ ὈΠΠῪ 15 οὈΥΪΟΙ5. 

Οη τ[Π6 οΟἴΠΟΥ παδηά, νγεὲ ἤδυς [πε ἕο ]οννης 
ἱπάϊςαιίοηβ ἰὴ ϑιρροσὶ οὗ ἴπ6 ορροϑίῖες ἢγρο- 
{π6515. Ασςορίηρς ἴἢ6 Αρεγὰ 85 Ηεὔτεν5, νν6 
Βηά {πὶ ἃ ςοηῃϑβίἀεγαῦϊα πυπλθεγ, ον ἀθμεὶν 
ῬΓΙΒΟΠΟΓΒ ΟὗὨ νγδγ, ὑνἜγα επρίογεα οἡ πε γογαὶ 
ἀοπηδίπ ἰπ 115 τεῖρη, δπὰ ἱπὶ τῆς αιιαγγίεβ οἵ 
ΗἩδτιηδτηδῖ υπάσογ ἢἰ5 ἱπιπηεάϊαῖο 5} 5507 (506 
ῃοῖθ 114). Νε οὔβεγνς αἷδο {παῖ δῇἴοσ τῃ6 
οὐουίῃγονν οἵ [νη (Π6 ρεᾶςς οὗἉ Ραϊεβι πο ννὰ5 
υπαἰκτυγθοα, 8ἃ5 πλρῃς ὃς εχρεοίςα δἰζοσ τῆς 
ἀἰθοοπηβίυγο οὗ (6 (Πποίδη σοηΐξάογδον, νπθη "ἢ 
16 ῬΒαγαοἢ5 ψνεσὸ οσσυριδα νυ ἢ [ἴῃς ᾿ηΐογηδὶ 
αῇδλιτα οὗ Βιργρι δ Ὑδὸ οὐἴδιοακ οὗ τῇς 
Μιάϊδηϊῖοβ, ἀδβοσι θεὰ ἴῃ [Π6 βίχίῃ οὗ [πάρο65, 
ἴοοκ Ρίαοθ 5οπλ6 γδᾶγϑ ἰδίθσ, δα νν85 ῬγοῦδΌΪΥ 
ἃ τόϑιὶς οὗ ἴῃς ἱπογοδϑδίηρ ννεάκηθϑθ οὗ (ἢ6 
ΤΑΟΠΑΓΟΌΥ. [ἰ νν}}] 6 τεγλετιδογεά, Πονίούοσ, 
μα {π6 ρεποῦαὶ δϑοσεπάδηου οὗ Ἐργρὶ ἰῇ ϑγγία 
δῃά Μεβοροίδιηϊδ ννᾶϑ υηἰτηρϑιγοα ἴο [ἢ ΥΟΥῪ 
οηὰ οὗ ἴδε τννεητεῖ αὐπμαϑίύ, Δη σὰ νυν ]Ο ἢ, 

, ἀοςογαϊηρ ἴο 4}} σγϑίειηϑ οὗ σῃγοῃοϊορυ, 5γη- 
σἤχοη!568 ΜΠ [6 τογταϊπαϊίοη οὗ ἴῃς ρεσγιοά 
δια γασρα ἢ [Π6 ὈοΟΚ οὗ [υάρο5. Ῥα]οβίπηα 
ἴῃ {86 πιοδῃ {{π|ὲ ννοηΐ {ῆγουρ ἢ ἃ 561165 οὗ 
Δϊοσγηδίε ΞίΓΡΡ]65 δηὰ βδυισοβθοβ. ὙΠδῖ [5ΓΔ6] 
ννὰ5 ποῖ ογυβῃοα οὐ δβογθεά ὉΥ ἴδε στεαῖ 
ΘΠ ΡΙΓε5 Ὀεΐννθεη ὙΠῸΠῚ 115 ΠΠπ||6 ΤΟΥΤῚ ΟΓΥ ἰΔΥῪ, 
Δπὰ ὉΥ ννβοπὶ 1ἴ ννᾶ5 Οἱ γηδίεὶυ συδ)υραίοα, 
ΤΛΔΥ ὃς «αἰἰτιθυϊοά, ὑπάςσ Οοα᾽β ὑγονϊάςξηςς, 
ἴο {ΠΕ ῚΓ τηυζι4] τίνι γΥ δηὰ πελυὶν Ὀαϊδηςοά 

ννεῦ; ἰἴ ννᾶ5. γε ΘΏΠΠΥ ονεγγαη Ὀγ ποηηδα 
ογάεβ δηά ςοηἰογπλίηοιβ πδίΐοηβ, Μ|ιαϊδηϊο5, 

Απλδ οκὶῖθ5, Ατλπηοηϊῖοβ, ἀπά Ῥἢ] 5. 1η65: θυ 
(ΠῈ οδαγασίεσ οὗ ἴῃ6 ρβεορὶς νγἃ8 ργδάμδ!]ν 
τηδῖιγοα, δηὰ ργεραγοαά ἴοσ {πε ναϑῖ ἀδθνεϊορ- 
τιθηΐ οὗ 115 Γεβοῦῦοοβ δηὰ ἰηβί [ϊῚ 0 ἢ} ἀπά οΓ 

ΜῸ Τα ἀαίε 26 ἰ5 ἰουηά ἴῃ [πε ϑεγαρδύμῃ οὗ 
Μειηρῃϊβ : Βήιρβοι, “Η. Ε..,᾽ ν. 193. 

1 Νυτηοίοιιβ ᾿πϑογ ρου δηὰ βοηα ραργτὲ 
Ῥζονο ἰδδιϊ Κδπηθβοβ ΠῚ. Δηα ἢ]5 5 σοαββοῦβ ΘΙ 
ΕἸ ρΡ] ογθά ἴῃ ἀεδνεϊορίηρ ἴῃς γεβουγοαβ οὗ Ἐργρῖ, 
δηὰ ἴῃ Ὀυ]άϊΐϊηρ ραίαςος δηὰ ἔοπιρῖίεβ. ἘδπΊοβοβ 
ΙΝ., ὶβ δοῃ, Ὀοδβίβ [δι με μδὰ δτγεςῖεαά 85 πη πΥ 
ἸΩΟὨυΠΙΘηβ8 ἱῃ ἃ ἔενν γεῖβ 8ἃ5 απηθθαβ [1.0 μα 
ἄοπε ἴῃ ᾿ἰς ἰοῃρ τεῖΐρῃ, Μ. ἀε Κουρέ, " Εἰυάε5 
ἐργρι,,᾽ Ρ. 29. 
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54}, ᾿αν! ἃ, δηὰ ϑοϊοπιοπ, ἰπ ννῆυθς τγοὶρῃϑ ἴΐ 
νἱηαἀϊςειοί 115 οἰαῖτα ἴο 644} ὺ ὙΠ ἴῃς σοη- 
ΤΕΙΠΡΟΥΆΓΥ ΕἸ ρίγο5 ἰη Αὐτίςα δηὰ Αϑίδ. 

1 ννου]ὰ δὲ ἴοο πλυςἢ ἴο Ἔχρεςῖ {παῖ ἴμ6 
ςΟΠΟΙ υϑοη5 ἴο ννῖσἢ {μ6 ννυτιῖοῦ οὗ [ἢ}]5 ἐ15- 
ΒΟΓΙΔΊΊΟΙ [45 Ὀδθη ᾿ΓΓΟΚΙ ΒΓ ΌΙΥ ἰοαὰ νν}}} ὈῈὲ δο- 
ἑἐορίθα ὉΥ ἴπο86 ὴΟ ἅγε α[ἰϑῆεά ἢ ἃ 
βυϑίθπι νυ Ὡς ἢ γεϑίβ οἡ ἴῃ6 διιῖμοῦΥ οὗ ΠΊΔΠΥ 
δτεδλί παηηθβ; ὃυΐ ἴῃς ρ»τεδίοδί σᾶγὰ ἢ88 ὕδεθη 
ἴδκοη {πγοιΒοι ἴο βοραγαία (ἢ ἔδεῖϊ5, ὑπ] ἢ 
ἍΤῈ ΡΟΒι ΓΙ νΟΙῪ δδςοετίδιηθα, ἔτοπὶ [ἢ 6 ἸΠἔΈΓΘΠΓ 65 
ὙνὨΙΓἢ τηυβί ἴο ἃ ςογίαϊη οχίθηϊ γὰγῪ δοοογάϊηρ 
ἴο {πε κδϊο οὗ ἔδο γοδάϑυ 5 τηϊηά, 15 Ἰυάρτηθηΐ, 
ΟΥ 5 ργοροβϑοβϑίοῃβ. ὙΤΏΠΟβε ἕδοῖβ ἅγὸ βίαϊθα 
ν 4}} ροβϑθ]ς σάτα, δηὰ ἢ 85 πλὰς οὗ 
ΠΟΠΊρΡ δἴθηςε58 85 15 ςοπιρδίθ]6 ἢ (Β6 ᾿ἰπ}ἴ5 

οὗ δὴ Εχουϊϑιιβι ὙΤΉΘΥ πᾶν Ὀδοη Ξυδιιοὰ 
ἴο ἴῃς Ἰυάρτηοηΐ οὗἉ 5. οΐδγβ, ἀηα ἢανα δη ᾿πά6- 

πάρηϊ ναίις ; ποτ, Αἰ ΠΟΙᾺ Ρ ἢ ΘΥ̓ΕΓΥ γεᾶγ Ὀχίηρςε 
πτηρογίδηϊ δααϊτίοηβ ἴο οὖν Κποννϊθάκε οὗ (Β6 
ἰοχίβ δηά οὗ {πο ῖγ ἱπ!ογργείδίοη, 15 ἰἃ ἴο ὕε 
εατοὰ {πδὶ ννυβαΐῖ 85 δι᾿ μοσῖο ὕθθη ραϊποα νν}}} 
6 ονεγίηγοννι, οὐ (ἢ6 ἔδγ δπά Ἰδριεπγᾶῖθ ἰη- 
ἔδγξησοβ ὃς σοῃϑιἀογδΌϊγ τηοάϊβεα, ΤὨο τςτυτῃ 
οὗ 1ῃ6 δου ρίζαι πγγδῖνθ ἀοοβ ηοΐ ποδὰ βυςὴ 
Βυρροτῖ, Ὀυΐ σοῖς ἱπηρογίδπί 11ηΚ8 ἅγὸ βὺρ- 
ΡΙΙοα ; [Π6 56.165 δπὰὶ πλοδηηρ οὗ οὐθηϊβ ΔΥῸ 
Ὀεζίογ υπάεογοίοοα ἴῃ {πὸ ἰἰνϊ τἤξοννπ προὸπ 
[Ποπὶ ΌὈΥ σΟΠΙΘΙΠΡΟΥΔΙΥ ἀοσυπιεηῖβ νΒ ἢ 
Ργδβοηΐ ςοἰποιθηςθβ δηά βιιρρόϑι σου  ὈΠΔΙΙΟΠ5 
Πόσο ὑηκποννη, οὐ ΡΟΥΘ ΠΥ δρργεςίδϊεά, 
Ὀγ ἴῆς δἰυάεηί5 οὗ Ηοἷγ τη. 

δίηος [15 Ἐ5ΒΔΥ ννὰ5 ὑγϊπίεα, ἔνγο ροϊπίβ οὗ ρτεαΐῖ ἱπιρογίδηςς ἴο ἴῃς ἀγρυπιοηξ πάτο θδθη 
"Πυσιγαῖοα, (1τ.) [ἴπ 116 ψνοσγκ ἰδίοΥ ρα] 5μοά Ὁ θοοποη, ΤῊΣ ΕἸεεί οὗὁὨ δὴ Εργρίίδη 
Οὐδοη Ποπ ἴδε βενεπίθεπιἢ σεπίυΣΥ Ὀείογα οὐῦγ ἔγτα, μὲ δᾶνε δὴ δοζουηΐ οὗ δὴ ὀχρϑάϊίοη 
Ἰηῖο Ρουπηΐ, 2.5. Αταδί4. 1 ῥγονεβ ἴπᾶΐ ἃ σοῃϑί θυ Ὁ] 6. ΠΑΡῪ νγᾶβ Πἰεὰ οὐ φΑΥΪΥ ὑπᾶον τ[ῃ6 
181} ΑΥ̓ΠΑΘΙΥ ; οὐ οπς ρῥἷαῖα (χχυἱ!!.) [Π6 ρτδάυδὶ Ἰτηργονοηλθηΐς 1ἢ 5] Ρ- Πρ’ 15 δμοννῃ Ὁ 
ἀγαννὶπροϑβ ἔγοσι ἴῃς δ(ἢ, 12[ἢ, 171}, ἀπ 181} ἀὐμδϑ[165: οὔ ἴψὸ 5105 1ῆς ἰΓδηβρογί οὐ Πούβε5 
Δηά οδαγίοίβ 15 γεργοϑοηϊοά. (2.) Μ. 1,1θδ]οίη Βᾶ5 ρυ ] 5μεά ἰη (Β6 488 ἡ θεγ οὔ 6 “Άενυθ 
Ατοβέοϊορίᾳφυς᾽ (Οεἴοδες, 1868) ἃ ἰεϊίεγ ἴο Μ. ἀε Ἀουκέ, ἴῃ ΨΨ ΒΊΟΝ Ὧδ ρἶνθβϑ ὙοσῪ βίγοηρ 
ΤΟΆΞΟΠΒ ΤῸΓ ὈΓΙΠρίηρ ἀοννῃ [Π6 ἀδῖς οὗ Ἀδηιοδεβ 11. ἴο {πὸ νεῖ ἢ ςεπίυσγ. ὙΠ Βουξ 
Δοσορίηρ 411 5 σοπο] υ5:0η5, να δῇ 5ΟΔΓΟΟΙΥ γταϑίϑὲ (ἢς ἱπηργεββίοη {μαΐ (ῃς Ἰονοϑὶ ἐδῖς 
μι Πεγίο δϑϑίρπθά το [6 τϑῖἢ ἀγηΔΞ(Υ 18 ΓΕ ΔΓ ΚΔΡΙΥ σοπῆσγπιθα ΕΥ̓͂ ἢ]5 ἀγρυμηθηίβ. 866 4]90 
“ ΖοΙ ΞΟ ΒΝ, 18όρ, Ρ. 122, ΏΕΓΟ [Π6 58πὶ6 ΣΕΥ ἤχοβ {πὸ ἀδίθ οὗ Ἀδηλ6568 []. δῇ 1114 Β.Ο. 
ΤῊΪ5 ἀγρυπηθηΐ, Βοννεναυ, γοσῖβ οἡ βεηθδὶορίοδὶ σαἰου δε 58, τ] οἷν ἃΓῈ αἰνγαγ8 ὀρεη ἴο οὐὔἾδο- 
τίοῃ. 

ΤῊΘ ὙΓΟΥ [145 Δί οΙγ δδοογίδιπεά (μα ἴἢ6 σορρογ-πη65 ἴῃ (Π6 Ροηΐηβυΐα οἵ ϑ:π8] νυοῦὸ 
μοί ψογκοά ΕΥ̓͂ (ἢ Εργρείδηβ ἔγοπι ἴῃς {Ππὶς βοὴ {ΠΟΥ οὈίαϊηδα 500 0}165 οὗἨἁ σορροὺ ἔγομ 
5ΥΤΊΔ, ὁ. 6. ἔγοπι ἴῃς τείρη οἵ Το μτηοϑβίβ 1.162 τὸ (ἢ βονθηϊθθητῇ γᾶς οὔ ΤΟΙ πηοβὶϑ {Π]1., ἤθη 
ἃἢ ΘΧΡΕΘΙ ΟΠ νγᾶβ ϑοηΐϊ ὑπ οῦ ΠΊΠ ΑΤΥ Θβοοτί---ἰῃς ἰαϑὲ οσσαϑίοη οὐ ΜὨϊςὮ τῃ6 ῥγόβοηςο οὗ 
Εργρίίδῃβ ἰ8 ποις, ὙΒΕγα ννεσε {μεγοΐογε ηο Εσγρείδηβ ϑεςἸοϑ οἡ ἴῃς ρμεπίηϑυϊα δἱ ἴῃς ἀδῖθ 
δϑϑϊσῃοὰ ἴο (6 Εἰχοάιι8 ἴῃ [Π18 Εβϑαγ. Τἢ15 ἱπιρογίδηϊξ ἕλεϊ 18 ὌβίδὈ 5ῃθά, του ἢ νου 
Γοΐεγεησα ἴο ἴἢ6 Εχοάιι8, ἴπ 8ἃΠ Εβϑᾶῦ ΟῚ Ὦγ. Οεηβῖοσ, ἰὴ ἴμε Εργριίίδη " Ζει βοισδ,, ἴον 
Οεἴοδεῦ δπὰ Νογοπιδεσ, 1870. 

14: ΤΗϊΚ ἰγαηςογ ρ[Οἢ ΠΟΥ ΔΡΡϑᾶσβ ἴο ἴῃε ττίεῦ ῥτεΐοσα ὃΪ6 ἰο ἔπαὶ ΟΝ μᾶς Ὀδοη δὰἀοριεὰ ἱξ 
ἴλεβς Ἐπβαγϑ. 
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ΛΑ ΘΌΜΜΑΒΥ ΨΙΕΝΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤἈΑΝΘΑΟΤΙΟΝΒ ΑΥ̓ΤΕΘΤΕῸ. ΒΥ ΕΟΎΡΤΙΑΝ 

ΜΟΝΌΜΕΝΤΘ, ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕΙ͂Ε ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΨΙΤΗ ἨΕΒΕΕΝΝ ΗΙΘΤΟΚΥ. 

ὈΥΝΑΒΤΙΕδ. 
ὙΒΑΝΒΑΟΊΤΙΟΝΒ ΚΝΟΝΝ ἘΠΟΜ ΟΟΝΤΕΜΡΟΆΛΕΥ 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ἈΊΤΗ ΒΟΒΙΡΤυδαῖ, ΗΊΙΒΤΟΒΥ. 

ὙΟΝΌΜΕΝΤΒ. Αςροοτάϊης ἴο τ ϊ9 Αςςοτάϊηῃρ ἴο 
Εἰοὰ Τἤε: ΕΣ ἐΠΞῚ 

ΧΙ Ὀγπαβῖυ: Α φγΡεποᾶ οἴ στοαῖ ὑῬγοβροτῦ ; ογείρτιουβ, ᾿ ΑΡυαμβα το- 
Β6υ θῇ ῬΒΑΥΔΟἢ 5, ἐόρεοί !]}]γ ἴγοὰ Δι εβίθσῃηι Αϑία, στὰ- [ἰ Ἴεἰνεα δῃὰ (α- 
ἴτοιῃ Απιθηθηδα 1. ςεινοα δηᾶ ῥτοϊηοίβα πηᾶάδὺ ἴῃ6 βαυὶγ 1 νουτγρά, 
ἴο ΑἸποηοδα ΙΥ., Κίηρε ; δῃὰ υὑηάσδγ ἴμ6 ἰαΐεσ Κίη 
δα ἃ αύθϑη χορηδηῖ. ὙΟΥΚ5 οὗ οχίγδοσαϊ πα τηδρηϊαάς  ἤοσορῆ δβἄᾳνεβ 

δχοουϊοα ἴο βεουσγε ἰπε ἰσγηρσαιϊοη οὗ Ἐργρὶ ἔτοπι ἴα- 
Ἐρυρί, δἀπὰ ἴο ριιατγὰ αραϊηϑδὶ [8Ὲ σε- [ἰ σηδ; ἴπΠ ΡΠΑ- 
συστθησα οὗ ἰΔπλΐηθ. ΤΔΟΪ Ιηδβίοσ οὗ 

(ἢς τεβοῦγοβ οὗ 
Ἐργρί. 

ΧΙΠΙ το ΧΥΙΠᾺ Ὀγ- [ Ὑὴὰ δα  ῬΠΑγΔΟΙ5 51] τηδβίοιβ οἵ [ Τῆε βγαο ἴεβ 'π [ Αὔταμαπλ ἰῃ 
ὨδΞΙγ : Εργρί. Ιηναςῖοη οὗ τες Ηγῖκβθοβ. [1 Οοβ]ιδη γαρίαἰν  Ἐργρί ὑπϑπάοσ 

ΘΔ Δ [15 τηδϑῖου οἱ Αναυῖϑ, 1.4. Τ ηΐβ, Οὐ ] ἱπογοαϑίηρ απὰ [ ἴῃἢε Ηγκϑοκ. 
Ζοαῃ. Ἐργρὶ ἀϊνϊ 64: ἴῃ ψγουβὮ]ρ οὗ] οσοθργίηρ (ἢς [ Τοβδρἢ πλϊπὶ- 
δεῖ, ϑαΐεςῃ, οΥ Βαβδὶ, ὌβϑίδὈ] ϑμθαὰ ὉγΥ } ΨΒο]Ὲ ἀϊκίγιοϊ, [ 5ἴεσ οὗ Αρο- 
(6 Ηγκϑβοβ ἴῃ ἴπ6 πούίῃ ; γᾶ Ὀ6- [ Ὀαὲῖ ἴῃ ἃ οοη- ] ΡΠΐ8. 
ὕνεεη ἴ[ῃ6 ΤΆΘΡΔη ἀγπδϑῖυ ἀπά ΔΡρερὶ 3 ἀϊίοη οἴάερεη- ἢ 
ΟΥ Αρορῆϊβ, ἴῃς ἰαϑὶ Ἰὴρ οὗ ἴῃς 1 ἄδῃςο, ογραγίϊα] 
Ἡγῖίϑοβ. βοσυϊαάς, 

ΧΥΤΙΠΠ Ὀυπαβίν : ΑΔὮτηοβ 1. οὐ Απιοβὶβ οαρίυτεβ Ανδγῖβ , Βερίπηΐϊηρ οὗ ἃ [ Τῆς ϑγδϑὶϊξος 
ἃπὰ οχρεῖὶς ἴῃς Ηγκβος, Βυμάϊηρθ οὗ] βγβίθιηδίιο ρεγ- [ ἅἃγὰ βυρροβθά 
στεδὶ ἐχίθηϊ ππάογία Κδη οὐ σοτηρὶ]εϊεά [ βεοιζίοῃ οἵ ἴῆε ] ἴο τχαπηδίῃ 
ἢ τὴς αἱὰ οἱ ἰογοθᾶ Ἰδαθοιγειβ οὐ] βγδς}] ποθ, πο [ ἀυπηρ [δα 

Αδῇσηθ 1. (Απιοβὶβ) ΤΩ το ηδτῖεθ,Ἠ, Ὅῃθ ΨΟΙΒΗΡ οὐ ἴἢ6 [ δγεεηρίογεά ἃ [ νΒοὶς ρεῦοά 
ΤΒΟΌδη ἀο τε5 τε -οϑιδ ὉΠ 6, ἰογοθα ἰδ θουγογβ ] οὗ (6 1:ϑίἢ 

ἴῃ ταϑίοσηρ οὐ ἡ ἀγῃαθίγ ἴῃ 
ὈυΠ]άΐπσ ἰοτγίβ [ ππαϊςταχθοὰ 
Δα τηδρΆΖίηεδ5 [ ροβϑαθβϑίοῃ οὗ 
πη. τμεὶγ οὐὰ ᾿ ἴδε αἀϊΞξιήςι οἱ 
αἀϊκιτοῖ. Οοββςῃ, 

Νεοίογίατι, Τίς Ἐργρέδῃ Οὐυδεη, 4 Νυδίαη ὉΥ | Μοβεβ ξΞξανεὰ δηά 
Ὀἰπῃ, Ροββεββθα οἵ ρτεαὶ ἱπῆἤυπεηος, ἰ δάορίε δ ὉγΥ 
ῬοΟΙῚ Ὀείοστε ἂπᾶ αἴϊαγ τῇς ἀδθαῖῃ οὗΪ δὴ. Ἐφργρίίδῃ 
ΑΔ τη65. ῬΙΏΟΕ55. 

Ατηθποΐερ 10 οὐ Ατε- Ἐχρεάϊεοπϑ ἱπίο Ετηϊορία : ἔα Οὐδεη- ΕἸΙΡΆΙ οὗ Μοβεξ 
ΠΟΡἢΪ5. διϑίου 'ὴ ῬοΟΎσεῦ ; βιιςοδεάιηρ ἃ5 Βορεηΐ,  ἰηΐο Μιάϊδη, 

ὙΒοίμλ65 1, Εχρεάϊοηβ ἱπίο Νυ δα αηὰ Μεβορο- 
ἰατηΐδ ; ἱτσηθηβε ἰησγεᾶβα οἔτδε Ἐρυρ- 
[ἴδῃ Ῥοῦγεῦ. 

Τμοῦμεβ 11, δηὰ | Εἴτβί ρατὶ οὗ ἴμε τεῖρτι ὑγοβρετοῦξ ; πο | Ἐείυτι οἴ Μοβεϑβ, 
Ἡδίαβου, Ἰηἀϊοδίίοῃ οἱ ἰοτείρτι οὐ ἰηἰεϑίϊηθ σγασ 1 τ ΕἘχοάυ, 

Ἰαίίοσ ρατὶ οὗ ἴῃς τεῖρτι ἃ ὈΪαηλ, [0]- [ἰ ἀεβιίσαςοη οἵ 
Ἰονεὰ ΌΥ ἃ ρεηεταὶ τενοὶι οὗ 6 σοη- 1 ῬΏαχαΟοη δπά 
[δἀεγαῖεβ ἱπ ϑγτῖα, Ἐδίδβου, αιθθη 15 ΔΙΠΏΥ͂. 
τορῃδηΐῖ, διὰ γχείαϊηἰηρ ῬΟΝΟΣ ἴογ 
δου θη ἢ ΟΥ πνθηϊγ-νο γεδ 5. 



ἀρρλὴν βίαϊδ οὗ Δ ἢ (ἢς 
Ὠεῖα : εαβίθπη ΠΌπίϊοσ οἵ Ἐργρὶ 

οΔτοί ἶγ συαγάδά : ἰηάἀϊςσαιοηβ οὗ υἢ- 
Ὀγοΐθη ρδᾶσς δῃᾶ Ῥσόβροι τ ἴῃ 186 
ἀϊδιποὶ αρουϊ Ῥα- διωεβεβ. 
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Οοννκόσιον ΜΙΤΗ βϑοκιρτύκαι, Ἠ ξτοαΥ 

ἮΝ . ῬΥνάστισεα. ΤΑἈΛΝΒΑΟΤΙΟΝΒ ἐδ όν θεν ΟΟΝΤΕΜΡΟΚΑΒΥ͂ ἀὐεο δε ποεν Αξοογάδεις ἴο 

Εχουτγει5. Βτιρος Ὦ 
δῃὰ οἴμοετε. 

ὙΤΒοίμγοϑβ 11]. ΕἸἰτϑῖ διίθιαρί ἴο τοοονοῦ ἴῃ. 6 δϑοσηάδηου ᾿ ΤῊ [5γδο  ῖε5 ἴῃ 
ἴῃ ϑυ7υ7α ἴῃ ἴπ6 22πᾶ γοασ. δαιβ : [ἰ ἴδ6 ψ] ἀοπιθβ5 ; 
τορεαϊθα ἱῃουγβίοης ἰπῖο Ῥαϊδδαίίπθ, [ δηϊγάποα ἰηΐο 
Ῥπῃορηϊοία, ϑγγία, δηὰ Μεβοροίδμπιϊα, Ῥαϊοϑιϊῃα οὗ 
τογϊηδιησ 'ὰ ἰδ ἰογίίεῖῃδ γεᾶγ [ Ιοβῆια ἰπ (δε 
οὗ [ἢϊ5 τείσιι. ἰογίεῖ ἢ Ὸ ὙΘΔΓ 

αἴονγ [6 Εχο- 
ἄυ5. 

Ατδηοίΐορ (Απιοθο- [ Εχρθάϊοη ἱπῖο ϑγγία ὉΥ 86 : οὐϑῖ- [ Ῥγογστοθβ οὗ [πε 
ΡὨ 15) 11. ἴῆτονν οἵ ἴῃς οσοπίεαεταϊεα παϊΐοηβ ἴο [ [ϑγϑοὶ ε ἴῃ 

[86 πουίῃ οἵ Ῥαἰεβίιηθ. Ῥα]οβίηα. 

Ταοῦμες ΨΥ. Α τείρῃ σους ποίας οσουτγεηοςβ. 

Ατεηοίερ 11]. ΑἋ Ῥτοβρεζουβ τείψῃ ; Βυργο Δ ΟΥ τΔ]ῃ- 
ἰαϊμδα ἴῃ γτγία δπὰ δίθοροίδπηα : ἢῸ 
ἱητἰτλδιίοη5 οἱ νναγίατε ἴῃ Ῥδ᾽ βίης : 
[6 Οὐδεη Τεὶ οὗ ἰοτείσῃ οπρίη 
ἴανουτβ ἃ ΠΕ ἀηᾶ Ρῥυγοσ ίογιι οὗ 
το] ρίοη. 

ΑἸηθηοίΐορ ΙΝ. οὗ] Τῇαε τεϊϊρίοιις τενοϊαϊΐοη οοπιρ]είςα : ἰ συθῆαη Ἐϊ588- 
ΚὨυ-οη-Αἴεη. ΤΟ] ον ὉΥ ἃ ρΡεγὶοὰ οὗ ἀϊδιίυγραηοε ἰ τΠαΐπὰ ἰῃ Ῥα]69- 

ῬΙΊς65 ποῖ οοηδιἀεγοΐ αηὰ Ἔχῃδυβίοῃ. (ἰη6. 
Ἰερτυτηδῖα. 

Ἡοτε ΙΕ. ἙἘπὰ οἵ εἰσ ἰδοητῃ ἀγῃαβίγ. 

ΧΊΙΧΙΗ Ὀυπαβίυ : Νο οοηϑίἀδγαθ]ς ὄνεηῖβ ; ποϊΐοο5 οὗ γγασ [ΤῊ ἰηΐογναϊὶ Ὀ6- 
Ἑλδηχοβαβ 1. ψ 1} (ὴ6 Ποῖα, ψῆο ἔσο [ἷ5 6  Ὀνθοη Οὐςῆδῃ 

ἃγ6 ἀοπηϊηδηὶϊ ἴῃ ϑγτγίδ. ἘΠΞΠαιΠαΐπι, ἀπά 
: ]αὈΐη, δχίεπας 

561 1. ΤῊς ὅπαβουβ οὐ Νοπδαάς ἴτοπὶ Εργρίὶ ἴο ] ἴἰο τἢ6 [αϊίοῦ 
σγτα, δηὰ ἴῃς (ῃμεῖα δηα Ὡδίιομβ οὗ [ γαεΐρτια ἰῃ (ἢ 5 
Μεεοροίαπιία, Ὀγοκεη δηά ξαράποα Ὁ ] ἀγηῃδβίγ. Ρα]65- 
ἃ. 56Γ|65 οὗ ἱηναβίοηβυ Τῆς δπρὶτα ἰ {πὸ τοιηδίης, ἴο 
ΓΟΔΟΒ 65 115 ὨΙσμοϑί ροϊηὶ οὗ εἰν} ]}]δαῖΐΐο ] ἃ ρτϑθαῖ Ὄχίθηϊ, 
ἃηὰ ρονγεῦ. πῃ [6 Ροϑβϑεβ- 

βίοῃ δ!ς ες 
ἘΔιηηοθος 11. Ῥυτΐηρ ΤΔΠΥ͂ γεϑῖβ Ἀδπιεβεβ 11. ἰ5 [ἰ Απιοτίίεβ δπὰ | Εἶσει Ὀορίη- 

οο-τορεηῖ ὙΠ ἢϊ5 Δί Πογ Ἰ τόγὰὶ [ οἴΠ ΘΓ ρϑορὶς οὗ [ ηἰγρ οὔ ἴδ6 
ἀϊρηϊϊγ. Οπ ἢϊς δοοδϑβϑίοῃ 8ἃ5 5016 Οδηδδῃ; 5οπι6- [ ρετϑοςιυίοη 
ΤΑΟΏΔΤΟΏ, δα ἰηνδάδβ ϑγγία, ἀεδίοαϊς [ (πιὸ ονοσγπῃ [ἰ οϊῃεο [ςταο]- 
ἴῃς Ομεία, νι  μοβα Κίησ, ον. 1 ὉΥ πεῖρῃθουτ- ᾿ ἰἴδ5 ; 16 
ενοῖ, ἢ6 αἤεγναγς οοπίγαςϊθ ὅπ] ἴῃρ ρθορῖς, απά | Ὀἰτῖῃ, δασὶγ 
4]]ΠἸἰδῆσα οἡ βατ8] ἰοττηβ, τηδυγυρ πἰβ ᾿ ἰονγατὰς [ἋΠ6Ὸ [ἰΐρ, ἀπὰ οχὲϊα 
ἀδυσῃῖετ. Οαρίῖναεβ ἃγὰ ἀπῤθαρν ἴῃ 1 οἷοβα οἱ [δε] οἴ Μοξοξ. 
δτεδῖ πυηθοΥβ ἴῃ ὈυΠαηρ, τγοδϊοτίησ, [ ρΡοποᾶ βιῦθ]θοὶ 
ΟΥ δηϊαγρίηρ ἰοτγίγεβϑθοϑ, οἰτίοϑ, δῃηὰ ἰ ἴἰο τῆς ΡἈὨ]]1ς- 
ἰδ Ρ]εβ ; ἀπηοηρσ ἴμθ Αρεπὶ αἱ Ρα- [ἰ ἰἰπεὸ ἴθ ἴδε 
Ἐδίηθβος δηὰ Μερἢ5. ὍΤὴδ τεῖρτι [] βουΐῃ, δπά τἢς 
ἸΑϑῖβ βίχίγιθανθῃ γοᾶτα, Ὀὰϊ (ες ἀβίε [ἰ (βεῖα, οὐ Ε{||- 
οὗ ᾿ἰῖ5 σοπηπηιοποοπιθηῖ, Βμοῖθοσ ἔτοῃ 1 τὸ58, ἰῃὰ ἴδς 
᾿ς ἐδ ποτ᾽ 5 ἀθδιἢ, οὐ ἢϊβ δάἀπηϊβδίοη ἴο [ἢ ποσί, 
ΤΟΥ ΔΙ, 15 ὑποογίδίη. 

ἹΜΜετγηορίδῃ, Βερίππηίηρ οἵ τεῖρτι 5'ρτιδ  ϑεὰ ΌὈΥ νἱοίουῦ .. Τῆς ροἴαρυεςς 
ονοῦ 1άργαη πὰ Μεαϊίοσγαποαῃ ἰῃ- οἵ Ἐδν ἴ, (0]- 
ὙΔΟΘΙΘ : πὸ δχροαϊιϊοης ἰηῖο Αβίᾶδ: Ιον ὡ: δε 

Ἐχοάυ5. 
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ΟΟΝΜΝΕΟΤΙΟΝ ΜΨΙΤΗ 56ΆΙΡτύυκΑι, ΗΙΞΤΟΑΥ͂ 

ΤἈΑΛΝΒΑΟΈΤΙΟΝΒ ΚΝΟῪΝ ἘΠῸΜ ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΛΑΕΥ [ἢ 
ὈΥΝΑΕΤΙΣΒ, Μονύυμεντε. Αςεοοράϊηρ ἴο τ| 15 δδἀὐπὲς το 

Ἐχουϊδι.9. 
δῃὰ οἴδετε. 

δεῖ 11,,ω Θιρίδῃ ; ἰ5 [|Α ρεποά ποῖ ἀϊπιξηριίπηῃεὰ ὈΥ ἐοτγεῖρι  Ῥαϊεβῖίηθς ἱπ ἃ | Τῆς 1βγδοὶ τες 
οἰἶοβε. οὗὔ ΧιΧχΧιὴ ὙΨΆΓΙΣ : Ἰοίοῖβ, πονγονογ, βουγίϑἢ, δηὰ ] ἴδια οὗ ἄδθργοβ- 1 ἰῃὰ ἴθ νυ"]}- 
Θγηαϑίγ. ἴῃς παίίοῃ ἀρρεᾶσβ ἴο Ὀ6 Ῥεδζβῆι απὰ 1 ϑίοῃ, ἢ Ὶ]15- [ ἀσγηεββ. 

οοηϊεηίεα, πες πὰ [ῖδε 
βου, ]αΡὶη ἴῃ 
[ῃ6 ποσί ; τα- 
γοὸ]Ϊ Ὁ δἄδραϊηκί 
]α0ϊη, ονεῖ- 
ἴτον οὗ Θίβογα, 
ὙΔΥ ἀρδίηβὶ [8- 
Ὀῖη οοπίϊηυεοά 
ἴοῦ 5ΟΙΏΘ Υ6ΆΓ5. 

ΧΧΙ Ὀυγπηδϑῖν : Α Ἰοῃρ 561|65 οὗ ϑυιοοαθϑι ὙγὯΓ5 ἴῃ | Ιβγδοὶϊζοβ γεοονεῦ [ Τῆδ οοπαποβῖ 
Ἑλδιηδβοβ 11]. Αἰποᾶ δηὰ Αϑία : Ῥαϊοςίηθ ἰγανογϑοά, Οϑϑοϑϑίοη οὗ οἵ Ῥα]εοβίϊης 

συγ ἰηνδάςα, δηά (ἢς (βεῖδ ονοζ- ΔΙεβίίηθ δἷϊοσ ] θεριπῃ ὑπάσι 
τον. 7ῃδε τεῖρῃ ᾿αϑίβ δὲ Ἰεαϑὲ Ϊ (6 ονεσίῃτον [ Τοβῇυδ. 
{νγεηΐγ- σαν γοδῖβ. Αροσὰ ἐπ ρ]ογοὰ οἵ ΤαὈϊπ. 
ΟἹ ἴδε τόγαὶ ἀοπιδίηκ. 

Ἐλδιυηθβόβ Ι΄. Α Ῥεδοείαϊ σεῖρῃι οσοσυριεα ΤΠ ΕΠ ἴῃ 
στεδαὶ Ὀυ]αϊηρθ. ΑΡρεστα, οἀριϊνες. οὗ 
Ψ8Γ, ΕἸ ρ  ογβά ἴῃ ἴῃ6 ἀυδυγίεβ. 

Τῆα δνοηῖϊς γτ6- 1 ΤΏ δὀηΐξζχο 
οοτάρά ἰῃ [πὰ | βουϊθϑς οὗ 
Ῥοοΐ οὗ ̓ Ϊ΄μάρεϑ [ ὄνεηῖϊ ἔγοτῃ 

ἙΔηλοβος Ὗ. ἴο ΧΙ. [Α ρεποά οὗ υποετίδλίη ἀυγαίίΐου, ἴδ δ αἴϊεγ τῃ6 ιἰπῈὲ ἴῃ 6 Ῥαβϑᾶρθ 

τεῖρτιβ βἜΏΆγαΙν βμοστί ἀπά πηαϊκίη- οἵ εθδογδὴ δμὰ  ονδῦ ἴὴς [ου- 
Βασδῖὶι. ἄδλῃ ἴο [π6 

μυῶν ᾿ οἷος οὗ ἴδ 

Ἀλιησϑος ΧΙ], πὰ τὴϊ5 τεῖρῃ ἴῃς Ἐργρίίδης τγεϊαΐη δὴ οἰὸς οὗ 
δοκηον]εαρσεα ῥγε-οιϊηθηςα ἴῃ ϑυτῖα 7υάρεβ. 
δηὰ Μεβοροίδιῃίδ. 

Ἀδυλεβεβ ΧΙ]Π], (Ιοβς οὗ {πΠ6 ἔπθαι ει ἀγπαϑβίγ. 
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ΕΒΘΑΥ 1]. 

ΟΝ ΕΟΥΡΤΙΑΝ ΜΟΚΏΌΒΊΙΝ ΤῊΕΒ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΗ. 

απωτισακουματιατακααναν. 
'ϑαασας 

ΟΝῈ ἱιηροτίαπξ τοβυὶὶ οὗ ἰαΐς Εργρίίδῃ τὸ- 
Βογοδοβ ἰβ ἴῃ βϑιδ ἰϑμπχοηῖ οὗ ἃ οοπιρὶεῖς 

βἴοπι οἵ {γαηβοσιριίοη οἵ ἤεθγεν ἀπά ἔμγρ- 

«ἴδῃ ομαγαςΐοσβ. Αἵ ργεβεηΐ πὸ ἀουδί γεπιδὶῃ5 
45 ἴο ἴῃ Ἔχαςΐ σογγοβροπάρησε οὗ (ἢς Η εὔτεν 
Ἰοζίοτϑ τ ῬΒοπεῖϊς βι Π8, οὐ ὅτοιρβ οὗ σοτῃ- 
τῆοη οσοσυγγοηος ἰῃ ΡΑΡΥΤΙ δηὰ τηοπιπιθηϊαὶ 
Ἰηβογὶρίίοηβ. Απ αἰζεπιρῖ νν}}} θῈ ἤεγα πλδάς ἴο 
Ὀγίηρ [815 γοϑϊο ἴο θεᾶγ ἀροη πε ἰγαηδογίριίοη 
δηὰ Ἔχρίαπαίίοη οὗ (ἢ παιηε5, {{{|65, Δηα ΟἴΠΕΓς 
ννοτά5 οὗ Εσγριίδη οὐ χὶπ ἰπ τμε Ρεπίδίθιςῃ ἢ 
[πη ἴῃς ἤγϑὶ ρίδοθ, ἰδς Ηεῦτενν ψοτγά νν1}} δὲ 
τοργεϑοηϊϑά ἴῃ ἴμο56 Εργρίίδῃ σμαγαοῖεγϑ νυ Ὠϊ ἢ 
τα δεςορίθα δῪ 8]} Εβυρίοϊορεβ 85 ἴδε ἐχϑδοῖ, 
δῃηὰ ἔον ἴδε πιοϑῖ ραγί ἴῃς ἱπναγίδο]θ, δαιῖνα- 
Ἰοπί8. [ἢ 1ῃς πεχὶ ρίδςοθ, ἴῃς τηεδηΐηρ οἵ (ἢ 
Εργριδη ψοσάβ (Π08 τεργεβεπῖεα 11 ὃὉς 
ἱπγοϑιϊραϊοά. [Ιπ πὸ οᾶθ86 Χ}}}} δὴγ ἀουδίβι! 
(τγδηϑοτιρίίοη δε δα πε : ΠΟΥ ᾿Ν1}} ΔΠΥ πλοδῃ- 
ἰηρ Ὀε ργοροβϑὰ ἔοσ ννῃϊςἢ σοποϊυδῖνα δυῖῃοσ» 
ΤΥ σαπηοί δε φῬγοάυςοα ἔτοπὶ πηοηυπΊεη 5 ΟΥ 
ΡΑργτὶ οὗ {π6 τϑἢ, τοί, δῃὰ 2οίἢι ἀυηδϑί ςβ, 

{{ δὲ ἰηΐετργο- 
(ἴίοη {π5 οἰϊοϊϊοὰ ρον ἃ οἰθατ, σοπιρὶοῖο, 
Δηὰ 5415 ΔΟ[ΟΥΎ τηθαπίηνξ, οπα ἰῃ Ῥοεγίοεςϊ δ0- 
οογάδπος νυ ἐπα οοηΐοχί, απὰ τῃς εὐϊάςηϊξ 
ἱπίοηζίοπ οὗ 86 γιοῦ οὔζμο Ῥοπίδίςσυςςν, [ΠεΓα 
οἂῃ θὲ το αιιοϑίίοη 8ἃ5 ἴο 115 νδίυς, νεῖ ΕΓ 
ἴῃ τεραγὰ ἴο 186 θεδγίῃρβ Ὁροὴ ἴδε Ἵχεροβὶβ οὗ 
{π6 ΒΟΟΚ οἵ τπροπ {πα ιυοδίίοι οὗὨ δι πουβιρ. 
[{ 15 Πρὶν ἱπιργοῦδθὶς ἴπδὶ Δπγ Ηθῦτγονν Ὀοσγη 
δηά Ὀσουρῆξ ὑρ ἴῃ Ῥαϊοβεῖης,  λίη ἴῃς Ρεγιοά 
οχιοπάϊηρ ἕγοτη ἴῃς Εχοάι5 ἴο [Π6 δοςἊββίοῃ 
οὗ ϑοϊοσιοῃ, νου] αν δὰ ἴῃς Κπον]εάξα 
οὗ (Ὡς Εργρίϊδι) ἰδηρυαρο νυν ϊς νν}}} ἴθ .5. Ὁ 
δἤῆοννῃ ἴο δᾶνς Ὀδθῆ ροβϑεβϑθὰ ΟΥ ἴῃς νσιίεγ; 
1 156 ςοτίδίη [δὲ πο δυΐμοσ τννουϊά πᾶνε ρίνθη 
ἴῃς νογάβ νἱπουΐ ΔΩ ΧΡ δηλ οη, ΟΥ̓ ἐὐεῃ 
ἰπαἀϊςδίϊοι,, οὗ {πεῖν τηοδπίηρ, μΒβαὰ ἢς ποῖ Κποννη 
(Πδί 5 γεδάθγβ νου]ὰ Ὀς θα 0}Δ}}} ἔαπι Πα ννἢ 

ΟΣ ΠΙῸΠι 51}}} φῦ] οῦ ρου οάϑ. 

{6 πὶ. 
ΤΠ Ο]]οννης [28]ς, νυ ἢϊςἢ εἶνοβ ἢς Ἡ οῦτειν 

Ἑμαγαςίοσβ δηὰ ἴῃ ςοστεβροηάϊηρ ὑΒοποῖῖς 
δἰ βη8 ΟΥ̓ Ἰεἰζεῖβ ἰηῃ Εργρίίδη, νν}}} Ἔπδῦϊα τῆς 
ΤΟΔάΟΣ ἴο Ἰυάρε ΓῸΣ ὨΙπΊϑο]  οὗἩ [86 ΔδοσυγδοΥ 
οὗ τς ἰγδηβοτρίοη. ὙΠῸ {τἀηϑοσίριίοη ἰ1 
Ἀοπιᾶι! οἰαγδοΐοιβ 15 (παῖ τίς ῃ Πᾶ5 Ὀδοη 
Ἰαίοῖὶγ ργοροβδοά ὉΥ Μ. ἀε Ἀουρί, δηά δο- 
ςερίδα Ὁγ 1,ερδὶι5, Βγυρβοῖ, δηὰ οἵβοῦ Εξγρ- 

566 “ Ζειϊίϑοῦσιῆ ἤν ΚΕ ρΥρίβοῃς τοϊορεῦβ. 
ϑργᾶςῆς, ἄτ., 1866. 
------«--ἱἱν... 

ΔΙ]υϑίοι 15 οσοδϑίομδΙΥ σαδάς τη 16 ποίε8, 

1 ΤΠ Εβϑαυ ννᾶ5 ρυϊηϊεα ἴῃ 1868. δ᾽ποθ ἴΠαϊ 
τις τ. ἘΡοῖθ᾽ σους ᾿α5 δρρεδιοᾶ, ἴο νοι 

᾿ ἀροΩΝ ΦΕΥ τ ἐτονο ι 
Ε Ἐεγρίμο, Τταηϑοτήρο, ΟΤΘΙ ΠΑΙ͂ ον- 
Ξ ΏὭοη. ΤΆΣΊΟΤΑ. 

δ ἥ ἃ,,...- ἃ, ΟΓ 8 8 

. ἐν δ ὃ 
ῳῷ κ Ε 

ΜΠ Ὠ Ὠ 

1}, ὃ ἢ 
" ἧἷνκῷ , ου χ ] ἢ, ασ οἷ, ἰδτὰ 

ὥ Ω͂, τὶ ι, οσ ἰὰ 

, ἢ ,σενν ἷ Ἷ, ΟΣ 66 

5. [τῷ κ κ 

ς ᾿ Κκ δὰ Ἰ,οσσ | 1Ἁ,ογτ 

[᾿ Ν ΤᾺ Ε,4} 

») {πρπροὰ 2 Ὡ εἴ 

Ὀ [ 8 8 

υ ς 10, για» ὃ 8, 0, ΟΥ 80 

ΒΙμ Σξοῖ-- Ρ,ογέῇ | ρμ,ρδ,ογΐ 

Υ ἐπι ΐ Σ, οὐ 8 

Ρ 4 Ἔ Ε 
Ἵ.] «» ἸΝ εΗ 

ὥ Δ το ,Β[} δ Βἷ1, ΟΥ Β 

Ὦ ΠΕΣ ΐ τ, οἵ 

᾿ 

[πη δδάϊπίοπ ἴο ἰῃς ρβοπεῖϊς Ἰεϊζεγβ ἱπ (88 

᾿ἰδὲ [Πογα τὰ ΤΩΔΠΥ͂ ΠΟΠορβοπεβ, ἃπὰ 5. }|2δὲς 

βἰρτιβ, τεργεβοπίίηρ (μ6 οοπιδίπδίίοη οὗὨ ἵΜῸ 

ΟΥ̓́ΤΏΟτΟ ἰεϊζετθ. ΕἼ] 11ι5ῖ5 οὗ {686 ἀγὲ είγέῃ 

ὉΥ Μτ. Βίγο ἴῃ ἴῃς ἢγβε δηὰ ἰδϑῖ νυ ἱπιεβ οὗ 
ἰδ. Ἰίοβὲ εαἀϊξίοη οἵ Βυπδεῦ 8 “ Ἐεγρὶ᾽ ὅπ 
ΕΥ Μ. ἀε Ἀουξκί, ἴη {πε « ΟΠ γοβζοπιδίϊηε, 
ΠΟΥ ἰῃ οοιγβο οὗ ρυδὶςδιίοη. ὙΠεβε 5:6 Π|5 

Ψ0111 θ6 ἐχρίαϊποά ννβοη (ΠΕΥ ΟσσὰΓ ἰπ [Π15 ἐχ- 

συγϑαδ: {πεῦ ἃἅγε δβρθο δ !γῦ ἱπιρογίαπί ἰῶ 



ἘΕΘΘΑΥ ΟΝ ΕΑΥΡΤΙΑΝ ΨΜΟΚΌΞΘ. 

"οἴογεηςς ἴο (ἢ6 πᾶιηθ5 οὗ ρἷδοθβ δηὰ οἢῆοϊαὶ 
ἀεοὶ ρπδί!οηβ. 

[{ τπλυϑῖ Ὀς θοτηδ ἴῃ τηϊηὰ πὶ (ἢς νονσο]β 
ἃΓ6 οὗ βεσοπάλδγυ ἱπιροσΐδησε δοίῃ ἰη Ηθῦγενν 
διὰ Εργρίίδη. ΤΟΥ πλὶρῆϊ ὃ6 ἀϊδγορατάδα ἴῃ 
(6 {Υδηβοτρίοη νοῦ 1 ποί ἰπαΐ οσογίδίη 
ΔΙ πη [165 Ὀεΐννθοη δος σοηβοηδηῖβ δηα νόννε]8 
ὍΓε ΟὈβογυδῦ θα ἰη Ὀοῖῇῃ ἰδηρσιᾶραβ. 

οι Τρ ἢγβί πᾶπιδ ἴῃ ἴῃς ΒΙΌ]6 οὗ ρυγεὶν ΕργΡρ- 
[ἰδ οτἱ ρίη, ἔοσγῃι, δηα πλδαπίηρ, 18 ΡΠαγδοῆ. 

ΠΒ 
ΤὨς νοσδ βαῖοῃ δηὰ αἰδοῦς ροϊηΐβ 5ῆονν 

(ὅλ (ἢ6 Ηεοῦτονβ το τῃ}]5 Ῥᾶγ-δο ἢ, ἠοῖ 
Ῥατ-γτδοη. ΤῊΪβ 15 πηρογίδηϊ, βίηςθ ἴῃ 6 ὨΔΠΊΘ, 
νν αΐδνοῦ [ἴ τιϊρῃξ 5] 5 1, τνᾶ5 ννε} Κηονσῃ ἃ5 
1Π6 ργορεΥ οΠῆς 4] ἀδϑιρηιδίίοη οὗ της Κὶπρβ οὗ 
Ἐρυρῖ, πὰ 115 οούσθοῖ ῥχγοπιιποϊδτίοη πχυϑβῖ 
ἴάνο Ὀροι ἔπ] τ ἴὸ (Π6 {ταηβίδίοσβ οὗ (6 
Ῥεηίαϊουςἢ, ἀηα ΡΥΟΌΔΟΪΥ α͵ϑο ἴο ἴδ6 ριυποῖιιδς 
ἴογβ οὗ [86 ΒΙδῖ6. ὙΠα οσυποίξοττα ἰηβοτίρ- 
[ἰοὴ5 πᾶνὸ [86 δαπης ἀϊνὶϑίοη, Ρίγ-υ, ποῖ Ρ΄-τιι, 
6 ἘΓΔΠΒΟΣΙΡΈΟΙ ρῖνοϑ οἠς οὗ 656 ἔΌσΠ5 : 

7.«-Ἢ«-ς ' Ι 
ὡᾷς- , (Ρα Κα), οτ, δάοριίπρ ἃ 5Ξυ]]δοῖς 

ἕοττω οὗ νἘΓῪ σοτηποη οσούστεποο, [Γ Ὡ] καὶ ἐς. 

Ῥεγ οΥ ῬΠδγ, ἼΒ, αηά [μὲ οἰοηκαϊοὰ ἔοσπη Ὁ-ϑ 

ὙΥΠΙΟὮ ΠΊΟΓΘ ΘΧΑΓΕΪΥ γΧοργεβοηῖβ Π), να Πᾶνο 

ἴ [1 “55. (ΡΔγ-Δ0}}), ΟΥ̓ οηε οὗ {με οτάϊ- 

ΠΑΓῪ ναγδηΐβ οὗ 1ῃ15 νυ 6 ]]-Κπόοννῃ τνοτγά, 
ἼΒς ἢτδὲ οὗ ἴπεβε ἰγδηβογριίοηβ μῖνοβ ἃ 

ΟἾοΑΓ ἀπά ποῖ πηργοῦδθ]ς τιοδηϊηρ, υἱΖ., “ Τ ΒΘ 
ϑυη. ὰ ἴ5 {π6 ννε] ]-Κποννη ἀεδιρηδίίοη οὗ 
16 δη ἔτοπὶ ϑ.Πηγ56 ἴο ϑιιηϑθοῖ : δηά ἰΐ ἰ5 
ςογίδίη ὑμαΐ ἴη6 Κίηρ οἵ Εργρί ννᾶ5 τεραγάρα 
8ἃ5 ἴπε ἰανουτας ΟΥ̓ Εἰνηρ τεργοβοηίΐδίινε οὗ 
δ: (Π)6 πυσϑίίοη 5, ν Βοῖθοσ {Π18 ννα5 (ἢς 
1514] ἀπ ἔἴοστηδὶ ἀδϑιρπδίίοη οὔτπο Κίηρ, τοοος- 
Ὠἰϑοά ὈΥ ἢΪ5 ϑιιδ]εςῖ5 δηὰ Κηοννῃ ἴο ἕοσγεί κΠοΥβ. 

ΘΕΥΕΓΑΙ Δύρυπιθηῖθ γα 564 ἰῃ ϑιρροτί οὗ 
ἘΠ} 18 ΔΘΘΌ ΤΊ ΡΓΟΠ, 

τ. ΕΤΟΠΙ ἃ ΥΟΓΥ ΘΑΙΪΥ ρῥοτγοά, ἰοηρ Ὀδεΐοτο 
[ῃῆς Ηοῦτεννβ οδῖῆθ ἱπίο Ἴσοηΐαδοξ στῆ τῃ6 

Εγρίδηϑ, ἴδε βρη (Ὁ) 5) ρΡγσγοπουηςθα Β 8, ννγᾶς 

[65 ἢγϑι δηά πηοϑὲ ργογηϊηθηΐ ἱνογὰ ἴῃ 16 
σάγους ῇθ, οὐ τίηρ, νυν ϊςἢ σοπίδίπρα τῆς οἹ!- 
αἰ4] πᾶπιὲ οἵ ἐνεσΥ Ῥθδσδοῖ, [μδὲ ἰ5, (ῃ6 πᾶπὶς 
ΜΉΝ Πα ἀβϑιιπηθα αἵ ἢ͵5 δεοοϑϑίοῃ. 

Βιιῖ {Π15 ννογὰ ννᾶ5 ποῖ γοδὰ δραγί ἔγοῃι τς 
ΟἴΠΟΥ ννοτ5 ἴῃ ἴῃς χίηρ, ἴῃ τηοϑῖ οᾶ565 ἰξ ννᾶβ8 
τεδὰ δ ἴπε οπά, ποῖ αἕ ἴη6 θερίππίηρς οὗ 186 
ἀεϑιρπατϊίοη ; 1ἃ βαὰ ποῖ {π6 αὐτοῖς ργεῆχοά, 
δηὰ ςοιυά ποῖ μογεΐίοσα ὃὈς ργοπουποοιὶ Ῥὰ 
ΚΔ, οΥὁἨ ῬΒασγδοῆ. 

2. Τα Κίπρ ἰ8 αἰνναγβ Ἵδ]ειὶ 51 δ, βοὴ οἵ 
ᾶΔ. τ μἷ8 ἀοϑιρπαδίίοη ςοπγο5 Ὀεΐννθοη [86 
ἴννο σίπρβ [ἴ 15 ὙΕΙῪ δηςίεπί, θείην ἢγϑβξ 
δοτπα ΟΥ̓ ΟΠμαῖτα οὔ Οπερῆγοη, 8ὃ6εε Μ. ἐς 
Κουρέ, ΚΘ ΠΟΥ ἢ 65, Ρ. 56. 

Βυΐῖ (Π15 5 ἰῃ τα! 8η ἀγρυπηεηΐ δραἰπϑῖ 
ἴῃς ἀοϑυτηρίίοη. ὙΤῊς Κίηρ νγᾶ8 ποῖ {ἰκϑὶγ ἴο 
δε σα] οὰ θοΙ ϑοη οἱ ΚΔ, ἀπά Τα 8. 
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3. Τδε πογὰ Ρᾷ ἘἈδΔ δοίυδ!ν οσουγβ 85 ἃ 
Εἰς οὗ Μεγπερίδῃ Ηοϊορμΐπια, 186 8οὴ οὗ 
Ἀδπιεβαβ [].,| 1 ἃ ΟὈΟΠΙΘΠΊΡΟΓΑΣΥ ῬΔΡΥΓΌ, 
Απαδϑῖδοὶ, ΝΊ. Ρ]. ν. 1. 2. 

«ὁ κ- -..9 π͵πκοχίο. τος 

ΤΕ δβονεγείρῃη, ᾿ἰνίπηρ, βουπή, ἀηἀ παρ ΠΥ, :ῤε 
δοοά ϑιρι οἵ ἴῃ 6 ννο]Ἂ ἰαπά. 

Βυΐ “1δε ροοά διιὴ" δεῦε ἰ5 ποῖ ἃ {Π6, 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ͂ ϑρθδικίς. [{ ἰ8 5 ΠΊΡΙΥ οπα οἵ 16 
ὨΌΤΊΘΤΟΙΒ Ερ [Ποῖ5 ἀρρ]εὰ ὃγ [πε Επγριίδης ἴο 
{86 ΙΓ Κίηρ ; ἃ ἔδεϊ ΘΑ οἴ Εν ον άθηΐ ἔγοσῃ (ἢ 
δαάϊτίοη οὗ ἴῃ δάγοςῖίνε ροοὰ.2 Ὑᾷμὸο {{{|6 ἴῃ 

. . «ὦ»--απαὶ 
[815 Ῥᾶϑϑαρε 15 (ῃς ἢγϑί ννογὰ --:.2) 

1μαῖ πιΔΥ Ὀ6 τοδλὰ δηὰ Ἐχρίαἰηοά, 
4-. Α 5[ΓΟΠΡῸΥ ΔΓΡΌΠηοηΐ ἰ5 ἀγάννῃ ἔγουῃ [Π6 

Ῥάργτυβ ΚοἸ]η (ΝΟ. 1888), ννῃϊο ἢ αἶνοϑ Δ 
δοςοιηΐ οὗ [με {ταὶ δῃηά ὀχεουζίοη οὗ ἃ 930Γ- 
σεγοῦ ὑπᾶεγ ΚλπΊεβεβ {Π]. 1{ 5 ὀχρ αἰπθά ὃγ Μ. 
ΟΠδῦδ85, ἰπ 5 συτίουβ 4πὰ να ]6 υνοσκ, “1,6 
ῬΑργτυβ τρίς ἀ Ηδγγί8. Ηδ υυτὶῖοϑ ἴδ .5 

(Ρ. 173, ἢ. 2), “ Ρχᾷ 9 ῆ, Ῥεγα, ἰθ ϑοἷει, 

Μεπιρῆ. φρα, Ηεῦ. ΠΙΞ, ἀεπίᾳτιαοη οτάϊ- 
Ὠδῖγε ἀθ5 γοῖ8 ἀ Ἔργρι. Ὑΐβ 566πῚ8 ζοη- 
αἰυϑίνε, σοπδίάδγῃ υ [ἴῃς Πίρἢ δι που γ ν ῃἱοἢ 
ΑΙννΑγ8 διίαςμοβ ἴο Μ. (μαδβαϑ᾽ ορἰπίοηῃ. [{ 
τηυβῖ, μοννευθῦ, Ὀ6 οὐβεστοά τῆλ πὸ οἵβοῦ 
Ρᾶβϑᾶξε ἰ5 δι ἀυςςά, ΠΟΥ, 50 Δ 85 1 τῇ ἄννδγο, 
οδῃ ὃ6 δαάυςορά, ἴῃ Ξβυρρογί οὗ 86 5ἰδϊθιηθηῖ 
[Πδῖ 11 ἰ5 [η6 ΟΥ̓ ΠαΤῪ ἀδβιρηαίίοη οὔ [Π6 βουὸ- 
Τοῖσι ; δηά ἴῃ [15 ραϑϑαρε ἴῃς τννογὰ 5 ὑπάστς 
βῖοοά δΥ Μτ. Πονογία, δά ὈΥ Μ. ΡΙεγίς (ισμο 
[45 ἰδίθὶ Υ ρυ 5 μ θὰ [Π6 Ῥαργτι5) ἴο ππθδη “ ἴῃ 6 
ϑιη Οοά;, ἴο ψνοπι τῆς ἐἔγυπίγαϊίοη οὗ 186 
Βογ]εσγοσ ἰ5 αἴἰγ δυῖϊοα. 5 [1 15 ἔσθ τμδὲ ἴδο Κίης 58 
οὔΕβυρί νγεσε οδ]βά “Ηοσιι5," ογἴδμε “ στονποῖᾶ 
Ηᾶν κ᾽" (([ῃ6 δυὴ Οοά, 45 ϑσυηηδοὶ οὗ υἱἊος- 
ἴοτγ), ἃ {πὶς ἴάκθὴ αδἱ τἢοῖγ δοσοββίοη, δηΐ 
θοῆς ὕροὴ {πεὶγ βίδηάδαγὰ - δι (ἢ18 νγᾶβ8 
εαυϊναϊεπί ἴο {Π6 Ἔρῖμεῖ 81 8, ὅϑοῃ οὗ 
Δ, δηὰ Ἴοποιταΐεβ, ἐπογοίογθ, Δπ ἀγρυπηθηξ 
αραϊηβί [Π6 δϑβυπιρίίοη, ννἰςὶι, ἔηοί ἀϊπργονοά, 
τὲ Ὀς γτοραγάθα 845 ποΐ ὑγουφῇ. 

ννε μᾶγε τοῖν ἴο ςοηβιἀεσ (ἢ6 οἴδεσ δηάὰ 

ΠΟΥΘΥΘΥ, 

νν6}} - Κπονγη ἔοστη, [1Ξ -«--ἱ,͵ ΠΊΟΓΕ (ΟΠ}- 

ΤΊΟΠΙΥ 85 ἅδονυς, ἱπ ἰῆς {{|6 οὐ Μογηερίδιι, 

ΩΤ ἘΞ’ [6 τς {τδπβοτρύοη Ῥεῖ-ᾶο, Οσ 

ῬΠαγταο, οδη ὃς τοὶοῦ προη, οὗ Ὡς ἢ 6 
Βανθ ὈΥΓΘΘΘΠΕΪΥ ἴο σοπϑίἀογ τῃ6 ενϊάσηςο, [6 
Ῥτοοῦ οἵ (ῃς ἰάδηςν οὗ τῆς ὉΠῚ6 τ ῬΒα- 

5 Τῆς Βδπηθϑες 11, ἰς Το] θα “Βα, ἴῃς [ἰδ οἵ 
ἴῃς νοτά,᾽" ποῖ 45 δῇ ἀρρε]]αϊίοη, θαϊ δη Ἔρι Ποῖ. 
Ματγίεῖῖς, " Αργάοβ, ρὶ]. 18, ]. 26. 

8 Μη, Οσοοάνὶη οὔϑογνοβ, “1 δὴ ΠΟῪ (Ο0ῃ- 
νἱποοά ἴδαὶ Ρα- ὰ π΄ [ἢς ΕΟ]]η Ῥαργτιιβ πηθδὴ8 
ἴῃε ϑυη, οὐ Οοά, ἀπά ποῖ, ἃ5 1 ξυρροκξεὰ ἰθῃ 
γεδῖ5 ΔρῸ ἤδη 1 ἤτχκὶ ἀδοὶρμογεα (παῖ ράρυτι5, 
τῆς Κίπρ οὐ Ῥῇαγδοῃ." Μζτ. σοοάν!η᾽ 5 τοι ῦκϑ, 
αιοϊοὰ ἴῃ {Πε96 ποῖεβ, ατὰ ἴακϑθη ἴτοιῃ ἃ ἰεῖζει 
Ἰαιϊεῖγ τεοεϊνοα οἡ 19 ἔβθαγ, ψῃϊοῃ νᾶ ἰοζο 
νατάεᾶ ἴο δἰπὶ ΌῪ ἴδε υΐεγ ἴῃ 1868, 
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γοῦ Ὑ]1 δ6 σοποϊυδίνο, ἔογ ἴῃς [οἸ]οινίην 
ΓΟΔΞΟΉΒ :-- 

ΤὨἼς τορυΐαγ (|6 οὗ (πὸ Κίηρ οὗ ἘΕαγρῖ, 
{ἢ 6 {1|1|6, 2. δ., 85 αἰδιϊηρι ρα ἔσγοπι ΠΟΠΟΓΑΓΣῪ 
ορμοῖ5, ὉῪ νι ἢ ἢ ἰ86 αἰννᾶγβ δεςοιῃ- 

ρΡαπὶοά, 5 ἘΠΙ͂, ννυτιϊζοῃ αἰϑὸ [7 πττῦ, 
Ρ- παι 

δηά 2» οΓ . πε α, ΤΒεβο [ὈγΠῚ8 ΟσΟῸΓ 

ΥΟΓΥ͂ του ΠΓΥ ὑπάογ {Π6 ἀποίοηΐ Ἐπιρίτο, ἴῃ 
(86 Ἰηδοτιριίοπβ οὗ τη6 Ὠεη Κι ]ο οὗ 1 αρϑὶιΐϑ, 
δηὰ ἴῃ (ποθ ὀχδηληεα δηὰ {ΠΠπι8ἰγαῖθα Ὀγ Μ. 
ἀς Βουρίέ, " ΘΟΠΟΓΟμ65 δὰσ 165 Μομιυπηθηῖβ 
αυη ρει διἰγίθυογ δὺχ 5ἰχ ργεπη ἐγεθ ὈΥπᾶ5- 
[1ε5 ἀς Μαηέϊζποη. Ὅῶε 5: ΠΊΡΙ ΕΓ ἔογπὶ ἰδ ΤἸΠΟΓΘ 
ΠΟΙΙΠΊΟΠΙΥ ἕουπά πη ἴῃ6 Θαγ]οτ ἰπϑοτ ρ[0Π8. 
Οη τροπυπιοηί5 οὗ ἴπΠ6 τοῦ δηᾶ [ο]ονηρ 
ἀγηδϑίῖοϑ ἴῃς Ἰδίζεγ 15 αἰπιοδὲ Ἐχο βίου τι56ά. 
ΤΠς πιραπίης οὗ [Π6 δτοιιρ ἰ5 ποῖ αφιεβίϊοποά, 
νἱΖ., ἴῃ6 κγεαῖΐ ἤουβθθ, οὐ ἴπ6 σ»σραῖ ἀουθ]θ 
ΠοιΙ56, ἐ. 6.,) [ῃ6 ΤΟγδ] ραΐδοθ: ΠΟῪ ἰ5 ἰἴ ἀοιυδίεά 
(μαΐ ᾿ξ 5ἰαπάβ δοβοϊ ἴον ἔοσ (ἢ6 ϑβονθγείψῃ. 
{ 159 αγίποσ ἴο Ὀ6 οὐδβοσνεά {παῖ νυ ΈΠΘΥΟΣ 
ἴῃ Ξονεγοίρῃ 15 βροκθῃ οὗ 85 βυςΐ, ποῖ ὈΥ ἷ8 
ΡΙΌΡΟΥ παπιθ, ΟΥΆ ΟΥ̓ [5 αἰδιηςτίνς οἢῆοϊδ] 
ΠΆΙΉΘ, [15 δΔηα ηο οἴδοι ἀδϑι ρηδίοη ἰ5 ἔοιηά. 
Ιπ οὔῆεϊαὶ] Ἰεϊῖοσβ, ἰη τερογίβ ἀπά ἰῇ {γεδί[ 68, 
115 ἀδεϊ σπαῖίου ρΕΏΘΓΑΙν ργεσεάθβ [Π6 ΡΓΌΡΟΥ 
Δηα οβῆοϊαὶ Ὡδπιοβ : ἴἢ παγγαίϊνος, ψνμθη [ἢ6 
παπλο οὗ τῆς Κἰηρ 15 ποῖ ρίνϑη, [ἃ 5 υϑϑὰ ῥὑγθ- 
ΟἰΞΟΙΥ ἴῃ 1Π6 5ΛΠῚ6 ΝΥ 845 ῬΠΑσαΟ, 1 τῆς 
ΒΙ0]6.. ὝὙὝΠοΙο οδη θὲ πὸ ἀουδῖ δι ἴΠαὶ {Π15 
ννᾶ5 ἴῃς {Π|6 νυ ιςἢ ἴο ΕΡΥΡΌδη5 δπὰ ἔογεὶ "ΠΟΥ 5 
Τοργοβουτοα {πῸ ρούϑοη οὗ ἴπο Κιηρ. 

11 15 ρεγβδρβ ἀϊβίσυϊτ ἴο ργεϑοπὶ τῃς ὅμ]]} 
ἔοτος οὗὨ [15 ἀγριιπιοηῖ; ὈυΓ πο οὔθ οδῃ ἴοοῖκ 
ΤὨγουμῃ ἴῃς Ῥάαργγυ8 Ὠ ΟτΥθίπου, οὐ οἵδοσ 
Ῥᾶργτὶ οὗ [ῃ6 τοίἢ δηὰ δοίῃῃ ἀγπαβίϊοβ, υνβουΐ 
ἔδοιηρ τπδῖ, 50 ΔΓ ἃ5 ἴῃ6 ιἰϑᾶρεὲ 18 ᾿οη- 
ςεΥποα, να ἢᾶνο ἴῃ 18]5 στοιρ ἴῃς ἐχᾶςῖ δαὺ]- 
νδϊοπὶ οὔ Ῥῃάγαοῃ. [{ 15 τῇ8. σγοὺρ ψνΒιοῇ 
ννου]ὰ ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΥ͂ Ὀς υϑεὰ 1 Οδηρϑὶς ἡ γα 
ἰγδηβαϊορὰ ἱπίο δηςίθης Εἰμργρίίδη. Ῥθδγδοῦ 
δἰίοης ννοιϊὰ τοργόβθοπὶ ἴὸ ἃ Ηεοῦτγοινν ἴδε 
σοηΐγαὶ ΒΤΟῸΡ ἴῃ ἴπ6 ΕΥ Ρίίδη Τογτηι :--- Η!5 
τρδ]οϑῖυ ἐῤε ϑουεγεῖση, 0} οὗ 116, Βοϑ! ἢ, δπά 
τα. 

Βευῖ (ῃς ἰγαπβοσιρίίοη ρτγεβεηΐβ ἃ αἰ ΕΠ ΠΥ, 
ΨΒΙΟΒ ἴοὸσ ἃ ἰοηρ {ἰπ|ὸ ργενεηϊοά Εἰρυρίίδη 
δοθοἾΔγ5 ἔγοπι τεσορηϊδίηρ [6 ΔΘ ΠΕΓΥ οὗ τς 

«ἰεϑἰρπαϊίοπβ. ὙΠΟ στοὺρ ΓΣ ἰ5. υπάουδί- 

οὐΪγ οαυΐνα!ϊοπί ἴο Ὁ, οΥΎ “ΡΙ᾿" ἴῃ [ἢ6 Παιηδ5 
οἵ οἰξκί65, 25 ἰπ Ριίμομι, ΡΙΒδηῃϊσοι, ἄο. Μ. 
ἀς Ἀουρό, Βοννονεῦ, δηὰ Μ. Βχγιιρβοῖ, πιῆ οὗ 
(ἢ6 μἰρμοβδὶ δπιίποηος δπιοηρς Εργρίοϊοροϑ, 
ὑἤοϑα δυς ΠΥ Υ οὐ δυο ἢ 4 Ροϊηῃΐ 15 ἜἘβρθοῖ δ! 
ἱπηρογίδπί, μοϊὰ (μδὲ ἴ86 οτὶρί αὶ ἀπά ῬΓΟΡΟΓ 

4 ΤΏ ψοχὰ οσοιτβ ἴθῃ {ἰπ|ι65 ἴῃ βονϑη ᾿ἰπ65 οὗ 
[6 Ῥαργτυς ὨΟΥίπου, ἴτοτῃ Ὁ. χ. Ἰ. 9, ἴο Ῥ. χὶ. 
1, 4. ἴτ μᾶϑ δἰπιοϑῖ ἱμναγί ὈΪΥῪ (6 δάαϊ οι οὗ 

Φ! ̓ , Ἰϊνίηρ, Ξξουπάὰ, πᾶ ΤΑΙΡΉΪΥ ; ἀπά ἰ5 σϑῃθ- 

ΓΆΪΥ ῥτοοοάθα Ὁγ “"Βοηπεί,᾽" δἴβ τι) 65 (γ. 

ἘΒΘΑΥ ΟΝ ἘΟΎΥΡΤΙΑΝ ΜΟΚΌΒ 

Ρτοπυποίδοπ οὗ [{.3} τνᾶϑ “ βεγ," ογ “ ρετγε," 

ἰη Ηεῦγενν ἽΒδ [ἰ 15 ροϑβίδ]ε {πὶ [ῃδ Γ᾽ 
ΕΥ̓͂ ἴΠ6 σοπηπιοη Ὀγοσθβ5 οὗ ρῃοηρῖῖς ἀθοδγ, 
νγὰ5 συδάυδι!ν ἀἰδυποά ἴῃ 4 ννογὰ οὗ σοπιπιοῦ 
οσουστεηςθ, δυϊ 1ἴ ΤΔΥ Πᾶνε Ὀεεπ, ἀπ γος» 
ὈΔΌΪΥ ννᾶ5, γεϊδ πθά ἱπ ἃ {1|6 οὗ διιςὴ αἰ σηῖῖν, 
ἘΒΡΕΟ ΙΑ ΠΥ 8ἃ5 ἴἴ ργεοθήθαά ἴῃς νόνγοὶ δουηὰ 
“840... 
Αμοῖμοσ αἰ ΒΘ ΝΥ 15 ργεβεπίθα Ὁγ ἴδε ἀυδὶ 

ἴοπη. ἢ ΓΞ ΓΚ δςξιδι!ῦ γεργεϑεπίεα ἔν Ὸ 

ἀϊσθποεϊξ που565, [ἴ τννου]Ἱά 6 τοδά θοῦ Ῥοῖο 
ΡΟΥΘ οὐ Ρεγο-ἴ : δυΐ 45 ΓΕργοϑοητηρ ποῖ ἃ 
ΠΟΠΊΘΓΙΟΔΙ ἄτι4], Ὀυξ ἃ ἔογπι οὗ πιϑ) συ, ἴῃ οἷά 
Ῥτγοπιποίδίίοη ταϊρῆϊ Ὁς6, ἀπὰ ργοθαῦϊ νϑλϑ, 
Τοίϊδιηθὰ ὑποῆδηροά, Μ. Βγυρβοῦ (Ὁ. Η. γν 
452) δῖνεϑ βεύεγαὶ ἰηϑδίδησεβ νυ ὶςἢ 56οπὶ (0 
Ργουα ἴπδξ τμουρῃ (Πς 5ίσῃ οὗ ἴπε Βοιιϑε- ἰδῃ 

[29 ἰ5 ἀοιιθ]εα, τὲ ννὰ5 ργοπουποςοά ἴῃ ἴδε 5ἰη- 

εὐϊαγ. Ηονγενεσ (5 πιὰ 6, ἴἴ ἰ5 ἃ Ξσυβῆεϊεπὶ 
δηϑινοῦ ἴο ἴῃς οὐδ]εςτίοη [μαῖ [ἢ ΟΥ̓ ῚΠΔ] ἰογπι, 
88 ΜὙ6Ὸ6 να ΔΙΓΟΔΑῪ 56θη, ἴπ6 ἔοτπῃ πιοϑῖ ςοπὶ- 
ΤΔΟΠΙΥ ἔουπά ἰπ ἱπδοτὶρίίοηβ υὑπαηυεϑίίοη- 
ΔΌΪΥ πλυσοῃ οἱάογ 1ΠἢΔὲ {πὸ Ῥεπίαϊθυς, ν᾽ᾶ8 

Γτ3-»--- 5. ΟΥὗἨ ΜΓ (6 πορᾶγοϑὲ Ῥοβϑιδὶς 

(γδηβογίρίίοη ἰῃ Ηεῦτον 15 ΠΣ, ῬΠατγδοῖ. 
Αποίποῦ δγριιπιεπΐ, ΜΥΒΙΓΝ πᾶν θὲ τοραγάοά 

ἃ5 (ΟΠο]ιδῖνα, μᾷ5 θθοη δάάυςεά ὈΥ Μ. (Ὁ. 
1,οηοττηδηΐ, Ὧἃη4 Ῥτγοΐοβθοῦ 1, 4 ἀαϊ5- 
{πρυϊϑῃοὰ Εργρίοίοροσ. [1 ἰς οεἶθαγ ἰδδὶ 

5. 866 “" ΟΠτοβίοσηδίῃϊς Ἐργριίεπης,᾽ Ρ. 79, δηά 
4 Ἰιοϊ᾿οππαῖτε Η]ογορ γρῃϊααε,᾽ ΡΡ. 452, 482-23. 
ΤῊϊ5 ἰ5 ᾳποδιϊοπεά Ὁγ Μ. Ῥασε Εδηουΐ, ἃ νεῖῦ 
Ὠἰσὶὶ δι ποῦν ; Ὀὰϊ ἃ τεέογεηος ἰο Μίτ. Βίγος 
Πιοιοπδῦυ, ἰπ Βιυπβθη᾿ς " Εργρῖ,᾽ νοΐ. ν. Ρ. 464, 
1} 5πὸνν ἴΠ6 ἱπναδῦϊα οοπηδοίΐου δεΐνγεεῃ 

2 οὐπὰ .«--., ἀπὰ οπα ναγδπὶ αἱ ᾿ἰεδϑὶ οὗ ("1 

ἴογ ὮΙ ροϊηϊβ ἰπ (6 Ξβατὴς ἀϊτεςοη, ΙῬεΪϊενε 

Μ. ἀς Κουρέ ἴο Ὀδ6, 85 υϑυαὶ, Πρ ἴῃ 5 οοη- 
οἸαβίοη. ες αεἷοο Μ. Ομβαρας, “Ῥαρ. Μαγ. 
Ἡατηβ,᾽ Ρ. 48, απά ' Μέϊ. Ερ.᾽ ἃ. ρ. 2Ζο4ᾳ. Τῆς 

δτοῦρ 55 ἢ ἢ 3 ἷἰς ἰουπά ἴῃ δηοίεηϊ ἰῃ- 

βοπρ[ίοηβ, απ ργονος ἴῃς ῥῃοῃεῖὶς ναϊὰς οἵ ἰῃς 
5ΠΟΓΙΟΣ ἴοσαι. ΜΝΜῖγ. Οοοάνίῃ οὔδθογνος, ““1Βεσα 

οδπ ῬῈ πὸ ἀουδὶ παῖ Δ στὰ οὐ ρίαν ραγ:" 

᾿ς αὐάς, “Ἰ ἄρστοὶ χἱτὰ γουγ τεπιαῦῖ [μδῖ ἰπ συςῇ 
ἃ {π| τὰς ῥγοηπυποίαιίοι νου ν ΕΥ̓ ργο Δ ὈΪΥ δὲ 
τεϊαϊπεὰ."»" 

4 Τῆυς, ἴοι ἱπεοίδηςο, Μ. ἀς Εουρό τεπάετς 

ς9ὴΞ. δυΐδη σοὶ (1.Ζ., στ στο ατνς, ρογῆδῃ5 

πά5οη), ἀα ῬΠάαγδου, “ ἈΘςΟἢ.᾽Ἶ Ρ. 97. Νυπιετοῦς 
Ἰπβορῦύοης ἰπ ἴῃς Πεηκπίβίεσ, Αδι. 11., Ἰεᾶνθ 
τὸ ἀουθὲ 5 ἴο ἴῃς υβᾶρο. 1 βηὰ τπαὶ Ὦτ. Εδθεῖβ 
δάορῖ ἴῃ6 βαῖὴς υἱενν, ἀπὰ οοηβίἀοτβ ἴἰ 85 ὕη- 
4 ΠΟΠΔΟΌΪΥ οοττεοῖ, Ρ. 264. ΤδυΞ 150 ἤυε- 
τηϊσθη, Ὑγἢο ρῖνεβ δῇ ὄχδῖαρὶς ἴτοπὶ ἴῃς Ἐπ|ε 
οὗ Ὑποίπλες 111. ὅ6ς “ ΕἸ]δεῖ οὗ ἂθ Ἐφγρὕλη 
Ουςεη;,᾽ Ρ]. νἱ. 



ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΘΚΗ. 

(ἢ18 ἰγΓδηβϑογ ρίοη Ὄχδοῖ Ἔχρίδηβ 1Π6 8556 γ- 
τοη οὗἨ Ἡογϑροῖϊο, τ, 61 ; ΥἱζΖ. τμαΐ οἶκος μέγας, 
ΦΈΠ6 ρστοδῖ Ποιι5ς,᾿ 15 [π6 ἴσια πλεδηϊηρ οὗ ἴΠ6 
Βιογορ γρῃϊς ΡΥΟῸΡ ὑυ δ Γἢ ἔογΠΊΑ ΠΥ Γοργεϑοηῖβ 
(6 Επγρίίδη Κίηρ, ἀπὰ ννῃῖςἢ Πογεΐογς 15 (ἢ ς 
οαιυϊναϊοηῖ οὗ τὰ6 Η εὔτονν ῬΠΑΓΔΟΝ. 

Οἴμοῦ ἀετγίνδίομβ οἵ ἴῃς ννογὰ ἤδνε Ὀδθθη 
γγοροβοά, τοῦτο ΟΥ̓ 1655 υἱηϑαςϑίδοΐοσυ. Τδς 
ἰαῖς υκα οὗ Νουιυπθογ δ βυρμεβίθα {παῖ 
ἱ ταϊσὶ Ὀς Δἀδητπεά ἐν (6 ὕταιιβ (1η 

ς ὩὭ-- Ὁ τὸ 
Ἐργρί'δῃ τΞ Ὁ ζ) ἄγ), ἰῃ6 45:1}15Κ οἡ 

τῆς ἀϊδάοπι οὗ δυο Ῥπαγαοῦ. Το 1ἢϊ5 ἴῃ6 
ΟὈ]ΟΓΊΙΟΠ5 ἀγα ἰπβιρογαθ]θ. ὍΤῆε ἰγαπβοσιρίίοη 
ἰ5α ἱποχαοῖ ; ἴῃς ψοσζά ἰβ πϑυεῦ ἴοιπά ἃ5 ἃ 
ΤΟΥ] ἀοδισπαίίοη ; δηὶ ννῃεπ ἴα ϑσἰρῃ βἰδηάβ 
ΔΪο 6 [ἴ γοργεβθηΐβ ἃ ἔοπλα]α ἀθ γ. 

Τῆς [ἀφ βοδιίοη νυν ἔπε Οορῦς ΠΟ ΡΟ 
νγα5 παΐιιγαὶ. [Ι{ ἰ5 [6 ροπογαὶ ἀσϑίρηδίοη οὗ 
ἃ κίπρ; Ὀδυΐῖ [ἴ ἀρρθαῦβ ἴο γεργοβθηΐ Ρδ -Ο.Ἷυ, ἃ 
ννοΟΥ σοΠΒΙΔΠΕΥ ογλρὶονθὰ ἴῃ ἴῃς ἰοχῖβ ἴὸ 
ΓΕΡγόβοπί ἃ ρῥγίηςθ, νυ μοῖπετ ἢδίνε ΟΥ̓ ἱογεῖ βρη, 
δυῖ ψΠσΟῊ ἰ5. ἤδνοῦ δρρ] δὰ το ἴπ6 Ῥμαγδοῇ. 
Μτ. Βιίγοῃ μα5 ἰδίοὶγ δον ἴῃ6 νυ ῦ ἴννο 
Ρᾶϑϑαροβ ἰῃ ἴῃς ςἴἢι νοϊππιο οὗ της ΠοηΚιλαίογ, 

ΡΙ. 53, ἴη ψΒίοΒ (5.Ὁ), οΥ (59). ΡΡΘδΓ5 

ἴο0 5κἰαηὰ ἔογ Ῥῃαγδοῆ. [ἴ{ ννουϊά ϑϑϑπῃ, ῃονν- 
ανεγ, ἴο Ὅ6 ἃ ΡΓΟΡΕΟΙ πᾶπιθ, ποῖ ἃ ἴ{{]6 ,οσ 
ξόηεγαὶ ἀδϑισηδίίοη. 

ΒΡ, Ροτρδογα, 
δῃὰ 

ἽΒΌΊΙΡ, Ροξρβαγ. 

ΤΠς ἤγϑι ραγί οἵ Ὀοΐἢ πδπιθβ 15 δά πιο ἴο 

(ΟΥΤΕβροηά ἴο ἴδε Εξγρίίδη ΓΙ ἃ ,,, Ρα-ἴὶ, 

“16. ρίνοη," 2.2., ἃ Ρεγβοῦ ἐδνοίεα ἴο, ἀ6- 
ΡῬεπάδηϊ τροπ, ἄς. [πϑιαπιοοθ ἀτὸ ψίνθη ΌΥ 
(απ ΡΟ] ] οη (ποῖ ἴῃ (6 Οταπηπιασ, δυΐ ἴῃ (ἢ 6 
ΡῬτές!5), δηὰ ΕΥ̓ Ἀοβο]]}1ηϊ, το 84γ5 ἰδδῖὶ 
ἴῃ ἰογσπὶ οὐοιγβ ΓΘ] ΠΘΏΓΥ ἢ. [86 ΠαπΊα 

Π ΠΩ (ῇ ,) Ῥδίραγα, οὗ ννῆις ἢ ΘΒ 

'ἰς Δη ὀχαςΐ [Γαπβογρίίοη. ὍΤῆδ πᾶπὶθ βιρηιβεά 
“ ἀρνοϊοά ἴο Δ," 186 πιοϑῖ παΐυγαὶ ἀοβιρηδίίοη 
ἴον ἴ[ῆ ΗἸμὰ Ρυϊθβὲ οἵ πη οὐ Ηδοροβ, [ἢ 6 
μοδά -αὐδγίεγβ οὗ ϑυη ὑνόοσϑῆῖρ. ΤῊΙΒ ἀογῖνα- 
“ἴοη 18 νν 6] Κποινὴ δηᾶὰ ὈΠΙνΟΓΘΔΙΪ ἀςοερίοα. 
[1 πιᾶὺ Ῥεγπαρβ ὃὲ ιιδεὰ 8458 δὴ δαάαϊοηδὶ 

ἀγρυπιεηΐ (Πα ΓΙ Ο, Ῥ ἘΔ, τοργοβοηϊθα [ἢς 

51|η- Οοά, ποῖ ἴππ ϑονογείρτι. 
ΤΠ οΟἴΔΟΓ ὩδπὶῈ ργεβοηῖβ τποτὸ αἰ ΠΥ. 

Οὐοεβοηϊ5 δηα οἰδοτγϑ δϑϑιιπια ἰπΠαὶ ΡοϊρἤΑΥ 15 
δι ΡῚΥ δὴ ΔΟΌΓΕΟνΙΔ' ἴοη ΟΥ̓́ ναγίληΐ οὗ ΡΟΓΡΠΕΓα. 
ΤΠῖ5 8 ΥΟΥῪ πργοῦδθὶθ. ὙῊΘ ἰγαπβογρίίοη 
οΓΓ Εργρίίδῃη ννογάβ ἰῃ Ηθῦγενν ἴα πονν δάσ- 
τηἰτ6ὰ Ὀγ "οοΐαγβ ἴο Ὀ6 ἐχοςεαϊηρὶν δοςσυτγαῖο, 
δΔηὰ [με οπχϑϑίοη οὗ ἴδε ομαγαςίοσισῃς Ἰθξῖοῦ 

, 5-- 1 ̓ ν, νουϊά θὲ νιδουῖΐ ἃ ραγϑῆ]εὶ. 

ΓΟ πηρδηΐῃρ οὗ ἴπε ννοσὰ αγιεὶ δ6 “ ἀενοίοα 
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ἴο Ῥαν," οὐ Ῥιιαῦ. [1 1η6 ἰτδηβογίριίοη οὗ 

ΓὩ͵ ἽΒ, Ῥμαγ, δὲ δεςοερίεα (ϑ8ες δδουρὴ, 

Ῥοῖρθαγ ννου]ά εἰρη ἀενοίεα ἴο, οὐ ἀς- 
Ῥεπάεηϊ τροη (ΠῸ Βοιι56 ΟΥ Ραΐδᾶςς, ϑηἀ ννοι]ὰ 

ὃς νυτϊείοη ἴῃ Εργριίδη ΓΙ, τ" ΤΠουρὴ 

(Π18 πᾶπηθ ἄοοβ ποῖ οὐοςιγ ἰη τῆς (Θχίβ8 ἴΐ 
Βοεῖη8 ἴο Ὁ5 ἱπ δοζςογάδηςς νι [6 τἰ5ᾶρ6 
οὔ τπς ἰαηριυάρο,, δης 15 ἃ ὑϑγῪ ϑυ δ ]6 ἀσϑὶρ- 
πδίϊοη ἔογυ 16 οαρίαϊη οὗ Ῥῇδγδο 5 Ὀοάγ-α 
συλτά. ὍΠε ρῥγίοδι {5 [465 ἰδ πΠδτὴς ἔγοπὴ 
16 ἀφο! Ὑ ἴο ννῆοβε ϑογνίςθ 6 ἰ5 διίδοποά, (ἢ9 
ςουγίοσ ἔγοπι ἢἷς πιδεοΐογ᾽ 5 ἤοιι56. 

ΓΟΌΝ “ 
Αϑοηδίῃ, νυἱΐα οὐ [οβορῆῇ. 

Το ἤγϑὶ ϑυ ]]δῦῖα τΔῪ δὲ {γαπβοτ θὰ Ὁγ 

{Π6 Ἔχδοῖ ρῃοηεῖίς δαυϊναἸεπῖ, ΟΥ̓ ὉΥ͂ 

εἰ( ποῦ οὔεννο ν 6 }1-Κηοννη τοῦδ γῇ [ , “8495, 

οΥ̓ ΠΙ ̓  [6 πᾶπὶὸ οὗἉ 1515, νυν ιοῆ [45 ἔπ 
᾽ 

54Π|6 Ῥῃοπηπεῖὶς νδ]ιι6. 

ΤΠ βεςοπά ρατὶ πΊΔΥ δὲ τεδά ΩΦ, ΜΓ 

16 ἀεϊεττηϊηδίνς μι“ ΟΥ̓ ΔΠΥ οὗ {πε ηι- 

ΤΉΈΓΟΙ8 ναγίδηῖβ. [1 σοργεβοηΐθ ἴΠ6 σοάά685 
Νοῖῖ, οσ Νείῃ, (ῃ6 Αἴδῆθηθ οὗ στδϑοςρ. 
Το ςσοπιοθὶπαίίΐοη οὗ [πο56 {γαπβου ρ(Ί0η8, 

ὙΠ ΠΕΥΟΓ 15 δΔαορίθα, ρἶνθβ ἃ οἶδα πιοδηΐῃρ 
ἴῃ δεςογάδηςε ἢ ΕΥρΕδΏ υιϑᾶρ6. 

Α5-Νοῖξ ννουἹά πιϑδῃ ἕδνουσγιίο οἵ Νϑίῃ, οὗ 
Μίποεγνα: (δε ννοτγὰ “85 5 ρη:ῆς5 ῥγϑοίοι8, 
Βδογθά, οὗ ςοηβοοσζαίοα, 

βΆ Δ Ἢ ῷ νουϊὰ πλοᾶὴ [9515-Ν ἢ. 

Το ἀοιδὶθ πᾶπιὸ 56 πὶ8 βίγαηρο, δυΐ [ἴ ννὰ8 
ποῖ υποοιηπιοη ἰη ργριὶ ἢ ἴο σοπιδίης ἴῃ 6 
ὨΔΙ65 οὗἩὨ ἴννὸ 6695 'π ΟἿΘ ῬΓΟΡΟΙ͂ ΠΔΠΊΘ. 
ΤὨε ἤγϑε ἜἘχδπιρὶς οὗ ἃ τλδη 5 πδπὶὸ ἴδ Κοη ἔγογῃ 

7 ε πᾶνε χείρ: Ῥεῖθ, πιεῦτ-ρογα Ξξξε βουβα- 
βἰειναγά, πλδ) οσ-ἀοτλο : σοπηπιοη {{{165 ππᾶογ (ἢ 6 
δποϊεπί Ἔπιρῖγο. [ πυβὶ δΔ4ἃ ἴπαἰ Μτ, σοοάνίη 
ἄοοϑ ποῖ δάχηϊξ [πὸ Ῥγορα  Ὑ οἵὨ [Πἰ5 ἰγαῃβοσὶρ- 
τίου, νοι ποεάς ἴῃς βυρροτέ οὗ δηοίϊεηϊ 150 ΠΡ- 
[1ο0}5. 

5 Με. σοοάνηη μᾶς Ἰα(ΕἸΥ ῥτοροβεή ἃ ἀϊἤεγεηὶ 
τολάϊηρ ἴοσ (ἢἰς ἰρτι, νἷΖι, “5 ῆερβ," δπᾶὰ ἢε ἰ5 
(ο]οννοὰ ὉγΥ Βπιρβθοῆ; Ὀυπὲὶ ὈοΐΪὰ Μ. 1.6 Ραρὲ 
Ἐδπουΐ ἀπά Ῥχοίεβθογ [κὐτἢ ἤᾶνα κἰηος 2γουεω 
ἴμας “45 ἰ5 ἴπε ἴσια νας ἴῃ ἴῃς οἱάδγ τεχίβ. 
566 “ Ζειϊίδομπῆ ἤὶς ΖΕργριίίϑοις ϑργδσπα,᾽ ἄς., 
1868, ΡΡ. 42 διὰ 45. Τῇυβ αἷϑο Μάδϑρεῖο, 
“Ἐκοαΐ, Ρ. 16. ϑἴποε τῃἷ5 νγὰβ ρηϊθά, 1 μαναὰ 

οὈεεγνεά 8ἃ5 ἃ σναγίδηξς ἰῃ Μαγείο᾽ 

“Ἐου 1165 αἰ Αργάος.᾽ Με. σοοάνίη ΠΟῪ 5405 
ες οδῃ ΟὨΪγ δήπιῖ ἴῃαὶ [ἢ ς ΕτουΡ ἷς ἃ Ροϊγρῆοῃε, 
δηὰ τῇδὺ πᾶνε οὶ νι 68. ε δἀἀς παῖ πε 
ςοηϑίἀετβ ἴῃς σοτηδιπαιίοη 1515. Νεῖς ΞΡ] 685 ἃ 
ΤΑΌΓΝ τῦοσα ροἰδυβ]ς ἐχρίδηδιίοῃ. 
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Π6 χοάς, ρἴνοη ΟΥ̓ Ο Πα ρο]]οη ἴπ {π6 Οτατ- 
ΤΏΔΙ, Ῥ. 135) (ΠΟΙΏΉδΙη65 [86 ἴννο αἰνπα ΠδπλῈ5 
ΗοΣ Ῥῆγο, ἃ βο.οιμά ἴῃ [ἢ 6 54Π|6 ρᾶρθ ςοπὴ" 
Ὀϊηε5 Ποῖ 5 δηὰ Ἴ ποῖ. [{ [5 ἃ ἴσοι! ἄγρὶ" 
τιθηΐ ἰῃ διρροσγί οὗ (ῃ15 Ἄχρίδηαίίοη δὶ ἃ 
Ρχίεδὶ οὔ Οηυ ψοιά ῃδἴιγα! γ ρῖνες ἴο ἢ]5 
ἀδυνῃίου [86 πᾶπὶὸ οὗ ἃ ᾿ Υ βρεςῖα !ν σοη- 
πεςῖοα ἢ τῆς Ἰοσα!γ. ὙΠῸ ῥγίποῖραὶ οὔ- 
Ἰεςῖϑ οὗ ννόύβῆὶ!ρ, ποχὶ ἴο ἴπ6 δϑιη-Οοά, Ψογε 
ϑ6ῦὺ δπά Νιυῖ (ποῖ Νεὶῖ), γῆο ννοσῦε μοποιιγρά- 
85 ἴῃς ραγϑηίβ οὗ Οϑιγὶβ δπά ζ{ὶς, τῆς ὑνο [υϊδ- 
ἴδτγ ᾿οϊΌ65. 566 Βγιιρϑοι ὁ Οεορτδρῃίβομο [ἢ- 
Βο γιθη, νο]. 1. Ρ. 255. [518 ΙΠΟΥΈΟΥΘΥ νγᾶϑ ἃ 
ΠΑΠῚΘ ΠΟΙΆΠΊΟΙΪΥ ρίνεη ἴο ννοπΊεη, δηά πιοβῖ 
ΠΚοὶγ ἴο ΡῈ Ὀοσγης Ὀγ ἃ ἀδιιρῃίοσ οὗ Ῥοίρμεγα. 
[1 5 αΑἷϑο ἴο θὲ γοιημαγκοὰ τἢδὶϊ Ποῦ ννᾶ5 ἃ 
αἷοβϑα σοηπεοίίοη δοΐννεθη [515 δηά ΝΟ. [518 
νν5 ΟΞ ρροά αἵ 8415 ἰπ ἴμ6 τεαρὶθ οὗ 
ΝΟ, ὑπάθγ 1Π6 πάη Αϑ-ἰδτοογί, [515 (86 
Οτοαῖ. 866 Βγιρβοῖι, 1. ο., Ρ. 245. 
Τα σομηροίίοη οὗ Τοβορὴ ἢ [Π}15 ΓΑΠΉΠΥ 

νοι] δοοπὶ ἴο πᾶνε πδὰ ἰἸαλϑίϊπρ ἀπά νΟΥῪ 
ΒΟγΙίΟυΒ ΠΟ 5] 6 Πησ665. Αβεπαίῃ ΤΠΛΔΥ͂, ΟΥ ΠΊΑΥ͂ 
ποῖ, ἢδυθ δάορίεα πο υϑυδηα᾽ 5 [411}--- γος 
ὈΔΌΪΥ 51:6 ἀϊά 50; Ὀυϊ, Πκ6 [6 ννῖνεβ οἵ [δςοῦ, 
5}6 ΤΔΥ ποῖ πᾶνε ϑεραγαΐεα ἢουβοὶ δ ορεῖῃογ 
ἴτουῃ ἤοσ ἔδῖβογ 5 1 ΠΏ ΕΠ 6, ΟΥ̓ ἢάνο σαϑῖ Ἀν ΑΥ͂ 
δἰτορεῖμοσ ἴῃς {γα ΟΠ] Θυρογϑτ 0 Π5 οὐὗἨἁ ΠΟΥ 
ἔγαγ. [ἴ ἰβ παΐυσγαὶ ἴο τεΐοσγ τῆς ἸΔοἸδί ΤΥ 
οὗ 16 ἘρΠγδιπηῖῖεβ ἴο {ἢ15 οτρίη. Μηερνίδ, 
1Π6 Ὀ]αςΚ Ὁ0]}, ννὰβ ὑνουβῃρρεὰ δ Οἡ 88 ἃ 
Ἰοςαὶ Πεϊῖγ, {π6 Πνίηρ γεργοβδοηίΐδίυς οὗ (ἢς 
Οοά Τυπι, ἴπΠ6 ὑπδϑθη ῬγηςΙΡρ]6 δηά ἢγϑί οδυ58 
οἵ 4}} οχἰβῖθηςβ. 

ΎΠῈ πηιοβίίΐοη ἩΠΕΙΠΟΓ ἃ ῥγίεδῖ οὗ Οἡ 
ννου]ά θὲ ἀϊδβροβεά ἴο μίνε ἢϊ5 ἀδιιρῆῖογ ἴο ἃ 
Ηεοῦτειν, ἴδε ανουγιῖα δηά ῥσίπηθ τ] 5ῖοσ οὗ 
ῬΒΑτδοῖ, οὐρῆϊ ποῖ ἴο Ὀὲ γεραγάβα 45 ἃ ἀ}ΗΕἔΠ- 
ουλγ. ὙΠΟΓΕ ν᾽ 858 ποϊμίηρ ἴο σγεαΐα ἃ ΒΟΓΡΪΘ. 
ΤΠῈ ΟΥΒΩΪΡ οἵ [εῆονδῃῃ ννᾶ5 σουίδι γ ποὶ 
Κποννῃ δῖ (παῖ ἃρὲ ἴο Εργρίίδηβ ἰῃ 115 εχ" 
οἸυβίνε σμαγαςίοσ. Ἐογείρῃουβ, ὄϑρεοῖδ! οὗ 
δος οτἰρῖπ, ννετα τεςοινεὰ ἢ Ποπουγ, 
ΔηἋ γαϊϑδοά ἴο ἴπε Πιρῇεβί γαπὶς ΕΥ̓ ἴῃς στοαδΐοβί 
ΒΟΥΕΓΕΙ͂ΡΤ5 οὗ {π6 ἀποίεηΐ Επλρῖγο," δηὰ ἴῃς ἀε- 
βοοηάδηϊ οὗ ΑὈσδδδτῃ, ννῆο δά Ὀόθὴ δάτηϊτθα 
ἴο ἴπε ᾿πητπιᾶον οὗ ἃ ἕουτηοσ ῬΒΔγΔΟΝ, τνου]ά Ὀς 
Δοκποιν]οάροα 85 οἔηοῦ]ο ἢ. ὍΤῆρ αἰσουτη- 
οἰϑίοῃ οὗ Τοβορῇ τνουἹά Ὀ6 ἃ βῖγοπρ γεσοϊηπθη- 
ἀαίίοη : 1ἴ ννᾶ5 ἃ 55 οὗ σοῃβεογαζίοη ἀπά ΡΌΓΙΥ 
ἴο νν ῃ]ς ἢ [πὲ Εργρίίδη ῥγιοϑῖβ δἰδοῃθα ροσυ δ Γ 
᾿πιρογίδηςσθ. [ἢ τπ6ὸ τα νοῦ ῬγθνΟΥ5}Υ 
Κποννῃ ἃ5 1) Βαγριδη οἰιδίοπη, ΠΠΟΓΘ ἜϑρθΟ Δ}. 
1 ΡὈΓΙΟΒΕΎ δηά τουδὶ ἔπ] 65, [ἃ ννου]ὰ τρᾶγκ 
7Οϑερὴ Ὀοΐὴ ἴο ΡΒΑγΔΟΝ ἂδπά ῬοϊΡΠδΥ 85 5ρ6- 
ΟἴΔΠν αυδιβεά ἴογ {με δ]]δηςθ. [Ὁ ἰἴ ννέγε 
ὈΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ὈΠΚΠοΥνΠ, ΠῸ ΡΟΙδοη νᾶ ΠΊΟΓΟ 
ἸΚοῖγ {π8ηὴ [οϑορῇ ἴο πᾶν ἱπιτοάιυοςα 1 

9. ΤῊὶῖβ οὐπουβ ας 5 ργονεᾶ Ὀδγοηά 411] ἀουδί 
ὈΥ ἴῃ6 “δίοσυ οὗ ϑδῃθῆδ,, ἃ πἰεγαῖὶς ραργπιβ οὗ 
εχίγοσηθς δπιϊαιγ, ἰδίοὶν ἰγδηβιφίοά ὮὉγ Μτ. 
Οοοάνίη. 8.66 δβϑρϑοῖα νυ ΡΡ. 39 ἀπά 432. [1ἰ ἰ5 
αἶοο ἴο Ὀ6. οὐϑογνοὰ {δαὶ δ πηδῖία, ϑοὴ οὗ (ἢ6 
ΘΥ̓ΟΟΙΏΉΟΥΟ, Ψψὰ9 ἃ ΠΑΠΊΘ ὈΓΟΌΔΟΪΝ ρίνθη ἴο [86 
[ογεΐσπεσ οἢ ἢὶβ δἀορίίοῃ ἰν [με Ερσγριίδηβ. 

ἘἙΘΘΑΥ ΟΝ ΒΑΥΡΤΙΑΝ ΜΝΟΚῸΘ 

δλοης ἴῃς ἘΥρίδΔη85; δπά {15 15 ροβϑί]γ (ῃς 
{Ππ6 5οϊυἰίοη οὗἨ Δη δοκποινϊεάρεά ας ῸΪ Υ͂ 
ΤὨο ἢγϑῖ ἀϊδιίηςξ γεργεβοηίδίίοη οὗ (ἢς τὶΐς 15 
[ουπά οἡ ἃ ᾿ποηυπιοπηί οὗ {πῸ6 τοί ἀγηδείυ, 
Ἰοὴρ αν [ἢς {{πὶῈὸ οὗ Ἴοβερἢὴ : ἴγγχὸ 50π5 οὗ 
Βδοδοβ []. ἅγα ριοϊυτοα 8ἃ5 ὑπάεγροίηρ ἴἴ, 
8ε6 Μ. Ομαῦαθ᾽ αγί. ἴῃ “"δνυς Αγοῆέο- 

Ἰορίηυς, 1861, Ρ. 2983. ΤῊς ννοχὰ [{ ὩΣ 

ἐφ." ( Ιοἢ 15 (γδηβίαϊθαά “ οἰγουπηςῖδθα " ὉΥ 
ΟΠΑΠροΟΙ]]ΐοη, ἀπά ἂῇεσ πὰ ὉΥ Μσ. Βιγςοβ, 
Ὦ. Η.), 15 ποῖ ἔουπηά νὴ {πΑΐ ϑθῆβα ἴῃ δ 
Δησίοηΐϊ ᾿πβουριοη. 9 Α Ραββαρο ἰὴ τῆς "ΕὨΠοΓΑὶ 
ΑἸζυδὶ᾿ (ς. χυῖϊ. 1. 23, Θά. 1,605.) 15 βιιρροϑεὰ 
Όγ Μ. ἀε Ἀουρέ ἴο τεΐεσ ἴο εἰγουπιοβιοη, Ὀυῖ 
(6 τηδϑ πη 15 ΥΕΣΥῪ ἀουδία], ΠΟΥ 1 ἢ15 ἐχ- 
Ρἰδηδίίοη ννεγε δοςερίθα, νοι] τ Ὀ6 οοῦ- 
οἰυδῖνε : ἔογ δἰ που ρῇ ροτγίϊοῃβ οὗ {πὸ σμδρίεγ 
ἅτε υμῃάουδίοαϊγ οἱάεγ {πὴ |οβορῃ, τῃ6 
ΑΒΘΑΡῈ 5 ἃ ρ]οβϑ οἵ ἀουθίξι] δηθᾳιν, δηά 

1ῖ5. οὐ εἀ ἴῃ {16 διιοῖθπί ΠΟΡΥῪ ἰδίου ρα] σῃοὰ 
ὃγ Μ. ,ορϑίυβ. ὅδ66 " Δοϊϊεδῖς Τοχῖο, δαγκος 
Ῥπὰρ τ ἀς5 Μεπίυϊοϊῖορ, Ρ]. 1,1. 16, 17. 

ΓΒ ΓῺΣΚΥ 

Ζαρῃηδί Ῥαληθδῇ.---- θη. χ]ὶ. 45. 

ΤὨΘ Ὠἰδίογυ οἱ (ῃς αἰζεπιρίβ ἴο ὀχρίδιπ {815 
ἀεβιρπδίίοη οὗἩ [οϑερὴ 15. συγιοιΒ δηα ᾿πϑίγυς- 
ἔνε. ὙὍῆς τηοβῖ πδίισγαὶ ὑγοσθβ5 Ὀεΐογε [ἢ 
ΠΙΟΓο γῆς ᾿ηϑοτρίοπ5 ννεσὲ ἀθοϊρμογεα τῦᾶς 
ἴο σοϊηραγο ἴῆς Ηθῦγενν ἴοστη ψΠ (ἴῃς Οορ» 
τἰς: πὸ Θχραπαϊΐοη ννᾶ8 ἀεγινθαὰ ἔγοτῃ {8 
ΒΟΓΟΘ ὙΠΟ ννᾶ5 ΡΕΠΟΓΔΙΥ σα ϑίδοϊοΥΎ ἴὸ 
ΒΟΒοΐΪΑγβ, ἀπά πηοϑί ἱπίογργοῖογβ γοβογῖο ἴὸ 
16 ϑεριυδριπῖ, νυ οἢ ρῖνοα ϑευογαὶ ἔοττῃβ 8]] 
αἀἰβογιηρ ἔγοτῃ ἴῃς Ηοῦτγοιν. Οοβοηϊ5 Ποἱ ἀ5 
τ1δαῖ (ῆς Ηοῦτοιν νυ πλιϑί ἤᾶνὸ ταοάϊποά 
16 Εργρίίδη ννογὰβ 'ἰη ογάθγ ἴο Ὀγηρ {δεπὶ 
ἰηἴο δοςογάδηποθ νὰ ἢ15 οὐ ἰδηριᾶσο: ἃ 
ΒΙΠΡΌΪΑΓ Δϑϑυτσηρίοη, βπος ἴῃς τννοσγὰ 15 σοπὶ- 
ΡΙοἴο!Υ ἱποχρὶϊσαῦ]ε ἴῃ Η οὔτε. [ νν}} ὃς 
ἔουπά (πᾶ ἂῃ εχαςὶ ἰγδηβοσιρύοη οὐ (ἂς 
Ηεῦτγονν Ἰεϊίεγβ ρῖνεβ ἃ οἰθᾶσ δθῆβθὲ ἴῃ Ἐργρ- 
[Δη. 

ΤὨΟ νοσά βἰδπάϑ {Π118--- 

αὺς Σύ Φ’δ᾽ τ περ ἅποι, 

9. Μ, Βπιρβοῦ σίνος πο βυςν τηθδηΐηρ ἴῃ ἢ 
αἀϊοϊϊοπαῖγ. Μτ. ἀοοάνίη δἀάς, ἱπ ἴῃς [εἰἴεγ 
"τ τεοεῖνεα ὈΥ πιὰ; {Π|ὲ πιεδηΐηρ δάἀορίοα Ὁ 
Βίγοὰ ἔτοσα ΟΠ δι ΡΟ] ]οη’ 5 ὨΙοςΟΠΔΥΥ 15 ργ Δ Ὁ Υ 
Ῥαβθὰ ΟὨΪΥ οἡ ἴῃ6 (ορὶς (ΓΕ Αι, απὰ ἰς οὗ ᾿ς 

δυϊδογὶίγ. Ἐεῖβ ρὶνεβ δηοΐδοσ ποσὰ ων . 

ΟΥ̓ :] Ϊ Φ ἘΠ; ψ ΙΟἢ Ὡς υδῃβἰδίαϑ “ οἰγουτι- 

εἶΞ6. Βγιρβοὴ απὰ Βίγος ἤδνε τῸ βυςῇ πιοδηίηρ, 
Ποῖ ἀο τ βηά ΔΠΥ Ἔχαπιρὶθ. Α βίτοηρεγ δῖ ποί 
οοῃοϊιῖνα δυρυπιεπὶ ἰ5 ἄτγανσστι ἔτοπὶ (ῃε ΜῈ}}- 
Κπονῃ ἰογορὶ γρηΐο ἴον τς ΤΏ τεργεβεηίδιοῃβ, 
πονθνοσ, ἴο ΠΟ ἢ ΕΡοῖβ δἰ άδς, δπὰ {μ6 πγυτλ- 
ταῖος ψὩοἢ μανα θθοη Ἔχαχαϊπθα, ατὰ πιυοῇ ἰαΐει 
ἴδδπ ἴῃς ἄτης οἵὨ [ο5ΈΡᾺ. 



ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. 

ΎΠς ἰεϊίεῦ Υ᾽ 15 ἱηναγ αν {γδηβοτδεὰ ὉΥ 

ι: ΟΥ̓ ς ς δηιδ πηοϑὲ ΘΟΙΏΠΊΟΗΙΪ ΟΥ̓ [ἢ ς 

ἰδίίεσ, θς. ἰ518ὲ πελγοβὶ ἕοστη ἔὉγ ἢ, ἃ 

ςουϊὰ ΟἹ Ὀε τεργεϑεπίεα ἱπ Ηθῦγενν ὉῪ ἢ) 
ΟΥ Ὧ)᾽; δηὰ ἰπ {86 Ῥεηίδίθιις δ λ΄ 15 βϑης- 
ΓΑΙ {γαηβουι δε ΟΥ̓ Π, 245 ἴῃ ΡΙ[Βοπὶ ἂπά 
Αβοπαίθ. Νὸ ἀοιδί οἂῆ ὃς εδηίεγίδιηδὰ 
δῦουϊ (6 γχεπιδιπὶπρς ἰεϊῖογθ: 411 8. ΟἾΔ ΓΒ 
νου δοοορὶ ἴῃς ἰἀοπαβοδίίοη οὗ [δε 
Ἐπγριίδη ννογά Βεγα βίνεη νυν [6 Η εὔτον. 
ἴῃ ἔδεοϊ δνεσΥ Ἰεῖῖεῦ 1ῃ [Π18 (γαπβοτίρ(οη 
ταϑῖβ οὐ ἰῇς υὑπδηϊπιουϑ δυῖϊ ΠοΥΥ οὗ Εργρίδη 
ϑ0Π οἶδ Γ5, ἀπά 5 ςομῆττησδα ΟΥ̓ ἃ νϑδῖ πυ πῦον οὗ 
ἀπ πἰϑίακαῦϊε τνογάβ ἴθ δποίεπὶ ᾿πβογιρίοπβ 
ΔηἋ ρῬαργτί. 
ΤΠ πηοδηΐηρ 5 411 οἸοαγ. ΤῊς ἤγϑί 501140]6 

ὌΝ “ Αγ 15 ἃ νοσά οὗἉ γεῪ σοιηπο ΟσΟυΓ- 
4 

γοηςο, ΒοΙ᾽ ἴῃ [Π158 βρὶς ἔοστη, ἀπά νυ ἢ ὁχ- 
Ρἰδπδίουυ διρτ8 ςδ]]εὰ αἀεϊεττηϊηαϊίνεβ, 845 ἃ 
“0586 ὶ," οὗ ἃ “ ν]άροοη," ἱπάϊςδίπρ ἀθυη- 
ἀληςθ [1185 ννε]]-δδοογίδίηθαἀ πηδδηϊηρ ἰ5 
“ ροά," δβρϑο γ “ΠΟΥ, ΟΥ “τίη, ἰη 
δδηογαὶ. Α ἔδνν ᾿Ἰπϑίδησεϑ νν}}} ϑῆονν [15 586, 
ἀπά 5οζυς ἴο "]υπίγαίο ἴῃ Ὀ]0]1ς4] δεοοοιπὶ οὗ 
Ϊοϑερβ ροβιοη. ἴὐπάογ ἴῃ6 ΘΑΥΙΥ ἀγπαβί65 
οἵ (6 δηοϊοηΐ ετρίγε [ἢ 6 οΟΠΓοΥ οὗ κίαϊε ῆο 
τοςοϊνοα τῆς {δυΐζθ5 ἴῃ Κιπὰ δπὰ ᾿πδὰ {πὸ 
βιυροτιπίοπάθηος οὗ [6 Ρυ ]1ς ργαπαγιθβ Ὀογα 
(δ. {π|6 ““τηιδϑίοσ οὗ ἴἢς δοιι5ε οὗ (' Ζ4᾽ ΟΥ 
. 24) Ῥγονβϑίοῃμβ." Μ. ἀς Ἀουρέ ρεἶνοβ ἴῃς 
ΠᾶΙη65 οὗ ἴἤγος οἰἴσευβ ννῆο Ὀοτςε [ἢ]15 Ἐ]6, 
Ῥιδῇ-δ565, {Π6 ϑοπ-ϊηοἷἶλὺν οὗ ἃ Ῥῃδγδοῇ οὗ 
186 4,1} αἀγπαϑδίυ, Ομαΐγα οὐ Οποίγεη, ννὰβ 
«4116 “πλοῦ δεῖ Ζαίδ," νῃὶοἢ Μ. ἀς Ἀουρέ 
τοπάθσβ “ομαγρέ ἐθ ἰὰ πηλίβοη ἀεβ ῥτο- 
ν᾽ ϑίοπβ ἄς Ὀοιςῆς," ὙὙΠ5 τολασγκ οἡ ἴῃδ 
ΟΥ̓οΘ ἰ5Β ἱπροτίδηΐ, [ἢ6 ΠΊΟΤΕ 850 5πηςθ Πδ. 
ἀοεβ ποΐ σοπηοςξ ἴΠ6 ννογά νἢ τῆς ΠΙΞΙΟΥΥ 
οὗ ΪὈϑερ. “1,68 τ θυῖθ νεῦϑέβ δῇ πδίιγο 
τοηάπδίοηξς οεἴο ἐοηςίίοη {Γὼθ ἱπιρογίδηϊο, αἰηϑὶ 
αυὺπ ρειϊΐ 16 νοὶγ ρᾶγ 1 ἰϑῖοῖγε ἀ6 1υβθρῃ.᾽ "3 
Τῆς ρ»ταπάβοῃ δηά Ἵδίεῖ τη πἰϑίοσ οὗ ΝΟρΡἤΠοΓ- 
Κατὰ Ὀοσο [6 58π|6 {Ππ|6,]. ς. Ρ. 86.5Ἡ. Αποῖδποῦ 
ετεδῖ οὔιοείλ! οἵ ἴδ 84π|6 θαυ] 456 μοϊά τῆς 
[γος οΠοοβ, πιαϑῖοσ οὗ ἴδ ἅγϑθῃβ]β, οἵ 1ῃ6 
ὙΓΕΘΑΞΌΓΥ, δηα οὗ (Π6 ἀερὸϊβ οἱ Ρῥτονβίοῃϑ, 
““ἷ,δλ΄" δὲ Ἀουρέ τοηΐάοτα [89 ἰαοῖ {Π]6, 
“(Ποῦ 465 Ἰίδυχ ἀ65 οἤγδηάθβθ, ἀθ58 ἀδηγέεδβ," 
Ῥ. 87. ἔτοτῃ πε ἰαϑὲ ραϑϑαρθ [ἴ 15 4150 οἰθδᾶσγ 
τμδῖ ἴῃς ρταπαγε5 [πγουρῃοιῖΐ Εργρὶ ννεσγα 
ὑπάογ ἴΠ6 βυροσιηϊοπάθηςο οὗ οης βστοαῖ Οὔ οΓ 
οὗ 5κῖλῖϊθ. Μ. ἀςε Ἀουρέ οὔδϑοσνεβ, “ (65 ἰγοὶβ 
ὈςΓ65 ροιινδίοπὶ σοηϑι 6 Γ ὯΠ6 δογίο ἀ6 πλϊη]5- 
τέγε ἀ68 βηδηςεβ." 

ὙΎΜΒε πεχὶ υυοσὰ ἡ κπίῦ ἰδ ἴδε ρῥγερο- 
ι 

11 ΤΗηὶς σοπιρ]είς ἔοττηῃ ἰδ Ν ὁ ὡς, σξῃ 
᾽ ιλ.- Φ 

ΤΕ ἰαβὶ ἔπγο βἴρτιβ ἀτε ποῖ ρῇῃομείϊς ; [Ὠ6Υ̓ σεργε- 
βοεηῖ ἃ νἱάρεοῃ οὐ ἀτοκ, δηα Ὀτοβά, 

5 866 “ ΕδοΒοτομα5,᾽ Ρ. 69. 
γοι, 1. 

4δ1 

βίου “ οὗ" υϑεὰ ὙΕΤΥ͂ ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ οὐ [6 
ΦΆΓΪΥ τηοπυπιοηῖβΌ Ὑννο ΟΧδρὶο5 ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 
Τουπὰ ἴῃ ΕΡΥΡΓΔπ ποσὰ αυοϊοά ὉΥ Μ. ἀς 
Ἀουξέ οἡ ἴδε ἰδϑῖ ρᾶβϑᾶγε νν Ὡς μᾶ5 Ὀθθη 
ἀϊδειιϑεά. 
ΤΠ τπηοδηϊηρ οὗ “ Αηςἢ " 15 ποῖ ηιιεβύοποά. 

[ἴ 53: ρπῆες “ 1ἴ, οὐ συ τῃ6 ἀγίϊοϊα [τ ΠΙΑΥ͂ 
τ θΠ “ τῆς ᾿ἰν]ηρ." ὙΠυ8 οπς πδπὶὸ οὗ Μεῖη- 
Ρἢΐ5 15 ἰΔ-ῃ ἢ ἴογ {πε Ἰἰδηά οὗ 116 οὐ οὗ ἴῃς 
{νη }.}3 

Τἢ6 πηεδπίηρ, [πογείοτο, οὗ [6 νγῆο]β πᾶγῃδ, 
(Π6 ΟΠΙΥ τθδηϊηρ νυ ἢ [( σου]ὰ ὈεαΓ ἴο δῆ 
ΒΕ γρῖϊδπ, δηὰ οὗ σοιγϑε ἴο ἃ Ηεῦτον, οὗ ἴδε 
ἃξε οὗἨ Μοϑβε5, 5. “τῆς οοἀά οὗἉ 116 οὐ “τὰς 
ἔοος οὗὨ ἴδε |ἰνϊηὐ. Νὼο πιιοδίίοη οἂῃ ὃς 
ΓΑϊϑοὰ 85 ἴο [6 Δρργοργίαἴϊςηθβϑβ οὗ [ἢ}15 ἀεϑβὶρ-- 
ΠΔΙΙΟΙ : ἰἴ ΟἿΪΥ σοπιδίηβ ἴο σδῆονν [πᾶΐ ἴῃς ννοσάὰ 
“2 ννὰβ Π|ΚεὶγῚ ἴο Ὀὲ Δρρ]ϊοά ἴο ἃ ροϑοῃ. 
Το [815 ᾿ἴ 5 ἃ σοτηρίεῖς δῆβινοσ [δαΐ ἴξ οσσιΓ8 
ἴη [πε τίῃρβ οὗ ἴἤγοες Ῥῃδγαοιβ οὗὁἩ (ἢς 11} 
ἀγπαϑίγ. ὅεε Βγιρβοῦ, “Ηἰἰβίοῖτε ἀ ΕΠ ργρίςο; 
Ρ]. νἱ!!., ποϑ. 162, 164, δηὰ 167; ΟΥἩὨ 1 δρδίι8, 
“ Κύηϊ ϑθιο ΣΝ, ἰαξ χῖχ. 282, 284. 
να μάνα ποῖν ἴο σοπϑίἀθυ ἴπ6 σγογαγ δῦ ]α 

γοδάϊης οὗ ἴῃς δερίυαριηῖ. ΤῊΣ Εἰργρίϊδη ννὰβ 
ἃ Ἰινπρ ἰδησυᾶρο, τπουρὰ 1 Βδ4 υπάεγροπο 
Ποηϑβ ἀογδὉ]6 τῃοάϊβοαίίοηβ, ν μοι ἴῃς Ροηΐδ- 
ἴδυς ἢ ννὰ5 ἰγαηϑίαϊθά, δηά ἰξ ἰ5 δνϊάφηΐϊ ἔγοπι 
]εγοπλεβ δοσουπὶ ἴπαὶ τῇς [ἐνν8 πῃ Εργρὶ 
αἰίδοπεὰ ἃ ἀοβηϊΐϊα τηοδηΐηρ ἴοὸ τῇ6 ννοτὰ 
Ψψονθομ φανηχ, ΜΕΝ Οἡ ἴπεὶΓ δυς ΠΟΥ ΒΘ 
ΤΘηάοΓ5 ϑαϊνδῖοσ πηυπάϊ. ὙῊο ἰδίίον ρατί σοῦ σ 
Γοβροπά8 ψ } τῆς ἰηϊογργείδιίοη ον ρίνθῃ. 
Ε1ξο, οσ 1}6 ]ἰνίπρ, ἰδ (86 φημίναϊοπί οὗ “τῆς 
τνοτ]α." ὙΤΥᾧ6 ἤγϑδι ραγί 15 τηοσο αἰβῆοι]ς τὸ 
ἐχρίδίη. Τῆς ἰγδηβοσιρίίοη οἵ ψονθ νουϊὰ 

εὶνα ἃἮςοἬ [ τς (οὶ ) ἢπδοηῖ, 2.2... “ἔουῃς 

ἀλιοη. [ἰ ταῖρι ΡοΟβϑ ὈΪΥ θὲ υϑοά ἰπ {π6 
56η56 οὗ “βυμροτγί," ““ϑυπίοηϊδίίοη; " δυῖ 1 
ἂπὶ ποῖ ἅνγᾶσα παῖ ΔΠΥ Θχδηηρὶα οὗ 5. ἢ ἃ 
ταοδηΐϊης οΔη θ6 δά ἀπςρα.}ὅ 

18 ΤΑ Ὁ]οηβκὶ, “ Ορυβου]α,᾽ ἴοπι. 1. Ρ. 210, 5ὰρ- 
βεβίβ ἔτοπῦ ἴῃς (ορτῖς “σ.Ος1 ΠΊΕ ΠΕΠΕςρ 

σαρυῖΐ τηυπαϊ ; 1.4 (τοζίιι5, “ΩΣ ΠπΠΤΕ 

πωπ ΓΝ [8 ἀρτοεῖὶησ Π [Π6 ἰγαηβοηρίίοι 

δα ρσίνθῃ 50 ἴασ 85 ἴῃς ἰδϑῖ ραγὶ 15 σοῃςογηρά. 

Τῃοτο οδη, μονγανοσ, Ὀ6 πὸ ἄοιδί (Πδϊ ιξῳ, 

τορτεβθηῖβ ἢ ; ψ ἤετεαβ (ἴῃς ῥῃοηειὶο ναϊὰς οὗ 
[δ ἘΡΊΡΌΒα βἷστι ἕογ μεδὰ ἀϊῆετγα ἔγοτὰ ἱΐ οοῃ- 
5: ἐγ ΌΪγ. 

14 Τῆς ἰταῃβοτριίίοη οὐ ΒΠΙρβοὴ ἰβ τηοτς δοοῦ- 

ταῖα, οΌΝ. ε .-Ὁ . Τγχδσοβ οὗ ἴμα τογὰ διὸ 

ἰουπὰ ἴῃ οἰἢεγ τηρθβ, το ΌΪΥ αἷςο ἴῃ ἴπῈ πάπα 
οὗ ἃ ῬΒαγδοῦ οἵ τὰς εαγϊϊοῦ ἀαῖθ. 566 Ἂὲ 
Ἐουρέά, “ ἈξοΠοΙοθο5,᾽ Ρ. 155. [Ιἡ οποοβίῃρ ἴδ 6 
ὨϑΙη6, ῬὨΔγαΟΝ πλὶσιῖ ΡΟΒΒΙΟΪΥ πᾶνε δὰ βοῖπα 
τορατὰ ἴο (6 πᾶτε Τό βαρ ; 5ερῇ ἃπά ΖδΡΉ. 
Ὀεδῦ ἃ ΘΓ ΓΟΞΟΙ ὈΪΔΏςΕΘ. 

16 (φεβθηῖις τοηάεῖς [Π6 ψογὰ “ἴῃς καρροτί οἔ 
Γ ; Ὅυξ τὰς ἱπηροτίεος Κηον]εάρε οὗ Βίετο. 

ΗΠῊΗ 
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Αποῖδο (γδηβουρίίοη οὗ τῆς Οτθεῖκ ἔογπὶ 
ΤῊΔΥ͂ Ὁδ 5ιιρροδίοα ; οπθ τόσο δχαςῖ, βίπος ἴἴ 
τείδ 5 (πε ςοπβϑοπδηΐίβ Ὁ Πουϊ δὴν τηοά!ῇ- 
σδίϊοη. 

2. Ι εἶξῷ ζ Ἷ “.. Φ΄Φ. Ῥϑηϊηπβποἢ. 

ΤΠε ππεδηϊηρ νου ὰ 6 “6 Ὑ8ο0 ρῖνεβ ἸΟΥ͂ 
ἴο ἴῃς ννοτ]ά. ΤὙΠ15 πᾶπὶο ἢδ5 ἃ ϑ5ἴτοῃρβ 
Εσυρίϊαη σο]ουσίηρ. [{ Οσουγβ ργος 56} Ὺ ἰπ ἴῃ 6 
584ΠΊ6 ἔουτῃ ἃ5 ἰῃαὶ οὗ ἃ σου] δνουσιῖε ὑπ ου 

1Π6 5(ἢ ἀγηδϑδίγ, Ι τξςς Ἷ (Ἢ Τ᾽ ἐπα Βοῖ, 

ΟΥ̓́, ἃ5 Μ, ἀ6 Κουρέ τοδάς, “" βδοηοΐοπῃη δεῖ," 
“ἀοἸ ρ ηρ τἢ6 Πεατί." ΤΠ6 ΘΧδιηρ]ο σἤονν5, 
4͵5ο, ἰμαὶ [ἢ σοηῃϑίγυςίοη 15 σοσγοςῖ: “ 56Π0- 
ΟῚ 15 ἃ ἰγαπϑιίῖτο ἔοόσσῃ, απ ἐσεβ ποῖ τὸ - 
αὐτὸ ΟΥ δάπηϊ ἃ ργεροβιίίοη. [ πιᾶὺ ὃὈἊ 
οὐδοσγυεα {Παἰ ἴῃς 5σᾶὴ6 τοοῖ οσουγβ ἴῃ [Π6 
ὨΔΠΊ65 οὗ ἴννο ῥγίῃηςοβ οἵ ἴΠ6 2ιϑὶ αὐ ΠβιΥ. 
(Ξε. Βγυρβοι, Η. Ε᾿., ΡΙ. χῖν., Νοβ. 299 ἀδηά 
302.) 

ΟἿδ οὗ οἵδε οὗ ἴἢθ5ε ἔΟΥΠῚΒ ΤΥ ἤανα Ὀθθη 
Ὀείοτε (6 τηϊπά8 οὗ ἴῃς Ουτεοκ ἰγαηβὶδίοσ -- 
ργοΟῦΔΟΙΥ ἴπῸ ἰδίτεγ ; δυΐ {1Π6 τεδάϊηρ οἵ τῇς 
ΓΧΚΧ ᾿5 πποογίδίη, δηὰ {Π6ΓῈ 15 ΠΟ γεᾶβοη νυ ῃδῖ- 
ΕΥ̓ΘΓ ἴογ ἀοραγίϊπρ ἔγοπι [6 5 πυρὶ, ᾿πτ6]}1 0 10 ]6, 
δηά ννε}}-ἀβοοσίδιποα 5θη86 οὗ [6 ννογ5 νυ! ἢ 
15 οἰετοὰ ΌΥ ἰγαπβοσιρίίοη οὗ ἰῃς Η οῦτονν: 

ἡ 

ΤῊΐβ τνοσά, ὑν] ἢ Οδϑοηῖι5 (Τ 65. “. «.) 
8115 “νόὸχ ρογάυδια," 1185 πϑυθῦ Πδὰ ἃ 5Ξδ[15- 
[λοΐοσυ οχρίδπαῖϊίοη. [|{ 15 δάἀπιηῖίθὰ το ὃὈς 
Ἐργρίδη, [που ἢ, 85 υ5ι14], ΟΟΌϑοη 15 ΘῈ ΡΡΟΒ65 
{πὶ 1ἴ ννᾶ5 πιοάϊῃεα ἰη {π6 ἰγληβοσίρίιοη ἰη 
οτγάογ ἴο εἶνε 1 ἃ ΗἩοῦγσοινν σμαγδοῖοσ. Τῆς ὁχ-ς 
Ρἰδπδίίοη βιιρρεϑίεα ὈΥ ΒΕ οβοὶ ηὶ, ἀπά δάορίεὰ 

ΟΥ̓ Οεβεπίιι5, ἰ5 ἃ ΠΕΡΕΚ; ἡ ε. ἱποϊϊης ογ θονν 
{6 μεαά. Ὑ 158, ποννενευ, ἰ5 ἰηφάπκίβϑιθ]6. ΤῊΘ 

᾿ἰγδηβροβί[οη οὗ ἴδε ἔννο ψογάβ ΕΚ δπά 

ἃ. ΠΕ ἰ5 ποῖ 'π δοσογάδῃηςς νἱῖῃ οἱά Εργριίδη 
υδᾶρο. ἃ ΠΕ πιαῪ ρΡοβϑι]Υ Ὀε (ἢς ἴγυς βουπά 

ΟΥ (86 Πίογορ γρηὶς ἔοσ ποδὰ 2) (Ξεε ες 

ΕἸΥΡἷο5. ἴῃ ἢἰ5 {ἰπὶ6 Ἰεὰ πἰπὶ ἴοὸ ἴῃε εττοσ οὗ 

᾿Ἰδεπεγίπρ “βοηι" ψἰἢ ΟΝ Φων, το ψηϊοῆ 
1 ῬδαΓβ ΠΟ γοᾺ] γεβοῃθ]αποθ. 1 μάνα βἴπος ἰουπὰ 
ἴῃς παπῆε δοηί-οτ, τώ τῆς ““στεαὶ (ουμπάαιίοη, ἢ 
:ἃ5 1ἴῃαἴ οἵ ἃ μΙρὴ μτοβὶ αἱ ΤΠΘθ.5. 8.6 Ματγιείίο, 
“Ἐου]]65,᾽ Ρ]. νἱῖ. 1. 12. ΤΣΟῚ Χ Χ, τλλὺ πεγείογα 
αν τηεαηΐ ἴο σοργεδοπὶ Ῥα-ϑοηί-ομγ- Ῥαδηοῇ 
"(οι ΞΞ 7 2. . ἅπ|, ΟΥ 8}}, Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς Ξυρροτί 
οὔ 186 τνοῦ]ὰ. Α ροοά 56π56, ὑαῖ ποῖ 530 ροοά 85 
“δαῖ ρίνεη Ὁγ ἴῃς δεῦτε. Μγ. Οοοάνι!ῃ σοη- 
βἰάθγ ἴῃς ἰγαηβοσγιριίοη οἵ ἴς ΤΧΧ, ΙΓ 15 
δίνεη αὔονο, ἴο ἴα νεσῪ ΡῬγοῦδὈ]ο. 
ἰαίεβ 1ἴ ““πιακίηρ ᾿ς ρ]δαβαης," νος ἢ 15 εαιίνα- 
Ἰεηΐ ἰπ πιοδηίην. Ης οὔδεγνοϑ αἷϑο (πδὶ ἴῃς 
ΔΓΈΟΙς ἴῃ οἷά Ἐργριίίδη ψου]ὰ τοὶ ἤᾶνα Ὀσοη 
αντιτεη, Ἰλιΐ Ἐπ ΕΝ ἴ τᾶς οἴξεῃ βιρρ δα ἴῃ 
τολαϊηρ ἃπὰ βρεδκίηγ. ὙὍΤἢὶβ Δρρ]ῖε5 ἴο ἴῃε ῥγὸ- 
Φεοαϊης δοοουηῖ οὗ (ες Ηεῦτεν οτππη. 

Ἡς ἰτλη9- " 

ΒΘΘΑΥ ΟΝ ΕΟΑΟΥΡΤΙΑΝ ΜΟΚΌΘ 

ἘἈουρέ, "Ε ΘΟΒογο 65, Ρ. οι, π. 2.), δυῖ πὸ τουϊά 

ποῖ Ὀ6 ΠΟΙΤΕΟΙΥ ἰγᾶηβοσι θὰ ΟΥ̓ 3: ΕΚ ἰ5 
ποῖ ἔοιιπά ἴῃ ἴπδ βοηϑὸ “Ὅονν᾽ ΟΥ̓ “ἱποϊίης" 
ἴῃ οἷά Εργρίίδη. ᾿ 

ΤΠο οχᾶςΐ ἰγαπϑοσιρ(ΙΟὴ 15 η: ; 

[115 ρῖνθ ἃ πιοδηΐηρ ΘΧΔΟΙΥ Δρρ !οδΌϊο, 
{Πεγο σλη θ6 πο ποϑά οὗ ἔπγί ΠΟΥ ᾿π4 υ1Ὑγ. 

ΤὨΟ οοηΐοχι ἴ6}}8 υ.8, ἡοῖ, 45 15. ΠΟΠΊΠΊΟΠῚΥ 
Δϑϑυπηο, (μαὶ 4 ογαϊά ννεηὶ Ὀείογε [Ὀβϑορἢ, 
λαἀἀγοββίηρ ἰῃς Ρϑορίο, δυῖ “ {ΠΟῪ στιεὰ Ὀοίογε 
᾿ΐπη,᾿ ὦ. ς. 1ὴ6 Ῥθορὶε ογ ἴδε δἰϊοπάδηϊβ ββουῖθά 
ουΐ νυ} τεΐεγεηςσο ἴο [οϑερἢ, “ Αὔτγεὶκς." 

Βιιῖ 40 Το κ ἰ5 1Π6 πηρογαῖϊνς, πὰ (ἢς ἐπι- 
Ῥμαῖὶς ἱπηρεγδίϊνς, οὗ (π6 νογὺ “ ΑὉ,᾿" ννϊςῇ 15 
ἃ οΓὰ βρϑοίδ!!ν υϑεὰ ἴῃ τγεΐεγεηςε ἴο ρυθ]ς 
ἀεπηοηϑίγαιοπ5 οὗ τοὐοίςηρ. Τῆι5, 1Π Ὧπ ἰπῃ- 
βου ρύοη οὗ δηηθβοβ 1. νὰ πα “426-56 Π ΠΕ, 
ΠΟΥ͂ χσοὐοῖὶςς Ὀοῖογο ἴῃ ος : δπά ἴῃ δποῖδου οἱ 
δῖον ἀφῖο, “"τὴ6 ννογ] ἃ 15 ἴῃ ἃ βίδίε οἵ τεϊοιςῖηρ," 
ἴῃ “ὁ οἱ. ὝΠΟ τογπληδίίοη “ τοὶ 15 δ αἱνᾶ- 
Ἰεπὶ ἴο τῇς Ηδοῦγονν τ, ἃ. Μ. Οβδαθαβ δᾶ5 
Ῥοϊπίοὰ ουΐῖ ἴῃ Ἔχρίαϊηιπς ἴΠ6 ννογὰ πιδί-σοκ, 
ἐ. ἐ. ςοπιθ.}" “ΨΝογᾶρε ἀμ ρυρίίεη, Ρ. 285. 

ὙΠΟ ομοξ οὐ]οοίοη ἴο [15 Ἔχρίδπδίϊοη ἰ5 
1Πῃαϊ τῆὴ6 τεῦ ἰ5 ἱἰπ (6 δἰπρυ δ ΠυΠΊΌΕΓ, 
δάάγοβδίηρ ἂἃπ ἱπάϊνίἀυα], ποῖ 4 τυ ζιας. 
Βυϊ [ἴ ϑϑετὴβ αυϊῖο παΐυγαὶ [παΐ (ἢς αἰτοηάδηϊβ 
δδοι!ὰ δά άγοθβ [οϑορ, τ} }πρ προη ἢϊπὶ ἴο 
τεϊοὶςθ, τορεῖθογ ἢ 411} τς ΡοορΙς, ᾿π Ηἰ5 
ἀε]νεγαηςε ἃπἀ οχαϊδίίοη. ϑοόῖὴθα ΒΡΡΟΓΙ ΠΙΔΥ 
Ὀς ἔουηά ἴοΣ [815 Ἔχρδηδίίοῃ ἰπ (ἢς ἔδςϊξ (μαῖ 
βιιδήοςς Ρῥυΐηςεβ δά άγεββ ἴῇςΞ ῬΠΑγδΟΐ ἰπ ἰδὲ 
584ΠΊ6 ἴογιηι, μοΐερογεκ. ὅδε τς νἱρηείΐε (0 
τῆς δι] 6 Ῥίαποῦι ἴῃ Ματγιεί(ο5. “ Εου  |65 
ἀ᾿ Ανγάοϑ. 

Αποῖδμουῦ ὈΥΔηβοτρίοη, νυ ΒΟ ΘΟΙ65 ΤΕΓΥ͂ 
ΠΡᾺΓ ἴο ἴῃς Ηφῦτενν, ψουϊὰ κἰνς ΔΌ ἈΘκΚΒ, 
ὁ. 6. “Ῥυγε" δηὰ "νυ 186: Ὀυΐζ ἰἴ 15 ὑη]Κοὶγ ἴο 
ἴᾶνς Ὀδθη ιι5ϑἀ 85 8η Ἔχοϊαδτησίίοη, 

ΠΡΟ, Μοϑεβ. 

Ιῃ οχδγλϊπίηρ 186 ἔοτγπι νυν ϊο ἢ [815 πᾶπὶς 
ὙνΟΙ]ἀ ῬΓΟΡΕΙΙΥ ἀβϑιπηα ἰη Εργρίδη, νγε πιιιϑῖ 
θδᾶσ ἰῇ τηϊηὰ ἴῃς ἔο]]οννπρ Ροίϊηίβ:--ττι. Τῆς 

Ιεζίον γ᾽ ἰ5 ξΟΠΕΓΑΙΥ τοργοβοηϊοα ΕΥ̓ [71 |.«. 

8} πὰ ἰἴ5 Βοπιορῇοηςβ, δυϊ ἰπ ὙογῪ δηςίοπὶ 
{γδηβογριίοηβ, πα βρεοδ!ν ἴῃ τηοηιπιθηῖ5. οὗ 
16 1τ81(ἢ ἀπά τοί ἀγπαϑίιοβ, ἰἃ οοστεβροπάϑ 

ἴῃ ὈΓΟΡΕΙ͂ πᾶπιεβ ἴο Ἂ 8. ΤἸδὺβ ψὰ πὰ 

ποὺ Τὸ [Ὁ ἦν, ρέματα, ἐογ τῆπεῦ, 
16. 1 ἰβ Ἔβρθοίδ!]ν υβεὰ ἴπ ἐχοϊαπιδίίοης, ἰδ : 

ματεὶ.---οἰαθὰ ὑρ, Ξε “Βσ. Ὁ. Η.᾽, Ρ. 814, 
ἐαυϊναϊοπί ἰο ““ἃρ νυ γου," ὙὍὙΠιε ἔοιπῃ οὐρα 
τερθαίθα!ν ἴῃ (ἢ6 ἰεχίϑβ. 

ἹΣ Ἰῃ (πε " “Ερ. Ζει πο τ᾽ ἕοτ 1869, Ρ. 1860, 
ἰἴε Ἐργριίδη ΑΡ-εςῖ, ἐ ε. ΟΝ οἵ ἴτε Υ15ς. 
Τῆς ἱγαηϑουρίίοι ἰ5 ποῖ δοσυγαῖς, Ρ ἰοῦ ὃ, 
ςἢ ον [κ, 



ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΥΟΗ. 

ἡβ,Ά. ἘᾺᾳ ̓ Αβκεῖπδ, ἕοτ ΠΟΡΦΊ,, Αϑ- 

κδίοη, ἀπά τ ἡμὴ Ί. Ῥυ]οῖθα, ἴον 

πῦθ. Μ. Βτγυρδοῖ, ἃ ΠΡ δυϊμογ ἴῃ 1] 
βι(ἢ 4υσϑίίοπβ, ρῖνεβ Ὁ οὐ ἢ 48 ἴῆς σοῦτοϑ- 

Ῥομάϊπρ Ἰείίεσα ἴὸ τς Ἐργριίδη Ι (δεε 

᾿Οεορταρ ΐδοια [πϑοΒτί βίεη, Ρ. 15). ΤῊΐβ ἰ8 
ἃ Ροϊπὶ οἵ ̓ ηροτίδηςο, σοηϑίἀετίηρς ἴΠ6 χοιλδγῖ- 
Δδ]Ὲ δοσιιγαοῦ οἱἁἨ [ῃ6 ἰγδηβουριίοηβ ἰῃ ἘΠ6 
Ρεπίδίειςῃ. 

2. Τπε ἤπαὶ Ἰεῖϊίεγ Γ ἰ8 δάθαυδίεὶΥ 

Γερτεβεπίθά ΟΥ̓ ἃ γόννεὶ βουπά, εἰἴμογ χὰ τοὶ, 

ΟΥ ΤΏΟΤΕ ΠΟΠΙΏΟΠΪΥ ὉΥ͂ ᾧ, “,) ΠοΟΥΤΈΒΡροη ΠἸηρ 

ἴο 186 Ηοῦγονν . 
3. ΤΕ σόνγοὶ βουπα ἰπ ΜῸ 8 ποῖ τεργο- 

βεηίεἀ οἰἴδεγ ἰπ Ηςῦγονν οσ Ερυρίίδη, θυΐ ἴῃ 
ἴδε (γῃβοτριίοη ἃ ργθἔθγεποα βἤου!ά θ6 ρίνβη 
ἴο (6 νονγεὶ ο, νη ἢ ἀρρεᾶγβ ἔγοτπι Οορῖίς 
πὶ ΟΥὐοοκ ἴο δὲ δβϑοοίδίθα ννἱἢ ἐπθ ςοη- 
β0πδηῖς ἡ. 

4. ἴ 5 αἷἴφτο ἴο 6 οὐϑογυοά (δῖ Μοϑοβς 
που δέθα]γ Δ γ8 [ἢ 6 βίγεβϑ οἡ [ἢ νοσὺ “" ἀγᾶνν 
υυἱ," ποῖ οἡ 16 πουῃ “ ννδίεγ." ὙὍδδ πϑηὴς 
ἴ Ἐκγρίίδηῃ οὐρδξ το Ὀθᾶσ {π6 86ηβ6 “ ἀγανγῃ 
οὐ," “ δτουρης ἔοσίῃ." ὙΠδ νεγῦ πιᾶὺ Πᾶνε 

τῆε ἴῃς 53Π|6 5εηβε ἴῃ Ηοῦγον αἷϑο (4 ἔδεΐ 
οὗ ἐχίγειπεὶ Υ σοπιπηοη ὁσούγγοθης 6), δαξ “ τῆς 
τιον ἕηενν Εργρίίδη ἢ6 σεγίΔ]}]Υ τνου]ά ἠοῖ 
ἴᾶνε Ἵβοβεὴ ἃ ννογὰ [ογ νυ μος {παϊ Ἰδηρυᾶρε 
ἦθε5 ποῖ ΞΙΡΡΙΥ ἃ παῖυγαὶ ἱπϊεγρτγείδιίοη. 
Απιοηρ ἰΓδηβοτ  ρίοἢ8. νυν ἢ οἢ ἀγα ργόθδ Ὁ ]α 

ΟΓ ΡοΞ5:0]6, οὴ6 Ἔχδοῖὶν ἔμ18]5 411 {πΠ686 ςοπαὶ- 

ὕοηβ. ΤῊΣ νοτά ἧ [ 4. »γι5 τὼ). Πα Θϑιοη- 

ΒΟΥ σοΥΓοβροπβ ἱπ ἔογπι ἴο τῇς Ηρῦσειν, 
ἰεῖζοτ ἔοσ Ἰεϊζεσ, οὔ 16 ῥγίποίρίεβ ἰαϊά ἀοινῃ 
ἄδονγθ. ΤΟ τοννεὶ βουπά, ννῃϊοῖ ἰ8 γοαι γε 
ἰοῦ (ῃς ἤγϑε Ξγ ΠᾺΡ ]6, πῆ δὲ δβϑιιπιθά τὸ ἢᾶνθ 

Ἢ 0, Πα [ἢ15 ἔῸΓ δϑύεσαὶ σϑαϑδοῦβ. Τὴ 

5712 ]6 ἦβ 

18} ἀγπδθϑῖς, δηὰ 18. αἰνναγβ ἰγαπϑοτί δε ὉΥ 
ΜΆπεῖδο οὐ [ιἰβ Οὐυθεκ ἰγαηϑίδίουβ ΟΥ̓ γποῦ; 
ἴδιι5 νγε πὰ Ατηοϑβίβ ἀπά Τοϊπιοβίϑ. 
Τῆς φυεβίοη οὗἩ φη08] ἱπιροτίδηςς 85 ἴο [ἴῃς 

ἸΛΕΔη ἢ, ΤΟΠΊΔΙη5 ἴο θ6 ἀῃδυνογθα. 
ΤΠΟ εχρίαπαίίοῃ, βυρρεσίθα ἢγϑί 45 ἰξ τγου]ά 

ϑθόῃ) Ὁγχ. (ὐεδοπίυ5 (Ἶ με5. .. «".) “ “ἢ! " οσ 
Λ80η,᾿ ἰ5 ιυϊδ δοσυγαίθ 50 ἴδ 85 ἴξ βουϑβ. 
Μεβα, ογ. Μοβεβϑ, ὑπάουδίθα!Υ ἀοος θθᾶσ {πδῖ 
διξπίολίίοπ, ἃπὰ την δὲ γεπάεγθα Ὄχϑςῖὶν ὉΥ͂ 
κ807π, Βαΐ Πἶ νγα δδὰ πὸ οἴδποσ ἱπξογπηδίίοη 
ἃ5 ἴ0 ἴῃς οΥἰ χίπδ] ἃπα σοπιπιοῃ 56 η86 οὗ ἴῃ6 
ΕΓ ΤῸπὶ ἩΨὨΙΟὮ 11 ἰ5 ἀετίνεα, [5 ᾿ητογργεῖλ- 
ὕοη, νι ἢἰσὰ σοηϊτδα!ςῖ5 [ἢς σἰαοπιοηΐ ἴῃ Εχο- 
ὅμ5, ννου]ὰ ργεϑεηξ δὴ ἱπβιροσδῦ]ς αἰ ΒΊΟΥ, 
πη|685 ΜγῈ ΜΕΤΕ δδ5ῆεα τ ῖτἢ [Β6 υ802] σναβίοη 
ἰδὲ (Π6 νγογὰ νγᾶϑ δἰίεσθὰ 50 45 ἴο δάδρί ἰΐ ἰο 
ἃ Ἠεῦτενν εἴγτθοϊορυ. Ὅς ἀἰϊθῆουμν, ονν- 
ἔνε, 15 ἘπΈγοΪΥ τεπουοά πνῦεη τμ9 οτίρίπδὶ 

ΟΟΟΘΟΓΒ ἰῃ ΤΔΠΥ͂ ΠΔη165 οὗ (6 
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ΓΤΊΘΔΠΙΠΡ, 845 Ὑ{6}1 845 ἰϑᾶρο, οὔ (6 ψογά ἱγ 
Ἐξγρὕδη 15 ὀχαπηϊπεά. [Ιἢ ἢ18 " ΗΪεγορ)γραὶς 
Βιςεοπαγγ᾽ Μ. Βγυρβοῖ 5Βῆοννβ ἴπαὶ ἴῃδ βθῆϑε 
“ ἄἀγανίηρ οὐἱ ᾽ 1516 οΥρίπαὶ] ομθ. [{ ἰβ ἴάκοη 
ἴτοπι ἴμε νγουκ οὗ τῆς μοίζεγ (Ρ. 705). 11 {ποτα 
ΠΊ6ΔΠ5 “Ῥγοάιος," “ τίν ἔογε," δπὰ, 45 Μ. 
Βγυρβομ δῆΐτγτηβ ἱπ Ἀποίμογ ράββᾶρε (ρ. 698), 
(86 ἀεγίνδιίοη οἵ ΠῚ ἔγοτα [6 Ηφῦγονν τοοῖ 
ΠΡΌ, ἴγαχιῖ, ἐχίγαχιῖ, ΒΘ. ΠΑ Ό]Υ 4150 ἴῃ [ἢ6 5θῆβθ 
“Εχίγαχις 6 ὐθμγα πηδίγ!5,᾽ ψου]ὰ ργόβεσνο 
ἴδε ἴσια 56 η86 οὗ [ῃῆς Εφγρίίδη. 
ΤΠ νοσὰ υϑεὰ ΌΥ Μοϑεβ ΠΙΔΥ οὗ σοιιγβὸ 

Ὀε ϑεπλῖς ; δ που ρα 1 πιυδὲ θ6 οδβογνθά {πδὲ 
ἰἴ οσσυγβ ΟὨΪΥ̓ 1 [Π|85 ραββᾶρε, δηά 'ἰπ οὴθ 
οἴπεσγ ψῃϊο 5 εν! θη] ἰαίκθη ἔγοπι 11, 5. 
ΧΥΙΙ, 17 (τεροϑαίεα 2 88πι. χχὶϊ. 17); δῖ δ 
ΔΗΥ͂ Γαῖα ἴἴ ἰ5 580 Θχοθεα!ΠΡῚῪ γαγὸ (παῖ νὰ σδῃ 
δεβί δοσοιυηΐ ἔογ [8 ϑεϊεσϊίοῃ ὉῪῚ Μοβεβ δγ ἴῃς 
ΒῈΡΡοβιθοη {παΐ ἴἴ σάπια Ἔχοθοα ΠΡῚΥ Πρᾶγ ἴο, 
ΟΥ ἜΧδΟΙΪΥ τοργοβοηϊεά, (ἢ6 Εργρίίδη. [{ 15 
ἴλν ἔγοτη πργοῦδθις τπδὲ ἰξ ννᾶβ, ἴπ ἔβεῖϊ, ἃ 
5:ΠΊρῖ6 ἰγδηβοτρίίοη οὗ ννογάβ, νι ἢ ταυβὲ 
ἢαν θεθη ρογέεου 1η16}} 5 1016 ἴο [ἢ 5γδο ῖος 
οὗ τθδᾶῖ ἅρεὲ. Ψνδαῖ {πὲ Εγγρίϊδη ῥγίποθβα 
5816 --ἀηά ΠΕ ννογάβ ννεσε ἠοῖ ᾿ἰΚοὶγ ἴο ὃς 
ἰογροϊίθῃ οὐ πιβγοργεβοηΐθα Υ μεσ δάοριοά 
50}ῃ---ννδϑ (ἢϊβ : “1 ρίνγο ἢἰπὶ (ἢ6 πᾶ Μοβοϑ 
--ἰ Ῥγουρς ἔοι ᾿ ---θοσδυθε 1 Ὀγουρμξ Ὠΐπὶ 
ἕοσίἢ ἔστοπι [86 νναῖοτ." "Ὁ 

ὙΤΠ6 ρῥγορΔὈΠ] ΠΥ παῖ [Π|18 ννᾶ5 δοΐυδ]γ (ἢς 
Ἐπγρίδη πᾶπὶθ οὗὐἠ Μοβεβ σοπλοβ ΥὙΘΓΥ ΠΘΔΓ ἃ 
ςεγδί ΠΥ νῆθη νγα Ἰδάσῃ (ἢδι 1ἴ ννᾶ8 ὙΘΥῪ σΟΙῚ- 
πο ὑπάογ ἴῃς Μία4]6ς Ετηρίγθ. [πὸ ἴῃ6 865 
ἰοςῖ ραργσὶ (Αηδϑίδϑὶ, νἱ. Ρ. 3,1. 4.)}55 11 οςσυτβ 
ἃ5 ἴῃ6 Π4Π|68 οὗ ἃ Κεερεγ οὗ ροδῖϑ, [86 βυροι- 
Ἰηϊοπάςηϊς οὗ ἴῃς “ Ποιιδε οὗὨ πηθᾶϑιιγεβ,᾽ ὑνθοτο 
ΠΟΓῚ νγᾶβ πηθδϑιγοα ΟΥ ννεϊρμῃοά. [{ ννᾶ5 4190 
ὈΟΓΩΘ ὈΥ͂ ἃ ῥτίηςε οὗ ἴῃς Ὀϊοοά-τογαὶ οὗ Επγρὶ 
ννῆο Ποιά [ῃ6 οβῆςς οὗ Υἱσεγου οὔ Νιυδιίδ 
ὉπάοΥ {Π6 πἰπεΐθοπίῃ αὐπαϑίγ. ὙΠΟσῈ ἰ5 ὨῸ 
ΤΟΆΘΟΏ ἴῸγ ἰάθη γῆν εἰ ΠῈΓ οὗ ἴΠ656 ρϑυβοηβ 
ἢ Μόοβοβ, ὑυϊὁ [ἢς σοἰποϊάοποοθβ νυ τς 
ὈΓΡ]Ϊ 4] ΠΙϑίουυ δηά νυν τ[Π6 ἰερεπάβ ἴῃ [ο56- 
ΡΒ 5 δηά οἴβεγ νυτϊεῦβ ἀσὰ οὐτίουϑ. Τ 5 ἀβοοῦ- 
ἰλἰποὰ υδ56ὲ οὗ [ἢε ννοσὰ ἄρρϑᾶγβ ἴο ρίνε ἴὶ ἃ 
ὙΕΙΎ ἀεοϊάεα ργχείογθηςσε Οὐ ἴννο ΟἴΠΟΥ 56Π5685 
Βυρρεβίεα ΌΥ ἃ ἔδι[Π] (ταπβοτρύοη. Τῆς 

15.Α (τῊῪ οὗ ψογὰβς οἱ βου ταβο Ὀ]ηρ, ΟΥ̓ 
Ἰάδητςα] ἢ, ΓΙ ΠΏ, ᾿5 ἰουηὰ π Εργρίδηῃ. 

8ε6 Βτυρβοῦ Ὁ. Η., Ρ. 711, “. ψ. ἥ 41 

19 Τῃ [ἴς Ἐργριίδη [πε ἰγαηβ]αιίοῃ χου]ὰ στυῃ 
ἴδυς : 

Πἠββαθε 3.5 ἡ ἢ 
Γὰδ υς- 
4 ἢ }} Ὁ 56 ἘΞ 

ΤΙ, 65ῃ8 511 ὁγηΐδ ρὲ τηι. 
Ψ. 8εςε Βπιρβοῖ, Ὁ. Η., ρ. 1162. 
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νοτὰ Ἄν ΠΛ 1.6. ταῦβὶ, ἴῃ (ἢ6 56η56 

““ρ ὈΥηρ," ἰ5 Ἑοσηπηοη, ποῖ ΟἿΪΥ 45 {6 ἴπ- 
βίδποοβϑ βίνθῃ ΟΥ̓ Βίγοβ. δηὰ Βχιιρβοὴ νου ]ά 
ἰοδὰ 8 ἴο 5ΈΡΡοβδ, ἰη τεΐοσεησς ἴο {τἰρυἴ68, 
διιξ ἴο ἴπ6 δβίπιρὶς ἰγδηϑίοσ οἵ οὐ)]εςῖβ.2 [1 
ψουϊά ὃς αιυΐϊῖο πο] ρ 10 ]6 ἴῃ ἘΡΥΡΌδη ννογς 
ΜῸ ἴο γεδά, “58: ᾿δ᾽]θά ἢϊ5 παπὴς λήας!, βατ Πρ’ 
Ὀοοδυθϑε 1 Ὀγουρμς (πηᾶ51) πὶ οὐδ οἵ [86 
τνδίοσβ."" [{ 185, μοννθνοῦ, ἀουδίξι! τυβοῖδοῦ 
ΘΌΘΝ ἃ ῬΓΟΡΟΙ πᾶῖὴθ τνουὰ δὲ ἴῃ δοςογάδηςε 
μι Εἰργρίίδη υὑδᾶρο. Αραὶπ, [ἃ τῖρῃῖ Ὀὲ 
Ῥοβ51: 016, νυ οὐγ ργεϑοηῖ Κπονυ]θάξε οὗ Εργρ- 
[ἰδη, ἴο ρῖνε ἃ πῆογε Ῥ δι Ὁ]. εἰ οΟΡΎ ἀ6- 
τινοα ἔγοπι ἴπ6 ννογὰ ὁ ννδίογ," (ἤδη οἴ Ποῦ οὗ 
{πο986 ψΒῖομ [ΔὈ]οπσδκὶ δηὰ οἵδε 8. ο]δγ5 
ἐΟΓΠΊΘΤΙΥ ργοροδεά. Τῆς ρβοπεῖίς νδίυς οὗ 

15 δΔάπηοεἀ ἴο ΡῈ Μ, οΥ᾽ τὰς στοῦΡρ 

Μο, δὰ ΓΖΕῖ ἡ ἢ ἊΣ 581, ἀδηοίεϑ 4 ἢ ]α. 

Μο-ϑβἢϊ, 4 ννδίδυ.ο μά, τνουὰ ποῖ ὑ6 δὴ ἴτὰ- 
Ροβϑίδ]6 Ἐγαπβου ρου ΟΥΆΓΕΠάοσηρ, γε 1 
ἠυϑβοά ὈΥ Εργρίίδη υϑᾶρθ. 5111 [ἴ ἰ5 οἶθᾶγ 
(Πμαῖ τῆς 5[Γ685 ἰ5 ἰαϊἃ, ποῖ οὔ [6 πουῃ, δυΐ 
οη [Π6 τϑῦῦ, δηαὰ ἴποῦο Ἀρρδδῦβ ΠῸ γϑάβοῃ ἴο 
ἀεραγὶ ἔτοπι ἴῃς 5ίτηρὶα δηὰ πδίυγαὶ Ὄχρ δηδ- 
του νι ἢ μα5 Ὀθοη ρίνθη δῦουα. 

1ῖ πᾶν, ἢοννθυθῦ, ἄρρθᾶγ ἴο γϑάιΐγα βοῖπς 
δά άϊτίοπαὶ ονιάθπος ἰμ4ῖ Μόοβεβ 5ῃου]4 πᾶνε 
υιϑδεά 24η Εργρίίδη ννογά, ΟΥὁΎ πᾶνο ϑβεϊβοϊοά, ἴο 
ΒΑΥ͂ ἴῆς ἰἸοδϑί, ἃ ΥΈΤῪ πη 51] ΗΌτενν ννογά ἴο 
τΤοργόβθηΐ ἴ. Ηδφγὸ νγῈ ΠΛΔΥ͂ ΟΔ]} αἰἰεηςτίοη ἴο ἃ 
ἕλοι πιο δᾶ5 ΒΙ[Πποσῖο Ὀθθη ἀπποίϊοθα, [|ἢ 
(ῃδὲ ρατί οἵ ἴῃς παγγαῖϊνα νυν ἰςἢ ἀ64]5 5ρος δ} 
ΜῈ Εργρύδη τδίῖεγβ, νογὰὰβ ἅΓῈ σοηΒΙΔΠΕΪΥ 
ιϑοὰ ψνϊσἢ ἅγα οἴ Ποσ οὗ Ἐρυρίίδη οὐ βὶπ οὐ 
σοιηίοη ἴο Ηθῦτγεν δηὰ ᾿ὑργρίίδη. ὉΤῶς 
[ο]οννίηρ ἰμδίδησοβ. ἃγὰ Δ Κθη ἔγοπι οὴςβ ὑΈῦβθ, 
(δῖ ἴπ Ἡνμϊοῇ Μοβθθ ρῖνεβ ἴῃς Πιβίοτυ οἵ ἢ ἰ5 
Ἔχροϑυσο. Ηἰς τποΐμβοῦ τηδάδ ἢϊπὶ δὴ αὔκ οὗ 
ὈυΪΓυ5ῃ65.. ὙΤΒΟ νογὰ “ἀκ, Π3 ἢ (οἵ ννῆϊοἢ 
ἈδαϊΐροεΥ σαΥ5, “ ἴΔ|5ὶ ϑδυηΐ, 4} εἴγγλοη ἰπ ]1η- 
δυ}5. Θοη Ἐς 5 συ τγεγεη), 15 δαπι οὰ το Ὀ6 
Ἐργρίση. 11 15, ἱπάεεά, ΥΟΥΎ Τσοπιπιοῃ ἴῃ τ 6 
86 η56 “ἙΠοδὶ ἢ οὗ “ σοβεν," αἷξο 'ῃ ἴῃς 5656 

“ σγδάϊςο," οἰᾶκ, ἴ[εῦ, ψ ἢ δονεσγαδὶ 

γατδηΐβ. (Βίγοῃ Ὁ. Ν.; ρ. 5359; ΒΥ. Ὠ.Η., 
1628.) Το ϑεριυδλριηξ τείδι πη τῆς Η ΕΌΓΟΥν 
θίβιν, ἀοιιΐδῖ]655 ἃ5 ἃ νν6] ]-Κηοννῃ Εργρίδη 
ννοτά, Ὅῇδ πηαΐοσίαὶ οὗ ὑνῆϊο (ἢ15 ἂγκ 
νγᾺ5 τηδάς 18 οδ᾽οὰ 83, Βχγυρβοῆ(, ]ςῖ. 
ΗἩ]οΓ,, ̓  Ὁ. 145) (ΔΘ 65 (Π18 ννοτάὰ ἢ 

(ἃς σορίς Κἃ.33. “Ἶυπουβαυο πυπὶ ἔπ 65. 
Βτγυρβοῖ βἤῆοννβ, τηογθονογ, [δῇ [ἴ ννλ8 5ρθς Α]}}νῦ 
ιϑεα ῸΓ πιλικίηρ ἴΒ6 ᾿ρδὶ θοαΐ5 οὗ ἴῃς ΝΙΪΘ. 

31 ΤΊ ᾿ς υϑ66 ὉΓ ὈΠΏρΡΊΩΡ ἃ ΒΔΤΡ ἴο ἃ τηδῃ ἰῃ ἃ 
ἴδνοση. ὅ6ε6 “ ϑίεϊς Ρίδποῦι δρ. Βπιρβοι, Ὁ. Η.᾽, 
Ῥ' 157. Βηυρβοῦ τγίϊεβ ἴῃς ψογὰ Μαβρὶῦ, ὃυΐ 

Ἰτοὴ ρῖνε5 Μαβὶ, νυ Ί ἢ βθοπὶς οοστεοῖ, ΤῊ ἴος 
'β ποῖ Ῥμοῃθῦο, Ὀυϊ ἀεϊεγηηϊ παίϊνα. 

ἘΘΘΑΥ ΟΝ ΕΑΟΥΡΤΙΑΝ ΜΟΒῸΞ 

Ης κἴνεβ [δς νσογὰ ἸᾺκ ΚΔ.3.4. ΡΑΡγ- 

Γὰβ ΤῊ ΟΡΘᾶ, Ὁ. 1452. 66 ἃ]50 ἢ. 2320, 
ὙΠΕΓῈ ἃ δαβκεῖ οἵ ρτϑεῆ ῬδΡυτι5 (Καπὶ πα) 
18 τηδηςοηεά. 

Αγδίη, “ ψῆδη δῇς τοδὰς 1ἴ, δῆς ἐσωόει ἃ 
νὰ ."»,.».. ΎὍὙΠο νογὰ ἽΞΙ 15 ιιδοὲὶ ἰπ {ῃς 
ΟΥ̓ σΊη8] θοΐἢ ἔογ 16 ὑῬγοςςβ8 δπά {Π6 ᾿Ἰηδίογιδὶ. 
ὙΤΒΙ5. σΟΥΓΕΒροπβ. ἜΧΟΥ ἢ ἰμ6 οτἰρῖπαὶ 
ΤΑοληρ δηὰ υ8ὲ οὗ τῆς Βργρίίδῃ τννοτὰ 
Ἧ Ἷ »-- » ΜῈΙΓΟἢ [45 Π6 54ηγε ἰεϊζεγβ, (Βοιρ ἢ, 

ἃ5 ἷφ ΥΘΙῪ ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ (Π6 οᾶ86, ἴῃ ἃ ἀϊβογοηὶ 
ογάεσ. Τῆθ Ηδῦγον 15 οἢ-π-τ, (ἢς ργρ- 
[ἴδῃ πῇ- τ ἢ. Βγαρβοῦ (' Ὀϊςοῖ. Ηἰοτ., Ρ. 769) 
58 Υ5, “16 Οστυπαάδεάευζυηρ ἀεγ ΝΝ υγ26] Μοσῇ 
δι “ ὈεβοΒπλογεη, δεϑίγοίς θη, ΠΡ γΖεϊςἤθη εἰ- 
ννᾶ5 πιϊξ οἰποπὴ ἔδυ μΐθη ρορεηβδίαπάς." Με. 
Οοοάννϊη [45 ΥΕΥῪ ἰδίοὶγ βδἤοννῃ ἴπς Ἰάσπεῖν 
οὗ (ἢῈ ψοτάβ. “ὍΤῇε τοοῖ Ἄρροᾶσβ δρδίῃ ἴῃ 

ΔΆΆΡΗΡ, Ε: δαθρερ;,: Ὀϊζυπλεη, ΡὈἱῖςΒ, 

ἰπ Ηεῦτον ἽΠ."-- - ΖεϊίΒ., 1867, Ρ. 86: 
ὙΒεῖδεσ Μοβοβ δά τ}5 ννοτά ἴῃ τηϊηά πᾶν, 
οὗἩ σουγδβθ, θὲ αιοβίοπεά, Ὀυϊ ἰξ ἰ8. ονϊ θεν 
[ἢς πιοβῖ βυϊδο]α τῃαΐ σου] θ6 Ξυρροβίθα, 
ΤῊ ποχῖ τνοσγά, “ ριἴςἢ," 15 σοϊήπιου ἴο 

Ἡδεῦγονν δηά Ἐργρίίδῃ. ΠΒῚ, Π- Ξε; ΟΥ̓ 

[2 3. βῆ. ΤΒς Ἐργρίίδη ννογὰ 15 νοΥῪ 

ςοτηπῆοη ; ἴῃς Ἡ εὔτονν Οσσιγ8. ΟΠΥ͂ ἔννῖσς ἴῃ 
186 ΒΙ6]6, Ὀυζ 15 νν6}] Κποῖνη ἴῃ Αγδῦϊς, δηὰ ννᾶ5 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ σοτηπλοη ἴο Εργρίίδη δηά Η οῦτγενν. 

7οςεδεῦοα (ἤδη ρἰδοθά [Π6 ἀγκ ἴῃ “ (ῃς Πλρϑβ.ἢ 
Τῆς Ηεῦγονν 15 ΠῚ Ό, ἴῸΓ νυ ἢ ἢ πο ρ]αυπιοϊδ 
ΕἰὙΠΊΟΪΟΡΥ [45 Ὀόεη βιιρρεϑίθα, ΠΟΥ 18 (ἢ ινογτὰ 
ἰουπὰ ἰπ ΔηγΥ δες ἰδηριαρθ. [ἴ ἀηβννοῦϑ, 
Ποννθυοῦ, ΥΘΓΥ͂ ΠΕΑΙΪΥ ἴο {86 Επγρίίδη πᾶπια 
ῸΥ ἃ ϑρεοῖθοϑ οὗ ῬΔΡΥΤΙ5 ἔουπά [π᾿ τΔΥΒΩΥ 
Ρίαοεβ ἂπῃά οὐ {86 θδηκβ οἵ τίνοβ. Τῆς 

ϑνοσὰ ννᾶ8 στ δη οἰ δε τ τ Ἰ « ἢ ἢ 

(54111εσ, 1, 4, 9), 4... τυ ῇ, ΟΥ̓ “Ξ-9 Δὸς κςς 

ΑἶΞο ἴο Ὀς τελὰ ““τυῇ." ὙΠα Οορίϊς δηυίναϊοηϊ 
15 ΖζΟΟΚ» ννΒ 10} ἱπάϊοδίεβ ἃ ργθάοπιίπδηςς οὗ 
16 51:01]1Δηξ ϑοιυπα ςοπιηοη ἴο ἀοπίαϊβ. [ἴ{ 
Β6615 ῬΓΟΌΔΟΪς (μὲ 1ἰἴ νν858 αἷϑο νυσῖςη νι 

Ν, , “2, Ὀοΐἢ Ὀδοδιβα οὗ τῆς (ορες ἔογπι, 

δηά θεοδιι86 ΧΑΛΔΙδ, “{Ζεῖ " (δῖος βεοηϑ 

ἴο θ6 δὴ Δοτγενί αι! οη), 4180 τηθϑηβ ῬΔΡΥΤΊ5. 
ἴῃ {πα σαϑθαὸ “τυῇ" ννουϊά 6 γΓδηδίαϊθα 
“ ζυβ" Ξ ῆῶ'ῷ. Ὁ ἰάἀεπειβοδίίοη οὗ τς 
Ἐνρύδη δηὰ ΗἩρθῦγεν 5 580 ῃγοῦαῦὶς 45 ἴο 
Δρργοχίπιαΐς ἴο ἃ ςεγίαϊηίυ. [Ι͂ὴ τῆς ἰαϑδῖ πυπι- 
ὈῈΓ οὗ ΒΓυρθο 5 Ὠ᾿σΠΟΏΔΓΥ, ΡῈ] 5ῃεα 5ἴποα 
1818 ννᾶ8 ῥγιηΐϊεά, 1 Βπὰ παῖ 6 αἷ5ο κίβης 68 

τυῇ, ΣζΟΟ ΘΕ δηὰ ἢ), Ρ. 1580. 
1,51]7, ννεὲ τοδὰ “ΟΥ̓ ἴῃς σγίνογ β Ὀγίηϊς. 

ἽΝ ΓΒ ὃν. ὙΠε ἴοπῃ ἀπά πιοδηΐπρ. γα 
ἙἘργρίίδη. [Ιἰ ἰβ ψὲ}}] Κπονη ἴδω ἢ ἷ 



ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. 

Ἐργρίίδη. Τῆς ΝΙ]Ὲ 88 ἴννο πδηγθ5: [ἢ 58- 
οὐοὰ μαῖὴς Ηδρὶ, δηὰ [ἴῃς σοπηποη ΠΔΠΊΘ, 
τησδηΐης “ τίνογ, τνμισῖ 15 ΠΟΓΘ ΘΧΔΟΙΥ͂ ἴγδη- 

βοϊδεὰ ἢ Τῆς ψοσὰ ΠΡ, 
᾽ 

ἷ. ἐς. “110, ἕο “ Ὀγίηκ, 15 5 ΠΟΙ ΘΠΕΥ σοτϊηπλοη 
ἴῃ Ηοῦτοειν, θυΐ 1ἴ 15 ἱπίογεβπρ ἴο πὰ ἰὴ ἃ 
Ράρυσγιυβ οὗ ἴπ6 τοῖἢ αὐΠαϑΥ ργεοίϑεὶυ τῆς βᾶπη8 
ννογὰ νυν ἢ [86 βάτο τηθδηΐηρ. “1 541 ἄονῃ οΥ 

τῆς “ῥ οὗ [ῃς τίνοσ, τὰ τι -α ΕΝ 

ἰ. ο. “ δροῖ Δίυγ.᾽" ΑἴῸΓ 15 δποίποσ ἔογτπῃ οὗ 
“ΑοΥὐ." ὙὍὙῆ6 ϑᾶτὴ6 ἰαάϊοπὶ οσσυσβ ἰη [86 
“ Ἐυηογαὶ Εἴτα), ς. 11..3,.1. 2. 

 νψουϊὰ Ὀς νοῦ ας ἴο ταϑὶδὲ ἴῃς 1π|- 
Ὀγαβϑίοη {πΐ [15 νϑῦβθ ννὰβ νυσ θη ὈΥ͂ ἃ τηδῃ 
ΘαυδΠν απ] αν νὰ Ὀοῖῃ ἰδηρυᾶροβ, οσ, οἡ 
(86 οἴδεῦ μαπά, ἴο δάτηϊ: 86 Ῥοββι!  ΠὙ (ἢ δὲ 
ςοἰποϊάθηςοα σου Πρ 50 ΠΟΑΓ ἰοροῖθοσ ννοσα 
ΡΌΓΕΙγ δος ἀθηΐαὶ, 85 ΠΟΥ͂ τλιιδὲ ἢᾶνς Ὀδθη ἴῃ 
186 ποι ἢ οὗ ἃ Ραοϑπίδη [δνν. 

Οηδ πΊΟΓΟ [ηδίδηςο οὗ 6αι1.8] Ἰηἴογοϑί 15 [ΆΚοη 
ἔγοπι ἴδ6 151 σμαρίεον οὗ Εχοάιιβ, γεσ. 11. Ὗνε 
ἴδε γτεδὰ 1ῃδί ἴ6 Εργρίδης 5δεῖ ὩΘΌ ΥἿΝΦ, 
ἐς Θ4ΤῚ Πη8 5511," ΟΥ̓ΕΥ ἰϑγαεὶ. ΤὨς νοσαβ ἃζα 
Ὀοΐὰ σοπηποῃ ἰπ Ηδῦτγονν, Ὀυΐ (ΠΕΥ͂ ἀγὸ 4150 
Ποπηῆοη ἰῃ Ἐργρίίδη, δῃὰ Ῥσθοβοὶυ ἴῃ [ἂς 

βᾶτηθ βἰξηϊβοδίίοη. Βιγοὶ εῖνεϑ 3--- 
Η . 

τηᾷβ, (τἰδυῖ6. “ ὨϊςΓΟΠΔΙῪ οὗ ΗἸΘΓΟ  ΥρΡὨΐς5,᾽ 
“ὦ. ὙΠα οβῆῖοϊδὶ πᾶπιθ “56 15 511}} ΠΟΥ 6 
δίκη. [{ 5 σοτηπιοῃ ἰπ {Π6 56η88 “ςδιεῖν 
141π,᾿ Ὀυϊ ννὲ Βηά Ιἴ δρδοῖα ἢν δρρ] δά ἴο (ἢς 
ΟΠΓΟΓ ἀρροϊηίϊθα Υ “ΓοϊΠπΊοββ 11]. ἴο 8ι:- 
Ρογιητοηὰ τῃ6 ψοτκ οὗ σδρἕνεβ οπρογεά ἴῃ 
τηδκῖπρ Ὀγίςκα. [πὶ (ἢς ἰηϑοτρίίοη οὐ [δς 
γν6]1-Κποννὴ ρισΐαγε νυ ϊοἢ γορτγοβοηΐβ [6 ὑτο- 
᾿ῦ5565, να Πηᾷ ἴῃς ργορεῦ οδὶςοίαὶ ἀεϑιρηαίίοη 
οὗ τῆς ονοίβθουβ, ψῇῆῇο ψογῈ αὐτιὰ ν ἢ 
ΠΕΔΥΥ͂ ΜΝ Ὦ1Ρ5, ἀπὰ 4150 οὗ {με οι ϊοῖ βδυρεππίεηα- 

ἐπδ ἬΝ το ὐπεᾶν κεν Ξ ἡ π ΉΝΝ ἐμὲ 
«»"5" 3 

Ἡοῦτον Ἴ, “56τ,᾽ 15 (ῃς οχδςῖ ἰγδῃβοτρίοη. 
ΗΙ8 ταηκ ἰ5 ἀοποίεα ὈΥ {πε ἰοηρ ἰδῆ, δηά 
ὃν ἴδ ἀείεγηηϊπαῖνο, νἱζ. [6 Πεδά δηά ἢθςκ 
οὗ ἃ ρίγαῆῖθ. Ηδά (15 {{|6 οσσυστοιὶ ἤγϑὶ 
ὑπο (ἢ τοῖῃ ἄγη ἴ τπῖρῆϊ πᾶν Ὀεθη 
γοραγάθα 45 ϑοιλτς (ΤῸΓ 4 νδϑὶ ΠυΠΊΌΟΓ οὗ 
ΤΑ ΠΙΑΓΥ δηα οἰν}} {{||658 ννοτα ἴΒεη ἱπίτοάυςςά 
ἱπῖο Εργρῖ); Ὀιι οσουγτίηρ, 845 ἴἴ ἀοεβ, ὑπ ον 
[Π6 181} ἀγπαϑίγ, [Ὁ 15 πα ἘΠ] ΠΥ ΕΡΥΡ- 
(ἰδ. [{ 5 ἑουπά, ἱπάφεοά, ἴῃ ᾿Π5ΟΣΙ Ρ[ΙΟῺ8 ἔδτ 
ἸΔΟΓΘ δηςίοηϊ, 6. 5. υπάορ Ῥερὶ οἵ {δῆς 618 
αγπαϑίῦ. ὅεε Ὡς Ἀουρέ, “ ΚδοΟδογοδο5,᾿ Ρ. 
118. αε δυο, ἰῃ ΔΗΥ͂ ςᾶϑςε, ἃ ὑγοοῦ [δῖ 1η 
τεϊαϊης Εργρίίαπ ἰγαηϑαοίίοηβ Μόοβεβ οἰ ποῦ 
568 [86 παῦνε Ἐργρίίδῃ τνοσγά, οὐ (μδὲ ἢς 

2: Δίῳ β ΤΕς τηθδαπίησ οἵ [1 

δτοῦρ ἰφ ἴῃε μεδὰ γψγουϊ ρίνετα, ἴῃς ἐγθ ἀεποῖ- 
Ἰὴσ συρεγιμτεπμάσηοα. 

32 Ἰῃ τὲ εἰδνεηῖ [1η6 οὗ {86 ἱηκοτριίοη, ν Ὡοὰ 
ἷβ γεδὰ ἔτοση Πρ ἴο ἰοῖῖ, 866 Βευρβοῦ, " Ηἰ:- 
ἰοῖτε ἀ ξργριῖς,᾽ Ρ. 1οό. 

Δογ. 
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δάορίεἀ ἴδε Ἠοῦγενν τνοτὰ Ἡν ἰοἢ Ἐχργεββοὰ ἢ 
ταοβί Ἔχδοῖ!Υ ΒοΙἢ ἴῃ τηθδηΐπρ δπά ἔογτη. 

ὉΠΒ, Ριίδοπι. ΤΠ Ϊδ ΟὟ νγὰ8 ξοστη 
ἰἀεπαβεα ὈΥ Βγιρδοῖ νὰ [86 ἕοτε οὗ Ὁ ]αγ, 
Ῥαοῤῥίμγε ἢ ΖΑ. ὙΤΠΐθ ννὰ5 ἃ ροϊπΐ οὗ 1π|- 
Ῥοτγίδῃςθ, ϑίπες 1ἴ 15 σογίδιη πδὲ τῃμαΐ ἔογξ οὐ 
οἰ ννᾶϑ ἴῃ Ἵχβίθηςσθ ΑΓΪῪ ἴῃ ἴῃς τϑίἢ ἀγηδβῖυ, 
Ὀείογο [ἢς δοςοββϑίοη οὗ Τοίδμηιοϑϑ 111., (ἢς 
διδπάβοη οἵ Απηοβὶβ ]., ἴο ννβοσῃ 115 ὀγδοϊοη 
ΤΩΔΥ Ὧδε ὉΠ} 65! Α1ΙΏΡῚΥ Δϑογ θεά. ΤΟ ἔοτγίγοβα 
1 4υσοίίοηῃ 15 5δῃῆοννῃ, οὔ στουπάβ νυν ἢ ἃρ- 
ῬΕΑΣ Ποπο]ιιδίνο, ἴὸ ἤᾶνα Ὀδοη Κηοννῃ δὲ ἃ ἰδίογ 
Ροσιοά ὈΥ̓͂ [26 παπὶθ Ἡ ἐγοοροΐβ, πϑᾶσ [ἢ Γι] Π5 
οἵ Μυκίαγ, οὐ Αδη Καϑῆθυ. δὲεὲ Βγυρβοβ, 
. Ορορύδρῃθ ἐδ: ΑἸΐεῃ ΣΕ ργρίθηβ, Ρ. 263. 
ΤΠ νογὰ Ριΐμοπι, μοννόνογ, ἀθθβ ηοΐ σοΥτος- 
βροηῃὰ ἴο ἴδ. Εργρίίδη ἔοστῃ νυν βυβιοϊοης 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ, δηὰ [ἃ 15. ἢονν δαπλτρὰ ἴο ὃς ἰάεη- 

τοὶ νὰ ἘΞ... 9 Π, Ρετίαπι, [8 
Βοιι56, 2. 6. ἀνν Πρ οὐ ἴορ]Ὲ οὗ Τοπι. 51] 
(Π6 σοποϊυβίοηβ ἀγάννῃ ΟΥ̓ Βγ ΡΒΟἢ ἀο ποῖ 
]οβα {πεὶγ ἱπίογοϑδῖ, βἰποθ 1 μᾶ5 ἰδίεῖὶγ Ὀδθη 
βῃοννηῃ τμδῖ [Π15 ρίδος ννᾶβ ἴπ ἴῃς ἱπηηοάϊαῖε 
Ὑ ΗΠ οὗ [ἢς ογίγοβϑ, ἀπ ννὰβ ἰῃ 41} ργοῦᾶ- 
ὈΠῚῪ Ὀυ}Ὸ δὲ τἢ6 βατὴς {πῆς 845 [6 δαϊοίϊη- 
Ἰπρ ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ, δἰνίηρ πᾶῖης ἴο {86 ψγἢο]ε 5εῖ 
οὗ εὐϊῆςοβ, ΟΥ̓ τρὰῖϊ πᾶνε Ὀδεὴ ἃ βοζοοπὰ 
ΠδΙὴς οὗ [6 βᾶπης ρἷδοθ. Τῆι Οη ἰ5 οδ θά 
Ρίζυπι, ψΙ [86 βάτο τηϑδηΐηρ, “ ποιιϑε οὗ 
Τυπὶ. ΤΠ 5 ἰ8 ργοῦδθιυ ἴῃς ἴσας οχρίληδ- 
(ἰοη. ὙΠε ρᾶβϑᾶρα ἰγδηϑίδίοα ΟΥ̓ Μ. Ομαθαδ, 
“Μά. Ρί.,᾿ 11. Ρ. 155, 5δοννβ ἴπλὶ σογίδιῃ 
Ὡοπηδάβ οἵ Αἴδγηδ (οΥ, ἃ5 [6 πᾶπιὸ μοι! ὃ 
τιδηβοσι θα, Εάοπλ) δρρ!δα ἴο ἴΠς συδγάβ οὗ 
Μεγπερίδῃ ΗἩοϊορῃίπηα, ἴῃς βοὴ οὗ Ἀδηλεβεβ, 
ἴογ ρογηγβοίοη ἴο ἔδεά (μεὶσ σδίς θα ἴη [ἢς ἀϊ5- 
{ποῖ δάϊοϊπὶπρ ἴῃς ἔοτίγεβϑ, ἴο νοῦ {Παΐ 50- 
νεγεῖίρξῃ μα [Βδϑὴ ψίνει ἢ15 οὐν πᾶηθ. Τῃ6 
Ρίδος οὗ σοηΐογοπος ννᾶ5 [6 ρτεδῖ γΌβοσνο δῖ 
Ῥιμοσι. Ετοπι [ἢ 5 ννὸ Ἰδάσῃ [υδί ῬΡΙΓΠΟπῚ νν 85 
οὐ ἴδε ἔγοηζίεῦ οὗ ἰῃς ἀδβϑεγί, Ὅῆς πᾶπιθ ποτα 
θεὰ ΓῸΓ ΓΟΘΟΓΥΟΙΓ ἴῃ ἴῃς ΡΑΡΥΓΙ5 16 ϑ61η}- 

εἰς, | τ ΙΝ 4 ΞΞΞ, 6: (μδθαβ 

ἐγδηςοσίθος ἃ Βεγε-Κοανοία, ἐ, 6. 5 Ἴ, οἷ9- 
ἴθγηβ ΟΥ̓ ΓΟΘΕΤΎΟΙΓΒ: ἃ ΟἸΓΙΟΙ5 1] πδιγδίίοη οὗ 
[Π6 ὈΪΌΠΙςΑΙ παγγαῖϊϊνε, Ὀ0}1 848 τῆς ρίδςς ννᾶ8 
Όγ [Ξγδοὶῖε5, ἀπά Ῥγοῦδο)Υ οςςιυρίεα ὈΥ τμοτα 
Ρ ἴο {δε ἀδῖς οὗ ἴῃς Εχοάιι58. [π (ἢς {ἰπ|ὲ 
οἵ Μεογηερίδῃ ἴποτὸ ἰ5 πὸ ἰπάϊοΤδίίοη οὗ {μετ 
ῬΓΈβθηςΕ, ΠΟΥ 5 1ἴ δῖ 411] ργοῦδθ]ε (μδὶ ῃδά {86 
ΠεἸῖα αἱ (δι ὕπιθ θθθη ἴῃ ἴῃς βίαϊς βῃρροβθὰ 
ὉΥ Βτυρβοῖι (56 ' Ηἰβίοῖγε ἀ Εἰ εγρίς, Ρ. 174), 
ἴῃς Κίπρ νου] Βαανα δάτηϊεα ἃ πομηδαὰ {τἰδ6 
ἱπίο τῆς ἀϊκισςξ, 

ΠΣ, Εἴμαπι. Εχοά, χί, 2θ. Τὰς ἴγδη- 
δοτρίίοη οὗ (818 παπὴθ Ἴοϊηθθ Ἐχοθεαϊηρὶν 

ΠΟΑΣ ἴο ΡΙΓΒΟΙ,. πρσεεέν τα δ , Α-ἴυπι, 

ΠΣ ες ἃ: Ρίζαπι. ὙὍὙΒὲ τηραπίηξ ' 
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ἰάφηϊίοαὶ, “63. ἐπ. Α, δηὰ ἡ ῬΕΙ, Ὠθδῃ 

“ ἤοι56,"» “ ἀν  ἶηρ,᾽ ἀπά ἀγὸ δρρ!εὰ ᾿πάϊ- 
ἔΟΥΘΠΕΥ 85 ἀοϑιρῃδίοηβ οὗ οπα πὰ [Πς 5πὶὲ 
Ιοσδιγ: 05 ΡῚ Βατηθβθι δπὰ Α- απιθβδα 
(μ40., " Μέ!. ᾿ς.) Ετδβαπι ἀπά ΡΙ μοπὶ τε ἴο 
Ὀ6 τοπάογοα “μοιβα οἵ Τυπ." Τῆς 5ϊῖἴε οὗ 
ΕἰΠΔπὶ ννᾶς οὐ ἴπμε οχίγεπις θοσγάογ οὗ {86 
ἀοϑοσῖ, διιςἢ, ἃ5 ννῈ δυο 566η, ταδὶ ἤᾶτθ Ὀδθη 
τῆ 5ἰἴο οὗ Ρίμοα. ΤΊ ἰἀοηεϊβοδίίοη οὗ (ἢ 6 
ἴννο παπῖε5 Ψηϊοῆ Μ. (μαθαβ (ΚΟΥ. Ἐξ. 

. 286) ΓΟΡΟΒ6β "45 Ῥγοῦδῦ]θ, ΤΛΔΥ {παΓοογα 
Ι: τεραγάθα δ5 δὶ Ὀυΐ ςογδίη. ὙΠΟ ΧΧ. 
εἶνε θόμ, οΥ Ὀθώμ, ἔογ Εἴμαπι. Ὑ 5 γεργε- 

βοηΐβ (Ὡς Εργρίίδῃη Ἐχδοῖγ, ἔἕοσ [ς 5- 

ΟΟΥοϑρομαβ βΈΠΟΓΑΙΥ ἴὸ Ο. ἴπ ΝυπΊθεῖϑ 
ΧΧΧΙΝ, 6, 7, [ΠΟΥ ρῖνε Βουθάν, Οἵ, 45 ἴ Βδοιυ]ά 
δε τοδά, Βουθάμ. Τῆς Βου, 845 ἴῃ [Π6 νν6}}- 
Κποννὴ Βυϑιγὶ5 ἴογ Ῥθ-5ιγὶ, σοργοβοηΐ (ἢς 

Επγρίίδη Ὁ13 (ποῖ ἴῃς δτέϊοὶς, δυῖ τ86 ὅτοὺρ 

ογ “δοιι96 ἢ οὗ Ρε)ὴ: {Πὶ8 σοττοδοσγαίθβ ἴΠ6 
ἀγσυπιοπί ἔον [6 Ἰἀεπε βοδίίοη. 
Το ἀογιναϊίΐοῃ ργοροβοα ὃ [ΔὈ]οηβκὶ, απὰ 

δοςορίθα ὈΥ Εογϑίοσ, νῖΖ. Αἴ-ἰοπῖ, ποί τα, ΤΛΔΥ͂ 
{Πυδῖγαῖο ἴῃς 581Εἔ4ᾳ5 ἴο νῃιςἢ πιοη οὗἉὨ Ἰεδαγηίηρς 
ὙΟΓΘ ἔΟΥΤΊΟΥΪ ἀσίνεη ΟΥ̓ Πεῖγ ἱρπογᾶηος οὗ 
16 δποίϊοηΐϊ ἰδπριαρε οὗ ΕργΥρί. 

ὈΌΜ, Οεη. χὶνῇ, τα; ΘΌΜη, Εχοά, 1. 11. 
[ἡ (ἢς ἴΟΓΠΊΟΓ ραϑϑᾶρε ἴῃ 6 Παπὶς “ ἘΔηιοσ568᾽ 18 
(δαῖ οἵ 4 αἰϊδίγτιςῖ ; ἰπ της Ἰδίζοτ, “ Ἐδδηηβθ5," 
11 ἰ5 {μῃ6 παὴς οὖδ εἴν. ΤῊς ροϊπίϊηρ οὗ με 
ζουτηθῦ πΔπλε ἰ5 ργεΐεγαθ]θ. ΤῊς ἔγϑί ϑυ δῦ ]α 

ΣῪ [5 ἴῃς οχαςῖ ἰγσαποοτρίοη οὗ “3 Βα, (ῃς 
. 

ἋΣ Ὁ] -Κποννῇ απὸ οὗ [86 ϑυπη- Οοὗὐ. Τρ 
βοοοηά ραγί οὔ ἢς ννογά, Ό, γεργοβδθηΐβ ἢ 

ἐμ] βάν ἐπο Ἐξγριίδη ὑ [᾿ “ πιορες: 
ΤῊ5 ἰδίζεγ ρασί ἰ5 ἃ γεάιρ]!οδίεα ἔογπι οὗ (Π6 

, “ἐγῃρ5,7 ἃ Ἑςδ!]ὰ, [{ 

ΟσςιΓ5 ἰη (6 πᾶπιὸ ἈΔηλθϑ65, ὙΥΠΙ ἢ ννᾶ5 ὈΟΥΠΘ 
ΒΥ ἵννο ῬΒαγδοὴβ οὗ [πε τοῖδ, ἀπά ΌΥ 4}} {86 
Κιπρ8 οὗ {πὸ 2οῖΐῃ ἀγηδϑῖγ. [ἢ {Π6 παπὶα οὗ 
[86 βονογεῖσῃ {ἢ ᾿πϑδηΐϊηρ οὗ ἴῃ ννοσγὰ 15 εἰ ΠΣ 
“ΒΔ δεραῖ, οΥ “δ Ὀοραῖ Ὠἰπη.7 Ηδξηςς [ἢ 5 
ἰπέεττοα {πᾶ τῆ6 πᾶμε δοίἢ οὗ 186 αἰϊδίτιςῖ 
δηά οὗἉ [ἢς ΟἸΕΥ̓ πλυϑὲ ᾿ανα Ὀοεη ἀεγνεά ἔτοτῃ 
τῃδι οὗ (ῃς Κίηρ. 

[1{|15, βουνοῦ, οἶθαν [Παἴ {πὸ νυτΣ ον οὗὨ (ἢς 
Ῥοηϊδίοιςἢ τοργοϑοηΐϊβ ἴῆ6 παπὶς δ5 ἴῃδϊ οὗ 
ἴδε αἰπιγίοΐϊ δ (δε {ἰπὶς οὗ [15 οσσυραίοπ Ὀγ [ἢ 6 
[5γδε]ῖεϑ, [ῃδΐ 15, δὶ ἃ {{π|6ὲ δάπητἰςὰ ὈΥ 41} (ο 
Ὀδ ἃρε5 Ὀείους ἴῃς τοῖῃ ἀγπαϑῖγ. Ηδά [6 ρᾶ5- 
βᾶρε ἴῃ Οδηῃεϑί8 οσσυΓΓθα ἴῃ ἃ ῬΑΡΥΤι οὗ ἴῃ 6 
ἂρὸ οὗ ἰῆς Εχοάυ, ἱ ννου]ά πᾶνὸ Ὀσδη Πο]ά ἃ5 
ἃ 5υδήιοεϊεπί ργυοῦ {Παἴ [Π6 Πᾶπὶ6 πλυϑῖ ἤάνὸ Ὀθθη 
Δησίοηΐ ; ΠΟΥ 15 ἴπετο δΔὴγ γοᾶϑοῃ ἴο ἀουδῖ [ἢ 
βἰδϊοιηθηΐ, ΟΥ ἴο βιιρροϑθο 1ηδὲ [Π6 Ὡζτηθ ννὰβ8 
ϑΙΠΊΡΙΥ ρίνθη ἃ5 ἴΠδἵ ΟΥ̓ τνῃῖς (ἢς ἀ!δίγιςξ ννὰ8 
Κηοννη δὲ τῆς {π|ὸ θη Μοϑεβ νγοῖθ. Τῆ]δ 
ΟΣ 4ιυεϑίίοη 15 νεῖ μοῦ ἴἴ νγὰ8 ἃ πᾶτης 11 Κ6]Ὺ 

ΨΕΓΥ ςοπηπιοη ννογὰ 

ΕΘΘΑΥ ΟΝ ΕΟΥΡΤΙΑΝ ΜΟΚῸΘ 

ἴο 6 ρίνθη ἴο ἃ Ρἷαςς οὐ ἀϊϑίτιςς δἴ 1ἢ θδσἷν 
86, ἰπ δεσογάδπος νν ἢ Ἐργρίδη 

[,Αἴς γοϑοάγοῇθβ νος πον (Πδὲ “Δ, (6 
ἢγϑί ραγί οἵ [6 ννογά, οηϊογθὰ νΕΣῪ σοΠΠΊΟΠΙΥ͂ 
ἰπῖο πᾶγηθ5 οὗ ρίαςο5, δισίγιςῖβ, ἀηα οἰτ165 ὕπάεγ 
{86 ἀηοίεπί εἸρίγε : ΔΓ τῦογε ΘΟΠΊΠΊΟΠΥ ἴμδη 
ἂὶ ἃ ἰδῖοσ. ρογιοά, Τδυ5 νὰ ἤηά, ἔγοπι [ἢ- 
ΒΟΓΙΡΌΟΩΒ ἰη (ἴῃς ἰοτιῦ οὗ Τεῖ (ϑοη-ἰη-ἰἶλνν οὗ ἃ 
ῬΒΑΓΔΟΣ οὗ ἴπς ςἴἢ ἀγπδϑῖυ, ἢ, οσγ Β δηιϑοτ), 
1πδῖ ποῖ 1655 [δη ἔοι οἰ[165, ΟοΥ ἀἰπίτὶ ςῖβ, 1ῃ 
Ἦ]5 ΒοΥΘΓΏΠΙΘΠῚ νοῦ οδ]]οὰ Ἐδ-αϑκεῖ, Ἀ4- 
ϑἤορδεῖ, κ4-δεκοῖ, αηὰ ἈΔ-βοῖορ (ε Ἀουξέ, 
“ ἈδοΟδΒογοθοα,, Ρ. 94; 566 4150 Ρ. 72, ὙὙΏ6ΓῈ 
Μ. ἀε Ἀ. οὔδεγνεβ (δῖ {πε ἴτοφυςηΐ ηοζίοα5 
οὗ κὰᾶ δατξ Ὀθθη σις ονου]οοκοά). τ πάοσ ἃ 
Ῥγεςσοάϊηρς Ῥβδσγαοῦ ννὰὲ πιθεῖ ἢ Ε 4-οῦ, .6., 
εσίϊναὶ οὐ Ἀδ; {815 νγᾶβ ἃ τουδὶ τεϑβίἀδποεα. 
ΘΓ ἢ πδηλθ5 τηϊρῃϊ ὃς ἐχρεοϊθα ἴο θὲ ἰουπά 
ὙΕΙ͂ ΓΓΘΟ]ΌΘΠΕΥ ἴῃ ἴδε ΠΟΥΠΕΥ͂ δρουΐ Οη, 
ὙὨΙΟἢ ννᾶ5 σδ]] θὰ Ῥε- 8, Ε5-34, Νε9- δ, δπὰ 
Α4-8ἃ. (86ε Βγιιρβοῖ, " σθορ., Νόοβ. 1213, 
.1214.) 

Κδ-πηεβο5 Τ]ΔΥ τὨογείογε τν6}}] ἤᾶνο Ὀέεη 
τῆς οἷά πᾶς οὗ [86 ἀϊδίσιςι : Ὑυβοίβεσ ἴἴ 
τοργοβθηΐβ [86 οτἰίπαὶ ἔοστη, “" ἢ 2-πιοβϑοη," 
νι (ἢ 56π86 “Ἀαὰ τῆς 561 ποζειη;," δη 
δηοίδηϊ δρροϊἰδίίοπ οὗ κα ἴθ τῆς ΕἸΣ) ; οΥ 
ἈΔ- πηοϑο5, “Κα ἰῃς ογρδίου, ἔοστηθσ, οἵ ὕὃ6- 
ξοϊΐζοη,᾽ ἃ 5βθῆβε δα 0} βυϊτδ]6 δηὰ Παττηο- 
ηἰζίηρ ἢ Ε γρίϊδη ποίϊοηβ ; οσ “ Β δ-ησϑιι,7 
σμΠάτγεη οὗ κα. Τῆς Εργρίϊδη8 ςδ) θά {πδπὶ- 
86 Ἶἶνθ5 σῃη] άγεη οὗ ΒΔ, 1. ε., Αδ-τήσβιι, ἔγοπι [6 
Θλγ]θϑῖ Ἐ{π|65 ; 1ἴ ννὰβ5 ῬγοῦδοὶΥ {πεῖν ομδγαςίετς 
ἰ5ῖῖς πᾶτὴθ 85 αἰβιπσιυϊϑθα ἔγοιι ἕοσει σηςΥσ: 
{815 ἀρρθδΥβ ἴγοϊῃ ἃ νν6}}- Κῆοννη ᾿πϑοσρΈΟη Οἢ 
τῆς τοπῖῦ οὗ ϑ8εῖῖ Μοεγπορίδῃ, ἴῃς ἔδίδοεγ οἵ 
Ἀλδιλθθοβ 11. Α οἰἴγ, οὗ ψ Ὡς ἢ τῆς 5ιἴ6 ἰ5 
ὑηκποννη, ὈοΓΘ {ΠπΠ6 πδίὴθ Μ|15- 8 :329 τογ ἰς τἴ 
αἱ 4}} ἱπιργοῦδῦϊε παι (15 15 σοππεοῖοὰ τ πὰ 
[86 Ὡδπιε ρίνεη ἴο {πὸ Εργρίίδηβ ἴῃ τῆς ΒΙΌ]ςΕ, 
ΥἱΖ, Μ|Ζγαῖτη. δ ὙΠαῖ βοπῖς ἀϊϑίγιὶςϊ σῃουϊά 
δανθ Ὀοσγης [Π6 πδιηθ, δηά, 1 ΠΥ ἀἰϊσιγιςῖϊ, (παῖ 
ὙνΠΙοἢ ννᾶϑ ῬΘΟΌΠΙΑΓΙΥ δϑϑοοϊδῖθα: νυ [δὲ 
ΘαΥ]]οσῖ ἔοστηβ οὗ δ ψόυβῆ!ρ, Ῥγεβθηῖϊβ ΠῸ 
ἱπηργΟ Δ ὈΙΠΥ,5 ποιηΐϊηρ Ἀν ἢ σδη 305} 8 
ἴῃ 4υοϑιϊοηίηρ ἴῃς ΔΟσυΓΑΟΥ͂ οὗ Μοϑβαβ. 

ἼἼΠ6 58Π16 ἀγρυπηδηβ ΔΡΡΙΥ οἵ 6 παπὶὸ οὔ 6 
εἰἵγ οὗ Ἀαπιεβϑεβ. [ἴ ννᾶϑ ἃ ΠΔΠῚ6 υϑσν ΠδΙΌΓΑΙΙΥ 
δίνθη ἴο ἴῃς σΔρίΔ] οὗ (δο ἀϊδιγὶςῖ. ΤΠ ςογίδιη 
ἴαςϊ (Πδἴ ἈΚ ἀπιόβϑεβ {1. ρᾶνο ἢ ον πδπὶθ ἴο ἃ 
ζογίγεβϑ οὗ σοηϑιἀθγδὺϊς ὀχίθηϊ ἴῃ [8158 ἀἰσισιςῖ, 
85 ννῈ}} 45 ἴο οἴ οῦβ ἴῃ αἰ εγοηΐ ραγίβ οὗ Ευγρῖ, 
ἢᾶ95 θόδθὴ τορασγάρά ΕΥ̓ ἘΡΥΡριοϊοροσβ ἃ5 ἃ 

3. 866 Βγυρβοὶ,, “οορ.,᾽ Νο. 1517. 
33 ΤΊ. ας Ὀδδη πιρροοίεά ὈΥ Μ.ο Ἐουρε- 

ταοηΐ, “Αρε ἄε Βγοηζε, δηὰ 15 βυρροτίοα ὉΥ 
Μ, Ἐποϊηϊςοῆ. Ὁγ. Ἐοῖβ το)οςῖς, Ὀιι ἄοος ποὶ 
ἄϊθρτονο, ἴῃς ἰἀοπιβοδίίοθ. ἴῃ δὴ Ἐλββαγ διε 
Ῥυυ σμεά Ὀγ Με. Βιγοῖ, οἡ ἴδε τπ]ϊηρσυδὶ ἰη- 
βογριίοη οὗ ὅϑδῃ, ἢ6 οὔξογνος ἴῃαϊ Μιζγαὶπι ἱξ 
Βυρροβθά ὈΥ̓͂ Ξοπὶὲ ἴο ταργεβθηΐ ἴΠ6 οοιαπιοῃ 
Ἐργριίίδῃ "γογὰ ἔογ Ἐσγρῖ, νυἱζ' ἰδ -ετι. ΤΠ] 
τεσ υ1γῈ5 ἔνο ἰγδηϑροϑιτοηβ, πιογ-α αῃὰ πιεί-Τὰ. 

ΤΉΪς ἰ5, ἴῃ ἰαλοῖ, δἀ πλτἰοὰ ἀνε Ὁγ Μ. ΟΒαδᾶϑ, 
“Μέϊ!. ἐργρὶ.,᾽ 11. Ρ. 125. 



ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΓΗ. 

σοποΐυβῖνε ργοοῦ [μδί [ἃ σου!ά ποῖ δανε Ὀοσγης 
[86 πᾶτης γεν οιϑὶγ. [{ βου] ά, μοννευοσ, Ὀς 
οὐβεγνυεά πδὶ Μοϑεβ ἀοεβ ἡοΐ ς8]} [ἢς οἰγ, 
ΟΓΥ ἃβεπδὶ, ΡῚ Ἀδγλσϑϑιι, θυ 5 ΠΡΙΥ Ε ἀπΊ6565. 
Τῆς νοχὰ ΡΙΊ, οὐ [5 δαυϊναϊοπί “4, 5:5 πινης 
ὭΟΙ156 ΟΥ Γοβιἀθηςς, 50 [Ὡγ δ5 1 Ἷσἂῃ δϑοογζδιη, 
5 πουεσ οὐ θα ἴῃ ἴμ6 Εργρίίδη ἀεδ στα 05 
οὗ ῥίδοθς παπιβά δέ {πὲ Κιηρ. [ἴ 5 ἰουπά 
ἴῃ 41} [ὴ6 πᾶιηθβ ψίνθη ὉΥ Μ. σβδθδϑ, " Μέ!. 
Ἐν.» ἃ. Ρ. 126. [1 15 ὌΟχί γεν ἈΠΈΚΕΙ τμδί 
ἰῖϊ σῃουϊά αν Ὀδθη οπϊ τς ὉγΥ Μοβδβ τη τῆς 
ἘΠ 5ΔΠ|6 βδεηπἴδηςα ἴῃ ϑνϊςἢ δ ρῖνεβ τῆς [1] 
δηά δοςυγαῖο ἰγαπβογὶριίοη οὗ Ριῖβοσα. Αραϑίῃη, 
16 παρ νιοὶ [6 ἔογίγοθϑ Ὀοῦο δΐοσ τἴ8 
Θη]δγρεμηθηὶ ΟΥ̓ Βἀηλεϑοθ ννᾶ5 ᾿νδγΊ Δ ὈΪγ τη αϊ 
οὗ (ἢς ϑονεγείρῃ, ννἢΟ 15 ποῖ δ] ]δὰ ἴῃ ργρίίδη 
ἀοσυμπηοηί5 ΒΔπΊε865 5πΏρὶΥ, ὈυϊΪ Βαμπηδεοβ 
Μεϊδιηοη, οὐ Μογζάαπιοῦ. 1 ἢϊ]5 ἰ5. ποῖ ᾿οῆ- 
“ἰακῖνο, δυῖ [ἃ δά ἀ5 Ξοπης ννεῖρῃς ἴο (ῆς δγρι- 
ταθηΐ, [{ 15 Κποννη, πηογθουθῦ, [δὲ [Π6 ογίγο58 
νγᾷϑ ἰῃ οχιϑίδηςε δὲ ἴῃς Ὀθριπηΐηρ οὗ [ῃ6 τοὶρη 
οἵ Ἀδπιεθϑοβ, δηἀ ΔρράγοπΥ Ὀεαγίηρ ἴῃς ΠΔΠΊς 
Ἀδυηθβοβ. 7 [η δάάϊτίοπ ἴο {(Πε5ς6 ἕδεῖς ννὸ πὰ 
[μαῖ Ατηοϑβίβ, οὐ Αδῇῆσηδϑ, ἴο ννἤοπι ἴπ6 1145 
ἱπρ οἵ βενθγδὶ οἰ[|65 ἴῃ ἴῃς 6 ἴα 15 δι (τσὶ δυϊθά 
ΌΥ ΄σοπίεπηΡΟΓΑΓΥ τοηυΠπΊοηΐβ, ρᾶνε [6 ὩΔΠλδ 
“ Ἀδπιοβ᾽ ἴο οης οὗ πὶβ ονῃ δοῆβ. ἴ{ζ [δλ5 
Ὀεοη οὐϑοσνοά ἅδον, {παῖ ἴπΠ [1ἢ6 ΠΑΠῚΟΒ 
οὗ ΘΑΥῪ Κιηρϑ, [πὸ Οτοεκβ δηβοσῖρε Μεβ 
Όγ Μοβοβ, ψ οι Ροϊηΐϊ5 ἴο 4 ἀιμρ)ςαῖς 
ἰη Εκγρίδη. [ἴ τπὴὰῦ ποῖ δὲ δϑϑυπιθὰ ἰἢδί 
ἴῃς. παῖης οὗ [δες ΟὟ ννᾶ8 ἰδίζθῃ ἔγοτὰ {ἢ15 
Ῥτίηςε, Ὀὰϊ [ἢδ Ῥγοῦαθ! υ (αὶ τὴς 58ΠΊ6, ΟΥ̓ 
[παῖ ἃ 5: ΠΑ ὺ παπλθ 58] ἃ Ὀ6 ρίνοη ἴο Ὀο(ἢ δῖ 
[ἢ 5ΔΠ16 {{π|6, 15 5 ΒΟ ΘΠΕΥ οὈνίουβ. [1 ΠΊΔΥῪ 
δε δα ἀοὰ [πΠαὶ Κ ἀπηθββϑοβ ννᾶβ {ΠΟῪ ἴο δὲ {Π6 
ἴΓῈ6 ΠΑΠῚΘ ΟΥ̓͂ οηΘ οὗ ἴΠ6 γράϑυσγα οτ165. Ὀ0}]Ὲ 
ΌΥ ΑδΔῇπιοβ, θθσοδιιϑε τῆς Κίς ννᾶ5 ἃ γεϑΐογογ 
οὗ {πὸ ννοσβῆὶρ οὗ 8ἃ. Ης ννᾶϑ αρτεδῖ δ. Π]Πάον, 
δηα δά βρεϑοῖαὶ γθαϑοῃβ ἴου Τοστ σης (ῃς Ε45ῖ- 
Ἔτη αἰοίσιςϊ, ννῃις ἢ ὈΧΟΥ Ου5Ι Υ θοσα ἴΠ6 ΠΑΠῚ6 
Ἀαπιεϑεβ. [{15 αἷἰ8ὸ Ἴσεγίδίη {μαῖ Ἐργρίίδη 
αἰτ1ε8 οἴθη ἴοοκ {πο ῚΓ πᾶπὶὸ ἔτοπὶ ἃ αἰϊϑίσιςξ, 
ἴῃ νν Ὡς ἢ οᾶ586 1ἴπ6 ργεῆχ “ ΡῚ᾽ 15 ποῖ ιιϑεὰ Ἢ 

Οπδ διριπιθηΐ οὗ ρτοδαῖ νεῖ ρἢϊ γοπλδὶη5 ἴο 
ὃς ςοπδίἀετεά, ΤῊΘ «ΠΥ οὗ Κα Δηγεβε5 Μείδιηοη, 
ΠῚ 5 ρᾶγκϑ, [δκο5, ἀπά τῆς ννῃοὶς δά ]οϊπίηνς 
ἀἰδίσιοϊ, ννὰ5 [ἢ 6 ςοπίτε οὗ ἃ ρσοδαῖ Εργρίϊδη 
ῬΟΡιυ]δίίοη, 4 ρίδςς οἵ ἔθϑεν 165 ; ννθογθδϑ, δἵ 
(Π6 {|πὶ6 ἀεξογιθεά τη ἴῃς Ῥεπίδίδυς, [Π6 ἴννο 
ογίγοβϑεβ δι} Ὀγ ἴΠ6 5γδοὶ 68 ννεῦα ἰπ [86 
ἀϊδιίγὶ οἴ νυν ἈΙσἢ [ΠῸΥ οσσιιρίοά, ἀηὰ οὔ νν πο [Ποτς 
Ϊ8 πὸ ἱπαϊοδίίοη ννμδΐονου {παΐ ΠΟΥ ννοΓῸ 
ἀϊδροβϑεβδβοά. ἴπ ἴδῃς {ἰ|ὸ οἵ Ἀδπηθϑθοβ ἴἰ 
5 ἃ τίςἢ, ἴογί6, ΔπηπΔ4 Ὀοδυῦ δ] αἰδίσιςϊ, 
ἀεβοτθεά 45 ἴῃς δϑοάθ οὐὗἨ δμδρρίηθββ, ὑνἤογο 

31 Βγιρβοῖ, “ Ηἰβιοῖτο ἀ βργρίε,᾽ Ρ. 156. ““1.6ς 
ῬΆργγυ5 τιθητοπηθηΐ οε5 ἄδιχ εηαγοϊῖβ οχ βία πίβ 
ἀἐ)ὰ βοὺς δεῖμοβ 1. ρᾶγ ἰδειγϑ ποιὴς ἐρυρίϊεης.᾽ 

8. Τῆις τῆς (οτίγεββ οἵ Ζαγ ἰ5 ἰουπὰ ψιῆοιῦΐ [πῃ 6 
Ὀτεῆχ ἰῇ ΠυπΊΘΓΟΙυ5 ἸηΘΟΤΙΡΓΟη5. 8566 ΒΠΙρΡΒΟΝ, 
"Οοορ.,᾽ Ρ. 260, Δηά Νοβ. 1263, 1267, α΄. χΙνὶϊ. 
ΓΕ πὴ βυρροκῖθ [ηδῖ ἃ ΞΥποΆγτη οὗ ΖΆΓ ΤΑΥ͂ 
ὕὉε τεδά Κα-ϑεη, οὐ Κδβπδῃ; Ὀυξ ὨϊΞ δυρυτϊηθηίϑ 
ἅτε ποῖ ΥΕΣῪ δϑιἰσίδοϊοσυ. 8ὅ6ες “Ζεῖϊ5.᾽ 1861, 
Ρ. 47. 
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411] Αἰῖκο, τὶς ἃπὰ ῥοου, ᾿ἰνεὰ ἴῃ ροᾶσθ διηά 
Ρἰοπίγ ; δαΐ ἴπ τῃς {πὶῈὸ οὗ Μοβοβ 1ἴ ννᾶ5 {πε 
ἃὐυοάς οἴ ἃ Ξιιβεγίηρ γᾶςς, τοϑουπάϊηρ ποῖ νυ}, 
ἴῃ 1υδιϊαηξ σῃουίβ οἵ Ἐργρίίδησβ, δαϊ νυῖτἢ της 
δτοδῃ5 δηἀ ἐχϑογαίίοῃβ οἵ Δη ορργεββϑθά ρορι"- 
ἰδλίίοη, Α ϑἴσοῃξεγ Ἷοηΐγαβξ σβῇ βοῦς δα 
ἄγαννῃ μδη ἴΠδῖ οὗἁἉ ἴ[ῃ6 βἰδῖβ οὗ ἴῃς ἀϊϑισγιςϊ δῖ 
[Πε Εχοάιι8 δηά {μαΐ νυν πο ἢ ̓ξ ργοβοηϊθα ἀπά ογ 
ἈΔΠΊε565 11. δηὰ ἢ15 ϑιισςοβϑοῦβ. 

ΓΎΠΠΒ, ΡΙΒαμίγοῖμ.. [Ὁ 15. ποῖ ςεγίαίπ 
(παῖ (ῃ6 ψνογά ἰ8 Εβγρίίδη. [1 80, ἰξ ΠΛΑΥ, 
ἸκεῈ ϑοπὴθ οἴβεσ Ὡδπιεβ, πᾶν θθθη δάορίεά 
δηὰ πηοά!βοα εἰἴμοῦ ὈΥ 1 5γδθ} 165 οὐ οἵμοσ 
δος Οσσυρδηΐῖθ οἵ [86 ἀϊδίτίςῖ. ὙΠΕΓΙΘ 
ἌΡΡΘΑΥ ἴο δὲ ἱπάϊςσαίίοηβ οὗ ἴῃ 6 πᾶπλὸ ἴῃ οπ6 
οἵ Π6 ϑείεςξ Ῥαργτὶ (Απαβῖ. 1. στ, 2), ἰη 
ὙΒΙΘἢ (ἢ δασῖδς Ῥϑηθοβθα ρίνεβ δὴ δοςοιηΐ 
ΟΥ̓ ἃ νἱϑὶξ οὗ Ἀδπιοβοβ ἴο ἴδε δαϊοϊηίηρ ἀϊ5- 
{ς. ὙὴῈ ρᾷθϑαγε 5 ἰγδηβιαίεα ὃγῪ Μ. 
Ομαθα5, " Μί!. Εεγρι., 11. ρ.. 122.-. Οαγ]δηάϑ 
Οὗ βονγεῖβ ννεσε βϑηΐ ἴτοπὶ 4 ρίας οδὶ]εά 

δνε τς Δ ΙΞΞΞ, ἡ. 4. Ῥεῤὶγ: ἔγοτπι ἴς ἀθ- 

τεγπλϊηδενεβ, ἰξ ἀρρεασβ (παξ 6 ρίδοθ ννγὰϑ 
ΟὨ ἃ ΓΊΝΟΥ ΟΥ ΓΟΒΟνΟΙσ. ΟΒαθα5, ᾿όννονου, 

᾿Ξ 5 Ν "9 ἐξ ς. ἢ σοηποοίβ ἴδ ννογά «.-ὐῶν 53». ΞΞΞΞ “ἢἶγ, 

Μή τῇς Ηδοῦγον ἼΠ. Δ'νε πλὰῦ, {πεγο- 
ἴοτο, ἰγδηδίαῖς ῬΙΒδῃίγσοῖῃ (τοραγάϊης ἢ 85 
ΡαγΕΪγ Ἐργρίίαη, ῬΑΓΕΥ ϑοπιῖῖς) “(ες Βουδα 
οὗ νν6 15, [6 νναϊουηρ-τρίδος ἰὴ ἴΠ6 ἀεδογί. 

Μ. Βτγυρβοι, πονίονογ, σοχηραγοβ ΡΙΒΑΒίγοῖΒ 
ἢ (Π6 παπὶς οἵ ἃ ρίδος σα] δὰ “ Ρεδυγοεῖ," 
δεῖ οἵ ψἰς ποίη; 15 Κῆονγῃ. “θορ. ρ. 
298. 

ἵ 3, ὝΒογα σδῃ 6 πὸ ἀοιυδὲ {πδΐ 1815 ΠᾶΙΠΘ 
ἰ5 Επυρίδη, ποι ἢ,, 85 τῆς [5γδο]} 1165 οςσυρὶοὰ 
1ἢς ἀϊδίγιοῖ ἀυγηρ [ἢ 6 νυ Πο]Ὲ ρογιοὰ οὗὨ τῇ ο }Γ 
ΒοϊΪουση, [6 ΤΌΣΩ ΤΊΔΥ πᾶν πῃ πιράήιῆρά. 
Νο ρῥγοῦδθ]ςα ἱπίογργείδιοη 15 ϑυρρ εἀ Ὀγ {86 
Οορῖϊς, ΠΟΥ ἄοδθβ ΔΗΥ͂ Παπὶθ ὀΧδΟῖΥ σΟγγο5- 
Ροπαϊηρ ἴο (σοβῆθη ἄρρϑᾶγ οἡ ἴδ ᾿ποηϊτηθηΐϑ. 
[τ 15, δοννόνοσ, ἴο Ὀ6 τοπιαγκεά τῃδξ ἰἶγοο 
Ἐκυριίδη ποιηθβ, δζυδίϊα ἴῃ [Π6 1)εῖα, ἀπά 
οχίθηάϊης οὐδοῦ σγοαΐῖ ρατί οὗ ἴῃς αἰδίγιςς οὗ 
Οοβἤθη, Ὀοτγε θδοἢ ἃ Ὡδπιθ Ὀορίηπίηρς νἢ (ἢ 6 
νοτὰ Κα, 1. ο. 4 Ὀ0}}. Τὺ 5 ννογὰ νουϊὰ 6 
τοργοβϑεηίϊοα ἴῃ Ηδεῦτεν ΌΥ (ἢς ἤγϑβί 5υ] δ ]ς 
οἵ σοβδῆθεη. Τῆο Ερυρίίδη ἕοσγ Ὀ0}] ἰ5 ννυττἴθη 

εἴμπογ ἢ ΟΞ [ἷΪἷϑῷβοΥ ζῷ (δεε Βίγςοϊ, Ὁ. Η., ὑ. 

417ῦ, ἂς Ἄν τον 354), δηὰ [πε τερυΐασ Δπ- 

βοτρείοη οὐ ὭΣ (1 1 θείπρ « Βοππορθοπο) 

ῖθ. 2, σ. Τδε νόννεὶ βδουπά ἰ5 νάγιιθ, δυῖ 
τῆς Οὐατοοκ ἰγδηβοσιρίίου οὔ Κα-Κοὴ ἰ5 
κωχώμη. ὅεε Βγυρδςῖ, “ Οεορτάρῆιϊςο, [ηάδεχ. 
ὟΝ ὸ ΠΛΔΥ͂ δοςερῖ “5ο" 85 ἴῃε ἰγδηβοσιρίίοη οἔ 
[6 ἢγϑί 30]]4016 νυϊτηοιϊς δὴν ἢεδιδιίοη. ἽΓΒδῖ 
οὗἩ ἴπε δεσοηά σγεοπιδίηβ ἀουδιξι. 

ΠῚ ἀραίη, ννῈ οσδὴ ἀδρεηά ὕροη ἴδ ἰγδηβοσρ- 
ἔοῃ οὗ Μ. Βηευρβοῖ, ἴῃς πᾶπὶς οὗ ἴδε 1ἵ218 
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ποπῖοβ ἴῃ Ποννοσ ΕΡΥρῖ νν85 Κα- δῆς, οὗ Μ᾿ ΕΙΟΒ 
ἰς Ηεῦτον ἱγδηβογίριίοη νουά θὲ ὩΣ. 
ΤῊΪ5 οΟΠπλ65 Ἔχ  ἸΠΡῚΥ ποᾶσ ἴο [86 ἔοττῃ ΠΟΥ 
ἴῃ ιοοίοπ. Τλς Ἐκξγρίίαπ Ἰάξορταρῃβ ἴο 
ὙΠΟ ΒΙΥΘρΡΒΟἢ ρῖνεβ [Π]8 Ῥῃοποῖϊς νδῖὶις, 
τοργοβοηῖ ἃ ὑ0}} δπὰ ἃ ἰεδρίηρς Ἵδ  8ὲεὲ 
Βτγυρβοῖ, " Οεοργδρηϊε ἀε8. Αἰΐοπ ργρίεηβ, 
Ρ. 253. Τα πδπὶὲ οὗ ἴδε ῥγίηςίρα! ΟΥ̓ ἴῃ 
186 αἰκισὶςϊ ννᾶ5 9} 6--πΠοίου, 2. ς. “τῇθ βδογεά 
οΔ]Ε ἃ πᾶπὶὲὸ νοῦ δὰ85 ἂῃ οὐνίοιιβ δπὰ 
δυΓΙ Κίηρ Ὀοαγίης ἀροη ἴΠ6 ἢἰβίοσυ οἵ ἴδε 
15γδοὶἰῖοβ. Εσοπὶ ἀποῖμεγ ποῖος 1ἴ ἰ5 ργονεά 
ἀπδὶ τ}5 Οἵ, Νείεγσβῃθ, νγὰϑ βιζυδίο ἴῃ ἃ ἀϊ5- 
ἰτὶςὶ δα]οϊπίηρ ἴμδΐ οὗ ψ μοι Ζαρ νν85 ἴδε 
Ἑσδρίῖα]. Βιυῖ Ζᾶγ, οἵ, ἃ5 ἰΐ 15. υυγιτεπ πλοσε 
ἔμ} γ, “μα ξογίχεββ οὗ Ζαῦ," ννᾶβ οἰοβδε ἴο 
Ῥιποτα, δηὰ ννὰ5 ἐουτη τὶ ἰἀεπαδποὰ ἢ 1ἴ 
ΌΥ Βτυρβοῦ. 80 ἰδαῖ [μ6γα 5 βυβῆοίεπί γεδϑοη 
ἴο ἀβϑυπιθ ἴδῖ 6 Εργρίδη πᾶπὶθ οὗ (ἢ9 
ἀϊδισίςϊ πᾶ πᾶνε θθεπ ργομοιηςεαὰ ΟΟ5Π6. 
11 ἰ5 οἵ σουγβε ροβϑίθ]6 πϊ ἴπ6 πᾶπὶς Οοϑβῆξῃ 
ΤΑΔΥ ᾶνα γοργεβεηϊεά ἴο ἴῃε βγαβ!τε5 δῃ 
δἀ)οϊηίης ἀϊδεγίςε Ὀσειππίπς νυ {πε ᾿νοσὰ 
Κα; οὐ'. παῖ ϑοπὶθς ΠδῈ δνθη ΠΟΑΓΟΓ [ἢδη 
“Οοδῆς " ἸΔΔΥ δᾶνὸ Ὀδθη ἰῇ 056. Κα-κετη, 
ἐ. ε. τῆς Ὀἷδοῖκ Ὀ8]}, ἀρρεᾶῦβ ἴο μᾶνο θθεὴ [ἢ 

οτὶρίη οἵ {16 1ΧΧ. «πὰ Οορίὶς ΚΕΟΕΔΆ. 

ὙΠΟ τπομυτηοπῖδὶ ᾿πϑοσὶρίοηβ ῃ μόνε Ευρὶ 
ΔΙ βοδηΐγυ. 
Το 0] τοργοβϑεπίοα ἴῃ με πᾶπια5 οὗ [ἢ 658 

ἀϊσιτιςῖβ νναβ Μπεονὶβ, υνουβῃῖρρεα βρεοῖδι!ν δἱ 
Οηἡ 85 ἴδε Ἰἰνίπε γεργοβοηϊδίινε οἵ Τυπι, [Π 6 
πηκποννῃ Ρτποὶρὶς ἀπά βοιγος οὗ 8}} ἐχἰβίεηςε. 
866 Βγυρβςοῇ, ὦ. 6. 

δ». Οογβῆοπι. Μοϑβεβ ὀχρίδἰηβ 1 }5 πᾶπιε 

ἴο πιθᾶῃ ἃ 50] ΟΌ ΠΟΥ ἴῃ ἃ βίγδηρε ἰδπά, Εχοάιβ 

᾿. 22. Οοϑοπίιβ βηάϊηρ πὸ Ηδργεν δυῖΐδοι ΕΥ͂ 

ἴοσ τηϊ5 τιοαπίης οὗ ὩΦ,, δϑϑιιτηε8. ἃ ἀουθ]ε 
ΟΥΤΟΥ, νἷΖ. ([ῃδῖ ἴῃς ΤΙ ΕΓ τοοῖκ ὩΨ’, “ἴδετε; 

39 ΤῊς ᾿εαρίηρ οΔ]Γ 5 (6 Ὁ. οἵ 46, “τῖγρι." 
1 ἀο ποῖ ἢπά ἴδ ναῖυς αϑοϊρτιεα τὸ ᾿ξ Ὁ Βγιρβοῃ. 

ἘἙἘΘΘΑΥ ΟΝ ἙΑΥΡΤΙΑΝ ΜΨΟΚΌΘΒ 

ἴο 6 ἴμε οαυϊναϊεπί οὗἩἨ ἃ Ξἴγδηρε ἰδηά, δηά 
[μαῖ !ε ννᾶβ ἱρπογϑηῖΐ οὗ τῆς {τι6 ἀογινδίίοη 
ἔτοτα 5, δαπιϑῃεά, Τὰς Εργρίίζδη ρίνεβϑ ἃ 

σομρὶοῖθ εἰγιηοϊοου. ὙπεῈ ἤγϑί ϑυ δῦ ]ς [9 
σοσθσηοῃ ἰο δοΐῃ ἰδηρυᾶροβ: 2 18 ἴῃ οχδοῖ 

ἐαυϊναϊςηί ἀπά ἰγδηβογιρίοη οὗ [ΑῚ δι ΜΝ 

ΟΥ̓ ἰξ ί , ἀν ῖϊεῦ, οσ βδοϊουγηοσ. ὙΤΠῈ 

ννοτά 8 ρῥγεβογσνεὰ ἴῃ Οορίϊς ἰπ ἴπῸ ἔογπι 

ΧΟΙΆ 1» ἰπ ν μοῦ κΚ ΞΞ ἃ ἀπά λτ-ς. 
Μοϑεβ, ἃ5 ννε πᾶνβ δέξῃ, υ814}}} [δ Κ658 ἃ υννοσὰ 
σοπηπιοη ἴο ὈοΙἢ ἰδηριιάρθθ. Τῆς βϑοοπά 
5υ] δ] ς ὩΣ ἴα Ρυγε Εργριίίαπ, γείδιποά ἴῃ ἴδῈ 
Οορᾶς ἱπ ἴλε σοταμλοη ννοτὰ ([6 33.31.0; 
5ῃαπληλο, ἃ ἔογεῖ ποτ, οσ ἃ ἔογεῖψῃ ἰαπά. Τὰ 
ἴῃ (815 ραβϑβᾶρε ἴπε (ορίῖς νεγβίου οὗ ΠΥ) γ) 
ἃ ἰογείρῃ ἰαπά, 15 Οὐ Κὰ. οὶ πα 631..3Δ..0. 

ΤὨο πιοδηὶπρ ἴο δὴ Εργρίίδη νου] Ὀ6 ΟΧΔΟΙ 
ψνΒδῖ (6 Ἡεῦγενν Ἔχργεβϑεβ “ἃ ἀννε!]εσ ἴῃ ἃ 
ἴογείση ἰδηά." ὙὍὙμὲ Οορίϊς, δοςοτγάϊηρ ἴο 
Βτγυροοῦ, Ὁ. Η., ἰ8Β ἴδε εδαυϊναϊθης οὗ 
“ἐ ΠΠΊΟΓ, ἃ θονν, υϑε ΠΟΙΠΙΠΊΟΠΙΥ 45 [πε 
Βιογοςγρῆὶς οὗ “ οσχεῖρῃογβ." 

Οοπρβῖβ χὶ! ἃ, ἡπιξ, ΧΧ. ἄχει, (ορῖς 
δῦχ Ὶ. Τε νογά μᾶ5 Ἰοηρ δέξῃ τεςορηίβεά 

85 Εἰδγρίίδη. 11 ΟσςιΓ8 ΟἸΪΥ ἴῃ [815 ρᾶβϑαρθ πὰ 
ἰῃ. ]10Ὁ νἱῖϊ. τα, γβογε ἰξ 15 υϑϑὰ ἴῃ Ράγα]]εἸ 5 πὶ 
ψ ἢ ΜΝ) (566 ἀδονε, Ρ. 485), ἀαηά ἀεβοτι θεὰ 45 
ἃ νδῖοσ ρἰδηῖ. ΠΕ οἷά Εἰγριδῃ σογτοϑροηάβ 
ἜΧΑΓΕΨΥ, ἡφἢ ἡ -.., ἃ5 ἃ γνεγ το ὃὸ 

στορη, ἴο τον ἅη4 ἤοννεσ. ΤῊς ἀοίογηγηδίϊνα 
Ροϊπίβ ἴο μβογθαζο ὈΥ ἃ βἴγεδασιῃ. ῚἹποίμογ ἔοστῃ 

οὗ (86 νοτὰ ἣ ὃ ἄχ, ἰ6 υδεὰ ἔοτ 
᾿ 

τοράβ, γυβῆθβ, ἄς. Ὑἢο τγϑαϊολὶ τιθδηϊηρ 18 
Ὀτὶρδῖ Ἰυχυτίαπί στόντῃ. 

Τη (δὲ Ιηἰτοἀυςίοη ἴο Εχοάιι5 [86 αἰζεῃ- 
το οὗ βομοῖασβ νγνὰ8 βρθοῖδιν ΓΑ] θὰ ἴο ἃ [15 
οὗ ψογάβ ἴἀκδὴ ἔγοπι ἔπε ἤτοι ἥδε σπαρίετβ 
οὗ Εχοάιβ, ψβίοι οοηίαίη [ῃ6 ἢ ΒίΟΥΥ οἵ 
τς δηβαοιῖίοηβ ἴῃ Εργρῖ. ὙΠΟΥ͂ ἃγὸ Εἰἴδογῦ 
ἅπαξ λεγόμενα, οἵ Ρεουϊατ ἴο {πε ΡεηϊαίειςἈ, 
οοοιήύτίηρ, 1 δὲ 11 εἰβδενσῆεγθ, ΟὨΪΥ ἴῃ με 
Ῥϑαὶπιβ οὗ ἰαῖοσ ἀδῖθ, νϊςἢ γεσαρίτυ]αῖς ἴῃ 6 ἢ[5- 
ἴΟΥΥ. ΝΘΑΓΙΥ 411} ἀγὲ νγοσάβ ΨΒῈΟΒ ἀγα ἔουπὰ ἴῃ 
Ἐργρίίδη ἀοςσυπιεηῖβ οὗ ἐΠρυ ΕΘ ΟΠΕς ΔΗ ΠΟΥ, 
οἰἴδοσ οἱάοτ οὐ ποῖ ταιςὶ ἰαῖοῦ [ἤδη Μοβδβ. 

α. ᾿. 5. γηϑ. [Ικὰ Ρεηίδίευςοβο ΟὨΪγ, 
ἐχοορί ἰῃ Ρϑαΐπὶ εν., ἰάκεὴ ἴτοπὶ [85 ρ85- 
βαρε, ἴῃς τοοῖ 18 ἔἑουηὰ ἴῃ Αταδίς δηὰ ΑἸδο- 

οἷς. Τῆε Ἐργρίίδῃ ἡ τῶι 8 τ τε σὰ 

ΑἿ] 1π6 ἀεπίαῖβ, ε. 4.) πθ. ἜᾺ , ψ ῖοα ἰδ 

ἴῃς εχδοῖ εηυϊναϊοηξ οὗ γ.} [{ἴ ἜΧΔΟΕΥ οοΥτο- 

1 Τυς ἀς Κουρέ, (τ, Ρ. 1032. Βτ. Ὁ. Η. 5. υ. 

ϑροηάβ ἰο ἴς “ΕἸδίοριαη 11}]73., Ρυ]]υϊανῖξ ; 

τῃς [ 

γαϊεηξ ἴο ΗἸΡΗΪ. Ὑ ῖβ δοσουηῖβ ἔοῦ γ᾽ 
δοίης ζο!οννεά Ὀγ ἴδε οδ)εοῖίνε οὗ ἴ!ςε οὐ)εςῖ 
ργοάιορά. 

ΠΡ, ποῖ Ὧη υῃοοπιοῃ ὑογά, δι ΔΓ τοῖν, 
ἔτοαυ ΠΥ ἔουηά ἴῃ ἴδε Ῥεηϊδίει οι (ηἰπεῖεεγ 
{ἰπι65) ἴλη εἰβδενθεσο (εἰενεῃ {ἰπιὲ8 δἰῖο- 
ἐεῖμετ): [ῖ868ὲ Εξ. ΤΟΟΐ 15 ΡῪΕΓ, ὦ. 6.) ΠΟΠῚς 
ἔοτίι, στονν δου Δ ΠΓΥ, οΟΥΏ δηά 4}] Κιπάϑ ς 
εταΐϊῃ. 

11. Ὁ ΤΡ, 566 ἀδους, ὑ. 486. 
13. ΤΊΒ3 οοουγβ οὔσας ΟΠΪΥ, ΕΖ. ΧΧΧΙΤ. 4 

ουϊ οἵ ἴῃς Ρεηῖ. 
τ6. Ὠππ, ἴῃς ἴἵχο ϑἴίοῃθβ.0. ΤῊ 

τηδαηΐησ ἰ8 Ῥυγεὶγ ςοπἸεοίυγα! ; ἴμεγε 18. Ὡς 

(δος οὗ ἴδε εἐχργεβδίοη ἴῃ Ηεῦτεν, ογ οὗ ἢ 

ἀδανε ἴο ΜΙΟΝ ἰξ 185 δυρροκεὰ ἴο σεΐεσ ἴω 

Ῥαιοΐιῃο, ὙλῈ τοοῦ “δ, θεπ, ἰδ [045 

τοργοβοηῖβ ἴῃς ἱπηρυ]εῖνε τιοοὰ, Θοαυ]- 



᾿ ὶ Πδνοίοα το ΕἸ. 

ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΘΚΓΗ. 

ἰῃ ΤΏΔΩΥ ἀεγίναϊνοβ ἰη Ἐργρίίδῃ ; [ἃ μα8 ἴδ 
8686 [0 τΤΟ]], ὐγὶβί, ἴγη, ἄζο. ; αἷϑο ἴο ῥγο- 
ἄυςς, εηροηΐοῦ, Βγυρβοῦ σοπηροῖβ ἃ ψ ΠᾺ 
ἸΒ1)δδ. ῬΟΒΘΙΒΙΥ 1 ΤΩΔΥ Βᾶνθ 8οπΊ6 σοῃῃοχίοῃ 
τι ἴ86 νεσγ ἀοιυδθέξιϊ Ηεῦτεον. 

Γ. 11. 3. ΠὩΠ, ἀκ. 127 {{π|65 ἰῃ 6 Ῥεη- 
ἰαΐευς, ποῖ ἔουῃά εἰβονβεσε. [ἰ 15 ΟἿΪΥ 
864 οὗ [6 ἀτκ οὗ Νοαῖ, δηὰ οὗ ἴῃ ογδάϊβ οὗ 
ΜοβεβΒ. [τ πᾶ8 πὸ ϑεπηὶς τοοῖ ογ δηϊίνα- 
ἰεηῖ, (με Ατδδὶς θείης ἀεγίνεα Θπε γοὶν ἔγοσα 
1815 ρᾶββαρθε. 1ῃ Εργρίίδη ἰΐ ἰβ ἃ ᾿οπητηοῃ 
ννοσγὰ ἴῃ [6 56η56 οὗ ομοβῖ, οοβέεσ, δηὰ εγαάϊο. 

δὲ), ἃ ψοσγὰ ἐουηά ἴῃ [οὉ δηά βαϊδῃ ; θυϊ 
ἴτοπι Εργρὕδη, 566 ἅθουθ. 

57, Ριῖοἢ, οσσυγβ ἔννίος ΟὨΪΥ οὐἱ οὗ Ρεη- 
ἰδίσυς, 5αϊδῃ χχχίν. 9; Χχχυ. 9 : ΠΟ ΠΟ 
ἴῃ Εργρίίδη, 8εὲὲ ἄῦονβ. δ᾽, ἴᾷς ΝΊ]Θ, ἰοην 
Κηονῃ 845 Εργρίϊδη. 

5. ῬΠῚ, νναβ, ἃ σοϊησγηοη ψοσζγά, θα υι5εἀ 
ἴη ΕπΥΡρΌδη τακαδῖ, δρὰ σϑοβὲ ἰπ (6 ϑβάγης 
86Ώ56. 

1Ιο. ΠΦΌ, “ἴῖο ἄγαν ἔοσγίἢ," ΟἿΪ δετε 
Δηᾶ ἴῃ ἴῃ6 18}: Ῥ54]πὶ; 20 56 [ἰ5ἔδοίοσυ εἰγ- 
ΤῊΟΪΟΡΎ ἴῃ ϑοσγηϊς, θυξ σοπηηοη ἰη {86 ἔοττηῃ 
ἴΆ6βι., ἀηὰ νχ} ναγδηῖβ ἴῃ ἴΒῈ ϑέηϑε Ὀγίης 
ἔογίμ, ἄγαν ἔογι, ὅς. 866 δῦονϑ. 

16. ὉΠ, Οὔςδ ΟὨΪΥ ἴῃ (δηΐ. ἱ. 17. 
ἮΙ, 2. Π)Ό, ΟὨΥ. πη Εχοάυβ δηὰ  θυῖ.; 

δον ἴῃ ποῖς σά Ἴος. ἴο Ὀς Επγρέδῃ ἴῃ [Ὡς 
86η56 “ ΤΠΟΓΩΥ δοδοῖδ." 

΄. Ἰ2Π, βσανν, σοιησίοη ἴῃ ἴῃς Ῥοῃ- 
[δίδει οἢ, τασγα οἴϑονποσε. [ἢ Ἐργρίίδη ἴεθη 
ΤΘΔη5 “οδαῆ." Ῥαμ. 8411. 4, Ρ.. 5. Ψᾧ'"Ὁ, 
δίαιΚ, ἢοΐ υποοπῆοη ἰῇ Ηεῦγεν, δυΐ 
ἘργΥρέη ἰῃ ΘΧΑΓΟΌΥ (6 δᾶπὶῈὰ ἔοστη δῃηά 
56Ώ56. 

9. ν᾽, Ἰοοκ ἴο, ἔσιιδῖ ἴ ; ν ΓΥ ΓΑΓΟ ἰη [ἢ 18 
ΘΕη56. "0 ΟΟΟΌΓΒ Ὠἰη6 {{π|685 ἰη Ρεηΐ., {ΠΥ 
Ἐπη65 ἴῃ οὐ, ΕΓ τάτγε ἴῃ ἰαῖοῦ θΟΟΚΒ. 

νἱ, 25. ΤΈὮς ἐδίδβογ-ἰη-ἰανν δηὰ [86 80ὴ οὗ 
ΕἸΘΑΖΕΓ Ὀοῖμ ὕθαγ Εργρίίδῃ ἠδηιθβ, Ριεὶ, 

Ρμθα5 οσσυσα ὑηάεΓ 
Ἐδπ6568 1. 

ΥἹ:. 3. Οἡ [6 πᾶπηθβ οὗ πιαριοϊδη8 δηά 
ΒΟΓΙΟΕΓΟΙ͂Β 866 ποῖ ΟἹ [815 σβαρίοσ, δ [6 δηά. 

ΠΡ, ἅ. λ., δἀῃηὰ ν. 22, Ὁ», ςοστοβροηά ἴο 
Ἐνγρῦδη ννοσγάὰβ ἔογῦγ τηδρῖὶς δηὰ τηραϊοδὶ 
[ογπλιὶς. 

27. ΒΥ, τοραγάα, ΤῸ ; ΟἿΪ ἔουηά ἴῃ 
Εχοάυ8 δηά ἴῃ οὔς Ῥϑαϊπὶ ἴδαῖκοη ἔγοτῃ ἴ. [1 
'θ ἃ ῬυΓΟΙΥ Ἰος8] πᾶπὶς, δάορίεἀ ὈΥ ἴδ6 Ατδὺϑ 
ἴῃ Εργρί. Τα γδάϊοδ]β οὗ τυ ῖοἢ [τ 5 σοπη- 

ΟΟΟῸΥ ἴῃ ἃ πιοάϊῆοά ἐοσγπὶ ἰῃ ἴπα 
Ἐργρέδη ἴογ “ ἰδάροϊς," ποίδῃηυ, οἵ μεΐδησ: 
τ. 9 ; 1ΞΞ Ἄ, Δη4 1:--Ξ , ΒΙοΝ Βτυρδοῖ 

Τοηάε6γ5 “ ἰδάροϊεβ," κἰνίῃς 45 [86 Ασαδὶς Ἄεαυϊ- 

γαϊεηΐ εδλμδ δὦο (6 γουης ἀοῖάα. ὙΒε 
ψογά [85 4130 ἴ86 Βοσοῃ ἀΔΥῪ πιο ηρ Ιοο οοο 
ΟΥ̓ 8Ὧη ἰῃάεβηϊξο ηυπθογ. ὍΘ ἰηΐοσοβδηρ οὗ 
Αϑργαῖοβ δηά 5: 0112ηἰ5 18 Ἴοτηπηοῦ, ἱπάθοά 
Γορυϊαῦ ἴῃ Ζεηά δηὰ δδηβοσίῖ, ἰῃΏ Οσεοκ δηὰ 
Ια. Αποίμεσ τνογά σοπιθβ αὐδῇ ὨΘΆΓΕΣ, 

τὸὦΝΉ » ἰϑίάξ, νοι μᾶ5 ἴμε Ἔχᾶςξ σοῖτο- 
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δροηῃάθη(5 οὗ ᾿, ἢ, δηὰ Ἴ; [85 νγογὰ τηδδης 
ΒηΔΚ6 ΟΥ̓ ( Ὑἱροῦ," Ὀυϊ ἀρρθᾶῦβ ἴο Ὀ6 ρεηετὶς 
ἔογ τερ]ε8. [ἰ 15 ἴο Ὀ6 οὐδεσνβά 4͵50 δαὶ 

ὶςς δ ,) Βείοα, πηεδὴ8 ἴο βαυδῖ; ἃ νΟΙ 

ῬΓΟΒΔΌ]ς6 εἰγτη ον. 
19. Ὠδὲξ : ἰουηά [ἴῃ ἰϑΞαἰαῃ, θυ υπςσοτηπηοη. 

Νο 545 ΔΟ ΟΥ̓ ΘἸὙΠΛΟΪΟΡΥ ἰ8 βίνθη, ΠΟΥ ἀος8 
ἴῃς νοσγὰ οσοιῦ ἴῃ ἴΠ6 βδαῖὴς βδθῆβθ ἴῃ (6 
οορηδῖς Ἰδλησιιαροβ. [Ι΄ [815 Ῥαβδαρθ ἔουγ 
ὙΟΥ5. ἅγῸ ρίνθη, σΊΎ β, 5 ΘΑΠ5, ΔΡΑΙΏΓΆΪΠΏ, 
ΔηἋἀ Κ,ΟΏΕΓΑΙΪΥ ἜΝΕΓΥῪ ΓΟΘΟΓΨΟΙΓ ΟΥ̓ ΠΟἸ]δοτίοη οὗ 
ὑνδίεσ. “Αρδπὶ᾿ ΠΊΔΥ͂ Ὁ6 855 πιο το! Ὀ6 ἃ 
ν6}1] Κηονγ ἰοςδὶ ἴεσηθ. [19 πὰ ἢοὸ ὀχαςῖ 
Βργρίίδη θηυϊναϊθηῖ, δηά ἴῃς ἨἩοῦτοννβ ργο- 
ὈΑὈΪγ τιοάϊῆεά {παῖ τίς [ΒΕ δάοριοά. Βαῖ 

« ἿΡ ἃ -Ξ-Ξ , ἐδηυπι, ἰς Ρυϊΐ5, ἴὰ οἰζοεγῃς, 

Βγυρεςοῖ, Ὁ. Η., Ρ. ΄ττοο, νου δηβννοσ [ῃς 
σομαϊοηβ οὗ λῃὴ οχδοῖ Ἴογγεβροηάδξηςθ ἰῃ 
56ῃ56, Δη4 γΟϑ δ ]Δης6 ἰὴ βουηά. Α νῈ]} 120 
Οοὐδὶ1ῖ5 ἀθὲρ 18 πιεη!οηοα ἴῃ δὴ ἰπβοσιρίοῃ 
ἐρυρ Ρ. 246. Αποΐδεῦ ψογὰά οσουγβ ἢ ἴῃς 

ἰἴυα], 99, 26, νοι σΟΠΊ68 ΠΘΑΓΟΥ [ἢ ΤΌΓΣΤΩ, 
ΥἱΖ., Δοῆοπι, ἢ 5 πηοηϊοηδά 1η οοη- 
ποχίοη ἢ ἴπ6 ΝΊς, θυζ ἴῃς τηδδηΐηρ 8 τἢ- 
ςοτίδιη. 

γ1},.3. Τς Ποπηδπαίίοη οὗ ἴπεβϑε τπνογάβ, 
βῆονῃ αὔονυς ἴο 6 ῥγοῦδῦ Ἐργρίίδη, [8 
ΤΟΙΏΔΓΚΔΌ]6, ΟΡ ΤΟΥ ἭΝ Π [15 δὴ 
1ηδίδηςο οὗ ἴπς συκίοπι οὗ ΜίοΞ568, ἰη ἀο5οσι θην 
Επγρίίδη εἼνὐθηΐβ, ἴο 0856 ψοσβ εἰ ΒΕΓ ῬυΓΕΙΪΥ͂ 
Ἐρδγρίδη οΥ σοτηπηοη ἴο ἴῃς ἴννο ἰδῆ δ α8. 
ἼΣ, ονγεῆ. ὉΤῈ νογὰά 15 ποῖ υπσοιῃ- 

τποη, δυΐ Οὐσσιγ8 πῆοσε ἔγοηι θη 7 ἴῃ [ἢς 
Ῥερίαδϊουςι ἴπδη οἰϑεσβεσε. ΤὨο εἴγιηο- 
ἸΟΡΥ͂ 8 υπςετίδλῃ. ὙὍὙμε Οορίς ΘΡΙΡ, 
οΟΥ ὝΓΡΓΌΡ» οομλεβ γΕΓΥ ΠρὰΓ ; ἴδε Ρεττηυζαϊοη 

οὗ ἢ ἃῃά Γ ἰ8 ςοπηπιοηθ. Τἢε ἘξΥραδη 5ιρ- 
Ῥ 1658 “' κόρη," ἴο θ6ΚαΕ ογ γοαδϑῖ, 1). Η.., Ὁ. 784, 
ΔηἋ “Ἐἰγ,᾿ δὴ οὔϑῃ ; σοιηδιηθά, (με ἴνγὸ ννογὰβ 
εἶνε 4}} [6 εἰοιηεηΐβ, θὰϊ [86 σοηπεςίοη 15 
ΒΟΔΤΟΘΙΥ ὑγοῦαῦὶθ. Τῆς οἱά Εργρύδη τυβῖ 
μᾶνε δὰ ἃ ἔογπι τοπὶ νἢϊοἢ ἴῃς (ορίϊς (εΓ- 
[ΔἸΏΪΥ, δηὰ ὑσγοῦδοὶγ ἴδε Ηθῦγενν αἰδΌ, νγᾶ8 
ἀετῖνεα. 

14. ἽΦ., ἴῃ Ἐδ6 βθῆϑα ""ἤθδρ, 18 ρδοῦ αν ἴο 
[118 ραββϑαρδ. 

16. Ὦ55: ἴδε ννογά ὀσουγβ οἷχ ὈΠ165 ἴῃ τ 19 
Ράββϑᾶρε, 8η4 ποϑβεγε εἶβε, ἐχοερί ἱπ 5. Ἂν. 
21, ΜΟΙ ἰ5. ἴάκεη ἤτοι ἴ. Νο ρῥγόδδῦϊε 
Ηδοὗτονν τοοῖ ἰ8 ϑδιιρεεβίθα, ποῦ ἰ8 ἴς νογὰ 
εχίδηϊ ἴῃ ἴῃς δες ἀϊαϊοςῖβ. Τῆς Ατσδθϊς 
Οδαϊάθε δηὰ ϑδυγίας ἰγδῃϑβϑιαῖοιβ 56 ἃ τνογὰ 
αυς ἀϊδεϊηςϊ ἔγοτῃ τ. Τῇς ΕΡΥΡἝδη Πᾶ5 ὯῸ 
ὩὨΔΠῚΣ ἔῸΓ 4η ἰηϑεςΐ σοσσεβροηάιϊηρ το [λ|8, δι 

ἴ μα8 ἴα στοοῖ “κεη," «Δ, -Ν , ἴῃ τῆς 

86η86 ἔογος δηά δδιιπάδηςε, ἃ 5εῆϑε νοι ἸῺ 
οὔς ψογὰ 15 ἀονεϊίοροὰ ἰηΐο τυ! τυ ἀϊηοι8 

Ὁ σὰ Σ, οπὲ οἵ {μὲ ςοπιπιοπεδὲ 
ψοσὰβ ἰὰ [86 ἰαηρυᾶζε; δηὰ ἰῃ δποῖδεγ, 

ΗΗς 
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ἄς. Ὅλο Οοριίς 45 ΧΊἼΊΕ, Ρεγουπϑιῖ. ΤῊ ΙΒ 
86,056 5 ἔυΣῖΠοΣ ἀείεγτηϊηδὰ ἴῃ οἠς νατϊδηΐ ὃγ {μὲ 

Ὡ: , [λκο5 ἴπ:6 86η56 ῥίδριις, οδί Αι Υ, 

δῖστι 2.» ὙΈΪΟΝ ἀββοσίαῖεβ ἴῃς ρίδρις ΜΠ ἃ 

Ὀαὰ 5π|6]} δῃἀ σοττιρτίοη. Οπο μαβϑαρὲ αφιοϊεά 
ΒΥ Βγυρϑο!ι 15 συΓΊΟΙ5, βίης 1Ε ΡοΙΪηἴ5 ἴο ἃ ρετὶ- 
οὐϊοδὶ νἱδιϊαίοη : “ΤῊς γᾶν ἀἸά ποῖ ὑσηρ [6 
Ρίαριι (Κοη) δἵ [με υβιια] {ἰπ|6.᾿ ΤᾺ φιοίδιίοη 
Εἶνθ5. ἃ ρϑου]αῦ οτος ἴο ἴῃς ἐχοϊαπγαϊοη οἱ 
ῬΒΑΓΔΟἢ 5 τλδρί οἰ δη5, “ [{{|5 ἴῃς ἤηρεγ οὗ Οοα:" 
ΠΟΥ γεςορτιίδεα ἰξ 45 ἃ ϑ8εύεσε νυἱϑι(αίϊοη. 
ἼΠο νοζὰ ἰ5 ἰάδηπβεά ὈὉῪῚ Βτυρδοῖ ν (ἢς 

Ἐξγριίίδη κ᾽ ἢ 4 4 ΟΝ , ΟΒΕΠΟΠΊΠΊ5, 
[Π6 πιοβηιϊίο. [ἰ 8 γεϊαἰϊποά ἴῃ ἴδ6 Οορίς 

(ΠΟΆΔΕ, κώνωψ, οὐἱεχ. 8ες Ὁ. Η-, Ρ. 
110. 
21. 2ΨΠ: ἴπε ψογά ὀσςιγβ ΠΟΥ ΒΕΓΕ διιῖ 
ἴῃ ἴὰς ἀοδογιρίίοη οὗ 1815 ρίαριις, βόνεῃ ἘΪΠῚ65 
ΠοΙΟ, δπᾶ ἔνισς ἰῃ Ῥ54]π)5 ΧΧχυἝ]. 45, Δηἀ ον. 
31. ΤΕ δειηῖς γτοοῖ “Ἵ}) 15 ΨΕΥῪ σοτηλοῃ, 
δι ἰδ πονβετο σοηηδοίε ἢ ᾿ηϑοοῖβ ΟΥ̓ ἃ 
Ῥίασυβ οὗ ΔηΥ Κἰηά. Α ἰαΐς Εργρίίδη νγογά, 

δέ 5" Χχ, ΑΒΘΡ, ὦ. 5. ἃ Ὀδειϊς, ταβοι 65 

τῆς Ηεῦτεν ἴῃ ἔογπι, δπὰ ἰ5 Ἵοηποοίοά 
ψ 5ΈΥΈγ}] ϑνοσάβ, Δ], ἃ. β, δα β. 

νΒΙοἢ ταρσόϑεηΐ ϑρεςοῖεβ οὗ ἢϊεβ: 85 ἴῸΓ 
. «᾿ 
ἰηδίδηςς τ’ γ᾽ , Ὀ.Η., ν. 183, Οδδηι- 

ΡΟΙ ΟΠ ΟΥ., Ρ. 74, ΨΗΙΟΝ εὐ ἀεπ ἀε- 
ΠοῖΘΒ ἃ ΥΘΩΟΙΏΟΙΙ5 ἢγ. Ιἰ 15 Ροβϑιθὶθ δἰ ΠῸ Γ 
τὲ τὰς Ηεῦτεννθ, δορί (6 Ἐργρεδηῃ 
ννοτγά, δοςοιητηοάεϊοα ἰξ ἴο {ΠΕ ῚΓ ον ἢ σογητηοῃ 
τοοῖ, οὐ ταῖ {π6 πιϊάἀ]6 Ἰοίῖοῦ Ἢ ΠΊΑΥ͂ Πᾶνα 
Ὀδοη, ἔογ {Π6 βᾶπιθ γεᾶβοῃ, βιιθβιυϊεὰ ἴον 3 
ἰὴ [6 {ταηβοσίριίίοη. ΤΕ οἰάἀδϑὶ ἔοττῃβ οὗἉ 

Ἵ δηὰ 5, ἡ. ἐ. ῷ , ἅΓΘ ΒΟΔΙΌΕΙΥ ἀἰδεϊηξ υ158- 

ΔὉ]6 ; δηὰ ἐὐθῇ ἴῃ ἴμ6 ϑαμπιασιίδη, ψ ῖοἢ δ 5 
ἃ ᾿ἴπε ἴο [86 Ὁ, [ΠΟΥ ἃ16 65]  σοπἔαϑεί, 
α΄ ν': Τῆς Οορῆς Ῥεηϊαίθιο υ86ὲ5 [86 

νογά 85, ΓΙ Ο δά άϊηρ ΠΟ ΖΟΡ: “ ἄορ," 
ἴο ΟΧρταθ5 ἴδε κυνύμυια οὗ ἴᾷε ,ΧΧ. ΤᾺΙ5 
οοηϊοοΐιτε 15 βοπηθννῃδὶ σοπῆττηθα ΟΥ̓ ἴῃς 
ΔπηΠΥ τπ08 Ὀγουρμξ οὐ ἢ 212}, 186 ἢ, 
ἐβρϑοῖδι νυ “τὰς ἢγῪ παῖ 15 ἴῃ {π6 υἱζεττηοβῖ 
Ραγῖβ οὔ {με τίνουβ οἵ Εεγρί,᾿ [βαϊδῇ νυἹῖ. 18. 

231. ὨΥῚ, δοραγαϊίοῃ, ποῖ ἔουιηά οἰβανν μ γα 
ἴῃ 1} }5 5656 : [ἴ 5 ἔγοπη 56 1 Εἰς. 

ἴχ. 8. ΠῚ, ἅ. λ. Οεβοπίυβ ἀεγῖνο8 ἴἴ ἔΤῸΠῚ 
ΠῚΣ τ Π). [Γ᾿ 1815 ργοῦδθ]ς σοπηροϊίοη ὃς 
σοτσζοςξ, [6 ψογά νου ὃς σοπιηοη ἴο {Π6 
Ἑργρίίδη δηά Ηεῦτεν, πε, ηεέι, ἴο Ὀγθδίβα, 
ΟΓ ὕϊονν. 

ἸΦ 9 οὐουῦβ ΟὨΪ ἰη ἴτε Ῥεπίαδΐθυςβ. 

Τα Αγαῦῖε 8.43 φ, ἰξίσηι Ἔχίιαϊ, νυ] ἢ 

ΤΏΔΥ, ΟΥ ΠΊΔΥ͂ ποῖ, 86 ἴδε τοοῖ. Νὸ ϑεπιες 
ΟἸΥΠΊΟΪΟΣΥ 8 5ἰἰ5έδοϊοῖγ. Ὑ86Ὲ (Ομβαϊάσς, 
ϑγτίδο, δηὰ ΑΥΔΟΙΟ ἜΣΩΡΙΟΥ ἃ ἀϊβετγεηΐ νγοσά. 

ΕΘΘΑΥ ΟΝ ΕΟΥΡΤΙΑΝ ΝΟΒΚῸ5 

Ιβηὰ πο Εργρίίδη οαφυϊναϊεηῖ ἢ (πὲ ῃεαγαβὶ 

ἴῃ ἔοστη δηά βθῆβε 15 ΦΙ [ ΓΙ , χϑῦβ, ἃ Ὀυγῃ- 

ἴηξ ἰαιὴρ. Ῥεγμαρβ Αι σὴ Ἅ, , ἴο θακο, οἱ 

ΜΠ ἢ γ85 ὑνου]ὰ ὃς τς ἴγδῃ5 τιρίοῃ, τηΔΥ͂ 
αν μαά ἃ νατγίαπί πόᾶγοῦ ἴο ἴῃς Ηοῦτον. 
ΤΠΣ ννογὰ ἰβ υϑοὰ ἴῃ ἃ ἰαϊὸ ναγιδηῖ ἴὴ ἴδε 
56η56 ΟΥ̓ δας ΟΥΙΟΚβ, ΟΥ πῖογο ρῥγοῦϑθὶν 
ἐς ῃ5ηρ ἃ [ἰπὶ6 Κιη." Α ουτίοι!5 νγογὰ ἰαῖοϊν 
ἀϊδοονογοά ὉγΥ Μτγ. Βίγοϊ, νΈΥῪ ΡγΟΌΔΟΙΥ ξῖνε5 

(ὃς α ἔοΓπὶ .}) ἀᾧ Ὁ’ , Καδυδβα, ἴῃ 

Οορῖῖς χβίβες, ἄνθραξ, σᾶτθο. “Εργρῖ. 
Ζειιβο τς, 1868, Ρ. 121. Μίγ. Βιγοῖ ντιίεβ5 

χαιβεο; Ρεγτοη είνεβ χϑ δες; ἀπά 
χβες.--μεχ. σορί. ΤΠβ πιοεῖβ ἴῃς ἔνο 

ςοπάϊοηβ οἵ ἀρτεοπιοπί ἴῃ 5εη56 δηά γδάϊοαὶ 
Ἰες(6 5. 

9. ῬὩ Ν, “Πης ἀυπι, 15 4 ΥΓ0 Τάγο νγοτά, 

ἰμψίῖςς ἴῃ ἴῃς Ῥοηϊαίεδας, ἔουγ {ΠΠ|65 ἴῃ ἰαΐεγ 

ὈοοΚ5. 
"πο, Α. ΚΝ. "0115. ΤῊς τνογὰ οὐοιτβ ἴῃ 

Ϊο ἰ, 7, δηά ἴῃ τεΐεγεηςς ἴο Ηεζεκίαδν. 

Οαβθηϊβ σοιηραγο8 ἴἢ6 Ατγαῦϊς,. οἷο 

θα Βοῖ, υϑοὰ 5ρ6οῖ}}}Υ οὗ ἔδυνε θαῖ : δυῖ {86 
ννογὰ πουοῦ οσσυγθ ἴῃ σοηποσῖοη ΔΊ ἐγυρ- 
(ἰἴοῆ8.. Α Οορξς Μϑ8., αυοϊεά ὈΥ Ραγτοη, 
τοηάογϑ [15 δηά ἴθ ννογά ὩἼΩ νΒι ἢ [ΟΠ ον 5 
χῆοῦςΙ βϑερ βθερ, ἴῃ νυν δῖοι (ἢ ταάϊοδὶ 
Ἰεϊξουβ ῬΑΥΓΠΥ σοιτεϑροπά ἢ ἰἢ6 Ηεῦτεν;, 
“Χ οἴσῃ το ΄᾽. Ῥοβϑιθὶγ ἴδε ργρίίδη σαπὶε 
ὨΘΑΓΟΥ 511}. ΤΟ ἴτγυθ ἀςγιναίίοη, μουν υοῦ, Δρ- 

Ρεᾶτβ ο δε ΖΟσΖ, ργυσῖγς, οὗ ννΒΙ ἢ τπὸ Εργρ- 

εἴδη ἔογτπι νὰ ἔτ ο ΔΑ 5. , ἴο 5ογδίςβ, ἃ 

ψογὰ νυ ϊοἢ οςςιΓ5 ἔγοα  Θ ΠΕ ἴῃ ΘΑΤΥῚΥ ΡΑΡΥΤΙ. 
ΎΒο οχαςῖ ἰγδηβοσιρίίοη 15 χακα. Α νατγίδηΐ 
βοιηονν δαί ὨρΆΓΟΓ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ εχίϑῖθα, οσγ ἴδε 
Ηδεῦγοννβ ΠΊΑΥ πᾶνε δάορίοα ἀηὰ πιοάϊβεά ἴΐ, 
βιιδϑεϊ απ, 88 ἴΏ ΠΊΔΩΥ ννογάβ, δι ἔογ χ' πὰ 
«ἢ ἔογ Κ. 

ΓῚΒ. Ξ βϑερβερ. 566 ἰαϑί ῃοίδ. | 

ΠΡ ΣΝ, ἅ. Δ. ὙὍὙΒΕ δϑϑυπηθα σοοῖ, "3, 13 

ποῖ οχίδη. Ἐργρίίδῃ [μ85 π᾿ ΠΕῚ Μ ορος 
“.....8 5... ᾿ς, κι. τὰ 

Ὀ808, (ορ. βεβε, ονετῆον. ὙδΠὲ κὰ ὕτγθ- 
βεηΐβ η0 αἰ ΌΥ. 

ις. ἽΠ5, ει} οΥ. [Ιη 1}}58 56ηβ6 ἴἴ ΟσΟυΓΒ 
οὔςα ἴῃ Ζεοοδαγίδν, οἴ βουνῖβε ΟὨἹΥ Βεγε δηὰ ἰῃ 
]οὉ ἱν. 7; χν. δ; χχὶὶ. 2ο. Τὴε Οορᾶς 

Κρ οακάετιε, δὐβοίηάεγε, ἰβ ςοππεοῖοά 

νὰ τὰ τοοῖ Δ) , 2. τῆν ,. εὐ, 

δ[4δ] ᾧ Σ-ὶ δηρτανε, σᾶτνς ; 5{}}]} ΠεᾶΓΕΓ [5 

δετοδιυτ, εοπείάεγε, οάετε. 
3τ, ΠΊΦΒ, ἤαχ, 4 σοπιποη ψογά, 15 γὼ 

ὉΔΌΣ Εξγρίίδῃη. Νὼοὸ αι βίβοίοιυ ϑεπις 



ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΗ. 

Εἰ ΠΊΟΪΟΕΎ 5 Ργοροβοὰᾶ ; ἔπιε Λυδρίς μ88 ὧδ, 
ἴο ψ ςἢ Επεγϑί γίνε ἴμ6 56ῆ56 “ σδγη γ᾽," 
που δι  ΒΟΓΠῪ 45 1 νου βϑϑῆὶ: ΠΟΥ 18 
[86 τρθδηϊηρ ἀϑϑιρηδα ἴο ἴ ΟΥ̓ (ὐεβεηΐϊι5 310" 
Ῥοσίθα ΌΥ Αγαῦὶς 1,εχὶσορυάρῆεσβ. Α είδησς 
ἂί Εγχεγίδρ Μ}}}} δ!ονν σιν υἱ ΕΣ] πποοη- 
Ὠδοϊεα [6 τηδδηϊηρ 15 ΠῚ ἢἤαχ. Οὐοδοηΐϊβ 
οὔβεσγεβ {μαῖ 11 5 Ἰουπά ἴῃ Ανϊσδηηα. 1 
Ὀεϊίονα {παῖ ἴῃ ϑυτίδς δῃά Ατσδδὶς 1ϊ 18 ΠΊ ΓΟ 
ἃ ἀεγίναίινε τηθδηΐηρ. (σόβθηϊιβ Οὔβογυθ5 
(μαῖ (ῃς νγοσὰά ἀοδὰβ ῃοΐ ὁσςσυῦ ἴῃ ΔηΥ ϑϑιηϊς 
ἀϊαϊεςῖ. Ης μὰ σοοά τεϑάβοη ἴο τεϊθςΐ {6 
Τςοη]δοΐυγεβ οὗ Εογβίεῦ; 6 νοῦ ἃ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ποῖ μάνα ᾿ιεϑιίαϊθα ἴο δάορί ἴθ εἰγπλοίουν 

βιιρρεβίεα ΟΥ̓ [6 Εργρεδη δ δ, Ρεκ, Παχ, 

Ἰίπεη, δηὰ ᾿πθη δι δβ. ᾿ 1 15 ἃ νΟΓῪ σοΙηΠΊΟΏ 
ὑνογά, Κηοννὴ ἢγϑοί ἤοτῃ ἴτε Ε οβεϊί εἴοῃθρ. 
ΤΒΘ οἤδῆρο οὗ “Κ᾽ ἴο 5} ἰ58 ῃοστηδὶ. 
ΒΓυρβοῇ, Ὁ. 515, σΟΙΏΡΑΓΟΚ5 ἃ ΠῚ ΠΠ᾽Ὁ. 
ὃν) ἁ. λ. ΤΦΘΤΠα δϑβϑιπηθά τοοῖ "}5}) ἀοϑβ 

Ὠοΐ ΟΟΦῸΓ ἴῃ ΔΩΥ δεηλς ἀἸα]οςῖ. [1η ΕρΥΡ-» 

ἰἰὰπ ᾧ ΕῸ δ αὐζ νξαθι, ὈΙοβδοπι, σοστο- 

ΒΡΟΠ 8 ΥΘΓΥ Πραγγ. “Ὦ. ΗΠ. Ρ. 755. 

32. ΠΌΞ, “5Ρρ61{, οσουῦβ ὙΘΎΥῪ 586] ἀοῃ,. 
ΤἈΘ Αταθὶς ΙΓ ΣΤ βοπ Ὁ]65 1 15 ὩΠΟΟΙΠΊΟΉ, 

Χλωαγεξο᾽ ἴ ἰβΒ υδοὰ Ὀγ ϑαάάϊᾳ ἴῃ ἐγδηβαίηρ 

5. χχυ]ϊ. 25. Εγεγίαρ ρίνϑϑ Χλυ 59, 
Υἱοῖα, νοεῖς, δυΐ νδουϊ 4 τοοῖ, δπὰ 
ἱ ον ἀΘηΕΥ ἰ5 ἃ βίὔδηρθ υνογὰ, ργόθδοὶν 
ἃ Ἑςοπῃηρουηά ψογά, δηά οὗ Ἐργρίίδη οτίρίῃ. 

[ Ἀΐ γ) 51π|, (ορί!ς ΟἹ. ., 15 ἃ βοῃεγαὶ 

ὨΔΙΣ ἔῸΓ δεγῦβ, δηά 18 υἰδοὰ ἰὴ (ῃς Οορίϊς 
ψεγβίοη οὗ ν. 25. Α Ἴοοπιροιμηά ψογὰ οὗ 
ὑποεγίδιη πηραηίηρ, Ὀὰς ἀδηοίϊηρ βοπὶα γορο- 
1Δ0]ς [οοά, ἰ5 ἔουηὰ ἰπ (ῃς “Εἰτυαὶ, ς, 124,4: 

μ᾽: τς Ἄφιειἤ , Ἑμουβαπηδιι, νυ Βῖ ἢ σογγο- 

ΒρΡοηάβ ὙΕΙ͂ ὨΘΑΓΥ ἴἰο ἴ!ς Ηδῦγονν ρταίῃ 

5 ἀλκὰ ν Καπηγοξία, οΓ Κοπχάυ, τι ἐΐθῃ α150 

ΓΑ ἄϑώ γ ΠΊεΔἢ5 ἃ ἰκηὰ ΟΥ̓ σογῃ, γεργοϑθηϊοα 

᾿ ου (6 ϑαγοορβαάξυβ οὗ ϑδεῖ1; Βοη., Ρ. 2, 

Β.1. 41; Β. 41; Ὁ. Η., Ρ. 1497. 

11. ῬΟνονς, ἅ. Χ. Νὸ ϑοηγεὶς τοοῖ ἰβ Ἰουηά ; 
τπδΐ βυρεεβίοἀ ὈΥ ΟΟεβεηΐιβ 15 Ὡηβαιϑέδοίοτυ, 

ξ 

λΞλῬ᾽ Μα8. {π6Ὲ βδεῆϑθεὲ ἀεῆςϊῖ, Ἰαζιμ, ψβεηςς 

σ. εἰϊε15 (λς πιοδηΐϊηρ, ἰδῖθ ἰῃ βϑϑάϑοῃ, ἰθηάςγ, 

[ἡ Εργρεδη ΠῚ Ύ αζ, ρνἱγί, οὐ ρ]ξ. Βγυρβοῖ 

ΓΕηεγ5 [86 νογὰ “)ει 65 ρἰδηξοθβ 4υἱ νυἱϑθηποηΐ 
ἂς Ῥουββεσ," [δὲ εχαςῖ τηρδηίηρ οὗ ἴδε 
Ηεὔτεν. 
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ΧΙ ΟΘ11. ΠΟ, Ῥαϑϑόσεσ. Τμα ϑοιηϊῖὶς ἀθ- 

τἰνα οη8 ἂὔὲ ἀοιιτξι, 566. ἢοΐϊὸ ἐφ ἴοε, 

ὺ ἱ ΧῸᾺΞΩ 5} -ἰ - Το Ἐργρίίδῃ ἘΠ Χ ΞΘ Φ ΡΕθοΥ, οῦπε 

ΒΡΟΠἶβ ΨΕΤΥ͂ ὩΘΑΙῚΥ ἴῃ ἔοττῃ, δηἀ ΟΧΔΟΕΥ ἴῃ 
πηδδηΐηρ δηἀ σοηϑίπιςξοη. (ἸΑπιρο] ]οη, ΟΥ., 
Ῥ. 446, εῖνεβ ἵννο δχαπιρίοβ, ἕο οχῖθηὰ (6 
τἰδο ΟΥ ΩΡΒ ΟΥ̓Υ ἃ Ρεΐβοῃ, ρῥγοίεςξης 

ΤΏ. 
15. εξ, Ἰεάσεη ; ἴῃς νγογὰ οσςιγβ ΟὨΪΥ͂ 

ἴῃ [818 σμαρίεσ. (Οὐδβεηΐίιβ σοιραγοθ Ὁ, ἴο 

θοῖ]. [Ιη Ἐργρίίδη β5 ἢ ΞΞ, ἢ νασὶ- 

Δηἴῖ8 Ῥγοῃοιῃςεά βεσὶ, πιδᾶηθ ““βθεί!ο, 
“ φροίδιηρ Ροῖ," [{ 8 οοηπποοίθα νυἱτῇ 86, 
σἤθα56, ΟΥ̓ υξίοσΚ. ὙΒετο δὴ δὲ {π{|Ὸ 
ἀουδῖ οὗ 1Β6 σοηπεχίοη ἢ πὰς Ἡεῦτον, 
δηά (δὲ Εξγριίδῃ ργοθδθὶν 5ιρρ]165 ἴπ6 ἔστι 
τοοῖ. γῶπ, ἰδανθηθά ἀουρῆ, ἄοθβ ποῖ ὁσςιγ 
ἴῺ [86 βᾶπιθ βεῆβὲ οι οὗ ἴμε Ῥεηϊαΐδιςβ, 
ὉΠ]655 ἴἃ Ὀ6 ἴῃ ΑπΊοβ ἰἱν. ς, ἤδη ᾿ξ ϑϑοπὴβ 
ταῖμβεῦ ἴο πιθᾶῃ ““5ρο]]." Ὅς Οορῖίς [85 
Ὁ,.ΆΛΖ: δεϊά, νψ οι, σοττοβροηάϊηρ νυ 
ΘΕΧΔΟΙΥ͂ ἴῃ ἔογπλ δηὰ ὨΘΑΓΙΥ ἴῃ 56ηβ6, ἱπ1ρ]165 
8η Ἐργρίίδῃ σοοῖ ; δυῖ ἰξ πλδὺ κε ἴλΚοη ἔτοπὶ 
[πε Αγαῦῖς, Ὅς Ερυριίδη ἔοσ ξεγιηθηΐδίίοη 
ἄοεβ ποῖ βδθεῖλ ἴο Ὀς οςοηηεοῖϊοα ψΠᾺ ἰξ, 

ἘΝ Γ . ; 51{; ν] ἢ 15 τεργεβεηϊεά ὈῪ [86 

Οορες ΟΘΉ ΤΕ,5ος Ομαθαβ ἘΜΈ]. ἢ. Ρ. “το; 
του ἴμ6 γδάϊοδὶ Ἰεϊζετβ ταῖρς 6 Ὀγουρπῖ 
ὉηΔοΥ (6 σοπηηοη ἰᾶνν οἵ ἰταπβιηυϊζαϊίοη 
Ὀεϊννεεη δϑρίγδηΐβ δηά 510]Δη8. 

22. ΡΜ, βαβίῃ, οσγ, δοοογάϊηρ ἴο ϑβοῖηδ, 
ἐς ΠΥ 65Π01α," 566 ἠοῖ ἐπ οε. ΤὌΠὸ [Ιαϊζοσ 
5656. 5 ϑοηενν δαί Τοηβτιτηοά ὉῪ ἴῃς Ἐξ. 

β Ω οἷ ) 560, ἃ 5ἴερ, ΟΥ̓ ΤΠ 5Π0]4. 

(οηβιάἀεγαῦϊς δααϊξίοηβ ΠΊΔΥ δ6 πιδάς ἴο 
(815 ᾿ἰδῖ, νυ δις ἢ νν}}} ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἔογπη ἴδ Ὀαϑὶ58 
οὗ 4 βοραγαίς ἰγεαῖίϑβε:.: Επουρῃ δὰ5 ὕθθη 
Βαϊ ἴο δον [αὶ Μόοβεβ δδδίξυιδ!νγ 1.568 
τνογ8 νΒ] οἢ εχ σίθα ἴη Εργρδη, δηὰ ἔοσ {π6 
τοδί ραγί Ἵοδηηοΐῖ ὃς βἤονγῃ ἴο αν ἃ 6 
δουμῖς ΕἸὙΤΩΟΪΟΡΎ. 

δίηςς τῆς ῥγθοθάϊηρ ρᾶρθβ ψτεῦα ΗΠΔΙΥ το- 
γβεά ἔογ {86 ργεϑ8 ἴῃς ψυυ τοῦ δ45 τοοοίγοα [ἢ 6 
]ουγηαὶ Αϑιδίαιυς᾽ ἕοσ Μάγοι δηὰ Αρτὶὶ, 1870. 
[τ ςοπίδίπβ 4ῃ δγίϊοϊα ΒΥ Μ. ΗγΚανΥ, δη- 
{π|οά, “1,65 Μοῖβ Κεγρείθηβ ἀς 4 ΒΙδ]ς." [11 
ἄοςβ ἠοῖ ἱποϊυάς ὑγοροῦ Πᾶπιε8. [Ἃἢ 80ΠῚ6 
ἱπχηροτίδηϊ ρΡοϊηΐβ. [6 Ὑυτίζεῦ μ85 1ῆ6 βδιβἔδο- 
ὕοη οὗ βπαάϊηρ [18 σοποϊ υϑίοηβ βιιρροσγιθά ὉΥ͂ 
115. ἘΡΥΎΡ[ΟΙΟρΕσ, νγνῆο ἀρρθαῦβ ποῖ ἴο δᾶνθ 
566η {Π656 Ε55δύϑ, ὑὙΒὶ ἢ γεγο δοηΐ ἴὸ Ῥασγίβ 
ἴονναγἀβ [6 εηά οἔ Ἰαϑῖ γϑᾶγ. 

ΤΕς Ὀ]]ονίηρ ἀοτγινδιοηβ ἃγα ῬΑΓΕΥ πεν 
δηά οὗ πλυςἢ ᾿ηἰογοβί. 

Οςεῃ. χΧ]Ι. 41. Μ. ΗλγΚΑΥΥ δάορίβ Αρ- τος, 
οἰἱεῖ οὗ τῆς Β ἐς, οὐ τηθη οἵ ἰϑαγηίηρ ; ἃ ἀδὶ- 
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ναϊΐου ποιςοά αὔονς, Ὁ. 482. Ης ἀεξοηάδ [δς 
{ταπϑοσρίίοη οὗ 2 ΟΥ̓ ὁ, δῃά εὖ ὃδΥ 4, ἀπά ςεγ- 
τίν βιοννβ [παὶ Ἰῃ νγογάβ σοπηπιοη ἴο Η εῦγενν 
εὐὰ Εκγρίδη ποΥ ἀ.Ὲ Βου ΘΕ Π165 ἱπζεγομδηροά. 
Ης κίνεβ αἷἰϑὸο ψηδῖ ἀρρεαῦβ ἴο ὃς ἴῃ6 ἴγιις 
δηυϊναϊεηΐς οὔ Ὧ)3, 868 αῦονε, Ρ. 491, ΥἹΖ. 
ΟΠἸεπεσηπι5. 

Οτη. χὶϊ ἃ, σα. 
25 1παΐ ρίνθη ἀθονυβ. 

χὶὶ. 8. (ΟΠΒδγζυμημίπι, πιαρίοαη58. ἴῃ ἃ 
ποῖα, Ρ. τος, Μ. ΗδγκΑΥΥ οὔϑβογνοβ : “ἴῃ 
βανδηΐ αἰσιίηρας, 401 4 ᾿ἴὰ ἡοίγα [{408]], τὰ - 
ΤλΆγαυς 41}} ἀναϊξ ρεηϑέ δι γϑάϊοὶ ἠορε αι 

. Β5ΏΠ6 ᾿γοποηςοῦ, ἐποηςοῦ, ἄνες ἰδ ραγίςις 
ερεν. 1,᾿1ηἰτ|4]6 εὐεν ἕοστης θη εἴδεϊ ἀς65 {Π{|65 
ἀγὸς ἀ᾽δυΐῖτε8 πιοΐβ." ὉπΠ6 τεδάεσ ψ}}} ππά 
(15 ἀογίναϊίζοη 5ἰαῖοα πὰ ἀοίεπάδα ἴῃ τΠ6 
τοῖο δἵ ἴδε οηά οὗ ἔχου, ς. Υἱῖ., Ρ. 279. [ἃ 
νγὰ5 πηοητοηδά ΟΥ {πε υτιῖοσ ἴο δοθ 50 014 Γ8 
θοῖὰ ἰὴ Επρίδηά δηὰ Ῥαγίβ, ΕΥ̓ ὑγβοπὶ 1ἴ νγᾶ8 
δρργονεά. 

ΤῊΘ βαλο ἀογϊναίοη 

ἘΞΘΘΑΥ ΟΝ ἙΑΥΡΤΙΑΝ ΨΟΚΌ5. 

ΟΝ, ἴεπδ, 8 βασγεά θαβκεί. ΤΈς ἀεγίνδ- 
[οη ᾿45 Ὀεεη βίνθη ἰη ποῖς οἡ Εἰχοά. χυὶ. 
 ἘΧΟά, γἱῖ. 11, 22. Μγ. Ηδλυκαν ἀεγινεβ 
Ὀπὺ ὩΣ ἄοπι Ἀοςδ-οδοῖ, ἃ Ταλρ]οδη, ΟΥἩ πιδη 
οὗ Ἰεδαγηΐηρ. Ὑπὲ ντιῖεσ ῥγοῖεσβ ἴδε εἰγ-ς 
ΤΩΟΪΟΡΥ ὑγοροβδά, ρ. 276. 

Οσδη. ΧΙΧ. 5, ΠῚ, Τοηάδεγοὰ μδδιδιίοῃ, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ οαυϊναϊεηΐ το Μδοδεσ, ἃ στυϑηάσΥ. 

Οςεη. χὶϊ. εἴ ραϑβϑβὶπὶ, “ ῬΏδγδοὶ." ΤᾺΣ ἀε:1- 
γψαϊςοη ργοροββα ἀδονὸ 15 ἀεξεηάεοά. 

Οδη. χὶ 45. Ζαρδηδίβ Ρδβᾷβῆπεβ. ΝΜ. 
ΗδΥΚΑΥΥ γρῖνεβ ἴῃ6 ϑᾶπὶῈ νδίια ἴο ἴμ6 ἤγϑὶ 
5Υ}]δῦϊο, Ζαρῆ, ἔοοά, δά ἴο (6 ννογὰ Ῥδδπεῖι, 
1ἴθ. σου (86 τηϊἀ]6 5υ}120]6 ἢ ργοροϑδβ ῃεῖ, 
βανίουσ. Ὅδὸ {γδηϑοσιρίίοη ρίνεη αδονυς 511] 
ΔΡΡΘΑΓΒ ῥγείεγαῦ!ς ἴο ἴῃς νντίζοσ, νιο 15 γἰδὰ 
ἴο Πηὰ Μ. Η. ἴῃ δοςοσά ψ]} δῖπ ἴῃ τορασά 
ἴο ἴδε πῖογε ἱπηρογίδηϊξ τεστη5, ἑοοά δηά 116. 

Τῆς ἀεγναϊίοηβ οὗ ὅμ6ϑὰ δηὰ Ῥακ, βῃς 
Ἰἴΐηθη, ᾶνα Ὀθε δἰγεδάγ ηοϊοά. 

ἘΝΌ ΟΥ̓ ῬΑΞΈ , 



ΤΗΣ, 

ΗΟΙῪ ΒΙΒΙΕ 
ΑΟΟΟΒΚΌΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕ ΑΥὙΤΗΟΕΙΖΕΌ ΝΕΚΒΙΟΝ (Α.Ὁ. τότ), 

ΨΊΙΤΗ ΑΝ ἘΧΡΙΑΝΑΤΟΕΥ ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

(ὐσπιεἈ 1} 

ΑΝ 

ὦ ἀλεδιρίσπ οὐ {δε απο πίον, 

ΒΥ ΒΙΘΗΉΟΡΘ ΑΝῸ ΟΤΉΕΒ ΟΙΈΒΟΥ 
ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΝΟΙΙΓΑΝ Γ(ΗΌΚΟΩ(Η. 

ἘΌΙΤΕΏ 

ΒΥ Ε.- (. ΠΟΟΚ, Μ.Α., Οανον ΟΕ ΕΧΕΤΕΚ. 

οι. ].-ΡΆΕΤ ἴ. 

185 770 5.., ΦΣΟΤΕΔΟΜΟΙ͂Ψ. 

ΝΕ ὙΟΒΚ: 

5ΒΟΒΙΒΝΈΕΒ, ΑΒΜΗΤΒΟΝΟ ἃ Ο60., 
δ6δὅ4 ΒΗΕΟΑΨΧΑΥ. 

1818. 



ΠΌΡΕΝ 



ΓΕΝΙΤΙΓῦ 5. 

ΙΝΤΚΟΡΌΟΣΤΊΙΟΝ. 

᾿ ῬΑΟΚ ῬΆω: 

Ἰ. {Π1|6, ὅσ ε.. 493 ΙΝ. {72ε Εἰ μαὶ φ" δὲ ϑαεγίδεες . 49ς 
Π. “ωὶῥον δὲ ᾿ ον. 4διι ΕΝ. Ἡμιονίοα! ἀευείοῤῥ»ιοηξ 977 ϑαεγι- 
1. πίη ᾿ς... νων. 494 Μοῦ τ ἀτ, ἀσνι α φεος τῷ 568 

]. ἘΨΝΙΤΊΙΟΌῦΘ, ἐμαὶ 15, [λ6 1,ονιςο᾽ πϑιηθ οὗἉ 15 ἢτϑι βοοϊοη ν ὙΠῸ πλοάσγῃ 
Βοοκ (ΧΧ. Δευιτικόν, Ἅ αἱρ. 2:- 

υἱ 165), 15 [6 ἢᾶπλ6 ὈΥ ΨὨΙοἢ [Π15 ρου οη 
οἵ τε 1δ'νν οὗ Μοβεβ μᾶ5 αἴννγαγβ θθδϑῆ 
οΑ]]6 ἃ Ὀγ ἴπ6 Ηε]]επίβς 168 δηά τῃς 
ΟΒηβίδη Οῃυσοῆ. Βαϊ δοςσοταϊηρ ἴο ἴῃ 6 
ἴεχὶ οἵ [6 Μαβογίεβ, ᾿ἴ ἀοεβ ποῖ ἀρρθᾶγ 
σαγίδιῃ ἴῃς [ἢ6 ΒοΟΟΪΙ νψγᾶβ οΥἹρίῃδ! 
ὨδΙηΕα, ΟΥ̓́ΪΏ ΔΗΥ͂ ΨΑΥ ταράτά θα ὈΥ ἴἤθτΩ, 
ἃ5 ἃ ὮΟ]6. 11 ψου]Ἱά ταῖμοσ βθϑηὶ {παῖ 
ΠΕ τεοκοπθα ἰς 5 ΡΙΥ δ5 ἴδῃ ουἱ οἵ 
1ὴεὲ δῆγ-ουν βεοῖίοηβ ᾿πῖο μοῦ τῃς 
οηἴτα ΒοοΟΚ οὗ ἴῃς Μοβαῖὶς ντιηρβ 15 
πνυδῶῃ ΒΕ ἴδῃ ϑθοιίοηβ ἀγα 85 ἔ0]- 
ΟΥ̓ :-- 

ϑοοῖ, 24, ΟΒδρΡ. 1.---νὶ. 7. 
» 25, ν» ΥΙ. 8---ν|}}, 
, 26,»ϑ.,, ΙἸχ.-ο-χὶ. 
» 27, ,.,9»,͵ ΧΙ, χὶ. 
»,( 28, ,, Χὶν. χν. 
» 290», »,» Χνὶ.---χνι, 
.), 3430, 29 ΧΙΧ. ΧΧ,. 

) 931, ,», ΚΧχΙ.-οΟχίν. 
» 32, ,,», Χχν. ΧΧΥ!. 2. 
» 33, »» ΧΧΥΪ. 3-- -χχνὶ, 

Ἑδοῦ ϑεοίίοη, ἰῇ δοοογάδηοθ σι 
ΓΑΌΙΠΙΟΔΙ ουδίοτῃ, 15 πδιηθα ἔτοιῃ τῃ6 
ΟΓΩ, ΟΥ ΩΡῆγαβα, ψ ἢ πΒΙΟὮ [τ σοιὰ- 
ἸΏΘΏΟΘ5, ΒΕΟΟη 24 ἰ5 οΔ]]1εἀ Καγίξγα 
(} 5 70 5.) ΒΊΟΝ τλθᾶηθ, ““δηὰ μ6 (δε 
Γ[.ΟΚΡ) “1164. Βιυϊῖ ᾿ξ ἀρρϑαῖβ ἐμαὶ τὰς 
ΚΑ ΙηῖοΑ] [68 ἴῃ τῃ6 τίηλα οἵ 5. 7ε- 
ΤΟ υϑ6ὰ τἴῃ6 Ῥεηίαϊειομαὶ αἰνί βίο, 
δη ρᾶνα ἴο δᾶςἢ οἵ [ῃς ἔνε ΒοοκϑΞ [ἢς 

γος... 1. 

768 ΔΡΡΙΥ 16 πΠ Καγίξγα Ὀοϊῃ ἴο {πε 
ΠΟ] Ροοῖκ οὗ 1 ονιτςσι5, Δηα, Ἰῃ 115 ΤΊΟΓΟ 
5.ΠΠςΐ 56η56, ἴο ϑ6ςοῖ, 24 οὗ ἴῃς Ῥεηϊαϊειςῆἢ. 

ΑΚ τοραταϑ 115 507 6ςΐἴ τηδίζοσ, Ἐν} 165 
15. ΟΪοβεὶγ οσοπηξοϊοα ἢ Εχοάι5 δὶ 115 
σοιῃτηθησοηηρηῖ δη 1 ΝΌΣΟΙ δἵ 15 
σοποΙυβίοη. Τὴ ἢσδὶ Ππ|κς οὗ σοηπηθο- 
ἘΟῺ 15 ΟἸΘΑΙΥ σον ὈΥ ἴΠ6 ἔαοϊ τῃδὶ 
Ψ 116 τἢ6 ἀἸγθοῖο 5 ἔοσ ἴἢ6 (οηδεθοσαίοη 
οὗ [ἢς ῥγδϑίβ ἀτὰ ρίνθῃ ἴῃ Εχοάις, [ες 
Οοῃβθοζδίίοῃ [56] 15 ηδιταϊθα 1η [ον ]- 
ΟὟΒ 1 ὨΘΑΙΪγ [Π6 βάτηθ ψοσάβ, σμδηρίηρ 
[ῃῆ6 ἴδηβε οὗ ἴῃ6 νϑῦῦβ. ὅ66 ῥγοὶ. ποῖς 
ἴο ἔχ. ΧΧΙΧ. 

ΤἼο Βοοῖκ ἤθύουοῦ 88 ἃ σοτία! ἢ Οδι τὴ 
ἴο ὉΠΙῪ ποτα 80 ἰᾶτρὲ ἃ ρογίίοῃ οὗ 1ἴ 
Ὀδίηρ οοσυρίοα ψιἢ Ἰηϑ τοι Ιοἢ8 ἕο ἴῃς 
Βοῖνίοα οὗ [6 ϑδῃοίιδυυ. [ἴ 15 ἴπι6 
[ῃαΐ τηῦοῇ πηλοῦ οὗ ἴῃ6 5δης Κιπά 
5 ἰουπᾶ ἴῃ Εχοάυβ δηὰ Νυῦεῖβ. Βαῖ 
1,ονιἴσυ5 ἀϊῆοια ἔσο ἴἤοβθ Βοοκβ ἴῃ 
1ῃ 118 ρεηοταὶ Ἔχοϊυβίοη οὗ ἢἸβίου δὶ Πδτ- 
ταῖῖνθ.Ό ΤῊΣ ΟἿΪΥ βίου 4] ΡΟΓΠΟΏ5 8416 
(Π6 δοσουηῖς οὗ ἴῆς (οηδεογδίίοη οὗ ἰῃ6 
ῬΠΘϑίβ, ἢ τῃ6 ἀδαῖῃβ οὗ Νδάαρ δηᾶ 
ΑὈῖμὰ (οἢ.. ν}}}.---- χ.), δῃᾷ οὗ ἴῃς ριη]5ἢ- 
τηθηΐ οὗ ἴῃ ὈΪΑΘΡ ΠΟΛ οΥ (Χχῖν. 10-- 23). 

11. Α8 τεραγάβϑ (ἢε ᾳισβίοῃ οὗ δι- 
{ΠοΟΥΒἢΡ, τηοϑῖ, ὄνθῃ οἵ ἴῆοϑα ψο δο]ὰ 
ἃ ἀἰβδγθηϊς ορίπίοη οὐ ἴπε οἴποσ Ὀοοΐκ8 
οὗ ἴῃς Ῥοηίαϊους, δϑοῖῖρα 1 ἴῃ [ἢ6 

1 Ηϊΐεγοη. " Ργοϊοσιις Οα]εαίι5,᾽ 
ΙΙ 



494 
τηαΐη ἰο Μοβθβ. ΤῊΘ ἰμθοσιθ5 ΜΈ] γα 
σΟΙΏΙΕΥ ἴο 115 Μοβδῖο οὐἱρίῃ ἅ16 50 τη ἢ 
δ ναπδηοα ΜΙ ἢ δαοῇ οἴδοι---ο ἴνο οὗ 
ἴθ θείης ἴῃ δηγίῃηρ {Κα δα ϑίδ 4] 
δρτθοπηθηί---ἰῃαῖ ἰ ἀοε5 ποῖ βεεπὶ Μψοστῃ 
8116 ἴο ποῖϊςα ἴΠθτὰ ἴῃ [(ἢ15 Η]4ς6. 

Τονιτσὰ8 ἢα5 ΠΟ ῬΓεϊθῃβΊοη ἴο βυϑβίεω- 
αἴϊς διτδηρθιηθηΐῖ ἃ5 ἃ ΨΏΟΪΘ, ΠΟΥ ἀ065 
1 ἀρρθᾶσ ἴο ἢανε εδθῆ οὔ ρίαν τυ τε 
411] αἴ οῃθ ἘΠῚ6. 
ἴπ, 1; δηά ἴῃ ΤΊΔΠΥ͂ ἰηδίδῃςα5, σετίδ! 
Ρατίοι]ατα ἀγα βοραγαϊθα ἔσοπὶ οἰ Υβ 
ψ ἢ ΠΙοἢ, ΌΥ τ(ἢ6 5] εος-ταδίίογ, [Π6 Ὺ 
816 ᾿πη 6 ἀἸ ον σοηηεδοίο αὐ. ὙΠΕΓΕ ΔΡ- 
Ρθᾶσγ ἴο ὕὈ6 ἴῃ ον σι5, 85 Μ)0Ὲ2}} 8ἃ5. ἴὴ 
[η6 οἴῆον Βοοκβ οὗ ἴ[ἢς Ῥρηϊαΐδιςῃ, ρῥγ- 
Μοϑβαῖς ἱγαρτηθηῖβ ἱποοσγροσγαῖϊθα ἢ (6 
ἸΏΟΓΟ Τοοθηΐ τηδίίοσ ὙΓΠΘΙΘ ἅτὲ 4]50 
Ῥαβϑᾶροϑβ ΨΠΊΟὮ ΠΊΔΥ ΡΤΟΌΔΌΪΥ πᾶνε Ὀθθη 
ΓΘ η ὉΥ Μόοβα5 ΟἹ ῬΓΈνΊΟΙ 5 ΟΟΟΔΒΙΟΠ5 
δηα ᾿ηϑοτίθα ἴῃ [ἢ6 ρῥδοθθ ἴΠ6Υ ΠΟΥ͂ 
ΟσσΙΡΥ θη ἴῃς Ῥεηίαϊθυοῃ νὰ5 ρῥυΐ 
τοροίϊμοτ. [ἴ 15 ΌΥ ΠΟ τθδῃβ ὉΠ|ΙΚΕΙ͂Υ 
ταὶ ἤθεα δῖ ἰῃϑουτοηβ Οὗ 4 1αΐοι 
ἄαϊο ψῃϊο ἢ νοῖα ΠτΈΘη, ΟΥ Βα ΠΟΙΙΟΠΘΩ, 
Ὁγ 186 Ῥτορῇεοίβ δηά ἤΟΙῪ πιθῃ νὮΟ, δἰἴΐζοσ 
(ῃς (αρτἰνγ, διτδηρεα δηά εὐἀϊεα (ἢ6 
ϑοπρίυγοβ οὗ ἴμ6 ΟἹα Τεβίαπιεηια, ΤΏ 
(τἈρΡΊΘΠΙΑΤΥ ΨΑΥ ἴῃ ΨΜΏΙΟΝ ἴῃς 1 ᾶὺν 5 
Ὀεδη τεοοζαάβά, τεραγάθα ἴῃ σοηηδοίοῃ 
ὙΠ τη6 Ρετίθοϊ ΠΑΓΠΊΟΩΥ οὗ [115 ϑδριγιΐ 
ἃΠα ἀεῖδ}}]5, τΔῪ ἰοη ἴο σοηῆττῃ ὈοΙῃ 
1ῃ6 ὑπ οὗ [ἢ6 δι Πουθἢρ οὗ ἴπ6 Βοοῖκβ5 
ἴῃ ψΏΙΟἢ 1ἴ 15 σοπίδιποα, δηά τῆς {τἰι6 
ἸΠ5ΡΙΓΔΊΈΟΩ οὗ ἰ[ῃς 1, Αινρίνου. 

111. [ἡ τς [ο]]ονίηρ ἰαὉ]6, (ἢ6 σοη- 
[εηἴ5 οἵ (ῃῆς. ΒοΟΚ οὗ 1,δνλςσιι5 ἀγα βἤΘ νη 
ἴὴ [68 οτάδυ ἴῇ ΜΘ [ΠΘΥ ΟΟΟΙΓ. 

ἱ ἘὸῪογ ἘχαπΊρ] 65, οοηραῖα ἴεν. χὶ. 30, 40 ψ ἢ 
ΧΧΙΙ. 8; δηά [,δν. χίχ. ον ἢ ΧΧ δ. 22... Βυδ οἡ 
βουὴ οἵ [6 τηοϑβῖ σοῃϑι ἄογα Ὁ ]ς ΑἸ] ρεαὰ ολ565 οὗ 
τῆοτα τορει οι ἴῃ (6 Ῥεηίαϊευςος, 566 ἢοίε8 οὔ 
οἢ. χχ. χχιϊὶ. 

3. 8566 2. σ. Ρτεΐ. ποίεϑβ ἴο οἷν. χὶὶ. ἀπά ςἢ. χν.; 
Ὡοΐς οὐ χιϊ!. 30; 4150 χίχ. 5---8, Χχὶϊ. 17---25. 

δ δὲὸ6 Ἰηϊτοὰ. Νοίς ἴο ἔχ. χχ 21; ποῖδϑβ 
οἱ [,δν. χχὶϊὶ. χχυ. 

4 ε 566 ἰὴ νδΐῃ ἴου Δγ οἶθδσ ἱπίοσγηδὶ ονὶ-. 
ἄεφπος οὗ 5υςἷ ἱπιεγροϊϑλίομς ἴῃ 1,ονςαβΒ. Βυϊ 
[η6 Ῥτοραθ Υ οἵ {πεῖν ἐχίβίθμοθ τηᾶῪ Ὅ6 ΘΆΞΥ 
δἀπιηιοα, ἰακΚιηρ δοοουπὶ οὗ ἴῃς ΠΠΈγασυ δὶς οὗ 
αϑὶ ἄρε5, ὈΒείοτε ἴπε βρὶ πὶ οἵ τηοάδγῃ οὐ εἰς 5 ΠῚ 

[μὰ Ἰπηιγοδυοοα ἃ ουτίουβ ἀδϑῖσα ἴο δρρτορηασῖία 
ΘΥΟΓΥ βεηΐεδῃςς ἴο 115 δυίῃοσ. Οη [ἴῃς δ ἐξ δε 
ἴο Μοκαῖὶς δυϊμουβῃϊρ ΠΟ ἤᾶνα Ὀθεη Ῥαβοᾶ οἡ 
Ῥᾶββϑαραβ τεϊαϊηρ ἰο 1Π6 Πιίατε Ὠἰβίουυ οὗ {πε 
παϊΐοῃ, 58εὲ6 Νοῖε αἰϊεγ (ἢδρ. χχνυΐ. δῃὰ οἴ. ποίθϑβ 
ΟὨ ἔχ. ΧΧΙΪΙ. 20, 321. 

ΘΟΙΊΘ ΓΟΡΘΓΓΟΏ5 ΟΟΟῸΓ 

ΙΝΤΚΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΑῸῊ5 ἘΟᾺΚ ΤῊΕ ΑΙΤΑΒ....... ὁ. 
1 ααυ: αὐδγευσεά 19 ἐξέ ͵ε 
Βυγης-οὔἴεγιηρϑ,:. Μεοδί-οεσ- 
ἰπρ5, ἢ. Ῥοδςθ- οἤἴεσιηρβ, [1]. 
51Πη-ΟἸ Γηρα, ἱν. 1 -ν 12. 
Ὑτεϑραϑϑ- ΠΏ Ρ5,Υ.14---ν].7. 

1ακυ: αὐάγεεἀ 19 ἐδε ῥγίξεις 
Βυγης-ΟἸογηρ 8, υἱ. 8 .--- 2, 
Μεοδι-οἴδυπρβ, νυἱ. 14 --- 2. 
51η-ΟἸοσιηρ5,ν1.2.4----30. Τ Θ5- 
Ρ485-οἴεσίηρϑ, "]].1---). Μοαῖ- 
οἤεσγίηρς, Ρεδςοθ- σι ηρ5, ὅζε. 
8---21. ; 

Σαςυ: αὐάγενσε ἰο {δὲ ῥεοῤἧε 
Ἑαϊ δηὰ Ὀ]οοά ηοΐ ἴο Ὀ6 οαδΐθη, 
ΥἹ]. 22-.ς-}7. ὙΠΟ ῥγθβίβ᾽ ροῦ- 
οηϑβ οὗ ἴῃς Ῥοδοθ- ΟΠ ηρ5, 
ΥἹ]. χ8----γ8. 

Τῆς (οηεοογαίζοη οὗ [86 Ῥησϑίβ 
(ςἔ Εχ. ΧΧΙΧ. ... 9. οοονονεσοσον . 

ΑἌγοη δηὰ 15 δοὴϑβ Θηΐοῦ ὈΡΟΠ 
{ΠΕΣ οἴςο...... εἰν νιξς ἡ ϑοφνις οὐ εν ΙΧ. 

Νάδ δῃὰ Αδιδὰ ἅσὸ ρυηϑηθά 
ΤῊΟ ἰαὶν5 οὗ οἴθδὴ δηὰ ὑποΐθϑη 

ΔηΐΪπΊΔ] ἔοοά ......τοννονον πλόος δὲ ΧΙ. 
Ῥιγβοδίοη δέοσ οἢ]ά-ἰτίὶ ... ΧΙ, 
ὙΠΕ ΠΕΡΓΟΒΥ͂ .... 66 τοσοοσσννεσοσον 

Ἐχαγλϊπδίιοη οὗ υβρεςοϊραὰ 
(4568, ΧΙ. 1--τ44. ΕΧοΙυίοη 
οὗὨ ἰεροῖβ ἔγοπι (6 σᾶτηρ. χὶϊ!. 
45. 46.-Ἡ.. ὙΠῈ [ΠΕργοβΥ Ϊῃ 
“οί δηρ ἀπά ᾿θδίμθσ, χα. 47 
--ἴο. Το οΪεδηϑίης δηὰ 
τοβίογατςοη οὗ ἴΠ6 Πρα]θα ἰθροσ, 
ΧΙΥ. 1--22. ΤΒῈ ΓΘΡΓΙΌΞΥ [ἴῃ 
ἃ ἢοιιθοθ, χὶν. 22--5ώ. Οοῃ- 
οἸυβίοῃ, χίν. ς.4---- ς 7. 

Ῥυπβοδίοῃηβ οἡ δοσουπηΐ οὗ 86- 

ἰ.---νσὶ. ἢ. 

ΥἹ. 8---νῇ . 

1]. 22-.Φ.Δ28. 

Τῆς ὨΔΥῪ οὗ Αἰοπειηεηῖ ........ ᾿ 
ΤΠ ϑἰδιρμίογίηρ οὗ Δῃ1Ππ|4}5 ἕο τ 
ΤΟ υἰςυ ρους ούωυ τον ρον υονοον ἐβεν τὸ 

ζυπηϊ!ανν ει] πηι ΡῈ5 ..... .ονννοννον Ε 
Α ΟΠ ΠΔ0]6 ᾿ιι55.... 0. ον νονοοννον : 
Ῥγθοθρίβ οἡ ἀν 68 ...... νον νον ΡΣ 
Ῥχοοορῖβ οῃ ἀπ 168, ἔἕοτ {ΠῸ πηοϑῖ 

Ραῖΐ στ Ρυπιϑῃπηεηῖβ ῥτγὸ- 
ΒΟ ΘΟ οὐνουυ τ ϑιν νον εν ύυωλὶ  νυνς ΧΧ. 

Ῥχγεοσθρίβοῃ μο] πθ58 ἔογ μο ργιοβίβ χχὶ. χχὶϊ. τό. 
ΟΒοίςο οὗ νἱεἴἰπι5 ἔοσ ἴῃ6 ΑἸξασ, 

ΔηΔ τυ]ος ἔοσ ὁδίιηρ ἴδ 6 Π68ἢ 
οὗ ἴ[ῃ6 Ῥεδςε- οἴ υ Π 5 ......... ΧΧΙ 17---32. 

ΤΒο ἀλγϑ οὗ ΗοΪγ (οηνοσδίϊοη 
δηὰ (ἢ6 Ἐσδβίϊναὶβ ἴῃ {ΠΕ ῚΓ σοη- ᾿ 
πδοξίοη ὙΠ ἀρτίου αΓο........ ΧΧΙΙ, 

ΤῊΘ 1 ΔΙῺρΡ5 δπὰ ἴῃς δῃονγοδὰ 
ἔοσ ἴ86 ΘδῃΟζΌΔΓΥ ..... 6. οονονοον ΧΧΙΥ. 1---. 

ΤἼδ ὈΪΑΞΡΠΟΠΊΕΣ ρυηϑῃεά, ἢ 
8η ἱπϊογροϊδιίίΐοη οἡ τοι ΠΟ οη ΧΧΙ͂Υ. 10--23. 

ΤΙΘ δα δίῃ γοᾶτ, δπὰ {πὸ [υ- 
ὈΠ66 ἴῃ σοηπεοοίίοη τυ (ἢς 
ΓΙ 5 οὗ [Π6 ρΟΟΓ..... Ὁ νον οοοονο ΧΧΥ. 

Ῥγοχηῖϑοβ δηὰ ᾿“Γμγοδίθηϊηρβ ὺῸσ : 
[Π6 ΠΔΈΙΟΗ. «.... ον νον ἐφ νους ὧν ες ΧΧΥ͂Ι, 

ον 8 .... νου οοοοοοοσο σου φοοοοοοοου 6... ΕΣΧΧΥ͂Ι- 



ΤῊΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝἹΤΙΓΟυϑ. 

ΙΝ. ΤῊΕΞ ΕἸΙΤΌΑΛΙ, ΟΕ ΤῊΕ ΘΑΓ(ῈΙ- 
ΕἸΘΕΞΘ. 

ΤΠ ᾿ηϑίγαοίοη 5 τοϑρθοίηρ [6 οἴοι- 
Ἰηρ5 ἴοσ ἴ[ῃ6 ΑἸτασ σοηϊαϊηδα 1ῃ ΓΘ νυ ςι5 
ἃτα ρίνεῃ, πὸ τηοβϑὲ οἵ ἴη6 οἴβεὺ Ῥου- 
[ΟῺ5 οὗ [06 1ἀνν, ἴῃ ἃ ΠΟΘ ΟΥ [655 6415- 
Ἰοϊηδα δηᾶ οσοσδϑίοηδὶ γᾶν. ΤΉΘΥ ΜΟῚΘ 
Τοοοσα θα 1 ἃ νον ἴο [6 συϊάσηςς οὗ 
1ποϑ6 0 ψΕΙΟ ῥγαςοίοα! ]ν σοηνοῖβθδηΐ 
ἢ [ἢ 6 5οσνὶςοα οὗ ἴῃς ΤΑ οτηδο]6. ΤΏΕΥ 
Ὧο ῃοί 85 ἴπϑνὺ βἰδηά διγηιϑἢ ἃ τηθίῃοαι- 
οδ]ὶ βἰαϊθιηθηῖ ἕοσ [Π6 Ἰηξοσπηδίίοη οὗ [0568 
ΨΏΟ δ4΄6 ϑβἰγαηροιβ ἴο ἴῃ6 50]6οῖ. Α 
σοῃρᾶοῖ δῃηα ϑγυϑίθτηδία σκείοῃ οἱ τῃς 
τι] οὗ τ1ἢ6 ΑἸταν, τῆαν ἰπογθίοτε Ψψ6]]} 
ἴοπη ρατζί οἵ δὴ [πἰτοἀποίοη ἴο 1Π6 σαν 
οὗ (15 Βοοκ. 

δ... [Ιἢἧ τοραγά ἴο ἴπ6 ψο]6 βδοσγιἤοίαὶ 
δγϑίθτη οἵ τῆς Ηδῦτγαν 1ἅνν, 11 15 πηοϑῖ 
ὨΘΟΘΘΒΑΙΎ {παῖ γα δῃου]α ΚΕΟΡ ᾿ῃ Υἱοῦ 
τῃαξ 11 ννᾶβ Ἰη[6 666 [οΥ ἃ ρ6ορὶθ δἰγεδάγ 
Ὀτουρς ᾿ηῖο σονεηδηΐ ἢ [ἢ6 Ἰἰνὶηρ 
Οοά, δημὰ {πᾶΐ δυο βϑοιῆοθ νγὰ5 85- 
δηθὰ ἴο πάνθ ἃ νἱῖδὶ σοῃηθχίοῃ ψ ἢ 
[ἢ6 βριτὶ οὗ 1ῃ6 ψΟΥΘὮΙΡΡΕΙ. Α ΗδΘΌΓΟΥ 
ϑδοῦῆςσ, {Κα ἃ Ὁ πβίίδη ϑδοσαμηθηΐ, ροβ- 
Β6556 ἃ ἴῃ6 Ἰηναγα δηά βρι ἴα] ρῖδοθ, 
ἃ5 ΜὙὸῈ}} 45 ἴη6 ουδννατά δηα ν]β10]6 β'ρῃ. 
ΤἼΘ ΠΊΘΓΕ ΘΙΊΡΙΥ ἰοσῃ, οΥὁ ἴῃς [δες οὗ 
Δ ΟΡΌ5 ΟΡογαῖυπ), νὰ5 ἃ5 Δ]]6 η ἴο [ἴῃς 
τη ηα οὗ δὴ δη]ρῃϊεηθα 5γαθ] 6 ψνῆο 
Ὀτχουρῆς ἢΙ5 γῇ το (6 ΑἸΓΔΓ, 85 1ἴ 15 ἴο 
τῃ6 ν6}} ᾿Ἰηϑιπιοϊε ἃ (Πγϑιδη ῆο ΠΟΙ 65 
ἴο ἴη6 ΤΑΡ]6 οὗ τῆς 1οτὰ. ΤῊ]5 ἔδςοϊ ν}}} 
6 ἰουπά ποῖ ΟὈΞΟΌΓΕΙΥ ἱπεἰπχαϊθ ἃ 1 (6 
ννογάβ οἵ (ῃς 1μνν ᾿ἴϑε! ς,. Βαϊ 1ἴ 15 τηοβὶ 
Οἰθα Υ Ἔχργεββοα ὈΥ ἴἢ6 βδογθα νυ το 5 
10 ἰαίεῦ ἀρθ5, ἤδη 11 ὈΘΟΔΠΊΘ ὩΘΟΘΘΘΑΙΥ 
{π4ι {Π6Υ 5Που]ἃ τοτϊηα [Π6ἰγ ὑδοκβ αϊηρ 
σουπίγγτηθη οἵ {86 {τ}. 
1 ΔΥ ἤούανοσ Ὀ6 ϑιρροβεα [ἢαδΐ 

ἴο ἴῇοβα ΨὴΟ οατὴς ἴο ἴπΠ6 ϑαποίθδιγ 
ἸῺ 5 ΠΟΘΙ δῃά πιῆ, ἃ βδοῦῆοθ ΤῊΔΥ 
ἢανε Ῥογὴδ ἃ νΘΙῪ ἀἰβεγθης διηουηΐς οὗ 
τηθδηΐϊηρ, Δοοουάϊηρ ἴο [ἢ τα]ϊσίοι5 οοη- 
ἀϊθοης οὗ {Π6ῖσ τάς. ΟἿ ΙΔΥ ἢᾶνα 
σοί ἴῃ ἀδνοῦξ ορεάϊθησα ἴο ἴΠ6 νοῖος 
οὗ ἴ1ὴ6 1,ἀνν, ψΠ 1016 τόσα [ἤδη ἃ νᾶριις 
56η86 [ῃαϊ ἢϊ5. ΟἸΘΓΙΩρ, ἢ 5016 ΨΑΥ 6χ- 
ΡΓΘσβθα ἢϊ5 ονῃ βρί Πίιαὶ ψδηΐβ, δηὰ [Πα 
της ἔδοῖ [παῖ ἢς νγᾶβ ρειτη6α ἴο οὔοσ ἴξ, 
γγὰ5 ἃ 5Δογαϊηθηΐαὶ ρἰεάρε οὗ σοὐ᾿β ροοά 

ΤΡε, χ]. 6; 1, 8--ἰς; Ῥγονυ. χχὶ. 3; ἴς. 1. 
1{--τ,θ 5; Ἶ6Γ. νἱϊ. 21---Ξ; Ηοϑβ. νὶ. 6; Μῖὶς. νὶ. 
γ, 8. (ίεΙ ὅδηι. χν. 22; Μαῖί. ν. 23, 24. 

(616) ἴῃ τῆ6 ϑερίιυαρίηιν, 
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Ἅ1 δῃηὰ ἔάνουγ ἰονατάβ ἢ. Βαΐ ἴο 
ΔΏΟΓΠΘΥ, ΜῈ ΟἸΘΑΓΟΥ ΒΡ ΓΙ [4] ἸηϑΙρῃς, [ἢ 6 
Ἰεββοῇβ σοηνογϑα ἴῃ 1ῃ6 ϑυτηθοὶβ οὗ [Π6 
ΑἸὰΓ ταυβὲ πᾶνε 411 σοηνετρεα τ ἢ πλοτα 
ΟΥ 655 αι ποίηθθ5 ἰονναγάς ἴῃ6 ΤΑ 
βἰαίη ἴτοῦλ ἴῃ 6 ἰουπάδιοη οὗ ἴ[ῃ6 μοι] ἢ, 
ὟΝΒο ννᾶ5 ἰο σοπὴθ ἴῃ ἴῃς δι] 655 οὗὨ ἘΤ.65 
[μα Ηδ ταῖρηὶ 118] 411} τἱρῃϊθουβηαβϑ", 
ΔηΑ γ64}1ΖῈ ἐη [6 δγβεϑ οἵ τηϑη ἴδ {πι6 
ΒΙη-οἤἴπογιηρ, Βυγης-οἴδγηρ, ἀηὰ Ῥϑδοο- 
οἴκεγηρ; 0 ὰ85 πον Ὀδδη τηδάθ 51ὴ 
ἴου 15, ἰπουρῇ Ηςξ Κηθιν πο ἴῃ, ἰμαΐϊ νγ6 
τρῃϊ 6 πιδάς ἴΠ6 τὶρῃϊθοιιβηεθ5 οἵ Οοά 
ἰη Ηἰϊηχ, ΠΟ μας ρίνεῃ Η]πλβΟΙΓ ΤῸΣ ἃ 
ΔῊ ΟΠἤεγπρ ἀηα 4 βδογιῆςε τὸ αοἀ ἴοσ ἃ 
δνθεί- 516 }}Π1Πρ βανουγ᾽, ΠΟ 15 ΟἿΓ ρθᾶςσθ 
ἴῆαι Ηδ τπηρῃϊ Ὀτίηρ τι5 πἰρῃ Ὀγ ΗϊΚ 
Ὀ]οοά ὅ, ΟΥΓ νειγ Ῥάβοῆδὶ 1Ατὰ νυ ὨΙΟἢ Πᾶ5 
ὈΘΘῊ 514] [ῸΓ ιι57, ἴο (ῃ6 επὰ τῃδῖ Ὀγ δδῖ- 
Ἰὴρ ΗΙ5 ἤδϑῃ δηά ἀπιηκίηρ Ηἰ5 Ὀ]Ϊοοά γα 
τρῃςϊ μαναὰ οἴσσγηδὶ ᾿|6 ἢ, 

71: Οἰαεείπεαϊου οΚ Ογέγίηρε. 

δ... Τῆς ρϑηθσαὶ Ὡδὴθ ἔοσ ψῆδὶ 
γγὰ5 ΤΟΙΤΏΔΙΪΥ ρίνθη ὉΡ ἴο (ἢς 5ϑγνῖος οὗ 
Οοα νας ζογόᾶη (Δ), σῇ οἢ ἐχδοῖγ 
ΔΏΒΕΙΣ ἴοὸ ἴπε ΕΠΡΊΙ5ἢ ψνοτάβ, ὁ)2 2» ρχο 
δηὰ οὐίαίοι. Τὶ 15 τεηἀθιθα Ὀγ δῶρον 

ὕηάεσ τἢϊ5 
ΔΙΊ ἽΕΙ Ἰηοὶπαθα νηδΐ νγὰ5 ρα] ἴοσ 
ἴῃ 6 πηδ᾽ηϊθηδηςα οὗ ἴῃς Ῥχιδϑῖβ δηά 1,6- 
Υἱῖο5 ἴῇ ἴῃ 6 80ῃ80ρ6 οὗ ἢτγϑοίπι||ῖ5 δηά 
{ἢ ες}, ν μαΐονου νὰ σοηΠΡυϊοα ἴοσ [ἢ 6 
εηάοντηθηῖ οὗ (ἢ ϑαποίμθδτγυ ̓, δηὰ πῇδί- 
νοῦ οἤεεσιηρα οσο Ὀτουρῃϊ ἴο Ὀ6 5807|- 
δορὰ οἡ (ῃς ΑἸΐδε. ΤΠ Ἰαϑῖ,  ΠΙΟἢ Δ᾽οὴΘ 
Ὀεϊοηρ ἴο ΟὟΥ ῥγεϑθηΐ Ῥυγροβθ, ἸΏΔΥ Ὀδ 
τἢπι5 οἰα5566 ::---- 

Οὔδπηρβ ἔοσ ἴῃς ΑἸζδγ. 

“4 ἰνπιαί. Κεφεϊαδίε. 
1 Βυγης-Οἤθτηρθ, ει Μοαῖ- δηάὰ Ὀτηκοοῖν 
4 Ῥρδοθ- ΟΊ ηρ5, ἔογηρ8 ἴοσ ἰῃς ΑἸΑΥ 
4 85: -ΟΠξ Πηρ5. ἴῃ ἴῃς Οουτί, 

2 ΙὩσδηθο δηὰ Μεδῖ-οἴ"» 
ἔεπηρ8 ἔογ {Π6 ΗΟΪΥ 
ΡΙΑςς νι ἴῃς Τἃ- 
ὈογΏΔΕΪ6. 

Βεϑιάθς (ἢἣ6 ἴἤχεθ οὐ ΠΥ οἶδϑς65 οὗ 
ΔΏΙΓΩΔ] βϑοσγίῆοθϑ, ἴθ ῖ6 ΜΕΘ ϑβανογαδὶ 

3. Ἐὸδν. χΙῖ, 8, 
4 χῴζογ. ν. 21. 
6 ἘρΉ. ἰϊ. 13, 14. 7 τον. ν. 7. 
8. ΤΉ, νὶ. 54. 9 (ῇ, Ματϊῖ νἱῖ τῷ. 

10 Ἰκδν. ἴ1. 12; χχνὶϊ. 20; Νατα. χυὶ]. 12, 86. 
ιν Ναπι, νἱῖ. 3; χχχί. 50. 

8 Μαῖῖ, 11]. 15. 
δ᾽ ἜρΗῇ. ν. 2. 

ΙΔ 
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οἴεπίηρβ ΜὨϊΟἢ πεῖα Ρεου αγ ἴῃ (ΠΕῚΓ 
Ὠδΐυχο, 5οἢ 845 ἴῃ6 Ῥάαβοῇδὶ Ἰδπι', (Π 6 
ϑοῦρα ροφί", αηὰ (πε θά Πεοιίεσ᾽. ὙΏΕΙΘ 
νγὰ5 4150 (86 Ξοτί οἵ Ρεδοε-οεγηρ ο8116ἀ 
Ολαρίρα, σοπηδοίεά τδΙη}Ὺγ στ τὴς 
Ῥδββουεῖ, δηὰ δρραγεηθν τείοιτεα ἴο ἴῃ 
16 [ἅνν, τμουρῃ ποῖ τηεπιοηθα ὈΥ 
μαπχαῦ, ἴῃ6 ΕἸΓΒΕ ρθε", δηὰ τῃ6 ΤῆΕ 
ΔΓ. 4]5 

ΤΗΣ οβεπηρδ ἴοσ [ῃΏεὲ ΑἸίαγ ψ6τα (1) 
Ῥυῦ]ς βδοπῆςεβ, οἤετγεα δἱ [μ6 οοβῖ δπὰ 

᾿ Οἡ Ὀ6Π4] οἵ ἴπ6 σοτῃγηθη! (50 ςἢ 85 ἴῃς 
ν]οιπ|5 οἴετοα ἴῃ (ῃ6 τηογληρ ἀπ δνθη- 
ἴῃρ 56γνίοβ οὗ ἴῃ6 ϑαποίπδγυ δηά ἴὴ 1ῃ68 
ΡΌΡΙΠΙς ἔοι να ]5)ἷ, δηα (2) ρῆναῖς 580 Π- 
ἤςοϑ5 ὙΠΙΟἢ ψεῖα οἤεγθα δι ΠΟΘ Γ ὈΥ ΕΧΡΓΘ55 
εηδοϊπιθηϊ οὗ ἴῃς [νὴ Οἡ ραγ]ου Αγ οο- 
οαϑίοηβ, ΟΥὁἮ ὈΥ ἴῃ6 νοϊυηίατγ ἀενοιίοη οὗ 
[ἢ6 βδογῆοοσ. [1 ψ}}1 ΡῈ βθβϑη ἴπδϊ [Π6 
ἤτϑὶ ἴἤτθα σμδρίειβ οἵ 1,ονι τους. Γαῖα 
ΘΠΏΓΕΪΥ ἴο ρηναία νοϊηΐατυ οἤδυηρθ᾽, 
Βυΐ 1 παν Ὀ6 οὐϑβεσνβα τμαΐϊ [ῃ6 πηοάθ 
οὗ σοηάδυοίηρ ἃ βδοῦῆςς οὗ ΔΗΥ͂ φίνθῃ 
Κιπὰ ννᾶβ ὨρδΙΪγ 1ῃ6 5άπη6, ΨμεΙμοΥ [ἰ 
ΜᾺ5 ἃ ΡΌΌ]ΙΣ ΟΥ ἃ ρῆναίϊα οὔθ. Τῇβ 
Τ2Δ1ὴ Ροϊηῖβ οὗ δχοδρίίοῃ νοῦς ἰῃδί 1η 
[6 ρυθ]1ς βδογῆοθα ἴῃ6 ῥτιδϑίθ, οσ ἴῃ 6 
Τενιῖε5, ἀ1ἀἃ ψῆαϊ ψγὰ5 6156 ἄοῃβ Ὀγ ἴΠ6 
ῬΘΙΘοὴ ψὴοῸ Ὀτουρῃξ [ἢ 6 ΟΠΠΉΡ, ΟΥ ὈΥ 
ἴΠο586 Μῆο ψέεῖα δρὶογεα Ὦν δίπὶ; 
Δι, Δοσοσάϊηρ ἴο [λε ΜΙιβῃπα", (δῖ τῃς 
ἰαγιὴρ οὗ ἴπ6 αηὰ ὕρρὴ ἴῃε ἢρθδά οὗ 
τῆ6 νἱσίτα ψᾶ5. τεαυγοα ἴῃ ἴῃ6 ΡυΡ]1ς 
ΒΔ ΓΟ 65. ΟἿΪΥ [ἢ ῬΑΙΓΟΙΪΑΓ οα565, ΨΠΙΟἢ 
816 5ρθοθεά 1ὴ ἴῃς [ν᾽ 

Ζάες “πέρα ϑαςζίπε,. 

δ ἢ’, ΤῊΘς οδχίθσγηδὶ ἀἰϊξε οῦοη Ὀ6- 
ὕνεθὴ (ἢ ἴγαα οἶδϑ565 οὗ δηϊτηδὶ 5861]- 
ἤςα65 τηὰῦ δὲ τἢ5 ὈτοΟΔαΙΪΥ 5ἰδιθα :---ῃα 
Βυγης-οἤγηρ νὰς ΨΏΟΙΥ Ὀυγηΐ ὉΡΟᾺ 
16 ΑἸ(ὰΤ ; τΠ6 διη-οἴοσγηρ γγὰ5 ἴῃ ρατῖ 
Ὀυπὶὶ οὐ ἴῃς ΑἸΐατ, δηὰ ἴῃ ραγί, δ 6 Γ 
δῖνθῃ ἴο [Π6 ρῥτίθβδῖίβ οὐ Ὀυγιΐ ουϊθιάς 
ἴῃ6 σαρ; δηά τῆς Ῥϑδςθ- ἴθ Πρ νγὰ5 
βῃαγαα θοῦχεθη ἴῃ6 ΑἸϊαγ, ἰῃ6 ρηεϑῖβ δηά 
1ῃ6 ϑδογιῆοθσ. ΤΪϊβ ἔοστηαὶ αἰ θσθηοα 15 
᾿ηπλ  ἀἸδίε]γ σομηξοῖεα ΜΙ] τὰς ἀϊδίηο- 

1 Ἐχ, χὶϊ. 3." 2. κεν. χνὶ. 10, 
8 Νυπι. χίχ. 2. 
4 866 Νυπι. χι το; Ὠδαῖ, χνὶ. 2. 
ὅ Ἐχ, χὶϊὶ. 12, 12. δῚ, νυ. χχυ], 32. 
7 Ἐχ, χχῖχ, 38--- 44; Νυχι. χχυ!. χχῖχ. 
8 66 Ιου. ἱ. 1; δ᾿. 1, ἄς. 
9 Μεπδοῖ, ἰχ. 7. 
10 1ν, ἷν. 15; ΧΥνΐ. 21; 2 (ἤτγοῃ. χχίχ. 23. 

ϑεε Ουΐγατηι, 1. χν. ὃ 7. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ Τὸ 

ἔνε τηρδηϊηρ οὗ δδοὴ Κιηα οὗ βαςιιβοδ. 
566 ἡ χνὶ. 

ΤῊΝ πᾶπλθ5 ὈΥ ΨΏΙΟΝ τῆς δηϊμ)δὶ 58- 
ΟΥΙῆσο5. δῖε οδ δὰ 1 (ῇς Ηδεῦτον ἴοχὶ 
ΔΙΘ 85. [Ο]]ΟΥ5 :-τ 

ΤῊδς ΚὍΏΘΙΑ] ὩᾶπιῈ 5 δεέδαεὰ (21), 
ἴαϊ 15, ἃ 5ἰδυρῃιοτεα δηϊπηαὶ. [τ ἴῃ6 
ἘΠΡ 5ἢ ΒΙΌ]6 1 15 σΟΠΊΤΔΟΙΪΥ τοηεγοά 
βδοηῆςα, δι ϑοϊῃθῖτηεβ οἤδπηρ. [ἰ 15 
ΟΡροβϑά ἴο »γεέμοωδάλ (ὩΠ)0), [1 τὰ ]]γ, ἃ 
σι", ῃϊοἢ ἀδηοίθ5 ἃ νϑροῖδὈ]6- οὔεπηρ, 
οΔ]]6α ἴῃ οὐγ νετϑίοη ἃ Μεαί-οἤεπηρ. 
ΤΩ Βυπιῖ-οἤθπηρ 15 οδ]] θα οἶδ 

(πδν), ἴῃηαϊ ψῃ]Οἢ δϑοθηάβ, οὐ ΖελεΛελ. 

(π), ταὶ ᾿ΒΙΟΝ 15 Ὀυτηῖ; ἃ 5. ]50 
ΟσοΔΒΙΟΏΔΙΥ οδ]]οὰ ἀαίμεί (0355), {παῖ 
ΠΟ. 15  Ώο]6, θδοδυβο ἴῃ6 ΨῇΟ]Θ νἱο- 
{πὶ νγὰ5 ρίνθη ἴο 1η6 αἱΐασ, [8 ΟἿἿΪ ὙῈΓ 
βίοῃ, ᾿οἰᾶλ 15 τοηἀεσοα “ Ὀυγη-οὔεγιηρ," 
ΟΥ “Ὀυτηῖ βδοπῆος," δῃηα ζαῤζεί, “" ΒΟ]6 
Ὀυγηΐ βδογιῆος  " 

Τῆς Ῥεδος-οεδγηρ 15 οδ]δὰ φἀείζμι 
(ον), ταὶ ἰβ ρεᾶςς, οσ ϑοηοοτά. ὍΤῆὲ 
ΤΠδηκΚ-οὔδγηρ, ἃ Ῥεᾶςς οἤδπηρ τηδή 8 
ὑηογ οογίδϊη σοηα!οη5᾽ ἢ, τγᾶ5 ο8]1εἀ 
“ράαλ (ΤΠ), ἃ τη Κερινηρ. 

Τῆς ϑ᾽η-οἴσδπηρ νας οδ θα Ἂἀαίαιϊλ 
(ὉΠ), βοῦν εἰἴεΣ ἃ 5'ἢ, ΟΥὁ Ρυηϊϑἢ- 
ἸηΘὩϊ [ΟΥ̓ 511. 

Τῆς Ὑτεβρδϑβ- οἤθτηρ ΟΠ, 8458 τα- 
βατὰς 115 τηδδηϊηρ, 5 ἃ Κιηὰ οὗ 8ι:η- 
οἴδπηρ αἰννὰγθ Δοσοπιρδηϊθα ὉΥ ἃ ῥθει- 
ὨΪΆΤΥ ἤπο, νὰ8 οδἹ]δὰ ὥελᾶνι (Ὁ) 1. ἡ 
ἃ ἰογίει ον, 

Ζῆάξ ϑείσείζογ οΓΓ Αἀμίριαξς 707, ϑασίπἠω. 

δν. Εἶνε δῃϊη8]5 ἅτ παϊηθδα ἴῃ 
[ὴ6 1,41. 85 5:4 }0]6 ἔογ βδοῦιῆςθ, [ῃ6 ΟΧ, 
ἴῃς 5ῆδερ, ἴῃς ροδῖ, 1π6 ἄονε δηά ἰδ8 
ΡΙρεοη. [{15 νόου οὗ ποίοα τῃδῖ [ἢ 658 
ΕΓ 4]} οἤδτοα ὈὉγ ΑΡταῆδια 1 ἰῃς ρτϑδῖ 
βϑδοιῆος οὗ ἴῃς (ονεηδηί. ΤΠδ ἀϊνίηδ 
σστηηδηά Ψα8, “ ΤΆΚΟ τὴ6 δὴ δοιέογ οὗ. 
[τες γεδγβ οἷά, δῃὰ ἃ 5μ6-ροαῖ οἵ [ἢτγθὲ 
γεδῖς οἰ, δηᾷ ἃ τη οὗ ἴἤγεε γϑδαῖβ οἱά, 
Δ ἃ ἰυπ]εᾶάονε δηά ἃ γοιηρ ρῥἰρεοη ν᾽" 
ἼΤὮα56 δηϊπηδ]ς ἀγα 811] οἰεδη δοσοζαάϊηρ ἴο 

Ἧς χ] 6; 76γ. χνυὶϊΐ. χό; Ῥδῃ. ἴχ, 2). 8686 
οἵ «ἐν. 1ἰ. ΣΙ. 

11 Ἰγϑρυΐῖ. χχχὶϊ. το; 5. 11. τ1ςο. ΤΕ τνογὰϑ 
υς:4 Ὀγ (Ὠ6 ϑεριυαρίηϊ ἀγα ὁλοκαύτωμα, ὁλοκαύ- 
τωτις ἀπὰ ὁλοκάρπωμα; δῃηὰ ὈΥ̓ ἴδε Μυϊραῖς, 
ἀοῖ εαμείμρε.. : 

1. 66 οἡ ἴνδν. νἱῖ. 11, 12. 
}4 866 οἱ ἴ,εΥ. Υ. 14. 16 (ᾳεη. χΥυ. 9. 



ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝΙΤΙΓῦϑ. 

ῃιε αἰν]κΊοη ᾿ηἴο οἴδδη δηά πποϊθδη ΨΒΙΟΝ 
νὰ3 δΔαἀορίεά ἴῃ {π6 1,νν΄᾿, θὰϊ ψὨΊΟἢ Πδά 
115 οὔ δΊὮ ἸΠ τοιηοΐοσ ἀρος᾿. ΤΏΘΥ 8ΓΘ 8150 
186 τηοβῖ ἱπηροτίδηϊ οὗ [πόθο ΠΙοΟὮ 4Γ6 
υϑοὰ ἴοι ἰοοά δῃά δζὲ οἵ ἴῃ6 ρτθαῖϊεϑι 
ὉΠ τὸ τη. Τῇ ἴῆγος Κιηάς οὗ αυδά- 
τυρεάς ψεγε ἀογηδβιιοδῖεα 1η βοςκβ δηὰ 
Ἰετάς᾽ δηὰ πόῖὲ σεοορηϊζοά 85 ῥτο- 
ΕΓ, τρακίηρ ὕρ 1π ἔδοϊ ἃ ρτεαῖ μαζί οἵ 
τῆς. ψνοαϊτῇ οὗ τὴς Ἡδῦτενβ Ὀδίοσε {ΠΟΥ 
δεῖ |εα ἴῃ ἴῃς Ηοὶγ 1 δπα. [τ νουἹά 
τἢ5 ΔρΡρεαγ (ἢαϊ ἴῆγχεα σοηαι!οη5 τηεΐ 
ἴῃὰ [6 5δοσγιῆοϊαὶ αυδατυραάς ; (1) [Π6Ὺ 
ΜΟΙ οἰεδη δοοογαϊηρ ἴο ἴπ6 1ᾶν ; (2) 
{Π6Ὺ ἸΤΟΥΘ ΘΟΠΊΤΏΟΗΪΥ τ|566 Δ5 ἰοοἄ : δηᾶ, 
Ὀεϊηρ ἀοπιεδεςαϊεά, (3) ἴον ἰοπηθα ἃ 
Ῥατὶ οὗ ([Π6 Βοπιδ γνεδ ἢ οὗ [Π6 5δουῆςοτϑβ. 
1Γ τἤετα ὑγεῦο ΔηΥ͂ Ὀἰγας ψΏΙΟἢ Μεγ ἀο- 
Ὠγεδισδίθα ΌὈΥ τὴς Ι5γθ] 1165 1 [ἢ 6 {6 
οὗ Μοβδ5, [ΠΥ ὑγοσα πηοβκῖ ργοῦδοὶΥ [ἢ 6 
ἄονε δηά ἴῃς ρίζθοῃ, ἴοσ ἄονε-ςοῖς δηάᾶ 
ὈΙσθοη-ἤουβ65 αν ὈδΘη ἔγοτῃ νοΎῪ δαυΐγ 
ὉΠ65 ΘΟΙΩΠΊΟΩ ΔΡΡΟηδΑρ65 ἴο [6 Ὠουι565 
οἵ {πε Ηοὶγ 1,δῃηὰ δῃά [6 ποιρῃροισηρ 
σουηῖγ65 ς.. Βιυῖ ἄνθη 1 1 οοὐἱὰ Ὀ6 
Ῥιονβα [ῃδὲ ἴπ6 ἄονεβ δπά (δ ρίβθοῃβ 
564 ἴῃ βαοσιῆσα ὑνοσο 14, δηὰ ἀϊά ποῖ 
τΠποτείοσς (118] της ἰαϑι θη οηςα οοη- 
ἀϊοη οὗ τῃ6 βδοῦβοῖαὶ αᾳυδάπιραάς, ἰξ 
ψγΟῦΪα τηᾶκα ὯΟῸ τϑὰὶ] αἰ σι] γ, 5ἴηςσα 1ἴ 
ΔΡΡΘαΓΘ (ῃαΐ, ἴῃ [ῆ6 τορυϊασ βδουῆοεβ, 
Ὀιγάς ψεῦα δοσερίθα οἿἱ]γ ἔγομη ἴῃ6 Ῥοοῦ 
ΠΟ Ροββθθϑβδεα 20 Οἴου οἰεδῃ δηϊτηα }5 
ΠΟ {ΠεῪ σοουἹὰ οἴεγ᾽. [1 15 ῃοῖ ἴῃ 
[ῃῆ6. ραβδὶ Ῥσόραῦ]ς {πὶ τῆς αἀοτηδβῖὶς 
ἴον] ψὰβ Κπονῃ ἴῃ Λγ͵εβίεσῃ Αϑδία {1]] 
δἴζεσ τῆς {{π|6 οἵ ϑοϊοσωοῃὅ. : 

“ὍΤΉΘ τοθθυοκ δηά ἴῃς ματι" (ποτε ῥτο- 
ῬΟΥΙ͂γ, [π6 ργ42Ζ6}16 δηὰ {πὸ ἀξοῖ), ἱπουρῇ 
(ΠΟΥ ψγοσα οἰθδὴ δηὰ ὍΕΙΘ ΟΟΙΩΙΟΏΪΥ 
56 ἴογ ἐοοάΐἷ, ψΕΙῈ ποῖ οβετεα ἴῃ 
βδοῆςθ, πιοϑὶ Ῥτοῦδ ον Ὀδοδυθα ἴΠ6ΥῪ 

1.1 Ἔν. χὶ.; Πεαϊῖ. χίν. 
. 3 66ῃ. νἱϊ. 2. δ κυ, ἱ. 2. 

4 Τοβορῇυς, “ ΒΕΙ]. Τυἀ.᾽ ν, 4. 4. ὅ8ὅεε Ταῇίδ- 
ἴγατῃ, “Ναϊ. Ἡ! 51. Ὁ. 212. 

δΊμν. ν. 7. 66 ποία ου ἴϑωφν. ἷ, 14. 
6 ὅςε6 ποῖς οἡ Νεῆῇ. νυ. 18. δι} 5 “ Ὠϊοῖ.᾽ 

11. 1575. Τυςκβ ἀπ ρσεθθα ΔΡΡΕΑΥ ἴο Πᾶνα 
δΔρουπᾶεα ἴῃ δηοϊεπὶ Ἐρυρὶ, Ὀαΐ [ἢ 5γαθ 65 
οουά μαγαάϊν πᾶνε πδὰ ἴὔδπὶ ἰπ Τοπϑίἀθταῦ]α 
ΠΟΠΊΡΘΙΒ ἰη ἴηἢ6 ΝΠάοτγηθο5. ὙΤπαῖ ἴῃ 6 δπηοϊςηϊ 
Ἐργριίδῃς Ψεγεὲ δοσυδίηϊθὰ Ὁ ἴῃ 6 σοιηθοῃ 
ἴον] ταϑίβ οῇ πο βαυ θοῦ ἰἜϑεἸ ΠΟΩΥ ἴμδη Ῥ] υἴαγο Ἶ8. 
5εὲ. ΜΝ ΠΚίηβου, ὁ Ῥορ. Αςοουπὶ,, ἄς. 0]. 1. 
Ῥ. 250. 

7 ὭὍκοιυϊ, χὶϊ. 15, 22, Χὶν. 5, ΧΥ. 22:1 Κίπρν 
ἷν. 228... (Οἱ, οἡ ἴκυ. χὶ. 7. 
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μεῖς ποῖ ἀοτησδίϊοδίθα ΠΟΙ τορασζάρά 
85 ὈΓΟΡΟΙ: [ἴῃς οᾶλθὶ δηα τἴῇ6 8585, 
[Ὠουρ [ΠῸΥ ψεῖα ἀοπχεβίοαϊθα, τ οτα 
ποῖ οἴεσθε Ὀδοδυδα ἴΠῸῪ γε υποϊδδμὅ. 
ΤΉε56 ᾿ἰηϑίδησαθ, ἃ5 Μὴ} ἂς (ῃ6 6χ- 
οἰυβίοῃ το τῆς νορεῖδῦ]Ὲ οβοπηρε οὗ 
δίαρθβ, ἥρβ, ροιηθρτδηδίθβ, ΠοῆΘΥ δπά 
ΓΆΙΚ, σοηιγαάϊος {Π6 ποίου οὗ ΒΆΒΓ δηά 
οἴποτβ, ἴἢδξ ἰῃ6 πιδίθταὶς [ῸΓ ϑδοπῆσθ 
ΜΘΓΘ Οὔοβθη τηδίηγ Ὀδοδυδα {ΠΟΥ ὙὙ6ΓΘ 
[6 οἤϊεῖ ἡδίυγαὶ ργοάυσθοης οὗ [ἢ 6 Ιαπά. 
ΤῊΣ νὶεν οὗ ΡΒι]ο", ψῃϊο Πὰς ὈΘΦῺ 
δΔαορίεα ΌὈΥ 5οῦῆθ ἴῃ τηοάσγῃ [1π|65, (Πδ 
[6 Δη1ΠπΊ4}5 γΕΥῈ σἤοβθἢ ΟἹ δοοοιηΐ οὗ 
ΠΕΣ τ] 4 δηᾶ {γαοία]α αἰἸἰβροβιίίοη, 15 
5 ΠΟΙ ΘΠΕΥ δηβνεσθα ὈΥ τείειτίηρ ἴο [6 
ὨΔΌΙΓ4] [ΘΙ ρΕῖ5 οὗ ἴῃ6 Ὀ8π]Ὶ,, (ῃ6 ροδὶ 
Δη ἃ [Π6 Ταπλ, Ἰνῃ]οἢ ἀγα 850 Ὀ]ΔΙῊΪΥ τα- 
σοΟρηΖοα ἴῃ ϑορίυγε 

ἘΝΘΤΥ δηϊημ8] οἤδγεα ἴῃ βδογιῆος γγ͵ὰ5 
ἴο ὃς Ρεγίεοϊ, ψιϊοις σροῖ οὐ Ὁ] ἢ. 
τ ναθ ἴο ἢανθ δι Ποὺ ἀἰβθαθα ΠΟΥ ἀ6- 
[οστπγ οὗ δὴν Κιηὰ δ, Απ δχοερίίοη 
γὰ5 ΠΟΘΝΕΙ πηΔάδ ἰὴ τορατὰ ἴο 8 [1Π}}} 
ουξ οὗ ῥτοροχῇοη 1ἢ ἃ ν] απ (ΟΣ ἃ ΕἾΘ6- 
1] οὔδπηρ, ὨΙΟἢ ννᾶ5 δὴ ἸΠΙΌΤΙΟΥ βοσΐ 
οἵ Ῥεβαςε-οθεπηρ", Α πλᾶ]α δηϊμηα] νγᾶ5 
τααυίταά ἴῃ πιοϑὲ οἤεγηρϑβ ἢ 

Τῆς ἂρ οὗ (δ νἱοΐίης νγᾶ5, ἴοσ [Π6 
τηοϑδί ραγί, ᾿τηϊτ6ἅ4. Ι{ που]ά 5θθηὶ ἴο 
ἤανε Ὀδδη ἃ Ὀτὶπλϊτῖνα ἰανν [μας ΠΟ ΔΗ Ϊ 18]. 
γᾶς ἴο 6 5δογιθοςα ψὨϊΟἢ ννὰβ 1655 ἴἤδηι 
α« ψοοαὶς οἀ Τῆς ἰουτ-οοεα Δηϊτηδΐϑ. 
οἴετεά ὉΥ ΑὈτδῆδιῃ σεῦ ἴἤγαθ γὙραῦϑ. 
οἸἀ" 5, ὙΠε56 πιαγ' Ὀ6 ἰάθη ἰῇ ἃ ρϑποσαὶ 
ΨΑΥ 85 ἴῆ6 ἵνο 11Π}115 οὗἨ [Π6 ἀρε5 οὗ 1Π6᾿ 
Δηϊμηαἷς οἴσετε ἴῇ βδοῆσθ. Τῆδ οδβ6: 
οὗ ἃ ν]οίϊπη οὗ βενθὴ υϑαῖβ οἱά ἰη Τυάρ... 
ν]. 25. τηῦδῖ Ὀ6 τεραταβα 8ἃ5 ἜἼχοθρίομδὶ,. 
Πανίηρ ἃ ρΡΘου ΑΓ βρη βοδησε οὗ 115 ΟΥ̓ΤᾺ. 
ΤῊ οχ ψὰ5 βδουιδβορα εἸ[Π6Γ ἃ5 ἃ Ἅδ] 

(δ ᾿ζροῦ, “[Ὠϊο ταῖρμς θ6. ἃ γϑασ οἱ "δ, 

8 Ατποηρσεὶ 86 Οεηῖ]α παίϊοηβ, τη 6 οδπλεὶϊ. 
ψὼ5 οἴπγεα ἴῃ βαογίῆος ὈΥ (6 Αταρίδης, [ἢ 6. 
ἤογϑα ὈΥ ἴῃ Ηἰἱπάοοκ, ἴῃ σης Ὦγ ἴῃς ατεεΐκβ, 
Ἐοπηδηβ δηά Ἐργρίίδῃβ, ἴηὴ6 ρσροοβθα δῃπά οἴμοῦ 
ἀοπιαβῖῖς Ὀἰγάς Ὁγ ἴπ6 ΕργρἝδῃβ. 

ϑ «Ὅς δ οι πιϊς,᾽ σαρΡ. 1. Ὡς Μαϊξβίῖτε, Ηςηρ-. 
βίη οῖρ, ἅς. 

10 866 5. χχὶϊ. 12; εσ, χχχὶ. 18; 7εὺ. 4. 8; 
Τδη. νἱῖϊ. 3, 4, ᾳ, ὅ, ἢ. Οἱ, αἷϑο Νοῖς δίϊοσς 
ον. χὶ, 8 11. 

Δ δὲν, ΧΧΙ!, 18---25. 
13 66 1,ον, νῇ. τό, 17, χχὶϊ. 23. 
18 866 οὐ ἴον. 1. 3. 
14 Ἐχ, χχὶϊ. 20; [,ν. χχὶὶ. 27. 
15. (ρῃ, χν. 9. , 
16 Μίςδῃ νἱ.. 6. ΟΥ, οῃ Ἐχ. χχχίϊ. 4: ἴμου. χε 

2, 3» 8. ἷ 
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ΟΓΥ 45 ἃ ὈΠῚΙῚ (ἼΒ 2αγ) οτὰ ομὲ ἴο ἴῆγεε 
γεατς οἱ", 

Ιη Κα τη ηοτ, (6 Θἤ6ΘΡ ννγὰβ οἴοσγει 
ΟΙΙΠΘΙ ἃ5 ἃ ἰδ οὗ ἃ γϑδγ οἱ Οὐ ΠΠΟΘΙ, 
ΟΥ ἃ5 ἃ γοιηρ 5ῆ6 60 ῸΠῚ οὔθ ἴο [Ὦτγδα 
γοαῖβ οἷά. Βαυΐ ἃ 5ἰηρίε παῖ (Δ 
ζεῦξν, ΟΥ ΔΦΘ ερεῦ, ἀϊβεγθηξ ἰοτη5. οὗ 
(ἢ6 5Ξ4π|6 ψοτα) ἴου [ἢ 656 15 ἰουπα ἴῃ [ἢ6 
14. Τῇ ἂρὲ τῇ ἴῃ6 οᾶϑδὲ οἵ ἴῃ ἰατὰρ 
15 ἜΧργεϑϑὶν ἀεβηοα", Οἷμῦ νογβϑίοη ἢαᾶ5 
ΙΔ πὶ 1 5ΟΠἼ6 Ὁ] 65 ἡ ΓΕ 56 Ρ νουϊα, 
Δασογχάϊηρ, ἴο᾽ σΟΠΊΠΊΟΩ 5806, Ὀ6 ΙΏΟΓΟ 
ΔΡΡτορηαίες, 

ΓΒΘ βϑαπὴθ οιδίοπι νὰ τηοβδὶ Ποὶγ 
[(ΟἹ]οννεα ἴῃ τερατά ἴο [86 'ἂρθ οὗ [ἢς 
δοαῖ Βιυιῖ {πεῖ ΔΡΡΟΑΥ ἴο ἢανα Ὀδδη 
ἴνο Ὀὑτθθάβ οὗ ροδῖϑθ, οὔθ βϑῆαρρυ δηὰ 
[ῆὴ6 οἴει βιηοοίῃ-Παϊγεα, αἰξειηρι θη θά 
ἸῺ 580 Ὑῇῆο 14] τ56, Ὀμζ τηϊϑίακεη [ἢ Οὐἵ 
ΨΘΙΒΙΟῚ ἴοΥ ΙΒ ΠΟ 5 οὗ ρα Ὁ. 

Ζάε νωςμηαΐορ ἀγα δία οὗ 1ἐ}έ 
γώ. 

δν. ἴΙι νψὰβ ἴ6 αὐ οὗ [ἢ6 πηδῃ 
ὙΠῸ οἤετοὰ ἃ ρηναΐθ βαογίῆος ἴο ἰεδλά 
ὙΠ 15 οὐ μαηῆς [6 ν]οῖπὶ Ἰηἴο [6 
οοιτί οὗ (6 ϑαποίπαγγ, αηα ἐο “ΟΗ͂ΕΓ 1( 
Ῥείοτε ἴῃς Τιοτά," ἰΠαΐ 15, ἐογπλα γ ἴο 
Ῥτθβεηΐῖ 1ἴ ἴο ἐπ6 ῥγιθδὶ ἰῇ ποηΐ οὗ {16 
Ταρεγηδοὶο ̓ς, [Ιἰ 15 βαϊὰ ταὶ ἃ ρῥτίδϑῖ 
βεϊθοϊςα ἔογ (ἢ6 ϑδϑῦνίος ἢσθ σαγοίι!}ν 
᾿ΘΧΔΙΏΪη64 [ἴῃς δηϊπλα] ἴο 566 (παῖ ᾿ἴ νγᾶβ 
που 5ροῖ οΥ ὈΪΟτη δῆ. ΓΙ βϑαογιῆσοσ 
ἴση Ἰαϊα, οΟΥ ταῖμοῦ ρτγεσϑοα, ἢϊς Ππαπή 
ὍΡΟΩ 15 δα, Ασοοτάϊηρ ἴο βοιης [ονν- 
15 τιαα!τοηθ, Ὀοῖῃ Παηῖς ᾿νοῖς τ5ε6, 
Δ5 ΠΟΥ ννετα ὉΥ ἴῃ 6 ῥσγιοϑὲ οὐ [ῆ6 Ππεαά 
οὗ 16 ϑὅοαρε ρσοαῖ. Νοιβίηρ 15. βαἱὰ 
ἴῃ τῇς Τιαῖν οὗ [Π6 ᾿πηροΞϑοη οὗ παπᾶς 
Ῥαιηρ δοσοιῃραηϊοα ὈΥ ΔΎ ἴοτπὶ οἵ 
ῬΙΆΥΟΙ ΟΥ σοηΐοϑθιοη. ὙΤη6 σοπίδϑϑι οῃ 
τηδάς Ὀγ τῆς ΗΠΡῊ ῥτιθϑὶ ονεῖ ἴἢ6 ὅοαρα 
δοαίἶ νγὰβ δυἹἀθητγ ρῥθου]ατ; δηᾶ τὴς 
᾿'σΟὨ 55] 0ῃ5 5ρόκεὴ οὗ ἴῃ σοῃηθοῖοη ΜΠ 

1 866 οἡ ἴμεν. ἰχ. 3; [,ὲν. ἦν. 3, Υἱῖϊ, 2; χνὶ. 
3, ὅτε. 

3 Ἐχ, χίϊ, 5, χχίχ. 38; ἴ,δν. ἰχ. 3, χὶϊ 6 (5ες 
ΠΟΙ), ΧΧΙΪ, 12, 18, ἃς. 

8 Τὸν, ἢ. 7, ἦν. 32, χῖν. 10, χχὶϊ!. 12, ἄς.-ὙΎΠ6 
γοτγὰ ἰδτὰρ, εἶνε, δηαὰ βἤδερ, ἅγὰ αἷϑο οἴῃ επὶ- 
ΡῬίογεά ἴο ἰγαπβίαῖς σεξ (Π}7), νοι νου θὲ 
ΤΟΙ ΤΑΙΓΙΥ γεργοβοηϊθὰ ὉῪ ομδ οὐ “ἦς  οεξ, [παῖ 
5, ΟἰἴΠΕΓ βἤθερ οὐ σοαῖ. 866 ἴον. ν. 7, χὶὶ. 8, 
ΧΧΙΙ, 23, 28, χχνὶϊ. τό, ἄς. 

4 866 οἡ ἴ εν. ἵν. 23. 
᾿ ὅ 866 ποίε οῃ [(δν. 1. 3. 

Ὁ ἦν. 4, ΧΥΪ. 21. 
Ἶ κεν. χυΐ. 21. 

"».- 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

{π6 διη-οἴσγιηρϑ " νοτα ον  ἀθΉ ΠΥ πχδάϑ 
Ὀείοσγε [6 βϑδαοπῆοῖαὶ σοΥΘΙΟΩΥ δα σοτῃ- 
Τηθησοα, δηα δα ποιίῃίηρ πηι αἀ!αῖον 
ἴο ἄἀο ψιρ τῆς ἱπηροϑιοη οὗ ἢδηάϑ. 
Βυΐ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἘΔΌΡΙηΙδί5 [ῃ6 
ΒΔΟΙ ΠΟΘΙ αἰνναγς υἱοῦ ἃ ὈΓΑΥΘΙ ΟΥ̓ 
οοηίδϑϑίοη οἵ βδοπὴθ δοσζί ψγ ἢ] 6 15 Ὠδηά 
τοϑίθα οἡ (ἢ6 δα οὗ τῃς νἱοίίπλ, Ἔχοερὶ 
ἴῃ ἴῃς οᾶβ6 οὗ Ῥεδοε-οἤοσιηρθῦ ΤΠΘΙΘ 
ἄοθς. ποῖ Ἀρρϑᾶσ ἴο ἢανθ Ῥδθῃ 8ῃ [π|- 
Ῥοφιοη οὗ παηᾶς ἴθ [6 βδοῦῆοθα οὗ 
Ὀϊγάὰ ς᾽: ΠΟΥ, δοοοτγάϊηρ ἰο ἴῃ6 ΜιβΠηα, 
γγὰ9 ἴποῖα ΔῺῪΥ ἰῃ ἴῃς βασπῆςσε οἵ (Π6 
Ῥδβοθα] ἰαταῦ, ΟΥ ἴῃ ἴῇῆς6 οἤεπηρ οὗ δηγ. 
οὗ τῆς ρΕΌ]]ς βδοσιῆσσϑ, αχοθρῖ [ἢ 6 ὅοδρα 
δοαῖϊ ἀηὰ (Ππ 51᾽η-οἤετιηρ ον [16 ρεορ ε 

Τῆς τορι ΑΓ ρῥΪάςος ἰοῦ 5] δι ρῃςτοπηρ ἴῃς 
ΔΏΪΠγ4]5 ἴογ Βυγης- ΟΠ ηρ5, 510 -Οθηρϑ 
δηὰ Ὑγοϑρδβ5- οἤθηρβ, ὰς ἴῃ6 ΠοΥΙῃ 
δίάα οἵ τὴς. ΑἸτατ᾽, Ὑγδάϊτοη ἰ6}}ς ἃ 
[Παἰὶ Ὀεοίοτε [Π6 ϑδοπῆοοῦ δα ἢϊς μαηά 
ὩΡΟη [ἴῃς Πεδὰ οὗ [πΠ6 νἱοξτα, ἰἴ ννὰ5 Ὀουπὰ 
ὈΚγ ἃ οοτά ἴο οἠς οὗ ἴδε τίηρβ ἄχϑα (οὸσ 
[ῆ6 Ῥυγροθα οὐ ἴῃ6 ποιῇ 5146 οὗ [ῃ6 
ΑἸ ἢ, ἀπά τῃαΐ Αἱ (ἢ νεῖγ ἰπβίδηϊ ἤθη 
τῆς. ψογάς οὗ [Π6 ὈΥΔΥΘΥ, ΟΥ σοηίοϑϑιοῦ, 
γ Γ6 δηάοά, [ἢς ἰδία] βίσοκθο τννᾶβ ρίνϑη '". 
Τῆς Ρξδςς - οἤδυιηρα δπα ἴἢ6 Ῥδϑοῆδὶ 
Ιατηῦς, τρμῖ, 1 νου]α σθαι, 06 5141 1 
ΔΩΥ Ρατγὶ οὗ 1η6 οουτγι δ, 

ΠΠ νὰ ἰαἰζε ([ἢ6 τοχὶ οὗ 1, δνιτσι5. 1Ὲ 
115 πχοβῖ οὐνίοιιβ τλθδηὴρ 85 ΟἿΓ ριά6, 
[6 Ρεβοη νῇο Ὀγουρδί ἴῃς Ξδοτῆςσςε δά 
ἴο 5ἰαγ ἰδ, Βαυϊΐ βοπηα Γον 5 ἢ δυ ΠΟ 165 
βίαϊα τῃαι (15 ψὰ5 ἴῃ 6 ἀπ οὗ [6 ρηδδὶ 
ΟΥ Δ δϑβϑιϑίδης ἷ, Τῆς Ηδῦτον Ἰάϊοιῃ 15 
ποῖ ἔτος. ἔτοπὶ δηλδι σι γ", [Ὁ ἴα μον- 
ΘΝΘΓ πιοϑὲ ΚΟΥ τηδὶ τὴς ἀιπίγ ἀενοϊνεά 
οὐ [6 5αογιῆσοσ, θυΐ [πᾶΐ ἣς οου]ά δπη- 
Ῥίου ἃ ἀδθριν νῆο ταϊρῃϊ Ὀ6 ἃ ῥγιθϑὶ οὐ 
ποῖ. [Ι͂ἢ (86 Ρυ0]}1ς βδασπῆςσθϑ, απὰ ΟἹ 
σοτίδιη ρΡΘΟΌΪΠ ΑΓ Οσοδβίοηβ ἴῃ ἰαΐθγ {π|65, 
τῆς ῥγιδβῖβ, οσ (ῃ6 1,δνιε5, ΘΓ ΔρΡΡροϊηϊεα 

8 66 οἡ ἴ ον. ν. 5. ᾿ 
9 Μαϊπηοηϊάθο, “ἭΟοΥῦδη,, Π. 156, Οἷδο, 

“ ἈπΌ. 1,6χ.᾽ Ρ. 6234. Ουΐγαπι, 1. Ο. 15. 
190 ΟΙΒο, Ρ. 658. 
Δι Τῶν. ἷν. 15. “ Μαεηδοὴ,᾽ ΙΧ. 7. ; 
12 17ν. ἵν. τας νἱ. 25; νἱῖ. 2. Οη [ἢς διγαῆρθ- 

τηθηΐ οὔ {πὸ οοὐτί, ςες Νοῖδ δον ἔχ. χχυϊ. 8 ΑἹ. 
ἰδ ΜΠΞΉμα, “ Μιάάοί ἢ," 111. 5. 
14 Οἰδο, Ρ. 634. 
15 Οἔ 1,ον.}. χ« ἢ ἢ11..2. Μίβῃπα, "ΖοθδΟΝ,᾽ 

ν. 6. : 
16 66 Τιδν. ἱ. 5, ἂς. ἄς. 
1 ῬΉΙΟ, “Ὡς Νοι τὶς, 

Ῥ. 634. | 
18 86 οἡ Ἔχ. χχχνυ]. 1. 
19 (ἢ, 2 (ἤγοῃ. Χχχ, 17. 

ςΡρ. 4. Οἰδο, 



ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΕΝΊΤΙΓΟυΚ. 

ἴο ἀο [ἰ, ὙΤΠς τηοάς οὗ Κι ϊηρ δρ- 
Ῥθαᾶῖβ ποῖ ἴο πᾶνε αἰδεγθα ἔγοιῃ (ἢδί 
οὗ 5]δυρῃτοτηρ δηϊπιαὶβ ἔοσ ἔοοά. ΤῆΒ 
[τοδὶ νγὰβ ουΐ  Ώ16 ἃ ῥτίθϑί οὐ δϑϑιϑίδηϊ 
Πε]ὰ ἃ θον] ὑμᾶσ ἴΠ6 ὭΘΟΚ ἴο ταῖν 
τῆς ὈΙοοά". Τῇ 9δο ΠΟΥ, ΟΥ̓ 15 δϑϑιδῖ- 
δηῖ, [ἢδη ἢλγεά (ἢς6 νἱοία δηὰ οαΐ 1ἴ 
ἰηΐο Ρἰβθοθς᾿, Ῥτορδῦν ΜΏ1]16 (ἢ6 ρῥγιθϑί 
Ψ 85 δηραρθα ἴῃ αἰδροβίηρ οὗ ἴῃς Ὀ]οοά. 
ὉΡ ἴο τῃϊ5 ροϊης ἴῃε τσὶ] ψγὰ8 1ῃ6 

5ΔῺ6 [ῸΓ 4]} οαογῆοθβ οὗ αυδιπιροά, 
ΜΠ ΘΊΠοσ [ΠῈῪ ἡ τα ἀεϑιηεα ἴο Ὀ6 Βιυτγηῖ- 
οἴετίηρβ, Ρεδοα- οἤδυηρθ, ΟΥ̓ ΘΙη-οΟἴοτ- 
ἰηρ5, Ἔχοθρί ἴῃ τῆς Ἰίσεηδε δ᾽ οννεαὰ ἴῃ 
τὴς οαφ6 οὗ Ῥεαςε-οἴεσιηρς δ5 ἴο [ῃ8 
Ῥίαςς οἵ ϑβἰδιρῃίεσ, δηα, δοοογάϊηρ ἴο 
ἰδαϊτῖοη, ἴῃ ἴἢ6 ὈΓΔΥΕΙ ΔΟσΟΠΊΡΑΉγηΡ 
16 πηροβίοη οὗ μαπάβ. Βιϊΐ ἔγοπῃ [ἢ]5 
ΡοΪηΐ ἃ ΝΟΥ ᾿πηροτγίδηϊ αἀἰνεγρθοηος ἴα 65 
Ὀίαςθ, δηά τῆς ἀϊδεϊησίνα τλᾶτκ οἵ βοῇ 
Κιηὰ οὗ οβοτγίηρ σοτηε5 ἰηΐο νῖθν. ΤὮΘ 
ἰτεδίτηθηΐ οὗ (6 Ὀ]οοά ννὰβ ἴΠ6 54Π16 1ἢ 
ἴῃς Βυιγηι-οἴετίηρ, με Ῥεδοα- οἤεγιηρ, απὰ 
τῇς Τταβραβ5- οθστίηρ, θὰ 18 γα. ρϑειι- 
Ἰαῦ ἴῃ τῃ6 51᾽η-οὔεγιηρσὶ ἴῃ6 Ὀυγηϊηρ οὗ 
Πογίδ! ἢ ραγῖβ ου ἰῃ6 ΑἸΓΑΓ ψνᾶ5 ἴῃ 6 581Ὼ68 
ἴῃ ἰῃς διη-οθεπηρ, ἴῃς Τταβραβ5- ΟΠ ηρ, 
δηᾷ τῆς Ῥεδοε- οεγηρ, Ὀι. τ[ῃ6 Ὀυχηϊηρ 
οὗ [ὴῆς ψΠοΪῈ γα ῬΡΘΟΌ ΑΓ ἴο {πὸ Βυγηῖ- 
οἤἴεπιηρ : (6 5Δογ ῇο 41] π164] νγὰ5 ρεου- 
ΙΓ ἴο ἴ[ῃ6 Ῥεαςθ- οοσηρ. 

Ζῆς Ζγεαίγιοιξ 977 11ὲ Βρροί, 

ὗνι. Ιη 5βδοηῆοιηρ (ἢ6 Βυτγης-οὔοσ- 
Ἰηρφῖ, ([ῃ6 Ῥοδοθ- Οἤθυιηρθ᾽ ἀπά τῆς Ττο5- 
ΡΑ55-οὔδγιηρβε᾽, νὰ τοδα τπδὲὶ 186 ῥγθβίϑ 
6 ΓῈ ἴο “Ὀγπηρ ἴῃ6 Ὀ]οοα δηᾶ βργηκὶς 
[η6 Ὀ]οοά τουπηᾶ δρουζ Ὡροὴ ἴῃς 4]1ᾶτ." 
Ιη (ἢ6 ϑ:᾽η-οὔεσγίηρς, [ῃἢ6 ῥτθδὲ ῃδὰ ἴο 
ἴακα βοιὴς οὗ ἴῃ6 Ὀ]οοά ψῈ 15 ΠΏΡΘΓ 
αηά ρΡζ ἢ ὕροη {6 Βογὴβ οὗ ἴῃ6 ΑἸ σ 
οἵ Βυτγηϊ-οἤεγιηρ, δηα ἴο ρουγ οὐ ψηδὶ 
τοιηδιηςα δὲ (6 Ὀοίίζοπι οὗ ἰῆς ΑἸίΑΓγ. 
ΤῊ ψὰ5 4}} (πα ννὰβ τεαιγοα ἔοσ [6 
Ὀ]οοά οἵ ἴῃς ϑ᾽η-οοσηρ ἰοῦ οἣδ οὗ τῇς 
ΠΟΠΊΠΊΟΙ ΡΘΟΡΪΘ, ΟΥ ἴογ ἃ πι]εσῖ. Βαυῖ ἴῃ 
1η6 51η-οἤετιηρ ἴοσ [η6 (οηρτεραίοη δηὰ 
ἴῃαι ἴογ ἴῃς. ΗἸρῃ-ροβι", ἴῃ δααϊθοη ἴο 

1 Τ,εν. ἷν. 4. χνΐ, 11, 15; 2 (Βγσοη. χχίχ. 24, 
34, ἃς. 

Ὁ ΤΡΕΙΤΩΡοτοαγ, ποίθϑ ἴο “ Μιάάοιῃ,᾽ σαΡ. 11. 
δτρζον. " Μαμῃίίβθα ἀδ ϑδοσγ .᾽ Ρ. 712. ΤῊΝ 
“Ὡς Μ οι πιῖ5,᾽ σαΡ. 5. ὅες οὐ ἴεν. ἰχ, 9, χν]ὶ. 3. 

5 1κν. ἷ. 5, 6, ἃς. 
4 Ἰκν, ἱ. 5, 11. δ Τδν, 11]. 2, 8, 13. 
4 1,6ν. νυἱὶ. 2. Ου ἴδ τεϊδιίοη οὔ τς Τγεβραςς- 

οἴϊετίησ ἴο ἴπς 5΄᾽π-οἴετίηρ, ξεα οὐ [,ον. νυ. 14. 
7 κυ. ἵν, 145, 39, ὃ ποίς 1,εν. ἷν. 3. ἡ 
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{πΠ656 ἔἴγνο ρσόοαββαβ, [ῃ6 ἩΠρΡΉ-Ὀσῖοϑὲ ἢϊτη- 
561{ δά ἴο ὈπΠηρ ἃ ροτίίοη οὗ [ἢ Ὀ]οοά 
Ἰηΐο, ἰῃς ϑαηοσίυδαγν, ἴο 5ρτηΚΙ6 1 ἢ 
ἢϊ5 ΠΏΡΕΥ βενθὴ {{η65 Ὀοίοσα ἴῃς να]]", 
δΔηα ἴο ρΡεΐ βοῃὴδ οὗ 11 ροη ἴμ6 Βογης οὗ 
τὴς ΑἸταγ οἵ ἱποθηβε ν, ᾿ 
Νον ἴπεῖα δῖα ἤεσα ἴο δ ἀϊβίη- 

Βυ 5η6α ἴουτ ἀϊετγεηΐ τηοᾶδϑβ οὗ ἀϊβροϑ- 
ἴὴρ οἔτῃε Ὀοοά. 1ῃ στερατά ἴο ἴῃς [ἤγεθ 
οὗ {π656 ψῃ ἢ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς δ᾽η-οἤδίηρ, 
ΟἿΓ ΨΘΙΒΙΟΏ ΘΧΔΟΙΥ Γοργοβϑθηῖς [ἢ οτ- 
δ1ηΑ] :---Ἕ(α) (ἢ ρυϊάηρ ἴῃς Ὀ]οοά ψιἢ τ 6 
ΒΏΡΕΓ ὑροη ἴΠ6 Ποτῃβ οὗ [πε ἴνο ΑἸίαγς, 
(2) ἴΠ8 Ξρ ΚΠ ρ ἃ ἢ ἴη6 ἤηροῦ Ὀείοτο 
[6 ν4}], δηὰ (3) ἰ[ῃς ρουτίηρ ουὖὐ οὗ νῇδὶ 
ΤΟΙΊΔΙ 64 «δ ἴῃ6 Ῥαβα οὗ ἴῃς ΛΙΌΥ οὗ 
Βυτης-οὔξπηρ. Βαυΐ 45 τοραγάβ ἴῃ Ὀ]οοά 
οὗ [6 οἴἤεῚ οβογηρδ, ννϊο ἢ 1Ὁ 15. βαἱὰ 
[ἢ6 ῥτιδϑίβ νεσα ἴο “ΞΡ ΠΏΚΙ6 τουηά ρου 
ΠΡΟῚ [ἢ ΑἸτατ,᾿᾿ Οὐγ [ΓΔ 5]. ΟὮ ΤΏΔΥῪ Πλῖ5- 
Ιεδά. Τῆς Ηδθῦτενν νετὺ (σγαΐξ, Ρ᾽1) 15 
ἃ αυἱία, ἀἸιθδγθης οηδ ἔστοπὶ τ[ῃδἰ τοηἀογοά 
“ῥγιμξές (ἀίσχαλ, ΠΥ), Ἰὰ Ταίδσθησα ἴο ἴῃ 6 
ὈΙοοά οὗ ἴῃς ϑ1᾽η-οθεγηρ: δηὰ ἂς ζᾶγαξ 
15 ΔΡΡΙΠδα το ([Π6 ΠΟΪ]6 οὔτε ὈΪοοά οἵ [68 
νἹοῖῖπλ, 1 τσὶ νἀ θην ἀεηοῖθ ἃ ΠΊΟΓΘ 
ΠορΡίοιι5 αν οὗ ἀϊδροβίηρ οὗ ἴῃς Ὀἱοοά 
ΠΔῃ 15 ἘΕχρτθϑβθα ὮὈγ οὐῦ ψοτὰ τ γιέρμίίηρ. 
ὝΉ116 ἀλχσάξ 15 υϑεα ἴογ ψῇῆδί νγὰ5 ἀοης 
ὙΠ [ῃ6 δηροι, ΟΥὁἨ 4 Ὀυποῦ οἱ ὮΥ55ΟΡ, 
ζάγαξ 15 ΔΡΗ]Ἰδα ἴο δῃ δοϊϊοῃ ρεσίοπηβά 
ἢ (Π6 Ὀον}" ἴῃ ψῃϊοἢ 6 ὈΙοοά οὗ 
τῃ6 ν]οπλ νγὰ5 τεσεϊνεα ἃ5 1 βονγεά ἴτοση 
[η6 σαῖοᾶϑθ6. Ὅ7ῆδ νεῖ 15 ἴο Ὀ6 υπάετ- 
βἰοοά ἰῃ ἴῃς. β56η86 οὗ ἀχείνιρ αδγοσί΄, 50 
85 ἴο τῇακΚα [Π6 ᾿Ιαυἱὰ σονεῦ ἃ ΠΟ, 5: ἀ6Γ- 
ΔῸΪ6 βδυμδςθ. Τῇε ἵνο ΗἩδοῦτονν νοσάς 
ΔΙῸ ΟἸΘΑΙΥ απ Πρι 56 α 1 ἴῃς δερίπά- 
διης δῃηὰ ψυϊραῖθ. ΤΏΘΥ τοηᾶοσ ζάγαξ 
ὉΥ προσχεῖν αηὰ Μριαάογε; διὰ ἀϊσζᾶλ ὉΥ 
ῥαίνειν ἀπ ἀλῤέγρέγέ. Βαϊ αἰπγοβί 4]] 
τηοάδπὶ νουβίοηβ σοηίουηα [ῃς ψοτγάϑ. 

Τῆς Μιβῆηα [6115 5 [παὶ ἴῃς ρτοϑαῖ 
ΑἸὰΣ οἵ τῆς Τοηρὶα νὰ δισηϊθηδά 
σι ἢ ὕσο 0165 δῖ 115 βουνοὶ ΘΟΓΊΘΙ 
τὨτουρῇ νη οἢ ἴῃς ὈΪ]οΟά τὴ ἱπίο ἃ ἀγδῖῃ 
γΠΙ ἢ σοηγογδα 1ἴ ἴο ἴμ6 (δάσοη. ὙΠογα 
Τυϑὲ ἤᾶνε Ὀδδθὴ δος διτδηροιηθηΐ οὗ 
(Π15 Κιπά ἔογ ἰακίηρ [μῃ6 ὈΪοοά αἰναὺ ἴτοτη 
[6 ΑΙΌΣ ἰῇ ἴῃς ὙΥΠ]άοσγηθβθ. ὙἥῈ 418 
ἔσο το]ὰ τηδὶ ἴῃ οαϑίης ἴῃς Ὀ]οοά 

9 66 ποῖα ἴον. ἶν. 6, 
10 1δν. ἵν. 5---7, 16---18. 
"1 ΤῊ πάπα οἵ (πἰς θον] νγὰ5 μεέσγᾶξ (ὝἼ), 

νηΐ οι ἰ5 ἱπιταθαάϊαῖεϊγ ἰοττηεά ἴγοτα ἴῃς νεῖν 
φζἄγαξ. ὅὃεε Ἐχ. χχυὶϊ. 3; Ναὶ, ἷν. 14, ΥἹΙ. 13} 
Νοῖς αἴϊζετ ἴμεν. χνὶϊ., ὅζο. 



δο0ὸ 

“χουηᾷ δῦοιϊζ ὕροη ἴῃς Δ]1ἀγ, 11 τᾶ [ῃ 6 
Ὁυβίοιῃ ἴο ἴσον 1 ἴῃ ΝΟ ΡΟΓΠΟΏΒ, ΟἿ 6 
αἴ {π6 πουτῃ-Θαβίθσῃ σοσηοτ δηα {Πς ΟἸΠΟΓ 
δὶ ἴἰῃὴ6 5οι Π-τνοϑίογῃ, 80 88 ἴο νεῖ 4]1 [ἢ 6 
ἴουγ 51465. [Ι͂{ἢ δοοοσάδηος ψ] ἢ 1ἢ]5 
βἰαϊοιηθηΐ, 1 πᾶ5 Ὀδθὴ νϑεὉἨ βοηθτα  Υ 
Π6Ιαἦ τηᾶὶ ὦ νϑ8 ἱπηϊεηάθα ἰἢδὶ (ἢ 6 
δ]οοά Ξῃου ἃ Ὀ6 ἀϊβιυβεα ονεσ [ἢ 6 ννα]]ς 
οὗ [6 ΑἸίαγ; δηά [ἢϊς ϑβϑοῖὴς ἴο ὈῈ σοῃ- 
ἢπηρὰ ΟΥ̓ Νῆδιὶ 15 5] οὗ ἴῃς δ]οοα οὗ 
τῆς ὈΙτα ἰοῦ ἃ Ὀυτης-οΒοτίηρ---“τῆς Ὀἱοοά 
(Πετοοῖ 5Π4}} Ὀ6 ψτυηρ οὐἱ αἵ ἴῃ6 5146 οὗ 
{Π6 αἰτατγ"," --Βυῖ 115 υτρεα, οἡ {Π1Ὸ ΟἸ ΠΟΥ 
᾿ιαπα ἡ, [μας 1ἴ 15 ἰγωργοῦδο!ο [Πδτῖηε Ὀ]οοά 
βῆοιϊά αν Ὀδθὴ διῆογοα, ἂς 11 πλιιϑῖ 
(ἢ ἢᾶνε Ὀδδη, ἴο τὰ ἀονῃ ὑροὴ [ἢ8 
δῖ οὐ ἰεάρε τουηά ἴῃς ΑἸταγ, ου νη] οῇ 
τ[η6 οβποϊατίης ῥτοϑῖβ βίοοα. [1 ἢᾶ5 ὕθθη 
σοη͵δοίυγτεα ἰμδῖ 1 τγὰᾶς σαϑὲ ὑροὴ [ἢ8 
τ ΔΙρίη οὗ [6 ἴορ οὗ ἴπΠ6 ΑἸ ἴῃ 50 ἢ ἃ 
ὙΨΑΥ 85 ἴο ον τουηά [ἢ 5σραςβ οοουριοα 
Ὁγ [6 ἤγθ. ΤῊ]5 15 οἵ σουγϑα σοηςεῖν Δ ]6, 
1 ἃ Ἵὔδηπμοὶ ψγὰ5 ρτον ἀθδα ἴο Ἴοπάιοί 
ἴῃ Ὀ]Ϊοοά τουηά τῆς ἴοι 51465, Ἰπο] ]η]ηρ 
τοννατάς [ῃ6 ορθῃΐηρϑ δ [Π6 δου ἢ- τ ϑίθσῃ 
σοτγηογ΄. 

Ζλε βμγπέηρ οα 1ἤε 4147. 

δν. δὴ ἴῃς Ὀ]οοᾶά μὰς ἀϊςροβϑὰ 
οὗ, ἴῃς 5Κίη τοτηονϑά, δηάᾶ [ες δῃϊπλα] οἱ 
Ἰηΐο ῥίθοθβ, ἴη6 βδοπῆσοῦ, ΟἹ ἢϊ5. δ5515ῖ- 
δηΐ, ψαϑῃθα τῆς δηίγαὶὶς δηὰ θεῖ [Ιη 
1ῆ6 οᾶ56 οἔα Βιγης-οἤξπηρ, 411 ([Π6 ᾿ΐδοα8 
ψΈΓΟ 16 τἀΚεη ἴο ἴῃς ΑἸϊΑῦ δπὰ ςαϊθὰ 
ἴῃ δοσοτάδησα ψ ἢ [ἢ σοτητηδηά, “ ἢ 
4}} της οἤεγιηρο ἰμου 504]: οἴετν 5417. 
1 15 βαια τπᾶΐ [6 βαρ ἴοοῖκ ρῥΐαςθ οἡ 
τῆς 5'ορε οἵ τῆς ΑἸαγ΄, ΤῊ ῥγιοϑὶ ποχὶ 
ῬΙΘα τῃ6 Ρίβοθα οἡ ἴῃς ΑἸΐαυ, ἰὴ οτγάθυ, 
ψ ἢ της νοοά, ρου ἴῃς ἤτα ψῃϊοἢ ἣς Πδά 
ῬΓΕνΙΟΙ ΒΥ της υρ᾿. ΤΕ Θχργαββίοῃ 
“Ὁ Ἴη οΥάοτ δ" 15 αηἀοτγοίοοα ὃγ [6 [εν] 5ἢ 
φτοῦ ἴο 5ΙΡΏΙ ἴῃδΐ [ῃ6 ΡΙΘσα5 νο γα ἴο 
ὈῈ ρἰδοεά ἴῃ (ἢ Ρ|16, 580 85 ἴο βίδῃά ἴῃ 
[ἴῃς βᾶτλθ σα] οη ἴο βασῇ οἴου ἃ5 {ΠῸῪ 

Δ « ΜΙάάοΙἢ,᾽ 111. 2. Οἷδο, Ρ. 636. 
3 Ουΐγαπι, (δῖρζονυ., Βδηγ, Κποροὶ, Κεῖ, ὥς. 

ὙΠ τὴς σέμογαὶ νοΐος οὗ σβὈἰηῖοαὶ ἰγρήἸοηϑ. 
Οἷδο, Ρ. 635; Ουϊταπι, 1. ς. ΧΥΙ. Κὶ 2. 

8. κὸν. ἱ. 18. 
4 Ἐγ ΚυτίΖ ἀπά Ἡοΐηδπη. 
ὅ ΤΗϊΞ ΤΙΔΥ ἢᾶνα βδοῖῆβ οουπίοῃμδηςς ἴτοτὴ 

ἴη6 ννοτάς οἵ Ῥῃΐο (΄ἀς Μ]οῖ.᾽ ς. 6), ἀπὰ οὗὨ ἰῃς 
γαυϊραῖε, [μδν. ἢ. 11. 

6 δες ποῖδ ου [μδν. 1. 9. 
ΤΊ,ν. ἰϊ. 13; ΕΖεϊκ, χί!. 24; Μασῖὶς 'χ. 40. 
8. ΟἾΠο, Ρ. 637. ὅ66 ὁ [,μδν.1.11; Εχ, χχυ]!. δ. 
9 ὥρᾳ μοία 1,ον. νὶἱ. 13. 

10 Τ1,δν. ἱ. 7, 8, 12, νἱ.. 12; οὗ. χχίν. 8, 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἀἰά ἴῃ τμ6 ᾿ἰνίηρ δηϊτλα ἡ, ὙΤΠΘ Πἷδα 
᾿πὴῦὺ5 ἡγοσῈ ὑοῦ Δ ΌΪΥ Ρυϊ δἱ 6 Ῥάᾶ86 οἵ 
186 Ρ|]6, ἰπδη τς δηίγα} }]5 δηα οἴμοσ ν]8- 
σοῖα ΜΠ τῆς δῖ, [ἤδη ἴδ ἔοτε 105, 
ΜΠ (Π6 Πραὰ δ ἴῃς ἴορ.---Ἴἰ 5ῃου ἃ Πογα 
Ὀ6 τοπλδῖκοα ἰῃδΐ ἃ Ρεου τ γογά 15 1η]- 

᾿ΦΟΓΠΊΪΥ ΔΡΡΙΙΘα ἴο {Π6 δοίίοῃ οἵ [ῃ6 ἢγα 
οὗ ἴῃς Αἰϊαῖ, οὔθ ψῃιοῆ τηθδηβ χαΐμοσ ἴἰο 
56η4 ΠΡ Ιῃ 5:οκα (ἤδη ἴο σοῃβιηθ. 9566 
ΟὨ [μδν. 1. 9. 

72ε } δὲ αμά ἐς «“ωρπιῤαμήγιοη. 

δ ν!]ϊ. ὙὍΤΠῈ ρατίβ Ὀυτηεά προη (ἢς 
ΑἸ οὗ [6 Ῥοδοοθ-οῆσξγηρ, ἴῃ6 91η- 
οἤξετγιηρ δηά ἴῃς, Ὑ τεϑραϑς- θυ ηρ, ΜΟΥ 
16 54176 1 δᾶ. ἢ οδβθ. ὙΠΘΥ σομῃβίϑιθα 
ΤΩΔΙΏΪΥ οὔ [Π6 1ητογη] [αϊ, [6 “συνδεῖ (αι," 
οΥ 561 ἡ, Τῆς Ηδῦτεννβ οα]]δα 115 [αὶ 
ελδέεν (1 π)"}, ἀπὰ ἀϊδεϊηρυϊϑῃοα ἴτ ἴτοπὶ 
ἴῃς αὶ ᾿ὨΙοἢ 15 αἰἤιΞοα ἴῃ τῃ6 β65ἢ, 
ΠΟ νὰ5 οΔ]}16 4 »ιξρληιᾶπ (20), οὐ 
σἀᾶνιφέσι (10). Τῆς Τὺ 5ΌΠἸΟΙΥ ἴοτ- 
ῬΡαὰ τῃαῖ τῇῆε εὐξίφν 5Ἀουϊὰ νοῦ Ὀὲ 
δαΐθῃ: “1ἴ 5ὴ4}1 θῈ ἃ ρερεῖιδὶ κἰδταϊς 
ὐὐἴῆδι γε οαΐ ὩρΠοΥ (δ (ολδίσυ) ὩΟΥ 
Ὀ]οοα ᾽ν Οη ἴδε σομίγατγνυ, 1 ννὰ5 αἸ]οννεά 
ἴο εαἱ (ΠῸ οἴμοσ [δε .---ἶἰἴ 15 ταπγάγκα}6 
[παΐ δηοίμου ψοσά, 267 (ὙἼΒ), 15 υϑεὰ 
ἴο ἀεμοῖα τῆς ἔαϊ οὗ ἴῃς Βυγηί-οβογιηρ 
ΜΏΙΟἢ νγὰβ θυγηθα δ᾽οηρ ψ] τῃς ἢδ5ῃ, 
ποΐ Θχο]βίνο!ν βο]εοίθα ἔοσ ἴῃς Αἰτασ πκὸ 
τε ἐὐδίεν οἵ ἰῇ ΟἸΟΙ 5βδογιβοθϑ 7. 

Τῆς Ρογίοὴβ Ὀυγηδα ἃγα ὈΠΕΗ͂Υ 50.Π)- 
Τη6ἀ ὕΡ 88 ““[ἢε (δῖ, δηὰ [6 Κιάπεγϑ, δηά 
ἴῃς οι] αῦονε [Π6 ᾿ϊνοσ ." Ὀυΐϊ [6 τὰ 
ΘΘΏΘΓΑΙΥ ἀαβο τ 6 α τηογα [ἢ ἀθίδ1] ἰὴ [}}15 
ψᾺγ."-- 

1. “ΤΠε δι ἴδαῖ σονογείῃ (ἢ 1η- 
νγατας ; τΠδΐ 15, [Π6 σαι] ΟΥ̓ ρτοδὶ οἵηθη- 
{{π|, ἃ ΔΏΒΡΑΓΘηϊ ΤΟΙ ΌΓΔΠ 6 ΜΏ1ΟΙ ἢ85 
ἘΡΟῚ 1 ἃ Ὠρί-γοΥΚ οὗ (Δ [5586. 

2. “δε δι ἰδᾶῖ 15 ὕρόοὴ ἴῃς ἰη- 
ΜΑΙ 5, [ῃ6 51:14}} τ} 5 οἱ 5ι6ὲ ἰουπα 
ὌΡΟη [Πε ἰης6 5.165 οὗ ΠεαΙ ὮΥ δΔη 1 }815. 

3. “Το ὕνο Κιάπογς νητ τῃς (αἱ 
[δι 15 οἡ ποῖ ψΠΙΟἢ 15 ὈΥ ἴῃς βληΚϑ." 

11 Μαᾳίπιοῃ. 80. Ουΐγαπι, 1. τό. 
12 ες ΕἸοδαγάβοη᾽ 5 " Ὠἱοῖ.᾽ 85. «ϑιμιεί. 
183 Ἐχ, χχῖίχ. 13, 22; ἴεν. 11, 4, 10, 15, ἵν. 

9, νἱἷ,. 4, ἄς. 
14 ΝΌχΩ. χὶϊ. 20; ῬΒ8. ἰχχυ. 31; 15. χ. τό, χχχ. 

43, ἃς. 
1δ 1, ὃν, ἰἰϊ. 17. 16 ὅς Νεῆ. νἱῖϊ. 10. 
17 Τὸν. ἰ. 8,112; Υἱ. 290. Οἡη ἴα τηεδηΐὶηρ οὗ 

2εἄρν, ϑεὲ ἀεβεηΐιβ, " ΤἬἼεβ.᾽ 
18 1 δν, ἰχ. 10. 
19 Ἐχ, χχῖίχ. 13, 21; [,ν΄Ψ 11]. 4, 10, 18, ἶν. 0, 

Υἱὶ. 4, νἱϊ. τό, ἄς. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 1ΕΝΙΤΙΟῦσ. 

,. “Το οδιὰϊ αὔονε τῆς Ἰἰνοσ." 
ΤΏεΙς ἰ5 ἃ ἀουδὶ 45 ἴο ἴῃ6 ρατΐ ΜΏΙΟΝ 
ἰ5 βεῖῈ ἀδβισηαῖεα. Της Ηθῦτεν νογὰ 
τεηαετοα οι} 15 γδίλεγείζ (ΠΤ), ψψὩϊοἢ 
Δρρθᾶῖβ ἴο Ὀ6 ἀεπνεά [ΠῚ ἃ τοοῖ 5ἰρηγ- 
ἰηρ ἴο Δρου Πα ΟΥ ἴο βρτοδά ονϑσ. Τῆς ἔνο 
Ἰητερτείδίίοη5 οὗ ἴῃ6 ψογὰ ψὨΙΟἢ Πᾶνα 
[ουηά ταοβί ἔν ΟΥσ Ἀρρθαῦ ἴο ἢᾶνε ἴδε 
[86 τῖδα ἴτοα ἴδε αἰβογοηῖϊ σεπμάδγηρς 
οἵ [6 ϑερ[υᾶρτηΐ δηὰ {πὸ Ν υϊραῖα. 1ι 15 
τταῃϑἰδίεα Ὁγ τς ἔογτλου, ὁ λοβὸς ὁ ἐπὶ τοῦ 
ἥτατος, Δη, ἴῃ ΟΠΕΙ ρΡΙΔς65, ὁ λοβὸς τοῦ 
ἥπατος. [{ Πα5 Πεῆσα Ὀδθὴ βυρροβαά ὈγῪ 
ΤΑΔΗΥ͂ ΟΠΠΟ5 ἡ ἴο0 τηϑδῃ [ῃ6 ρτεαΐ ὈΡΡΘΥ 
Ιοῦε οὗ [λ6 ἵνεσ. Βιιῖ (ἢ15 ἰΙοῦε ἰ5 ἃ ρατγῖ 
οὗ τὰ6 ᾿νοῦ, δῃηὰ οαημηοῖ ποσοίογε ῥτο- 
ῬΕΠΥ Ὀς 5414 ἴο Ὀς6 “«ρονε (ἢς Ἰϊνετ. 
ΤΙΣ ποτὰ πᾶς Ὀδθῃ τοπαοτοα Ὀγ τῃ6 
γαυϊραῖε γείεμέμγε 76Τ0715, ἃ πᾶτὴς ΜΠΙΟἢ 
ΔΩΞΆΕΙΒ ΨΕΙΥ Μ611 ἴο 1Π6 τιθιγδηθ οο- 
γῈΠὴρ {Π6 ΠΡΡΟΙ ρατέ οὗ [ἴῃς ᾿ΐνεσ, βοπηδ- 
ὕπιες ο4}16ἀ τ[ῃ 6 514}} οἴηθῃηίυτη. ΤῊΪ5 
15 (Κεη ἰο 6 ψ δῖ 15 δῖα ππθδηΐ Ὁγ {π6 
ἐιοδίοσ ὨΠΏΡΟΙ οὗ πχοάδγηῃ οτὔο5 δηά 
᾿δηβἰδίοσϑῦ. Α {Πἰγὰ ορίπίοῃ, οὗ 1655 διι- 
(δοΠίγ, ἰ5 (δὶ ψὨΙΟἢ 15 ρίνθη ἴῃ {Πα τδτ- 
Εἰὴ οἵ ουγ ΒΙΌ]6, [μαι [Π6 ννογά τηθδηϑβ ἴῃς 
Π]ΠΕ, οὐ ἀρ ταρτα, [6 Ὀτοδα τμπ5ο}6 
ὙΠΟ ἰοπης ἰἢ6 αἰϊνιδίοη Ὀούνθθη [ῃ6 
δράοτηθη δηὰ (6 τῃοτᾶχ. Οη [ἢ6 ψχἢο]6, 
1 τασδὶ θ6 δαάτηιεα τπᾶὶ (ἢ φιρϑίοη 85 
ἴο δὶ γοΐἠεγείζ το} ἀξδηοίες Ὠδ5 ηοΐ 
Ὀδθη βαιξίδοιομ!ν βειι]6α, ἰμουρὴ ταποῇ 
ἰεασγηῖηρ Βα5 Ὀδθῃ Ἔχροηάθά οἡ 1 

5. θη τὴ6 οἤξγιηρ νὰ5 ἃ βἤθερ, 
ἴῃ. [αἴ [411 το ομασαοίθγιζαϑ βανοσαὶ 
ὑγεθᾶς οἵ 5ῆ6 6}, ψα5 δά ἀεα " 
Οπ τὴς κἰρῃίδοδηοα οἵὔ Ὀυτηϊηρ (ἢ 6 

ἴλϊ, 566 οἡ 1,δν. 11}. χ7. 

Οκ τῴάε ᾿γιεείς ογδοπς. 

δ͵χ, Τῆς ρατγίβ οὗ τῆς νἱοϊτη5 ψΏΟἢ 
Τερυ Αγ (6]1 το (6 ῥχιδϑῖβ γε :-- 

Οὗ τὰς Βυτητ-οβοπηρβ, οὐΪγ τἴμ6 πιά ο ἢ 
ἴῃς γι θο]α οἵ [6 ἤδϑῃ Ὀείηρ σοηβιρηθα 
ἴο (6 ΑἸτατ. 
ΟΓ τῆς Ῥρδοβι οῆδηηρϑ, ἴῃς Ὀγοαβῖ δηᾶ 

ἴῃς πρῃς 5ῃου δῖ (οσ 16ρὴ, ψν]οἢ τηϊρῃΐϊ 
δε δαἴοῃ ὈΥ 16 ῥγεϑίβ δῃα [Π6}Γ [ΆΓΏ1165 

1 Ῥμῖ]ο, [οβξε ἷᾳ, Βοοδα Θβθη 5, 
Βάδγ, ΩΝ ΡΟΝ ἈΡΑ ΡΣ ἡρῳ 

5 Ταῖμογ, (6 ἘΠρΊ 8 Ψοιβίοη, ΝΊς. ΕἼΠ]]ΕΥ, 
Εᾶπει, ᾿ς ΝΥ εἴϊο, Κηορεὶ, Βυηβθη, Κυτίζ, Κεὶ!,᾿ 
ΖαηςΣ, Ἡεγχμείτηςγ, 1,υ2Ζατίο, ΝΥ οραθ. 

3 δεὲ. Νῖὶς. Εὐ]]1εσ, " Μίςο, ϑδςγἢ ν. 14. Βο- 
“Ηϊετοζ." 11. 45. Οεβοηΐιθ,  Τμε8.᾽ «πὸ 

φρεζ. ΚπΟΡΟΙ ου ἴεν. 11, 4, ἃς. ἂς. 
5 ϑες οὐ [“εν. 111. 9. δ᾽ 1 “ν. νΥἱϊ. 8, 

ΒΟΥ 

ἴῃ ΔΏΥ ὉΠΡΟΙ]]πϊεα μἷδοθ. Τῇδ Πιά6 80» 
Ῥθδᾶῖβ ἴο αν Ὀδθῃ τείδίῃεα Ὀγ (ἢς 
βδοιιῆσοῦ 

ΟΥ τῆς ϑιπη-οβοπηρ δηά [τἢ6 Τ͵εδ5- 
Ῥᾶ55-οὔἤεδσιηρθ, ἴῃς ψῇοϊς οὗ τἢς6 ἤξδβῃ 
(εχοθρὶ ἴῃς δὶ ρογίίοὴβ διπι οἢ 1Π8 
ΑἸ(4γ), δηα ργοῦδοὶγ ἴῃς 146. Τῆς ἤξβῃ 
οουϊκὶ οαἷγ Ὀς δαΐδη μι [με Ῥχγεοϊηςὶ 
οὗ τὴς ΤΑθδγηδοὶθ. [10 νὰ αἸἰβ! ηρι 5 η6 ἃ 
ἴτοστὰ ἴῃς “ΠοΙγ᾽ ἢδςῆ οὗ (ῃῆς Ῥαδδος- οἤεσ. 
ἴηζς 85 Ὀείηρ ““τηοϑβὲ μοὶγ7.᾽" 

Ας τοραγάβ [6 ἴψνο ρογῇοῃβ οὗ ἰῃ6 
βεβϑῃ οἵ ἰῃς Ῥεδςε- οβετηρθ ΜΉΘ ΜΕΙΘ 
ἀϑϑιρηδσὰ ἴο Ὀ6 “Αδιοῃβ δηά ἢϊ5 5οῇϑ᾽ 
ὈΥ ἃ 5ἰδίι6 [ῸΓ δνεῦ ΠΌμ [ἢ6 ΟὨΠ]άγθῃ 
οἵ 15τ8613," δηὰ ψῃϊοἢ ΡγοῦΌΔΌΪΥ, ἔσοιῃ τς 
δτεαῖ ὩΣ ΡΟΓ οὗ Ῥοδοε θὴρ πὨΙΟἢ 
ψ γ6 οἤδετοά, Πυγηϑῃθα [6 πὶ ἢ (ΠΘΙΓ 
ΟὨΙθΓ βυρρΡΙΪγ οὗ δηΐϊπηδὶ ἰοοά, 1 Δρρϑδῦβ 
οοτίδιη παῖ οὴς 5 Ψψῇαϊ ψὰ ς4}} [ἢ 6 
Ὀτδαϑὲ οὐ Ὀσιβκεί, Ὀυΐ [ΠοῚ6 15 ἃ ἀουδὲ 
ἃ5 ἴο (ῃἢ6 οἴμει. ΤΠ Ηδοῦτον ψοσζὰ 
σὐοξ (Ρι) πιθδῆβς ἰῷ ταῖμοσ ἴδῃ 
Βμου!άθσ, [ἢ τεηἀδσγίηρ τ 5Βμου]ἄογ ἰὴ [ἢ ]5 
ΠΟΠΏΘΟΙΊΟη, ΟἿΓ ἰτδηβίαίου ἤανε (6 
δυϊπογγ οὗ ἢ ΠΧ Χ,, υ]ρ., ἀπά ΟἠκΚεο- 
Ιο5. Βιΐ ψῆργονεσ ἴΠ6 νογὰ οσσιτβ [ἢ 
Οἴμεσ ραγίβ οὗ [6 ΟἹα Τεβίδπγεηΐ, ἢ 4 
5ηρ]6 ἐχοθρίίοῃ, οὐ ον νεγϑίοη, (ἢ 
δρτθοηθὴς ἢ (6 1ΧΧ. δηὰ Νυ]ρ.) 
ἴα 65 1ἴ ἔου [ῆ6 ἰὸρ οὐ ἢὨ]ρ". 7 βερῆι, 
ἴῃ βρβακίηρ οἵ {πὸ ῬΓ δϑῖβ᾽ ῬογΈΊΟη5, τη 6 ἢ- 
τἰοης τῆς Ἰορ ᾿ς. Βαϊ [86 ταρῦϊαγ νοσά [οΥ 
Βῃου ον Ζεγδα᾽ (ΠΥ) 15 υϑεα ἴη ΝΠΙ. ν]Ἱ. 
19 δηά δαῖ. χν. 32. ΤΠ ἰερ 15 ρεῆςδ- 
ΤΑΙΪΥ τεραταςα 85 [6 ἌσῃοΙςσεῚ Ἰοϊηΐ οὗ [ἢ 6 
ἴνο, Ὀυϊ 5:. αατγάϊμον ΝΗ ΚΊηβοη ϑαγ8 (ἢ 
5ΠοΙ]6Γ νγὰ5 ῥτγείοττεἀά Ὀγ [86 δποϊθηΐῖ 
Ἐργρίϊαπϑ᾽". ΜδηΥ τοοθηΐ Οὔ [105 ΔΓΕ 1ἢ- 
οἸη δα το 1Π6 ορϊπίοη τῃδὲ [ἴ νὰ 5 ἴΠ6 Πρἢϊ 
ἴα ψῃοἢ ννὰ5 ρίνεη ἴο [Π6 ῥγιθβῖβ; θα 
{ῃ6 χασβίίοῃ 5 ποί 58ιἰϑδοϊογ! 56.166, 

Οοπηροίρα ψἢ [6 ῥγιθϑῖθ᾽ Ὀτγθδβῖ 
Δηα 5Που θυ 15 ἴη6 ἸΠΑΌΪΥ 85 ἴο [ἢ 8 
ἴν 0 ΠΘΓΘΙΊΟΪ65 Τα] ] δ α τὐσυΐηα αηὰ ἤεαυ- 

61 ὃν, υἱῖ. 31, 32, χι 14. Νοῖς οἱ νἱϊ. 8. 
ΤΊ,ον. νἱ. τό, νἱὶ. 6; ΝοῖίἜς αἵϊεγ ἔχ. ΧΧΥΪ. 

ὃν. ΟἿ Ἐξζεῖ. χἹ. 13. Οἱ ἴῃς Ρεου αγ ΠΟ] η655 
οἵ {πε β6βῆ, βε6 οἡ 1,δν. Υἱ. 25. 

8 Ἐχ, χχίχ. 28. (Οἵ. 2 ΟΒίοῃ. χχχ. 212-24 
χχχν. ἤ. 8. . "- 

9 Πραῖ. χχν . 35:1 ἀρ. χν. 8; Ῥτον. χχνὶ. 7; 
(απί. ν. 15; [58. χὶνὶ. 2. Τὴ δχοθρίοηῃ 18 
ι ὅδ. ἰχ. 24. ΤῇἊὸ Μίβῃπα ἰῇ οὔβ ρίδοε δὲ 

Ἰοαβὲ βδαοῖὴς ἴο ἔανουγ ἴδ βαπῖα νἱεν. “Ὁμβο]α;,; 
Χ. 4, ἢ Βατίεηοτγα᾽β Ὀοῖα 

20 Κνήμη, “Απι.᾿ 1π|..9, ὃ 2. 
11 Νοῖς ου Ἡοσοάοί. 11. 39. 
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ἴη. ὙΤΠδ 5δουϊάοτι, μοῦ Ὀοϊοηρεά ἴο 
τε οἤήοϊαϊηρ ῥτοδί, ψὰ5 ἤοανθά, δηά 
(Π6 Ὀτγαδβδί, νηοῦ ννᾶ5 [ῸΓ ἴῃ6 σοΙη ἢ 
βδίοοκ οὔ ἴ86 ρῥηδβϑῖβ ἰῇ ρϑῆσσγαὶ, ννᾶβ 
πνανεα Ὀοΐοσε ἴῃ 1οτά,, Ἐδοῇ Ργοοθββ 
ΔΡΡΘαΙβ ἴο ἤᾶνα ὈδΘη ἃ 50] 6 πὴ ἔοστῃ οὗ 
ἀςξαϊοδίίηρ ἃ τπϊηρ ἴο [86 υἱὲ οὗ (ἢς 
ϑαηοΐπαιγ. Τῆς ἴθ 50 ΠἸΟΓΥ τεηεγοά 
Ηεανε-οβεπηρ (γι, ΠΥ) 8}- 
Ῥθδῖβ ἴο 6 υϑ64 Ιῃ 85 ψΝΙἋ6 ἃ 56η56 85 
ογόαρ, ἴοτ οἤδευηρϑ ἢ σθηεγαὶ. [15 50 
ΔΡΡΌΪΙΘα ἴο 8}1 [ῃ6 ρ!ῇα ἔογ ἴῃ6 σοηῃδβίπιο- 
το οὗ [η6 ΤΑθογηδοὶςἦ. ΤὨδί τοηεγεά 
Ἰγανεοθετιηρς (σι λαλ, ΠΡ.)) 15 ποῖ 
50 Ὀτοδαϊγ δρρὶθά, Ὀὰὲ 1ἴ 15 υϑ6ἀ4 ἴο ἀ6- 
ποία ἴῃ6 σοϊά δῃηᾶ Ὀτοῆζε [δὲ τεσ σοη- 
{υϊε ἃ ἰοὺ 106 βάστα ρυτροβοῦῖ: ἰΐ 15 
Α]5ὺὸ ἀρριιθὰ ἴο ἴῃ6 1ιονιῖαβ 45 αδαϊ- 
οαἰεά ἴο ἴπΠε ἀϊν!ηςθ βοίνιςθ", 
Οἰδα ΎῪ τηαγκοά ἀισδπηοίοη Ὀεῖνθοη [ἢ ς᾽ 
ἤσαν δου άθσ δηά ἴῃ6 ννᾶνθ Ὀγθαϑβῖ, 1ἴ 
σλη Παγαϊγ θὲ ἀοιδίεα ἴῃαΐ τς ἴδγιηβ, 
1η 1ΠΕΙΓ ῬΓΟΡΟΓ τηδδηϊησ, τείοιτεα ἴο ἴνο 
ἀἰδιηςῖ ἔοιτῃβ οὗ ἀδαϊοδίίοη. Τῆς νοῦ 
ίτοιῃ ΜΏϊοἢ ἐγωσιᾶλ 15 ἀοτνεα, 5 ρΏ1Π 65 
ἴο τ υρ, τ[4ὶ πομλ νηοῦ ἐπῥλαλ 
ΠΟΙ 65, ἴο τονε σορϑδῖεαϊγ εἰποσ ὑρ δηὰ 
ον, οΥ ἴο δῃηὰ ἴτο. ΤῊθ ἈΔΌΡΙ 55 σὰ Ὺ 
{4 Ὠθαν]ηρ νγὰ5 ἃ τηονίηρ υρ Δηἀ ἄἀονη, 
γναν]ηρ ἃ ΠΙΟΥΙρ ἴο δηὰ το, Βιϊΐ, ἃς 
ὙΑΝΙηΡ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο ἢᾶνα ὈδδῺ [ἢ6 ΙΏΟΓΟ 
ΒΟ Ὠγοσθ85 οὗ [6 ἴνο, 1 νγᾶβ5 ῥτοὸ- 
Αγ, Ἰη δοσοτάδησα νυ ἢ 115 ἀσγινδιοη“, 
ἃ Ιῃηονθιηθηΐ 56 αὶ {{π|]Ὲ65 ταροϑῖθα, 
ψὮ116 Ππρανὶηρ γὰ5 Β᾽ΠΡΙΥ ἃ ΠἰΠΠηρ ὑΡ 
ΟΠΟΘ. 

7: ἡ7Ζεαξοβεγίηρε απα 116 δ γίμζ- οδγέρρς. 

ὃ χ, Οηυ ἴθ Μεδεοβεσγηρβ (γαῖ ΠῈΣ 
ερεία!]ς-οἤθΓ Ὡρ5) ἴῃ ρεησταὶ, 566 1μ6ν.Ψ 
11. ἢ [86 ποία8. 
Ὅη τὲ Ὁπηκ οἤειγηρβ, 566. οἡ Εχ. 

ΧΧΙΧ. 40. 
Ἐνεῖγ Βιυτηϊ-οἤοτγιηρ δῃηὰδ ῬοδοἊ-οῖ 

ἔεΠΠῺρ᾽ ᾿νὰ5 δοσοιῃρδηϊδα Ὀγ ἃ Μεαί-οβει- 
ἸῺ απὰ ἃ ὈτηκΚ- οθδγηρ. ὙΠΟΙΟ 15 ΠΟ 
τη θητοη οὗ {Π|5 ἴῃ 1 δνςα5. ΤῊ αυδη- 
{||65 οὗ βουγ, οἱ] δηᾶά ννίῆθ ψγοῦα ἴῃ 5 

1 Ἔχ. χχῖίχ. 26, 27; ἴὸν, νἱϊ. 32--- 34. 
5 Ἔχ. χχν, 2. 8566 αἷθο Νυηι. νυ. 9; Ὀδαϊ. 

χΧὶΙ. 6, ἂς, 
δ᾽ Τιχ, χχχν. 22, ΧΧΧΥΪ. 24, 20. 
4 ΝΠ. γΠΠ}. 11. 
δ (χγρζον. "Αρρ. Οηϊ. Ρ. 700. 
5 ΤῈ Ηεῦτενν νογὉ ἰ5 ρρ] θα ἴο 5. ἢ δοιϊϊοηβ 

ἃς τίη ἃ βανν, ΟΥ οἴδοῦ ἴοο], Εχ. χχ. 25 ; Τοβῇ. 
ΝΠ]. 31; [58, χ. 15. Χχχχ. 28, ἄς. Εοσ ἰποίδῃςος 
οἵ ννανίηρ, 566 [,δν. χχ δὶ, 1. 17. 

τοῖα ἴἢ 6 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΡῬτοροστιοπμθα ἴο {π6 ᾿πηροτίδπος οἵ (ἢς 
ὙἹΟΓΓη57:---- 

ἍΝ ἃ Ὀυ]]οοῖ : 
ἐᾷ Οὐδ Ἡ ἐπε. 

4 οἔἴδη Σ ὲ 1 , 
ἴσ ἐρβδῃ. Σ οὗ ἃ Ὠίη. Ξ οὗ ἃ διη. 

ΔΝ ἢ 4 σᾶ: 
"τ Οἐϊ Ἡ ἐκ. 

 οἔδη ἃ Σ 
ΤΞ ἐρμδῃ. ἐξα αν ἐδ δὰ 

ΝΠ ἃ γοιηρ 5θθὲρ οἵ βοαῖ: 
ἘΠΗΣ. Οἱ. ἩΨίπδ. 

1: οἔἴδη Ἶ Ὶ β 
τί Θρῃδ ἢ. ᾿ οὗ Δ τη, 2 οἵ εἹ ἢ, 

Τῆς ψΠοἷε οὗ {πὲ Μεδεοῆοσηρθ δου 
Ὀπηκ-οβετηρθο, ψ ἢ τῃ6 δχοδρίοη οἱ 
Μηδ γὰ5 Ὀυγηΐ, ΟΥ Ροιγθά, οἡ [ἢ6 ΑἸϊατ, 
[6]1 ἴο (ῃς Ἰοΐ οὗ [ῃς ῥγιοβῖβ. 1ωδν. ἢ}. 2. 

ΤῊΣ διη-οἤδγιηρ δηὰ ἰἢς Τγεβρᾶϑ5- 
οἴετηρ ΕΘ βδασγποοὰ ψιμουΐ ΟἸΠΟΣ 
Μρεαί-οἤδπηρ οὐ ὈηΚ- οἤθειηρσ. 

Ζᾶε ἐμόδέϊφ οι ηρα. 

δ χ. Οη [τἢ6 ἀδγ Βυτγη-ΟἤδπΠηρ5, 
866 ἔχ. ΧΧΙΧ. 428-- 42. 

Οὐ [με οἥεπηρβ ἔοσ ἴπ6 Ῥλδγ οἵ Αἴοῃε- 
τηθηΐ δηὰ τ[ἢῆ6 ατοαὲ δίνας, 566 1,6ν. 
ΧΥ]. ΧΧΙΠ. δηα Νιη). ΧΧΥ]. ΧΧΙΧ. 

Ν. ΗἩΗἸΒΘΤΟΣΞΙΟΑΙ, ΠΕΝΕΙΟΡΜΕΝΊ ΟΕ 

ΘΑΟΕΙΕΊΟΘΕ. 

ὃ χ!, [Ιἢ [ἢ6 βδιη]δϑὲ τεοοτσά οὐ 54ςπ- 
ἤσς ἴῇ6 ὨΆΠῚ6 ρίνθη 1ἢ σοΙηηοὴ ἴο ἴἢε 
ΔΙΑ] δηά- ναρείδ]ς οἤδξτγίηρβ 15 γηῦτ- 
εὐάλ (ἰ. Φ. ἃ δι, ψιοἢ ἴῃ 1,Ὧνν αἴτοι- 
νγατας τοδί οίθα ἴο [ῃ6 νϑρείδθϊο. οἴτετ- 
Ἰηρ5΄. [{|5 βαἰα {πα “Οδῖη Ὀτουρῇς οὗ 
τὴ 68 ἔπιζ οὗ {π6 στουπηα δὴ οὔεγίηρ (πιῖ)ι- 
ελαλ) υηῖο ἰς 1οτὰ. Αηάὰ ΑΡεὶ, δε 
αἶδο Ὀτουρῇς οὗ ἴῃς ἤγϑιηρε οὗ 15 ἤοςκ 
Δηα οὗ ἴῃ6 αι μετοο Αηά πε Τιοσά 
Ἀδὰ τεβρϑοῖ υηΐο Αδὶ δπά ἴο ἢϊβ οὔετ- 
ἴὴρ (γεπολᾶλ); ὈὰΓ απο (δίῃ δηά ἢ]15 
οἴεπηρ (γερμολαλ) ἢῈ δά ποὶ γοβροςῖ." 
ὕξδηῃ. ἵν. 3--5. γε τὲ τοἱά ποιίβιηρ, 
Δηα τότ [86 παιταῖϊνε 1156} γγὲ οδη ἰοῦ 
ΠΟΙΒίηρ, 85 ἴο {πΠ6 τηοάς 1ἢ σοὴ {πὸ 
οἴετμηρθ ψεΊα τηδάδ, ἐχοορί 1μαῖ ἴῃ (αἢ 
(οὐλξίσυ) ἈΡῬΘαῖβ ἴο ἢανε ἤδη {γϑαϊθα ἃ 
ἃ ἀϊδίοις ρᾶτί οὗ τὴς οετηρ οἵ ΑΡεὶ. 

ΤῊΣ βδοπῆοεϑ οὗ Νοδῇ δίϊεσ ἴῃς βοοά 
σοῃϑίϑίεαἃ οὗ Βυτης-οἴξπηρβ οὐ οἰδδῃ 

Τ Νυπι. χν. 5 54.,) χχνὶϊ. 5. 54.; Εχ. χχίχ. 
40. Οἱ [ἴδ πιδαϑυσος ἤσγα παμγοα, 566 ἴον. χὶχ, 
36. 

8 866 δ 11. 9. ὅρος ὶ Υἱιὶ, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΠΕΝΙΤΙΟῦϑ. 

θεοαβίβ δηά διτάβ οἴοσθα ὑροὴ δὴ δ]ίασ᾽, 
ΤὨς ἰδιοτίδῃ [6115 5. ΟἹ [ἢ15 Οσοδβίοῃ 
ἴμαἰ ([ἢ6 1,οτὰ 5166 “4 νοοῖ βανοῦτ," 
ϑὶηρ ἴογ (ῃ6 ἢχϑε ἔς [6 ρῇγαθα ΠΟ. 
ΟδΔΙὴς ἱπίο οὐγθηΐ ι.56 ἴῃ ταίδγθησθ ἴο 
τὴς Βυτης-οἴδπηρβ δηὰ ψηαΐθνεσ Ρου- 
[05 οὗ ἴπ6 οἴ Ὲσ βδοσιῆοαϑ ψεσα οἥεσγεα 
οὐ 1ἢς αἰιατἢ 

Τῆς Οονεπδης βαοπῆοσς οὗ ΑὈταθατα ὃ 
ςοηϑἰβϑίεα οὗ οὴς οὗ βοῇ οὗ [ῃ6 ἔνε αηϊ- 
Τα] ὨΙοῆ (6 ΔῈ αἰζογνναγὰς. τεοορ- 
ὨἸΖοὰ ἃς ἢΐϊ (οσῦ βαοῆοθύ ὍΤΠ]β 15 1ἴῃ6 
Θαι]δοι Ἰηϑίδημοα οὗ δὴ οἥδξχγιηρ Ὀεϊηρ ἰοτ- 
ΤΩ ]}}]}γ οομηηδηάεα Ὀγ ἴῃ6 Τοτά δηᾶ οἵ 
115 τηδίτοσ Ὀδῖηρ ρτθϑο θεά. Βιυΐ [δ ουϊ- 
πρ ἴῃ πναὶπ οὗ ἴῃς ἰουτ-(οοἴδα ν]ἱ οι! Πη5 
ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο τηδῖκ 11 ἃ5 ἃ ΡθΟΠ Πα στα Ὀ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο ἃ ρεῖβοῃδὶ σονεηδηϊ᾽, δπὰ ἴο 
ἀἰβιηρυβῃ 1 τόσ ἴ[ῃ6 ο]45565 οὗ 580 τ- 
ἤςε5 οτάδϊηδα Ὀγ ἴῃς [ἅνν.Ψ 

Ιῃ ποὴς οὗ ἴῃ6 οἴου σϑίθγθησθϑ ἴο 
βδοπῆςθ 1ηὴ ἴῃ6 16 οὗ ΑὈγδῆδηῃ 15 [Πδτὰ 
Δ ἱπάϊοαϊμοη οὗ δὴγ Κιμὰ οὗ οβεγιησ 
δχοθρί (6 Βυτηι-οἤεπηρ. Πα θα δη 
δἰίατ δἱ ϑῃεοῆθῃ, δηοίμου Ὀδίνθθη Βείῃ- 
6] δηά ΑἹ, ἃ (τὰ αἱ ΗἩδῦτοη δηὰ ἃ 
ἰουτίῇ αἱ Βθεύθῆερα. Αἱ ἵψο οἵ ἴῃ656 ννα 
816 τοϊ]ά ἰμαΐ ἢς ““ο4|16ἃ προόὴ ἴῃ 6 δηλ 
οἔτδο Τοτγά," πὶ [Π6ΓΘ 15 ἢο τηθητοη οὗ 
ΔΏΥ ΡῬΑγουΪαΥ δςοῖ οὗ βαστῆςεἷ, 

ΑἸποὴρ ἴῃς ἀϊβετθοηῖϊ βρϑοῖὶβ ὑηάθσ 
ΠΙΟΣ [ἢ6 οἶδ ὑρ οὗ Ιϑᾶδο ταῦ Ὀ6 
“νἱοναα, [15 15 Ρειθαρβ ἴῃ6 οὔς ψΠ]Οἢ 
τηοβδὶ ἀἰγθοῖν σοηηθδοῖβ τ ΜΠ τἢς ἢ]5- 
ἴΟΤΥ οὗ βδοτίῆςθ. ΔΌσγάῆαῖῃ δα 511] Ομ ας 
στεαῖ 16ϑϑοη ἴο δάση. Ηδ ἀϊὰ ποῖ οἰβαγν 
Ρογορθῖνα μὲ [επονδῃ ἀϊά ἠοῖ ται] 8 
ἢϊ5 ρίῆβ. ὙΤῇε Τὰν δὰ ποῖ γεῖ Ὀδθῃ 
σίνεη νηοῦ ψουἹὰ ἤανε βιιρροβίεα [ἢ]5 
ἀὐτἢ ἴο Βίαι ὈΥ ἴπε σασίς νιροπη δρ- 
Ῥοϊηϊοά ἔος τῇς Βιτης-οἤδπηρ δηᾶ [Ὸγ 
τ1ὴ6 ϑ᾽η-οἤεγιηρ, δηὰ ὉΥ ἴῃς ϑραγτηρ 
Βδηάδι! οὗ [6 Μοαι-οεσιηρῖ. Τὸ οοτ- 
τοοῖ δῃηᾶ θη] ρῆϊξδη δηλ, ἴῃς Ιοτὰ ἰοπιρίοα 
ἢϊπὶ ἴο ΟΥ̓͂ΟΓ στρ 85 ἃ Βιυγηϊ-οὔεγιηρ, ἢ]5 
τηοβῖ ομοτιϑ μα ροββεββίου, [ῃ6 σεηΐγα οὗ 
ἢἰβ ορε5β. Τῆς οἤεπηρ, μαὰ 11 Ὀδδη 
οομῃρ]εῖεά, νου ἤᾶνα Ὀδθη δὴ δοίυδὶ) 

1 (ξεη. υἱϊϊ. 20, 21. 
3 1ον. ἰ. 9, ᾿ἷ. 2, 9, 12, 1]. 5, ἄς. ΤὮς δι ροῦ- 

ἴοης οἵ (ἰὸ ϑ᾽η-οἤετιηρ ἐογπιθὰ ἢο Ἐχοαρίϊοῃ, 
8ὲ6 [κν, ἷν. 21. 

8 Ὁ εη. χυ. 9---᾿Ἶ. 
4 ὃ66 ᾽ν. 
δ. δ6ε ου (δ. χν. 8. (ἢ Τεγ. χχχῖν. 18, 10. 
Φ (εη. χίΐ, 7. 8 χίῖ 4, 18, χχνυΐ. 28. 

χχὶ, 33. 
͵ ΡΝ ἰΐ, 2, ἄς. 
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δ το ΠἘ μονα, ποῖ ἃ σεσειοηϊαὶ δοὶ οἵ 
ΜΟΥΒΏΙΡ : 1 ΨψουΪϊά ἤᾶνα Ὀδθη ποῖ δὴ 
Οὐϊνναγαὰ δηα ν]β1 016 5161} οὗ δὴ ἱηυναγὰ 
Δηα Ξρί για] ρτασθ, Ὀὰΐ ἃ Θί6ΓΏ στρα] ν ἴῃ 
᾿ἰ56 1 Ιβαας νᾶ ποῖ, ἃ5 τοραγάς ἢϊβ 
αι μου Ῥύγροβθ, ἰἢ ΔΩΥ ὈΓΟΡΕΥΙ 56η86 ἃ 
ΒΥΠΊΌΟΪ ΟΥ ΓΕργθϑθηΐϊδτινθ. ΝΟΥ ἰς ἴΠ6Γ6 
ΔῺΥ Ὠιηΐ (Παΐ ᾿νου]Ἱὰ 7051} τ1ι5 1 τηακίηρ 
[86 νοΪ ΑΓ δ ὈΠλ]55οη οὗ 1ς58δᾶς ἃ 515- 
πἰδοδηΐῖ ρατ οὗ τς ἰτδηϑαοίίοη. 7ῆ6 
δοΐ οὗ ἰὴ ραϊγατγοῇ [ἢ δΊν]ηρ Ρ ὮΪ5 ον ἢ 
Ποϑὴ δηὰ Ὀ]οοα νγαθ 8Δὴ δηπαίοριιθ γαμεῖ 
[1Π8Δῃ 4 ἴγρ6 οὗ ἴῃ βδογιβοθ οὔ τῆς Οτεδὶ 
ΗΙΡῺ Ῥηθϑῖ νῆο ραν ὉΡ Ηἰ πε] ἃ5 ἃ 
νἱοί. [Ιἢ οΥδΓ ἴο ᾿ηϑίσαοί Αὐτα!δπὶ 
{παῖ [ῃ6 βϑύνισα οἵ ἴῃ6 ΑἸταγ {18 ]16ἀ 1ἰς 
ΡυΓΡοΟΒα Ἰὼ Ὀείηρ ἴῃ6 δχργαϑβϑίοη οὗ (ἢ6 
ΒΡ ιΓ 4] σοηἀϊθοη οὗ [6 ὑγογβῃ!ρροτ, ἴῃ 6 
Το Ηϊτ56} ρτονι δα ἃ ταῦ ΜΠΪΟἢ 
νᾺ5 δΔοσορίαα ᾿Ἰηδίεδα οὗ ἰῃ6 Ὀεϊονεα 5οη. 
Ης δᾶ αἰτοδαν πιαάθ ἴθ οἤοσγιηρ οἵ 
ὨΠ561{ 1 ἢἰ5 τοαὰγ (ἢ δηα ουδάϊ!θησα: 
[86 Δοσαρία!ςα πηθαῃϑ [ῸὉΓ δχργεβϑϑιηρ {Π}}5 
ἴαςϊ ννγὰβ δρροϊῃηϊεα 1ὴ τῆς ““σὰπὶ σαιρῃϊ 
1Ὼ ἃ ἰοκοῖ ὈΥ ἢ]5 ὨΟΓΏ 5." 

Ιςαδο, ἂ5 [15 (του μαά ἄοῃρ, ““Ῥ}Ὲ 
8Δὴ αἰτασ δῃηα οα]ἱδά ὕροὴ ἴπ6 παπλα οὗ 
(6 ΤΥ " αἱ Βϑοβῆςρα", 74σο Ὁ ἈΠῈ 
αἱ ΘῃεομθηΣ δὴ Δ]ῖαγ ἴπαῖ ἢδ οδ]]δα 
Ε]-ΕἸο ἢ 6-15τα6] (ἡ. 5. [η6 αοά, ἴῃς ἀοά οὗ 
1914 6])}, Δηαἃ Δηοίμου αἱ ΒΘίΠ 6], νοὶ Π6 
οΔ]16ἀ ΕἸ-ΒειΠε] (ἃ ς. τε (οά οἵ Βει}6}}"". 

ΤΏ6 ϑδογιῆςθβ οἤογθεα ΌὉΥ 7ᾶοοὸῦ δἱἵ 
ΜΙΖρεῖ ἤθη 6 ραγδα ψ] ἢ ΤΑΡαη, δηὰ 
αἱ Βεϑοβῃεῦα ἤθη ἢς ννᾶ5 (ακίηρ ἢ]5 
Ια ἔατειννὶ! οὗ ἴῃς 1πὰ οἵ Ῥτοπλῖδβε ἡ", 
ἌΡΡθαγ ἴο μαναὰ Ῥδθὴ βίπογ Ρξεαςε- 
οἴἴοσιηρ5. 

ΤΏΘΓΘ ἰ5 ὯΟ ταίογσεηος ἴο τῆς οἤετγησ 
οὗ βαοίῆοα ἀυσπηρ [16 δο]ουσῃ οἱ [6 
15γδϑὶϊῖος ἴῃ Ερυρί. Βυΐῖ μαΐϊ (Π6 στιΐα 
ννὰ5 [λυ ΠΥ Κῆονι ἴο [πεηὶ 1 ΠΟη- 
προοϊϊοη ψι [ἢ6 ΟΥΒΏΙΡ οἵ εῃμονδῇ, 
ΔΌΡΘΑΙΒ ἴγοτα Μοβεβ δ᾽ θρίηρ ἃ5 ἃ γεᾶβοῃ 
ἴοσ ἰακίηρ ἴθ οὐὔἵ οὗ Ἐρυρί, ἰμαὶ πεν 
ταϊρϊ Πο]ά ἃ [δϑίϊναὶ δῃηὰ οὔεσ 5 τ ῆσα5 
πηῖο ἴῃ6 ΓΟΚΡ ἢ 

Τεῖλγο οετγεα οί Βυτης-οἤετσιηρϑ δπὰ 
Ῥεδος- τ ηρ5 θη 6 πιο Μοβαβ δῃᾶ 
(16 Ι5γαθ] 65. ΤῊΪΘ 5θ απ ἴο 5ηον [(ἢδὶ 
βδουιῆςία!]! ὙγΟΥΘὮ]Ρ οὗ δι ϑίδ τ 14}}νγ [Π8 
58Π16 Κιπά ννὰβ οογηζθοῃ ἴο ἴῇ6 νοὸ ρτεδῖ 

8 (ῇ, ΜιΙςδὴ νὶ. 7. 9. (ηῃ. χχΥϊ. 25. 
1ὸ (εη. χχχὶϊὶ. 2ο, χχχνυ. 1, 7. 566 ῃοίβ5. ἱπ 

Ϊος. 
11 ὅδη. χχχὶ. 54, χὶνὶ. 1. 
18 Ἐχ, 1. 18, ν. 1) 3, 8, 17. 
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ὈγΆΠΟΠα5. οὗ [6 ϑϑηγῖς βοςκ',--- ΤῊ 
βδογιῆςε5 οὗ Βαϊδδπὶ ψεσγα Βυγιιῖ- ΟΠ Ρ5 
αἴ οχϑὴ δηά ταπη5, Ν Πα. ΧΧ . 2, 3, 6, 15. 
--Τῆοβε οὗ [οὉ ννγεγε Βυγηξ οεγηρϑ (Ἰοῦ 
.. π,, ΧΙ. 7, 8); θὰϊ ἴῃς Ιαπρααρε υδεά 
ΤΟρθοιης ἴΠετὰ 15 ἀρ 5ηςα ὈΥ τἢς 
Ιηϑηποη οὗ ἃ ραγίουασ ἰῃαΐ νν}}} Ὀ6 ο- 
σε α ργαβθη γ᾽, 

δ ΧΙ. ἥε τῃ5 566 ἴῃαῖ 1 νὰ ἴακθ 
1η6 πατγαῦνα οὗ ϑοσιρίυγα [ῸΓ οὐὐγ συ!άς, 
(ῃ6 τηοβί δῃςσῖθηΐ βαοσιῆοαβ ψογα Βυτγηί- 
οἴεπηρβθ. ὙΠΘΙΟ 15 ἃ σείεσθηοθ ἰὴ (δ6 
ὙΘΙΥ δαη]δδί Ἰηβίδηοα ἴο {Π6 ἰαϊ οὗ [6 
ν]ο(πὶ; ΠῸ τοίδσγεηοα νῃδΐονεσ, [Ὠσουρἢ- 
οὐὔΐ ἴῃ6 ραίπαγοθαὶ ἂρο, ἴο τῃ6 Ὀ]οοά. 
ΤΗε Βυχι-οὔοτγιηρ, τλυσῖ αν παά τῇς 
ὙΕΙΥ ϑᾶτηθ ρηίποδησα 1η ἴἢ6 οαθὲ οἵ 
Νοδἢ᾽ 5 βαοσιῆσθϑ, ῆθη (ἢς 1 ογὰ 15 βαιά 
ἴο ἢᾶνο 5:6 ]]16 ἃ “ἃ ϑινεθεῖ βανοῦσ," δ5 ἴἴ 
Πδά υηάετ ἴ[ῃ6 ἴᾶνν. Τῆς Ῥεαςε-οὔο- 
1ῃ6 15. ποῖ πιϑηϊοηδα {1 ἃ ᾿δίθσ ροτιοά 
οὗ Ραϊτάτο αὶ Ὠιβίογυ, ἰῃ σοπηθδοϊίοη ψῈᾺ 
ἃ τῆοτα δάνδηςεα ἀδνοϊορπιεηΐ οὗ 5061] 
6. Τῆς ογάθγ ἰῇ νῃϊοἢ ἴπς Κιμάβ οὗ 
58 Πῆσεα 16 ρἰδοθα ὈγῪ Μοβεβ ἴῃ {Π6 βγϑῖ 
ομαρίειβ οἵ 1νσι5 15 Ἰῃ ἀρτϑοιηθηΐ 
ὙΠ {15 ἰδίοσιοαὶ ϑσσθϑϑίοη δ5 1ἴ 15 
(τἀςϑα ἴῃ ἴῃς Ῥεηϊδίθιο ὃ, 

11 τνου]ά 56 6πὶ ἴὸ οϊ ον [μαΐ ἐς τδᾶὶ- 
οαἱ 1άθα οὗ βϑδοῆος 15 ἴο Ὀ6 βοιρῃξ Ἰὴ 
τῆς Βιγηςοἤθπηρ ταίμεσ τὴ ἴῃ ἴῃς 
Ῥεδοθ- οἤξσιηρ, ΟΥἨΥ̓ΪΠ (16 81η-οἤετγιηρ. 
᾿Αϑβϑυπηηρ ἴμδΐ 1τῃ6 δηΐϊπηαὶ ὑτσουρῃϊ ἴο 
τῃ6 ΑἸταΥ τερσοϑεηϊθα [6 ρεύβοῃ οὗ ἢ] 
γνῦο οἰοτοα 11, ἴη6 δοῖ οἱ 5δογιςς [τΟηλ 
[ἢ6 νϑτῪ ἔτοὶ ἤρυτοα [ἴῃς αβοφηῖ οὗ {6 
τεοοη οἰ 6α δηά δοοορίοα οτδαΐασα ἴο 6- 
Βονδῃ. Ασοογαϊῃρ ἴο [ἢ 5ἴτιοῖ πλθδηϊηρς 
οὗ τῆς Ηδοῦτον, 45 5μονῃ ἴῃ (ἢ6 ὨδΙηδ 
ΌὉΥ ΒΟ τς Βυγη-οἴδυηρ τγὰβ σομ,- 
ΤΊΟὨΪΥ οΔ]16 4“, 5 ρη!γιησ {παΐ Ἡν ἢ ἢ 85- 
ςοηᾶς, ἃ5. ΜῸ}} ἃ5 ἴῃ 1ἴῃ6 νϑὺῸ ὉΠΙ ΟΓΠῚΪΥ 
ΔΡΡΙΙοά ἴο ἴῃ6 δοῖ οἵ Ὀυγηϊηρ οἡ [ὃς 
ΑἸῖασ, τῆς ἤδϑῃ ννὰβ βροκδὴ οὗ ἢοΐ 85 
ἀεσιογεά Ὁγν Ὀυχηϊηρ, Ὀυΐϊ ἃ5 βεμξ ὉΡ ἰῃ 
(η6 ἔτεα {|κ ᾿ποθῆβδα τονασγάς ἤδάνθϑη ἢ. 
τ γγὰβ 1π 115 ψαὰὺ ἴῃδὶ τἴ86 ὈΘΙΙΟνΟΓ 
οοηΐεβϑοα τῃ6 ΟὈ]Ιρδίοη οὗ ϑυγγεηθτίηρ 
ὨΙπη561, θοάγ, βδοὺ] δηά ϑρισιῖ, ἴο [ἢ6 
Ι,οτὰ οὗ Βδανϑη δηά βαυῖ νῆο δα Ῥεθη 
τονοαὶεα ἴο ἢϊπη. Τῃὲ ἱπῖ Ἔχργεϑϑοα 
τδη ἴῃ ἴῃς ψῇοὶα Βυτγης-οἤδγηρ 15 [ἢς 

1 Ἔχ. χνυὶϊ. 12. 966 ποῖρ ἴῃ ἴος. 
3. 66 ὃ χὶν, 
3 ὥξροῃ ἴον, ἰΐ, 1ὶ 
δ δος οὐ [(δν, ἱ. 9. 

4 ᾿οἰάλ, θ66 ὶ 1]. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὉΠαυδΙ Ια α βε! ἔβασσῆος οὗ ἴπ6 ῥδιβξοῆ,. 
“ΤῊς Καυποίβ οὗ 8}1 [6 βδουιῆοι4] β5γ5- 
[615 15 106 ϑᾶχῃξ ; Ξε ξαραϊςδίὶοη δηὰ ἃ 
56ηὴ56 οὗ ἀδρεηάθηοθ οὐ Οοα δῖα (ἢθ 
δε] ηρ5 ν ὨΙΟἢ ρἰξ5 δηά νἱοϊτηβ ϑίγινα ἴο 
ΟΧΡΓΙΓΘΘ5 "1." 

ἴη τῆς Ῥεαξεοβεγηρ οἵ ἴμ6 γαίη- 
ΔΥΟΠΔ] ἅρθ, Ὀείοσγα [ἢ6 ᾿πϑιτὶοὴ οὗ ἃ 
παῖοηΔ] ρΠϑιΠοοά, ἴπθτα 15 ΠῸ ΣΘΆ50 ἢ 
ἴο ἀουδὶ ἴμδΐ, 85 ἴὰ [ἴῃς Ῥεδοε-οβεγηρϑ 
οὗ {πηεῸ 1νν, σεγίδίη Ῥοσγίίοηβ οὗ [6 
γἹοῖ πὶ γα Ὀυγ δα ἀροὴ τῃ6 δἰΐασ, δά 
ἴμδαῖ {πΠ6 τετηδϊηᾶοσ οὗ ἴῃς βεβῇ νγὰς δαΐδη 
Ὀγ ἰῃς οβοσεσ, δῃὰ ἰμοδ6 ο ΨΕῚῈ ἅ550- 
οἰαῖβα νὴ ἢ Ὠῖτὰ ὈΥ ραγοιρδοῃ ἴῃ (μδ 
βρίπὶ οὗ τὴς. βασῆῆοθ, Τῆς τιθιῃβοά οὗ 
τῇς Ῥεδςς- οἤδπηρ ἰὴ [15 ρτεαῖ ἔδαΐιγοβ 
ΜΟΙ 50 [ΔΓ ΔΏΘΥΘΙ ἴο [86 δαυ!δϑὶ τοὸ- 
ςοτάθα πραίβθη βδοπῆσθϑ, ἴῃ νοι τΠ6 
{Π|ρὴ5, Θηνεορεα τὴ τ[ἢ6 σ8}} δῃηὰ τδϑ865 
οἵ (δῖ, γνεσγε [Π6 σὨϊεῖ ρογοιμϑ θαγαΐ ὩΡΟᾺ 
τῆς δἰΐασ, 16 τὴς οΥμῈΓ Ρατίβ οὗ τῆς 
ν᾽ οι ζαΓ ΙΘῃΘα τηδίθγα]ς (Ὁ ἃ ἔδαβι ἷ. 
1 παν ποινενοῦ Ὀ6 ἀουθίεα ψῃδῖμετ τἢς 
ίαϊ “ἴὼ ἴῃ6 Ηοπλος δαοῆῇοεθβ ἢδα ΔῊΥ 
5060614] εἰρη βοδηςθ, βίης γα πηά (ἢς αὶ 
οὗ δῃϊηγ4]5 οερ] ογθά ἴο σονοσ ἴλ6 ῬοαΥ 
οἵ Ῥαΐγοοϊιιβ οἡ [86 ὑυτα τοῖν ἴῃ οσάεσ 
τμας {ΠΟφοοΥρβ56 πῆρ 6 σοηβαυπλθα το 
συ ΟΚῚῪ δηα σοιῃρ]είεϊγ". ΤῈ νῇο]α 
Βυγης-οἴδπηρ ἄοθς ποῖ ἄρρθαυ ἴο ὃς 
ἀἰἸΒΌ ΠΟΙ Ὠδηπιθα ἴῃ ΔῊ Οτεεκ ΨΓΙΘΥΙ 
Ὀείοτα τῆς ὕπιε οὗ Χεηορμομῦ, ᾿λουρὶ ἰξ 
ΤΏΔΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ πᾶν δε οἤδγαά ἴῃ τυ ἢ 
ΘΑΥΠΘΙ Ὀτη65. 
ᾧ χῖν, [Ι͂ἢ [86 ϑοπρίιχαὶ τεοοσάς ποτα 

15. ΠΟ ἴταοθ οἴου οὗ (6 5: η-οἤουιηρ, ΟΥ 
οὗ ΔΩΥ βρθοῖίαὶ ἐγεδίπηθηΐ οἵ ἴῃς ὈΪοοά οὗ 
νοΐ 5, Ὀοίοσο 186 τἰπι6 οὗ Μοβοβ. γε 
σϑηηοῖ ΠΟΊΝΟΥΘΙ ἱπηρίηθ ἃ δἰηρὶα δοῖ οὗ 
βΒδοῦῆοθ ἴο ἢᾶνα Ὀδθὴ ρῬεποιτηθα 5ηςσ8 
([ῆ6 δτοὶ τταηξρτεββίοη, ψηοὰς ἃ οοη- 
ΒΟ Ουβη655 Οὗ βὴ 1ἴῇ ἴῃς τηϊηά οὗ [ῃ8 
ΜΟΥΞΏΙΡρεΙ. Εαγηθϑὶ ἀδνοίίοη ἴο ἃ ΗΟΪΥ͂ 
ἀοά ἴῃ ἃ [4]]|6ῃ ογεαΐυσα πλυϑὲ Πδορ5ϑᾶ- 
ΤΥ ᾿ποϊυἄθ ἃ βθηβα οὗ δῆ δῃᾶ πηγῇ !- 
Ὧ655. [τ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ᾿τηδριηεα ἰδαΐ 
ΝΟΔὮ τηδάθ ἢϊ5 οἤοσιηρβ δ [ῃ6 ἴοοί 
οὗ Ατασγαί, ψιουζ [6 51 οἵ ραϑβὶ βεῃθ- 
ΤΑΙ Οἢ5 Ὀδηρ ρῥγεϑθηΐ ἴο 15 τηϊηά, δο- 

6 ὙΠοπιθοη, " Βαιηρίου [δοΐυγαϑ,᾽ Ὁ. 40. 
1 σοι. “1},᾽ 1. 458, 11. 4121, ΧΙ. 770 ; 2Ἔβο). 

ΦῬγοτω. 406; ϑορῇ. “Απιὶρ.᾽ τοτο, ὅζο. [Ιῃ “ 1].᾽ 
1. 315 ἴῃογα 15 Ω0 τοίδγθῃςα ἰὸ ἃ ἔδαϑί. 

8 ΤΊ ΧΧΊΙΠΙ. 168. 
9 ὅ 66 “Απαρ.᾽ νι. 8. 4; “Ογτορ. ΥἹ11. 3. 

14. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΓΕΝΙΤΙΟυϑσ. 

ςουρϑηϊθα ΌὉΥ να δ ἴῃς τπουρῆς τμδὶ 
6 ψ88 ἃ Ὀσοῖθεῦ οὗ ἴπ6 βδαῖὴβ σᾶςθ, ἢ 
ἃ σοηϑβοΙοι 5655 οὗ [Π6 βᾶτηθ θη θη 165 
ἴο 6.1} ἴῇ ἢ15 οὐγῇ ἤδατῖ. [ἢ [Π6 δοοουῃΐ 
οὗ ἴῃς βαοπῆσος οἵ 1οῦ, ἴῃῈ 1άξα οὗ 
δίομοιηθηΐ 15 ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ οσοπηρξοίεα ἢ 
ἴδε Βυτπξοβεπηρβ᾽. Βυΐ [πε ἐξα την 
ὙΠΟ πηοϑῖ Ῥσοτη! ΘΉΕΥ Του ηἀ 15 ΕΧΡΓΘ5- 
βίοη ἴῃ ἰῃ6 Βυχηϊ-οἨεηρβ οὗ Νοδῇ, τηυϑῖ 
μᾶνβ Ὀβεὴ οἵ ἃ ἀϊβεγεηῖ κὶπᾶ. ΤῊΘ βθῆβθ 
οὗ ρτϑϑεηΐ ἀδιϊνεσαηςσθ, οὗ {πη Κί] 655 
ἄξδαροσ ἤδη ψοσάς, οὗ Ἴσοϊῃηρὶείς 56] 
ΒΌΓΘΠασοσ ἴο ἴ.6 5ο]εῶη Ὀοηα ΠΟΥ [αἰ 
ἼΡΟῚ δϊπὶ 1 ἴῃ6 (ὐονεηδηΐ, τηιβί ταῖῃοΓ 
ἢανα Ὀεδη πρυτεα ἴῃ [ῃ6 ν]σ 5 ΨὨΙΟ 
ΘΙ 56ηΐ σρ 1η ἴῃς Πδπ)ι6 οὗ [ῃ6 ΑἸτὰγ ἃς 
ἃ 5ϑνεθῖ βανοῦγ ἴο ᾿μονδῇ. 

ΤΠ ΘΙΘ 5 ΠΟΥΓΙΔΙΠΪΙΥ 0 Οομηϊδηδησα 
ΨΠαίονοσ ἴο 6 ἰουηά ἰὴ (6 ϑοπρίυγεϑβ 
ἴου (86 ποίοῃη οὗ ἀς ΜαϊΞίτε" δηά οἵδεσ 
ΠΙΟΙΣ οὗ ΠΟΤΕ τοορδηΐ ἀδίρ, τῃδϊ [ἢ6 ἢτα 
οὔτῃε ΑἸεαγ βυταθ ο Ζεά σϑί τ θα ΠἸΟῺ ῸΥ 51η. 
ὅ χν. Τῆε ἢγχϑὶ ἰηβδίδηοε οὗ τῆς Ὀ]οοά 

οὗ ἃ 5δούιῆος Ὀεϊηρ ποϊοδα 1 ΔῺΥ ΜΑΥ 
ΟσουΓ5 ἴῃ ([ἢ6 δοοουηΐῖ οὗ τῃ6 ᾿ἱμϑ! τα] οὴ 
οὗ (ῆ6 Ῥαββονογῆ, {15 [Πεγα σοτηστηδηἀθᾶ 
{πα [6 ὈϊΪοοά οὗ [ἢ6 Ῥάβοῆαὶ ἰδιῃῦ 
βῃοι ἃ Ὀ6 ρηηκὶεὰ οἡ ἴΠ6 ἀοοΙ-Ροϑί5 
οὗ [πε Ποιιβεβ οὗ [ῃῆ6 Ιϑβγδεὶἴθβ, ἃ5. ἃ 
ΤΑΙ [Πδὲ [Π6 ἀΘΒΊΤΟΥΘΙ τϊρῃϊ ποῖ εηΐοῦ 
ΏΘη ἢ6 νγὰ5 511 Πηρ ἴῃς βγβίθοσχη οὗ [ἢ 6 
Ἐργρίϊδη8. Νὸ δισῖμοσ διηΐ 15 ρίνεη οὗ 
115 5δοσίποῖδὶ τηθδηϊηρ. 

ΤῊΣ ποχὲ ποτα οὗ Ὀ]οοά 15 ἴῃ Ἴοη- 
ποχίοη μι τς Βυτηί-οἤεσιηρθ δπά 
Ῥρδος- οἴϊοσιηρϑ οὔ [ῃ6 (ονεηδηῖ οἵ 51η41", 
Μοβεβ μανίηρ 811 δὴ δ]ἴασ δηά ἴνϑὶνα 
ὈΙΠατβ, δοοοτάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀνεῖνε {ΠΡ 65 οὗ 
1516], δὲ ἰ(ὴ6 ἰοοί οὗ ἴπΠ6 πιουηίδ!η “5θηΐϊ 
γουηρ δὴ οὗ [ῃ6 Ἄσμι]άτεη οὗ 15{Ὁ86], 
ψΠΙοἢ οετγοα Ὀυγαὶ οἴου ηρ5 δηᾶ 5δοτχ- 
Ποεα ρϑαςε-οβοθσγιηρβ οὐ οχϑὴ υηΐο [ἢ6 
Ι,οτὰ," δηα ““ἴοοῖς μα] ἴῆ6 Ὀ]οοά δπά 
Ρυϊ 1{ ἰὴ Ὀαβοηβ : δηά ἢ] οὗ [με ὈΪοοα 
ἢς ΒΡ ΠηΚΙδά (γον) οἡ [6 αἱίαγ." Αἴϊεσ 
τοδάϊηρ (ῃς Βοοκ οὗ 6 (ονεηδηΐῖ, ἴῃ 6 
ΡῬΘΟΡΪΘ σινίηρ [Πεῖγ αϑϑθηΐ ἴο 1, ἢ6 ἴοοκ 
τῆς ὈΪοοά ἴῃ ἴῃ6 Ῥᾶϑοῃβ δηά “" βρπηκὶθα 
([ἢτθνν) 1 οἡ [Π6η1, ἀηα 5α]4, ΒϑῃοἹα (ἢ68 
Ὀ]οοά οὗ τῇς. σονεμαπὶ ψῃιοἢ ἴῃς Τιοτά 

1 ΠΩΣ 5». ΧἸΙ. 7, 8. Οὗ 1,εν. 1, 4; 566 αἷβο 

ὃ ΧΥῚ 
ΞὉ . ἘοΙαϊ τοίςϑαπιοηι βῖιγ 165 βϑδοιῆςες,᾽ Ρ. 234. 
5 Ἐχ, χὶϊ, 7, 22, 23. 
4 ἔχ, χχίν. 4--8. ες ποῖες ἰπ ἴοο. 
δ᾽ Τῆς Ὀϊοοά νγᾶϑ ποῖ βρηπκιεὰ θαϊ οὐδὲ οστἢ 

οιΐ οὗ 16 Ὀά5ο:15. 866 ὃ νἱ. 
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ΑΙ πιαάθ νὴ γοῖι σοηοοσηηρ 411 [ἢ 658 
ποτας." Οἱ ΗδΘΌ. Ιχ. 19, 20, ΧΙ. 20. Οἱ 
1Π|5 οσσαβίοη να δηά [ἢς ἔτβί τηθηοῃ οὗ 
Ζἀγοτυίγο ἴγ6 ὈΪοοά προη ἴῃς ΑἸτασ ψὨΙΟᾺ 
Ῥοοάὴθ ἴθ Θϑίδ] ]5ηθα τηοάθς ἴὰ τῃ6 
Βυγης- οἴουηρθ, Ροδος- οἤεσγίηρο, Δηά ΤΙΘσ 
Ρᾶ55-οἴεπηρβ, Ὀαϊ ποῖ 1 {86 51η-οΟὔεις 
ἴηρ9΄. 
ὙΠ ἢ 1} 15 τῖῖα σῃου]ἃ Ὀ6 σοιηρατοῦ τῃς 

156 οὗ τὴς Ὀ]οοά οὗ ἴῃς δηλ οὗ σοηβϑοσα- 
ἔοη νος ἢ νὰ85 οἤεγεα ἴῃ ἴἢ6 (οηδβθοῖα- 
τἰοὰ οὗ τῃ6 ῥτιοϑίβ δῇοσ ἴ(ἢ6. Τὺ οὗ [ἴῃς 
οἤεπηρϑ μαα θεθὴ ρίνθη. ὍΤὴδ τὰη] ννὰβ 
ΘΘΒΘΠΓ4|}Υ ἃ Ρεδος- οἴδσγηρ, [Πουρἢ 1 νγὰ5 
ἴῃ 5016 Γαβρεοῖβ ρεοι] τ. ὍΤὴ6 ρτεδαίεσ 
Ρᾶτί οὗ 115 Ὀ]Ϊοοά ψὰβ [σον Ὡροὴ τἢς 
ΑἸϊατ, θὰ ἃ ροτγίοη οὗ ὃ νγᾶ5 ἴά κθὴ ὈγῪ 
Μοβος ἴο Ὀ6 ρΡαΐ οἡ ἴπ6 ρείβοῃβ οἵ [6 
ΡΙΠεϑίβ δηά ἴο θὲ βρυκὶοα προὴ [ΠΕΣ 
ραττηθηῖϑῖ. 

τ 5Βῃου!ὰ Ῥὲ ορϑβεγνεὰ [ἢαΐϊ ἴῃς {τϑδῖ- 
τηθηῖ οἵ [πε Ὀ]οδὰ ἴῃ {ἢ 656 ἴνγο σεγθπιο- 
Ὠἰεβ. γγὰ5 νΕΙΥ ἀἰβετγεηΐ τοσὰ ἴπαΐ ΜΠΙΟἢ 
γ85 Ῥταςι 564 ἴῃ ἴῃς 5᾽π- οβετηρθ. Ηδτα 
ἃ ῬΡογίοῃ οὗ ἴῃς ὈϊΪοοά νὰϑ δρρ] δα ἴο 
ἴῃ6 Ρειβοηβ οὗ ἴῆοβε ψῆο ψΕ Ὲ Ἔϑρ ΘΟ ]}Ὺ 
Πσομορσηθδα ἴῃ ἴδ6 βδογιῆςςθ, 116 ἴῃ 6 το- 
ΤΩΔΙΠ ΠΟΥ τνὰ5 σον ὑρο ἴῃς ΑἸαΓ : Ἰῃ 
τῆς δ᾽ η-οεπηρ, ἃ ρογίίοη νγὰ5 οἤεσθα ἴο 
(ῃ6 ΠῸΚΡ ὈΥ Ὀεϊηρ ρᾷΐ προὰ [6 ὨΟΙῚ5 
οὗ (6 ΑΙϊαΓ, ἀηα οἱ οδγίδιῃ Οσοδϑι ἢ 8, 
ΌΥ Ὀεῖηρ βρηηκὶεα νι ἴῃς Ταρεῖ- 
ὯδΔο]6, 116 τὴς τοδὶ νγὰ5 ΤΏΘΤΕΪΥ Ρουτεά 
ΔΎΓΑΥ δἱ ἴῃς Ὀά56 οὗ (ῃ6 ΑἸταγ", 
γε ἂῖαὲ ἰἸείξ ἰὴ πο ἀοιθὶ δἃ5 ἰο ἴῃ 

βδοῦιβοῖαὶ στηρδηϊηρς οὗ ἴ(ἢ6 ὈϊΪοοά,. Α5 
1ὴ6 τηδίοσιδὶ νϑῆϊο]α οὐ τῆς 116 οὗ τῃ6 
νἱοῦη, [ἃ ψγὰ5 1ῃ6 5γι}ῦ0 0} οὗ {Π6 16 οὗ 
(μ6 οετθσ. [ἢ Ἄοοηίγαϑι ΜΠ ἢ [Π6 ΠΕ 
δηά Ὀοηδθβ ἴξ οχργθϑβθᾶ ἴῃ ἃ αἰϊβιίηςϊ 
ΤΩΔΉΏΘΙ ἴΠ6 ᾿ητηδίρηα] ῬΠΉΟΙΡΙ 6 ὙΠΟ ἢ 
βυγνῖνοβ ἀθαίῃ, ὙῊ]5 15 ἀἰΒΌΟΙΥ 8455]6Ὲ- 
οἀ δ5 ἴῃς στϑᾶϑοὴ [Ὸσ 115 Δῃροϊηϑεα ι.568 
10 [86 στιΐο5 οὗ διοπειηθηῖτ), [ἡ (6 ἵνο 
ο4565 οἵ (οπβεοσδίοη (Δα ῬτΟΌΔΌΟΪΥ 1η 
1[η6 οα56 οὗ ἴῃς. Ῥαβοῆαὶ ἰδ) ἴῃΠ6 Ὀ]οοά 
οὔ 16 βδοῦδοθ ἀρρϑᾶϊς ἴο παᾶνα 5ἱοοά 
ἔοσ {86 οοἸϊεοῖννα [πὸ οὗ ἴποϑα ῆο Μ6ΓῈ 
ἴἰο Ὀ6 οοηβδοοταῖθά. Ηδνιηρ ὈδΘῺ δοςορῖ- 
εἀ ΌῪ Τεμονδῇ ἴῃ [πε ργεβεηίδίοῃ οἱ ἴῃ 68 
νἱοἴῃ Ὀοίοστε ἴ[ἢ6 ΑἸζασ, ᾿ξ ἜἘχρσεββεα, [ἢ 
116 φαυ]οσ Ἰηϑίδηςοσ, ἴπ8ῖ [6 1 οὗ [ἢ6 
σμοβθὰ παίϊομ, δηά, ἴῃ (ἢ6 Ἰδζίοσ ἴῃ- 

4 96 ὶ νἱ. 
Ἴ Θρ66Ιον. νἱῖϊ. 23, 24), 30. 
δ εν. ἵν. 6, 7, 17, 18, 25, ἄς. χνὶ. σϑ, ἄο, 
9 66 [,εν΄ ΧΥΪΪ ΣἹ;, ψἱ ἰὰς ποία. 



κοό 

βίδηςο, μαι ἴῃς 1 οἵ (ῃς ῥγιεϑῖς 1ῃ 
{πεῖς οὔῆςϊα] οδ]]Πηρ, μα δθὴ τῃλᾶθ 
ΠΟΙ͂ ; ἀπά ποὺ ἴῃ ἴῃε ἀτορβ Δρρ]εἄ το 
{πε ῖσ ΡεΊβοησ ἰξ 5βυρο  Ζεοα τπαὶ ἴῃς σοη- 
βϑοζαϊθα 16 νγὰϑ ρίνεη Ὀδοκ ἴο {δπεπὶ 
ἴῃ ογτάογ (μὲ 1 5ῃουα θὲ ἀενοίεα ἴο [68 
5ΟΎν 66 οὗ [ἢ6 1, οτά. 

Τι ἴς δνϊάθηϊ τμδΐ ἴῃ ἴῃ 656 ᾿ηϑίδῃοθϑ (68 
Ιάφας οἵ (οηβθοσζαίίοη δηὰ Πεάϊοδιίοη ἃγα 
βἰσηϊῆοά, ταῖμον ἴδῃ (6 ἸΙάεὰ οὗ Αἰοῃε- 
τηθπὶ, Ηδὰ τἢ6 (ονεηδηΐ βδογιῆσα δἵ 
Μοιιηῖ ϑιπαὶ θθδη ἃ 530] ὰτῪ Ἰηβίδηςθ, 1 
ταῖρι ἱπάθβά Ῥὲ βυρροβεά {παᾶῖ, 186 διη- 
οἴετγίηρ ἢοῖ μανίην ἃ5 γεῖ Ὀδθη Ἰηβεταϊεα, 
αἰοηδηϊθηΐ νὰ5 δου θεὰ ἴο (ῃ6 Ὀϊοοὰ οὗ 
τὴ6 Βυτης οετίηρ, 5 1 ἀρρϑᾶῖβ ἴο πᾶνε 
Ὀδδη ἴῃ (ἢ 6 βαογῆςσοβ οἵ ]ορ. Βαΐ ἴῃ 1ῃ6 
(οπεοθοιαίίοη οὗ 186 ρῥγιεϑίβ ΔΥ δι 0 ἢ πο- 
τίοη ἰ5 ργεοϊυά θά, [ἢ 115 σθγθΊΟηΥ ἃ ϑ᾽η- 
οἤετίησ ννὰ5 ἴπ6 Μγεξ νἹοιϊπι οβετγει, δπὰ 
115 ὈΙοοά νγὰβ ραβϑθα ὉΥ ἴοσ ἴμαΐϊ οἱ {Π6 
Ῥεδοοθ-οβογιηρ). Ν᾽ ε ἅτε ἱπμεγείοσα ὑσουρῃϊ 
ἴο ἴλ6 σοποϊυβίου ἴπαὶ “1ῃε Ὀ]οοά οὗ (Π6 
οονθηδηϊἶ  νψἃ5, ὈΟΤῊ ἴῃ ἴοσγηὶ δηα βιρηιῆ- 
οαηςοα, ἴῃς Ὀϊοοά οὗ 1μὲ Βιιτγης-οἤθ Πρ 
δῃηά τ6 Ροδος-οἤεοτγηρ, ποῖ (μδΐ οὗ τῃ68 
Θ᾽ η-οἤεπηρ ἢ 
ὃ χνὶ. Τῆς ϑδιπ-οῆετιηρ 15 ἴο ὈΕ τε- 

ρατάεἀ 45 ἃ οτεαίίοῃ οὗ [6 1,ν. [{ ννὰ5 
(6 γοῖος οἵ ἴῃ 1,8») 1Πδὲ ἀυνακθηβα [ἢ6 
ἀϊδίοις σοηδβοίουβηθβ5 οὗ δίῃ ἴῃ ἴῃς 1ῃ- 
ἀϊνϊάμα] τη. ΤῊ ΟἸθαγοσ ἀθνεῖορ- 
τηθηΐ οὗ [86 πδίυτα οἱ τρδη᾿5 δίτιρρὶα 
Ὁροη ἴμ6 βατῖῃ τεαυϊγοαὰ ἴο θὲ εἰλροῦϊεα 
ἰὴ ἃ πον ἴοπη. Τὴδ ἰηϑιπῦοη οὗ [ῃ6 
ΘΙ Π-Οἤετιηρ ἀρρθαῖβ 'ἰῃ [15 ΨΑΥ ἃ5 ἃ 
ὨΘΟΟΘΘΑΙΥ σοηβοαύεηςσα οὗ ἴῃ6 φρίνιηρ οὗ 
[Πη6 [νν. 

Ιη (Π6 ρογδοιοα 5δοτῆςϊα! ϑγϑίθπλ, [ῃ 6 
[ἤτοα οἶαβ5θ65 οὗ οὔδιγϊηρβ δῖα ἴο Ὀ6 το- 
ρατάεα 85 τερτεβεηθηρ ἀϊδέϊηοϊ ἀβρεοῖβ 
οἵ ἀϊνίης {τὰ οοηπεοοῖεα ΜῈ τηδη᾽ 5 Γο- 
Ιαϊοη ,ἴο Ἰεῆονδῃ. Βιΐ ἰξ 185 παροτίδῃηϊξ 
ἴο οὔϑοῖνα [πὶ ἴῃ πὸ β8δογιῆσθ ψὰ5 [ἴῃ 6 
ἰάφα οἵ τ1ῃ6 Βυτηῃς-οῆεσιηρ ες οὐ, Οἵ 
Ἔν οΥΥ νἱοιϊπι ψοἢ ψγὰ5 οβεγεα δὴ ἂρ- 
Ῥοϊηϊδα ροτίίοη ψγὰ5 δθῃΐ ὑρ ἴο [εἤονδῃ 
ἴῃ ἴῃ6 απιε οὗ τῇς ΑἸϊαγ: ἴῃ6 45}65 οὗ 
“τῆς. σοῃίίηθαὶ Βυγας-Οἤεγιηρ" οἵ [ῃς 

Δ Ίκν. Υἱῖϊϊ. 14, 22, 13. 
3 Ἡρθτ ίχ. 18---22, χ. 20, ὅτε. 
8 ΤῊΣ ΟΠΪΥ οἴῃοτ ἰπϑίδηοεβ ἰπ ΜὩΙοΝ ἴμ6 [Δ 

δρεᾶΚϑ οἵ (Π6 ἀρρὶϊοατίοῃ οὗ ἴπε ὈΪοοά οἵ Δηϊπια]5 
ἴο [ῃς Ροίβοῃ, δὲ ἴῃ [μεν. χὶν. ἢ, 14}; Ὑμεγε δὲς 
(86 ποῖίθ5. 

4 Βοῃι. ἰἰϊ. 20, νυἱΐ. 7. 866 “Νοίε οὐ [6 Τεη 
(οσηπηδηἀιηοηῖβ᾽ δίϊεσ Εχ, χχ. 1---17. ἕν. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

τηοτηΐηρ δηα δνθηηρ᾽ 5ΟΥΝΊΟ6 ΜΟΤΟ ΠΘΥΘΓ 
ιυδηομεά", Τῆς σερῖταὶ Ἰάςφα οὗ 5δοτγ- 
ἢο141] ΟΥΘΙΡ νὰ 5 Κερῖ σοηϑίδν 
ΟὨ νον. Οα [(δ6 οἴδοῦ μαηΐ, (ἢ6 {ἢ 
(αι Ἔνθ βδογῆοθ, ἔοσ {Π|ὸ ᾿βταθ! τα το 
ὙὙΠοΠπὶ ἴῃ6 1ὺν δὰ θδθη τονϑα]θα, πιιϑῖ 
ὉὈ6 Ὀαβθά ὕροη Αἰομεπιβηῖ, 15 ἀεο]αγεά ἴῃ 
[ηὴ6 ψοτάς [πὲ ἢ15 Βυγης-ΟἸἴθυηρ “ὁ 5}4]] 
Ὀε δοςσερίεβα ἔοσ ἢ ἰο τχᾶΚα δίοῃεηθδηΐ 
ἴον Βιπχ".᾽ 

ΤῊς παίυγαὶ ογἄθγ οὗ νἱοϊηβ ἴῃ {16 
ϑΔΟΥ ἤο 4] βογνίοθ οὗ ἰῃ6 Ταῖνν νας, ἢτοϊ 
[ὴ6 ϑιη-οβεπηρ, (με τὰς Βαυγης-οἤετιηρ, 
δΔηἋ ἰαϑῖ ἴπε6 Ῥεϑδοθ- οἤουιηρ . ΤῊΪβ δη- 
ΒΎΘΙΒ ἴο [ῃ6 5ριΠῖυ4] ρτοοθϑ5 (Ὠτοιρῇ 
ΜΠΙΟἢ (6 ΟΥΒΏΙΡΡΟΥ δά ἴο ρᾳ85.. Ηδ 
ἢδα ἰταῃβρτεβϑθά [ἢ 1δνν) ἁἀηὰ ἢδ πεεάβα 
(ῆ6. δἱοπειηθηὶ διρηδοά ὈγΥ ἴἢ6 ϑιη-οἵ- 
[ογηρ : 1 ἢϊ5 οἤδσιηρ δα θδδθὴ πλλάς 1 
{1 δἀηα βποοῦγ, 6 σου! ἤδη ΟἾΟΓ 
ὨΙπΊ5 6] [το (ῃ6 Τ,οτά ἃ5 δὴ δοοδρίθά ρεῖ- 
5800, ἃ58 ἃ δεῖ βδάνοιισ, ἴῃ 1τῃ6 Βυτηῖ- 
οἴεπηρ ὃ; δηὰ ἴῃ νιγίαα οὗἩἨ [ἢ15 δοςερί- 
ΔΏς6, ἢ6 σου]ὰ δη͵]οΥ σοϊηπγηΐοη ἢ 
[ῃ6. 1οτά δηὰ ἢ [115 Ὀγοῖδγθη ἴῃ (ἢ 6 
Ῥρδοθ-οβογιηρ. Βυΐῖ ψῃθη τ[ἢ6 Οσοδϑίοη 
γὰ5 ΟΠ6 ἴῃ ΨΒΙΟῊ [Π6 σοηῃβιἀεγατοη οἱ 
ὈΘΙΘΟΏἃ] ΠΟ] 655 γὰ5 ΘῈ ΟΓαΙ δῖα ἴο ἰΠδΐ 
οὗ [ῃ6 σοπμδοογδίοη οὗ ἴῃ 6 παίϊϊοῃ, ἃς τγᾶϑς 
(η6 οα56 1ὴ 6 οἴετίηρε οὗ [6 ῥΓΠσα5 
αἱ ἴὴ6 ἀξάϊοαϊίοη οὗ ἴῃ6 ΑἸίαγ, αηὰ ἴῃ 
(Π6 τιῖς ἴοῦ γθοοηβεοζαῦηρ [ἢ6 Ναζαγιῖθ 
ψ 0 δὰ Ὀδοὴ σοτγοπλοηΐδ!]γ, ποῖ πΊοτα  ν, 
ἀδπ]ο, τὰς οὐδ νγὰ5 σῃαηρεα δῃάὰ 16 
Βυτγητς-οἤθτιηρ ννὰβ5 βασγιδοθα Ὀείοτε τἢ6 
Θιη-οἴεσηρ ἢ, 
ΤΩ τα δαάιίοης πιδάθ ἴο ἴῃς 

Τα] οἵ βδούβος Ὀγ {6 1ιδνιτςοα] 1,δνν 
σοηϑβιβίθα ἴῃ [6 δϑιδὈΠϑημηεπὶ οἵ οἠδ 
παῖίοηδαὶ ΑἸίατ δ, τ[ῃ6 ᾿πϑαϊυτίοη οἵ 16 
ῃδιϊοηδὶ Ῥγιθϑίῃοοα ᾽ἰ, δηὰ 411} [ῃοβε ρατγ- 
(ἰου]αῖα ἰμαὶ ΕΙῈ δου] αγ το τῆς 51η- 
οἴδετγιηρβ δηά [ῃ6 Τταβραϑ5- ΟΠ ηΡ5. 

ὙΝΏ116 τΠποσγείοσγθ [Π6 Ἔϑϑθηίδὶ Ἰάθα οἔ ΑἹ] 
βδογιῆσς σοί ηπδὰἃ ἴο Ὀ6 [6 βαπλ6 νη ο ἢ 
μαά Ὀδθθὴ οοηνογϑα 1ἢ (ῃ6 Βυτγης-οῇει- 

δ ὅξᾳ Ἐχοΐ. χχῖχ. 31---42. ὙΤἢε ἱπιροτγίλῃςα 
οὗ ἴῃς ἔδοϊ ἤεγα ποίϊοςα ἰ5 βϑδονῃ ἴῃ ἴΠπΠ6 Ἔχρτοβ- 
βίομϑ υϑοὰ ἴῃ 1(αν. 111. 5. (5ες ῃοῖο), ἱν. 35, ΥἹ. 0, 
11, ὅζτο. 

6 1κν. ἰ. 4. 
Ἴ 66 [μν. νἱῖϊ. 14--22, χ, 8---14,) 15-.-28. 

ΧΙΪ, 8, χίν. 10, 20. . 
8. 566 Ρ5. ]). 10. 
9 Νιη. νἱ. 14,ν11.15-- 7, ἄς. Οὗ ΕζΖεῖο χὶν. 17. 
10 3ςς “Νοίδ οη ἴῃς ϑαποίυδγυ ἂ ἃ Ὑμοὶς᾽ δίϊει 

Εν. χὶ. 
. 566 ρῥΥΘΙΠλϊπατγ ποῖς ἴο Εχ. χχυὶὶ. 



ΤΟ ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΙῈἘνΙΤΙσῦς 

ἵὴρβ δῃὰ Ῥοδοθ- ἤδηρ8 οὗ [ἢ ραίπ- 
ΔΙΌΒΑΙ ἀρθϑ, [6 81η-οἤὔογιηρ ἐπι οαϊεα 
[16 Ἔχργεϑϑίοη οὗ ἃ ἀἰβίηοῖ Ἰ46α ἴῃ ΟΥΟΓ 
το τηδεῖ {16 τόσο σοι]! οαἰοα δϑροςΐ οὗ 
Βυπίδῃ παΐυγο, νϊοἢ ἢΔα Ὀδδη στονθα]θα 
ὈγΥ 16 ρσίνιηρ οὗ ἴῃῆ6 1,Δἵν οἡ Μουηῖΐ 
ϑιῃαι. Τῇ ]]|εδῖ δηᾶα τηοβὶ ἰηίθῃβα 
βεϊησ ἰοτἢ οὗ [ῃ6 τεϊδίίοη νῃϊ ἢ στᾶσα 
γΔ5 ἴο ριοάυςς Ὀεύννεεῃ [86 ΚΡ δηᾶ 
[06 ΜΟΓΒΏΙΡΡΘΙ νγὰϑ 5{}}} τεβεσνεα ἴοσ [86 
Βυγης-οἤετηρ. Βυῖ ἂς ἴῃς Κηον]εαρα 
οἵ Ροιβδοηδὶ βἷηῃ πδὰ Ὀδθὴ τότε οἰθαυ 
υηνο θά ἰῇ τῃ6 1,νν, ἴῃ6 ὈΘΙΙ νου Ὀ6- 
οἝτη6 ΠΟΏΒΟΙΟΙ5 [παῖ 51ὴ νγὰ5 βδραζαίϊηρ 
᾿πὰ ἔτοῃ επονδῇ, δηᾶ {πᾶὶ 11 τη 6 
τειηονεα Ὀδίοσα ἢ οουἹὰ αἰίαιη ἴο ἃ 
εἰαΐε οἵ δοσθρίδησε . ΘΙΏΠΟΣ 85 πα {εἰΐ 
ἈΠ 5 6] το Ὀς6, ἴη6 1 αν δ ]οννθα Πἰπλ ἴο 
ὑπηρ Δ15 νἹοίπὶ ἴο [ῃ6 ἄοοτ οἵ ἰῃς ΤΑροῖ- 
4(16, ἴο ργϑϑϑῃΐ 11 Ὀείογε (ἢ6 [ΟΒΡ, ἴο 
βίδῪ 1ἴ, ἀπά ἴο οαζ 1ἴ ἴῃ ῥΡίθοεβ. 850 ἴδ 
[6 ΠΟΙΟΠΊΟΩΥ ὰ5 Ὧἢϊ5 ον δοῖ : 50 [ὯΓ 
Ἰξ νγὰβ 1ῃὴ6 βασὴβ ψι ἢ τῆς 5᾽η-οθδτιηρ 85 
μι τῆς Βυγηϊ-οΟἸεσιηρ δηὰ ἴῃ6 Ῥεδοο- 
οἴεπηρ. Βαϊ πον σδῖηα ἴἢ6 ΠΘΟΘΒΘΙῪΥ οὗ 
ἃ τηραϊαῖοσ, οὗ ομθ ῆο μαά Ὀδθὴ οοη- 
βεζταῖθα ἰο ρεγίδοϊ [ῇῆς ψοῦκ ἰοσ Ὠ]Π|. 
ΤΠ ῥηδδὶ ἰοοκ [Π6 νοῦ ἴῃιι:5 ΑΓ ῥτο- 
Ῥαγβαὰ οπθγοὶν ουὐἱξ οὗ ἴῃ6 μαηάς οὗ ἰῃς 
ΌΓΘΠΙΡΡΟΙ. ΤῊϊ5 νγὰ5 ἄοῃθ, δοσοσάϊηρ 
ἴο ἴ6 1νν, ἢ τὴ6 Βυγη -οἴἴθγιηρ ἃ5 
ΜῈ] ἂς. ψ ἢ (6 Θ1᾽η-οεσηρ; αἴ Ὁ 15 
ονγϊάθης (δὲ ἴπ6 τιθδηϊὴρ οὗ (ἢ6 ῥγιθϑί 
᾿ΔΚηρ ρᾶτὶ ἴῃ ἴΠ6 σογειηοηυ Ὀεϊοηρεά 
ὙΠ ἸΏΟΤΕ ΡΘΟΌΪΑΓ οἰρηιβοδησα ἴο ἴῃ6 
ἰλιτετ ΏΘη [ἢ6 βδοσῆοα ννὰ5 ἃ ϑ᾽η- 
οἴδτιηρ, ἴ[η6 ἢγϑι ἀπῖγ οὗἩ ἴῃ6 ῥγιθδί νγὰβ 
ἴῃ σοπδίη ργοβϑοσι 64 οΆ565 ἴο 5ρυίηκὶε 8 
Ῥοπίοη οὗ ἴμ6 ὈΪοοά ψιὥῖμϊη τἢ6 Ταρεῖ- 
πδοῖὶς, δηα ἴῃ 4}} οαβϑεβ ἴο ρυΐ βοὴ οὗ 
ἴῃ6 δΙοοά ἀροὴ ἴῃ ἢΠοπιβ οἵ οὴβ οὗ [ἢ68 
ΑἸΐατβ, [{ μᾶα5 Ὀδθὴ σοη͵δοιυτεαά τΠαῖ, 
ἃ5 ἴῃῆ6. Ποτηβ ψψετα 1η6 Ὠρῃεβί ρατὶ οὗ 
ἴῃ6. ΑἸϊατ, [Π15 δοὲῖ βἰρηϊῆθα ἃ ΘΓ 8Ρ- 
ῬΓΟΔΟἢ ἰο δε Ιιοτὰ οὗ ἤδάνθῃ, ἰὴ τοΚΘῺ 
ἴῆαι (ῃὨ6 οἤετίηρ ψὰ5 ἀρρτονβά, δηά 
ἴῃλε δοοερίδηοςθ νὰβ τεδαν ΤῸ ἴπ6 οἵ- 
ίεγε συ. Ης (δὰ μαά ἴο ρΐίδοθ. ἰῃ {πὰ 
ἤτα οὔ ἰῇ6 ΑἸταγ τῃ6 ἴδε ρογίίοῃης οὗ 
[86 νἹοῦ πη Μη ἢ ψψοτα δοκπονθαροά ἃς 
ἃ “ϑινεοῖ βανοιγ᾽" ἴο ἴῆ6 ΙΟΚΡ ἢ. ΤῊΘ 
ΡεΕη ἢ ΜΟΙΒΏΙΡΡΟΙ μα ποῖ τϑοονεσοά 
ἢϊ5 Ροβιίοῃ ὉΥ 1ῃ6 διοηδιηθηΐ οὔ [ἢ 

᾿β66 “Νοίς σῃ ΤῈ Τοῦ Οομμηπιαηαπιοηίς5᾽ 
(ἔχοά. χχ,) 8 ν. 

Ὁ δες [αν. ἷν. 24---ζ56, 34, 35, ν. 6, 8---το; 
εὐ νῇ!. 20, 30, 4150 Ὡοῖς οἡ υἱ, 25. 8 [ον ἷν. 31. 
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ΘΙΠ-Οἤετηρ, ἃ5 οὔθ ΜἨΠῪῸ τοϊρῃϊ οἱδὶηὶ 
δοσδρίδῃηοα ; θυϊ [6 {1]1] δχργεϑβϑίοῃ οὗ 
56 αδαϊοδίίοη 8ἃ5 ἃ σοπαϊο νγὰ5 511}} 
Ἰοοκεά ἴον αἱ ἢ15 Ββαηᾶβ ἴἢ δηοῖπου 88 
ΟΠ ο]4] δςοῖ, ἴῃ οἤξπηρ ἢ15 νΏο]ς Βυτηῖ- 
οἤοτσϊηρ. 
νὴ τς ἐχοθρίίοη οὗ [Π6 ρατίβς ἩΠΊΟΠ, 

ἴῃ 411} {λ6 δηῃϊπηαὶ οἴδβηπηρθ, ΨγΕΓῈ ἀϑϑιρηθδα 
ἴο [η6 ΑἸτᾶτ, [6 ψῃο]ς οὗ [ῃ6 65}} οὗ (6 
Θ1η-ΟἸ Πρ γὰ5 ρΊνΘΩ ἴου (ἢ6 τ.56 οὗ [ἢ68 
Ὀτοϑίβ 85 [6 βεσνδηίβ οἵ ἴη6 ϑαποίμπαγυ. 
1 ννὰβ γοηονοα ἔγοσῃ 411] ΟΥΑΙ ΏΔΤΥΎ 1156 ΟΓΥ 
οοηῖδοῖ, 1ἴ σου] Ὀ6 δαΐθῃ Ὀγ ἴδ ρῥηδϑίβ 
ΟἿΪΥ Μη ϊη [ἢ 6 ὨΟΙΪΥ ρῥγεσιησί, 1 νὰ5 ῥσοὸ- 
ποιησαα “ποσί ΠΟΪγ,᾽" θεσαιδα ἴῃς οὔοτσ- 
ἴηρ [6 [πὸ ψῃϊςἢ δά ἄννεὶο ὴ τ ἀροι τῇ 
Βογῃβ οὗ ἴῃς ΑἸταῦ δὰ ςρβοῖδ! ν σοηβε- 
οΥδίθα 1ἴ ἴο ἴῃ6 ρυγροβε οὗ αἰοῃοιηθη., 

Βυΐ δῃ 5γδϑὶα ἡ ῆῸ δὰ 5ιυα!εθα τΠ6 
ιν ΙΔ τηυδῖ αν ρετοεινεα ἃ 
ΤΑΥΒΙΘΙΥ Δηα ἃ σοπμίτδαϊοςοη ἴῃ [ἢ 6 ΡΕΥ- 
ἔξοϊηεβ5 δηὰ ἰποαεάομη [πὶ ρι] οὗ (ἢς 
ΔΏΪΔΙ ψῇϊο ἢς Ὀτουρῆϊ 85 ἢὶ5 ϑιη- 
οἴεπηρ. Οἡ ἴἢ6 οὔὲ δδηᾶ ἢς τηιδβὶ 
ἢᾶνο ἔοϊς παῖ δὴ οβδγιηρ ψιῖμουΐ ὈΪ]ΘΙ 5 ἢ 
γγὰ5 ἴῃ 6 ΟὨΪΥ οὔθ ψῃϊοἢ οουἹὰ ΡῈ δῖ [ῸΥ 
ἴῃ6 ΑἸτᾶτ οὗ Τ ἐμῃονδῇ : οἡ [ἢ6 οἴ εὺ μαηά, 
ἢδ σηιϑὶ ἤᾶνα ο]ν τμαΐ 11 σου!ὰ ποῖ ΓΔΙΤΙΥ 
ΤΕΡτ βθηΐς Ὠιτηβ6], 1ῃ 5. δοῖπαὶ σοηαιὶ- 
[ἰοἢ, 85 ὈΠηρίηρ 5 ΟἸΠ Πρ ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ 
Ὀδοδιιβα ἢς ψὰ5 Ὀυγάδρηςσα ψιῇ τἢς Τςοη- 
βοϊουβη 655 οὗ 51η δηά ᾿πηροτγίθοιοη ἢ. Ηδ 
Γαδ 4150 ἢᾶνα ᾿δασγηθα ἔγοτμῃ [6 ἰδῃ- 
δυᾶρα οὗ ἴῃ6 Τανν, ἴῃ ΡγΘϑοτ δηρ νηδῖ 
Ραῖί οὗ ἴῃς ΟΘΥΘΠΊΟΩΥ Μὰ ἴο Ὀ6 ὈΕΙ- 
ἰοιτηθα ὈῪ τῆς ῥτιθβί, [μα 6 οου]ὰ ποῖ 
Ὀ6 5 ον δίοῃει. Ηδ ν8 ἰοἹ]ὰ (ἢδὶ Π6 
ΡΠ Θϑῖ 5Βῃου]ά “τηᾶκε δἴοηεηγθηΐ ἔου Πιπλ ἢ 
Ιὴ ἴῃθ56 ραγιίουϊαῦθ, ΠΙΟὮ ἢ 5ριῖ6 οὗ 
ῬΙΟΡἤ ΘΟ τοδοβῖηρ ταδί να ὑδθη αΙΗΠ- 
οὐϊε δπὰ οὔβουτο ἴο ἢΙπὶ, γὰ οᾶῇ ΟΝ 
οΟἰθασῖγ ἴταοα [Π6 ἰογοοδϑὶ βηδάονϑβ οἵ ἴῃ8 
ΒΡΟΙΪ685 ϑανίοῦῦ ΨὴΟ νὰς ἴο οοΐηθ, ἴο 
βἰδηα ἔοσυ [6 βἰηδι τᾶοθ δ5 115 ῃποαά, ἴο 
ΏΔΚΕ τῃ6 οἤεμηρ οὗ Η)π56] Γ 845. Ὀοίἢ 
Ῥτίθϑὶ δηα νἹοϊηλ, ἴο Ρογίεος τῇς ψοσκ οὗ 
τεἀειηρίοῃ ὈΥ Ηϊτλβο]ΐ, ἀπά 50 ἴο δηῖοσ 
ἰἸηῖο 1ὴ6 ῬΙ͂δβθησς οὗ (οά ἴοσ 5 45 ἃ 
βεαὶ βανουτῖ. 
ὃ χνυ!. Ιἰ νὰ ποῖ τρϑσγεῖὶν ΟΥ̓ ἴῃ6 1η- 

ΒΕ π|ῖοὴ οὗ δηοίμοῦ Κιμα οὗ βαοσιῆος {παῖ 
ἰῆς 1,8 βεῖ ἰογίἢ 15 θνν ἀδνοϊοριμθηξ 
οὗ [86 ΒΙβίοΥΥ οὗ τρδὴ᾽ 5 βρ: Πἴυδὶ βίγυρρε; 

ὁ 966 ου ἴεν. νἱ, 25. Οἱ. χυἱδ. 11. 
ὅ Ῥ-ε͵ δ, 17. 
6 Τ,ν. ἷν, 20, 26, ν. 6, νἱ. 7, χὶϊ. 8, ἅς. ἄς. 
7 ἨδΦΡ. χ. 19, 10, 21. 
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11 οαττϊοἃ ουὗἕ [6 545 6550 ὴ. 51{1}}} ΠΟΘ 
ΠΥ ὈΥ δὴ δαάιϊίοη ἴο ἴῃς ρστεαΐ σετε- 
Το ἶα] οὐβογνᾶηςεβ οὗ (Π6 γοᾶσ, Τῆθ 
(γος ἔδβίιναὶς οὗ Τὐηϊθανθηθα Ὀγθδά, 
Ῥεηΐϊδοοβῖ, δη Ταρογηδοΐθς, σι (6 
Ἐρφαϑίὶ οἵ ἱπιηροῖθ δηά ἴἢ6 Ναν ΙῃοοῇΚ, 
ΤΩΔΥ ἤανγα Ὀδοη Ὀᾶβθα Ὡροη ραίτγτο δ] 
ϑᾶρθ5, ὙΠδίονοσ δαιτὶ πγεδηϊηρ' 
[ΠΟΥ ΠΊΔΥ μαναὰ τοοεϊνεα ἔγομι Μοβεβϑ'. 
Βιυῖ [6 Πᾶν οὗ Αἰοηῃοπηδηΐ ἴοοΚ 1ἴ5 ΓΙ56 
ἴῃ ἴῃ6 ψογκίηρ οὐὐ οὗ 186 1νν 1ἰ56]{. 
115 σογοηοηϊαὶ ψἃ5 ἃ 5ῃονψίηρ ἰοσι ἢ ἴῃ 
αἀἸἰδηςοι δηδιγίςαὶ ἀἄθι8}} οὐ τῆς ἰταιῃ 
ΨΠΙΟἢ νὰ ΠΟΙ ΡΘἢΙΟΥΒΙΥ Θχρτγοβθεα [ἢ 
[86 5ἰηρὶδ στιὰ οὗ (ἢ6 διη-οἤεθπηρ ἢ 
ὃ χν!. Α ἀϊῆδγοηΐς νἱονγ το ἰδαῖ 

Πογὸ ρίνθη οὔ διηἀαιηδηίαὶ 468 οὗ 58- 
ογιῆσο, δηά οὗ [Π6 τεϊδίίοη ἰῇ ἢ] οἢ [ἢ 6 
ΘΙ η-οἴετγιηρ βἰοοά ἴο ἴῃ6 δηΕ ΓΟ βου Άς!Α) 
βγϑβίθῃ, ἤδ5 Ὀθθη νΕΥΥ σοησγα γ Πμ6] ἃ. 1ὶ 
ἢδ5 Ὀ6Θῃ 541ἃ [δὲ “τῆς ἄτβι ψοσζὰ οὗ (6 
σγεσίαέ ΤΑΔῚ ΜΝ 85 ῬΤΟΌΔΟΪΥ ἃ Ῥγάγυεσ, δηὰ 
(6 ἢτοὶ δοοῃ οἵ ζώει τδῃ ἃ ϑδοτὶ- 
Βες᾽" [ἡ δοοογάδηςς ψ ἢ [ἢΪ5 νον (ἢ6 
Κεγ ἴο ἴμ ἸΙάδα οὗ βαοῆςσθ 45 Ὀδθὴ 510- 
Ῥοβεὰ ἴο Ὀὲ ψίνεῃ ἴῃ (ἢ6 ραᾶβθαρ ἰῃδί 
56ῖ5. ἔουίῇ [6 ϑαοσγιῆς!αὶ κἰρηϊῆοδησς οὗ 
([η6 Ὀ]οοά ἴῃ πλακίηρ δἰοπειηθηῖΐ--- 
Βανα ρίνθη ἰδ ἴο γοῖι Ὡροὴ ἴῃ δαγ ἴο 
ΙΏΑΚΟ δὴ δίοῃδιδβης [0Υ γοιγ 5015." 
Ἐχριαίίοη Πᾶ5 (5 θΕδη τεραγάβα ἃ5 (ἢ 6 
6556 Ώ [14] τηθαηϊηρ οὗ βϑδοηῆοθ. Βιυΐ, ἃ5 
6 Πᾶνα 566η, ἴῃ6 Ὀϊἱοοί β5θοὰβ ῃοΐ ἴο 
αν Ὀδεη τεςορῃ!Ζαά ἴῃ ἴπ6 ρδίΠασοῆδὶ 
βΒδοπῆσοθ5; ἰἰ Π6]ἃ Ὀὰϊ ἃ νΕΣῪ βδιιογάϊηδία 
Ῥίδοβ υπάϑγ (ἢ 1 ἂνν ῃ τῆς Βυτγης-οἴοτ- 
ἴὴξ δῃὰ τῇς Ῥεοδοθ- Οἤεηρ, 0 Ρῥἷδος δἱ 
41} ἴὴῺ τ6 Μεδι-οἤδιιηρ, [ ᾶὰ5. Ὀόδθη 
5814, ηοΐ ψιους τοάβοη, ἰμαΐ βδογιῆσος 
ἐγ ρῃς ἤᾶνε θέξη. οἴετεα ὈΥ πῆδῃ ἄνθη 
Ὀείογε τῆς [41] ἃ5 σϑυζδίηγ δ5 1 ννὰ5 ἢϊξ 
ἄἀαιν ἴο ἀενοῖεα ᾿ϊπλ5 6] Γ το σοί, ἴο ἰῃδηὶς 
ΗἩϊ ἔοσ Ηἰς Ὀεδηρῆϊβ, δηά ἴο νοῦν ἴο 
γα] κΚ ἴῃ Ηἰ5 νναγς᾿." Υγὲ τᾶν ἰακα 51}}} 
ἈΠ οΓ στουηά. . 1 νὰ δοοδρῖ {ῃ6 δχ- 
ῥτοβϑίοη, “16 Ῥδπὶῦ 5]αίη ἤτοπΊ τῆς 
ἰουηάαϊςοη οὗ [6 νου] δ" 45 δοίιδ}}γ ἀ6- 
ποίηρ ἴΠ6 Βιρῆαβὶ τὰ οὗἩ ννῆϊοἢ σογο- 
ΤΩΟἢΪΔ] 58Δο σι σα 15 ὑῃ6 5υτῇδαὶ, ἴ[ῃΠ6 ὅοη 

1 66 ποῖδϑ Οἵ ἴδον, χχὶϊ!, 
3. 66 ῃοῖδσβ ου ἴον. χνυϊ. 
3 ψοη 1, αϑαυΐϊχ, " ὨῖῈ δ ππορίον ἀοσ Οτίδοπεη 

υηὰ Εδπηοῦ ὑπά 1πν νογῃ δ ]Π π|ς5 Ζιι ἀθπχ δἰηθη δὐῇ 
Οο]ροίδα,᾽ Ρ. 1. 

4 [μὅν. χν!ὶ. 11. 
5 Ἡξεηρβίθδηρεσ, “Τῆς ϑαοήδοες οἵ ΗοΪΐγ 

δοπρίαγο,᾽ ἴῃ ΟἸαγ κ᾽ 5 ΤΠεοϊορίςαὶ {ἸΌγαιγ. 
8. ον. χὶ. 8. (ΠΥ τ Ρεῖ. ἱ, 18---20. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 1ΤΕΥΊΤΙΟῦϑ. 

οὗ Οοᾶ Η!πλ5ε]Γ τεα]ζεὰ [6 ταρδπηρς οὗ 
τῃ6 Βυτγη-οὔεγηρ Ὀείοτε τῃς δοίιδὶ] ἀθ- 
γϑ]ορηηθηΐ οὗ δῖῃ 1η ἴῃς νου]ά. 

ΠΘΗρΒίσΘΠΌΘΓΙΡ ἈΡΡρΘδΙβ ἴο Ὀδ τιρῃϊ ἴὴ 
οὐ]δοϊηρ ἴο [ἢς [᾿η6 ψ ὨΙΟἢ Πᾶ5 Ὀθθη τἀ Κθὴ 
Ὀγ ἀἐ Μαϊϑίγεῖ, νοὴ 1,δϑαιΐχ, δηὰ οἴδοῖς, 
ἴῃ δπάφανουτγίηρ ἴο ἴτᾶσα ἴῃ [86 τεοογάϑβ 
οἵ Ὠρδίμθη βδοηῆςε {Π6 βρηϊβοδηος οὗ 
(ῃ6 δὶοοά οἵ νὶοίτης 85 δὴ δίοῃειηξηϊξ 
ἴοῦ ϑῖὶῃ, [ηβίδηςοϑβ τΔΥ ᾿ηἀδθοα Ὀς ΘΔ γ 
ἰουηά οὗ Ὀϊ]Ϊοοά μανίὴρς Ὀδεὴ τοραγάθὰ δ5 
ἃ Ῥτορι[ἰΔτῖίοῃ ἴο 4 ὨΟΒΌ]6 ἀθπλοῃ, Οὐ 85 
ἃ ᾿Ποδ]ηρ σἤδιτα; θὰΐϊ γὸ βθδίῃ ἴο 5θεΐς ἴῃ 
νΔΙη ἔου δὴ ἰῃϑίαηοθ ἴῃ ῬΒΙΟἢ ἴῃ δ]οοί, 
8ἃ5 (6 Ὡδίιγαὶ συγαῦοὶ οὗ [6 δου], ννᾶϑ8 
οἤεγοά 85 δῇ δἱοηϊηρ βαοσσιθςς" 
ὃ χίχ. Αποῖδοῦ νιον, νι εἰν ἀϊβογοηῖ 

ἔγοσῃ ἱπῸ οὔ [ἢδὶ ἢᾶ5 5ὲ Ὀδθη πλοη- 
Ποηβά, 45 Ὀδδη σονινεαὰ ΟΥ̓ βοῖῃξ )0- 
ἄδγη ὈΙΡ]ι αὶ οὐ ἰοῦ. [1 μὰς Ὀφεη 1τ- 
δριηθδα (πᾶΐ τῆ6 ἢγϑι βασγιῆοθβ ψεγα δη- 
ὌΓΟΙΥ Θυσμαγίϑιῖς δηα σοηβιϑιθα ἡ Ώο]Ϊγ οἵ 
γοροία 6 συ ϑίδησθβ. ΤῊϊ5 ψὰς [Π6 η0- 
το οὗ ΡΙδίο'ν, Ῥογρῆγγγ "", δῃὰ οἴβει 
ποδί θη ΡὨ]Οϑορθτβ. δίδηγ, λυ ηρ 
ἔγτοτῃ Ἀραυὶν (ἢς6 βατὴς στοιυηά οἵ [πΠουρῃϊ, 
Ὦανε ςοποεῖνθα {παῖ ἰῃ6 ἢγϑί βδοπβοδϑ 
ἵετο Ρεδςα- οἤδγιηρο οοηη οί α ΜΠ 5001Δ] 
[εαϑῖ5, ϑιοἢ δ5 αὐτὸ ἀθϑου θα ἴῃ Ἡοπιοῦ 
τ 15 πεθάϊθες ἴο ροπι οὐἱ τῇδῖ [ἢ 656 
[ΠΘοσ65. ἀγα αἰγθοῖῦΥγ ορροβθα ἴο [Π6 ἢϊ5- 
ἴοτῖοαὶ ἀενοϊορπιθηΐς οὗ τς 5υδγ)εοϊ ἴῃ 
ἴῃ 6 Ῥοηϊαΐδυςἢ ; ΠΑΤαΪΥ ΠΘοαβϑαῖγ ἴο οὔ- 
δοῦν ἴμαϊ τῃ6 Βυτης-οὔἤνεΠηρ δηὰ [δὲ 
Θιη-οἤδεγηρ σου]ὰ Ὡδνοσ ἢᾶνα οτἱριηαίοα 
ἾὮ ΔΌΥ ΠΊΘΙΓΕ ΘΟ ΠΑγιϑίὶο βουνςθ, ὑ}]6598 
6 ΓΘ ἴο Γαρατγὰ [(ἢ6πΠῈ ἃ5 ρΙΤο55 ὉΟΥΠΙΡ- 
το 5 οὗ {π6 οὔρίηδὶ Ἰηϑ τα οη ἐν 

7. «Ἐο]αἰ γοϊβθοτηθηὶ,᾽ δα. Ρ. 232. 
8 ὅδ οἢ ἴ,μεν. χυΐὶ, 11. [πὸ ἴῃς ἱηβίδηος οἱ 

[6 δηςίθηϊ Ῥεγϑίδῃϑ, ου ψ μος ἂς Μαϊϑῖτγε (Ρ. 260) 
Δηἀ οἴπαῖβ ἤᾶνὲ βιγοηρσ!ν τοϑῖθὰ, ἴῃ Ὡς ῃ ἴδε 
Ὀϊοοὰ 5εεῖηβ ἴο 6 οἰθα ν τεςορτιίζοά ἃ5. ἴδε 
5υτηῦοὶ οὗ ἴΠεὰ 5οιυ], τὲ ἀγ ἰο]ὰ παῖ (ἢ υἱοῖϊπὶ 
νγὰ5 ουἱΐ ἰπίο ῥίθοθς, (6 β6ϑὴ Ὀεϊηρ ἀϊδιηρυϊεὰ 
δτροῃρϑὶ ἴπε ΨΟσδρρεῖβ, ἀπὰ ἴμαὶ ἴδε ὈΪοοά 
(ψυχή) νν»5 σίνεῃ ὰἃρ ἴο Οἀοά ἃς ἴδε οἷν ρδτί ἢς 
ψνουϊὰ δοςορὶ (ϑίγαθο, ΧΝ. Ρ. 732). Βαυῖ, ιΒουρῇ 
ὨΟΙΤΠΟΙ ΔΙΓΑΓ ΠΟΙ γα ἀρρθαγβ ἴο πάνθ Ὀδδη τ560, 
(ἢς ἰάεας Πεγὸ ὄχρῦε ΓΕ 5ΒΌΓΟΙΥ ἔδοβς οἵ ἴδε 
Βυπι-οἤετης δπὰ ἴῃς Ρεαςε-οἤεσγηρ ταῖδεσ ἴμδπ 
οὔ τῆς 5᾽η-οἴεπηρ. 

9 Ἐφρου ΠΥ Ὀγ Καοθεὶ. 
19. 41])6 Ιρρ.νἹ. 22. Ὁ] Ὡς ΑἸ δι᾽ 11. 5, 27. 
18. 66 ὃ χίνὶ. 
15 ῬΙυϊΑγοῖ βθοτὴς ἴο βανς μογοείνεα (ἢ 15 ἀἰβῆ- 

ον. Ης απο ηδν παῖ τΠς ἤχει οβετηρβ ΨεΓα 
οἵ νεροία] 65, δι ἱπιαρίηοα {Πππ:ὲ ἀπὶπιαὶ βδο ἢ ςα5 
ψογα ἰηβιτϊεὰ αἵ τὸ σοπηπιαημὰ οὗ δὴ ογβοῖε. 
4 ΥΙΏΡΟΒ.᾽ ΝΠ. 8, 3. 



ΤΗῈ ΤΗΙΚᾺΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΘΕ5, 

ΓΑΙΓΕῈΡ 

ΤΕΝΊΙΤΙΓῦ)5. 

Γ(ΠΑΡΤῈΚΒΚ 1. 
τ 71ε δμγη οδεγίηρε. 3 ΟΥὨἨ ἐλε ἀεγά, τὸ οὕ ἐδε 

σῆς, 14. οὐ {ἠε γμοτυΐς. 

ΝῺ τῆς ΤοκΡ οΔ]]1ε4 υπίο Μο- 
568) Δηἀ β5ρᾶκε υπἴίο ἢϊπὶ ουΐξ οὗ 

τῆς ταϑεγηδοὶς οὐ τῆς Πσοηρτεραίίοη, 
ΒΑΥΏΡ. 

2 ϑρεοαὶς ὑπο τῆς ΤμΠ]άγεη οὗ [5- 
γλδὶ, δηά 58Υ υὑπῖο ἴμεπι, [Γ ΔΠΥ πΊδλη 
οὕ γοι Ὀτίπρ Ὧπ οβεγίῃρ υπίο τῆ6 
ΓΟΚΡ, γε 5}2]] Ὀγίηρ γουγ οἤδετίηρ οὗ 
τε σδίις, συέη οὗ τῆς Πετά, δηά οὗ 
τῆς βοςκ. 

2 [Ἐ 15 οβδγίηρ δέ ἃ θυγηΐ βδογῆςσς 

ΤῊΞ ΟΥΕΕΚΙΝΟΒ ἘΕΟΚ ΤῊΕ ΑΙἸΤΑΚ. 

ΠΗΑΡ. 1---]}. 

ΟῊΗΔΡ. 1. 1. 2ρε ΖοΚΡ} ἴπ {πΠ6 Ἡδῦτγενν 
(οχὶ οὗ [,ονϊῖσυ5, ᾿ΕΠΟΝ ΔῊ 15 ἴῃ6 πᾶπὶθ ΌΥ 
ψ Ι ἢ Οοά ἰ5 αἰνναγξ οδ]]θὰ, Ἄεχοερὲ θη [86 
νογὰ Εἰορῥί»ε ἰ8 υϑεὰ ΨΠΠ ἃ ροβϑοβϑῖνθ ὑγο- 
ΠΟΙ, 50 ἃ5 ἴο ἀσειψηδῖς Ηἰπὶ ἃ5 ἴῃς Οοὰ οὗ 
[86 ςῃοθθηῃ ρϑορὶς ([μεν. 11. χ2: χὶ. 451 ΧΥΙ͂Ὶ. 
21; ΧΙΧ. 12, 14, 32, ς.). ΝεΕΙΙοΥ “δοπαὶ 
ποῦ δρωάδάαὶ οοσυγ Ὠγουρδουξ ἴμ6 ὈοοΟΚ. (δες 
οη ἔχοα. νἱ. 3.) 

δε ἐαδεγπαοὶς ΟΣ ἐδὲ εοησγεφα οη} Ἐδίδογ, 
Ὅη9 Τοῦ ΟΥὁὨ ταϑϑὺϊπᾳ. ὅ66 οἡ ἔχ. χὶ. 811. 
Ἄν Βα ΪΕΒΟΨΑῊΗ ννᾶ5 δρουξ ἴο ξῖνε ΗΪ5 ρθο- 
ὈΪΘ (86 Ἰανν οὗ [ἢ Τεη Οοπιηδπαιϊηοηΐβ (Εχοά. 
ΧΙΧ. 2) Ης οαἸ]οὰ ἴο Μοβεβ ἤποπὶ ἴΠ6 ἴορ οὗ 
Μουπὲὶ δίπαι ἰπ τπυπάθγβ δηὰ ΠΡ πη ηρ5 δηὰ 
ἃ ἴδιοκ οἰουά. Ψν θη δ ννᾶ5 πονν δῦοιιϊξ ἴο 
Εἶνε {ποπὶ ἴῃ αν ὈὉΥ ΒΟ ἘΠΘΙ͂Γ ΤΌΥΤΩΔ] 
δοῖβ οὗ ννόούβῆρ ννεσὲ ἴο ὈῈ τορυϊδῖεά, Ης 
ςΔ]]εὰ ἴο Μίοδεβ ουἵ οὗ ἴῃ6 ΤΑΌογηδοΪὶς ν Β]ςἢ 
δὰ 7υ5ῖ Ὀδεη Τοποίγυςϊεά δὲ 186 ἔοοϊ οὗ {86 
τιουηΐδη. ΤῊΣ ῥσγοπηϑε τ ἢς ἢ Ηδ δά τηδάς 
ἴο Μίοβοβ ννᾶβ ποὺν ἢ} 6]]δὰ -:--- Αηὰ ἴδογα 
[1] τθοῖ ἢ {Πε6, ἀπά 1 ν}}}} σοπιπιθηδ 
ἢ τῆθε ἴγοπὶ αὔονθ [Π6 ΤΠΕΤΟΥ 5θδῖ, ἔτοηὶ 
δεΐννοθη 186 σΒΟΓΌΙ πη5, τ ΠΟ ἅττα ὑροη [δ6 
αΥΚ οὗ (Π6 ἰεβι ΠΠΟΩΥ, οὗ 411 {π|ὴρ5 νυ Πιςἢ 
ΙνΠ] εἶν [πθ6 ἴῃ σοπιπιαπάσησπξς ὑπο [δ6 
“δ άγεη οὗὨ [5γδε]" (Εχοά. χχν. 22). 

2. ϑῤεαξ μπίο δε ερἐάγεη 9 ΤγαΠ] Το 
αἰγοςιοη5 ἔογ ἴῃ ἀἰβογεηϊς κἰηάς οὗ 5δογιῆςς 
ςοηίδίησά ἴῃ οἢ. 1. 4--1}}.. 17, ἅτ δά ἀγεβϑοὰ ἴο 
[6 Ρθορΐίβ, δῃὰ Ἴσοηϊδίη δυο ἢ ἰηϑίγυςοη5 85 
ψγοΓῈ τοαυϊγοὰ ῸΓ ῬΟΙθοη5 ΟῸ νΟΪΌΠΙΔΙ]Υ͂ 
οὔἴἶετγεά βασγίῇςε (566 [πίγοά. ὶ 11.). ὙΠ Ποτα 
ΔΙῸ ΟΕ αἰγοσξοη5 σοησογηης Θδοἢ ϑοσί οὗ 
Οἴἴδγιηρ, ΤΟΓΠΊΔΠΥ δἀάἀγοβθοα ἴο ἔπῸ ῥγιθϑὶβ ἴῃ 
οἷι. νἱ. 8---ν.. 21. [1 [5 ̓ πιροσγίδηϊ ἴο οὔϑοσνθ 
18δὶ ἴΠε56 ἢγβὲ ἰηϑι Γυς 5 ἃγὸ δά ἀγοβθοὰ οχ- 

γοι. 1. 

ΡΙΓΈΘΘΙΥ ἴο ἴδε ᾿ἱηάινιἀυ2] ττβο ἔεϊς [Π6 προά 
οὗ βδογιῆςε οἡ ἢΐ5 οὐγῃ δοσουπί. ὙΠΕΥ ὑτατα 
ποῖ ἀε]νεγθά {πγουρῇ [8ε ῥτίεϑίβ, ποῦ μδὰ [86 
ΟΠ οἰδιίηρ, ὑτίεθὲ ΔΩΥ͂ σδοῖοα 845 ἴο τ παῖ ἢδ 
νγὰ9 ἴο ἀο. Ηδ ννᾶβ ΟἿΪΥ ἴο δχδηλῖπο 6 
ΥἹ πὶ ἴο 5ε6 [παῖ [ἴ ννὰβ ρεγίεςϊ οἰρμεὶ 17---24), 
δῃὰ ἴο ρΡεογξοσῃη οἴμοι ΓΟ ργεβογι δοά 
ἀυξιε5. ΤΟ δεῖ οὗ οἴετγιηρ ννᾶϑ ἴο Ὀ6 νο]ιη- 
ἸΔΤΥ οὐ ἔπε ρασῖ οὗ ἴῃ6 ψουσρρεγ, δαΐ (Πδ 
τηούς οὗ ἀοίηρ [ἃ νγὰϑ ἴῃ Ἔν ροϊηϊ ἀδοβηρά 
Ὀγ 86 [νν. ΤῊΣ ργεϑοπίίηρ οὗ 186 νἱςῖῖπι δὲ 
[86 επΐγαηςς οὗ [π6 ΤΑῦογπδοϊθο τὰς ἰη ἕδςϊ ἃ 
ΒΥΠ100] οὗ (6 ἴτοα. ψ}}}} οι δπντπς [5617 ἴο 
[06 Π,νὺ οὗ [6 1 ,ογά. ὙΠ δ ΟὈ]ραϊίοη ἴο οὔοσ 
ΙΔΥ Ὀεγοπὰ ἴδε βρῇεγε οἵ ἴμ6 τῆθτὲ Ἴσεγετηοηαὶ 
ἷανν. ϑυςἢ δςοῖβ οὗ βϑδοῦῇῆςο ἀύὸ ἴο Ὀ6 ἀϊπ[!η- 
ευϊϑῃοὰ ἔτοπῃ ἴΠ6 Ρυδ]ς οἤεσίηρβ, δηὰ ἴποϑὲ 
οτγάδιποά ἔογ ἱπάϊνι8]5 οἡ 141] οσσδϑίοης 
(566 ου ἴν. 2), νι ἢ Ὀοϊοηρεοά ἴο {πΠ6 τοὶ ρου 
οαἀυσδίίοη οὗ {π6 παίίΐοῃ, 

οὔεγίηφ)] Ἡϑεῦ. ἀογδᾶπ. (866 [ηϊτοά. 8 11.) 

7ε «ῥαἠὶ ὀγίπς οι οὔεγίης ο 1δὲ εαλ ἦς, ουεπ 
οΓ 1δὲ ῥεγά, αηπά 97 1δὲ οοξ  Οὖυζγ νϑυβίοῃ ἤθσὸ 
ἔρον {πε ΤΧΧ., τὴ6 Νϊρ., δηὰ [[ὑ{Πογ.Ψ 
Βυῖ (ῃ6 Ηοῦγονν ἰοχὶ 5ῃουϊὰ ταῖμεσ δ6 σεη- 
ἀεγοά, ΙΖ ΔΏΥ 088 Οὗ γὙοῦὺ ὈΣΙΠΑ δὲ οἵ- 
Του ἴο ΦΘΠΟΥ͂ΔΕ ἿΤΟΙΣ 8 8 ὈθδΒβῖα, 
ΤΥΟΔ 8: ποΟΣά ΟΣ ΤΟΣ 89 7100]Κ γ0 
ΒῚ811 ὈΤῚΠΕ ΥὙΟῸΣ ΟΥ̓́ζοΣΙπῷ. ΤΕ ρΌΓρΟΘΟ 
οὗ 100 ψοτάβ 15 ἴο ἀδῆπὸ τυϑϊοῃ Κιηάς οὗ 
᾿οαϑίβ ἅγε ἴο ὈῈ οἤετοά. (ϑ8εε [πίγοά. ὃ 11.) 
ὙὝΠ6 ΟΧΡΓΈΞΒΙΟη ΔηΒΜΕΙΒ ἴ0 ἴπδὶ Τοβροσην 
Ὀϊγά5 ἴῃ ν. 14, 8πὰ (δαὶ σεβρεςίπρ νοροίδο]α 
οὔἶξεγηρϑ οὮ. 11. Σ. 

ΤῊΣ ΒΟΚΝΤ-ΟΕΕΕΚΙΝΟΒ. 1. 3--17. 

{ΤΡε Βωγπί-οὔεγὶης “ οηι ἐδὲ Ἡεγά. 
ἱ, 3--τ-. 

8. ὄὀεγηΐ “φογβεε) ἩδΌ. ᾿οἶᾶδ. 8εε ἱπέγοά. 
9 1ϊ, 

κκ 



5ΙΟ 

« Ἐχοά. 
29. το. 

οὔ τῆς Βεγά, ἰεῖ ἢϊηι οἵου ἃ πηαὶς ννἢ- 
ουξ Ὀαπλ 5 : ἢς 584}} οἴενγ ἴἴ οἵ ἢϊ5 
οὐ νοΪιπίαγυ νν}}} δὲ τὴς ἄοοτ οὗ τῆς 
τΑρεγπδοὶς οὗ [6 σοηρτερδίίοη Ὀείογε 
τῆς ΠΟΚΌ. 

4 “Απά ἢε 584]1 ρυῖ 58 δαπά προῃ 
(Ὡς πεδά οὔ τε θυγηῖ οἴξεγίπρ; δηά ᾿ξ 
5Π4}1 θὲ δοςερίβα ἔογ ἢϊπὶ ἴο πιᾶκε 
δῖοπεπιθηΐ ἔογ ἢΐμ. 

ς Απά δε 814}} Κι] τῆς Βυ]οςκ 
Βείοτε {πὲ ΟΚῸ: ἀπά τῇς ρτιεϑβῖϑ, 
Αδίοῃμ᾽β 80η8, 5Π4]1] ὑγίηρ τς δ]οοά, 
ΔΠὰ βδρυίηκὶς (ΠῈ Ὀ]οοά τοιπά δθοιι 

α "κπαίο «υἱϊδομέ δίογιϊ 2] δὲεὲ [ηἰτοά. ξὶ ἰν. 
Μδ165 ννότὸ τοαιυγοὰ ἴῃ ποδὶ οβδυηρϑ, 45 ἴΠ6 
ΒΙΓΟΠΡΟΥ 560 Χ ὙΠ ς ἢ Δ κο5 ργεσθάρηςς οὗ {Π6 
οἴμεοσ. Βιιῖ δπιαὶοθ ννοσα δ᾽ οννοὰ ἴῃ Ῥοδςο- 
οἴετίηρε ([.ν. 1]. τς. 6), δηὰ ψῈΓΘ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ 
Ῥτγοβοσι δε τη τὸ 81η-οἤεγηρθ οὗ [6 σοτητηοιὶ 
Ῥέορίβ. (μεν. ἵν. 28, 32, ν. 6.) 

ς᾽ δὲς οαυη “σοἰμηίαγν «αὐἱῇ Τῆς Ἐπρ]5ἢῃ 
νοβίοπ ἰ5 συρρογίθα ὈγῪ Οτοίϊ5 δηὰ ϑεύθγαὶ 
οὗ {π6 οἱάοσ ογϊςθ. Βυῖΐῖ ποσὶ ἱπίογργείοσϑ, 
δηποεηξ δηὰ πποάοιη, βῖνα 1 [Π6 Τοδηηρ, 3 
ῥὶς ἀτεοῤίαπεε; ἰπαὶ 15, (ΠΔξ πὸ πιᾶὺ Ὀδ δοςερῖ- 
ρα. Ὑδο ἰαϊζοσ ραστί οὗ ἴθ νϑῦβα πῖρῃϊ Ὀ6 
ἴπ5 ἰγαηϑίαϊοά : δὖ ὅπ ΘαῦΣΘΔΠΟΘ οὗ ὕ.9 
Τοπῦ οὔ πλϑοῦϊπρ 8}8]] 19 ΟἿΟΣ 1 ὑπδῦ 
ὯΘ ΣΙΔΥ ὈΘ ϑΔοοθρῦθα ὈΘζοσθ ὕθΒΟΥ͂ΔΕ. 
(ϑεθ οἡ νυ. 4.) Τἢὲ Ηεῦγενν ρῆγαϑο ἤοῦα υ5θά.. 
ἰ5 ΠΡΒΕΥ ἰγαηϑιαίθα 1ῃ 5εύοσδὶ ρἰασθθ ἴῃ ΟἿἹΓ 
ΒΙΌΙς (Εχοά. χχυῇ!. 28: [μον. χχίϊ. 2ο, 21, 
ΧΧΙ  Σ1. ὅζς.), Ὀκῖ 1η ΟἴΠΟΙ5, 1[ἴ 15 τεηογοά 85 
ἴϊ 15 πόσα. ([μὲν. χίχ. ς,) ΧΧΙ. 19, 29.) 

αἱ ἰδὲ ἄοον οΥ 1ῤὲ ἑαδογπαείς οΚ᾽ ἐδ σοηστος 
ϑφα!οη] ΔΎ ΒΟγονοῦ ἴπθδ6 ννογάβ ὁσσυγ {ΠΟΥ͂ 
5ῃουϊά Ὀ6 τοπάογοα, δὖ ὅπ: 9 οῃῦσϑδπμοθ οὗ 
9 Τοῦ οΟΥὗὁὨ τηθϑὺϊπ. 866 ργοσθαϊηρ ποῖο, 
ὝΠΟ ρίδοθ ἀοποίθα 15 1ῃδί ραγὶ οὗ {6 σουτί 
ὙΠΟ ΙΔΥ ἰπ ἴτοηΐ οἵ ἴῃε ΤΑρεγηδοῖθ, ἴῃ 
ΙΓ ἢ σἱοοά {π6 ὈγάΖοη ΑἸΐαγ δηὰ {Π6 ἰανοῦ, 
δὰ ὑνθοτο δ᾽οπο βδσγῆςοϑ σου] Ὀς οβεγεά. 
8ε6 Νοῖς οἡ ἔχ. χχν ὃ ΓΙ. 

4. “4154 δὲ εραΐ ρμὶ δὲς ῥαπαᾶ μον ἐδο ῥεαάῖ 
9Γ ἐδὲ διιγπί οὔεγίηφ) ὙΠῈ ΘΘΟΓΘΠΊΟΗΥ ΔΡΡΟΑΓΒ 
ΠΕΡΟΓ ἴο πᾶνθ Ὀεθὴ οπι(οὰ ἴῃ ἴδ6 ῥγιναῖα 
ΒΔ σο5 οὗ αυδάτιιρεάθ (566 Οἡ σ΄. το δηά 
[πίτοά. ὃ ν.). Βγ [ἰξ ἴῃ6 5βδοπῆςεσ ἰάθη βοὰ 
Βιπ56 1] νυ ἢ ἢἷ5 νσίπ]. [πιγοά. 8 χνΥὶ. 

απά ἰλ τῤαΐ δὲ πεεερίεἡ ΤῃῈ ννογάὰ ἤογὲ 
υδοὰ Ὀεϊοηρϑ ἴο ἴπδ βϑᾶπιθ τοοῖ 85 ἰἢδὲ ἱπ υ. 2, 
ἴο ννΠΙΓ ἢ 1ἴ Θν] ἀ  ΠΕ]Ὺ δηϑννεῖβ. 

ἰο »ιαξε αἰοποηιοπ γον δῥΊρμῃη] ΤῊ5 ρῆγαϑθο 
ὈοΪοπρβ πιοῖὸ Ἔϑρθοια! ν ἴο {π6 851η- οἴου ηρβ 
δηὰ [6 Ὑτοϑραβ5- θυ ηρ5. ([μεν. ἱν. 20, 2ό, 
21, 352 Ν. 16, 18, Υνἱ. 7, 6.) [1 15 ποῖ υδοὰ 
ἴη τοίεσοηςθ ἴο [6 Ροδςο-οἤδγηρβ, δπὰ δῖ 
ΤΆΤΕΟΙΥ ἴῃ τοΐούσηςθ ἴο ἴῃ Βιγηϊ-οΟἴσηρ5. [{ 
δῇῃοι]ά Ὀ6 ποίϊσοὰ {παῖ 1ἴ 15. πογὸ ἱηϊγοάυςορα 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦΞϑ. 1. ἰν. 4--.. 

ὉΡΟΠ {πε δἰῖαγ τῆδς ἐς ἦγ ἴῃς ἀοοῦ οὗ 
ἴῃς τΑρεγπδοὶε οὗ τῆς σοηρτεραίίοη. 

6 Απά ἢε 5841] δ τῆς Ὀυγηῖ οἵ 
ἔετιηρ, δηά οὐ [τ ἰηἴο ἢ]5 Ρίεςεβ. 

7 Απά τε βοῃβ οὗ ἄδτγοη τῆς ρυεβὲ 
56.411 ρυῖ γα ὕὑροη τῃ8 αἰζᾶσ, δπά ἸἊῪ 
τῆς νγοοά ἱπ ογάεσ ἵροῃ τῆς ἤτε: 

8 Απά τε ρτγίεβίβυ Αδγοῃ᾿β 30η3, 
5011 ἰὰγ τῆς ραγίβ. ἴῃς πεδά, δηά (δε 
[λϊ, ἰῇ ογάθγ προη τε ννοοά τἢδῖ ᾿ς οπ 
(6 ἤγα νος ἢ ἐς ὕροη τπε δἰταῦ: 

Βυῖ Πῖ5 ἱπνγαγάς δῃπὰ ἢ]8 ἱερβ 
8141} ἢθ νγαβϑῇὴ ἴῃ τνδῖεγ: δηά τῇὲ 

, παι κακει. 

ἴῃ οἷοθο σοπηθοίΐοη ψ ἢ [ἢ6 ἱτηροϑιοη οὗ 
Πδηάς ΌΥ 16 ννουϑῃρΡοσ, ποῖ, 895 1ἴ 5 ψβεη 
ἰϊ τείοσβ ἴο τῆς δ᾽π- οἴὔογίηρ, ἢ [ἢ6 ϑροεϊδὶ 
ξυησίίοηςϑ οὗ [Π6 ρῥγίδϑί, ἵν. )ό, 32ς. 866 [ηἰγοά. 
δὲ χῖν, Χυ!. 

5. “πώ ῥὲ «ῥα αἰ] ἐδὸ διωϊοολ] 5866 
[ηἰτοά. 8 ν. 

ἐδε ἐπέΡηὶ δι ΕΙΥ, ἐδὸ σοπ 9 ἐδεὲ ῥωΐ, ἃ 
σοτησήοη ΗἩδῦγονν ρου ργαϑὶβ ἴοσ ἃ γου πῇ ΟΧ. 
(δεθ [πίγοά. ὃ 'ν.) [πὸ ᾿Κ πη ΠΟΥ γουπρ 
Ρἰβθοηβ ἅγὲ δ δὰ ἴῃ ἴ6 Ηδθθτεαν «οπ: ο΄ δε 
ίσεοη. ([,6ν. 1. 14. Υ. 72 11, ΧΙ, 6, δ8(ς.) 

δεΐγε δὲ 100} 1.6. Ὀεΐογε ἴδε ὙἼαθεῖ- 
ὩΔΟΪ6. 5 

“ργίπάίς δε δίιοο] Ἐδῖμοῦ, ΦῬΏΣΤΟΥ [89 
ὈΙοοά. 866 [πηἰτοά. ἃ νἱ. 

ὁν ἐῤδὲ ἄοον 9 δὲ ἰαδογπαοίο] δῷ ὃπι9 95- 
ΣΧΒΔΠΟΘ Οὗ ὅπ Τοδῦ. 

6. “4πώ4 δὲ «ῥα 3491] Ὑπο βδοτιῇςεσ, οὗ 
ἢ15 αϑϑιϑίδηϊ, δὰ ἴο βκίη δηὰ οὐυϊ ὺὑρ ἴδ υἱὸ- 
πι. ὙΠῸ διάε ννᾶς 16 ρεγηαυϊδιῖς οὗ {δε 
οὔδοϊδείης ρῥτοϑῖ. ([μδν. νἱῖ. 8.) 

ῥὶς Ῥίεοε.] ὙΤθδι 15, 115 Ῥσοροῦ Ρίθοθβ, ἴδε 
Ραγίβ Ἰπῖο ψνῃ ἢ 1ἴ νγᾶβ τιϑιι4] ἔο σ᾽ ἃ βδοσγι βορὰ 
ΔηΪπλΔ] ἴο Ὀ6 ἀϊνϊἀεὰ, 

7. δὲ “οὐ οΓ᾽ “αγοη} 1.6. ἴ86. σοπιπιοῦ 
Ῥηοϑῖς. 
}ιέ γε ρον ἐδὸ αἰδαγ ΚαΟΌΘΙ οὔϑοτνεβ 

{πᾶ (Π15 πιιισὶ βρϑοι ἤοδ!ν τεΐεσγ ἴο (ἢς βτϑὶ 
Βιιγηι-οἴθτηρ οὐ ἴπ6Ὸ πεν σοηποίίγυςοά 
ΑἸίασ. ΤΠδ τυ]ς ννᾶ5 δἴογιναγάς ἴο ὑε, “ΤῈ 
ἤγα 5}8}} Ἔνεῦ 6 Ὀυγηὶηρ ὑροὴ ἴΠ6 αἱΐαυ; ἴἴ 
5114}} Πουοσ ρὸ οὔξ," [,δν. Υἱ. 12. 

8. [Ιί νουϊ]ὰ ϑθθτὰ (παῖ (Πς ρᾶτίβ οἵ {δὲ 
νἱσξπη ννοῦο τΠ θη βαϊϊοὰ Ὁ ἴδε ργδϑὶ ἰπ ςοπ- 
ἔοιτηΥ ἢ {Π6 στυ]ο, “ἢ 41} {Π]η6 οἤετ- 
ἵπφϑ ἴπου 5ῃ4]} οὔἶεν 5411" (1μδν. “1. στ; Εζοκ. 
ΧΙΙΙ, 24: Μαγκ ἰχ. 49), δηὰ ρ᾽δοθὰ ἴῃ ογάεγ 
ψ ἢ [86 νοοά ἀροη ἴδμ6 αἰΐασ. 866 [πἴσοὐ. 
δ νἱ!. 

ἐδε ἢ ϑ8εε [πηἰτοά. ὃ Ὑἱ}]. 

9. δὶς ἱπαυαγάς ἀπά ῥὲς ἰεφε “δα]] ῥὲ «υασῦ 
ἦπ «υα!εγ}] Τῆς ραγίβ νΒ]οἢ μετ νυ αϑῆεα ἃΡ- 
Ρϑᾶγ ποῖ ἴο μᾶνθ δε ἴπ6 ψῇο]ς οὗ ἴδ ν]5-» 



γ. 10---12.} 

ΡῬτίεβῖ 504}1] Ῥυγῃ 411] οὐ τῇς αἰζαγ, 20 
δὲ ἃ ὈυΓηῖ βδογῆςε, δη οἴεγίηρ πηδάε 
Υ ἤτγε, οὗ ἃ ϑυνεεῖ βᾶνοιιγ πο {ΠῈ 
ΠΟΒΡ. 

Ιο  Απὰά 1: ἢϊ5 οἤετγίηρ δέ οὗ τῆς 
ἤοςκΚϑ, παπιείγ, οἵ ἴῃς δῆεερ, οἵ οὗ πε 
βοδῖβ.) ἔογ ἃ διιγηΐ βασγῆςε; ἢξ 5}2]]} 
δεηρ τ ἃ πιαὶε ψιτῃοιξ δ]Ετ 5ἢ. 

οεζα, ψ ἢ (ἢ6 νΒοΪς οὗ {Π6 Ἰορϑ; Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴδ 6 
βοιηδοῦ δηά Ὀονγοὶς, δηὰ [π6 ἕεεῖ, ἀϊν! δὰ 
ἔγοτα ἴῃς σαγοᾶθα δὲ ἴπῸὶ Κηρο-]οῖπῖ. ὙΠ 
δορίυδρίηξς ἢᾶ5 τὰ ἐγκοίλια καὶ οἱ ποδές, ἀπά 
16 Νυϊραῖο, ἐμήφηίπα εἰ ῥεάςε. ΜΈ τῃό658 
ἄρτος Οηκεῖοβ, Ῥμϊο,  ϑορῆυ5, δηὰ πηοϑῖ 
ΤηΟοΤ ΔῈ ΠΟΥ 165. 

ἐῤὲ ῥγίϑεξ “ῥα ί ὀμιγηῇ ὙΠ νογΡ ΠοΓΘ γδη5- 
ἰλιθά δωγη (ῤίξιιγ), 1ὶ5 δρρ θὰ Ἔχο υβν Ε Υ 
ἴο {πΠ6 Ὀυγηΐπρ οὗ ἴΠ6 ἱἰποθηθβο, οὗ {πῸ ᾿ρἢ5 
οἵ [ὴ6 Ταρεγπᾶςῖθο, δηὰ οὗ ἴπ6 οἴεσγίπρε οἡ 
[6 ΑἸίαγ. ὙὍὙὴθ ΡὈΓΙΠΔΔΥΥ πιοδηΐϊηβ οὗὁὨἨ ἁ 5 
Τοοῖ ϑθεπη5 ἴο Ὀ6 20 ἐχῤῥαίε οάοιν (Οὔ΄θεη., 
Ευτπῖ). [Ὁ 5 ἴῃ ϑδοπῖα ρίας σεπάογεα ἴῃ [86 
τηλγρίη οὗ οὐὖγ ΒΙδ]ς, ““ἴο σδιιϑε ἴο δϑοθηὰ 
(ἔχοά. χχχ. 8; [μὲν. χχῖν. 2, ἄς). ΤῇἊὲ 
ΟΣ [ῸΓ Ὀυσπὶηρ ἰῇ ἃ σΟΙΠΠΊΟΩ ὙΥΑΥ͂ 5 ἃ 
αιμΐα ἀϊβεγεηῖϊ ομα («γαρϑ), δηὰ 1815 15 Ὧρ- 

᾿ΡΙ δὰ ἴο με Ὀυγηΐπρ οὗὨἨ ἴποϑο ραγίβ οὐ νἱοξ τὴς 
ὙΠΟ μετα Ὀυγπεὰ νΠπουΐ [ῃ6 Παρ (1μον. 
ἵν. 12, 21; Νιπι. χίχ. ς, ὅζς.). ὙΠῸ ἱπιροτῖ- 
Δῆς6 οὗ ἴῃς ἀἸπ ποίοη ἰ5 ρτοαΐ ἴῃ 15 Ὀδατίης 
Οἡ [Π6 πηραηϊηρ οὗ ἴπ6 Βυγη-οΟἤθσίπρ (566 
[πίτοά. 8 χΙ1.). ὍΤδδ βιιθδβίδποθ οὗ ἔπε νἱςξπι 
νγ5 τεραγάθα ποῖ 85 βοιηείμιηρ ἴο Ὀδ σοη- 
δι Πιδά, Ὀυξ 85 δὴ οἴεγίηρ οὗ συνθοῖ- 5 ]]Πηρ 
ΒΆΨΟΙΓ 56ηἴ ὉΡ ἴῃ {Π6 βδπηθα ἴο [ομονδῆ. Τῆς 
ἔνο νογάϑ ἅτε ἐἰβ ρι θη τη ἰδὲ ΧΧ,, 
τῃ6 Ψυ]ς.,) σοπενα τσ. ᾿ς δεῖξε, Ηργχῇ., 
δηὰ οἴδογ νεγϑίοηβ. ΜΓ ὅ8ασρε σοπάρσβ {π6 
58 Γῇ ς 4] ϑνοτὰ “"ἴο ὈυΓΩ 85 ἰποθηβ6." 

ἃ δμγπὲ “ἀογίβεο, απ οὔεγίπο πιαδφ ὁ γε] 
ΎΠΕΓΘ 85 ὯῸ ἰδιιξΟἹΟΡῪ ἴῃ {πῸ οὐρίηδὶ, νυν: ἢ 
τισι Ὀ6 τεπάεγοα απ ΟΠ ΓΗ σεπὶ μραυαγάς, ἃ 
σαογίλοο γιαάε ὧν ἥγε. 

Ω φ“πὐεεί σαυοιγ} ΤὮΘ ΘΧργΟβϑίοη, ὦ “αὐτοὶ 
“αὐομ τἰπίο )εῤουαῦ, 15 Ἀρρ]θὰ ἴο οβεγίηρϑβ 
οὗ 411} Κιπά5 υνῆϊο δ ννογα Ὀυχτῖ ἀροη πε δἰζασ, 
δῖ [ἃ Πηάς [15 Γι }]1δϑὲ δρρ!σδείοη ἴῃ [86 ννῃο]6 
Βυγπ-οἴδυηρ. ([μεν. ἢ. χΖ, 11. ς, τό, ἰν. 
3241; Νυπι. χν. 7, το, ὅς.) [τ ΤῊΔΥ Ὀδ Τα- 
βατάδα 85 θη ΡΙηΡ ΤΟΥ Θϑρθο Δ} ἴο {π6 
Βυγη -ΟἸε τ ηρ5, ἃ5 ἴΠ6 ρῆγαϑθ, 29 ριαξε αἱορό- 
»επὶ, ὈΘΙΟΠΡ5 ΠΊΟΓΟ Θϑρθοῖα]γ, Ὀυΐϊ ποῖ ὁχ- 
οἰυυπίνεϊγ, ἴο ἴΠ6 81᾽η-οὔξσχίηρθ. 866 οἡ υ. 4. 

Τϑε Βιιγπί-ογεγίπρ ονι θεὲ Εϊοοξ. 
Ἰ. 1ο---ὦ2. 

10. οὗ 1δὲ ἥοιζ.1 ὙὌΠα ἀϊτεοςίίοης ἕο πε 
δῇ Ρ οὗ 1π6 ροαῖ χὰ πιογὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ σίνθη ἴμδη 
[ἢοϑε ἔογ ἴῇ6 Ὀυ]Π]οΟΚ. ὙΠΕΥΘ 15 ἢΟ πηθητίοη 
τηδάςβ οὗ ἴπῸ ργεϑοηίδίοη οὗ {πῸ νἱοϊῖτη ἴῃ (6 
ςουτί οὗ [86 δαῃοζυδχγ (συ. 3), οὗ ἴδ ᾿προϑὶ- 

ΤΈΕΝΙΤΙΟῦσῦσ. 1. 

Ι: Απά ἢε 5841] ΚΙ] ἴὰ οἡ τῆς 
8146 οἔὗἩἉ τῆε ἰτᾶγ πουιῃνναγά θεΐογε (ἢ6 
ΓΟΚῸ : πᾶ τῆς ρῥγιεβῖβ, Αδγοῃ᾿β 508, 
5Π2]} ργίηκὶα ἢ]58 ὈΪοοά τοιπά «δουῖ 
ὩΡοη ἴΠ6 Δ]ζαγ. 

12 Απά ἢε 5}4]1] ουξ [ξ ἱπίο ἢ 18 
Ρίεςοβ, ϑνἢ ἢ15 Πμεδά δηὰ ἢΪ5 τ: δηά 
τῆς ργίαϑι 85}1]} ἰδ τμεπὶ ἰῃ ογάεγ οῃ 

ἴοη οὗ δαπάξς, ογ οὗ ἴδε βαγίηρ. Ὅῆδ ῥἷδοα 
οὗ 5’διυρῃῖοῦ 15 ΠΟΥΨΘΎΟΥ ΤΏΟΤΕ ΟἰΘΑΣΪ ἀοῆηρα 
τ. 11). Βυΐ ἴδεοῖο 15 ἢ0 βοοά τεᾶάϑοῃ ἴο 
ουδὲ {πΐ (Π6 νἱσῖῖπιβ ὑνεσα 11 ἰγεαῖοαά ἴῃ [ἢς6 

5Δ1Π16 ΤΏΔΠΠΟΥ ἰἴπ ἴΠπ656 τοϑρεςῖβ.--Τηὸ 1ΧΧ. 
δὰὰ [Π6 ννογάβ, καὶ ἐπιθήσει χεῖρα τὴν ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ. ὙΤΠῈ Βυγηϊ-οἰξετίης οὗ τὴ6 
5ῆ66Ρ τηδὲ αν θεθη ἴδ ψΠ ΠΙΓἢ 186 

ΡΪῈ ννεγε πηοϑὶ 2 Πα ἴῃ [6 ἀ41} πιογη- 
ἴἸῃη6 δηὰ δυθηϊηρ βοῦνῖσθ. ΕΧ, ΧΧΙΧ, 18----. 

9Κ ἐῤὲ ροα}Ἱ [ἃ ψοιυ]ά δθεῖὰ [δδῖ βϑῇῆξεορ 
ὍΟΓΕ Ῥγείεστοα ἔου βδουῆσε ἤθη [ΠΟΥ σου] 
Ὅς οὐίαϊποά, οχοερῖ ἰῃ 5οπΊθ βρϑεὶδὶ δἰη-οὔου- 
ἴῃ55 ἴῃ ΨψΠὶοἢ ροαῖς ννεσα τοηυγοά, σι ἢ 85 
{παῖ οὗ (Π6 τυϊοῦ δηὰ ἴῃς δἰ -Ρσιοϑῖ, ἀπά ἰῃς 
51η-οΟὔε ηρ (6 δοᾶρε-ροδὶ οὗ ἴῃς ὨδΥῪ 
οἵ αἴοπεπηθηΐ (1,5ν. 'ν. 23, ΙΧ. 3) ΧΥΪ. 4). 
Μαϊπιοηϊάεβ βαγ5 {παὶ [86 ρυῦ]ς Βιιγηϊ-οἴδεν- 
ἴὴρ5 σουϊὰ Ὀ6 ΟὨΪΥ οὗ Ὀ]]Ος 5 οὐ σῆθερ, ποῖ 
οὗ ροδίβ. (' Ὁογθδη, 1. 15); δηᾶ Ὑπεοάοτγεῖ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ ργθϑοσνοβ ἃ βϑηυης [ον ϑῃ {γδάϊτοη 
ἤθη δα βδᾶγ5 ἴμαὶ ἰζ νγὰβ [86 ἀυΐγ οὗ ΠΙπὶ 
ὙΠΟ δά ἃ ἰδιὴρ ἔοσ [Π6 Ῥαββουεὺ ἴο 5διιρῃςοῦ 
1, θαξ δαὶ 1Ε ἢ6 μαὰ ποῖ 4 ἰδπὶρ ἢ6 τηὶρμὶ 
βδγ ἃ κά. (' Οιυκϑί. ἴῃ Εχοά." 24.) 

11. πογίῤῥᾳυαγά ὀεζόγε ἐδὲ 700} Ὑδαῖ 15, 
Οἡ {πε που 5ἀθ οὗ {πὸ αἱϊῖασ. Ὅῆϊ5 ννὰθ ἴπ6 
Δρροϊηϊδά ρ]αςς ἔοσ Κι] ηρς ἴἢ6 Βυγηϊ-οἸεγίηρβ, 
[86 δ᾽1᾽η-οἤετηηρθ, δπὰ ἴῃς ἼΤ͵εϑρδϑϑ- δ! ηρ, 
([μεν. ἵν. 24, 29, 323) νἱῖ. 2.) Νοίδιπε ἰ5 βαιά 
ἴπ ἴῃς Ῥοπίδίθυς τεραγάϊηρς {[π6 ρίδοε Ποσα 
1ῃ6 Ῥοδςοθ. οβουηρβ νογα ἴο δ 5αἰη, Ὀυΐ ἴΠ6 
Μιϑῆπα [6115 υ5 {παῖ ΠΟῪ τρηϊς ὈῈ 5141Π ἴῃ 
ΔΩΥ ραχί οὗ ἴδε σουτί. (566 οἡ 1]. 2.)--- ΤΒοτα 
[25 Ὀδθθη ἃ ξίσδηρο ἀϊνογρθησε οὗ ορὶπίοῃ τα- 
ξατάϊηρ [86 γϑάϑοη οὗ [Π1]|8 τ ]θ. ϑοπιθ 5}Ρ- 
ΡοθεῈ ἐμαὶ 1ἴ ννὰ5 Ὀθοδιϑα 6 ποσίἢ ἰ5 {πὸ 
Τοξίοη οὗ 51:1ὴ1655 σίοομη (Τ  ο]ςΚ); οἰ οῖ5, 
(ὲ ἴἴ ννᾶθ ἴῃ δοσογάδησθ ἢ ἃ ΡΠ ἶν6 
ποίίοῃ, [μι (ὐοά 5 ἀνγο!]!ηρ-Ρίαςα νγᾶβ ἴῃ {86 
ποίη, ἴγάσοβ οὗ ὙΠ] ἢ ἀγ6 ϑιιρροδεά ἴο οχίϑι 
ἴῃ ἴῃς ροϑιοη οὗ ἴπε ἴΔ0]6 οἵ 5ῃεννογοδά 
(([8εὲ ὑγχοδὰ οἵ ἰδ ργϑϑεηςθ) (Εχοά. χχυὶ. 2ς); 
ἃηά [πῃ 50Ύ6ΓᾺ] ράβϑᾶρεβ οἵ ϑογρίυγε (8. 
Χ]Ν. 2; 15. χῖν. χ4; ΕΖεῖ. ἱ. 4); 450 ἴῃ 186 
Ηϊπάοο Ῥυγαηδαβ δπὰ ἴδ δροσσύρῃδὶ Ὀοοΐκ 
οὗ Ἐποςἢ (8.6 Ενναὶά, “εκεδιγηογ, Ὁ. 48). 
Βυῖ 1 ΤἸΔΥ πᾶνε Ἀθη 8ῃ διγαηφοπηεηΐ οὗ 
ΤΆΘΙΕ ὈΓΔΟΙΟΔ] σοηνθηΐθησθ. Οἡ ἴπ6 ννεϑί 5:46 
οὗ 16 ΑἸ(αΣ βἱοοά ἴπ6 ἰανοσ; οὐ πε εδϑὶ 5146 
ννγὰ5 ἴῃ ρίδοε οὗ 845}:65 (58ε6 οῃ υ. 16), δηὰ [6 
Βου ἢ εἰάθ, ΠΟΥ ἌρΡρθαγβ ἴο πᾶνε εεη ἴπ6 
βίορε ὙὙ ὙῈΙΟἢ 86 ῥγιεϑίβ επῖ ᾧΡ ἴο [86 

; ΚΚΆΔ 

511 



512 

τον, 7 
ὑπελ ὃ 

ΤᾺ ἀεσα 
«»ἑξά {ἀφ 
να 

ἴηε ννοοά τπδλὲ ἐς οὐ τῆς ἔγε ψ θήσῃ ἐς 
Ὡροη τῆς 4Ἰτὰγ: : 

12 Βυῖ ἢδ 5}8]1] νγαϑῇ ἴδε ἰηνγαγάβ 
αῃὰ τῆς ἰερβ ψ τ ννᾶῖεγ : ἂδηὰ τῆε 
Ρταβὲ 841} Ὀγίηρ 1} 4}}, ἀπὰ θώγη ἠὲ 
ὌΡΟΠ ἴδε Δ]ἴαγ: Ιἴ 5 ἃ δυγηῖ βδογίῆςα, 
8ΔΠ οἴἶδογίπρ πιδάβς Ὀγ ἤγε, οὗ ἃ βϑννεεῖ 
ΒΟ Γ τπῖο ἴῃς ΠὺῸΚΌ. τ Ὁ 

14 4 Απά τΓτῆς Ρυγηΐ βδογῆςε ἔογ 
ἢϊ5 οἤετγίηρ ἴο τῆς ΓΟΚΡ ὁὲ οὗ ἔονν]β8. 
δὴ δ 5141} Ὀγίηρ ἢϊ8 οβεγίηρ οὗ 
τατ]εάοναβ8, οἵ οὗ γομηρ' ρΙρεοηϑ. 

Ις Απά τῆς ρῥγίαεϑδξ 5}4}} Ὀγίπρ 1ἴ 
ἀπίο πε Δ]ἴᾶγ, ἀπά ἔννγηρ ΟΥ̓ ἢ]8 
Ὠεδά, απά θυγη 1ξ οἡ τῆς αἷζαγ; δηά 
της δΙοοά τΠετγεοῦ 5841} ὃς υνγαπρ οὐ 
αἵ ἴῃε δἰ46ς οὔ τῆς αἰζαγ: 

16 Απά πε 5841] ρίυςκ ἀνγαὺ “ἢ 5 

ΑἸζαΥ (71οϑορῃ. “Β6]1. 1ἃ.᾿ ν. ς. ὃ 6), πιυϑέ 
βΒανε θύῃ Ἰοτ οἶθαγ ἔοσ τδοσγοιρῃΐασο. ὍΤΠΟ 
Πού 51.416 πηυϑῖ, {πογόΐοσο, αν Ὀδοη (ἢ6 
τηοβῖ σοπύθηϊθηΐ ἔοσ 5]Δρ ςογίηρ [6 νἱς!  Π|5. 
(Κοϑεημλ]οσ, Καοῦεὶ, Κυτίζ, ΚοΙ].) ϑέόέε 
Νοῖδ δῇϊοσγ ἔχ. χκνὶ. ὃ ΥἹ. 

ΤΡ ε Βιιγπι-ο εγῖες οὔ δε Πουε ογ “δὲ Ῥίσεοη. 
1. 14--.--17. 

14. οὔιμγηράουει, Γ᾽ ΟΥ̓ γομησ ῥίσεοη] ὙΠῸ 
οἤετγηρ οὗ ἃ Ὀϊτά ννᾶ5 δ Δ μη ἐν μἱ ψῃο 
85 ἴοο ΡΟΟΥΓ ἴο ΟΥΓ 4 αυδάγυροεά. ((ξ, 
ν. 7-ποιι, ΧΙ. 8.) Βιυῖ ἴῃ σεγίδιῃ τίΐε5. οὗ 
Ρυπβοδίίοη ὈΙγάϑ ννοσὲ δρροϊηἰθα ἔογ 41}, ννμδῖ- 
δνογ Τρ 6 {Ποῖγ οἰγουμπηβίδησθβ. ὅ66 χν, 
14, 29; Νυμῃ. Υἱ. το. [τ 15 ἴο 6 ποιϊοσρὰ 
[Παὲ [ΠοῖῸ 15 4 [πη ϊΐοη οὗ [π6 δρὸ οὗ {Π6 
Ῥίδθομβ, ὈυϊΪ ποῆθ ἰῃ γερασγὰ ἴο ἴῃς ἀονοβ. 
ἼΤῊ18 ΠΥ, ρογῆδρδ, Ὀ6 δοσουηϊοὰ ἔοσ ἔτοσὴ 
[06 πδίυγα! Πδὺ!15 οὗ ἴπ6 Ὀϊγάβ. [τ ννουϊὰ 
ϑθθῖι {π8ϊ ἴΠ6 Βροοῖὶθβ ΙΓ Ν ἀτὸ πηοϑῖ ΠΠΚΟΙῪ 
ἴο Βᾶνθ θη πὸ βδογιῆςίδὶ ἄονς δηὰ ριβθοη 
ἅΥ6 ἴῃ6 σοτητήοη {τῖ]6, Τωγέμ αωγὶζμ, ἀπ (ἢ6 
ὈΙΘ.ΤΌΟΚ Ρἱξθου, δοπηθῖ πηδ5 σαἰ θά τΠ6 Εσγρ- 
[ἰΔη τοοκ-ρίρθοπ, Οοἰρηδα ϑδεδίριρεγὶ, ἈΠ] ἢ 
ἰ5 αἰνναγϑ σδὶ θὰ ρὲ ῥίσεοη ΌΥ͂ ἴῃς Αταῦβ. ΤῊΣ 
ἰδίου θΑγ5 ἃ σοῃϑι Ἐγ Ὁ]6 γοβοπη δηςθ ἴο ΟἿΣ 
βιοοσκτάονο, δηὰ 15 σοΟηΒἀΘΥΔΌΪΥ ἰάγροσ ἤδη 
{πὸ τὐγῖ]6.  ΝοΥ ἴπε6 ἰὐγῖ]εβ σοῖὴς ἰπ γαϑί 
βοςκ8 ((ὐδηΐ. 11. ΣΣ, 12: [6Γ. ὙΠ}. 2), ΜῈ 
τοδὶ τορι δυυ, ἴῃ [η6 ΘΑΥΥ ρᾶτὶ οἵ Αρῃ[ιΠ, 
δηά ἔογ ἃ ρογίοη οὗ ἴΠ6 γϑᾶσγ ἴΠ6 [8] ρτοννῃ 
δΙγάβ σὰπ δ ΘΑΘΥ ἴάκοη ΟΥ̓ πεῖβ ΟΓΥ ΟἾΒΟΓ 
ςοηϊγναηοοα; Ὀζ 85 {πε ϑεδϑοη δάνδποθϑ {ΠΕ Υ 
ὙΨΒΟΙΪΙ ἀἰθάρρεασ. Ἴδα ρίζοοηβ, οἡ ἴπ6 σοη- 
ἴσαγυ, ἀο ποῖ ᾿ἰεανα [6 σουπίσυ. ὙΏΘΥ Βᾶνο 
[Πγο6 ΟΥ ἔουγ Ὀγοοάβ ἴῃ ἴΠ6 γϑασ, δηά, ἰπ 
σοπηπιοῃ ἢ {πΠ6Ὸ ἄονοβ ἀπά οἴδοσ ρἱβθοῃβ, 
ΠΟΥ Παῖς ἢ ἴνγο ΘρμΞ αἵ ἃ {{π|6, δηἃ ΠΟ ΠΊΟΓΙΟ. 
ΤΠος δάυὲ υἱγάβ δὲ υϑιῪ νὰ δηὰ σαρ!ὰ οὗ 
βΒὶρηΐ, δπὰ 1ἴ 15 δἰπιοβῖ ἐπιροβϑίῦ]ε ἴο οδίδίῃ 

ΤΕἘΝΙΤΙΓΟῦΞσ5. 1. ΠῚ, 

σῖοὸρ ἡνἢ ᾿Π15 ἰδδῖθοῦβ, ΔπᾺ οδϑῖ [10 . 
Ὀεβιάς τῆὴε δἰϊαγ οἡ 6 εαϑῖ ραγῖ, ὈῪ 
τς ρἶαος οὗ τε ἅ5}65: 

17 Απά ἢ 5841] οἰεανα ἴξ νντῇ τῃς 
ὑνῖηρβ 1Πογθοῖ, δκ 5}4}} ποῖ ἀϊν!ἀς ἐξ 
ΔἈΘΌΠαΕΓ: δηά [ἢε ῥγίεϑε 5041} θυγπ [ἢ 
ἀροη ἴδε αἰζασ, ὕὑροη τῆς ννοοά τῆδϊ ᾿ς: 
ροη τῆς ἄγε: ἴἴ ἐς ἃ δυγηξ βδοσγίῆςς, 
Δῃ οβδγίηρ πχδάες Ὀγ ἔτε, οἵ ἃ ϑνγεεῖ 
ΒΆΝ ΟυΓ ὑπο {πε ΓΟΚΡ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ Π. 
: 714 »πηεαΐ οδεγίη οΥ ο,7 τοίᾷ οἱ αρια ἐμ- 

κόρ σε, 4 εἰλορ ὀαΐοη ἐπεὶ ἐΔς συέμ, 5 Οὗ ὁπ α 
2ἰαἰς,  ογ πὰ γέρα, τ2 ογ οὗ ἐἀέ Μγεῖ- 
γί κι τὯς ἐὰν. 13 726 «αἱ οὗ ἐδε »ιέαζ 
οδεγίγρ. 

ἰν. 15---ἰ. 

ΝῺ νθεη δῃγ Ψ}}}} οἴδεν ἃ πιϑδῖ 
οἤεγίηρ υπίο τῆς Π.ΟΚΡ, ἈΪ8 οἵα 

᾿καυάσεσισπεν ατούατος ἐν 

δοπὶ ψἱϊπουΐ βγοταστης. Βιιΐ {ΠΕΣ ποϑίβ, 
γοιηρ Οὔθ5 ἴῃ 1δοη, ΠΊΔΥ Ὧδ ΘΑΞῪ ἔουπά δὲ 
ΔΩΥ͂ 56δϑοὴ οὗ (6 γϑᾶσ. (Τ γϑίγαπι, "1 ἀπά 
οὗ 5γδο],᾽ Ρρ. 446, ςορ; Ναί. Ηἰΐβι. οὗ 186 
“ΒΙΌ]6,᾽ Ρ. 212.) Ηξεηςε 1ἴ ννου]Ἱά ἀρρθαᾶγ, [8 
ἤδη τυγ]εάονος σουἹὰ ποῖ δὲ οὈἰδιπθά πεϑῖ- 
᾿Πηρ Ρἰβθοηβ τνεσὸ δοςερίθά 85 ἃ 5} ϑιπαΐθ. 

15. “4 δὲ ργίοενλ ταὶ]! ὀγίηςι Τῆς 
΄τποάς οὗ 5δογιβοίπρ ἴῃς ὈΙτὰ νγᾶβ εἰπιρίβ. ΤΒῈ 
ΤΔΔΥΡΙΠΑὶ τεπάουηρν ἀρτθὸθ ἢ τῃ6 ΜΊβμηδ 
(' Ζεθαςὶ," νι. ς). ἴπ τε διη-οἴεπης οὗ 
Ὀϊγὰς {πὸ ὈΪοοὰ νγὰβ5 ϑδργϊῃκὶθὰ οὐ ἴῃ6 ϑἰάς οἵ 
[86 ΑἸίασ. ὅ86ε6 [,δν. νυ. 9. 

16. ῥὲ ὄγὸῤ «υἱ!δ ῥὶς Ξεαίδεγ] ΟὟΓ νοῦ - 
ϑίοῃ Ποῖ ἔο]Πονν5 ἴθ 1ΧΧ.. [86 ψ ]ρ., δηὰ 
ΓἼΠογ, δηὰ ἀρτθθϑ ἢ ϑοπλο οὗ [Π6 τού οΓ 
ον ]5}} νογβίοηβ. Βυΐῖ (Π6 ννεῖξῃῖ οὗ δυϊμβοῦν 

15 ἴῃ ἕδνουγ οὗ [86 τῃαγρῖηδὶ τοπάοτηρ (ΟηκΚο- 
1οβ, ἴπ6 δγγίας, Οδϑοηϊις, 6 ννεῖϊο, Ευτϑῖ, 
Κπορεῖ, ᾶζς.). [{ 5 πιοϑδξ ργόθδῦ]ς {παῖ [8 
ξεδίποσβ ψεσα Ὀυγπὶ ἢ τῃ6 Ὀοάγ, δηὰ ἴπδξ 
(Π6Ὸ νἱηρδθ, τηοπ!οποα ἰῇ “. 17, ὑγογο ποῖ 
τυ ]διοά. 

δὲ ῥίαος οΥ 1δε κατε. [ἴ 15 βαἱὰ [δῖ ἴῃς 
5865 γγοτῈ ἀδιν τετηονθά ἔτοπὶ ἴπε ΑἸΐαγ (εχ - 
ςορί οἡ σεγίδιη ΠΟΙΥ ἀδγ5) ἀπά τγονγη πο 
ἃ ΠΕΡ οὐ [15 οαϑίετῃ 5ἰάθ, (Μίϑῃπμ, "Ταηιὶά,᾽ 
11. 2, Ψ {Π6 ποῖε5.) [τ ννουὰ ἀρρθᾶγ ἴμδὲ 
θη {πὸ ἤοᾶρ Ὀδοδπλθ ἰπσοην θη  ΘΠΕΠΥ ἰατβδ, 
ΠΟΥ ννότα γτετηονϑά [ἢ νϑϑϑος Δρργοργιδίθα ἴο 
[δε Ρρυγροβὲ (8εε Εχοά. χχυἹ]. 3) ἴο ἃ 5ϑροῖ τ- 
ουξ {Π6 σΔηΡ, ἀδοιζηαϊοα 45 ἴῃ ρἷδος ""Ποτα 
[Π6 45}68 ἂγτὸ ροιγεὰ οὐ." ([μἘν. ἵν. 12, Υἱ. 11.) 
11. « διυγπὶ «αὐργίβεε, ὃς. 866 οἡ Ὁ. 9. 

ΤῊΕΞ ΜΕΑΤΊ-ΟΕΕΕΚΙΝΟΒ. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. « γιραὶ οὔεγὶ"5)] ὙΠα ἵσο 
Ἡρῦτονν ννογάς ἴῆιι5 γοηοιοα ὃγὸ ἴῃ6 5) 
ὙΥὨΊΟΝ Ἰῃ Ὁν.4. ἅγὸ θείου ἐγδηϑδίοα δῃ 0518 Ὁ101 
οἵ ἃ ταθδ-οὔοσίηρ (ξογόᾶη να). Τῆς 

ἦφ δα ΠΣ 



γν..3,,. 

ἔετίηρ 8841}} θὲ οὐ ἤπε ἤοιγ; δηά ἢς 
802}1 ρΟῸΓ οἷ] ὕὑροη 1ἴ, δηά ρμυζ ἔγαῃκ- 
ἰπσοηβ6 Πεγθο : 

2 Απά 6 5}4]1 ὑπηρ ἴξ ἴο Αδγοπ᾿ 8 
80Π8 ἴῃς ρῥτγίεδίβ: δηά ἢδ 5841} ἴδκα 
τεγεουῖζ ἢ8 δαπάδπιὶ οἵ ἴῃς ἢοιΓγ 
τῇεγεοῦ, δηά οὗ τῆς οἷ] {δογεοῦ, ἢ 
411} τὴε ἔγδηκίηςθηβε τῃογθοῦ; δπά (ἢς 

ἰδεϊοῦ ννοτὰ (γιῤπεξα δὴ) 515:}1 65 ΠΠΈΟΓΑΙΥ ἃ σῇ; 
δηὰ ᾿ἴ ἀρρθᾶγβ ἴο ἤανθ Ὀδθη Δρρ] θὰ 5ρΕΟΙΔΙΪΥ 
ἴο ψηδῖ ννα5 ξίνθη ΌΥῪ δῇ ἱπέσσίιοσ ἴο ἃ ϑ ΡΟΓΙΟΓ 
(Οξη. χΧχχὶ!. 18---2ο, ΧΙ. τα [πάξ. 11. τς; 
15. Χ. 27). [ὃ νν5 βοῃ)θε Πη65 56 [ΟΣ ΔΗ͂ 
80ΓἹῬ οΟὗἩἨ οἤρτγίηρ ἴο ἴπΠ6 ],οτά, ἰπ [ὴ6 58Ππὶ6 
56η56 ἃ5 δογδῶη (Οδφῃ. ἱν. 3, 41 1 5. ἴ|. 17] 
58.1.13. ὅζε.). Βα ἴῃ (Π6 [ΘΒ ΓΔ] ἰδηρτιαρο 
οὗ [6 1ἀνν, Μιμηοδδη τορι ]διγ ἀεποίοα ἔς 
νοροίδθ]ς Οἤοτπρϑ 45 αἰ5 πρι 5Π6α ἔγοση [86 
30η1Π|8] ΟἤεΓ!ρ5 (566 [πἴγοά. 8 111.). ΓυΠοΓ 
τεπάογοα 18 ἐροοά -Οοτηρ (ϑρείς-οργεγ), θὰ ΟἿΓ 
ἰγαηβίαἴογα (Ο]]οννθὰ Ὠϊπὶ, ἀρρίγπς ἴῃς τϑνογάὰ 
τηϑλῖ, δοςογάϊηρ ἴο οἷά τἰϑᾶρθ, 845 ἃ βΌΠΟΓΑΙ 
ἴοπῇ τοῦ ἔοοά. ΨΜοροίδ] 6 -οἴἴὔοσίηρ οὐ Μοα]- οἵ 
ἔογ πρ νοι] Ὀ6 ἃ πλοῖο σοηγνθηϊθηΐ γοηἀθγηρ. 

ἴξ ΤΏΔΥ ϑδθπὶ ϑίσδηρο ἴπδὲ (Πς ΜίΠΟΠΔῃ 15 
μοῦο ἱπιτοάιισοά Ὀοίννεεπ {πὸ Βυτηϊ- Οἴτης 
πὰ [πΠ6 Ῥεαςο-οβογιηρ. ὙΠῸ ογάου ἰπ νης ἢ 
ῃς Κιπάς οὗ οἤθυηρ ἀγὸ παπλθὰ ἄρτθοβ νυ ἢ 
{Π6 7 ἀδθνεϊοριηθηξ ἴῃ ογάοσ οἵ {ἰπ|6. Τῇὸ 
Βιγης-οἴἶεσιηρ δηὰ [6 ΜΙπομδῃ δῆϑννοσ ἴο {Π6 
ἢγϑὲ ἵνο οἤογιηρβ οὐ γοοογτάὰ (Οδξηῃ. ἵν. 3, 4: 
ΑΠιο5 Υ. 22). [{ ΏΔΥ Ὀ6 δά δά [δῖ (Π6Υ δρ- 
ΡΘΆΓ ἴο Ὀ6 σορῃδίο ἴῃ [Π6 5ΏρΡ] 1 ΠΥ οὗὁὨ ἴΠ6ΙΓ 
πιοαηΐηρ. (δες [πἴγοά. ὃ χί!.) 

[{ μᾶ5 Ὀξεπ βιιρροϑϑά {παῖ {πε ΜΊΠοδΔΗ νγὰ5 
ΠΟΥ οἴετγοά Ὀι ννῆρη [ἴ δοσοχηρδηϊθα δη δηϊ- 
ΤῊ 8] 5δοῆςε (Βδηγ, Κυτγίζ, Βοηδτ). Βιυΐ {δε 
πιοάδ ἴῃ ψῃςἢ ἰξ 15 Βροκθη οὗ ἴῃ 1ἢ]15 νεῖβϑ, ἴῃ 
α΄. 2, Νὶ. 14, Νυπι. ν. 1-ς, δηὰ οἰϑεννμογο, ννοιυ]ὰ 
βθθπὶ ἴο ἰϑθανθ Ὀὰϊ {π||6 ἀοιιδὲ παὶ 1 ν᾽85. 
ΟἿ Οσεδϑίοηβ, οβογοὰ 85 ἃ ἀϊβίϊποϊς ϑδοσιῆςο. 
Τἢε Ὀπηκ-οἴεγιπρ (Ὑ]ς ἢ 15 πιοπιοπθὰ πο- 
ὙνΒοΓ ἴῃ 1 ον του5, Ἔχοθρί ἴῃ σμᾶρ. ΧΧΙΙ.), Οἡ 
(Π6 οἴμεῦ πᾶηά, ἄρρϑασγβ Πϑνεσ ἴο βᾶνῈ Ὀθθῃ 
οἤεγοα ὈΥ ᾿ἴϑε!. ὙΠῸ αν οὗ ἴῆε ὈπηκΚ- 
οὔἴςγιηρ δπὰ ἴ6 Μιπομδῃ, ἤθη οὔσγοα 45 
ΔοσοΙηρδηϊπιθηῖβ οὗ (6 Βυχγηῖ-οβδγηρ δηὰ 
[6 Ῥεοδςε- Οἤεσηρ, ἀγὸ ρίνθη Νυπη. ΧΥ. 1---12. 

841} (υ. 13) 8δηά οὗ (5ε6 Νοίδ δὲ ἔπε επὰ οὗ 
[ἢ6 σἢᾶρ.} ννεγὸ ἱπρτθάϊοηῖβ 'ἢ θυθγῪ ΜΊΠοΠδῃ, 
Ὀυζ Ιδεανθὴ δἂπὰ ΠΟΠΘΥ νγεγα ΠΟΙ οχοϊυάοαά 
ἔτοτῃ ἴδβοπὶ (υ. 11). 

ΤὮγεε Κιπάβ οὔ Μίπομδη ἀγὲ πετὸ σηθπίου- 
οἄ; (1) πε ἤοιυγ ψ ἢ ἔγαπκίποθηβε, νύ. 1---4:; 
2) οαἶκοβ δῃὰ ννδίοτβ οὗ ἔπε ἤουγ, υσν. 4---8; 
( 3) ΡΑγοῃοὰ βταίῃβ οὐ {8ε ἢγβὶ ραϊμεγεά ςογῃ, 
στ ἐγδηκίησθηβο, συ. 14---ἔτ:τ6. ΟΥ̓ φδςοἢ οὗ 
ἘΠΟΠπὶ ἃ 5118}} Ρογίίοη ννὰβ θαυγηΐ οἡ ἴπε ΑἸέαγ 
“«[ογ ἃ πιοιηογίαὶ," δηά ἴΠ6 τοι διηθγ ννὰϑ 
εἰνοη ἴο {δε ρῥγίοδίβ. ὙΠῸ οὔἴεγίηρβ οὗ Ποὺγ 
Ὀεϊοηχοά ἴο {πΠῈ ρΡεϑίβ δὲ ἰάγχθ, Ὀυϊ ἴμοϑς οὗ 

ΤἘΜΝΙΤΙΟῦσ. [Π.ὄ 

Ργεϑὲ 88.411} θυγη τῆ6 πιεπιογίδὶ οὐ ἰξ 
ροη (ἢς αἰζαγ, ἐο δὲ Δῃ οἤεπηρ πλδάς 
ὉΥ ἤτγα, οὗ ἃ ϑβύγεεῖ βᾶνοιγ πηο ἴῃ6 
ΓΟΚΡ: 

4 Απά “1ἢε τεπηπδηΐ οὗ (ἢε πιεδῖ οἷς. : Ἐταο; 
ἔετίηρ “φαΐ ἐφ Αλτοπμ᾿8 ἀπά ἢ]18 βοηϑβ᾽: 
ἐΣ ἰς ἃ τῆϊηρ πλοβῖ ΠΟΙ οὗ (ἢε οὔετ- 
ἱηρβ8 οὗ 6 ΠΟΚΡ πηδάς ὈΥ ἤτε. 

σλκο8 ἂπὰ νυδίοῖ ἴο (δε οὔίοϊδεϊηρ ρῥγίοϑίβ, 
ΥἹΪ. 9, 10.---ἰπϑίτιςίοπ5 ἴο ἘΠῸ ργίοϑίβ τοραγά- 
ἴῃ ([ῃ6 ΜΙΠΟΠΔἢ5 τὸ δίνθῃ Υἱ. 14--2 3. 

Τ}ε Ογεγίης 97 Εἰπο ἥοωγ, 1τ---. 

1, ἥπὸ οιγ ΤΒαΐ 15, βῃεῖν Ὀοϊτεά ἤουΓ 
οἵ ννῆοαδαί. 866 ἔχ. χχίχ. 2; υΧ.Χ. σεμίδαλις; 
ψυϊξ. εἰν»εα. ΤῈ νγὰβ ῬγΟ Δ ΌΪΥ ἰννᾶγϑ ργεβοηΐ- 
δὰ ἴῃ ἃ Ὀοψ]. ΤὍΤῃὸ Μιίποβαῆβ οὗ {Π6 ῥγποο5 
αἱ {πὸ ἀράϊοφίίοη οὗ ἔπ ἼΤ ΑΈγΠ86]6 ννογα ῥτὸ- 
δοηϊοα ἴῃ Ὀοννι5 οὗ 5 νοῦ, ΝΌΠ,. νἱ}. Χ2. 
οἱ 866 Νοῖδ δῖ {86 επά οἵ πε σβδρίοσ, 
")᾽αμζιποομε] 86ὲ οἡ ἔχ. χχχ. 24. 

Δ. ΤΠῖβ νοῦβο ταϊρῆϊ ταίπογ Ὀ6 τεηάεγοά, 
“ Απά δο 5841} Ὀπηρ τ ἴο Αδγοπ᾿ 8 50η5, [6 
Ργοϑίβ; δᾶ ὅμ9 (οὔηοϊδιηΡ) ὑῬτίθδὺ 8}81] 
δκ9 ἴσοι ἰὃὁ ἃ Βδπῃάξζῃϊ! οὗ 106 ΒΟῸΣ 
διὰ 8 ΟἹ] ψινἢ 411 108 ΤΥΒΙΗ ΚΊΠΟΘΙΣΒΘ, 

διὰ Ὁπ|15 Β1811 9 ὈΌΤΙ 88 18 Τ160110- 
ΣΙΔ1Ὶ ὌΡΟΣ ᾽8}9 ΑἸῦδσ," ἄς. 

»ιοογῖα Π Ὑπὸ ΕΠ] 5 νογά ΠΠΈΓΆΠΥ δη- 
βοΙ5 ἴο ἴῃ6 Ηρῦτονν (σεζαγα}), ΜΠ] ἢ ν 5 
[Π6 τορΌ αΥ πδιὴθ Ποΐ ΟΠΪΥ ἴογ ἔπ6 ρογίοη οἵ 
(ἢ6 ΜΙπομδῆ το ἢ νγᾶ5 Ὀυτί οἡ ἴπ6 ΑἸΐαγ 
(νυ. 9, τό, ν. 12, Νἱ τς Νύπι. Υ. 26), Ὀπῖ ἔογ 
[Π6 {ΓΑΠΚΙΠσθη56 ὙΠΟ. νγνὰ5 ἰδϊἃ ὑροὸη ἴῃ 
δον γοδὰ ([μον. χχῖν. )). ὙΠῸ ΓΧΧ. οΔ]} ἐξ 
τὸ μνημόσυνον, ἴπε ννοτὰ ὙΥΏΙΟΙ 15 Δρρ] δα ἴο 
[Π6 ᾿γάγογθ δηὰ αἷπὶα οὗ (ογπε 5, Αςίϑ χ. 4. 
ΤΠι5 δρρ σδοη οὗ πὸ Οἴθεῖκ ννογαὰ ϑ5θθπὴ5 
Ὑν61] ἴο 1ΠΠιϑίγαῖο [6 στηθδηϊηρ οὗ ἴπ6 ατφεανγαρ. 
(ἵ. οη ἔχ. χχχ. 8. 

38. αἰῤίηρ »ιοσί δον ΤΙὈῷἈΛΊΘΓΑΙΙΥ, ἃ δοίν 
ῥοίϊο. Α5. ἴδεγε ννᾶβ ἃ ἀϊβιιησξίοη Ὀοίνγεεη 
(6 ρῥίδοθ ἀράϊςαϊθα ἔο {π6 ἀϊνὶπε βογνίς ἱπίο 
ΠΟΙ ἀπά τηοϑί ΒΟΥ (ἔχ. χχυΐ. 33), 50 ννᾶβ 
ἘΠΟΓΘ ἃ 5  ΠΉΠΪΔΓ ἀἸἰβεϊποίοη ἴῃ νη δὲ ννᾶ5 οἴογοά 
ἴο Ϊοῆονδῃ. ΑἹΙ οἰθγίηρϑ νγοσγὲ δοίν, Ἰποϊιά- 
ἴηρ ἴπ6 ρογίίοηβ οὗ ἔπε Ῥοδςθ- οεσηρθ ΠΟ Ὦ 
ἍΟΓΕ οδίθῃ ὈΥ {μὲ Ἰαϊγ; Ὀὰὲ [μαΐ ννᾶ5. »πουῖ 
ῥοὶγν οἵ ΜΜ ΠΟΙ ΘΥὐοσῪ ρατΐ ν "5 ἀενοίθα οἰΠ θοῦ 
ἴο {π6 ΑἸίαγ, οἵ ἴο [ἢ6 156 οὗ [ῆ6 ρυδϑίβ. δυςἢ 
γεγο [86 ΜιΙΠςδΔη5 (νυ. 1ο, Υἱ. τό, χ. 12), 
Π6 δῃονθγοδὰ ([μεν. χχῖν. 9), ἴπ6 ᾿'ποεῆβο 
(Εχ. χχχ. 26), δηὰ πο ἤεϑῃ οὗ ἴπε δίη- δηὰ 
Ὑτοϑρδϑϑς οἤθτιηρβ ([μεν. Υἱ. 17, 18, ΥἹῖ. Σ, 6, 
Χ. 17, Χῖν. 12: Νυπὶ. ΧΥΪ. 9, 10). ΕΕΕΙΥ 
500 οὗ Αδγοῃ, δύθη πὸ Ψγῆο Πιαά ἃ ὈΟΘΠΥ͂ 
ἀείθοϊ δηά Ἵουϊά ποῖ ρογίογπι ΔΠΥ͂ ὈΓΙΘΒΕΪΥ 
οΟΥ̓ςο, ννᾶβ ροιτηϊἰοὰ “10 οαὲ ἴῃ6 Ὀγεθδά οὗ 
ἢ15 Οοά, Ὀοΐμ οὗ ἴμῈ τηοϑὲ ΠΟΙ ἂπὰ οἵ ἴδῃς 
ΒοΙγ,᾿" μεν. χχὶ. 22. ΤῊΒ στηοβὶ ΠΟΙΥ 5δοσιῆςϊδὶ 
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ἴ Οε, ο α 
“[αἱ δίαίςε, 
ΟΣ, δέϊςε. 

4 4 Απά 1Γ τῆου Ὀτίπρ Δη οδἰαδιίοη 
οἵ ἃ πιεᾶῖ οἤεγίηρς δακεη ἴῃ τῇς ονξεῃ, 

ἀξ εὐαίϊἑ δὲ αὐπϊεανεμθα σᾶκος οὗ ἢπε 
βουγ πιίηρ]εἀ νυ οἱ], οὐ υπ]εανθηβά 
ννὰΐίοτϑ δῃηοιπίεα νυ Ο]]. 

ς 4 Αμά [ τὴγ οδ]αιίοη δὲ ἃ πιϑαῖ 
οἤεγίηρ ὀσάεπ "ἴηι ἃ ρδη, ἰξ 8|4}] θὲ ψ 
πε βουγ υηϊεανεπεά, πληρίεά ννῖῖ 
οἸ]. 

6 ἼΒοιυ 5}4]: ραγί ᾿ξ ἴῃ ρίεςεβ, ἀπά 
ῬοιΓ οἱ] {μεγθοη : [τ ἐς ἃ πιεαῖ οβεγηρ. 

η 4 Απὰ [Γ τῦγ οδίδιοη δέ ἃ πιδαῖ 
οἴεγίηρ ὀαζεπ ἴῃ τῆς ἔγγίπρρδη, 1ἴ 584]] 
δε πηλάς ο΄ ἥπε βοιγ ψν ἢ ΟἹ]. 

8 Απά τῇῆοιι 584] δγίηρ τῆ6 πχϑδδξ 

ἔοοα ννᾶβ δδΐεπ 'ῃ ““ἴΠπῸὸ ΠΟΙ ρῥδςος," [δε 15 
(Π6 ρῥτθοίηςϊ οὗ ἰδθ Ταρογηδοῖθ, ργοῦδοὶν ἴῃ 
(Π6 ργιοϑίϑ᾽ Ἰοάξιπρβ. ὅ8ε6 Νοῖς δέεσ ἔχ. χχνὶ, 
δ Ν.; θυϊ ἴ6 ριοβϑίβ᾽ ρογίίοη οἵ ἴῃς Ῥεᾶςθ- 
υὔογπρϑ πρῃς 6 οδίθη ὈῪ {πὸ ῥγίθϑδίβ δηά 
{Π6Ὶγ [2Π11}168 ἴῃ ΔΩΥ͂ ὁ“ σἸοδη ρΐδοθ" (Χ. 12--- τ 4). 
[τ 5ῃουὰ Βοννονοῦ Ὀ6 οὈϑεγνθα παῖ [6 ἴθιτῃ 
γποσ ῥοὶν ἰ5 ποῖ δἰνγᾶγϑβ ϑεὰ βέγι Εν ἴῃ δοσογά- 
δῆςθ ἢ (ἢ15 ἀϊδποίίοη. δ66 οὐ Εχ. χὶ, το: 
οἴ, αἰθο ἔχ. χχῖχ. 47) πὰ [μδν. χχνῖ! 28. 

Τόε οὔεγίησι οΥ Οαζει απ ἤαξετ.:. 
4---1ο. 

ΤΠΘ ἔουγ Κιπάς οὔ Ὀὑγοδὰ αδπὰ {πῃ ἴἤγθο 
ςοοκίῃρ υδη5115 ΥΏ] ἢ ἀγὸ τηθπεϊοηθαὰ ἴῃ [ἢ15 
ΒΡΟΌΟΙ ὙΝΟΓΟ ΡΓΟΌΔΟΪΥ δ οἢ 85 ννοῦο ἴῃ ςΟΠ]- 
ΠΊΟΠ 0.56 ἴῃ {Π6 ἀδ}γ 116 οὗ ἔπε [5γδδ ἴε5: δηὰ 
{ΠΟΓ6 ἈΡρθᾶγβ ΠΟ γϑθάβοη ἴο ἀοιιὺϊ [Πδὲ [ΠΟῪ νγ ΓΘ 
5. ἢ "85 ἅἋτὸ 51}}} ϑϑά τη {πὸ Ε.αϑί.--- - ἬΘΓΕ 15. ΠΟ 
ἱπά!σδειοη οὗ Δῃγ ἀϊβεγθηος ἴῃ {Π6 οἰρηιἤςσδησε 
οἵ πὸ ἀϊἔογοηῖ οβογίηρβ. ΤῊ νυ δῖ ννᾶ5 πιοϑῖ 
ΚΟΥ ρογηλ θα ἴο 51 1ῃ6 οἰΓουτηδίδησοβ οὗ 
[Ππ6 ννουθρροῦθ. ὍΤῊὴδ ἤπε ἤουγ δηὰ οἱ], νυν ἢ 
115 ἐγδηκιποθῆβο (νύ. 1), 566Π15 ἴο μᾶνβ ὕθθη (ἢ 
Γηοβὲ σοϑίὶγ οὗ ἰ6 ΜΙηοΒδη5, δπὰ {πΠ6 πηοϑὲ 
ἸΙΌΘΓΑ] ἴθ φυδποίγ: οἔ. Ναυη. νἱῖ. 132. ὙΠ6 
σΑΚο5 δηά τυϑδίουϑ τηρηϊοπθὰ ἰπ Ὁ. 4 νου]ά 
ΓΟαυϊγο (Ππδὲ ἴῃς οἴἶργοσ βῃοι]ὰ δἱ ᾿οαϑὲ ροϑϑθβθβ 
Δ οὐθη. ΤΠθ “ ρᾷῃ᾽ δηὰ ἴῃ6 “" ἔγυπρ ΡΔη 
(υν. ς, 7) πηΔΥ, μανο Ὀθεη ἴἢ6 σομηπΊοη σοοκίηρ 
ἸΑΡ Θπλεπί5. οὗ ἴῃς ροογοβδὶ οὗ [πῃ ρθορῖδ. 

4. οὐε")] Τἢὶ5 νγὰ5 τηοϑὲ ΚΕΙ͂ ἃ ροτί- 
ΔΌΪΘ νθ556] οὗ θαγίμοηννασθ. [1 ννὰβ [140]6 
ἴο Ὅ6 ὈΓΟΚΘῚ (5866 χὶ. 35). [5 ϑῆδρθ ΠΊΔΥ 
μανο Ὀθθη {κ6 (Π6 ὀὌνθὴ τοργεβεηίθα τη ὙΝ1]- 
Κίπϑοῃ (0]. 1. Ρ. 1γό, ἢξ. 205), ἃ ἰγυποδίοα 
σοηθ δὐοιδ 3 ἢ. 6 ἴπΠ. δίρῇ, δπά χ ἢ. ὁ ἴῃ. 
ἀἰϊαπηθίοσ. ϑιπΊ αγ 415 ἃ΄Ὸ πον υδοὰ ἔου 
(πΠ6 δατὴθ Ῥυγροθθ ὉΥ ἴῃ6 Αταῦρβ. Αἰΐογ 16 
γοϑϑοὶ 45 Ὀθθη ἱπογοῦρΥ Πραϊοὰ ὈΥ ἃ ἤιὲ 
Ἰρηϊοὰ ἴῃ (Π6 ἰηϑιάθ, 1ῃ6 σακὸβ ἅγτὸ ρἱδορὰ 
νυ δίη 1{, δηά 16 ἴοΡ 15 σονοσγθὰ π}Ρ απί1]} {ΠΥ 
81Ὸ 5 ἘΠ ΙΘ ΠΟΥ Ὀακεά, Μοδηέπηθ 6 οὐδ᾽ 6 
οὗ [᾽6 νο556] ἰ5 ἰυγηοά ἴο δεςοιιηῖ. οι ρῇ 

ΓΕΝΙΤΙΟ ῦδ. 1. ἷν. 4---ἶτ, 

οἴεγιπρ τς 15 πηδάς οὗ {ἢεϑε (ἢίηρβ 
ιπίο ἴῆε ΓΠΟΚΡῸ: ἀπὰ ννῆδῃ [τ 15 ρῖε- 
βϑεηϊοα ὑπο ἴΠ6 ργίδθϑῖ, Π6 5}4]1 Ὀππρ 
1 ἀητὸ τΠς αἰταγ. 

9 Δπά {τδε ργίεβδξ 8584}} ὮΚε ἴτοπι 
τῆς πηεαῖ οἴεγίηρ ὅα πε ΠΊΟΓΆ] τπετεοῇ, ἐπε. : 
ΔΠᾺ 5}8}] Ὀυγη 1} ροη τὰς ἰταγ: 1 ᾿ς 
ἐλῃ οἤετγίηρ πιδάς Ὀγ ἤτε, οὗ ἃ ϑινεεῖ ς χα. 

20. κιἃ βαγοῦγ ὑπο τῆς ΠΟΚ. 
10 Απὰ {Παῖ ψ Ὡς ἢ 15 Ἰεῖ οὗ τῇς 

πηοαῖ οἤεγιηρ “ῥα ἐδ Αδτοπ᾽ 5 πὰ ἢϊ5 
8οηδβ᾽ : 1} ἐς ἃ τῃϊηρ πιοβῖ ἢοΪγ οὗ τῆς 
οἤετγίηρβ οὕ τὴς ΠΟΚΡ πιδάε ὃὈγ ἤτε. 

11 Νὸ πιεδῖ οἤεγηρ, ΜΨΒΙΓΗ γε 58}4}} 
δυηρ αηἴο τῆς ΓΙΟΚῸ, 5}]} θὲ πιδάς 

ΓΟΙΙΘα ουξδ᾽ενογυ {ΠῚΠ 15 ϑργοδα οὐδ ἴΐ, δηά ἃ 
5οῖΐ οὗ ννδίου 15 ὑχοάιισθα σοηϑιθγαῦὶν {πίΠΠῈΓ 
ἴλη ἃ δοοίςἢ οδί-ςδκοα, Ηδγπιοσ, ὁ ΟἾ ςοσνλ- 
οηβ,᾽ οὶ. 1. Ρ. 476. ϑυςἢ υνδίους ἂἵὸ ἃ 
ΠΟΙΠΊΟΙ ΔΟΓΟΙΆΡΔηΙμηθηΐ οὗ 8Ἃη Αταῦ πιριδὶ. 
Ὑτιϑίγαπι, "1 πὰ οὗ [586], Ρ. ,ό2. βοὴ 
σᾶῖο5 δηά ννγαίογβ ἀγὸ πιοηϊοπρά Εχ. Χχὶχ. 2. 
ἼΠῈ σακοβ, ἔτοπι [ῃ6 δρράγοηΐ ἀογίναϊτίοη οἱ 
{Πποῖγ Ηδθῦγενν πᾶπῖθ, ἃγὸ ϑιιρροβοά ἴο ἢδτθ 
Ὀδοη ρῥγίςκοά [ἰκὸ οἱσγ δίϑουϊ5. Ὑπὸ νογὰ 
ΔΡΌΥ τεπάσσρά «ὐαγῦ 5 τ ῆεα ϑοπηϑίδιῃρ 
βργοδά ου. 

δ. 4 ρῥαη] Ἐδίμου, ἃ5 ἴὴ {πὸ τηαΓρΊπ, ἃ 
δαὺ ν᾽δὺῦθ. [{ νὰ ΡγΟ ΔΌΪΥ οἵ θαυ ΠΕ ΜΓ ΓΟ, 
κὸ {πΠ6 ονθῆ. [}«Π Ἰδίθσ {ἰπ|δὸ5 ἰἴξὲ ννᾶ5. βοῖπδ- 
{ἰτὴθ5 Οὗ ἴσο (Εζεκ. ἵν. 23). ὙΠὲ Βαζοι!η 
056 διιοἢ 4 ρῥἷδίθ οὗ ϑασίποηνσαγο, ν μι οἢ δὲν 
(411 ἐαΐδη, ἃ Πᾶτηθ {παῖ 5θθπὶ5 ἴο Ὀδ Ιἀόπιιοδὶ 
ἢ τήγανον, ἴπΠ6 τῬνοτὰ ποῖ υϑοὰ ὈΥ ἴδε 
ΧΧ. Βορβίπθοη, “ Βιθ. Ἀδθβ.᾽ 1. Ρ. 485: 
Ητύτηοσ, " Ο Ὀβογυδίϊοηβ," 1. Ρ. 477. 

6. ραγὶ ἐξ ἱπ ῥρίεεο}] ὍΠὲ Ηεῦγεν πογὰ 
ἴογ ραγὶ 5 ηιῆεβ ἴο Ὀσθδῖς, ποῖ ἴο οἱ. ὍΠὸ 
Βεοαουΐηῃδβ τὸ ἰὴ {π6 ἢδθϊῖ οἵ Ὀτθακίπρ ἃρ ΠΟῪ 
σακο5 ἤθη νάπη ἀπ πιχίηρ {Π6 ἔγαρ τ Ώ 5 
νὰ θυ τοῦ ϑΡΒθη [πὶ ἸαχαγΥ οδη ΡῈ οδἰδιπεά. 
ἘὈϊηϑοη, 11. Ρ. 118. 

7. Μηίποραῇ Ἐδίμεγ, ρϑδῃ. ὍΤῆε ποτά, 
Δοσογάϊηρ ἰο ἴπ6 Ὀεδὲ δυίμουτίεβ (Δίδιμμο- 
πἰάοβ, (σόβθηῖιϑ, Καοῦεὶ, Εαὐγϑί, ὅζς.), 5|8π||- 
ἢε5. ἃ ψεββθὶ ἄθδοροσ μαπ ἃ ἔγγίπεραη, πὰ 
115 ἀογνατίοη 5θθπῖς ἴο σϑιονν ἴῃδΐ ἰὲ ν)Δ5 οθην- 
ΤΊΟΠΪΥ ἀϑοὰ ἔου ὈΟΙΠ ΠΡ. [Θυν δα ἰγδάΊοὴ ἃ5- 
5815 ἃ [ἰὰ ἴο 1 (Δισηπα, " δίεπας .᾽ ν. 8). 
[1 πᾶν Πᾶνθ Ὀδέη ἃ 4η ΟΥ̓ ῥοΐ υϑοά οἸΓΠΕΓ [ΟΓ 
θακίπρ ΟΥ̓ ἔογ θο πρ. [{ ϑβοι)]ά πονιένεγ Ὀὲ 
οὐϑογνθά {ῃδὲ 1ὴ6 νυοτὰ δαξεπ ἴῃ {815 νοῖϑε πὰ 
“. ς τεβῖβ ου πὸ δυῦπουγ, δυΐ ἰ5 ΞυρρΠεὰ ὉΥ͂ 
ΟἿΥ ἰγδηβίαίογβ. [{ ἰ5 ροβϑίδίο ἐμαὶ ἴῃς Ἷἄκεὲβ 
ΠΟΙ βρόκθὴ οἵ νγοῦθ δοι]οά ἴῃ οἱ. [1 Τἂπ 
ΒΑΓ Ὀ6 ἀουθίοα (μὲ [6 ΕΧΧ. «πὰ ἴδε 
υϊξαίθ ἂσὸ σγοηρ ἴῃ ἐγαπϑίδίηρς (86 πογὰ 
ἐσχάρα δῃὰ ἐγαϊεμία. 



ν. 12-15.] 

ἢ ἰεανεη: ἔογ γε 504]1] θυγῃ πὸ 
ἰεανεη, ΠΟΥΓ ΠΥ ΠΟΠΕΥ͂, ἰπ ΔΠΥ οἴετι- 
ἴηρ οἔ τὴς ΟΕ πιδάδ ὈΥ ἤτεα. 

12 ΑΞ ογ τῆς οδἰδείοῃ οἵ τῃς ἢγϑῖ- 
ἔγα 8.) γ86 5}2}} οεγ τῇδε ὑπῖο τῆς 

"δ... [ΓΙΟΚῸ: δυξ [ΠΟΥ 584}} ποῖ ἴδε θυγηῖ 
Οἱ ἴΠε αδἱἰϊαγ ἔοσ ἃ ϑβδννεεῖ βάνοιι. 

13 Δῃά Ὄνου οδδίίοη οὗ [ΠΥ πιϑδῖ 
ΠΝ οἴδετιηρ βῆδϊ]ς τῆοιι βϑάϑοῃ νγιτῇ βα]ῦ; 

ΠΟΙΙΏΘΓ 584] τῆοιι οἴου τῆ6 αἷς οὗ 

11,12. 4: ὃγ δὲ οὐίαίοη φ δε βγεῖ] 
Ἐδίμοτ, Αβ 8 ΟὈΙδύϊοι οὗ ἄσγβυζγα δ. 
ΤΠῃε ννογὰβ τοῖοσ ἴο {Π6 ἰδάνθῆ ἃπὰ ΠΟΠΘΥ 
τηδηςοηθὰ ἴῃ φΦ. 11 ὙΨΏΙΟΙ τρῆξ 6 οἴεγοά 
δῖηοηρϑί {π6 ἢγϑίτι!5 δηὰ ΕἾ Π65 (Ὁ οι, χχυὶ. 
4.0 11: οἷ, 2 Οἴτο. χχχὶ. ς): ἰδανθη νγὰ8 4150 ἃ 
τοριίασ σοποιίζασηξ ἴῃ {Π6 Ὀγοδά οὗ ἐπ Τ ἤδηκΚ- 
οἴεσγιηρ (νἹ}. 1.2) ἀπά ἴῃ {πε Ῥοηϊεσοβίδὶ ἰοᾶνθβ 
(ΧΧΙ. α7). ὙὍὕδα δχοϊμιβίοη οὗ ΒΟΠΘΥ ἔγοπι [ἢ 6 
οἤξπηρβ οὗ ἴῃ6 ΑἸΐΑΓ ἀρρθαῖβ ἴο δᾶνα δαὰ 
[86 5416 τη ηηρ 85 {πΠ6 Θχοϊιιδίου οὗ ᾿ϑάνθῃ. 
γε Κπονν ἰῃαΐ ΠΟΠΟΥ ννᾶ5 ϑϑὰ 1 δποίθηΐϊ 
πιὸ ἴο ρῥγοάμοθ ἔογηηθηϊδίίοη ἴῃ ἴμ6 ρῥγε- 
Ῥαγδίίοη οὗ νιπεραγ (Ρϊη, " Ηἰϑι. Νδι.᾽ ΧΙ. ας, 
ΧΧΙ. 48); δηὰ (μϑγὸ 15 γϑάϑοη [0 δείονο [ἢδὲ 
[06 54Π|Ὲ ι56 οὗ [ἃ ννγᾶϑ πιδάθ ὈγῪ (δ Ηϑθ- 
Ὀγοννβ (Βυχίοτῇ, “1μοχ. ΤαΪπλ.᾽ Ρ. ςοο)ὴ. ΤΟ 
Ιθρανθῇ σοΟΠΊΠΠΟΠΪΥ 5.4 νγᾶϑ, 8ἃ5 ἴἴ 51}}} 15. ἴῃ 
ΤΆΔΗΥ ΠΟΙΠΙΤΙ65, ἃ 5ΠῚ4}} ρίθοθ οὗ ἐδοιτηθηϊοα 

. ἀουρῇ. Βοιτηδηΐδίιοη οὗ 4}} Κιηάς βϑοῖηϑ ἴο 
ξΩΓΏΙΘἢ δηῃ δρῖί 5υπῖθοὶ οἵ {π6 ννοσκίπρ οὗ σογ- 
πιρίοη ἴῃ [Π6 Ὠυπηάη πραγ. 866 ϑοβμδίίρθη, 
“Ἡογ. Ηδθδ.᾽ Ρ. :ς9)7. ΤῊ νναβ ρογοεϊνθαὰ ὈΥ͂ 
τπ6 Ἀοπιδηβ: Αα]. ΟΕ]]. “Νοοῖ. Αἰ. χΧ. τς; 
ΡΙαΐϊ. “Οιιϑι. Ἀοηι.᾽ ας. τος. Οὐομραγο (Π6 
ἰδηριαρο οἵ 5. Ῥδαὺ], στ Οοτ. ν. 6---ϑ8. 

18. αυἱὲρ αἰ ἐῤίγο ἀγεγίπεν ἐρομ τῤαὶῥ 7 Γ 
“αἰ Νοῖ ΟἿΪΥ ὄνου ΜιΙπομδῇ, διιξ ΟΥΘΓΥ 8η]- 
ΤᾺ] οἴθτιηρ; νγὰ5 ἴο Ὅ6 δοσοιμραηϊθα ὉΥ 5411. 
(οποιάογπηρ ἴπ6 οιμρδαίς ἔογπὶ οὗ [15 σοτὰ- 
τηδηά, δηᾶὰ {πΠῸ ᾿πηρογίδποθ 5: Ὀϑοα θη ΠΥ 45- 
ογ θεὰ ἴο 1 (ἔχεκ. χὶθ!, )4; Μαγκ ᾿ἰχ. 49, 950), 
ἴξ 5. Το ΓΚ ῸΪΘ ἰπαΐ (ἢ]8 ἀρρθᾶτβ ἴο δθ ἴῃ6 
ΟἾΪΥ ΓΕΐογθησθ ἴο 54]: ἴῃ [ἢ6 σεγθοιηοηΐδὶ 1ἃἀνν. 
Οη ἔχ. χχχ. 3ς (ΒΕΓ 50ΠΊ6 ΘΌΡροΞβο [ἢδΐ 54]1 
5 ΠΠΘΠΙΙΟΠΘ4) 866 ποΐθ. Τὴθ 5ιρηϊῆεδηςς οὗ 
11, 45 ἃ βου ῃοαὶ βυπιθοὶ, 15 δεῖ ἔοστῃ ἴῃ [Π6 οχ- 
ῬΓοβϑίοῃ “Ὁ [86 541} οὗ {ῃ6 σονοηδηΐ οὗ (γ σοά "ἢ 
οἵ. Νυπι. χΧν, το; 2 Οἶτο. ΧΙ, ς). [1 νγᾶβ 
16 ΟἿ6 5Υ7Ὲ00] ννϑιοΐ ννὰ5 ἤθνοῦ αὐϑθηΐ ἔτοτη 
1η6 ΑἸίαγ οὗ Βυγηϊ-οἤεγιηρ, ϑμονίηρ [6 ἰπὶ- 
ΡΟΓΙΒΏΔΌΪΟπο55 οὗ {μ6 ἰουθ οὗ [ϑῃονδῃ ἴογ Ηἰβ 
ῬΘΟρΡΙθ, [πὸ 115 ὉπΑ] ογα Ὁ] πδίατσο, ἰἃ 15 [Π6 
σοηίγατν οὗ ἰεαύθῃ. ὙΠ Αγαὺβ ἃῖὸ διὰ ἴο 
Γαδ Π ἴῃ ΠΟΙ ΠΟΙ 1156 ἴΠ6 ΘΧΡΓΘΒΘΙΟη, “8 σο- 
νοηδηΐ οὗ 5411, ἀπὰ (ἢ6 τεβρθοῖ {ΠΕΥ ΡᾶῪ ἴο 
Ὀγοδὰ δηὰ βαἱξ ἴῃ {πεῖὶτ τϊο5. οὗ Ποβρι! ΕΥ̓ 15 
Ὑ06}} Κποινη. ΟΕ, Εζγα ιν. 14. [π ρδίμϑῃη 5Δογ- 
ἤσυ5 [15 τιι5ὺ 566 Π15 ἴο ἤν ὕθθη 4}} Ὀπξ πἀηϊνογβδὶ. 
Ρίηγ 5ᾶγ5, ἀὔίου ργαϊϑίηρ 115 νἸγῖι}65 ἰη ἕοοά δηὰ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟΌδ5. 1]. 

τῆς ςονεπαηξ οὗἉ τὴν (ὐοά ἴο θὲ ἰδοκίηρ 
ἔτοιαι τῇγ πιεαῖ οἤετγίηρ : νν ἢ 41} της 
οἤεχηρβ ἴῃοι 504]: οὔεσ 54]. 

14 Απά 1Ε τῇου οὔἶεσ ἃ τηδᾶῖ οὔεσγ 
ἱηρ οὗὁἨ τὴγ ἢτϑείγυ 5. απο τῆς ΠΟΚΡ, 
[Ποὺ 5141: οἴδεσ [ογ τῆς πηϑαῖ οἤετγίηρ 
οΥ̓ΤᾺΥ ἢτβιίγυϊ8 ρύθθη θαγβ οὐ οόγηῃ 
ἀγιεά Ὀγ τῆς ἤτε, συέπ σογῃ Ὀεαΐθη οὐ 
οὗ [1] εδτϑ. 

Ις Απά τδοιι 5Π41]0 ραζ ΟἹ] ὑροη ἰΐ, 

τηράϊοϊηθ, »παχίηιο ἰαηιη ἐπὶ σασγὶ, ἐπίοὶ σίας 
αμείογι ας, φμαηάο πία εοηβοίμηίμσ δἰπθ ποία 
“αὰ. («Ἡ. Ν.᾽ ΧΧΧΙ. 41. ὍΤΠὸ »ποία «αἰτὰ 
ννᾶϑ πηοδὶ τηϊχοά νν ἢ 5α]ῖ, ΙΓ ἢ τνὰβ. οἰἴΠοΥ 
ΒρτηΚΙοά οἡ ἐδ ποδὰ οὗ ἃ υἱοΐξίτη δθουΐ ἴο Ὀ6 
5ἰδῖη ((ἰςοῖο, “ἀθ ᾽ν." 11. τό; νίγρ. "Ες].᾽ 
ΝΠΙ. 82; Ηοτ. 11. δδῖ. 111. 2οο; Ἐδϑίῃ9 5. 
»ιοία; ΝΑ]. Μδχ. 11. ς, 8 τ; ϑουάο- Ὁ ΙΔΥΠ1}5 
ἴῃ Ηοπι. “ 11. 1. 449); οΥ οβεγρά ἴῃ ρίδςθ οὗ ἃ 
ΠΊΟΓΘΟ ΠΟΒΙΪΥ οἤεπηρ (Ηοτ. 111. Οὐ. ΧΧΠΠΙ. 20). 
ΟΣ ον. ν. 11. 

Τρε Μτιεραρ ΓΚ ΕἸγεζειιε:. 
14----,κἰό. 

ΤΠο ρῥἷδςθ οὗ ἴΠ656 ἰῃϑί Γι ΟΠ 5 ΤΔΥ βυρροϑῖ 
[δὲ {πογῪ Ψεσε δά ἀβρά ἴο ἴπ6 σῃδρίογ 45 ἃ 5ρ- 
ΡΙοπιθηΐ. --- ΤΏ 18. ΤΟΓΔΙΪΥ πὸ ϑ5ῆηςϊοηΐ 
ετοιπὰ ἴο βιρροβθ, σῇ [ἢ6 τα ἰσίβ ἀπά 
τιοάργηῃ [ονν ἢ δι οσι 65, {πᾶς (ἢ15 ΜΙΊΠΟΠδῃ 
αἀἰβεγοά ἔγοπι [6 οἴδοῦβ ἴῃ Ὀδὶπρ 4 Ὡδίϊοῃδὶ 

. Οβεγιηρ, ἰἀθπῆςα] ἢ {π6 οἤδπηρ οὔ (ἢ6 
νᾶνθυϑῆθδε ργεβου θα Χχὶ, το: [ἴ 8θθιὴ8β ἴο 
δ 1π6 βᾶτὴὸ Κιπά οὗ οἴἴθυιηρ 85 15 τποηϊοποὰ 
Ναπι. ΧΥΪΐ, 12. 12. 

14. γγέεη ἐαγς ΟΥΓ τογ")] λίπε, "Υ̓ΣΘΒᾺ 
ΘΑΙ5 οὗἩ σογη:" (Πδξ ἴ5, σοῦῃ ᾿ᾳ5ῖ σὶρ, ἔγεβῃ!υ 
ξαϊμογοα. διοῃοὰ σοῦῃ, δι ἢ ἃ5 9 ἤοῖθ 
ϑροόκεὴ οὗ ἴθ ἃ σοϊηπιοη δίς] οὗ ἔοοά ἴῃ 
δγτδ δηὰ Ερυρῖ, δῃηὰ ννᾶϑ ὑθγῪ βΘΏΘΓΑΙΪΥ θδΐθη 
ἴῃ δηοϊρηϊ {ἰπ|65., ΟἿ. ΧΧΙΣ, 14; [ο5ἢ. ν. χὰ; 
1 5. Χνὶϊ. 17, ΧΧΥ. 18: 2 8. ΧΡ]. χ8, ἄζα. 

ὀδαίοη ομ] Νοῖ πιδροὰ οὐκ Ὁγ [86 ἢδηάϑ, 
ἃ5 ἀδδογι θα ἰη [ὺὑκ6 γἱ. χα, δι ὈΓγυϊθορά οσ 
σπιβῃοά 50 85 ἴο ἔογῃ στοβίϑ. 

ΤΠ τηϑαπίηρ οὗ ἴθ ΜΠ ΠΟΠΔἢ5 ἄρρϑαᾶγβ ἴο δ6 
ΤΛΌΓΝ πλοῦ βιπρὶς ἴπδὴ ἰδὲ οὗ (06 δηϊπμδὶ 
βϑογῆσεβ. Ὴ]5 5 ᾿ἱπάϊσαίθα ΟΥ̓ 6 βι πιρ] ἰς ΕΥ̓ 
οὗ [)6 ΟΠ πᾶηῖα ὈΥ ΠΙΓΝ (ΠΟΥ τὸ ἀρβὶρ- 
παϊεὰ (35ε6 οἡ Ὁ. 1). ὙΠῸ ΜΙΠΟΒδἢ, 88 ἃ 5δογὶ- 
ῇςε, ννᾶβ ϑοπιείῃπίπρ ϑιιγγεηάἀοσοα ἴοὸ Οοά, 
ὙΠΟ ννᾶ5 οὗ [86 ργοαίρος υϑὺθ ἴο πΊδῃ 45 
ἃ ΤηθΔῃ5 οὗὨ ᾿ἰνηρ. [{ ταῖρῃϊ {ἢπι5 ϑθθ ἴο δ 
ΤΑΟΥΟΙΥ δυσδατγσεῖς, Βιξ 1 5Βῃου]α ποῖ Ὀ6 ονοΥ- 
Ἰοοκεοά (μαῖ ἴπΠ6 ρύαϊη δὰ Ὀθθη πιοαϊῇρα, δηςὶ 
τηδάθ υϑϑῖα!, ὈΥ τηδη 5 ονγη ἰΙαθουγ. Ηφηςο τ 
μᾶ5 Ὀδθη βδιιρροϑθα {πδξ (ἢ6 ΜΙ ΠοΔῃ οχργοοϑοὰ 
ἃ αοηέοβϑίοιυῃ! ἰμδὶ 41} οὐὖῦ ροοά ψόουκ8 τὸ 
ΓΟ Ρς ἴῃ Οοά πὰ τὸ ἀϊιὸ ἴο ΗἸ!πι.---Οἡ 
{πΠ6 τοδὶ Μιποδαὴ οὗ {ῃ6 ϑῃοινγοδά, 9θ6 Εχ. 
χχν, 20.-- Οη ἴμὸ τη Κι οι ηρ5, 505 οἡ ἔχ. 
ΧΧΙχ. 4ο; [μϑν΄. ΧΧΙΙ, τ8. 

οἷ 5 



στό 

δῃηά ἰἂγ ἔγαῃκίησεηβα τΠεγεοῃ: ἰΐ “9 ἃ 
πιεῖ οἤεγηρ. 

ΟΠ χβ Απᾶ ἴδ ρῥγίεβξ 5841} δυγη τῆς 
τλειηοσίδὶ οὗ [ἴ, ῥαγὶ οὗ τῆ6 θεδίθη σοόγῃ 

ΙΕΝΙΤΙΓῦΌδσ. 11. 11]. [ν. 1τ6---2. 

τΠεγεοῦ, ἀπά 2αγὲ οὗ τῆς οἱ] {Πετγεοῖ, 
ἢ 411 τῆς Εδηκίποοηβα τπεγθοῦ: ἐΐ 
5 41ῃ οἤδγιηρ τηδάβς ὈΥ ἤγε ὑπο (ἢε 
[.0ᾺΡ. 

ΝΟΤΕ οὐ (ἨΗΔΑΡ. 11. :- 

ΟΝ ΤΗξ ΞΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, 058 ΟΕ ΟἹἿΙ,. 

ΎΒογο ννεσο (ἤτοθ ὈΥΪΠΟΙΡΑ] ι.555 οὗὨ ΟἹ] [4- 
ΡΝ ἴο {πὸ Ηδῦθτγοννβ. (1) [{ ννᾶβ8 θπιρὶογοὰ 
ἴο ἀποϊηξ ἴπε βυγίδος οὗ 186 Ὀοαγ ἴῃ ογάοσ ἴο 
ΤΆΟΪΠὟ (6 5κίῃ, ἴο ἢθὰ] ἱπ͵ι 65, πὰ ἴο 
βίγοηρίποη {π6 πλιιϑοὶεβ (Ρ5. εἰν. 1ς, εἶχ. τϑ, 
Οχὶ!. ς; 158. 1. 6; ΜΙς. νἱ. τς; [ὐκὸ χ, 24: 
Μαῖκ νυἱ. 13; [4π|. ν. 14, ἀπ (5 ιἴ ννᾶ5 
ἸΔΥΡΟΙΥ υϑοὰ 45 8η ἱπξγεάϊοηί οἵ ἑοοά (Νυμπι. 
χὶ. 8; 1 Κι χνιῇῆ. τᾶ; σ Οἶσο. χὶ!. 40; ΕΖΕΚ. 
ΧΥΪ. 13, 19; Ηοϑβ. 1]. ς, ὅζς.); δπὰ (2) ἴἴ νγὰ5 
ΠΟΠΊΠΛΟΩΪ δυτποὰ ἴῃ ἰδρ5 (ἔχ. χχυ. 6; 
Μαῖί. χχν. 4, ἄς.).--Ἰῇ θᾶ οὗ ἴμεϑθ 865 
ἴ ἸΔΔΥ Ὀ6 ἰδκοὴ 48 ἃ ἢξ ϑυπῖροὶ οἵ ἀϊνὶπο 
δίᾶςο. ἴ{ πιρῆξς ἄξφυγτε ἴξ 85 σοη ΕΥΤΊΠρ ΟἹ ΘΔ 0 ἢ 
ὈΘΙΙον συ [ἢ 6 βίο ρτη δηά ἔδου 65 γεαιϊγεὰ ἴο 
ΟΔΥΤΥ ΟΠ [5 ΟΓΚ (1 ΟΟΥ. ΧΙ. 4); 85 5ιρ- 
Ρογίιηρ δηὰ τοηοινῖπρ πὶ ΟδΥ ὈΥ ἀδγ ἢ 
ἔτοβἢ ΒΌΡΡ] 65 οὗ 16 (1 Οογ. μ]. τό, ΤΊ, 1}. 
4); δηὰ 85 βίνιπρ ΠΡ, σοπχίοτί, Δηὰ σιιάδηςς 
ἱηίο 411 {τ (0Ὁ χχχίῖ. 8: ]ομη χίν. 1ό, 
ΧΥ. 26). 
τλῶς νγὰ5 ννδί οἸοβεὶν δηβνγεγοά ἴο δαςἢ 

οὗ πὸ οὐ ΠΑΥῪ ι.56ὲ5 οὗ ΟἹ] 'ἴπ {π6 αἰ δγοηΐ 
τοῦδθβ ἴῃ ὙΏΙΟὮ [Ὁ ννᾶ5 οπρὶ ογθὰ ἴῃ ἴπῸ 584ης- 
ἴυαγΥ. [ἴ ννὰβ υϑεὰ ξοσ δηοϊπτηρς {πε ῥυεβί5 
δηὰ [86 ΒΟΙΥῪ (Ὠηρβ, 1 ϑογνεὰ 45 ἔοοά τῇ ἴῃ 

ΓΗΑΡΤῈΕῈΚ 11. 
1 722 2εαεέ οὔεγίγι οὐ ἐἀδε Ζεγά, 6 97 ἐΔε οεξ, 

ἢ ἐἰλεν ἃ ἐαριό, 15 Ο7 ὦ φυαΐ. 

ΝῺ 1 ἢϊ58. οδ᾽δείοη δὲ ἃ 5δοῦιῆςε 
οὗ ρεᾶςε οἴδεγίηρ, [Γ ἢς οἴει 2 

οὗ τῆς Πετά, ψμοίθοῦ “} ἐὲ ἃ πιαὶα 

Μιποβδῆβ, δηὰ ἰξ νᾶ ψῆδὲ κερί αἷϊνο (86 
Ἰρ 5. ἴῃ “186 ΡυΓε οδηα] δε οἷς, ἢ “6 (6 ἸΔπὶρ 
οἔ Οοά᾽" (ι 8. Πἴ. 2) ἴπ ἴῃς ΒΟΙΥ͂ ρἷαοθ ἴ[ὰ 
{πὸ ἢγϑί οὗ {Π6ϑ6 Δρρ] δ] οῃ 5 1ἢ [86 ΘΠ ΓΌΔΙΥ, 
ΟἹ ϑογυθὰ π0 ργδςίιοδὶ ριγροβο; [ξ νγᾶϑ 5 ΠΡ Υ 
ἐγρίςαὶ, δηὰ ᾿ἢ 15 ἴῃ {Π185 σοηποοΐοη [δὲ ᾿ἴ 
Ὀδδγβ 115 ΠΡ οσὶ ϑσηϊβοαησθ. Α5 1 ἴο Κεὲρ 
{Π|5 δι ρηιἤοδηςθ ἴη σὙἱονν, ἴΠ6 τοῦθ ἴῃ Ὡς αἴ 
τγ88 δά ἀδὰ ἴο ἔΠ6 Μ|΄ΊΏΟΠΔἢ ϑεθηβ ἴο Ὀ6 δροΐοῃ 
οὗ 85 8η ΔηοϊπΕηρ (566 στ. 1, 1ς, 16). ἴπίῃε 
ἰδῆσυδρο οὗ ὈοΪὰ ἴη6 ΟἹἀ δηὰ {πὸ Νὲν Τοβία- 
τηθηΐθ, ἴπ6 Πρυγαῖίνο γείογοησθς ἴο οἱἱ πιοβί 
ἔτεα ΠΕΪΥ ἴὰγη ἀροὴ [ἢ]5 πλραπῖηρ. δ6ὲ [93. 
Ἰχ τ: 2 (ὐοΥ. ἰ. 21: Σ οὶ. 11. 2)ο, 27; Ηεοῦ. 
Ι. 99 χε. [{58 πιοβί ρογίεοϊ δρρ]οδίίοῃ 15 ἔουμά 
ἴῃ (86 νογάβ ΜΕΒΒΙΑῊ ἂηὰ ΟῊἩΚΙΒΥ 85 ἴδε 
ὨΔΙ65 οὗ Ηἰπὶ νμοϑο δηοϊπίην τγὰ5 ἴδ γᾶ 
οὔ {π6 ϑριτῖξ ψηπουΐ πλδάβασε, οῖ. 11, 34. 
Οη ἰδὲ δηοϊπίηρς οὗ ἴῃ6 ΠΟΙΥῪ ἐδιηρθ, 866 οὦ 
1]. 11.--Οπ (6 ΒΟΙΥ Δηοϊμπρ ΟἱΪ, 566 Εχ. 
ΧΧΧ. 22---23. 

ΤὨΗΟ οἤεγίηρ οὗ οἱἱ οὐ πὸ ΑἸΐΑσ ἰητοϊνοά 
Δῃ δοκηον οάρτηθοηϊ οἡ ἴ86 ρατί οὗ (86 νοῖ- 
ΒῃΙρροῦ ἰδαῖΐῖ 15 ϑριγιίιδὶ δ σὑτοῖθ ἴτοπι 
]θμονδὴ δηὰ Ὀεϊοηροὰ ἴο Ηΐπι. [{ νγᾶ8 ἴὰ 
118 (πὲ [ἴ Ὀδοδπλο βρϑςοῖδ! οοπηροίοα τὰ 
[86 Μίποβδη. ὅ66 ἴπε ργθοθάϊηρ ποῖδ. 

οΥΓ ἔδπιαίθ, ἢθ 53}4]] οξεοσ ἴξ σψἱουϊ 
Ὀ]Επ5ἢ δείογε ἴῃς ΟΚ Ὁ. 

2 Απὰά Πιε 5}2]1} ΑΚ ἢἰβ8 μβαπά ὑροπ 
[86 Πελὰ οὗ ἢϊ8 οβετγίῃρ, δπά ΚΙ] 1ἴ δέ 
τῆς ἀοογ οὗ τῆς τἀΡθεγηδοὶς οὗ ἴῃς οοη- 
στερδίίοη : δΔηἀ Αδγοῃ᾿ β 50η8 ἴῃε ὑΓΙ658 

ΤῊΣ ῬΡΕΑΟΘΕ-ΟΓΕΕΚΙΝΟΒ. 

ΤΡε Ῥεαεε-οῦεγίηρ ὥγονι 1ῥὲ Ἡργά. 
1---ς, 

ΟΗΑΡ. [Π1. 1. ΤΠ Ῥεδοθοοῆεγιηρ (ἸΚ6 
τς Βυγηϊ-οὔἴὔετγίπρ, 1. 2) δηά ἴπ6 Μιπο δῇ, ᾿ἰ. 
1) 15 ΒΟΙῈ βροκεη οὗ δ5 ἱξ ἰξ νγᾶϑβ ζαιη] ΑΥῪ 
πον Ὀεΐίοτε ἴῃς ρίνὶπρ οὗ ἴῃ6 [,νν. ὅ66 
Τηϊτοά. ὃ χὶ. ὍΘ 51η-οβοσίης δπὰ ἴη6 Ὑτε9- 
ΡΑ55-οΟἴδπηρ γα ἱπίσοἀιιςοεά ἰπ ἃ ἀϊδετεηὶ 
ΤΊΔΠΠΘΥ (ἾΥ. 1, Κ. 1, ὅζ6.). [ἴ ψοιΠ]ὰ αἰ5ο 5θεπὶ 
ἐπι {πὸ δἰϊογηδίίνο οἵ ἃ πΊ|8]6 οἵ ἃ [6 1416 νυᾶϑ 
ἴῃ δοσογάδπος ἢ οἷά υὑϑᾶρὸ. ὙΠοτα ἰ5 πῸ 
Βρϑοι δα Ἰπ!δίίοη ἴῃ τεβροοξ ἰοὸ ἀζδ, ϑυςἢ 85 
ἴΠ6ΓῈ 15 1 (6 σά565 οὔ {πε Βυχι-οἤδγηρ ἀπά 
[Π6 δ5:᾽η-οὔἴεσιης. ὙΠ6 ροϊπὶ οὗ 1ἢ15 ἢγβέὲ ἰῃ- 
υηςθοη ἰ5 (αὶ 186 δῃηΐπηδὶ 5ῃμουϊὰ Ὀδ ““ψ1ἢ- 
ουζ Ὀ]Ε 58." 

}εαοε οὔεγίη} ΤῊΪ5 τεπάθγιπς οἵ ἴμε Ηδ- 
Ὀγονν 5 1η δοσογάδηοα νυν 1Π6 δποίθηξ γεῖ- 
505 Δηᾷ 566Π15 ργείεγαθϊο ἰο “Ἐμδηκ- οθΈ ΠηΡ," 
ὙΠΙΓἢ ΟσΟΓ5 ἴῃ 56 γαὶ ρἰδοαβ ἰη [6 ΠΙΔΙΡΊΠ 
οὗ οὐγ ΒΙδ]6, απὰ μᾶ5 Ὀδθη υϑοὰ ὈΥ [υυῖμεῦ 
ΔΠὰ ΤΔΠΥ πιοάετη ἰγαπϑὶδίοσβ. Ὑβδηκ- ῆστς 
ἸῺ Ἄρρθᾶϊβ ἴο ὃ πε στιρῆ πδπλθ ἔοσ ἃ ϑυθογ- 
ἀϊπαίο ςοἰ485 οὗ Ροδοο.οβοσίηρϑθ. 866 οἢ ΥἹ]. 12. 

Δ. αἱ {δὲ ἄοον 9 ἐδε ἑαδεγπαοίε Γ᾽ ἐδξ εοπ- 
5 Γέφαιοη}] δὖ Ὁ8Ὲ9 ΘεῦΤΔΙΟΘ οΟὗὨ [80 Τθαῦ 
ΟΥ̓ Ἰηθούΐπᾷ. ϑεθ οη Ϊ. 2. ὅνε δὲ οΐ [οἱ ά 
οὐ ὙὨΙΟΝ 5ἰάθ οὗ πε ΑἸΐῶσ, 85 νγὲ ἅτε ἴῃ γὸ- 
ἔεγεηος ἴο Βυτγηϊ-οἴξπηρβ δηὰ δἰπ-θππρθ 
((. ας. ἵν, 24, 29, Υἱ. 2). Α5.ἃ τηδίζεσ οἵ 
ςοηνεοηΐδηςα, ᾿ξ ἰ5. ᾿Κοὶγ ἰῃδέ 8}1 νἱσίϊπι5 ὑγΕτα 
54 }]Ὺ 5δυρηίογοά ἴῃ οπο ρίδσα: δι, ἃ5 ἴδε 
Ῥοϑδοθ- ΟἨ ΓῚ 5 ἸΥΕΓῈ ΒΟΠΊΘ ΠΠ165 ΥΟΓΥ ΠΟ ΠΊΕΓΟΙΒ, 



Υ,3--12.} 

8}2}} σρπιηΚ]ς (6 ]οοά τροη τπ6 Αἰταγ 
τουπά δδοιυί. 

2. Απὰ ἢε 582]} οξεγ οὗ τλε βδδοπῆςε 
οἔ τῆς ρεᾶςε οἤετγίηρ δὴ οἴξεγίπρ πιδάςε 

αὶ ὃγ ἥτε υπῖο τῆς ΠΟΚῸ ; “τῃε ᾿ξ {παῖ 
τ, ταί, ΤΟνΘΓΘ. τῆς ἰηνγαγάβ, ἀπά 41] τῆς δὶ 

τἢλτ ᾿ς ὕροη τῆς ἰηνναγάβ, 
4 Δπά τῇς ἔνγο Κιάηεγϑβ, δηά {ῃε δι 

ἴπαῖ ἐς οἡ ἢ 6πὶ, νν] ἢ ἐς γ ἴῃς ἤδηκϑ, 
, Ἀ8ΠᾺ τε 'σδυὶ] αρονς δε Ἰίνεγ, νυ ἢ τῆς 
ΚΠ Κίάπογϑβ, ἴξ 5η4}} ἢ6 τᾶκε δυνᾶγ. 
σὰ ς Ἀῃᾷ ΑΔΓΟἢ᾽ 8 50Π5 5}8}] θυγη ἰΐ οἡ 
Ἂς ἴῃε ΔἰΆΓ ἀρὸπ πε Ὀυγπῖ βδογιῆςε, 

ΠΟΙ’ ἀροη τῆε νγοοά τῇδϊ ἐς οἡ τῆς 
ἅτε: “1: δὴ Οἤεγίηρ τηδάς ὈΥ ἤτε, οὗ 
ἃ ϑιγεεῖ βανοιΓ πηΐο τῆς ΧΟΚΡ. 
6 4 Απὰ ιΓ ἢἰ5 οἤεγίῃρ ἔογ ἃ 8δοτγὶ- 

τε οἔ ρεᾶςε οἤεγίηρ ὑπο {Πε ΓΟΚῸ 
ἐὲ οἵ τε ἔοςκ; πηδὶεὲ οὐὔ᾽. ἔδπγαϊς, ἢς 
84}} οὔεγ 1 νντῆοιτ Β]εΠ Ἰ5ἢ. 
7 ἸΕ δε οεγ ἃ ἰαπὶρ ἔογ ἢϊ5 οἴδευ- 

ἴῃσ, ἴῃεπ 814}} ἢς οὔεγ τ θείογε τῆς 
[οκΡ. 
ὃ Απά ἢε 5}1]1} ἰδῪ ἢ8 παπά τιροπ 

ἴῃς πολὰ οὗ ἢὶ5 οἤεγίησ, ἂδπὰ ΚΙ] τ 

ΤΙΕΝΙΤΙΓ 5. ΤΙ. 

δείογε τῆε τἀθεγηδοὶα οὗ τῃ6 σοηρτε- 
τίοη : δηὰ Αδγοῃ᾽ 8 508 5}4]] βργιηκὶς 

τῆς Ιοοά ἐπεγεοῦ τουπμά δδουΐ προη 
[ῃς αἰταγ. 

9 Απάἢε 5}8]} οὔεγ οὗ τῆς βδογίος 
οἔ τὴ6 ρϑᾶςε οβεγίηρ δὴ οἤεγιηρ πιδάς 
Ὀγ ἤτε ἀπο (6 ΙΝΟΚῸ ; τὰς δε τῃετε- 
οὗ απά ἴπ6 ννῇοὶα γι πρ. ᾿ξ 5}4}} ἢε 
ἴᾶκε ο΄ ματά Ὀγ τῆε Ὀαδςοίζροηε; δηά 
τῆς τ τῇαλιϊ σονούείῃ τῆς ἰηνναγάβ, δπά 
411 τῆς δι τῇδ ᾿ς προ τῆς ἱηνναγάϑ, 

10 Απά τῃ6 ἔννο Κιάπεγβ, δὰ {πε 
ἔλι τῃδῖ ἐς προη τῇδηι, νι ἢ ἐς δ τῆς 
βδηκβ, δπά τῆς σδιΐ ἀθονε τῆς ἰίνεγ, 
νὰ τε ΚΙάπαγβ,), 1 8}84}1} ἢς ἴακε 
ΔΥΝΑΥ. ' 

11 Αηά τς ρῥγιεβῖ 584} διιγῃ [τ προη 
{πε αἰταῦ: 1 τς ἴμε ἰοοά οὗ τῆε οἤττ- 
ἴῃρ τηδάε Ὺ ἔτεα ιιπῖο ἴῃ6 ΙΟΚ. 

12  Απά ἰΓ δὶ5 οβεγίηρ δὲ ἃ ροαῖ, 
τῆεη ἢς 5}4]} οὔδοσ ἴτ δείογε τῆς [οκ . 

132 Απα Πα 5}4]} ἰὰῪ ἢϊ5. παπᾶ τροι 
(ἢς Πελδά οἵ ἴἴ, δηά Κι] τὸ θεΐοτε {πὰ 
τΑθεγηδᾶςοὶς οὗ ἴμ6 ςοπρτγεραίοη: δηά 
[Πε6 50η8 οὗ ἀλγοῃ 5}2}} βργίῃκὶε τῆς 

ἃ Ἰίεῆςα τγᾶβ ῬΓΟΘΔΌΪΥ ρογπιϊοὰ ἴῃ τοϑροςοΐ 
οἱ {μεπὶ ψβεη οσοδβίοη τεηυϊγοά ἰΐ. ὅ86Ὲ 
ὉΠ, ΠῚ. 
“δα! «ῥγίπξἰε] Βλίδοσ, ΒᾺ 811 ΤΆ σον. 866 

[πίτοά, αὶ νἱ. 

8,4. Οἡη [τῇς ραγίβ οὗ {πὸ Ῥοδςθ-οοσίηρς, 
ὼς δπ- οβεπηρβ ἂπὰ ἴῃ Ὑγεβραϑθ- ἘΠ ηρ8 
σ ς ἢ μετο ρὰΐ οἡ ἐπε ΑἸΐαγ, 5ε6 [πέγοά. ὶ νἱ!. 

δ. ὠῤοπ ἐδέε ὀμγπὲ “αογίβεε} ὍὙὨΙ5 15 τῆς 
Πεδξ τεπάοτίηρ, ἀπά ἰἃ Ἄρρθᾶγβ ἴο πιδᾶῃ, Ὡροα 
ἴὰκ λθμε5 οὗ ἰῃ6 σοπεϊπυὶ Βιιγηι-οβεηηρ (ἔχ. 
ΑΧΧΙΧ, 18), 1Π δοοογάδησθ Π [,ον, Υἱ. 12, 
“ἀπά [86 ῥχίοβδι 5841} θυγη ννοοά οπ ἰξ (ἰ. ἐ. 
ἴῃ ΑἸ[ΔΓ) Ἔν ΟΓΥ τηογηίηρ, ἀπά ἸΔῪ ἴμὸ Ὀαγηΐ- 
οἴετίπρ 'ῃ ογάθγ ὕροὴ ἰδ ; δηὰ ἢδ 5}8}} Ὀυπὶ 

1Π6 (δὶ οἵ ἴῃς ρεδοθ- οἴεγηρβ." Βυΐ 
ἴῆκ φλπις ρῇγαϑθ 5 γεπάθγοά “"δοσοζάϊπῃ ἴο ἴῃ 6 
οἤετίηρβ πηδάθ ὈγῪ ἢγθ," ὅζο. ἴῃ ἵν. 3.5, Υ. Τ2, 
δδπρ ἃ ἀϊετεπῖ βεῆϑε ἰο {π6 ρτεροβιξοη. 
Κποδοὶ ἀπά βοπα οἴμεσ πιοάθγῃ ἱπίθγργείειβ 
δάορί (πε ἰλέΐοτ ἰηϊεγργείδίοη,. 

Τὰ Ῥεέαεε-οζεγίπς ζγονε 1δε Εἰοεξ. 
6----τς. 

Ἴ. α ἰανιδ] ἃ ΒΆΘΘΡ. Τὴ νοσγὰ 5: η}ῆε5 
ἃ ἔς ρτονγῃ βῆδαρ, ἴῃ 115 Ὀγίπθ. ὍΠδ 54ΠῚ6 
Ἠεῦτενν ψογὰ 15 ἔτεα ιθπ νυ τεπάογοα σφε ἴῃ 
ΟἿΓ γεγβϑίοῃ. δῃ. χχχ. 32; [0ΟΥῚ 1. το, Υἱῖ, 22. 
δὲ6 Οἡ σν. 1: [ηἰτοά. ξ ἰν. 

8. δὲε ποῖθβ Οἡ ἱ. 4, ς. 

9. ἠὲ «υῤοΐε γρῃρ} 1ἴ 5Βῃου]ὰ 6 τεπάογοά 
ἴ:9 ὙὍΠπ010 ζαῦ ὉὍ811. Τῆς σι θϑίαπενο 
(αἰεγαῤ) ἴι85 [15 πηϑρδηΐηρ 'π Αγαῦῖς. [ἰ οὐ- 
ΟὔΓ5 ὨΟνΒογΟ ἴῃ (Π6 Ηεῦτονν ΒΙΌΪ6 ὀχοερῖ ἴῃ 
[15 σοηπεςίίοη. (ἔχ. χχῖχ. 22: [,6ν΄. ΥἹἱῖ. 4. 
ΥἼ. 2 ς, ἴχ. 19.) ὙΠΕ δποίοεπε ἰγδηβίδίουβ ἴῃ 
ΒδοποΓαὶ, δηὰ [οβορῆμ5, μανα ἴδκθη {86 ννογά 
ἴο ἀδηοίῖς {Π6 (411, Ὀιΐ (6 1, Χ Χ. ἴῃ [ἢ]5 ρίδος 
πὰ ἔνο οἴδειβ ἕανε σοπάθγρα 1 Ὁ ὀσφύς, 
(Π6 Ἰοῖη. ὙΠΟ 5 πὸ ἀουδὲ ἰῃδΐ ψ δὶ ἰ5 
τηρδηΐ 5 ἴῃς [41] οὗ {πὸ Κιπά οὗ ϑῆθερ ΜνῈε}} 
Κηονη ἰπ {6 Εαϑί, ἀπά ἰὴ Αἴηςδ, οδ] θα ὉΥῪ 
παΐυγα ἰϑῖ5 Ουΐ ἰαπεαμάαία. (ἘΟὈίηδοη, " ΒΙΌ. 
Ἀδ8.᾽ 1. Ρ. 4727). Ὑπλίγαμῃ, "Ναί. Ηἰβιί.᾽ ρ. 
143.) Μτ Ἐξ ]οννεβ ἀθϑογθεβ [86 [41} 45 ““4η 
ἌΡΤΟΙ οὗὨ τίς πΠηΑΓΓΟΥΥ ἔδξ Ἔχίοηίηρ ἴο {π6 
ν ἢ οὗ τὰ6 ἰηά-φυλγίοῦα δηὰ οἴδη ἰγδι!ηρς 
οὐ ἴδε στοιπά." (' Α51|4 Μίποσγ," Ρ. το.) [ἢ Υ 
Ἀ .55611 54γ5 {παΐ [Π6 (4115 οὔζθη νγειρ 1 ς ] 05. 
Δηά ἔνθ 45 πηιςἢ 85 ςοἶθϑθ. ἤθη {ΠΕΥ πᾶν 
Ὀδοη ἱπογεαϑοά Ὁ. γί ῆς!8] ἔαἐζεπίηρ (΄ Ναῖ. 
ΗϊΞι. οὔ ΑἸδερρο," 11. Ρ. 147). [1ἴ ἀρρθδῖβ 
{πᾶΐ ἃ σιιδίοτη [85 ὄχ βίϑα ἔγοπὶ ΘΑ Ὺ {ἰπ|65 οὗ 
αἰίδοῆιηρ ἴΠ6 ΠΟΑΥΥ [411] ἴο ἃ 5114}} ἔτι Κ ἴο 
βᾶν6 {ῃΠ6 δηϊπηαὶ ἔγοπι ἴπ6 ραὶπ οσςαϑιοηθὰ ὈΥ 
115 {γδ]Ἰηρ οἡ [Π6 στουπά (Ηετοάοί. 111. 112. 
Μίβῆπα, "ἀθ 5400. ν. 4.) ὙΠὲ σψμοὶα [81] 
νν85 ἴο 6 ἰδκθη οὔ“ μΠαγὰ Ὀγ ἴπε Ὀδοκῦοπα," 
ὙΠΟΓΟ ἴΠ6 ρδὰ οἵ ἔδξ σοπηπΊθηο 65. 

11. δωγη 1] 866 ο [. 9. 
ἐδε 7οοά ὁ δε οὔεγίηιψ, ὅς. 868 οἡ υ. 1:ό. 
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σιὃ 

Ὀ]οοά Γ«Πεγεοῦ ἀροὰ πὲ αἰζαγ τουπά 
αὐοιϊ. 

14 ΔΑπά Πε 5841} οὔενγ τῃεγεοῦ ἢ18 

ΓΕΝΙΤΙΟῦ 5. ΠΥ. ἰν. 14----2. 

17 1. τῤαὶ δε ἃ ρεγρεῖυδὶ 5ἴδευϊε 
[ογ γοιιγ ρεπογαῖίοηβ τῆγουρμοις 4]] 
γοιιγ ἄννε!]!ηρ8, τῆλε γε δδῖ πθιῖῃεῦ ἔα 

οβεγίηρ, εύέη δὴ οβεγίηρ πηδάβ ὉῪ ἅτε ποὺ “δ]οοά. ἐς δ 

ιηῖο ἴπΠε ΓΟΚΡ ; ἴδε ἴδε τῆλξ σονογοῖῃ ΓΗΑΡΤῈΒ ΙΨ. ΠΎΜΕΝΙ 

(6 ἰηνγαγάβ, δπά ]} {πε (δὲ τπᾶῖ 7: 
προη τΠε ᾿ηνναγάϑ. 

Ις Απά τῆε ἔννγο Κιάπογϑδ, απά τῆς 
ἔλι τῆδΐ ἐς ὕροη τῃεπὶ, ννῃῖςἢ 15 ΌΥ τε 
θδηΚβ5, ἀπά τὴς σἂ] ἀρονε (ἢε ἰΐνετγ, 
ἢ τῃε Κιάπεγβ, ἴ 5141} ἢθ τὰκε 
ἉΥΝΑΥ͂. 

ι6 Απά τε ρτγίεϑδε 584}1 θαγη τῆθπὶ. 
προῃ τῆς αἰταγ: 2: 25 ἴπΠ6 (οοἀ οὗ τῇς 
Οδοπιηρ ᾿πδάθς ὈΥῪ ἤϊε ἔογ ἃ ϑννγεεῖ 
βανουγ: ὖ4} τῆς δι ἐς τε ᾿ῳοΚ Ὁ 8. 

12. ΔνΠοη (Π6 αἱἐογηπδαῖϊνο 15 ροιτηϊεά, ἴῃς 
βῇδθρ ἰνναγβ ἴδκθβ ργεσθάθηος οὗ ἔπε ροδί. 
5866. Οἡ ἱ. 1Ιο. Βιγάὰβ ψγεσε ηοΐ δοσορίθα 845 
Ῥοδοε- οβθγηρβ, τηοϑὲ ὈγοῦΔΟΪΥ Ὀδσδιιθε ΠΟΥ͂ 
γν6γθ, ΟΥ {Ποπηβοῖνθϑ, ἰηϑιιῆηςοιεπξ ἴο πιᾶκα ὉΡ 
ἃ 580Γ ἔς 14] πλθδ]. 

16. ἐῤ ἐς δὲ )οοά οὗ τε οὔεγίησ »ιαάε ὃν γε 
7 ν ἃ φαὐεεὶ ταυομν: αἰ ἐδ αὶ ἐς τε Το κ᾽ 5] 
15 πῖρς τδίμποῦ Ὀ6 τοηάογοά, 885 ζοοά οὗ 
δὴ ΟΥ̓ΓΟΣΙΩΡ 8δ8)ᾶϑ ὈΥΓ Ζ1,ΤΘ ΤῸΣ ἃ βυοοῖ 
ΒΑΥΟΙΌΣ, Β. 811 811 ὑπὸ ζαὺ ὯΘΤΙΟΣ 9910- 
νδ. 80 ἀεὲ δνεοίίο, Ζυηζ, Ηεγχῃ., ἄς. [1η 
1Π15 δχργεϑϑίοη, ΟἿ ὈΟά ΠΥ ἰαϑία δηά 5π|Ὲ]] 
ξαγτ δὴ ἤρξαγος οὗ [Π6 ϑαςϑίδοξοη ὑν ἢ ΜΝ ΏΙΟἢ 
τπΠ6ὸ ΠΟΚῸ ἀςορρῖβ {πΠ6 δρροϊηϊθα ϑυμῖθοΐβ οὗ 
(πὸ τὰς ΜΌΓΞΏΙΡ οὗ {86 ἢεατέ. Α11 (δὲ νγᾶς 
50 ἃ ἴῃ [86 ἥτε οὗ {86 ΑἸίαγ, ἱποϊυάϊηρς {Ππ6 
Ραγίβ οὔ ἴπ6 δ1᾽}-οἴὔεσιηρ (ἰν. 31), ἃ5 γγ6}} 85 
{πὸ Βυτγηί-οβογίηρ (1. 9, ἅζς.), ννᾶβ. δοςορίθαὰ 
ἔυΓ “4 δυνεεῖ βανουγ:" δυΐ [ἴῆ6 νοτὰ ,2οοά 
ΠΊΑΥ ΠΟΙ ᾶνθ ἃ ρϑοι] ΑΓ Αἴπεβ5. ἴῃ 115. Δρρ]!- 
σδίιοη ἴο ἴῃ Ῥρδᾶςθ - οἴδσίπρ, ὑῃ ἢ βογνρά 
ἴου ἴοοά αδἱϑοὸ ἴο ἰδθ ρῥγιοϑίβ. δῃὰ {πὸ οἤεγογ, 
Δηἀ 50 5υπθο  Ζοά σοπιπιυπίοη Ὀεΐννοθη ἴδ 6 
[0 ἈὉ, Ηἰ5. πλϊηϊδίοσβ, δὰ Η!5 ὙγΟΥΘὨΙΡΡΟΓΒ, 
Ἴ Π6 οπγίβϑίοη οὗ {πὸ ννογάὰ “οοά ἴῃ σοπηθοϊίοη 
ΜῊ (6 Βυγηϊ-οἈθγιηρ ἴῃ σἂ, ἱ. 15 δἱ Ἰθαϑί 
ΛΝΟΓΙΠΥ οὗ τοπιασκ. Οἱ, ΧΧΙ, 6, 17, 21) 22, 
ΧΧΙΠΙΙ ; Νυπ,. ΧΧΥΗΪ. 2, ἄς. 

17. ὦ Φ' εὐμαὶ σἐαΐμίο, δις. ΓΏΪ5 5 τὸ - 
ρεαϊεὰ υυἱῃ Ἰηογθασθα ορ 8515 ἃ5 γοργβ [86 
[αϊ, 1]. 22.--ῶς. 

ἡ 1.6. ἴη6 φιιεῖ δηὰ ἴπΠ6 πλάττόνΥ ἔαΐ οὗ {Π6 
(411. 566 [ηἰτοά. ὃ ν] 1]. ὉΠ 5ἰρπίβοδηςε οὗ οἷν 
ἔοσίηρ ἕλε ἴο ]οβονδῃ ἀρρϑαῦβ ἴο σοηϑβίϑὲ 'η [Π6 
ἕαςὶ τμαΐ 115 Ῥγοροσ ἀενοϊορπιθηξ ἰῃ [ἢ6 δηϊπιαὶ 
15, ἰῇ βθηογαὶ, ἃ τηδῦὶς οὗ ρογξοϊΐοη. ΤῊ ϊ5 15 
πητηθάϊαίοὶγ σοηηδοϊεά ἢ ννηδὲ βθεπὶβ ἴο Ὁ6 
18 ΡΏγΓροΟΘΘ ἰπ {86 Ὀοάγ. “115 γϑηλυκαῦϊδ 
Αὐϑογρίοη ἴῃ σογίδιη οᾶϑοβ οὗ ἀϊϑθαϑθ ἀπά οὗ 
ἀδῆσίοῃου οὗ ῥσορεὺ ἔοοά, ϑθθτιβ ἴο ροϊπηξ 1 
ουὔῖ ἃ5 ἃ 5οιιτοα οὗ πυϊππιοπὶ οὗ ψὩΙ ἢ ἴδ6 

ι 7122 οἵη οδεγίηιρ ΟΣ ἐρπογαριος, 3. 707 ἐδ 2γεεί, 
13 20» δε ευπργεραζοη, 241 707 ἐ6ε γμέγ, 
27 Ὁ ὧἀῃὲν ο7 ἐδε δεοῤέξ. 

ΝῺ τῇς ΚΡ β8ρᾶκε ὑπο Μίῴοϑβεβ, 
ΒΥ ΠΡ. 

2 ϑρδακ υπίο τῆ6 σΠΠ]άγεη οὗ [5γδεὶ, 
βαγίηρ, [Γ ἃ 8011} 514}1] 5η τῆγοιρῃ 
Ἰρῃογδηςε ἀρδίηϑβϑῖ ΔΠΥ͂ οὔ τῆ6 σοπηπχδπά- 
τηεηΐβ οὗ τὴς ΓΙΟΚΡῸ εὐπεογηίηρ ἐῤίησε 
ψγὩΙΓἢ οὐρῆξ ποῖ ἴο θὲ ἀοηθ, πὰ 5}4]} 
ἀἄο δρδίηβί δὴγ οὗ {πϑπι: 

ΔΏΪΠΔΙ ΘΟΟΠΟΙΊΥ ΠΊΔΥ͂ ΑΥ 41] [561 ΟἹ οπηεῦ- 
ΒΘΠΟΥ ; δηὰ Δοςσογα!Ρ}Ὺ ἴῃ σ8565 οὗ Θπηδοϊτ!οη 
ΟΥ̓ ΔἰΓΟΡὮΥ ἴἴ 15 πὸ ἤγϑί ϑδιιδβίδησο νῃ ἢ ἀ15- 
Δρρθδιβ." Τοάάϊξπ “Ογοϊορααϊα οὗ Ῥἢγπδιοϊοργ, 
γΟΪ]. 1. Ρ. 222. 

ὀίοο] 888 Οἢ ΧΥ͂ΙΪ. ΣΙ. 
ἐῤγομσῥομὲ...γομσ' ἀαυολ ηφ.] ὙΠΕ Πηθδηϊηρ ἰ5 

[αὶ [Πδ δυσί 15 Ὠθι πεῖ ἴο 6 οδΐθη ἰπ βϑουῖῆς 8] 
ΤΉΘΔ]5 ἴῃ [Π6 ϑδποΟίΌΔΓΥ, ΠΟΙ ἰἴῃ ΟΓΟΪΠΑΓΎ πι64]5 
ἴῃ ῥγίναϊε ἢοιιϑ65. 

Οἡ [ἢ οἰαϑϑιβοδίϊοπ οὗ Ῥοδοθ- θοῦ ρα, οη 
{6 Μεαι-οἴοτγίηρβ δηὰ Ὀγηκ-οεγηρ5 νυ μοὶ 
δοσοιηρδηϊθα ἴμεπὶ, ἀπά οη ἐπ ρουοηϑβ ἀνναγάδά 
ἴο [Π6 ῥγιοβίβ, 566 Υἱῖ. 11-τ-οῶτ; ΝΠ. χν, 2-- 
ι:. Ου {μὲ ὥῤραφίσαῤ, ἃ 5ογί οὗ 5ος]δ) ἔρασί 
Αἰ Πρ ἴο {Π6 Ῥραςθ- οἤδυηρ, ὙνΒ] ἢ ἔογτηϑ ἴδ 
Β0]εςῖ οὗ ἃ {γϑαίϊδε οὗ {π6ὸ Μ|ιβῆπα, δπά ἰ5 
βιρροβθά ἴο ὃὲ δυάδα ἴο Ὠδαί. χῖν. 26, χνὶ. 
2; 2 ΟἾτο. ΧΧΧ. 22, 24; τὶ ΧΥΠΙ, 28, 566 
ποίοϑ Ἰῃ Ἰος. δηᾷ 8118 " Ὀςοϊ.᾽ 11. Ρ. 717. 

ΤΗῊΕ 5ΙΝ-ΟΡΕΕΆΙΝΟΒ. 

ΙΚ, 1-τον. 13. 

ΟΗΑΡ ἹΝ. 1,2. “πώ δὲ ΤΟΚῸ σρῥαζε ὠπίο 
Μοσες, ταγίηρ, ϑρεαξ μπίο ἐδο ερἐώάγεη ὁ Γεγαεῆ 
ὙῊ15 ἔοστηι δ δηθυνοιβ ἴο τπαὲ ΠΟ Π ἰπῖτο- 
ἄυςοβ {πὸ [γα Ῥγθυϊουβ σμαρίειθ 5 ἃ νγΒοΪθ 
(. ̓ ,.2). [ἴ 15 ἴ8ε σοπιπιεῃσοπιθηΐ οὗ ἃ ἀϊ5- 
ηςΐ βεσοηῃ οὗ {Π6 [,νν, 866 ξ]οννὶπηρ ποΐθ. 

Ὡ. 774 «οἱ «δαὶ «ἱαἢ ΤΤΠΟ 51η-οβθγιηρς 
ψγὰ5 ἃ ΠΟ [(Πίηρ, ἱπϑι(υϊοὰ ὈΥ τῃ6 [,ἀνν.Ψ 
ἴα Ιπίσοὰ. ὃ χυ!.) ὍΠο οἰάεν Κιηάϑ οὗ 5δςτί- 
(6 (866 1]. 1) ἤθη οἤξγεὰ ὈῪ ἱπάϊν! ἀυ4 15 

ὝΟΙΟ ΡΓΓΟΙΥ νΟΪ ΠΙΔΤΥ : ΠῸ 5ρθς δ] οσσαβίοῃϑ 
ὝΕΓΕ ργοβου θά ἡ Πδη (ΠΟΥ νι γὸ ἴο Ὀςὲ οἤετγοά. 
Ηξδηςθ [δ6 ἕοστη, “1 δῃγ πηδῃ οὗ γοιι Ὀτίηρ, ἢ 
ὅζα., 1. 2, οἷ, 1.1, 01. Βαΐ ἃ νγᾶβ ῥ᾽διην 
σφομηηδηάεοα ἰΠαὶ ἢ6 ψγῆο νγᾶ5 σοηϑοίουϑ παῖ 
ἢδ Παά Τοπιηγ το ἃ 5ἰη βῃοι]ὰ Ὀγίηρ 5 51η- 
οἴδγις. Ἑδοῖ οὗ [Π686 οἤογιπρε δπὰ οἵ {ῃ6 
ὙΓοβρα 9. ἴδε ηρθ 15 Δοσοσά!ηρὶν ἱηϊγοάυςοά 



νυ. 3-.] 

4 1{ τὰ ρηεβε τηδς 5 ἀποϊητθά ἀο 
8ἰη Δοσογαϊηρ ἴο [Πς 5'η οὗ τῆς ρβορίε ; 
τλεη ἰες Ὠϊπὶ Ὀγίηρ [οσ ἢΪ5 8[η. γν ἢ 
ἢ6 Παῖῃ βἰπηθά, ἃ γουηρ θυ ]Π]οοκ νγἢ- 
ουκ ὈΙαΠπλιδἢ ἀπο [ἢς ΓΟΒΡῸ ἴοσ ἃ ίη 
οἤετγίηρ. 

4 Απά δε 5141] Ῥπηρ τμ6 Ὀυ]]οςΚ 
πἀηῖο ἴῃς ἄοοῦ οὗ [πε ταρεγηδοὶε οἵ τῆς 
ςοηρτερδτίοη δείοτα τῃεῈ ΓΟΚῸ ; ἀπά 
501 Ιδγ ἢϊ5 παπᾶ ὑροὴ τῆς θυ] ος Κ᾿ 5 
Πι6λ4, δὰ Κι] τῆς δι] }.οςκΚ Ὀείογε τῆς 
ΠΟΒΡ. 

ς Απά τῃε ρτίεϑδὲ τῃδξ 15 δποϊητεά 
584} τάκε οἵ τς Ὀυ]]ος Κ᾿ 5 δ]οοά, ἀπά 
δγίηρ [τ τὸ τῆς τθϑγπδοὶα οὐ ἴῃ6 σοη- 
σταρδίίοῃ : 

ΌῪ ἃ ἀοβηϊτίοη οὗ ἴῃε οἰτουπιβίαποθ νυ ῃ ΙΓ ἢ τεη- 
ἀθῦβ ἴῃ6 ϑϑδουιῆσθ πϑοθϑβασυγ. 186 δηϊεδοδάρηϊ 
ςοπαϊίοη ἔοσ 8:π- οἴου προ ἴῃ ΡΈΠΟΓΔΪ 5 ΠΟΓῸ 
βίαιοι; ἔῸΓ ΡῬΑγΈΏΟΪΑΥ σᾶ565, 566 ᾿Υ̓. 3) 13) 22) 
27:0. 1-τῖς, 

οἰπ ἐῤγομοῦ ἱσπογαηποε] Β1ᾳ ΤΟΊ 6Σ- 
ΤΟΥ; {παῖ 15, ἰπγου ἢ 5ίγαγίηρ ἔτομι ἴπ6 τἱρμΐ 
νΑΥ. 866 Νοῖίδ δῖ (Π6 δπὰ οὗ (με Ἵμδρίου. 

1}ε διπ-οὔγεγίπ ῶγ δὲ Ἡϊσδεῤγίεσί. 3.π-|ὶ2. 
38. ἐῤὲ ργίε ἐδαὶ ἰς ἀποὶμῚ ὙὨ6 ΗἸΡἢ- 

ΡΙΠοβὶ νγᾶ8 ἴπι15 Τα] θά Ὀεσδιϑε πὸ αἰοπα οὗ {Π6 
ῬΓΙοδίβ ννὰ8 δηοϊηϊθα οἡ ἴθ ποδά 1 σοηϑθογδ- 
ἴοη. Εχ. χχῖὶχ. 7; [μδν. 11}. 12, ΧΧΙ, ΙΟ. 
Οὐ [6 δηοϊπίηρ οὗ πὸ ΟἴΠΘΓ ῥυἹεϑίβ 566 ποῖθ 
οἡ Υἱῖϊ. 132. Τῇ ΗἸ ἢ -Ῥτεϑὲ 18 ροπογα γ σ4]16ἀ 
ἴῃ 1ιονϊ σι (μ6 Αποἰηϊοὰ ρῥτθϑὶ (ιν. ς, τό, νἱ. 
22, ΧΥΪ, 22). Ηδς ἰ5 οδ)οὰ {π6 ΗΒ -ργιεβὲ 
(ϑ Πς ΕἸ ἐδ σγεαὶ Ὀτῖθϑ) δ εν. χχί, το; Νυτῃ.᾿ 
ΧΧχΥ, 25, 28; [ο8ἢ. χχ. 6; δηὰ ἴῃ ἰδῖϑυ {1Π|65, 
(86 Ομιεξερτηεβὶ ( Κ. χχν. σ8; 2 Οἶτο. χὶχ. 
11). 
δμε ϑτδάδϊίίοη οὗ [6 5:᾽Π- ΟἸἴ ηρΡ 8 15 τὸ - 

τραγκαῦϊο, [ΙΕ νγᾶ5 ποῖ πὸ {6 Ἵδοῖςς οβεγεά 
ἴο πιϑοῖ ςδ968 οὗ ρονουίυ, Υ, 7---1 3, ΧΙ. 8, ἄς. 
11 παρὲξ δοοῖὰ [παξ ἴπῸ ἀϊσιησίοη δά γοβθοά 
1156} τηοσθ ροϊηοαϊυ ἴο ἐς ἢ ̓πάϊνά 4] ἀοςογά- 
ἴῃ ἴο δἷ5 γηκ ἀπά σοπβο]υξηΐ γεβροηϑβ 1} 1{Υ. 
ΤὨδῖ ΠΟΤῸ 18 ποϊδιηρ ακίη ἴο ἴ{ ἰὴ ἴῃε  γαϑραβ5- 
οἤρυϊηρ βθεηβ ἴο ἢᾶνθ ἃσίβθῃ ὥοπὶ ἴΠ6 ἰφίϊογ 
Βανίπρ Πδά 4 1655 ἀϊγοςΐ τοϊδτίοη ἴο [Π6 σοηϑβοὶ- 
Θης6, δηὰ 4 οἴοβοσῦ σοπηδοϊίοη ἢ [Π6 διηοιηΐ 
οὗ μάῖτὴ {παῖ δὰ Ὀδθη ἀοηθ Ὀγ ἰῃε οδξησε ἔογ 
ὙΒΙΟ. δἴοποπιθηΐ ννᾶ5 βοιρῃϊ. ὅ66 Οἢ Υ. 14. 

αερογάζηφ 19 ἐρε οἷν οΚ᾽ δε ῥεορίε] ἈδίθοΥ, 
ἴο ὀνγισ φαϊῦ ου Ὅ89 ῬΘΟΡ1θ. Τἢοϑο 
ννογβ8 πάνθ Ὀθδη δυρροϑεὰ ἴο ᾿ἰπιϊξ {Ππ6 οσσᾶ- 
βϑίοη οὗ {Π15 δ᾽η-οθοσηρ ἴο ἴῃς οἴξηςεος οὗ {86 
ΗΙΡ ἢ -οαίοϑί ἰῇ 5 ΟΥ̓οῖ4] ςαρδοῖςγ (μεν. χ. 
171 ΜΔ]. ιἴ,. 7. 8) 45 ἴῃς Βεδά οὗ ἴμ6 παίΐϊοη 
(Κπορεὶ, Κοὶὶ, Ἠεγχῆ.). Βυξ οπ ἴδε οἴπεγ 
μδπὰ [ἃ ἢ48 Ὀδδη ΓΑΙΣΙΥ υγρεὰ {Παΐ τΠ6 ΒΟ] 
πδίίοη 8 σοῃοεγηθα ἴῃ ΘΥΟΓΥ ἰΓΔηβρτοϑϑίοη οὗ 
15 ΓΕργεβθηϊΔΈνρ, 

ΓΕΜΝΙΤΙσῦ 5. [Ν. 

6 Απά τἢδ ργιεϑὲ 5Π4]] ἀρ ἢ15 ἥπρεγ 
ἴῃ τῆς δ]οοά, ἀπμὰ βργίηκὶε οὗ τμε Ὀ]οοά 
βένθῇ [ς{π|6ὲ5 θείοις τῆς ΓΟΚΡ, δαίογα 
τῃς ν}} οὗ τῆς βαποϊμδγγ. 

7 Δῃὰ τῃε ρτγίεβε 5841} ρυῖ φογῖς οὗ 
τἢε Ὀοοά προη τῆς μογῃβ οὗ [η6 δἰϊδγ 
οὗ βδννεεῖ ἴποεῆβε δεΐίογε της [ΟΚῸ, 
γνὨΙΓἢ ἐς ἴῃ τἢς τἀθόγηδοὶς οὗ τῆς οοη- 
δτερδίίοῃ ; Δηἀ 584]] ρου 4 8]] τ[ῃς Ὀ]οοά ΠΡ ᾿ 
οὗ τῆε Ὀυ]]ος.Κ αδὲ τῆς Ῥοζίοιῃ οὗ {Π6 
ΑἸταγ οὗ τὴ6 θυγης οἴξεγίηρ, ννῇ οἢ ἐς 
αὐ ἴῃς. ἀοοῖ οὗ 16 ταῦογηδοὶθ οὗ τῇς 
ςοηρτερδίίοη. 

ὃ Απὰά ἢδ 5}4]] ἴακε οἱ ἴτοπι ἰΐ 1] 
της ας οὗ τὴς. ὈυΠ}ΟῸςΚ ἔογ τῆς 5ῖη οἴξει- 
ἴηρ; ἴῃ ἔχ τΠδῖ σονεγοῖῃ τῆς ἱπνναγάϑ, 

4. ϑεθοη ὶ. 3) 4. 

5. Ἴμὲ ργεβοηϊδίίοη οὗ {πε νυἱσεῖτα, (δε 
᾿τηροβιεοη οὗ παπᾶς δηά ἴῃ ϑἰδυρ θυ οὗ 
411 ἴῃὴ6 51πη-οἴὔοσιηρθ ΕΥΟ ἴῃ6 8Β8Π|6 85 ἴἢ ἴΠ6 
ΟἾΠΟΓ βδοῦιῇςθα (566 [πίγοά. ὃ ν.). ΤῈ ἀξ 
ἔδγεποθ ΔῪ ἴῃ ἴπὸ ἐγεαϊπιεηΐ οὗ 86 Ὀϊοοά. 
ΙΪπ [86 ᾿πΐουοσ δ1᾽η-οἤἴθγιηρβ ἴΠ6 οὐποΙα(ηρ 
ΡΙοϑὲ ϑιηδασγοά δοῖῖθ οὗ ἴῃς ὈϊΪοοὰ οὐ ἴδε 
Ὠοῦπ8 οὗ {π6 ΑἸΐΑΓ οὗ Βιιγηϊ -οἤ τπρ (νυ. Ὡς, 
40, 34). ΜΜΏΠ6 ἴῃ {5 οἴεσιηρ ἔογ ἴῃς ΗἸρἢ- 

ΡΠαβῖ, δηά Ἰη ἐμδῖ ἔον. {πε πδίΐοῃ, [86 Ηἰρἢ- 
Ρτοϑέ ΒΙΠΊ561Ὲ ϑρυηκὶοά {πῸ Ὀἰοοά βθνθη {Ππ|65 
Βῖη (η6 ΤΑθεγηδοὶε δπὰ ϑιηθαγοά τ οὶ {Π6 
Βογῃϑβ οὗ ἴδθ ΑἸΐασ οὗ ἱποθῆβθεὲ (τῦ, ό, 7, 17, 
18). (ἸΟΠΊΡΑΓΕ ἴῃ6 5ρυ ΚΙ ηρ5 οἡ ἴῃ6 ὨΔΥ͂ 
Οὗ Αἰοπεπιθηξ, ΧΥ. 14. 19. ὙΠὲ ἐϊβεγοηξ 
ΤΟ 65 Οὗ ΒρΓΠΚΙΙΩΡ ἀρρϑᾶσγ ἴο ἤᾶνε πηλγκοά 
δ σοοϑϑῖνα ἀθρτθοβ οὗ σοπϑθογδίοη ἴῃ δάνδης- 
ἵῃρ ἔγοπὶ ἴεὲ ΑἸΐαγ οἔὗ Βυγηι-οἴεσίηρ ἴο {86 
Ρτόθθηςε οὗ [Θ μόνῃ νη (Π6 ναὶ]. 

6. ὀεζογε 1δὲ υαἱὲ 9 δὲ ταπεΐμαγ» ΙΒ 18 
ΒΟΠΟΓΑΙΥ ὑηάἀογβίοοα ἴο πχόδῃ ἴῃ6 Ποοῖ οὗ [6 
ΠΟΙΥ ρΐαςθ ἴῃ ἔγοηϊ οἵ 1π6 νδὶ] (Οηκ., ΓΕυΠογ, 
Κηοδεὶ, ΚΟ], δηὰ οἴμευθ). [1 ἴ5, πονύθυοῦ, 
οδ]οοιοα ἐπαῖ {πῸ ρῥγιθϑίς ἰἢ (Π18 σα86 νου ]ά 
ἰτοδά οἡ ἴδ δἱοοὰ (ΚυγίζΖ, Κα] οςι, ὅζς.}); 
δηά {πὸ ΓΧΧ΄-. ἀπά Νυϊραῖθ πιᾶὺ γαῖ μεῦ σουη- 
ἰφηδῆοθ {πΠῸ ποῖΐίοῃ ἰῃδῖ {Ππθ βρη] η ν 45. οἡ 
1Π6 ν4}} [1561] (κατὰ τὸ καταπέτασμα---“οπίγα 
εἶμ»). ἘΒυΐ [6 φυδηςν βρη ΚΙ ὰ νυ] της 
προσ πηυδῖ πάνθ ὈΘΕΠ ΨΟΓΥ 5114}}, δημὰ ἰῃ6 
ἃτϑὰᾶ ἴῈ νοι] ὁσσιρΥ οὗ {πὸ ἤοοτ τσ ῃΐ Πᾶνα 
Ὀδθη ΘΑΒ1]Ὺ ἰΘΙΣ αηϊτοάάρη. 

7. ρομν αἱὐ ἐῤε δίιοο] Τῆς Ηθῦσγονν ννοτὰ 
ἴἔογ ροιγ (ῤαῤῥαᾷ) 18 ποῖ {κὸ πὲ ἴῃ 1. ς, δία. 
866. [πίτοα. ὃ νἱ, ὙΠῈ τϑδηϊηρ 18, ἰῃδξ 4]] 
1ῃῆ6 Ὀϊοοά {παξ ννᾶ8 ἰοῦ δέιοσγ [Π6 βδρυηΚ]ην 
ἃπὰ {πὸ ϑπιθδγηρ ϑπηου!α ὃο ἀϊδροϑθοά οὗἉ ἰῃ βιιςῇ 
ἃ ΤΊΔΏΠΟΓ 88 ἴο 8:1: ἴῃ6 ἀδοογαπὶ οἱ ἀϊνίηθ 
Βογνῖςθ. [ἰ δά ο 5δουι ῆςσ!αὶ 55] ἤσδηςθε. 

αἱ ἐῤε 407 97 ἐῤὲ ἑα εγπαείο 97 ἐδ6 ἐοησ γε ῶν 
01] 866 Οἢ ]. 3. 

8. ἐῤε 7 866 [πίγοά, ὃ νἱῖ!. 
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'ΔΠα ἃ] τὴῆε μὲ τπᾶῖ ἐς ὑροη ἴδε ἴῃ- 
ὑγΑΓά5, 

9 Απά τῆε ἴννο Κιάπευϑ, ἀπά τῆς [δῖ 
τῆλς ἐς ἀροη {Πα}. ννῃ]οἢ ἐς Ὁγ τῇ8 
βδηκβ, ἀπά τἢ6 σι] ἀῦονε {πε ἰίνεσ, 
νὰ της Κιάπεαγα, ἰτ 814}} ἢς ἴακε 
ΔΥΨΑΥ, 

ΙΟ Αβ5 ᾿ἴἴ ννὰ8 ἌΚεη οὔ ἔτοιῃ τῆς 
ΒΌ]]ΟςΚ οὔ τῆς βδογιῆος οὗ ρεᾶςς οἶξεγς- 
Ἰηρ5: Δπ4 τῃ6 ρῥγίεβί 582}} θυγηῃ τῃ6πὶ 
ροη {Πε δἰταγ οὔ τῆς θυτηῖ οἤεγίηῃρ. 

ὁ Ἐχοά. 11 Απά τς 5Κίπ οὗ [ῃ6 Βυ]]}οςΚ. δπα 
Νυπδ, το, 811 Ηἰ5 ἤ6βῃ, ὑψῖτῃ ἷβ μοδά, δπά νγῖτὰ ἢ δ 
τ Ιερβ, δηά 5 ἰηνγαγάβ, ἀπά ἢ18 ἀπηρ, 

12 νεη ἴῃς ΨῃοΪε Ὀυ]οςκ 5841} ἢς 

ἀε σέρς, ΟἸεΔἢ Ρίαςε, νγῆδγε ἴῃς 45Π68 ἀγεὲ ρουγβὰ 
ἐ Ποῦ, 13. οι, ἀηὰ ἐδιγη Ηἰπὶ οἡ ἴα ννοοά ψ ἢ 
"Ης.. βγε: ἵψνβογε [ῃ6 888 ἅγε ροιιγβά οἷ 
Δοιγέῃᾳ 58.811] ῃεῈ θὲ δυγηῖ. 
ΟΜ Ο 

Ωεήξε. 12 ἢ Απα τῆς νΠοἷΪς σοπρταρδίίοη 

ΙΕΝΙΤΙΓσῦ 5. Ἰν. 

οἔ Ιβγδεῖ 8ῖπ τἈγοιρὴ ἱρπόγδησς, πα ἦτ ὅς 3, 3,4. 

ΠΔΙΤΥ ἰογῃ ᾿ννιμους τὴς σδὴρ ὑπο ἃ. 

ἶν. 9--ἰ7. 

τὰς ταϊης, θ6 ΒΙά ἔγοπι τῆς εγςβ οὗ τῆς 
ΔΘΒΘΠΊΟΙΥ, ἀπά τῆοΥ πᾶνε ἄοπε «θηιέ- 
τυῤαὲ ἀγαϊιδὲ ΔΠῪ οὗ τΠ6 σοπιπηληά- 
τλθηῖβ οὗ τὴς ΠΟΚΡ εοποογμέησ ἐῤίπρε 
ὙΏΙΓἢ 8μου] 4 ποῖ δῈ. ἀομθ, δημά ἅΓ6 
σαμεν; 

14 ΜΝ Βεῆ τῇς 51η. ννῃϊο ἢ ἘΠΕΥ ἢᾶνε 
ϑΠη64 Δρδίηβε [ἴ, 186 Κποννῃ, τΠδη τῆς 
σοηρταράτίοη 58ἢ.4}} οὔεσ ἃ γουηρ δι]- 
ἰοςκ ἰού τῆς 8ἴη. ἀπά Ὀπηρ ἴα δεΐογε 
της ταρδγηδοὶθ οὗ τπῈ σοπμρτερδίίοῃ. 

Ις Απά τμὲ εἱάεγβ. οἵ ἴῃς Ἴσοηρτε- 
σαϊϊοῃ 5}4}1] ἰδῪ {ΠδὶΓ παπάβ ὕρορ τῆς 
ἢεδά οὔ τὰς. θυ] ]]οςκΚ Ὀείοτε τῆς οκ : 
Δηά τῆς δι ]]οςὶς 5}.4}} θ6 Κι )6ἀ Ρείοτε 
τῆς ΓοΚ Ὁ. 

16 Απά τδΒὲ ρῥγίεδε τῆδξ 15 δηοϊηξθά 
504}} Ὀγίησ οὗ τῇς θυ] ]ος Κ᾽ 8 ὈΙοοά το 
τῆς τὰ δγηδοὶα οὗ τὴ6 σοηῃρτεράῖίοῃ : 

17 Απά τῆθ ρτγίεδε 5Π4}} αἀἱρ ἢΪΐβ 

10. δαὶ! διγη 8466 οῃ 1. 9. 
12. τόρ ἐδὲ «υδοὶρ διέίοοξ, «ραϊϊ δὸ σαγῦν 

0» ν:Ὁ2})] ὝΤῇς Ηδρῦτγενν νεσῦ ϑίγισι γ 3:5} 1Ά68 
σῥαὶ εαμφὸ ἴο σο Κογίὁ. ΟΥ̓, δοςογάϊηρ ἴο ἃ 
ςοπηπιοη ΗθΌ. Ιάϊοπὶ (566 οἡ Εἶχ. χχχυ!. χ-- φ), 
ἴὰ πιρῃξ Ὀ6 τοηάογοά, ἐῤὲ φυῤοίε δι ίοοξ «ραϊὶ δὲ 
εαγγίοάὐ γογίῤ (εἴ. ἴ,ἐν. χνὶ. 227). Ουγ νογῦ 
εαγτ, ἴῃ 1τῃ6 ἀςξῖνα νοῖςθ, ννὰβ πονυνθύθῦ στρ ΒΕ 
554 ΌΥ Οἱ ἰγαηϑίδίουβ τὴ {815 σοηποοίίοι, 4ο- 
ςογάϊηρ ἴο (ἢς6 οἷά ᾿ἰϑᾶνρθ. Ὑδι5 Νοδιιομδά- 
ὩΘΖΖΑΥ "' σΑΓΓΙΘά ΑΥΝΑΥ͂ 411 Το γι βαίθπι, δὰ 4]]} 
[6 ῥγίποθϑ, δηά 4]} [86 τι πλθη οὗ νδϊουγ, 
ἴθη [ῃουβαηά σαρῖϊνε5,᾽ 2 Κι. χχῖν. 14; δηά 
ἡ 00 εἰ ΓΤ α ΑΥΑΥ 411] 18 σδί]6᾽) ἔτοπι 
δάλῃ-ἀτάπι, θη. χχχὶ. 18. 866 αἷΞοὸ 2) Κὶ. 

ΧΥΙΙ. 6, ΧΥΠ. 11, ΧΧΥ͂. ΣΙ; 2 ΟἾτο. χχχνῖ. 6; 
76γ. χχχιίχ. 7γ, ἕο. Ὑπὸ ψογὰ ννὰβ 50 υϑοὰ 
ὙΕΓῪ ΠΙΈΠΙΘΠΕΥ ὈΥ [ῃ6 νντιῖοῖβ οὗ (Π6 Ἰαϑὶ 
σοηξιτγ. Α τϑοθηΐ ογίτῖς, ονθυοοκίηρ {Π656 
ΒΠΡ]Ι6 ἔδοϊβ, ᾽δ5 ἱπηαριηθαὰ {παὶ {Π6 ννοτὰϑβ8 
γθδη [πδὶ {πΠ6 Ηρ ἢ -Ρσιεϑέ ΠΙπιϑοὶ ἢ Πα ἴΟ ΠΑΥΤῪ 
1ῃ6 ψΜ80]6 ὈΘ]Π.ΟςΚ ἃ ἀϊδίαποθ νυ ἢ ΙΓ ἢ 5 θϑεϊπηαῖ- 
Εα «αἵ [ἢγϑε- υδγίογβ οὗ ἃ τηῖϊϊθ, δηὰ μᾶ5 ἀγαννῃ 
ΔῊ ΔΥΡΌΠΊΘηΐ ἔγοπι ἢΪ8 οὐγὴ πλϊϑίακο ἰὼ ΡΓΟΥ͂Θ 
[ἢ οἰδίθσηθης βοίοι!5.--- ΤΠ ογο 15. ἃ ϑοϊθπηη 
Γοίδγοησο ἴο {πὸ Ὀυγηΐηρ οὗ ἴπ6 ἤσοβῃ οὗ {Π6 
δ᾽η-οὔἴευιηρ ψπουϊ [86 οᾶπιρ, Ηθῦ. χῇ. 
11-ἰ1. 

α΄ εἰεαπ ῥίασε, «υὐδέγε ἐδὲ ατρες γε ῥομγεά ομἢ 
ἼΤΠ6 βροΐ οι ἴδιο [6 σαπὶρ ἴο νυ] ἢ ἴμ6 45} 65 
ψεγε σοηγνεγεα ἔγοπ πε 5146 οὔ πε ΑἸίαγ (1. τό). 
1 νν5 ἃ ρίδοθ ἔτγθε ἔγοπὶ ἱπιρυγιτ65, ηοΐ ᾿ἰκα 
ἴμοϑο γτοξοστοά ἴο χὶν. 40, 4ς. Το ἤεξβῃ, [μου ρΡἢ 
ἴι νγὰ8 Ὀιγηθά ἴῃ 8Δη ΟΥ̓ ΠΑΓΥ νγᾶγ, δηὰ ποί 
ϑεπΐῖ ρ ἰπ {π6 ἤτοε οὗ 6 ΑἸΐΑΓ (866 οἡ . 9), 
νν5 ποῖ ἴο Ὀ6 οοηξοιπηάοα νυν σαττίοι, Ὀυῖ 
νγ48 ἀβϑοοϊαίε ἃ ἢ ἴῃς τεπλδίηβ οὗ [6 βδοτὶ- 

ἔςε5.--- ΤῊΝ ρῥχγιοϑῖβ σου Ἱὰ ποῖ δαὶ {π6 ἤθβῃ οὗ 
(Π15 νἱσῖ τῇ οὐὁἨ Οὗ (δαὶ οἤογοα ἔογ (86 βίη οὗ 
ἴῃς σοπρτορβδίίοῃ, 85 ἴπῈ Ὺ δίο ἴῃαϊ οὗ οἵἴβογ 51η- 
οἤθγιηρϑ, Ὀοσάι56. ΓΠΘΥ ὑνοῦα Ιη {Π686 σᾶϑθ5 ἴῃ 
[Π6 ροϑβιτοη οὗ οἤξειτσβ. ὙὍΠῸῈ βάτλθ τυϊὸ νν88 
οὈϑβογνοά ἴῃ γτεραγὰ ἴο {πὸ Μοαδί-οβογηρ οὗ ἴῃ6 
ΡΙ6545, νἱ. 22. [{ νγὰβ ΟἿΪΥ οὗ {πὸ Ῥοδοθ- 
οἴετγιηξ [μὲ ἴῃ οἤἴδγεγ μλιηβο! ἢ σου]ὰ ρατγίδκο. 
568 Οὔ Χ. 17, 18, ΧΥ]. 27; Ηεοῦ. ΧΙ. αα. 

Τρε διπεοζεγίησ ἤῶγ δὲ Οοησγεραίίοη, 
13-τοϊ. 

18. εοπσγεσαϊοης. ἀσεονιδν)] ἘΔοἢ οὗ {Π6 
Ηεῦγονν ννογὰβ βρη ῆοθ ἴῃ6 ρϑορὶθ ἰῃ 4 ςο]- 
Ἰοςῖορα θοάγ. [{ ἀοδβ ποίῖ Ἀρρεαᾶγ (δὲ {Πθγὸ ἰ5 
ΔῊΥ ἀἰβογεηος δεΐννοθη {Ποπὶ ἴῃ ἴἢ6 σοπηροζίοη 
ἴηὴ ΠΙσἢ ΤΟΥ τὸ Πεσα υϑεά. (Οἵ, Ναπι. χν. 
24, 26. 

“πὶ ἰὀγοσ ἱσπογαηοε) ὅ866 Νοῖο δῖ {δ δπὰ 
οὗ {Π6 σδαρῖοσ. ᾿ 

14. ἤῥεη δὲ εἶπ...ἷς ἔποαυη} ϑιυςῇ ἃ οϑβδ 
866 Π1Ί5 ἴο ἤδνθ Ὀδθη ἰμαὶ γοϊαϊρα τ 8. χίν. 321 
--3ς. 

15. ἴῃ {Π|5 οᾶϑο ἴΠ6 ᾿πιροϑβίξϊοη οὗ μδαπὰς 18 
Ρογίοιτηθα ΟΥ̓ ἴδε οἰ ἀθτϑ πῃ Ὀθἢ δ] οὗ {π6 παίϊοῃ. 
Βυΐ πη οἴει τεϑρϑςῖβ (ΠῸ γιΐοα υγοῖθ ρεγοιτηοὰ 
Ὀγ {πε ΗἸ ΡΒ -ρτίθϑε ἴθ [Π6 84 ΠΊ6 ΤΏΔΠΠΟΓ 88 ἰπ 
186 δ:1η-οἴετγιηρ ἴῸΓ ἢ Π1861. Ασοογάϊηρ ἴο 
1ης ΜΊβπηδ (ἢ18 δηὰ [ἢ6 δοδρο.ροδῖ νγογο {ΠῸ 
ΟὨΪΥ ραῦ!ιο Αοΐ8 οὗἩ βδσβοθ ἴῃ νΙΟἢ ἴΠοτὸ 
ν 45 {Π6 ᾿πηροβιίοπ οἵ μαπάβ (" Μοηδοῦ, ΙΧ. 7), 
ὙΡΆΙ6 1 ννὰ8 οὐϑογνθά ἴῃ 41} ργίναϊο 5βδογ ἤσθβ, 
566 Οὐ ἱ. 4. [ἢ τὴῖ!5. 15. σογτοςῖ, πος νγ88 ΠΟ 
81 ἢ ΟὈΘΟΓνΔΠΟΘ ἰπ {πὸ σοπἴίπιδὶ Βιιγη-οὔετ- 
ἴῃ ποῦ ἰη ἴῃς Εδβέναὶ οβεγίηρβ, 

16. 2δε ῥγιθεὶ ἐραὲΐ ἐξ σποίπίεα] 866 οἢ Ὑ. Ά. 
17. 866 νυ. 6. 



ν. 18---27.} ΤΕΥΙΤΙΟῦδσ. τν, 

δηρογ ἐπ τορι οἵ τῆς δ]οοά, Δηἀ βργίηκὶς 
2: δένεῇ [τἰπ1ὲ8 δεΐογε τὴς [ΟΚΡ, δύ 

᾿ Βείογε τῆς νδ]], 
18 Απα δὲ 5}4]1] ρυῖ τοις οἵ τῆς 

δΙοοά ὑὕὑροη τῃ6 Ὠογῃβ οὐ τῆα δἰΐαγ 
νη ϊοἢ ὡς θεΐοσε τῆς ΙΟΚ. παῖ ἐς ἰὴ 
6 ταραγπδοὶα οὗ [Π6 σοηρτερδτίοη, 
Δ 5041} ροὺγ ουκ }} με ὈΪ]οοά δῖ {πε 
Ὀοϊζοπι οἵ τη6 αἰῖαγ οὗ τῆς. δυγηῖ οἵ- 
ἔδσίηρ, ννῆσἢ ᾿ς ἂὲ τῆς ἀοοῖ οὗ τε 
ταδεσγηδοὶε οὔ τε ςοπρτερδτίομῃ. 

Ι9 Απά ἢε 5}4]1] ἴὰκε 41} ἢϊ5 ἔδϊ 
ἔτοπλ ἢϊπι, ἀπά Ῥυγη ΖΓ ἀροη τῆς Δ]τᾶγ. 

20 Αμπά ἢε 5}4}} ἀο ννῖῃ τῆς Ὀμ}- 
ΙοοκΚ 5 ἢς αϊ4 νι τῆὴο. υ]]οοκ ἰογ ἃ 
8δ[η οἤεγίηρ, 80 5Π4}} ἢς ἀο ψ τ τ} 185: 
Δα ἴῃς ργιεβδῖ 5}4}1] πλᾶκε δὴ δἴοπο- 
τιεηῖ ἰοῦ τπεπὶ, ἀπά 1ἴ 504]} ὃς ἔογ- 
ρίνεη 1Π6η}. 

21 Απά ἢε 5}4]} σδιγὺ ἰοπῇ δα 
Ὁυ]ΠΟςΚ ννθους τπῸ σαπλρ, Δηά θυγη 
ἢϊηὶ 45 ἢ Ὀθυγηδά τῆς ἤτοι ὈαΠ].οςοΚ: [τ 
'ς ἃ 5ῖη οβεγίπρ ἔογ [ες σοηρτερδίίοη. 

22  ὝΝΠΕεη 4 στιΐοσ μαῖῃ ϑἰπηςα, 
Δπὰ ἀοῃε ςογετυῤαὶ τἈτοιρἢ ἱρποόγαηςα 
ἀγαϊςὶ ΔΠΥ οὗ τῆς σοτηπιλπάπγεηϊϑ οὗ 

ΠΒΩΙ 

16 ΓᾺΡ ἷ8Β (ὐοά εοπεργηίης ἐῤίηρε 
νης ἢ 8ῃοι 4 ἤοὲ Ὀ6ὲ ἀομθ, Δπα [8 
σιν; 

22 ΟτΥῚ ἢΪ5 5[η,) νβεγεῖη μς Βαῖῃ 
βΒἰπηθα, ςοπὶθ ἴο ἢ8 Κπον]εάρε; Πα 
8Π4}} Ὀτίπρ 5 οἤεγίησ, ἃ Κιά οὐ τῇς 
σοδῖβ, ἃ πιδ]α νγίπους ὈΪΕπΊ 8ἢ : 

24. Απά ἢε 5}4]] ἰδ ἢϊ5 ῃδηά ὕροῃ 
τῃς Πεδὰ οἔ τε ροδῖ, ἀπά ΚΙ] τς ἴῃ τῆς 
ρίαςς ννῆθγε ταν ΚΙ] τΠμ6 θυγηῖ οβετγίηρ 
δείογε [6 ΠΟΚῸ: ἴἴ “5 ἃ 8η οξοεγίηρ. 

ἃς Αμῃά {δε ρτγιεβὲ 582} τἀκὲ οὗ τῆς 
δΙοοά οὗ τῆς 5ἰη οἤεγιηρ νι ἢ]5 
ἤηρεῖ, δά μὰῖ 1} ὕροη ἴῃς Βογηβ οὗ 
τη6 αἰϊαγ οὐ θυγης οἴεγιπρ, ἀπ 588} 
ΡΟᾺΓ οὐ Π᾽5 δ]οοά δὲ τῆς θοϊίζοιῃ οὗ 
τῆς ἁἰταγ οὔ Ὀυτγηΐ οἤεγιηρ. 

26 Απά δε 5141] θυγῃ 41} ἢ5 ἔξ 
ἀροη [ἢ Δ]ἴ2γ. 245 ἴῃε δι οὔ τε 53Δ4ςτι- 
ἢςε οὗ ρϑᾶςε οἴεγίηρβ : δηά τῆε ργίεβῖ 
501} πιακα δὴ δἴοπεπιθηΐ ἔογ ἢΙΠπὶ 88 
ςοποογηΐηρ ἢΪ5 510. Δηἀ 1 8ῃ4]} ὃς ἰοτ- 
σίνεη ἢ). 

27 ἴ Απά [Ε 'δηγν οηε οἔ τῆς 'σοπι- ἐκ 
πιοη ΡεΕορίε 8[π τπγουρῃ ἱρπογάᾶηςς, ! εν. 
ΨΚ Π 1] ἢς ἀοδίῃ τογιεευα! ἀραίνμεί ΔῈ ἤν να 

18. 2δὲ αἰαγ...ἱπ ἐδε ἑαδεγπαςίε)] ἱ.ε. τὴς 
ΑἸίΑσ οὗ ἰποθηϑβο (ςξ. συ. 7). 

20. 4ῤὲ δι οεξ Ξῶγ ἃ οἰπεοζεγίη)] “ΤΒἋ 
ὈΏΠΠΟΟΚ ἕο Ὁ}. 81η-Οὔἴθ ἢ Ρ,᾽ 2.6. ἔοσ ΒΙ5 ον 
81:η- ΟΠ ΥΙ Πρ, τ. 2. 

ΟἹ]. 860 οὔ υ. 12. 

{ρε δἰπεοζεγίης 7 γ δε ᾿ξ μΐεν. 
252--6. 

22. γι] Ὑπὸ Ηθῦγενν ννογὰ ἀθποίθα 
εἸἾΠογ ἴΠ6 μοδὰ οὗ 4 ἔπΠῦ6 (Ναπι. 1. 4--ι.ι.,6), Οὗ 
(6 ποδὰ οὗ ἃ αἰνίβϑίοη οἱ ἃ {Πῦ6 (866. ΝΠ. 
ΧΧΧΙΥ. 18; οἵ, [ο5ῃ. χχῖ. 20). [1 15 νδγΓΙ οι ΒΥ 
τοηάογεά ἴῃ οὖσ ΒΙ0]6 Ὁγ 2γίπες (Οδηῃ. χυῇ!. 20, 
ΧΧΙΪ, 6; Ναπι. ἱ. τό, 44, νἱῖί. 2,3. 1ο. τό, ὅζς.), 
ὈΥ γμίν (ἔχ. χυΐ, 22,, Χχὶϊ, 8, ὅζο.), ΌΥ εαῤ- 
ἑαη (Ναπι. 11... 4,. 5,29 ἄς.), ΕΥ̓͂ ὐὐῇὶ (Νυμι. 
Ἐ). 24, 20, 22; 2 ΟἾγο. ν. 2, ὅζς.), Ό. ζούεγηον" 
(2 Οἶτο. 1. 2). 

ἐῤγομσὺ ἰφρογαηθε) 8686 Οὔ σ΄. 2. 

8. Ον ἢ δὲς εἱἢ Ἐδίβενγ, ἀπᾶ 17 ἢΐ8 
51}. 

εογθ ἐο δὲ: ἀποαυίξἀρ4} 1.6. “με η 6 μᾶ5 Ὀδ- 
ΠΟΠῚΘ σΟΠΞΟΙΟΙ5 ΟΥ̓ ΠΪ8 51Π. 

α ἀἱά Γ᾽ ἐῤδεὲ σοα!] δι ΕΥ, ἃ ΒΡ ΡΥ ὈυςΚ 
οὗ [πε μοδίβ, [ῃδῖ ἰ8, ἃ ΒΘ ΚΕΥ μθ-ξοδῦ. Ουτγ 
ΨΘΟΙΘΙΟΏ 566 Π15 (0 δίδπα δ᾽πχοβὲ δοηθ 'π σϑῆ- 
ἀογίηρ {86 ΗδΌ. «α᾽εέσ ὉῪ κά. Ὑὴὸ ννοσὰ 
ἸΠΓΟΓΑΙῪ πηθᾶπβ ἃ ΓΟΙΡὮ ΒΩΔΡΡῪ βοαδΐ, 'π ἀϊ5- 
Εἰποιίοη ἢ ΠῚ ἃ ϑιηοοίῃ-Πδιγθὰ ἢδ-ροασῖ, ᾿σέξμά, 

Ορθη. χχχὶ. τος 12: Νυπι. Υἱῖί. σ7, 23, 81, 
ζε. δ.) δῦ ΟσσιτΒ ἴον. ἰχ. 2, χνὶ. ς, ΧΧΙΝ. 
19; Ναηι!. νἱῖ. τό, ἄο. [ἴ 15 τοπάοσθαὰ ἀρυΐ, 
ὃν. ΧΥἹ. 7.) 2 ΟἾτο. χὶ. τς “αἰνν, 158. ΧΙ. 21, 
ΧΧΧΙ͂Ν. 14: γομοΡ ροαὶ, Τδῃ. ΥἹ]Σ. 21: δι ἃ 5 
ΔΡΡ ρα ἴο ἔἔϑαιι, θη. χχυν τι. Βοοσβατζγῖ βΞιιρ- 
ροϑϑὰ «α᾽δὸγρ πὰ σύμ ἴο ΓΕρτόϑθηΐ νϑγιοῖ 65 
οὗ Ὀτορά, πὰ {ῃ15 966 Πὶ5 τηοϑὲ ργοῦδ 6. 5.6 
(28: Ὀυϊ ΚηοῦοΙ ΘΙ ρΡροϑοθ {πὸ ἤγϑί ἴο ἀθηοΐο 
8Δη οἷά ροαλέ στῆ 4 Ὀεξαγά, δηὰ {πὸ ἰαϊῖου ἃ 
ΥΟΌΠΡΟΓ οπθ. ὅΠῸ “π᾿ δῦ νγἃ8 {πὸ ΓΟΡΌΪΔΙ 811- 
οὔἴδεγιηρ δὲ {π6 γϑδιυ]ν ΕΘ βενα]β, μον. χνΐ. 9.1) 
ΧΧΙΙΠ Το; ΝΌΠΊ. ΧΧΥ1Ὶς, 22, 20, ΧΧΙΧ. ς,)1ό, ὅζα,, 
δηᾷ δὲ ἴπ6 σοῃβθογδίοη οὗ ἴῃ6 ρυοβῖβ, 1 ὃν, ἴχ. 
Δ), ἔς, Χ. τό, ΜΜΠΠῸ {πὸ ᾿σέέμά Ἀρρθαᾶγβθ ἴὸ ἢδνθ 
ὈδΘΠη ΒΈΠΟΓΑΙΥ οἴογοά ἔοσ ἴμ6 οἴμοσ βδου ἔςς5, 
Ρϑ. 1. 9,. 13, ἰχνὶ. σς; 58. 1. χζ, χχχῖν, 6: 
ὅς. ΕΖΟΚ. Χχχιῖχ. 18, ἄζε. 

294. α«υῤέγε ἐξεν ἀπ] δε διγη -οὔελησ)] Οὐ 
{Π6Ὸ πογίἢ βἰἀδ οἵ ἴπὸ ΑἸΐασ. ὅ66 οῃ ἱ. 1ἱΐ. 

25. ἐδὲ ῥογπς οὗ 1δὲ αἰΐαν φῦ ὀμγπί-ογεγὶπ]) 
566 Οἢ Ὑ-. ς. 

ΤΡε δὶπεοζεγίησ ΚΓ ὁπό οΚ᾽ 1δε Ῥεοῤίξ. 
27---25. 

27. κτηρ οπἊ οὗ ἐῤὲ εο»ρηγιοῦ ῥέοορί] [1ῖθ- 
ΤΑΥ͂. ΔΗΥ͂ Οη6 ΟὗἩἨ {Π6 ρθορὶθ οἵ {ἢθ ἰαπά. Ὑ686 
νογάθ5. ΔΙῸ 80 τοπά γρὰ [ον. χχ. 2, 4; 2 Κ. χὶ. 
18, 19, ΧΥΪ τς. [{ νγὰ5 {86 ΤγάϊπαΓῪ ἀεδϑιβηῶ» 
[ἰοη οὗ (ἢ6 ρϑθορῖςβ, 15 αἀἰβεϊρ ἰϑηθα ἔγοπι ἴῃ 6 
Ῥηοϑῖβ δηὰ {Π6 ΤΌ ΪοΓ5. 



522 

ΦοΒΔΡ. 3. 
14. 

οὗ τῆς ςοπιπιδηαπηεηΐβ οὗ ἴῆε ΓΟΚᾺῸ 
εοπεογπίησ ἐῤίηρε ΥὨΪοἢ οὐρῃς ἠοῖ ἴο 
δὲ ἄοηε, δπὰ ΡῈ ρῃγ ; 
8 Οἵ τῇ ἢϊ5 5η, ννῆϊοῆ ἢ6 Βαίῃ 

βἰηηεά, σοῖς ἴο ἢϊ5 Κπονίεαάρσε: {Πεη 
Πα 5}]} Ὀγίηρ ἢΐ5 οβεγίηρ, ἃ Κιἀ οἔ τῆς 
σοδίβ, ἃ ἰεπιαΐε ννιτῆοις Ὀ]ΘΠλ 5ἢ, ἔοτγ 
ἢϊ5 8η ψψῃϊςοἢ ἢς Παῖβ βἰπηεά. 

29 Αμά ἢΠε 5841] ἰὰὺ ἢϊ5 ἢλπα ὑροη 
τῇς Πεδά οὗ τῆς 81η οἴξεγιῃρ, δῃὰ 512Υ 
τε 5ίηῃ οἤεγίηρ ἴῃ τῆς ρίαςβ οὗ τῆς 
δαγης οβετγίηρ. 

20 Αμπά τῆς ρῥγίεβδῖ 5}4}} τἀκε οὗ τῆς 
δΙοοά τΠεγεοῦ νντἢ ἢ15 ππροτ, ἀπά μι 
ἐξ ἀροη τῆς Ποῖηϑ οὗ (ἢς Αἶταγ οὗ θαγηῖ 
οἤδεγίηρ, δηά 5}4}1] ροὺγ οιἱἱξ 41} τῆς 
Ὀ]οοά τμογεοῦ δὲ τῆς δοϊίοπι οὐ τῆς 
Αἰτδγ. 

21 Απά “Ἐξ 583}4]1 [Κα ἄνγαὺ 81] (ἢς 
ίλι τῃεγεοῦ, 85 τε ϑἴ 15. ἵἌκδβὴ ἃνναύῦ 
ἴτοπι οἵἵ τῆς βδογιῆοςε οἵ ρεᾶςε οἴετγ- 
Ιηρ8; δηἀ τῃδ6 ργιδϑῖ 584} Ὀυγη ἐξ ὕροῃ 

7 Ἐκοά. 29. ἴῃ6 Δἰῖαγ ἔογ ἃ βννεοῖ βάνοιγ ὑπο τὴς 
ΠΟΚΡΌ; ἀπά τῆς ργίεϑξ 584}} πιᾶκε δὴ 

ΓΕΝΙΤΙΓῦδσ. ΙΝ. [ν. 28--- 35. 

αἰοπδπγοηΐ ἔογ ἢϊπ|. δηά ἴτ 54]} ὃς ἰοῦ - 
βίνβη ἢ]η1. 

22 Απάὰ ἰξ ἢς Ὀγίπρ ἃ ἰδ ἰοῦ ἃ 
81η οἤξεγιπρ,, ἢς 5}4]1 Ὀγίηρ ἴτ ἃ ἔεηιδὶς 
νντῆοι Ὀ]εΠλ 5ἢ. 

22: Απα ἢε 5}2]} ἰὰῪ ἢϊ5 παπά τροῃ 
ἴῃ Ποδά οὗ (ἢς 5ἰη οβεγίηρ, ἀπά 512Υ 
1 ἔογ ἃ ἰη οἤεπηρ ἴῃ ἴῃε ρίαςε νγῇεγε 
τΠδν ΚΙ] τῆς Ὀυγηῖ οβειίηρ. 

234 Απά τε ρῥγίεβδί 584} τακε οὗ τῆς 
δ]οοά οἔ ἢ 5ίη οβεγίπρ νυν ἢἰ8 βηρετγ, 
Δη4 ρυξ 2: προη τε Πογηβ οὔ ἴῃς εἰϑὰ 
οἔὕ θυγηῖ οἴετίηρ, Δηα 5}4}1] ροιγ υἱῖ 
4}1 τῆς Ὀ]οοά τῃεγεοῦ δὲ (ἢ δϑοζίοηι οὗ 
τῆς ἁἰταγ: 

35 Απά ἢ 58} ἴ2Κε ἄνναὺ 811 τῃε 
ἔλε τβεγεοῦ, 85 τῆς (δι οὗ τῆς ἰδπὶ ἰ5 
ΤΆ ΚΘη ἌΥΑΥ ἴτοπι ἴῃς βδογιῆςςε οὗἁ τῆς 
Ρδᾶςβ οἤεγίηρβ; δπά τῃε ρῥγίεβε 5384]} 
θυγη ἔμεπι ἀροη (ἢ αἰϊαγ, δοςογάϊησ 
ἴο τῃ6 οἤετγίηρβ τηδάς ὈῪ ἤγε υαπῖο τε 
ΓΟΚΡ: ἂηά τῆε ργίεβξ 5}.4}1 πιᾶκα δὴ 
Δῖοπριηξηῖ [οΓ ἢ!5 50 [πδί ἢς ἤδῖῃ σοπ)- 
πλτ6 4, Δη 4 1 5ῃ4}1} θὲ ἐογρίνεη ἈΠ}. 

28. Ο» ἢ δὲς οἱ] Απᾶ 17. ἢ]5 5ἰη, 
α ἀἰϊά οΥ ἐδὲ ροα 9] Α ΒΌΔΕΚΥ δΒ6-Κοδῦ. 

Ἴδε ννογὰ 5 [ὴ6 ἔουηϊηϊηθ οὗ “α4᾽ Ἐν, Ὁ. 22. 
381. ,ῶὼν ἃ σευεεὶ “παυομγ } 566 Οἢ ἱ. 9. 
82. «4 ἰα»ὁ} δίδου, ἃ βΈΘΘΡ; οπθ δ6- 

ἔνθθη οἠθ δης ἴῆγθθ γοαῖβ οἷά. 866 οἡ ἢ]. 7. 
Ιηἰτοά. ξϊν. ΤὮγοο ροϊηΐβ ἀῖὸ ἴο 6 οὐβογνθὰ 
10 ἱϑραχγὰ ἴο {Π6 νἹσ πὴ5 ἔογ 81η- οἴθυιη 5 8.--- ΤΠ 
σΟΠΊΉ ΠΟ. ΡΘΟρΡΙῈ Βαὰ ἴο οὔἿΕΓ ἃ ἔδημαϊθ, 45 {Π6 
1655 νι !]6 δηϊπηΔ] ; [ΠΕΥῪ ταϊρ ἢ ῥγεβοπί οἰ ἐμοῦ 
ἃ 5Πθὲρ οἵ ἃ ρβοδί ἴο 5:1 ἔθ 1 σΟΠνΘΠΙΘΏΟΘ, 

ΝΟΤΕ, οη 

ΟΝ ΞΒΙΝΝΙΝΕ ΤΗΚΟΘΗ ΙΟΝΟΚΑΝΟΕ. 

ΤΠ15 νοῦθο ἀθῆηοβ [ἢ Κὶπά οὗἉ 5ῖη ἔοσ ννβῖςἢ 
δἰη-οὔδυ!μ5 ννεῦο ἀσοορῖθά, [ἴῃ ἴπ6 αὐγιάρεά 
ΤῸΪῈ5. ὅτ δ η-Οἤθγηρ5 ἰῃΠ ΝΟ ΌΘΙ5. χν. [15 
κιπὰ οἵ 51η 15 σοηϊγαδίθα ἢ τῃαξ σῇ ]ςἢ ουϊ 
ΟΥ̓ τῃ6 ρεγρείγδαίοσ ἔγοπι ἀπηοηρ 818 Ρεορὶδ (ςξ. 
ν. χ1 ΜΠ υ. 30). ΤΠ ἵνγο οἶ5565 ἃγὸ αϊ5- 
τηρυϊδηρά ἴη ἴῃ6 ἰδηριαρε οὗ οὐγ ΒΙδΙ6 8ἃ5 
8. ΓΟ Ρἢ ἱρπογάηςθ δηά ρῥγεβϑιπιρίϊοι!ϑβ 511. 
ΤΠο ἀϊπιίποϊίοη 15 ςἰθασ]  τοσορπὶζοα Ρ5. χῖχ. 
12, 12 Δηά ΗθΌ. χ, 26, 2). [{ 566 1Π)5 ουϊάθηΐ 
πὶ 1τῃ6 οἰαβϑιποδίοη ἴπ8 ἱπαϊςαῖϊθα τοῖο ϑ 
πηπηθά ῖοὶΥ ἴο ἴῃς γτοϊδίοὴ οὗ [Π6 σοηϑβοίθποθ 
ἴο Οοά, ποῖ ἴο ουϊνναγὰ Ροπ4] 165, ΠΟΥ, ᾿τητηδ- 
ἀϊαΐοὶγ, ἴο ουϊνναγὰ δοϊΐοηβ. ΤῊ ργοϑιπὴρ- 
ἴοι βίπποι, ᾿ἰξογα γ δ ΨἼ)Ο ϑιπηθὰ “ἢ 

Ὑγ8Π6 (86 τυ] ]οῖβ μα δἴνγαγβ ἴο ΟΥ̓ΈΓ ἃ πΊ8]6- 
ξοαῖ: δηά {Π6 ροδῖ ννᾶβ ργοίογστρα ἴο 1Π6 5Π66ρ, 
ὈΠΙΕΙΚ6 1π6 νἱοπὶ ἔοσς ἃ Ῥϑαςε -οἴθπηρ οἵ ἃ 
Βυγηϊ-οβθηηρ. 

388. σεεογάϊηρ το ἐδὲ οὔεγίηισε νισάφ ὁγ γε 
Βδίμεῦ, Ροπ (μ6 ΟΠεγΙηρ8 τηλὰε ὈῪ ἔτγε. 8εὲ 
Οἡ 1]. ς. 

[τ 5ῃου!ά Ὀ6 οὐὈϑογνοά, ἰδδέ {πῸ 81η-οὔεπηρο 
ΕΓ ποῖ δοσοιηρδηιθά ΌΥ Μεοδί- οβδτπρθ ΟΓΥὉ 
ΒΠηΚ-οβδσιηρθ. ὅδεὲ Νυπὶ, ΧΥ. 3--11. 

ΓΗΑΡ. ΙΥ. 2. 

ἃ ὨΙΡὴ πιαπά," τὐϊρῃξ οὐ τρῶς ποῖ δᾶνο 
σοιηση δα δος ἢ ἃ ΟΥΠῚΘ 85 ἴο ἱποὺγ ριιη!5}- 
τῆρηϊ ΠῸΠπῚ [(ἢ6 οἷν] ἰδν: 1 νγᾶθ δῃο ἢ 
(δαῖ πὸ δά νυ ἀο! !θογαῖθ ρυγροϑὸ, στερεὰ 
ϑαϊηθὲ Οοά (5εε Ργον. 1]. 13-- ᾿ς). δπὰ 2.0 
)μείο ννὰ8 ““ςυῷϊ οὔ ΠΌῸΠῚ ΔΙΠΟΠΡ ἢῚ5 ρθορίο" 
δηὰ «ἱιθηδίοα ἥοῖῃ (ἢς αἰνίηθ σονοηδηξΐ (566 
ου ἔχ. χχχὶ. 4: ἴὸν΄ νἱἱ. το; ςἕ Δίδε, χι. 
41[ι.΄ὦ2 1 Ιοἢ, νυ. τὴ: Βυῖ {πε οἵπογ Κιπὰ οὗ 
510, παῖ ἔογ ννδῖοδ [6 81η-Οἤἴθγηρ ννὰ5 ἃρ- 
Ροϊηϊοά, ννὰβ οὗ ἃ τηογὸ ςοπιρ] οαίοα ἡδέα, 
τ ἀρρθᾶγβ ἴο ἢᾶνθ ᾿ηο]αἀοά ἴῃ6 ΘπΈ γα γάηρὸ οὗ 
ἐς 5105, ΠΟΘ Π σοησοβ. δηὰ ἸΡΠογδηςοβ " ἔογ ἩΥΒοὰ 
νγῈ ἅγῈ ἀςοιβίοτηθα ἰο 85 ἔογρίνθηςθβ, [ἰ ἰ5 
ψν παῖ τὴ ΡΘΑΙτηδὶ σροκο οὗ, “ΝνΏοΟ οἂῃ υἢ- 
ἀογβίδηἀ ἢϊ5 ογσγουβὶ (ΟἸθᾶπβο ἔποιι πὸ ἔτ πὶ 
βοσγεῖ 8115. ΜΆ Ώδῃ ῃς ἐχιηϊποα ἢ15 μοατῖ, 



νυν. 1---2.] 

ἴδ ἔουπῆ ἢ᾽5 οἴξδησοϑς τη} Ρ]Ὺ ἴο διιςἢ οχίθηϊ 
{4 Βα εἰ 1 ἴο ὕὉ6 Ὀεγοηά οδ]ςυ]δί!οη, 
“πὰ 50 ῥγαγϑὰ ἴο Ὀὲ οἱοδηϑά ἔγοσὴ ἴῃοϑϑ νυν ἢ 
ψΕῖ σοηοραϊεὰ ποΐ ΟἿΪΥ ἔτοῃ οἴδετθ, δι 
ἴτοσῃ δι πιϑοὶῖ. [ἴ ννὰ5 ηοΐ (Π6 ουϊνγαγὰ ἔογηὶ 
οὔ το οἴπος ψνῃςἢ ἀεϊοτηηποα ἴῃ οἶΔ55 ἴο 
ὙΠ Οἢ 1ἴ Ρεϊοηροά. [{ τιῖρς πάνθ Ὀδθη ΠΊΘΓΟΙΥῪ 
8ηὴ ᾿δυϊρεηςς οὗ βιηΐαϊ [μου ρῆϊ. ΟΥ, οἡ {πὸ 
οἴϊιεσ Ὠδηά, ἰἴ χαῖρ ἤᾶνα Ὀδθη ἃ σ»τοββ Οἤδθποθ 
ἴῃ [15 Ἔχίεγηδὶ ἀσρθοΐ (566 ν. 1, 4, ΥἹ. 2) 3) 4); 
Ὀυτ ΕΔ νγᾶ5 ποῖ οἰθΥΥ ργεπιδαϊ διε 85 ἃ 5ἴπ, 
1 τἈ)6 οξεηάοσ ον ἔθ! ἢ ΠΊ56 1 ἀσηθηδῦ δ ἴο 
[ἐβονδῃ δηά τοςοοξηϊζοα 186 (ονοηδηΐ, “δ6- 
ὍΠΙΠΡ ἘΠΟΓΘΌΥ [Π6 ΠΊΟΥΕ σΟΏΒΟΙΟΙ5 οΟὗὨ ἢ]5 510, 
6 πρῃῖς Ὀσπρ ἴἢ6 5 0τ0 0] οὗ Πἰ5 γερθηΐδηςβ 
ἴο 1ῃΠ6 ΑἸΙΑΓ, ἀπά ἴῃς ὑχγιθϑδῖ νγάᾶβ ἴο τηδκα 
αἰοποπιθηΐ ἔοσ ἢΙτη, 
{ νὸΘΟ δεςερὶ [15 νἷανν, (ῆ6 ἀδϑιρηδίοη οὗ 

ὁ 51η 1Πγου ἢ Ἰρπογδησθ᾽" σδηποῖ ὑδ [86 τῆς 
οπο. ΤΒὲ Ηδῦγεν τνογὰ τεπαάεγεα ἰῇ ΟἿΓ νοῦς 
βδίοη “ἸΡΠΟσΆ σα" σΟπη65 ΠΌΤ ἃ γοοῖ ψῃ ΓΟ ἢ 
5: 5Ὄ1Η65 ἴο ΕΥΥ ΟΥ ΡῸ Ασα (3566 5. οχῖὶχ. 67) 
(, “ῥᾶσαφ). ὙΠα ϑυθδίαπίνε 15 τεηάετοά 
οατοσ, ΕσοΪεβ. ν. 6, χ. ς, ἀπ 564 ψ ἃ ῥγοὸ- 
Ῥοβιομ, 45 δὴ δήνογῃ, ιπᾶννᾶγοϑ, Νιιπη. ΧΧΧΥ, 
110 1ς: [ο58}. ΧΧ. 3,9: ἴἴ 566ΠῚ5 5[ΓἸΠΕΥ ἴο ἀ6- 
ποῖθ ᾿πδάνοεγίθηςθ. [115 τὰς [ἢδὲ τ[π6 ᾿υτ ΟΣ οὗ 
τς ΕΡ. ἴο ἴπ6ὲ Ηεῦγενν5 ἢδ5 ἀγνοήμα ἴῃ ἴῃ6 
581η6 56η56 (ΗθὉ. ἴχ. γ). Βιῖ ἀγνοήμα ἃπὰ 
ἄγνοια ἅἃτὸ υϑοὰ ἴῃ Ηεϊϊεηϊδίῖς Οτεεῖκς ποῖ 

ΓΗΑΡΤῈΚ Ρν. 
: 27: ἐλαξ εἰμρελ ἴηι εοποέαίηρ ἀϊς ξρσιοζξαίσε, 

1 ἴκπ ἐομελίηρ απ “ποία ἐλίηρ, 4 Ὁ 1π 
»ιαξίηρ απ οαίά. 6 ἰὴ ἥγρασς οδεγίν, οὗ 
ἐἀε οεξ, 7 οὐ γριοΐς, τι ον οὐ ἥἄομεγ. 14 714 
ἥγναῥαςς οδεγίηρ τρε σαογίερε, 17 ἀγα ἐπ σἱης 
97 τρηογαρεξ. 

ΝὨ ιξ ἃ 8ου] εἴη, δῃά ἤεϑαγ τῆς 
νοῖςα οὗ βϑνεαγτηρ) Δηἀ 15 ἃ Μψγῖ- 

Π685.0 Ψ ΠΟῖΠοΓ ἢς Πδίῃ βθεηὴ οὐ Κποίνῃ 
οΓ τ; 16 6 ἀο ποῖ υκίεγ 21. [ῃ6η ἢ6 
5841} Ὀεᾶγ ἢΪ8 ἰπί υ {γ. 

ΙΕΝΙΤΙΓῦ5. ν. 

ΤΏΘΓΟΪΥ ἴο ἀοποίθ 91η5 οὗ Ἰρποδῃηςσθ Ὀιΐ 45 
ξεηεγαὶ ννοτὰβ ἴ0γ οἤδποοβ. (Χ Χ. Οσεη. χχνὶ. 
1ο; 2 Οἶγο. χχνιηὴ. τς; [(ον, ΧΧΙΙ. 14. 866 
508}. 16χ. ἴὴ 1ΧΧ.᾽᾿ ϑοδννεῖρ βα υδογ, “1 6χ. 
ῬοΪγΥὈ.᾽ ὙΠῸ τεπάθγηξ, ἐῤγοι ἐπα υεγίξριεε, 
ψΟυ]ἀ δι ϑίαποα!ν ἀργὸ νν ἢ πιοσὲ οὗ [86 
νουβίοῃβ δποίεης δηὰ τηοάσσ. ΤῈ ΧΧ, 
αν ἀκουσίως: ἴδ6 οἱὰ [ἴ4||ςο Πᾶ5 ἐρηργμάφηίεγ, 
Ουγ {υδηϑιδίοσα ἔοϊοννοά ἴθ Νυϊζαῖε δηὰ 
ΟὨΚοΙοΞΚ. 
[ 5ῃουϊά ποννενοῦ Ὅ6 οὐϑεσνοὰ (παῖ δίη- 

Οἴου πρδ ννεγα στοαιϊγεὰ ποῖ ΟΥ̓ ἤδη {π6 
ςοηδβοίθηςο δοοιϑοὰ {πΠ6 οἤεξηάογ οὗ δανίης 
γἱοϊ δά ἴο ἰδπηριἴίοῃ, Ὀι ϑουηθί ! Πη65 ΟΣ ννμαῖ 
ΟΣ Ὀγοᾶσῃοβ οὗ {πὸ 1ὰνὺ σοπληη6α ΞΕ ΠΟΥ 
ἴῃ ἰρποζάᾶποε (ν. 17, ἷν. 14.) 23) 28), δηῃὰ 
ΒΟ ΘΕ Ππ|6ὸ5 οὐ δοσουηΐ οὗ σογοηοηΐαὶ ΡΟ]]}1- 
ἴοη. ὙΠΟΥ τὸ ἴδιι5 ἴο Ὀ6 τεραγάθα 45 ρτοϊοϑίϑβ 
ἀραϊπδῖ δυθγυ βίην Ὁ ΠΙΟἢ 15 Ορροβθα ἴο ἴΠ6 
ΠΟΙΙη655 ἀπά ρυγΥ οὗ ἴῃ αἰνίπο 1,4ιν. ὙΠΕΥ 
γνοΓο, ἰὴ 5δογῖ, ἴο Ὀ6 οἴἶετγεά Ὀγ [86 ννουβῇῃρΡοΥ 
ἃ5 ἃ ΓΕΘ ἴο (ἢ6 σοηϑοῖθηςθ ΒόΠονεῦ Π6 6] 
186 πεορὰ οὗ δἵοῃοτηθηῖ. 
ΤΠ ποϊΐοη οὗ ΕὈτασά (ου ΗθΌ. υ-. 1---10), 

ἃπὰ οἴδοιθ, (δὲ (Π6 ρῥτίοσὶ πδὰ ἴο ἀδοϊάδ 
ὙΥΒΟΙΠΕΥ οδοῖ ραγίουϊαῦ σά96 νυν ΠΙΟὮ σάτηθ Ὀ6- 
ἔογο ἢϊπὶ ννᾶ5 οὔθ ἕο νν Ὡς ἢ ἃ δ1η-οἤἴδυιηρ ννᾶ5 
ἀν} 4 Ὁ0]6, σθοτηβ ἴο 6 ψιυϊῖα Ποϑί!]6 ἴο ἴΠ6 Ιάδ4 
οὔ 16 Μοβϑὶῖς τϊυδὶ δηὰ ἴο ννῃαῖ γε πον οὗ 
ἴῃς ξιποϊίοπβ οὗ ἴμε ῥγιεδι ῃοοά, 

4 Οἵ ἴἔ ἃ 8οὺ] τουςῇ ΔΠΥ͂ τπποϊεδη 
τὨϊηρ, νΒεῖθοῦ 12 δ ἃ σαύοδβα οὗ δὴ 
πο ]θδη Ὀεδβῖ. ΟΓ ἃ οᾶγοδβα οὗ ὑπο]θδη 
σδτ]ε, οὐ ἴῃς οάγοαβα οὗ πποϊεδη σγεερ- 
ἽπρτὨΙηρ5,), Δηά {1 Ὀ6 ΒΙάάεη ἔτοπὶ ἢ]Π|; 
Πα αἰ5ο 514]1] θὲ ὑποϊεδη. δπη4 ρ ΠΥ. 

4 Οἵ τ δε τουςἢ τῆ8. υποϊθδηπαβ8 
οὗ πιδη, νη δίδοενθυ τπο] ΠΠ 688 12 δέ 
[δῖ ἃ πιδῃ 514]1] δε ἀεῆϊεά νυ} Α]. Δπὰ 
1 Β6 Ὠιά ἔγοῃι πὶ; νῆθη ἢ Κποννεῖῃ 
ΟΓ 11. τδη ἢ6 584} Β6 ριμ]γ. 

(ΗΔ. Υ͂. 1:---132] ΤΏ βυθ]εςξ οὗ [6 81η- 
ὩΒΈΤΙηρ 15 οοπεϊπδα ἴῃ [15 σμαρίεσ ἴο Ὁ. 14. 
66 οἢ συ. 6, 2. ϑρδοῖαὶ οσοδϑίοηβ δῸ Πηθη- 
Ἰοπρά οἡ νι ἢ 81:π-οἤἴοσγηξε ατὸ ἴο Ὀ6 πιδάθ 
ΜΠ ἃ ραγι συγ σοηξοβδίοη οὗ {Π6 οἤδηςθ ἔοσ 
ΜΣΠΙΟἢ δἰοποηγεηξ 15 δουρῃϊ (ν. ς). ὙΠ6Θ6 
δ Π-Οἰἴοτίηρβ ἀτὸ ἴΠ5 ὈγουΡὮϊ ἰπΐο ἃ οἶδ58 
ΟἰοΑΥΪΥ ἀἰσι!ησιυ ϑηθὰ Ὁ 1} 15 δἀάϊξίομαὶ ἔοττῃ 
ἔτοπι ἴμοϑε ρῥγεβοσ θεὰ ἴῃ ἴῃ6 ργεςθάϊηρ σμδρ- 
ἴεσ, 

1. ῥέαγ 1δὲ “υοἷοε ΟΥἹ «αυεαγίησ)] ἘἈλίδοσ, 
“ἰ ΠρΑΓ [86 νοῖςο οὗ δἀυσαίϊου. ὙΠΟ ολ86 
ἜρΡΡοδαῦβ ἴο Ὀ6 (ῃαΐῖ οὗ οπὸ ννῆο [85 Ὀδθη ρυΐ 
ὉΡρΟῸπ 8 ΟἝἿἢ ἃ5 ἃ υυ]ηθββ ὈΥ ἃ πηλρὶδίγαῖθ 
δἀηά [4118 ἴο υἱΐου 41} ἢ ἢδ5 βθοῃ δπὰ δεοαγὰ 
(οἴ. Ρτον. χχῖχ. )4; Νιμηῦ, νυ. χι; Μαῖϊῖϊ, χχυὶ. 

63). Τῆς οσϊσδίοη οὗ ννἢδί 18 [4156 'π ρινίηρς 
ουϊάθηςο ἰ8 ποῖ Βογα πηθηϊοηεὰ (566 Πεαΐ. χίχ, 
τ6---19). 

4, 8. (8865 οὗ σεγθιμ 4] ὈΠΟΪΘΔΠΠ685.--- 
[{ὰ ρεύβοῃ ἴοοκ ἱτηπηθάϊαϊο ποῖςθ οὗ ἢΪ8 ρο0]- 
Ἰυϊοη ἔγοπι οἰἴμοσ οὗ ἴπθ8δ6 βουγοαϑ, 8016 
ἔογπιϑ οὗ ρυγιβοδίίοη ννεγε ρτγον  ἀθὰ ἔοσ ΠΙπ|. 
μον. χὶ. 24, 25), 28, 329, 40, ΧΥ. ς,) 8, 21 
Νιιπι. χῖχ, 11, 22ὥ. Βυΐῖ Ιέ τὴ6 {Ππρ ννᾶ8 
εἰ Ια ΕΌπι Πῖπι,᾽" οἰ μοῦ ΓὨτου ἢ ἔουρει ]Π685 
οὐ ἱπάϊβεγεποθ, 8380 ἐμαΐῖ ρυγβορίίοη μδὰ Ὀδεη 
πορ]εοϊοά, ἃ 51:η-οἴδεσιπρ ννᾶ5 τευϊγοά. ὙΠΕΓΘ 
δὰ οὗ σουγβο ἰῇ ϑυςῇ ἃ οᾶϑε Ὀθεη ἃ ΒΥ 
πορ βοηςθ. Βαϊ οὐ ἴπε δβϑθηῖ 2] σοηποοῖοη 
Ὀεΐννθοη ΠΩΡΌΠΓΥ δηά [ῃ6 81:η-ΟἤΈ ΠΡ, 566 
Νοῖε δἴοσ οἷ. χυ, 
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4. Οἷε [ἔ ἃ 8οὰ] βύγεᾶγ, ργοποιησίηρ, 
δ ἢ δὲς 11ρ8 ἴο 4ο 6ν!]], ογΓ ἴο 4ο ροοά, 
ννμαΐβοενεγ 2: δε ἴπδΐ ἃ πηδῃ 5}]] ργο- 
ποιποα ΜΙ δη οαἵῃ, δηά τ᾿ ὃς ϊά 
ἔτοῃ ἢἰπὶ; νγῆθη ἢθ Κηονγείῃ οὐ 1ὲ, 
τΠεη ἢ 58.841] δ6 ρυ!γ ἴῃ ομα οἵ τἢεβε. 

ς Απά 1 382]} δε, ψσνδιι ἢς 8841] ὃς 
δΌΠΟ ἴῃ οπα οὗ ἴΠε86 ἐῤίηρε, ἴῃαῖ ἢς 
8041] σοηξε88 {πα ἢς ἤδῖῃ βἰπηςὰ ἴῃ 
ται ἐῤίηρ: 

6 Απά Βε 58|4}1] δυίηρ 15 γεϑρᾷ88 
οἤεγίηρ υπῖο τῇς ΓΟΒΚΡ ἔογ ἢἰβ βίῃ 
ψΜΏΙΟἢ ἢς Βαῖῃ βἰπηςά, ἃ δηχαὶς ἔτοηὶ 
{πε ἤοςκ, ἃ ἰδπλὺ οὗ ἃ Κιἀ οἔ τπ6 ροδίϑβ, 
ἴογ ἃ 5ἰη οἤεγιηρ'; δηά τῆς ρῥγίεβδί 5}8]} 
τλΚα δὴ δῖοπεμηξεηΐ [ογΓ ἢΪπὶ σοποεγη- 
ἴηρ᾽ ἢ]5 510. 

7 Απά [Γῆς 6 ποῖ δῖε ἴο δγίηρ 
ἃ ἰαταῦ, θη ἢς 5}4}1 δγηρ ἔογ ἢ]5 
ἴγε5ρα88.0 ΏΪΟἢ δα Πδῖῃ σοπηιηϊῖεα, 
ἔννο τιιγι]εάονεβ, ΟΥ̓ τνγῸ γοπηρ ΡΙσΕΟΠ8, 
απῖο ἴπε ΠΟΚῸ ; οΠ6 ἔοΥ ἃ 81η οἤδγιηρ, 
Δπὰ {πε οἵδμεγ ἔοσ ἃ θυγηΐ οβεγίηρ. 

8 Απα ἢε 5}4}] Ὀγίηρ' [ἤδη πηῖο (ἢς 
ΡΓδβϑῖ, ο 518}} οἴεγ ἐῤαὲ ψνῃϊςἢ ἐς: 
ἔου τῇς 8η οἴδεγιπρ ἢγβί, δηά “ ννγηρ 
οὔἵ ἢϊ8 μβεδά Πότ [15 πεςκ, θυ 5ῃ]] 
ποῖ ἀϊνιάς 1: αουμάογ: 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ν. ἱν. 4---.:3. 

9 Αμπὰ ἢδ 5}]] βργηκὶς οὔτῃε δΙοοά. 
οὗ τῃς 5η οἴζδγιῃρ ἀρο {πε 814ε οὗ 
1ῃ6 δἰζαγ, δηά {6 γεβὶ οὗ τὴς δοοά 
86.411 6 τγαηρ οὐἕ δὲ τῆς δοζίοτῃ οὗ 
ἴῃς δἰζαῦ: [ξ ἐς ἃ βίη οβεγιηρ. 

ΙΟ Δπάᾶ ἢς 5841] οδν τῆς βεςοπά 
32 ἃ Ὀυτηῖ οβεγίηρ, δοςογάϊηρ ἴο τῆς 
᾿ΔΠΠΕΓ; δηά τῃεῈ ρῥγίεδς 584] πηλκε οι. 
Δ δῖοπειηθηῖζ ἴογ Πϊπ ἔογ ἢ]5 510 ψν ϊ ἢ 
ἢ Βαῖῃ βἰπηβά, δηὰ [ἴ 5η4]} θεὲ [οσρίνεη 
ἈΠ. 

1  Βιι 1 Πα θὲ ποῖ 80]6 ἴο Ὀγίπρ 
ἴννο τυ γι] εάονεδβ, οὐ ἴννο γοιηρ ΡΊρΈΟηΒ, 
ἴδῃ ἢς τῆδξ 5 πηδα 514} Ὀγίηρ ἔογ ἢ 15 
οἤεγίηρ τὰς τεητῃ ρα οὗ δπη Ἔρβδῇ οἵ 
ἤπε ἤοιυγ ἔογ ἃ βἰπ οἤεγίηρ ; ἢε 5}]] 
Ρυϊ Ὧο ΟἿ ἀροῇ [ἴ, πείῖμεγ 5411] ἢς 
Ρυΐ ἀπ ἔτη κίησεηβα τΠογεοη: ἔογ [ἴ 
ἧς ἃ 5ϊη οβετγίηρ. 

12 ΓΠΘη 5Π4]} ἢς Ὀγπρ 1 ἴο τΠε 
ΡΓΙαβῖ, δηά τῆε ρῥγίεβδῖ 85}4}} τΚε ἢϊ5 
ΒληΔ[μ] οὗ τῖ, ὀφυθη ἃ πιθηλογαὶ ἘΠ γεοῖ, ὁ εδαρ. α 
Δπὰ Βυγη 2: οη τῆς Αἰτᾶγ, “δοσογάϊπρ' [0 ξομαρι ας 
16 οἰεγίηρβ πηδάβ ΟΥ̓ ἔτγε ὑπο τῆς 55 
ΠΟΚΡ: ἰἴ ᾿ς ἃ 8ῖη οβεγίηρ. 

123 Απά τἢς ργίεβί 5Π4}1 πγᾶκα δὴ 
δἴοῃθπηεηΐ ἔογ ἢϊπὶ ἃ5 του σἢϊπρ ἢ]5 βίη 
[ῃαῖ ἢς δΒαῖῃ βίπηποά ἴπ οπὲ οἵ τἢεϑε. 

4. ὝΠΟ ολ56 οὗ γαδῇ ογ ἕογροίζθη οδῖῃϑβ.---- 
ῥγοπομπείς)] ἈΔΊΠΕΥ 1ΔῚῪ βρϑβαχῖπε (5. 

ον]. 21). Ὅῇ τεΐθγθηςθ 18 ἴο 4η οδΐῃ ἴο ἀο 
βοηθοί πρ υἰϊζογοὰ Ἰῃ γΕΟΚΙ θη 688 ΟΥἹ Ῥββδίοῃ 
δηά ἔογροίζοη 88 500ῃ 848 υἱίοιξά, 

δ. Τδε οσοηΐοββίοη οὗ ἴδ6 ραγίςυ αγ οἤδποθ 
ὮΘΓΘ δροκθη οὗ ἄρρϑδαῖβ ἴο Ὀ6 πο ρᾶτί οὗ ἴπΠ6 
βδογιςϊ] σογοθοηυ. Οἵ. Νυπι. ν. ό, 7γ. [ἴ 
18 ποῖ {πεογοίοσε ἴο Ὀ6 Ἄσοπέοιμπάρα ἢ τἢ6 
ΒΌΠΟΓΑΪ ῬΓΑΥΘΥ οΥ σοῃίοδϑίοῃ νυ ἢ, δοςογάϊην 
ἴο [ἐνν]5ἢ ἰγδάϊτοη, δοσοιηρδηϊθα ἴΠ6 προϑβιίοη 
οὗ μαηάβ ου 186 μοδὰ οἵ {πὸ νὶςϊπι. δὲεὲ [ἢ- 
τγοά. ὃ ν. 

Θ. δι» ἐγε:ρα-οεγίπα)] ἘΊΠοΥ, 85 δ18 
ζοτῖοιῦ, {παῖ ἰ5, ῬΨΏδίΕΥΕΣ 15 ἀϊε ἔῸΓ ἢΪ8 
οἴξποθ. ἴη 115 οἱὰ 56, ἐγ 566 Π15 ἴο ἢδνα 
δηβινογοα Ὄχαςῖγυ το ἴ6 Ηρῦ. ὥυῤᾶρι, ταθδηϊηρ 
οἰ Πογ πη οἴἴξηςθ, οὐ ἴπ6 ρεηδ]γ ἔοσ Δῃ οἤδξηςθ, 
866 [86 αιοίδιοηβ 'ῃ ΕἸοδαγάβοη᾽ 5 Ποῖ. ΤΟ 
ννογὰ ἄεῤᾶρι 15 σΘΉΘΓΑΙΥ ἰγδηϑ᾽αῖθα ΤΎΘδραβ8- 
οἴεγίηρ, δπὰ [ἢδῖ σεπάεσγιηρ παρ ῃμξ μᾶνὸ οοη- 
νογρά ἴΠ6 86η86 ἤογὲ ἢδὰ ποΐ {πὸ ἰειτῇ Γ αβραβθ- 
οὔἴδηπρ Ῥϑοοπο ἴῃς οὐττοηΐ ἀοϑι Πδίοη ἔου ἃ 
ἀϊδέιπςος Κιπὰ οὔ 51η- οἴ πρ τπιθηςοπθὰ ἴῃ [6 
Ὡοχὶ 86 0 Π]Οἢ (566 ΟἹ «΄- 14). 

α ἰαγιδ ον α ἀϊά οὶ 1ῤε βοα 1 ἃ ΒΆΘΘΡ 
(ν. 32) οΣ ἃ ΒΔ ΕΕΥ δ.0-δοδῦ (ΙΥ. 23). 

η---10. 866]. 14---τό, χὶϊ. 8. ἴπ {Π6 ἸΑΓρῸΓ 
οἴεσιηρϑ οὗ [6 οχ δπά [ἢθ βἤδερ, {Π6 ἴβξ υυῆῖς ἢ 
νν85 Ὀυγηΐ ἀροη [Π6 ΑἸζαγ τεργεϑεηϊοά. ᾿ἴκὸ 1} 6 
Βυτγη-οὔἴργηρ, ἴ[ῃ6 ἀεδάϊοσδίίοη οὗ ἴπ6 ννοῦ- 
ΒδίρΡοΓ; ἴῃ [5 σδ86, [6 δα π|6 ΠΊΘΔΠΙ ΠΡ ν 85 
σοηνουθά ὈΥ οπθ οὗ {πὸ ὈΙγὰβ. Ὀεηρ ἰγϑαϊοα ἃ5 
ἃ ἀϊξκξιιηςς Βυγηϊ-οἴοσίηρ (566 [πιιοά. ὃ χνὶ.). 
Ασροοτγάϊηρ ἴο [οϑορῆιϊ8 (΄ Αηΐϊ.᾽ 111. 9. 8.3) ἀπὰ 
[ῃ6 ΜΠ Πβῃπα (’ Ζουδοἢ," ν]. 4) ἴπε Ὀοάγ οὗ {Π6 
Ὀιτὰ ἔογ τῆ δ:π- ̓ ὔθπρ νγὰ5 δαΐθῃ ΟΥ̓ 1ῃ6 
ΡΓΙθβίβ, πκὸ ἴῃς ἤοβῃ οὗ {π6 ἰαγρεῦ διη-οὔὔουϊηρβ. 

7. « ἰα»δ) ομ9 οὗὨ Ὁ89 δοο1κ, ΕἸ ΠΕΣ ἃ 
ΘῆΘΟΡ ΟΥ ἃ ροαῖ. ὅ66 [ηἰγοά. 8 ἰν. 

͵,γ δὲς ἐγωραν, «υδίερ ῥὲ δαΐδ σορρ»ρῃεα] 
85 118 ἤοσζοιῦ ΤΟΣ Ὅὴ)9 δΒὶπ 8 Βδῖἢ 
οομπλυθά. 

11. ἐεπὶῤ ῥαγὶ 97, απ ὙΠ} ,. 6. “16 τϑηᾺἢ 
ἀ64];᾽" ρῥγοῦδοὶυ ἰθβ5 ἰἢδῃ ΠΑ] ἃ βδ]]οη. 866 
Οῃ χὶχ. 26. ὙΤ 5 5:Πη- Οὔἴευπρ οὗ ΠΊ68] νϑλϑ 
ἀϊξεηρσυ ϑῃοὰ ἔγοση [δ6 ογάϊηατΥ ΜΙΏσΒΔῺ ὈΥ̓ 
[Π6 δῦϑεηςθ οὗ οἱἱ δηά ἔγαῃκίησθηβο. Οὗ {Π6 
αὔϑοποο οὗ {πὸ Μοδῖ- δὰ ὈΠηΚ- ἤδγιηρβ ἰὴ 
[86 δῃϊπΊ8] 51η- ΟΠ τ ηρ5. 

12. φερογάϊηρ ἰο ἐδο οὔεγίησε »ιαάφ ὁ 3 γε] 
ἘΔΊΠΟΥ, ὩΡΟῺ ὕὑπ9 ΒυΣπ -ΟἸΣΟΣΊ 5. 8568 
Οὐ [,δν. 111. ς. 



4 ΠΑΡ 4. 
«. 

γ. 14--.] 

δηὰ [ἴ 5841] ὃς ἔογρίνεη ἢίηχ: δηά ἐῤέ 
γέριηαηι: 50.4}1 ὈῈ τπε ργιθϑ᾽ 89 85 ἃ πηθαῖ 
οἔεγίηρ. 

14 Ἵ Απά (δε ΙοΚῸ βρᾷκε υπἴο 
Μορεβ, βαγίῃρ, 

Ις [{4 800} σοπηπξ ἃ ἴγεϑρδ88. δηά 
βίῃ τῆγοιυρἢ ἱρποόγδηςθ, ἰῃ τῆς ὋΣ 
τῆϊηρ5 οὗ τῆς ΤΟΚῸ ; τε ἢς 5}}4]]} 
δγίησ ἔογ ἢΠΙ5 ἴγεβϑραβϑ8 πο τῆς ΚΟΚῸ 
ἃ ταιη νοῦ ὈΪεδι ἢ οὐἵ οὗ (ἢς 
ἤοςΚε, ψΠἢ ΠΥ εβτπιδίίοη ὈΥ 5Π εκ 5 
οἵ 51||νοῦ, δίτογ τῆς ϑδῆεκεϊ οἔ τῇῃ6 βαηο- 
ΤΌΔΓΥ. οΓ ἃ ἴγεβραβ8 οβεγιηρ: 

16 Απά ἢς 5141] τηδκε δπχεπάβ ἔὺσ 
(ἢ6Ὲ πάγῃ ἴπας ῃῈ παῖῃ ἀἄοης ἴῃ [δ6 
Βοὶγν τῃϊηρ, Δπα 5}4]} λά4 τῆς ΠΑ ραγί 
τῃετεῖο, ἀπά ρῖνε ἴἴ υηΐο τῆς ρῥγίεβί: 
δηὰ τῆς ῥγίεδς 5141} πλᾶκε δὴ δῖοης- 
πιοηῖς ὼγΓ ἢ ἢ τῆς ταῖὶ οὗ τῆς 
ΓΟΒΡ458 Οἤεγηρ, ἀπὰ [ἴ 5Π4]1} ὃς ἰογ- 
δίνεη Ὠἰπι. 

17 ἢ Απά 1Γ ἃ 5οι!] ἴπη. δηά Ἵοοιη- 
ΠΥΪ ΔΠΥ οὗ [Π658 τῃϊηρβ ΠΟ γα ἔογ- 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ν. ν!ὶ: 925 

διάάδη το θὲ ἄοπε ὃδγΥ πε σοπιπιδηά- 
πηοηῖβ οὗ τῆς ΟΚΡ ; τῃουρῇ ἢς ννὶϑβῖ 
1 ποῖ, γεῖ 15 ἢ6 ρι! τ, ἀηα 5041] θθᾶγ 
ἢΪ5. 104 ΠΥ. 

18 Απά ἢ 5}]] Ὀγίῃρ ἃ γᾶπὶ νυ ἢ- 
οι δΙει 15 ουἵ οὗ τῆς βοςκ, ἢ ΤὨΥ 
εβτϊπιδῖίοη, ἔοῦ ἃ ἴγεβραβδ8 οἤεγπρ, απο 
τῆς ῥγίεδξ : δπά τῆε ῥγίεβϑῖ 54] πηλκε 
Δῃ δἴοῃεπιδηῖ ἔογ ἢϊπὶ σοποδγηϊηρ ἢἰ5 
Ἰρῃπόγάηςσα νγβογείη ἢθ ογγεὰ πα υνῖβῖ 
1: ποῖ, δΔηά 1 584} θὲ ἐογρίνεη ἈΪπΊ. 

19 [τὶς ἃ ἴγεβρ855 οβεγιπρ: ἂς ἤδίῃ 
ΠΟΓΔΙΏΪΥ {Γεβραβ86α ἀρδίηϑί [ἢ ΠΟΚΏ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΨΥΙ. 
ι 71ε ἐγραςς οδεγίρρ 70» σἱπς ὅοηδ τοὐσερῖν. 

8 73: ἰστυ οὗ ἐδε ὀμγπέ οδογίνηιρ, τ4. για οὗ 
ἦε ν"εαὐέ οδεέγίηρ. τὸ 74 οδογίμιρ' σέ Δὲ 
εορ 607 αἰο; Οὗ ὦ 2γίσί. 44. 744 ἐατυ ο7 ἐλέ 
οἵη οὔεγέπς. 

ΝῺΩῸ τῇς ΓῸᾺΡ βρᾶκε ππῖο Μοβεϑ. 
ΒΥ Πρ, 

2 ΙΡ 4 8οι] 8ϊη, δηᾶά σοπληγὶς ἃ 
ἴΓοϑρᾶ88 Δραίηβί ἴῃς ΓΟΚ, ἀπά ]1ε 

ΤΗΕ ΤἈΕΒΡΑΒΒ-ΟΕΕΕΚΙΝΟΞ. 

Υ. 14.--ΟΊ. 7. 

14. ΤΠε Ττεβρδϑϑ- ἴθ ηρ8 845 (ΠΟΥ ἃΓῸ 
ἀοξουθοά ἴῃ [ἢ15 βοσοη δηά ἴῃ Υἱῖ. 1--- 7, ἃγδὸ 
ΟἸΕΑΓΥ ἀδεϊσυ ῃηθα ἔτοπὶ [6 ΟΥΑΙ δ1η- 
οΟἸἴευηρ 5 ἢ [Π656 ραΥ ΟΊ ΪΑΓΘ :--- 

(1) Τμευ νέα οἤεγοά οἡ δοσοιηῖΐ οὗ οἵ- 
ἔδηςοβ νυ ῃϊςοὴ Ἰηνοϊνθα Δη π᾿ ΌΓΥ ἴο Βοπηθ ρθΓ- 
50η (ἴξ ταῖρ δέ δ6 ἴ[ἢ6 ΠΟΚΡ Η]πΊ561}) ἴῃ γεδβρεςῖ 
ἴο ριορεῦῖγ. δ6ό σ΄. τό, Υἱ. 4, ς. 

(2) ΤΕΥ νοῦ αἰνναγβ Δοσοπιρδηϊθα ὉΥ ἃ 
ΡΘΟΌΠΙΑΓΥ ἤπε δα α] ἴο ἴδ6 νϑ]ε οὗ ἴδ ᾿Π]ΌΓΣΥ 
ἄσπρο, νἢ τῆς δά το οὗ οπε- ΒΕ. [τ Πᾶς 
Βέποθ Ὀδθη ΡΓῸ ταῖ ΠΟΥ 5ῃου]ὰ Ὀ6 
ΓΔ] ]οὰ “" ΕἸπ6-οὔἴἶετιηρ5.) ΟΥ Νυπι. ν. ς---8. 

(2) Τμὸ τρδσηθηϊ οὗ ἴη6 Ὀϊοοα ννᾶ8 τῇοστο 
βρῖὶ6. [ἴ ννᾶ8 ἀϊβροδεὰ οὗ ἴῃ ἴῃς βᾶπιδ νναῦ 
ἃ8 ἴῃς Ὀϊοοά οὗ ἴῃς. Βυπιί-οἤδγιηρβ ἀπά 106 
Ῥεδςθ- οδσι 55, ποηθ οὗ 1ἴ Ὀεΐηρ ρυΐϊ οἡ ἴἢ6 
Βογηϑ ΟὗἨ [86 ΑἸΐδγ. 

(4) Τπὲ νιςπι νγᾶ8 ἃ γαπὶ, ἰπϑίοδὰ οὗ ἃ 
ζεπιδὶθ 5ἤθορ οὗ βοδῖ. 

(5) ὙΓΒογα νγᾶϑ ἢο βυςἢ ρταάιυδίίοη οὗ οἴετ- 
ἱπρ5 ἴο βυῖϊς (Π6 Γῆς οὐ εἰτοιυμπισίδησοϑ οὗ [ἴῃ6 
ΜΟΥΒΠΙΡΡΕΓ ἃ5 15 δεῖ [ογτἢ ἵν, 3--3 5) Υ. 7-,ν1}}, 
ΧΙΙ. 8, ΧΙΥ, 21, 22. 

1 ἀρρθδῖβ ἔγοτῃ ἴῃ ἐγεδίπιθηϊ οὗ {πὸ δἰοοά 
[Πα τῃ6 Ὑτεβραϑθ- οὔθ Πιδὰ 1655 ἱπιϊπιαῖθ 
ςοηπροοίίΐοη νυ ἴῃ6 σοηδοίοηςσε [μδη {πὸ δ1η- 
οἴἶδετγίηρ ; δηὰ, ἔγουῃ ἴ86 δὐὔϑδοηςθ οὗ Δ ΒΓΔ- 
ἀυκσίΐοη ἴο 5011 [Π6 Οαἰγοιπηδίδηοθβ οὐ [δ6 
ΒΔου ἔσογ, τ[Πδὲ ᾿ξ ννᾶβ5 τοραγάθα νυ ἢ ἃ δβίγιςὶ 
τοΐεγοης ἴο ἴδ τηδίογ!4] ᾿Π) ΌΓΥ ᾿ηβὶςίοα, 866 
ΟὮ ἴΥ͂. 4. 

νοι. 1. 

156. οο»ηρμ ἃ ἱγεσρα5] ἘΛΔΙΠΟΥ, ῬΘΣΡθ- 
ἐσαῦθδ Ὑσοπβ. ΤΠο ννογά (για α]) 15 αἰ γ- 
οηΐ ἔτοηι [ῃαΐ τεπάογοα ἴγεϑρᾷϑ5 οἰϑουγῆογο ἰη 
[8686 οῃαρίοτβ (.:4»1). 

ἐῤγοισὺ ἱφπογωπο)] ὈΒΥΟΌΔΙΕ ᾿ἰπϑδάγοσ- 
9:00. 866 Νοῖε οῃ ἰἷν. 2. 

ἐπ ἐδ ῥοίν ἐῤίπρα: οΥΓ 1δὲ Ζο0Ε0 ΤῊδ τοξογ- 
Θῆς6 ἰ5 ἴο ἃ ἔδι γα ἴῃ ἴπ6 ραυπιθηῖ οὗ ἤγϑῖ- 
ἔγυϊζ8, ἘΓΠΕ5 ΟΥ̓ ἔδεβ οὗ δΔὴγ Κἰπὰ σοπποοϊρα 
ψ ἢ 186 Ρυθ]ῖς βογνὶςο οὗ γοϊ βίου ὈΥ νη] ἢ 
(μὲ δαποίυδτγ βυϑεγοα 1οβ55; οἵ. Ναμπι. ν. 6---δ. 

“δεξεί ο,ΚΚΓ, 1δε “απείμαγ}) 866. οἡ ἔχοά. 
ΧΧΧΥ. 24. 

17, 18. [ἰ Π458 Ῥεθὴ Ἴςοπ]εςϊυγοά πὲ [Π6 
[νν οὗ (ἴ6 Ὑτεβρδϑβϑ- τη» ννᾶ5 ἤγϑί ἰαἱὰ 
ἄοννῃ ἰῃ τεραγά ἴο ἔγαυάβ οἡ ἴπΠῸ ϑαποίθασυ. 
[15 ΠΕΙῸ ὀχρδηάδά 50 88 ἴο ᾿πο] δ 411 ννγοη 5 
ννὨϊσ ἢ σου]ὰ 6 σοϊῃηρεηδαῖοα ἔοσ ΟΥ̓ ΠΊΟΠΟΥ. 
Οη ἴΠ6 ἔοσπῃ οὗ {6 ἰανν οξ ἵν. 2, 13) 27. 

17. ἐῤε:ς ἐδὶπρ.] 1 βῃου]ὰ Ὀ6 “Ὁ 9 [Πϊηρ5.᾽" 
ἐδοψ ῥὲ «υἱμί ἰδ ποῇ ἱρηογάηοθ οὗ [Π6 

1μν7, ΟΥ ὄνθη οὗ [ῃ6 σοπδεαιθησοβ οὗ ἴῃς ἃςῖ 
αἱ ἴῃ)6 {πὸ ἃ νγᾶ8 σοπηη 6, νν48 ποΐ ἴο 
Θχοιιϑθ Ὠίπι ἔγοπι [86 ΟὈἸ ρα! ἴο οΠοΓ [Π6 
βδογίῆςα. 

18. δὲς ἐρπογαπεο) ΛΒ πα ἄν 9:09. 

ΟΗαΑρ. ῚΊ. 1. [ἢ ἴπ Ηδεοῦγενν ΒΙΡ]Ὲ υν. 
1---.) ἔοππῃι ρατῖὶ οὗ (ἢ. ν. [ἴ 15 ευἱάοπί [ῃδὲ 
ΠΟΥ οὐξῆϊ ἴο ἀο 50. ὅ8εε οἡ Ὁ. 7. Ουζ [Γ8115- 
ἰδλίογβ υηξοστυπαίοϊγ δάορίοα {μὲ ἀϊνίϑίοη οὗ 
16 1ΧΧ. Οἔ οἱ νἱ!. 1.Ἅ 

Ὡ. εονηη ἃ ἐγραι9 ἀραϊπεὶ δὲ ΚΟΚΒῚ 
Ῥοσροίσαίθ ἃ ὙὝσΟΣΚ δεκαϊπδῦ σΘΠΟΥ͂ΒΔΆ. 

Ψ.1, 
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1 Ου, ὑς- 
“εαέίν. 
{ἩςὉ. 

6 

απο ἢϊ8 πείρῃθουν ἴῃ ταῖς ννῃϊςἢ 
νγὰ8 αοἰϊνετεά Ἀπ) τὸ Κεερ, οἵ ᾿ἰπ 
᾿ ΕΠ] Ρ. ΟΓΥ δὶ ἃ τῆϊηρ [ἌΚΕεη 

Φνλίης »Γ ἌΑΥ ὉΥ νἱοίεποε, οὐ μαίῃ ἀεςεῖνοα 

«Νιμρρ. 
5. 6. 

γεν. 
Ἦουυ 
ἦν ἐπὸ Κ.ΖΊ 
07 ἀξς ἐγες- 
δα::. 

ἢϊ5. πείρῃδουτγ; 
2 Οἵ Πᾶνε ἰουπά τῃδῖ νγῆ ϊ] ἢ ννγὰϑ 

Ιοβῖ, δηά [Ἰετ σοποογηϊηρ ἰἴ, Δη4 
4 φυγθάγεῖῃ (Ἀ]5Ε]Υ ; ἴῃ ΔΠΥ οὗ 41] τἢεβ8ε 
τηδῖ ἃ πηδῃ ἀοείῇ, 5ἰπηῖηρ ΤΠ Θγθῖῃ : 

4 Ἴεη ᾿ξ 5811] 6, Ὀεσδιιβε ἢς 
Παῖῃ βἰππεά, ἀπά 15 ρι]τγ, ταὶ ἢς 
804}] γεβῖογε τῃλῖ ψνῃ]σ ἢ ἢς ἴοοκ νῖο- 
ἼΕΠΕΙΥ ἀνγαγ, οὐ τῆς τῆϊηρ ψν]ς ἢ ἢΘ 
Παῖῃ ἀεςοει τ} ροζίεη, οἵ τῆς ννῃ σῇ 
νγὰ5 ἀο]νεγεά Πίηχ ἴο Κεερ, οὐ ἴδε ἰοβῖ 
«πίῃς ννϊοῃ ἢς ἰουπάα, 

ς Οτἷελι)ι  ἴδδτ ἀδους ννιςἢ ἢς Βδῖὴ 
, ΒΜΌΓΗ ἔ]5εἰγ; ἢς 514}1 Ἄἐνεη ὅ γεβίογε 
ἴ ἴῃ τε ΡγΓΠοΙραὶ, δηά 5}4]}] δά ἀ τῆε 
ΔΙῚ ραγὲ πιοῦε τῃεγεῖο, πα ρῖνε [ 
πηἴο ἢϊπὶ ἴο ννβοπη ἰζ δρρεγίδι πεῖῇ, 
ἐἸη τῆς ἀΔΥ οὗὨ 5 ἴγεβϑραᾳ88 οἤεσιηρ. 

6 Αμπά Βε 5141] Ὀγίπρ ἢϊ58. ἴγθβρδϑ8 
οἴξετίηρ απῖο τλ6 ᾿ΟΚΡ, ἃ τᾶτῃ νυ ττἢ- 

ΤΕΝΙΤΙΓῦσ. ΝΙ. [ν. 3-το, 

οὐκ δ]επλϑῃ οὐδ οὗἩ τἢς6 “ Ηοςκ, ψπῇ ς ἴβρλὰ 
ΤῊΥ δϑιἰπγχδίίοη, ἔογ ἃ ἴγαϑραββ οβεπηρ, 
ππηῖο ἴΠ6 ῥγίαβῖ: 

7 Απά τε ργεβ 5841} πιᾶκε δη 
ἀϊοπεπηεηΐ ἔογ ἢϊπὶ δεΐοτε τῆς [ΟΚὉ: 
Δα ἰξ 5}41]] δ6 ἐογρίνεη ἢΐπὶ ἔῸγΓ ΔῃῪ 
τ ϊηρ οὗ 411 τας ἢς μδίῃ ἄοης ἰῃ τγε8- 
ΡΑϑβϑϑίηρ; {Παγαῖη. 

8 4 Απά τὲ ΓῸΚΡ βρᾷκε υπηῖο 
Μορεβ, βαγίηρ, 

9 (ὑοπιπηαπά Αδγοη δηά ἢΪβ8 80Π58, 
δα πε; ΤῊΙβ ἐς τῆς ἰανν οὗ τῆς δυτγηῖ 
οἴετγιηρσ : [τ 15 τῆς. θυγπ οἤετίιηρ, 
᾿ Ῥεσᾶιιβε οὔ τῆς δυγηίΐηρ ἀροη τῆ ἰῶη ἐν 
ΑἰτΑγ 411] πίρῃς ὑπο τῇς πιογηΐπρ, ἀπά ἐπε. 
τῃ6 ἤτε οὗ {πε δ]ῖαγ 5}4}1 θὲ Ὀυγηίης 
1 [τ 

ΙοΟ Απά τῇς ργίεβε 584]}} ριιξ οῃ ἢϊϑβ 
᾿ἴπθη ραγιηθηῖ, ἀπά ἢϊ5 ᾿ἰπεη Ὀτγεοςἢεϑ 
504]} ἢεῈ ρῃαϊ ὑροη 5 δϑι, δπά Ὡκε 
ἪΡ ἴῆε δ85η65 ψῆϊοῃ τῆε ἢγε δα 
ςοηϑιπγχαά νυν ἢ τῃ6 Ὀυγηῖ οἰεγίηρ οη 
τῆς αἰζαγ, δηά ἢς 5}4]1 ρυῖ πε δὲ- 
5146 τῆς 4]τἀγ. 

66 ΟΠ Υ͂. 1ς. ὙΠῸ ᾿ἰαν Θχργεβοθα ἴῃ 115 τηοβί 
σοιπροηάϊΐοιιβ να ἴῃ Υ. 17 5. ἤόγε σδγτίθα 
οιἱξ ᾿πἴο ἀοῖᾳ!. Ὅδὸ ἀϊδιίηςς ποδάϊηρ, “ Απὰ 
[π6 [τὰ 5ρακο" (Ὁ. 1). ἸΔΥ 5ιιρρεβέ τῃδΐ 1 
νγβ ψυγτθη ἀοννπ βοιηεννῃδί ἰαίογ ΌΥ ΝΝΔΥ͂ 
ΟΥ̓ οχρ απαίίοη, οὐ σοπιπηθηΐ πη Υ. 17, δηά 
ἰηβογίοα ἴῃ ἰἴ8 τρῃΐ ρίδσθ ννῆθη (ἢ6 ὈοοΚ οὗ 
1 ον τσ ννᾷ5 ρὰΐ ἰορεῖμοσ, ὙΠ6 σοπηθοζίοῃ 
ἱπίο ννῃϊςἢ [π6 οἤἴξδηςθϑ παπιϑά ἂύὲ ἤθγὸ Ὀγουρῃΐζ, 
ΡΙασοά {π6 παισὶ Ὡς ἢ ἴδ Οἰν}] Ἰὰνν ννου]ά 
ἴανο οχαςῖοά (5866 χοά, χχίϊ. 7--ἰς, δίς.) 
ἴῃ ἀϊγοςϊ γοϊδτίοη νυ ϑδογιῆς! 4] ἀδνοῖίοη ἴο 
Ἰθβονδῆ. 

δ. ἐπι δε αν 9. ῥὶς ἱγεραη: οὔεγίπσ) ὙΠ 
τοβι πο ννᾶ5 ἴῆιι5 ἴο Ὀ6 ἀϑϑοσιαϊθα νυ] ἢ [Π6 
το] σίοιι5 οὶ ΟΥ̓ ννὶςἢ ἴΠ6 οἤεπαάογ ἰοβι πο 
ἢ]5 Ροπιΐδηςθ, 

7. ὝΠϊΚ [5 ἴῃ6 Ῥγορογ σοπο]ιυβίοη οὗ ςἢ. νυ. 
866 Οἤ Ὑ. 1. 

ΎΤἼΟο ςοηδιδίοη ΨὨΙοἢ Ρῥγενα]θὰ δπγοηρϑδῖ 
1ῃ6 οἱάθγ οὐτῖς5 γοραγάϊηρ ἴῃς ἀϊδιησίοη Ὀ6- 
νόθη [86 Τ οϑρδϑ5- δε ηρ ἀπά ἴΠεῸ ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ 
δ1᾽η-ΟἸἴυηρ ννὰ5 ψβουϊ ἀουδὲ σοπηδοῖθα 
ΠῚ (ἢς 4156 ἀϊνϑίοη οὗ ἴῃ σμαρίογβ ἴῃ τῆς 
Ι1,ΧΧ. πὰ οἴμεσ νογβϑίομθ. [{ νναθ ᾿ππδριποα 
ἴπδὲ ςἢ. ν. 1--τ2 (ὐ ὶς ἢ γτεϊδίθϑ ἴο {πὸ 51η- 
ΟἤοΥ ΠΡ) τοϊδλῖοὰ ἴὸ ἴῃθ Τγεβρα 85: Οἤἴθσίηρ. 
ΝΟΙΒΟΥ [Θννϑῃ ἰγδάϊ!οηβ, ποὺ 186 τεπάσγηρ 
οὗ {Π6 οἱά νϑυβίοπϑ, [σον πηι ἢ ΠΡ ἢ οα 186 
δι ]οςί. οβόρῃι5 (΄ Απῖ᾿ ΠΙ|. 9. ὃ 32), δῃά 
Ρῃΐο (' ἀὲ ΜΝὶοῖ,᾽ ΧΙ.) σοποεῖνε ὑπαΐ (η6 51η- 
οὔιίϊηρ νᾶ5 οἤογοά ἔοὺσ Οροπ {ΓΑ ΒΡ  βϑιΟῃ5, 
16 ὙΤτυθραβθτοβοτηρ ἴῸΓ νυ μαΐ ν’λ5 Κηοννῃ 

ΟἿΪΥ ἴο [ἢ6 σοπεοοίθηςθ οὗ {πὸ οἤδηάου: (ἢ15 
σεν μᾶ5 Ὀδεη δαορίεὰ ὈγΥ Ἀεἰαπα ἀπά οἰβεῖβ. 
ΜΆΔΑΠΥ ἢᾶνε βυρροβοά, νῈ ἢ ϑοπὴθ σουηϊδηδηςα 
ἔγοπι {πὸ 1,ΧΧ.., ἴηδῖ ἴῃ6 ἀἸδεϊποίίοη νν 85 θαϑοὶ 
Ὁροη {παῖ Ὀοίννθθη ϑη8 οὗ οπηϊβϑίοη αηὰ [η5 
οὗ οοἸηπηββϑίοη (Οτοΐυ8, ΜΊΓΟἢΔ6|15, ὅτς.). ἘοΓ 
(μ6 Ὀεδὲ νῖοννβ οἵ [ἢ6 οἱὰ Ξἴδίε οὗ ἴῃ σοπίτγο- 
ΨΟΙ͂ΞΥ, 56:6 δῦρζον. “αἄρρ. Οπι." Ρ. 705, Βάδγ, 
ἐ ΘΥΠΊΡΟΙΙΚ, 11. Ρ. 40ο. 

ΙΝΒΤΕΑΌΟΛΤΙΟΝΒ ΟΝ“ ΤῊῈ ΟΥΡΕΚΙΝΟΘ ΓΟᾺ 

ΤῊΗΕ ΡΕΙΕΒΊΒ. ΥἹ. 8.--νΙΙ, 21. 

9. Οον»ιριαηά “καγοη ἀπά δίι: “05. Τδ’ 
Τλιγθοῖοηϑ Οἡ 58 τ ἔσα8 1 ῥγενουβ σὨΔΡΙΕΙ: 
ψ τὸ ᾿ηϊοηάεα ἔογ ἴδ συϊάδησο πὰ ἰπϑῖγυς 
ἔοη οὗ ἴμοϑὲ γπο Ὀγουρῆξ {πεῖς ρΊ 5. ἴὸ {ἰκ 
ΑἸτΑΓ (566 1. 2, ιν. 2); ἴδοβε ψὩΙΟΒ (ΟΠ]ῸΝ 
ὝΝΕΓΘ ἔῸγ {86 σιϊάδησςε οὗ [6 ῥγίεδίς. ϑπὼ 
οἤοϊαϊοά δἵ {86 ΑἸΐασ. 

Οπ δὲ Βιιγπί-οὔεγίησ απά 1. Μεαι-ογεγιπς. 
8---ἰϑ. 

9. Πρ ἐδὲ ὀιγηὶ οὔεγίησ, δεζαισε οὗ {δὲ 
δωγπίησ μροη δὲ αἰΐασ, ὅς. ΒΊΟΥ, “1818, 
40 ΒΌΣΕ ΟΙΖΟΣΙΣ κΚ, 8881}: ὍΘ ὌΡΟΣ 89 
το οπ ὕ88 ΑἸΤΩΣ 4]}} Πρ ὑπο ἴΠ6 πιοῖπ- 
ἴπρ." ΤῊΪ5 τοογβ ἴο ἴδε σοπίίπιαὶ Βυγηϊ-οἤετ- 
ἵπρ ϑΉΙΟἢ τοργοβοπιρα ἰ(5 οἶλβθ. δ6ὲ ἔχοά. 
ΧΧΙΧ, 418-- 46, νν] 1} ἴπε οῖοε8. [πίτοά. ὃ ΧΥ͂Ϊ. 

10. ἥπει φαγηιεπί, ὅς. 866 Ἐχ, χχνϊὶ, 
41--.3. 

«φυδίεθ ἐδὸ γε βαιδ εοπεμνηθά αὐὐ δ δε δωιγπίς 



γ. 11--22.] 

11 Απά ἢε 53}4]1] ριιῖ οἱ ἢϊ5. ρατ- 
ΠηΘηἴβ. Δπ4 ριι οἡ οἴπαυ ραγπιεηΐβ, 
Δηἀ σΑΓΓΥ ἰογῃ τῆς ἀ5685 πους (ἢ 
σἂρ υπηῖο ἃ οἰεδη ρῥΪάςα. 

12 Απά τῃ6 ἔτγε ἱροη τῆς δἱταᾶγ 
8.4}} θεὲ θυγηΐηρ; ἴῃ ἴτ ; 11 518}} ποῖ δ8 
Ρυξ οὐ: «πά τῆε ργίεβδῖ 5841} θυγη 
ννοοά οἡ ἰἴζ δνεγΥ ΠΊΟΓΠΪΠΡ, ἈΠ ἸΑΥ͂ 
τς Ὀυγηῖ οἴεγίπρ 'ἰπ ογάθγ προη ἰῦ; 
πὰ ἢδ 5}4}} θαγη τῃεγθοη τῆς δῖ οὗ 
[6 ρεᾶςβ οἰξεγηρβ. 

12 Ἴἢε γε 83}4]}] Ἔνεῦγ θεὲ δυτγηΐηρ 
ἼΡΟη τῆς ΔἸτΆγ ; 1ἴ 5141} Πανὲσγ ρῸ οἱ. 

14  “Απά τἢϊ5 ἐς τῆε ἰανν οὗ τῆς 
Ναπιῦ. τς. Πλδδῖ οξεσίηρ : [ῃε βοη5 οὗ ἄδγοηῃ 5}42]] 

4 (ὮΔλΡ. 2. 

 οἴἶογ ἴτε δείογα τῆς ΙΟΚΡ,, δείοτε τῇε 
Αἰταῦ. 

Ις Απά ἢς 5}4}1} ἴακε οἵ ἰξ ἢΪ5 
Βδηάξι, οὗ τῆς ἔοιγ οἵ τῆς πχεδῖ 
οἴδεγίπρ, 4π4 οὐἹἩ τῃε οἱ] τπεγθοῖ, δπά 
4} τῆς (ταηκίμοθηθε ψνῃο ἢ ἐς προη 
1ῃε πιχεαῖ οἰεσγίηρ, πὰ 5}4}} δυγη 1: 
Ἰροη 6 αἰϊαῦ ῶγ ἃ ϑννεεῖ βάνοιγ, 
ευόη ἴῃς. “ πηεπλοσαὶ οὗ ἴἴ, υπῖο [ἢ6 
ΙΘκΡ. 

16 Απά τἢδ τεπηδπάθγ τΠογθοῦ 5}4]]} 
Αδήοῃ δηά ἢ15 80η8 δδῖ: ψ απ- 
Ιεαλνεηθα Ὀγεδά 5}4]] 1 Ὀς βαΐεῃ ἴῃ [ῃε 
ΒΟΙΥ ρίδςε; ἴῃ τῆς σουγῖ οὗ με τδθεῦ- 

οὔεγὶηφ] Ἀδίμοῦ, ὅο τ 16 Ὲ ὑδο ΖΣΘ ΒδΌᾺ 
οοηβδυχηθά Ὁ86 ΒΌΣΗΟΙΓΟΣΙΣ δ. 

δες ἐδε αἰἑαγ 8ὲςε οἡ 1. τό. 

11. εἰεαη ῥίαςε] 866 ἷν, 12. 
12, δὲἊ7γη ἰῤέγεοη τε γι Τῇ νοῦ 5 

αἰ ογθηῖ ποσὰ [ηδῖ ἀρρ]δα ἴο ἴπ6 Ὀυγπίηρ οὗ 
ἴῃ6 ψοοά. ϑ86ε 1, 9. 

138. Τὸόε ἥγε σῤα!! σὺὸρ δε δωγηίη} ΤῊΪ8 
νν 88 ἃ βυγῦο] οὗ [Π6 πονου -Οθαϑηρ ὙνΟΥΒἢΙΡ 
ΜὩΙΟἢ [οῃονδὴ τεαυϊγεὰ οὗ Ηἰβ ρεορίθ. [ἴ 
ὙνᾺ8 Θβ86 114 }}}Κ σοπηθοῖοα νυ {Ποῦ δεῖ οὗ 
δ ΥΠῆἔςσθ, πὰ ννᾶ8 {ποιοίογε Οἰθα]Υ ἀἰϊδι1π- 
Βυ ]δηθά ἔγοπι ἴη6 βδογοά ἤτγο οἵ Ν᾽ βία, {παΐ οὗ 
ἴῃς Ῥογϑβϑίδηβ, απὰ οἵ οἴβοσ ἢϑαίῃθη ρεξορ]θβ 
ΜΠ νυ] ἢ [τ Π45 οἔξθη θθθη οοτϊηραγδά, 

14. 18, Ἴοϑε ἀϊγοςτίομδ τρξ τεϊδῖθ ἴο 
ΜΊΠΟΠΔΠ8 ἴῃ βέπογαὶ. 866 ἰϊ, 1-τπιο. Βευῖ 
806 ννου]α τοίου [Π6ΠΊ ΤΊΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴο {{|6 
λιν Μιποδδἢ8 τηϑητοηρὰ Εχ, χχίῖχ, 40, 41. 

15. (ΕΠ. 2. 
16. «αυὐἱὴὸ μρπίεαυεπεά δγεαά 1! 4“0ὁα]] δὲ εαἰεη} 

ΤΩ 5σῃου]ὰ Ὀ6, 10 8811 Ὅ9 Θδῦθῃ 111908- 
γοπϑθά, 

ἐπὶ ἐρο ῥοίγ ῥίαεεἾ 8566 Νοίθ δῇοσ Εχ, χχνὶ, 
Υ. 

18 .4} δε »ιαΐ.:} ὅ6ε Χχὶ. 22. 

ἘΕΥΕΤΙΟῦ ΒΕ 

Ὠδοΐε οὗ τῆς σοπστερδίίοη τΠεΥ 5841] 
εδῖ 1ἴ. 

17 ἴτ 514]1] ποῖ θὲ θάκεὴ νὴ 
Ιδανεθ. ἷ δᾶνἊε σίνεη ἰτ κπΐο ἐῤέρι 
,ν τῇεῖγ ρογιίοη οὐ τὰῦ οἤετγίηρβ 
πλδάθ ὉΥ ἤτε; ἰἴ ἐς πιοβδῖ ἤΟΙγ. 45 1: 
τῆς 5ίη οἤξεγίηρ, πὰ 45 ἴῃς ἴγοβραβ8 
οἤεπην. 

18 ΑἹ] τἢς πια]εβ ἀπιοπηρ {πὲ ςἢ}]}- 
ἄγεη οὗ Δδγοη 84]1] οδῖ οὔ ἴἴ. ἢ 
σῥαὶ δὲ ἃ βιἴαϊαϊε ἔὉΓ δνοῦ ἴῃ Ὑουγ 
θΘΠΟΓΑΓΙ ΟΊ 8 τ ΚΕ ΠΙΕ τἢς οἤεγηρβ 
οἔ τὴς ΠΟΚῸ πιδάς ὈΥ ἤγε: “Ἔνεγυ ομε.} Ἐχοᾶ. 29 

37: τηδῖ τους ῃοῖῇῃ (ἢ πὶ 5}4]] θὲ Ποῖγ. 
Ι9  Απά τῆε ΤῸΚΡ θρᾶκε υὑπῖο 

Μόοβεϑβ, βυῃρ; 
20 ΤῊϊ5 ἐς τῆς οβετίηρ. οὗ Αδγοῃ 

δηά οὗ ἢΪ5 830η5. νγῃϊς ἢ τῆ εν 5}|]] οὔτοι 
πηῖο [6 ΓΟᾺΡ ἴῃ ἴῃς ἀὰὺ νῆδη δε 
15 δηοϊηϊεά ; της ἴεπῖῃ ρατγῖ οἵ δη 
 δρῃδῃ οἵ ἤμε βοιυγ [Ὁ ἃ πιοαῖ οῇου- τΈχο!. τὸ 
ἱηρ Ρεγρεῖιδὶ, ΠΑ] οὐ ἴξ ἴῃ τῆ8 πιόγη- Ἶἢ 
ἴῃ, Δηἀ ΒΔ] τῃεγεοῦ δὲ πίῖρῃξ. 

21 ἴῃ ἃ ρδῃ ἴ{ 8Π4]} θὲ πηδάς υντῇ 
ΟἿ]; «απά τυῤέεη ἐΐ 1ς ὈΆΚαη. τῆου ᾿5ῃαϊ]ς 
Ὀγίηρ [Ὁ ἴη: σμά τὴ6 θάΚθη ρίεςοβ οὗ 
[8ε πιεαῖ οἤδεγίηρ 5ῃα]ς του οὔδεγ “ὸ γ 
ἃ δ νεεῖ βάνοιιγ πο ἴῃς ΟΡ. 

22 Απά τῆε ργίεβὲ οἵ ἢἰ5 βοηβ τῆδι 

Τρε Ηἰσδ.βγίω Μίπεραρ. το--2. 

20. ἐπε άαν αυὐδέη δὲ ἐς αποὶμιἰσῇ 866 ἡ 
ἵν. 3. ΑΒ. 118 πγιιϑὲ τοίοσ ἴο ἃ σχῖϊο ἴῃ τἢ6 
σοῃϑοογαίίοῃ οὗ ἴῃς Ηἰρἢ-ρυιοσῖ, Δ γο 5 8008 
ἤΘΓΘ βρόκβθῃ οὗ (45 ἰπ στ. 22) πιιιϑὲ δ6 {Π6 
βιισοθδϑίοη οὗ Ηἰρῃ-᾿σιθϑίθ ῆο 5ιισοσοοάοι 
ἢϊη]. 866 οὔ ἔχ. χχυῇ δ, 4. ΤῈ ἐᾶν οὐ 
(Π15 οἴεσίηρ νναβ ργοῦδοὶυ {π6 εἰρῃςῃ ἀδν οἔἔ 
[Π6 σΟΓΕΠΊΟΠΥ οὗὁὨ σοῃβθοσδίοη (ΥἹ1]1. 3 ς, ἰχ, 1), 
θη ἴΠ6 ΗΙΡΉ-ρΓοϑῖ ἀρροαῦθ ἴο παν δηΐεσοα 
ὌΡοπ ἴπ6 ἀμ{165 οὗ ἢϊ5 οἴῆοθ. 

α γιεαὶ οὔεγίησ ῥεγρείμα ἢ Θννίϑῃ ἰγαάιτίοη 
15 ἴῃ ἕανοιιγ οὔ ἴῆθϑε ννογὰβ τπιρ] γίπρ {παξ [ἢ ϊ5 
ΜιποΟΒΔὴ νν85 οἥεγοά Ὁν {πὸ ΗἸΡἢ-ρΓιοϑῖ ἃ9 ἃ 
ἀδιὶγ τιῖα ἔγοπι ἴῃς {ἰπὶι6 οὗ 8 σοηῃϑεθογαϊίοη 
(Ρμῆο, " ἀς Ν ς τς; [5.9 Απεν᾽ 1Π.. το. ὶ 7, 
Ἐσο 8. χῖὶν. τ4; ϑαλάια, ΜΊβηπα, " Μοπδςὴ,᾽ 
ΙΝ. ς, ΧΙ. 23). ΤΠ ϊ5 νἱονν 18 ἀοξεπάθα οπ ρτὸ- 
Ὀ40]6 σγοιιπάβ Ὀγ Π 6] Π1}Ζϑοἢ (οη ΗδθΌ. νἱῖ. 27), 
Κυτίζ ἂπάὰ οἴμειβ. Βιυῖ 5οπὶὸ τιἱπάογϑοϊδηά 
(ῃε ψογά ρεγρείμαὶ ἴο τεΐεσ ἴο {π6 οὈϑούνάπος 
οὗ [Πε Ἰανν δῖ Ἔνεῦυ {ἰπ|6 οὗ σοῃπϑθογδίίοῃ, ἀπὰ 
ΒΊΡΡΟΞΕ [ῃ6 σΕΓΕΠΊΟΠΥ ἴο ἢᾶνα Ὀδθη ρου ογιπθά 
Ὀι οηςα ΕΥ̓͂ εδοἢ Ηἰρἢ-Ργιεϑί. Κπορεὶ, ΚΙοΙ, 
ΚΑ]15ΟΠ. 

21. 1πα ρα] δίδου, Ὅροι ἃ Ζ71δὖ Ρν]δῦο. 
866 Οἡ 1]. ς. 

ἊῚ, 2 
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18 Δηοϊηϊτοά 1ῃ ἢ5 βίεδά 5}4]] οὔξεγ ἰἴ: 
1 ἰς ἃ 5ἴδλῖιζα Ὁγ ὄνογ ππῖο τῆς ΓΟΚῸ ; 
ἴξ. 5841} δ6 νυ ον Ὀαγηΐ, 

23 ἔογ Ἔνεῦὺ πιεᾶῖ οἤξεγίηρ ἔογ τῆς 
Ῥτίεδι 5041 θῈ γῇ γ θυγηῖ: ἰξ 8}8]}} 
ποῖ Ὀὲ δαδΐεη. 

24 ἴ Απά τε ΓΟᾺῪΡ βρακε υπῖο 
Μοβεβ, βαγίπρ, 

2ς. ὅρεακ υπίο Αδγοῃ πὰ ἴο ἢ 15 
80η8, ϑΑγἱηρ, 1 }15 “5 ἴῃς ἰᾶνν οὗἉ τῆε 
βη οβεγηρ: [ἢ τ86 ρίδλοα ννῆεγα τῆς 
δυτγης οβσγίηρ 15 ΚΙΠεα 51.411] τῆς 81π 
οβεγίηρ δε ΚΙΠεά Ὀεΐοτα τῆς ΓΟΚῸ : ἰἴ 
ἐς τηοβῖ δοῖγ. ᾿ 

26 ΤΕ ρτγίεϑε ἴηδῖ οἤεγείῃ ἱΐ [Ὸγ 8ἰη 
5041] εαὶ ἴ : ἴῃ τῆς ΠΟΙῪ ῥἷδςε 5}|4]] ἰξ 
δε εἴδη, ἰῃ τῆς οοιτγ οὗ τῆς τῦετ- 
ΠΔοΪς οὗ τῃ6 σοπρτερδίίοη. 

27 ὟΝ Βαΐβοενεγ 8041] τους [Ὡς Η6βἢ 
τπογεοῦ 588} θὲ ΠΟΪΥ : ἂπά ννῇβη τἤδγε 
15. ΒΡΓΏΚΙεα οὗ τῆλε δ]οοά τπεγεοῦ προ 
ΔΠΥ ρατπιεηῖ, ἴδοι 8Πῃ4] νναϑὴῇ τῇῃδῖ 

22. «ῥα δὲέ «υδοίϊν δμγηῇ 1 ΔΈΟΓΑΙΪΥ, 
ἐέ “ῥα αφοεπά ἐπ γε α: ἃ «υὐροίε Βιιγηιί-οὔεγίης. 
ΤΠ ποιη 15 δα εοί, 866 [ηϊτοά. ὃ τ. 

23. ἐΐ «ῥα ποὶ δὲ εαϊφη] Οἔ, υ. 2οθ. Νο 
ΒΔ ΠΟΥ σου]ά εδΐ οὗ μἰ5 ον οβετίηρ ὄχοθρί 
ἴῃ [Π6 σᾶ56 οὗ 1η6 Ῥοδοθ-οἤ ΠΏ Ρ5. 866 οἱ ἷν. 12. 

Ο» ἐῤε δὶπ-Οὔεγίησ. 24--0. 

25. ἤξῥεγε ἐδε δμγπὶ οὔεγίπρ ἐσ ἀμ] 866 
ΟἹ 1. 11. 

ἱ ἐν γιοῦ ῥο) Οὐ [818 ρῆγαθθ 566 ᾿ϊ. 3. 
Μαυςὶὴ μα5 θθθη νυγτἔθη οἡ ἴδ στουηὰς οὗ [86 
ΡΘΟΜ]ΠΑΥ βαποῖΥ οὗ πε Βοβῃ οὗ 186 δ᾽πιοβογ- 
1ῃ6΄, 45 56εῖ ἔἕοσίἢ ἴῃ υσν. 26---ο. ὙἼΠδ ΚΟΥ ἴο 
(6 σι! δ)ὸςΐ τηιϊιϑῖ, [ἃ σνου]ὰ 5εοπι, Ὀ6 ἔουηὰ ἰῃ 
[Πο56 ννογάβ οὗ Μοβϑδβ ἴο ἴΠε ὑγίεϑίβ, 'ἰπ νυν] ἢ 
ἢθ 1615. [πὶ {μαὶ Οοά τοηυϊγοὰ {Ππόπὶ ἴο δαὶ 
{Πηε Πόβῇ, ἰπ ογάδογ [δι ΠΟῪ τρῆς ὁ“ ὈΘΑΣ 186 
ἸΠΙΖΌΜΥ οὗ ἴ[Π6 σοηπρτογαϊίοῃ, ἴο τηδῖο δἴοπθ- 
τηθηΐ ἔοτ ἴπεπὶ Ὀοέοτε ἴῃς Πογὰ " (1μεν. χ. 17). 
ἼΠε βεβῃ οὗ [Π6 νἱσῦπι, νυ ῖσ ἢ τοργοϑοπίοα 
(86 5ΠΠΟΥ ἴοσγ ψνβοπὶ διοῃμοπηθηΐ ννᾶθ ΠΟ 
τηλάθ, νγᾶβ ἴο 6 50] ΤΉΠ)Υ, πὰ τηοβὲ οχοῖι- 
ϑίνοὶυ, δρργοργίδιοα ὈΥῪ τἢοϑοὸ νῆο ννεὸ 
Δρροϊπῖθα ἴο πιράϊαϊα Ὀδίνγθθη [Π6 βίπποσ δηά 
ἴη6 Ἰιογάὰ, ὙΠ ἔαυ- τοδοῃίηρ, ϑυπλθο] ]5πὶ οὗ 
τὸ δεῖ πιεί [15 ροσγῆδες δι] ]πγοεηξ ἰπ τὴ6 Οπθ 
Μεάϊᾳϊογ ψνῆὴο ἴοοϊκ ΟὟἿΓ πδίυσε ὕροη Η ΠΊ561Ὲ 
Δηα ν᾽ 8 ΘϑϑεπΈ ΔΙ Υ ““ ΥἹσ πὰ 5Δοογάο1} σαὶ, 
εἴ 51ςΈΓῺ05 5ι125 νἱσξπης ἢ (5. Ῥαυ]ηι.5). ΕΓ 
ἃ ΤΌΠΟΥ ττοδίπηθηϊ οὗ ἴπῸ ϑυθ)οςῖ, 58.066 Τ Βοπὶ- 
850η, “ Βαπιρίοη [,δοΐυγοβ,᾽ [,οςΐ, 111.;: Ησηρ- 
ΒίοηΌΟΓ, “"ϑασγίῆοες. οὗ ΗΟΪΥ ϑδεπρίυγο," Ρ. 
270: ΚυγίΖ, "5δογβοϊαὶ ὟΝ οὐβῆ!ρ," Ρ. 239; 
Βέηγ, " ΘυτΌΟ κ,᾽ ΝοΪ. 1. Ρ. 486. 

ΙΕΝΙΤΙΓςῦ5. Νν]. ΝΙΙ. [ν. 23--τ. 

νΒεγθοη ἰΐ νγᾷδ 5ργΚ] ἃ ἴῃ τς ΠΟΙῪ 
Ρίαςε. 
8 Βιυῖ τῆε εἀγίβεη νεβ861] ᾿νῃογο- 

ἴῃ [ἴ 18 ϑοάάδη 8 8411] δ6 Ὀγοόοκθδθη: δηὰ ἢ οἴδρ. ἐς. 
1 ἴὸ θὲ βοάάεῃ ἴῃ ἃ ὄδγάβθη ροῖ, ἴτ ἢ 
8041] Ὀ6 ὈοΙΏ ϑοοιιγεά, πὰ τηβθα ἴῃ 
ννδῖευ. 

29 ΑΙ! τῆς πλα]6ε8 δηγοηρ (ἢς ῥγεϑῖβ 
8}} εδί τῃεγεοῦ: [ἴ ἐς πχοϑῖ ΠοΙγυ. 

20 Αηά πο 5|πη οβξηπηρ, νῃεγεοί “Ηδῦ. ε- 
4Ἀ} οἵ τῇς δΙοοα 15. Ὀγοιρῆς ἴπτο τῆς ἡ 
τἈὈεγπδοὶς οὗ τῆς σοπρτερδίίοη ἴο τὸ- 
σοης!Ϊα τυλέῤαί ἴῃ τῆς ΠοΙγ ίαεε, 5})8]} 
θεὲ εδίβη : ἴἴ 85Π2}} θὲ Ὀυγπε ἴῃ τπῈ ἢτε. 

ΓΗΑΡΤΈΕΒ ν]. 
: 722 ἰστο οἵ δε Ἰγέσβαςς οὔεγίμο, και ἀπά ο 

ἐάε δια ογδεγίηρε, Δ τολείλεν 1“ δέ γογ α 
ἐλαμξερίυνϊησ, τ6 οὗ α ὕσιυ, Οο», α γεκτο 
οὔερίησ. 41 734 γαί, λό αμὰ ἐᾷς ὁἰοσίῖ, αγέ 
ΕΡΘΡΉΝ 28 724 2γίετι᾽ 2ογίοη ἐμπιὸ ἐδέ 
2εαεέ ογδεγίησε. 

ἹΚΕΥΝΊΙΘΕ {15 ἐς τῆς ἰανν οὗ τῇς 
ἴγαβρδᾶ88 οβεγίηρ: [ἴ ἐς πχοβῖ ΠΟΙγ. 

28. :6ὲ εαγίδεη θέε Ὀπρίατοα ροϊζετγ 
νου] Δοϑογ βοια οἵ ἴῃ 1] ς65 οὗἩἉ [86 τηϑδῖ: 
οὗ, χὶ, 33, 35) ΜΒΕσα ἴη6 σᾶφε 15 Οὗ ἃ ν6856] 
ΡοΪυἱοά, ποῖ, 48 ἤοτθ, οὗ ομθ πηδάδ μοῖὶγ. [|ῃ 
ὨΘΙΙΠΟΓ οᾶ56 σου]ὰ {Π6 νεϑϑοὶ θὲ ριι ἴο δῃγῪ 
ΟἴΠΟΙΓ Ρυγροϑβο. 

80. ΤῊΪΚ τεΐεῖϑ ἴο ἴῃς 51η-οὔθδγσιηνς ἔοσ ἴθ 
ΗΙ ΕΒ Ρυοδῖ δηὰ ἴῃς Ο(οηρτεραίίοῃ (ἰν. ς --- 7, 
τό---τϑ8. δηά {πε δ1η-οἴετγηρ οὗ ἴπε Τδγ οἵ 
Αἴοπεπ ηἴ (χν!. 272). ὙΤῃθ ρῥηθϑῖβ νοῦ οὗ 
σοῦΓθΘ. ΡΑΙΓΠΙΟΙΡδηΐ5 ἴῃ 411} [Π656 ἃ5 5  ] ἤἔσοτϑ, 
ΤΠΘ ἰανν τηθηϊοηθὰ ἱπ ἴῃ6 ποῖ οὔ συ. 23 
νου ]ά τ{πεγεΐογο ΔΡΡΙῪ ἤεσθ. Οἵ. ΗθΡ. χὶϊ!. τα. 

10 γεγορμιολίς «υὐἱῤαῇ ὙΠῈ βάτθθ ψογὰ ἰς 
ρει τοηάοσεα ὁ“ἴο πιᾶκε δἵοῃειηθηῖ 
ὉΓ.ἢ" 

. ἅδε ῥοΐρ ρίας] ΤῊ ἀδηοίες βόγὸ ἴῆ6 ουζεῦ 
ἀραγίτηθηξ οὗ ἴῃς ΜΊΞΏΚδη. ὅ8ὲεε ἔχ, χχνῖ. 1; 
Ὠοΐδ οἡ ἴον. χ' 18. 

Ἱπείγμοίοης ΚΓ δὲ Ῥγίθεί: οοπεντμεά. 

ΥἹ]. 1----21. 
(ΗΑΡ. ΥΙΙ]. 1--10. [πη ἴπὸ 1,ΧΧ. {πε86 

ΜΕΥ͂ΒΕΒ ΔῈ ρατί οὗ Οδδρ. νυ. ὙὍῊΪ5 15 εν άθπεγ 
186 Ὀεδιζοῦ ιτδηροηθηῖ. Οὐσγ ΒΙ0]6 ἐΌ]]οῖν5 
ἴη6 Ηδρῦγονν ἤοτο, δηὰ ἴῃ6 1ΧΧ. ἴὴ 1ῃ6 ςοπὶ- 
τρεποεηεηΐ οὗ ΟΠ δρ. νἱ. (ϑ8εε οἢ νὶ. χ), ἴῃ οι 
(8565 ἴογ ἴΠ6 νγοσβο. 

Ομ ἐδε Ἱγειῥα-οὔέγιησ. 1--ὸόγ. 

1. 1ξεαυ 94] Ἀδίμπογ, πᾶ, 85 ἴῃ υ. 11. 
ΤΠ ἰᾶνν οὗ τε Ὑγεβραβθ. την ἰ5 ΒεΙῸ 
Ρἰασθάὰ 45 Ἴςο-ογάϊπαϊε ννἢ τῃδὲ οὗ {πὸ δίἰη- 
οἤεσγίης (ΥἹ. 2ς--30) δπὰ {μδὲ οὗ ἴῃς Ῥϑᾶδοο- 
οἴδετίηρβ (νἹ1]. 11--2.1), 

ἐξ ἐσ »ποῦ ῥοὶγ)] ΓΟ, Ὁ. 7, διὰ 866 ου νἱ. 25. 



Υ,2-.4.} 

2 ἴῃ τε ρίδοε σγβεγε {πεν [1] τῆς 
δυπιῖ οἤξεγπρ 584}} (πεν ΚΙ] τἢς ἴτγε5- 
ρΆ88 Οβεγίηρ: δπά τῃε δ]οοά τῃεγεοῦ 
462} ἢξ βργιηκ]ὶα τουηά ἀρουϊζ ροη 
ἴδε δἰἴαγ. 
1 Δηά ἢς 5}4]] οὔξεγ οὗ ἴ 411 τῆς 

δι τῇεγεοῦ; τῆς σχυπὶρ, δπά τῆς ΐ 
ταὶ σον εύθσίῃ τῃ6 ἱπνναγαβ, 
4 Απά τε ὕνχο Κιάπεγϑβ δηά τῆς 

κι τας ἐς οἡ τλδῖα, ννῃϊς ἢ ἐς ὈΥ τῃε 
ἤληκβ, ἀπά τῆ6 οδὰὺ] ἐῤαὲ ἴς αδονα 
ἴδε ᾿ΐνεγ, συ ττἢ τῆς Κιάπεγϑ, [τ 854]} με 
ΚΕ ΔΥΨΑΥ : 
ς Πα (ἢς Ρῥγίεβε 502}} δυγῃ τΠεπὶ 

ἀροὴ (ἢς ἃΙῖὰγ 3,907 δῃ οἤξεγιηρ πχδάς 
ὃγ ἤτε υπῖο τὴς ΟΚῸ: [ἴ 15 ἃ ἴγεϑβ- 
Ρ885 Οἤεγίηρ, 
6 νεῖν πιᾶΐϊα δηλοηρ {πΠῈ6 Ργίεβῖϑ 

864} εαὶ τῃθσγθοῖ: ἰδ 5}.4}} θῈ εἴθη ἴῃ 
ἴδε ΠΟΙΥ ρίαςε : ἰξ “ς τηοβῖ δμοίγ. 
7 Α8 τῆε 8η. οἤεγηρ 15) 80. ἐς τῆε 

{τεϑρᾶ88 Οεγίηρ : ἐῤεγε 15. ΟἿ ΙΔ} ογ 
ἴδεπι: τῆς ργίθϑι {παῖ πιάκεῖῃ δῖοπε- 
πιεηΐ {πεγενγ ἢ 5}.4}1} ἢᾶνα 21. 
8 Απά τε ργίεβῖ τμδῖ οβεγειῃ Δηγ 

πιδη 5 δυγηΐ οἰξεγίηρ, δύδη (ῃς ρῥτίεβί 

ΓΕΝΙΓΙςΓῦ 5. νΝτι. 5 

50] ἢανε ἴο διπΊβε] τῆς οκίη οὐ τῇδ 
δυγηῖ οἤδπηρ νν] ἢ ἢε μαῖῃ οἴξεγεά, 

9 Δπά ἃ}1} τῆ πιϑαῖ οἤεγίηρ τῆδι 
ῖ5 αΚδη 'ἰπ ἴῆῇε ονεῃ, δπά «4]Ϊ τῃδῖ 
18 ἀγεββεά ἴῃ τῆς ΠΥ πρράη, ΟΝ - 
τῆς ρᾶπ, 314}1 δὲ τῇς ῥγιεβῖβ [Πδῖ Οἷἷ δέν, ὃ, 

δέος. ἔξει 1ἴ. ! 
10 Απά εβνεγΥ πιεαῖ οβθγίηρ, πλϊη- 

οἰεά νυ οἱ], ἀπά ἀγγ, 5}4}1 411 τῆς 
80η8 οὗ Αλίοῃ ἢδνθ, οπα ὧς γημεῤ 85 
Δηοῖδετσ. 

11 Απά τἢ}8 1: τῆς ἰανν οὗ τῃς 92- 
στῆς οὗ ρεᾶςε οβεγηρβ, ψῃϊο ἢς 
504}1] οἴεσγ υπῖο τῆς ΓΟ ΚΡ. 

12 [πε οὔεγ ἴἴ ἔογ ἃ τῃδηκβϑρὶν- 
ἱηρ, {Πεπ δ 584} οῇεσγ νυν τῆς 
δοῦπος οὗ τῃαηκβρίνιηρ, ὑη]εὰν ἐπεά 
σαΚα5. πλϊηρ]εὰ νυν ἢ οΟ11, ἀπά ὑπ]68- 
νεηδα νγαΐεβ δποίητε νυ ἢ ΟἹ], ἀπά 
ςΆ 68 πηὶπρ]εα νν ἢ οἱ], οὐ πε ἤουτ, 
{τεα. 

12 Βεβίἀεβ8 τῆς οδεβ, ἢς 384] οὔξεγ 
,)ῶ0ν ἰ5. οἤεγίηρ Ἰεανεπεά Ὀγεδα ννιἢ 
1[ἢ6 βδογίῆςε οὗ {πδηκθρίνίηρ οὐ ἢ 18 
Ρεᾶςε οἤεγιηρβ. 

14 Απάὰ οἔἉ ἴἴ ἢε 5}4]] οὔδεσ οης οι 

2--7. 866 οἢ ν. 14. ἴπ τ. 2 "'ϑρῇπκ]ο)" 
ϑῃου 4 ταίθοῦ 6 οδβῦ. [πίτοά. ὃ νἱ. ὙΠΟῖδ 
5 ΠΟ τηδπτίοη ἤογὸ οὗ [86 ρ]δοίηρς {86 ῃαπάϑβ οῃ 
ἴῃς περᾷ οὗἩ {π6 νἱσξίπι, δεῖ ἴξ 15 ποῖ ᾿Πκ οὶ (85 
ΚΠΟΒΕΙ ἀπά οἴμογβ μάνα σοπἸθοϊζυγοά) [δῖ [Πδὲ 
πίε ὰ5 οπιοὰ, Ἄ᾽ΕῈ ΤρΔΥ ἱπέοσ τπδῖ βυςἢ 
Δ ροιηῖ οὗ ἀϊεγεησο Ὀθοῖννθοη [ἢΠ]5 δπὰ ἴῃ δὶη- 
οἥεπηρς, μδὰ ἴἰ οχίϑιθα, ννουἹά ἤᾶνα Ῥδθὴ ὃχ- 
ΡΓΕΘΘΙΥ τηρητοπθά.----Ο, οη ἱ. το. [115 ΟΤὮΥ 
Οἵ τεπιᾶσκ τμαὶ 411 1ῃ6 ἀδίδι]5 γτοραγάϊηρ ἴῃ 
βΠ5 ρυΐ οἡ [6 ΑἸΊΑΓ ἃγε τερϑαῖθα ἔῸΓ ϑᾶςὴ 
Κιπά οὗ Ξδοτῆςθ, Ὀϑσδυθα ἴμ6 πιδίίεν νγᾶ5 ΟΠ6 
οἵ ράγαπιοιηΐ ἱπηροτῖδηςθ. 866 [ἱπίτοά. ἃ χνὶ. 

θα ἰδὲ Βμιγπι-οὔεγίης ἀπά ἐρε Μεαι-οὔενίης. 

8----Ἰο. 

, 8... 1δε «ξἰπ Οὗ “δε ὀμγπί-οὔεγίηρ] 11 15 πιοβῖ 
ἱἰκοὶγ δαὶ [Π ϑκῖπϑ οὗ 186 οἰ ηοἤστης δηὰ 16 
Τγεβραββ οἤετιπρ 8150 [6}} ἴο {μ6 ἰοῖ οὔ {8ε 
οἴδείδίΙηρ ῥτίεδΕ. ὙΠῸ ροϊπὶ ἰ5 ργοῦδΟὶν 
ηοτιςεὰ ἴῃ τοραγὰ ἴο [86 Βυτγηι-οβογίηρ δἴοπο, 
Ἔϑυϑε ἃ}} [ῃ6 τεϑῖ οὗ [86 νυἱοϊπὶ ννὰ5 σοῃ- 
βιξηρὰ ἴο (ἢ6 ΑἸΐατ. [π δοςογάδηος ἢ 115 
ὙΕΙ͂, {πε ΜΊΞῃ ΠΑ 54γ5 [ῃδί ἰῃς 5Κῖη5 οὔ ἴῃ πιοϑὶ 
ΠΟῪ τἱσἐϊπι5 σγετα 811 ρίνθη ἴο {π6 ρυϊεβίβ, (ἢοβα 
οὔ (ἢε ἰεβ5 ΠΟΙ (. ε. με Ῥεᾶσθ- οβευ ΠΡ 5) ννοῦα 
τεϊδιηθὰ ὈΥ͂ [λ6 βδουϊ σεν, (' Ζεῦδοι, ΧΙ]. 4). 

θ,10. ΑἹΊ τιδὲ ννᾶς Ἰοδὲ οὗ δυθσΥ οτί οὗ 
ΜΙποθδὴ αἴτεον (δε οβετίης οὗ τπεὲ απξαγᾶρ (. 

2} ὈεΪοηξοά ἴο {Π6 ρχιθβίβι Βιι {πὸ τοπγδίης οὗ 
[μοθ6 [πὲ ννεσα Ὀακθὰ οὗ ἔπιθα (566 οἡ ἴἷ. 4, 
ς, 7) Ὀεϊοηρεά ἴο [6 οβ]οϊδίϊηρ ῥτιοϑῖ, [ῃοϑ6 
οὗ ἴτῃ6 οἴμοὺβ ἴο ἴῃ6 ργιθϑίβ ἴῃ βϑηοσαὶ, 

Ο5» ἐῤε Ῥεαεε-οὔεγίηρε. 

11---ι. 

Ἷ1. Οπ ἴδε πιοάς οὗ οβεγίπρ πε υἱς πὶ, 
566 11]. 1--.-170. Οη [Π6 οπηϊδϑίοη οὗ ἴδ6 ρ]αςδ 
οὗἉ 59ἰδυρὨίογ, 85 σοιηραγεὰ νυν ἢ Υἱ. 2 ς. νἹ]. 29 
566 ΟἹ ᾿Ϊ]. 2.--  ῆδς 15 ἤοτὸ δά ἀθά, σοϊδίος ἴο 
1ῆ6 δοσοιηρδηγίηρ ΜΙΠποθδῆ, (Π οἸ4ϑϑι βοδίϊοπ 
οἵ Ῥεδοθ-οογιηρδ ἱπῖΐο (1) ΤΠδηκ-οβεγηρβ, 
(2) ον-οὔεγιπρϑ πὰ ἐς ΜΝοϊυπίαγγ- οἴει. 
ἴηρ5, ἀηῃὰ ἴῃ6 ςοῃπάϊϊίοπα ἴο δ6 οὈδοσνθὰ ὉῪ 
[Π6 ννοσϑῃ ΡΟΣ ἴῃ οαϊίηρ ἴπὸ ἤεϑῃ. Ὅδο ροτ- 
(Ιοη5 ἴοσ ἴῃς ῥγίθβϑίβ ἃγὸ τῃηθης πο ἴῃ ἃ ἀΪ5- 
Εποΐ ϑσεσϊίοη, στ. 18---16., Οἔὗ, ψῈ [ἢ15 5605" 
ἘΟῺ ΧΧΙΙ. 17--2 5. 

19. ,ὸ α Ἰδαπζιχίυλισ) Ὑ δέ 15, ἃ Ὑ μδηκ-α 
Οἤθγηρ, ἔῸΓ ΓΊΘΓΟΙ65 σεσοινθά, Οὐ πε ἴῃγοο 
κιπά5. οὗ Μιπηοθδῃ ΙΓ ἢ ἔογτηεὰ ρᾶγίβ οὗ [6 
ΟἸδΥΊ, 566 11. 4-ποι1, ὙΠ. 26. 

138. ,ὴγ ῥὶς ἡδενπε] ΤῊ Ἰοανοηδὰ Ὀγεδὰ 
νγλ5 ἃ ἀἰξίηςϊ οἤδηπρ, ποῖ ἃ ραγί οὗ {Π6 58071- 
ἤςε ἔου ἴπ6 ΑἸΐαγ 45 πε ΔΙ οἤμδῃ5 γετο, οἔ 
ΜὨΙ ἢ (6 ἀφφαγαῤ νὰθ Ὀμγποά, 866 ", 2, 
95) 11. 
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οὔ τῆε. ψῃ01]6ε οὐϊλιίοη ,ῶγ δὴ ἤδανε 
οεπηρ ἀπῖο τῆς ΟΚΡ, ἀπά ἴτ 588]} 
Ὀ6 τῆε ργίθϑιβ τπαῖ βργηκίεῖ τῃς 
δΙοοά οἔ τῆς ρεᾶςε οβεγίηρβ. 

ις Αμπά τῃε ἤσϑῃ οὐ τῆε ϑβδογιῆςε 
οὔ Π15 ρεᾶςε οβεγιηρβ ἔου τῃδηκΚβρίνίηρ 
86.411} θ6ς εαἴεῃ ἴῆ8 βᾶπλε ἋἀδΥ τῃδῖ [τ 15 
οἤετγεά; με 514]} ποῖ ἰβᾶνα δὴγ οὗ ἴἴ 
ὉΠ] τπ6 πηογηϊηρ. 

16 Βιυῖ [Γ τἢ6 58λογίῆος οὐ ἢ18 οἵ: 
[ογίηρ δ ἃ νονν, οὐ ἃ νοϊιπίαγυ οἴδεγ- 
'ηρ.) 1ἴἴ 5Π1}1] θὲ εαἴεῃ τῇῆ86 ϑ4π)6ὲ (ΔῪ 
(λῖ 6 οἤογειῃ ἢϊ5 βδογιῆσε: δηά οἡη 
(ἢ6 πηοῦῖονν αἷβδο [ἢ6 γεπηδιηάογ οὗ τἴ 
82]] Ὀς δαΐςῃ: 

17 Βιυῖ τῆε γεπηδίπάεγ οὗ τῇς ἢςϑῃ 
οἵ τῆς βδογιῆςε οἡ ἴῃε τηϊγὰ ἀΑΥ̓ 5}14]] 
δε Ὀιγηῖ ἢ ἢτα. 

18 Απά 1 ἂρ'ὺΚν' οὔ τῆς ἤεβῃ οὗ τῆς 
βαογίῆςε οὗ ἢ8. ρεᾶςε οὔεγίηρβ δὲ 
αλΐθῃ αἵ 41} οἡ τῆε τῆϊγά ἀαγ, τ 584} 
ποῖ ὃς δοςερῖες, πειῖθεγ 8514]1 1 δὲ 
᾿πρυτεά απο Ὠἰπὶ τπαῖ οἴξεγεῖῃ τ: 1 
80} 6 4η δροπιὶπαῖίοη, δηά [δε 
501 τῆδλι δαίθιῃ οὗ τἴ 5}.4}1 Ὀεασ ἢ 5 
ἸΠΙ4ΌΙΥ. 

14, ομὲ οΥἹ δὲ αὐυῤοίε οὐΐαίίο ἘλΔΊΠΕΥ, 
ουαῦ οὗἩἨ 680} οὔξότίπϑ. ὙΠαΐῖ ἰ5, οὴθ Ἰοδέ 
ΟΥ̓ σακθ οιἱ οὗ ἐαοῇ Κιπά οὗ Μοολι -οβἴρυηρ 
νν5 ἴο δ6 ἃ ἢδανθ- δ ηρ ([πιγοά, 8. 1Χ) ἴὺΓ 
[6 οἤϊοϊδίϊηρς Ῥγίοϑ. Δσςσογάιηρ ἴο ον Ἰϑἢ 
ττδάϊτιοη, ποτ νοῦ ἴο ὕὉθ ἴδῃ σᾶκοβ οἵ σδοὴ 
Κιπά οὗ Ὀγοδὰ ἴῃ ὄνεγγ Τ Ἤδη Κ-οἤἴοτηρ. ΤῊς 
ΟἾΠΟΓ σακὸθ ὑνόγὸ τοϊτυγηθα το ἴῃς 5δοσῆσετ. 
ἴΙπ οἵἴδοὸγ δίοαϊ-οἤοσιρα ὑνηδῖ ννὰ5 ποῖ ρΡὰΐ 
ρου 16 ΑἸταγ Ὀεϊοηροά ἴο [Π6 ῥυθϑῖθ, δ66 
στ. 9. τος 11. 2, 1ο. 

“ῥγϊηξίει }] οδδῦθῦ ζοσῦδ. 

16. Τῆς ον ΠοΓΙΠΡ ἀρροᾶγβ ἴο ἢᾶνο 
Ὀξεη ἃ Ῥεδεθ.σβογίηρ νον ἀροη ἃ ςεογίδίη 
ςοπάϊιοη ; ἔπε ΝοΪαπίαγυ -οἰθυηρ, ὁπ οἤεγοα 
ἃ5 ἴῃ6 5'τπῆρ]6 {Πα οὗ 4 ἀδνοιιΐ μοαγί το͵οῖο- 
ἴηρ' ἴῃ ρεᾶςθ ψΠ Οοά «Αηὰ πιδη οἴεγοά οἡ 
ΠΟ ΘΧίθγῃηδὶ οσσβίοη (ςῇ, ΧΧΙΣ.17--- 25). Ηξεηρ- 
βίοη θυ ἡνου ἸἀομΕ ΠΥ τῃ6 ἰαΐίογ ἢ [Πα 
ὙΠΑΠκΚ-οβογηρ, ἀπά {Πιι5 πιά κὸ Ὀιξ ἴννο οἴλ5565 
ΟΥ̓ Ῥοαςε- βοσιηρθ. Βιιξ {Π|5 βϑοῖὴβ ἴο δὲ δῖ 
νϑ δησε ὙΠ {6 ἀϊσποίίοη ἰαἰϊὰ ἀν ἴῃ 
“Ὁ. τς, τό. ἼΤμαὶ ἀϊἸδεποίίοη τηλγῖα {Π686 
ἵννο Κιπάάς. 35 ᾿πέου ΟΣ ἴω, 85 ννὸ}} ἃς αἰσίηςῖ 
ΠΌΠπι, (ἢ ὙΠΔΠκΚ-Ο υίηρσ, Ἰν ΠΙ ἢ ἴῃ χίχ, ς-ϑ 
5 Ο4] 16 [η6 Ῥεδοο-οΒοτης δαγ ἐχοίρηεο. 

18,19. [ἴ νγᾶς ργοόοροὺ {δαΐ ἘΠ6 βου ς 8] 
τηοδί 5ῃου]ά ποῖ δὲ ΡΟ] ϊοα ὈΥ ἀπην ἀρργόδςοῇ 
ἴο ρΡυϊγείδοϊοη. βΒιὲ ὙΒμοοάογεϊ δηα πιδην 
Ἰαΐογ σοπηγηθηΐδῖοι5 ἤᾶνθ δι ρροβοὶ [ΠΣ [Π6 
ΣὰΪε ἴῃ τοραγὰ ἴο {πὸ Ῥοδςο-Οἤογ 5. ννὰ5. ἰἢ 

ΤΈΕΝΙΤΙΟῦ5. ΝΠ]. [ν. 15---24. 

Ι0 Διηά τῆς ἢεβῇ τῆλε τουοδεῖῆ 
ΔΗΥ͂ πποΐελη ἐῤίη 50]} ποῖ θὲ εδίεη; 
ἴς 5041} θς δυγηῖ νν ἢ ἔγε: δηά 25 ἴογ 
(ἢε ἢδϑῃ. 411 τῆλ 6 οἰθδὴ 5}4]] δαΐ 
τὨεγθοξ. 

20 Βι:ξ τ}6 5ο] τῃαλξ βαϊεῖῃ οἵ τε 
ἤεβἢ οὗ πε βδογίῆος οὗ ρεᾶςς οβοτ- 
ἴησβ, ἴπλῖ ῥεγίαϊπ ἀηῖο τῆς [,0ᾺΡ, 
4 λνίησ 5 ὈΠΟΪΘΔΠ 655 προη ἢΐτη, “τϑρ " ρ ) 
ἐνθη ἴῆαϊ 80} 588}} δὲ οὐξ οἵ ἔτοηι ἢ 
ἢ!5. Ρθορία. 

21 ΜΜογεονεγ τῆς βοὰ] τῆδὲ 5}4]} 
του ἢ ΔΠΥ πποίθδη ἐῤίπρ, ας ἴῃς υη- 
οἰεδηῃ 685 οὗ πΊλη, Οὐ ΖηγΚ ἀποΐθδη ϑδϑῖ, 
ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ Δδοπλ!ηΔὉ]6 ἀπο]εαη ἐῤίηρ, ἀπά 
εδί οἵ {πε ἤπϑῃ οἵ τῃε βδογιῆςε οἵ ρεᾶςε 
οἤεγίηρβ, νγῃ] ἢ ῥεγέσίη ἀηῖο ἴῃ ΟΚΡ, 
ὄνεη τἢδῖ δοιι] 541] δὲ σι οἱξ ἔτοπι ἢ15 
Ρόορϊε. 

22 ἢ Απά τῆς ΙΟΚῸ βράκε ὑπο 
Μόοβεβ, βαγίῃρ, 

232 δρεακ υπο τῆς ομΠ]άγοη οὗ [5- 
ΓΔ6], βαγίηρ, ὄΥε 5Π1}} εαὲ πὸ πιβπηεγ ὁ το} 
οἔ δῖ, οἵ οχ, ογ οὗ βῆεερ, ογ οὔ ρωοσι. “ἢ 

24 Απά τε ἔξ οὗ τῆ6 ᾿Ὀδλβε τῇοῖ 
ἀϊεῖῃ οὐ 1:56] δῃηά τῆς πὶ οὗ τῇλῖ 

ρΡαγί, αἱ ᾿ἰθαςῖ, ἱπίθρηἀάθα ἴο δχοϊιιάθ τπὸ ορὸ- 
ΓΑΛΙΟΏ οΟὗὁἨἁ 8ἃ ΠηΘΔΠ-5ρ ΙΓ δοοηοτγ. ΤῊ 
ΤΛΔΥ ἧανο ἔιγηιϑῃθὰ ἴπ6 σγουπά ἔογ [Π6 ἀϊ:- 
Ὀποίζίοη ὑδίννθοη {π6 ΤμαηκΚ- οἤοτηρε δηὰ τῆς 
οἴμεσβ. ΤΠ πιοϑδὲ ᾿ΙΌογὰ] ἀϊσιυτίοη οὗ τἢθ 
τηθαίΐ οὗ 1ῃ6 οἤεγίηρ, ραγ συ] ΑΥΥ δπιοηρεῖ 
(Π6 ροογ ψγῇῆο νύοσε ἰηνιδά ἴο ραγίδκο, χροι]ά 
Ἰδῖηὶν 6 Ὀδσοσηίηρ θη [Π6 βδογιῆςθ ν 25 

Ἰηδηἀθα Θϑρθοῖα! γ ἴο Ἔχργόβα σγαιτθ [ὺγ 
ΤΊΘΓΟ 68 γοσεῖνεά. (ΡΆΙΪΟ, Α θαγθαποὶ, ἅς.) 

21. πρποΐοαπ δοα 1] ΤΙ Αϊ 15, σάγοη οἱ ΔὺΥ 
Κιπά. Το ἰουςῇ 8δΠ 8455 ΟΥΓ ἃ οαπιεὶ ΜΠ θη 
αἰϊνα νουϊὰ ποῖ πᾶνθ σοπιπιλιηϊςαῖθα ρολλι- 
ἔἴοη. δεὲ Νοῖδ δέζοσγ ςἢ. χὶ. 

σραΐ δὲ ἐμὲ 97] 866 οἡ ἔχ. χχχὶ. 14. [ἰ 
ἶ5 ΒΕΙῈ υϑοὰ 85 ἃ 5ίγοῃρβοι δχργοόβϑιοη ἴβλῃ 
ὁἐ 58}} ὈΘΑΓ 5 ἱπΠ| 4 Υ ἢ ι 18), ΜΜΒιςἢ 5 
Θααϊναϊοπὲ ἴο, 5}}4}} ᾿Ἰπσὺγ ρι]. 

ΙΝΒΤΕΌΛσΤΙΟΝΒ ΕΟΚ ΤΠῈ ῬΕΟΡΕΕ, 22---18. 
Οἡ ἐδὲ γμὶ απαὶ ἐῤὲ διοοάί, χ1---27. 

28. ϑῤεαξ μπίο δὲ εξ ϊάγει Κα πσαοῇ ὙΤῊΙΚ 
15 ΕΙΏΡὨΔΕΙΟΑΙΥ δα ἀγοβϑθά το {Π6 ροορὶθ. Τῆς 
532ΠΊ6 ΠΟΠΊΠ]ΔΠα 15 ϑιισοΙ ΠΟΙ ΪΥ ρίνθη 1 111. 17. 
ἢ, χυῖ. το. Ὅς δυδ]οςξ πλδῪ δὲ ᾿Ιηϊγοάυςοά 
ΠΟΙ ἃ5 8η Ἔβρεοῖδὶ σδιυτίοη ἕο ἴΠοϑὸ ΠΟ ρῶΓ- 
ἴοοκ οὗ (ἢς Ῥεοδος-οβθγιηρβ, ὙΠῈΡ νγόγὸ ποῖ 
ἴο φαΐ ἴῃ {π6ῖῦ οὐνῃ πλθδὶ ννβαΐ θο]οηροά ἴο ἴΠ6 
ΑἸΙΑΓ οὗ [ομονδῆ, ποὺ νυ ἢδί ν 5 ἴπ 6 ρογαυ δ 
οἵ 186 ρῥγιοβίσ, ὅ6ε σύ. 33---6. 
“μπῇ ΗΘ. εὐξίου, Βιοῦ, Τηἰτοὰ, ὃ ὙΠ, 
24. (ἕ χτῇ. τς, ΧΧΙΙ, 8. 

: Ηεὰ 

ὠςγιῆ. 



ἐρεα. 9.4. 
κεἢλρ.3.1 

Υ. 25-37.1 

ψΠΙςἢ 5 Τογη ψν ἢ Ὀεαϑῖβ, παν δα υϑεὰ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἴΕΓ υβ8ε: Ὀυΐζ γε 5}4]} ἴῃ πὸ 
156 εαἱ οὗ ἴἴ. 

ἃς οΓ ψ βοβοανεσ δαῖεῖῃ τῆς [ῖ οὗ 
τῃ6 δεδβῖ, οὗ ψνῃϊςἢ ππδη οἵου δὴ οἴξεογ- 
ἰὴ πηλάβ Ὀγ ἤγε ὑπο ἴῃ ΠΟΚΡ, ἐνεη 
πε 801 τῆλ δδίθιἢ 12} 5Π2]1] θῈε σις οὔ 
[τοῦ ἢϊ5 ρεορίδ. 

26 “Μῶοτϑθον εγ γε 8Π4]] εδῖ πο πιδη- 
ἀμ ΠΕΓΟἐ δ]οοά, «οῤεέῤεν 1 ό οἔ ἴον] οὗ 

ἐἙτοὰ, 
χ 2. 

οὗ δελϑῖ, ἰῇ ΔΠΥ οὗ γουγ ἀννε]]!ηρ58. 
27) Νν Βαίβοενεγ 801] 2} δὲ τῇλϊ εαῖ- 

εἰῇ ΔΠΥ͂ ΠΊΔΠΠΕΙ οὗ Ὀϊοοά, ἐνεη τἢαῖ 
801} 5841] θὲ στ ΟἹ ἔτοπι ἢ]8 ρεορίε. 

)8 4 Απά τὲ ΓῸΚΡ ὅὁρᾶκε υηΐο 
Μοβεβ, βαγίῃρ, 

209 ὅροιδκ ὑηΐο τῆς ομ]]άγοη οἵ [5- 
γδεΐ, βαγίπρ, Ηε τας οἴδσγειῃ τῃς βδςτγί- 
σε οὐ 8 ρεᾶςε οβεγίηρβ πο τῆς 
ΙΟΚῸ 588}} Ὀτίπρ; ᾿15 οδίδίίοη απῖο τῃς 
ΙΟΚῸ οὗ τὰς ϑβασγίῆςε οὗ ἢ ρβᾶςε 
οἤϊεγίησϑ. 

30 Ηἰ5. οὐνγὴ ἢαπαβ 5}4]] δγίηρ τῆς 
οἴεπηρβ οὗ τε [ΟΚῸ πηλάς ὈΥ ἢγς, 
ἴῃε [ατ νχιτῃ τῆς Ὀτεαϑβῖ, [τ 584} ἢς Ὀτηρ, 
ἴῃ ἄτης Ὀγεαδὲ πιὰγ θὲ νψανεά ,3. ἃ 
γγᾶνε οἤεγιησ δείογε τε [3 ΟΚ Ὁ. 

21. Απά τῇε ρτγίεβϑὲ 5841] θυγηῃ τῆς ἔξ 
προη τῆς αἰταγ: δυῖ τῃς Ὀγεαβί 584} 6 
Αλιοπμ᾽ 8 δπά ἢϊ5 δοπϑ᾽. 

ΓΕΝΙΤΙσῦϑ5. ΥἹΠ. 
22 Απά τῇς τρῃϊ 5βου]άθυ 5}4]] γε 

σῖνε υηἴο τῃε ρῥγίεδὲ ὥῶγ' δὴ ἴδᾶνβε 
οἤεγηρ οὗ τῆς βδογιῆςεβ οὐ γουγ ρθᾶςβ 
Οἴεγηρ. 

23 Ηε δηιοηρ ἴῃς 50η85 οἵ ἄδτγοη, 
τηαῖ οἤεγειῃ τῆς δοοά οὗ τῆς ρεᾶςβ 
οἴεσγίησβ, ἀπά τῆς ἔα, 5141] ἢανε τῆς 
γΓΙρμῖ 5ῃου άεγ ἔογ δὶς ραγί. 

34 ἔογ τῆε ννᾶνε ὑγεαϑῖ δηά τῇς 
φᾶνε 5ῃοιυ]άεγ μανε 1 τακεη οὗ τῆς 
σΠΠ]Πάγθη οὗ ἴβγδοὶ ἤτοτη οἱ τῆς 8δοτὶ- 
ἤςε5 οὗ {πεῖγ ρεᾶςς οβεγίηρβ, ἀπά ἢᾶνε 
οἴνεη τΠεπὶ πηΐο Δάγοη ἴῃς ργίθϑὲ δηᾶ 
πηΐο Πῖ8 8085 ΟΥ̓ ἃ 5ἴδίιιϊ8 ἔῸΓ δ Γ 
ἔτοπῃ διποηρ [6 σμΠ]άγθη οὗ 15γδεὶ. 

45 “ ΤῊ15 1: ἐῤὲ ῥογίΐοπ οὔ τῇς δη- 
οἰπτίηρ οὗ ἄδγοη, δη4 οὗ τῆς δποϊητίηρ' 
οὗ ἢϊ5 80η8, ουξ οἵ τῆς οβεγίησβ οὗ τῆε 
ΠΓΟΚῸ πιαάς ὃγ ἤγε, ἴῃ τῆς ἀαΥ τυῤέπ 
ἢξ ργεβεηϊοὰ τῃδπὶ ἴο πη] ηἰβῖου ὑῃῖο 
τῆς ΓΟΚΡ ἴῃ ἴπε ργιθϑιβ οἷος; 

46 ΝΒ ΙοΝ τῆε ΠΟΚΡ σοπιπ)απάθα 
ἴο δὲ ρίνεη τῃεῖῃ οὗ τλε σμη]άγθη οὐ 
ἴϑγαθὶ, ἴῃ τε ἄδν τῃαῖ ἢς δποϊηϊβα 
τΠεηι, ὁγ ἃ βἴδίυξε ογ δνεῦ τῃῆγοιρῃοιι 
{ΠΕῚΓ ρεπογδίοηϑβ. 

27 ΤῊΪΒ ᾿ς τῆε ἰανν οὗ τῆς δυτγηῖ 
οἴοτγίηρ, οὗ ἴῃς πιεῖ οβεγιηρ, ἀπά οὗ 
της 5η οἤεγίηρ, δπά οὗ τῆς τγεβραβ8 
οἤεσηρ, δηά οὗ τῃε σοπϑβεογαδτίοηβ, ἀπά 

25. ΤῊ 8 τεϑίγιοσϊοη ἱποϊιἀθὰ ποῖ τηΘΤΟΙΥ 
[86 βδσγιῆς! 41] ἔαξ οὗ ἴῃ απίπηαῖὶς νν ἢιςἢ ννοτο 
ἀοῖθλ!]Υ Ὀτουρης ἴο ἴῃ6 ΑἸΐαγ, θὰὲ ἰπδὲ οὗ 411 
ΔηΪπΊα]ς οὗἩἍ [6 βᾷτηθ Κὶπάς. ννῃϊοἢ ννοῦο ἰδίῃ 
ἴοΥ ἰροά. ΨΨησἢ ννογὸ 411 ἴὸ θῈ οὔδγοα θοίοτο 
ἴῃς Ἰιογά ἴῃ [ῃ6 σουγί. ὅεθ χνὶ 6, Βιυῖ 1 
ΡΓΟΡΔΌΪν ἀϊά ποῖ ἱποϊιιάθς ἰμ6 ἕλε οὗ δῃϊπιαὶϑ 
ΜΉΘ πνοτα δαΐθη Ὀμζ ποῖ βδοτ βοδα, 5 ἢ ἃ5 106 
ΤΟΞΌΏΟΚ ἂπά {π6 μαγί. 866 οἡ χὶ. 7. 

20. πο γιαηπεῦ 07 δἰοο] ὍΠε ργοδι δ οη οἔ 
δορά νγᾶβ πιογεὲ θβοϊΐε ἀπά ἱποϊυβῖνθ ἔπδπ 
ἰδδῖ οὗ δε ἔοσ οὔνυϊοιιβ γθάϑοθβ. 866 οἡ ἴ,6ν. 
ΧΥΙ,, 1Ο. 

Οκ δὲ Ῥγίκει δ᾽ ρογείονισ οΚ ἐδε Ῥεαςε-οβεγίησ. 
“8----,4. 

29,80. Ηδ ψο δτοιρῆί ἃ Ῥεδςοθ- οετηρ 
γΓλ5. ἢ Π]5 ονσὴ Πδηάϑ, ἴο ργθϑοηΐ [Π6 ρατίβ 
ἀεπηπρά ἴοῦ {1Π6 ΑἸΑΥ δηά ἴογ ἴῃς ρῥγίθβδῖβ. [}ἢ 
πε διπιοβεπηρ ἴπ6 ῥυοθὶ ἀρρϑᾶῦβ ἴο Πᾶνθ 
ἰδκθῃ ἃ πηοσο ἃςῖῖνε ρατὲ: ἵν. 2ς, 26. [πἰτοά. χνὶ. 

30. ἃ εὐατυε-ογὔεγίπα) 866 [πἴτοά, 8 ἰχ. 

32. γῥὲ γίσδι σῤομ ον 866 [πίτοά, ὃ ἰχ, 
ΤΆΘ 5Π οι ογ ὙΥΠΙΟἢ ννᾶ5 ἤρανθα, ννᾶς ἕοσ ἴῃ6 
οΟἸοϊδείης ρτίοσῖ : [μὲ Ὀγεᾶβὲ νυ Βίο ἢ νγαϑ τνανθα, 
ἴος ἴῃς ργίδῖθ ἴῃ ρεπεγαὶ δηά {Ποῖγ ἔπι ε5: 

΄. 21. Οὗ χ. 14, τς. ἴῃ ἢ οιῖ. χνῆν 2, 
1Π6 8ῃοιϊάοσ, 106 ἴννγο σἽἤθοκβ, δαπά {π6 πηᾶνν 
ΔΙῸ πιοηζοποαὰ 85 {Π6 ἄϊιθ οὗ ἴῃς ρῥγιθβῖ, Ὀὰζ 
ποῖ {πῸὸ Ὀτοαϑί. ὙΠὲ Μιϑῆπδ (’ ΠΟΙ Ιη,᾽ Χ. α) 
Θχρ  ίηβ 115 ἀρραγθηΐ ἀϊβογθρᾷπου ΕΥ̓͂ γο εστίπρ 
{86 Ἰαιν ἴῃ Π)λοι ογοπουην ἴο Δ} 1188 5 το γοα 
ἴοτ ἔοοά ἴῃ {πὸ σοιγί (1 νὸν. ΧΥΙῚ, .. 4), [μαΐ ἴῃ 
1 ον ςι5 ἴο 1Π6 5δογιῆςοβ οὗ ἴῃς ΑἸϊαγ. 

(οπείμείοπ ΟἹ ἐῤὲ ᾿ααυ οΚὶ ἐῤὲ Οὔεγίηρ:- 

35--.38. 
85, 36. Δ ΒεΙΠοσ {Π15 ραβϑαρθ σείδυβ ΟΠΪΥ͂ 

ἴο {πὸ ννανε-Ὀγοαδὲ δηά {Π6 ἤρᾶνθ μου 6 Γ 
(Κπορεὶῖ, Κε|]), οσγ ἴο 4}} ἐπαξ Ὀφ]οηροά ἴο [Π6 
Ρτγεβίβ οὐ [6 βδογιβοθϑ, 15 ἢοΐ νϑῦυ πηρογίδηξ. 
ὙΠΟ ᾿δίζοσ 15 ἴη6 τηοτο ργοῦθδῦ]ε.. ΟΥ, Ναπι. 
ΧΥΤΙ, 8---το. 

856. “ῥέε ῥογέϊον; ΟΥ̓ ἐῤὲ αποϊπεησ )] ἈΔΙΒοΓ, 
9 ΔΡροϊπύθαά Βῃδ.θ. 80 ὅγγίας, ϑδδάϊᾷ, 
δηά πιοϑῖ πιοάδιῃ οὐ ς5. ΟἿ νθυβίοη ἐο] ονν8 
{πὸ Π1ΧΧ., Νυΐϊε., Οηκ. 80 «4150 ἴῃ Νυπὶ. 
'ΧΥ͂ΤΙ, 8. 

87, 38. ΤῊϊΪΞΚ 5 (η6 ἔοστῃδὶ σοπο]υβίοη οὗ 
(ἢ6 ὙΟ]6 βϑοίϊίοῃ, 1---ν]!. 

817. οΥ “δε εομφεογ αἰ οη.} ὙΠδΐ 18, οὗ [86 

ἐπὴν 



ΙἘΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΝΠ]. ΝΠ. 

οὔ τὴς βεδογίδος οὔ τῆε ρεᾶςς οἤει- 
Ιη 

532 ἵν. 38--α. 

2 “ΤἌΚε Αδίοῃ δηά ἢϊβ8 βοῦς ψπῇ ὁ Ἑτοὰ, 
ἢΪπ|, ἀπά τῆς ραγπιεπῖβ, Δη4 τε δλΠ- ὁ Ἑχού ἡ 

8 ΜΝ Ώϊςἢ τῆς ΓΠῸΚΡ σοπιηηδηάεά 
Μοβεβ ἴῃ τποιηῖ διηδὶ, ἴῃ ἴῃς ἀδγ τῃδῖ 
ἢδ ςοπχπχαηάεα τῆς ΤΠ] άτγεη οὗ [9γδοὶ 
το οἴξεγ {μεῖς οδἰδιίοηβ ππῖο {πε ΟΚῸ, 
ἴῃ ἴῆς6 νυ] ἀσογηδβς οὗ δ᾽ πδὶ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΥΠΙ. 
1 οτος ερπσειγαίείά ἄαγορ απαᾶ ἀξ σοησ. 14 

Ζλεῖν τὴ οδέγίηρ. 18 7λε1}7 ὀμγηιέ οϑορίρν. 
22 7.4 γαγε Οὗ εομσεζγαίορα. 341 726 ῥέαεέ 
α»πα “ἔρις 97 ἐλεῖγ ἐομεοῦ αζ10᾽,. 

ΝῺ} τε ἸΟᾺΡ βρακε υηΐο Μῶοβεϑβ, 
ΒΥ ἹηΡ᾽, 

οἰπαηρ; ΟἹ], δηά 4 θυ ]Π]οςΚ ἔογ τῆς 8(η Ἦ 
οἴετίηρ, δηὰ ἴννο γάπηβ8, ἀπά ἃ δαβκεῖ 
οὗ υη]θανοπεά Ὀγοδά : 

2 Απά ραῖδεγ ἴδοι 411] τῆς σοηρτο- 
σαῖίοη τοροῖμοῦ ππῖο τς ἀοοῦ οὗ τῇς 
τΑῦογηδοὶε οὗ ἴῃς σοηρτερδίίοη. 

4 Απᾶά Μοβεβ αἱά 45 τῆς. [ΚΡ 
σοιηπηαηάεαά ἢϊπὶ; ἀπά τῆς 458ῈΠΊΌΪΥ 
ννᾺ8 ραΐπεγεα τορεῖθεγ ππίο τῆς ἄοογ 
οὐ τῆς τἀρεγηδοὶα οὗ ἴπ6 σοηρτερᾶ- 
τίοη. . 

ς Απά Μοβαβ 944 υπίο {πε σοῆρτε- 

5δογῇςος  ΠΙσἢ νγοῦο ἴο Ὀ6 οἴγοά ἴῃ ἰδ (οη- 
δθογαίίοῃ οὗ ἴῃε ργεδίβι 8ὅεε ἔχ. χχίχ. 

388. αυἱάεγηεις ο.ΚἹ διπαῇ (ἐ, ἘΧ. ΧΙΧ, 1 
ΝΠ. 1.1 84.) ΧΧΥΪ. 63, 64. 

ΤΗΒΕ ΕΆΝΙΟΕ ΟΕ ΤῊΕΒΕ ΘΑΝΟΤΌΑΛΕΚΥ 
ΙΝΑῦυῦ συ ΚΑΤ ΕΏ. Οἷ. νι. ἰχ. χ. 

ΤΗ18 18. (Π6 ΟΠ ἢ βίογιςδὶ ρογίοη οὗ {π6 
ΒοΟΚ οὗ 1 ονςι8, ἢ [ηθ ὀχοθρίοη οὗ [86 
βῃοτέ παιταῖϊνα οὗ ἐπ ὀχεουκζίοη οὗ {πθ Ὁ]48- 
ΡΠΟΙΊΟΓ, χχίῖν. 1ο--- 23. ὙΠ6 σοπηπδηατηεπῖ ἴο 
Δρροϊηξ Αἄγοῃ δηὰ ἢ18 80η8 ἴο [6 ῥγιθβϑίῃοοά, 
ψῚ ἢ ἀἰγοοῖοη8 ἔογ (ἢ ρῥσορδγδίίοη οὗ {πε οἤῇ- 
οἰδὶ ἀγθβ865 δηά ἴοσγ ἴη6 τηοάθ οὗ σοῃβοοσζαίϊοη, 
μὰ Ὀδρη ρίνθῃ 1π σοπηδοζίοη νυ ἢ (ἢ ᾿Πβίγιις - 
[ἰοη5 γΓοβροοῖπρ ἴδ σοπβιίσιςίοη δηά ἀγγδηρο- 
τηοηΐ οὗ ἴῃ6 Ταῦογηδοὶο δηὰ ἰἴ5 δΙγηιτιγο, 
ΕΧ. ΧΧΥΙΙΪ. 1--.4..) ΧΧΙΧ. 1--37. ΧΙ. 9---τ 6. Βιι 
ἴΠ6 σογοπιοηῖαὶ σουϊὰ ποῖ Ὀ6 ργοροιν σδιτιοα 
υαξ ἀπῈ}} τ[ῃ6 [,ανν οὗ ἴπ6 ΟΠογίηρβ δὰ Ὀδοη 
Ἰαϊὰ ἀοννη, 48 1ἴ νγῶβ πϑοθβδᾶσυ ἰῃδξ δᾶσῇ Κιπὰ 
οὗ βδογῆςο ἴο δ6 οἤγοά οἡ {π6 οσοδϑίοη βῃοιυ]Ἱά 
Ὀ6 ἀυἱγ ἀεῆηρα. 

ΤΗῊΕ ΟΟΝΒΕΟΚΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΗΕ ῬΕΙΈΒΥΒ ΑΝῸ 
ΟΕ ΤῊΕ ΘΑΝΟΤΌΑΚΥ ΑΝῸ ΑΥΤΑΚ. 

ΥἹΙ1. 1---- ,ό. 
Ὁ. α διίοοξ...«ἰαυο γαρῃ...ὦ δας ΤῊΘ 

ἀοῇἤηϊῖο ἀγίῖς]ς βῃου]ά Ὀδ6 ρ᾽δοθά Ὀοέογε θᾶςἢ οὗ 
{π686 νγοσάβ. 789 Ὀθ]106Ὲ--πο ὕψΧοοε ΓΔΒ 
--ῖμο Ὀδ5ϊχοῖ οἵ υἱη]ρανεηθαὰ Ὀγοδὰ ἅσγὸ τῆι15 
ΒρΡΘΟΙΠΟΔΙΥ τηθπιοποά ἴῃ τ86 Ηρῦτονν ἰοχὶ 
8ἃ8 ἴῃς οἤογιηρ8β ἔοσ νηοῦ αἀἰϊγθοίίοηθ ΔΓΘ 
ξίνοη ἴῃ Εχ. χχίχ. 1--.2. ὙῊΪ8 βῆδννβ ἴῃ6 ςο- 
Βεγθῆσο οὗ [}18 ραγτέ οὗ 1 ον ἰσὰ8 νυ ἢ (ἢ6 
Ἰλίϊοσ ρατί οἵ Εχοάιι8Ί Ὅς Ὀαθκεῖ οὗ ᾿πη]68- 
νοηρὰ Ὀγοδὰ υϑϑοὰ οὐ [Πϊ8 Οσοδϑίυη ἈΡΡΟΆΓΒ, 
ἔτομη υ. )λό δῃηά Εχ. χχῖχ 2, 3) 23) ἴο δᾶνδ 
ςοηΐδιηρά ἰῆτεος ϑογίβ οἵ Ὀγθδά : σα κϑϑ οὐ ἰοᾶνθϑ 
ΟΥ̓ 106 ΟΥΙΠΑΤῪ υπ]οανοηθα Ὀγοδά ; ολκο8 οὗ 
οἸἸθὰ Ὀγεδά, γίμεσ, ΟἽ] Ὁτ θα, νυ ἢ ἀρρΘαΓΒ 
ἴο ἢᾶνθ Ὀδθθὴ Κηρδάρα νἢ οἱ] (566 ἔχ. χχίχ. 
2) Δηἀ ποῖδ οἡ ἴ(Εν. 11. 4); δπά οἰϊθὰ ννδέογβ 
866 ΟΠ ἷϊ. 4, 6). ἘἈΔΌΡΙΠΙςοΔ] ἰγαά!οη 8αγ5 
ΘΓΘ ννΟΓῸ 81Χ σα κοϑ οὗ ϑδςῇ βοσί. 

8. χαΐῥέγ ἐῤο αἰϊ ἐδε σοπσγοραίίοη ἐοροίρον 

μπῖοὸ ἐδὲ ἄοογ οὗ 1δὲ ἱα!εγπαςίς οΚ ἐδ εοησηοσας- 
01] ΘΑΊΒΟΣ 811 9 ΔΒΒΘΙΔΌΙΥ ῬΟΘΘΌΒΟΣ 
᾿ογᾶαχὰβ ὑπι0 Θπῦγϑποθ οὗ ὅπ Τοδῦ οὗ 
ταθθῦϊπῃρ [866 Νοῖθ οη ἔχ. Χ]. 8 {Π]. Ὑπὸ ννοτὰ 
εγο τοπάογοα σοησγθρδίοη 15 ἴῃ 6 88Π16 νΥ ΒΙ (ἢ 18 
τη ἀογθα Ἀ5ΘΘΙΏΟΪΥ 1 ᾧ. 4. ὅςε οἡ ἰν. 12. Κ͵αῚ 
Δηα οἴμο 8 ϑιρροϑο {πΐ “4}} [86 σοηρτοραίίοῃ " 
ΤΊΘΔΠ8 ἴΠ6 πδίίοη γεργεβεηϊοα ὈΥ 115 οἰάογθ. Βυΐ 
ἴΈ ἀρροδγβ τῇδε {πε ὑνῆοϊο θοαΥ οὗ π6 Ῥθορὶθ 
ὙΘΓΟ δ Π|ΠἸΟ 6 οἡ [ἢ18 οσοαδίοη, ποιῇ. [ἢ6 
ΘΙάΘΥ5 ΤΊΔΥ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ πανο οσσυριοά {πὸ ἢτϑρὶ 
Ρίασεβ. Ὅε εἰάεῦβ ἅγε Βρεοῖδ!! Υ “4 ]]6ἀ ἰοροῖμεγ 
Ἰὴ 80 ὈἘΠΟ4ΙΪΝΟΟΔΪ ΠΊΔΉΠΟΙ ἴο Γεσοῖνο αἰ Γοσ ΙΟἢ8 
ἴο ῥγονίἀθ (ἢ ἢγβί βδογ ἤςεϑ ἴογ (ῃς παίϊοη ἴο 
ὍΘ οἤεγοά ὈΥ [6 ΠΕΥΡῚΥ Πσοπϑοσσγαίθα ῥγιεβίβ 
(ἰχ. τὴ δηᾷ ἴπ6 ὈΟοάγ οὗ {π6 ρεορὶς δϊεγιναγάϑ 
ἈΒΒΟΙΏὉΪ6 48 ΠΟΥ ἀο Ποτὲ (ΙΧ. ς).--- ΠΕ βροῖ 
ἀεοϊρηδίοα ννδ8 πε ροτίίοη οὗ ἴῃς σουτέ ἴῃ ἔγοηΐ 
οὗ [ῃ6 Ταθεγηδο]ς (866 οὐ ἱ. 3). Ἑονγασὰϑ 
(Π15 ϑρᾶσθ {Π6 ρθορίθ ννεγο σογητηδπάρα ἴο 85- 
56 ΠΊΌΪῈ ἴο υυἱΐηθβδ {Π6 στοαῖ ΠΔΌΟΠ,Ι σΘΓΟΠΊΟΠΥ 
οὗ ἴῃς (ΟὐοπβϑοςγαίίΐΊοη οὗ {86 ρῥγιεβίῃοοά, τῈ6 
80]6 πΊη βοϊξηρ ἀρασγί οὗ ομὲ οὗ {Π6ῚΓ ἔἈΠΊ}]165, 
[Π6 το 6 Γ5 οὗ νυ] ἢ νγογὸ Ὠδηςσοέοσίῃ ἴο σἰδπὰ 
88 τηραϊδίοσβ δεΐννεοη {ποπὶ δηὰ [εῃονδῇ ἰπ 
σαγτγίπρ οὐ (6 ῥγοςορίβ οὗ {ῃ6 σογεπιοπὶδὶ 
ἶδνν. ὙΠ οβα ψῆο σοι] ἀο 50, πᾶν πᾶνθ σοτῦς 
ἰηῖο {Π6 σοιιγί, πὰ ἃ σγοδῖ ΠπυπΊθοΥ ΟοὗἩἨ ΟἴΠΟΓΒ 
ΓΛΔΥ ἤανα οςσουρίοα (Π6 ΠοΙΡ 5 ἜΠΗ ονὐοῦς 
Ἰοοκρά [η6 ϑπείοσθυγο οἵ {πὸ σουγί. Α8. ἴΠ6 
5668 ΟΥἨ ΠΟΙ ΟΠ 65 νγᾶ8 γοροαῖοα ΕΥ̓ΟΓῪ ΔΎ 
ἀυγίηρ ἃ ὑγοεκ (υ. 33}. [ἢ 18 παῖιιγαὶ ἴο 50- 
Ῥοβ6 ἰῃδξ βοπὶε οὗ ἴῃ6 ρθορΐὶα δἰξοηάθά οὔ οὔ 
ἀδγ δηὰ βοιὴδ οἡ δποίβδεγ. 

ὙῊΪ8 18 ὁπ6 οὗ [Π6 βββαρθβ ΨΠΙΟἢ ΠᾶΥδ ᾿τὸ- 
βοηϊοά ἃ ἀἰβῆςι Ὑ ἴο ἴδ6 πιϊπά οὗ ἃ Ἰινὶπε 
ὙτΙ [οΓ, ᾿γΠΟ δίΓΑΏΡΟΙΥ ἱτηδρίηθβ πὲ (ἢ6 σοτο- 
ΤΆΟΗΥ νν88 ““ἴο Ὀ6 ροΓ Ογηθα ἰπδιάό ἴῃς Τ αθοτῦ- 
ΠΔΟ]6 1086]ξ, ἀηὰ σοι!]ὰ οηἱγ, ἱπογεΐοτε, 6 ϑθθῃ 
Ὀγ ἴδοβ6 βίαπάϊηρ αἵ ἰῆ6 ἀοογ." ὅ66 οἡ «ὑ'". 33. 
ΤΠ πιθοῦ νγῆο σουϊά θὲ ἴδυ8 ἐανουγοὰ δ 
οης {{π|6 ἢς σα]συ]αίοβ δὲ ποῖ πιοόγὲ ἴμδη πη ̓  
" ΒΟἢ βτοιυπαὰ 6 τεὐθοῖβ ἴΠ6 πδιτδῖνα 85 ἃ 
αἴίοη. 
4. κπίο δὲ ἄοογ, ὅς. τΦονατᾶβ 86 95- 

ἜΣΔΙΠΘΘ. ὅ866 ἴΠ6 ρτεσδαϊηρ ποῖ, 
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« Ἑχοὰ, ο. ρἈτίοη, “ ΤῊΪ5 ἐς τῇς τὨϊηρ νγῃϊςἢ τῆς. ρἰδίε, [με ΒοΙν ογονγῃ; ἂ5 ἴῃ86 ΚΡ 
᾿- ΟΚῸ σοπηπΊΔηα 64 το Ὀε Ἵν “ςοπητηληάεά ΜΜίοβεϑ. “Εκοά. ἢ 

39, δις, 

ὦ Ἑχοά, 
28. 30. 

6 Απᾶ Μοβεβ Ὀγοιρῆς Αδίοη δηά 
ἢ]5 8015) Δη4 νγδϑῆςα τῇδπὶ ννἢ νγαῖεγ. 

7 Δμπὰ ἢε ρεζ ὑροη ἢϊπὶ ἴΠε ςοδΐ, 
πα ρἰγάεά δῖα ψνἢ τῃῆ8 ρίγα]α, ἀπά 
οἰοῖμδά πὶ ἢ ἀπὲ τοῦε, δά ρὰῖ 
πε ἐρῃοά ἀροη ἢΐπι, ἀπά ἢς ριγάθα 
πῖπὶ ἢ τῆς ουγίοι5. ρἰγά]ς οὗ τε 
ἐρῃοά, δπά Ὀοιιπά 1: υπίο ἢϊπ (Πεγο- 
ἢ. 

8 Απά ἢε ρυῖζ τπ6 Ὀγδβαβιρίδῖε ὑροη 
ἢϊπὶ: αἷδο ἢες ἐριυϊ ἴῃ τῆς Ὀτγεδϑίρίδίε 
τς τί πὶ δηά τὴς Τ ιιπιπλ πὶ. 

9 Απά δε ρυζ τῆε πρῖγα ὑροη ἢΪ5 
Πεδά ; αἰδο ὑροῃ (δε πηῖῖγα, δύδηι ΡΟ 
ἢϊ5 ἰογείγοης, ἀϊά ἢς ρυῖζ τῆς ροϊάξη 

“᾿ 

5. Τρὶς ἐς ἐῤὲ ἐῤίπο αὐδίιορ ἐδε ΟΒΡ εοηι- 
»παρηάφαά 19 δὲ ἀοπ6.1 “ΓὮΪ5 τεΐειβ ἴο Εχ. χχνυ. 
1---43., ΧΧΙΧ. 1---37,) ΧΙ. 9--τό. 

Τός Οἰραηποείπρ, Ἱπυεείης απά “ποϊπεηρ. 
᾿ 6---1. 

86. «υατῤεά ἐδενε «υἱἐ «υαἱογ Μοϑ865 σδιιϑοά 
{δε ἴο Ὀαίδο δπειγοῖὶν (τ. χΥ]. 4), ποῖ ΠΊΘΓΕΙ͂Υ 
ἴο νναβῇ ποῦ παηάβ δπά ἔδοΐ, 8ἃ5 ἴΠδῪ ὑνΌΓῈ 
ἴο ἄο 'π {Πεῖγ ἀδην πλϊπ!ϑίσγαϊΟη8. ὅδε6 ἔχ. 
ΧΧΧχ. 19. ΤΠ5 Ὀδίδίηρ, ψΒςἢ {πε Ηἰρἢ- 
ΡΓοβὲ δά 4150 ἴο ρὸ {πγουρῃ ὁη {πὲ αν οὗ 
Αἰοποιηθηΐ, νᾶ βυτθο 4] οὗ {π6 βριγιίδὶ 
οἰθαηϑηρ ΑΥ οι όδα οὗ 4}} (2 Οον. νὶ!. 1), δι 
ΘΒΡΘΟΔΙΥ οὗ ἴμοδο ῃο πδά ἴο ἀγᾶνν πρδγ ἴο 
Οοὰ ἴο πῆᾶκο γτοσοπο ]]δίίοη ἕο [Π6 81η8 οὗ [6 
Ρθορὶὸ (Ηθ0}. νἱῖϊ. χό; Μεαῖϊ. 11. 1.5).Ψ 

η--0Θ. Οη ἰδὲ ραγΐ5 οὗ ἴῃς ΗἸρἢ- ργοϑι 5 
ἄγοβϑ, ΜΠ τὴ6 Ὀτγεδϑίρίαῖο ἀπά {πε {τ]πὶ δηά 
{π6 ΤΤΒυπηπλίπη, 566 ποῖος οἡ Εχοά. χχνί!!. 

9. 1ῤε ῥοίγ ἐγοαυ"}] Ὅῃὲ ροϊάδη ρίαῖϊθς οὗ 
106 παῖ ννᾶ5 50 σδ]]οὰ 85 ἴπε ἀϊϑιηςτῖνε θδάρε 
οἵ {6 Ηρ ἢ-Ρ 55 σοηϑθοσδίοη. δ66 ΧΧΙ. 12. 

10--12.1 Μίοθεβ ἢἤτβί δποϊηϊεὰ νὴ [ἢ6 
ΠΟΙΪΥ ΟἹ] [πΠ6 Ταρείπιᾶςὶς (γε ῥάζη, ποῖ οδεῖ, 866 
Νοῖοδ οῃ ἔχ. χχνὶ. ὃ 1.) ἀπά 411 (Πδὲ νγὰϑ [βεγείῃ, 
τῃδί ἰ5, [6 Αὐκ οἵ ἴῃ. (ονοηδηΐ, {πὸ Ἴ80]ς οὗ 
δον γοδά, (ῃ6 (ἰδηπάϊοβοοκ δπὰ ἴῃ. Οοϊ]άρθα 
ΑἸίΑγ, ἢ 4}1 1η6 γίϊοϊοβ (πὶ Ὀοϊοηροα ἴο 
{ποπὶ; ἢς τπδη βρηηκὶοὰ {π6 ΑΙΐΑγ οὗ Βυτγηῖ- 
οἴετίηρ νυν ἢ [Π6 οἱἱ βόνθη {Ἰπηθ8 ἀπὰ δηοϊηϊοά 
1ἴ, 1 411} 118 αἴθη8}18, ἀηά 16 [νοῦ ΜΠ 118 
ἔοοϊ ; δῖ ΟΥ̓ 811, Πα ρουγοά βδοπια οὗ (6 ΟἹ] οἡη 
ἴῃς Ποδὰ οἵ άγοη, δηὰ Ἵοῃξογγοά οἡ ἢ 
“(Π6 σγοννῃ οὗ ἴΠ6 δηοϊητηρ οἱ] οὗ δῖ8 σοά," 
ἴεν. χχὶ. 12. δε ΟἹ] 185 ϑροκθϑη οἵ 845 ΓΠΗΙηΡ 
ἀοννῃ Ὁροὴ ΑδιῸΠ 8 Ὀδαγά δηὰ [18 βαγπγεηῖβ 
ἴο (πεῖς βκιγίβ ἰὴ 8. Ἅχχχῇῇ. 2. 

10. Οπ [6 ΠΟΙΥ δηοιϊπηῖηρ οἱ], 8εὲ86 ἔχ. 
ΧΧΧ, 223-32 ς. 

Ἴ1Ο Απα Μοβεβ ἴοοκ τῆς δποίϊπιϊῃ 
οἸΪ, ἀπά δηοϊπιθαά τς τἀθογηδοὶα δηά 
τῃαῖ τὐᾶς τῃεγείη, δηα βδηςτῆεά τἢ6η}. 

11 Απά ἢε βργηκὶεά τμεγεοῦ ἀροη 
(ῃς αἰΐαῦ βανθὴ {1π|68. Δηἀ δηοϊηϊεά 
6 δἰζᾶγ δῃά 411] ἢ15 νϑ88615, θοῖἢ τῃς8 
δνεῖγ δηά ἢ15 ἔοοῖ, ἴο βϑΔ ΠΟ.  τΠεπι. 

12 Απάε “ρουτεά οὗ τῆς ἐΠΟΙΠΕΠΕ ἤ ΤΣ 

εἴσσα 133» ΟἿἹ προ Αδγοῃ᾿β8 ἢθδά, δηὰ δηοϊηΐε 
ἢϊη, ἴο πλο τ ἈΠ]. 

12 Απὰ Μῴόοβεβ δγοιρῃῆς Αδγοη᾿ 8 
80η85,) ΔΠ4 ρυΐ σοδῖβ προ τΠειη. διά 
σἰτάδα τΠεπὶ νι ρίγάϊεβ, δηά 'ραΐζ "Ηεῦ, 
Βοππεοῖβ ὑροη τΠεπὶ; 485 ἴῃς ΙΟΚῸ ἡ 
ςοπηηηδηάεά Μίοβαϑ. 

11. “«ργὶπλίρά.. δὲ αἰδαν “φση 11»1.5] ΤῊΘ 
ΑἸίαγ οὗ Βιυγηΐ- ΟΠ ννᾶ8 ἐἸβηΡ5Π04 
ὈΥ {818 βενθηξοϊ ἃ βργη ΚΠ] ηρ νυ] ἴῃς ΠΟΙΥῪ οἱ]. 
(ἢ χνῖ, 14. 19. ὙΠ πυχδεγ οὗ ἔμ σονοηδηΐ 
νν 88 {πιι5 Ὀσουρδί ᾿ηἴο σοηηθδοίίοη νυν (ἢοβ86 
δοῖδβ οὗ βϑδογῆςο ὈῪ νν Ὡς ἢ (ῃ6 (ονεηδηΐ Ὀοΐνγθθη 
1Θβονδὴ δηὰ [Π6 ννουβΡΡΟΓ ννᾶ8 [ΟΠΏΔ]]Ὺ το- 
ποννοα δηὰ ςοπῆπηρά. 

πη ἴδ βυτηθο ] 1ς4] ι.56 οὗ ΟἹ], 5866 Νοῖς δήϊογ 
ΟΒαρ. ᾿. Α.5 ᾿πνϑϑίηρ (Π6 ργίοβέ νυ ἢ ΟΠς 4] 
ΒΑιτηθη 8 νγ48 ἃ γοοορητίοη Ὀοίογο τῆθη οὗ {πὸ 
οἴ οΙ] ροϑιζίοη οὗ ἴῃς ρεϑβοη (8ε6ς οὐ ἔχ. 
ΧΧΥΠ. 2), (ἢ δποιϊππρ ἢϊπὶ νυ} ΟἹ] ννᾶ8 δὴ 
δοκπονν)οάρτηθης {πῖ 4}1} Πἴποβϑ ἔογ ἢΪ8 ΟΥ̓οΘ, 
411 [6 ροννοῦβ ἢ νυν Βιςἢ 6 τνουἹὰ τ ΡΒῸΥ 
[1Π] 18 ἀυμτ168, τηιϑὲ σοτηθ ἔγογῃ πὸ 1οτγὰ. 

[Ι͂πῃ {πὸ δποίϊπίηρ οὗ ἴπ6 ϑαποίΐίμασυ ἢ 118 
σοηίοηΐβ δηά οὗ ἴ[Π6 ΑἸΐαγ ψἹ 1ἴ8 αἴθ 5118 1Π6 
ΒΆΤΏ6 ἰάθᾷ ονυϊθητγ μο]ὰ 118 ρθε. Α'8 Αδζοη 
νν8 βΔης(ἰΠεα ὈΥ ἴΠε δςοΐ, 50 νοῦ [ΠΟῪ δβδης- 
βρά (υτν. το, 11, 12). Τὴ ροιπηρ δὲ ΟἹ] οἡ 
1ῃ)6 Ποδά οὗ Αδγοη 8ἰδπαββ ἴἢῺ ἴΠ6 παγγδίνο 8 
(Πς ουϊπλϊηδίοη οὗ ἰῃ6 σογοΟΩΥ οὗ δηοϊπίηρ. 
ΑἹ] 186 Βοὶγ {πῆρ παά Ὀξθη πιδάθ αῇογ [ἴῃς 
ΒοΑνΘΠΙΥ ραϊΐζογη8 βῃοννεά ἴο Μόοβὲβθ ἴῃ [πὸ 
τηοιπί (ἔχ. χχν. 40, ΗθΌ. ἰχ. 23), πὰ δὰςἢ 
οὗ ποῖ νγᾶϑ ἱπίοηἀοὰ ὉΥ ἀϊνίπθ νυἱϑάοπι ἴο 
ΠΟΠΥΘΥ͂ ἃ Ξ5Ρ᾽ Γίζυ4] πιοαπίπρ ἴο ἴπ6 ταϊπὰ οὗ 
ἴΏΔη. ὙΠΘΥ ᾿νεῦὸ τποᾶπ8 οὗ ρΊάᾶςε ἴο ἴθ ἀ6- 
νοι γΟΓΒΙρρεσ. ὍΠ6 ΟἹ] ροιιγοά προη {Π6πΠὶ 
νν 8 ἃ γΓεσορπιίοη οὗ {Π18 ἕδοϊ, ἀπά δί [ἢ 6 81 ΠΊ6 
εἶπα 1 πλδάθ ποτὶ ΠΟΙ δηὰ εξ ἐμθπὶ ἀρατγῖ 
ἔτοπι 411} ργοΐδης δηὰ ογάϊ ΠΑΓΥ 868. Οη Κίῃ- 
ἀτοὰ βγοιιπάβ, μοι ρ ἢ ἴο ΘΧΡΓθ55 δηοίποῦ ἰάθδ, 
18ῃ6 ΑἸΐας ννᾶ8 ἴο 6 βαποι θα αἶσϑὸ ὈΥ δ]οοά. 
866 οὗ σ΄. 1ς.--- ὙΥ ἢ (Πδ δποϊηξηρ οὗ ἴΠ6 ΠΟΙῪ 
(Ὠηρ8 οὗ {Π6 δαποίιιδγυ τηδὺ Ὅς σοπιραγεὰ {Π|6 
δποϊηξιηρ οὗ πποηοσὶδὶ] βίοηεβ. Οδεη. ΧΧΥΠ!. 18, 
ΧΧΧΥ, Χ4. 

18. ““ἀαγομ᾽: -ο5] ὙΠ686 νμογα (Π6 σοπλ- 
ΠΊΟΠ ῥγιθϑίβι Οπ ἴπθ ατγίίοϊεβ οὗ ἄγοββ, 868 
ἔχ. χχν. 40. Νοίδίης 8 Βεγε, ογἰῃ ἔχ, χχιχ. 
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“ Ἐχοά. 20. 

- 

14 “ΖΑμά ἢε δτουρῃε τῆς ὈΏ]Π]οοκ 
[ογ τῇε βίη οἤεγίηρ: δηά Δδγοῃ δηά 
Η5. 50η8 ἰαδιά τῇς! ἢδπάβ προη τῆε 
Πεδὰ οὗ τῆς. δ] οςοΐκ ἔοσ τμὸ 5 οἴξογ- 
ἴηρ. 

Ις Απά ἢδ 8ϊενν ἐΐ; δηά Μοβεβ ἴοοκ 

γη---ο, 581 οὗ 186 δποϊηξπρ οὗ ἴΠ6 σοπηηοη 
ῬΓοϑίβ, ὑπο 1ἴ 18. ΘΧΡΙΘΘΒΙΥ σοπηπιαηάοά, 
ἔχ. ΧΧΝῊΪ, 41, Χ]. τς, δηὰ 18 ον ἀθ ΠΕ] ἱπιρ]οὰ 
45 ἃ ἴαςῖϊ, [,δν. νἱῖ. ,26, χ, 7, Νυπι. 11. 4. 
ΤὨδ ϑἰπηρίεϑί πὰ Ὀδεβδῖ τηοάθ οἵ οὌχρίδίηϊπρ 
1Π|5. ἀρρϑᾶῖβ ἴο ῬῈ ἴο τεραγὰ 85 ἴῃ6 ΟΠ 
Δηοϊητηρ οὗ ἴπε σοϊηπιοπ ρῥγοβῖβ [Π6 Ῥγόσθϑϑ 
ἀυϑογιθοὰ ἴπ τ. 30, ὙΥΠΟγῸ [ἴ 15 5414 1ῃ4ϊ ΝΜ οϑοϑ, 
αἴ ἃ ἰαῖοσ ρεγιοα οὔ δε σεγοηοηυ οὗ (ὐοπβεογδ- 
τἴοῃ, βργιη κὶοὰ {Ποπη, 85 νν6}} ἃ5. Αᾷγοη ἢ]π|- 
50}, ἢ 1[η6 ΠΟΙΪΥ ΟἿ] πλιχοά ἢ [Π6 Ὀ]οοά οὗ 
τῆε Ῥεδοθτοβεγηρ. ΜδηΥ. πόννενοῦ ψοι]ὰ 
ΔΚ ἃ ἀϊπιῃςῖοη Ὀοίνγνθθη ϑρυηκιηρς 
ΟἿ] δῃᾷ ἃποιηΐηρ, δηά ᾶγὸ "πο πο ἴο [ΌΪΠονν 
τῃ6 [Θνν 5ἢ ἰγδαϊοπβ, δΔοσογάϊηρ ἴο ὙΠ] ἢ [86 
ςοϊμπιομ ῥγϊοϑῖα ΟΥΟ δηοϊηϊθα “πη  ἀἸΔ(εἸ 
αἴτοσ {πεν ᾿πνοϑειζασο, θὰ [Π6 οΟ1], ᾿ἰπϑῖοδα οὗ 
Βεῖπρ ρΡουγοά Ὡροὴ ἴῃς ΠοδΔα 45 ἴῃ ἴῃ6 σᾷ56 οὗ 
1ῃ6 ΗἸ ΡΠ -ρΙΘϑῖ, νν 85 ΟἿΪΥ ϑιηηθαγεά οἡ {Π6 ἔογο- 
μεδά ἢ τπΠ6 ἤηρεσ. ΚΟ], ὙΝ ογάϑννοσίῃ, 
δοϊάοῃ, “ ἀθ δῖος. ἴῃ ῬοπΈξ" 11. φ; Κοϊδηά, 
.Αἡἴἢ Πι ς, 71: Οδγρζον. ὁ Αρρ. Οὐ, ρΡ. 67. 
ϑο0πὶ6 ἢανε Π6Ιά [δὲ πε ἀπε! πσίου ΔΥ τη {86 
ἴλςϊ (Π4ῖ ν᾽ Ή1|6 δας ἢ ϑισοθθάϊηρ Ηἰρῃ-Ρυοϑι 
ν᾽5 δηοιηῖοα, (Πς σοπηπλοη ργθϑίβ νογο σὸ 
ξαγάςα 48 ἀποιϊπίθα οηςς [ῖῸΓ 4]] οη {815 οσζα- 
δίοῃ ἴῃ {ἢ ρεύβοῃβ οὗ ἴπο ἱπιπιοάϊαίθ βοηβ οὗ 
Ααγοη. ὐιιίγαπι, 1. Υ. 7.---ἰ [5 Θν! ΠΕ} Ὺ 455 
ϑιπιοά παῖ {86 ΗἸ ΒΟΡγοϑε μαά ἃ ἀϊπιιπεῖ 
Δηοϊπίης ὈΟΙΟ Πρ ΡΟΟΘ]ΠΙΑΥΥ το ἢϊ5 ΟΠοΘ ἴῃ 
'15 σοιηπιοη ἀςθιρηαζίοη ἴῃ [γον] τσ 5 (566 οἡ 
1,ον. ἵν. 3). Βιῖ ἴἴ νουά ϑθὸπὶ ἴμαΐ [ῃς 
ΔηΟΙ τη ΟΥἩ πὸ σοπημοη ρῥυΐθϑία σοηϑίϑιοα 
1η 50 πὸ τ σοιητήοῃ ἴο {Πεπὶ δπά ἴἢς ΗΠ μἢ- 
ΡῬηοβδί (ἔχ. χ]. ας), δηά {Π15 σῇ ΔΠΘΎΝΕΓ ΟἾΪΥ 
ἴο {Π6 ΘρπηκΊηρ πιθητὶοποὰ 1 Ὁ. 2ο. ΤΠ6 
8816 ΥἹΟῚ 566 ΠῚ5 ἴο δοσογά νυ ἢ ἃ σοιηράγίϑοη 
οἵ ἴῃς ὀχργοδϑίοη τοραγάϊηρ [86 ΗἸΡ ἢ -Ρυοβέ, 
ὁ ἢ σγόννὴ Οἵ [6 δποιϊπίηρ ΟἹ] οὗ μἰ5 σά 18 
τρὸπ Ὠϊπὶ," [μὸν. Χχὶ, 12, ἢ ἐπας τοραγάϊηρ 
[ῃ6 σοπηπιοη ῥγεβῖβ, “' [Π6 δηοιπίπξ οἱἱ οὗ 1ῃ6 
Ιμογὰ 15 ροη γοιυ," [μδν. χ. 7. 

Τε ϑαογίβεος 9 Οοημεογαίοη, 

14--6. 

Μῆοϑβοβ 85 16 τηραϊαίογ οὗ ἴ[ῃ6 (ονεπδηΐ οὗ 
ἴῃ6 [μὰνν (Ὁ 4]. 1. το, ΗΘΌ. ΥἼ11, 6) ννᾷ8 ᾿δ]]εά 
ἴο ρογέοιτῃ πὸ ῥσιθϑίΥ ΠιποίΠ5,.1ὴ σΟη56- 
σγδίιπρ ἴἤοθ6 οἡ τυ ποπὶ Ποποθξοσίῃ [Πο86 ἔπηο- 
[ἰοὴ5 νεῖ ἴο ἀσνοῖϊνὸ, δπὰ ἴῃ ᾿ὩδΔιριγδίπρ 
18)6 ἰοραὶ ογάου οὗ β5ϑδογ σε [π {πὸ Ξππὶὸ ο8- 
δου ἢ6 δὰ ρογίογπιθα ἴῃς εἰλιγ βογνίσθο οὗ 
1π6 δαῃοίυδγγ Ποῖα ἴῃς ἐγ οὗ ἴΠ6 βοιηρ τρ 
οὗ (μῃ6ὲ ΤΑθογπδοῖΐὸ πὰ ἴη6 ΑἸῖατ. ὅδ66 οἡ ἔχ. 
ΧΙ. 22. Τὴ δ᾽) ΟἸδ νὰ πον οἴοτο ΤΙῸΓ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΝΤΙ]. [ν. 14, 15. 

τε ὈΙοοά, ἀηα ρὰξ 12: ὑροη ἴῃς ΒοΓηβ 
οὗ τῆε αἰτασ τοιιηά δδοιῖ νυ ἢ]8 
ἤηροῦ, ἂῃάὰ ρυππεά (ἢς αἱζαγ, δηά 
Ρουγαά τῆς δ]οοά δὲ τῆε Ὀοίζομι οὗ τῆς 
Δἰταγ, Δη4 βαηοε ῆδά [ἴ, ἴο πχᾶκα γοοοη- 
οἰ ΠΔτοπ ἀροη [{. 

1π6 ἢγβί {π|Θ. ὙΠ ϑδιισσθϑϑίοη ἴῃ ΙΓ ἢ ἐδ 6 
ΒΔ ΓΙ ΠΟὸ5. ΟΠ] οννοὰ δφαςἢ οΟἴΠΟΥ οἡ [ἢ]5 οσςδ- 
510, ἢγϑὲέ [6 δι᾽ηποἤἴεγηρ, ἴθ (ῃ6 Βιυγηΐ- 
οἴ εσίηρ, δηὰ ἰαϑαὶγ [ἢ6 Ρεδοθ- ογηρ, δα8 
15 σγουηᾶ ἴῃ {Π6 τλϑᾶπίηρ οἵ ἐδοῦ βϑογιῆἔσο, 
δηὰ Ὀδοαπις [86 ΘβίδὨ 8η6 ἃ ασὐδίοπι ἴῃ ἰαίοῦ 
4868, 866 [ηἰτοά. ὃ χν!. Βαΐ ἔπ τ ἀγὸ βϑυθσαὶ 
Ροϊπῖβ ἴῃ ἘΠ ἢ τῃ6 τηοάς οἵ βιογ ποίπρ {6 
δΠΟἤθγιηρ ἀπά ἴΠ6 Ῥοδοθ--οῆεγιηρ ποῖ ἀθ- 
βογσιδοὰ ἀϊῆἴεγτεα ἔτοτη ἴΠῸ οὐ παυν ἱπβίτις- 
(ἰοη8 οὗ (6 [,ϑνν. Τ Πμ686 ἀΠδγθποθα νγογὸ 6ν]- 
ἀθητν ἀδοιρηρα ἴο δάδρί ἴδ βδοῦ ῇςσοβ ἴο {ΠΟΙΓ 
ϑρϑοῖίᾳὶ οδ]θςξ 85 ραγίδ ἴῃ ἴΠ6 τίῖθ οὗ (οῃβο- 
ογδίϊοῃ. 

14- 17. (ΓΕ τΠ6 ἀϊγεοίίοπβ ἔοσ ἴῃ6 τορι αῦ 
5: -ΟΠογιηρ οὗ ἴῃς {Π| || ορυιοθϑῖ, ἱν. 2---ξ.1.Ψ 

15. “π4 δὲ εἰραυ ἢ 1Ὲ τὸ ἴακο ἰἢϊ5 ἴο 
τοίογ ἴο Μίοβοβ ἢὸ ἴοοῖκ οὔ δἰ ΠΊΕ οπς οἱ 
{πὸ ἀιιῖ165. ΒΈΠΟΓΑΙΥ ρεγξοσιηθὰ Ὀγ ἴΠ6 ϑϑοτῖ- 
ἤρου, του ρ ἢ ΑἌγοη ἀπά ἢϊ5 5οῃ5 δά ργϑϑοοά 
τ Γ πη 5 ἀροι ἴπ6 πεδά οὗ [μὲ νἱοτὶπι. (566 
Ιηϊτοά. 8 ν., οἴ, οἡ Ὁ, 19.) 

15--17. ὍΠ15 51η- οἴου ηρ νγ48 8βἀογιῇςοοὰ 
ἴῃ [86 8118] ΠΊΆΠΗΘΓ 85 τεραγὰς {πὸ δοοά πὰ 
1Π6 1.1. δὸς ἵν. 2ς, 20, 234. Βιυῖ ν»)παῖ ν αὰβ 
ῬΘΟΙΠ ΑΓ ἰπ [ἴ ννᾶ5 παῖ [Π6 βοϑῇ ννὴβ ποῖ οαίδῃ, 
Δη4 [ποι Ρἢ ποπο οὗ ἴῃς Ὀ]οοά νγὰβ βρυικὶοὰ 
ἴη {πε Τθούπδοῖοθ, οὐ μὰ οἡ ἴῃ6 Πογηβ οὗ ἴΠ6 
ΑἸΐΑΓ οὗ ᾿ποοῆβθθ, 85 ἴπ 186 βαογίῇςθ οὗ τῃ6 
51) -ΟἈἸΈΓΙΠρΡ5 ἔοτ ἴΠ6 ΗἸ ἢ -ΡαΙοβῖ ἀπά [Π6 παίϊοη, 
{πὸ ἤδβῆ ννὰϑ γεῖ σαγτίθα οὐϊϑιάθ [Π6 σϑὰρ ἴο 
Ὀδ6 σοπδυπηεὰ, Ὁ. 17. ὙΠὶβ Ὀυγπίηρ ἀοοθ ποῖ 
{Ππογοΐοτα [4]}} ἀπάογ 186 τὰ] τῃ4ῇ “186 Βοά δ8 
ΟΥ̓ ἴοϑ6 Ὀθαβῖβ ννῆοϑο δοοά 15 Ὀγοιρῃὶ τμἴο 
τῆς δαησίπδγγ ὈΥ {πὸ ΗΠ τ ρυῖσϑὲ ἴου σῖπ Δ1Ὸ 
Ὀυτγποά νους {π6 σαπιρ," ΗδθΌ. χίϊ. τα; 
ΠΕ Τὸν. χ. 8. ὙΠ στοιιηά οὗ [Π18 ἀἰβΕ ποῖίοη 
ΤΊΔΥ Ὅδ 560} ἰη {Π6 ποΐδ ου ἵν. 15. ὅδε ἤεβἢ 
οὗ [6 δ᾽ π᾿ Πε πηρ σουά ποῖ ὈῈ δαΐθη ὈΥ ΔΗΥ͂ 
Ὀιϊ ἃ ἰορα!γ σοπδθογαϊοα ρῥυίεδε (θη νἱ. 25). 
Μοβο8 ἱποιθίογο σοι] ποὶ οαΐ οὗ ᾿ξ ἢ πιϑο] , 
{που ΒΘ νναβ, ἴου [6 οσολβίοη, ρουϊοιπηὶης 
{πὸ ἀμμτ168 Οὗ 4 ρτίοδὶ. ὙΤθοβο ννβοπι ἢς ννὰ5 
σοηϑθογδίίηρ σοι]ὰ ποῖ οαΐ [ἴ, ποῖ ΟὨΪΥ Ὀδοδιι56 
1Π6Υ νοτε ποῖ γεῖ ἀυγ ᾿πϑίϑ]]οά, Ὀμὰὲ Ὀδοδιιϑο 
[86 βδογιῆςςε ννᾶβ οθογθά οἡ {πεῚΓ Ὀομαὶξ, δηθὰ 
ἴῃς Ὀοάγ οὗ [ἢς ν]ςζπὶ βῖοοά ἴο {Πθπὶ ἴῃ 186 
5ΔΠῚ6 τοἰδοη 85 ἴπαϊ οὗ ἴῃ6 τόροϊασ 851η- 
οἤεσίης δἴεγνναταάς βῖοοα ἴο {πα ΗἰξΒ.Ρησϑί. 

15. ρεγιμεῶὼ ἐδὸ αἰίανος απο βοώ ἐξ, ἐο »ιακό 
γογολοαΠἰον ἐροπ ἢ Αἰοποιμομῖ 5. 815 
τηαάο ἕὼγ ἴπ6ὸ ΑἸζαγ 1030} 5. ννὼ}} Ὧ5 ἔοσ τγ6 
ΡΠοσῖ5. Τῇ ΑἸθαγ 5 θδο ποι ἢοα Ὀγ [Π6 



ν. τδ---24. 

16 Απηά ἢς ἴοοκ 8]} πε ἔϑι τῃδῖ τὐας 
ἀροη {ἢ ἰηνναγάβ, αηὰ τα σι} αόουε 
1ἢ6 Ἰνοτ, διά τῆ6 ἴννὸ Κιάμεγϑβ, δηὰ 
{Ππεῖγ δῖ, ἀπά Μοβεβ διυγπθα 2: τροη 
τῆς δἰζαγ. 

17 Βυῖ τῆε διήϊοοϊ, δῃά ἢΐ5. Πίά6, 
ἢ15 ἤεβῆ, δῃὰά ἢϊ58 ἀπηρ, ἢ Ὀαγης γῆ 
ἤγε ψιίους τῆς σαπηρ; 45 ἴῃ6 [ῸΚΡ 

Ἀ Ἐχυά, 29. ἔ ςοπηπηλαἀοά Μοβ65. 

18 4 Απαὰ δε δῬγουρῆς τῃς γάτη ἔογ 
ἴῃς θυγηῖ οἤογηρ : δΔηὰ Ααγοη δηά ἢ 5 
80η5 ἰαἰά {Πεῖγ ἢδη48 ἀροη τὴς μεδά 
οἵ τῆ6 τᾶΠ1. 

Ι9 Απά ἢς Κι]εά 2; δπά Μῶοβεβ 
ΒΡΓΏΚΙεα τε δίοοά ὕροη (μὰ αἱϊαγ 
Γοιηα δροιῖ. 

20 Δμῃά ἢε ουΐ ἴδε γάτὰ [ηἴο ρίεςαϑ ; 
δηά δήοβεβ. δυγηῖ τῆς Πεδά, δπά (δ 
Ρ΄δςεβ, Δη4 τῆς ξβῖ. 

21 Απά ἢς ννδϑῆδά τὴῆ6 ᾿ηνναγάβ δηὰ 
ἴῃ ἰερβ ἴῃ νναΐῖογ; δηά Μόοβεβ δυγηῖ 

Δηοϊπίίης ΟἹἱ (Ὁ. 11) κὸ ἴπ6 ρηοϑῖβ ψηῸ 
ΜΌΓΟ ἴο ΟβΠοΙΔίο δ ἴἴ ; 1 ννὰβ πονν, {κὸ {Ποπη, 
βαησίποα ὈΥ ὈΙοοά. Τηε ἀποιπίηρ νυ] ἢ ΟἹ] 
σοπϑθοσαῖοα 11 [ὉΓ 115 5ρ6ο 14] ρυγροβθα ἱπ {ἢ 6 
ΒΟΓΨΊΟΘ οὗ Τεπονδῇ, Ὀυῖ 1ἴ ννᾶ58 πονν δποιϊπίθα 
ΜΠ Ὀἱοοά ἃ5 83η δοκηον)]οάρτηθπς οὐ {πὸ 
Διθηδίίοη ΟΥ̓ 41} πδίεγο, ἴῃ [561 τοτη Οοά, 
Δηά {Π6 περά οἵ ἃ γτϑοοπο]δίοη ἴο Η}π οὗ 8}} 
{ππ|ρ8 Ὀγ ὈϊΪοοά, (οἱ. 1. 2ο; Ηθθ. Ιχ. 21, 22. 
66 οἡ ἔχ. χχυ"Ἱ. 48 δηά οὐ [,δν. ΧΥ]]. 11. 

16, ὅ866 [ηΐγοά. 8 Υ]}. 

17. διγπὶ «υἱὲ ἥγε «υἱἱδομ δε σῶρηῦ}ὴ 5668 
ΟἹ ἹγΥ. 12. 

18-.--2]. Αἰοποιηθπῖ πανηρ ὕδθη πηδάθ, 
Αλιὸῃ δηα ἢ15 500η5 νγΕΥῈ ΠΟΥ ρογηλ 64, ὈΥῪ 
τς ἸΔΥΊΩΣ οἡ οὗ {ΠΕ ῚΓ Ὠαηάς, ἴο πηακα {Π6τ- 
5οῖνο5 ὁηὸ (566 πέίγοά. ὃ ΧΙΠ.} ΤΠ [Πδ νἹο πὶ, 
ὙΠΟ ἢ ννα5 ἴο Ὀ6 δεηΐ πρ ἴο ομονδὴ 45 “ἃ 
Ὀυγηΐ 54  ΠἼΠΕξροο ἔῸΥ ἃ ϑννθοῖ βάνοιτσ, Δη ΟἸἴθτην 
τηδάς Ὁ ἔτεα υηΐο ἴῃς [ογὰ," ὙΠΟοΙῈ ννᾶ8 πὸ 
ῬΟΟΘΠ ΑΙ Υ ἴῃ [86 πιοάθς οἵ οἤθπιπρ [18 5δοτ- 
ῆςθ. ΑἹ] ννα5 ἄοῃβ δἰ ΠΟΕΥ δοσογάϊπρ ἴο 16 
ΤΙ] ((. 3---9}, χορ 18αῖ Μίοϑϑβ ρεγί[ογπηδά 
πὸ ἀυϊῖο5 οὗ τῆς ρῥχιϑϑί. 

19. «“πά ῥὲ ἀἰϊἰϊά “ἢ Απά 1 δ 8181}. 
δ66 [ηἰγοά. ὃν. δ80 ἴῃ σ΄. 22. 

“δγιπλιίρά, ες. δίμεσ, σαβῦ ΡΟΣ ὑμ9 
ΑΙΌᾶΣ. ὅε6 [ηϊτοά. ὃ νὶ. 

21. ερ:] ϑέεεοη . 9. 
δωγη 866 οῃ Ϊ. 9. 

22 δὲ γαρῃ 9} εογισεεγα οη)] ΤῊΘ 5880Γ1- 
ἔςο οὗ {Π1|5 τὰπὶ ννᾶ8. ὈΥ͂ ἔαυ ἴε πηοϑῖ ρϑοι ΠΥ 
Ρατῖ οὗ τἴῆ6 ν Πο]θ. σογοσηοηγ. ΤὙἤΠεῖα ν ὰ5 
ΒΟ ιηρ πιαγκοὰ ἴῃ 88 ἔλοϊ οὗ {Π6 ν]ἱοι τη 
Ὀείη; ἃ τπι. ἔπ ογάϊπασΥ Ῥοδοε- Οογην 

ΤΕΝΓΤΙΓΟΤΙΙ 5. Ν ΊΠΙΠΙ. 

[6 ννῇοΐε γαπὶ ἀροὴ τς αἰταγ: [ἴ τᾶς 
ἃ Ὀυγηΐ 8δοῦῆος ἔογ ἃ ϑννεοῖ βάνοιι, 
ἀπά δὴ οἴετίηρ πχας ὉγῪ γε ὑπἴο τῆς 
ΙῸΟΚΡῸ; 485 ἴδε Ι͂ᾺΟΚῸ οσοπιπιαπάεά 
Μορεϑ. 

22  Απαὰ “δε δγοιρῆς τῃε οἴπεγ 
ΓΑίῃ. ἴδε γὰπὶ οὗ σοηϑβεογδίίοη : δηά 
Αδγοῃ ἃπα ἢΪ8 8δοηβ [αἱ “τΠεῖὶγ μαμὰ 8 
ὍΡΟοη {Π6 Πεδά οὗ τε γδπι. 

22 Απά ἢε εν 21; δπ4 Μοβεϑ ἴοοϊκ 
οἵ τῆς Ὀ]οοά οἔἉ 1ἴ, ἀπά ρὰΐ 1} ἃροη τῆς 
ΠΡ οὗ Δαγοη᾿ 8 γίρῃς δᾶγ, δῃὰ προ τῃ6 
τυπὶῦ οὐ ἢϊ5 τίρῆς ἢδηά, δηά ἵροη ᾿ 
τῃ68 ρτγεϑᾶῖ ἴοα οὗ ἢϊδ γίρῃξ ἰοοῖ. 

24 Απά δε Ὀγουρῆϊς Αλγοπ᾿β 8οη8, 
δηἀ Μοβαβ ρυῖ οὗ τῆε δοοά τροη τῆς 
ΠΡ οὗ τῆεῖγ τρῃξ δᾶγ, δηά ὕροη τῆς 
τυ πὴ05 οὗ {πεῖγ τίρῃς Παηάβ, ἀπά ἀρ- 
οἡ {μ6 ρτεαῖ ἴοεβ οὗ {πεὶγ σρῆς ἔδει: 
Δ Μῶοβεβ βρυίῃκ]εὰ τε δἱοοά ὑροι 
τε αἰταγ τουπά δου. 

ταρῆς 6 οἰ ογ πλα]ς οὐ ἔθπια]θ, ἔγοπι ἴῃς πογὰ 
ΟΥ ἴτοπι {Π6 ἤοοϊκ, 1]. ᾿ς 6. Βιιῖ ἃ τὰπι ννἃϑ8 
δη]οϊηοα ἴῃ 1Π|5 σᾷ56, 48 ἰξ ννᾶβ αἷἰδὸ ἴῃ [ἢ6 
Ῥρδοθοοβοπηρϑ ἴοσ (ἢ 6 πδίϊοιι, ᾿ἰχ. 4, σΡ. Ὁ. ὃ ; 
ἴογ ἴπ6 ργίποθϑ οὗ ἴῃ {σῖθο5, ΝΠ. νἱ]. 17. δηά 
ἴον [6 ΝαζΖατγιίθ, Νιιπι. νἱ. 14, 17. [{ 15 ποιὸ 
οδ]]οὰ “16 οἴ ΠΟΥ γαπὶ,᾽ 45 Ὀθίηρ (Π6 βδϑοοοπα οἵ 
106 ἴννο ταῖὴϑ τηθητοηθὰ ἴῃ τ. 2. Τὴ6 ννογαϑ 
ΤΊΡΠΕΥ ττδηϑαἴθα [ῃ6 “" γὰπὶ οἵ σοηβθογδίιοῃ ἢ 
ΤΩΔΥ Ὀδ ΠΤ ΓΑΠῪ τοπάογοα ἐφ γαρη ον ἐῤε μλίῤισε, 
δηά ἴΠ6 παπλὸ ἢ85 Ὀδθη ϑιρροβεά ἴο ἢᾶνο τοίους 
ὁη06 ἴο {ΠπΠ6 σοιοπιοηῦ ἱπ Ψῃϊοῆ Μόοβοθ. Π]}5 
πὸ μαπὰβ οὗ {86 ρηδϑίϑ; 566 Ὁ. 27. ΕΓΠΟΥ 
(8115 [ [ἢ6 ταπὶ οὗ {πὸ 8}}-οὔεπηρ (Βυ ορ,εν). 
Βυΐ {πὸ ΠΧΧ. Πα5 ὁ κριὸς τῆς τελειώσεως, ἴῃ 6 
οἰά [τ4]|ς, αγίδε ρον δε ον, πὰ 81 Αἀρ 511η, 
“πον  βείμι σοι ηαϊοης. ὙῊΘ τοπάετιηρϑ οὗ 
[μὲ 'Ταγρυχηϑβ, [π6 ϑυγίας, δηὰ δαδάϊα 4}} πιθδη 
“(ἢς γάτπὴ ΟΥ̓ σοτηρίοἴίοη," ὙΠῸ Οἴου] ηρ νγᾶ5 ἰπ 
1ῃ6. Πιρ οϑί βθηθ6 ἐῤὲ σασγίβεο ΟΥΚ σον δὴ ϊοη ΟΥ̓ 
δι έησ, κ5 Ὀεὶπῃρ ἴῃς σεηΐγα! ροὶπί οἵ (6 σοη- 
βρογαϊίηρ Πίο. ὙΠῸ ἤπαὶ ρουξθοῖοη οὗὨ {ῃ6 
στραίιγο ἰ5 (οηβοσγαῖίοη ἴο ἴἢ6 ΘΚ. ΜΈ ΠΗ 
{86 τελείωσις οἵ ἴπ6 1,Χ Χ.. τη τῃϊ5 σοππεσοῃ 
ΤΊΔΥ Ὀδ σοϊῃηρᾶγεοά {Π6 56 ΙΓ ἢ 1Π6 νυ το Γ οὗ 
1ῃ6 Ερίϑιθς ἴο τῇς Ηθθτονν5 πλάκα. οὗ [ἢ6 
ἀογίνδίινοβ οὗ τέλος : 11. τος Υ΄ 9. ΥἹΙ. 28, Χ. 14) 
ΧΙ. 22. 

23, Ὧ4. Βοίογτο οαϑῦϊπε ζουῦ ἢ ὕπ9 Ὀ]οοὰ 
Τουπά [80 ΑἸΌΔΣ Ιη ἴΠ0 τ15114] πιληηοΥ, Νί οϑοβ 
ἴοοκ ἃ ροπίοη οὗ ἴπὸ Ὀ]οοά ἀπά ρυΐ βοπιὸ οὗ 
ἴ οὐ πὸ τίρῃξ οχίγοηη 65. οὐ οαςἢ οὗ ἴῃς 
Ργίεϑίβ. ὙΠῖ5, Ὀείης ρεογξοστηοὰ ἢ (Π6 
ὈΙοοά οὗ {πε Ῥοδοθ-οβοιηρ, 45. Ὀδοη 811}0- 
Ροϑοά τὸ ἤσυγτο {πὲ τοδλάϊηθθα οὐ ἴπ6 ῥτίεβέ 
ὙΠῸ ἰ5 αἵ ρόδοβ νυ [Θῃονλῃ ἴο πεαῦ 
ἴῃς δὰγ ἀπὰ οὔδΥ ἔμπα ἀϊνίπε νογά, ἴὸ ρεγίογμῃ 

5925 
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ἃ ΒΕχοά. 
20. 24, ἂς. 

2ς Απά Βε ἴοοκ τδε δῖ, δπάὰ τῆς 
Γυπρ. ἀπά 41} {πε ἔδει τῇδϊ τας προ 
τῆ6. ᾿πνναγάβ,. ἀηὰ τς οδι] αῴουε τῆς 
᾿ΐνεγ, ἀπά {πε ἴννο Κιάπεγϑβ, δῃά τῃεὶγ 
ἔλι, ἀπά τῆε τίρῃϊ βῃου !άογ: 

, 26 Απά ουὲ οὗ τῆς δαβκεῖ οὗ υη- 
Ἰεανεημθά Ὀγεδά, τῆδῖ τὐας Ὀείοτγε τῆς 
ΓΚ, ἢ6 ἴοοϊ οπα τιη]εανεηθά οδΚα, 
Δηἀ ἃ ολκε οἵ οἱἱδεά Ὀγεδαά, δπά οπς 
ννδίετ, ἀπά ρυῖ ἐῤεηι οα τῆς δῖ, δπηά 
προη (ἢς Πρῃϊ 5ῃου]άεγ: 

27 Απά ἢες ρυῖ 4}1] ἔυροη Αδγοη᾿ 8 
Πδπά5, δηἀ ὑροη ἢϊ5 βοηβ᾽ Παηά8, δηά 
νγανεά τμ6πὶ 207 ἃ ννᾶνε οἤεγίηρ Ὀδίογθ 
ἴῃς [οΚὉ. 

28 Απά Μορβες ἴοοῖ {πδηὶ ἔτοπλ οἱΓ 
{Πεῖγ ἢΔηά45. απά δυγηῖ ἐῤέηι οἡ τῆς 
ΑΙῖαγ ὑροη (6 δυγηΐ οβεγίηρ: ΠΟΥ 
τὐεγε ΠΟΠΒΘΟΓΔΙΙΟΠΒ ἔογ ἃ ϑννεεῖ βαᾶνοιγ: 
ἰ ᾿ς ἂῃ οἰεγίηρ τηδάς ὈΥ ἤτγε ιἱπῖο 
τς ΠΟΚΌ. 

29 Αμά Μοβεβ ἴοοκ {πε Ὀγεαβῖ, Ὧπά 
νγανοά ἰτ ΔΥγ ἃ νγᾶνα οἤεγίηρ Ὀείογε 

ψΠ ἴῃς απ [ἢ βρογεά ἀιιῖοϑ οὔ ἢϊ5 οβῆςο, 
Δηά ἴο νγα]}κ ψΠ ἢ (ἢ ἔδοξ ἴῃ 186 ννΑΥ οὗ Ποϊἷ- 
6855. Ηδά [Π6 σεγοηοην Ὀδοη, 8ἃ5 80ΠΊ6 μᾶνθ 
5 ΡρΟΞΘαά, ἃ 5Υ ταῦ 108] σ]οδηβίηρ οὗἩ [6 πδίιγαὶ 
Ροννεῖβ οὗ ἴῃ6 ριϊδϑῖ, 1 566 ΠῚ5 πιοῦὰ [ἸΚΟΪῪ 
1ῃῖ 11 ννου]ὰ ᾶνθ Ὀδθὴ ρου ογπιοά ἢ της 
ὈΙοοὰ οὗ {πὸ ϑ85:π-:οὔοπηρ ἔπλπ } {παῖ 
οἵ 1ῃ6 Ῥεδοθ-οεσπρ, (866 [πιτοά. ὃ χν,). [ἢ 
[Π6 οαδ6 οὗ (6 συγοὰ ΓΘρογ ἴῃ 5ᾶπι6 ραᾶγίβ 
ἵνεσα ἰους πρά ψ ἢ {Π6 Ὀ]οοά οὗ [ῃ6 Ὑ τεβραϑ8- 
οἴετγιηρ. 866 1,δν. χῖν. 14---17. 

265-28. ἴη ἴδ6 τιῖθ οὗ Δ]Ππρ [ἢ Παπά8 
οὗἩ 1ῃ6 ρῥγίβϑίβ, Μοϑβθβ ἴοοῖς πθ ρογίίοηβ οὗ 
(6 νἱσζίπλ ννῃ ἢ δυδ!ν θοίοηρεά τὸ τῃὸ 
ΑἸίαγ, ἢ τπ6 τίρῆῖ 5ῃου θυ (οσ ἰδρ ; 566’ 
[πἰτοά. 8 ̓ἴχ.), ρ᾽δοθὰ προῦ ἐμοπη πο οᾶκο οὗ 
εὰςἢ οὗἉ {π6 ἴῃγοε Κιπᾶς οὗ υπ]θανοποά Ὀγοδὰ 
ςοηϊαίπεά ἴῃ ἴδ Ὀαβικοῖ (566 οὔ υ. 2), ἀπά ἴῃθη 
Ρυΐ ἴῃ ψνΠο]6 ἤσβε ἀροη ἴῃ6 Βαπάβ οὔ Αἄγοη 
8Δῃ ἃ ἴῃ βιισσοβϑίοη ἀροη 1Π6 μαηάβ οὗ ἢΐβ 50ῃ58, 
ἴῃ Θοῇ Τᾶϑθ, δοσογάϊπρ ἴο [ϑυνιβῃ ἐγδαϊεϊοη, 
Ρυϊείπρ Η18 ονσῃ ἤδη ἀπάθγ [Π6 μαπάβ οὗ [ῃ6 
Ρτιεβί, πλονΐηρ {ποτ θαςκιναγάς πὰ ξογνναγάβ, 
50 ἃ5 ἴο ννᾶνθ [ἢς σηδβ8 ἴο ἀπὰ ἔζο. ὅθ [ἢ- 
ἰγοὰ, 8 ἴἰχ, Ηδς ἤδη οὔεγοα τἢθπὶ οἡ [6 
ΑἸαΓ 85 ἃ Βυτγηϊ-οβογίηρ. 

ἴῃ [Π15 τοπηδυκδὺϊς σεγοπηοηγ7 {πὸ ρίβ5 οὗ (ῃ6 
ῬΕΟΡΪῈ ἀρρθασ ἴο ἴᾶνε Ὀδοη τηδάθ ονοῦ ἴο ἴδ 
ῬΠαϑίβ, 85 ἴξ ἰὴ {γιιβῖ, ἔογ 1ῃ6 ϑογνίοβ. οὗ {ῃ6 
ΑἸξαγ. ὝῈ γξϊο]ο5 ννθγα ῥγεβεηϊθά ἴο [68ο- 
νδὴ δηὰ ϑοϊθπληΥ τνανθά ἴῃ [ἢ6 Παπάς οὗ [ἢ6 
Ργοβδίβ, Ὀυΐϊ ποῖ ὉγΥ {ΠῚ οννὴ αοῖ δῃὰ εἰδή. 
Ἴδε πηράϊαϊογ οὗ ἴδε 1,ανν, ἡ ννᾶθ ΘΧρυΈΒβὶΥ 

ΓΕΝΙΤΙΓῦ5. ΝΊΠ]. [ν. 25---22. 

τὴ ΓΟΚΡ: 207 οἵ τε τδηὶ οὐ ςοη- 
βεογδίίοη ἰἴ ννγὰβ Μώοβεβ᾽ ᾿ραγῖ; 5 ἴδε ἐΒεά νος 
ΓΟΚῸ σοπιπχαηάεά Μοβαβ. 

320 Απά Μῶοβεξβ τοοκ οὗ τῆς δποίηϊ- 
ἴηρ; οἷ], ἀπά οὐ τῆε δοοά ννῆϊς ἢ τας 
προη ἴπε δἰΐατγ, ἀπά βρη ηκΙεά σὲ ἀροη 
Αδγοη, αϑπά ὑροη 15 ραγῃγεπῖβ, δπά 
ὈΡΟὴ ἢ]8 80η8, ΔηΠ4 τροη ἢ 15 30η8᾽ 
δΑΓΓΛοη8 ἢ Πΐπι; δἂηά βαποδπεά 
Αδγοη, σηδὶ ἢϊ5Β ραγπιθηῖβ, δηὰ ἢ] 
80η8, Δηἀ ἢ58 80η8᾽ ΡΑΓΙηθηῖβ Ὑ| 
Ἀπ. 

41  Απηὰ Μοβεβ 5414 πο Αδτγοη 
Δα ἴο 5 8018. ΒΟΙΪ {πῸ6 β6βὴ σὲ τῇς 
ἄοογ οὗ τε τθεέγηδοὶς οὐ {πε σοηρτε- 
σαϊίοη: δηά τῇεγὲ ἤπεδί ἰτ υνττἢ τἢὲ πὶ ἕν. 
Ὀγολά τῆδλξ ᾿ς ἰὴ τῆς Ὀαβκεῖ οἵ ςοη- 9 5 
ϑΕΟΓΔΟΠ8, 848 1 σοπιπηδηάςά, ϑβΑγίηρ, 
Αδίοῃ πὰ ἢ! βοῃ8 5141] ϑδῖ ἰζ. 

22 Απηά τπαῖ ψνῃϊο ἢ γεπιδίποῖῃ οὗ 
τῆς ἤδθἢ δηᾶὰ οὗ [6 δγοδὰ 5}2]]} γε 
θυγῃ ἢ ἢγο. 

33. Απὰά γα 5}4]}} ποῖ ρῸ οι οὗ τδε 

ΠΟΙ 55! οηθα οἡ [ἢ]5 οσοδϑίοη, νγῶβ {ππ ἀξοπὶ 
1η (ῃ6 Ργοςθβδβ. 

͵, 5. 1δὲ γιρ}}) Ὑ8ὺ6 ἴαν- 411. δὲὲ οἡη 
111. 0. 

26. κπἰεαυεηεά εαξε, ὅζς. 866 οἡ σ΄ 2. 

29. ΤΕ Πρανθυϑῃοῦ δ ννᾶ5 ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ 
Ρογα ἰδ οὗ ἰῃς οὔλϊοϊδῖπς ῥτοδὲ ([πίτοά, 
δ 1χ.), Ὀὰῖ [6 νναυθ- γοᾶϑὲ ἀρρθᾶγβ ἴο δμᾶνθ 
Ὀθθη ανναγάθά ἰο Μοβεβ 85 ἴῃε ϑογνδηΐ οἵ 
]οβοναῦ ποὺ δβρεςῖδ! ν ἀρροϊηϊοα ἔογ 86 
ῬΥΙΘΘΕΥ ϑογνίςο. 

80. [Ιἢ ἴΠπδ6 ᾿πϑίγιςίίοηβ ἔοσ ἴΠ6 σΘΓΘΠΊΟΠΥ 
οἵ (οπεοογδϊίοῃ ἴῃ Εχοά. χχῖχ. ἴδ βρυ πε] 
ψῈ [ἢ ταϊηρὶθα Ὀ]οοά δηὰ οἱ! ἰ5 τηοπίοιεα 
Ἰτατηθ ἀϊδίου δἰζογ (6 σδϑεϊηρ ἔτ! οἵ 186 
δ]οοά οὗ {πε Ῥεδςθ-οβθγίηρ ὑροὰ πὸ ΑἸεαγ. 
866 Εχοά, χχῖχ. 21. Βιιΐ ἰῃ 115 ργασίσα! οὐάογ 
[86 σογοιηοην οὗ (σοηδεογαϊίοῃ νν 45 σοποϊπάεὰ 
ἢ [Π15 σεγοηοηγ. Δ Βοῖμοσ ἰΕ ννᾶς τὲς 
ΟὨΪΥ δηοϊπίϊηρ ρεγίοττηθά οὐ ἴῆ6 σοϊηπιοη 
Ὀυ6ϑῖ5. ΟΥ̓ ἠοῖ, 5666 Οἡ Ὁ. 12. Τὴ ΞργΠΚ]πης 
νγ85 Οἡ ἴΠ6ῚΓ βδγπΊθηΐβ ἃ5 νγ76}} ἃ5 {ΠΟ ῚΓ ῬΟγΟηβ, 
Ὀεοδαβα 1 εϊοηροαὰ ἴο ἴμδπὶ ἰπ τοέεγθηςθ ἴὸ 
τῃ6 οὔτε ἢ νυ σἢ (ΠΟΥ μαὰ Ὀδεη ἔΌΥΤΠΑΙΙΥ 

᾿᾿ηγναβίθα ΟΥ̓ ρυϊςηρ οὐ ἴπ6 ρατιηθηῖβ. (8ὅεὲ 
οη ἔχοά. χχνἱ. 3.) ΤΣ απΐοπ οὗ ἴπε ἵΔῸ 
5ΒΥΠΊθΟΪ5 οὗ [Π6 δἰοπίηρ ὈΪοοά δηὰ ἰδ ἱπβρί της 
Ὀποίίΐοη ἀρρθᾶγβ ἴο ὕδ ἃ Βὲ οοποϊυβίοῃ οὗ (δε 
ΘΠΕΓΟ τίΐθ. 

81,82. Το ῥγομιθιτίοπς ἐπὶ ποπς δῖ 
(ῃς ργίθϑὶβ πγιιϑὲ οδί οὗ ἴῃς ἤθϑῃ (ἔχοά. χχίχ. 
232}, )μἀ παῖ ποπὸ διι υπ]οανοποά Ὀγοδα Ξῃου]ὰ 



ν. 33-.6.] ΤΕἘΝΙΤΙΓῦ5. ΝΙΠ1 ΙΧ. 

ἄἀοογ οἔ ἴῃς ἴδθθγηδο]α οὗ τῆς σοηρτο- 
δαῖίοη 1π ϑανθῃ ἀλγ8, ὉΠῚ] τῃ6 ἀδγϑ8 
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2 Δῃά ἢε 5414 υπίο ἄδγοῃ, 5 Τάκε α Εχυὰ 

ὙἘτοῖ, 
Ὁ.» 

οὔ γουῦ ᾿σοηπϑθογάτίοη δὲ δὲ δὴ επά: 
[ογ κϑενθὴ ἀδγβ 8514}} ἢς σοηβεογαῖε 
γου. 

24 Α5. ἢε δαῖῃ ἄοπς τῇϊβ ἀδγ, “0 
τῆς ΓΟΚῸ μαῖῃ ςοπηπηαπάδα ἴο ἀο, ἴο 
τηᾶκα ΔΠ δῖοπεπιεηῖ ἰου γοιι. 

15 ΓΠΕΙΘίογα 5}8}} γε δθι46 αἱ ἴῃς 
ἄοογ οἵ τῆς ταδθγηδοὶς οὗ τῃ6 σοηρτε- 
φϑῖοη ἀδΥ ἀπά ΠῚ 86νῈη ἄλυϑ, δπά 
Κεερ ἴἢ6 σῆαγρα οὐ τῆε οΚΡ, τῃαῖΐ γε 
ἀϊε ποῖ: ἔογ 80 1 4π| σοπῃηγδηάθδα. 

26 8ὃο Αδιοη δπά ἢ]8 δοηβ ἀϊά δὶ] 
τῃηρ5. ψνῃςἢ τῆς ΟΚῸ σοπιημαπάεά 
ὃγ τῆε ἢαπά οὗ Μορβεϑβ. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒΝ ΙΧ. 
ι 7142 γι οδεγί»ρ οὐ Ααγοη, γον λύε πα 
ἐφ λεολίς. 8 7812 εἱρ οδογίριρ, τὰ απα 1ἠ6 
ῥι724} οδεσίης 07 δίνισζ 15 714 οὔεγίγιρε 
ον ἐλὸ δευῤίκ, 43 Φἴοσες απαὶ ἀγορ δέεες 126 
δο ἰα ἀ Εἴ ἐονιαἦ 3 ορε ἐάές 2ογαὶ, {0 
ἐλὲ αὐϊατ: 

ΝΣ) Ιὲ σαπλε ἴο ρᾷ88 οἡ ἴδε εἰρῇτῃ 
ἄδγ,. ἐφαὶ οβεβ ςδ εά Αδγοη 

Δη ἢΪ5 50η8.0 Δηα [ἢς εἰάετγβ οὗ [βγδεὶ; 

ὈεῈ εαἴοπ ἢ ᾿ς, ἀσεηρυϊσμοά [ἢ ϊ]5 Ομ Δῃ 
ΟΥΟΪΏΔΓΤΥ 5Δ ΓΕ ς 18] Τηθ4] οὐ ἴδε βδθδῃ οὗ ἃ 
Ῥεδος-οθτπρ, οὐ ψνἰοἢ ΔΩΥ ἰηνι θὰ σιυοϑῖ 
τὐσηϊ ρατίδκο, ἀπά ἱπ νν Πισ ἢ ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ἰοανθη- 
οὐ Ὀγεδά παρ Ὀ6 βδίθῃ. ὅ66 υἱῖ. 12. 

33--36. ὙΠε τίΐοβ οὐ (σοπϑθογαίίοῃ ὑπο ΓῸ 
ἴο ἰλϑῖ 4 τ βοὶθ νυθοῖς, δηὰ {π.5, Κὸ {πῸ ἸΟΠΡΟΓ 
οὗ ἴῃ. ἀπηιπδὶ ἐοοίϊναίβ, νοῦ σοπηθοϊδα ἴπ δῃ 
ΘΠΡ ΔΕ ΤΔΏΠΕΥ Ὑ] [6 ΘΔ ὈΡΔΙΟΔ] ΠΌΘΟΥ 
οἵ (ὸ (ονοηδηῖ. Ὀυσπης [815 ρογιοὰ [ἢ6 
Ρυοοῖς τότε ποῖ ἴο ἰσρᾶνθ [ῃΠ6 ΠΟΙ ῥγθοϊηοϊ ἔου 
{πε ΞΆΚο οὗ ΔηΥ νυ] ἀ]γ Ὀυιδιπθβ85, δηὰ ἔπε ννΠοΪς 
ϑ6Π|65 οὗ σογοπιοηΐοβ, ἱποϊάϊπρ (Π6 βδογιῆςο 
οἱ [ῆ6 ἈΔπὶ οἵ (οπδοογαίίοη, νγὰ9 ἴο Ὀ6 ΚΌΠΟ 
ἰδγουγῇ οἡ οδοὴ ἀδγ. Οε. ἔχ. χχῖχ. 2.5) 26, 37. 

338. γε «“ῥαὶ] ποὶ γὸ ομ οΓ᾽ ἐδε Ἄοον 977 ἐῤε 
ἰαδεγπαείε] ἈΑΙΠΟΥ, γ9 51.811 ποῦ 50 Δ ὟὍΑΥ 
ἴτοια [09 ΘηΐΣΔ 60 ΟΥἩ 1816 Τοῦ. ΜΉ 
115 ἄρτοθὸ ΟσαππΊεσ, [ἢ6ς οπονὰᾷ ΒΙΌ]Ὸ, ὅζο. 
Τῆδ πιοδηίηρ 18 ον ἀθπη {παῖ ΠΟΥ ἡγογα ποῖ 
ἴο ξὸ ουΐ οἵ ἴΠ6 σουγί, 88 18 ΠΊΟΓΟ ΕἸΘΑΥΥ 6ὁχ- 
ῬΓεβθοὰ ἴῃ τ. 2ς. ὙΠ6 δι που Ζοα νογβίοη 8Ρ- 
ΡέΑΓΒ ἴο ἢν πη ]5]οα 4 γθοθηΐ ὑυτιογ (1 μοπὶ 
Τείεγεηοθ [825 δίγοδυ Ὀδεη πιδάθ) ἱπῖο ἴπὸ 
ποῦοῃ (ῃδί τπ6 σοῃβδθοσδίίοη τνᾶϑ “' ρετίοττηδά 
Ἰη546 [Π6 ΤΆΡοπιΔο]6 ἰἰ561.) 866 οὔ συ. 2. 

“δα]} δὲ εοησεογαίς γοῖμ, ΤΟ Ἀδίῃοσ, 588811 
79 Ὁθ οοὐπδοοσαῦθά. ϑονυΐς., δγγίας, 88- 

ϑζο. Οη ἴδε οτἹρίπδὶ ἰάϊοιη, 566. οἡ ἔχ. 
ΧΧΧΥ, 1, (ἔ, ν. 19. Οἱ ἴδε νγοτά εοπμϑεζγαίε, 
δε Οἵ Ὁ. 22. 

ἴῃεε 4 γουηρ ΓΑ]. [ῸΓ ἃ 5ἰη οβετγίηρ, ἢ 
Δα ἃ γαῦὴ [ογ ἃ δυγηΐ οἴεγίηρ, ν τ τἢ- 
οὐκ Ὀ]εμ 5ῃ. ἀπά οἴἴεν ἐῤεηι Ὀεΐίογε της 
ΙΟΚΡ. 

2. Απά υπίο τε Τ“Β]άγεη οὗ 15γδεὶ 
του 5ῃ2]ῖ βρβᾶκ, βαγίπρ, [κε γε ἃ 
Κιά οὗ τ(ἢς ροαδῖβ ίογ ἃ 5ίη οἤεγπρ; 
Δη4 ἃ ο]} δπά ἃ δηλ}. δοιῤ οἵ τῇς ἢγϑοῖ 
γεαῖ, νους Ὀ]απ ἢ, ἰὼγ ἃ δυγηῖ 
οἤετγιηρ; 

4 ΑἸΙδο ἃ Ὀυ]ΠΟΟΚ δηά 4 γὰπὶ ἔογ 
Ρβϑᾶςς οβεγίηρβ, ἴο βδδογιῆςε δείογε τῆς 
ΓΟΚΌ; δηά ἃ πηδαῖ οἔεπηρ πιϊηρ]οὰ 
ΜῈ οΟ}: ἔογ ἴο ἀδὺ τῆς πν ψν}}]} 
ἌΡΡΘδγΓ υπίο γοιι. 

ς  Απά {Πδγὺ δτγοιρῃς ἐῤαὶ νης ἢ 
Μοβεοβ ςοπιηιαπάςδα δείογε τῆς ταθετ- 
ὨδοΪδ οἵ ἴῃς σοπρτερᾶτίοη : 4ηἀ 4}} τῆς 
ςοηρτγαρδίοη ἄγενν πεᾶγ Πα βἴοοά θε- 
ἴοσε ἴῃε ΓΟ. 

6 Απά Μοβεϑ εαἰά, ΤῊ ]8 ἐς τῆς τΠϊπρ; 
ννῃοἢ τῆς ΠΟΚΡ Πσοπηπηαηάεά τΠαῖ γε 
858 ἃ ἀο: δηά τῆς ρίογυ οἵ τλε Γοκ 
5.4}1} ἀρρθδγ ππῖἴο γοιι. 

856. αὐ δε ἄοον Γ᾽ δε ἑαδεγπαοίεσ] 866. ου 
ν . 383. 

ἐραΐ γὲ αΐδ πο1} 566 οἡ Εὐχοά. ΧΧυἹ]. 2. 

σΗΑΡ. [Χ. 

ΤῊΕ ΡΕΙΕΞΤΊΒ ἘΝΤΕΚ ΡΟΝ ΤΗΕΙΚ ΟΕΈΕΙΟΓΕ. 
1χ. 1-ττλ. 

1. 6. ομ δὲ εἰσῥὶδ 44ν}] ΤΠαΐ 5, οἡ 1Π6 
ἢγϑὶ ἀδγ δἴζογ ἴῃ6 ννεοκ οὗ (ἀοῃδεογδίοῃ. 

2. α γομηφ εαἰΓ} [ἰτεγΆ ΠΥ, α΄ εαὐβ, ἐδε τοπ 
οΓ α δι. ὅ6ὲ οῇ 1. ς. Τῆς πηραπίηρ ἰ5 ποῖ 
ἐεα γουπρ σ41Ὁ" Ὀὰϊ ἃ Ὅ.11 σα 17 νυν ῃϊο ἢ ταὶρὴξ 
μάνα Ὀθεη υνῆδῖ ννὲ 5ῃοιι))ά “811 ἃ γα ηρ οχ. 

38. 4 ἀϊά οΥἹ θεὲ φοα"}] ἃ ΒΆΒΔΕΕΥ Ἀ96- 
ξοδῖ. 866 Οἡ ἵν. 21. 

δοὶῥ ΟΥΓἹ 1δὲ γι γεαγ] 1, 16τΆ ΠΥ, βοηβ οὗ ἃ 
ΥΕΘΑΓ. 866 Οἡ ΧΙ. 6. ὕῊ]5 ἰ5 {86 ΟἿΪΥ ἰῃ- 
βίδηςθ ἴῃ ννῃοἢ {πε ἀρὸ οὗ ἃ εχ] 15 ργθβογ Ὀθά. 
ΤῆΡ ἀρὸ οὗ 5ῆδερ δηά ρμοδῖβ ἔοσ 5Ξδογιῆςθ 15 
ὙΘΥΎ ΠΟΠΊΓΠΟΠΪΥ 5ἰδίθα. Ἐχοά. χχίῖχ. 18: ἴγὸν. 
ΧΙΙ. ὁ; Νυμχη. ΧΧΥΠ]. 2, 9) 11, ἄς. [πίτοά. ὃ 
ἷν. ὙΠ οἶραγ ἀϊστιποίίοη Ὀδίννθθη ἴΠῸ τνοτὰϑ 
᾿κεῖ ΞΞ εαὐί διὰ ραγτ οχ, τλΑῪ 5 ΠΟΙ ΠΕΥ 8ο- 
ςουπῖ ἴον 15 ἀϊ θσγοηςθ ἰπ ὑϑᾶρθ. 

4. »"ἱησίεα «υἱἱό οἱ] Ἐαίπετ, ψιῦ ΟἹ] 
Ῥουγθᾶ ΟΥ̓ΘΣ 10. Ὑῆο οβογίης ννα5 οὗ 186 
ϑογί ἀοξοσθοα 11. ΟῸ1, σοπδιϑῖπρ οὗ ἤπε ἤουΐῦ 
ὙΠ ΟἹ] δηά ἔγδηκιποθηβϑα. 

6. δὲ χίογν οὔ δε Ζοκ᾿] ΓΕ. ἔχοά. χνὶ]. 7. 
5866 Ὁ΄. 22. 
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7 Αμπά Μορβεδϑ 84:14 ὑπο ἄδγοῃ, ὅο 
αηἴο τῆς αἰταγ, δηά οβεγ τὴν 5ἰη ἘΓΉΡΝ 
ἴῆρ, Δ4πη4 τῆν Βυγηῖ οἴογίηρ. δηά πλᾶκο 
ΔΠ δἴοηεπιδηΐ [0Γ [ἢγϑβεϊῇ, Ἀπ4 ἰοσγ τῆε 
Ρδορίε: δηά οὔξεσ τὴς οβετγίηρ οὗ τὴς 
Ροορῖθ. Ὧἀηα πλᾶκε δΔη δἰοπειπθηξ (ὉΓ 
τΠεπὶ; 845 ἴῆε ΓΟΚῸ σοπιηηδπασα. 
8 ᾧ Αλίοη τῃεγείοτε νγεηΐ απο [ἢ 6 

Αἰῖατ. ἀπά 8]ενν [ἢ οδὶὲ οἵ τῆς 5η οἷν 
ἔετίηρ, νυν σῇ τὐας ἕο ὨΙπΊ5 6], 

9 Απά τῆδ βοῃη8 οἵ Αδγοῃ δγουρῆξζ 
τῆε δοοά υπίο Βῖπι: δηά ᾿ς ἀϊρρεά 
5 πηρογ ἴῃ [Π6 δ]οοά, ἀπά ραΐ ἠὲ αροη 
τε Βογηβ οὗ (μὲ αἷταῦ, δηά ροιιγεά 
οὐυῦ τῆς δοοά δὲ τῃὲ δοίζοιῃ οὗ τῆς 
ΔΙταγ: 

1. Βυῖ [δε δῖ, δῃά τῆς Κιάπεγϑ. 
δηά τὴ6 οσδι] ἀθονο τἢ6 ᾿νοῦ οὗ {π6 β8[η 

“Μαγοη οὔεγς “ασγίῆες ϑὸγ ῥίγιροῖς, 
γ--τ 4. 

Μόοβεβθ πον σοτησηδηάς Αάγοη ἤγϑί ἴο ΟΗ͂ΘΓ 
(Π6 5Δοσῆςθ5 ἴου ὨΙΠΊ56}7 δηα [θη ἔΠοβο ἔου [06 
ΡΘΟΡΙΘ. [{18 ἴο Ὀ6 τοπηαγκοὰ [μα Ααγοη οὔθ 
ὯΟῸ Ρρδος- ΟΗθτπρ ἔοΥ Βιπηβοῖῖ. ὙΠὸ διη-οὔει- 
ἴῃ δῃά 18}6 Βιυγηϊ-οΟἸδγίηρ ἢᾶνὸ ἃ τοῦτο κἰτοξ 
σοηποχίοῃ ΜΙ (Π6 Ρόύβοη οὐ {Π6 ϑαςγίῆοογ: 
{η6 Ῥραςε- οἤἴδγιηρ, ἢ 115 ϑδογἔς!αὶ ἔραϑί, 
ςοηπεοςῖϑ Ὠϊηὶ 85 ἃ γοσοηο] θα Ὀδ]ουθῦ νυ ἢῚ5 
Ὀγοί γεοη 85 ννῈ}] 85 νυν ἢ [Θἤονδῃ. [ἔ ἀρρϑαῦβ 
τποτγοίοστο ἴο αν Ὀθθη ποι ρὴ (δας Π6 5ῃοιϊά 
Ῥαγεςῖραῖα ἴῃ ἴἢ6 Ῥεαςθ- οἤθγιηρβ οὗ [ἢ6 (οη- 
ΒΘΟΓΔΈΙΟη, ΥἹ1. 41, δΔηα ἴῃ {86 ἴννο Ῥοδοθ- ἤἘ - 
ἴηρ5 δδοιυΐ ἴο Ὀ6 5δογιβοεα ἔογ [86 ρθορῖΐδ. 
ΑΔΙῸΠ 5. ϑ:η-οὔθιηρ ὈΕΙΩΡ ἃ οδ]ὲ ννᾶ5. οὗ 

Ἰπίουιου ἀἰρη Υ ἴο [86 δ1πη-οἤογιηρ οἵ [πΠ6 οη- 
ΒΘογ Οἢ ΘΕΥΘΠΊΟΠΥ, νΥ ΙΓ ἢ δ’ 85 ἃ ὈΏΠΟςΚ (111. 
14), ἀπά ἴο {παῖ ψὶοἢ {πὸ ΗΠ Π-ρτΙοσὲ ννᾶβ 
σομπηδηάοα οἢ 5:1 Ὀϑθαιθηξ Οσσβ5:0η5 ἴο ΟἾἾῈΓ 
ἴοῦ ἢ]5 Οὐ 51η5 (ἴν. 2). Τὴ ΟἤΈΓΙηΡ νγᾶ5 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ τοραγάθα ποῖ 50 τι ἢ 85 ἃ 5Δου ῇσ6 
ἴῸΓ ἢ15 οὐ δοῖιιδὶ 5115 85 ἃ {Υ̓ὦἉῬΙς 4] δοκπονν- 
Ἰοάρτηθηϊξ οἵ Π15 51:0 [1}] πδίγθ ἀπά οἵ 15 διζι ΓΘ 
ἀυΐγ ἴο ΟΥἾΕΙ ἔοσ ἢ15 ον "ἢ 51η5 ἀπά [μοβὸ οὔ {Π6 
ΡΟΟΡΙο. ΗδθΡ. ν. 3.) Υἱ]. 225. ΤΠδΐ {Π1|5 οὔογ- 
ἵπρ δῃηά {6 Βυγηϊ-οΟΠἤξγηρ δα βοπλθ διο ἢ 
Ὀγοδὰ ἀπά οὔϊοὶδὶ 5 ρη!Ἐσοδίοη 845. 115, 566 ΠῚ5 
ἰο Ὀ6 5ποννῃ ἴη [(ἢ6 ννογβ οὐ δίοβθβ ἴῃ τυ". 7. 
εἰ ΟΥΟΥ τῆν δ1η-ΟΠΈτηρ, δηα τγ Βυγηί-οὔοι- 
ἴηρ. δηᾷ πηᾶκο δη δἴοποπιθπί ἔοσ {Πγ56} ἀπά 
ἴογ {86 Ρθορίθ: δπά οὔεγ [6 οἴογιπς ἔου {8 
Ρθορ!θ, πὰ τηᾶκθ δὴ δἴοηῃδιηθηΐ ἔὉγ {π6π|.᾽ 
ἼΠ6 δοριμδριηΐ Π88 “ΤΆ Κ6 ΔΠ δίοπεπηθηῖ ἴου 
1Πγ5.}} Δηα (ΠΥ Ποιι56,᾽" (περὶ σεαυτοῦ καὶ τοῦ 
οἴκου σοῦ), ὈιιῈ [ῃ6 πιραπίηρ οὗἩ ἴπὸ Ηεῦγοενν 
ἰεχὶ 15 Ιλ ἴῃ δοσογάδηςε ἢ ΟἿ Οὐ 
νεγϑίοη. [1 ννᾶβ 4 δἰ τι κίηρ δοκπον)ροάρτπθηΐξ 
οὗ 186 ἔγιιθ σπαγδοίου οὗ ἴῃς 1 ον τς] Ῥυιοβί- 
Βοοά, {παῖ 1ῃ6 νοῦγῪ ἤγϑοὶ οἢῆοῖαὶ «αοΐ οἵ {Π6 
δηοϊηϊοα ρῥτοϑὲ βῃουἹὰ Ὁ6 ἴο οὔἿῈΓ ἃ βασπῆςθ 

ΠΕΝΊΙΤΙΟῦϑ. 

ἴο {π6ιῖ δῖ Ποῦ. 

ΙΧ. ἱν. 715. 

οἴοτηρ, με θαγηξ ἀροη {Π6 ἰζαγ; 48 
τῆς ΠΟΚΡ σοπιῃιαηάεα Νίοβαϑβ. 

11 Απά τε ἤδϑῃ δπά τὴς ἢϊ4ε ἢς 
δυγηῖ ἢ τε νους τ(ῃς σατηρ. 

12 Απά ἢε 5]ενν τῆς θυγηῖ οἴξεσγιηρ ; 
ΔηΔὦ Αδγοῃ᾽ 8 β0η8 ργεβεηϊεά τιηἴοὸ ΠῚ 
τ[ἢε δ]οοά, ννῆϊοἢ ἢς βργιηκὶεά γουπά 
δου ὕροη ἢ δἰζαγ. 

12 Απά {ΠεΥ ργαβθηῖθα {6 Ὀυγηῖ 
οἴεγιηρ ὑἀπίο ἢίπι, νι (ἢς ρίεςεβ 
τῃεγεοῖ, δΔη4 {πε μεδά : δπά πα διγηῖ 
ἐδέγι ἀροῃ τῆς δἰταγ. 

14 Απά ἣξς ἀϊά νναϑῇ (δ ᾿ηνγαγάβ 
ΔΠη4 τῆς ἱερϑ, ἀπά δυγης ἐῤόηι ἀροη τῆς 
δυγηΐ οἴεγίησ οἡ [πε 4]1ᾶγ. 

ις 4 Αηάα ἢε δτουρῆς (Π6 ρθορὶε 
οἤξεγίηρ, ΔΠ4Ὰ τοοκ τἢε ροδῖ, νγῃϊς ἢ τοῦς 
τῃ6 581η οἴξεγίηρ ἴογ (ες ρβορῖε, δηά 

ἔογ 15 οὐνῃ βίη] πφίαγο “ὙΠ Ἰαὺν πα κοῖῃ 
τήρη ΗἸΡ Β-Ρυιοβίβ πο ἢ πάνθ ᾿ηδγπηΐν ; Ὀὰΐ 
186 ννογά οἵ [Π6 οαίῃ, ννῃϊο ἢ ννᾶ5 βίης {ῃ6 ἰαιῖν, 
ΤΑ ΚΟ 1ῃ6 ὅοη, νγὴ0 5 σοηβεογαϊοα (1η ἴῃ 6 
ΠΊΔΓΡΙΠ, εγζξείοί, 566. Οἡ Υἱ1]. 22) ἴοῦ ὄἜνθῦς 
Το 6. ΗΘ. νἱῖ. 28. 

9. Αδγοη ἐϊὰ ποῖ ἴακα {πὸ Ὀϊοοά ἱπίο ἴδ 
Ταθογηδοῖο ἀσοογάϊηρ ἴο [6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ [μχνν οὗἁ 
ἴῃς δ1᾽η-ΟἨθυηΡ 8 ἕο ἴῃς ΗἸΣΒργιοϑὶ πα ἴογ 
[Π6 ῥθορὶς (ιν. ς, 6, 7, 16, 17, 18), Ὀαῖ πὲ ρυῖ 
5016 οὗ 1 ἀροπ [Π6 Πποῖπϑ οὗ ἴδ Ὀγάζθη ΑἸίδυ, 
85 ἴῃ {Π6 5δουῆςς οἵ ἴπ6 οἴου δι:η-οβθυηρ5 
(ν. 2ς, 20, 34}, ἃπ4 845 Μοϑοβ ἢδά ἄοῃδ ἰη 1ῃ6 
σ᾽ ΠΟ ἤδγίηρ οὗ ἴη6 (ΟΠ ΒΘΟΓΑΊΟ. ΘΕΓΘΠΊΟΏΥ, 
ὙΠ]. τς. ὙΠ6 ρῥγοῦ]6 τγοᾶϑοη οὗ [5 νγὰβ 
παῖ ΒΘ δὰ ποῖ γεῖ Ὀθθη ἔοιτηλ!]ν ᾿ηϊτοάιισρα 
85 ἴῃς. ΗἸΡΒοργοδὶ ἰμῖο 1πΠ6 ΠΟΙΥῪ Ρίδοθ οὗ ἴπ6 
ΓΑὈογη8ς]θ. 866 οἡ τ. 22. 

δγομσῥι δὲ ῥιοο] ὝΠΟΥ τηοϑὶ ἸΚοὶν Πο]ά 
16 Ὀάβοηβ ἴῃ νυν ῖσἢ πὸ Ὀ]οοά ννᾶβ τϑοεινοὰ ἃ5 
1 τη ἤτοι πο νἱσῖπη, δηά ἤθη μβαηάρθα [ἢ πὶ 

Ιπἰτοά. ὃ ν. 
11. 566 1Υ. 11, 12. 
12. 14. Ιῃ οἤ]σγιηρ ἢὶ5. Βιυγης-5ΔΟΤΊςο, 

Αδγὸῃ δπά ἢ15 σϑοὴ5 τοοῖ ἴΠ6 ϑϑ πιὸ γόβϑρθοῖινδ 
Ρατίβ ἃ5 ἴπϑγ Βαᾷ ἐοηθ ἴῃ [6 δ᾽η-οὔου πα, οὔς- 
βοῦν [Π6 Πἂνν [Π 411 ραγ συ] γ5, 1. 3.---0. 

12. «ῤῥγίπφιίνΠ ταῖμοσ οδβῦ, [πίγοά, ὃ νἱ 
18. «υἱὲ ρε ρίεεσς ἐρογεο ] Ἀδμου, ρίθ69 

ὍΥ Ρίϑθαθ, [ΠΟ ΥΆ Υ, δοςσογάϊπρ ἴο 118 Ρἱοσ 65, 
Νο Μίραϊ-οἴὔευίηρ 15 βαϊὰ ἴο ἤανὸ ὕδθεη 

οἴετγοά νὰ Αἀγοη 5. οὐὴ Βιιγηἰ-οἤεγιηρ. 
Τῆς Μοδι-οΟἨοΓηρΡ ΠΛΔΥ Ποννένοσ ἢᾶνθ ὈΘθη 
τη 6 ἃ5 ἃ {Πϊηρ' οὗ σοιγβο που Ὀοιηρ τηεη- 
τΙοηδα, ΟΥ̓ ΡΟΒΘΙ ὈΪΥ ἴῃς Ἰὰνν οὗ ΝΌπι. ΧΥ. 3) 4, 
ΤΉΔΥ ποῖ γεῖ πᾶνε Ὀδοη ἴῃ ἐ1]} ἔοτοθ. 

“Μαγον οὔέγε ἐῤὲ αογίδεος ὥγ ἐῤο Ῥεορίφ. 
1 ς---- 2 3. 

[π 1815 ἤτβέ ςοπιρ]οῖθ βογῖοβ οὗ οβεῦηρβ 
τηδάς ὉγῚ ἴῃ6 Ηἰρῃ-Ρ Ποβῖ, ἴῃ6 βδςπῆςε5 ἴλκὸ 



ΠΡΟΥΙΤΊΟυδ ἸᾺ' 

21 Αμά τἢς Ὀγεαϑίβ δηὰ τῆς τίρῃξ 
Βῃου άθγ Αλγοη ννανεὰ ,“Ὃγ ἃ ννᾶνβε 
οἴεπηρ δείογε {πὲ ΠοΟΚ; 85 Μόοβεβ 

γ. τ6---24.] 530 

δἷενν ἰζ, ἀπά οἤεγεά ἴξ ἔοσ βίη, 88 1ῃ8 
ἢγβί. 

16 Αμάδε του ρῃείῃε δυγητ οεσίηρ, 
ΙΟσ, ηῃάοβέετγεα [ἴ δοςογάϊηρ ἴο {πε ᾿τάππεῦ. Τσοπιπιδηάεά, 
ὐδ 17 Απά ἢε Ῥτουρῆξς ἴδε πιεαῖ οἵξεγς 22 Απὰ Αδίοῃ ἱεά ἃρ 8 Παπά 
᾿ΉΟ,  Ο ἴῃρ, ΔΠ4 ἰτοοκ 8η μδπάβι] (πεγεοῖ, ἀπά τονναγά τῆς ρεορίθ, δπά δ]6ββεά τῆ 6π). 
ἀση σέ δαγηΐ ἐξ ἀροὴ ἴῃς δἰταγ, δδεϑίάβ {πα ἀπά σᾶπηε ἄοννῃ ἔτοπι οἰεγίῃρ' οὗ τὴβ 
ζ Ἐχοα, οο. θαγης βδουῖποα οὗ [Π6 πιογηϊη 
35. 18 Ηε ϊενν αἷϑδο τῆς δι ΐοοκ δηά 

τη τὰπὶ ΚΟΥ ἃ βδςγιῆςε οἔ ρεᾶςα οἴδεγ- 
ἰηρ58,) ὑν ΒΙ ἢ τυᾶς ἔογ τἢ6 ῥρβορὶε: δηά 
Αλδιοπ 8 580η8 ργεβδεηῖεά ὑπῖο ἢϊπὶ 16 
δΙοοά, νης μὲ ϑρυιπκὶεὰ ὑροη τῃ6 
αἰϊαγ γοιηά δροιιῖ, 

19 Απά {δὲ (δ οἵ τῇς δ. ]Π]οςοϊς δηά 
οὗ τῆς γα, [Π6 τιπλρ, ἀηά τῆδὲ Ὡς ἢ. 
σονεγεῖῃ ἐῤέ ἱπτυαγάς, ΔΠ4 τὴς ΚΙάΠΟΥ58. 
Δα τῆς σα] αόουέ τῆε ἰἸΐνεγ: 

20 Απά {πὲ ρυΐ τῆ6 δὲ ἀροη τῃ68 
Ὀγεδϑῖβ, αηά ἢς δυγηΐῖ τῆς Δ ὑροπ τῆ8 
ἉἸΙταγ: 

{ογ΄ ἀρροϊπίθα ογάογ; ἤγσί, {6 δῖπ- ἥεγ- 
Ἰᾳ ἴο πλακὸ αἰοηοπιοπί, ἴδε Βιυγηϊ-οἤσγίηρ, 
ἴω 5 ΣῈ} ἴῃ6 ϑυγγοηάεγ οὗ ἴῃε Ὀοάγ, 508] 
πὰ δριξ ἴο [ομονδὴ 'π ἤδάνύθῃ ; δηᾷ ΔϑΕ]Ὺ 
{πὸ Ῥραςθ- θτηρ, ἴο 5σδον ἰουίῃ ἴδε σοπὶ- 
τηϊιπίοη νουοηβαῖθα ἴο ἴΠο56 ΠΟ τὰ 5186 
δηὰ βαποιίδοά, [ηϊγοά. ὃ ΧΥΙ. 

15. ἐῤὲ εἷκ οὔεγίησ 709" ἐδεὲ ῥεοῤἰε)] ἴὶπ τμῈ 
γορΌ]ΑΥ δ᾽ π- οἤοσιηρ το γ (ἢ6 ρΡεορὶα ἴπθ ΗΙρΡῃ- 
Ρῥτίοσὶ οἴεγοα 4150 ἔοσ 815 Οὐ 5[η5 85 ἴῃ μεδλὰ 
οἵ (Π6 παίΐοη, πὰ ἤθησθ ἢ6 νγᾶβ ποῖ δ᾽]οννρὰ 
ἴο οδὲ οἵ πὸ βθϑῇ, νυ ῃ ἢ νγᾶ5 Ὀαυγηρα νου 
[Π6 σαπὶρ (ιν. 21). Βυΐ οη 1815 οσςαβίοηῃ, ἃ5 
{π6 ροϑῖβ μδά δγεδάγ οἤεγοά ἃ 851πη- οἴ Πης 
ἔογ {ποπλβοῖνθϑ, {Π6 ϑαο ἔσο ν᾽ 45 ΘΧΟ 5 ΝΕ ἔργ 
[η6 ρθορῖθ, δῃὰ τς ογάϊπαγυ ἰδὺν ϑῃουϊά ἤανθ 
τἀκϑη οἤδςϊ, τμδὲ [Π6Ὺ 5ῃοι!ά δδὲ {πε ἀρροϊηϊθὰ 
Ρογίίοηβ οὗ 1η6 νἱοῖ!πὶ (ν]. 26). [ἢ σοπβε- 
΄]ιρηςθ οὗ ἐμεῖγ ἐδ] ηρ ἴο ἄο 1Π15, ΤΠΘΥ͂ νέα 
τοδυκεά ὈγΥ Δίοςεθ. (ὅθε χ. 1τ6---τ 8.) 

α. ἐῤὲ μι. ὙΠ 5, 85 ἷ5 οννὴ 51Π-οΒευίηρ. 

16. περογάϊης 1ο ἐδὲ ριαηπογ)] ἘΙΠΟΥ 88 
ἴῃ {Π6 τπιασρη. Ηθ οβογοὰ {πε Βιιγηϊ οβθπηρ 
οὗ [86 γοαυ!ηρ οΔ]Ε ἀπά ἰαταρ, οὐϑεσνίπρ ἴῃ 6 
1,4 ἴῃ (ἢ. 1. 

17. 1ῤὲ γιεαὶ-οἤεγίησ] 866 ἴϊ. 1,2; ΥἹ].14--.16. 
δμγη «αργίβεο 9. ἐδε »ιογηϊην ) 866. ἔχ. 

ΧΧΙΧ, 39; 8150, [,εν΄ 11]. ς. 

18. οργϊπλίρα οδβῦ, ἱπέτγοά. ὃ ν]. 

20. ἐῤε ὀγεα" 1.7 ἱ.6. ἴῃ6 Ὀγιϑκοῖβ οὗ [86 
ὈΌΠῈΟςΚ ἀπά {Πξ γαπὶ, ΥἹΣ. 20 - [ηἰγρᾷ, δὶ ΙΧ. 

21. γίφδι τρομίἀογ} ΟἹ ἴῆε σογΘΙ ΠΟΥ οὗ 
ΔΑΝ Ρ, βὸθ [ηγοά. κα ΙΧ. 

ΝοΙιΠίπηρ 15 5α]ἃ οἵ ἴῃς Μεαϊ-οΟἈογηρ. 8566 
ΟἹ] Ὁ. 12. 

81η οἤεσηρ, ἀπά τῆ6 Ῥυγηΐ οἴετίηρ, 
ΔΠ4 ρεᾶςβ οἤογίηρβ. 

2323 Δμά Μόοβεβ δπά ῥδγοῃ νγεηῖ 
ἱπῖο [6 ταῦεγηδο]ε οὗ τῆς σοπρτεραᾶ- 
τίοη. ἃη4 σάπια ουξ, δΔηἀ δ]ε556ε 4 τῆς 
ΡΕορία: δηά τῇς ρίογυ οὗ τε [ΚΡ 
ΔΡΡεασεά πηῖο 8] τῆς ρεορὶα. 

ε “6 εη. 4.4 24 Απά “εῆεγα απ ἃ γε οιἕ . Κιηχε τα 
ἔτοπλ Ὀεΐογε 16 [ΚΡ πα ςοηβϑιιπγοά 38. 
ροη τῆε αἰζαῦ τῆς θυγηΐ οβοτγίηρ δπά σ, 
6 ἔδει: τοῤίωορ ψθεη 41} ἐπε ρεορὶε 3. δῖος. α 

1Ο, ΣΙ. 
δᾶνν. ἴΠ6Υ βῃσοιτεά, Δηά {6]1] οἡ τῇΠΕ}Γ 
ἔλςε8. 

22. Αδτζοῃ πανῖπρ σοπηρ]ειοά [ἢς οὔεγίηρϑ, 
Ὀεοίογεα ἢ6 ᾿ᾶπὶὸ ἀοννῃ ἔγοπι 186 ϑἴαψθ 500- 
τουπάϊηρ ἴῃς ΑἸΐατ οὐ ἡ ΒΊΟΣ {πὲ ρῥγίοσίβ ϑοά 
ἴο 5ἰδηα ἴο οβῆςοϊαΐο (5ε6. οἡ ἔχοά. χχνὶ!. 8), 
ἔπγη5 ἰονναγά [Π6 Ῥθορίὶθ, δηᾷ ὈΪ6βδθθ {6 πὶ; 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ιυἰϑῖηρ ἴῃ6 ἔοττη νυ ϊο Ὀδοαπθ [ἢ 6 
εϑίδ ϑηθα οὴα ἔοσγ ἴδ ρῥτίεδῖθ (Ναπι. νὶ, 
24---26), δηὰ ὙΠ] Γἢ 15 51}}} τηδι πίφιπθά ἴῃ [86 
οὐλοῷ (ϑίδηϊου, “ετυν Ορώγοεῤ, τι. Ῥ. 
419). 

“αγοη ἐς ἱπάμείοα ἰπίο ἐδό Ταῤεγηδείς. 
ΙΧ. 22---:}4. 

23, Αδτοη, δανῖηρ πονν ρΡΌηδ (του ρἢ {Π6 
ΕΥ̓́ΟΪῈ οὗὨ ΡῥγΙΘΘΕΥ ἀπἴ165 σοπηοοῖοὰ ἢ {Π6 
Βτάζθῃ ΑἸΐαγ, δοςσοιηρδηϊθα Νίοϑοβ ἰηΐο [Π6 
Τοπῦ οὗὁ οοίύϊηρ. [ἴ ννᾶς τοαϑοηδῦϊο ἰῃαΐ 
Μοϑβεβ, 85 ἴδε ἀν: πεῖν ἀρροϊηϊοά Ἰολάου οὗ [πΠ6 
πδίίοῃ, βῃοιϊὰ ἱπάυποξ Αἀγοῃ ἱπίο [86 Ταθοῖ- 
ὯΔ6Ϊ6. 
ὀρ,“ ἐδὲ ῥεορίο] ΤῊΪ5 Ἰοῖπε Ὀ]οβδίηρ οὗ ἐπα 

τηδαϊαΐογ οὗ ἰπ 1νν δηά {π6 ΗἸ ΡΠ -ρυοϑῖ ννὰβ 
(6 5ο]δπιη σοπο]ιβίοη οὗ [6 (ὐοηθεοογδίίοη δηὰ 
Ιπδυσυγαϊίοη. ((ἔ, ϑοϊομηοπ 5 ὈΪοβθίηρ {6 
ΡΘΟΡΪβΘ, 2) (ἤγοη, νὶ. 3-- 12.) Αςοογάϊηρ ἴο ΟΠ6 
ἰγδάϊξίοη {πε ἔοστῃ υϑεὰ ΌὉΥ Μόοξος ἃπὰ Αἄτοηῃ 
γοβοιὈ]εἃ 5. χα 17. Βιιῖ δηοΐμου ἔογμη 15 
δίνθη πῃ {186 ἼΤαγραπι οὐ Ῥαϊεβῖίμθ, “" ΜΙαΥ 
γοΟῦ Οἤθυηρβ Ὀ6 δοσορίθα, δηά πλᾶνὺ 1Π6 1 ογά 
ἄννο]] ἀπιοηρ γοι ἀπά ἔογρίνθ γοιι γΟῈΓ 51η5.᾽" 

28--24. ἐῤε ίονῦν οὔ δὲ δόκὴ ἀῤῥεαγεά,,, 
ἔῤεγε ἐαρὸ ὦ ἥγε οἕμἱ ὥορι ὀεύογε ἐῤδε ΠΟ ΚΡ 
αἴ, Εχοά. χνὶ. 1ο, χ]. 34; Νυπὶ χὶν. το, ΧΥἹ. 
19, ΧΧ. ὁ; χ (ἤτοη. νἱῖ. 1, ἄς. δὲ Αυριι5-» 
[ἰπ6 σμαγδοίογϑο σα ΠΥ 5ᾶγ8, “Οὐ ἀἰϊχογιξ, 
Ω 1)ον»γιίπο, αιτὶ ροΐεϑζ, υἵταπὶ αἰ πυῖα 
οἱ νοϊιπίαϊο ᾿οηληὶ ἕδοΐζιιπι δϑῖ, 4η δΌ θὸ ἰοςο 
Ἰδπ|5 δας ὉὍΌῚ ογαΐῖ δίσᾷ ἰδϑῖ θη. Νόοὴ 

4 Οἴτοη. 7. 
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ΓΗΑΡΤΕΚΝΒ Χ. 
: Δ᾽αδαὸ αμκα Αδιάμ, Ὁ οδεγίρηιρ οΥΓὙ οἰγαρρδ 
γώ, αγε ὀμγη ὃν γε. 6 ἄαγον απ δὲς 
σοηι5 αγὲ γογὀϊωὠϊἑέε 9 φιομγῆ 70. ἐδῶ. 8 
71ὲ γίεείς αγό γογῤἑίἶξε τοῖρο ὐλθη ἐλάλεν αγὲ 
ἴο σὸ ἡ ἦε αῤέγπασκίς. τὰν 71ς ἐατὺ οὗ 
ἐσέ ἐδε ἀοίν ἐδέτιρο. ΄τ6 Ααγορὴς ἐχεοιδέ 
,)Ργ ἱγαμοργέσαηρ ἐλόγέοξ, 

ΤΙ ΈΕΝΙΤΙΓΟῦῦυ5 Χ. 

ΝῺ “«Ναάαδν δπά Αδιδιυ. ἴῃς 80η8 4 Νωκ } 
οἔ Αᾶτγοι, ἴοοϊκ εἰ μεσ οὐ {ῃδπὶ ἕ 56. οι. 

ι (σοῦ, δηᾶ ἘΣ 

ἶν. 1, 2. 

ἢΪ8 σδηβεγ, πὰ ρυῖ γε τπογείη, 
Ρυζ ἴποδηβε τἤσγεοη, δηα Οἴογοα βῖγαηρα 
ἢτε θείογε τῆς. [νος ψῃϊὶςἢ ἢς σοπὶ- 
πιδη δα τῃεπὶ ποῖ. 

2 Απά τδογὰ νψεπξ ουξ ἅτε ἔτομι τὴ 8 

Θηΐπὶ ἴῃ ἰοσο δ]ῖψιιο ἰΐα οϑὲ 1)οπλπιιβ, αἰι51 
4110] ποη 511.) " Ουκϑῖί. ἴῃ [,δν.᾽ χχχ. 

24. ὙΠΟ νεγῪ διϊοίθηξ [θυνϑῃ γα τ! ἢδ5 
Ὀδθη ΜΊ ον δἀορίοά {π4ῖ [6 5δογοὰ ἤγε οὗ ἴῃ6 
ΑἸΐασ οὔἱριηδίοα ἴῃ [ἢ15 αἀἰνηθ δεῖ, δηὰ δὲ [ἃ 
νας αἰϊογινγάβ ργϑϑογνεά οἡ 186 ΑἸΐαγ οὗ [ῃ6 
ΤΑΌογημδο]θ ἀη1}} [Π6 ἀράϊσφίίοη οὗ [ῃ6 ΤΟΠΊρΡ]Θ6, 
ψΓΠ6ι ἔτο ἀραῖη ὁ σάπιὸ ἀοννῃ ΤῸΠῚ ἤρανϑη, ἀπὰ 
σοηϑυπγϑά {π6 Ὀυγη-οἤθγηρ ἀπὰ [Π6 ϑδογιῇςοϑβ; 
δηὰ 16 βίουυ οἵ ἴπ6 [ογτὰ Α]1εἀ τῃ6 Βοιιδ᾽" 
(- Οἤγοη. νι! 1). ϑοπὶθ [ον δῆ δος οΥ [65 
Αἰίονν ταὶ (815 βασγεὰ ἔστε Ὀδοᾶπὶθ οχίϊηςσὶ 
ννῆθη ἴῃς Βαρυ]οηΐδηϑ βδοκοὰ [οβαὶθπὶ; Ὀὰξ 
ΟἴΠΘ 5 σα. τῃαΐ ἢ ννὰβ πλ γασ] οι ϑ Υ Κερί ἰϊνὸ 
ἀυγίηρ ἴῃ6 σΔΡΈΝΙΥ δηὰ γοβίογοα ἴο 15 τ156 
ου {86 ΑἸίαγ οὗ ἴῃ βοσοηά Τορῖε ὈΥ Νεβο- 
πῃ. 2 Μᾶςς. Ἰ. 19---22. 866 ΒΆΡΤιΙ5 ἐπ ἰοε.; 
Βοοςμβματσί, " ΗΙογοζ. 11. 2ς.--- Βαξ δοσογάϊηρ ἴο 
[(Π6 Ξαογοά παγγαῖῖνο τῆ6. ΑἸΐαγτᾶσγο δὰ Ὀδθη 
ἸΡμιοὰ ἴῃ ἃ παΐαταὶ ννΑΥ Ὀοίογε {Π||8 οσςδϑίοη, 
1 δὰ Ὀυγηρά [Π6 πιογηίηρ δηᾷ δυθηϊηρ βδςογί - 
ἤςε5 (Εχοά. χ]. 29) δηὰ ἴῃ6 βδουῆςεβ οὗ (θη - 
βϑογδίίοη ([μεν. ΥὙ111. 16, 21, 28): δῃά Αδγοη 
Βαά ριον! ουϑ}Υ εηρὶ ουοά 1 οἡ [815 ἀδγ ἔογ ἴ868 
οὔἴειπηρθ. ἔου δι πη οὶ Γ δηὰ {π6 ρεορὶε (υύν. το, 
13, 14. 17. 20). [{ [5 ονιάθηϊ παῖ πὸ ἔτε οὗ 
[Π6 τηογηϊηρ δοῦσα ννᾶ5 Ὀυγηΐϊηρ δὲ [Π6 Ἐτπης 
ψν ἤθη (6 ϑρθοῖαὶ βασγῇσοβ ἔογ ἴῃς οσςδϑίοη 
νοῦ οἤογοά (5ε6 Ὁ. 17). [{ ψνου]ὰ {πογείογα 
βδοῦσι παῖ (μ6 διε ννῆϊςἢ “σαπιὸ ουὔΐ ἔῸΠῃ 
δοίοτο τῇς 1,ογὰ "ἢ τηδηϊξοϑιθα 1156], δοσοτάϊηρ 
ἴο {πΠ6 ννογάς οὗ Ὁ. 24, ποῖ 1η Κιπάϊηρ τὲ 116] 
οη ἴῃς ΑἸζασ, Ὀὰξ ἴῃ (ἢ6 βυάάθῃ σοπϑιπλην 
οὗ τῇς νϊσῖα. Εογ [86 ᾿ἰκὸ ἰοβϑε πιο ἴο 168 
δοςσορίαποθ οὗ ἃ βοῆς, 5866 [πᾶρ. Υἱ. 21, 
ΧΙ. 19, 2ο; 1 Κ. χνὶ!. ,8; 1 Οἤγοη. ΧΧίὶ, 
26, ἀπὰ ργοῦδΌὶΥ Οθηῃ. ἵν. 4. ΤΠΘ ρῃγαϑθ 20 
ἐμγ ἃ σασγίβεθ ἰο αερες, ὈΘοΑπΊο Θαι ΝΑ] ἴο 
αεεεῤίης (ΡΝ 5. ΧΧ. 3, 568 ΠΊΔΓΡῚΠ). ὙΠ6 ἢγα 
οὗ ἴῃς. ΑἸϊαι ννᾶβ τηδιπίδι πο ἴῃ δοσογάδηος 
νυ 1,6ν. νἱ. 12) 

σπαΑρ. Χ. 

ΤΠΟ ουθηΐβ γοοογάρα ἴῃ {Π1]|5 σμαρίθσ πλιιϑῖ 
ανθ οσσιγγοά ἱπιπιθάϊδίεὶυ δῆογ ἴῃ6 οΟἴσΠς 
οὗ [Π6 βδοἤςοβ οὗ ἱπαιυιρογαίῖίοη, οἡ {Π6 ὀνθῃ- 
ἴῃ οὗ {Π6 54πη|Ὲὲ δ. 866 Ὁ. 19. 

Νναάαὸ “πὰ “δίδω αγὸ οἰγίεξεπ: ἐδε ῥΓγίεσις ἄγέ 
Τογῥίμάδη 19 γιομγη 70 ἐῤφη. 

Χ. 1--7). 
ι. Ναάαὸ ἀπά “ὐδιῇ ὝΠΟ ἔννο δ] άθὺ βοῇ 5 

οἵ Αδγοη (ἔχοά. νἱ. 23, Νυιπλ. 11... 2). ὙΠῸ 
νοῦ ἀπιοηροῖ ἴμοθθ ἰηνι θὰ ἴο δΔοσοπΊρδηΥ 
Μοθο5 ννμομ πὸ ννὰ5 βροϊηρ ὕρ Μοιμηΐ δι1ηΔὶ, 

Ὀυϊ ννῆο σγοῦθ “ἐ ἴο ννοσβῃϊρ δδσ οἱ," δηά ποῖ 
ἐς ξοΠΊΘ πρὰγ ἴδε 1 οτὰ," Εχοά. ΧΧΙν. 1, 2. 

εοη.6Γ} 866 οἡη Εχοά. χχνυ. 38. 
τἰγαρσε γε] ὙἼΠῸ ραγι συγ οἴδησε τυιοῇ 

νγᾶ5 ρογρείγαϊοα ὈὉγ Νδάδρ δπὰ ΑὈῖμιι μ45 Ὀθοη 
4 5υῦ]οςϊ οὗ πιο ἀϊδοιιβϑοίοη. ὙΠῸ ργοδίογ 
ΠυπΊῦοΓ οὗὨ σοπηπιοηΐϊδζοτβ, [θνν ἢ 85. ννῸ}} ἃ5 
Ομηϑίδη, δᾶνὸ σι ρροβοά δὲ (ῃ6 “"“ 5 γδηρα 
ἤτο" ννᾶ9 σοπιπιοη ἤγθ, ποΐ ἰδκθη ἔγοπι [Π6 
ΠΟΙγ ἢτο οὗ (πε ΑἸΐασ. ὅδὅ66 οἡ ἴχ. 24. βΒιιῖ [ἴ 
δῃοιϊά 6 οὈδογνθά {πδξ τὸ ἰανν ἰ5. ἔοιιπὰ ἴῃ 
[πὸ Ῥοηίδίθιοἢ ἴο ἐοτυϊὰ ἴλ6 Ὀυγηΐηρ οὗ ἴῃ - 
σρηϑὸ ὈΥ τηδδηβ ΟὗὁὨἨ ογάϊ πᾶσ γα: ἰΐ 15 ΟΠΪΥ 
[ὉΓ ἃ 8ιπρ|6 οὐσοδϑίοη ἴῃ ἴῃ γοᾶγ {παῖ (ῃς 
ΗἸΡ ἢ -ρτίεϑε 15 σοπηηδηάεά ἴο Π}] ἢ5 σθηϑβεῦ 
ψἢ σοα]5 ἔγτοπι ἴῃ6 ΑἸΐατ, [,ον. χν]. 12. 
ΘΟΙῚ6 βᾳρροσο παῖ (Π6 οἴξησθε ΔΚ ἴῃ Ὀγθδκ- 
ἴῃς ἴῃ6 σοπιπημαπάτηοηϊ οὗ Εχοά. χχχ. 9, δπὰ 
θυγηΐπρ “" Βίγδηρα ᾿ησθηβα,᾽) [δῖ 15 ἰπσθηδο ποῖ 
Ριοραγοὰ δοοοσζάϊηρ ἴο [86 ἱποϊγιςιοηβ βίνεη 
ἴῃ Εχοά. χχχ. 314-..138. ΟἸΠ 5 ἢᾶνα βιιρρεϑίοα 
{πὲ (ον οβογθὰ ᾿ποθῆβο δὲ 8η πηδυϊπογι θὰ 
τἴπη6, ἴῃαξ 15, ποῖ δἵ δἰἵπογ οὗ ἴπ6 ποιγβ οὗ (Π6 
ἀδι}γ βογνίςθ: ἀπά {Π18 15 ἑδνοιυγοά ὈΥ͂ {86 ΟΥάοΥ 
οὗ ἴπ6 παιγαῖῖνθ. Δίδηγ ἤανθ σοῃηροϊοα ΠΕ 
βίη ἢ {μ6 ρσγομιδιοη οὗ {86 5εὲ οὗ ννὶπθ 
διὰ βἴγοηρ ἀπηκ ἴο ποθ δηραρεὶ ἴῃ {μὲ 
Βοῦνιςα οὗ ἴῃ6 ϑαποίΐιασυΥ (866 σύ. 9. 10), ἀπά 
Πᾶν ϑυρροβοά παῖ {πεῪ ρογίογμηθα τΠοὶγ 
βδογρά οἷος ἰῃ ἃ. ϑίδίε οὗ ἱπίοχισαϊίοη [7 ΐ- 
θυπὶ οὗ Ραϊθϑίίηθ, ἀθβ ἔὐγτὰ, Ῥαίτπιοκ, Ἀοβοη- 
πλοῦ, Ηογχμείπλοσ, ΨΝ ογάβδυνου 8]. Βυῖ 
{ῃ6 ουξννατά ροϊηΐς οὗ {πεῖς οἤδηοθ ἰ5 ἐνὶ- 
ἀδπην εχργεϑθοα ἴῃ ἴῃ6 ἴεγπὶ “ βίγδηρε ἤσε." 
ὝῊΪΒ ΙΏΔΥῪ ΨΟΙΥ͂ ργΟῦΔΟΪΥ πηθδη παῖ {86 1ῃ- 
ΠΘη86 ννᾶϑ ρηϊοα αἵ Δη τπδι ΠΥ οὰ {ΠΠ|6. 
Απὰ νδ ΠιΑΥ γϑΑΘΟΠΔΌΪΥ τπη1τ6 ἢ 115 [πὸ 
βιιρροϑιϊίίοη ἰμδΐ {ΠΥ ννεγὰ ἱπτοχιοδίθά, 88 ννῈ}} 
85 ἴη6 σοηϊθοίαγο οὗ ΚηοΡοΙ 5, (μι ΠΟΥ πιδάὰς 
{πεῖς οβθπης οὗ ἰποθῆβο ἂη δοσοιηρδηϊπιθηΐ ἴο 
[Π6 δχυϊίαίίοη οὗ [ἢ6 ῥϑορὶς οἡ {86 πιδηϊξεβία- 
τοη οὗ 186 φβίογγ οἵ ἴπ6 Τοτά, ἰχ. 24. 445 
{ΠΟῪ ρογϑῃθα ποῖ νυτπὶπ 16 ΤΑΡεγηδοῖς, θυ 
ἴῃ ἔγοηΐὶ οὗ [ἴ, 11 βϑοῖὴβ ΠΚοὶν ἰδὲ ἸΠΟΥ πιᾶγ΄ 
πᾶν θθθη ταδκίηρ 8η οβίθηίαζίοιι5 δηὰ ἱγγενο- 
τοηΐ ἀϊθρίαγ οὐ {πεϑὶγ πη πη ϑίγα οη ἴο δοσοπῃ- 
ῬΔΏΥ {δε βῃουΐβ οἵ ἴῃ6 ρθορίθ, ὁπ ἔπε ὶγ ὙΥΑΥ 
ἰοννατἀβ ἴῆ6 ΤΑθεγηδοῖθ. ὙΠπὲ οἤξηςθ ἔογ 
νον ΠΟΥ σγόγὸ ἱπιπηθά δεῖν νἱϑιθὰ τυ ἢ 
οιννατὰ ρΡιυιπηἰδητηθηΐ ννᾶ5 ἴπ15 ἃ Παρτδηΐ ουἵ- 
τὰρϑ Οἷἱ ἴΠ6 βοϊοπηη ογάογ οὗ (ἢ ἀϊνϊ πὸ βογνῖςθ, 
νἢ116 186 σϑιι5ὸ οὗ 1τΠ6 1 Γ Οβθη δ τ ΔΥ ἤᾶνθ Ὀδδῃ 
{πον σα ΠΥ ΘΧΟυΒ5. 

ὀεφύογε θὲ 1 κι} ὝΜε56 πτοσγάβ πῖρῃΐ ἀεποῖθ 
τὸ ΠΏ]. θρᾶςο Ὀρίννεοη (ἢ6 ΑΥΚ οὗ ἴῃς ΟοΥο. 



Υ. ,--.] 

Ι.ΟΚΏ, ἂἀπά ἀενουγεά τἢεπὶ, ἀπά τἢεν 
ἀϊεά δεΐοτε τῆς οΚ Ὁ. 

ΊΠοη Μόοβαβ αἰἱά ιιηῖο ἄδγοῃ, 
ΓΙ ἐς 2} τας τ[ῃ6 ΟΚῸ 8ρᾶζκεα, βαυίηρ, 
1 ν}1}} 6 βαῃοτῆεά ἴῃ τΠεπὶ τἢδέ σοπ]ς 
ΠΙΡῊ π|6. δηά Ὀείΐογε ἃ] τῆε ρεορὶε 1 
ΜΠ] δὲ ρου πεά. ῚἈπά ἄδγοη δμεϊά 
ἢ18 ρβᾶςθ. ' 

4 Δμά Μοβαβ οδ᾽]εά ΜΜ|βῆδεὶ δπά 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ 5. Χ. 

ΕἸΖΑρἤδη, ἢ 5οη8 οὗ [7221] τ[ἢ6 ὑποΪς 
οὗ δγοῃ, δῃά 8414 υπῖο {θη}. (ὑοπλ 
ΠΘΔΓ, ΟΑΥΤῪ γουΓ Ὀγοτῆγαη ἔτοπὶ θείογα 
[6 βαποζυλγΥ οὐ οἵ [6 σδηΊρ. 

ς ὅ0 ΠΕΥ ψεπῖ πδαῦ, ἅπΠᾺ οδιτγθά 
τῃεπὶ ἴῃ {ΠΕΣ σοδίβ οὐδ οὗ τΠ6 σδῃρ; 
48 Μοϑβεβ δά 5414. , 

6 Απά Μορβεβ αἰά ιιπίο ἄδγοηῃ, δῃά 
υηΐο ΕἸ]ἸελΖαῦ ἀπά ιἱηῖο [{{Πᾶπιᾶγ, ἢΐ8 

πᾶηΐ δηὰ (Π6 Βτγαζθὴ ΑἸίασ, θοΐϊῃ δὶ νυ ἢ 
(ὴ)6 ΤΑθογηδοῖθ δηὰ τΠδὲ δου τ. Οἱ ἰ.ς. 
ἼΤἼε ἀδδίῃ οὗ Νδάδὺο δηὰ ΑὈϊμυ οςσοιττοά οὐἵ- 
8:46 {π6ὸ Ταθεγηδςὶθ ὁ" Ὀοΐοσο {πὸ δαηποίιαγυ,," 
“.-. 4. 866 [86 ρῥγεςθάϊηρ ποῖρ. 

2. ἥγο ἥονι ἐδ Χ0Κ0] "““ἼΒ6 ἤγθ ψ Ὡς ἢ 
μαὰ ᾿ι8ὲ Ὀεΐοτο βαποιβοά [ῃ6 τι ηἸβί συ οὗ 
Αδζοῃ 845 Ψ}06]] ρ᾽θδϑίηρ ἴο Οοά, πονν Ὀγοιρὰῖ 
[0 ἀεϑίγισξίοη 5 ἔνγο οἰ ἀδϑί ϑοῃβ Ὀξοδιιβε (ΠΟΥ͂ 
αἰά ποΐ 5Δ ΠΟ ΕΥ̓ [Θπονδῇῃ ἴῃ {πε Πρατγίβ, Ὀι 
ἀλτεὰ ἴο ρεγίοστῃ ἃ 56] ξ-νν}}]6 ἃ ἂςῖ οὗ νγογϑῆ!ρ ; 
7ι8ῖ 25 1ῃ6 ϑαπὶαὲ (σοβρεὶ 15 ἴο οὔθ ἃ ϑΑυ ου 
οὗἉ Ἰιξ6 υπίο 118, δηὰ ἴο ἃποίμοσ ἃ ϑᾶνοιιγ οὗ 
ἀδαῖῃ υπΐο ἀρδίῃ." 2 (ὐογ. 11. τ6. (ΚΕΙ1}.) 
ἡ τἢ6 ραίγιϑξῖς δρρ!οδίθης οὐ ἴΠ6 βίη οὗ 
Ναάδαρ ἂπὰ ΑὈΙΒι, ὅδε Ὄρρθςῖα! γ [τγοηβυ. 
.Αἀν. ΗοΥ" 1ν. 42. Ογριηδη, ἐς [ἴηϊἴ, 
Εσς.᾽ ΧΝΙΠ. ΤὙμεοά. “ ιιϑῖ. ἴῃ 1,δν.᾿ ὄ1Χ.Ψἥ 
Ἡόϑυςῇ. ἐπ ἰοε. ὅζς. 

8. Μορεβ πονν ἀθοΐαγος ἴο Αδγοη [Π6 πιθδῃ- 
ἴῃ οὗἨ  1Π]5 νἱϑιδίιοη, δηὰ [ὴ6 λίθου “" οὶ ἀ5 
Ὦ15 ρϑᾶςβ,᾽" ποῖ ἀδγίπρ ἴο ραϊηβδυ ἴΠ6 γπρῃϊΐζθοιιϑ 
)υάστηδηξ οὗ [εἐονδῆῃ. Οὗ Ῥϑδὶπὶ χχχίχ, 9. 
Η!5 5ιθησθ οἡ [15 ὁοσσδϑίοῃ τηᾶὺ 6 σοπηρατγοὰ 
ἢ ἢ5. ΓΟΑΒΟΠΔ40]6 ηὰ ἡδίιγαὶ ἐχροβίιϊδίοη 
ΜΙ Μόοβοβ ἤδη 15 βυγνινιηρ 50Π5 ΔΙῈ τὸ- 
Ὀιυκοά ἴοσ ποῖ δανίπρ δαΐθη (μ6 βεβῇ οὗ τῃ6 
51 -Οῇεγηρ. τ. 19. 

1 «υἱὲ! ἐφ σαποιβεά ἐπ τορι δαὶ σον πὲσϑ 
7,6, ἀπά δεζογε αἱ δὲ ῥεορίφ 1 «υἱ]} δὲ φιογβεαη 
ἼΤῊΘ ργοϑῖβ ἄγὸ οἴξῃ ἀδϑιρηδιθα 85 ποϑα ννῆῸ 
ἄγαν Ὡρᾶγ ἴο {πῃ6 Ποτὰ (ἔχοά, χίχ. 22; Ναπι. 
ΧΥΙ, ς: ΕΖΘΚ. ΧΙΠ. 12: ΧΙ, χ9). [Ὁ [μ6 νογθβ 
ἴῃ {Π1|5 Ῥαβϑᾶρὲ ἅγὸ γεηάογοα 85 γοἤοχῖνο γαῖθοῦ 
1ΠΔ ἃ5 ραβϑϑίνθ 1ἴ πᾶ κοβ ἴπ6 σοπηεοοίίοη ἢ 
ἀν μαῖ δὰ 1υ8ῖ Βαρρθηθα ποτε βἰγίοῖ:--} Ὑ11] 
ΒΒΒΟΛΥ ΤΩΥΒΟΙΪΙ͂ ἴῃ ὕὑδοπι ὑμδαῦ ΟΟΙΘ 

ΘΔΙ ὅο 109 (1.6. [ῃ6 ῥγἱοβῖ5), διὰ 1 Μ|111 
ΒΊΙΟΣΊΪΤΥ ΤΑΥΒΘΙΓ ὈΘΙΌΤΘ 8411 Ὁ.) 9 ῬΘΟΡ]6Θ. 
50 ἀς Μνεῖίε, [μ2Ζζαῖο, Κεῖ, ἄς. ὍΤῆε 
Οῦγονν ἔογτηβ μεῖς τἰϑοὰ (Ἰκὸ ([ἢς Κιπάτοά 

ὍΠΟ5 ἴῃ ΤΊΔΏΥ ΟἴδποΥ ᾿Ἰδηριιαροα δησϊθηΐ δηά 
Τηοάθγῃ) γοΓΟ ΟΥΊΠΑΙΙΥ τοῆοχῖνθ, Ὀιυῖ σᾶτηθ 
ἴο Ὀ6 88 ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ Επιρίογοὰ ἴῃ ἃ ρϑϑβϑῖνθ 
56η56. ΤῈ ννογάβ ιἰϑδεὰ ὈΥῪῚ Μοϑοβ οἡ [ἢ ]5 
οςοδϑίοη 16 ποῖ ἔοιιηά ΕἸβοννῆογο ἴῃ 186 Ροηΐα- 
ταις: 11 μ45 ὈΘΘΏ σι ρροβεὰ (δῖ ἔβογ μδὰ Ὀδθη 
ὈΓΕΝΙΟΌΒΙΥ σρόκθη ἴο Μοβεβ, Ὀυΐ ἰῃδὶῖ ἢ6 πδά 
ποῖ σοπηπλ θα ἔδετῃ ἴο Ὑ ΠΌΠΡ. [δὲ Απριιϑϊίη, 
«Ουπϑβῖ. ἴῃ [,εν.᾽ 21.7] Βιυῖ [86 ϑεῆϑθ 15 ἱπὴ- 
ΡΙΙΟἀ ἴῃ δος ἢ ρᾶϑϑαρβεβ 48 ἔχοά. χῖχ, 22, Χχυῖ, 
ΔΙ, ΧΧΙΧΟῚΙ, 44. 

ΥὟΟΙ, 1- 

4. Μι|5Πδ86) δπὰ ΕἸΖαρῆδη, πο ἢγϑί σοιιϑίηβ 
οὗ ἄδγοη (ἔχοά. νἱ. 22), ᾶγὸ βεϊεοίϊεὰ ΌῪ Μοϑεϑβ 
ἴο σοηνΕΥ ἴδ6 Ὀοάϊ 65 οὗ Ναάδὺ δηά Ανῖμα οὐξ 
οὗ [Π6 σδπιρ, δηά, 45 νγὲ ΠΊΔΥ Ῥγεβυσηθ, ἰο ὈΙΓΥ͂ 
ἴμεπι, Ῥγοῦ δ] Ὁ Ὀδσδυϑε ἔΠΕΥ νγεγε {πε πραγοβὲ 
τοϊδίίοη5 ὴῸ ψγ ΓῈ ποῖ ῥγιθϑῖβι [{ ἢδ5 Ὀθθη 
ςοπ]θοϊυγοά ὈΥ ΒΙυμξ Βδὲ (Π6Υ ψεγε {Π6 πλθη 
Ψ}0 Τςου]ά ἠοῖ Κοορ [πΠ6 ῬΆΒΘΟΥΟσ ὑν θη ἰΐ ννᾶ5 
ΟὈβοσνϑά οἡ [86 τ4[ἢ οὗ Νίβδῃ δἱ {ῃ6 Ὀθριπηϊης 
οὗ {ῃ6 ϑεσοηά γϑδγ δἴϊοσ ἴῃς Εχοάιβ, Ὀδοδιι56 
ΠΟΥ όσα ὁ ἀθῃ]οαὰ Ὀγ ἴῃῈ ἀῤδὰ Ὀοὰγ οὗ ἃ 
ΤΆΔη.,᾽ ἀπά οἡ νγῇοϑβο δοςσοιιηΐ “16 Π1{π|6 Ῥας95- 
οΥ̓́ΟΥ,᾽) ἴο Ὀ6 οὐϑογνϑά οἡ ἴπ6 χφίἢ οὗ πὸ βοσοπὰ 
τη, ΖΙξ, νγᾶ5 ἢσϑὲ ἰποε το. Ναπι. Ιχ. 6. 
ΒΙυπί 5 "Ὁ πηάοοϑιρποαά (οἰποιϊάδησοβ,, 1. 14. 

ὀγείργεμ] 1.6. ΠΟΑΓ ΤΟΙ ΙΙΟΠ5, ἃ5 ἴῃ Οεῃ, ΧΙ. 
8, χὶν. 16, ΧΧΙΧ. 12) 1ς, ἄζα, 
οι δεύογε ἐδε ξαπείμαγ}) 866 οὗ σ΄. 1. 

58. εοα.] ΤὍΤῇα Ἰοηξ ψἈδ ἔμπηῖςβ, Ὡς ἢ 
ψογα ἴΠ6 πιοβὶ σμαγδοΐογϑας ρᾶγὶ οὗ ἴμ6 ργιθβὶ 5 
ἄγεβθ, ὅεθοη ἔχοά. χχυῖ!. 40, 41. [06 δὰ 
ὈΘθη ΟΧῈ συ ϑῃοα 85 1 ΌΥ ἃ βαϑὰ οὗἉ Πρ τηϊηρ, 
Ὀυΐ πεῖῖποσ τη6 Ὀοάϊθ5 ΠΟΥ ἴμ6 ἀγοβϑὺθ ψΟΓῸ 
ἀεϑίγογοϑα, 

6, 7. Αδζοη δῃά ἢ]5 ἔννο ϑΌΓΣΥ  ΥΙΠΡ᾽ 505 ΔΥῸ 
ξογθιἀάθη ἴο 5δονν {86 δοουβίοτηθα 53:55 οὗ 
Του ηΡ, οὐ ἴο ἰοανο {π6 (ουτγί οὗ {π6 “Δ ογ- 
ὯΔΟΪΘ ἴῃ ΟΥάου ἴα οἴοησ 1π6 ἔμπησγαὶ, Ὀδοδιιθ6, 
ἔγοπὶ {πεῖν οἤῇος, (ΠΟΥ ννΈτα Θβρθς 4} }γ σοη- 
ςογηθαά 45 σοῃϑοογδίθα Ὀγθϑῖβ ἴῃ Οὐϊνν ταὶ 
πιδὶηἰδί πη 1ῃ6 ΒοηουΓ οὗ ἰεβονδῃ. ΒΟΥ 
ἍΕΓΟ ἴο ὈΘΑΓ Υἱ51 0]6 ἰδϑι ΠΠΟΠΥ ἴο ἴΠῸ στρ. 
ΟἸ5η655 οὗ [86 ρΡυπίδῃπιοπὶ οὗ Νδάδὺ δηά 
ΑὈίΒυ, Ἰεσὲ ΠΟῪ ἘΠοιβοῖνεϑ 5που]ά ησγ ΡῸ 
ΌΥ ΘΘΘΠΊ ΩΡ ΡΕΓΘΟΏΔΙΙΥ ἴο ραγίςϊραῖε ἴῃ ἴῃ6 
δὴ ΠΟ. πδά Ὀδδη σοτηπλ το. ὍΠ6 ο]4]Ππ|5 
ΟΥ̓ παΐυγα! ταὶ 5 ἢ!}Ρ γεγε δι ρεγβοάθα ὈΥ 
115 σοποιἀογαίίοη. ὍΤὴ6 ΡΘΟρΡΙΘ, οἡ ἴπθ ΟΣ 
μδηά, 45 ποῖ ἔοστῃδιν ϑίδηάϊηρ 50 πραγ ἴο 
" θτὸ ὙγεγΟ ρετηϊτεὰ το “θΘνν 81} [86 
ὈΓηηρ ΉΟἢ (Π6 [,οτὰ μά Κἰπάϊ!θα,᾽" 85 δῃ 

δοκηον)]οαρτηοηϊ [δὶ ἴῃὴ6 παίίοη δὰ ἃ ϑῇδγθ 
πη {Π6 5ἷη οὗἉ [15 ὑγδβδίβ. (1 Οὐού. χὶ!. 26.) [{ 
δῃουϊὰ Ὀ6 οὐϑοσνεὰ δαὶ (ἢῈ ρστοιπὰ οὗ [86 
ῥγιοσῖβ θείης ἐογυίἀάθη ἴο τπουγη οἡ [Πἰ5 
ῬΑΓΓ ΌΪΑΓ οσσδϑίοη, ἀρρθᾶῖβ ποῖ ἴο Ὀ6 ΠΊΕΓΟΙΥ 
[Π6 βϑᾶτηθ 8ἃ5 [δὶ οὐ Ψ ΆΙΟἢ [ἴΠῈῸ βοηοΓγΑὶ ἰΔνν 
ν 5 ὑδϑεά γοδιδιτηρς [ἢ ΗΙΡΠ-ρτ οὶ ἔτοσα 
ΤῊΟΌΓΠΙΙΡ ουθη ἔοσ ἢ]5 ἡδαγεβδῖ τοϊδίοη, νος ἢ 
νγᾺ5 Εν θπΕῪ ἀεπίριεά ἴο Κθὲρ Ἀϊπὶ ἘπΕγεὶ 
ουξ οὗ τῇς ννᾶγ οὗ ἀθῆ]ϊοηεπῖ. ὅὲεὲ ἴμεν, χχὶῖ, 
10) 11. 

ΜΜ 
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80η8, ἰἡποονεγ ποῖ γουγῦ ἢδδάβ, ΠΕ  ΓΠΘΥ 
τεηά γόυγ οἱοίῃθβ; ἰδϑδῖ γε αἴθ, δηά 
Ιεβέ ννγαῖῃ σοπια ἀροη 4]1] τε ρεορίε: 
διε εξ γουγ Ὀγεῖῆγεη, τῆ ννῃοΪα μουβ8 
οἵ ἴβγδεὶ, θεννα τῆς θυγηΐηρ ΨὨϊςἢ 
τῆς ΓΟΚΡ Βαίῃ Κιπαϊοά. 

7 Δπά γε 5841] ποῖ ρὸ ουῖ ἔτοπὶ 
(ἢς ἀοοΥ οὗ [6 τδογπδοὶςε οὗ τε σοη- 
ϑτερδιίοη, ἰεδί γα 416: ἰογ {πε δῃοϊηῖ- 
Ἱπρ Οἱ] οὗ τῆς ΓΟΚΡ ἐς ὑροὴ γου. 
Απά {πεν ἀἰϊά δοςογάϊηρ ἴο τς νγοσά 
οἔ ΜΜοβεϑ. 

8 4 Απά τς ΓΟΚΡ βρᾶακε υπῖο 
Ἀδτγοη, 84 Υ1ηρ 

9 ἴῶὃο ποῖ ἀτίπκ ννὶπθ Ποὺ βίγοηρ 

6. ὕσπεουεν ποί γον ῥεαδ"] ΟΝ νϑυβιοῦ 
ἔο!ονν5 {πὸ ΠΧ Χ. Ὧπὰ Ψυϊραῖο. ὙΠῸ ννογὰ 
τεηάεγοά ““ ΠσονοΓ᾽ ΞΡ: 65, ἐο “εἰ 7γεε----ἰο ἰδὲ 
50 ἰοοτε. 1ὶ νγᾶ5 ἃ συδβίοπι ἴο συ ΟΥ̓ οΥ ῥεῖ 
οι {πῸ Βδὶγ 85 ἃ 5!βῃ οὗ σπεῖ (ΕζΖγα ἴχ. χ; [οὉ 
1.λὸ;: 15. ΧΥ. 2; [6Γ. Χ]]. ς, ΧΙν. 37), δπά 
1 μᾶς. Ὀδὸη βιρροθοά (ἢαΐ [ἢ]5 πχοᾶάς οὗ τη- 
σονεπηρ {Π6 μοδὰ 15 νν δῖ 15 Πογὲ πιθδηΐ. Βιι 1 
τνλ5 4150 ἃ συιδζοπῃ ἴο ἰεΐ [Π6 δῦ στον ἰοηρ δῃὰ 
[4}} ἸΟΟΘΟΙΥ͂ ονοῦ {Π6 μοδᾷ δηὰ ἔδοθ (ΧΙ. ἃς; 
2 58Π|. ΧΥ. 20, ΧΙΧ, 4); δηὰ [ἢ!]5 15 πιοβέ {ΠΚοὶῪ 
ὙΜἮ δῖ 5 Θχργοβϑθα ὈΥ ἴῃ6 Ηθῦγονν ννογὰ ἴῃ [ἢ 5 
σοηηροΐοπ. ΤΠ6 ννεῖρηξ οὗἩ δ ΒοΥΥ 15 οἡ [15 
5146, Ὅ6 ϑιιδϑοίδηςθ οὗ [ὴ6 σογημηδηᾷ ννουἹ]Ἱὰ 
{8ι1ι5 δὲ ἐμαί ΤΠοῪ δβουϊά ποὶ Ἰεξ {π6 Ἠδὶγ βὸ 
αἰπῃονο θά, [Ιἴ 5 580 τοπάθγοά ΌΥ ϑδάϊα δηὰ 
Οἱ 6 γ5.----Εοηαϊηρ 86 σοί θ5 ἴη ἔγοηξ 50 85 ἴο 
ΙΔΥ ορϑη 1ῃη6 Ὀγθαϑὲ νγᾶ5 οπθ οὗ [6 σοιππηοποϑί 
τηδηϊπείδίοη5 οὗ στοῦ. Οοη. ΧΧΧΥΙΙ. 29, Χῆῖν. 
1 2.1 αι; [00 1. 20; [06] Π. 13, δίς. δίς. 
ΤΠ6 ραιτηθηΐβ ἃ5 Ὑγ6}] 848 ἴπ6 ρϑιβϑοηβ οὗ {ῃ6 
ΡΓΙοοί5. ννοῦο σοπβϑοογαϊοα : {Π|5 ἀρρθαῖβ ἴο Ὀ6 
16 γϑαϑοη οὗ {πΠ6 ργοδιθιτ πη ΟΥ̓ ἔΠ656 οὐ ΠΑΓῪ 
5505 Οὗ Ἰλοιγηηρ. (ΟἿ [μον. χΧχὶ. το. 

ἐεεὶ γὲ 416] δ66 ου Εχοά, ΧχχυἹ]. 3ς. 

7. ομὲ ον» δὲ ἀοογ] ΔὟΘΔΥ ἵΤΣΟΙΩ δῈ9 
ΘηῦΣΤΘΩΟΘ. 866 Οὐ ἱ. 2 δΔηὰ νἹ]}. 22. 

ἐδὲ αποἰϊπίηρ οἱ... προ γοῇ 866 νΠ]. 20. 
ἼΠῸ6 ΠΟΙΥ ΟἹ], “πὸ οὐ οὗἩ βἰδάπεβς," 5. χῖν. 7, 
ΗΘΌὉ. 1. 9, ἃ5 ἴΠ6 βύπῦο] οἵ ἰῃς Ηοὶγ ϑριὶπί, 
{πὸ ϑριγτξ οὗ 1,86 δηὰ ἱπιππουίδ! ὙΥ ἃπὰ ἸΟΥ, 
νγ 85 1Π6 51:8 ὴ οὗ {π6 ῥγίεϑίβ. Ὀοίηρ Ὀτουρϊ ΠΘΑΓ 
ἴο Ϊομοναῆ. ὅδὅεε Νοῖο αἴδσ Ἵἢ. ἢ. [1 ννᾶβ 
{Ππογοίοτθ ἴῃ 115 πιθαηῖηρ σοπηροίοαᾷ ὈοΙἢ τυ ἢ 
{Π6 στουπά οὗ [ἢ6 ρόποσαὶ ἰᾶνν νυ ῃϊοῇ ἕογθαά 
[86 ΗἸ ἢ -Ρρτιθϑὲ ονοσ ἴο ρα οἡ 5185 οὗ πιουγη- 
ἴῃ οἡ δοοουηΐ οὗ ἀδδίῃ (χχὶ. 1ο---12), δπὰ 
ΜΠ ἢ (6 ποτα βρθοῖα] γϑάϑοη ἔργ {π6 ργόβῖθῖ- 
(οη οἡ [Π]5 οσςδϑίοῃ. 

{δε ῥγισες γε ᾿ογδιάίδοπ ἰοὸ ἐγίηξ «υἱπο, αὐδοη 
οὐιιαίησ. Χ. δτποτι, 

9-- 11. ὍΝ τεϑίγαϊ πε [5 ἴο Ὀ6 υηήογείοοά 
ἃ5 τοϊαἰηρ ἴο [6 Θπέϊγο σγοὶε οὗὁἨ ῥγίθβα  Υ ἔμπο- 

τον υθε ἃ, ἷν. 7---:2.Ψ 

ἀγιηκ, του, ΠΟΥ ΤΥ 50η8 ψ ἢ τῆες, 
νν ἤδη γα ρὸ ἰηἴο ἴῃς τΑρεγηδοὶε οὗ τῆς 
ςοηρτορατιοῃ, ἰεϑῖ γα ας: 12} “ῥα δὲ ἃ 
δίδίαιςε ἔογ δνεῦ [ῃγουρῃουζ γοιΓ ρεπε- 
ΓΑϊ]Οἢ 5: - 

Ι0 Απά τἢδέ γε πηδύ ρας ἀϊἤεγεηςε 
δεΐννεθη ΠΟΙΥ Ὧπα πῃθοΐγ, ἀπά δεΐννεεη 
ὉΠοΪθδη δηά οἴδθδη ; 

[1 Απὰ τἢδλῖ γε ΠΙΔΥ͂ ἴεαςἢ τε 
σμΠ]άγεη οὗ 15γ86] 41} (ἢ 6 βίδξαυϊοβ ἢ ϊςἢ 
τ[ἢ6 ΓΟΒΡ Βαῖῃ βροκεὴ πηΐο τΠεπὶ Ὁγ 
[Π6 Πδπά οἵ Μορβεβ. 

12 ἴ Απα Μίοβεβ βρακε ιἱηπῖο Αδλτοη, 
Δῃηά πο ΕἸ]εδαΖαγ δηά υὑπΐο [{ΠᾶπΊλΥ, 
᾿γϊ5. ϑοη8 {πδῖ ννεγε ἰεᾷ, ΤάΚε τε πιοαῖ 

ἔομβϑ. Ὅν εη {πὸ ρῥχίοδὲ ννᾶβ οἡ αὐ 6 ντᾶς 
ἴο αὐϑίδι πη ἔγοσμη ὑπ δηὰ βίγοηρ ἀπιηκ, Ἰεσὲ ἢ 
8ῃοι1 ἃ σοπλπλϊξ οχοθθα δηὰ 80 Ὀδοοπιθ ἃ 5- 
υδ! ῇρα ἔογ σϑτγγιίηρ οὐἱ {Π6 Ργεςερίβ οὗ (8 
ΠΘΓΘΠΊΟΙΪΔΙ [ἃὑανν. 

Θ. «“σἰγοησ ἀγὶπξ} ΗδθΌ. «δεξαν, 1, ΧΧ. σίκερα 
(ἰμικὸ 1. χς). Τὸ Ηθῦγεν ννογὰ 15 ιιϑϑὰ 5 
ἃ ΒΘΏΘΓΔΙ ΠΑΙῚΘ ῸΓ ἱπίοχισδίιηρ αἀσπκ8, ἰη- 
οἸυάϊηρ ψηθ, ΝΌχλ. Χχυ, 7. Βαῖ 1 15 ΠΊΟΓΟ 
ἔτο ΠΓΠΥ Θπιρὶογοὰ 85 ᾿ξ 15 Βογε, ἴο ἀδποίρ 
βίσοῃη; ἀὐῖηκβ οὗ ἀπγ Κιπά (πὲ αὐπα βαϊεία οἵ 
ΡΙΏγ) οχοθρί ψπῸ πιδάθ ἔτοπὶ ἴΠ6 στάρο. δἷ 
]θγοπὶθ βϑαγβ ἐμαὶ 1ῃ6 Ηθθτοννβ ἀρρ δά {Π6 
ΠᾶΙὴΘ «ῥεξαγ ἴο ΔΠΥῪ αἀππηὴκ ρτοραγοὰ ἕτοπὶ 
ννμοδλέ, θάγοΥῪ (ΠἸΚ6 ἐμθ θοῦ οὗ {Π6 Εργρίϊδῃβ, 
ΗἩετγοά. τι. 727 ; Ὠ]οά. 1. 20), π]1δὲ, (ῃ6 γος 
Οὗ ΔΡΡΪ68, οὐ ἀαίεβ. Ηϊεογοη. ἴῃ 15. Χχυῆ, 7: 
ΡΊηγΥ, “Η. Ν.᾽ χίν. 19. 

ἰο:ὲ γε 4ϊ6] 866 υ-. 6. 

10. ὙΠῸ Ἡρργεν ννογὰ σοπάογρα “" ΒΟΙΥ ἢ 
(ἐοάε:}) Ἀὰ5. πῸ δἰυτηο]ορίς δὶ τεϊδέίοη ἰο (παῖ 
τοηάἀογοά κ᾿ Ὁ ΠΒΟΪΥ “ (εροῦ. Ὅλο ἢγϑί ἀθποῖεϑ 
νΠαΐ [5 σοηδβθογαίθα ἴο [ῃ6 βοσνίςθ οἵ (ἢὲ 
ΘΔΠΟΓΌΠΔΤΥ, {86 ἰφιου, 411 νυ Ί ἢ 15 ποῖ 50 Ἷοη- 
βοογαίεα δηὰ δμοι]ὰ ἐπογθέοσο δὲ τ] θὰ 601:- 
ΛΟ πὶ ΓΑΙΠΟΥ (ΠΔΠ ὁ“ ἈΠΠΟΪΥ.᾽" 

τροἰοαη Τ δι 185, ν δῖ οσοδϑβίοης ἀθβ]επιδηΐ 
ΌΥ Ὀεϊπρ' Του Πρ οὐ θδίθη. Α]] εἶϑε ἰ5 γοεκοπεά 
845 εοἰεαη. ΟΥ. Αεἰς χ. χ4. 

11. Ὑμαῖ 15, “πδΐ γοι τηδΥύ, ὈΥ͂ γουΓ 
ἘΧΔΠΊΡΙΘ ἴῃ ὙΟΌΓ ΤΙ ϑ γαί!οηθ, ῥγόϑοσνε [ἰ 
της. οὗ [ΠῸ [5 86} 11ὁ5 ἴτοπὶ σοπἤιδίοη Ἰὴ 
τερατγὰ ἴο 1Π6 ἀἰδειποϊοηθ τηδάθ Ὁγ {πὲ αἰνὶπὸ 
1, ,ἀνν." 

{ρὲ ῥγίοςι δ᾽ σῤαγε ἱπ ἐρε ρα -οὔεγίησε ἀπά 
Ῥεαςε-οδεγίησι. τΆ---ἰς. 

12--15. Μοβϑὸβ ποὺ τοηπλπάς (Π6 ῥτίοβίβ 
οὗ {86 Ἰαννβ τοραγάϊπρ (η6 ρογίίοπβ οἵ {Π6 
ΟΠ ΕΓ 55 ἸΝΒΙΘἢ ἡ το αιυναγάοα τ0 {ποτ (ὉἹ. τό 
18, ,ό, 29, ὅζς.), φτΓΟΌΔΟΙΥ ἰπ (δ ΜΔΥ ΟἹ 
ὙΓΆΓΗΪΠΣ ἴῃ σοπηροϊίοη ἢ} τιμαὶ Πδά 7υ5ὲ 
Παρροποά. ὍῊϊ5 σοπποσίίοῃ 5 {π6 πηογδ ῥα η, 
1 νὸ διιρροβο (πὶ Ναάδο δηὰ Αδίδυ μδά 



ὁ Ἑκχοά. 
“ο. 24. 

Υ. 13-.-18.] 

οἴἶεγίηρ [ἢδλῖ τεπιδίπαίῃ οἵ [ες οἴξεγίηρβ 
οὗ τῆε ΓΚ πιδάς Ὀγ ἤγα, δπά εαῖ ἴἴ 
ννῆους ἰδανεη δεϑίάς τη αἰζαῦ: ἔοσγ ἰΐ 
ἦς τηοϑῖ ΒοΪγ: 

12 Απὰ γε 5841] δδὲ 1 ἴῃ τῆς ΠοΙγῪ 
Ρίαςε, θεσδιιβα ἰζ 15 (ῇΥ ἀπ. ἀπά [ὨΥ 
80η8᾽ ἀιι6, οὗ (ἢ6 5δουῆοεβ οὔ τῃε 
ΓΟΚῸ πιδάς ὈΥ ἤἢτα: ἔοσ 80 1 δπὶ ςοπλ- 
πιαλπάςα. 

14 Απά τῆς νγᾶνε Ὀγεαβῖ δηἀ ἤδθανε 
5Πο. Π46Γ 588}} γα εἂΐ πῃ ἃ οἰδδη ρΐδςε ; 
τῆου, ἀπά (ΠΥ 80η8, Δη4 τῆν ἀδιρῃςειϑ 
γῆ {πεὲ: ἰογ ἐῤεν δὲ τὴν ἀϊι, δηὰ 
ΤΥ 8οηβ᾽ ἀκ, τυδίερ ἄτα ρίνεη ουξ οὗ 

᾿8ε βδογίῆςεβ οὐ ρεᾶςε οἴξεγηρβ οὗ τῃςε 
σμΠ]Πάγεη οὗ [βγδεί. 5 

Ις ἿΠε ἢεδανε βῃουϊάεγ δηά τῆς 
ννανε Ὀγεαϑδῖ 541] {ΠΕ Ὺ Ὀτίηρ ννττῇ τὴς 
Οἤογίηρβ πιδάς ὈΥ ἤτε οὐ τῆς (δῖ, ἴο 

Ἰπάαυροα ἴο οχοθθα ἴῃ {πὴ6 ὉτιηκΚ- Οοσιηρβ (566 
οη τ. 1). ΤΟ δυριμηθηΐ ννοι]Ἱὰ ἴῃπι5 6, τῃαΐ 
235. 5110 ἢ τηδα]8. ννοῦὸ δρροϊπίοα 'π Βοηυῦγ οὗ 
Το. πονδῇ ΗἸΠΊΘΉΊΕ, {ΠΟῪ οὐρῃΐ ἴο Ὀ6 σοπάιπςοιοά 
ΜΠ} ἀπο γανογθηςθ δηά ἀϊϑογεζίοη. 

12. ἐδὲ νιεαί-οὔέγίπα ἐδαὶ γεριαὶηθ!}} 866 
ἷϊ.. 2. 

δοείάο ἰδὲ αἰίαγ] ΜΝ Βαϊ 18. σα]]οὰ ““ἔΠ6 ΠΟΙῪ 
ΡίΑοθ ἢ ἴῃ «᾿. 13: ιἴ 5ῃουϊἃ Ὀ6 γδίμογ, ἃ ΒΟΙΥ 
ῬΊ86Θ, ΠΥ ρατί οὗ ἴπ6 ΒΟΙΡῪ Ρῥτσθοϊηςῖΐ, 45 ἀ15- 
ΕΠ 5 η6α ἔτοπὶ ἃ ΤΘΓΟΙΥ ““ οἴοδη ρ]δοθ" (Ψ. 
14), ΘἴΠοΥ νη οὐ που [Π6 σουτί οὗὁὨἨἁ 1Π6 
Ταῦεγηδοῖϊθ. ΟἿ, οἡ «υ΄. 17. 

7,γ,92.1 ῥοἰγ] 866 οἡ 1]. 3. 

14. αυὐαῦε ὀγεαοὶ απά ῥέαύυε ἐδομίάογ  [πἰγοά. 
δ ΙΧ. 

ἐδν τοηὐν αμά ἐδν ἀσμοῥίογ] ὙΠῸ ῥυγοβίβ᾽ 
ρΡογίίοηβ οὗ ἴῃ Ῥεδος γί ηρ5 στοῦ ῥοίν, Ὀιϊι 
ποΐ »"οσΐ ῥοίγ, δῃὰ ΔΎ ΠΟΛ ΌΕΥ οἵ {ΠΕῚΓ 
(τ 165, ΘΕ ΠΟ τλα]6 ΟΥ ἔδπηδὶθ, τπρ πῆς ρασγίακο 
ΟΥ̓ ἐδοπι. 

16. «υαῦε οὔεγί" 5] πἰγοά. 8 ΙΧ. 

ΤΡὸ Ῥνίϑιις γεδμζεοά οἱ ἀεεομηΐ οὗ ἐδὲ ἥεῤ οὗ 
δὲ δίπτοὔοεγίησ. τό---2ο, 

ΤΠ 1 αὺνν Πδά ΘΧΡργοβϑν σοιητμηδηάοα {πδὲ 
[Π6 ΗοΘὮ οὗ ἴῃοβθ 81:η-οὔὔοσίηρβ ἴῃ6 Ὀϊοοά οὗ 
νγῃοἢ νγὰ5 ποῖ σαετὶθα ἱπΐο {π6 ϑδδηοίιαγΥ 
5δοι]α ὈοΙοηρ ἴο ἐπ6 ῥτιθβίβ, ἀπὰ [πδὲ ᾿ξ ϑδῃου ἃ 
Ὅδ δαΐθῃ ὈΥ ἔποῖη δίοπθ ἴῃ ἃ ΠΟΙΥῪ ρδοθ. 866 ου 
᾿..24. ΤΠ 8:η-οβθιηρβ οὗ  ς ἢ {π6 Ὀ]οοά 
νγᾺ5 σατο Ἰηΐο ἴΠ6 δαποί ΠΔΓῪ ὑνογΘ ἴῃ ο56 ἔργ 
{π6 ΗἸΡΉ -Ρτίθβξ δηὰ ἔογ ἴῃ6 ρϑρορίθ, ἵν. ς, τό. 
Βαυΐ οἡ [15 οσοφϑίοῃ, Τπουρὴ {πὸ δ1᾽η-οἴεγιηρ 
ΜΓ ΉΙΘἢ ἢδά Ὀδδη οβθγοά ὈῪῚ Αδγοη ννὰβ ἔου [ἢ 
ΡέΟρΙΘ (χ. 1.4), [15 Ὀ]Ϊοοά νναβ ποῖ σδγγιϑα πο 
{πὸ Ταῦεγπαςὶθ. ὅ8661χ. 9, Χ. 18. Το ργοϑίβ 
τα Ἐπογοΐογο μᾶνθ ἴοο γ δ Πγ σαρροβοά ἰδαΐ 
1πεῖγ ἐδῆηρ (Π6 βοϑῆ, οὐ᾽ διιγπΐπρ ᾿ἴ, Μ'ὰ5 ἃ 

ΙΕΝΙΤΙΟῦΞ5σ. Χ. 

νγᾶνε 1ΐ ΚΥ ἃ νγανε οἴδεγίπρ Βεΐογε τἢς 
ΓΟΚΡ; δπά [ἴ 5.2}} δ6 {ῃῖπ6. ἀπά τῇγ 
80η8᾽ ὙΠ τἢεα. ὈΥ ἃ βἴδζιιϊα ἔογ δνοσ ; 
85 ἴηε ΓΟΚΡ δίῃ σοπιπηδηάςα, 

τι6 4 Απά Μοβεβ ἀΠ]ΠΠραπηγ βουρῆς 
(6 ροδῖ οὗ τῃς 5ἰη οβεγηρ, δηά, δε- 
Πο], [τ ννὰ8 Ὀυιγηῖ : ὯΠπΠ4 ἢ6 ννᾶβ ΔηΡῚΥ 
ἢ ΕἸεαΖαγ δπά [τῆδηηδγ. ἴῃς 80η5 οὗ 
Αδζοῃ τυληεῤ τυεγὸ Ἰεῖς αἰΐυε, ΞΑγ1ὴρ, 

17 ὙνΝΒοεοτείοτε ἤᾶνεὲ γε ποῖ βαΐξη 
{86 5η οἤεγίηρ ἴῃ τῆς ΠΟΙΥ ρίδςε, βεείηρ 
1 ἐς τηοβί ΒοΙγ. δηά σά ἢδίὴ ρίνεῃη τ᾿ 
γοι ἴο ὕεαγ τῆς ἱπιαυ τ οὗ τῆς σοη- 
δτερδίοη, ἴο πηλκα διοηθπ,ε ἔογ {Π6Πὶ 
Ὀείοτε τῆς Ποκρ Ὶ 

18 Βεδο]ά, τῆς ἱοοά οὗ ἴἴ ψψ258 ποῖ 
Ὀγουρῇς τη νι 1Π τὰς Ποὶγ ῥίαεε: γε 
5ῆοι 4 ̓ἱπάδεα ἢανε δαΐεη ἴἴ ἴῃ ἴῃ ἢοΪγῪ 
}ίαεο, “45 1 σοπηπηαπάςα. 

Τηδεΐου οὗ ᾿π  δσθησθ. Α ἀοιδὲ ννᾶϑ ἴῃ 80ΠΊ6 
ΑΥ͂ ΤΑΙΒο 1η ἴῃ6 τηϊπὰ οἵ Μοβεβ 85 ἴο {6 
ἕαςῖϊ, αηὰ δὸ “" ἢ ΠΠΡΌΠΕΙΥ σδουρῃς [η6 ροδὲ οὗἉ {Ππὸ 
5:᾽η-οΟβθσγιηρ, δηά, θθῃμο]ά, τὲ νας Ὀυγηϊ." [Ιη 
ἢϊ5 τοῦ κ 6 [6115 (Πθπὶ ἔπαξ [πὸ ἤθϑῃ οὗ 1ῃ6 
δ᾽ -ΟἸἴΓΙΡ 15 ρίνθη ἴο ἴῃ6 ῥτιοϑίβ “"ἴο Ὀθαγ 
ἴη6 ἱπιψαϊ ν οὗ [86 σοηρτοραίίοη ἴο τῆδκὸ 
δῖοποιιθηΐ ἔοσ ἔποῖλ Ὀδέογο (ὴ6 1,οτὰ." 76 
Δρρτορτγίδίοη οὗ ἴῃ ἤδϑῃ Ὀγ {Π6 ῥγίεϑίβ 15 ἴπι|5 
Τλδ Δ δβϑθηίδὶ ρατί οὗ {πΠ6 δςΐ οὗ δίοποιηθῃηΐ. 
566 Οἡ Υἱ. 2ς. 

16. ἐῤε σοαὶ Οὗ δὲ εἷπ οὔεγὶη9 7 866 1χ. ἰς. 
ἐΐ αὐαςῷ ὀμγηἢ [Ιἴ ννὰ5 σοπϑιχηθα ΟΥ̓ ἥτε ἴῃ 

Δ ΟΓΑΙΠΔΓΥ ΥΥΑΥ͂, ποῖ ἴῃ {86 ἤτε οὗ {π6 ΑἸίδγ. 
566 Οἡ Ϊ. 9. 

Ἐμαςξαν ἀπά Πέρανιαγ) Αἄγοη 15 ηοΐ πιθη- 
ΕΠοποά, ροσθαρα Ὀδοδιιθθ 1 ννᾶβ ἴπ6 δρροϊηϊοι 
ἀυῖγ οὗἉ 5 ϑοῃϑ ἴο 566 ἴο {Π6 5δοσῇς!4] Ππ154|8, 
Βυϊ ἰπ 8 ΔΡΟΪΟΡΎῪ πὸ ἀρρθαγβ ἴο δοκπον)θάρο 
{πὲ μ6 ραγεςραιοα τη ἴῃ6 οἴθηςθ. 

17. ἐπ δε ῥοὶν ῥίαεε) ἱ.6. τη {Π6 ΒΟΙ͂ΥῪ 
Ῥτθοιηςί. 866 οὔ Ὁ. 12. 

ο ὀέαγ ρὲ ἱμίφια!γ) 866. οἡ Εχοά. χχυῆ. 
48: [,ον΄ νἱ. ἃς. 

18. ἐῤε ῥοὶν ῥίας6)] ““ἼΠ6 ΠΟΙῪ ρίσεο," ἃ5 
1 15. σα]]οὰ ἴῃ Οὐγ νογβίοη, πη 1ῃ6 ΤΑΡοΓ- 
Ππδοῖθ (566 Εχοά. χΧχνἹ. 32, ΧΧΥΠΙ. 29, ἄς.) 
Ἰηΐο ννῃ!]ςἢ 1Π6 ὈΪοΟά τνᾶϑ σαγγιθά, 15 γορι]Υ 
οΔΠ|6 τη Ἡεῦγονν, 5 ΠΊΡΙΥ. δ. Ηοΐν (45 ἴῃ 1ῃ- 
ποστηοϑί σπαμΊΌΕΤΥ 15 σα] δὰ ἐῤεὲ Ηοΐν 9 Ἡοίε.). 
(6 δάϊθοΐίνο Ὀθῖηρ τιϑρα βυι ϑίδητ νον ; νυ ἢ 1]ε 
{Π6 ρτθοιηςξ ἴῃ νυν σ ἢ [Π6 δῇ οὗ {π6 δι:η-οὔδει- 
ἵπρ᾽ ννὰ5 θαΐθῃ 15 βΘΠΘΓΔΙΥ σ 4116 τη [0}] 1ῤὲ Ηοΐν 
Ῥίαεε, [ἢ δι ιϑίδηξινθ θοηρ οχργοβϑοᾷ. ΒΒ ἴῃ 
(Π|5 νοῦβθ, ἰπ ἴἢ6 ϑοσοηά ϑβϑοηΐθηςθ, [6 πϑιι8] 
Ηόργονν πᾶῖὴο οὗ [6 ἐΟΓΠΊΟΥ 158. βίνϑη ἴο [6 
Ἰαι(οσ, ἴὸ σῖνο ροῖϊῃΐ ἴο [ἢ 55Πη56.---ἰ ἢ ἃ ἴγϑῃ5- 
ἰαϊίοα {πὸ διπιριγ, νπῖ ἢ 5 ἀν κυναγά ἴῃ 
ΠΛ ρίας, νου] Ρο ἀνο!ἀοα ὈΥ ὈΠΙΟΓΙΗΪ 

ΜΜΔΖ 
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Ι9 Απὶ Αδγοη β4]4 υπίο Μοβεβ, 
ΒεΠοΙ] 4, τἢ}}8 ἀλγ πᾶνε πεν οβετγεά 
{ΠΕΣ 51η οἔἴεστίπρ δηά τπῃοῖγ θυγηΐ οἴξετ- 
ἴηρ; θείογε τῆς ᾿ΟΚῸ ; δηά 5 ςἢ (ΠΙηρβ 
ἤανα ὈεΆ]εη τπλὲ: δηά 17 1 ἢδά βαΐεη 
(ἢς 5'η οἤδεσιπρ ἴο ἀδύ, βῃου]ά ἴτ ἢανε 
θεεη δοςερίεα ἴῃ ἴῃς εἰρῃὲ οὗ τῆς 
ΙΠοκΡἢ 

ΓΕΝΙΤΙΓῦΞσ5. Χ. ΧΙ. [ν. 19--1. 

20 Απάνψῆηεη Μᾷῶοβεϑβ ἤεαγά ζύσι, ἢβ 
νν5 ςοηζδηΐζ. ᾿ 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΧΙ. 
1 γὝαέ δεασίς νίαν, 4 αμαά τυλαξ γᾶν ποί δὲ 

ἐπίεε. ο άαί Μετ. 13 λα ,ο101.. “4 
714: ἐγεβίηρ ἐδίηρε τυλίολ αγό μπείξαπ. 
ΝῺ τῃε Γοκ βρακε υηῖο Μοβεβ 
Δπὰ ἴο Αδοῃ, βαυϊηρ πηῖο τΠ6Π}, 

ΟΔΠΠἸΠΡ οὔθ 9 ΗΟΙΥ͂ Ῥσχϑοίποῖ, δηὰ (ἢ6 
οΟἴμοσ 18:8 ΒΞ ΟΙ]Υ Ρ18060. 

19. Αδγοπ β ΔΡΟΪΟΡΎ ἀρρϑδῖβ ἴο δπιουηΐ ἴο 
1Π|5 ;-- (6 ΒΟΠοΟΙΪά (ἢ18 ΘΓ ΑΔΥ͂, ἱῃ ννῃὶο ἢ τνὸ 
ἢδνὸ ἄοῃθ οἱ ρᾶτ ἴῃ ϑδουβοίηρ 8:1η-οἤθσιηρβ 

᾿δηὰ Βυγηί-οἤεγιηρβ ἴο π6 Τ,ογάὰ, [ἢ15 στοαί 
ΓΑἰδ ΕΥ̓ ἢδ5 ὈΘ]]Θη πηθ. Οοιϊὰ τ ἢν Ὀδθη 
νγ6}}-]θαϑίηρ ἰο {πΠ6 [οτὰ 1[Ε μοβο ννῇο ἢδνθ 
Ὀδθη 80 Πυμλ ]οὰ 85 1 ἀηά ΤΥ 50η5 ἤᾶνθ Ὀθθῃ 
ὈΥ {86 5[η οὗ οὔ τοϊδέϊοηβ δηὰ (π6 ἀϊνὶπο ᾿ιὰρ- 
τηθηΐ, Παὰ [δαϑίοα οἡ ἴπθ πιοδξ ΠΟΙΥ ἢδϑἢ 
οὗ [η6 δ᾽π5-οβεγίηρ ᾿ Ηδθ δῃηὰ ἢϊ5 ϑοηβ νουϊὰ 

᾿ΒΡΟΙῚ ἴο ἢᾶγνο Ὀδθη ον ἀόννῃ ὈΥ ἃ 56η96 οὗ 
501{-υμλ δ έοη Απὰ ἀνγὸ σιιρρεβίοα ὈΥ {ῃ6 
ολγῖα] ἐχαπηρὶθ ]ς ἢ {ΠῸῪ δδά νυ ποϑϑοά δηὰ 
Ὄν κιῖϊοῖ δ [η6 1οββ οἵ {πεῖν Κιπάσεά. ΤῊ Ϊ8 
στ οΥκιπρς οὗ παίυγαὶ ἔδο πρ ϑθοπλ5 ἴο 6 5ιἘ- 
οἰοπί ἴο δοσουπῖ ἔογ {ποῦ Οϑεποηοθ δηὰ ἔοτγ 
ΑΔΙῸΠ 5 ννογάς5.---Π ΓΟ 18 ΔΠΟΙΠΟΓ νον οὗ 
[ὴ6 50). ὙΒΙΟ ἢ ΤΔΥ ἢπ5ῖ Ὀ6 ποίϊοοά. [ἰ 
Πὰ58 Ὀδθὴ σοηποοινθα ἰδαὲ Μοβοβ ϑιιςροοϊοαά 
(ηδξ {86 ῥγίδβίβ ἢδά ϑβῃγιπκ ἔγογα δδξίηρ (Π6 
Πόϑἢ οὗ {Π6 51η-οὔἴθσιηρ 825 ϑοπιθίιηρ ἀννγαι] 
ςοπίδιπίης [ἢ6 πδίιγε οὗ 84 σιιγβο: ἔμαΐ {ΠΟΥ 
τηῖρῃξ μανθ Ὀθοη δνυναγοὰ ΟΥ̓ ἃ 5: γϑ ΟΣ 5 
ποίϊΐοῃ ἀογνοα ἔγοτη Εργρί (ἢδί {Π6 δ᾽π-οβογιης 
"5 ἃ δογΐ οὗ Τύρῃοηῖς βαοβῇος (Ενγα]ά, 
ΚυπΖ, ὅς.). Βυΐ ΔΠΥ͂ 5 ἢ ἘΠΘΟΥΎ 45 (ἢϊ5 15 
4υϊξα στγαϊιιοιιβ. Μίοϑθβ 5 ΠΡΙΥ σἤαγροθ [6 
ῬΙο815 ἢ δη οὈνϊοιιβ ἰγαπϑρτοσβϑίοη οὗ [86 
[,μνν. 

[1 Ὧ45 Ὀροη καιὰ ἔπαὶ Αδγου πλρηῆΐ ἤᾶνθ 
ΑΙ ροα ἴῃ νυἱπάισσξέίοη οὗ ὨΙτ501Ε [ἢ6 [Ὧν (ἢδῖ 
[πὸ σάγοαθο οὗ {Ππ0 ρθορ]θ᾽5. 51η- Οοσίηρ ϑδου]ὰ 
Ὀ6 Ὀυτηρὰ ψΠΠουΐ πὸ σαπὶρ (1μδν. ἵν. 21); 
Δη4 δὴ διριυπηοηΐ ἢδ5 Ὀθθη Ὀαϑθά οὐ [ἢ]8, (παῖ 
(ῃ6. παγγαΐϊνο 5. ἱποοηϑβίϑίθπε ἢ 1Π6 ΑΓ ΟΣ 
σΠαρίοιβ οὗ 1 ,ονιςι8, ἀπὰ τιιϑσῖ μάν Ὀδθη 
νυ θη ὈΥ ἃ ἀϊβεγθηΐ δαῖμον (Κποῦε]). Βυῖ ἰἴ 
ἢλ25 Ὀδθοπ 5ῆονχζῃ (Πδί (ἢ 5 οἴδγιπρ ννα5 5ϑδουι σοά 
ἴπ ἃ ΡΘΟΙΠ]ΠαΓ το αἰίοη, ἴῃ ΘΠ 41} οὗ (ῃ6 ρθορίϑο, 
αραγί γον ἐδ 2 γίσεί (Οη ΙΧ. 1), δπὰ (6 Πεβῇ 
νγὰ9 {πογοίογο υὑπάθσ [Π6 88Π|6 σοπαάϊ Ἰοη5 85 
(ῃδὲ οὗ {ῃ6 οὐ ΠΑΓῪ 51η- ΠΗ ΓΙΠΡ (566 Υἱ. 26). 
Αδύοη νγᾶ5 ποΐ δ]απιοά ἔογ Ὀυγπὶπρ {π6 ἤθϑἢ 
οὗἉ ἴσθ᾽ οὐνῃ δ᾽η.-οὔφπηρ οὗ [ῃ6 σδ]Ὲ (566 ἰχ. 2), 
Ὀόσδιβο, Ὀοίηρ οδγσθά οὐ ἢἷ5 Ὀθθδὶε, 1 ΚΕ] 
ὑπάογ {πΠ6 [μἂνν οὗ ἴων. ἵν. 2σ. Οἡ [ἢ6 Πο] π658 
οὗ ἴῃ6 δῇ οὗ {πὸ δ1:η.-οῇἴθγιηρ, 566 οἡ Υἱ. 2ς. 

240. δὲ «ὧὐᾶ: εοπίεη Μοϑὸς δάπιιοά 
Αδτοηΐβ ρ]θα, Ὀὰΐ 1 15 ποῖ 5ἰδίθαά νυνί σ 6 
ννᾺ8 σοποοοιβ (παῖ Π6 δα ΠἰΠΊ5618 βροόοκθη 
ΒΔ. ΠΥ ἃπὰ πονν σοηςραρά [86 Ροϊηξ δἱ ἰ55}6 

(45 νὰ Πηὰ ἢιπὶ ἀοίηρ, οὐ Δποῖΐδεσ οσοδϑίοῃ, 
1η σοίθγθηςθ ἴο ἐδ βοί]ἰοσηθηΐ οὗ {πὸ ἴννο {π|068 
δηὰ ἃ μα], Νπι. ΧΧΧΙΙ, 6), Δ] ουνίηρς {πὲ [ἢ6 
ῥτιοδίς μβδά ἄοηθ ψνηδὶ ννᾶβ ἴῃ ἰ[56}0 τιρηϊ, 45 
5, Αὐρυπίίη, {86 Ἰλίοῦ Τάγρυπιβ, Κυτίζ, δηά 
οἴδοῦβ, ἱπίογρτεί (ἢ6 ραϑϑθᾶρὸ; οΟΥΓὁἨ ΝΥ ΠΟΙ ΠΟΥ ἢθ 
γἱοϊἀρά ουὲ οὗ Ξγτηραῖῃυ ἢ Αδγοη 5 πδίαγαὶ 
ἔδο!ηρβ. ὙΠῸ Ἰαζίοῦ δἰξογηδίῖνο ἰ5 ρουμᾶρϑ [86 
ΤΊΟΓΟ ῬτοῦΔ0]6 ΟΠΘ. 

ΗΑ». ΧΙ. 

ΟΙΕΑΝ ΑΝ ὌΝΟΨΕΑΝ ΑΝΙΜΑΙ, ΕΟΟΣΡ. 
1---47. 

Ῥνεϊρηίπαγ Νοίδ. 

ΤΠ15 σπαρίοσ σοηΐδιπη8 ἀϊγεσίίοης ἴο τορι- 
δῖα 1ῃ6 δηιπιαὶ ἔοοά οὗ ἴδε 5γδο  ἴθς, δηά ἴο 
Κοορ ἴῃοπὶ ἔγοπὶ ἀθβ]επηοπὶ ΌὈΥ σοηίδοϊ ΜΠῈ 
ΔῺΥ 5οτί οὗ ἀοαδὰ ἢθϑἢ νης ἢ ΠΟΥ ππογο ποῖ 
Ρεγηπλεἀ ἴο οαὶ. ὍΘ ᾿πϑιγυςτοὴς ἀρρϑᾶγ ἴο 
ἔδν Ὀθθὴ ρίνθη ἴῃ 186 ΑΥ νυ ἢ τῦᾶς πιοϑὶ 
σοηνοηϊθηΐ, ἀπά τηοϑσῖ ΡΘΏΘΓΑΙΥ ἰητο]]Π Ί ]ο, αἵ 
[86 Ὀπι6. ϑοπΊε δηϊπΊ4]ῖ5 δῇὸ ρσο θὰ ἴῃ 
ΘΑΘΙΪΥ ἀερβποα οἶαβθος: ψἢ1Π6 οἴδοῖβ, τυ 
ἉΒΙΘἢ (Π6 ΡΪα τνεῦθ ΡΓΟΌΔΌΪ ἔπι αγ 845 
ΔΥΈΟΪ65 οὗ ἑοοά (δαϊῖ δά Ὀδθῃ δαΐθη ΌΥ {δοπὶ- 
56 ῖνοϑ ΟΥ̓́ΨΕΓΕ δδίδῃ ΟΥ̓ ΠΟΙΓ ΠΟΘΙ ΟΥΓΘ, ἂγὲ 
ξογθιἀάρφη ἴῃ ἀθῖδ!]. ὙΠῸ βᾶτὴθ σι} ]δ5 ἅγὸ δίνας 
ὙΠ πὸ ἱπηρογίδηϊ νδγδίίοηβ ΟὗὨ τηθδηΐηρ ἰπ 
Πευῖ. χὶν. 

ΟΥ̓ αυδάγιρεοάς, [Πο56. ΟἸΪΥ ταῖρῃξ Ὀς οαἴεπ 
ὮΙ ἢ σοτηρ οἴοὶν ἀϊν!ἀθ τΠῈ Βοοῦ δηά Ἴἢεῦν 
{Π6 ουά, νυ. ,ι--8. 

ΟΥ̓ ἤβἢ, 411 ἴῆοϑβο τηϊσῃς Ὀ6 δαΐθη νυ Ὡς ἢ πᾶνὸ 
ὈοΙἢ 5. 8165 ἀπά ἤης, θυΐ πο οἴδμοῦβ, υὐ. 9 --- 12. 

ΟΥ̓ Ὀϊγάς, πιἰποίθοη γὸ Ῥγοι θά ΟΥ̓ Πᾶπιὲ 
ὙΠ] Οἢ ἈρΡΡΘΑΣ ἴο σοπηργίϑο ἰγρθ5 οὗ 41] ϑοτῖϑ οὗ 
διγάς ΟΥ̓ ΡΓΕΥ, δἱοηρ ἢ τπὴὲ Ὀαῖ, ἡ ὨΙΟἢ ν᾽ 85 
οἰαβθεὰ 85 ἃ διγά, νυ. 13--10. --- Εἔγοπι {πὲ 
ννογὰβ οἵ Πθιῖ. χὶν. 11, 20 νγῈ ΠΊΔΥ ᾿ηΈῸΓ ἰδλῖ 
41] Ὀϊγάς ῃϊο ἢ ἀο ποῖ Ὀοϊοηρ ἴο τς Κἰπάϑ 
ΠΟΙ τηεπιὶοπρθα ννεσα ἰο ὃς τεραγάεα 85 οεδῃ. 

ΟΥ̓ ἢγίηρ ἰηϑοςῖβ, ἴποϑε ΟἿΪΥ ὙΒΙΟΝ ἃγὲ 
ξαγηϊϑῃθα νυ ἢ ἴνγο Ἰοηρ Ἰεγ)β ἔου ἰεαρίηρ, {{Κ6 
[Π6 ρταβθῃορρεῦ, ψνεγα ροιτηϊἰοαὰ ἴο δ6 δαΐεῃ. 
νυ. 20---. 

ΟΥ̓ εσγδορίηρ τπϊηρθ, ΟΥ̓ ΦΨΘΙΤΩΪΠ (866 Οη 
τ. 20), ἱποϊυάϊης 5π|4}} φυδαγιιροάς, 5:οἢ 88 
ταῖϑ δῃὰ τηΐςθ, νν ἢ γΟρΈ 65, ὑνογπη8, ΠΊΟ 0515 
Δηά σγανν]ηρ ἰηδοςῖβ, Ποη6 τ ἢϊ δ6 δαΐεη. στ. 
29---.8, νυ. 41--44. Το Κἰπάς οὗ [8656 ἅγξ 
Θηιυπηογαῖοα ἰπ υ. 42, ἀπά εἰμὶ οὗ ἴδεπὶ δ.ὲ 
ἀἰβεϊη συ σῃοα ὈΥ πᾶπηθ ἰῃ τ. 29, 10. 

Νο ἢδβῃ οουἹά θὲ Ἰαν Υ οαίεη ΟΥ̓ δῃ 



Υ. 2---5.} 

2 ϑρεαδκ υπίο τῆς ἙΠἢ]άγεβη οἔὗὨ [5γδε]. 
τ Βεθς ΒΑ Υηρ. Φ ΓΠΏεδ6 γε 16 δεαλϑίβ γὨ]Οἢ 
Αεὶξ το. 
»:. 

γε 5}]} εδί δπιοηρ 411 [πΠ6 Ὀθεαϑβίβ τῃδῖ 
Ω76 οὐ ἴπε δδγίῇῃ. 

2. ΝΥ Βαίΐβοδβνε ραγίδῃ [Π6 βοοῦ, ἀπά 
18 οΪονεηίοοῖεά, σπά ςμαννεῖι τῃδ οὐ, 
διηοηρ ἴῃ δελϑβίβ, [Πδῖ 5Π2]] γε εδΐ. 

4 Νενεδυῃε εβ8 (ἢ 686 53}4]} γε ποῖ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ. ΧΙ. 

εδί οὗ τπδηὶ ταὶ οπονν τῆς οὐά, οτ οὗ 
(δεῖ (παῖ ἀϊνίάς τῆς Βοοῖ: δ: τῃε 
οδπλαὶ, θεσδιϑε ἢῈ σμεννεῖῃ τῃε οὐά, 
δυξ ἀϊν! ἀφ} ποῖ τμ6 Ποοῖ; δα ὡς τιπη- 
οἰδδῃ υπΐο γοιι. β 

5 Απά τῇς σοηεγ, δεσδιβε ἢς οδενν- 
οἷ (δ ουά, θὲ ἀϊν!άεςἢ ποῖ τη Βοοῖ; 
ἢ ἐς ὑποΐθδη ὑπο γου. 

1ϑγδϑῖθ, οὐ ἐυεῃ ἰουοποά τυϊῖποιξ ἀφ Π]οπηγοηΐ, 
ὉΠ|655 ἴἴ νγὰβ [παῖ οὗ ἃ οἹθδὴ δηϊπ)4] ὙΠ] ἢ 
μιδὰ ὈΘΘΠ ῬΓΟΡΕΙΥ 5]Δυ ῃξοτεὰ (συν. 8, ΣΙ, 24, 
255) 27) 28, 31) 395) 40). ΟἿ 5ἰδυρμίεοσιηρ, 568 
ΧΥΙ!. 4---7, 13) 14. 

{ νγᾶβ ὑποοῃαϊ Π οΔ}}}7 ἐοσγδίἀάθη ἴο ἰδϑῖα 
ἴῃς βεβ οὗὨ ΔΥ͂ ὑποίθδηῃ δηϊπιδὶ (υυ. 8, 12, 
41, 41, 47}} Ὀαζ 1Γ ἀπγοπο δίβ οἵ {πὸ ἤξβῃ οὗἉ 
ἃ οἰθδῃ ΔΠ1Π14] ὙΠ ἢ ἐμά ποῖ Ὀξθη ΡὈΓΟΡΕΙ͂Υ 
βδἰδισῃίογοα, ἢ6 νγᾶ5 ἴο ΡΠ Υ ὨΙπη561ξ, 566 οὐ 
συ. 39, 40. 

[Ὁ πᾶν ὈῈ οὐϑεσνεὰ ἐδαὲ 6 χογάβ οὔ (Π6 
ἴ,μνν ἅτ ποῖ 50 βίγσγοῃρ σερασάϊηρ ὑπὸ υποίοθδη 
ἐῶ  δευθος ἃ5 ΠΟΥ ἅτὸ τοραγάϊηρ [ἢ 6 Ὀποίθδη 
5}, ὈΙΓάς δηὰ Ἵσεορίηρ {πῆρ5. ΤῈ ἤσϑῃ οὗ 

{Π6ὶ ΤΟΥΤΊΘΓ 5 ΒΠΊΡῚΥ ἀθοϊαγοὰ ἴο Ὀ6 πποϊθδη 
(υν. 4---8, 26---.δ). [Πδξ 5, πῆς ἔογ [πὲ ἔοοά 
οὗ [86 Ρϑορὶθ οὗ [βῃονδῇ (56ε οὐ χ. το): δυζῖ. 
(Πε Πδβῃ οὗ 1ῃ6 οἰἴπεῖβ ἴα ργοηοιποθά ἴο 6 
ποῖ ΟἿΪΥ υποΐρᾶῃ Ὀιΐϊ ““Δη Δθοχηϊπδίϊοη," 
βοιῃδίμιηρς ἴο Ὀ6 οαϑὲ ἀνἂΥ (συν. 10, 11, 12) 
13) 20, 23) 41) 42, 43). 866 οἡ συὉ-. 41--43. 
[{ |5 ποῖ δονγονοσ οἶθασ [δι (Π6 ἀϊοτγθηΐ οχ- 
ῬΓΕΞΘΙΟΏ5 ΠΊΔΙΚ ΔΩΥ Ὀγδοίϊςδὶ ἀϊ βέσγεηςο. 

ΓΟη {δὲ στουπάϑ οὗ [15 ἰανν, 5ε6 Νοίβ δὲ 
(86 δῃπὰ οὗ ἴδε (μαρίεσγ.ἕ 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1. ΤΠ Ις 15 οπα οὗ {π6 ρ᾽αςθϑ 
ἴῃ [μον σὰ ἴῃ νΠΙςἢ [Θμονδὴ σρϑᾶῖκβ ἰο Δίοϑεϑ 
δηά Αδγοῃ σοη])οῖπί]Υγ. ΟἾΠΕΙΒ ἃΓὸ ΧΙ]. 1, ΧΥ. 
:. ἼΤΠε ΗἸΣΠΒ-ργοϑῖ, ἴῃ τερασγάὰ ἴο ἴῃς Ἰεραὶ 
Ρυτποδίίοηβ, ἰ5 ἰγοδῖθα 85 Ἴοογάϊηδίς τ 
[Π)6 Ἰορ!ϑἰδίοσγ. 

Τρε ἴσαν απά Ὀπείεαη Ομαάγεῤεάς. 4---8. 
2. Τρειε αγὸ ἐῤὸ δεαςίς, δος. ΤῊ5 5ῃου]ὰ 

ταῖμοῦ Ὀ6 ἼΠ656 ἀγὰ {Π6 δηΐτ818 τ ΔῖΟΒ 
γ7ϑ ΤῈΔΥῪ Θδαὺ οὖ οὗὨ ἃ]} (ῃ6 Ὀφαϑί5: " τῆλ 15, 
'ουἵ οὗ [6 ἰαγρογ σγοαίιγεβ, ἴ[ῃ6 συδαάχαιρθοαάϑ, 
85 αἰ σι 5η6 4 ΠΌπὶ Ὀιγάς δηά γορί]] 65. 866 
Ορηῃ. 1. 24. 

8. ραγίειρ ἐδ ῥοῦ, απά ἐς εἰουεηοοίς 
Ἀδίμοῦ, 15 οἱουθῃζοοῦθά πὰ σΟΙΡ]ΘΌΘΙΥ 
ΒΟΡδσδῦθβ 89 ὨΟΟΐδβ. 

4. ἀϊυϊάειδ ποὲ ἐδε ῥοο] ὌΠ ἴοα5 οὗ τδ6 
ΟΔΙΠ6] ἃγὸ ἀϊν!ἀθά ἀῦονο, δυΐ ΠΟΥ ἅγὸ υπιϊοὰ 
Ὀεϊονν ἴῃ ἃ βοζί οὗ οσυιβῃίοη οὐ ρδὰ γεϑξϊηρ Προῃ 
[ῃ6 μαγὰ Ὀοξΐζοτῃ οὗ ἴΠε ἔοοϊ, νυ ἢ 15. “ἸΚ6 
16 5016 οὗ ἃ 5πο6." Β6]}} Οπ δε Ηδπά,᾽ Ρ.94. 
ΤΩδ Μοβίοιηβ δὲ ἴῃθ ἤθξεῇ οἵ ἴμ6 σδπΊοὶ, δηὰ 
1 15 (ῃ6 πχοϑὲ εϑίεολθα οὗ (ἢθ δῃ1π|24158 ὙΠ] ἢ 
(ΠΟΥ ΟΥ̓ΕΓ ἴῃ 5δοτιῆςσο, ἴδ6 οἴμεῖβ Ὀείηρ (6 
οοῦν, 186 ροδῖ, δηὰ ἴΠ6 Ὁ ἀπε, .Μοάεγῃ 
Ἐφγρίίδηβ,᾽ 1. ἢ. 1324; " ἀγα," 1ν. ῥ. 81; 

“ Κογδη,᾽ ϑυζὰ ΧΧΙΙ)). ὙΠ ἤθβῃ δηὰ τὰκ 
ὑγεγο οαΐθῃ ΌΥ ἴῃ δηςίϊεηξ Ατδδίδηβ, ἃ5 6 
Ιοαστῃ ἔτοπὶ δὲ Ϊετοπὶθ (( Δάν. ον. 11. 7). 
ΤΠ Πδϑῃ 15 Βονγένοσ δὰ πἡοΐ ἴο Ὀ6 ψΠΟΪ6- 
βόα (Τ ἐηηθηϊΐδβ " (οΥ]οη,᾽ 1. Ρ. γ6). 

5. ἐΐδε εοπε 7} ἴη Ηρῦγονν, οῤραρῥαη, ἐ.6. 16 
ΠιΙάθγ. Βγιιςθ Ἀρρεδῦβ ἴο βᾶνα Ὀδθη στρῃΐ ἴῃ 
ἢϊς σοπ͵θοΐατε (Πδὶ {15 15 [86 δῃϊτηδὶ σὩ]]οὰ ὉΥ͂ 
(Π6 δουΐποιτι Αταῦϑ ἐδοΐσι (186 βᾶπηθ νογὰ ἃς 
σῤαῤῥαπ), πὰ Ὀγ ἴ6 Ασδθβ ἴὴ ϑγτία δπὰ Ῥαΐεβ- 
ΠΟ, «ὐεόον. Ναΐῃ ΓΑ] 1515 981] 11 Ηγγαχ ϑγγίασμ. 
[|5 ““αὐοιιΐξ ἴΠδ 5126 οὗ ἃ ννοὶ]-ὅτονγῃ σαι, 
τῆ 5ῃποσί δαγβ, τουπμὰ ποϑά, ἰΙοῃβ ρίδηϊστδάς 
ἔοοξ, πο [41], ἀπά η41}5 ᾿πϑίοδά οὗ εἰαννβ. ἢ 
115 ννοαῖς θεῖ «πᾶ Ξμβοσγί ἱποῖβουβ, ἴπΠΟΓῸ 9θοιλ 
ἔδνν δηϊπιᾶ]9 50 Θη ΓΙ ΓΟΙΥ ψ]πουΐ (Π6 τηθᾷῃ5 ἔογ 
βοϊξαθίδηςσθ. Βυΐ “(ἢε 5ἿΟΩΥ τος Κθ ἂῖὲ ἃ 
τοῦιρο ἔογ ἴῃ6 σοηογϑ᾽ (ΡΙοΥ. χχχ. 26, 5. εἶν. 
18), ἃηὰ τΟἸΘΥΔΌΪΥ βϑοσυγο ἰὮΘΥῪ ἃγὸ ἴῃ 50 Γἢ 
ΓΟΓΟΚς ἃ5 ἴῆεθα (ποᾶσ Αἰῃ Εδϑηκῆδῇῃ οἡ ἴδ6 
5ῇογα οἵ ἴῃε ϑεδά 5864). Νὸο δῃϊπιδὶ δον σ ξᾶνθ 
Ὁ5 50 πιυςῃ {τοι ]6 ἴο ϑθουγο." ῬΤυϊσίγαπι, 
.1, πὰ οὗ [5186]. Ρ. 2ςο. [{ 15 βδιἃ ἴο Ὀ6 τζογα 
σοχητηοη ἴῃ [ἢ 6 διπδις Ῥεπιπϑυΐὶα (ἤδη ἴῃ (ἢ 6 
Ηοὶγ [,4πὰ. ΤὍΤε δηϊπηδὶ βθεπ5 ἴο ὈΘΑΥΓ ΒΟΙῚΘ 
τΟβε ὈΪδηςς ἴο ἴπ6 συ ϊηθδ-ῬΙΡ οὐ 1ἴΠ6 πηδττηοῖ, 
δῃὰ ἴῃ [5 βΈΠΟΓΑΙ Δρροάσγδηςα δηὰ ἢδΡ15 [ξ 
ταὶ ἢϊ ΘΑ 5 ]Υ 6 ἴακοη ἔογ 4 γτοάθηϊ, Βιυξ (Εν Ί ΟΣ 
ἀϊθεονογοὰ (Παΐ ἴἴ 15, ἴῃ [15 δῃηδίοιηυ, ἃ {π|6 
Ῥαοῃγάσετηῃ, 41}|6ὁἀ ἴο ἴδε τῆϊηοσοσο5 δπᾶ [Π6 
ΤΔΡΙΓ, ποιοῦ ἴο {ποπὶ 45 1ἴ 15 ἰῃ 5126. [18 
ΡΠΥΒΙΟΙΟΣΥ 5 ῬδΘΟυ ΔΓ ᾿πἰογεβέῖηρ. 866 
ΟῬΡΕΠΩΥ Ογοὶο.᾽ δηὰ τῃς Ῥυκο οὗ Αὐργ δ 
.«Ἀοίρη οὗ [1[,νν,᾿ Ρ. 264; νὴ} Ἀδαάϊρεγ ἴῃ 
Οὐαβθηξιϑ᾽ ὁ ὙΤ Π65.᾽ Ρ. τ46)ὴὲ. Το ΓΧΧ. τοϑη- 
ἀεγ στὐῤάῤῥᾶπ ὈΥ χοιρογρύλλιος, ἃ ῬΟΓΟῸΡΙΠΘ. 
ἐαςΠογ, ξο]οννιὴς [Θννϑἢ δου Πουο5, ἴοοκ 1 
ἔογ ἃ γαῦθιῖ, δηὰ ἴῃς ΕΠ 5} ἰγδηϑίαΐοῦξ ἴοοὶς 
116 534π|6 1ἴπ6 ἴῃ {γδηϑίδίίηρ τ ΌΥ εοπεγ, ἴῃς 
οὐ πᾶσ οἷά Επρ ἢ παπλθ ἕογ ἃ γα 1 ; Ὀμξ 
1 15 νεσὺ ἀουδίι] ψνΒοί μοῦ (ἢ6 ΤΑ ΌΙΣ ννᾶβ 
Κηοσσῃ ἴῃ δουἢ- ΝΥ ἐϑίοσσῃη αΑϑίὰ π᾿ δηςίθηξ 
ἘΠΠ|65.----Βοσδατί συ ρροβοά [6 παπὶθ ἴο ἀδηοῖθ 
[ἴῃς Ἰογθοδ, δπ δηϊπηδὶ (Πα δδοιιπάϑ ἰὴ [Π6 ΗΟΪΥ 
Ι,πᾶ, Ὀυΐ νγὨο ἢ ἀοδθ ποῖ δι [πὸ ϑογρίυγα 
ποξςε5 οὗ ἴδε σῤαρῥᾷἄη, ἃ5 1ὲ ᾿ῖν65 ἴῃ [86 βαπά 
δηὰ ποῖ ἴῃ ἴη6 τοςκβ. 866 οἢ συ. 29. 

δε ερεαυείὁ ἐδε ἐμά] Νοῖ οπβ οὗ {πε δηϊπιαὶβ 
τνπςἢ Πᾶνο Ὀδδη ἴδκθη ἴοῦ τῆς σφαῤῥάηπ (ΠΟΥ 
{πὲ βαγὸ τπηθηςοηδά ἴῃ πε ποχὶ σθῦ56) σδανν8 
1Πὴ6 εοὐάὰ ἴῃ [πΠ6 ΡΓΟΡΕΙ 56η86ὲ οὗ ἴῃ6 ψογαβ. 
ὙὝΠΕΥ πᾶνε ποῖ {π6 ρϑου αν βιοτηδοι οἵ [ῃς 
ἴχ6 συμ ηδηΐβ, νυ ἰσοἢ 5 ἐβϑεηίίδὶ ἴο ἴδε δοῖ 

.8545. 
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ὃ) Μλο. 6. 

6 Απά τἢε πᾶτε, θδοδιιβε ἢς σμενγεῖῃ 
τ(ἢς οπά, θυῖ ἀϊντάεῖῃ ποῖ τ[ἢ6 Ποοῖῦ; ἢς 
ἐξ ἀποϊοδη ππτὸ γου. ᾿ 

7 Δπά ὅτἢε βϑυνίπα, μοι ρῇ ἢς ἀϊν!άς 
τε Πποοῖῦ, ἀῃά ὃς εἰονεηίοοίεά, γεῖ Πα 

οὗ τυπιηδίίΐοη, Βυῖ ῃ6 Ηγτγὰχ ἢδ5 {πε΄ 54Πὶ6 
ὮΔΌΪΣ 85 ἴῃς δᾶγθ, [Π6 ταῦ ϊῖ, {Π6 σι ποδ-ΡΙΡ, 
Δηά ϑοπὶς οἴποσ σοάἀεηΐϑ, οὗ πηονίηρ [15 ͵ανν5 
Μ Ώθη [δ 15 δῖ γοϑῖ δ5 1 11 ννᾶ5 στῃδϑι δίῃ. 
Με Ὑχϑίγαμι βαγϑ, “1ἰ 15. Ζυ6 σιβηςθης ἴο 
νυαΐίσῃ [Π6 ογοδίιγο ψψουκίηρ διά τλονϊηρ 115 
ἦανγβ, ἃ5 1 5115 ἴὴ ἃ ςδίηκ οὗ [Π6 τοςῖϑ, ἴο 
ππάοιϑίδηαδ ἤονν ἄπυοπΘς ὙΥΓΠΩΡ 45 8η οχγάϊ- 
ὨΔΙῪ Οὔὐϑέγνευ, δἂπὰ ποῖ 8ἃ5 ἃ ςοπηρασδίϊνο 
ἃπαῖοχηϊοί, ννου ὰ παΐιι γα] (πιι5 σροακ οὗ ἴἴ; 
δηᾷ [Π]15 ἀρατί ἔγοτηι {πὸ χυσδίίοη νμοῖθογ [Π6 
Ἡρῦτγονν ννογά 5ιρηῖῆο5. δηυτῃίηρ πλοσὸ ἴῃδη 
ΤΕ μον." 1, Απὰ οὗ ἴ5γ86],᾽ Ρ. 225:. Τδὲ 
Ἡδῦγενν ρἤγαϑο, δοσογάϊηρ ἴο 1[5 ΘΕΥΤΊΟΪΟΡΎΥ, 
ΓΟΓΔΙΗΙΥ ἀο65 τοῖου ταῖμοῦ ἴο ἴΠ6 ἃςῖ οὗ σουρῇ- 
ἴῃ ὰρ {πὲ Βα! εταδϑε ςαιεά ἔοοά (ἤδη ἴο 1πᾶῖ οὗ 
τηονϊηρ {πε Ίανν5. Βιιῖ ΌΥ ἃ Ργοσθβϑθ σοιηπΊοη 
ΘΠΟΙ ἢ ἰπ 411 Ἰδηρυαροθ, [5 τπθαπὶηρ ὈδΟΔΠΊΘ 
Θχραπάρά, δηὰ [πε τοάἀθπῖβ δηαὰ ῥϑοῦγ ἀθγπηβ, 
ΜΠ ΙΟἢ πᾶν {π6ὸ Πα. οὗἹἩ ρτπάϊηρ νυ {Βεὶγ 
Ἶαννϑ, ὑνΈΓῈ ΤΑΤΆΙΠΑΓΙΥ ϑρόίκθη οὗ 8ἃ5 γυπλπδίηρ, 
ΔηΪΠη415, 45 ἴη6 δαὶ ννᾶὰβ γθοκοηθά δπιοηρϑὶ 
Ὀϊγάς Ὀδοδιϑο τὰ ἢ]65 (566 υ. 19), δῃὰ 85 ννὸ 
ΤΑΙ ἢ βροαῖκ οὗ ννῃδ᾽ 65 δῃά {ΠῚ Γ σΟΠΡΟΠΟΙΒ ἃ5 
βῆ, ννἤθη {ΠοῦΘ 15 πο οσοσδϑίοη ἴῸγΣ ϑοϊθητῆς 
ΔΟσΊΓΔΟΥ. Ιἰ ννᾶ5 ποῖ ἴῃς οὐ]εςῖϊ οΥὨ Τῆς ἰδρ!5- 
Ἰαῖογ ἴο γῖνθ ἃ βοιθητῆς οἰαϑϑ βοαδίίοη οὗ δι]- 
ΤῊΔ]5 ΠΟΥ ἔστη! γ ἴο στοιπάὰ δ ἰᾶνν προ 
τῃς ἔλεϊϑ οὗ πηδϑοιϊσαἰϊοη δηὰ ἀν! ἀϊπρ {Π6 Ποοῦ. 

, Ηδ δὰ τηργοεὶν ἴο ξιγπίβἢ ἴΠ6 ρϑθορὶῈ ἢ ἃ 
ΤΕΥ ᾿πάθχ ὈΥ ἜΘ ἢ ΠΕῈῪ σοιά τοσορτθο 
οογίδίη ἀπ᾽ ηλ41]15 [ἢ6 ἤσϑἢ οὐ τνῃϊοῇ, ῸΓ ϑοπὴθ 
ΤΟΆσοΠ, νναϑ ποῖ ἴο 6 δαΐθη. ὅ6ε6 Νοῖθ δἱ 
1ηὴ6 ἐπὰ οὗ [ῃ15 σμαρίοσ, [{ ννᾶβ Θῃουρἢ 
ἴοῦ ἢϊ5 Ῥύγροβε, ἴῃ ἰαγίηρ ἀἄόννῃ ἃ ργδςίοαὶ 
τυ 6 ἔογ ἴῃς ρθορίο, ἔμαῖ 1ὴ6 ΗγΥταχ δηὰ (ῃ6 
ΠάγΘ ὙΠ ΟΥΠΟΥ δηϊπηα]5 4}Π|δὰ ἴο πο πὶ ννθγα 
ΠΟΠΛΊΟΥ Κποννῃ ἴο πονα ΓΠΟΙΓ Ἶαννδ 'ῃ [86 
ΒΔΙῺΘ ΤΏΔΠΠΟΙ ἃ5 ἴῃς οχ, ἴπ6 βῇρορ δπὰ [ἢ6 
σάπιεὶ. ὙΠῈ [ἰπ|ϊῖ5 οὗ {π6 ῥσγοδι δεοη σου]ά 
ἴῃ ΠΟ νΥΑΥ ἤᾶνθ Ὀδθη γοηάογθα πιογο ΘΔ5}Υ ἴπ- 
(εἰ ΠΡ 10]6. 866 Ργεὶ. Νοίθ. [Ὁ τᾶ 4150 ὃ6 

᾿ Οὔὐδογνθα {παξ {Π|656 σγοδία γος ογο Θχοϊιάρα 
ἔγτοπι ἴῃ6 οἸθᾶῃ Δη17.415 ΟΥ̓ ἐπ6 γὰϊθ βυθ5ο- 
4ΌΘΠΥ κφίνθηῃ ἴῃ τν. 27, 85 δοίῃρ σοπιρτίϑθα 
ὙΠ Πη ὁ’ τυ αΐθοονοσ ροθῖῃ ὑροῃ 5 ρᾶνν8.᾽" 
ὙὝΠΟΥ γα τηθητοποὰ ἤογο ΟἿΪΥ ΌὉΥ ΨΨΑΥ οὗ 
1] γα οη ἴο δηΐοσοθ 86 σδυτίοπ τμαΐ πὸ 
Ὀεαϑὶ βῃουϊὰ 6 σοραγάθά ἂς οἴοδπ νυν ς ἢ ἄοο5 
ποῖ σοπΊρ]οἴΕγ ἀϊνἀς ἰῃ6 Ποοῦῖ 45. νν6}} 85 
οδεν ἴπ6 ουὐά. ὙΠΟ ἢδϑῃ οὗ {πΠ6 Ηγγαχ ἰ5 βδιὰ 
ἴο Ὀ6 Θδίθη ΟΥ̓ ἴπ6ὸ Ασαὺβ οὔ δίουπε δίπὶι, θὰ 
ποῖ ὈΥ ἴς Μοϑίθπιβ 'π ρϑηογαὶ. 

Θ. ἐδεὲ ῥαγε]ῇ 866 [Π6. ρτεσθάϊηρ ποῖδ. 
ΎὝΒΕΓΕ 5 ΠῸ ΓΕΔΘΟΉΔ0]6 ἀοιδε 85 ἴο {πε ἸάἀσΠΕ Υ 
οὗ [ῃ6 Δηϊπι8]: (μ6 παπὶθ (σγηεδρι δὴ 15 186 
ΒΆΠΔ6 ἴῃ Αγτδδὶς δηὰ οἱμοσ σορηδῖα ἰδηριᾶρεϑ. 

ΙΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΙ. 

͵ 

[ν. 6---8, 

σμονγοῖῃ ποῖ τῆς οαά; ἢα ἐς υποϊοδη 
ἴο γου. 
4 ΟΥ̓ ἐδεῖγ βέβῃ 5841} γε ποῖ εδῖ, 

Δηἀ (Πεὶγ σαγοᾶϑα 318}} γε ποῖ τουςῇ; 
{Π6Υ ἀγὲ ἀποεδῃ ἴο γοι. 

Τῆε Μοβίοιῃηβ βᾶνθ ἴἢ6 ὄχρύοβθϑ ρογιηϊϑθίοη οὗ 
ΠΟΤ ῥγορῃοί ἴο οαὲ ἴῃ βεϑ οὗ ἴΠ6 ἤιᾶγθ 
( Ηεράλγα,᾽ ιν. Ρ. 75; [,3π6, .). 135}; δπά ἴδ 
Αταῦβ ἀνδὶ} {ποιβοῖνοβ οὗ 1{, Ὀυϊ δοςογάϊηρ ἴο 
γ᾽ Ἀπι55611 (Νο]. 1. Ρ. 158), ποῖ 186 Τιτκς οὗ 
ΑἸερρο. Τῆθ Ῥδῦϑθοϑ ᾶἃγὸ 5414 ἴο δοϑίδιη ἔτοπὶ 
τ. Εοτθεβ, "Οτθηῖ. Μοπ,.᾽ 11. Ρ. 128. Ας- 
ςογάϊηρ ἴο φϑαῦ, 115 βθϑῃ ννᾶβ ποῖ δαΐθῃ ὃγ 
[Π6 δηςϊοηξ Βγιζοηβ (’ ἀθ ΒΕ]]. (].᾽ ν. 12). ὁ 

7. 18ὲ ««υἱπο, ἐδομσθ ό ἀϊυλάδ ἐδε δοοῦ, ἀπά 
δὲ εἰουεηοοίε Ἀδίμεγ, “[ἢ6 σνῖηθ, ποῦ κἈ 
1ῦ 185 οἹονθηζοοῦθαά δηἋἃ ΟΟΙΔΡΙΘΊΙΘΙΥ 
δΒοραιδαῦθδ Ὁ: ὨΟΟΙ͂Β. ϑόδοηυ. :. Οἵ 
4}1 {π6 αιδάτγιιροάς οὗ νυν] ἢ [86 {Δἀνν ἑογθιάς 
1Π6 βέϑὴ ἴο Ὀς οαΐθη, [Π6 ΡΙΡ 566 πὶ5 ἴο ἢιϑνὸ 
Ὀεερη τοραγάθαά 85 {6 τηοϑί ποϊθδη. [5. ἰχνύ, ἢ 
ἶχυ!:. 3,17): 2 Μδος.Υϊ. 18, 19. ὅδδνεσγαὶ οἵδμεγ 
πίϊοῃϑ ἢᾶνθ ρτθεὰ υἱτἢ [86 Ηθῦτγοννβ ἴῃ 1815 
Γοβρεοῖ. ὙΠουρὮ ρῥὶρδ νεγα ςδογι βορὰ ὃῪ (ἢς 
δησιοηξ Εργρύδηβ δὲ [ῃ6 γὙοαγὶγ ἔδϑίιναὶ οἵ ἰῃς 
Μόοοη δηά Βαδαοςῆυβ, δηά {ποῖὶγ ἤσϑῃ οἡ (παῖ 
ΟΟσδϑίοη νγὰ5 οαΐθῃ ΟΥ̓ {86 ρθορῖίοθ, {ΠῸν ΜῸΓὸ 
τοραγάοα δῖ 411} οἴου εἰπηθ5 ἢ (ἢς υἰζπποκῖ 
Δυογϑίοη, δηὰ συ πο ῃμογάς ννογο Ὀδη 5 ῃ θα ἔτοπὶ 
βοςσίοῖγ: (ἢ6 ῥηοθίβ ἌΡΡΘΔΓ Πεένοῦ ἴο διᾶνὸ 
Θδδίθῃ οὗ {πΠ6ῚΓ ἤρθη, ΠΟΥ ὄνθῆ ἴο διανὸ ἰδβκθηῃ 
Ραχγὶ ἰῇ ϑδογιβοίηρ ᾿ς. ἩΗδοτγοάοῖ. 11. 47. 48; 
Ἄἄλλιατι, " Ηἰβῖ. Απϊπλ.᾽ Χ. τό; [οβορῃ. " Οοπί, 
ΑΡ.᾽ 11.14. ἼΒῈ Βυδῆπηη 5 ἀορτγαάθα [π|- 
τηθ Ἰδαίου ὙΠῸ ᾿π ΘΠ ΟΠ ἰδϑῖες ϑιν πε 5 
ἤεβῆ. “ Μίοηι,᾽ ν. τς. ὅδ δηςσίοπίὶ Ασαθίδῃς 
Πο]ὰ 186 δηϊπιαΐὶ ἴῃ πὸ ὈσδίϊΟΥ ὀϑίοοπι. δο πηι, 
ΧΧΧΠΙ. 4; Ηἰἴογοη. "Αἀν. ον.᾽ 11. 7. 5ΜΊΠΕ 5 
βεβἢ 15 βιηρ] δὰ ουἱδ ἔτοπι [πε ἐογοιἄθη ἢεξῇ 
ΟΥ̓ ΟἴΟΓ δηϊπη8]5 ὈῪ ἴη6 Κογδη δηὰ παπιδὶ ἴῃ 
βθνογδὶ Ρ᾽ασθα δοης ἢ 16 Ποβῃ οἵ τῇαῖ 
ΒΙΓΩ ἀϊθ5 οὗ [5], δηὰ Ὀϊοοκ.," δυγαβ Π]., 
νο ΝΙ.) ΧΝῚ, ἄς. Απά δοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
Μοβίοτη ἰανῦϑ, {6 βοϑῇ οὗ τηθῃ δηά (μαῖ οἵ 
ΒΥΓ]η6 ἃΓῸ {Π6 ΟΠΥ Κιπάβ οὗ βθϑἢ ν Ὡς ἢ οδῃ- 
ποῖ δ τεπάογοά ρυσε ὈΥ σαῤῥαῤ, τμδῖ 15, ΕΥ̓ 
οὐἰτηρ {6 τγοδὲ δοσογαϊπρ ἴο ἃ ργεβο πο 
ἴογπι. “ ἩἨράλγα," ᾿Νν. ΡΡ. 62----)ς. 5866 ποίὲ 
δέϊογ ἢ. χν. ὙΠῸ ἀἰγγ ΒΑ 5 δπά πποουῖὰ 
ἔοστῃ οὗ ἴῃς ογθαΐαγα ΤΑ δᾶνε πὸ ἀοιδῖ 
ἰθπάθα ἴο Ὀτγηρ τὲ Ἰηΐο ἀϊδγοριῖθ. ὙΠΕΓΕ 15 
ἃ συγίου5 Ράββαρο ἴο 1ῃ15 εθςοῖϊ, ἴοο ἰοηξ ἰοῦ 
ιυοϊδξοη, ἱπ 1, αοϊαπί5, “ [πϑιταϊ.᾿ 1. 17. 
Βιυιϊΐ ἃ ΘΓ βεπογαὶ ποῖΐοῃ 85 ρυενδιϊθά (μα 
115. ἤαϑἢ 15 ἀπυν ]θβοόπθ, Ἔβροοια! ]ν ἴπ μπῇ 
οἸἰπιαῖθβ. Αςοογάϊης ἴο 4 [Θυν5ἢ ργουετῦ. 1 
Ρτγοπιοῖος ἰθρζοβυ. Μαδηοίῃο βρϑδκβ ἴο ἰδὲ 
5876 ΡιΓροβο (4Ρ. Ζ)].π, “Η. Α.᾽ χ. 16; εἶ, 
Τδείταβ, " Ηἰβι.᾽ ν. 4), δηὰ ποτε ϑρεπὶθ ξοοά 
τοδϑοὴ ἴο δεϊίονας {πδῖ ἰξ Πᾶ5 ὑπο γ οὐγίδια 
αἰΓΟΙ Πηβίδηοοβ ἃ ἰθπάθπου ἴὸ ργοάυορ ἀἰβεᾶξεβ 
οὗἩἨ Τπ6 5κίπη.  Μιςθδ615, “[νᾶνν5 οἵ λίοϑθεβ, 



ν. 9---.3.} 

9 ἅ ΤΠεβα 5ῃ4]} γε εαἴ οἱ 411 δὲ 
γε ἴῃ ἴπε νναΐετθ : Ψψμδίδοανοσ μαῖῃ 
ἤης δηά 8ςδ]65 ἰῇ ἴῃ8 νγαΐεγβ, ἴῃ τὴ6 
8645, Δπἀ ἴῃ τῆς τίνει, {Π6πὶ 5}4]] 
γε οδί. 

ΙΟ Απά 2Σ}} τῆδλὲ ἢανε ποῖ 8 δὴ 
8868 1η τῇς 8645, ἀπά ἴῃ τῃε τίνετϑ,, οὗ 
411 τῃηαλξ πιονα ἴῃ 186 νγαΐεγβ, ἀπά οὔ 
ΔΗΥ͂ ᾿ϊνίηρ τὨϊηρ᾽ ν ἈΙΓἢ ἡ’ ἴῃ κῃ νναΐογβ. 
τπεγ «ῥα δέ Δῃ Δϑουπηϊπδιίοη απῖο γου: 

ΠΙ. Ρ. 22.ο. Ἰοτὰ ΟἸγάθ ἔογδά [Π6 196 οἵ 
Β.νΊΠ6 5 Ηδϑἢ ἴῃ ἴπ6 [πάϊδῃ ΔΙΤΩΥ͂ Οἢ 5ΔΠΙΑΓῪ 
δτοιηάβδ. Τδηηδης5 " (ου]οη. 1. Ρ. 76. ϑ8ὶΓ 
Οαγάϊποσ ΜῈ Κίηβοη βαγϑ, “ὁ [ἢ6 τϑᾶβοῃ οὗ {Π6 
τησδί ποῖ Ὀδίπρ᾽ δαΐθη (Ὀγ {πε Εργρίίαπ5) νγᾶ5 
115. τὰν ΒΟ] βοηθῆ 88, οὐ νῃ]οἢ δοοουπΐ ἴΐ 
ννᾺ5 Τογϑι άθη ἴο ἴη6 [ενν5 ἀπά Δ οβιοπης; δπὰ 
[88 ῥγεϊιάϊσα πδΐυγα! γ εχίθπάθὰ ἔγοπὶ ἴΠ6 
ΔΗΪΠΊΔΙ ἴο ΤΠο56 ννῆο Κορί ἴἴ, ἃ5 αἴ ργοβοηΐ ἴῃ 
ΙηΠ1Δ ἃπά ΟἾΒΟΥ ραγίβ οἵ ἴῃ6 Εδϑί, ᾿νῃοῖο 
ἃ Ηϊπάοο (ἰπαΐ 8, οὁπὸ οὗ Βίρβῃ οαϑίθ) οὐ ἃ 
Μοβίθπη 15, κ᾿ ἂπ αποίθπε Ἐργυριίδη, ἀθῆϊοά 
ὉΥ ἴπὸ τουοῇ οὗ ἃ ρἷβ, ἀπά Ἰοοῖκβ νΠ ἢ ΠΟΥΙΓῸΓ 
Οἡη ἴΠ086 νῆο ἰεπᾷ ἴἴ ἀπά οαΐ ἰἰ5 ἤθϑῃ." Νοῖο 
ου "Ἠογοάοίιι5,᾽ 11. 47. 866 αἶ5ο [,Δηρ, “Μοά, 
Ἐργρῖ αι. Ρρ.134. ΜΌΡΟΝ συτίοιιϑ ᾿οαγηΐπρ ἢᾶ5 
Ὀδίη ὀχροπάθά οἡ {πῃ οαυθθβ οὔ [86 ἐἰβϑβίθθῃι 
ἴῃ ϑΡΠΙςἢ τῆς ΡΣ Βᾶ5 Ὀθθη μο]ά ἀπιοηρϑὶ Εδϑβίογη 
ὨδῖΊΟη5, ΟΥ̓ ϑρθηςοῦ, “6 Ι,ερᾳ. Ηθ." 1. 7, 8.4, 
δηὰ Ὀγ Βοςβατγί, "ΗἰδθγοζΖ. 11. ς 7. 

[1 5Ββου]ά 6 ποεϊςθά τμαῖ {Π6 Ἰὰνν τερατγάϊπε 
΄ιαάγιροαθ 15 ρίνθῃ ἴῇ ἃ ροβίζίνθ ἔογπι ἴῃ 
ἴευῖ. χίν. 3, 4, 5) “ὝΒοΟΙΙ, 5ῃα]ξ ποῖ οἂΐ ΔῃῪ 

᾿ ΑὈΟΠΠΔὉ]6 (Πρ. ὙΠῈΘ6 διὸ ἴπ6 δραςίς 
ὙΠΙΟἢ γδ. 5}18}} εξ: [ῃ6 οχ, {6 ϑῆβερ, ἀπὰ 
πὸ ρμοασῖ," ἄς. ὙΠοη [Ο]Ον ϑονθη παπΊθς 
ΜΜΏΙΟΒ. ἀρρθϑν ἴο Ὀοοπρ ἴο πὸ τοοῦιςοκ, ἐῃς 
ἕλε! ς. αηὰ ἔσυγ οἵἴποῦ Κιπάς οὐ δπίοίορο, 
ΜΠ 186 ὙΠ 5ῃθορ. (866. ποῖθα ἴῃ Ἰος.) 
ἼΠ656 τηοϑὲ {ογ΄ σοηϑετηοα τπ6 κάπλὸ νυ τῆ 
Δ ΙΟἢ (ἢ Ιϑγαθι τος νυν δηλ παν ἰὼ [86 
ΔΥ Πάθιτιθβα δηὰᾷ οἡ ἐπ6 δογάειβ οἵ {π6 ΗΟΪγ 
[δυἀ. ΟΕ [μον. χυῇ. χα. 

Ἴδε Οἰραη απὰ ὑὐπείραη Εἰ, 9---τ. 
(ὕειξ. χιν. 9, το.) 

Θ. Ἴδε γὰ]θ μετα 15 βἰπηρὶθ δηά σοτηρτο- 
Βοῃβῖνο, Ατν ἤϑῃ, δἰ ΠΟΥ ἔγΟΠῚ 5411 τνδίοι Οὐ 
ἴγοϑῃ, παῖ θ6 ὀαΐθη 1Ε 1 μβδὰ Ὀοζῃ 5δοδῖοβ δπὰ 
ἤπ5, θαϊ Ὧο οἱδοὺ σγθαΐιγο ἰπαΐ ᾿νθα ἴῃ [ἢ 
Ἀναῖοῦβ. δ} 61 Π5ῃ οὗ 41}1 Κπάϑς, νυμοῖμου πιο]- 
ἰ5Κ5. ΟΥ ογιιβίασοδηθ, ἀπ4 σεΐδεθοιιβ πη ΠΊΔ]5, 
νοῦ ἘΠογοίογθ ργομ 164, 45 ν᾽ 6 }} 45 ἤϑἢ νυνὶ ἢ 
ΔΡΡΟΔΓ ἴο ἢᾶνε ΠΟ 5οαΐθβ, {πκὸ (ἢδ οὐ], 

ΕἸΒΒ νγΕΤῈ ΒΈΠΕΤΆΠΥ ἐουδΙ ἀάθη ἕο τῆς Ἐργρ- 
Πλη ῥτιεβίβ, δῖ νγεγε Ἰδγροὶν δδίθῃ ὈΥ {Π6 τοϑῖ 
οὗ {πὸ ρθορῖὶβ, ΨΜΚΙηβοη, 1. Ρ. 322; Ῥογρῆγτυ, 
16 Αὐδίιη. ιν. ). ΤῊΘ 60] ννᾶς μοϊά ςδογοᾷ ἴῃ 
ΒΟΥΕΓΔΙ ρατί5 οὗ Εργρί, ἀηα νας ποῖ δδίθῃ. 
51. Οαγάϊηογ ΝΥ Κίπβοη βαρροβες {παῖ “ [Π6 
τΕάβοῃ οὗ [ἴ5 ΒΑ ΠΟΙ, Πκὸ (παῖ οὔ τη Οχγτῆγη- 

ΙΕΝΙΤΊΙΓῦΘ. ΧΙ. 

Ι1 ΤἬΕΥ 5}4}1] θὲ ὄνεὰ δὴ Ὡδομηΐ- 
παῖίοη ππῖθ γου; γα 5}4]} ποῖ δδί οὗ 
ἴΠπεῖγ βεβῃ, υϊ γε 5}41}1 μανε {πεὶγ 
σΑΓοΔ565 ἰῇ Δδοηχπαίίοη. 

12 ὙΝΠδΐβοενεσ. ἤδῖῃ πὸ ἢηβ ΠΟΙ 
5465 ἴῃ τῆς νναΐειβ, ἴῃδί εὐα δὲ δῃ 
ΔὈΟΠΊΙΠΔΙΟΠ πΠῖο γοιι. 

12 4 Απά τ{Π68ὲ ἄγε ἐῤέγ τυῤίεῤ γε 
85ῃ4}1] ἢανε ἴῃ δϑοπχιῃδίϊοη Διηοηρ τε 
ἔονν]β ; ΠΥ 5}8}} ποῖ θὲ εαΐδη, {Π6γΥ 

σἢ5, νγὰ5 οὐνἴηρ ἴο [5 δεῖπρ ἀπυνθο θβοπηο: 
Δηα [Π6 θεδῖ ΓΑῪ οὗὨ ργενθηξῖηρ [15 δοίπρ βαΐθῃ. 
5 ἴο Α55|ρηι ἃ ἃ ρίδσθ ἃπιοηρ ἴῃ 5δογοά 
8] ΠΊ8]5 Οὔ Τῆς σΟΙΠΈΓΥ,,"} 11. 192. ΤῊΪΒ5 ΤΠΘΟΥΥ 
Ποννανεῦ 5 Ποῖ ΘΑ 5}} 7 τϑοοης θα νυνὶ {πὸ σοπς 
βοογδίίοῃ οὗ διςἢ δηϊπηαὶς 85 1ὴ6 οχ δπά τῆθ 
ββεερ; οὐ οὗἉἩ [86 ἤβῃ σα]]δά Ζεῤίάοίι, νν ϊςἢ 
μια Ἰᾶγρθ 50α]θ5 δῃὰ πηυϑδὲ ἤᾶνο θη ἃ ψνῇο]ο- 
ΒΟπΊ6 ἤβῇ, ννβεῖ 6 ἴῈ ννὰβ δ]]}Π16ἀ ἕο ἴῃ βαϊπιοπ, 
πὸ σάγρ, ΟΥ̓ ἘΠ6 ρεύοῃ, 866 " Ηογοά. 11. 72: 
ΛΝ ΗΚΙηβοη᾿β ᾿ Αποίεπε Εργρί.᾽ 11. Ρ. 192. ὙΠῸ 
τηοάεγη ἘΥρΡΕδπ5. σοηβιοῦ ἃ}} ῃ5ἢ} ψτποιυΐ 
50 8165. ἴο 6 ἀηννοἰθβοόῖηθ. [,8πΠ6, 1. Ρ. 12ς. 
ΤῊ Μοβίοθπι ἰανν, κὸ {Π6 ΗθΌγοιν, ξυυθιάς (ἢ. 
Εοαἰϊηρ οὗ 5}61Ώ5}, πλο] Ππ|5Κ5 οὗὨἨ 4}} Κίηἀ5, δπά, 
δοσογάϊηρ ἴο {π6 Ὀοβὲ δυςμου 165, οὐ 9θαὶς απ 
ΟἾΒΟΥ πηᾶγιης Ὀοαϑίβ. “" ΝῸ δπίπηδὶ (Πα ᾿ἷνὸς ἰὴ 
ναίαγ 15. ἰανγῖ} οχοθρί 5." .Ἠράγα, ἵν. 
75. [Ιἴ 5 5814 ἴπαὶ Νια πα ΡοπΊρι 5 πιδάθ ἃ 
ἰανν 1Πμδΐ ΠῸ 5. ]ο]οο5 ἤϑἢ βῃοιϊά δὸ οἴεδγοα ἴη 
βασῆςς, ἐπουρῆ, [Ε να ατὸ ἴο ἱγιισὲ ἴῃ ἔγδά!- 
τοη ἴῃ {6 ἔοτπι ἴθ ΟΝ 1ἴ Πᾶς γοδομοά τς, 
ποῖ 'π ςοηβεαιθηςσε οὔ {ποῖγ δοίηρ Ἰοοκοά προ 
ἃ5 ἱπΊριιγο, ΡΙίη, "Η. Ν.᾿, ΧΧΧΙΙ. το. Ἐδϑίιις 
ΤΕΙΕΓΒ ἴο ἃ 5᾽ ΠΉΠ|δν ἰᾶνν (5. ν. ῥοϊμοογο), ἀπὰ 
δίαίεβ ἴῃ ΠΥ ἤβθῃ Πανὶπρ 50 4165 τηΐρῃϊς ὃν 
βδου Ποοα οχοθρὲ [Π6 δοδΓιϑ. 

ὙὝΠΕΙΕ 5 ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἃ τοίργθησθ ἴο {δ ἐϊ5- 
(ἰποτίοη ὑδίννεοη οἰθᾶῃ ἃπα ὩποΙθαπ ἢ5}65 ἰη 
ΜΙαῖς. χη. 48. 8.6 ΤΎΘΉΟἢ ἐΟη [Π6 Ῥαγδῦϊος." 
Ρ. 137. ὙΠῸ βοδίθίθϑς δῇ νυν ῃϊς ἢ πιοϑῖ δροιιπας 
1ηὴ ἴῃς 564 οὗ Ολ]|1Π|60 15 6 5:1γπ|5; οὐὨἨἁ Τῇο50 
νι ἢ Πανὸ 5σ4]65, ϑοπὴθ οἱ {ῃ6 πιοϑί δδιπ- 
ἀδηΐῖ ατὸ 1[η6 σῇ, [86 Ὀαγθοὶ ἀπὰ πὸ Ὀγόδπι. 
Ἀοίηβοη, ἐγ βίο 4] (δορταρῃν οὐ τῃ6 Ηοὶγ 
1 Ἀπαᾶ;,᾽ Ρ. 182; Ττιβίγατῃ, " ναπά οἵἉ 1ϑγδοὶ," ρρ. 
420, 418, 435) 575. 

1ῤὲ ὕμοείραη Βίγάς, 14.---τρ. 

ΝΟ ξβεποιδὶ σγα]θ 15 ρίνθη ἔογ {86 ἀἰϑεϊποϊίομ 
Ὀοίνγθθη οἸόδη απ πποίοψη δἰγάς, ας {Ποῦ ἰς 
ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ 1Ι5ῖ οὗ ἐννθηΐγ ψῃ]σἢ τὸ ρσγοιδιοά, 
ΠΟΪίηρ ὈθΙηρ βαιά οὗ ῃοϑο νυ ῖ ἢ πρηΐ 6 
Εδίεῃ, 866 Ρυεὶ. Νοίθ. [Ἐ ΜηΠ θῸ βθθη τρί, 
85 ἴτ᾽ ἃ5 {ΠΕ σδη δ ἰάθη θά, (ῃὸ Ὀἰτα5 ἤθγθ 
ΤιθΠΠΟηρα ἃγῸ δι ἢ 85 ᾿ἶνθ ἀροη ἀπίτηαὶ ἔοοά. 
ΤὨε ΜΠ 5ηπά (΄ ΟΒοΙ]Ιη,᾽ π|. 6) ἰαγ5 ἴξ ἀόννῃ 85 
ἃ Τα (Πα ἜνογΥ ὈΙΓὰ 15. ηο]θδη ὙΠ] ἢ ϑΕ ΓΙ Κο5 
115 [4] οη5 ἰηΐο 115 Ρσθύ ; πὰ χιοΐεθ ὁπὸ δαῖμο- 
ΤΥ ψψΒΙΟΘΝ ρα β ἱπῖο {π6 ϑαπιθ (1458 ΘΥ̓ΕΤΥ͂ 
Ὀἰγά ψΒΙσἢ εἰν 65 115 ἔοθ5 δα} }Υ ἰη οΟἸἰπιθ- 
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αγέ δῇ Ἀδοπκίηδιίοη : ἴμῈ ελρὶε, δπά 
τῆς οβϑιγαρε, Δπ4 τ[ῃς ΟΒΡΓΑΥ. 

14 Απὰ τῆς νυΐτιγο, δηὰ τῆς ΚΙζα 
δίεν ἢϊ5 Κιπμά ; 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΣΙ. [ν. 14---τό. 

ϊις νεῖν γάνεη ΔΠΕῚ ἢΪ5 Κιπά ; 
Ι6 Απά τῆς ονῇῖ, δῃὰ τε ηἱρῃῖ 

Βαννκ. ἀπά τἢς ουοκον, δηά {με πᾶν Κ 
Αἴζοσ ἢϊ5 Κιπα, 

ἴπρ, {κὸ (ὴ6 ραγγοῖ απὰ ννοοάρεοκοσυ. ΤΠδ 
ἀϊϑεϊηςτου Ὀοίνγθθη διγάβ ἴῃ [ῃὴ6 Μοϑίθπὶ ἰϑνν. 
ἈΡΡθδΙ5 5 ΠΑΥ]Ὺ ἴο Προ ἀροη {πΠεῖγ ἔοοά. 
. Ἡεάάγα,᾽ ΙΝ. 74. Ασοογάϊηρ ἴο ῬοΟΥΙΡΉΥΤΥ, 
[η6 ἘΡγΥρΕΔη ῥγιοϑίθ αἷσὸ [Ὁ] ον {Π6 58πὶὸ 
Ἴ6. “6 Αδϑβειη.᾽ ιν. 5. Ὅδ Ἰιϑὲ οἵ ϑδρϑοῖθϑ 
ΠΟΓΟ ρίνδη 15 ΘυἀθΠΕῪ ποῖ Ἰηϊοηἀθά ἴο ὍὈ6. δῃ 
Θχηδυιβίίνα οπθ. [1{ 5 ᾿ἰκϑῖγ ἰῆαΐς {μ6 ὈϊΓά5 
ΥΠΙ ἢ ἀγὸ ἀπε ϊηρι ϑηθα ΟΥ̓ πδηὶθ νγογθ ἔποδθ 
ΥΠοἢ (Π6 ᾿ϑγϑο  θ5 τσ ς μᾶνὸ Ὀδθη ἰοπιρίοα 
ἴο οαΐ, ΘΟ ἔγοπι {ΠΕΡ ὈδΙηρ ΘΑΞΥ ἴο ΟὈίΔΙη, 
ΟΥ ἤοπὶ ἴῃ6 ὀχδιιρὶθ οὔ οἴμποσ πδίϊοηβ, δηὰ 
ΒΟ ἢ ϑογνοά 85 {γΥὙὮρὲ5 οἵ {π6 επί ταηρθ οὗ 
Ργοδιθιοα κΚιπάς.---Ἰ πη {πὸ ποίθ5 τυ Βι ἢ ξΟ]]ονν, 
1η6 Ηδφῦγονν πᾶτλθβ ᾿ἅγθ, ἴἢὴ ΡΌΠΟΓΔΙ, ἔο]]ονν- 
δὰ ὈΥ̓͂ [6 πδπλθβ ἴῃ ἴ86 δοριυδρὶπε δπά [6 
Ψυϊκαῖο. 

18. ἐῥὲ ταρίῇ πεεροῦ; ἀετός; ἀφιία. 
ΑΑΙΠοΥ, Ὅ89 ιϑαῦ νσαϊῦυσο. [{ [85 Ὀόθη 
ΒΘΏΘΓΑΙΪΥ ἴακθη ἔοτ 1η6 σοϊάθῃ θ45]6, ὑν ΙΓ ἢ 15 
ΠΟΙΩΠΊΟΠΪΥ οἰ ]δά {π6 Κις οὗ Ὀιτάβ. ΒΒ Δίγ 
Ὑτιϑίγαπὶ 566 πὴ5 ἴ0 ρύονο ἔδαϊῖ {80 διγὰ νης ἢ 
15 τηϑδηΐ ἰ5 {πὸ Οτιβοη Νυϊζαγο, πμν γί, 
ΟΔΠ1οὰ ὈγΥ 1Π6 Αγαῦβ, Δσ. “ΤΠ Ἰἀθητν οὗ 
[ῃὴ6 Ηδθῦγονν πὰ Αταῦὶς ἰθτ5 σΔῃ 5ΟΆΓΟΟΙΥ 
Ὅ6 αιεδιοηθά. Ἡΐοννονοσ ἀορτγδάϊηρ (Π6 5Ὁ- 
ϑττοη οἵ [86 ἼσΠΟΘΙΘ. νυ]έιγο ἔογ [ἢ 6 σουδὶ 
ΘΑΡΙΘ ΤΑΥ͂ αἱ ἢγϑδί βίρῃϊ ἌΡΡΘΔΓ ἴῃ ΤΏΔΗΥ Ρᾶ5- 
ϑᾶρο5, [ἃ τηιδῖ Ὀ6 ὈΟΥΠΟ ἴῃ πιληα [πὶ [Π6 
ΒΙΒβῸΠ 15 ἴῃ 411 [ἴ5 πιονοπιοηΐβ ἀπά Ἴδαῖδο- 
(γι ῖς5 ἃ τηδ)θβϑίὶς απ σογδὶ Ὀιγά, {πὸ Ἰαγροϑέ 
Δη τοδὶ ρουν γι] ἡ ΒΙ ἢ 15 δθθη οὐ [6 ΠΣ 
ἴῃ Ῥαϊεβίίηθ, δηὰ ἔδυ ϑιιγραϑϑίηρ (ἢ6 δαρ]6 [ἢ 
51Ζ6 δῃὰ ροννοσ." δι 5 ὁ Ὀ1ςοΐϊ.᾽ δηὰ ὁ 1 ,4πᾶ 
οὗ [5γ86],᾿ Ρ. 447. [ἢ ΔΜΙΠΟΔῆ 1. χό, δα] πο685 
15. ἀ5οτι θα ἰο {Π6 πεεῤεγ, νΥΠΙ ἢ σογία! ΠΥ ἀοε5 
ποί Ὀεοϊοηρ ἴο {πὸ δαρίο, Ὀιξ 15 ἀρργοργίαῖο ἴο 
ἴῃς γηβοη νυἱαγο. ΤΠ Ερυρἕδηβ ἅγὸ Κηόνγη 
ἴο πᾶνθ γαηκεα [Π6 νυ]ΐυγο 45 ἴῃ6 ἤγϑί ἀπιοηρϑῖ 
διγτάθ. ὙΤΠΘ πόρδεῦ 15 τθητοηθα 2 5. 1. 22: 
ΡΞ. οἷ. ς ; γον. χχὶ. ς, ἄς. 

ἐῤὲ ον αφε, απά ἐδε οοῤγαν} ΤῊΘ Ἰαίίογ οὗ 
{λ686 ΕΉΡ Π5} ννογάβ 15 Ὀὰϊ ἃ σογσγιυρίϊοη οὗ 16 
ἔοπηοσ, Ἰπου ἢ ΠΟΥ ἅγὸ δορά ἴο ἀϊδεϊηρι 5ἢ 
ἀἰβεγοης Ὀϊγά5. ὙΠῸ Ηθθγενν υνογὰβ ἅγὲ 2έγες 
διὰ ᾿οπφρεονᾶφρ. ὙΠῸ ἢγσδί, έγει, 15 ΘΧΔΟΙΥ 
τοηάογοαά ἴῃ 115 ΕΥ̓ πο] ορὶς 4] 5θηβθ ΟΥ̓ οὐ ζγασε, 
ἦ.6. ἴἠῃῆ6 Ὀοπο- Θά Κοσ, δηὰ ἰῃ6 Ὀϊιγὰ Κηοννη 85 
[Π6 οβϑιῖγαρο 15 ργοῦδΟΪΥ (86 οπθ ἢθ16 ἀδποίθα. 
δι 5 ὁ ὨΙςοῖ.᾽ 5.ν. [ΙΕ 5 βοπηδίπλθ5. σα] ]ρὰ 
(86. ἸΔΠΊοΓΡ Υοσ, δηα ΌΥ παίυγα]! ϑίβ, σγραεης 
“ωνγόσιμς, ἴῃ Ὀοαγάθα νυϊίσσο. [{ 5 ἐδ σῖναὶ 
οὗ [06 γπβθη ἴῃ δἰγθηρίῃ πὰ 5126, Ὀὰΐ ἰ5 ἃ 
ΤῸ Γ ἢ ταγογ διγά. ὙΠῸ οἴμοῦ, ᾿σχποεγα, ὈΛΑΥ 
Ὀ6 Εἰ[ΠοΓ [Π6 ΟΒΡΓΔΥ͂, ΟΥ 564-Θαρὶο (βαηπάϊοη Ηα- 
Παξίμ), ἴῃ δοσογάδησθ νυ] ἐπε στεηἀογηρ Οὗ 
ἴδε δερέυδριηϊ, ἁλιαίετος ; ΟΥ̓ [Π6 5ῃοιι-ἰορὰ 

ΘΑ ρ͵]θ, Οἰγεαξς φσαϊιες, Μ Ἡϊσἢ [πο ὑροῆ 
ΤΟΡ᾿]ο5.. ημῃ 5 “ Π1οῖ.᾽ 

14. ἐῤῥὲ υμϊεγε] ἀααρ; γύψ; »εαπω. 
ἘδΙΠοτ, 89 κΚιῦθ. ΤΠ ΕΠ] 5}. νογϑίοη ἢδ5 
ἔο]οννοά 1[Π6 ϑδοριπδριπί, υΐ (Π6 Ψυ μαίθ ἀρ- 
ΡΘΔΓΘ ἴο Ὀ6 πιοῖδ οοῖτοςί, Ὑ8ὲ ΓΑΙ. ΠΑΠῚΘ 
ἔογ ἃ Κιῖθ 15 ἐαραῤ, ἴλ6 βϑᾶτὴθ 845 [ἢϊϊ5 Ηθργειν 
νογά. ὙΠῸ βρϑοὶοε ἀθηοϊθα 15 ργο ὈΪΥῪ {πὸ 
ΙΔ κ Κιῖς, ως ἰοῦ, ἸᾺ6 στορδῆοιβ ΔΌΣ 5 
οὔ ννΒϊο ἢ ἀρτθο ἢ {π6 πιοάδ ἴῃ ΨΒΙΟἢ [86 
ἀγα 15 τλθπιοηθα 1βϑιδῇῃ χχχῖν. τς. Ὑ δίγαπη, 
.],ῃηὰ οὗὨ 5Γδ6],᾽ Ρ. 204. 

ἐδὲ ἀπε] ἀγᾶρ; ἵκτιν; υἱμεσ. ὙΠῸ 856ρ- 
τυαρὶπε δηςα ΟἿ νουβίοη ἃ͵Ὸ ΠΟΙῸ ὈῬΓΟΌΔΟΪΥ τηοΓῸ 
σογτθοῖ ἔμδη 6 Νυϊραΐῖθ. 8566 οὔ υ. 18. ΤΠ6 
τοὰ κιῦο, έν, γοσαϊς, νυ ἢ 15 τοπΊαγΚα 
ΔΌΪΣ ἔογ [15 ριογοίηρ βρῃΐ, ἴο νυ] ἢ γοίθγθηςθ 
5 τηδάθ νυ μογο [6 ςαπ|ὲ ὈΪΓὰ 15 παπηθά ἴῃ [οὉ 
ΧΧΥΠΙ. 7, ἰ5 βδιρροβοά ἴο Ὀ6 {π6 Ὀϊγά ἤογὸ 
τηραπί. Τυικίγαπιὶ ἰη 5η}}1} 5 " Ὠ]οῖ. ΤΡ 
ϑΟγα5. “ΔΘ ἢἰ5. κἰπά," τῖρῆξζ ποθ 4]} 
41Π|6α Ξρθς!δ5. 

156. Εσενν γαύϑη ον ῥὶς ξιπ4] ἼΠΘ παπὸβ 
ΟὔΈΒΟ γάνοη δης {πε΄ Ὀἱγάς 4}}Π|δἀ ἴο 1ξ, Ἰ ΤΔΗΥ͂ 
ἰδηρῦαροθ, ἄρροᾶσ 9 6 ἔοστηθά ὈΥ οποιηᾶ- 
ἰοραῖϊα, ἔγοπι {86 οτγ οὗ (6 Ὀϊγάβ, ΗΘΌ. ᾽ογδό; 
κόραξ; εογυϊα; Οὐ. γαδε; ἘπΡΉΞἢ, γα, 
ἐγοαυ, γοοζ. ΤΏΘΓΟ σαη Ὀ6 ἢο ἀουδὲ {παῖ [Π6 
ὙΠΟΪἷ6 ἈΠ οὗ σον ἀξ ἃΓῸ ἤσγα ἀδοιρπαίοα. 
ΤΠ τἄνθη, [6 γοοῖ, {Π6 σγονν δηᾶ {Ππ6 4. Κ- 
ἄἀδνν ἃγὸ υοτῪ δοιπάδηξ 'ἴπ [56 ποιρῃουγποοά 
ΟΥ̓ [ογυβαίοπημ. “1 νΔηὰ οὗἉὨ [5ΓΔ6].᾿ Ρ. 184. ΤῊΘ 
ΓΆνγθη πὰ {π6 σῦονν δῖὸ Τογ ἀἄάθη ἴο Ὀ6 θβΐθῃ 
Ὀγ {Π6 Μοβίθπι ἰανν, Ὀὰϊ ποῖ τοοκϑ ννῃὶοἢ ἴδθρά 
οη βγαϊῃ. “Ηράλγα,᾽ Νο]. 1ν΄. Ὁ. 74. 

16. 4ῤ6 οαὐῇ δαΐδ ῥαγα αμᾶϑ; στρουθὸς; 
σ“γιδιο. Μίοβι ΡυΟΌΔΌΪΥ, 89 οδύτσοι, ὙΠῸ 
ΗἩδθτενν ΠΔΠῚΘ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο τηθδη “16 ἀδιρῃῖοῦ 
οὗ ργοθα 655." ((σαβεηϊ5), Ὀυϊ οἴ ποῖ ὀχρ δίῃ 
ἴὰ 25 “πὸ ἀδιρῆζεῦ οὗὨἨ νυνὶ! ηρ " (Εὔτπ). [1 
15 τοπάἀεγθὰ οβίπς ἢ ἰπ [6 τλλυρῖπ ἴῃ [οὐ ΧΧχ. 
29, 5. χχχίν. 13, ΧΙ, 20, ἴῃ ἀρτεοτηθηΐ ἢ 
ἴῃς δοριυδριηΐ, ἴπ6 Νυ]ραῖο, (ἢ Ταγρυπβ, 86 
δας, δηά ϑδδάϊδ. ὙΒδουρῃ τὰ πᾶθ 15 
ΤΟΥΠΊΔΙΪΥ ἔδηληἰηο, 1 15 ἴο 6 ἴακοῃ ἴο ἀδηοῖθ 
(Π6 ϑρθοῖθβ, δηά ποί ὨΘΟΘΘΘΑΥΪΥ, ἃ5 506 ἤᾶΥΘ 
᾿ππαριηθοά, 106 ἤὨρη-Ὀιγσὰ, Ὑπὸ ἢσθῃ οἵ {Π6 
ΟβίΠΓἢ 15 θαΐθη ΌΥ 5οπλο οὗ {Π6 Ατσαῦϑβ, Ὀυϊ ποῖ 
ΌΥ 411. Απ Αἴποδη ρθορΐς οα]]θὰ διίπιθο- 
ῬΠΑΡῚ (ΟΕ ΓΙ ἢ-ΘαἴοΓ5), ἀγα ππθπ|οηδα ὈΥ δῖγαθο 
δηὰ οἴδοσ νυγϊοσβ (Κηοῦε]). Οὐ ἰγαηϑίαουβ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο δᾶνγθ Ὀδδῃ πη ]5]6 ἴῃ τγοπάογηρ τἰἢ6 
ποσὰ ἴῃ {86 τοχὶ Ὁγ 186 ποίϊοη [μ8ϊ γα απᾶϑ 
ΤΏΘΔΠ5 «ῥομέίησ, νυ σ ἢ ΠΟΥ ΒουρΡἢς ἀρρ]οὰ 
Ὀεϑί ἴο {86 οννἹ. Νεῖδοσ 1 υἴδοτ, Ογδηπηιοσ, 
ποῦ ἴῃ6 σσεπενᾷ ἰγδηϑίδίοσβ ἔ8]} ἰηἴο ἔπι δηλ 
τη ϑίδ ΚΘ, 



γ. 17, 18.] 

17 Απά τῆς {π|||6 οὐ], ἀπά τὴς ςοτ- 
τιογδηΐ, ἀπά ἴῃς ρτεαῖ ον, 

πέσῥὲέ ῥααυξ] ἰαερ»ηᾶς (Ἰ ΤΟΓΑ]]γ, (δ νἹοϊθηξ 
ὑπ): γλαύξ; ποείμα. ἘΔΙΒοΓ, 8 9 ΟὟ]. ϑΟΠΊΘ 
Βιρῇ δι οσιθβ, τοὐθσίπρ [Π6 Δησιοπξ γο β! Οἢ 5, 
ΒΌΡΡΟΞΘΟ {6 τηδ]θ οβίσιος ἢ ἴο Ὀ6 ἰηϊοπάδα, οἡ 
η6 στουμά οὗ [πὸ Αγδὺβ σδ]ηρ τὰ ὉΥ ἃ 
δὴ Πανηρ {πὸ βϑπη6 τηθδηϊηρ, δηὰ ἴακο δαΐρ 
ῥαγα απ ΘΧΟΪ ϑίνον ἴὼγ (μ6 ἔδημδὶο Ὀϊγά 
(Βοοδαγί, (σεβθηΐι5). Βΐ [Ὁ πλᾶγ Ὀ6 ἀοιιυϊοά 
ψΒοῖμογ ἴῃ6 Ηθῦγοννβ ρᾶνθ γα  }γ ἀϊβογοηΐ 
ΠᾶΙηε5. ἴο ἴπῸ τλδ]6ὸ δηὰ ἔδηιδϊ οὔ (ὴ6 34Π16 
ϑρϑοῖθβ, οχοορῖ ἴῃ {6 σᾶϑθ οὐ ἀοχηδϑιςδίθα ΟΣ 
ΤΑΠΠ]ΠἸΑΥΥ Κπονν δηἰπΊ8]5, ᾿κθ οὐσγ οὐνη Ὁ] 
δΔηἃ σον, ΠΟΥΙΘΘ δηά Τῆδγθ, γαπὶ δηὰ ουνθο. ΒΥ 
βοὴθ ἐσεξ»ηᾶς Ἦὰ5 Ὀδδη ακθη ἔοσ {π6 συοκοο, 
ἔγοπλ 115 νν6}1-Κηόννῃ νἱοΐθηςσθ ἰονναγάς [6 ορρϑ5 
δηά [86 γουῃρ οὗ οἴδογ Ὀἰγὰς (Καορεῖ, Κιοι]), 
πὰ ὈΥ βοπλθ [θννυϑῃ δυΐθοῦβ [ΟΣ ἴπ6 σιναιονν 
(ϑαδάϊα, Ταῖρ. Ρᾳ].). Βιιὲ [ἴ ἀρρϑᾶτβ γραβϑοη- 
Δθ]6 ου {πῸ νγῇοϊθ ἴο ἔο!]ονν (Π6 δηςίθηϊς νϑτ- 
55, δπά ἴο ιἱηάεγϑίδηά (ἢ6 ννογὰ 85 ἀθηοίηρ, 
ΒΟΠΊΘ δροοΐθβ οὔ ον], οἵ ἔδγοςίοιυιιβϑ ἢδὈϊῖ5, 
ΒῈΟἢ 85 {πὸ δέγὶκ ογἱοπίαίμ οἵ Ἠδϑβοϊαιυ δῖ. 866 
Ἡββο] υϊϑῖ, “ Τ γανοἶβ,᾽ Ρ. τού. 

δε ἐμοξοαυ) «ῥάεραῤδ᾽; λάρος; ἰαγμα. Ῥτοθα- 
ὈΙγ, Ὁ19 511. ὙΠΟΙΟ δϑεῖὴβ ἴοὸ Ὀ6 ποίδίηρ 
ἰο ἔανοιιγ [ἴῃ6 οἷαίπια οὔ 6 συσκοο. Τὴ 
Οὐοοκ πᾶηα ἀεηοΐοθ ἃ ρμ]}, ἀπά [ἰ ἰ5. Πρὶν 
Ἐπαΐ βοπὶθ ϑθα- διγὰ ἰ5. πηδδηΐῖ. 866 1 ο Ὑ5ΌΠῃ, 
.ὮὨ16 Ζοοϊορ!ε ἀθ5 Τ αἰηλιά5,᾽ ὃ 222. Τὰς Ηθ- 
Ὀγενν ψογα 15 Του πα ποννῆθγο οἰ5ε Ὀμὲ ἴῃ θα, 
ΧΙν.Ις, Βοοβδαζγί δηὰ Οὐδϑδημι5 ἀγὸ ἱπο]ϊηρά το 
ἸΙἀεπτ ιν σῤαεδαῤῥ γι ([Π6 κέπφος οὗ Ατϊδίοί]ο, 
1Π6 δίουτῃ ροίγεὶ, [ ἸΏΔΥῪ ρεμᾶρ5 6 “186 
ρδὶ δηὰ οἷοραηξ Απάουϊη!5 σὰ} (Δαγια 
“πάομη),) ΜΜΆΙΓἢ δοοιιηᾶς οὐ ἴῃ6 βἤῆογθ οὗ 
ϑγῖῖ (Τ ἰϑίγαιη, "1, ἀπά οὗ [5γΓ86].᾽ Ρ. το, ἅς.), 
ἃπὰ 5. σογίδ! ΠΥ ἃ πιογὸ {πκοὶν Ὀἰγὰ ἴο Ὀ6 (86 
οὐ]οςξ οὗ ἃ ργομιδίεοη [ἤδη ἴπθ δίοστη ρεΐγεϊ, 
ὙΝΏΙΟἢ 15 50 βε] ἀοτὴ 5εθη οὐ ἰδηά. 

1δεὲ ῥᾳαυὰ ἴεν δὲς ἀϊπα] πεεῖς; ἱέραξ; ἀε- 
αἰρίίον. ὙὮΡΓΘ 15 ΠΟ γϑάβοῃ ἴο συδϑίίοη {πμδὲ 
(Π6 ψν ΠοΐΪθ ἐλ ΠΥ οὗἁἨ μᾶνν Κ5 15 ἤθΓὸ Ἰηϊοπάρά. 

17. 106 ΠΗ ΐς οαυ]] ἄος; νυκτίκοραξ; δεδο. 
Μτ Τηβίγαπη 845 πὸ ᾿ιεϑιίδίϊοη ἴῃ Ἰἀσπεγίην 
115 ἢ (ἢ6 5π|4}} οὐ, “δεπε »ιογιάϊοπαο, 
ἐἐ ἘΠ ΙΓΟἢ σἰδηάς ουἵ οἡ ἴῃ σοϊηβ οὗ οἱὰ Αἰἤθη5, 
[86 ὁ ]επὶ οὗ Μίπογνα, ἀϊρηιβοά, γεῖ οςοδ- 
5 ΟΠΔΙΥ φτοίθϑαιθ, ἰπ 115 πιοίίοηβ; υνἱτἢ 41] 
1Π6 φγανγ, γεῖ που τῆς πον ηθβα, οὐ [ῃ6 
οὐἹβ οὗ οὐγ οὐνη νψοοάς δηά ἰοννεῖβ: δηὰ ἴΐ 
5 {πΠ6 ΟἿΪΥ Κιηά υπίνογϑα! ν ἀπε θυϊοὰ δηά 
ΘΥ̓ΟΓΥν ΠΟΙ ΠΟΙ ΟΠ ἀηὰ ἔδυ γ ἰῃ ϑγτστίδ, 
Οτεοςο, δηὰ [πὸ 1 οναηὶ." 1, ,Δηὰ οἔἉ [5γδε]," 
Ρ. 68. [Ιἴ 15 “16 οΥὐἹ οὗ (ἢς ἀόδοτί ̓" τηρη- 
τίοποά ἴῃ Ῥϑ5. οἱϊ. 6. 

ἐδε εογπογαη} σῥαίαᾷ (,.ε. [μ6 ἀϊνογ); κατα- 
ράκτης; »πιεγσμίμα, ΓΘ ΠΑπῚδ ΟΟΟῸΓΒ ΟΠΪΥ ΒΟΓΟ 
δΔηά ἴῃ 1) θιϊ. χῖν. 17. ὙΤῆδ καταῤῥάκτης ἰ5 
πο Π οποα ΌΥ Αὐϑίοι]ο (΄ Ηἰ5ι. ΑἸ Ὠἰπλ. 1Χ. 12, 

ΕΛ ΤΟ θε τ 

18 Απά τῃε βϑνδη, δηὰ τῇς ρε]ϊοδη, 
Δπὰ τῆς ρίεγ βᾶρ!ϑ, 

που πὰ 8ᾶ5 Ὀδθθη βιιρροβδά ἰο ὃ [6 βϑηηδεῖ 
(ϑωία δασσαπα). Βαῖΐῖ ’ἴ 5 ἀοιθδῖεα νυ ῃ ΠΟΥ 
(ὴ)6 ραπηεῖ ἰ5 ἴο δὲ ἔουμά ἴῃ ΟΥ̓ ΠΟΔΓ τί. 
[1 15 45 ᾿κοῖὶγ ἴο δᾶανθ βϑθὴ [πὸ σομηήοῃ 
οοιτηογαηΐ (Ρῥαϊαεγοζογαχ εαγόο), ΜΉΘ Ν 15 
οὔθ ϑθθη ἴῃ ϑγσία, δῃὰ οσοδϑι ῃδ]Ὺ Υἱϑίῖ5 (ῃς 
864 οὐ ΟΔ]1|66. 

ἐῤὲ 'σγεαί οαὐ]Π] γαπεδιδ; Ὡδαῖ. χὶν. τό; 
ἴ5, χχχῖὶν. 11. ΟἿΓ νογϑίοη 5 τηοϑδὲ {ΙΚΟῚῪ 
μι. ὙΠῸ Ὀϊγὰ ννὰβ ὑΧΟΌΔΟΪΥ τῃς Ποτγηρά 
ΟΝ] (Βεδο »ιακχίνρι.), ΜΕ] Κπονγη ἴῃ Εργρί 
(ΟΝ ἨΚίηβοη, 1. 249). Ασοοτάϊηρ ἰο {ΠῚ ΓΧΧ.', 
ἃ5 [15 ἰοχὶ ϑίαπάβς (566. (Π6 ποχί ποῖθ), {Π6 
νυ ΐϊξ., πὰ Οηκεῖοβ, ἴΠ6 γαμέει ννὰβ ἰδ 
1015, 1Π6 βασγεὰ Ὀιγὰ οὗ ἴῃ6 Ἐργρίίδηβ, 1δὶς 
γεἰφίοεα, νν Ἰσῆ, ΔΙ ΠΟΟΡὮ 1ἴ 15 ποῖ ἔουπά ἴῃ 
Ῥαϊοβίῖηθ, πλϑὲ αν Ὀθθη ἔδυ αγ ἴο [ἢ6 Ηθ- 
Ὀγοννβ 1ἴὴ {μ6ὲ ψ]άργηθβθ. Βυΐ ἴπ6 ΒΔθι15 οὗ 
1Πὲ 1015 ἀο ποῖ ἀρτθὸ ψἹ [Π6 τοΐογεηςο ἴο [Π6 
γ)ζαμαδεῤῥ ἴῃ 15. χχχῖν. τσ. Ὅῃθ δοδὲ [ονν 58 
ΔῈ ΠΟΥ 165 ἀρτοο ὙΠ ἢ Οὐ νογβίοη ([μοννυϑόδη, 
8 188). ὍΤῊδ ΕἸΥΠΊΟΪΟΡῪ οὗ πο ΠπᾶΠΘ ΤΏΔΥ͂ 
σοηποςΐ 1τἴ ΟἸΠοΥ Ὡ ἢ (ἢ6 ἔν ]Πρῆς (Βοος), 
οὐ ἢ {Π6 ἃςΐ οὗ. ρυβῆηρ οὐδ [π6 Ὀγοαίῃ 
(ΠΡ ΤῸ ΕἸΕΠΘΣ πιϑδηϊηρ ννου]Ἱὰ δοσοσὰ ΜῈ ἢ 

6 Βανιῖ5 οὗ (ἢ6 στοαΐ ον]. 

18. 2ῥὲ «“«υαηἢ 1Ππ|βονιοῖδ. ΟἿΓ νϑγϑίοη 
[Ο]]ονν5 μα δι που γ οὗ {π6 ΠΧ Χ. δηὰ Ν υἱϊε. 
Δοσοιάπρ ἴο ἴῃ6 ρῥγεϑεπίὶ οτγάογ οὗ 1ἴῃ6 ἴοχίβ, 
(κύκνος, σπι.) Βιυῖ 4 πιοῦα ργοῦδ]6 στθη- 
ἀοπρ ἰδ ὕ89 1018.--- ΒΥ σοπηρατγίρ [ἢ ϑερ- 
τυαρίηΐ, {πὸ Ν υἱραῖθ, ΟὨκδΙοβ, δηὰ [ῃ6 Ηο- 
Ὀγὸνν ἰοχῖ Ποῖ δηά ἰῃ 1)θιῖ. χὶν. 1ό, 17, πὰ 
[86 νϑγίοιι5 γεδάϊηρϑ οὗ ἴῃς 1,Χ Χ., 11 θεσοπηδ5 
ον! ἀδηΐ ἴηι 1[ῃὴ6 οτάοσ οὗ ἴΠ6 πδιηθβ ἢδ5 Ὀδθη 
ἀϊδευγθεά ἴῃ {πὸ νϑγϑίοηθ. ὙΠΘΓΘ 15 ἃ 5. ΠΊΠΔΓ 
ἀϊδευγθδηςε, (που ρἢ ποῖ βυςῃ ἃ ςοχηρ) ἰςαίοά 
ΟΠΘ, ἴῃ γεῖβοβ ς δηὰά 6. ᾿ξ ἄρρθᾶτβ ΠΙΚὮΪ 
ΡΓΟῦΌΔΌΪ6 {πδΐ (ἢ6 ννοσχὰ ἱπηϊοπάρα Ὀγ {Π ΧΧ. 
ἴο δηθινου ἴο Ζέμυῥοριο 15 ἴβις (48 1ἴὲ σἴαπάϑ 
1 δυΐ. χῖν. 16), δηὰ {πᾶὶ ἴπ6 τίσις Ὀἰγὰ 15 
[με 1δὲγ σοί σίοσα ταθητοηθα ἴῃ [86 ργθοθάϊηρ 
ῃποῖθ. [ἴ ἰ5. 8ὴ Ὁποίθδῃ ἔδεάθσ, ΌΥ ὯῸ πηθϑης 
Ἑοοά ἔογ ἔοοά. [1 5 ἀμ ῆςσ]ς ἴο συ ρροβο [Παξ 
ἴῃς σύνδῃ σοιυ]Ἱὰ ἢᾶνθ ὕδθη τοοκοηθὰ δηηοηρϑὶ 
ὈΠΟΙοδη δἰγάθ: {πὸ 0 ΧΧ. δηὰ Ψυ]ρ. ψνογο 
Τηρβὲ ᾿ΚΟΙγ ψτοπρ ἴῃ ᾿ηἰγοάυςίηρ ἰἴ ΔΉ ΒΟΓΟ 
ἰηΐο {Π15 ἰ15ἰ.---- θ᾽ παπὶα “ἐπε δεριοέῤ Ὀε]οηρο 
ἴο Δποίμενγ τποϊθᾶῃ ΔΙ Π)4], τοδὶ [ΚΟΥ {μ6 
Ἑβδπηείθοη. ὅ66 οὔ υ. 20. 

ἠδὲ ῥεϊεαη ἀᾶαϊδ᾽ πελεκὰν; οποιγαίαίμε; 
Ὠεαΐ. χίν. χ7; 5. εἷϊ. 6: [5. χχχῖν. τσ; ΖΟρῆ. 
11. 14. ἴῃ {πὲ Ἰδοῦ ἔνγο ρ]δοθς ΟἿἿΓ νϑυβίοῃ 
ἢᾶ5 σοπηογαηξ ἰη {ῃ6 ἰοχέ, ὈϊῈ ροϑ]!σδη ἴῃ ἴἢς 
τηδγρίη. Ὑνο σροϑςοῖθβ οὗ ρϑςδη ἀγὸ Κπονῃ 
ἴη {ῃ6 [,ναηῖ, ῥεεαπς ομοογαίαίς δπὰ 
Ρ. ἐγρις. ΓΉΡΙΘ 15 Τϑάβϑοη ἴο βυρροθε [ῃαϊ 
ΟΡΘΙΠΙ Δ Π5 ννΈσα ἔουτ ΟΥΙῪ ΟΥ̓ ΔΓ πλοῦε πιμησγουβ 
[84η {ΠΟῪ τὲ δἱ ρτγοβεπί, {ποι ρῃ ΠΟῪ ἅτ 
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Ι9 Απά τῇῆε 5ῖογκ, πε ἢεγοη δίϊοῦ 
ΜῈ Κιπά, δπὰ τῆε ἰαρννὶπρ, δπά τῇς 
δῖ. 

ἔα] ΙΘΠΕΪΥ θθθὴ ΠΟΥ ΟἹ ἴδ ὈΡΡΟΓ΄ [ογάδῃ. 
566. “Ἴδε κΟΌ ΚΟΥ οἡ ἴῃς ]ογάδη,᾽ Ρ. 286. 

ἐδὲ σίον ἐαφίο) γάοῤᾶμι. ὍΤὨθ Ὀϊτὰ Βούδ 
τηθητοηεα ἰ5 ποδὶ [ἰκεὶγ π9 Ἐξυρύΐδα 
νυϊύασχο (Διεοῤῥγοη ῥεγοιοῤίογι). σΑ]]οἀ παε- 
ῥαρηε ὉΥ ἴῃ τποάοσῃ Αγαῦβ. [{ ἰβ ἃ δἰγὰ οὗ 
ὈΠΡΙΘΡΟΒΘΟΘΘΙ ΠΣ ἀρρθάγαποθ δὶ αἰϊδρυβίηρ 
ΠΑὈΙϊ5, Ὀιιΐὲ [οβίογεα ὈὉῪ {πῸ Ἐργρίιδης 45 ἃ 
Ἰ5ΘΓ] ϑοανθηροσ,. ἩΔ5ϑΕ] υ δὲ ἢδ5 ἃ ᾿ἰνοὶν ἀθ- 
βου ρίοη οὗ 115 Δρρδαγδηςο δηά ΠαὈϊἴ5, Ρ. τος. 
1{ 15 ἀουθίῦι!, δεσογάϊηρ ἴο 1πὸ ργόϑθηΐϊ βἰδίθ 
οὗ {86 τοχῖ, ΌῪ ννδαΐ ννογά {πὸ ΓΧ Χ. Ἰηϊοπάεά 
ἴο τοπάογ γάςρανι. ΑἸ] {πὸ Ὀθβὲ δῖ ου 165 
ἄρρθαγ ἴο ἰάθηξν 1 ἢ τ6 Ἐργρεδη νὰ]- 
ἴμγε. 

10. ἐῤὲ “ἰογἀ] οῥαμεεάαρ; ἐρωδιὸς ; ῥογοάμι; 
οῦ χχχίχ. 12 (566 [86 τῃδγρίη); Ζόςοϊ. ν. 9. 
ΤᾺΣ Ηεδῦγονν Ὡᾶπιθ ἄρρέδαῖβ ἴο Ὁ ἀογίνοά 
ἔτοπι ἃ τοοῖ ΒΓ ἢ ϑρηῇθ5 αβδοίζίοη, δα (ἢ}15 
ΔΏΒνΥοΙα ἴ0 {π6 νγ6}}-Κπουτῃ σΠαγαςίεσ οὗ {Π6 
βου ἰῃ τεβρεςῖ ἰο 115 ἴονε οὗ 115 οββριϊηρ. 
ἼΠΟ ςοπιπιοη ννὮ1 σἴοτκ (Οὐεοπία αἰδαν) 15 ποῖ 
50 αὐδιιπάδηΐ ἴῃ {πὸ ΗΟὶΪγΥ 1,Δηἀ δηὰ {πὸ Βαϑὶ ἃς 
186 ὈαςκΚ 5βίογ (χεοπμια πὶσγαλ).---- Ττιϑίγαση, 
.}.ληὰ οὗ ἴϑ5γ86],᾽ Ρρ. 438, 29; " Νδῖ. Ηἰϑξι." 
Ρ. 244: διιῖ Ιἴ ν)8 Ὑγ6]πΚπόννὴ ἢ Εργρῖ 
(ΝΥ ΉΚ. τ. Ρ..25).-- ΤῈ ννογὰ υϑοὰ ΌΥ ἴῃ 86ρ- 
τυαρίηΐ ἀεηοῖθ5, πὰ ἢδ5 πχοϑὲ ΚΟΥ ἔα γπΙσῃρα 
ὙΠ 15. ἡδηηο, [Π6 σομηπηοη ῥέγοι. 866 ἢ) ιι- 
σϑηρο, 510 ῥεγοάδμα. ὝῊΘ ὨΟΓΟῚ νγᾶ5 ἃ Ὀϊγὰ οὗ 
οἴθη ἢ {ΠῸ δηςσὶοηῖς Οτατξοκο (ὁ ΠΙδὰ," χ. 
274). Α5 [ἴἴ 15 βδα ἴο θ6 νΈΥῪ ἰοῃὰ οὗ 15 
γουηρ πὰ δῦοιπαάβ ἴῃ Ραϊεβίϊηθ (ΤΥ ίγαΠι, 
ῬΡ. 46, ς-87) ἃ5 ΜῈ) 45 Ερυρῖ, [Ε πιρμ ροῖ- 
ἮΔΡ5 ΔΒ ΟΓ 845 ννῸ}} 45 ἴῃ6 βἴογκ ἴο {Π6 πηθδῃ- 
ἴῃ οὗ ἐῤρασεεάαρ; πὰ ἰἴξ νγὸ δοοορὲ ἴἴ νὰ 
βῃοι)ά Ὀ6 δ0]6 ἴο δοσοιηΐ ἔογ (ἢ δοριυαρὶηϊ 
ποΐ υδὶηρ [ῃ6 δηλ ]αγ ννογὰ ἴῸσ (6 σίοσγκ, 
πελαργός. Βυῖϊ 85 τοραγάθ [6 5οορ οὗ ἴῃς 
Ργοβιδιτίοη, ἴο ᾿υδισῆσνοσ οἵ ἴῃς Ὀϊγάβ ἴῃ 
αιιοδζίοη 1ῃ6 διθ 5. ΠΟΥ ὈοΙοηρβ, (μ6 ἴννο 
4]}Ποἀ βρϑοῖθ5 νου] πηοβὲ ΠΚΟΙγ ἤογε Ὀ6 ἰη- 
οἸυάοά υμάογ 11. 

ἐδε βέγο"] ἀμᾶῤῥαρ; χαραδριὸς ; ἐραγαάγίμς. 
Κδίμοσ, 88 ιϑθαῦ ῬΊ.ουοσ. Οὐἱϊ νογβίοῃ 
δηᾷ [Π6 ϑδγιοσ ἘΠ] 5ἢ ἐγδηϑιδίογβ ἤᾶνο ἕο! ον - 
δ ἃ νγολκ ταὈὈ]ς 4] δι ΠΟΥ ἴῃ ΤΟΠάδτηΡ 
ὥηαῤῥαῦ ὈΥ ῥόγοη. 866 1 υύβοβη, ὃ 2ςο. 
1 Ποσ, ἐΟ]οννηρ ΟἾΠΟΓ [ον ]5ἢ δι ΠΟΙ 165, 
ἢδ5 ἰγδηβίαίθα 1 Ὁ 4... ὙΠῸ ἀοηνδίοη οὗ 
ἴ)6 Ηδθῦτονν παᾶπὶς 18 ἀοιυθίι! (566 ΕὈγβ). 
ΤΠΘ ψογά οὗ {πὸ δορίυδριηξ ἀθηοΐθβ 5ΟΠῚΘ 
Ὀἱγὰ οΟΥὗἩἨἉ ΠΙΟἢ [Π6 πᾶπὶθ νγὰθ ἃ ῬΥΟΥΘΓΌ ῸΓ 
ἐτοοάϊη655 ἀπιοηρϑῖ (Πς Οὐσθεκβ (566 }.16.ἀ6]] ἀπά 
δοοῖ(). [1 [8 Ιἀσπεῆθα οἡ ῥγειΥ ϑαΐδ ρτουπὰ 
νὴ τῃ6 στοαὶ οὐ {Ὡς Καοκηδεὰ ρίονεσ (δα- 
γαάγίς σαάϊεπορη εν, ἃ Ὀἰτὰ νυ άοὶγ ἀἰϊβιιθοὰ ἴῃ 
ΕυγοΡρο, Αβια, δὰ Νουσῖῃ Αἰποβ, δηπὰ νν6]}]} 
Κηπονῃ ἴο {πὸ ληςίοηξ Ἐργρίίδη5 (ΝΥ ΠΚΙΉϑοη, 

ΙΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΙ. [ν. 19, 20. 

20 ΑΙ] ἔον]β τῃδϊ σὕςερ, ροὶπρ ἀροῃ 
αἰ ἔουτ, εῤαϊἑ δ απ ἀθοτηϊηδλτίοη υηΐο 
γοι. 

Ἰ. Ρ. 2:1). [{ Ἰῖνεβ οὔ Ἵσοαᾶῦβθ ἕοοά δυςἢ 88 
5116}8, ννΟΥΠΊ5, ἔγορϑ δηᾷ ἰοσάβ. ΤΏ ῤαγαάγιμ 
δὰ τηαρῖςσαὶ 4ιλ} 165 βου θεὰ ἴο 1 Ὀγ (86 
Ἐργρίίαη5. Ηο]οάοιπιϑ, Ε.ἘΗϊορ. Ε10. 1. 

ἐῤὲ ἰαῤαυϊησ) ἀμάίῤῥαι; ἔποψ; πῤμῤα. 
Ἀδίπο Ὁ 6 ΠΟΟΡΟΘ. Οἱ ἰγϑηϑίδίους ἤδνθ 
ΓΟ] οννοά πὸ οἹάεγ ΕΠρΊ 5 νογϑίοηβ ἸΥ ἢ ἢῸ 
Βοοά διϊῃοτιῖγ. Ὅῆὴὸ Ηρῦτονν πᾶπλθ σδηηοῖ 
Ὅς σαἰἰϑέλος οὐ Θχρ διποὰ (Ε0τϑ). ὙΒεῖΘς 
ΡΡΟδΙ5 ἴο δὲ ΠΟ γράϑοῃ 0 ρυϑίργγιῃρ, ΔΩ 
τοπάσγιης ἴο ἰδδῖ οὗ [ηὴ6 δορίπδριηΐ, {Π6 Βοοροθ 
(ὕῤιρα εῤορι). [115 ῬΘΟΙΠΙΑΙΓ ΟΥ̓ ΟΥ ΜΠΟΟΡ 15 
ΘΧργΓοβδοα τῇ 15 ΠαπΊ6 ἴῃ τηοϑὲ ἰδηρυῖρος. [ἰ 
ἴνῈὲ5. Ὡροη ᾿ηβοςίβ, δῃὰ ᾿ξ 15 οὔϊδῃ ουπά ἰῃ 
ϑνταᾶ. [5 ΠΟΘ 15 σδἱά ἴο Ὀδ6 ὑδγὺ βοοα. 
Βυΐ πὸ ὈϊΓὰ δᾶ5 Ὀθδὴ ΨΟΠΟΓΑΙΪΥ τορατγάθά 
ΜΠ ΘῈ Ρρογβεου5 ἔρο!ηρ8. ἔγσπι ΘΑΥΎ {Π1η65, 
ΘΒΡΟΟΙ4 ΠΥ ὈΥ {86 Εργρίίαη5. Ἴδη, “Η. Α. 
Χ. τό. Ατίϑίορῃ. "ἂν. ο4. Μτ Ὑτιβίγδη 
58γ5), “ὙΠΟ Αταῦθ ἤᾶνθ ἃ 5: ρογβε Οὐ5 τϑνθ- 
Τοης6 ἔογ {π|5 Ὀϊγά, ννῃῖς ἢ {ΠΟῪ Ὀοῖϊονὸ ἴο ροὸ5- 
5655 ΤΏΔΥνΘ]]Οῖ5 πιρά!ς! η4] 4118 {Π05, δηςὶ ΠΟῪ 
ΟΑΙ 1 ἴηθ ἀοοσίοτ.᾽ [ἰ5 ποδὰ ἰ5 δὴ ᾿πάϊ5- 
ῬΘΠ54Ὀ]6 ᾿ηρτϑά!θπε ἴῃ 41} σμδιτηβ ἀπά ἴῃ τὴ 
Ρτδοίὶσθ οὗ συ] οβογαῆ." ὙΠῸ Βοάοιμϊης ἀΓὸ 
8β81 ἃ ἴο δε ενὸ (Πδὲ [Ὁ 15 ἸΏ ὈΙ6α ὈΥ {Π6 ΞΡ τ 
οὔ {η6 ἀδρατγίεά, “ῬΘηηΥ αγοεϊο." Ατῇ. ὕρερἑώ. 
ἈΔΌΡΙπίςδὶ δ Πογι [165 ἴα κὸ {πὸ ἀμζέῤῥαὶ δ ἴοσ 
5Β0ΠΊ6 Κιπά οὗ ρτοιιϑθ. [,ὐνυϑοῆη, ὃ 267. 
Βυΐ Ιἴ 15 ΠΙΡΏΪΥ ἱπιργοθδῦϊς ἴπαὶ ἅπγ Ὀϊγὰ 
4] το (ἢδ στοιιδ6 5Βῃοιϊὰ ἢανὸ θθθη ἀφοιποά 
ἘΠΟΪοδη. 

ἐῤὲ δὰ] ᾿ῥαίϊαϊερῥ; νυκτερὶς, τερογεΖο. 
ὙὝΠΕΟΓΘ 15 ΠῸ ἀοιδὲ {πὶ (ηὴ6 Ὀδῖ ἰ5. πὸ δῃ!πιδὶ 
ἤογε ἱπίοπάθᾷ (5εὲ ΕὈτγβῦ). [ὙΠῸ Ὶ ὅπηι] Ογαη- 
ΤΛΟΥ ΜῈ βοπιὲ οὗ [Π6 γα ηϊβῖ5 ἤανθ ον ΝΟΥ 
Ρτείογγεά (Π6 βυνδίονν. ὙΠῸ ννογὰ 'ῥαίαίορθ 
5 βρη: ῆθ5 ἃ σγοδίυγο νη ἢ Ηϊθ5 ἴῃ [π6 ἄλτκ. 
11 15 πιοπεοηθὰ δἱοηρ νυ (6 τπο]θ ἃ5 5ΥΠὶ- 
ὈΟ]ς4] οὗ ἀδγκησββ, [5414 1]. 2ο. 1115 γοσκοποι 
ἴῃ [Π15 ρας ἀπηοηρϑί Ὀἰγάβ ἴῃ ἀσοογάδηςθ νυν] ἢ 
ΡΟΡυΪΑΓ ποίΐϊοηϑ, 85 {Ππ6 σοηοΥ δηᾷ (Π6 Πᾶτθ τὸ 
Ρἰαρθά διιοηρβί συπιηδηΐβ. ὅ60ς οἡ Ὁ, ς. 

Ογεεῤίην ἐῤίησι, λοττο, 

ὙἼΤΠ6 ννογὰ γοηάογε σγοθρίηρς ξμηρσβ (δεγεοί2) 
1ῖ5. Δρρ δὰ ἴο ἰηβοςοῖβ (υυ. 20---3}, τΡρΡΈ]ε5, 
δηά 5Π18}} ἰαηὰ Δη!πη]5 οὗ ἀϊβεγοης κἰπάϑ (568 
τ. 29). ἴῃ ἃ βδηοσζαὶ ννΑγΥ, ἴΐ πΑΥ δ τεραγάοά 
ἃ5 ςοσχίθηϑιν νυ ΟἱὉΓ ψνογὰ σπεγηεη. [ἴ 15 
ἀογίνϑά ἔγοπι ἃ νοῦ ἡ ΔΙ ἢ 5’ ρπΠθ5 ποῖ οἠἱΪν ἴὸ 
οϑθρ, θὰ ἴο ἴθθπι, οὐ Ὀτίηρ ἔογιἢ Δουπά δ] 
(Οσεη. ἴ. 21, Ὑἱ]. 17): Εχοά, νὴ. 2; 5. εν. 30), 
Δηά 50 6Θ45}}}7 σᾶπιὲ ἴο ἀδποῖθ Ἵγοαΐασγοβ ν' ΒΙοἢ 
ΔΓΕ δρί ἴο δροιιηά, ἴο 1π6 δῃηπούδηςθ οὗ πηδῃ- 
κιπά. 

20. ΑἹ ,ραυΐς ἐδαὶ ἐγεορ, σοὶπσ μῤοπὶ αἱ 
,ιι»] ΤὍῊΙ5 βῃου]ὰ γίπογ Ὅθ, 6" Α11 οὔθ 6 ἢὉ- 
ἀπ ὑμπίημδδ ὙΒΙΟΝ πᾶν Ὑ1η88, Βοϊηκ 



γ. 21---23.} 

,ς 721 ὙΕῖ [ἢε688 ΠΊαΥ γα οκῖ οὗ Ἔν ΈΓΥ 
ἢγίησ σγεερίηρ τῆϊηρ τῃαῖ ροεῖῃ ὕροη 
αἰ ἔουιτ, ννῃῖσἢ Βᾶνα ἰερβ ἀρονε {Πεὶγ 
[εεῖ, ἴο ἰδσὰρ ψ 8] ἀροι τὴς βαστῃ; 

22 ἔνεη ἴΠμ68ε οἵ ἴπεπὶ γα τηΔῪ δῖ; 
(ἢε Ἰοσιιδῖ δίζοσ ἢΪ58 Κη, δῃηὰ τε δα ]4 

ὈΡΟη 411 ἔουτ." [Ι{ Πα5 Ὀδοη σοηοϊἀογοά (Πδὲ 
(106 ννογὰβ τεῖοσ ἴο ἴπ6 Ὀδῖ, βροκδθῃ οὗ ἴῃ {86 
Ρτγεσθάϊηξ γοῦθθ, δηά ποῖ ἴο ᾿πβθςῖβ ΒΟ ἢ Πᾶν 
ΤΔΟΓΟ [ΠδΔη ἔοι Ἰορ5 ((σθβθηϊ5). Βαῖ ἴἴ 15 ποῖ 
ςογίδιῃ ἴμδὲ {Π6 ΗἩδθῦτενν ὀχργοβϑίομ, “" βοηρ 
ὍΡΟΙ 41] ἔοι," 5 ἴο Ὀ6 ἰακοὴ 1 115 16 ΓᾺ] 
56Πη56. [ἴ τῇᾶὺ δ ἃ βΌΠΟΓΑΙ ΘΧΡΓΟΘΘΙΟη ἔργ 
νναϊκιηρ ἀροη ἔδος ἢ τη6 ὈΟὰγ ἰῃ ἃ δοτσί- 
ΖΟηΐ4] ροϑιίίοη (50 ἔαγ Κὸ ἃ φυδάγμροά), 85 
ἀἰπειηρι 5ῃεὰ ἔτοπὶ Πρ, δαρίηρ ΟΥ̓ σγανν] ηρ. 
ὝΠΟ [Θυν 5 ἢ νυγιογβ ἈΡΡΟΑΓ ἴΠ15 ἴο πᾶγνθ ὑπάοΓ- 
βίοοά (Π6 ρῆγαβο πογὸ δηά [ἢ τ. 22: ἴΠ6Ὺ σοῃ- 
βίἀογεὰ (Πδὶ 1 γϑουβ ἰο βιισἢ σγοδίυγεβ 45 1ῃ6 
ΠΥ αὐά 1ῃ6 ννᾶϑρ (5ε6 Ταγριπὶ οὗἨ Ῥα]εβίίηθ, 
διὰ ΚΕ. [μον] ψυοϊεα ὈγΥ τυ 5105). 

21. ἐσ; αουε ἐδεὶγ ζεῖ, ἰο ἰραρ «υἱἱῥαΐ 
προ ἐδὲ εαγί ὁ] ὝὙΠοΙΕ ἀγὲ ἴἤγοθ Δ Π}}}165. οὗ 
ογίβορίογοιι5 ἰπϑθοῖς ἔΌΓΠΙβμθα ἢ ἃ ῬΑΙΓ οὗ 
ἰοηξ ἰορ5 ἔου ᾿δαριπρ, αἰβει σι 5ποὰ ὈγῪ (Π6 
ΠΑπὶΘ δαλαίΐίογία. ὙΠῸ σοιηπλοῃ στ οκοῖ, (6 
ΠΟΙΏΠΠΟΠ ΡΥΑΘΘΠΟΡΡΟΥ, δἂπὰ {πῸ6 τη ρτδίουν 
Ἰοσιιϑῖ, ΠΊΔΥ 6 (Δ Κδη 8ἃ5 ἴγρθὸ5 οὗ [ποθ {ἢ τθ6 
ἔδυ 155. ϑενοσγαὶ ϑρϑοῖθ οὗ ἵποϑθ Ἴγοδίιγοβ 
ΔΥῸ οαΐθῃ ἴῃ ἴἢῆ6 Εαϑδί δὲ [15 ἀδν. ὍΠΟΥ δγδ 
 ΟΓΙΊΔΙΥ ρογπλ θα τὸ 6 ἰϑεὰ 45 ἔοοά ὉΥ 
{πὸ ΔΙ ΚΙοτα Ἰανν, ὁ Ηδάλγα,᾿ ΙΝ. Ρ. )5ς. ὙΠΟΥῪ 
8ΓῸ ἀγοβοθα ἰὴ αἰβογεηΐ ννᾶγ5. Εογ ([Π6 τηοβί 
Ραγί, {ΠῸΥ τὸ (ἤσγοννη αἰΐνο ἰβίο ὈΟΙΠ Πρ νναῖθῦ 
νυ ἢ ΞΔ] Ίη 1ἰ, ἀηᾷ [6 Ποδά5, νγίηρϑ, αηὰ ἰὸβὴ5 δ΄Ὸ 
ΡΕΠΡὰ οὔ ὙΠῸ Ὀυά!θθ ἀτὸ [θη οἰ ποὺ γοδϑίοά 
Οἱ ἢοΐ ρἰαἴόβ, ὈαΚοα ἴῃ ὀνθηβ, ϑἰοινθα, οὐ ἔγιθά 
ἴῃ Ὀυζίοῦ, ΤῸΓ ἱπιπηοάϊδίο 156, οὐ ἀπιθὰ δπὰ 
βιηιοκοα ἴο Ὀ6 Κορΐί ἴῃ ϑἴογθ, ὍΠΟΥ ἅγὸ θαΐθη 
οἤετ ἀν ἢ 8415 οὐ ὙΠ δρῖςε δπὰ υἹη ξασ. 
ΤΠΕ ᾿πηῃαδιζαηΐ5. οὗ δοηδραὶ στιηά {Ποτὴ, νν ἤδη 
ἀτιρά, ἴο ρονν θοῦ, δηὰ τηῖχ {6 πὶ ἢ ΠΟῸΓ ἴο 
ΑΚ σακοβ οὗ ἴῃ τηϊχίιγθ Ασςςοσγαάϊηρ ἴο 
ΗἩβϑεϊᾳυιϑέ [π6 Αταὺῦϑ οὗ Μίϑοςβ ἴγϑαΐ ἴμϑιη ἴῃ 
{πὸ βατὸ πα ΠηοΓ, Ρ. 222. ὙἬΘΥ τὸ δαΐθῃ ὈΥ̓͂ 
βοπὶ οὗ (ῃ6ὸ Βράουϊη τεσ, Ὀὰΐ ποῖ ΌΥ 4]]} 
(Κορίηϑοη, " Β. ΒΕ." ΝοΪ. 11. Ρ. 204). [ἡ Βδϑί- 
οτῃ τλθία, δοσογάϊηρ ἰο Μν Ῥαϊργανθ, ἃ ἰατρο 
το 5 ῃ -Ὀγοννῃ Ἰοσιιδὶ 15 δϑίθοσηθα 85 ἃ ρεσὺ- 
᾿ταῦ ἀρ! οαςγ (ο]. κ᾿. Ρ. 138). [ἢ βοπὶθ οὗ [Π6 
ΑΥΔΌϊΔη πιᾶτγκοίβ Ἰοςσυπί5 ἀγὸ δοϊά ἴῃ ἃ αἀτγιϑὰ 
βδίαίθ ΟἿΠΟΓ ΟΥ̓ πηδάβιγθο, οὐ ὈΥ ΠΟΥ, βίγα πα 
ὕὌροιι ἰγοαάβ, Ῥ]ΙΠΥ͂ Θροακβ οὗ ἃ παίίοῃ οὗ 
ΕΤΙορία5. γὴ0 υϑϑοὰ ἴο Ἰΐνθ ΘΠΕΓΟΙΥ ἀροη 
τη ([Η. Ν.’ νι. 3. 866. αἷϑο Ατἔβί. 
(Ἡ. Α, Ν᾽ 320; Ασιβίορῃ. “Αςβασγη., στατό; 
ϑοϊι 5, ΧΧΧ, 8). ὙΠ6 Βε]ά-οσιοκοῖ δηὰ {Π6 
αοἰσακία τὸ ἐδίθῃ Ὁ [δ᾽ ἡλίνθ ρρορ]εβ οὗ δ δι - 
Θγῃ Απιοίιοᾷ (Πμογά, ς Ατ Βοιηθ ἴῃ ἴμ6 ΑΥ Πάεγ- 
Π655,᾽ Ρ. 250). 

22. ἐῤὲ ἐρει1) αγδερ; βροῦχος ; ὀγνμοῤιο: 

ΕΠ 10 Ὁ 5. ΣΧῚ; 

Ιοσιϑὲ αἴεγ ἢ18 Κιπά, δηά ἴῃς θεειῖῖς 
Δα ἢϊ8 Κιηά, ἀπά τῇς ργαββῃορρεγ 
Δίεσ ἢϊ5 Κιηά. 

223 Βυῖ 411] οἱῤέγ ϑγίηρ οτεερίηρ 
τπϊηρβ, νν σῇ μᾶνε ἔουγ ἔεξεῖ, εῤαϊ δέ 
ΔΠ Δ-ΟΟΠΊΠΔΙΊΟΙ τηῖο γου. 

ΠΊΟΙῸ ἔγοα] θη ΠΠῪ Δηα ΠπΊογΟ σΟΥΓΘΟΙΥ στοηάδογοά 
ἴὴ {Π6 ΧΧ., ἀκρίς : ἴη6 βροῦχος νγἃ5 ἃ ννἱηρ- 
655 ἰηϑοοῖ. ὙΤΠΘορηγαβίιβ, ΕΓΑΡΠΙ. 14. 4. Ἅ4γ- 
δὲρ Ἀρροαῦβ ἴο 6 1π6 ἤᾶηὴθ οὗ οπὸ βρεςῖεβ οὗ 
{πΠ6 τηϊρτίοσυ Ἰοςσιιϑίβ, ὑνΠ] ἢ ἀγὸ ἔποσο Ὀεβῖ 
Κηοννῃ ἴῃ (6 Εδδί 85 {π6 τπηοϑὲ ἀθϑίγιςξνο ἀπά 
1Π6 πηοϑί βοΠΟΓΑΪΥ θαΐθη ὈΥ 1ἴἢ5. Αταῦβ. ὙΠοσα 
Αῖὲ ἴἤγθε αἰσεέϊηςξ βρθςῖθβ, σι ]θὰ ΌΥ παίυγα ἰδί5 
(Σ αἴροάα »πισγαίογία, “εγγάϊν βογὸρ γίπιη, πὰ 
“ωνγάδπρη ἑῃοοίᾳ. ὙἘῸ ἀγδορ 15 [6 οπθ σοχη- 
ΤΏΟΠΙΥ πιοητοηθα ἰη ἔμ ΟἹ Τεβίδηχοπί. 866 
Εχ. χ. 4; οὉ χχχῖχ. 2ο; 5. ἸΧχνῆὶ. 46, ον. 
24; 06] 1. 4, ἄς. ἄς. 

δα αὶ ]οεμα 1] σοἶᾶρι; ἀττάκη; αΐαεις. [ΙῈ 15 
ποῖ πιθηςοηθα οἰδόννβογο, ὙΠῸ Ηοῦγονν ΠΑΠῚΘ 
566Π15 ἴο Ὀ6 ἸΙάἀδητῖςα] νν ἢ ἴῃς Εγρτδη πᾶπὴδ 
ἕο {π6 Ἰοςσιιδὲ (Βτιιρθοῆ). ὙΠΟΓΘ 18 ΠΟ εν]- 
ἄοηςθ ἴο Ἰάἀθπίν ἢ ἢ ΠΥ Κποννῃ 5ρθς 68. 
Οὖζ νογβιοη ἢ45 σδ]]οά 1 “1η6 Ὀα]ά Ἰοςα5ῖ," 
ἴη Δεςογάδησθ ὙΠ ἃ ΙΏΟΤῸ ΤΑ ΌΪΠΙ 4] ἔδηοΥυ. 
566 Ὠτιϑιιβ ἴῃ ἶος.) [ἴ πηΔΥῪ Πᾶνα θη ΟὴΘ 

Οὗ (86 ἴνῸ ΤΙ ΥΔΙΟΓΥ 5ρΡΘΟΙΘ5 ᾿ΠΘΠΠΟηΘα ἀΌονθ, 
ἐδὲ ὀεεὶ 9] εραγχοί; ὀφιομάχης ; οῤῥίογια- 

εἐδιω. ΝΕΙΠΟΣ 15 1ἢ}5 Ἐρυμ  ΘρῚ οἸδονν βογο ἴῃ 
16 ΟἸἹά Τεβίδιηθηῖ. ὙΠΟΓΕ 5θῈπὴ5 ἴο Ὁ6 πο 
ΔΟΪΒΟΥΓΥ ἔοσ σϑ] Πρ 1 “ὁ 1Π6 ὈΘΕ1]16..) [Ὁ πηυϑέ 
ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ Ὀ6 5οπὶδ βρθοῖθϑ οὔ [1η6 ϑαλαϊογία. 
Νο οπϑ οὗ {ποῖ ἃρρϑᾶγβ ἴο ᾶνὲ Ὀβεη ποίϊσεά 
ΜΠ Ιςἢ,, τόση 115 ΘηΥ ἴο [Π6 δογροηξ, σοι) πᾶν 
ΔῺΥ οἸαιπὶ ἴο 6 πδπὶὸ βίνθεῃ ἴῃ (ἢ6 ϑορίυδ- 
Εϊ, ΤῈ Μιβῃηᾶ τηθηϊίοης [ῃ6 εῤαησοί, δηά 
ΒΑΥ5 ἴῃδί 115 ορρϑ ΟΙΘ ὑνΟσ ἴῃ {Π60 οδἂῖβ οὗ 
ὙΝΌΠΊΘΗ 85 ἃ βογί οὗ σβδγπι. "6 584ὈὈ.᾽ ΥἹ. 1ο. 

ἐδ σγασεδοῤῥεγ] ερᾶψαδ; ἀκρίς; ἰοεμσία.. 
ἼὨΙ5 15 τήθης οηδα Νιιπη. ΧὶΠ. 232. ; 2 (ἤγτοη, ΥἹ]. 
11: Εσο]65, Χὶ. ς ; 15. χὶ, 22. ὙΠδΐ [ῃ15 νυᾶ5 
ΟΠ οὗ [86 ἀεβίχαςξινο Ἰοςιι5ί5, 15 ουϊάθηξ ἔγοπλ 
4 Οἤτγοπ. ΥἹ]. 113; 8ἍπᾺ {δαῖ τἰ 15. οπθ οὗ (6 
5ΒΠΊΔΙΪΟΓ ΟἸδ65, 15 ρῬγοῦδ]6 ὥπῸΠπιὶ ΝΌΧΩ, ΧΙ]. 22: 
Εσς. χιϊ. ς. 

Ιη [Π6 Ὀποογίδι ΠΥ οὗ ᾿ἀθητ γηρ ἔῃδθθ ἔρῸΓ 
σγοδίυγοβ, τ 845 Ὀδθη ευρροϑίεα ηδί βοπιθ οὗ 
1Π6 ΠΑΠῚ65 ΤΊΔΥ ὈδΙΟηρ ἴο Ἰοςιι515 ἴΏ ΔΠ ἱπιρεῖ- 
ἔεςΐϊ βἰαϊθ οὗ ἀδνεϊορπιθηῖ ; Ὀὰΐ (ἢϊ]5 δ ΒαναΪγ 
τηϑεξ ἴἢ6 σᾶ56, ϑίῃσθ ἐῃθ ἰασνὰ οὗ δπΥ ἱπϑοςΐ 
νου ΠΟΟΘββαΓ]Υ ὍΘ ὉΠΟΪθδη δοςοτάϊηρ ἴο Ὁ. 
42. Μοβῖ νουϑίοῃβ ἴῃ πιοάργῃ ἰδηριαροβ, 1ῃ- 
οἰυάϊηρ 16 οἱἀοσ ΕἸ ΡΠ 5 νογβίοῃβ, ἤᾶνὸ ἴἌκθη 
ἃ 54[6Γ σουγϑο ἤδη ΟἿΓ ἰγαηϑιδίογθ, Ὀν χεΐαϊη- 
ἴης ἴῃ6 Ηδοῦγονν ἢλπιεβ.Ό. Ὑπὸ αθηονα Βι δῖ 
υυιβεΐν δας ἴῃ [6 πλλγρὶη, “Ἢ ΤΉ686 ννΟΓῸ σοΓς 
ἰδίῃ Κη 5 οὗ βταββῃορρεῦβ νν ΒΙοἢ ἂῖδ ποῖ ΠΟΨ 
ῬΓΟΡΕΓΙΥ Κπον." 

28. ον ἢ 866 οὔ συ. 20. 
Ιῃ ἴΠ6 ἰὰνν ξινεὴ ἰῃ θαξ, χὶν, το, γί 

οἵ 



24. Απά ίου τἢεβϑε γε 584} δε υἡ- 
οἰδαη : ννοβοθνοσ του ῃοῖῆ {ΠπΠ6 ολγοδβα 
οὔθ 5841] θ6 ὑποϊθδῃ ππ11]} {Π6 ανθη. 

Ὡς Απά ψβοβοενεῦ θεάγεῖῃ ομσῥὲ 
οὗ τῆε οζοδβε οὗ τῇδ 5}4}} ννδϑῇ ἢ 8 
οἰοῖῃθ5. Δη4 δα ἀπο]θδῃ ἀπ||]} [ΠΕ ἐνεῃ. 

26 Ἵ1ῤε εαγεαφες οἵ δνεῖὺ δεδβί 
ΜΓ. αἀἰϊν!άσιἢ τῆς Ποοῦῖ, πὰ 2: ποῖ 
αἰονεηίοοϊς ἀ, ποῦ σβενγεῖῃ τῆς οὐά, 
αγό ἀηο]εδΠ πῖο γου : ἜνογΥ οἠς τῆλ 
τους ῃοιῖῃ τἢδπΠὶ 54] θ6 υῃο]σθδη. 

27 Απα ΨψΠδΐἴβοενεγ ροείῃ ὕροῃ ἢ]5 
Ρᾶννϑ8, διῃοηρ; 81} τηλπηογ οὗ Ὀααϑῖβ {παῖ 

ἰῃϑϑοῖς ἅγὸ ργοδιοἀ ψουΐϊ αυδ]! δοδίιοη. 
1 οομ5ἰ5 ἃτὲ ἢοΐ πηθηςοηθα 845 Δη δχοθρίιοῃ, 
δυΐ ἔθογ τυϑὲ μᾶνο Ὀδθη 50 υπάειβιοοά. ὙΤδὲ 
ΠΟΥ γΕΓΘ ΔΟΙΌΔΙΥ οδΐθη ὈΥ ἴῃ6 [οννβ, ννὸ 
Κηον ἔγοπι ἴπ6 856 οὗ δὲ [οόῇπη ἴδε Βαρίϊϑι. 
ΤΗϊΐβ 15 οἱ [56] βυβῆήεϊοπε ἴο σοπβυίο {Π6 ἰη- 
ἕθγεηςθ οὗ Κπορεὶ, ἐπὶ 16 ρουτηϊϑδίοη ἴο θδὲ 
Ἰοευδὶ5 ννὰ5 ψΒάγαννη βοὴ ᾿οι οΓΟΠΟΙΩΥ͂ 
νν85 νν Πίζοῃ. 

Οὐπέαοξ «υἱὲ ἐδε ἐαγέασες ΟΣ μρποίραρ απίρηαίς. 
24---.ςλᾺ ὃ. 

Το ἴανν 15 μετ ἰδ4 ἀοννῃ τοραγάϊηρ σοη- 
ἰλοῖ ψ τῆς ἀεδά Ὀοάϊοβ, (1) οὗ υὑποϊδδῃ 
Ἰηβθοῖβ ; (2) οὗ αυδάγιιροα5. πποίθδη Ὀθοδα56 
ΠΟΥ ἀο ποῖ τυπλϊπαῖς «πὰ ἀνθ (Π6 δΒοοῦῖ; 
δῃὰ (3) οὗ ηαυδάταροάπ. πηοϊδδη Ὀεσδιιϑο [ΠΟΥ 
ΨΨΆΠΚ οἡ {Π6]Γ ἴοθβ. 866 οἡ σ. 225ζ.Ὀ ὟΝ οόνοῦ 
ΤΙΏΘΓΕΙΥ ἰουςδοά ἃ σᾶγοᾶϑθε οὗ οἰ ποσ οὗ {8656 
οτεδίυγοβ ννὰ5 ἴο δ6 Ὁποΐθδη ὉΠΕ1} (ἢ6 ονθπιηρ 
οὗ τῇς ἀαγ, Ὀυΐ ὙνὨοονοΥ οαιτοὰ οπθ, ννᾶϑ, 
θοβι θα {Π|5, ἴο νναϑῇ ἢ15 οἱοῖμοβ. [1 {86 ἀπο 
Ριυγιβοδίίοη ννᾶ5 οὐδ δὲ ἴπὸ ἔπηθ, [σου ρῇ 
ΟΡ] ΙρΡοπος ΟΥ̓ ξογβοί] 655, ἃ 51η- Οἴει ηρ ννᾶ5 
τοαυϊγοά, ὅ66 ΟὨ Υ. 2. 

26. δὐϑρν ὁπό ἐδαὶ ἐομεῤοεῤ 1φε»}] ἱ. ε. ποῖ 
ὯΔΕ Ἰ νην Δῃ11Π14]8, δι ἘΠΕῚ σαγοᾶβοβ. 

27. κμοεῖῤ μῤοπ ῥὲὶς }α«υ-:) {πΠκ6 {[π6 ἀορ, 
οδῖ, δηὰ 8}} δεδβίβ οὐ ὑσου. 1 ποδὲ αὔὸ ἱποϊυάοὰ 
ἴῃ {86 ργεσθάϊηρ οἶδ85 οὗ ἴἢυδὸ νυ ῃὶος ἢ ἀο ποῖ 
τυϊηϊηδίο δηά αἰνιἀθ [ῃς Ποοῦ, ὰϊ [ΠΟῪ ἀρΡΡΘᾶΣ 
ἴο δὲ πιοη!οηθά ἔογ δ ρἢδ5ἰ85. 

ὕπείεαπ Ογεορίπς ἐῤίρφι, ἀπά 1δὲ Ῥοϊμίον Οὗ 
ἀοριεσς ὕἱομοίίς. χ9--- 3. 

29. Τῥεις αὐτο τραΐ δὲ μπείραη, δας. “ΤῊΘ 
σγεορίηρ, ἐπ ηρ5᾽ (566 οἡ συ. 2ο---23) ψΠϊςῇ 
ΔΙῸ ΠΟΙῸ ὨδΔπηΡα 41 τηοβὶ ΠΚοὶγ ἔποβο ννηϊςὶ 
ὙΟΓΟ ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ οαΐθη. 

ἐῤε «υεαυεΠ εῤοὐρά ; γαλῆ ; »ηρίείς; 50 [86 
Ταάγρυπι5. ὙΠῸ ψνοσγὰ εὀοίρά Οσσγ5 πον ΠΟΓΘ 
Οἶ5θ ἰὴ 86 Ο. Τ, Ασςςογάϊηρ ἴο 115 ΕἸ ΥΤΊΟΪΟΡΎ, 
1 ννου]Ἱά ἀθποίθ δῃ δηῃϊπι8] ἐπαΐξ ρ] 65, οὐ 5105 
ΑΥΑΥ. ὙΠΕΙῈ οδὴ δὲ πὸ ἀουδέ τμαὲ [πὸ 
Μίβηπα υϑὸ5 1 ἔογ 4 τυϑαϑεὶ, ΟΥ̓ Βοπθ διιςἢ 
ΔηΪμλαι, Πθη ᾿ἴ Βρθᾶκβ οὗ ἃ ογεδίισο νυ οἢ 
οίςδιοβ δἰγάβ Ὁ. (Π6 μοδὰ οσγ ΡοῸ]} (’ (Βο]ιη," 
Μ8ι. 4. 866 αἷθϑο “ ΤΑβδγοίῃ,᾽ 1ν. 2; Βυχί. 

ΓΕνΝΙΤΙσῦϑ5. ΧΙ. [ν. 24----.30. 

δο οἡ αἰ ἴουγ, [ῃοβε ἄγε ὑπο ]θδη τπῖο 
γου: ννῆοβο τουσῃρίῃ {Π6ῖΓ σᾶγοδβα 
584}1} 6 ἀποίεδηῃ ἀΠῚ] [ΠῈ ἐνεῃ. 

28 Απαὰ ἢε τῆδι βεδγεῖῃ [Π6 σᾶγοδβα 
οὗ τ1ῃεπὶ 5.41] νγαβῇ [8 οἰοῖδεβ, δηα δὲ 
ὉΠΟΙθαη ἀη11} [6 ἀνθ: {Π6Ὺ ἄγε τιη- 
εἰδδῃ υπΐο γου. 

29 4 ἼΠεβε αἷδο ῥα! δὲ ἀποΐεδῃ 
ἀπο γοὺ ἀπιοηρ ἴΠ6 οσγθερίηρ [Π]ρ8 
(ἢδλῖ σγεερ ὑροη {πε βαγτῃ ; τῆς ννεδβεὶ, 
Δη4 τῆε τηοιι86. ἀπ τῆς τογίοϊβε δίζεσ 
ἢϊ5 Κιπά, 

20 Δῃά {τΠὲ ἔεστεῖ, δά τῆς ςῃδηιε- 

“Ἴμοχ. Τα]. γε6; Τιοννγϑοῆη, 814ς). ὙΠΕΘ6 
ΔΌΓΠΟΣ 165 ἀΓῸ ϑίγοηρ ἴῃ ἕδνοιγ οὐ ἴδ νυϑββοὶ. 
Βυΐ Μτ Τιυβίγαμη 15 ἱπεϊ πὰ ἴοὸ ἔο!ονν 150- 
σμαγὲ ἴῃ ἰακίηρ εροίρά ἔογ ἴΠ6 βαπὶ6ὸ 45 {Π6 
Ατδῦιϊις ἐρίμπε οὐ ἀραϊά, ννῆϊεἢ ἀδηοΐθϑ [{Π 6 
Το]6. “1, πὰ οὗἨ 15 Γ86},᾽ Ρ. 186.({ ΤΠ γερο δῦ 
ΗἩροῦγενν παπὶθ ἔοσ ἴΠ6 τοὶ Ἀρρθδᾶσβ ἴο Ὀ6 
εἐρεῤῥαν, 15. κἴ. 2ο. 

δὲ γποιμε] σπδᾶν; μῦς; γνῶ. τ 8. νῖ. αν 15. 
Ιχνυϊ. 17. 6 ννοχὰ 5 βαιά ἴο πιῇ ἃ «ὑῶν 
οΥ Μείά.. 1ἰ Ἠ45 Ὀθθη βιιρροβϑὰ ἴο θ6 {π6 Ἰουθοι 
ΟΥ “)υπιρὶηρ πιουβ6 " (δίρως “Ἐφγρειμ) ταδὶ 
δοοιπάβ ᾿ῃ ργρί διὰ ϑγγία, μισῇ 5 ϑοπιὸ- 
Εἰπιθ5 δαΐθη δηὰ 18 ὐΈγῪ ἀσδίγισίινο ἴο σταίη. 
Βοοςοπαγί, Οεβθη 5, ΚπΟΡΕΙ ; 58εὲ5 Ἡδϑβοϊ αυϊϑί, 
Ρ. 186. Βιυΐῖ Με Τηϑίγαπη ἢ στοαί ρτὸ- 
ΔΌΪΠΥ σοη)δοΐαγοβ {πα ᾿σζόᾶγ ταῦ 6 186 

Θαυϊναϊοηΐ οὗ ἴδῈ Ασαῦὶς ἥαγαρ, ννὩϊο ἢ 5. δρ- 
ὈΠΘα ἴο ΔΗΥ͂ 5118}} τοάοηϊ. 

ἐδὲ ἰογίοί"Ε] ἐχαό. Ἐαίμοσ, ὕὍ)9 ξυϑϑδῦ 
Ἰἰχασᾶ, ΤὍῆὸ ϑερίυαριπι σα 115 [ἃ δὲ ἑαπά- 
ἐγοοοαϊἑε (ΜἈΪΟἢ 15 τπηθηθποποὰ ὈγΥ Ηοτγοάοίι5, 
ΙΝ. 192, ΨΥΏΟΓΕ 566 81. Ο. ὙΝ ΠΚΙπθοπ 5 ποῖθ), 
δηά {Π6 ΟἴΠΟΓ ἀποϊθῃξ νϑγϑί ἢ 5 5 ΠΊΡῚΥ ἐῤε ἐγοεο- 
ἀκ. [ἴ 5 ποῖ πιϑηϊοηθα οἰβονν οι πὰ {πὸ 
Ο. Τ. Βοεδαῦῖ σοηπϑιάουβ ἴἢ6 Ηρθῦγονν ννοχά 
ἴο 6 4]Π1δὰ ἴἰο {1ὴ6 Αταῦιὶς ἠῤαό, ἴῃς. ἤδιπο οὗ 
ἃ ἰατρα ᾿ἰχατά, οὔἴδῃ ἵννο ἔξεϊ Ἰοῦς, ννῃϊςἢ 
ΔὈοιηά5 ἴῃ Ερυρί δηὰ ϑγγίδ. ὙἊϑίγαπι [ἀθηξῖ- 
Πε5. ἃ νὰ τπὲ ὕγονιασεκ ορὶπίρες (᾽ Ναῖ. 
Ηϊ5ι.᾽ Ρ. 255). Ασοογάϊηρ ἴο Η ες] ηιϑέ, 15 
Πέβἢ 15 ἀπρά ΌΥ βοηης οὗ {πὸ Εδϑίογῃ παίϊουβ 
ἃ5 ἃ σῇδιτη ΟΥ Τηδαϊοῖηθ, νὩΟἢ ἴῃ ραϑὶ ἀρὸς 
νγᾺ5 56ηΐ ἴο  ἴϑηϊς6 δηᾷὰ Μδγϑοῖ "θα ἃς δῃ δγέϊς]θ 
οὗ σοπηηεσοθ. Ηδ δάἐβ {μαΐ {π6ὸ Αὐδὺβ πιᾷκο 
ὑγοῖὴ οὗ [15 ἔτεϑῃ βθβῃ, Ρ. 22.ο. δὲ Πεγοπηρ, 
ΨνὯΟ (4115 'ξ [6 Ἰδηἀ-οστοςοά!]θ, σαν ἔπαξ τῃ6 
ϑυγδη5 ἴῃ ἢ15 {Ππ|ὴ6Ὸ ννόγε δοςσυξίοπιοα ἰο οδέ [15 
ἤεβῆ, “ Αἀν. Του. 11. 7.) Ρ. 334. ϑοῖηθ δδγνδ 
ἰΆκοη ἡφαό ἔοσ ἴῃς ἰοαὰ. ἱυνγβοῆη, ὃ 28:. 

80. ἐρε γγῇ αμπαῤαρ: ἅλη ; νιγσαίε. 
Ἀαίμεγ, 89 μὲ τας Το Μορτειν οὗλα, 
ἌΡΡΘΔΙΒ ἴο πιόᾶῃ [6 54]ΌΘΑΚΟΙΓ ΟΥ ΤΙΌΔΚΟΓ. 
ἍΜ ΉΠ6 Π6 δορίυαρ!πξ δηὰ [ῃ6 Ν᾽ αἱραῖο ᾿ἀ ΠΕ ΕΥ 
(815 ἢ τηῸ βἤγονν πλοιιϑο, [6 Ἐλϑίογῃ νοῦν 
βίοῃϑβ ἰδ Κ6 'ξ οὐ Ὀετίογ σγομηά ξοσ ϑοπὴθ Ξκοσῖ οὗ 
Ἰιχατὰ. οςβαγῖ, σεβεηίι5, Κποθοῖ, δὰ Ὑ τὶ9- 



ν. 31--2.5.} 

]εοη, δπά τῆς ΠπΠΖαγά, δηὰ [ἢ 5π41]. δηά 
[ἢ τλοΐδ. 

241 ΤΠ Εβ86 γέ ἀπο ίεδῃ ἴο γοῖι ΔΠΊΟΠρ' 
411 τῃαϊ σγεερ : ννβοβοενεσ ἀοίῇ τους 
τΠεπλ, ννἤδη {ΠΥ ὃε ἀ6Δ4, 584}1} θὲ υη- 
οἰεαῃ ἀπ] τῆς ἄνθη. 

22 Απά ὑροη ννηδίβθοενε πη) οὗ 
{Πεπὶ, ηεη τῆοΥ γε ἀεδά, ἀοτῇ [}]], 
1 5121} 6 υποίδδῃ; ψμοῖπμον 1: δὲ 
ΔΠΥ νε886] οὐ νγοοά, οἵ ταὶϊπηθηΐ, οΥὐὕΓ 
5Κ1η. ΟΥ̓ 88. Κ. ννῆδίϑοενθγ νβεβ86] 12 δέ. 
ΜΒ γε 4.) νΟΥΚ 185 ἄοπα, ἴτ πιιβῖ 
θὲ ρυῖ ἰηῖο νῖεσ, δηά 11 514}1 δὲ 
ἩΠΟΪΘδη ἀπ] [6 ἀναπ ; 80 ἰΐ 584} θὲ 
οἰεδηβαά. 

ἰγαπὶ ἄρτεὸ ἢ {πὸ Ἰαιοσ, Ἐ οϑθητα 6 Γ σρ- 
ΡΟΞ565 [ἴ ἴο 6 (ἢ6 σεοςκο (Ζαεογία φεοζο), νυ] ἢ 
ΤΆΔΪκ65 ἃ ΠΟΪ56 βοπιθίῃϊηρ {κὸ {π6 σσοδκίηρ οὗ 
ἃ ἔτορ, δηὰ μᾶ5 ἔδεϊ οὗ ἃ ρϑθου]αῦ σοπδίσγιςςοη 
ὙΡΠΙσἢ ΘηΔῦ]6 ἰὰ ἴο νγαὶκ οὐ ςδιπρ5. [Ι 
οἴδθη ἱηϊγυάθς ἱπίο ἀννθ]!ηρττοοθμθ. ὍΤἢδ 
ΔΏΠΪΩΔΙ ἰ5 ποῖ πδηϊθὰ ἰῇ δὴν Οἴπεῦ ραββαρε οὗ 
[6 Ο. 1. 

ἐδο εδαγηιείρο} ἄοσορ. ΟὟ ἰγδηϑίαζουβ πᾶνε 
ἤοτα ἔο!]ονγεὰ ἴθ δορίιαριπί, Ψαυϊραῖς δηά 
Ταγριπιβ. Βιϊΐξ 4 νοχά, ἴο Ὀ6 ποίϊςθα Ἰοννοῦ 
ἄοννῃ, δ45 Ὀεζῖοσ οἰδὶπὶα ἰο ἀθποῖθ {Π6 σπαπιθ- 
Ιθοη. Κπορεὶ, σοπιρδτίπρ ἀοαερ νυ ἢ {πὸ ΑΥὐδὸ 
νογὰ ἀερζ, ἢ κοάξ, ἴπὸ ννοτὰ ὈὉῪ νἘΙΘἢ 
Αὐ᾽ϑζορῃδηθδϑ γοργοϑθηΐβ [πὸ σγοδκίηρ οὗ ἔγορϑ, 
δηὰ ἴῃς [,Αἰη εραχαγξ, ΘΌΡΡΟΘΟ5 1 ἴο ἀεποίδ 
Ὅμπο ἔχοβ. Ασςοοχαϊηρ ἴο 115 ϑῃρροβρά εἴγιηο- 
ἰορῖο4] βεηῆϑα (1π6 βἴίγοηξ οὔθ) 1 πρϊ ΓΔ ΙΥΪῪ 
δεϊοηρ ἴο 186 ἔτορ, ΠῸΠπι {86 ρσυθαΐῖ πλιϑοι ἂΓ 
ΡΟΜΟΓ ΠΟ Ὦ ἴπαΐ δηϊπλ8] Ἔχ! Ὁ115 ἴῃ Ἰοαρίηρ. 
(σεθοηῖι5, ΚΟΌΙπϑου δηά Κοὶ] ργείεσ ἴο δρΡρΡΙυ 
ἴϊ ἴο οὔθ οἵ (ῆ6 Μοῃιίζογβ, ϑβϑροοῖδ!!γ {86 Ζιαεόγία 
ΝΝηοίίεα. 

ῤὲ ἰχαγἢ ἐείααδ; ἀσκαλαβώτης; «ἐεἰζίο. 
ΑΙ ἔΠ6 δποϊθηξ νϑγβίοῃβ ἴδίκο [ἢ15 ἴο 6 ἃ πον 
ΟΥ [᾿ἰἰχατὰ οὗ ϑοπὶὸ κΚιπά, Ὑμθ δορίυδριηϊ 
ἰάθη ῆθς 1 ψι [π6 ρόσκο πηρηϊοπεὰ ἄθονθ. 
[ ΤῊΔΥ ταῖῃοσ Ὅ6 οἠς οὗ {86 Μοηιϊΐίοῦβ πηθη- 
τἰοπδά ἴῃ τῆς ρῥγθοθάϊπρ ποῖθ.0 ὙΠῸ Ταϊπιυά 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἰ0 ι156 ἴΠ6 νγογὰ 85 ἃ βἜΠογΑὶ πη ἔοσ 
Ἰἰχατάβ. [,ουνυβϑοῆη, ἃ 272. 

ἐῤὲ «“παὶϊῇ εἰονισέ; σαύρα; ἰαεογία. ΟΥΓ 
ΨΘΓΘΙΟη ἤστο ἕο ]ονγ8 {6 Ταγριπὶ οὗ Ῥα θϑ πὸ 
δηά τηοβὲ [οννιϑῇ δυίποῦῖθ5. ὙΠῸ οἱ νεῖ- 
ΒΙΟΠ5 ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ [Δ Κ6 ερογεὶ ἴῸγ 4 1ἰσατὰ οὗ 
5016 Κἰὶπά. ὍΠδ ννογὰ ἄρρϑᾶγβ ἴο σοπθ ἔγοπὶ 
ἃ τοοῖ νυν ῃς ἢ οἰρηῖβοβ ἴο 116 ἢδί. ϑοιὴθ ἢδνθ 
ΒιΡΡοβρά {ῃδΐ [ῃ6 βἰον-σοστη (ἄπσως 7, ασὶ 6) 
18 ἰηἰοηἀραά, νυν ἢ ἔοττηβ ἃ 1τηἰς Ὀοίνγθθη [86 
5Π8Κ65 δηά [ἢ6 11Ζαγάβ. ὙΠῸ ρσόροῦ Ηθῦγον 
ννοτχὰ ἴοσ “"“ἴδο 5η411᾽) 18 “ῥα υΐαὶ, Ῥϑ. Ἰν]. 8. 

ἐδε »ποϊ] ἘἈδίδμοτ, 89 ΘΠ ΔΙΛΘΙΘΟῈ ; 2,8 6- 
τε (1.6. ἴῃ6 Ὀγεδίμοσ οὐ 1ἱπῆδίοσ); ἀσπάλαξ; 
αΐα. Ὅ βάτο Ηθῦσονν ὨΔΠῚ6 15 δρρ δὰ ἴο 
ἃ Ὀϊτὰ ἴῃ τ. 18. ἼΠ6 δησίθηξ Ὑθυβίοἢ5 ἄρτθο 

ΤΕΝΙΤΙΓῦ5. ΧΙ. 

23 ΑΠπά εἕνετυ βαγίμεη νεβ86], νῃεγε- 
Ἰηἴο 45.) οὗ τε (]]εἰἢ, νυ μδΐβοανογ 

᾿ς ἴῃ 1 5841} ΡῈ πιποΐβδηῃ ; δηά “γε 5}4]} ἐΕΡΒΡῚΘ, 
Ὀγθακ ἴἴ. 

24 ΟΕΔ8]] πιδαῖ ννῃ!] ἢ πλδῪ ὃς εαἴδη, 
ἐῤαὶ οἡ ὨΪΟὮ σηε νναῖου ςοπιγοῖῃ 5}4]] 
Ὀ6 υὑποΐίδδῃ : δηά 8ἃ]] ἀγίηῖκ [Πδῖ πᾶν θὲ 
ἀσγαηκ ἴῃ ἀνεΓΎ τμεὺ νε8861 5}4]} θὲ 
πηοίεδη. 

35. Απα εδνοῖυ ἐῤίηρ ΨὨογειροη σλν. 
βαγί οἵ τῆεῖγ σαγσαβα (Ἀ]]6ῖ ἢ 5841} θὲ 
ὉΠΟΪεδη ; τυῤείῥον 1: ἐό ονϑῃ., ΟΥἩ ΓΔΠρΡ 65 
ἴογ ροῖΐβ, ΠΥ 588}} θὲ Ὀγοκεη ἀονῃ: 
2ῶγ τἴῆου ἄγ ἀποίεδῃ, πα 5081] θῈ υπ- 
οἰεδη ὑπὸ γου. 

ὙΠῊ οΟὐγα ἰη τοηάεγίπρ (6 υνοσγὰ »ποΐρ, ἴῃ 
(15 ρίασθ. [{ 15 ἤονγενοσ δι ρροβθά ΌΥ τποβῖ 
ΙΠΟάθγ ΟΥ̓σ5. ἴο ἀδηοίθ [Π6 σῃαπλείθοῃ, ἴο 
ὙΡὮΙΓἢ [Π6 παῖδ ταϊρῆς δοϊοηρ εἰ Ποὺ ἔγοπι {Π6 
οἸΪά ποϊοῃϑίμαΐ 1 Ἰῖνθβ ὈΡΟη ΑΓ ΟΥ̓Ά ΠΌΤ 1ἴ5 
Ὑ}6}1- Κπόοννη ΠΑ 1: οὗἩ 1ηΠαίηρ {ΠῸ Ὀοάγ ἤθη 
1ι 15 ὀχοϊ[δὰ (Βοσδαγέ, Οεβεπίιβ, Καοδθοὶ, ΚοΙ, 
Ἡεγχβείπιοσ, Τ βίσαπι). [5 βεϑῇ. νυᾶβ- βιιρ- 
ΡῬοβθα ὈΥ ἴδθ δηςϊθηΐβ ἴο ροϑβϑθβ8 τῃηθάϊο! 8] 
υἱγίαθβ. Ρ]ηγ, “Η. Ν.᾿ ΧΧΝΠΙ. 29. 

381. «υῤέη δὲν ὲ ἀκα] Τ δῖ 18, νεῖ θοῦ 
ΠΟῪ δὰ αἰϊθά πδίῃγα!Υ οΥὁἨΎΘΒΔά Ὀδοη Κἰ]Πδά. 
(ἔξ «-. 39. 

382---856. Ἴ 656 γορ! δἰ! 8 5θεῖη ἴο δ6 ρίνθη 
ἴῃ σΟΠΘΘΠΊΘΗΟΘ ΟΥ̓ [15 ὈοΙηρ πιοτὸ ργοῦδῦ]ε [ῃδὲ 
{Π6 ὈοάΙ65 οὗ {Π6 δΔη1π|8}8 νυν ἢ ἀγὸ τηθης οπρὰ 
ἴῃ συ. 29, 2ο 5ῃου]ὰ δος ἀθπίδ!]Υ σοπὶθ ἱπίο 
ςσοηΐαοί ΜΠ σοοκίηρ ἀρραγδαί8 δηὰ οἴποῦ 
ἀοπηοδῖῖὶς δυγηϊΐαγο {πάη ἴΠ6 Ὀοάϊος οὗ [ῃ6 
ΟἾΠΒΟΙ ὑποίθδῃ ἀπ πη ]5. [Ιἴ ΠΊΔΥ 4150 ἢᾶνθ 
ΒΟΓνΘΩῖ 45 δὴ διῃρἤῆδίς σατο ἴῃ σΟΠΠΘΟΙΟη 
ἢ 1Π6 υ86 ἴηδὲ πρῆϊς ἤᾶνθ Ὀδοη πηδάθ οὗ 
ΒΌΓΝ στγοδξιΓθ5 ἴῃ ΚΤΑΥΥ ΟΥ 5ΟῸΡ, “ἴπὸ Ὀχοί οὗ 
ΔΌΟΙΙΠΔΌ]6 [Πίηρ5,᾽ 15. Ιχν. 4. ὍΤΠδ σχυΐθ σδη 
ΠΑΤΑΪΥ 6 ἱπίοπαθα ἴο ἱπιϊπηαδίοθ, ἃ5 50ΠῚ6 
7ενν 88 ἀπά οἴμεσ σοτησηδηΐαδζοτα (Μαδϊπιοηϊάοβ, 
ΚυτγῖΖ, ὅζο.) ανε ἐπηδρίποα, ἴπαΐ {ΠΕ ῚΓ Πέσἢ 
ὙγΟΙ]α σοϊηπγιπὶςαΐθ ἃ ρΘοῦ αΥ ἄθρτος οὗ ρΡο]- 
Ἰυΐίοη, Ὀογοηά [Πδΐ βροόΐθϑῃ οὗ ἰὴ συν. 11, 12,12. 

82. τ7ἱεῖσοί 9.5 «υοοά...«υδαΐσοευε τεσσ 
πΘθΠ811 ταῖμοσ ἰῃδη νθ556]1. Ὑἢδ τνογὰ ἤθσθ 
δΔηὰ ἴῃ τ. 21 5 ἃ ἴοπὴ οὗ νυἱάδθ σηθδηϊηρ ᾿ἰκ6 
(πὸ Οὐθοκ σκεῦος. 866 ου ΕΧ, ΧΧΥΪ]. 10. 

83. εαγίῤεη ὑρεῇ ϑ8ε6 οὐ υἱ. δ; οξ, 
τ΄. 34. 

35. σου, ΟΥ' γαῆσές 70 ῥο.}] Ὑπὸ ψνοσγὰ 
ἮΟΙΘ υιϑϑὰ ἔοσ οὐθῇ 15 2ρμδγ, ἴῃ 6 παῖδ ἔογ 186 
ΘΑΓΓΠΟΉννΑΘ ΟΥ̓́ΡΠ π᾿ ΠΟΙΠΠΊΟΙ ι.386. 866. οἡ 
μον. 1. 4. ΤῸ ψογὰ τοηάεγοα ὁ σδηροθ [ῸΓΣ 
Ῥοΐβ᾽" 5 ἃ ρΘΟΌ ΑΓ οὔθ, ἰῃ [ἢ6 ἀπ4] πιιιῦετ. 
Ι μᾶβ Ὀδεη σοηῃ]θοζυγοά ἴο τηθδῃ οἰ ΠΟΥ δῃ 
ἐχοαναίεα ἤγερίδςε, πειοά ἴο γεςεῖνε ἃ Ραγ οὗ 
ονϑηβ (Κιμηςμι, (ὐεβεηῖι5, Ἐ οβθητα ]]εγ, ΠΠΟΓχς 
Βοῖγηθυ), ἃ γεβϑεὶ σοηϑβίϑεϊης οὗ ἔνγο ραγίϑ, {6 

599 
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46 Νενεγίβα]εβ5 ἃ ἐουηίαδίη οὐ ρἷζ, 
Πρ. ἵετυῤεγείη ἐῤεγε ἰς ΡΙεΠτΥ οὗἩ ννδῖεγ, 5884} ὑροη τ{Π6 δαγίῃ, [Π6 πὰ γα 541] ποῖ δαῖ; 
ΠΕ ΥΟ Σ δε οἴδθδῃ: δυῖ (παῖ ψῃὶοἢ τουσῃοῖ ἰογ {πον ἀγε Δῃ ἘΡΟΝ ὩΠ ΘΒ : 
ξεν Γ΄ ΤΠ ΙΓ σάγοᾶδα 584}} Ὀς πποίβδῃ. .. 43 Ὑε 582]] ποῖ πιᾶκε γουγ ᾿ἰβεῖνεβ ᾿ς 

47 Απα 1 σηγ βαγί οἵ τ{Πεἰγ σάγσαδα δροηλπα]8 ὙΠ ΔΠΥ ογθερίηρ της ἢ 
[41] ἀροη δῃΥ βοννίηρ βεεὰ νη] ἢ ἰδ ἴὸ παῖ ογεερείῃ, πεῖτμεΓ 5641] γε πιλκε 
Ὀ6 5δοννη, [ τῤαί ὑε οἰθδῃ. γοιΓβαῖνο8. ἀποίδδη νἢ τἤδη, τΠὰΐ γα 
8 Βυῖ 1Γ σὴν νγαῖθσ Ὀ6 ριις ὑροη 5804 δὲ ἀςῇ]εθά τες ΡΥ. 

(6 5εθά, δπά απν ῥαγὲ οἵ τ εἰγ σαῦσαβε 44. ἕογ [ αμὶ ἴῃς ΓΚ γουγ Οὐ: 
[4]} ΤΨΕΥ͂ΝΝ ἴ σφαί! δέ ἀποϊεαη ἀπο γα 5}4]] πεγείογβ βδῃο ΠΥ πε ΤΟ 
γοιι. πα ἦγε 588]} θὲ μοὶγ; ἔογ 1 ὅἄπι ΒοΪν : “ταν. Ὁ" 

39 Απά 1Ε δὴγ Ρεᾶβὲ, οὐ ψγῃϊο γε πειῖμεγ 584} γε ἀεβὶς γουγβεῖνεβ νυ ἢ ΤΡεῖ τα 
ΠΊΑΥ εαἴ, ἀϊε; ἢς {πᾶῖ τουσμδῖῃ ἴη86 ΔΩ πηδηπεῦ οὗ ογδθρίηρ ταϊηρ τῃαῖ 
φἄτοαϑο τμθγθοῦ 58}8}} δῈὲ ἀποίβαπ ἀπε σγδορεῖῆ ὑροη [Πε εἀτῖῇῃ. 
τῆς ἐνεη. 45 ἔοτγ!Ι ἀριτῆς ΓΟ ΚΡ τῆλε Ὀυηρειῆ 

40 Απὰά ἢε τῃδῖ δδίθιῃ οἵ τῃ68 σαῦ-- γοὶ ἃρ οὐ οὗ τῆς ἰαπα οὗ Ερνρῖ, ἴο 
ς8868 οὗ ἰξ 5}4}} νναϑῇ ἢϊ5 οἰοῖῆεβ, δὰ δὲ γουγ (σοά: γε 58}4}} τπεγείογε δ8 
6 υὑποίεαῃ ἀπ] τῆς ὄνθη: ἢ 4'ϑοὸ ΠΟΪγ, ἔου 1 ἂγὶ ΠΟΪγ. 
τηδὶ Ὀεαγεῖῃ τῆς σάγοᾶβε οὗ ἴτ 584]] 46 ΤΠ 25 τῃε ἰανν οὔ τῆς Βεδϑῖβ, 
νγΆ5ἢ 5. οἷοί 65, ἀπά δὲ μηρίθαη ὑπ} δηά οὗ τῆε ἔονψ], ἀπά οὐ Ἄνεγνὺ ᾿ἰνίηρ 
τῆς ὄνςῃ. ογδαῖυγα τῆλ τποόνοῖῃ ἴῃ τῆς νναῖΐδῦβ, 

41 Απά δνεγΥ ογεεριηρ τΠίησ παῖ ἀπά οὐ βνεῦγ ογεδῖαυγα παῖ σγεερεῖῃ 
σγδαροῖῃ ὑροὴ τῆεα δατῃ «ῥα ἑ ἐξ θὰ ἀροὴ {μὲ δαπῇ: 
Δϑοιηϊηδίοη ; 1ἴ 584]] ποῖ δὲ δαΐεη. 47 Το πιᾶκε ἃ ἀἰϊβεγεπος δεΐννεεη 

42 ὙΝΒαϊβοθνθῦ ροοῖδ ὑροὴ τῆς {πε υποϊοδη Δηα {Πς οἰθδη, δπά δεΐννγθαπ 
[Ὴε. δὈΙΪγ, ΔΠ4 ννβδίβοενενγ ροεῖῃ ροη αἰ τῇῆα δθαβῖ τῇδ πιαῦ δῈὲ δῖθῃ δηά τε 
ἐν ἧμ. Ἰουτ, ΟΥ ννβαΐβοενεγ ᾿μαῖῃ πιοῦε ἔξει θεαϑῖ τπᾶῖ πηΔῪ ποῖ δὲ δᾶζεῃ, 

ἃ βἴδνυραῃ δηά [115 σονοσ (Κηοῦεὶ, Κει, 1ῃ6 
“ΓΑΓΡΊΙΠ15), ΟΓΥ ἃ ϑΒυρρογί ἴο βοῦνὲ ἃ5 ἃ ἰγονὶς 
{Ὁ .)» ΡΕΓΠΔΡ5 {πκῸ ἃ ραὶγ οὗ δηάιγοηβ. Μτ 

Αἰρτύαᾶνθ 5ρθακβ οὗ ἃ σοηϊγινδηος Τουηά ἴῃ (6 
ΤΟΠΊΟΐΟΙ ραγίβ οὗ Ασα νυ ἢ πιὰ 1ΠΠπϑῖγαϊθ 
δηἀ οοπῆσπιῃ {ῃ6 αϑὲ οὗ [656 σοπ)]θςΐΓΈ5. 
Ηδ ἀδβογιθδβ 1ἴ 85 “"8Δη ὀρεὴ ἤγορίαοθ ΒοΙ]ονν- 
δὰ ἴῃ {μῈ βγτοιηά-οοτ, ἢ ἃ ταϊϑοαὰ ϑζοηθ 
Ὀογάογ, δηά ἀορ-ϊγοηβ ἔογ {π6 ἔπθ], απά 90 
ξουίῃ, }1151 πκὸ νν δῖ τηδὺ δε δθδη ἴῃ δραῖη δῃὰ 
ΒΟΠῚΘ -Οἱά ἘΠ ΡΊΙΒΗ ΙΔ ΠΟΥ ἤοιι565.) "ὙἼΥανο]5 
ἴῃ Αὐδῦϊα,᾽ 0]. 1. Ρ. ςο. 

86. Τβαῖὶ 15, νν ἢαΐονϑι ἰουςποά [Π6 σάγοδ56, 
ἴῃ [86 ἂςῖ οὗ τοπιονίπρ ἰΐ, οὐ οἴπεγννῖβθ, θ6- 
σ4ΠΊΘ ἘποΙθδῃ. 

37, 838. [δ Π6 φορά δὰ Ὀδθη νυεϊοα 1ἴ 
νου] ἱπιθῖθ6 {Π6 ρο]υϊίοη. ὙΠΟ οχοπιρίϊοῃ 
ΔΡΡΙΪδά Θχο]ϑίνοΥ ἴο ἀϊΎ βιαίῃ νν Ίς ἢ νγᾶϑ ἴῸ 
Ὀε ιιϑδρὰ ἔογ ϑσοεά, ὙὍΠαΐ ννΠΙΓἢ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 Θαΐδη 
τοαιγοὰ ραγ ποδίοη ᾿ἶκα οἵἴποῦ (Ὠ]ηρ5. 

39,40. ΤΤΠὸ σάγοαϑθο οὗ ἃ οἴδθδῃ Ὀθαϑδὲ τυ ἢ 
Πδὰ ποῖ Ὀδοη ΡΓΟΡΕΙΥ͂ δἰδιιρῃίογοά (οἕ [(ον.Ψ 
ΧΥΪ. 15) νὰ ὑπάθυ [Π6 βᾶπι6 σοῃ ΠΠἸΟΏ5, 85 
τοραγας πλοῖο σοηΐδοϊ, 45 Π6 ἀδαᾷ Ὀοαγ οὗ 8η 
᾿ησ]οδὴ ὑεασί. Βιυξ {86 ραΐζίηρ οἵ 115 ἤθβῇ 15 
ἰγοδίθα 45 Πα πη ἢ ΡΟΚΒΘΙΌΪΥ οὐςυν, δηά [Π6 
[οΓπλ5 οὗ ρυγιῆοδίϊοη ἔον πα ΠῸ ἢδα θδίθῃ 
τὸ ρίνθη, ὙΠ5 ἸΠΔΥ Πᾶν Ῥόθη ἴο τηθοῖ [6 
ΡΓΟθΔὈΙ ΠΥ οὗ {πὸ Ὀοάγ οὗ 81 ΟΧ, ἃ 5[166ρ, ΟΥΓἁ 
ἃ δολῖ, Ὀοιηρ τοσονογοὰ ἔγοπὶ ἃ νυ 1 Ὀοαϑί δηά, 

ἔγοτὰ περ ΟΥ̓ΘΟΟΠΟΙΊΥ, δδίθη ὈΥ̓͂ 15 Οὐ ΠΟΥ. 
566 ΟΥ ΧΥ]. ΙΧ. Ις, 16. 

4]1-- 43. Βιιΐ 411] “" σγθορίηρ {π|πρ9᾽ δ1Ὸ 
ὈΠΟΟΠΑΙ ΠΟΠΔΙῪ ἔογυιἀάθη, Ὀδσδιιθθ “Ὁ ἘΠΟΥ δΓΘ 
Δ ΔΟΟΠιπδίϊοη." [ἢ [{κὸ τδηποῦ ἴπ6 ρτο]- 
ὈΠΙΟη5 ἴο οαΐ οὗ [6 οἴ ποὺ υὑποίθδη 8} }118}5 ΓΘ 
Θχριεσοοά ψιποὰδ σοπαϊίοη, τ. 8. 11,13. 
“ΓῊδ σοιηϊηδηα 15, ποῖ {πὲ 6 γῆ πλλν ἂς οἵ 
(θὰ δδοιυ}ὶ ΡΟΓΙΥ ΒΙπιϑοῖε, Ὀαϊ δας ΠΟΥ 
ϑῃοι"]ά ηοΐ Ὀ6 θαΐθῃ δἱ 4]]. 
4. ἤρωαϊςοευεν σοῦ προη δὲ ὁ: }}»} ΤὨδϊ 

15, 811 ξοοί]οβα γθρί 65, πὰ πΊΟ]] 5 Κ5, σι ἢ 45 
5η κὸ5 οὗ 4}} κιηή 8, 5η4115, 51 85:5, ἃπ ν᾿ ΟΥΠΊ5. 
ἤῥαϊμοουεῦ φοοίρ ποῖ αἱ! ρων; ἴμαῖ 15, οὗ 
“ἰ σΓΘΟΡΙηΡ {Πίηρ5," ΟΥ̓ Ὑϑιτηῖη; διςἢῃ 85 (ἢ 
νγ 6456], [Π6 τηοιι96 ΟΥ̓ 16 ᾿ιζαγά. 866 οἡ τς. 
2ο---λῆ. φζῇραϊορυονγ ῥαὶρ γιογὸ ὕξεὶ; αἱὶ ἴπ- 
ϑοσί5, θχοθρί (86 Ἰοσιιδὲ ΓΆΠΗΪΥ (Ὁ. 22), πιγτία- 
Ροάϑ, ϑρί ἀθῦβ, δηὰ σδίογρη δ γβ. 

Οπα ἰεξίεγ ἴῃ ἴπ6 Ηεῦγενν ννογὰ ᾿νῃῖς ἢ 15 
τοηάογοά δεΐν ἴῃ 1ἢ15 γΌΎθθ 15 σαί ΌΥ̓ ἰῃ6 [δνὺ8 
ἴο δε 1ῃε τη ἀ]ε Ἰείίεγ οἵ {με Ῥοηϊαίθιςῃ. δηά 
ἷς ῥγίηΐοά ἱπ {π6 Ηρῦγονν ΒΙΌ]65 ἴῃ ἃ ἰᾶΓΡῸΓ 
ἴγρθ ἴμδηῃ (86 γεβί. 

44, 47. ΤΠοη Ο]]ονβ, ἴῃ ᾿πηπηθάϊδίθ σοη- 
ποσοη ννῈ ἢ ἘΠ6 ργοδιδιξοη οὗἉἨ οσσεορίηρ (πη 5, 
ἃ ϑο[ἰπρ' ἰοττἢ οἵ {Π6. 5ρ᾿ δ] στουπὰ οἡ νυ Ὡς ἢ 
ἴπΠ6 αἰπιϊποξίίοη Ὀοίνγθθη οἰθδῃ δηὰ πποϊθδῃ ἰ8 
Ὀαβοά. (ΟΕ χ. το, ΧΧ. 25) 26; τ Ρεΐεγ! χς, τό. 
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ΟΝ ΤΗῈ ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝ ΒΕΥΜΨΕΕΝ ΟἸΕΑΝ 
ΑΝΌ ΌΝΟΙΜΕΑΝ ΙΝ ΚΕΒΡΕΟῚΥ ΤῸ ΕΟΟὉ. 

ϊ. Τῷ ἀμηηπείοη νιαά ὁγ ἐδε Ζσαυ α΄ «ῥεεὶαὶ 
»ηαγᾷ 97 δε εξοσεπ ῥεοῤίε. 11. ίἥεγεπὲ 
ἐῤεογὶες οΓ ἐδεὲ ἀείαὶ. 111. ΤΡε ῥγίριαγ 
ἀεποίοη, ἐραὶ δείαυεεη 175 ἀπά εαΐῥ. 
ΙΝ. Ορπάαϊποη ΟΓἹ απὶ»ιαί 7ζοοά. Μ. Φ{ε 
ἀμεϊποιοη ὁπ τς ῥγασμεαὶ οἰάε ποὶ ῥεεμδαῦ 
ο ἰδὲ ΄αφυ. ΜΙ. ΤΦε «υἱπάορε οὗ ἐΐ οπ 
“σπᾶν σγομπς. ΜΠ]. 15 «υραὲῤ «υας 
ἐδε οταις ζίααυ ὁ ἀμιπελοη ῥεεμ αν 

ΙΪ. ὙΠῸ οὐ]εςὶ οὗ [815 ἴανν 5 ἀθοϊαγοά ἰπ 
σου. 43.475) Δα 15 ΘΙ ΡΠ ΔΈΟΙ τορθδϊθά ἴῃ οἢ. 
ΧΧ. 4---Ὡ6, ““ δπὶῖῃο Γογάὰ γουγ Οοά, ψὩΙοἢ 
ἤαγα βοραγαῖϊθά γοι ἔστοπὶ οἰ οῦ ρϑορίθ. Υὁ 
5}8}} {δμογοίογο ριιζ αἰβογθησθ Ὀδίννοθη οἰθδη 
δραϑίβ δηὰ ὑποϊθδη, ἀπά Ὀεδέννθθη τπο]θδη ἔονν]5 
δηα οἴθδη: δηά γὲδ 5Π4}} ποῖ πλᾶκθ Ὑου 5011}5 
ΔΌΟΠΊΔΌΪ6 ὈΥ Ὀοαϑίῖ, οὔτ᾽ ὈΥ ἔονϊ, οὐ ὈΥ̓͂ ΔΠῪ 
ΤΩΔΏΠΟΥ οὗ ᾿νὶπρ [Ππϊηρ ἐΠδὲ σγθοροῖ οὐ (Π6 
δτουηά, ψΈΙΟΣΝ 1 ἤᾶνθ ϑοραγαίθα ἔχοι γοῖϊ 85 
ἀηοΐοαη. Απὰ γὸ 581} Ὀ6 ΠΟΙ ἀπίο πιθ: ἴῸΓ 
Ι τῆς [οτὰ πὶ ΒΟΙΥ, δηά ἤᾶγθ ϑενεγοά γοι 
ἔτοιῃ οἴπογ ρεορῖίθ, ἰδὲ γε 5μῃοι)]ὰ Ὀ6 πλῖπθ." 

ΤῊΣ Ὀ4515 οὗ ἴπὸ ΟὈ] ραίίοη ἴο τηδιηΐδιη (ἢ 6 
Ῥτεβου θα ἀϊβιϊ πο οη 15 ἴπιι5 ἀθοϊαγοά ἰο Ὀ6 
ἴῃς ο4]1] οὗ τῆς Ηδφῦτεννβ ἴο Ὀ6 {π6 ρϑου ΑΓ 
Ῥϑορὶα οὗ Ϊεῦονδῃ. [ἴ ννᾶ8 ἴο Ὀὲ βδοπηείῃιηρ 
ἴῃ τποῖγ δεν 6 ἴο τοηγπὰ {ποὸπὶ οὗ (6 
Οονεπδηΐ συῆϊοῇ αἰ πρι σῃοα [Ποπὶ ἔτοπι 
(Π6 παίϊοπϑβ οὗ ἴπ6 ννοτ] ἃ. [{ πηιρῆϊ 50 Ὀθοοτηθ 
Δ ἂρί ἔγρε οὗ {πθ οδὶ] 1[561ξ, της οἰδαῃ δῃ1π14]5 
ΔηΞνΟΓΙηΡ ἴο [6 5γδ6 1165 πὰ {Π6 ποίθδῃ ἴο 
(6 Οεπίι]ο5. δὲ Ῥοίογ᾽5 νυἱϑίοη οὗ (Π6 νεϑϑοὶ 
᾿κ6 ἃ ϑσῆθοί κηϊξ δὲ {Π6 ἔοι σούποῦβ, “" ν Ὠοσγοίῃ 
ὙΈΓΟ 411 τηᾶπηεῦ οὗ οοποοίοα Ὀθεαϑίβ οὗ [6 
Θαγῃ, δηά νὰ Ὀοδϑῖθ, δηαὰ Ἵγθορίηρ τ ηρ5, 
Δηα ἴον] οὗ {Π6 δἱγ᾽᾿ (Αςίβ χ. 12), ἀρρθδΥϑβ 
ἴο ΥΡΟΟΡΉΪΖ6 1 ἴῃ (ἢ15 ννΑΥ. [{ννᾶβ δ (ῃδῖ 
Ὀσπμ6 πιαάθ Κπονη ἴο ἴῃς δροϑβίϊα {π4ξ [6 
τονυοίδΠοη, νυ οἢ παὰ Ὀτγοΐκθη ἄοννηῃ {πὸ τι ἀ]6 
ν4}} οὗ ραπιοη Ὀεδίνγοοη ὸνν δπὰ ΟδηΈ]ο, 
Πδά ργοποιιησθά δούεγὺ σγοδίατο οὗ σοά ἴο ὃ 
αἰθατι; [Πδὲ ΘΥΘΥῪ ττοδίασγο οὗ Οοά ἰ5 βοοά, 
δηά ποῖμιηρ ἴο Ὀ6 τοξιϑρα, 1 τὸ Ὀ6 τεςοεινοά 
ἢ (πδηκορινίηρ (τ Τίπι. ἵν. 4); [δῖ 1Ὲ 15 
ποῖ τὲ ψ ηϊοἢ ροοίῃ ᾿ηΐο {π6 πηουϊῇ ΙΓ ἢ 
ἀοπίοῖῃ 4 πιαη, διῖ 1Πδξ γῃϊοἢ σοιηοίῃ οὐ 
οὗ τῆς πιοιίῃ. Μαῖϊ. χν. τσ. ΤῊ οἷος ρθο- 
ῬΪΘ ὑνοῦο πὸ ἰοηρογῦ ἴο Ὀ6 [ἰοὰ ὈΥ {Π6 Ἰρξίογ οὗ 
{πὸ Τἅνν τη τοραγάὰ ἴο {πο σ ἕοοά, Ὀὰϊ τνοτὸ ἴο 
Ὀ6 Ἰεῖ ἴο {πδ ὄχογοῖϑο οὗ ἃ τορθπογαῖθά πὰ ρ- 
τθηῖϊ. ΤΟΥ τοῦθ ἴο ἰθάγῃ {παῖ {π6 Κπράοχῃ 
οἵ Οοά 15 ποῖ οδίιηξ, οὐ δοϑίδι πη ηρ. ΠῸΠῚ πιθδΐϑ 
δης ἀσίηκο; δι τρμίδουϑηθβα, δπὰ {πιτῆ, ἀπά 
Ρθᾶςθ, δηὰ ἰοῦ ἴῃ {ῃ6 ΗΟΪΥ ΟΠμοβί. Ἀοπι. 
ΧΙΝν. 17. 

1. Ναγίουβ. οριπίοης ᾶνθ Ὀθθη ἔοττηθα ἃ5 
ἴο ννῆαΐ σοποιἀογδίοηθ ἀϊτοοίοα {π6 ᾿ἰπὸ ὈΥ͂ 
ΜΉ Ιςἢ οἴθδῃ Δη1Π1415 ὑθετα ϑεραγαϊθα ἔγοπὶ ὑΠ- 
σἸοδη. 
[45 θέρη Βεϊά, (1) Τῆδί {πὸ ἔοοά ἑογὈ! ἀ- 

ἄδθη νγᾶβ βιιοἢ 85 νγᾶ5 σΟΠΊΠΊΟΗΪΥ οαίθη ὈΥ {Π6 
ΠΟΙΡΗΟυΓιπρ ἡδίοηβ, δηὰ ἴηδὶ (86 ῥσγοβιιοη 
ϑοινοὰ 85 ἃ Ἵσῆβοοκ ἴο Κοὸρ (6 ρΘΟρὶθ ΑΥΑΥ 
ἔτοπὶ ϑοςῖαὶ ἰηίογσσουσθε ἢ της (ὐοηι 65}, 
(α) Τβδὲ {μὲ ἤδϑῃ οὗ σογίδι π δηΐπη41]5 ἔγοπὶ 
νι ἢ ἴῃς Ἐρυρίίδης αὐϑίαιποά, θδϑοδιιϑθ ΓΠΘΥ 
Πο]ἀ τ ἴἰο 6 βδογθά, νγὰ5 ὑγοηοιηςσθα οἴδδη, 
δηά ἰγοδίθα 45 σοϊῃγηοη ἔοοά; δπὰ [μδί [6 
Βοϑἢ οὗ οἴ ΠΟΥ δηϊπΊδ]8, νυ ]οἢ ννᾶθ δϑϑοςσϊαϊθα 
ἢ τὲ ρῥγδοῖςθ οὗ πηαρίς, νγᾶ5 δροπ)ιηδιθά 
85 ὑπησίσδδῃ, 1 ογάεγ (Πδὲ ἰῆθ [5γδο 65 πιῖρἢξ 
ἴῃ {Ποῦ ἀδιὶγ δ ὈΘΑΣ ἃ ἰθϑίι πο ἀραϊηϑὲ 
ἰἀοἰδίγΥ δηὰ ϑρογβε! οη5, (2) ὙΠαῖ τἴ 15 
᾿πλρΡΟβϑι0]6 ἰο τεῖογ (ἢ6 11πὸ οὗ ἀδπηαγοδίϊοη ἴο 
Δηγτπηρ Ὀὰϊ (Π6 ΔΥΌ ΓΑΥΥ νν}}} οὗ Οοάϑ. 
(4) Βυὲ (ῃ6 ποῖϊοπ νος Πᾶ5 Ὀδοη δοςορίοαά 
νυν πιοσδὲ ἕδνοιιγ 15 ἴπδί ἴῃ ἀϊδιϊποτίοη 15 
Ὀαϑθὰ ΠΟΙ οἵ Ἐπ ΠΡΟΣ ΒΥ ΠΊΌΟΙΟ Δ] 
δτοιιπά. ΒΥ 5οπὴθ ἴἴ πα8 ὕθθη σοῃποοίοα ἢ 
(6 ἀερτδάδίιιοη οὗ 4}1} οστγεδίίοῃ τπγοὰρ ἢ ἘΠ6 
ΤᾺ] οὗ πιὰάπ. ὙΠ δρραγοπὲ γϑβθοίοη οὗ τποῦδὶ 
ἀθργαν!ν ἴῃ ἴπθ ἀἰβροβιιοη οὗ ϑοθ δΔῃ] Π14}9 
ἢ85 Ὀδθη ᾿ἀθηξ δα ἴῃ σγαΐθου 4 ἰοοϑθ ὑγΑΥ ἢ 
(86 υποίδαη στγοαΐατε οὗ 186 [,ννΚ. ΕΌ]]ον- 
ἵπρ ἴῃ {π6Ὸ νγακα οὗ τῆδῆγ οὗ {πη6 Εδίῃοβ, οὕ 
ΡΟΙΠᾶρ5 ταῖμοῦ ἰυγπίηρ (Πεῖγ ἤραυγαίδνε ΪΔΠ- 
δυλρθο ἰηΐο ἔοττῃδὶ ἰηἰογργοίδιίοη, βοπλθ πηοάσγῃ 
ΟΠτΙο5. πᾶν δἰίδοῃθα ϑυτῃθο 5πῚ 450 ἴο [ἢ 6 
ΡΑγίουΐατβ ἰῃ [Π6 ἔοστπὶ ἀπά ῬΠΥϑιΟΪΟΡῪ οἵ 
ΔηΙη415, ἔγοπῃ νυ ΙΓ τὰ] ]θ5 αγὸ ἰαϊὰ ἀοννη ἴοὸσ 
ἀπε ηρι ϑηηρ [ῃ6 οἶλβϑθὸθ οἵ οἴθδῃ δηά τη- 
οἰθδη δηϊπιαὶθ.Ύ. ὙΠῸ οἴονθη μοοῖῦ, ϑἰδηάϊηρ 
ΑσΤῊΪΥ οὐ ἴδ ργουηά, δηά γεῖ νν6}] δάδρίοά 
ἔογ Ἰοσςοπηοίίοη, ας Ὀδοη [ἌΚΟη δ5 ἃ βριγο οὗ 
[ἢ6 σἰδηάϊηρ ἴῃ ἴῃ6 ννογ ἃ ἀπά {πὸ νναὶὶς ἴῃ [Π6 
τοδὰ οὗ ἴδ οὗ {π6 Ὀοϊίονοῦ: [ῃ6 τυ π πδίηρ 
ῬΓΟΟδ55 ἰ5 τοραγάθα Ὧ5 ᾿πιοηἀ θα ἴο το πα [Π6 
[5γϑο θα. οἵ {πὸ ἀιιν οὗ ἐουτηίηρ ἃ μαδίϊ οὗ 
τηδάϊλτηρ ἀρϑῖη ἀπά δραῖῃ οὐ {Π6 ἀϊν!πὸ σομη- 
5ε5 (Τ]οϑῇ. 1. 8). 145 {π6ὸ η8 οἵ ἃ ἢϑῇἢ ἃγὸ 
᾿πίοπάθά ἰο γϑίῖϑθ ἴξ ουΐξ οὗ πε τημὰ ἴῃ Ἰνῃϊο ἢ 
ΒΌΓὮ ογοαΐυγοβ 85 (Π6 δε] ἄννο]!, 580. ὈΥΔΥΟΓ δηὰ 
ΤΑὶϊἢ ἅγὸ σηθδηΐ ἴο γαϊδα [Π6 50} οιἱ οὗ ἀδγκ- 
Πε655 δηὰ ροϊ]υϊοη δ, (ς) ΜδΥ πᾶν ςοπϑῖ- 
ἀετοὰ ἰπαξ τῃ6 φῥγοβι ἴου οὗ {πὸ ππηοίθδῃ 
Δηϊπλαἷς ννὰ5 ὑαϑθὰ ΤΉΔΙΏΪΥ ΟΥ ΘΠΓΓΟΙΥ προ 
ΒΔΠΙΚΔΓΥ στοιιηάσ, {Πεὶσ ἤθϑἢ Ὀοηξ τοραγάθα ἃ5 
ἀν ΠΟ] ϑοπηθϑ. 

1 Θανίάςοπμ, “1ηΐϊ. ἴο Ο. Τ.ἢ1. 258. 
2 Οήγρεη, “Ὁοπῖ. (εἰ5.᾽ 1ν. Ρ. 215. 566 οἱ 

1ον. χὶ. 18, 10, 29.---ἶἩξὮ 15 φατρτιϑίησ ἴο πη Εννα]ὰ 
Ἰτιαριπίηρ ἴῃδὲ τη6 στα ες. δῖε ὀχϑῃ δηά οἰ οΓ 
δηΐμλαὶς οὐἱ οὗ τἰ ἀϊσα]α οὗ ἴμ6 ἰάο]αίτγ οἵ ἴῃ ο86 
αηϊπιαὶς ὈΥ ἴη6 Ἐργριίδηβς, “ΗἰἷΞβί. οὐ 1ξσγδα],ὐ 1. 
Ρ. 573. Βεοῖ 'νναφιθδίδη Ὀυν ἴῃς Ἐργριδηῃϑ 5 (σθεὶῦ 
85 Ὁγ 186} 1Ξγδθ]ῖεβ. ὙΥΗΚίπβου, 1. Ρ. τ66. 

3. (μηδ, “ἀα Εδρ. Η εὐ. 11. 24 ἱπ “Οποὶ 
αοτ." 

4 Βασπαραβ, “ΕΡ.᾽ οἢ. Χχ.ι Αὐἡδίεειιϑ ἴῃ Εἰι5ΟΌ. 
Ῥτορ. Εναῃ. ν1π|. 9. Τοπο5 οἵ Ναγὶαπά, “Ζοο- 
Ἰορὶα Ετμϊςα.᾽ Κεῖ]. 

ὃ ὅρα ΚυτῖΖζ, “ϑας. ΔΥοΥΞἢΪρ,᾿ ῬΡ. 28, 20. 
6 δίαϊηοη. “Μου. Νεν. 111. 48. ρας, ᾿ἀ6 
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, 556 
᾿ς δ ἀἰβογθηξ υἱοῦ ΏΙΟΝ ἤᾶν Ὀδθη ΠΒο]ά 
οὐ ἴπ6 ϑυδ)εςξ αἴ ἀϊβειιββοὰ δ ᾿θηρίῃ ὈΥ 
ϑρθῆςσοσ δηὰ ὈΥ Μ|ςἢδ6115. να πλᾶὺ ὈσγοΠΥ 
ΤΟΠΊΔΓΚ, ἢ τοραγὰ ἴο {ῃ6 ΕἸγοῖ νἱὸνν νγὸ ἢδνὸ 
δἰδίθαά, ἰδὲ [Π6 δηϊσηδὶ ἔοοά οὗ {πὸ δποϊοπέ 
Ἐργρίίϊδηβ δηὰά Αἰδθίδηβ ἄρρϑᾶῖβ ἰο πᾶνθ 
Ὀρεη, ἢ Ὀμὰξ ΠΕΠ᾿ἠῸ Ὄχοθρίίοη, 1ῃ6 βδπιθ ἃ5 
(Πα οὗ 1ῖη6 [ϑ5γδοι θα ̓ : 1η τοραγὰ ἰο {Π6 
«ϑοςοηά, ἰδαΐῖ [Π6 οἰοδὴ Οχ, 5ῆδορ, βροδίῖ, δηά 
δίδξς ννόγθ διηοηρϑὲ ἰῃ6 δηϊπηλδὶβ ΠΟ. ΜΟΓΟ 
86] 45 τλοβῖ βδογθα ὃν {π6 Εβυρειδηβ. Οἡ {πὸ 
ΤὨηϊγά ποίπιηρ ποοὰ 6 δά, ὀχοθρί (πδῖ ἴἴ 15 
ΔΥΌ ΓΑΓΥ δηά πηϑλιἰϑἔδοίοιυ [Ι{ἢ τορασγά ἴο [ἢ 6 
Ἑουχίῃ, ἰξ 15 βδίγδηρθ (μαΐ 115 δάνοσδίοβ ϑῃοιυ)]ά 
οὐουίοοκ πΠ6 ἔμεοῖϊβ (παΐ {86 τηοσοϑα δηὰ 
ΒΌΪΚΥ ὈῺᾺ]}] δηὰ {πὸ σαρηςῖοι5 σοδῖ ΔῈ εἴθδῃ, 
ὙΎ 016 [Π6 ρδίθηΐ οδπιθ] δηὰ (δ ἢαῖθὸ δ.ΓῸ 
Ὀποΐδδη; δηά ἰμδαξ [ἢ ποοῦ οὗὁἩ [Π6 τὑηο]θδῃ 
Βογβὸ δηά {πὸ ἔοοϊ οἵ ἴῃ6 ὑποϊθδη σΔΠ16] 9θθπὶ 
ἴο Ὀ6 Ὀεξίεγ δάδρίθα ἴο ϑυτηῦο}1ΖῈ [Π6 ουϊννατά 
{πὸ οὗ (μ6 ἔξ {ΠῈ}}} ΡΟ Θνοσ (δη ἴδε ἔοοί οὗ {86 
ΟΧ οὗ ἴῃς 5ῃθερ. 

ΠΠ|.- [Ιῃ ογάργ ἴο σοιὴθ ἴο δηυτῆϊηρ ΚΘ ἃ 
5δ ἰσέδοϊζογυ σοποϊϑίοη οὐ {Π6 5ι0]6ςξ, 1ἴ 566 Π|5 
ΠΟΟΘΘΒΑΙῪ ἴο ΙΟΟΚ ΙΠΟΓῸ ϑἰσιοΥ ἴμδη 50Π16 
μᾶνθ ἀοπο αἵ [ῃ6 ΨΑΥ ἱπ νι οἢ {Π|5 ἰανν ννὰ5 
τοραγάδα ἴῃ ἴΠ6 ῥγαςξιςδὶ ᾿ξ οὗ {πῃ6 Ἡοῦγοννβ. 
ΤΠ ἀϊν!δίοη ΜΠ ἢ ννᾶ5 ἐδ6 ἑουπάδίοη οὗ [6 
ἰλὺν ννᾶ5 ποῖ ομδ οὗ ἐψυύρφ Δῃ1π|ὰ]ῖ5. ἴὐποϊθδη- 
ΠΟ55, 85 50ἢ, Ὀεϊοηροά ἴο πο οτϑαΐασο ἡ Π116 
ἴϊ ννᾶβ αἴϊνθ'ι: ὙΠῸ Ηθῦγενν ἰγοδίθα ἢΐ5. Ἵδηλοὶ 
Δηὰ ἢ]5 255 ΜΙ 85 ΠΊῸΟΙ ΔΙῸ 845 ἢ6 αἀἰὰ Π15 
ΟΧ ΟΓΥ ἢΪ5 5ῆδερ, δηὰ σδπὶθ ἰηΐο σοπίδοϊ νἹ 
{Πδπὶ 845 ἔγεεϊγ. Απὰ δισίμεγ, γοραγάϊηρ ἘΠ6Π) 
ἃ5 Δ ΒογΙ Ζοαὰ ϑυτηθοὶβ οὗ βρί τΐθ4] ἰγυΐῃ, {Π6 
[ἰοη ἀπά 86 Εαρὶθ ννόγὸ ἴῃ ἴῃθ νἱϑίοῃη οὗ {6 
ῬΓοΡΠεῖ σοογάϊπαίς ἢ (6 Οχ δηά {π6 Μίδῃ, 
ἘΖεῖκ. 1. το. Βαϊΐ δοσογάϊηρ, ἴο 16 ν᾽ ῆ0]6 βρι γι 
οὗ ἴῃ6 [μὰνν, 845 ν06}} 85 115 Ἰδξζθσ, δυοσγ ἀθδὰ 
Ὀοάγ, νυ πεῖ ΠΥ οὗὁἨ ἃ ΒυπΊδη Ὀείηρ, οὗ 4 δηϊπηδὶ] 
οἰθδη οὐ πποΐθδῃ, 1Ε1ὲ Βδὰ ἀϊθὰ οὗ [1561 οὐ ῃδὰ 
Ὅδθη ΚΙΠοὰ 'ῃ ἃ σοτητλοῃ ΨΨΑΥ, ννᾶ5 ἃ ρο]]υῖρά 
(Πρ, ποῖ ἴο Ὀ6 ἰουςμοα, ὧνε μᾶνὸ {δ5 
Ὀγοιρῃς δοΐογο 5 (ἢ6 σγοδέ ορροβιοη Ὀ6- 
ἔνθθη [28 πὰ Τεδῖῃ. ΑΜ5 ΘΥΘΓΥ Πἰν]ηρ ΔΙ ΠΊΔ] 
ν᾽ 85 οἰθδῃ, 50 ΕΥ̓ΈΤΥ ἀθδα δη1π|Δ], ἴῃ 115 ἡδίυτγαὶ 
σοηάϊ!θοη, ννᾶ5 τἰπο]θδῃ. 

ΙΝ. Βυὲ τὸ ννᾶθ πϑοθϑθασῪ ἴο τη Κ6 ΡῥΙῸ- 
ΥἹΒίΟη ἔογ Ὠυμηδη ἴοοά. ὙΤῆῈ [μἂνν {πογθίοτο 
Ροϊηϊοα οἷἷξΤ ἴΠο56 δηϊπλδὶς Ὡς Ὠνίηθ νν!5- 
ἄοπὶ ἀφδοϊάρα ἴο Ὀ6 [Π6 ὈῬεβὲ ἔοσ [86 ρΡΌΓΡΟΒΟ : 
δηὰ 1 ογάδιηρὰ [Πδί, ν ἤθη [ΠΟΥ νυ το γθ γθα ἃ5 
ἴοοά, [ΠΟΥ 5ῃοιὰ Ῥ6 ϑἰδιιρῃίεγεά ἴῃ 4 ραγίϊς δῦ 
ΓΛΔΠΠΕΓ Δηα σδηςιβοά ὈΥ θεΐηρ Ὀγουρῃξ ἴο (Π6 
ἄοογ οὗίῃε ΤΑρεγηδοῖὶο ([μον. χυἹὶ. 3--6). ΤΟΥ 
{815 ὈδΟΔΠΔΘ ΟΘΓΘΠΊΟΠΙΔΙΪΥ οχοθρῖθα ἔγοπὶ [ἢ 
ΒόποΥδὶ ἰδηΐ οἵ ἀραίῃ. ὍΠπὸ Ὀ]οοά, ἴῃ ΒΟ ἢ 
γγὰ5 “πὸ δ οὗ [86 Πε5 ἢ" (1μϑν. ΧΥΪ!. 11. 566 
Ὠοΐε), ννᾶ5 σάγθ ΠΥ ἄγάνσῃ ΟΗ͂ ἔγοτη [Π6 πησδῖ, 
ὙΠ] ἢ Πανὶηρ Ὀόδη ρῥγοβϑοηΐθα Ὀεΐοτο [Θῃονδῇ, 
νγ85 οηάοννθὰ νυν ἢ ἃ πθὺν γοϊδίίοη. [1 ννᾶ5 πηδάθ 

ἅ,ερ. ΗἨεῦ.᾿ 1. οὗ, 7. ΜιΙοπδοΙῖα, μανν5. οὗ 
δίοβος,᾽ Νο. σΟΙ1., ἄς. 

λ δὲς μεῖον, ὃ ν΄. 

ΙΡ. 7. 
2 “Ηράλγα;᾽ οὶ. τ:ν. Ρ. 74: 

ΤΙΕΝΙΤΙΓῦσ. ΧΙ. 

οἰεαῃ δηὰ ἤὲ ἰο ὃὲ {πῸὸ ἔοοά οὗ 76δονδὴ 8 
Ρόορ!θ. δες Νοίδ δέϊεγ ςἢ. χυ!. 

ν. Τὸ ἀϊβεϊποξοη Ὀεΐννθθη οἰθδη πὰ υπ- 
οἴθδῃ δηϊπι415 νγᾶ5 ἢῸ ποὸνν (δίηρ αἱ 16 ἔπι οὗ 
[Π6 εἰνίηρ οὗ ἴῃ {,ὰνν. [{ δα Ὀδοη στεοορηϊΖοά 
Ὀεοίογο {πὸ βοοά δηάὰ ἱπιπηθάϊδίοὶυ δϑίοσγνγαγαβ 
(σεη. νἱϊ. 2, 3. Υ11]. 20). Βα νγὲ ἃγὸ ηοῖ ἰοἱά 
ον ἔατ ἴῃ6 ρδίγδγοῃδὶ σα] οοἰποιάθα τ ἢ 
{Π6 Μοϑδὶς. 

ΤῊὨΘ σΠΙΘΕΓ, ρα οὗ [Π6 δηϊπΊ4] ἔοοά οὗἉὨ ςι]Ε- 
νδῖθα πδίϊοῃβ Π85 ἴῃ 411 ἀρὲϑ δηά [ἴῃ 1] ρασγίβ οὗ 
(π6 ννογ]ὰ Ὀδϑη ἰδίκθη ἔτοπὶ ἔμ βᾶπιθ Κὶς οὗ 
ΔηΪπΊα]ῖ5, ὙΤμὸ τυπιπαῖηρ αὐυδάτιροάς, [86 
ἤϑῃθα ἢ ἢπ5 δηὰ 5.08165, ἐπ6 ρδὶ!ηδοθοὺβ 
ὈϊΓάβ. δῃὰ οἵμοσ Ὀ᾽σγάβ Ὡς ἢ ἔδοα οἡ νεροί- 
ΔΌΪΕΒ, ἃγθὸ ουὐάθῃευ ρῥγοίεττοα ΌὈΥ {δε βϑησσγαδὶ 
σΒοῖςθ οὗ τηδηκιπά, ΨνΏοσα ἴμογο μ85 Ὀδθη 
ΠΟ ρῥγοβοσι θα ἰᾶνν ἴπ6 ΠΟΙ ΠΊΟΠ τἰϑᾶρὲ ἢδ85 
ἰοηάρά ἰο [ῃὴ6 βαπὴθ ργαςίίςδὶ τϑϑυϊ. ΤῊΘ 
ἃποϊθηξ θηῖ δ ἰαννβ οὐ ἴῃ6 ϑυ]οςΐ, ἃ5 ΕΓ 45 
ΨῈ ἅγθ δοαιαδιπίθα νυ] ἢ μθπὶ, ἅγθ, Στ] νΟΓΥ 
Ἰποοηϑιἀθγδ]α ὄχοθρίίομβ, ἴῃ ἀρτεοτλεηΐ ἢ 
1}15 ἰᾶὰνν οὗ Μοβεβ. Τὸ Ἐργρίίδη ργιεβίβ, τῦὰ 
ΔΙῸ ἰο]ά, αὐϑίδιποά ἔτοπλ ἴῃ6 ἤθϑἢ οὗ 81] 5011 4.- 
ποοίδά ᾳυδάγιροάθ, 411 νος πᾶνε ἴοοβ δηά 
81} ψὨῖςἢ μάν ποῖ Βογῃβ: ἔχοπὶ Ὀϊγάς. οὗ 
ΡΙΕΥ δηά ἔγτοιῃ βϑο}. ὙΠῸ Ῥάδγβϑθοβ 2.ὸ ϑδιὰ 
ἴο Γοϊοςξ 6 ἤεϑῃ οὗ 411 Ὀοαϑίβ δηὰ ὑιγάβ οὗ 
ΡΓΟΥ πὰ οὗ ἰδ βασθ. Ὅδε δηςϊθηΐ ΑὐδΌϊδηβ, 
μου ἢ, κ [πΠ6 τποάογῃ Μοβίοιηβ, ἴΠοῪ δἵδ 
1Π6 ἤόβῃ οὗ {πε σᾶτλοὶ, στον δοϑίδιπεὰ ἔσομαι 
ῬοΙΚ (866 ποίθϑ οἡ υσν. 4, )). σοογαΐϊηρ ἴο 
1π6 Μοβίθπη ἰανν, 411} Ὀθαϑὶβ δηὰ Ὀϊγάβ οὗ ΡσδΥ, 
(86 455, {πὸ τῆιἶθ, ἀπά (1π [86 ᾿υάρτηθηΐ οὗ [Π6 
Ὀεϑί δι ΠοΥ Έ} 65} 1Π6 ἤογβθ, 411] ἰπϑοςῖβ Ἔχοθρῖ 
Ἰοσυιϑῖβ, δηὰ 411] Δπ| πλ815 Πντηρ ᾽πὶ ἴῃ6 νγαΐοσ ὃΧχ- 
σθρῖ πιο ἤ5ἢ, ἄγὸ ρσομιθιίοα 2, Τὸ Βυδῃπιη 
τι 15 Ὀαϑθὰ ὈΡΟῚ 8Π ΔΡΡΘΔΪ ἴο ἃ σογίαϊη ἀϊνὶ δ 
Ιᾶνν ΠΟ ἢ 15 ᾿ππηροα ἴῃ (ἢς ΟΓαΪΏΔΓΥ ἕαςῖβ οὗ 
πδίιγο [{ 15 δβδϑυπηθα ἴὸ ὈῈ πρηΐ τηδῖ ΟἿΪΥ 
{π6 ΠΙΡΠΘΥ σγοδίυσο σου) οἂΐ (ἢ6 ἤεβῃ οὗ τῃ6 
Ἰοννεσ. ΨνΏΘη, 85 ἰὴ [ῃ6 σδ56 οἵ δϑαϑίβ δηὰ Ὀϊσγά5 
ΟΥ̓ΡΓΘΥ, Δ Δ 118] ἔδοὰβ Προ δηοίΒοσ ἴῃ [ἢ Βα 6 
ΤΑῺΚ νυ] ἢ 115618} (6 ογάθυ 15 ἀϊδίυγθοά, δπὰ ἐς 
Πο5ἢ ὈδοοπΊ65 ἱπλριιγο πὰ ἀπῆξ ἔογ ἵπὸ ἔσοά οὗ 
[86 ΒτΔὨπηίη, Μεῆὰ 5ΑΥ5, "" ἔῸΓ [6 Ξυϑίθηδης 6 
Οὔ ΒΟ νἱῖδ] ϑσριγιῖ, Βγδῃπμηᾶ ογεαϊθά 41] [ἢ}5 Δη τι] 
δΔηὰ νϑρείδὈ]θ εγβίεπι; δηὰ 411 [δὲ 15 πλονθ- 
ΔΌΪΘ ΟΥ̓ ἱπηγηονθδῦϊο {παΐ Ξρ᾽Π ἀθνουτβ. Τ ηρς 
ὙΈΙΟἢ ἀο ποῖ του ἅγὸ θδίει) ὈΥ̓͂ αγθ δῖ πιστὸς νυ] ἢ 
Ἰοςσοχηοίίοη ; ἱοοί]655 δηϊ πα ]ς, ὈΥ Δηΐ πλα}5 Ὁ ἸὮ 
[θεῖ ; (λοβ6 νου ἢδηάϑ, Ὀγ ἰλοϑε ἴο σσἤοσι 
απᾶς ἅτὸ φίνεῃη; δηάὰ {86 {ἰππ|ὰ, ὈΥ ἴμε Ὀο]ά. 
Ης νἢο οαΐβ δοσογάϊηρ ἴο (15) ἰανγ σοπηηγ} 5 
ὯΟ 5ϊῃ, θυθῇ [που ΡὮ ἜΝΟΓῪ ἀδγ ἢ6 ἰαϑῖο [ῃ6 ἤοϑἢ 
οὔ ϑιιοἢ ΔΠ1Π|415 85 ΠΊΔΥ αν ΠΥ Ὀδ ἰλϑίθα ; βίης θ 
Ὀοΐἢ ἰδ δηιπιδὶς ννΠΙ ἢ ΤΔΥ Ὀδ οδίθῃ, δηὰᾶ 
1Ποβ6 γχθο οδὲ (ϑτ, σγεῦα Θα Δ} οτεαίθα ὈΥ 
Βιδμπηὰ 3" ̓ς, Ὸ νου ]ὰ 8θθηὶ [Πδὶ [πὸ ἤεβἢ οὗ [86 
σον, ἔγοπι νυ! ἢ ΠΟΑΣΪΥ 4}} τιοάεγῃ Ηϊπάοος 

1 σμετζοπῖοη, ψυοϊοα Ὁ ῬογρὮγιγ, “ἢ. ε ΑΞι.᾽ 

3 “Ἰηςταϊε5 οὗ Μοηι, ςἢ. ν, 28----35. 



Ἔρις. 

γ. 1--4.] 

δἰ ΠςΕἶγ ἀρϑίδιη, νγᾶ8 ΟΥΑΙ ποί ὀχοορίθα 
ἴτοπὶ ἴῃς ἰδνν ει} ἀϊδέ οὗ ἔθ Βγδῃπιιηβὶ. Βιυῖ 
ὑκαϑίβ οὗ ὈΓΕΥ͂, συδάτιρεάβ ννηϊς ἢ ἤανο 9ομά 
Ποοίβ ἀπά ἴποβο νυ]οΐ μᾶνο ἔνθ ἴοθβ (οχοθρί ἴΠ6 
ἴωτὸ δηὰ ἃ ἔδνν οἴμοσβϑ), (ἢε ἴδπιε ρἱξ, Ἵᾶγ- 
ὨΙγΌΓΟυ5 Οἰγά5, νυοξοοιϊοα Ὀϊγάβ, [ὴ6 ἤογοη, 
ἴπ6 τάσθη, [ἢ6 ραῖτοῖ, «πὰ ἤϑῃῃ οἵ 411 κίπάς, 
ἌρΡϑΑΓ ἴο πάνθ ὈΘΘΏ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΡγΟ 16 ἔγοπὶ 
ἴδ ρατ σὲ Ἐ1Π|65 5, 

ΝΙ. [τ σαπποῖ Ὀ6 ἀουδίοα ἰπαξ (πὸ ἀϊ5- 
Ὀποίοη ὙΠ] ἢ 15 δι ϑί ΠΕ ΠΥ τοεορηϊζοά ὉΥ͂ 
ἔδεϑο ἀἰ ἴδγοηΐ Ὡδίϊοη5 15 ἴη ἀρζθοτηθηΐ νυ ἢ [86 
αν ΘΓ ΟἿΓ ΘαγίΗΪῪ 116, Α1] ὀχρεγίθποο ἰοπάϑβ ἰο 
βδενν (δὲ [Π6 ΔΠ1Π|818 ΘΈΠΟΓΔΙΥ τοσοζηϊζεα 45 
οἷδᾶῃ ἅτ (ἢοϑο τυ ῖς ἢ δΙγτ 5 ἢ [Ὧ6 Ὀδδί δηά πιοϑέ 
ν᾽ ΒΟΪΕΘΟΠῚΘ 5οτίβ οὗ ἔοοά. Τῇθ ᾿ηϑίίηςξ οὗ οὐγ 
ΠαΐΠΓΟ ρΟΙΪηῖ5 ἴῃ {Π6 βδπὶθ αἰγοςϊΐἾοη. ἘνοσΥ 
ὉΠ6 ἀἰ5}|Κὸ5 {Π6 βσῆδλκο δηά (ἢθ ἰοδὰ, ΝῸ οπθ 
Ἱϊκο5 τ1Π6 ἔοστη δηὰ πδθϊ5 οἵ {πὸ ρὶ 8. ὴηο 
βῆΠηκ ἴτοπὶ ἴπΠ6 ποίϊοη οὗ δαϊϊππρ {π6 ἤδθβϑῃ 
οὐ τ6 ἤγαπα οὔ 186 νυ]ϊυγτο. ΨνΏθη 6 
ἃτὸ ἰο]ά οὗ οὐγν [6] ονν ογθδίυγοβ θαι ηρ 5[1|6.5, 
5π4:}5 δπὰ ϑαγίννοιτηβ, πὰ δοςσοιιπίιπρ [Π6 
ἔτυῦβ ἰουπά ἰπ τοϊίοη τνοοὰ ἃ ῥδοι δῦ ἀθ- 
᾿ἰσᾶογ 4, (86 ἔξει οὗ αἰδριιξὲ νυ ῃις ἢ ΑΓΙ565 
ΜΠ η ὃ5 ψουἹὰ ποῖ ϑθὸπὶ ἴο Ὀ6 ἴῃς οἵ- 
ΒΡΠΠ ΟΥὮἮὈὨ ΙπΡῸ σοΟηνθη ΟΠΔ] τοβηρηηθηΐ. 
ΤῊ Πσοπο]υβίοη 5 ποῖ ἱπνυδιιἀδίθδα ὈΥ [ἢ 
μεὶ τῃδὲ οὐγ οὐνῆ στϑρυρπδηὶ ἔδο! ρα Πᾶνθ 
Ὅδεῃ συδάυοα ἴῃ [Π6 οᾶϑ6 οὗ ἴμ6 ογϑίοσ δηὰ 
ἰδο ρ'ξ. [π τοραγὰ ἴο ἰδ ἀϊβιϊπεοίίοη 85 ἰξ 
ἰς ἰλιὰ ἀοψῃ ἰπ [86 Μοβδὶς [,ὺνν, ΟΥὙτ] 8ρ- 
ΡΕΑΓΒ ἴοὸ 6 ΔΙΏΡΙΥ ᾿υι5ι1Πδρ ἴῃ ϑαγὶηρ (δὶ [ἴ 

1 (οϊεῦτοοκε, αυοϊεά ἰπ “Τῆς Ηἰπάοος,᾽ ρυ}Ὁ- 
ἐϑμδὰ Ὁγ Καϊρῆς, οἷν. ΝΙΠ. 

5 Δίοπυ, ν. 11---1 8. 
8 86ς ποῖς ου ἴεν. χὶ. 7. 
4 8ὅες ΗΪετοῦ. “δάν. [ονίῃ.᾽ 11. 7. 

ΘΗΑΡΤΕΒ ΧΙ. 
ἀν ῥα ΤΣ τυορϑε αγὴεν εὐ αδὲγίλ. 

εν οἤεγίμςε γον ἀφ ῥωγύνέης. 

ΝῺ τῆς [ΟκῸ βρᾶκε ὑπο Μορεβ, 
ΒΑΥἹΠρΡ, 

2 ϑρεδκ υπηΐἴο ἴδε σἈΠ]Πάγεη οἔὗὨ [8γδε], 
βγίηρ, 14 “νοιηδη ἤᾶνε σοποεϊνοά 

ι Τὰξε 

ΤΕΥΝΙΤΙΓῦϑ. ΧΊ]Ι. 

οοἰποῖ65 ἢ οὐγ ἡδίυγαϊ ἰπϑίϊηςξ δηα, οὈϑοῦ- 
νΔΟ ὅ. 

[τ Πᾶς Ἰηἀορά Ὀδϑη δ᾽ϊορθὰ ΌΥ πιοάδγῃ οὐ εἰςβ 
[παῖ {Π6 1ὰνν “σληποῖ Ὀ6 βιιρροβοά ἴο πᾶνὸ ἃ 
ἀϊείεξϊς οὐ᾽εςῖ." (Κυτῖχ, ΚεΙ], ὅς.) Βαξ {15 
15 ΘΌΓΟΙΥ ἰδ κίηρ ἃ γϑΎῪ σοηϊγαςίοα Υἱὸν οὗ 1Π6 
βΒυῦ]οεςῖ. Ηδ ψῆο ρᾶνθ [86 [ϑνν ἰο Μοβεος 
ογεδίθα [ῃ6 θαγί ἢ ἢ 411 ἐπαῖ ἰξ σοπίδ!ῃβ 
δηά πηδη Ψῆ0 ᾿ἴνθβ. θροὴ 1 [{ σδῃπηοῖ Πᾶνα 
Ὀεοη Ῥεποδίῃ Ηἰΐπὶ οὐ Ηἰβ Ἵμόϑθη βογναπί ἰο 
ἰηπίτιςξ Ηἰ5 ρϑορὶθ ἰο ᾿ἷνθ ἰπ δοσογάδῃοθδ 
ἢ (ΠῸ Βαττηοηγ οὗ Ὡς ἢ Ηδ 5 (Π6 δυιῖῃοσ, 
δηὰ ἴο ΟΌΘΥ Ηἰ5 ἰᾶννβ ννβοίμοσ {ΠῸῪ τοϊδίο ἴο 
1Π6 ὈΟΩΥῪ οὐ ἴπ6 ϑρί τϊ, 

ΝΙΙ. Βιυιῖ {Γ Π6 ἀπ! ποξΟη οὗ δπὶπηα]ς ἰδ] ἃ 
ἄοννη ὈΥ Μόοϑοβ ἀρτεϑά ἴῃ (6 τηδίῃ νυ ἰΠδὲ 
τοοορβπΖοά ΌΥ οἴ ΒοΓ πδίίοης ἤδη (ῃ6 Ηθῦγοννϑ, 
ὍΕ ΙΑΥῪ ἃ5κ ννῆδῖ 1.51 οἸαὶπὶ ἢ45 [15 [ὰνν ἴο {Π6 
ἀϊδξειποῦνο σΒαγδςίογ δϑουι θὰ (ο ἰξ ἴῃ ἴον. χί. 
43-τ-τπ47)7) ΧΧ, 2:) Δόὶ ἴῃ ννῆδξ ννᾶγ νγᾶβ ἴξ 
Θ5ΒΘΠ ΑΙ ΪΥ σοηποοίοα ἢ ἴπ6 ϑοραγδίίοη οὗ 
ἴ5γ86] ἔγοπι [6 ἡδίϊοηβ οὗ 16 ννουἹά) ΤῊΘ 
ΔΉΒΥΟΙ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο 6 [Π|5:---ἴῃο ογάϊπδηςο 
οὗ Μοβοβ ννᾶβ ἕο ἴΠθὸ φυδοίε, παϊϊοη. [{ νγᾶβ 

᾿ποί, {κὸ 6 Εγσγρίίαη ἴανν, ἰπἰοηάδα ἔοσ ῥυἹθϑίϑ 
ΔἸ]οηθ; ΠΟΓ ᾿ἶκ6 [μ6 ΗΪπάοο ἴανν, ὈΙηἀἸηρ ΟἿΪΥ 
οὐ (06 {ἰνὶσοο-οτῃ Βυδηπιίη: πού ᾿ἰκὸ (ἢ6 
ῬΑγϑθθθ ἰανῦ, ἴο ὍὈ6 δρργθβεπάδα πὰ οδεγοὰ 
ΟΠΪΥ ὈΥ͂ {Ποϑο ἀἰβοιρ ποά ἴῃ βριγιτιδὶ τηδίξζοιϑ. 
ἴτ τνᾶϑ ἃ ἰᾶαὺνν ἔογ [Π6 ρθορὶθ, ἔὺγ ΘΥΟΓΥ͂ ΠΊΔΠ, 
ΟΠΊΔη δὰ οἢΠ]ὰ οὗ [η6 γᾶοθ σβοβθθῃ ἴο ὃθ 
ἐᾷ Κίηράοπι οὗ ρῥγίοβδίβ, δὴ ΒΟΪΥ͂ πδίϊοη"" 
Ἐχοά. χῖίχ. 6). [τ ννὰβ ἴο Ὀ6 οπο οὗ {6 
τοβῃηδάουνβ οὗ [6 ΠΙΡΉΘΓ βριττι4] δα Δ} γ οὗ 

1Πε Ὀεϊίοῦ βθοά οἵ Α Ὀγάμᾶπη νυ οἢ ννᾶϑ5 ἴῃ ἰδίου 
Δ865 Ργοποιηςρα “(ἃ σἤοβθη βοπογδίίοῃ, ἃ γογαὶ 
ΡΠ οϑίποοά, δη ΠΟΙΥ πδίίοῃ, ἃ ρϑοι γ Ρθορ]θ." 
1 Ῥεῖ.11. 9; «ἢ 15. [χὶ. ό, αἰςο χα (οσ. χ. 17. 

δ᾽ ἐ(ρῃϊΐ. Τ0].᾽ 1Χ. Ρ. 316. 

86εθ, δηά Ὀούῃ ἃ πιδὴ ἿἢἹ]4 : τῇδ 56 
8641} θὲ υποϊελη βενεη ἀδγ8 ; δοςοιά- 
ἱπρ ἴο [6 ἀλγ8 οὗ [ες βερδγαδίίοῃ [Ὁγ 
ΠΟΥ ΠΗ ΓΠΆΠΥ 5}4]] 5816 δῈ ὑποϊεδη. 

2 Απά ἴῃ τῆς δ εἰσι ἀδν τε βεβἢ ΣΈΘΕΝ 
7οβ 7. 88, οἔ ἢ!5 ἐὈγεβκίηῃ 54] ὃς οἰγοιυπης 564, 

4 Απὰ 886 5}4]} τἢεηῃ σοῃτχίπιια ἴῃ 
{86 Ὀ]οοά οὗ Βεῦ ρυπίγίηρ, τἄτες δηά 

ΓΟΕΚΕΜΟΝΙΑΙ, ΡΟΚΙΕΙΟΘΑΤΙΟΝΟ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒΒ ΧΙ].---ΧΝ. 

Τ» Ῥυηπβολίίοπβ οὗ [Π6 ἃ,Αὺν [211] υπάου 
ἴδτεε μοδάβ; (1) {ποϑθ ἔος ἀδβ)επιθης ατιβίηρ 
ἔτοιῃ ϑοουθηοηβ; (11) ἔμοβθο ἔοσ {πὸ Ἱθρτοβυ: 
(ἰὴ) ἴδοβε ἴοσ ρο!]υϊΐΐοηυ ΠῸπι οοῦρϑοβ. Τδ6 

αὶ ϑεσοηα οἾλ5965 ἅγὸ ἀδβοσροαὰ ἴῃ ἤεβο 
«δαρίετβ; ἐδ 1λϑξ, 45 τοϊδίδβ ἴο Πυχηδη σογρβθϑ, 
ἴηὴ Νυπι. ΧΙΧ., ἀπά 85 τοϊαίοϑ ἴο ἴδθ Ὀοάϊος οὗ 
ἀρλὰ Δηϊπιδῖ5, ἴῃ [.εν. χὶ, 24---.8, 21---40. 

γο,. 1. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙ]. 

ΡΟΚΙΕΊΘΑΤΙΟΝ ΑΕΤΕΚ ΟΗΠΡΒΙΚΤΗ. 

[{ νου]ὰ 5Ξεεπὶ [δὲ {Π|5 σμαρίοσ ννου]ά πιοῖὸ 
ὩδίΌΓΑΙΥ ἕο] ον (6 ἤθη ἢ. ὅ66 Ῥχγεὶ. Νοίθ 
ἴο ςἢ. χν. 

1. ωπίο Μο.ε:7] ὙἘΟ 1 ἀυνΕῖνοσ 15 ποῦν ἀραΐῃ 
δα ἀγοςϑοά δίοπθ, ποῖ δοπρ στ Αἄγοη, 845 ἴῃ 
(86 ργϑοθϊης σμδρίοσ δηά [Πὸ ἔο]ουγπρ οὔθ. 

Δ. ποροράϊμρ ἰο, ὅζο. Ἀδίδοῦ, “πὸ βΒδταθ 
δἃ8 1:19 ἄδΔΥε οΟΥἩ βδορδσδίίοι." Ηδγρ ἢ» 

ΝΝ 

557 
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τῊοϊ» 

{ἈΙ ΓᾺ ἀΔγ8 ; 516 5}]] τους ἢ πο ΒΔ] ονγεά 
: [Πρ ΠΟΙ σοπὴε ἱπίο ἴἢ6 βδηοῖιλΓΥ, 
ὉΠ] τὴ6 ἀδγϑ8 οὗ δῦ ρυτγιέγιπρ ὃς []- 
Β]1εά. 

ς Βιυῖ 1 8Π6 θεᾶγ ἃ πγδὶἀ Ἵἢ]]ά, τἤεη 
806 5841} Β6 ἀποϊδδηῃ ἴννο ννεεΐκβ, 45 ἴῃ 
Ποῖ βεραγαζίοη : ἀπά 886 8}]] ςοητίππε 
ἴπ τῆς δ]οοά οὗ με ρυτγιγιηρ, τῆτες- 
Β0ΟΓ6 ΔΠη4 51Χ ἀδγϑ8. 

6 Αμπὰ ψῇἤξη τῆς ἀλγβ οὐ δῦ ρυτ- 
ἔγίῃρ ατὲ ]Π]1εα., ἔογ ἃ 80ῃ. οἵ ἔοῦ ἃ 
ΠΑμε νοι 8Π6 51.411} ὉΠηρ 4 ἰδπὶῦ ' οὗ 

δὲ ; 
μθιφειη φὰς βγβὲ ὙεΑγ ἔογ ἃ δυγηΐ οβεγίηρ, 

δΔηᾷ ἃ γοιηρ Ρίρθοη, ΟΥ Δ΄ τιυττ]εάονα, 
ἴογ ἃ 8ϊη οἴδεπηρ, ὑπίο {π6 ἄἀοοῦ οὗ 

οἰοδηποος νγὰς δοςουηίοα ἰο ὕθ οὗ [δ ϑδη)δ 
ἄἀθρτοο ἃ5 [δὲ ἀθβοσι θεά χνυ. 1ο 54. 

8. Οἢ οἰτγοιυπησίβίοη, 566 θη. ΧΥΪΪ. 1ο, 12. 

4. Ὠυπηρ (6 ἤτεί ρεγιοα οὗ ϑενθὴ ἀδγβ 
{Π6 πλοῖῃοῦ νγᾶ5 οδ δὰ ““πης] θη. δηά σοχηπηι- 
πἰςαίοα ἀθῆ]οσιθηΐ ἴο ν᾽ δουηθνοσ, οὐ ἴο τυ ῃδίουογ, 
5σὴ6 ἰουςῃεά. Ὀυπηρ ἴπ6 βοσοηά ρογποά οὗ 
{Π|γγτ-ῖγοθ ἀδγϑ 5806 νγὰβ βδιἃ ἴο δδ “τη [ἢ 6 
Ὀ]οοά οὗ ΠοΥ ρυ γι ρ." Ηδγ ἱππρυγιγ δὲ {ἢ15 
Ὀπ6 ννᾶ5 ποῖ ᾿ηξεςξουϑ, Ὀξ 506 ννᾶ5 τοβίγδιποὰ 
ἔτοτῃ Ἰοϊηϊηρ ἴῃ (Π6 ρα ]ς τοίου 5 γν]ς 65. 
11 5ῃου]ὰ 6 Ἡλθαε! ἢ (μαῖ {π6 1 ον εἰς 8] ἰανν 
Ἀ5ΟΥ Θὰ ᾿ΠΠΡΌΓΥ Θχο  υϑίνοῖγ ἴο {π6 ΜοΙπεΕΊσ, 
ὦ ΠῸ ἄορι ἴο ἐμὸ (4. 860 Νοῖθ δῆδγ 
ςἢ. χν. 

δ. Νίῶόο ΥΨΟΓΥ 54{|5[2Πἴ ΟΥΎ γθάθοη ἌρΡρθδῖβ ἴο 
αν Ὀθθη ρίνθη ἔογ {Π|5 ἀοιυθ]ηρς οὗ δος οὗ 
{π6 ἔνο ρεγίοάβ. ϑδοιὴθ οὗ πὸ Ἐδίπογβ, δπὰ 
ΒΟΥΟΓΔ] τη οι νυσίογβ, σοησοῖνο ἰηδί 1 ννᾶ5 
ἰπϊοηάεά ἴο τεπλὶπὰ Β6 ρθορὶθ οὗ {86 ἕαςξ {δαὶ 
ὙΟΠΊΔΩ ΓΟΡΙΈβθηΐς ἴῃ6 Ἰουγοῦ 546. οἵ πυπίδῃ 
πᾶΐυγο, ἀπά ννὰ5 186 ἤγϑί ἴο [411] ἱπίο οιηρίδ- 
ἴἴοη. τ Τίμα. ᾿ἰ. 121-πῖς; « Ῥεῖ. π|..)γ. Βαΐῖ ἴο 
νυ δδίθνοσ γϑᾶβοη ἰΐ 15 ἴο δὲ δεϑρηῃδα, ἃ ποίίοῃ 
ἈΡΌΘΑΓΒ ἴο ἢᾶνο ργενδι θα διμοηρβί [Π6 ἀποϊθηῖβ 
[δι [Π6 τηοΐμοῦ βυ ους [ῸΓ ἃ ἸΟΏΡΟΓ {ΠῚ δέξου 
[86 ὈΓΠῸ οὗ ἃ μἰτὶ ἴδῃ δήογ {πὸ ὈΓΓΓΠ οὗ ἃ 
ὈΟΥ. Ασοοτάϊηρ ἴο ΗἰἸρροοσγαίεβ. δῃηἂ Ατίς- 
ἰοί]ς, {η6 ρογοά σχεχυϊγοά ἔοσγ {86 σοϑίοσγδαίοη 
οὗ Βοῦ ρα! ἢ ἴῃ (Π6 οὔθ Ἵ856 νγὰ5 {ΠΙΤΥ ἀλγϑ, 
δηά ἴῃ {6 οἰδιοσ, ᾿ξ ννὰβ ξΟΥΥ οὐ ἔογίγ-ῖννο 
ἄαγβΒ. ΤῊ 5 ποίϊοη τὺ πᾶνθ Ὀθθη σοηποοίρα 

ἃ ΚοΏΘΓΑΙ συδίοτῃ οὗ ΟὈϑεσνϊηρ [86 ἀπ πο- 
(ἰοη ἃ5 ΘΑΥΥ 85 ἴῃ6 {ἰπ|6ὸ οὗ Μοβοβ. Ατῖβί. 
.Ἡϊκῖ. Απ.ἢ ΝΠ. 2) ὃ 2; 4,83 3: Ηἰἴρρος. οὶ. 
1. Ρ. 292, δά. Κυδη; Ηδϑυςδιυς ἴῃ ἶος. 

6--8. Τὸ ρυπῆἤορίοη οὗ {Π6 τπιοῖμοῦ 15 
σοπηρ]εεά ὈΥ ἃ 5δοτγιῆςιαὶ δοῖ νυν ἢ] ἢ ὀχργοσθοά 
8δῃ δΔοκπον)οάρτηοηξς οὗ βίῃ δηά 4 ἀράϊοδίίοῃ 
οὗ Βογβεὶ ἴο ]ομβονδῆ. ΤῊ 54πι6 ννὰ5 ἄοπο ὈΥ͂ 
ἴποβο ϑνῇο ὑγεγὸ ρυγβοα ἕἔγοπι ΠΟΙΓ ἰβθιιθβ (χυ. 
14,15.) 29, 30); πὰ, ἢ 1Π6 δἀάϊοη οὗ ἃ 

ΤΕΝΙΤΙΓῦ5. ΧΙ. ἵν. 5-8. 

τς ταῦεγηδοὶς οὔ ἴῃ6 ςσοηρτερδίίοη, 
απο τε ρῥγίεβῦ: 

η ὝὟΟ 9}4}1] οἴεγ ἴξ Ὀείογε τῆς 
ΓΚ. Δἀπὰ τρᾶκε δὴ δἴοῃεπγχεηΐ ἴογ 
ἢεῦ; δηά 586 584]} δε οἰοδηβθά [τοπὶ 
(ἢς ἰϑϑι6 οὗ ἢεγ δίοοά. ῬΓῊΪ5 ἐς τῆε 
ανν ἴογ ἢεγ τῆλ μδῖῃ θογῃ ἃ χηδὶς οὕ 
4 ἴδηλλῖϊο. . β 

8 “Απά ἰξ '83ης δὲ ποῖ δ0]ε τὸ εἴώει. 
Ὀπηρ ἃ ἰδίην, τἤθη 886 884}} Ὀππρ 
ἴνγο τυγίίεβ, οΥ το γοιηρ, Ρίξεοπδ; ἀπ ίαν 
τε οπε ἔογ τε δυτηῖ οἤεπηρ, δπὰ τρβων 
τς οἴδοῦ ἴογ ἃ ἰὴ οἴξεγίηρ: ἂπά τῆς “ 
ὈΓΪαϑῖ 5}}4}1} παῖε δὴ δἴοπεπιεπῖ ἰογ 
Πεῖ, Δηὰ 5Π6 584] θὲ οἰεδῃ. 

Ττεϑραϑϑ- Οδτίηρ, Ὁ [6 οἰοδηϑθά ἱἘΡῸῖ ἴων 
17---2ο), δηᾷ [ἢ τεσοηϑοοτγαϊοα Νζδγίο (Νυπι. 
ΥἹΟ ΙῚ, 12). ἘΥΟΓΥ Τοπλρϊοΐε ἃςὲ οὗ Ξδοπῆςίαὶ 
ὙΟΥΒΙΡ ὑπάογ {Π6 1ἂνν Ὀοζᾶπ νυ ἃ δἰη- 
οἤεγιηρ. 866 [ηἰτοά, 8 χυὶ. Ὑῇζδβαί {μεγὸ ἰ5 
ΠΟΙΠΙπΡ σι ρηδές ἴῃ Ἐδ6 5:10- Οὔ τ ΠΡ ἴῃ Τοη- 
ποσῦοηῃ ἢ ἙὨΠ]ΠΔ ΙΓ (85 ϑοπηθ πᾶνε ἱπιᾶ- 
Εἰπθα) 15 ον θην 5θονντ ποῖ ΟἸΪΥ ΟΥ̓ {δεϑὲ 
ΡᾶγΑ]]6] σαϑθβ, Ὀμϊ ΟΥ̓ [Π6 ᾿ΠΙΌΓΙΟΓΙΥ οὗἉἨ 186 το- 
πα ΤΌΣ ἃ δἰπ- οὔδγιηρ σοτηραγοὰ υντἢ [μΑϊ ἴοΓ 
{π6 Βυγη-οἴεγίηρ, {π6 Κτϑξ θοιηρ 4 Ὀἰγά, δὲ 
οἴ ποῦ ἃ ἰφπιῦ.---- ΤΠ ΝΊΓρπ ΜάΑσΥ δνδι θά Πετ- 
561 οὗ {πῸ ΠΟΥ μι ἢ {86 Πἂνν δἰ]οννοά ἰὸ 
{π6 ροοῦ, δηὰ οἴεγοά {πὲ ἱηξεγίον Βυγηϊ-οὔοι- 
ἷηρ, [6 1]. 24. 

Θ. οὶ ἐκ ἥγιὲ γεαγ) [1 ίοΓΑΙΥ, 85 ἴῃ [86 
ΤΛΔΥρΊη, ἐδε σοπ Ὁ ῥὶς γεαν; ςἔ. χὶν. το. ΤῊ 
ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΙ 5 ΘΙ ρροβθθά ἴο πιθᾶμ οπμδ [655 1βδη 
ἃ Υϑαγ οἷά, ννἢ}}6 ἐῤε σον 9 ὦ γεαγ 186. οὔὲ ἰδδὶ 
ἢδ5 Ἰυ5ὲ σοπιρ)εϊεά 115 ἄγϑί γοδσ. 

8. «ἰα»δ)] ἘἈδίμοσ, οπ6 οὗἩὨ 89 ΤΖ]ΟΟΧ: 
ΟἸΠΟΓ ἃ 5ΠδῸΡ οὐ ἃ ροδΐ, Ηδθδ. «εὐ; ἴῃ «- ὅ, 
1Π6 ννογὰ ἰ5 ξεδευ. 866 [ηἰτοά. ὃ τν. 

,᾿ ἔαυο ἐμγεΐδα, ΟὟ ἑαυο γοισιᾳ ῥέφεοπΣ) 866 οἡ 
1. 14. 

“ρὲ «ῥα]! δὲ εἰεαηῇ ἴὐπηοϊθδηηθββ τγᾶ5 ξέπο- 
ΤΑΙ δου ροὰ ἴο “μι ἀὈΙ ΓΝ, δεοογάϊηρς ἴο 186 
᾿ιϑᾶρθϑβ οὔ {86 πγοϑί δηοϊθηΐ ηδέοπϑ. ΤῊ ΗΙηάου 
αν ργοποιηςοά ἐπα τποῖ μοῦ οἵ ἃ πουνθοση ΟΝ ΚΙ 
ἴο Ὀ6 ἱπΊρΡΌΓΕ ἔου ἔΟΓΥ ἄδγϑ, γτοχυϊγοὰ ἴδ [αι μεῖ 
ἴο Ὀαΐῃο 85 ϑοοῃ 8ἃ5 ἴδ ὈιτῚἢ δὰ ἰδίοη ρῥἰ δῦ, 
δηά ἀοδαγγοὰ {πΠ6 ᾿νῃοὶθ ἕΆΠΎΪΥ ἔογ ἃ ρεποά 
ἔτουῃ το] σίου το, ὑγ 8116 ἘΠΟΥ ὑμῸῈ ἴο “" ζοη- 
βη6 ἐποηηβοῖνοβ [0 ᾿μννασγαὰ γοππογᾶητοβ οὗ ἴῃ 
Πεῖῖγ : ἢ 4 Βγδῆπῃ ΏΓΆΠΥ 815 τΐὸ ἐα- 
ἰοπά θα ἰο 811} τοϊατίοηβ τυϊ τίη Ἐῃ6 ἔοι ΠῚ ἀορτεο, 
ἔογ ἴδῃ ἄδυϑ, δῖ {π6Ὸ οπὰ οὗ νυ ϑὶςἢ {ΠῈῪ Πλά ἴὸ 
Ὀαῖῃθ. Ασςοοτγάϊηρς ἴο ἴῃ6 Ῥᾶγβθὸ ἰαν", {86 πιο- 
{86 ἂπὰ οἰ] ὰ ννεγὲ Ὀαϊμοά, δηά ἴδε πιοῖμεΓ 
Βδὰ ἴο ᾿ἷνθ ἴῃ ϑθοϊ υϑίοῃ ἔοσ ἔΌΓΥ ἀδγ8, δῆτε 
ὙΠ ἢ 58ῃ6 μαὰ ἴο υὑπάσγχο οἵδε ρυπ πῃ 
τῖε5. ὙΠῸ Ασδὺβ τὸ βαἱά, ὉΥ Βυγοκμδγάΐ, ἴ0 
τοραγὰ (6 τηοῖβοσ 45 ὑποΐοδῃ ἔοσ ἔων ΟΔΥ5, 



ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΙΠῚ. ΧΙν.. 

Τί» δηςίοηΐ Ούσϑοκβ φυβοσγοα πο ποσ σἢΠ] ἀὈΙ ΓΝ, 
ΠΟΙ ἀοδίῃ, ἴο ἰδκὸ ρίαςθ νι π σοηϑεογαίοα 
Ρίδοδς : δοΐἢ [6 πλοῖο Γ ἀπά Ἵπ]ὰ νγογὸ θα ῃοά, 
δὰ ἴΠδ πιοίμου νγᾶ5. ποΐ δ᾽] οννε ἴο δρργοδεοῇ 
ἂῃ Δἰ΄λτ ἔογ ἔοσγίυ ἀδγβ. ΤἼδ ἴοστῃ οὗ ἔογίυ ἀδνϑ. 
ἴι ἰ5 ουϊάθηϊ, νγᾶ5 ϑΈΠΘΓΑΙΥ τοζαγάθα 45 ἃ ογι]- 
Οἱ οπὲ ἔογ Ὀοΐἢ [86 τοῖο δηά ἴδε ςἢ]]ά.---- 
ΤῊΟ ἀλγ οὔ Ὡς ἢ 1Π6 ἈοπΊδη5 ράνο [Π6 ΠΑΠῚΘ 
ἴο ἴδ οἰ"]4, 186 οἰβ ἢ ἀδγ ἔοσ 4 σιγὶ δηά [ἢ δ 
ὨΪΠἢ ἰογ ἃ ὈΟΥ͂, ννᾶ5 οδ᾽ θά ψωυέγίσ ἀΐδς, “186 
ἀλγ οὗ ρυπποδίίοη," Ὀδοδυιϑο σεγίδιη ]υ5ίΓαὶ 
Πίδβ ἴῃ ὈΘΠΔΙ οὗἩ ἴῃς “μὰ γεγο ρογέοσγμηθά οἡ 
(δε οοολϑίοῃ, δηὰ βοιηθ δοτῖ οἵ οἴδγιηρ νγᾶβ 

τηδάθ. Τῆς Απιρηϊ ἀτοπηῖα οὗ (πὸ Οστοθὶς ννας 
ἃ 5ιπηἶατ 5 γδίίοη ἔου (Π6 οἢΠ]ἃ, τ Ώθη [6 
ΠΑΠῚΘ νγᾶ5 ρίνοῃ, ργο Ὁ Ὀδένγθθη ἐδ βονοπίμς 
Δηά θη} ἀδγ8 (Μϑηι, ν. 62; Αγθεὴ ΑΚΌοΓΥ, 
ΝΟ]. 11. Ρ. ς56; Ζομά Ανεοβία, ἃρΡ. Βδηγ; 
Τδυοσγά. ΠΙ. το4: ΕυπρΡ. “ἼΡΗ. Ταυτ.᾽ 482: 
(δἰ πὶ. ὁ“ Ἡγηι. δὰ Ϊον. τό, " Ηγπι. δὰ [)6].᾽ 
1221; (εηβοπηῃ. "6 Ὠϊς Ναῖϊ.᾽ ΠΡ. χὶ. Ρ. ξ1; 
(εἸβυβ, 11. τ; Ἐρβϑίιβ, 8. Ζιδγίὶ δε, ἢ 
[Π6 ποΐο ἴῃ 1,πάἀρθιηδππη 1{. 480; δι ῃ, " ΠὨ1ςί. 
οὗ Απεφυ ϊᾶοβ,, 5. 4» ιῤῥίιάγο»εἶα). Οἡ 16 
Θ5ϑθηζ 4] ἀἰσιποξοη οὗ ἴῃς Μοβδὶς ρυτ βοδίίοη, 
566 Νοῖε δὲ [86 δηὰ οὗ οἢ. χν. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΙ]. ΧΙΨΝ. 

ΤῊΣ [ΑΚ͵Ὑ8 ΚΕΙΑΤΙΝΟ ΤῸ ΓΠΈΡΚΟΒΥ. 

Ῥγείϊριίπατ Νοῖς οπ ἐδε Οῤαγασίεῦ φῦ ἐδε 
Ὀμεαςο. 

Ϊ, Ικιρογίαπεε ἡ ἐδε σμδεεί. 11, Νανιε: οῇ 
δὲ μεαιε. 111. 19 παίμγε. ΙΝ. Το 
Τωῤεγομία!εά σαγίοίγ. ΝΜ. {ΤΡὲ “παιεὶδεϊὶς 

παγίεγ. ΝΥ]. Εαορ ὥῶγηι γεοοσπί θα ὃν 
ἐῤε απεΐει. ὙΨὙ|Π|.. ϑωδογάϊπαϊς αγίείϊες. 
ΥΠΠ. 1 ἐξ ἱπεμγαδίοῇἢ ΙΧ. 1» ἐὲ βεγεα 
ἰαγγῖ Χ 1 1 ἐπάορς ΧῚ. ὕζραϊ εἰν 
αρηεΐαποες ζοσίεν 13 ΧΊΙ, 1 “ἰ εοπίαφσίοις 

Ι. ὙΠ ἱϑργοϑυ 15 {πὸ πιοϑῖ [ογτι }]6 οὗἁ 41] 
ἴδιο ἀϊδοτάοτβ ἴο ννῃϊς ἢ {ἰπ6 Ὀοὰγ οὗ ΓΙηδη 15 51Ὁ- 
Καὶ ὙΠΕΙΘ ἰ5 πὸ ἐἴϑοδαϑθ ἴὴ ννῃς ἢ ΒορΟ οὗ 
ἹΕΟΟΥΡΙΎ ἰ5 50 ΠΟΑΥΪΥ Οχ σι! 5ηθα. ἘΤΟΙΏ ἃ 
ΠΟΠΙΠΙΘηςοπθηΐ 5 ἢ ἴῃ ἀρρεάγδηςθ, ἢ Ὀπῖ 
π| ραίῃ οὐ Ἰησοηνϑηίθηςθ, οὔζθηῃ ἴπ 115 ΘαΥ ΠΟΥ 
δίᾶφε Ιῃ5] Δ] ΟΙ5ΙΥ ἀἸσαρροδγ Πρ Δηἃ γΟΔΡΡΘΑΓΏΡ, 
ἴϊ ζοῖβ οἡ ἰῃ ἰΐ5 σἴχοηρ Ὀυΐ 51} 15}. σΟΊΓΘΘ, 
ΒΟΠΕΓΔΪΥ ἴῃ ἀσβδηος οἵ [86 οἤοτγῖβ. οὗ πιθάϊοδὶ 
5Κ1}}, ὉΠῈ] 11 γθάοθβ ἔπ6 ραιϊοηΐ ἴο ἃ πηι] αἱοά 
σὔρρὶο ἢ ἀυ 16 οὐ ΟὈ]Πογαϊοδα ιβθηβοβ, [86 
τοῖο υγηρὰ ἴο ἃ σγοάκ, δηὰ βἤδϑοΥ ἀθέουτηιγ 
οὗ ἰδαίυγεβι θη ᾿ξ γόδοθοβ 5οπΊθ Υἱἵ8] ρατέ 
ἰδ ξεποτα! γ οσοδϑίοης ψγνμαΐ ϑεὲπὶ {|κ (ῃ6 
ϑυηρίοιη5 οὗ ἃ ἀϊδίιηςΐ ἀἰϑοαθο (πιο οὔθη 
Δ υϑεπίεγυ), ἀπά 50 Ρυῖβ Ὧη δηὰ ἴο {86 116 οὗ 
16 ΘΙ ετοσ. : 

[5 τηοήϑ οὗ βοἰθεϊϊπρ 115 υἱσῖ!τη5. ὯΔ9 ϑοηθ- 
{πππρ οἵ τΠ6 54π|6 πιγϑίοσίουβ ἀ 6] οσδί!οη ἃ5 
115 τηράθ οὗ διίδεῖς. [{ ρᾶϑϑθβ οἡ 5] ΟὟΙΥ ἔγοπὶ 
ΟυυπίγΥ ἴΟ σΟΙΠΙΓΣΥ δπὰ ἔτοπὶ γάρ (Ο τᾶςθ, 85 
᾿π||δὲ οποοκοὰ ΌΥ νατγίδίίοης οὗ οἰϊπιαῖθ ἃ5. ὈῪ 
ἀΥΤΙβςΔ] τοπιθάϊθϑ, [Ἐ 1Π6 γρδ οὗἉ ἀϊ5θ856 15 ἴῃ 
50Π|8 ἀδζτος πιοά!βοὰ ἴῃ αἀἰεγοηϊ σοιιηΈΓ]65, 
ΟΥ̓ 'η ραγτσυ]ασ σᾶ965, ὈΥ ἰοςδὶ εἰγοιτησίδηςοβ 
ΘΓ ζοῃοιίτυ[01π.4] ροςυ Δ 165, [Ὁ πένοῦ [4115 ἴο 
διᾶνε ᾿ἰἴ5 οὐγῃ ὙΨΑΥ ἴῃ 186 ξΈπεγα] σδμαγδςίεγ οὗ 
18 εἴξοϊ ργοάιοςοα. Ετοπὶ ἴδ {ἰπ|6 οὗ Μοβεβ 
ΠῚ τὰ σοπιίπρ οὗ ΘΒ γίβι σὰ Κηονν [Πδῖ 1ἴ ργθ- 
ταϊοὰ διηοησθεὶ ἴῃ6 Ηεῦτονν σὰᾶσθ, Αἱ {815 
ἤπερ, {παι τᾶσθ, 85 ἃ ὙΒΟΪ6, ἀοδβ ποί βθεῖὰ ἴο 
θὲ ἐβρϑο δ! συ ήοςι ἴο ἴξ. [{ Πᾶ5 τηογνθὰ οἱ 
ἃπὰ δᾶς ἴῃ ἴὰτῃ νἱϑιίθαὰ δἰπιοδὶ θυθσυ οἴμοῦ 
δγδηςὶ οἵ [86 Ὠυπιᾶῃ ἔλπγ. Οἡ {πὸ τιοϑβῖ 
διρετῆς Δ] νἱονν οἵ [Π6 ϑιιδ)οςξ, ἃ τνου]ά ϑθθπὶ 
δαὶ Ὧο ἀϊθοᾶϑο σουἹὰ 580 ψ)6}} ἀεϑεσνα ἴο δ 

διηρίοά οὐὔἱ ΌὉΥ͂ Ὠ᾿ϑίηθ νυυϊϑάομι 85 ἴμ6 οὐ]οςΐ οὗ 
βρθςῖδὶ ἰαννβ.. 

Ονΐηρ ἴο [Π6 ὨΔΡΡΥ Θχοπηρίοη ἴῃ τηοάσγῃ 
Εἰπι65 οὗ {η6 σγϑδίοσ ραγί οὗ Ευγορο ἔτοτὰ [86 
ἀγοδάδ] ϑοοιγρθ, 85 νγ6}} 25 ἴο 1ῃ6 Ἰυγκίηρ 
ΒΡΟΓΟΟΥ οὗ [5 οὐνὴ ἠδίιγο, [6 δι Ὀ)]οςξ 1η 115 
Ὀεδγηρ οὐ (Π6 1, ον ς 8] ἰανν 849 Ὀοϑοῖ 
ἢ ἀουδίβ ὑηῸ}]} πη ἴΠ6 αϑὶ ἔδνν γϑαᾶγϑ. 
Οὐ ἱπέογτηδίίοη γοϑρεςξίηρ [ἃ νγᾶ5 ἱποοδογθηΐ 
Δα υἱη5Δ{|5 ΔοῖοΟΣΥ, Ὀδῖηρ ΠΊΔΙΗΪΥ ἀοιινοὰ ἔτοση 
(Π6 ᾿ηϑιυϊαϊοα δηᾶ ᾿πηρετίθςϊ γσερογίβ. οἵ ᾿πάϊνὶ- 
ἀϊ.4] οὈβοχνοῖβ ἴῃ ἀϊϑίδηϊ ἰδπάβ, ποῖ οὔθ οὗ 
ὙγὨοτῃ δὰ νν6}] ὀχαπηηθα ἃ βιβηςϊοηϊ πὰ πΊΌοΓ 
οὗ ς8565 ἴο δΠΙΓΠΙΞἢ στουηά ἔὺυ ἔλὶγ ξΟΠΕΓΑ]1Ζ8- 
ἴοη. Ἐνθη ἴο 115 ἀδύ, ἔπε ψγοαΐ 4ιδβίίοη ἃ5 
ἴο {86 ἀϊδραϑθ Ὀοηρ σοηϊδλρίουβ σδηποῖ Ὀ6 8η- 
ϑυνογοάὰ } νυν ] στουπάρά σοηβάθηςθ. [Ιΐ 
νγ5 ὩΟΐ ὉἘΠῚ1] ἴΠ6 ἀρρεάσγαποθ οὗ ἃ Κεροσγῖ οπ 
{πὸ ᾿ΡΥΌΘΥ ἴῃ Νούνναυ, ἄγανντι τρ ἀπάογ 1ῃ6 
βδποίΐοη οἵ (π6 ρουεγῃσηεηΐ ὉΥ ΠΥ 1) 4η16]5- 
56η, ΠΕΡ ρἢγδιοσιδη οὗ [86 Ἰθροὺ Ποβρίΐδ] δ 
Βεγζει, δά Ῥγχγοῦ. Βοθςκ (ρυ  ἰϑηθά ἴῃ Ῥασίϑ, 
χ848), ἰδὲ ἴθογθ σσεῦα πηδίογιδὶβ ἕο συ ἰσγϑδί!ηρ 
[86 ἸΠΠΌΪΓΥ ἴῃ ἃ τηοι ῃοάϊςοαὶ γαΥ. ἘἈθοθηΐ πηθάϊ- 
ΟΔ] νυγιΐοσβ, ἐβρθο δ ΠΥ Μτ Εσδβδηγυβ ΝΝ Πϑοη δηΐ 
Ὧτ Α. Τ. Ὑδμοπιβϑοη, μανὸ δάἀθαὰ ϑοπὴθ ἰπὶ- 
Ῥοσίδιηξ ορϑογνδίέοηβ. Μτ ΚΝ ἰϑοη 85 ἀδνοίοά 
ἃ σμαρῖοσ οὗ δῖ5 θοοκ "Οη 1) ϑθᾶϑθ5 οὗ [86 
Κη ἴο 1ὴ6 ΠΙυπίγαϊίοη οὗ [χὲν. χῖ!. (4φἢ 
οὐ. Ρ. 484). Βυΐ 5ἴποθ ἴπ6Ὸ μι]! οδίίοη 
(Πα ννοῦκ, ἴθ (ο]]ορο οὗ Ῥηγϑιοίδηβ ἤδνο ἰ5 
διιδὰ ἃ 56 γ165 οὗ αιιδδίϊίοηβ στεραγαϊηρ (86 πδῖισγε 
οὗ ΓΡΡΓΟΞΥ͂, [15 ργενδίθηςθ, δηὰ 115 ἰγοαίτηθηΐ, 
ἴο ΨΠΙΟἢ ἀησνΟΥΒ5 μάνθ Ὀθθη γοοεϊνοα ἔγοτη [ἢ6 
Ὀοδὲ φυλ] πο ρογβοῃβ ἴῃ ἀῦονο ΠΗ͂Υ ρίδοθβθ οἡ 
(ῃ6 βῆογεβ οὔ {6 Μροάϊζογγαποδαι, ἴῃ [παϊᾷ, 
Οἢϊπᾶ, οἷον Αἤίοδη δηὰ Νουίῃ Α πιογίσδη σοΐο- 
πίε ἂῃάὰ τῃ6 Ννοβί [πάϊδ5 : ἔτοπὶ {ποθ δη- 
ΘγΟΙΒ ἃ Ἀδρογί ἢ45 Ὀθθη ἄγαν υρΡ. ΜΓ Ε. 
Αἰκίπβθοη οὗ 1,ρρά8, ἔου Υ]Υ ϑιγρθοη ἴο {ῃ6 
76νν5᾽ Βοβρί᾽δ] δ [ογιιβαίθπι, Τοο]]θοΐθα ἃ νδ]ι- 
4016 ὈοάΥ οὗ οὐϑογνδίοηβ, ἴῃ ἢΪ5 υἱϑι 15 ἴο ἐῃ6 
ἸΘΡΟΥ Ποιιϑθ5 ἔγοιῃη 18:6 ἴο 186ο, ΜΠ νυ] οἢ 
[86 νειοῦ ἢ45 Ὀδοη «ἀνουγοὰ ἴῃ πιδηιϊιϑοτρῖ. 
ΟΒΙοΗ͂Υ ἔτοπι ἔμεϑθ βουγοθϑ [86 ἱπέοιτηδίοηῃ 

1 866 Νοίε οὐ χἰϊὶ. 45, 46. 
ΝΝΆΔ 
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εοηϊδίηορα ἴῃ ἔδο [ο]]οννίηρ οῖθ5 τοβροςτπηρ 
1ῃὴ6 ῃδίιτο δηὰ ϑγιηρίοπηβ οὗ (ἢ6 ἀἴϑεδϑθ 85 
Ὀδεη ἀγάννηῖ. Νοῖ ΟἿΪΥ 16 οχρίαπαίίοη οὗ 
1Π6 1 ον! ς 4] ἰανν, Ὀὰς [π6 ἱπιρογίδηςθ νυ] ἢ 
[Π6 ᾿ΘΡΓΟΘΥ 4550} Π165 ἴῃ [Π6 Πιβίογυ οὗ [6 ἢι- 
τῆδῃ γάςθ, δπὰ οὗ ἴπε 5γδϑὶ ἴθ ἴῃ ραγι σι] Αγ, 
ΤΑΔΥῪ ΞΕ τ σρᾶοθ ΠΙΟΝ 5 ΠΟΤῈ σίνθη ἴο 
{πὲ 50] 6ςῖ. 

1. Μαυςῇ σοπῆιδιοη [85 αγίϑθῃ ἔτοῖὴ ἴδ 
ΔΙ ΙΣΌΥ ΟΥ̓́Τ ΠΔΠῚΘ ἱπ ΡΟΡΌΪΑΓ 56. ΤῊΘ 
Ηδρῦτενν νογὰ ἔου (ῃθ ἀϊϑεαϑο ἴο νι ἢ ἴδ 
[μὉ}ὉῪ τοϊδῖοβ 15 ἐχαγα᾽ αἱ (ὩΣ) οὐ πορα᾽ 
ἐπᾶγα᾽ αἱὸ (ὩΥΝ 9λ2). [ἡ ἴμ6 Ἐπρ 5 ΒΙΌΪ]6 
ἐζάγα αἱ ᾽ι5 ΑἸνγγ8 τεηάογοὰ [ργοϑυ, πεσα᾽ 
ἡπαγα᾿ αἱ, ἃ οἴαξι οἵ [ργοϑυ. Ετοπὶ 115 ἀ6- 
γἰνδιίοη, ἰψάγα᾽ αὐ ὮΔ5 ΠΡΑΓΙΥῪ [Π6 521ὴ6 πη Δ ΠΡ 
ἃ5 περα᾽, ἰ.6. ἃ βῖτοΚκο. Βυῖ ἐφῶγα αἱῤ᾽ ὈΘΟΔΠΙΘ 
{Π6 5ρεοϊῇς Πδπ|6 οὗ [Π6 ἀΐϑθδϑθ, πὰ 15 που ῃθ δ 
ἴουπὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ οἴ μετ βθῆϑε, Ἔχοθρί ἴῃ 50 ἔὰγ 85 ἱΐ 
5 ΔΡρΙΙοὰ ἴο 4 ἀἰϑρᾶϑθθ νυ] 5: ΠΥ ἀϑροςὶ ἴῃ 
1,δν. χὶ!. 12. 566 ποῖθβ. Νερα), οἡ ἴἢ6 σοπίγαυυ, 
15 ἃ ΞΘηΘΓΑΙ] ΠΔΠῚΘ ἔογ Ρἰδριιθ, σίγοκθ, οὐ υυνοιηὰ. 
Οξδη. χὶϊ ω7; Πρθυῖ. χνι. 8; ἃ Οἤτοη. Υἱ. ,8:; 
5, ΧΧΧΥΪΙ. 11, ΙΧΧΧΙΧχΧ, 42; [5. 11]. 8, ἄς. 
Εγοπι [86 ννᾶΥ ἴῃ ΠΟ ἢ 115 ν᾽! Δ Οη ννᾶ5 Γὸ- 
ξατάθά, πεχα᾽ 15, Ἠόννενοσ, ἔγθα θην ἀρρ]οά 
ἴο ἃ ψβουῖ ἐκάγα αὐ, ἃ5 «σἰγοζε 15 Ἀρρ]ιοὰ 
ἴο ΡΑγδίγϑὶβ ἈΠΊΟΠΡ ΟἸΓΘΟΙνῈ5. [,ον. ΧΗΣ, 17, 
22, 332) ὅζα. 

[15 ἢϑνν σοηδβίἀογοαά ὈΥ 4}} [Π6 Ὀδβὲ διυῖῃο- 
Γζε5 (πὶ ἐπάγα᾽ αἱ ἀοεβ ποῖ ἀδηοίθ (ἢθ ἀϊ5- 
θᾶ56 νν ΠΟ} 15 πλογὸ ΡΥΟΡΟΓΙΙΥ σ4}16ἀ ἴῃ Γι ρσόσυ “, 
Ὀμΐ ἐμαὶ Ὡς ἢ 15 Κποννῃ ἴο Ρἢγϑβιοίδη5 ἃ5 τῆ 
ΕἸΘΡΗδπίϊαϑιθ. Α8 {πὸ στὶρῆϊς αἰϊδεϊποϊϊοη ἴῃ 
Δρρ  γίηρ (ῃ6 παηλοθβ νγὰβ οἰθαυ]Υ οὐϑογνοὰ ὈΥῪ 
τὴ6 ΟτΥοκ δηὰ [,δἴ1η πράϊολ] τυ οτγϑ5, πὰ ἃς 
Ὀοτἢ {πΠ6 ΕἸΘρΒδηἰδϑὶς ἀπά [ἢ 6 [μοργΟσΥ παρέ 
αν Ὀδθη ἐΔΠΊ]ΑΥΥ Κπόνγη ἴῃ Εργρῖ, ᾿ξ ἰ5 
ΤΕΠΊΔΓΚΔΌΪΘ [ῃδὲ {πὸ ΠΧ Χ. 5μοιυϊά μανὸ δάορίῖοά 
λέπρα 85 ἴδ χεπάογηρ οὗ ἡχάγα᾽ αἱ. Το ἴποπὶ 
πησὶ θ6 αϑογροὰ ἔῃ6 ἕδεϊ [μαι Ζεῤγουν δ45 Ὀ6- 
σοπΊο ἴῃς 65.815 δὰ ϑογρίυται πδπηθ δπὰ ἰδαΐ 
Ὁγ ψηΐσἢ τ ἀἴϑοαθθ νγᾶθ ὈΠΙΝΟΥΒΑΙΥ ἱκηονγῃ 
ἴπ [Π6 τη 16 ἀρθ5. 

[τ 5θ6πὶ5 ὑγοσί Ὑ 116 ἴο οὔϑογνο [παι ἘΠ6- 
ῬΠδηΓ 4515 15 οἴθη ῬΟΡΌΪΑΥΙΥ ϑρὰ 85 186 ΠΔΠὶ0 
οὗ ἃ ἀϊδθᾶϑθ, ΡγΟροΥΥ σδ]]οιὶ Βιεσρρρία, οΥ, ἔγοτη 
[ῃ6 ρίαςθ ἴῃ νυ Ὡς ἢ ἰξ νσᾶ5 ἤγϑε πούσῃ ἴο ρτόνδὶ!, 
“ἢ6 Βαγρδάοοβ Ἰορ.᾿" [5 ἀἰϑιίηρ υἱϑηϊπρ πλεῖ 
15 8 ΘΠ]Αγρομηθηΐ οὗ [86 ἰδρ, δηά ἴἴ 15 τχγδηΐ- 
ἴηξ ἴῃ {πὸ τηοσε ἱπιρογίδηϊ ἐδαίιιγοβ οὗ ἴδε ἀϊς9- 
6456 οὗ νυν] ἢ 1 ΘΟ ΘΕ Π165 ἀϑογρϑ (Π6 παπλθ. 

ΠῚ. ΕἸερμδπ ϊαϑῖὶβ 15 πον σοηδίἀογεὰ ὈΥ 
τιοϑὲ οὔϑογνοβ ἴο Ὀ6 αυϊξ ἀϊξέίπηςξς ἴῃ [ἴ5 
Ὠδίαγε ἔΤΌΓΤῚ ΔΠΥ οὗ ἴποϑβε ἀϊβθαϑθβ νυ τἢ ννπϊ ἢ 
ἰϊ μὰ5 οἤδθῃη Ὀθϑθὴ βυρροβοὰ ἴο δ6 Ἴσοηποοῖοά, 
ΒΊΟΝ ἃ5 ἴ86Ὲὲ [δργὰ νυ ξατῖβ, Ῥβογίδϑίβ, 57- 

Δ Το {μιεβε τπᾶγ Ὀε δἀὐἀοὰᾶ, “Νοῖεβ οῃ [π6 1 ρὲσ 
Ἡοϑρί (δὶ δὲ Οταηδάδ, ὉΥ Ὀσ ΝΥ ὐβίεσ, ἴθ ἴΠ6 
“ Μεάϊοο-(Πἰ πιτρίςαὶ Τγαπβαοῦοης,᾽ ΝΟ]. ΧΊ,1ΠΙ. 

3 ὝΠε ργόρεῦ εργοθν (ἀφόγα τιρίριιγ 15) ἰδ ἃ ἀΪ5- 
ἐλ8ε οὗ ἃ αἰβεγεηῖ δπὰ τηῦοἢ πιογα βαρεγῆςϊαὶ 
πδῖιγθ. 966 Οἡ ΧΙ, 12. 

3 ὥδρϑ ν!. 
4 “ἘΚεροτῖί οἵ ἴῃς (Ο]]ερε οὗ ΡΗγεἰοἰδης,᾽ Ρ. νἱϊ, 

ΤΕΝΙΤΙΟυΞϑ. ΧΤΙΠῚΙ. ΧΙΝ. 

ΡὮ1115, Ὑαννβ, ὅζς.ὅ [15 σμδταςίοσγ 9θοπι5 ἰηδοοὰ 
ἰο Ὀ6 ποτῷ Ξ(ΓΟΏΡΙΥ ἱπαϊνιυΔ}1Ζοὰ τ(λδη (Ὠδὶ 
οὗ δἰπιοδὲ ΔὴῪ οἴποσ τιαϊδάγ. [15 οὔρὶῃ ἰ5 
ἀϑοθοὰ ἴο ““ΔΠη Δη1Π14] ΡΟΐβοη βοποσγαῖοαά ἴῃ 
οΥ τεσεϊνοά ἱπίο [Π6 Ὀϊ]οοά, δοσυπιυϊδῖθα ἔδοτο- 
ἴῃ ΡΓΟΛΔΌΪΥ ὈΥ ἃ ὈγΌΘΕ55 ἀΠΑΙΟΡΌιΙ5 ἴο [ογηηεη- 
ἰφ[οη." (1 ]5οπη.) ὙὍὙΠῖ5 Ροΐϑοῃ ὈΓΙΠΊΔΤΊΥ 
αἴϊεςϊϑ εἰϊπογ ἴῃ6 δίῃ, ΟΥ̓ ἀθροβίθηρ ἴῃ ᾿ΐ ἃ 
Ρδου ΑΓ Αἰθυπιίηοι5 συ δβίδησθ, οὐ (Π6 Ὡρτνε 
Πα πεύνοῦβ σδηΐγοβ, δὲ δὲ ἀθϑίσουπρ ἰῃοτη 
50 45 ἴο ἴ2Κ6 δυνΑΥ ϑθηβδίοη, [ἢ {}}15 ἹΨΔΥ͂, ΓΟ 
ἔογτηβ οὗ δἰθρῃδη 4ϑῖ5 ἂγὸ αἰ πρυϑποά, {δ 
Τωδεγεμ αι Εἰεῤῥαπήαςὶς, απὰ τἴῃ6 “πη ἐχης 
ΟΣ Νοπ-ἐμδοεγεμίαϊε Εἰερῥαπηασεβ. ϑδοπῖο οὗ 
[6 πιοϑδὲ οὐνίοιιϑ δχίογμδὶ οἴδθοίβ οὔ (ἢεϑὲ 
ξοστηβ, ἴῃ ννο}}-πλλυκοα σλϑος, ὈδΑσ δι: ἢ αἰ ογ- 
Θηΐ ϑροοίβ [δῖ (ΠΟΥ τῖρμξ ΘαϑΪγ ὑδ ἰδκεη 
ἴο Ὀεϊοπρ ἴο ἔνγο δηίσοὶυ ἀϊξάμηςξ πιδ[ δι 68. 
Βιυῖ (Π6 ᾿Ιἀοπ ΠΥ οὗὨ {ΠΕΙΓ οΥρῖπ ἀρρθᾶγβ ἴο δὲ 
οἰεαυν ργονθὰ ὈΥ ϑένεσαὶ ἕβοΐ5. [ἢ ΠΊΔΗΥ ΟἌ365, 
[86 Ἑδαγδοῖϊοσιδιις ἔδαϊισες οὗ [6 ἔννο ἴΌπης 
ΔΙῸ σομη 47: ᾿ησίδησθβ ΟσσῸΓ π᾿ ὙΠΟ οἠς 
ἕοστῃ σῆδηροϑ ΘΠΕΓΟΙΥ ᾿ηἴο {6 οἴδογϑ; δηά ἴῃ 
ΒογΘαΙΑΣῪ ἰγδηβπ)βϑίοη, [Π6 ραγθηΐ 15 530Π|6- 
Εἰπη)65 47]. θὰ νὴ} ομδθ ἔοσγπι δηὰ ἐπ Ἂμ] 
ψ ἢ [Πς οἴδογϑ, 

ΤΠΘ πυχμηθεῦβ ἴῃ Ὀγαοκοίβ ὑτοῆχοὰ ἴο {πε 
ΡΑΣΈςυΪΑΓ5 ἀοβοροά ἴῃ [86 ἴνγο ἔο]]οννίῃς 
ΡΑΥΔΡΤΑΡἢΚ ἅγὲ τοίογγοα ἴο ἴῃ ἴΠ6 ηοΐθϑ οἡ {ΠοβῈ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΠ5 ἴῃ ἔχον. ΧΙ. νυ] ἢ [6 ῥΑΥΠΟυ]Ατβ 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο ᾿Π]υιϑἰγαῖο. ᾿ 

ΙΝ. (1) Τὸ Τυδεγουϊαϊοά ἘΠΟρΡ Δι Ε12515 ͵9 
πὸ τηοϊθ σοπληλοη ἴοστῃ, [{ φθῃογαι γ ἤτοὶ 
5 θνν5. 1156} Ὀγ ἰηβαπλθα ρῥδίςῃεϑ ἴῃ {Π6 53Κ|η, 
Οἡ {86 ἔδλοθ, ϑᾶῦβ οὐ ῃδηάς, οὗ ἃ ἀ}} γρά οἵ 
ῬΟΓΡΙ 5 ἢ Ὦμπ6, ἔγοπι 4} δ ἰποῇ ἴο ἔνο 180} 65 
ἴῃ αἰαπιοῖοσ. (2) Γεθ βϑοοῦ ομδηρο ἴ0 ἃ 
Ὀγονγηϊϑῃ ΟΥ̓ ΌΓΟΠΖΟ οοἰουτ, τὶ ἃ πιρίδ]}}ς 
ΟΥ̓ ΟἿΪγ ᾿υιϑίγθ, ἀπά ἃ εἰθαγγ- ἀδβηρὰ οάρο, ἀπὰ 
ἴῃ 115 δἰαίθ [ΠΟῪ οἴδη χοπηδῖη ἔοσ ϑδνεγαὶ 
σε 5 οὐ πποηΐῃ5. (3) [ἢ ϑοίχιδ Ἷᾶϑθ5 [8686 6Χ- 
ἴΟΓΠΔ] ϑγυταρίοτηβ ἀἰβαρρθασ δ᾽ ορείμεῦ, πά 
ΑΡΟΣ ἃ τ ὨΠῸ ἀραίῃ σῆονν ἘΒΠο ϑοίνοϑ. ὍΝΕεΙ 
ἀορτίθοβ {Π6 ἀἰβοοϊουγοά συ γΓέλοθ ὈΘΟΟΠΊΘ5 
Δηὰ γίβθ8 πόδ δηά ἴδογο ἱπῖο τυ θόγο θβ δὲ ἢγϑὲ 
το ἀϊδῃ, Ὀμΐ αὔίογνναγαάς οἴμοσ Ὀγοηζοά οἵ 
ννΠ6, ὙΠ βοαγῇ 5κίη οἴδη 5.165 οἵ, ΤῇῆςἪε 
Βαγάποββ πὰ σιβίηρ γόβιε ἔγοπι ἃ [δι οκθη» 
ἴῃρ οὗ 186 ἔγὰδ 5κίη ὈΥ 186 ἰη]εςίοη οἵ αἰδε- 
τ ϊποῖ5 πιλίϊοσ. (9) Αὔἔοῦ δποῖδογ ρεποά, 
οὗ νγϑοῖβ, ΟΥΓΎ πιοηΐῃϑβ, οὐ ουθὴ οὗ , ΠΙΔΩΥ͂ 
οὗ {πὸ τ θοτο ε5 βυιϑιάθ ἀπά ἰρᾶνο ἃ Κιπά οὗ 
εἰοαίχ, [ΒΏποΥ ἴπᾶπ (Π6 δυττοιπάϊπρ 5Κ1Π, 
Ὑ Ὡς» ΠΊΔΥ τοιηδίη οἰ βοσ Ὀγοηζοά οὐ ΜδΙ6. 
(6) ΒΘ ἐυπθογοΐεβ ν ἢ ἢ ἀο ποῖ 50 5:46, ΟΓΥ 
ΜΠΙΘἢ Ὀγοακ οὐἱϊ ἀραῖπ, ΤΑΔΥ͂ ΥΑΙῪ ἔτοπὶ {86 
5126 οἷα ρϑὰ ἰο ἐμδξ οὗ ἃ ρίρθοπἷβ ἐξ; ἀτὰ 
ΔΡΕΣ σοπεϊηυίηρ, ἰδ ΤΥ 6 ἴογ γεᾶγβ, Ὑγ] 8 ΠΟ 
Οχίεσηδὶ σμδηρθ, πον υἱςογαΐο, ἀἸβοΑΓΡΊηΡ᾽ ἃ 
ΜΒ ΙΒἢ πιδίζοσ, ὙῈ6 υ]οοῖβ οἤεη εδὲ ἱπίο ἴδ 

δ «Ἑρροτί,ἢ᾽ ΡὈ. χὶὶ., ᾿χυῇΐ, 
δ «Ἐξςροτῖ;᾽ Ρ. Ἰ᾿χῖχ. 
ἵ «ἙἘδροτῖ,᾽ ΡὈ. ἰχ., χὶ,, χυ., ἃς. 
δ «Ἐρροτῖ,᾽ Ρ. ἱχὶν. ΄ 
9 “Βεροχῖ Ρ. ἰχνὶ,, ὅτο. 
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ὕλυ5.0]6 {11 (ΠΟῪ Ἔχροϑο [ἢ6 ὈΟΠ68, οὕ, οσοδϑϊου- 
1], ἢ64] ονεγ δηὰ ἰϑᾶνθ μαγὰ νυ ῃϊ8 οἰςδί ΓΙ 65. 
(72) ϑδου]ά ἔμεγε θῈ ΔΠΥ͂ μδὶγ οἡ με [ ΌΟΓΟΪ65, 
ἰΐ οἰΐπον 2115 οὔ οὐ (ὑγὴβ να, δηὰ [86 ΠΔΙΓ 
οὗ 186 μεδὰ ἀπά δγεῦγοννβθ ΤΟ ΘΕΪΥ αἰϑαρροαγβὶ, 
Ετοτι {86 γγδάυδὶ 5υνο ηρ οὗ {μ6 ἔδαϊιγοβ [Π6 
ἔδλοθ δϑϑιιπλθβ ἃ βογί οὗ ᾿Ιοη ἾΚο ΟΥ̓ βαίγγ- 6 
ἀϑροςῖξ, νυν ϊς ἢ βιισροϑίθα ([ῃ6 δηλθ5 νν Ὠϊοἢ ἤν 
Ὀδθη δουμρίϊπηεβ ρρ θὰ ἰο {μ6 ἀΐβθαϑο, Ζεομ 
αοὶς δηὰ ϑαϊγγίασς. ΤῺΘ σῆδηρο οη {86 διιγέδοθ 
οὗ (6 5Κιὴ δᾶ5 βίνθη γίϑε ἴο οἴδοσ ὩδΙη65, ἰῇ 
ΤΑΟΓΟΤΏΟΘΟΓΗ {{Π|65, ΒΌΓἢ 85 ἴδ6 ΒΙΔΟΚ ΓΡΓΟΒΥ, 
δηά ἴπ6 Ηυχηϊά [εργοϑυ. “"  Βϑη {88 ἀϊβθαϑθ 
5. ΠΥ ἔοπιηθα, 16 ἀιδιογίεἀ ἕδοθ, δηὰ [ὴ6 
Ἰϊνὰ, Θηογιϑίοα δηὰ υἱοεγαῖθαά ἔθ ογοΐοβ, (ἢ 
ἀείογηγοά, 5:5 1655 πὰ ὑπησονογεά ογο5, [δ 
Ὠοδζϑο, νυν βροσίηρ νοῖςδ, {86 ἔα ἃ Ὀγοδίἢ δηά 
οσαϊάποουῦβ δχογείίοη, {86 σοηίογίοαἀ ἰοἰηίδ, 
ὙΠΙς ἢ ἄγ οὔσῃ Ὀυγίεά ἴῃ οὐ 4050] ον ἀ15- 
Ἰοςαίοά ὈΥ {Ὀόγοῖθβ, (ἢ 6 Πϊν]ὰ ρδίςεβ οἡ ἴβοϑδθ 
Ραγίβ οὗ (86 Ὀοὰγ ηοΐ γεῖ ἐπδθογουΐουϑ, 841] 
ἕοττη ἃ ρίεῖαγο ΒΟ ἢ 5 ἢοΐ ὀχοθοάθα ἴῃ ἐῃ6 
ΠΟΙΤΟΣ οὗὨ ἰἰ8 ἔδαϊιγοβ ΟΥ̓ ΔΩΥ ΟΠΟΓ ἀἰδθδβθ" 
(ῦγ Α. Τ. Ὑμβοιθβϑοη). (8) ἼΤῆε ἀἴβθδϑο ἔοσ 
πε τηοϑὲ ραγί σγθορ8 οὐ υνἹ ἢ ἰγτθϑβι 0] 6 Ρσγο- 
δτεββ πηι] ἰἴ δἰίδοῖκα δοῦλα νἱῖδ] οὔβᾶῃ δηὰ 
ὁςοβϑίοῃϑ ἀοδίῃ. 

ν. (ἡ Το Απαϑίμεῦς ΕἸορ Βα π δϑὶ5 οἴϊθη 
Πομηθηςε5. ἴῃ ἴῃ ἔογεβεδὰ (566. 2 Ο(ἤτγοη. 
ΧΧΥΪ. 19. 20), ΜΙ Πρ 116 ΟΥ σορρεῖ- 
ςοἸ]ουγοά ραΐοδοβ δπὰ νεϑις]65, ἰδο μη: ΟΔ}]}γ 08]}- 
δὰ διωίϊσ, ννὈΪ ἢ ἄγε ἀδνοσροα δι θη] νν]ἢ- 
οαΐξ ραίῃ, δοοῦ Ὀυγϑῖ, δηὰ ἀἸβομαγρο ἃ τη} |κ-ΠΚ6 
τηδίϊεσ. (12) Αἢ ᾿μβαπηθά υ]οογαίεά βυγέδος 15 
Ἰοεξ, νυν! ἢ 15 νοσγ τθηάσσγ, Ὀὰϊ Π6415 ἴτε ἃ {ΠΠπ|6 
δῃα Ἰοανοβ ἃ σιηοοίῃ, νυν διΐθ, ᾿πϑθηϑι Ὁ] 6 οἰσδίγχ 
σϊτπουὶ ΔΓ. ΤῊ ΠΑΙσ ἢ 5Ο0ΠΊ6 σᾶ565 γδίι ΓΠ 5, 
Ὀυς ᾿ξ ἰδ δἰννᾶγβ νυ 6 δηὰ ἤπθ. Βὸγ ἃ ρεγιοά, 
βοιηδί! 165 οὗ γεασϑ, ἔγεβϑἢ Ἴγορϑ οὗ Ὀ}}2 ἃγίβθ. 
(3) Τὸ ἀἴβοαϑθ βοοη αἰίδοκβ [ῃ6 Ἰοϊηΐβ οὗ ἰδ6 
βηροῖβ δηὰ ἴοσβ, ἀπά δἰἤοσνναγαϑ ἴῃοϑο οὗ {86 
ἰΆγοσ 1π|ῦ5, νι ἢ ἀγοὸρ ΟΥ̓ ὈθοπΘ ὈΥ Ὀοπθ. 
[πὶ δοπὶθ σᾶ565 [6 θυηθ5 ΔρρθΑσ ἴο ὕὈε Αὐβογυθβά, 
ΤΠ υἱσοῖβ ἢ64] στ ννοπάογίμ! σοἰογιγ ἀπὰ 
ςοιηρ οίθηεββ. [{ 15 βαὰ {δαὶ διηρυζαίίοη ὑγ 
ΕἸΘΡ ἀπ Ε14518 νυ} οὔθ “ςῬθαγ σοτηραγίϑοη νυῖ 
{πὸ τηοβῖ Πη!5ῃθα ρεογέοστηδηςο οὗ (δ6 βιιγζθοη. ἢ 
(4) Ἴδὸ {ἰπλὺβ νυνὶ ςἢ ἃγὸ δβεσοίοα Ὀυϊ ἀο ποΐ 
υἱςογαίθ Ῥεσοσὴθ δἱ ἰδϑὶ 50 Ἴοιῃρίείεὶν ἀονοιὰ 
οὗ φοπβαίϊΐου (δὶ ρογίίομβ οὗ ἔμοῖη πιᾶὺ Ὁδ 
Βυγηοά, οὐ, οΣ ἰδ Ὀ]οὰ ΟΗ͂ ὈΥ πιὶςο, νιπουΐ 
(86 ρούβοῃ δοίης Ἴσοηϑοῖοι οὗ ἰξ. (ς) ΤΠ6 
ἔλεθ ΠΟΥΟΣ ὈΘΟΟΠΊ65 50 υἱζου ἀεξογιηθα 85 ἴῃ 
Τυρδογουϊαϊοά ΕἸΟΡΒΔη 55, Ὀὰὲ [Π6 5 Κὶπ 15, 
ἔογ {6 στηοδί ρασγί, ἘΡΏΕΥ ϑιγαιποὰ ονὰσ 86 
ἐυλῖίυγεβ νυ ἢ ἃ ΤΩῸΠΊΓΩΥ - ἶκ6 ἀϑροεῖ, ἴῃ6 ὀγο- 
11ὰς ἀγοορ, ἴδασβ σοπΌη! Δ }νγ ἤονν, δηὰ [ἢ 
ἴοννοσ ΠΡ βᾶηρβ ἄοννῃ δηά ὄχροϑθβ ἴῃ6 ἴθ 
πὰ ρυπ5. ὙΠ6 ἰδϑίθ, δῃς ἀπα 5Ππ|6}} 21], 
θυΐ (πε νοΐςς ἰ5 οί δῇεοϊοά, (6) Ἴδε εγθ- 
γον ἀπὰ ἰδϑἴθβ, δηἀ ἔπ6 ΟἴοΓ ὮΔΙΤ, ξΌΠΟΓΑ ΠΥ 
11} οὐ Ὀθοοπῆθ ψνῃ116. (7) ΤῊ Ργοργοβα οὗ 
ἘΠ6 ἀϊϑολϑθ 15 ὅυθὴ τ] ἢ ϑἰοννεσ [882 ἰδαΐ οὗ 

1 566 οὐ [«δνν. χὶὶ!. 3. 

Τυδεγουϊαιοα ΕἸΕΡἢ δ Ππ|4515, πὰ [(5 ξαία] ἰοστηϊ- 
ὩὨΔΙΙΟΩ 15 Ποῖ 50 ὨΘΑΓΙΪΥ Τεγίδϊη. ὙΠῸ ἀνοόγασὸ 
ἀμυγαίίοη οὗ 15 δἴοσ {πὸ ἢσϑί ἀρρϑάγδῃςθ οὗ [ἢ6 
ἀἴθθαθο ἴῃ [86 ομδ 15 (θπ Ὑὑδᾶσγβ, ἰῃ {πὸ οἵἴμοσ 
ΠΟΑΣΪῪ ΕνΘΠΙΥ, ΟΥ̓, ᾿η [ηάϊὰ, αῦονο ΓΙ ΓΕ γοατβ 3, 
ἴῃ δδοὴ οὗ {πὸ ἴννγο ἔοϊτηβ ἀθδίῃ ἰ5 ΠΊΟΘΕΙΥ 
ΡΓεσράρδα ὈΥ δὴ αἴίδοκ οἵ γϑοηίεσγ. 866 81. 
(ὃ) Απαϑίμοίς ΕἸΘΡΗΔΠ 8515 15 ΘΟ ΘΙ Π65 
οδἰ θὰ τπ6 [οἱπὲ 6ν}}, δηὰ ϑοπ)γδίϊπηο5 ἰῃ6 ὈΥΥ 
[δργοϑυ: δι [δ [5 5111} Τῆογδ ἔγθαυθητ Κηοννῃ 
ἃ5 ἴῃ  Βιῖβ ΓΘρυοϑυ, δηά υπάθσ (Πδὶ Ὡδπ6 15. 
ςοηξοιπάδα νυν] ἢ νυν ηδὲ 15 ΤΏΟΓΟ ὈΓΟΡΟΓΙΥ οδ]]οὰ 
{8ε ΓΕΡΓΟΘΥ, ἴο ΨΗσὮ ἰδ ὈΘΑΓΒ, 1ῃ 18 ΘΑΓΪῪ 
βϑίδροβ, ἃ 50ρΈΓΗς 4] ΓΕΘΟ Ὀ]λησθ, 866 καὶ ΠΠ,, 
δηἀ ποΐδϑ οἡ [μδν. χΧι. 1.2, 48. 

ΝΙ. Βοῖῇῃ {μ656 ξοσιηβ οὗ ΕἸΘρ ΒΔ η 8515 ὑγογδ 
ΨΕΙ Κηοννη ἴο [ἢ6 δηςίθηξ ρῃγϑιςοϊδηβ δηά 
ΜΈΓΕ ΔΟσΌΓΔΙΕΙΥ ἀοβοσ θὰ ὈΥ ποι, ὈὰῈ ΠΟΥ 
ὝΈΓΟ ἰγοαΐϊθα 8ἃ5 ϑδοραζγαίθ ἐἰϑθαᾷϑθθοβ. Ασοίσυ 
δηὰ (εἶδ5 ἢᾶνθ ννῈ}] ἀοβου δοὰ (6 Ταυρεῦ- 
ευἱλίοἀ ἔοττη υπάθτ 86 παῖ Εἰερῥαπιαςὶς. 
(εἶσι ἢ45 ἀδβϑοσι θεά (6 Απεϑίμοίς ἔογηι 
ὉΠά6Γ [η6 πᾶῖδ οὗ Κημέδσο αἰδα οὐ λεύκη. Ηδ 
[5 ἀϑϑοοϊδίϑα ἃ, Ὀὰξ ποῖ σοηΐουηάεδά ἰξ (45 
ΤΏΔΩΥ Τηοάεγηβ ἢᾶνο ἄοηθ), τυ ἘΠ σοϊηστθοη 
Ὑπϊ6 ΓΙ ΡΓΟΘΥ, νυ ΠΟ ΠῸ (4115 ὮγΥ [86 Ὡᾶπὶδ 
ἀλῴφός, ἴπο ννογὰ ψς ἢ {86 ΠΧ Χ.. δανο στρ ἢΐ- 
ἸΥ υϑεὰ ἴῃ 1μον. χὶ. 29. Ηετγοάοίΐυβ. 150, 
] ἢ Ὀδιογ Κπονν]οάσο [ἢΔη βοπῖο οὗ ἢἰ5 σοιη- 
Τηεηΐδίουβ, αἰἰβε ρα 5 με5. λεύκη ΠῸΠπὶ λέπρα 
({Πε Ἰδξίοσ ἀρρβᾶγβ ἴο Ὀ6 ἴδ 54Π16 ἃ5 ἴδε ἀλφός 
οἵὗὁἨ (εἴ5ι5), θοΐἢ οὗ σῆς ψετὸ τοραγάθαὰ 845 
ὈΠοΪθδη ὉΥ τῆ6 δηςίοηξς Ρεγβίδης, ποῖ ἀϊϑβιϊη- 
ξυϊθηοά 458 {ΠΟῪ ογὸ ἴῃ 1ῃ6 Μοβαὶς Ἰανν 3. 

ΝΠ]. [ἃ ἢδ5 ἀρρεαγθὰ ἀθϑβίσαῦ]θ {Π18 ΔΓ ἴο 
ἀϊβοσιπηϊηδίθ (6 ἔννο ἔογπβ οὗ ΕἸ ρ ἢ ηξδ515 ἴῃ 
ογάεγ ἴο δὌχρίδιη (ἢ6 γοΐογθησος ἴοῸ ραγ ΑΓ 
ΒΥΓῚΡίΟΠΊ5. ἴῃ [815 σῃμδρῖοσ οὗ [,οντςι5, Αἵ 
(815 ργόβθηΐ {{π|6, (ἢ νυν ϊο ἢ ργον1]5 ὈΥ ΔΓ 
{Π6 πηοβῖ, Θβρϑοίδ]ν ἴῃ Εργρί δηὰ ϑυγίᾷ, 15 [6 
Τυβεγουϊδλίοα ἕοσῃ. Βιυιῖ 1[ἴ 5ῃοιὰ Ὀε Κορί 
ἴῃ νίονν ἰδὲ {μ6 ἔνγο ἰῇ ἃ σγοδῖ Ὠυπιῦοσ οὗ 
ζᾶ565 νγοσκκ ἰορεῖβεγ (566 8 111.}; ἂπὰά, 5 1 
ἀϊά ἴῃ {πῸ ἀδγβ οἵ Μοβεβ, {πε ἀιβθᾶβϑθ Ἀρρεᾶγβ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ 1π Δ ΔΙ ΙΡΊΙΟΙΙ5 ἔΟΣπῚ ΟἹ 5ΟΠῚΘ 
ΟἿΘ ρατΐ οὗ ἐη6 Ὀοάγ, νι Ὀὰΐ {16 ΟΥ̓ ἢο 
[οπάθηου ἴο ϑργοδά. Οπὲ νδυθὺ (Μογρόσα 
αἰῥα) βοτηθπηθ5 αἴεςῖ5 ἃ 5! ηρῖο τ Ὁ ἢ “ὁ ἃ 
ἀεδλά ρϑδγ] οἰκο νυ ]!6Π655." Μτ ὙΠ 5βοὴ ΠΚθη8 
[86 {Π|ΣῈ οὗ οπο οὗ δ]5 ραϊιϑηΐβ ἴο “ἃ ρίοθςθ οὗ 
Ποδι τ} 6 τραγθϊο βουϊρίυτεο ,." ΤὍΠϊβ 
ΤΟΙ Πἀ5 ομθ οὗὨ ἴδε Βαπά οὗ Μοβϑεβ, “"Ἰθρσγοιβ 
ἃ5 5ηονν," ἔχ, ἵν. 6, απὰ οὗ ἔπε δρρ]ϊοδίϊοη 
οὔ (ἢΠὲ 88π|6 ἐχργοββίοη ἴο ἴπῸ ἰδθργοϑυ οὗ 
Μίπδπι, Νυηι. χὶϊ. το, δηὰ ἴο ἰμδί οἵ Οϑδδζὶ, 
2 Κι ν. 2). ΟἿδοσ Ἰοςδὶ ναγίθεϊοβ, ἰο ψῃϊςἢ 
ΓΕΪΈΓΘΠΟΘ ἈΡρϑδσβ ἴο Ὀδ6 τηδάδ ἴῃ ἴΠπ6 [ἃ,ἂνν, νν}}} 
Ὅδ ποίϊςρά ἴῃ {86 ποΐδθϑ οἡ ἴ,θν. χἱῖ. 29----4ο. 
ἴῃ ΘΟΠῚΘ ΣΑΙῸ οᾶθεβ, ἴπ6ὸ Τυδεγοιϊαῖοα ΕἸ6- 

2 «Ἐοροτῖ,᾽ Ρ. ἶχν.; ᾿Α βίσδοι ΓΕ Ἔρ! 65, Ὁ. 1 τό. 
5 Ατείιβ, Ρ. 174 84., εὐϊι. Καδη ; ( εἰ55, 11. 

111. Ρ. 25; Εεβίυβ, 5. ἔπμέέΐρο, τὰ Τἰηἀολδηη᾽ 
ποῖρ. Ὁ. 7412; Ηοιοαοῖ. Κι 138. 

4 «“70ϊ5εδϑεβ οἵ τῇς δ.κίη, Ρ. 376. 
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Ρἢδηζία51:5 ὈδοΟΙΩ65 δοιῖθ, (Ὧ6 ΘΙ ὉΪ65 ΓΑΡΊ ΑἸΥ͂ 
Γῖ5ο δῃὰ Ὀθοοπὶο υἱ]οογαῖθα, δὰ [6 ἀἰβθᾶϑθ 
ΓᾺη5 [5 σουΓϑο ἴῃ ἃ ἕξνν ψνεοκβὶ, Ὅὕ}15 ΤΏΔΥ 
ῬΕΓΏΔρ5 οχρ δίῃ [οὐ 1]. 7, 8. 

ΝΙΠ1. Μεάϊςδὶ 5Κ}}} δργεαῦβ ἴο βᾶνθ Ὀθεῃ 
ΤΑΟΓΟ σοχηρ]είεἰγ ἔο]οὰ ὈγΥ ΕἸΘρΡΒδη 4515 [μδη 
ὈΥ ΔΠΥ ΟΙΠΟΓ πιαϊδάγ. Τδδὶ ἴῃ6 15Γγ86}165 Γδ - 
ξαγάρα 1ἴ 85 Ὀδθγοηά (Π6 γσϑᾶςἢ οὗ παίιιγαὶ γετηθ- 
ἀἰδς Βᾶ5 ὑθθη ἱηξεγγοὰ ἔτοπὶ (6 ψνογάβ οὗ ἰῃ6 
Κίῃρ οὗ [5γδὲὶ, ““Ατὴ 1 Οοά ἴο ΕΚ} «πὰ ἴο 
ΙΏΔΚΟ αἷϊνο, ἴηι [Π15 τπηδῃ ἀοίῃ βοημὰ υὑπίο τὴς 
ἴο στεσονεογ ἃ πιδῃ οὗ ἢ]5 ἰερσοβυ ᾿" 2 Κὶ. ν. 7. 
ΤΠΘ δηοίθηϊς ρῥ γϑιοδῃ5 ῥγοβογι θα ἐγεαίπηθηϊ 
ἔογ [ἴ, θὲ 18 ἀρρεᾶτβ ἴο βᾶνα Ὀδεῃ σΟΠΊΠΠΟΠΙΥ͂ 
τορατάθα 85 ἱπουγαθ!]θ ἴῃ ἴπθ {{π|Ὲὲ5 οὗ ΟΥγτὶὶ 
δηὰ Αὐυρικίηξ, ΟΥ̓ τηοάθγῃ Ρἢγϑίοϊδῃβ, ἃ 
δῖθαῖ πα Γ ΟΧΡΓΕβ5 ἐμοπΊβοὶνο5 ὙΥἹῈῊ ΘΏΓΓΟ 
Ὠοροίθββθηθδα 'ῃ τγοραγὰ ἰο ΤΟΡογοιυ]δίθα ΕἸ6- 
ιδη αὶ; Ὀὰϊ (ἢ6 Αηφϑίμοῖς ξοστῃ 566 Π15 ἴὸ 

ἴῃ 80ΠῚ6 ἄδρτθο δ] θηΔΌ]6 ἴο τοηθά 65 δηά 
τοί πηθη. [ἴ δᾶ5 Βοννόνυθῦ Ὀδθη οὔβογνρα (δῖ, 
ἔτοπι 1π6 2156 5ῃδπιθ υ501.4}}Υ 6] Ὀγ [ἢοδὲ ννῇο 
4τὸ δ Π]οϊοα ἡ ἢ 11, [η6 ἀἸδθαβσο ἴῃ οἰ ΠΟΥ ἔοτα 
δ ΓΑΓΕΪΥ 866π ΟΥ̓ {ΠΕ ρἢγϑδίοϊδη ἀη1}} 1ξ [ᾶ5 
Ραϑϑθὰ (δ οἴαρθ ἰῇ ὙΠΙΟΝ γοιηθά!θ5 ταϊρῆϊ Ὀ6 
ΔΡΡΙΙοὰ νὰ ἤορο οὗ ϑδιισοεβθβ. Οἤδηρο οὗ 
οἰπλαίθ δηὰ μδ01 οὗ ᾿νίηρσ, 1  σογίδιη πηθα!- 
οἴπθ5, ἢ ΘΗγ ργοραγδίίοῃβ οὗ ἴγοη, ἰοαΐϊπο δηὰ 
Αβθηϊς, δὴ ἴο ἤᾶνθ ἄοπθ ροοὰ ἴῃ ϑοπὶδ 
ςΆ5653, ὙἼΔὸ ἀἴθοαθο Ἀρρθδῖβ δ {{π265 ἴο βίορ 
οὗ [1561 δπὰ ἴο 1ἰΘ ἀοιτηδηΐ ἔῸΓ γεϑδγβ, δπὰ 
5ΟΠῚΘ ΒρΟΠίδηθοιΙβ σἰιΓῸ5 Δ1Ὸ τοοογάθὰ 4, [1 15 
ἃ ἕδλοϊ ὑνουίῃγ οὗ ποίϊςοθ, (μδὲ 1Π6 ῥθορὶς οὗ [ὁτι- 
βᾶ 16 η δηὰ [5 ποὶρ Βθουσῃοοά ἀο ἠοῖ ϑθηά ρυτο 
Απαϑίμοίς σᾶ865 ἴο 186 Ἰθρεὸῦ ἤουϑθ8, Ὀθοδι56 
ΤΠ6Ὺ ὈΘΙϊονο ἐπ δπὶ ο Ὀ6 στα ῦ]6 (Με Αἰκίπϑοη). 

ΙΧ. [{ σλπηοῖ τοαϑοηδὈΪΥ Ὀ6 ἀουδίοα παῖ 
ΕἸΘΡΗΔη4515 15 πογοα σ᾽. ((Οἔ, 2 Κι ν. 27.) 
ἼΠΘΙΘ ἅτ ἔδι]165 ἴῃ υνῃϊοῇ 11 Π45 Ὀδοη παπάρα 
ἄοννη ἴοσ ἀρβ. ὙΤΠε ἰθροῖβ οὗ Νεὲνν Βιπιηθννςοκ 
αἴοτά ἃ τγοπλδγκαῦϊο ἰπϑίδηςσθ, ΤῊΘ ἀϊ55456 
νγὰ5 Ὀγουρῆϊ ἱπίο {Π6 βθι]θηχθηξ ὈῪ ἃ ΕὙθηςἢ 
ἐπλίργαπὶ ἔἌΠΛΪΥ παιηθά Βτοάδιι, οὐ  ΠΑΠΪῪ 
ἔτοιῃ δ81 Μαϊὶο. ΟΥ̓ ἴδε υγεπίγοῖνγο ᾿ππιδῖθβ 
οὗ [6 ΙΘρῸΥ ἤοι56, ΘΥΟΙΥ οὐς 5 σγεϊδίϑα Ὁγ 
Ὀϊοοὰ ἰο ἐμαὶ πηξογίυηδία βίοςκὅ. [{ πον- 
ΘνΘΥ ἔγθα μΘΠΕ]Υ 5 κὶρ5. ονοῦ ἃ φοπογδίίοη, δηὰ 
Δἰδοῖβ. ΟΠ] ΟἿΘ ΟΥ̓ ΓΟ ΘΙΊΡΕΙ5 οὗὁἨ ἃ Γλιγ. 
ΤῊ σΒΠ]άγεη οὗ Ἰοργοῦβ ραγθηΐβ ἃ.Ὸ ἴῃ ἱπίλπου 
5 ἔλῖγ, δηὰ ϑθὸπὶ ἴο 06 845 ΠΟΙ ΠΥ, 45 οἴδμοῖβ. 
ΤῊ τοῦθ ϑγπιρίοπιβ ΡΘΠΟΓΑΙΥ πλάϊ (μοῦ 
ἢγϑί ἀρρεάγδηοθ δδουξ [ῃ6 ἂρὸ οὗ ρυδεγίγ, 
δηάὰ {Π6 ννοσκ οὗ ἀεβίγιςίίοι [θη σγθθρβ οὐ 

1 ΝΠ] ΞΟ, Ρ. 342. 
3. Ογη!ὶ, 'ΟἸαρῇ. ἴῃ [,ὲν.᾽ Ὁ. 26; Αὐρυκι. “ϑειπη. 

δὰ Ρορ.᾽ 78.---Ατεΐδοιιβ (Ρ. 341) οοηῃοιἀοτεά {παῖ 
ἴπδγὸ ννὰβ πόρε οὗ οἰγε 1 ἴῃς ἀἴϑοασα νγαβ. ἴακοη 
ἴῃ 115 δαυὶν κἴαρε, Ὀυϊ [Δι γῆεδη δάνδησθα τ ννὰβς 
Ἰποῦγα Ὁ ]6. [π᾿ δοοοσάδηοα ἢ [η6 Ὀαοῖ Τοβα]ς 
οὗ πιοάδγῃ Ἴχροήθῃσθ, μς οἰ ΗῪ τοοοιιηεηαεᾷ 
85 τειηδάϊοβ ὈΔῈἢ5 δηὰ αἰϊεηϊίοη ἴο ἀϊεῖ, 

8. ὁ εροτῖ,᾽ ΡΡ. ᾿ἶν.---Ἰν!., ᾿Ιχχὶ. 
4 « Βρρογῖ,᾽ ΡΡ. Ἰὶν.--ἰνὶ., Ιχχὶ,, ἰχχὶϊ.; ΝΥ11- 

80ῃ, ΡΡ. 337, 338, 355. Ἴ 
δ. Κεροχῖ, “ Αρὐρϑίσδοϊ οἵ ΒἊρίῖδα, Ρ. 6. 

ΓἘνΙΤΙΟῦ5. ΧΙΠ. ΧΙΨ. 
ὉΠΕ] θ᾽ σοπιςῖγ ΟΝ] ἃ Ὀοσοπηεβ ἃ ἀϊϑῆρυτοὰ 
δὰ πηι ἰαίθα πιδη. Βιῖ [ΠΟΙ ΑΓ ΤΏΔΠΥ͂ Ολϑεβ 
1 ΜΒΙΓἢ [Π6 πλλ]δαν γϑῖ Ἀρρθαῖβ ἴῃ πιοσὸ δὰ- 
νδηςοά 115, νἤδη ἔπογῸ βθοῖλβ ἴο Ὀ6 ΠΟ δετδάϊ!- 
(ΔΓῪ ἰγδηβηλϑϑίοη. Οὗ 212 ᾿δϑ65 διδιηηθὰ ἰῃ 
ΝΟΓΨΑΥ, 189 ῥτγονθά ἴο ὃ6 μογθά συ, δηά 
24 οἵ βροηΐδηθοι οσγρίη. ἴπ Οτείο, ουΐ οὗ 122 
ςᾶ565, γ6 νγεγὸ μογράϊίασγυ, δηὰ 46 ἰληρου3, 
--Ἴ 5 ἃ νν6}]- δι} 5ῃθὰ ξδοϊ (Πδξ τῇ δἰπιοβῖ 8}} 
Ρίδοοβ. ννῆογο 6 ἀἴϑθαϑο ρύδνυδι]θ, ἔμοτὸ διὸ 
ΤΆΔΗΥ ΤΩΟΙῸ τηθη ϑοοϊοά ὑνἢ ἰξ [Π4η νγοπιεη. 

Χ, ΠΕ αδἰδοριμθηὶς οὗ ΕἸορμδηςδϑὶβ ἰὸ 
ῬΑΓΓΟΌΪΑΓ ΓΑσΘ5 ΤΔΥ ὍΘ τοραγάρα 85 βυθοσαι- 
Ὠδίδα ἴο 115 ΒΟΓΘΙΑΓΥ͂ ἰγδηϑηλϑϑίοη, ὙΠῸ ρῥτὸ- 
γαϊθποθ οὗ (ῃὴ6 αἰβθαϑθ ρρθαγβ ἴο ὃδ πιυοὶ 
Το ἀερεπάδηϊ οἡ ἴοςδὶ ΟΥ βρϑςῖὰδὶ εἰγουπι- 
βίδησοβ [ἤδη ΟἹ Γάζθ, ὑν Ὡς ἢ Θν] θη Έ 7 ἀο08 
ποΐί οἰΣου 5 6 {86 Ἰησίδηςες οὗ 115 ϑροηΐδ- 
ΠΟΟῚ5 Δρρράγδηςθ. ὍΠὸ ουἱάξησθ άπ οὐ 
μεθ ροϊηΐβ 58 σειηδγκαῦ ϊθ. [Ἃἢ ϑυγία, ΕῸ- 
ῬὨδηΠ 4515 5111} Κθορϑ [15 στοιιηά, Ὀμπὲ 1 5 5αἱὰ 
ἴο 6 ὑηκηονγῃ δπιοηρ (6 [ἐγ 80 {{γὲ 
{Ποτοῖ; Μν Αἰκίηϑοη, δουνουοσ, 54 ἃ σἰπρρ 
76νν θοροῦ δὲ [ϑγιιϑαῖθπι. Νο ἰδθρεσ οἵ [θνυβὰ 
ΤΑ [25 Ὀδθὴ ΚΠΟΥΙ ῸΓ ΙΏΔΠΥ ΥΕΔΓΒ ἴο Οἱ 
ἴῃ ἴῃ Ῥγεβιάθησυ οἵ Βοπῖραυ, τυ ότα 86 πυπὰ- 
ὈεΥ οὗὨ ἰδροῦβ 5 βευθδρϑ 85 ὅτοαΐ 85 'ἴπ 2ηΥ ρασί 
οὗ {ῃ6 ννοσϊὰ. Αἱ Αἀάδθη, συ ποσο ταῦ, Ηιη- 
ἄἀοοϑβηὰ Ρᾶγβϑαβ ἃ]} σεῦ ᾿τοτ {πὸ ἀἸθοά9ο, [86 
7θνν5 Θη]οΥ ἴδ 54Π|6 Ἱπιπη Π1 Υ 45 {π6 Εὐτο- 
Ροδη58, ἴοννοσ Ἐργρί, 186 οἰὰ 5εδἱ οὗ ΕἸερμδη- 
{14515, τηδιηίδίη5 15 ὨΠΠΆΡΡΥ αἰβεησίοη ἱπ 
βρῖῖ6 οὗ {6 σῆδηρο ἴῃ [6 γαςθβ τὶς ἢ ἸΠΒΔΌϊϊ 
ἴε ; Ὀυΐ Ἐθογὸ 11 ρσευδὶὶβ τηοτε ἀλόης (μ6 [ον 
ἴῃδῃ ἀδπιοηρ ἴῃ6 Αγαῦβ. Α,5 νγᾶϑ Ῥγόθδῦυ {πὸ 
σΆ586 ἴῃ δηςίθηξ {Ππ|65, ἴῃ δηά Ὡδᾶσ [ἢ 15 54Πὶὸ 
τορίοη, 86 Απεϑίβοες ἔοστῃ πιοσὸ δἴδεῖς 186 
Ἶ]δνν5, δῃὰ [86 ΤΟ δογουϊαίοα ἔοστη, [6 Ατγαῦ55. 
ἴῃ Ογείθ, νοῦ {πογὸ δῖ βιιρροβοὰ ἴο ὕὲ ἃ 
᾿δουδαπαὰ ἸΘΡΟΓΒ, ἰ βρᾶγεβ. πὸ σδζθ, δυΐ [δὲ 
Οτθοκβ Βᾶνθ ἐξ ἴῃ [86 τηοϑέ ἀρρταναίοα ἀδξτες. 
[τ μα5 Ὀδθῃ οὐϑογνοά (δὲ ἰπ Οτείο, αγρυϑ δδὰ 
ϑοῖο, [86 Μοβιθπὶβ ἃτθ 1655 βυῦ)εςὶ ἰο ᾿ὲ ἰμδῃ 
[86 ΟἸ τ ϑιίδηβ, δηὰ μος ὀχεσιρίίου 5 δε θεὰ 
ἴο {πεῖν δὐϑίδιπίηρ ἔγομα ροσκ, δπὰ υϑίηρ π- 
αυεηΐξ Δο]υϊοη5}9, [ἢ [6 ΝΝ οβὲ [πάϊεβ, {ΠῈ 
Ὀ]4ς ΚΒ ἀπά ςο]ουγοά γαςεβ τὸ [86 τηοϑβὶ δῆεςΐ- 
εἀἂ, 816 ἴθ ἴοννβ Ἀρρεασ ἴο βυβεγ 'ῃ 186 
ποχὲ ἄσρτοθ, δηὰ ἰῃ βοπὶδ ρᾶγίβ οὔ [λπνδῖσᾶ 
{πεν ΘΠ Γ τῆογε ἴῆδη Δηγ}}, Ὅ6 ὨΔΈΥΟ ΓΑΟΟ5 
οὗ [πάϊ4, δηὰ (ἢ6 (Βίηθβο, ἀρρθαγ δ (δε ργεβεπί 
ἄτης ἴο ὈῈ Πηοῖὸ βυθ)οεῖ ἴο 1μ6 ἀἶθοαϑθ ἴδδη 
ΔΏΥ ΟΙΒΟΓ ρϑυρίθβ. [ἴθ (6 Ῥιββίἀεμου οἵ 
Βοήθαγ, ἂἀπὰ με θοςσδη, ἴμοτὸ ἀτὸ ὑἹΠᾶγὲ5 
ἴῃ ὙΒΙΠΒ [ἢ Ἰορογβ ἐχοθθὰ οπὸ ρβὲγ οδπί. οὗ 
{πε Ρορυϊδίίοη ̓Σ, ὙΒΟΓῸ τὸ 9οο ἰῃ ἴδε Ἰερεσ 
ἀϑγϊυπὶ δ (δηΐου, δηὰ 2, ςοὸ δῖὸ βιρρόβρα ἴο 

6 «Ἑδροτί,᾽ ΡΡ. χχχίχ., χὶὶ., ᾿ἰχν". ; "ἃ Ὀβίγαρὶ 
οὗ Κερ]165,᾽ Ρ. ός. 

7 «Ἑρροῖῖ. ΑὐὈπίγαςϊ,᾽ 54---.5]0. Οὐ, “Κεροσῖ, 
Ῥ. χχῖχ., ᾿ἰχνὶ, 
8. « ἈΡρπίγδοιί,᾽ Ρ. 110. 9 εΑδειγαοὶ,᾽ Ρ. 53. 
19 « ΑὈξιίγβαοῖ, ρῃ. 55-- 65. 
1 Ἐρροτῖ,᾽ Ὀ. χχῖχ. ; " Αθοισαςῖ, ρρ. 9-- 5 
12. « ΑΡβιίγδοῖ,᾽ Ρ. 112, ἃς, 



ΤΕΥΝΙΤΙΓΟῦδσ5. ΧΙΠῚ. ΧΙΝν. 

δὲ φειξίης {πεῖν ᾿ἰνίηρς ἰῃ 186 ΟΥ̓ 45 ὈθΡΑΓΒ 
δΔηα ρϑαϊασβ 1, 

ΧΙ. Ὑπὲ ἱπαυΥ ἱπίο {λ6 οἰγουμηθίδηοεβ 
ὙΠΟ ἢ τηΥ Ῥγοάιϊιοε οσ ἔοϑίοσ Ε]Θρἤδη 1515 15 
εοπηροίοά νυν ἢ 115 ἰος δ] ἀϊπι θυ οη. [{ ννᾶβ 
ἴῃ Νογνναυ ἰῃδῖ 1 νγᾶβ θσϑὲ οὐὔϑεγνθά ἰῃδῖ (ῃ6 
ἀΐϑοδϑθ ὑγόνυδὶὶς τηοδὲ οὐ [Π6 ϑοδοοδϑί, ΨΠΟΓΕ 
1Π6 ρϑορὶθ ᾿ἴνα “ΠΗ͂ ἀροη ἤϑῃ. Ἐχίθηϑβινα 
οΟὐϑεγνυδίίοηβ μᾶνθ 5ἴποθ Ὀδθῃ πηδάθ οἰβονν ΠΟΓΟ, 
δηὰ [ἴ ΤΔΥ Ὀ6 σοηβιαεγοὰ 85 ννῈ}] βϑιδὈ Π 5ῃθα, 
ἴηαῖ [ἢοδ86 σοχηγμιη 165 νῆο Πἰνθ πλΔΙ ΠΥ ὩΡΟΏ 
5, δῃά ἴῃοϑο ννοβο Ἵῃϊεῖ πιθδῖ 15 6 ἤθϑὴ οὗ 
1}1-δὰ ρίξ5, τὸ {πὸ τηοβί ϑιιδ]θοοΐ ἴο ΕἸορῃδη- 
{14515. ΤΠ ἰθηάθπου 8 ἀρρταναίθα νυν ποσὰ (Π6 
ἤ5} δηὰ ρουκ ἅγε βΈπογα υ 5! οὰ, ὙΠ6 [δνν5 
ΟΥ̓ [απιᾶῖςα, διηοηρ ννῇοπιὶ ἴῃ6 ἀἴϑθᾶ86 ρΓξ- 
ν 4115, οδὲ πλοῖο ἤϑῃ ἰἤδῃ ΔΠΥ ΟἾΠΒΟΥ ρμαγΐ οὗ 
1η6 ρΡορυϊδίίοη 3, Οὐ {πὸ ᾿πηροτίδηςο οὗ ἴΠε86 
ἔδλεῖβ, ἃ5 τερβαγὰβ ΟἿΣ ργδϑϑοηΐ ριιγροϑθ, 566 
Ποίΐδθ5 οὐ [νἘν. χὶ. 7) 9-1.2. ΟἹ] υβρὰ 85 ἰοοά 
ἴῃ Θχοεββθ, ΟΥ̓ ἃ γδηςα βίδίθ, 4150 ἀρρϑδγβ ἴο 
ΘησΟΌΓΑΡΟ [6 ἀἴπθα96 ὃ, 

Αἢ ἱπηργοβϑίοη [85 ργενδ θα [πὶ ΕἸΘρἢΔΠ- 
{[4515 ΡσΈν 8115 ΙΏΟΓΟ Δπιοηρϑί ἴὴ6 ῬοΟΣ ἴπδηῃ 
ἃπιοηξϑί ἴἤο56 ΏΩ ἀΓδ ἴῃ σοϊηξογίδῦ!ο εἰγοιπη- 
βίδηςοβ. ὍΠὸ Πῦὶ(5 οὗ Εν] ΠΡ ΒΓ ἢ Ρονογίνυ 
15 ρῖ ἰο δηροησοῦ τη ἢ 566πὶ ἴο πιδῖζο [ἢ|5 
Τολϑοηδ 6. Βιυζῖ {δἢύγε ἅσὸ ϑοπὴθ βίγοηρ [δϑί!- 
ΙΏΟΉΙ65 οη {π6 ΟἾΒΟΓ 51:46 τοϑρεσίηρ [η6 16νν5 
οὗ [γλδιςᾷ ἀπὰ (σοηβίδηςΠορ!ο, δηὰ Γοβρο 
ΟἴΒΟΓ τᾶςθβ, ἰη Μδιυγιι5, ΤοῦαΡο, δπα οἾ56- 
ψΒογο: δηὰ 1 ἢδ5 Ὀδδη τοπηαγκοαὰ (ἢδξ ἃ ἰαγρα 
ΡῬτοροσχγίίοη οὗὨ [6 Ἰθρϑῖβ ννῆο δῖε ἴῃ βοοά οἱγ- 
ουπιϑίδηςοβ ἃτῸ κερί ουΐ οὗ 55 δξ, 50 ἴηδὲ {Π 6} 
ΠΌΤ ΌΟΥ 15 ΡΥ ΔΟΌΪΥ υηάεγτγαίθα, ὍῊ6 ἐν! άθποθ 
ἔτοπὶ Βαγῦδάοεβ βϑθοῖὴβ ἴο ἔδνουγ [Π6 σοηςσ]ι- 
βίοῃ ἐμαΐ Τυδεγουϊαίοα ΕἸΘΡΠΔη 4515 ργεν81}5 
Θαυ 8 }}Υ δπλοηρϑί 11] οἶ45965, Ὀυὲ {πὶ ἴπ6 ΑὩ5:5- 
1Πεῖς ἔοιτῃ 15 ΠΟΓ σοτηπΊοη δηηοηρϑβῖ ἴῃ6 ροοῦ, 

ΧΙΙ. Βιῖ (λ6 ᾳυοδίίοη ννΒεῖ μοῦ ΕἸΘρἤδη- 
[4515 15 ςοηΐδρίουϑβ οἵ ποῖ, 15 {πΠ6 οπ6 οὗ πηοϑδὲ 
ΡΘοι Αγ ̓ ηζογοϑί ἰη σοπηροίίοη νυν ἢ [86 1, ον1}- 
ς4] ἰᾶανν. ὙΠῸ Οοπιμηέζοο οὗ ἴΠ6 ΟΟἸ]]οχο οὗ 
ῬΠγϑιοδη5 σοηϑίαογ (Πα ἴπ6 ννοῖρῃΐ οἵ εν]- 
ἄδθηςθ 15 ἀδοϊἀθάϊγ οἡ [π6 πορδῖίνε βαθύ, ὙΤΠ6 
ἔτεθάοπι νυ νης ἢ ἰοροῖβ οἴἴεη ᾿νε ἢ 
Οἴδοιβ ἴῃ ἴῃς εἰοδβεϑὲ ἀοχησϑίὶς σοϊδίϊοη 1ηκϊ- 
ςδίεβ (μαΐ σοτϊηπιοη ΟΡ ποη ῥγϑοῖς } ]Ὺ ἴδ κο5 
1Π6 Ξᾶπηὸ νίονν. ϑεύθγαὶ δ γφΘΟἢ8 ἃ,Ὸ ϑαὰ ἴο 
βᾶνθ ννοιπάθα ἐδοιηϑοῖγεβ ἴῃ ἴῃς ἀἸΒΘοσ Οη 
ΟΥ Ἰἰοργοιιϑ Ὀοάϊεβ, ψιπουΐ βου ΔΩΥ 
σδαγδοΐϊογιδος ἰη]σγδ. Βιυΐ ΠΊΔΩΥ οὗ ἰῆοβο 
ὙΜ0 ἢάᾶνα τορ θὰ ἴο {Π6 1 οΡΥΌΟΘΥ (Οοιηπλ δα 

Δ « Αδδιίγδοῖ,᾽ ἢ. 77. 
3 ὅεε “Αθδίγαοϊ οὗ Ἐδρ]ϊοβ,᾽ ἴτοη ΝΌΓΝΑΥ, 

Νεν Βγαπονίοϊ, (Βίηδ, [ἀρ4η, [πα ϊὰ, Μαιτίας, 
ἃς. “Βεροτῖ,᾽ ῥ. ἰχν!, πὰ Ὠγ ΝΥ εὐβιοτ 5 " Νοῖες 
οὐ ἴ[ς Οταπδάδ Ηοβρί ταὶ. 

8. « Βεροτῖ;, Ρ. ἰχνὶϊ. “ΑΡείγδαοϊ οὔ Ἐερ]ϊεβ,᾽ 
ἔγτοτῃ ϑυῖγγηα, (τεῖς, ἴμ6 Ἰοπίδη [5] ηά5. 

4 «Αὐπιίγαςῖ,᾽ ῬΡ. 30, 31. δ «Βεροτῖί,᾽ Ὁ. νἱ, 
6. ΑΡδίγασϊ,᾽ ρρ. 321, 86, ἅς. Δ Ξοη, ἢ. 356. 

Βαυΐ 566. οπἡ ἴδε οἴδετγ κἷάς Μίν ΑΥΠἸβοη 5 οαϑοβ ἀ6- 
βουρεὰ ἰπ ἴπεῈ Αρρεῃάϊχ, Ρρ. 235, 239; δηὰ 
“Νοῖες οἡ ἴ6 ταηδάδ ἢ βρίίδ]." 

Αἰἴῆττη {ποῖ Ὀ6]οΕ ἰμαΐ (ἢ ἀΐϑοδθο 8 οοῃ- 
ἰδρίοιιβ ἴῃ ἃ οργίδιη ϑίαρθ, ἤθη (6 υ]ςσοῖς 
ΔΙῸ τυηηΐϊηρ7ῇ. [{ ἰ5 ον άθηξ τῃδί, (ἢ 1ὴ6 ἀ18- 
6456 18 σΟΠΙΔΡΊΟΙΒ, ἃ ΥΘΙΥ ΓΑΓΕ δηὰ ογςδὶ 
σοησαγθηος. οὗἉ οἰγουπηθίδησρβ 18 γοαυγεὰ ἴο 
ἀθνεῖορε ἴδ σοπίαρίοη. Βιιϊΐ ἰἴ 5ῃοι]ά ποῖ 
Ὀε ονογ]οοκοα ἰῃδῖ {86 σοηϊδριοιηθβ5 οὗ ἃ ἀϊ5- 
δΆ56 σδηηοῖ δὲ ἀἰβργουθά ὈΥ {πὸ πλυϊττὰὰθ οὗ 
ἐβοῶρεβ, ἢ ἴδπεγα ἅγὸ ἃ ἔθονν νγϑ]]-διοϑιθὰ δηὰ 
νν6]1-οὐϑογνοὰ ἔδεῖβ ἴῃ 115 ἕδνουσ. [{ σδημοῖ, 
αἴ ΔῃΥ γαῖθ, ὈῈ ἀοιιϊθίοα ἐμαὶ {μ6 ἔδνν Επρ]πἢ- 
ΤΏΘη ψ)η0 ἢᾶνδ 5ιῇἶογεα ἔγοτη ΕἸΘΡ ἢ Δη 4515 ἤᾶνθ 
ΔΙνΑΥ5, ΟΥ̓ΠΘΑΙΥ ἀἰννᾶγϑ, δϑϑοςίδίθα υυἹ} [6- 
ΡῬτο5 ΡῬΘΟρίθ, οὐ ᾿νθὰ 1ῃ Ἰἰεργουβ σοιμηῖγίοβ 8, 
ὙΠΟ οαϑ6 οὗ Ὠγ Ἀορεγίϑοῃ, νγῇο ὑν ἢ 16 βιροτ- 
ἱπίοπάϊηρ [86 Ἰδρεῦ ἤουβὸ ἴῃ ἴπθ ϑϑυομο  ος 
5 πη ὈθοΔΠΊΘ ἃ ἰθροσ, 18 ἃ ΥΘΤΥῪ ἱπιρογίδηϊς 
ΟῃΘ69.-- Τῇο γχϑοθηΐ ἱπνοϑι ραϊίϊΐοης ἤν ποῖ 
ἰεπάοά ἴο σοηῆγπι [ῃ6 ροριαγ ορὶπίοη ὑν Ὡς ἢ 
ἴῃ αἰδδγθπε ἀρὲβ ἢδ5 δϑϑὶρηθαὰ {πθ οὐρίῃ οὗ 
(4565 οὗ 1, ΕΡΓΟΒΥ ἴο ἱγτορ ἀστ65 οὗἉ 116 10] 
νε ᾶνθ ἴδιι ΔΓ ρίνθοῃ δὴ οἰ] πὸ οὗ 

{Πο86 ραγε οι γα ἴῃ 186 πδίυτο οὗ ἴθ ἀἰϑεδςθ 
ἴῃ φιοβϑίοη, νυν] ἢ ϑθοτὴ τηοϑῖ {κοὶγ ἰο ἕῆχονν 
᾿σδξ ἀροῃ [Π6 τϑάϑοπβ πὰ {πὸ ἔογτηβ οὗ (ἢ]5 
Ρογίίοη οὗ {πὸ {μον} σα] ἰᾶνν. ϑοπὴδ ἔδνν ἔιγ- 
{ΠῸῚ ἀοῖ4115, νν δ ἢ δθὸπὶ ἴο θ6 τοίοστοά ἴο ἴῃ τ86 
ἰοχῖ, νν}}} Ὀ6 φίνθη ἴὴ ἴδ ῃοΐο68.--- Οὐ 1Π6 πηοὰθ 
ἴῃ ὙΠΟ ἢ ΙΘΡΕΓ5 ἤᾶνθ Ὀδεη ἰγθαῖϊθα ἴῃ αἰ θγεοηΐϊ 
Δ8δῈὲ5 δηά πδίϊοηβ, 5εὲ6 Νοῖὸ δήθ οδδρ. χὶ!]. 
Ὗνε θεῖον ἰμδὲ [ἃ ν}}} 6 ἔουπά (δὲ τηοάσγη 
οὈδβογνδίίοηβ δηᾶ βοίθποθ ηοΐ ΟἿΪΥ ἰοηά ἴο 5εῖ 
ἔοσῖἢ τς ίνιηθ νυϑάοπι νι ςἢ ἀϊτοοϊοα [86 
τηϊπὰ οὗ Μοβεβ, Ὀυΐ ἰπαΐξ ἸΠΘΥ 4150 σον (ἢ 6 
ὈΓθοϊβίοη οὗ [6 ἰθιτὴ5 ιἰϑοὰ ἴῃ [86 [,νν. [ἰ 
5Ποι 4 Ὠονγενοῦ Ὀ6 ΠΥ ΠΥ οὈδεγνοὰ {παΐ [ἢ 6 
Ραγίίου δῦ ἔδαΐιιγεβ οὐ ἴὴ6 ἀἰϑοαδο ὑυῃο ἢ ἃΓ6 
ἢογο τηθητοηθα ἂῖὸ [Ποϑο ὈοΙοηρίηξ ἴο 115 ΘΑ ΟΣ 
βίδρεϑ, ἂΐ {Πῃ6 Ὀσηδ ἤθη 115 δοίι 8] ρσέϑοηςθ 15 
ΤΏΟΓΕ ΟΥὉἉ 1655 ἀουίἢ}}}1, ὙΠ οὐ͵]εςὶϊ οὗ ἔΠ6 58 
αἸγθοῖ]οη5 ννᾶ5 ἴο δῃδΌϊα ἴἢ6 ργιεβϑίβ ἴο ἀθοιάθ 
ὌΡΟΣ δος ἢ οδ565. Ὑῆδῖ [86 5 γδο θα ὑγοΓῸ 
[Αγ] γ᾽ συ Ἱ ἢ [Π6 Ποστοῦβ οὗ 5 πλοσγε τηδίιγοὰ 
ἀενεϊορηηθηΐ 5 5 ΕἸ ΟΙΘ ΜΕΥ δθοννη ὉγῚ Νπι. χὶὶ, 
12.) Δη4, ργοῦδΟΪγ, ὈΥ [οὐ 11, 2). 8.15. 

7 « ΑΡβιγδοῖ, Ρῃ. 25, 321, 26, 67, 77, 108. 
8 ἐΟὈεογναίίοηβ, ὉῪ Μν ΝΥ ϑοη, ἴῃ ἴμ6 ΑΡ- 

Ῥεπάϊχ ἴο ἴῃς Βεροτῖ, Ρ. 221. “Νοῖεβ οὔ ἴῃ6 
Οταμδάα Ἡοβριίαὶ.᾿ -- πη ἀχοςι θαι οὔβεγνοσ ἴῃ 
Μαυτγίτι5, ἴῃ ἃ ρτίναϊς Ἰείϊοσ, ςἴαῖθβ ἰμαΐ ἣς ἢᾶς 
ῬΘΙΞΟΉΔΙΪΥ Κπονῃ ΟἸΪΥ͂ ἴνο Επτορδδπβ δῇἤεοριεά 
ἢ της ἀΐδεαθσθ. Εδοῇ οὗ ἴπεθὲ πδὰ τηδγγιδὰ 
Οὔὐθο]α Ψοπλθη, ἀρραγεητὶΥ ἔτεος ἔγοιῃ ἀἰβθαβο, θὰζ 
{πε γ ἢδνε [εἴς Ἰθργοὺβ μι ] άσγθη, 

9. « ΑΡπίγδοιί, ρ. 90. 
10 δὲς Ὑμεοά. ὁΟυξϑῖ. ἴῃ [,ον.᾽ 21; ΟΙΒο, 

“ἘΔΡΌ. [,εχ.᾿ Ρ. 36). “ Κεροτί,᾽ ΡΡὈ. χὶὲ., χἹὶ. 
ΔΑ χεροεηΐ ΠΟΙ 5ρθᾶ κα οὗ ““1ῆ6 οοη[ιβοά 

δα ἱπιρογίεοϊ δοοουηῖ οὗ (6 Ἰδργοϑυ ρίνεηῃ ἰπ 
Ι,ενϊιὶϊςυβ." Α ποτὰ οαγεῖι! ρειθα] οἵ ἴῃς ἴεχὲ 
ταῖσι πᾶνα ὁπανγη Ὠἰπὶ (παῖ Μόοϑεβ ἄοοβ ποῖ ῥγε- 
ἰοηά ἴο γὶνε σηε σοίοιρξ οἵ ἴῃς ἀΐβοαβο, ψ Ὡο ἢ 
τηῦβὶ ἢανα ὕδεη Ἀπ] 1 Ὁ ἐπουρἢ, ἰῃ [15 στεαὶ ἴθδ- 
ἴυγος, ἴο ἴἢο56 ἔοτ οβα τη !ϊαῖϊο 56 ἢ6 ᾿ττγοῖδ. 

13 Ογίρεῃ νγᾶς πιοϑβῖ Ῥγ 8 ΌΪΥ τὶρῃτ πη σα] Πρ τῃς 
ἀΐϑεαβα οἱ [οὐ Ε]ΕρΡμδηϊαϑὶβ. ὁ Οοηῖϊ, ( 6Ϊ8.᾽ Ρ. 305. 
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ΓΗΑΡΤΕΒΝ ΧΗΙ. 

τ 72:2 ἴατυς απ Ἰοζέης τυλεγεόν {δε 2γίδεί ἐς 19 
δε φιεξαίδα ἐγ αϊδεογη ον ἐδέ ἐεῤγο57. 

ΝῺ τιδὲ ΙοκΡ βρακε υπῖο Μο- 
8565 Δ)ἀ ΑλΙοη, 5ΔΥ]ΠηΡρ. 

2 ΝΏ δα ἃ τπηδη 584}}] πᾶνε ἴῃ ἴῃς 
5Κίη οὗ ἢϊ8 θθβῃ ἃ ' γιβίηρ, ἃ 5040, Οὗ 
Πρ 8ροῖ, ἀπά ἴἴ δὲ ἴῃ τῆς 5κίη οὗ 
ἢἰ5 ἤεβὴ ἐφε τῆς ρίαριιε οὐ ἰεργοϑβυ ; 
{ΠΕ ἢς 8}4}} 6 Ῥγοιρῃξ υπῖο Αδγοῃ 
1ῃ6 ργιθβῖ, ογ ὑπο ομδ οὗ ἢΪ8 80η8 ἴῃς 
ΡΙϊοδῖβ : 

2. Απά δε ρυίθβε᾽ 584}} Ἰοοκ οἡ 
τῆς ρἷαριια ἴῃ τῇς 5Κίῃ οἵ {πε ἢδβῇ: 
Δα τὐῤέη ἴῃς Παὶγ ἰἴῃ τῆς ρίαριις 18 
τυτηοά τε, ἀπά τῆς ρίαρια 1η 5ρῃῖ 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΙΠΙΙ. ν. 1:-ἰ. 

εξ ἀδξερεγ τἤδη τῆς 5Κίη οἱ ἢ βεβῇ, 
ἴ 15. ἃ Ρῥἷαριια οὗ ἰερύοβυ: δηά τῆς 
ΡΓαδῖ 5}4]} ἰΙοοκ οἡ ἢϊπι, δπά ρτο- 
ποιηςα ἢϊπι ἀποΪεδῃ. 

4 1{ τε Ὀπρῆς βροῖ δὲ ψῃϊα ἴῃ 
τε 5κίη οὗ ἢϊ5 βεβῇ, δπὰ ἴῃ βρῆς δέ 
ποῖ ἀδξερεῖ τῆδη [ἢς 5Κίη, δπὰ {πὲ ἢδὶγ 
1Ππογθοῦ Ὀς6 ποῖ τὰαγηδα ψ ἢ; τἤδη τῆς 
ῬΓοϑῖ 584]}] βῆ ὡρ δέπι ἐδαὶ ῥαϊ τὴς 
Ρίαριιε βενεὴ ἀδγϑ8: 

ς Απά τῆε ργεβί 5841} ἰοοῖκ οη 
ἢϊπὶ τῇς δενεπῖῃ ἀδλΥ;: δηά, δεμοϊά, 
7 τῆς ρίαριις ἴῃ ἢ]85 βρῇς δε αἵ ἃ 
δῖαγ, σπά τῇς ρίαριιες βργεδά ποῖ ἰῃ 
[6 5Κίη; τῆξῃ (ῃ6 ρηεβῖ 5}2}} 5ῃιῖ 
ἢϊη1 Ρ δανβὴ ἀδγϑβ πηοσγε: 

Ομάρτεκ ΧΙ. 

ΤῊΣ 510Ν5 ΟΕ ΓΕΡΚΟΒΥ, 1---Αφ4. 

1. Βοῖίῃῇ Μοβρος δῃά Δάζοη δἵὸ ἢον δ6- 
ἀτγοςοοα, ὅ866 οὔ χὶϊ σ. 

Τρε γε νιαγᾷς οὗ δε Ὀμεασε. χ---ὃ. 

2. ἐῤε «ἀϊη ΟἹ δὶς 342] ΤῊΙ5 οχρτγοϑϑίοῃ 
ἶ5 ἔσυπὰ πον ῆοτο Ρυΐ ἰτν [ἢ15 σδαρίοσ, ὍΤΠὸ 
ννογὰ τεηάδοσρὰ σδἕη (0) 5 σΟΙΜΠΊΟΠΙΥ ιιϑρὰ 
ον [86 ΘΧΙΘΙΏΔΙ 5κίη εἰἴμεγ οὗ πιδη οἵ οὗ δη 
Δηϊπλα]. ὅ66 ἔχ. χχχῖν. 2ο; [οὗ υἱὶ. ς; [μδν, 
ἦν. 11, ΥἹἹΙ. 8, ἄς. Μγ ννΊ βου [45 ἰηίογγοα 
ἴγοπι ἴὴ6 πδίυτο οὗ (ἢθ σδϑὸ {ῃδί, ἴῃ 1ἢ15 σοη- 
προζίοη, ἴπ6 ρῆγαϑθο “"βκίη οὗ ἢ18 ἤξφϑβῃ " ἀθ- 
ποῖθ5 (Π6 συ τς] Οὗ βοδγέ 5κίη, 85 αἰ πρι ϑῃρα 
ἔγοχῃ Π6 συ15 ΟΥ̓ {Γ}6 5Κῖη, Ηδθ οὔϑογνος (Πα 
Ομδ οὗ ἴδε πιοβί ἱπηροτγίαπί αἰϑεϊποίομβ. Ὀδ- 
ἔννοθη ΕἸΘΡΠΔΠΙ4515 πὰ οἵποῦ ἀἰβθα5θ5. νυν] οἢ 
ουξνναγά ϊν τοϑογ Ὁ]6 1ἴ ἴῃ 115 ΘΑΓΙῪ ϑίαροϑ, ἰ5 (δῖ 
11 αἴοοι5 [ῆ6 σα 15 ταί ποῦ [ΠΔη [Π6 σις ]θ, 866 
Ῥτεῖ. Νοῖθ ἴο {15 σῇδρ., ὸὶ 111.,), 8 1ν. 4. Ννὲ 
ΤΟ {π5 ἴο υπάογϑίαπα ἴΠ6 Θχργοϑϑίοη ἴῃ [6 
Ὠδχί γϑῦβθ, δηὰ οἰβουνῃεῖθ ἴῃ (Π6 οδδρίογ, 
“ ἄθοροῦ ἴδῃ [}6 5κὶπ οὗ μ15 ἤϑῆ," 25, ὈΘΙ ΟὟ 
09 ΒΟΔΙ  ΒΙ. 1}. 

᾿γισέηρ--- εαὐ---δόγσῥῥ “90 ΤῸ Ηδεῦτονν 
ὑγογὰβ ἴπι15 ΓΔΙΓΙΥ τοπάθγοὰ δοσογάϊηρ ἴο ἵῃοὶγ 
ἀ τίνδίομ, ἅτ ϑοὰ ΟΠΪΥ ἴῃ τοίθσοποθ ἴοὸ {Π6 
Πργοσϑύ. ὙΉΘΥ ΑΓ στεροδίοα ἴῃ 16 5816 ΟΥΩΘΓ 
Ϊἴπ χίν. τό, ὙΠΟΥ 8θθηὶ ἴο δὲ ἐθομηΐοαὶ ΠΑΠ65 
ΔΡΡΠδα τὸ 1π6 σοπηπιοη δχίογηδὶ βρη 8 οὗ ̓ πο!ρὶ- 
οηξ ΕἸΘΡὨδης 455: (1) οἰἴμοσ {π6 ΤΌθΘΟγοὶΘ οὗ 
ἴῃ. Τυδογοι]αδίθα ἔοστῃ οὐ (6 Β0}}4 οἵ [6 
Απαϑβίμειϊς (ΡΓε]. Νοίο, 8 1ν. 4) ὃ Ν. 1), ΟΕ 
(ἰοαιγῖχ (8 ν᾿ ς, 8 Νν. 2), δῃὰ (3) ἴθ ΟἹ βϑῪ 
Ῥαΐςἢῃ! (ὃ τιν. 2.ὄ ὃ Ν. 1). ΤΒὸ τεπάοπηρ οὗ 
16 ΧΧ., τουρ [ἃ 15 ταί ποῦ Ἰοῦϑο, ἈρΡΡοδΓΒ 
ἴο σουηϊοηδηςθ [158 νον οὗ {π6ὸ ννογάβ, νυν] ἢ 
ἃΓῸ βιὰ ὉΡ 85, ἃ Ξυτηριοπιδίῖς ΟΥ Βῃϊπίηξ 
βοᾶτ---οὐλὴ σημασίας ἣ τηλαυγής.--- δὲ γείετ- 
Θηςδ65 οἡ [Π6 ννογὰ σεαό, ἴῃ ἴῃ6 πιάτρίη οὗ [ἢ6 
Ἰαῖοσ β ΠΟ η5 οἵ οὐγ Αὐΐϊμογζοα Νογβίοη, Ὀ6- 
ἸΟΠΣ ΠΊΟΓΕ ὈΓΟΡΟΙ͂Υ ἴο γοῖβθ 18, ὑΠοσγο [ἢ 6 
ογιξιηδὶ ννοσὰ 15 ἀϊβεγεηῖ. 866 οἢ υ. 18. 

Πᾷε ἐδὲ ρῥίασιο οΥ ἰοῤγουνγ} 11 ἃ δΌΣΟΚΘ οἵ 
ΚΟΡΙΟΒΥ. ΠΟΓΘ 15 ΠῸ ΔΥΓοΪο, 

8. ἐῤὲ ῥαὶγ ἐπὶ 1δὲ ῥίασιο ἐς μιγμεά «υδ[[ε} 
ΤἼΘ βραπηρ στον οὗ νοῦ πὸ νυνὶ 5 Πλὶτ 
ΟΠ ἴερτγοιι8 ϑβροΐβ ἴῃ ἴθ ρίδοθ. οὗ (π6 ἡλζυγαὶ 
ΠΑΙ͂Σ, ΔρΡΡΟΔΙΒ ἴο ἴᾶνὸ Ὀδθη ἰννᾶγβ τοραγαάδά ἃ5 
ἃ Ἑσμαγαοίοτ ες σγηρίουῃ (ΡιῈ]. Νοῖο, ξ ν. 7, 
ὃν. 6). τ Ὠανίβοη, ΔῈ Ὶ στ [ἢν ὀχαπιπίης 
ὨΡΑΓΙΥ ἃ Πιιπάγοα ἰθροῖβ 'ῃΏ Μδάδραϑθοδσ, 5ᾶυ5: 
“Ὁ ἼΠ6 Πδῖγβ ἀροπ [6 ραγί Ὀδσοπιθ γοίϊονν δά 
βίυηἰρά, δηὰ ΔῸΣ ἃ {{π|6ὸ [4}} ΟΠ, ἰδανίηρ πὸ 
μιαὶγ 0 ]Ὁ5 ἜΠιργ δηά θηϊασρθά, ϑϑρϑοῖδ! οἡ 
86 ἴθ, 580 ἃ5 ἴο ργθϑβοηΐ ομὲ 9" δε »ποσὶ ἀϊα- 
ποιεῖς εἰσ Οὗ ἴΠ6 τηδδαγ." (ΑΡΡΟΠαΙχ ἴἰὸ 
"Κοροσί, ρ. 2211.) Μηβοη δρθᾶκβ οἵ {δε 
αἀἰξεδοοά ΠδΙΓ 85 “50 ἢἤπθο ἃ5 ἴο ὃὈδῈ Βαγὰὶγ 
ῬΕΓΟΘρΕ 16." (εἴσαϑ, ἰη γοίργθηςε ἴο {86 Απ5- 
{ποῦς ΕἸΘΡΗΔη 4515, ΘροΑ 5. οὐ [ἃ 45 ᾿ἰκθ ρβᾳᾷὶδ 
ἄοννῃ (ἴῃ δᾶαὺθ 4]Ὁ] Ρ1]} συπί, οἰ Ἰδηι δ ΊΠ 5 
51Π1}105). ὙΠ6 “γόον [Ὠϊη Πδὶγ ἢ 15 πλρη- 
[ἰοποά ἴῃ Ὁ. 2οϑ. 6 Αὐδὸς δῖὸ 5414 ἴο γτοραγὰ 
ἃ σᾶ56 οὗ ΕἸΘΡἢ ΔΙ 4515 45 σΌ ΓΔΌΪΘ, ΠΕ ἀλγκ ΠδΓβ 
Αἴ6 Τουηὰ οη 1ῃ6 βροΐβ. (Εοσβκαὶ, χυοίοι δγΥ 
ΚοΙ].) [{ 5Βοι!ά Βονγενοσ δ Κορῖ ἴῃ υἱονν δαΐ 
(86 Ὠδὶγ οἵ (Π6 Ὠρδά, ὄνθὴ ννῆδη (ἢϊϑ ἰ5 ποὶ ἰδ 
Ραγί οὗ ἴθ Ὀοάγ νυἱϑβιγ ἀϊϑοαϑθά, βΈπογΑ Ὁ 
[4}}5; δηά, 1 11 τεϊυγηβ, ᾿ξ 15 ἀἰνναγϑ νΒ |58; 
566 Οἡ “νυν. 29--ς37: Ξ5ΟΠΊΘΕΠΙΟ65 ἴπ6 ΠΔΙΓ 5 
ὙὨΠ6 ἴῃ ρΡαίοποβ. Ηδσποῦ ἃ ν 6 πεοδὰ ν᾽ᾶ5 
τορατάθα ΌΥ {π6 ἀποίθηϊς ἃ5 ἃ ςοϊῃηπίοῃ 5.5} 
οὗ 1ὴ6 ἀἴβθαϑθο. “βου 5, “ΟΒοορμ. 276; 
ΖΕ ϑοδίπος, " ΕΡρίϑ5ῖ.᾽ ..; Αὐβίοξο, "Ηἰ5ι. Αὐ.ὅ 
111. το, ὶ ς. 

{δὲ ῥίασιωο ἔπ σἰσῥὲ δὲ ἄφοβον ἐδαπ ἐδὲ τἐϊπ σ᾽ 
δὲς 3:9] ᾺΘ ΒΌΤΟΙΚΘΡῬΘΔΣ ΒΟ 0 ἀθοΡ ΟΣ 
ὍΔΔΠ 80 Βοδχζ βίῃ. ὅὲδ οἡ συ. 2. Τὶ 
ΒΥτηρίοπι, δοηρ ἢ {86 νυ 15} δῖ, δὲ ομοδ 
ἀροιϊάρα {86 σα8ε ἴο θὲ οὔθ οὗ ἔβργοϑυ. 

4. ὀνέσδε “ρο!..«ποὶ ἄφερεν ἐδαπ 4δὲ ἐπ) 
866 γε]. Νοῖοθ, ὃ 1ν. 2, ὃ Νν. 1.ἥ 

56. ἀπά ἐῤε ῥίασωο τργεαή πο] ΑΙΠΕΓ, 8. ἅ- 
8090 ποῦ, 50 85 ἴο 5ῃειν (Πα [Π6 ἀἸ5οβ56 15 
ὑπάογ. 86 ουτῖο]ε ἀπὰ ἴο ἄβϑυιιο ἴδε ἀεβηρά 



γ, ὅ--- 1. 

6 Απά {πε ργίεβξ 5}4}1} ἰοοκ οἡ 
δἰπὶ ἀσαῖη ἴΠ6 βϑενβητῇῃ ἀδΔΥ: ἂδπά, δὲε- 
μά, ωΚ τῆς ρίασιιε δὲ δοπχεννῃδι ἀδγῖ, 
απά τῆ ρίαριιε βργεδά ἠοῖ ἰῃ {πε 5Κίῃ, 
ἴἢε ῥγίεδῖ 5η4}1 ργοποιηοα ἢϊπι οἰεδη: 
ἴτ ς ὀκὶ ἃ 5520 : ἀπά ἢδ 5141] ννδϑῇ ἢ18 
Οἰοῖῃθ5, δηά δὲ ςἰθδῃ. 
7 Βυὲ 1 τὲ β8.ὰὺ βργεδά πιιςῇ 

λυτοδά ἴὴ τῆς. 5βκίῃ, δῇεγ τπᾶῖ ἢε 
δμδῖἢ θεεη 86οη οὐ τῆε ρῥγίεϑε ἴοσ ἢ]8 
εἰοληβίηρ, ἢδ 5}4}} θὲ βεεη οὗ τῆς 
ῬΠεϑῖ Δρδίῃ : 
ὃ Αηά ἐγ τπε ργίεβδι 8ες τῃδῖ, δε- 

ΠΟΙ 4, τῆε δ. βργεδάβιῃ ἰπ {πε 5Κίῃ, 
τῆδη τῆς ρῥγίεϑς 5}4}} ργοποιιπος ἢ πὶ 
ἀποίφαη : ἰξ ἐς ἃ ἰερύοβυ. 
9 ἵ ἢεη {δε ρίαριις οὗ ἰερυοϑβυ 18 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧἼΠΠ.. 

ἷπ ἃ τῆδη, [δὴ ἢδ 5}4]} θ6 δτοιρῆς 
μηῖο {πε ρῥγεβῦ; 

ΙΟ Απά τε ργίεβε 8141} 8εὲ6 ίηι: 
δηά, ὈεἢΠο]ά. 2 τὰ6 πϑίπρ φ γῃϊτε ἴῃ 
[ἢ 5Κίι. δηᾷ 1 ἤάνα τυγηθά τς ἢδὶγ 
ννῃϊτς, ἀπά ἐδόγε ἐξ 'χυΐοκ γὰνν ἤεβῃ πιο 

φητερ Ο ἴῃ τὴ6 τιδίηρ; “πὶ 
οΠαχ [τὺς δὴ οἱ Ἰεργοβυ ἴῃ τῆ8 βίῃ μδής 
οἵ Πὶ5 βεβῆ, δπὰ τῆς ργιεϑῖ 504} ργο- 
πουηος ἢἰπὶ πποΐθαῃ, δηα 5804] ποῖ 
8δῆυς Πίτη ὑρ: ἔογ ἢξ 15 ὑπο]εδη. 

12 Αμπά ΙΕ ἃ Ἰεροβυ Ὀγεακ ουζ ἃ- 
Ὀγολὰ ἴῃ τῆς 5Κιπ, δηᾶὰ τῇς ἸεριοϑβυΥ 
σον Υ 411 τῆς 5κίη οὐ ῤίπι ἐῤαὶ ῥα 
τῆς ρίαριιε ἴοπλ ἢ]5 μεδὰ ὄνεη ἴο ἢΪ8 
οοῖ, ννβεγεϑδοενεγ ἴῃς ῥγίεϑι ἰοόκειῃ ; 

12 ΤΏεη ἴδε ῥγίεϑί 5.41] σοπϑβίάδγ: 

οὐρὸ ἀπά [πὸ Β]ΟΘΒΥ βυγίδοθ [Πδξ ἄγ σῃαγδςίει- 
έϊῖς οὐ ἰσργυι βϑροῖβ. 866 οῃ υ. 2 δηὰά Ρτεὶ. 
Νοίο, ξ ιν. 2. ὙΠῸ οἷά ΕἸ ΡΠΙ5ἢ νογβίοηϑ, ἰῃ- 
βθδὰ Οὔ" Ξργοδαὰ ποῖ," ἢδνο “ἐγσύονν ποῖ," δηά [ἢ 5 
ἘΕΠαοΓἢρ ἰ5 ΠΊΟΓΟ ἴῃ δοσογάδηςο ἢ {8Π6 1.ΧΧ. 
δηὰ Ψυ]ραίο, ὙΠῸ Ἡρῦτενν νετὺ (24:46) ος- 
ΟΙ5 πονγογα Ὀμκΐ ἴῃ (815 ἀπὰ 1η6 [ο!]ονίης 
εἰδρίετ. [{ ΙΒ ΔΡρ θά ΟἿΪΥ ἴο (Π6 ρύοργεβϑ 
τηδὰς Ὦγ ἃ 5ροΐ οἵ [ ΘΡΓΟΞΥ, ἃπὰ {πο ἰβ πὸ 
ΤΈΔΒΟΠ ὙΓΠὮΥ 115 τηδαπίηρ 5ποι] ἃ Ὀ6 γοσιτοἰθα 
ἴο Ξξιρογῆς!4] οχίθηβιοῃ. 

6. υοποαυῥαὲ ἀαγὰ}] ἘΔΊΠΟΣ, ΒΟΙΩ ΘΒ δΣ 
ἀϊπ|: (ῃχὲ ἰ5, 1Ε {ΠῸ ϑροῖ 15 ἀυὶπρ ἄννᾶῦ, οὐ 
ὙΓΑΠΙΪΠρΡ ΟἸΠΕΓ ἴῃ (Π6 ψίοββ οὐ ἴῃ ἐδ οἰθαυγ 
ἀδβποά οὐ] πὸ ΕΥ̓ ᾿ΨΒῖςμ ἸΘργοὺβ βροΐβ ἃ.δ 
ἀπ! ηριίσῃοά, τοὶ. Νοίο, ξ 1ν. 2. 
ῥγεαά πο] ἷ.6. ϑᾶγϑποθ ποῦ. 
ἐς δμί ἃ σοαὉ} 1Ὲ ᾿ξ νχᾶβ ἃ τησῖο σοτηπιοη 

δοΔδ, ποί [Π6 το οὗ Τϑρτοϑυ, {πο τπδη ῃδὰ ἴο 
ὙΡλΒἢ ἢ]5 ο] οἴ π65 ἴῃ ογάοσγ (ῃαὶ ἢ πιϊσῃϊ ἀρρθδγ 
ὯΟ ἸΟΩΡΈΓ 8ἃ5 ἃ Ἰδρεῦ. 

Ἴ. τργεαά γιμο φᾳὀγοασά ἐπ ἐδε «ἀἰπ] ΒΔΙΠΟΣ, 
δάγδιποθ ἸΏ ῸΘᾺ 1π 186 5.1}. 
ἡπ οΥ ἐδὲ ῥγίο ῶν δὲν εἰκαμείη]Ὶ ὙὍΠ6 

ΡῬυΓρογ οὗ (656 ννογάὰβ ἰ5 ἀοιδίδι!. ὙΠΟῪ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ τλθδῃ “ὁ 56θὴ ΟΥ̓ ἴπ6 ῥγίεσὶ δπὰ ργο- 
ποιπορά οἰδδη," Ὑάκοη ἴὴ 1ῃ15 νγγ, {ΠΟΥ͂ 
ὙΟυ ὰ γεΐεσγ ἴο 1ῃ6 νἱϑὶ᾽ οὗ 1Π6 βιιβροοϊθα Ἰθρϑὺ 
ἴο 186 ριεβὲ ἂἴ [ἢ6 σπά οὗ {πΠ6Ὸ βεσοπὰ νυϑεκ. 
ΤΒε ἀϊγεςτίου ἤοτγα ξίνεπ ὑνουἹά (ππι5 ὈΘΑΓ οἢ 
ἃ τεσυγύθηςς οὗ {πε τηου ἃ ϑγτηρίοπιβ δου 
ἴδε οἂϑε Βαἀ Ὀδεῃ ἀϊϑομαγροὰ (Ρσεῖ. Νοίο, 8 ιν. 
3.» δ0 Ψ]ρ., Πνυΐμοσ, σδπονα Εσ. ἀπά Επρ., 
ἈσβοηπΆΠ]}1ογ, Ηδεγχῃ., [,π2ΖΖζαῖῖο, Ψνοσαο, 
ΝῦῈ ἅτε [ἢ εξ ἴο γᾶν πὸ ἰηέδθγεπος ἐῃδὲ 
ἱέ, δὲ [86 ἐπὰ οὗ (6 ἔγϑξ ννεεκ, 1ῃ6 βϑροΐῖ νγᾶβ 
δξη ἴ0 ἢᾶνο δάναδποδά, {86 ρείξοῃ ννᾶβ δῖ ὁπος 
ἀδείατοά ἃ ἱερετ (οἴ, υ. 32). Βιυΐ 5οπιὲ ἢᾶνθ 
ἰἌκεῃ [86 ννογάβ ἴο τηθδῃ “Ὃ βεθη ὉΥ͂ [6 ρυγοβῖ 
ΜΒ ἃ τίονν ἴο 6 ργοποιιποθὰ οἰεδη "ἢ (ἀς 
'είῖε, Κποθοὶ, Καὶ). Ουν Ψογθίοη ἢδ5, 
Ρεγμδρβ Γρ ΠΟΥ, ργεϑογνοὰ [86 διηδιρυγ οὗ 
ἴδε οὐρῖπαὶ, ὙΤῈῈ 1,ἂνν δοσογάϊης ἴο {πὲ δχ- 

»ἰαπδαίίοη ἤθτα ργοίεγγοα τοραγάβ (Π6 βϑηΐδθῃςσε 
οὗ {Π6 ρὑσγίθβδί 45 ργον ϑιοηδὶ, βοϊάϊηρ ζοοά οὐΐν 
{11 18 ϑυπιρίοπηβ ΠΊΔΥ ΔΡΡΘΑΓ ἴο γόϑαμθ ΠΟῚΓ 
Ρίορτεθθ, Ο υ. 32ς. 

8. «“ῥγεαάει δὴ ϑδἄᾶνδι) 5098. 866 Οὗ σ΄. ς. 

ὥαοε 97 εοη γηιεά Ζιεῤγοῦν. ---τι. 

ἌΧ θη {πὸ ἀΐϑοαβθο δά Ὀεοοσλθ σοηβιτηοά 
Ὀοίογο [6 ραΐίθηξς νγαὰ5 Ὀγουρῃΐ ἴο [Π6 ῥσγίεϑί, 
ΜἘΙΟὮ τρμς ὁσσοὺγ Θἰἴἤοσ [γος πιιϑίακο, 
᾿παἴδύθηςσθ, [Π6 πδίωγαὶ ἀῃνν}] προ 55 ἴοὸ ὑῃ- 
ἄογροὸ ὀχαπηπδίοη, οὐ ἴῆ6 ΓαρΙἃ ρσγόρτοβθβ οὗ 
{πῸ βίγοκθ (Ργεὶ. Νοίθ, ὃ ν1..) 8 Νν111.).. {86 
Ιηδῃ ννᾶ5 δί Θὔσδ ργοῃπουηςδά πποϊθδη. 

10. ὑζ ιρε γιείης δὲ «υῤὶ!ε1 ἘΔΙΠοΥ, 15 Ὁ ΘΤΘ 
Ὀ9 8 Ὑπιὴ6 τἰβῖπα. ὙΠ6Ὲ ἴογπὶ ὙΘΙῪ ΡῥΓυ- 
ὈΔΌΪΥ ἀδποῖθβ ἴῃ6 ννηϊ Β 114 οὐ Απεϑβίμεςις 
ΕἸΘΡΗδηςΑϑῖὶθ ἤθη 1 Πδ5 γϑιδρρεαγοά. Ρτζεὶ. 
Νοῖδ, ὃ ν. 1, 2. 

φμίος γακυ 324: ἱπ ἐδο γἱεὶπφ] Τὴ6 πιγρῃ 
δῖνεβ {πε ᾿ἴοταὶ τοπάθσιπρ. ὍΘ βυτηρίοπι πογὸ 
ἀρηοίεα Θχθὶθιῖ5 ἃ πλοῦ δάἀνδησθα βἴαρο οὗ 
[ῃ. ἀΐϑοαϑθο ἴἤδη πόδ ἴδδὲ πᾶνθ Ὀδθη ρΓονὶ- 
ΟἸΒΙΥ τηθηποηθά, ὙΠῸ οχργθϑϑίοη τηϊρῃξ ἀθ- 
ποίΐθ ΔΠ υἱςοῦ ΟΥὗὁἨΌΡΘη 801Ὲ νν] ἢ διηροι5 στδηιϊ- 
Ἰδξίίοπϑ (οσῦ “"ῥγοιιά ἢβεβ ) δρρόαγίῃρ ἴῃ 1ξ. 
[{Π15 5 ποί ἴΠ6 πηεδηΐηρ, 1 ΠΊΔΥ ΡΟΞ5ΙΟΙΥ 6 
Τοοτγοα ἴο μα Ὄχοθβϑῖνα ᾿οπάθγησβα (ὁνρε7 55 
ἐβεσ!α4)ὺ ΜΥἈϊΟἢ, Θϑρθοία!ν ἴῃ Απαϑίπεῦς ΕἸ6- 
Πιδηΐ14515, δἔθοιβ {πΠ6 βυγίδοθ Ὀδίογο [ἃ Ὀδοοπηθ5 

1η9ΘΏ 510 16, τε]. Νοῖο, ὃ ν. 2, ςἔ 8ιν. 6. ΤΠ6 
Ἰηἰογργοίδεοη οὗ ἰῃἢ6 1,ΧΧ. δηά τπ6 Μίβῃπα, 
νὙΥς ἢ δοπὶὸ παν δάορίοά, [μαὲ δῃ ᾿ηϑυ]αιοά 
5ροῖ οὗ βδουπά ἢεϑἢ ἴῃ {πὸ τηϊάϑξε οὗ ἃ ΤΊ θογοὶα 
5 πηοδηΐ, πιιιϑὶ Ὀ6 ἃ τηϊβίακο. 

με φῇ Ἰδὲ Οογινιοη  ερῤγοαγ. 1τ1--- τῇ. 
[{4 δτιοδλῖ ραγὶ οὗ [πὲ βιιγέδοςε οὗ {πὸ ὈοάΥ 

μαά υγηρὰ ψὨϊ6, νὰ ἤοπα οὗ [86 ργυρεγ 
βυτηρίοιῃβ οὗ ΕἸΘρῃδηςδϑῖβ, (ἢ τὔδη νᾶ5 ἴο 
Ὀδ ρῥγοῃοιπηορά οἰθδη. Βα ᾿ξ, αὔῖογ πὸ μδὰ θθθῃ 
ἀἰβομβαγρθα ὈΥ {πὸ ῥσιεδί, ἱσογαδίοη πιϑάς ἰΐᾳ 
Δρρθάσγδησθ, ἢ6 ννὰ8 ἴῳ θῈ τοραγάδα 85 ἃ ἰδρεσ 
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αηά, Ὀοδο]4, 17 τπ6 Ἰεργοβὺ πανε ςο- 
νεγεά ἃ}} ἢ18 εβϑῆ, ἢδ 58]} ργοποιιπος 
ῥίνι οἰεδλῃ ἐῤαὶ ῥα τλε ρίδριια: ἰξ 18 
411 τυγτηδα ννῆϊτα : ἢ ᾿ς οἰεδῆῃ. 
14 Βυῖ νψἤεη τὰν ἤεϑῃ ἀρρεδγεῃ 

ἰπ πὶ, ἢς 5141 θ6 ὑπο]θδη. 
Ις Απά τε ργίεβϑῖ 8841} 8εεὲ τῆς 

ΓᾺΜ βεβῃ, δηά ργοηοιηςε ἢϊπι ἴο ὃς 
ἀηοίεδη : ΚὉ0 ἴῃς γὰνν ἤθβἢ ἐς ὑποϊεδη: 
᾿ξ ἐς ἃ ἰθβρύοβυ. 

16 Οτὖ τ΄ τῆς τὰνν ἢεβϑῇ ἴυγη δρϑίη, 
Δπὰ Ὀ6 οσῃδηρεά υηΐο νν τα, ἢ6 5}4]] 
ςοπλα ππἴο [Π6 ρῥταβῖ; 

17 Απά τῇς ρῥγεβὶ 8}4]} 866 ἢϊηι: 
Δη4, δεΠο]4., 177 τῇς ρίαριια δε τυγηδά 
ἴηῖο ψνῆϊτε; [ἤδη τῆς ργιεϑὲ 5Π4]} ργο- 
πουηςε ῥέπι οἰεδλη ἐῤαί ῥαίῤ τῃε ρίασιε: 
ἢ ἐς εἰεδῃ. 

ι8 4 ΤἼΤἢς ἥκῃ αἷβο, ἴῃ νυν ῃίς ἢ, συόπ 
ἴῃ ἴῃ6 5Κίη τῃογεοῦ, ννᾶβ ἃ δ01], Δπὰ 18 
᾿εαϊβά, 

ὉΠ|655. [86 υ]σεγαίίοη ργουθά ἴο θ6 Ὀυΐ ἴοπιρο- 
ΤΑΙΥ. 

12. ἐῤῥὲ ἰεῤγον}» ΤῊ Ἡδρῦγενν ψοσὰ ἐχᾶ- 
γα αἱ ὌΡΕΙ: ἰο Ὀ6 Πεῖδ υϑοὰ νυ ἢ [Π6 58:6 
βοσί οἵ ὑγεδάϊῃ δ5 ζοῤγουγ, ἴῃ πηοάσθγῃ {{Π|65, 
αηὰ ΨΚ με σο, ἴῃ δηοῖθηξ ἐἴπιεβ. ὙῊΘ ἀἴϑθαβθ 
ἰηάϊοαϊοά ἀρρθᾶσβ ἴο δ6 ἰῃαῖ ποὺν Κπονῃ ἃ5 
Δεῤγα υμίσαγὶα, ἸΠ6 σοτητηοη ὟΝ Βϊἴο Γόργοϑυ, 
οΥγ Πτγ Τοιίογ, χε]. Νοίοδ, ὃ 11., ὃ νι. Οἵ οὴ 
Ὁ. 39. [ἴ ἢγϑῖ βῆεννβ {561} Ἰὴ γθ ἀἸ5} ῥ᾽ ΠΊρ]65, 
δε δυγίδοα οὗ τυ] ἢ Ὀδοοτη65 ὑνἢΪ6 δηὰ 50 Δ]}Υ, 
Βργθδάϊηρ ἰῇ ἃ οἰγοι ϊαγ ἔογπι {Π]] {ΠΟῪ τηδεξ 
ΘΔΟἢ ΟἾΠΟΙ δηὰ αονυοσ Ἰἰᾶγρὸ ραΐςμος οὔ ἴῃ 
Ὀυάγ. [{ 5οδγοεὶγ αδοείβ [ῃ6 βΘΏΘΓΑΙ ἢΘδ ἢ, 
Δηὰ ἔοσγ ἴὴ6 τηοβὲ ραγί αἰβαρροδσθ οὗ 156], 
τΒβουρὴ [ἴ οὔζεη 14ϑὲ5 ἔὺσ γϑδῦβ. 
δονι ῥὶς βεαά ευὲπ ἰο ῥὲς οἱ, «υδογϑεοειεν" 

ἐδεὲ ῥγίε! Ἰοοζε! 8} ὙΤμῈ ἢἤγθε ἀρρθάγαηοθ οὗ 
{πὸ 1μοργὰ νυ] ΚΑ 15 ΤΔΔΥ ἴΔκθ ρἷδοθ ἰπ ΔΩ 
ἐμὰ οὗ {πε θΟΑΥ, ἐβρθςῖδ!! ποννενεσ δὲ [ῃ6 
ὩΓΡῈΣ Ἰοϊηῖί5. οὗ {86 ᾿ιπὴρ5; Ὀμΐ {Π6 βροίβ οὗἉ 
ΕἸΘΡΒδηίίαϑ5. ἅτ δἰπλοβδὲ δἷνναγβ ἢἤγβί δθθη οὐ 
ἴποϑθ ραγίβ νυν! ἢ ἀγὸ ΒΔΌΪ ΔΙ ὀχροβεά, [86 
ἔλοθ, ϑᾶγβ δηά ἢδηάξ. 

16. γακαν 3ε:Ὁ6] 866 οἢ νυ. το. ὍΘδὸ οχίϑβί- 
Θη66 οὗ 8η Ορϑὴ 8018 οἡ ἐδὸ δ βυγίλοθ 
ταϊρς, τ πνουϊὰ 5δοπι, ρζονα ἴο δὲ οἰἵμοῦ [ἢ 
Ὁ]ςεγδίοπ οὗ ΕἸερμαπίἰϑὶβ σοπιρ] !οδίθα υν ἢ 
{86 τ] δ γ ἀἸϑθαβθ, 85 ἀθβοσ δοὰ ἴῃ τ. 14, ΟΥ ἃ 
δοῖὲ οὗ ἃ ςοπηηοη 8ογί 1ῃδὲ ννου]ὰ δουη ἢοδὶ. 

δρεααὶ ἐα.6, οΥ Σῤγογ. χτ8---28. 

ΤΗΟ ἤχβξ σᾶβθ οὐ {π|5 ϑογέ ἷβ βροΐθῃ οὗ ἴῃ 
συν. τ8---12. Το Ηεῦτεν ννογά υδεοξῖη (υ. 18), 
Γοπάογοα “ὁ Ό0]],᾽" 15 οὗ ἀουδίδι] οτίρίη. ὙΠΘ 
τηοδ ργοῦδῦ]6 γοηάεσίηρ οὗὨἨ ἰξ Πετὸ δπὰ ἴῃ 
τηοϑῖ Οἴβεσ Ρ]δ 68 18 ὮΙΟΘΣ: 80 ἴπ6 {ΧΧ.΄ δηὰ 

ΤΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΙ. [ν. 14--22. 

Ι9 Απά ἴῃ τε ρίαςε οὐ τῇς δο]] 
{Πεγα δὲ ἃ νη ϊζεα γιβίηρ, οὐ ἃ Ὀτγίρῃῖ 
βροῖ, ννῃϊῖς, δηά ϑβοπιεννῃδὶ τε ]5ἢ, 
ἀῃὰ ἴἰ δε 5Βῃεννεά ἴο [ἢε ρτγίεβῖ; 

20 Απά Ιέξ ψβεη τΠὲ ρῥγίεβϑὲ βεεῖῃ 
ἱ, Βα ΠΟ, 1 δὲ ἴῃ βίρμε ἰονγεγ τῆδη 
τς 5Κίη, δηά τῆε δαὶγ τῃεγθοῦ δὲ 
τυγηεά νῆες; τῆς ρῥγίεβῖ 8}4}} ρῥτο- 
πουησα Ἀϊπὶ ὑποϊδδη: ἰξ 15 ἃ ρίδρις 
οὗ Ιεργοβυ δγοκδη ουξ οὗ τῃε δο]]. 

2: Βυῖ ΙΕ τὴε ρηἤεβε ἰοοκ οἡ ἴἴϊ, 
πὰ, ὈεΠο] 4, ἐῤέγε δε ἣὸ ψὨῖῖε Πδὶγβ 
τΠογείη, δηὰ 177 1ἴἃ δε ποῖ ἴονγεσ τῆδη 
[Π6 5Κίη, δι δὲ ϑδογηεννμδῖ ἀδικ; τῃεη 
[ἢ6 ῥγίεδῖ 5}4}1] δῆς ἢΐηι τρ βενεη 
ἀλγϑ: 

22 Απά 1 ἴξ βργεδά πιυςὴ δογοασά 
ἴῃ [ἢ 5ἰκίῃ, τῇθη τῆς ρῥγδϑῖ 58.4}} ρτο- 
πουησς Ὠϊτη Ὠπο]εθδῃ : [ἴ ἐς ἃ ρίαρια. 

22 Βυῖ 1 τπε Ὀγρῃς βροῖ ϑδυ ἰῃ 
ἢϊ58 ῥίδςθ, χσπά ϑργεδλὰ ποῖ, ἰξ ἢ: ἃ 

ψυὶξ. [Ιξ ἰ5 δρρ]ϊεά (1) ἴο 16 ““ 011" οὗ 
ΗεζΖοκίδῃ, πῃ ἢ τισὶ ἤᾶνα Ὀδθη δ Δ 5.εβϑ 
ΟΥ ασασγρυηςΐο, 8. ΧΧΧΡΙ 21: 2 Κ. χχ. ;: 
(2) ἴο {μὲ ““Ῥο115᾽ οἔὗ [οὉ,4. [0Ὁ 1. 5, 8: (3) ἴο 
[86 ““θο1]5 Ὀγθακίηρ ἔτ νυ Ὀ]ΑΙπ5" (ἡ. α. 
Ρυδίι 65) οὗ (6 Επγρέϊδηβ, ἔχ. ἰχ. 9; δπὰ 
(ᾳ) ἴο “τἢὸ δοιοῖ οὲ Εργρί," Ὁδευϊ. χχυῖ!. 
27) 35. ἴη ἴδεϑβο ἰδ ίοσ Ἰηβίδηςθθ, Ὀυΐ δβρὸ- 
ΟἸΔΠΥ ἴῃ ἴπ6 ϑοσοπά δηὰ ἔουσίῃ, ἴἃ νγου]ά ϑθοπὶ 
ὨΙΡΏΪΥ ρῥγοῦφῦ]ε {πὶ [Π6 ννοτὰ ὄχργεβϑοβ πὸ 
Ὁ]ΟΟΙ͂Β οὗ ΕἸΘΡδης4515: 80 ὐεβεπῖβ δηὰ Εθτεὶ 
Α5 ΕἸΘρΡΒδηξδϑὶς ἢ45 σογίδ! ἢ]Υ Ὀδθη ἔγοπὴ ΘΑΥΙΥ 
Ἐπιεὲ5 ἃ σΠαγδοίϊογιδίὶς αἴβοαϑο οὔ Εργρῖ. 86 
Νοῖθ οῃ χἱϊ, 4ς,) 46, ὃ 1., δηὰ 45 115 παΐυγο ἰ5 
50 ἀγεδαῆι), ᾿ξ βθετὴβ τηοϑβὲ {ΠΚοὶγ (Πδξ 1[ἐ 5ῃουϊά 
6 1η6 ἢγβὲ ῃδπιρὰ οὗ [ῃ6 ἀϊβοαϑος ἴὸ νηὶ 
(ῃ6 Επγρίϊδηβ νγογα β δ]θςς 'π βιις 4 [ἰ5ὶ 45 
(μδἱ ξινθὴ ἴῃ Πδυΐ. χχυἹ. 27. Αἀπλτηρ (ἢ 5, 
ἴπεῖο 15 ΡΓΟΒΔΟΪΥ τεΐεγοποο ἴο ἴπ6 βροςῖ8] ἀςίίοη 
οὗ Απεαϑίδεῖς ΕἸΘΡΠδη ἰα515, “6 (ἢ [οἱηΐξ οΥ!]}," 
Ϊῃ φ. 35 οΟὗἉ 186 βᾶπι6 σβδρίογ: “ὙΒῈ [ΓΟΚῸ 
584}1 5πλ16 [Π66 ἴῃ [Π6 Κηθθβ, δηά ἴῃ 1ῃ6 ἰεζϑ, 
ΜΠ ἃ 5ογὸ δοΐςἢ ἰῃδὲ σαπηοΐ Ὀ6 Βοαδ]θὰ, 

190-21. ὙΠΟ ραβϑᾶρθ Ἀρρδᾶγβ ἴο τγοίεσ ἴο 
οπα οὗ {μὲ οσγάϊπαΑυῪ πιοάθβ ἴῃ νΒῖςΒ ΕἸΘΡἢδη- 
(14515 15 πον Κηούνη ἴο γοᾶρροασ γἤθη { θοΥς 65, 
ὉΠ ΟΥ Β᾽ΟΞΘΥ βροίβ, ννδ]6 οὐ στρά βῃ, ἃρ- 
ΡΘΑΓ ἴῃ ἴΠ6 5.ὰγ οὔ δὴ υἱοεσ. Ρυεὶ. Νοῖρ, 8 1ν. 
ς, 6, ὃ ν. 2. 

20. μαυεν ἡδαπ ἐδε “ἀ|4}] Ἀδίμοσ, Σ 9 8.6» 
ὅπ αὶ ὈΘ]ΟῪ ὕπο Βοδχύ δἰ". 866 Οἢ συ. 2. 
ΤῊΣ β4π|6 σοτγθοϊίοη 5ποι]ά θ6 πιδάδ 'ῃ -ν. 21. 
Α5 εοπιρατοὰ νἱἢ (6 ννογὰ ἀἄξερεγ. σὺ. 1. 4, 
δίς. {π6 νγοτὰ ἰραυεν ταῖσ με ̓  56} 7 τοργοθεπξ 
ἴῃς Ηοῦγενν. 1 νου]ά βθόη, δονένοσ, τμδὶ 
Ὧ0 ἀϊδεϊποίίοῃ οὗὨ πιϑδηϊηρ 15 ἰηϊοπάθα, 

δοὶΠ ἘἈδίμεγ, 1 οθσ. Ηεοῦ. “ὀκεῤτη 



Υ. 24--9.] 

δυτηίηρ, θΟΙ]; ἂπά τἢς ρῥγΐεβδὲ 5880] 
ριοποιηςς ἢ} οἰεδη. 

24 4 Οὖ [Γ τῆεγε δὲ σηγ ἤεϑβη, ἴῃ 
"πὰ. ἰῆς 5κίῃ νυν βεγεοῦ ἐἤδγε ἐς ᾽ἃ πος δυτγη- 
τα ἰηρ, ἀπὰ τῆς αιςκ Με: τῇδε Ὀυγηθῖῃ 

δανε 4 Ψψῃϊς ὈΠρῆς βροῖ, ϑοπιαννῆδὶ 
το 4 ]5ἢ.. οὐ ννῃϊῖε ; 

ἃς ἼΠεη ἴδε ργεϑῖ 5}]1 ἰοοῖκ ὑρ- 
οη ἴἴ: «πὰ, θεἢοά, ΖΚ τῇς ἢδὶγ ἴῃ 
τε δηρμς 8ροῖ δε τυγηβά ννῃϊῖα, ἀπά 
ἴ δο 1π| ϑ'ρῃς ἀδερεῦ τΠδηῃ τῆς 5Κίη; ἴἴ 
'5 ἃ ΙΒΡΓΟΘΥ δύοκεη ουξ οὗ ἴῃ6 Ὀυγη- 
ἰησ: ψδεγείογε ἴπ6 ργεϑῖ 584]} ρτο- 
πουηςς ᾿ἰπλ πποΐεδη : ἰξ ἐς τῃ6 ρῥίαριια 
οὗ Ἰεργοϑβγ. 

26 Βιιῖ 1Ε τῆε ρῥγίεβε ἰοοκ οἡ ἴζ, 
πὰ, ὈεΠοΪά, ἐῤέγο ἐφ πὸ ννῃϊτα ΠΔΙΓγ 

“οπρευδαΐ ἀἐαγλ] ἈλίποΥ, δολ ο Ὑ πδῦ ἅ1 1]. 

22. «τῤγεαδ »ημοῶδ αὀγοαἢῇ ἘἈδίῃμεσ, δἅ- 
ΥΔΠΟΘ ΖΔ ἸΟῊ. δὲθ Οἡ υ. 7. 
ς »ίασιιο] 1.6. ἐδε εἰτοῖο ο ἰεῤγουγ. Ῥτεῖ. Νοῖο, 

Π, 

23. « διιγγὰπρ δοὶΠ Βδίδοσ, 89 Βοδσ οὗ 
89 Ὅ]ΟΘΣ; ἰἰΟΓΔΙΪγ, 2 δε δαγη ΟΣ δὲ μέσον. 
ΤΟ 5θσοηα 5ρεςϊδὶ ςᾶδ8 οὗ ̓ οργοσυ 15 ϑροκθϑη 

οἔ ἴῃ νυ. 4---λ8ὃ. ΤΟ τηδίῃ αιοβίίοη ΠΟΙ 
ἰ5, ῃδὶ ἰ5 ἀδποίδά ὈΥῪ “4 ποῖ Ὀυπιηρ ᾽ν 
Το Ηεῦγενν 15 ΠΟ ΥΑΠΥ τοηάογοὰ ἴῃ 1Π6 πιᾶῖ- 
ξη. ὙΠῸ σγεδῖοσ ὨμΠΊΌΕΥ οὗὨ σοπητηθπίδίουβ, 
7εννγιϑὰ 85. νγ6 }} ἃ5 Ὁ γιβϑεϊδῃ, ἴα Κα ᾿ξ 45 ἃ Ὀυ τη, 
ἴὴ 186 51Π|ρ|6 56 πη56 οὗ [6 ννογά. ϑοπὶθ 5ιρ- 
ΡΟδὲ 'ἴ ἴο Ὀε 4 (ὐαγδιιηςθ. [1 ΠΊΔΥ͂ ρογῆδρ5 ἀ6- 
ποῖὸ ἃ ρασθ γεν] ΟΌ ΒΥ αῇξοίθα ὈΥ ΔηΥ βοτί οὗ 
ΤΠ ΔΠπιδίοη γοϑι εἰηρ οἰτπεσ ἔγοπι ἀ θθᾶθθ ΟΥ 
ἸΠ}υτγ. δ0ςἢ ἃ ϑροῖ ΠΔΥ ὃ6 Οἱ ἴΒΟΓ πλοτὸ 1140 6 
ἴο ἰόργοιι8 ἀδνεϊορπχθηΐ, οὐ ᾿ἰΔὉ]6 ἴο μὲ αἴδοεῖ- 
οὐ ὈΥ ἴπδ ἀϊβθαϑθθ ἴῃ βοῇ ἃ ρϑοι ΑΓ ννΑΥ 85 ἴο 
οἰδίπι ἀἰϊδέϊηςξ ποϊςθ. [1 5ῃβουὰ Ὀ6 οὐϑογνθά 
[δὲ ἴῃ βδοἢ οὗ ἴπθ ἔνγο ϑροοῖδὶ Ἵδϑθθ νυ ςἢ 
δάνθ θεθὴ τπῃθηςοποά, ΟὨΪΥ ἃ ϑἰηρὶθ ρεγοά οἱ 
ΔΓ ΓΙ ΠΘ 15 δΔρροιϊπίοθα, ἰηϑίοδά οὗ ἴπ6 ἔννο 
Ρεοάβ νος ἢ ἡνεσὸ ργονϊ θὰ θη [86 ἀἸ56456 
(ΔΠΊ6 ἴῃ 115 ι.5.}2] ςοὐζϑεδ. 

84. Το 5ρη96 οὗ (}}}5 γεύβο ἴῃ δΔοσογάδῃηςθ 
σὰ (Π6 νἱονν ννὲ βᾶνὸ ρίνθοη στρ ϊ Ὀο (πὰ 
ἐχργεβϑοὰ :--τὸν 1 ἐῤέγε δὲ 3 εηὁ ς᾽ «υδίεὐ ἐῤὲ 
σἄσι δας δεεη αὔεοίοά ὦν “ευεγε βπα»ιντιαλίοη, 
ἀπά 1δὲ τογὲ 97 ἐδε ἰηδαρ»ε» κίον ῥα ὀξοομε ἃ 
ξἰοπ: “ῥοῖ, σογιεαυδαΐ γε  οΥ" «υδὲϊε. 

46. πο ἰοαυεν ἐδαπ {ῤὲ οἱῥὲον “εἰμὴ ΤΟ 
νι γαὰ οὐδε 18 ΒΕΓ οι οὗ ρίδοθ. Το Ποῦτγεν 
15 ἴῃδ ΞΆΠη6 ἃ5 ἴΠ τ. 2ο, δηὰ τηδδη8, ποῦ Ὀ6- 
Ὠοδδ 0 ΒοΟΔΙΓ ΒΚ1Ὶ. 

“ογιδαυδαὶ ἐαγὰ} Ἀδίμογ, βοϊα ον μδὺ ἀ1 1. 
ϑοδ οὴν ό. 

427. ργεαά ν»ηκοῦ αὐγοα] ἘἈδΐδεῦ, πδυθ 
Ὡδὰθ ἸΔῈ δάγνδηῃοθ. 866 Οἱ Ὁ. ς. 

ΓΓΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΊΠΠΙ. 

ἴῃ τὴς Ὀτιρηϊ βροῖ, δηά ἴξ δέ ἢο ἴοννεγ 
(ἤδη τὴς οὐῤεγ 5δἰκίη, θυῖ δ βϑοῃχοινῃδαῖ 
ἀλικ; τῃεη τῆς ρῥτγίεβδε 5}4}} βῃυς ἢϊπὶ 
Ρ βανβη ἀλΥ8: 

27 Απὰά τῆς ργεβῖ 5Π2]1 ἰοοῖς ὕροπ 
᾿ἰπὶ τῆ δανεητῃ ἀδΥ: ἀπά ἰζ ἴτ δ6 
ΒΡΓΕΔα τὰς ἢ ἀργοδά ἰῃ ἢ βΚίη, τἤδη 
τς ῥγίεϑδξ 5}}} ργοποιιησε ἢΐτπὰ πη- 
οἰθδη: [ἴ ἐς {πε ρίδριιε οὗ ἰεργοβυ. 

28 Απὰ 1 τῆς Ὀτρηϊ 8ροῖ βἴδυ ἴῃ 
ἢ!8 ρίαςβ, σπά ϑργεδᾷ ποῖ ἴῃ τῆς εοΚίῃ, 
δυξ 1 ἐξ βοιησννῆαὶ ἀδῖκ: ἴἴ ἐς ἃ 
τἰϑίηρ οὗ τῆς δυγηίηρ, Δπ4 τὲ ῥγίοβῖ 
5Π4}} ργοποιπος ἢϊπὶ οἰθδη: ἴοσ ἰτ ἐς 
ΔΠ ἸηΠδπηγηδίοη οὗ [ῃ6 Ὀδαγηίϊηρ. 

29 Υ [4 πηδῃ οὔ᾽ Ψοπηδη ἢᾶνε ἃ 
Ρίασιιθ ὑροη τῆς Πεδά οἵ [ῃς δεαγά:; 

48. Τἢ!15 γοῦβο ταϊρ χϊ ρογῃᾶρϑ 6 τεηάεγοά: 
--“Ἅ154 ᾧκ δὲ σίοισν “ροΐ εοπήπιμες μποῤαπρεά 
απά »ιῶζε: πὸ σάυαπες ἐπὶ ἐδ “ἐπ, απ ἐς γαλῥοῦ" 
ἐπα εποί (566. Οἡ «Ὁ. 6), ἐξ ἐς ἐδὲ »Ιαγὰ ὁ ἐδὲ 
ῥῃπΠα»»αἰίοη, ἀπά ἐδὲ ῥγιϑεὶ σῥαϊ! ῥΓοπομριοο ῥὲ»π 
εἰεαη, 7 γ ἐξ τς 16 (σπεγο) βαγὶ ο ἰηβαρεριαιίοη. 

Τρε Σοῤγοῦν μῤοη ἐδε Ἡεαά ον Ορί. 29--7. 

ΤῈ [(ερ ΜΏΙΟΙ τπηδᾶθ [5 ἀρρδάγδαηςσθ 
διηοηρδῖ (Π6 ἢδιγ οὗ {πὲ ποδὰ οὐ οὗ ἴῃ6 Ῥεαγά, 
ννᾶ5 ΤΟΓΠΊΔΙΪΥ αἰπεϊηρι σῃοαὰ ἔγοπι [ἢ6 ΓΘΡΓΟΘΥ͂ 
ἴῃ ΟἾΠΟΓ ραγίβ οὗ ἴῃθ ὈοὰάΥ (586 α͵5οὸ ςοἢ. χῖν. 
54), Δῃὰ νγᾶβ Ἵδι]θὰ πεέῤεξ, ΥὨ]σ ἢ ΟἿ ἰγαη5- 
Ἰαΐογβ ἤδνθ τοπάθγθα ἃ 5.4]}, ΟΥὗὁ ἃ ἀτγὺ 5ς4]}. 
Α5 «εαἱὐ ῖ6 ἴπΠ6 πη ἔοσ ἃἀποίμου ἄἰϑοαθο ποῖ 
4]1|δὰ ἐο ἴπ6 ΤΡσοϑυ, [ἃ ννουὰ πάνθ ὕδοη δεί- 
ἴογ ἴο τοίδίη {πῸ ογίίπαὶ ννογσὰ. ὙΠ ομϊοε 
ζεδίυγοβ οὗ ἐπ ἀἴϑδθαϑο ἀγὸ [86 53 Π|6 85 ἴποϑβϑ οὗ 
ΟΥ̓ ΠΑκΥ ΕἸΘΡμδηςαβ5ῖ5, ἘπΠ6 τηογ]ὰ αβοςοϊίοη οἔ 

. [86 δηξίγο ἀόρί οὗ {π6 5κῖη δηά 106 γϑί]ονν ΟΣ 
ΒΕ 58; Παῖ5. [{|15 ἃ ἔγιιθ ΕἸΟΡ Δ η14515, ἀπά 
ῖ5 σοσορηῖβοά ΟΥ̓ τηοάθγη ννΎοῦς ππάοῦ 186 
πδιηθ οὗ ἥογρῥιαα αἰοῤεείαία, οὐ ἴπὸ ΕΟΧ πηδηρο. 
16 υἀϑδιι}ν ἀρρθδῦῖβ ἰῇ οὔθ οὕ ἔνο οἰγου]αῦ 
Ρδῖσῃοβ, ἔγοση ννλιοῃ [86 ΠδΙΡ 841}|5 ΟΥ̓ οἴ ΠοΣ 
βιιάάθηϊν οὐ ΌΥ ἄθρτθοβ. ὙΤὴθ Παὶσ δοιηθι πλθ5 
ἄρρθᾶγβ ἃρδῖῃ οἵ [15 Ὡαίῃγαὶ σοϊουγ, πὰ [ἢ 6 
ἄἰϑοδϑθὸ 15 πθη δυνάιιο. 866 Ὁ. 37)η. Βιυῖ 1 1Π6 
λιν σοίυγης, 85 ἴἴ οἴἴϑη ἀόδθϑ, ἡ 8116 ἴΠ6 ἀἸθθαϑθ 
5 Δάνδποίηρ, [ἴ ἀρρθαᾶγβ νυ {15} δηὰ ἱπιρονεσ5ἢ- 
οἄ. Α ςοπηπηοῃ 56δὲ οὗ [86 πεέῤεξ ἴῃ δάμϊξ 
Ιηθη 5 ἴΠ6 οἤϊη. [{ 15 ΒΟ] ΘΕ η65 ροιτηδηθηξ 
ἴον 116, θὰΣ ἢ τηοτθ ἔθ ΠἸΘΠΕΥ ρᾶ55. 5 ΔΥΑΥ͂ 
δῇεγ ἃ ρεογοά οἵ τηοηΐῃβ ΟΥΓ γϑᾶγβ (ὟΝ [ἰϑοῃ, 
Ρ. 382). ὙΠῸ δηοιθηΐβ οδ]]οὰ [Π]5 ἰοπῃ οὗ 
ΕἸΘρΡΒδπ 515, Ζίεϑει. ῬΊΙΩΥ υ585 {Π6 βρθοὶῆς 
πᾶτηο, Μήεπίαστα, 1.6. ἴῃ6 Ὀεαγὰ δν!}, ἀπ ἀθ- 
δοσῖῦεβ δὴ ἀρργαναίθεα υδγιοίυ οὗ ᾿ξ, ΙΓ ἢ ἢ 
ΒΔΥ͂5 ἤγχϑδί δρρεαγοά ἴῃ ἴῃς Ὀοαγά, οἴδη ϑργεδὰ 
ΟΥΟΣΥ πὸ ἔδοθ, δηὰ δῖ {Ππ|65 ονεῦ ἴμὸ Ὀτοαϑὶ δηά 
πδηάβ. ἴἐ ννᾷ5 Ὀγοιρῆξ ἱπῖο [{Α]Ὺ ἔσο Αϑιἃ 
ἴῃ 186 εἰμ οὗ Τιθειΐ5. ὙΤΒῈ ΠΟ ἢ τ ἢ“ 
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δπ6ὃ 

20 ἼΓΒεη (ἢς ρῥγίεδῖ 5}4]} 866 τῇς 
Ρίαριε: δηά, Ὀεμοὶά, 1Ε 1ε δέ ἴῃ 5ιρῃῖ 

᾿ς ἄξδεροῦ τἤλη {ΠῈ 5κίη; σπά ἐῤεγε ἐδ 
ἴῃ ἴἴ ἃ γεῖϊονν τη Παῖγ; τπ6π [δε 
ΡΓαβῖ 5141] ργοποιιησε ᾿ΐπὶ ὑποίεδῃ : 
ἰϊ 15 ἃ αΓΥ͂ 5.4}}, ευόηι ἃ ἸΕρυοϑΥ ὑροη 
τῆς Βεδά ογ δεδγά, 

21 Απά ΙΓ τῃ6 ρῥτγίεδε ἰοοῖκ οἡ τῆ8 
Ρίαριια οὗἩ τῆε 58.4]}, ἀπά, δεμοὶά, Ὁ 
ἐδ ποῖ ἴῃ βἰρῃϊ ἀδβερεῦ ἤδη τῆς 5ΚΊη, 
απάὰ ἐῤαὶ ἐῤόγε 'ς πὸ δας Παϊγ ἴῃ 
τ ; 1Πδη τῆς ρτίεϑε 5Π4}} δῇς ὰρ ῤὲσι 
ἐῤαὶ ῥραΐ τε ρίαριιε οὗ τῆ 5.4}} βενεη 
ἀκγϑο: 

22 Απά ἴῃ τῆς βενεητῃ ἀδΥ {ῃς 
Ρτ δῖ 5841] ἰΙοοκ οἡ τὲ ρίαριε: ἀπά, 
ὈεΠο]4, 17 τῇς 8ς4}1} βργεδά ποῖ, δηά 
ἴΠεγα δὲ 'ἴπ ἴἴ πο γεῖίϊονν δδῖσ, δηά 
τε 5.4}} δὲ ποῖ ἴῃ βείρῃξῖ ἀδβδερεῦ ἴῃδῃ 
{Π6 5Κίη; 

232 Ηε 584]1] Ὀς 8ῆανθη, δυῖ τῆς 
804}1} 5Π14}} Ὡς ποῖ 8ἴανε  δηὰ [ἢε 
ΡΓΙαϑῖ 588} βδδιξ ὑρ δέὲπι ἐδαὶ ῥαὶδ τὴς 
501}} βενβὴ ἀδγβ ΠΊΟΓΘ: 

24 Αμά ἰπ τε βενεπίῃ. ἀλὺ τῇς 
ῬΓεϑῖ 582} ἰοοκ οὐ τῇς 580ς8]}: δηά, 

τἰοηοὰ Ὀγ ΖΕ ΞΟ Ύ]ὰ5, ἴῃ ΙΓ ἢ (86 Πα τουηὰ 
1η6 τεπηρ]65 τυὐσπδα νυ 16, νγᾶ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ οὗ 186 

᾿ΡαΠ6 Κιπά, 51} τῇοσθὸ ἀρρτανδλίθα, δηὰ ννᾶϑ 
1η4ι τ ῖοἢ ἴῃ {Π6 ἔπη οὗ 5. βῖηθ5. δῇ]ιςοίοα 
(Π6 ρεορίθ οἵ εϊοβιυ 2Ἔβει. " ὉΒοθρὴ. 276, 
“ΖΕ 3οίηθ5, “ ΕΡ. 1, Αγσγείβξουβ, Ρ. 181, Ρ]η. 
“Ἡ. Ν.᾽ χχνι. . . 

ΑΘ. «ὦ 2 ασμε]ῇ 866 Ρε]. Νοῖδ, 11. 

80. ὑ τὶ δὲ ἱπ εἰσδὲ ἀεερεγ ἐβαπ ἐδὲ «ἀὶπ} 
4 τῷ ΔΡΌΘΔΣΙΒ ὅὍο ὯΘ θοροῦ ὕΠ8Ὲ ὅθ 
ΒΟΔΥΣ ΒΚ. ὅ66 Οἱ Ψ. ς. 86 584Π|6 σοῖῖδο- 
τἰοη 5 γεαᾳυϊγεὰ ἴῃ τ. 32, 34) 3455) 36. 

α γε ϊοαυ ἐῤίπι ῥαὶγ] Ὑ86 ἱπάεβηϊξς δίς ]θ 
δῃοι ἃ Ὀ6 οπλϊοὰ. 866 οἡ συ. 2. 

81. ἐῤέγε ἱξ πο ὀίαςξ ῥαὶν ἐμ 1 Μοτζὸ ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ, ὕΠΘΙΘ 18 ΠΟ ΥΘΙΙΟῊ ΠΑΙ͂Σ 18 10. 
ἴῃ ογάοσ ἴο τλῖκο βεῆϑο νυ ἢ {π6 ςοηΐοχί, νν6 
τηυβκί οἰἴδογ (1) σἤδηρθ {π6 σοριυϊδέῖνε σοῃ- 
ἡαποῖίοη ἱπίο 8δῃὴ δάνογβδαξίίνο οὔθ, 80 848 ἴο 
τολ, ζ θεὲ τῤοὶ ἐς ποὶ «δὲν 19 δε ἀφερογ ἐραῖ 
ἐῤέ εὠμἱοίς αηα γεὶ ἐῤεγε ἐξ πὸ ὀίάεξ. δαὶ ἴῃ 
ἐ. ὙΠ18 ννουἹὰ ἱπιρὶγ {μδί ἴπ6 ργεϑεῆςο οὗ 
ἀλγκ ᾿ιδιγῦ (566 οἡ υ. 2) Μψου]α 6 ποϑάξαϊ ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴο 5Ξᾶνο [ἢ6 ρεύβοη ἔγοιῃ φυδγαηίίπὸ (τυ 
δ[᾽..3, 5ένεγαὶ [οὐν δὴ δυϊμογιεβ, 6 ΨΝ εἰς, 
ἩεγΧΒεΙ ΠΕ Γ); ΟΥ̓ φ οὔ ἴῃ6 πορχϑῖϊνο Ὀδέοσο 
ὈΪΔςΚ. ὙΤὨ5 ψουϊὰ πιοᾶη ἴδδὲ [ῃ6 ρεύϑοῃ 
δου] 6 βῆυξ ἃρ οἡ δοοουηΐ οὗ ἴῃ6 8ι.3ρ1- 
οἴουβ δϑρεοῖ οὗ (ἢ6 β8ροῖ, Αἰ Ππουρἢ 1 τρδςξ 
ΡΟΣ ΟἿΪΥ οὐ {πῸ δυιγίαςα πὰ [86 ΒΑ οἡ 1 

ΙΕΝΊΙΤΙΓςΓ 5. ΧΊΤΠΙ. [ν. 3ο---4ο. 

ὈεΒοΪ 4, 1. τὴς 5.411 θὲ ποῖ βργεδά ἴῃ 
{Π6 5Κη1, ΠοΙ δέ ἰῃ 5'ρῃξζ ἀδβερεῦ τἢδῃ 
της 5κῖίη; ἴπεη τῆς ῥγίεβδε 50}} ργο- 
πουηςα ἢἰπι οἰεδη : ἀπά Πα 514} νγαβϑῇ 
ἢϊδ5 οἰοῖῃεϑβ. δηά ὃς οἰθδη. 

ης Βιυῖ 1 τἢς 5.4}} βργεδά πιιςἢ ἴπ 
τς 5Κ1η δῖον "15 οἰδδηβίηρ ; 

26 ὙΠεη {πε ῥγίεϑῖ 5041] ἰοοκ οἡ 
ἢϊπι: ἂπά. ὈΘΠοΪά, ΙΓ τὰς 58. 4}} δὲ 
ΒρΓεδά ἰῃ ἴῃε εκίη, [ἢε ραβδὶ 5}8]] 
ποῖ 566 Κ ἰοῦ γϑῖϊονν ἢδῖτ; πε ᾿ς υη- 
αἰδδη. 

47 Βυῖ 1 τῆε 508]1 δὲ ἴῃ ἢ!5 βιρῃξ 
αἴ ἃ 8ἴαγ, δηὰ ἐῤαὲ τεγα 15. ὈΪλοΚ 
ἢδὶγ ρσύονγῃ ἃρ {δογεῖη; πε 504}} 15 
Πεαϊθά, πα. ᾿ς οἰεδη: δηά τῇς ρηεβῖ 
88} ργοποιιπος ἢΐηι οἰεδη. 

418 4 [[ἃ πιδῃ δἷβο ογ ἃ ὑγοιηδῃ 
ἢανε ἴῃ {ἢ 5Κῖπ οὐ τπεὶσγ βθϑῃ Ὀτίρῃῖ 
βροῖϑ, σύδη ἢ ὈΠΡΉΣ βροῖϑ ; 

290 ἤδη τΠ6 ῥγαϑὲ 85}8]] ἰοοῖ : δηὰ, 
θεῃο!]ά, 2. τῆς ὈΠρῆς βροῖβ ἴῃ τῆς 5κίῃ 
οἵ τῃεῖγ ἤσϑῃ δ ἀδγκιϑὴ νῆα; ᾿ἴ ἐς ἃ 
ἔγε ΚΙ ά 8ροὲ ἐῤαὲ στοαῖς ἴῃ τῆς 
5.1Π; ἢδ ἐς οΪ6δι1. 

Πδά ποΐ γεοῖ σπδηροά σοϊουγ (Ν᾽ Ό ξαίθ) ; οὐ (3) 
τοδὰ γείίοφυ ἰῃηϑιολὰ οὗ ὀίαεξ (ϑεριυδρίηϊ, 1.11- 
{Πογ, Καορεῖ, ἀτον ἼΤΠ15 ἰαϑὶ ρῖνο5 {πὸ 
Ὀεϑί δθηβθ, δηὰ 1 15 ΠΚο ῖγ τμδὲ {πΠ6 1ΧΧ. δηὰ 
ἴΠ6 οἱά [{4]16 τεργθβϑοηΐ ἴῃ6 οὐρίπαδὶ γοδάϊηρ οἱ 
(Π6 Ηεῦγον. 

82. δ'νγε πιυξὶ ᾿πξετ (δὲ τ [86 ἀϊθραβοὰ 
ϑροῖ δὰ δάνδηςρά δἱ {Π6 επά οὗ {Π6 ἤγϑί ννεοῖκ, 
{Π6 Ρόβοῃ ννᾶϑ ἱπηθ ἸδίοΥ ῥγοποιιησθά ὑη- 
οἰθδῆ. ὅ66 Οὔ ὕ. 7. 

87. δὲ ἐπ δὲς οεἰσῥί αἱ ἃ “147 ἅοοθ85 ποῖ 
ΑἸΌΟΣ 1 ΔΡΡΡΘΔΆΣΒΙ:06Θ. 

ΤΡ Ῥγεολίεά σροί. 48, 40. 

89. “εκ “»ο ἡ ΤὮΘ οτρίηδὶ νοσά, 
δοῥαξ, 15 βαϊιὰ ἴο Ὀδ6 51}}} ιϑοὰ ὈΥ {πὸ Αὐτὸς ἔοσ 
ἃ 5|ρΟΓΆς!4] 5Κίη ἀἰθοδϑθθ, ποιοῦ ἀληρόγουβ 
ΠΟΙ συηΐδρίοιθ. [{ ἀρρϑαγβ ἴπδὲ [Π6 Εδϑίθση 
δηά δυυΐποῖτι Αὐαὺβ ς8}} 1 δαγας, νυ ]]ς ΓΠΘΥ 
(411 ΕἸΕΡδηα915 ὠὔεάανη. Ῥαϊστανθ, ΝΟ. 11. 
Ρ. 324. Βυγίοῃ, 0ΟΪ. 11. Ρ. 182. ΤΕ ΧΧ. 
ι.86 ἀλῴός ἴῃ [15 ρίαςθς, Ργεῖὶ. Νοῖς, ν1ἱ. 1 
“. 112 τοῖος [0 (Π6 ἱρργά Ὑυ]ράγ5, 85 566 Πὶ5 
τηοϑὲ ῥγοῦδὈ]6, [η6 Ηεῦγονν ὀδῥαξ τοδῪ ἀθηοΐο 
5ΟΠῚΘ Κιπὰ οὗ Εεκερια, ἃ 5Κῖη ἀἰϑθαϑθο οὗ ἃ βοῃηδ- 
ὙΒαὶ δι δ Οχίεσηδι ομαγαοῖοεσ. (Ὁ ϑου, 
Ρ. τός.) 

ἼὝΔΕ86 νεσϑοβ (38, 29) 96επὶ ἴο ἱπίγυάο Ὀδ- 
ἔνεθη {Π6 οργοϑυ οὐ ἴπὸ ἢδίγγΥ ἢοδὰ δπὰ (δδζ 
οὗ [ῃε Ὀα]ά μοδά. ὍΠΟΥ ννοιυ]ὰ βθοπὶ πΊοΓΘ ἴῃ 
{ΠΕΣ παίαγαὶ ρίαςθ Ὀεΐνγθθη συν. 17, 18. 

ΤΉ. 
σας ἐξ 40 Απά τπε πιδῃ ψῆοβα ᾿μαὶγ ἰβ ἀγα 



Υ, 41---50.] 

[]Π]επ ΟἹ Ὠϊβ μεδά, ἢς ἐς Ρα]ά; γεΐ ἐς 
ἢς οἰεδη. 

41 Απά ἢς {τμαῖ δδῖῃ ἢ8 ἮΔΙΓ 
[Δ]]εη οἱ ἔγτοπη ἴῃς ρατγὶ οὐ ἢΐβ8 μεδλά 
τονναγάὰ ἢ8 ἴδοε, ἢς 25 ἐογεῃεδὰ βα]ά: 
γεὲ τς δ οἰεδῃ. 

42 Απά [1 τλεγα 6 ἴῃ τῆς δα]ά 
Ἠεδά, ογ ρα] [σεῃθδά, 4 ψῇϊς τγεά- 
ἀἸΒἢ 80γε ; ἴξ ἧς ἃ ἰερύοβυ βργιηρ ἃρ ἴῃ 
ἢ!]5 θ4]4 μεδά, οὐ ἢϊ5 θαϊά ἰὈγεῃεδά. 

43 ἼΠεη τῃ6 ρῥγίεβί 5}.8}1 ἰΙοοκ ὑρ- 
οη 1: δηά, Ῥεῃο]ά, ἐκ τμῈ τιβίηρ οὗ 
[η6 5οῦε ἐδ ννῃϊῖε γε  ἀ]5 ἴῃ 15 Ρα]ά 
Πεδά, ογ ἴῃ 8 δα]4 ἐογεηεδά, 25 τῇς 
ἰδρυοϑυ ἀρρεάγε ἴῃ τῃ6 5Κίη οὗ τῆς 
εβἢῆ: 
44. Ηε ἰ5 ἃ ἰεργοιι8 τηδῃ, ἢς ἐς υπ- 

οἸεδη : τῃ6 ρηεβί 584]1 ργοηοιποα ἢ πὴ 
ΟΣΓΕΓΥ ὑποίθδῃ ; ἢ15 ρίαριια 75 ἴῃ ἢἰδ 
ἢεδά. 
4 Απά τς Ἰερεῦ ἰῃ νῆομῃ ἐπα 

Ρίαριια 25) 8. οἰοῖπεβ 584}} ὈῈὲ τγεηΐ, 
Δη4 ἢϊ58 Πεδλά ὕδγθ, δηά ἢδ 58514]] ρυῖ 

ΤΡε ᾿ῤγοῦν ἐπὶ ἐρο Βαίά ῥδεαά. 40---44. 
Βαϊ άπεβα ννα5 ΠῸ τηδτκ οὗ υποΐθδη ἀ5θᾶϑο : 

διξ ΜΏΡθη 8ϊδὴ5 σοῦ πιρῆξ 6 ἴῃοϑο οἵ 
ΕἸΘΡΗ ΔΗ Α55 ἀρροαγοὰ ἴῃ ἃ δαϊὰ πεδά, {ΠΟῪ 
ψΈΓΟ ἴο δ6 ἀφδ]ὲ ἢ 85 ἴῃ ΟἾΒΟΥ σαϑε5. Αο- 
σογάϊηρ ἴο [Θννβῃ ὑγδάϊτίοη, Πθγθ νγογθ ἔννο 
ΡῬΟΠΟά5. οὗ αυγαπεῖπο αβϑιρηθά ἔοσ (Π15 ἔοστη 
ΟΥ ἸΘργοθυ ἃ5 ἴῃ {παῖ οὗ 186 ΠδΙΓΥ Ποδά. 
Μίϑβῃπα, " Νεραίῃι,᾽ Χ. 1ο. 

42. .0γ6}] Ἐδίποσ, βύσοκο. ΤῸ νογά 
ἤογὸ δηά ἴὴ συ. 42 ἰ5 περα᾽, ΜΏΙΟΝ οἰϑονγῃογα 
ἴη (5 ἀπὰ 1Π6 ποχί Ἵδμδρίεσ ἰ86 τοπάεγοά 
Ρίαριιθ. Ῥχοῖὶ. Νοίθ 11. 

43. ιγίδιπιρ 97 δὲ “ογε] ἘΔΙΠΟΓ σ᾿ βὶπε οὗ 
Ὅ8Π9 δύσοκϑθ. ὅ66 Ρχὸὶ]. Νοῖθ ἵν. 4. 

δὲ ἴσαυ ὃν δὲ Οοηβνν»ιεά 1 ερεγ. 4ς, 46. 

46. ΤΠο ΓΤ γ͵ὰΒ ἴο ΟΔΥΤΥ ἀδουΐ ψ 1 
ἢϊπὶ [86 υϑι.8] ἰδὺδ οὗ πιουγηΐηρ ἔογ ἴῃς ἀοδά, 
ΤΟΥ, Εχεκ. χχίν. 171; ἴον. χ. 6. Ηδ νυγᾶβ ἴο 
ΤΩΟΌΣΗ ἴον δ᾽ πγ96} ἢ 85 ομθ οὐὸσ τνῆοπὶ ἀοδίῃ 
Πιδὰ ΔΙγθδ αν ραϊηοά [6 υἱοίοσγ. δεὲ Νοῖο δἱ 
16 οῃά οὗ [6 σἢδρ. 

δίς ῥεαά δαγε]ῇ ἘἈδίποσ, “6 815 μοδά π98- 
1οοῖθα,᾽" ϑὅ866 οὐ ἴον. χ. ὅ. 

ὑπείραμ, ποία] ΟἿ, 1μἄτῃ. ἵν. 14,1ς. 

46. ἀευεὶ αἰομε] Μοτε ῥσγορευυ, ἀγ911 
δρασῦ; ἰδαῖ 15, ϑοραγαίεά ἔγοπιὶ ἴΠ6 ρθΟρΐθ, 

«υἱήδομέ ἐῤεέ εαρῇρ} Οἵ. Νυπι. γ. 2---4, 
ΧΙ 14. 15: Κι΄ νἱν, 3, χν. ς: [Κ6 χυΐ!. 12. 
Αοεοοτάϊης ἴο ἴῃ6 Μιβῆπα, ἃ Ἰεροσ ρο]υῖοά 
Θνεσυ τη ἴῃ ἴπ6 ἤουθοὸ ΏΙοΝ πὸ οπηίεγοά. 
Α ϑβεραγαίθ βρᾶςε υϑοὰ ἴο ὈῈὲ ρὑσγουϊ δά ξῸὺγ 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦΞσ5. ΧΙΠΙ. 509 

ἃ σονοῦίηρ Ὡροῇ 8 ἼΡΡΕΓΓ Ἰἰρ, δπά 
8Π4]] ογυ, ΠΤ ΑΝ ἈΠΏΟΙΘΔΏ. 

46 ΑἹ] ἐπε ἀδγβ τνυβεγείῃ [ἢς ρίαριις 
σῤαϊ δὲ ἴᾷὰ ᾿ἷπλ ἢ6 5}4]1] δὲ ἀεῆ]εά. 
ἢδ ᾿ς ὑποίθδη : ἢ 5}8]] ἀννεὶ]] αἷοπε : 
“σπτμους τῆς ολτὴρ εφαἠ ᾿ἰ8 Παδίτα- 4 Ναπιδ, ς 
Εἴοη ὁε.  Κίηρεις, 

47 Τῆς ραίπιεηΐ αἶβο {πδτ τῆς ὅ 
Ρίδριιε οὔ ἰεργοθυ ἰ8 'π, τυῤείῤεν 1 ἐδ ἃ 
μον ον τε νμα ΟΓ ἃ ᾿ἴπθβη ραγηγεηΐ ; 

48 ὙΝὨΕΙΠοΓ 2ὲ δδ ἴῃ τΠ6 νγαῦρ, οσ 
νοοῖ; οἔ]πδη, οἵ οὗ νου ]δη ; ψῆε-- 
{Πεγ ἰπ ἃ βκίῃ, οὔ ἰπ ΔηΥ ᾿τὨΐηρ πιδάς 165. 
οἵ 5Κίη ; μόν ὦ 

49 Απά 1 τῆε ρῥίαριια θὲ ργεεηΐβῃ 
ΟΥ ΓΟ Δ Ἰ5ἢ ἴῃ πε σαγιηεπῖ, ΟΥ̓ ἴῃ ἴδε 
5Κίη, εἰπε ἴῃ (6 γάρ, οὐ ἰῃ ἴῃς 
ννοοῦ, ογ ἴῃ ΔηΥ ᾿τπϊπρ οὗ βκίῃ; ἰξ ἧς "Η6δ. 
ἃ Ρἴδριιε οὔ ]εργόβυ, δῃ4 5881} δὲ βῃενγεά ὕκηο 
απο {86 ρῥγίεβε: “μὰ 

50 Απά {δὲ ργίεβξ 85}}8}] ἰοοῖκ Ἰροη 
τΠ6 ρίαριια, ἀπά βῃυξ ᾧρ 21 ἐῤαὲ ῥα 
{πε ρίδριια βενβθὴ ἀδυϑ: 

ἰερεγβ ἴῃ [16 ϑυπδροριιοβ (' Καὶ πι,᾽ 1. 4; " Νδ: 
ξΑΪΠὶ,᾽ ΧΙΠ. 11, 12). 

ΓΈΡΚΟΒΥ ΙΝ ΟἸΟΤΗΙΝΟ ΑΝῸ Γ[ΕΛΑΤΗΉΕΚ. 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺ ΧΙΠ]. 47--- 9. 

47. ΤΡρεραγηιοη]} Ἀλίμοσ, Τ9 οΟἹο Ἵπ κε, 
ἴῃ ἃ ΒΌΠΟΙΑΙ 56 η56 οὗ τηδίεσιδὶ. Τὸ ννογά 5ῃου)]ά 
Ὀε ἴππι5 τοηήοτοά τὨτουξδους [ἢ]15 ϑοοίίοη. ΤῊΘ 
ΟΓΙΠΑΤῪ ἀγοϑβ οὗ ἰῃ6 [5γδ6}1{65 ἴῃ {Π6 νυ] ἀθ 655 
νγᾶ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ {κὸ παῖ οὗ 86 Ἐξγρίϊδηβ ἀθ- 
βου θεά ΟΥ̓ Ἠεγοάοίῃ (11. 81), σοηδιβίηρ οὗ ἃ 
Ἰηθη ἔμηιϊις ΜΠ} ἃ ἔπηρε (Νυπι. χν. 438) δηά 
ἃ ὙΟΟΪΊΘη οἷοακ οσγ Ὀἰδηκοὶ (ἤγοη οἢ ἴῃ 
ςΟΙάοσ ννοδίμοσ. ὍοΟΪ δηὰ ἤαχ νοῦ {πὸ 
δῖοαδῖ ταδίοσι2]5 ἔοσ οἱοί ὨΙης 4150 1ῃ ἰδίθσ {{π|λ68 
(Η.ο5. 11. 9; Ῥτονυ. σχχὶ. 13). ΤΠ ΠΟΥ σου]ά ηοΐ 
Ὀ6 ϑρυῃ ἰορείμεσ. 866 οὐ χὶίχ. 19. 

ΑἹ, 48. Το πιοδηϊηρ οὗ ἴΠ656 νϑῦβϑθὸβ ΠΊΔΥ 
Ὀ6 185 χίνεδῃ :---“ηΠπ4] δὲ εἰοἐῥίγιρ τι αὐδέοῤ ἐρέγδ 
ἐς ἃ «ἰγοζε οΓ 1,εῤγοῦν, «υδείδεγ ἐδο “ἐγοῖθ ἐς ἐπ 
εἰο ῥέῃ ο «υοοἱ ογ' ἐπ εἰοἐῥίπρ οὗ ἰἰπιεῆ; ΟΥ̓ ἐπὶ γαγτι 
ὃν «ὐανῇ ογ ἐπ γαγῆ ΚΓ «ὑοοῦ εἶδον γ᾽ ἠϊπεη 
εἰο δέν ΟΥ̓ 70 «υοοἰξενι εἰοίῤῥίπρ; οΥ᾽ ἐπα «ἀπ οΚ 
ἐκαῥεῦ οὐ' ἱπ απρ αγί ες »παάε ο7 ἐξα ῥεγ.---- 6 
ὙγΆΓΡ ἀπά 86 νοοῖ Ποῖ δῃὰ ἴῃ οὖ. 49) 51, 52, 
58, 56, ᾿δηῃοΐ ΤηθΔῃ, 85 15 1 ρ] 1 α ἢ ΟἿΓ γϑῖ- 
ϑίοη, ἴπ6Ὸ σοηϑαξυοπε ραγί5 οὗ σψόύθῃ οἰοίἢ. 
ΤΠο οὐ ρίπδὶ ννογάϑ ντοι]α 845 νγὲ]}] ἀθηοΐίθ γαγπ 
2 γεῤαγεά 70 «υανῷρ δὰ γαγη ῥγεραγεά 70 «υοοῦὶ 

[86 ςοπηροϊίοη ον ΘΠ τεαιγοθ [818 
96η96, 80 6 νεῖίίο, Κπορεῖ, Καὶ], ννορξιιο. 

"49, δ1, 68. εἰδδετν ἐπι ἐδε «υὑα»}} ΤῊΪ5 δΧ- 
φιυτεββίυῃ ἴῃ 41} [μ6ϑὲ σεῦϑεβ 5Βοι)ὰ θ6, ““οσ ἴῃ (6 
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ΒΡΓΕΔά ; [ἴ ἐς ὑποΐθδη ; ἴδοι 8}α]ς Ὀυγῃ 
ἴτ ἢ τῆς ἢγε; ἴτ ἐς ἔγεϊ ᾿ηνγαγά,  τοῤείῤεγ "με 
[ δὲ ὈΑτε νυν Π]π οὐ του. ὙΥ ἈΝ, 

56 Απὰ [Γ τῆε ρτγίεβε ἰΙοοῖ, δηά, δ6- ἐρέρ 
Πο]4, τῆς ρίαριις ὁξ βοπιενγῃδίΐ ἀαγκ ἐν ἐ 
Δίογ ἴῃς ννδβῃιϊηρ οὗ 1ἴ; τῇδ ἢε 5821] Ἰάρνεω 

570 ἰν. 51--50. 

51 Απά ἢ 5}8]] ἰοοΐκς οἡ τῆς ρίαριιε 
οη {πε βενεητῃ ἋΔΥ: ἱξ [ἢς ρίασιιε ὃς 
βριεδά ἴῃ τῆς ρσαγιηθηῖ, εἰ Γ ἴῃ τῃ6 
ὙΨΆΓΡ.) ΟΥ̓ ἰη ἴῃς νγοοΐῦ, οὐ ἴῃ ἃ 53Κίη, 97 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ννοῦκ τῃδξ 15 πηδάβ οὗ βκίῃ ; τῆς 
Ρίαριια ἐς 4 ἔγεϊξίῃρ ἰδργοθυ; 1ἴ ἐς υη- 
αοἰεδη. 

52 Ηε 5}ὰ}} {πεγείογα διιγη (δὲ 
ραγηιεηῖ, ἩνΒΘΊΠ ΠΟΥ ννΑΓΡ οΓ ψοοΐ, ἴῃ 
ΨΟΟ]]οπ οὐ ἰῃ ᾿ἴπεη. οὐ ΔΠΥ τΠϊηρ οὗ 
δκίπ, ψν μογείη τῆς ρῥίδριιβ 15: ἔου 1ἴ ἐς 
ἃ ἔγτειτπρ' ἸΒΡΓΌΒΥ ; ἴξ 8.4}} ΡῈ δυγηΐ ἴῃ 
τε ἤτε. 

52 Απά {τῆς ρῥτγίεϑὲ 5}4]] ἰοοΐ, δηά, 
θεμο]4, τς ρίαριια Ὀς ποῖ βργεδά ἴῃ 
(ἢς ραγπγεηῖ, εἰἴπογ 1η τῃ6 γνᾶΓΡ, ΟΥ ἴῃ 
(Πε ψοοΐ, ΟΥ̓ ἴῃ ΔΩΥ (Ὠϊηρ οὐ 5Κίῃ ; 

ς4 ΤΏΠεη {Πε ρῥγεβὲ 581} σοπιπιδηά 
{παῖ {ΠῈῪ ὑναβῃ 16 ἐῤδίηρ ψβεγεῖη τῃ6 
Ρίᾳραε 25. Δηά ἢξ 5}}8]} δε ἴξ ῸΡ βενβη 
ἀδγβ πιογα: 

ςς Απά τῆς ρτίεβι 5.41} ἰΙοοκ οἡ τῆς 
Ρίαριε, αἴϊεγ τῆλ ᾿ξ ἰ8 νναβῃβά : δηά, 
ῬεΠο]ά, ἡ τὰς ρίαριιε ἢανε ποῖ σμβδηρεὰ 
ἢϊ5. σοἴουτ, ἀπά (6 ρῥίαριια δὲ ποῖ 

ὙγᾶΓΡ." 1π|1δὲ «αν 15 σοοχάϊηδίῖθ ψἹ ἢ ἐπ ἐδε 
εἰοέρίησ, χε. 866 ῥγεσράϊηρ ποΐδ. 

δ2. ΕῸΓ [ἴῃ 54Π|Ὸ σθᾶϑοῃ, ἴῃ [ἢ]5 σεῦϑθ, 
ἐν ΠΟΙΠΕΓ νγᾶΡ᾽ 5πῃουϊὰ 6 "ΟΣ νναΓρ.᾽" 

51. « 2ηειηρ ἰοῤγοῦν} 1.6. ἃ τρα]!ρηδηΐ οὗ 
σοιτοάϊηρ [ΡΓΟΘΞΥ. μδῖ ννὰ5 ἴῃ ἡδίυσο οὗ 
{Π6 ΤΠΘΡΓΟΞΥ͂ ἴῃ οἹοι δίῃ, ννΒΙοἢ ργοάυορά στεθη- 
15 οσ γρά ἀιϑῇ βροΐβ, σαπηοῖ Ὧθ ῥσθο 6} Υ ἀδίοῦ- 
Ιηϊποά, [Ιἰ νγᾶβ τηοδὲ {Πο]γῪ ἀοδίγαςξινο π1]]- 
ἄσιν, ρεγῆδρϑ οὗ τῆογε [ῃΔη ομθ Κὶπά. Κηοροεὶ 
Δηἃ ΟἸοΓ5 ᾶγὸ ἱπο πο ἴο σοηποοί [ἃ Ἡ]Ὲ δίδι ἢ 5 
ἔτοπι ἱθοργοὰβ υ͵ἱοεῖβ ἴῃ ἴπ6 ἤδϑῃ. Βιυΐ ἴΠ6ΓῸ 
ΔΙῸ Π0 Κπονψῃ δεϊ5 ἴο σοῃῇστῃ [ἢ |5. 

ΓΕΠΑ ἴἴ οὐκ οὗ {πε ρσαγπιεηῖ, οἵ ουῇ οὗ 
τῆς 5Κίη, οὗ ουῖΉ οἔἉ τη6 γγαγΡ, οἵ ουῖ οὗ 
τῃ6 ννοοί: 

57 Απά [1 ἄρρβᾶγ 511} ἴῃ τῆς ρατ- 
τλθηῖ, ΘΕΠΘΓ ἴῃ (6 νγᾶγρ, οὐ 1π ἴῃς 
νγοοῖ, ΟΥ̓ ἴῃ ΔΗΥ͂ Τπηρ οὗ 5ἰκίη; ἴξ ἐς ἃ 
ϑργθδαϊηρ ῥίασεε: που 5410 Ὀυγηῃ τῆδί 
ὙΠ ογθῖη τῃς ρίαρυς ἐς ἢ ἔτεα. 

58 Απάὰ τἢς ρατγπιθηΐ, ΕἸ ΤΠ ῈΓ νγΑΓρ. 
οἵ γνοοῦ, ογ ννβαΐβδοενεν τῃϊηρ οὗ βΚίῃ 
1 δὲ. ΜΨἈΙΟἢ δου 5ῃαϊς ννδϑῆ, 1 τῆς 
Ρίαριια θὲ ἀεραγίεά ἔτοπι ἴμεπι, {Πεη 
1 5141} ὃς ννδδβθά {μῈ βεοοπά {ἰπ16, 
Δη4 5}4]1] δε εἰεδη. 

59 ΤῊ8 ἧς τῆς ἰανν οὗ {πε ρίαριιε οὗ 
ἸΕΡΓΟΘΥ ἰπ ἃ ρατγιηθηΐ οὐ ννοου ϊεη οὐ 
᾿ῆεη, εἰ σγ ἴῃ τῆς ννᾶγρ, οἵ νοοῖ, οὗ 
ΔΩΥ τὨϊηρ οὗὨ 5Κ1η5, ἴο ργοπουηςς ἰζ 
εἰεδη, οὔ ἴο ργοποιησε ἰΐ ὑποϊεδη. 

86. -0»πεευδαΐ ἀαγῷ} Ἀδίβεσ ἐροπιθνμδΐ 
ζαϊπῦ." 

57, 88, 69. εἰῤῥον, ἴῃ ϑδο ἢ οὗἉἨ [Π656 νϑῦϑεϑ, 
5ῃοι ἃ 6 οσ. 866 οὔ συν. 47, 49. 

[ βδῃουϊά Ὀ6 ποίϊεθά ἐμὲ Ὧο γε ρου 5. οΣ 
ΒΥΓΊΌΟΪΙΓΔ] ΓΘ 15 ὈγΘϑΟσ θα ῸΓ [Δ ΘΡΓΟΘΥῪ ἴῃ 
οἰοιδίηρ. ὙΠῸ ρῥηοοὶ πδὰ ΟἿΪ ἴο ἀθεϊὰθ 
ννΒΘΕΒΟΓ [6 ργοςθβθβ οὗ ἀἄθοδὺ ννᾶβ δὲ ψνοσκ ἴῃ 
[86 ἀγί!ς]6 ργεβεπίθα ἴο δἰπὶ δηὰ ἴο Ῥχγοῃποῖηοθ 
ΔοσοΓά ΡΥ. Οὐομηραῖο {πὸ [ΘΡΓΟΞΥ [τ Ποιιϑ65, 
χὶν. 322-52. 

ΝΟΤῈ οὐ (ΗΑΡ, ΧΙΠῚ. 45, 46. 

ΟΝ ΤῊΕ ΤΚΕΑΥΜΕΝῚ ΟΕ ΓΕΡΕΒΚΞ ΑΝῸ 
ΤῊΕ ΘΚΟΝΌΒ ΟΕ ΤῊΕ ΓΑ 5 ΚΕΘΡΕΟΈ- 
ΙΝ ΤΗΕΜ. 

Ι. Τ7ῶε ]εῤγοῦ ἱπ Ἐφ. 11. {δὲ «υαν ἐπ 
«υδίορ 1ρεγς ῥαυέ ὀὲέεπ γεφαγάεά. [1]. 
Τροῖν ἱγεαίριθη ἀειογάμισ 10 ἐδ Ζαςυ. 
ΙΝ. Τρεὲ 1εῤγοῦν ἱπ Ἐωγοῤε. Ν'΄. ϑοσγέρα- 

φίίοη ο Τιεῤρεγς. ΝΊ. 1’ ῥγοῤαδίοε ἐὔεεῖς. 
ΝΙΙ. Οὖεεις ο,.Κ,. δὲ 1παυ γορρεοια 
1οῴγοῦ. ΜΠ. {ρὲ 7 κυ «ὐα: ποὶ ἐμήν 

Ι. Ἐφγρὶ νγᾶβ τοραγάθα ἴῃ δησϊθηξ ΕἸ Ππλ65 ἃ5 
ἘΠ6 ρτοδὶ δοδὲ οὔ ΕἸθρῃδηςαβϑῖβθ, [στ 8 
ΒΔΥ5 ἰῃμαὶ [ῃ6 ἀἰδθᾶδθ ογιβί παίρά οὐ ἴθ Ὀδηὶκς 
οὗ 1Π6 ΝΊΪΘ, απὰ ῬΙΙΠΥ τοροαΐβ [Π6 ϑἰδίογηθηΐ, 

ΟΔ]ἶρ Εσγρί ὁ" ζοηοίχ [δ] 1.πὶ ΥὙἱ ΟΣ ΠῚ ἷ. "ἢ 
Ὗνε Κηον (δαὶ (6 ϑγδο ἴθ ἴῃ Ἐργρί ᾿ἰντρὰ 
ἘΡΟῚ ΠΟΑΓΥ (Π6 βᾶτηθ ἵοοά 85 ἴἢ6 Ἐξ ΥΎΡΔη5 
(Νυμ. χὶ. ς; ςἔ. Ριθὶ. Νοῖο, ὃ χι.). ὙΥ͂ὄῸ 
ἴῆιι8 δθὸπὶ ἰο δᾶνθ σϑάϑοῃ ἴο ἱπίοσ [δῖ 
[06 ἀΐθοαβθ σηιιϑὲ ἤν Ὀγθνδι θὰ σοηϑι οσγαθὶν 
διλχουροὶ (6 Ηροῦγοννβ Ψ Ώ16 ΠΟΥ ΘΓ ἴῃ 
Ἐξγρί. ὙΠῸ Ἰοροπά σοροδίθα ἴῃ ἃ ᾿δίοσγ ἀχὸ, 
ὙΠΟ. σοπηθοίβ 1π6 ΤΙ ΕΡΓΙΟΘΥ 1} ἘΠ6 ἀθραγίισε 
οὗ 186 5γδο  οϑῖ, ΠΔΥ ποῖ Ὀ6 ΨἜΏΟΙΥ ννἢ- 

Δ Ἰχιοτοῖ. ΝῚ. 1112; ΡΙΊη. “ΗἩ.Ν.᾽ ΧΧνΥῚ. 3, ε.Ἅ 
3 Φιοά. δὶς. Υο]. 11. Ρ. 541; Ταρίϊιι5, “ΗΠ, 

ν. 3, 4; ]υκη ΧΧΧν,. 2; [οβερῆ. ὁ Απζ.᾿ 11]. 
11. ὶ 4; Οπεσεηιου απὲ Μαηείμο, φυοϊεὰ ὉΥ 
7οβερῆυβ, “σοπῖ, ΑΡ.᾽"1. 26, 32, 34. 
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ουἱΐ Δ εοἱοπιθηΐ οὗ ἰγυῖϊῃ ἴῃ ἐπαΐὶ ἔοιτη ἴῃ 
ΠΟΙ 1ἴ 5 ρίνεη Ὁ Μδηῃοῖθο. ὙΠῸ Κιηρ οὗ 
Ἐργρὶ 5 βαϊᾷ ἴο ἢανθὸ ἀζνθη οικ τοπιὶ (6 
ΠΟΙΕΓΥ 4 πιυϊπἀθ οὗ Εξγρίϊδη ἰορεῖβ δἰοης 
ΜῈ (ἢ6 Ιϑγδο 65. ΤΕ ΔΩΥ͂ θυ οχρυϊδίοη 
οὗ ἰερεῖβ ἴοοκ ρίδοο δδουξ ἴῃς ἔπ οὗ [ῃ6 
Ἐχοάιι5, [ὃ Θθθπὶβ ὙΘΥῪ [ΚΕΙ͂ 1ῃαἴ ἃ πιθοῦ 
οἵ ἴδοι Ἰοϊηδά {6 ““ πχιχοά τα 46.) ὨΙΟἢ 
νο] ]θὰ ἱπῖο {86 ΟΝ Πάογηθθς δἱοηρ ἢ τὴ6 
᾿Εχ Το ΠιςῚ {:: ΧΙ!. 48). ὙὝΠδῖ [Π6 ρϑορῖθ νγεσθ 
ἴῃ ἀληροῦ ἔτοῦὴ ἱΘΡΓΌΒΞΥ, Δηἃ ΜΈΓ ὙΟΓῪ ΓΑΤΉΪΠΔΓ 
ΜΠ Ππ, σδηηοξ ὃὉς ἀουδίοά, ἔγοτῃ [Π6 ρῥγοὸ- 
ΠΝΜΤΕΕ ΒΓ ἢ Μόοβεβ [45 βίνθη ἴο ἴΐ ἴῃ 86 

νν. 
Π|-. Το ϑοραζαίίοῃ οὐ ἴ θροῦς ἔγοπι [ἢ ἕδ- 

ΤᾺΠ|2Γ ᾿πίοσοοῦυγϑθο οὗὨ 5ος 8] ̓ ἰὸ ἢ45 Ὀδθη οοιη- 
ἸΏΟη ἴο ὨΡΑΓΙΥ 41] πδί!οῃβ δηὰ δρ658. ΤῊ οἤεςϊ 
οὗ 186 τηϑίδαυ ἰῃ αἰβῆρυγίηρ (5 νἱςπι5, νυ ἢ 
δε ἀγοδά οὔ σοηϊαρίοῃ, νυν βίο 7 .5}}}7 ἐουπάδά 
ΟΥ̓ ποῖ (866 Ργεὶ. Νοίδ ἴο οἷ. χὶϊ!. 8. ΧΙ.) ταῖρ ἢ 
50 ἘΠ ΙΘΕἾΥ δοοουηΐ ἔογ [15 ργδςίίςσθ, Βαϊ αἱ 
186 βδὴθ ἔἰπὶ6ὸ τηυδὲ Ὀ6 ποίϊσοά {πῸ 411] Ὀυΐ 
ὈΠΙΎΕΙΞΩΙ ᾿πργοϑϑίοη ἴηδί (Π6 ΓΙ ΘΡΤΟΘΥ, ἀῦονθ 
811 ΟἾποσ ἀἸϑθάϑεβ, σοπλθβ ΠΡΟῚ ΠΊΔη ἃ5 8Π ἱγγὸ- 
5:510]6 σίγοκο οὗ βυροσδυπιδη ροννεσ, οι ἤογ ἴῃ 
(Π6 ΑΥ οΟὗὨ ΡυπΙιβῃπιθηϊ ἔῸΓ ῬΘΓΞΟΠΔΙ "81 ΟΣ 
οὗ 84η ᾿ηῆϊοσίίου νυν βοπὶ ἀθβηϊθ ρΌΓρΡΟΞΒΕ, 
ΤΠ5 παίασαὶ ϑιιρροβίίοη ννᾶ5 ςοηβττηθα δηὰ 
ΤΟΔ]1Ζ6 ὩΡΟΐ 5ΈΎΌΓᾺ] οσοδϑίοηβ 'ἱπ [Π6 Ὠβίουυ 
οὗ 186 [5γδε}εβ. ΑΔ ϑἴίγοκο οὗ ἱργοϑυ νγᾶβ 
ἴῃο πιδτκ οὗ πὸ ἀϊν!ηθ ἀ!5ρ᾽θδϑιιγο δὲ {ΠῸ ϑἷονν 
[ἢ οὐ Μοϑβοϑβ, δὲ [πε σοηἰϊυμηδου οὗ Μιγίδπι, 
δῖ (6 ἀἰϑμοποθίυ οὗ Οεῆδζι, δηά δὲ [Π6 1π|- 
Ρίουιβ ργεβυτηρίίοη οἵ ὈζΖΖίδῆ. Οπὸ οἵ {δ 
ἀεπυποϊδίοηβ ραϊηςὲ [οδῦ, οἡ δοσουηΐξ οὗ [ῃ6 
ἀραιἢ οὗ Αὔποι, νγ85 [ῃδὲ ἢ15 σι] άγοη μου ά 
Ὅδ Ιεροσϑὶ, 
ΤῊΣ δηςίθηΐ Ῥογϑίδηβ ἀϊὰ ποῖ 411ὁνν {δΒοΙγ 

ἱερεῖβ ἴο δηΐοσ ἃ οἰ ΠΟΥ ἴο ἤᾶνγθ ΔῃΥ͂ 
ἀρ! νΠ οἰδοῦ τηθη, δηά. ἔθοΥ οχοϊυάοά 
ἰοτείσῃ ] ἔγουι ΠοΙΓ σουπίστγ. Αὐσσογάϊηξ 
ἴο Ἡετγοάοίιιβ, [ΠΟΥ τοραγάθαὰ [Π6 ἀἴϑθαϑθθ 845 
ἃ ῬΘΏΔΗΥ ἔογ βοπῖε οἴδησθ σοπηπλοα ἀραϊηϑέ 
ἴΠ6 δυη: δοσογάϊηρ ἴο [Π6 Ζεηάδνοβία, 1ὑ ννᾶ8 
ἃ 3ϑ0οΌΓρο ϑεπΐ ὮΥ ΑΠγπιαη. ὙΠΟΥ δά ἔοστηβ 
οὗ ῥγάυεσγ ἴο 6 ϑο ὈΥ ἴπ6 ἀθνοιξ ἤθη ἐπε γ 
Βδρρεηρά ἴο πιϑεί ἃ ἰερογ, Τῆς Οτοοκ νυ τε ῖβ 
δροᾶκ οὗ ΓΕΠΓΕΥ Δῃ ΠΗ] ςσξοη ἔγουῃ ΡΒΟΡυ5ὅ. 
Δτείξευβ 5ᾶγ5 ἰδὲ ἰθρεὺβ ὑνεῦε ἀνοϊ θὰ ὈΥ 41] 
τῆρη, ουθη {ΠΕῚΓ ποαγοϑὶ το οηβ, δηὰ [δὶ ποσί 
οἵ [δόῖὰ νυ μάτενν τηἴο 5011 π|465 (Ρ. 182). Τῆς 
ΑΥδῸΒ ν}}}} ποῖ 5160 ΠΟᾺΓ ἃ ἱδροσ, Ποῦ οαῖ νυ ἢ 
Πη, ΠΟΙ σοηΐγαςί ᾿διτίαρθ ὙΠ ἃ ἈΠ ἴῃ 
ὙΠ οἢ ἘΠ6 ΓΙ ΘΡΓΟΞΥ ἰ5 Κποόννῃ ἴο οχίϑ. (Βυτγοῖκ- 
ματάϊ, φυοίοα ὈΥ Κποθεῖ.) [πη ΟΠ πᾶ [δὲ ἀἴδοαβθ 
8 ΞΟΠ ΠΊΟΠ]Υ ΘΡΟΚεῇ οὗἉ 85 ἃ Γε ΠΡ] ΟῊ ἔοσ βίη, 
δηὰ ἰθρεγβ ἀγὸ Ἄἐχοϊυὰδὰ ἔγοιῃ βοοίεἰυ 45 οὔ]θοΐβ 

λ Ἐχ. ἰν. 6; 2 Κι ν᾿. 27; 2 (ῇτοῃη, χχνῖ. 10, 
10; 2 5. ᾿ἰ. 29; Ὠκαῖ. χχὶν. 8, χχνι[, 27, ἢ 
ποῖς οἡ ἴεν. χὶ, 18. 

3 Ἡετοάοί. 1. 138; (ἰεςῖας, “Ῥοῖβ.᾽ 41, ἢ 
ΒΆἢτ΄5 ῃοΐῖδ, Ὁ. 181. 

8 ἜΞολγ]υς, “ΟΒΟΘΡΆ.᾽ 276; ΖΕ 5.Βίῃες, “Ερ.; 
Ὁ 

οὗ ἀϊδρυκῖ δὰ ἀνογϑίοη: {ΠΕῸῪ οὔξέοη σογαπιξ 
5ι1ς] 46, δηἀ [Π6ΤῸ 158 ργουθγ σοϊηπλοη ἀπηοηβϑξ 
ΟΠ ίπμθθ6 ἰθρεῖβ, “"ἴο αἷδ 15 ἴο Ὀδοοσὴδ οἴδθδῃ :" 
Ἰπτοστηδυτίαρο ὙΠ ἰοργοιιβ ἔπ} 165 15 ἔοσγθ!- 
ἄδη, δου 18 ϑοπηθιϊ πιεβ ἴδ κα ὑἷδοθ, [|ἢ 
]άραη, Μαάδραβοδύ ἀπὰ Νὸνν Ζελϊδηά, {πὸ 
ἀἸ5θᾶϑα 15 ἰοοκδὰ προὴ ἴῃ [πε 54πι6 ᾿ἰσῃξ, δηά 
Ἰδρθὺβ ΔῈ ἰγοαϊθά 1 ΠΟΑΥΪῪ [6 5216 ΤΔΏΠΟΥ “, 

Π|. Νν»ὲε αἴθ ἰοϊὰά ἴῃ 186 [νν (πμαΐ {Π6 
ἰθρεῦβ, ἀυσγηρ {86 ρογιοὰ οὗ [ΠΘΙΓ πποϊοδηη655, 
ὙΈΓΟ ἴο ἄννο]] ἀραγί, δὰ ἴο πανθ {πεῖσγ ἢδθιδ- 
(ἴοη νιϊουϊ (ἢ6 σαρ. ὙΒουΡῺ ἴδυ5 ὁχ- 
οἸυάἀοαά ἔγοπι βΈηΘΓΑΙ ἰη οΓοουγβο νυ] ἢ ϑος δ ίΥ, 
11 [5 ποῖ {κοὶγ (δὲ ἘΠΕΥ͂ σραϑοά ἔο Ὀε οὐδ]οςΐβ οὗ 
ΒΥΓΑΡΑΙΠΥ δπὰ Κιπάῃοββ, συ ἢ 85 [ΠΟΥ πονν 816 
ἴῃ ἴῃοβο ΟΠ γϑείδη δηὰ Μοβίθπι οοιϊιπίσιος ἴῃ 
Ὑ ΒΙΟἢ [η6 ΠΘΡΓΟΒΥ Ῥγοναὶ δ. ὍΤΠδ' [ΠΟῪ 4590- 
οἰδίοα οροίμοῦ ἴῃ (Π6 ΗΟΪΥ 1,Δπὰ, 85 [ΠΥ ἀο 
αἴ Ργϑθοηΐῖ, 15 ουἱάθπὶ ἔγομῃ 2 Κ. υἱῖ. 2: [0Κ6 
ΧΥ. 12. [{ Βα5 Ὀδδη σοηξοοζυγεά (Πδὲ 4 ΠδὈ]- 
ἰδίοη ννὰ5 ργονϊ ἀδὰ ἔοσ ἔμετη ουΐϑιάε οὗἩ 7ετιι- 
58] δ), οὐ τῆς ἢ1]] (σασθῦ, νυ ς ἢ ἰ5 τηοποοηρὰ 
οηὶν ἴῃ [εἴτι χχχὶ. 40. [{ 5 ΠΊΟΘΕΪΥ ἰάοπε βοά 
ἢ Βοζεῖμα ((εβοπῖι5, ΝΜ ΊΠοΓγ), [ἢ6 πογίβογῃ 
ἈΠ], νυ ῃ]ςἢ ννὰ5 Ὀγουρῆς νυ πη ἐδ ΟΥ̓ Ὀγ [6 
ὙΥᾺ11 ὈὰΪϊς ὉΥ Αρτρραᾶ. ὙΤἢδ πᾶπὶθ Οαρεῦ 
ΓΑΘΔΉ5, “ [86 ΘΟΔΌΌΥ 811}: δηά, δβϑιιηλῖηρ [ἢ 5 
ἴο ἀδποίε ἴῃ ἢ1]] οὗ {πὸ Ιθρϑυύβ, 1 15 βυῃρροξορά 
ἴο 06 Δρργοργίδίου δϑϑοσϊδι θὰ νυν ἢ σοδίῃ (οη 
ΤΑΙΛΟΥ ἸΏΘΟσΟΓΟ στουηά ᾿ἀοηςβοὰ ἢ Οο]- 
ξοίἢ4), “186 1] οὗ 186 ἀοαή," δῃά Τορμβεῖ, 
ὁ“ ἘΠ6 νδ] ον οὗ (ἢ6 ἀοδὰ μοί 65,᾽) 25 πηδκίπρ ἃΡ 
[Πὲ ἴῃγθο ρο]]υΐοεὶ σροῖβ ἐπὶ ννογὸ ἴο Ὀ6 ρυγροά 
δηὰ ᾿ποϊυάεὰ ψτη [86 ἸἸπι}15 οὗ ἴῃ6 τοπο- 
γναϊοὰ ΗΟΪΥ ΟἸΥ, δοσογάϊηρ ἴὸ (ἢς νἱβίοῃ οὗ 
[Ἐγοπλ δ 5. 

ΙΝ. Α ἕν ἔδεϊβ ἔτογτῃ {πὸ Πιβίογυ οὗ (ἢς 
ΓΕΡΓΟΒΥ ἰπ Ευγορε νν}}} ποῖ 6 οἷν οὗ Ρ]δςθ. 
ϑοηθ οὗ (ἢε ναγιοίϊος οὔ ΕἸΘρΡΉ δ 8515 ννθγὺ 
Κπονγῃ ἴῃ στεέθοθ ἴῃ {πε ἔουγί σεπίυΓΥ Α.Ο., 
δηὰ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃ 186 ΕΠ. Βιυῖ {6 ἀἴϑθαβθ 
ΔΡΡΘΑΓΚ ποῖ ἴο ἢᾶνθ πηδὰθ 118 ῬΨΑΥ ᾿ηῖο ννϑβδίθγῃ 
Εὐγορο {Π] (π6 πιο οὗ ῬογΊΡΟΥ, νυ θη ἰἴ νναβ 
Ὀτουρμέ Ἰηΐο [{4}Ὑ ἔγτοπῃ Εργρί. [ἰ 5 βαιἀ ἴο 
ἢὮανο ἀἰβαρ Θ0Οὴ δ΄ἴετγνναγάς, Ὀὰὲ [ἃ 15 
ἸΙΚοΙγ τδδὲ τὸ ᾿ηρογοά οἡ ἔγοπι [ῃ}5 {ἰπ|ὸ ἘΠ Π- 
οι βργεδάϊηρ πο ἢ δ. Α σᾶποη οὗ ἴπΠ6 (οιηςο!] 
οὗ (οπηρίερηε, Α.}. 759, Δ|Π|οὐνϑ Ποργοβυ ἴο θ6 ἃ 
ξτοιπὰ ἴον ἀϊνογοθ {ἘΚΟ Ὀυσηρ {86 Οσι- 
5δάδϑ, ἴὴ {Π6 οἸθνθηςἢ δηά νυν ΠΝ σοπτυγίοβ, Π6 
ἀἴϑοαϑο ἈρῬθδσβ ἴο ἢδᾶνθ βργοδὰ ἃ]} ονεσ Εγορο. 
ΑἹ [815 τίπλο [6 Ρυ]}}ς σᾶγὰ οὗ ἰθρθῖβ νναβ ἰθέξ 
ΘΧΟΪυ5ίν οὶ ἴο [Π6 δος] ϑϑΈ 8] δυς μου 1657, 
Αἱ (ὐοηβίδηξπορϊο, ἰπ δὲ ἔοι ἢ σεπίυγΥ, 

4 {Ἐερ]1ε5 ἴο ἴῃς Γι ρυόσυ Οοχημ δε, ΡΡ. 76, 
0, 211, 223. 

5 Ἡδεηρβιεηθεγρ, “ΟΠσΙ β[ο]οσυ," ΚΟ]. 11. Ρ. 450. 
86. Ἐϑοῦγ}. “Πσμοορἢ.᾽ 271; 2 5. πίπεβ, “Ερίϑβι. 

1.; ΡΙηγ, “Η. Ν.᾽ ΧΧΥῚ. 1---α; (εἰβυβ, ΠῚ. 25. 
Ἴ ΑΠοΥ [δὲ τῖβα οὗ ἴ8ε Εταποίβοδη Οτάοσσ, {ΠΟΥ͂ 

τηϑὰς Ἰερεῖβ ἴῃς οὔ͵οοῖ οὗ {μεὶσ ραγισαϊαῦ οαΓα. 
81. Ετδποῖς ὨἰπΊβεὶῦ Ἐχργεβθθα ἢ]5 ΓΠΔΏ ΚΠ] 655 
(δὲ μῈ μαὰ ονθζοοῖῃς ἢἷς γερυρτιᾶπος ἴο σοτὴβ 
ἰηῖο σοπηίδοϊ ψ ἢ ΓΘ ρτοσυ. “Μσπαπι. Εταηοῖσς,᾿ 
ΑΡρεπάϊχ, Ὁ. 562.᾿ 
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Ἰορεῖβ σοῦ δά πλτοὰ ἱπίο πε σδυγοδο5, δά 
τηϊχϑὰ ἴῃ βοςῖδὶ {ἴ υυμουζ γεϑίγαϊηε . Βυΐ ἴῃ 
οἴδογ ρίαοοβ [ΠΟΥ νγεγὲ β}ιῖ ουἱ οὔθ σδυγοῆο5, 
δὰ ἀϊά ποῖ πιὶχ ἴῃ ϑοςιεῖγ. Αἱ {πὸ «ηϊγά 
1, ,Αἴογδῃ (ουης!ϊ, Α.Ὁ. 1179, ἃ νγᾶβ ἀεσογεθά, 
[Παΐ ννῆογονοσ ἴπόῦὸ ννᾶ5 ἃ βυβηςίεηξ πυτθοῦ 
οὗὨ Ἰεροῦβ [ΠΟῪ ββοιιά πᾶνε ἃ σμυγοὶ, ἃ ρτοϑί, 
δηὰ ἃ Τοιμοίε συ οὗἁ {Ποῦ ον, ἀπ {ῃλῖ ἰθροῖξ 
βῆου ὰ δ6 δχοηρίοά ἔτοπὶ ραγίης {6 
(ΒΊευΣγ). Α 5 ΠΉΠΔῚ σδηοηῃ νγὲβ ρδϑϑοὰ δ 
[6 δγῃοά οἵ Ν εβι πηιπϑίοσ, Α.Ὁ. τ2οοῦ. [πη 
1Π6 ΠΙΘΟΠΙὮ σδητΌ ΣΎ Δῃ Θοο οϑαϑίς 4] ἔογτη υγᾶϑ 
ι5οά, ὈΥ ΨὨΪΙςὮ ἰερεῖβ νεῖ οιΐ ΟΠ ἔγοπη 
Εοπογδὶ ἰπΐογοουγϑο, δηὰ νεγε Ὀουηά ἰο ννϑᾶγ 
ἃ ΡδΟυΪ αΓ ἀγοβθ. Ο 1}15 σ»τοιπά, δοσογάϊης 
ἴο ἃ σδῆοῃ ραϑβϑοὰ δ Νοιγραζοῖ, ἴῃ Αἰτηδζηδο, 
Α.Ὁ. 1290, ἴΠΕΥ σοι]ὰ ποῖ 6 Ὀγουχῆς Ὀδίογο 
ἰαΥ ἵπθαηδὶ5 (ΕἸειγγ). ΨΝΒδη ἃ πλοηκ ννᾶ5 
5: ΠΟΚοη ἢ [ΡΓΟΒΥ ἤιπογαὶ οὈϑθη 165 ννε ΓΘ 
γογοστηθα Ἵνοῦ ἢϊπὶ ἴῃ [Π6 σοηνθηΐ οδδρεὶ, ἀπά 
ἢ ννᾶβ ἴδκθη ἴῃ ἃ βογί οὗ ἤιπόγαὶ ργοςθββϑίοη 
ἴο ἐπ ροάθ οὗ ἢ15 γεϊδίίοπβ (υσδηρο, 5. 1ε- 
2γονῖ). ἴῃ Επραπᾶ ἴἢ6 ἘΘΡΓΌΟΒΘΥ ννᾶ8 συπηπιοη 
ἔγοιῃ {π6 ἰθητἢ σθπίυΥ ἴο {πῸ Ὀοςπηΐϊηρ οὗ 
{Π6 ϑἰχίθηί ῃβ. [ΓΡΡΕΥ Ὠοπηο5 ὑΟΓΘ ΠΌΓΆΘΓΟΙΒ, 
Ὀυΐ 45 πιοβὲ οὗ {πεπὶ γε ουπά ἰο Ὀδ ἘΠ ΡΥ 
πη {Π6 τείξῃ οὗ Εανναγά Ν]. ΠΟῪ ννογὸ ἀδβίσγογ- 
οἄ, οὐ τυγηρά ἴο 5οπὶθ οΟἴπεῦ ρυγροβού. ὍΤὴὸ 
ἀϊξολϑο ΠΠηρογοά ἸΟηΡῈΓ ἰῃ δοοίϊαη. Α {πδηκ58- 
δἰνιηρ ννα5 σε γαῖοα ἴῃ 5 μοι ]απὰ ἰπ 1742, οἡ 
ἀσοοιπί οὗ [Π6 ἀϊδαρρϑάγδηςο οὗ [πὸ ἴρρυοϑυ ἴῃ 
1Π6 ᾿ϑαῃάβ: δὲ ἃ δῃειδηὰ Ἰορεῦ ϑιιγνῖνθα ἴῃ 
ΒαΙΠΌυΓΡῊ Ε1] 179856. ΟὨ“δ6 Τοπίϊπεηϊ οὗ 

1 Βαϊξατηοῃ, ἂρ. ϑυΐςοσ, 5. Λεπρός. 
5. Πομηβοπβ " (δποηβ,᾽ Ὗο]. 11. Ρ. οἵ, εὐϊξ. 

1851.--.Ὰ 5114}} οροηίηρ ψ Ὡς ἢ 5 ἰοαπὰ ἴῃ βουὴ 
οἷά σατο μθ5 ἤθαῦ [ἢ 6 αἰΐαγ ἢᾶ5 ὕδεη συρροξϑά ἴο 
ἢανε Ὀδεῃ υϑϑά ἴο ἢαπά ουἢἭξ [Ππ οοηδβεοταϊοα εΪ6- 
Ἰηθηῖ5 ἴο ἰδργοιβ οι ἸΠΙοδη5, 845 {ΠῸῪ ΚηοΙῖ 
ουϊδιά6. Βιιξ [ἢϊθ τηδίῖοσ 15 ἱπνοϊνθὰ ἰῃ ἀουδί. 
566 ΑΤΟΒεΒΟΙορίοδὶ Τουγηδὶ,᾽ ΝΟ]. τν. ῥ. 314. 

8 Τῆς σταάυδ) ἀἰβαρρθάγαπος οὗ ἴῃς ἀϊϑθαβα ἱπ 
Ἑπρ] μα τᾶν Ὀ6 οὐ ουϑ}] γαςθὰ ἴῃ οὐἵγ Ἰἰΐεγα- 
ἴπτε. ἴῃ Γγάραϊε᾽5 “Τα δτηοπὶ ἀπά (ομηρίαἰπὶ 
οἵ Οἴτγεβείάς, ρυθ] ϑηθαὰ ἴῃ Θρερηιβ ἀπά οἵἴμοῦ 
ΕΑΥΪΥ οαἀϊτίοτι5 οἵ Ὁ διςοσ, {π6 ποσὶ βιτ Κίηρ δα- 
ἴαγεβ. οὗ ΕἸΘρ απ 95 ἀγα ἀδϑοσὶ θθαά ἴῃ οἰδαγ ἀπά 

ΡὨϊο ἴεστηβ, δηα Οτζοβοϊὰα ἢδ8 ἴο ἄννεὶ} δ8 ““ἃ 
ΤΟΙ5 "Ὁ Ϊῃ ἃ “Ἰερεγ Ἰοάρε,᾽ δπὰ ἴο ρὸ αϑοαυὶῖ 

ὑεβεῖπρ ὙΠ ““ἃ σὰρ ἀπά οεἶδρρετ.᾽" (ες Ναγεϑθ᾽ 
“ΟἸοββαγυ, 5. ΟἸαράμλ.) ὙΤῊς τυύ7ίϊον τηυσὶ μανο 
ὍδΘΩ ἐἈΠ ΑΓ ἢ μδὶ ἢ6 ἀεβοτῖροβ. 9}6- 
ΒΡΘΆΓΟ οὗ (6 Ιρτοϑυ, Ὀαὶ ΔρΡ 65 ἴῃ 6 
Ὡδίὴθ ἴο ἃ αἰβεγεηὶ ἀΐϑεαθθ Μηίΐοη ἀοεβ ποῖ 
τηδηςοη ἱἰΐ, ὄνδη ἴῃ ἴπδὲὶ ἰοστὶ Ὁ]6 νἱςίοη οὔ [ἢ 6 
ἀἰβθαβθβ ἴο σοῖῆβ ὕροῃ σηϑδηκίπα σψῃϊςἢ ΜΙΊςΝδοὶ 
βεῖβ θείοτε Αἀδπι. “Ρ, 1,.᾽ ΧΙ. 470 54. 

4 ΤῊς Ἰαγρεβῖ ἱεροῦ ποῦςε ἴη Επρ]απὰ ἷς Ξαἰά ἴο 
Πᾶνα ρίνεη ἴῃς Ὡᾶπιδ ἴο ἰἢς νἱ]αρο οἵ Βαυτίοη- 
Ἰᾳζατῦβ ἰῃ Γ,οἰσοβίοσβῆϊγε. ὙΒοσο γεγο εἰχ ἰπ 1, οη- 
ἄοῃ ; οὗ νης ἢ οποδ, δοσογάϊπρ ἴο Ῥεπηδηῖ, οοςυ- 
ἰοά τῇς 5᾽ἷς οὐ 85: [4π|65᾿5 ραΐδοθ. Ὠυράδα 
ἃ5 Εἰγε ἃ ᾿ἰΞὶ οἵ εἰσῃιγ-ῆνε ἴῃ ἀἰεγεηι ρατῖβ οὗ 
Ἐπρ δπὰ ; Ὀυῖ ἢΠῚ5 ἰδὲ ἰ5 (ὰγ ἴτοπι οοτῃρ]εῖδ. 

ΘΙ ρτοη, ὁ Απιϊᾳφυαγίαπ Νοιΐςθβ οὗ Ὄ 
αποῖοά ἐν Υβοη. ἜΕΡΤΟΥ 

͵ 

ΙΕΝΙΤΙΓῦΞσ5. ΧΊΙΙ. 

Ευγορο Ἰθροῖβ ὈΘΟΔΠΊΘ 655 ΠΕΙΠΊΘΓΟΙ ἔ «τῇ 86 
Βέοοπί σθαΐασγ, Ὀυϊ ἰμ6 αἸθοᾶϑθ πιδιπἰδιηθά 
118 στοιιπηά ἴῃ [Π6 ΠογΈΠΕτῃ πιδε πη ραγί5. [ἢ 
τό4φι ΕνεΙγῃ 54}7 “ ἀϊνοῦξ ἰεργουβ βοὺσ οτθᾶ- 
[65 ἀννο! πη ἴῃ 5  ΠΑΥΥ Ὠιιῖ5,.) Ὀοίννθθη εἰ 
δηὰ ἴῃ6 Ηδριιθ, ψῆῇο ννεῖθὸ. βϑυρρογίεα ὈΥ͂ 
σμδτγ 6, 1{ ννου]ὰ 5εεπὶ [Πδὲ ἱπὶ [ςεἰδηά, ἀπά 
Οἡ {πὸ ςοαϑὶ οὗ Νογινᾶύ, ΕἸθρμαπιδςῖβ ἢλ9 
ΓΑΙΠΟΥ ἱπογραϑοά ἀυγηξ [Π6 ργεϑοπξ ὉθηίγΥ ; 
δπὰ [Π6 Απαϑίμοιίς ἔοττη 18 πλοῦ πτθηυοπῖ 
1ποῖθ [ΠΔπ Οἰβεννῃεῦο, 11Π16585 ϑοπὶῈ ρατγίβ οὗ 
[πάϊᾷ τοὺ θ6 ἐχοορίοα, ὙΤὨο ἀἰθθαθο ρρθδβ ἴο 
Ὀ6 5] ον Ὺ ἀἰβαρρθαγης ἰη ἴπδ βου οὗ ϑδρδιηῖῇ. 

Ν. ὝὝπο σουπηίγίθβ ἴῃ ἢ ἢ {86 ᾿όργοβυ ἰ9 
Κποννῃ ἴο μάν ργενδιϊοαὰ ἕοσ ἴΠῸ Ἰοπροϑὶ ροτιοά 
ἃτὸ Βρνρί ἀπά ϑυγίὰ. Νὸ Ῥουσου ΔρΡθδβ ἴο 
ανθ Ὀδθὴ τηδάθ ἴὴ Εργρὶ ἴοσ ἴΠθ ϑερτοραίίοη οὗ 
ἰθρεῖβ. [π ϑυσίδ, ου {Π6 σοπίγαγυ, Ἰθροὺῦ Ποῦϑ65 
ἢᾶνο χ᾽ βιϑα ἔτομῃ {ἰπ|6ὸ Ἱπυπ]θπλογίδὶ, ἀπά [ἴ σδη 
ΠαΥΟΪΥ Ὅ6 ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪΕ ἴο0 σοηποοΐ {Π18 ἔδοΐ 
ΜΠ (86 οροταίοη οὗ {πὸ 1,νν οὗ Μοϑοβ 
σοπππυοά ἔγοιχ ἂρὸ ἴο δἅγρθ, ὄνυθὴ ᾿ξ νὸ ἀο 
ποῖ γεβέ ροη {πὸ σοη]θοίΐυτε τεραγάϊηρ ἴΠ6 ἀρ- 
Ρτοργδῆοη οὗ [Π6 Ἀ1}} (σᾶγθῦ (566 ὃ 111.). ὙΒΟΓΟ 
ΔΙῸ δί ργθϑοηΐ ϑιςἢ ἤΠοπιθ5. δί 
ᾶγέδϑεοιβ, ΝΑΌΪυ5 δηὰ δηλ]. ΨνῈ ἃτὸ ἴῃ- 
ἀεδιεά ἴο Μτ Αἰκίπϑοη ἔογ {Π6 ξο]οννίης ρατ- 
ἘἸΙου 145 το δίϊπρ ἴο ἐπθ ἤοπλο αἱ [γι βαίθση, [ἴ 
ςοηδβιϑίβ οὗ ἃ τὸν οὗ ἢυυῖϊθϑ Θηοϊοθοα Ὀγ ἃ νυϑ]] 
7υβὲ πὶ (6 βοιτἢ βαΐα οὗ [86 εἰΐγ. ΤΠ 
ἰεροῖβ ἀγὸ πηδἰηἰδι θά ἴῃ ρᾶγί ΌΥ ἃ ἔυπά Ἰοῖς Ὁ 
ἃ Ρίουβ Μυβϑιυϊίπιαπη, Ὀχὲ ΓΉΔΙΏΪΥ ΟΥ̓ 4]π|5. 
Ῥατίο8 οὗ ἔουτ οὐ ἥνε ἴδϊκο {Πϑὶσγ δβἰαπά ἴο δῷ 
δῖ ςογίδιη βροΐϑ ουΐϊδ!ἀθ 1ῃ6 οἷγ. ὙΟΙ͂Γ τὸ- 
Γοεἰρί5 4Γὸ ΘΔ} ϑμαγοά. Οπὸ οὗ οῖγΓ πιιπι- 
Ὀδγ 15 ἀρροϊηϊθά 85 5861 Κα Ὀγ [Π6 Ῥδςῆδ οὗ 76γι- 
βϑίθπῃ ἴο ἰγαηϑαςΐ [ῃ6 Ὀιυιϑίπθθϑ οὐ [6 σοπηηυ- 
ΠΥ. ὙΔΟΥ ἅ1Ὲ δχοπιρὶ ἔτοιῃ ἴαχοβ. ΤΉΡΥ ὯΓῸ 
Ὀουπά ἴο τεϑίάδ νυν τβιη [ΠΘΓ χυδγίοσ, θα ΠΟΥ 
ΔΙῸ ἔτϑο ἴο ρὸ ἱπίο ἴδ ΟΥ̓ δηά ἴο γϑςοίνϑ γἱϑὶ(5 
ἔτοπι {μεὶγ ἔπιεπάβ.Ό ὙΠῸ ἀϊδιϊπσίοπ Ὀοίνγεθη 
Ομγιβίίδῃ ἀπὰ Μοβϑίοπιὶ 15 υγὮ ΟἹ ]Ὑ ἀϊδτορατάραά 
ἴῃ {πεῖς ᾿πίογσοουγϑθο ἀπιοηρσϑὶ ἱμοπιϑεῖνος (ςξ 
[Κὸ χυΐ. τ6)ὴ. [ἴῃ 1:86ο [πο ἤοηιθ Ἴοηϊδϊποά 
24 ΤΆΔΙ6Β δπὰ 9 ἔξδσηδ θβ: 41} {πὸ Ἰἰδτίοσ γτοῖθ 
ΤΑΑΙΤΙοὰ οχοορί οὔθ. Οἷδ οὗ {π6 νυγοτηθῇ νυᾶβ 
ἴῃ φοοα Πρ, δηὰ δρροαγοὰ ἰο δδνὸ ξυβογοὰ 
ΟΥ̓ ΙΠΔΙΠΥ͂ ΟΠ ἔτοπι ἐδ [ερσὰ νιυϊρατγβ:; δυΐ 
Πδυϊηρ Ὀδο ργοπουηοθα ἃ ἰθροσ, 5ῆ6 σου] ποὶ 
δὲ ᾿ιδεγαϊοα ον πς ἴο 16 τυδηΐ οὗ βου ςυςὴ 
ΡΓον βίο 8ἃ5 πε ρυτχὶ βοδίίοη οὗ τξθ 1 ονϊθςδὶ 
[ϑνν. Οὐοπὶ 16 ςα56 οὗ δίπιοῃ [ῃ6 ἱεροῦ, 
Μαῖϊ. χχυ!. 6: Μαῖκ χῖν. 4. 

ἴῃ πιοάοσῃ Εἰπ|68, ϑ'ποθ ΕἸΈρἨϑηΐ49195 μᾶς 
Ὀδδῆ ΤΏΟΓΟ ΟΔΓΡΕΌΪΥ οὐϑογνεά, ἔπθ ϑορτοζδὕοη 
Οὗ Ἰορεῦβ 45 ὈδοοπΘ βΈΠογαὶ. [ἢ ἴΠ6 χορ] ο5 ἴο 
ἴδε (ὐοιηπηῖοο οὗ ἴδε ΟΟ]]Εξε οἵ Ῥηγϑιςίαπϑ ἰὲ 

6 “Ὀϊατγ᾽ Ὗοϊ. 1. Ρ. 18. ὅες αἷϑο Εοτε]]} 5 
4] οἰἴεοτβ,᾽ ΒΙκ. 1. δ. 2, [ἰοῦ 13. 

Τ Ὧν ΝΥ ερβιενβ "Νοῖος οἱ ἴῃς επρλ μι Ἡορρίϊα 
δῖ Ογδηδάδ." --- ΤΒοσε ἰ5 ἃ Ῥᾶροῦ οἡ ἴπε " Οδορτα- 
Ῥμίοαὶ ιβι θυϊίοπ οὗ ΓΘΡΓΟΞΥ δὲ [ἢδ ῥγεβεπὶ 
τἰπια,᾿ ΌῪ Ὀτ σανίη ΜΊΪγοΥ, ἱπ ἴἢς Αρρεπάϊχ ἴο 
ἴῃς “ Κεροτῖ οπ ΓΕΡΓΟΞΥ ᾽ ὉΥ {με ΟΟ]]ερε οἵ ΡΕΥ- 
δἰ ἴδῃ, Ρ. 227. ᾿ 



ΓΤΕΝΙΤΙΓῦ5. ΣΧΤΙΠΙ. 

ἰς ὙΟΓΥ ῬΈΠΕΓΑΙΙΥ τεσοπλπιοηἄεά 45 [Π6 Ὀεβί ὙΥΑΥ͂ 
οὗ σμοοκίηρ ἴ[ῃ6 δάνδηςθ οὗ [πὸ ἀϊβοαϑθ, ϑοηλθ 
δ: Κιηρ δος Ὀοδγηρ οἡ {Π]5 ροϊηξ ἃῖὸ δά- 
ἀυςεά. [ἴῃ Μάαραβοασσ, {πὸ ἰανν ἢδ5 Ὀδδη ΓῸ- 
Ἰαχϑὰ νυ 86 1Δ5ὲ ἔδνν γϑᾶγβ δηὰ [6 πιι  Γ 
ΟΥ̓ Ιοροῦβ 5 ἱπογραϑεά, ἼὙ86 ανν ἢ85 Ὀδεῃ βίπ]η- 
ΒΘΏΓΥ οπέογοεα δὲ Νεὺν Βγαμϑνοκ δηὰ (Π6 
ὨΟΠΊΌΟΙΓ ἢδ5 ἀἰπλιηἰϑδηθά, ἴἷπ πηοϑῖ σᾶϑθθθ 3ῃ 
ὙΏΙΓἢ ἃ ἀἰπλἰϑ μοὶ ρσγοναΐίθηςθ οὗ {Π6 ἀἰϑθαβο 
15. Τερογίοα, ἰὲ 15 διὰ ἴο Ὀ6 σοπηῃροϊοά ψ ἢ 
186 54π|6 σᾶι156. ϑορτορδίίοῃ ἢδ5 ονγόνοσ Ὀθθη 
ξέετθυπος ὈΥ 186 Οοτηπηῖοθ ἃ5 ποδὶ ῥζο-. 
ΔΌΪΥ ἱπορογαῖνο πὶ σμες Κίηρ; ὑπ6 ργορτο85 οὗ 

1:6 ἀϊϑοαϑεῖ. [ἴ τασδὶ οὗ σουγβο δ6 δαπη θα 
{πᾶῖ, ἔτγομῃ 1ῃὴ6 ἡδέιιγο οὗ [η6 σηδϊδαυ, [ἢ6 σὸ- 
51.115 οὗὁ ΔΩΥ ἀρεηςίοβ ἴο γοϑὶϑὲ 115 ὁρογδ!οη σὴ 
ΟΠΪΥ Ὀ6 εϑιπλαϊοαά ΟΥ̓ ἰΙοης δπὰ νυ] ο]γ-ϑργοδά 
οὈϑογυδίϊοῃ. 

ΝΙ. Βαϊ νἱτδουξ ἰπϑιβεῖηρ οἡ {μ6 ργορδὈ ΠΥ 
1δὲ [86 ΓΘΡΓΟΒΥ 15, ὑπάογ σογίδιη γάγὸ σοηάὶ- 
ἰίοπϑ, σοηίδρίοιϑ 3, 1 15 οὈνίοιιβ [δὲ ϑορτεβα- 
(ἰοη πιιϑὶ ᾶνθ ἃ ϑδυἴγῪ (θη ΠΟΥ ἴῃ σἤοοΚ- 
ἴῃ ἰηἰογπχαγγίαρο Ὀοίννθοη ἰοροῖβ δηᾶ οἴδμεβ. 
ΤΩ Μοκαῖς 1 ἂν ταυδὲ ἤᾶνθ μδά (ἢ15 οῇξοϊ 
ἴο ἴπ6 ϑαπῆθ οχίοηξ 8ἃ5 {ῃ6 τῃοάθτη υὑϑᾶρὲ οὗ 
βορτοξαϊϊΐοη. ὟΝ 6 Κπονν ποννενεγ (δὶ {πΠῸ ἀϊ5- 
6856 σοῃεπυρὰ το ἰηξοδὲ ἰἢ6 Ηθῦγονν γᾶςθ ἃ5 
Ἰοηξ 85 ἴῃ γ ἄννοὶξ ἴῃ {μοὶ οσσῃ ἰαπά, ἱπουρἢ 
ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ ἰη ἃ ἀϊπλιἰϑῃίηρ ἀορτθθ. {5 νου ΤὮΥ 
οἵ τοπηιαγῖς [δαὲ (η6 [οὺν5 δ [815 ἀδΥ ἃγδ τυ ἢ 
αβδοϊθα ὈΥῪ ΘΡΓΟΞΥ ἴῃ ἴπ6 ΟΝ εβὶ [η6|65 ἀπά ἴῃ 
Ἐξγρί, ἢ 16 ἘΠΟΥ ἅγὲ ἃ5 ἔγθε ἔτοπὶ ἴξ 85 ΔῆΥ͂ 
ΓΆΓΘ ἴῃ ϑυτία, [πάϊά αηὰ Ευγορθ. Βυΐ ψ»ῇδί- 
ΟΥΟΓ ΤΔΥ 6 [ἢ βἰδῖε οὗ οχίβίϊῃρ ἕδοΐβ, 1ὲ 15 
ἀιβῆςυ!ε ἴο ἱππδρίηθ ἐμαὶ (ἢ Θχοϊϑίοη οὗἉ ἰδρθὺβ 
ἔγοπι σογζασιοῃ ἰηΐογοοῦζϑθθ, πιαϊ πίδι πὰ ἀυσης 
ἃ ΥΟΓΥ Ἰοηρ ροποα, σϑη μᾶνο ἔα] θὰ ἕο Ἀ6Ιρ ἴῃ 
ΤΟΙ ονιηρ [Π6 τᾶς οὗ 15 του Ὁ]6 Ὀυγάθδη. 

ΝΠ... Μι|οβδο5, ἴῃ δοσογάδησθ ἢ ἢΙ]5 
ἘΘΏΕΓΑΙ νίενν5 οὗ [πὸ Μοβαὶς Ἰθρ βϑἰαἴίοῃ, γεραγά- 
δα {Π6 Ἰννϑ γεβρθοῖηρ' [οΡΓΟΚΞΥ 85 Ὀαϑϑά ΘΠΕΓΕΙΥ͂ 
ἸΡΟῺ 58 ΔΤῪ σοηϑιἀογδίίοη5 δηα (ῃ6 ἀδϑίγα- 
Ὀΐοποθς οὗ Κοορίῃρ ὑπϑΡ ΒΕ οὈ]οοῖβ οὐδ οὗ 
1η6 ΨΨΑΥ͂ Οὗ σοπιποη σοΟποοῦγβο: ἃηὰ οὐ ἴἢ15 
ξτουπά ἢο ἴδ Κε5 (ἢ6 γἰ65 ϑῃ) οι πο ἔογ ἴῃς ἢραϊθά 
ἸΕΡΟΣ 85 πιραηΐ ἔογ 1116 πῖοσὸ {πάη ἀγιοϊαὶ 
βδησξὸης ἴο ἱπηρτοβα {π6 πηη5 οὗ [6 ῥθορίθ. 
δυςἢ ἃ ΤΠΘΟΓΥ 15 ποι Ποῦ σοηῃϑίϑίοπξε νυν] [Π6 ἴη- 
Τερτιγ οὗ [π6 1, ορ ϑδίοσ πο νυ Ἱἢ {Π6 ΙΓ Υ οὗ 
ΔΕ ]μἂνν. Βυΐ βοπὶθ νυτΊεΓ5 ϑθοεηὶ ἴο πᾶνε ἐγτεὰ 
ἴῃ ἃ ΠΟΠίΓΔΓΥ ἀϊτθοίοη ὈΥ ἀδποιποίηρ ἃ τερασὰ 
ἴο 5Δη 1 ΓῪ τοϑι} 5 ἃ5 ὉηυνοΟΤΠΥ οὗ ““ Δῃ διη- 
᾿θϑαϑεδάογ οὗ Οσοά." ((ε,. Νοῖε αἴϊτεσ ςἢ. χὶ. ὃ ν].) 
ἼῸΟ θεῖον ἐμαὶ (Π6 1ἃἰανν ἴοοῖ σορηϊζϑηςε οὔ Π6 
᾿ηϑεϊηςὶ5 νυ ἢ ἀ΄ΙῸ σομηπΊΟη ἴο ΟἿ πδίιτγε, δηά 
1μδλί [15 οπδοίπιθηΐϊβ ννόσὸ βυςἢ 45 ἰθπάθαά ἴο 
Ῥτογηοίς ἴθ τηδίεσιδὶ Ὀθπεῆέ οὗ ἰῃ6 σῃοβεῃ 
Ῥεορὶε, ἴῃ δοοογάλποθ νὴ ἐῃ6 ἀϊςοίαίε5. οὗ 
δουπά ρΡο] ες] νγβάοπι, 15 ἴῃ πουνῖϑα ἱποοη- 
αἰϑίοης ἢ ἴΠ6 δε 6 τμδξ 11 4150 σοπιργιθρα ἃ 
ϑριτι4] τηεδηΐηρ ἀἰσησυ ϑῃϊης ἴΕ ἔγοπι οτγάϊ- 
ΔΤῪ Ἰερϑἰαῦοπ, ὍΒΕ ἱεαομίης οὗ ἰμαὶ συν ῃῖςΒ.. 

1 :-ορογί,᾽ Ρ. νἱΐϊ. 
3. ες Ρχγεϊϊπλίπατυ Νοῖα ἴο οἷν. χΙ!., 8. ΧΙ]. 

5 ἰην 51016 ὈΥ πιοδῃϑβ οὗἁ υἱϑι]6 οδ᾽]εθςΐβ σδπηοΐ 
ὍΘ 1655 εβηοϊεης ῆθη 1 σοηϑίϑίβ ἢ Δῃ ἄρρθαὶ 
ἴο γθα] δηδί βίο 'ῃ ἡδίιγο ἴἤΔη ἐν ἤθη ἰῃ6 5θη- 
51016 οὈ]εςῖΐβΒ οὗἨ {ΠΠ|5 ΓΈ ΟΠ ἅτ δι ΓΑΤΙΪΥ 
σμοόθοθη οἡ δοςοιιηξ οὗὨ ἔΠ6ΙΓ ΙΏΘΓΟ Θχίθγηδὶ 8Ρ- 
Ρεάγᾷηςθ Ὅηε Πρλ]ηρ οὗ [ῃ6 501] ὈΥ͂ 186 ζοτ- 
Βίνθηθββ οὗ 5ῃὴ5 νγδᾶβ σγουθαὶ δά Ὀγ 1Π6 δοὴ οὗ 
Οοά {γουρὴ (ἢ6 ν᾽ϑῦ]θ ἕαςξ οὗ ἐῃθ ἢ 68]- 
ἴῃ οὗ {86 Ὀοάγ. δὲ6 Μαῖϊ. ἴχ. 2. ἴὴῃ [{κὸ 
ΤῊΔΏΠΟΓ, [6 Ρτοροῦ ἰγοαϊηθηΐ οὗ ΓΟΡΓΟΞΥ 85 ἃ 
ἀἴϑοᾳ56 οὗ ἴῆ6 θοάΥ Ὀεδσδπιδ ἃ ἴγρὸ οὗ (6 ῥγο- 
ῬΕΟΓΙ {Γοαϊπηθηΐ οὗ 5η, ποῖ {ΠΡΟῸ ἢ ἃ ΤΘΓΟ Γ- 
ΒΘ άπ θ νν ἢ] ἢ πλϊρξ ΓΤοσοπηηθηα (561 ἴο 
{πὸ ἔβησγ, Ὀυῖ {πγουρ [86 [ὰνν Ὀοηρ δῇ 1π- 
βρίγεά ᾿ηἰεγργείδτοη οὗ {86 Τ ΤΙ ἢ5 οὗἉ ἡδίμγο. 

Τρδί [Π6 Δ ΟΡΓΌΘΥ νγὰ5 θη δὰ ἴὁὼ π6 
ἀϊσαποϊίοη ἢ ὮΙ ἴ ννᾶς ἱγοαϊθά ἴῃ 
[Π6 σΟΓΘΠΊΟΠΪΔΙ [,ΑΥν 15 ἱπάδοὰ πγοδὶ ΟὈν]ο 5. 
ΠλΊβοδϑο ἰ5 (6 ὑ5Π6Ὑ οὗ ἀεδίῃ. Ἐννθογυ ϑογί οὗ 
ἀἸϑθδϑ6 βῃου ἃ σΟΠΥΘΥ͂ ἃ ἰθβϑοη ποῖ ΟΠΪΥ ἴο πὶ 
1Πδὲ συ οτϑ ἔγοπι ἰἰ, θὰ ἴο πὶ [δὲ νυϊίποϑςο5 1. 
Βυΐ 11 5 ονϊάθηϊ (ἢδί {πογὸ σοι] Ὀ6 ΠΟ Δγγδῃρθ- 
τηθηΐ ἴο γᾶ 6 ΘΥΘΓΥ σ856 οὗἉ ἀϊϑθαϑο ὈΘΑΣ 115 ἔου- 
ΤΩΔ] ἰεϑἐ ΠῚ ΟἾΥ, ὙΥ ΒΙ ἢ νγου]α Ὀ6 ὅθ 85:06 ΟΥ̓́σοΠη- 
ΡΔΈΌ]6 ἢ [ἢ πιαίογιαὶ νυ  ἕλσο οὗ (ἢ6 ρθὺ 
ΤῊ πιδίδαν ὙΠΟ ἢ νγᾶ5 τλοϑὶ ρΑΙΡΑΟΙΥ Ἔχρτεβ- 
δῖνθ οὔ [δ ἡδίυσγο σογτημηοη [0 4}} ἀϊ5θαϑθθ ὈΘΟΔΠῚΘ 
{πογοΐοσο ἰἢ6 δἰ ϑυδ]εςξ οὗ βρϑςῖδὶ ογάϊηδποδς 
βυρεγαδάθά ἴο, οὐ ταΐμὲῦ βταϊοά ὑροη, [Π6 
ΒΔΠΙΙΔΤΥ τορυϊδίϊοηβ. ΤῊΘ Ἰσροῦ 15 ΟἿ6 1ῃ ἡ ΠΟΠῚ 
11 πᾶν Ὀδ 54ἀ “’ ἀρδίῃ [ν65᾽) ἀυσίηρ {Π6 ροεποάὰ 
οὗ ἢ15 Ἰορζοιιϑ ὀχιβδίδησο: ἢ6 85 Ὀθθῃ τοδὶ θὰ 
ἐᾷ ὙνΑἸΚΙηρ, ἰοπὶ" (τῤωίγμνι ἀριῤιίαηνΚ, 
(4 ῬΑΓΔΡΪΟ οὗ ἀθδί ἢ." [{νγὰς [06 ορῃξϊ βγεῖ 
οὗ 4Α ἀδοσγερὶε οἷά πλδη, ἤθη οὗ ἃ ΒογγὈΪν ἀθ- 
ξογπηδὰ ἱεροσ, δηὰ ΞΕ] οὗ ἃ ρυΐϊα σοΓΡβ6, 
ΨΠΙςἢ, δοςογζάϊηρ ἴο (ἢ6 Ἰερεπά, ἼἽσοηβιτηοὰ 
Οόϊαγῃδ Βυάάδ ἴῃ ἢ15 τοϑοϊυςοη ἴο γαΓΟ ἔτο πὶ 
ἃ Ια ἢ] οὗ ἀδοαὺ δηὰ ἀθαΐῃ ἴῃ οσάδγ ἴο 
ἰοδά {π6 118 οὗ δῃ 4δϑοεῖῖς. Ἡδγάγυ, " Μδηυδὶ οὗ 
Βυάαίϑηη.᾽ Ρ. 1.4. ὙΠῸ ἸΘΡΟΣ ννᾶβ ἴδιι5 1Π6 
Ὀεοβί ράγϑῦϊθ τῇ [6 ννοχ]ὰ οὗ ἴΠ6 δίη οἵ νῇῃϊςῃ 
ἀθδίῃ νγᾶβ {Π6 νναρεβ; ποῖ ἴΠ6 655 50 Ὀδοδιι5θ 
ἢϊ5 βυβεγιηρ ταῖρΒξ μᾶνὸ Ὀδδη 1ῃ ΠΟ ἄδρτθο ἀι6 
ἴο ἢὶ5 ονντὶ ρεσϑοηδὶ ἀθϑογίβ. Ηδθ Ὀοτε δρουῖ 
ὙΠ Ὠἰπὶ δὲ οποθ ἴῃε ἀσδαάϊγ ἔπ δὰ {Π6 
συγ οΪ οὗ {86 5η οὗ ἢϊ5 τάςθ, Εχ. χχ. ς, 
Α5 ἢϊ5 Ὀοάγ ἴον ρεγιϑῃοά, ἤσθε [ῃ6 δκίῃ,. 
ἴῆθη {πὸ ἤδβῃ, ἤθη [ἢ Ὀοπο, δηὰ 6]] ἴο Ῥίοοοθϑ.: 
ὙὮΠῸ γεῖ 186 δηϊπιαὶ [16 βυγνινοά, ἢ6 νγᾶ5 δ᾽ 
τουτί] 6 ρἰςσίυτε οὐὗἩ ἴπ6 ρτδάιϊδὶ σοστυρίϊοη οὗ 
16 δριπί ντουρῃξ ὈΥ 5η, ΤῈ Ὀεβὶ οἵ 4]} 
ἴγρεβ οὗ {(π6 Βϑδὶηρ οἵ [π6 ϑρίγιῖ, νγᾶ5 186 
Βοδ]ηρ οὗ 1Π6 1 Θροσ. [ἢ ἢΪς ἔογπιαὶ (]οδηβίηρ, 
(οπηῃϑεογαίίοη, ἀπά ΑἰοποπΊθηξ ὈΥ 5ΔΟΥἹΕἔρςθ (566᾽ 
ποῖδϑ οὐ χίν. 9---2ο), [86 πλ]Πἰϑίογβ οὗ 86 8δ84Πης- 
[ΑΓ ὈοΓΘ ΡυὈ]]ς νυν! [η685 [πδὲ 6 νγᾶ5 γεβίοτεὰ 
ἴο {Π6 ὈΪοΘϑίηρ, οὗ σοχηπιλιηϊοη νῈὮ ἢϊ5 ὈΓΘΊΏΓΘΗ 
δηΐ νὴ ἰομοναῃ, Ἡρδηςς ἤθη ἴθ ϑοη οὗἁ 
Οοά ρτονεὰ Ηἰς αἰνιπθ πλιβϑίοη ΟΥ̓ μοδ]ηρ [Π6 
Ἰερεῖβ (Μεῖί. χὶ. 9) Ης ἀϊά ποῖ Ἔχουβο ἔμοπὶ 
ἔτοπι βοίπρ ἴο (Π6 ῥγίεδὲ ἴο “"οὔδν ἕογ [86 
οἰοαηβίηρ ἴμο56 {πιηρ5 νυ οἢ Μοϑεβ σοπηπιδηάε.- 
οἀ" (Μεγ... 44; [ῸΚὸ ν. 14) “" ἔοσ ἃ (ββλοη 
ἴο 186 Ῥθορὶβ,᾽"" Μεῖί. νι]. 4. 

Ο Ο. 
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574 
Ηονν οἷοβοῖγ ἰ6 Ηθῦγοννβ δϑεϑοςϊδίθα [ῃ6 

Τορτγοσϑυ νεἢ Ποδίἢ 15 ΘΧ ργοβϑὶυ ϑθονγῃ ὈΥ [Π6 
βἰζηβ8 οὗ πηουγηϊηρ ΜΜΏΙΟΒ (6 ΙΘΡῸΓ δά ἴῖο 
τγοᾶσ ([μεν. χα. 45), ΟΥ̓ Μιπδια θεῖπβ βροΐκθῃ 
ΟΥ̓ “45 οπὸ ἀθδά" (Νυπ). χὶϊ. 12). 84πη4 Ὀγ [ἢ6 
ψυογάβ οὐ οόβερῆιβ, παῖ {Π6 [ἂν ὀχοϊυ 65 
Ἰδρογβ ἔγοπι οἰν}] 116, 85 δοίην “ἸΏ ΠῸ νυῖϑα 
ἀϊβεγοηῖ ἔγοπι {86 ἀοδα"---νεκρὸν μηδὲν διαφέ- 
ροντας. 
ΤΕ ἸΟΥΟΣ ΒΥτΉΌΟ]1Γ4] Ὀραγίηρ οὗ ἴῃ ἰανν οὗ 

ΤΙ ἜΡγοσβυ---ἰῆδὲ νυ ς ἢ τοϊαίθα ἴο (θη βιηρ, 845 
ἀἰπεϊη συ ϊϑημθά ἔτοπι (ὐοηβεογαίίοη (588 οἡ ἴμεν. 
ΧΙΝ, 9)---(οπΊοβ. οὐ ἴῃ ϑἴγοῃρ τσοὶ θῆ ἴῃ ννηδὲ 
τοϊδίοβ ἴο (πδὲ νυ ιςἢ ννα5 ἰοιτηθά (ες ΓΘ ΡΓΟΒΥ, 
ἴῃ πιδίου 15 ἔοσ οἱοίπιης δηὰ 5ῃοϊίοσ, ὍΤδ6 
ΠΔΠῚΘ ἈΡΡΟΔΓΘ 0 μᾶνθ Ὀδθη ἀρρ]θα ἴο σογίδιη 
ῬΙΓΟΟδβθ65 οὗ ἀδθοαυ οὗ νυ] ἢ ννα σδηποῖ 45ςεῦ- 
ἰλῖη 1π6 ὑγοςῖϑε ἡδίιγο ([μεν. ΧΙ, 47--τ το, χὶν. 
434---ις 3). ὙΤὴδ γιίοβ ογάλιποα ἔογ οἰ ηϑηρ 
ονϊάθηςγ ροΐϊηξ ἴοὸ ἃῃ δηδίορῪ Ὀδίννεθη ἐμαὶ 
ψ ]οἢ 5ἰον σοιτοάεβ ἀδαα πιδίίεσγ δηὰ [6 
δεῖϊίοῃ οὗ 86 ροίϊβδοη οὗ [οργοϑυ οἡ ἴπ6 ὈΟΔΥ͂ 
οὗ τηδῃ. 

ΨΠ|Ι. [{1ι85 Ὀδδη οὈ]οςίοα ἐπαὲ (Π6 ἐγορδῖ- 
τηϑηΐ οὗ ἰθροῖβ δεςογαϊηρ ἰο {πε ,νν νγᾶβ δη 
᾿πδυμίδη σοηξιβίοη Ὀδίννθοῃ 510 δηά πιἰβίογ- 
ἴμπο. [ἴ τΔΥ 5θεπὶ ἰμαὶ [Π6 ἰθρεσγ ἢδά ἴο 
δηάμτο ἃ ἰθραὶ Ρυπιβῃπιθπὶ ἴῃ δα ἀιοη ἴο [ἢ 6 
βίγοκο οἵ ἀἰβοαϑθῦ, [1 νγᾶς ἰηάροά, ἴῃ 156], 
ἃ Ὠατὰ σοπάπίίοη δαὶ ἰοροῖβ σεῦ ὀχοϊυάθά 
ἔγοπι {6 ϑδῃοίυδσυγ. Βα (Π6 ἰοσϑοπ ᾿ς ἢ ἘΠΕΙΓ 
ἀἴϑοδϑθ νγᾶς ἱπίθηάδὰ ὈΥ̓͂ Ὠινίηθ υγιϑάομῃ ἴο 
ἰοδο ἢ ἰῃ6 παίϊοπ, σουϊᾷά ποῖ 6 τηδάς ςοηι- 
ρἰεῖθ νἱῖδουΐ (8. Νοῖ τπαῖ 186 Γδροσ ννᾶϑ 
ΤΆΘΓΟΙΥ πιδάθ ι.56 οὗ ἔογ [6 βᾷκῈ οὗ οἴδμοῖβ: 
[86 ἰοβϑοὴ ννᾶϑβ ἔὺ σ᾽ ΠΙ ΠΊ56 1 45 ννῈ}} 85 ἔοσ {πο πὶ, 

1 “Ληϊ.᾽ 111. 11, ὃ 3.- ἘΟ ἡ ἰῃς σοππεοΐοη θ6- 
ἔνδθη (ἢ ρύοϑυ δηά 51π, 566 δϑρθοία ]ν ΤἼεο- 
ἄοτεῖ, “ Οὐιοῖ. ἴῃ [,ον.᾿ χνὶ. ; Η ϑγοῆ. ἐμ σε. ; 
Ογηϊ. ΑἸοχ. “ ΟἸαρἢ." ἐ» σε. 

3 Του] ἰαη δησνεῖ Ματζοίΐοη οἡ (ἢ ϊἷς ροϊηϊ, 
. Αἀν. Μαγο.᾿ ἵν. 35. 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ. ΧΙΝ. [ν. τ---4. 

Βατὰ 85 ἴξ ΣΏΔΥ μᾶνε Ὀδεη ἔογ πὶ ἰο ἀρρΪγ Ἰξ, 
[Ε πὸ δοοορίοὰ 1 ἴῃ ἔ3 ἢ} δηά δυδπιββίοη, 
“που [86 ΟΥΙΠΑΤΥ πιοᾶη5 οὗ σγᾶορ ψέῖὸ 
βίγαιϊδηρὰ ῸΓ δῖ, ἢδ πρῆϊ 51}}} πᾶν ἴδ8ὸ 
ΒΡΙΠΊΌΔΙ σαι ϑέδοιίἊοη ἰῃαξ ἢ6 νγᾶ5 ἔ 1 Β]]ΠἸηρ δῃ 
ογάδιηδα ρυγροϑο οὗ 861“ 5δοσι τε ἴῃ δοαι θϑοϊην 
ἔγοιῃ ἢϊ5 ποαγί ἴῃ ἴπ6 ἢ1}} πιοαηΐηρ οὗ ἴδθ 
ιν νν. ΤὨΐϊ5 πιοάθ οὗ τεορασγάϊηρ {δὸ 
Ροϑβιίίοη οὐ {πὸ ουΐοδδξ ΙΘρεσ 15 ΓΟΙΔΔΓΚΔΌΪ 
ΒΘ [ἢ ἃ ΥΕΤῪ δηςίεπε ἀπά Ὁ] άε]γ -δοοεριοά 
ἰπίογργοίδίίοη οὗ [βδϊδὴ 1111. 4, δοςογάϊηρ ἴο 
ψἘΙΟἢ [Π6 Ῥσγορῃεῖ ἔογοβανν ἴπ6ὸὶ Μοξβίδῃ δ- 
ἑεο»ιοά ὧΓ ὦ “εβεγ, σηητεπ 977 Οοά, ἀπά αὐπιεϊεά 
(φμαοὶ οὐ μϑς εἰ ῥεγσσσι ἃ 1) 60 εἰ βιρπὶ- 
ἐαίρη. Ψυραῖθ). ὙΠῚ5 τεπάθυηρ; 85 [86 
ΔΌΓΒΟΓΙΥ οὗ ϑυπηδοῆυ5, Α4μ114, δὲ [Ἄὁγοιηο, 
Ῥγοσορῖι5, δηὰ πΔηγ πηοάεγηϑ. 

Βυΐ 1ἴ πιᾶγ ἔδιτὶγ Ὅ6 αυεο οπορα τυ πεΐῃες 
(86 τορι διοη5 Οὗ 1ἴη6 [,ἀννῪν ᾿εβϑθηδά ἰῇ ΔῃΥ͂ 
ἄορτεθ [86 ἁπιουπὲ οὗ πδίῃσγαὶ δπ]ογτησηΐ 
οὗ ννῃϊςἢ [Π6 Τορτοϑυ ἰος [5 ν]οπι σαρδῦ]ο. 
ἌΝ Βοη ννὸ σοηϑιοσ [Π6 ᾿ἰοδίῃβοπιθ ουϊτατγὰ 
εἴεςϊς οὗ 1ῃ6 ἀΐδβϑαβο, ἴῆ6 σοηβοϊουβησβθ ἴῃ 
[86 Ιοροσ ἐῃδὲ ἢ νγᾶβ ἃ πιδυκοὰ πὰ ςἰπιοκοη 
τλλη, δηὰ (ῃς ἕδςϊ {δαὶ ἢθ νυᾶβ ἴῸσ 1ἴὴ6 πλοβῖ 
Ραγὲ 'ἰπ πὸ πορά οὗ ποθ δἰίοηϊξοηβ ὙΠΟ Ν 
τα] να δηα βοΐδοθ ογα Δ ΓΥ ̓ ηνα]} 5, δὸ πιρεΐ 
πᾶν ἔουπὰ πὶΞ Ὀυγάδη ψγοδίοσ δηὰ ποθ 
βΆΠΠ|ῈΡ ἴῃ ἰΠ6 σοπημῆοη ἱπίογοουγθο οὗ [Ὁ 
(Πδη ἴπ 16 ροϑβίίοη τηλγκοὰ οὐἱἵ ἕοσ ἢϊπὶ ὈΥ͂ 
(ῃς 1νϑν. 1 μὲ νγὰβ ουϊ ΟΝ ἔτγοιῃ ϑοςίεγ 
νΥΠΙΓἢ ἢ π Ὠξ εἶ56 ἢδνο δη)ογδά, ἢδ6 νῦᾶϑ 658 
ΠΟΔΌ ΠΟΥ τοππιπάθαά τμδὶ ἢ6 νγὰ5 8η οδ]εςῖ οὗ 
ΔΥΘΓΒΙΟη ἴο [5 πορῃοΟυγβ, ἀπά πὸ ῥγοῦυ ΒΥ 
Πδὰ ἃ πιυςῇ ἸΑΓΡῈΣ ϑῆδσε οὗ Ὀπηυλδιβοὰ 5γτη- 
ρα ἢγϑ. 

δ ΤῊϊς νίενν οὗ ἴῃς εἴἶϊεςϊ οὗἩὨ Ξεστεραίίοη οἡ (ἢς 
Βαρρίηββε οἵ Ἰερεῖβ ἰ5 5ἰ σι Κι σὶν οοπαπηεά ἘὈΥ͂ 
Με Αἰκίηθοη (Μ5. ποί65), σ Δ ονϑῖοσ (΄ Νοίεβ 
ου ἴῃς Ηοβρίαὶ Αἱ σταηδάβδ᾽), ἀπά ἴῃ βενεγαὶ οἵ 
16 ἘΘΡΙΪε5 ἴο ἴ[Πς 1 Ἔργοϑυ (οσημϊζίος. 

ἰῃ τῆ6 ἀδγ οὗ ἢΐ5 οἰςδηβίηρ: Ηε “5}8]1 "Μετ ὶ 
δε Ὀγουρῃῖ υηΐο {Ππ ρτίεβῖ: πὶ ι 

2. Απάὰ 16 ρτίεϑε 884]} ρὸ ἔοπτῇ οὐ ἴωκες 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΙΝ. 
ᾳ« 726 γἱες αμαὶ ταορίβεῖς ἐρε εἰραηομσ οὗ 116 

ἐεῥεγ. 33 714 τἰργις 977) ἰεῤγοῦγ ἐπ ὦ ἀφμδε. 
43 72}: εἰεαμεῖμρ 97) ἐλαΐ ἀομ σέ. 

ΝῺὨ τε ΠΟΚΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεβ, 
ΒΥ] Πρ, 

2 ΤῊΙ5 5ὴ411 θὲ πε ἴδνν οὗ τῆς Ἰερεῦ 

οὗ τε σαῃῃρ; δηά τῆς ρτγίεϑί 541] Ιοοκ, 
δηά, ὈεΠο]ά, 1. τὰς ρίαριιε οὐ ἰεργοϑῦ 
δε Πεαδίεά ἴῃ {πε ἰερεγ; 

4 ΤΠεη 584}1} τῆς ρτγίεβδξ σοπηπιδηά 

ΟΠΑΡ. ΧΙΝ, 

ΤῊΕ ΡΟΚΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΓΚΈΡΕΚ. Χ-- 22. 

1. ὠπὶὸ Μο] ὝὍΤΠὸ ἀϊγεςίίοης ἔογ ἴῃ6 
Ῥυπῆορίίζοη τὸ δάάγοβθοα Ὁ Μοβοβ αἴοῃθρ, 
ἴδοθο ἔογῦ ἴῃ6 Εχαπλπδίίοη ἰοὸ Μοϑδβ δηά 
Αἄγοη σοῃ]ο  ΠΕΪΥ, ΧΙ]. 1. 
ΤΠΕ εὐ ον νγ»85 οχοϊάθα ποῖ οπἱγ ἔγου {86 

ΒαηῃσίυδτγΥ Ὀυΐ τοπὶ ἴπΠ6 δρ. ὙΤῊΘ ΟΕΓΕΠΊΟΩΥ 
οὗ τοϑιοσγαϊϊου ψ σἢ Π6 δά ἴο υπάογρο νγῶβ 
ἐβεγοίοσο ἱνγοΐοϊά. ὙΠῸ ἤγβί ραγί, ρεσέοστηδά 

ουΐϑἰά6 τῇδ σππιρ, ἐπ  Ε]εἀ πὶ ἴο σοπι μη 
δἃηά ἴο τῖχ ψἱἢ ἢ]5 Ὀτγοΐθγοη, 4--ος. Τδὲ 
βοσοῃὰ ραγί, ρεγίοστηθαὰ ἴῃ [86 Ἄσουγὶ οὗὨ [δε 
ΤΑθεγηδοῖὶθ ΤῊΝ, βοραγαίοα ἔγοσῃ {με ἤγβί ΟΥ̓ δῃ 
ἱπίογναι οὗ βϑυθπ ἀδγβ, σοβίογοά ἢὶπὶ (0 δἱϊ 
186 ρυ νι! ]ορος οὗ [86 Οονθηδηξ νὰ [εμονδὶ, 
10---22. 

16ὲ ἈΠ1: ῥεγζονηιοά «αυἱέδοιέ δε σαν. 3--7. 
2, 8. ΤὨο ρῥγίεδὶ βδὰ ἴο 9ὸ ἴο ἴδ δηΐσζδῃοξ 



ΕΟν, 
ς)ώαφύνσιυ:. 

γ. 5. 

ἴο ἴακε ἔογ ἢϊηὶ (Πδὲ 18 ἴο ὃς οἰεδηβθά 
ἔνο ᾿Ριγάβ. αἰϊνα σπμά οἰθδη, ἀπά σεάδγ 
ννοοά, δηά βοδι]εῖ, ἀπά ἤγ5850ρ: 

οὗ [Π6 σδπρ δ ἃ {πὸ δρτθθὰ οἡ ἴο τηδεξ δηά 
ΘΧϑπΊη6 ἴΠ6 συτοά 1 Θροῦ, 

4. ἰαυο ὀίιγ] Οὐ Γληϑίδίουβ ἢᾶνθ ἴπ- 
βεγίοα ἰῃ [86 τηλγρίη, ὁ" ΟΥ̓ Θράστοννβ," ἴῃ 86- 
σογάλποθ ὙΠ ἴπ6 τοηάογιηρς οὗ (ἢς Ψυϊραίθ. 
ἼΠΟΓΟ ἰἴ5 πὸ τϑάβοῃ ἴο ἀουδί {πὶ ἴδ6 Ἡδφῦγοιν 
νγογὰ ἐξίῤῥδη, εν Ἰἀθ ΠΕ} ξογηηιθὰ ἔγοπι ἴΠ6 βοιηὰ 
οὗ σΒΙΓΡΙῺΣ ΟΥ {1 ΓΙΉΡ, ΤΊΔΥ οὔζθη ἀδηοίθ 
ἃ ϑράττονν (5. Ιχχχῖν. 4, εἶν, 1γ, ἅς.) ; Ὀυΐ 
11 15 ἔογ {Π6 πιοβῖ ραγί 56 ἔοσγ ἃ Ὀιγὰ ἴῃ {Π6 
ΒΘΠΟΓΑΪ ϑθη5θ, Ὅσθη. νἱ]. 14, χυ. το: δου, ἵν. 
17) ὅζο.---ΤῊ!}5 σογθηοηυ οὗ (6 ἴννο Ὀϊγάς 
μᾶ5 Ὀδδη ΥΟΓΥ͂ ΘΈΠΟΓΑΙΥ τεραγάθα ὈΥ Οοπι- 
Ιηθπίδίουβ ἃ5 ἃ 5ΔΟΥῇοθ ἴῃ [Π6 ὈΓΟΡΟΙ 56η86 
οὔ ἴΠ6 ννογά, {πὸ τ6 ἔνγο ροὰΐβ οὗ ἴῃς ΠΔῪ 
οἵ Αἰοῃεοπιθηῖ. Οἡ {86 οδ]οεϊίοηβ ἴἰὸ 1815, 
566 Νοῖο δῖ [6 οπὰ οὗ (6 σπδρίοσ, 

εράαγ «υοοά, ἀπά “εαγίεὶ, ἀπά ῥγ540}}1 ἼΒοΒΟ, 
ἢ 186 ἔννο ὈϊΓάς δῃὰ {πὲ βργίπρ ννδίοσ, νγθῦδ 
ΘΠ ρΡογοὰ ἴῃ οἰοδηβίηρ 186 ἰεργοιι5 μοῦϑθ ἴῃ 
ὈΓΘΟΊΒΟΙΥ [(Π6 5ΔΠΊ6 ΤΏΔΠΠΟΙ 85 ΠΟΥ ὑνοτο Οἢ 
{Π18 οσσαϑίοη, ὅ66 νύ. 49, 51) 52. [ἴῃ θυγη- 
ἴηρ {86 δά Πειέοσ (Νυμπι. χῖχ. 6), [ΠΟῪ νεγὸ 4|]} 
ἴγοο οδϑδὲ ἰπῖο {86 ἧτο δηὰ Ὀυγηΐ ψ ΠῊ [86 
νἱςἴπὶ ἰπϑίοδα οἵ Ὀοίηρ ἀϊρρθά ἴῃ ἴδ Ὀἱοοά. 
Ηγϑϑθορ νγὰ5 υϑεα ἴῃ βρῇηκίς ἰδε Ὀ]οοά οὗ 
[6 Ῥάβοθδὶ] ἰδ ὑροη πὸ ἀοογροβίβ δηὰ 
᾿ΠἸπ|6]15 οὗ ἴΠ6 [5γδ6]165 ἴῃ ἴῃ6 οὔβογνδῆςθ οὗ 
ἴΠπ6 Ῥάββουεσ 'η Εργρὶ (Εχοά. χὶ!. 22), δηά ἴῃ 
ΒΡΓΠΉΚΙΙηρ [6 νναΐογ οὗ μι ἤΠοδίίοη οἡ ἃ ἰδηΐ, 
ἃ ΡΟΙΒΟη ΟΥ 8 νΜ6556] ρο]]υϊοα Ὀγ ἴπ6 τουςοῇ 
οὗ ἃ αἀρδὰ Ὀοάγ, Νυπι. χῖχ. τ8. ᾿ἼΤΠΟ βολεῖ 
δὰ ἴῃ6 ἤγϑϑορ, 8ἃ5 νγῸ]}} 45. 1Πη6 ννδίοσ. πηιχϑὰ 
ἢ (μῃ6 Ὀ]οοάὰ οὗ νἱοῖϊϊ πη, ἅγὸ πηϑηξϊοηρά 
ὈΥ 1Π6 νυτΐεῦ οὗ ἴη6 ἘΡΙβῖ]Θ ἴο 1π6 Ἡθῦγοννβ 
(ΙΧ. 19. 20), 8ἃ5 μανίην Ὀδδη υϑοὰ ὈγΥ Μοβοβ 
ἴῃ ϑΡΓΏΚΙΩΡ [86 Βοοκ οὗ ἰῃ6 (Οὐονθηδηΐ 
δηά [π6 ρϑορῖθ, ἐμποιῇ ΟΥἿΪΥ ἔμθ Ὀϊοοά [5 
πδιηθὰ ἴῃ ἔχ. χχῖν. 6. Εἔτομῃη {Πε86 ρᾷ85- 
5465 ΨΜ6 ΙὩΔῪ ἰηΐετ {παὶ [Πς (ἢγθο βυϑίδησοϑ 
ὙΕΓΟ υϑοὰ 8ἃ5 [ἢδ6 σοχηπΊοη Τηδίοτα]5. 1η Γἰϊο5 
οἵ ρυτβοδίίοη. Ηον ἔδγ ΠΕΙ͂Γ Ὡδίυγαὶ 40.8]}- 
ἘΙ65. ΤΏΔΥ ἢᾶνθ τοσοιητηθηάδοαά {ποπὶ ἔοὺγ [ἢ 5 
Ρύυγροϑθ, ψ}1}}} 6 βθθὴ ἴῃ ἴῃ6 Ο]]Οννίηρ ποῖοδ5. 
ἴπ τποῖγ Ὀεὶπρ Ὀυγποά ἢ (η6 Εορα ΠΟΙΟΓ 
(Νυπι, χῖχ. 6), {ΠΕΣ ϑυτηθο ς 4] ̓ πηροτί ννδϑ8 
5 ΠΊΡΙΥ ΟΧργεβϑοα ΟΥ̓ {Πεὶγ ρύδβοησα ἴῃ ἴῃς ἔγο, 
Βυϊ [ΠΟΥ 5θοπὶ ἴο Βᾶνα Ὀδεη βΈΠΟΓΑΙΥ ἐπιρὶογοά 
8.5 15 Γυτηθηΐβ ἴῃ {Π6 ἂςΐ οὗ βρτηκ]ηρ. 866 106 
ποχί τἴγοο ποΐθβ. ὙΠΕΙ͂Γ ὅ1}] πιοδηϊηρ ἴῃ 115 
ἀεορεϑί γεϊδίίοη 15 Ὀγουρ οὐ ἴῃ {Ππὸ ἜΧργεβϑίοῃ 
οἵ ἴῃ6 Ῥϑδὶτηϊβέ, “ ῬΌΓΡΘ τὴ νΠΠ ἤγϑϑορ ({Π6 
ὩΔΙΩΘ ἤοΙδ τοργοϑοηΐβ ἴΠ6 ΠΟΪ6 γι) δηὰ 1 53}8]] 
δ οἰδδη, 11. 7. 

ἐεάαγ' «ὐοο4] Αςοοτάϊπηρ ἴο [πΠ6 ΜΊβηπα, (ἢ ]5 
νγ85 ἃ 5(ἰοκ οὗ σϑάδζ ἃ σι τ ἰθηρίῃ. ὁ Νοραΐμη," 
χΧιν. 6. Βυΐ [86 πᾶπὴθ σθάδυ ρρθαῦβ ἴο ἢᾶνθ 
Ὀδεη σίνοη ὈΥ ἴδ δποϊθηῖβ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο [Π6 
γγ]-Κηοννη Οδάδγ οὗ ἴορδπου, Ὀαΐ ἴο 4 [υπ]- 

ΤΕΝΙΤΙΓῦ9. ΧΊΝ. 5 

ς Απά τῆς ρτίεϑε 5}}8]} ςοπηππδηά 
τῆλῖ οπς οὗ ἴπ6 δ᾽γάβ θὲ ΚΙΠ6ά ἴῃ δη 
Θαγἤθη νϑ856] ονοῦ ΓΙΠΗΪΊΡ; ναῖοΓ: 

Ρετ (ωηῥέγια οκγεεάγι), ἃπιὰ 1ὲ ἰβ δἰπιοβέ ᾿εῖ- 
(ΑΪΏΪΥ (ἢ15 ὙὩϊσἢ 5 ΠΟΙ τηϑδηΐ. [ἃ ϑῃουϊὰ 
Ὀ6 ἀἰδίηρυ πο ἤτοπι [Π6 ΠΡΟ ἢ [86 
ἔγασταπὶ νοοά οὗ ψ θοῇ νγὸ ἀγὸ ΓἈΠΊΠΠΔΓ 85 
ἐ [Π6 ὈΘΏΟΙΪ σεάαγ᾽" (ὑκηίῥεγι Βεγριμάϊαπαν, 
{Π6 414 }1{165 οὗ νυν ἢ ἀτὸ βοπηθνν δὶ 51: ΠΊ}1ΔΓ.Ψ 
Ννὲε δἵο ἰοϊὰά ὈΥ ΡΒ] ἐμαὶ 6 ννοοὰ ννᾶβ 
Ὀυγηΐ ἴῃ ἐδηλρίε5 ἃ5 ἰποθηθο Ὀεέογο (Π6 {1Π|6 
οὗ 16 ὙΤοΪδη νᾶγ. [5 ΠΟ ΚΘ ννᾶ5 ΡΥΟΡΔΌΪ 
ι5θα 45 ἃ ἀϊδηξοοείδηξ, ΤῺΘ Γοϑίη οὐὁἩΞΓΡΟΠΓΙηδ 
οδίαϊ ποὰ ἔγοπι ἴξ (κεδρία. εεάγί4) νγὰ5 ϑπιρὶ ογοὰ 
ἴο ρΓΈϑΟγνο νΔΓΙΟΙΙ5 511 Ὀϑίδηςθ5 ἴγοπὶ ἀθοδυ, δηὰ 
Ιή 115 δρρ!!ςδίοπ ἴο ὈΟΟΚΒ ὁ τηδάθ {π6 ΠΑΠῚΘ 
σράδγ ἰηΐο ἃ σοπηηοη Ὀγονογὺ ἴοσ ΠΠΘΓΑΓΥ 1π|- 
τλοσίδ ΠΥ (Ηογαΐ. "Α.}.᾽3322; Ονἱά. “Ὑ Π5ι.᾽1. 
.Ε].᾽ 1..γῖ; Μαγίίδὶ, 11. " Εριρ.᾿᾽ 11. γ; Ῥεῖϑβ. 
ἐδ541. 1.42). [{ ννὰ5 ρρ! θὰ ὈΥ {ἴπ6 ΕΡΥΡΕΔΠ8 
ἴο ργόϑογσνο ἠοδά Ὀοάϊος ἔγοτη ἀθοδυ. ϊΐ ΡΓΘ- 
βογνοαά οἱοῖδοβ ἔγοπι ποῖ, ὙΠῸ ννοοά [{561Ὲ 
οὗ [Π15 ΠΠΙΡΟΓῚ5 50 δηάδυσιηρ [Πδὲ ἴ ν 45 βρόκθη 
οὗ 85 ουθυϊδϑιπρ, απὰ {Π6 ϑἰδίιθϑ οὐ ἀθ᾽ {165 ὑϑογὸ 
οἴξεη πιδάθ οὔτ. Οἔ 18. χ]. )λο. Μράϊςοϊῆδϑ ννθγθ 
Τηδάθ6 οὗ ἴπ6 [ΓΡΟ ΕἾ Π6 νυ] ο ἢ ννογὸ ϑϑὰ ἴῃ Ἐ]6- 
ὈὨδηί 915 ἀπὰ οἵἴμοῦ 5Κιη ἀἴϑθαϑοβ. Ἡογοάοί. 11. 
87; ὙΠεορῆηγαβίαβ, 866 δϑοἢηθ ἀογ5. “ [πάοχ 
ΓΤΟΓΌΠῚ,᾽, 8. Υ. κέδρος; Ρ]᾿η. “Η. Ν.᾿ ΧΙΠΠΟΙ, 1 
ΧΥῚ. 21, 76, 8 1, 79, ΧΧΙΜΝ. 11; ὨΙΟΘΟΟΓΙ 65, 
.Μαῖ. Μεϑά.᾽ 1. τος ἢ ΚαΒηἾ 5. ποῖο: ςξ, 15, 
Χ], 19 ; δ] ΟΓ, 5.0. κέδρος, ὃ ΠΙ. ὙΠ656 ἴθ5- 
ἘΠΊΟΠΙΕ5 τηᾶκο 506ΠΟΊΙΘΉ ἘΠ οἶδα ἴΠ6 Τρδηϊην 
ὙΠΟ. ννὰ5 ρίνοη ἴο {π6 σράδσ ψοοά [1 115 
ΠΟΙΓΟΙΊΟΏΪ4Ι 0.56, Πα ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ ἴῃ οἰοδηβίηρ [ἢ 6 
ἸΘΡογ. : 
᾿φεαγίε] ΤῈ νγὸ τιδῪὺ {τυ ἴο ἴῃς ΜΙΞῆΠπδ (ἢ15 

γᾺΒ ἃ “ἰΟΠΡΊΙΟ,᾽) ΟΥ ῳ Ὀδαπά, οὗ {νὶςο-ἀγοὰ 
βοδιῖίοὶ νγοοῖ, ἢ τυ ισἢ 186 Πνὶπρ Ὀϊγά, [Π6 
ἤγ550ρ, δηὰ ἴδο σϑάδσ ννοοάᾶ ννόγὸ {δά ἱορεῖ ποῦ 
Πθη ΠΟΥ ννόγὸ ἀϊρροά ᾿ηΐο 6 ὈϊΪοοά πὰ 
νναΐοσ. ὁ Νορδίτη, Χιν. τ, νι [Π6 ηοΐο5. ΤὮΘ 
Βολγθῖ ἡγΟΟΪ] 15 ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ βυρροβοά ἰο Ἔχργθββ 
1ῃ6 ΓΟΞΥ σοοΌΓ ννἩ]Οἢ 15 ἀϑϑοσιδίθα νυ ἢ ΠοΔΙ ἢ 
Δη4 νἱῖα] ὁποῦρυ. (Βάδγ, ΚυγίζΖ, Κεὶϊ, δίς.) 
[15 νου ποῖος ἰπαΐ βοαγθὲ 15 υϑοὰ ΕΥ̓͂ (Π6 
Ργορῃοῖβ ἢ ἃ σΟΠΙΓΑΤΥ 5ιρηιβοδίίοη. [58. 
1.18; ΝΑβιπ 1. 2. Τὸ ΜΊΒΠηᾶ 5δγ5 [ἢδί “ἃ 
ἰοηρτο οὗ βοδγοι "" ννὰ5 δἰίδοῃοὰ ἴο ἴῃ6 ἤογης 
οὗ {πὸ ϑοδροροαῖ ἤθη ἢ6 ννᾶβ ϑεηΐ ἰπίο {ῃ6 
ὙΠ] άογπθβθ. [,δν. ΧΥΪ. 22. 

ῥγι50}} 566 ἔχ, ΧΙ. 22. [{ 15 νεσυ ἀουδί- 
δι] ννβαὶ ρ᾽δηΐ 15 τηθαηῖ. ὙΠὲ ΗἩθῦγονν ΠΔΠῚ6 
5 σζοῦ, διὰ {πὶ υδοὰ ὈΥ {πΠ6 1,ΧΧ. ὕσσωπος. 
1 15 ΣΟΠΟΓΑΙΥ δάπητοα (Πδὲ 11 σδπποῖ 6 {Π6 
Ρίδπε πονν οδ]]οἀ ἤγβϑορ (Ηρεσοῥις οἠείπα! ιν, 
ὍΠΙΟΝ ἀρρθᾶτβ ἴο ἰᾶνθ Ὀδθη ὑπίηονη ἸΏ 
δηςϊοηὶ ϑγγία δηά Εργρί. [{ 5 ΟΥ̓͂ ΠΟ τηθδῃς 
σοτίαιῃ ἴο ννϑδὲ ρἰδηὶ {π6Ὸ Οτεοκβ ξαν 186 
ΔΙ ὕσσωπος. ἼΠ6 τοΐεγοηςθβ ἴο [06 ΗΥ̓́5Ξ50Ρ 
οὔ Π6 δοσρίυγεοβ σου ]ά ϑθοπὶ ἴο τοαυϊγε (1) (Πδΐ 
1η6 ρἰδηΐ 5Βῃουϊά 6 ἐοιμηά ἴῃ Ἐργρί, ἴῃ6 ἀοϑοχί, 
δηά ἴμ6 ΗΟΙΪΥ 1[,4πά; (2) δαὶ 18 Βῃουϊὰ ΚΟΥ 
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6 Α5 ογ τε Ἰ]ϊνίηρ δἰγά, ἢ 5}2]} 
ἴΑκα 1ἴ, αηά τῆε Ἄσοάδγ ννοοά, ἀπά [ἢ 6 
βοατεῖ, Δη4 τῆς ἤγβ8ορ, δηἀ 5}4]] ἀρ 
{Πεπὰ 4πη4 τῆς ]Ιντηρ ὈΙγά ἴῃ (Π6 ὑ]οοά 
οἔὗ τῆς διγτά ἐῤαὲ τυας ΚΙΠΠςἀ ονεῦ τὴ6 
ΓυΠηηρ νναῖογ: 

7 Απὰ ἢΒε 58}4]1 βργιῃκὶς προη ἢϊπη 
(δι 15 ἴο Ὀε οἸεδηββα ἔγοηγ τε ἰθβργοβυ 
56 6 ῇ {1π|65,) Δη4 54] ργοηοιηςσε Πΐπὴ 
οἰεδῃ, πὰ 5114}} ἰεῖ τῆς Πἰνηρ διγά 

ΕΗ, Ιοοβα ᾿ἴηῖο ἴῃς ορεη δεϊά. 
ἄς 8. Απά δὲ τῇσι ἰβ ὦ δὲ οἱεθαηβοά 
“εἰ... Φ}ῃ8]}] ννυδϑὴ ἢῖ5 οἱοῖμεϑ, ἀπά δβῆασνε οἱ 

411 5. Παίτ, δηά νναϑῇ δ τ 56] 1ἢ νναῖογ, 
(δῖ ἢξ πλαὺ δ6 οἰδδη: δηά δίζεσ τῇδλι 
δ 54} σοῦιεὲ ἰηῖο {πΠῈ σδπρ, πᾶ 

διλοηρδί δίοποβ δηὰ ὕροὸπ ν 4115, ἀῃὰ (δὲ 1ἰ 
8ῃου ἃ Ὀ6 οὗ ον στονίῃ, 50 85 ἴο διγη ἢ 
ἃ οοηίγαϑὶ ἤθη σοταραγεα ἢ 186 Οϑάδσ οὗ 
Τοῦδποη (1: Κ. ἵν. 33); (3) ἰδδῖ 1 ββου]ὰ 
μᾶνθ ἃ 5ἴθπὶ σδραῦϊο οὗ ἔοιτηϊηρ ἃ (ἰοκ οὗ 
σοῃϑι ἀογα Ὁ ]6 Ἰοηρτῃ (ἢ. χίχ. 29); δπὰ (4) 
18δὲ ᾿ξ 5Βῃου)ά Βᾶνθ 5:1. ἢ 40.4}1}{165 85 τρις Εἰ 
1 ΕῸΓ υϑὸ 1ῃ {πὸ σχσίΐεβ. οὗ ρι τ βοδίοη.---ΓῈ6 
]ον βῆ δυϊῃογεβ, πηοϑὲ οὗ [86 οἱ άθσ οὐ ς5 
Δ 5οπὴδ σϑοθηΐ Οὔθβ, ἃΓῸ ἱπο] δὰ ἴο ΔΘ ΠΕΥ 
{Π6 ενοὸ οὗ ἴῃ ΟἸἹὰ Τοκίδηιθηϊ νυν] ἢ ΒΟ 5ρ6- 
οἷος. οὗ τηδιυ]ογαπὶ (Ογίσαπερι “Ἐσγρῥηαει ΟΥ̓ 
Ο. δυνίαει»). ϑΈΎΈΓᾺ] ΟἴθοΥ νυ 6] οἸζηοννη ρῥ] Δ η 5, 
τηοβί οὗ {ποηὶ ροβϑεβϑὶηρ διοπΊδίς, ἀδίογροηΐ, 
ΟΥ απ! δος πρ ὈΓΟρΘΙΘΒ, δι ισἢ 85 ΓΟΒΟΠΊΔΓΥ, 
βου ςπογηννοοά, ἔμγπθ, δηά Ἰανοηάοσ, ἢᾶνθ Ὀθθη 
βυρρεσίοά. Βιυξ πο οπὲ οὗ [ἢ656 15 σαρδῦϊθ οὗ 
Ργοάυςης ἃ δ Ε{[Π{π|Θ ΠΕ] ἰοηρ δέῖοκ, ἴο Ὡς ἢ 
[86 δροῆφθ σοου]ά βᾶνα ὕδεη δἰΐδοῃθα ψ Βεη 1 
νγᾶ5 ταῖϑεά ἴο {Π6 1105 οὗὨἁ οὐ δανίοιιγ, Βοσβατγί, 
ννῃο Ιἀοπίῆ65 {Π6 ἐαδὸ νυ ἢ πλδγ) ογᾶπὶ Οὗ 50 Πλὸ 
Κκιηά, 15 ἴῃ σοπϑοαιθηςθ ἀγίνθη ἴο ΒΌΡΡΟΞΘ δῖ 
186 Ενδηρο δὲ βροκὸ οὗ ἃ ἀϊξογοηϊ ρ]δηΐ Ὀθᾶγς 
ἴῃ [86 54π|6ὸ Οὐεεκ πᾶπὶθ. Οῃ (Π6 ψΠΟΪς, 1 
τηυβί θ6 δάμη οα (ΠΔξ ΠΟ 51 Ρ]6 ρδηξ Ἀρρθδᾶτβ 
ἴο πλεῖ 411 [86 σοῃά ἰοῃϑ ν Ι ἢ δογρίυΓΕ 5θοτη5 
ἴο χέαυΐγο 50 νγ6}} ἃ5 ῃ6 δρεσ ρίδηῖ (ῳῤῥαγὶς 
σῥίπονα), [ῃ6 οἰαῖπιθ οὗ ψῃϊςἢῃ ννεῦε δάνδησεά 
Ὀγ 186 Ιἰαΐο Ργοξ, [. Εοσθεβ ογὶε, [ἔ ρτοννβ 
ἔγεθοὶυ ἴῃ 41} (6 σοιιηίγιεβ θογάσγιης οἡ {86 
Μοαϊζοστδηθᾶῃ 8ε84. Ομ οὗ ἰῃ6 δπΊὲ5 {Παᾶὶ 
[6 Αταῦβ ρίῖνο ἰἴἃ ἰ5 σῷ ΜὨοἢ σοΙηα5 
ΨΕΓΥ οἷοβο ἰο [86 Ηδθῦγον ννογά. [1ἴ 15 τηθη- 
(ἰοηπρὰ ΌΥ Γοᾶπ ϑίδῃιευ 85 ἃ "" Ὀγρηΐ δτεθη 
Οἴοοροσ, νηοῦ οἰ Ὁ5 ουὐἱ οὗ ἴΠ6 ἤδϑυσγεβ οὗ 
[Πε τος κβ.᾽" [ἔ σΟΠΊΠΊΟΗΪΥ ΚΤΌΟΥ5 'ἱπ {Π6 πηοϑὲ 
Ὀαγτθη 501], οὔ σοςκβ, γυϊηθ, δηὰ νν4}15. [5 
βίομῃ νν1}} οἴοῃ διγη ἢ ἃ βίο Κ οὗἨ σοῃϑβιογαῦ]8 
Ἰοησῖῃ. [15 οἰδαπϑίηρ Υἱγίυθθ 85 ἃ τηθαϊςῖηθ, 
δηὰ ᾿ἰ5. 56 ἴῃ ἴῃς {τοδίμηθηϊ οὗ υἱοοῖβ δηά 
ἀἰβοαϑος οὗ {Π6 5κίη 411Π|6ὰ ἴο δ ρΎΟσΥ, ἅγε πο- 
ἰοοὰ Ὀγ ΡΙΩΥ (΄ Η. Ν.᾽ ΧΧ. 9). 866 ἃ ρᾶρεγ, 
Οη ἰδὲ Ηγβθορ οἵ ϑδεηρίυγο,, ὉΥ Ργοξ, 
1. Εογθεβ Κυγιθ, τη ἴμ6 " [οὐτ|8] οὗ {πε Αϑίδες 

ΓΠΕΝΙΤΙσῦυϑ. ΧΙΝ. [ν. 6---ἰτ, 

8Π4}} [ΑΥΓΥ ἀὐγοδά οὐκ οὐ ἢ5 ἰεπέ 
δανβθῇ 4Δγ3. 

9 Βυῖ ἰξ 814}} θῈ οπ τς βενεηῖῃ 
ἄαγ, τῇαϊ ἢθ 5041] βϑῆανε 411] ἢ15 ἢδΙγ 
οἢ! ἢ]5 Παλά Ὧπα ἢ!5 δεαγὰά δηά ἢΪ5 εγε - 
Ὀγοννβ, εγϑη 4}] ἢϊ5 μαγ ἢς 5}]] 5ῃανςε 
ΟΠ: δηά ἢς 581] νναϑῇ ἢ8 οἱοΐῃεβ, 
αἶβδο ἢδ 514} νγαϑῆ 5 ἤθβἢ ἰῇ υγδῖου, 
Δηά ἢδ 5}4]}] δε εἰδδῃ, 

10 Απά οἡη τῇς εἰρῆτῃ ἀδγ ἢς 5}4]} 
ἴΚε ὕννο ἢε ᾿απὶῦθ ψιςπουζ δ] 5}, 
ΔΠᾺ Οἠ6 ὄννὲ ἰδπὴ 'οἔ τῆς ἢγβι γϑαγ Ηεδ. 

ἡ ἄακεῖ» 
τνττῆους Ὀ]απηβῃ, ἀπά τῆγαα τα πίῃ ἀθα 5 μὲ δ ἂν 
οὗ ἥης βουγ ῶῶγ ἃ πιδαΐ οῇβεγίηρ, 
ΓΑ ΠΡ] δά ννττἢ 1], ἀπά οπα ἰορ οἔ οἹ]. 

11 Απηά τς ργεβῖ τῆδξ πχακειῃ λέηι 

δοοϊείγ,᾽ ΝΟ]. ν Π|.; ϑίδηϊου, "5. δηά Ῥ.᾽ Ὁ. 21; 
δι }5 " Ὀ1ςοϊ.᾽ 5. ν.--- Τὴ [6ὺν5 βὰῪ τπ8ΐ {Π6 
ΒΡΓΙΣ οὗὨ ἈΥ̓́ΒΘΟΡ ι5εα ἔργ βργιηκιηηρ νγᾶς εἰσ δῖ 
ΟΥ̓ ΠΪΠ6 ᾿ῃο ἢ 65᾽1η Ἰοηρσίῃ. Μαᾳϊπτοη. ἴῃ ὁ ΝΝΟΡΑΙΠῚ,᾽ 
ΧΙν. 6. [1 [45 Ὀδθὴ σοπ͵θοζυγοα δαί {ῃ6 
βοδύΐεξ Ὀαπὰ νγὰβ ϑεὰ ἴο [16 [6 ΠΥδθορ προ 
{Π6 σϑάδγ, 50 85 ἴο σῆδκϑ ἃ βοζί οὗ Ὀγιιϑῇ, ϑυςῃ 
85 ᾿νοιὰ Ὀ6 σοπνθηϊθηΐ ἔῸΓ ΒργΏΚΙηΡ. 

δ. γιρρὶης «υαἱον [ΑΊΟΓΑΙΥ, ΠΝ] νυ δίου, 
1... Μναῖου ἔτοϑῇ ἔγοπι {86 βρτίηρ (Οδεη. χχυῖ. 
19). 5.0} 8ἃ5 νγὰβ5 ϑϑὰ ἢ (Π6 45}65 οὗ {πὸ 
Κοαὰ ποιέογ ἔοσ [ἢ6 ννδίεσ οὗ ρυγιβδοδίίοῃη. Νυπι. 
ΧΙΧ. 17. 

7. “ουδη {ηι95} ὍΤῊΘ 9564] οἵ [86 (ὐονδηδῃῖ. 
ΘΧΡΓΟΘΘρα ἴῃ [Π6 ΠΌΠΟΙ βόύθη, ττὯ5 τοπουνοὰ 
ἴῃ 5ρΓΙΠΚΙηρ πὶ ννῆο, ἀυγίηρ ΠῚ5 ΓΓΘΡΓΟΞΥ, 
διά Ἰϊνοὰ 45 πη ουξοδϑί. 

9. Ηες νγ85 δρδαίη τστοιηϊπάθα οὗ 1}6 πυσθεῦ 
οὗ (ἢ6 (ἀονοηδηξ Ὀγ [Π6 βενθπίῃ ἀλὺ οὗ ἢϊ5 εχ- 
οἰιιϑίοη ἔγοτῃ ἀοτησδϑις [1πἴ, οἡ ννῆιο ἢ ἢδδ δὰ ἴο 
ὙνΆ5} δηά ἴο ουϊ ΟΥ̓ ἢ᾽15 Πδὶτ τῆογε ᾿ποσουρὮ)ν 
ἴμδη ΒῈ μδά Ὀξθη Ῥγεν! Οὐ ΒΥ τοαυϊγοά ἴο ἀο. 

ῥὲ τα! δὲ εἰραἢ ΜΑΣ ννᾶ5 ΞΕ ΓΙ ΕΥ [Π6 
Ῥωυγίβοδίίοη οὗ [ὴ6 Ἰθροσ ννᾶβ σοπιρὶοῖθα νυ πη 
1Π6 γ  Κ οὗ δὶ5 ἢγϑξ δηΐσζδηοθ πο τ 6 σδπΡ, 
8116 6 νυᾶ5 511}} οχοϊιἀθά ἔγοπι ἴπ6 ϑαποίυδγυ, 
δΔηὰ ἔτογλ ἢἷἰ5 ον δροάθ, Ὑπδαὲ νι ἢ [0]- 
Ἰοννοὰ ννᾶβ ἃ (οηδλεοσγδίίΐοῃ, ΕΥ̓ Ψ σἢ Πὸ νὰ 
Γοϊηϑίδίδα ἴῃ ἢ]5 Ροβϑιοη ἃ5 οὔθ οὗ ἴδὸ 
“ἜΒΟΙΪΥ παίοη ἡ (Εχ. χίχ. 6). ἤσποε {πε ςεγὸ- 
ἸΏΟΠΪΔΙ ὈΟΓΘ ἃ βίγοηρ τοβοιῃδίδηςς ἕο {παῖ οὗ 
πὸ (ὐοηδοοσγαίίοη οὗ Αδγοη δηά ἢ5 σοὴβ ἴο ἴ86 
ΡΠ βὲποοά (μεν. ν1}}.). ὍΘ ροϊηί5 οὗ ἀϊϑθππο- 
(Ἰὺη Μ1}} θ6 ηοξ!ςοὰ Ὀεϊονν. 

Τρε ΚΙϊο: αὐἱῥὶπ ἐδε Οουγί. το----.χ ἃ. 

10, 11. Ου {Π6 εἰρδιἢ ἀδγ, 86 εἸοδηϑοὰ 
Ἰορεῦ Παὰ ἴο Ὀγίηρ ἴο {πὸ ργδδὲ γγβο δὰ σὸ- 
οοινοᾷὰ ἢϊπὶ ἰηΐο {Π6 σδὴρ ἴο ΥΟΌ  κΚ Σ δ: 8 
ἔγοτη οὔθ ἴο ἴὔγθθ γϑαγβ οἱὰ (ποῖ Ἰδυλῦς), ἃ 
αννο ἰδ ἰῃ ΠΟΙ ἤΓϑε ὙΟΔΓ (566 ΧΙ. 6), ἰῆγοο 
ἴοπίἢ ραγίβ οὗ 3η δρῃαῇ (βοπιεί μην ονοσ ἴδ 
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οἰεδη 8341} ργεβεπῖ (ἢ πηδη τἢδῖ 18 ἴο 
δε πιδάε εἶδδη, δηά [ἢοβα {π᾿ ηρ5, θείογε 
το ΠΟΚΡ, σὲ τῆς ἀοοῦ οὗ {πῸ τθοῖ- 
πΔΟΪα οὗ [6 σοῃρταρδίοη : 

12 Απά {δες ργίεϑε 5141} τακε οπε ἢς 
ἰλπιθ, δπά οὔξεγ ᾿ϊπὶ ἔογ ἃ {τϑϑρᾷ88 

"Εχοὰ, 9. Οεγίηρ, ἀηά {με ἰορ οἔ οἸ], ἀπά ὄνγανε 
τῃεπὶ 207, ἃ ννᾶνε οἴεπηρ θείογε τῆς 
ΓΟΚΡ: 

11 Απά ἢε 5}4]} 5 τῃ8 ἰδπὴῦ ἱπ 
τε ρίδσς νγῇεγε ἢ 884}} ΚΙ] τῆς δίῃ 
οβεγίπο δηά τῆε6 Ὀυγηῖ οἤεγίηρ, ἴῃ τῆς 
ΒΟΙΥ ρίαςε: ἔογ “25 ἴῃς 8η οἤεγηρ, ᾿ς 
ἴλε ργίεϑι᾽ 8) 50 ἐς ἴῃ6 ἴγεβϑραβ8 οβξειίηρ: 
ἰξ ̓ ς πχοβὲ ΠΟΪΥ: 

14 ΔΑπά τὲ ργιεϑδὲ 5}4}} τκε σοϑὶδ 
οὗ τῆς Ὀ]οοά οὗὨ τς ἴγεβραθ8 οβεγίησ, 
Δπὰ τῆς ρῥγίεϑὲ 512}} ρυῖ 2} ὑροη τε 
Πρ οὗ τῆλε τίρῃξς δαῦ οἵ πῖπὶ (πα 15. ἴο 
θεὲ οἰεαηβεά, ἀπά ὑροὴ {πε τπυπὶῦ οὗ 
ἢϊ5 Πρῆϊ ΠΑΠά, Δηἀ τροη τῆς ρτγεαῖ ἴος 
οἵ ἢϊ5 τίσῆζ ίοοῖ: 

Ις Απά τῆς ρτίεϑζ 5}41] ἴαϊκα σογιδ 
οἔ τῆε ἰορ οἵ οἱ], δῃηά ρουγῦ ἐξ ἰηζο τῃ68 
ΡαΪπλ οὗ Ἀ15 ονγῃ ἰεῖξ παπᾶ: 

Ρἰπἰ5 δηά ἃ- 841) οἵ ἤπο ἤουγ τιϊηρὶθα νυν ἢ 
οἱ], δηά ἃ Ιος (αδουξ Π4]--ἰηΐ, 566 οῃ χίχ. 3 ς) 
οἔ οἱ. ὙΠῸ ρῥτιθϑδὲ ργεβοηϊθά δοίῃ [Π6 πιᾶῃ 
ἃπὰ ἢϊ5 οβογιῃρβ ἴο εῆονδῆ δὖ ὕὉ89 91- 
ἴσγᾶποθ ΟΥὗὨ ὑμ9 Τϑθδὺ οὗ πιθοῦϊπξ. ὅ66Ὲ 
Οἢ 1. 23. 

12. « εὐαῦὲ οὔεγίπο)] Οπς οὗ ἴδε γοιιηξ 
ΓΆΤΩ5 ννὰ5 ἱδκεη ὈΥ [Π6 ῥγίεδί ἴὼγ ἃ Τ τοβρα55 
οβετίησ, ἀπά, δοηρ ἢ 186 ἰὸς οὗὨ ΟἹ], νγᾶ8 
5ΟΪΟΠΊΠΙΥ τηδάθ ονεῦ ἴο [ϑῃοναῖ! ὈΥ 1Π6 ΤοΓε- 
ἸΏΟΩΥ οὗ νανίηῃρ. ὙΠῚ5 Ττοβρδϑβ- θτηρ, 
νὰ 15 δΙοοά δηά ἰδθ οἱ], πιυϑὲ θὲ τοραγάραά 
ἃ5 {6 τηδίῃ ἔδαίϊυσο ἴῃ {ΠῸ σογοΠΊΟΠΥ. ὙΠΕΓΕ 
ἌΡΡεδῖβ ἴο Ὀ6 πὸ ΟΠΟΥ οᾶ56 ἴῃ ψνῆϊς ἢ δῇ 
δηΕγο νἱςίϊπὶ ννὰ5 νγανθὰ Ὀεΐοσε [θμονδῇ. 
Ἰπίγοάπςί.  1χ. ὙΠῸ [ον 65 ἀτὸ βρόκθη οὗ 
ἃ5 "ἃ νΥδνθ οἰἴθγηρ,," Νπὶ. ΥἹ]]. 11---ῖς (566 
ΠΊΔΓΡ ἢ). ὌΠ πιᾶπ ἴῃ [Π]5 σᾶ56, γοργεβοηϊοά 
ὈΥ Πὶ5Β Ὑτεβρδϑβ- οδγηρ. υνὰβ ἀδάϊςαϊοα 45 ἃ 
Ὑν δυο. βεπηρ ἴπ Π|Κ6 Τ ΔΉΠΟΥ, 

18. ὝξΠε Τιοϑραββ- θὴρ ννὰ5 ϑδουΠοοά 
ἴπ π60 ϑυδὶ πιλῶηοσ. 866 Νοῖθ δὲ {86 οηά οὗ 
1}15 σμδρίεσ. 

ἐξ ἐξ σπρδῦ ῥοὶν) 8686 οἢ ΥἹ. 25, Οὗ. νἱ!, 7. 

14. Τπο ρηεσὲ δρρ δὰ (π6 Ὀἱοοὰ οὗ {Π6 
Ττεσραϑβ- βθσιηρ ἴο ἴλ6 ρεΐβοη οὗ {π6 εἰθδηϑοά 
Ἰρροσγ, ἴῃ 1ῃ6 βᾶπιθὸ ὑΧΑῪ 85 ἴῃς Ὀϊοοά οὗ (Π6 Ἀδπὶ 
οὗ (οηϑεογαίίοη νγᾶ5 ἀρρ δά ἰο [πε ὑτιθβίβ, δῃὰ 
τ ἰῃ6 54Π|6 β'σηϊβοδποθ 866 1δν, Ὑἱ. 22. 
1 15 5αἱά {πδὶ ἃ ροσίίοῃ οὗ ἴπ6 ὑ]Ἱοοὰ νγὰβ5 
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16 Απά τῇς ρτίεβε 85}]] ἀρ 5 τίρῆῖ 
Προ ἴῃ τπε οἹΪ τῆδλι ἧς ἰπ ἢΪ8 ἰῇ 
Ὠδηά, ἀπά 5}2}} βργίπκὶς οὗ τῆς οἱ] 
ννἢ ἢ]58 Πηρεγ βενεη {π165 θείοτε ἴῃς 
ΓΚ: 

17 Απά οὗ {δε τεϑῖ οὐ τῇς οἱ] {παῖ 
ἐς Ἰῃ ἢΪ5 ἤδη 5}4}} {πῸὸ ριεϑῖ ρὰϊ προη 
τ(ῃς ΠΡῸ οἔὁἩ τὴ6 τίρῃξς δἂῦ οὗ ἢϊπὶ τῃδῖ 
15. ἴο θεὲ οἰεδληβεά, ἀπά τροη {πε τὰ πὰ 
οὗ ἢΪβ8 τίρῃε. μδηά, δηά ὑροη τῆς ργεδξ 
ἴος οὗἩ ἢ]5 τρίς ἰοοῖ, ὕὑροη ἴλε δ]οοά 
οὗ 16 ἔγεβρᾷ85 οἤεγίηρ: 

18 Απά {ΠῸ γεπηπδᾶηῖ οὗ τῆς οἱ] (δῖ 
ἐς ἴῃ τὴς ργίεϑι 8 πδαηὰ ἢξ 53}4]] ροὺυγ 
Προη τῆε Πεδά οὗ ἢὶπὶ [ἢδξ ἰ8 ἴο δ6 
οἰεδηβε 4: «δπά τῆε ρῥγίθβὶ 8504] πηλκα 
Δ δῖἴοπεπιθεης ἔογ ἢἰπὶ δείοτε {ἰλῈ 
ΠΟΚΡ. 

Ι9 Απά τε ργεϑῖ 85}4]} οἴξεγ τῆε 
5δ[η οἴδγίηρ, δη4 πιᾶκε δὴ αϊοπειηβηῖ 
ἴογ ἢϊηιὶ τηδλξ 18 ἴο δε οἰεδηβεά τοι 
18 ὈΠΟΪοδηπθβ5; δηά δβεγνναγάα ἢς 
5041} ΚΙ] τῆς δυγηῖὶ οἤεγίηρ: 

20 Απά τῆς ργεδϑὲ 5}4}} οῇενγ τῆς 
δυγηῖ οἴδεγίπρ ἀπά τἢς τηδαὶ οἴετγίηρ 

σδαρῆς Ὀγ [Π6 ρτοσὲ ἴῃ {πὸ ρα]πὶ οὗ 5 παπᾶ 
85 ἰΐ τη ἕτοιμη (πὸ νἱοίϊτη. [{ ννὰ5 πὸ ἀοιυδί 
ΔΡΡΙΙοὰ ἢ ἴἢ6 ἄηροσ, " Νοραίτῃ,᾽ Χιν. 8. 

15--17. Ἡνὶπρ βρυηκ]οα βονθὴ ἀσοὸρϑβ οὗ 
(Π6 οἱ] ἴῃ βδιυιςςοβϑίοη ἰοννασγάβ πὸ θηΐγαηςς οὗ 
[86 Ταογηδοῖθ, {86 ργιθϑὲ τουοῃθα νυ ἢ} 1Π6 ΟἹ] 
[πὸ σροΐβ ου [δ ρούβοῃ οὗ (ἢ6 οἰδαπϑθα {Δ θρογ, 
ὙΠ ἢ Π6 ἢδά ΔΙΓοΔαΥ ϑἰδιποὰ ἢ (ἢ6 Ὀ]οοά οὗὅὨ 
{η6 Ὑτεβραϑ9- Οἴθσιπρ. ὙὍὙΠ6 ϑονθηξο]ὰ βργίπκ- 
Ἰπρ οὗ 1π6 οἱ] Ὀεέοτο [π6 ϑαῃοίμδσγυ, ἴῃ δ! οη 
ἴο 1ὴ6 ννανίηρ οὗ [ἴ, 566 Π|5 ἴο βᾶνθ Ὀδθὴ ἰπ- 
ἰοπάδά ἰο ςοπϑθογαίθ ἰἴ ἴο γοργεβοηξ {Π6 βριστιιδὶ 
εἰῆ (5.6 Νοῖθ αἴξεγ [μδν. 11.) σοηβθραισθπέ ὑροη 
1ῃ6 (ὐονεμαπξ, ἴῃ6 βραϊϊηρ οὗ ψνῃιςἢ Παὰ Ὀδθη 
βρυγοὰ ὈΥ {π6 βασγαπηθηίδὶ Ὀϊοοὰ οὗ ἐπ6 οῇετ- 
ἴηξ. 

17. ῥί»η δαὶ ἐς 1ο δὲ εἰσαησε] ἘλδῖδμοΙ, οὗ 
μι ὑπαῦ π88 ὍΘθθ:ι ΟἸθαμ8θ0θᾷ. ΤΠ6 Ηε- 
Ὀγον ψουϊὰ Ὀρὰσ ΠΟΥ τοπάθγιηρ, Ὀὰς [86 
ἔλεῖ 5ρόκϑη οὗ Ποῖ ἰ5 ἃ σοπιρ]είςα οἣδ; 566 ου 
΄.9. Ὅ[δ 5ᾶπ|6ὲ σογσζοςίοη 15 πεεάθα υ. 19. 

18. 20ιγ] Μόογὲ Ῥτορειῖγ, ρναῦ; {Π ΓΑ ΠΥ, 
συνε. ΤὮΘ πυδηίγ ἰοΡῈ ἴῃ 186 παπὰ ςοι]ά 
ΒάταΙΥ δᾶνο Ὀδεη 5ιυβηοϊοηϊ ἴο ΡΟΊΓ. 

10. ἐῤε εἷη οὔεγίμς ] ἰ. . ἸΏ6 δυνὸ ἸΙδτηῦ, Ὁ. 10. 
ῥίγει ἐδαΐ ἐς ἰο δὲ εἰεαπσε4] 8686 οἡ συ. 17. 

.. 10, 20. Το ψοῦκ οὗ ἴπ6 ργεϑί σοηηδοί- 
οὐ σὴ (μ6 Ὑτεβραββοοοσιης ἀπά ἴδε οἱ] 
Ὀγουρῆξ (Π6 οἰοδηθοὰ ϑροσ ἰηΐο ἴμδῖ ροϑβιίοη 



ὕροη τῆς δ[ζαγ: δηά τῃεὲ ργίεδί 5}8]] 
ΤΔΆΚε δη δῖἴοπειησηϊ ἔου ἢϊπὶ, Δπά ἢς 
884}} θὲ οἰθδη. 

(21 Απα 1 δε δ ροοῦ, δῃηὰ ᾿σδηποῖ 
οἵ 80 πῃιςἢ ; πο ἢδ 5411] ἴΚε οπς 
ἔτιν ΡΥ ἃ ττεβραβϑ8 οἤεγίῃρ ᾿ἴο ὃς 
ννανεά, ἴο. τηΚα6 84ηῃ δἴοπεπηεηῖ ἴου 
Ὠϊπι, δηἀ οἣς ἴεπῖῃ ἀελὶ οὕ ἤπε ἔουτ 
ταϊ Πρ] ἀ νυ ἢ οἱ] ἔογ ἃ πηϑδὶ οβεσγίηρ, 
Δηά ἃ ἰορ οἵ οἱ] ; 

22 Απά ἴνο τυγι]εάονεϑ. ΟΥ̓ ἴνο 
γουηρ; Ρίβεοηβ, βοἢ 48 ἢδ 5. Δ0]6 ἴο 
δεῖ; ἀπά τῆε οπὲ 5}4]} δὲ ἃ βίη οῇετγ- 
ἵηρ, ἀηά τῆς οἴπεγ ἃ θυγηΐῖ οἤετίηρ. 

22 Απά ἢδ 5}4}1} Ὀγίηρ' τμ6πὶ οἡ ἴδε 
εἰρῆτῃ ἀν ἔογ ἢΪ5. οἰδδηϑίπρ πο ἴῃ 6 
ΡΓΙδβῖ, απο τῃς ἄοοΥ οὗ ἴῃε ταθείηδο]ε 
οἵ τῆε σοπρτεραίίοη, Ὀείογα ἴμ6 [ΟἈ Ὁ. 

24 Απά τἢς ργίεϑδε 5}4}} κε τῆς 
ἴλπὶῦ οὗ τῆς ἴγεβρᾷ88 οἤεγίηρ, δηά τῆς 
Ιοσ οὗ οἱ], ἀπά τῆς ργίδδὲ 5Π4}1 ννᾶνε 
{πε γ᾽ ἃ ψγᾶνε οβετγίηρ δείογε τῆβ 
ΓΟΚΌ: 

Ὡς Απά δε 58}4}} ΚΙ] τῆς Ἰαπὶῦ οὗ 
τῆς ττγεϑρα88 οἤεγίῃρ, ἀπά τῆς ρῥγίεβί 
5041] (κα τοῖς οὗ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ τῇς 
ἴγαβραββ οἤεγίιηρ, ἀπά ρυῖ ἐξ ὕροη τῆς 
ΠΡ οὗ τῆς πρῇῆς δαγῦ οἔ ἢϊπι παῖ 18. ἴο 
Ὀε οἰεληβεά, ἀπά ὑροὴ τπ6 τυ οὗ 
ἢ!5 τίρῃε ἤδηά, ἀπά ὑροη τΠ6 ρτεαῖ ἴοβ 
οὗ ἢ!5 τίρῃϊς οοῦ: 

26 Απά τΠε ρτίεβῖ 5841} ροὺυγ οἵ τῆε 
ΟἹ] ᾿πῖο τῆς ραὶπι οἵ ἢ15 οὐγῃ ἰῇ ἢδλπά: 
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27 Απά (τιἢς ργίδδ 5841} 5ρηπηκὶε 
ἢ Ἠϊ5 τρις βηρεγ φοης οὐ τῆς οἱ 
παῖ 15 ἴῃ ἢ5 Ἰεῖς Ὠαηά βενε {ΠΠ|68 
δείοτε ἴῃς Ιοκ: 

28 Απά (ἢε ρηεβί 85}4]}] ρυῖ οὗ τῆς 
ΟἹ] τῆδι Ἵς 'π δ15 ἢαπά τρροῃ τἢ6 ΙΡ οὗ 
{πε τρῃϊ δἂγ οὗ ἢϊπὶ [δῖ 18 ἴο δὲ 
οἰεδηβεά, ἀπά ὑροη τῆς τῆυπι οὐ ἢ! 
ΠΡἢς δλπά, δηά τροη 168 εἴεοῖ ἴος οἵ 
ἢ]5. τρις ἰοοῖ, Ὡροη ἴῃς ρίδες οὐ [ἢ6 
δ]οοά οὗ τῆε ἔγεβρδ88 οβεγηρ: 

29 Απά τε τεβὲ οὔ τπε οἱἱ τῇδϊ ἡ: ἴπ 
τῆς ῥγιθϑιβ μδηά ἢδ 5}]] ριιῖ τροῃ 
τῆς Πεδά οἔὗὨ Ὠϊπι τῃμαΐ 15 ἴο ὃς ο]εδηκεά, 
ἴο πιᾶκε δὴ δοπειηξεηῖ ἔοσγ ἢϊπὶ Ὀεΐοτα 
τῆς ΙοΚ. 

20 Απά ἢΒε 5}2]] οἴξεγ τῆς οπε οὗ [δ6Ὲ 
τυγ]βάοναϑ, οὐ οὗ τῆ6 γοιπρ Ρίρθοηβ. 
ΒΟἢ 45 ἢ οδη ρεῖ; 

41. ἔνεέμ βυςἢ 45 ἢβ 5. 40]6 ἴο ρεῖ, 
1Πη6 οὔβ ,“ὴ7 ἃ πη οβεγίηρ, ἀπά τῆς 
Οἴδογ “οὼγ ἃ Ὀυγηΐ οἤεγίηρ, ἢ δε 
ταθλὶ οἤεγηρ: ἀπά τῆς ρῥγίεβε 5}}2]] 
Δ ΚΕ Δηῃ δῖοπεπηεηΐ ἔοσ ἢϊπὶ [Πδςῇ 15 ἴο 
δε εἰεδηβεά δείογε [ῃ6 ΟΚ Ὁ. 

22 ΓῊΪδ ἐς τὴ6 ἰδν7ν ο΄ λῖπι ἴῃ νΠοπὶ 
ἐς ἴῆε ρίαριιε οὐ ἰβργοβυ, νγγῆοβε διδπά 
15 ποῖ 06 ἴο ρεῖ ἐσέ τυλτεῖ ῥεγίαιπειὴ 
ἴο ἢ15 οἰδαπβίηρ. 

42  Απὰ τῆς ΟΚῸ βρακε υπἴο 
Μόοβεβ ἀπά υπηῖο Αλτγοη, βαγυίηρ, 

24 νη γε Ὀε ςοπια ἰπἴο (ἢε ἰΔπά 
οἵ (ἰδπδδῃ, νγῃ ἢ 1 ρῖνε ἴο γοιι ἔογ ἃ 

ἴῃ ψὨΙςἢ ἢ6 σου ἀν41] ΒΙΠΊ56 1 ΟΥ̓ [6 δεςι5- 
τοπλθὰ Ἰανγ οὗ 5Δοῦ ἔσθ ἃ5 οπὸ σοιηρ ἴον Γὸ- 
βίοτοά. ὙΤῆδ ονγὸ Ια ννᾶ8 πον οὔδσγοα ἴῃ 
ἢ]5 ΘΠ] ἃ5 ἃ δὶ η-οἤδγίηρ, οὔθ οὗ 6 γοιηρ 
ΓΑΙῚ5 ἃ5 ἃ Βυτγηί-οΟἤἴεέγηρ, δηὰ ἴπ6 ἤης ἤοιγ 
πιηρ]οὰ ἢ ΟἹ] Ἂ5 4 Μεαδί-οἤοσίηρ. Ἐσοσα 
ἴδε πιοάδ 'ῃ νγῃϊο ἢ ἰδ6 Μοδί-οἴδσίπρ 5 Βοῖθ 
τηθηςοηδά, ἰξ 5θοπλ8 ουϊάθης [δὲ 1 σοπϑεξυϊοά 
ἃ ἀϊδειηςξ 5δογιῆςθ 866 οἡ 1]. 1ἱ.ἥ 

21--Οϑ. Α οἰδαπϑοά [οροσ ῬΟ νγᾶβ ῬΟῸΓ 
τηῖρς Ὀτγηρ Ὀἰγάϑ ἕο 1Π6 δῖη- ἂδπά Βιγηϊ-οβοτ- 
ἰη::5 (εἴ. οἡ ἱ. 14), δηὰ οηθ-ΐζοπίῃ Οὗ ἅη δρῇῃδἢ 
οὗ πο Ποὺ ᾿ἰπϑίοδά οὗ (ἢγϑϑ-ϊθηιῃς: Ὀὰξ πὸ 
ΔΙτογαίϊίοη ννὰ5 ροστηϊ θὰ ἴῃ πο Τ ΓΟ ἘΓ- 
ΠΡ ΟΥ̓ ἴη ἴῃε Ἰος οὗ οἱ], νυν] ςἢ σοηϑατυϊοα ἐδ 
σμγδοϊογιϑες ραγὲ οὗ {πὸ σογθηοηυ οὗ σοη- 
βϑεοσαίίοῃ. Ὁ ἀϊσγθσίοηβ τοβροσϊίηρ ἴδ6ϑθ ἴῃ 
νυ. 24---0 ἅτὸ Γοροδίοα ἔγοιῃ συ. 12---χ8. 

ἴ{ πιὰ 6 οὐϑβογνεά τηδὲ [6 σοποοοσαϊησ 
Γἰϊε5 ἕο (86 ργεδίβ (ςἢ. νἱ}].}. νυ ῖς ἢ θογα πιοϑσξ 
ΤΕΒΕΙὈΪΔΠΟΒ (ο ἴΠ056 ἔογ ἴἢδ εἰθδηβθοάὰ 1 θροσ, 
ἀδεγοά ἤτοπὶ ἐμοπὶ ἰπ μ6 ἔο]οννίης ρατέϊου- 

ἰατβ:---(α [ἴπ {6 ογάεσ ἴῃ0 Ὡς ἢ πο σ ἘΠῚ 
ΡεΠογπιθά : {πε δορά ννὰθ. ρὰξ ὑροη ἰδὲ 
ΡΓοδΕ αὔεγ (ὴ6 βδοσίῆοθ. οὔ {6 91:η- δπά 
Βυχι-οἤεγίηρβ, [ἃ ννᾶ8 ρὰξ ἀροὴ δε οἰεδηϑ- 
εὐ ἱεροῦ Ὀοξογα πόθο ϑβδογιῆςθβ (2) ἴἰὴ 
[Π6 σδλγδςίοσ οὗ {πὸ νυἱοΐπὶ ἔτοπιὶ υνδςἢ [8 
σοηβοογδίίηρ ὈϊΪοοά νγᾶβ ἰᾷκθη: {δὲ Ἀδηὶ οὗ 
(ὐοπεθογαίίοη ραγίοοκ οὗ ἴΠ6 ἡδίυγο οὗ ἃ Ῥοδοῦ- 
οἤεγηρ (1(εν. νι]. 22), [Π6 ΠΈΡΟΙ ντᾶς ἰουςπεά 
ἢ {Π6 Ὀ]οοά οὗ ἃ ΤΙ εβραϑϑ- επί. (3) [π 
[Π6 οἷ] ἔογ δποιϊπεϊρ δπὰ ἴπ6 πποάδ οὗἉ υϑὶπῇ 
ἴε: [6 ῥυίθδὲ ννᾶ8 ἀποϊηϊθα οπ ἢ5 ρεπηεηΐβ 
85 ΜΥῈ}] ἃ5 15 ρούβοῃ ἢ 1ῃ6 ΠΟΙΥ οἱ] οὗ [δὲ 
ϑαῃοίυλιΥ (1μεν. Υυἱ. 12, 30), ἴ86 εἰοαηϑρά 
ΓΘΡΟΓ ΟΠΪΥ Οὐ ϑρεοϊβεοὰ ραγίβ οὔ ἢ 5 ρϑΐβοῃ, 
ἢ σοπηπΊοη ΟἹΪ σα ρρ] οὰ ὈῪ Ὠϊπηβο]Ε, 

ΤῊΕ ΓΈΡΕΟΒΥ ἱΝ ΤῊΣ Ηοῦδβε. 43--53. 

38. ομε: απά... Δαγοπ] ΤῊΪ5 αν ἰ5 δά" 
ἀγεβϑεὰ ἴο ἔδεπὶ σοπ)οϊπεῖγ, ἐμαὶ τοίη ἴο 
Βυγηδη ΤΘΡΓΟΘΥ ἴο Μοϑβεϑς δ]οηθ. 

84. ες γε δὲ σοριὄ ἱπίο 146 ἰαπά φῇ ὧα- 



γ. 35---50.7 

Ροβϑεβϑϑίοη, ἂδἀηὰ 1 ρυζ {πε ρίαριε οἱ 
ἱερυοϑΥ 'π ἃ ἢουβ6 οἔ τῃ6 ἰαπά οὗ γουγ 
ῬΟβΒΕβ8Ι 0 ; 

ῆς Απὰ δε τῃδῖ ονγπμείῃ τ 6 ἤοιβ8 
86.4}} σοπὶς ἀπά [6] τῆς ῥγιθβϑῖ, βαγίῃηρ, 
ἴτ βεειηεῖῃ ἴο πηθ ἐλόγε 195 45 ἴἴ νγεῖε ἃ 
Ρίδριιε ἴῃ τῃς Βοιιβε: : 
46 ἼΒεπ τῆς ρῥγίεβῖ 5}4}} σοπιπιδηά 

παῖ {ΠῸῪ ἢ εἸηρΥ τῆς ἤοιυδ6. δείοτα 
τῆς ριεϑῖ ρῸ Ζ2π|0 1 ἴο 866 (86 ρίαριια, 
τῆλι ἃ}1 τῆαϊ 15 ἴῃ τῆς ἤουβδε θὲ ποῖ 
πιλάς ὑποίδδη: δηᾶ δἰζεγννγαγά ἴῃς 
ΡΠεβί 5}4]] ρὸ ἴῃ ἴο 866 ἴῃ6 Βοιβ6: 

27 Απὰ Βε 5}2]] ἰΙοοκ οἡ τῆς ρίδσια, 
Δηἀ, ὈεΠο]ά, {6 τη6 ρίαριιθ δέ ἴῃ τῆς 
10}}5 οὗ τῆς ἤουδε τ ἢ Πο]]ονν βίγαϊκεϑ, 
δτεθ πῇ οὐ. γε ἀϊβϑἢ, ὑνῃῖο ἢ ἴῃ βἰρῃϊ 
αγέ ἰονγοῦ τῆδῃ ἴῃ ννδ]]} ; 

48 ἼΠεη τε ρῥγαϑὲ 58] ροὸ ουΐ οὗ 
ἴῃς Ποιιδε ἴο ἴῃε ἀοογ οὗ τῆς δοιιβ6, 
Δη4 δῆς τρ τῆς ἤουβε βενθη ἀδυϑ: 

29 Απηά τῃε ργίεβῖ 884]} σοπηε ἀσδίη 
1ἢε δενεητῇ ἄἀδγ, δηὰ 5}4}] ἰοοΐ : ἂπά, 
ΕΠ 014, 1.5, τε ρίαριια θ6 βργεδά ἴῃ τῃε 

ΙΕΝνΙΤΙςσῦύδ5. ΧΙ ΙΝ. 

βῖοῃδβ δηά ἢδ 54} ἴδκα οἵπεῖ πιοῖ- 
ἴεῖ, δηἋ 5}4]] ρ]αἰβῖεσγ τπ6 δοιιβα. 

43 Απά 1 τῆς ρίαριιε σοπλα ἀρδίη, 
ἀπά Ὀγοακ οὐ ἴῃ τἢς ἤοιδ6. αἴζοῦ τα 
ἢς δΒαῖῃ τἄκεη νῶν [ἢε βἴοῃεϑ, δηά 
δίϊεγ με μδῖῃ βογαρεά {πε δμοιιβε, δηά 
Δ΄Πεγ ἴἴ 15 ρἰἰβίεγεα ; 

44. Τ εη τῇὲ ρῥγίεϑί 5}4]} σοίης δηά 
Ιοοκ, ἀπά, ὈεΠο]ά, 1.7 τ6 ρίαριιε δὲ 
ϑργοδὰ ἴῃ τῆ6 ἤουδα, ἴδ ἐς ἃ ἐγεζείηρ 
ἰδρύόϑυ ἰῃ τῆς ἤοιιβε: 1ἴῈ ἐς ὑποίθδη. 

45 Απά ἢε 5841} Ὀγεαὰῖκ ἄοννῃ τῃς 
ἤοιι86, {Πε6 βἴοπεβ οἵ ἰζ, δπά τῇς 
ἘΠΠΛΌοΥ τπεγεοῦ, δηά 411 τῆς πιογίοσ οὗ 
{πε δοιιβα; δηά ἢ6 5041] σδγγυ ἐδέηι 
[ογτῃ οὐκ οὗ (ἢε οἰ ἱπῖο δὴ ὑποίθδη 
Ρίαςε. 

46 Μοτγεονεγ ἢε {δῖ ροείῃ ἱπῖο τῆς 
ἤομδβα 41] τῃ6 ννῃ}]ε παῖ ἰτ ἰ8 ϑιξ ὕρ 
801} θὲ ἀποϊθδη ἀπ||}] τ[π6 ἐνθη. 

47 πα ἢε {δας Ποῖ ἴῃ τῆς Βουβα 
504]} νναϑῇ 5 οἰοῖμοβ ἂδηὰ ἢς τῆδλϊ 
οαῖθι ἢ ἴῃ τῆς ἤοιδὲ 58}4}} ννδϑὴ ἢϊ5 
οΟἰοῖς8. 
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0815 οὗ τῆς Ποιιδα ; 48 Απά 1 τῆε ργίεβδε ᾿53}.41] σοπης [ἢερ.. 
40 ΤΏδη 186 ργίεβί 5841} σομῃῃηπιαηά ἴῃ. πᾶ Ἰἰοοῖκ μροὴν 1,,) δηά, Ὀθῃσϊά, ἐν υλαώ 

εο»φ ἕν. ἴῃς ρίασιιε μαῖῃ ποῖ βϑρίεδά ἴῃ [ἢ ὥς 

ὅ»ε εσγε 

ἴπαλξ {πεν ἴὰκα ἀνὰῪ τἢ6 βἴοῃββ ἰῃ 
ψησἢ τῆς ρίλριια 25, ἀπά τἢδν 5}2]] 
ςϑῖ ἴδ ἰηΐο 4η ὑποΐεδη ρἷλσε ννἢ- 
ουἕ τῆε σγ: 

41 Απὰά ἢε 5}4]1 σδιιβαὲ ἴῃς ἤοιιβα 
ἴο δε βογαρεὰ νη τουηά δρουῦῖ, ἀπά 
1ΠΕΥ 5Π.4}1 ρουγ ουξ [6 ἀυ5ὲ τπδῖ τῆ δ Ὺ 
βοῖᾶρε ΟΥ̓ νβουῖ τῆς ΟἿ ἰπῖο λη 
πη οίεδη ρΐἷαςε: 

42 Απάὰ τῆεγ 5}]] ἴακε οἵμιεὺ βίοῃβϑϑ, 
ΔΠ4 ρὰῖ ἐῤόηπ 'ἰῃ τῆ6 ρίδοε οὗ τῆοβε 

πα.η}] ῊΪ5 βοοίοη 5 δεραγαίοα ἔγοπι [πΠαΐ οἡ 
ἱερτοϑυ ἴῃ οἰοιϊμίηρ (χἰ}ϊ. 47---τ 59) ἢ νυ ἢ 
᾿ξ ουὰ βθεῖλ ἴο 6 ἡδίυγα ΠΥ σοηπεοίεά, δηά 
Ἐ ρἰδορά ἰαϑὶ οὔ }} [Π6 ἴδνὺβ σοποθγηΐηρ ᾿ς ΡΓΟΚΥ, 
ΡΓΟΒΔΌΪΥ οἡ δοςοιυηΐ οὗ ἰΐ5 δοίην ΠΟΙ ργὸ- 
ϑροςῖῖνο. ὝΨΏΠΟ 1Π6 [8γδοὶϊϊϊος ὑνοσο ἴῃ [6 
ὙΠΙάογποβα, 1Π6 πηδίεγια 5 οὗ 1ποῖγ ἀνθ! !πρϑ 
ΕΓΕ ΟὗἮἨ ΠΕΑΙΪΥ ἴπ6 5ΔΠΊ6 πδίυγε ἃ5 ἴῆοϑθθ οὗ 
1δεῖγ σοι μίηρ, δηὰ νγου]ά Ὀδ Π|40]6 ἕο ἴῃ βᾶτηθ 
Βοῖῖ οὗ ἄθοαᾶγ. ὙΠΕΥ ψεγεὲ ἐμογεΐογε ἱποϊἀθά 
ἘΜΕῚ 1Ππ6 52π|6 ἶανν. 
2 1δὲ ρίασμε) Ϊφοῃονδῃ ἤοΙῸ βρϑᾶῖκβ 85 (Π6 

Ιοτὰ οὗ ΜΠ ἐπι ἐλ ϑ θα αν, ἘΠΘΙΓ 
κᾶν ἀπά ἀοϑιγυςοη ἃ5 νγεὶ] Ὧ5 {ποῖσ ῥτσο- 

᾿ ἀυσοη. Οἔ, [58. χίν. 6, γ; [οπμδὰ ἱν. 7; Μαίξ, 
ΧΧῚ, 20. 

86. Το σϑυλουδὶ οὗ {86 ἔωγηϊζυγο οἤδννβ 

ἤοιιβ8, δίζεγ τ[ἢς ἤουβε ννδβ ρἰδιβίοσεά: 
{πε τῆς ργίεβδε 58.4}} ργοποιηςα τῆς 
ἤουιθε οἰεδη, Ὀδοδιβδα τῆς ρῥΐαριις ἰ8 
Πεαϊεά.. 

49 Απᾶ δε 5}41]1] ἴακε ἴο οἰθδηβε 
[6 Πουβ6 ἴνγο δΙγά8. δηά σεάδγ νγοοά, 
ΔΠπά βοδηϊεῖ, δηὰ ἤγϑββορ: 

σοὺ Απά ἢς 5841} ΚΙ] τῆε οπς οὗ 
(ηε δΙγα5Β ἴῃ δὴ βδαγίῆεη νεβ86] ονεῦ 
Γυπηΐηρ νγαῖογ: 

ἀῃδιὶ [86 ἰὰνν οὗ [6 ἴορσοϑυ ἰπ ἴΠ6 Ποιι96 νγᾶβς 
μοὶ Ὀαϑοὰ οἡ [6 ἔδαγ οὗἉ ̓ ηΐθοϊίοη. 

87. ῥοίίοαυ εἰγαῖει, σγεεπίερ ον γα, ... ἐπ 
σἰσδὲ ἔρανον ἐραπ δὲ «ὐαἱῇ ἘΔΊδοΥ, ἀθΡ. 988- 
Θὰ δροὐὺβ οὗ ἀβδυκ ΕΥΘΘῚ ΟΣ ΔῚΚ χοᾶ, 
ΔΡῬΟΔΣΙΠα ὈΘηθδῦμ ((Π6 βυγίος οὗ) 189 
Ἧ811. ὅ866 Νοίδ δί ϑηά οὗ {πῸ σῃαρΐογ. 

49--58. ὙΤΠ5 ΠΡΓΘΙΊΟΩΥ͂ ὙΠ ἐπ6 ἴνο 
ὈΙγά 5 15 ΘΧδ  Υ [Π6 βᾶπιθ 85 (δι ρογέοιτηθά οἡ 
ὈΕΠΔ1Γ οὗ {86 Ποαϊθὰ [δ ρον ουΐϑιάθ [Π6 σᾶπρ οΥΓὉ 
οἰγ (υν. ,4----). 

490. εἰεαμσο {δε δοι.ε] δι. Εἶν, ρώγρε ἐδὲ 
ῥοισε χορ! εἰπ. ὙὝΠ6 βαὴθ νοσγὰ 5 υϑϑὰ ἴῃ 
Ὁ. ξ2ὶ Ἀπὰ ἴῃ ν΄. 4 ἴἴ 15 5δά, “" πὰ πηδκο Δῃ 
αἰοποηιθηΐ ἔοΥ ᾿ἰ.) (Οἱ, Εχοά. χχίχ. ,χό, Εἰ χζοὶς. 
ΧΙ. 22, νἤοΓΟ ἴπΠ6 ΗἩθῦγονν 5 {πὸ βαπιθ. διςοὶ 
Ἰληρυδεε πιυϑὲ οὗ σουγϑε 6 υϑε4 ΠρΌΓΑΓΙΝΕΙΥ͂ 
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ςῚ Απά διε 5841} ἴακε τῆς Ἵσεάδλγ 
νγοοά, δηά (ἢς ἤγϑ380ρ, 4πά τε βοαγίεζ, 
απά τῆς Ἰ᾿ἰνίηρ διγά, δηὰ ἀρ τμ6πὶ ἴῃ 
τῆς Ὀίοοά οὗ τε 5[αίιι Ὀιγά, δηά ἴῃ τῃ6 
τυπηΐηρ νναΐετ, ἀπηα βργίηκὶςε [λε ἤοιιβε 
βανΘη [ΠΊ65 : 

ς2 Αμπά δε 58}18]] οἰδβδηβα ἴῃς ἤοιιϑθ 
στῇ τῆς δοοά οὗ {με Ὀιγά, ἀδηά νντῃ 
{πε τυπηΐϊπρ νναΐεῖ, δηά νντῆ τῆς Ἰἰν- 
ἰῃρ δἰγά, δηά ννῃ τῃ6 σεάαγ ννοοά, 
δηά ἢ τῆς ἤγβ8ορ, δηὰ νν ἢ τῆς 
βοδιϊοῖ: 

5ὅο 

διτά οὐυξ οὗ τῆς οἷν ἰηῖο (ἢ ορεπ 
βε]45, Δπὰ πηᾶκε δὴ δίοπῃεπχεηϊ ἴογ ἴῃ 
Βοιιβ6 : ἀπά ἴἴ 504}1] δὲ οἰεδῃ. 

54 ΓῊΪΒ ἐς τῆς ἰανν ἰὺσ ἃ}} πηδῆπεῦ 
οἔ ρίαριιε οὗ ἰερύοβυ, δπά 4 502]}, 4 οἰῶρ 1) 

ςς Απά [ον ἴῃς ἰδριοβυ οὗ ἃ ραΐ- ̓ 
τιθηῖ, δηά οὗ 4 Ποιι86. 

κ6 Απά ἰοῦ ἃ τίβίηρ, δηὰ ἰοῦ ἃ 
5οαῦ, Δ4η4 [οΥ ἃ Ὀγίρῃϊζ βροῖ: 

ς7 Τὸ τϑᾶςῃ 'ννβεη ἐΐ ἧς ὑποίοδη, ΕΝ 
Δη4 γνῆδη ἐξ ἐς οἰεδη : [ἢ15 ἐς τΠ6 ἰᾶνν δ τδε υν 
οὗ Ἰεργοϑβγ. Δ 

ς, Βυῖ ἢς 5}4}} ἰδὲ ρὸ τῆς ᾿ἰνίηρ; 

ἤθη ἴὲ 5 δρρὶ δὰ ἴο {πηρ5, ποῖ ἴο ρεγϑοῃϑβ. 
566 Νοῖο δἱ {ῃ6 οηὰ οὗ (μ6 σμαρίογ. 

δ84.-57. ὙΠοθο ὑοῦθοο ἃΙῸ ἃ ἔουχῃδὶ ςοῃ- 

ΝΟΤΕΘ οἡ 

ΙΪ. ΟΝ ΤΗ͂Ε ΤΟ ΒΙΚῸΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΗΕΛΑΙΕΕΡ 
ΓΈΡΕΞΚ. συ. 4--- 7. 

ἼὝΠο656 ὈϊΙγά 5 νοῦ ργονι ἀδὰ Ὁγ ἔδπο ργίεϑέ ἔοσ 
{Π6 ἸΏδη. ΠΟΥ ννόγὰ ηυΐ, {πὸ 1η6 υβεγίηρδ ἴῸΓ 
{Π6 ΑἸίαγ, Ὀγουρμξ ὈΥ {πὸ πηδη ὨἰπΊ56}} (ςἔ, τ. 4 
ΜῊ ὦ. 10), ΠποῪ μοῦ ποΐ Ὀγεβοηϊθά ποὺ 
Ὀγουρῆς πϑᾶγ [6 ϑαποίηῃαγΥ, ΠΟΙ ννᾶβ ΠΥ ροῦ- 
τἴοη οὗ ἴποπὶ οἴετοά οὐ πὸ ΑἸΐασ. [1 Πᾶ5 
Ὀδθη 5.14] νυ σοπιιηοπίαίογθ, [Θυνῖϑἢ ἀπά 
ΟΠ βέλη, δησίθηΐ δηὰ τηοάσγῃ, ἴο ᾿ἰκοη ἐΠοπὶ 
ἴο [6 ἔννο μοδίβ οὔ ἴῃ ὈδῪ οὗ Αἰοπεπιθηΐ. 
Βιμ τὲ 5Βῃοι]ὰ 6 Κορί ἴπ νἱὸνν {πδὲ {Π6 σϑβοῃη- 
ὈΪΆΠΟΘ 5. ΟὨΪΥ οἡ ἴδ βιιγίδςθ [ἰ βθοηβ Παγάϊγ 
ἴο οχίθηά Ὀογοπὰ (δε ἔδοϊ πὲ {πῸ ἴνγο Ἴγϑᾶ- 
ἴωγθ5 ἴῃ θα ο ἢ σ856 ΡῸ [0 ΠΊΔΚΘ τρ ἃ 5ἰπρὶο ἔγρθ. 
ΤὮΘ βρη βοδηςθ οὗ {π6 ἔννο βοδίβ 15 ΟὈΥΪΟΌΘΙΥ 
β5δογῆςίαὶ, ἀηὰ ΠΟ] 45 ἃ 4υ1{ ἀϊβεγθηξ ρ]δοθ ἴῃ 
[Π6 δοορθ οὗ [ἢ σϑγοηοηυ ἰο ννοἢ [ἃ ὈοΙοηρ5 
866 οἡ χνὶ. 8. Ἴὴθ 5]δῖη βοδὲ νυᾶβ ἃ δ᾽η-οἵν 
ἔογιπρ, 1[Π6 δίῃ Ὀϊγά ννᾶβ ΠΟ βδοῆςε δὲ 81}: 
[Π6 δοδρο-βοδὲ {ὙΡΙ ΠΥ ὈΟΓΘ ἀνγᾶῦ ἃ Ὀυγάδη οὗἔὨ 
βίη, ἴῃ Ὀϊγὰ ἰοξ ἰοοβο Αριιγθά ἃ πιᾶη τοβιογοὶ 
ἴο ἔγοθάοπι. 

ΤΠς οἱάογ θννϑἢ Ὑυυογα δ] οροσζοὰ φαςῖ 
Ῥαγ συΪΓ σοηηροίϊοα ἢ ἴθ ἵννο Ὀἰγάς ἴῃ 
ΒΟ ἃ ΨΑΥ ἰπαὶ Μαδιπηοηϊάθ σοηάοπηης 81] 
{ΠεῚΓ ΘΧΡΙΔηδίίοη5 ἃ5 ἱποοηβίβίθης ἢ [Π6 
βρίγιξ οἵ (Π6 Ηρῦγον 1ἀνν, δπὰ ρῖνοβ ἃρ ἴΠ6 
Τ Δίου ἴῃ ἀιϑραῖγσ. ΑΑγΌΔΠΕΙ ἀρρθᾶγβ ἴο ᾶνθ 
ΠΟΙ ΠΡᾺΓ ἰο ἴῃ6 {π|ἢ 1ἢ ἰακίηρ {86 σογο- 
ΠΙΊΟΠΥ͂ 85 5ΞΥ ΠΟ Ζίηρ, ἴῃ 115 ἱπιπηδάϊαίθ Ὀδαγίηρ, 
ΠΟ τοῦτο ἤδη ἰδ6 γεπουνθαὰ ὨρϑΙ ἢ οὗ {Π6 Τϑρου. 
ΤΠΟ Πνίης Οἰγά, δοσογάϊηρ ἴο πη, γεργεβοηϊοὰ 
1Π6 τοϑίογοαά νροὺῦ δπά ἔγοοάοπ οὗ ἴπθ νἱΐδὶ] 
ξυποίίοηβ; [ἢ6 σοάδγ ννοοὰ, {6 Ποσῆ γοάδοπιοὰ 
ἔγοπὶ ἀθοδὺ δηά ρῥιυϊγείδοςίοη; [86 5οδτὶοῖ, (ἢ6 
Ριγροὰ Ὀϊοοὰ ρίνιηρ ἴπθ ἢπ6 οὗ ποα! (ἢ ἴο 1Π6 
ςοπιρίοχίοη; ἀπά ἴΠ6 ἤγϑϑορ, ἀο]ϊνογαησε ἔγτοσῃ 
ἴῃς ξείογ ννῃϊοῖ 15 σμαγαςίοϑες οὗ (Π6 αἴδδαϑο, 

εἰυϑίοη ἴο ἴπθ ἴὰΐνβ οὗ ᾿ργοϑυ σοπίδιηδα ἰπ 
σἢδρ5. χη., χὶν. ὙΠ6 [δοθηῖο 8] Ὠδλπηλθ5 οὗ {Π6 
βτϑὶ ὀχίογηδὶ ϑσυτηρίοπιϑ οὗ [οργοσυ οὗ ἴδ ρεῖ- 
500 Δ[Ὸ γοροδίβα ἰὴ Ὁ. ς6 ἔσοχῃ χι!. 2. 

ΘΉΑΛΡ. ΧΙΝ. 

ΤΠ ἀεί4}15 οὗ ἃ γοϑίογαϊοη ἕο ἤθα ἢ δηά ἔτεο- 
ἀοπι ΔΡρΟΩΓ ἴο Ὀδ νὺ6}}] Ἔχργοββϑθά ἴῃ {Π6 Ὑνθοἷδ 
ΠΕΓΟΠΊΟΠΥ. Εδοΐ οὗ ἴδθ Ὀϊγάβ γεργοβθιοά {ΠῈ 
[δρϑτ. ὙΠΟΥ ννογὸ ἴο Ὀδ οὗ ἃ εἴδδη Κὶπά, δὸ- 
σδιι55 {ΠΕ βἰοοά ἔογ οπὸ οὗ [πὸ σἤοόβθη γάοῦ. 
ὙΠῸ ἀραῖῃ-ἢκο βία οἵ ἔπ Τρ σ ἀυτίπρ Πὶς 
ΘΧοΪ βίο ἔγοπι {ΠπῸ σδτὴρ νγνὰ5 ὄχ ργοββοά Ὁ [86 
ΚΠ; οὗἨ οπο οὗ {πὸ Ὀιγάς. ὙΠῸ ᾿νίηρ δἰγὰ 
νν85 Ἰάἀθητβοαά νυν ἢ [Π6 5ἰδῖῃ οὔθ Ὀγ Ὀείπρ ἀϊρ- 
ΡΡὰ ἴῃ ἢ15 δἱοοά τηῖϊχοὰ νυ [π6 σρυϊηρ νι αἰοῦ 
ἰῃαὶ ἤρυγοὰ ([Π6 ργοσθβθ οὗ ρυγιβοαίίοπ, Ἀν} 16 
(6 οὐυγοὰ [ΘΡΕΣ νγὰβ ἰἸἀοητ πο νν ἢ (Π6 πίδ 
ΌὈΥ πανίηρ ἴΠ6 54Π|6 νναῖογ ἀπά ὈΪ]οοά βρυπκὶρά 
ΟΝ ἢϊπι. ὙΠῸ Ὀἱγὰ ἴπδη ΠΙθογαϊθα Ἰοᾶνοβ δὸ- 
διπὰ Πἰπὶ 4}} {Π6 βυτῇρο ὶβ οὗ {πὸ ἀθδῖἢ ἀἸ5θᾶϑὸ 
δΔηά οἵ [π6 τοιθάϊος αϑϑοσϊδίοα ννιτῃ 1{, ἀπ 15 
ἤθε ἴο θη) οΥ μϑα ἢ δηὰ ϑοςίαὶ ἔγεθάοπι σὰ 
ἢϊ5 Κιπά. 

Τῆ6 παΐγαὶ ἱτηαρο ἴἢιι5 ργεβοηϊοα το {πὸ 
τηϊηά δαϑὶγ διιρρεδίβ (Π5 ΨΑΥ ἴῃ ν οὶ 
δὲ Ῥαὺ] ϑροδκβ οὗ [86 ὈΘΕΘΓ γοσυστεσίοῃ--- 
“ὙἼΓΒογοίογο ννὲ ἄγὸ δυγιθὰ ἢ πὶ ὈΥ ὑδρ- 
ἰδτὴ ἰηΐο ἀθαίῃ: [μδὲ Π|κὸ 5 (γιϑὲ νδ5 γδιϑδά 
ὉΡ ἔτοῖῃ {δε ἀεδὰ Ὀγ {Π6 βίογυ οὗ {πε ἘΔΙΒΕΥ, 
αὐθῇ 50 γὙὸ δἷσο 5δοι)ά νναὶκ ἴῃ πουνηδβϑ οὗ 
Ὁ. Ὑ6 Ἐδίμογθ, Θβρθο Δ ΠΥ ΟΥίρεη, Ογτί, 
Ὑποοάοτιοϊ αηὰ Ηδϑυςμίυ5, βάν πτεεὶν ξο!]ονγοά 
ουξΉ {ἢ15 Ἐπουρῃξς. Μδηγ πιοάοσγῃ ννυυουβ αν 
ἰλκθη {Π6 βᾶπὴθ ᾿'πθὸ. Βοσμαγὶ μᾶ5 δηυσπεσζαίεά, 
οἰ ῃϊοθοη ραγίϊσι ]αγβ ἴῃ ὙνΠΙς ἢ [Π6 ΠΟΓΟΙΠΟΩΥ͂ 
ΡΡΟΑΓΒ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἤρυτγεβ οὗ βριπίυδὶ ἴγυ ἢ 
σοηηοοίοα 1 ΟἿἿ τοάοπιρίίοη. (ὁ Ογογδ, 
ΝΟ]. 11. Ὁ. 1ς1.) [ΙΓ τοραγαθαά σηΟΓΕΙΥ 85 
ἤριιγεβ οὗ ϑρϑθοὺῦῇ δηὰ Κορί ὙΠ ΡΓΌΡΕΣ 
Βοιιηάς, 51:10} ΔΡΡΙΠΟΔΈΟΠ5 ἀγὸ Δ] ονναῦϊθ. Βυΐ 
ΠΟΥ ἀο ποῖ σοππα νη ἴΠ6 Ἰορτἰπιαῖθ ταπρὸ 
οὗ 5βογιρέυγαὶ ἰηἰογργοϊδίίοη, ὙΠΟῪ 5δου]ὰ ποῖ 
Ὅδ6 ρει το ἰο ἀϊνογί οὐγ πιϊηάς ἔτοπὶ {Π6 
οδνίουβ βϑθορδ οὗ (ἢϊ5 ραττουϊασ οὔβογναποι οὗ 
1Π6 1ἂνν, [86 πιρδηΐπηρ οὗ ὑγῃϊοῖ τνᾶ5 τϑδ]ζοὰ 



ΤΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΙν. 

ἰη τι δῖος ἕαςῖ, δηὰ ψ Ὡς 5μουϊὰ ποῖ δὸ 
μἰδορὰ οὐ ἐδ 88 πὴ6 ὅτουηὰ 85 (86 γιΐοβ οἵ (Π6 
ΑἸἰζσ, υ] ἢ Ροϊηϊοὰ ἀἰγεοιγ δηὰ ἐχο ϑίνοὶ νυ ἴο 
ϑρ 8] ἀπεϊῖγρεβ. [Ε ννὸ 41] ἴο οὔϑογνο (ἢ ϊ5 
ἀξποϊίοη, νγὸ [οϑο [ἢ6 δα ἔγιηρ ἰΙθϑϑοι σοηνογθὰ 
Ὁ ἴ6 ἔννο ρατίϑ οἵ {πὲ [Ἁ,ορεγ᾿8 τεβίογαξίοῃ ἴο 
ἢ15 ροβιἰοη ἃ5 οπὸ οὗ 186 σῆοβεη ρθορΐίθ, σοπ- 
[υιϑῖπ Μηδὲ ΡΓΟΡΕΠῪ Ὀεϊοηρεά ἴο [86 ουϊϑιάς 
οὗ [88 σαπὶρ ἢ ἴδδὲ νν μς ἢ σου]ὰ ΟΠΙΥ Ὁ6 
ρεγοιτηθὰ νυ πη (Π6 σουγὲ οὗ ἴΠ6 δαποξυδτγ. 

ΙΙ. ΟΝΥ̓ΤΗΕ ΤΆΕΘΡΑΞΘ ΟΕΕΕΚΙΝΟΕ ΟΕ ΤῊ 
ΓΕΈΡΕΚ. ουτ΄. 11----18. 

ΤῊ Ξλοῆςο οὗ ὙΤ͵οβραββ- Οἤδσιηρ ἑογηγοά 
ἃ ροϊηΐ οὗἉ γτεβοσηδίδηςθ Ὀοίννθθη ἴμ6 σοηϑθοῦα- 
ὕοη οὗ ἴ[Π6 ΠοροῚ δηά {Π6 γοσοηβθοσδίοη οὗ [ῃ6 
Ναζαπὶθ το δά ᾿πουττοὰ ἀοβ]οπιθπὶ ὈΥ σοη- 
ἰδεῖ χὰ (η6 ἀεραά ; Ὀυϊ (6 Ἰαίίογ ννὰ5 ποί 
τους δὰ ἢ {Π6 Ὀϊ]οοά οὗ {μ6 νἱοΐϊσω, [}ἢ ἢ]5 
(ᾶ96, 85 ἴῃ 1ῃδὲ οὗ 1Π6 ῥγιοϑίβ, ἃ 51:η- Οὔ ΓΙ ἢ 
δηΐ ἃ Βυγηϊ- ΟΠ Πρ ννεγὸ δας Πσοα Ὀεΐοτε [6 
(ὐοηϑοογαϊΐοη, ἈΠΟ ἀϊγοσηρ (μ6 ῥχθϑῖ ἴο 
οἤεγ 'ῃ {1π6 ἀθβ]οὰ Ναζαγι θ᾽ 5 Ὀθῃα]  1ῃὴ6 ἔννο 
διΓάϑ ἴογ 5ίη- αῃὰ Βυτηί-οβθγηρ5, {πΠ6 ννογάς οὗ 
{πὸ 1» ἅΓὸ ----ἰς ἕο ἴῃδὲ 6 ϑἰπποὰ Ὀγ {πὸ 
ἀελὰ, δηά 50.411 ΒΑ] ]ονν 158 μοδὰ (ἢδὲ βαπὶθ ἀδγ. 
Απά Πδ 5411] σοηδθοσγαίθ ὑπο ἴπε ΓΟ {Π6 
ἀλγ5 οἵ ἢἰ5 ϑοραγαίίοῃ, δηὰ 5}4}} Ὀσίηρ ἃ Ἰαταῦ 
οὔ {με βτϑὶ γϑᾶγ ἔοσ ἃ {πθβραβϑβ8- οἴ τπρ." Νύχη. 
ΥἹ. 117 12. 

ἀϑ τερατὰβ (6 βθραίθησς οὗἁἨ [π6 τιΐοβ, 1ἴ 15 
οὗνίουβ ἐμαὶ 1ἢ6 βἰδγιηρτροϊηξ οὗ ἔπ [ΘΡΟΓ 
νγᾺ5 Αἰεγοηΐ ἔγοπι ἐπα εἰἴΠογ οὗ ἔῆ Ῥηθϑί οσ οὗ 
ἴδε Ναζαγίίο, ὙΠουρῺ πο Ναζαγιῖα ἢδά Ὀθθη 
ἀεῃ]οά ἰῃ τεβροοΐ ἴο ἢϊ5 Ναζαγιίε νον, 6 μαὰ 
ἸΏ ΠῸ ἄδρτοο ἰοβί ἢ]5 ροβι!οη 845 Δη [5γ86]1{6, 
ἴῃ ἢ15 ῃδίϊοηΔ] τοϊαϊτίοη 6 βίοοά οἡ ἃ ρασ Ψ 
8 80ὴ οἴ Ατοὴ Ὀεΐογο ἢ6 ννᾶ5 Ἴοηῃϑβεοσδίθα: 
δΟΙδ πετὸ ἴῃ 186 Γ}] 5θῆβθ πῃοπιθοῖβ οὐ {86 
ῬΠΕΘΙΪΥ ρεορὶο, ὙΤῊς (οπεεογδίίοη οὗ {πὸ ὑγίεβί 
νγὰ5 ἴ0 4υΔ] Ὗ Ὠϊπὶ ἔΟΓ [86 βϑῦνίςθ οὗ {ῃ6 
ΑἸίατ; {παΐ οὗ [6 Ναζαγίίο, ἰο ἀἰβεϊ ρ 5} Εἰπὶ 
ἔτοιῃ ᾿ἷς Ὀγείθγθη 85 4 ἀθνοίθα ρεζβδοη, Βυΐ 
ἴδε Πμοροῦ ννᾶβ ἴῃ ἃ νεγὺ αἰδοσγεηξ ροβιείοπ, Ηθ 

ἴο Βερίη [Π6 σοτοΠ ΠΥ, ποῖ ἱπάοοά φυϊο 
Ἃ5 Δῃ Δ]δῃ--- ἔῸΓ δ6 νγ8 ἃ οἰγουμπηςϊ5οά 50η οὗ 
ἰ5γδεὶ δῃὰ μδὰ θθθὴ τεδάγηϊ θὰ ἱπίο [6 σἂπὶρ 
ὉΥ ἃ ἕοπηδὶ δοί---αϊ 45 οπὸ οὰξ οὔ ἔγοτη ἢὶ5 
Ῥεορὶε οἡη δεςομηΐ οὗ ρεγβοηδὶ ἀθβϊοτηθηξ, νν ἢ 
ὙΠ ΠΟπὶ [6 ονεοηδηξ νυ ἱ ἢ [Θονδἢ τοηιήγοά ἴο 
δ τοϑοαϊοά, {01} [18 νσᾶ5 ἄοπθ, ὑπῈ}} 5 (οη- 
ϑεογδοη Πδά ἰκϑη ρίδςθ, δ σοι ]ὰ ποῖ Ὀγης 
ἃ5 Δῃ δοσορίοα ὑνουβὮιρροῦ [Π6 ΟΠΓΙΏρ5 νυ] ἢ 
ΔΈΓΕ (0 (65 ΕΠΕῪ 815 56η586 οὗ βίη, ἢ15 ἀθυοίοῃ οὗ 
ΒΟΥ, 500] αηὰ βρί γι: ἕο [εβόνδι, δηά δἰ5 ἢ 
1ὴ δἰοποηθηΐ ὈΥ 5ϑοπῆςθ. 

ΤΗΣ Ῥοδοθ: οβεσιηρ βθεηβ ἰο πᾶνε ὕδθη {ΠῸ 
ΠΔΐΌΓΑΙ (οηϑθοσδίοη- δοσ οθ ἔογ {Π6 ῥγιθβί. 
ΤῊ δοοά οὗ πο οἴδεῦ νιςξϊπαι σουϊὰ μᾶνθ Ὀδεη 
50 Οἰδαγὶγ ϑἰ πὶ ποδηξ οὗ {μ6 ννοσὶς οὗ μῖπὶ 80 
25 ἴο Δ πιϊηἰσίεσ [Π6 στη ο]ς οὗἩ τεσοης ΠΟ 
δείνγοοη [ἐἤονδῃ πὰ Ηΐϊβ ρθορίθβ.0 Βαυΐ τπὲ 
σομηξοίίοη Ὀεΐννοθη ἴΠ6 Τ τοβραβ9- ΟΡ οὗ (ἢ 6 
(Ποηοεογαϊίουϑ οὗ ἴῃς ἀοῆ]οὰ Ναχδγια απὰ [86 
εἰεαπϑοὰ [ΕΡΕσ 15 ποῖ αιϊε 50 ΟὈνίοιιϑ. 

δι 

Ὗν»ὲ μᾶνθ δϑθὴ ἴπαὶΐ ἰπ6 ΤΊοβραβ5- Οἤδσηρ 
ἌΡΡΘΑΓΘ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη ἃ ἔοσγίοιϊς ἔοσ ἴῃ νυἱοϊαϊθὰ 
ΓΙΡΗῖ5. οὗ οἴδογβ, νεῖ μοσ οὐ [Θπονδῃ 85 {Π6 
πεοδὰ οὔ {πὸ παίΐϊοῃ οὔ οὔ ἔθ ]ονν ταοζίαὶ. 
566 Οἡ [,εν. Υ. 14.564. [{ τοϊαϊθα ΠΊΟΓΘ ἱπλη16- 
αἰδίεὶΥ ἴο {πε σοηδεαθεηοα οὗ δίη [μᾶπ ἰὸ 51η 
1561 ἴῃ τὴς Πεαστί οἵ [86 ϑίπποσ, Νονν [15 
ῬΕΓΠΔρ5 Ὀσίηρδ υ.5 ἴο ἃ ροϊηΐ αἵ ν" ΒΟ ἢ ννα σδη 
866 {ΠπῸ γράϑοη οὔ με σοπηθοξίοη οὔ ἐπ Τ Γοβρ859- 
οὔεγίης ἢ {Π656 ἔννο (οηθθογαίοπβ. ΤΠ6 
ὙΓεβρα59- εσίηρ, (που Ρἢ [ἔννα5 οί ᾿πληγθάϊδίο.- 
Ιγ σοηποοίοα νυ] ἢ ἘΠ 6 Βρθοῖα]ὶ ρΕγβΟΠΔ] σὴ οὗὨ (ἢ 6 
Ναζαγιῖθ οὐ ἴῃ 1 ϑροῦ, ὀχργοϑϑοὰ (Π6 ϑῇδγθ 
ὙΠ οἢ οάοῃ Ὀοζὸ οὗ [6 σοπβραμδηςθ οὗ ἰὴ ἴῃ 
ΒΈΠΟΓΔΪ . ἃ θοΓΟ υνἱἵποβϑ ἴῃαξ ἀἸ5θᾶϑο δηά ἀθδίῃ 
δΔη (Π6 ἐδῇἤιοπιοηῖ5. σοπηθδοίοα νυ ἢ {Πότ (966 
Νοῖθ δῆϊεγ Ἅοἢ. χν.) ἂγὸ 1026 νγαβοβ οὗ ϑἰη ἔοσ 
16 ννῇο}6 γᾶςθ. 

ΤΠδο ποΐΐϊοη οὗ Κοὶὶ ἔπαῖ {πὸ Τ τεθραβϑτοβεῦ- 
ἱπρ νν85 ποῦ βδοῦ βορὰ ἴῃ 15 ρτοροῦ δἰρηϊβοδ- 
ἰίοη : δηὰ (δὲ οὗ Κποδοῖ, [Παΐ 1ξ ννᾶ5 ἃ ἔογίοιἐ 
ἴογ (Π6 1, ορεγ5 ποῃ-διϊοπάδηςο δὲ {πὸ δ4ηο- 
ἔπ ΓΥ, 5θοῖ ἴο Ὀ6 ποῖ ννοσγσίῃ τις, 

ΟΝ ΤῊΕ ΓΕΡΆΚΟΒΥ ΙΝ ΤῊΗΕ ΗοῦϑεΕ. 
συ. 253-52. 

ΜδηΥ οὗ [πε οἹά ςοπιπιεηίδίοῦβ, ἀπά ϑοῖὴθδ 
ΟΥ̓ Ἰδίοσ εἰπιθ8, δᾶνθ ἱπηαριποα {παῖ [ἢ6 ποι. 
ΓΔ ΡΓΌΒΥ (845 νῈ}} 4ἃ5 1πΠ6 ΓΟΡΓΟΞΥ 1η σοί μη) 
ὙγᾺ5 ἴῃ 50ΠΊ6 ΜΨΑΥ σοηηῃεσίοα νυ τπ6 Ὠυχηδη 
ἀϊβοαβδθο, ὙΠῸ ργενδι!πρ [οννϑἢ ΠΟ Οἢ Θ66ΠῚ5 
ἴο ἢδνθ Ὀθθη (ἢδΐ 1 ντὯ5 βοιιθίιηρ ῬΘΟῦ] ΑΓ ἴο 
[Π6 ΗοἱΪγ [,4ηὰ, ἀηὰ ἴο ἔπ6 ἔἰϊπιὸ οἵ {Π6 ἔνᾶνν, 
ἀϊν! ΠΥ Ρυγροβοὰ 85 ἃ ριιηἰϑητηθηΐ ἔοσ δη 6υ]] 
ἴοηρυθ. [{ ννὰβ τεραγάθα 85 ἃ βγϑὶ ὑναγηηρ; 
1 ἴι ἀϊά ποῖ ἴακο οῇθες, [6 ΓΘΡσγόϑυ δἰίδοκοά 
{86 ξαττηρηΐβ: δπά 1 [Π6 ἐγαηϑθτοβϑου 511}} ροῦ- 
δἰϑίθα, ἢ6 ννὰβ ϑυη:εΐθη νυ ἢ 1Π6 ἀ5θά56 ἴῃ Π15 ρδῖ- 
850η}, ΤΠ Τάγρυσῃ οὗ Ῥαίεδίηθ, νν ἢ γδῖθοῦ 
ΤΛΟΙῸ δρίηθϑϑ, τλλῖκ65 1{ ἃ ν᾽ ϑιΔ[Οἢ Οἡ ἃ ἢοιι56 
1(Πδὲ πᾶ5 Ὀδοη Ὁ. ὈΥ τηθδηβ οὗἩὨ πη͵5ὲ 541η5. 

1 δϑθηβ, ἤουνουοσ, ΤΏΟγΟ Ῥγοῦδθ]ο {παῖ 1 
νγ) 85 5ΟΓ6 ἔοστη οὗ ογάϊπασυ ἄθοᾶνὺ υνῃ] ἢ ννᾶ5 
ἐγ ΠΥ γ Κπονν. ϑόῖηθ πάτο σοηδιἀοτοὰ {παῖ 
ἴῃς οὈ]οςξ οὗ {Π6 ἰανν γεβροςξπρ ἃ ννὰ5 ςΠΙΕΗ͂Υ 
ΟΥ̓ ὙΠΟΙΪΊΥ ρῥγαςίςαὶ ἈΠ, πῃ ΟΥάοΣ ἴο βθοῦγε 
ἴογ {86 [5γ86}1{65 δουηὰ δηά ννΠοϊθϑοιηθ ἢοιι5653. 
ΤὨδί ᾿ξ πλδῪ πᾶνο ἰοπαεα ἰονναγὰ5. [15 θη, ὈῪ 
ἱπάποης ἃ σᾶγο ἴῃ {Π6 ϑοϊθοϊίίΐοη οὗ τηδίογ δἱβ 
ηᾷ ἃ δι οἵ Κοορίηρ {π6 Ποὶιϑο οεἴθδῃ δηά ἴῃ 
δοοά τεραῖγ, 15 ρσγοῦδοϊθ, Βυξ ἴπ6 ἔογπιὶ ἴῃ 
ΜΠ ἢ [Π6 ἰανν 15 ΘΧργοβϑοά ἴῃ συν. 49, 53, 
ΔΡΡΘδΓβ ἴο ἱππηδίο [ῃδῇ 115 πιοδηΐϊηρ ν»ὰ5 ρτὶ- 

ΠῚ. 

ΓΑΔΙΙΪΥ βυπιῦο]]ο4]. ΓΘΡΓΟΒΥ ἴπ ἴῃ Ῥόγβοῃ, 
δῦονθ 411] οἴποσ αθδείιοηβ οὗ ἰἰνὶπρ 168, 
τοργοβοηϊθα ἀθοαὺ δηά σοττυρίίοη. ὨθοΔΥ ἴῃ 
411} τηδίοσιαἱ βιιδϑίδῃςθβ 85 ἃ σοϊῃπίοῃ στοιηά. 
Ιη δνεσυιπίηρ ἴἃ 5 1η6 αἰβϑοϊαξίοη, ἴῃς (Δ]]Πηρ 
ἴο ρίθοδϑ, οὗ (μδὲ νυν! ἢ 15 παϊυγα!  Υ οθ. Βαυῖ 
ΟΟΟΣΥ ἰῃ ψηδὲ σονεῖβ ἴῃ6 ὈΟΟΥ ἂπά ὑψῇῆδὲ 

1 Μαΐγπιοῃ. "Μοτα Ναν. 111. 47. ΑΡαγῦδμποῖ 
δΔηά οἴμεις φιοϊεά Ὁγ Ῥαϊποκ. 

3 ΜΙΟΒΔΕΙ 15, “1.. οὗ Μ᾿ ΝΟ. Π|. Ρ. 3093. αν ᾷ- 
801), “ [πιτοά. ἴο Ο. Τ᾿ ΔοΪ. 1. Ρ- 26ο. 
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ΦἩξςεῦ, 
φε::εί, 

ΤΊΝΟΚΕΑΝΝΕΞ5 ἙΚΟΜ ΘΕΟΚΕΤΙΟΝΒ. 

8[ο]τογβ ἰξ πχυσὲ Ὀδαγ [Π6 ποᾶτοβὲ γί δ! Ομ ἢΡ 
ἴο ἴῃ6 ἀδοδγ οὗ 16 Ὀοὰγ 1561. ὍΘ ΓΘΡΓΟΒΥ 
ἴῃ Βουδοβ, {86 ΓΘρΥΟΘΥ ἰῃ οἰοιμίηρ, δηὰ {Π6 
[ογ 10 ]6 ἀἰδοᾶβθο 'ῃ {Π6 Ὠυμηδη ὈΟΑΥ͂, ννΈΓε τὸ- 
φορά νοὸς ἔοιτηβ οὗ ἀδοδὺ ὑὩΙΓΘΒ ἰαυρῃξ {Π6 
Θβϑοη ἰῃαὶ 41} ογοδίε {πιπρ8, ἴπ {ΠΕΣ οννῃ 
πδίυγθ, τὸ ραβϑίῃρ ΝΥ, πὰ ἃστὸ ΟἿΪῪ πιδῖη- 
ἰαϊηδὰ ἔῸΓ {ΠεῚΓ ἀεβιηθα ι1ι586ὲ5 ἀυτίης δὴ ἃρ- 

ΙΕΝΙΤΙΓῦ5. Χν. ἷν. 1:--1Ά 

Ροϊηίοά ρετγίοά, εν ἴπ6 ροντεσ οὗ [θμβονδῆ. ὅ86ς 
Νοίςδ δῖον σῇδρ. χἱ!. 8 ΝΊΙ. 

ϑούοσαὶ οὗ 186 δίδει ἤᾶυθ δρρ!!θὰ {Πὸ 
Ἰμδργοϑυ ἴῃ 1μ6 ἤουϑο 85 δὴ δρῖ ἤριτγο ἰο {Π05- 
{τῖο {π6 Ὠϊβίοσίθβ οὗ ἴμ6 [οννιϑὴ ἡδίϊοη ἀπά οὔ 
186 Ομ γιϑίδη Οπυγοῃ. ὅδεῈ Ὑπεοά. ᾿“Ουξοί. 
ἴῃ 1,ον.᾿ χυ. , ΟΥγτῖ!,  ΟἸΔρ ." ἐπ ἰοε.; Ἡϊεγοη. 
ἰη ΖΕρΡΉἢ. 1. 13; Ηδογοδίυ5 ἐπ ἤθε. 

ΟΒΗΑΡΤῈΚ ΧΥΝ. 
1 724 πμποίδαγιρεέσς Ο77 τῶν ἐρ ἐὐεῖνγ ἐσσμές. 13 

Ζὰε εἰέαγιεεί»ρ οὗ ἡλῶπ. το 7.4ε τρκπείεαπρεῖς 
οὐ τοονεέηε {91 ἐκεῖν σε. 248 7 Δεῖν εὐκαγιδῆρσ, 

ΝῺ τὲ ΓΟΚ 8ρᾶκε υπῖο Μοβεϑβ 
Δη4 ἴο Αδίοη, β8δυ]ηρ,, 

2 ϑρεαλκ υπῖο τῆς ομ]άγεη οὗ [5- 
Γλαὶ, δηὰ 88Υ υππίο {ῃδτὰ, ΝΘ ΔΠῪ 
τΔη Ὠδῖῆ ἃ ᾿γυπηϊηρ ἰδϑὰ6 οὐΐ οὗ 
ἢϊ5 βεβῇ, δεεαμδθ οΥ ἮΪ8 ἴϑϑι8 ἢ6 2: 
ὉΠΟΪΘδη. 

3. Απά τῃϊ5 5841] θὲ 8 υποϊεδη- 
655 ἰπ ἢ5 Ιδ586 : ψ ΒΕῖΠΕΓ ἢϊ]5 βεβἢ 
Γὰαη ἢ ἢϊ5. ἰ55160 ΟΥ ἢὶ8 ἤσδβἢῃ ὃεὲ 
βῖορρεά ἔπι 5 ἰ881160 1 25. Π15. υη- 
οἸεδη 658. 

4 Ἐνεῖγ δεά, ψῃεγεοη ἣἢς []Ἰοἢ 
(δὲ ἢδῖῃ τἢς ἰβθ16, 15. ἀποΐδδη : δηά 
ΘΥΕΙῪ ἰτῆϊηρ, ΨΒογεοη ἢς 5ἰτεῃ, 
8411} θ6 πιπο]θδη. 

ς Απά Ψβοβοενεῦ τουςδείῇ ἢϊ5 δεά 
8}]] νγαϑῇ ἢ]15 οἱοῖῃεβ. δηῃά δαῖῆῃς ῤὲέ,ι- 
“οὐ ἴῃ ννδῖεσ, δῃὰ 6 ὑποΐεαη 66] 
τε ἔνε. 

6 Απά ἢε {πδῖ 5:1 οἡ σην τῆϊηρ 
Μ ὨΘΙ͂θοοη ἢς 54ῖ τῇαϊς ἤδῖῃ τῆς ἰδ5ιε 
80}8]] ννδϑῃ ἢ]5 οἰοῖῃαϑβ, δηά δδίῃς ὀέη1- 
σοἰβ 'ἰῃὰ νγαῖετ, ἀπά θὲ ὑποίθδδῃ αη1|] 
τῆς ἐνεῃ. 

7 Απά δε τῇδε τουςδεῖῇ τ 6 ἢδβῇ οὗ 
Ηἷπὶ τηδῖ μδῖῃ τα ἰϑϑιια 53ἢ.41} ννδϑῇ ἢ18 
οἰοῖθα8, δηὰ βδῖῃε διγισοί ἴῃ νγδῖογ, 
ἀπά θὲ υποϊθδη ἀπη1}] τς ὄνεη. 

8 Αμά ΙΓ ἢς τπδξῖ Βαῖῇ τῆς ἰβϑιις 
ϑβρῖ: ὑροη Ηἰπι τμδῖ 15 οἰεδη ; τῃδη δε 
5 ἢ.4}} νγαϑὴ ἢ8 οἰοῖδδϑβ, δηά Ὀδῖβε, ῤἐσι- 
“εἰ ἴῃ νναῖεσ, ἀπά ὃς. ἀποίεδη ὑπ] 
τῆς ἐνεη. 

9 Αμπά νψῆδι αδάϊε βϑοενεγ ἢς τ ἀθὶ 
προη τας Παῖῃ τῆς ἰδϑδὰς 58.411 δ6 υη- 
οἸεδη. 

ΙΟ Απά ννῆοβοενεγ τουσμεῖῃ ΔΠΥ 
τὨϊηρ τηαῖ ννὰβ ὑπάεγ ἢΐπὶ 5841} δὲ 
ἀπο θη ἀπ} τῆς ἐνεη: ἂδπά ἢς τῃδῖ 
θαδγεῖῃ “πη. 97 τῃοβε {ΠῚ ηρ5 5}}4}] ννδϑῇ 
185 οἰοῖῃεβ, δπὰ βίης ῥέπιρθὶ ἴῃ νγα- 
τεῖ, ἀπά Ρὲ υποϊθδῃ ἀπ] τς ὄνεη. 

11 Απά νδβομηβοανοσ ἢ6 τουοβεῖῇ 
{παῖ παῖδ τῆς ἰβϑθ6, ἀπά ἢαῖῇ ποῖ 
ΓΙΠΒΕΔ ἢϊ8 Παπάβ ἰῃ ννδῖεσ, ἢἣς 5842]} 
ννΑ5ἢ 8 οΪοίῃεβ, δηά δδῖῃς ὀιμιεγ 
ἴῃ ννᾶῖεσ, δηά θὲ ὑποΐθδη ἀπ] τῆς 
ἐνεη. 

12 Απᾶ ἴἢε “4 νεϑ886] οὗ εἀγίῃ, τῃαῖ «ρα 
ες τουοςμεοῖῆ ψῆϊςἢ δαιῇ τῆς ἴβϑυθ, ἢ 
8.811 6 Ὀγοκβῃ : ἀπά Ἔνεγγ νεβ8ε] οἵ 
γγοοά 5}4]] θὲ γί πβεά ἰῃ ννδῖδγ. 

12 Απά ννῆεη Βε τῃδῖ ἤδίἢ δη ἰβϑὺς 
15 οἰεδηβεά οὗ ἢ]5 ἰϑϑδι ; (ἤδη ἢδ 5}4]} 
ΠΌΠΑΒΕΓ ἴο ἩΙΠΉ56 1 βανεη ἀδγϑ8 ἔογ ἢΪ5 
οἰδδηβίηρ, δηἀ νγαϑῇ 5 οἰοῖῃεβ, δηά 
δαίμε ἢ 58 ἤδβὴῃ ἴῃ γτυπηΐηρ νγῖεσ, πὰ 
5}]] θὲ οἰεδη. 

14 Απά οη [πε εἰρθτῃ ἀδγ ἣς 584} 
ἴακε ἴο Π!πὶ ἔγο τυγι]εάονοβ, οὐ Ὸ 
γουηρ Ρίσθοῃβ, δηά σοηλς δείογε τῆς 

Ομαάρτεκ ΧΥ. 

1-- 3. 

ΤῊΪϊς Ἑπαρίοσ νγουϊὰ ϑθοπὶ ἴο ἰακθο [8 ΡΪδοθ 
ΙΔΟΓΟ Ὠδίμγα! γ Ὀοέοσε {πὸ ΤΙ ἢ, ἢ (δ 
ϑυῦ)οςς οὗ ψνὨϊςἢ 1Ὁ 15 ἱπιπιεά Δί οἰ Υ ςοππηροίοα, 
ΟἿ, ἐβρθοῖδ!ν χιὶ. 2 ἢ χν. 19. [ἴ βἰδηάς 
Βογὸ Ὀοΐννοεθη ἵννο Ἵμαρίοσβ, ἢ ποῖος οὗ 
νη ἢ Πᾶς ᾿ξ ΔΠΥ εἰοβϑο σοπηροίίοῃ. 

1. ΤἸὺηὶς ἰὰνν 15 δά ἀγεββεὰ ἴἰο Μοβος ἂπά 
Αδσγοῃ. 

Ὡ. γιριπίμρ 559] 866 οβ. "Δηΐ ἸΠΠΟΙΣ, 

ἢ.3; Μαϊπιοῃ., Νοῖε οἡ “ ΖαὈίπι, 11. 2, ἄς. 
ς, 

138. ἼΠΕ πλοῖο ςοβϑϑδίίοῃ οὗ ἰδ ἰϑβϑιδ (065 
τοΐῖ τῇᾶκο ἢΐπὶ οἰθδη: δ πιιδὲ νγδῖϊ ϑεύθῃ 
ἄλγϑ, δπὰ ἰὔθη Ὀδίῃθ δηά τυδϑῖ ἢϊς οἷοί με 
ΡΓοραγδίογυ ἴο ἢϊ5 οβδγιηρ 5Ξδογιῆςο (συ. 13, 
14). Α5]οηξ 45 [Π6 σδιιϑο οὗ 85 ὉΠΟΙ θα Πηεβ5 
σοπεϊημδά, πὸ σογηγπιπιοδίοα ἃ ἄθρτθο οὗ ροΐ- 
Ἰαξίοι ἴο δΔηΥ ρεζβοῃ οὐ {πίπρ ψἱΐῃ ΜΒΙοΒ ΒΕ 
της σοπηο Ἰηΐο σοηΐδεῖ.----Οἡ ἴδπ6 ἀϊπι σα 
δεΐνγοεη βφαγίμβοη δπὰ νγοοάδθῃ υἱδηβ}5 (Ὁ. 12} 
866 Οἡ Υἱ, 28, ΧΙ. 22, 25. 



Υ, 15-20.] 

ΓᾺΡ υπἴο τῆς ἄοοΥ οὗἉ [ῃς τ[ἀθεγηδοὶς 
οὗ τὴε σοπρτερδίίοη, δηά ρῖνε {Πεπὴ 
υπῖο ἴππ ρῥτιεβῖ: 

Ις Απά τε ρτίεβί 5Π2]} οὔεγ {Πεπὶ, 
ἴἢε οὔς ,“ῶγ ἃ πη οβδγίῃηρ, δηά τῆς 
ΟἴΒΕΓ ΤΥ ἃ Ὀυγηῖ οἤεπηρ; δηά {δε 
ῬΠεβῖ 5Π4}} τρᾶκα πη διῖοπειηδηϊ ἔογ 
λῖπὶ Ὀεΐογε τῆ6 ΠΟΚΡ ἔοσυ ἢ 8 ἰ5886. 

16 Απά [Ιἔ Δὴγ πιδη᾽8 ββεὰ οὗ οο- 
Ρυϊλιίοπ σὸ ουἵ ἔτοπι ᾿ΐπι, ἴδῃ ἢς 
5}}4}} νγαβϑῇ 411 ἢ15 ἤεβϑῃ ἰῇ νγαῖεσ, δηά 
δὲ υποϊδδη ἀπ1] τῆς ἐνεη. 

17 Απά εἐνεγὺ ραγπηθηῖ, δηά δν οΥῪ 
δ ἰκῖπ, ἩνΒεγθοη ἰ8 ἴῃς 8εβά οὗ Ἴορυ- 
ἰλῖίίοπμ, 5841} θῈ νγαβῃεά ψ ἢ ννδΐεγ, 
Δη4 δὲ πηοϊδδη ἀπ} τς ἐνεη. 

18 Τῆς ννοπιδη αἷδο ἢ νν οπὶ 
πιλη 5}4}1 1ἴὲ το 8εεά οὐ ἼἽορυΪΔ- 
ἄοη, ΤΠΕΥ 5}4}1 δοίῤ Ὀδίμς ἐῤεπιεείυες 
ἴη ννδῖοσ, δηά δὲ υὑποΐίδαη ππ|} τῃῈ 
Ἔνθ. 

Ι9  Απά 1 ἃ ννοπιδη πᾶνε Δ 185- 
816, ἀπά ΘΓ ἰδδθ ἰῇ ἢεσ ἢἤξβῆ δὲ 
δΙοοά, 506 5}4}1} θὲ 'ρυΐς ἀραγί βενβη 
ἀλγβ: «ἀπά ννῃοβοενεῦ τουσμεῖῃ Παγ 
502}} Β6 ἀποεδη ἀπῈ}} {πὲ ἐνεῃ. 

20 Απά ενεγγ τῆϊηρ ἴηι 516 οι ἢ 
ὕροη ἴῃ ΠΕΙΓ βερδγδίίοη 5}12}} θ6Ὲ υἡ- 
εΕἰεδῃ : Ἔν εΎῪ τῃϊηρ αἶδο (Πδζ 586 5ιττοτῇ 
ὉΡΟη 50|4}1 Ὀ6 υποϊεδη. 

21 Απᾶ ψβοβοανεῦ τουοβεῖῃ ἢεΥ 
νεα 5}}1] ννδϑῇ ἢϊ5 οἰοῖδεβ, απὰ δδῖῃε 
διριεοὶ νγαῖοσ, δα δ6 πποίεδη πη1|]} 
τε ἐνεη. ἡ 

22 Απά ψβοβοενεγ τους βοῇ ΔΠΥ͂ 
τλίησ τμδῖ 586 δᾶῖ ᾿ιροη 54} ννδδὴ ἢ] 
Οοῖμεβ, δηά δαῖμε διγιδεὶγ 'π νγδῖογ, 
δη δ6 ὑποΐθδη ὑπ] τῃῈ ἀνε. 

22 Απά [Εἰτ δ οὴ ῤὲῦ Ὀ64, οἵ οη 

ΤἘΝΙΤΙΓσῦσ5. Χν. 582 

ΔΩΥ τὨϊηρ ναγεοη 5ἢ6 5ἰζθιῃ, σσμεῃ 
ἢς τουσῃεῖῃ 1ἴ, Πα 514}} θῈ υὑποίοθδῃ 
ὉΠ} τῆς ἐνϑη. 

24 Απά [ξ ΔΠΥ τῇδη ἰἰὰ ἢ ΠΕΣ 
αἴ 4}1. ἀπά ἤεὺ ἤοννειβ δὲ ὕροη ίτ, 
ἢε 5141} θ6 πποίδδῃ βδανεη ἀδγ8; δπά 
Αἰὶ τῆς θεά ννῆεγεοη ἢς [ἰεῖ ἢ 8141} δ6 
ὉΠΟΪ]Θδη. 

25 Απὰ [ΙΕ ἃ ννοπιδῃ ἢᾶνα δῃ 18- 
516 οἵ Πεγ δίοοά τδην ἀδγβ ουξ οὗ 
τῆς {ἰπ|ὲ οὗ πεῖ βεραγδζίοη, οἵ ἰξ ἰξ 
γα Ῥαγοπά [Π6 τἰπιε οὗ ἢεγ βερδίδ- 
τίοη ; 411} τῃ6 ἀδλγϑβ οὐ τῆς ἰβδϑδιιε οὐ Βεσ 
ὉΠΟΪεΔΠΏ685 56.4}} δῈ δ5 τῃε ἀδγ8 οὗ 
ἢδγ βεραγαζίοη : 8ηῆε «σ᾽ δὲ ἀποΐθδη. 

26 νεῖν θεά ψῇῃεγεοπ 886 ἰ᾿ἰεῖῃ 
11 τῆς ἀδγ8 οὗ ἢεὺ ἰβδϑξ 584]} δὲ 
πηῖο ΠΕΙΓ 245 ἴῃε θεά οὗ ἢεγ βερᾶγα- 
[ΟΠ : Δη4 ννῃαΐβοδθνεγ 886 5τεῖἢ ὕροῃ 
804}1 Ὀ6 ἀποίδδῃ, 25 ἴῃ6 ὑποϊθδῃ 688 
οὗ Πεῖ βεραγαδαζίίοῃ. 

27 Απά νψβοβοενεῦ τουςδεῖ τΠοβαὲ 
τ ρβ5. 512] δὲ υὑποίεδη, ἀπά 5}4]] 
νγΑΒἢ ἢΪ8 οἸοῖῃεβ, ἀπά δδῖμα ῥέγιεεί 
ἴῃ νγαῖεγ, δηά Ῥ6Ὲ τῃοΐδδη ἀπὸ] [86 
ἔυξη. 

28 Βιυῖ ΙΓ 58ῆ6 θεὲ οἰςαπβεά οὐ ἢΠεσ 
158116.0 ἴΠεῃ 586 5}4]] πυπιθεσ ἴο ἢεῖ- 
861{ δενθὴ ἄάδυβ, δηὰ δβεγ τῃδλὲ δῇς 
504] θὲ οἰεδη. 

29 Απά οἡ τῇε εἰρῇτῃ ἀδΔΥ 831 5}4]} 
κε πηῖο ἤεῖ ἴννο τυγίΐε5, ΟΥ ἴἔψνο 
γουηρ Ρίρεοηβ, δηὰ Ὀγίησ {πε πὰ πηἴο 
1Π6 ῥγίεβδῖ, ἴο τη6 ἀοογ οὗ τῆς τ θεγηδ- 
εἶα οἵ τῆς σοπρτερδίίοη. 

20 Απά τὲ ρῥγεϑῖ 5141} οεσγ τῆς 
οης ΜΥ ἃ 5ϊη οἤεγίηρ, ἀπά {πε οἵδεῦ 
Ὁ ἃ Ὀυγηῖ οἤεγιηρ; δηά (ἢς ργίδβί 

88.4}} τηλκα δὴ δἴοπειηθηῖ ἔογ δῦ δ6- 

16---18β. Μοβρῖ οὗ ἰδ6 δηςϊθηΐ σα] ρος 
ἸΏΔ6 ἃ 5: Π|}}2Γ σοσορηοη οὗὨ ἱπιρυ ΓΙ δηὰ οὗ 
[86 πορὰ οὗ ρυτγβοφίίοη. Οἡ {πὸ ΒΟΥ ]οηΐδη5, 
Ἐκγριίδηβ, Οσεοκϑ ἀπά οπιδη8, 5866 Ἡοτοαοῖ. 
1. 1τοϑ, 11. 64: ϑίσχαρο, ΧΥῚ. Ρ. 745; Ηεβιοά. 
"ΟΡ. εἰ Ὠίεφ᾽ γ31: Ευτρ. “ΙοΠἢἢ 1ςο ; Ῥεγβ. 
541. 1{- τς ΤΙΌΩΪ, 1,10. 11. 1. τ΄ 
Ηϊπάοοβ,  Μεηι" ν. 62. Οη ἴμ6 Ῥδζβϑοβ, 
Ζεπάλνοσϊδ ἂρ. Βδῃγ; "ΒΥ .᾽ 11. Ρ. 466. Οη 
18)ε Μοβὶοεπις, Κογδῃ, 'ν, ν. 866 4150 ἃ γοηδυκ- 
Δ0]6 ραϑϑαρὸ ἴῃ Ρογρῇ. "ἀ6 Αὐδί.᾽ 1ν. 7, 2ο. 

17. δυεῖ σαγηιεη}] ΟἿ. Τυἀδ ν. 23. 
19--2Ω4. Ῥχοπι [86 σοπημηδηςετηθηΐ οὗ ἴΠ6 

Ρεγιοὰ ὑποϊοδηποθθ νγ88 ἰοὸ ͵δϑὲ ϑεύεῃ Ἂἶἰδυϑβ, 
80---}. 

Οη {Π6. 

44. ΤΠἷ8 πλιιϑὶ γοίοσ ἴο δὴ ὑποχροοϊοα οος- 
οσυτγοηςο. [ηἴογσοιγθο ἀυγίης {Π6 δοκηον- 
Ιεάροά ρουϊοά ννὰβ ἃ ἤραΑνΥ Οὐ Πη6, δηὰ ννᾶ5 ἴο 
Ὅε Ῥυηίδῃοά ὈΥ “ ουζηρ ΟΥ̓" 1μεν, ΧΙ], 19, 
ΧΧ. 18; ΕΖΟΚ. ΧΝΗΙ. 6. [{ 15 50 τοραγάθα Ἰῃ 
16 ΗΙπάοο, Ῥᾷῖθρο, πὰ Μοβίοπη [1,ἄνν8. 
.Μόπα᾽ ΙΝ. 40, ν. 8: ὁ Κοταη᾽ 11.; " Ηεάάγα,Ἶ 
Νο]. 1Ν. Ρ. 103. 11. όζο; Βάδγ, 11. Ρ. 466; ςξ 
Ῥογρῆ. “6 Αὐϑῖ.᾽ 11. ςο. 

45-- 80. [Ὁ {πὸ ρου οὰ ννὰβ ἱστορι αν, ἴΠ6 
ὈΠΟΙοΑΠΠ 85 νν 85 ἴῃ 4]}1 τεϑροεῖβ θη] ἴο 1πδὲ 
οὔ πὶ ννῆο μαά δὴ ἰβδϑιιδ (υν. 2---15}} ΘΔ 6ἢ 
βίδίς οίῃςξ οὔθ οὗ ἀϊϑεδϑθ ὅδε Νοίε δὲ {πὸ 
δῃά οὗ [Π6 ομαρίογ, ὃ ἰϊ. 



584 
ἔογε ἴὴε [ΚΡ ἔογ ἴῃς ἰβϑὰθ “οἵ ἢδὺ 
ἘΠΟΪΘΔΙΠ688. 

41. ἼΤὮιι5 5}8]} γε βεραγαῖε ἴῃς ςἢ}]- 
ἄάγοη οἵ [5γδεὶ ἔγοπι τῆ 6ιγ ἀπο ελΠη 688 ; 
μας {ΠΟῪ ἀϊε ποῖ ἴῃ {Πεῖγ ἀποϊεδηηε88, 
ἤθη {ΠῈῪ ἀςῇ]ς πλγ ταρεγηδοὶς τπαῖ 
ἐς ἀιλοηρ; {Π6Π|. 

43]- 33, Τὶς ςοϊοπιῃ δάπιοπιίίοη 5 δέ- 
εἰγοβοοά ἴο Μοϑεβ δηά Αδγοῃ, 566 συ. ἵ.Ἅ 

31. »:») ἰαδεγπας] δι ΠΥ, »η7 ἀφυεὶπ- 

ΤΕΝΙΤΙΓσῦ5. Χν. [ν. 31--33. 

42 ΤῊ ϊ5-ἰς τε ἰνν οὗ πἰπι τηδὶ μδῖῃ 
ΔῊ 5516. δηὰ ογ΄ ψἦπι ῃοβα 8εεά ροεῖῃ 
ἔτοτῃι πὶ, απά 15 ἀεβ]ςεά τῃεγενῇ; 

41 Απά οὗ δεῖ ἴπδῖ 8 εἰςκ οὗ Πεὺ 
βοννεῖβ, Δηά οὗ πὶ τῇδ ἨἈδίῃ δῃ ἴβ5ι6, 
οὗ τῆε πδη, δά οὗ ἴῃ ννοπλδη, ἀπά οὗ 
Ηἰπιὶ τἢαζ ᾿Ἰετἢ νυ τῇ Ποῦ τἢαῖ 5 ἀποίεδη. 

ίαεε (μίεδαη), 85. ἴῃ ἴμεν. Υ11]. το, ΧΥΪΪ. 4, 
χχνὶ. τὶ. Τὸ νοσγά τοπάοσοα “ΤΌ ογηδΟΪο 
οἰϑουνβοσο ἴῃ [ου!ςσιιβ 15 ΡΓΟΡΕΣΙΥ Τὺ (ὁδεῆ. 
866 οἡ ἔχ. χχυϊ. σ᾿. 

ΝΟΤῈ, οἡ (ἨΑΡΞϑ. ΧΙϊ.-τχν. 

ΟΝ ΤῊΕ ΡυΟΚΙΕΙΟΑΤΙΟΝΒ ΟΡ ὙὯΠῈ [ΑΨ ΙΝ 
ΟΕΝΕΚΑΙ͂,. 

'. [μρρ4] ροϊυϊίοη ννᾶ8 ποῖ ἴῃ ΔΠΥ πηοάς 
ΟΥ ἄορτεθ Ἴοοηῃποοιοὰ νν ἢ [Π6 ρογβϑοηδὶ 5 οὗ 
{86 ᾿πάινίάυ] ὉΥῪ ῬΒοτλ ἰδ ννᾶ8 οσςαϑιοπρά 
ὋΓ ςοηϊγαςϊεά. [{ οτριπαίοα οηἱγ ἰῃ ςεγίδιη 
Ρἢγϑίςαὶ σοπάϊπίοηθΒ. ὙΤΏδ σοῦρβὲ οὗ ἃ ϑαϊηῖ 
νν 85 8ἃ5 ΠΠΡΌΓΕ 85 {παὶ οὔ (Π6 πιοβί ἀορταάθα 
οΥἰπλῖμδὶ, ἀπά ΔΠΥ Πυπιη σΟΥΡΘΘ ΠΟΠΊΠΊΙΠΙ- 
ςαίθ ουθὴ ἃ ριφαΐϊοσ ἀθργεθ οὗ προ Ὑ ὈΥ 
σομΐαος οὐ δρργοχιτηδίίοη {π4ιὸὦῳό]τΠς Ὀοάγ οὗ 
ΔῊ δηϊπιαὶ. ὙΠῸ 1ὰνν τηδάθ πὸ ἀϊἰσιϊηςίΊοη 
Ὀεΐννθοη {Π6 ΤΟΡΓΟΘΥ ψνῃ]ς ἢ ἂῃ πποβεπάϊηρ 
οὨ]ἀ ᾿πμοητοα ἔγοπι [15 ραγοηΐβ ἀπά {πᾶΐ νυ ΒΓ ἢ 
τηϊρῃΐ ἤᾶνε Ὀδεη Ἰπῇϊοϊοά 5 ἃ υἱϑιϊδι οη ἔοῦ 
ΟΥΠΊΘ. 

Ἧνε Βᾶνὸ δἰγεδυ δδὰ οἼςδϑίοῃ ἴο ϑβρεὰξκ οὗ 
1Π6 αίγσοης ᾿ἰρῦϊ ἴπ Ὡς ἢ ἴΠῸ Τᾶνν ρίασοβ {Π6 
ἀϊβεγοηςθ Ὀεΐννοθῃ 1 1{ ἀπά Ὠοαῖῃ. Νοῖδ δέϊογ 
οἤδΡ. ΧΙ. [ἰ Πᾶ5 Α9οὺ Ὀθεπ οὈὐϑβογνοὰ [παὶϊ 186 
ἀοῃ]οπιοηΐ οὗ (Π6 ΠΘΡΓΟΞΥ ἄγοϑο ἔγτοπι ἴπῸ ἔοροΓ 
θείης τοραγάρα 85 δἰγοδαυ δπλοηρϑὶ ἴμ6 ἀδαή. 
Νοῖθ αϑογ σμδρ. χὶ. δ 1. ὉΠ Τςοποϊιυβίοη 
ἔρον 5 ἰδὰὲ ἔννο ουἱ οὗ ἴῃς ἴἢγοθ Κιπάβ οὗ 
ΡοΙ]αἰίοη ΟὈνο ΘΙ Υ δίπρε ὑροη ἴῃς Ἰάδα οὗὨ ἴδε 
ὈΠΟΪοΔΉΠ655 οὗ Ποαῖῃ. Α αυξϑίίοῃ σοηδΙ ἢ5 ἃ5 
ἴο 1π6 ἀφβ]οπιθηΐ γεβι πρ ἔγοσπι ἴΠ6 ΒΕ γε 0 Π5. 
ΝΥ 5ῃπου]ά ἰδοϑο πηθηξοποὰ ἴῃ ἴπ6 1ἂνν Ὀ6 
ἀἰϑε σι 5ηεαὰ ἔγοτῃ ἴμο οἵ ογ ϑοσγείοης οὗ 16 
Ὀοαγ» 

[1 δας Ὀδθη δϑϑδιπηθαὰ ἰπαΐ, 45 πυπηδη [16 
οηάς ἴῃ Τςοττιρίϊοι, Ἰοανίηρ ὈΘὨπὰ δὴ πηο θη 
ΠΟΓΡΒ6, 80 ἰΐ τηυδὲ Ὀορξίῃ ἰπ σοττιρίίοθ. ὍΤῆΘ 
5 πἔ]ηθ585 οὗ δυμῆδη ἡδίαπγε νου {π15 Ὀ6 
Γορτεβοηϊοὰ ὈΥ (6 ὉΠΟΪθδΠΠ655 οὗ 115 ἴννΟ ΡΟΪ65, 
ΒιΠ δηὰ Τϑεαῖῃ (ΒΆτ). Βιαΐ [ἢ15, νυν ΒΙοἢ τὸ- 
ἔξει ἱπηιπθά δίοἰὶγ ἴο ρυγβοδίίοη Αγ οἢ1]- 
γι, [8115 ἴο {6 σγοιπὰ 825 δὴ δχρ᾽δηδίϊοηῃ, ἴξ 
νὸ σοπϑιάοσ (μαϊ ᾿ἃ ννὰ5 ποῖ (ῃ6ὸ ποθογη 
οὐ] ο ννᾶ5 γτεσορηϊζοα 85 τπποΐθδῃ, Ὀυΐ 115 
ποῖ μεγὶ, ὙΠῸ ἀεδ]οιηθηξ οὗ σὨΠ]Π ΙΓ} 15 τη 5 
Ὀγουρς ἱπίο οἷοϑθο το δε ομβῃρ  [δ6 ἀθ- 
Β]επιεπίβ πιοπεϊοπθα ἴῃ οἢ. χν. 
ὝΜΒΕ ᾿ῃαχυΐγγ ἱπίο {πε τπϑδηῖηρ οὗ [18 ϑοσΐ 

1. 366 ου χίὶϊ. 4, 6---8. 

οὗ υποϊεδηηθαβ πιιϑί, ᾿ὲ ὑγου]ὰ ϑθοπη, τοπΊδιη 
Ἰηνοϊνοά ἴῃ ἃ 5ῆδτο οὗ {παΐ ταυϑίεσυ νυ ὶς 
βῃγουάδ [π6 νμο]6 οὗ {π6 βυυδ᾽οςξ τ Βῖςὰ 
1: ἰ5 ςοηπεοϊοά. ὙὍὙδὸ Ὀδεβὲ οἷὰθ ν»ὸ οσδη δεῖ 
τονναγάϑ ἃ βοϊυἱοη ἀρρϑαγβ ἴο Ὀεὲ {παΐ ξυγηϊθμοά 
ὈΥ 5. Οἢ ρᾶβϑᾶρεϑ 85 σσῃ. 1]. τό, ΒΟ. Υἱ]. 24, 
Υἶὶ. 21. ἰῃ σοπποχίοη νυ τΠαἱ ἔδο! πρ οὗ 5ΠΔΠ|6 
Ὑν Ὡς]. 15 σοπηπίοη ἴο 411] Βυπηδη Ὀεϊηρϑ ποῖ εη- 
{ἰγοὶγ ἀεραβοά, οὗ Ὡς ἢ ννὲ ραῖθογ ἴδε ΠΒ(ΟΥΎ 
ἔγοτη θη. 1. 2ς, 111,7) ΤΟ, 11. 

ἴ, ΑἹΙ περὰ οὗ ρυπβοδίοη νἱδουΐ ἀουδὶ 
ἴοοκ ι15 σίβε ἰῇ ἃ 5θῆβ6 οὗ {πῸ βἰ ηι] ης55 οὗ πιᾶῃ. 
[664] ἀποϊοαπποβα Οὐ] ποῖ οἶ8ε ἤᾶνο οχοϊάἀοά 
[Π6 ρεύβοπ ἔγοπι ραγιεϊ ρδέίοη ἴῃ {6 βοσνῖςς οἱ 
186 ϑαποίυλγγ. Βιι [Π6 συππεςσίοη Ὀείνιεεῃ βίῃ 
δηᾷ ὑποϊοαππθββ ἰ5 ποῖ ἱπηπηθάϊδίθ. ὙΠῈ οὐη- 
ποσείης ᾿ἴηΚ5 Ὀοΐννθθη ἐμόπὶ ἄγὸ πὸ ἀἰϑοᾶϑο ἀπά 
ἀραὶ ν Ὡς ἂτὸ ἴμ6 οὝρτίηρ οἵ 5ἰη. Τῇ 
Ραϊη5 οὗ σμ] ἀδτἢ ἀπά (Π6 βυβεγπρ οὗ ἀραίῃ 
ψνογο ἔπ ἵννο βοηΐοθμοος ργοποιηἼοοά ὃν Οοὲ 
ρου πιδηκὶπὰ αἴεγ [ῃς ἢγϑί 5'η3, ὙὝὙΠῈ (ᾶβε 
ΒΟΘῚ5 ἴο Ὀ6 5 γοηρίβοηοα ὉγῪ {πὸ ξιςὶ {δαὶ (86 
ἀϊϑοαϑοὰ σοπάϊξοης οὗ πο ]θαπηεδϑ (ΧΥ. 2, 25)» 
ςοπιραγοὰ νυ [Π6 ΒΟΔΙΗΥ ΟἸ 65, ἅτγὸ ἰγοαῖθα 45 
1 ἸΒογ μαὰ ἃ ἀουδῖο σγουπά οὗ ΡοἸ]υζίοπ ; {8 ΕΥ̓ 
δίοπο γοαυῖγο βδογιῆς!α] δίοπεηθπί. ὍὙΠὲ οοη- 
οἸυδίοη ἴμθη ἀρρθαᾶσβ ἰο 6 γϑαϑοηδ]ε (πὶ 4} 
{6 τίἴε5. οὗ ρυγ βοδίίοη νοῦ Ἰηϊοπάδά ἴοὸ τὸς 
ταϊμά 186 [5γαϑϑ το ἴμδὲ 6 Ὀεϊοηροά ἴο ἃ (δ! εῃ 
τᾶοθ δηὰ {παῖ 6 ποοάρά ἃ Ῥυγιβοαίίοῃ δηά 
Αἰοπεοιηθηΐ νυ ῃΐϊςἢ δ6 σου]ὰ ποὶ εἰἶεςϊ ἔογ δἰπι- 
861 Ὁ. 

[115 ᾿νΟΓΩΥ οὗ τειιασῖκ (δὲ [Π6 ϑᾶπης Οδυϑὲ5 
οὗἩ Ὁποϊοᾶπηθβ5 πᾶνε Ὀδδπ ΡΌΠΟΓΑΙΪΥ τεοορηὶζεὰ 
ὈΥ 1μ6 δποίεπίὶ ῃδίϊοπβ. ϑοῖηα δῖ βου [65 οἡ 
(Πϊ5. ροϊπξ ἂἃϑ ἴο ἀείαι 5 βᾶνθ Ὀθεῃ ρίνεῃ ἰῃ {πὲ 
Ργεσθάϊηξ ποίθβ. [{ νου] 5θετὰ {πὲ {πε ἰανν 
οὗ ρυγβοδίίοηβ, ἴῃ ἰῖ5 ἴμγθε βτεαΐ Ἰπὲ5 οἵ ρ- 
Ρἰἰςαϊοη (566 ποίθ θεΐογε οἷ. χἰὶ.), σοίης!ἀε5 
ΜᾺ [6 συρεοβίίοης. οἵ ἴπ6 σοπιπιοη ἰηϑίίηςί, 
οΥΓ οὗ {6 σοπιπιοῃ ἰγδάϊτίοη, οὐ 1ἴῃ6 Βυπίδῃ 
ΓΆςΘ, 

ἰΐ, Βυξ ἰξ ἰ5. ἱπιροτίδηξ ἴο οὔβεγνε ἰῃ ἴδε 
ὙΑΥ οἵ οοπίγαϑε νυ τνμδί ςοπιρίεἰδηεβα ἀπά 

3. (εη. ἴϊ. 17, 1. τ6, το ; οπι. ν. 12; Ηεδ, 
ἀϊ, 14, 15; 1 Τίμι. 11. 1.5. 



νι 1.-3] ΓΕνΙτιοῦϑ. ΧΥῚ. τς 
Ἰορίοδὶ σοπϑιϑίθηου (6 1, οὗ Μόοβοβ ἰγθαίβ 
[86 σιδ)οςί, ἀπά μονν 1ξ γαϊβοβ 1 αὔόονθ 1ῃ6 
᾿στεὶ οὗ πδίιιγαὶ ἐδεϊϊηρ ἴο ἃ ΠΙΡΠΟΥ 5ρῆογο. 
ἡ θη [Π6 1ἃἂνν ἴῃ ἰδίου ἀρθ5 νν85 τι ]ϑγοργοϑθηῖς- 
δὰ ὈΥ {μ6 γα ποδὶ] ἰθασθοῦβ, 115 Ἰορὶςδὶ ἀ15- 
Ἐποῦοπϑ ΤΈγε σγαπΊ]εὰ ἀνγαν, δηὰ δἰζεπίίοη 
ἴο πηϊπυΐθ ἀγΓΓΠ Ἷ8] τυ θα Ὀδοδάσηθ (ἢ6 Ὀδάξο οὗ 
(Π6 βρῃίοουβ [εὐν. ὙΠ ἄθερ 5:5 ἤσδηςθ 
οὗ [88 σεγοπλοηίδὶ ργ βοδί!οη 5 νν45 σοηξουηάεὰ 
ΜΠ [ἢ6 ΠΟΤ ἔογτηβ, ποΐ προθβϑατ!γ ὙΠ [Π6 
ΤΟ ν, οὗἨ οἰοΔΠ]1η655, Ηρῆσα σδτηθ πη ἴῃ6 
Ασηρ οὗ παπάς δηὰ “οὗ σρ5 ἀπά ροΐδ, 
ὈγάΖθη νοβϑεὶβ ἀπά οὗ (40 65.) Μαγ.κ υἱἹῖ, 2---8. 
]υδὲ 106 βᾶπιὸ Κιπά οὗ Ἵοπβιβδίοη ἰ5Θ ἴο ὈῸ 
ιπλορὰ ἴῃ 4}} {πὸ Οσθηί]ς ϑγϑίοπιβ οὕ ριυ ῇ- 
οοπθ. ΤΠὸ Ηἰϊπάοοβ, ἔογ ὀχδπιρῖθ, ρὰξ ἰῃΐο 
[86 54Π6 σδίοροσυ οὗ ρβοϊ]υ το ἃ σΟΓρβ6, δὴ 
ουἱοαϑὲ ἔογ ἀθδαϊν βίῃ, δηὰ ἃ πουνθογῃ τ]ὰ 
ΜῈ 4}} 115 τοδί ιοη5 τυ] 4 σογίδιη ἄθρτοθ 
οἵ σοηϑδηρ ΠΥ, ὙνΒΙ ἢ 15 5ρθο δ! οχίοηάοὰ 
δεγοπά ἴδ σοπηγλοῃ ᾿ἰπλῖῖ5 ἔογ ἐῃ6 Βγαῇῃπλ 1. 
Βυῖ 16 στο οὗ 6 Μέοβιοπιβ Ὀθαγ ἃ γεῖ 
Οἷοθογ οὐξιναχαά τοβοιη δίδηςσθ ἴο ἔθοβο οὗ [86 
ΤΑ ΙΠΙΟΔΙ [εν ἀοπουποεθὰ ὈΥ ΟΌΓ ϑανίουγ, 

Σ Μρηυ,᾽ ν. 62, 85; ποῖς οἡ ἴεν. χὶϊ. 8. 
3 ϑὲες Κούδῃ ν.; [πῸ, " Μοά. Ἐργρι.᾽ «ἢ. 111. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΥ.. 
1 σευ ἐὰε ἀξρά φγίρεί πιροὶ ἐπίεν ἑρέο ἐδε ἀοῖν 
2ία. τι 72: εἴμ ογδεγίησ 07 ἀϊγεσς 15 
7ἠε τὗνι οδεγίηρ ,0,γὺ͵ ἐἐὴε 2εοῤίι. ἀο 7264 
αρένοα. 29 744 γειγὶν μασί οὕ {ἠέ ἐτ- 
δια ον, 

ΝὨῸ τλὲ ΓΟ βρακε υπΐο Μίοβεβ 
τλῃ " αἴϊογ τῆσδ ἀδθδῖῇ οὗ ἴδ ἴνγο βΒοη8 

οἔ Αδγοη, ψβεη {πεγ οβεγοά Ὀεΐογε 
τε ΠΟΚΡ, δηὰ ἀϊεά: 

2 πὰ τῆε ΚΡ 5514 πηῖο Μοβεϑ. 

Το οτἱρίπδὶ σδαγαςσίοσ οὗ [6 Μοϑαὶς ἴανν οὗ 
Ρυ ΓΙ Ποδίοηϑ 15 γε ΚΑ ὈΪΥ βἤθννῃ ἴῃ 1ϊ5 Βεϊοπρ- 
ἹΠΡ ἴο ΘΥΟΓῪ ΠιΕΊΌΟΥ οὗ [6 παίΐοη νοι 
ἀϊϑιϊποίίοη, 50 θα γτηρ ἴο ἢΪ5 ροϑβιοῃ Ὀδέοσο 
ἐμονδὴ (ςἔ, Νοῖε αἴϊεγ σβδρ. χὶ. ὃ ν1.), ἀπά ὉῪ 

115 οἰδαγπθββ ἀπά ργδσῖςδὶ πιεῖ ῃοά. [ἢ 41] σαϑοβ, 
ἃ ΡΟΓΙοά οὗ ὑποϊθδηηθβ5 ννὰ5 ἀθῆποά.--- ἰη ογάϊ- 
ὩΔΙῪ ἀοῇἠοπιθηΐβ, δ ΠΟΥ ΟὴΘ ἀδΥ ΟΥ̓ βϑυθῆ ἀδγβ 
--αἱ (Π6 ἐπὰ οὗ ψ ῃ]Οἢ ἃ ἔοιππιδὶ νυδϑῃϊηρ οὗ {Π6 
Ρεβοη, ἀπά ἰῇ σογίδίη ργεϑογ δὰ ̓ Ἰηϑίδηςοϑ οὔ ἢ 
ΟἸοεμ65 4150, νγα5 ἴο ἴδκθ ρδαςθβ. ΤῈ ρυτ γὴν 
τε σου]ὰ ἴπ5 πανεῦ 6 ΠυγτΙ ἃ 50 85 ἴο ἱτηρδὶγ 
115 ΘΟ]Θ ΠΥ ; (86 ΡΟΥΒΟῚ νγᾶ5 ἴο ἢᾶνθ ἐἰπ|6 ἴο 
ΓΘΆΪ1Ζ6 (Π6 56η56 οὗ ἢ15 πποϊθδηηθββ. [Ι{ σου]ὰ 
ηοΐ, Κ6 πγοβῖ οὗ ἴθ (θη! ρα βοδίοης, θ6 
Ρεγίοσπιθα 1πηπιρα δία Υ νῆθη ἴδε οσοδβίοῃ ἔογ 
1 οσουγτοά, 85 1ξ (ἢ οὈ]εσξ ὑγοῦθ ΠΊΔΙ ΠῚ ἴο 
αἰδαπςο 6 ἤθ5}, Βιυιΐ δθοτο δ]], 1ξ βῃουϊὰ 
οὐϑογνθαὰ (ἢδὶ δυοῦυ 1 εν Ἐς] ρυτ βοδέϊοη οὗ ἃ 
ξύάνοῦ κιπὰ σα]πλϊμαϊοα ἴῃ ἃ 5᾽η-Οἤδυηρ ἀπά ἃ 
Βυχιῖ-οἤεγηρ' Ξδογιοοά ἴο [εμονδὴ δοσογάϊηρ 
ἴο 1Π6 βΈπεγαὶ ἰανν ΟὗὨ ΞΔΟΙΙΗ͂ΓΠΙ4] νγοσβῆρΡ. Απὰ 
{πὸ δἰοπίηρ δεῖ οὗ [6 ῥγδβδὲ ρᾶνδ 115 Πηθαηΐηρ 
ποῖ ΠΟΙΕΙ͂ ἴο {Π6 5! ηρῖθ οσσαϑίοη οἡ νη ϊςἢ [ἢ6 
ΒΔ ΓΙ ἔσα5. οσα οἴἴεγοα, Ὀυὲ ἴο ΘΥΘΓΥῪ το οὗ 
ρυπῆσαίίοη, ἩνΠΘΊΠ ΕΓ στθαΐ ΟΥ̓ 51π|8}}, ὑυ ἢ] ἢ 
νγᾺ5 ργεϑου θεά Ὀγ {ΠῸ 1 δυν. 

ϑρεὰκΚ ὑπο Αδίοη (ὮΥ Ὀτγοίπεσ, τῃδῖ 
ἢς ὀσοπιε ποῖ δἱ 411] τἰπιθὸ ἰηἴο 16 ὁ Εχοά. 3. 
μον ῥίσες νυτῃΐη της ν8}} θείογε τῆς ξεν. 9. 7. 
ΤΊΘΓΟΥ 56δῖ, ΨΨΠΙΟΝ ἐς ὑροη τΠ6 λ2τκ; 
τῆδλὲ ἢς ἀΐε ποῖ: ἔοσγ 1 νν}}]] ἀρρθᾶγ ἴῃ 
τῆς οἰουά προη (ἢ6 ΠλΘΓΟΥ 86δῖ. 

24 ΤὮυβ 5}4]}] Αδγοη Ἴσοπλα ἱπῖο πε 
Ποῖὶν ῥίαεθ: ἢ ἃ γουηρ Ὀυ]Π]οςΚ ἔογ 
ἃ 51η Οἴξεγίηρ, δΔη4 ἃ γᾶπῃ ἔὺσγ ἃ δυγηΐ 
οἔἤξεγίηρ. 

ΓΗΑΡ. ΧΥΙΙ. 

ΤΗΕ ΑΥ ΟΕ ΑΥ̓ΟΝΕΈΜΕΝΥ. 1---34. 

ΤΙ ΒΥ οἵ Αἰοποπιοπί, οσ, ἃ5 ἴξ 15 ἴῃ [86 
Ἠεῦτειν, [86 ΠΥ οὗ Αἰοπεπιεηΐβ (7 ὅηι Κιρῥε- 
γί»), 15 σδ θὰ ΕΥ̓ {πὸ ἈΔΌΙη5 7γ7όνια, 1.6. ἴῃ 
ΙΒΑΥ, ὙΠ ςἢ 15 ἰἢ6 ἘΠ16 οὗ [μ6 (γεδίϊδθ οἡ ἱΐ ἰῇ 
[86 Μίβῃηα. ῬΆ]οΟ 4115 [ἢ “πὸ Ἐδβαναδὶ οὗ 
Ἐδϑίησ," δηά δὲ πΚὸ (ργο Δ ]γ) “16 Ἐδϑί." 
δὲ6 Αςῖβ χχυΐϊ. 9. ὙΠῸ ρυγροβο οὗ πε οὔ- 
βΕΓΥΆ ΠΟ οΟὗἩ [ῃ6 ΑδΔΥ 5 ΘΧρυ ϑϑὶυ βίδίθα ἴῃ 186 
ἰμλνπ: ""ἴο πιᾶίκα δὴ δἴοποπηεπί ἔογ ἴῃς σμ] άγθη 
Οὗ Ἰ5γᾶθὶ ἔογ 411} πεῖν ϑἰηβ (πὰ ὑπο θαηηο55 
ΟΠΟδ ἃ γοαγ.," 866 υν΄. 24 δΔηὰ 1τ6.---Οὗ, νἱῖ 
[15 σῇ... χχἱϊ!, 26--- 32. 

1. Τῇ ἱπϑίπισξίοῃβ ἔοσ οὐβεγνίηρ [ἢ18 ἀΑΥ͂ 
506Π| ΠΔΙΠΓΑΙΙΥ ἴο ἔρον ἔπ ἰατν5 οὗ ϑδοτγὶ- 
ἤα5 δπὰ Ῥυτγιβοδίίοηβ. 8566 οὐ στ. 33) 34. 
Το σπδρίεγ τνουῦἹὰ οὐ 115 στουπμά ἀρρεαγ ἴο 
δβοϊὰ [15 Ῥγορεσ ρῖδοθβ' ὍὙ[ε γϑίσσεμσα ἴοὸ {86 

ἀρδῖῃ οὔ Νδάδο δῃὰ Αδίδπι 15 ποῖ ἐμογεΐοσο ἴὸ 
Ὀ6 τοραγάθὰ 45 ἃ τγοβυσηῖπρ οὗ [6 Ὠδίογς Δ] 
παττγαῖϊνο ἔγουῃ Ἂἢ. χ. χλο, Ὀυϊ 45 ἃ ποίϊ!ςθ οὗ {Π6 
οσοδϑίοῃ οἡ ννὩ] ἢ {Π6 1η5 ΓΟσΓΟΠ5 γνεσὸ ξίνθη, 
νν6}1 σα]ςυ]αϊοά ἴο δα ἃ ροϊπὶ δηὰ δ ρἢ 55 ἴο 
[16 βοϊεπιῃ δάπηοηϊίοη ἴο ἴπ6 ΗἸΡὮ ῥγιοϑὲ ἴῃ 
[Π6 βοοοηά νεῖβθο.0 Ὁ ἀρδίῃ οὗ 15 50η5, ἔὺ 
ἀγαννηρ πἰρὴ ἴο Πομονδῇ ἴῃ δῃ ὑπ ΠογΖοὰ 
ΤΔΏΠΕΓ, νγᾶ5 ἴο 5εῦνθ ἃ5 ἃ Ῥνασηηρ ἴο Δάγοῃ 
ΠΙΠΊΒΕΙΕ ΠΕΥΟΓ ἴο ἰγδῆϑρτθϑϑ ἰῃ [}}15 γοβϑροοί. 

4. ἐῤὲ ῥοὶγ ῥίαεσε «αυἱῥίπ δὲ υαἱΠ] 8εε ἔχ. 
χχν!. 42; ΗθΌ. ΙΧ. 3. 

ἐδὲ εἰομ4 ΟἿ. ἔχ. χνυΐ. 1ο, χῖχ. 9, χὶ. 34; 
Νυπλ. ΙΧ. τς: 1 Κι Ὑἢ]. το. 866 Ὁ. 12. 

δὲ γ»ιθγο “α} 8ε6 Νοῖδθ οῃ ἔχ. ΧΧΥ. 17. 

8. Τρικ] Μοτγὸ βΞιγςγ, ἩΤ1Ὰ 818; [Πδὲ 
5, ἢ 1Π6 οβεσίηρϑ ἀδουΐ ἴο Ὀδ6 πιοποηρδά. 

ῥοὶγν 9ίαεε] ὙΠΙ5 πδηὶθ Ποτὲ ἀθηοίεβ 110 
ΒαποῦΌΔΥΥ, ἴΠ6 ΒΟΪ]6 βδογοὰ θηοϊοβυγε, ἴῃ 6 
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4 ἢε 53}4] ουῖ οὐ τῆε ΠΟΙ ΠΙηδη 
ςοδῖ, δῃὰ ἢθ 5}4}} ἢανς τῆς [ἰηεὴ 
Ὀγεθοε5 ὑροη ἢΐ8 ἤεβῃ, ἀπά 5}4}] ὃς 
οἰτάεά ἢ ἃ Ππθη ρίγά]8. δηὰ ἢ 
τῆε6 ᾿ἰπδῃ πλϊῖγε 504}}] ἢς δὲ δίεγεά: 
1πε8εὲ γέ ἢοΪν ραγπηεηῖβ; {Πεγείογα 
80.4}} ἢ6 νναϑὴ ἢ15 βεβῇ 1ῃ νγδῖοσ, δπάὰ 
59 Ρυΐ [Π6π) οη. 

ς Απὰά Πα 5}4]] ἴᾶκε οὗ τε σοηῆρτε- 
ρβίίοη οὗ τῆς Το] άγθη οὐ ἰϑγαθὶ ἔννο 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΥΝΙ. ἵν. 4-.}. 

Κιὰβ οὗ τε ροαίβ ἔοσ ἃ 5ἰπ οβεσγίηρ, 
Δπὰ ομβ γδπὶ ίογ ἃ διιγηῖ οἰξετίπρ. 

6 Απά Αδγζοῃ 5341} οξεσ ἢϊ5 Ὀυ]ος Κ 
οὗ της 5ἰη οβεγίηρ, ψ ι ἢ ἐς ἔογ ἢϊπγ- 
561. δηὰ ἐπλᾶκε δὴ δῖοπεπγεπηὶ ἔοσγ Ὁ ΠΕΡ ΊΟ. 
ὨΙπι56] ἢ, δηά ἔογ ἢϊ5 Ποιιβα. 

7 Απά ἢε 5}}} ἕακε τῆς ἔννο ἘΡπΕεὶ 
ἃπά ργεβεηῖ τῆεπὶ Ῥείογε ἴῃ6 ΟΚῸ 
σὲ τῆε ἀοοῦ οὗ τὰε ταρεγηδοὶς οὗ τῆς 
σοηρταραίίοη. 

ςουτέ οὗ 1π6 ΤΑ ογπδοῖς. ὙΠῸ οΟἤοΓη 5 γΟΓῸ 
ἔοι Αδύοῃ δηὰ ἢΐβ 50η5, ΒΡ] εὰ ὈΥ ὨΙΠΊ56]8. 
566 σ. 6. 

4. ἴῃ ργορδγίηρ ἔογ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ͂ Πι] Πϑίγα- 
Ποηβ ἴΠ6 ῥγίοβὲ μά ἴο ννδϑῇ ΟἹ]γῪ [5 ἔδεξ δηά 
Βαπάβς; Εχ. χχχ. 19---2σι, χὶ. 41:1. Βυῖ {π6 
ΗΙΡὮ ρῥχιοδὶ ννῆθη πὸ σμαπροά ἢ]5 ἀγεβδ οἡ {15 
ἀδλγ ννᾶ5 γραυγοὰ ὅο δῦ 9 Πἰτη8Β617.. ὍΤΠΪ5 
νὰ5 ἰοπθ ἤθη δ6 γχεβιπιθαὰ ἢ15. “" βοϊάδῃ 
Ἑαττηοηῖβ" (ἔχ. ΧΧΥΠ.), 85. νν6}}] δ5 οἡ {Π|5 
οοςδϑίοη. 866 τ. 24. Ασςοογαϊηρ ἴο [ον] 5ἢ 
ἰγδα πο {πὸ ΗἸΡῊ ῥγίοσε Εἰ πηβο] ἢ ἴῃ Π15 σοϊάθη 
Βατπιθηῖ5 δά, οὐ [15 ἄδγ, δπὰ ἔογ {πὸ ργὲ- 
νίοι5 ννθοῖ,, ἴο Οὗἵεν [Π6 γορ ]Υ ἀΔΙΠΥ ϑας ΓΙ ἤσεϑ, 
δηὰ ἰο ρογέοττηῃ ἴῃς οἴμοι βαςογάοίδὶ ἀιιϊθ5 οὗ 
1π6 δαποΐυδγυ, ΠΟ ἢ ννογΘ Ὀ5ΌΔΙΠΥ ρΡεγξοιτηθα 
ΌΥ ἃ οοπηίοη ρῥτίεβί.-- -Τὴθ ἄγεθ οὗ νη 
᾿Ιηθη, ὑνῃ σῇ ἢ6 ποὺν ρΡυΐϊ Οὐ, ἈρΡθδγβ ἴο δᾶνθ 
Ὀθθη κὸ {Π6 ογάμαγΥ ἄἀγοββ οὗ [6 σΟΠΊΠΙΟΙ 
ΡΓοβίθ, οχοορὲ ἴῃ {Π6 ϑυϊϑε ξυτοη οὗ ἃ Ἰ᾿Ιπόῃ 
Ταϊῖγα ἔογ ἴῃς Ὀοηπεῖ (ΟΓ 68}), ἀπά οὗ ἃ ρῥαίη 
᾿πθη ριγάϊθ ἔοσ {π6 ναγιοραίθ οὔθ. Εἶχ. ΧΧΥΊΙ.. 
4ο0---43,) ΜΠ ποίο5. 6 γηϊῖγο 51}}} ἀϊδίϊη- 
Βυϊπῃεά Ὠΐπὶ 45 ἰῃ6 ΗἸΡῊ ρῥγιοϑῖ, δηὰ ἴΠ6 ρ]δίῃ 
ψΒϊῸ ριγάϊθ ννᾶβ ἴῃ ὄχᾶασὲ Κοορίηρ νυ (6 
οΟἴποῦ ραγίβ οὗ (Π6 ἄγεοβθβ. [{ 5 Ὀδθη σιιρροβεά 
ΌΥ πΠΊΔΗΥ ἰμαΐς [ἢ 5 116 ἄγεββ νγὰβ οσῃ ὉΥ̓͂ 
ἴῃε ΗἸρὮ ρυεδὲ ἴο τρδτκ ὑπαὶ ἢδ γεάιισθα Ὠϊπι- 
561 οὐ {Π15 οσσδϑίοη ἴο [ἢς ἰόνοὶ οὗ ἃ σοπιπΊοη 
Ργίοβί, 45 δὴ δςίΐ οὗ Βυπιη)δίίοη Ὀδοοιηηρ 1Π6 
σμαγδοίοσ οἵ (Π6ὸ δῪ οἵ Αἰοποηλεηί [{ 15 
δ ορθά [πδὲ ἢδ σουϊὰ δᾶνθ ὑνογῃ ἴπ656 ῬΘΟ ΑΓ 
ΑΙ 5. ΟὨΪΥ 85 ἃ Βυμηοα ροηιΐθηΐ ἀϑκίην 
ἔογ ἔογξίνθηθβϑ ἤθη δὸ οἤογοα {πὸ 81η-οὔἴὔθσι 
ἴου ἢ  πλϑο]ζ, ν. 6. (ϑθνεσαὶ [νν]ϑἢ δ ΠΟΥ 168, 
ἐνϑος ὉγΥ Ὠιπιβῖυ5, Ογτ] ΔΑΙοχ., 4 1 ἀρ άο, 

τοΐ!ι5, Ἐ οσοη 1 1οσ, Κοδεὶ, ΚυτίζΖ, δίς.) 
Βυῖ 1[ἴ 56θπὶ5 ἴο Ὀ6 |51}}7 ἀγρεὰ δραϊηϑσέ [ἢ]5: 
(1) ἰδὲ [86 ἀγθβϑ, [που 1 ννᾶβ {πκὸ (Πδΐ οὗ 
16 σοπιπιοη ῥγιϑδίβ ἰῃ Ὀεὶηρ ὙΨΏ16, ν 45 511} 
ἀἰδεϊηρι ϑηοὰ ν 1ῃ6 ἱπβιψηὶα οὔ πὸ Η:ρΡἢ- 
Ῥγοϑι μῃοοάὰ: () (Πδὲ τἢτϑεὲ ψαπτηθηίβ δῇὸ επ- 
ῬΠΔΑΙΟΔΙΥ οαἰοά δοίν (υν. 4. 32}, ἴῃ νἱτγίαο, 
τ ψοιὰ 9θεπι, οὗ ἘΠΟΙΓ ϑρϑοῖδὶ 5 βηιβσδηοθ, 
ποῖ ΣΏΘΓΕΙΥ ἴῃ [6 βϑπὶθ 96η56 845 [6 βοϊάθη 
ξαιτηεηῖβ, ϑνὩοἢ νοῦ σοηβεογαίοα ὈΥ {ῃ6 
Δποϊηίηρ ΟἹ], ΕΧ. ΧΧΥΡΙ]. 2, ΧΧΙΧ. 21: [μον. 
Ὑ}. 40; (3) ἰμδῖ ὀνεὴ δάπιιηρς ἐμαὶ ΠΟῪ 
ὙΨΟΙΡ Ἰηϊσπάσα ἴο 455 τη αῖθ ἴο {Π6 ἀγὸβϑ οὗ τῃ6 
ςοχηπίοη ῥεβϑίβ, [ΠΟΥ ἡνεσα ἡοΐ [Π6 ΤΩΟΓῈΕ 5Υ1Π|- 

Ο]ΙοΑ] οὐ Ἀυπι]αίϊίοη, ἔῸΣ ἴπ|5 ἄγοθς τ ᾶ5 
ΔΡΡοϊηΐοα ““ ἔοσγ βίογυ δηὰ Ῥεδιτῦ "ἢ 845 της ἢ 
8ἃ5 ἴπ6 ρσοϊάθῃ ρματτηθηΐς οὗ (86 Ηἰρῃ ρησϑῖ. 
566 ἔχ. Χχυ ., οἢ, τ. 2 ἢ ὖ. 4ο; (4) πὰ, 
δῦονο 8}}, ἐῃαΐ νυν ιἴθποθα ΠΘΥΟΥ ἀΡΡΟΔΓΘ ἴο ἢᾶτδ 
Ὀδθη ςσοπποοίϊοα ὈγΥ ἴπ6 Ηεῦγεν 5. ΨΥ πιουγῃ- 
ἸΏ ΟΥΆ Ροπιΐδρῃσθ; οὐ {πὸ σοπίγαγυ, 411} 1ΠπῸ 
δυάθηοο ννὸ μᾶνθ ἄρρδᾶσβθ ἴο 2 ΚῸ ἴἴ 55 η1Ε- 
σδηΐ οὗ {Πρ μδηΐ ΠΟ] π655. 866. ΕσςΪ65. 1χ. 
8: ΕΖΕΚ. ἰχ. 2, χ. 2; ἤδη. χ. ς, χ, 6; Μαεαῖϊ. 
ΧΥΪ,. 2, ΧΧΥΪ. 4: Μαγκ Ιχ. 42; [Κ86 Ιχ. 29; 
Ἐθν. 1. 4. ἵν. 4, Υἱ. 119 ΧΙχ. 14, ἄς. ἄς. 
Ἡξηςθ 1 βροπη5 τποδὲ ργοῦδῦϊο ἐμαὶ {6 ΗἸΡΉ 
Ῥτίοβί, ἰῇ ργοραγηρ ἴο ρηΐογ ἴῃς ΗΟΪΥῪ οὗ Πο]165, 
αἰτιγοά ΠΙΤΆΞΟΙΕ Ἰῃ 5ροίϊοβ5 νι 85 ἃ ἴοκθη οὗ 
1ῃ6 ΒοΙπ655 που ΨΠΙΟὮ ποηθ, ἴῃ ἃ βριγιιδ] 
56η56, σΔὴ δηΐοσ ἴπ0 αἀἰνί πο ργθϑοηςθ, ϑ0 ΟτΊρεῃ, 
Ἠεϑγοδίι5, Καὶ, οσυθ. Ης ἔπὺ5 Ὀεοδπιθ 
ἃ τλογὸ ἀϊδβίϊηςϊ ἔογοσμῃδάονν οἵ ἴπ6 σσθαΐοσ 
Ηρ Ῥηοβδέ, ψῆο 15 “" ΠΟΙ, Ὠάπη]655, υπάθ- 
Β]οά, δοραγαίὸ ἔγοιῃη ϑἰηποῖθ;" ννῆὴ0 δᾶ5 οὔςθ 
ἔον 4}1 ““ δφηἰογεά ἱπίο δὶ τυ πη [Ππ6 νδὶ],᾽" 
ΗΡΘὉ. νἱ!. 26, νἱ. Σ9,. 2ο. Τἷ5 βἰπιβοᾶποο δ6- 
Ἰοηροὰ ἴο ἴδ Ηρ ρῥγίθδὲ ΟἿΪΥ ἴῃ 15 Οβῆςϊα] 
ΟΔΡΔΟΙΥ ἃ5 πηραϊδίογ: ἴῃ 18 ονῃ ρϑβοῃ ἢδ 
Πιδά ἸΠΒΙΤΆΠΥ, δηά ννᾶ5 του σγοὰ “ἴο ΟΗΣ ὼΡ 
βδουιῆςο, ἥτε ἴῸΓ 5 οὐ 51η5, δπά {πε 
ἴογ 186 ρθορ θ᾽ 5.᾽) Ἡρῦ. υἱῖ. 27. 866 ου ἴχ.' 
γ-πτι4. Ο ἴδ βᾶτὴδ στουπά [{ νγαϑ ἰῃδέ, 4]- 
{που ρἢ 45 ἃ πιϑάϊαΐϊογ ἢ δά ἴο δηΐοεγ ῃε Μοβκὲ 
ΗΟΙΥ ρίας, 45 ϑἰπῆιν ἤθϑῃ δε ποοάϑὰ {πε εἱοιιά 
ΟΥ̓ ᾿ποῦῆθθ 85 ἃ νδὶ] ἴο σοτὴς Ὀεΐννοθη πὴ δηά 
1ῃ6 ΠοΙἸπ655 οὗ οῆονδῃ. 866 Ὁ. 13. 

δ. ἠαζε δὲ εοησγοσαί θη} ΤῊΘ ΝΟ βοδῖβ 
ἔοσ {η6 5:1η-οἴεσίηρ ἔοσυ ἴῃθ ρβϑορίθ, δηὰ [86 
ΓΆΤΑ ἴοσγ {πεῖς Βιυγη -οογηρ, ννοσα ἴο Ὀ6 Ξ0Ρ- 
ΡΙΙοὰ δὲ 16 ρυ]ς σοϑβί, 85 ἴῃ δ1η- οἴοσίης δπὰ 
[86 Βυτγηϊ-οἴδογιηρ ἔογ ἴῃ6 ρθοίβ ΜΈΓΕ ἴο 6 
ΒΌΡΡΙΠ δὰ ὈΥ π6 ΗΙΡῊ ῥγιεβί. ὅ66 υ-. 3. 

ἑαυο ἀιάς ΟΣ δὲ ροα! 1] ΤῊϊ5 βῃοιαά Ὀ6, πο 
ΒΏΔΒΒΥ Ἠθ-Ξοδῖδ. ὅ66 οὐ ἵν, 221. Αςοοτχά- 
ἴῃ ἴο (ἢ6 Μιβῆπδ ἴποϑθ ννοῖε ἰο ὃὈ6 οὗ [89 
5816 ΠΟΪΟΌΓ, 5126, αηὰ νδ]ι6 ( Υ οπιδ," ΥἹ. 1). 

6. «ῥα! οὔεγ) Ἀδίβοῦ, 88811 ΡῬσχϑβϑῃῖ, 
85 ἰῇ συν. 7, 1Ιο, ἄς. ὅδε ννογὰ ὄχργόϑβεβ {86 
ἔοττῃαὶ δεῖ οὗ ρἰδοιπρ {Π6 υἱςῖ!πι5 'ἰῃ τοπὶ οὗ 
1π6 οπίγδηοθ οὗ {π6 Τῦεγμδςϊθ. [Ιηϊγοά. ὶ ν. 
ὃν ῥιριείξ, αηά γὸγ δὶς ῥοι.ε] ὙΤΠδῖ 15, ἕοσ 

ὨΙΠΊ561Ε 25 ἴδ ΗἸΡῈ ῥγιοϑὶ δηὰ αἱ! {πὸ σοπημλοῃ 
Ῥγιοβίβ. Οξ οἡ Ἰχ. 7--- "4. 
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8 Απὰ Αδγοη 5411] σαδϑδί ἰοῖβ. ὕροὴ 
{πε ὕνγο ροαῖβ; οηε ἰοῖ ἔογ ἴτε ΟΕ, 
δΔηά τλε οἴμογ ἰοῖ [ογ τῆς ᾿βοδρεροδί. 

9 Απά Αδγοῃ 5}4]1] Ὀππρ της ροδῖ 
ἀροη Μγηϊςἢ τῆε Ποκ Ρ᾽5 ἰοῖ '{6]]. ἀπά 
οὔξεσ ἢϊπὶ 207 ἃ 5ὶπ οἴξεγίηρ. 

10 Βυῖ τε ροδῖ, οἡ ψῇῆϊοῃ τῆς (οἱ 
[61] το θὲ τῆε βοδρεροδῖ, 5Π4}} 6 ῥγε- 
βαηϊαά λίνα δείογε τῆς 'οκ . ἴο πλακε 
Δ δῖοηδπηθηϊ νι ἢ ἢΐπι, σπά ἴο ἰεῖ 
ἢϊπὶ ρῸ ἔογ ἃ βοαρεροδῖ ἰηῖο {6 ψ}}- 
ἀεγῃεβ8. 
1 Απά Αδίοῃ 5}4]] Ὀγπρ τῆς διυ- 

ΙοςΚ οὗ τῆς 5'η οβεγίηρ, νν ΒΓ ἢ 15 ἔογ 
ὨϊπΊ56] Ὁ, δηα 5}4}} πγακα δὴ διοπειηξεηΐ 

8. Τὸ ἔννγο ροδίβ ἔοττηϑὰ ἃ βιπρὶθ 51η-οἵ- 
ἔογηρ, τ. ς. ἴη ογάδοσ ἀν ἴο Ὀγὴς οὐἱ [ἢς 
τιθδηΐϊης οὗ ἴΠ6 5δογιῆςθ ᾿ἃ νγᾶβ8 ὨΘΟΟΘΘΑΓῪ [παῖ 
(δ δςὶ οὗ ἃ ἰἰνίηςρ Ὀδῖπρ 5Βῃουϊ ἃ Ὀ6 ρεγίογπηθά 
Αἴοσ ἀραῖῃ. 866 οῇ συ. 220Ώ 4.5 [Πϊ5 σου]ά ποῖ 
ΡΟΒΒΙΌΪΥ δ Υἱ50}} 5εῖ ἕοσίἢ νν Π ἃ ϑἰηρὶθ υἹσ πη, 
ἴνγο σγεγα οπιρογοά, 85 ἴῃ (ἢ6 ᾿ᾶ56 οὗ ἴπΠ6 Ὀιγὰ5 
ἴῃ {πε τΐο ἔοσ (Π6 μοαὶεὰ ἰθροσγ. 866 Νοίο δἴϊεογ 
οδδρ. χὶν. ὍΤΠ6 ἔννο βοδίβ ννοσο ργεβοηϊδα ἴο- 
δεῖμογ Ὀεΐοσε Γεῆοναῃ. ὕρ ἴο 1[ἢ15 ροϊπί {Π6Ὺ 
ὙΨΕΙΘ ΟἹ ἃ Ρᾶγ, δηά ἴο ἀδεϊάθ ννῃῖοἢ οὗ [Π6πὶ 
δῃοι ἃ ἀϊδ τεσουγθο ννὰ5 δὰ ἴο σαϑίϊηρ ἰοίϑ. 
566 Νοῖο οὔ ἔχ, ΧΧΥΙΪ. 209 ὃ ΝΛ. 2. 
,)ν 1ῤὲ “εαῤεφοα!] ἘἈδίμογ, ΤῸ. ΑΣαϑ9]. [η 

{πὸ πποογίδιπι ὙΓΠΙΟΣ Οχ δῖ γοϑρθοίηρ [6 
τιρδηΐϊηρ οὗ [ῃ6 οτἱρίηαὶ ψογά, ἴἃ νου ὃ 
Ὀοεΐοσ ἴο σοίδίη 1 ἴῃ {πὸ ἴοχέ οὗ οἷἵγ ΒΙΌ16, 1 
1πι}5 ἀρροᾶτβ ἰπ 186 σοπονα Βσοηςῖ, [πη105 
δηα ΤΥΘΠΊΘΙ] 15, πὰ πρΑΓΪῪ 411 πηοάθγῃ ΟΥΙ ΓΔ] 
ἰγδηϑίδίϊοηβ, [ϑυν]ϑῃ δηιὶ (ἢ γιϑέῖδη. ΤῊΣ ννογά 
[ι25 πο δτζίεϊο ἴῃ ΗθΌ., ἀπά 15 ργοσδΌ]Υ ἃ ργο- 
ῬΕΓ ἤδῖηθ. 866 Νοῖδ δὲ ἴῃ οπά οὗ ἴδε σμαδρίοσ. 

9. οὔεῦ ῥίνι ζῶ ἃ «ἷσι ἀἤσίης ΚΒ δίθου, 
ἰρχοβοπῦ πέσῃ [ῸΓ ἃ 51η οἤεγιηρ." ΟἿ υ. 6. 
ΤΠ ροδὶ ννὰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 οἴδγεά οὐ ἴπὸ ΑἸΐαγ 
ἘΠῚ] δέϊεσ [Π6 βασπῆςε οὗ [6 ΗἸΡΗ ροϑὶ 
δ η-οἤξγηρ, υτὐ. 11---ξ14. [ἴ 5δου!ά δ6 οὔ- 
βογνοὰ (Πδΐ στ΄. 9, 10 ΠΊΡΓΕΙΥ βρϑαὶς οὗ {ῆ6 ργ- 
ΡῬΟΘ65 ἔοσγ Ὡς ἢ (Π6 ἴννο ροδίβ νγεῖε ἀοβποά. 
ἼὝΠΟ ρῥγαςίιοδὶ αϊγοςξ 5 γεβρθσξηρ ἔμοπι, ἴῃ 
νοὶ [Π6 τεηυϊγοά ἀεί4115 ἀγὸ βίνθη, νν}}} 6 
ἔουπά ἴῃ γοῦϑοβ τς, 16, 2ο---22. 

10. ομ «υδίερ τῤὲ ἰοὲ 76} ἐο δὲ δε σεαρεροαῖ) 
ἈΔίΠοσ, ὁπ τ ΒΊΟΝ 089 1οῦ “ΓΙῸΣ ΑΣΕΣΟΙ᾽ 
7611. 

ἀπ αἱορρηιδηΐ αὐἱῤ ῥί»] Ὠιετεπξ ορ πἰοῃς5 
δανο Ὀδθη πο 85 ἴο {86 τηοδηϊηρ οὗ {Π6 οὐὔρίηδὶ 
ψοτάβ. [{|5 πιοϑδὲ ργοῦδοϊς ἰμδὲ ΠΟΥ ΟΧΡΓ 55 
παῖ ἰδθ σοδὲ “"ἴοσ 4.282Ζ61᾽) ννὰ8 ἴο Ὀ6 οοῃ- 
βίάογθά 45 (δ κίηρ 15 ραγί δοπρ ψἱἢ {Π6 ΟἴΒοΓ 
ξοαλῖ ἴῃ 186 ριθδῖ ϑσυτηῦοὶ οὗ δἰοποιηθηῖ. ὍΤδ6 
ννογάς οὗ οὐ νογϑίοη {15 Ἀρρθδγ δι υὶγ ἴο στὸ - 
Ρτγεϑοηΐ {πΠ6 Ἡοῦτονν. 

,)ῶν ἃ “εαῤεχοασὲ ἱπίο δε «υἱάεγηε..} Ἀδίβοσ, 
Ὁ ΑΣΔΖ9], ἱπίο [πΠ6ὸ ὙΝ Πάογηοββ. 

ΤΕΝΙΤΙΓΟυ5. ΧνΥνιΙ. 

656. νϑῦβθϑ. 

ἴου ἢ πη86] ἢ, ἀπά ἴοσ ἢϊ5 ἢουβ6. δπά 
501} ΚΙΠ τῆς Ὀυ]Π]}.οοἷκς οὗ [6 5ἰη οὔξεγ- 
ἴῃρ ννῃ ς ἢ 1: ἔου ΒΙ πΠ156 1: 

12 Απᾶ ἢε 514]1} τακε ἃ σεηβεγ {{]]} 
οὔ ὈῬυτγηΐϊηρ ςοαἷβ οὗ ἢτε ἔτοπι οὔ τῇς 
αἰἴϊᾶγ Ὀείοσε {πΠ6 ΓΟΚΡ. δηά ἢ5 ῃδηάϑ 
6}]}] οὗ βϑνχεεῖ ἰπσθηβε Ὀδδίθῃ 5Ππ|4]], δηά 
Ὀτίηρ 1: νι τῆ νδ]]}: 

12 Απά ἢα 5881] ρυῖ τπ6 ἰἴποδηβε 
ὈΡροὴ ἴῃς ἢτε δείογε τῆς [οἈΡς τῃδῖ 
16 οἱοιιά οὗ τῃ6 ἴπσεῆβϑε ΠΊΑΥ σον Γ 
[Π6 ΠΊΘΓΟΥ͂ 5εδΐ τῃδῖ ἐς ὕροη τΠε ἴεβι- 
ΠΊΟΠΥ͂. παῖ ἢ αἴας ποῖ: 

οὗ τῆς Βυ]Π]οοῖκ, δηά Ἄβργίηκ]ε ἐξ ἢ 6. 

11- -ο5. [{ἰ 15 ἱπιυρογίδηϊ, [π τείογθηςθ ἴο ἴῃ 6 
τηθδηϊηρ οὗ ἴῃ6 δγ οὗ Αἰοπεπιοηΐ, ἴο οὔϑογνο 
{πε ογάογ οὗ [ἢς στιῖθϑ 85 ΠΟῪ ἂτύὸ ἀδβογ θὰ ἴῃ 

(1) ΤῸ δϊπη- οὔεογίηρ ἔογ {86 
Ῥγοϑίβ (υ. 11). (2) Τπε ΗἸβῃ ρῥγίοβξ δηΐογϑ 
106 ΕἸγβὲ {ἰπ|6, 8 η 1π6 νδῖὶ, σι [86 
ἴποθηϑο (υσ. 12, 13). (3) Ηε εηΐετϑ [ῃ6 δοοοηᾷ 
ΌἘπλ6 νυ ἢ (Π6 ὈΪοοά οὗ 16 ρῥυίεϑδεβ δἰη-οῇογ- 
ἴῃς (υ. 14). (4) Τε βδοπῆςθ οὗ ἴπθ ροδὲ 
“ῸΓ [ἐβονδῇ" (νυ. 1.5). (ς) ΤΒδ ΗΙἸξῊ ρυθβὶ 
επίοεῖβ ἴπ6ὸ ΤὨϊγὰ ἔπη νη ἴἢ6 νὶ] ἢ 
ἴῃ6 Ὀ]οοὰ οὗ {πε ροδὲ (υ. 15). (6) Τἢς 
δίοπειηθηϊ ἔογ ὕμ9 Τοπὺ οὗὁἩ τλοοῦϊη (Ποῖο 
Οἡ Ὁ. 16). (7) Ἴδε δἰοποπγθηΐ ἔογ ἴθ ΑἸΐασ 
οἵ Βυχη-οἤεγιηρ ἴπ [86 σουτί (νυ. 18, 19). 
(8) Τῆς μοδῖ ϑδοπί δινᾶὰὺ ἴο Ασζᾶσϑὶ (υυ. 
20---22). (9) Τ2ῖ ΗἸρ ῥυοϑὲ Ὀδῖ 65 ἢ1π|- 
86}{ ἃπᾷ Γεϑυτηθα ἢἰβ βοϊάδη ρδιτηεηΐ5. (υῦ. 
23, 24). (109) Θεὲ Βυγηϊ-οἤδγίηρ8 ἴογ [Π6 
ΗιἰξῺ ὑγοϑὶ ἀπά {πὸ ρθορῖθ, νυ (ἢς ἕδτ οὗ 
[86 ἴννο 51η-οἴφπηρθ, οἴογοά οα ἴδε ΑἸζαΣ 
(νυν. 24,.252). (11) ἼΤῆ δοσδϑθοσυ 880 Ὑ1ῇἔςεϑβ 
το! οηθὰ Ναπι. χχὶχ. 8---τἰὰ (5866 οὐ [(δν.Ψ 
ΧΧΙΠ. 20), ἌΡΡΘΑΓ ἢονν ἴο δᾶνθ ὕδθη οἴεγοά, 
(2) ἀν τις ἴο ΓΘ υνβῃ ἰγδάιτίοη, {πὸ ΗΙΡᾺ 
Ῥγεϑῖ δραίῃ γεβδυτηεα ἢ15 νυῃϊθ ἀγθος δηὰ οεηϊογοὰ 
ἃ Βουγῃ τἰπλὸ νη ἐπδ νδὶ] ἴο ξείςἢ ουξ (δ6 
σΕΠΒΕΓ δηά ἴῃς ΟΝ] (’ Υοπηᾶ,᾽ ΝΊΠ. 4). 

12. « εὐη46Γ}] 8566 οἡ ἔχ. χχν. ,8. 1, γΆ ΠΥ, 
Ὁ ΟΘΠΒΟΣ. Ασοσογάϊηρ ἴο [86 ΜΙίββηδ, ἃ 
ξοϊήάθῃ σθῆϑοσ ννᾶ5 5ϑο οὐ (ἢ15 οσοδϑίοη. [ΙΕ 
186 ΕπρΠ 51} νοσϑιοη 15 Πρ ἴῃ ΗδθΌ. ἰχ. 4, 1{ 15 
ψνῆδί 15 ποτα οδ]]εἀ θυμιατήριον. 858 ἴῃ ΙΪος. 
δηῃά οἡ ἔχ. χχχ. 6. [{ἰ 15 ἤθγὸ οδεά ΌὈῚ {86 
ΧΧ. τὸ πυρεῖον. 

ἐδὲ αἰδαγ' ὀξύογε ἐδὸ 1.05} ἰ1.ε. ἴδε ΑἸίαγ οὗ 
Βυγι-οΟἸεγηρ οα νυ ἢ (Π6 το νγὰ5 δἰνναγβ 
Ὀυγηίΐηξ. “ 

σᾳυεεῖ ἱποο 56] 866 Εχοά. χχχ. 34--- 26. 
13. ἐῤέὲ εἰομά οΥ ἐδε ἱπεεησε]ῇ ὅδ66 οἡ ἘΧ, 

ΧΧΧ. 7, 8. 
ΟΓΟΣ σεαὶ ἰῤαΐ τ ὠῤοπ ἐδὲ ἐδ: 11 »105}}] 866 

Νοῖδ οἡ ἔχ. Χχύ. 17. 
14. «πώ δὲ “ῥαΪ! ἑαλε οΥ ἐδ δίοο] ὙΠῸ 

Ηρ ῥγεδὲ ταυϑὲ μᾶνα σοπὶὸ οὐἱ ἔγοσῃ [86 

587 

«αἱ Ἤςδ. 

14 μα 4ἢε 5}8}1 τακε οὐ τῆε δοοά δ το Μ 
Ῥ. 4 



ΕῊΗΕεὃ. 
«τυεέέείλ. 

ἢἰβ ἤπρεγ ὕροη 6 ΤΊΟΓΟΥ 5εαΐ δαϑῖ- 
νναγά ; δηά Ὀείογε ἴῃ ΠλεγοΥ 5εδῖ 5}]]} 
Ὧς βργίῃκὶε οὗ τηε δοοά νγιτῃ ἢϊ5 Βη- 
ΒΕΓ 56 ν 6 {ΠΠ|68. 

ις 4 Ἴ Πεη 514}} ἢς Κι] τῃ6 ροδῖ 
οἵ τῆς 5ϊη οἤεγίηρ, τῃδΐ ἐς ἔογ τῃ6 ρεο- 
ΡΪε, δπὰ δγίηρ ἢἷ5 Ὀοοά συ] τη τῆς 
ν]]. ἀπά ἀο νι τῆλι Ὀ]οοά 45 ἢς ἀϊὰ 
ἢ τῆς Ὀ]οοά οὗ τῃ6 Ὀυ]οςκ, δηά 
ΒΡΓΠΚ]ς ἴτ ἀροη ἴΠ6 πεσὸν 56αΐῖ, δηά 
δείογε ἴῃ πλογον 86δῖ: 

1Ι6 Απά ἢς 5}4}1] πιᾶκε δὴ δἴοπε- 
τες ἕο τῆ6 ΒΟΙΥ ῥίπεσ, Ὀδοδιιβα οὗ 
τῆ6 υποϊεληποθθ οὗ τῆς Τμι]άγεη οἵ 
15γδε], ἀπά θεσδιβε οὗ πεῖν γαηβρῖεβ- 
ΒΟ ἢ 5 11 411 τῆ εἰ γ 5'ῃη5: δη4 80 5}8]] ἢς 
ἀο ἔογ τς ταϑεγπδοὶς οὔ [ῃ6 σοηρτερᾶ- 
τίοη, ἴῃαῖ ᾿γεπγαί πε ῖῃ ἀπιοηρ' ἤδη ἴῃ 
1ης6 πλάσι οὗἉ ἘΠ ΕΓ ὑπο]θδηηςβ8. 

ΤΕΥΙΤΙῦσθ. ΧΎΥῚ.. [ν. 15--20. 

17 ΤΑπά τεῦ 5Π4}} θ6 πὸ τῆδῃ ἴῃ )ίαζες 
τε ταρεγηδοὶθ οὗ τῇς σοπρτερδίίοη δ᾿ 
ννἤεη ἢε ροεῖῇ ἴῃ ἴο πιᾶκε δη δἴοπε- 
πλεηῖ ἴῃ ἴπε Ποὶγ ῥίαεσν ἀπῈ}} ἢ6 σοπια 
οι, Δηἀ ἢανα πηαάς δὴ δἴοπεπιηηῖ ἴουγ 
ΗἰπΊ5 6 ΠἶἾ, δπά ἔογ 15 Ὠουβεῃοϊά, ἀπά ἴογ 
411 τῃς σοηρτερδτίοη οὗἁ ἰ5γδεὶ. 

18 Απά ἢε 518]] σὸ ουξ υηῖἴο τῆ 4]ἴὯγ 
τῃδῖ ἐς θείογα τῆς ΟΚ, δηά πηᾶκα δὴ 
δῖοῃεπιεηΐϊ ἴοσ ἰζ; δηά 54} ἴδκα οὗ 
(τς Ὀ]οοά οὗ {με δυ]]οοκΚ, δηά οὗ πε 
υ]οοά οἵ τῆλε ροαῖ, Δῃηά ρυῖ ἐξ τροῃ τῆς 
ἤογῃ5 οὗ [6 δἰζαγ γουμά δϑουΐζ. ᾿ 

19 Απά ᾿ε 5}4]1 βργίῃκὶς οὐ τῆς 
δ]οοά προ ἰὸ ψι ἢ ἢϊ5. ΠηροΓ δανεῃ 
{{π|68.0 ἀπά οἰεδηδε ἴἴ. δηὰ ἢδίον ἴἴ 
ἔγτγοπη ἴῆ6 πποϊεδηπεβ οὗ τὰς σἢ]άγεη 
οὗ Ιϑγδεὶ. 

20. 4 Απά ψἤθη πε δαῖτ τηδάς δῃ 

Μοβὶ ΗΟΙΪΥ ρίδςε ἴο ἔείς ἢ! [πὸ Ὀ]οοά, ἰρανίηρ 
1Π6 σθΏβοσ ϑπλοϊίης νη, δηὰ ἴπθη ἢᾶγνθ οη- 
ἰογοὰ αραὶῃ νυ] [6 να]. Αὐσςοτγάϊηρ ἴο 1Π6 

᾿ χηρϑῖ ΡγΟῦΌΔΟΪΘ ἰηϊογργοίδίοη οὗ (6 νϑγβθ, 1 
νου] ἀρρεαγ [Παΐ ἢδ βργιπκὶοὰ {πὸ ὈΪοοά βονθη 
τπὴὲ5 ὑροη {Π6 ΜΕΙΟΥ͂ 554ἴ, οἱ 108 θὁ8δ5δ᾽ Βἰάε 
(μοὶ “" ἐαδιννατά 5), δῃά ἤθη βόνθῃ {Ππ|Ὲὲ5 Ἰροη 
ἴῃ. ΠοοΥ ἴῃ ἔγοηϊ οὗ 1ξ (50 Κηοθεὶ, Κοὶ!, δηά 
οἴμουϑ). Ὲ μ6 ΜΈοΓΟΥ 5θαΐ τηδῪ Ὀ6 τοραγάθα 85 
δῇ ΑἸϊαγ, [6 Βο]δϑί οπμθ οὗ {86 ἴἢγθθ, οἡ {ἢ}5 
ΟἿΘ Οσοδβίοῃ ἴπ ἴΠ6 Ὑδαγ δἰοποπιθηΐ ννᾶ5 {Πὶ15 
τηδᾶδ ἔογ ἰΐ, 85 ἴοσ ἴμ6 οἴμοσ ΑἸίαγβ, ἢ 538- 
ογβοῖαὶ ὈΪοοὰ (Εννα]ά, ΚυτγίΖ, ἅς.). Βαϊ (Π6 
7Θινίϑιι νυγιῖογβ ἰἢ ΚΌΠΟΓΑΙ, δηά ϑοϊὴθ οἴθεσβ, 
ἀο ποῖ {δηκ ἰῃδί {πΠ6 ΜΟΓΟΥ δθδὶ 1156} ννᾶβ 
τουςμοα ἢ τδ6 Ὀ]οοά, δπὰ ννοι]Ἱά γτοπάθγ (ἢ 
ῬΙΓΘΡΟΒΙΙΟη ουνέσ ἀφαΐμεὲ (ποῖ “ὑροη Ὁ) {Π6 
Μέε͵ΟΥ 50ιῖ. Ϊβορῆϊϑ5 ϑᾶγ8 παῖ (π6 δ]οοά 
ν᾽ 85 5 Κ]οὰ ἤγϑέ ἀροη Π6 στρ ἀπά ἤθη 
ὌΡΟη ἴμ6 ἤοογ οὗ [η6 Μοβὶ Ηοὶγ ρἷδοθ (' Απϊ. 
111. το, ὃ 3). ΟἿ οὐ ἴν. 6. 

156. Ηδνίηρ οοτηρίοίοά (86 διοποιηθηΐ ἴῃ 
1ῃ6 ΗΟΙΪΥΚ οὗ ΠΟΙΙ65. οἡ Ὀ6Π4}} οὗ {πὸ ῥγιθβίβ, 1ῃ6 
ΗΙἸΣὮ ῥγιοδὲ 85 ποὺ ἴο ἀο ἴδ βᾶπιὸ {πη Οἡ 
Ὀ6Π 4} οὗ [Π6 ρθορῖϑ. 

16. ΒΥ “16 ΠΟΙ ῥίπεθ"" ἈΡρθδῖβ ἰ6 Ὀ6 
Βεσγα σηθαηΐ {Π6 ρἷδοθ νυ ἢ της να], {πε ΗοΟΪΥ 
οὗ Πο1165. ΤΠ ἢγβί ρατὶ οὗ (Π6 γνϑῦϑο {Π5 ΤῸ - 
[615 ἴο {Π6 τΐε5 δἰγοδάγν ρεγξογπιεά, 

ἐαδεγπαοίς οΚΓἹ δὲ εοησγερα! οι ἙΤοπῦ οὗὮ 
τηϑϑῦϊηβ. Αἰοποιηθηΐ ννᾶ5 ον ἴο Ὀ6 τηδάθ 
ἴογ {πὸ ΤΑθογΠδΟΪΘ ἃ5 ἃ 016. ὙΠῸ 56η86 15 
ΨΟΓΥ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἐχργεθθοά, Ὀὰΐ ἴΠογΘ βθθπὶβ ἴο Ὀδ 
ΠΟ τόοσῦὶ ἴο ἀουδί παῖ {πῸ ΗἸΡὮ Ῥυεδὲ νναβ 
ἴο 5ρτ! ΚΘ {πΠ6 Ὀ]οοά οὗὨ δος οὗ {πὸ υἱοῖς τις 
Ὀεΐογο (ἢ6 ΑἸΑΓ οὗ ᾿Ἰποθῆβθθ, 85 6 δὰ ἄοῃπθ 
Ὀεέογο {π6 ΜοΓοΟΥ 5θδῖ νη (Π6 γ41}}. [Οϑορμι5 
80 υπάογοίοοα {Π6 πηχαίζογ. “ΑἸϊ.᾽ 111. 1ο. ὃ 2. 
Ἴμπαὶ (Π6 ΗἸΡΕ ῥγίεβε μδὰ οἡ {ῃϊ]5 οσοδϑίοῃ 

αἶδο ἴο ἴοιςΒ ἢ ὈϊΪοοάὰ {π6 Ὠοτηβ οὗ [}6 
ΑἸίΑΓ οὗ ᾿πσθῆβθ Ἄρρθᾶῶγβ ἔγοπχ ἔχ. χχχ. 10. 

δαὶ γοριαίπεῖρ ἀριοπσ ἰδονι ἐπὶ ἐδ τηϊάσὲ Ὁ 
ἐδοῖν πριοίρα»»θ.5 .Δ ΠΘΑΙΙῪ 5. ΠΆΠ]ΑΥ ΟΧ ὈΓΕΞΘΙΟη 
15 υϑοὰ ἴῃ ν. 19 τοραγάϊηρ ἴ6 ΒγαΖθη Δ][δγ. 
ὙΠΟ πιοβὲ βδογοά θαυ] γ Ἐπηρθ ΜΓΒΙΘὮ ΟΑΠιδ 
Ἰηῖο σοπίαςϊ νὰ ἔπ6 παΐυτο οὗ πηδῃ ποοάρὰ 
ἔτοπι ἔἰπη6 ἴο {{π|6 ἕο 6 οἸοδηϑοα δηά βαποῖβοα 
ὈγΥ {π6 Ὀϊοοά οὗ ἐπε 851:1π- οΒεΈσπρθ ΓΒ δά 
Ὀδοη ἰάκθη ἰηῖο [86 ῥργέβοποθ οἵ Ϊεῆοναῃ. 866 
ου ἔχ. χχν!, 38. 

18. δὲ αἰίαν ἐδαὶ ἐξ ὀεζογε ἐδε ΧΟ ϑοπιθ 
οὗ (η6 γα! η5, δηά οἴμοῦβ, ἤανθ ἵδκθη (ἢ]5 ἔοῦ 
1π6 (σοϊάθῃ αἱΐδαν (Βμγ, Κηοῦοὶ, δις.). Βυῖ 
1Π6 ννογάβ, "" ἢδ6 5}4]}] σὸ οιἶ,᾽ 'π σοπηροίοη 
ΜῈ ἢ τ. τό, τ7, ννουϊὰ της τηδίθ ἰἢδὲ ἢ ν)ᾶϑ 
ἴο δο ουὶὲ οὗ ἴμ6ὸ ἼΑθογηδοὶο ἰπΐο ἴη6 (ουτί. 
ὙΤΒαΐ (ἢε ἀθϑιρηδίΟ. ΠΊΔΥ ῬΓΟΡΟΙῪ Ὀοϊοηρ ἴο 
(ὴὩ6 ΒγάΖζθη δ]ίδσ, 15 ρσγονθὰ Ἰὰ τ. 12. 866 ἔχ. 
ΧΧΊΧΟΙΙ, 12: [,εν.]. ς.. 80 [Ὀβθρῆι5,  Α πἴ.᾽ ΠΠ|. 
χο. 82. Το ογάογ οὗ ἴπδ σεγο ον τγοαιγοὰ . 
1ῃδὶ δἰοποιηθηΐ ϑῃουϊὰ ἢγϑδξ Ὀ6 τηδάθ ἔοσγ (ἢ6 
Μοϑβὶ Ηοὶγὺ ρδςθ νυν [η6 ΜΟΓΟΥ͂ 5θδῖ, [Πθη ἔογ 
{η6 ΗΟΙΪΥ ρῥἷδοθ ἢ [Π6 Οο]άξῃ δ]ίασ, δηὰ ἴἤδη 
ἔογ [6 ΑἸίδγ τη {πὸ σουγί. 566 Ὁ. 20, 32. ΤΒΘ 
Ποτπβ οὗ [πὸ Βγαζϑθη δἰἴδσ σσγογθ ἰουσοπεὰ ἢ 
186 Ὀϊοοά, 845 ΤΠΕΥ μετ ἴῃ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ 81η- 
οὔἰογίησψβ. 1ον. ἱν. δς, 30, 34. (Οἵ ἘΖεκ. 
ΧΙ]. χ--- 22; ΗθΘΌ. ΙΧ. 21, 22. 

ΟΣ 1ρε ὀϊοοά οΥ ἐδε διωίοοῖ, ἀπά οΥ 1δὲ δ)οοά οὗ 
δὲ σοα ἢ Το [ιν] 5ἢ ἰγδάϊ οη 15 (μδὲ, ἔοσ [Ώ15 
Ρυΐροβθ, βοπλὸ οὗ {π6 Ὀϊοοά οὗ [πΠ6 πνο νἱτ ἔπι 
νγ85 τιϊηρ δὰ τορϑίποσ ἴῃ ἃ Ὀαϑίη, 

19. ὠῤοπ ἢ ὙΠῸ Ηδῦγενν 15 ΠοΓῸ ΟΧΔΟΙΥ 
τοργεβοηϊοα. ὍΠῸ ὈΪοοά τ ἤᾶνὸ ὕδθη βργϊ» 
ΚΙρὰ δα μοῦ οἡ {π6 ἴορ οσ ἴδε 5ἱὰθ οἵ {6 ΑἸΐασ. 
Ιῃ τεΐογθηςθ ἴο {π6 βρτιηκΠηρ οὗ ἴπ6 ΜΈΕΓΟΥ βοδῖ, 
ἴῃ Ὁ. 14, [.6 ἔγοηΐ, ΟΥ̓ ϑαϑβὶ διά, ἰ5 ἀἰϑει πη Υ 
ΘΧΡΓΟΒϑοα, 



ν. 41---26.] 

εηὰ οὗ τεσοηο!]ηρ [ἢ6 ΠοΙγ ῥίαως, ἀπά 
τῆς ταϑογηδοὶς οὗ τ1ῃ6 Πσοηπρτερδίίοη, 
δηά τΠ6 Δἰϊαγ, ἢ 5}}1 Ὀτίηρ {πὲ ἱἴνε 

᾿ς ΡΌΔΙ: : 
21 Απά Αδγοῃ 5}8]1] ἰδ θοίῃ ἢΪβ 

Πδηάβ ὕροη ἴδε Πδδά οἵ (ἢ ᾿ἴνε ροαῖ, 
Δπα ςοηΐεβ8 ον δῦ ἢϊηι 41] {Π6 ἱπΠ| 40 {168 
οὗ τῃηε “δι ]άγεη οὗ ϑγδεὶ, δηά 1} Πεὶγῦ 
ἘΓΔΠΒΡΓΕΒΒΙΟἢ5 ἴῃ ἃ} {ΠΕῚΓ 51Π8. ων ὸ 
τῆ6πὶ προη ἴῃς Πολά οὗ τὴ6 ροδῖ, δῃ 

"εΡ. 584]} βεηά ῥὲηι᾽ή ἀννᾺΥ ὈΥ ἴΠε Παπά οὗ 'ἃ 
Ὑ πον δι πᾶῃ ἰηῖο [6 νν]] ΔΘ ΓΠ 688 :᾿ 
κἐν. 22 Απά τῇ6 ροαῖ 5041} θδασ τιροῃ 

Ὠϊπὶ 411 {πεῖγ ἱπιαυ τε ἀηῖο ἃ ἰδπά 
ΣΥΘΑΙΙ ἴροῖ ἱηπαδίϊτεἀ : ἂδηά ἢε 5}4]1 ἰεῖ ρὸ 
ἑϊΐον [86 ροδῖ ἴῃ [6 ψ]άΘ πε 88. 

23 Απὰᾶ Αδοῃ 5}2]] σοπγα ἰπΐο (ἢ 8 

40--2.. Νοῖ πη}}} (ἢ6 δίοῃεγηθηξ ΌὉΥ Ὀἰοοά 
ΟΥ̓ [Π6 ΠΟΙΥ ῥασθβ οἡ Ὀθῆδ] οὗ [86 ὑγίθϑίβ. διά 
{Π6 Ῥϑορὶθ δά Ὀδθη δοσουηρ]! δμοά, ννᾶ5 [ἢ6 
Ηρ ρηοβὲ ἴο σοτηρ]εῖο {πὸ δ1᾽η-οἴεγίηρ οὗ [86 
ἔννο βοδῖβ ΌΥ ϑοπάϊπρ πὸ ᾿Πἰνιπρ οπδ ἰηΐο [86 
ὙΜΠάργηδθβ 866 οἡ ον. 11---2ς. 

2]. εοηΐξ: συόγ ῥὶρ] Ασςογάϊηρ ἴο π6 
ΜΊβηηδ, ἔπ6 ἔογτη οὗ σοηΐξεββίοῃ ϑοὰ οἡ ἰἢ!5 
Οσοδϑίοῃ ἰῃ Ἰαίεσ {{π|6ὸ5 νγᾶ5:---- Ο 1, ογά, [ὮΥ 
ῬΘορΪθ, ἰῃ6 ποιι56 οὗ [ϑΞγδοὶ, ἤδνθ ἰγδηβργεβϑοά, 
ΠΟΥ πᾶν τϑῦθ δά, ΠΟΥ ἤᾶνθ δἰηπθά Ὀδέογο 
Π66. [1 Ὀοϑοθ ἢ [866 ποὺ ΔΌβοϊγθ {πεῖ ἰγδηβ- 
διτεβϑιοηβ, ἐποῖσ το] οη δηᾷ {πεῖσ δίῃ {μαὲ (ΠΟῪ 
ἤλδγνὸ βἰῃηθά δρδιηβί ἴῃθ66, 45 11 5 υυτιεἴθη ἴῃ [Π6 
Ιανν οὗ Μοβοβ ἐῃγ βεγνδηΐ, {παῖ οἡ (ἢϊ5 ἀδὺ ἢδ 
5021] τηδο δἱοποπιεηΐ ἔοσ γοιι ἴο οἰθδηθθ γοι 
ἔτουῃ 411 γοὺυγ 5ἰη5, δηά γ8 5}4]} Ὀδ οἰθδῃ." 
ς Ὑοχγηδ,ἷ ΥἹ. 2. 

Ω »παμ] 1 Δ ΟΥΔΙΠΥ͂, ὦ “ἐ»ριοὶν γιαη, οὐ, ἃ »ιαη 
Ωὲ ῥαπά. ᾿ταάϊϊοη 54γ5 πὲ [Π6 πδῃ ννᾶϑ8 
ΔΡΡοϊηϊοά ἔογ 115 νγοσκ (Π6 γϑαγ Ὀδέογο. 

42. «ῥαὶ! ὀεαν μῤοη ῥίγει αἱ! ἐρεῖν ἱπίφωλεὴδς 
τεγιίο α ἰαπά ποὶ ἱμῥραδίίοα] 1 λίογαΙγ, ππῦο 8 
ῬΙδΔ06 οπὖ ΟΥ̓́, οἵ (45 ἴῃ ἴδ ΠΊΔΓΡῚΏ) ἃ ρἷαςθ 
“4 οὗ βοραγαίϊοη."-- Πὸ [ονν δὴ τγδάϊοη ἐδμαΐ 
1Π6 κοαδῖ νγὰβ ἢοοίοα δηὰ ροδάθαά ἄννᾶὺ δηά αἱ 
1αϑὲ ἰἤσγονσῃ ἀονῃ ἃ ργεεϊρίςο (' Ὑοπηδ,ἦ ν]. 4; 
ΟἸ,δο, " ἈΔ0. 1,6χ.᾽ Ρ. 220), πηυϑδὲ Ὀ6 ἃ σογτιρί 
ἙΔΌΪ6 υἱΐευ]ν ]θη ἴο {Π6 {Ππι6 ἰάθα οὗ {πὸ τιΐθ. 

11 5 ουιάθηξ {παῖ [Π6 οπὸ βἱψηιβοδίοη οὗ [ἢ6 
ΟΘΓΕΠΊΟΗΥ οὗ {Π15 γοδί ννδϑ {ῃ6 σοπιλρ]θῖθ τοπλος 
νΔ] Οὗ [δ 5η5 ννῃίοἢ γεγο σοηξεϑϑθα οὐΘΥ ἢΪΠῚ, 
56:6 Νοῖθ οἡ Δ. ΖδΖεὶ δ {πὸ οπὰ οἵ {86 σμαρίογ, 
85 ΠΙ.Ὶν. ΤὙμο αἰοποηγθηΐ ἔοσ ἔπ 55 σοηι- 
τυλιιο μδὰ Ὀδοη ϑἰρηιβοὰ Ὁγ ἴῃ δοοά οὗ {Π6 
5] απ ροαῖ: ρϑᾶσςε πδὰ 850 Ὀδοη πιδάθ ψ ἢ 
7 ́Ἔμόνᾶῃ. 581} [Π6 ϑ᾽π5 ννεγεὲ ἔδοΐβ, [Π6ῚΓ σοη- 
Βα θηοθ5 γοηδηθά, Ὑδαΐ ψ Ὡϊςἢ Μιίοη ἢᾶ5 
50 ΠΔΙΌΓΑΙΥ Ρυΐϊ ἱηίο (86 τηουτἢ οὗ οὐγ ἢγϑὶ 
Ρδτεπί, ἰ5 86 Ὀυγάεη, δηὰ πλδΥ Ὀδ ἘΠ6 5πᾶγε, οὗ 
Θνεῦν ὈΘΙΊΘνΕΓ γῆ ἔδοϊβ [πὲ ἢ6 δᾶ5 βἰηῃθά ---- 

νοι, 1. 

ΓΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΥΙ. 

[Δθεγηδοὶς οἵ τῆς σοηρτοραζίοι, δηά 
5}4]] ριι ΟΥ̓ τῆ8 ΠΙηδη ραγηηβηῖβ, νος ἢ 
ἢδ ρυῖ οἡ Ψἤδη ἢ ννεηΐ ἰηἴο [6 ΠΟΙΥ 
}ίαεσ, διὰ 541} ἰβανα τπεπὶ τΠεγα: 

24. Απὰ δε 5411} νγαϑῇ ἢ]15 ἤςϑῃ νῇ 
ννδῖογ ἱπ [6 ΠΟΙΪΥ ρΐδοθ, δπά ρυῖ οἡ 
ἢ5 ρΑΓΠΊΘηἴβ) ἀπά σοπλε ἔοστῃ, δηά 
οὔενγ ἢ15 Ὀυγηῖ οἰδγίηρ, δηά τῃὴ6 Ὀυγηῖ 
οὔεγηρ, οὗ τῆ6. ρεορίε, δηὰ πιᾶκε δη 
αἴοπειηδηῖ ἔοσγ ἢιτηδοῖ, δηά ἔογ [δε 
Ρεορίε. 

25 Απά τδς ἴδε οὗ {δε πη οβετγίπρ, 
8841] ἢδ θυγη ὕροη ἴΠ6 δἰταγ. 

26 Απά Πε τῆδῖ ἰδὲ ρὸ {πε ροδῖ ἔογ 
[Π6 βοδρεροδῖ 5}4]} ννδϑῇ ἢ15. Ἅοἱοῖθεβ. 
δῃηά Ῥαῖῆε ἢ5 β6βἢ ἴῃ νγαΐεγ, δηὰ δίζεγ- 
νναγά σοτὴς ᾿πῖο ἴΠε σδΏρΡ. 

“Βυϊ ραβδί Ψῆὴο οδὴ τϑοδὶ, ΟΥ ἄοπε ὑπάο ὃ 
Νοῖ σοά οπιηὶϊροίεξηϊ, ΠΟΥ [αἴε---᾽ 

Ἡροδίμθη [πογαΐιγο βἤθννθ ΘΙ ΡὨΔΕΟΔΙΪΥ ΠΟΥ 
1Π6 (πουρμξ 845 δαυπίοα ἴπ6 υμήδη πη ἴῃ 
ἀϊβεσγοηξ ἀρθθ. 866 ϑορῆῇ. [ΤΊδοὶ.᾽ 742; Ατίϑί. 
.ἘΤΗΪς.Ἶ νι. 2; Ηογ. Π|. "Οἀ.᾽ χχιχ. 4ς. Υο 
Κηονν {παὶ (Π6 πιοσου οὗ Οοά ἀοεβ ποίῃϊηρ ΌὈΥ 
βαῖνεβ, ὅδ βριπιῖυδὶ τοβίοσδίοη οὗ [Π6 σθσοηῃ- 
ΟἸἸθὰ πη 15 ρογίοςϊ Ὀοΐογε Ηΐπ. ΡΒ 5. 11. 7, 
ΟἿ, 12: [584.1. 18. Βαϊ 1 15 ἴῃ δοοορεπρ (ἢ 15 
{τυ (μα {πῸ ὈΘΙονοῦ πϑοάς βρϑςίδὶ ΠΕΡ. 
Τεμρίδιίοη σοῃεϊηιιεα ἴο 4554}} ἢ15 ῃραγῖ, (86 
56η56 Οὗ δίη δὺιάθϑ νυν ἢ Πΐπὰ, δπά 15 ἂδρὲὶ ἴο 
56δπὶ ἴὼ ᾿ἰπὶ 1Π [561 ἴο Ὀ6 51). Νο ϑυγῆδοὶ 
ςοι]ὰ 50 ὈΪΔΙΏΪΥ δεῖ ξοσγί [Π6 σοπ)ρ]οΐθηθββ οὗ 
7Ἔμονδὶ 5 δοςερίδηςε οὗ {πε ρεηϊεπί, ἃ5 ἃ δ1η- 
ΟΥθγιηρ ἴῃ ὙΠΙΟὮ ἃ [1ἴδ νγὰ5 βίνθη ὑρ ἔογ 186 
ΑἸίαγ, δῃά γεῖ ἃ ᾿ἰνίηρ Ὀεΐηρ ϑιιγνινθα ἴο ΟΔΙΤΥ͂ 
ΑΝΝΔΥ 4}} 5'π δῃά υποϊθδῆποβθ. ὙΠῸ {τ ἢ οὗ 
διοποπηθηῖ. ννα5 ἰηνοϊνθα ἴῃ ΟΥ̓ΟΓΥ 5᾽Π- Ο ΓΙ Πρ ; 
Ὀυΐϊ ἃ νᾶ5 ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃ6 οβξεγιηρ οὗ [26 ἴννο 
ξοαείβ 'ἰπ {Π15 στοδῖ δηη08] τὶῖο [ηδί {Π6 ὀχργοβθ- 
ϑίοῃ οὗ [ἃ νναβ σδιτιδὰ οι ᾿ηΐο σοπλρίοἴθ ἀδίδι]. 
Το ἀξοϊαγοα οδ]οςῖ οὗ [86 οὈδεγνδηςθ νγᾶ5 [ῃδὲ 
[ῃ6 Ιϑγδοὶ 65. παρ ξ Ὀ6 “" οΙοδη ἔγοπι 41} {ΠΟῚΓ 
5105 Ὀοΐογο (6 1, τά," ν. 2.ο. (ε, Ρ5. οἷ. 
χο---ἰ2; [58. 1]. 6, τσ, 12; Μιοδῇ υἱῖ. 1: 
Τοῖ. ἴ.. 29: ΗθΌ. ἰχ. χ8;:; τ Ῥοῖ. 11. 24. 

26--98. Βοῖἢῃῃ! πὸ ΨψἘ8Ὸ ᾿δά ἀννὺ {Π6 γοδῖ 
δηά ἢς ψῆο Ὀιυγηεὰ ἐΠ6 ραγίβ οὗ ἴῃ 81η- οὔεγ- 
ἵπρ5 δὰ ἴο ΡυΓ Υ {ποηλϑεῖνοθ, [1 ννᾶ5 ργὸ- 
ὈΔΌΪ ἃ τυ ὑπαὶ ἴἤοβθ ννῆο ννοηΐ ουἕ οὗ [86 
ΟΔΙῺΡ ἀυγίης ἃ τε ρίοιιβ βοϊσ Ὑ ἱποιυγτοά 
ὈΠΟΙοΔΠη655. ΜΑΠΥ ἤόονγενοῦ βυρροδο ἰδμαῖ 
ῬοΪΠ οη ννα8 σοχηπλιπισαίοὰ ὈΥ σοηΐαςϊ ΜᾺ 
1Π6 δοδρε-βοδῖ ἀπά νι (ἢ6 ἢεβῇ οὗ 1π6 δ1η- 
οἴεγσιηρ. Βυῖ {Ποῦ 15. το Ὠϊπί οὗ 1ἢ 5 κιπά 
ἴῃ χεΐογεηςς (ο ἴῃ ἤθϑῃ ννῃϊοἢ ννὰ5 Ὀυγηξ οὗ 
[}6 δϊ᾽η-οὔεγιηρβ ρίνθη ἴῃ Ἂοἢ. ἵν. συν. 12.) 21. 
ΟΕ αἷβο νὶ. 27) ἀηὰ Νοῖθ οἡ Α.2Ζ4ΖΕ] δὲ ἴΠ6 δηά. 
οὗ [5 σμαρίογ, δ 1ν. 

ῬΡ 

580 



590. 

“εθαρ.6. 427 ΘΑπά τῆς Ὀυ]]ο Κ ῶγ τῆς 5[η 
ἦτο. 13. 
ἸΣ. 

οἴετγίηρ, δηά τῆς ροδῖ 20γ ἴπε 51η οἴεγ- 
ἵἱπρ, ννῆοβε Ὀοοά νγὰβ Ὀγουρῃϊ ἴῃ ἴο 
πλᾶκΚε δἴοπειμεπί ἴῃ ἴῃς ΠοΟΙῪ ῥίαεε, 
8641} ὁπό ΟΔΓΓΥ ἴοπἢ πους πε 
σΑΠΊΡ; δπά τπδὺ 5}4]] θυγη ἴῃ τῆς ἢγε 
{Πεῖγ 5 Κίπ8, δἀπὰ τπεὶγ ἤεβῃ, δηά {ῃεὶγ 
αιπηρ.. 

ὃ Αηά ἢς τῆδτ θυγποῖῃ τῃεπὴ 5}4]] 
νγΔ5 ἢ ἢ15 οΟοῖμοβ, ἀπά ας ἢϊ5 6 5ἢ 
ἴῃ νναῖοτ. δηά αδἰζεγνναγά ἢς 5ἢ4]} ςοπὶς 
ἰπΐο τῇς σδιηρΡ. 

29  Απάὰ εἐῤὶς 8514}} θῈ ἃ βἴαζιζβ 
ἴογ ἐνεῦ υπῖο γου: ἐῤαὶ ἴῃ ἴῃ βενεητῇ 
ταοηῖῃ, οὐ τῆς τοητὴ ἀαγ οὔ της πηοητῇ, 
γε 5}2]1] δῇ!ςς γουγ 5οι}]5, ἀπά ἀο πὸ 
ψΟΥΚ δἵ 8]}, τυῤοίρον 11 δέ οὴς οὗ γουγ 

ὩἹ. «ῥα]} δεγη ἐπ δε γε] Τδῖ 15, Φοπ δ τ 9 
ἰὺὰ Ζσο, ποῖ ὈΌΓΙ. 5ΔΟΓΙ ΠΟΙ Αγ. 866 οἡ 1. 
9, ἵν. 12; ΗΘ. ΧΙ. τα. 

29. Ὑουεπὶῤ »ιοπὲδ, οπ ἐρε ἱεπὲῤρ ἀα}] ὙΠῸ 
τοπἢ ΕἸ Δηϊπὶ οΥΓ ΤΊΒΓΙ, 345 Ὀοῖηρ {Π6 βϑυθηίῃ 
ἴῃ [η6 ϑασγοά γϑασγ, 45 Ὀθθῃ σδ δὰ τη6 54 0Ὀα- 
τισαὶ ποηΐῃ. Οἡ ἴῃς βγβὶ ἀδὺ ννδ5 σεϊογαϊοά 
186 Εοαβὶ οὗ Τπιπιρεῖβ, [,μδν. ΧΧΙΙ. 24, ἴ8Π6 ἰΘπ ἢ 
ΟΑΥ νν5 ἴῃς δγ οὗ Αἰοπεηπηθηΐ, ἀπά οἡ [6 
ξοιυγίθοηιἢ αἀδγ ἐῃ6 Εραϑί οὗ Γαογηδο]θ5 σο- 
τΙιθποοα, Ἐχ. χχῆϊ. τό; Νοίο οἡ 1, ὃν. Χχὶϊ!. 24. 

αὔἴδιεῖ γομσ σοι] [ἢ σὮδΡ. ΧΧΊΙ. 27.---Ξ.2.) (Π6 
ἀϊγοσίίοη 45 ἴο ἴῃ6 πιοὰθ ἴῇὴ νὨΙ ἢ 1ῃ6 ΡΘΟρ]Θ 
ὙΟΓΘ ἴο Οὔϑογνο {η6 ὨΔῪ οὗ Αἰοπεπηεηΐ ἰ5 
οχραηάθα, δηὰ ϑβαποίϊίϊοπθαά ΌΥ 4 ϑοπίθηςθ οὗ 
ουτηρ ΟΗ͂ ἔτοπὶ {π6Ὸ πδίϊομ ψΏΟΘΥΟ {Γ8Π5- 
Βτεββοα ἢ. 1 ννᾷ5 ἴο Ὀ6 ἃ ἀΔγ οἵ ΗΟΪΥ Οοηπνο- 
σδίϊοῃ οὗἉ [Π6 5ἰγίοϊοδε οὔβογνδηςθ (566 οἡ ΧΧΠΙΝ, 
7), ἃ ϑαθθαίῃ οὗ γοβὲ ἴῃ ννΏ ἢ πὸ ννοσκ ννῃδί- 
ΕΥΟΥ νγνὰ5 ἴο Ὀ6 ἀοηθδ ἔγζο πὴ Ἔνθηηρ ἴο δνθπίηρ, 
(μαῖ 5, ἔγοπὶ [Π6 ϑνεηηρ οὗ {π6 οἵὰ ἰο [6 
δνθηηρ οὗ {Π6 χοῖἢ ἄγ. ὙΠ6 ὀχργοββίοῃ “ἴο 
δἴῆϊςϊ [86 δου], ἀρρϑαᾶγβ ἴο Ὀδ {π6 οἱά ἴοσπὴ ἔοσ 
ἔαδίίησ  Ὀὰξ 115 πιθδηὴρ ΘΝ] ἀθη ΠΥ Θπλῦταςοβ, 
ποΐ ΟἿΪΥ δὐϑίϊηθηςθ ἔγοπιὶ ἕο, Ὀμὰϊ πὲ ροηϊ- 
ἴθηοθ δηά ἢαπλ]δίοη ννὨϊ ἢ ρῖνο βοορο δπά 
Ρυγροβο ἴο ἴπΠ6 οιϊνναγὰ δεῖ οὗ ἴδδίίῃρ. ὙΠῸ 
βρεοϊῆς ννογά ἔογ δὐβϑίηθηςς (ξιρ) 15. ποῖ 
ἐουπά ἴῃ ἴἢ6 Ῥρηϊαίθυςῃ, Ὀὰΐξ οὔἴδη οσσιγθ ἴῃ 
[86 Ῥτορ εῖβ δηά Ἡ ἰϑίοσγιοδὶ θουοκβ. ΤμῈ ΠδῪ 
οὗ Αἰοποιηεηΐ ννὰ5 (26 ΟΠ] ΡῈὈ]ς ἔδϑί σοπι- 
τηαῃάοὰ ὉΥ 1ἢ6 1νν οὗ Μοβεβ. Ου ἔλοϊβ 
ΟὈβογνυθὰ ἴῃ ἰδίου {|π|6ὲ5, 566 Ζθοῆ. ν1}}. το, ὅζα,, 
ἃηὰ οἡ ἰῆοϑο οὗ {πὸ Ῥῃδγιϑαὶς [ἐνν8, νι ϊοἢ 
νογα την Προ ἴο ἔννθηῖγ --Πηθ Δπηι4], ἀπά 
ἴννο νυ Ὶν ἔδϑίβ, 586 Κοϊδπά, “ Απεη.᾽ Ὁ. 270. 

α οἰσαησοῦ ρα σοὐοιγποῖθ ἀριοησ γοι} Ἐ.Δ- 
ΠῈΣ, Ὁ89 ΖΟΣΘΙΒΠΟΣ 50 ἀνο]19}} 8ἃ- 
ἸΏΟΠΒ γοῦ. ὅ66 οἡ ἔχ. χχ. χο. 86 τηϑδη- 
ἴῃ 15. ὁπ6 οὗ ἔογείρῃ Ὀϊοοά, νγβο ἀννοὶς Ὲ 
[8ὸ 15ΓΔ6}165, πδά δο)υγοά ἔαϊϑθο σοάξβ, δῃηὰ ἢδά 
'θεσοσηθ ἔπ] τ Καόννὰ ἴο Ἀ15 πορἈθου ΓΘ. 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦδσ5. ΧΥΝΙῚ. ἵν. 27--33. 

ΟὟ ΘΟμΠΙΓΥ, ΟΥ ἃ 5[ΓΔΏΡΕΥ {παῖ 80- 
Ἰουγπεῖῃ ἀπιοὴρ γοι: 

20 Εογ οἡ τῇδι ἀδὺ 5141} ἐῤὲ ῥγίεε 
ΤΏΔΚΕ Δη δἴοπεπηβηζ [ογ νου ἴο οἰδδη88 
γου, ἐῤαὲ γε ΠΊΔΥ 6 οἰδδη ἔτοπι ἃ]]} 
γουγ 51π8 Ὀδείογε ἴπε [ωοΚ Ὁ. 

41 {πιῤαϊΪ δε ἃ ΞΔ ὈΌλτῃ οὗ τεβϑῖ ὑπο 
γοιι, ΔΠ4 γε 5}4]] ΔΠΠ1ςῖ γουγ 505, ὉΥ͂ 
ἃ βἴδτιιο [ΟΥ̓ ὄνου. 

22 Απά τῆε ρτγίεβῖ, ψνΒοπὶ ἢς 584]] 
ΔηοΙηΐ, Δηα ννῆοτῃ Πα 54] ᾿σοηϑβεογδῖς 1 Βεν. 
ἴο Π.]δῖεγ ἰῇ τῆς ῥγίεβι᾽5 οἷος ἴῃ ἢΙ5 ζακά. 
ἔτ ῃετ᾽ 5 βἴοδά, 5}.4}} τηλκε τῆς δίοπϑ- 
Γηδηῖ, δηά 54] ρυῖ οἡ τῆς ἰΐπεη 
σἰἴοῖθαβ, φύση τῃ6 ΠΟΙΥ ραγπιεηῖβ: 

23 Δπά ἢδ 5}2]} πιακε λη δἵοπο- 
πηεηΐ ἔογ τῃδ8 ΠΟΙΥ βδησίυδγγ, δηά ἢξ 

ἼΠ6 Κρηϊοβ ἀρροᾶγ ἴο μᾶνὸ Ὀδθη ξογοεί τεῦ οὗ 
1815 Κὶπά (Τυάξ. ἵν. τσ, ἅς); δπά, ἰῇ {πὲ 
ποχῖ ἀρρ, ἐπ6 ΟἹ θοηϊος ([ο5}. ἴχ.). [{ |5 ποῖ 
ἸΊΡΓΟΌΔΌ]6 1Πδὲ ἃ σοηβιάθγαθῖθ ρογίϊοη οὗ {86 
“ἐ χηϊχοὰ τ τ θ" οΥ Εχ, χί. χ8 (ςἔ, Ὁ. 48) 
τηῖρῃς μᾶνθ ἴα κθη ἃ ϑἰ πλ]ΑΓ ροϑιοη. ἊΑ5 δ 
ῃμλά {π6 Ὀ]εβθίηρ δἀπὰ ρτγοίϊθοοιοη οὗ {86 [ΔῈ 
(Νυπι. χχχν, τς; [οβῆ. χχ ο; θυ. χ. 
8; 1,δν. ΧΙΧ. το, ΧΧΙΪ. 22, Χχὶν, 22), [86 ἴο- 
ΓΟΙΒΠΟΓ ψγ͵ὸθ Ὀουπὰ ἴο ΟὈΕΥ͂ 115 5ἰδίυϊοδ. 
Ης δά ἴο οὔϑεγνε {πε ϑαῦραι (ἔχ. Χχ. 10, 
ΧΧΙΙ, 12). ἴῆ6 ΠΔῪ οὗ Αἰοπεοιηεηΐ, ΔὈβεπθηςδ 
ἴγοπῃ Ὀ᾽οοα (1μον. χυὶ. 10), δηὰ {πὸ ἰανν οὗ 
ΤηΔυγίαρο ([{δν. ΧΥΪῚ, 26). ΗἨδ ννᾶβ 5 ]θοῖ 
ἴο {π6 οτγάἀδιποὰ ῥριιηβῃπιθηί5 ἔοσ τῃ6 ψοτ- 
ἘὮΡ οὔ Μοῖθοςῃ (μεν. χχ. 2), ἀπά ἔογ Ϊδ5- 
ΡΒΟΠΊΥ ([μον. χχῖν. σ6). Ηδ ςοι]ὰ ραγίδκο 'ἰπ 
186 ξοβενιος οὗ Ῥοϑηϊδοοδξ πὰ ἴπ6 Εδαδϑί οἵ 
ΤΑὈογηδοῖοεβ (ΤΠ ουΐϊ. χνὶ, τα, 14). Ηδ οουϊά 
οὔεσ Βυγης-οἰογιηρ5 δηὰ Ῥϑδοθ- θυ πρπ ([μεν. 
ΧΥΙ, 8, ΧΧΙΙ. 18) πὰ δ5:η-οἤἴεσιηρε (Ναπι. 
ΧΥ. 29). ὙΠῸ 1,Δ}Ὺ ΘΟΧΡΓΕΘΘΙΥ ϑἰαίοβ ἐπδὲ δ 
ςοι!]ὰ ποῖ ἴδκο ρατὲ ἴῃ {πὸ Ῥαββονοσ, Ὁ}1655 Πὸ 
ννᾺ5 ΟἸΓΟΙ ΠΊςοιδοα, Ἐχ. χὶϊ. 48, Νιιπ. ΙΧ. Χ4. 
Ὗνὲε ΠΊΔΥ ἰηέργ τῃας [ῃ15 σοπάϊοη, Ὄχργοβϑοά 
ΘΧΟΪ ΙΒ ΝΘΙΥ ἴῃ τοραγὰ ἰἴὸ ἴΠ6Ὸ ρσοδὲ ῃδιιοηδὶ 
[εβενναὶ, ἀρρ] θὰ το βοπὴθ οἴεσ οὗ ΒΪ5 γε] σίου 
Ρ͵νΠοΘρο5. 

82. «υῤο»ε δὲ “ῥα  αποὶπί---αὐϑονε δὲ «δαϊ 
ξοπμσεογ 6] ὝΏΟ 888}]1 Ὧ0 δποϊποα- - 80 
Β.811 ὍΘ οοῃδθοσδύθα, δ66 οὔ ἴν. 1: οὔ 
1Π6 ἔογπὶ οὔ Ἔχ ρυδββίοῃ, 966 ου ἔχ. ΧΧχυ. 1---ς- 

δε ῥοὶγ φαγηιεπὶ 5] 866 Ο συ. 4. 

88, 84. ὝΠΟΓΟ 15 ΒΕΙῸ ἃ 5 ΔΠΊΔΣΥ ΟὗἉ τεδδί 
νγὰ5 ἄοπθ οὐ ἴῃ6 ΠΥ οὗ Αἰοποπηθπί. [5 ρὺγ- 
ΡΟΘ6 ννὰ5 ἴο βιρηϊξν Αἰοῃποιηθηΐ ἔοσ 186 ννῆοἱο 
οὗ (Π6 σμΠάτγθη οὗ [5Γδε], ἔτοτα {πὸ ΗἸ ΣᾺ ργιεσῖ 
ἴο 1π6 Ἰοννεβί οὗ {86 ρϑορῖδ. 

1 μᾶ5 θθῃ μοϊὰ δὲ {π6 δἰοποπηθηξ οἱ {18 
ΑΔΥ τοϊαϊοά ἴο 411 [86 ϑἰῃβ σοιηπιη οὶ Ὀγ 186 
ῬΡΟρΡΙΘ ἕο ψμῖοὶ δἰοποιηθηΐ μβδὰ ποῖ Ὀδε 



ν. 34. 

5041} τηᾶκα δὴ δίοπειηδηΐ ἴοσγ ἴδε ἴδ- 
θεγηδοὶα οὗ τὴ6 σοηρτερδίίοη, Δηὰ ἴοΥ 
τῆς «αἰταῦ, δῃηἀ ἢς 834} πγᾶκα δὴ δἴοῃηε- 
πχεηΐ ἔοῦ ἴδε ργίεβδίβς ἀπά ἔογ 411] (ῃς 
Ρεορὶε οἵ [8 σοηρτερδίοη. 

ΙΕΝΙΤΙΟῦσ5. ΧνΙ.. 

24 Απά τἢ 15 584}} θὲ δὴ ενεγδβιίπρ 
δίδτιι6 πηΐο γοι. ἴο τηλκε δὴ ἴοπε- 
ταθηῖ ἔογ τῆς ομ]άγεη οὐ [5Γ26] ἔογ 81] 
[Π6ῚΓ 51π 5 ἔοῃςδ ἃ γελῖ. Απά ἢε ἀϊά ἔΕχοα.3α 

1ο. 

Ηεὰλ 9. Γ 45 ἴῃ [ΟΚῸ ςομηπγχαηάοά ΜἝοοροϑ. 

ἄμγ πιδάθ δἱ [86 ΑἸΐασ ἴῃ ἐπε σουγϑο οὗ [Π6 
Ραϑὲ γϑᾶὰγ (Κπορεὶ, Καὶ, Ηευχμοίπιοσ). Βυῖΐ 
Ἰὲ ννουἹὰ τγαῖμοσ βεεὰ ἴμαὶ ([Π6 ΤΔΥῪ νγᾶ3 1ῃ- 
ἰοπάθᾷ 45 8η οσοδϑίοῃ ἔογ δχργοβϑίηρβ ΠΟΤ 
ςοπλρίοίεῖν ἔθδηὴ σου]ὰ 6 ἄοῃο ἴῃ ἴῃ6 ογάϊ- 
ΠΆΤΥ 5ΔΟΓ ῆςσο8 (Π6 ϑριτιιαὶ γα ἢ οὗ Αἴοπο- 
τηθηΐ, ἢ 4 ΠΟΥ δοκηον]οάρτηθπε οὗ {ῃ6 
5: ἤι]πθ55 δηὰ νγθακηθθα οἵ τῆδη δηά οὗ [Π6 
σΟΣΤΈΡΓΌ]6 πδίισγο οὗ 411 βαγίγ τ ϊηρϑ, ὄνθη 
οὗ ποϑθ πηοϑὲ ϑοϊἰθπληἶΥ σοηϑεοογαῖθα δηὰ ἀθ- 
νοίθα ἴο ἴδ β8ογνίῖοθ οἵ σοά. [Ἐξ Ὀεϊοηροα ἴο 
15 ΟὈϑογνδησθθ Ἐβρες Δ ΠΥ ἴο δεῖ ἔσῃ, ὈΥ 16 
δηίγδησο οὗ ἴδ6 ΗἸΡΏ ρῥοϑὲ ᾿ηΐο (ἢ6 ΟΣ 
οὗ Βο]ῖοβ, {πὶ Αἰοποπιθπὲ σουϊά ΟὨΪΥ ὃ εἴ- 
ἔεςτεἀ Ὀεέογε {πὸ ἴἤγομθ οὗ [επονδῆ ΗΠ ΠΊ56] 
( Μαῖί. ἰχ. 6: Μαζκ 1. )---το; Ηθθ. ἵν. τό, 

ς.); δηά, ΟΥ̓ {[Π6 γοδῖ βοηξ ἰηἴο {86 ΟΝ Πάογ- 
πόβ5, [ῃδξ {8 5]η5 διοηδά ῸΣ ὑνοσὸ ποῖ ΟἿΪΥῪ ἴοσ- 
δίνοη, Ὀκῖ σαγγίθαὰ νΒΟΙΪΥ ἀναγ. 8566 οἢ Ὁ. 22. 
Τί σἰΐοβ ννόγο ποῖ ἴῃ ΔΩΥ͂ ὈΓΟΡΟΙ 56η58 511}0- 
Ρἰοπιεηΐαὶ, Ὁ νγεγα ἃ βοϊεπιη βαι ΠΟΥ ]ΠΡ ὉΡ, ἃ5 
1ἴ ννογο, οὗ 411 οἴοσ σιῖος οὗ δίοπειηθηΐ, 50 85 
ἴο τλῖο ἐβοπὶ ροϊπξ ΠΊΟΓΘ ΘΧΡΓΟβϑι νοὶ Υ ἴο [Π6 
τονοίδίϊοη ἴο σοπὶθ οὗ Οοα δ ξυδοίουϑ ρυγροϑο 
ἴο τηδῃ ἴῃ βοπάϊηρ ΗΙ5 δοὴ ἴο Ὀ6 ἀε]νογοὰ ἔοσ 
ΟἿΓ οἴἶδεηοοβ, δηά ἴο σίϑο ἃρδὶῃ ἔοσ οἱἵζ 1υ5{1ἢ- 

οσδίίοη: ἰο Ὀ6 ΟἿἦ στοαὶ ΗἸΡῺ Ῥυοδίὶ ἔοσ ὄνὸσ 
αἴοσ ἰ()6 ογάοσ οὗ Μεὶϊοδιίβθοάθς, δηά ἰο δηΐοσ 
ἴογ ὺ5 ψ τη {Π6 ται (τη. ἱν. 2 ς; Ηθϑ. νἱ. 

.20). ΤῸ ὨδΔῪ οὗ Αἰοποιοηΐ οχραπάοα [ἢ6 
ΤΩΘΔΠΪΠΣ ΟὗὨἨ ΘΥΟΓΥ 51}-ΟΒἨ ΓῺ, ἴῃ {Π6 ϑ8πι6 
ὙΑΥ 8ἃ5 ἴδ βοῦν οδ5 ἕογ σοοῦ Εγίάδυ δπὰὰ Α5ἢ 
νεάηδβάδγυ ὀχραπά {πὸ πηοδηϊηρ οὗ οὐῦ 1,12 Ὺ 
λγ5 (ῃγοιυ βου {Π6 γοαγ, δηὰ Εἰ δϑίογ 1)ΑΥ, [μδΐὶ 
οὗ ουὖγ ϑυηάδυϑ. 

84. “1:4 ῥὲ ἀπ α΄Ψ ἐῤὲὸ ΠΟΚῸ τορριγηαπμαάϊφα 
Μο..4] ὝΠΕΓΙΕ ἰδ ἃ ϑίμλ]αῦ ποίϊος οὗ {πὸ ἔγϑβε 
ορϑεέγνδηοο οὗ {π6Ὸ Ῥάβϑονοσ δὲ ῃθ σοῃοϊ βίοη 
οὗ {Π6 ᾿ηβιγαςσίοη5 γοβροοϊίηρς τ. ΕΧ, χὶϊ. ςο. 

ΤΠ6 πιοάογη οννβ ἃγὲὸ βαϊὰ ἴο οὔβεγνθ [ῃ6 
ῬδΥ οἵ Αἰοποπιθηΐ ὈΥ {Π6 5διρῃΐοῦ οὗ ἃ ἔον)]. 
886 Βυχίογεϑδ 'δυηάρορα [τἀ δῖςδ,᾿ σΠΔρΡ. ΧΧΥῚ.; 
Ὠτν Μεύσαυϊδβ ὙΠ ὸ ΟἹ Ραίῃς," Νο. 416.--- 6 
Θχίογηδὶ ἔοστη οὗ ἴῃ6 σθσο οΩΥ οὗ {Π6 ροξὶ 5οΐ 
ἔτθθ ΠΠΊΔΥ πᾶν Ὀδθθη, 85 ΠΊΔΩΥ ἤᾶνο βυρροβοά, 
Ριο-Μοϑαῖς. Βυΐ {π6 1 ἂνν πηυϑὲ ἤλνθ ρίνθη 
1 ἃ πον δηά ἀϊβίίηςΐ τηοδηίηρ ἴῃ τηδκίηρ ᾿ἴ ρατί 
οὗ (δ6 ψιθοαί ϑ8:η-οἴεγιηρ οὗ ἴῃ6 γεᾶσ. 866 
Τηἰτοά. 88 χυὶ. ΧΥΙ͂!. 

ΝΟΤΕῈΣ οἡ (ΠΑΡ. ΧΥῚ. 8. 

ΟΝ ΑΖΑΖΕΙ.. 

1. Ονισίπ οὐΓ, ἐῤὲ «υογά. 11. 1. 11 δθ παι φῇ 
α Ῥεγεοπαὶ ῥεῖ 1{{1{, Τόὲ ισιοίοη οὗ 
ἐῤε Οοαὶ “ἐπὶ ἀτυαγ. ἷΝ. Ημ "ΠΕ, ερα- 
γαεσίογ. Ν. Ναριοὶ ΟἹ δὲ Επυμ οπε. ΥἹ. 
Οἱῥεν ἐχρίαπαίοης ΟΥΓἹ ἀχακεί. 

Ι. ὙΠο ψογὰ ᾿σζαᾶςξεὶ Ὅλ) οὐσιγ5. ἢ0- 
Πογα ἴῃ (με ΟἹὰ ᾿Γεβίαπηοπε ἐχσερὶ ἴῃ 18 ]5 
οπδλρίοεσ. ΝΏηδὲ ἰ5 ἀθποίθα Ὁγ ἰΐ, ι5 ἃ 4.65- 
τἰίοη ἴο ΒΟ ἢ ΠΟ ΝΟΥΥ ΠΟΥΤΔΙἢ ΔΠΘΥΨΟΓ σά Ὁδ 
εἰνεη. ὙΠΟ Ὀδβί τηοάδυῃ ΒΟ ῃΟἾΔβ σοηϑίογ 115 
τηοβὲ ργοῦδὈϊε ἀογναίίοη ἴο 6 ἔγογῃ ἃ τοοῖ ἴῃ 
..56 'π ΔΑτγαῦῖς, δῖ ποὶ ἴῃ Ηθρῦτονν, ϑσ γὴν 
ἐο γέριουξ, ΟΥ̓ Το σεῤαγαίο. ἼΏΘΥ ἅΓῸ ΘΑΌΔΙΙΥ 
Δτοθα ἃ5 ἰο {πΠ6Ὸ ννογὰ ἐχργοβϑίηρ [ῃ6 ἀθβίϊηδ- 
(ἰπ ἴο ῃϊσς ἢ (ἢ6 ροαΐ ννγᾶβ ϑεπί, ποῖ (45 ἴῃ 
οὐ ψεγβίοη) {πὸ χοδὲ ἰἴ591, ὙῊ6 ΘἰὙΥΠΔΟΪΟΡΎ 
βιρροβίοα Ὁ Βυχίογξ δηά [Π6 Θδι]ογ σΠΠΕ65, 
δοςογάϊηρ ἴο Ὡς ἢ (Π6 ννογὰ δηϑννογοά ἴο οἱ σΓ 
ΟΥΙ ὁ βοδρο-οδῖ,, 15 ΠΟῪ δἰπιοβξ ὈΠΙνΘΥΒΑΙΪΥ 
το]εςϊοά. 

1. Ὑμὲ δοοθρίδηςε οὗ Δ. 2426] 45 [6 πδπὴθ οὗ 
ἃ Ῥογβοπαὶ δοίης ρἰδοθά ἴῃ ορροβιξίοη ἴο [6μο- 
γδἢ, 5665 ἴο Ὀ6 [6 ΟἿΪΥ τηοάδ οὗἉ 150 γ]ηρ (ἢ6 

᾿χοϊδίίοη ἰπ τις (6 ἔννο Ἰοῖ5 βἰοοὰ ἴο ϑᾶςὴ 
οἴμοσ. ἴύροη 15 ἃ βτεαῖ γηδ) ΥὙ οὗ ογιεςβ, 
ἃποίοηξ 85 ΜΜῈ}] 245 πλοάδγῃ, ἃσγὸ ἀργοοῦ, Βιυί 

αἰ δγοπε υἱὸν ἤᾶνθ θθη μοϊὰ τοραγάϊηρ {πὸ 
πδῖυτε οὗ {Π1|8 Ρογβοηδὶ Ὀεοὶπρ. ἘΠ ϑγτίας 
ΨΕΓΒΙΟΏ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο ρίνο ἴο ἅΖ8Ζεὶ ἴῃθ ϑθῆϑθ 
οὗ δε ργισβίγ Οοά {κι "νυ εῖ»ιμς), ΜΝ ἈΙΘἢ 
ΤΏΔΥ 6 ϑυρρογίοα ὉγΥ δὴ Ὄχρ δηδίίοῃ οὗ {ῃ6 
ΟἰΥΠΊΟΪΟΡῪ ποῖ ὙΥΠΟΙΪΥ ἱππργοῦαῦϊθ. ὍῊϊ5 ποὸ- 
ἄοη πᾶ5 Ὀέθη δάορίοα ὈΥ [6 Μογηε δηὰ ἰη- 
ΒΟΠΙΟΊΒΙΥ οδιτθα οἷ 50 25 ἰο πᾶκο Α. Ζαζεΐ 
ἀδηοίθ Οοά 45 ἴδς οὐ οὗ ρμβονεσ ἴῃ Ηἰ5 
τεϊδίοη ἴο [π6 (θη! 1165, 45 ἀἸἰϑ! πριυ ϑηδεῖ ἔγοση 
7θβονδῇ, τενθαὶοαὰ 45 (ἢ Οοά οὗ ξγδςθ ἴυ [86 
σμόϑθη Ρθορίθ. ὅθ ρτεδίεσ πυγῦογ οὗ οτ- 
Εἰς δῖὸ ἤονγονεσ ἱπο]]ποὰ ἴο δκὸ Α 2426] 45 
[ὴε6 πᾶπιδ οὗ δὴ 6ν}] βρισις το νοι {πὸ ξοδῖ 
νγ5 ϑθηῖ. [{||5 Ἴσοηϑιἀεγοά (ἢδϊ {Π6 ΠΑΠῚΘ 
[561 ξ, 5 σπιέγιηρ (Π6 ΘΠΕΓΟΙ͂Υ ϑοραγαΐθ Ομθ, 
οὔθ ἀνθ! ηρ ἴῃ ὈΑΠΙβητηθηΐ, 15 'ἰῃ ἔανουσ οὗ 
{815 τηϑαηηρ (Κηοῦοὶ, Ηδηρϑίοηρογρ, ἄς). 
Ταὶς [86 Ηεῦγονβ ψνεῖο ἐΑΠΎ1ΑΥ ἢ {86 
ποίϊοη οὗ 6Υ]} 5ριγιῖ5 τλδκίηρ ὑποῖγ δροάθ ἴῃ 
ἀθβογί ρδοθϑ 15 ουἹάθηϊ ἔτοσῃ [5. ΧΙ. 2ι, χχχὶν, 
14 (εξ, οη [1μεν. χυῇ!. 7); Μαῖί. χιὶ. 42; 0Κ6 
Ὑ}}}. 27; δν, ΧΙ. 2. ϑόνοσαὶ [ενν]ϑἢ ἰγδα!- 
τἰοη5 ροϊηΐ ἴο {6 βᾶτὴθ σοποϊιβίοη. δ πᾶπιὸ 
Α.Ζ4126], Θαϑιν ςογτιρίεά ἔτοιῃ Α.Ζ826ε], ἰ5 
ΔΡΡΙ θα ἴο ἃ ἔβ] θη δηρεὶ ἴῃ {πε θοοΚ οὗ Εποςῇ, 
ὙΜὨΙΟἢ νγ88 τηοϑὲ [ΚΟΥ νυτ θη ὈΥ ἃ [θῖν δροιυς 

Δ (ασρζον, “Αρρ. (Ὁιϊί.᾽ Ρ. 430. 
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40 4.6. ϑοιὴθ οὗ [π6 γα ϊησ55 Δ ΠΕ Α 7476] 
ὙΠ δαπηπλδεὶ, {[Π6 ὩΔΠῚΘ ρίνθη ὈΥῪ ἴπ6 [ενν5 ἴο 
{πῸ δηροὶ οὐ ἀρδίῃ, {6 Ἵῃίοξ οὗ {86 ἀθν!]51.---- 
Οτίρθη Ὄχρυοϑϑὶυ βᾶγ5 ἴπαΐ Α.24216] ἀδηοϊορα 
1η6 ἀδν}} (' Οοπί. (εἰ5.᾽ 10. ΥἹ. Ρ. 30). 

111. ΤΤακίηρ ἤθη Α. Ζ8Ζ6] ἃ5. {πὸ Θυ}] ΟἸΘ, 
1π6 ᾿πηρογίδηξ ηυοβίοη τοπηδίηβ, ἴῃ ννῃαὶ οδ- 
ῬδΟΙ ννᾶϑ {16 ροδὲ ἀἰβπιϊϑϑοὰ ἴο πὶ ΝνΑ5 
Ὧδ δθηΐ ἃ5 ἃ ϑδσγῆςθ, ἴο Ὀὑσιῦθ, οὐ πιο] ΠΕ 
᾿π|λ (ϑρθηςογ, (σεβθηῖϑ, ΒΚ ΟβθηπΊ Ποῦ, ὅζα.) 
Αραϊηϑὲ {15 ἢ 15 5. } 7 ἀγροά, {παξ τῆδ ἔννο 
δοαίβ ξογπιοὰ τοροίθοῦ οὐδ 5:5-Οὔεσγιηρ, δη 45 
ΒΟ ἢ πδὰ Ὀδθὴ ῥγοβθθηίθα ἴο [θῆονδῃ: δπὰ 
4150 [ῃδὲ δηγτηρ κ6 [6 ὑνογβῃ!ρ, ὈΥ σου ἔσθ 
ΟΥ οΟἴβογννῖβθ, οὗ δὴ 6Υ}}] βρισγιὶ ννὰ5 ἔογθί θη 
ὈΥ 16 ΨῈΟ]6 ϑδρὶπὶ οὗ [6 1,Ἃνν.--- Οὐ, 15 
(ἢ6 ϑίγαηψο ποίϊοη ἴο Ὀ6 οηϊοεγίαϊποὰ ἐῃαξ {π6 
βοαϊ ννὰ5 ϑδθοηΐ οὔὗἱ ἢ ἢ]5 ΒΥ πιο] 1 4] Ὀυγάθδη 
οὗἉ 5η, 85 1 ἴο νϑχ (ἢ6 ἄδυν!, ““ἴο ἀοσγιάθ απὰ 
ἴο {γλρ ἢ ΟνΟΡ ΠΙΠΔ " ἴῃ ἢ5 ον ἀοπιηϊοῃ ἡ 

ς ( βὰ5, Ηδηρϑίθηδογῃ, ΚυτίΖ.)--- Μᾶγ ποῖ 
(Π6 τηδίζογ Ὀ6 γαῖ ποὺ ραξζ ἴῃ {15 ὙΥΑΥ, ἴῃ δοσογά- 
ΠΟΘ [ἢ6 56η56 ρίνϑη ἴῃ [6 ργθοδάϊηρ ποίοϑὶ 
115 ονιάοηξ [π4ξ (6 σοαῖ 5θηΐ αινδὺ σου]ὰ ποῖ 
βίαηά ἴῃ ῃ6 5ᾶπὶδ γοϊδίίοη ἴο Α 2426] ἃς [6 ΟἿ ΠΟΥ 
ἀϊά ἴἰο [εμοναῆ. Ἡδνυὶπρ Ὀδοη ρῥγεβοηϊοὰ ἴο 
Ἰοβόονδὴ ὑδεΐογε [Π6 Ἰοῖβ ννόγε σδϑῖ, θοῇ ροδῖ᾽ 
βίοοά ἴῃ ἃ 54 .γῆς 4] τοίου ἴο Ηϊπι. ὙΠῸ 
οαϑίηρ οὗ ἰοΐβϑ ννᾶ8 δὴ δρρϑαὶ ἴο ἴῃ ἀδεϊβίοη 
οΥὗἨ Ϊ]οβονδᾷ (εἴ. [οδβῇ. νἱῖ. τό, σ7, χὶν. 2: 
Ῥγχον. χυΐἹ. 22; ΑἈοίβ 1. 26, ἅζς.): [ἴ ννᾶβ 
1πογοέογο Ηἰ5 δςὲ ἴο σῆῇοοβθ οπο οὗ ἐδ σοδίβ 
ἔογ Ηἰ8 βοσυϊοθ ἴῃ ἴΠ6 ννΑΥ οὗ ογάϊπασυ 584- 
οΠΠΗ͂ςΘ, 1Π6 οἴποῦ ἔοτ ΗἸ5 ϑοῦνίοθ ἴῃ ΟΔΓΤΥ ΠΡ 
ΟΥ̓ (6 51η5 ἴο ΑΖ4261. ὍΤῆθ Ιάθὰ ἴο Ὀδ ϑεῖ 
Ὀεδέογο ἴμ6 [5 γα] 65 νγᾶ5 ἴπ6Ὸ δοβοϊαϊθ Δηη1- 
ἈΠΔοη, ὈΥ {π6 δἴοηίηρ 5δοῦῇςθ, οὗ 58:ὴ ἃ5 ἃ 
δοραγαίίοη Ὀοίννθθη [οῆονδῃ ἂδηὰ Ηἰβ ρεϑουρΐθ, 
186 σοπηρ]είο βοίεηρ ἔγοο οὗ ἐποῖγ σοηβοί ῃς 65, 
566 ῃοΐδ οὔ σ᾿. 22ὥ. ὙΤὴ15 νγὰβ δχργεβθοά ἰηῃ 
Ιδῖοσ {{π|Ὲὸ5 ὈῪῚ {πὸ ϑΑ]πηϊβ ἢ “Α5 ἴὰγ ἃ5 [86 
οαϑὲ ἰ5 ἔτοπὶ {Π6 νυϑβί, 50 δ δίῃ δδ γτοπηονεά 
ΟἿΓ ἰγδηβρυθβϑίοηβ ἔΓΟΠῚ 115" ((}}]. 12); δηά 
Ὀγ ἴῃ6 Ῥτορμοῖ: “δ ν}]}} συ θάπιθ οὐγ ἰη]4υ]- 
[165 : δπὰ ποι ν 1] σαϑὶ 411 {ΠΕῚΓ 5᾽η5 ᾿πίο {Π6 
ἀδθρίῃ8 οὗ (ἢ6 504." Μίοδῃ υἱῖ. ΣῊ. ΒΒ. (ἢ]5 
ΘΧργοθθῖνο οὐϊννατὰ 5ρὴ (πὸ δῆς. ψ ΓΟ δεηΐ 
Ὀδοκ ἴο ἴἢ6 διυΐμοσ οὗ 51ηὴ Βἰπιβοῖε, “6 1ἢ6 οη- 
ΕΙΓΕΙ͂Υ ϑοραγαῖθ οὔθ," ψ»ὴο νγᾶ5. Ὀδηϊϑηθα ἔγοπι 
{Π6 τϑδὶπὶ οὗ στδᾶςθ. 

ΙΝ. ὙΤῊΘ τοπηονδὶ οὗἉ [ἢ6 51π5 νυν ςἢ ῃδὰ Ὀδρη 
δἰοηεά ἔογ σου] ΟὨΥ Ὀδ εἰεοϊοα ΟΥ̓ ΠλοΔη5 85 
ΒΟΙΥ, 85 τρις ἢ ὈΘΙοπρίηρ ἴο [οῃονδῃ, 8ἃ5 [οϑο 
ννῇοἢ μδάὰ Ὀδθη οηρίογθά ἴπ 1Π6 δἰοποιιθηῖ 
ἰϊ861., ὙΠΟΥ ψνεγῈ ποῖ, 845 ἴῃ (6 ςᾶ56 οὗ 1ῃ6 
51Πη-ΟἸδυίηρ, ρυῖ ὕροὴ 1η6 Ποδά οὗ [6 ροδί 
ὈΥ [6 οΟΠβΈΓΕΓΒ, ΠΟΥ ΌΥ 86 ο]ογβ οἵ ἴῃ6 ρθορὶδθ 
ἃ5 ποῦ σοργοβοηΐζαῖνοα (866 ἴον. ἰν. 1.) : 
Ὀὰξ Ὁγ 86 ΗἸΡΏ ρῥγίοδξ ἴῃ ;ϊ5 ΠΟΙ ψΠ6 
ΓΟΡΕ5 Ἰδίεἰὶν σοπλα ἔγοπὶ [86 ῥγέβεποε οὗ [6- 
Βονδῇ ἴἢ [Π6 ἱππογπιοϑί ϑδησ  ΠΑΓΥ, ρΓΟΘΟΠΠη 
[Π6 5'ρη8 οἵ ἢ]5 πιράϊφίογ αὶ σμαγαςίοσ 1η [Π6 

Δ Βυχί. “ὅγη. Τυἀ.᾽ ο. ΧΧΥ͂Ὶ ; “Ἴμεχ. Ταϊηλ.᾽ Ρ. 
1405. Ἐοβοημ 6 γ, οἡ [,εν. χν]. 8. 

ΙἘΝΙΤΙΟῦυϑ5. ΧΥΙ. 

βίτοηρεθί ᾿ἰρῃῖϊ. Ὑῆδ σοσΐ :ἰϑο]  σου]ὰ ηοΐ 
μᾶνθ ἰοδέ 1π0 βδογοὰ σμαγασίοσ ἢ ννιοἢ [ἢ 
μλὰ Ῥϑθη δπάιιθα ἴῃ Ὀδπρ ργεθοπίθα Ὀεξοσο 
7εβοναῃ. [1 ννᾶβ, ἃ5 πηι ἢ 85 ἴῃδ 5ἰδὶπ ψοαῖ, 
ἃ ἥρυτε οἵ Ηἰπὶ νγῆο δογθ΄ ΟἿ ριίοῖβ δηά 
σαττίο ΟἿΓ βοσσζοῖνβδ, οὐ ΟΠ ἴῃ6 1, οτὰ Ἰαἱὰ 
{86 Ἰπαυ Ὑ οὗ ὺ5 411] ([5. 1]. 4, 6), {δμαξ 
νγὸ τηϊρῆς ὈοοΟΠπλΘ ἃ βαποι ρα (Βυτγςοῖ ἴο ὃ6 
Ργεβοηΐϊοα πηΐο Ἠ!πιϑοὶῆ, ποῖ μανίηρ ϑροί οἵ 
ὙΤΙΠΚΙΘ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ συςἢ ἐπϊηρ (ΕΡΉ. ν. 26, 27). 

ἼΠῈ λίθοι ἰπ ΡΌΠΟΓΑΙ βρθᾶκ Οὗ δᾶςῇ φοασῖ 
8ἃ5 ἃ ἤριγε οἵ οὔἦ ϑανίοισ. (γι ΑἾοχ., 
Ὑδμεοάοτγεί, ΗἩσδϑγυοῆῖι5, [ἐγοηλθ.) Βα {ΠῈγ ἀο 
ποΐ ἄρτϑὸ ν] ἢ [6 γἱονν ΒΓ πᾶ5 θη ρίνθη 
85 ἴο 186 ἀοϑεϊηδίοη οὗ {Π6 ]νηρ ροδλῖ, Ἀο- 
ξαγάϊηρ [Π6 δηϊπιδὶ 8ἃ5 ἃ ἴγρὸ οὗ {πὸ τίϑϑῃ 
ϑδνίοισ, ΟΥ̓́Τ] βϑυρροβεὰ ἴῃ6 ρἷδοθ ἴο νυἢϊς ἢ ἢθ 
νν»85 56ηΐ ἴο γερσοβοηῖ ραδνθῃ ἴο ννῆϊςἢ ΟΒηϑῖ 
νγὰ5 ἰο ἀϑοθηά: Ὑποοάοσγοί, ἰδκίπρ ἴῃ 6 54Π)6 
ξομόγαὶ νίονυ, σοποοινοα ᾿ξ ἴο ϑυτῃθοῦΖθ 2ῤε 
ἐνιρασεδιϊὲν οὗ ἐδε ἀπο παίμγε (τὸ ἀπαθὲς τῆς 
θεύτητος), ᾿ὑροη ᾿ν ἢ 16 518 ὙγΈΓΟ σαϑὶ δηὰ 
ἰοβί 41} {μοῖγ υἱγ]θηςσθ. Ογτ!, ς ΟἸΑΡἢ." Ρ. 374: 
ΤὨροα. ’ δ νων ἴῃ 1 ον. ΧΧΗ. ᾿ 

Νν. δε ἀοὁ ποῖ 566 [86 ρῥγδςξῖςοδὶ οπὰ οὗ 5ιςὶ 
ἸΠαυ ἶΓῖ65 48 πᾶν οσσυριεαὰ {86 αἰζοηξίοη οὗ 50 
ΤΔΗΥ ΟΥο5 τοραγάϊηρ [ἢ6 ᾿ΔΘΠΕΥ οὐ ποη- 
ἰάοποῖν οἵ Α 2426] νυ ἢ [86 ϑογροπΐ οὗ (ὐδηρϑὶς 
1:., ἢ δαΐδη, ἢ ἴδ Ἐργράδη ΤΎύρμοη, 
ΟΥ̓ ΜῈ ϑοπὴθ ΟἿΟΣ ΓΕσΟρΡ Ζοα ἀϑροςΐ οὐ {δὲ 
ΘΥ1] δρίϊ. ΟἿἿ ϑρι γι 8] ΘΠΟΠΛΥ [85 ΠΕΥΕΓ 
Ὀδθη πιδάθ Κηονη ἴο 115 ὈΥ ἃ ΡῬΓΟΡΕΙ͂ ὨΔΠΊΘ. 
ὟΜὲ οδῇ οπ]γ Πεῖδ ἀπά ἔποῦο ἔγδοθ 186 πιχοπίοη 
οὗ Βίπι ἴῃ (ἢ6 ϑουρίαγο5. ἘΠῚ] ἢ]5 Ῥογσοηδ Ὁ 
ὈΘΟΟΠΊΘ5 πλοϑὶ οἰθαΓ ἀονοϊορθά ἴῃ ἢ15 βίγυρὶς 
ἢ 1ῃ6 δοηὴ οὗ Οοὐ: Ὀμυξ δνοῃ ἤθη ἢδ6 [5 
ὯΟ 5ἰθάξαϑὲ πᾶπηθ. Ηδθ 15 Ἵδ]]Ἱδὰ {ἢ ϑογρεηΐ 
σεη. 1, Κρν. ΧΙ. 9), [86 ΘΠΟΙῚΥ οὐ ἤρηὰ, 
“ἐς ϑαίδη," 70Ὁ 1. 6 ; Ζεςῇ. 112. 1,2; ἔν. ΧΙ, 9, 

ΧΧ, 2}, [δ6 δος 56, ΟΥΓ βἰδηάθγεγ (Μ δ. ἵν. το; 
ΓΚ χ. 18; Άομπι. χνὶ. 20; συ. χὶ!. ο, ἃς. 
ὅςς.), 86 ἰεπιρίογ (ΜΔ, ἵν. 3; ἡ Τμ655. "1. 6), 
[86 ῥυίηςο οὗ [ῃϊ5 ννου]ὰ (Ὀὁλη χ, 321, χίν. 30, 
ΧΥΪ, 11), [6 ὕΓΠΏΟΘ οὗ ἴῃ6 ροννοῦ οὗ ἔδὸ δἱγ 
ἘΕ 1, 2), ἴμὲ ἀσδίγογοσ (εν. 1χ. τα; ςἢ 

οὗ ΧΧΥΪ, 6 ; Ῥτον. χχυΐ!. 2ο, ὑγῆογα (Π6 54Π|6 
Ἡεῦγενν ννοσγά [ΠΠΞκΣ, απ δη} 15 ϑθά), ἀπά 
[86 7εννβ δ] δὰ πὶ ὈΥ {Π6 πᾶπῖθ οὗ ἴμο ῬΒ]- 
᾿ἰδέϊηθ σοά, Βϑοζεδυὺῦ (Μςει. χ. ὡς : {μ0Κὸ ΧΙ. 
15.) ἄς.). ἴῃ [Π]5 ρίδοθ μὲ ἄρρθαῖβ ἴο ὧὃδβ 
οἰ ϊοὰ ΟΥ̓ ἃ πᾶπὶθ ὙΠΙΓὮ νὰ ἢο ἀοιιϊὲ ῥὑχα- 
Μοκαῖς (45 Οεϑβεηϊὰβ δὰ Ενναϊὰ πᾶνθ τὸ- 
τ ΔΓ ΚΟ), νυ ἢ ἃ ΝΟΥ ἀρροβιῖο πχεδηΐηρ. ΤΠῖ5 
ὙΑΓΙΘΙΥ οὗ ἀεδιβπδίίοη ἴῃ αἰ βογοηΐ ἀξεβ, δηὰ 
Ὁπάεγ αἰ βότοηΐ οἰγοιιπιδίδηοος. οὗ ἀθνθὶοριηοηῖ, 
ΙΏΔΥ ἰοηά ἴο 5ῇδνν ἴῃ ννῆαΐ ἃ ργϑοῖςαὶ ννἂΥ 86 
Ἰάθα οὗ οὔθ ὑγῆο 158 ἃ γϑῦο] ἀραϊπϑςὶ (σοὰ δηά ἃ 
ΒΡΙΓΙΓΌΔΙ ΘΠΘΠῚΥ ἴο τηδῃ ΠαίΌΓΑΙΪΥ Αγῖϑοβ ἴῃ [26 
δυπιδη τπαϊπά. [{ ἰοπά 5 ἴο ῥγονε ἴδο ἱπηρογίδηϊ 
ἔλοεϊ τῃδὲ {Π6 ὈΑΙΙοΓ ἴῃ (ἢ6 οχιβίθηοθ οὗ σοὶ ἃ 
Ὀοίηρ, [ὨΓΟυΡὮ ἃ ϑιισσοββίοη οὗ δρὲὸβ, μ85 ποῖ 
Ὀδθη ἀοροπάεσηϊξ οἡ {πὸ ἰγδάϊοη οὗ ἃ ΠΔΠΊ6. 

3 6 εβεη. “ΤὮεβ.᾽ Ρ. το12. Ἐνναὶά, "᾿ΑἸτεσι παπι᾽ 
403. Ηδεηρβίθηρουμ, " Εργρί δπά ἴῃ6 Βοοὶϑ οὗ 
Μορςβ, Ρ. 17γο. ΚΚαυτίζ, "5. Ὗ.᾽ 401, ἃς. 



Ι] 

ν. 1--4.] 

ΝΙ. Τὸ οἴδμεσ ἌἽδιοῦ ὀχρίαπαίίοηβ οὗ ἴμ6 
ψνοτὰ ᾿'σπᾶπςδὶ ΤᾺ θὲ ὈΥΓΙΘΗ͂Υ ποίϊςεά. 

(1) ΤΒε ψογὰ μα5 θθεηῃ ἴδκθη 45 ἃ νοσῦδὶ 
8ι1 οι πέῖνς βρη γπρ, ἘΠ [15 ργοροϑιοη, Ὁ Γ 
εο»ρέείε γοηουαὶ (ΒΔἢγ, ΝΝΊπογ, Τ᾿ οϊμοκ, ὅζς.). 
Α5 ἃ ἔογπιαδὶ ὀχρίδηδίίοη οὗ [ὴ6 Ηθῦγονν ννοχά, 
1Π|5 15. οὗ νϑγῪ σεσοθηΐ δι ΟΥ̓, Ὀὰΐ 1 ΤΑΥ͂ 
Βᾶνθ 5οπλδ σοιηΐθηδηςθ ἔγοπιὶ [6 τοηάογίηρ οὗ 
186 ϑορίμαρίπε ἴῃ ἔννο ουξ οὗ [π6 ἔοτΓ ρίαοθβ ἴῃ 
ὑνἢςἢ ᾿σσαςξε οοσιῖβ (νύ. το, 26). δηά 511] 
τοῦ ἔγοπι (η6 ΟἹά [ἰἀἰϊς, νι ἢ τοδάβ “ δὰ 
αἰ πλ 155: ΟΠ..." 

(2) [ἰ μαβ Ὀθθη υαπηάογϑίοοά ἴο 5: 5. 50Πὶθ 
Τηοϊηΐδίποι5 ἀδβογέ ρδοθ. ϑαδάϊα, ϑθνϑγαδὶ) 
7 τοῦθ υοίοα ὈΥ Ν᾽ αἰδῦϊιι5, Βοςδαγί, 
ὕδγρζον, Ἀοϊδηα, [1,6 ΟἸεσο, ὅς. Βιαξ (ἢ]15 
ποίίοη 15 ορροβεά ἰο υὐ. 1ο, 21, 'π Ὡς ἢ [ἢ 
ἀοϑοσγί 15 ἀἰϑειηρι Ξηοα ἔτοπὶ Α 2426] ἴῃ ϑυς ἢ ἃ 
ὝΑΥ 45 ὨΑΤαΪΥ ἴο δάπιι οὗ οπθ Ὀεδίηρ (6 εχ- 
Ῥἰδηδίϊοη οὗ ἴῃθ οἴου, 

(3)  Α:826] Ππᾶ5 Ὀδθὴ ἐδίκθῃ δ5 ἃ ἀθϑιρῃδ- 
ἄοη οὗ 186 ροδὲ 1ἴ591ξ, ὉγῪ {86 δηςίθηξ Οὐκ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠ. 
1 7446 ὀέοοα οΥ αὐ οἰαέμε ὀξαφίς γεμδέ ὁξ οὔέεγεά 10 
ἐφ δογα αὐ ἐἔφέ αοοῦ οΥΓἹ ἠὲ ἑαῤέγηαςίς. ἢ 
Ζάεν νιμσέ ποΐ οὔ ἐο ἀξυΐδδ. τὸ Α εαξίρρ' 
ΟΥ̓ ὀϊοσαΐ ἐς γογόιιϊ ρα, τ5 απαᾶ αἰ ἐδαέ αδείδ 
αὐἰομδ, ΟΥ ἐς ἰο;. 

ΝῺ τὲ ΓΠΟΚΡ βράκε υπίο Νίο- 
568.) 84 Υ1ηρ,, 

2 ὅρεαϊκ υπΐο Αδγοη, δαπά ὑπο ἢ 8 
. 80Ώ8,) Δη ιηἴο 41] τὴς Ἑ“ἢ!]άτεη οὗὨ [5- 

. ΤΆ6], ἈΠ 84Υ πηῖο ἴἢδπὶ; 1185 ἐς τῇς 

σπΑρ, ΧΥΙΙ. 

Τἢο Ἰοδάϊμπρς ἴορις οὗ {158 σμαρίουγ 5 τῆ 
Ὀ]οοά οἵ δηϊπη8]5; νυμδί ἴἰ 5, ΨΥ ᾿ξ σβου]ά 
Ὀδ μοϊὰ 5βασγοά, ον 11 5ῃουϊὰ Ὀ6 ἰγρδίρα ἴῃ 
1Π6 Ῥγοσθϑϑοβ οὗ δὴν 1, ὙἼΠ6 ϑυδ]οοΐ 6ν]- 
ἀθη!]ν Π45 ἃ σοηῃποοίίοη ὙΠ νν δ βοθ5 Ὀθίογο, 
ἃ5 8Δη ὀχρἰδηδίίοη οὗ ΨΥ Ὀϊοοά 5σῃοιϊὰ Ὀ6 δῇ 
οὔ͵οςξ οὗ σμοῦ ϑρπιβοδησς οἡ ἴδ. ΑἸέαγ, δπάὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠῪ ἴῃ ἴῃ6 τιΐθ5 οὗ {πὸ ΤαΥ οὗ Αἴοπο- 
πηρηΐ, ἴῃ ψνὨΙΟἢ 115 πλοδηϊηρ ννὰ5 Ὀγουρῆξ ἰηΐο 
115 ΒΟ]οσῖ, Ὠιρβοϑὲ δϑϑοςσϊδέοηῃ. ---- Βαϊ [15 
σμδρίογ ἴῃ 115 ᾿πηπηθάϊδέθ Ὀθαγίηρ οὐ {πὸ ἀ Δ] 
16 οἵ ἴπ6 [Ξγϑο] 65 βἰδηάς 45 ἴη6 ἢγϑβξ οὗ ἔουγ 
(ἀν, χχο), ΙΓ ἢ 5οὲ ξοστῃ ῥγασίϊσαὶ ἀπεῖ65, 

τεσ ηρ, ἴδ6 [5 γα 165 ἕο νναὶῖς, ηοΐ ἴῃ [ῃ6 ννᾶῦ 
οὗ 1ῃὴ6 ποδίμοη, Ὀμΐξ δοοοσγάϊηρ ἴο ἴδε ογά!- 
ΠΔΏς65 ΟΥἩἨΎ εμονδῇ. 

ΟΝ 5Γ.ΑΥΙΝΟ ΑΝΙΜΑΙ,8. ῸΚ ΕΌΟΡ. 

:---τό. 

1.2. ΤΟ 1,οριϑἰδῖογ 15 πονν σομηχηδηάεοά ἴο 
δα άγοϑϑ [Π6 ννῃοΪθ οὗ {Π6 Ῥθορὶθ 85 νγ6}] 85 [86 
Ῥυοσῖβ. ὙΠῸ βυδ)οοί-τιδίϊοσ οὗ ἴῃ6 ἴανγβ ἤοΙδ 
ἐχργοϑθθά 15 ομθ ἴῃ νν ϊσἢ [86 ΟΥάΠάτῪ 116 οὗ 
18:6 ρθορΐθ ννδ5 Ὀγου βρῆς ἰηἴο ᾿πχηηραϊαίε γοϊδίίοη 
ἴο 16 ῥγεϑίϑ᾽. 

ΙΈΕΝΙΤΙΟῦσ. ΧΝΙΙ. 

νογβίοῃβ (Ὀυ (86 ΓΧΧ. ἰ5 ποῖ σοηδίβίθηξ ἴῃ 
[15 γοϑρϑςξ ἴῃ στ. το, 26), [6 Ψυϊραῖο, [.υ- 
{πογ, ἴ[ὴ6 ΕΡ] 5 Νογβίοῃ, ἕο. Τῆδ ννοσγά τἰϑοὰ 
Ὀγ {Π6 δερίυδριπί ἴῃ Ὁ. 8 (ἀποπομπαῖος) (δ Π 
ΟἸΪΥ δ6 ἴακθϑη ἴῃ δὴ δεῖϊνθ 56η56- ἐῤὲ σύγε οὗ 
ἐδ, αυεγγισισα, ὨΟΐ ἃ5 1ἰὲ 15. ΕΥ̓͂ 5όνθσγαὶ οὗ (Π6 
Βδίμοῦϑ, 45 δὲ φοαὶ αἰῤεγεσοά. ϑγταγλδοἢι5 ἢδ5, 
ἐδε σοαὲ ἐῤαὶ ἀεῤῥαγίς (ἀπερχόμενος), Τοοίο- 
(ἴοῃ, ἐῤε φοαὶ “επ ααυαν (ἀφιέμενος), αι], 
ἐῤὲ φοαὲ τεἰ ὕγεε, 5: ΠἸΠΌ]Υ “Ὁ [Π6 βοδροροασί" (ἀπο- 
λελύμενος), δῃά [Π6 Ψυϊραΐθ, σῶον οηιφαγίμς. 
Ἰόβορἤι5 ἈργΘο5. ἴῃ 56 η56 ὙῈ [Π6 ϑορίυδρίηϊ. 
Βυΐ (μ6 σοηβίγιςίίοη οὗ [ἢ6 Ηρθῦγονν 15 σοῦ- 
(ΔΙ ποῖ ἴῃ ἕνοιισ οὗ ἴΠ656 γθηάθγηρβ, ΠΟΥ 
οὗ ΑζΖ242Ζ6] Ῥοίηρ' 'ἢ ΔΩΥ͂ 56η56 δρρ]ιοά ἰο 1Π6 
ξοδῖ 8ἃ5 ἃ ργορεγ ὩΔΠ|6.---ἰ οἡ οπο οὗ {6 Ἰοῖβ 
6 ργοροϑι[ἰοηλ] ργθῆχ 2. ἢᾷ5 {ἢ ΟΓΟΙΠΑΓΥ 
55η56 οὗ 2ογ οὐ 70, 1' ῖ5. ποῖ {{Κοὶγ τῃδέ, ου 1ῃ 6 
ΟἾΒΟΥ, [ἃ νου] τηθαῃ, ἀῤῥοϊμορά 19 ὁφ. ΤῊΘ 
᾿ἱποοη 8 5ΕΘ ΠΟΥ Ὑν ΠΙΟἢ Οὐ ἰγδηϑδίογβ ἤᾶνθ ἔθη 
Ιηἴο ἴῃ ξΟ]]οννηρ [86 Ν υἱκαΐθ, ΤΑΥ͂ δὲ 56θὴ ἴῃ 
ν. το. 

τῖησ ΒΓ ἢ [Π6 ΠΟΚῸ Παῖῇ σοπιπηληά- 
εά, Ἔγπε; 

4 ναι πιδηῃ βοενεγ ἐῤεγε δὲ οἔ {Πε 
ἢοιι5ε οὔ 5γδεὶ, τῆδὲ ΚΙ] δῖ δῃ ΟΧ, οὐ 
ἰλτα. οὐ ροδῖ, ἰπ [6 σαπΊρ, οὐ ἴῃ 
ΚΙΠ]Θ. ἐξ οὐῖ οὗ [Πς σΔη1ρ, 

4 Απά δείηροῖῃ [ἃ ποῖ υπῖο (ἢ6 
ἄοογ οὗ τπΠ6 ταδεγηδοὶε οὗ τῆς σοηρτα- 
δἴίοη, ἴο οὔεγ δὴ οἤεγιησ ὑπο τῆς 
ΟἈΌ δείοστες τῆς τλρεγπδοὶς οὗ τῆς 

“} απὶγαὶς αγὲ ἰο ἐὲ εἰαμφῥίογεά δοζογε ἐδ 
Ταδεγμαείφ. ,----Ί. 

38, 4. ἘνογΥ ἀοπιοϑεϊςαἰοα δηΐπλα] ἔπδξ ννὰ5 
βἰδίῃ ἔοῦγ ἕοοά ννὰβ ἃ ϑδογί οἵ Ῥεδοθ- ο Πηρ 
(Ό. ΩΣ {η6 ΜΊϑβηπα βᾶγ5 [πδξ ἴῃ6 ϑδῃβου]άογ, 
[86 οἤξθεκϑ, απ {π6 ραιηςοῇ οὗὨ φᾷ δηΐϊπια] 50 
βἰδυρμίεγοα ννὰβ ρίνεη ἴο {πῸ ῥγίοϑίβ (' ὉΒο η," 
ΧΙ, 866 Οἡ Υἱὶ. 22). ΤΠ ἰανν, τπουρἢ ᾿ἵ 
ΟΧΡΓΟΘθοα ἃ σόα ὈγΠΟΙΡ]6 (566 οἢ ψ. 7)» 
ννᾺ5 ΟἸΪΥ ΡῬσονίβϑίοηδὶ ἴῃ 115 ῥργαςξϊσαὶ Ῥδαγίηρ. 
11 οου]ὰ οηἷγ Ὀ6 Κορὲ ἃ5 Ἰοηξ 85 ἴθ σι] άσθη 
οὗ [5Γ86] ἀννεὶξ ἴῃ {ΠΕΟΙΓ σάτὰρ ἴῃ {πὸ Ὁ ΠΟ 655, 
ΤΠ6 τεοβίγοίϊοη νᾶ τειηονθά δοίοσε {πεν 
βοίἰοὰ ἴπ τἴη6 ΗοΙΪγ 1,4ηἀ, ννβογ ἐπΟΙΓ πῸΠι- 
θοῖ5 ἂηὰ ἀἰϊθιιίοη ονὐοῦ ἴῃ6 σουπίσΥ τνουἹά 
ἢδνο γοηδογοὰ 1:15 βιΠςὶ ΟὈβογνυδηςσε ἱπιροϑϑί ὈΪ6, 
8ε6 Ὠρυΐ. χὶϊ. ὡς, 16, 2ο-λά. Οη [6 τηοαθ 
οὗ 5ἰδυρῃίοσηρ 8ὲ6 Νοῖίθ δὲ {86 πὰ οὗ 1ῃ68 
Ομιαρῖεγ. 

8. }α»] Βμ6 9». 866 Οἡ [Π. 7. 

4, ἘἈδίπμοσ “ Απά Ὀχιηβοίῃ τ ποῖ υηΐο ἢ 89 
ΘΕΣΔΏΘΘΟΙ 9 Τοπ οὔ ποῦ π ἤο ΟΥΟΡ 

0 8348 8ὶὲὴ ΟΥ̓ΟΣΡΙΚ ὈΘΙΌΣΘ ὍὉ890 ΤΔΌΘΣΙΩΔΟ]Θ 

ἐ. ἐ. ἴῃ6. ἀνθ! ηρ ̓ ς 6) οὗὐὨἨὨ δόμον," ἅς. 
66 οἡ Εχ. χχυΐϊ. ᾿ς: 1,δν, 1. 2. 
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ΙΈΕΝΙΤΙΟσυ9. ΧΙ]. 

ΓΟΚΡ; Ὀϊοοά 5841] θεὲ ἱπιρυϊεά υπῖο τπαῖ 
τῇδ ; ἢς δίῃ 5ῃη64 Ὀ]οοά; Δηά τῃδῖ πδη 

504 ἵν. 5--. 

στερδίίοῃ, ἀπά δαγη τῇς ἐλ ἔργ ἃ “ϑυγεεῖ ς χοᾶ 5 
; 

βᾶνοιγ πηῖο ἴῃς ΓΟΚ. ϑρξορὸν 
88.]] θ6 ουζ ΟΥ̓ ἔγοτη ἀπιοηρ ἢΪ5 ρεορίε: 

ς Το τῆς ἐπά τῇαλς τῆς οἢ]άγεη οὗ 
15γ26] πιᾶν Ὀτίηρ {ΠεῚΓ βδοτ ἔςεβ, νυν] οἢ 
{ΠΕΥ οὔογ ἴῃ τῆς ορεη βε]4, ἐνεη τῃδῖ 
{ΠῸΥ τλὰγ Ὀτηρ ἴΠεπὶ ὑπο ἴῃς ΟΚΤῸ, 
πηἴο ([ἢς ἀοοΥ οὗ {πε τὰθεγηδοὶα οὗ [ῃε 
σοπρτερδίίοη, πηἴοὸ τῆς ρῥγιεβῖ, δηά οἴξεγ 
τ 6 πὶ 2 ρββᾶςε οἤεγιηρϑβ υηἴο τῆς ΓΟΚ Ὸ. 

6 Απά τἢε ργίεβῖ 582]} βργίῃκὶε τῆς 
Ὀ]οοά ὑρο τῆς δἱϊαγ οὗ τῆς ΓΚ δέ 
[Πς6 ἀοοΥ οὗ [πε τραγηδοὶε οὗ τῆς σοη- 

 Απά {πδν 5141} πὸ πιοῦῖα οὔεσ 
1ΠεἰγΓ βδογί ἤσθα πηῖο ἀεν}]5. δέου ἡ Ποηὶ 
{ΠΕ μᾶνε ροπεὲ ἃ Ψῃοπηρ. ΤῊΪβ 
μαἢ 6 ἃ βἴδζιιϊθ οσ ὄδνεσ υπῖο {π6π 
τπγουρῇους τΠεὶγ ρθη γδ Ο ἢ 5... 

8 4 Απά τῇοιι 5011 54 Υ τπιηἴο ἴΠεπὶ 
ὙΜΝδίβοσνοσ τηδη ἐῤεγ ἐξ οὗ ἴῃς Ποιι86 
οὗ ἰβγαεὶ, οὔ οὗ τῃ6 βἴγδηρεγβ ψῃϊοῇ 
8ο]ουγηῃ Δπιοηρ γου, ἴῃς Οἰδγεῖ ἃ 
δυγηῖ οβεγίηρ ΟΥ̓ 8δογίῆςε, 

9 Απά ὑπηρεῖῃ 1 ποῖ υπῖο (δε 

ὀίοοά «ῥα]] δὲ ὑνιρμίοά τοῖο ἐθαὶ τ»ιαη} 1.6. Ἀδ 
Πᾶ5 ἱπουγγοα β]} τη βῃοάδάϊηρ Ὀἰοοά ἴῃ 8ῃ υἢ- 
ἴανν 1] τηδηηΘΓ. 

εμΐ οἵ] 566 οἡ Ἐχ. χχχὶ. 14. 

5. υαεγίδο] ὙΒὸ Ηρῦτενν 156 ψεδοθὶ»1, 
ἡ. . 5ἰαίῃ Ὀεαϑῖβ Οὐ ὑυθαβίβ ἔῸΓ ϑἰδιιρῃΐζοσ. 866 
Ιπίτοὰ. ὃ ἢἰ, δὲ Αὐυρυβίίπ (' Ουξδί. ἴῃ 
μεν. ς6) υπάοτϑιοοά σὺ. ,4---|ὋἋ ἴο γεΐοσ ἴο 
ΘΘΓΘΠΊΟΠΙΔΙ βδσγιῆςοβ, Τῆς ΟἹ ἀθΓ νογβϑίοηβ αν ἢ 
ΟἿΓ ΟΥΏ) 566 πὶ ἰὼ σουηΐοηδησθ 115. Βαυΐ {86 
σοηποοίίοῃ 11ι.511Ώ65 τηοβί οὔ [πὸ τποάργῃ ἰη- 
[εγργείοσϑ ἰὴ δορὶ γὴν ἴΠ6 ννογάβ ἴο δηϊτηδὶς 
βΒδυρ ϊογοά ἔογ ἔοοά. ὅ66 1ῃ6 Ποδάϊηρ ἴῃ ΟἱΓ 
ΒΙΡΙε. ὙΠῸ νυ ΠΟΙ νοῦϑο τηϊρῃξς 6 τοπάογθά: 
Σπ ΟΥΟΣ ὑμδὺ ὍὉ59 ΟἸΣ]άσχΘη ΟὗὨ [5786] 
ΣΏΔΥ ὉΓΣΙῺΡ ὑΠΟΙΣ ὈθαΑΒὺΒ Ζζ0Σ ΒΊΔΌΡΒΥΟΣ, 
ὙΔ1ΟΒ ΠΟΥ (ΠΟ) ΒΙΔΌΡΒΙΟΣ ἰπ ΔΘ 
ΟΥΘπ 7160]4, θὁγ)ΆὸΨθΨὰλπ ὑμδαῦ ὉΠΟΥ͂ ΤΏΔΥῪ ὈΣΪΏΦ 

ἜΘ ὈΘΙΌΣΘ ὅθπονδὴ ἴο 89 θη π090 
οὗ Ὁ89 Ἴοπὺ οὗ πιθούΐϊῃβ πηῦὸ ὑδθ 
Ῥστιθδβῦβ, πὰ Β1ΔΈΌΞΕΤΟΣΙ ὕπθπι 86 Ρ6866θ- 
ΟΥΓΟΣΥΙΣΒΒ ὅο ΦΘοΟν 8. 

Θ. «ρνἱπάίθ] ἐ.ε. οδδῖὺ Ἰοσῦμ. 866 [ηἰτοά. 
ὃ Υἱ. 

δμγ"} 866 οὐ ἷ, 9. 
“πῇ 4.6. ἴῃ6 διιθεῖ. ὅδ66 [ηἰτοά, ὃ ν11]. 

". οὔῆεν δεῖν “αεγί ἤιε. ΤῊΘ νγογάβ τηρ δῖ 
Ὅ6 τοῃάογοά, βδοσῖίοθ ὑμοῖσ Ὀθαβὺβ ΖῸΣ 
ΒΙΔῸ ΘΙ, δὅ66 οἡ συ. ς. 

μρ0 ἐευ ὝὍὝὙΠῃε ψογὰ οὐδοῦ ἀδηοίοβ ἃ 
ΒΠΔΡΡΥ ϑοαί. 86 οἡ ἷν. 22. Βιι ἰξ ᾿β5 ϑοπηδ- 
Ἐ{π|65. δ ρ]ογθά, 45 Πογο, ἴο ἀεποίθ δὴ οὐ]ϑσξ 
οὗἔἉ Βεδίθθη νγουβῆὶρ οὕ ἃ ἀθιιοῃ ἀννο]ηρ ἴῃ τη 
ἀοθεγίβ. 2 (ἤσοη. χὶ. τς: [5. χῆΐ, χει, χχχὶν. 
14. ἼΤΠ6 ννογβῃρ οὗ {Π6 βοδῖ, δοσοιῃρδηϊθά 
ΌΥ {πὰ ἔουϊοδξ τιΐοβ, γον θά δὲ Μομάοθς ἴῃ 
Τοννοῦ Ἐξγρί. Ἡδοσοάοῖ. 11. 46; δίγταθο, ΧΥΤΙ. 
Ρ. 8ο2; δ )αη, "Ηἰξὶ, Απ.᾿ Ν11. σῳ: οἴδοῦ 
Δ ΒΟΥ 65 ἃγὸ ρίνθη ὉΥ Βοςδασγί, " Ηΐοσοζ." 
11. 11. σ. 53. ὙΠ6 ϑγαθιοβ ΠΊΔΥ μᾶνθ Ὀδθη 
Ἰδα ἱπίο 1Π15 5πᾶσγθ 816 ἴοΥ ἀννοὶξ τη Εργρί. 
866 Ηρηρβίθηθεγρ, “Εργρῖ, ἅζς, Ρ. 202. ὅδε 
Ο9ῃ. ΧΧΙΥ. 14.) 1ς; ΕΖ6Κ. ΧΧΙΙ. 8, 9, 21. 
ἰεθ 15. ἤονενοσ πὸ δνιάθησθ ἴο οῆενν ἐπαὲ 

186 5ἰδιιρμίοσ οὗ δῃϊπιαὶβ, 1ἴὴ ἴΠ6 ΨΔΥ ΠΟΙῸ 
ΔΙ ἀεα ἴο, Τογηθὰ ΔΎ ραγί οὗ {πὸ ρβοδΐ νγοσ- 

5ῃ}0 οὗἩὨἁ Ἐργρί. Οη.': ἴδθ οἴδμογ μιαηά, ἴδὸ 
δηοίθης Ῥογβίδηβ δἷονν υἱοῖ 5 'ῃ Βοποῦγ οὗ 
ΤΠοῖγ ἀθιεῖο ἴῃ 186 ορεῃ δεϊάς.. Ἡργοάοῖ. 1. 
112; δίγαῦο, ΧΝ. Ρ. 2722. ὙΠΟ 15 ἃ γείεγ- 
Θῇσ6 ἰῃ ἴῃ6 Κοῖδὴ ἴο [ῃ6 ρῥγασῖῖσε οὗ {86 
Πεδίμβοη Ασγαὺῦβ οἵ σδ]ηρ οὐ 356 ροάβ ἴπ 
(86 δεῖ οἵ βἰδιιρῃίοσ, δυγα ν., συ δαιος 
ποῖΐθΘ. (Οἷ. Μιβῆπα, " ΟΠοΙη,᾽ 11. 8. 866 4͵50 
Ῥαϊστανο, “ Ασδῦϊδ,᾽ οὶ. 1. Ρ. το. ὍΤΠο οἵ- 
ἀϊπδηςοες οὗ Μϑηι ἐο ποῖ ἄρρτονθ οὗ δὴν ἤδσϑὶ 
Ὀοῖηρ οαΐθῃ ψνῃιοἢ 45 ποῖ ὕδθὴ οἴἶἶεγοά ἴο ἃ 
ἀειῖγ. ΟὮ. Νν. δὲ 23.) 32, 34, 39.) 41) 52. ὙΤ Πέβὲ 
Ουίοπιβ 56 ἴο ὈδΑΓ οἶθδγ ἴγᾶοαδβ οἵ ἃ ργπηεταὶ 
ΠΔΌΪ ἴῃ τεραγὰ ἴο ἰακίηρ (Π6 [πἴ οὗἁἨ δηϊπιδὶς 
ἴογ Τοοά, ννῃϊοὰ (86 [5γδϑ  ῖθ5 δί (815 ΕἸΠ.Θ ννῈΓΕ 
ἴῃ 50ΠῚ6 ἔπ οὐ οΟἴμβογ ἰοπηρίδα ἴο ἰηνεβὲ ἢ 
Ιἀοϊαίγοιι5 αϑϑοςσϊδίίομβ. [δ ταλρῃΐ δὲ Ὀείίετ, 
ξο] νης 1π6 Εἰπέ ξυΓηιϑπθὰ ΟΥ̓ 15. ΧΙ. 21) 
ΧΧΧῖν, 14, ἴο σϑπάοσ (Π6 Ὄχργθβϑϑίοη, ὅο 89 
ΟΥ̓ Βρίσιῖβ οὗ Ὁ: ἀοβοχῖ. [,{Π6Γ Βλ5, 
ο Με ἀευΐϊίς. 

Βυϊὶ [Πϊ5 Ιᾶνν ἔογ [Π6 ϑἰδιιρῃίογιηρ οὗὨἉ Δη1πι8}5 
ὙΓᾺ5 Ὠοΐ, 85 ΞΟΠῚ6 ἤαᾶγδ βιιρεεϑίεα (ε.5. Ηἄνεγ- 
πὶςοκ, "Ῥοηϊ.᾽ Ρ. 299), ΤΊΘΓΕΪΥ ἴο οχολιάθ ἰάοἷΑ- 
ΤΥ ἔγοσῃ [6 σβοβθη παίίθη. [ἴ δά ἃ πΊΟΓΕ 
Ῥοβεῖίνο ἃπάὰ ροπηδηθηΐ Ῥυγροβθο. [ἃ Ὅοτὲ 
Ὑηο55 ἴο {Π6 βαποῖν οὗ ἰδ; 11 βογυθά ἴο 
τοιηϊηα ἴῃ6 ρϑορὶθ οἵ {πὸ βοϊθιλη οὐἨ ἴδε 
δταηξ οὗ {πὸ ᾿νε. οὗ 41} ᾿ΠΘΠΟΥ ΟτοδίΓῈ5 
τηδάθ ἴο Νοδὴ τῶν ἴχ. 2, 3}} ἴξ ρυγροά ἀπά 
ἀϊγοςιοα ἰονναγὰς [εἤοναῃ {πὸ ἔβα πρθ τη τὸ- 
βροςὲ ἴο δηϊγηδὶ ἔοοά νη] ἢ βθότὴ ἴο Ὀδ6 Ο0Π1- 
ΤΏΟΩ ἴο πη 5 ἡδίυτο:; δηὰ ἴ σοπποοίεα 4 ΠΔὈΪῖ 
οὗ τμδηκϑρίνιηρ ὙΠ Β (ἢδ τιδιηΐθηδποθ οἵ ΟἿΥΓ 
ΒυπΊδη 116 ὈΥ πιρᾶηβ οὗ ἀδιὴγ ἔοοά. 1 ΤίΊπι. 
ἵν. 4-ς. Ηανίης δοκηον)οάροα μὲ ἴδε 
ΔηΪπΊ4] Ὀεϊοηροά ἕο Το βονδῆ, ἴδε ἀδνουὶ Ηθ- 
Ὀγονν τϑοοϊνοὰ θδοκ ἰ5 ἤξϑῃ 45 [εμουδῃβ ΕἸΣ. 
(ἔ. Νοῖο δέλογ βδρ. χὶ. 88. 1.1. 

Νο ϑαογίβεθ 1ο δὲ οὔεγεαά ἐχοορὶ ἐπ 1δὲ Οσαγί. 

8, 9. 

ΤῊ ῥτοοορὲ ἴδ Βοῦα ρὰΐ ἱπίο ἃ πορϑῖῖνε 
ἔοττη ν Ὡς ἢ Πᾶ5 δγοδαν Ὀθθη Ἔχργεξϑεά ρ051- 
ἘνεΙν ἴῃ τεξαγά ἴο εαςῃ Κἰπὰ οὗἉ ΒΔ ΟΥΙΗοα 15 
ἀεῖαδ:], (ΟὮ. 1. 11. ᾿1.,), ἄς, Οε ει, χ, 2. 



ν, 10---4.} 

ἄοογ οὐὁἨ 1ῃς τθεγπδοὶε οὔ τῇς σοηρτε- 
ραϊίοη, ἴο οὔἶεΥ ἴ αηἴο τῃ6 ΠΟΚΡ; 
Ἔνθ τἢδϊ τπηδη 504] ὃς οι ΟἹ ἔτγοηὶ 
Δι Πρ ἢ]5 ρεορΪε. 

το ΠΤ Απάὰ νῇῆηδίθοανοεσ τηδη ἐῤέγέ 
ἦε οἵ τῆς ἤϑυβε οὗ [βϑγδοὶ, ογ οἵ τῆς 
ΒΙΓΔΠΡΘΙΒ ἴῃδΐ 50] ΟυΓη Δπλοηρ ΥὙοι!, 

ΙΈΕΝΙΤΙΟῦ9. ΧΥΝΙΙ. 

12 ἹΠηεγείογε 1 5αϊά υπῖο τῆς ςΡ"}- 
ἄτεη οὐ βγδεὶ, Νο εου] οὗ γοιυι 54} 
εαΐ Ὀ]οοά, πείτῃθγ 50.411] ΔΠΥ ϑιγαηρογ 
τῆλξ δο]οιγηθτῇ δπιοηρ γου οδῖ δοοά. 

11 Δηά ψῇμαδίθοενεγ πῆλη ἐῤεγέ ἐξ 
οὗ τῆς ομ]άγεη οὐ ἴϑγαβὶ, ογ οἵ τῇς 
Β[ΓΔΏρεΙΒ ἴπαϊ 80)]Ουγη ἈπΊΟΠρ ΥὙοι], 

595 

τῃδῖ εἴθ δΔῃν τηληηεῖ οὗ δἰοοά; 1 
Μ01}} ἐνεη 8εῖ ΓᾺΥ δος δρδιπϑί τῃδῖ 801] 

" τῇδῖ οαΐετἢ ΒΙϑοά, πὰ νν}}] ουξ Ηἰπὶ ΟἹ 

ἐν ῆϊςἢ Πυηζοῖῃ δηά σδῖςθιῃ ΔΩΥ͂ Ὀεαβῖ ε Ηεν. 

οΓ ἔον"] τας πιὰγ θὲ εαἴεπ; ἢς 5}8]] ἐββι ἄμπν 
ενθη ρουγ οὐ τῆς δοοά τΠεγεοῖ, ἀπα ἀκπέις 

ἴτοπὶ ἀπιοηρ 5 Ρεορίε. 
11 Εογ τὰς 1 οὗ τῆς ἢδϑῃ 1. ἴῃ 

τῇς δοοά : ἀπά 1 ἢδλνε ρίνεη ἰζ ἴο γου 
προ [ἢ ἰταῦ ἴο πγακε δὴ δῖοπεπιηεηΐ 
ἴογ γοιιγ 8015: ἔογ ἴξ ἐς τῆς Ὀ]οοά ἐῤαὲ 
τ Κεῖῃ δὴ δῖοπεπιχεηῖ ἴογ [ῃ6 50]. 

σονογ τ ἢ ἀμππῖ. 
14 ἔστ 1 ἰς τῆς {Π{π οὗ 411 Η6ϑἢ ; τῆς 

ὈΪοοά οὗ τὰ ἐς ἔογ τῆς [|6 τῃετγεοῦ: τῃεγε- 
ἴοτε 1 98α14 ὑπο τε σΠΠ]Πάτγεη οὗ [ςγδεὶ, 
δ Ὺ 5 508]] οδῖ τὴ6 Ὀ]οοά οὗ πο πηλΠ ΠΟΥ ὃ σεα. 9.4 
οὗ ἤεϑἢ : ἔογ τῆς Π|6 οὗ 4}} ἤδϑῃ ἐς τὴς 

8. ἐβε εἰγαπσογι «υδίερ᾽ “οὐομγη) ὃὉμ86 ἴο- 
ΤΟΊΚΘΣΒ ὙΠῸ ἀἅ77Ὲ.}}. 866 Οὔ ΧνΥ]-. 29. 

οΓ “αεγίβεε] Τμδῖ ἰ5, ἃ ϑἰδυρῃίεγοα οβογης 
οὗ ΔηγΥ Κιπά, ϑΈΠΟΓΑΙΥ ἃ Ροδςε- οἤξπηρ. 866 
ἰπιτοά, ὃ 11], 

9. οἱ οὔ, δις.7 866 ἔχ. χχχὶ. 14. 

Βἰοοά ποὶ 10 ἐξ εαίδη, απ «φυῇ. 10----Ἰ4. 
ΤἼΟ ρῥγοβιδιτοη ἴο θαΐ Ὀ]οοὰ 15 τερεδΐεά ἴῃ 

ϑευθη ρΐλςος ἴῃ τἢς Ῥεηϊλίοις!, Οεη. ἴχ. 4; 
[ν΄ 11. 17. νὶ}. 26, 27, ΧΥΠ. 10.514. ΧΙΧ. 26: 
Ὠδυῖ, ΧΙ]. τό, 23, 24, ΧΥ͂. 22. Βιυῖ ἴπ [ἢϊ5 
ρϑβθδρὸ 6 στοιηά οὗ ἴῃς ἰανν 15 βἰαϊθα πΊογα 
ΠΥ ἤδη δἰ ϑοννῃοσο, 

11. ΤῊ νοῦϑο ϑῃουϊὰ ταῖμοῦ δ6 γχοηᾶου- 
οὐ ΡΟΣ 08} ΒΟ] οὗ 8:6 ΖΊΘΒῈ 18 1π δ 
ὈΙοοᾶ: 8324 1 Ὦδνο οχάδίπθοά Ὁ ζΟΣ γου 
ὌΡΟΣ ὅδ ΑἸΤΔΣ, ἴο 1.810 δϑοποιροπῦ 
ΖΟῸΥ ΥΟῸΣΙ ΒΟῈ]1Β: 70Γ ὅπ: Ὀϊοοά 1᾽ 16 

ὙΔΝΙΟΣ ἸΔΔΚΘΒ δὑομοιηθηῦ ὮὉΥ͂ 0828 Οὗ 
πη 800}. ὅ66 Νοῖθ δὲ {πὸ επὰ οἵ [δ6 
ςδαρίογ. 

“δὲ μς οΥ 1 ἥδ ἐς ἱπ ἐδὲ ὀίρο ΤὨΘς 
νοτά μεγὲ ἰγαπϑβίδίεἀ 11{ (πορϑε.}) 15 ἴπ6 βᾶπι8 
ΜΠΏΙΟΙ 5 ἔν ]ο6 τοπάογοα 808] ἴῃ ἴῃς ἰδοῦ 
μαι οὗ ἴῃς νεῖϑὸ. ΤῊ]5 15 οπο οὗ [ἢ6 ρῥἶδοθβ 
ὙΠ ἢ 186 ΠΡ 5}: ἰγδηϑιδΐογβ, πῸπὶ 1ο Κα 
Ἰ|ῦὅε ἴὸ {Π6 πιοβῖ τοοοπῖ, ἢ [υτῆοτ, ἂς 
ϑ2ογ, ᾿Ὠϊοάδίει, 1,2Ζαῖῖο δηά οἴπογβ, αν 6η- 
ἰδηρίοα ἴῃ ἀπ ΠΥ ον ης ἴο ἴΠ6 νᾶριθ υ56 
ΜΒΙΟῊ [ΠΟΥ πᾶνα πηδάς οὗ ἴῃς ννογὰ «οὐ ὙΠε 
ἃηςίεηςΐ γογϑίοηβ, νι [εὸ πᾶ, Ϊ{1Π1|15 
δηὶ ὙΤ τόπο 5, [Π6 Οὐπονᾷ Ἐτγεποῖῆ δηὰ [Π6 
Τοοξηῖ (Οοιτηδηῃ νογϑίοηϑβ, ΠΟ 5 5ἴ ΠΥ ἕο ον 
ἴδε οτρίηδὶ. 866 Νοῖβδ δ {πΠ6 επά οὗ ἴῃς σῇδρ. 

1 βαῦυε σίσεν ἰξ 10 γοῖκ μῤροη ἐθὲ ὭΩΑ ΤΠ656 
ψογάς (15 Κυτίζ ᾿ᾶ5 οὔβογνθα) ργεοϊἀθ ΔΗΥ͂ 
δυροτβί οι ποίϊΐου ἴδαΐ ποῦ νγᾶ5 δίοηϊηξ 
γί ἴῃ ἴῃς Ὀ]οοά [1561. [1 δὰ 4 πδίυγαὶ 
Βίπεββ ἴο ὄχργθϑϑ ἃ {ΠῚ} δπὰ ννὰβ ἰῃμεγείογε 
ἴδ σγτῆθο] εβοϑεη ΌὉΥ Ὠινίης νυ]ϑάοπὶ ἔογ 58 
ὕροη {86 ΑἸζΩτ. 
ΓΙ ᾿ς δὲ διοοά ἐδαὶ »ιαξειδ απ αἱομεριοπᾷ 

"ον θὲ “οὰῇ Οὐ ἐγαηϑίαίουβ πάνθ ἔο]]ον εὰ 
ἴη6 1ΧΧ., τπῸ Νυϊραῖο, [6 Ταγριιπὴ5 δηά 
ΙΠῸῚ. Αδνν πηοάσσῃ ογιἰςβ5 ἰακὸ {Π6 5α1η6 
σουγθθ. Βυΐ [ἢ6 πιοῦὸ ὀχαςΐ σχοηπάεγίηρς οὗ 
(πῃ Ηθῦγοιν 15 τι ρίνθῃ αῦονθ. 80 ΒΙἢΤσ, 
Ζαπζ, Κυτίζ, Κηοῦεὶ, Καὶ], Ηογχ μοι πηου, ὅτ. 

15. ὝΠεΙΟ τὸ ἔννο ἀϊβεέϊηςξ ρστοιιπάβ ρίνεη 
ἴον 16 ρσγοδιθιτοη οὗ ὈΪοοά 85 οοά : ἤτϑβῖ, 115 
ΟΥ̓ παίυγο 85 ἴῃθ νἱΐῖα] Πιὰ ; ϑΘσ Πα ΪΥ, 115 
σοηϑεθογδίίοῃ ἴῃ βδοῦ ῆς!4] ννοσϑῆρ. δ ὲ ᾶνα 
ΔΙγοδυ ποίϊςεἀ (μαὶ τ86 ῥγομι!οη οἵ ἔδϊ 
(δυδῖ) ννᾶ5 ἀἰβεϊηρι βηῃοα ἔγοπὶ {πα οὗ Ὀϊοοά 
Όγ 115 Ὀείηρ στουμπάρα οὑηρὶν ἡ 115 σοῃβθογα- 
τοη ἴο ἃ ΡῬϑου αΓ υ56 οἡ ἴπ6 ΑἸΙΑΥ δηὰ [15 Ὀεΐηρ 
᾿πιϊτοὰ ἰο τῃ6 σοὶ οὗὨ [6 δηϊπι8]5 νος ἢ ννοΥς 
οἴἶετγοα ἴῃ 5δουῆἔςθ. 866 οἡ υἱϊ. 2ς. [{ νοι] 
βθόῖη {Παῖ ᾿ἴ νᾶ ἴὴ νἰγίας οὐ 1815. ἀϊδεϊηςσίίοι 
ἴδαὲ τῆς Αροβῖϊοβ. ἀοοϊἀθὰ ἰο τεϊδίῃ οἡἱγ {πα 
τοβιί τ σοπ τοραγάϊηρ Ὀ]οοά, σοηβιτηθα 85 11 15 
Ὀγ ἴῃς ρῥσγίπιοναϊ ργομιι το, Οϑθη. ἰχ. 4.-- ΤὩ6 
Μαποπιείδηβ, ἴθ {{κὸ πηδηποῦ, δὈϑίδιη ἔγοπι 
ὈΙοοά δι ποῖ ἔγοπι δί. ὅδὅ.ὲ Νοῖθ οἢ τ". 3.-- 
81: Αὐριυϑϊπ, ἴῃ σοπηθοΐίοη νΠἢ ἴδ βαγίηρ οὗ 
ουγ Ἰ οτά, “ Εχοθρί γο δδῖ πιῪ ἤσδϑῃ δηά ἀστηκ 
ΤῊΥ δοοά," ἄζο., τογλάτκϑ, “Ὁ αιπτοπάνπι ᾿ΕΊ τα Γ 
ηυϊὰ ςἰρπιῆςοί, φαοὰ Ὠοπιο ῥσγο θεῖ ἴῃ ἰθρ 
ΒΔ ΠΡΈΠΟΙ. τηδηάιςατγο, εὐπηαις Πδὸ διηάθγε 
)υδεῖαγ." “Ουκϑῖ. ἴῃ [,ον.᾽ ς7. 

18. δεασέ οὐ ἥὥόαυΠ 866 ου χὶ. 7. ΤῊς 
ΒΔ Πι6 ΓᾺΪΟ ννᾶ5 ἰδϊὰ ἀόννὴ ἔογ ἴδε δἱοοὰ οἵ 
ἀοπιοϑιϊςαῖοὰ δηϊπι815 ΜΉΘ δί ἃ ἰδίοσ ρου 
[Π Ὺ ψογα πὸ Ἰοηροῦ σοαιυγοὰ ἴο Ὀ6 5ἰδιιρῃίογοα 
πη (ἢ6 σοιγί. δι. χὶϊ. τς, 16, 22--4. 560 
Νοῖθ οὔ σ᾿. 1ζ δ ἴη6 οηὰ οὗ {π6 Ἵδδρίογ. 

14. Ἀαίμοῦ, ΟΣ Ὁ: Β01}] οὗ 811 7168} 
48 1:8 Ὀ]οοὰ ψὴῖι 118 808] (ἰ.6. 115 Ὀ]οοά 
δηα 50] ἰορϑίῃου): ὉΒΘΣΘΥΟΣΘ ΒΡΆΧΟΙ ἴο 
:9 ΟὨΙΙΑΓΘῚ ΟΥ̓ 16.890], Υ9 Β1811 ποῦ 
ϑεαῦ ὑπ9 Ὀϊ]οοάᾶ οὗὕἵὔ 88} 11608Ἐ, Ζ0Γ 89 

ΒΟῺΙ ΟΥὗὉὨ 811 ΖΙΘΒ} 18 118 ὈἹ]Ἱοοᾶ, ἄς. Τἢ6 
ἴνο Οεπονᾷ νεγξίοηβ, Ζιηζ, Κποροῖ, Ησγχ-ς 
ΒΟΙΔΘΓ, ας. 866 Νοῖδ οἢ Ὁ. 11ἱ.- 
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Ι Ἡεςῦ. 
8 σι» ο5ξ. 

δίοοά τῃογεοῦ: ψβοβοενεῦ βαίείἢ 1 
84}} θ6 ουϊ οἵ. 

᾿ς Αμπά ἐνεγυ 80] τμδὲ βδίειἢ ᾿τηαῖ 
ΜΏΙΟἢ ἀἰεά ὁ ἐμο, οὐ τας ψνἈ]ς ἢ 

ννγαϑ ἴογη τυΐἐῤ ὑεαςίς, τυδεῤοῦ 1ὲ δέ οὴς 
οὗ γουγ ονγὴ σοι πΠίΓΥ) ΟΥ̓Δ ΒίΓΔηροΓ, 

16. (Οἔ, Εχ. χχὶϊ 2421: [μεν. χὶ. 39. (58εε 

ποῖ), χχὶϊ, 8: Πεαῖ. χῖν. 2:. ὍΤΒΙ5 ἴανν ἃρ- 
ΡΟΔΙ5 ἴο Ὀ6 φργοιπάθα οὐ ἴδε ἔαςξ ἰῃδέ ἰῆς 
Ὀοάγ οὗ δὴ δῃϊπιλ] Κι ΠΠεὰ ΌΥ ἃ υνἱ]ὰ Ὀεαϑί, οὗ 
νυ ἰοἢ [48 ἀϊρα οὗ [5618 511}1 τεϊδίηβ ἃ ξύθαΐ ροσ- 
(ἰοῃ οὗ [15 ὈΙΪοοά. ΤῈ ἱπιροτίδηςο δϑογι θά ἴὸ 
[15 Ιανν ἴῃ ΔΙΟΣ Εἰπιδβ ΠΊΔΥ ὍΘ 566 1 5. Χίν. 
42-ς; ἘΖΕΚ, ἷν. 14) χ]ῖν, 21.) δηά 51] ΠπλοΥ6 
ἴπ ἴ6 Αροβίοϊ!ς ἀθεϊβδίοῃ τοραγάϊηρ “" {ΠῚ πρ5 
ϑίγαηρ θά," τυ σἢ ἀτὸ ροϊηΐθά!]γ οοπηδοίεα νυ ἢ 
ὈΙοοά, Αςἰ5 χν. 2ο. 86εὲ Νοῖβ οὔ ᾧὑ. 3 δὲ (ὃς 
ἐπά οὗ ἴμ6 σμδρίεγ. 

Ω “ἰγαηρεγ) ἃ ΤΟΥΘΊΚΈΘΣ, ἀνο! ηρς ἢ (ἢ 6 

ΓΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΝΊΙ. [ν. 15, 16. 

6 5}8}} θοῖἢ νγαϑῇ 5 οἰοῖδεβ, δηά 
Ῥαῖῃς δώπεε ἴῃ νναῖθυ, δῃά θὲ υῃη- 
οἰδαῃ απ} τὴς ὄνθη: τπδπ 584}} ἢθ 
δὲ οἰεδη. 

τ6 Βυῖξ ἢ ἡψαβῃ ἐῤόηι ποῖ, Ποῦ ῬΔῖΠ6 
Ηἰβ θεβῃ; [ἤδη ἢε 584} θεαγ ἢ 5 ἰπι αι ΕΥ. 

[5γδοὶ ἰἴο5.--- ἰὴ Εχ. χχὶϊ, 21 ννὸ Βηά [Παξ 5υςἢ 
ολτολϑι5 Ψψογθ ἴο θ6 φίνθη ἴο ἔπ ἄσρβ. Οπ [18 
δρραᾶγεπὲ πιοἀϊβοδίίοη οὗἉ [815 ἴᾶνν 'ῃ Γαΐ. ΧΙν. 
21, 866 ηοῖθ ἐπ ἰοε, 

15, 186. Ὑδδ βαπεξίοη οὗ (δῖ8 ἴδνὺ 15 1685 
ΡΟΓΕΠΙΡΙΟΓΥ ἴμδη ἴμαὶ οὗ ἴμ6 ἰανν ἀραϊηβξ [86 
οδίϊηρ οὗ ὈΙοοά. δὲὲ οἡ συ. 12. Τ δὲ Ἰδέϊοσ νὰ 
“ρα ης οΟΥἵ᾽ ἔτοπι διποηρ ἢΪ5 ροορίο᾽" (υν. το, 
14); [86 ἔοΙτΏοΓ, ΟὨΪΥ (6 ῬΘΠΔΙΥ͂ ΟὗὨ Δ ΟΑΞΥ͂ 
ἔογπι οὗ ριτβεδίίοη, 866 οἢ χὶ. 39. 4ο. Βυῖ 
1 1ῃ6 ῥγεβουροά τα οὗ ρυπβοδίοη μδὰ ὕξεῃ 
πορίοοϊοά, 4 δἰη-οἴοσίης ννὰ5 τοαυϊγοά, 866 
ΟὨ Υ͂. 2) 3. 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ἨᾺΑρ. ΧΥἹ]. 

Ι. ΟΝ ΤΗΕ 5Γ.ΑΌΘΗΤΕΚΙΝΟ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙΒ. 
υ. 3. 

ὙΠΟ 5ἅτη6 τηοάδ οὗ 5 ογ ἈρΡρΘΑΓ5 ἴο ἢᾶνθ 
Ὀδοη ἔο!]οννοὰ ΌΥ τ. Ηφῦτοννβ, ἴμ6 Ἐργρίδηϑβ, 
πᾶ [86 Αταῦβ. Α8 τόρᾶγὰβ [6 πΊΘΓΘ 5] υ]ην 
186 δηϊπιδὶ, {ΠπογῸ 15 ἢῸ ἴγᾶςε οὐ δὴν αἰ δγεησθ 
1 186 τηοάδ, νυ μοῖμοσ 11 ννᾶ5 ἰηϊομά δα ἔοσ οσαϊ- 
ΠΔΙῪ ἴοοὰ οἵ ἕο ἃ 5δογίῆςθβ. [1{ δβουϊά Ὀὲ 
οὈβοτνοά {δαῖ, διποηρϑὶ ἴῃ ϑδοπλτς ΔΙῸ 5 
ΔΌονΘ 411] οἴμοῦβ, {ῃ6 ἰδκιηρ 1ἴπ6 16 οὗ δῃ 
ΔΠΪΠΊΔΙ, ΘΘρθοί ΠΥ ΟΥ̓ Δη ΔΙ ΠΊΔ] οὗ ἃ Κιηά νι ἢ 
ταὶς 6 οεγοά ἴῃ βδογιῆςθ, ἢΔ5 δἰνγᾶγβ Ὀδεῃ 
τοραγάἀοα 85 ἃ βοϊδιηῃ δεῖ, ραγίδκίηρ οὗ ἃ βοπΊδ- 
ὑγηδὶ τοὶ βίουβ ομδγδοίοσ, ὙΠΟΓΘ 15 ἃ ἰγεδί 85 
οὐ {π6 βιιδ͵εσὶ 'π {π6 Μίϑηπα, δηπ θὰ ὁ ΟΠο- 
11. δηά ὁπὸ ἴῃ (δὲ Ηεάὰγα3", ἐπε δὰ ’ Ζαῦ- 
ὈΔἢ,᾽ ψ᾿Βὶςἢ σῃον 1{Π6 ἱπιρογίδηοο διϊδοῃεά ἴο 
(Π6 τηδέϊογ ἴὴ ον ϑ ἀπά ΑΥΌ ἰγδά!!οη5, 
ΤΠ πιοίῃοά οὗὨ βἰδυρῃτοῦ τδΔΥ Ὅ6 ΟἸΘΑΓΥ 58- 
{μετὰ ἔχοι ἴμ656 ἰγοδίιδθοβ. ὍὙΠ6 ἴἤγοο ροὶπίβ 
Κορὶ ἴῃ νἱονγ ϑνοσθ, ἐπδὲ 1ἴῃ6 Ῥσγόοθββ 5ῃοι)) ἃ Ὁε 
45 ὀχροάϊἴουϑ 85 ροβϑίδίθ, (μὲ {Π86 Ἰδαϑὲ ροβϑι- 
ὉΪ6 βιιβεγίης βῃου]ά 6 ᾿ἸηΠ]οϊοα οἡ ἔπε οτϑᾶ- 
ἴατο, δηά ἰῃδὲ {π6 ὈΪοοά 5βουὰ ἤονν ουξ οὗ 
[6 σάγοδ8θ ἴῃ ἴῃδ πηοϑβῖ Υ δηὰ {βογοι ἢ 
ΤΔΉΠΟσ. ὙΠῸ δηϊπΊαὶ, ἢ ἃ ᾿ἰαῦβο οπθ, νγὰ5 
{γοόννῃ ἀοννη ΟΥ ΒΟΌὈΪηρ. ὙΠ6 δἴαυθῦ ννᾶβ 
Ργονι θά υντἢ ἃ ϑυνογὰ οἵ ἰοὴρ Κηϊδ ΨἈΪΟΝ 
ἢ ἀγονν δοῦοββ (6 [γοαδῖ, αἴ οὔ βίγοκο ουϊ- 
της Τσουρα [ῃ6 τυϊπάριρο, (δ6 ρα ]]εί, ἀπὰ {Π6 
Ἰαγρ Ὀ]οοά-νοβϑεῖὶβ οὔ {Π6 προκ. ὙμῈ ἰεαβέ 
ἰϑατίπρς οὗ (6 Ποβῆ, οὐνπρ ἴο ἃ ποϊςμρα οὗ 
Ὀϊαηΐ ννοᾶροῃ, ΟΥ̓ ἴὸ ΟἸυΏΒΥ πηδηὶρι ΔΙ] Οη, 
τοηεογοά [ἢ6 σᾶγοδϑο ἀποίθδη ἢ, [ἢ 50ΠῈ6 ἀποιθηΐ 

1 66 αἷςο Ῥῃϊο, “ἐς Μιςοιπῖβ,᾽ ο. Ν δηᾶ 
1, Ἐπιρογουτς Νοῖθβ οἡ " Μιάάοίῃ,᾽ ο. 11. 

. οὶ. ΙΝ. Ὁ. 62, 54. 
8 ΤΏ ῥτγεβθηῖ [6νν8 οὔβογνα ῥγεοίβεὶυ ἴῃς βᾶστῃθ 

Ἐργριίδη ριςσξαγος [Π]5 τοί μῃοά ἰ5 βϑῆονσῃ. [Ι͂ῃ 
ΟΠΘ Οὔ (Ποϑβε ρίνθη ὈὉγ Δ Κίπϑοη, ἃ τδῃ 15 Βοὶά- 
ἱπρ ὕὉΡ ὉΥ {πὲ Βοτῃβ ἴθ ποδά οἵ ἰῃς ἁγίηξ ΟΧ, 
γὮ16 δὴ δἰϊομάδηξ 15 σεπλονὶηρ ἰπ  αϑίηϑ [86 
Ὀ]οοά ἃ5 ἰξ γιὰ ἔγοτη (ἢ ποοκ, ΠΟΙ '5 0 
τράϑοῃ ἴο ἀουδὲ [Παΐ 1815 ῥἱσίυγε δοςυγαίοὶ 
Γοργοβοηΐβ {86 τηοάδ ρυγϑαεά ἴῃ {π6 Ἴσουτί οὗ 
1π6 ὙΤΓΔΌΘΓΠΔΕΪΘ. 

ΤΠε νοῦϑο οὗ [6 Κογδὴ ψἘΙΓἢ ροδῖκβ οἡ [6 
ΒὈ]οοῖ5 οὗ [15 σπαρίεσ 185 ΟΓἢ αυοίηρ: 
ἐς Τῆδί νηοῦ ἀϊοίῃ οὗ [961 δηὰ Ὀ]οοά, δηά 
ΒΘ. η6᾽5 ἤοϑῇ, δηά 4}} ἴῃαὶ δαί Ὀδθη βδογβοοᾶ 
Ὁπάογ (6 ᾿πνοσδίίοῃ οὗ ΔΠΥ ΟἿΟΣ πᾶσθ ἴπδη 
[δὲ οὗ Οοὐ, δηὰ (ἢρ βἰγαηρὶθά, δηά (6 ἰοὰ 
ὈΥ 4 Ὀἷονν οὐ ὈΥ ἃ [}} οὐ ΌΥ βογσίῃρ, δηὰ (δμαΐ 
ὙΠ] ἢ δίῃ Ὀδθη θαΐθη ὈΥῪ Ὀθαβίβ οἵ ῥτσοϑύ (υη- 
6585 γ6 το 1{ οἸδθδη ἐπ εἰνηρ [6 ἀοδίῃ 
βίγοκθ γουγϑεῖνθβ), ἀπά ἴμδΐ νυ μι ἢ ΒΔΓ Ὀθδη 
δδου οοα οἡ Ὀΐοςκβ οὗ βίοπρ, αὸ ἔογυιἀάθῃ ἴο 
γουϑ." ΤΠΟ : ὈΪΟςΚ5 οὗ δίοποϑ᾽" δ.ὸ δυςἢ ἃ5 
ὙΜΕΓΕ βοῖ ἋΡ ἔογ 186 ρυγροβθ ΌὉΥ {δ6 
Αταῦβθ. ΑἹὶ Μοθείης τηροῦν ἴο ᾿κὼν 
ἤδβἢ 85 σατο, 0.Πη|655 Βώνηἑαϑ (,. 6. "ἴῃ (86 
πᾶτηθ οὗ Οοά ᾽ ἰ5 ὑσοποιυηςθά ἤθη ἐδὸ [γοδὲ 
οὗ 16 δηϊπηδὶ 15 σαΐ, οτ, ἴῃ [Π6 σϑϑ8 ΟὗὨἨ βδπηρ, 
σγοθη {δ6 βιη ἰ5 ἤγοά, οσγ (ἢ6 ἰθρδβδῇὴ οὗ ἐδθ ἀοξ 
ΒΙρροάῖ, Ὑμὲ βιποίησββ, ἔνθ οὗ πὸ πηοβί 

ταΐες. [1 ψουϊὰ 5θαπὶ ἰμδῖ 5.1}} ἰὴ ἴῃς 5 δυρηζε- 
πῃ οὗ δῇ δηϊπιαὶ ννὰς ἃ5 |{{{}|6 ἀδργαάιίηρ ἴο [86 
ἀποϊοηξ Ι5γαο] τα ἃ5. ἴῃ 6 5.1}}} οὗ ἃ Ξρογίξυηδῃ ἰ5 
διηοηρβὶ οὐγβοῖνεβ. εθδὴ ϑίδηϊοΥ πιᾶκοβ ἃ 
βί Κίηρ τοιλατκ ἰη σοπηςοίίοη ἢ τῇς ῬάΆβθουοῦ 
οἴτῃς τπποάθγῃ ϑαιηδγιίδηβ τυ ἢ Ὀεατε οὐ (δὶς 
δι )]εςῖ. “71ἐν 8} ΟἸαγοῖ,᾽ Ὑο]. 11. Ρ. 412. 

4 Ρρρυΐαγ Αςοουηῖ,᾽ 1. Ὁ. 175. 
δ ϑυγαν., οάννο}}}5 ἰγαῃς)διίοη, Ρ. ὅζι:. 
6 Θα]εῖβ ποῖο; οἱ. Βυτίοη, Αχβριδ,᾽ Νοὶ, 1Π. 

Ρ. 393. 
Τ Ἡράλγα,᾽ ΙΝ. Ρ. ὅς ; [ἀπε “Μοάεσγῃ Εργρ"- 



γι 1, 2.} 

ἀορταάοά οὗ ἴδοι, ἰηῃ (5 τεβϑρθοῖ 15 σοι δυδῦ ]6. 
Μτγ ϑρεκθ, ἴῃ δῖ5. Αἐγίσδη ἸΟΌσΠΟΥ, ἕοιιμὰ {Πδὲ 
815 Ατγδὺ αδἰϊεηάδηϊβ ψψου]Ἱά ἠοΐ οδὶ ἴπὸ βοβἢ 
ΟΥ̓ΔΩΥ͂ ΔηΪΠΊΔ] νυ] ἢ δὰ Ὀδδη 5δοΐ, μη]685 ΠΟΥ 
Βδὰ ουἱ 115 [ῃγοδὲ ἴῃ ἄτι ἔογτῃ Ὀδέοσε 115 ἀδδίῃ. 

1. ΟΝ ΤῊΣ ΠΙΡΕ ΙΝ ΤῊΕ ΒΙΟΟΡ. τυ. 11. 

ἼΔΟΙ ἅτὸ ἴἴγοο πνογάβ σοϊδίϊηρ ἴο ἔπ6 ςου- 
βειιιυ θη οὗ τῶᾶπ ἴῃ ἴῃ ΟἹὰ Τοβίαπιρηΐϊ, δὰ 
ἴῃγθε σουγοθροπάϊηρ ποθ ἰῃ ἴῃΠ6 Νὸνν Τεβία- 
τηθηῖ, νυ Βῖσἢ 1ἴ 5οο πὶ ἀθϑισαῦϊς ἰο ποίϊςο ἰῃ 
1μεὶγ σοηποσοίίοῃ νυ] [ἢ 15 σα ]οςξ, ΟἸβμδυβθη, 
ἴῃ ἢ18. “ Ορυβοι δ," π88 ἰγθαϊοα [ῃ6 ννογάβξ δὲ 
Ἰεησίῃ 48 ἴὰΥ ἃ58 ἴῆ6 Νὸνν Τοϑίαπιθηϊς 8 σοη- 
ςοπιθά, [48 βαἰἸδέδοϊοτ  Υ νἱηάϊοαίοα (Π6 σοη- 
δἰδίθπου δηὰ οἰθαγηθϑ8 οὗ {Π6 βασγοά υνγίίογϑ, 
δηά [48 ἰγασθδὰ οἷἱξ (πε ννᾶν ἴῃ ννςἢ σοηξι- 
8ῖ0ῃ Γοβροοζίηρ {Πὸπὶ 88 σσγορί ἰηΐο [μϑο]ορίςσδὶ 
ἰδῆρυδρε. 11 ν}1}} ρεγμαρβ ὃ δι βήςϊθη ἔοσ Οἱιγ 
Ῥυζροβα ἔδ8 ἴο τρδῦκ {86 ἀϊβδγοησε δεΐννθθη 
(ἢθ ννογάβ ἰῃ αιεβίοη; (1) εὐαγ ("Π), ζωὴ, 
υμα, ἀεποίηρς {{Π{8, 48 ορροϑϑά ἴο ἀδφαΐῃ΄: 
(2) πρῤῥεεὸ (252), ψνχὴν, απίρια, ἴμο δου], 
88 ἀπίῃ συ 8η6α ἔτοτῃ ἴμ6 θοάν , ἴῃς ἱπάϊν! άι2] 
ἸΠ6 οἰ ΠΟ ἴῃ πλΔῃ οὐ δϑαϑέ, νυν μοί Που ππ|ἰοὰ ἴο 
[86 θοάγ ἀυπης [6 (εδ4}). οΥ βοεραγαϊθα ἔγοπὶ 
1πΠ6 ὈΟΩῪ δἴογ ἀθαίῃ ; οὔϑογνθ ἴπῸ ὀχργοβϑϑίοῃ 
εἰ Πνηρ 500}, Οξεη. 11. γ: (3) γχωαεῤ (ΠΥ) 
πνεῦμα, βριΓ[8, {πΠ6 δριΠ, Παὲ νυ ΒΙοἢ 18. ορ- 
ΡῬοβϑά ἴο {86 ἤδβῃ, βοπλ. Υἱϊ]. 6: Ὁ Δ]. ν. 17; 
1 Ῥεῖ. 11. χβϑ, δηά 15 ἀβεϊηρυ ϑηθα ἔτοπὶ {Π6 
"6 οὗ {π6ὸ ἢσϑῃ ; (6 ΒΙρβοβὲ εἰοπηθπὶ ἴῃ 
ἴΔη, πα ψῃϊοῦ, ἴῃ 118 {τι σοηάϊξοη, 
μοὶ 8 σοπηπλιπίοη νὰ Οοά (Κοπι. ν11}. 4, 
55) 6). ϑδοηῆδο οὗ {6 ρββϑαρεβ ἴῃ ἴΠ6 Νὲνν Τ68- 
ἰδλυλθηΐ Ὡς ἢ, 1 τοδα ἴῃ (ἢ6 οτρίηδὶ, (Π6 Ν ὰ]- 
Βαῖο, Εγαβδυηιδ, ΒθΖζΖᾶ, οὔ 1η6 ὕδμονᾷ ΕΤθηςἢ, 
ἩΠυβίγαῖο (ἢ6 ἀϊδποξίοη ὙνΒῖς ἢ πονν οἰδί5 
ΟἿ ἰϊθηΐοη ἂἴθ, Μαίϊ. υἱ. 2ς, Χχ.. 28, 39, 
ΧΥΪ, 5ς, 26: Μαδτκ Υἱῖϊ. 39: [ῸΚ6 ΧΙ, 22.) 22; 
1 Οὐογ. χν. 44:1 ἼΠο688. ν. 22; Ηθρ. ἵν. 12: 
8116 βανογαὶ οὗ {Πεϑὸ 'π ΟἿἿΓ νϑγβϑίοῃ ΘΧΟΙΏΡ ΠΥ 
1ῃ6 σοῃδιβίοῃ οὗ ὑΥΏΙΓὮ ννὸ πάνθ ϑροόκβϑῃ. 
ΤΠ ννογάβ πεῤδεο πὰ ψυχὴν Κα 6 Επρ- 

18}. σομἱ, νγθῦα, ἤονγονοσ, ΟσσΑΒ ΟΠ Δ}}Ὺ υἰϑεα ἔοσ 
γέοπ. Όδεη. χἶν!. χ8; [εν΄ 1101 (ἢ Ηεὔῦτγεν), 

ΙΥ. 2.) ΝΟ 1, ας: Αςῖβ νἱϊ. Χ4,) ΧΧΥΙῚ, 27, ὅζα. 
Οοτηρασο ἴῃ6 ιι56 οὗ οὖγ ψογὰ δοάρ ἴῃ [6 
Ῥγαγοῦ- Βοοκ 5. 11}. τ, δηά ἴῃ [Π6 σοιῃρουηάϑ, 
γποδοάγ, απγόοάγ, ο. ΜΝεῤῥει 15 ὄνεῇ ιιϑοὰ ἴῃ 
ΒΟΠῚΊΘ οᾶ965 ΨΠΘΙΘ νγὸ 5ῃοι)ά γαίμοῦ 56 ἐἐεαά 
ὀοάνγ, ΝΝυ,. ν. 2) Υἱ. 11. 'χ. 6, 1ο, ὅζα. 

εἰλῃς,᾽ 1. 132. (Οἵ. Βαίκεοσ, “Ν1]6 Τηρυϊασίος,᾽ 
ΡΡ. 137, 101; ϑρεζκε, ρρ. 6ό, 230, 513. 

Ῥγον. χυἱἱἱ, 21. 

ΓΗΑΡΤΕΞΚ ΧΥΠΙῚ. 

: ζγκεἰατουζεῖ νιαγγίαρες. τὸ ζύὕκίαιογμῖ ἱεεέ:. 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΝΊΤΙΙ. 

ΎΠΟ 50] (5.25...) [58 118 Δθοάο ἰπ (δ ὈΪοοὰ 
85 ἰοπῇ ἃ5 [1{ ἰαϑσίβ. [ἢ υ. χ4, ἴῃ 801} ἰ5 1Ιἀθῃ- 
{ἰβεὰ ἢ τἢς ΒΙοοά, ἃ5 ἰἰ 15 ἰπ Οὐθῃσϑὶϑ ἰχ. 4. 
Ἰουῖ. χΙϊ. 227, ὙΠδὲ (ἢς Β]οοὰ 15 ΓΙ ΡΣ ΒΓΥ ἰδιι5 
αἰβιηρϑηοαὰ ἔγοπι 411 οἵποσ σοηδικιοπί5 οὗ 
1ῃ6 ὈΟΔΥ 15 δεκηον)οάροά Ὀγ ἴθ μὶρἢ- 
δϑὲ δυϊμοσιῖθ5 ἢ Ρῃγϑιοίοσυ. “1 ἰ5 186 
Τουπίδϊη οὗ [6 (ϑαγς Ηδγνυθυ), ἴπε ἢγθί ἴο 
᾿νε, δηὰ {με ἰαϑὲ ἴο ἀϊε, ἀπά [Π6 ῥργϊπιδυγ ϑϑδὲ 
οὗ 186 δῃϊπηδὶ 501}: 1 ᾿ἷνθὸ5 ἀπ 15 ποι] ϑῃοα 
οὗ 1.561, δηὰ ὈὉΥ ἢο οἵδεσ ραγῖ οὗ ἴῃς Πυχίδη 
Ὀοάγ." Ιολη Ημηΐογ ἱπέοσσοά (μδὲ ἰξ ἰ5 1ῃ6 
βοδῖ οὔ ̓ ᾿ἴδθ, θθοδιιϑ6 411 [ἢ 6 ραγίβ οὔ [6 ἔσαπιθ τὸ 
ἔοιτηρα ἀπά πουγϑῃεά ἕτοτῃ [ἴ. “" Απάὰ τ (5αγ85 
ἢ6) 11 [85 ποΐ 16 ργενίουβ ἴο {π15 ορογδίίοη, ἱξ 
τηϑὲ {πο π δοαυϊγα 11 ἴῃ (86 δοὲ οὗ ἔογπιηρ ; 
ἴογ νγὲ ἃ}} ρίνθ ουὗῦγ αϑϑθηΐ ἴο [6 δχιβίθηςθ οὗ 
11ἴδ ἴῃ (δὲ ραγίβ ἤθη οὔςς ἔοττηθὰ." Μ|]πῸ 
Ἑάνναταάβ. οὔϑοσνο (παῖ, “1 4η δηϊμλαὶ Ὀδὸ 
Ὀ]οὰ {11 16 4115 Ἰηΐο ἃ ϑίδαίε οἵ σύποορο, δπά 
(ῃ6 ξβιυγΠοΣ 1οβ5 οὗ Ὀ]οοά ἰ5 ποῖ ργενοηϊθά, 
411 πη θοῦ αΥ ποῦ] αι ΚῚΥ σδαϑεβ, γοϑρίγα- 
[Ιοη 15 ϑυβρεηάοά, (ἢ6 πεαγί ρϑιιϑθβ ἔγοπι 15 
δοίίζοῃ, 116 15 ΠΟ ΟΠ ΡΟΓ πιδηϊξεβίοςα ὈΥ ΔΗΥ͂ 
ΟυϊξνναΓὰ ζῆ, δηὰ ἀεαῖῃ ϑοοὴ Ὀδοοπλθβ 'ἰπ6ὸ- 
γ 4016; Ὀιὲ ἢ, τῇ (Π15 ϑίδίθ, {π6Ὸ Ὀϊοοά οὗ 
ΔΏΟΓΠΟΓΙ Δη1ΠΊ4] οὗ [6 54Π16 5ρθςὶθβ Ὀ6 1πη]εςιοα 
Ἰηΐο (ῆε6 νεὶῃ8 οὗ 1ῃ6 ομδ ἴο 4}} δρρϑάγαποθ 
ἀρδά, ννγὸ 5866 νυ ἢ δπλαζοιηθηΐ [ἢ 5 ᾿ἸπΔπὶ παῖδ 
Ὀοαγ τείυσῃ ἴο 11, ραϊηΐης δοροβϑίοῃβ οὗ 
ὙΠ] ΠΥ ν Θά ἢ πονν Δ ΠΕΥ οὗ Ὀ]οοά {Παῖ ἰ5 
Ἰηϊγοάυςοά, Ὀγααηά-ὕγε ὈδρΊηηϊπρ ἴο Ὀγοδίῃθ 
ἔγοοὶγ, ππονϊηρ ὙΠ δα56, πὰ βηδ γ᾽ νναϊκίην 
8ἃ5 1ἴἴ νγὰ5 ψνοηΐ ἴο ἄο, δηὰ γϑσονοσηρ σοχη- 
ΡΙ εἴ γ." Ατὶ. Βιοοά, " Ογοϊορα αϊα οὗ Α παίοτῃγ 
δηὰ ῬΠγσϑιοί συ." 866 δἷϑὼ δϑίονθηβ᾽ “Ὁ Ὀβού- 
γδίοη5 οὐ [ἴῃς ΒΙ]οοά,᾽" Ρ. 119. δ ΠΊΟΓΟ ΟΥ 
[655 ἀϊδίιηςξ ἔγαςοθ οὗ (ἢ6 τεσορπίοη οὗ ὈΪοοὰ 
ἃ5 ἴῃ νϑῃϊοΐο οὗ 116 ἴο Ὀ6 ἔοιιπά ἰη ἴ[ῃ6 Οτοοκ 
διὰ ἘἈομίδη νυτοῖβ ἀγὸ ΤΟ]]εςϊοά- -ῬοΥῆδρ5 
σιθουΐ ϑυβῆηςϊεης ἀἰβοτπλ! δίϊοι ---Υ Μη 
Γ,Ἄ5άὺχ (' ϊς δυβπορίοεν ἀογ Οὐδσῆθη υπὰ 
Εύχηοῦ, ὅζο.), πὰ Ὀγ ἀδβ Μαδίϑίσε (' Εσ]διῖτο β88- 
Τηδηΐ 50 [65 δδογι ῆςθϑ᾽). ὍΠὸ Κηον]οαρο οὗ 
186 δποίθηῖβ οἡ 1ῃ6 δι θεοί ταῦ ἱπάθοα πᾶνε 
Ὀδοῃ Ὀαβθὰ οἡ [ἢὴ6 τηεσθ οὐδβεγνδίίοῃ ἰῃδί δῃ 
ΔηΪπλ] ἰοϑθ5 115 16 ἤθη 1ὲ ἰοβεθ 115 Ὀ]οοά. 
Βαϊ 11 πᾶ ῦ ἄδθορθη οὖσ ϑεηϑε οὗ ἴῃ υυϊϑάογῃ δηά 
ϑίψηϊἤοδησο οὗ ὑπὸ 1ἰὰἂνν οὗ Μίοϑβεβ ἴο ον 
(δαὶ 186 ἔαςῖ ννιοῇ ἰξ 5εῖβ ἔογί ἢ 580 ἀϊβειης! 
ΔΠα Πσοῃδίϑίθ πεν, δηά ἴῃ διιοῆ ρσερηδηΐ σοη- 
ποςϊίοῃ, ἰδ 50 οἰθαυ] τοοορηϊζοά ὈΥ σηοάσγῃ 
ΒΟΙΘΠΈἢΟ ΓΟΘΟΔΓΟὮ. 

5 Τὶ 5ῃου]ά θὲ ποιδᾶ ἴπαὶ ἔθ Γ,ΧΧ. ἀπά (ἢ ς 
Ψυ]ρσ. τα σοῃδίϑίθηϊ ἴῃ τοηδογίησ ἴῃ6 Ἡεῦτον 

ἐλαν δῃηὰ πορλεὰ ἴὰ ἰἢϊ5. σἤδρ. δηὰ εἸβ6- 

ΝῺὨῸ τὲ Τοκὺ βρᾶκα υηΐο Μο- 
868. 5 γἱηρ, 

2 ὅρεακ υπῖἴο τῆς ΓὨΠ] άγεη οὗ [5γδεὶ, 
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Δηὰ 88Υ υπῖο {ῃεηι. 1 δπὶ [ἢ ῸΘΕ)Ρ ὄὅἧ 4 Νὸοπε οἴ γοιι 58,41] ἀρργοδοὴ ἴο 
γουγ (σοά. ΔΠΥ 1ῃδῖ 15 ᾿πϑδγ οὗ Κι ἴο Ἀϊπι, ἴο υη- ΟΝ 

4 ΑΚεγ τῇς ἀοίπρϑβ οὗ ἴδε Ἰαπά οὔ Ἵονεγ ἐῤεῖγ πα κοάπαββ: 1 σι τῃς ΓΟΚΌ. ὥρια 
Εργρῖ, νυ βεγείπ γε ἀνγεὶῖ, 8314} γε 7 7ῆε πακεάηεββ οὗ τὴγ δίδει, ογ "δὲ 
ποῖ ἀο: ἀδηά δῇῆεγ ἴῃς ἀοίηρβ οὗ τῇῆςΞ (ἢ πακβάηβϑθβ οὐ (ὮΥ τηοῖθεγ, 5} δΪς 
Ἰλῃά οὗ (ὐδημδδη, νυ μεν 1 Ὀγίπρ γου, ἴδοὰ ποῖ Ὡποονογ: 516 ἐς ΤΥ πΊοῖδεγ; 
58.8}} γε ποῖ ἀο: πειῖμοῦ 584]1 γα ννὰὶκ ἴδοι: 5ῃ]: ποῖ ῆσον εΓ ἢεσ Πα Κεαηεβ8. 
1η {Πεῖγ ογάϊηδηςαϑ. 8 Τῆε πακεάπεββ οὐ τῇγ ἐδιμογ᾿ 5 ὁὰὰρ α 

4 Ὗε 5841] ἀο πὶ Ἰμάρπιεπῖβ, ἀηἀ υν]ξε 5ῆλ!ς τῆοιι ποῖ ὑποονοῦ: ἰζ 15 (ὮΥ ἰ 
Κααρ πιὶπα ογάϊμδηςεβ, ἴο νγαὶκ τπεγε- ἐλ δεγ᾿8 πα Κθάηεβ8. 
ἴπ : 1 ἀπὶ τὴς ΠΟΚῸ γουγ Οοά. 9 ΤΏὭε πακβάηῃεβϑβ οὗ τῇγ 8ϊβίεσ, {πε 

ς Ὗε 5}4}} τῃεογείογε Κεαρ ΤΥ 8ἴ4- ἀδιυρῆζεγ οὗ τὴγ ἔδιΠε, οὗ τ ἡ οὶ οἔ 
« Ἐσεῖς. 1ο. τιἴ68, ἀηἀ ΤΥ Ἰυἀρηηεηῖβ: Ἄννῃ ἢ 14 ΤΥ πιοίμοῦ, τοῤεέῤεγ τὐφ ὧς Ὀοτπῃ αἵ 
Ἐύπι. το ς. πη ἄο, ἢξ 58}4]] ἥϊνε ἰη ἴδηι: 1 ἦηγὶ Ὠοπλδ. οὐ θοσῃ ὐγοδά, δύση τΠεὶγ πᾶ- 
Οα. 3, χα ἢ ΓΟΚΌ. Κεάηεββ του 5ῆλ]: ἤοΐ ᾿ποονογ. 

σηΗαΑρ. ΧΥΙΠΙ. 

οε ὕνλαψευι, ΜΑΚΕΙΑΘΕΒ ΑΝῸ [ὺ5158. 
1--30. 

ὡ. 7 ω»π δὲ ΤΟΚΡ γομγ Οο] ἽΠΙ5. ἔογ- 
Τλι}1Δ, ΟΥ [6 ϑῃογίοσ ὁπθ, 7 κγε ἐῤέὲ ΠΟΚΡ, 
ΟΟΟΌΙ5 4180 ἴῃ ον. 4, 5) 6, 21, 3... ΕΟ χι. 
44. 4ς. [ἴΙὰ ἰ5 ἔουμπα ϑθϑύθίδὶ {{π|6ὸ5 ἴῃ 6 
σπαρίοιβ (παῖ ἕο] ονν, [15 τοηυοηΐ τερϑι πῇ οη 
ἴῃ ἴδεβο ραγίβ οὔ {6 [ψὰνν ΤΥ Ὁς ἱπίοπά- 
εὰ ἰο Κοὸρ ἴῃ [5γδ}} 68. 1πΠ πη οὗ {ἢοὶγ 
Οονοηπδοῖ νν [ΘοΒονδῇ ἴῃ σοππεοίίοη νυ ἢ [86 
σοπηήοη ἴἶαϊγδ οὗ ᾿ξ, 1π νυ ΠΙ ἢ [ΠΟῪ τϊρῆϊ Ὀ6 
τοὐπιριοα ἴο ἸΙοοκ δὲ 165.4] γεβί ΠΟΙΊΟΠ 5 ἴῃ ἃ ΤηΘΓῸ 
ϑόσυ δῦ Πρμῖ. [1{ 5 Ὀυΐϊ ϑραγΡῚΥ υϑεά ἴῃ [(ἢς 
Ιανν5 ἴῃαΐ τοίοσ ἴο ἴῃ. οὐϑογνδῆςθβ οὗ σοὶ ρίοη. 
ΟΥ̓ ποῖθ οἢ ν΄. 24--:0. 

8. ἐῤε ἰαπά ὁ Ἐφγρί---ἰδὸ ἰαπά ὁ, Οαπαδη) 
ϑὺδ ποῖθ οἢ 24--20. 

5. “7“ἰ65] οὐ ἀϊπδηοθδ8. ΤῊΣ 5δπιῈ ΗΘ. 
νοτά ἰ5 ἴππς χη ογοά ἰῃ σ΄. 4. 

«ὐδίορ 5 α »ιαπ ἀο, δὲ «ὠαϊΐ Ἰυθ ἐπ τῥεηη]) 
1 ἃ τῆλη Κοορϑ ἴη6 ογάϊηδηςθ5 δπὰ 1ἀριηθηῖβ 
οὗ ἴπΠ6 Πινίηο νανς, ἢ6 5841} ποῖ Ὀ6 ““ςυξ ΟΥ̓ 
ἔγοπιὶ ἢ5 ροορὶθ" (οἕ Ὁ. 29), Β6 8881} βαίη 
γιὰ Πρ, τῆς 6 Γῇ σοπηθοῖα. ἢϊπὶ ν ἢ 
[6μονδὰ τῆγοῦἢ Π56. οὐὈδάϊθηςθ, ἘζΖοκ, χχ. 
11, 13) 21; ἴΚὸ χ, )8; Κοπῇ, χ. τ; Ο4]. 1}, 
Σ2) 

ὕπίααυγμὶ Μαγγίαγε. 6---τϑ. 

Θ. μεᾶγ οΚὶ ἀμ] ΦὝμε ΗἩδῦτγενν ρῆγαβο 
Τηθδη5 ᾿ΠΟΥΆ]γΎ, ,53ὲ ὁ 9, δὶς δοάγ. ἢ ἔθη 
ΒΙ ΠΟΥ ἰακοη νγου]ά Ὄχργοθα 4}} Ὀϊ]οοά γοΪδ- 
[ἰοη5 (85 [Π6ΓῈ 15 πὸ Ππ]δϊίοη ἰῃ ἴῃ6 ΟΥΙΒ ΠΑ] 
ΔΏΒΥΘΓΩΡ ἴο ““ὩΘΑΓ᾽ δηὰ πὸ οἴδετβ ; δυῖ 
11 ννᾶ5 ΟὙΙἀΘΏΓΥ υϑοὰ ἰο ἀδηοῖς ἴῃοβα ΟΠΪΥ 
ΜΏὴΟ σδς νη σογίδιη {ἰπ||5 οὗ σοπϑδη- 
ξυϊηϊγ, ἰορεῖμεῦ ἢ ποθ νῆο ΌΥ θη Υ 
γνοσο τοραγάοα ἴῃ [ἢ6 5416 γο δι Ιοηθῆρ. ὍΤῈΘ 
τοηάογηρ οὗ ἴ)6 0 ΧΧ. 15. ννουίῃγ οὗ ποίε.--- 
ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ 
προσελεύσεται. 

10 μπσοθογ, «παξείπει.} 1.6. ἴο ἢᾶνα ἱπίοι- 

σουγϑο. Τῆθ ἱτητπηραϊδίο οὐὔ͵εςὲ οὐ 1ῃϊ5 ἰδ 
νγ5 ἴο ἔογὈ]ά ᾿ποαβί. 

7---18. δεὲ Νοίε δὲ ἴῃ6 επά οὗ ἴῃ εμιδρίοτ. 

7. Τρὲ παξεάημει: οὗ ἐδγ ζαίδεγ, οὐ 1 ὲ παζεά- 
πες, ἄς, Το Ηδῦγονν σοπ] ποίη 15 σορὰ- 
ἰδῖϊνθ, ποῖ δλάνογβαίινθ [{ ταῖρῆῃϊ Ὀ6 τοπάεσγοά 
αμά ΟΥὁ τΑΙΠΟΥ, ον θ98; παῖ 15, ἢ ἢ Ὀοϊοπᾷ5 
ἴο Ὀοζῇ ραγθηΐβ 85 Ὀοηρ “οπθ ἤσδϑῃ." Οδεη. ".. 
24; ορ. στο. 8, τ4. ΤΠ 6δ6. ῥσοδιὈ Π]Οἢ 5 ἃτὲ 
δἀάγοβθθα ἴο τἤθῃ δηά ποῖ ἴο ὑγνοπΊθῃ, 8ἃ5 ἰ5 
βῆθννῃ δγ {Π6 σοπο]υάϊηρ ννογὰβ οὐ [86 γεῦϑὲ 
ΒΑνπρ γεΐογθηςσθ ΟὨΪΥ ἴο ἴπ6 τηοΐθοΊγ. 

8. (ἔ [δὲ ςᾶ96 οἵ Κδιυῦθη, ὕϑῃ. χχχν. 22, 
ΧΙΧ, 3, 4; 81 Ρδμ] βρϑθδκϑβ οὗ Ἰπϊογοουσβε ψἹ 
ἃ ϑ'ΘΡπΊΟΙ ΒΟΥ 8ἃ5 ἅἃη δοοσπ Πδίῖοη “ποῖ 50 
ΤΟ. ἃ5 Ὠδπιοαὰ διηοηρ ἰῃ6 ΟδηἘ165,} 2.6. 
διηοηρ ἴΠ6 ΟΥτδοῖκβ. 1 ΟὐΥ, ν. 1. 
δ γαιίδεγὴς παξεώμο 7 866 οἱ υ᾽. 7. 
9. ἐὔν οἰίεγ}] ΨΜΉδΙ ννὰβ ἤογὲ βροΐκεῃ οἵ 

νν 5 ἴΠ|6 ἀἸβε !ηρ  5ηῖπηρ οἴδηςε οὗ ἢ Ἐπνυρίδηβ. 
566 Νοίς οἷ) Ὁ. 30 αἵ ἰῃε ὁπὰ οὗ ἰῃς σμαρῖεγ. 

δογὴ αἱ ῥοριδ, οὐ ὀογη αὐγοα] ὙὍὙΠὸ Δ] Ἐετ- 
Ὠδῖϊνς ἰῃ5 Θχργεβθοὰ ἢὴ5 Ὀθθη ἰδκθοη ἴο 
τήθδῃ :--- (1) Ἰοριπδῖθ οΥὁἨ Πρ  πιαῖθ: (2) 
(Π6 ΠΠ]ΘριΠπιδῖς ἀδυρῃΐον οὐ [Πς ἔθου οσ ἴδε 
ἸΠΘρΙ ατηαῖο ἀδυρηϊογ οὗ [Π6 πιοίμβεγ: (3) ἴδὲ 
ἀδιρῃίογ οὗ [η6 ἔδίμεν ΌὈῪ ἃ ρσονίοιιβ πιδιγιαρθ 
(δον αἱ βον»»"δ), οὐ ἴῆς ἀδυρδίεγ οὗ [Π6 τηοίθςγ 
ὉΥ ἃ ῥγευίοιιβ πιαγγίαρε (δογη αὀγοαά, ἰδὲ 15, 
ἐπ ἀϑποῖδεῦ δοισο)ὴ. Βυῖ [Π6 ρῆγαβο τηϊρῆς δὲ 
ΔΚΘΟΠ ἴῃ ἃ ὈΓΟΔΩΘΙ 86η56 50 8ἃ5 ἴο δηδγαςο 8]} 
οὗ {ἢε86 δἰ[ογηδένοβ,---  σσοτάϊηρ ἴο 186 [πϊγά 
εχρ᾽δηδίίοη, [Π6 σοηηθοίίοη ρσγοῃι δὰ σου]ά 
Ὀ6 {πὲ νυ ἢ Δη δἰ ἀοσ Π4]Ἐ 5ἰϑίοσ. ΨΝΒοίμεσ {8Ὲ 
ΤᾺΪΕ ΤΕΡΑΓ ΠΡ ἃ ἢ] -ϑιϑῖοσ ὈΥ {86 ἐΔΊΠΟΥ νηᾶ8 
οὈβοσνοά Ὀγ ἰμ6 οἷά Ἡρῦγεννβ δᾶ5 θθθὴ 4865- 
Ἐοποά ἔγομῃ {Π6 ἰπβίδηςθ οὗ ΑἸ σαμαπι, θη. χχ. 
12, νῆογο Μ|ςἢ86115 (1νὰνν5 οὗ Μοβεβ,᾽ Ατί. 
ΟΧ.) ἂπὰ πιδῃῦ Οἴδοῖβ ἴδκο 186 υὑγογὰ βἰϑίεσ 
ἴη 115 δίσοσϊ βθῆθα, Βυΐ [ον {δα τοη ἰ5 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ΠΡΉϊ ἴῃ βἰνίηρ ἃ νὰ οσ πιοδηΐηρ ἴο 
[6 ψογὰ «ὐείον (ΠΚὲ ὀγοΐδοσ Οεῃ. χὰ. 8, 
ΧΙΥ͂. 16), δηᾷὰ ἴῃ γεραγάϊηρ δαγδὰ 28 ἴδε ηΐθος οὗ 
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Ιο Τῆε πδίκεάμπεββ οὐ (ὮΥ ϑ5οπ᾿β 

ἀλυρῃίοτ, οὐ οὗ τὰν ἀδιιρῃζετ᾿8 ἀδιρὴ- 
ἴε1) σύεη {ΠΕ πακεοάηθβθ ἴδοι 5ῃ4]1 
ποῖ ὑποονοῦ: ἴου πε ὶγβ 2: πὸ οννῇ 
πακεοάμεϑβ. 
ΠΤ πακοάπεββ οὗ τὴν ἐδ μει β 

γΠἶς 5 ἀδυρῇτεγ, θεροζίεη οἴ τῆγ ἔδιῃετγ, 
5866 “5 ΤΥ 5ἰβῖεσγ, ἴῆου 8ῃδὶς ποῖ υπη- 
σονοῦ ἢοῖ ἡδκαάηοϑβ. 

ἐὐὰᾶρ, Ὁ. 12 “Τἢοι! 5ῃλϊ. ποῖ πποονεῦ τἢ6 
Ἐς ηρκοάηεϑθ Οὗ ΤΩΥ ἔλιμει β βἰβίεγ: 886 ἐς 

(Ὦγ (λυ μογ᾿ 5 πεᾶγ Κιηβυνοπηδη. 
12 Του 5Π4]{ ποῖ ὑποονογ (ἢ6 πΔ- 

Κράηεβ88 οὗ ΤΥ πηοῖμετ᾿β βἰδῖεγ: ἔοσ 586 
15 ΤΥ ποῖ Γ᾿ 8 Πϑᾶγ Κιπδννοιηδῃ. 

ἰάαρι. 14 Ποὺ 5Π4]1 ποῖ πποονεῦ [ἢ πδ- 
Ἄς Κράηε885 οὗ τὴγ ἔδιμογ᾿β Ὀσοίπεγ, μου 

8ῃαϊς ποῖ Δρργοδοὴ ἴο ἢϊ8 ννίΐε : 886 ἧς 
(πα διιηΐ. 

ὥρα [155 Γθου 5}ῃ811 ποῖ μποονογ ἴἢε πᾶ- 
Ὰ Κεάπεβ5 οὗ τῇγ ἀδιρῆτεγ ἰῃ ἰανν: 8ἢῃς 

'ς ΤΥ 50η 8 νυ; ἴῆου 564] ποῖ ὑη- 
! ἕονοῦ ΠΟΥ πακϑάμεβ88. 
αν τ... 16 7)  Βου. 5Πα]ῖ ποῖ ὑποονοῖ τῃς 

ΠΑ ΚΘ Π 685 οὗ τῇγ Ὀγοιμετ᾽β ψψίίε : ἰ ἧς 
ΤΥ Ὀτοι μου 8 πακεάηςβ8. 

17 ΤΟΙ 58ῃ]ῖ ποῖ ὑποονοσ τμὲ π8- 
Κεάμπεββ οὗ ἃ ὑνοπιδη δηά ἢεσ ἀδιρῃ- 
ἴ6Γ,), ΠΕΙΓΠΕΣ 5041 ἴδοι! τακὲ ΠΟΙ 5οη 8 
ἀδιιρητετ, οὐ μεσ ἀδιιρῃτοτγ᾽ 5 ἀδιιρῆτετ, 
ἴ0 ὈΠΟΟΥΝΕΙ ἤεῦ πακεάηεββ; ,Ὁγ τῆς 
Ωγ ἈΕῚ ΠοδΓ ΚΙμδυγοπίοθῃ : ἰΐ ἐς ἐπε ι 
Ώ 688. 

18 ΝΕ 50]: τῆοι (ἀκα '8 νυ ᾿ ον, 
ἴο ΒΕΓ 5ἰβῖεσ, ἴο νὰχ ὁέεζγ, ἴο ὑποονεῦ ϑης τύ αι 
ἤδΓ παϊεάπεϑββ. θεβίἀθ τῃ6 οἵδοσ ἰῃ ΠΟΥ 
11 ϊπιδ. 

19 5 ΑΪἾἶβδο τῆοιυ 88α]: ποῖ Ἀρργοδοῃ δ ομαρ, φα, 
ὈΠΐο ἃ γνοπίδῃ ἴο ὉΠΟΟνΕΥΓ ἢογ πλκεα- ὁ 
Π6889) 885 ἰοῃρ' 35 8Π6 ἰ8β Ρῃ!ξ ἃραγί ἔοσ 
ΠΕΙΓ ὈΠΟΪΘΔΠΉ688. 

20 Μογεονεῦ ἴδοι 8μαῖϊὲ ποῖ [ΐ6 
σἌγη δ} ]ν ννἢ ΤᾺΥ περ θουγ᾿Β νντδ, ἴο 
ἄδῃ]ε τῆγβε] Γ ἢ Πετ. 

21 Απά του 5δαῖξ ποῖ ἰεῖ δὴγ οὗ Ὁ ΕἸΑ͂Ρ; 86. 
[ἢ 86εὰ ἔραθ8 τῃὨγουρῃ :ῤε γε ἴο 3 Κίπεε 23, 
ἡ ΜοΙεςῆ, με μεσ 8841 τθου ῥτγοΐδης "Οαοά, 
188 πᾶπιε οὗ τὴγ (οά: 1 ἀγιτῆς ᾿οκΡ. ἀυῖ, Ὁ 

ΑὈγάμᾶση. |[05. " Απεὖ 1. 6. ὃ ς. 8ε6 οἡ Οξηῃ. 
Χ], 29, ΧΧ. 12. 

11. 1 ἰ5 ποῖ δαϑὺ ἴο ἀείεγμηῖηθ ἴῃ νυ παῖ 
ΜΑΥ ἰῃς τηθδηΐηρ ΟὗἩἨ (Π]5 νϑῦβθ 15. ἴο δὲ ἀϊ5- 
Εηρυ ϑποά ἔτοπι ἴμδὲ οὗ συ. 9φ. Βυΐ Πονενοῦ 
πε ἀεία!]ς ἅτ ἴο 6 πιδάθ ουΐ, 1 18 ΟὈν!οι 5 
8αῖ [86 μὰ οὗ νυ. 9, 11 15 Θῃρἢδ[1- 
ΟΥ̓ ἴο ἔογιά σοπηθοΐϊίοη Ἱ 5ἰϑῖοσβ δηά 
ἢ] [-ϑιβίεσβ 'ῃ τ μδίονεσ ὙΥΑΥ ἴδ το δ ΟΠ 5}Ρ 
ΙΔῪ (ΟΠΊΘ. 

12. ἐῤγ αἰδοῖ: εἰσί ετ] ΤῊ Ἰηϑίδηςε οὗ ΑτΊγατῃ 
πὰ ᾿οςπερεὰ (Εχοά. νἱ. 20) βεέπιβ ἴὸ β8Π 6} 
δαὶ τηλυτίαρο ἢ δὴ διηξ νγὰ5 ποΐ σοη- 
βιάοτεά ττοῖρ ὈΥ ἴδε [5γδθ ἴεθ γμοη ἘΠΟΥ͂ 
ΜΈΓΕ ἰὴ Εργρῖ. 

16. 120 ὀγοίδεγ᾽: «αυἱ7} ΤΉδι 15, 1 5816 ῃδά 
ομ]άγοη, ὅδε Ὠδαῖ. χχνυ ς. Ου {πε 41165- 
ἴση τεραγάϊηρ ἔπ ἰηέδσοηςε ἄγαννπ ἔτότῃ [Π}5 
Ῥγοβι δου (μδὲ 1 15 παν} ἴο ΤΛΔΙΤῪ [(Π6 
βἰϑίοσ οἵδ ἀδθοθαϑοά υυῖίθ, 5806 Νοῖθ οἡ νύ. 7η--ι8 
αἱ (ῃε ἐπὰ οὗ (π6 σμαρίοσ, 8 ἷν. ὙΠ ἰανν ἤοΓα εχ - 
ῬΓοβδοὰ νγα8 Ὀγόκθη ΟΥ̓ Απίραβ ἴῃ 5 ᾿οῃς 
πδοϊίοη ἢ Ηογοάϊδβ. Βυΐ (6 ἀγρυπηεηΐ ἰο 
Ῥγοῦβ ἰπδὲ 88 []οβη ἴδε Βαρίἰϑὲ ἀρρεαϊεά ἴο 
115 ἴδνν γαῖ ποῦ ἴῃδπ ἴο {πῸ ϑενεηῖῃ Οοηι- 
τπιληἀπιοηὶ (δε Βεάδ, " Ηἰϑῖ. Εςο.᾽ 1,10. 1. Ὁ. 
27). Ἀρρδᾶσβ ἴο δ δαϑεὰ οἡ 8ῃ ἀπδιρροτγίθα 
ἀϑϑιπηρείοη ἴπμδὲ [6 ἄγος Πυβθαπά οὗ Ἡδγοάϊδ8 
γγ28 .᾿ἀεδὰ δὲ [88δὲ {ἰπ|δ6. δ6ε6ὲ [ βορῃ. " Απί. 
ΧΝΤΠΙ. ς. 81. 

17. [1ἰ 18 ἢοσο ἑογθιἀἄρη {ῃαΐ ἃ τηδ βῃοι)]ά 
δάᾶνο ςοπποεϊίοη ἢ Ὦ Ὀοϊῃ 4 ννοϊηδη πὰ ἤοῦ 

ἀδιρμέογ, οὐ νὴ ὈΟΙ ἃ νγογθδὴ δηά ἢῸΓ 
διαπαδυρηϊοσ, ὙὍηθ ἔοιτηθσ ργομι ιτοη 18 
τεροδίθα ἴῃ Πθαυΐ, χχν. 22. ὙΠῸ σὰ]α τρις 
δᾶνο δα ἱπιτηδάϊδίο σοίργρησθ ἴο {πῸ γοἰδι!ου- 
8810 ἱπουγτοά ΟΥ̓ σΟΠΟΙὈΙ ΠΑΡῸ ΟΥ̓ΆἱΓτΈΡ ΑΓ ἰἢ- 
ἰοσοουγβο. ΤΠ Μιββϑυϊπηδη ἰανν, ἴῃ δάορίπρ 
{Ππ6 τΌ]6, ἀΡΡῚ168 1 ΘΧΡΓΈΘΟΙΥ ἴῃ (18 ννᾶγ, δηά 
ἀδοϊαγοβ Ἱη οσσοι 56 ἴο 6 “ἃ ρΡΠΠΕΙΡΙΘ ΟΥ 
σᾶ.86 οὗ ἃ πλυζυδὶ ραγιςραΐίοη οὐ ὈϊΪοοά Ὀ6- 
ἔννθεη ἴῃς ρΑΓΈΘ8 σοποογηδὰ ἴῃ 11. «Ηράλγα," 
γοΙΪ. 1. ΡΡ. 81) 48ς. Οὗ, ΑΠπιοβ ᾿Ϊ. 7: 1 ον. 
νἱ. τ6. ἴΐ ςαπηποὶ δ ἀουδίοά (παι ἴπ6 ῥγὸ- 
ΒΙΌΟα ἱποϊάθα ἴὴ6 πιοΐπογ, [ηὴ6 ἀδιρῃῖοῦ 
δηὰ [(ἢθ σταπά δι ρμίοσ, οὗ εἰ ποῦ ἃ ννδ Οσ ἃ 
σοησιδηθ. ὅδ66 ποΐδ οἡ υ. 6. [ἰ βῃουϊὰ Ὀ6 
ποίϊορά ἐπαΐ ἱποοϑὲ ἢ ἃ ἀδιρηϊος 15 ἔογ- 
Ὀϊἀάδη ΟΠΪΥ ἴῃ 1818 ᾿ηάϊτοσξ Τηδηποῦ, νν 8116 [Π6 
ΟἾΠΟΥ ὙΕΓΥ ΠΟΑΥ το οηϑδΐρα ἀγα ἀἰ5Έ ΠΟ ΠΥ 
ΤΘΠΠοηθὰ. δοθ Νοῖίε δῖ ἴμ6 επὰ οὗ (6 
σδαρίου. 

18. 179 εχ ῥεγ)] 1 ΛΏΘΓΑΙΙΥ, ἴο δέπα οὐ ῥαοῖξ 
ἱοσείδεγ. ὙΠ6 τὶ ςοτηπιεηΐδίοιβ 11118- 
ἰγαῖδ [ῃ15 ὈΥ 1Π6 Θχδιηρὶο οὗ [θ8ἢ δπὰ Ἀδςμεὶ. 
566 Νοῖο δ 1Π6 θη οὗ ἴῃ6 σδιαρῖογ. 

ὑκϊααυδεὶ Σεισα. το--- 3. 

19. δὲν μηείσαππεσ] (ΟἿ, χχ, 18. 

20. ἐδν πεὶσδῥοιιγ αὐ} (Οὗ Ἐχοά. χχ. 
14: Ὠευῖ. ν. 18, ἄο. 866 οἢ ΧΧ. 10. 

21. ρα:: Ἰδγοισὺ ἐδε ἥγε ἰο Μοίες δὴ ΘΌΠΕΙΙΥ, 
ρα... τῤγομσὸ ἴο Δοίσοῦ. ὙἘῖ8 15 ἔπε εαγ]εϑῖ 
πιθηϊοη οἵ Μοϊίθοῃ. 866 οὐ ΧΧ. 2--- 



δοο 

ἃ ΠΒΔΡ. 30. 

22 ἼΠοιι 8Π4]ῖ ηοΐ 116 νυν πηλη- 
Κιπά, 45 νι ννοιηδηκιηά: ἰξ ἡ’ ἂρο- 
τηϊηδίϊοῃ. 

22 ἘΝΕεΙΈΠΕΓ 584 τῆου 1ὲ ἢ 
ΔΠῪ δεαβῖ ἴο ἀθἢ]6 τῆγϑβε!Γ τπογανν ἢ: 
ΠΕΙΈΠ ΕΓ 58.411} Δ ννοπιδη βδηά Ὀείογα 
ἃ Ὀοαβί ἴο [6 ἄἀοννῃ ἐμογεῖο: 1 15 ςσοῃ- 

᾿ ιβίοηῃ. 
24 ἴ)εῇ]ε ποῖ γε γουγβεὶν 8 ἰῃ ΔΠΥ͂ 

οὗ τῆεβε τῆϊηρβ: ἔου ἴῃ }} τἢεβθ6 τῆς 
Παῖϊοῃβ δῖε ἀεῆὶεά ψῃϊοὴ [1 σαβῖ οὐ 
δείοτγα γοιι: 

2ς Απά τῇε ᾿δηά ἰ5 ἀεβ]εά : τῃεγε- 
ἴοτς 1 ἀο νίϑβιε τῆς πα! τπεογθοῦ 
ἀροη ἰἴ, δηά τῆς ἰΔηά [ἴ561{ νοπχιτειῇ 
οι ἢογ 1} Δθιϊδηΐβ. 

26 ΥὟελ 5}4}}] τΒεγείοσγε Κεὲρ τῷ 
βίδιιιϊεβ ἀηὰ ΤΥ πάἀρπιεηΐβ, ἀηα 68Α}} 
ποῖ σοπηηλιῖ 4.1. οὔ ἢεδα Δθοπλ! ΔΈ ΟΏΒ ; 

2. ΤὍε δπεΐθηξ Ῥεγβίδη ἰᾶνν βΞίθγῃ Υ σοῃ- 
ἀδπληθά [15 οἴεηςο (’ Νεπαϊα.᾽ ΝΠ. το, δΡ. 
Κηοῦο]). Αἶβο {πὸ Ηϊπάοο ἰᾶνν (' Μίδηι,᾽ ΧΙ. 
174. 175}, Δηὰ ἴπΠ6 Κοτγδη, ΝΊ1. γη8---8ο 

28. Το 5(ΟἿὟῪ οὗ Ῥδϑίρῃδο πΊΔῪ ζυγΠ 5} 
Ργοοῦ {πὶ [86 ΘΑ Οὐδ δομούτοὰ 115 
οἴξηςθ. ΤΕ Ηϊπάοο ἰᾶνν ριυιη 565 1ἴ ϑΟΥ ΓΟ 
.Μοη, ΧΙ. 17, ’ Οδηΐοο [,ἀνν5,᾽ Ρ. 28.οθ. ΤΠς 
Μοβίοια Ἰὰνν σοηάοπηηβ 1. “ Ηράλγᾳ,᾽ 11. Ρ. 
27.--- Οἡ {Π6 δροιηῃίηδίίοηϑβ οὗ δηςίεης Εργρῖ, 
566 Οἡ ΧΥΪ]. 7. ᾿ 

ἐς σοη δι ἰοη} 866 Οὐ ΧΙχ. 19. 

Οοπεδισίοη. 44---.30. 

24--30. Το ᾿αηπὰ ἀεειρηθαὰ πὰ σοηϑθ- 
εἴαϊθα ἴοσ Ηἰβ ρεορὶε ὉΥ [ϑῃονδὴ ([μεν. χχν. 
23) 15 ΠεῖδῸ ἱτηρογϑοηδίθα, δηὰ τεργοϑοηίθα 85 
νουλ της ἑοσἢ 115 ργοβοηΐ ἹπῃδὈϊ Δηΐβ, ἴῃ σοη- 
Βοαθδηςθ οἔὗἉ {ποῖγ ἱπάπϊ σοποθ ἴῃ ἴἢ6 δὐομηϊηδ- 
[᾿Ἰοῃ5 (δὲ αν Ὀδθη τρεπιοποά. ὍὨο 1] 4 ΤΥ 
οἵ (ῃε (ὐδῃαδηϊοβ ννᾶ5 πονν ἢ]. ὅθε. ὅση. 
χν. τό: ςξ, ἰΞαϊδὴ χχῖν. 1---ό. ΤῊς [5γαδ 65 
ἴῃ [815 ρίαςθ, δηὰ ἰβγουρπουΐ (Π6 σμαρίογ, 
ΓΟ Θχμογίθα ἴο ἃ ρυτο δηὰ ΠΟΙΪΥ 16, οἡ τμ6 
δτουηά ἰπδὶ Ϊεμονδῆ, [6 ἩΟΪΥ Οπο, 5 {ΠΕΙΓ 

ΝΟΤΕΘ οἡ 

Ι. ΟΥΝ ΤΥῖξ ΠῚΒΤ ΟΕ ῬΕΟΗΙΒΙΤῈΡ 
ΒὨΕΘΚΕΕΒ. συ. 7---18. 

:., ὙὝδο γοϊδεέιομβ πιοηϊοηθὰ οὐ εν! ἐπ ]Ὺ 
ΩΡ] ΙΘ ἴῃ [656 νοῦϑοβ ΔΓῸ :---- 

Ἀοίαλίορς ὃν διΙοοά,͵ 
Μοίδον, συ. 7. 
διϑίογ δηὰ ἢ Ἐ.5:5ίοσ, συ. 9, 11. 
Οταπαάδιρῃίεγ, στ. το, 17. 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΝΤΙΙ. [ν. 22----30. 

πο 67 ΔΠΔΥ οὗ γουγ οὐγῃ πδίϊοη, ποῦ 
ΔΠΥ ΒΙΓΑΠΡΈΕΓ ἴτῆδί 50] πγπθῖῃ ἀπιοηρς 
οι: 
27 (Εογ 411 τἢεϑε δϑοπλιπδίίοηβ ἤᾶνα 

τῆς πιεη οὗ {ἢε ἰδπά ἄοπε, νυν Ὠ ΙΓ ἢ τύέγέ 
Βείοτε γοιυ,, δηά τῆς ἰδηά 15 ἀεῇ]εά ;) 

28 Τἢδι τῆς ἰαπά βριε ποῖ γοῖι οὐζ 
4150. γῆεη γα ἀςεῆϊε ἴἴ, 45 1ἴ βρυεά ουΐ 
τε πδίίοηϑβ τῃδί τυεγέ Ὀεΐοτα γοιι. 

29 ἕο ψθῃοβοενεσ 5}4]] σοπηπηῖ 
ΔΠΥ οὗ {πε86 δδϑοπηϊηδίίοηβ, ὄνεη ἴῃς 
8015 τι σοιηπλς ἐῤδέηε 50.4}} Ὀε οευῖ 
ΟΥ̓ ἔτοπὶ ἀπιοηρ {ΠεὶγΓ ρβορὶα. 

20 ἸΤπογείοα 5141] γε Καβαρ πκὶπε 
ογάϊηδηςα, {Πᾶΐ γε σοπλπλῖ ηοῖ 45} ὁπὲ 
οὗ τπε86ὲ δροπληδῦϊε οἰιϑϊοιβ8, ὑνΠΙςἢ 
γνογε σοπηπιτεα ὈῬεΐογα γοι, ἀπά τἢαϊ 
γε ἀεῆ]ε ποῖ γουγβεῖνεβ τμεγείη: [ ἀπὶ 
τῆς ΠΟΚΡ γουγ (σά. 

Οοά δηὰ δὲ πεν ἂῦὸ Ηϊϑ ρεορ]θ. (Οἱ χὶχ. 
2. [15 ροη [ἢϊ5 ΒΙΡῊ βαηοίίοη (πδὶ {ΠΕΥ 
ΔΙῸ ῬΘΓΕΠΊΡΙΟΓΙΥ ἑογθιἀάθη ἰο ἀθῇ]ς {δεπὶ- 
56 ῖνοβ ἢ (Π6 ρο]]υϊοης οὗ τῆς Πιολίμρη. 
ἼΠ6 ΟΠΙΥ ΡυηΙϑῃπιθηΐ ποτ ργοηοιησδὰ ὑροῖ 
Ἰηάἀινιάυα! ἱγαηβρτεβθοῦβ 15, ἴμαΐ (ΠΟῪ 5841} 
“ΓΟ ΡΘΑΣ {Π6 1 ἱπΠΙ Ὸ Υ " ἀπά Ὀ6 “ ςΐ ΟΥ̓ ἔτοπι 
δυηοηρ [ΠΘΙΓ Ῥεορὶς." Ψνὸ πιυδὲ υπάογοίαπά 
(ἢ 15 Ἰαϊίου ρῇγαθθ ἃ5 Ὄχργεβϑϑιηρ Δ} ἐφ5ο γαείο 
ΘΧΟΟΙΠΊΙΠΙσΔῖΙΟη οὐΥἨ ΟὈ Αγ, ἴδ ἀϊνίηθ 
ΔΜ ῬΤΟΠΟΙΠΟΙηρ οἡ πε οΟἸἴδηοΥ 8Δῃ ἱπΠΊπιθ- 
ἀϊαῖς ἐογίδιϊταστο οὗ τἴῃ6 ρυνηθρος ὙΠΟ ἢ Ὀ6- 
Ιοηροά ἴο Πἰπὶ 45 ομθ οὗ [η6 ρθορΐθ ἴῃ Οονος 
παηῖ ἢ [ἐποναῃ. ὅ66 οπα ἔχοά. χχχί. 14, 
8Π4 ου ἴεν. Χχ. 17. ΤΠ 58 Π|6 ΡΌΓΕΙΥ βρι ΠῖυΔ] 
Βδῃοίίοη 5 δρρ θὰ ἴο ἔπθ Ξἴπηρ οὔ ϑἰδίυϊες 
ἴῃ {Π6 πεχὲ ςπαρίοσ. Βυΐ ἴῃ Τσμδρίεγ χχ. 
βρϑοιαὶ δχίογῃδὶ ρυπιβπηθηΐῖβ ἀτὸ δἰ ϑιἰοὰ ἴο 
[Πε οἴδηςο5 νν ἢ] ἢ ἤᾶνο Ὀθθη Ὀγευ 5] πδιηθὰ. 
Τῆς σουγθο Ὡς ἢ (Π6 1ἂνῪν ΠΕΓΘ [ΔΚ65 ϑθοπὶβ 
ἴο δὲ δτβῖ ἴο ἀρρεαὶ ἴο {π6 σοηβείθηςθ οὗ 186 
ἰπάϊν!ιι4] πιᾶῃ οἡ ἴΠ6 στουῃπά οὗ ἢ15 γοϊδίοη 
ἴο [Θβονδῆ, δηὰ ἴπεη ἴο επᾶςΐ βιις ἢ ρϑπδίτε5 
85 ἴ8Π6 ογάοσγ οὗ ἴθ οἴδίθ τϑραυϊγεά, δηὰ 88 γὸ- 
ΡτΓοβοηίθα {πῸ6 ςο]ϊοςῖῖνα ςΤοηδοίθποθ οὗ ἴῃς 
ῃδίίοη ρΡυξ ἰηῖο ορεσζαϊίοη, ὅ66 χχ. δλό. 

ΓΗΑΡ. ΧΥΠΙῚ. 

Αὐυπί, ῥϑίοσπιδῖ δηὰ πιδίογῃδὶ, νυ. 12,13. 
Ὠαυξπίεσ, συ. 17 (566 ποίο). 

Ἀοίαλίοης ὃν αὔηὶγ, ἰδγοισ »κμαγτίαρσε οΓ εαγηαὶ 
Ποη. ΚΟΠΜΕΩ 

ἍΝ ἘἾ5 οὐ σοπου δ᾽ ηθ᾽ 8 ποῖ ποσ 
νπεἰς οὐ σοπου πο ἀδυρῃογ 
ἊΝ [οἷ οὐ σοῃσιϊη6᾽8 στδπά δι ῖοῦ 
ΑΚ ν» δ ἴο ΠΟΙ 5:5ἴ6γ." 866 Νοῖδ οἢ υ-. 18. 

Ὁ.17 



ΤΕΝΙΤΙΓῦ 5. ΧΝΊΙΠ]. ἷ 

ΜἈείαιοη: ὃν αὔπηίγ, ἐδγοισῦ δὲ πιαγγίασε οὗ 
"ΘΩ͂ δίοοά Ἀρ ἀμ ὐὴβ 

ϑιίορπιοίδοσ, υ. 8. 
ἘΔΙΠοΣ 5 Ὀγοῖ μοῦ ῖβ νυ δ, Ὁ. 14. 
ΘΟ. ὉΠ, Ὁ. Ως. 
Βτοιμοῦ 5 νἱΐο, ὦ. σό. 

ἷ. ΤῊ ΟἾΠΟΥΙ ραϑβαρθβ ἰῃ [86 1 δὺ7ὺ τεϊδίϊηρ 
ἴο [15 σιιῦ)οςξ τὸ :--- 

ἴδν. ΧΧ. 11, 12.) 14. 17) 19, 20, 21. [ἴῃ Ἐῃ686 
ΜΕΙΒ65 ΟΟΓΙΔΙΠ ΡῸΠΙΒΏΠηΘη5 ἀ.Ὸ Δρροϊηϊοα ἔοσ 
Ρατγίίσι τ Κη 5 οὗὨ Ὁπ]υνεὰ] σοπποοίίΐοη, ΒΥ 
186 πο] δῖνθ ἰᾶνν ἴῃ τ. 29 Οὗ σμαρίογ χυῇ!. 4]} 
γν)ο ρεγροίγαϊθα ᾿ηςοϑὲ τνϑγὸ ἰο δ6 “" σι ΟΥ̓ ΟΠ 
δΔιηοηρ {ΠΕΡῚ ὈΘΟρΪο." Βυῖ [ἰἴ ἰ5 οηδοείρα ἰῃ 
“ἢ. χχ. 1ῃ4ι ἤδη [Π6 οὔ ψ)ὲὰ5 σοχησηϊ 
ΜΒ ἃ τπποῖμοσ, βίερηλοίμοσ, οὐ ἀδυρῃίογοϊη- 
Ἶανν, ἃ βεπίθηςθ οὗ ἀθαδίῃ βῃου]ά Ὀ6 ραβϑβϑθά ὑροη 
ὈοΙΒ τΠ6 οἴδπάσγε (ΧΧ. σὰ, 12): θη ἢ [Π6 
ἀδιυρῃίοσ οὐ {πὸ τιοῖδοσ, οὐ οἴΠΟΣ ἃ νυν] οσ ἃ 
ἙΠοπουίπο, ΓΠΟΥ γέτα ἴο ὍΘ Ὀυτηδὰ (ΧΧ. 14, 
8ὲεὲ ηοΐθ): ἤθη ὙΠ 8. 5516 οὐ ἢ4]}- 5 βίου, 
ἘΒΕΥ νγογθ ἴο Ὀ6 ““ςυϊ ΟἿ ἴῃ {6 ορ οὐἩἨ ΓΒΟΙΓ 
Ρεορ θ᾽" (ΣΧ. 17, 5686 ηοΐϊθ). ΕῸΣ ἰποοβὲ ψ ἢ 
Δ Π0]6 5 δ, ΟΥ ἃ Ὀγοῖβοῦ 5 νυ", ΠΟ 6Χχ- 
ἴθγη] Ρ ΠΙΒητηθηΐ 5 Βροοιβοά, Ὀὰϊ {ΠΕΥ̓ ννετῸ 
ἴο ΑΓ ΠΕ βίη αηὰ ἴο Ὀδ σ] ἀ[655 (566 οὴ χχ. 
20). Τε νἹ οὗ ἃ πιοίμοι᾽β Ὀσγοίμοῦ 15. ἤθο 
Ἰποϊυαδᾷ ἴῃ 186 [ΟΊ πῺ “ὁ Ὡπο]οῖς νυν ῖο:" Ιῃ αν, ΤΆ 
οἵ σμδρίου χν. 1η6 ἘΔ ΠοΥ 5 Ὀγο μου 5 ὑυτδ οὐΪν 
15 τπηρπιὶοηδά, | 

Ὠρθυΐ. χχ. 29οϑ. ὙΤἢΘ στὰἷθ τορασάϊηρ (6 
ΤῊΟΐΠΟΓ δἃηά ϑίθριποῖμεσ 5 τοροαϊθὰ ἴῃ [5 
δῃογίοϑί ἔόγπι. 

Πειῖ, χχν. ς---το. ΒΥ {ἢ||5 ἰᾶνν, σΟΠΊΠΊΟΗΪΥ 
Κποινῃ 85 “ἢ 1 ον γαῖ αν," ἤθη Ὀγοίγεη 
ὑνετο ἀνν ! ηρ τοροίῃοῦ, 1Ε οη6 ἀϊοά ἰοανίηρ ἃ 
ννάονν νυπουξ σπάθη [ἢ6 βηρὶδ ὑγοίθογ 
85 ΓΕηΛΙΓΟά, ὉΠΩΘΓ ἃ σογίδη ὈΘηΔΙγ, ἴο 
ΤΛΑΥΥΥ Ποσ. (Οἵ. Μαίϊ. χχὶ!ς 24. 

ευῖ. ΧΧΥΪ. 2ο, 22, 23. [πη 16 (ὐοπητηΐηδ- 
Κἴοη, νυ  ς ἢ ννᾶβ ἴο ΡῈ ρσοςϊδι μηδ οἡ τακίηρ 
Ροσβϑοβϑίοῃ οὗ δ οὶ [1,4πά, οἰιγϑθβ ΟΓΘ 
ΠΟΙΉΡΓΙϑοὰ οὐ ἴδοβθ νγῆο σοτηπι θα ἱποεϑξ 
ψ ἢ ἃ τοί Γ, ἃ ϑιθριηοΐῃου, ἃ βίου, ἃ ἢ] - 
διϑίοσ, ΟὐἠἨὨἃ τηοίπογ-ϊη-ἰανν. ὙΠ6 τοῖθογο 
ἴη-ἰᾶνν 15 Πεῖδ ἀἰβίποῦ Υ πιοποηθά ἔογ {πὸ 
ἤχϑε {|πὶ6 ἴῃ σοπηδοζίοη νυ [ἢ6 ἰανν οὗ ἰηςεϑί. 
586 5 Ποννενεσ ἱΠΊΡ]1οἀ ἴῃ ΧΥΠΪ. 17 δηὰ ἴῃ 
ΧΧ. 14. 

'ι. [11 18 σοπϑίἀοσεά ΌὉΥ τοϑὲ οὐτςς. τ αΐ 
ΠΟΘΙΙΠΟΓ οὗ {πόθο οἰδίθιηθηῖβθ, ποῦ ἴΠ6 ψνΒοΪο οὗ 
ἔδεπὶ ἰορείποι, σδη 6 ἰηϊοηάοά ἴο ῥσγεβοηξ ἃ 
σοχῃρίεΐο ᾿ι5ὲ οὐ ἴη6 ρῥγοβοσι θα σοὶ δί ΟΠ ἢ 1Ρ5. 
ΤΠ βταπάϊλοίμοῦ δπὰ [86 ἤθε (566 σῇ «". 9) 
ΔΙῸ σογΔΊΥ οὔθ. ὍΠε ἀδυρῆῖοσ δηὰ τῃ6 
ΓῺ]] ϑἰϑῖοσ δγὸ ποῖ δχ ργεϑϑὶυ σχῃθημοπηδά, ᾿Βουρἢ 
ΠΟΥ ΓΘ ΠΟΟΘΘΘΑΤΠΪΥ ΠῚ Ρ]Π6] ἴῃ σὺ. 9, 1)η. [{ 
νοι] ὰ 5ροπὶ παῖ, ἱπ δοσοζάδησθ ἢ [Π6 
Ρεγνδάϊπρ Ρῥγδοῖῖς] σμαγαςίοσ οὗ ἴῃ Μοβδϑὶς 
δίαϊιξθ5, συ ἢ ἀἰεἴ4}}5 οσα ρίνοη, ΟΥΓὁἨὨΎ Τορϑαίθά, 
ἔγοσηῃ {πιὸ ἰο {{π|6, 85 ὑῃ6 οσοδϑίοη σϑαυγοά, 
[η6 βρέπογαὶ ργίποιρ]α οὗ π6 ἰαὺν μανίηρ Ὀδδῃ 
ΟΧργοοεθα ἴῃ υ. 6. 

ἵν. Ετοπι {86 οὐδ ἴῃ ῬΒΙςὮ (Π6 ραγίϊςυἶδγβ 

8τῈ βίνοη, Δηἀ ἔγοπι (86 π186 οὐ (π6 ὀχργοββίοῃ . 
“ὐ ΠρΑΓ ΟΥ̓ Κίη " ἰπ οὖ. 6, ἴΠογθ νου] ϑθθπχ ἰο 
δλᾶνθ Ὀδεη ἃ βἜηογαὶ γοσορηϊίοη οὗ (86 πηαχῆη 
[8δὲ {πὸ τε ΠΟ ΠΞἢρ5 οὗ ἴπ6 Ὠυβθαπα ἀδνοϊνοὰ 
ου ἴδε νυ], δηὰ ἴποβϑε οὗ π6ὸ νυῖξε ἀροη ἐπ 
πυδθαπά. ῊΪ5 15 ἀἰβεϊηςΕἶγ ρὰΐ 45 τοραγάς ἐῃ6 
Πυβθδηἀ᾽5 τοϊδέϊοηβ ςοποεγηΐηρ ἔπ6 βίθρπηοῖμοσ 
ἴῃ [86 Θχργεββίοῃ, “ἰδ 5 ΤΥ (Δ Πο'5 πακοά- 
ΠΕ55᾽) (Ὁ. 8), ἀπὰ ἴῃ 51Π|1}8Ὁ δχργεβϑίοῃβ σοης- 
ΠΕΓηΪηρ ἴΠ6 ὈτοΟΙ ΠΟΥ 8 νυ "δ δῃὰ ἢ6 πης]θ᾽5 υυϊἕθ 
ΟμεΝ 16, ΧΧ. 20, 21). Βιιξ γεῖ ἔΠ6Γθ ἰς υἢ- 
ΟἸίΘαΙΥ ἴῃ 1,ον. χχὶ, 1--ττὰ ἃ οἰεασ ἀϊβέϊης- 

[ἴοη τϑοορηζοά Ὀεδίνγθθη τοϊαἰίοης ὈῪ Ὀϊοοά 
δηὰ γοϊδίίοηβ Ὀγ δβῆηϊγ. Απά ἰὰ πᾶς Ὀδθῃ 
ἀγρυδά {παΐ, 85 {π6 νυ δ Ἰοβὲ ΠΟΥ ἈΠ πᾶπιο, 
δοαυϊγοὰ (Π6 οἷν] τρηΐϊβ ΟὗἨ Ποῦ δυβθαηα 8 
ἔαταῖν, δηά, 1 ἃ ῥγίεβε 5 ἀδυρμίοσ, Ἰοδὲ ἐδθ 
ΡΥΝΠΟΡῈ5 βῆ πᾷ ἃ5 βϑυιςοἢ (566 ἴ,δν. χχὶ, 2, 
ΧΧΙΪ, χ2}, Ἐβου ἢ {86 ΠΟ απ 5 τεϊδεϊοηβ τϊρὴξ 
αν Ῥδσοπὶθ ἴῃ6 νυ ε5, [Π6 νυ θ᾽ 5. τοϊλιοηβ8 
ἀϊά ποῖ, ἴῃ {μ6 }}1 βδθῆβθ, Ὀδοσγὴθ ἐπ ἢυ5-» 
Ὀαηάβ, 1 ΤΔΥ ὃ6 δἀάρά (μδὲ {πὸ 1,ονϊσγαΐθ 
Τηδιτίαρε (Πευΐ. χχν, ς---1ο)ὺ ΨΕΥΥ͂ ΟἰΘΑΥΪΥ 
ΡΓΟν65 {παΐ, ἄνθη ἴῃ ἴῃ οᾶϑθ οὐ {π6 υυϊξρ, [06 
ΤΟΙ Δ ΟΠ ΠΡ ἢ ΠΟΥ Πυιθθαπα 5 Κίπάγοα νγᾶς 
ποῖ ΕΥ̓͂ ΔΩΥ͂ ΠΊΘΔΠΒ 50 ϑἰγίηρθηϊ δ5 [δὲ υν ἢ ΒΟΥ 
ὭΘΑΣ Ὀ]οοά τοϊδίιοηβ, τυ ννβοπὶ σοηποϑοίΐοῃ 
σουϊὰ ὑπάεσ ὯΟ οἰγουτηβίδησεβ θ6 ρογημ θά, 

1... ΟΝ ΜΑΚΚΙΑΟΘῈ ΜΙΤΗ Ὑο 9Ι5ΤΕΚΒ. 
«. 1τ8. 

ῖ, Μεαπὶπς οΥ 1δε «υογαῖ ““α «υἱΐξ το δὲν σἱσίθρ." 
ἱ, Νοΐ α ῥγορι διεξίοι ἡ Ῥοίγφαγηγ. ϊ. ΤΡῈ 
Ἐεοἰεεϊασεοαὶ φωφείίοηι. 

ἱ. ΤΒο στυ]θ, 45 1ἃ Ποιὸ βίδπάϑ, υγοι]ᾶ ϑθοπὶ 
ἴο ὈΘΑΥ ΠΟ ΟἾΠΟΥ πχοδηΐηρ [πη (Πδὲ ἃ τηδῃ 5. πο 
ἴο ἔογσῃι ἃ σοππεοιϊίοη ἩὮ ἢ5. τυ ἔθ᾽ 5. βἰβίογ, 
ὙΜΏ16 ἢΙ5 ὙΠ δ 5 αἰῖνθ, [Ὁ Δρρϑᾶγβ ἴο ὥΌ]ονν 
πὲ (6 ,ὰνν Ῥογιη θά στηδγτίαρο νυ (Π6 
βἰβίοσ. οὗ ἃ ἀθοθαδεὰ υυῖθ, Α Ἰἰπιϊ δέϊοη θείην 
ΟΧΡΓΈΞΘΙΥ ἰδία ἄοννη ἴῃ {Π6 ννογάβ, “" θοβϑίἀθ [Π6 
Οἴδοσ ἴῃ Ποῖ {ΠΡ ΠῚ πΠ6,᾽} 18 ΤηΔΥ ὈῸ ᾿πβοττοὰ {Πδῖ, 
ἤθη {Π6 ΠΠπλΠ ΔΈ Οἡ 15 τοπιονθά, [ῃ6 ὑσομι δ ἴοῃ 
ἰοβεβ 1[5 ἔογοθ, πα ρϑγιη βϑίοῃ 15 ᾿π]ρ]16 4. 

ἼΠΕ ἰοϑ! πον οὗ [6 ἈΔΌὈΙπὶσΑ] [ονῦ5 ἴῃ [ἢ 6 
ΤΑγρυπιβ, [ἢ ΜΊβμπᾶ δηὰ {μεῖγ ἰαΐου τ πρϑ: 
[Βα οὗ ἴη6 Ηε]]επιβεῖς [οὐν8 ἴῃ (πὸ δερξυδριηξ 
δηά ῬΆΠο (΄ ἀς ὅρος. [ορῈ.᾽ 111. 5); [Πδὲ οὗ [86 
ΕΑΙΥ δηά τηράϊαναὶ ΟΠυγο ἰηῃ (ἢ οἹὰ [{4]]ς, 
τῆς ψ υ]ραῖθ, ἢ 1Π6 ΟΥΠΟΓ ΘΑΥΙῪ νογϑίοηβ οὗ [Π6 
ΟἹ Τεκίαπιοπῖ, ἀπά ἴῃ Ἔν ΟΓΥ γεΐογθηςς ἴο 186 
ἴοχὲ ἴῃ ἔπε ΕΔΈΠΟΥΘ ἀπὰ ϑομοοϊηηθη, Αῖὸ υηδηϊ- 
ΙΏΟΙ5 ἴῃ ΒΕ ΡΡΟΓΓΏΡ, ΟΥ̓Ϊη ποῖ ἴῃ ΔΠΥ ννῖϑδ ορ- 
Ῥοβίπρ, ἴπ6 σοπηπΊοη τεηἀογίηρ οὗ ἴῃ6 ραββᾶρθ. 
ὙΠ18 ἸΠΙΟΓργεϊδ οη ἀρρόδῖθ ἱπάδεὰ ἴοὸ ἤᾶνδ 
βίοοά 115 στοιπηαὰ ἀπο )]οηροά ἔγοπι ἴῃ {ῃἰτά 
ΠΘΠΙΌΣΥ Ὀεΐίοτε (ἢ γὶϑῖ ἴἰο (ἢ6 πηϊάά]ς οὗ (᾿ς 
βδιχίθθη ἢ σοπίιῪ δῆεγ (γι, 

Βυϊ ἃ ἀ!βεγεηϊ νεογϑίοῃ οὗ [ῃ6 ννογάβ σοῆ- 
ἀεγεὰ “ἃ ψν δ ἴο ΘΓ 5ἰϑίευ " νγὰ5 ρίνθη ΕῪ 
]αηΐυ5 πὰ ὙτεπΊο] 5 (Α. Ὁ. 1575}, νγᾶ8 

1 ὅε6ὲ. "Αποίεπε ἱπίογργείατίοη οὔ͵. 1, ον ἰσὰς 
ΧΥ]. 18,᾽ Ὁγ Ὧτ Μεζαα] : “Κεροτῖ οὗ ἴῃς (οἴω 
ΤΑΙΒΒίΟΠΟΥ5 οα ἴἢ6 1δὺν οἱ Μαγτίασε,᾽ Ρ. 152. 



τγοαῖθα νυ] βοσπδ ἰοννηςς ὈὉγ τι (Δ ους 
Α.Ὁ. 1όὅοο), ἔουπαά ἰἴ5 ννᾶγ ἰπῖο {Π6 τηδγρὶη 
οὗ ουὖγ δυἱδουὶζοα νογβίοη δηὰ ἱπῖο [πὲ τηδυρίη 
οἵ ἴδ δπονᾷ Βσεηςῇ, δηὰ μᾶ5 Ὀεεη δάορίοά 
ΤἸΏΟΓΟ ΣΕΟΘΏΓΙΥ ἴῃ {Π6 " ΒΕΙΠΘΏΡΌΓΡΟΣ ΒΙΌ6].) [η 
ΟἿΣ τηλσγρίη, 86 ννογάβ "ὁη6 νΥῈ ἴο Δποίμογ" 
ΔΓ οἤγοά ἃ5 δὴ δ] ϊογπαῖϊνε ἔοσ, "ἃ "νῖἕο ἴο ΠῸΥ 
5ἰϑίοσ." ὙΠῸ σοταππδπὰ νου] ἴῃ}5 Ὀ6 τυγηεὰ 
Ἰηῖο ἃ ῥγοδιδιτοη οὗ ροΙγ  απιγ. 

ἰ. [15 φυϊθ ἴτὰὸ [δῖ ἴΠ6 ρῇγαβα 'π 41ι65- 
[ἴοη, πὰ {πὸ σογτεβροηάϊηρ, ομΘ, ὦ γιαπ 10 ῥὶς 
ὀγοίῥεν, ἅτὸ ϑοὰ ἰάἀϊοπιδιϊοδ!γ ἴῃ Ἡεῦγεν ἴῃ 
ς85365 ἰπ ΨΠΙΟΝ ἴπῈ6 ννογὰβ ἀγὸ ηοῖ δρρ] δὰ ἴῃ 
Ἐμεῖγ ΡΓΤΊΔΓΥ 56η56 Ὀυϊ 85 Ριόοπουμ5. Βυῖ 
1815 Ἰάἀιοτηδίϊς 55 ἀρρδϑᾶτβ γερι  ]Δ1]} ἴο ἔΌ]]οΥ, 
ἃ Ρίυγαὶ δηϊοσοράοπί, δηὰ ᾿πν ον 85 ὨΘΟΘΒΘΑΤΠΥ, 
ποῖ 186 5θῆ86 ἸΏΘΓΕΙΥ οὗ ομεέ δά θὰ οἡ ἴο 
Δηοῖμεῦ σὐσίθ ομς (ΝΥ ὨΙΠἢ ἰδ ννῃδῖ ννου]ᾶ Ὀ6 ΓΕ- 
αι γοὰ μΒοτθ), Ὀὰϊ ἃ αἰδίγιθυΐνε ἀπά γος! ργοοδὶ 
56η56, ΔηΒ ΓΙ ΠΣ ἴο, ἐσὺ οηδ 1ο αποίδεγ. [1 15 
50 Δρρ!ἰοὰ ἴο {πε ἰΙοορβ οἵ [6 συγίδιηβ οὗἩ [Π6 
ΚΔθογηδοῖθ. ἴο {π6 Ἰθηοπϑβ οὗ ἴπ6 Ὀοαγά5, 'ῃ ἔχ. 
ΧΧΥΪ, (συ. 3.) 5, 6, 17), ἀπά ἴο 186 ψ]ηρϑ οὗ {6 
σδβοσυθίπι ἴῃ ΕΖΟΚ. 1. τὺ. 11, 22. 8εὲ Κοβιη- 
501, αυοίϊεὰ Ὁγ Μούδι, Ρ. ς99ς. ΤΒδ 5ι- 
Βεβιίεὰ ᾿ἱπιογρτγοίΐδιοη ἴῃ (ἢ15 ρ]αςθ ἴῃ [ον] ΠΟ Ὲ5 
15. Γοῃἀογοα 51}}} πλοσὸ ἱπιργοόῦδῦὶα ὈὉγῚ ἴΠ6 ἕαςεϊ 
ἐμαῖ 186 ννογάβ δ (Πε 5ΔΠ|6Ὲ ἃ5 8ἃΓ6 ιιϑϑ] εἶβθ- 
ὙΠογο Τπγουρμουΐ [Π1|5 Παρίου ἔὺσ αὐ ἀπά 
“1. 

ΙΕ 18ῃ6 γυαπιπηδίϊοαὶ δὐρυσηθηΐς ψοσο 1659 
οἰθαγ, {Π6 δοσθρίδηοθ οὗ ἴῃ6 νόῦβὲ ἃ5 ἃ ρῖῸ- 
δι ο οὗ ΡοΪγβαΥ ννουά ὈῈ ΟὈνΙΟΙΒΙΥ 
αἱ νδῦίδῆσο ἢ [Π6 Ἰαννα ἴῃ ἔχ. χΧχὶ. 7- ΌΧΙ, 
δηὰ Ὠρουΐ. ΧΧΙ. 1-ς--- 17, ΜΜὨΙσἢ ἀἰγοςξ [η6 τηοάθ 
ἴογ σγερυϊδιίϊηρ ἃ ἔδυ ἴῃ ὙΠΟ ἴΠογῸ ἃγὸ 
Τοτα ἴῃδη οὴς νἱΐε; ἴὸ 5ΔΥ ποίΐδιηρ οὗ (Π6 
οᾶ565 οὗ ΕἸΚδηδῇ, [λᾶαν !ὰ, [οδ5} (2 ἶγο. χχὶν. 3) 
Δ πα οἴποῦβ, νυ Πῖς ἢ ΔΥῸ ΠονοΥ οδ θὰ ἴῃ φυθδδιϊοη 
ἃ5 ὈΓΟΔΟἢ65 οὗ (6 [νν. Βν ἴπ656 ἰπϑίδποεβ, 
δηὰ ὈΥ ἴῃδ νης ἔοσ ἰῃ6 Κιηρ, Πθαζ, χυ!!. 
χ7, 1 ψουϊά ἀρρθᾶσ δὲ 16 1 ἀνν, ἈΠῸ κα 
Γοδί τοῖο δηὰ ὄνθη ἀϊσοοιυγαροα ΡΟΪΥ ΒΑΠΊΥ, 
ΠΕΓΙΔΙΏΪΥ ρΡειτηϊοἀ [ἰ ἴο Θχἰϑί. 

111, [{πυδὲ ὑὈδ Κορέ ἴῃ νίεν [αι ΟἿΓ Ὀυ5]- 
ΠΕΘ5 ΠΟΓΟ 15 ΟὨΪΥ ἴο ᾿π4 06 ννμδί {Π6 [,ἂνν οὗ 
Μοβε5 δοΐῃ ιν βδᾶγ8. ΤΠΘ ρτθδῖ ὑγδςίϊοαδὶ 41165- 
οῃϑ τεϊδίϊηρ ἰο 1Π6 Οὐ] διϊοη οὗ (γι βιίδηθ ἀπά 
ἰο ἴδ δἰϊεσγαίίοη νος ἢ μᾶ5 θΘθη ργοροβθὰ ἴῃ 
[86 ΕΠ 5} Ἰᾶνν οὗἁἨ πλδιτίαρθ, ᾶνθ Ὀθθη ἀγριιδά 
δἰ ἰᾶτρε, δῃἃ ΠΊΔΥ δ νν6}} ἀθίοστηϊποά, ἃροη ΟΥ̓ ΠΟΓ 
δτουπαᾶβ. ὍΤὴθ Ἐςο]οβιδϑίςαὶ Γὰ] ΒΟ ἢ ψΝ6 
Ὠδῦθ ἴο ΟΌΘΥ τεβϑίβ Ὡροη ἃ δ 8515 οὗ 115 ονγῃ, 
δηὰ {π6 νγο  Ὑ ἀγρυπηθηῖ5. ἀγαάννῃ ἔγοσα (ἢ 
ςοηάϊιϊοηϑ οὗ ϑβοςίδὶ ᾿ἴδ σδῪ Ὀδ6 ἀδεπχοὰ 5υΠῃ- 
εἰθηΐ ἔο Β0Ρμοτγί οἱζΊανν 85 1ἴ οχὶδίβ, δὰ νυ ἢ 
ἴΠ656 ννὸ ἤδνθ ἤοῦὸ ποίμϊηρ ἴο ἀο. 

ΎΒΕΓΕ 15 ΒΟΛΨΟΥΟΥ ἃ φυεβίϊοῃ νυ ἰςἢ 45 Ὀδθη, 
ἴῃ [ἴΠε ἐγὲβ οὔ ϑδοπῆθ, αἰπιοδὲ ἰάθπιβοὰ ἢ 
ὑῃ6 ΡγδΟΙ͂ΟΔ] ΠΩ ΌΙΓΥ, ΜΉΘ αῇθςοῖθ. ἴῃ 8η ἱπὶ- 
Ρογίδηϊ ἄδρτοθ (η6 ρῆϊ ἴῃ ΒΟ ννὸ αγὸ ἴο 
Γοραγὰ 115. ρογίίοη οὗ {6 Μοβδὶς ᾿αν ἴῃ 
ὙΠΔίορυο ὙΥΑΥ νν6 ΤΊΔΥ Ἰῃίογργεί [,δν. ΧΥ]. 18. 
Ατὸ {Ππ|Ὲ ῥγοδιθ! Ποη5 σοηϊδϊηρά ἰῃ 1815 σμδρίεσ, 
ἴῃ 1} {ΠῈῚΓ ἀεῖ4:15, δἰπάϊηρ ὕροη (ΟΠ τιϑιδηϑὲ 

ΙἘΝΙΤΙΓῦ5. Χ ΝΠ. 

ΤῊ δἰδιτηδλίνε ἢ25 ὈΘΘῚ δἰ ΓΟΠΡΊΥ ἰηεισίοά οἢ 
ἴῃ Ἰποάοζῃ {ἰπ|ὲ5θ. Οὐ ἈΘίοστηεῖβ ν ΈΓΟ ὙΕΙ͂ 
ἀεδοϊάρα οἡ ἴἢ15 ροϊπὶῖ, 1{ 845 Ὀδθὴ Ἴσοηϊεηάρὰ 
18αι τἴῃ6 [μους] ἴδ Ὁ]6 οὗ ῥῬγοβι ἘΠ] Οη5 ἴῃ ἃ}} 
15 ἀοί4:15 15 85 πιυςἢ ἃ ρασί οὔ {Π6 πηογαὶ Ἶδνν 
85, ἼΠΟΣ 54] ποῖ σοιηστηϊξ δά ]ογγ, οἵ 
ΔΩΥ͂ ΟἴΠΟΥ οὗ {π6 Ἴδη (οπηπηδηστηθηΐ. 
ΤΟ Βδίδογβ ἴῃ βθπογαὶ, πιοϑὶ οἵ [ἢθ δ. ῇοοϊ- 

Τάθη δπὰ {πὸ πγοάϊαοναὶ ΟΒυτςοὶ, ἴοοῖκ ἀϊβοτγοηὶ 
δτουπά. ὙΏΘΥ σοποιἀογεά (Πδὲ νν 116 ([Π6 στεαῖ 
ΕΉΕΡΙΗ οὗ 186 ἴὰνν οὗ ἰποεβῖ τηιϑῖ δυο Ὁ 
ὈΙηάϊηρ ρου πιδηκίηά, [Π6 Ἰἰπλ5 ἴο ψ ΒΙΟἢ 
{ΠΕΣ ΔρρΡ]Πσδῦοη δῃουϊὰ 6 οσαγτιεὰ ουὐἱΐ νεῖ 
ποῖ ἀὐβο εν ἢχοά, δηά παῖρΐϊ ἤανο Ὀδεη ἀδ- 
ἰοιτηϊηθα ΌῪ Μόοϑοβ ψῈ ἃ νίενν ἴο {Π6 ῬαΠ- 
ουΐαγ οἰτοιπιδίδησοβ δηά σοπάϊξίοη οὗ (ῃς Ηδ- 
γον παίΐϊοη. Τὴ ἰεβθμηοηυ οὗ δὲ Βε5, 
ΒίΓΟΠΡΙΥ ἃ5 ἢ6 νν88 ορροθϑϑά ἴο πιδιτίαρε 
[86 5ἰϑίεσ. οἵ ἃ ἀδθοθαϑεὰ νυ, 15 γοιλδυ ΚΑ ΌΪο οἢ 
{Π15 μοδά. Ἠδ ἀθοΐαγεβ [μδὲ ἴῃ6 Μοβδις ἰδνν 
οὗ Ργομιθιίθα ἀεργοοβ ἀοεβ ποὶ Ὀϊπά (γι ϑιίδης 
Ιοσὸ ἤδη [6 ἰανν οὗ Οἰγοιχηςϊδίοη ; Ὀὰΐ ἢ 
σοπϑιάογβ (ἢαϊ [6 πλδιτίαρθθ ἴῃ ΠυΘΒΊΙΟΩ ἅΓῸ 
Ὀηϊανν ] Ὀδοδιιϑὸ πιδὴ δηά νυ ἅγὸ ομο, δηά 
{Π6 5᾽ϑἴεσ 'π ἰανν 15 ἰὸ Ὀ6 γορασάδα ἴῃ 066 54Π|Ὲ 
ΠΡ ῃϊ 85 {Π6 βἰδίοσ ΒΥ ὈἹοοά ", 

ΕΥΘΓΥ ΡΑΓΌΠΌΪΑΓ ῥγοι δ[οη δοίυ δ] Ὁ οοη- 
ἰφποάὰ τῇ ἴῃ6 Μοβδὶς 1,Ὧνν7 ἢᾶ5 πουίονεγ ὕθεη 
ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ δοκπον]οάρεά ἴῃ 16 Ομυγοῖ. Βυΐ 
1Π6 ΤοηάθηογΥ ΟὗὨ Θος]οϑιαϑῖοδὶ δα Ποῦ 165, ἊΡ ἴο 
[86 {ππ|6ὸ οὗ ἐῃ6 Ἐ οἔοστηδίίοῃ, ννὰϑ5 ἴο συ] ΡΥ 
ΡΓΟΒΙὈΙΠΟμ5. ΤῸ ρβῖνε ἃ [6 ἜΧΔΠΊρ[65---δΐ 
Δυρυϑέῃη, Ιη 5δοξϊληρ ἔογίἢ ἢ γϑαϑοηϑ οὗ ἰδννβ 
ἀρδιηβδὲ σοηποοίοη5 ἢ Πδᾶσ το !οη5. προ 
ΠαϊΌΓΑΙ] πα 5ος]α] στοιηάβ, 5 γοηρὶν Οὐ] εςί5 
ἴο πλδιγαρεβ ἤείννθοη Ἴουβηϑ8, Μαιδρεβ 
Ὀεΐννθθη ἢγϑί σουβηβ ὑνότὸ ξογθιἀάθη ὈΥ ἃ ἰΔῸ 
οὗ Ὑποοάοβιυβ, νν ΒΙοἢ ννᾶ58 τονοκοὰ ὈΥ̓͂ Ασοᾶ- 
ἀϊι5 αηὰ Ἡοποιβ Α.Ὁ. 4ος. 8.1 Οτόροῦυ (Α.}. 
590) Τογ δὰ 41] πιαστίαρεϑ {πὰϊ σᾶπιῈ 1 δὲ 
ἔουτἢ ἀερστεε οἵ γοϊδοηβῃῖρ. ὙΒῈ Οουποαὶ οὗ 
Ι᾿οπάοῃ Δββοι θὰ ὈγῪ 1, δηΐγαης Α. Ὁ. 1075» 
Ρτοδ διὰ δηγοης ἔγοπι τηδγγυῖηρ οπὲ οἵ δι8 
ον Κἰπάγοά, οὐ οπο οὗ [δ Ἰιπάτοά οὗ 4 ἀδ- 
σδαβοὰ νυἱῆρ, νη [ἢ6 βονθηῖῃ ἄθρτθθ, δηὰ 
(Π15 ἰανν ννᾶβ γοοπαςίθαά ἴῃ σιοὸ δηά 1126. 
ἴῃ (16 οιῃηςὶ! οὗ ΝΥ οβίπνηβίοσ Α. Ὁ. 1200, ἃ 
τλΔἢ ν88 ἕογυϊἀάθη (Ὁ ΠΊΑΥΤΥ ΔΩ τεϊδίίοη οἵ 
ἃ ἀεοεαϑοὰ ννἱῆθ; δηά. ὈῪ [6 5Δπ)Ὲ γσάῃοῃ, ἃ 
δοάθοῃ ννᾶβ ξογυϊ ἀάδθη ἴο πλϑιτύ ἴῃς ἀδυρδίεῦ 
οὗ Πὶ5 σοάἀίαίῃεσ. ὍῊϊ5 βἰαίθ οὗ ἔδε Ἐκ οϊεβί- 
5ἴ 4] ἴανν, δἱοπρ νυ ἴδε δϑοπιηπδίίοη οὗ 
ἔγοααεδηϊ ἀἰσροηβδίοης νυ ΒΙοἢ 1ἴ οπίδ δὰ, ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ οςςδϑιοηθὰ 8 γος κ]θ55 γον υ]βίοη ᾿π ϑοπηδ 
ταϊπὰς. οὗ νυ ῖο ἢ ἔγᾶσεβ ΤΑΥ͂ δὲ βεεῆ ἰπ {δε 

Δ 566 δβρθοία!ν “ Κοίοστηδιῖο 1,ερυπιὶι,᾿ Ρ. 4» 
εἥϊι, 1850. 

5 Ἐρ. ΟΧΟΨΙΙ. “αα Ὠϊοάοίππι.᾽ ΤῊΣ ἀγρτιπγεπῇ 
ἀραῖπϑε [86 οὈ]ραϊίοη οἵ (τί βιΐδης ἴο οἵγε ἴῃ 6 
Ἰεῖῖεσ οὗ [π6 1ανν 15 οαγγιθὰ ουξ ὈΥ [οΓΕΠῚΥ ΤΑΥ- 
Ιοσ, "υοῖον Ὠ0}.᾽ ΒΚ. 11. οἷ. 1ἰ, ἀηὰ ὈΥ͂ Ατοίῃ. 
Ἡατε, ἴῃ ἢἷ5 μαῦρα ίου 1840, οπεςἀ, "ΤὨΣε Τπις 
Ἐδίλθαν ἴοσ ἴλ6 δν}]5 οὗ [ῃ6 Αγρε. 

δ᾽ ἐὈς Οἰν. εῖ,᾽ χν. 16. Τῶι ραββᾶρα ἰ5 γε 
βιτ κίηρ. ᾿ 



ΙΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΝΊΙΙΠΙ. 

ςΟΠίγοΟυ ΥΘΥ τοραγάϊηρ ἴῃς ἀϊνοτοο οὗ ἩΘΠΣΥ 
ΝΠ. Ουγ Ἀείοππηοιβ ΜΈΓ ρευῆδρα οἡ [ἢ 18 
δοοοιηξ ἀγίνθῃ ΠΊΟΓΟ ΟΥΤΉΔ]Υ ἴο ΘηΙΓοηΓἢ 
{ποπιϑεῖνεβ δοηϊηὰ {86 δι μου οὗἩ {π6 ἰεχὲ οὗ 
Ι ενϊίσυβ, ΑΙ Βουρ ἢ {ΒεΥ ννετα οὈ] ρεὰ ἰο βὺρ- 
Ρἰοπιθηξ ἰξ ἰπ δβοηῖς ρδγ οι ΓΒ ἰῃ σοπείσις εἴης 
1ποῖς ον ἰ40]6 ἔοσ ῥγδςί!ςδ] 156. 

17. ΟΥΧ ΤῊΕ ΡΚΟΗΙΒΙΤΕΡ ὨΕΟΚΕΕΒ ΑΜΟΝΟ 
ΤΗΕ ΟΕΝΤΙΠΕ ΝΑΤΙΟΝΒ. τ΄. 20. 

ΤῊΘ ὀχοοιίοηςθ οὗ {πὸ ἴὰνν σοηϊείηρά ἴῃ ἐδ 15 
οδαρίοσ οὗ 1, ονιτσθ 186 5ΠΟΜΜῚ ἴῃ ἃ βίγοῃρ 
᾿ρδι 1. σοπίταβίθα νυ [86 δου Δ ΟΠ 5 Δπά 
᾿γτγορι γῇ ε5 ἢ 16 υβᾶροδ οὗ ἴδ πιοϑδὲ οὐ]- 
ναῖϊοά ἡδίοηϑβ οὗ δης 40 γ. 

Τῆς Εξγριίδηβ δηά ἴῃς Ῥεγβίδης Ἀρρθασ ἴο 
μανδὶ πάυϊχζοα ἰῃ σοπηθοῖοη8 νυν] ΠΘΔΓ ΓΟ ΟΠ 5 
ἴἰο ἃ βυύθδῖοσ ἄθρτεὸ [ῃΔη ΔΠΥ ΟἵδοΣ οἰν} 1 2θα ηΔ- 
[ἰ0η8. [η Εργρὲ τράγτίαρα 1 ἃ ἔ}} ἰδοῦ 
νν8 ρογηοαὰ ἴῃ ὙΟΓΥ ΘΑΥΙ͂Υ {ἰπλ65΄. ΤΠ 
συβίοπι νγὰ5 μβαπάθαά ἀοντῃ ἴῃ 1π6 ΓΟγΔ] ἔΑΠΉΠΥ 
ἔγοα ἴμ6ὸ Ῥπαδοῆβ ἴο {δμθ Ῥιοϊογηϊοβ, δηὰ 
566Πη8 ἴο ἢᾶγθ Ὀδεη σοητημδά {1}} (Π6 ἰογηλ!ηδ- 
τἰοη οὗ 186 Ἰαξίογ ἀὐηδδῖυ νὴ ἢ ΟἸεοραῖτα ἀπά 
Βοῦ Ὀτοίῃεγ3, ὙὕΤη6 ῥγενδίθηςο οὗ ἴπῸ σιιδίοπὶ 
15 ΞΒῆοννῃ ἴῃ 6 βου ]ρίυγοβ ἰη ὈοΓἢ ] οννοσ ἀπὰ 
ὕρρεγ Εργριδ. τῇς Μράοθϑβ πὰ Ῥεογβίδῃβ νοῦα 
ἴῃ. 186 Βανι οὗ ΠΛΑΥΓΎ Πρ ποὶσ τοί ῖβ ΠΤΌΓΩ 
(Π6 φαγ οϑὲ ἀρθ5. Εδϑίογῃ ἰγδάϊξοη δϑοτ 68 
[η6 ΟΥ̓ΙΡΙΏ οὗ [Π18 ἴο ΝΙιπηγοά, δπὰ πλᾶκο8 1ἴ 
σοοναὶ ἢ τΠ6 τῖϑε οὗ ἴῃ Μαρίδη το] ριοη ὁ, 
Βυΐϊ τηλγηίαρο ὙΠ ἃ βιδίου Ἄρρεᾶγβ ἴο ἤᾶνε 
Ὀδοη ὑπκπονη ἴῃ Ρεῖβίδ {Π] [Π6 {πὸ οὗ (δηλ- 
Ὀγδβεδῦ. [,αἴοσ νυ το 8 ἔΓΘΟΙΥ ἀβοτὶθ 41} ΟἾΠΟΓ 
Κιπά8 οὗἉ ᾿Ἰποδϑϑὲ ἴο {6 Ῥεγϑίδηβ δ: διῖ [Πα 
ἃ ΠΟΙ͂ΟΣ σοπίημεδα ἴο Ὀ6 {ΠΕΣ ἀἸἰβθπσυ σης 
ΟΡΡΓΟὈΠυπηῖ. 

ἼΤΠηὴ6 Οτέθκβ δηὰ Ἐοπιδηθ, Ὄρος! (ἢ6 
Ιαξζει, νυ τ ἴῃ ΥΘΥΥ ΘΑΓΙΥ͂ {ΠΠ|65 τ ἢ δίγιοἴοῦ 
ἴῃ {Π18 ὈΓΔΠΟΝ οὗ πόσα !γ. ΤῊ 5ἰογίθϑ οὗ 
(Εάϊρυι8 ἀπά ΗΙρροϊγίιι5 5 ἘΠσΙεπ ΠΥ 5μονν (6 
ΑὈΠοΟΥΓΘηςΘ ἴῃ ν ἢ] ἢ σοπηροῖϊίοπβ ΜῈ πλοῖο 5 
Δης 5ἰορηλοΐμογ νεγα δο ἃ 8, Μαγγίαροθ ΜῈ 
δ᾽ ϑῖοϑ ννΈΓ σοπάοιηηθα 45 Ῥαγραγοιιδ ἀπά τ1ἢ- 
Ποὶγϑ, δου ϑοίΪοῃ ροιπαι θὰ τηδγγίαρο 
ἢ ἃ Πα] "ϑἰϑίεγ ΌὉΥῪ πὸ ἐδίμοσ, ἀπά 1 συΓ- 
ξι5 ἴμδὲ ψ ἢ ἃ [4] -8ἰϑίοσ ὈΥ [86 πιοίθοΓγ 10, 

1 ὉὨϊοΐ. δὶς. 1. 27. 
32. ιῖο. (α59. ΧΙ,Π1. 44. 
8 ὙγΠΚίπβοη, “Ρορ. Ασςοουηῖ,᾽ ΝΟ]. 11. Ρ. 224. 
4. 86] άςη, “ἀε [τὰ Οεηϊ.᾽ 1100. ν΄. Π8Ρ. 11) Ρ. 552. 
δ Ἡετγούοί. 11. 3... Θα Οδιηργϑοβ οοη- 

5] εα δ ννῖϑα πηθῃ οἱ ἢΪδ5 ἱῃ ἜΠΟΣ. ἴο ΠΊΑΓΓΥ ἢῚ5 
βἰβίογ, [6 Ὺ γερὰ ἴα [ΠΕΥ σου]ὰ ποῖ δηὰ ἃ ἰᾶνν 
Ῥογηλἰηρσ ἃ πηΔῃ ἴο ΤΊΔΙΤΥ ἢ15 δἰβίεγ, Ὀὰῖ {ΠῸῪ 
ἰοιηά οτς ἴο αἱΐονν ἃ Κίηρ ἴο ἀ0 85 ἢς ᾿ἰΚεά. 

6 ῬΏΙο, “ἄς 5Ρ. ἱρρ.᾽ 111. 3; Ηἰἴετγοη. “ δάν. 
Τοντη.᾽ 11. 7, ἃς. 

Τ᾿ (δία !]α5, “ Οαττη.᾽ ΧΟ. 
8 866 αἷϑο ΝγρῚ, "2 Ἐπ.᾽ Χ. 380. 
9 Ἑυηρ. "Απάτσοσῃ, 174; Αὐὐβίορῃ. “Ἐδῃ. 850; 

Ρ]Δῖο, ’ ἀε 1ἐσρ.᾽ἢ ντ11. 6. 
10 ῬΗΏ1ο, “ἀε 50. 1ερρ.᾽ 1Π|.. 4. Οἰπιοη ἀνδιϊοὰ 

ἩΣπλ561 οἱ ϑ]οη᾽ 5 ἰὰνν ἴῃ τηδιτγίηρ ΕἸΡίπἰςα. 

᾿μπίρωκαα. ονεωσερνσι 

Ματιτίαρεβ Ὀδοίννθεεη δὴ Ὁηο]Ὲ ἀπ πίθοε ἃρ- 
ΡΘΑΓ ἴο ἢδνε Ὀὕθεῆ σΟΙΏΠΊΟΩ δὲ ϑρασγίδ'", 
Ἴῆο οἷά Κοπιδη συδίοπι νν88 ἕο ἀνοϊὰ πιδῖ- 
τίλρο ἢ ἃ Ὀϊοοὰ τοϊδίίοη, ὄνθὴ ψ] ἃ ἤγβὶ 
ςουβίη. Ετοπὶ {86 ϑεσοηα σθηςΓΥ Α.Ο. ΠλΓ- 
Ττίλροδ Ὀοΐννθθῃ ὑπο 68 δηἀ πϊθοθβ, δηὰ Ὀεΐννθθῃ 
σοιιϑῖη5, νγεγο ἰοϊογαίθα 13, δὰϊ ΠΟΥ ννοτῈ ν ΣῪ 
ἱπέγθηιθηῖ, δηὰ ἴθοβο Ὀείνγθαεῃ τ1π0]68 δηά 
Ὠῖδοθ8 ὑγΕΓῸ ἀἰσργδσοῦ!} ΕΠ} δῖον [Π6 πάϊς οὗ 
1ῃ6 ἤγβέ σθπίυγυ Α.Ὁ.. Έδη ΟἸδιάϊι8 5ϑεῖ (ἢ 6 
ΘΧΔΙΊΡΙΘ ὈΥ τηαγγγὶπρ ΑΥΤΙρριπα 1, 

ΒΥ ἴῃ6 Βιαμπηη ἰανν [86 ἐν] θσοση πηδῃ 
ν "8 ηοΐ ροιτηϊ θα ἴΟ ΠΊΔΙΤῪ ΔΠΥ ννοπιδη ννῆο 
σδπηθ νὴ [Π6 δἰχίῃ ἄοργθος οὗ σοἰδε ἢ ΒΏΡ, 
οἰ ΠΟΥ οὐ {πὸ ἔα ογ5 οὐ οὐ ἴῃὴ6 τη που 8. 8ι 6, 
ΟΥ νγ8 που ΟΥ̓ ΠΟΙ ΓΑΠΊΪΥ πᾶπιὸ ἴο Ὀεϊοηρ 
ἴο 16 54Π|6 βίος Κ, [πορδϑὲ νυν ἢ ἃ τοῖο σ ννὰ9 
ΡυηΙϑμεα ὈΥ ἀθδίῃ 8 {ΠΡ ΒΕΓα] τογίαγο; τα 
ὙΠ ἃ. ϑιβίοσ, διηΐ, οὐ ηΐθοθ, ΟΥ̓ 8όνεγε Ρ6- 
πᾶησοῖΔ, ὅδε δηοίθηϊ ΑΥαῦβ ἀγὸ 5βδίά ἴο ἢδνθ 
ΌὈΘΘΠ ὙΘΓῪ ἰαχ δ: Ὀὰΐ {πὸ Μοβίθιη ἰανν 18 θαβοὰ 
ὌΡοη {86 Ηοῦγονν, δπὰ δας ἴο {π6 ργομιθι δά 
ἀοργθοβ, ἢΐθοθϑ, ἐοβίογετηοίμοτβ δηὰ [υβίο- 
5] 5(6Γβ15δ, 

[ἴ βϑθοπὶβ ὙΟΓὮΥ οὗ τοπηαγκ πδξ 1π ΘΑ 
65 ἰποδδίυουβϑ σοηηθοῖΟη8 ἈρΡοΑΣ ἴο ἢᾶνα 
Ὀδεη ἀνοϊάδὰ ἔοσ {ῃ6 πιοϑί ρασγί ἔγοπὶ ᾿ηϑί]η0 - 
εἶν Γορι ποθ τ πρ (6 ξοπογαὶ ργαςίϊοο, 
ΤΑΙΠΟΥ 1ΠΔη ἔγοπὶ ροϑιεϊνο βἔδίιιοβ ὅΠ6 πιοῦᾳὶ 
οὗ {Π6 δίογ!65 οἵ (ξ ἀϊριι8 δηὰ Ηἱρροϊγίυ τλιδῖ 
ἤανε Ὀδθη στοοΐϊεα ἴῃ {πῸ Οτθοὶς τηϊηὰ Ὀοίογε 
ἴπογο ἡνεσγὸ ροβίεϊνα ἰαννβ ου ἴπ6 ϑυῦ)οςι. Δ Άεη 
ΟἸδυάϊ5 νυ]δῆρα ἴο τλᾶττῪ ἢΐ8 πίοσθ ἢ βδ[15- 
Πεὰ διπιϑοὶξ (ἢδξ Πα σου]ὰ σα ΠῪ οὐ ἢ]15 ρΡιΓ- 
Ροϑε νοι ὈγΘα ΚΙ ΔΠῪ ΟΧΡΓε58 ἰανν. ΑὟ ἤθη 
1 ννᾶ8 πιδάθ ᾿ἰαννίμ! δ Αἰπεη8 δηὰ ϑρασγία ἴο 
ΤΏΔΙΤΥ [4] }-5Ἰϑίεσβ, δηὰ δὲ ογῆθ ἴο 
ΠΟΙ 81᾽η5 πα ηΐθοθβ, {π6 ρϑορὶθ βμοννοα ἴδοῖι- 
86 |ν68 ὙΘῪ Ὀδοκνναγά ἴῃ ἀν] ηρ ἘΠεπβοῖνο8 
οὗἨῚΠ6 ᾿ίσεῆϑθ, [1Ὁ πλΔΥῪ 4'5ὸ θ6 οὈὐβογνθὰ ἴῃ 
ςσοηποαίίοη νυ ἢ 1Π15 ορογαίίοη οὗ ἃ σςοπηπιοη 
Ἰηϑιιποΐ ἰδὲ ϑϑνογαὶ οὗ ἔπε ἰηϑίδποθβ ΜΨἘΙΓΝ 
αν Ὀδοη δάάιικεα ΒΟΥ ἰῇ ἃ ΥΟΥΥ πηδικοὰ 
ΓΑΔΏΠΟΓ ἴδ6 Οὔβογνδηςθ- ἰη ποαΐμθη ὩδΟηΒ ἰο 
μαᾶνθ ὕδθη δϑίγιοῖοσ ἴῃ ΘΑΓΙΥ͂ ἀρ ἰῃδῃ ἴῃ ἰαἴεῦ 
οὔθ8. ὍΤλὸ Ῥεγβίδηβ δηὰ Μϑάδθβ βθοῖη δὲ ἢγξε 
ἴο Βᾶνδ πιδάθ ἱποθβζῃοιβ πιδγιίαροα. ΟἿ νυ 
τλοΐμεγβ; Ὀπῖ ἔγοτη [Π6 {ἰπ|6 οὗ (απ Όγ568 ΤΠΕΥ 
Ὀορδη ἴο ἴῆχονν ΟΥ̓ 41} γεξῖγαιπί. ΤΠ Κοπιδη5 
Ὀορδη νυ ροου ᾶσ σι γισίηθββ, δὰ Ὀδοδπὶθ ἰὰχ 
δῖ ἃ ᾿ἰαΐθ ρογίοὰ δῃὰ ὈΥ δ'ονν ἄδρτεεβ. ὙΠῸ 
Ἠιβίογθβ οὔ 186 ἔδπνγ οὗ Αὐυριυπίιβ ἀηά οὗ 
{π6Ὸ Ἡοτοαβ βάν βῆονν ον δης γον ἴῃ6 οἱὰ 
βΓἸσίη658 πα αἱ ἰαϑὲ ἰο ῃ6 ορροϑιῖθ οχ- 
ἴΓΘΙΊ6. 

1. Ἡδγοάοῖ. Υν. 30, 48, οἷ. ΥἿΙ. 230, ΥἹ. 71. 
15 1 ν. ΧΙ. 34; Γἱς. “Ῥτο (Ιαρηι ἢ ν. 
15 ῬΊαι, “Ουκεῖ, Εοτῃ." Ρ. 76, εἀϊῖ, Ἐεῖβκο; 

Ταςῖϊ. " Απη8].᾽ ΧΙ]. 5, 6 ; ϑαυείοη. " (Ἰαυά,᾽ ΧΧΥΙ. 
164 ἐΜρηι,᾽ 1Π1. 5) ΧΙ. 104, 171,54. 
16 Ἐτογίαγ, " Εἰπ!εἰϊταπρ,᾽ ἀρ. Ἐοάνε!], ἢ. 532. 
ΤΌΆΝ, ΘΌΓΑ ΙΝ. 20, 54.; “Πεάδλγα;,᾽ νοὶ. Ι. 

Ῥ. 76. 
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ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΧ. 
ΑΓ, γεῤεϊορς οὐεέπαγγ ἰατυς. 

ΝῺῸ τις ΓᾺΡ βρᾶκε υπῖο Μο- 
868.) ΒΑΥΏρ,, 

2 ϑρεδκ υπίο ἃ}1] [π8 σοηρταρδίίοη 
οὔ τε ἙοὨΠ]άγοη οὗἩ ἰϑγδεὶ, δηὰ 840 τπῖο 
τε, “Ὗε 5}4}1 θὲ Ποῖγ: ἔογ 1 τῇς 
ΓΟΚῸ γουγ (σοά ἀηι ΒοΪγ. 

4 4 5}|2]} ἔβαγ δνϑγὺ πιδῃ ἢ 18 
τιοῖῃεγ, ἀπά ἢἰ5 ἰδίῃεγ, δηα Κααρ τῇΥ 
ΒΑ αι ἢ5: 1 ἀηὶ τῆς ΤΠ ΟΚῸ γουγ Οσοά. 

4 Τυτη γε ποῖ υπίο ἰάοἶβ, ΠΟΥ 
πλάκα ἴο γουγβεῖνεβ πιοίϊθη ροάβ: 1 
αηι τὴῈ ΠΟΚῸ γουγῦ (σού. 

ς 4 Απά  γε΄ οἤξεσ ἃ βδογίῆςε οὗ 
Ρεᾶσς οἴεγίηρβ ὑπο τῆς ΓΟΚΡ, γε 
8381} οὔἶξεσ ἴτ δῖ γουγ οννῃ ψ}}}. 

6 [τ 5}84}} δὲ εαΐεη {Πς βᾶπηθ ἋΔΥ γε 
οἴὔεγ ἴἴ, δΔπ4 οἡ τῆ6 πιοῖτον : δηά [ἢ 
ουρῆῖ τεπλδίη ἀπ|]} τ τηϊγὰ ἄδγ, ἰξ 
5041} θ6 δυγηΐς ἰη τῆς ἤτε. 

7 Αμά ΙΓ τὲ θὲ βαΐδθη δῖ ἃ}1 οἡ {86 
(Ὠἰγά ἀάγ, ἴτ ᾿ς δροπιηδθ]ε; [τ 588]]} 
ποῖ ε δεςερῖεά. 

8 Ἰπετγείογε δυδῦ} οπό τμαῖ εἴθε 

ΩΗΑΡ. ΧΙΧ. 

Α ἈΕΡΕΤΙΤΙΟΝ ΟΕ ΒΌΝΌΚΥ ΓΑΥ5. 1---27. 

Δ. Υ7ε τῥαϊ δὲ ῥοίγ: Ὧν 1 ἐδεὲ Το ΚῸ γον 
Οοά φηὶ ῥοίγν} ὙΠ6θ6 νγογάβ ὄχρῖοϑθϑ {πὸ Καγ- 
ποῖ ἴο 186 μοὶ Ὀοοῖ οὗ 1, ον συ, ὈδΙηΡ,. 
δαάγεβϑοὶ 5 ΠΟΥ ἂσὸ ποῖ ἴο [6 ῥυθϑδίβ, ΟΥΓἁ 
[86 Γυ]ογθ, οὐ 1ῃ6 581 0{Π1} ἔδνν, θὰ ἴο [Π6 ψν ΠΟΪ6 
πδίίοη. ΟἿ. χὶ. 4ς; χχ. 7, 26; ἔχ. χίχ. 6.-- 
ΎὝΠΕΓΟ ἀοοβ ποῖ ἀρρθαγ ἰὸ δ ΔΗΥ βυδβίοπηδες 
Διταησοιηθηξ ἴῃ πὸ ἰαννα ὙΠ ἢ ἐοϊΐον ; Ὀὰξ 
1 15 ἐνιάδθης {ῃδι {ΠΟῪ νγογα ἱπιοπάθά 85 σιιαγὰϑ 
ἴο {πε βδηςειν οὐἉ [ἢ6 εἰεσὲ ρεορὶθβ, επέογοϊῃρ 
ΠΟΙΏΠΊΟΙ αἰι(1ι68 Ὁ ἱπιηηοάϊαίθ ἀρρϑδὶ ἰο ἐδ6 
ΒΙρῆοϑὶ δυϊπουγ. ΟἿ, οὐ ΧυἹ]. 24---30. 

38. ἔχ. Χχ. 8, 12, ΧΧΧΙ. Χ1, 14. ΤΠ6 ἔννο 
ανὴβ τοροδίθα οὶ τὸ [ἢ6 ΟἿΪΥ οὔδθ5 ἰπ [Π6 

. οοδίοσιιθ ὑν] ἢ Ἀβθυπηθ ἃ ΡΟΒ να σῃδρο, 4]] 
{πὸ οἴδεῖβ θείης ᾿ηἰγοάυσοα ΕΥ̓ ἐπθ ἔοστηυΐα, 
“ΤΏ ου 5Π4]}1 ποί."--- [656 ὀχργοθθ ἔννο στοδέ 
Ποηΐγα] ροϊηΐθ, ἴΠ6 γϑὲ ὈΘΙοηρίπρ ἴο πδίιγαὶ 
Ιανν ἀβης 1Π6 βοοοηά ἴο ροϑιέῖνε ἰανν, ἴῃ {Π6 
τηδὶπίθπδηςο οὗ [6 νν6}}-Βοίηρ οὗ [ἢ6 ϑοςὶδὶ 
Ὀοάγ οὗ ννῃιςἢ [οῃονδὴ ννᾶ5 π6 δοκπον]οάροά 
Κιηρ. 

4. Ἐχ. χχ. 4) ΧΧΧΙΥ. 14-----17} 566 Οἡ ἴ,6Υ. 
ΧΧΥΪΟΣ. 

δ. γε “ῥα οὔεγ ξ αἱ γον οαυπ «υἱῆ Ἐἃ- 
1Ποτ, γ9 8}}8}1 ΟΥΖΟΣ 1Ὁ Ὁπὺ γὙΟοῦ Δ Ὁ 
δοοθρθά. ϑθθοη ὶ. 3. : 

θ6--8. ὅ6ε6 οὐ ΓἹΪ. 1ς---ὰ8. ΟΥ̓ (ἢ6 τι]ος 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦΞσ. ΧΙΧ. [ν. 1--. 4. 

ἴξ 8411 Ὀεαγ ἢΪ8. Ἰπί φαϊγ, Ὀεσάᾶιιϑε ἢς 
Πδῖῃ ρτγοίαπεαά τῆς δδὶ]ονγεά τπίηρ οὗ 
τῆ6 ΤΟΚΡῸ : δηά τῆδί βου] 5Π4]] θὲ ουϊ 
ΟἹ ΠῸπι ἀπιοηρ ἢΪ8 Ρϑορίδ. 

9 ΤΠ Απά ἔνδεη γε γϑᾶρ ἴῃς ἢαγ- δεμαρ ̓ » 
ναϑῖ οὐ γουγ ἰαηά, ἴῆοι 5ἢδἱξ ποῖ ἡ 
ΨΥ ΠΟΪΠΥ γεὰρ πε σογηεῖβ οὐ τὴγ Πδεῖϊά, 
ΠΟΘΙΈΠοΓ 50,α]ς τῆου; ραῖμεγ τἢς ρ]εδη- 
ἴηρβ8 οὗ τὴν Βατγνοϑβί. 

10 Απά τοι 5μαῖς ποῖ ρίεδη τῇ 
νπογαγά, ποτε 5Π41} ἴδοι ρδίμετ 
ευε7} στὰρβ οὗ τὴν νἱπεγαγὰ ; ἴδοι 
δῆαϊς ἰεανε τπεπὶ ἴογ ἴπε ροοσ δηά 
δίγαηρεῦ: 1 αι τς ΠΟΚῸ γουγ σα. 

11 ΑΝ ὙΥὰε ζ 5}4]1] ποῖ 8ἴελὶ, ποιζμοῦ 
ἀε8] ξ]5εἶν. ποῖῖῃογ 16 ομα ἴο Δποίδοσ. 

12  Απά γε 5841] ποῖ “βννγθαγ ΌΥ “ Ἐχοὰ "5 
ΤΥ πᾶῖης [Ἀ]5εἶγ, πείτμογ βῃδὶς τπου ὗκοι ετι 
Ργοίδηε ἴῃε πᾶπὶε οἵ τὴν (σοά: 1 ἀσπὶς» 
της ΙΟΚ. 12. 

12  Ἴ Ποι 584]: ποῖ ἀεέγαιι 4 (ΠΥ Ἅ Ἔσθμι 
ΠΕΙΡΉΡουΓγ, ποιοῦ τοῦ ῤὲγι: [6 νγάρεβ σὴ 
οὔ ἢϊπὶ {παῖ 15 Ὠϊγεὰ 54}1] ποῖ δδιάε 
ἢ τη 6 4}1 πἰρῆξ ὑπῈ}} τὴς τηογηΐηρ. 

Ι4 Του 5} ποῖ οιιγϑε τῆς 

τοϊδίηρ᾽ ἴο ΠΟΙΥ [πη 95 1815 νγὰ5 ρεγῆαδρϑβξ οπδ οὗ 
ἴμοϑα πλι οὶ ΠΠΚΟΙγῚ ἴο Ὀὲ ἰγδηθρτθϑϑοαὰ Ὀγ {πὲ 
ῬΘΟΡΙΘ, δηά ἤφηῆςθ ἴἢ6 ργοριεῖγ οὗ 15 [είπε 
τοροδίθα ἴῃ {Π]5 Ρ]δοθ. 

9.10. Τ 5 Ἰανν 18 ἐχργεβξβθά πιοτὲ ΠΥ, 
Ὠευΐῖ. χχῖν. 19---21. Α5 τοραγάς ἴθ ργδϑιη 
μιατνεβὶ ἴἴ 15 τοροαϊθα ἴῃ σοπηθοοῃ ν [86 
Βρδϑοίβ οὔ νϑοκϑβ, [,ον. χχὶ. 22. [{ νγὰβ ἃ 
σΒδυ 4 ]6 ργονϑίοη [Πδΐ τγοϊδίοα ἴο δύ ΎΥ ϑοτῖ 
οἴ ταίῃ δηά ἔγιι. Τῆς ννογὰ γοπάθγεοὰ "ἰσταρο 
ἴῃ . 10 5:5 }1ῆ65 γαῖμοῦ ζ81108 ζσαἹῖ οὗ ΔΥ 
κΚιπά ; δηά {πΠῸ νγογά γτοπάογοά “' νπογατγα " ΠΊΑΥ͂ 
4͵30 6 Δρρ!δὰ ἴο ἃ ὕσυῦ κασάθιη οἵ δηγΥ 
κιηά. ΟἿ. δυϊ. ΧΧΙΙ. 2.4.-τοῖῤε ῥοον" 15 ἸΠ6 Ροοῦ 
ἴϑγδοὶτ6---ἰῤε σἰΓΩΗΘΟΡ 18 ὈΓΟΡΕΓΥ Ὁ86 ζ0- 
ΣΘΊΚΏΘΣ, 0 σοι]ὰ ῥόϑθεθθ ΠΟ ἰαπά οἵ ἢΪ5 
ον ἴπ ἴμο ᾿δηᾶ οὗἁὨ 5γ86]. 866 οἡ χυῖΐ. 29; 
οὗ, νὐ. 22, 34. [ΑΚ 1Π6 ἰδὺνῖ ἴῃ νυ. 2--ιῆὸς 
(οη ᾿νῃϊς ἢ 866 ποΐθ) {Π15 νγᾶ8 ργοβρεοῖζισα ἴῃ 
115 δοΐυ] ορεγδίοῃ. 

11,12. ΤῊΘ τηραπῖηρ οὗ ἴδε οἰρῆἢ Οοα- 
τηληἀπηθηΐ ἰ5 ἤ6Γ οχραπάρα ἱπίο ἴπ6 ῥσγοδιθί- 
ἴοη οὗ (1) πεῖ, (2) ομβοδέμπρ (ςξ. νὶ. 2,3). 4}ν 
(5) ϑἰβεῃβοοά. Δ θη ἴδε δςῖ οἵ Ιοπ 
νγ5 σγτγανδίθα " 8ὴ οαἷῃ πε {πιγτὰ Οοπ» 
Τηδηάπιθηξ νγὰ5 οἵ σοιγθο ὈΓΌΚΘΩ 45 Ὑγ6Ὲ}} 85 
16 εἰρη, ἔχ. χχ. 7, 1ς. 

13.14. ὌὝΠο δρῃουῖθπὶ ἴῃ Ὁ. ΣἹ ζοσδὶὰς 
1] ΓΙ 5. Ρογροίγαῖθα ὈΥ ογαῖῖ; [15 οὔθ, ποθ 
Ρεγρείϊγαϊοα ὈΥ νἱοΐδησς οὐ ρουνοῦ, {π6 σοῦ- 
γεγβίοη οὗ πλὶρῃϊς ἰηΐο πρδῖ. ἴῃ Ὁ. 12 “ ἀδ- 



ΓΕ χα, 2. 

ἧκεν περ ἴῃ ἰυάσπχεπς : τῃοὰ 884]: ποῖ 
δϊεᾳ Τόδρεςζ τῆς ρεΐβοη οὐ 1ῃ6 ροοΐ, ΠΟΥ 
βσς Βοποιγ ἴῃ 6 ραγβδοη οὔ (6 τι] ρῊγ : ὁκὲ 

γ, 15---10.} 

ἐἴχαῖ 4. ἀδαῇ, “ΠΟΥ ῥα ἃ 5δ[ ΠῚ ὉΠ Πρ ΪοςΟΚ θεΐογε 
(δε δΠπ4, θὰῖ 5] ἔβαγ τὴγ σά: 1 
αηι ἴῃς [ΟΒΌΏ. 

᾿ς {7 Υςε 5}4]] ἀο πὸ υητὶρῃέεοιιϑ- 

, ἴαοες ἱπ Πρῃτεουβηα88 5Πα]ς βου Ἰυάρε τὰ 
πεΙρῇθοιΓ. 

ι6 4 Του 50α]ξ ποῖ ρὸ ἃρ δηά 
ἄονῃ ας ἃ 1416 θεαγεῦ ἀπλοηρ ΤᾺ ρεορίε: 
πετῆετ 5ῃλὶς τῆοι βῖδπηα ἀραίηβ τῆ 8 
δοοά οὗ ΤΥ πείρῃθουτγ: δ τὰς 
ΙοκὉ..᾿ 

ΤΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΙΣ. δος 

17  Ἴ μοιι 5}ῃ]ῖ ποῖ ἢαΐε [ῊΥ 4: 7ο6βὰ .. 
Ὀτγοῖδοῦ ἐπὶ τῆπα Ποαγῖ : ἔζῆοιι 5ῃδ]ς ἰῃ ἀμαιι. 18. 
ΔΩΥ͂ ννῖϑα γεῦυκα τὴν πεῖρῃ δου, "δηά ἐδ χιςς ̓  
ποῖ 58 8 [ἢ ἀροη Πΐη]. 13. 

ι8 4 ἼΠου 50] ἤοῖΐ ἄνεηρε, Ποὺ ΤΠ ΡΙ ΤΞ 
δεδι ΠΥ ρτυάρε δραίηϑί τη σῃ]άγθη ὅκα ποῖ 
οἵ τῆγ ρβορὶε, ἐὈυῖ τῆου 5ῃα]ς Ιονε τῇ ΑΝ 
ΠΕΙΡΏΡΟΙΓ 85 τῆ γβεῖζ: 1 πὶ τῆς ΓΟΚΡΌ. 43. ἜΣ 

1ῖ9 ΦΎε 5}4}} Κεὲρ ΠῚῪ ϑίδζιζεβ. ποτα ἦν ο. 
ἼΒου 5}α]ῖ ποῖ ἰδῖ τῆν σαῖα]α ρεηάεγ 08. 5. "4: 
ἢ 4 ἀΐνετθα Κιπά : τῆου 5ῃαἷς ποῖ ἢ 
80." (ΠΥ ΠεΙά υνιτῇ ταϊπρὶςα 5εεά : πεῖ- 
{Πεγ 5881} ἃ ραγγθθης τηπρ]εά οἵ Ἰίποη 
ΔΠ 4 ψοο]]εη σοσλς προη τἢεε. 

ἰταυἀ " 5βου ]ά γαῖ μεσ Ὁ6, ΟΡ ῬΤ 6588. Τὴ6 ΓᾺ]Ὲ 
ξίγθη ἴῃ (86 ἰδίζον οἰδιιθα 15 Ἔχργεβϑθὰ δὶ ΠΟΘ 
ἰεπσῖῃ Ὀρυῖ, χχῖν, 14, ᾿ς; οἷ. [ἅπ|ὲ5 ν. 4. 
ΤῊ τηραπίηρ ΟὗὨἨ τ. 14 Ἄρρϑᾶγβ ἴο Ὀ6, Το “ῥα! 
ΜΟΙ ΠῈΓ ΗΓ: 10 ἐδ ἀδαῦ δεεαισε δὲ εαπποὶ 
ὄταν δες, πείερερ εῤαΐ ἐδοις ῥμὲ ἃ τὐμηιδίϊισ- 
δίοκα ἐπ τε αὐαν Γ᾽ ἐδε δίῥιά ὀξεαμσς δὲ εαπποῖ 
4 δεε (εἴ, Ὁδαΐϊ. ΧΧΥΙ͂. 18), δὲ: ἐὄομ «ρα 
τοποπιδοῦ ἰδαΐ ἰδομσὸ δὲ «υεαῖξ αηα ῥοοτ' εαπποὶ 
γα, πὸρ ἐδο ἀφαῦῦ ὅσα, ποῦ ἐρε ὀϊπά “τε, Οοά 
“ “γοησ, «ρα σε: απα ῥέαγνς αὐ ἐῥαὶ ἐροι ἀοεεί. 
(Οἱ. Ἰοὺ χχίχ. τς. ὙΠ6 ρῥγίποϊρὶθ 15 Ὀσουρὶῖ 
Ιηἴ0 σοπποοίίοῃ νυ (ἢ ᾶνν δὲ [π6 [0166 ἴῃ 

ἰκν. χχν. 17, 26, 43. 

15,16. [π {π6 δάτηϊπίβίγδξέίοη οὗ 70. 5Ες 6 
ἴδετε ἰ5 ἴο 6 το τεϑρεςῖ οὗ ροζβοῦβ. [υἀρ- 
Τηεηΐ 15 ποῖ ἴο ὕὉδ νναγρεά, εἰἴπεσ ουἱϊ οὗ ριγ 
ἴο ἴπ6 ῬΟΟΥ ΟΥ ἰο Ψν]Ὼ ἔδνουχσ ἢ {π6 ΤΊΘΒ : 
ὯΟΓ Ι5 1 ἰο Ὀ6 Ὀαβοὰ ὑροη Ἰά]6 ἰδ]6 Ὀθασηρ 
(εἴ, ἔχ. ΧΧΙΠ, 1--τ-το3, 8). ὙΠα6 τροδηΐηρς οὗ 1Π6 
ἰλτοῦ οἰδυθε οὔ υ. τό 8 ποῖ 4:16 50 οἶδαγ. 
ΤΡ ὀχργεβοίοῃ, ἴο “" ϑίδπα ἀραϊπϑὶ [86 δοοά 
οἔ [γ πορξθουτ,᾽" 848 Ὀδθη ΒΟΏΘΓΑΙΙΥ ἀηάεγ- 
δορά ἴο τπϑᾶῃ, ἴο ρυξΐ ἢὶ5 116 ἴῃ ἀδηροῦ ὈΥῪ 
διληάἀϊηρ ὉΡ 88 [8 δοσιιβοῦ. Βαυΐ τιοϑὲ οἵ {6 
τεσοηξ [ον 5}. νογβϑίοης τΟ]]ονν πὸ Ταϊμαὰ ἴῃ 
δΙΥΙΠΡ ΔΠΟΙΠΟΥ 86η856 ἴο 1ἴῃὴ6 νογάϑ, ΒΟ Β 1 
ἄρροαῦβ ἰὴ Ηρῦγον ΜῈ] Ὀθαγ: ΤᾺΡοω τῥαϊῥ 
Ποί «ἰΙαπάὰ ὃν ἰάϊΐν «υδέπ ἐν πείσῥόομγ ἰδ ἢ 
ἵπ ἄαπσεγ. 80 ΖυηζΖ, [,υ2Ζαϊῖο, ΗΟΥΧΠΕΙ ΠΊΘΟΥΣ, 
βεϑεῦ, Ἄοριιο. ---- Ν Ὠίσμενοσ ἱπϊογργοϊδεοη 
νε δορί, ἔγοπι {πΠ6 σοππροοϊίίΐοη ἰη ννηΐς (6 
Ῥάβδαρε βἰδηάξβ, [ἃ ΤΊΔΥ Ὀδ ᾿πίοττεα ἴπαΐ {ῃ6 
οἰδυϑθ ρυ δ᾽185 ἐμαὶ ὑν Ὡς ταϊξὶ ἱπϊεγέεγο 
ὙΠῺ (Π6 σουγϑα οὗἉ }υδέϊςα. 

17. 18. Ἴδὸ ᾿ϑ5γδοὶἶθ νναϑ ποΐ ἴο σοποραὶ 
βιαίτεὰ ἴῃ ἢΐ5 βοαγὲ τονγαγάβ ἢΪ5 Ὀγζοΐμεγ, Ψ Έοη 
ἸΠ]υγεὰ Π6 ννᾶ8 ἴο δάπιηοῃίβῃ (ἢ6 οἤεηάογ δὲ 
Ὅποδ, ἀπ ποῖ ἴο ἰποιΓ 51Π ὈΥ τοϊδι ΠΩ ΔΗΥ͂ 
[βε!ηρ οὗἩ πιπκίπάπεϑθ. Οἵ, Μαῖξ. χυῇ!. ας 56. 
ΤΕ ψογάβ πο σεν σἷπ προπ ὀβη, 5θου]ά 
ΓΑΊΒΟΓ 6, ποῦ ὉΘΔΣΙ δῖ; 05 818 δοοοπῃῦ: 
(δαὶ 18, οἰ ΠΟΥ ὉΥ Ὀοαγίηρ δοοιεῖ 1}}-.}}} (ΕΡΠ 65. 
ἵν, 26), ΟΥ ὈΥ͂ ἐποουγαρίηρ δἰπὶ ἴο βίη ἴῃ 
ΜΠ ΠΟΙ ϊης ἀὰδ σεῦικο. ΕΚ οπι. ;. 22. ΑἹ] ἔδε]- 

γοι. 1. 

ἵἱπῷ οὗ νϑηρεδηοο ΟΥ̓́Ρτιάρο ννᾶ5 ργεοϊυ θὰ ὉΥ 
1π6 σοπητηδηάιηθηΐ, “Ἴου 5} ἰονε ἰΠΥ͂ 
ΠΘΙΡΒΒΟΌΣ 848 {Πγυ861 1. (ἋΟΥ. Μαῖξ. χχίν 39; 
ἔκ6 χ. 272; Κοχῃ, ΧΙ. 9: Ο4]. νυν. 14; [4π|ὲ5 
1. 8, ἄς, 

19. ΤΠ αν 18 δι ϑίδη 14}}}70 τορεδίθα 
1)ειι. χχὶ!. 9. το. 11. ὍὕΠα αἰϊδιης οη5 νυ ἢ 
Οοά δι88 ἐβ: Δ] 5ηθαὰ ἴπ 1ῃ6 ΡΠ ΠΥ 51. 4] ογάοσ οὗ 
τ1ὴ6 ννοσϊά τνοῖο ἰἢ5 ἴο 6 Καρί ἴῃ ΥἹΟῚ 
ἴῃ δοσογάαπορ ἢ τὴ οὐἹΡΊηδ] ἰᾶνν οὗ οτγδᾶ- 
το. Οὔδηῃ. ἷ. 11) 12) 21), 24, 25. ΤΠὸ οὔ- 

. ΒΟΓΥΔΠΟΘ 4150 οὐ ἀδορὶ)ν τοοϊθαά σοηνθηίοηδὶ 
ἀϊςειπσοηβ, ᾿π Ὑν ΠΏ ἢ ὁ 856 Ὀδοσοπλθ5 βοοοηά 
πδῖυγο" (φύσις), 18 5΄ π|Π4Ὑ]}} σοπποςῖρα Ὁ] ἢ 
ΤΟΓΑΙ Οὔ ραϊίοη ἰπ Ὠδυΐ. χχὶ!, τς; οὗ τ ΟΟΥ. 
ΧΙ. 14, 1ς. 

ἤπεη ρα «υοοἱ ϊη] ὙΠΟ οΥἹρΊπα] ννογὰ {δπ8 
τοηἀοτοὰ {9 Ππξὶ 18 ἃ ὈδΟΊΪ ΑΓ οηθ. [{ 15 
ἔουπά οὨΪγ Βοῖὸ δηὰ ἴῃ εαῖ, ΧΧΙΪ. 11, ΠΟΘΙ 
1ϊ ἰ5 τοπάογρὰ “" οἵ ἀΐνογς ϑογῖβ,᾽" δηὰ ἴῃθ ογὰ]- 
ΠΑΙῪ Ηθῦτγενν ννοσγάβ ἔοσ ΨΌΟ ] θη ἃπαὰ ἸἸπθη 
ὙΠ ἢ ἴθόγο ξΟ]]οῦν 1 ἀῇὲ ἴῃ {815 ρίασθ 85- 
ϑιπιοά ὈΥ ΟἿΚ ἰγαηϑίαϊοτβ ἴο Ὀ6 δὴ δαιίναϊθηξ 
ἴεση. Βυὲ «δα αὐπος ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ὈῈ 4 Οορίϊς 
νογά δπὰ ἴο πιϑθᾶῃ “ῤηχίοις οΥἨ  αάμἐεγαίεαά 
(Οεβϑεηΐι5, ΕἾγβῖ, Κποῦεῖ, ὅς.); ΕΧΧ. κίβ- 
δηλος.ς ὙΠ πιοεπίίοη οὗ πιλὶχοά υνοο θη δηά 
Ἰηθη ἴῃ ΠδαϊοΓΟΠΟΠῚΥ ΟὨΪΥ ἔχ δ 65 δη 111.5- 
ἰτδίϊνα Θχϑῖηρ]6 δηὰ 18 ηοΐ ἃ γοηἀουηρ οὗ «ῥα᾿ αἵ- 
μρς.---Βὰϊ {θα 18. ἃ αἰ ΕΠ ς ΠΥ ἴῃ τϑσοπο πη 
[15 ἴὰᾶνσ ἢ ἴὴ6 σοτηδϊπδίίοη οὗ νγοοὺὶ δπὰ 
Ἰπθη υϑοὰ ἰῃ [πὲ ἀγεβα οὔ ἴῃ6 Ηρ ῥτίσβί. 
Οη ἔχ. χχυῖ!. 4. ϑοπὶὸ οἵ {π6 Ϊοννβ 500- 
ΡΟΚ6 ἴπδὲ {Π]18 ἰᾶνν νν88 τηδὰθ ΟἿΪΥ [ογ ἴδε Ἰαϊγ ; 
οἴβοσγβ γεΐου ἴο [ἴῃς γδΌ ποδὶ πιδχὶπὶ ὑπαὶ [ἢ6 
Ιοσγά σομ]ὰ αἵ ρ]δάϑιιγο ἀϊϑρθηϑο νυν ἢ Η]8 οννῃ 
Ιανν. [|{πῆᾶὺ δόνγεένεῦ Ὀ6 σοη]εοϊυγοα τ[Πδί. [Π6 
ΓΪΟ ννᾶ5 ποῖ ἱπίθπάρα ἴο ἔογθιά [πὸ ννϑρανίηρ οὗ 
ἀϊβογοπε Κιπάς οὗ γάγηῃ ἱπίο οπὸ ῥίθοθ ὑνῃοΓα 
οδοἢ πιδίογιαὶ σουϊὰ Ὀ6 αἰπιϊης ΕΥ 5θθη, δαΐ 
ΟἿΪΥ ἴδ βριπηϊηρ ἰηΐο μα ἰμγοδα ἵννο ΟὐὕΓ ΤΟΪΘ 
ἀϊβεγεπί τηδίοτιαιβ. Ὑ15 ΠΊΔΥ χε 1ηἀϊ- 
ςαίθ {π6Ὸ πχοαηΐϊηρ οὗ «ῥα αἰπδς ἃ5 οἴη 
βύσβ εἰβϑεβ ἃ5 ᾿Ι ΠΟΥ ὑγοοϑευ. [1 ββου]ὰ Ὀ6 
ποιϊςοά παι (6 ἤαχ 15 βϑρόοκδη οὗ ἴῃ Εχοάιβ 85 

ὌΝ 



ΙΈΝΙΤΙΓΟτῦυ5. ΧΙΧ. [ν. 2ο---28, 

20 ἢ Απά νβοβοσνογ ᾿ἰἰθ τὴ ΠΟΤ ΤΔΔΏΠΕΓ Οὗ {γε68 ἔογ ἔοοά, τἤξη γα 501} 
Μὴ ἃ ννοπιαη, παῖ ᾿ς ἃ δοηῃάπηαία, ςοιπῖ τ[ἢ6 ἅτις (Πογθοῦ 25. υποϊτοιηι- 

ἈῊΡ » ᾿Βειγοῖεα τὸ δη μιυιιβδαπά, Δπὰ ποῖ ἂ οἰβεά : τἤγεε γεᾶγβ 584} τ 6 45 υη- 
αν. 411 τεάβεπηβά, ποῦ ἔγεεάοπι ρίνεπ με; ςἰγουμηςϊβεἀ ππῖο γοι : ἰζ 58|4}] ποῖ ὃ8 
γεῤνοαεῖ- 806 5}}] θὲ βοουγραά ; {ΠῈῪ 54} ποῖ εαΐεῃ οἵ. 
ραν θὲ ρὰξ το ἀεδίῃ, θεσαιβε 886 νγᾶβ ποῖ 24 Βιυῖ ἴπ τῆς ἔουτῃ το 41} τῆς 
ἱ τ, ἐίν. ἔτος. ἔγατε τΒεγεοῦ 5841} θὲ πον ἴο ργαῖβε (εν 
ἐλαγε λα 21 ΑΠπά Πα 58}4]1] Ὀγίπρ 15 ἴτ685-Ὁ τῆς ΠΟᾺΡ τυξίῤαί. ζναΐδει τὸ 

δ ανζίες. ῬΆ58 Οἰετίπρ; απῖο {πε ΓῸΚΡ. απο ἢῈ 2Ζ2ς Απά ἰπ τε ΒΑῊ γεαῖ 5}}} γε κκκὸ 
ἄοογ οὗ {πε ταρεγηδοὶς οὗ (6 σοηρτε- 
σδίίοι. συεη ἃ τη [ῸΓ ἃ ἴγεϑρᾶϑ8. οἵ- 
ἔετιηρ. 

22 Απά τς ρῥγιίεδὲ 5}4}} πγᾶκε δὴ 
αἴοποιηδηΐῖ ἔογ ἢϊπὶ νι τῆς τδῖὶ οὗ 
[6 ἴτεβραβ8 οἤεγιηρ δείογε τῇ6 ΠΟΚῸ 
ἔοΥ ἢϊ5 8π ψῃιςἢ ἢδ δίῃ ἄοῃμο: δηά 
τῆ6 510 ΙΓ ἢ μδῖῃ ἄομα 584]] δὲ 
[ογρίνοῃ ἢΠΠ|. 

22 ἴ Αηάνψπεη Ἷ 50.4]] σοπιὸ ᾿πῖο 
τῆς ἰληά, πὰ 5}4]} ἢανε ρἰδηίεα ]] 

βρὰπ ὈΥ ἰΐβε! ἢ, Χχυϊ. 1, ΧΧΝΠ. τό, χχχνυῖ. 8, 
ΧΧΧΙΧ, 24, ὅζα, 

2Ο. δειγοίῥεά ἰο απ δισδαμά  Ἀδίμογ, τὸ 
Ὧ8453 Ὀθθπ Ὀσύτχοϊμποα ἴ΄ο ἃ 28π. ΤΠ6 
ΓΟογοποὁ ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 ἴο ἃ ὈοηάννοπΊδῃ νΥῇῆο 
μᾶ5 Ὀδθθη Ὀοισοιῃθα ἴο ἃ ἔθ] ]ονν ϑεγνδηΐ ΌΥ ΠΟΥ 
τηαϑίοσ, [αὶ νγᾶ8 {π6 Ριιηδησηθηΐ ἴῸΓ ὑη- 
Γαι έυ]πθ55 ἴῃ 4 Ὀοίγοιϊ πο νγοσηδη ἴἢ ΟἾΠΟΓ 
8865. [9 6ιῖ. ΧΧΙΙ, 23, 24. 

σῤὲ τα] ἐδ τοογε ] 1 Ἀ1ΟΓΆ]Ύ, ἐῤόγε «ῥαϊ 
δὲ α εἰαςσεγιοηί. ΟἿΣ νογϑίοη ἔοϊϊονν5 (86 
Ταγρυηθ. Βυΐῖ ἃ δδεοσ τοπάργιηρ 15 τΠαῖ 
οὔ δ. ΧΧ΄., Νυΐρ., δγῆας πα ΠλΔηΥ τοσθηΐ 
ὙΘΙΒΙΟη5, ὉΠΟΥ͂ 88811 Ὀ0 ομδβὺϊβοά. Τὴ 
ὙὝΓΕΒραβ5- ΟΠ ἘΓΙῚΡ νν 85 Θβρας ΑΙ ν εἰ6 ἔγοπη [Π6 
ἸΏΔη ἃ5 δανὶπρ ποῖ ΟΗΪγ 5ἰπποὰ νι (Π6 ννο- 
τδῃ, δὰζ ᾿ηβιςίο 4ῃ ἸΠ͵’ΌΣΥ οὐ {Π6 τρἢΐ5 οὗ 
[Π6 τηφϑίοσ. 8066 Οἱ Υ. 14. 

43--Ο56. νἤεη ἃ ἔγυ πος οὗἨ δὴν Κὶπὰ 
ννὰ5 ρἰαηϊοά, 115 ρτοάιιος ννὰ8 0 6 ἀδθεπηθά 
Ἰπιρογίοροξς δηὰ ὑπβέ ἔογ ρῥγεβοηϊδίίοη ἴο 76- 
Βονδῇ ἴογ ἴδ6 ἢγϑιὶ [ἄγοθθ γϑᾶγθ. [π|86 Του ἢ 
γοΑΥ [5 ἔτ! ννα8 ῥγοδοηϊοά ἴῃ ἴΠ6 δδησξιασΥ 
(56 δα. χχν!. 2), δης {86 ἴγδδ ννᾶβ {ἢι|8 5βαης - 
ἘΠΕΩ͂ ἴῃ ἃ ννᾶὺ ΠΏ ἢ ὈΟΓΟ δΔῃ ἈηδΙορῪ ἴο {86 
οἸγοι τς βίοη οἵ οπὸ οὗ ἴπ6 σβοβθη γὰσθ. (Ὑε 
“({ἢς νῖπθ πη γοβϑθα," ΠΠΈΟΓΑΠγΎ, 10. Ναςξαγιϊέ 
αὐπϑ. Ἰον. Χχν. ς. 11. Νοῖ υπ1]] ἴπΠ6 ΒΕ γϑαγ 
νγ8 ἴΠ6 ΟὐΠΟΙ ρΡειτηϊ δα ἴο οαΐ οὗ {86 ἔπι. 
[ἢ γτοραγὰ ἰο 1(5 βριγιῖ 4] 1οβϑόῃ, [ἢ]5 ἰδνν ΤΑΥ͂ 
6 σοοιῃραγοά ἢ {πὸ ἀδάϊςφιίίοη οὗ [η6 βτϑῖ- 
θοτῃ οἵ θεαϑίβ ἴο [εῆονδῃ. Εχ. ΧΙ]. 12, ΧΧΧΙν. 
19. ὙΠουρἢ [ἢ ῥγαςξῖοδὶ ορογαϊίίοη 1 σου]ά 
6 ΟὨΪΥ Ργοϑρεοίίνθ, {κ {Π6 ἰδὺν οὗ μἰθηπίηρ 
ἴῃ νυ. 9, 1ο. ᾿ἴ5 ΠΊΘΔΠ] Πρ ἰὴ ἃ πλογδὶ ρΡοϊηΐ οὗ 
γἱονν νν85 Ὀ]δίη, δῃηὰ ἰεηάδα ἴο {]υϑίγαίθ τῇ6 
5Ρ1111 οὗ {86 νοΐ 1 ανν. 

1 αν ἐδό ΨΟΚΡ 866 οὐ ΧΡ. 2, ΣΙχ. 2. 

εδὲ οὗ τῆς ἔγιις τῃεγεοῦ, τῃδξ ᾿ξ ΤΊΔΥ 
γῸ πηῖο γου {6 ἰπούεαβα τμδγοοῦ: 

ἄγε τῆ ΓΠΟΒῸ γουγ (οα. 
26 4 Ὑα 5}4]} ποῖ εαὶ σλν ἐῤῖὶηρ 

ἢ τῆε Ὀ]οοά : ποιοῦ 5}.2]] γε υ88 
ΘΠοἢαπῖπηθηῖϊ, ΠΟΥ οὔβεγνε {1Π|68. 

27 ἘΥ ε 8384]} ποῖ γοιιηά ἴῃς σογπετβ ὁ ἐμ 
οὔ γοιγ μεδάβ, πείτ μεσ 8841: τῇου πιαγ ἢ 
τῆς σογπεῖβ οὗ τῆγ Ὀεαγά. 
ὃ Ὑε 5}4}1] ποῖ ἐπιὰκα ΔηΥ σαζ- ἐθαῖ τ 

τἰηρ8 ἴῃ γοὺγ ἤεβῃ ἔοσ τῆς ἀεδά, ποῦ ἢ 

46--28. (ἰεγίλίη μοαΐμοη συϑίοσηβ, βονογαὶ 
οὗ ἴδοπὶ σοηηεοοϊδα νυν] ἢ πιαρὶς, ἀγὸ ΠΟΓῸ ὅτουρ- 
εὰ τορείμοσ, ὍΠθ ργοβιθιτοη ἴο ἐδξ δηνίμίηξ 
«οὐ ἐρε ὀίοοά (5. ὉΠ Εγ, μον ἐρο ῥίοοά,) ΤΟΔΥ͂ 
Ἰπάορα γοίοσ ἴο (6 οδέϊηρ οὗ πιϑδὲ νυῃϊςἢ μδά 
ποῖ Ὀδθη ΡῬΓΟΡΟΓΙΥ θὰ ἴῃ βἰδιιρῃίογιηρ, δηὰ 
σου] ἴππι5 ἴακο 118 στοιι πα ΟὨΪΥ̓ Οὐ ἴΠ6 ρθπο- 
ΤΑΙ] ρσγοδιθιίοη οὗ Ὀ]οοά. [1 ον. νὶῖ. 26, χυ! τοὶ 
1θιξ. χα. χ4:; σἔ 1 8. χῖν. 32, 32. Βυξ ! |5 
ποῖ ἱπιηργοῦδθὶο ἐμαὶ ἴμοτὸ ταν Ὁ6 8 εροςίδὶ 
ΓΕΙίΌΓΘηςΘ ἴο 50ΠΊ6 βϑογί οὗ τηδριςδ] οὐ Ιἀοἰδίτουβ 
Τιθ5. ΟΕ Β᾽χοκ. ΧΧΧῆ. 2ς. 868. ϑρεποεγ, 
[,.1. ο. ΝΠ. 8.1. 

οὐφεγυε ἐπε] [Ιἴ 15 ποῖ οἰοαῦ νυβοίδοῦ τἢ6 
ΟΥ̓ ΊηΔ] ννοτὰ τοίογϑ ἴο 186 ἔδησιθα αἰ ἸἰσεἸησίίοη 
Ὀείννθεη ἸΟῪ δηὰ ἀπίυςκΥ αγβ, ἴο 5οπὶὸ 
τηοάδ οὗ ἀγαννηρ οπηθης ἔγοπὶ (ἢ οἱοιιάξ, ΟΥ̓ ἴο 
{Π6 Ἔχϑῦοιϑε οὐ "" [6 δν!] ογο." 

27. γομπο ἐξδὸ ᾿ογπθγς οὗ γον δεαα ἢ [ἴ15 
ΒΙΡΡροβοά ἢδὲ [Π15 πλδῪ δὰ ἴο συ ἢ ἃ συβίοπι 
85 παῖ οἵ {πὸ Ατδὺβ ἀδδοτιθοὰ Ὀγ Ηοτγοάοίι. 
ἼΠΕΥ υϑοά ἴο 5ῆονγ ποποιγίο {πεῖς ἀθιῖν Οτὸ- 
(4] ὈΥ αιηρ 1[Π6 ΠΔΙΓ ἀννΥ ἔγοιτι [6 ἴθ πιρ δ 
ἴῃ ἃ ΟἸΓΟΌΪΑΓ ἕοστῃ (1Π. 8). ΟἿ. οἡ ογ΄ ἰχ. λό. 

»αγ ἐδὲ ζογμοΓς ΟΥΓ ἐδ ὀεαγ] Οἱ. χχί. ς; 
16γ. χίνη!. 2372. [ἴ Π88 Ὀδοη σοη)͵θοξυγοα Πδῖ 
1815 «αἶϑθο τοϊαΐθς ἴο ἃ οσυϑδίοῃ νυ Ὡς ἢ οχιϑιοά 
διηοηρϑί {Π6 Ατδὺβ (566 Ρ]]η. “Η. Ν᾿ νὶ. 32), 
Ὀυϊ νγὲ 4γτὲ ποῖ ἱπέοττηθαά {παῖ 1 δὰ δὴν ἰάο]- 
ΔΓΟΙΒ ΟΥ̓ ΤΛΑΡΊΟΔΙ ἀϑϑοςσίδέίοη. Α'8 ἴῃ 5Π|6, 
ΟΥ ΨΘΓΥ 5: ΠΔΠ]ΔΓ Οδίοτη5, ἃτὸ τηθηἸοηδὰ ἴῃ σοη- 
ποχίοη νυ σα ΠρΡ5 ἢ ἴῃς Ποθῆ ἔογ [Π6 ἀοδὰ 
ἴῃ οἷ. χχὶ. ς, ἰὴ ρου. χίν. 1, 45 νν6}} 848 ἤεογο, ᾿ζ 
νου] ἀρροᾶγ τδδὲ ΠΟΥ ΠΊΔΥῪ πάνθ θη δ η5 
οὗ τπηουγηΐϊηρ. 866 Ηοτγοάοίι8, 11. 46. 

ῶΘ. ομὐηρε ἐπι γουγ ἥτε γογ ἐδε ἀφαα] (ΟἹ. 
χχὶ. ς; Ὠδυῖ. χῖν. σα; [6γΓ. χνἹ. 6, ΧΙ. 37. 
ἄς. Ατηοηρϑί ἴῃ οχοιϊ 806 τάσεβ οἵ δὸ Εδοῖ 



ν. 29---306.] ΙΕΝΙΤΙΓσῦΞσ. ΧΙΧ. 6ο7 

ΡΠΠί ΔΠΥ͂ τηλγκ8 Ὡροη γοι: [1 πὶ τὰς τἢε οἷά τηᾶπ, δπά ἔξαγ τῇγ Οοά: 1 »π 
ΙῸΚὉ. (ἢε ΙΟΚὉ. 

ΤΣ 29  1)ο ποῖ 'ργοβείζυϊτε (ἢγ ἀδιιρῃ- 33  Απὰ πῚΓ ἃ βἴγδηρεγ 80] υγη " Ἐχοά. 
᾿Π ἴξΓγ ἴ0 σδιιϑε Πα ἴο δὲ ἃ ψγβογε; ἰεβῖ ἢ τῃεε ἴῃ γουγ ἰαπά, γε 5881} ποἩἡὉ ὁ 

τὴς ἰδηά (4]] το ψνβογεάοπη, δηπά τῇ ἵνεχ ἢϊηπι. ΑΝ 
Ιλπά θεςοπις {]] οὗ ννυ]ἱοκαάηββ8. 

20 ΤΎε 5841] Κεαρ τιν βαθθδίἢ8. 
Δ Τενθύθησα ΠΊΥ βΔηοΐμυαγΥ: Ϊ (πὶ 
δε ΓΟΚΡ. 

41 4 Κερατὰ ποῖ τπεπὶ τη ἢανε 
ἔδυ αγ 8ριΓ 8.9 πεῖῖῆεγ 8εεκ δῇετγ 
Μ]ΖΑΓά5, το θῈ ἀεῇϊ]ε ὃγ τῃεπὶ: 1 αὶ 
τς ΠΟᾺΡ γουγ (οά. 

42 4 ἼἼΓΠου 584] τίβε τρ δείοτε τῆς 
ΒοᾶγΥ Βεδλά, δηά ἤοόοποισ τῆς ἕδος οὗ 

24 "Βεΐ τὴε βἴγδηρεγ τἢδξ ἀννε οι ""Εχοά. τα, 
ὙΠ γοῦ 5}}8}} θὲ ὑπίο γοιι 25 οπα “Ὁ 
θοῇ ἀπιοηρ γου, ἀπά ἴποιῖι 5ῃα]ς ἰονε 
ἢϊηι 45 Τγβεὶξ; ἔου γὲ ννεγα βίγαδηρεῖβ. 
ἴῃ τὴς ἰαπά οὗ ἔργρι: 1 ἀηιὶ τὴς ΟΚ 
γουγ Οοά. ' 

45 ΝΌΎΥἝε 5}2]1] ἀο πο υῃγρῃίδοιιϑ- ὁ Ρχγον. τς 
Ὧ6858 ἰῃ Ἰυάρτησης, ἰπ πγεῖαγαγά, ἴῃ αὶ ἰδ. χα 
ννεῖρ ἢ, οὐ ἴῃ πηδᾶϑιΓα. δ ΣΝ 

46 27υβὲ Βαΐαποθβ, 7υδὲ ἐνγείρ 5, ἃ οέσμες. 

Ν 

20. τὸ, 

πε φωιταττι σαντο, κασι, κοπαττωσοστενουττο του σσασα το τονε τοττ ἐπασασατο ταττξοκαττουνσοσαα, 

(ηἷ5 συιβίοπι ἀρρθᾶγβ ἴο ἤᾶνθ θδθ ὙΘΓΥῪ σοπι- 
ΤΟη. ΧΟΘΏΟΡΗ. “ΟΥΤΟρ. 1Π|.1. 12. 1Π|. 3. 67; 
Ηετοάοϊῖ. ἵν. γ)1, ἄς. ὍΤμὸ Ῥεχβίδηβ, ΑὈγϑ- 
βἰηΐαη5, Βεάουϊηβ, ἀηἀ τῆν ΟἴΠΕΓ ἡδίϊοηβ 511} 
Ρτδςῖϑε ἴἴ. 
2 γῖπ: απΚ»παγζ 1] ὙΤΠ8 ἈΡΡΘΔΓβ ἴο γϑίοῦ ἴο 

16 ὑγόσεϑθβ οἵ ἰαϊίοοίηρ, ἴῃ νυ ὶο ἀϊβογοηΐ 
ἀονίοος ἅτε ἔογπηθσά ΟΥ ρεγέογαϊίοπβ ἰπ [δ6 
αοὐΐ!ςἶθ, δηά ἴηκ, οὐ βοπὶθ οἴμοσ σοϊοιγρὰ 50- 
δίδῃςθ, 15 χυδθοά οὐνοσ {ποπὶ 50 45 ἴο ἰϑᾶνδ 
ἃ ρΡοπηδποηΐ Τηαγκ. [{ ννὰ5 ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ Ρῥζγδς- 
Ἐιοοὰ ἴῃ δηςίοηξ Ἐργρί, δ8 1ἴ ἰ5 ἢονν Ὁγ {πὸ 
Ἰονγεῦ οἶδδβϑοβ οὗ (ες πηοάεῃ ΕρΥρίδη8 (1.4ῃ6, 
οἢ. 1.). ὙΠΙ5, 45 νγ6}} 848 1π6Ὸ οἴ οῦ ῥτγδοίίςεβ 
Ποῖα παπιθά, ἀρρϑᾶϊβ ἴο ἤν Ῥθθὴ σοηποοίοα 
ὙνῈ ἢ δι ρογβί ου ποίοηβ., 566 ΜΊβηπα, " Νακ- 
Κοίῃ,᾿ 111. 6, ἢ Βαγίθηογα᾽ 5 ποΐῖο; Τ μβθοάοτεοῖ, 
“Ουαϑῖ. ἴῃ [,ον.᾿ ΧΧΝΙΙ. Βαϊ ΔΠΥ νου ΓΥ 
ἀἰΞξῃρυγεπιοηΐ οὗ ῃ6 ροβοῇ ννᾶβ ἴῃ 1861} δη 
ουΐγαρα ὕροη Οοὐ 8 ννογκιηδηβῃϊρ, δηὰ τρἢς 
νῈ}] ἔοστῃ ἴῃς βυδ]οςξ οὗ ἃ ἰανν. 

40. ΤῊϊβ σοπιπιδηα νοι] 560πὶ ἴο γϑῖοσ 
ἴο σοπιποη ῥγοϑιϊξοη 8ἃ5 ὙΜῸ7]1] 845 ἴο {δὲ 
τηρη!Ποηραά Ὠθαξ. χχὶ!, 17,  ὨΙσἢ 15 σοηηρσοῖθϑα 
ΜῈ Ἰάο]α,ΓΟΙΒ τΐθ8. 

80. Εῇ. ν΄. 3, ΧΧΥΪ. 2. 

31. Το ἀονοίϊοπ οὗ 41, Ὡς ννουϊά 
ΤΏΔΠ 68 [8610 ἴῃ οὐὈδάϊθηςθ ἴο ἴπΠ6 σοτηπιαηά- 
τηθηΐ ἴο Κεαρ Οοά δ ϑαῦθαιῃβ δῃηὰ ἴο σθνθγθῆςθ 
8.18 ϑαποΐξιδιγ (Ὁ. 30). 18 ἔπ6 ἴγιι6 ργεβογνδένο 
δραϊηϑὲ {86 βιιρογϑιιοη νης ἢ 18. ἑογθιἀάθη ἴῃ 
(818 νεῦϑθ. ὍΤΠῸὸ ρεορὶθ ψψῆοϑθε Οοά ν'δ8 |6- 
Βονδῇ ψοῖο ποῖ ἴο ἱπάυϊρο ἴθοϑθο τιναγυγαγὰ 
(φο! πη 8 οὗ ἐπεὶσ πυπηδη πδίυγο ΠΟ ἢ ἅγὸ ργαῖὶ- 
ἤρα ἴῃ πηλρίςδὶ ατίβ δηὰ ρτείεπβίοηβ. αἱ [88. 
Ὑ1}. 10. 

ἐῤενι ἐδαὶ δαυε βαρ αν “ριγὶ 1 ὙΠῸ νοτά 
[ἢτ|5 τοπάογοα 15 ϑυρροβοά ἴο 5Ξ:ΡΏΪΥ δοίῥΐφς. 
50 1ῃ6 Ταϊπιυά, Οεβοηΐι8, ΕΠ τοι. Ὑῆϊ5 8ρ- 
ἀρρῃνυ οὗ 1Π6 ψοτὰ 15 ϑυρροβθεὰ ἴο πάνθ 

βιισροβίοα Ὀγ 1Π6 {Π 8 οὗ νοπί Π] οαυ 5Έ8, 
ΜῈ η γοϑο Ὀοάϊ65 ἰδ νγᾶβ ἕδηοϊθά (ἢδι βρί γιῖβ 
υϑοὰ ἴο ϑρεὰκ. Ηξηςς ἴδ ΧΧ. υ86 1Π6 
γογά ἐγγαστρίμυθοι. 866 Ὑπεοά. “Οὐυξϑῖ. ἴῃ 

[,μεν.᾿ ΧχΧιχ. ὙΠ ψογά νοῦ Ποῦο δηά ἴῃ 
ΒοΙη6 ΟἴΟΓ ρἴδοθϑ ἄρρθᾶγβ ἴο ἀδησίθ 6 ροτ- 
80ῃ ρῥΓδοιδίηρ ἐδ γί, 18 ἴῃ οἰποῦ οᾶθ68 τιιϑϑὰ 
ἔογ ἴῆ6 ἔἈΠΆΠ ΔΙ Βρ1ΓΠ ΠΟ ἢ ἢ6 ῥγείθηάθα ἴο 
ΘΙΆΡΙΟΥ ἰπ ογάογ ἴο σοηβ]ξ, οὐ ἴο γαϊϑθ, [86 
βΒριγιῖ5 οὗ {πὸ ἀραὰ, ὅ66 1 8. ΧΧΥΎ. 7, 8. 

«υἱχαγ ὙΤᾺΘ ΕΠΡ 5} ννοτγὰ ΠΟΥ ]Ὺ Δηθννο 8 
ἴο ἴπ6 Ηδρῦτοιν, θείην ὁφυϊναϊθηΐ ἴο α ἀποςυέησ 
ΩΡ) ΟΥὦ, ἃ εἰρργ »Ῥιῶπ. 8566 [,δν. ΧΧ. 6, 27: 
Πουΐ. χΥ, χα; οἴ, Εχοά. ΧΧΙΪ. χ8. 

32. ΤΒο οιϊνναγά τεβρεςξ ἄμθ ἴο οἱά δἂρὲ 
ἰ5Θ Πόσα ἱπηπιραϊδίοὶυ σοηηροίθδα ὑΥ} (Π6 ἔδαγ 
οἵ Οοά. τον. χχ. 29; ᾿ Τίαι. ν. τ. Τἢὲε 
δποίθης Εβυρὕύδηβ, |ἰκὸ τἴ6 1 Δοράθπ ΟὨΪΔΠ8 
ἀπά ἴῃ6 οά Ἀοπιδηδβ, ἀρρθᾶγ ἰο ἢᾶνθ ὕδθὴ δχ- 
ΕΙΏΡΙΑΓΥ ἴῃ (Π18 τεϑρεοςὶ (Ηεγοάοί. 1. 8ο; 
ΑἸ]. (6]}.᾿ ὄὕχ᾿.. 1.5), 48 ΜνοΓθ, πὰ ἃγὲ ἴο {}]8 
δύ, πιοϑί οἵ ἴπ6 ϑαϑίογῃ ἢδίίοηβ: ὁ Μϑημ, 11. 
110, 121, 122; ["δὯπο5 ὁ Μοάεογη Ερυρίίδηβ," 
οἢ. ΝΠ. ΧΙ. δία. 

33, 834. ἐῤὲ εἰγαηρογ) ὉᾺ9 ΖΟΙΘΊΚΠΘΣ. 8566 
ΟΠ ΧΥ͂Ι. 29. ἴῃ Εχ. ΧΧΙΙ. 21, ΧΧΙ͂Ι. 9, [86 15γδ 6 6 
ννᾶ5 ἑἕογυιἀάθη οἡ [6 πὶ ρτοιιηά---(Πδῖ ἢ6 
μὰ Βιπιβοὶ θδθη ἃ ἔογοί τεῦ ἴῃ Εργρί---ἴο ορ- 
ΡΓΘΘ8 {πὸ ἔογαρῃογ; δὲ ἢ6 15 ποῦν σοπηπηδη θά 
ἴο ἱγεαῖ πἰπὶ ΠΟ τέϑοσνθ {κὸ ἃ Ὀγοίθευ, 
ἴο ἴονὸ ἢϊπὶ 85 πἰπηϑο, 866 οἡ Εχ. χχἹ], 23. 
ΤΠ νογὰ “ Βιωΐ,,") βυρρ]οά δὲ 1π6 θοριπηϊης 
οὗ υ-. 34, 15 πϑϑάϊοϑβ δηὰ σαῖῃοσ οὈβοιγοβ 1ῃ6 
ΤΑΘΔΠΪΏΡ. 

385, 36. [ἢ 811] Κκἰπάβ οἵ ὀχοδδηρθβ, βίγςξ 
᾿υδίςε ννᾶβ ἴο ὈῈ οὐβεγσνθά, Το ΕΡῃδῇ 18 Πδγα 
ἰλκϑη 85 186 βἰαπάδγά οἵ ἐσὺ πηδάϑιιγο, ἀπά [ἢ 
Ηϊΐη (566 οἡ Ἰῦχ. χχίχ. 40) 85 {πὸ βἰαπάαγά οὗ 
Ἰιαυϊά τηϑάςαγο. Οἔ, ἔχοι. χὶν. το---2. Το 
ΨΟΓΥ ἀϊβεγεηϊ οϑιϊπιαῖοϑ οὗ {Π6 σδρδοι(ε5. οὗ 
1Π|686 τηθᾶϑιτοβ ἤν Ὀθθη ἔξοιτηθά. Εσόσῃ {Π6 
βἰδίοιηθηΐβ οὗ [οβϑορῇυϑ, γῆ. σοπλραγεβ ἴΠ6 
ΗἩοῦγονν πλοᾶϑυγος ννἶ (ἢ6 Οτοθκ (( Απί.᾽ {π|. 
9. ὃ4. ΝΙΠ. 2. 8.9, ὅἅζς.), (86 ἘΡΠΔΗ, οὐ Βαίῃ, 
σοηϊδιποα ον εἰρῃξς βδ]οηβ δηὰ ἃ δαὶξ, 
δηὰ [μὲ Ηΐη (Ὡς ἢ ννᾶ5 ἃ βιχίῃῃ ραγὶ οἵ (Π6 
ἘΡΉΔ}), γαῖῃοῦ 1655 ἵπδῃ οἠδ ρδι]οη δηά ἃ Βα]ῇ. 
Βιιῖ δοςογάϊηρ ἴο {86 σαθ!ηϊϑί8, 0 τδκὸ 
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δοβ 

7υ5ῖὲ Ἔρῃμδῆ, ἂπά 4 [ῖ ἢϊη, 584} γε 
ἢανε: 1 ὧἀηι τὴς ΤΟΚῸ γουγ (ὐοά, 
νυ ἢ ἢ Ὀγουρῆς γοιι ουΐ οἔὗἉ τῆς ἰαπά οὗ 
Εργρ. . 

47 ΤΠεγείογα 5Π4}1] γε οὔβεγνε ]] 
ΤΥ 5ἴδίιιϊθβ, δπηὰ 4}} ΤΥ ᾿υαἀρηηθδηΐϑ5). 
Δ2ηά4 ἀο τῆδηι: [ἱ ἀηὶ τῆς ΓΟΚΡ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧ. 
Ι: Οἡ λὲν ἐλαὲ ρενείλ οὗ ἀδε σορά ἐο λἼοίεκλ. 
ΟΥ ἀένε ἐλαί γμισοεγαλ σμεὰ απ οπσ. 6 ΟΓΥΓ 

«ὃ. 

16 σοηΐοηΐβ οὗ ἃ ποη 5 ἐρῷ Πεὶγ βίδηάλσγαά, {ΠῸ 
ἙρΠδὴ ἀϊά ποῖ Ποϊ]ὰ ιυϊ ἔοι φα]ομθ5 δηά ἃ 
ΠΑ], ἀπὰ ἐδῈ Ηΐϊη ποῖ φυϊῖθ 51Χ 'ρίηΐ58. ὙΠ 
Ιορ νν»ὰβϑ ἃ ΝΘ ραγὶ οὗ τ Ηϊη. Τῆς 
Ἰατίοῦ δϑιπιαῖθ 15 ἴο Ὅ6 ργοξοσσοὰ οἡ β»τουηάβ 
οἵ ῥγοὈδὈΠΠγ.----ΕΟΥ {Π6 το] ἀϊν ἤδγὸ θη- 
Ἰοϊποά, οἴ, Ώοϑυῖ. χχν. 123---ι6; Ῥ͵ον. χὶ. 1, 
ΧΥ ΧΙ, ΧΧ. το; ΕΖΕ6Κ. χὶν. τὸ; Μι|οδὴ ΥἹ. το, 
11: ΑΠΊΟΒ Υ]}}. ς. 

36. 1 δ"7’ηι 1δὲ ΠοΒῸ γομ" Οοά, ΚΟ 1 Α 
[}} οἴορ ϑῃοιϊὰ νους ἀουδέ ργθοθάθ {π686 
ννογ 5. ΤΊ ΠΟῪ ἱπίγοάιςο [6 ἔογτθδὶ σοπο]ιδίοη 
ἴο ἴΠ6 ννΏΟΙΟ βίη οὗὨ ργεοθρίβ ἴῃ [ἢ15 σῃαρίοσ, 
ΠΟ ἅγδ 4}} οηξοτοθάὰ ἀροη ἴπ6 στοιιπὰ οὗ 
{π6 εἰεοίίοη οὗ ἴῃ6 πδίίοη ΌΥ [θπονδὴ ὙνῆῸ 
δαΐ ἀουνογοά [Π6πὶ ἔγοπι μ6 Ὀοπάσρο οἵ Εφγρί. 
(ἕ ὁοἢ συ. 2. 

ΚΗΑΡ. ΧΧ. 

ὈΟΝΙΒΗΜΕΝΥΒ ΑΡΡΟΙΝΤΕΡ ἘΟᾺΚ ΟΕΚΤΑΙ͂Ν 
ΟΚΙΜΕΒ. 1:---27. 

Ἐεβροοίίηρς τπ6 τοϊδίοη ἴῃ ΙΓ ἢ 1818 σμᾶρ- 
ὃΓ δίῃ 8 ἴο σῃδρίθιϑ χνὶ!. Δηα ΧΙΧ. 566 Οἡ ΧΥΤΗΙ. 
24---λο. ΤῊ6 οΟΥἸπΠηῈ5 ΜΉΘ. ἃγὸ σοπασηηηρδά 
ἴπ [ῃΠο8ς σῃδρίογβ Οὔ ΡΈΓΟΙΥ ϑρι 4] στουηᾷ, 
(Π6 δὐϑοϊιίθ ργοδιδιτοη οὗ [εμονδῖ, ἤᾶνα ἤΘΓῸ 
ΒΡΘΟΙ4] ΡΌΠΙΒητηθη 8 δ] οἰΐθα ἴο ποῖ ἃ5 οἵ- 
ἕοῃςοβ ἀρδιηϑδί [ῃ6 ννῈ]]Ὀοίηρς οὗ [86 παζίοη. 

ῶ- 5. Μοϊῖεδεμ, ᾿ἴογα γν, 26 Κίπρ, ςἈ]1οἀ 
αἰθὸ Μοϊοςῃ, Μιοοῦι, απὰ Μδὶοδαπ, ννοθο 
ΓΙο5 ἃγθ ΠΟΙῸ 50 ϑδυ οὶ σοπάοπιπεα, ννᾶ5 
Κηομῃ ἴῃ ἰδίογ ΕἸΠ165 85 “ἢ δροπεπαίοη οἱ 
1ῃ6 Απηπιοιῖο5,") ννῆθη ΟἸΟΠΊΟΘἢ τνὰ5 [ἢ6 
Δοτηϊηδίίοη οὗ [ῃΠ6 Μοδθιῖοβ, ἀηὰ Αϑβίαγίο {Π6 
Δὐοτηϊπδίίοη οὗ ἴῃ6 διάοπίδηβ. ϑοϊοπιοη ἀδ- 
ἀϊοαῖθα ἰο δαςἢ οἠδ οὗ ἴμποϑο ἀθιτοβ ἃ μἰρὴ 
Ρίαςθ (566 οἡ ΧΧΥΪ. 20), πιοϑὲ ΡγΟΌΔΌΪΥ δὲ ἴῃς 
ΘΟΟΤΏΘΥ οὗ Ϊογιβαϊοη νι σἢ ονοτ]οοκοά {πὸ 
νΑΊΙοῪ οὗ Ηϊπποῖῃ,. ὅ66 ϑίδηϊου, “ [εννϑῃ 
ΟΒυγοῖ,᾽ 11. Ρ. 329ο. ὙΒΕ56 ννοσὸ ἀεβιγογθὰ 
δηὰ ἀθῇϊοα ὈΥ [οβίδῃ. στ Κ. χὶ. ς, 7): 2 Κ. 
ΧΧΙΙ. το, 132. Μοϊθος ννᾶβ δ οὰ Α ἀγαπηπηθ- 
ἰθςῃ ΕΥ̓͂ ἰμ6 ϑορμδγνῖϊθβ. χ Κ. χνυὶ 21. Ηθ 
ρΡρϑαῦβ ἴο μᾶνε Ὀθθη ἐδε ἥγε- σοά οἵ [ῃ6 δαϑίθγηῃ 
πδίϊοηϑβ ; γεϊαϊθα ἴο, πὰ βοιηθΈπ)οβ τηδάθ ᾿ἀρθη- 
{ἰς4] ἢ, Βαδ], ἐῤε σμω- σού, ὙΠῸ ἱπηρίοι8 
ουβίοπι Ὑ] ἢ ΜΉΙΟἢ ἢ18. ΠδΙΏΘ 15 ΠΊΔΙΠ]Υ σοη- 
πεοίορα ννὰβ οδ θὰ ἴῃ ἢ1]}, διανείπο οὐ άίγδη 
ἐῤγοωσὸ ἐδο ἥγε ἰο Μοίρορ, ϑοτιξίπλοβ οἰ]ρε]- 
ΟΔΠΥ (85 ἴῃ ἔπε Ηδρσγεῖν ἱεχὶ οὗ [μϑν. χνῇ]. 21), 

ΓΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΙΧ. ΧΧ. [ν. 37-.. 

7 Οὐειακεβεαέίοη. 9.0 
ἀἔένμε “1ἀαέ ἐμγεείά ἀΐς ῥαγέπς. τὸ Οὗ αὐμέ- 
767). 11, 14. 17, το ΟΥ̓ ἑπεεσί. 13. Οὗ 
σοονεγ. ῖ5. Οὗ δεασέϊαξέγ. τὸ Οὐμποίξαη- 
ὥς. ,χ“1 Οεάῥοπε ἐς γεγο τοὰ ἀοίπε. 
27 Ἰηβαγαῖς τεσ ἐξ γι 1ο «ραίά. 

ΝῺ τῆς [οκ βρακε υπῖο Μοβεβ, 
βϑαγηρ,, 

δυΐρρ' 19 τοῖα αῖς. 

2 “Αραΐῃ, ἴῃου 50.]1 54 τὸ τῇε ὅ ἐωρ 
οὨΠ]άγεη οὗ [βγαοὶ, ΨΥ Βόβοονογ ἦε δεῖ" 
οὗ τὴε ομΠ]άγεπ οὗ [βδεὶ, οἵ οἵ τῆε 

--.» ...........-. ---...ο. 

}αιμείησ δον ἐδγομ ἰο οίροδ; οὐ, οὐ επρς 
[Π6 πᾶπηδ οὗ {πῸ ροά, ῥανείπσ ἐδόγι ἐῤγομφὸ ἐῤε 
γε. ἴῃ 1815 ρίδοο (ῃ6 Ἵμ! άγεπ ἅτ βροίοη οὗ 
ἃ5 σίυοη 1ὸ ΜοίοοΡ. Ασσογάϊηρ ἴο ἃ [Θιν ἢ 
τα! οη οὗ νΟγῪ ἰρῃς δι βου γ, (π6 ἀοιγ 
νγὰ5 ὑνουϑῃιρροὰ ὑπάογ ἔῃθ ἔογηι οὗ ἃ Ὀγάχϑη 
Ἰπιαρθ, δανπρ {πῸ Ποδά οὗ δὴ οχ, νἱ [πὸ 
ΔΥΓΠῚ5 οχθηάϑά ἴο γϑοοῖνο ἔπ θαῦδ, ννῆο νν85 ἴῃ 
ΒΟΠΊΘ ὙΨΔΥ {Π61Ὸ διιδ)]εςϊοα ἴο (Π6 δοξίοη οὗ ἤτθ. 
Α Ὀγᾶ85 ἱπηᾶρὸ οὗ {π6ὸ σοὰ Κγοηῆοβ, αϊ:ὰ (ὁ 
ἢανο Ὀδθη τἰϑρα ἴῃ {ἢ15 ΠΠΔΠΏΘΓ ὈΥ ἔπθ (δῖ πδ- 
δἰπίδης, ἰ5 ἀδϑοτι θά ὈΥ Ὠιράυπιβ δὶς (ΧΧ. 
14). ΜΟΙ δροτὴβ ἴο ἤᾶνθ ξιγη!βηθα [Π6 γαῦ- 
ὈΙηϊςΞῖ8 ἢ [Π6 συιρροϑίίοη. Βα {Π6 πδίυγε 
οὔ {η15 το, δηὰ οἵ ννδαϊ οἴμοῖβ ποῦ ΠΊΔΥ 
ἢδανο Ὀδοη ςοπποςίοα νυ ἢ [ἢ Ὡδπιὸ οἵ Μοϊεςἢ, 
18 γογὺῪ ἀοιδῖ!. ΤῊΘ ργδοῖοθ8 ΔρρΟαΓ ἴο Πᾶνθ 
ὈΘΟΠ ΘΟΘΟΏΓΔΙΠΥ σοπποοῖθα νυ πη ρΊς] Ἀγ, 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ 4150 νυ] ἀπίαννῆι] Ἰιι5ῖ5 (566 ον, τ, 
6: ΧΥΪ. 20, 21: Π.ουῖ, ΧΥΙ. το, τας 2 Κ. ΧΥῚ. 
17, Χχὶ. 6: 2 Εἴγοῃ. χχχῆ!. 6; ΕΖοκ. χχῖν, 
47), ἃηὰ νυν] ἢ 5οπὶθ ραγίϊοι]αγ ἔογτῃ οὗ ῥτὸ- 
ἴΔ06 ϑυνθδυηρ; 860 Ὁ. 3. ΧΥΠΙ. 21: ς, ΖΕρΠῇ. 
1. ς.-- 1 15 4 φυδδίοη ὙνΒεῖμοσ 1Π6 σὨΠ]ἃ πη 80 
νγὰ8 ρΡαϑϑοὰ {πγουρῃ ἴΠ6 ἥτε ἴο Μοϊδθοϊς νιὰς 
ἀοοίγογθά οὐ ποῖ, νυ ῃεῖθοῦ ΒΘ νναβ γσοραγαθά 85 
ἃ ῬτγοριὈ δίογυΥ ϑδουιῆςσθ, οΟΥΓ 85 1ῃς οδ]εςΐ οἵ ἃ 
ΓΘ Ἰτπηαρίηδα ἴο Ὀ6 1Π 5ΟΠΠ6 νΥδΥ ὈΘΠΘΗςΙΔὶ ἴο 
ἢ. Μαϊπιοηϊάεβ ἀπά {πῃ6 [εν δ δυῖδο- 
ΤΓΙΌ65 ἴῃ ῬΘηΘΓΑΙ ἈΡΡΟΑΓ ἴο ἴᾶ Κα 186 ἰδίου υἱόν. 
π ἴπ6 οἴβοῦ Βαηᾷ, {ΠΟΓῸ 15 Ὄχρυθβϑ σηθητοη 
οὗ Βυγηῖηρ ΟΠ] ἄγθη 845 5δογῆσοβ. 5, ον. 37, 
48; [5. ᾿ν]1]. ςν ΘΓ, νἱῖ. 21, ΧΙΧ. ἐς; ΕΖΕΚ, χν]. 
21, ΧΧΙ, 429ς. Τὴθ βδογιῆςσε οὗ ἢ]5 βοῇ ὈΥ ἴδο 
κὶπρ οἵ Μοδῇ (2 Κ. 111. 272) νγᾶ5. Ῥγο δῦ] Υ 
Ρεσγίοσηθά ἴο ἴῃ6 Μοδῦιϊε ρμοά. (Πεπιοβὶ, 
ὙΏΟΘ6. νΟΥΘΠΙΡ, ἰξ ΠΊΔΥ ΓΕΑΘΟΠΔΌΪΝ ὃς 51:}0- 
Ροβϑά, νγᾶϑ οὐ 8:Π1}|8Γ πδίιυσγο ἴο ἴπδί οὐ Δῖο- 
Ιθο. Βυΐ Βοννόνοσ {πὸ χιυρδεέοη 15 ἀδοιθὰ ἴῃ 
Γοΐδγοηςο ἴο ἰδίοσ {{π|65, ΜῈ ΠΛΑΥ͂ ρου αρ5 οοη- 
ἡεςσΐυτο, ἔγοπι (ἢ6 σοηίοχί ἴῃ ὙΠΟ ἢ [ 15 ΒοτῈ 
τηρηϊὶοποά, [παῖ {π6 στὶΐθ ἴῃ {Π6 {{πὶ6 οὗ Μ|οϑεβ 
Ὀθοϊοησεὰ ἴο {π6 τϑρίοη σαῖμοσ οὗ πιλρὶς 
1ΠΔη οἵἩ ἀοβηϊΐε ἰἀοϊδίγουβ ᾿νουβῆῖρ, πὰ ἴδδὶ 
ἰϊ τᾶν ἢν Ὀξεθη ργας θὰ 85 ἃ [ιι5ῖσαὶ 
σἤδγπὶ, οὔ ἤγο- Ὀαρίϊσπι, ἔογ ἴδπ6 Ἵμ!άγεη οὗ 
ἰποοβὲ δηὰ δά υ]ΐοσγ. [15 σοπποοίίοη ἢ ἘΠ6 
σΠΠ]άγθη οἵ Απιοη, ἴΠ6 σΠ]ὰ οὗὨ ἰποδϑί, πιᾶῦ 
Ὀ6 ψογίῃ ποιίϊοίηρ ἴῃ τοΐογθηος ἴο [815 συξ- 
ξεοβίίοη. [{ 5βου]ά δ6 τοςο]δοῖϊθά {παῖ [ἀοἸ ΔΙ ΤΥ 
δηὰ Μαρὶς οἵ 411] Κιπὰὰβ ἄσγδ ο]οβεὶν “οηηθςΐς- 



αΡ. 1. 

Ὃ. 2. 

εἴ. Σ- 

τοΐ, 21. 

Ψ. 20. 

ιὸ τς. 

ν. 4-ὥτό.; 

δΓΔΏροΓΒ ἴδ βο]ουγηῃ ἴῃ [5γ8ε]., τῆ 
σίνεῖῃ ἀην οὗ ἢϊ5 βεεά υπῖο Μοὶςςῇ; 
ἢδ 5}8}} ϑιγεὶγ δ6 ρυζ ἴο ἀξδίῃ: τῆς 
Ρεορία οὗ τὰς ἰαπὰ 5}411] βἴοης ἢϊηὶ 
νυ] ἢ βἴοη 8. 

2 ΑΠά41 ν1}} 86ῖ τὴγ ἔαςε δραϊηϑέ 
τῆαϊς πιδλη. δηὰ νν}}} σὰς Πϊηὶ οἱ ἔτοπὶ 
Δηλοηρ ἢῖ5. Ρθορίε; θεσδιβδα πε μδῖὴ 
δίνεη οὗ ἢϊ8 βεεά υπῖο Μοΐεςῃ, το ἀε- 
Π]δ ΠῚ βϑδῃοῖμαγγ, ΔηΠ4 ἴο ργοΐδῃθ ΠΥ 
ἤΟΪΥ παηλα. 

4 Απά [τε ρθορὶε οὔ τῃε ἰδηά ἀ4ο 
ΔΗΥ͂ ΨΨΑΥ5 ΠΙ46 {Πεῖγ ἐγ ε8 ἔγοιη ἴῃς τηδη, 
νγἤδη ἢδ ρίνειῃ οὗ ἢΪ5 βεεά ὑπο Μο- 
ες, δηά Κι] Ὠϊπὶ ποῖ: 

ς ΤἼΠδη 1 1} 8εῖ πῪ ἔλςα ἀραϊηϑῖ 
τῃδῖ πηδη, δηά δραϊηβί ἢ]5 ἔδπλΐγ, δά 
νν}}} σας Πϊηὶ ἀξ Δα 4}} παῖ ρὸ ἃ 
νῃογηρ αἴεγ ἢϊηλ,) ἴο σοι ννπογε- 
ἄοτα ἢ Μοΐες, ἔοπι δηιοηρ {ἢ εἰγ 
Ρθορία. 

6 «Απά τε 5οι] τἢδέ ταγηςῖ ἁῇογ 
ΒΌΓΝ 45 ἢανε ἔπ Π]}1ΔΓ Βρ γι 8. δηά δῇζεν 
νν]Ζατά5, ἴο ρὸ ἃ νῃοτγίηρ δἴζευ τῆ επ, 
1 ν}] ἐνεὴ 86εῖ ΤΥ ἔδος δραϊηβὲ τῆδῖ 
8011], ἀπά ν}}}} σις Ἀϊπὶ ΟἹ ἔτοπι ἀηοηρ 
ἢϊ5 Ρβορίε. 

7 ἃ ὀδαποῖ γουΐβεῖνεβ τμεγείογε, 
Δηὰ θὲ γε ΒΟΙΥ: ἔογ ἱ ἂμ τῇ ΠΟΚΡ 
γουζ (ὐοά. β 

8 Απά γα 5841] Κεαρ τὰν ϑίβιυϊζεβ, 
δηά ἀο {πεπὶ: 1 γι τῆς ΚΡ ἢ ςἢ 
ΒΔ ΠΟΥ γου. 

9  “Εογ ὄνθσυ οἠβ τῆαϊ συγϑθῖῇ ἢΪ8 

ΕΔ, δηὰ ἃγεὲ αἰνναγβ ἂρὲ ἴο τὰῦωη ἰηΐο ϑδοἢ 
Οἰβεῦ, γῆ ἴπις ΒΑ 15 ἐαυδ}}ν ορροβθὰ ἴο 
Ὀοῖὴ οὗ ἴδ. 866 οἡ Εχοά. χχιι. 18. Βαςοῃ 
ΓΟΟΚΟΙΒ 85 ἵἴννο “" ἀδο! ]ηδίοη5. ἔοπ τοὶ ρίοη," 
"ὁ ἰάοίαέγγ, ΜνΠθη νγα ϑνουβῃρ ἔλ]56 ροάβ, β80- 
Ροβίηρ ἱμοηῖ ἴο Ὀ6 ἵἴγζγια; δηὰ αυΐερενα, 
ἤδη ψ͵Ὸὸ δάοζε ἴδϊβδθ βοάβ, Κπονηρ {ποτὰ 
ἴο Ὀ6 νἹοκεά δηὰ ἔι]56." " Αἀνδηποεηθηΐ οὗ 
Ι1,δαγηϊηρ,᾽ ΒΚκ. 11.---ἰ ἡ σοπηθοῖίίοη ὙΠ (ἢ]5 
50 )Θοξ ἴπε τπδέξοσ σο]]οοϊοα ὈγῪ Βτγαηά, ἴπ 15 
δοσοιπῖβ οὗ ΜᾶῪ ἀδὺ ἂπὰ Μ|ιάϑιπηπιεῦ ἀδγΥ, 
15 οὗ ἰηϊογοβῖ, " Ῥορυϊασ Απεᾳυ 165, Υ οἱ. 1. 

Δ. αεἰγαηφογ, ἰφαξ σο Ομ Γ) ΤουθΊ ΘΓ Β 
ὙΠῸ ἀνγ7911, δὅ66 ΧΥΪ. 20. 
, εοῤίε φῇ 1θε ἰαπα] ἰ.6. παΐνε ἩξΌτεννβ, 8566 
ἵν. 27. ᾿ 

σἱοηδ ῥίγει αυἱ! «ἐοπε6 1 ΤῊ σοπητηοησϑέ ἔοστῃ 
οὗ σδριΐα] ρυπιϑῃπηεηῖ. [{ νγᾶ8 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ὑτὸ- 
ἐειγοὰ 45 ὑδδίηρ [Π6 οὔθ ἴῃ Ὑ Ὡς ἢ {πῸ Θχοσιξοη 
νν 85 186 δςῖ οὗ ἴῃε6 νοΐ σοηρτγορδίίοῃ. 

8. ἀολίε »"} “απεοίμαγ} ἰ, 6. Ῥο ας 186 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧ. 6ο9 

ἔλιθεγ οὐὔΓ';. ἢΐ8 πιοίῃεγ 584}} δὲ βιιγεὶγ 
Ρυϊ ἴο ἀεδίῃ : ἢς Παῖῃ οἰιγβεά ἢϊ5 ἔι- 
[ΠΟΙ οΥ Πἰβ8 πλοῖδοῦ; 5 δοοά «ῤαί ῥέε 
ὉΡΟη Ἀϊτ,. 

Ιο  Απά τε τηδη πὲ σοηχπιίτ- ἦῬευε 524 
ἴεῖῃ δάυϊτογγ νν ἢ σποῤϑῦ πα 8 ΨΨΙα, Ἴοηα πἰέὰ 
ευέμ ῥέὲ ἴναῖ σοπχηλῖττοῖῃ δά] τογγ ἢ 
ἢϊδ ποίρῃΡοιτ᾽β ννἱέε, τὴς δάυ]τεγοσ δπά 
τῆς Δα. ]ταΓα 85 504} βαγεὶγ θς ρυΐ ἴὸ 
ἀςατῃ. 

Ι: “Απά τε πιδη τῆλε [ἰἸθἢ ν ἢ εὅβαρ, 18. 
ἢ]5 (μετ 5 ψὶα μαῖῃ ὑπσονογοά ἢ5 
ἔυΠεγ᾿β πα Κοάποϑβ: θοῖῇ οὗ ἴῃ δὴ] 5}2]] 
ΒΓΕΪΥ 6 ρυῖϊ ἴο ἀφδίῃ; {πεῖὶγ δ]οοά 
ρα ἑ δ ἀροὴ τΠετῃ. 

12 Απατξα πηδλη [6 γῇ 15 ἀλυρῃ- 
ΕΓ ἴῃ ἶανγ, θοῖῃ οὗ τθπη 5}4]} βιιγοῖγ. 
Ὀς Ραῖ ἴο ἀδατῇ: {πεν ἢανς Ψτοιρλιῖ 
ςοηξιδίοῃ ; τῇς Ιοοά τῥαλί δὲ ἀροη 
τῃδπι. 

13 71 ἃ τππδη αἷβο 1|1ὰ νντῇ ΠΊΔΗ - παρ, 18, 
Κιπά, 25 μὲ ᾿εῖ ἢ ἃ ννοιπαη, δοῖ ἢ 
οἴ τἤδτὰλ ἢᾶνε σοπχηγτῖοά Δὴ ΔΡΟΠλ]ΠΔ- 
το : 6 ν 5}8]] συγ υ δε ρας τὸ ἀςάῖῃ ; 
τῆςειγ Ὀ]οοά «ῥαϊἑ δ ἀροη τῆειῃ. 

14 Απάᾶ 1ξ 4 πηδλὴῃ κα ἃ νι] δηά 
ἤεΓ τηοῖμετ, ἴτ “9 ψγίοΚεάμοββ: τῆεγ 
80.211} θὲ δυγηῖ ἢ ἤγα, θοῦ Πα δά 
ἴῆεγ; τῆλτ τῆετε 6 πὸ ψ)ςοκΚεάηεϑ8 
ΔΙΏΟΠΡ; γ0ι. 

Ις ἐΑπά ἰξἃ πιδη ἸἰῈ νυν ἢ ἃ Ῥεαβῖ, κ εἴναρ. 18 
ἢ 5881] ϑυγεῖὶγ δὲ ριῖ ἴο ἀβαῖῃ: δῃὰ ἢ 
γε 5}8]] βίαν τῇ θεδβῖ, 

τό ΑπΝ, 1 ἃ νγοπηδῃ Ἀρργοόδοῇ ὑπἴο 

ΡΘΟΡΙΘ 85 1ἀθητ βορὰ ἢ {ΠΕ ϑαποΐυμαγγ. Οἵ. 
ΧΥ. 31: Νυπὶ. ΧΙΧ, 12, ὅζα. 

6. (ἢ σ΄. 27 Δη4 οἢ ΧΙχ. 21. 
7.8. ΕΟ χί. 4,5) χνἱςν 4, 5, ΧΙΧ. 2, ΧΧ. 

21----χό, ἄζε. 
9. ἔχ. χχί. 1η; δυΐ, χχυῖ, τό: Μαῖίϊ. 

ΧΥ. 4; Μδϑζῖᾷκ νὶ!. 1ο. 
10. ΧΥ]. 2)ο; ἔχ. χχ. 14: Ὠδαυξ, χχὶ, 22. 
11. δὲθ Νοῖδ 1. δήζογ σῇδρ. χυ!!. 
18, (Εἔ χν. 2; Ὠθυΐ. ΧΧ ΙΝ, 17. 

14. δωγηπὲ «υἱὲ γε] (Οἵ, θη. χχχνη]. 24. 
[186 Ἰηξεγγοὰ, οἡ νοσῪ ργοῦδῦϊς στουηά, [δὲ 
186 ὈυΓγΠΙηΡ ὑπάοῦ [Π6 ϑοηΐθησθ οὗ [ἢ6 [ἂνν ἴοοῖκ 
Ρίαςε δέϊογ ἴπῈ ἀεαῖῃ οὗ ἴπ6 στ ΠΊη4] ὈΥ βίοη- 
ΠΡ, ΟΥ̓ ΒΕ ΥΔΠΡΊ ΙΗ. 566 6 σα56 οὗ Ασἤδη, [οβῇῃ. 
Υ1}.2ς. ΟἿ 1,6ν. χχῖο. ὙΠε Ταγρὰπὶ οὗ Ρ4]68- 
{ἰπ6 δᾶγβ ἰῃαΐί 1Π6 οἤδπάθυθ 1Π 1Π15 σᾶϑ6 νὑγογΓα 
ἀεοίγογεά ὈΥ πλοϊΐθη Ἰοδά Ὀεῖπρ ρουγοά ἀοννῃ 
{πο γ τγοαΐβ. Βιῖ [Π]18 18 ὉΓΘΙ͂Υ ᾿πργο 4 Ὁ]6, 
Οη {ἢς πδίυσο οὗ ἰδὲ οἴδηςθ 866 Οἡ ΧΥἹ, 17. 

16, 16. ΧΥΠΙ. χϑ; Ποιΐ, ΧΧΥΪ. 21. 



6Ιο 

ἢ σἤδΡ. σβ. 
1. 

4{ἩδτὮ. 
γισΐθ π4- 
ἐεα. 

ἘῊς. 
Ω ξῷῴαγα- 
Ζίομ. 

ἐ δα. 18. 
26. 

Α οἢλρ. 18. 
25. 

ΓΙΕΝΙΤΙΟῦ95. 

ΔῺΥ δεαϑῖ, δηὰ 16 ἄοννη τῃεγεῖο, ἴδοι 
ϑῆαϊς Κι τὴ6 ννοηγαπ, δηά τῆς δεδβῖ: 
{πεν 5841} βυγεῖὶγ δῈ ρυξ το ἀδβαῖῇ ; 
[Πεῖγ ΒΙοοά «ῥαϊ δὲ ἀροη τΒειῃ. 

17 Απὰ ἰξ ἃ πιδῆ 5841} ἴακε ἢ 15 
βἰϑίει) 185 ἔδῖμεγβ ἀδισῃςεῦ, οὐ. ἢ 5 
τοῦ Ποτ᾿ 5 ἀδυρῆζεγ, δηὰ 566 ἢεγ παεά- 
655, 2η4 58ἢ6 566 ἢ᾽Ὶ5 ΠΑ ΚΕάΠ6585; ἴἴ ἐς 
ἃ γος Κεά τὨϊπρ; απά {πὸ γ 5}4]]} Β6 συ 
ΟἹ τῇ τῆς εἰσῃξς οὗ τπεῖγ ρεορίε: ἣἢς 
Βδῖῃ ὑποονογεαά ἢ15 5ἰϑίεγ 5 Πδ κε ἄπθβϑβ; 
ἢς 514} θεαγ ἢ 15 ᾿π] φυ γ. 

18 ἸΑπά ΙΓ ἃ πιᾶιὶ 511] [ἰ6 ἢ ἃ 
ννοπιδη Πανίηρ Πογ 5: κη 658, ΔηἋ4 5}2]} 
ππσονοῦ ἢθγ πακοίίμθϑβ; ἢδ δίῃ ἴ ἃ15- 
ςονοῖθά ἢεγ ἰουπίδλιη, δηά 886 ἢδιὴ 
πποονεγοά τΠδ ἐοιιπίαι! οὗ ἢεγ Β]οοά: 
δΔῃά δοῖἢ οὗ {παπὶ 5}4}} ὃς ουΐ ΟἹ 
ἔτοπὶ ἁπηοηρ; [ΠΕ 1Γ Ρεορίδ. 

19 Απά τῆοι 584] ποῖ ὑησονεσ ἴῃς 
πλκεάπεβ8 οὗ ΤΥ ποῖ ῃ γ᾿ 5ἰβία, ΠΟΥ 
οὔ τὴγ ἐδιμογ 8 διβῖαγ: (0γ ἢδ πηςονοῦ- 
εἰ ἢϊ5 ποῦ Κι : [ἢςΥ 5841] Ῥδαγ τῃοὶγ 
Ἰ]]Πγ. 

20 Απά Ιἔ ἃ πιδῃ 5881] [ἰὸ συ τἢ ἢΪ5 
ὉΠΟ]ε᾽5 ννδ. ἢς Παῖῃ υὑποονογεά ἢ]8 
ὉΠΟΪς᾿8 πα κεάμῃεβδ : {ΠῸ Ὺ 5041] θθδγ ΤΠ ΕΓ 
δίῃ; [Π6Ὺ 5}4]] ἀϊδ ἢ} 1685. 

21 Αμά ΙΕ ἃ πα 5}4]1} τα ἢ]5 
Ὀτοι τ᾿ 8 νν]ΐα, [τ ἐς ἰδ ἀποΐθδη τῆϊηρ: 
6 Πδῖῃ ιἱποσνεγοά ἢ]5 Ὀγοῖμοῦ᾿β πηλ- 
Κοάμεββ ; {Π6Ὺ 5}4]} δ6 Ἑἢ]] 1688. 

22 Ἶ Ὑε 5}]1] τῃεγείοσγε Κεερ ]} 
ΤΥ ᾿ϑίδταϊεβ, πὰ 811 πλῪ ἡπαρτηδηΐβ, 
δῃά ἀο {δεῖ : τηδὲ [ῃ6 ἰδληά, νυν Γ 
Ι δγίηρ γοῖι ἴο ἄννεὶὶ τμογείη, ἔβρις 
γου ηοῖ ουΐζ. 

17. εμέ οὗ ἐπὶ δὲ σἰσδὲ Ὁ ἐδεὶν ῥεοῤ᾽ε] 566 
οη ἔχ. χχχὶ. σ4. Βιυϊῖξ (πὸ πῆοτθ ἔμ} Ἔχ Ργοϑϑίοῃ 
ἤθτγδ ϑοὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ γοΐοσϑ ἴο δοπὶα βρθοῖαὶ ἔογπὶ 
οὗ ρυῦ]ῖς ἐχοοπηπγυηϊοδίίοη, δοςσοιηρδηϊδά, 1 
ΤΏΔΥ Ὁδ, ὈΥ ΘΧΡυ ]βίοη ἔγοπι [6 σδτηρ. 

18. (Οἔ χνυ]!. 19. 866 ΧΙΪ. 2; ΧΥ͂. 19. 

19. δεαν ἐῤεῖγ' ἱπίφιγ} 566 οἡ Εχ. ΧΧυ, 38. 

40. 1ῤεὲν “ῥαϊ ἀϊο εὐ! άε..1 5 ΠΊΔΥ πιϑδῃ 
οἰἴμοῦ [Πδὲ τ[Π6 οἤδβργιπρ 5ῃουϊὰ ποῖ ὃὈ6 τοραγά- 
οἀ ἃ5 Ἰανν}] } {ΠΕῖΓβ, ποῦ δ6 ἘηΓ Θὰ ἴο ΔΩ͂ 
ΒοΓΘα ΑΥῪ Ρῥγίν]]θροβ (δῖ ΑἸριιδίη, Ἡδϑυο 8, 
ΜΊςμ86]15), οὐ {παξ {ΠΕῪ 5βου]ᾷ ἤανε πὸ Ὁ]658- 
ἵηρς ἴπ {ποτ σὨΠ] άτγθη (866 δ Βοσῖ168 σαοϊεα ὈΥ 
Ὀτα5:5). 

2]. (ἢ οἱ χυΐ!. 16. 

ΧΧ. ΧΧΙ. [ν. 17--ι. 

23 Απά γε 584] ποῖ νναὶκ ἴῃ ἴδε 
ΤῊΔΠηοΙ5. οὗ [6 παίίΐοη, ψἢϊοἢ [1 οδεῖ 
ουΐ δεΐργα γοι: ἔογ τῆ6Υ σοπ,πλ θα 
411 {Πε868 τῃίηρβ. δὰ ᾿τῃογείογε 1 δὺ- 'θεα 
Βοτγγεά τἢδπηὶ. Σ 

24 Βυξ 1 ἢανβε 814 υπίο γου, ὟΥε 
5041} ἰῃμοῦς τῆεῖγ ἰδπά, δηά 1 ν]]}} 
δῖνε ἴξ ὑπίο γοιι ἴο ροβ8688 1ἴ, ἃ ἰδλπά 
τῆλε ἥονγειῃ νυ τἢ τλὴκ δηά Βοπευ: 1 
αηὶ ἴῃς ΠΟᾺΡ γουγ (σοά, νν Ὡς ἢ ἢᾶνε 
βαραγαῖεά γου ἔγοπι οὐῤε7 ΡΘΟρ]ε. 

2ς ΓΥε 5}4}} τῃεγείογε ριυιῖ ἀϊῆἔεγ- πθρρπ 
δηςα δεῖννεεπ οἰεδῃ δεαβῖβ δηά πὑη- ἤχου, 
οἰοδη. ἂπά δεΐννεεηῃ ὑποίεδη ἔον]β 4 
ἀπά οἰεδη: δηά γε 5}4]} ποῖ τηδζε 
͵"" 8015 Δρογλιπαθὶε ΌΥ δεδβῖ, οἵ 
Υ ἴον], οὔ ΕΥ͂ ΔΠΥ͂ τῃδηπηεγ οὗ ]ἰνϊηρ 

τπϊηρ τῆς ᾿σγεαρεῖῃ οἡ τῆς ρτουπά,"0ν 
ννηϊοἢ 1 Πᾶνα βεραγαϊεά ἔγοπι γοιὶ 25 
ὉΠΟΪΘδη. 

26 Απὰά γε 5841] δ6 ΒοΪγ υηίο πιε: 
ἤΟΓ 1 τῇς ΠῸκΡ ἀπὶ ΠοΪγ, ἀπά πᾶνε σεν 
βενεγθά γοὺ ἤἴοπὶ οὐῤέγ ρεορὶε, τῇδῖ ἃ." 
γε 5ῃου]ά δὲ πιίπε. ἀν, 

27  ΦΑ πιδηῃ 4Ἶ5ο οὔ ννογηδη τἢδι ὁ Ῥευυ δος 
Βα ἃ ἔπ) αγ βρὶπῖ, οὐ τῃαῖ 15. ἃ τόδ 
ννΖαγά. 5}4}] διιγεὶγ Ὀ6 ρὰζ ἴο ἀεαῖῃ: 7 
ἴΠῸΥ 5}4}1] βίοης τῃεπὶ νυ ἢ ϑβἴοπαβϑ : 
{Πεῖγ δΙοοά «ῤαϊἑ δὲ ἀροη τπεηι. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΧΙ. 

ι: Οὗ ἠὲ 2ν»͵εείδ᾽ νιον πο. 6. ΟΥ̓ γλεγ λοίϊ- 
γώ55. 8 Οὗ ἐλεῖν εἰ ριασίίοη. 7, 1 Οὐ “ἠπν 
»ια,Ίγίασέε. τῇῦ 72. 2»γίσες δαὶ ἀσῦς ῥίοπη)» 
τσ τέ ποῦ γε ρει σοῦ 1: ἐΔς σαμο 67}. 

ΝῸ ιδὲ [ΚΡ 5αἰά ὑπο Μορος, 
ΡΕΩΚ ὑπο 16 ᾿ργϊεβίβ [ἢ 50Π5 

422 --26. ὙΠ στουπὰ ᾿5 πόσο δρδίη οἰδιοά 
οὐ ΜΟΙ 4}1 [Π656 ἰανβ οὐἨἍ ΠοἹπθθ5 δῃοιά δὲ 
οὈογοά. ὅδ866 οῃ ΧΥ͂]]. 24----20. 

24. (ἔ Εχ. ἢν 8, 17, ΧΙ, ς, Χχχῆ!, 3, α, 

25, 26. Τὸ ἀϊδιιπείϊΐϊοη Ὀοΐνγεθη οἰθδῃ 
δηὰ ὑποϊεδη ἴοσ {Π6 ὑνΒΟ]6 ρεορ]ε, ἀπά ποῖ ἴ0Γ 
ΔΏΥ ΤΩΡ βοσΐίοη οὗ 1ξ, νγᾶβ οὔθ φρεδί (γριωὶ 
ταλῦκ οὗ “πὸ Κίηράοπι οὗἨ ρῥγίθοῖβ, [86 ΒΟΙΪΥ͂ 
πδίϊοη." δ6ε6 Νοῖδ αἴϊογ σῆδρ. χὶ. 8 ΥἹΙ. 

25. κὔγ ΗΩΉΜΕΓ Οὗ ἰυὶπς ἐδίπις δα! ἐγερο 
εἰὉ] Ἀδίμοῦ, ΔῺΥ οὐϑορίπϑ ὑδῖπε: {παῖ 15, 
ΔΗΥ͂ νοιτηίη. 866 οῃ χί. 2ο---232. Ὑ8ὲ γεΐεγ- 
Θῃ66 ἴῃ [5 γοῦβο 18 ἴο ἀθδὰ δηϊπηδὶϑβ, ποῖ ἴο ἴδε 
ογοαΐυσοβ ἤθη ἃ}ῖνθ. 866 Νοῖθ δδεσ σΒΔρ. ΣΙ. 
8. 11]. 

27. 866 Οἡ ΧΙχ, 21. 



ΕΟ τσ, 
δεώερ αν 
ἀνεῤαπά 

γ. 4-6.] 

οὗ Αδγοῃ. δηά 540 ιιπίο {πεπὶ. ΓΏΘσε 
814} ποπὲ δὲ ἀεβ]εά ἴογ τῆς ἀεδά 
δΔηοηρ ἢ]8 ρεορὶε: 

2 Βιυῖ ογ ἢ5 Κίῃ, ἢδξ 15 πεᾶγ 'πῖο 
ἢϊπι, ἐῤαὲ 159. ἴοΥγ 18 πιοῖμεγ, δηά ἰοῦ 
ἢϊ5 δῖμεγ, δπὰ ἔογ ἢϊ5 βδοη. δηά ἴογ 
ἢ18 ἀδυρῆξζογ, δηά ἔογ ἢϊ8. Ὀγοῖοῦ, 

2 ΑΠπα [ογ 5 5ἰδίεσ ἃ υἹγρίη, τῃδῖ 
αὐμοης Αἰς ἰ6. ΠΙΡᾺ πηῖο Ἀΐπη, ὙΠ ἢ παῖ ἢδά 
 ορίο, ἀφ 0 Ἠυβραπά; [ογΓ πεῖ πηὰγ δε θὲ ἀδ- 
σε τέ Ἀἶπε: Β]6ά. 
7 4 Βιιι ᾿ς 8}.41}1] ποῖ ἀςῇ]ςε Βϊπλβ6] 

ΤῊΣ ΤΙΑᾺΥ̓Β ΟΕ ΗΟΠΙΝΕ55 ΕΟΚ ὙΠῈ 
ῬΕΚΙΕΒΊΒ. 

ΧΧΙ. Ι. ΧΧΙΙ. τό, 

ΟσηαρΡ. ΧΧΙ, τοῖς. Ὅῆε ρῥγίεϑῖβ ννετο ἴο 
Τηδιηΐδίη ἃ Ῥθου ΠΥ Πρ βἰαπάδγα οὗ Ἰερα] 
ΡΟΠΙῪ ἴῃ ἘΠΟΙΓ ἔΑΤΪΥ τγεϊδίιοηβ Ὀδοδιιβε 1 ννὰ5 
{πεῖν οἷῆες ἴο οἱξες βδσσιῆςεϑ ἴο εῆονδῃ. υὐ. 
6,8, τς. ῬὍΤΠδ σοϊῃηπίοη ῥσγιοϑί ννὰ5 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 
τοαυϊγοά, [κα τὴς τοϑῖ οὗ {πὸ ρθορῖίθ, ἴο Ρυ ΓΙ 
ἈΪπΊ561 ἤδη ἢ6 δὰ Ὀδοοιης ἀθῃ]οὰ Ὀγ ςοη- 
ἰδεῖ ἢ τ86 ἀεαά, Ὀὰῖ πὸ ννᾷ5 ἴο ἀνοϊὰ ϑιςῇ 

,. ἀδβ]θπιοπε ἴῃ 411] οαϑὸθ Ὄχοθρί ἵμποβθο οἵ [6 
Ποδγοβί τοδὶ ο ΒΡ, τὺ. 2,3: ἴῃς ΗΙΡῃ ρῥτ]οϑί 
νγὰ8 ὨΟΐ ἴο ἱποιγ τ ἴῃ ΔΠΥ οᾶ56, ἡ. 11. ΤΠ6 
ΠοΟΙΠΠΊΟΙ ῥγοϑὲ νν8 ποῖ ρογητἰρὰ 0 ΠΊΔΙΤΥ ἃ 
Ῥτοβεζυϊο, ἃ ννοπλδῃ οὗ ἰοδὲ σμαγασίου, ΠΟΥ ἃ 
ἀϊνογοθά ννοπιδῃ, Ὁ. 7: {πὸ ΗἸΡἢ ρηοβί σου]ὰ 
ΤΊΔΙΤΥ ΠΟ οὔθ δυΐ ἃ νυἱγρίῃη οὔ ΗἩθῦσγονν δ]οοά, 
Ὁ. 13, 14. ὙὝΠΕ ῥγιθδί 5 ΓΆΠΪΥ ννᾶ5 ἴο Ὁ 
ἃ τη066] οὗ ΡΌΓΙΥ, δηὰ ππομϑευ ἴῃ 4 ῥγίθϑί 5 
ἀδιυρπμίεσ ννὰβ ρυπβῃοά ἢ πιαυκοα βονογῖΥ, 
συ. 4 (566 ποΐε), 9. ᾿ 

2--8. σῇ ΕδΖεκ. χὶῖν. 2ς.--οὶς ἀἰπ (ΗΦ6}, 
φρέογ, 568 ΧΥΠΙ, 6), ἐδαὶ ἐς ποαγ τῶμο ῥἴη) ΗΘ 
ΤοΪδίοπα Βοσὸ τπεηοηθὰ ἄγ ἴμοβο ἰδὲ ννου]Ἱὰ 
ΤΆ ΚΘ ΠΡ Οὴ6 Ποιυϑοῃο ἃ ΜΠ ἴπῸ ροϑὲ ἢ πῈ- 
561 δηὰ ἢ!15 νυ ]θ, ἴῃ [ΠῸ σᾶϑὲ οἵ ἢϊ5 Ὀεΐῃρ ἃ 
ΙΔΙτιοὰ τηδη, 860 Οὔ τ. 4. Τῆς ῥγέϑθησο 
οὗ ἃ οοῦρϑοὸ ἀεβ)οά {πὸ ἰεηΐ, οὐ ποιιδὲ, δπά 
411 [ἢῆ0586 ννβῇο Θηϊεγοά 1ἴ, ΝΠ. χΧίχ. 14. Οἡη 
10ὴ6 ἀρράγεηΐξ ἀρργοδοὴ οἵ δ ἀθαίῃ οὗ οἠβ 
οὗ ἴῃοϑθ πϑᾶγ γεϊδίίοηβ, {πΠ6 σοϊῃηιοη ργίοϑδε ννᾶ5 
ποΐ οὈἰροὰ ἴο Ιδρᾶνθ {86 ἤοιιϑθ, θὲ πρῃΐ τὸς 
τηδῖη δηὰ ἴδκο ραγί ἴῃ {86 ἔπογαὶ. ΤΠε ἩΣΡᾺ 
ΡΠοβῖ, οὐ ϑιιοἢ δὴ οσςαβίοῃ, τηϑὲ ἤν δά 
ΕἸΠΟΣ ἴο ἰορᾶνα {πΠ6 ἤοι56, ΟΥΥ̓ΪΟ τοῆουθ ἴΠ6 
Οἷς ΡΟΓΒΟῚ ; 866 Ὁ. ΣΙ. 

4. ΤὌὝΒο πιραπίηρ οὗ [15 σϑῦϑθ 15 ἀοιυ ει}. 
Ουζ ἐγαπϑίδτίοη 15 δι ρροσχίθα ΟΥ̓ ΟὨΚεΙοβ, ἴ.θῸ 
Τ]υάλ, ΒΕ οφοητλ ]1ογ, Ζυηζ, 1.υ2Ζαῖῖο, ΟΝ αρυο, 
ἄς. Τὴδ δθηδδ 9806 Π|5 ἴὸ δὲ πδί, οννηρς ἴο 
ἢ15 ρΡοβιίοη ἴῃ [86 πδίϊοη, ἢ6 5 ηοΐῖ ἴο ἀδθῇ]θ 
ΒΙΠΊΞΟΙΓ ἸῺ ΔΗΩῪ οᾶδε5 ὄχοθρί ἴῃοϑ6 πδπγθὰ 1ῃ 
συ. 2, 4; ἴδεθο ἵννο νεῦβθβ ΤΏΔΥ ἰπάεοὰ Ὀ6 
τοδὰ ραγεης οί α] νυ, οὐ πρ (ἢ6 ᾿πϊογροϊαίθά 
“ Βω" ἴῃ Ὁ. 4. ϑοπὶα τπαογϑίδηα τ[Παῖ ἴΠ6 
Ρηεδὶ ννὰϑ ποΐ ἴο ΤΟΣ ευεη 70. ἃ χων οὗ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦΞσ. ΧΧΙ. 

δοίη ἃ σε τηδπ Ἀπιοηρ ἢϊ5 ρεορΐε, 
ἴο ρτοΐδης Ἀἰπλβε]ξ, 

5. “ἼΤΠΕΥ 58}4]] ποῖ πηᾶκε Ῥα]άπεββ 5 οὔΡ. τ 
ἋΡΟΩ {Πα γΓ ἢεδά, πείτῃεγ 5114}} παν 
8βῃανς οἱ τῃῆ8. σογηεγ οὗ τῆςϊγ Ὀεαγά, 
ΠΟΥ Πιᾶίκα ΔΠΥ͂ σας] ηρδ 1η {πεῖν εβἢ. 

6 ὙΠΕΥ 5841] 6 ΠΟΥ ὑπο {Βεῖγ 
(ὐοά, «πὰ ποῖ ρῥγοΐαμπε ἴῃς πᾶπης οὗ 
{μεῖς (ὐοά : ἰογ τπεὲ οβεγίηρβ οὗ {δε 
ΓΟΚΡΌ. πιδάς ὈγῪ ἢτγε, απά τῆς Ὀγεδλά 
οἔ {πεῖς (σοά, τῆεγ ἀο οἔξεγ: τῃεγείογθ 
ΠΟΥ 541} δε ΠοΪγ. 

ῥὶς ῥεορίε (ϑγτῖας, Μυϊραΐθ, ὅς.). ὙΠῸ ΧΧ, 
ΔΡΡΘΑΣ ἴο Ὦάᾶνο ξο]οννεὰ 4 ἀϊβεγοηΐ σγοδάϊηρ οὗ 
ἴη6 ἰοχὶ (ἀρργουθὰ ὈὉγῪ Εθγϑῖ) ΒΟ ννου]ά 
τλθδῃ, δὲ τραΐ ποὲ ἀοῆίς δι»ηεοὶ 7ΧὉΓ ἃ »ιοριφηΐ. 
ΘΟΠῚΘ Τα ΘΓ ΟΥ̓ .5 ἄρρτονς ἴΠ6 ΘΧρ]Δηδίοη 
1 (6 τηλυρὶη Οὗ ΟἿΕΚ τογϑίοη  Ὀυϊ [παῖ 
1ὴ6 ρηδϑῖβ ὑοσα ρογιῃ ὦ ἰὼ πιοῦγῃ ἴοῦ 
{Π6ῚΓ νυνῖνοβ Ἄρρϑᾶσβ ἔγοτῃ ἴΠ6 ῥσγοῃιθοη ἴο 
ἘΕΚΙΘΙ οὔ ἃ ϑρθοῖϊδὶ οὐσοδβδίοη, 866. Ζεϊ. 
Χχὶν. τό. 

58. ὙΠ656 ΡγοΒΙ ΒΙΕΙΟΠ5 νγΟΓῸ 4150 βίνθη ἴο {Π6 
ΡΘΟΡΙΟ ἃ ἰΑῦρθ. 866 χίχ' 27, 28; Ὠδαΐ. χὶν. 1. 
- [π6 [εϑε πιοηῖο5. ΒΓ ἢ ΚαοθΕΙ δηὰ βονεσγαὶ 
οὗ 1ῃ6 οἹάδγ σοτηπιρηΐδίουα ἤᾶνθ σοἸ]οςϊοα ἴο 
5ῃονν [παῖ {Π6 ῥτιοϑίβ οὗ (ἢ6 Εργρίδηϑ, σσεεκϑ, 
ΕΚοχηδης ἀπά οἵἴμοσ δποῖθηΐς ἡδίϊοης ἀνοϊἀθά 
ξαΠογαὶς δηά σοηΐαςοῖ ἢ {π6 ἀοραά, δβογά Ὀυϊ 
Δῃ ἱηρογίοςϊς Ρρᾶγα]]6}] ἴο {8656 1,ον}ς 4] Ἰανν8 
Ποησογηηρ ἰδ6 ῥγιοθῖσθ, ὙΠῸ 5θη86ὲ οἵ [Π6 
ὈΠΟΪοάππ658 οἵ ἀρδά Ὀοάϊε5 ννᾶβ σοπηπίοη ἴο 
(Ποϑ6 ἡδίϊοηβ δηὰ δδ5 15 οὔρὶῃ 1ῃ ΠιιπΊδη 
παῖυγο, 866 Νοίςδ δῇίοσγ οἢ. χν. Ὁ μόγενοῦ (}15 
ἔρα της ννὰ5 τοσορη!Ζοα ἴῃ ἃ σΕΥΘΙΔΟΠΙΔΪ υ5Δ}0Ρ6, 
(ἢς ρῥγδθδῖ, τῸπὶ ἢϊ5. ΟΠΊσο, νου] ὰ παίυγα! ν Ὀ6 
Θχρεοίοα ἴο οὔδογνο ἴδ Πιρμεβὲ βἰδπάδλσγα οἵ 
Ρυγίγ. Βυξ (ἢ αν ννῃῖσῃ τορυϊαῖοα τῃ6 
ῥσιεϑίμῃοοά οὗ (η6 σῇοβθῃ ρθορὶς δά ἃ ἀξερεγ΄ 
Ὀαϑ55 [δὴ ἰῃϊ58. ὙΠΕΥ ἤδὰ ἴο δάμη πιβίοῦ ἃ 
[νν οἵ 1,186, 866 Νοίδβ δῆῖοσγ ἌἽἢ. χὶ. 811, δηὰ 
δἵῖοσ «ἢ. χν. 8 1. δῖ Ουὐγῃ} ἐπ }γ οὔϑογνοβ [δὲ 
τ1ὴ6 Ηφῦγονν ργθϑῖβ ννοσο 106 ᾿1ηϑἰπιηπηοηΐς οὗ 
1Π6 ἀϊνὶπθ ν0}}} ἔογ δνογίίηρ ἀθδίῃ, (δὶ 4]]} 
ΓΠΟΙΓ βδοῆςσεθ ννοτα ἃ {Υ{ὙὮἠβγὲ οἵ ἰῃς ἀθαῖῃ οὗ 
σμηκι, νῃΙΓἢ συνδι]οννεὰ ὑρ ἀσδίῃ τη νἱσΐογγ, 
δηᾷ 1πῖ 1 ννου]ὰ {πογεΐοσγε αν Ὀδθη ἀηϑιυῖ- 
ΔῸ]6 τ[μδὲ ΠῸῪ 5βουϊὰ ἢανθ ἴπ6 5λπι6ὸ ἔγεεάοπὶ 
ἃ5 Ο ΒΟΥ Ρϑορίθ ἴο Ὀδοοπηθ ΠΊΟΙΓΠΕΓΘ. “ΟΪ4- 
ΡἈγτγα᾽ ἴῃ [μον. Ρ. 420. 

Θ. δὲ οὔεγισι οΥἹ ἐδὲ ΠΟΚῸ μιαάε ὃν ἥγε, 
από {δὲ ὀγεαά οὗ ἐῤεὶν σο4] ὍὝἘε ψογὰ ἤΠοῖδ 
δῃὰ ἴῃ υ. 8 τοηάογοά ὀγεααῖ, 15 ἴῃ6 51 ΠῚ6 85 15 
τοπάετοαὰ “οί 1}. τι. τό, ἄς,, δηά ρισαΐ ἴῃ 
ΧΧΙΙ. 11, ὍὙδΠὲ τοδάογ οὗ {πὸ Πρ 5} ΒΙΌ]6 
ϑῃου]ά Κοορ ἴῃ νἱονν [πὶ δγεαά, »πεαὶ, πὰ 70οά, 
ὙγΟΓΟ ΠΡΑΥΪΥ οαυϊναίθηξ ἴθγτηθ νν ἤθη ΟἿΓ ἰγδῃϑ- 
Ιαϊίοη ννᾶ5 πλδάθ, πὰ σοργοϑθηΐῖ πὸ αἰ ησ ]οη 5 
1μδὲ οχιϑῖ ᾿ῃ ἴ86 Ἡδῦσγενν. Εἷ οὐ 1}. χ. ΟὨ 

ΘΙ 
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 ἼΠΟΥ 5881] ποῖ τακε ἃ ψ]ς ἐῤαί 
'ς ἃ ῆογε, οὔ ρῥτοίᾷπε; πείζπογ 5}4]]} 
{πεν ἴαΚα ἃ ννοπηδῃ ρζ ἈυνΑΥ ἔγοπι ΠῈΓ 
Πυβθαηά: ἔογ ἢς “5 ΠΟΙΥ ὑπο ἢϊ5 (σοά. 

8 Του 504]: βαποῖ!Υ Ὠΐπὶ τΠετε- 
ἴοσβ ; ἔοσ με οἤδγειἢ τῆε δγεδά οὗ τὴγ 
(ὐοά: ἢε 5}4}1 θὲ μοῖγ ὑπῖο {π6Ὲ: (Ὁγ 
ΙτΠε ΓΟΚΡ, ΨΈΪΟἢ βαπς ΕΥ̓ γου, ἀπὶ 
Βοϊγ. 
᾿ 4 Απὰ τῇς ἀδιρῆϊεγ οὗ ΔηῪ 

ΡΓΙεβῖ, 1 816 ργοίδηε Βδγβεὶέ ὃῪ Ρίαγ- 
ἷηρ τῆς6 ψπογα, 8ῆε6 ῥγοΐδπειῃ ἢεγ [8-. 
{Πεγ: 8ηε 541} θὲ θυγηῖ ἢ ἤτε. 

10 Απά ῥὲ ἐῤαΐ ἰς τὴε ΠιρῊ ργίεϑε 
ΔΠΊΟΠΡ᾽ ἢ15 Ὀγοῖῆγεη, ἀροῃ ἡ ῃοβε μεδὰ 
[6 Δδηοϊητηρ ΟΙ] νγὰβ ρουγεά, δηά 
(ῃδῖ 15 σοηβεογαϊβά ἴο ρυῖ οἡ πε ρᾶγ- 
Πιδηΐβ, 5Π4]} ποῖ πποονοῦ ἢϊ8. Πεδά, 
ΠΟΥ Γαπά ἢϊ5 οἰοῖμοβ: 

11 ΝεΙΈΠΕΓ 58.8}} ἢξ ρὸ ἴῃ ἴο. ΔΠΥ͂ 
ἀεαά Ὀοάγ, ποῖ ἀεῆ]ε ἈϊπηβοΓ ἔοσ ἢ!8 
[λῖῆθγ, οὐ ἔου ἢ5 πιοῖδοσ, 

12 Νείτμογ 5}2]} ἢε ρὸ ουξ οὗ τῆς 
ϑδ ΠΟμΑΓΥ, ΠΟΙΓ ῥγοΐδης [ἢ8 βδποζιδγν 
οἵ ἢ!5 ὦρά, ίογ πε στόν οὗ τς 
ΔΠΟΙΠτΙηρ ΟἹ] οὗ ἢΪ5 (σοά ἐς ὕροη Πΐπα: 
Ι[ἀ»ὶ τε ΓΆΡ. 

ΤΕΝΙΤΙΓῦ5. ΧΧΙ. [ν. γη--.20. 

13 Αηά ἢς 5}2]] τλῖκα ἃ υυῖἕς ἴῃ μοῦ 
νἹΓΡΊ ΠΥ. 

14 Α ννἱάονν, ογ ἃ ἀϊνοτοβά νψοπίδη, 
ΟΥ ριοΐδῃηξ, 97 ἃπ δαγὶοῖ, {ἢ 656 502} 
ἢς ποῖ ἴᾶκε: διῖ ἢξ 5841] ἴᾶκα ἃ νυἱζῦ- 
σίη οὗ ἈΪ58 οὐγῃῇ Ρθορὶς ἴο να. 

ις Νείζβεσ 5}4}} ἢξ ργοΐδης ἢ185 
866 διποηρ ἢἰβ8 ρεορίε: ίογ 1 τδε 
ΓΟᾺΡ ἀο βδποι ἢϊπὶ. 

Ι6 4 Αμὰά τῆς ΙοκΚ βϑρακε υπῖο 
Μορεβ, βαγίηρ, 

17 ϑρεακ υῃπΐο Αδζγοη, βαγίηρ, ΥἾ Πο- 
βοανεῦ ῥὲ δὲ οὗ Τὴγ 5εεά ἴῃ τῇῆεὶγ ρε- 
πεγδίίομβ ῃδὲ μαῖῃ ἀην ὈΙαπλ 5}, ἰεῖ 
ἢϊπιὶ ποῖ δρργοδοῖὶ ἴο οξεσ τὰς | δγεδά ! 0, μα 
οἔ ἢϊ5 σοά. 

18 ΡὸῸγ ψῇηδίβοενεν πιά ἦε δὲ τῆδί 
ἢδιῇ ἃ Ὀ]θηλ ἢ, ἢ6 584}] ποῖ ἀρργοδϑῇ: 
4 ὈΠΠηΔ πηαη, ΟΥ ἃ ἰδῖηδ, οὔἵἠἢδ [δδῖ 
Βαῖῃ ἃ ἢδϊ ποβε, οὔ ΔΠΥ τῆϊπρ' ὅβιρεῖ- ς 
βυοιυ, 

19 Οἵ πιδη τῃδῖ ἰ8 Ὀγοκεηίοοιεά, 
οΥΓ Ὀγοκεημδηάοα, 

οἷρ 1 

20 Οὐ᾽ οσγοοκϑδοκῖ, ογ 4 ἀνναγί, οἵ Ἰύτ ἵν 

πα μαίῃ «ἃ Ὀ]επι 5 ἴῃ ἢϊ5. ἐγβ, οὐ 
θὲ βουγνγ, ΟΥ 8064, οὔ ἤδῖβ ἢ]8 
βδἴοῃθϑβ Ὀγόΐεῃ ; 

᾿ Π6 οχργοβθίοη “δ γεδὰ οὔ ἐμεῖς Οοά,᾽" 566 οἡ 
ἢ]. τό. 

7. νοΐαμο] ἸΠὸ ννογά ργοῦαὈΥ πιοᾶηβ ἃ 
ὙνοπΊδη ΜΜ)Ο Πᾶ5 Ὀδθη βουσοά, οσ,, δοσογάϊης 
ἴο ϑολδ [θνν]5ἢ δἰ Που Ἰ65, οπθ οὗ ΠΠΘρῚ ἰπιδῖθ 
Ὀιη.---Τ Ὡς νυ] οὗ ἃ σοπηπιοη ρῥτίεβε παρ αῖ 
Ὅθ ἃ νϑἱάονν, οὐ δα ἀδρ ίοσῦ οὐ ἃ ξογοίρῃοσ, 
ΤΕ 886 ννβ ποῖ δῃ ἰάοϊαίοσ, ἃπά ἴῃ {π6βδ 
Γεβρεςῖβ {π6 ρυἹθϑίβ ὑνῈῈ ΟΠΪΥ ππάογ [Π6 58 Π|ι6 
Γεβίγαϊηΐ 85 ἴῃη6 ρϑορίθ. Πθιιῖ. νἱῖ. 2. Α δοπΊο- 
νΠδί βιγισίοῦ σὰΐϊθ ἴοσγ ἴπ6 ῥυιθϑίϑ᾽ τλΥΤΙΑρ65 
ννᾺ5 γονραϊθὰ ἴο {π6 ῥγορβοῖ ἰπ ἰδῖοσ Εἰ πγ65, 
Ε26Κ. χ]ν, 22. 

8. Τῤοιι τῥαϊῥ ἐαποι.. «δὲ τρα]] δὲ δοὶν τρῖΐο 
ἐῤ.6] ὝἼῊΘ ῥρθορ]θ οὗ [5γαθὶ ἃγὸ πονν δα ἰἀγοβϑοίή, 
ὙΠΘΥ ἃγὸ σοτηπιδηάεοά ἴο τεραγά (ἢθ ῥγιθϑίβ, 
ἍΝ ΠΟ ρογίοσπι ἴοτ ἐποπὶ ἔῃ 6 βογνίοθ οὗ {πὸ ΑἸΐασ, 
85 ΠΟΙΥ ἴῃ γοβροοῖ οὗἉ 1Πεῖγ οβῆςο. 

9. ὀωγπ «υὐὴ ἥγο] 806 οὔ χχ. 14. ΤἢῸ 
οἤδφησο ννᾶβ [ογυϊφάθη ἴο ἐπα ἰαϊΐγ, δαξ ποῖ 
νἱβι θὰ ὙνΠἢ Ἔχίογηδι ρα πἰϑῃπιεηξ, ὅ66 χῖχ. 29. 

10. ὠρορῃ αυδοιε ῥεαά ἐδὸ αποϊμηπσ οἱ] «υας 
}ομγε4 Εἷς “1ἢ6 στον οὐ ἴπ6 ἀποϊπείηρ οἱ] 
οὗ 5 Οοά ἰ5 ἀροη δΐπι,᾽" ν. 12. 1 ννᾶ5 {Π6 
ἀἰβιϊ προ 5ῃϊηρ πιαιῖκ οὗ [πθ δηοϊηϊίηρ οἵ ἴῃ 
ΗΙρῆ ῥγιοϑέ, ἐμδὲ τῃὸ ΒΟΙγ ΟἹ] ννὰᾶβ ρουγθὰ ου 
ἢ)5 Βοδλὰ ᾿ἴκὸ ἃ σγονγῃ, Υἱ1ϊ. 12; οἔ, ἵν. 3, Χ' 7. 
566 οἢ ἷν. 4. 

μηΓΟ ΟΡ δὶς δεαα] ταῖμοσ, 19Ὁ 818 Βδιτ Ὀ90 
ἀϊβδη 9 070191160, 866 Οἡ Χ, ό- 

11, δὲὸ οῇ συ. 2, 2. 

12. χο ομὲ οΥ δὲ ταποίμαγ»] 1.6. ποῖ ἴον {86 
Ρύτροβο ἴο ᾿ς ἢ γδξεγθηςο 5 βοτὲ πᾶς. ὙΤΠῈ 
ὑνογάς ἄο ποῖ τηδᾶῃ, 85 βοιθ ἔδυ ἱπιασίποά, 
ῃδξ ἢ]5 ἀθοάδ ννᾶ5 σοηδηρδά ἴο [86 ϑαποίυδλγΥ. 
866 οἡ ἔχ. χΧχΥύ. 8. 

15. νγηωΐαπε δὶς «ε64] 1.6. ΌΥ ἃ πιδιτίδξε 
ὙΥΒΙΟΙ ννᾶ5 ποῖ ἴῃ Κοορίπρ ΜΠ ἴδ6 ΠΟΙ ΙΠ655 οἱ 
ἢϊ5 οἱῆοο. 

16, 24. Οπε οὗ ἴθ πὶ γ οὗ Αάγοη ψῈῸ 
τνᾶϑ ἀεξοττηοά οἵ ἀϊξῆφιγοά ἴῃ Δηγ ψἂγ, ἱποιιρἢ 
6 γᾶς. ποῖ ρειπηπίοα ἴο ρεγίοτπι ῬυΈβαΥ 
ξιποξίοηβ, ννᾶϑ5 Δ] νὰ ἴο βἤῆδγο {πο βδου δὶ 
πιθδῖ δηὰ Ὀγοδὰ δηὰ ἴο ἀννγϑὶ νυν ἢ ἢ]5. Ὀγοςῃγεη, 
866 Υἱ. τό6ό.Ἡ Ηδ ννὰβ ποῖ ἰσελίθα ἃ5 δη ουίΐ- 
ολϑῖ, Ὀυΐ εηὐογοά 5 ρυν!]ορθβ 85 ἃ 5οῃ οὗ 
Ατοη, οχοορί ἴῃ τορασγὰ ἴο δςίϊνε ἀκπ{168. 

17. ἰπ| δεῖν σεπεγαίοπ ἢ ὶ. ε. ’ἰῈ Ταθηχθ 
ξοποΣ δῦ: 018, 

[0 αεν δὲ δγεαά 9 δὲς Οο4] 58εὲ οὗ Ὑ. 6. 

20. « ἀτυαν] ΤῊΪ5 5 {πο πιοβῖ ργοθαῦ]β 
τοποτιπῃ. ὙΠῸ ἸἩ ΧΧ., Οηκεῖος, Ψ]Ε.. ἀπά 
ϑαλάϊᾳ, ἴϑκα ἰξ ἔων Ὀ᾽εαγ-εγοά. ὙᾺὸ ΕἸΥτΠΟΪΟΡΎ 
οὔ (λ6 ψογὰά ννουἹά γαῖμοῦ ὄχργεθθ ὁηῈ ΨΜῈΟ 15 
5118}} ἀπ νγαϑιοά, οἰ μοῦ βΒογί, 45 'ἰῃ ἴδε (σχῇ 



ν. 21--6.]} 

21 Νὸ πδη 1Πδῖ δὴ ἃ δ] πλ βἢ οὗ 
ἴῃς δεεά οὕ Αδγοῃ τῃ6 ργίεθξ 5881] 
ΠΟΠῚ6 ΠΙΡῚ ἴο οἶἶεγ τες οξεγίηρβ οὗ 
ἴῆε ΠΟᾺΡ τπδάε Ὁγ ἔγε: ἢ δδίῃ ἃ 
ὈΪ]ΕΠΙϑἢ ; ἢ6 8841] ποῖ Ἴοπὶὲ ΠΡ ἴο 
οἴξεγ τῆς Ὀγεδά οὗ ἢἷ5. Οσοά. 

22 πε 58}4}1 εαὐ τὴς δυθδά οὐ ἢΪ8 
(ὐοά, δοέφ οὗ τὴε πιοβϑὲ Πο]γ, δηά οὗ 
τῆς Βοϊγ. 

23 (ὑηὶγ Πα 5}]1] ποῖ ρὸ ἱπ υὑπῖο 
το ναὶ], ΠΟΥ οοῖπα ηἰρῃ υπΐο {Πε 
Αἰταγ, Ὀδοδιβα ἢς δίῃ ἃ Ὀ]επλ ἢ ; τῃδὲ 
πε ῥγοίδῃιθ ποῖ τγ βϑαποίιδγίθβ (ογ 1 
τῃε ΠΟᾺῪΡ ἀο β8δης ΠΥ {Π6ηι. 

24 Απὰ Μοβαβ (οἱ ἠὲ ὑπῖο Αδγοη, 

ΓΕΝΙΤΙσΟῦ5. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 
8018, ἴδ {Πδὺ βεραγαῖε {ῃεπηβοῖνοβ 
ἤοπλ τῆ6 ΠΟΙ τῆϊηρβ οὗ τῆς ςἢ]]- 
ἄγεη οὗ ἤεθι. ΔΠᾺ τῆλε {παν ρτο- 
ἴλῃε. ποῖ" ΠΥ ΠΟΙ πᾶπιςὲ :μ ἔβοτό 
ἐῤδίηρε ΜΜἈΪΟ. τὴ οΥ ΠΑ]]ονν ἀπο πιὸ: 
Ιἀηιτῆς ΓΟΚΡ. 

2. 547 υπΐἴο {Βεηϊ, ΝΥ Βοβοενεγ έ ὧς 
Οἔ 411 γουγ βεβά διποηρ' γοῖιγ ρεπε- 
ΓΑΓΟΙ8.) παῖ ροθῖῃ ὑηΐο τἢδ δοὶγ 
{Πῖηρ8, ν ΒΙοἢ τῆς σμΠ]άγεη οὐὨ [5γδε] 
ΠΑ] ονν ὑπο τῆς ΓΟΚΡ, Βανίηρ ἢΪ8 
ὉΠΟ]ΕΔ 6858 Προη Πίπλ, τηδζ 8δοὰ] 5}2]] 
δε ουξ ΟΥ̓ ἔτοπι ΠΥ ργέβεηοε; [ δηὶ 
της ΠΟΚΡ. 

4 ΝΥ αϊῖ πῆδῃ βοενϑῦ οὗ ἢ βοεὰά οὔ 
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Αδγοη ἐς ἃ ἰαροσ, οὔ᾽ ἢαῖῃ ἃ 'γυη- ἐΗοβ. 
»ἼΜ217:17᾽ ΠΙΏΡ ἰδδια; ἢ 5}|4}} ποῖ εξ οὐ τε ζ, μεν 

ΠΟΙγ τῆϊηρ8. ἀπ|]] ἢ 6 οἰθδη. Αμπά ἐπ: ΒΈΘΙ 

ΔΠᾺ ἴο ἢ 5 8018. Δηἀ υηΐο 81} τς ςἢ1]- 
ἄάγεη οὗ [5γδεὶ. , 

(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΙ. 
: 776 γίδίς ἐρ ἐλεῖν ἐμοίφατεεοος τεσ αὐείαὶπ 
7 ηοηι ἐλς ἀοίν ἐλέη. 6. Μίσισ ἐδεν τἤσί ἐδ 
εἰσαπρεά, τὸ ἤλο οὐ τς φγίωσξ᾽ Σ ἀομσένγμαν καὶ 
ψ ἐλε ἀοῖν ἐλέρησο. 17 744 σαεγίπείς ηεμσί 
ὁ τυξίλοιξ ὀῥεμισῆ. 46 7.46 ἀρέ οὐ {ἦς φαε- 

Με. ΄“ο 726 ἑώτυ φΥ εαΐϊγι ἐάε σαεγίβες οὐ 
ἐαρμδερίσετ. 

ΝῺ τὲ ΓᾺΡ βρᾶκα ὑπο Μοβεβ, 
Αγ] ΩΡ. 

2 ὥρεακ υπῖο Αδοῃ δηὰ ἴο ἢΪβ8 

ΟΥ̓ 5ἰοπάδγ, 845 ἴπ {Π6 τηδγρῖη. [{ 15. ΒατάϊΪγ 
ἸΚΟΙ͂Υ 1Πδὶ ἀννδγῆβῃηεθς ννου]ὰ θ6 ονοσοοκοά 
ἴῃ 18]5 Θηπτηογαῖοπ. 80 ἴῃς ϑγγίας δηὰ πιοϑῖ 
σπέος] Δι ΠΟΥ 165. 

σρΜΓῸν οΥ᾽ “εαὐόέ4  ᾿ΤὮεβα ννογάβ τηοϑέ ργὸ- 
ὈΑΌΪΥ Ἰηο]αάδ 411 αβοοϊοα νυ "ἢ ΔΩΥ 5Κίη ἀϊβθαϑθ. 

22. 866 Οἢ 1]. 3, ΥἹἱ. 2ς. 

28. «“απεϊμαγὶ..1 ΤῊΘ Ρ]Δοθβ ρΘΟυ] ΑΕ ΠΟΙ͂, 
ἱπο]υάϊηρ (6 Μοὶ Βοὶγ ρίαςθβ, [6 ΗΟΙΪΥ ῥΐδςθ, 
δηὰ {Π6 ΑἸζΑγ. 

ΤΏΙ5 ἰανν ἰ5 οὗ σου γϑοο ἰο δ6 τοραγάρα 85 οῃθ 
ἀενεϊορπιεηΐ οὔ δε ρσθαῖ ργὶποίρ]ς [δὲ 411} υνυῃὶς ἢ 
15 ἀενοϊεά ἴο (ἢ ϑογνίςο οἵ Οσοὰ ββου]ὰ θὲ 85 
Ῥεζγέεςξϊ 848 ροβϑθ]θ οὗ 115 Κιπά. Ἀβροοζίηρ τΠ6 
Τηοὰδ ἰἴῃ ὙΏΙΓΩ τὴ6 ἀεῖδ:]5 οὗἨὁ {86 ἰὰνν ννεῦδ 
Ἐχραηάεα ὈΥ ἴδπε γδο ηἰϑῖθ, 5ε6 δοϊάθη, “ ἀθ 
ϑυςς. ἰη Ῥοηί.᾽ ς. ν. 

Ηρ. ΧΧΙΙ. : 
1 ααυς Ὁ δοδίηεις Ὁ δὲ Ῥνίεεῖ:, σοηῃεϊημοά. 

1---τό. 
1- 9. Νο οπθ οὗ {πε ϑοῃβ οὔ Αδσγοῃ ψῇῆο 

ὙγᾺ5 ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΥΑΥ͂ ΠΕΓΟΠΊΟΠΙΔΙΥ ὩΠΟΙΘΔη νγᾶ5 ρεῦ- 
Γαι οὰ ἴο ραγίακθ οὗ (6 8δο"βοῖαὶ ἔοοά, οΥὉ 
δυθῃ ἴο ἰοιυςἢ ἰ. ὙΠῸ σοπιηηοησδί ἔοστῃ οὗ 
Ρυπβοδίίοη ἰ5 ΠΕτῸ σορεδίθα, 

4. ἐϑροακ υὑπίο Αδΐὸοῃ δπά ἴο δῖ5 5005 
μαιϊ {πον βΒο δυβυδιπ ὕσοσα ὑπο πκ [86 
ΒΟΙΥ (δίπρϑ οὗ 186 σδηάγοη οὗ [5γδοὶ τ ΒΊΘῈ 

ὙΏΟ8ῸΟ τΟυσπαῖῃ ΔΠγ τῆϊηρ ἐῤαὶ ἐς 
ὑπο] εδη ὁγ ἴῃς ἀδαά, οἵ ἃ τῆδη ψῆοβε 
8664 ρΟΟΙΝ ἐτοπὶ Ηἰπι; 

5 τνθοβοεν ἐγ του μεῖῃ Δηγ ογεερ- 
ἵηρ' τῃϊηρ, ὙθεγοθΥ ἢ6 ΤΩΔΥ δὲ πηδάς 
ὈΠΟΪΘΔη, ΟΥ̓ ἃ πιᾶῃ οὗ Ψψῇῃοπὶ ἢε ΠΊΑΥ͂ 
ἴδκα ππο]εδ 658. νυ ῃδΐβϑοενεσ ὑπο θδη- 
Π6855 ἢς δίῃ: 

6 ΤΠε 8ο] ψῇῆϊςἢ δίῃ. τοις πμοά 

ὉΠΟΥ͂ Θοαβθοχδῦθ ἀπῦο τη9, {πδΐ {ΠΕῪ ρτο- 
ἴδῃθ ποῖ ΤῊΥ ΠΟΙΥ πᾶπιθ," ὙνΠοη ΠΟῪ ἅτ 
ἴο αὐϑίδιῃ 15 θα ρ]αιηθά ἴῃ {6 ξο]οννίῃρ νθῦβϑβ. 

ἐῤο ῥοΐν ἐῤίπρ:} 1.6. 1ῃ6. βδογιῆςϊαὶ ἔοοά οὗ 
411 Κἰηάβ. ὅ866 Χχὶ. 22. 

1 αν ἐδε ΠΟΚΡ 8686 οῃ χυΐῖ. 2. ΤῊΪ8 ἰανν 
τεϊδίθα ἴο (ἢ ἀδιν 116 ἀπά {π6 ογάϊπαιυ ἔοοά 
οὗ {πε ρτγίοϑίβ (υ. 2). ὙΠῸ οσσυϊτθηςθ οὗὨ 1Π6 
ἰοστηΐα ἤεῖὲ ἰβ ἐβογείοσθ ἢ0 δχοθρέοη ἴο 
πε βΈΠΕΓΑΙ τ] (μδὲ ἰξ ἰ5 ἔοσ [Π6 τηοβὲ ρατῖ 
ἱπίγοάδιιοεὰ 85 ἃ βδῃοίΐοηῃ ἴο ὑυῆδί τοϊδίθς ἰο 
ςοπλήοῃ [1 ἃ8 ἀἸβε συ 5ῃ6α ἔγοσῃ ἔογτηδὶ σοὶ]. 
δῖοι οὐβογνδηςθβ. 

8. «ἰ οὗ), οι τιν ῥγόθεποο] 1.6. ὀχοϊυάοα 
ἴγοτῃ ἴΠ6 δαῃοΐπαγγ.. 868 χχ. 17. 

4. πη δὲ δὲ εἰραη] 866 χυ. 11. 

μριοίραπ ὧν δε ἐραἀ] Νυπι. χίχ. 22. 
«υῤοῦό “εεά, δίς. χγΥ. τό. 

58. εἐγέεῤῥίη ἐδίησ, «υδεγεῦν δὲ ριῶγ ὧδ »ιααῖδ 
ἐὐιοίξαπ] ἱ.6, ἀθλὰ νεττηΐϊῃ. χὶ, 29, 21, 43, ΧΧ. 
25:. [εδὰ νεστηΐῃ 866πὶ ἰο Ὀ6 βιηρὶοὰ ουξ ἴῃ 
1Π|5 ννᾶγ, Ὀδοᾶυθθ ΠΟΥ͂ ἃτὸ 50 τη υοἢ ΠΊΟΓΘ 
ΙΔ 016 ἴο 6 πιεῖ νὴ] δος ἀθηῖδ}}γ ἔμδη [86 
ἀεδά Ὀοάϊο5 οἵ οἴμοσ Ἵγοδίισοβ. 

ΟΥ' ὦ »ιαῃ ΟΥΓ «υδογι, δις.1 χν. ς, 7) 19. 

6. δε «-ομ]Ἱ] Ἐδῖμοσ, ὃ): 9 ῬΟσδοῖ, 866 
Νοῖίδ 11, δῇεσ σῆδρ. χυἹ!. 
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ᾶ Ἐχοά.22. 

ἕω ω 
31. 

ΔΩΥ͂ 500 ἢ 5041} 6 ἀποίδαη ππ|}] ὄνεῃ, 
Δηα 58}8]1 ποῖ εδί οὔ τῃς ΠΟΙΪΥ {Π]ηρ8, 
ὉΠ|685 ἢθ ννδϑὴ ἢϊ5 ἤδϑἢ ννττἢ νγδῖογ. 

Απαὰ ψῃδη τῆε διπ 18 ἄοννῃ, ἢθ 
8841} Ῥ6 οἰθδη, δηά 5}4}] αδἴογνναγά 
εδΐ οὗ τῆς. ΠοΙγ τῆϊηρβ ; δεοδιιβα 1ἴ 2: 
ἢ!5 ἑοοά. 

ὃ “Ἴ Βαϊ ψῆϊοἢ ἀϊεῖῃ οὗ 1561, οὗ 
8 ἴογηῃ τυἱέῤ ὀφαςίς. ἣδθ 5841] ποῖ δῖ 
ἴο ἀεῇ]ς Π!πη5ε 1 τπμογενν τῆ: 1 ἀηι τ 6 
'“ΠΟΚΡΌ. 

9 ΤΆΏΘΥ 58}8}} ἐπεγείογε Κεαρ πλ]πηα 
ογάϊπδηςθ, ἰεϑῖ ΠΟΥ Ὀεαγ 5η ἴογ [ἴἴ, 

ΓΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΊΙΙ. 

" 

[ν. 7---18. 

ἃ ιάονν, οἵ ἀϊνοτοθά, δηά ἤδλνε πὸ 
οἢ]]4, δα ἰ5 γεϊυγηθά ὑπΐο ἢεῖ ἴ8- 
{Πεγ᾿5 ἤουβε, ὅδ5 1Π Πεῖ γοιῖῃ, 88:6 ἐδ ν᾿ 
5.4}} εαἱ οἵ ποῖ ἔβιμεγ᾿β πιεαῖ: δυῖ ἢ 
{Πέτα 584} πο βίγδηρευ δδῖ τπεγεοί, 

14 ὅ Απά 1ξΔ πιδη δα ο τῆς ΒΟΙῪ 
τὨϊηρ ΠΕ τΠδη ἢς 588}} ρυΐ 
{πε ΠΑ ῥαγέ τῆεγεοῦ ἀπο 1ἴ, ἀπά 
5.41] ρίνα ἐὲ απο 16 ρῥγίοβϑῖ ἢ τὴθ 
Βοὶγ τῆϊπρ. 

Ις Απά {ἈΠ εΥ 5Π4]} ποῖ ρῥγοίδης ἴδμε 
Βοῖγ τῆϊηρβ οἔ τῆς σμΠ]άγεη οὐ [βγαοὶ, 
ννῃΙς ἢ {Π6Ὺ οὔξεγ ἀητὸ τῆς ΙΟΚ; 

16 Οε ᾿ἰϑβιβεγ τδπὶ ἴο δδασγ (δυο, δΔηᾷ ἀϊδ τῃεγείογε, 1 {ΠῈγ ρτγοΐδης ἴἴ: δος 
Πα υ Ὑ ΟΥ̓ ἴγεβραθ8. ἤθη ΓΠΕΥ οδΐ μάννα: τὰς ΠΟΚΡ ἀο βαποίν {με ἢ. 

Ιο ἼΒΕεγε 5}4}} πὸ ϑβἴγδηρεγ εδΐ οΚ᾽ὶ {ΠΕῚΓ ΠΟΙγ (Ὠίηρβ: ογ 1 τῆε ἴνοκρ ἠαὶ : 
(ἢε ΠοΙγ τιϊπρ: ἃ ϑ8ο]ουγπογ οὗ [ἢ8 ἀ0 5δποῖν {Π6π|. ὑνηβαι 

ἐἀκισ 
ΓΙΟΚῸ ϑρᾶκε υπῖο ωρέες. ΡΓΙεβῖ, ΟΥ̓ ὯΔῃ Πιγεά βεγνδηΐ, 5}2]] ποῖ 

εδῖ ὁ τῃε Ποὶγ τῃϊηρ. 
11 Βυῖ ᾿ξ τῆς ρῥγίεδε Ὀὰγ ἀην 800] 

1η  Απά τἢς 
Μοβεβ, βαγίηρ, 

18 δρεὰλκ υὑπῖο Αδγοῃ, δπά ἴο ἢϊ5 
"ΗεὉ..,. ΙΗ ἢ]5. ΠΊΟΠΕΥ, Ὠς 5}4}} εαὶ οὗ ἰξ, βοηβ, ἀπά ὑπο 41} τῆ σμΠ]άγεη οὗ 
2 . . . 

ϑωνεάαε ἈΠ ἢ τῃδῖ ἰβ θογῃ ἴῃ ἢἶβ Βοιιδε ; [βγᾶϑὶ, δηά 8ὰν ὑπο ἴπειη, ὉΝΠδῖθο- 
ἌΝ {ΠΟῪ 5}4]] εαΐ οὗ ἢ15 πιβαῖ. δνοσ ῥὲ ἐὲ οἵ τῆς δοιιβε οὗ [ϑἌγδεὶ, 

12 [{τῆε ρῥγίεβιβ ἀδιυρῆζεγ αἷθϑο δὲ οὔ οὗ τῆε ϑἴγδησειβθ ἴῃ [ϑ5γδεὶ, τῇῃλῖ 
αὐναμα ΜΑΥΥΙεα ἀηῖο ᾽Δ 51ΓΔΉρΡΕΥ, 806 ΠΊΔΥ Ψ0] οὔε ἢ]56 οδίατίοη ἔογ ἰβ ΠΥΟΙ͂Β ἀ υὑπῖο 'ἃ βἴγαπρε, 806 τη Ὁ] οῇξν ἢἷ5 οδὶ ἔογ ἅ]} ἢ 
εἰσαηζεν. ηοῖ εδῖ οὗ δὴ οβδγηρ οὗ τῇς. ΠΟΙ νόνν890 ἀπά ἔογ ἃ}] ᾿ἰ5. ἔγεονν}} οὔξεῖ- 

τ] ηρ5. ἴηρβ, νι ἢ τπὰγ νν}}} οὔεγ υπίο τῆς 
12 Βαϊ ΙΕ τῆε ργίεβϑι 5 ἀδυρῆϊεγ θὲ ΠΟᾺΡ ἴογ ἃ θυγηΐ οἤεγίηρ; 

βᾶπη6 Ἡρῦτον γογὰ ἃς 15 γοπάογοα “[Ὠγουζῇ 
ἰβπογάᾷποθ," 566 Νοῖθ δίϊευ σβδρ. ἰν. ΤῊ ναϊας 
οὗ ἴμ6 ΒοΙγ {πίηρ, ἢ τὴς δάάϊείοη οὗἁ οπὸ- 
ΒΕ, νναβ ρίνθη ἴο {π6 ὑσίεβξ δοσοογάϊηρ ἰο ἴδ 
Ια οὗ ἴῃς Τ γοβρδϑϑ- οσηρ. ὅ866 ΟἹ Υ. 14. 

15, 186. ΤὮθ5θ νευβὲβ ἃτῸ γαῖδου αἰ θηςα , 
ὙΠΟ πιρδηΐϊηῦρ Ἀρρθᾶσβ ἴο δδ:---ὰκ δον 
ἐβίσισε οὗ ἐδ ἐρἐ γε ΟΣ Τεγαεὶ «οδίο ἀγε δεαυε 
δεΐογε ζεῤῥουαῤ (8.6 [πίτοά. ὃ 1χ.) «ῥα! ποί 
δε ῥγοζαπεά; απά δεν «ῥαὶ! ἑπομγ αὶ τἶι οὗ 
γβασς «αὐδο εαὶ 97 ἐδεὶγ ῥοὶγ ἐῤίπρε (“0 α! ὃ 
2 γοΐαπὸ ἐδερι). ΤῊ νγογάβ πᾶν Πᾶνα ἰη- 
ἰοηἀθά ΘἸἾΠΟΓ ἃ5 ἃ βοπογαὶ δάἀπηοπηιίίοη τε ΠΣ 
ἴο {Π6 νυν ο]6 ρᾷβϑαρθ. σγυ. 2---1 4, ΟΥ̓ 85 ΠΑΥΙΠΕ 
ΒΡΘΟΪΔ] γεΐθγεηςθ ἴο (π6 ἀν οὗ 1ῃ6 ῥιοβίβ ἰὸ 
Ρτενϑι ἴΠ6 ἰΔΙγ ἔγοπῃ οδέϊηρ ἴῃ βδο πῆς!) ἑοοά 
ἴο {ΠΕΣ ἸΏ] ΤΥ, 45 δη]οιηδὰ 1 Ὁ. 14. 

ΤῊΕ ΘΗΟΙΟΘΕ ΟΕ ΝΊΙΟΤΙΜΒ ἘΟΚ ΤΗΕ ΑΥΤΑΚ. 

17--3.3. 
18. [τ ἀενοϊνεά οἡ ἴδθ ργδβί ἰο 566 ἰβδὶ 

{Π655 Γ]ε5. ννέγο οὐϑοσνοὰ; δῖ ΠΟΥ ἀγθ ΒεῖῈ 
δάἀάγεβθδεά ἴο [06 Ῥξορὶθ 845 νγὲ}}] 45 ἰο [δὲ 
ΡΓοβίβ. 

“ΓΑ ΚΟ: ἐπ Πγαθὶ  Τοτϑίκηθτα ἀπ 01}1πθ 
π 8189]. ὅ66 οἡ ἔχ. χχ. τοὶ [,δν. ΧΥΪ. 29. 
ῶν αἱἱ δὲς οαυ:, ἀπά ὕῶγ αἱ! δὲν γεκαυὶ! 

οὔεγιπψ}] Ιου ΒΔᾺΥ ἸΏΔΏΒΟΣΙ ΟὗὨ ΥὙΟῪ, ΟΣ 
Ζζο.Σ ΔΏΥ ἸἹΏΔΏΠΟΣ ΟΥ ΤΥΘΟΎΪΙΙ ΟἿΟΣ. 

μηοίσαπ ἐπι ουφη} «τ. χὶ. 24, χνυ. ς. 

8. Το ἰᾶνν γοϊατπρ ἰο {Π6 δδίηρ οὗ σδγ- 
Το 18 ΒΟ τερεδίεα νυν ἢ ΒρΘΟΙ4] τείδγοησθ ἴο 
[86 ργοθίβ. ὙΠῸ ροϊϊυξίοη τη ἔοπὶ ψνουἹα ὉΘ 
8η ἀρεξτγαναίθα οὔθ, ᾿ηδϑηλιςΐ 85 {ΠΟῪ νου ά 
ἤδᾶνθ ἴο ἔογορο {Π|ῚῚ. βασγθὰ διποίίοπς. (εξ. 
ἘΖ6Κ. ἵν. 14. χὶν. 21. ΤΠ βθηογαὶ ργο !θὶ- 
Ἐἴοῃ σου Εἰχ. χχὶ, 41: [μϑν΄ χὶ, 30, ΧΟ] Ις. 

9. ἐπὶ ἐῤὲν δδωγ οἷα ῶγ ἢ ὙΠῸ ργιεβίϑβ 
ὙγΠοπὶ Γεἤονδῃ βδηςι θα ννοῖθ ἕο οὔϑβογνα ἢἰϑ 
Γοπηηδηάπηθηΐβ, ᾿οϑὲ ΤΠΟΥ 5ῃοι]ὰ ς4}}] ἀοννῃ 
ὩΡΟῚ ἐποηηβεῖνοβ ἃ βοηΐθηςθ οὗ ἀθαίῃ. ΟἋὙξ 
Εχ, ΧΧΥΠ. 24ς: ἴγδνς ὙΠ]. 3 ς; Νυτη. ΧνΠ]. 22. 
θη [δ6 [5γδο] τα οἤδηάοά ἴῃ ἃ 5: Π1118 Ὁ ΠΊΔΉΠΘΓ 
Ὀγ οδίηρ οὗ ἔπε Ῥεδοθτοβογίηρ ἢ 5. τη- 
οἰεδηπθϑ5 Ὀροη ἢΐπη, ἢ6 ννᾶβ ἴο 6 “ουΐ ΟΗ͂ 
ἔγὸπι διηοηρϑὲ ἢΪ5 Ρθορ]θ.,") νυἱῖ. 20. 

10. σἰγαησεγ) ΟἿΘ οΟὗἩ ΔΠΟΥΏΘΣΙ δι Υ ; 
(δαΐ 15, ποὶ οὗ [Π6 ξπΉγ οὗ Αάγοη. ΗθΌ. σῶν. 
866 Οοἡ ἔχ. χΧχῖχ, 32.- ΒΟΪΟΏΓΠΕΓ νγᾺ5 ἃ 
ΠΟΙ ΌΟυ τ, ΟΓ νἱδίϊοσ, ῆο ππρῃξ οδὲ οὗ οἵγ- 
αἸἰμΑΓΥ ἔοοά 48 δῃ Ἰην θὰ σιυιεϑῖ. 

11. ΤῊ5 σῆοννβ ἢονν σοπΊρ οίοὶΥ ἃ ρΡυτ- 
σμαϑοάὰ Ὀοπάϑιημδπ ννᾶβ ἱποογρογαίθα ἰηΐο ἐδ 
δουβεδοϊά, 866 οἡ Εχ. χχὶ. 2, 20, 21. 

10. αοἰγαηεΓ) Ομ9 Οὗ ΔΟΥΒΘΙ 78: 11γ. 

14. ὡρἸαυλπησ») ἰπδάγουῦθη 1γ. ΤΠ 



γ. 19---28.] 

Ι9 7: «ῥα ϊ 972, δὲ γοὺγ οννὴ ψ"}}} 
ἃ πχλϊε νου δἰεηπγϑἢ, οὗ [ἢς θεενεβ, 
οὔ τὴ 5Π66ρ, ογ οὗ 1ῃ6 ροδῖϑβ. 

20 “ Βεμὲ ψῆδίθοεν δου ἤδῖἢ ἃ Ὀ]οπλβἢ, 
ἐῤαὲ 58.4}} γε ποῖ οὔξεγ: ἔογ ἰζ 58}} ποῖ 
δε δοςερίδοίβ ἔογ γου. 

21 Απὰ ψδοβοενεσ οἤεγειῃ ἃ 824- 
σἤβος οὗ ρεᾶςε οἴδεγίπρβ. υπίο τῆς 
ΓΟΚῸ ἴο δοςοιῃρ βῆ δὶς νον, ΟΥ̓ ἃ 

᾿ἔτθανν}} οἴξεγίηρ 'ῃ θεενεβ οὐ ᾿ 5ῆ6βρ, 
ἸῈ 514}} Ὀε ρεγίεςς ἴο δὲ δοςερῖεά ; 
{Πεγα 504} θ6Ὲ πὸ δ]επιιϑῃ {ῃεγείη. 

22 Β]Ιη4, οὐ Ὀγόκεη. οἵ πχαϊπχϑά, 
ΟΓ Βανίηρ ἃ Ψζθη, ΟΥ̓ β0υγνΥ., ΟΥ̓ 30ΔὉ- 
θεά, γε 5}4}} ποῖ οῇενγ τῆεβε υηΐο 
τῆς ΠΟᾺΡ, ΠΟΓ πιᾶΆκα δὴ οβεγίηρ ὈΥ 
ἢγε οὗ τ[ἢδπὶ Ἰροη τῃ6 δἰἴαγ ὑπο ἴῃς 
ΓΚ. 

᾿οσ, ἡ, 23 ΕἸΠΕ ἃ Ὀυ]ΠοςΚ οΥ 4 ᾿Ἰδπὶῦ (πδῖ 
αἰ σμαρ. ἂσ ἤδῖῃ ΔὴΥ τὨϊηρ “βιρεγῆμοιιβ οὐ ἰδο Κ- 

ἴῃ ἴῃ ἢὶ5. ραγῖθ, ἴῆδξ τηδγεϑῖ ἴδοι 

«Ὁδεαῖ, τς. 
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οἴεν ,ῶγ ἃ ἔγεεν}} οἴξεγίηρ ; δὰξ ἔογ 
ἃ νονν 1ἴ 884}} ποῖ θὲ δοςερῖεά. 

24. ε 584]] ποῖ οδεσγ υπῖο τῆς [ΟΚ Ὁ 
(δὲ ννῃ]οἢ ἰ8 Ὀγυϊδεά, οὐ ογυβῃεά, οὗ 
Ὀγόκβϑη, οἵ οι; ΠΕΙΓ ΕΓ 5}4}} γε πιᾶκε 
αἤν οεγίησ ἐόν Δ γουτγ ἰΔπά. 

25 Νεῖῖδεγ ἴτοῃλ ἃ βίγδηρεγ᾽β δδηά 
88.4}} γε οὔεσγ τῆς Ὀγεδὰ οὗ γουγ (οά 
οὗ ΔΩΥ οὗ ἴῃεβε; δεσδιιδε ΠΕΣ σοΓ-' 
γυρτίοη ἡ’ ἰῃ τῆδηι, ἀπά ὈΪΕ 1886 8 ἐδ 

. Π ἴπεῖ: ΠΟΥ 5}4]] ποῖ θὲ δοςερίδά 
ἴογ γου. 

26 4 Απά τε ΓῸᾺΡ βρακε υπῖο 
Μορεβ, βαγίηρ, 

27 Ν Βεη ἃ δυ]]οςΚ, οΓ ἃ βῇςερ, οἵ 
ἃ Ῥοδῖ, ἰ5 δγουρῆς ἰογίῇ. τε ἰζ 5}4|} 
δε βθνεὴ ἀδγβ ὑπάεγ (ἢς ἀδπηὶ; δηά 
ἔτοαι τῆς εἰρθτῃ ἀΑΥ ἀπά {πεποείογιἢ 
1 8508}} Ὀ6 δοςερίεἀ ἔογ δὴ οἴεγιηρ 
της ὈΥ τε υηἴο (με ΓΟ ἈΚ. 

2)ὃ Απά τὐῤείβεν 1: δέ σον οἵ ἴ εἴγε, "ΡΣ 

19. 7 «-ῥαὶ] οὔξενγ αἱ γομ7 οαυν «υἱδ] α »ιαϊε} 
Ἀδίμοσ, Ταῦ 1 ὩΔΥῪ Ὀ09 δοσορνίοα ζοΥ γοὺ 
0 Β1811 ὍΘ ἃ 128]190. 8566 Οὐ ἷ. 2. ΤὮδ 5ΔΠ|Ί6 
Ηδοῦγενν ρῆγαϑθο οσουτβ ἴῃ σὺ. 20. 21, 27), 
ὙΒΟΓΟ (6 96η56 5 σογγ  ΕῪ ρίνθη, δΔηά ἴῃ Ὁ. 
29, Ποῖα {π6 54πὶ6 πιϊσία κα 15 πιδάςς ἃ5 Ὦθγο, 

91. «ῥε00] Ἀδίδεγ, οαῦῦ]9 οὐ 89 Ζ106Κ, 
ἱποϊυάϊηρ σἤθορ δηὰ βοδίβ. [ηἰγοά, ὃ ἴν. 

22. ὀγοξεπ] 1. 6. Ὀγοϊκθη -Πἰ θα, ΟΥ ΔΠ|6. 
ΟΙ. χχὶ. το, Πευΐ. χν. 21. (Ὁε χχίὶ. 20. 

28. αν», ὁ89 οὗὨἩ Ὁ8}9 ΖῚ06Κ. 
“ρον μος ον ἰαεῤίης} ὙὨδῖ 15, ΜΒ ἃ ΠπὉ 

ἴοο ἰᾶγρὸ οὔ ἴοο 5π|41}1, (Οἔ χχὶ. 18. Ασοογά- 
1ηΡ ἴο 5όνογαὶ οὗ [6 δηοϊδηΐ νεγβίοηβ ἔῃ ἰδί(ογ 
ἰδγῃι Τηθ 88 Πανὶ 115 ΘΑΓ5 ΟΥ [81] σγορρεά.--- 
Οη [ἢ Ετθονν}}- δηὰ νον -οἰδγίηρβ, 566 υἱῖ, τό. 

24, ὙΠο τοίδγοποθ ἤογὸ 18 ἴο δηϊπΊδ 5 οτηδϑ- 
ευἸαϊοεά ὈγΥ ἀϊβοτοπέ πιοείμῃοάβ. Οαἕ Ατίϑβίοί, 
“Ἡ. Ν᾿. ΙΧ. 37, 8 2; (οἸ]αηλ6 114, [9{ἈὉ. νῚ], οἢ, 
11, δὰ Ὠτυβίυβ ἴῃ Ἰος,; οὗ Ὠουξ, χχῖῖ, 2. 

με έδεγ «ῥαϊ γε »πιαΐε σ᾿} οὔεγίπσ ἐδέγροῦ ἰΩ 
φομγ ἰαμ] ὙΠῸ νγογάβ βυρρί θά ἴῃ Οὐ γεγ- 
βδίοῃ ἴῃ 11411ς5 μᾶνθ {86 δι Βοῦ Υ οἵ {πε δγγίας 
νογβϑίοη δηὰ ϑαδάϊδ, ἀπά {ΠΟΙ 5θη86 5 ἀρργονυβά 
ὈΥ Καορθεὶ δπὰ οἴμοσβ. Βιυῖ τ(ῃ6 116 γ4] πιθδη- 
ἴῃ οὔθ ρᾶϑϑαθθ ἰ5, δ! ἃ Ὁ8}18 Β}.811] γ9 ποῦ 
ἂἀο ἴῃ ΥγοΟὺῸΣ Ἰᾶπᾶ. 80 {δὲ 1,ΧΧ.ν, Τὰῖ- 
Ευπι5, Ν υἱκαίο δηά πιοϑὲ τηοάθγῃ νογβϑίοηβ. [ἢ 
ἈΡΡϑᾶγβ ἴο βᾶνθ Ὀδδη υπάοιβίοοά ΟΥ̓ [6 [ονν8 
ἃ5 ἃ ῥγοδιδιτίοη οὗ 186 τηυτΠ]δίίοη οὗ δηϊηδ]5. 
]οβερῆ. " Αηϊ, ιν. 8. 8 4ο; Ὠπιϑῖι5 ἐπ ἰος, 

25. ὦ «ἰγαηρεγς ῥαημἀ] ὙΠῸ ψογά ἤθγα 
τοηάεγοά σὐγαηπσεγ, 15 ποῖ ἴῃε 58Πὶ6 85 ἴδαΐ ἴῃ 
στ΄. το, τὸ: 1[ἴ πιϑδηβ8 ᾿Πγα ΠΥ, ἐφ σοη ΟΓ δὲ 
“πάποαυπ. Ὑδο αυσδίίοῃ 15 νυ βοῖ μοῦ [86 Γαβὶ- 

ἀεπέ ἔογει ΠΟΥ (293 εγ; 566 οἡ ἔχ. χχ. τος ἴμεν. 
χΥυὶ. 29, ςἔ. Νυτη. ΧΥν. 14) 15 ΠηρΔηΐ, ΟΥ ΟΠ6 
ἀννο!]πρ ᾿ῃ Δποῖμου ἰαπά ννῆο ἀδϑιγοά ἴο βῆονν 
Γοβρεςΐ ἴο [Π6 Οοὰ οὗἉὨ ἴϑγδοὶ. 866 1 Κίηρϑ υἹἱῖ!, 
41. Ννορῖιιο δηὰ ῆθ γαριηϊδία νυ ροοά 
Γράϑοῃ ίδκο {ῃῸ ἰδίζοσ. αἰϊογῃδίίνο, Ὑπὸ Ηοθ- 
Ὀγονν σΟΙΔΙΗΪΥ ἈρΡΡΘΑΓΒ ἴο ἕανοιι [ἢ]5 ᾿πίορΙΘ 
ἰαϊίοη. ὅ8ὅ0 υηδογβίοοά, [6 ρᾶβϑᾶρδ 15. οἠδ οὗ 
ἴδοβδο νυῃϊσἢ ἱπάϊοαῖο {ῃΠ6 Ὀεηοῆοθης Ὀγοδάίῃ 
ἢ νης {Π6 [μἂνν νγὰ5 δα πη ηϊϑίογοά. 8668 
Οἡ ἔχ, Χχ. 1ο, ΧΧΙΙ. 22; ἴχεν. χυ. 29, ἄζε. 

27. Νὸὼ νἱείϊπι νν5 ἰο Ὀ6 οἤεγρά ἴῃ 5δογὶ- 
ἤςδ ὉΠῸ] [ἰ νν5 ἃ ννθθῖς οἱά, ὍΠὸ πιοδπίηρ οὗ 
[815 Ιᾶνν ἀρπθᾶγβ ἴο δ6 πδί ἴδ ἀπίτηδὶ βῃουϊά 
ΓΕΔ11ΖῈ ἃ ἀϊδπος Θχιϑίδηοθ ἴῃ Ὀεσοσηηρ ἰοϑῶ 
ἀοροπάφηξ οὐ [15 τηοῖμοσ δηὰ δοϊς ἴο ργονιἀθ 
ογ 15 οὐνὴ νγδὴηΐβυ Οὗ Εχ. χχὶὶ 2ο. Τῇ 
ΒοπΊδηβ οὐρϑογνεά ἃ σιΐθ οὗἁ 81Π|1}}ἃΓ ριυγροτγί, 
1ῃμδί ἃ γουῃρ' Ρὶξ βῃουϊὰ ποῖ Ὀ6 Ρυζγα ἔοσ ϑδουῖ- 
δοθ 1 τὴ6 ΘΙ ἀδγ, ἃ 5ῆθερ ογ ἃ βοδξ τπη1}}} 
186 εἰβῆιἢ ἀδΥ, ποῦ ἃ οδὶῇ {1} π6 {Ι τ ἢ ἀδγ : 
ἃ δτοδῖ δι ΠΟΙ διηοηρ [Π6 ῥγθϑίβ ϑαὰ (ἢδί 
ΠΟ συμ ηδίηρ δηϊτηΔ] 5βῃου]άὰ ὃδ6 οἴεγοά 8} 1 
Βδά Ὀδςοπηθ ὀίάρησ. 866 Ρ]η, " Η. Ν.᾽ ν11. 
77. ΨνΒΟΙΒΟΥ {π6 ἴθγστῃ διεάρρι, νυ] ἢ ΟσσῸΓ5 
80 ἔΓΘαΌΘΠΙΕΪΥ ἴῃ σεΐογθηςσο ἴο {Π6 5δοι]ῆςοϑ οὗ {Π6 
ἘἈοπΊδη8, ἀδοηοϊοα δὴ δηϊπηδὶ ἴῃ ΠΟ ἢ ἔἴνο 
τϑοῖ δὰ 7υ5ὲ ἀονεϊοροαά {ποηλϑοῖνοθ, ΟΥ Ομθ 
ὙΏΙΘὮ δά (θεῖ ἰη Ὀο(ἢ |ανν5, μᾶ5 Ὀθθη ἀουδῖ- 
εἀ, δαϊ 1π6 ἸΔΕεσ 15 τοστθ ργοθδῦΐθ, δβίιϑβ, 
νἹ 186 ποῖ ἴῃ {ἰπάοπΊάηπ, Ρ. 20 ς; Εδοεῖο- 
αιϊ, 5, ν. ΚηΟΌΘΙ βιρροβοβ (αὶ ῥώμης νγὰϑ 
ὀαιυϊναϊοηξ ἴο {π6 ΗΌγονν, σοη 9 δἰ: γεαγ; τἢδξ 
15) ἃ Ἰδτὴῦ 1655 [ἤδη ἃ γϑᾶγ οἱά, Ὀμΐ οἵ ννϊοἢ 15 
ἴϑϑῖἢ νοῦ ἀδνοϊοροά : 566 οἡ χὶἹὶ. 6. Ἀδραγά- 
ἴῃς 186 Πἰπι δέοι ΟὗὨ 16 ἂρὸ οἵ υἱοί πλ8, 568 
[ηἰτοά. 8 ἰἱν. 
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«Ὅεαι, 5α. ἤς 8841} ἠοῖ ΚΙ] 1 “πὰ ποῦ γουηρ 

“εἶδαρ. 7. 
15. 

οἵἢ ἴὴ οἠβ ἀδΥ. 
29 Απὰ ψῇξη γα ψ}}}] οἴεγ ἃ 84- 

οπῆςε οὔ τῃδηΚβριντηρ απο τῆς ΠΟΚᾺΡ, 
οἵἴἶξεγ 2 δ γουγ οννῃ ν]]]. 

320 ΟἹ τδδ ϑ8δπὶ86 ἀδὺ ἰξ 5841] θὲ 
δδίεπ ἀρ; γε 8588]} ἰεανε “ποης οὗ ἴξ 
111} τὰ πιοῖγον : 1 ἂρ τῆς ΟΚΌ. 

321 ὙΠογαίογα 5}4}} γε Κθὲρ ΠΥ 
σοι δηἀπηθηΐ8. ἀπὰ ἀο {πε : 1 (πηι 
τε ΓΟΚΡ. 

42 ΝείΈμογ 5841} γε ργοΐαπε πιγ᾿ 
ΤΕῸΡ. Ὁ ΒΟ]Υ παηια; δυῖ 61 νν}}} θὲ μα]]ονγθά 

28. ὙΠὶ5 ἰαγν ἀρρεαῦβ ἴο ἤἢᾶνε Ὀδθη 1ῃ- 
ἰοηάρά ἰο τεσ {μ6 [5 γΓδθ 165 οὐ [16 ϑδογθά- 
Π658 οὗ {86 εἰδίοη Ὀεΐνγεθη (η6 ραγοηΐξ δπά 115 
οἴξργιησ. ΟΥ̓(Π6 5λπ|6ὸ ἡδίυγα ννοι]ά ϑθθπὶ ἴο 
δαᾶνθ Ὀθθὴ (86 ργοβμιθιοη ἴο ἰακο ἃ Ὀἰγά 5 ηδϑὲ 
ςοηΐαἰπίηρ [86 τιοίμοσ συ (ἢ 115 γουηρ. δα. 
ΧΧΙ. 6, 7. ϑοπὶδ 5ιρροβε πὶ 1 ννᾶ5. οἡ {Π6 
58π|6 στοιηάᾶ {παΐ 1 νναβ ξογδιά θη ἴο βθοῖδο ἃ 
κά ἴῃ 115 πλοῖο γ 5 τὰκ. ΟἿ, οα Εχ. ΧΧΙΪ. το. 

ἐ406] 8. ἴθ:λδ]9 οὗὨ ὕὉ}9 Ζ21001Κ, ΕἸΠΟΥ ἃ 
βῇδδρ οὗ ἃ ροδΐ, [ηἰγοά. 8 ἰν. 

29. ΟΡ ἐξ αὐ γοιμ οαυη «υἱ]] οἶον 1’ 
ΒΟ ὑμβεαῦ 1 .ΔΓΣ ὍΘ δοοθρῦθα ζ2ῖοΣ γου. 

566 Οἵ «Ὁ. 19. 
80. Γῇ νἱὶ 1ς, χῖχ, 6. 
31---38. Αἕ 5οϊθγηη σοποϊ υϑίοη ἴο [Π6 ἡνῆο]6 

σμαρίογσ. (ΟἿ. χνῆ]. 29, 30, ΧΙΧ. 27. 
82. Οξν. 9, Χ. 3, ΧΙ. 44) 4.5.) ΧΥΠῚ, 21) ΧΙΧ. 12. 
83. ΧΙ, 45, ΧΙΧ. 26, Χχγν. 48, Νυηι. χν. 41. 

σμαρ, ΧΧΙΠΙ. 
ΤΗΣ ΕΕΘΤΙΝΑΙ.5. 

Τοθ Ῥοηίαίθυςἢ ἄοεβ ποῖ σοπίδίῃ ΔΠΥ ΟἿΘ 
σοτηρ]είθ δοσοιηΐ οὗ ἴῃ6 Βεϑῖναϊβ. Βαΐ οἀοῇ 
οὗ [86 Ἰοῆρου ραϑϑᾶρθβ γεϊαιἱπρ ἴο ἴΠ6 βυδ]εςξ 
ΔΡΡΟΔΙβ ἴο Βᾶνδ ἃ πιείῃοὰ οὗ 118 οννῃ Ὀθαγπρ 
ὉΡΟῚ 5οπλῈ ρδγ ουϊΑγ ΟὈ͵εο οὗ {πε Γ,ερΊβἰδῖον 
δῖ [ῃ6 ἀπι6 ἴ νγα5 ρυ  ἰσμῃοὰ. ὙΠοβα οἵ {Π6πὶ 
ὙΉςἢ διῦταοο {πῸ τπνυιὶάοθσῖ σαηρε οὗἉ ἱπξοιτηδ- 
τἴοη γα (ἢἷ5 σμαρίεῦ οὗ 1 ενϊεςσιι8 ἀπ ΟΠΔ4ρ5. 
ΧΧΥΙΙ, χχῖχ. οὗ Νιμηθοῦβ. [{ ΤΔῪ Ὀς οὐὈϑβεσνοά 
τῃδὲ ἃ ρατί οὗ [815 ομαρίοσ, συ. 29---42, ἀ065 
ποῖ {1} ἱπητηθά:δίο! Υ συμ] [Π6 ὑγαςξϊςδ] βοορε 
ΟΥ̓ 86 ργϑοράϊηρ ἰδοῦ ρογὕοῃ, συ. 1---48, 
τοϊδϊίης ἴο ἴ6 ἀδγβ οἵ ΗἩοΙΥ Οοηνοοσδἔοῃ : 
ἴῃ [5 ἔοσπὶ 85 ΜῈ] 48 ἰῃ [15 πηδίζοσ 1 σοη- 
οἰϊξυΐος 4 ἀϊκεϊηςξ Ξοςίοη. Βυΐ [Π6 44(ἢ νοῦϑδ 
Θοῦνοβ ἃ5 ἃ ΈΠΕΣΑΙ ςοποϊυβίοη ἴο ἴπ6 ΨΜ8ΟΪΘ6 
ςδδρίοσ. 

ΤΗΕ ΠΑΥ8 ΟΥ ΗΟΙΥ ΟΟΝΨΟΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ 
ΤΗΕ ΚΕΙΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΑΝΝΌΑΙ, ΕΈΑΒΤΒ 
ΤΟ ΤῊΗΕ ΑΟΘΚΙΟΌΚΤΌΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΥΕΑΒ. 
1--28. 

Ῥνεϊένρέπαν Νοίδ. 
Ι. ΦὝΒε ϑβροοϊοὰ {{π|68 ἔοσ ρυ  ]]ς νγουϑὮρ 

δοοοσάϊης ἰο [6 1.7 Μετ; (1) Τῆς δ: 

ΙΕΝΙΤΙΟῦΘΒ. ΧΧΤΙΙ. ΧΧΊΠΠΠ]. ιν. 29--Ἰ. 

Δηλοηρ [ἢ ΠΤ] άγεη οὗ ἴβγδεὶ: 1 ἀπ 
τῆς ΠΟᾺΡ ννῃῖςοἢ Βα]]ονν γου, 

22 Γαΐ Ῥγουρῆς γοῦ ουζ οὗ τῇς 
ἰαπά οὔ Εργυρι, ἴο δὲ γοιγ Οοἀ: 1 
αι ἴῃς ΓΟΚΡ. 

(ἩΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΠ. 
1 71εὲ γαςίς ΟἹ ἐὴε Ζογά. 34. 7ΤὰνσΊ «αὐδαίά. α 

74ε ῥατεουεῦ, 9 726 τἄξαῦ ὁ, “ηείγμί. 
15 7 “εν οΥ δ εμίεοςσ. 41 Οὐμαμῖηρε ἐο ἐξ 
ἐὲ,»,»»" ἐδθ 2υογ. “3. 7114 ΜαΞέ ὁ ἐγμνιῤείς. 
26 734 ἐαν 97 αἰομενιερῖ. 33. 72 “αὶ οὗ 
7αδεγπαςίς. 

ΝῺ τἢς ΠΟΚ᾽ βρᾶκε ππίο Μοϑεϑβ, 
ΒΑΥ ΠΡ. 

Μοτγηϊηρ ἀπά Ἐνεπίηρ 5δογβοθβ, βου  ΠΊ65 
οΑ]]οὰ “η6 σοπθημαὶ! Βυτγηϊ-οἤογίηρ." (2) 
ΤΠ6 ΨΘΟΚΙΥ ϑαρθῦδίῃ. (:) ΤΠ ἀδὺ οὗ (6 
Νεν Μοοῆ. (4) Ὑπὸ “" βεξ ἐδαϑίβ᾽" (Νυπῖ. 
ΧΧΙΧ, 20) ΟΥ̓ Δρροϊηίοα {πὸ οἵ δηπιιδὶ οὗ- 
ϑογύδηςθ, οὗ ψνὨςἢ {πο γδ ὕνοσο ἤνο, ἴῃς Ῥδϑθουεῦ, 
1}6 ἀδγ οὗ Ρεπίοθοοϑβί, ἴῃ ἔδαϑί οὗ Τγυτηροῖσ, [ῃ6 
ἀλγ οὗ Αἰοπεπηρηΐ, δηὰ {πὸ ἔδαϑσί οὗ Γδθοιπιδοῖοβ. 
1: ΟἾδγ. ΧΧΙΝ. 20. 21; 2 Οἢγ. νὴ]. 13, ΧΧΧΙ. 31 
ΝΟΙ. χ. 22:1 ϑβαϊδῇ 1, 13, 14. ΕῸΓΙ δδοῦ οὗ 
{Π 656 Οσσδϑι ἢ 5 5ρ6 614] 5δογι ἔἤςθϑ ἡγοῦ δρροϊηϊ- 
οεἀ, ΤΠῈ μοὶ οἵ ἴοπὶ διὸ ἐπογοίογο πιεη- 
[ἰοποά ἴῃ [η6 ρᾶϑϑαρθ οὔ (ῃ6 {ἃν Ἰν ἢ ῥτὸ- 
5οῦε5. ἴῃ ἀεῖαι! [ἢ6 ἔδβδέιναὶ ϑδοῦ ῆἔςος, Ναὶ, 
ΧΧΥΠΙ, ΧΧΙΧ, δηὰ ἴῇ 0 Οἴδεοῖ δἰηρ]θ ρά55Αρδ. 
ὙὝΠΔΟΥ ἅγδ βϑνυεγα νυ παηηθά, Νιιπλ. ΧΧΥΙ, 3) 9.) 
11, 1ό, χό, ΧΧΙΧ. 1, 7) 12. 
Τῇ ΜΘ ΘΚΙΥ δα δίῃβ, δηά σςογίδιη ἀδγϑ ἰη 

106 δἀρροϊηϊθὰ Ἐπιὲβ οὔ δηηυδὶ οΟὈϑογυδηςθ, 
ὙΘΓΘ αἸ5ΕΠ ρι ἰ5ῃηοα 85 “ἀΔγ5 οὗἨὁ ΒοΟΙΥ ςοηνο- 
οδίοη." ὍΤο ἀοίοιτηίης δηὰ ἴο οἰ δϑϑι εν ἰδ 
ἄλγβ οὔ ΗοΙ (οπνοοσδίίοη, ἀρρόδῖβ ἴο δὲ 
186 πιαίη οὈ]εςΐ οὗὨ 1Π]5 βεσξίοπ (566 . 2). [ἴ 
σοτγίδί γ᾽ ἰ5 ποΐ, 45 5δοπῖ6 ἤδνε ἱπηδριποα, ἴο δὲ 
τοραγάθά ἃς “ἃ οδἹοπάδλγ᾽" οὔ τῆς ΗΘΌΓΕΥ 
ὙνοΎβῃρ. [ξ σοπίδιῃϑβ πο πιοηξίοη οὗ πε ΝΟΥ 
Μοοηβ (ΙΓ ννοσὲ ποΐ ἀδγβ οὗ ΗΟ (οηνο- 
ΠΕ] ΟΠ), ΠΟΙ οὗ ἰδ Μογηϊηρ δηὰ Ενθηϊηρ 561 - 
νἱς6 Βρόκοϑη οὗ ἴῃ Να. ΧΧΥΊ. 
ΤΠ ρϑηογαὶ ννοσγὰ τοπάεγοα ὁ [δας 1Π ΟἿ 

γΟΓϑοη, οὐ. 2, 4, 37, ὅζς., ἰ5. »5᾽ σά», ὙὨΪΟΝ 
55 ΠῚ β65. ΠΟγαΪγ δρροϊπῦθά {{π|6868. Τἢο 
ἴῃγοο ἔοϑίναὶβ, (οἴϊθη δὶ ]θὰ 16 Οτεδλὶ Ἐεϑ- 
γ 415), Ῥδβϑονοσ, Ῥοηΐθοοβὲ αηὰ θογηδοῖϊδθβ, ἴο 
ὙΠΟ [Π6 ΠδπλῈ οὐράν, 1.6. ἃ ,α:ὶ ΟΥ̓γεγοίσίηφ, 
ΡΓΟΡΟΙ͂Υ Ὀθεϊοηξθ (υν. 6, 34. 29, 41), ΜΈΓΕ 
ἀἰξηρυιϑῃοά Ὀγ [86 διἰεπάδηςθ οὗ ἴμ6 πιδ]ς 
Ιϑγδϑὶῖεβ δὲ 16 παίϊομδὶ δαποίπμασγ. Ηρησε 
{Π6γ ἃγὸ δηιπηογαῖοα νυ ἢ [ἢς ἔοχτηυα, “ Τ σε 
Εἰπι65 'ἴῃ [ῃ6 ΥΕΔΓ 4}1 [ΠΥ πλλ]65 5}}8}} ἀρρθᾶγ 
Ὀεέογο {μ6 [μογάὰ σοά,᾽" Εχοά, χχῇ. 17, χχχίῖν. 
232; δευΐ. χυὶ. 1ό. ἴη ἰαΐογ {ἰπιὸς ΒΟΥ 
ὙνΈΓὸ οΔ]]οὰ Ὀγ ἴμ6 τα ῖηϑ5 "ΡΙρτίπιᾶρε ἔραϑίβ." 
[τ 15 ΨΨΟΥΩΥ οὗ ποίο αι [πὸ Ηοῦγον ννογὰ 15 
ἰἀθηξῖοαὶ στ ἴῃ6 Αταῦὶς δαῦ, 1ῃ6 παπὶθ οὗ 
16 ρΠρΡΠτλαρο ἰο Μϑοοδ, ἔγοπι νυ διοῦ ΠΟΠΕ5 
1ῃ6 νν6}}- Κηόννῃ ννογὰ ἔοσ ἃ ρι στιπι, ῥα), 



ΤΕΝΙΤΙΓΟΌ5. ΧΧΊΤΠ. 

ἄο πο ψογκ ἐῤεγείη: τ ἐς τε βαδθδίῃ 
οἵ τῆ8. ΓΟΚΡ ἰπ 4} γουγ ἀννε] !ηρ8. 

4 ἴ Τμεβα γέ [6 ἔξαθῖβ οὗ τῆς 
ΤοκΡ, ευόπ ΠΟΙγ σοπνοσαίοηβ, ΜὨΙΟΝ 
γ8 841] ργος]δὶ πὶ ἴῃ {ἢ 6] Γ 8Ε 4908. 

ς ὄΪη τῆς ἰουγίξεπῖῃ ἀαγ οὗἨ τὴε ὁ Εχοά. τα 
βιβὲ πποηῖῃ δὲ ὄνθὴ ἧς ἴῆ8 [ΨΟΚ 5 Νάπιδ. 
ΡΆΞΘΟΥ ΘΓ. 7 

Υ, 2--5.} 617 

2 ὅρεακ ὑπο {πε Το] άγθη οὗ [15- 
ΓΙ, ΔΠᾺ 54Υ πηΐο τῃςπι, Οὐπεογπὶη 
τε ἐεαβῖβ οὗ τῆς ΓᾺΟΚΡ. νν μος ἢ γε 
52} ργοοϊδίπὶ 20 ὁφ ἢν σοηνοοσδ- 

«Ευρὰ »ο, [085 ἐυδη [656 76 ΤΥ [δδϑίβ. 
, 3.51Χ ἀλγ8 5[8}1 νγογκ δὲ ἀοπδ: 

ως δας τῃ6 βενεητῃ ἋΑΥ ἐς ἴῃς βδθθατὶ 
τα σοι: τεϑῖ, Δη ΒΟΥ σοηνοοσδίίοη ; γε 8318] 

Βεβες {πε ογάεσ οὗ ἴθ ἀδγϑβ οὔ Ηοὶγ Οοη- 
γοσδίοη, νγὸ ἤδυθ ἰῃ [19 ϑοοΐϊίοηυ δῇ δοσοιηῖ 
οἵ ἴδ ροου δ οἴου ηρο οὗ βγαὶη νυ ἢϊς ἢ πιαγκοά 
[86 ςοππηθησθπηθηΐ ἀπά [ἢ6 ἐογπλιηδίίοη οὗ [ἢ6 
ἔταὶῃ Παγνοϑί, νυ. 9---δι. Τακίηρ δοοουπί οὗ 
1815 ρα] συ ]αγ, αἱοπρ ΠὩ [ἢ 6 συσροπβίοη οἱ 
ἰδδουγ σοπηπιαπἀοὰ οη {με ἀᾶγ5 οὗ ΗΟ σοπ- 
γοσδίίοη, (15 ϑθοί!οη δοίβ ξουι ἢ ἔοσ ργδςῖῖοδὶ 
ξυϊάληςο ἴῃ6 γεϊδίίοη 1 ν ἢ ς ἢ 89 ἀρ ροϊπῖοα 
Ε1π|98 οὗ [πὸ 1,0 ΚΡ, ΨΘΟΚΙΥ 85 νυ 6}} ἃ5 Δπημ8], 
δἰοοά ἴο ἴῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Οσσιρδίϊοηῃβ οὗ [Π6 Ρθορ]θ, 

Π. ΤΠοΓο 15 πὸ ὀχρ δηδίοη ρίνθη ἴῃ ἴδο {ἃαὺν 
οἵ τ[ῆ6 πιραπίηρ οὗ ἐδ ἔθστῃ “" ΠΟΙΥ σοηνοοσᾶ- 
ἰοη," ὁ σᾷῃ ΟΠΪΥῪ ἀοίογπηῖπο υνἢδὲ 1 ἀοποιοά 
ὃν ̓ ηΐογεποθ. Πα πιοδὲ ργοῦδδὶθ σοποϊϑίοη 
ἰ5 1: 1ῃ6 ἀλγθ οὗἩὁ ἩοΙγ (οηνοσδίϊοπ τνϑγα 
ΟζΑϑοῃ5 ἴογ ΞΑΟΌΔΕΓΔ] τοὶ ἔοσγ (Π6 ψνΠ0]6 
Ρευρῖο, δηὰ τῃαΐ ΠΟΥ οννοά {πεὶγ πᾶπηθ ἴο 
ΒΑ ΠΟΠΙηρ5 ΤῸΓ τεϊρίοιι οἀϊβοδίϊοη, νυν] ςἢ, 
ἴῃ ἸΔΟΓ {ἘΠπρ5, ὙΘΓΘ ὈΓΟΘΔΌΪΥ Ποῖ 'π ΟνΟΓΥ 
ἴοννῃ δηά υἱ]]αρθ ἴῃ ἴπ6 ΗοΪΐγ [,Δηἃ. ΤὙΠδβο 
Ἰηρο πρ5 πιὶρῆϊ πᾶνε θδθη ἴκΚ ἔθοβα ἢοὶὰ 
ἢ (ἢ δυπάροριθθ ὙΠ ϊο ἢ ννοΥ Θ5(Δ}15ῃ 64 
ΔΠογ ἴῃς Οδρεϊνιγ. 866 Νοῖθ ὁπ πο ϑαθραιῃ 
ἀϊγ (ἔχοά. χχ.), 81. Ὑπετα ψετα ἴῃ {π6 
σΟυΓβο οὗἩ ἴῃ γϑαγ, Ὀδεϑι θα [86 ννθοκὶγ 54Ὁ- 
δαῖῃ5, βουθῆ ἀλγ8 οἵ ΗοΪΥ (οηνοοσδίϊοη, {Π6 
ἤτϑὲ δηὰ ἰαϑὶ ἀδὺβ οὗ [6 Εδαϑὶ οὗ []η]Ἰεδνοπθὰ 
ὑτεδά, (Π6 ἤτδέ ἀδὺ οἵ ἴδε Βεαβδὲ οὗ Τδρεῖ- 
Ἡλοΐες ἀπά ἴῃ6 ἀδύ ἐΟ]]οννίηρς πὸ Ἐδαβί, 186 
ἀλγ οἵ Ῥεηῃίθοοσί, {Π6 ὍΔΥ οὗ Αἰοπεοιπεηῖ, 
δηᾷ {Π6 Ερδϑῖ οἵ ΤτιπιρεῖΒ. Ἐχ, χίϊ. τ6: Ναπι. 
ΧΧΥΠΙ, χϑ, 2ς, 26, ΧΧΙΧ. 1, 12, 35ς. ὙΠΕΙΟ 
ΜΞ ἃ αἰΞ[ποϊοη Ὀοΐννθοη ἴποπὶ 85 τοραγάϑ 
δι Ποῖπεβθ οὐ οὔϑογσνᾶῆοθ, Οὐ ἴμο ΘΟ ΚΙΥ 
δα θα ἢ ἀπά οα ἰπθ ὨΔΥ͂ οἵ Αἰοπειηθηΐ πὸ 
ΜΌΓΚ οὗἨ ΔΠΥ Κἰπὰ νγἂβ ἴο Ὀ6 ἀοηθ (νυ. 3, 
28). Βυϊῖ οη [ἴῃς ἀδγβ οὗ Ηοὶγ σοπνοοσδίοη 
Ἰπ ἴΠ6 στοδῖ ἔοϑξϊναιϑ δῃά οὐ ἴπῃ6 Εθαϑὶ οἵ 
Ὑπιπιροῖθ, "ἰϑογν 6 νγοῦκ᾽" ΟΠΪΥ νγὰ8 ρῥῖὸ- 
δΙδι τε, ὅ66 ου υ. 7. 

[1 μᾶ5 ὈΘΘΠ ὙΟΤῪ ΒΦ ΟΠΕΥΑΙΙΥ βυρροποὰ ἰῃδὲ ἃ 
Ἦοὶγ (οηνοσδείοη ννᾶ5 ἃ πανήγυρις, ἃ 80] 6πηῃ 
ἈΘΒΟΠΊ ΙΥ οὗ ἴῃς ρθορὶθ δὲ ἴῃς πδίΐοηδὶ ϑδηο- 
ἴυμαγγ, δοςογάιην ἴο ἴῃ6 ἔοττηι!δ υ3ρὰ ἴῃ γὸ- 
ἔστοηςο ἴο {π6 ἴγεθ στοαῖ ἔθβιϊναῖβ (Ηυρέοϊά͵ 
Κποῦεὶ, Κυτῖζ, ᾿Πανίάφοη, ἅτς.). Βυϊ ν6 
ἵπονν 1ῃδὲ ἔποτα νγᾶ8 πὸ οοπίγαὶ ραϊμογίηρ οὗ 
ἴδε ρεορίο οὗ 118 Κἰπά οἰἴΠοΓ οἡ 186 νυ ΚΙ 
ϑαθθΑῖῃ, οὐ 186 ΠὨΑΥ οὗ Αἰοπεπηθηΐ, οσ δὲ 
ἴῃς ραβδὶ οὔ ΤτυπιρυῖθΒ. [ξ πιᾶὺ 6 δα ἀοὰ {μαῖ 
ἴῃς ποΐϊοπ 18 ΟὈν: οι ἱποοηϑίβίοπς νν ἢ (86 
ΠΟπη πη“ ἴῃ ἡ ὩΟἢ ἰῃ6 ροπογαὶ διεπάδηςεϑ οὗ 

(8Ὲ Ῥεορὶβ δ ἴδε ϑαποίσασΥ ἃγε πιο ἴοὸ 
ἔῤγες οσσδβίοῃβ ἰῇ ἴΠ6 γοαγσ. ἔχ. ΧΧΙ. 17, ὅ(6, 

ῶ. Οὐπεεγπίης δὲ ἥέασίς, ἅς. ὍΠ6 Ἰαίζοῦ 
Ρατὶ οἵ [Π18 νοῖβο πρὶ ταΐμοῦ δὲ σχϑηάογ- 
οὐ: 19 δῃυροϊπῦθα ὑ11985 ΟΥἨὨ 2680- 
δὴ ὙΔΙΟὮ γ9ὺ 888] ὉΤΟΟΙΔΙΙ 86 ΗΟ 

σου νοοδύϊξοι ΒΒ, ὕπ1980 8 79 Σ᾽ δυροϊηλοὰαᾶ 
198. ΟἿ υ-. 27. 

8. Το ϑδαθθδίῃ 5 ἴπ Κα ΤΊΔΠΠΟΥ ρ]δοοά 
Ὀείοτε ἴῃ6 πηι] δρροϊηϊοα {ἰπ|ὸ5 ἴῃ Εχ. 
ΧΧΧΙΝ, 241---2  } Εχ, ΧΧΙΠ, 12, 14: δηΐά 
Νυπη. ΧΧΥΠ. 9 86. ΤΠ ϑενθητῇ ἀὰγ δὲ 
Ὀύοη σοηδοσγαίεα ἃ5 Ὁ 9 Βα ΌΡΔΙΌΣ οὗὉὨ 95910- 
γδὴ, Πρυτηρ Ηἰ5 οὐνὴ τοϑῖ; 1 ννὰ5 {δ ἂο- 
Κπονυ]οάροα βρη Οὗ (ῃ6 (ονοπδηΐς Ὀοθίννοοη 
Οοά «δηὰ Ηἰ8 ρθορῖίθ. 86εὲ οἡ ἔχ. χχ. ἐἋβ 
ΘΌΓὮ 1ἴ ΡΤΟΡΟΙΥ͂ μοὶ 118 ρασα δὶ ἴῃς μοδά "οὗ 
ἴῃς ἀδγϑ οὗ ΗοΙΪΥ (οπγνοοσδίϊοη. 

ἐπ αἱ] γομν 4πυοἰ πο Μορὲ οὔ ἴμ6 [ϑυν!8ἢ 
ὙΤΙΘΓΘ ΘΧΡ ἰη [15 ἴο πηθᾶη, εἰ δεν ἰπ ἐῤε Ηοὶν 
Σαπά ον ομέ οΓ ἐδ. ὙΠΘ ἜΧΡΓΟΒΒΙΟῚ ΤΊΔΥ (ΟΓ- 
1ΔΙΠΥ ὈῈ ἰαίζοη ἴῃ [86 Ὀγοδάθϑε ϑεηβϑε, (Ὁ 
Ὁ. 14. 

4. ΤὌΠΙς γοῦϑο τη ρδξ 6 τοηάεγοά : ΤᾺ 6859 
ΔΌΡοΣληθα 0181698 Οὗ ὴ0 ΨΦΟΤΣΑ 8.1.0 ΗΟῚΥ 
σοπνοοδίϊουηϑ ὝΔΒΙΟΣ γθ06 ΒἘ8]11 ΥΓ͵ΓΟ- 

οΙδῖσα δὖῦὖ ὉΠΟΘΙΣ ΔΡ»οΙπὐΘα Β08808 : 1. Ζ. 
8ἃ5 ἴπ6 ΥΟΔΓ σομηθβ στοιηά. ὙΠ6 τοσιγγοποα 
οὗἔἉ 186 ϑαν δίς 8] Πα ΠΊΡεσ 'ῃ (6 ἀππδὶ ἀλγΞ οὗ 
ΗοὶΪγ (οηνοοσδίοη---ἶννο Αἱ ἴπΠ6 Ῥαβϑονοῦ, ἵνῸ 
δἱ (6 ἔραϑὶ οἵ Τθοσπδοὶεβ, ἢ (Π6 ἀδγ οὗ 
Ῥοπίοςοοβί, (ἢῆ6 ἔδραϑσὶ οὗ ἸὙσχαυπιροῖβ, απὰ [ἢδ 
ῬΑΥ οὗ Αἰοποπιεηῖ---8ϑῃοι!α Ὀ6 ποις, 

δ---8. [πη ἴΠο86 νούβοϑ, ἴπ6 ῬΆββϑουθῦ, ΟΥΣΓὈ 
ῬᾶΆϑοΠΔ] ϑυρρεοῦ, ἀπά 186 ἔεαβὶ οὗ ᾽ η]δανοπεὰ 
Βγεδά, ἅγὲ ρί δ ]Υ βρόκεὴ οἵ 85 ἀϊβεϊηοὶ [θαβίβ, 
566 ἔχ. ΧΙ. ὅ, τς, 171; Νυπι, ΧΧΥΝΙ, τό, χ7. 
Ϊόϑορῃ. "Απί.᾿ 111. 10. ὃ 5. Τῆς ἵνο ἀδλγβ οὗ 
Ηοὶγν Οοηνοοδίίοη 5ἰ τς Ὀαϊοπρϑά ἴο 16 ἰαΐ- 
ἴοτ. Βυῖ (ἢς ἔνγο πᾶπλθβ, ἰῃ σοιητηο 8896, 
Ὀδοδηλα σοηγογ Ὁ ]6. 

δ. δὲ γομγίεεπ δ αν 97 ἐδὸ γε »ιορὴ αἱ 
ἐυεη] Ασςοογάϊπρ ἴο ἴπ6ὸ Ηδρῦγενν τποάς οὗ 
τοοκοπὶπρ ἴΠ6 τς ῖ ἀδγ οὗ [6 τηοηῖὰ Ὀεζδη 
οὐ ἴῃς ονεπίηρ οὗ (6 σφ, ὙὨθ ρᾶβοδδὶ 
ἸΑτι νγᾶ5 58]αὶπ δείαύθθη ἐῤε ἰαυο φυεπίηφε (566 
οἡ ἔχ. χὶΐϊ, 6), ἂπ ἰηΐογνδὶ οὗ {ἰπ|6 1η  οἢ ἴπε 
ἴννο ἀδγϑ 866πὶ ἴο ἢᾶνε θδθη τορασγάθα 85 ὑνεῖ- 
ἱαρρίπρ εἀοἢ οἴμεοσ. ὙὴῈ ἀδγ οὗ ΗοΙΪγ (οη- 
νοσδίϊθη νὴ νΒ]οἢ πὲ ξεαϑὶ οὗ Τ]η]εανοηεά 
Ὀγεδά σοπιπηοποθαὰ (υ. 7) νγ»2ὰ8 ἔπε ᾿ς, δπὰ 



6ι1ι8 

6 Απά οἡ τὰ πβεεητ ἀΔΥ οἵ 
[6 5Ξ4π|ι6 πηοητῃ 2ς ἴῃς ἔδαβξ οὗ τπ- 
Ιεανθηθά διεαά υὑπῖο τῆς [Ι(ΟΚὨ: 
ϑανθῇὴ ἀδγβ να πλιιδῖ εαΐ ᾿π]εανεηδά 
Ὀγοδα. 

7 ἴὰ τε ἢιβὲ ἀδὺ γε 584] ἢᾶνε 
Δῃ ΠΟΙ σοηνοοσδίίοῃ : γε 5Π4}} ἀο πο 
βοῦν] 6 ννοσκ (Πεγεῖῃ. 

8 Βυῖ γε 58|4}1] οὔεσ δὴ οβεγίηρ 
πιλάς ὈῪ ἐπε ιηΐο τῆς ΓΟΚΡ βόνθη 
ἀδλγ8: ἴῃ ἐῆς βενεητῃ ΟΔΥ 1’ Δ4η ΠοΙγ 
ςοηνοσαῖίοη : γε 5}|4}} 4ἀο πὸ 86γν}]ε 
νοσκΚ ἐῤεγείη. 

τηαι τυ νϊςοἢ [ἴ ἐοτηγηδίοα ννὰς [Πὴ6 διϑί. 
ΟΕ Νυπι. χχνὶ!. τό, 17. 

θ6. “α: ἩἨδεῦ. ερασ. 866 ρῥγοὶ]. Νοίβ. 
τιραπεπεά ὄγεα] 866 οἡ ἔχ. ΧΙ Ις. 

7. πο «ογουϊίε «υσογ ῷ] 1 1ςΟΥΑ ΠΥ, πὸ ννοσκ οὗ 
ἰδθουγ, πο ννοτῖς {παὶ ὈεΪοηρ5 ἴο οπϑβ νου] άϊγ 
ΠΑ] Πρ, δι ἢ 85 Ἰαθοιιγ η ἀρτισυ!ατο οὐ Παπά!]- 
ογαῖτ, Α Ἰίσόησθ νγα8 ρουτη το ἔργ (ἢ6 Ργδ- 
Ρδγαϊίοη οὗ ἔοοά, ννῃϊοῇ 18. ΠΥ Θχργοβοοά ἴῃ 
ἔχ. χί!. τό. ὉΠΙ5 Ἰίσοπος ννᾶβ ποῖ ργαηΐϊθα οἡ 
16 ννΘΈΚΙῪ ϑαῦθδίῃ, οἵ οη {πὸ ἴλαγΥ οὗ Αἴοπο- 
τηοηῖ. Οπ {δοπὶ 1 ννᾶ8 ποΐ ἰαννίμ! ἰο ἀο 
ΟΥΚ οὗ ΔΩΥ͂ βογῖ, ποῖ ὄύξη ἴο Κιπάϊο ἃ ἔτο, 
Εχ. Χχ. το, Χχχν. 2: [μϑνὶ ΧΧΙΪ. 28, ,2ο. ΕῸΓ 
411 [ῃ6 ἀοἴα118 οὗ ἴῃς Ῥάδβθονοσ, 566 Νοίθϑ οἡ 
Βχ. ΧΙΣ. ΧΙΣ, 

8. αὧπ οὔεγίηφ ν»ιαάφ ὁγ γε] ὝὍΠ6 5δοτὶ- 
ἤσθ5 ἤογδ πηθαηΐ ἂῖδ ἴπ6 ἴπννο γουπρ Ὀ0]Π}ΟςΚ5, 
16 γὰπλ ἀπά {πὸ ϑενθὴ βἤῆθορ, ἢ {ποτ Μραῖ- 
οἴεπηρϑ, ἀπά ἴΠ6 σοδί ἔοσ ἃ 5:η-οἤδυιηρ, νη] ἢ 
ὙγΈσο Οἤογοα οα οδοὶ οὗἩἉ [Π6 σδθύθη ἀδγϑβ οὗ ἴῃ6 
ἔθαϑί. Νιυτη. ΧΧΥΙ. 19--.24. 866 Οὗ «". 20 οὗ 
{π|5 σὔαρ. Α8 ἔπεγο 15 πὸ πηθηϊίοη πιδάθ οἵ 
[Π656 οβετγίηρς ἴῃ Εχοάιιϑ, 1 Π45 Ὀδθθη Ἰπέουτοα 
τῃδι {πον ἑοιπτηθὰ ἃ ἀδραγίυγε ἔτοπὶ ἴῃ 6 οΥἹρῚ πα] 
δ ΠΡ] 1οἸγ οὗ (86 ῥα την ἔοαϑί 45 ἀθϑοσιθοά ἴῃ 
Εχ. χχίϊ,, ἄς, (Η ρ[ε]ά, αν άϑοη). Βυΐ τὶ 
5 ἰῃ δοσςογάδηςο νυν] ἢ ΔΠΔΙΟΡΎ ἴο ΒΌρΡοϑο ἐμαὶ 
ΒΔ ΓΙ 65 ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀδθη οΟἤογοά, δοσοσάϊηρ ἴο 
Ἰ5ᾶΡΘ, ΟἹ οΔοἢ ἀδΥ οὗ ἴΠ6 ἔδασί Ὀεΐογε βρεςοῖς 
ἀϊγοοϊίοης ἕοσγ {βθπὶ νγόγα δου! νυγτίθη ἴῃ 
[Π6 1ἀνν. 

9--2ῶ. Τἤηεθε νοῖβὸβ σοηίδιη ἃ ἀϊϑεϊποϊ 
ςοπηηδηά τορατγάϊηρ [πΠ6 το ρίοι 5 βοῦν οθβ ἰπ|- 
τηθαϊδίου σοηποοιοὰ 1  τπ6 σσαῖὶπ Πμαγνοϑβῖ, 
δίνθη ΌΥ δηϊεϊραϊίίοπ δραῖηϑδε 186 {Ππ|6 ὑνἤῆθη 
(86 ΡΘΟρΡΙΘ ᾿νοῦ ἴο ροβϑθβα (6 Ῥγογηϊϑοὰ 1,4πά, 

Τϑε Εἰγυΐ ϑϑεαῦ 97 1δὲ Ἠκσγυεεί. ς---ΤΆ. 
ΤὨΙ5 15 [ἢ6 ΟΠΪΥ Ρ]δοθ 'π [ἢ6 {αν ἴῃ ὙΒΙΟἢ 

(6 οἤετπρ οὗ (Π6 ΕἸἰγϑὶ δῃθαξ 18 πιοηϊοηρά. 
Βυΐ ἴπ [ο5}. ν. τὰ ἴδογε ᾿5 ἃ τγοίθγθησε ἴο 16 
ΡΓΟΒΙ ὈΠΙΟη σοπποοϊεαά σὴ τ ὙνΒΙΟἢ 5 Ρτὸ- 
βογι δα ἴπ σ. Σ4. 

10. «δα ΤὍῆδ οτίριπαὶ ννογά, δηηῦ, 
ΤηΘΔη5 ΟἸἿΠΟΓ ἃ 5ῃελῇ (Πειῖ, χχῖν. το Κα 

ΙΕΝΙΤΙΓΓῦ5. ΧΧΊΠΙ. [ν. 6---ττ. 

9 ἢ Απά τδεὲ ΓΟᾺῪΡ β8ράᾶκε υηΐο 
Μορεβ, βαγίπρ. 

10 ϑὅρεαλκ ὑπο τς ςδ] ἄγε οὐ [5- 
ΓΆΕ], Πα 54Υ τπίο {Π6πὶ,  δη γε 
δε σοπὶς ἱπῖο ἴῃ ἰαπά ψνῃϊςἢ 1 οἷνε 
αηἴο γοιι, δηά 5}|2]} γτεὰρ ἴῃς Παγ- 
νεβῖ τῃοτεοῦ, τπεη γε 5}}8}} ὑγίησ ἃ 
ΠΡῃΘαΓ οὗἩ τῆς βτϑετιτ5. οὗὁἨ γοὺγ Πᾶγ- ον, 
ναϑϑῖ ππῖοὸ (Π6 ργίεβε: τς μα 

[1 Απά ἢδ 584} νγαναῈ τῆς ἤρα". 
δείοτε τῆς Ιοκ. ἴο δὲ δεοςερτεά ἴογ 
ἡ μεῚ ου ἴα πιοῖγονν δίζεγ τῆς 9εὉ- 
δῇ τῆε ργίεϑί 5}]1 νγᾶνε ἴἴ. 

Ἷ],. 7.1 2 ὅζς.)., ΟΥ̓ ἃ πιδϑυγα, ἴΠ6 ““ἰοητἢ ἀ64]" 
οἵ δη Ερμδι, Ὀείπρ ϑοπιεῖμπρ πιογα ἴἤδΔη ἔουγ 
ΒΠ}5 οὗ ἃ ραδϊοη (ἔχ. χνὶ. τό, 8, 6; [,εν.Ψ 
ΧΙΧ, 3ς,) 26). ΟἿΥΪ γουβίοη 5 ργοῦδυν ΠρΗΐ 
ἴῃ [}15 ρίδοο, 80 [ΧΧ., ῬΒΠΟ (ἰ ἀὸ δορί." 
20), Νυΐϊρ., Γυΐπογῦ, Οὐδοπιιθ, Εὔγϑῖ, ἀθ 
νοεῖς, ἄς, Το οἴεπηρ ἢ ἢ ννὰ5 νυνί 
νγὰ5 τηοϑδὲ ΠἰΚοὶγ ἃ 5118}} βδῃθαξ οὗ Ὀαιεγ, ἴῃς 
δταὶῃ νυ ἢ ἢ 8 ἢγϑὲ σῖρθ. ὙΠῸ ἢγϑι ἔγα!5 οὗ 
16 ννβοδὶ δαγνοσῖ νεῖ οεγοά ϑενθὴ ν 68 
δου ἱπ [6 οᾶνο5 οὗ Ροηϊοθοοσςῖ, 86 τὺ. 1{- 
17. ΤΠὸ ἴνο οδογίηρβ ἴπιι5 βαιγο {Π6 ὙΕΙ͂ 
σοΟΠΊΘποοπιοηΐς πὰ πὸ σοπιρίοίίοη οὗ [ἢδ 
δταὶθ μαγνοβὶ; οἴ, Κὐςῃ 1. 22, ἢ. 22. Βιυϊ 
]όβορμιβ, {πὸ ΜΙβϑῆπα, ἢ τὲ Ἀαθδι- 
Ὠπῖί8 δἀπὰ πιοβϑὶ οἵ {πΠ6 γσϑοθηΐ [Θνν]5ἢ ἴγδηβ- 
ἰδλίογβ, ἴδκο τὴ6 οβοσγιηρ ἴο αν Ὀθθη ποῖ ἃ 
ϑῃοδί, θυΐ ἃ πιράβιγο οὗ πὸ [τ σῃΪγ στουπὰ 
ὈΑΥΕΥ τηεα]. ο΄ βορῆι5 ἀπηὰ [ἢ6 ΜΝ] ϊϑηπᾶ ἀδ- 
ΒΟ ἰἴ 45 4 τόρυϊαγ Μοαί-οἴεσυηρ ΜΠ} 115 
ΟἿ] δηά [15 ἔγδηκίποεηβϑο οἤεγοά ἴῃ ἴΠ6 502] 
ὙΑΥ. 05. "Απί.᾽ ΠΙ. 1ο, ὃ ς; Μίβῆπα, ΜΙ ὦ 
ὨΔΟἢ.᾽ χΧ. 2--Ἡοό, Βυχίοτγέ, “1,6χ, (δ) ά.᾽ Ρ. 
1628. 1 τἢ6 ργαίῃ νγρ ὕτοιιπά, οὐ πιχοὰ 
ψΙ ἢ οἱἱ δηὰ ἔγαη κίποθηθο, δηὰ ἰἕ ἃ μαπάξι 
νν8 οἤεσε οἡ ἴῃ ΑἸΐαγ (45 [Ὀϑορῆιι5 5475) 
1 ϑδοὴδ τπηϑοσοιηΐδο!ς {παΐ ποίῃϊπρ οὗ {δὲ 
Κιπά 15 μιπιοά αἴ τη [815 ρίδοθ, νη]. τπὸ 1 οᾶνο5 
οὗ Ρεηπίεοοβί δύδ ἐγ ἀσϑοσ θα ἴῃ «". 17. 

11. αὐαῦε δὲ σῤεα] 86: [πίγοά. ἡ ἵν. 

10 δὲ πεςερίεά γον γομῇ 866 οῃ ὶ. 4. 

οπ {δὲ »πογγοαυ αοΡ ἐδ ταδδαι δὴ [115 πιοδὶ 
ΡτγοῦΑ]6 ἐπαξ ἔῃθ56 ννογὰβ ἀεποῖθ τπ6 τόϊῃ οὗ 
ΑΌΌ, (μὲ ἄδγ αεγ 6 ἢγξὶ ἀδὺ οὗ ΗοΙΐῦ 
(οπνοοσδέοῃ (566 οη συ. ς---8). ἀπὰ (παῖ (Π|5 
νν85 (δ) δὰ 26. δαῤῥαι οΚ᾽ ἐδε Ῥασουεγ, ΟΥ, 
ἐρε ϑαῤῥα!ὁ οὶ ὕμπίραυεπεά ὀγεαά, ὙΠῸ νοτά 
ΒΑΌΘΑΙἢ 15 5ι ΠΗ ΑΥΎ ἀρρ] θά ἰο ἴῃ6 λᾶν οἵ 
Αἰοπεοπιεηξ ἴῃ Ὁ. 212. ὙΒαῖ {πὸ ἀΔΥ οη ΠΟ 
1ἴ)ε 5}εδλῦ ννὰ5 οἤεγοὰ ννὰβ ἴῃ6 τόϊῃ οὗ ἴδε 
ταοηῃ, δηὰ {μ6 ““ ΘΑ ΑΙ" ἤετὸ βροκεπ οὗ 
ννᾶϑβ ἴΠ6 αἱ ςτἢ, 18 ἴῃ δοσογάδηςθ νυ 16 ΧΧ. 
ῬμΠο, ]Οϑορῆυβ, ἴπεῈ Μίβῃπα, της ΤΑγρυπΊ, 
δπὰ 1π6 ἈΔΟὈΙ Πἰϑίβ ἰπ σοπογαὶ. ὍΤῊΟ γοᾶϑοη οὗ 
τς οδεχγίηρ Ὀεΐπρ πηδάςσ οἡ (᾿ς ραγισυϊαγ ΑἹΥ͂ 
ΤΟΔΥῪ δᾶνε Ὀδεη ἐμαὶ (86 συν οὗὨ ἐπε 5μοδξ 



ν. 12---τό.] 

12 Απά γε 5Ὁ2]] οἴξεγ {παῖ ΟἿ 
ψἤεη γε νγανε τῆς βῃῆεαξ δὴ ἢ ἰδίῃ 
στους ὈΪ]απιιϑἢ οὗὁἩ τὴς ἢἤγβ γεαγ ἴοσ 
ἃ δυγηΐ οἤεγηρ ὑπο ἴῃς ΠΟΚΡ. 

12 Απά τἢε πηρᾶῖ οἤετγίηρ τῃεγο- 
οὗ «ῥα δὲ ἴνψο ἴθητῃ ἀθαὶβ οὗ ἤπε 
ἤουγ τπιϊηρ]εα ννἢ οἱἱ, δὴ οἔετίηρ 
Γλλ46 ὉΥ ἔἢγε υπῖο ἴῃ ΙΟΚΡ ἐῶα Δ 
δυνεεῖ βανοιιγ: δηά τῆ6 ἀτηκ οἤκεπηρ 
τπεγοοῦ φαΐ δὲ οἔ ψψῖης, τῆς ἰουπῆ 
}αγὶ οἵ Δῃ Ἀϊη. 

14 Απά γε 584}] εδί πε τΠθγ Ὀγεδά, 

ζοπηοά 4 ρατί οὗ [6 σΕΥΕΠΊΟΗΥ ; 4πά, 8ἃ5 ἴΠ6 
ξοπΔ] σοτηπηθηςοιηθηΐ οὗ ἴπ6 ργαςίςοδὶ ννοσκ 
οὗ μασγνοβὶ (ςξ ευῖϊ, χνῖ. 9), 1 ν 85 1658. 5ι}}0- 
4ΔὈ]6 ἕογ 86 ἀδῪ οὗ ΗοΪγ (οηνοοσδίίοη ἴῃδπ 
ἔογ ἴπῸ Βγϑὶ οὗ {πὸ ἀδλγβ οὗ 1685 βοϊεπηῃ οὔ- 
βονδῃςθ, οἡ Ψ}ϊςΝ, δοσοτγάϊηρ ἴο [Εὐν]5} ἴγὰ- 
αἀἰτίοπ, ΟΥΔΙΠΑΓΥ νου κΚ ννᾶ8 ρογπιθα ὑπάοῦ 
ςογῖδιη {πηι 110Π8.--- γα Π45 πονγενοῦ Ὀεεη 
ἃ αἀϊδδγεπος οὗ ορίπίοη τοραγάϊηρ ἴῃς ΟΑΥ 
ἔγοτῃ ΟΥ]Ὺ Ὀμμθ5. ὙΤὴῈ Καγαϊϊε [Θνν5, δηά 
ἴῃε δαάυςθος Ὀοέοτο [πδπὰ, μοΙἃ παῖ [Π6 ΠΔΠΊΘ 
ϑαῤδαίῥ σου]ὰ ἀεποῖς ποϊδίπρ δὰϊ [ἢ νυ ΚΙ 
Βα ὈθαΙΠ, Ιη 1Π|15 ρίδσθ 5 νγῈ}} ἃ5 ἴῃ τ. τς; 568 
ποῖο, ὝΠΟΥ {μογοίοσε ποῖα (δὲ [Π6 ἀΔΥὺ ἤεγα 
ΒΡΟΚΟη οὗ νν8 ἴπε νυ ΚΙ ϑαθΌδίἢ Ἀν μος ἢ ἢᾶρ- 
Ρεπαά ἴο [4]1 ννδιη τῆς ννθῈΚ οὗ [6 Ῥαβϑουου, 
δ66 ΔΠΒῆπα, "ΜΙ ΘΠΔΟἢ.᾽ Χ. 2, ἢ Μαϊπλοη! ἀ65᾽ 
ποῖο; Πἱρῃιοοϊῖ οα [1μπκ6 νἱ. 6.---Πτ 45 Ὀθδη 
᾿πιαρίηδαά ἴῃ τοσθηΐ Ἐπ|6ὸ5 {[Παξ (6 σοτημηοηςο- 
γθηῖ οὗ {πὸ γοαγ ἀπά {πῃ {πὶ οἵ ἴῃς ἔραϑῖ 
ὙΈΓΟ 50 διτδηρθά (παῖ [ἴῃς ἀδΥ οὗ ἴ[ῃ6 Ῥάβοῇδὶ 
ΒΏΡΡΕΓ, [6 χσ41ὴ οὗ ΑΌΙΡ, δπὰ ἴμ6 ἰδϑὶ ἀδῪ 
οὗ ἴῃς ἔρασί, {π6 χιϑβί, Ἴςοϊποι δὰ ἢ (Π6 
ὙΝΘΘΥ δαῦραί (ΗΖ, Ηυρίο!ά, Κπορεὶ. 
Κυτί2). Οη {πϊ5 Πγροίμοϑιβ, ἴῃ διθδῖ ννᾶϑ 
οἴεογοά οἴ Ποῦ οπ ἴπο χ ηά οὗ ἴθ πιοηῖῃ, δῇοσ 
[6 σοποϊιδβίοη οὗ {πΠ6 ἔδαϑε (ΗἰΖίρ, ΠΡ ΕΟ 
ΟΥ̓ οἡ {86 φίλ, τηδΐ 18 ἴπ6ὸ ἢγϑι ἀδὺ οὗ ΗΟΪΥ 
(οηνοσδίίοη (Κπορεὶ, ἠδοόνοι, Βιυϊ {1815 
ἀτγδηβεηθηΐ ψουϊά ᾿ἱπνοΐνα ἃ αἰδιιγθαπος οὗ 
ἱῃ6 γοᾶσγ, Ὡς ἢ ου]Ἱὰ θη ἢ ἃ ὈτΌΚθη 
νγΘοἶκ ἀπ 4 51}}} τόσο βου ου 5 ἀἰϑ] οσδίίοη οὗ 
16 δα αι -ἀδ ΟΥ̓ ἢΟ πΊεδη5 ςοηϑβιϑδίθηΐ νυ ἢ 
1ϊ5 ρθουν βαποῖγ, Ἀη]655 ννο δάορέ {Π|6 νΘΥῪ 
ὈΠτοδϑοηδ 6 ϑυρροϑίίοη ἴπμαὲὶ (6 Ηδοῦτεν 
γϑᾶῦ σομϑίϑιεά οὗὐἨ ΌνγαΪνε τηοπίἢ5 οὗ δχδςῖ!Υ 
ἔου νν 66 Κ8.--- νοζυθ ϑυρρεοῖα δαὶ ἴΠ6 ἀδγ 
ΟΥἩ 16 σΟΙΟΠΊΟΩΥ ννὰ5 ποῖ ἀοϊειτηηθα ἢ 
ΔΏΥ ἤχοά τοϊδτίοπ ἕο ἴῃς Ῥαβϑονεσγ, διιῖ ἰῃαὶ 
ἰἴ νγᾶ5 ἴπὸ ἀδὺ ξο]οννηρ ἴΠς Θα θαῖῃ νυ θΠονοσ 
1η6 Ὀαγίου παρρεηεὰ ἴο Ὁ6 Γρα, δοσογάϊηρ 85 
[6 φοᾶϑοῃ ννᾶβ ἰδίε ΟΥΓ δδυογ.-- .-ΤῊθ ϑυῦ]θςὶ 
οὗ {Πῖ5 ποΐθ ἀογίνοβ ᾿πϊογοϑὶ ἔγοπὶ 115 ργοῦθδῦϊα 
ςοηηροίίζοη ὙΠ [κα νἱ. 1. δ66 ποία ἐπ ἦοε. 

12---18. ὙΠ 656 οἴεγιηρβ, νυν ἢ ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ 
Ὀοϊοηροά ἴο {86 ςεγθιοηυ οὗ ἴπ6 ΕἸγϑὶ βῃοδῇ, 
ἃῖο ποῖ τιρηπιοηρὰ πη Νυπι. ΧΧΥἹ]. 8566 οἡ 
νυ. ὃ ἀπὰ 20. 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΊΠΠΙ. 

ΠΟΙ͂ Ραγομδά σοῦη, ΠΟΙ ρίδεη δδβ,. 
ὉΠῚ]1 τς 86]ίβαπγε ἀδὺ παῖ γε ἢδνε 
δγουρῃς δῃ οἤεγίηρ υπῖο γοιγ Οοά: 
1: τῤα ἑ δὲ ἃ βῖαϊαϊῖς [Ὁσ ὄνοῦ ττουρἢ- 
ουξ γΟ δΕΠΟΓΔΓΙΟΠ8 Ἰη 8}} γοιγ ἀννε]}- 
ἱπρβ 

ἔτοση τῆς πηοῖγονν δῆεγ τῆς βαδῦδτῃ, 9 
ἔτοπὶ ἴῆ8 ἀδὺ παῖ γε δγουρῆς τῇς 
58ηεδί οὗ τὴ6 νγανε οἴεγίηρ; βενθβῃ 
Βα ΑΓ 5 5841] θὲ σοπιρίεῖε : 

16 Ἐνεηῃ ιἱπῖο τῆς πηοῦγονν δίογ 

18, ἐπυο ἐεπὶ δ ἀεαὶΣ] ἼννοΟ ΟΠΊΟΙΒ, οὐ ἴδηι ἢ 
Ρᾶγίβ οὗ ἂπ θρῃδῇ, δδθοιιξ ἃ ρα] δπὰ (ἢγος 
αυδγίοτβ. 866 Οἡ χΧῖχ. 26. ΤΠΘ υδι84] Μοαῖ- 
ΟἸἴΠηΣ ἴο ΔΟσΟΙΊΡΔΠΥ ἃ 5ἤῆθορ ννᾶβ ἃ 5: ῃ6}6 
Οἴποσ. ἔχ. χχῖίχ 40; Νυῖῃ. χν. 4, χχνῃᾶ, 
19---21. ΑΔ ρτοδῖου ΠΡ εγα! Ὑ ἴῃ [815 τεβροςῖ 
88 ΔρρΙορτγίδῖθ ἴῃ ἃ μαγνοϑὶ ἔδαϑί. 

απ οὔεγίης »ιαάφ ὃγ 3γε] ἘἈλαίῃεσ, ἃ βδοσχὶ- 
7ῖ106θ. Τα οἴετγιηρ ννὰβ πηδάθ 1ῃ [6 584Π|6 
ὙΨΑΥ 85 ἴῃς ρτγίναϊς Μεαδί- οἴ δσιηρ οὐ ἤπθ ἤουγ 
(μον. 11. 1), 4 Βαπάβι] θείης [πγοννῃ οἡ {86 
ΑἸΑΓ δηά ἴῃς Γεπιδί πάογ σίνθη ἴο [Π6 ῥυγθβῖϑ. 

εγίπξ οὔεγίασ] ὍΤὨ5 δηὰ νυ. 18, 37 ἅΓ6 
[Π6 ΟἿΪΥ Ρίδςεβ ἴῃ {π6 Ὀοοκ οὗ 1, ονιτςι5 ἴῃ 
ἢ ΠΚ-οβοΠηρ ἅτ πιοηοηθά. ὅ66 
Οξεη. χχχν. 14: ἔχοά. χχίχ. 4ο; [πἰτοά, 8 Χ. 

14. ὀγεαά...ῥαγεῤεά σον... σγέεηι φαγ] Τ Π656 
16 {Π6 ἰῆγοο ἔουηβ ἴῃ Ὑν ΠΏ ἢ σταίη ννᾶ8 σοϊη- 
ΠΊΟΠΙΥ οαΐθη. ὅνε ἢπά ἔγοηι [οβῆ. ν. αἰ, ἰδδῖ 
(15 αἰγεσίοη ννὰ5 οὐὔϑοσνοὰ αἱ Οἰἶϊξαὶ ἴῃ 
[Ὡς ἤγβε σεϊοθγαϊίουῃ οὗ ἴπΠ6 Ῥδβϑουεὺ δου 
[6 οπίγδποθ ἱπῖο ἴῃ6 ἩοΪν [1 ,Δηὰ. Οη [πὸ 
ΡΓΌΡΟΙ τοηάσεπηρ οὗ (Πδὶ νοῦϑο, 5ε6 ἡοΐθ, ὅΤΠ6 
οἴξισης Ὀεΐογε [πονῇ οὗ 186 ϑῃρδῇ. πμασκοὰ 
(ἢ6 ἢγϑι πποηΐῃ οὗ ννϊοῆ [ῃ6 οἷά πᾶπὶθ “διό 
ϑιρηϊποὰ “1ἢ6 πιοηίῇ ΟΥὉὨ ρύϑοῃ θδγβ,) ὉὍΠὸ 
Ῥτοάιςς οὗ {πΠ6 Ἰαπὰ ἔογυ ἴῃ Ὑϑᾶσ ννᾶ5 σοῆβθ- 
ογδῖθα ἴο θμονδῇ ὈΥ 1Π15 αςῖ, δπὰ [ἴ νγὰ5 ποὺν 
ξἴνθῃ Ὀδςοκ ἴο Η!5 ρεορ]θ ἔογ ἵποῖσ ἦτθε 156. 

12ὲ 124» 77 Ῥεπίσεον!, 1 ς---.. 

ὙΠΕ δοσυπίοπιοα ἱπίγοάιιοίΟΥΎ ἔογηλ]ᾶ (56 Ὲ 
στ. 1, 9) 15 ποῖ τορεαϊθά ἔογ Ῥεϑηΐϊδοοβῖὶ οὐἹηὴρ 
ἴο ἴδε οἷοβο σοπηθοΐίίοη Ὀεΐννεθη Ρεπίθοοβς δπά 
(Π6 οβεγίπρ οὗ ἴδε δηθδλί. Ὅὕε Ἰαϊίεσ, [που σῇ 
ἴϊ ννᾶ5 σοηηθοϊοα Ὀγ ἴΠ6 {ἰπὴ6 οὗ 115 οὔϑογνδῃςθ 
ψ 1Π6 Ῥάβθονεσ, ννᾶϑ Τα ἐπε δί οὶ Υ τὸ - 
Ιαϊθὰ ἴῃ 15 πδίιιγο ἰο Ρεηΐθοοβί. ΤΏ πλθδηϊηρϑ 
οὗ 16 δῃοαΐῖ δπά οὗ 6 ϑ'νανθ ᾿οᾶνθβ ΜΟΓΟ 
ςοπορηίγαϊοα ἴῃ [Π6 ρετγίοά οὗ (ῃ6 γγαὶπ δαγνοβί. 

16. ἐῤὲ »ιογγοαυ φῇεν ἐδο «αὐδα! ϑ8εθ οἡ 
Ὁ. 11. 

σευέη «αὐδαϊ 5] Μοτθ ὑσορεῦγ, δου θῃ 
Ὕ00ΚΒ. ΤΠ6 5658 ΔΒΓ ἰο Ὠευΐ, ΧΥ. 9. ΤΠ 
ἴοιτῃ ἴῃ 1ἴ5 ρ᾽υγαὶ ἔοσγτὰ τεηάογοά “ςοπιρ]οίο "ἢ 
σουϊά ΠαγαΪγ Ὀ6 ργοάιςαίοα οὗ δα θα ἢ-ἀλγ5 ἴῃ 
186 ςσοπιριίδίίοη οὗὨ ἃ 56 1168 οὗ ννϑοίβ. 
ννογὰ ϑαῦθαίῃ, ἴῃ {π6 Ιδηριαρο οἵ ἴπ6 Νοὸνν 

δ19 

Ι ς { Απά ἐγε 5}4]] ςοιιπὲ υηΐο γοῦ « Ῥευε, τά 

ΤΟ - 
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τἶἰὶς ὁαν οητῃ βαθθαῖῃ 504}}] γε Πυπιθοῦ 
ΒΑγ Σνν ; Ἀπά γε 5}4]} οῇεσ ἃ πϑὺν 
τιθδῖ οἴξεσίηρ υηἴο ἴῃς ΠΟΚΡ. 

17 Ὗε 58}4]1] Ὀγίηρ οὐὖξ οὗ γοιγ Πᾶ- 
διίατίομβ ἴἔἴνο ννᾶνε ἰοανεβ οὔ ἴἔνο 
ἴοητἢ ἀεαΐβ : ΓΠΕῈΥ 584}} δὲ οὗ, βης 
ἤοιτ ; τῆ εν 53}}8]} δε θακβη νι ἰεανϑῃ ; 
ἐῤέγ ἀγό τε ἢγβιγα!5 αηἴο τς ΠΟΚΡ. 

18 Απά γε 5}|4}} οὔδγ σι τῆς 
Ὀγελά βδενοη ἰαπὶῦ8 ννἱτῆοις δ] Πλ 5ἢ 
οὔ τῆς βγβὲ γεᾶγ, δῃά οἠς γουπρ' δι]- 
ΙοςΚ, δηά ἴννο γᾷπιβ: {ΠΥ 58} θ6 
ὃν ἃ θυγηῖ οβεγίηρ ἀητὸ τῆς ΠΟΚΡ, 

Τοβίαπηθηξ 48 ΜῈ}} 45 τῆς ΟἹά, 15 υδεὰ, ΌῪ ἃ 
5 ΠΡ]ς ΠιρΟΠΥΤΊΥ, ΤΟΥ αὐεεξ ([,ωεν. χχν, 8; 
Ματῖῖ. χχνηϊ α; κακὸ χυι σ2, ἅς.). 

16. «στο σαόδα!}} βουθαῦ 60Κ. ΤῊΘ 
ΤῊΟΥΓονν ἈΠΘΥ [ἢ 6 σονθητῃ ννθοῖκ ν'α5 οὗ σοῦ 86 
{πὸ ΒΕΑΊΟΙ ἀν βου (6 σοπο]υϑβίοη οὗ ἃ ψνθοκ 
οὗ θΟΚ5, [{ τηΔῪ Ὁὲ οὈδογνοά -ἰπαΐ (6 ΔΎ 
ἢδ5 ΠῸ ΡΙΌΡΕΓ Ὡληλε σίνθη ἴο ᾿ξ ἴῃ {Π15 σμαρίοῦ 
ΟἿ Τόν ςι5, [1 15 ΟἿΪΥ ϑρόκθη οὗ 45 ἃ ἀδὺ οὗ 
Ἡοὶγ Οοπνοοσδίίοη ἔογ ἴθ οβογίπρ οὗ ἴῃς ἵννο 
Τοανοβ νυ ῖ ἢ {ΠΕ Γ ἀοσοτηρδηγίηρ κδσγιῆςοβ. ΤῊΘ 
ΌΤΙ “Ροηίοσοσο" ὑϑειὶ ἴῃ [Π6 ποδάϊῃρ οὗ (ἢ6 
σΠαρίοΓ 5 Του ΟἸΪΥ 1η [Π6 ΑΡοςσύγρἢα απὰ ἴπῸ 
Νὸνν Τ᾽ οἰαπγοηΐῖ, ΤΟΙΣ 11. χ ; 2 Μᾷδος. ΧΙ. 42; 
ΑΟΙβ ΠΣ, ΧΧ. τό: τσ (οὐ. χυῖ. 8. ΤῸ ἀδαΥ 15 
οαἰϊεὰ τῃ ἀπΠ6 ΟἸἹά ῬΤεβίδσηρηϊ, “16 ἔραϑὶ οὗ 
παγνοβ "  (Εχ. χχῆ. τό), "ἴῃ6 ἔδρασε οἔ 
νΘΟΚΚ5. ἢ Π1Π6 ἔρ45ῖ οὗ (Π6 ἢτϑὲ ἔγυ 5 οὗ νυ ῃοδλῖ 
μαγνοδῖ ἢ (ἔχ. χχχῖν. 21; [ευΐ. χυὶ. 10), 
δηκ “1ὴ6 ἀαγ οὗἩ [ῃς ἢγϑῖ ἔγι 5. (ΝΌΠΙ, ΧΧΥΊΉ, 
26). 11 νναϑ “ΟΠ ΠΊΟΠΪΥ οδ]εὰ Ὀγ {πὸ [6νν5 ἴῃ 
ἰδῖοι {Ἰπιὸ5, ᾿αἰπογορ, ἃ ογὰ ννῃσῃ 1} θα 
Ἔχρίαιποα τη 1ῆ6 ποίΐίθ οἡ σ᾽". 34. 

17. ομἱ οἴ γον βαῤιίαιίοης ἱαυο «υὐαῦε Ἰοαύε:, 
δος. ὙΠὸδὸ νογ Ἰοᾶνεβ οὗ ἰϑρανεηθά Βοιιϑο- 
Βο!]ά Ὀτολα, οὗ ννβοαῖ ἤοιυγ (Εχοά. χχχῖν. 22), 
50 0ἢ 845. ΜΈΓ ΘΟΙΏΠΊΟΠΙΥ ολΐρη. ὙΠῸ νοιὰ 
ἰγδηϑίαιοα “Πα Ὀϊ τος" ἀοθ8 ποῖ, Πονγουοσ, 
ΒΓ ΠΕΥ τηθᾶῃ Ποιι595, Ὀὰΐ ρ]ασθ5 οὗ δροάθδ ἴῃ ἃ 
ἔξηογαι 56η559, [|{ 866 π)5 πεγὸ ἴο ἀῤποῖς [ἢ6 
ἰδηὰ 'π ννῆιςἢ ἴΠ6 ἰ5γαο]θ5 νογο ἴο ἀνθ }} 50 
85 ἴο ἜΧΡΙῸ55 {πα τῆς ΠΟΙΓ ννὰβ ἴο Ὀ6 οὗ Ποπη6 
ετοντῃ. Βιυῖ (αϊνίη δηά ἃ 1 αρίάς σιρροβεὰ 
ται δας ΒοιοΒοϊἄογ δαά ἴο Ὀτγηρ ἴο ἴῃς 
δαησίζιδιγ ἴνο ἰοανθβ. Τῆς ΨΝιυϊραῖο σδίθογ 
ἕανουϊβ 1Π15 νἱόὸνν, γοηδογίη ἴδ ρᾶϑϑαρθ, 
ἘΧ οἵηηῖϊθιι Παῦϊᾶςι}}15 νοϑῖ 5.) ὙὍΠ6 
Ηροῦγονν 1}, Βοννόνοσ, ΒαγαΪϊγ ὕθΑῦ δυο δη 
ἱπιογργοϊδοη, ννθῖο ἢ 15 ᾿πηρι Δ Ὁ]6 ἴῃ [Π6 
πδίισο οὗ τϊηρθ: [ἃ 15 πιοδῖ πη} |Κ6]}Ὶ {παῖ 
ΒΓ ἃ Ππιᾶ55 Οὗ ᾿ἰοανοποά ὑγοδά 5ῃοι]ά ἢᾶνθ 
Ὀδοη ῥγοβοηϊοὰ ἴο {πῸ ρὑγεϑίϑ δ οὔςθ, Ἐδοῇ 
Ἰοαῇ ννὰβ ἴο σοηΐδίη ἃ ““1οπῖἢ ἀ64] " (Ρτο ΔΟΪΥ 
ἕουτ- ΒΕ. ἢ5 οὗ ἃ ρ]]οη) οὗ ἥης ἤοιιγ. Τῆς ἴννο 
1οᾶνε5 ννΈγα ἴο Ὀ6 ΠΊΕΓΟΙΥ ννανοὰὶ Ὀοΐογε [θοὸς 
ΥΔῺ δηά ἴδῃ ἴο Ὀεσοπλθ (6 ΡΥΟΡΟΙΥ οὗ 1ῃς 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. Χ ΧΙ. ἰν. 1η---2ο. 

νν ἢ {πεῖς πιραῖ οὔεγιπρ, ἀπά {Πεὶγ 
ἀσηΚ οἴξεγίηρβ, συ Δη Οἴογίηρ πλδάς 
Ὁγ ἔἤτγε, οὗ ϑνγεαεῖ βϑάνουῦγ ὑητοὸ τ(ἢς 
ΓΟΚΡ. 

Ι9 Ἴδη γα 582]] βδοῦτῆςα οης Κἱὰ 
οὗ τῆς ροδίβ ἔογ ἃ 5'η οἤεγιηρ, δηά 
ἴψο ἰλπὶῦβ οὗ τἢ6 ἢἤγβεξ. γεαγ ἔογ ἃ 
ΒΔ ΟΓΙῆοα οὗ ρεᾶςα οἤδγηρ5. 

20 Απά τῇς ρῥτγίεϑί 541] ννγανε τῇεπι 
ψἢ (6 Ὀτεδά οὗ (ἢς ἢγβιίγι 8. ΔΚ 
ἃ νγᾶνε οἴϊεγίπρ δείογε τἢ6 ΓΟΚΌ, 
ννἢ (6 ἴννο ἰδιὴδβ: {ΟΥ̓ 5}8]1 δε 
ΒοΙγ ἴο [π6 ΠΟΚΡ ἔογ τῃδ ργεβί. 

Ῥτιοσίβ. [ηἰτοά, ὃ ἰχ. Νὸ Ὀγοδά σοηίδιπιης ἰσᾶ- 
νεη ςου]ά 6 οἴετγοά οἡ ἔμε ΑἸϊαγ, 1,6 ν. 1]. χα. 
ΤΠ οὐ]οςΐ οὗ 1{Π15 ΟΠ ΠΡ 566 πὶ5 ἴο ἢᾶνθ 
Ὀόδη ἰο ῥγεϑοηΐ ἴο ἴῃς Ἰογὰ {πὸ Ὀοϑὶ ῥχοάιιοθ 
οὗ 186 ϑαγτβ ἴῃ {πὸ δεΐυα] σοπάϊοη ἴῃ τ ΠΙΓἢ 
ἰξ 15 πιοδῖ 561] ἔογ {86 σιρροτί οὗ ὨιπΊᾶπ 
ἴδ. [τ ἴἢιι5 τεργοβθηϊοά ἴπ (ἢς δέϊζεϑδε ΠΠΔΠΠΕΥ 
186 {παηκορίνιηρ νυ ἢ ννᾶ5 ργοροσ ἴοσ ἴΠ6 
βεάϑθοη. ΤΠ6 1ἃοᾶν68 ἀΡΡΘΑΥ ἴο Ὀς ἀΙΞὈΠΟΌΥΕΙΥ 
σα] Ἰοὰ ““(ἢς τοι ἔπι 5 ΖῸΣ Φθ ον ΔῈ." Οοπι- 
Ρᾶτο {Π6 ἰδηρσυαᾶρο υϑοά ἴπ τοΐογεηςεο ἴο {πὸ ΕἸτϑὶ 
5Βῃοδ ἰῇ νυ. το. ὍΠδ χοίοσοποθβ ἴἰο ΕἸγϑὶ ἔπ}}15 
ἴπ 6 Νενν Τοβίδιηδηξ, Κοπι. ΧΙ. 16: Σ (ΟΓ, 
ΧΥ. 20, 23; [ἈΠ|65 ἴ. 18; ον. χὶν. 4, ἄς. 
νου] δθεπὶ ἴο Ὀ6 πηοβί ΔΡΕΪΓ ἀρρ]ιδὰ ἴο ἴδδ 
ΙΔ οανοβ5 οὗ Ρεπίθοοδξ. Α,5 ἴπεϑ6 1 ολνο5 οἴογοα 
Ὀεΐοτο [θμόοναῃ βαηςτῆεα [Π6 Ὠαγνεβὶ οὗ (δς 
ΥΘΑΓ, 50 δᾶ5 ““ ΟΠ τσὶ {πὸ δτϑὶ ἔτι 5" 5λης- 
δορά {π6 (βιυτγςοῇ, νης, ἴῃ 115 απίοη ΜΒ Ηἰπι 
85 ἴπ6 ΕἸγϑί ἔγυ 5, θθοοπηθ5 4'5οὸ πὸ ϑ4δηςτῆογ 
οὔ (86 ννου]Ἱά. ϑὲθ ἴθ βονυςοβ ἔογ ΔΚ Ὠἰἰδαη- 
[ἰ4ἀ6. ὙΠῸ χεοίγοησεβ ἴῃ ἴῃ6 τπδγρίῃ οὗἨ {δὲ 
ΤΊΟΓῸ τοσθηΐ δά οπ5 οὗ οὐγ ΒΙΌΪ6 ἴο α΄. ασ οἱ 
115 σδαρίθγ, ννουἹά δθοπὶ ἴο ὈΟΪΟηΡ τλογὲ 
ΒΕ ΓΙ ΕΥ ἴὸ {6 ννογάς ἄχϑὺ ὕχαῖῦβ ΤΟΣ 680- 
ΥΔῺ ἴῃ [Π15 171} νόῦϑο, 

18. σετερ ἰα»ιδε... 077 1δὲ βν:: γεαγῇ] Μᾶοτε 
ΡΓΟΡΟΙ͂Υ, Βδοῦθπ ΒΏΘΟΡ Οὗ ἃ Υγθδζ οἹὰά, ποῖ 
᾿κο [Π6 ἰᾶτὴ ἴῇ ν. 12. [πίτοά.  ἰν. 
χομπρ διιοολ}] 8. γουππᾷ ὉΏ11, ἴἴ ταϊρὰΐ 

Ὀὸ ἔτογῃ ομθ ἴο ἴπτοθ γοαῦβ οἱά. [πἰγοά, ὃ ἷν. 
ἐδεῖν νιεαὶ οἤεγίπο, απα ἐδεὶγ ἀγίπά οὔεγιηρ:] 

[πίτοά, ὃ χ. 

19. οπὸ ἀιά οὶ 1. γσοα!] ῬΓΟΡΕΙ͂Υ, 8 
ΒΏΔΑΕΥ π6-. οδῖ. 866 Οἢ Ἰἰύ. 22. 

ἰαυο ἰαγιδς οΥ ἠδὲ γεὶ γεαγ] ὕπο ΒΆΘΘΡ 
ΟΥ ἃ Υβὸδσ οἹ]ά. 

20. Τδε πιοληῖπρ Δρρθᾶγβ ἴο Ὀε, “ἼΤΒῈ 
Ρτοδὲ 508} ννᾶνς τῇς ἔννο 5ἴιδεερ (οὐ {δὲ 
Ῥεδοθ- τ ηΡ) νΒ τπεὲ Ὀτοδὰ οὐ ἴϊο ΕἸγϑι 
ἔγυ8 (ἔῃς ἵνγο Ῥοπίεοοβία! ἰολνε5) ἴὺγ ἃ νγᾶνε- 
οὔἴεπηρ ἴο Ϊοδονδὶ."--- ΝΏδη Ἰνιηρ ογξα 0.5 
ΜΕΓῈ «υαυεά Ὀοίογε ομοόνδῇ, ᾿ξ 5 βαιά {μαΐ 
{πον ψνοτο Ἰοὰ ἴοὸ δηὰ ἴἔγο Ὀεέογο ἴπο Ταθεγ- 
ΠΟ] δοοογάϊης ἴο δὴ ὄδϑιδ δηθὰ ἔοιτα, 
Ιηἰτοά, ὃ ἰχ. 



4 2. τὸ 

ν 

Υ. 21-.-24.] 

21 Απά γε 584] ργοοϊαϊπιὶ οἡ (δε 
86 β4πι6 ἀδύ, ἐῤαὶ ᾿ξ πιΔῪ δὲ Δ4ῃ ΒΟΙΪΥ͂ 
ςοηνοσδίίοη πηῖο τοι: γα 585}4]] ἀο 
πὸ 86γν!]ϊα ψοῦκ ἐῤογοίπς 1 ταί δὲ 
ἃ δἰλῖιιϊ ἔου Ἄνεῦ ἴῃ ἃ}} γουγ ἀννε]}- 
ἰηρ5 τγουρῃουξζ γουΓ ρΕΠΕΓΔΙΟΠΒ. 
2 ἴ Αμπά ἔνδεη γε γδὰρ ἴπε μαᾶγ- 

γεθῖ οὗἩ γουγ ἰαπά, ἴῆοιι 5μαϊξ ποῖ 
πηλκὸ οἴθδὴ τἰἀάδπος οὗ τῆς σοσηεῖβ 

ἐδαι τς οὕ τὴγ βεϊά νβεη τμοῖι τεδρεβί, ἦ Πεὶ- 
ποῦ 5μαῖς τῆοι ραῖμεῦ Δηγ ρἰεδηϊηρ 

ΙΕΝΙΤΙΓςΓῦ5. ΧΧΊΙΙ. 

οὔΩΥ Βαγνεβῦ: ἴπου 5ῃΑ]ς ἰθᾶνε {Πα πὶ 
απῖο τῆε ροογ, ἃπά ἴο {δε βίγδηρεγ: 1 
απὶ τὰς ΓοΚῸ γοιυγ (σοί. 

22  Απὰ τῆς ΓΟΚΡ β8ρᾶκε υπῖο 
Μορεβ, βαγίπρ, 

24 ϑρθακ υπῖο {πε Τμ]άγεη οὗ [15- 
γδεὶ, βαυγίηρ. [ἢ τῆς “7 βενθητῃ πιοηίῇ, ΖΝυωδ, 
ἴῃ ἴῃε ἢτβὲ ἀαν οὗ τε πιοόηῖῃ, 5}4}} "ἢ ἢ 
ε ἰᾶνε ἃ βαῦραδίῃ, 4 πιεπιογίαὶ οὗ 
ἰροτης οὗ τγυπηρεῖβϑ, ΔΠη ΠΟΙΥ σοηνο- 
οσδίϊοη. 

Τὸς νἱςπι8 ργεβογ θὰ ἴῃ συ. 18, 19 ἴο Ὀ6 
οἴἶετοὰ “ἢ [86 Ὀγοδά," ἀἰἔογ ἴτοπὶ ποθ6 
νἩΙΟΝ ΓΟ ργεβοσ θα ἴῸΣ ““[ἢς ἀδγ οὗ ἴῃε ἢγϑί- 
ἔπι 15" ἴῃ Νυπι, Χχυ . λό, 27. ἴη ἴῃς Ἰαἰζοῦ 
δἰδιεπιοηΐ, {ΠοτῸ ἅσὲ ἴννο γουπρ ὑ1}}}5 ἀπά οἿΘ 
τάπι, ἰηϑιοδὰ οὗ ἴῃ6 οπδα γοιιπρ 01} δηά {ΠῈ 
ὉΤΟ ΓΑΠῚ8 Πεγὸ πηοηϊ!οηθα, Τῆς βόνθη γοὺπ 
5πεὸρ δηὰ {π6 οπα ροαΐ ἃγὸ [Π6 54Π|6 ἴῃ θᾶςἢ 
ἄκς (στὰ Βάμγν, νΊπον, Εννα]ά, Καο- 
6 ΒΌΡΡοβε ἔπε βἰδίεπηθηβ ἴο γοϊδῖθ ἴο (ῃς 

ΒΔΠὶδ 5οῖ οὗ β8δοσβοοβ, ἴπογε 18 δΔπ Ἱποχρ] ςδὉ]6 
ἀἰδοτόράῆςυ. Βιι πιοβὲ οὗ ἴμε [ονν]ϑἢ δυΐδο- 
τῦε5, δῃὰ τΔΠΥ ΟἴΠΟΙΒ, σοπδιάου {παῖ (ἢ6 
οἤεηπηρθ ἴῃ Ναπι. γογα ἰο Ὀ6 οἤεγοά ἴῃ δά- 
ἀποη ἴο ἰῆοβθ ἤεσὸ τηθηςοποά, (Μ |5ῃ πᾶ, 
.ΜΕΠΔΟΝ.᾽ τν. 3; |ο΄ϑορδιθ, ΚυτίΖ, ΚΕΙϊ, 
ὅς.) ΤΤῆϊ5 5θεπὶβ ἴο Ὀ6 σοπβγπηθα ὈΥ ἃ σοϊη- 
Ραϑοη οὗ 86 ἴοπτιβ οὗ δχργοβϑίοη υϑεὰ ἴῃ 
υ. τ8 ἀπά ἴῃ Νυπη. ΧΧΥἹ, το; δηὰ 5[1}} ΠπλΟΥῈ 
ὈΥ 186 βἰαϊοιποπὶ οἵ ἴ86 οἤξπηρβ ἴο δοςοπι- 
ΡΔΏΥ 86 5ροςὶδὶ σὶΐῖεβ οὗ ἴῃς Ὠδυ οὗ Αἴοῃο- 
Ιηεηΐ, [,ον. χυΐ. 11---ς, σοϊηραγεά ΜΠ ἐπα 
οδἥετίηρβ οὗ ἴΠ6 ὉδΥ ἰἴβεὶ δ, ΒΓ ἢ ἀσγὸ ἀϊβι ηΓ ΕἸΥ 
οοπηοοϊοὰ ψ ἢ [ῃ6 ΠΔ1}γ βαςπῆςςο, Νιιηι. Χχίχ, 
11. [τ ψου]ὰ ᾿πάεεα ϑθοπὶ ἰΠδί ἴΠ6 5δογῇσεβ 
Ῥτεβοσι θεὰ ἰπ Νιιπὶ. ΧΧΥἹ, Χχίχ. νεγε οεγεα 
ἃ5 δ ἰοη5 ἰο [Π6 σοητηυδὶ Βιιγηϊ-οΟε την, 
Ὑ81|6 41} [οϑο τηθποηθαά ἴῃ [815 σμαρῖου δο- 
ςοπηραηΐοα [6 τιΐε5. ρϑου δῦ ἴο οδοὶ ἔδϑίναὶ, 
ἃπὰ ἐοσττωθὰ τῆοτε Ξἰ ΓΙ ΕΥ δϑϑθηίαὶ ρᾶγί5. οὗ 

41. 2δὲ «εἴδαπιε 447] ΤῊδ ἐεαϑὶ οὗ ΝΥ βθκβ5 
Ὅ25 αἰ! συ 8ῃοα ἔγτοπι ἴπὸ ἔννο οἴου στοαί 
ΔΏΠΙ.2] ἔεαλϑῖβ Ὁ. ἰΐ5 σοῃϑιϑιϊηρ, δοοοσγάϊηρ ἴο 
(86 1ανν, οὗὁἨ ΟἿΪΥ ἃ βἰηρὶς ἀδΥὺ. Βυΐ 1π ἰδῖεσ 
ἘΠη65 ἰἴ ἰ5 βαϊὰ τπαῖ ἀϊντηρ ἴῃς [Ο]]ονν]ηρ 51Χ 
ἀἄδγβ ἴῃς [6γδο ἴθ5 ὑϑοὰ ἴο Ὀγίηρ {πεῖν οὔξει- 
ἴηρβ ἴο ἴπ6 Τοηιρίο, δπὰ ἰο είν ἴδε ἵνεεκ 
δοπιοιὶην οὗ ἃ ξοϑίδὶ σμαγαςῖεῦ ἴῃ {Π6 βυβρθη- 
δίοῃ οὔ πιοιγηΐηρ ἔοῦ ἴῃ6 ἀεδὰ, Μι|βῃηδ, 
.“ Μοερὰ Καίδῃη,᾽ 111. 6, νυ ἢ [86 ποῖδ5. 

42. Το τεροζτίοη οὗ ἴπῸ 1,νν ρίνεη ἴῃ 
Χῖχ, 9, τὸ, δπά τεϊξεγαϊοα 1ευΐ. ΧΧΙν. 19, 15 
Δρρτορσίδιου Ἴςοπηεοίοα, ἃ5 [Δ 85 ξ͵δΙΠ 15 
Τοοηςειτιοά, ἢ [Π6 {πη Κορινιίηρ ἕοσ [6 σοΙ- 
Ρἰείεὰ ργαὶθπ δδγνοσῖ. [Ι͂ἢ |{κῈὸ πηδηποῦ, (Π6 
ἷδυς τεραγάϊηρ 16 ορργεββδίοῃ οὗ ἴῃ ροοῦ 
ξιύθη ἴῃ ἴεν. χιχ, δηά ἴῃ ἔχ, ΧΧΊΪ, ἂῖὸ τορεαϊοά 

ΨΟΙ, 1. 

'π σοπηδοῦοῃ ψῈὮ {πὸ [0Ὀ}]66 ἴῃ σμδρῖοσ χχν. 
14--17., 35. 36, ὅζα, 
2οογ] 1.4. ἴῃ6 ῬοοΥ [ϑγδο ἴθ. 
τἰγαησεγ})] ΤΟΥΘΊΕΠΘΙ, 866 ΧΥΪ, 29.---Αἔ 

Ῥουῖΐ. χυΐ. 10--- 2. 
1 αρε δε ΠΟΚΡ γοωγ Οοαἢ] 868 Οοἢ ΧΥΠΙ. 2. 

ΤΡρε ἔδαςὶ 9 Τγμφιρε. 21---2 5. 

24. « -αὐδαι!}} ΤὨΐδ ἔεαϑδὲ ννᾶ5 οπε οὗ [86 
ἄδλγϑβ οἵ Ηο]γ (οηνοοσδίϊοη οὗ οὐ μα τγ οὐὔπους- 
ναῆςθ. ὅ66 οὔ στ΄. 7), 11. Ὑπὸ ννογὰ ἴῃ [815 
γΟΓΒ6, δηᾶ αἷθο ἰῇ οὐ. 30, ἰ5 “ῥαῤῥαιῥόπ, ποῖ 
“ῥαῤῥατρ, ΤᾺ ρτοροῦ ΗΘΌτονν ἔογτῃ οὗ “ϑαυυ δίῃ..." 
ΤΙ βαῖὴς ψογὰ 15 υϑοά ἴῃ {π6 ρῆγαβδο “ἐ αὐδαϊ 
“ῥαῤῥσερδη, ΝΥ ἢ 15 ΓΙΡΒΕΥ τοπάεγοα ' βαὈὈΔΙῃ 
οὗ τοϑὶ"" ὡν. 32, ΧΥΪ. 21, ΧΧΥ͂. 4: ΕΧ. ΧΧΧΙ. Ις. 
χχχν, 2. ϑῥαῤΤόαιδοη, ὈΥ ἰἴϑε] εξ, 85 ἴῃ [ἢ18 ρίας, 
βῃοι ἃ γαῖθοῦ Ὀ6 τεηάοτορα 8 βα ραῦΐοδὶ 
τοβὺ.--ἴπ 115 γνεῦβθ δηά ἰῃ Νιιπὶ). ΧΧΙΧ. 1, 
[86 ΟἿΪΥ ρἶφοθβ ἴῃ 1 ΟἹά Τοβίδπηθηϊ ὑνΠΘΓΕ 
16 εϑίνδ! 15 παπιθά, ἴῃς ννογὰ τοηάεγεα 
 ΒΙοννὶπε οὗ Γυπιρφ5,᾽) πλοδΠ5 ΠΠ ΟΥΑΙ σῥομῖ- 
ἐπς. ὝΠοΙο 15 ἢο πιδρηξίοη οὗ πιπηρεῖβ ἴῃ ἐΠ6 

οῦγονν τοχὶ οὗ ἴῃ [αν ἴῃ σοπποϑοϊίοη ἢ 
ἴῆς ἀαγ. »ὲ Κπονν ἤοπι Ναμπι. χ. το, ἐμαῖ ἴ86 
δ] νοῦ ἐγαπιρεῖβ οὗ ἴμ6 ϑαποϊιυΥ ννεγα Ὀ]ολνῃ 
αἴ 411} (Π6 ἔοϑίϊναὶβ, ἱποϊ υάϊηρ ἴῃς Ννν πηοοη5, 
Δα, 45 ἃ πιδίϊζοσ οὗ σουγϑθ, οἡ {{||5 Οσοδϑίοῃ, 
γνΠ ἢ ννὰβ [Π6 σὨϊοῖ ἐδϑῖῖναὶ οὗ [86 Νὲνν τπιοοη. 
ΎΠΕΟΙΕ ἰ6 ΠΟΥΕΥΟΥ )ΩῸ τϑάβϑοη ἴο ἀοιϊδὲ [86 
ἰγδάϊοη πὶ [Π6 ἀδΥ νγᾶβ ἀϊβιρυ ϑηθαὰ ΌΥ ἃ 
ΒοησΓΑὶ ὈΪοννηρ οὗ γυπιρεῖβ Τγουρμουῖ τη 6 
Ἰδῃά, δηά δῖ ἴῃς Κιπὰ οἵ {γτυπλ|ροῖ ΡΘΠΟΓΑΙΥ 
υι5εα ἔογ {π6 ρυγροϑθθ νν5 {86 “ῥοῤῥᾶγ (Ὡς ἢ 
1 δϑεπβ πη ρϊ πᾶν Ὀδθη εἰ ποῦ [ἢ ΒΟΙη οὗ ἂἃπ 
ΔΏΪΠΊΔΙ οΥὐΥἮ ἃ οσοτγηεῖ οὗ πιθί4]), διισ 85 ννᾶβ 
96 ἃ αδἵ δ1π4] (ἔχ. χῖχ. 16), δηά οἡ {πε ὨδΥ οἵ 
7 Ὁ 1166. 866 οἡ χχν. 9. [ἴ πγιιϑῖ ἤᾶνὸ αἰ ἔθγ- 
εὐ ἴπ [Π15 τεβρεςῖ ἔγοπι ἴΠ6 ΟγΠάσγγ ἐεβεναὶ οὗ 
(ηὴ6 Νὸνν πιοοὴ ψῆδη {Π6 ἰοηξ 5ίγδιρῃϊ ἰγυπηροῖ 
οὗ ἴδ δηρ]6 δίοηθ ννᾶ5 Ὀϊοννῃ. 866 οπ Ναπι. 
Χ. 2; ἔχ, χχν. 22. [ἢ [Π6 πηοάφγῃ βϑσνῖοθ οὗ 
1ἴη6 δγπάροριιθ, Ῥβαὶπὶ ᾿χχχὶ. 15 υϑοὰ δὶ [6 
ἴεαβδι οἵ Τσυιηροῖβ. [Ὁ 5 πόννονοῦ ἀοιθίοά ὈΥ̓͂ 
Οοβθηῖι5 ἀπά οἴοιτο νυ μεῖπογ (μὲ Ῥ541πὶ εἰοδβ 
Ὠοΐ ΠΊΟΓΕ ΡΓΟΡΟΙΥ Ὀεϊοηρς ἴο οης οὗ ἴδε ξεαϑίβ 
ςοἰουγαϊοα αἵ {86 ἘΠῚ. πιοοη, οἴ ποῦ ἴῃ6 Ῥᾷδ55-» 
ΟΥ̓́ ΟΥὨ 6 ἔραδὲ οἵ Ταθογηδοϊοβ, ἴἢῈ ψοτζγά' 

ἈΚ 
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Ν᾽ “ἶαρ. τό. 

Ἦδαπιδ. “ο. ΞΕ δ πτἢ πιοητῃ ἐῤέγε τραί δὲ ἃ ἀΔγ 
1. 

25 Ὗε 5}4]1] ἀο πο βεῦν!]ε ννότκ 
ἐῤογείπ : Ὀαΐ γε 5}4]} οἴει δπη οβετγίηρ 
πιλάε ΒΥ ἥτε ὑπο τῆς ΓΠΟΚΌ. 

26 { Απά τε ΠᾺΡ βραίκε υπΐο 
Μορεβ8, βαγίηρ, 

27 ΚΑΙβο οἡ τῆς τεπίῇ αν οὗ τἢ 8 

οὗ δἴοπεπχδηῖς: ἴἴ 5841] 6 δὴ δοὶ 
σοηνοσδίίοη πηΐο γου ; δηά γε 8}4]] 
Δ οΣ γουγ βοι 5. ἀπά οεγ δὴ οβετγ- 
ἴηρ τηδ46 δγ ἤτγε υπῖο ἴῆ6 ΓΟΚΌ. 

28 Απά γε 5}4]} ἀο πο ψγογκ ἰπ τπδὲ 
ΒΆΠ|6 ἀδγΥ: ἔογ ἴξ 19 ἃ ἀδὺ οἱ δῖἴοπε- 
πλθηΐ, ἴο πΊΆΚα Δη δοπεπιεηΐ ἔογ γου 
θείογε τε ΠΟΚΡ γουγ σά. 

29 Εογ ψν)αΐβοενεγ 8οι]} ἐΐ δὲ τῇδ 
804} ποῖ 6 Δλῇ]ηςτοα ἴῃ τῆἢλξ 5ᾶπὶε 
ἄλγ. ἢδθ 5}4}} δ6 ουΐϊ οὔ ἴοπὶ ἁπιοηρ 
ἢ]5 Ρθορῖε. 

20 Απὰά ψῇδίβοενεγ οι] 1: δὲ δῖ 

Ττοπἀογοά “ἐπονν τηοο ἢ ἴῃ Ὁ. 4 θοηρ οὗ ἀουδί- 
ἔμ] πηοδηϊηρ. ὅ866 ηοΐθ ἐπ ἴσο. 

σφυεπέ γιο] “ῊΘ ἔδβεναὶ. νγᾶβ οὐϑεγνθά 
ου ἴῃς ἢγϑί ἀδὺ οὗ. [πὸ ϑϑνθηίῃ τηοπίῃ, οδ θὰ 
ὈΥ (86 [ον ἴὴ Ἰαΐοσ Ἐπιο5 ΤΊ σγ, Ὀὰϊ πὶ {Π 6 
ΟἰΙὰ Τοεβίδηιοηὶ ΕΚ δΔηΙπι, τ᾿ Κ᾿ ν]. 2. Αςοογά- 
ἴῃ ἴο 186 υπὶξοττῃ νοῖςθ οὗ ἰγαάϊτίοῃ 1 ννᾶ5 
1ῃ6 ἢτγϑίὶ ἀδὺ οὗ ἴῃς ΟΙν}] γοασ (5966 Νοῖία δ {Π6 
ἐπ οὗ ςἢδΔρ.) ἴῃ ι1ιδὲ Ὀείοσγε {πὸ Εἰχοάιι8, ἀπά 
νγὰ5 Οὐϑεγνθά 8ἃ5 {π6Ὸ ἔεβίιναὶ οἵ 1η6 Νουν γϑαᾶγ. 
ῬΏΗΠο, " ἀ6 ϑερί.᾽ το: Μίβῃπδ, “οϑῃ Ηδϑὶ." 
1.1. Το βόποσαὶ ορπίοπ οὗ ἔθ ἘδΌΡΙ σία 
85 Ὀδεη {παξ"1 νγᾶ5 ἃ σοιηπιοιλογδέοι οὗ [Π6 
Τγραζίοη οὗ {π6 ννου]ά (566 Βαυχί. “1, οχ, Τ ΔΙ ηλ." 
χόό67), ἤδη ““ 4}} {Π6 ϑδοῆβ5 οἵὕ σοά ςβουϊεάὰ 
ἔογ Ἰογ." [ὁὉ χχχυ, γ. Βυΐξ ῬΠῃΠο, ψ ἢ 
9ΘΟΠΊΘ Οἴδογβ, [ονν8 35 ΨΜΜ6Ὸ27]} 48 σῇ 8.145, ΓΘ- 
βαγάοα (15 ἀΔγΥ, ταῖμοσ [δὴ ἴἢ6 ἀδγ οὗ Ῥοῃη- 
ἵεσοσὶ (566 Νοίδ δῖ {Π6 επὰ οὗ οἤδρ.), 45 {Π6 
ΔΏΠΙνΟΓΒΑΤῪ Οὗ ἴΠ6 ρίνιης οὗ ἴδ6 1,νν. ῬΆΠο, 
“ἀε δερί.᾽ 22. Τ πεοάοτοῖ, “Οὐαϑβῖ. ἴῃ 1,6ν.᾽ 32. 

Τϑε αν Ν᾽ “Ἵ1]οπερηοηΐ, χ6----. 

ἡ. ὍΤὨδ τοητἢ οὗ Τισγὶ, (δὲ 15. ἔτοπι [Π6 
δνοηΐηρ οὗ [Π6 ΠΙΠῚ ἀδγ οὗ [πΠ6 τπιοπίῃ ἴο ἐπαΐ 
ΟΥ̓ΤΠ6 ἰοπίῃ (τ. 32), ννᾶ5. ογάδιηθὰ ἴο θὲ [86 
τοδί ΠΔῪ οὗ Αἰοποηγθηΐ νυν ἢ νγᾶς ἴο 6, |{κ6 
(Π6 δαῦραίῃ, ἃ ἀδὺ οἵ ΗοΙγ (οπνοοδίίοη οὗ 
δι γσζοσι οὔϑογνδηςθ, ἱπ ΠΟ ἢ πὸ βοτῖ οὗ οσκ 
ψᾺ5 ἴο Ὅ6 ἄοπθ. Οη [Π6 ρϑδου αν τῖο5. οὗ 
[δὲ δγ, 566 ςἢ. χνὶ!. 

“410 ΎὙῆς Ηοῦσγενν ψνογὰ 5. ποΐ πιεγοὶν 
ςοριιδίϊνε, θὲ οτηρηδίῖς. [{ τρῃξ ταί μοῦ θ8 
τοηάογεά, Β. 191. 

αἴἝιεὶ γομγ' σομ5] ὅ866 οἡ χνὶ. 29. 
απ οὔεγίπσ »ιαδ ὃν 3 γε] δ. ο. τὴ6 ἡ Βο]Ὲ οὗ 

Ἔ)ε Δρροϊπίοά 5δογῆςθ5. 

ΤΕἘΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΊΤΙ. [ν. 25--35. 

ἀοεῖῃ ΔΠΥ σοῦ ἴῃ τῆδι βᾶπιεὲ ἀδυ, 
16 84π|6 8011 0}}}} 1 ἀδβίγου ἔτοηι 
ΔΙΠΟΠρ; ἢ]5 ΡΘΟρΪδ. 

Ι[ Υαε 584] ἀο πο στηᾶπηεγ οὗ 
ψγοΥΚ: 12} τῤαϊϊ δὲ ἃ βἴλϊυῖε οσγ ὄνογ 
τΠγουρβους γουγ ρεπεγαϊοηβ ἰη ]} 
γΟΓ ἐ Αρραν ὡς 

22 [τ τῥαϊί ἐδ απο γου ἃ βαρ θδίῇ οὗ 
Γαβϑῖ, ἈΠά γε 5}|4]] δϑῆ!ςϊς γοιγ 5ου θ᾽ 
ἴῃ τῆς ηἰπίῇ ἐγ οἵ [Π6 τῃοητῇ δῖ 
Ἔνθ, ἤοπη ἄνα ὑπο ανβϑη, 804]} γε 
᾿ρα]εδγαῖε γουγ βαρ δίῃ. ἷ 

21 4 Απά τῃε ΤῸΚΡ βρακε υὑπίο “ἢ 
Μοϑεβ, βαγίῃρ, 

24 ὅρεακ υπΐο τῆς ΤΠ] άτγεη οἵ Ϊ5- 
γ26], βαγίηρ, ἔΤΠς βἤεεπίῃ ἀδΥ οὔ Ναυὶ 
15 βδενεητῇ τιοπτῃ οὐαί δὲ τῆς ἔξαβί ἴδμεμν 
οὔ ταδϑγηδο εβ 397 ϑδενεὴ ἀδγβ υπῖο [ἴῃς 
Τ,ΟΚὉ. 

3ς Οπι {δε ἢτϑε ἀν «ῥαϊϊ ἦέ δῃ 

81. ἐπ αἱ γοων ἀκςυεϊδπσ. ὅ866 οὐ Ὁ. 14; 
4Ἶ50 11}. 17. 

82. «αδδα!ῥ ἤτοι 866 οπ σ. 24. 
εεἰούτα!ε] ΓΘ ΤΑΓΡΊΠΔΙ ΓΟΠ ΘΓ 15 ΤΔΟΓΟ 

ςογζοοί. 

Τρε κατ ὶ 97,7, Ταῤεγπαείςε, χ.,---.,6.Ψ 

84. «εὐεη ἀ4αγ.5] [κὸ ἴῃς Ῥαβϑονου, ἴδε ἤδασὶ 
οὗ Ταῦογηδοῖθβ σοπηπιοηςδά αδἱ ἴἢ6 ΕὉ]] πιοοῃ, 
οη ἴῃς ΒΗ δοηίῇἢ οὗ (ἢ6 πιοηΐῃ, δπὰ ἰδϑοϊθα ἴὺγ 
βϑύθῃ ἄλγβϑ. ἼὍΠὲε ἤγξί ἀδΥ ΟὨΪΥ νγᾶς ἃ ἀδὺ οὗ 
ἩοΙΪΥ ἀοηνοοσξίίοη. Βιῖ [Π6 ννεεκ οὗ {ΠῸ ἐεδοῖ 
νγὰ5 ΤΟ] ονγεά ΟΥ̓ πη οἰρῃῖῃ ἀδΥ. ἔογπηρ 
ΒΕΓΙΓΕΪΥ πο ρασγί οὗἉ 1 (υ. 36, Νυπι. χχῖχ. 4; 
Νεῆ. νηϊ. 18), νος ἢ ννᾶ5 ἃ ἀδΔύ οὗ Ηοὶγ Οοη- 
νοσδίίοῃ, δηά Ἄρρϑᾶσβθ ἴο ἤανὸ ὈΘΟΠ ΡΌΠΟΓΑΙΙΥ 
ἀἰσαπρυϊσμοα Ὀγ τπ6 δηλ “᾿σίπξεγεί δ᾽ ἴῃ ΟἿΓ 
ΨΟΓΒΊΟΠ, ὁ’ 50]6ΠΊΠ Δ5ΘΟΤΊΌΪΥ,᾽) υ. 16. 866 ΝιΠι. 
ΧΧΙΧ. 351; 2 Οἤτοη. νἱ]. 9; Νδῆ, Υἱιὶ. 8. ΤΠ 
ΒΔΠῚ6 Ογα ἰ5 δρρι θὰ ἴοὸ ἴπῸ Ἰαϑσὲ ἀδὺ οἵ 
πε Ῥαβθονοσ, θυ. χυϊ. 8, ἀπά ἴο ἃ σοὶ ριοῦϑ 
ἈΘΘΘΙΠΌΪΥ ἴῃ ἃ ΦΌΠΟΓΑΙ 56η56, 2 Κίηρε χ, 20; 
5. 1. τῷ; ]6γ. ἰχ. 2; [0611.14. ὙΠ εκ 
ἴῃ Ἰαῖου {ἰπη65 50 Ἵδ θά [ἢς δ οὗὨ Ῥεηϊεςοει; 
δ66 Οὐ τό. ἼΠΕΙΟ ἰ5 ἃ ἀϊἤδιθηος οὗ οΟρ᾿ πΊοὴ 
8ἃ5 ἴο ἴπ6 τηρδηΐηρ οὗ ἰδ ννογάὰ. ἘΕτοπὶ 118 
ἀοτινδίίοη ἰξ ἈΡΡΘΑΓΒ 5[ΓἸΓῪ ἴο ἀδηοῖθ δ εἰσιν 
πυαί, ἀπιὰ 1ἢ}15 σοηουηρ μ45 16 δυϊΠοΟΥΙΥ͂ 
ΟΥ̓ ἴπ6 δοριυαρίηῖ, Βυχίοτε, Εῦτβέ, Ὑνόζυς 
δηὰ οἴμοῖβ, ὍΘ ἴοστῃ ἢ {815 ϑεῦϑα τσὶ οὗ 
σουτθο 6 Δρρ] θὰ ΨῸ Ῥγορτοῖγ ἴο {πε [αςὶ 
ΟΔΥ οὗ τὰς Ῥαβϑθονοσ, 845 'π Πουϊ. χυΐ 8, ἢ 
51Π]1 τηοῦθ ἔα ϊηθ85 οὗ τηθδηὶπρ ἴο {πε ἀδύ οὗ 
Ῥεπίθοοσδὲ 5 {πε αοἷοϑε οὗ (6 Ῥεηΐεςοβίδὶ 
δβοάϑοῃ, Ὀὰὲ Ὁ [Π6 τιοβῖ ρεγέεςξ ἤέποςβ ἴο 
τῆς ἀδγ δῇϊογ ἴῃς ννεεκ οὗ ἔπε ἔεξαϑσὶ οὗ Τᾶθετ- 
ΠΔΟ]65, 85 ἴ86 σοποϊυβίοη οὗἉ [Π6 βεσίεϑ οὗ γὙϑα]ῦ 
ξοβῦναϊς, ῬΏ1ο, "ἀς ϑδερῖ.᾽ 24; Ὑποοάοτγεῖ, 

ἘΗΣεδ, 



[Ηςδ. 
ἀλΥ οἵ γέ- 
4ἰγαῖ»ἕ, 

ν. 36---40.] 

ΠΟΙ ςοηνοσλίοῃ: γὲ 5Π8]1 ἀο πὸ 
86 Γν]]ὶα ννοῦκ ἐῤεγοίημ. 

26 ϑενεῃ ἀδγ8 γε 5Π1]] οἵδε δὴ οἵ 
ἔετιπρ τηδάς ὈΥ ἤτγε υπίο (ἢς ΓΟΚΡ: 
οὐ (πε εἰρῃτῃ ἀδγ 5411] δ6 δὴ ἢοὶ 
σοηνοσδίίοη ὑπΐο γου; δηὰ γε 5}2]] 
οἴεν δῇ οβεγίηρ τηδάς ὉῪ εἶ ὑπο 
τῆς ΓΠΟΚΡῸ: ἃ 15. 4 ᾿ἰβοΐδιη 4586Π1- 
δΙγ; «μά γε 5811] ἀο πο 86γν!]α νγοσκ 
ἐῤεγεῖνι. 

27 ὙἸΠεβε ἀγὲ τῆς ἔξαβδίβ οὗ τῇ8 
[ἈὉ, ννῃὶς ἢ γε 5841} ργοοϊδίπλ ἐο δέ 
ΠΟΙΥ σοηνοςδίίοῃϑ, ἴο ΟΠΕΓ δὴ οὔξεγ- 
ἵηρ; πιδλάς ΒΥ τε υὑπίο (ἢς ΟΚΡ. ἃ 
δυγηΐ οἰεγίηρ, δπὰ ἃ πχεαῖ οβεγίηρ, ἃ 
βϑδοπῆςς, ἀπά ἀγηκ οὔεγίηρϑ, δνεῦῦ 
τἈϊηρ ἀροη ἢ]8 ἀδΔΥ: 

28 Βεβίἀάβ τῆς ϑβαρθδῖῃ5 οὐ (ἢβ 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΊΤΠΙ. 

Ι͂ῸΚΡ. ἃπά δεβιάβξ γουσγ ρἰβ, δηά 
θεβι4β 411] γοιιγ νονγ8) δπηὰ δεβίάς 41] 
γουγ ἔγεεν}} οἤξεγίηρβ, ἢ] ςἢ γε ρῖνεα 
απῖο τς [,ΟΚὉ. 

39. ΑΪἴβο ἴῃ τῇς βίζβεπιῃ ἀδΥ οὗ τῆς 
βανεητῃ πιοηῖῃ, ΨΠΕΠ γε ἢδλνε ρδ- 
{Πεγθά ἴῃ τῆς ἔγιϊς οὗ τῆε ἰαπά, γε 
8Π4]1 Κεερ ἃ ἔξαδῖ ὑπῖο ἴῆε ΓΟΚΡ 
δ6νῈη ἀδγβ: οὐ (ῃε ἢιβδὲ ἀδν «ῤαὶ! 
εξ ἃ ϑθθαῖῃ, δηά οἡ τῆς δἰρῃτῃ ἀδΥ 
ταί δ ἃ ΞβΑ  αῖῃ. 

40 Απῃά γε 5}4]] ταῖζα γοιι οῃ τε 
ἤγβί ἀδὺ τῇ6 'Βουρἢ5 οὗ σοοάϊν {γθεβ, "Ηεν 
Ῥυδηςῆα8 οὐ ραΐπὶ ἴτεεβ, απά {πε 
Ὀοιρἢ8 οὗ τῆς Κ ἴτεεβ. δηά νυν]! ]οννβ 
οὗ τῆ6 ὕγοοκ; δηά γε 583}4]] γε]οῖςε 
δείογα τῆς ΠΟΚΡ γουῦ (ὐοά 8ενεη 
ἄλγ3. ͵ 

“Ουςϑβῖ. ἴῃ [,εν.͵ 32. Ὑς ἅγὲ ποῖ ἰο]ά {μαῖ 
6 ᾿αέχεγεί ΜγὙῚ8 οὔθ οἵ ἴδε ἀδγϑβ οὗ ΗΟΪγ 
(οηνοσδίίοη οὗ 8ιτιςΐ οὔϑογνάηος : ϑ96σν]]ο 
ΟΥΚ ΟἿἹΥῪ ἄρρθαῦβ ἰο ἤᾶνθ Ὀδθη ρου θά. 
ΤἬΙ5 βοοπὴβ ἰο ἔυγηϊδῆ δὴ ΟὈ]εοιϊοη ἴο Οἱ 
ΤΔΥΡ ΙΔ] το οπηρ "" ἀδγ οὗ τοϑίγαιπί," (Ἰν Ὡς ἢ 
μα5 ἴπΠ6 ϑδυρρογί οἵ ἘἈοϑθημ 116 Γ πὰ Ηογχ- 
Βείπιογ). Ὁ τεηάοσηρ ἴῃ ἴῃς ἰεχί “ 5δοἰθ πη 
ἈΘΘΟΤΊΔΌΪΥ,,) ἄρτοε ἢ Οηκ., ἰδθ Ψυϊρ., 
Οεϑεηΐι5 δπὰ ἐς ψνείίο. [ὶἢ ἴὴῸ ἴνν [Π6 
ννοσγὰ ἀρρϑαῖβ αἰνναγβ ἴο δοϊὰ [18 ϑρθοϊῆς 
τηθδηϊηρ. ἴῃ [15 ΣΌΠΟΓΑΙ ΔΡΡ] ςδἔοπ ἴο βοϊθπηῃ 
4556 0168 [ἴ 18. ΟΪΥ ἔοιιηα ἴη ἴῃς ἰοῦ δ. Πρ- 
ἴυγεβ. ΔΝ Βοίδμοσ {Π6 ᾿αέπεγείῤ ννα5 ““ἴδὶ ρ»τοδῖ 
ἀδὺ οὗ ἴδε ἔραβε " πιοπιοπθά [οἤη Υἱῖ. 37, 
566 ποΐδ ἐπ ἤθε. 

86. 4π οὔεγίηρ »ιαάε ὃν γε] ὅ6εὲ ὡ. 8. 
ὟΤΠῸ ϑιισοθβϑίοη οὗ 5δου ἔςεβ ργεβογροαὰ ἰη 
Νυπι. Χχίχ, 12---38 (566 οἡ σ. 20), ΜΏΙΟΝ 
ξοττηβ βυςῇ ἃ πιαγκοὰ ἐοδΐυσγε ἰὴ ἔπ ἔδαϑί οὗἉ 
ΤΔΡεγηδοῖΪοβ, ἰοπάς ἴο δον ἴῃς ἀἰδβιϊποῖποβς οὗ 
[6 'σέχεγεῖρ ἔγοτῃ 86 ἔδδίδὶ νσεθκ. Οπ ϑδοὴ 
οὗ ἴῃς εἰρῃς ἄδγϑ, ἱπουάιπρ ἰἢ6 ᾿σέξεγερ, ἃ 
ΒΏΔΣΡΥ Βο-ροδὶ ννᾶ5 οἴετγεά ἴοσγ ἃ 51Π- ΟβἘΠηρ. 
Βυῖ οη δάςἢ οὗ (Π6 βούεη ἀδγ5 οὗ 86 ἔδβενδὶ 
1ἴ96 15 τῆς Βυγηϊ-οἤθυηρ σοπϑοιϑϊοα οὔ ἴνο 
τάτηβ, ἐουγίοθη ἰατηῦβ οἵ ἃ γεασ οἷά, ν ἢ 8 
ΠυΙΌΕΥ οὗ γουηρ ὃὉ11}}8, θαρΊππῖηρ νΠ 1} ]}- 
ἴδθη οἡ δε ἔγχεϊ ἀδύ, δι ἀἰπλπ|σηϊηρ ΟΥ̓ Οἠ6 
ΟἹ ΘΑοἢ βυςοσϑϑῖνα οὐδ {Π}], οἡ ἴῃς ϑθνθηῖῃ, 
[δ πυΡεσ νυ85 τοάπςδα ἴο δουεη. ΤῊΘ ννῃο]6 
ὨΛΠΏΡΟΥ οὗ Ὀυ1}5 βδοτπορά ἀυσηρ [6 ν θεὸ κ 
ἔδυ5 δπιοιηίοα ἴο ϑονθηΐγ. Βυΐ οπ ἴδε ᾿σέ- 
“ορερ τ(πῃ6 Βυχιϊί-οἤεγηρ σοποϊϑέθα οὗ οἠἱν 
οὴς 011, οπα στᾶπι δηά ϑονοὴ ἰδρ8. Τῆς 
οἴδεγ ραγίϊσυϊατβ τοϊδιϊηρ ἴο 1ῃ6 ἔδραϑὲ οὗ 
ΤΑΡογηδοΐοβ νν}}} σοπὶθ υὑπάδγ ΟΣ ποῖίϊοθ ἴῃ 
[πε ποΐδ8 οὐ συ. 39 56. 

87, 38. Το πιϑαηΐηρ ἌρΡΡελγ5 ἴο 6: ἐῤες 
γε ἐδε γεαγὶν σῤῥοὶπίεά ἐἰνιες οπ «υδἱοῤ γε «δα] 

δοίά Ηοίγ Οοπυοεαίίοης απά Ο772Γ 1ο 7ερουαῦ 
“φογίβεει, ἐπ αὐ άἐἑίοπ το ἐῤὲ δαῤῥα!ῥ οὔεγιγσε 
(Ναπι. ΧΧνΣ, 9. 10) ἀπά ἰο αἰ γομγ σοἰμπίαν 
οὔεγίησι. ΟἿ. Ναπὶ. χχίχ. 20. 

ΕΠΚΤΗΕΕ ΝΒΘΤΆΌΟΛΤΙΟΝΒ ΚΕΟΘΑΚΌΙΝΟ ΤΠῈ 
ΕΈΑΒΤ ΟΕ ΤΑΒΕΚΝΑΟΘΙΕΒ, 39---.43. 

89. “180] Ἀδίμογ, δα σοΙΥ. 866 ο υ. 27. 
ΤΠ πιοάδ ἱπ νοῦ [Π6 ἔραϑσὶ οὗ ΤΑΌθγηδο ο5 
1ῖ5 ΟΓΘ σοϊηϊσοάιορά, δἴογ [ἢ6 τπηοπέίοη οὗ ἴἰ 
ἴῃ συ. 24--ι16, ΤᾺΔΥ βιισροϑσί {παὶ [ἢ15 ρᾷβϑᾶρὸ 
ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΙΥ ἔοιτηεαὰ ἃ ἀϊϑδιιηςῖ ἀοσιμηοηῖ. ὙΠῸ 
ξεαϑί 56 Ἔν ἀθ ΠΕ] ϑροκθη οὗ 49 'ἢ 1 πδὰ ποῖ 
Ὀδόη πιοπίιοποά Ὀερίοσο. [ὃ νὰ δάπης [ἢ}|5, 
ἴπ6 σοηηπεοοίίοη οὗὨἉ ἴπ6 80) ΘΟ  -ΠλΔ ΓΟ 866 ΠῚ5 ἴο 
δε αὐ οἶεαγ. ΤΠ ρᾶββαρθ 5Έγν65 85 ἃ 5Ό ΡΪ0- 
τιοηΐ ἴο ἴῃς ρσγονίουβ ποῖϊςθ οὗ πὸ ἔθαϑί, δηά 
βῆοννβ ἴῃ6 ρἷδος ψνῃ]ςἢ ἢ με ἴῃ τεΐεγεησς ἴο 
16 γϑΑΥ]Υ σγοῖθ. 
«υδέη γε ῥασε σαἰδεγεά ᾿π) ὙΠΘᾺῈ γ789 ΕαῦΒΟΣ 

πῃ. ὅ866 οὐ ἔχ. χΧΧΙΙ. τό. 
ἐδ ζξ Γ᾽ ἐδο ἰαπα] ἱ.6. (6. ῥγοάιςο, ἴῃ - 

οἸυάϊηρ [6 σταίη, [ἢ6 οἷϊνθβ, {Π6 νηἴδρο δηὰ 
[86 ἔτιβ οὗ 4}} Κἰπάϑ. ὙΠῸ {ππὶ6 ΟὗἨὨ Υγδᾶγ 50 " 
ἱπάϊοαίθα ννουϊά δηϑυγεσ ἴῃ τῆς Ηοὶγ 1.δηά ἴο 
186 Ὀορίπηΐϊηρ οὗ Οςἴοδετγ. 

α,),α] ἩἨδΘΌ. ρα. 866 ῬΓοΙΠΆΙΠΑΥῪ ποῖα. 
4 -αὐδα!ὴ ἴπ εδοὴ ρίᾶςθ, [6 Ἡεῦγενν 5 

σῥαῤῥαιρῦη, ἃ Βα δῦ10841 τοβῦ. 866 οἡ 
Ὁ. 24. 

40. [{ ἴ5 ἀουθίι! ννμδὲ ννοσὸ ἐπ ΒοΙΡἢΚ5 
οὗ βοοάϊγ ἔγεεβ᾽" δηὰ “16 Ὀουρῆβ οὗἩ τἢιϊςος 
ἴγθ6 5, Ι͂ῃ τῃ6 ἢγϑί ἴοιτῃ, ἴπ6 πιδγρίπαὶ τϑη- 
ἀεσπρ ζχαλῦ 18 ΠΟΓΔΙΠΙΥ Ὀοιίοσ {πᾶπ δοωσδ». 
ΤΉ6 νοτὰ σοπάογοα “" βοοαϊγ ἴγθοϑ" (ΗθΡ, 
ῥά αν) 18 380 υπάογβίοοά, ἴῃ ἃ ξεποῦς 56η56, ὉΥ͂ 
{Π0 ΧΧ΄ῴ Νυΐρ., Οδβδοηϊιϑ, Εὔγβῖ, ἀθ νΝν εἴθ, 
Κηοθεὶ. Βυΐ Τοβερῆι5 (΄ Δηϊ.᾽ ΧΕ]. 11. 8. ς), 
1ηὴ6 Ταγρυπὶδ δηὰ ὑπὸ ΚΑΙ ηΙϑῖβ ἰῃ ρΟΏΡΘΓΑΙ, 
τοδὶ (6 ψνοτὰ 88 ἀθηοῖπς 5ρεο πολ} [86 

ΚΕ 
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- ΤΙ. 

41 Απά γα 5}2]1] Κεαρ ἰξ ἃ ἴδβαϑβι 
απο ἴε ΓΠΟΚῸ β8δνθη ἀδγβ ἴῃ ἴδε 
γοῦτ, 74 «ῥα δὲ ἃ βιαϊαῖς [ογ Ἔνοῦ 
ἴπΠ γουγ βοπογδίίοηβ: Ὑ8 5}8]]} ς616- 
Ὀτγαῖα ἰτ ἴῃ τμε βονθηῖῃ τηοητῆῇ. 

42 Ὗε 5}8}] ἀννεὶ! τῇ Ὀοοῖἢβ βενεη 
ἄλγϑβ; 81} τπδὲ ἂῦε 15γϑε τε8. θόγῃ 5}8]] 
ἄννεὶ] τὰ θοοῖδ8: 

ΓΤΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΠΗΙ. [ν. 41τ--.44. 

43 Τπαῖ γουγ ρεπαγαϊοηβ ΠΊΔΥ. 
Κηονν τῆαῖ 1 πιδάς τῆε Τδ]άτγει οἱ 
ἴϑγδεὶ ἴο ἄννεὶ] ἴῃ Ὀοοῖῃ5, ψμθη 1 
δγουρῆς τῆεπὶ οὐδ οὗ τῆε ἰλπά οἵ 
Ἐργρῖ: 1 σηὶ τῃς ΓΚ γουγ Οὐά. 

44 Αμπᾶ Μίῶοοβεβ ἀεοϊαγεά ὑηῖο τῆς 
σὨΠάγθη οὐ ἰβύδεὶ τῆς ἔεαλϑῖβ οἔ ἴδε 
ΠΟΚΏ. 

ΕΑἴἴγοη, νυν 116 πιοϑῖ οὗ [πε γεσεπὶ [θνν 5ἢ ἰγαῃ5- 
Ιδΐοτβ, ἀπά [οβορίιιβ ὨἰΠΊ56}Ε ἴῃ Δποῖμογ ρ]ᾶςθ, 
«Απί. 111. 10. καὶ 4, Γείαὶπ ἴΠ6 οὔ ρίπαὶ ννοτά, 
Ιπη {Π6 ϑθοοπά ἴοστη (Η Ὁ. ᾿αδοί δ) ἴῃ γε πάογ- 
ἵπρ ΤΠΙΟΚ ἰγθοϑ᾽᾽" Πᾶς [86 βιρροτί οὗ (Π6 
.ΧΧ-ὠ ΨΝυΐϊρ., Οοϑεπίιθ, ἀθ νοεῖς, Εσὺτγϑῖ, 
Κηορεῖ, δηὰ ἰ5 δνουγεὰ ΌὈΥ [86 οἰ οοσῪ οὗ 
ἡ4ῤοίῥ, δεσογάϊπ ἴο ψνῃΙ ἢ ἰἴ ννου]ά 5: ΠΥ ἃ 
κΚιπά, οὐ Κιπάς, οὗ. το ψ ἢ (ὨΙεκ, οὗ 
Ρἰοαομοά, ἕο αρε. ὙὍηεὲ Ταγριιπιθ, δπὰ ἴποϑε 
γνῆο μάνα ἐο] ον τπθπη, πλυδὲ ον! ἀθΠΕ]Υ Ὀδ 
ΤΟΊ ἐπι τακίηρ ἰἃ ἴογ (Π6 ταγγί]θ, βιποθ (Π6 
ΤΩΥΓί] 5 ἀἰβθηςΕἾΥ παηλθά δίοηρ ὑν ἢ ἔπαβο 
5ΒαΠ|ὸ ὁ ΠΟ Κ ἰγθο5." ἴῃ Νοῆ. νυ]. τς. ὙὍΠ6 
τηοάοτη [όνν5 ΒΈΠΟΓΑΙΥ γτοΐδη [Π6 οτρΊπδὶ 
τνογὰ ντπουῖ Θχρίαπαίίοη, 45 ΠΟΥ ἀὸ ῥάάαγ. 
ὙὝΠοΥΘ 15 ἃ. νν 6] ]-βϑυρρογίοά {τγδάππίοη ΙΓ ἢ 
1ῆγοννθ βοὴθ ᾿ἰρᾷξ οἡ {πὸ βιιδΊ]εςξ, (που [ἰ 
Ἰοανθβ {86 “ΠΟ Κ ἴγθθβ᾽ ἴῃ ὑποογίαϊπῖγ. [ 
18 5αιὰ παῖ ΘΥΕΥῪ βγϑθ] τε αἱ ἴΠῸ ἔδαϑέ οἵ 
ὙΤΑθογηδοῖοβ σαγγιθὰ ἴθ ομθ μαπὰ ἃ Ὀυηάϊα οὗ 
ὈγΔΉΟἢ65 (ς]]6ά, 1η τα θιηῖσδὶ Ηθογονν, ἐμ), 
δηά ἴῃ {πε οἴμεσ ἃ εἰἴτοη. Ὅ})ὲ Ἰυ]αὉ νγου]ά 
566ΠΊ ἴο δᾶγνθ σοιηργϑοα (ἢς6 ὈουΡἢ5 οὗ ρα] η- 
{{665, ὁ" 1Π1οἰκ ἴγθ65,,) δηὰ ν Ί]Π]ονν5 ἤεγὸ παπιρά, 
ὙΜΉΠ6 (πὸ ἔγις οὗ ἴ{πὸ ῥώααν τηυδὲ μάνα Ὀδθη 
{πὸ οἴτοη. 05. " Δι᾿ 111. το. ὃ 4) ΧΠῚ. 13. 
:ς; 2 Μᾶςο. Χ, ό, 7: ΜΙίϑβἢπδ, “ δυςοδῆ," σδρ. 

ὝΠΟ ὈΟυΡἢ5 πιοηϊοποα ὈΥ ΝΕδοΔῃ, οὗ 
{86 οἷϊνο, ἴῃς ρίπε (γαῖβοσ ἐπ νυ] οἷἶνο), ἰῃς 
ΤΑΥΤΪο, {π6 ραὶπὶ ἀπά 186 ᾿σδοίῤ, ἌΡΡϑᾶσ ἴο 
Ββανθ Ὀδθη ιιϑϑοὰ ἔοσ σονογίηρ [πὲ Βῖβ τη ννῃϊςῇ 
{πὸ 5γδθ} 1168 ᾿ἰνοὰ ἀπγίηρ [Π6 ἔοσίιναὶ. 866 οἡ 
Ὁ. 411 ΝΘ. ν|1}. ᾿ς, τό. 

42. 7 «ῥα ἀαυεὶϊ ἐπ δοοὶδιε τευεμ 44}:] 

ΝΟΤΕῈΘΒ οἡ 

ΙΪ. ΟΝ ΤῊΕ ΡΕΝΤΕΟΟΒΥ. Ὁ. 1-ς---22. 

ΤἼΘ οἴμοῦ ΤΠοῦ ρᾶϑθαροβ ἴῃ 86 [μ΄ τὸ- 
ἰδίην ἴο ἴμ6 ἔδραϑσὶ οὔ ν εκ σὲ ἔχ. χχὶ, 
τό; Νυπι, ΧΧΥΙΣ, 26---41: ΠὨεοαῖ, χνὶ, 9---12. 
Βιυιΐξ Βεῖδα ΟΠΙΥῪ ἰ5 {π6 οβδιηρς οὗ {πε Ῥεπίος᾽ 
ςοβί8] ἰοᾶνθϑ πηθης οηδά, υη1655 11 5 ΤΏΘΥ ΨὩ]Γἢ 
ΤῸ ἀοοϊρηδίοα “16 ἤγχϑοί οὗ ἴπΠ6 βγϑι γι 5," 
Εχ. χχὶϊ!. 1:9 (566 ποῖθ) ; δπά “ἴδ6 βυξιγυ"5," 
Εχ. χχχίὶν. 26. 

ΤὨο ἴσιο σοηποοζίοη θεΐννθοη ἴῃς οἤεγίπρ οὗ 
186 ΕἸγϑί δ58οαῖῦ δηά ἴπ6 Ῥδβϑβθονεῖ ΓΊΔΥ Ῥεῦῃδρ5 
Ὀδ ἱτασοὰ ἴῃ Τοβῇ. Υ. 1ο---12. ὍΤὴΘ Ῥᾶβϑθουεγ 
ννὰ5 ἴπ6 στοδλῖ παῖ] σοι πιοπιογδίίοῃ οὗ ἴῃς 
ἀεϊνογδηςθ ἔσοπιὶ Εργρέ νος ννᾶ5 ἴο Ἰοδά οἡ 
ἴο [Π6 56 Ἰοτηθπὶ οὗ ἴΠ6 5γδο ο5. 'ῃ 6 Ῥγο- 

Τῆδ ννογὰ σεπάογεά “( δοοῖ ἢ" (ΗθὉ. «μζξα) 
ἀεποίεβ ἃ ϑῃδαά ϑιιοῇ 85 15 υϑοά ἔογ σδίι]α (Όξη, 
ΧΧΧΙΝ, 17), ἃ πιοδὴ ἀννε ]ης ([8. 1. 8; ]οὉ 
ΧΧΥΙΙ, 18), ἃ ὈοννΕΓ ΟΥ̓ Ὀγδησῃοβ, 88 ἴῃ ἴδ ]5 
Ὁ) ως (ὁ ΧΧΧΥΪΙ, 40; ἰοπδῇ ἵν. 4). οἵ [6 
ἢ 8 οὗ 50] ἀἸθγβ (2 8. χὶ χὰ; 1 Κι χχ. 12, 16). 
Ατςςοοτγάϊην ἰο [ονν 5} ἰγαάιτοη, νν δῖ ἡνοτὸ ἀϑοὰ 
αἱ {Π6 ἔοδϑιὶ οὗ Τ ΔΌθγπδςο 65 ννετὸ βίσγι ιν ῥαδογο 
πασμέα, βιΓισίαγος οὗ Ὀοδγάβ, νυ ἢ ἃ σονογης 
οὗ θοιρῆ8. ϑυςοἢ βἰσγισίαγοβ ἀγὸ πον οτεοιοά 
αἴ [Π15 ἔσβέναὶ ὈΥ τῆς [ϑννβ ἴῃ βοῖὴθ ραγίβ οὗ 
Ευτορο. (Οεγίδιη σοπαϊοηβ ἔῸΓ {πΠῸῚΓ οΘοη- 
βίισίίοη ἀτὸ ἰαϊὰ ἄόνγῃ 'ἰπ {πΠ6 ΜΊβμπα. δι 
{ΠΟ ἔογπ5 πιρῆϊ ναγῪ σοπϑιἀθγαῦϊν. ὁδυο-. 
σΑἢ,} 1. 110; δίδυθδη, 1.4 16 [εἷνα εη Δ]- 
58 06,᾽ Ρ. 170. [τ βῃουϊᾷ 6 ποιίισρα {παῖ 186 
ἢυϊα γεγο ἱπῃδοιϊ θὰ ΟΗΪΥ ἀπγίηρς {Π6 ϑενεη 
ἄδγβ οἵ ἴδο ἔοβειναὶ, ποῖ οἡ ἴπθ 'σηξεγείδ. [πὰ 
ἰλίογ Ἐπιὲβ τ ἀρρεαᾶγβ ΠΟΥ ὑγογῈ δεῖ ὼρ ἷπ 
ΒΟ ἢ ρατγίβ οἵ εγιβαϊεπὶ ἃ5 δῇῆογαφα ςοῆνο- 
πἰθηΐ ϑρᾶςο ἔοσ ἴβεπι. Νοῆ, υἱ!. χό. 8εὲ Νοίο 
δῖ (Π6 ορηά οὗ ἴπ6 (μαρίοθσγ. 

αἰ! ἐδαὶ ἀγὲ ]εγαοί ες δον] ὙΠῸ οπηβϑίοπ 
οὗ 1π6 ἔογθιβτογβ ἴῃ [Π18 σοπληδης 15 τοπιαγκ- 
4016. Ῥετδδρβ {Π6 ᾿πίθπέοη ννᾶ5 ἴδ οἡ 18]5 
͵ογοιι8 οσοβϑιίοη (ΠΟΥ νοῦ ἴο 6 ΠΟΒΡΙΔΌΪΝ 
οηϊοτγίαιποα 85 σιιθϑὶβ. Οἱ. Πδυΐϊ. χν]. 14. 

43. ἐῤαὶ 1 »ιαάφ ἐδ ορἠάγοι ὁ Τεγαεὶ 1ὸ 
4 «υε]} ἐπὶ δοοΐῥι, «υδέὲπ 1 ὀγομσ δὲ ἐῤόηε ομ οὗ 1δὲ 
ἰαπά οἱ Εφγρι] 866 Νοῖε δὲ ἴδε εηά οὗ ἰδὲ 
ΟΠΒαρίογ. : 

44. Ξι::..] δυνολπῦθα ὑΐτ98. 866 οὐ 
΄. 5. ΤΠῖ5 νοῦϑο ἰ8 ἃ σοῃο]ιβίοη ἴο ἴῃς ἩὙΒΟΪῈ 
σμδρίογ. 866 Ρχγεὶ. Νοῖβ. 

ΓῊΗΑΡ. ΧΧΙΠΙ. 

τηϊϑοὰ [,Δηἀ 85 [5 σγσουνπίηρ τες. ὙΠῸ ἢγϑὶ 
οἴἶδεγίης οὗ [6 5ῃ6δῇ ϑθοπὶβ ἴο ὃς ἱπιρὶϊοὰ ἰὴ 
(ἢὴ6 παιταϊϊοῃ οὗ τυῦῖῆδὶ οσουστοά αἱ ΟἹ ρα), 
ννΏοη [Π6 ρθορῖθ δἵϑ οὗ τῃ5 ““ςοσῃ οὔ πε Ἰαπά 
Οἡ ἴπ6 πιοῖτονν δῆϊογ ἴη6 Ῥαβθονεσ." ὅ6ὲ οὐ 
ν. 14. Ἐτοτὴ [815 εἰπι6, ἴῃ6 ςοπιρίοῖς ξ65ι!- 
ναὶ, ἱποϊιάϊπρ [ἢ6 Ῥᾶϑομα] [ἀπῦ, {πε ὕπ- 
ἰορανοπρὰ βυοδά, δπὰ ἴῆς Εἰγϑὶῖ ϑῃοδσῖ, νγᾶ5 ἴο 
τεπλϊηἃ ἰποπὶ ον ΠΟΥ παὰ Ὀδδη δεῖ ἔἴτεε 
πὰ ρῥγοβογνοὰ ἰπ ἴῃ6Ὲ ὙΠ ογτθθα ὑπ|1}} ΠΟΥ͂ 
οσουϊά εαἱ οὗ {6 ργοάυοσε οὗ πὸ 1,4πάὰ τ ΠΟ ἢ 

. ]εδονδὴ μδά ρίνεη ἴο ἴβοη, Βυῖ {Βε οοη- 
ποοϊΐοη Ὀεΐνθεπ ἴπ6 ΕἸγβῖ δ5ῃο} πὰ ἴδε 
ἔξαβι οὗ Νν ϑεῖκβ, 5 πιδγκῖηρ ἴῃ6 δορὶ ππῖπρ ἀπά 
{86 επὰ οὗ τῃ6 ρσγαὶπ παγνοϑῖ, ἰ5 οὗ ἃ πιοῖδ 
οὈνίουβ κἰπά. ὙΠὲ ἵνγο οὐϑεγνδποῦθ 5δης- 

Ἂ 



ΤΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΧΊΠΙ. 

βεά ἰδ6 ἱπίοσνδαι Ὀοΐννγθθη ποι, [6 ν᾽ ΠῸ]6 
ρεοά οὗ Βαγνυθβί, “"ἴηῸ Ῥρηίθσοβίαὶ ϑθββοη." 
ἰενιϑὰ ἰγαάϊοη ἢ85 ργοϑεσνθαὰ ϑοπλα αἰτίου 
ἰγᾶςεβ οὗ [6 ξόποτα] τεσορηϊ το οὗὨ [ῃ]5 ὈΥῪ 
(δὲ Ηεῦτενν σᾶσε. Βυχίοτῇ, “δγῃ. [πὰ.᾿ Ρ. 
440: ϑίφδιιθεη, ὁ 16 [πἰνθ σὴ Αἰβᾶςθ,᾽ ρ. 124: 
ΜΠ|1|5, ὙΠΟ Μοάσοσγῃ ονν5,͵ Ρ. 2ο7ζ. ῬΆ1]ο 
ΟΑ]}}5 ἴῃς οἴἶεγιπρ οὗ {πΠῸ ΕἸγϑῖ δῆθδῇ "" (ὴ6 ῥγὸ- 
ἰυάο ἴο 4 ρστοδλῖον. [δϑανδ)," 2... Ῥεοηϊθοοϑί, 
Τρ ἈΔΟίησὶα ςα] θὰ ἴπ6ὸ δ οὗ Ῥρηϊθοοβί 
᾿αἰπογεῖδ (5086 ΟἹ τ. 35}. 8ἃ5 ἴΠ6 ἰδϑῖ ἀδὺ οὗ 
Ηοὶγ οηνοσδίίοη οὗ ἴῃς Ῥεηίεςοβίδὶ β8θάϑοῃ. 
ΜΙβῆπα, “Κοθὴῇ Ηδ5}}.) 1. 2: "Οδαρ,᾽ 11. 
4: [οβορῃ. “Απϊ.᾽ 11. 1ο, ὃ 6. ἼΤπὲ ἴἵἴνο 
Ἰοᾶνοβ οὗ ἴῆ6. δ οὗ Ῥεπίδοοβε Ὀογε ἴο [ῃς 
ΡθΟρΙΘ 1π6 βᾶπιὸ πήθβϑαρο τοραγάϊηρ [θἤονδὴ 
ἃ5 ἴη6 ψνογάς οὗ ἴῃς Ῥϑδὶπιιϑῖ, “" Ηδ τῃρακρίῃ 
ΡδΔΓ6 ἴῃ [ΠΥ Ὀογάογβ, Ηδ δ]ΙΘἢ (Πο6 Δ τὴ 6 
ἤπεςὶ οἵ (ἢ τυ ῆραδῖ," Ἐς, οχὶνὶ!. 14. ὙΠοο- 
ἀοτοῖ βρϑᾶκς οἵ Ῥεηΐοθοοβί 8ἃ5 ἃ τῃηοπιογίαὶ οὗ 
ἴπ6 ργοπηῖδο οὗ 16 ροβϑθβϑοίοῃ οὗ ἴπ6ὸ ΗοΪγν 
πὰ, “Ουκϑῖ, ἰη 1,ον.᾽ 32. 
ΤῊΘ ἄοπ ἰπαΐ (η6 ἔεδϑὶ οὗ Ὁ δοῖκβ νυδϑ 

ἱπίεπάοά ἴο σοπιπιοπιογαίθ ὑμ6 ρἰνίπρς οὗ [ἢ6 
ἰν οὐ Μουηΐῖ ϑίηαὶ ἄρρθᾶγβ ἢἤγϑδί ἴπ (᾿ς 
Ῥδίδοῖβ οὗ 16 ἐουσίῃ σεπίυσγ. Δ Ώδη ἰὰ δά 
δεεπ ἰηΐοττοὰ ἔτοῖὰ ἔχ, χῖχ. ἴπδὲ π6 ἀδγὺ πιιϑὶ 
Πᾶν ΠΡΑΤΙΥ σοἰποϊἀοὰ ΜΠ {86 ΒΕΙΘΙΗ ἀδΥ 
αἴϊεγ ἰῃῆς Εχοάι5, ἴῃς ἀδὺ οἡ δῖος ἔς διῇ 
οὗ ἴῃς 1,νν πιιίκοὰ ἴϑγδοὶ ἃ5 Δη οὐρδηϊζοὰ 
ὨΔΟη πηρξ μανθ ὈΘΘη Θαϑ]Ὺ σοπηδοϊοα νυ ἢ 
ἴδε ἀδγ οπ νυ ηῖο ἢ 16 κἰδὶ οὗ ἴῃς Ἠοὶγ ϑρὶπε 
υπηϊτοά τῆ6 ὈΕ]Θνεγβ ἰη [6515 οὗ Ναχάγοῖῃ ᾿πίο 
ἃ (δυο, 58. ]εγοῃ. Ερ. δὰ Ἐδθίοϊαμι Δί, 
ΧΠΟ: 5. Αὐ. " Οοηῖγ. ἔδυ. ΧΧΧΙΙ. 12. 1{|5, 
δοινενεσ, πιοϑὲ ργοῦδδῦϊο {πδξ ἃ [ουν]ϑῃ ἔγδάϊ- 
ἴση ἴο {Π6 54Ππ|6 οἴδοςϊ οχ σε Ὀοίοτο {π6 ἔου ΓΒ 
Οὐηΐογγ, ὙΠΟ ρέπογαὶ δοσθρίδηςθ οὗ ἴῃ6 πο- 
τη γ ἴῆ6 [δννϑ οὔ Ἰαῖου ἃρὸϑ (ΝΜ δίπιοπ, " Μοτθ 
Νεν ἢ Π, 41; Βυχί, ἐϑγη, [ἀ.᾽ Ρ..4.28; ϑομοεῖί- 
ξεηῃ, ' Ηογ. Ηθδ." Α-ςῖ. 11. 1) σαπηοΐ ΘΑ5}}Υ. Ὁδ 
τεζοηοεὰ νυ} (ῃ 6 δαρροσιτίοη ἐμαὶ 1 οτίρὶ- 
παῖοαὰ ν ἢ τπ6 Ἐδίδοῦβ οὗ ἴΠῃ6 ΟΠΌΓΟΒ. 
γε ΓΊΔΥ ρεγῆδρϑ δε δ] οννοὰ ἴο σοηϊεσίαγο 

(πα 1 νγᾶς θδσδυϑα ἴΠ6 ἀδγ οὗ Ῥεπίθοοϑβί ννᾶβ 
τορααθα 45, ἴπ ἃ 56η56, [πῃὸ ὈϊγΓΠ-αἀδγ οὗ [6 
Ομυγοῖ, [μδὲ δὲ Ῥδὺϊ ννᾶ5 50 σάγεῆι! ἴο Κεὲρ 
τ ἀἤετ μἰ5 σοηνεγϑίοη. Αοῖϑ χχ. σό; 1 (οὕ. 
ΧΙ, 8, ΤῊΘ οπῦτο Ῥρηϊίοοοσίαὶ ϑϑᾶϑοη, [ἢ6 
Ῥεποὰ δεΐννοθη Εδβῖοσ ἂἀπὰ ὙΝ  ἰϑυπίάο, Ὀ6- 
ΟΠγδ ἴῃ Δῃ ΘΔΓΥ͂ ρὲ ἴῃ ΟΓΪΏΔΓΥ τας ἴοτ [86 
δαρίίξαι οὗἩ σοηνετίς (Η 6β5ου, " Βαπιρίοῃ 1,66 - 
ἴυτοδ,᾽ Ρ. 88), 4Ἃ5 {86 Βαγνεβὶ ϑϑάϑοη οἵ ἔδθ 
ΟΒυγοῦ, δησννεης ἴο 186 Παγνοϑὶ βθάϑοῃ οὗ 
ἴθο 1,λπὰ δοοοτάϊηρ ἴο ἴδε οἷά 1,Ὧνν. 

Π, ΟΝ ΤῊΣ (ΟἿ, ὙΕΑΚ. σ΄. 14. 

, ὙὝΒετΟ 15 πὸ ἀϊτεςξ τεΐστεηςο ἴο ἴδ τπιοπίμβ 
ἴὴη (ῃἢς ΟἹά Τοβίδσηθηϊ Ὡς ἢ, ΌΥ 1156} ννου]ά 
ἰελά ὃς ἴο Ξῃρροβθε {μδὲξ [ῃ6 [ϑγδοὶ ἴε5. υϑρά 
ΔΠΥ ΟἸΒΟΥ γοᾶγ ἴλη [πᾶς Ὀορίππιηρ ἢ 186 
τοηΐῃ ΑὈιδ (ἔχ. χιῆ. 4, οὗ χὶιὶ 2. θυ, χυὶ. 
ἡ, νης ἢ, δῆεσ ἴ[ΒῈ Οδρεν!γ, ννᾶθ5 οδ]]εά 
Νίδαη (Νεῖ, 11. σ; Ἐϑῖ, 1... γ). Ηεηςε τῇς 
ἐχίδίεηςα οὗ ἃ (ἶν] γεϑᾶγ, 85 ἀϊβτίποϊ ἔγοπι ἴῃς 

ϑασγοά γϑᾶῦ, 85 Ὀθθη ϑοπιθ  ΠΊ65 ἐγοδίθα ἃ5 ἃ 
τηούσγῃ βοϊίΐοη. δ: Π 8 " Ὠισῖ.᾽ 1. Ρ. 3.9. Βυῖ 
ἴῃ 6 ἔογπὶ οὗ Ὄχργθϑβίοη ἴῃ ἔχ. χὶϊ. 2, [ἢ6 σοπη- 
τηθῃςειηεπῖ οὗ δε ϑυαςςα] ἀπά {π|0 1166 γεδιβ 
ἴῃ (16 τηφρητῃ ΕἸΠΔπῖπὶ, οὐ ΤΊσγι, {π6 ἐγαά!- 
τ[Ἰοη5 οὗ Ὀοϊῃ [6 γαρθιηΐςδὶ ἀπά ΑἸοχαπάγιαπ 
|Θνν95, δπὰ (Π6 ἴᾷςξ τῃδι 16 Νδυν πιοοη ζδϑίϊναὶ) 
οὗ ΤΙϑγ 5 [86 ΟὨΪΥ οἠδ---ποῖ ὀχοθρέηρ (παῖ 
οὗ Νίβδη---νν ΒΙοἢ 18. ἀἸ5Ε Πρ 5 Πηθαὰ ΌΥ ρῥοςι Πα Γ 
ΟὈδβογνδησθ, 96εὲπὶ ἰο ὈΘΑΓ ϑυβῆςοΙΘης ἰδϑε ΠΠΟΩΥ 
ἴο ἃ τῆογο δηςιθηΐ σοτηρυςδιίοη οὗ {πὸ {ΠΔη 
(Πδῖ ἱπϑει το Ὁγ Μόοϑθβ ἴῃ σοπποοΐίοη νυ] ἢ 
(Π6 Ράαβθονοσ, Αποίῖδοσ ἀγρυμπιθηΐ ἰ5 [γηϊσηθα 
ὈΥ Εχ. χχὶ, τό. 866 ποίδ. 

Κοορίηρ ἴπ νίονν [6 Θδηιϊπιογαίΐοη οὗ (6 
ΒΟΙΥ ἀδγϑ ἵπ {Π15 Ἑσπαρίοσ οὗ 1, ον!εἰσιι (τα. 
4----27}), δπὰ [Πα ἴῃ (86 Ἰανν οὗὨ {65εϊν4] ϑαςτὶ- 
ἤσθ5 ἴῃ Νυπθεῖθ (Χχυ!. ΧΧΙΧ.), νγὸ ΠΊΑΥ 
Ῥογοοῖνο ἃ δ᾽ πι|ρὶ6 διτδηβοηθηξ ὙΥ ΠΟ ἢ ἀρρθδΓϑ 
ἴο σοηποοῖ [ἴῃς ὙδαΥΪ ΟὈϑογνδησοθ δ οησὲ 
ἢ [ῃ6 οτάργ οἵ [86 ἡδίυγαὶ! Ὑοᾶγ δηά νυνὶ 
[πὲ ϑαυ αῖςαὶ Ἰάθα. [{ ννὰβ ἴῃς Ηδδτονν σιι5- 
ἴοπὶ ἴο 5Ρ6δκ οἵ ἴπθ γϑανγ 85 ἀϊνιἀθὰ ἴῃἴο ἔννο 
Β0Ά50Π5, ϑιΊΠῈΓ ἀπ ὙΝΊηἴογ (Οση. ΥἹ1}!. 22: 
Ῥς Ἰχχίν. 7: Ζθϑοδ. χὶν. 8), ἀπά ἴἰο ἀῤβίβπαίο 
1Π6 ργοάυςς οὗ ἴΠ6 δα ἰπ βϑηθγαὶ 45 ἴῃ6 
ἔγυ!5 οὗ δυπιπιεσ (6. νὴ}. 2ο, χὶ. 1το---ἰ2:ὶ 
Μις, νἱῖ. 1). Ὑῆδ ΟἿΪΥ πιοηίῆβ βρθο θά ἴῃ 
1Π15 Θπιιππιογαίίοη οὗ {πὸ ζοβιϊναὶβ ἀσὸ [Π6 ἤγϑί 
οὗ {πὸ βδογρά γεᾶσ, Αδιὺῦ, “86 πιοηϊῃ οὗ 
δτδθη θαγβ,᾽) 16 σοπιπιοποοηηθηΐ οὗ ϑιιπηιηθι, 
Δα 1ῃ6 σενθηῖῃ, ΕἸΠδηΐση, ὁ ἢ6 τροπίῃ οὗ 
ον της ϑἰγεαπηϑ᾽" ((ὐεϑεηΐι5), ἴΠπ6 ἤγξξ τποητῃ 
οὔ Μνιηῖου. ὕὐπάου 1656 ποπῖῃβ {πῸ 5οῖ 
Εἰπ|ὸ5 ἀγὸ αἰτδηροά ἰὴ ἔνο ρτοῖιιρ5β. [πῃ {πὲ 
ΘΌΓΠΗΓΊΘΥ Ὠδ᾽ ἔσγοασγ ννεὲ δηὰ {Π6 Ῥάβϑονογ ᾿Ππκοά 
οη ΟΥ̓ τῆς οἴοσγιπρ οὗ πὸ ΕἸγϑί βῆθδε ἐ] ον 
ὈΥ {Π6 ΨΈοΚ οὗ ννϑεὲκβ ἴο ἴῃς ἔθδαϑδὶ οὗ ροῦ- 
ἔοςϊοα ΕἸγοὶ ἔγι5 δὲ Ῥοπίθοοβξε; ἴῃ 1ῃ6 ἢ] ῇ- 
γεοασγ οὗ Νιηΐεσ, στουροεὰ νη 4 ϑἰπρὶς 
τηοηΐῃ, ἃτὸ ἴη6 ἔξαξὶ οἵ Τγυμρεῖθ, ἴἢ6 ὈΔῪ 
οὗ Αἰοποιηθηΐ, δηά τῃ6 ἔδαϑὶ οἵ Τῦογπδοὶεος, 
νὰ (δ6 ᾿σέχεγεῖθ, οὐ' “" σοῃοϊαϊπηρ ξοϑίνα)" 
οὗ 86 γοαγ. 866 οἢ υ. 34. ΤΠι5 Θδοἢ βθάβοη 
νγ8 Ποπϑοογαίεα ὈΥ 115 δρρτορσίιαΐς οὔβογυ- 
Δῆςο5. Τῆδί {(π6 ϑενεηῖ τποηϊῇ βῃου]ὰ ἤανθ 
σοπιδ ἴο Ὁ6 τεραγάθα ὈὉγ 16 Ἶοννϑ ἢ Ρόςιι- 
114Γ τοβρεςοῖ 45 “"ἴπὸ δα διςδὶ πποηίῃ,᾽" ἀρΡοατβ 
ἴο Ὀ6 παδίυγαὶ ἔγοπι ἴῃς ρἷαςσα νυ ῃςἢ 1ἰ ΠΟ] 5 85 
16 βδουθηῖῃ ἴῃ ἴπε ϑασγοά γοασ, τοσῃ [15 ᾿ΠΔΓ 
οΥο]ς σοπηπηθηςσίηρ νν] ἢ Δ ΟΧΊΓΔΟΥΙΠΑΓΥ Νονν 
ΤΏΟΟΙ ἔδϑιιναὶ, δηὰ ἔγοτῃ ἰἴ5 σοπιργ βίη δ Γἢ ἃ 
Ἰάγρε ργοροσίίοη οὗ ΠΟΙ ἄδυβ, Ἔβϑρεοῖδὶν τΠ6 
ᾶΑγΥ οἵ Αἰοποπηθηΐ, ἰο 54 Ὁ ποίμιπρ οἵ [Π6 
δησιθηΐ ἀρ. Υ Ὑγσ ἢ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ὀεϊοηρεά ἴο [ἃ 
88 ἴῃ6 ΕἸγβῖ τηοηΐῃ ἴῃ ἴπ6 ραίτΑυ 4] Ὑεαγ, 

1 15 ννουίῃυ οὗ γεπιδτὶς (μδῖ Ὀοΐἢ ἴῃς ϑργίηρ 
ἔεραϑι ἴῃ ΑὉΙΌ δπὰ {86 Αὐἴυπλη ἔδαϑσὶ ἰη ΕΠ 4- 
ὨΪΠῚ ΔρΡγοργδίο Υ σοπιπλεποδὰ δὲ {πε ΕῸ]] πιοοη 
ἴῃ ΓΠΕΙΣ γεβρεςίίνα πλοηί 8. 

11. ΟΝ ΤῊΕ ΜΕΑΝΙΝΟ ΟΕ ὙΠῈ ἘΕΈΑΒΤ 
ΟΡ ΤΑΒΕΚΝΑΟΜΕΒ. Ὁ. 42. 

ΟὈϊοεϊίοη 15 τηδάβ ἴο ἔπε βίδϊοπηεπί ἱπ Ὁ. 
43 οἡ ἴδ στουπὰ (μαῖ {86 Κὶπά οὗ Βανι δίοα 

Ο25 



626 

πἰδοὰ ὉΥ ἴῃς [ϑ5γδθὶ 68 ἴθ ἔπε ΜΠ] άθγη655. 15 
ΠΟΥΘῚ οΔ]]οά ἴῃ ἴῃς ΠΙβίουυ σμζζαρ, ἃ Ὀοοῖὰ 
(ϑεε οἡ χχ δ. 42), Ὀυϊ αἰννᾶγβ δϑεί, ἰ(μαΐ 15, ἃ 
ἴδηξ οὗὁὨ 5Κίης οἵ οσἱοίῃ. 866 ἔχ. χυὶ. τό, χχχί. 8, 
1ο; ἴμεν. χίν, 8; Νυχλ. Χὶ, 1ο, ΧΥΪ. 26, χίὶχ, 
18; Ὠευξ, ν. 20, χὶ. 6, ἄς,, ζε. ΤΠ 5 οἱτ- 
ΟἸΠΊδίδηος βθοὴβ ἴο δῆον ἰπδὶ ἴπ6 2 γέρρα 
οὈ͵]εςξ οὗ ἴμς Ὀοοίῃ5 σου]ὰ ποῖ Βᾶνὰ Ὀδδη ἴο 
τοιιίηαά ἴἢ6 ϑγδϑ  ἴθ5. οὐ 186 ἰθηΐβ ἴῃ ΒΟ ἢ 
{μπ6ν ἔδίμογβ ῃδά ἐποδιηρεά ἴῃ ἴη6 ΝΠ οστ 655, 
[1 15 ἱπάοϑα δοροὰ ἰμδὲ ϑοῦμὸ οὗ {πὸ ἀννεὶ ]θῦβ 
πῃ (86 νη άογποθθ δὲ [ἢ 15 ἀδ δου {Π6Π|- 
ϑεῖνοβ ἰῇ ἢυῖϊθ ΟΥ θονοῖθ, δπὰ παῖ ἴῃς 15- 
ΓΘ] 68 ΤΑΥ͂ ἢᾶνο ἀἄοπθ 50 ἰπ ϑοῃα ραᾶγί οὗ 
{πεῖν νναπάογιηρθ. Βυῖϊ πεῖ πεσ (Π15, ΠΟΥ [86 
ἴαςϊ πὲ σμζξα 18 βοπιθιπλοβ τἰϑοὰ ἔογ ἴῃς δΒαυΐ 
ΟΥ ἴοηΐ οὗ ἃ 50] ἴθ γ ἴῃ δὴ δησδιηρσηςηΐ (2 8. ΧΙ, 
11: 1 Κὶ χχ. 2, τό), οδη ὑτηρ ἴπ6 ἘΠΙῈ οὗ 
{110 ἔδαϑὲ ἱπίο ἀϊγοςξ ἀρτεοσηθηΐ ν] ἢ [6 σοῦΓΘΘ 
οὗ 186 Πἰδίογοα] παγγαῖϊνθο. Τἢα ΡΘΟΡΙΘῈ νγοῦα 
δοσυβίοπιοα ἴο ρᾶσ οὗ {ποῖγ ἔδίποιϑ ἀνθ] ην 
ἰη ἰθηΐ5, ηοξ ἴῃ ὈοοΙἢ8, δηὰ }} {6 Ηθῦτον 
ψνογάϑ ιιϑϑὰ ἴῃ χοΐίδγθηςσο ἴο πηουϊηρ {Π6 ΟΔΠῚΡ ἴῃ 
[ῃ6 ΝΠ ἀοετιθθ5 βιγ ΠΥ δ οϊοπρ ἴο ἰεηί5 (Η ὰρ- 
[6] 4). [1 18 ηοΐ {ποτοΐοτγο πο ὶγ ἰδαΐ [6 1,ἅνν- 
Εἶνεγ ψου]ά ο4}} [π6 ἔδοῖῖναι “16 ἔοβειναὶ οὗ 
Βοοί5 ᾽" 1 1 μβαά Ὀθθη ἤγϑι Ἰηϑ θα ἴο ΚΕοΡ 
1ἢς Ξγδϑ 68 ἴῃ πλὶπὰ οὗ ἴῃ6 σϑηρ ἴῃ (6 Ν)1- 
ογηο58.--- Οἠςο ἱπάσοά, τη ἰαῖογ {1π|65, ἴΠ6 (εῖτῃ 
ῥεῖ ῖ5 ςοηποοίθα νν ἢ {πὸ ἔοδϑι οἵ ΤΤΌθγη 0165 
(Πο». χΙ!. 9). 

ἼΠ6 οΥρῖμδὶ ἰάθαᾳ οὗ ἴῃ6 ζοϑεϊνᾳ! Ὁ ἸΔΙΪΥ 
ἈΡΡΟΔΙΒ ἴο 6 ἀχργεβϑθὰ ἴῃ {ῃ6 πᾶτης δρρ]εά 
ἴο 1 ἴπ Εχοάιιβ, “"" τὴς ἔεαδὲ οὗ [πραῖβογηρ,7 
186 ςοϊοδγαϊίίοη οὗ μαγυθϑῖσοσηθ, ννῆθη [86 
ἔτι 5 οὐὗἨ 1Π6 φαγί νοῦ ραϊπογοά πη. 866 οἡ 
Εχ. ΧΧΙΠ. στό; οἴ, χχχῖν. 22. 4.8 ἴἢε ἔεαϑί οὗ [π- 
αι βοσπηρ ἴΠ6 ξοδῖϊναὶ ΠΥ αν Ὀδθὴ οὈβογνοὰ 
ἴη {Π6 Ἰαπά οὗ σσοββοη, δηὰ ἴἴ τηδΥ ἴμοτα πάνθ 
θδθη (Π6 οἰιϑῖοπι ἔογ ἰδ ρΡδγίιθ5 κοορίπρ ἢΠο]}- 
ἀδγ ἴο πιϑοί ἴἢ Ὀοννοῖβ δεῖ Ὸὑρ ἔογ ἴμ6 οσοδβίοῃ, 
ΒΊΟΝ 45 ΕΓ ϑοά ἰη {86 δι. ΠλΠΊΕΘΥ ἀηὰ Α υἰαπηη 
ξοϑέναὶς οὗ οἵου παίΐίοπβ. (566 Ονἱὰ " ἔδϑεί." 
111. 521. ΤΙΡΌ]8, 1. " ΕἸΘΡ.ἢ 1. 24} " Βδϑίις᾽ 
8. τωρόγ ὙΠῸ ρῥιδοῖίοα 18 ἔΑΠΆΠΑΥ ἴῃ [ἢ6 
Βαβῖ, δπά ἃ 15 οπὸ ΨΏΙΟἢ πρῆΐ πδίυγαΑ! ν 
ΔΙ͂5. δηγννπεσο, Βυϊῖ [πε δραϑὲ οὗ ΤΤΑθογηδςο]ο5 
ἀν ᾶ5 ΒΟΪΘΠΊΠΙΥ τοσορηϊζοα ὈΥ πα [,δὺ 85 οπα 
οὗ {πὸ ἴῆγοθ στοδῖ ἔοδίιναὶθ δὲ νι ϊοἢῆ ΘΥΟΥῪ 
ΤηΔ]6 ἰβγδοὶ θ νγὰ5 ἴο ργοϑεηΐ ἢ πΊ561Ὲ Ὀθίοτο 
]εβονδὴ αἱ ἴῃς δαῃοίπασυ. ἔχ. χΧχῖϊ, τό, 
ΧΧΧΙΥ, 22, 221. [{ ννᾶβ5 ἴῃ [15 πδίῃγο ἃ ἸΟΥ 8 
οςοδϑίοῃ, ἴδε πηοδί Ἰογοιβ οὗ 8}} {πε ξδαβίβ, [ῃς 
οὔθ ΠΟ ννὰβ παιηθὰ αγ ἐχοείζοπεο, “ ΤῊς 
ζελϑι."" ὅ8εὲ Πρυΐ, χν!. 12- τις Κι. ΝΠ}. 2, ὅς; 
Ἐζ6Κ. χἶν, Ὡς; Ζοοῆ, χίν. τό, [π ἢ νναπάογιπρ 
16 τὴ {86 ΝΠ ἀσγηοβθ 115 ΡΓΌΡΟΓ ϑἰρτιἤοδηοθ 
8ἃ5 ἴῃ ραβδί οὗ [ραϊποείηρ τηϊι8ὲ ἤᾶνθ Ὀδδη 
ΤΑΪΠΟΥ ἴῃ ργοθροοὶ δηᾶὰ σγεϊγοβροσὶ ἐπδη ἴῃ τῃ6 
δοίι] ργεϑοηΐ ; δῖ 115 [001 4πὶ| σΠδταςίου ΠΛΑΥ 
ἢανο ὕδοη Κορί υρ. Νον [δὲ σὠφάαρ ἴῃ ννῃϊ ἢ 
πὸ [ϑγδϑῖα Κορὲ ἴἢ6 ἔξαβί, απὰ (6 δῥοΐ νυ] Γῇ 
ν 45 ἢ15 ΟΥΙΠΑΥῪ δοοάδ ἴῃ ἴΠ6 νυν] ἀογπεββ, ἢδά 
[Π15 ἴῃ σοπλπΊοη ---Π ΠΥ ὙνΌΓΟ [ἘΠΊ ΡΟΓΆΓΥ Ρ]ασα5 
οὗ 5ογουγη, ἴΠΕΥ Ὀεϊοηρεοά ἴο σαιηρ- 6, Ὅς 

ΤΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΊΠΙ. 

βούθῃ ἄδγξ οἵ δϑοὰς ἰη ἔπε Ὀοοῖῃϑβ οὗ {δε ἔεβι!- 
γΑ] τν88 {Πι}8 ἃ ἔδγ ϑυτηθοὶ οὗὨ [6 [ΟΠ γεᾶῖβ 
οὗ δροάς ἴῃ ἰθηῖϊβ ἰη ἴμ6Ὲ νη άοτπεθε, ΤΠ 
ξοαϑὶ τι ρϊ νν6}} Ὀδοοπιο ἴδε ἀρροίηἰοά πιεπιο- 
τί] οἵ (8 ρευῦοά οὗ {Πεὶγ ΠδίοΥΎ ἔοσ ἴδ ἀρε8 
ἴο σοπιθ, δηά Ηοϑβοϑᾶ, ἱπ [86 ραβϑδρδ ἴο ὙΠΙοΝ 
τοίθγοποα μ85 ὕθεῃ πηδάς, τϊρἴ ε51}} ι58ὲ ἴῃς 
νοι ὰ ἐεπί, ἱτπαγηθ  δέο]γ ϑυρββοδίίης ἴδε δΙ5- 
ἰοτῖςδ] «οηποοϊίοη, ταΐμογ Ἰμδῃ δοοίό, ἴ86 οπὸ 
ΒΓΕ θεϊοπρίης ἴο {86 ζεδϑι.---- [ἢ 1κὸ ΠΊΔΠΠΕΥ 
[δε ἔραςὶ οἵ νϑοῖκϑβ νγᾶ5 σηάονθα νυ] ἃ τηθδη- 
ἴῃ σογίδίΥ ποῖ ἱπιγηθά δῖε σοππεοίοα ϑΝ 
115 οτρίηδὶ ἱπβυϊίοη, θείης τεσοξηϊζθά ἃ5 ἃ 
τησηλογίδὶ οὗ {π6 θοπάδφο οὗ Εργρί. δεὲ θυ. 
ΧΥΪ 1, 12. ὙΤΠῖ5 ΠΊΔΥ ΡΟΒΘΙΌΙΥ δᾶνε δὰ 
Τεΐοσθηοθ ἴο [86 μαγάὰ το] οὗ διαγνεσῖ νιοὶ 
νν 88 ρᾶϑβί, ἀηὰ ποὺν τενναγάθαὰ νυ ἢ [88 Ὀ]εθδ- 
ἱπρ οὗ ἃ βἴογε οὗ ργονϊϑίοῃ. ὙΜΠετδ 5 ἃ 51} 
ΠΟΔΓΕΓ ΡΑΓΔ]]6] ἴπ ἴθ οᾶϑε οὗ [86 ΈΘΚΙΥ 580- 
Ὀδῖῃ δοίης δρροϊπῖοα ἴο τεπηπά {με Ρεορὶε 
οὗ {πεῖσ ἀδ᾽νογαποθ ἔγοπι Εσγρί. ὅ8εὲ Νοῖβ 
ου 186 ΘΔ δίῃ -ἀδγ, 8 ν.,), Εχ. χχ.---Αα κιπάτγοά 
οοπηδοξίςοη δοῖνγθοη ἴπ6 γοαγ οὗ Ἐοίθδϑο "ἢ 
[ῃ6 Εχοάιϑ 15 ἰηἀιηιςειοά, ει. χν. ᾿ς. 
ΤΠ 5βιυρδδίδηςε οὗ {πΠ6 Ἰεβϑοπ οὗ ἴπε ρδϑῖ οὗ 

ὙΤΑὈεγηδοΪεβ 85 ὄχργοϑϑεά ἴῃ {Π|5 ὙΈΥΒΘ ΠΙΔΥ Ὁ 
Βοννονοῦ ἢν δὰ ἃ ἀθεροῦ στουηᾶ ἰδ ΠΥ 
ΤΆΘΓΟ πηδίογ 4] γοϑοιη Ιδηςθ Ἔχ βίης δείννθθη [ἢ 6 
σμλάαρ ἀπὰ μὰ δε. Νὸ ἔπὴς ἴῃ ἴδε ΥΘΆΓ 
σου]ά δῈ 50 ϑιιϊίζαθὶα ἔοσγ {πε [5γδεὶ 65. ἴὸ δὲ 
τετηϊπάθα οὗ ἴΠ6 ννοπάθγι! ρσγονίάθηςοθ νΠ]ςἢ 
δὰ ἔρά δηά ςποϊίογοὰ [Βοπὶ ἴπ 6 Αἰ ἀογη685, 
ὙΠΕΓΟ (ΠΟΥ δὰ πὸ ἰδηὰ ἴο ς4}} (Πεὶσγ οὐνῃ, ἀπά 
γνῃογε {ΠεΓῸ ννὰβ πο ΠΕΓ μᾶγνοϑδὶ ΠΟΓ βαῖμοπης 
ἱηΐο ὈΔΙΤΙ5 ΠΟΥ Υἱπῖδβθ, 85 (ἢ6 βϑδᾷϑοῃ 1ὴ νὴ 
ἴβεγ οἤετγεά {παπκϑρίνιηρ ἴο θμονδὴ ἔογ {δὲ 
ἔγυ5 οὗ [ῃ6 σγοιυηά δηὰ σοηβοςσγαῖθα (ΠῈ σγὸρ8 
ΠΟΌΥ 5βἰογεὰ ἰῇ, [|π {Π]5 ὙΑΥ͂ [86 {γάπβι!οη 
ἴτοπι ποπηδάϊς ἴο δρτί υϊζαταὶ 116, Ὡς ἢ ἴοοκ 
Ρίαςε ἤθη [86 ρϑορὶδ βοξς]οά ἴὴ [Π6 ΗΟΪΥῪ 1.4πὰ͵ 
ταυβὶ ἢᾶνο ἰοπαρά ἴο 116] [Π6 πιοδηϊηρ οὐ [86 
ελϑὶ οὐ ῬΤαθογηδοΐοβ, Ετοπιὶ ὑπαὶ {{π|ι6ὰ [δὲ 
[οϑίϊναὶ οδ]]θὰ ἴο πιὰ ἘΠΟΙΓ Ἰοηρ ἀπά ΥΝΕΔΤΥ 
ννδηάογηρβ ἰπ σοπίγασξ τυ ἢ [ἢ6 Ὀ]εΏΥ ἀπά 
σοπλξοτε οὗ 5ειἸεὰ ροξϑεβδίοη, Ὑπὸ ῥδγαὶ]εὶ 
δεΐννθθη 115 σῆδηρο ἴῃ (86 σοπάϊίοη οὗ ἴδε 
ῬΘΟΡΙΘ δηά {πῸ ἰγδηβίουτίηρ οὗ ἴθ οϑηΐγο οἵ 
ΠΑΙΙΟΠΔΙ ὑνοῦβἢρ ἔτοπι ἴπ6 ὙΤ Δθοιπιδοὶθ ἴο ἴδε 
Τεμρῖθ, πΊΑΥ μᾶνθ Ὀδθη {πὸ γϑαβοῃ οὗ ἴ} σοη- 
Ὠδοίίοη οὗ {πὸ οάϊοσδίῖοπ οὗ τῃ6 ἢγϑὶ δπὰ 
βϑοοοηά Τοιρὶεβ, ἀπά οὗ ἴδ Ἐποσηῖδ οὗ ἴδε 
Μαροοδῦθοβ, ἢ 186 ἔδραςι οὗ ὙΤαβροσγηδοῖεδ, 
566 τ ΚΝ. νἱ]. 2, ὅς ; 05. " Απξ᾿ ΝΠ]. 4. ὃ 5) 
ΝΕἢ, νἱ1}. 12--.-18: 2 Μδος. χ. ς---8. 

ὙΤΠ6 ΡΟΡυΪΑΣ οδαγαοῖοσ οὗ ἴπο ἔσϑεναὶι, απὰ 
18 σοπηδοϊίΐοη ΜΠ 86 οάιϊοδείοπ οὗ {δε 
ΤερΙε οὗ ϑοϊοπιοηῃ, νγεγα ΡγΟΌΔΟΙΥ πρδῖ ἴη- 
ἀιποεά Ϊεγοδοῦπι ἴο 9εῖ ὉΡ δη ᾿ἱπιδθοη οὗ ἱΐ 
ἴῃ ἴπ6 ᾿Ἰπδυριγαίίοη οὗ ἴπθ δ τνόβμὶρ δῖ 
Βεῖμο]. τ Κ. χὶδ 22,32. 

Ου {ΠῸ τοδάϊηρ οἵ ρογίίοῃβ οὗ ἴδε [,3ῈῈ 
ἀυτίης (πὸ ξεδλϑὶ οὗ Ταδογηδο]ος ἱπ {86 54Ὁ- 
Ὀδ1ς 4] γοΓ, 566 Τ᾿ ει, χχχὶ, το--- 3; ἀπά οἡ 
Τοίοτθησεβ ἴο πὸ εβαναὶ ἰὴ {86 Νοὺ Τεδῶ- 
τηθηΐ, 566 Ϊοδῃ ΥἹ]. 37, Ὑ1]. 12. 



᾿Ηὸ, 

Υγ.1-}} 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΝ. 
1 7λε οἱ ,ογ ἠέ ἠαπιξε. 5 716 «ἠειυδγεαά. 

1. δλείονε δ δορ ὀίατῤλεριείά. 13 7.ε σιν 
οΥΓ ὀίαοράένιν. 17] Οὗ πεμγάεν. τ8 ΟΥ ἀἐαριαρε. 
423 712ὲ δέα ει 7 ἐς σίογισά. 

ΝῺ τε [οκ βρᾶκε υπῖο Μίοβεβ, 
ΒΥ ΠΡ. 

2 Οοιμηπιδηά τῆς σΠΙ]άτεη οὗ 1ϑγδεὶ, 
ἴμδλῖ τὰ γ δτίηρ ἀπίο τῆδ6 ρὰγε ΟἹ} 
οἶῖνε δεδῖεῃ ἔογ ἴδε Ἰἰρῃῖ, ᾿το σδιιβ8 

αμην ἢ Ἰλτηρ5 το θαγη σοπτπμ νυ. 
4 ΝΒοις τὲ νδῖὶ]! οὐ τὴς τεβ81|- 

ΠΊΟΠΥ͂, ἴῃ ἴπε6 ταθεγηδοὶα οὗ τῃῆ6 σοη- 
στερατίοῃ, 504]} Αἀγοὴ ογάδθγ [τ ἔγο πὶ 
ἴῇε δνθεηϊηρ ὑπῖο 16 τηογηϊηρ ὃ6- 
ίογε ἴτὴε ΓΟΚΡ σοπτπια]γ: 1ὲ ῥα 

Ομαρ. ΧΧΙΝ. 

ΤῊΞΕ ΟΙ:, ἘΟΚ ΤῊΕ [..4ΜΡρΡ5--ΤἙ 

ΤΕΝΙΤΙΟῦ5. ΧΧΙν. 

ρ ἃ βἴαϊιϊο οσγ ὄνοσ ἴῃ γουγ ρεπο- 
. ΓΑΞΊΟΏΒ. 

4 Ηεπ 5}41] ογάεγ τλῈ ἰδῃηρβ. ὑροη 
σ1ἢ6 ρΡυγὸ σδηαϊοβοςκ Βοίογο τῆ [,ΟᾺ ἢ “ Ἐχοὰ. 3- 

Ρ 8. 
σοπτΠυΔ]}γ. 

ς 4 Απά τδοιι 5Π411 ἴακε ἔπε ἤουτ, 
Δηα θᾶκε ἴννοῖνο ὄςακοβ τπογθοῦ: ἔννο ὁ Εχοί. ας. 
τοῦτ ἀεαἷβ 8384]} θ6Ὲ ἴῃ ομδ οδκε. 

6 Απά τδοιῖι 5}α1ῖ δεῖ τ δὴ ἴῃ ἵννο 
ΓΟΝ8.0 51Χ Οἡ Δ ΓΟῸγ, Προ ἴπΠεῸ ρυΓα 
{40]6 θείογε τῆς οΆ. 

7 Δπα τῇου 5Πα]ς ρυξ ρυγα ἔγδηκ- 
Ἰποθῆβ6 ἀροὴ φαεῦ τον, ἴπῇαῖ ἴἴ τηδῦ 
ει οη τῆς Ὀτεδα ἔοσ ἃ πιεηλογίδὶ, δὐδρ 
Δῃ Οἤογηρ τηδάθ ΌΥ ἢἤγε ππῖο (ἢ 
[ΟΚὉ. 

ΤΠο ννοτγά σοπάογοα εαζε 15 [᾽6 Ξὰ ΠΊ6 ἃ5 Ὅσς 5 
ἴϊ,. 49. ΥἹ]. 12. ΚΠ]. )ό, ἅζς., δηά ἀρρεδῖβ ἰο 6 
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ΓΟΡΌΪΑΥΪΥ δρρ θά ἴο Ἰοᾶνθὸβ οὗ τπ]ρανεπηθά 
Ὀγοδά. ὅϑοχὴδ ἱπιδρίηθ ἴπῸ ϑῃθν Ὀγοδὰ ἴο ἢᾶνο 
Ὀθθῃ Ἰ᾿ϑανοηθά, {κὸ 1ηὴ6 Ῥρηίοςοςξίδὶ ἰοᾶνθθ 
Κποδεὶ, ἄς). Βιυιῖς [ον 58 ἰγαάϊ το (5866 
ΟΒΟΡὮ. “Απξ.᾿ 111. 6. ὃ 6---’ο, 8.7: ΔΜΙ5Πη8, 

“ΔΊ ΘηΔΟἢ ἦν. 1) δηὰ τιοβῖ δυ ΠΟΥ 165 οὗ 4]} ἀρὸ5 
ἴλκο ἴδ ὀρροϑιῖθ νίῖεσνν. ϑίῖποθ ἴῃ Ὀγθδὰ ννγᾶ5 
Ὀγουρβῖ ᾿πῖο ἴΠ6 ΗοΪΥ μἷδος (νι οἢ ννὰ5 ποῖ 
(Π6 σᾶβα νν ἢ [η6 Ῥοηϊεσοβῖδὶ Ὀγοδα}) ἴδ αἰπηοϑῖ 
σογίδιηὶν σδιὴθ ὑπάογ [Π6 κΘηΘγα] ἰονν οὗ {δ6 
Μέεοδι-οθγιηρθ, νι ἢ οχοϊυάδα 1ηὴ6 56 οὗ 
Ιράνθῃ (11. ω1). [ἢ [6 βεσνίσθ οὗ {πὸ Τορ]ς 
[Π6 ργοραγαίίοη πα δγύδηρομηθπς οὗ [86 σα κο5 
ὙΈΓΟῸ. σοπηη οἀ [0 186 1, ,δνιῖο5 (αι Πἤγοη. ἰΧ, 
42. ΧΧΠ]. 29; 4 το, ΧΙ. 11.). 

ΘΗΕΥΒΕΚΕΑΡ. 

1---Ο. 
ΑΚ5 βεἰξιηρ ἕο 4 ραγὶ οἵ {πὸ ἀυγ οὗ [ἢς 

ἰλιἔγλυ ἴῃ 86 τηδιπίθηδηςο οὗ ρῃθ]ς νν ΟΥ̓Κ, 
(815 σθοΠοη ΠΊΔΥ Πᾶνο ἃ σοηποοίίοη ἢ ἐπ 
Ῥτοσθάϊηρ σπαρῖοσ, Ὅῆα οἱ] ἔογ ἴῃς απὴρ5 οὗ 
τε ΤΑῦετηδοὶθ δηὰ ἴῃ6 πιραὶ] ἔογ 6 δῆον- 
Ὀτγεδὰ ννογα ἴο Ὀ6 οβδιπρϑ ἔγοπι {πὸ (οπετορα- 
ὕοη, πκ6 τὴ6 πιρᾶὶ ἔοσ ἰη6 Ῥρηϊθοοϑςίαὶ [,οαγο5, 
ΧΧΙ. 17. ΤῊΘ ᾿πϑιγυςίίοηβ τοραγάϊης [86 υἱ] 
(υυ. 2, 3) ἀγὸ δἰπηοδί ἃ νϑῦθ4] σερε !οη οὗ 
Ἔχ, χχυΐ!. 2)ο, 21, θχοορῖ (Πλι “ς Ααγοη δηὰ ἢϊ5 
Β0Ώ5᾽ Δ τησπίϊοποὰ ἴῃ Εχοάιι5, δηά ἴῃ {ἢ ]5 
Ρίδοθ (υ. 3) ΟΠΥ Αἄγοπ. [{ ρρθδιβ ῃδι {Π6 
ΤΕΒΡΟΙΞΙ ΒΥ οὗ Κοορίηρ ὑρ (δὲ ΠΡ 15 γοϑίες 
οὐ {πὸ ΗἸρἢ-ρσυιεσῖ, Ὀυϊ {πὲ δοῖυαὶ ϑοσνὶς δ Θ. ἐκωο γοίυς, σἰκ ἱπ αὶ του] Ἐδιθοῦ, ὕνο 
πὰρῆς 6 ρεγέοστηθα, οἡ ΟσαϊπΑΓΎ οςσσδϑίοηθ, 1168, ΕἸΧ 1 ἃ Ρ116θ. ὙΠὲ Ηδθῦγον ννογά 
Ὁ 186 ςοπιποι ὑγίεσίβ. Οἱ οἡ χυὶ. 4. 1} 2414 ἐεηοῖς ΔΝ γοτυ ΚΣΤ ἐπὶ 1ῃ6 

Ἴ : τηθάϑυγο οὐ ἴῃς Ἴ Δ0]6, ἴννο ουδιῖ5 Ιοηρ ὃν οπ6 
δρ ΤΟ ΚΑΙ ΘΕ ἐν ρον ἃ Ὀγοδά, ἴῃ σοπηθοίίοῃ ὑνἢ (ἢ Ὀμ]κ οὗ [86 
4. τὲ ιωὸ εαπάϊροιεξ ὅ86ε ἔχ, χχν. 31---- Ἰρανεβ, ἀπά ἴπὸ ἰοϑΕ ΠΠΟΩΥ͂ ΟΥ̓ Τοβερῆι5 ΨῃΟ 

39.) ΧΧΧΙ. ὃ. τηυσῖ πᾶν Κπονπ (ἢ6 ἰἰξᾶρὸ 1ῃ {Π6 ϑβοςοηά 
5--ὁ. Ὅς ϑμονγεδα 15 τηθηϊοπεά ἔχ. Τεπιρὶε (΄ Αηϊ,᾽ Π|. 6, 8 6), ἕανουγ ἴμ6 ποξΐοῃ 

ΧΧΥ. 30, ΧΧΧΥ͂, 12, ΧΧΧΙΧ, 16: χ (Πτοη. ΧΙ. 1τηδὲ ἴῃ6 Ὀιεδὰ οἱοοά ἴῃ ἵἱνψνο ρΡ1165.--- ἡ 16 
11, ἄς. .1{ 15 ποῖ ἴπ 1ῃ]5 ρίας ἀεϑιρηδίθα Υὺ ὙΔΌΪΘ, 5θ6 ΕΧ. χχνυ. 23---- 20. 

15 ρει παγ πᾶπιθ. ὙΠ} ρυγροβε οὐ 16 Ρ88- Ἵ. ῥκγε "απλίπεομε ὙὍὙΠ0ὸ ΤΠ ΧΧ. δάάς 
ϑ386 15 ἴο Βἶνε ᾿ῃβιγισξοη5 ἔργ 115 ργεραγαίίοῃ. ὴρ γυἤ!οἢ ΡγΟΒΑΒΙΥ τεργοβθηΐβ {π6 γι τοδά- 
ς ἱεαπηεηῖ. ΟἿ ἘΓΑηβίδτογθ μᾶγο ἔΟἸ]ονγοά ἱὴς, λῃά φδοοογάβ νν τῆ [6 Πὰν ἐπαὶ πὸ Μοαῖ- 
ταν π᾿ {με ῖγ υ5ὲ Οὗ ἔπε πᾶπηε ὅμενν Ὀγεδά. οΟἸδγίηρ ννᾶ5 ἴο ὕὈὲ οβεγοὰ στο 5]}Ὲ (1}. χα 3). 
ΝΊς ΚΕ, ξοΠ]οννίπε {πε ΕΧΧ. ἀπά Ψυΐε, )ῶνγ ἃ »περιογία ] ΟἿΥ νϑυβίοῃ μόῦὸ βῖνεβ 
μᾶς “ Βγεδά οὗ ἴμε Ῥγοροβιείοη :" (μδὲ ἴ5, ἐξέ. ονῇαδι ἈΡΡεᾶτβ ἴο ἐμόν ἀγηγθ ἐόπὲθ οὐ ἘΠ 

Βγεαά «υδίεό ἐς «εἰ γιό. ΎῊς Ήξεργενν πᾶπα Ἡρργενν, ἴῃ ορροϑίξίοῃ ἰο με πιοβὲ δποίεηϊ 
πιρῃς (αἰ δὲ τεπάετεὰ Βγοδά οὔ ὕμ9 βγξίοης διά 50πι6 τηοάδγῃ δαϊδου θα, νυν] ἢ 
ΒΤΘΕΒΕΘΘ, ΔΡΡΙΥ ἴπ6 ννογάβ δον ὦ »πρηογίαἱ ἴο ἴῃς δ8ῆονγ- 

δ. ἐπυο ἐεπὶδ ἀεαὶσ εραὶ δὲ ἐπ ὁμθ εαξε] Ὀτγεδὰ 1156], ποῖ ἴο [πε ἔγδηκίῃοθπθο. ΒΘ 
Ἑλοὴ ςᾶκο οἵ ἰοδὲ νγὰβ ἴο σοηΐδίῃ ἔνγο θη ἔγαπκίποθῆθο 85 ἃ ᾿ποποσία], ΟΣ σαζᾶγαρ (κα 
οὗ Ὧη ἐρῆδῃ, ρου βἷὶχ ρουηάϑ ἀπά ἃ αυδγίεσ 6 μαπάβιὶ οἵ ἴῃς Μεαδι-οβεγίηρ, ᾿Ϊ. 2), νγὰβ 
ἰ-- οἡ Εχ. χχίχ. 40; [,εν, χίχ, 46) οἵ ἔπε πιοβῖ {κοὶγ σαϑὲ ἀροη 1π6 ΑἸξζΆγ τε 55. “ 8ῃ 
οὐγ, Τδδ πιηαῖετγιδὶ νγᾶ5 ἴἢ6 βᾶπιθ, Ὀοΐῃ ἴΏ οβεγίηρ πιδάθ ΟΥ̓ ἤγε ὑπίο ἴδε [οτὰ," νΒρη 

αιυδιγ ἀπά ἴῃ φυληίγ, ἢ ἐμαὶ οὗ ἐδοἢ οὔθ [δ Ὀγοδὰ ν᾽ 5 τεπιονεά ἔγοπι (6 Ἴ Δ0]6 οἡ [6 
οὗ [6 ννανε-ίοανεβ οἵ Ῥεηϊδθοοβὲ (χχὶϊϊ. 17). δαὶ ῃ-ἀλν (υ. 8; 1 85. χχὶ. 6; ςἴ, Μιββηδ, 
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8 Ενετγυ βαθδδῖῃ ἢς 58] 8εῖ ἴἴ ἴῃ 
ογάεγ Ὀείοτες τῆς ΓΟΚῸ σοπίπίλί]γν. 
ὀείηισ ἰσίεη ἔτουα τῆς σμιάγεπ οὐ [5- 
γδ6ὶ ὉῪ δὴ βνεγδϑτίπρ σονεηδηῖ. 

9 Αμπὰ ἴξ 5}4}1} θ8ς Αδγοη 8 Δηά ἢ 8 
“Ἐχοά, 29. ξοῃβ᾽; “4Π4 τῇεΥ 5}4]] εδί ἴἴ 1ὴ τῇς 
ἐβαρ. 8. ι. ΒοΙγ ρίδοε: ἔογ ἴξ ἐς πγοβῖ ΠΟΙΥ υὑπῖο 
Ἀρίιὴ ἢ οὗ τῆς οβετγίηρβ οὔ τῆε ΓΟΚΡ 

τδάς ὈΥ ἤγε ὉΥ ἃ ρεγρεῖυδὶ βἴδταϊα. 
Ιο ᾧ Απά τἢε 8οὴ οὗ δὴ [βϑγδο  1ἰ8ἢ 

ννοπλδηῃ, Ψῆοβε ἔλῖμεγ τᾶς δὴ Ερυρ- 
ὕλη, νγεπὶ οὐ ἀπηοηρ τῆ6 ΤΠ] άγεη 

. ΜοηΔΟἢ.᾽ ΧΙ. )). ὙΒ6 ἤγαηκίποθηϑθε νν45 ρυΐ 
ἱπίο 5118}} ροϊὰ σιρ5, οπθ οὗ ννῃϊο ἢ ννᾶβ ρἰδορὰ 
ὩΡΟΩ ἂς ρα οἵ Ὀγεδά. (866 οἡ ἔχ. χχν. 
22---30.) 

8. ὀδεῖπρ ἑαξοη 7γονπ ἐδε εὐῥἰάγεη ο7), Τεγαεὶ 
Εδοἢ σᾶκὸ γερσοβοηϊεὰ [πὸ οὔετιηρ οὗ ΤΊθο. 

Θ. 866 οἷ. 4. [ἰ οουἱὰ πᾶν Ὀδοπ ΟἾΪΥ 
Ὀγ ἃ βἰγείςἢ οἵ (6 ,ἂνν [δὲ Α ΠΙΠιοίθο ἢ ραν 
ἃ Ρογίίοη οἵ [6 δῃθννγοδὰ ἴο αν! ἃ δπὰ ἢϊ5 
τήθη, οἡ {86 στοιιηά {παξ [ΠΟΥ νύοσὸ ἔγθο ἔτοπὶ 
σογειλοηϊαὶ ἀοἢ)οπιοηί. ἱὧἱ δ4πὶ. χχὶ. 4-6; 
Μαῖϊ. χὶ, 4. : 

Νοίδίηρ 15 βαϊά ἴῃ ϑεγιρίυγο {δὶ δγοννβ 
ΔΩΥ ἀϊτεςξ Πρ μΐ ἀροη [Π6 βρθοιῆἔς τηθδηΐϊηρ οὗ 
1π6ὸ δῃουντοδά. Βαΐῖ {ῃοῖδ 56 ΠΊ8 ΠῸ γϑᾶαϑοῦ- 
ΔΌΪ6 ἀουδὲ (Παΐ ἴὰ ννᾶβ ἃ ἔπι Μίελι-οθσίηρ, 
ψ ἢ 115 ἔτδηκίποθηβο, 118 ὈΥηκ- την (566 
οη ἔχ. χχν. 29), 8ηἀ 115 54] (566 οῃ συ. 2). ΤῊΘ 
Ῥεσυ ας ἔοστη ἴῃ νυ] ἢ 1ἴ ννὰ5 οἰεγεά, 65ρ6- 
ΟἰΔΠ}Ὺ ἴῃ 15 Ὀοίηρς Ὀγουρῆς ἱπῖο (Π6 ΤΑΌΘγηδοΪθ 
δηά 1 [15 σοηῃϑιϑεην οὗ Ἴ ννεῖνο ἰοᾶνθϑ, ἀ! 51 η- 
δυϊϑῃ ἰξ ἃ5 δὴ οἴογιηρ πιδάθ οἡ Ὀὑθῃδὶε οὗ 16 
παϊΐοη. ὅ66 οἡ ἔχ. χχύ. 10.--- Βἢγ ἢα5 ἰπ- 
ΒΌΠΙΟΟΒΙΥ σαγτοα οὐ (Π6 ΠροτῪ [παῖ τς Ἰοανθ5 
ΜΌΓΟ ἱπίοπάρα ἔοσ ἃ 5υπΊθο 1.4] πιδηϊ ϑίδοῃ 
οὗ 18εὲ Ηοὶγ Οπε ἰη ΗἰΒβ δαποίμασυ 85 ἴμ6 
Βτοδά οὗ 1,8, 25 (ῃῆ6 βυιρροτίῖεγ Ὀοϊἢ οἵ ἴῃ 
βρ᾽ ΓΙ41] δπὰ [6 ὈΟΟΠῪ ἰ οὗ Ηἰς5 ἔτ Π8.] 
Ρόορῖίθ. Ιοδῃ υἱ. 47---ῖ; Μαῖϊ. ἵν. 4: θυ, 
ὙΠ. .2:; 566 “ΥΠΊΌΟΪΚ,᾽ 1. Ρ. 425. Βυῖΐ 5- 
ἢςοίεης οὐ͵θςοξίοη ἴο 1ἢ]5 νἱονν 566 Ππ|5 ἴο Ὀ6 {ὉΓ- 
πἰϑῃρά Ὀγ ἰδ ἔαςῖβ ἰμδὲ ἴμ6 Ἰοᾶνθϑ υνεσὸ ἰδίκθῃ 
“ἰ Ότῃ ἴδ σὨ]άγεη οὗ [5786]. ποΐ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΨὙΑΥ͂ 
Ῥτεβοηϊθα ἴο ἔμοπὶ; δηὰ ἴμδὶ {Π6 βυπθο στὴ 
οἡ ΨΜΗΙΟἢ Ιἴ 5 θαϑθά τουϊὰ ὃ6 Ὀεϊίεσ εχ- 
ῬιΓοϑϑοὰ ΌΥῪ Ομὸ Ἰοδὲ ἴδῃ ὈΥ Ἴ ννεῖνο ἰοανοβ. 
566 Σ ΟΟΥ. Χ. 17.--ϑ ΡΟ ΓοΓ δηὰ οἴπεσ οὐ ς5 
οὗ Πὶς. βεῆοοϊ βᾶνθ δοΐιδ! ν σι ρροϑοά ἰπδὲ 
106 ϑεξ(ἴηρ; ἔοσίἢ οὗ (86 δϑῃηθνυυγοδά Ταῦ] ννᾶβς 
ἃ 5ΞΥΠΊΌΟ]Ις4] πιθὰ] οἤεγοά ἴο [εμονδὶ, ΚΘ ἴῃ6 
1μεο  ογπίμρε οἵ ἴπ6 Ἀοιηδηβ, ἴῃ ΜΏΙΓἢ ἔοοά 
υιϑοὰ ἴο Ὀ6 ρἰδοδά Ὀεοΐογο {86 βίδίιιεβ οὗ {Π6 ροάϑ. 

ΤΗΕ ΒΙΑΒΡΗΕΜΕΚ--ΤῊΕΣ τἂν ΟΕ Βι.Α5- 
ΡΗΕΜΥ ΑΝῸ ΟΥΗΕΚΡΕΝΑΙ͂ ΑᾺ5 ΕΝΑΟΤΟ 
ἘΏ. 10ο0---22. 
ΤῊ 5 βοοϊίοη ἄρρϑδῖξ ἴο Ξκίαπα ὈΥ 1156}. Τῆς 

Ρίαςε ἴὑ μοὶ 8 ΠΊΔΥ πάνθ Ὀθθη ἀοίοττηϊποα ὈΥ͂ 

ΙἘΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧΙΝν. [ν. 8---[2. 

οὗ ἴϑγδεὶ : δηά τῇϊ5 δοη οὗ τῇς ἴϑβγδ 
15 «τὐογαῖθ πὰ ἃ πιᾶηῃ οὐ [5γδεὶ 
δίτονς τοροῖῃοῦ ἴῃ [ἢ σΔΠΊρ ; 

11 ΑΠπα τῆς [5γ46}1{|5ἢ νγοιηδη 5 βοὴ 
ΒΙΑΒρΡΒεπιεά {πὰ πᾶπῖε οὐ ἐδεὲ [1 οΚρ, 
πὰ εὐγϑεά. ΑΠπά {Π6γ Ὀτουρπῖ ἢϊπὶ 
πηῖο Μῶόοβεβ: (πη ἢ]5 πηοῖμεγ᾽8 ΠΔΠῚΣ ᾿ς καπὶ 
τυᾶς δΠε]οπλίτῃ, τμε ἀδυρῆτοτγ οὐ Ὠ)1δτι, ἴτι3ι 
οἵ τῆς τῖρε οἵ Ὠδη:) ἐρέχῥναι 

12 Απά {μὸν ἐρυς ἢΐπὶ ἴῃ ψαγά, κατα 
ἔῃας τῆε πιπα οὗ ἴῆε ΓΟΚΡ πιρῃῖ ον Ν 
ες 5Ξῃονγοά πηι. 

[6 ΠΊΘΓΟ {ἰπ|ιὸ οὐὗὁἨ ἴθ ἱποίάοπὶ γοϊδίοι ἴῃ 
ΤΠ 1, ορ βίο μδά, 11 βθοπιβ, ᾿1ι5ῖ σοπιρίοἰοά ἃ 
ἴορὶς : {Π6 ᾿ποϊάδινξ, νυν ἢ 1π6 ἰὰνν δυρροσίοα ὉΥ͂ 
ἴξ, ννᾶ5 ῬΡγοΌΔΟΙΥ τοσογάρα αἵ ὁποὺ δπὰ Ξυβεγοά 
ἴο ΚΕΘρΡ 115 ρδςθ, ἃ5 ποῖ βενεγηρ ΔΠΥ ἱππροτ- 
δηΐϊ σοπηροίοη, 
ΤΠ ὈΙΑΒΡΠΟΠΊΟΓ νγᾶ5 ἴΠ6 ϑθϑοὴ οὗ ἃ Ηεῦγεν 

σνοτηδη οὗ ἴδε {τῦθ οὗ δ ὈΥ̓͂ Δη Εξγρίίδῃ 
ἔλίμβεσ, Ηὸ δά Ἴοπιὸ ου[ἱ οὗ Εφγρὶ 1 ες 
σδ]άγθη οὗ [5γδοὶ, ἀπά ἡλιιϑὲ ἤᾶτε Ὀθθη ὑηάογ 
[6 ογαϊπαγν σοηα  Ἰοη5 οὗ ἃ γοϑιἀθηΐ [υγορπε τ, 
866 χυὶ. 29. Ηὸ μαρρεποὰ ἴο δᾶνθ ἃ 4υαγπὶ 
ὙΠ δὴ [ϑγδοί ἴθ, δηὰ ἴῃ [6 σοιῦγϑθ οὗἁ δ]ΐεῖ- 
οδίίοπ ἢθ υϑϑὰ 5οπὴὲ ὈΪΔβρἤοπηοι5 ΘΧργεβϑιοῃ, 
5866 Οἡ τ΄. τ6. [ἐ ν᾽ᾶ5 γονυοαὶρὰ ἴο δίοϑοβ ἰδ 
ὈΪΑΒΡΠΘΠῚΥ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ρι ηβῃθὰ ὈΥ 5ἰοηίηρ, δθά 
[πὶ 1ἢ15 δηὰ ἃ}} ρεηδὶ ἰδννβ νύϑσε ἴο δὲ οἂγ- 
τε οἷ͵ ποῖ οη]γ δραιπϑί 1ϑγδϑὶξθβ, Ὀιὲ δραϊηεί 
Γεβϑιἀθηξ ἐογο ρΠοΓβ (Ὁ. 22). ὙΠ ἴδνν5 ἀρδὶπεῖ 
ΤΣ οΥ δηὰ ΥὙἹ ΐθηοδ ἈΡΡΘΑΓ ἴο Ὀ6 Ποτὲ ἱπίΓῸ- 
ἀυςρα ἴῃ (Π6 ννἂὺ οἵ {Πιπϑιγαϊοη. Ὅῆδ ΡυΓ- 
ΡοβῈ οὗ στ. 17)-- ψουὰ ἴῃ δὲ ἴο ται "Εν 
γ ἢ [Π6 υἱπγοκὶ αἰπιϊποΐηθ55 [6 τηδχὶπὶ οὗ ἴδ 
[,ὯἋν'ι'΄' ΜΜὨΪΟἢ τοηάογοὰ ἔσθ ΠΟΥ. διπιθηδῦὶο ἴο 
411 ρΡϑηδίτιος δηὰ τσεϑίτσΐΐοηβ. Οἵ. ἔχ. χὶ, 
49; Νυπι. ἰχ. 14, ΧΥ, Ις, 16: ποῖΐεθ οη ἔχ. 
Χχ, τοὶ [μον. χνὶ. 29.-- Πὲ γΑΌΡΙΠ]5:5 ἢλνα 
Β]Ιοὰ οὐκ 1Π15 παιγαίϊνθ οὗ 6 δοη οὗ δ}εῖο- 
τα ἢ ἴῃ ἃ ουγίοι5 πδηηοσ. ὙΠΕΥ 84γ ἴπδῖ [88 
ἔλί ποῦ οὗ 186 γοιηρ τηδηὴ νγὰβ 186 Εσγρᾶδη 
βἰδίη ὈὉΥ Μοβος (ἔχ. 11. 11), 1μδὲ μὸ ν 5 {86 
ἰλϑκηιαϑίου ἀπάθυ ἡ Βοπι {π6 Ὠυιβθαηά οὗὨ 586- 
Ἰοπ ἢ ννογκοά, δηὰ ἐμαῖς Μοϑοβ ἐουπά δίπὶ 
ΒΔ πρὶ ἴῃ6 τῆ ἡ βοπὶ δ6 παὰ ἰπ͵υγεά ἀπά 
Ραΐ ἴο 5ῃαπιθ. [1 5 δὰ {παὲ ἴῃς φυάττο 
ἴῃ νΠὶςσἢ [Π6 γουηρ πιᾶη νγὰ5 θηραρετὶ ἅγοξς 
ουξ οὗ ἃ εἰαίπν 5εῖ ὼρΡ ὈΥ δἰπι ἴο πᾶνε Ὧϊ5 
Δοάδ ἴῃ {86 σᾶπὶρ οὗἩ [6 Π.Απιίε5 [566 Ναπι. 
1. 27, ποῖ θείης Ἴσοπίοηξς ἴο σοπιᾶῃ ἴῃ [86 
αιυδτγίογα ἀρργοργδίθα ἴο ἔογειμηεγα (ΓΤ ἀΓΡΌα 
οὗ Ῥαϊοβίῖπο δπὰ δι μουτῖθ5 φυοϊοά ΕΥ̓ δεϊάεη, 
.ἀε δγηορά. 11. ς. 1. ὶ 2). 

11. ὀίαιρῥενιεά {δε παπις οὗ ἰός ΖΟΚΡ, απά 
εμγφε4] 866 οἡ συ. χσό. 

12. ϑεϊάεη (α. 5.) Ξυρροβοβ ἴμδὲ [δε οἤεπάεγ 
μδὰ δἰτοδγ θόθη ργοποιησεὰ ρβ Ὑ ΟΥ̓ (δε 
τυ ]οΓς [566 ἔχ. χυὶῇ. δὲ, 22], ἀπά (μὲ {ΠπῈ (88 

ἐὰε ἰὼ 



ν. 13--23.} 

12 Απά ([ἢς ΓΟᾺΡ βρακε υπίο Μο- 
868) ΒΔΥἹΠΡ,, 

14 Βηὴρ ἔοσίῃ πΐπι (δὲ δίῃ συτγϑ- 
εὦ ψιτπους τῃς σλπρ; δηά ἰεῖ 4}} τῆλ 

ἐμοαι ᾳ. ἢδαγὰ ῥέπει ΚἸΙΆΥ τῇδ! Γ μδπάβ προη ἢ 8 
ἐ.,,. διελά, δηά Ἰεῖ 411 τῇς σοπρτερδίίοη 

ϑΐοης ἢΙΠη. 
Ις Απᾶ του 58α]ς βρεὰκ υπῖο τῃε 

οὨΠάγεη οὐ ἴβγδθὶ, βαγίηρ, ὙνΒοβο- 
Ἔνθ συγβεῖῃ 5 (σοά 54}1 Ῥεᾶγ ἢΪ5 
81η. 

16 Απά πε τῆδὲ δ]αβρμεπιθῖῃ τὲ 
πάις οὗ ἴτε ΙοκΡ, δ 5}4]] βιιγαὶν 
δε ρυξ ἴο ἀδδίῃ. «μά 811 τῇς. σοπρτε- 
βαϊίοη 5141] σου η]γ βἴοης ἢϊπι: 88 

ΠΜῈ]] τῆς 5 ΓΔΠΡΈΓ, 25 ἢς τῇλί ἴ5 θόγη 
ἴῃ τῆς ἰαπά, ννῆξῃ μὲ Ὀ᾽αδρῃεπιεῖῃ 
τῆς παπηα οὐ ἐῤε Ζοκ, 5841} θ6 ρυΐῖ 
το ἀεδῖῃ. 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΙν. 629 

17 ἅ “Απά Πε τῆδῖ ᾿ΚιΠ]Πεῖῃ. ΔΩΥ “ΖΕχοά. ες 
ΤἸΏΔΠ. 581] βυγεὶγ θῈ Ραζ το ἀδδιῃ. ΣΕ 

18 Αμά Βε τῆαζ Κη]εῖῃ ἃ δεαβὲ 5}}8}} ἔτγω, 
λα ἴ σοοά; ᾿δεαβῖ ἔογ δεδϑῖ. ἬΡΗΡΑΝ 

19 ΑΠπὰ [ ἃ πιᾶῃ οᾶυβε ἃ δ]επιίβῃ « σεάν Ὁ 
ἴῃ 5. πεΙρῆθοιγ; 45 ὅς μαῖῇ ἄοπε, πον, 
80 8ἢ4]] ᾿ξ ὕε ἀοῃο ἴο ἢϊπι; ἀπε ὰ; 

20 Βτεδοῇ ἔογ Ὀγεᾶςῇ, ἐγε ἔὺγ γε, 34. ὃ 
τοοῖἢ [ὉΓ ἴοοῖῃ: δ8 ἢ6 δαῖῃ οαιιβοὰ Πλὴν "9 
ἃ Ὀ]Επιϊ8ἢ ἴῃ ἃ πιδῃ, 80 54}} ἰξ δε δέδια. 5. 
ἄοπε ἴο Πἰπὶ ἀγσαΐ». 

21 Απά δε τΠδῖ ΚΙΙΠεῖἢ ἃ Ὀεαβῖ, ἢδ 
802}1] τεβίογε ἴτ: δηά ἢς παῖ ΚΙ] Ἂεῖ ἢ 
ἃ ἴλη. ἢδ 5}8]} θ6 ρυΐῖ ἴο ἀξαιῃ. 

22 Ὗε 5}4}} ἤαλνε ἔοῃηβ πηδηποῦ οὗ ὁ Εχοά. 
Ινν, 88 ὙΜ6]1 ἔογ ἴῃς βίγδηρθι, 88 [Ὁγ ἢ 
Οδ οὗ γοιιγ Οὐ ΘΟΙΠΙΓΥ : ἔογ 1 ἀπὶ 
τῇς ΓΚ γοιγ (σοα. 

23 ἢ Απὰ ΜΙοβεβ βρακε ἴο τῆ ςἢ}1]- 

ν᾽85 γοίογτοα ἴο Μοϑβοβ ἴῃ ογάοσ [μὲ (6 ρα ΠΙ5}- 
τηθηΐ ταρῃϊ Ὅ6 ἀὐνναγάάθα ὈΥ ἴῃ αἰνίηθ ἀδογθο. 
Νο ἴανν δὰ 45 γεῖ δέξῃ δηδοϊθα ρδϊηϑβὶ ὉΪ85- 
ΡΒΒΙΠΥ οχοορὲ ὈΥ ᾿π]ρ]]ςαἴϊϊοη. δε6 ἔχ. χχίὶ. 
17.) ΧΧΙΙ. 28. 

14. αν ἐδεῖγ ῥαπάς προ ῥὶς ῥα] ὍὌΠ6 
5 Ρ]6σὲ νἱδνν ϑθοβ ἴο Ὀ6 1ῆδξ [Π6 νυ} Π65965, 
ὈΥ (ἢϊ5 δςΐ, ννεγθ ἴο ργοίεβέ ἀρδίηβξέ [ἢ6 ᾿ΡΙ ΕΥ̓ 
οὗ [86 ογίπληδὶ, σϑυτηθ 1 4}}ΥΚ ἰαγίηρ ἴμ6 σα] 
ὑροη 5 ποδὰ, ὙΠ ἔννο οἰ θγβ ἴῃ [6 5[οῦγ 
οὗ δϑυιβδηηᾷ Αἴὸ βαἰὰ ἴο ἀο 1ῃ6 5απιθ, ποῖ δῖεγ 
ςοηάδετηηδίοη, Ὀμὰξ 1π Ὀγιπρίηρ ΠΕΣ σἤδγρθ 
δραϊηςὲ ἴηὴ6 δοσυβοά Ὀοίοτο ἴπῸ Ρθορίθ, υ. 34. 
Οὐ, τῃ6 νγαϑῃίηρ οὔ μαπάβ, ευΐ. χχὶ. 6; 
Μαῖϊ. χχν!. 24. ὙΤΠ6 δεῖ 85 Ὀθδη, ΟΟΓΔΙΗΪΥ 
ψ ἢ πὸ ροοά τϑδϑοη, σοηπϑοίϊοα τ (μ6 54- 
σΠβΟΙΔ] ἱπιροβιξίοη οὗ ἢαπά8, ἀπὰ υηάδογβίοοά 
ἴο Ὀ6 ἃ 5ο0]Ἔπιη ἀφάϊοσδίοη οὗ ἴπ6 οἴεπαοσ ἴο 
ἀδαίῃ ὈΥ 5 δοςσιιϑεῖβ. Κυτίζ, “5. Ν᾽. 8 47; 
ςἢ οη χχνὶϊ. 28. 

ἰεὶ αἰ 16. εοηργεσαϊίοι εἰοπσ δὶ») 866 οἡ 
ΧΧ, 2. 

16. δὲ δαὶ διαιῤῥενριοιδ ἐδεὲ παρὸ 977 ἐδξ 
10Κ0] ἴ 5ϑῃου!ὰ Ὀ6 οὐϑεγνθὰ {παῖ ἴδ ννογάβ 
ἐ οΓ ΤΠῈ ΚΟΚΙ,᾽" ἃσγὸ ἤογὸ {γϑηϑδιῖοα ἔσοπι ἴῃ 
ΟΥ̓ πα], ποῖ, 85 ἴῃ στ. 11, δηᾷ ἰη [Π6 Ἰαίίοσ ρατί 
οὗ 115 νεῦβθ, ἰηϑεογίθα ΟΥ̓ {ΠῸ ἰγαπϑὶαῖοσθ. ὙΠῸ 
γεγῦ, δοοογάϊηρ ἴο 41} (ἢ6 Ὀόδὲ οὐ ς 4] δι Βοσῖ- 
{ε5, ἀδποίθϑ 19 γευΐε: Ὀυΐ [ἐὐνν 588} Ἰπιογργείειβ 
ἴῃ βοηοσγαὶ, ἢ τῃ6 σουηΐοπδηςο οὗ (6 ΧΧ, 
δηὰ {πὸ Ταγρυπιβ, υπάογϑίδπα ἴΕ ἴο πιθᾶῃ ὯῸ 
ΤΆΟΓΕ ἴπΔΠ 20 μέΐεγ εἰ έπεῖγ. Ἡδεπςοο ἴδ ταὺ- 
Ὀϊηϊδὶ5 Ὀαδοὰ οὐ [18 νεοῦϑο ἴπ6 ποίΐοῃ {παῖ ἰΐ 
15 ηοῖ ἰδνν } ἴο βροδῖκ [6 ΠδΠΊΘ ᾿ν ὨΙΟὮ ἀρρθᾶγβ 
ἴῃ ΟΠ Ρίδοθϑ ἰῇ ΟἿΓ νεγϑίου ἃ8 [ΕΗΟΝ ΑΗ, 
Ὀυϊ 5, ἔος 186 πιοϑδὲ ραγῖ, γτεπάογοά “1ῃ6 
10κ0." Οη ἴδε τποάς ἴῃ ψιο ἢ (6 "τ: 
βάν ουδάοὰ [π6 56 οἵ [Π6 πᾶπιθ, 566 Βυχ- 

ἰοτέ, "1,οχ. Ταἰπιιά." Ρ. 2422. [15 ἔσῃ ὑτοὸ- 
ΠΟΠΟΙΔΟη 15 ᾿γτοι ον] Ἰἰοβί, οὐνίηρ ἴο 15 
γΟνΡΕ] ροϊηΐβ μάντης Ὀεδη 5ῃ1Πεἀ. Μοὶ 15 ροῦ- 
Βᾶρ5 ἴο Ὀδ 5αϊὰ ἴῃ ἔδνουσγ οὗ ἴπθ υπσοου ἔοστα 
]Δ΄ῆνξε. ὅ86εὲ Μαγίϊποαιι 5 ὑγείδοθ ἴο Εννδὶ 5 
ς ΗΙβίογυ,᾽ ρ. χυῆ, ΨΜΒοΩ [Π6 πΑπλῈ 18 σϑ- 
ἴογγεά ἴο ἴῃ σα ὶηΐς 4] Ὑντιπρϑ, ἃ ΡΘΏΘΓΔΙΥ 
βία μἀ8 45 5: ΠΊΡ]Ὺ “186 ΠΑΠΊ6,᾽" ΟΥ̓ ἴΠ6 ΠΑΠῚΘ 
οὗ ἔοιιγ Ἰοιΐεγβ "ἡ (ἐέγασγαηεραίοη), " 1ἴῃ6 στοδὲ 
δηᾷ ἰογσ Ὁ] 6 Παπη6," ὅζο, [{ 15 τοιηαγκαῦϊο (Πδὲ 
1Π15 Βα]: ἢδϑθ ῥγδςῖιςδ!ν Κορὶ 115 πο ἃ ἀροι 
ποσί τῃοάθγῃ νογϑίοηϑ οὗ ἴπ6 ΒΊΌ]6, ΟΠ τς η 
85 ὙγῈ}} 8ἃ5 [εννίϑῃ. ὙΠῸ δορίυδριπε τϑηοῦ 
{Π6 παπλὸ ὉῪ ὁ Κύριος, {6 Ν υἱξαῖο, Ὀγ 1)ο»ηὶ- 
πίϑ, ἃπὰ ΠΟΑΥῪ 411] ΕἸ Ρ 5 ἰγαηϑίαΐογβ, ὈΥ͂ 
ΟΤῊΕ ΠΟΚΡ,᾽ αἰδεϊηρυ πηθα ὈΥ σαρίίαὶ Ἰοίξεγβ. 
ΓΕ Πογ, [η6 [(4]1|4η ἰΓδηβδίογϑθ, δηδ δοπλθ οὗ 
(ὴ6 ΕΤεπος, υ86 ννογὰὰ8 νυν ἢ [ῃ6 54π|6 πηθδῃ- 
ἴηρ. ΟἸδοῖβ οὗ ἴδ6 ΕὙθποἢ νεγβίοηϑ, δηά 1Π6 
τηοάθγῃ ἠενίδὰ νΟΙΒΙΟΩ5 ἴῃ ΘΠΟΓΑΙ, πάνθ “ [Π6 
Ετογηδὶ," οὐ 5οπῖθ ὁαιυϊναιεηξ νογά. 7Ἂεμουδῇῃ 
'5 τοί ποὰ Ὁγ Τπηϊ5 δηὰ ΤΥ 6]]1}5, δοδοίξ, 
ἀο ννεῖίο, ἄς. 

σἰγαηρογ) 1.6 ΤΟΥΘΊΚΉΘΣΙ. 866 Οἡ ΧΥ͂Ϊ. 29. 

17. Οὗ -. 21. 866 ἔχ. χχίὶ. 12; Νυχὶ. 
ΧΧΧΥ͂. 30, 31; οι, ΧΙΧ. 11) 12. 

18. ΕΟ υ. 21. ὅ86ε6 ἔχ. χχὶ. 22) 24. ΤῈΘ 
Ἰανν Ὄχργοβθθά ἰπ [Π]|5 νεσβὸ 15 ΤΟΣ ὈΓΟΔΑΙΥ͂ 
εἴνθηῃ (ἤδη }ὴ Εχοάιυβ. 

19, ΔΟ. ὅ6ε6 οἡ ἔχ. χχί. 22---ς. 
εις ἃ δίοηηεὶ δ] ἰ. 6. ἰηΒιςξ ἃ ὈΟΔΙΙΥ ᾿Π)}ΌΓΥ. 

21. ΑΔ ερβμδίϊς γορεξίοη οὗ νυ. 17, 18. 

22. οπὲ γιαμηορ οὗ ἰαα0Ὁ}] ὙὍὙδὲ Ηροῦγενν 
σννοσὰ σοηάογοὰ ἐἰἸανν᾽" ἰ5 γεσδῥαί, 1.6. ἡμάϊεἰαῖ 
ἰααυ. 

“ΙΓΩΊΒΕΡ] ΤΟΥΘΙΒΊΘΣ. 

1 απ ἰδὲ 1.050} 866 οη ΧΥΠΙ. 4. 
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{Ἡεῦ. 
γος 

ἄτεη οἵ [βγδεὶ, τῆαϊ {πεν μου] Ὀτίηρ 
(οστ ἢϊπὶ τῆς ἢδά ςοἰιγϑεά οι οἵ τῆς 
ολπρ, ἂηά βἴοης ἢϊπὶ ἢ 51ΟΠ68. 
Απά τε Ἑ“Π]άτοη οὗ ἴϑγδεὶ ἀϊά 45 τῇ 6 
ΓΟΚΡ Τςοπμηδηάεά Μοβε68. 

ΓΟΗΑΡΤῈΕΚ ΧΧν. 
τ 71: ταὐδαίὰ ο7 ἐπέ τενεμέλ γέαγ. 8 726 Με- 

δὲς ἵει {16 πέσ γέαγ. 14. ΟΥ̓ οῤῥγέρειοη. 
18,4 ὀίμεείρρ οΥὙ οὐο(ίόηξε. 232 74 γεΐονι- 
Ζ1ο»4 Οὗ ἰαμπαά. 290 ΟΥ̓ ἀοιδές. 35 Οοριβῥαςοσῖοῦε 
σγίλεοοῦ. 30 744 Ὡϑδαρέ οὗ ὀοπώρεθη. 47 
7.ε γείνῃ ῥέον: οὗ σογυαης. 

ΝῺῸ τῆς ΠᾺΡ βρᾶκα υηΐῖο Μοβββ 
ἴῃ πιοιηΐ διηδὶ, βαυ]ηρ, 

2 ϑρεακ υπῖο τε ΠμΠ]άτγεη οὗ [5- 
γδοὶ, δῃά βδᾷὺ υπῖο ἴδηι, ΘΕ γα 
σοιης ἱπίο τῆς ἰαπά ννῃϊςἢ 1 ροῖνε γου, 
[ἤδη 58}4}} τῆς ἰαπά ἴκεερ “ἃ βαθθδιῃ 

ΖΈχοά, «5. ιπῖο ἴῆς ΓΠΟΚΡ. 
10. 4. δ᾽Χ γελῖβ ποι 5ῃλ]: 8ονν (ὮΥ 

βε]ά, δηά εἰχ γϑαῖβ ἴποιι 5ῆλὶς ργιιης 
τὴν νἱπεγαγὰ, ἀπά ρδῖμογ ἴῃ τῆς ἔγα 
τποτοοῖ; 

4 Βιυῖ ἴῃ τὴ6 βενβητῃ γεϑαῦ 5}4]] δ68 
ἃ βϑαδῦδιῃ οὗ τεβὲ ὑπῖο ἴῃ6 ἰδηά, ἃ 

Ομάρτεκ ΧΧΥ. 

ΤἨῊΕΞ ΘΑΒΒΑΤΙΟΑΙ, ΥΕΑΒΚ ΑΝῺ ΤῊΕ ΥΕΑΛΑΚ 
ΟΟΣ [|ὕΒΙΨΕΕ. 1---ςς. 

Ῥνεἰρρηπανν ΝΝοίε. 
ΤΟ ϑαῦθδες) γεαγ δηά {πε νϑαγ οὗ [1166 

δεϊοηρ ἰο {πὶ στεδῖ ϑαθθαῖῖςαὶ 5γϑίθηι Ὑν ΙΓ ἢ 
ταπ5 ΤὨγουρἢ ἴΠ6. το] ρου 5 οὐϑογναποος οὗ [ἢ6 
ν᾽. ὙΤΠΟΥ͂ ννέγε βοϊεπη]ν σοπποοίοά νυ]ἢ 
116 Ξδογοά (ὐονθηαηῖ. Βΐ τἴ 5 πηροσγίδηξ ἴο 
Οὔδοσνα δδῖ ΠΟΥ ννοῦα ἀἰβιηρυ δηθὰ ΕΥ̓ πΟ 
ΤΟΙ Βου5. σΟΓΘΠΊΟΏΪ65, ΠΟΥ ὙγΈΓῈ δοσοΙηρδηϊοά 
Ὀγ πο δεῖ οὗ τεϊρίουϑ ννοσβῆρ. ὙΒΘγα νγοΓα 
ὯΟ 58 ῆςεβ, ΠΟΥ ΗοΪγ (οοηνοσδίίϊοηδβ, Ὀεϊοηρ- 
ἴῃ ἴο ἴση. [π ἴΠοὶγ ἀϊἰδιηςῖνο ἀϑροοΐ (ΠΟῪ 
ἸΏΔΥ Ὀδ 5αἰά ἴο γοϑῖ ΠΡΟῚ πλογαὶ ταῖμεσ ἴδῃ 
ὌΡΟΠ ἔογπηΔ}Υ γχοϊϊρίουβ στουπά. [{ 5. ποῖ 
τῃογείοτο νοι γοάϑοη [ηδὲ ΠΟΥ ἅγ6 ΠΟΙῸ 
βοῖ δρατί ἔγοπι [δ6 δεῖ {Ἰπ|65 νυ Π] ἢ ξ6]} ΒΈ ΠΟΥ 
νη ἴῃ6 5ρδοῖο οὗ γα]! ρου ΟὈϑοσνδῆσθϑ. 

Τρε ϑαῤῥαϊεαί γεαγ. τ--7. 
Ω. ἐεοῤ α «“αδδα!ρ το ἐδ ΖΟΚῸ] 866 οἡ 

Ἐχ. ΧΧΊΠΟΙΣ. 

3. ουἱμεέγαγ ἢ] ἘἈΔΙΒοΥ, ζγ αἰ τατάθῃ. Τῆς 
Ἡοῦγονν ννογὰ 15 ἃ βθπογα] Οἠ6 ἔργ ἃ ρἰδηϊδίίοη 
οὗ ἐτυϊ-ἴγεθθ. 868 οἡ "νον. ἰχ. το. 

4. α -αὐδαι!ῤ οὶ τ ἩϑρΌ. «ῥαῤΥῥα!δ᾽ «ῥαδ- 
ὀᾶᾷίθη. 866 ου χΧχῇῆ. 2. 

ποιέρεγ σοαῦ ἐδγ εἰ] ὍΠῸῈ ἐχργὸθβ ργο δ 1- 
τίου οὗ βδοννηρ πὰ σοδρίηρ, πὰ οὗ ρῥγιπίηρ 
δηΐ ραϊπουηρ, αἤογάς ἃ ργεϑισιρίοη ἴῃ ἔΑΥ ΟΣ 
οὗ [ῃ6 δα Δ 1}0 8] γοασ ὈΘρΙηπίηρ, πκὸ {Π6 γεασ 

Ενιτισῦσ5. ΧΧν. ἵν. 1---9, 

βαρ θαι ἴοσγ τὲ ΙΟΚΡ: ἴδοι 584] 
ΠΕΙΓΠΕΓ 8οὸνν ΤῊΥ Πα] ά, ΠΟΥ ργὰπθ [ΠΥ 
νἱηογατά. 

ς ΓΠηδῖ ψ ῃ] ἢ ρτονχζείῃ οὐ [15 οὐ 
δοοογά οὗ (ὮῪ Βαγνεβὲ ἴμου 5ῃα]τ ποῖ 
ΓΘΆΡ, ΠΕΙΙΠΟΥ ραῖθεγ τἢ6 ργᾶρεβ ἰοῦ! Ηεὰ 
(Υ νίπε υπάγαβθ64: Μ᾽ τ 15 ἃ ΥΕΔΓ ῥέοι 
οὗ τεβϑὲ πο {πῃ ἸδΔηα: τὰς 

6 Αμπά {πε βαθδῖῃ οὗ πε ἰδπά 541} 
δε πιρᾶϊ ἔογ γοιι; ἔογ ἴδε, δηά ἔογ 
ΠΥ δεγνδηῖ, δηά [0γΓ τῇΥ πιδίά, δηά 
ἴον ΤΥ Ὠγεά βεγνδηῖΐ, πα ἔογ τῇ 
ΒΊΓΔΠΡΘΓ ἴδ 80] ουγηθτῃ νυ ἢ τΠ6α, 

7 Δῃὰά ἴογ τῆγ οδίιϊε, ἀπά ἔογ {πε 
δελβϑὲ τᾶ γέ ἴῃ τὴγ ἰδηά, 5}]] ]} 
(ῃς ᾿πούϑδαβο τῃθγοοῦ θὲ ηγχοδῖ. 

8 4 Αμά τῇοιυι 5}4]: πα θ Γ βανθη 
βαρδῖῃ5 οὗ γεαῖβ ὑπο ἴπεὲς βϑένεη 
ἘΠῚ65 ϑενθη ὑδδίβ; δηά τῆς βρᾶςβ οὗ 
16 βενθὴ βαῦδδῖῃβ οὗ γεαγβ 541] θὲ 
πηῖο (δα [ΟΓ Δηἃ πη γεδίϑβ. 

9 ΤΏ δη 8Π4[ς τῆοι σδυβε τῆς {Γαπὶ- 
Ρεῖ ἰοῦ τῆς 7.88 το βοιῃᾷ οπ δε "Ηεὰ 
τη ἀαγ οἵ τῆς βδενεπτῃ πιοητῃ, ἴῃ 

οὗ ΤΌΡ1]ε6 (Ὁ. 9), πῃ [6 ἢγβὲ σπιοπί οὗ (δὲ 
ΟἿ] γοαγ, ἴῃς βϑονθηῖῃ οὗ ἴπὸ ϑαἼογθὰ υϑᾶγ, 
ὑΠδη [6 απ νγὰβ5 οἰεαγοὰ οὗ [6 σγοὸρϑ οὗ ἴδε 
Ρτγθσοδάϊηρς γθασ, 866 οἡ ἔχ. χχῇὶ, τό, απὰ Νοῖε 
“Ὅη ἴδδ6 ΟἸΝ]] γελγ᾿ δέῖεγ σμδρ. χχιϊ. 

δ. ἐὸν οἱπό πάγοι] ὙΠαῖ 5. ὠπργιηπίά ; 
ἸΠΈΟΓΑΠγ, ἐν ΝΣ αγΙο αἷπο, τἴῃ6. ἤρατο Ὀοΐηζ 
ἴλκθϑη ἔτοπι (Π6 ἀηϑθογῃ ἰοςκϑ οὗ ἴ[ῃ6 Ναζδπίο. 
Ναπι. νἱ. ς; οὗ, Τιθα] 15, 1. ΕΠ]. ν τ. 3,4. 

Θ. ἐῤε-αὐδαῥ οΥ ἐδὲ ἰαμά ρα! δε ηηταὶ ὯΓ 
γ2ο Τμδῖ 15, ἴη6 ργοάυοθ οὗ τπ6 ὑπο 
ἰαπὰ (115. ““Ἰηοῦθα56 “ Ὁ. 7) 5841} Ὀ6 ἔοοά ἴογ 
186 ΠοΪῈ οὗ γοὺ ἴῃ ςοτηπΊοῃ, τὶςἢ ἀπὰ ΡΟῸΓ 
νους ἀϊσδτϊπσοη, ἔχ. χχἧ. σὰς 

ἐδὲ εἰγαησον ἐραΐ σοῤομγηεεῦ αὐἱ δε} ὉᾺ9 
ΤΟΤΘΊΒΒΘΙ Ὑ8ΠῸ ἀν θ110 0} ὙΠ0ῸῚ} Ὁ866. 

7. δὲ δε ἢ τ86 Ἰιγίηξ ογϑϑδίυχθ. 

Το γεαγ οὗ ὐμδιίεε. 8---ςς. 
8--18. Τὲ 1δηὰ ννὰβ ἴο Ὀς ἀἰϊνιἀοὰ ὈΥ 

᾿Ιοῖ πιο {πὸ ἔλπϑ 65. οὗἩ 6 [5γαρ θα θα 
[Π6 Ροβϑοβϑίοῃ οὗ 11 ννᾶ5 οδίδιπθοάᾷ. Νιιηι, χχνῦ. 
5.,---ι 6. ΧΧΧΙΝ, ς4, ὅζοε. Αἴ {πὲ ϑῃά οὗ δυεῦῦ 
βουθηῖςῃ Βα ρδίς δ] ογοὶθ οὗὨ γδΑγβ, πὶ [ἢ γϑᾶγ 
οὗ Τ01|66, θαςἢ Ποϊὰ ογ ἐβίδίς [δὲ πιιρῆϊ βάτο 
Ὀδθη δἰϊοπαϊθαά ννὰ5 ἴο Ὀδ6 γεβίογοα ἴο {πὸ ἵὩ ΠΥ 
ἴο ΒΓ ἢ 1 μδὰ Ὀδδη ΟΥΡΊΠΔΙ]Υ δἱϊοιϊοά. 

8. -«ἐὐεη τα αίδε ο" γεαγ.] βϑουθὴ ἩθΟΧδ 
Οὗ Υϑᾶσβ, 

Θ. εαἰ9ὲ {δὲ ἐγιωπβεὶ ΟΣ δε ἡμδίϊε το «ομπαὶ) 
Ἀδίποσ, οδῦθθ Ὁπ6 βουπὰ ΟΥὨ Ὁ86 οογῃηθῦ 
ἴο 80 σοῦ (ἴδε ἰχπὰ). ὙὍὙὰε νοτά 



νυν. 1ο, 11.] 

16 ἀδγ οὗ δἰοπεπιεηῖ 818}} γε τπᾶκε 
ἴῃς ττυπρεῖ βουπά τῆγουρῆους ἃ]] 
γουγ ἰαηα. ' 

ΙΟ Αμπά γε 5}4}1} Βα]]ονν τε δέ εῖῃ 
γεδλῖ, διά ρτγοοϊδίπι 1 θεγν τγουρῃ- 
οἷῦ αὐ τῇς ἰαμά υπῖο 411 τῆε ἰῃ- 

ἘΝΙΤΙσῦ5. ΧΧΥ. 

Πδθιτδηῖβ τῃεσγεοῦ: ἴτ 8Π4}1 δὲ ἃ [081]}6 
ΠῖῸ γοι!; ἀπά γε 514] γείιιγῃ νοῦ 
ΠΊΔΠ ΠΟ ἢ]58 ροβϑεϑϑίοη, Δπὰ γε 585} 
Γαῖα γη Ἐν ΘΓ πΊδη τιηἴο Ὦ]5 ΓΔΠΊΠΥ. 
ΙΑ Τυδιϊς 58.4}} παῖ βΙετἢ γεαγ 

δὲ υῃῖο γοι!: γὲ 5}4}} ποῖ ον, πεὶ- 

γμδιίοο ἀοθβ ποῖ οσςὰγ ἴῃ [Πἰ5 γοῦβθα ἴῃ {86 
Ηδεῦγενν. ΤΉ γυπηρεῖ 15 ἴη6 “δοῤῥᾶτν, ἰ.6. ἴῃς 
σογηρῖ, ὀμεείπα, οἴου ἰὴ ἢοτπ. οὗἩ ϑοπὶθ 8η1- 
ΠΊΔΪ ΟΥ ἃ ἴυῦο οὗ τηεΐΔ] Ξῃαρϑὰ ᾿κΚὸ οὔθ. ΤῈ 
Μιβῆπᾶ 58γ5 ἴμαὶ ἴῃς ἤογῃ οὗ [Πε6 σῃδηλοῖβ οὐ 
νὰ ροδὶ ννᾶϑ υϑοὰ οἡ [15 οσοδϑίοη, " Ἀοβὴ 
ΗΔ5}.᾽ 1Π1. ς. 866 οὔ ΧΧΙΙ, 24; οἷ, Νύυμι. χ. 2. 
ΚΟΙΪ 45 νν 61} τεπιασκθοά [δὶ 25 (6 ςουπὰ οὗ 
(Π6 σοττιεῖ (566 οὐ στ΄. 10) ννγὰβ ἴδε ϑ'ρπδὶ οὗ 
[86 ἀδϑοθηΐ οὗ [εμπονδὴ ννῆθη Ηδ σάπια ἄοννγη 
Ὀροη 51η4] ἴο ἴδκε [8γδ6] ἱπίο (ονυθηδηΐ νυν ἢ 
ΗΪπιβεὶῇ (ἔχ. ΧΙΧ. 12, 16, 19, ΧΧ. 18), 50 ἴδε 
δᾶΠι6 βοιιηᾶ δηποιιησοα, δἱ ἴῆ6 οἴοβθ οὗ τῃ6 
ξίεαῖ ὨΔῪ οὗ Αἰοπεπιθηΐ, [Π6 γϑαῦ ὙΒΙΟὮ τὸ - 
βίογεά ρὰςῇ [5γδο] ἴθ ἴο ἴπ6 ἔγεοάοτῃ δπα (δ6 
ὈΪεσϑίηρο οὔ (ἢ6 (ονεοπδηίῖ.--- 6 ννογὰ σδοῤῥᾶν 
5 τεηδεγεά “"ϑθδνντα" ἴῃ ἴδε Ῥγδγεγ- Βοοὶκς 
γογϑίοη οὗ Ρϑ. χουν. 7. 

ἐρο ἱομδ ἐκ 9 δὲ τ-ϑυεμὴρ »ιοπἱῤ, ἱμ ἐδὸ (αν 
97 αἰογονιθ) [Ιἰ ϑ6θπὴ5 πιοϑδὲ {ΚΟΙῪ παῖ ἴΠ6 
ὈΪαϑῖ οὗ ἴΠ6 σογποῖϑ ἴοοῖς ρῥ]αᾶςο ἴῃ [6 δνθηϊηξ, 
αἴτοσ {ὴ6 Ενθηϊηρ βδοῦβοθ, ἤθη [6 50] ΠΊη 
Ττϊεβ οὗ Αἰοποιηθηΐ νεγο ςοποϊιάοά. ὍΠα 
ςοηΐγαϑὲ δεΐνγεθη ἴπῸ ΟΊ ] ης αυϊοῖ οὗ τῃς 
ἀδγ δπά ἴῃς βυάάθη ουροιτῖηρ οὗ ἴῆ6 βοιιηὰ 
ὙΏΙΓἢ ῥτοοϊδιπηθὰ τῃ6 γεᾶγ οὗ ἔγθοάοχῃ, πλιιδί 
πᾶν Ὀδδη ΨΕΤΥ ἱπηρτγοϑϑῖνθ Νοίδιησ, δον- 
ἜΥαΓ, σουἱά Ὀ6 πλοτ ἀρρσγορσγιαίς ἴδῃ τῃδῖ 
ἵτεοάοπι βδῃουά Ὀ6 ἀθοϊαγοὰ 1088 αὔἵοσ [86 
Βτοαῖ παίοηδὶ ἂδςοὶ οὗ δυμπλ]Π]δίοη δηὰ γοοοη- 
οἰοηθπὶ ἢ [εμονδῃ. [τ μᾶ5 Ὀδθη σοη- 
ἡεςζυγεά {παῖ [δ σογηοῖβ νγοῦα Ὀ]Ονγη ἴῃ Ἔν ΕΣΥ 
ΡΠ οϑι 5 ΟΥ̓, ΟΥ ΥΏΘΓΟνΟΓ 4 ργίοδξ ταϊρῃς θ6 
ΤἸνηρ (ΒΔ γ), μὲ δοσοτγάϊηρ ἴο ἰγδαπίοη ἘΠΕΥ 
ΘΓ Ὀοννῃ ΟΥ̓ ΔΩΥ οὗ ἴΠ6 Ῥϑορία “Ὠχοῦ ρῃ- 
οι 411 τπ6 ἰΔηά." 

10. ἐδὸ βίοι γεαγ]. 1 [8158 τροδὴς {86 
ΒΑΘ γεασ, Ὀοριπηΐϊηρ ἴο τϑοκοη ἔστοπὶ ἴπῸ 
Αγβὶ γοαγ αἴεγ [Π6 ργεσθάϊηρ [π|0 1166, δίηος 
186 ΓΟ Υ-ΠΙ 1 γοαῦ πλιιδὲ πᾶν Ὀδεὴ ἃ 840- 
Ὀδίοδὶ γϑᾶσ, ἵννο ἔδ!]ονν γεαῖβ τηιϑὲ ἢδνο 
σοπα ἰορθῖθοῦ (866 υ. 1} ὙἼΠ15 866Π15 
ἈΠ] Κοῖγ. Βιι [ἴ 15 ργοῦδΌϊα ταί (Π6 [{0}166 
ςοἰποϊάρα νυ ϑάςἢ ϑενοπίῃ ϑαθθαίσαὶ γϑαγ. 
[1 πὐχῃξ, ἴῃ (15 σᾶ96, ἢᾶνθ Ὀθοη οὶ οα {π6 
δ ΙΘἢ, τοοκοπίηρ 1 85 ἴπ6 ἰδ οὗ ἃ δοῦδβ οἵ 
ΜΙΟἢ τΠ6 βτθὶ νγᾶ8 ἴδ ρῥτγεσθάϊηρ [{0166. 
Α τοπάθηον ΠΊΔΥ Ὀδ6 (γασοα Ἰῃ ΤΊΔΠΥ ἰδηριᾶροθ 
ἴῃ τοΐθγοηςρ ἴο ρογιοάβ οἵ ἴπηὸ ἴο ἱποίιιἀθ ἐπ 
βασι Ῥοϊηϊ ἃ5 ἴθ ἢγβξ υηἱΐ ἴῃ [ἢς 86 γ165. 
1 ΤΊΔΥ Ὧδε 566 η ἰπ {π6 πηοάς ἴῃ νυ] ἢ δυο ἢ 
ψογάβ ἀπά ρἤγαθοβ ἅγα ϑοἃ Δἃ8 πενταετηρίς) 
τριετηρίς; φεϊπφμρηπαίία, πιεπάΐρα, ῥμίέαίπο, 

φιΐρξαϊηε) ΟΥ̓φμίηπεήομγι, φιϊπάϊεὶ σίογπὶ, αορὲ 
Ταρε, δὲ οείαυε οὔ α “πα (ςἴ. Τὰ κΚο ἴχ. 28; 

]οἢ. χχ. δό), ἄς. ὅς. ὙΠ (ηϊ5 ἄρτθα 
δΟΙῚ6 ΘΑΥΙΥ [Θυν]5} {γδάϊοηϑ5, δηὰ [6 Ορ᾿πιοηβ 
ΟΥἩ ϑοδίρεῦ, ὕϑμοι, Ῥοίανιυ5, ΒοβοητΆ 16 Υ 
δηὰ οἴμοῖβ. ΟἋΟἷ, ποίοβ. οὔ ὑτν. 11, 18---22.--ὸ 
[τ πηιϑὲ, μονγονοῦ, Ὀ6 δαπητοα ἰμδὲ [6 4ι65- 
[οῃ 15 ἃ ἀπο] οπο, δηὰ 186 ρυθαΐου Πα ΕΓ 
οὗ [Θννιϑῃ δυι βοσι 65, ἃ8 ννθ}] 48 οὗ ἴΠ6 πιοῖθ 
τοοθηΐ οὔτς5, ἅτὰ ἴῃ ἔάνουγ οὗ ἴπ6 ΔΕ ΙοΊἢ γοαγ, 
[Δ κιηρ ἴΠ6 ὀχργθβϑίοη ἴῃ [86 ϑθῆϑα γῇ νος ἢ 
6 ΔΙῸ ΠΊΟΓΟ ἔΑΠΆΠ]ΠΔΓ, 

ἐξ τρα δὲ α ἡμόιϊς μπίο γο Ἐχχοοθρῖ ἰη 6 
ΕΏΡ 5 ΒΙΌΪῈ (6 ννογὰ 15 σοιληοηΥ ϑρεοὶξ 
7μδιίξε. Τκς τῆς ἡμδιίσις οἵ (86 Νυ]ραῖο, 1 
ννᾶ5 Ἰητοηἀδὰ ἴο γοργοβοηΐ {πῸ6 Ηδῦτενν, )σόεεὶ, 
ΤὨο ἔοιπῃ ἔουπὰ ἴῃ ΟΥδηπηετ᾿ 5 ΒΙΌ]6, 6} ον 6," 
ταλϑὲ πᾶν Ὀδθὴ ἀεπνοα ᾿τοπὶ ὑἡμόίσι. Βυῖ 
ουζ {γδηϑαΐουβ, ἢ {πὸ ὐσεπονδη, ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
τηθδηΐ “Ὁ 70116,᾽) ἴο σοπλθ τλοσὸ οἸοβοὶν ἴο {ῃ6 
Ἡξεῦγονν, ἀπά το Ὀ6 ργοπουησοά ἃ5 ἃ εἰἴ550114- 
Ὀ]6, 45 ἰξ ϑρεὶϊξ ἡμόι].-- ΤῊς ννογὰ Ἴδόεοὶ ννὰβ 
ἴκθὴ ΟΥ̓ 5ΈνΘΓΆΙ ΘΑΥΪΎ δυϊοῦ 165 ( οβορῇ 5, 
5. Τογοπιθ, Ὑποοάογοῖ, ἢ ϑοπῖς ϑυρροτί 
ἔγοπι 86 ϑορίυδριη!) ἴο πιοᾶη ἠῤεγίγ, ΟΥ̓, 
ἐξδὲ σοί οΥΓἹ “εἰδίπς ῶεε. Βαϊ [Π6 ννοσὰ ἢγϑῖ 
Οσουγβ ΕΧ. ΧΙΧ. 13.) νΠΘΓΟ 1 σΕΓΙΔΙΏΪΥ σδηποῖ 
ΠᾶγΘ ΔΗΥ͂ 50 Γἢ τροδηϊηρ, δηὰ γῇ ΘΓΕ 1 5 γοηἀθγ- 
οἄ ἴῃ ουν νογξίοῃ, “{γαπιροῖ,᾽" πλάγρ. ““σογηοῖ." 
[1 πιοϑὲ ὈγοῦδὈΪΥ ἀεποῖοβ ἴΠη6 βοιιπὰ οὗ {86 
σοτηθῖ, ποῖ ἴπΠ6 οογποῖ 1156}, (ΟΕ, [οβῇ. νἱ. ς. 
απο Ορ᾿ πίοπβ ἤᾶνο Ὀδθη ξογπχθά γοραγαάϊηρ 
115 ἀογιναϊίοη. ϑδουηθ Οὗ ἴπ6 ΕΔΌὈΙηἰσῖ5 ἱπγαρὶ πο 
1 ἴο Ὀ6 ἰἀοπεςα] ἢ 4 ννογὰ 8δ]ἀ ἴο δχίϑε ἴῃ 
οἷά Ατδῦϊς, 5 Πρ ἃ ΓΑΠῚ, ΟΥ̓Δ ΓΤ 5 ΠΟΙΉ. 
Ι1 ᾶ5 Ὀδθῆ τοραγάθὰ 25 δὴ οποπιδίοροεςις 
ννογά, κ [δὲ 1 δἴη ἡμόλαγε, ἴο βῆοιιξ ἔοτ 
ΒΕΙΡ, δηὰ ἡμόιΐωγι, δῇ ουΐογγ (Οεβεοηῖ5). [1 
18 ννοΥ ἢ ὙΠ 116 ἴο οὔϑογνο ἴΠδῖ οὐσ ννοτγά, ἡμδὶ- 
ἰαπί, ᾿που δὴ ἀοηνεὰ ἔτοπὶ ἴῃς [,Δ[]π νοτΌ, 
Ταῖμου ἰαἰκόβ ἰῖ5 πηδδηϊης το Ὡς Ηρῦτονν 
βιιθοίδηςισθ. Βιιῖ ἃ ὙΟΓῪ ῬΓΟΡΔΌΪΘ σοπ]θςοΐζιγο, 
Δρριονεὰά ὈΥῪ ἴῃ6 Ὀδϑὲ διίπογ65, σοηποοῖβ 
7οδεεὶ νυ ἢ τη τοοῖ ἡ“ῥαὶ, ἴο ἥονν δου ἀαπίΥ, 
νγὨ]οἢ ὉΥ ἃ ἔἈΠΊ]]Πᾶσ τηεΐδρθογ πῖρἢξ ὈῈ Δρρ θὰ 
ἴο βδουπά. ὙΠὸ ὑνογὰ 88 Ὀθθη ἀϊϑοιιβϑθά δὲ 
Ἰδηρίῃ Ὀγ Βοοβατῖί (΄ ΗἰεγοΖ.᾽ 1. ς. 43), Οάγρζον 
(Αρρ. Οπϊ.᾽ Ρ. 447). (Οεβεηϊυβ (' Τμ6β.᾽ Ρ. 
561), ἀπά Κτδῃοϊὰ (’ 6 Τ001}.᾽ Ρ. χ τὴ). 

11. 866 οἡ συ. το. Ηιιρίε]ά δηὰ οἴπμοιβ 
ἢανθ 850 δϑιτηδίοά {ΠῸ6 ἱπυιργο Δ Ὁ ΠΥ οὗὨἨἁ οπα 
Ά]]ονν γθΑΥ βιισσεθάϊηνς δηοῖπον μα ΠΟΥ ἢᾶνα 
Ὀδθη ἀϊδροθθά ἴο γεϊθςξ [815 γθῦϑε 85 Βρυ ΓΙ Ου 5. 
ὙΠΟΥ ἱπλαρὶπο ἰδαῖ ἘΠ]|ᾶρὸ ἀϊἰά ποῖ σθαϑο ἴῃ [η6 
7166. Βιυῖ τὸ ἀἰϊβηήοι ΠΥ ἀϊβαρροαῖθ [ΕΚ τ 
ΒΊΡΡοβο (ἢς6 [Ὀ 1166 ἴο ἢᾶνα σοϊποϊάοα νυ ἢ {Π6 
βενθηῖἢ ΘΑ δις4] γεασ. ΟΣ, οὐ νύ. 18----22. 

631 



{πεν τεὰρ τΠδῖ ψψἢ]ς ἢ στγοννοῖῃ οὗ [156]} 
ἱῃ 1, ποῦ ραῖμεῦ ἐῤδε σγαβές ἴῃ ἴξ οὗ 
ΤΥ νἱὶπε ὑπαγεββεα. 

12 Εσογ ἴὸ ἐς τῇς 100 1|6; 11 3841} δὲ 
ΠΟΙΥῪ υπῖο γοι: γὲ 5}2}} εἂΐ τῆς ἴη- 
σζοδβδα τῃεγθοῦ ουἱ οὗ τῆς Πε]ά. 

12 [ἷῃ τῆε γοᾶγ οὐ [ἢ]8. 1.10}}6 γε 
8[18}] γεῖιιγη ἜνεγΥ πηδῃ τηἴο ἢ]8 ρο8- 
96 5310η. 

14 Απά 1 τῆου 5611} οὐυρῃς υπῖο 
ΤΥ πεϊρηθουγ, οὐ θυγεδῖ οαρῥί οὗ 
ΤΥ πεῖρηθουγβ Παηά, γε 5}4]} ποῖ 
ΟΡΡΙ685 οη6 Δποίδεγ: 

Ις Ασοογάϊηρ ἴο τῆε πυμηδεῖ οὗ 
γθΆΓ5 Δἴεγ τῆς 100116 τῆου 5ῃλὶς θὰγ 
Οὗ ΤΥ πεῖρῃδουΐ, σπά λοσογάϊησ πηΐο 
{πε πυπηθεῖῦ οὗ γεϑαῖβ οὗ τῆς γι]. ἢ6 
81] 86}} υπῖο τῆςε: 

16 Αεςςοτγάϊησ ἴο τῆς τηυϊττάς οὗ 
γολῖβ ἴποὰ 5ῃλὶς ἱπογθαβα (6 ῥγίσα 
τπεγεοῦ, δηά δοοογάϊηρ ἴο τῆς ἔεν- 
Π685 Οὗ γεαγϑβ ἴῆοιι 5Πα]1 αἰ πλ] η15}. τῆς 
ῬΓςς οὔ ἴο: ἔογ δεζογάϊηρ το ἴῃ 6 πιτη- 
δογ ὁ ἐδε γεαγς οὗ τῆς ἔτιμ!5 ἀοῖῃ ἢε 
561} υπῖο τῆ δα. 

17 Ὗε 58]1} ποῖ τμεγείοσε ορργοβ8 
οἠ6 ἀποῖποῦ; δῖ ἴοι βῃδίς ἔδβαγ τῇΥ 
Οοἀά: ογ ἰ κγι τῆς ΠΟῸΚΡ γουγ (σοί. 

ι8 4 νν)εγείογε γε 5}2]] ἀο πὴΥ 
δίδϊυϊεβ, ἀπά Κααρ ΠΥ Ππάρπηδηΐβ, 

αἱπε μπάγοισε] 866 Οἢ σ΄. ς. 

14. -ἥ17. Ὅς ρῥυποῖῃ]Θ οὐ Ὡς ἢ ἴΠ6 ἰανν 
οὗ [ὈΠ6ς, 45 ἰξ τοραγάβ ἴῃς ἰδ, ν 85 Ὀαϑθά, 
ἰ5 ΘΧργοβϑοά 'ὼ σὺ. 232, 24.. Τῆς ἰαηὰ Ὀ6- 
Ἰοηρϑοά ἴο [εῃονδῇ, δηὰ ἰἴ ννα5 Ηξ ννῆο δ᾽ϊοΐ- 
τοὰ 1ἴ ἀπιοηρϑοῖ ἴπ6 ἔδτλ]} 165 οὗ ἰϑγδοὶ ἔοσ {ΠΕΙΓ 
56. Νὸ εϑῖδῖθ Ἵσοι!ὰ ἰῃογοΐοσγε Ὀὲ δἰ δπαϊοα 
πη Ροτρεῖυ γ, ὈΥ ΔΠΥ δυπηᾶηῃ δυϊμογιῖγ, ἴτοσι 
106 ἔΑΠΉΪΥ ἴο ννῆοϑα ᾿ἰοΐῖ [ἃ τηῖρῃὶ 21. Βυῖ 

. ἴδε υϑυΐταῃςξ, οὐ 6496, Οὗ ἃ Ρογίίοη τὐϊρῃϊ Ὁ 
50]4 δἵ ΔΠΥῪ {{π|Ὲὲ ἔογ ἃ ρεγοά οχίοπάϊηρ ἴο ἴῃς 
ποχί [υὐ1]|66. 

14, «οἱ ομσῥῇ 
Ετοιπά. 

οῤῥγῶας ὁπό ἀποῖδεγ)] Ἐλδίμοσ, ΟΥ̓ΘΥσ ΘΔ 0 Ὰ 
010 Δ ΟῦΒΟΣ. 

15, 16. {δὲ πωριδὲγ 977 γεαγ: οὗ ἐδε 2γμὶ}4} 
ἐ. ε. ἀσσογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 ΠΣ ΘΓ οὗ Παγνοσῖβ. ΤῊΣ 
ΔΥΘΓΑΡΘ ν]ς οὗ ἃ ὙΘΑΤΣΙΥ σΓῸΡ πιρῆΐϊ οὗ σουγϑο 
δ Θϑιπιαῖοθά, δηὰ ἴπ6 ϑανυδεςαὶ γϑαγθ νΥΘΓΘ 
ἴο δε ἀεδάμιοῖοά ἔτοπι [ἢ 56γῖ65. 

17. οῤῥγέ!: οπὲ αμοίδεν 566 Οἡ Ὁ. 14. 

18- 22. [Ιἴ ὰ5 Ὀδθη σοπ͵οςοίυγοὰ τῆδῖ 
ἴδεϑα νεῦβεβ ἀτὸ οιἱ οὗ {Πϑῖζ ρσόροσὺ ρίαςρ, {παῖ 
ΠΟΥ τοϊδῖς ἴο ἔπε δαρθαίίςδὶ γεᾶγ, ποῖ ἴο [Π6 

Τῆδὶ 18, ΔΠΥ Ρίθος οὗ 

ΤΕΝΙΤΙΓῦΘϑ. ΧχΧΧν. [ν. 12--ζ26. 

ΔΠᾺ ἀο τῆεπι; Δπά γε 5}4]} ἀννεὶ] ἰῃ 
τῆς ἰδηὰ ἴῃ 8ἔεϊγ. 

Ι9 Απά τε Ἰαπά 5}4]1] γιεἰά ἢεγ 
ἔγυϊς, ἀπά γε 5}4]} εαὶ γοὺγ ἢ], δηά 
ἄννε]] Ἐμεγεῖη ἴῃ βαίειγ. 

20 Απά ἴΐ γε 3Π8]] 83ᾶγ. ὟΝ παῖ 5841] 
να δδῖ τῆε βανεητῃ γεαγ} Ὀεῃο]4, να 
5.8}} ποῖ βδονν, ΠΟΥΓ ραῖῆεγ ἴῃ οὐγ ἰη- 
ογδδβα: 

21 ΤΠοη 1 ν1] σοπηηγαπά πιῪ Ὁ]655- 
ἱηρ ρου γου ἴῃ τῆς 5ιχῖ γοδῖν δπά 
ἴ 5}8}} Ὀτίηρ ἕο ἔγαϊς ἔογ τῆγες 
γελγϑ. ᾿ 

22 Απά γε 5841] 9οοὸνν ἴἢε εἰρῇτῃ 
γεᾶγ, δηά οδῖ γεΐ οὗ οἷά ἔγαϊς ἀπ|}} τῆς 
ὨΙητῆ γεαῦ; ἀπ|1 Ποῦ ἔγυ!85 σοπλα ἴῃ 
γε 584]] εδῖ οἴ τῆς οἱά εἕογε. 

22 4 Τῆς ἰδηά 514}} ποῖ δὲ 50] ά 
"ΓΟ ἀνοσ: ἔοσγ τῆς ἰαπά Ζς λ]π6; ἴογ ΠΟΘΈΝ 
γε Ὧγέ 51ΓΔΉρΡΕΙΒ ΔΠ4 50] ΓΠ 5. νἹἢ καροῆν 
της. : 

24 Αηὰ τη ἃ}} πε ἰαπά οὗ γουγ ρο5- “9 
8638: 0η γὰ 5}]] σταπῖ ἃ γεαἀςῃιρίίοη 
ἔογ τῆς ᾿δηά. 

25 ἢ [ΙΕ τὴν δγοῖμοῦ ὃς νγάχθῃ 
Ροοΐ, δηὰ ἢδϊῇ 8014 ἄννᾶῪ δογς οὗ 
ἢΪθ ροβϑαϑϑίοη, δηὰ [ξ δὴγ οὗ ἢ 5 Κίη 
σοπε ἴο τεάδοῃῃ τ, τῇδη 5}4]}} ἢς τὸ- 
ἄσεπι τπαΐ νυν] ἢ ἢ]5 Ὀτοῖπογ 3014. 

26 Απά τῇ τῆς πηῆδῃ ἢᾶανεῈ ποπα ἴο 

γεασ οὗ [001166, δηὰ {πὶ {ΠΟΥ 5ποιιϊὰ Ὀ6 τοδά 
Ἰπ] Δ εἰγ ΒΕ Γ ἴΠ6 βονοηίἢῃ νοσϑα (Ενυα]ά, 
Ηυρέεϊά, Κηοδεὶ, αν άθοῦ). Βυῖ ἰἢ (δε 
[υδ1|66 σοἰποιάοα νυν 1Π6 ϑονοπίῃ ϑδΌθαϊ!- 
οἱ γεασ, 86 σοη͵δοΐιγα 15 Ὡθϑά]θϑο, 866 οἡ 
σὺ. 10. 11. 

18, 19. ἐπ “α,}} ὙὌδδῖ 15, ϑοσυγο ἰπτοηΣ 
ἴδηνπο, χχνὶ. ς. 

28, 24. ὅ866 οὗ 14---17. 

28. «οἰά 79" ευεγ] Ματγρ. "32 ν ευξσιρ οὔ." 
ΟΥ̓, “20 δε φιαΐο μὲ Ο77,.) ἴῃ πχοάσγῃ ρῆγαϑε, 50] ἀ 
ἴπ Ρεγρεϊιγ. 
“γα. ΤΟΥΘΊΚΏΘΥΒ, ὙΠῸ δὰ Ὀδοοπηα 

Ταβιθπίβ. δ66 οὔ ἔχ. Χχ. 12; [μον. χνΐ. 29. 

24. σγαπὲ ἃ γεδοριῤέίο ὼγ δὲ ἰαηδη ἱ. ὁ. 
δταπΐ βου Υ ἴο ΤΟσΟΥΟΥ 86 ἰαπά ἴο {δὲ οὔὶ- 
πῃ] Βοϊάεγ ννῆο δά ραγίθα νυ 1. 

25. {ζιδν ὀγοίδογ δὲ «υαχεη ροογ] [ἴ ννουϊά 
δύσῃ ἰδΐ [Π6 [5γ86 165 οσῈ οχροςοῖθα πονεῖ 
ἴο ρατὶ ψἸ {πεῖν Ἰαπὰ ὀχ οὸρί ὑπάθυ ἴἢ6 ργὸ5- 
ΘΓ ΟΥ̓ ρονεῖγ. Τῆς δησννεῦ οἵ Νδοίῃ ἴο 
ΑΠΔῸ οχργοβθοα [Π6 ἔδε ρϑ νυ ΠΙσἢ πηυδὲ ἢᾶνα 
Ὀδοη 5 ἔοκίογοά, “ἼἸὮς Τογὰ ἐογοϊὰ τ πὶς 
(Παῖ 1 σμουϊὰ εῖνε {πΠ6 ἱπῃογίταπος οὗ τὰ 
λιμοῦ ἴο [ος." χ Κ. χχίὶ. 2. 

“)ονοκίπαᾷ 



Υ. 27---35.} 

"Ηε. τεάξεπι, 19 δπὰ ἢ β 6] 6 40]6 ἴο 
ἀὲς λαπαΐ . 

ῥέδὰ ξέν 27 ΤΒδη ἰεῖ Ὠΐπὶ σουπῖ τἢε γελγΓβ 
Λοιομ). οὗ τῆς 5416 τῃεσγεοῖ, δπᾶὰ τγεβΐογε (ἢ 6 

ΟνΕΓΡΙ5. ὑπο {6 πηδῃ ἴο ψψνῇομῃ ἢξδ 
8014 1; τῇαϊ ἢδ πιλύὺ τεΐαγηῃ ἀπο ἢ]8 
Ροβϑεβϑβίοῃ. 

28 Βυῖ!1 Πα θὲ ποῖ δῦ]ε ἴο γεβϑίογε 
1: ἴο ἢϊηι, ἴπθη ταῖς ψνηϊοἢ 15 5014 
5Π8}} τγεπιαῖὶη 'ἰπ ἴῃῇε δαπά οὗ ἢϊηπὶ 
τῃαῖ παῖ Ὀουρῆς 1 υὑητ]ὶ τ(ἢ6 γεᾶγ 
οἔἹ 7086: δηὰ ἴῃ τῆε [0016 [τ 584]]} 
80 οὐ, ἀπά ἢξ 584]} γεΐαγῃ ὑπῖο ἢ 8 
Ροβϑεϑϑίοῃ. 

290 Απά ΙΕ ἃ τηδῃ 861] ἃ ἀννε]]πρ 
ἤοιιδ8 ἴῃ ἃ ννδιἰϊεά οἰῖγ, 16 δ ΠΊΔΥ 
γεάβθῃι [ἃ νη ἃ γΠοΪ]Ὲ γϑᾶγ ΔΠΕΥ 
ἴ 15 5014; τυΐδίπ ἃ [1}1] γελῦ ΠΙΑΥ͂ 
ἢς τεάδεμῃ [ἴ. 

20 Απα [Εἰς θὲ ποῖ γεδεογηβά νυ τἢ- 
ἴῃ [ῃ6 βρᾶςε οὗ 4 ἴ1]] γεαγ, ἴπθπ τἢς 
ἤοιδβε τῃδλι ἡ: ἰῃ τῆε νγα]εά οἰ 5}ι4}] 
δὲ εβιδὈ Π15Πεα4 ἔογ ἐνεῦ ἴο πἰπὶ (δαῖ 
δουρῆς [τ ἘὨγουρθοιι ἢΪ5 ρα πογδίοηϑβ: 
1 5Π4]} ποῖ ρὸ οι 1η τῆς 1.0}]ς. 

ἐ.ε. ἴῖ 28. ἐπ δὲ 7μδιίο 21 αραὶ χο οἱ 
5}}} Ὀδ 5εἴ ἔτεα ἰη ἴθ [00 1]6ο. 

80. ποῖ ρὸ οἰ“ ΤὨΣ τϑᾶβοη οὔ [ἢ15 Ἰᾶνν 
ΤῊΔΥ αν Ὀδοη ἰῃαΐ πιοσῖ οὔ {π6Ὸ Πουϑο5 ἴῃ 
οἰΠ65 ὑνετῈ οσσιρίοα ΟΥ̓ ΑΓΕ ΠοοΓ5 ἃπα ἰγδήθγβ 
Πο56 ΘΔ] ἢ ἀϊὰ ποῖ σοπϑιδὶ ἴῃ ἰδπάϑ, ΠΥ, 
οἵ ψ»ῇογη νγεσα ἐογοίρποῦβ πο σου]ὰ ποῖ Πο]ά 
ἰδηά ἰῃ ἴδε σουηίτγ (ΒΕ). 

82--84. Τδε ρυγοθαϑοσ οὗ ἃ 1,ου 5 
Βουβὲ νγᾶ5 ἴῃ ἴδοϊ ΟΠΙΥ ἴῃ [Π6 σοπαϊξίοη οὗ ἃ 
τοηδπηί δὲ νν}}}, συ ἢ 116 τῃ6 βο]ς αἰϊδοῆεὰ ἴο ἴπ6 
Ὶ ον! σα] οἰ 65 σου ]ά πονοῦ Ὀ6 αἰϊοπδίθα, ὄνθῃ 
ἴοσ ἃ {{π|6. 

82. Νοίαυϊ δείαπαϊπρ δε εἰδίει, δις. ἈΔΊΠετ, 
Απὰ ΘΟΒΟΘΣ ΒΩ  Ὁ86 Οἱὐ198 οὗ Ὁ806 1,6- 
νἱῦθδβ, ὕ8ὸ ΒΟΊΒ6Β, ὅδο. δεὲ Νυμ). ΧΧΧΥ. 2: 
108}. χχίὶ, 2 54. 

3583. ὑἥἧὲα »ιαη ῥωσοδασε ΓΚ δε Ζευΐ!ε:) 
Μοτζδ Ῥσγορειῖίγυ, 17 ομϑ οὗὨ ὕπο ον 1ῦθ8 ΣΘ- 
ἄϑϑιῃβ ἃ ΒΟ Β9 πῃ 89 οἱῦγ, ἅς. 866 ποχί 
ποῖθ, ΤἼδ ΤἸΘΔΠΙ ΠΡ Ἄρροδῖβ ἴο Ὀς, ἱξ ἃ 1 ονιῖδ 
(ἃ δοοογάδηςθ νν ἢ 1πὸ ἰᾶνν ἴῃ υ. 2 5) γεάθοπιβ 
ἃ Ὠου56 ὙΠ ς ἢ ἢᾶ5 Ὀδδη 50]4 ἴο ἃ ρεύβοῃ οὗ ἃ 
ἀἰδεγεπί γΠδ6 ΌὈΥ Δποίμον {Ἁ,ονϊῖο, 11 15 ἴο γονοτί 
ἴη 186 {π|01166 ἴο {86 Ἰαϊίογ 1Ἁ,ονϊῖο 5 115 οὐ ρίπδὶ 
ΡῬοβϑόβϑογ. (80 Ἀοϑεημ]εγ, 6 ΝΝ εἰῖς, Καα- 
πο]ά, Ἡεγχποπηοσ, ἄς.) ὍΤῊΘ νεῦβο ἔπ}8 56- 
Οουγο5 [ῃ6 οὔρίπαὶ ἴδηιγε ἴο θοῇ ἱπαϊνιάυ4] 
Ινϊῖε.---ΟΟν᾽ νουβϑίοη ἔρον [ἢ6 ΤΑΓΡΌΠΊ5, 
δαδϊδ, δηὰ ϑθυοῦαὶ οἴμοῦ [νυ ἰδ δυϊβου 168, 

ΙΕΝΙΤΙΓςῦ5. ΧΧν. 633 
41 Βιι τῇε Ποιιβε8 οὗ τε ν]]λροϑ 

ΨΏΙΟΝ ἤν το νγὰ] τοιυπμά αδοιϊῖ 
τ(ῆδπλὶ 5141} 6 σουηϊεά 25 τῆς 6] ας 
οὗ τῆς ςουπίΓΥ: Ὁ ΤΑΔΥ͂ 6 τε- θυ 
ἀξαπηθά, δηά τΠ6Υ 5141} ρὸ ουξ ἰῃ τῆς ἀζεν ρὸν 

προ ἐξ. 700}1ς. 
42 Νοιῦν  διδπάϊηρ {πε οἰτε5. οὗ 

τῆς [,ενιῖ65. αμά ἴῃη6 ἤοιι8ε8 οὗ τὴς 
οἰτίεβ οὐ τῇ εῖγ ροβϑθϑϑίοῃ, ΠΊΔΥ τῆς 
εν τεβ γεάδετη δῖ ΔΠΥ {{π|6. 

23 Απά 1 ἴδ πιδῃ ρυγοῆαβε οὗ {δε δροΣ “; 
Ι,ενιῖο5, ἴμοπ τῆ6 ἤοιιθα [πὶ ννᾶβ Ζευΐίε νιν» 
80[4.. Δπά τῆς οἰ οὗἨ ἢ 8 ροββεβϑίοῃ, ἰβα, 
868} ροὸ οὐδ ἱπ ἐῤέὲ γεαγ ὁ 7.116: 
ἴογ της Ποιιβεὲ8 οὗ τῆε οἰτε5 οὗ τῆς 
1 ,ενῖτεβ γέ τπεῖὶγ ροββεβϑίοηῃ Δπιοηρ 
τῆε ΤΠ] άτγεη οὗ [ϑγδεὶ. 

24 Βυῖ δε δε]ά οὗ τε βιιδυγθβ οὗ 
1ΠΕΙΓ οἰτἰ65 ΠΊΑΥ ποῖ δε 8014; ἔογ ἰΐ ἐς 
{ΠΕ 1]. ρεγρείιδὶ ροβϑεϑϑίοη. 

25  Απὰ [Γ τῆν δὈγοῖδεγ θεὲ ννάχεη 
ΡοοΥ, δηά ᾿ἰξΆ]Πεπ ἴπ ἀφορᾶν νγ τ τπες; !ΗεΝ 
16 η ἀποὺ 8Πα]ῖ 'γαϊίενε Ηΐπα : γε, μαείλ. 
ἐῤοωρὺ δὲ ἐξ ἃ ϑἴγδηροῦ, οὐ ἃ βοουγη- ἐς ἧς 
ε΄; [δῖ ἢε πιδὺ ᾿ἴνα νυ ἢ τες. ω 

δΔηἃ μᾶ5 ϑοπὶὲ βιρρογ πὸπὶ ἴῃ ΧΧ. δηά 
ἴῃς δγτγίας.---Τὴὸ Νυϊραίς ᾿πϑοτῖβ ἃ ποραΐῖνο, 
ἐς 81 τεάοπηρίξ (85. 'ἀ65) ποῃ διογίηῖ." ΤΉΪ5΄ 
οἵ σουγϑο Ἰγοϊνοβ ἃ αἰ ἤἴοσγοηῖ τοδάϊηρ οὗ {86 
Ηοῦτον ἴοχῇ: ἢ 15 ργεξειτοά ὉγῚ Εννα]ά δηά 
Κηοθεὶ. 

ἐκ ῥοισό.. απ ἠδὲ οἱδγ οΥΓἹ ῥῇῃῆ οι πσ:οη 
ΤὮοθε ννογάβ 5θθηὶ ἴο Ὀ6 ἃ Πεπαϊδαγβ ἔοσ 89 
ΒοῦΒ9Θ 18 ὍὉ89 ΟΙὖν οὗ 818 Ῥοβδβϑδβίοσ. 
50 1ΧΧ.. Κιυπηο]ά, ἀς νΝεξίο, ἄτα. 

Κοραγάϊπρ τπ6 δρρ]οδίίοη οὗ [ῆς ἰαὰνν οὗ 
7 Ό1|66 ἴο ᾿ἰαπάβ8 ἀεαϊοαϊοά ἴο ἴΠ6 βεγνὶςθ οὗ 
ἴηε ϑαποίυδσγΥ, 566 ΧΧΥΪ;. 16---ς. 

Τ2ε. ἰᾳαυ 977 ϑεγουϊάε. 4. ς--οςς. 

Ιη σοηποσξοη ψ ἢ ἴῃς Ὀρατίηρ οὗ ἴδε [00 1166 
Οἢ ΡΟΙΒΟΠΑ] ἔγοθάοπι, ἴἢ6 βΌΠΟΓΑΙ ἰαὺν γοραγά- 
ΠΡ δοσνδπίβ 5 ἤθσὸ εξ ἔογίῃ. ὙὍηδ ΡῥΧΙΠΟΙΡΙΟ 
γνΠς ἢ ννᾶ5 ἴο ᾿᾿πλ|ῖ ἀπά τον {δε βοσγνιυἋδ 
οὗ Ηροῦτενν ϑεγνδηΐβ 15 ἐχρ δηὰ σχορεδλίεά 
νυ. 28, 43, 55. 

86. Τὶβ νεσϑο πὴρῆξ σγαῖθοσ Ὀ6 τοηάοτγεά, 
Απὰ 17 Δ ὉΣΟΥΒΟΘΣ (4 ᾿5γδο] 6) Ὁ ΘΟ ΟΣΩΘ8 
ῬΟΟΣ δῃὰ 784118 ἰπῦο ἄϑθοδύ ὙΓῸῈ ὕὉ8:696, 

ὕὍποι Βι δ] δι βὺ 11 δη  160᾽ 11 11.090 
ὙΨ08 0Ὁ|0011Κ0 ἃ ΣΟΒίαϑηὐ ΤΟΣ ΚΠΟΣ. 850 
1. ΤΧΧ,. τῆς Τάγρυπιβ, ἰῃς Νυϊξαῖε, ϑδδάϊα, 
Γἴδοσ, Καπορεῖ, 1,ιἰ2ζαῖίο, ο. ὙΠΟΌΡΗ Π6 
μδᾶ ραγίδα υυἱἢ 5 ἰδηὰ ἢθ ννὰβ ποῖ ἴο Ὀ6 
τοραγάθα 45 δὴ οιϊϊοδδβί, Ὀυΐϊ νγᾶϑ ἴο 6 ἰγεαϊοά 
νὴ [86 βᾶπηθ τεβροοῖ δηὰ σοηϑίἀογδίοη 85 ἃ 
τεϑιἀθηΐ ἔογείσποσ ννῦο, κα μία, οου]ὰ Ρο5- 



634 : 
ὃ Ἐχοά, 26 Τακε τῇου πὸ υδιγγ οὗ Ἀΐπι, 
Του ω.ς. ΟΥ ἱποδαβε: διιῖ ἔδδγ τγ (ὐοά; δαὶ 
Ἰῶον. .3.. ΤΥ Ὀτγοῖπεῦ πιᾶν ᾿νε ἢ τῆς. 

37 Του 58}Π.411 ποῖ ρῖνε ἢϊπὶ τὴγῦ 
ΠΊΟΠΕΥ͂ ΠΡΟΠ δι ΓΥ, ΠΟΥ ἰαπα ᾿ϊπὶ ΤΠ 
γἱοῖι415 ἔου ἱπογθδβα. 
281 κσμι ἴηε ΓΟΚΡ γουγ Οοά, 

νν ἢ οἢ Ὀγουρῆῃϊ γουὺ ἰοσῖῃ οἱ οὗὨ τῃε 
Ϊλπά οὗ Εργρῖ, ἴο ρῖίνε γου τς Ἰαπά 
οὗ (δπαδη, σπά ἴο δε γοιιγ (οά. 

ς Ἐχοὰ. ας. 3) { Απά “1 τὴγ ὑγοῖδεγ ἐῤαΐ 
Ἰδευς, 15. αἰυυοί οι ὉΥ ἴπμες ὃς ννγάχεῃ ροοσ, δπά 
τ: δε 80] 4 υηῖο ἴδδα; τἋτῆοι 5ῃλ]ῖ ποῖ 
ον. ΠΟΠΊΡΕ] ᾿Ϊπὶ ἴο βαῖνε 48 ἃ δοῃαϑεγναπῖ: 
εοὐκευα 6 ΔΟ μὲ 45 δῇ Ὠϊγεά βδγνδηΐ, σηα ἃ3 
ἐει οἰᾷ 80] ΟΓηΘΥ, ἢ6 5841} δὲ συν τῆθε, 
ΞΕ απά 5}8}} βεγνε {πεε ὑἀπῖο τῃε γεᾶγ οὗ 

108}16: 
ΠΠ41 Αμπά ἐῤερ 5304}} ἢς ἀεραγὶ ἔτοπι 
τες. δοέΡ δ Ὧπηὰ ἢϊ5 Ἵμ] ἄγη ἢ 
ἢϊπι, δηὰ 5}8]1] γεΐυγηῃ υπῖο ἢΐ5. ονγῇ 
ἔλγλιγ, δά ἀηῖο τῆς ροββεϑϑίοῃ οἱ ἢΪ8 
[λῖῃεῖς 8041} 6 γεΐυγη. 

42 Εογ {πε ἀγέ ΠΥ ϑβεγνδηΐβ, 
ΕἿΣ γν ΒΓ ἢ 1 Ὀτγουρῇῆς (οτἢ ουΐ οὗἉ τῆς ἰαηά 
εὐ τἄΦ ΟΥ̓ Εργρῖ: [Π6Υ 5}|4}1] ποῖ δὲ 8014 45 

ῇ 
ταί οία ΟΠ άπΠΊΕδη. 

8. 
Ἐ σΣεῖς. χβ.. 
8 
ἃ 22. τα. 

--τ-α...... 

Ξ655 ΠῸ ἰδηά, Ὀυξ σουϊὰ Δοσυπλι]δῖα ΡΥΟΡΟΙΙΥ͂ 
δῃηὰ ᾿ἴνὸ ἴῃ σοπηξογί ἃ5 ἃ ἔτθε δῆ. 866 οὔ 
ἔχ. χχ. το; [μδν. χυὶ λο. [ἢ σὉὟὉ΄. 29, 40 ἴΠ6 
5846 σαΪθ 15 δά ἀγοσϑθά ἴο πηδϑίοῦϑ ἴῃ σϑίογοηςθ 
ἴο Ηδεῦτονθ ψῆο πὰ Ὀδοοπιο {ποῦ Ὀοπά- 
βογνδηῖ8βΊ Οἱ χίχ. το, χχὶ!, 22, ΧΧΙΥ. 22: 
ΝΘῆ. ν. 1---ἰ 2. 

397. ἐμά ῥὲρε ἐδν αἱείμαὶς ζοΓ ἱπογεαςο] ἐ, δ. 
ΒΌΡΡΙΥ δῖπὶ ἢ ἔοοά ἔογ ΤΥ οὐνῃ ῥτγοβί. 

30, 40. ΤΠε ἰανν δὰ δἱγοδάγ ργονϊ ἀθὰ 
[Πδΐ πὸ [βγδο ἴθ νῆο παὰ Ῥεσοπια δουπά ἴο 
βοῦν δποίδεῦ Ἴοιὰ ὃὲ ἔοτοθά ἴο σοπίπιδ 
ΙΠΟΙῈ (δ 5ἰχ Ὑδδγβ 1ἢ ϑουνιυἦθ, ἔχ. χχὶ. ἃ. 
Βυϊΐζ ἴῃ 1Π6 γεῶγ οὗ {001166 ὄνου Ηεῦσγονν 5ε 
νδηΐ οου]ὰ οἰαίπη ΠΙΌΘΓΟΥ ἴοσ ΒΙΠΊ86 1 δηὰ 185 
[λυ γ, ννουξ τοϑροοΐ ἴο ἢ15 ροποὰ οἵ 8οζ- 
νὶςθ, δἱ {π6ὸ βαπὶθ Ἐπὶ ἴἢδξ ἢδ τοσονογοα ἢϊς 
5ῆδγο ἰὴ 1ῃ6 Ἰαπά (υ. 41). 866 οἡ ἘΧχ, ΧΧὶ. ς, ὅ. 
ΤἼΘ Ἰᾶνν ἀρρδδῖβ ΠΑΙΤ ΟΠ] ΟΙ ΒΥ ἴο ϑΡΡ θτηθηΐξ 
(Π6 ΘΑΓΠ ΘΓ ὁπ ἴῃ Ἐχοάυ8. [ἴ ννᾶβ δποῖπεγ 
σδοοῖς ἀρρ θὰ ροποάϊς δ! ἴο {π6 ὑγγάηηΥ. οὗ 
[16 το, Οὗ, |εγ. χχχιν. 8--- τ). Εχαϊά 
δταϊυ οι σοηϑιάογϑ ἰμπδὲ [Πδ ΘΑΓ ΕΓ ἰᾶνν δὰ 
Ὀεσοπης οὐβοϊεῖς θείογε [Π6 ἴὰνν οὔ [Ὁ 1]166 νγᾶ5 
Ῥτγοπιι!ραϊοά, “ ΑἸ ογῖ,᾽ Ρ. 421. 

4383. ,χαν ἐδν σοα] ΤΪΘμονδὴ νγᾶβ ἴδ 1ογάὰ 
πὰ Μαϑῖογ οἵ Ηἰ5 ρθορῖὶθ. Τὸ {τεαΐῖ ἃ Ηθῦγενν 
85 ἃ 5] ν 6 νυ {Πθγοίογθ ἴο ἱπίοσίεσο ἢ τ[Π6 
τρ 5 οἵ [εῆοναῃ. ΟΕ Άοπι. χὶν. 4. 

ΤΕΝΙΤΙΓῦϑὅ. ΧΧν. ν. 36---.48.} 

43 “ΤΒου 584]: ποῖ γιϊε ονεγ ἢἰπὶ “Ἐριεέ 
τῇ τίρουγ; θυῖ 501: ἔξαγ (ἂγ (ἀσοά. ἕω, : 

44. βδοιῇ τὴν Ὀοπάπηθη, δηά τὴν 
δοηπάπηαϊ 8, νοῦ τποὺ 8}α]ς ἢᾶνς, 
“ῥαϊ δέ οὗ τὰς Πεοδίμδηῃ τμδξ ἂγε τουπά 
δῦουϊ γοιι; οὗ τἢδπὶ 5841} γε Ὀυγ 
δοηάιπεη δηά δοηαπιαδὶ 8. 

45 Μογτεονεγ οὗ τῆς “μι! άγεη οὗ τῆς 
ΒίΓΔΠρΡΟΓΒ τῆδλί ἀ0 βο]ουγη ἀπιοπρ γου, 
οἵ τῆεπὶ 5}4}] γε Ὀυγ. ἀπά οὗ τΠεῖγ ἢ- 
Γ}1168 τπλὲ ἄγε ἢ γοι, νν]ςοἢ ταν 
δεραῖ ἴῃ γουγ ἰλπά : δηά {ΠΕΥ 5}4]} δὲ 
γΟΙΓ ΡΟΒβ6β510ῇ. 

46 Απά γε 5}4]] τακε τῆεπι 25 λη 
Ἰπῃπογίΐδηος ἔογ γουγ ΤΠ] άγεη δῆϊεγ 
οἵ! ἴο ᾿πδεγῖς ἐθεηι ΚΟΥ Ἃ Ῥοβϑεβϑϑίοῃ : 
ΠΟΥ 5}]} θῈ γουγ Ὀοπάπιεη ἔογ ἐνεῦ: "δ. 

δυῖ ονεῦ γουγ Ὀγεῖθγεη τῆς Το] άγεπ ἴον 
οὗἁ Ιβγδβὶ, γε 85}4}} ποῖ γιι]8δ ομα ονεῦ σης 
ΔΠΟΙΠΟΓ ΨΊ σροιΓ, 

47 Ν᾽ Απά 1 ἃ 80] ΟΓΠΕΓ ΟΥ̓ ΒΙΓΑΠΡΈΓ 
ἵνγαχ τσ ὈΥ τῆες,, δηά τἂν Ὀγοῖδεγ ! Ηοὶ 
ἐῥαΐ ἀτυε ίεερ ὉΥῪ Ὠϊηπι νγαχ ροοσ, δπά αἰγῖρής 
8611 ὨπΊ56 1 ἀπο τῆλε ϑίγδηροσ ὁγ 80- δ 
Ἰουγηθῦ ΟΥ̓ {π66. οὐ ἴο τῆς 5βῖοςκ οἵ 
16 δ ΓΔΉρΡΕΓ᾽ 5 (ΔΉ: 

48 Αἴτοῦ τῇαῖ ἢς 15 5014 ἢ τηΔὺ ὃς 

44. 46. ῬΓΙΟΡΕΙΥ [ἢ ἔογεῖρτι ϑἴδνοϑ, ψῆ0 
τηῖρῃξς Ὀ6 μαπάραά ἄἀόννῃ ἔγοπη δῖ μοσ ἴο 3οῃ, 
15 Πογὸ ἀϊβίποῖΥ ροττηιοὰ, [τ νγᾶβ ἃ μᾶ- 
ἘΠΑΓΟΠΔΙ] συδίομα. 866 θη. χυ]. 12. ϑυςὴ 
ϑανθϑ τη ρῆϊ Ὀ6 σαρίϊνε5 ἴδκθη ἴῃ νγὰσγ (Νπι. 
ΧΧΧΙ, 654.; Πειι, χχ. 14), ἴμοβα σοπϑιρτιδ ἴὸ 
ΒΙΔΥΟΥΥ ἔογ ΠΟΙ οὐ πη65, οὐ ἴποβ6 ριιγομαϑθά οὗ 
ἔογείσῃ βἰανε-ἀθδίεσθ. Ὅῆς ῥγίςοο οὗ ἃ 5]ᾶνθ ᾿5 
Βιρροθοά ἴο πᾶνε ναγιϑὰ ἔγοπι (ὨΣΓῚΥ ἴὸ ΠΩ͂Υ 
ϑῆθκοὶβ. δες Εχ, Χχὶ. 22: ἴεν. χχυῖ. 2, 4; 
Ζεοςοῆ. χὶ. 12, 12; Μαῖΐζ, Χχν!. :ς. [{ νγὰϑ ἴπ6 
οὈ᾽]εςΐ οὗ Μοϑδβ, ποῖ δὲ οποθ ἴο ἀο ἄννᾶὰὺ υἱἢ 
ΒδυοῦΥ, Ὀυΐϊ ἴο ἀϊϑθοοιγαρε δηὰ ἴο τα ραῖε ἰδ, 
ΚΙάπΑρρίηρ ννᾶ5 Ριιπιϑηθα ἢ ἀδαίῃ (ΕΧ. 
ΧΧΙ, τό). Τε 5ᾶνθ νγὰβ ἐποουγαρθά ἴο ὑδ- 
ςοπΊΘ ἃ ρτΌβοϊὶγίε (Εχ. χι 44). Ηδ πῆρε ὃς 
56 ἔτεος (ἔχ. χχὶ. 26. 7). ϑρθοΐδὶ γι ες ψνεγε 
ἰαιὰ ἀοννῃ ἔογ {μὲ βϑοουτῦ οὗ ἢὶ5 [1 δῃά 
Ἰπιῦ5 (ΕΧ. χχὶ. 20, 21, 26, 2)). ΤῊ [μἂν] 
νου] ποῖ βυθοῦ τ ἴο Ὅς ἔογροίίζοη {πΠδῖ ἴΠε 
ϑίανθ ἰ5 ἃ πιᾶῃ, πᾶ ρσγοϊοςϊοα ἢἰπὶ ἱῃ ΘΥΘΙΥ͂ 
ὙΨΑΥ͂ ἴῃδὶ ννᾶβ ροβϑίῖς δὲ (ἢ {της δραίηϑςὶ ἴῃ6 
1] 5Ε 106 ΟΥ̓ ΟΓΌΘΙΥ οὗ Π]5 τηδϑῖοσ, ὅ866 ῃοΐεβ 
οῃ Εχ. ΧΧΙ. 

46. γοιν δοπάνιεη γον φυθγ] ἱ.6. ΤΕΥ ΜτετῈ 
Ποῖ ΠΟΟΘΘΘΑΥΪΥ ἴο Ὀ6 το οαϑθὰ ἴῃ μ6 δα αιοδὶ 
γοᾶσ ποῦ ἴῃς [Ὁ 1]|66. 

41---54. ἃ “οι ΟΥ ΟἿ᾽ Εἰ Γαησεγ) ΔΊΒΕΓ, 
ἃ ΤΟΙΘΙΚΙΟΣ ὙΠΟ δ88 ΒπΒοὺ1094 διιοδᾷ 



Υ. 40--- 5. 

τεἀεεπηεά δρδίη ; οἠς οὗ ἢ]5 Ὀγείῆγεη 
ΤΑΔΥ ταάθεπῃ ἢΙΠῚ: 

49 ΕἸΠΕ ἢϊ5 ἀποΪθ, οὐ Ὦ15 της] Θ᾽ 5 
800. ΠΊΔΥ τεάδεπι ἢΪπΠὶ,) Οὐ αη} ἴῃαϊ 18 
ηἰρῃ οὗ Κίπ ὑπο ᾿ΐπὶ οὐ ἢ5. ἔλΠΆΠ]}Υ 
ΤΩΔΥ͂ τεάςξεπῃ Ὠϊπι; οἵ ἴξ Πα θὲ δε, ἢς 
ΤΛΔῪ ταάδεπι ᾿] Π156]}. 

50 Απά ἢε 588]} τεοκοη νντῃ ἢὶπὶ 
τας θουρῆς ἢϊπλ ἔγοπι τ γεαγ τῇδ 
ἢς νγαβ 504 ἴο ἢϊπὶ ὑπο τῆ8 γοαγῦ οὗ 
7.116 : δηά τῆς ρτίςβ οὐ Ηἷβ βαὶβ 58]] 
δε δοσογάϊδηρ υπΐο ἴΠ6 πιπλροῦ οὗ 
γελῖβ, δοσογάϊηρ ἴο τῆ6 ἔπι οὔ δὴ 
Ὠιγοά βογνδηΐῖ 541] [ἴ θῈ ννττἢ ἈἰπΊ. 

ςι ΠΓ ἐῤῥέγφ δέ γεῖ ἸΔΆΠΥ Υδαῖβ δέ- 
ῥὶπά, ἀεςοτάϊηρ, απο [Π6 πὰ ἢα 5}2]] ρίὶνε 
Δρδῖη τῆς ρτίςα οὗ ἢ15 γεάεπηρτοη οἷ 
οἵ ἴδε πιοηδὺ τὲ ἢ νγὰβ δοιρῇϊ ον, 

γοι, ἔχ. χχ. το: [,δν. ΧΥΪ. 29. 50 Κιπορβοὶϊ, 
Ἄγόοραο, ἄς. Το οχίγεμῃηθ ρογιοά οὗ βεσυϊς θα 
ἴπ [Π158 σῶ86 ννγβ ὈῬΥΟΌΔΟΪΥ ϑἰχ γϑᾶγϑθ, ἃ5 ἤθη 
1Πε πηαϑῖοσ νγὰϑ 4 Ηθῦσγεν (ΕΧ. χχὶ. 2). 

, ΝΟΤΕΘ οἡ 

Ι. ΟΝ ΤῊΕΞ ΘΑΒΒΑΤΙΟΑΙ, ΥΈΕΈΑᾺΑΚ. 

ΨΦ7'- 1-. 

Ϊῃ Ἐχοάιβ, [πΠ6 δα φίςα] Ὑθαγ 15 σα] θὰ 
“ {6 βονοηῖῃ γοαῦ " (ΧΧΙ. 10), ἀπά ἴῃ [)6ι- 
[ΕΥΓΟΠΟΙΏΥ, “ὁ [ἢ γὙοᾶγ οὗ τοίθαβε " (χχχί. τος τ. 
ΧΥ. 1). [π [15 ρᾶϑϑᾶρε δηὰ ἴῃ Εχοάιιβ ᾿ξ 15 
ΓΟρΓοβθηϊοα ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ5 ἃ ρεγιοά οὗ τοϑῖ ἔοσ {Π6 
Ιαηά, ἀυτίπρ νυν διοἢ (ἢ6 Οὐ Πεγβἢρ οὗ [Π6 501] 
ννᾺ5 ῥγδΟι Δ] Υ ἴῃ ΔΌογαποθα δηὰ (ἢ6 σμᾶποθ 
Ρτοάυςς ( Ι ἢ ἴῃ ἴῃς οἰϊπιαίς οὗ 1Π6 ΗοΪγ 
Ἰδπὰ πιυδὲ πᾶνα Ὀδδη ΥΟΥΥῪ σΟΠϑΙ ἀογΑ Ὁ]6) γγὰ5 
δἱ [ἢ ϑογνῖςα οὗἉ ἃ}1 σοπηεῦβ, ὙΠ ΕΓΟ ννα5 ἴο ΡῈ 
ΠΟΙΓΠΟΥ ΒΟΥ ΠΡ ΠΟΙ τοαρίηρ, πο Πεσ ρ]δηΐίηρ, 
ῬΓΙΠΙηΡ, ποῦ ραϊβεπηρ. νμαΐ ΤΑΥ͂ ἃπάὰ 
Νιρπΐ ἃγὸ ἴο πηδῃ δηὰ Ὀθαϑί, [δῖ δι ΠΊΕ Ὶ δηά 
ἍΝ ΊηΪΟΥ ἅτὸ ἴο 1ῃ6 501] ; πὰ ἤδῆσθ 85 τηδῃ δά 
5 ϑαρθδιἢ ΘΥΟΓΥ βονθηῖῃ ααΥ͂, 50 ἴῃ6 ἰδηὰ 
νγὰβ ἴο πᾶνοὸ ἰἰ5 ϑαθδτ ἢ ΕἜΥΘΓΥ ϑενθητῇῃ Ὑϑδγ. 
ὅ66 οἡ ἔχ. χχῆϊΣ. Βαΐ ννὲ ᾶζὲ ἱπξογτηξά ἴῃ 
Πουϊογοηοπὶν χν. {παῖ 411] ἀδθζοῦβ νγογα ἴο Ὀ6 
ΤοΙοαϑοά ἴγοσθ {ποῦ οΟὈΠραῖοη. ὙΝ ΒΕΙΠΟΓ 
{ποῖγ ἀοθῖβ ψοῦθ ὙΒΟΙΌΥ σδηςοὶ]θά, οὐ ἴῃ 6 
οἸαῖτὴβ ᾿ροῃ Πποπὶ νγ ΘΓ ΟἿΪΥ βιιϑρεηάεὰ ἀυ της 
[6 ΥΕΔΓ, 566 οῖεϑβ ἐπ ἠοε. 

ΤὮο γοβὰ 15 ἤοΙῈ βροόκϑη Οὗ ϑΠΠΡΙΥ 85 ἃ σεϑί 
οὗ πὸ ἰαπά. [ἰ τηιιδὲ ἢᾶνο ἀοδαττοὰ ἃ ρτοδῖ 
Ρατί οὗ ἴη6 ρθορὶθ ἔτοπὶ {ΠΕΘῚΓ δοσιιδϊοπιθαά οοὺσ- 
συραῖίοπθΒ. Βιιῖ ἴΠ6ΓῈ ἀρρϑδῦβ ἴο Ὀ6 ΠΟ 51}- 
εἰθηῖ τϑᾶϑοῃ ἴο ϑ!ρΡΡΟΘΘ, 45 δος ἤανθ ἄοῃθρ, 
τῆδι [6 γοϑί, οὐ [6 σεογϑδίϊοη, οὗ ἴῃς ρθορὶθ 
ζογπιθά ΔΠΥ Θπϑε 14] ρατί οὗ [86 ἀδϑίρη οὗ [ῃς 
1, ἐριϑαῖοσ. Ομ Ἐῇεςϊ οὗ ἴῃς 1πϑ: τι ἸΟῊ ΤΉΔΥ͂ 
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52 Απά ΙΓ {πεζὰ τεπιαὶπ δι ἔδιν 
γεαγβ ὑηῖο [ῃ6 γεϑαγ οὗ 100116. (ἤδη 6 
5ἢ41} σουης ννἢ Πϊπι. απά δοσοτάϊηρ 
ιηἴο ἢ]58 γεδῖβ 5Π2]} ἢβ ρῖνε ἢϊπὶ Ἀρδίῃ 
τς ργῖςε οἵ ἢϊ5 γεδεπιρτίοη, 

“μα 5 ἃ ὙΘΑΥΪῪ γε βεγνδηῖ 
54} ἢε δὲ ἢ δϊπὶ: σπά ἐῤε οὐβογ 
85Π4}1 ποῖ τὰς νυν [ἢ τίροιγ ον σ ἢΪΠῚ 
ἴῃ ΤΥ 5ἰρῇς. 

54. Αηά 1 Βε δὲ ποῖ τεἀεεπιεά "1π 1 Οσ, 
{Π686 γεαγε, ἴπΠ6η Πα 584]}] ρὸ ουῖΊ ἴῃ 
ἴῃς γεαγ οὗ 1.18 116. δορ 6. δηά ἢ 8 
σμΠ]άγεη νυν Πίπι. 

ςς ΕοΥ υπἴο πιὲ τῆς ΤὨΠ]άγεη οὗ 
ἴβγδεὶ ἄγε βείνδηΐβ; {ΠῈῪ 476 ΠῚῪ 86ῖ- 
νδηῖβ ψῃοια 1 Ὀγοιρῃς ἔσσῃ ουἕ οὗ 
τς ἰαπά οἵ δ νας γα ἴῃ6 ΓΟΚΡ 
γουγ Οοά. 

δ4. ἐπ ἐδε6 γεαγ] ΜΜοτα Ργορε νυ, ὉΨΥ͂ 
0190 οὗ 989 1988. 

5656. Οξ, συ. 428, 42. 

ΓΗΑΡ. ΧΧν. 

ἱπάδοά πᾶνὸ Ὀθθη ἴο ΚΘΟΡ 4[0ὸ Δπ4 ΘΠΟΟΙΓΑΡῸ 
ΟσσΙΡ ΑΙ ΟΠ 5 Ἐν ΙΓ ἢ σγογα ποῖ ΡΌΓΟΙΥ Ὡρτ]ς Ὁ] - 
ΤΑΙ, 51 Γἢ 45 ἴγδάθ, νδυίοιιϑ Κπάς οἵ παῃπαϊοσγδς, 
[Π6 σῇδϑθ ἂπὰ 16 σᾶσγε οὗ σδί[]16. [ΤῈ 15 α͵5ο (85 
Οάῦρζον δηά Εννδ]ά βανα Ἴοπ]θοζυγε) ποῖ 
᾿ργοΟ Δ 16 ἰΠαΐ βοῃοοΐβ, ἀπά ᾿πϑισιςίοη οὗ 4]] 
Κιπάϑβ Ὀοΐὴ ἔογ γοιηξ δπὰ οἱ, σγεσα σαγτθά οἡ 
ἀυτίπρ [6 γοῶγ ΠῚ πλοῦα ἴδῃ ΟΥΑΙ ΠΑΓΣῪ 
ΘΠΟΙΡῪ δηά ϑεγϑίΐομῃη. ὅδε γοδάϊηρ οὗ ἴῃ 1ἃανν 
δ 186 ἔραϑὶ οὗ ΤΌΘ ηΔς165 ἴῃ Ἔν σΎ ΘΑ ΌΔΕΟΔΙ 
ΥΕΔΥ ΠΊΔΥ ᾶγε Ὀθὸπ Τοηπεοῖϊεα 1 [Π15. 
8.6 Πειῖ. χχχὶ. 10--- 12. 

Βευῖ {Π6 στοδῖ στηδίογδὶ δάνδηΐδρε οὗ (6 ἴη- 
δ([τΠἸοἡ πγυβῖ ανὸ Ὀθοη {π6 ᾿πογθαϑθὰ ξογΈ ΠΥ 
οἵ τῆς 501} ἔτοπι ἰἴ5 [γ1η5 δ! ]ονν οπθ γὑϑᾶγ οι 
οὗ ϑονθη, δ ἃ {{π|ὴὶΙ θη πϑιῖμογ [Π6 τοϊδτοη 
ΟΥ̓ ΟΙῸΡ5 ποῦ [ἢ τί οἵ πηΔ ΠΡ ἸΝΕΓΕ πηάεΥ- 
βἰοοά. [{ τηιϑδὲ 4150 ἕδνα Κορί ὉΡ ἃ 54] 18 
ΒΑὈΙΕ ΟΥ̓ δσΟοΠοΙᾺΥ ἰπ {πῸ ϑἰοσίηρ οὗ οοσῃ. ΟἿ, 
Οσεῃ. ΧΙ]. 48----κΚ«6. [115 στοαδὶ δϑριγίι4] ἰθϑθοη 
νναϑ (αὶ (ΠΟΓΟ ννᾶβ ΠΟ δυο τῆηρ 45 δύϑοϊυϊθ 
ΟΥ̓ΡΏΘΓΞΏΙΡ ἴῃ πο ἰαπὰ νεϑίθα ἴῃ ΔΥ πλδη, [ῃδι 
116 501] νναβ {π6 ργόορεγῖγ οὗ [εῆονδῃ, τῃδὲ τ 
νγ)25 ἴο Ὀ6 δΒοϊά ἴῃ {πιδὲ ἕοσ Η!π, δηὰ οΐ ἴο Ὀ6 
ΔὈιϑοά ὈΥ ονεινογκίηρ, δυῖ ἴο Ὀὲ πιδάς {6 
Γλοβὲ οὗ ἔογ ἴῃε φοοά οὗὨ δυθσυ ογοδίαγε νυ ῃ]Γ ἢ 
ἄννοῖο προη τ. Ὑδοοάοτεῖ, “Οὐκ 51. ,2ς. ΤὮΘ 
Ιδηὰ ννὰβ [ομονδῇῃ 5 (υ. 22), δηὰ {πε ἀξοϊαγοά 
Ῥύτγροβο οὗ ἴΠ6 ἶανν 15 ὀοχρ απο ἰὴ ἴῆ6 ννογάβ 
[δὲ ιἴ 5Βῃοιυ]ὰ “’ τεϑὲ δπὰ 116 5.1}, [μὲ 16 ῬΟΟΣ 
οὗ {πῸ ρϑξορίβ πᾶ οαΐ, δπὰ ψνμαῖ ΠΟΥ Ἰθανθ 
(Π6 Ὀοαβίβ οὗ 186 βοΙὰ 5}4}} οδῖ." ἔχ. ΧΧῆϊ. 
11. ΤῈΘ ὙΟΟΚΙΥ ΘΑ δ Ὀοτο νυ] π685 ἴο 1ῃ6 

ὃγ ἐλεςθ 
πιοΆΏ 5. 
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ἐαυλιτν οὗ [ΠΕ ρεορὶε ἴῃ γεραγὰ ἴο {ῃ6 (ονεηδηΐ 
ν [επονδῇ, οὗ νηοῦ (ἢ6 ψ ΠοῖΪς δα δι οδὶ 
Ἰηδ το η νγᾶ8 [ἢ 6 βυτροὶ (566 Νοῖθ οἡ ἴδ6 
δαρθαιῃ-ἀδυ, ἔχ. χχ. ὃ υ].}: ἴΠπ τεβίογεά ἀ15- 
τὴδυϊίοη οὗ ἴπῸ 1 ἀπά ἴῃ 16 γεαγ οὗ [0 1166 
ἰοϑε θὰ τηδξ ἜνουΥ [9γδοὶ ἴα δά ΟΥ̓ ΠΑ ΠΥ δη 
6404] οἷαὶπὶ ἕο [ῃ6 ροβϑεβϑϑίοη οὗ ἴπε 1 ἀπά οὗ 
Ῥτοπησο (566 {πε ἔο] νης Νοῖθ): δυΐ (ἢ 
ΘΑ ΔΓΙΟΔΙ γοβὶ οὗ [δ 5ο1] Ὀογε Ἔνθ ἃ Ὀσγοδάεγ 
τηδδηηρ- [ἴ ἀδοϊαγεὰ ὑπαὶ ΘΥΟΥΥ ἀννε]]οσῦ ἴῃ 

᾿ ἘΠ6 ἰαπά, (Πς6 Πἰγοά βογναπί, [μ6 ἔογοιβηθγ, [6 
σδίτ]ο, ὄνρὴ {πηΠ6 ψν]]ἃὰ δπιπιαὶσ, πδὰ δη 86- 
Κηονν]οάρεα οἰαῖπὶ οὗ {ποῖγ οὐνῃ Οὐ 115 ῥγοὸ- 
ἀυςο. Ἵδπὸ ἀϊβεγεηϊς δαῦθδίςαὶ οὔϑεγνδηςθβ οὗ 
1Π6 ἴὑὰνν ἴἢπι5 σοπΟῸΓ 'π Ροϊπίηρ ἴο {πὶ βἴδίθ 
οὗ {πῖπρϑ νυν ἢ ψνου]ὰ ἢάνο ἔυ] οννοά ἴῃς ἢγϑί 
ΘΑΌΡδιῃ οὗ τοδί, ἢδά ποῖ 51ὴ ἀπά 115 σοῃ- 
56] δηςε8 Ὀγουρῆς ἀϊθογάοσ δπηοπρϑὶ {δε ογεᾶ- 
ἴυϊο5 οὗ σοά, Οθη. 1. 31- 

[τ νου]ὰ ἀρρθᾶσ ὥῸπι 2 (ἾΓ. ΧΧΧΥΪ. 20, 
41, τι τΠ6 ϑανυαῖςα] γεασ ννὰβ πορίθοϊεά 
ἀυτίπρ, σον ΠΥ δα Ὀδτοδὶ οΥ οἾ65, 2490 ὙθάΓΒ, 
ΜΓ ΏΙΘΒ πλιδὲ δανὸ ᾿Ἱποϊιάοδα [δὲ ρεγοὰ ΟΥ̓ 6 
Μορδγοῆγ. ΟἿ 1,ον. ΧΧΥΪ. 34. 3550 41. ΠΟΙ 
[Π6 οὐ] ραίΐοη ἴο τιδϊπῖδιπ τΠπῸ ᾿Ἰῃ51: 1 ΙΟΠ 15 
τοδάθς ἴπε διυυ]οθςς οὗ 5οϊόπιη δαπιοπίτοη. 
Βυῖϊ δἴἴογ τῆς (δριινιγ, [ποῖ ἀγὸ ἕουπά 
5ΟΥΘΓΑ] σους] Ποῖ ὁ5. νυν ΙΓ ἢ ΠΠΡΙΥ 115 οὔ- 
βεύνδηςο Τὴ [68 ννοτο δχοιηρίθ ἃ ἔγομη 
{ἰυυϊο τῇ ἴπ6 δαῦθαῖιςαὶ γοαγ ὈῪ ΑἸοχαπάρθγ 
16 Οτεδῖ ([05. Απί.᾽ ΧΙ. 8. 8. 6), ἀπὰ ὉΥ 
1115 ἀπϑαγ ([05. " Απί. χιν. το. ὃ 6). ὙΠΟ 
10} Δ Ὀ1Ϊ14π|5 οὗ Βοίδϑιγα Ἴοι]ὰ ηοΐ Ξἰαπὰ ουΐ 
ὙΒοη Ὀοϑιοροα γῚ Απτὶοσῆ5 ΕΡΙΡἤδη65, θ6- 
ςδ1}36 {ΠΟΥ πδὰ πὸ βἴοσε οὗ ργονιϑιοηϑ Οὐ ΠΡ 
ἴο {πΠ6 δαῦθας!ς4] γοαῦ (1 δίδες. νὶ. 49), δῃά 
[Π6 ἱπηῃαὈϊΔηῖ5 οὗ [δγιιβαίοιη δι βεγοά ἔγοπὶ 
(Π6 1κ6 σᾶιιϑὸ ἤθη {ΠΕΥ ννογὸ Ὀοβιεροὰ ὉΥῪ 
Ηετοὰ (08. " Απι. χιν. 16. ὃ 2, Χν. 1. 8 2). 
Τῆς ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠΥ ΟΥ̓ ΤΠ6 δ Ὀ δῖος 4] ὙΘΑΥ, ἃ5 

Ὑν6}} 45 οὐ 186 γϑαγ οὗ {0 1166, 15 ν ΓῪ δι Κίηρ. 
ἼὝΠΕΓΙΘ ϑθοὴβ ἴο ὃς ποίῃιίηρ κὸ δἰ ΠΟΥ ΟΥ̓ΤΠΟΙῚ 
ἴο δὲ [4ὙἹῪ ἰγασοθα ἴῃ Δγ ἃποϊθηΐ ἰορ ϑἰδίίοη. 
866 {Π6 ἐξ] ον ηρ Νοῖο. 

11. ΟΝ ΤΠῈ Ι ΒΙΚΕΕ. 

τυ. 8---.-.1.. 

ΟΒΘΡἢι5 (΄ Αηϊ.᾽ ΧΗ]. 2. 8 2) 84γΥγ5 παῖ 
ἀοθῖβ ννεγθ γεπητθα 1π {πε [0 ὈΠ66 45 ΠΟΥ 
ὙγαγῈ ἴῃ ἴΠ6 γοαγ οὗ ἔοῖοαθο δι. χν. 2. 
Βυϊ ἴπεγὲ 5 πὸ Πἰπὶ οὗ {Π|8 1η ἴΠ6 [νν. ϑοπὶθ 
οἵ ἴῃς ΚαὈΡΙηἰδῖβ ΘΧργ ϑϑὶν ἄδην ἰϊ. 

ἼΠοῖς 15 ΠῸ ἀϊγοοῖ Ὠιϑῖογις αὶ σἰδϊοιηθης οὗ 
τὸ οὈδογνδῆςο, οὗ ἴῆ6 [ὉΠ|66 Οἢ ΔΩΥ ομθ 
οςσοβϑίοῃ, Εἰ ΠῸΓ ἴῃ ἴπς ΟἹ ᾿Τβίδιηοπε οὐ οΪἾ56- 
ψ Πογο. ΤῊς ΟΠῪΥ πηρηΐίοη οὔ τ ἴῃ ἴΠ6 [ὑἀνν, 
Ἔχοθρῖ ἴῃ {18 σμαρίευ δπὰ ἴῃ χχυὶ 16---2ς, 15 
ἴῃ ἴῃ6 παγαῖῖνθ γορασγάϊηρ {ΠπῸ ἀδιρῃίοις οὗ 
ΖεΙορθ δα, Νιπι. χχχυῖ. 4. ὅ66 ποΐθ. ΤΠΘΓα 
ἌΡΡΕΑΓΒ ἴο Ὀδ Υοΐδγθποθ ἴο 115 ορογδίίοῃ ἰῃ 
Κυῖῃ ἵν. 3 95ᾳ. Βυΐ ἴῃ [6 ἀοβοίθπου οὗ 
ἸΏοτε ἀϊτοςῖ ἰδϑΕἸ ΠΊΟΠΥ͂, 506 οὐ 5 ἢδνο 
ἀοιδιοα (ΔΙ ομ46115, Ὑν ποῦ), πὰ οἴμεῦβ πᾶν 
ἀφηϊοά (Κταποὶά, Η ρίεἰα), (παῖ 1 ννᾶ5 δνοὺ 

ΓΕΝΙΤΙσυ5. ΧΧν. 
Δοξι!}Υ οὐβεγνοά, Τμο ἘΔΌΡΙπἰσῖθ μονοταῖ, 
δηὰ Ϊοβορῆ5 (’ Απἴ.᾽ 111. 12. ὃ. 3), αἴῆστῃ [δὲ 
ἴξ ννὰ58 οὐϑεγνθὰ τ0 ἴο ἴῃς (ὐδρενιγ, ἀπά 8οπὶὸ 
οὗ ἴδεπὶ β4Υ ἰῃδί 1ἴἃ ννᾶθ τεϑίογοα δῇοσ {86 
τοῖυσῃ. Π6 5δἰδίοπιεηξ οἵ Ὠιοάοχιδβ διουΐυβ 
(π4ς [π6 [6νν8 σουἹὰ ποίΐ 5611] {ΠοῚῚ οϑίδίοα 
(Τόοπι. 11. ἢ. 544), 5 Ὀδδθὴ αιοϊδαά ἴο ῥγονὲ 
Παϊ 1ἴ ννᾶβ πιδι πίδιποά 'ἴπ ορογδίίση ἴῃ ἢϊ3 
πιο. Ἐννα]ὰ δπὰ οἴπογβ ἢανὸ ὑυγροὰ [δῖ πο- 
(πε ἴα ργονβά Ὀγ ἴῃς αὔϑοηςθ οὗ δηγ ἀἰϊξιϊηςῖ 
βδίδίοηθηϊ γοραγάϊηρ 115 ΟὈϑογνδηςς, απ πὶ 
[Π6 Δ] }5᾽οη5 ἴο 1ἃ ἴθ {ῃ6 Ῥτορβοῖϑβ ἃγὸ 5υβ[- 
ΟἸΘΠΕΙΥ οἰθαγ δηὰ πυπίθγοιιβ ἴο βῆονν τιμδί ἴΠ6 
ῬΟΟρΙ]Θ ννογῈ ργδΟΌΟΔΙΠΥ ΓΑ πλ}} 14 ̓ ἸΠ 115 Ορεγὰς 
[ἰἸοη. 566 58. ἰχί.ὺ, 2; ςξ, ν. )-τ--ιο; ΕχΟΚ, χ]τὶ, 
17: 6 Γ. ΧΙ. 22, ΧΧΙΙ, 12. ΧΙΝ, 44. [ἢ ἴ8εβὲ 
Ῥάβϑαμοβ ἴῃ Το σεται ἢ 15 δϑϑιπιοά, οἡ νι δῖ 
5ΘΟΙῺ5 ἴ0 θ6 ργοῦδῦϊο σγοιηά, πὲ ἴῃ 6 “ἐγεᾶγ οὗ 
ΥἹϑι Δίου ἢ πλθᾶπ5 ἴῃ6 ἴᾶνν οὗ [86 [{δ1]6ς εη- 
Τογοθὰ ἴῃ {πΠδ γοβϊοσγδίίοῃ οὗ 1}]--ϑοίζοη μι διπϑ ἴο 
[Πο58 οσ νΠοπὶ ἘΠΕΥ πδὰ Ὀδθη ἴακοη. ἴῃ 
76γ. χχχὶ. 6---ι2, Ενναϊά τἴγάσοβ [πὸ χαϑιοτεά 
ϑΟΥΚιηρ οὗ [Π6 ἰᾶνν νυ ΒΙ ἢ δά ἴδκθη [Ϊδοδ ἰῃ 
{Π6 γοῖρῃ οὗ [οβίδῃ. “ ΑἸτουΠπυτλοσ,᾽ ρ. 4.24. 1 
ΒΟΥ 15 ΔΗΥ͂ τεΐδσοησε ἴο {πΠ6 [Ὁ }|66 ἴῃ Νεὶ. 
Υ. 1--- 11 (ὈΘΡΘΟΔΠΥ σοΙΏρατΘ τ. 2. 4 νὰ 
α΄. τι}. ἴῃ6 ᾿π5Ό τ ΙΟἢ τηυδὶ μᾶνθ Ὀδδη τθοορ- 
Πἰχρά δπὰ φαγί} γϑοδίδ ὉΠ5ῃθα Ἰπηπηθα Δί ον 
δῇτογ [ῃ6 τεΐϊιγη ἔτοτη ἴπ6 Οαρενγ. 
ὙΠΟ ἀρρθᾶῦβ ἴο Ὅ6 πο ἴγδοθ οὐ δηντππξ 

{κῸ ([ὴ6 τεϑιογδαίοῃ οὗ ἔΑΠΊΥ ὀϑίδίοβ τη ἴδε 
Τ0ΌΠ]66 ἰπ ἴΠ6 σπιδζοτηβ οὗἩ οἴ οὺ ἀποίθηΐ πδΈοῃϑ, 
δίγαο᾽5 βδἰδίεπηθηϊ τοραγάϊηρ ἴπ6 ΠΑ] πιλιίδης 
(ἴο νος ἢ βοπῖθ ἤᾶνα γοογγεα) 15 πιογοὶν ἰδδῖ 
ΠΟΥ γράϊβιτ θυϊοα {ΠΕΣ Ἰδηάβ δὐοῦυ οἰσμῖὰ 
γοαγ (10. ντ!. Ρ. 315). Ἀοραγάϊηρ ἴδε 5ἰδῖο- 
τηθηΐ οὗ ΡΙυἴαγο, τπαὶ 1 Ὑσαγριι5 πηδάς δῃ 
6418] ἀϊνϑίοη οὗ ἴῃ6 ἰδηὰ διποηρϑῖ (ἢ6 50 8Γ- 
ἴλπη8, Μγ Οτοῖθ ϑθθπὶ)8 ἴο ργονθ οἰθαγὶν (δὶ 
1 ννᾶ5 ἃ τηϊδίακαε. “Ἡ!βϑίοσυ οὔ Οτθθος, οὶ, 
11. Ρ. 532... Τακίηρ 1 45 ἃ ννδοΐθ, ἴῃς [υἱ- 
ΙθῈ 845 ἰπϑιπἰοὰ ὈῪ Μίοϑεβ ἄρρθαγβ ἴὸ δὲ ν}18- 
ουξ.͵ ρᾶΓΔΑ]16] τη ἴῃ6 Πἰβίοτυ οὗ ἴῃς νυ τ]ὰ, 

λεοοκίηρ δἵ [6 Ἰὰνν οὗ {86 [001|6ὲ ἔτοπι ἃ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ρῥγαςσίὶς8ὶ ροϊπξ οὗ νἱονν, 115 ὁρεγδοα 
τηυδὲ ἢᾶνς ἰοπἀ θά ἴο ΓεπΊ αν ἴποβὸ ἐν}}5 ΜΠΙΟἢ 
ΔΙῸ ΔΙΝΝΑΥΘ ΚΓΟΥ ΠΡ ῸΡ ἴῃ [Π6 ΟΓΟΙΠΑΓΥ ΟοΠ- 
ἀϊιίοπβ οἵ δυιδη βοςιθίγ. [{ ῥγονεπίοα ἴδε 
Ῥοπηδηθηΐ δοσιπηυ ἰϊοη οΟΥ̓Ὠ ἸΔπὰ ἴῃ ἴπ6 μηάϑ 
οὗ 4 ἔδνν, δπὰὰ ρευοάϊ σα! }ν ταϊϑοὰ [ἢ 56 υΒοπὶ 
ἔδλαϊο οὐ τηϊϑέοσίαπθ ἢδὰ δυης Ἰηΐο ΡΟνΕΠΥ ἴὸ 
ἃ Ροϑβιτοη οὗ σοτηροΐθπου. [{ πιμϑὶ 4150 βᾶνε 
τεπάεὰ ἴο Κϑορ δἰΐνθ ΠΥ ἔδεϊίηρ, δηά Βεὶροὰ 
ἴο ῥγέϑεγσνθ ἴῇ6 ΤΑΝΪΥ βεηοδιορίοβ. [ἰ [25 
Ὀδεη ςοπ]εοξιγοά ῃαΐὶ τπ6 ρυθὶῖς [2065 οὗ 
ΒΟΠΟΔΙΟΡῪ πνεγε ςογτεοϊεα ἴῃ ϑδοῦ [0166 γεαγ, 
ἴῃ ογάοσ ἴο ποεῖ πὸ ἀγίηρ οὐυΐ οὗ ϑ50π 
ἔλταῖ!ε5 πὰ 186 τυρὶ ςδοη οὐἨ οἰδεῖ 
(ΜΠ. 46 115, Εννα]ά). 

Βυΐ ἰπ [ἴ5 τλογε βρϑοῖδὶ σμδγαςῖεσ, ἃ5 ἃ ἰᾶν 
Εἴνεη ὉΥ [οπονδὰ ἴο Ηἰΐβ ρδου ᾶγ ρθορίο, ᾿ἷ 
νν85 ἃ 5ιδπαϊηρ' ἰδεβοη ἴὸ ἔμοθο ΨΠῸ νου ά 
ΤΕΥ τοραγὰ ἰἴ, οα τῃ6 ἴοῖπης ροη ΨΜΙΟΝ 
πα ση]ογτπεπὶ οὗ {με [,4πά οὗ Ρτοπιῖϑο μδά 
Ὀδεη σομξογτγοά ἀροὴ (ποῖ. ΑΙ {μ6 ἰλπά 



Υ. 1-- 5.1 

Ῥεϊοηρεά ἴο θοῆονδῃ 5 15 βυργεπηθ [οτά, 
Θνογν [5γαϑ τε ἃ5 ΗΙ5 νᾶ554} δεϊοηρεά ἴὸ Ηἰπι. 
ΤΟ νοῖὶςθ οὗ ἴπὸ [0166 Πογηβ. νυ Θ ἸΏ ΘΥΝΘΥΥ 
σθηΐιγυ, τὲ ἤᾶνθ ῥσγος]αιπηοὰ ἴῃς Θαα  40]6 
δηὰ Ὀεηρῆςεηϊ 5οςῖδὶ ογάθυ δρροϊηϊοα ἴοσ τΠ6 
Ροορΐο, 85 {Π6 δ ίνεῦ {γιιπιρεῖβ οἵ τἴῃ6 ϑαποίυδγΥ 
᾿δὰ ἴθ ἀλγ8 Ὀεΐοτγε (1 νν6 πιαν ἔγυϑὲ ἴπῸ ἴτὰ- 
ἀϊοη; 9866. οὔ ΧΧΙΙ. 24), σα! ]οὰ ἴο τηϊπά (ἢς 
Ρετέοοςϊ ρῃγϑιςαὶ ογάοσ οὗ ἴῃ6 νου ὰ οἡ ἴδ 
ον οὗ τῆ τοι ϑαθθαίῃ, ἤθη “Οοά 8κιν 
ἀνογυτ βίη [πὶ ΒῈ μβαὰ πιδάβ, ἀπά Ὀθμο]ὰ κἴ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΥΙ. 
1 ΟΥ̓ἁ Ἰαρίαέγγ. 4. Με σιομσησσσ. 3.444 ὀδέσοίμσ 

20 ἑλών ἐδαΐ ἔδοῤ ἐξ εονματπὐριόσ. τὰ ἡ 
«Ἐχοά 290, ἐγ ἐο ἑῤοεε ἐδαέ ὀγεαξ ἐδερι. 40. Ονά 2;0- 

"οί 9 γέριεηι δεν ἐλένε ἐἠαξ γυῤέηιέ. 
ευξ ς. 8. ᾿ 

ΠΑ Ε΄ 5}.8}1 πιᾶκε γοιι “πο ἰάοἱβ Ποὺ 
τὴ Βίνεη ἰπηᾶρα, ΠΕΘΙΠΕΥΓ ΓΘαΓ γου 
ΐ ΣῊ ἹΡ ἃ ᾿βδησίηρ ἱπιᾶρθ, πε τθεγ 5}4]] 

ΤΡ ΜΈ. ; ι: Ϊ ἡραά ὺς 86εῖ ὑρ ἀμ ᾿ἰπιᾶρα οὐ βίοπς ἰὴ 
Ηρ, . ΤΡ ἰλμά. ἴο θονν ἀἄοννῃ μηϊο 1ἴ: ἔογ 
ΩΣ 5105 ὃ 

ἰδεωδε. αηι τῇς ΓΠΟΚΡ γουγ (σοά. 

ΙΕΝΙΤΙΓῦ5. ΧΧΝΙ. 637. 

ν 8 ΥΟΥΥ βοοά." ὙΠΕΥ ῈΟ νὴ {παῖ 4]]} 
ΡἈγϑιοαὶ δηα δος] ογάθγ πιυϑὲ Ὀ6 {π6 γεῆθο- 
κἰοη οὗ βρί γιί4] γα Π 165, νῆο ν ιτοὰ ἔογ “τῃ6. 
σοηϑοϊδίιοη οὗἉ [5186], ννϑσὸ 80 ἰϑρά ἴο ἰοοῖὶ ον 
τπαῖ δοςορίδο]6 γοαγ οὗ [ῃπονδῇ ννῃ ἢ ννᾶ5 ἴο 
Ὀγηρ σοιπίογε ἴο 8}} τῃαξ στηοιγποά, ἴῃ ἢ] ἢ 
[Π6 ϑἰσνθγυ οὗ βίῃ νν8 ἴο Ὀ6 δο ϑῃοὰ δης {πὸ 
ἴσαι Προγίγ οὗ Οοα 8 σμι! άγθη ννὰθ ἴο θ6 ργο- 
οἰαιηπο, [[μΚ6Ὸ 11. ἃς; 54. ᾿ἰχὶ. δὲ ΓΚ ἵτν. 
19; Δοίβ Πἰ. δι; Βοπι, Υἱ]}. 19---Ξ 23; 1 Ρεῖ. 1. 
3. 4- 

2 4 ἦς 5}]] Κεὲρ ΠΥ ϑ θα 8, ὁ ομαρ, το. 
Δηὰἀ τενθθαησθ ΠΥ β8ΔηΟΙΌΔΓΥ : [ ἀπὶ 
τῆς ΙοΚ Ὁ. 

2 ὅ “1 γε νγαὶκ ἴῃ τὴγ 5ἴαταῖεβ, 9 Ῥεαι, 8, 
Διὰ Κορ ΠΙΥ͂ σοπιπηδηάπιοηῖθ, δῃά ἀο ἡ 
τπόπι; 

4 Τῆεπ 1 ψ}}} ρῖνε γου γαίῃ ἴῃ 
ἄτα δθΆβοη, ἀπά τα ἰδληα 5}8]] γίο]ά 
ἢδγ ᾿πογθδϑε, δηά ἴἢ6 ἴγδο5 οὗ τῆς ἢε]4 
581.41] γι6]4 τἐπεῖγ ἔγα!ϊτ, 

5. Απά γουγ τΠγαβϑῆϊηρ 58.481} γεαςἢ 

ΟΉΑΡΤΕΚ ΧΧΥΙ. 

ΤΠ15 σδαρίοσ ἀρρεᾶγα ἴο σοηΐαϊη ἃ ἔουτηδὶ 
σοποϊυδίοη οὗ ἴῃς Βοοϊκ οὗ ]νονπῖςαβ, τ 
ἔννεηίγ-βενεηῖῃ ομαρίεν Ὀεὶπρ ἃ ἀϊδίοις Αρ- 
Ῥεηάιχ, ᾿ 

ΟΟΜΜΑΝΌ 7ΤὯῸ ΜΑΙΝΤΑΙ͂Ν ΤΗ͂Ε ΡΌΒΙΠΙῸΟ 
ΝΟΚΒΗΙΡ ΟΕ [ΠΟΥ ΔΗ. 

Αςσοοτγάϊηρ ἴο {π6 [Θννϑἢ δυτδηροιηθηΐ, ἴῃ 
Ὀοῖἢ {πὸ Ηροῦτονν ἰοχί ἀπά ἴπ6 Ταγριιπηβ, {Π65ὸ 
ἔννο νοῦϑοβ ἔοστη ραγῖ οὗ {Π6 ργθοθάϊηρ σπαρίογ. 
ὝΠΕΙΓ σοπηροΐϊΐοη Εἴ Πποσ ἢ σἤδρ. ΧΧν. ΟΥ 
ἢ σμᾶρ, χχνὶ. 15. ποῖ Υ̓ΘΓΥ οἶοθθ ὙΠΟῪ 
ΓΑ ἢ ἴογπι ἃ δοσϊίοη ὈΥ [ΠΕ 5 Ϊν 65. 

1. ἠαοϊ)]Ὶ 1 ΙΟΓΑΙΪΥ, ἐδίηι 97 πομφρί. ΧΙΧ. 
41 Ηεν. εἰροί»ι. ὝΠΘΤΟ ἀρρθδιθ ἴο ἢᾶνὸ Ὀθθη 
4 Ηἱὰν οἡ [Π6 51:Π}}|Δ ΓΙ Υ 1η δουπά ΟΥ̓ 1815 ννοτά 
ἴο Εἰορίγη. ΟἿ τ ον. νι}. 4. 

δγαυεη ὑριασο) 8566 οἡ ἔχοά. χχ. 4. 
σαπάϊης ὑπαχε) ἘΛΙΠΘΓ 830. ἀρτ ῃϊ ϑἰδέιθ, ΟΣ 

4 Ρ᾽Π|ΑΓ, σΘΌΟἢ 85 Ὧἃπ ΟὈΘ 15 Κ Οὐ 4 (16! ες ΓΘ Π ΙΓ, 
ἼΠδ δας ννογά ἀεποῖίθϑ 5ΠΠΡῚΥ ἃ ΠιΘΠΊΟΓΙΑΪ 
βίοηθ. Οϑηῃ. χχνῆ!. 8, χχχνυ. 14; ΕΧ. ΧΧΙν. 4. 
Βιιῖ δοτὸ δηὰ οἴϑεννπογα [Ὁ ΘΧΡΓθβδοθ ἃ 5[006 56ῖ 
ὮΡ ἴογ δὴ ἰάἀοίαΐγοιι5 ΡΏΓΡοΟσθ. Εἰχ. ΧΧΙ. 24. 
χΧΧχίν. 12; ευΐ. Υἱ. ς, χνὶ. 22; 2 Κ. "]ν 2, 
ὅτε. 

ἡιαρε ΟΣ “10π] ὙΠῸ ρῆγαϑθθ 15 ποῖ ἔοιιπὰ 
οἰἴβεινμογε.- -ΟἸὸΓ παηλεβ ἔοσ οδ]εςῖ5 οὗὨ ζδ]56 
φυουϑῃρ οσσὰτ ἴῃ Ὁ, 20. 

Ω. Ἐοροαϊοᾷ Ὸπιὶ χὶχ. 25ὅ. ὙΠ ρυ]1ς 
ὑσουϑῃ!ρ οὗ [οῃονδὴ γοαιγεά, ἤγϑῖ, {[Π6 ὀχοὶὰ- 
αἴοη οὗ 41] ν!510}6 συπιῦοὶς οὗ ἀδι Εν 85 ννῈ ]] 85 
ΟἿ 811 ἰἀοϊᾳίγοιι5 οὈ)εςῖβ, ἀπά ποχῖ, [6 Κϑορίηξ 
ΠΟΙ͂Υ οὗὨ ἴῆς {ἰπ165 ἀπά {Π6 ρἷδος δρροϊηϊοα ὈΥ̓ 
1}:.6 1ν2ν7ν ἴογ Ηἰ5 ἔογπιδὶ ϑεγνίοθ Ὑὴ6 ψογά 

νοι. 1. 

δαῦΔἢ 5 τηυϑῖ Βογὸ ᾿ποϊαάο ἐπα νυ Βο]ὸ οὗ {Π6 
δεῖ {Ππ|65. ὅὲ6. χχῆ ,. Νοῖς οἡ {πὸ 52Ὁ- 
Ὀαϊῃ-ἀλγ, ὃ νι. Εχ χκ. ὙΠ ἀπά 1τῃ6 ργονϊοι5 
νοΙβ6. ΣηΟ]υἀρ [Π6 φιυὐδίδησο οὗ ῆε ἢγοῖ ἔουτ. 
σοπηηδπάιηεηϊβ οὗ ἴπὸ Πϑϑοδίοριια. 

ΡῬΕΚΟΜΙΒΕΒ ΑΝ ΤῊΗΚΕΑΤΕΝΙΝΟΒ. ,χ- ἧς. 

Α5. “1ῃε Βοοκ οὗ [πΠ6 (ζονθηδηῖ" (ἔσ. χχ. 
22--ΧΧῈ], 3.1) σοποϊάθβ ΜῈ ΡῬΓΟ 505 δηά 
νη η55 (ΕΧ. ΧΧΙΙ. 20--- 23), 50 ἀοὲ5 (8 5 
ςοἸἸοστοη οὗ ἰαννθ σοπίδιηθὰ ἴῃ {πΠ6 Βοοκ οἔ 
Ιονσυ5. Βυΐῖ {Π6 ἔΟΥΠΊΘΥ ράβϑαρα γοἰαίοβ τὸ - 
[86 ςοπαιιοδ οὗ {Π6 1 πὰ οὗ Ῥτογηῖδθ, {Πὶ5 
οπθ ἴο ἴΠ6 5διιρϑοαυθηΐϊ Ὠιϑίογυ οὗ ἴπ6 παίϊοη. 
ὙΠῸ ἸΟΏΡΕΓ διπλᾶ Γ ράβϑᾶρα ἰῃ δι ΓΟΠΟΠΊΥ 
ΧΧΥΊΙ, -ΧΧΧ.) 5 πιαγκοὰ ὈΥ Ὀγολάθγ δηά 
ΘΟΡΟΥ ΡῬΓΟΙΉΙ565 δηὰ ἀδπιηοϊαίίοηθ ἢαν]ηρ; 

ἱπητηοάϊδίς τοΐεγοποθ ποῖ ΟἾΪΥ ἴο ουϊνναγά 
σοηβοσαδηςοβ, θὰ ἴο {πῸ ϑρ᾽ ἴα] ἀθδῖῃ ἰῃ- 
ουγτοα ΌὈΥ ἰγδηϑργεβϑιηρ 6 Ὠϊνίης νν}]}. 

Ῥνοριῖσει 70 Οεαίεπος. 4---αλ. 

4. γναὶπ ἐπ ἐμε τεα.0η} ΤῊΘ ρογ οαοΔ] ταΐη 5, 
οη ὙΠ ἢ ἴῃς ἐγ ΠΕΥ οὗ Ηοὶγ [,4ηἀ 50 της ἢ 
ἀθρεπάς, ἀγα ἤοσε βρόκθὴ οὕ. ὙΠΟΓΟ 4.6 ἔννο 
ννεῖ βϑάβοῃβ, Ἷδ)]εὰ ἵπ δογρίατε [Π6 ἔΌΓΙΠΕΥ 
δηά [ἢ Ἰαϊίογ γὰη. δῖ. χὶ 14: [ΕγῸ ν. 24 
Τ06] 11..22; Ησοϑ. νἱ. 2; [4π|. ν.). ὙΠὲ ἔογ- 
ΤΟΙ ΟΓΥ ΑὐζιΠΊη ΓΑῚΠ ΠΟΙ ΠΊΘΠΟ65 ΔΗ͂ΘΥ ἴΠ6 δι1}- 

. Ἰατηπαὶ δαυίποχ δηὰ ξ1}15 ἴῃ Ποᾶνυ βμοννοῦα ἰῃ 
Νονεηθεῦ ἀπά Ὀδοθπηρεσ. ὙΠῈΠ ρ ΠΟΓΑΙΥ͂ 
ΓΟ] ον 5. ἃ ρα Πα ἢ Τσοδϑίοπαὶ Πρ 5ποννοῖϑ, 
Δ Πα ἴῃ δίδγος ἴῃ Ἰατίοσ ΟΥὁΎ ΘρΓΠΕ ΓΑ σΟΠΊΟ5 
οὐ, ὙΉΙΟΙ 15 ργεοδπουϑ ἴῃ αυδηπιν ἀπά ἀϊιγᾶ- 
[ίοη, πα ΥΑΥΟΙΥ αϑῖ5 πιοτὸ ἴπαι ἔννο ἀδγ8. 
]οὉ χχῖχ' 22; Ργου. χυΐ ας; Ἀοδίμβοῃ, “ΡΗΥ . 
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πηΐο τῇ6 νἱηΐδρε, δηά {ῃ6 νἱηΐδρε 
50.8}} γεδςῇ υπῖο ἴπε βοννίηρ τἰπχε : δηά 
γε 5}8}] εαἴ γουγ δγεδά ἴο τε μ]}, 

ΤΙΕΝΙΤΙΓΟῦ5. ΧΧνΝΙ. 

1 ΞΘ ΑΠάΙ ν]]} 9εῖ ΠΑΥ͂ ὈΑΡΕΓΠΔΕΪΕ Ζ Ἑδεὶ 

[ν. 6---τό. 

Δλοηρ γοι!: ΔΠηὰἀ ΤΥ 5808] 8} .4}} ποῖ 
ΔΌΒΟΥ γα: 

4 705 1τ:, Ἀπ “ἀνε}} ἴῃ γουγ ἰληά 5δέεϊγ. ΑΠΔΙ ν1}}] νναὶκ ἀπιοηρ γου, ἃ 2 0χ. 6 
πε υς 6 Απά 1 ν1] ρἶνε ρεᾶςε ἰπ τε πά νν}} θὲ γουῦ (οά, δπά γε 3}4]} ὃ 
“700 τι. ἰΙληά, δῃἀ “γε 5}]] 1Ὲ ἄονγη, δηὰ ποὴῆθς Ὀ6 ΓᾺΥ ρβορίε. 
ἦεν. 54} πιακε γομ δἰγαίἀ : δλπά 1 νυ] "τά 12 1 ἂηὶ ἴῇε ΚΡ γοιγ Οοά, 
κα, 6. ςν}} Βελϑῖβ ουξ οὔ τῆς ἰαπά, ποῖῖμογ ψ ςἢ Ὀγουρς γοῦ ἐγ οὐ οὗ τῆς 

5}}} τῃ6 βυνογά ρὸ 1ῃτγουρῇ γοιγ ἰδαπά. ἰδπὰ οὗ Εργρῖ, παῖ γε δῃοιυ!ά ποῖ ὃε 
7 Απὰ γε 5}4]1] σἤαβε γουῦ οπε- {πεὶΓ θοπάπιχεη; ἀπά 1 ἢανε ὕγοκεη 

, Πη165, Δηἀ τῇεν 5}4]} (411 θείογε γοὺῦὰ τῆς βαπάβ οὗ γουγ γοίβθ, δηᾶ πηδάε 
Ὁγ τῆς ϑννογα. γοῦν ρῸ ὑρτιρἢϊῖ. 

7 7οϑὲν. «3. 8 Απά “ῆνε οὗὨ γου 5}8]} σἤδβε δὴ 14 4 Βιι [ἔ γε νν}}} ποῖ ἢθΆγκβη ἐθχαι τος 
Ἠυπάτεά, Δηα δὴ πυπάγεα οὗ γοῦν 58} ὑπῖο π|6, δπά νν}}} ποῖ ἀο 41} τἢεβε τ, 
Ρας ἴῃ τῃουβαηά ἴο ΗἸρμϊ: λπά γουγ 
ΕΙ16Π1165. 514} [4]}] Ὀδίογαε γοι ὃγ τῆς 
βυνοζα. 

9 ἔογ 1 ν}}] ἢανε τεβρεοῖ ὑπο 
γουι, ἀπά τπηᾶκε γου ἔγατῆι, δηά πχυ]- 
ΠΡΙῚΥ γοιι, Δηαὰ δβιδὈ 15} πιῪ σονεηδηΐῖ 
νυ γοιι. 

Ιο Απά γα 5}4]] εδὲ οἱά βίογβ, δηά 
Ὀτγίηρ ἰοστῖῃ τῆς οἷά δέεσδιιδε οὐ τῆς 
Ὠονν. 

ςσοπληδη πι16 ηῷ}8 ; 
Ις Απά 1 γε 5}4]] ἀεβρίδε τῊΥ 5ἴ- 

[υΐε8. ΟΥ 1 γοιγ 80] ΔΌΠΟΥ ΤΥ }040- 
ΤηΘηἴβ, 80 ἴπαϊ γ8 ΨὙ}}}} ποῖ ἀο δὶΪ πιν 
ςΠοπηηληἀπιεηῖβ. μέ τῆδι γε ὈΓΘΔΚ ΠᾺΥ 
σονεηδηῖ: Ὡ 

Ι6 1 αἶϑο νν}}]} ἀο τι 158 υαπίο γου; 1 
1} ἔνθ Ἀρροϊπὶ ἴονεσ γοῦ ἴεσγοῦ, ὑὐῶν 
σοηϑιυπηρίοη, δηά τΠ6 Ὀυγηὶηρ ἄρας, 
παῖ 5}8}} σοηδιπια τῇς εγεβ, ἂπά 

5:8] ὅσϑορ. οἵ [ῆς Η.],.᾽ Ρ. χό3; ΤιΠϑίγαπι, 
.Νᾷᾳῖ. Ηἰ5ϊ,᾽ Ρ. 30 54. 

5. ΟΕ χχνυ. 21, 22; ΑΠΊΟΒ ἰχ. 132. Ὁ 
“αἰοἶν)] ὙΠαϊ 15, ἴῃ θοῦ Υ ΠΠῸΠῚ ἔΆΓΩΙΠΘ, 

Χχν. 10; 006] 11. χορ, 26. 

6. (Οἕ [οὉ χὶ. 18, 19; Ἐ5. σχ]ν. 14; ΕΖεκ. 
ΧΧΧΙΥ, 2-ς--- 28. 

ἠδ ἀοκυη] ἱ.6. γϑροβα ἴῃ σοπηξογί. 
ευϊΐ ὀοπσ!] 1. δ. [5 οὗἩ ῬΓΕΥ δηὰ ἀροῖσιις- 

ἔνα νεγπη. Οἱ, 58. χχχν. ο; ΕΖΕΚ. ν᾿ 17, 
ΧΙνΟ Ις. 

σ“αυογ] ἘΖεῖκ, χῖν. 17, ΧΧΙ. 2, 4. 

8. βυε οὶ γος «ῥαϊϊ ερα5σ)] Α φγονεῖ- 
ὈΪ4] πιοάς οὗ Ἔχργεϑϑίοη ἔῸσΣ ϑ ρΡΟΓΙΟΓΥ Ιη ννᾶΓ- 
Εκὲ ργοόνγεβϑ, θυῖ, χχχι, 40; [ο05}. ΧΧΙΙ, 1ο; 
158, ΧΧΧ. 17. 

9. “ἰαὐῤΐμε »ην εουεηαη1} ΑἸ] πλδίοσιδὶ Ὀ1655- 
ἴηρ8 τνέτὲ ἴο ὃς χεραγάδα 1 ἴδ6 ᾿ρῃϊ οὗ 56415 
οὗ 1ὴ6 ““ἀνεγδίίηρν σονθηδηῖ," Οδη. χνὶϊ!, 
«---8. 

10. ὀγίριο ζογ} δὲ οἷά δεεαιε 9 ἐδὲ πεαυ] 
ἈΔΊΠΟΙ, ΟἸΘΔΣΙ ΔὟΎΔΘΥ ὕδ8 ο]ἃ ὈΘΙΌΓΣΘ [890 
ὩΘῪ; (δῖ ἰ5, ἰὴ ΟΥ̓ΩΘΥΓ ἴο πΊακὸ σοοτὴ ῸΓ 
106 Ἰἰαῖῖογσ. (Οἐ χχνυ. 22. 

11. »ν ἰαῤεγπαοϊ)], ΑΜ. τῆοτε βυ 40]6 τοη- 
ἀοπηρ μετα νοιυὰ 6 ΤΥ δροᾶϑθ. Ηδοῦ. 
»γιεδξᾶπ. 866 οἡ ἔχ. ΧΧνἹ. 1. 

12, 18. (Β. χχν, 48; Εχ. νὶ. 6---ὃ, χχίχ. 4) 
46. 

18. γοζε] 7Εετ, 11, 2ο; ἘζΖεῖκ. χχχῖν, 27. 

ΤΡ. Εμυε ϊανπίπισε ΚΓ Ῥιοδεάϊενιεε. 14---31. 

16, 17. ὙΠῸ πηϊηϊδίοβ οὐ τ δϑιβειηθηῖ 
ννΠϊοἢ [οθονδὰ ΤὨγοαΐθηβ ἴο δρροϊπί ονεγ δ5 
ΡΘΟρΙΘ 1Ε ῆοΥ Ὀτοαὶκ {πε6 ςονοπδηΐ ἂγὲ (1) 
1 ῖϑραϑα, (2) Εδπηπο, (3) [οἴοδί. 

16. 2εγγογἹ [{|ΊΈΓΑΙΠΎ, ἐγοπιδίμισ. ὙΠῈ 
51π|0Ὸ Ηεῦτον πογά 15 γοηδογοα ἐγομῤίς, Ῥς, 
ἸΧΧΥΛΙ, 22: 158. Ιχυ. 232. [1 σᾶῃ ΠΑγαΪγ ὃε 
Βοῖθ, 45 Κποῦοὶ πὰ ΚΟΙΙ ἴακὸ ἴἴ, ἃ βεπεγαὶ 
ννογὰ ἔου 2δε οὐϊεοίς οὗ Ἰόγγογ, βροςιῆδά ἰπ 1ΠῈ 
ψογάς τηδῖ ἔο ον τ. [[ Φοοπὶθ γαῖμογ ἴο ἀ6- 
ποῖα τ(ῃφξ [εγΓ0]6 (ΠΟ ΟΏ, ἅΠ ΔΏΧΙΟΙΙ5 [ΕἸΠρδ- 
ταιηθηΐ, {πΠ6 τηρηΐλὶ ξἰδίθ δυύθὺ δ νγὰγ 
ΔΙ δηά Ηορο. ΤΠῖβ τηϊρ ἢ νν6 1} θὲ ρἰαςοά δὲ 
της ποδὰ οὗ ἴῃ ν᾽ ϑ[δϊϊοπϑ οα ἃ ὈαΟ ΚΒ άογ 080 
μά Ὀγόκοη 16 (ονρηδηΐ νυ] ἢ ἢἰ5 Οοά. “Ἴδε 
νυϊοκοὰ ἤθε θθπ πὸ τηδη ρυτβαοίῃ: δυϊ ἴδε 
Τἰεἴθοι5 ἀγὸ Ὁ] 85 ἃ Ἰίοη." Ῥγτου. χχν τ; 
οὗ. τ. 17: 7]οὉ χχίν. 17; 5, Χχϑ!, 4. 

εοπισιγηρέϊοπ, ἀπά ἐῤε διιγπίης σμο}] ΤΊ 
Ἡδῦγενν ννοσάβ μογα υ5θα ΟΟΟΙΓ ΠΟΥ ΠΟΙΟ εἶδ 
ὀχοορὲ Π θυ. χχυῆ!. 22. ὙΠῸ ἢτϑί σοπΊ65 τῸΠὰ 
ἃ τοοῖ 5:5} ηρ 10 αὐασίε ααυαν; ἴδε ἰδίζεζ, 
ἔγοπι οπὲ 5:5: γρ 20 ἀϊπαΐς ἃ ἥγε. (ον 
βιυπηρίϊοη 15 σοιηπιοη ἴῃ Εργρί Δπά βοπὶς ματϑ 
οὗ Αϑία Μίμογ, Ὀυΐ ᾿ἴ 15 τηοὸ ΓΑΓῸ ἴῃ δΥΠ2Α. 
Ἐδνοῖβ οὗ ἀἰβοσοης Κιπάβ ἀγὸ (86 σοτηπιοπαϑὲ 
οὔ 411 ἀΐβοδϑθϑ ἰη ϑγυῖία δῃὰ 81} ἴδε πεὶρ Ἀθουππς 
σουπίτγίοθ, ὙΠῸ ἰοιτηβ ἃτὸ ῬγΟΌΔΌΙΥ ἴο ὑς 
ΔΚΘη Μὴ ἃ ΒΟΠΕΥΔΙ 9656 ἴογ ΔΠΥ νγϑϑίηρς ἀ!5- 
ΘΆ56 δηά ΔΠΥ ᾿ΠΠΑΠΙΠΔΊΟΥΥ ἀἰδεᾶσθ. ἘΕΘΥ͂ΘΥ 
(45 ἴῃ Πεμῖ. χχνἹ!. 22) ννουἹὰ θὲ Ὀεῖίεν (πδῃ 
ὄμγπίης ἀσμζ, Ὀεὶηρ 1655 βρεοῆς,. 86 Ορρο» 

17. ᾿ 

Μλ.1: ᾿ 



γ, 171-27. ΙΕΝΙΤΙΟῦσ5. ΧΧΧΥῚ. 

ολι56 5οῦτονν οὗ Πεαγῖ: δηά γε 5}2]] 
ΒΟΥ γΟΙΓ 5664 ἴῃ νδῖπ, ἔοσ γοῦγ 6ῃ6- 
τηΐς5 5041] δδῖ [ἴ. 

17 Απά1 ν]] 5εξ πὶν ἴλος δραϊηβῖ 
γου, λἀπὰἀ γα 5812]] δε ἰδίῃ Ὀεΐίογβ 
γουῦ δῃθηλῖαβ: ΠΕῈῪ τῆδὲ δαῖε γοι 

ἐν, οἱ, 502} γείρῃ ονεγ γοῖι ; ἀπά ἔγε 8}8]] ἢες 
ψ Ἤδη ΠΟΠ6 Ρυγβιεῖῃ γοι. 

1ῖι8 Απά ἰῇ γε ψ1|}} ποῖ γαῖ ἰοῦ ]]} 
(9 Ποαγκεη ὑπο πιὸ, ἴεη 1 ψ]]}]} 
ΡυΠΙ5ῃ γοῖι βδνθη {{Π|68 ΠΟΤΕ ἴου γ υΓ 
5|Π5. 

Ι9 Απά 1 ν}}}] Ὀγεακ ἴῃς ργάβ οὗ 
ἄνι ΡονΕΓ; Ὧδπά 1 ν}}} πιακε γουγ 
βάν 48 ἴτοῆ, δἀηά γοιγ δῦ 45 

Ὀγαβϑ: 
20 Απά γοιγ 5ἴγαηρῖῃ 584} δὲ 

ϑρεπί ἱπ νδίπ: ογ γουγ ἰληα 5}8}} ποῖ 
γεἰ 4 Πεγ ἰποῦραβα, πείῖμεῦ 504} τῆς 
ἴτεε8 οὗ {πε ἰδηά γιε]ὰ τμεῖγ ἔτι ἴϑ. 

δ, Ζ,1 ἢ Απά ΙΓ γε νγὶκ ᾿ ΟΠΙΓΔΓΥ 
νείωε ὈΠΙῸ τη6. 4ηἀ Ψ}}}} ποῖ μδαγκεη ὑπο 
τ πο ηδ; 1 01] Ὀτίηρ βανεη τἰπλε8. πιοῦε 
Ἐς μάριιεβ Ὡροη γοῖι Δοσογάϊηρ ἴο γοὺΓ 

51η8. 
22 ἴ νν}}} αἷϑο βεπὰ νὰ Ὀεδϑῖβ 

δἰἴδ Ργοπιῖθο ἴο {Π6 (ἢγοαΐ σοπίαϊποά ἴῃ {815 
ΥΟΥ͂Θ6 5 ρίνθη ἔχ. χν. 26, χχῆϊ. 2ς. 

εοπτρης 1δε ἐγ65] 86:6 1 8581). 1ϊ. 22; [0Ὁ χὶ. 
20. 

ἔαιὸ σΟΥΓοαῦ ΟΥΓ δέαγ) 1 1ΟΓΑΙΥ, οαισε δὲ 
σομ 9 ῥί»ι6 σαυαγ. 
οι" εηρρίσε σῤαὶ! εαὶ 1 ΟΕ, Ὁ δι, χχνη, 

23, 51) ]0Ὁ χχχὶ. 8; |6γ. ν. 17, ὅζε. 

17. δὲν τδαὶ ῥαΐε γομ, διε. Οἵ, Ῥ5, ον!. 41. 
76 «ῥα ΐ ἥἔεε «υδὲη πορθ ῥμεγαμε γο ΤὮΪ5 

ΤΩΔΥ Ὀ6 σοππεοϊοὰ ΜῈ “16 ἰοττοτ ἢ ἴῃ . τό; 
8668 ποῖθ: οἴ. Ῥγον. ΧΧΥΠ] ΣΙ. 

18-.-43, ουγ δυτίμοῦ ϑἴαρος οὐ ϑευ τ Υ 
ΔΥῸ Τ]ΘΠΠ)ΟΠΘΩ͂ ἴῃ βυςςοϑϑίοη ἴῃ ἴπ6ϑεὲ γΟΓθ65 
ὙΒΙΟἢ γογο ἴο δθ τεϑοσνοά, Οὗ Ὁ. 18, 21, 
λ4, 18. 

18. ,2ον αἱ! δὲ] ἰ.6. ἕοτ 411 [86 47: Ἐ]Οἢ 5 
ἴη στ΄. τό, 17. 
σευ {)5]Ὶ ΤὮΘ ΒΑΡ Α.σ4] ΠΌΠΊΌΘΓ 15 ΠΟΓῈ 

ῬΤΟΝΕΓΌΙΑΠΥ τι86ἃ ἴο Τα πα ἴμ6 Ρεβορὶο οὗ [Π6 
(ονεοηδης. (Οἵ. Οξεη. ἵν. 1ς, 24; 5. ᾿Ιχχίῖχ.' 
11; Ῥγον. χχῖίν. τό; [Ἁκ6 ΧΥΪΪ, 4. 

19, 2Οοϑ. ΤῊΕΞ ΒΕΟΟΝῸ ΨΑΆΝΙΝΟ 18 υἱέογ 
ΒΊΕΓ ΠΥ οὗ 186 501. Οἵ, ἘΖΕΚ. χχχῆϊ, 28, 
ΧΧΧΥῚ, 34) 35. 

41, ἃ5. ΤῊΕ ΤΗΙΚῸ ΑΆΚΧΝΙΝΟ 15 ἴΠ6 
ΤῸ Εἰ ρ!Ιοατίου οὗ ἀδδί τι ςενα δηϊπιαῖβ, ὅς. ΟἿ, 
Ἐχεκ. ν. 17, Χχῖν. τς; [Ιυἀρ. ν. 6, γ; [88. 
ΧΧΧΊΙ, 8. 

Δηοηρ γου, ὙνὩ]Γ ἢ 514]}] τοῦ γου οἵ 
γουζ σὨΠ]άγεπη, δπὰ ἀεβίγου γόοιγ οδί- 
116. δΔη4 πιᾶῖκε γοὰ ἔξνν ἴῃ πυηδεγ; 
Δηα γουγ δίρῥ νγᾺγ5 5841} δὲ ἀεϑβοϊδίε. 

22 Αμπά 1 γε ν»}]}} ποῖ θὲ γείογηχεά 
δΥ πιὲ ὈΥ 1πε86 τῃϊπρβ. δὰ νν}}} νναὶκ 
ΠΟΠΓΓΩΔΓΥ τηἴο Πλ6:; 

24 ΤΠΒΕΩ νν}}} 1 Α͵ϑο νγαὰὶκ σοη- 2. ϑδπι, 
ἘΓΑΓΥ͂ ἀπίο γοῦν ἀπά νν}}}] ριιη!βἢ γοιι Ῥεαὶ 719, 

26. γεῖ βενεη {1Π165 ἔοΥ ὑΟυΓ 518. 
25 ΑπάΪ ν}] Ὀτίηρ ἃ ϑυγογά ὑροη 

γοιι, (δῖ 584}} ἀνεῆρε τῆς φυλγτεὶ 
οἵ ρἘΡ σονβθηδηῖ: δηὰ ψψῆδπ γε ἅγε ρὰ- 
τῃεγεά τορεῖμογ ψ η γοιγ οἰτς5. 1 
Ὑ}}1 βεπηά τῆε ρεβϑί!επος ἀπιοηρ γοὰ ; 
ΔηὰΔ γ8 54}]} δὲ ἀα]ϊνετεά ἰπῖο τῇς 
Πδηά οὗ [ῃε ἘηεηΥ. 

26 “Ζπά ψῇεπ 1 μᾶνε Ὀγοΐίεη τς 
5.2} οὗ γοιιγ Ὀγεδά, ἴεπ ὑγοιηξη 5}}2]] 
Ὀακα γοὺγ Ὀγεδα 'ἴπ οἠθ ονεπ, δπά 
ΤΠΘΥ 5}]] ἀεἰἵνεῦ γομ γουγ Ὀγαδά ἀραίῃ 
Υ ψεῖρῃῖ: δηά γα 5}4]} εδῖ, ἀπά ποῖ 
δὲ 84{|18Π64. 

27 Απὰ ἴἔ γε ψ}}} ποῖ ἔοσ 4}1 τἢ}8 
Ἀδαγκθη ὑπίο πε. δ ννΑ]κ σΟΠΊΓΑΙΥ 
απο πὴ; 

22. «υδίερ «αὶ! γοῦ γομ Γ᾽ γον εὐΠ ἰάνθη] 
1 Ἰ1ΟγΑΙγ, πιῶ ῖζθ γοὰ 681141988. 

48---286. ΤῊΕ ΕΟΌΚΤΗῊ ΜΑΚΆΧΝΙΝΟ. 7,6- 
ΠοΥΔἢ πονν ρΐδοος ΗΠΊβο ἢ 85 ἰὰ γεγο ἴῃ ἃ 
ὨΟ5[116 ροβιοη ἰονγαγάς Η!5 γε ρα] ]οι5. ρΘορΪθ. 
Ηδ ν}}}} ἀνϑθῆρο ἴ6 ουϊγαρεά σαυθε οἵ Ηϊ!5 
(ονεηδηΐ, ὈΥ ἴῃς ϑυγοτά, ρεβί!δηςα, ἔαπηης 
δηᾷ σΔρνΥ. 

26. “454 «υδοη 1 ῥα ὄγοζεη, ὅς. ΟὐΓ 
(γδηϑίδίογβ 5Βῃοιυ]ὰ ποί δανε ἰπϑοσίοά ἴῃς σορι- 
Ιαῖῖνθο ποθ, ἀπά ἰδ ργεοθάϊηρ νϑῦβθ δῃουϊὰ 
τογπιϊηδῖθ ΟΠΪΥ ὙΊ ἃ ϑοπλςο]οη, 50 85 ἴο ὃ8 
ΤΊΟΥΟ Οἰοϑ ον σοπηθοϊοα ΜΠ [815 οὁΠ6.--- ΤῸ 
Ὀγεδῖκ ἴπ6 5ἰδῆ οἵ Ὀγεδά," νγᾶ5 ἃ ργονογθίδὶ 
ὀχργεϑδίοῃ ἔου ουξίης ΟΥ̓ [Π6 βιιρρὶγ οὗ Ὀγοδά, 
[6 οἰΔ οὗ 16. 5, ον. τό; ΕΖεκΚ. ἵν. τό, ν. τό, 
χῖν, 13, ςξ, [58. 1]. χ. Τὴ ΒΌΡΡΙΥ νν48 ἴο Ὀ6 
850 τεάιιςοα {παΐ οπθ ονθὴ νοι] 5 ΕἼοθ ῸΓ 
Ὀακίηρ ἴμπ6 Ὀγεδά τηδὰθ ὈΥ ἴεῃ ννοπιθη ἴοσ ἴθῃ 
ἔδυ ]θβ, δπὰ ννῆθὴ τπηδάθ ἃ να5 ἴο Ὀς ἀραὶξ 
ουξιη βραγίπρ ταϊϊοηβ ὉῪ ννορηῖ. 866. Κ. 
Υἱ. 25: ἴβα, π0 χ [6Γ. χῖν, στ; [,ἀπ|. ἵν. ο; 
ἘζΖεῖκ. ἵν. τό, ν. 12; Ηοβ. ἵν. το; Μῖς, νὶ. 
Χ4. 

Ω7--38.. ΤῊΕΞ ΡΙΕΤΉ ΜΆΚΝΙΝΟ, [Ιξ 
(ΠΟΥ ϑῃοι ἃ 5111} ρεγϑιϑὲ ἴῃ ἐποῖτγ βίπῖι] σουγθδ 
{Π6Ὺ 5βου]ά θ6 50 γτοδυςθά Ὀγ ἔαπιῖπε [ῃῖ [ΠΟΥ͂ 
5ῃουϊά οαΐ ἴῃ ἢδϑῃ οὗ [μοῖγ σι] άγθη, Ὁ. 2 
566 2 Κ' νἱ. 28, 29; ες. χίχ, 8, ο; ["ὅτη. 

552 

9. 

τις 

639 



’, 640 

σε Του. 
28. 5. 

“2 (Ἔσο 
34 7. 

28 ΤΆΕη Ϊ νν}}} νγαὶΚ σοπίγαγυ ὑπο 
γοιι αἶβο ἰπ ἔιγυ; δηά 1, ἐνβὴ ἰ. ψ}}} 
σμδβίῖβα γοι βθνεῃ {{Π|65 ἴου γουγ 51η8. 

29 "Απὰά γε 58}4]1} εαὶ {πε ἢξςβῇ οὗ 
γουῦ 80η85.9 δηὰ (θ΄ ἤε5ἢ οὗ γοιγ 
ἀδιιρηζετβ 5}}4]} γε δδῖ. 

20 Αμπά [ ν}]}] ἀεβίγου γουγ Πρ 
ΡΪαςεβ, δῃά ἔσυζ ἀονγῃ γουγ ἱπΊλρα8,. 
Δ ςαϑῖ γουΓ σάγοδϑεβ ὕροη (6 οδτ- 
ςᾶ8ε3 οἵ γουγ ἰάοἶβ, ἀπαὰ τῇῪ δου] 5}4}]} 
ΔΌΛΟΥ γοιι. 

21 ΑΠ41 ν]] τρᾶκα γοῦγ ςἰε|ε8 
νυνδϑῖθ, ΔΠ4 ὈΓΙηρ ΥΟΌΓ βδησίιλΓ 65 υΠ- 
ἴο ἀεβοϊδίίοη, δηά 1 νν}}] ποῖ 85π161} τὴς 
βάνουΓ οὗ γοιιγ ϑψεαῖ οὐοιΓ8. 

22 Απα 1 ψ|}} Ὀτίηρ τῆς Ἰαπά ἰπῖο 
ἀεβοϊατίοη : ἀπηὰ γοιγ Θημθπλῖ68. ἡ ῃ ΙΓ ἢ 
ἄννε]}] τῆδγεῖη 514}} 6 δϑιοηιβῃεα δῖ 
1ἴ. 

23 ΑΠΔΙ ν}1 βοδίζοῦ 7" ΔΙΏΟΏΡ; 
τῆ6 Ποαΐίμεῃη, ἂδηά νν}]}] ἀγᾶνν οὐδὲ ἃ 
ΒΥ γΟΓά ἴα γοι: δηά γοὺγ ἰδηά 5}]]} 
δε ἀεϑβοϊαϊε, δηἋ γοιγ οἰ[165 ννδϑβῖα. 

λο,ἷν, το; ΕΖεοκ. ν. τὸ ; [οβορῇ. "Β. ].᾿ ν. το. 
ξ.χ; οἔ, ευῖ. χΧνῆ]. ς2:---ίῃθ. δου Δ ΠΟ 5 
οὗ Ἰἀοϊαῖσυ ννόγα ἴο Ὀ6 ἀεδίγογοά ἴῃ τῆς ἰδηά, 
δηὰ [Π6 σατγοδθθ5 οὗ ΘΓ νυν υβῃρροῦβ 5ῃου ά 
Ὅδ οαϑί ἀροη Π6πὶ, Ὁ. 20; 566 2 Κὶ ΧΧΙ. τό; 
ΕΖοῖκ, νἱ. 4 :-- ΠΟ ΙΓ ο[165 5Βῃου]ά 6 Δα τν4ϑίθ, 
[6 ϑαποΐαδγυΥ ἰἴ56 1}  Β 115 βαστοαά σοηπίεηίϑ 
βῃοιυ!α Ὀ6 ἀεβίγογεα δηὰ ἴπε βάνουγῦ οὗ {ΠΕῚΓ 
βδογ σε ψουὰ 6 γχεὐεοϊθα, σ᾿ 31: 566 
2 Κι χχν. ο; 5. ἰχχῖν. 6, 7:-ἰῃς ἰδηὰ βῃοι)ά 
6 Ὀχοιυρῆΐς ἴο διις ἢ οπῖγο ἀδοοϊδίίοη, {παῖ 
{Π6ΙΓ ΘΠο 165 ἘΠΟΙ5ο͵νο5 5μου ἃ 6 ἀϑςοηιϑῃρά 
δἱ ἴἴ, ννοηάογιπρ δῖ ἴδ ργοαΐῖ εβθοῖ οἵ {ΠεῚγ 
ον ΒυσΈ]6 οβοτίβ, ἀπά ἴΠ6 ρθορὶα τποπιβοῖνεβ 
β5ῃοιυ)]ά 6 5οφιογεὰ δπιοηρ ἴῃς ποδίῃρη, συν. 
242, 331 8ε6 Ρδϑ. χίϊν. σὰς |[6Γ. Ιχ. τό 56.; 
ἘΖΕΚ, ν. 1---ι7, ςἔ ουῖ, ἱν. 27; ΧΧΝΠ], 27. 
ό.. 

27. ,ὸν» αἱΪ ἐδ. 866 υ. 18. 

80. ῥίσ δίαες.) ὅθε Νοῖς δὲ {πε επὰ οὗ 
[6 σΠδρίογ. 
οΩΓ ἑνια σε] ὙΠῈ οΥρῖπαὶ ννογὰ (ορα»ηριᾶ- 

πὲ») 15 ἀεγινθά ἔγοπι οηβ οὗ [6 πδηηθ5 οὗ [ἴῃς 
50}, δηᾷ ἴῃ ἴΠ6 ππιαγρίη οὗ οἷν ΒΙΌ]ς 1 15 γθη- 
ἀογοὰ στρ ἡγασει, χ ΟἾτο. χίν. ς; [584. χυ]!, 8; 
ἘΖοϊ. νἱ. 4,) ἄς. [ἴ ννὰβ ΠΡΏΓΥ τπ5. (Δ Κοη 
ὈΥ ἴῃς οἱάοσ σοπιπιεηϊδίοτβ ἰο ἀθηοΐθ πλοηι- 
Τηθηΐβ οὗ βογηθ Κιπά ἀδφαιϊιςαιεὰ ἴο (6 50η. 
Οεβοηῖι5 (ΤΙ ἼΏΕ5.᾽ Ρ. 480) 566Π15 ἴο ρΓΌΥΘ 54{15- 
ξλοΓΟΥΙΥ ἔγοπι ῬΠα ΠΙοίδη Ἰηβογριϊοηβ τμδὲ τΠς 

᾿ ἩΜΟΓΑ νγᾶ5 ΠΟΠΊΡΩΟΠΙΥ ΔρΡΡ]Ιοὰ ἴο ἱπιᾶροθ οὗ 

᾿ς Φ ΟἾγτο, Χχχίν. 4 56. 

Β84] απά Αϑίδτίθ, ἴῃς ροὰ οἵ [6 δὰ δῃὰ (Π6 
ξοάάος5 οὗ {Π6 πιοοη. 

ΓΕΝΙΤΙς 5. 

ὙἼΠ15 ΘΧΔΟΓΥ οχρ 4] ῃ8 

ΧΧΝΥΙ. 

44 ΤἬΆΘΩ 5841} τῆς ἰαπα Θη])οΥ δεῖ 
ΒΑ ΌΔΙΠ8, 45 ἰοπρ 48 ἴἴ 1161 ἀδβοϊλίε, 
ΔΠὰ γε δ ἰπ γοιγ δπθ68᾽ ἰΔηα ; εὑεη 
{Πεπ 5}8]} τῇς ἰδῃά γεϑί, ΔΠ4 6 Π]ΟΥ ΠῸΓ 
ΒΔ ΔΙ 8. , 

4ς ΑΒ Ἰἰοπρ 45 ἴἴ 1ΙΊδἢ ἀεϑβοϊδῖς ἰΐ 
8}}} τεϑῖ, δεοδιιϑα 'ἴ αἰ4 ποῖ γαβῖ ἴῃ 
γουγ δα δῖἢ 8, ννῆθη γε ἀνεὶς προη Ιζ, 

46 Απά ὑροη τῆεπὶ παῖ ὅγε ἰεξ 
αἰΐυε οἵ γου 1 ν}}} βεπὰ ἃ ἐδ ῃῖπεβϑ 
Ἰπῖο {ΠεῚγ ἢοαγίβ ἰῃ τῆς ἰΔπά5 οἔἉἁ (ῃςΙγ 
ΘηΘΠλ 65; δηά ἴἢδ βοιπά οὗ ἃ ἰϑῆαλκβεη πὸ 
Ιεδῖ 58.4}} οἤδβϑε τῃδπὶ; δηά {ἢεν 5}4]} 
ῆἤεε, 45 Βεείπρ ἔγοπι ἃ βϑυγογά ; ἀπά {ΠεῈγ 
814] (411 ννῆθη ποπα ρυγϑυδίῃ. 

27 Απα {Π6γ 5841} [81] ομε τροὴ 
ΔΠΟΙΉΘΙ, 45 ἰζ ψγεῦα δείογε ἃ βυνογί, 
νγθη ποης ρυγβιεῖῃ : δηά γε 58μ4)} 

[ν. 28---18, 

'Ὦδνβ πὸ ροννεσ ἴο δίδηά Ὀείογε γὙουγ 
ΘΠΕΙΏ168. 

28 Απὰά γε 58}4}} ρεηβἢ δηχοπρ ἴἢε 
Ὠεαῖμθη, ἀπά τῃ6 ἰαπά οὗ γουγ εμε- 
ΤᾺ 165 514} εδῖ γοιι Ὁρ. 

ἰ4ο] ἩΘΌὉ. ννοτά (γε αἰ λ»ι) ἸΙΌΘΓΑΙΙΥ πιέδηβ 
{πιπρ8 ἡ ὨΙ ἢ σου]ὰ Ὀ6 το] δα δοουΐῖ, 5υςῇ 48 ἃ 
ὈΪοςΚ οὗ ψνοοὰά οΥ ἃ πιπὴρ οὗ ἀϊγῖ. [1 ν)5 πὸ 
ἀουδὲ 4 πᾶπὶὸ ρίνθη ἴῃ ἀογίϑιοη, Οἱ 158. χὶ, 
20, Χ]ν. το; 2 Κα. 1. 2. Τῆς ποχγὰά ἰάυὶ, {πκὸ 
Ἱπιᾶρθ, 15 υϑοὰ ὈΥ͂ Οὐὖγ ἰγαπϑιδίους ἴὸ τϑπάσῖ 
ϑαν γα αἰ ογοηΐ Ηθῦγονν ννογάβ ννἸὮ ἀϊδιηςί 
᾿ἸπδΑηηρ5. ὅ66 (1; ει, ΧΧΙχ. 17; 1 Κ ΧΥ, 
12; 2 (το. σχν. ὃ; ΖεοΠ. χ. 2, ἄς. 

31. «“απεϊμαγί 5] ὙΠῸ6Ὲ ΒΟΙΥ ῥ]δςεβ ἰῃ ἴδε 
ὙΤδῦογηδοῖὶς δηὰ {π6 Τειρὶθ, ξ. ΙΧΥΪ]. 34. 
Εἐ, ῥϑ5. Ἰχχιν. 7. 

1 «ὐἱ! πο “νι ἐδὸ σαυοωγ, δ... 866 1. 9. 
ΟΣ 58.1.12. 

Ἀδεμ οὗ δε Ῥη αι οπε μροη ἐδ Ταπά ἀπά 
ἦρε Ῥεορίο. ,4,.,----.48. 

38--38. Οπε ἐπηπηράϊδίο σοπβεάπεηςα οὗ 
[Π6 βοδίἑοσίπρ οὗ [π6 ρϑορὶδ ἀπιοηρ [86 μραί ποπ 
ννου]ὰ Ὀὲ (μαῖ [Π6 Ἰδληὰ ννου]ὰ ὑο ἰοξξ ἴο γεϑῖ,. 
Δη4 50 ἔἃγ ψουἹά ὀχρίδίς {π6 Ἰοηρ-οοπεπιοά 
Ὀγθδοῃ οὗ ἴπε δαθθδίῖςδὶ Ἰᾶνν, ἰο ψ δὶς {δ 
1μοριοδίογ Ἰοοκοά ξογννατὰ, τ. 34) 31. 968 
Οἡ χχυ. 6. (ΓΟ 2 ΟἾγο. χχχυὶϊ. 21.---ἃ οοῃς- 
Πδσ[ΙΟη ΠΊΔΥ͂ ροΞϑι ΟἷΥ μόγε δὲ γαςεὰ νυ. 2 
ΟΥ̓ 1Π15 σμαρῖογ. 

85. Μοτῖὲ [Π|ΡΥᾺ ΠΥ: ΑἹ 89 8.8 οἵ 
1᾽5 ἀθΒ01] δῦϊοι 5881} 1 χοβῦ ὑμδὺῦ 110 
ὙΔΊΟΘΣ 1Ὁ χοβῦθα ποῦ 1π ΥΟῺΣ ΒΒ ΌΡΔΙΒΒ 

ὙῈ119 γὙὁ τοὶ ὌΡοπ 1, Ὑμδῖ ἴ5, ἴπ 
Ῥοποάς οὗ τεϑῖ οἵ ψνῃϊῃ τῆς ἰαπὰ μαά Ὀδεη 
ἀεργινοὰ ννου]ὰ Ὀ6 πιδάδ ἂρ ἴο [ἃ 

88. ἐῤε ἰαπά 7 γομν επρμίϑε σαὶ! εαὶ 368 
“7 Νιχῃ. ΧΙ. 432; ΕΖΟΚ. ΧΧΧΥΪ, 13. 



Υ, 39-46.] 

9 Αηά {πεγ τδαΐῖ ἅτε εξ οἵ γοῖι 
8}2}} ρίῃε δΑΥ ἴῃ {Πεῖγ ἰηἰψυ Ὑ ἴῃ 
γουΓ ἘΠ πη 68᾽ ἰΔη45; ΔΠά 450 ἰῃ [ἢε᾿ 
ἸπΙ συ ες οὐἩ τῆ ε!Γ ἐλΈ 6 8. 5}.4}} ΠΥ 
ΡΙπε ἀὐᾺῪ στ τΠεηι. 

40 [1 τΠ6Υ 512] σοηξεββ {πεῖγ ἰηϊ- 
αι, Δ4η4 τῆς ἱπίφυμγ οὗἩ {πεὶγ [8- 
τη εγβ, σι ἘΠΘΙΓ ἸΓΟΘρᾶ85 νυ] ἢ ΤΠΕΥ 
{Γεβραϑϑε ἃ δρδίηβε π|6., δηά τῃδί αἷβο 
ἴεν ἤανα νγαϊΚαα σοῃίγασυ πηἴο πε; 

41 Απά 2ῤῥαὶ 1 κἾ5ο [Αγὲ νναϊκοά 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ πηῖο {Πεηλ, ἀηἀ ἤᾶνβ Ὀτουρῃϊ 
ἴἢεπὶ ἱπῖο [Π6 ἰδληά οὗ {Πεῖὶγ δποιη 68 : 
1 τῇεη τπεῖγ ὑποϊγοιπηςϊϑεά Πεαγίβ δὲ 
Βυπ) ]εά, ἀπ ΠΟΥ τΠδη δοςερῖ οὗ {με 
Ρυπίβηπηεπῖ οΓ {Π6ῚΓ ἰηϊ χα : 

42 ΤΠ εη Ψ11 τε πιθιλθεγ ΠΥ οονε- 
πληΐ ἢ Ιάσοῦ, δηὰ α͵80 ΠΥ οονε- 
πδηΐ ψ] τ 1βδλς, Πα 450 ΠΥ σονεπδηΐ 
μὴ ΑὈγδῆδηλ νν}]]  Γαπλολθογ; δηά 
Ι 11 τεπηειθεγ της ἰΔπά. 

43 ΤἼε Ἰἰληά αἷδο 541 δε ἰεῖξ οὗ 
ἴῃεῖη, πα 504} Ἑῃπ)] οὐ ἢεῦ βαρ δίῃ, 

ΠΝΙΤΙΓῦ5. ΧΧΝΙ. 

ΨΜΜῊ116 586 ᾿Ἰεἰ ἢ ἀεϑοϊδίε ψνἤουξ ἐπ δηλ: 
ΔΠη4 τῆΘΥ 5}4}1 δεοςερῖ οὗ τε ριιη!βῃ- 
τηεπῖ οὗ τῆ 6!γ ᾿πἸφυῦν : Ὀεςσδιιβε, ἐνεη 
δασδιιϑε ΤΠῈῪ ἀεβρίβεα ΠΥ [παἀρπηεηῖϑ, 
δηά θεοδυβα {ΠῸ6ῚΓ 80] δρῃογγεά ΤΥ 
βίδτυϊαϑ. 

44 Απά γεῖ ἴογ ἃ1] παῖ, ννῆεη {πεν 
θὲ ἴῃ τῃε ἰδπά οὗ τπεὶγ Ἔπεπλῖθβ. 21 υν}]}} 5 Ὅευς Ως 
Ποῖ, οαϑὲ {Πεπὶ ἄνγᾺΥ, πε ΠεῈΥ ΜΠ] 1 ἤσηι 1. 
ΔΌΠΟΓ μετ, ἴο ἀεβίγου τπ6πὶ αξτετγ, "Ὁ 
ΔΠ4 το Ὀγδακ ΠΥ σονεηδηΐ ἢ (Πεηλ: 
ἴογ 1 α»κι τὴς ΓΟΚῸ τπῃεῖγ Οοά. 

45 Βυῖϊ 1 νἹ}} ἔογ τῃοῖγ βακεβ γα- 
το δοΓ τῆς σονοηδηΐ οὗ τΠοὶγ Δηςθ8- 
ἴοτβ5 οι 1 Ὀγουρῆςζ ἔογίῃ οὐ οὗἉ τῆς 
ἰδῃά οὗ Εργρε ἰπ τῆε εἰρδξ οἵ δε 
Πεαίμεη, ἴδαῖ 1 ταῖρῆς δὲ {πεὶγ Οοά: 
Ι[»ι1ῆς ΓΟΚΡ. 

46 ΤΠ εθε “γε τῆς 5ἰδιιιζεβ δηά 
Ἰυάριτπεηῖβ ἀπά Ἰαννβ, νῃϊςἢ τῆς ΠΟΚΡ 
τηδάς δεῦνεθη ἢϊπὶ δηα τῆς σἢ]] ἄτῃ 
οὗ βγδθὶ ἴπ πιοιηΐ δηλ! ὉΥ τῃε Παῃά 
οἔ Μοϑβεϑ. : 

Τὸε Οουεπαρὶ νᾶ 4111 δὸ γοείογο, 

39-45. 
39. ἐπίφι)}} Ὑπὸ Ηεῦγενν ψγοσὰ 15 τεη- 

ἀρτοὰ ““ πα. Υ᾽ Ποτδ, ἴῃ τ. 40, γ. 17) 17, ΧΥΪ. 
22, ἄς.; “Ρυπίβῃσηθηΐ οὗ 1] 4}}}γ,᾽) ἴῃ συ. 
41, 43; δ3ηὰ ““Ρυπιϑβῃσηθηῖ " ἴῃ Οεη. ἷν. 13, 
ἃς. ὙΠῸ τηΘΔΏΙΠΡ ΠΟΙ 15, 'π 89 ΡῬΈΌΠ18Ἀ- 
Ἰθπΐ ΟΥὨ ΠΟΙΣ πα, δηά, ἴῃ (Π6 πεχί 
Εἴλυθθ, ἐπ 19 ῬπΙΒαθπῦ ΟὗἩἨ ὕὅδπ9 11- 
αὈΔΥ ΟΥἩὨ ΒΟΘΙΣ ζαῦμοσβ. ἴῃ [ἢ6 ποχί γεῦβα 
{πε βαπιθ Ηρ. σγογὰ 8 ργορευ τεργεβεπίθα 
ὃγ “Ἰηχυϊγ. ΟΥαυ {γαῃβίδίουβ ἤᾶνθ 1 5ενθγαὶ 
Ρίδοοβ ρῃΐ οὔθ οἵ 86 Ερ 5 ὑνοτβ ἴῃ ἴῃ 6 
ἴοχίὶ πὰ (6 οἱ οσ ἴῃ ἴΠ6 τηᾶγρίη. Οη. ἱν. 13, 
χΧίχ, τς:  Κ. νυ]. ο; 5. Ἰχῖχ. 22, ἄς. ΤΠ 
ΡΠΠΙΔΓΥ τηρδηΐηρ οὗ ἴῃς Ηθῦγενν ψογά 15 ἐπὲς 
φιγ, Ὀμς [ἢ ἰδησιᾶρε οὗ δοπρίυγε ἀοο5 ποῖ 
Τλλκο ἰΠδῖ ἰγοποβδηΐ ἀἰϊνίϑίοη Ὀεΐννθοη «ἐπ πὰ 
γιδσιδνηεεπ ΤΙ ὨΙΟ. γὲ ἀγὸ δοουπίοιηρά ἴο ἀο. 
510 ἰ5 [15 οὐγὴὰ ΡΠ ῃπιθηῖ, Βανίηρ ἴῃ ἰἴϑεϊε, 
ἴοι ᾿ἴ5 νεσΎ Ποπηπιδησεπιοηξ, [6 ροῖτη οὗ 
ἀεδίῆ. “51η, θη ἰξ 15 βηϊσῃεά, ὈγηρΟΙἢ 
Το ἀεδίι." [|ἀτὰ. 1. ὡς; Ἀπ. 11. ς, Υ-ο 12. 
δ66 Οἡ Ὁ", ΑΣ. 

. ἐπίφμϊλίος Οὗ Ἰδεῖγ Καί δεγ] 866 οη ἔχ. Χχ. ς. 

40. ἐγερα "1 Τῆς Ηεῦσγενν σψογὰ (πα αἱ, 
866 ΟΠ Υ΄, 15) 51} 1165 8η 1Π͵ΙΌΓΥ ἱπῆϊοϊεα οἡ 
186 τσ μῖ5. οὗ ἃ βεγβοῃ, 845 αἰ ϑ!]ηρι 5ηθα ἔγοπὶ 
ἃ 5ἰη ΟΥ̓ΪΠΙΔΌΪΥ τεραγάθα 845 ἂη ουΐταρε οὗ 
[πο Ὠινίπο ἰανν. ἘΥΕΙΥ τυσοηρ ἂςῖ ἰ8 Οὔ σουγθδ 
οί ἃ 5π δῃηά ἃ δραϊηϑσῖ σοά. ἴἿΙῃ 
(5 ρίδοθ [εμπουδὴ ἴδκεβ ἴῃῆ6 Ὀγχοδοὺ οὗ [Π6Ὲ 
(ογνεηδηΐ 45 ἃ ρεϑοῃδὶ [γΈβρδᾶϑ8. 

41. ὠπαγαρηοεί ῥεαγ]] ΤΠ6Ὲ6 ουϊνατγά 
βρη οὗ ἴῃς (όονεπαπί πιῖρς ὃὈδ6 ργοϑοσνοά, δῖ 
{86 δηϑννοηρ ρύδοθ ἴῃ [η6 πραγ ψουἹά Ὀ6 
τννδηϊηρ. Αςίϑ νϊ!. τα; Βοπῖ. 11. 28, 29; |[6γ. 
Υἱ. το, ἰχ, 6: εἶ, (οἱ. 11. 11. 

αερεῤί ὁ ἐδε ῥισιεὀνιεηξ ὁ δεῖν ἐπί] 
ΤΛΙογα γ, οπῦον ἰδεῖν ἐπίχιάγ. ὙΤῊῸ ἤριιγο 15 ἃ 
ὈοϊΪὰ οπθ, Ὀυΐ ποΐ ἀϊβῆς]ξ οὗ Ἔχρίαπαίοη, κε 
να Κοορ ἴῃ νἱονν ἴΠ6 ἢ} 5εηϑε οὗ ἰῃῆς ἩεΌΓΟΙν 
ὑογὰ ἔοσ ἐπέφμ!γ. 866 οἡ υ. 290. Τῆς νογὰ 
οΓΟ δηὰ ἴῃ υ. 42 τοπάογοαά “δοσορ᾽" ἴῃ 1} !15 
ΡΉΓΑΞΟ, 15 [6 5416 845 15 γτοπάθγοα "ὁ Θη]ΟΥ ἦ ἴῃ 
16 δχργϑβδίοη, “ἴῃς ᾿ἰαπὰ 54} θπῆοΥ ΠΟΥ 
ΘΑὈραῖ 5." ὙΠῸ ΔπῈ 6515 ἢ τ. 41 15 1Π 15: 
{}ε Ἰαηῆ «δα ἐπ ον δὸν εαὐδαΐ.---απά ἐόν τω 
οἤ 70} ἐδε ΦΠΠ οὔέβεὶν ἐφ. ΓῊΘ τλθδη- 
ἴῃ 5, [ῃαϊ {πῸ Ἰδηά Ὀεΐηρ ἀδϑβοϊδίε 5841} ἢανθ 
[ὴ6 Ὀ]οπϑίηρ οὗ γοϑῖ, δηὰ ΠΟῪ ανὶηρς τερεηιθὰ 
5}04}} μανὸ {πὸ Ὀϊρβϑίηρ οὗ σμαϑιϊϑοπγεηῖ. 50 
[Π06 ΧΧ δηά ϑγγαο. ὍὙΠῸ [ρα] ὴρ5 οὗ ἃ ἀθ- 
νουΐ σλρίνο [5 γε] }6 ἀτα ὈδδιΠΙΠΥ ἜΧρΥ 55" 
δ τη ΤΟΙ ΧΙ, 1---ἰδ. 

44, 46. Οἔ Τεγ. χχχ. 1ο---24. 

46. ΤΠο56 ννοσάβ ἃγῸ ΒΈΠΕΓΑΙΥ [ἈΚΟΉ 85 
ςοποϊυάϊηρς {86 Βοοκ οὗ [,ευτσυβ. ὅθε ὑτὸ- 
ἸΙΠΊΪΠΑΓΥ͂ ποῖθ, [{ δας, πονγευοσ, Ὀθθη ἀοιδῖ- 
δα ψ μβοῖμοσ (15 νοῦϑο ἄἀοθβ ποῖ, ἴῃ ἃ ϑίσιςζοῦ 
5656, ΔΏΘΙΨΟΥ ἴο ΧΧΥ͂, Ι, 50 845 ἴο πάαϊοδῖο [ἢδῖ 
σμαρίοιβ χχν. δηὰ χχνΐ. ἔοιτη ἃ βοοϊΐοη ὈΥ 
ἘΠΘηϑοῖνθ8. ϑόπιθ ΞΌρΡΡοϑθ ἴῃδί [ἢ]5 τηδὺ δάὰ 

ἰπί ἴο ἴῃς ἕδλοϊ ἐπαξ [6 πορίθοςξ οὔ ἴπθ 54Ὁ- 
τς] γοᾶγ 18 [μὸ πιοϑδὲ ρσογηϊπεηΐ βιιδήθςς οὗ 

δἀτηοηϊτίοῃ ἰπ [15 σμαρέογ, νυ 116 [ἢ στ]ε8 ἔτ 
ϊ8 ΟὈϑεγνδηοθ ἃτὸ ἃ οπιεξ ἴορὶς ἴῃ οἢ. ΧχΥ, 
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΄- 

ΙΕΝΙΤΙΟῦυ5. ΧΧΨΥΙ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ἨΗΑΡ, ΧΧΥΙ. 

Ι. ΟΝ ΤῊῈΕ ΗἸΘΗ ΡΘΕ. 

Ὁ. λ0. 

ὙΠῸ παῖ “ΗἸρΡἢ ρἷδοθς᾽ ΟΧδΟΙΪΥ τοργο- 
δρηΐῖ5 16 Ηδῦγονν ψοτγὰ (ΠΏΣ, ὀσριο}) δο-: 
οοτάϊηρ ἴο 115 εἴ γπλοϊοσυ, δηὰ ἀρτθοβ ἢ 186 
γυϊραίο δηὰ ἴῃ6 Ταΐρυπια. Βιυῖ ἴῃς ΧΧ. 
δηὰ {πε οἱὰ [(Ἀ}|ς Ποῖα δηὰ δἰβενῆογα ἰὴ {Π6 
Ῥοηϊαΐουσἢ μάν στῆλαι ἀπ ἐμ (τιοῃι- 
τηθηϊ5). [ἡ ἴῃε Ηἰϑβίογιςδὶ Βοοῖϑβ, βονγενεγ, (68 
1ΧΧ. υϑὲ τὰ ὑψηλά οἵ τὰ ὕψη, πὰ ἴῃ ἴῃς 
Ῥγορπμεῖβ, βωμοἔ. Ὅῆε οἵδεῦ δηοίθηϊς νϑγ- 
ϑ'0Π5 ΒΌΠΟΓΔΙΥ πάνθ ὑνογάβ ἀμβυχοσηρ ἴο σήΐαγε, 
οΥὗὁἩἨ πες. ὙὝΔοΙΕ 15 πὸ ἄἀουδὲ (Παξ {πὸ ννοσὰ 
Βεγε ἀθποῖαβ οἰεναίο 5ροῖβ ἀφάϊοδίοα ἴο ἔ,1568 
ὙγΟΥΒΠΙΡ (566 ουΐ. ΧΙ, 2), δῃηα ἐβρεοίδιυ, 11 
ννοι]ά βθοπὶ, ἴο [μὲ οὗ Βδ8] (Νιιπι. χχὶ!, 41; 
Τοϑβῆῇ. “χη, 17). δῦ βροῖθ γεγα ΠοννΟΥΟΓ 
δρογοὰ δηὰ ἀρργονεά ἴοσ {86 νουβὩρ οὗ 
Τοβονδῇ, ποῖ ΟὨΪΥ Ὀεΐογε [6 Ουἱ]άϊηρ οὗ (6 
Τειρίθ, Ὀυῖ αἴογνναυ 5. [πάρ. Υἱ. 2ς, 26, 
ΧΙ, τό-το2 Ὁ 1 8. Υνἱῖ. το, ΧΥ. τ; σ Κ. ἢ]. 2, 
ΧΥΙΙ, 20: 4 Κ. χΧὶϊ. 3:  Οἤγο. χχῖ. 26, ἄζα. 
ΤΠ οΙῈ 5θοπὶ5 ἴο ἴᾶνθ Ὀδθη ἃ ΜΊΔΟΥ ϑργοδὰ 
ἰοπάθηου ἴῃ ΘΑΥΪΥ {{π|6ὸ5 ἴο ϑδεῖθοϊ ἢ1}15 85 
Ρἴδοος ἔοσ ρυῦ]ῖς ἀονοίίοη. Χεη. ἘΜοΙηογδῦ.᾽ 
11. 8. ὃ το; οὗ Ηετγοάοϊ. 1. 12:1. ὙΠῸ ϑροῖβ 
ὙΠ ἢ πάνο [ῃ6 οἱάοσί γα ρίοιιβ δϑϑοςίδίιοη ἴῃ 
τηοϑὶ τΟΡΊΟἢ5 ἃὺὸ ΟἹ οἰοναϊεά στοιπὰ. Τῆς 
ΑὐτΟροὶ 5 δπὰ ἴδ (δρίῖοϊ ἂῖὲ ΘΧΑΠΊΡΙΕ65, 
Μοὶ ἀγυϊάϊοαϊ τηοπιπΊθηΐβ ἀτὸ 5: ΠΛ ]]ΑΥΙΥ διζιι- 
αἴθοά. ὙΠ6 ἴῆτοα δἰίαγβ Ὀ1.1 ΌῪ ΔΌγαμδια δ 
ΘΠΘΟΒοπ,, δεΐννοοη Βοῖθο] δηὰ Αἱ, δπά αἱ 
Μάδχηγο, ἀρρϑᾶσ ἴο ἢᾶνε Ὀδθη οη. Ποιρῃΐβ, δπὰ 
50 νγ9 ἴη6 Τοπιρῖθ. [{ πιυδὲ Ὀ6 ον! άθηΐ (δῖ 
16 Ηρ ρῥΙασθβ Γῇ ννοτο ἀσπουπορα ἴῃ 
(ῆ6 1νν ννοσγα ἔῆοϑεα νῃϊςἢ δὰ Ἰάἀοϊαίγουϑ.ΟΥ 
5. ΡΟΥΒΕΓΙΟΙ5 ΔΘΘΟΟΙ ΔΕ ΟΠ5. 
ΔΑ Ε ΤᾺΔῪ 566 ΠΟΥ δ ρουϑ  οιι5 ΠΟ[ΟΠ5 ΤΑΥ͂ 

6 Ἑσοππηροζοά ΕΥ̓͂ (λο86 ψνῆο ῥγοῖδθθϑ ἃ ὨΙΡΠΟΥ 
[1 ΜΠ ϑροῖθ οὔσς ἀενοῖοα ἴο ΙἀΔο]ΔῖγΥ ἴῃ 
51 Οἢ ΡΘΟΡ]Ὸ5 85 ἴη6 Βγείοῃβ ἴῃ σχϑίεγομςθ ἴο 
{πεῖ ἀο]ηθηθ δηᾶ τῃθη ἢ ἶγ5, [{ 15 Πκοὶγ [δὶ 
ἴῃ Ι5γδο ἴθ νγογθ 11 {κὸ πΔΏΠΟΥΓ ᾿εὰ δϑίσα 
η τγοίογεηςθ ἴο (ἢ6 ρίασεβ ΙΓ Παά Ὀδδη ἀ6- 
ἀϊσαῖϊοα ὈΥ [δε οἹὰ ἱπῃαδιίδηῖ5 οὗ ἴπ6 ΗΟΙΪΥ 
1,Δπὰ ἴο Ποαίῃεη ὑνουϑῆρ. 8566 οἡ χΧχ. 2, δά 
Νοῖςβ οἡ ἴδε Οτονοβ, ἔχ, χχχὶν, 11. 

ΤΗο ΗΙΡΕ ρίασοϑβ τη ἴῃς ΗοΙΪγΥ [ἀπά τηΔῪ ἴΠ5 
δᾶνα Ὀδθη ἀϊνἀθα ἱπῖο [μο56 ἀδάϊςαϊοα ἴο {Π6 
ΨΌΥΞΏΙΡ οὗ [6 πόνδῇ, δηὰ ἴἢοϑα νυ ἢ ἢ μδά Ὀθθη 
ἀεάϊςαῖοα ἴο Ἰάο]ς, [{ νναβ οὗ σοιιγβθ σΟΠΙΓΑΤΥ͂ 
ἴο {Π6 ἸοϊζοΥ οἵ [ῆ6 1 νν [Παΐ βασγῆος ββουϊὰ 
Ὀ6 οἤεγοά αἵ ΔΩΥ ρίδος ὄχοορί ἴπ6 παιδὶ 
δαποίσαγυ, νυ πεῖθοΥ 1ἴ ννα5 ἴη6 ΤΑθογηδοὶο δἵἱ 
ΘΠΠῸ. οὗ {Π6 Το πρ]ς αἵ [ογιβαίοια. Βαΐ [ἢ 6 
τοϑίγαιηΐ ἴοοῖὶς εἴξοξς οἷν ὈΥ ἄσρτοος. ΤΘ 
ῬΌΌΙΠΟ νυ ούβῃρ οὗ θῃονδῇ νναᾶβ 511} ρογπιτιοά 
αἱ ἴῃς. ΗἸ ἢ ρῥίδοθϑ ὀνθῃ Ὁ Κιπρδ νυν ῆο ἀσϑιγοά 
ἴο δεν Ηϊπη. 2 Κ. χὶν. 4, χν. 2ς; 2 Εἤτο. 
χν. 17, ἄς. [{ ννοι]ὰ ϑϑόῖὴ 89 ἢ {Ποῦ ννᾶ5 
ἃ ςοποίδηξ 5ἴγιρΡ]θ σοίηρ οὐ. πὸ ΗἰΙρῃ 
Ρίαςεϑ ρο θὰ ὈΥ ἸΔοἱ νϑουβῃὶρ νγοσο οὗ σοιγβο 

το 6 Ψ ΠΟΙ σοπάοπηποά. ΤΉΕΥ ὑγΟΓῈ ΡΤΟΌΔΟΙΥ 
γεβογίθα ἴο ΟὨΪΥ ἴο ΣΊΑΓΥ ἃ ἀερταάδα 5ιρεῖ- 
«Π]]οπ. 866 οἡ χὶχ. 21) ΧΧ. 2---ς, ὙΠ6 οἴ εῖ5 
ταϊρῃξ βάν Ὀθθη ἱπποσ ΠΥ υϑοᾶ ἔργ ῥγάγοῦ 
Δηἀ το] σίου οδο ηρ 85 ἘΠ6 ΘΥΠΑΡΟΡΊΙΟ5 νγΈΓα 
ἴῃ ἃ ἰδίου δἀρὸ. Βιυῖ ἴῆ6 τοπηρίδί!οη ΔΡΡΘΑΓ ἴ0 
Ἵβανα θη ἴοο ρτϑδῖ ἔογ τε ἰελρογ οἵ {πε ρθ0- 
ΡΪθ. ὙΜΒΕΥ οβενεά βδογῆσε δηὰ Ὀυγπηῖ Ἰησεηϑε 
Ὁη ἴπεπὶ; δηά ἤδποα (πογοιρὴ τεξοστημεσβ οὗ 
1Π6 παίϊοηδὶ τοὶ ρίομ, βυςἢ 85 ἩθΖοκίδῃ δηά 
7οϑίδῃ, τετιονοά {π6 ΗΙΡὮ ρίδοθβ δἱϊορείβεγ. 
4 Κ. χυῖὶ. 4, ΧΧΙΙ. ς. 

ΙΙ. ΟΝ ΤῊΕ ΜΟΒΑΙΟ ΟΕΙΟΙΝ ΟΕ (ἨΑᾺΡ, 
ΧΧΥ͂Ι. 

'. Οδγεονίοης οπ ἐδ σεογε ο δέγίε; Ἰ.. ἀπά Ὁ δμὸ- 
7οοΣ ἡπαΐίοσ, ἰἰϊ. Οοηγεείμγαὶ! ἀαίες. ἵν. [κ 
«ὐῥαΐ «ἐπε α Ῥγοῤῥέεγ. ν. Ὠμηπσιδίης 
εραγαεῖεγ οὗ τε Μοιαὶς Σιεσὶεἰαίέοη. 

ϊ. ΤΏ Ἰδΐο οὐὔρίη οὗ [ἢ18 ἔννοΠΕν -ϑιχί σμαρίογ 
Πα8 Ὀδθῃ βίγοηρὶΥ υὑγροά, οὐ {πὸ στουπάβ οἵ 
ὈΟΙΠ 115 βέγ]6 δηὰ 115 βιι)θοῖ-πιδίῖοσ, ὙΠδὲ [ἢ 
δίγ]6 αἰθγβ ἔγοπι {πᾶ οἱ [6 στοδί ραγί οἵ {{θ 
Βοοκ οὗ 1ονϊξςις 18 οὐνίουβ. Βιαῖ, νουΐ 
ξοϊπηρ ἰηΐο ἀοί4118, ἃ τΔΥ Ὧδ Δβκοά νι ἨΈ ΠΕΥ 18 
Τλοάο οὗ οὐργοβϑίοη, 1η 115 τηδίη ξδαίιγοϑβ, Ἅ1068 
ποί τεβοιηθ]6 ἐπὶ Ῥχορβθες βίυθ ΒΓ ἢ 8ρ- 
Ρϑᾶῖβ ἴο βᾶνθ Ὀθθη σοτϊηπηοῃ ἴο Δ] ἀρθβ οἵ Ηδ- 
Ὀτονν Ἰογαΐαγο: ἂδπὰ μοί μοῦ [πὸ ἴνγο 5 γ]εβ 
ἴῃ ον] σιι5 ἀγὸ ΠΊΟσΘ (55: Π114τ (84η {πὸ ἀ! 
ἔεγθηξ βίγ}68 οἵ ΠΊΔΗΥ͂ 84 Ὑτιΐογ, ἱπ νΑΠΟι 
ἰδηρυᾶροβ, Ψῆο π48 μδὰ ἴο νυ υπηάογ ἀϊῇ- 
ἴογθηΐ ᾿πΊρι.1568 ἀπὰ νυ ἀϊβογεης οδ]οςίβ. 

᾿, Α,8 τοραγάβ ἴΠ6 ἀτριιπιθηξΐ ἔγοπι {πὸ δ δ- 
)εοι-πλαίξογ, ᾿ξ 15 πηδιηὶν Ῥαβοὰ προὴ τυ. 34, 
4ζ,) 43, ἴῃ ΜΏΙΓἢ [ἴ 186 ἀοοϊαγοά {παὶ {πὸ ἰδπά 
80,41] δη)ογι Ποῦ 54 δ ἢ 8, νυ Ώ1]6 [26 ρθορὶθ ἃγὲ 
βοφίίογοα διηοηρ ἴῃ Βοδίμοη, [{ 5 δεσυπηεά 
[η4ὶ Μοβοϑ σουϊά ποῖ βάν ἔογθϑδϑοεη [μα [δὲ 
ΘΑ ΔΙ 4] γοασ νουϊά ΡῈ πορ]οςϊοά, ἀπά {πᾶΐ 
ἴη6 ρᾶϑϑαρεβ ἴῃ αιοδίίΐοη σουϊὰ πάνθ Ὀόξῃ 
τυττθη ΟἿΪΥ ΕΥ̓͂ οὔα νγῆο Ππδά δεΐυδ!Υ σ- 
πιοϑϑοαὰ ἐπ6 5ῃποσίςοπηϊηρε ΟΥἉἨ Τ[Π6 [5γ861{68 1ἴἢ 
(μ]5. ραγίςυϊατ. [ἰ 15 υγροά ἰμδὲ (15 15. οἵ 
1156], δ ΒΊοἰοπε ἴο ρῖνθ ἴο [Π6 οπεῖγο ραγαρταρῇ 
([μεν. χχυΐ. 3---4ς9} (86 βίαπιρ οἵ ἃ ρεποὰ 
ΤῸ ςΓ ἢ Ἰαίοσ ἔπδη ἴπΠ6 Μοβαβῖς. 

1. Α Ἰαῖα νυ ῈΓ σοηϑβίογβ ἐπαΐῖ ἃ οἷτιδ 15 
ξαγ βῃθα ἴο {πε ἀδῖθ οἵ ἐῃ6 σοπιροβιτοη ὈΥ͂ ἃ 
Ποιηραγίδοη οὗ υ. 2.9 2 Κι. χχι. 14. 16. 
Ι͂η {Π6 ἔπη νὰ τοδὰ, πα 1 ν1}} οαϑῖ ὙΟῸΓ 
σάτοδ568 Ἰροη (Π6 σΑγοᾶβθβ οὐ γοῦΓ ἰά0]5: ἀπά 
ἴῃ [Π6 Ἰαϊίοῦ ἴὲ [8 βαϊἀ τῆι Ποϑίλῃ “ Ῥγακο ἵπ 
Ρίθοθβ ἴη6 ᾿πηαροβ, δηὰ οὰαϊ ἀἄονη [6 ξτονδβ, 
δηά ΑΠ]οά τῃεῖγ ρίασθϑ νυ ἢ [Π6 θοπο5 οὗ πιαδπ," 
Δη αἶϑο ῃδὲ “6 ἴοοκ [86 Ὀοποϑ οὐ Οὗ" {ΠΕ 
ΒΟΡΌΪσἢγος ἀπά δυγποὰ {ποπὶ ἀροη πε Αἰίγ, 
δηὰ ροϊ]αϊος 11. ΤΪ5 “πονεῖ πποάθ οὗ ρο]}ι- 
τἰοη ἡ 5 βυρροβοὰ ἴο δᾶνὸ οτιρίπαῖϊθα ἔγοπὶ 
τολάϊπρ ἴδ6 θοΟΚ ἔουπά ἰη δε Τοπιρίε ὉΥ͂ 
ΗΠἸκίΔη, 2 Κ. χχὶϊ, 8, ψΗϊςἢ πιιδὶ πᾶν ὑεθη 
1ῃ6 Ῥεπίφίθαοῃ. ὙΠῸ οπς 15 ἐπογείοτο Μ}}}- 
Ἰπξ ἴο δάπιῖ (Βα {πῸ σΒαρῖεγ ἰη φυδβίίοη πιιδῖ 



γ.1, 2.} 

μᾶνθ Ὀδθὴ νυτιίοη δεΐοτγε {πὸ τγεῖρηι οἵ [οβί δῇ: 
Ὑ8116 ἔτοτι δγριτηθηΐϊβ ἀσγινθὰ ΠΔΔΙΠΪΥ ἔγοσα 
[6 5.γ]6, Β6 νγου]ὰ δϑοτῖδε ἴὶ ἴο ἃ ΠΕΣ 80 
6 Ξιιρροθϑὰ ἴο βᾶνθὸ ᾿ινεὰ δρουΐ Α.Ο. 88ο. 

Βυϊ 1 τ}6 ἀγριυχηθπέ ψὨϊοἢ ἢδ8 Ὀδθη βἰαϊοά 
15 σου δηγίίηρ, [ὃ 8ΌΓΕΪΥ ργονθ8 [η4ὲ {Π6 
Ἄ5ϑαρο ἴῃ 1, ον σὰ5 πλυδῖ πᾶν Ὀδοη νυτιθη 
ἕοτε {Π6 γείρῃ οἵ [ογοροδπὶ (Α.6. 9γ6---Ος 5), 

σἤδη 1ἢ6 τδη οὗ Οοά υἱζεγοά ἴτἴῃ6 ργϑάϊςζίοη 
14ὲ [86 Αἰἴασ ἰῃ Βϑίῃθ] ὁῃμουϊά Ὀ6 ρΡο]]υϊοὰ 
ἴῃ (λ6 ΨΟΓΥ ΙΔΏΠΕΡ {1 8]1οὰ ΌΥ οϑβίδῃ, στ Κ. 
ΧΙ. 2. 

Εννδά 18 ᾿πο! πο ἴο ρίδος 18 ἀδίς Ἷοῃϑὶ- 
ἀεγδΟν ἰονγοσ, τοννασά8 {πε δπά οὗ ἴῃς εἰρῆτῃ 
οΓ ἴδε Ὀοριηπίηρ οὗ [86 ϑονθηῖῃ σοπίυγΥ, Ὀυΐ 
5111 Ἰοὴρ Ὀεέοσε ἰδς (δρανγ. (΄ Οεϑομςδίε; 
1. Ρ.156.) 

ΑἸΙ π6 τϑδδοηΐϊηρ δάἀναδησρά ἴο ρον ἴΠ6 
ἰαῖο ἀφίθ οὗ [πε σοπιροβιοη οὗ 115 σμαρίογ 
ἈΞΘΌΠΩΟ5 (δὲ [6 ΤΟΥ Κηδνν 48 πηδίίογ οὗ 
αςϊ ται τἴῃ6 ἰαὺνὺ οὗἩἉ [Π6 δα δίςδὶ γεᾶγ ῃδὰ 
Ὀδοη πορ]θοίοά, δηὰ ἰπδὲ δα ρυΐ ἕο ἢἷ5 δά- 
Τηοηϊἴοη ἴο ἴδε Ρθορὶθ ἴῃ ἴῃ6 συ ΐϑθε οὗ οἷά 
Κγοαϊθηϊηρδ πὰ ργο 1865 ὈΥ [ἰῃ6 [,6ρ]5]δίοσ. 

Νονν 1ξ ννὸ ἴδ {ῃ6 χοΐδγεηςββ ἴο ἴη6 πορίθςξ 
οὗ 1π6 ϑαθαῖοαὶ γεᾶῦ 8ἃ5 ὨδΘΟθσβαΓΥ Ὀαβοά 
ὈΡΟῚ οχιϑηρ [Δςῖ, 1 ταιϑὲ δὲ ἔαϊγ πὲ ννῈ 
βδῃβουϊά ἴακθ ἴῃ 16 βᾶπιθὲ "ΨΑΥ ἴδδ γοίογ η 68 
ἴο ἴῃ6 5οδίίζογιηρ διηοηρ {δε Ποδίῆθη νύ. 32, 
41) 44. [ 18 ποΐ ΕΔΘΥ͂ ἴο 566 Βονν ΔΠΥ 80]1ἀ 
ξουπάδίοῃ οἀπ Ὀ6 οὐίδιποα ἔογ [ἢ6 πλδίη ἀῦρὰ 
τηθηΐ ἴον {πὲ Ἰαΐθποββ οὗ [η6 σοτῃροϑιξοη, 1.688 
νο Ὀγηρ ᾿ξ ἄονγῃ Ὀοῖονν {πὸ γεῖρη οἵ [οϑβίδῇ ἴο 
186 ρεποά οὗ {ῃ6 ἐξ ν᾿ ὑπαὶ Ο. ὁοό. ΝΕΙΙΒοΓῦ 
οὗ (6 ἀδίοθβ νυ ῃιςῇ ἢανα σοηῃ]οοϊζυγεαά 8Ρ- 
Ρθᾶτ5 ἴο ὃ6 ἰαΐθ Θπου ἢ ἴο δ 1ῃ ΠΔΙΤΠΟΠΥ͂ ΜῈ Ὴ 
186 ΤΠΘΟΥΥ ἀροῇ ὙΠ ἢ [ΠΟΥ ἃγα ΟΠ ΘΗ͂Υ Ὀαϑρά. 

ῖἴν. Βυΐ ἰδδ σδαρίου 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ἴδκθη 88 
ἃ ἴοσγείο]ηρ, δἰ ἔθογ γθὰὶ οἵ ρτεϊεπάσά, οὗ βρεςιδὶ 
[αςῖ8. [{ 18 ᾿πάθοὰ δὴ ᾿πϑριγεὰ Ῥσορῆἤδεου, ἴῃ 
π6 ἔπιο 86η56 οἵ {ῆ6 ννογά, δῇ υἰΐογδηςθ οὗ [86 
δρι τορασγάϊηρς (86 ρῥγεϑεηΐ δηά (με διξατζο. 
Βυΐϊ ποτ βθοπιβ ἴο Ὀ6 πὸ οὔθ ροϊηξ ψῃ]οἢ 
ΓΕΏΩΕΓ5 [ἢ ΠΟΟΟΒΞΘΑΓΥ͂ ΤῸΓ τ18 ἴ0 δ Ρροϑβο {μαΐ ἀϊ8- 
Ἐηςΐξ οσσυττεηςθ8 οὗ δοίιδ] ἕαςΐ, ΘΓΠΘΓ ῥρτοϑοηξ 
οἵ ἴο ςοπιθ, γε ἴῃ ἴῃο πιηὰ οὗ [86 νυτζοῦ. 
ἼΠο διισοδβδίοῃ οἵ υἱϑι δ! οἢ5 ΒρΌκθη οὗ συ. 18 
---43 ἰβ (48 Καὶ] μα8 οὔβεγνθὰ) ποῖ ἴο δδ τὸ- 
ξατάοα ἴῃ ἃ ᾿ιἰϑίοτγιοδὶ ᾿ἰρΐ, 85 βεϊςηρ ἑογίῃ 
ΟΟσΌΓΓΘης68 ἴῃ ἐπεὶγ οσγάθγ οὗ {{π|6, [5 οὐ]θςΐ 
18 ταῖμογ ἴο δαγη 88 1] ϑἰταςίοπϑ οὗ {Π6 ἸΙάθα οἱ 
τη Ὠ᾿νῖπο ᾿υάρτηθηΐθ ᾿πέο] ἀϊπρ ἘΒαΠΊβΕΪν68 1 ἃ 
ΨΑΥ ὨαίΌΓΑΙΥ Δηβννεσης ἴο {πΠ6 ρτοργοβϑῖνο ἀ6- 
νο]ορπηθηΐ οἵ 5βη. Ὗνε Κηονν ἔγοπι [Π6 ἢ Β[ ΟΥΥ͂ 
1πδὲ ἴη6 ἀἰϑοδοάϊθηςοθ οὗ [86 παίίοῃ ἀἰὰ ποΐ ξὸ 
οὐ ψἱδουξ ᾿ηἰοττηϊβϑίοη. Ῥογοάβ οὗ ΤΕΟΟΥΘΓΥ 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥῚ!. 
τ "72 ἐλαΐ »ιαξοίζ α οεἱηρα σοτὺ γιέ ὅδ ἐξέ 
1ογα. ἡ 77ε σἰϊνιαίίον οὐ ἐδε όσοι. 9 
ΟΥ α ὀεατέ σίσενε ὃν ον. τ4 ΟΠ α ἄσπϑε. 
ιό Οὗ α Μείά, ανπὦ ἐλε γεώρρερἠον ἐδεγ τοι 
8 Δὺ αευοίεα ἐλέρισ γιαὰγ ὧέ γεώδεριοά. 32 
7Ζάς {λὲ νιαγν ποὲ ἐξ εἀαμρεά, 

ΓΕΝΙΤΙΓῦ5. ΧΧνΙΙ. 64 

ἰηϊογνθηρά, 80 [ῃδὲ γορηοννοά Ὀ] βοϑὶηρϑ δἰ ογηδίοα 
ἔτοπι ἔπι ἴο {Ππ|6 ν ἢ Γ] 6116 τητγοαϊθηϊηρ8. 
Βαυῖ 6 (ονροηδηῖΐ τνᾶ5 οιυγαροα το δηα πλογὸ 
Βαρτδην, 48 ϑαςῇ ϑἰπέαϊ ρεγοά ἴοοϊκ 118 (απ, 
ὉΠῚἃ1 δὲ ᾿αδί πηροά !πθϑ5 ρβαϊηθὰ [86 ὉΡΡΕΥ 
Βδηά, δηὰ (6 [11] πιδᾶβιιγο οὗ ρυπιβῃτηθηΐ ννᾶ8 
Ρουγρά ουὐξροη δε τοργοῦδίθ γᾶςθ. 

ν. Μοβοβ κποῖν ἴθ υμήδη ποαγί, δηά πὸ ννᾶ9 
δοηυδιηϊοά ΜῈ} ἴΠ6 (ΘΠ ΡΟΥ δηὰ ἀϊβροϑιείοη οὗ 
818 ον ρθορὶθ. {1Κ6 οὐὖῦ ϑανίοιγῦ Η Πλ561Ὲ ἴῃ 
ἀοινοπης ἴπΠ6 δϑοιτήοη οὐ (ἢ6 πγοιιηΐ, {π6 ἴ,6- 
Εἰϑίαϊῖοῦ πονν [δι ἢ18 ννοτάβ8 τνουἱὰ Ὀς θυ 
ἹπΊρ ΓΘ ΕἾ ονογοά, Ηδ οου]ὰ ποΐ ανθ θθθη 
ὈΠΠπά ἴῃ 1815 τηδίίογ. [ηϑιριξ νν}}} αἰνύανϑ Ὀδροῖ 
ξογοβίρῃξ. ΗἩδκπονν ἰῃδῇ δυςῇ ἃ Ἰανν 45 ἴῃαῖ οὗ 
1π6 Θαθρδίςαὶ γοᾶγ νγουἹὰ τὰ σουπίογ ἴο [ἢ 6 
865} 685 δΔηἋ ἀνδγςθ οἵ 16 ρεορῖθ. Ηδ οχ- 
Ρεοϊθα ἰῃς γϑϑι!ξ νος ἢ Ἰδίοσ ννυγιῖογθ Πδα ἴο τὸ- 
ςοΓά ἴῃ Πιβίογγ. Ηδ νγᾶβ ποῖ 8βο Ἱρπογαπῖ οὗ (ἢ6 
ῬκΩΣ ΨΠΙΟἢ [Π6 πδίίοη νυουἹὰ μοὶ, δέοσ 
15 οὐνὴ ψοσΚ νγ48 ἄοπο, ἰῃ τγοίογοησθ ἴο 1ῃ6 

Ὠδίαγαὶ ἔραΐαγοϑ οὗ {πΠ6 Ῥτοπηἷδοὰ 1,δηὰ δηά ἴῃ 
τοϊαιίοη ἰο (6 ρτοαΐ πο ἢ ουΓηξ; δἰαίθβ, 85 ἴο 
11] ἴο ἔογεδϑθο, ἴῃ δυς ἢ Οὐ ΠΠΘ 48 18 ΠογῸ ρίνη, 
186 ΤΠ ΠοΓ ἰπ νΒιΣἢ {ποὶγ ἀἸἰδοθοάϊθηοθ δηά 
ἀορτγδάαδίςοη ννουἹὰ 6 ρυπισῃθά. (Οἱ, οη ἔχ. 
ΧΧΙΪ. 117) 20, 21. 
Το Πιρμοβὲ Ἰανῦϑ ἀγὸ ποῖ ἴο Ὀ6 τοραγάθα 848 

11.361688 Ὀδοδιῖιϑ ἔΠΘΥ ἅΓῸ σουΐδίη ἴο 6 βΌΠΟΓΆΪΥ 
πορθοϊθά. ΤῸ Ηθρῦτγονν [ἂνν ἴῃ τοραγά ἴο 
ΒΔ ΓΙ ῆς68, αἰίδηάδηςε5 δὲ πὸ Τρ Θ ἀπά τΠ6 
ΗΟἿΥ Οοπνοσδίϊοηϑβ, νγᾶ8 ροῦθαρϑ, ὄνθη ἰη ογάϊ- 
ΠΑΥΥ {{π|68, ἃ8 πιυς ἢ πορίοςοιοα 8458 {π6 τ] 68 οὗ 
{πὸ ΟΠ γίϑίίδη ΟΠΌγΟΝ τὸ ἴῃ οὐγ ἀαγ. ΤΠ 
Ρτοροτίίοη οὗ [5γδϑ 65 νν ῆο {2116 ἴο πιαϊ πίδ! πη 
ἃ δ ποῖ οὔδογνδηςθ οὗ ΓΟ] Οι8 65 πιλγ Πᾶνα 
Ὀδθη 85 81Π18}} 48 ἴπ6 ργορογίίοη οὗ Ὀαρίϊχοά 
ΟΠ γϑιδη8 ννμο ραγίαδκο οἵ (ἢ6 ΗΟΪΥ Οοχηπλιι- 
πίοη. ὉΠ οδ]ιραΐΐοη ἴῃ φᾶς οᾶϑθθ ἢ[ᾶ5 {Π|6 
5816 54 ποίίοη ; ἴπμ6 ἤρατέ οὗ πιδη νγᾶ8 ποΐ ΟΥΘ 
ΔΙΆ ηΔΌ]6 ἴο [ἃ {Π6η ἴπ81ι': 1 15 πουν. Βιῖΐῖ [86 
[,μν'ῇὺῇὋἝ ννὰ8 ποΐ ἔοι θὰ οὐἹὨ [5 ριγροθθ. [1 νγὰϑ 
ἰπιοηἀθα ἕο γεργοβοηΐ μυσηδῃ ἀμ Υ ἴῃ 118 το] 4- 
ἴίοῃ ἰο ἀἰνιηθ ΠΟΙ π688, ἴο σῇον" ἰουίῃ δηά 
ΓΕΡρτονο ΠυΠΊΔΠ να Κη658, ποΐ ἴο βἴοορ ἴο ἰΐ 
(Άοπι. νἱϊ. 1ο---14). [18 ΤΘαΌΪΓΟΓΊΘ 8. ΝΡ ΓΟ 
ποῖ Ἰοννεγθά ἴο ἴῃ ργοῦθ8Ὀ}} {168 οὗ τηλπ᾿β σοῃ- 
ἀυςῖ. [{ τυᾶβ ποί, ||κὸ ἴῃ6 ἰορ: βἰαίοη οἵ ογάϊ- 
ΠΑΓΥ Ββἰδίεβϑ, ἱπίέθπαθα ὈΓΠΊΔΓΠΪΥ ἴο πιθεῖ {πὸ 
ΟΧΊ ΘΏςΙο8 οὗ οχιβίηρ ἔδοϊ8 ἀπά ἴο Κοθρ οἵ- 
ἔθπάογϑ ἴῃ ογάεγ, [18 ρΌΓΡΟΒΟ ννᾶβ ἴο Ποῖρ ἀπά 
ἰπβέγυςς {πὸ Ὀοβὲ οὗ [ἢ6 ρθορίθ, ποῖ τπογοῖν ἴο 
σἤδϑίθϑθ (ὴ6 ννογϑί. Οἰπμοῖ Ἰοριβϑίαΐοτθ ἢανθ 
ἴδκθη Ποῖγ βίδγεπρ ροϊηΐβ ἔγοπι Ὠυπηδη ἔαοῖδ: 
Μοϑβ68 ἴοοϊκ 18 ἔγοπι ἴῃ6 σδβαγαοῖον δπὰ ρυγ- 
Ροβε οὗ Οοά. 

ΝῺ με Ὸ0Ἀ} ϑ8ρᾶκε υπίο Μοβεβ, 
ΒΑΥΊΠΡ, 

2 ϑρεακ υπἴο ἴδε Τομ] άγεη οὗἉ [βγδεὶ, 
ΔΠ4 54Υ υπίο {Πεπὶ, ΝἮἾ Πεῃ ἃ πηδῃ 5}4]] 
τῆλ ἃ 5 ῃριδγ νονν, πε ρεγβοηβ σαί 
δέ ίοτ τὴς Τοιὰ ὈΥ τῇγ εϑεπηδίϊοη. 
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2 Απα [ΠΥ αβεχηδίίοη 5}4]} θὲ οὗ 
τῆς πηα]8 ἔγοπιὶ ὑνγθητυ γεδῖβ οἷά ἄνθη 
ὉΠΙΟ 5Ι ΧΕΎ γϑᾶγϑβ οἷά, Ἔνθῃ [ΠΥ αϑβίπιᾶ- 
τίοῃ 514}} δὲ ΒΗ͂Υ 85}εΚεὶβ. οἵ 53:]νεσ, 
αἴτεγ τῇς 5ῃ6Κεὶ οἵ τε βαποίυδίγ. 

4 Απά 1Ε τ δε 4 δβηχαΐβ, [θη τῆγ 
εἐβιϊπδέϊοη 5}]1 θῈ τ Ϊγγ 58 6 Κα]. 

ς Αμά 1 τὲ δὲ ἔἴτοπι ἅνε γεδῖβ οἱά 
Ἔνεη τιπῖο ᾿υνΕΠΑΥ͂ γϑδγβ οἷά, ἤθη ΤΥ 
ΕϑΕ πλΔτΊ ΟῚ 5}8}] Ὀ6 οὗ τ{π6 πιαὶβ ὕννθηῖν 
8Π 6 εὶς, δηά ἔογ ἴῃς ἐξπγαὶς ἴδῃ βῆ κΚεΪβ. 

6 Αμά 1 1: δὲ ἴτοπῃ ἃ πιοητῇ οἱ ά 
Ἔνεη ὑπο να γεδῖβ οἷά, τἤθη τὮΥ 
δϑιϊπηαϊίοη 54] Ὀε οὗ ἴῃς πιαὶες ἔνε 
5ἢ6ἶκε]β. οὗ βιΐνοῖ, δπά ἕοσ [ες ἐεπιαὶς 
ΤΥ εβτπηχατίοη οραίἑ ἐδ τἴῆτθα 5.6 Κε]8 
οὗ 51]νεγ. 

ΙΕΝΙΤΙΓΟῦσ5. ΧΧΝΊΙΙ. [ν. 2-.ῖο, 

7 Απά 1 ἐῤ δὲ ἔτομη 5 ΧΕ γεαῖβ οἱά 
ΔΠᾺ δδονε; ἱζ Ζὲ δὲ ἃ πιδῖε, ἴμεπ ΤᾺΥ 
Θϑτπηχδίϊοη 5841] Ὀ6 βἤδεηῃ 5} κα5, δπ4 
ἴογ ἴῃς ἔεπιαΐα τεη 8ἤῃεκεῖβ. 

8 Βυῖ ᾿ξ ἢε θὲ ροογεσ 1ῃδῃ τὴν 68- 
τἰπηδτίοη, τε ἢα 5}}8}} ργθβεηΐ ἢϊπ|- 
861{ θείογε τῆς ρηεβῖ, δηά τῆς ρηεβῖ 
8Π.4}1 νᾶ]υε ἢΐπι; δοςογάϊησ ἴο ἢ}8 
ἈΌΠΠΥ τηᾶῖ νονγεά 5}4}} τς ρπεβῖ 
νΔ]ιι6 Ὦ]Π,. 

9 Απὰά 1 δὲ ἃ δελβῖ, νβεγεοῦ τμεπ᾿ 
Ὀγίηρ δὴ οβεγίπρ ἀπο τῆς [ΖΟἈΡ, αἱ] 
τῆς σϑν πιαη ρίνειῃ οὗ βιςἢ απίο ἴῃε 
ΓΙΟΚῸ 5}4]] θὲ ΒοὶΪγ. 

10 Ηε 58}4}]} ποῖ δἱεῦ ἴἴ, ποῦ σῆδηρε 
1ῖ, ἃ ροοά ἔογ ἃ ὑὈΔ4, οΥ 4 ὑὈΔ4 ἰοῦ ἃ 
βοοά: «πὰ ἰξ με 8}4]} δῖ 4}] σῆδηρε 

σηαρ. ΧΧΥΙ͂Ι. 

ΟΡ ΤῊΕ ΟΟΜΜΥΟΤΑΎΤΙΟΝ ΟΕ ΝΟΥ5 ΑΝ 
Ὠυξϑ. 

ΤῊδ ροπίεοπ νι ἰςῖ (ῃ18 ἐμαρίος Πο] 458 αἴῖοσ 
[πὸ ἔοιπτηδὶ σοπο]ιιϑίομ, ΧΧΥΙ, 46, βιιρροβίβ ἐῃαῖ 
ἴ 185 οὗ ἃ ϑΡΡ]ετηθηΐαυΥ σμαγαςοίοσ. ὙΏΘΓΕ 
866 ΠΊ5 ΠΟΙΥΘΥΘΙΓ ΠΟ γϑάϑοῃ ἴο ἀοιμδί 115 Μοϑβαὶς 
οὔ ρίη. 
ΤΟ παΐυτο οα ον 18 ϑοῖ ἔογτῃ Ὠθαξ. Χχη!, 

21, 22: [ἃ ννᾶ5 δὴ οὈ]ρδίίοη ἴο [θῃονδῇ νο- 
ἸΠΊΑΓΙΠΥ ἱπουγγοά, (Οἵ, Νυπι. Χχχ. 2; 8. χν. 
41 Ῥτον. χχ. )ε; Εσςςοϊθϑ. ν. 4, 5ς. ΑΔ Ὀτόοκθη 
γον τοηυϊγοὰ ἃ δ:η- οἴουηρ, ἴον. ν. 4----ό. 
-- 6 Ἰανν ἔοσγ ὕονγϑβ πηδάθ ΌὉΥ γογίδῃ 18 ξίνεῃ 
Νιυπι. χχχ. 2-16. 

ΤΡε Οον»ηριμίαϊίομ ο ἤοαυ:. 
2---2ξ. 

ὙΠίηρβ οὗ ΔΠΥ Κἰπὰ ὙΒΙΟΝ ἃ τηᾶπῃ, ὑπάογ 
[6 ᾿πηρι}186 οὗἩ τοὶ σίου ἔθει ηρ, δἤογ ἴῃ (Π6 
ΓΔΥ οὗ {Πδηκῆι] 685 ἔοσγ Ὁ]Θ 8 ΠΡ 8 γεσθινθα, ΟΥΓ 
οὗ βιιρρ] ο δου ἔογ ϑοπιθίϊηρ ἀοϑιγεά, ἢδά 
νον θὰ ἴο ἀςάϊςαϊο ἴο [Π6 βογνῖςθ οἵ ἢ δ88π6- 
ἴματγγ, ἴῃ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ νναΥ, ταῖρῃς Ὀ6 γράθοιηθα 
δοςογάϊηρ ἴο ἃ χϑά τηοάθ οὗ να] ιδίϊοη. 

2.---8. Το πιοδηϊηρ οὗ ἴδε ᾿ατογ ρατΐ οὗ 
1Π6 βοσοηδ νοῦϑθ δηὰ ἴῃ6 Ὀεοριπηΐϊηρ οὗ ἴδ6 
(Ὠϊγὰ ἀρροᾶτϑ ἴο 6, ΘΙ ἃ πιδπ 18.908 
8. ΒΡΘ6ΟΙΔ1 νοῦ ὙὮ1Ο. ΟΟΒΟΘΥΣΒ ὉὮΥ 

νδϊυδύΐου οὗ ῬΟΣΒΟΩΒ ἤἢὉ᾽᾽0͵. ϑοδονϑδ, 1ζ 
ΔΎ οδυϊπηδύϊο Β58]11 Ὅ6 οὗὨ Ὁ ὁ Π18]60, 
ἄε. ὍΠθ ὀχργοϑδίοῃ “ΠΥ θβϑα πλδί]οη " 18 δά- 
ἀγεβϑθά οἰἴμεῦ ἴο Μοϑδβ οσγ ἴο {π6 ρυεβί (υ. 12): 
1 ἀδηοίοα ἃ Ἰοραᾷὶ νδ] υδίίοπ. ὅδ66 ποχί ῃοΐϑθ. 

ῶ- 8. Τῆοε νον οὔδ Ῥϑύβοῃ νγᾶ8 Ῥεῦῃδρϑ 
πλοϑὲ ἔγοαΌΘΠΕΙΥ πηδάθ ἴῃ σα868 οὗὨ 1Π|Ππ658 Οὐ. 
ἀδηροῦ. Α πάη τηϊρῆς ἀραάϊςαΐϊθ ΠΙη96 1, ἢ 
νυ ἕο, ἢἷ8 σα, οὐ ἢ18 Ὀοπάξογνδηΐ, οἢ σοπα!- 
(ἰοῃ οὗὨ ΓΟΟΟΥΕΙῪ ΟΥ ἀε]νεγᾶησθ. Ὴ18 τη ῃὶ 
αν Ὀθοπ 8η οἷά οσυβέοπι; Ὀυϊ {Π6 ἃν] οτ- 
ἀδιποά ἰδαῖ ἢ ψῇο δὰ ἴακθῃ βιιοῆ ἃ νοῦν 

Βῃοι 1] ἃ ΡΥ ἃ 51:1ΠῚ Οὗὁἁ ΤΠΟΠΕΥ͂ ἰο {πὸ δαποί δῦ, 
ἀοίογπιίποα δοοογάϊηρς ἴο ἴπ6 ἃρὸ ἀπά 5ὸχ οὗ 
(ῃ6 ρεύβθοῆ. Ὑμαὶ {π6ὸ γστοδειηρίοη οὗ ἴδθ᾽ 
ῬΟΙΒΟΗ ἰπῃ ΤΠΟΠΟΥ Ψγ»ὼ8 ΠδΔὲ [Π6 1ἃ,ἂνν τοοῖ- 
οπδά οἡ 'ἰπ ἴῃθ ΚκΚιπά οὗ νονν Ποῖ βροόζκεη 
οὗ, ἄρρθᾶσβ ἔγοπι ἴΠ6 ἔοττῃ οὗ ἴπο ὄχ ργεϑϑίοῃ 
(υ. 2), ἀπά ἔτοπι 86 τεάἀυςσίοη οὗ [Π6 τὯη- 
ΒΟΠῚ-ΙΠΟΠΘΥ ρογγη το ἴο τηεοῖ ἴῃς οἰγουπι- 
βίδηςοβ οὗ ἃ ροοῦ πιδῃ (υ. 8). [18 [Π6 δεῖυλὶ 
βοσνίςθ οὗ {Π6 ἱπάϊν! ἀπ4] παά Ὀδδη σοπίοιρἰδἷ- 
δὰ, 1ῃ6 Ῥοοῦ πὰρ ννῆο μαὰ Ὀδοη ἀδάϊςαϊοά 
νου ]ά 5 ΠΊΡΙΥ Βανο Πα ἴο ἀο 8 νσογκ ἴογ ἴδε 
ΘΔΠΟΓΠΙΔΓΥ. .--- νου Ἱὰ Πϑῆσθ βθόσὴ (παῖ ἔποῖε 
ςδῃ 6 ΠΟ ΓΕίδιθηοθ Πεῖρ ἴο διυςῇ νον8 88 
Ηδηπδἢ 8 τοραγάϊηρ ΠΟΙ οἶδρυηρ (α 5. 1. 11)» 
ΟΥ 85 [αἴ ψ ΠΟ ἢ ΑὈβα]οπὶ ργεϊεπά δα ἕο μᾶνὸ 
ἴλκθη (2 8. χν. 8). [{ νουϊά, πιογθουοῦ, δὲ 
ΠΟΠΙΓΑΤΥ ἴο 16 ϑρὶγῖξ οὐἩ ἴΠ6ϑ6, 88 νγὲ}} 85 οὗ 
[Π6 ΝΑζδυιίο νοῦν ἀρϑοτθοά Νιιπι. νυἱ., {παῖ 186 
ορξίοη οὗ σοτησηυτηρ {ποπὶ 5Βῃου ἃ δ δ]]οννοὰ. 

8--7. ὙὍΠο τοϊαϊῖνα νδίυθϑ οἵ ἐῃθ Ῥεγϑοῃϑ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο Ὀ6 τορυϊαῖθά δοοογάϊπρ ἴο δὴ δϑὶ- 
τααῖθ οὗ ἴὴ6 ργοῦδῦϊα ναὶιθ οὗ {πεῖγ ἔπαυε 
ΨΌΙΓΚ :-- 

Μαῖς. Ἐξςπιδ]α. 
Ετοπὶ ἃ πηοητῃ ἴο ἥνθ γθᾶτβ ς 4 586 Κεῖε, 
Ετοπὶ ἥγο γεδῖθ ἴο ἴὐοΥ 20 1Ὸὼ »» 
ΕἼΟΙΏ ΓΟΤΥ͂ γοᾶγβ ἴο Ξ'χὶ Υὺ ὁ 30. .»» 
ΘΙΧΙΥ γεδῦβ δῃηά ΠΊΟΙῸ ῖΙς τἴόο 9.) 

Ἀορασγάϊηρ ἴπ6 βῃθκοὶ οἵ [Π6 βαποϊΌΔΤΥ, 8εὲ 
Εχ. ΧΧΧΥΠΣ, 24. 

8. {7 δὲ δὲ ῥοογεν ἐδαπ ἐδν οεἰρπα οι οῸ 
ῬΟΟΙ (ἴο Ρ8.) ὉῈΓΥ νδϊπδῖῖοι. (ἢ νυ. 
77 11. 

9---18. Α οἴοαῃ δηϊπια] ΗΝ δὰ Ὀδθη 
γον α νγᾶ8 “ΠΟΥ (υ. 10), δηὰ σου]Ἱὰ ΟὨΪΥ 
Ὅ6 8δογ ποθ, [ἰ σοιϊά ποίδοσῦ ὈῈ τοάἀοεπιοὰ 
Ποὺ σμδηροά. Βυΐ δὴ ὑποϊοδῃ Δπ1ΠπΊ4], σοὶ 
ἃ8 ἃ ΟΔΣΖΏΘΙ ΟΥ Δ 488, νγ)0ϑ ΟἸἾΠΟΥ 5014] ἔοσγ ἴδ6 
νδῖυθ νΒΙΟἢ [6 ῥυίθδὲ δοῖ οὐ ἰξ, οσ σου Ἱά δὲ 



ἐ Ἡδδ. 
σαοογζζ 

Υ. 11---22.} 

Ὀεδθῖ ἴοσγ Ὀθαϑῖ, ἤθη τ δηά 1886 οχ- 
σἤδηρα τΠεγεοῦ 5}4}} ΡῈ Βοὶγυ. 

11 Απά 1 δὲ ΔΠΥ ἀποΐθδη θαδβῖ, 
οὗ ψνῃιοἢ {πεΥ ἀο ποῖ οῇεγ ἃ 5δογὶ- 
ἢςε υπίο τῆς ᾿ΟΚὉ, τΠδη ἢς 581|4]} ργε- 
86ηΐ τῆε δεαϑῖ Ὀεΐογε με ρῥτιεβῖ: 

12 Απά {τε ρτγίεϑδὲ 5841} νας [ἴ, 
ννβεῖμογ ἴ θεὲ ροοά οἵ δαά: 45 τῇοιι 

ἐε ἐὰν εεῆ- νΆ]εϑῖ 11, το αγί τῆς ργιθϑῖ, 580 884} 
γηζέορε, 
ἀνίεέ, ἐπε. Ἰζ Ὀ6. 

ΟΣ 

12 Βυῖξ 1 δε ν}]}]} δὲ 411 τεάξεπι 1, 
ἴδῃ δ 5}8}} δά ἀ ἃ ππἢ ρῥαγέ τὨετγεοῦ 
τιιηἴο [ΠΥ εϑεπιδίίοη. 

14 ἴ Απά νῆξεῃ ἃ τηδῃ 53}]] βϑδπο- 
Γ ἢϊ5 Ποιιδὲ 10 δφ ΠΟΙΥ ππῖο τῆς 
Ιοκῦ, τἢδη τῃα ρῥγίεϑε 5}4}1] εϑιϊμηδῖε 
ἰτ, ννβεῖθοσ ἴ 6 ροοά οΥἦ δαά: 845 
[ἴῃς ῥγίεϑθε 8}8]}] εϑτιπιαΐῖε ἴἴ,) 80 5}|4]]} 
1 βἴδηά, 

Ις Αμά ΙΕ δε τῃδῖ βαποῖβεά τὸ ψ}}} 
τεάξεμη ἢϊ5 ἢουβ6. ἴδῃ ἢδ 5}]] δαά 
(Ὡς ΒΗ ῥαγὶ οὗ τπῈ πιοηευ οὗ τὴν 
Εϑτ πηαῖίοη πηΐο 1ἴ,), δηᾶά [ἴ 5}4]] Ὀὲ 
ἢ]5. 

16 Απά 1 ἃ πδῃ 5}4]] βϑα ΠΟΙ πηῖο 
[6 ΠΟᾺΡ τον ῥαγί οὗ ἃ ἢΠε]ά οὗ ἢΪ5 

ἴῃς ἰαπιά οἵ ροββεββίοῃ, 16 η (ῊΥ δβιϊπιδτίομ 588] 
ΩΝ 

ὦσε. “ΒΟ Δοςογάϊηρ, ἴο ἴῃε 8εεὰ τῃεγεοῦς: ᾿ λη 

ΤΟαροπιθα ἔογ 15 ναϊυθ Ὡ οπο- ἢ δάάρά, 
Οε. ν. τό, νἱ. ς.-- - ὸ δροβίγτορῃς ἴο [6 ῥγιϑϑί 
ΪΏ Ὁ. 11 15 ΜΟΓΓΏΥ οὗἉ ποῖϑθ. 

14, 15. ὙΠΟ ἰᾶὺν τεϑροοϊηρ ἴπ6 νὸν οὗ ἃ 
Ἠοιϑὲ ννᾶ8 ἰῆὴθ 88Π|6 8ἃ5 ἰῃαΐ οὗ Δῃ τποΐθδῃ 
ΔηΪπι4]. [{ 15 πιοϑὲ {πκοὶγ μ4ῖ (6 το ϊαῖθ8 ἴοὸ 
Ποιιδὲ5 ἴῃ ἴΠ6 σου ΠΙΓΥ .ν 241), ΒΊΟΝ γ ΓΘ 
ἈἘΠῸάδΥ [Π6 54 Π16 ῬΈΠΕΙΑΙ ἰᾶνν 48 ἴῃ ἰαπα 1561}, 
ν ἢ ἃ τῖρῃῖ οὗ τοάειηρίίοη ἔον ἴπ6 1 ΠΟ ΟΓ 
11 τ1Ἀ86 ποχὲ [001166, δὲ οὔ συ. 17---1ο. 
ΕῸΓ Ποιι565 ἴῃ νυν] δά ἴολννη8 ἴΠ6 ΠρΏϊ οὗ Γθ- 
αἰοτηρίίοῃ ᾿Αϑῖθα ἔοσ ΟΠ]Υ͂ Οἷα Ὑϑᾶγ, ΧΧν. 29. 

14, “απο ἰ. Ἔ. γον ἴο ἀεγοῖα. 

16. .ο)ρ6 ῥαγί 9 α Μεοίά 9 δὶς Ροσσεσε!οη) 
Ἐδίπου, ἃ ρΡασὶ οὔ ὕπο Ἰδπὰ οὗ 158 15}6- 
ΣΊῦδ 69. 

ἐῤὲ “εεά ἐδεγεο }] 1.6. [86 φιδπΈν οὗ ϑϑρὰ 
Τεσυϊτεά ἴο 5ονν ἰξ ργόροῦγ. ὙΠ ννᾶ5 ἰῃ6 
τοῦς ἴῃ Ὡς ἢ [Π6 ναΐιδ οὗ ἃ σεγίδιῃ ἀσγθᾶ νγᾶϑ5 
ἴο δε οπιπγαϊρὰ. 

4 ῥο»γ)] ὙΠ ΗἩοΠΊΕΥ ννὰ5 ἴδῃ ΕρἢμδΔῆβ 
(Ετεκ. χὶν. 11); 18Ὲ πιυδὲ ἐπογεΐοσο ἤν θθθῃ 
δοζμοίῃϊηρ ἄρονα ςΣ Ὀυ586]5. 866 1,δν, ΧΙχ. 36. 

17---1θ. [ἘΠ ροβϑβοϑϑίοη νν85 συ στεηἀογοά 
ἔτοιῃ οὔθ [υδ]|66 ἴο 1π6 ποχῖ, ἴογ 4 δεϊὰ 
τν ΠΙΘἢ τοαυϊγοά ἃ ΠΟΙΊΟΘΓ ΟΥ̓ ῬΑΙΘΥ ἴο 5ονν ἴΐ, 
ΒΥ 58  κεὶβ (ργοῦ Δ] 316. 95. χά. 566 οἡ ἔχ. 

ΓΤΕΝΙΤΙΓῦσ5. ΧΧΝΊΙΙ. 

ΠοπΊΟΓ οὗ Ῥδι]ευ βεεαὰ τὐαϊΐ δ υαἰμεά 
αἴ ΠΥ 58}εῖκεῖβ οὗ 531]νεὺ᾿ 

17 [{Ππὲ βαῃοῦ νυ 8 με] 4 ἔτοπῃ {ῃς 
γεαγ οὗ 1.01]16, δοσογάϊπρ ἴο τὰγ εβι- 
ΤΑΔΙΟη 1ἴ 8}4}1] βἰαπά. 

18 Βυῖ ἰΓ ἢε βαποῖ! Π15 6] 4 δίζεγ 
τῆς 700116. τΏδη τῆς ῥγίεβῖ 53}4]} γεσκοῃ 
ἀηἴο πὶ [ῃ6 τπηοηδυ δοςογαϊηρ ἴο {Π6 
γεδῖβ ἴῃ γεπηδίη. Ἔνθῃ τπῖο [Π6 γε ΔΓ 
οὔ τῆς 1.016. ἀπά [τ 504}} ὃς δραῖεά 
ἔτοπι (ΠΥ ἐβι πιδίίοῃ. 

Ι9 Αμά Ε Βε τηδλῖ βαηςδεά {μὲ 
Πε]ἃ νν}}} ἰῃ ΔῃΥ τνῖβε γεάεεπ ἰἴ, τΠεη 
ἢ 5}8]] λά ἃ της ΠΗ ῥαγέ οἔτῃε πλοης 
ΟΥ̓ΤΩΥ εϑτϊπιδίίοη πηΐο 1ἴ, ἀπά 1 5}2]} 
Ὀε 4ϑϑιιγεά το Ὠΐτη. 

20 Απὰά ῇ Πε ψ|}} ποῖ γεάβεπῃ [6 
βε]ά, ογ ἰἔ ἢς Βᾶνε οἷά τῆς δεϊά ἴο 
ΔΠοῖΠ ΕΓ τηδη. ἰἴ 5Π4]} ποῖ Ὀε γεάδαπχοά 
ΔΠΥ͂ ΤΠ ΟΓΘ. 

21 Βυῖ τῆς βεϊά, ψνβεη ἰξ ροεῖῃ 
ουξ ἴῃ τΠ6 8|01}6. 5841] θ6 ΠΟΙΥ υπίο 
πε ΠΟΚΌ. 85 ἃ βε]ὰ ἀενοῖεά ; τῆς ρο8- 
56 5510ὴ {πεγθοῦ 50] θὲ τῆς ρῥγίεβϑῖβ. 

22 Απὰ 1 ὦ γπιάᾶγι ΒΔ ΠΟΤΈ ἀπο τῃς 
ΓΟΚῸ 4 βεὶά ψῃὶς ἢ μς Βαῖῃ θουρῃῖ, 
νν ἢ ἢ ἐς ποῖ οὗ τε βεϊάς οὗ ἢϊβ ροβ- 
Β655]0ῃ ; 

ΧΧΧΥΙΙ. 24), ΨΠὩ τὴς δάάιείοη οὗ οὔθ ΠΕ, 
τηδάδ ὉΡ ἴΠ6 ῥγῖοθ οὗ γβἀδιηρίοη. 

20, 21. [1 τῆς βο]4 ννᾶ8 ποῖ γϑάδεπιά Ὀ6- 
ἔοτο ἴπ6 ἠδχῖ [0Ὀ1]166. 11 ἰαρβθά ἴο ἴῃς ργθϑβ ἴῃ 
Ρεγροϊυγ. Οἡ {Π86 ννογὰ "" ἀονοΐοα " (εϑδγερη), 
5866 Οὐ τ. 28.--Ἴ)Ὲ Ὡοδηϊηρ οὗ ἴΠ6 ννογάϑ, 
ΟΥ̓ ἢ πὸ ἢαγνε ϑο]ὰ ἴῃς Πο]ά ἴο ἀποΐποσ πηδη,᾽" 
15 ποῖ οἶθασ. ὙΓΠΕΥ ΠΊΔΥ Υοίογ ἴο ἃ σ856 πη νυ ΠΟ ἢ 
ἃ ΤΏΔη ΤΡ ϊ ἤανο ἔδυ] ΘΠΕΥ 5] ἢ]5. 1η- 
ἰογοϑῖ 1 .4 δοιὰ απὰ ὡρργοργιδῖθαὰ ἴῃς ῥυῖςθ 
αἴτεον Βανυῖηρ νον δὰ 1ξ ἴὸ ἴῃ6 δαποΐυαγν (Κπο- 
061) ; ΟΥ̓ ἴο ὁη6 ἴῃ ὙΜΗΪΟΝ ἃ τῆδῃ σεϊδιηδὰ {Π6 
56 οὗ [ῃ6 ἢε]ά, δ] Π]1δἡ ἢ18 νονν ΟΥ̓ ραγὶην 
85 ἃ Υ̓ΘΔΙΥ τεηΐ ἃ ἀπε ρῥγορογίίοῃ οὗ {πὸ σο- 
ἀοπιρίϊοῃ ΤΠΟΠΘΥ͂ (566 Οὐ 22---24), δΔηά [ἤδη 
ραγίθα νυν] ἢ ἢϊ5 ἱπίογοβῖ ἴο δποίῃου ἔοτ ἴῃ6 5ακὸ 
οὗ δΔοψαϊ Πρ δοῖλα σεδάγ τόπον (ΚΕ61}}. 59 

922--94. 1ξ 4 τῆδῃ νονγϑᾶά {π6 ψόοτίἢ οὗ 
Ὧ]18 ᾿πΐογοβέ ἴῃ ἃ Πε]ὰ νη ἢ Πδ Πδὰ ριυτοΠαβθά, 
[Π6 ἰγαηβασίοη ν 88 τἰ 81 ρ0]6 οηθ. Ηδθ μδὰ ἴο 
ΡΥ ἄον δῖ οὔποθ (“ἴῃ ἴῃδὲ ἄγ." υ. 21) {86 
σδὶςυ]δίοα ν4]ι6 ἴο [ἢ6 ηὐχὶ [0 1166. [π ἢ ϊ5 
σᾶ56, {πε δε] τγενογίοα δὲ ἴπ6 [0 Ὁ1|66 ἴο ἢ 
ογίηδὶ οννπεῦ, νν δο, ἰξ 15 πκοῖγ, Βαα [6 βαπὶ6 
ΤΠ οὗ τοάθεμηιηρ τ ἔγτοπι [ηὴ6 ῥγίοϑίβ ἀυσηΣ 
(Π6 ἰηΐεγναὶ, 48 ἢ δὰ ρυθνι οι ϑὶν Πδὰ οὗ 18- 
ἀθουλὴρ ᾿ἴ ἔγοση [86 τη ἴο ννοπΣ Πδ Πδά 
50] ἃ [ἴ, ἴῃ δοσογάδηςε ΨΥ ΠῈ ΧΧΥ. 23-..-28. ὙΠῸ 

645 



646 ΓΕΝΙΤΙσῦυ5. ΧΧΨΥΊΙΙ. ἰδ τῆν 

22 ΤΠδη τα ρῥγίαδε 5}8}1] σεσκοη 
αηἴο ἢΐλ τῆ6 ννογἢ οἵ [ΠΥ δβιπηᾶ- 
τίοη, ευδη απίο [ἢ γοᾶγ οὗ τῆς 1.01]6: 
Δηά ἢε 5}4}} ρίνα [ἢ] η6 δϑε πηδίοη ἴῃ 
τηλὶ ἀδγ. ἀς ἃ ἨοΙγ τηΐηρ υηῖο 1868 
[ΟΚΡ. ' 

24 ἴῃ τῆς γεᾶγ οὗ τῆε 1001}6 τῆς 
δε] 58.411] γεΐωγῃ ὑπο ἢϊπὶ οὗ ννῇοπη 
1 νγὰ5 Ὀουρῇϊ, ευέη ἴο πἰπὶ ἴο ψγῇοπι 
ἴΠε ροϑβϑβεϑβίοη οὗ τῆς ἰαπά ἐ ὀείοηρ. 

25 Απάὰ ἃ]] (ΠΥ ἐϑε πηδτοῃβ 504]] Ὀβ 
Δοσογάϊηρ ἴο [ἢ8 586 Κεὶ οὗ τῆ βαπο- 

“ Ἐχοά.30. [ΌΔΙΎ : 4 ὈΨΕΠΙΥ ροΓΔἢ 8 5811 θεὲ τῃε 
Νιμην. ΓᾺ 58 6Κοὶ. 

ἕμκς. 4264 Οηἱγ τῃε ᾿βγβϊηρ οὗ τῇς 
τ, βθαβίθ, νΒΪΟἢ 8μοι] 4 θεὲ ἴῃς ΠΟΚ᾽ 8 
ντἰδονη, βγϑῖ Πρ, ΠῸ τπηλῃ 818}} βδησῖ! [τ ; 

τ ὙΠ οΊθογ 12 δέ οΧ, ογ δϑῆεερ: ἴἴ “ς 186 
ΤΟΚΡ δ. 

27 Απὰ [ἔ “δὲ οἵ ἀπ ἀποίθδη Ὀθδϑῖ, 
τ[Πεη ἢς 58}1 τοάθεπι ἐξ δοσογάϊηρ ἴο 

της Θϑεπηδίίοη, δηὰ 584}} δά δ πάῃ 
}ατγὶ οὗ ἴὰ τῆεγεῖο : ογ 16 1τ θὲ ποῖ τὸ- 

ἀεεπιεά, τἤδη ἴτ 584} θὲ δο]ά δοςοιά- 
ἴηρ ἴο τῇγ δϑετηδιίοῃ. 
8 ὁ Νοιν τ ῃβίαπάϊηρ πὸ ἀενοιεά δ)λ 

(Πιηρ, ἴΠᾶτ ἃ τηδη 54] ἀδνοῖε υπῖοὸ Ξ 
τῆς ΠΟΚΡ οὗ 4}} τας ἢς δίῃ, δοὶῤ οὗ 
ΓΏΔΗ ΔΠπ4 δεδβῖ, δπὰ οὗ ἴῃς δε] οἵ Ἡϊς 
Ροβϑϑϑϑίοῃ, 85}4]] δὲ 3014 οὔ γεάςειηβά: 
ἔἐνεγυ ἀενοῖεα τῇ ϊηρ' ἐξ πλοϑὲ ΠοΙγ ὑπο 
{πε ἐπα, 

29 Νόοπε ἀενοῖεά, ᾿ν Ὡς ἢ 5841} δ8 
ἀενοιῖεά οὗ πηδη, 5}4]1] θὲ τεάεεπηεά, 
ὀμὶ 5881} βιιγεῖὶγ θὲ ρυΐ ἴο ἀδδίῇῃ. 

20 Απὰά ἃ] τλεὲ τς οὗ τε ἰχπά, 
τυῤείῥεν οὗ τῃε βεςά οὗἉ τς ἰαληά, ογ οἵ 
τς ἔτος οὗ τῆς τες, ἐς τῆς [ΚΡ 5: 
ἐΐ ᾿ς ΠΟΙ υπίο ἴῃς Ι,ΟΚΌ. 

21 Απά τὰ πηδη ν1]] αἵ ἃ}] γεάξεδῃ 
οεσῥί οἵἉ ἈΪ5 {π|.65, Πς 51] δἀ {πεσγε- 
ἴο τ[6 ΗΠ ῥαγέ τπεγεοῦ, 

τορυϊδέοη ἔοσγ ἴῇ6 ραγχηθηξ οὗ {ἢδ ὀχαςῖΐ 5ι1Πὶ 
ἴο δ6 πιδάθ ἴῃ [(Π]5 οᾶϑ6 ἰῇ σοδαν ΠΊΟΠΟΥ 15 
ΒΌΡΡοΞβϑα ἴο ἔιγηϊϑῃ στουηά [ῸΓ ἱπέογεπος ἰἢαΐ, 
ἴῃ τρθοιηϊηρ δὴ ᾿ημοηίοα Πε]4, (ἢ6 ΠΟ ΟΥ νυ ᾶ5 
Ραϊὰ το {πὲ ρῥγδδίβ Ὑθδὺ ΟΥ̓ γελι, δηα ἤδῆςσα 
1{η6 ἔαιγποθ5 οὗ ἴπ6 δάάιπίοη οὗ οηθ ἢ ἴο 
1116 τοίΔ] ϑιιπὶ 85 ἱηίογοϑδὶ (υ. χ9). 

45. Οη {6 58ε|κ6] δηὰ (ἢς Οσεγαῆ, 5ε6 ἔχ. 
ΧΧΧ, 13, ΧΧΧΥΙ. 24. 

Τόε Κραρορηης Ὁ Εἰγε πσε,, χό, 27. 

Τὸ βγϑίθοση οὗ οχϑῆ δηά βῆδερ δἰγοδάυ 
Ὀεϊοηρεά ἴο [εἰονδὰ (ΕΧ. ΧΙ. 2, ΧΧΙΣ. 20), 
δηὰ σοι]ὰ ποῖ ἐμογείοσο θὲ πηδάδ ἴΠ6 οὈ]εςοὶ5 
οὕ νονῦβ. Βυὲ ἴῃς ἢγϑίϊπρ οὗ δὴ τποϊθδῃ 
ΔηΙΆΔΙὶ, ΘῈ ἢ ἃ.8 Δῃ 455 ΟΥΓ ἃ σδπΊεὶ, σοι] Ὀ6 τὸ- 

. ἀδοιποα δοοοσάϊηρ ἴο [ῃ6 οΓἀΙΠΔΥῪ ταῖς (νυ. 
115) 13}) ΟΥ̓ 5014 ἔογ 18 ναΐυθθ. (Οἵ. Ναπι. 
ΧΥΠ 1) 18. [1 πρἢηΐϊ 5θοῖὴ (Πδὲ [π6 δαγὶϊοῦ 
ἶλὺν ἰη Εχοάμῃ (ΧΙ. 13) ΧΧΧὶν. 20), ΒΟ ἢ 
τοαυίγοα (μὲ [6 Πιβίθοσῃ οὗ δῃ 855 νγᾶ5 ἴο 
Ὀ6 οἰἸἾΠοΓ γϑαάθοιηθὰ νυν ἃ δῇθερ οἵ ρυΐ ἴο 
ἀδδίῃ, 18. ἤθτθ τπηοάϊποὰ ἔογ τῆς δαἀναηπίαρο οὗ 
(ῃ6 δδηῃοΐπασγ. Α οἤδηρο οὗ οἰγοιιπιδίδησοϑ 
ΤΊΔΥ ἰᾶνα τοηάογοα {5 Ιτεγαῖοη ἐχρθάϊθηΐ. 
ΤῊ ρῥυεϑιποοά δηά [86 γορΌ ΑΓ βοσνοθ οὗ (6 
Ταῦεδγηδο]α νεγα πονν ΘϑίΔὈ] 5 ηθα ἀπὰ περάθὰ 
ΒΙΡΡοΥτί. ὙΠΟΓΟ νγὰ5 ποίδίηρ ἴῃ (Π6 σἤδηρο 
δῖ νΑτδηςο τ ἢ ἴδ σρι τις οὗ 1[ῃ6 οἱάογ ἰανν. 

26. υῤέῶΡ] ομϑ οὗἨὨ ὑδ9θ Ζ21060]ς. [πίτοα. 
ὃ ἰν. 

7. «ῥα γεάρορ 7 ΒΔΙΠοΥ, 5811 ἀθ- 
ΤΟΣ 1Ὁ. ὙΠε Ηὀῦγονν ννογὰ ἰ5 αἰβεγοηΐϊ 
ἴτοπι {παΐ ἴῃ [Π6 βοσοπὰ ραγὶ οὔ {πὸ νϑυῦβϑ, 
ἈΠ ἀρρϑδίβ ἴο ἤᾶνθ ἃ 658 ϑροοίαὶ σῃθδηϊηρ. 
866 σ΄. 29. 

Οὗ τρίησ: Ῥευοϊεά μπάεγ α Βαπ. 28, 20. 

28, 29. Βιυῖ ποίμϊηρ οὗ ἢ Ρβοβϑθβϑίοῃϑβ 
ἰῆαϊ ἃ τδὴ ταϊρῃξ ἀενοῖθ ἴο 7επόνδῃ υὑπάεγ 
ἃ Ὀλη (566 πδχί ποΐθ), νυβοῖδοσ 1τἴ νν85 ἃ Ὠιχπιλη 
σγοδίαγο, οὐ δοδαϑῖ, οσ ἰδηά, ἽσουἹὰ θὲ εἰτδεγ 
τοὐἀθειηθα οὐ 80Ϊ]8. Δ βδίονοσ νιαϑ ἀον οἵα 
ὉΠΟΥ͂ ὈδΔη ν'48 ἴο Ὀ6 τεραγάεα ἃ5 ΘπΌΓΟΙΥ οοη- 
δοογαϊρᾷ ἴο Ϊοῆοναῃ. ἄπ ἰἷνὲ ογοδίισο 50 
ἀενοίεά νγδ5 ἴο Ὀ6 ρυΐ ἴο ἀφαίῃ. 

28. Τδο ννογά γοπάογοά “" ἀδνοίραά τΒιηρ ἢ 
15 ορδγθρη, ἃ5 ἰῺ ὦ. 21. ΤἘδ ὈΥΪΠΊΑΓΥ ΠΊΘΔΠΙΠΡ 
15. Βοιηθῖῃπρ ουΐ ΟΗ͂, οΥ σις τρ. [5 ϑροσῆς 
τηϑαπίηρ ἴῃ [Π6 ἰἂνν 15, {πα νυν ῃϊς ἢ ἰς οἱ οἵ᾽ 
ἴτοπὶ ΟΠ ΠΊΟη τ156 πα σίνοη ῸΡ ἴῃ 501ΠῸ 562,88 
ἴο [φοῃονδῆ, ὑυμπουΐ τὸ σὶρῃς οὐ τϑσαὶ οὐ 
οοπιπηαίίοη. [{ 15 Δρρ|!δὰ ἴφ 4 βοϊὰ ψ ΠΟΙ} 
Δρργορτγαῖοά ἴο {π6 δαποϊιασΥ ἴῃ ᾧ. 2, δηά ἴο 
Ὑνπδίθυου τνᾶβ ἀοοϊηφά ἴο ἀοπίγυςίίοη, 1 5. 
χν. ΙΣ 1 Κ. χχ. 42. ὙΠὲ ρῆγηθο, “ πιοεῖ 
ΒΟΙΥ ὑπῖο ἰῃς 1, ογά," 5 πεγε ργοάϊολίεα οἵ 
ὙΥΒδΐονου 15 ἀδνοίθα τὐπάογ ἃ Ὀδη, δαὶ [ πηογὲ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΪΥ ἀπά 5 γον ὈΘΙοπμ 5 ἕο τΠὸ οἰδεῖ 
αοἶ485 οὗ οἴἌοτιηρβ ἴοσγ 16 ΑἸΊΑΓ ἁπὰ τπὸ απὸ 
ἴμασΥ, 8566 Οἡ 1]. 3. ΟἿκ [Υδηβίαίοσβ μᾶνὲ οἥτῃ 
τοηἀεγοα {πΠ6 ννογὰ ὈΥ ““συγϑοά, "ἡ οΥ “' συγϑε, 
ὙΠΙσἢ ἧπ βοπὶα ρἰᾶσοθ τη  Ποηνοῦ {πὸ τίς 
δ6η56, δυΐ ἴξ 5Βῃου]ὰ Β6 σοιπιθπιθογοά (μὲ {πὲ 
ἴοττηβ ἅτ ποῖ ἰάδπεῖςδὶ ἱπ 1Πεὶγ οοπιρᾶϑ5 οὗ 
τηθδηίηρ. Πθυΐ. νἱῖ. λό; Τοβῇ, υἱ. 17. 1ὃν 
ὙΠ τ; 58. χχχίν. ς, χἹη, δ, ἄς. ΟἹ. Ολὶ. 
111. 1.2.Ψ 

ογ»ιαη απάᾶ δεα ] ὅδεὲ Νοίῖίε αἱ ἴδε επὰ οὗ 
1018 σμαρίεσ. 

29. γεάρορισ ἢ Ἐλδίδοι, 811 07919 ἅ. 568 
οἢ Ὁ. 27. 



νυ, 32-34.} 

22 Απά οσοποεγηΐηρ ἴῃς πῃ οὗ τῃε 
᾿εγά, οἵ οὗ τε ἤοςκ, φυεμ οὗ ννῇμαῖβο- 
ΕΥΘΓ Ραββϑεῖῇ υὑπάεγ (ἢς τοά, τῃ6 το πτὰ 
8[.4}} θ6 Ποὶγ υπίο ἴῃῆε [,ΟΚἈὉ. 

4223 Ης 5}4]] ποῖ βδεάγοῦῇ ψβεῖδεῦ 
ἴ θ6 ροοά οἵ δ44., πεῖῖοσ 5}8}} Πα 
οσἤδηρε ἴἴ: δηά 1ξ δ σῆδηρε ἴξ αἵ 1], 

ΤΈΝΙΤΙΟυ9. ΧΧΨΝΊΙΙ. 

(Π6η Ὀοίἢ ἰτ δηά {π6 σθδηρε {πεγεοῦ 
504} θὲ ΒοΙγ; [τ 5881} ποῖ δὲ τὸ- 
ἀδεπχοά, 

24 ΤΏκδε αγ (ἢε σοπηπηδπαπηεηΐβ, 
τ ΏΙΟἢ (ἢ ΓΟΚῸ σοπιπιδηάεά Μοβ68 
ἴογ τῆς. Τμι]άγεη οὐ [ϑγδθ] ἰὴ τηοιυηΐ 
51ηΔ]. 

ΤΡε (ογιρημέαϊίοη 9, Τηδέθ. 40, 243. 

380,31. ΟΥ̓ 13, 27. 

82, 388. Το [επί οὗ 5Πδορ δηὰ οχϑη, 
{|κὸ (6 βυϑεϊηρ, Ὁ. 26, ννᾶ8 ποι ποῦ ἴο 6 τὲ" 
ἀδοπηεα ποὺ σπαηροά, δοσογάϊπρ ἴο [Π6 584Π|6 
ΓῊΪΟ δἂ5 ννᾶς ἰδϊὰ ἀοννῃ ἴοσ [86 οἰοδ δῃϊπηδὶ 
παῖ Παά ὕξεη νοννοά, Ὁ. 1ο. 

82. σαπυδαϊμοευοῦ ρῥασσεὶ ππάρρ' ἐδε γοά] 
«Αςοογαϊηρ ἴο γα Ιηϊοαὶ ἰγδάϊτοη, [6 δηϊγηδ]5 

ἴο Ὀ6 ΕΠ Πρ νγεγο δποϊοθθά ἴῃ ἃ ρθῆ, ἀπά ἃ 
(ΠῈΥ ψεπίὶ ουΐδ οπο ὈΥ οἠς δῖ (ἢε ορϑηΐϊηρ, 
ΘΟΥΘΓΥ ἴθηζῃ δηίπηλδὶ νγᾶ5 ἰουςῃοὰ ἢ 4 σγοὰ 
ἀϊρρθοά ἴῃ νει] θη. ΟἿ |ετ. χχχῆ, 12; 
Ε.ΖΕΚ. χχ. 27. ' 

ΕῸΓ ἃ τηοτα 1]} οχρδηδίίοη οὗ ννβδί γοϊδῖθϑ 
ἴο ἘΠΠ65, 9866. οῃ Οξῃ. χῖὶν. 20, Χχνῆ, 22; 
Νυπι. ΧΥΠ. 2ο--- 22; Πϑαΐ. χῖν, 22, 28. 

84. ΤΒε Οοποϊυκίοη, (ΟἿ, χχνὶ. 46. 

ΝΟΤῈΣ οἡ (ΒΑΡ. ΧΧΥΙΙ. 28. 

ΟΝ Ὑ5:Ὲ ὨΕΝΟΤΕΡ ΤῊΙΝΑα. 

ι. ὙΠ15 ραϑϑαρα ἢ85 οἴθη θϑθη δ] θρθά ἴῃ 
Ῥτοοῖ (αὶ [6 ἰἂνν οὗἨἉ Μίοβοβ ρογπλ θα Ὠυμηδη 
βϑοῆςεβ. [τ ἢδ5 ὈδΟη Δρρ]Π δα ἴπ (15 ννΑΥ ἴο 
{Πε σᾶβε οὗ [ρβίμδῃ ἀπὰ ἢἷ5 ἀλιρίεγ (868 
οὐ [Τυνρ. χι. 20.) Βιυῖ βδυςῇἢ δη ἱπέσεγθηςθ 18 
αἴ οποο ρῥτεοϊμάθά Ὀγ {πε ὄχαςὶ Ππδίϊοη οὗ 
116 ᾿Ὀοαϑῖβ νυ Ὡς ἢ ἡγοῦ ἴο θ6 οβεγοα 1 βδου ῆςθ. 
ἼΠὸ τιρῃΐ στεπάογίηρ οὗ [μον. ἱ. 2 15, ΤΕ ΔηῪ 
Τηδη οὗ γοι Ὀτγίηρ 4η Οἤτιηρ ἴο Γεῃονδῇ ἔτοπὶ 
{πὸ Ὀοδοίβ, ἔτοπὶ ἴδ. Ηοτγά οἵ ἔγτοπι {μ6 ΕἸοςκ 
8.41] γε ὈσΠΠρ γοιγ οὔἴθιιηρ." ὙΠΕΓΟ 15 ΠΊοΟΓΘ- 
ΟΥ̓ΕΓ ἃ αἶοαῦ γοσομηϊίοη ΟὗὨἨ πιᾶῃ 88 οῃθ οὗ ἴπ6 
στγοδίιγεϑ νυν ἢ] ςοἢ ἡνεσο ηοΐ ἴο Ὀ6 οἤεγεά ἴῃ 58- 
οτῖῆος ἴῃ ἔχ. ΧΙ. 12, χχν. 2ο; Νυηι. χνἹ]], 
Ις 

δα τὴ {Π6 ποῖθ υπάογ {πε ἰοχί. Τ ΏΟΙΕ ἰ5 πὸ ροοά 
ΤοΆϑοη ἴο ἀοιιδέ (Π8ϊ [5 ἀρ ΙΙσατίοη ἴο πλᾶη 18 
Τηλάθ Θχο  υϑίνοὶΥ ἴῃ γεΐεσθποα ἴο οπα ΓΙΡ ΒΟΥ 
αἀοοιηρα ἰο ἀδαίῃ δηά, ἴῃ ἰμΐ 86η55. δ]οπθ, 
εἴνθη ὺΡ ἴο Ϊομοναῃ. ὍΘ ἔθοϊηρ οὗ [η6 54- 
σγαΐηοβα οὔ "1 45 115 σϑδῖ 1π΄ (ἢς ἀδρίῃ οὗ [ῃ6 
Βιυιπιᾶη πραγ. ὙῊ5 δος πλαν νου Κ ὈΠΙΠΩΪΥ, 
ΔῈ 4 ΘΧΠΙΘΙΣ 1056] ἴῃ ἀϊνογβθα νναγ8. Βαΐ ἴῃ δῃ 
ΘΠ ΡὨϊοηοα τϊηὰ 1 Ὀδοοσηθ5 ἃ οἷθασ σοη- 
νιςσίοη τῃδί 411 [, ὈροΙοηρα ἴο σσοά, δἃηά 15 
οἰδϊπιθά Ὀγ Ηἰπι. ΕΥΘΓῪ δηϊπΊα] σδοσἔςα 5 Δῃ 
Ἔχργοβϑίοη οὗ [ῃ15 ἐγαῃ, Τῆς [Ὧν οὗ Μοϑεϑβ 
ΤΟΟΟΡΉΙΖ65 1{ 1 ἃ πιαγκοα γηδηπϑῦ ἴῃ {Π6 τερα]α- 
11 Οὴ ἴου (ἢΠ6 5]ΔΌ ΠΟΥ ΟΥ̓ ἀπ πι4]5 ἴον ἔοοά. [,6ν. 
χν. θη Ὠυπηδη [16 18 ἴῃ αασϑίίοη, [6 
ἘΠΕ ΡΓΘβΘΙΟὴ 15 Ὀογοπα σοι ρΑ.Ί5οη βίσοηρον δηά 
Τότε ἀἰϊβίηςί. Τὸ ἀεϑίγου 4 {Πἴ [5 ἰη ἕαςξ ἴο 
δῖνε 1 ὈφοκΚ ἴο σοά. Ὅπο ριυξηρ ἴο ἀδαῖῃ 
οἰ ΠΟΥ οἵ ἃ οὐ] ΟΥ̓ Δη ΘηΘΠΊΥ, [Ὁ 1ἴ 15 Δηγ- 
ἘὨϊηρ πιοῦὸ [μδῃ δὴ ἱπά]ρεηςα οὗ υθηρθδηςθ, 
15 ἴο ὃ6 τοραγάρά ἴῃ τῃϊς ᾿ρηῖτ, ὙΠ τηδη ννῇΟ, 
ἔπι ἃ τῆς βριπί, οἰἴΠΕΥ σλγγίθ5. οἷ ἃ βδϑεηΐθηςα 

ἢ. Ὑ8ε ὑχογά οδξρθρε (ὉΠ) μδ58 ὑθεη Ὄχρίαἱπ- 

οὗ 1υξῖ ̓ άοοπῃ οἡ 8η οἤεπάογ, οὐ γῆο, ἢ 8 
ϑ'ηρὶς εγε ἴο ἀιίγ, 84γ8 8Π ΘΏΘΙΩΥ ἴῃ ὈΔίί]6, 
τὶ σοραγά ἢΙτ56 1 45 σσοά 5 βογνδξ σοπογ- 
ἵπ5 ὕ0Ρ 8 [πἴὸ ἴο {π6 οἰαῖτη οὗ ἴῃς ινῖπε Ἰυδίςο. 
Ἐοτῃ. ΧΙ. 4. [Ιἴ ννᾶβ ἴῃ (Π15 ννὺ ἰδῃαΐ [5γ86] 
ν 5 τοαυϊγοὰ ἴο ἀδϑίσου {με Οδηδδηϊίοθ δὲ 
Ἡοτγτηδὴ (Νυχη. Χχὶ. 2,.3:; οἵ. ευῖ. ΧΙ. 2 
---18)., 4ηα [ῃαΐ ϑάτιι6] Ποννοα Αραρ ἴῃ ρίθοθβ 
Ὀεΐογε ἴδε Ἰοσγὰ (1 8. χν. 433). [ἢ 4]} βιςἢ 
᾿πϑίδησθϑα ἃ τογαὶ ΟὈ] ρα ίΙΟη τεϑίβ ὌΡΟη ἢιπὶ 
ψγοβϑο ΟΠΊςο [ἴ 15 ἴο ἴδκο {16 ἴθ, Ηὸ Βᾶς ἴο 
Ἰοοῖ ἁροη {πΠῸ οὈ]εςΐ οὗὨἨ ἢ]5 βίγοκθ ἃ5 Ὁπάεσ ἃ 
Ὅδη ἴο ἴδε [ογτὰ. Εσξ οι. χχ. 4; Ὁ Δ]. ἢ". 
12. ΤΠΙ5 5 {ῃ6 ΟἿΪΥ στοιιπὰ οα σῇ [Π6 
ἀεσιπιςίίοη οὗ μυπιᾶη [16 15 ἴο Ὀ6 1π|51:1Π64. 
Ἄν οη 188 σγουπα ἰ5 οἰθαυῖν δϑοογίδιηθα, {πΠῸ 
ἄἀυϊγ οὗ Πἰπὶ ννῇῆο ἰ5 σα! ]θὰ ἴο δοεΐ σεΐεγβ ἴο (ἢ 68 
ἔογίοις οὗ τῃς ἱπάιντά 4] 6. ὙΤ ογῈ σδῃ ἔῃεγο- 
ἔοτο Ὀ6 ποιῖμοῦ γθάἀοσηρίὶοη ΠΟΥ σοπ)λδί!οη. 

"1. [{{|5 Θνάθηΐ [Παἴ ἴῃς ΤΡ ΘΟ 5η658 οἵ [ἢ18 
͵ανν 15 ποῖ Ἰηνοϊνθα 1π (ἢ 5η οὗ γαϑῇ οὐ ἔοο] δὴ 
γον" 5, διισἢ 85 8411}}5 (1 5. χὶν. 24) οὐ [6ρἢ- 
{Π4}}8 (ΤἸυάξ. χὶ, 30). Α πλδη χοῦ ν11}]- 
Π658 ΟΥ̓ ὈΪΠπΠάη658 ΠΔΥῪ Ὀ6 Ὀείγχαγοα ἰηΐο ἃ ἀϊ- 
Ἰοαπια ἴῃ ΜΉΘ. δ6 Πᾶ5 ἴο Ἵσἤοοϑβε Ὀεΐζινθεη 
Ὀγοακίηρ ΠῚ5 νονν, ΟΥἹΎ Ὀγεακιηρ ἴπεῈ ΤλΊν]η6 ἢ 
ἴῃ 50Ππ6 Οἴμοι νγᾶγ. ὅς ἢ ἃ αἰ ΠΥ 15 γααὶ- 
ΘΑ τῆς 58π)6 ἴῃ 41] ἂρὲϑ διγὰ οἰτουπηϑίδποαβ, 
πὰ δᾶ5 ἴο Ὀδ6 τηοΐ πποτ [Π6 ϑιπὶ6 ϑοτί οὗ 
ΤΔΟΓΑΪ ςοηπάϊτοηβ, οὗ ννδαΐονοσ κΚιπὰ {Π6 οδίἢ 
ΤΏΔΥ δε. 

ἵν. [{560Π|8 ΠατάΪγ ποράξι] το δά ἃ {παΐ β8οτῖ- 
ἤςο, 85 ἴἴ 15 τοργοβθηΐθα Ὀοίῃἢ ἴῃ {πὸ [ὰνν ἂἀπὰ 
ἴπ {Π6 ἀϑᾶδὲ οὗ {μ6 Ῥίπαγοῇβ, 15 βαγηθίῃιηρ 
ὙΘΓΥ ἀϊβογοηΐξ ἔγοπι σοπβθοσδίίοη ὑπο γ ἃ Ὀ8ῃ, 
1ΠουΡᾺ «ἃ ἰδίην ἴο ὕο 5αστ βοδά στρ σοῖπς πἢ- 
ἄφγ [86 ἀσϑιρησδίοη οὗ ερδγοηη ἴῃ 115 νυ ΊΔΟΥ 50 η 856. 
566 ΟἹ ΧΧΥ͂ΙΪ. 8. Ἴ 6 5δουιῆἔςο ννὰ5 δἰ νύδυβ (Π6 
οἴθυπηρ τΡ οὗ ἴὰς ἱπηοσοπΐ 1 οἵ ἃ σγραΐαγα 
σμόβθη ἀπὰ ἀρρσγονθά νου βροὶ οὐ Ὁ] 8ἢ, 
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ΤΠ οἤοσίηρ νγᾶ5 τηδάθ, ποὶ ΟΥ̓͂ ΔΗΥ͂ οοηΞίγαϊπξε 
᾿ηγνοϊνθὰ ἴῃ {Π6 παΐυτο οὗ (Ὠίηρ8, Ὀὰὲ 85 ἃ ἔτ 6 
ἃςΐ οὗὨ νγοσβῇ!ρ. [|π οἴου οδ56, ἱπάθοά, ἃ 116 
νγὰ5 ξίνεη ὑΡ ἰο Οοά. Βυϊΐῖ 6 πιοάσ, (ἢδ ρυτ- 
Ροϑβο, δηὰ {πε πιθδηϊηρ ΤΟΙ 85 ἀϊδίϊηςς 45 ροϑβ- 
8:016. [π Ποδίπρθη ϑυδβίοπηβ ἴΠ6 ἔννο ἰάθδ8 νγεῦθ 
οὔξεῃ σοπέουπεοάα, ΟΥ̓ ΓΛ Π4]5 οσ σδρίνοβ σσογα 
[86 τηοβὶ ἔγοφιθηξ ἢυπΊδη Υἱοῖπὴ5 οβεγοὰ οἡ 
[ἢς α]ίασ. Βιυὲ [86 τοδοῆίηρ οὗ {δε ΟἹὰ 7169- 
ἰδηλεηΐ οη [ἢ ]5 ἢεδὰ 15 ρευε ον οἶθασ. ὙΒΕΓΟ 

᾿ς 5 ὯὨῸ ἴγδο6 οἵ [ἢ15 σοηξιϑίοῃ ὄνθῇ ἴῃ {6 πιϊπά 

ΙΕΝΙΤΙΓσῦ5. ΧΧΥΝΊΙῚΙ. 

οὗ Αγδμδπι, ννβθη ἢθ νγᾶς γορασηρ ἴο ΠΊΔῈ6 
ἢΐ8 στοαὶ βδουϊῆςθ. Ης δὰ Ὀδε ἰδά οὐ ἴο Οὔ ΕΓ 
ἴϑδας ἴο {πῸ 1 οτὰ 85 15 θεϑὲ δηά τηοϑβί ρεγίεεϊ 
Ῥοββοβείοπθ, Βιυΐ [Π6 νοῖος ἔτοπι ἤεάνθη σανοά 
ἢ1πὶ ἔτοπὶ σδυτγίηρ οὐξ ἢΐ5 ΡύγροΟϑε δ {με ςοϑί 
οὗ οἴδεῖ ρυποῖρ]65 οὗ τ ξθουβηεβθ οἡ στ ῃ ἢ 
δε ποοάρά ἴο ὃὈδ Ἰηϑίγυςϊοά, 866 1ηἰτοά. ὃ χη. 

ΤΒε συθγοςῖϊ οὗ [818 ποῖο 15 οἰδϑογαδίο! Υ ἔγεαῖ- 
οα ὉΥ δεϊάρη, ΠΕ Οεηΐ. 10. 1ν. οδρ, 
γἱ.---χὶ. 866 4[9ςὸ ὟΝ δἰουϊαπά, "δεϊρίυγε νι» 
ἀϊςαϊοά,᾽ ὙΝοτΚ5, ΝοΪ. ΙΝ. Ρ. 226 56. 



ΝΟΌΜΒΡΒΕΒΚΝΘ. 

ΙΝΤΚΟΘΟΟΤΊΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ ῬΑΟΕ 

Τηΐ δι. . ό4ς Οῤνοποίοργ, ὃ. . . 649 
Οὐπίεηίς, κὶ ἃ , . Ὁ ὃΘϑ» « 290. Ἀνέβη ττε ἀΝ] Ῥαΐε Ν Ουνεῤρουίείοπ, 84 όξο 

δι. Ζ,22. [Ὠϊτά ρατῖ. Τδε ἦνε ομαρίθιβ οοτηρτβοὰ 

ἐν: ΠΠ6 σΟΙΏΤΊΟΙΪΝ ρίνθη ἴο [ἢϊς 
ΒοοΚκ (ΧΧ. ᾿Αριθμοί, ψυ]ρ. Δία ιογ) 

15 Θν] 6 ){}γ σπυρρεϑίεα Ὁγ [ἢ6 ἵτνο ὨυΓΏΊὈετ- 
Ἰηρβοῦ [Π6 ΡΕορ]β τεοογάβα ἴῃ ἰξ ἴῃ οβδρ- 
[ΕΓ 1. δΔηα χχν]. ΤῊΘ 76 }ν}5 βοιῃηθεπγο5 ἀ6- 
βἰβηδία 11 δτεσ {ΠΕΡ ὁγάϊασν πηοᾶς ὈΥ 115 
ἢγϑὶ ψοτὰ Καγείαὀῥεγ, ΟΥ ταοτε [γε] ΘΠΠῪ 

, Ὁγ }ᾶς τοὶ ἀϊβδησανε πνογὰ δεριζηδαν. 

δ. 2. Οὐ». 

Τὴ ῬΟΟΚ πᾶιταίεβ ἴΠ6 Ἠ]ΒίοΥ οὗ [ῃ6 
15 γ86]}165 ἀυπηρ [Πδἰσ βοϊουγῃ ἴῃ [Π6 Μ}}- 
ἀεγηαβ5 ἴσο ἴῃ6 σοτῃρ]θτοη οὗ [Π6 ἰανν- 
δινίηρ δἱ ὅ1η81]1, 1,δν. ΧΧυἹ. 24, ἴο [ΠΟΙΓ 
ταυϑίθπηρ ἢ (ἢ6 ΡΙδίηβ οἵ Μοδῦὺ ἴοσ 
δοῖυδ! ΘΠΌΥ ἰηῖο (ἢ6 1,4ηἀ οὗ Ῥ͵ΓΟΠΊ156. 
115 σοηίθηϊβ Τ]ΔΥ͂ Ὀ6 αϊνιάςα ᾿ἰηΐο ίους 
ῬδΙῖ5:- 

(1) Ῥτγεραγαίΐοῃβ ἴογ ἴῃῆ6 Ὀγδαὶς ὑρ 
οὗ ἴῃῇ6 δηοδιηρηιθηΐ δ ϑ1η8ι, δῃαὰ ἴοσ 
τ Αγ ησ οὐ (δηδδῃ; 1. 1--- Χ. 1Ο.Ψ 

(2) Τα τηᾶγοῦ ἔτοθ 51ηαὶ ἴο {8εὲ 
Ὀογάοιβ οὗ (ἤδη, δηάα σερι}]56 ΌὉγ ἴῃ 6 
(ὐδμδδηϊίες; χ, 11---χὶν. 45. 

(3) Α ποῖῦσοβδ οἵ νᾶγοιβ Οσουττθησ 65 
ΔΗ δηδοίτηθηῖβ Ὀε]οηρίπρ το (Π6 τ] γὶγ- 
Εἰβῃς γεδῖβ οὗ ρεη8ὶ Νδηάεπηρ ἴῃ ἴδε 
ἄεκεσῖ; χν. 1---ΧΊΧχ. 22. 

(4, ὙΤΠΘ ΒιβίοσΥυ οἵ {6 ἰδϑῖ γξᾶγ 
5ρϑηΐ ἴῃ [ῃ6 ν]άδγησδϑς, [6 Τοσ 6(ἢ δίϊοσ 
τῆς Εχοάιπ5; Χχ. 1---ΧΧΧΥῚ. Τ2. 

ΤἼΘ ᾿ηοϊάθηϊβ ἀγα ρϑησγα ν ρΊνε 1ὴ 
ΠΕΙΓ σΠγοπο]ορίοδὶ οσάσσ, Ἔχοορὶ ἴῃ ἴῃ 6 

1η (015 ρασί 464] ψΠ ἢ ἃ ἰοηρ ρεποά, ΟΠὰ 
ὙΠ ΠΙΟΝ ΟἾΪΥ ἰδοϊαϊθα δρίβοάδβ δῖα ρίνεῃ; 
δηά οὗ ἴ[Π6586 ἴῃ6 ἀαΐεβ σδῇ ΟἿΪ]Υ Ὀὲ σοη- 
Ἰδοζατεά; 566 Σηἰτοαποίοσυ ποίθβ ἴο χν. 
ἃπα ΧΡ], Δηα Ὠοΐδ Οἡ ΧΧ. 1. [ἢ 1Π15 δπά 
ΟΕ ρατγίβ οἵ ἴπΠ6 Ὀοοϊκς βϑνθσαὶ οτάϊ- 
ὭΔΏΘΘΒ ἃῖ6 δαάβα το [6 ΘΙηδιῸς σοάθ, 
Δα ἴπ656 ἅγὰ Δρρδσγθηῖν ᾿ηἰτοάποδά ἰὴ 

ΤΟΙΣ Πιβίοσιοδὶ σοηηθχίοὴ Μι ἴΠ6 εἰτ- 
ουτηϑίδηοοβ ὙΏΙΟ. βάν Οσοδϑίοη ΙῸΓ 
[Π 6. 

δ. ,. Οὐγοποίοργ. 

(1) ὙΠ πδιταῖίνα σοππΊἜηΠ 68 ΜΙΝ 
“ἢ6 τοὶ ἀαγ οὗ [6 5βϑοοηά τῃοητῇ οὗ 
[ες ϑεοοηᾶ γϑᾶγ δίεν [8 ΨἜΙΘ ΟΟΙΏ6 
ουῦ οὗ Ἐργρῖ," 1. 1; δηὰ [ἴῃς ἀδδίῃ οὗ 
Αδζοὴ δ ἴπ6 ἤγϑεϊ δποδιηριηθηῖ ἀυπηρ ἴῃ 6 
ἤη4] τρᾶγοῦ οὐ (δηδδῃ (Χχ. 22) ἴοοκ 
Ῥἶδοθ ἴῃ ἴῃς τοὶ ἀν οὗ ἴῃε βΠΠ τοητἢ 
οὗ {π6 ἑοστιεί ἢ γεαῦ (ΧΧΧΙΙ]. 38). 

(2) Βείνεεη {π686 ἵνο ἀδίεβ [Π6γο- 
ἴοτε ἱπίδεγνεῃβ ὯῸ 1655 ἴἢδη {Π|Πγ-Εἰρῃϊ 
γεατβ δῃηά ἴἤγεε τηοηῖῃ5 (οἱ. θεῖ, 1]. 14)» 
τὴς Ἰοὴρ δηὰ ἄγδᾶσγ ρετὶοα οἱ ἰδιτυιηρ 
ἴὴΏ 1ῃ6 ψ]άσθγηθϑα Π]] τῆς αἰβορεαϊθηξ 
δεμεγαϊίΐοη πδὰ ννβδῖθσα ἀνναὺ. (Οἱ χιῖν. 
27---25. Οπ [ἢδ6 ΠιΙβίοτυ οὗ [ἢ656 γϑᾶγξ, 
866 ηοΐ65 ΟὮ ΧΧ.Ὶ ; Δηἀ Οἢ ΧΧΧΙΪ]. 10. 

(3) ΤΠ 5ο] θη) σεῆθδγϑαὶ οὗ ἴῃ 6 1,ἂνν 
οσοηϊδϊηδα ἴῃ Ὀουϊοτο οΩΥ ψγ»ὰ8 ΟΟΙΏ- 
τηδησοα ΌΥ Μοβδ5 αδἴϊοσ [ῃ6 ονεσίῆγον οὗ 
ϑίμου δηὰ Ορ, ἴθ ἴπ6 Ῥεριμηϊηρ οὗ [ῃ6 



ότο 

εἰενθηίι τιολῖ οὐ (6 ἔογει ἢ γοᾶγ 
(θυ. 1. 3, 4). 

(4) γε ᾶνβ σοῃβθαι θην ἔτοπι [ἴῃς 
ἄδαῖ οὗ Ααγοη ἴο 6 ορεηϊηρ οὗ Ὠδαί. 
ἃ 5Ρ8ςθδ οὗ ΘΧδςοί]ῦ 51Χ τηοηῖῆβ, ᾿ῃ ΜὨΙΟἢ 
411 τ1ὴἢ6 ἀνβηΐῖς ἡδιγαίϊθα ἴῃ τε ἐουσίῃ 
Ῥατί οἵ ἴῃς. Βοοκ οἵ Νυπλθοῖβ, ΤΌΤ ΧΧΟΣ 
ἴο ἴπ6 δηά, νου] 56θῦ ἴο ἢᾶνα οσουτγτγοα, 
ψ ἢ τἴῃ6 ργο δῦϊα ὄχοθρίοη οὗ (ἢ6 ἀ6- 
ἔξαϊ οὗ [6 Κιηρ οὗ Ατδᾶ τηθηϊοηρά 
ὈΘΙονν. 

(5) ὙΠοϑβα ἀνθηῖβ ἃ’ ΤΏΔῺΥ δηά το- 
ΤΩΔΥΚΑΌΪ6. Αἤοσ τὴς ἰεάϊοιιβ γθᾶσς οὗ 
ΒΌΒΡΘΩΒ6 ὕΕΙΘ ΟἼΟΘ ραβϑθαὰ [ἢ6 ἢ βίοσυ 
οὗ 16 οσἤοόβθῃ Ῥθορὶα Βυγγ65. οἡ, ἢοΐ 
που ἃ βοτί οὗ ἀτγαγηδίὶς ῥτορπείυ, ἴο 
ἃ ΟΙ515. (τονήξα ἃ5 [15 σρᾶος 15, ἰΐ 
γαῖ ἢα5 τοοπὶ δῃοιρῇ (οσ ἴῃ6 Ἰποϊάοηῖβ 
ὙΠΟ τὸ ἤΘΓα ἀδϑιρηθα ἴο 11. 

(6), Τῆς ἄτϑὶ τηοητῇ οὗ [Π6 51χ τγᾶβ 
Ραββθα αἱ τῃς ἔοοϊ οὗ τηουηΐ ΗοΥ [ἴῃ 
ἸΠΟΌΓΗΙΩΡ ἕοτ Αδγοὴ (χχ. 290). Βυῖΐῖ ᾿ξ 15 
ἸΚΕΙν τπδὲ ἀυτηρ [Π15 Το ἢ ἃ ραγὶ οὗ 
1(ἢῆ6 Ποβῖ νψᾶὰ5 δηραρξα 1ῃ ΓανθηρΊηρ ὈΡΟὴ 
46. Κιπρ οὗ Ατδᾶ [ἢ τηοϊθϑίδιοη ἰη- 
Πιοιεα Ὀγ ἰπὶ οἡ [ἴῃ6 5γΓ46]1[65. ἀυτίηρ 
{Π6 ΙΓ ἸΟΌΓΠΘΥ πῸπὶ Καάθϑῃ ἴο Μουπῖ 
Ηοτ; 5866 Ἰμίτοά οίοιγυ ποῖθ ἴο χχ, δῃά 
ΟἿ ΧΧΙ. 1. 

(7) Νεχῖ δηϑαβά [ῃ6 Ἰουγηθυ “ [ΤῸΠ}ὶ 
Μοιυηΐὶ ΗοΥ Ὀγ ἴῃ 6 νᾶὺ οὗ (ῃὲ Ἀδὰ ὅθ 
ἴο σομηραᾶβ5 ἴῃς Ἰαηά οὗ Βάοπι," χχὶ. 4; 
Δ Πα [Π15 Ὀεΐηρ. ἀροῦξ 220 11}1165 ἴο 1ῃ6 
ὈτΟΟΚ Ζετγεά (οξ οἡ Χχὶ. 12) ψου]Ἱα θα 
ΔΟσοΙΏΡ Π5η6 ἃ νη ἔουγ 66 Κ5. 

(8) Τῆς ἀρρεαάγδηος οὗ {πε ἢοϑβί ἴῃ 
16 ρ]αϊη5. οὗ Μοδὺ ὑσγοιρῆΐ [Π6 πὶ 1ηἴο 
[η6 πεὶρῃρουτμοοά οὗ ϑ΄ϊποη, Κιηρ οὗ 
[ῃ6 ΑἸηοῦῖθ5. Τὴδ ΡΟΪΙΟΥ͂ Ρυγϑυθα ὉῪ 
τ οὗὨ τοϑιϑιηρ [ἢ6 Ῥσόρίοθθ οἵ [5.86] 
ΜΠ 411 ἢ15. ἔοτοθς (Χχὶ. 23) οδιιβθα ἢ]5 
ΟΥ̓ΘΓΓὮΓΟΝ ἴο Ὀ6 ΘρΡΘΘαῪ δῃᾶ [τοί]; 8ἃ5 
γγΔ5 4150 ον Πἶζὸ σεαβοῃβ ἴῃδΐ οὗ Ορ Κιηρ 
οἵ Βαβϑῆαῃ. Τῦθ ὕνο ὑδίῖ]65 δὲ [482 
δηὰ Ἐδγοὶ ΡῥγοῦδΙΥ ἴοοὶ ρῥἷδοβς Ὀοίῇῃ 
ΜΠ] 4 ἤοσίηρ δῖ; 2.4. ἰονναγάς [Π6 τηϊά- 
ἀ16 οἵ τ86 {πϊτὰ οὗ [ῃ6 5εἰχ τποηϊῃβ ἴῃ 
46! οη. 

(9) ΤῆΕ ἰβδϑιθ οὗ ([ἢ6 οοπῆϊος σχτἢ 
[πΠ6 Απιοηῖε Κιίηρβ ἀειοπηϊη θα ΒΑ]αὶς ἴο 
56η4 ἴοΥ Βα] Δ8πΠΊ (ΧΧΙ]. 2. ὉΠα ἀἰδίδηςσθ 
το Μοῦ ἴο [6 πραγϑϑί ροῖηΐ οὗ (ἢ6 
ἘῸΡΗταΐῖοβ ἴα δῦουϊ 350 τη1}165, δηά 
Ῥειθοῦ (ςοξ, οἡ χχίὶϊ. 5) πιὰ ἤᾶνα Ὀθθη 
γεῖ ποῖα ἀϊδίδηϊ. Βιυῖϊ δἃ5 Βαῖακ νγὰβ 
ἀτρθηΐς ἴῃ τὴς πιδίζεῦ (οἴ, χχιϊ. 16), δῃὰ 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

σου οὗ ἐουγθα σομητηδηά 411 ἔδοι Π6ς 
ἴον ἴτᾶνο]ηρ, Ὁνο τη ητἢ5. οι] ΔΙΏΡΙΥ 
ΒΌΠΠΟΘ [ῸΓ ΠΙ5 διῃραβθδαάοις ἴο ρὸ δπά 
ΤΟΌΓΙ ἘΜΊΟΘ ΟΥ̓ΘΓ; δηα ογ (6 ἀΕ]Ἰν  γ 
Ογ Βαϊδδτλ οἵ Ὦ15 ρΡσορῇβοιβϑβ (Χχὶ!----χχὶν). 
Νο ἀουδὲ ἀυτηρ [Π656 νθοκϑ [ῃ6 15τδο]- 
1185 ΨεῖΘ δηρᾶρεα ἴῃ σομῃρίοιίηρ δηά 
οοηϑο] ἀδίηρ [Παῖς σοησισϑὶ οὐ ΟἸ]οδά 
δΔη ἃ Βαϑῆδῃ. 

(19) '᾽σε βανα ἴῆυβ ἃ τηδσρίη οὗ αἱ 
Ιδαϑὶ δἱὶχ ψεα κα Ἰε, ἀυπηρ ψὩ]Ο οο- 
οὐττεά 1Π6 5βϑάποϊοη οὗ 15γᾶ6] ὈΥ (ῃς 
Ὑ1165 οὗ ἴῃ6 Μιάϊδηϊϊθϑ, δηα [ῃ6 σοηβο- 
αυρδηΐ ρῥΐαρσιιθ (χχν.); ἴῃς βεοοηά ηυπὶ- 
Ὀαπηρ οὗ ἴῃ6 ΡῬθορὶβ ἴῃ {μὲ ρῥ]δίης οἵ 
Μοδὺ (χχν].); δηά ἰῇ6 νὰγ ἸΡροὴ ἰδ6 
Μιαάϊδηϊε5 (Χχχὶ.). 

(11) [1 15 δοσογάϊηρὶν ἴῃ ΑἪ]] οοη- 
ΒΒ ΘΏΟΥ πᾶ τῆς ἀεξαίῃ οὔ Μίοβος ἰς 
ΒΡΟΚΕη οὗ ΧΧΧΙ. 2, ἰῇ σοη Χο ὙΠ [ἢ 
ΜΙαϊΑηΙΕΙΘἢ ννᾶτ, μα ἃς [Ο]οννηρ οἷοβα 
ὌΡοη [ἴ ; δηα ἴῃαΐ Βαϊΐδατη δἴεσ αυϊεην 
ΒΑ]αὶς ἢΔα ηοΐ γεῖ τοι γηθα οσὴθ πἤδη 
[πΠ4ἴ ψγΑΓ Οσουχγεοα, δηα ννὰβ ἴα κεὴ οδρ- 
ἴννὲ διηοηρδὶ 16 ΜΙαϊδηϊίθ5: 566 οἢ 
ΧΧΧΙ. 8. 

(12) ὙΠεῖα 5. ἢο ψεῖρῃξ ἴῃ [(ἢ6 4]16- 
βαϊϊοη ἴῃαὶ Μοβεβ 1ὴ Του. 11]. 4--1.4 
Βρ6αΚ5 οὗ ἴ[ἢ6 σοηῃφιοβὶ οἵ Οιεδά αδηά 
ΒΑϑῆδῃ 85 ἰοῃρ' ραϑῖ. 66 ῃμοῖδϑβ οἡ [δαῖ 
ΡΪδςΘδ. 

δ4. “μον ελι απ Ζαΐε 977 Οὑπιῤο- 
Φ 1071. 

ΤΠ656 ἴνο ροϊηΐβ ἃγῸ οὗ σοιγϑα οΪοϑο- 
Ϊγ σοῃηῃθδοίοα; δηά ἃ αἀείοσγϊπηδίϊοη οἵ 
[ῃὴ6 ἰΟΙΤΏΘΣ Ὀπηρδ {πΠ6 αυσϑδέίοη ἃδρουΐ 
{π6 Ἰατῖοῦ ψ 1] ᾶττονν 11Π}118. 

[η σοπηοη ΜΠ {Π6 ῥγεσξαϊηρ ὈΟΟΪΚ5 
δηα Πευϊοσοηοσην, ΝΟΣΕΙ͂Ν ἤᾶ5. Ὁ50Ὰ}} 
δΔηα τοῖα [26 τηοβϑῖ δηῃησίθηΐ {1π165 Ὀδδῃ 
Ταρατάθα ἃ5 ἴῃ βιρβίδηςθ αἵ ᾿δθαβί τἢς 
γΟΥΚ οὗ Μοβεβ, ὍΤῇα ρτουηαᾶς (οΥ 51} 
ΤΩΔΙ ΓΑΙ ΉΪηρ {Π]15 ΟΡΙΏΙΟΏ 85 Τορατας ἴῃ 
Ῥεηίδίθαοι ρΘΏΘΓΑΙΥ ἤανα Ὀδδη ϑίδίοα 
Δηα αἰδουιβδοα 1ῃ τὴῆ6 [Ιηϊτοἀποθοη ἴο 
[815 νοϊυπηθ6. [ἴ σαπηδὶ 5 ΟὨΪΥ ἴο ἸΠαΌΪΓΕ 
ἤεῖθ ψῃοῖηοσ τ[ῃἢ6 Βοοῖς οὗ Νυχήρθεῖϑ, 
Ῥδγιου α γ σοηϑιἀογεά, σοηί θυ 65. ΔῊΥ 
Ἰ[6π|5 ἴο ἴῃ6 δγρυσηθηΐ οὐ ἴἢς οἤδ 5146 
ΟΥ̓́Τ οἴ, δηὰ ψῇῆδΐὶ ναι ἰ5. ἴο᾽ Ὀ6 
δἰδοῃδα ἴο ἴΠοτη. 

(4) Το οαδίδϊοσιια οἵ [88 5.ΔΠ 05 
ΟΥ Θποδρπεηΐβ ἀυτγίηρ ἴῃ 6 ᾿ΟυΓΏΘΥ ΡΒ 
ἔτοπὶ Ἐρυρί ἴο {με ῥ᾽ αἰῃβ οὔ Μοδὺ (χχχ!.) 
58 ΘΡΘΟΙΔΙΥ δϑϑίρμεα ἴὸ Μοβεβ ἴῃ ἴῃ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ; ΝΌΜΒΕΚΒΞΒ. ν 

ἰεχῖ, “Μοβεβ ντοίς 11 Ὀγ ἴΠ6 σοτητηδηά- 
ηθηΐ οὗ {Π6 1,οτά," ν. 2. Γῆς ρτεαΐῖ δη- 
ὉΖΟΙΥ οὗὨ 1Π15 σαϊα!οριια 15 ὈΠΙν ΕΥΒΑ ΠΥ δά- 
Ἰηἰ6 4, ΒΙΘΕΚ, ὦ ». (, ΕἸΠ]εΙὰηρ,᾿ ΡΡ. 225, 
227) Θϑίθεπια 1 κ Ῥϑῦῃδρ5 (ἢ6 δαγ]δϑὶ 
ΤΕςοτα τοϊαῖηρ ἴο {πε΄ ἸουΓΏΕΥ οὗ 16 
Ἰςγδϑ} τος τπτουρὴ [ἢ6 ἡ] ἀἜΥη 6855 ,᾽ δηα 
ἃ5 “ἃ Ἰιξῖ ΠΙΟ ΠΊΑΥ ΥΕΙῪ Μ6]1] Ὦανα 
δὴ υνγιτῖθη ἀοννῃ ὮὈΥ Δ δοῖοσγ ἰπ ἴῃ8 
ἐνεηΐς." Βυῖ το δαπλὶτ τἢπ8 το οὗ 
Οὴδ Πηροτγίδηϊ σῃδρίεσ, 50. πηϊηυσῖα [ἢ 
ἀδίδι!ς, απα 50 1, ίοὶγ σοηηθδοίϊοα ἢ 
(86 σεηθγαὶ οἴοσυ, βϑία ὈΠ5Πὴ65 ἃ βίτοηρ 
ΡῬτγο ΑΙ ΠΥ τμαὶ ΟἴΠΕΥ ρογίοηβ οὗ (6 
ὈΟΟΚ ἃύὲ οὗ [86 βϑαῆβ ἂρὲ δηά διῖΠοῦ- 
5Ώ1Ρ. 

(2) Τα ᾿πἰουτηϊχίασε ἴῃ [Π15 ὈΟΟΪΚ 
οἵ παιγαῖϊνα δηά ἰεριϑίατνο πλδῖῖοσ 15 Ο6 
οὗ 115 σῃμαγδοϊογβῖς ἰραΐυτοβ. ΤῊΘ δηδοῖ- 
ἸηΘηῖ5 ἴοο [Ο]]ΟΥ͂Σ ἢ πιοδί οαβθ5 Πατά 
ΠΡΟΩ δεῖς ΟΥ δΠΊΘΊρθηοΙ65. ΜΏΪΟἢ δνὶ- 
ἀδηεγ 1εὰ ἃρ ἴο με. 866 Ζ. ψ. 1ηῖτο- 
ἀυςίογγ ποῖΐεϑ ἴο ν. ἰχ. χὶχ. χχχ. δηά 
ΧΧΧΥΊ.; δηᾷ ἡοΐθ8. Οἡ χν. 22, 249) 32. 
Τῆς Ἰερ βϑαῖοη οἱ ϑ᾽1ηαὶ νγὰβ σοπιρ]εἴθα 
1 1ιενισαβ, θὰ ἴῇ6 ῥγοϊοηρεα δχοϊυ- 
50 οὗ τῆς Ρθορὶα ἔἴτοπιὶ 16 }Ὑ {πτυγα 
ἤοπηθ5 ἰηνοϊνεα βοὴθ τορι]αϊίοης ἢοΐ 
ΟΠΡΊΏΑΠΥ Ῥτονι θα (4. σ. ἴῃο56 ταβρθοῖηρ 
Ῥυπβοδίοη “θη ἃ πηδὴ αἰ εἴ 1ὴ ἃ ἴθηῖ" 
ΧΙΧ, 14); δηά ἔιγΠῈΓ Θχροτθησα 50ρ- 
θοϑιεα βοπλα οἴδοτϑ οὗ ἃ 5} 0] ΘΠ] ΘΠἴΑΓΥ οἵ 
ΧΡ ΠαῖοσΥ οἰαγδοίευ (ς. ς. [μο56 οἵ χν. 4 
5464.; ΧΧΧ. 1---ἰό; δηά ΧΧΧΥῚ. 1--- 12, ΟἹ 
ΜΠΙΟ 566 ποΐθ5). ὙὍὙΠ656 16 αἰπγοϑβί αἱ- 
ἍΑγς 1ἢ [15 ὈΟΟΚ τοοοτα δα ἴῃ ἃ ΠΝ ην 
σοηηδχίοῃ ΜΠ ἸηοΙάἀθηῖβ ἔτοπὶ ΏΙΟἢ 1{ 15 
ἩΠΟΙΙΥ ἹΠΡΟΒ510]6 ἴο βἜενεσ {ῃ 6, ΠῸΠῚ 
ἈΠΟ. τΠ 6 ἄγαν {ΠΕῚΓ οσσαϑίοη δηά {πε} 
τηδδηίησ. ἘΕνιάθηςγ ἴῃ6 δἰ ογηατοηβ5. οὗ 
ΒΙβίοποαὶ δηὰ Ἰερὶϑαιίνα ρου οηβ τοῆξοϊ 
ἴ6 οΥδσ οὗ δεῖ] (σαηβασίίοη. ΤὮ]5 
ἰξλῖυγα 15 ἜΧΟΙ οὐδ Μη Οἢ εἸοηρ5 ἴο 
τῆ νοτκ οὗ ἃ σοῃ[οΙρ ΟΥΑΤΥ ΔΏ Δ] 151. 

(2). Τῆς διριπθηΐ βἰδίθα τῇ ἴῃς 1η- 
[τοά. ἴο τη6 Ῥεηίαϊζευςῃ, Ρ. 15, ἰῃαῖ [Π6 
ΔΌΪΠΟΥΙ παὰ δὴ ἱηίπηαῖθ δοαιαϊηΐδησθ 
ΜΙ Εργρῖ, πιαῦ 6 5: ΠΚΙΏΡΙΥ Πυϑιταῖοά 
ἴτοτῃ Νυπθεῖθ. Τῆς ρυπἤοαρδίοηϑβ οὗ {Π6 
ΡΠΘϑῖβ (ν}}. 7 544.), ἴπδΔ {Π4] οὗ 68- 
Ἰουϑυ (ν. 11---35), [Π6 οτάϊπδηςος οὗ [ῃ68 
τε Πειίοσ (χίχ. 1---10}, 86 4}} δάαρία- 
τΙΟῺ 5 ἴτοπὶ Εργρίίδη γὶϊθϑ ; [ῃ6 ἰαηριαρε 
οὗ τῆς Ρερρ]ε ἰῃ χὶ. 5, 6 Ῥεβρθᾶκβ ἃ ρεῖ- 
5028] τε]]ϑἢ οἵ Ἐργρίίδη ἀαϊηϊε5; [ἢ6 
δΔηΠαυδηήδη ηοίς ἀρουΐ ΗΘΌτοΩ, ΧΙ. 22, 

δεῖ 

1ηἀ᾽]ςσαῖες ἃ Κηον]οαρσε οὗ Ἐργυρίδη ἢΪ5- 
ἴοτγ. Ἐείεγθησεϑ ἴο ἴῆ6 Ἔχοάπ5 ἔτοϊῃ 
Ἐργρί δηὰ τἢς οἰγουηιδίδησες οὗ 11 δἃ.δ 
ἰγεαυδηΐ; δ. σι 111. 132, Χῖν, 10, Χν. 41, ὅχε, 

(4, ὙΤῈΘ 5ιαϊθπηηιθηῖβ οὗ [ἢ18 Ῥοοκ 
ΔΌοΟΙΠα ἴῃ δνιάδησος (ο΄. Σηϊτοα. ἴο 
Ῥρηΐ., Ρ. 17), ἴῃαὶ τῇῆ6 ὙνΓΠΓΟΓ δΔη6α ἴπο56 
Ψ ψοπὶ ἢς ᾿ϊνεὰ ννογδ 51} τῇ τῇς 
ἀδβετί. Οπθ ἀἴτεος ἢΠυϑ γαῖ (1η ΧΙχ. 
14) ἢΔ5 Ὀ66ὴ τοίειτεα ἴο αονθ. Τῆς τερὶ- 
Ἰατοη5 Ὁ δποδιηρὶηρ δηά τηδγολ!ηρ (11.» 
1χ. τό 544., Χ. 1---28), Δη( ΕΞ ρΘο Αγ τῃ6 
δοΐθηη Ἰηνοσαϊίοη οὗ Μοβεθβ σοηϊαϊηθὰ 
1 Χ. 25, 26, οὐ ἴῃ6 οσοδβίοη οὗ τῇς το- 
τλονηρ᾽ Δηα τοβίηρ οἵ ἴ[ῃῈ Ατκ, 5ῃου]α "8 
αἷ5ο ηοϊβδά. Τὴῆδ αἰτθοῖοῃϑβ γαϑρεοίηρ [ἢς 
{αηβροτί οὗ [6 Ταθαγηδοὶθ 1 111. Δηά ἰν. 
Ὀεϊοηρ ἴο [ἢ6 ποιηδάϊο 16 οὗ ἴῆ6 ἀδϑεοσί, 
ΔΩ ψΕΓΘ σοηθΘα θη) Ὀυϊ οἱ ἃ τερο- 
ΤΑΤΥ ΟὈ] σαί ίΊοη. [{ 15 ἴλτι5 τῃαὶ δὴ ἀρ- 
Ῥαγθηΐ ἸπσοΟηΒΙ βίο ΠΟΥ ἃ5 ἴο ἴῆ6 ἂσε δηά 
ΒΘΥν]ς6 οὗ τῆς 1,Θνιῖος Ὀθῦνθθη νη]. 24--- 
26 δῃὰ ἵν. 3, 23 15 ἴο Ὀ6 δχρίαϊηδά, 
566 {ἢ6 ποίδ ΟὨ [ἴἢ6 ἰὈΓΏΊΘΙ ράᾶβθαρθ. 
1 5 ορνίουβ αἰσοὸ [πὶ Ῥσοχιπν ἴο (ἢ6 
ΤΑθογηδο]α 15. ἴδοι δϑϑιπχεαὰ ΓΠγουρἢ- 
ουξ δυςῇ ἰανγβ 45 ἴῃοϑβϑ οὗ νἱ. δῃά χίῖχ., 
8.5 1 15 ἴῃ τηδηγ οὗ ἴῃο56 ρίνϑη 1ῃ 1,ν!- 
ο5. ΤῊΪΒ ὈΓΟΧΙΠΉΪΥ δχιδῖθα οὨΪγΚ ὙΒ18ῖ 
1Π6 ῬΘΟΡΙςῈ νοῦς ἴῃ [86 ν]] ἀθγηθθ5. Τὴ 
ΡῬτθβθησα οὗ ἴτη6 Ατὐκ 1ὴ ἴῃς. Ταθογηδοὶα 
ἴοο 15 ῬΓΕΘΌΡΡοβθα τπτουρῆοῦς τ[Π6 ὈοΟΚ ; 
νυς τῃῇ6 Ατκ, δίϊε. 115 σαρίυγα ὈΥ {ΠῈ 
ῬὨΠΠΙ5ΕΙηῈ5 ἴῃ τῃ6 ἄδγϑ οὗ ΕἸ: (1 5. ἵν.) 
ΠΟΝΘΙ ἀρ Παά ἃ ρῥίδοθ τ Πη τἢ6 Τὰ. 
Ὀατγηδοϊθ. [11 15 ΟὈν]ουϑΥ ἴο Ὀ6 ᾿ηΐοτγοά 
(αὶ Νυχίθεῖθ 5 τ ἢ Ὀείοτε (δμαῖ 
σδρίμτα. 

(5) ὙΠΘΙΘ ἃ τορορταρῇῃϊοαὶ βἰαϊο- 
τηθηΐῖς ἴῃ ἴῇ6. ῬοΟΚ ΠΟ. σδηηοὶ ἤᾶνα 
Ὅδδη νυ τίθη δίίου {Π6 ἀαγς οἵ ΜίοξΞοϑ. 
ΘΌΘΝ 15 (ῃ6 ποίϊοβ Χχὶ. 12, ἴαϊ “Αγηοὴ 
15 186 Ὀοτγάφργ οὗ Μοαλ), Ὀδίνθοη Μοαρ 
δη (1ῃ6 Απλογιίε5." Τῆς Αὐγογῖθ5 δή 
οἰθαυγ ποῖ θΘθη ΠἸ5ροββθϑβθα Ὀγ ἴῃς ἴννο 
{Π|0 65 Δηά ἃ Πα] (ΧΧΧΙ.) ἤθη [Π]5 ΓΟ ΠΊατΚ 
νγὰ5 Ἰηδάθ. 850 ἴοο ἴῃς ϑβεϑι[οπχθηῖϊθ οὗ 
ἴποϑ6 {Π065 ἴὴ ἴῃΠ6 Απηοτίίθ ἰογΓΠ ΤΟΥΥ 
6 γα ἠοῖ ἴῃ ἔδοϊ δαὐιβῖθα ἴῃ 411} τοϑρεοῖβ 
85 ΟΠΡΊΠΔΙΪΥ ἀεδιρηθα Ὁγ Μοβεβ δηά 
ἀεβουρθα 1ῃ ΧΧΧΙΙ, 34. 5864. 566 ῃοΐθ 
ἴπεγο, δηά οὖ οἡ 7οβῆμα ΧΙ, 15. 5644. 
Α Ἰαῖεοσ παιταΐοσ ΜΟΙ] βυγαὶν ποῖ σταία!- 
[ΟἸΒΙΥ να Ὺ ἴῃ ϑοἢ ἀεῖα:]5 ἔγοπι ἴΠ6 δοῖ5 
Ῥείοτα μῖηπλ. [1 [6 ἀδ]!ηδαϊοη (ΧΧΧΙν.) 
οὗ τῆς Ῥουηῃάδτιεϑβ οὗ [πὸ Ῥγοπιῖϑθα [Δηά 
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ᾺΥ ΤΆΟΙΘῈ ἰοΥΠΙΟΙΥ 15 δϑϑιρηθά τὸ [ἢς 
Ἰϑγαθ θα ἴἤ8Δη [ΠΘΥ Θνοσ ΡΕΓΠΠΔΠΘΏΓΥ 
ΟΟΟΙΡΙΘα, δηα 1655 [ΠΔη [ΠΘΥ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΠΪῪ 
τι ϊοὰ ονοῖ. Α Ὠιϊϑβίογιδη οὗ Ἰἰαΐθι {ΠῚ 65 
νοι] ΠαγάΪϊγ ἀβοῦθο ἴο ἢ15 ΡΘΟρΙῈ ψηἢ- 
οὔ ΘΧΡΙΔΠΔΌΟΩ οΥ μια] βοδίϊοη ἡ] γος 
ὙΠΟ ἴῃ ἔασϊ (δΥ αἸἃ ποῖ ροββεββ; ἃ 
ΤΟΙΏΔΏΘΟΙ ΟὗἨ 500 [{ἰπ|65, ἀγα ηρ δῇ 
ἸΠΔΔΡΊΩΔΤΥ ἰΤΓΟΠΓΙΘΙ, νοῦ] σογίδιην ποῖ 
Βᾶνθ ἰεἰζ οὖν οὗ τ [λ6 τεηοννηβα ΟΥ̓ οἵ 
1) Δηγᾶϑοι8, ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ δἰ σδυτγηρ ΠῚ5 

. θογάθγ-ης δἰπιοβῖ σουηᾷ [ἢ}15 αἸδίσιςϊ (566 
οὔ χχχῖὶν. 7 544.), ἀπά 1ὴ νίδνν οὗ τμ6 ἔδοϊ 
τῃηαἴ [η6 ΟἿ 8Δηα 115 ΤΕΥΓΙΟΥΥ ἡνΈγῈ 1η [Π6 
ἀογλη]οη5 οὗ ϑανια δηᾶα ϑοϊοιηοῃ δηά 
αἰτεγιναγάβ οὗ  σοθοδϑιὴ 11. 

(6) ΤΠ δ νᾶτίοιι8 σουηγαυ ] Δ ΙΟῊ 5 Ριτ- 
ΡῬογίηρ ἴο 6’ ἴοπὶ ἀοά ἴο Μοβεβ ἅγὲ 50 
᾿νογάξα δηα οἴϊθη οὗ βϑςἢ ἃ παΐυσγα (οξ 
ὦ. 5. Χῖν. 11---26), [αι ὑη]655 6 ρὸ ἴῃς 
Ἰεησίῃ οἵ ἀδηγίηρς {ΠΕῚΓ ὨΙδίοτιοδὶ σοἢα- 
ΤΆΓΟΥ δΔΙορεῖῃοσ, νὰ τηυϑδὲ δάμη {Πατὰ 
ἴο ἤανε Ὀδθη τεοοσγάβα ὈΥ 116 νϑΥΥ ΡΕῚ- 
500) Ὑ»ὴ0 τεσεινθα [Π6πΔ0 ΤΏΘΥ ἅῖὸ 50 
80 ἰηϊοσννουθὴ ἢ τῆς ΠΙβίοσγιοαὶ δηὰ 
ἸὸρΊϑ!ατινα δἰθιηθηῖβ οὗ [6 ὈΟΟΚ (δαὶ τ 6 
ὙΠΟ0]6. σΟΙΠΡΟΒΙΠΟῚ ταδὶ ἴῃ τοᾶβοὴ ὃδ 
δοοορῖαα οἵ ταὐθοϊθα τοραίπου. 

(7) Νὸο οἴδεσ. ρεύβοη ἤδη Μοββϑϑβ 
Πὰ5 Ῥδθὴ Οὐ (4η Ὀ6 παπιθα ἢ δηγ- 
τππησ Κα ργοραὈλγ, ΟΥ ἀνε ρ]αιιδι- 
ὈΠΠν, ἃ5. 1Π6 δυΐμοσ. αγοιβ σοη]θο- 
ἴΓὲ5. ἤᾶνα ᾿ηἄερα θέρη μαζαγήεα ὈΥῪ 
ΤΠ ΟΠ αΙΙδὲ ΟΠ] 05, Ὀμὰῖ 4}} οὗ {Π6ηλ ἃγ6 
ἀονοια οὗ δνιάρηςρ, απ βοὴς οὗ [θὰ 
Ῥαγ σα] ὉΠΠΚΕΙγ, δυο ῇ 15 δ ρ. τῆς 
βιρσεϑίοῃ ἴΠαἱ ϑαιημι6] νγοῖθ [Π15 ῬΟΟΚ, 
ΜΏΙΟἢ πο] ἀ65 ἀπηοηρϑὶ 115 Ἰηοϑῖ ΒΈΠΚΙΩΡ 
ἰδαϊιγες. ἴπ6 σε θ]]!]οη οὗ Κόοταῃ. Νον 
ΑΠ186] ννὰς ἀθβοθησδά ἰγοηὶ Κοσγδῇ (566 
Οἤ ΧΧΥΪ. 11), Δηα 11 15 ἸΠοτ 0 ]6, 65ρ6- 
οἰα}ν ἤδη 6 ΤΟΙΏΘΠΌΘΙ ἤον ΚΘΘΠΪΥ 
τ1ῃ86 ΤῈ δρΡΡσοργιδίεβ {πὸ δοῖβ οἱ ἢ15 
ΔηΘΘϑίουβ, ἴῃ ϑδῖαμ6), 1Γ νὰ σου]α 500- 
Ῥοβ6 πὶ ἴο ἰηνϑηΐ ἃ βίουυ δἵ 4]], ννοι]ὰ 
ἄδνιθα οὔδ ΨὨΙΟΝ γαργαϑθηῖβ 15 ον ἢ [ογο- 
[Αἰ ἤοσς δηα {ΠΕῚΓ ΚΙηΘηΘἢ ἃ5. ἢαδρταηΐ 
ΤΕ εἰς ἀραϊηβδί (οα δηά δρϑίηϑὶ τὴς ριϑαῖ 
ΠδτοηΔ] ἤθότο, (οὐ 5 ρσγορἢοί, δηά 85 τὴ]- 
ΤΟΙ] ΟΊ 5] ἀεϑίγογεα (οσ {Π6}Ὁ 510. 

Τῆυς τμ86 ποῖδϑ οὗ [6, ἴΠ6 ἴθηοσ οὗ 
τῇῆ6. σοηῃίρηΐῖθ, Π0 655 [δὴ τῆς ἀϊγθοῖ 
ΔΘΒΟΙΠΟΩ5 οὗ ἴῃ6 ἴοχὶ 156], σοηνθῦρα 
ὍΡΟΩ ἴμ6 σοηοϊαβίοη ἴἢαϊ Μόοβοβ 15 ῥτο- 
ΡΕΙΥ β5ροκδη οὗ ἃ5 6 νυῖοσ οὗ τῃ6 
ΒοΟΙΚ οἱ ΝυΠΊΌ 6 15. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

11 τηᾶῦ Πούγενοσ θὰ αυτ6 σΟἢ 5] 5 Ή17 
δἰονεα τῃηὶ Μόοβεβ ἀναδι]εὰ δ πβοὶΓ ἴῃ 
ΒΟΙΘ Οᾶ865 οὗ ῥσε- χιβίηρ τηδίοσιαίς, 
 ΠΘΙΠΘΓ ἀοουϊλθηῖαγυ οἵ ἰγδα τ οπδὶ, δπά 
σοΙΙη6α ἴῃ ἢὶ5 Ὠδιταῖϊνα [ἴῃς τόϑα] 5 
οὗ τηΐοστηδίίοη οὐίδι δα ἔτοηὶ οἰμετϑ (οἶ 
Ιηϊτοά. ἴο (σεηεϑῖ5, Ρ. 21); δῃά {ῃϊ5 ἔδοϊ 
15 ἃ δι ποϊθηΐ Ἔχρίαπδίίοη οὗ ἴῃ 6 τι56 ἴὴ 
σογίδϊῃ ρᾶββαροβ οὗ νογάβ ΟΥΓρῖοιρϑ οἵ 
ΟΓά5, Δηα ργδιηγτηδίϊοα] ἔΟγπλ5, ᾿ν ΠΙΟἢ 8416 
Ὠοῖ ἰουηα ΟΥ ουπα Ὀιζ ΤΑΓΕΪΥ, ἴῃ ΟἸΒΕΓΙ 
Ῥδιῖβ οὗ ἴτὴ6 ὈοοκΚ. Νοῦ ἰ5 ἴπϑῖθ δηΥ 
ΤΟΆΒΟὴ ἴο Ὀεῖενα τμῖ Μοϑβεβ ντοῖς αἱ 
ΟΠ6 {ἰπ|6 τῇς. ΠοΪε οὗ ναὶ ἢδ τὰν Πᾶνα 
Π1Π56][ σοπίτθαϊεοα ἴο [15 ὈοοΚ. Οἡ (ἢ8 
ΠΟΠΙΓΑΓΤΥ 11 566 Π15 1 Ῥᾶσίβ ἴο ὈῈ σοϊηροβθά 
ουϊ οὗ πηεπιοσδηδα, ΟΠΡΊΠΔΙΥ τηδάδ αἱ 
ἸΠΈΕΓνΑ]5 ΓΔΠΡΊΩΡ ΟΥΘΥ {Π|Γγ-οἰρς γρϑατϑ. 
{τθη τῃ6 βίγ]6 δηά ἀϊοϊίίοη ἅγὰ ἰουπα 
ἴο νϑῖῪ ἴῃ αἀἰβοτοηΐϊ ραᾶγίβ οἵ τῆς ὈοΟΚ, 
115 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊδΔἢ5 ἀϊξπρήονθα (6 ὉΠΠῪ οἱ 
15 Δι Πουθ]ρΡ. ΤῈ 54π|6 ΜΠΙΕΙ ΠΥ 
ΤΙ. νετῪ ΑἸ ΘγεΉΕΥ δὲ αἰ δγεης ἀαίθ5. 
ΠΕ ῥῃθποπιδηᾷ οὗ [15 Κη ἴῃ ΝΝ ἀπ] 6 ΓΞ 
ΔΙ6. ποῖ ον ΈνΟΥ οἱ ρτεαϊ ἱπλρογίδηςο, 
Δηἃ μᾶνα θθθὴ ἰῇ ῬΠΠΟΙΡΙῈ βυ σΊ ιν 
ἀἸδουβδοα 1ὴ ἴῃς Ιηϊτοά. ἴο της Ῥεηία- 
ἴοιοῃ. [Ι{ 15 τηδηϊίοοι ᾿Ἰηάθεα {παῖ ν6 
ἢανθ 1 Χχί. 14, 17, 27 80 ἱποοτρογαίίοῃ 
οἵ πιαϊζοσ ποῖ οὗ [6 ΓΙ Θ᾿ 5 ΟΥ̓ ΡΓῸ- 
ἀιιοξοη; δορὰ τς Ἰοὴρ δῃηᾶ ΘΕΈ ΡΪΥ Ἰπίεῖ- 
εβδίίηρ ἐρίδοάς οὗ Βαϊδδπι (ΧΧΙ]--- ΧΧΙΝ) 5 
ἃ γεὶ τογα ᾿προτίδηϊ Ἔχαῖηρῖθ. ΔΥ̓ΠΘΙΠΟΥ 
{πᾶ ρσόρθῖ 5σροκὲ ἴὴ Ἡδῦτγοιν οὐ Ατὰ- 
ΤΏΔ10 σαηηοῖ δ6 ἀείο τ] ηθ6 α. ϑόοπα σΠΙΙῸ5 
Πᾶνε αἀεἰθοϊοα δὴ Ατδηγαϊο οαϑὶ ἴῃ ρᾶγῖδ 
οὗ 15 “Ῥαγαθ]θ5; Ὀυϊ ἴῃεθγθ 15 δἵ ΔηΥ͂ 
Ταῖς ὯΟ ΠΡΤΟ ΠΥ τὼ 116 σβαρροβιτοη 
1ῃαὶ ἃ πᾶ οὐ ἢὶ5 δἰζαϊηπηεηῖβ. σου] 
ΒΡΘΔΚ ΔῺΥ ΟΥ̓ ἃ]] οὗ [ῃε ἀ!α]θοῖβ, απα {Π658 
ΘΓ ΟἾΪΥ ἀἰϊαϊδοῖς. οὐ [ἴῃ 6 β54πὶῈὲ ρτϑαϊ 
τοῆραδ, {πὸ πη οὐτγοηὶ θείη [Π6 ρεηϊη- 
514 οὗ δῖηδιὶ δηάὰ τῆς Επρῆγαϊθϑ ; δά 
Ηρφῦτενν νου σογίδηὶν Ὀ6 υπάετιβιοοά 
Ὀγ 16 Μολθῖῖεβ, ἴο ννῃοτη ἢ6 αἰγοοιΥ 
Δ αάγοβϑο Πιμλ56]. Τὴ Μοιμθὶῖθ βἴοης 
οὗ οουῖθα Ὀαϊοημ5 ἴο ἃ ἀαἴε [τῸπὶ ἥνα ἴο 
51Χ σϑηζυγθ5 ἰδοῦ ἴμδη ἰμδῖ οὗ Νιυπηιθοῖϑ, 
Ῥὰζ 1 Ρῥτονα5, ᾿ἴ ρσοοῦ ψοτα πεεαρα, τμαΐ 
τλ6 νευηδου]αῦ ἰοηρας οὗ Μοδῦ ν»85 5ι:ιὉ- 
βίδητα ]ν [ἢ 6 βασπηα ἢ τῆδλι οὗ 5γα6] ΠΙΠ6 
Ὠυηάτγοα γραῖα ὑείοσε τῆς (ἢ γβδη ΕΓᾺ, 
ἃ5 1 ἀουθι1655 μαα θη ἔτομῃ (ἢ6 τηοβῖ 
δηοϊθηΐ ἔἴπηθ5. Οἡ ἰῆξ πιοάθ ἴῃ νοῦ 
ἢ]5. ὈγΟρΡἤδΟΙΘ5. ργοΌΑΥ Ὀδολπια Κηονῃ 
ἴο Μοϑβ685, 566 οἢ χΧχὶν. 25, δπά χΧΧχχὶ, 8. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΟΌΔΙΘΙΚΘ. 

1 ἰσ πΚεὶγ ᾿πάἀεεα τῃδι (Πἰς ὈΟΟΚ, ἃ5 
οἴϊιοτα. αηἀογννεηῖ ΔῇεΥ 1ἴ Ἰεῖς τὴ6 Βαηα 5 
οἵ 5 ΘΟΠΊΡΟΒΟΙ ἃ ΙΤΕνΊϑΟη, ΟΥ̓ ΡΕΙ͂- 
ἢλρ5 τῆοτα ἴδῃ ομδ Γαν βίο, ἴῃ ΨΏΙΟΝ 
ὕστο δηὰ ἴδετε ἰαῖεσ δἰεμμθηῖβ νΈΓῈ 1η- 
ἰγοϊυςεα. ὍΤῆθθα ᾿πἀδαὰ οδηποῖ πμᾶνα 
θζοη οὗ Δὴγ ρτθαὶ ὈὰΪκ, ἀημα δοὴθ Ρᾶ5- 
δὰ 5 πᾶν ὑὕξδθηῃ αμποΐϊεα δ58 1ηϑίδησθϑ 
ΜΓ ΠΙΟΝ ΤΑΥ͂ ἵΝῈ}} 06. οἰμοῦνν 56 δχρίδιηθα. 
ἡ ἴῃ ΡῬαγθηιϊῆθις νϑῖβα Χὶ. 3. (4. 2.) 
1 Ιαριάθ οὔϑογνεϑ: “ νἹἀθητιγ ἤφος μοϑὶ 
Μίοβδῃ δὺ 8]1αὺ 4110 βοσιρίοτε Πδριορτα- 
Ῥῆο, 41] ἔξ 65 αἴαγια αἰροβϑιῖ, 6556 
δια εἰ ᾿ηϊοχία," Ὀυϊ 566 ποῖ οἡ [ῃ6 
νΟΓΘ6, 
Πε Ἰπα] δ! ἢ οὗ ᾿ἰογρο ΔΙΟἢ ἸῺ ΧΗ]. 

χίν, δῃη ἃ χνὶ. αὔὸ οὗ δηοίμοσ Κη, δηὰ 
ἸΏΟΓΘ ΠΟΙ ΠΟΙηρ. [ἴ 566 Π}5 Δρραγεηῖ τῃδὶ 
Χν. 39 σοῃηθοῖϑ 11561{ποῖ ψιἢ Ψ. , 8 Ὀυζ 
ΜΊῆ Ὁ. 25 οἵ τῃδι σμαρίοτ; δπα ψὲ Ποῖ 6 
ἴῃ ΠΕΠΔ] ΡΤΟῸρ5 οἵ νϑῖβεβ ᾿ποϊμἀεα ἴῃ 
ἴῃ6 σΠαρίειβ ΧΙ. δηᾶὰ χὶν. ἴῃᾶὶ (α]Ὸ Ὁ 
ΟΠΪΥ͂ Ι5 ΠαΙηΘα 85 ἰδθου ΠΡ ἴο 51}}} τῆς 
ΡιορίΘ, 2.4. 1ῃ ΧΗ]. 30 544., ΧΙν, 11---2 5; 
ΜΠ5ῖ ἴῃ ΟΙΠΟΙ στοὰρθ [οϑῆσα 15 σοτι- 
θιηθα ἢ Ὠϊπη, 2. Φ. ἰὴ χὶν. 6-- το, 26---- 20. 
Ιὼ τη6 ἔοσιμοσ, ἴοο, (δ]θῦ 15 τηεητ!οηθα 
Μοῦ [Π6 δα ἀϊίοη οὗ ἢΪ5 δίῃ 5 ἡδίηθ; 
πη ἴῃς Ἰαϊϊοσ ψὰ ἤᾶνβα αἰνγαγβ “(αἱθὺ 
ἴῃς. 50ὴ οὗ Τερμυηηθῃ,᾽ δἃ5 Μ6Ὲ]}] ἃ5 
“ [σῆμα [ἢ6 5οὴ οὗ Νιιη." ὍΠό656 [δοῖϑ, 
ἃ5. ΜῸΠ ἂ5 [Π6 σϑρϑιτοηβ δηὰ ναηΐ οὗ 
(ΟΠ βΘΟυ νη 655 Δρρατεηΐ ἴῃ (ἢ6 σΠδρίεΓβ 
ἃ5 ἴΠ6 Υ βἰδηᾷ, γῆ δύ ἴ ΠΚαὶγ τμαῖ΄ ἃ ἰαῖοσ 
δΔηἀΔ ἱπάξρεηάεηϊ, Ὀὰς ποῖ ᾿ἱπηοοηβίϑῖθηΐ 
Δορουηΐῖ, ἢᾶ5 ὈδΘ Ἰπϊοσινονθὴ ἢ {Π6 
ΘΆΓΙΠΕΓ Οη6. ἼΠ6 Ῥᾶβϑᾶρθβδ ᾿ηἰτοάμοὶηρ 
1ῃ8 ἡΔηγη6 οὗ [οϑῆυδ νου !ὰ βθοῖὰ ἴο Ὀς 
ἴῃς Ἰηβετῖθ ἃ οηδϑβ, δῃηὰ {πον νεγα δά ά θά 
ΡοΠΠαρ5 ἔοσγ ἰ[ἢ6 ρύγροβα οὗ ρῥυϊίηρ οἡ 
ΟΧρΡΓΕ55 τοοοσὰ ψῆδὶ ἡνου]α βθ θη ἴο ἤλνα 
θέθη δον ἀβϑατηθά ἴῃ τς οτρίηαὶ πατγ- 
Γαῖνα, ἡαπιον, [μαι [οϑῆυα, Μοβεβ᾽ οΠο- 
586ὴ αἰϊρηάδηΐ δηᾶ ϑιισοθϑϑοῦ, ννὰ5 ποῦ 

Οης οὗ τ1ῃ6 ΤΡ ΓΟΓ5. ΟἸΠΔΡΙΟΥ ΧΧΧΙΙ. 
ῬΓΕϑθηῖς ΘΟΠ6 5: 1] ΟΠδγδοίθιιϑοος τὸ 
ΧΙ. ἃπὰ χὶν. ΤῊΘ ὑν. 31, 32 ἴῃ 1ἴ τερϑδῖ 
οὐ. 25---27, Δα σὺ. 9---1 5 ΤΏΑΥ "6 σοι- 
Ραγαὰ ψ Δ χὶν. 6-ττιο, δηά ἡ. 3οθ. Βαυΐῖ 
ἴῃ ἰερεὰ ἰσᾷοθ5 οἵ ᾿πἰεγροϊατίοη ἤθγα 
ΔΓΘ ἡοῖ ἀετηοηβίγαϊινα. 
Οη τῃ6 ἴοϊκρη5 οὗ βρρ θη ςΑΙΎ 1η- 

56 ΟῚ ἴῃ ΧΥΪ., 866 ηοία δὲ δηά οὗ {δαὶ 
σἤαρῖθου. 
6 οδ]εοϊίοηβ ψῃϊο ἢ ἤᾶνα Ὅδθη 

θαϑεά ροη ρδγίουϊαῦ ραϑ5αρ65, αηὰ υτρεὰ 
γο!. 1. 
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ἀραϊησί ἀϑογι! 5 ἢ» ὍοΟΚ ἴο Μίοϑεβ, δἃΓδ 
Ἰηϑισηιπολης τ ἢ πα λ]οῦ Δ νυ εἰμμῖ, 
ϑοηῖο οὗ τπδλ ΜΜ1] δὲ ἰουμς δα βηοι μτὶν 
ἀθα]ῖ ἢ 1} τῆς ἤοῖθ5. Οἡ ἴΠε ρβαββαροβ 
ΠΘΏΊΒΟΪν 5; 560 ὁ 9. Ὠοΐδ5 ὁ ΧΙ]. 3, Χν. 
32. Οτἴρδῖ 5.Γ6585 ἢχ5. θθθη ἰαϊὰ ὕροὴ 
16 αἰϊδί!ου, 1ἢ ΧΧΙ. 14, οὗ “τὴς ὈοοΚ οἵ 
[Π8 νγαγβ οὕ τὴηε [οτα, ΟἸΠΕο5 ἢᾶνα ρῥτο- 
πουπησοὰ 1ἴ ᾿Ἰπογεά 0 ]6 (Πα σῇ ἃ νοσκ 
βῃου !α Ὀ6 ἐχίδηϊ τὰ ἴῃς ἰαγ5 οὗ Μοβεβ, 
δΔηἋ αν δ᾽οσθα ἔασίμοῦ τηδὲ [Π6 σΠαρῖου 
αυοίδϑ 1ἴ αἃ5 θοϊοηριηρ ἴο Ὀγροῇθ {Π165. 
Βυΐ ΄ῃ [6 πηοηῖῃ5 ὙΠΙΟἢ οἸοβεὰ Μοβθϑ᾽ 
᾿ς, ψηθη ρστθαῖ ὄνθηῖβ βυσοθθάθα δδοὴ 
ΟἾΠΘΙ ταριαΪγ, δὰ θοθηθ5 Δηα αἸἰγουτη- 
βίδῃσθϑ ΨΈΕΙΘ Ἔνεσ σμδηρίηρ, {Π6 δοὴρϑ 
σΟΙΏ ΠΊΕ ΠΊογαῖῖνα οὐ Ἠ ἴϑγδθ! β {πυ]ρἢ5 
γου ἃ δοοῦ Ὀοοοπια ᾿ϊδίοποδὶ. Μοτε- 
ΟΥΘΥ “τῆς ὕοοκ οἵ [6 ννᾶγϑ οὗ [ῃ6 1 σα" 
Μοῦ] ργοθάῦϊν σοπηηθξηςε ΜΙ ΗἸΝ ηο- 
16 γγοῦκβ ἄοηθδ ἴὴ Εργρί ίογ ἴΠ6 [Δ{ΠῈΓ5 
οὗ ἴ[ῆοβε ῆο ναῃημ!5ηεα ΒΙΠοη δηα Ορ. 

Αραΐη, 1 Βὰ5 Ὀδθὴ υτροά τηδὶ τῃ6 
Οσσιστεποθ οὗ (ἢ6 νοτὰ γοῤῥεί διὰ 
1ῖ5 σορῃαῖθ νεγῦ 1ἢ [Π15 ὈΟΟΚ (ἐ ρ. χὶ. 
20, ΧἸ]. 6) 15 ἃ 5]ρὴ οἴ ἃ ἰαΐεγ ἀαἴε [Πλη 
[αὶ οὗ Μόοβςβθϑ, Ὀδοαῖθθ ννὲὸ δἂὸ τςῷὍο] 
ΪΏ 1 5. 1χ. 9, "Ης {παῖ 15 ον οὐ] ] οὶ ἃ 
Ῥτορμοῖ ννγὰβ θείογθτπηθ οἱ] ἃ δός." 
115 πϑῆςε Ἰηΐειγεα τῃαῖ ΝΠ) ς πγιιβῖ 
αν ὑξθη νττίθῃ δἵ ἃ ρεγιοα ἰαῖογ τ} 
[ηδΐ Ἰπαϊοαῖϊθεα ὈΥ 16 “πον οἵ τὴς 
Βοοῖϊκ οὗ ϑαιμμεὶ, δίησθ [6 τ τη “ρτυ- 
ΡμεΙ" 15 Θνιἀθ Εν [ἀμ ]Π1ὰγ ἴο [6 ψντιῖοτ. 
Βυϊ 1815 ἀιρυμηθηΐ 15 "αϑθα πρὸῃ ἃ ἢ}15- 
ΔΡΡτθμθηβίοη οὗ [6 ραϑβᾶρ [ἢ 1 9.1). 
11 15 ποῖ δϑϑογίθα τ1Π6τὰ τὶ ἴῃ6 νογά 
“ρτόρῃοῖ" (μαῤἧϊ) ὰβ ὩΠ ΚΠ ἸΏ ἐαΓ- 
16 Γ {{π|65, Ὀὰῖ δα ρὶγ τπδὶ [ῃ6 μεϊδοηῖμε 
σοηϑι τε ὈΥ ἴΠ6 Ρδορὶδ ἴθ ΠΟ Γ ΘπηοΥ. 
ΒΟΏΟΙ65 ννᾶ8, δἰζεσ τὴς ἀδὺς οἱ ϑᾶπιαοι, 
Καονῃ 85 ““1ὴῆ6 ρῥρτόρῆῇει," ψῃεγθας ἰοτ-᾿ 
ΤΊΘΙΪΥ ἢ6 ννὰβ σδ] δὰ “τὴ6 5θεγ" (γοόλ). 
Τῆς 56 η56 οὗ [ἢ6 ραβθαρο σογθδ5 Οἵ ΠΊΟΓΟ 
ΟἸδαυγ ἰῃ ἴὰ6 1ΧΧ., τὸν προφήτην ἐκα- 
λει ὁ λαὸς ἔμπροσθεν, ὁ βλέπων. Ὑῇςε 
1,ΧΧ, ἀρραγθηῖὶγν γοδα λα γι ἴοσ ἀασ- γι; 
δηὰ ΡῥγοῦδὈΪΥ 1ἢ15 15 1ῃ6 {πὶ6 σεδαϊης 
(Ξες ποῖθβ ἴῇ 1 ὅ8η). ]. 5.). Τὴ τεαάβοη 
ΨΥ [η6 ἴοτ “Ρσόρῇῃοι" νγὰβ ἀἰβιςθα ἰὴ 
1ηὴ6 ἀδγβ οὗ [ῃς [Ιαἴθὺ Τυάρεβ παν 6 
Ἰηΐεισεα ἔτοπὶ ννμαϊ 15 δαϊὰ 1 5. 11}. τ: 
“1ἢ6 νόσγα οὗ τὴς [οτὰ ννὰ8 ῥσεοιοιβ ἴῃ 
ἴποϑ6 ἀαγϑ." [Ι͂᾿ οΟἴΠΟΥ Ογα 5 πο γῈ ννὰϑ 
ΠΟ “ῬΡτορῇθι" Ρῥγυρόγ!ν 50 οδ]θ ; π92 
ΟἿΘ νγ0 5ροκα τὰδσ αἴγεοῖ ΤΠ ΡΊΓΑΤΙΟῦ 

ττ 



ό.ς4( ἹΝΤΕΟΏΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΌΜΒΕΚΒΘ. 

Δ ϑΞυροτηδίιγαὶ! ΠΡ υ]56; ΠΟΥ Δρρᾶ- 
γοητΪΐγ μαά ποτ ΘΟ ΔΩΥ 50 ἢ 5ϊη68 
Πεθοτγαῖ, 2.4. ἔοσ ἂἀρουΐϊ ἃ σδεητΥ δηὰ ἃ 
μα], Ηδποε [ἢ ΡΘΟρΙο πδίυγα!γΥ οραβθα 
ἴο 5ρῃοακ οἵ “16 ρῥτορμεῖ," δῃὰ οδ]]Ἱβά 
τοβ6 ἴο νΠοπι ἴπὸν τοβοτίθα ἰοσ δάν]οθβ 
ὈΥ τμ6 πδηλὲ οὗ “"βδϑεσ," ΨΏΙΟΙ ἀοα5 ποῖ 
ΠΏΡΙΥ ΔηΥ ᾿ἰτασυίουϑβ ρι, Ὀαϊ ΒΙΡΪΥ 50- 
Ρεῦοσ ρεηῃείσαϊἊςοη δηά ᾿ς} ]!ρθηοθ. (8668 
[Πὴ6 διηδὶγϑὶβ οὗ 1ῃΠ6 868 Δῃη6 Ιηδδη]ηρ; 
οἵ τὴς. ψοτὰας μαῤἧλϊ, γοδά, απιὰ οἵ ωλοζεῆ, 
ΠΙΟἢ αἰθοὸ 15 ἱπιρογίδηξς ἴῃ [ἢ15 σοη- 
ποχίοη, ὈΥ Ῥυοΐδδβοσ ΒΕ. Ῥαγῆβ ΘΓ, 
“ ΒΑπιρῖοῃ [,δοἴυγασ᾽ οσ 1869, ΡΡ. 46 
544.). Π Θάπλι6] [Π6 ργορθίοδὶ ΟΓάοΓ 
μὰ5 Ιοϑίογαά, δηᾶὰ ρεγρειυαῖοα τὨγουρἢ 
“Ἅ 16. ΘοΠοο]5 οὗ [ῃ6 Ῥτγορ!ηοῖβ." 
1η6 τῃρ 15 οὗ [Π1|5 ΠΙΡΠΟΓ δηα τοῖα 
σε οτάθσ οἴϊθη, ρτοΡΔΌΙΥ φΘηθγα νυ, 
αἀἰφομαγροα ἰῇ δ ϊ!οῃ ἴο ΓΠΘῚΓ ὈΤΌΡΘΓ 
βιποῖοηβ ἴῃο56 α͵50 νῃ]οἢ ργανιουϑὶν ῃδα 
ἀδνοϊνοα ὑροη “ἴμ6 566γ." Ηδθηοθ τἢ8 
Ἰαϊτῖθυ, θοῖἢ ἴῃ πᾶς δηᾶ ρεΐβοῃ, οδαβϑθὰ 
ἴο ΟσσΌΡΥ {Πμ6 ργουλπθηΐϊ ροϑοη 6 μδά 
Ιοηρ δη]ογεά, ἃηαἋ 5 ΔΟσοσα ΡΥ 1655 
{το αθητγ τηθητοηθα, [1η [δοὶ, δἴῖοῦ τὴς 
ἄαγϑ5 οἵ ϑαγημεὶ, [Π6 τυνοσὰ “"βϑβεγ" (γχγοδλ)Ρ 
ΟΟΟΙΓ5. ΟἿΪΥ Μ]06, νὶΖ. 1 2 9. Χν. 27; 
2 (ἤτοη. χνὶ. 7, 1ο. Τῇδ ἴθ “Ῥτο- 
Ρμοι," οἡ ἴῃ σοπίγαγυ, Ὀδοδπλα σοΙητη 0 
δηα οοἸ]οαυα]. Βαῖιῖ ννὰ5 ποῖ ΠΟΥ͂Ν ἢχϑί 
οοἰηθα. [Τὶ ΟὨΪν τεραιηθα (ἢ6 ΟὈΓΓΘΠΟΥ 
ψνὨΙΟἢ [ὑ Πα δά ἴῃ [6 ἀδγϑ οἵ Μοβεϑ 
(εἴ. ἔχ. νι, 1), ᾶἀηα Ἔνϑὴ [ἢ ΘαΥ]ΠΘΓ [ἸΠ165 
(ε(. ἄξῃη. χχ. 7). Τῇδ ἰδεῖ ἴἤεξη ἴῃδὲ [ἢ 8 
ΜΟΥΟ “ΡτορΒοῦ" 15 ἰουπα ἴῃ ΝυϊλῦοΓθ 
σδηηοῖ ρον ἐμαΐ τἢ6 ὈΟΟΚ νγὰ5 το ῃ 
αἴτογ [6 πγ65 οὔἢς ᾿ υᾶρεὲ5. (ΟἸογίουβ ἢ 
(θη. ΧΧ. 7 Πᾶ5 βδιιηπιθα ὉΡ ἴῃ6 ἰαοϊβ 85 
ΓΕραγαβ [Π15 νοσὰ ν ΥῪ ὨΘδίΥ: “ξο νοχ 
[ΡΟ ΠΡιι5 Μοβὶβ υϑδιἰ4ἴὰ εταῖ, [πα ]σαηὶ 
τ ροσα ἀδϑῖ, ᾿η46 Ττεσὰτὰ τοδί δῖ." 

γε σοποϊυάε {πὴ ψν σοηδάθσησε 
1η4τ ποίμηρ μᾶ5 Ὀδδθη δἃ5 γεῖ αδἱϊδερεά 
ΜΠΙΟἢ ἀιδίαγοθβ [6 φθηθσα]ν δοσθρίθα 
γον 5. σεϑρθοῖηρ ἴἢ6 δΔυι οΥβ ἢ] οἵ 1}]5 
ὈοοΟκΚ. [Ιἱ ἰς5 1 βυβδίδμος ἴἢ6 ψοῦκ οὗ 
Μοβο5; δῃὰ ψΠ15ῖ ΤΏΔΩΥ Ροτίοηβ οὗ [ἴἴ 

Απάα᾿ 

Μ6͵ΓΟ ΡγοῦὈΪγΥ σοπιηλ τε ἴο Ἡτιθηρ (οι 
γξατβ Ὀδίοτα ἴῃ6 ν ο]6Ὲ νν5 σοπιρ]εῖοα, 
γεῖ 186 σοποϊιαϊηρ ομαρίθιθ  γῈ ηοὶ 
τ τᾺτῖδη ἈΠΓ]Ὶ τοινναγὰβ [Π6 οἷοϑα οὗ {86 
ἰουτ θῇ γεαῦ δίτοσ ἴῃ6 Ἔχοαι8. 

Τῆς ΒοοΚκ οἵ Νυῦοῖθ νγὰβ δ᾽] οἰϊεὰ 
1π 1Π6 ΘΑ Ϊγ διταηρ πη ηῖ5. ἔοΓ (ἢ15 (ομ)- 
ΤΩΘΏΓΔΙΥ ἴο ἴ86 εν. . Ε. ΤῆΡρρ. Μ.Ά. 
ὙΊΟΟΥ οὗ Βαστιηρίοῃ, δηα Ἰαῖβ ΕοΠον οἵ 
ΤΠ (ο]]οσε, Οδιλτιάραο. Μτ ΤἈΠιρρ 
γγὰ5 Οδ οὗ [ἢ6 ἢτβι ἴο βεηᾷᾶ ἴο {Ππε εα]- 
[ΟΥ ἴῃ6 Γ651}15 οὗ ἢϊ5 ἰΙαῦουτα, Ὀυϊ αἀϊοά ἴῃ 
186η, Ὀεοίοσγε ἢϊβ ψοόοσκ σουἱὰ Ὀὲ τενι πο 
δηά δά)ιβιθα ἢ {παΐ οὗὨ ΠῚ5 σο]]δαρι65. 
Η!5 ράρεῖβ οἡ {Π15 ῬΟΟΚ ννεῖα τηοβὶ σοη- 
5 ἀδγαῖθὶν ρ]ασθὰ ὈΥ ἢ15 γεργεϑθῃτλίνεβ 
αἴ τὴς ἀἸβροβαὶ οὗ {πῸὸὶ βάϊποτ, δηα Μέγα 
Ὀγν δία ἰμἰπιβίοα ἴο τῆς ον. Τ. Ε 
Εβρὶη ἴο Ὀς ρτθραγβϑα ἔοσ ἴῃς ργθβϑβθ. ἐἀϑ 
[Π6 ψοσκΚ ργοσεθαδα 1ἴ νγὰβ ἐουπα Ὠδ065- 
ΘΑΙῪ ἴο οἤδηρσα δῃὰ τοιηοάδὶ 1ἢ6 ποῖδϑ 
8ἃ5 ἰεῖ ΌΥ ΜῈ ΤΗΓΟΡΡ δσ τὔογε ἰμδη 
ΝᾺ5 ΟΥΡΊΏΔΙΥ Ῥχοροβθα, δηά υ{ἰπηα(Εν 
ἴο τοιντα [ῃ6 τῃηοϑῖ οἵ ἰμεη.. Τῇὲ 
50416 ἀνδηΐια! γ δαορίθα ἴοσ ἴῃε ἰοοῖ- 
Ὠοῖΐδ5. νναβϑ ΤΉ ΠΟἢ 51,4] 16 Γ τΠ4η ἰπαῖ οἡ 
ΠΟ Μὲ ΤῊΠΙΡΡ μὰ μογκεά ; δηά 
[η6. σοπο] βίο ἤηΑΙΥ τϑδοῃθα ΜΈΓ 
ὌΡΟῚ 5Έν σα] σοηϊγονοσίθα ροϊηῖβ (ὦ Κ. 
1Π6 5ἰῖς οἵ Κδάβϑβῃ, 566 ποῖα δἱ επὰ οἵ 
σμαρίοσ χὶμ.) αἸθογοηξ ἔγομχ ἴπο56 ΜΠ οἢ 
44 τεσομηηθηαεα {ποπγβεῖνε ἴο ΜΓ 
ΤὨΓΟΙΡΡ ἣνς ΟΥ̓ 5]Χ γϑαῖβ ἄἀρο. Τῆς Κεν. 
Τ. Ε΄. Ἐβρίῃ τηυβὲ τποσοίοσα ἢ τῆς 66]- 
ἴΟΥ θὲ τεραγάβα ἃ5 σεβροηβιῦ]α ἴοσ [πὲ 
ποΐθβ οὐ Νυιηθεῖβ οοηίΐδϊηθα ἰῃ [ἢ5 
νοϊαμηθ, (που ρἢ ἴῃ Ἰυτιτηρ [ΠΘτὰ ἢδ [85 
ἢδά τῃγουρπουΐ ᾿πηροτίδπὶ αἱ ἔγοπι ΝΎ 
ΤΉΓΟΡΡ᾽ 5. σορίουβ δηα ἰδαῦπμεα δηποίδ- 
[ἰ[οη5. Τῆδ σἤϊοῦ ρογίίοηβ νη ϊο ΠΟΥ͂ 
ΤΟΠΊΔΙΏ 8ἃ5 ΜῚὶ ΤῊΠΙΡΡ Ρρεηηθα {Π6Πλ ἅτὰ 
Ρογίοηβ οὗ τἢς6 ἰοος-Ποίθ5. ἴο οΠδθΐεῖβ 
ΧΧΙΙ, -οχχν., Δ τη Υ οὗ ἴῃ 6 φεδορταρθι!- 
οδ] δηὰ ἰορορτδρῇϊοδὶ το αυκβ δηά 1} 
ἸυβίταίΟη5, Θβρθ δ! ἴβο86 ἴῃ οἤδρίεῦ 
ΧΧΧΙΝ, 



« Ἐχοά, 
30. 12. 

ΤῊΕ ΕΟΌΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒΕ59, 

ΓΑΙΓΕΡ 

ΝΌΜΒΕΒΘ,. 
Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚ 11. 

Ξ Οοά εο»επιανείλ δήοτες 10 πηερεδέγ ἐλ 2εορῥίδ. 
5 716 2γίμεες 7 ἐάδ ἐγιδος. τῇ 722 »μρρηόξ 
9, ευεν» ἐγιδέ. 47 7ἀὲ Ζευΐζίός αγέε ἀχενιδίεα 
,)Ἴὺ» ἐάς τεγυζος οὐ ἐλε Ζογώ. 

ΝῺ τῆς ΓΟΚΡ βρᾷκε υπῖο Μοβεβ 
ἴῃ ἴῃ νν] 4Ἔγπεβ8 οὗ 5118]. ἴῃ τς 

τΑῦδεγηδοὶς οἵ τῃ6 σοηρτερδίοη, οἡ 6 
ἢτγϑὶ ἀν οὗ τῃ6 βεοοηά πηοπίῃ, ἰη (ἢς 
βοσοηά γϑδῦ δίζεγ {ΠῈῪ ννεγα σοπλα οἷ 
οὗ τἢ8 ἰαπά οὗ Ἐξργρῖ, 5αγίηρ, 

2 “ἼἸἌκΚε γε. τῆς βιτη οὗ 811] τῆς σοη- 
δτεραῦοη οὗ {δε σμι]άγεῃ οὗ [βγδεὶ, 
Αἴτεν {Πα ῖγ ἔΠλ}}1658.0 ὉῪ ἴμε ουδὲ οὗ 
{πεῖν ἔδῖῆογϑ, ἢ τ[ῃ6 πυθογ οὗ ἐῤεῖ7 
ΠΆΠΊ65. ΘΥΝΘΓῪ πηλὶθ ὈΥ Π6ΙΓ ρΡο]]8 ; 

το ἴνγθητ γϑαῖϑ οἷά δηά υρ- 
νγαγά, ἀ}} τῃδῖ ἅτ δὖϊε το ρὸ Ὅτ τὸ 
ὙΨΆΓ ἴῃ [5γδ6]: ἴῆοι δηά ΑἌἄγοῃ 5}8]] 
ΠΟΠΊΌΕΓ {Π6πὶ ὈῪ {Π6]Γ ΔΓΠΊΪ68. 

4 Απά νι γοῖι [ἢδτε 5}4]} Ὀς ἃ 
ΤΔηῃ ΟὗἩ Ἔν ΥΥῪ {Π|06; δΥΘΙῪ οἠα Βεδά 
οὗ τῆε Βοιιδε οὗ ἢϊ5 [δ[Πεῖβ. 

ς ΄ Απά τἢεϑβὲ 4γε τῆς. πδηγε8 οὗ (ΠῈ 
ταθη ἴῃδξ 5}]] βιδῃα νι γοι : οὗ ἐῤέ 

ΟΗΑΡ. 1. 1-4. Α πιοηΐῃῇ δαά 
ΔΌΨΑΥ 5ίποθ ἔπ ϑϑξςηρ ὕρ οὗ [π6 ἰαθεγηδο]θ 
(ἔχ. χ]. 2, 17}; δπά ἰδθ διηδιῇς Ἰθρ ϑΔοη 
νν 85 ἢονν σοιμρ]είθ (οξ. [μον. ΧΧν . 34). 

ἼὝΠο ἰαθοιγ ᾿ἱηνοϊνθα ἴῃ ἐδκιηρ (ἢ6 σθῆϑιις 
δα δἰτοδὰγ “Ὅδεῃ ρδγία! γ δης ρα. Απ 
οτάοσ μαὰ Ὀδθθὴ ἰϑϑιιθὰ ϑ8οπὶὸ τηοηζῃ5 Ὀδέοτγο, 
1ηλῖ, ννῆθηθνοσ [ὴ6 σιπὶ οὗ (6 [5γ86} 1165 νγᾶϑ 
[Δ ΚΘοΠ, ΟΥΟΓΥ Ροίβοη ηυπηθογοά 5ῃου]ά ΟΥ̓ δὴ 
δίοποιηδηϊ-ΠΠἸΟΠΕΥ οἵ [.4]}-4-5Ποκοῖ, ἰο Ὅ6 ρ- 
ΡΙΙρὰ ἔοσ {με βοσγῖοθ οἵ [πε ἴδρογηδοὶο (Εχ. 
ΧΧΧΟΙΙ 544.). Βείοσζο {π6 σοπϑίγισξοη οἱὗἩ 6 
1δθογιδοὶ νγὰ5 σοπηρ οίθ, δυο ἃ ρΡ0]]-οῇδγ- 
ἵῃρ δᾶ Ὀδοη δοξιδιΥ τεοεινοὰ (ἔχ. Χχχχυη!. 
2ς---δῦ). Ἴἢ6 δοσογάδῃοθ οὗ Ὠυτηογῖο δὶ ΓῸ- 
581.1115 5δῆοννβ ἐπδὲ [86 ῥγοϑθηΐ σθῆϑιιϑ νγὰ5 θαϑθά, 
τιοῖ ὉΡΟη ΔΩΥ ἐτοϑῇ τορι ϑίσαίϊίοη οὗ ἱπάϊνι ἀι4]15, 
Ὀπῖ ἀροη ἰδδὲ νν ΠΟ ἢ ΠΟΟΘΘΒΑΓΙΥ δοςσοιηρδηϊοὰ 
ἘΠ ρτενίοιιβ σο]]θοέοη οὗ με οἤογίησβ. ΕἼοπὶ 
186 τουπᾶὰ πυπΊθεῖβ ἴῃ ΒΟ [Π6 τϑβϑι 5. ἃΓΘ 
δίνοη, ννὲ ΠΊΔΥ ἰηΐογ (δὶ [ῃε οἴστιηρβ μδὰ Ὀθεῶ 
ἰοπάογοα ΌΥ [86 ρϑορὶθ ἴῃ φίουρϑ, δηὰ ἴδθϑθθ 
ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ ἀείογπιηοά ὈΥ Κιπάνοά. 1 οὐχ ἢ- 

ἐγϊδε οΚΓ Ἀδυθεη; ΕἸίΖυγ τῆς βοὴ οὗ 
ΘΗ δάδαΓ, 

6 Οὗ δίπηδεοῃ; δϑ8δϊιπχθὶ 16 βοῇ 
οἵ Ζιυτςηδάάαδι. 

7 ΟΥ̓ ]}υάδλῃ; Ναββῆοῃ τς 8οὴ οὗ 
᾿ΑπιιηλάλΌὈ. 

ὃ ΟΥ̓ ββδοῆαγ; Νείδαδηεοὶ τπ6 βοῇ 
οἵ Ζυχλτ. 

9 Οἵ Ζεδυίωπ; ΕἸ ([Π6 βοῃ οὗ 
ΗεἸ]οη. 

το Οὗ τε Ἵδι]άγεη οὐ Το βερῆ: οἵ 
Ἐρῃτγαίπι; ΕἸ] Ἰβῆδηχα τῆ6 βοὴ οὔ Απὰ- 
τά : οὗ Μδηδβϑϑοῆ; (σδιμλ] 6] τῃ6 
80η οἵ Ρεάδῆζιιγ. 

11 ΟΥ Βεπ͵δλίη; Αδιάδη τῆς 8οῃ 
οὗ (Οἰάδοηι!. 

12 Οἵ ὕλη; Αμδίθζεγ τπ6 8οη οἵ 
Απλπλϑῃδάάαὶ. 

12 ΟΥ Αβμεγ; αρίεὶ δε βοὴ οὗ 
Οὔογδη. 

14 ΟΥ Οὐμδά; ἘΠ βαρὴ τἢ6 βοὴ οὗ 
Π ειιεὶ. 

Ις ΟΥ̓ Ναρδῖαι!; ΑΒΐγα τῃ6 8οη οὗ 
Επδη. 

οδίοβ οὗ σορϑιγδῦοη ὑοῦ ἔπιγ ϑῃοά ἴο διῇ 
δτουρϑθ, [Π6 ΠΟῪ σθη50}5 ἢ Ὀ6 ΘΔ5}}γ σαττγιθὰ 
ουΐδ ΟΥ̓ τπϑᾶη5 οὗ ἴποϑο ἀοσιυμηοηΐβ, δηά μοΐ 
(ΠγουρΉ, 45 566Π|5 συ ρ  οϑίθα ὈΥ υ-. 18, ἴῃ ἃ 51η- 
ΕἰΘ ἀλγ. Βιυῖ ψἘ11|6, ἔοσ [86 ργροθο οὗ {δ 
ΡΟ]]-οἴεπηρ, 1 ϑυβηοοα ἴο ποῖθ πλογοὶν [ἢ6 
ΠΟΙΉΌΟΣ οὗἩ ῬεΊϑοῃβ, ᾿ξ νγ45 ΠΟῪ γοαυγρά ἴο θη - 
ΤΟΙ (δθπὶ ὁ δῇοσ {Πεὶγ Δ π}}}165, ὉΥ ἰδ6 Βουθ6 οὗ 
{Ποῦ ἔαίμεῦβ."" ὙΠῸ ἔοΠΠΠΟΓ χορ ϑισδοη ἴοο 
Πιδά Ὀδϑη βρογ πἰοπάθα Ὀγ πὸ 1, ,οντο5 (38ε6 Ἐχ. 
ΧΧΧΥΙΙ, 21 ἅπαά ποίθ): υΐ ΠΟΥ͂ (Ὁ. 4) 8Π 85- 
ΘΟΘΘΟΙ 15 ἴο Ὧδ ἡδηγοὰ οσ οδοἢ ἰπΠὺ6 ἴο δεῖ ἴῃ 
(86 Ὀιιδίπθϑ5 νι Μόοβοθ δῃὰ ῥάγοῃ; ἔοσγ ἴἢ6 
ΡΌΓΡΟΘΘ ΠΟΥ ἴῃ νἱονν ννᾶ5. ποῖ γε] ρίου5. ΟΠ]γ. 
ΠΕ σθηδι}5 ΠΟῪ ἴδκοὴ ψουϊαὰ 5εσνὸ 85 ἃ [45:5 
ἴογ νδΓΟΙ 5 ΟἸν1] δπα ΠῚ] ΑΓΥ ΑΓΔ ΡοΠ]οπί8. 

5δ---16. ὙΤΠε 5εϊεσξίοη οὗ 86 ῬΠηςεος οὗ 
(86 ΤΠ͵ῸΘΘΒ ἀρρθαῦβ ἔγοῃι] υ. 4 ἴο ἢανθ Ὀδθθη 
τηδὰθ πηάοσ αἀἰνίηθ ἀϊγεοίίοη ; Ὀχξ ΡΓΟΌΔΟΪΥ, 85 
τ΄. τό 866 πὶ5 ἴο βιιρρεϑῖ, [ΠΟΥ σνεῖὸ ἔογ ἴΠ6 πιοϑὲ 
ραγὶ {Π6 ϑᾷπθ ῬθΊβοῃβ 85 ἵἴποϑα σῆἤοθθηῃ ἃ ἴδυν 
ΤΛΟΠΙΠ5 ὈΓΟΥΙΟΙΒΙΥ δὲ 186 σουηϑεὶ οἵ [εΐδγωυ, 
Εχ. ΧΥΙΠ, 21---δό. Οἵ ἰλοβε μεσὸ παπιδὰ Νδὴ- 

ΤΩ 



656 ΝΌΟΜΒΕ ΒΘ. 1. [ν. τό--- 20. 

16 ΤὮ εβε τὐόγό ἴπ τοποινηθ οὗ 
τῆς σοηρτορατίοη, ρτγίησοβ οὗ τῆς {γι θεϑ 
οὗ τῆεἰγ ἔδῖῆθγθ, μελάβ οὗ τῃουβαπαϑ ἴῃ 
ἴϑγδεὶ. ὶ 

17η Γ Αμὰά Μοβοβ δηδ Αδγοῃ ἴοοϊ 
{Π686. πιὸ ΠΟ ΔΓῸ Ἔχργεθϑεα ὉῪ 
ἐῤεὶνγ ἸΔΠλΟΒ: 

18 Αμὰ τευ δϑϑεπλ]ςα 41] τῆς σοη- 
σταρατίοη τοροῖπεγ οἡ ἴπ6 ἤγβῖ οἰαν οὗ 
τῆς βεσοῃά πηοηῖῃ, δά τῆςον ἀςοϊαγοά 
ἢ ρεάϊργεεβ αἴτεε {Π6ῚΓ ἔλπλ 165. ὈῪ 
τῆς ἤοιιδὲ οὗὨ τῃεῖγ ἔἈτῃθ β, δοσογαϊηρ' 

"ἴὸ ἴῆδ6. παΠΊῦοσ οὗ ἴῃς Ὠδη1λ65. ἔγοὴ 
ἔνθ Υ γοαῖβ ΟΪ4 δηά πρνγαγά, γ᾽ ἘΠΕ γ 
ΡΟΪΙ5. 

1Ι9 Α58 τε [οἈὉ σοπιηληάεά Μο- 
5865, 80 6 πυιηθεγοά τῆδπὶ ἴῃ ἴδε 
νυν] Ἔτη 685. οὗ Θ1η8]. 

20 Αμὰ κῇῆς οδμιάγεη οὐ Ἀευθεη, 
[ςγλθ} 8. εἰάσςδι βοὴ, ὉΥ {πεὶΓ ραηθγα- 
τη, Δἔτοσ τῆ εὶγ ἔΠλ}}165,. Ὁγ τῆ ἤοιιδςο 
οὗ τῆεῖγ ἔῃ ογβ, Δοσογάϊηρ ἴο τη 6 ππιπγ- 
δεῖ οἔ τε παλεβ. ὈῪ ἴΠεῖγ ρ0]]5, ἜανεσῪ 
ππα18 ἔτοπὶ ἔννεη γαᾶγβ οἷά δά ὑρ- 
νναγά, 4}1 τῆας νγεγα 40]6 ἴο ρὸ ἐογιῇ ἴο 
νγαῦ; : 

21 ἽΒοβα τας νγεγα πμππιθογεα οὗ 
{Π6Ππὶ, δύέη οὗ τῆ6 {δε οὗ ευθεῃ, 
τὐεγε ἔοτῖγ διά 5]Χ τῃουβαηά δηά ἤνε 
μυιμάγομ. 

22 4 τε ομ]άγεῃ οὗ διπηθοη, ὈῪ 
τΠεῖΓ ρα ΠΟΥ ΌΟΠ 8.5 τοῦ ΓΠΕΙΓ [Δ Π111168. 
Ὁγ τῆε ουδὲ οἔὗἉ τῃεῖγ ἔδίμογβ, τἢοβε 
τῆῃαϊ ννεῦα πυιηδογοα οὗ τΠ6πλ. δοςογά- 
ἴῃ ἴο ἴτὴῆ6. πυπιθεῦ οὗ ἴῆε. πδπιεβ, ὉῪ 
τλοῖΓ ΡΟ 118. ἐνεγΥ πιᾶὶς ἔγοπι ὑννθηῖν 
γεαῖβ οἷά δηά ὑρνναγά, 41} τῆι ννϑῦβ 
ΔὈΪς ἴο ρὸ ἔοσγτῇ ἴο ννᾶγ; 

βδοη, ῥστῖποθ οὐ [πάδῃ, ννὰ5 Ὀσγοίῃογαϊ η-ἰανν οὗ 
Αλτοη (ἘΣ. νἱ. 23), ἀπά δποοβῖοσ οὔ Κίηρ 1)8- 
νι. Ε]ιβηδπηα, ρσιηςσθ οὗ ἘΡγαῖπι, ννὰ5 βιγδηά- 
ΤΑῚΒΟΓ ΟὗἨ [οβῆϊ (1 Οἤτοη. ΥἹ]. φό, 27). ΤὨΘ 
᾿ΟῸΓΘ. οὗ πλθὴ {πκὸ (ἢ 656, ἐμποιῇ ποίμιηρ ἢᾶ5 
θη ἴῃ ἕαςϊ ργοϑοῦνοά ἴο τ1ι5 γεϑρϑοίΐηρ {Π6 ΠῚ, 
νοῦ πὸ ἀοιδθὲ ἱπ|{|ο, ἀπχοηρϑὲ {Π6}γ ξο]οννβ8, 
ἴο τῃ6 Θριπϑὲ "" τοποννηθά,᾽") ν. 16. 

17---19. 5866 οἡ τ. 1---4. 
20--46. [Ι͂ῃ εοἴονοη {πῦ65 (Π6 ΠιΙΠΊΡΘΟΓ 

ὭΓΟΙΠ]Θα σοποὶϑίβ οὐ σοτηρίοίο υπάγοας, ὍΠ15 
5. 1 4}} ΠΚΟΙΠοοά ἴο οΧρίδίηθα Ὁγ {Π6 
αςί (Πα [6 σϑηϑιιϑ ννὰ5 (δ κθη ΓΕΘ ΤΣ ἔζο)ν 
ΑΙ ΑΤΥ ΡΟ ΓρΟΒβὸβ (οἢ. τ. 23, 20). ἤδξηςεδ {Π6 
ἡγοΪπηθηξ Ομ] παίυγα γ Ὅ6. διταηρεά ὉΥ 
ιαἀτεά5, ἢ Π165, ὅζο, (οἴ, 2 Κὶ. ἰ. 9. 117). 12}. 

23 ἼΠοβε τῇδλξ νγεγε πυπ)δεγεά οὗ 
{πε}. εὐεη οὗ τῆε πὲ οὗ διπιθοῃ, 
τυέγέ ΒΕ δηά πίπα τβουβδηά δηά 
ἴἢγες. ἢιυηπάτεα, 

24 Οἵ τῆε ςμι!άγθη οὐ (ὐδά, Ὁγ 
{Π6ῚΓ ροπδγδιοβ. Δἔτεσ τῆ εἰγ ἐμ  1ε8, 
δγ. ἴῃ6 ἤοιβςο οὗὨ τῃεὶγ ἔδεμετβ, δοσοτγά- 
ἱπρ ἴο τῆς. πππιδεῦ οὗ [Π6 Πᾶπηα5, ἔτοπὶ 
ἵννε Γ γαϑᾶγβ ο]4 δηά ἀρνναγά, ἃ}} [Πδὶ 
ψνεγα δ] ἴο ρὸ ἔοστῃ ἴο ννδγ; 

25 ΓΠοβε τῆλτ ννεσε πυμηβδετγεά οἵ 
τΠ6πὶ, ευέη οὗ τῆς {τῖρε οὗ (σά, τυόγε 
[ογΥ δηά ἥνε τΠοιβαπά 8χ πυπάτεά 
ἀηα ἢν. 

26 4 Οἵ τε ςδι]άτεη οὗ Τυάλῃ, ὈΥ 
ΤΠ 61 Γ σεποτγαίίοηϑβ, δἴτεγ {Πεὶγ [Ἀπι}} 168, 
δγ τῆε Βουβε οὗ τ{πεῖὶγ ἔδίμοτβ, δοσογό- 
Ἰπρ' ἴο {6 πυμάθεγ οὗ τὴς ἢδπ168, ἴτοπῖ 
ἔΕΠΤΥ γϑαΓ5 οἱ δηά ιἱρνναγά, 41} 12 
Ματγα Δ0]6 ἴο ρὸ ἰοστῃ ἴο νγαγ; 

27 ΤΠ οβα τῇδϊ ννεγα παπιρεγεά οὗ 
ἴπεπι, ευέη οὗ τῆς {τῖθε οὐ Γμάλῇ, τυεγὸ 
τἢγεδϑοοῦα δηά ἰομυγίδοη τῃοιιβαπά δπά᾿ 
δὶχ Πυμπάγαα. 

28 4 Οὗ τῆς ςδι]άγθη οὐ 1ϑϑασῆδγ, 
Ὀγ τῆ εἱγ σεπογατίοῃβ, δέτε τῆςὶγ ἔλπι!- 
1165, Ὁγ ἴῃς πουβε οὗἉ τῆδῖγ ἐδιμεῦβ, 8ο- 
οογάϊηρ ἴο τ[ῃ6 πυμῆθεγ οἱ τῆς ῃδπΊΕ68, 
ἔτομ ἔννθητν γϑαῖβ οἷά δηά ὑρνναΓί, 
41} ται ννεγα δῦ]ε ἴο ρὸ ἔοσγτῃ ἴο νγαγ; 

29 ἼΤΠοβε τὲ μέγα πυπιρογεά οἵ 
πεῖ, ἐυέμπ οὗ τῆς {τδὲ οὐ 5ϑδοῆδγ, 
τυεγε ΠΥ δηά ἔουγ τῃουβαιά δηᾷ ἔουΓ 
δυμπάγοα. 

20 ᾽ ΟΥὨ τῆε Ἑμ]άγεη οὐ Ζεδυΐυη, 
Ὀγ τῇδιγ ρεπογδίοηβ, δἴτεσ τῆςὶγ [π|]- 
1165. ΌῪ τῆς δοιιβδε οὗ τῆςϊγ ἔδίμεῖβ, ἀο- 
σογάϊηρ ἴοὸ τῆς. πυμθοῦ οὗ 16 Π4ΠΊ68, 

ΘῈΡΘΙΙΠΙΤΊΘΓΑΣῪ υη115 νου ]α ἴῃ σας ἢ ἃ σδ] οι δ- 
οπ Ὀδ ἰοῖξ ἴο Ὀδ]δησο {πὸ Ἰοβϑθα ἔγοπι ρμγϑιοδὶ 
Ὁπἢςη685 [ῸΓ δογνῖςθ, ἀπὰ ἔγοπι σαϑιδ]ίιος οἵ νἂσ 
τίου Κιπάβ; δηά [ἴδ βἜΈΠΘΓΑΙ γοϑα]δ νου] [Π05 
[Αἰ τΙγ Ἔχ ἢ 11 [Π6 ἀνδι]δῦ]6Ὲ πα] Ατν ϑἰγοηρί οἱ 
{Π6 πδέϊοῃ. - [{ 15 ἠοῖ ἃ {|{16Ὸ το πιασκδῦϊο μον- 
ΘνΟΓ μας Ποῖα {π6 {πῦ6 οἵ Οδά, «'". 2ς. δἱ ἀ 
(χχΥῖ. 7) δ {π6]Δἴεσγ σθῆβιιβ, [ῃη6 ἐγ δ ἢ Ἀθηΐον, 
γιοϊὰ οὐὰ ἀδοδάεβ οὐεσ {πεὶγ υηάτοας. (δπ 
1815 θὲ ἀοσουηΐεά ἔργ ὈΥ {Π6 ραβίοταὶ, ἀπά ζοπ- 
ΒΟαΌΘΠΓΥ ποτιηδάϊςο, μα ὈΙ5 οἵ {π65 ἔτ 5} ὙΠΙ5 
σαιιϑ6 πλρἢϊ τοπάσγ τ αἰ σα ἰὸ ὉΠ 41} {ΠΟΓ 
ΤΑΘΠΛΌΕΓ5 ἰΟρ οί ΠοΓ δὲ ΠΟ [ῸΣ ἃ σθρῆθαβ. ἰυ δ 
ΔΙτοΔαΥ [Δ Κ65 ργεσδάδξηςθ οὐ ἢϊ5 Ὀσείἤγθη ἰπ ροϊπὶ 
οὗ πιμηθοῦβ (ςἔ, Οεη. χίϊχ. 8); δπὰ Ἐρἢγαίπι 
οἱ Μδιῃδβθθῇ (ςἕ. θη. Χ ν!. 19, 20). 



ν.31--.8] ΝΌΜΒΕΒΘ. 1. 
ἔτοπι ἔννεῃΥ γεδτβ οἷά ἀπά ἀρννγαγά, 81} 
τῆλε νγϑῦα δῦϊε ἴὸ ρὸ [στῇ ἴο νγαγ; 

21 ἼΠοβ6 παῖ νγεαγα πυπΊθεγεά οὗ 
{Πεηὶ, φέρη οὗ τῆς {τίρε οὐ Ζεδι]ιαμη, 
τυεγε ΠΗ͂ δηά βενεη τποιιβαηά δηά ἔουγ 
Βυπάτεα, 

422 ΟΥ̓ [δὲ ςβι]άτεη οὗ οβερῇ, 
παριφίγ, οὐ τῆς οἰ] άτεη οὗ Ἐρἢγαὶπι, 
Ὀγ {ἢ εἰν ρεπεγδίοηβ, δῇζαεσ {πεῖν ἔδπλ!- 
1165.0 Ὁγ ἴῃε ἢοιυβε οὗ {μεῖὶγ ἔδεμοῖβ, δο- 
ςογάϊηρ ἴο 1πΠ6 πυπιδοῦ οὗ τῆς Πδηη68. 
ἔτοιη ὕνγεητυ γεδῖβ οἷά δηά ὑρνναγά, ]] 
τῃαῖ ννεγα δῦϊε ἴο ρὸ ἔογίἢ ἴο νψᾶγ; 

23 ἼΤΠοβε τῆαϊ νεῖ πυπλθεγεά οὗ 
ΓΠεπὶ. ευεη οὗ τῆς {ἰδὲ οὐ Εἰ ρΡἢγαϊ Π,, 
τὐεγε [οτῖγ τπμουβδαηά Δηἀ ἥνε Πιπάτγεά. 

24 ἴ Οἔἴ τε ομ]άτεη οὐ Μαηαββεῆ, 
ΌΥ {ΠΕ }]Γ ρεπεγδίοηβ, δἴζεσ {πὶ γ ἔλῃλ]-- 
1168. Ὁγ τῆς Βοιιβε οὗ {πεὶγ ἔῃ 8. δο- 
σογάϊπρ ἴο τ[ἢ6 πυπρεγ οὗ τΠ6 Πδπηα8. 
ἔτοπι ἔνγεπῖν γεδίβ οἱά δηά πρννδγά, 81] 
τὶ νγεσα δῦ ]6 ἴο ρὸ ἐογίῃ ἴο ννδγ; 

25 ΤΓΠοβε τῃαῖ ψψετε πυμηρετγεά οὗ 
τἢ πὶ. ευέη οὗ τῆς {δὲ οὗ Μαμδββεῇ, 
τυεγό τἈϊγῖγ δηά τὐῦο τῃουϑαηά ἀπά ἴννο 
ἢυπάγεα. . 

46 4 ΟΥ̓ τῇς “μι άτεη οὗ Βεη)απίη, 
Ὀγ {Πεῖγ ρσεπδγδίίοῃβ, ἈΓογ τῆ ο1Γ ἔλπη1- 
165, ὃγ τῆ6 μουβε οὗ τῃεῖγ ἔλῖθογβ, δο- 
ςογάϊηρ ἴο [ἢ παπιθοῦ οὐ ἴπ6 ΠΑΠ168,. 
ἔγοπι τννεητγ γεᾶγβ οἷά ἀπ 4 ἀρνναγά, 4]] 
τἢλί νγεγε δῦ]6 ἴο ρὸ ἔογζῃ ἴο ννδγ; 

27 Ἴοβε τπδῖ ννεῦε πιιπιθεγθα οὔ 
ΓΠεπ. φύδρη οὗ τῃε τῦῖρε οὐ Βοῃ]απηίη, 
τύογς ΤὨΪΓΓ δηά ἤνε τῃοιιδαπὰ ἀηἀ ἔοιυΓ 
μυπάτεά. 

428 4 ΟΥ̓ τε ςμΠ]άγεη οἵ ἴδῃ, Ὺ 
{Π6ῚΓ ρεπεγαίοηβ, δἴτεσ {Πεῖγ [Δ Π}1}165. 
Ὀγ τῃε πουβε οἵ τμεῖὶγ ἔῖΠεγβ, δοςσοτά- 
ἴῃς ἴο ἴῃς ΠυΠ0εΓγ οὗ τῃ6 ΠαπΊΕ68, ἔγοιηῃ 
τννεπῖν γεατβ οΪ4 δηά ἀρνναγά, 41] τῃδῖ 
ννετα δοἷε ἴο ρὸ ἔσῃ τὸ νναᾶγ; 

290 ΤΠοβα τῃαῖ νγαγε πυμηδεγθα οὗ 

47--54. Ὑἢο ον ηδ5 νυ γα ἀρροϊηϊοα ἴο (Π6 
στρ οὗ [86 Τ ΔΌογηδοΐθ, δηὰ ἡγοῦ {ΒΟΓΘΙΟΓΟ 
ποΐ δηϊογεα οἡ [ἢ6 φῬΏΘΓΑΙ πηι ϑίοσ σο]]5. Ηθησθ 
ὙΓΉΘη ἃ σρηβιι5 οὗ (15 ΓΘ ἴα κοθ ρ͵δοθ, 11. 1 ς; 
ΧΧΥ,. όὅ2, αἱ ἴῃ6 πηδῖθς ἀγὸ σοιπηΐθα ἔγοπὶ ἃ 
τομῇ οἷά δηὰ ὑρνναγά, ἀπά ποῖ, 45 ἴῃ [Π6 
οἴδοῦ ἰγίρεθ, [ἤοθθ ΟἿΪΥ ὴ0 ΜΜΟΓΘ οὗ ἂρθ ἴοσ 
βογνίςθ ἴῃ {86 Πε]ά. 

48.. ῥᾳά «ῥοξεη}) ἘΘΠΩ͂ΡΓ ΒΡ81.6, ἴογ [ἢ6 
ξοττηδὶ Δρροϊ πο πΐ 15 ΟΩ]Ὺ πονν πηαάθ. Το 1,6- 

[ἢ 6π|, ἐυόη οὗ τῆς {δὲ οὗ ζδη, τυδγς 
τῆγθθβοοῦα δηά ἔνγο τποιιβαπά διά βανθη 
Βυπάτγεά, 

40 4 Οἔ τε ομη]άγθη οὗ Αβῆεγ, ὈῪ 
{Πεῖγ ρα Παγδ[ΊΟἢ8,) δἴτασ [ΠΕΙΓ [ἈΠΆ}168. 
δγ τε Ποιιβε οὗ {πΠεῖγ ἔλίμεγβ, δοςογά- 
ἴηρ ἴο ἴῇ6 πυπηδεγ οὗ τἴῆ6 ΠΔΠΊ658. ἔγοπι 
ΕΠ γεδγϑ οἷά δηά ὑρννατά, 411} τῃαῖ 
γνεγε δὺϊ]θ ἴο ρὸ ἔοσίῃ ἴο ννδῦ; 

41 ἼΠοβε τῆδί ννεσγε πιπιδεγεά οὗ 
τῃεπ. δυό οἵ τῆς ττῖθὲ οὐ Αβῇογ, τυδγέ 
ἔογῖγ δηά οῃς τῃοιβαπά δηά ἢνα ἢμη- 
ἀγεά. 

42  Οἔἴτῇε ςδι]άγεη οὐ ΝΝΑρΒΔΔΙ!, 
τῆτοιρῆους τπεῖὶγ ραπεγαίίοηβ, δε 
{ΠΕῚΓ ἔἈΠ1}}16890 ὉῪῚ τὰ6 ἤουβε οὗ τῆεῖγ 
ἔλῖμετβ, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 πυθεσ οὗ 
1(Π6 Πδπηε8, ἔγοπὶ ἴννεπ γεαγβ οἷά 
ΔΠ4 ὑρνναγά, 4}1} της ννεγε δῦϊ]ε ἴο ρὸ 
οστἢ ἴο ννδῦ; 

43 ΓΒοβα τῇδ σνεγα πυπιδεγεά οὗ 
{Πεπὶ, δυεη οὗ τῆε ττῖδε οὐ ΝΙρῃιδ!!. 
φυεγς ΠΥ δηά τῆτες τπουβαηά δπά ἔοιυγ 
Βυπάτεαα. 

44 ΓΠαθε αγ ἴῆοβε τπδλΐῖ νγεγε ἡυ- 
Βεγοά, ννῆϊοἢ Μῶοβεβ δπηά Αδγοη πιυιη- 
δεγεά, ἀπά τῆς ργίπςεβ οὗ [ϑγδοὶ, ὀδίγρ 
ἔννεϊνε πιδη: δασῇ οὴς νγᾶβ ἰοσ ἴῃς 
ἤουβε οὗ ἢϊ5 ἐΊΠεῖΓβ. 

45 80 Ψεῖα 81] τῃοβε τῇδ νγεσε πιπη- 
Ὀεγεὰ οὗ τπη6 ομΠάγεη οὗ [ϑγδε]., ὃῪ τῆς 
ἤουβα οὗ {πεῖν ἐαῖβετβ, ἔτοπι τνναηῖυ 
γξαῖβ οἱἁ δηά ὑρνναγά, 411 τῆλ! νγεγε 
ΔὉ]6 τὸ ρὸ ἔοστῃ ἴο νναῦ ἴῃ [ϑγδεὶ; 

46 ἔνεῃ 41} {πεν τῃαῖ νγεῖε πυπὶ- 
Ὀετεά ννεγα 51]χ ἢπηάγεά τῃοιιϑαηά δηά 
ἴῆγεα τῃουδαηά δηᾷ ἥνε Πυπάγεά Δη4 
βΆγ. 

47  Βιυῖ {δε ]μενῖτεβ δἔζεγ τῆς {|86ὲ 
οὗ τῆεῖγ ῖμειβ ννεῖα ποῖ πιηπιρθογεά 
Διηοησ [ἢ 6Π|. 

48 ἔογ ἴῃς ΓΚ Πιδά βροίεη πητο 
Μορεβ, βαγίῃηρ, 

γιίο5 ἢδὰ ᾿ἱπάθϑα δἰγοδάν δοίθα 85 4ϑϑιϑίδηϊβ ἴο [6 
Ρηρϑίβ (οἴ. ἔχ. Χχχυη!. 21), ὈοΙηρ [86 {γι θο5- 
Πιρη οὗ λίοβοϑ αηὰ ἄάγτοῆῦ. ΤΉΠΘΙΓ 264] αρδὶηϑί 
[ἢ6 ἸνοΥβ ρΡΘΓΒ οὐ {πὸ ροϊάθη Ἵοδ] (ἔχ. χχχῃ. 
χ,ύ---2ο; [)οιξ. ΧΧΧΙΙ. 8 544.) βανγθ ἔῃ ἃ 
ἀϊδέϊηςξ ροϑιίομ, ἀπά Ἰοά ἴο {ΠΟΙ γθοθι νη 88 
Ποῦ τοννασά (Π6 ἀϊρηϊν ἴο σῇ ΠΟΥ ἀγὸ Ποὺν 
βγϑὲ ΘΧ ρ ο συ πδτηθά, [ΠουΡἢ τγοίθγεηςθ ἴο {ΠῸῚΓ 
ξαΐαγε ΟΠοΘ ἀρρθατβ ὑγον] ΟΌΒΙΥ ἴῃ ἴμεν. χχν. 

35 566. 



ὁπ 

49 Οπὶγ ἴδοὺ 884]: ποῖ πυτηθεγ 
τε θεὲ οὗ 1, ον]. πειῖμεγ τὰκ τῆς 
5 οὗ τῃθηὶ διηοηρ ἴΠ6 ΤΠ] άγεη οὗ 
15γδεὶ : 

5ο Βαυῖ του 504]: δρροϊης τς [.6- 
νΙτ65 ον τ ἴῃ τ ὈΘγηδο]8 οὗ [65 ἘΠ ΠΊΟΠ 0 
ἀπά ονεῦ 41] ἴῃς νό556}5 τπεγεοῦ, δηά 
ονοΓ 1] τηρβ τΠδῖ ὀείομσ ἴο ἴἴ : {πὲ Ὺ 
504} Ὀεᾶσγ ἴῃς ταθεγηδοὶς, δπά 81] της 
νε586}8 τῃεγεοῖ; δηά {ΠΥ 58} πλ1Π15- 
(εγ υπῖο ἴἴ, Δη4 5411] ἐποδιῃρ τοιηά 
ἃῦουξ (ἢ6 τἀθεγηδοῖΪςα. 

51 Απά ψῆεη τς ἴδθεγηδοὶε 8εῖ- 
τοῖῇ ἔογνγαγά, τῆς 1, εν ῖαβ 5}]] ἴαϊκα ἰΐ 
ἀοννῃ: δηά ψννῆεη ἴῃς τἈὈογηδο]ε 15 ἴο 
δε ρίτοῃεά, τε [ ενιῖεβ 5}4}} 8εῖ ἴτὰρ: 
ΔΠᾺ [ἢ 5ἴγδηρεσ τἢδλί σοπλεῖῃ ηἱρῃ 
8Π4}} θὲ ριυιῖ ἴο ἀεδῖῃ. 

52 Απά τῇε ἙμΠ]άγεη οὗ [ϑγδεὶ 5}4]]} 
Ρἰτοἢ τῆΘΙΓ τοπῖβ, ΘΥΘΥΥ͂ ΠπΠιλῃ ὈΥ ἢΙ5 
ον ἢ ΘἈΠῚΡ. ΔπΠἀ ΘΝΕΓΥ πηᾶπΠ ΌΥ 5 ον ἢ 
βίφηαλτγά, ττουρβοις {Ποῦ Ποϑίβ. 

55 Βιυῖ τῆς [1 εν!τε8. 5}4}} ρος ἢ 
Γοιπά δρουΐ τῆς τάθεγπδοὶς οὐ τθϑβῖ- 
ΤΟΊ, ἴπδι τΠεγα Ὅ6 πὸ γγαῖῃ ὕρο 
[ἢ6 ςοπρτερδῦοῃ οὐ τῆς ΤΠ] άτεη οὗ 
ἴϑγδεὶ! : δηὰ τε 1, ενιῖεβ 50.8}} Κεερ 
τῆ6 σἤαῖρα οὗ τἢ6 ταρϑγηδοὶθ οὐ ἴ65- 
ἘΙπιοην. 

54. Απά {δε ομΠ]άγεη οὗ ἴϑ5γδεὶ ἀϊά 
ΔοΟςογαάϊπρ ἴο 411 τπλὲ ἴπη6 ΓΟΚΧ ςοπ- 
πηδηάςα ΜΜίοβεβ, 80 ἀϊά {μδγ. 

ΟΓΟΗΑΡ. 11. 1---34. Οτάοσ οὗ [6 {τῦ65 [ἢ 
{Π6Ὶν ἰθηΐβ, δηα οἡ {86 πηδτοῇ. 

Ὡ. ὁν ῥὲὲ οαὐπ “ἰαπάαγά, «υἱἱ ἐδὲ δησίση 
9 ἐξεῖγ δαΐδεγὶς βοι.ε] ὙῊΕ “" βἰίαπάατγά " (46- 
εἰ) τπιαγκοὰ [ἢ6 ἀϊνίβιοη, ΟΥ̓ σδπὶρ (εἴ. στ. 9, 
1Ιό, 24, 31); [86 ὁ“ δηβίβἢ᾽" (οὐδ) ἴἢθ Δ ΠΉ}γ. 
ΤΒΕεῖο ψου]ά ἔῃυ5 δ ἔουΓ “' ϑΒἰδηάαγάςϑ᾽" ΟὨ]Υ, 
ΟἿΘ ῸΓ ΘΔ ἢ “σαπρ᾽" οὗ ἰῆγεθ ἰπρε5. δε 
ἢᾶνθ 0 σογΐδίη ἱπξοιτηδίίοη ψνηαΐ νγὰβ [ῃ6 
ϑίγιςσίιτο δηὰ νν δὲ ἴῃ6 ἀδνῖςοβ οἵ (Π6 “" βΒἰδηά- 
αιά5." ΦΤὴὸ ννοτὰ 15 ἀεγνθά ἔγοπιὶ ἃ τοοῖ 
ΒΚ Πρ “ἴο ρΠ ποῦ," ογ “ΠΡ Πΐθη δἴδγ᾽" 
(Κοϑοππλ., Ευτγϑέ, ὅζς.); δῃηά ῥγοῦδὶΥ ροϊηΐβ 
ἴο ἃ 5014 ἤριυτθο οὐ δ ]ο πιοιηΐοὰ Οἡ ἃ 
ΡΟΪΘ6, βιιςἢ 45 ἴῃ Εβυρεδηβ υϑεὰ (5ε6 ΝῈΚΙΠ- 
5οῃ, " Αποϊεηΐ Ἐργρίίϊδηβ,᾽ 1. 294 544.). ὙΤγᾶ- 
αἀἰτοη Δρργορηδίοβ ἴπῸὸ ἔοι σπογαῦις ἔο8 
(Εζοκ. 1. 26, χ. χα; ον. ἵν. 4 544.), ἴθ ]οῃ, 
ΙΏΔη, ΟΧ, δηά δαρὶθ, ἴο {86 σδπὶρθ οἵ [υάδῃ, 
Ἀουδοη, ΕΡἢτγαῖπι, δηὰ  δη γεβροςοξίνοὶυ ; ἀπά 
[Π15, 45 ἴο [6 ἢγβί, 85 ἃ οογίδ ῃ συ ρρογί ἔΓο πὶ 
Οεη. Χ]Χ. ο (ςἢ. εν. ν. 5), δπὰ 85 ἴο [6 
[Ὠϊγά, ἔτοπλ [θιξ. ΧΧΧΉΗΙ. 17. 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΠΓῚ1. [ν. 49---. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1]. 
772: ογαΐον οὔ δε γίδες ἐμ ἐλεεῖν ἱσπίς. 

ΝῺ} τῇς ΓΚ β8ρᾶκε υπῖο Μοβεβ 
ΔΠ4 τἴο ΑἌγοη, ϑΑΥ]ηρ,, 

2 Ἐνειγ πιᾶη οὗ τῆε ςδι]άγεη οὗ 
5γδ6] 8}.4}} ρος ὉγῪ ἢΪ8. οὐνη ϑ8ϊδηά- 
Αγά, νυ ἢ τἢ6 δηβίρῃ οὗ τπεῖγ ἔλτἢεγ 8 
Ποιβε: ἰΐὰγ οὔ δροιῖξ [ἢ ταδεγηδεὶς ἢ 
οἔ τῆς σοπρτερδιίοῃ 5}8}} {ΠΥ ριτς ἢ. ἄακε 

2 Δῃηά οη [Πδ εδϑῖ 546 τονγαγὰ ἴδε 
ΤΗΕ οὗ τῆε δη 5}4]] ἽΝ οἔ τῆε 
δίδπάσλγά οἵ τε σδιὴρ οὐ [πάλῃ ρίτοἢ 
τὨγουρθοις {ΠΕΙΓ Ἀγπλϊεβ : ἂπά Ναῆ- 
8Π0η ἴῃς βδοῃὴ οὗ Απιπηπδάδο «ῤαίί ἐὲ 
ςλρίδιη οὗ [πε σμη]άγεη οὗ [πάδῇ. 

4 Απά ἢ! μοβῖς δηα ἴποβε παῖ τχεγε 
Πυπιρεγεά οὐ τἢεπι, τὐέγε τῆγεεβοοτγε 
δηά ἰοιιγίεεη τπουβαπά Δηὰ 51χ ἢυη- 
ἀτγεά. 

ς Απά τδοβὲ (παῖ ἀο ρος ἢ πεχί 
πηῖο ἢϊπὶ αὶ δέ τῇς {ῦ6 οὐ 1552- 
σμαγ: δηᾶ ΝΝεΐβδηξεὶ [ῃς βοη οὗ Ζιιαγ 
τῥαϊ! δὲ ςαριαὶῃ οὐἹ τῃε ο!Π]Π γε οἔὗὨ 15- 
ΒΔ ΟΠΔΓ. 

6 Απά ἢ15 Ποβῖ, δηά τἢοβε τἢδῖ 
μετα πυμηρεγεά τπογεοῦ, τυογς ΠΗ δηὰ 
ἔουγ τΠοιιβαπά δπά ἔοιγ μυπάγεά. 

η Ἵρεη τὴς {πδὲ οὗ Ζεδυ]αη: δηὰ 
ΕἸΙΔΌ τῆς 8οη οὗ Ηείοη τφαϊἑ δὲ ᾿δρ- 
τλῖη οὗ {πε σμ]άτγεη οὗ Ζεδυ]αη. 

8 Απά ἢϊ5 Ποβῖ, δῃά ἴῆοβε τῇδ νγεῖὲ 

ἂν 970 Ἀλδίδοῦ 5 (δὲ ογὰ στῆδυ ὃὸ πὰ 
οὔἴθη 15 τρηδογρα οἰϑοινῆοσγο, οὐοσ δεδαὶπεῖ; 
ἐ.6. ἕλοῖηρ ἴπ6 {λθθ 8616 Οἡ Ἔνοσυ ϑἰάθ. Τῆὲ 
ἀϊδίδησε νγὰ8 βειῃδρβ οοο συδὶῖβ: ςξ. [088 
11. 4. 

8--Θ. οἡμ ἐῤὲ εαδὲ “16] ΓΘ μΡοβὲ οὗ Βο- 
ΠΟΌΓ, ἴῃ ἔτοπί οὗ {6 συτίδίη οὗ τῆς Τ ΔΌοτηλ- 
αἷς, ἀπά σοστεβροηάϊηρ ἴο (6 ροβιίοη οσςσυρὶ 
Ὀγ Μοβεβ, Αδγοῃ, δηά Π6 Ῥυίοβῖβ 'π 186 1,ενπες 
ΠΔΙΏΡ, ἰ5 αϑϑί στιά ἰο [πάδῃ, νἸ Ιβϑϑοῆᾶσ δηὰ 
ΖΘοὈυϊιη, 4150 ἀδβδοθηάδηϊβ οὗ 1,Θ ἢ. [υάλῇ, 
ἃ5 186 5δἰγσοηροϑὲ {Π06 ἴῃ ροϊηξ οὗ ἢυπὶ δ 
Δρροϊηϊθα 4150 ἴο Ἰοδὰ ἴθ νδῆ οὔ {πὸ πδγοῖ. 

8. Ναῤιδοη {δὲ σοη 9 “4»ε»εεαάαδ εῥαϊ 
δε εαρίαίπ οΚ 1δε εὐμάγεη οΓἡ “ωάαδ) (ἱ. 
τ: (ἔτοη, χχν]!, τ6----22, μετα [6 “Ἢ Ρστποῦβ" 
ΟΓΥ “τ ]ε 5" οὗ ἴῃς Ὑνεῖνε ΤΎ65 δὲ ἃ ὧσγ 
Ἰαΐοῦ ἀδῖθ ἃ΄ῸῈ δραῖῃ παιηθὰ. Εβϑοῖῦ ἔσο δὰ 
ἴπὺ5 ΔΠη ΟΓΡΔΠΙ ΖΔ ΟΣ σοπιρίεῖθ ἔοσ. ςοσίλιη 
ΡΓΡΟΞΕ5 ἴῃ 1196}, Ασσογαϊ ΡΥ ννα ϑουπθτπιεβ 
τοδὰ οὗ ννᾶῖβ νναρεὰ ὈγῪ ϑεραγαῖθ {τῖδες οἵἱἁ 
Βτουρθ οὗ τῖδεϑ; δι. [᾿βῇ. χυ. τς 964.; 
]υάξ. ἱν. το. 



γ. 9--26.] 

πυπΊΡεγεά τπετεοῖ, τυόγο Πγν δηά βενεη 
᾿ τῃουβαηά Δηά ἔοι πυπαάγεά. 

9 ΑΙΙ τῆλε ννεγε πυπιρεγεά ἴῃ τπ6 
σδιῃρ οὗ [υἀΔἢ τεῦ λη μυπάγεά τῃοιι- 
δᾶπα δηά ἔουγβοοτε τῃοιιβαηα δηά 5ὶχ 
τῃουβαηά δπὰ ἔουγ πυπάτγεά, τῃτοιρῃ- 
ουἵΐ τῇ ΘΙΓ Δγηλῖε8. 1ῃ686 5}4]} ἢιϑοῖ 
δεῖ ἐογῖῃ. 

Ιο  Οη τς 5Ξοιἢ 5.46 «ῤῥαϊ ἐξ τὴς 
δ Παλγα οὗ τῆς σαρ οὗ Ἀευθεη δο- 
οςογάϊηρ ἴο {ΠΕ6ῚΓ ΔΓΠΊΪ65: Δηἀ [ἢδ σδρ- 
τίη οὗ ἴῃς σμΠ]άγεη οὗ Κδυθεη τῥαίἑ δε 
ΕἸΙΖγ τῃ6 5οὴ οὗ δηβάδυτ. 

Ι1 Απά ἢϊ8 Ποβῖ, δηά τῆοβε [δῖ 
ψεΓῈ Πυ ΠῚ ΡεΓαα τῃεγθοῦ, τυεγε ἔογγ ἀπά 
δἰχ [ῃοιβαπά δῃά ἥνε Ὠιυπάγεά. 

12 Απά τδοβὲ νῃϊςἢ ριτςἢ ΒΥ Ὠϊπὶ 
“ῥα ! δέ τῆς ρθε οὗ δίπιθοη: δηά τῇς 
σδρίδιη οὗ τῆς σὨΠ]άγεη οἴ δίμηεοη Ἂρα 
τ δ}! υπλ16] τὴς βοὴ οὗ Ζυτγ 9 δάάδι. 

12 Απά 5 Ποβῖ, δῃά τῇοβα τῆδῖ 
Μεγα πα ρετγεά οὔ [Πεπὶ, τὐέγε ΠΗ͂Υ δῃά 
πἰηα τῃουβαηά δηα τῆτες Ὠπηάγεά. 

14 ΤΕ τἢε τε οἵ (Δ4: δπά τε 
οσλρίαἰπ οὔ της 5οη8 οἵ (δὰ Ἅῤαἠ ἐδ ἘΠ:- 
Δ3ΔρΡἢ τε 8οη οὗ Ἀδαεὶ. 

Ις Αμπὰ ἢϊ8 Ποβῖ, ἀπά τἢοβε παῖ 
γαῖα πα ρεγεα οὗ τῇεπλ. τοόγε ἔογῪ 
πὰ ἔνε τῃουβδαπά ἀπά 81χ δυηάτγοά 
δά ΠΗ͂γ. 

16 ΑΙ] ἐβαῖ νγεγε πυπηρεγεά τη τῆς 
οὯπιρ οἵ βευθεη τὐεέγε δῃ ἢυπάγεά 
τῃουβαηά δπά ΠΗῪ δπὰ οπμβ τπουβαηά 
δηὰ ἔουγ δυπάγεά ἀπά δΠΗ͂γ, τἢγτουρῃ- 
ουὐξ [Π6ΙΓ ἀγπιῖεβ. Απά τΠΕΥ 5}8]} 8εῖ 
ἔοσῖῃ ἴῃ τῆς βεσοηά τγδηκ. 

17 4 ἼΠεη τς τὰρογηδοΐα οὗ τῆς 
ΠΟΠρΓΕΡΔΠΟΠ 5}}}} .5ες ἔογνγαγά στῇ 

ΝΌΜΒΕ ΑΘ. 11. 

τε σαπρ οἵ (δες Ϊ,ενιξεβ ἴῃ (ἢ6 τάκ 
οὗ τῇς. σδπῈρ : 85 ΤΕΥ Ἐποδ Πρ, 80 5}]} 
ἴΠῸν 86ῖ ἔογνναγά, δνεγΥ τηδῃ ἴῃ ἢΪ8 
Ρίδος ὈγῪ {Πεῖγ βιδπαδγάβ. 

18 4 Οη [ες νεῖ 5146 ῥα] δε ἴῃς 
βίδηἀδγά οὗ ἴῃς σδρ οὗ Ἐρηγαὶπι δο- 
Τφογάϊηρ ἴο ΤΠ 6 ΙΓ ΔΓΠλ168: δηά τε ᾿δρ- 
(Αἱ οἵ τῆε 80η5 οἵ Ἐρῆγαιπι τῤαἠ δ 
ΕἸΙΘἤδλπηα ἴπ6 βοὴ οὗ Απιηῃιά. 

19 Απά ἢϊ5 Ποβῖ, δηά τ8οβα δαῖ 
ψγεγα πυπρεγεὰ οὗ τῃ θη}, τύεγς ἕο Υ 
τΠῃουϑαπά δπά ἔνε δυπάτεά. 

20 Απά Ργ δῖηὶ τῤαϊΐ δὲ τὰς θα 
οἵ Μδῃδββεὴ : δπά τῆς Ἴδρίδίῃ οὗ τῆς 
οὨΠ]άγθη οὗ Μδηδϑβθὴ εῤαίἑ δὲ (ατμδ- 
116] τὴς βοὴ οἵ Ρεάδηζυσ. 

21 Απά Π΄5 Ποβῖ, δηά τῇοβε ἰῃδζ 
ψγΕγε πιπΊθεγεά οὐ ἴπεπὶ, τύδγέ ΤὨΪΓΓΥ 
δηά ὕνο τῃουϑαηά Δηἀ ἴννο Βιιπάταά. 

22 ἽΠεη τῆς ττρε οὗ Βεπ͵]απιίη : 
ΔΠ4 τῃς σαρταίη οὗ ἴῃς βοῃβ οὗ Βεη- 
Ἰαταῖῃ τῤα  ἐεὲ ΑὈϊάδπη τῆς 5οη οὗ ΟἹ- 
ἄθοηὶ. 

212 Απάὰ ἢϊβ Ποβῖ, δπά τΠοβα τῃδῖ 
νγογα πυπλθεγεά οὗ τμεπὶ, τύδγε ΤΠ ΓΓΥ 
Δη4 ἔνε τῃουβαηά δηά ἔουγ ῃιηάτεά. 

24. ΑΙ] τμδῖ νγεγε πυτηθεγεά οὗ τῆς 
σΔΙΡ οὗ Ἐρῆγαϊ πὶ τὐέγέ δὴ ᾿ππάγοά 
τπουβαηά Δηα εἰρῃϊ τῃοιιβαπά δηά λῃ 
Ἀυπάγαά, τἈγουρῆους {Πεῖγ Δγπηΐ68. 
Απά τῆεγ 514}} ρὸ ἔογνναγά ἴῃ τῆ6 
τΠ1γὰ σγδηκ. 

25 ἴ ΤΠἢε 5ἰαπάαγά οὗἉ [ἢ σςαπὶρ οὗ 
Ῥλη σαὶ! δέ. οὐ τῇῆε. πουίῃ 8:4ε ΒΥ 
ΤΠΕΙΓ ἈΓΠΊΙ68: δηά τῆε σἀρία!η οὗ τῃ8 
ςσΒΠ]άγθη οὗ δὴ τῤαϊἑ ἐὲ Αἢϊθζεσ τὴς 
80η οὗ Απηη}]15ῃδάἀΔ!]. 

26 Απά ἢἰβ8 Ποβῖ, δπά ἴποβε τῆδί 

10--16Θθ.ὡὈ Νοχὲ ἷἱπ ογάοσ, δηά δου οὗ 
(6 ὙΑρογηδοῖθ, σοπηθβ (δ6 ἰσγιίρα (πδὶ Ὀοτὸ [ἢ 6 
πᾶτηο οἵ Ἀθυῦρη, 1,645 οἰδεβέ ϑοῆ; δηά 4550- 
εἰδίοα ἐπογουν ἢ ϑιτήθοπ, {Π6 ϑοσοηά οὗ [ἢ ἀθ- 
Ξορηάδηϊς οἵ [,ραἢ, δηὰ Οδά, 16 οἱδςξ οἵ 1Π6 
ἀοοςοπάληίβ οὗ 1,65 πδηάπηδιά ΖΙρδῃ. 

14. Βρμοῆ [ον ὈΉ1655 Δ4ῃ ΟἸΤΟΥ οὗ γϑη5- 
ςτρΡίίοπ ἔοσ ἴῃς 606] οἔἉ ἱ. 14, ψ σῇ ἴῃ ἕδοξ 
ἰ5 τρδά ἤοσγὸ ἴῃ βονογαὶ Μ55. δηὰ ψεγβίοῃϑ. 

17. 5866 Οἡ 11]. 14--.19, Χ. 17. 
185-24. Το ἰπἰγτά σλὴρ, πο ἢ Βδά 

15 ρίδοθ τνεβινναγά οἵ ἴδ ΤΑρογηδοῖθ, σοη- 
αἰΞῖ5 οὗἩἨἁ ΤΠ6 ἔγίδε οὗ ἘΡὮὨγαδίηιν, νυ [π6 Κιπάτοά 
ἰπδε5 οἵ Μδηῃδϑεϑοὴ δηά Βεη͵απιη, 811 ἀεϑοθηά- 
οὐ ἔγοιδ Ἀδοδοὶ. ὙΠ 6θ6 ἴμγθο ἘΠ Ό065 41} οὐδ η- 
εὐ δαϊοϊπίηρ δουμεηῖβ θη (δηᾶδη ννᾶ5 ἀϊ- 

υἱάθά, δηά δῖὸ δοσου ΠΥ 5ρόκθη οὗ 85 4550- 
εοἰαϊοά, Ῥ8. Ιχχχ. 2, “" Βείοτο Ερῃγαϊπι, Βθη͵α- 
τηΐη, δηὰ Μδῃδββθῇ, 51ΠΓ ἊΡ (ὨῪ ϑἰγθηρίῃ." 

45---31. ὝΠΟ ἐουτίῃ ἀϊνϑίοη, νη] ἢ οη- 
σΔιηροά ποι οὗ {μ6 ὙΔΌΘΓΩΔΟΪΘ, 5 παιηθά 
ΔΙοσ ζ8η, 1ῃ6 οἰάοϑὲ οὐ ἰδοοῦβ σῃ]άγθη ὈΥ 
16 Παηάπιδι 5. ὍῊ15 ρούνογῆι] ὑπῦ6, ἴΠ6 56- 
ςοπά οἔ 8}} ἴῃ πυπηδεῖ, Ὀγουρῆϊ ὉΡ ἰπδ Γθὰσ οἡ 
[06 τηϑῦοῆ. ὙΝΊΠ 1 ἀγὸ Ἰοϊπθά ἴἢ6 σϑηλδι ΠΙπρ 
{πΠ0ε5, Α5ΠῸῚ δηὰ Νδρῃΐδ]}, σρτπρ ἔτομι 86 
μιαηάτπηκ! 5 ΖΙΠραἢ δπὰ ΒΒ: δῇ. 

ΤΠΘ ξΟ]]οννης Ρ΄δη βθοννθ ἴ[Π6 ΘΠΕΓΟ ἀΓΓαΠρΡῈ- 
τιθηΐ οἵ [Π6 σδῃρ 845 ρδίπογοὰ ἔτοπιὶ [Π15 δηὰ 
{πὸ ποχί σμδρίοσ. ϑοῖὴθ ρ]δοθ [ἢθ ἔοιιγ ἰθδαϊπρ 
ἘΠῸΘ5 ἴῃ ἴμ6 σοπίγο ϑᾶς ἢ οὗ [15 ονη σ!ἀδ: δῖ 
[86 Θομοπιθ ΠοΙῸ σίνθῃ 9665 ΠΊΟΓΟ ΡγορδὈ 6 
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ὑνεγα πιηλθεγεά οὗ τῃδπι, τυεγε ἴῆγεο- 
βοοῖα ἃπηά ἴννο τῃοιβαηά δηά ϑβδνεη 
Πυπατζγςεά. 

27 Απά τῃοβε τηδλξ δησδπὰρ ὈΥ ἢἰπΠὶ 
“ῥα ί ἐξ τῇῆε τς οὗ Αβϑῆεγ: δῃά τῆς 
σἀρἴδιη οὐ τῆς σμι]άτεη οὔ Αβῆεγ τῥαϊ 
δε Ῥαρὶεϊ τῇς βοη οὗ Οσγμη. 

28 Απά 5 Ποβῖ, διά τῆοβε τῇδῖ 
ννογῈ πυπλρογοα οὗ τπεπὶ, τυέγέ ἐγ 
ἀπά οης τποιιαηά δηά ἥνε πυπάτγρά. 

29 4 ἼΠει) τἢε τῆῖθε οὐ Ναρῇζαὶ!: 
δῃὰ (ἢς σαρίαϊη οὗ τῆς σι] άγεη οὗ 
ΝΑρΡΒτΑΐ ἐρα ῥέὲ ΑὮϊγτα τῇε δοπ οὗ 
Επδη. 

20 Απά ἢ15 Ποβῖ, δῃηά τἤοβε παῖ 
γα Πυπθογεα οὐ τἢσπὶ., τὐεγε δίς 
Δηἀ τῆγεε τῃουβαηά ἀπά ἔουΓγ τ πτρα, 

21 ΑἹΙ τῇογ τῇῆδλι νγογα πυπιθεγεὰ 
πῃ τῆς σπὴρ οὗ [ζδη τυεγς δῇ Ὠμππαγοά 

ἔγτοπι ἴῃ ογάοσ ἴῃ ννῆῃϊοῦ πο {πῦ65 ννοῦο ἴο οοί 
ουξ οὐ [δ τηδιοῆ. 

Ναρδίδὶ!. 

ΤΌΡΑΗ [59 ΔΓ. Ελϑί. Ζιῦθυη 

Μοροβ, 
Αδγοι, δηὰ 

Ῥγιοβίβ 
ἘΕΟΒΕΝ. 

ΑΞ ῇἤοΣ 
ΘΔΠΟΙΌΔΓΥ. ΚοΙΔΙΠΙ65. 

ΘΙΙΊΘΟΣ 

ΑΝ 

Οοιβῃοηϊῖοβ. 
σδα. 

Βεπ]δτηίη. ΕΡΗΚΑΙΜ. 
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τῃουδαηά 4ἃ ΠΕΗΥ δηά βενει τῇἢοιυβαιά 
Δη4 5ἷἰχ ιπάτοα, ον 5}8]] ρὸ δ μό- 
πιορῖ ψν ἢ ΤΠ ΟΙΓ οἰδηάαγάξ. 

22 4 ἼΤὭΠεβε 4γέ τῆοβε ννῃ]ο ἢ Ψεῖε 
πα θεγοά οὗ τῆς ςδ]άτεη οὐ ἰβταὶ 
Ὀγ τε μουβε οὗ τῆεῖγ ἔτ εΓβ : 81} ἴλοβε 
τλῖ νοῦ πυπηδεγεά οὐ τῆε ολπὶρβ 
τγουσθους τΠεἰγ Ποβῖβ τύδγε 51Χ ἢμη- 
ἀτεά τῃουβαπά ἀπά τῆτες τπουβαμά δηά 
ἢνε Βυπάγεά δηά ΠΥ. 

23 Βιυῖ τῆς ] ενιτεβ σνεγε ποῖ πυπὶ- 
θεγεά ἃιοπρ ἴῃε ΤὨΠ]άγεη οὗ ἰβγδὶ; 
45 ἴῆς. [.ΟΚᾺ σοπχηαπάεά Μίορεϑ. 

34 Αμά τῆε σμ]άγει οὗἁὨ ἰϑγδεὶ ἀϊά 
Δοσοτάϊηρ ἴο 4}1 τῆαι τῆς ΓΟΚΡ (οπι- 
τηληάεά Μίοβεβ: 80 {ΠΥ ρἰτομεά ὈΥ 
ΤΠΕΙΓ δἴδηάλγάβ, δηά 80 ΤΠΕΥ δεῖ ἰοῖ- 
νναγά, ἐνεῦν οἠα ΔΙΕΓ {ΠεῚΓ ἐἈπ}}}168, 
Δοσογάϊηρ ἴο τῆς Βοιιβε οὗἉ τῃεῖγ [δτθεῖ5. 

82--:384. ὅς νγᾶ5 {πΠ6 ἰάρθαὶ ἔοππ οἵ 
{πὸ ὁποδιηρηηθηΐ ἴῃ (Π6 νυ] άθγηθθς:: ἃ (ὉΠῚ τὸν 
Ριοάιυςσεα ἴῃ πὸ ϑαυᾶγο σουγῖ νυ ἢ νυ οι [86 
ΓΘ Πλρ]6 ννα5 Ἔνθη Δ} } δυιτοιηάοα, ἀπά ἰη ἔΠῈ 
Υἱϑίοη ΟὗὁὨ [Π6 ΠΟΑΝΘΠΙΥ ΟἸΕΥ̓ 845 ϑθοὴ Ὀγ Ετεκ. 
ΧΙΝΠ. 2ο; δηά Ὁγ δῖ [ομπ, Κον, χχὶ. τὸς οἱ, 
ον. χχ 9. ὙΠ 5 [86 σαιὰρ οὗ Οοὐδβ οἀγ εν 
ῬΘΟΡ]Θ ννᾶβ αἰνίποὶγ ογάθγθα 950 85 ἴο βοΐ [ἢ 
{Π6 σοπιρ]εἴοποθϑ οἱ Ηἰ5 ΟΒυσοῃ ; δηά ἴὸ {ΠΠ|π|5- 
{γαῖ ὈΥ 115 ΏΟΙΘ ἀγταηροπιθηΐ, νη ϊοἢ ν|15 
ἀθιογηληοα Ὁγ {πὸ ὙΑΌΘγηδς]6 ἴῃ [86 οὐη τὸ, 
Ὀοΐὴ [ῃ6 ἀδροπάδλῃςο οὗ 4}} οἡ Οοά, διά {πὲ 
δΟσθ55 ΜΨΒΙΓΘἢ ἃ]} ὁη)ογθὰ ἴο σοά. 

[1 ἴ5 ἴο θ6 οὐϑογνθα μοννθυογ (ῃαῇ [Π6 φΟ]]10- 
σαφίίοη οἵ {πΠῸ {π|0 65 15 ΟἹΪν ργοϑο τ δοὰ ἴῃ ξ0 65 
ΓΑ ἰοτηθ. ὙΠῸ δείιδ] ἔοιτῃ οὗ [86 οποδηλρ’ 
τηθηΐ ψου]Ἱὰ πὸ ἀοιυδῖ, ὙΠ }5ὲ οὐθογνπε [815 
ΔΙΓΓΔΠΡΘΙΏΘηΐ ΡΌΠΕΓΑΙΥ, ΥὙΑΤῪ ἰη αἰ οιθπὶ ῥἰ δ 
δοσογάϊηρ ἴο ἰοσα] δα ρβόποῖεβ. Αἷ διπαὶ Ἰΐϑεϊ", 
δια. ἴμ6 ριαηϊα οἢΕξ νυν ἰςῃ Ποιηπιοά ἰπ (δὲ 
Βοσὲ οἱ δνΟΓΥ διάθ ὑυουἹὰ τοηάογ [Ὲ ππροβα δὶς 
ἔογ {π6 ἰδηῖβ ἴο 6 ρίτομοὰ οἢ ἂπῪ σγτιηθ πο 
Ρίδη; ψΉΠ5ῖ ἴῃ {πὸ Ρ]αίῃ5. οἵ Μίοαν, πα 
ἃ Ἰοηρ μα] νγὰ5 πιδάθ, (86 σδιὰρ περιὶ οἱ 
1μ6 οἴμεγ μαηὰ 116 “"ΤουΓ- Βα λτθ, "ἡ οὐ ΠΟΑΠῪ 
50; 0 πε 1ἴπθὸ οὔ Ἂποδηρππιθι ἔγοηὶ Βειμ- 
76θίπιοίῃ το ΑΡδεὶ ϑ}{πῖτη (οἴ. χχί «, δηὰ 
Ποΐ6) ννου]ά οχ θη πελυΐν ἔνθ τ]. 

ὝΠΟ ἅτθὰ οὔ ἴπ6 σὰπὶρ πιρῃΐ δὲ δδουΐ {Ἀπ ξ 
5] τιᾶγο Πλ]65. ῬοΪγ δῖα (ΥἹ. 27). ἀοβοηϊηρ [δὲ 
σΑΠῚΡ5 οὗ [6 Ε Οπίδῃ δυτηΐθβ, [6115 τι5 [ηλἱ 4 5030 
οὗ Ἀδοιι οπο-ϑίχτῃ οὔ ἃ βϑηυᾶτγο τηΐ]ο ϑυβιοοά [0] 
ἰννοπίν ἱμουϑαπα πιεη, δηὰ αἰ]οννθά ἀπιρὶς τορπῖ 
ΟΣ 5ἰτοοῖβ, Οβιοογθ᾽ υδγίογα, ἀοςσοπιηοάαθοπ 
ἔογ Ποῖϑθεβ, ὅἅζο., ΜΠ ἃ νδοδηΐ 5ρδοὸ οἵ (Ὁ 
πυηάγοα ἔρος Βεμιπαὰ [Π6 ταιηρατὶ Α]] τοιπά. 
11 πιιισὲ θῈ τοπθηθογοὰ μὲ {πὸ πνὸ πΉ]}οΠ 
[ϑγδο 65 ϑιεγο ΠΝ ηρ οί οΓ ἴπ ἐπ] ε5. Ὁ 
τπογοίογο νσουἹὰ ποῖ ὉσσΌΡΥ 50. τῆς ΕΓΟΙ 
85 ἃ |Κὸ πιὈῈΓ ΟὗὨ νγαγΓΊ ΓΘ. 



γ. 1---12.} 

ΟΗΑΡΤῈΕῈΚΝ 11. 
: 72: τογις οὐ “αγοκ. 5. 73ὲ εις α7 8 οἵδε 

ἕο ἦε ῥηίοσίς Ὁ» ἐἠδ σεγυΐίες οὗ 11 ἑαῤεγμαςζέ, 
11 ἐπείεπαὶ οὗ ἦε Μρείῤογα. 14 74 δδυϊίες 
αγὲ περιὀεγεα ὧν “Πεῖγ δανιδσ. ,χγἰ 7426 
Μαρείας, πεσε δόν, ἀπά σἤαηρο Οὗ {τ Οσεγελοη- 
ἐϊες, 27 οὐλς Αοὐαΐληήος. 33. οὔ ύλε δἤεγαγίξες. 
38 714 2έατό ομαά εὐαγρὲ αὐ ἤορες αἱ κα- 
γον. 40 71.  γεέογη" αγὸ ἡγε ἐν 246 δευμε:. 
44. 714: συεγρίες αγὸ γραΐδυλ ει, 

Ἵ.: ΑἾδο γέ ἴῇ6 ρεπεγδίίοῃβ 
οὗ Αδγοη δπὰ Μίῴοβεβ ἴῃ τῇς ἀδύ 

ἐῤῥαί τὰς ΠΟΚῸ β5ρακε νι Μοβεβ ἴῃ 
πιοιηί 5118]. 

2 Απά τἢδ8ε χγε ἴῃς πδηδβ οὗ ἴδε 
80η5 οὕ Αδγοῃ; Ναάδὺ τῇς 5 βιβίδογη, 
δηὰ Αδιδιι.. ΕἸΘΑΖΆΓγ, ἀπά 1τηδπηᾶγ. 

2 ΤΏεβῈ ἄγ [6 ὨδΠ165 οὗ ἴῃς 50η8 
οἵ Αδίοῃ. ἴῃε ργίεδῖϑ ψῃϊς ἢ ψνεγε 
φηοϊηῖεά, ἱψῃοση ἢς σοηβοοσγαῖεα ἴο 
Πλ ἰδῖεγ 'ῃ ἴῃς ῥγιεϑῖ᾿8 οὔτε. 

4 ᾿"᾿Απά Νιαδάδὺ δπά Αδίδι ἀϊεά θε- 
ἴογε τῇὴςΣ ΓΟΚΡ. ψνμεπ {μεγ οἤεγεά 
βίγαηρε ἔγε Ὀδεΐοτε τῇς ΙΟΚ, ἴῃ τῆς 
Μ]]Δεγη 85. οὐ δ᾽ηδὶ, ἀπά πεν ἢδά πὸ 
ΟὨΠ]άτεη: δά Ε]θαζασ ἀπά [1{ΠΔΠΊΔΓ 
Π Ἰβῖογεά ἴῃ ἴῃς ῥγίοβτβ οὔῖος ἴῃ ἴῃς 
βίσῃι οὗ Αδγοη τῇςεῖγ ἔαῖθεγ. 

ς 4 Αμάὰ ἴδε ΓΟΚΡ βρᾶκε υπῖο 
Μοβεβ, βαγίηρ, 
6 Βείῃρ τῃε τὔδθε οὗἩ [ἴμενὶ πεᾶγ, ἀπά 

ΡΓεβοηῖ τἤεπὶ θεΐογε ἄδγοη τῆς ργιοϑβῖ, 
τῃαϊ [ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ ΠῚ ΠΙβἴῈΓ ππῖο ΠΙΠ1. 

.", 

ΝΌΜΒΕΆΒΘἝΘ. 111. 

7 Απά τῇδγν 58}8}} Κεαρ ἢΐβ σῆδγρε, 
Δηα τῆς σἤαγρε οὗ τῆε ψῃοΐε σοηρτο- 
ραῖίου Ὀείογε τῆς τἀθόγηδοὶς οὗ τῆα 
σοηρταρατίοη, ἴο ἀο (ἢ 5εγνίςε οὗ τῃ8 
τΔὈεγηδο]ε. 

8 Απά {ΠεΥ 5}8]}1 Κεερ ἃ1] τῆς ἰπ- 
βίγι πλεῖ οὐ τῆ6 τἀθεγηδοὶς οὐ {πε 
ςοηρτερᾳίίοη, δηά [6 σμάγρε οὗ τῆς 
σὨ]άτει οὗ ἰϑγδεὶ, ἴο ἀο τῃδ βοσνῖςε οὗ 
τῆς τἀθόγηδο]α. 

9 Απά τῇου 5Πα]ῖ ρῖνε τῆς 1 εν τε8 
ἀπο Αδγοη δηά ἴο ἢ]5 β0οη5: ΠῈῪ ἀγέ 
ννΒοἾ] ν ρίνεη ὑπο πὶ οι οἵ τῇς 
σμΠ]άγοη οὐ [βγδεὶ. 

ΙΟ Αμά τοὺ 58αἰῖ ἀρροϊπξ Αδγοη 
ΔΠᾺ 8. 80η8) Δη4 [ΠΕῪ 5}]] νναὶῖ οἡ 
ΠΘΙΓ ῥγίθϑῖ 8 οῇϊςε: δηά 16 δίγαῃροΓ 
ἴδαΐ σοηλεῖῃ πὶρῇ 54} δα ρυΐῖ ἴο 
ἄἀδδιῃ. 

11 Απά τῆς ΠΟΚΡ βρακε υὑπῖο Μο- 
868. 5ΔΥ]Πρ,, 

12 Δμά 1, Βεμοϊά. 1 μάνα ἴἌκεη 
(ἢ8 ], εν τεβ ἔτοτη διιοησ ἴἢ6 “]άγεη 
οὗ ἰϑγδοὶ ἱπϑῖοδά οὗ 41] τῇς βγρίθογῃ 
τΠδῖ Τρεηθῖῃ (ἢ6 πΊΔΊΓΙΧ ἀπποηρ ἴῃς 
σὨΠ]άγθη οὐ 5Γδε] : τπογοίογε τῆς [,6- 
γιῖδ5 504}] θ6 πη; . 

12 Βερσδιιβες 4} τε βιβίθογη αγι ᾿ Ελοά 13 
ΓΑΠ6; ΔΟΥ οἡ τε ἀδὺ τῃδῖ 1 8πιοῖε ἴμεν. 27. 
411 τῇε βιβίδογη ἰη τῆς ἰλπά οὐ Εργρξ ςμα 

ΓΚ 1 ΒΑ] οννεά ἀπίο της 411 τπς ἢτβίθοσγη σὸς 

ΟπμαΑρ, 1Π1.1. Τρεῖς αἰθο αγὸ ἐδὲ ψομεγατοης: 
9 “αγοη ἀπά Λονε:] ΤῊ ἔθγπη “ ΒΟΠΟΓΔΌ ΟΠ" 
15 5 ΓΠΟῚΥ ἃ ἰθομηῖοδὶ ννοσγά (ςξ. ποίθ οη Οξη. 
'. 4; δῃὰ σδϑη. Υ. 1, νἱ. 9, ἄς.; Κα ἰν. 18). 
[1 ἀοε5 ποῖ ροϊπξ ἴο ὈἰγῈ δπά οτί βίη 50 πλυςῇ 
85 ἴο ἀοννηννασγα Πιϑίοσυ δηά ἊἀἀθνθὶορπΊθηΐ. 
ρποθ {π6 “' σθηθγδίιοπϑ᾽᾿ οὗ ἃ ρεύϑοῃ ἃΓῸ σοπῇ- 
ΤΊΟΠΪΥ ἱπίγοάιορά, 85 ἰη {π6 ἰοχῖ, δὲ ἃ Ἷὔϑί5, 
ΜΏδη ΘΙΓΠΟΓ ἃ 554] ἀπά δοςοπιρ ἰϑῃμθα 1Π]- 
τποηΐ οὗ {Π6 Ὠινῖπο σοι η5615 15 ἴο Ὀ6 ἱπαϊοσαίοά ; 
ΟΥ ἃ οἴαρϑ 85 ὈΘθΏ γοδσῃϑα νυ Ὠ]Γἢ Θϑί Ὀ]Π5Π65 ἃ 
Ὀαϑῖς ἴῸΓ 4 δι] δ] ποπὲ ἴο ὈΡ παιταϊδά δῖ Ἰαῦρε ἴῃ 
ἴΠ6 5ρ16]. Ηρθηςθ [ἰ 15 (ηδΐ [26 “" γοπογδΟἢ 5" 
ΠΟΛ’ σίνοη, ποι ρῇ οπΈ δα (Ποθ6 οὗ Αδγοη δῃά 
Μίοϑεβ (Αδζοῃ οἰδηάιίηρ ἢτβι 85 ἴῃ6 οἱ θσ ὕσο- 
1861), ἴὰαππὶ οὐ τοὶ γ ἰο 6 ῃοδθ οὗ Αδγοῃ 
Οη]Υ. ἼὍΠδ Ρϑβοπδὶ αἰ ρηϊγ οὗ Μόοβοβ, (που ρἢ 
ἴδ ξάνθ ἢἰπὶ γδηκ 85 δ {ῃ6 μοδά οὗ ἢ15 γιῦθ, 
Ῥα5 ηοΐ ΠετραϊίασΥ. Ηδ δά, δηὰ ἀεβιγοά ἴο 
δανε (ἔχ. χχχῖν το; Νυγη. ΧΙν. 12), ΠΟ 5110- 
ΟΕΞΘΟΥ ἰπ 5 οβῆίοβ ας [ῃ6 ἀϊδίληΐ Ῥγορμοί [ΚΘ 
απο ὨΙΠΊ56}{ (θυ. χνῖ. 18). Αἀγοη ποννς- 
ΕΥΟΥ "85, 45 (ἢ]5 σῃαρῖου βῇονγβ, [ῃ6 δησεϑίοσ 
οἱ ἃ Γορι!]λγ δυσςσοβϑίοη οἵ Ῥγιεϑίϑ. 

8. «ὑδο»ι βὲ εοπμεεγ αέεαΠ ἱ. 6. ννοπὶ Μοβο5 
Πσοηϑθογαδαίθα, οὐ ᾿ἰςογα ΠΥ 85 τηδγρ., ννοθ6 ““ Παπὰ 
δε Π]Ιοά, ὈΥ σοπίετγτίηρ {πμεὶγ οἢσθ ὑροῦ 
{ποῖ : [,δΥν. ὙΠ]. 1 5644. 

5δ---18. Αςἴι4] ἀραϊοδοη οὗ [86 1,οντῖο5 
ἕο 1ῃ6 ξιποίίοηϑ δγθδ αν δϑϑιρτιοά, ἱ. 47--- το; 
δπά [Πδὲ ἴῃ ἰἴθιι οὐ {86 βιβίδοση (υν.11---1 3); 
ν ΠΟ, ΔΙ ΠουΡ ἢ ΟΠΡΊΠΔ]]Υ ἀοδιρηαίοαά δοςοῖ- 
ἵπρ' ἴο ραί Πάγομαὶ ργεσθάθηϊ ἔογ {86 τῆοσο θϑρὲ- 
οἷ] βρυυῖσθ οἵ Οοά, δηά δανὶπρ ρεγῆδρ5 (ςῇ. 
Ἐχ. χχίν, ς ἀπά ποῖθ) ϑύδῇ δοίι ιν οβιςϊαῖοὰ 
1Πογριη, σοι]ὰ ἔἴτοτη {πὸ ἢσϑί Ὀ6 τϑαἀθοιηεά 
Ὀγ δῃ δαιιϊναϊοπί (εξ, Εχ. ΧΗ. 2, 12. 13). 

ΤΠἼΘ σοπο]ιάϊηρ ννογάς οὗ Ὁ. 11 ἅγὸ Ὀδεοσ 
[15 ΟΧργθοοθά : Μὲ. πὸ 58}811 ΠΟΥ ὍΘ, ΤΙ 119, 
ὉΠ 9 ΟΕ} Β. 50 4Ϊ]50 δί στ΄. 41, 4ς. 

7. δεοῤ ῥὶς ἐραγσε, α'.α ἐδ ἐραγσο 977 1δὲ 
«υδοΐδ εορσγοσ αἰ ϊοη] ἰ. δ. 50 458151 ἢϊπὶ {Παΐ {Π6 
ΟὈΠρΡδίϊοης που πη θηξ οἡ Ὠϊτ δηὰ οἡ ἴΠ6 σοη- 
δτιεραίίςοη τπλδὺ ὃ6 Δ]Π]1δά. 

12, 13. Οη {μὲ βυδ]οςξ οὗ ἴῃς ἢτβίθοτη 
566 ποΐθβ οὔ σύ. 40---432 Δηἀ οἡ τσ. 44---51. 
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ἴῃ ἰβγδεῖ, βοΐ τηλη δηὰ Ῥεδβῖ: πχὶπα 
864} (Πεγ δε: 1 ὅηι τῆς ΓΟΚΡ. 

14  Απά τὲ ΠΟΚΡ β8ρᾶκε υπῖο 
Μοβεβ ἴῃ τἴῃ6Ὲ νν ]άσγηεβ8 οὐ δ:η8ἱ, 
ΒΑΥ Πρ, 

Ις Νυπιρεγ τς ΤΠ] άτεη οὗἅὨ 1 ,ενὶ 
ἀἴεγ τπε Βουβα οὗ τπεὶγ ἔέμετγβ, ὉῪ 
[ΠΕΙ͂Γ ἔΠΊ}1Π165: ΘΥΕΓΥ πιαῖὶε ἔγοπη ἃ 
τλοητἢ οἷά δηά υὑρνγαγά 5ῃα]ς ἴμου 
πυπηδεῖ {Πεη]. 

Ι6 Απά Μοβεβ ηυπηδετγοά {πεῖ δο- 
οογάϊηρ ἴο [Πε 'ἱννογά οἔ τῆε [.ΟΚΡ., 48 
ἢ ννᾶβ σοπιηδηάσδα. 

“Οεη, 44. 1 ΦΑῃᾷ τἢεβὲ ψψεγε ἴῃε 80η8 οὗ 
Ἐχοά. 6. Τ,ενὶ ὈΥῚ τπεὶγ ἤδπιεβ; Οσεγβῆοῃ, δηά 
ἐβαρ. 6. Κοβαίῃ, δηὰ Μεγαδτγὶ. 
πος [ὃ Απά τἢεϑεὲ ὧγό (6 πδπηθβ οὗ 
ἴ, ἴδε 580η8 οἔ (ὐδιββοη ΡΥ τῆεὶγ ἔληχί- 
νερά, [|165; [ἸΌη1, ἀπὰ δἢ1πλ)εὶ. 

Ι9 Απά τῇς βοη8 οἔὕ Κομδιῃῇ ὃὉγῪ 
{Πεῖγ ἔἈΠΉ11168; Απιλγάτ. δηά [Ζϑῆδγ, 
Ἡερτοη, δά [7ΖΖίεϊ. 

20 Απά 1ἢ8 50πη8 οὗ Μετγατγὶ δγῃ {πεὶγ 
ἔτ "ε5; ΜδΗ]1, δηά Μιβηϊ. Τῆεβα 
αγέ ἴπε [Ἀπ1}}168 οὗ τὴς 1,ον 65 δοςογά- 
ἴηρ ἴο ἴῃ68 ἢουβε οὗ {Πεὶγ ἔλΠεῖβ. 

21 Οἵ Οὐείβῆοη τας τῆς ἔην οὗ 
τῆς ΠΙΡηΙῖ65, δηὰ τῃ6 ἔἈΠΊΠΥ οὗ τῆς 
ΘΕ Ϊ 65: [Π656 γέ ἴῃς [2 Π1}}|658 οὗὨ τῃε 
(σευβμοηί (68. 

22 ἼΠοβε τῇλι νοῦ πυμηδεγεά οὗ 
ἴΠετη. δοοογάϊηρ ἴο [68 πυπιθετγ οὗ ]] 
1ῃε πηδ]ε8, ἔγοπλ ἃ τποητῇ οἷά δηὰ υὑρ- 
ννατά, ευέη ἴποβ6 τῇδ ννεγα πυπιθεγοά 
οὗ τῇεπὶ τοδγό βϑενεη τῃοιυβαηά δηά ἤνεα 
Πυπάτεα. 

23 ΤῊς ἐἈπ|1}168 οὗ τῃῆε (ὐευββοη- 
1168 504]} ριτοἢ θε ηα τῆς τἀὈογηδοὶς 
ννεβίννατγά. 

24 Απά τῆε οδίεῦ οὗ τῆς Ποιβε οὗ 
τῆς ἔδῖδμεγ οὗ τῆς (ϑευβῃοηῖτεβ σλα ἑ ὁέ 
ΕἸΙΆΘαΡ᾿ τῃε 8οη οὗ [,8ε]. 

25 Απά τῆς οἤδῦρα οὗ {πε 8οπ8 οἵ 
(σείββοη ἴῃ τῆς ταδεγηδοΐς οὗ τῃ6 σοη- 
δτερδίοη αἱ! δὲ τῇς τἀθέγηδοῖϊο, ἀπά 

(ἢς τεηῖ, τῇς ςσονοτγίηρ τῃεγεοῦ, ἀπά 
τε Πδηρίηρ ἔογ ἴῃ6 ἀοοτ οἔὗἉ τῆς τΆθεῖ- 
πδοὶς οὔ τῃ6 σοηρσταραίίοη, 

26 Απά τἢδ Παῃρίηρβ οὗ τῆς σουτῖ, 
Δηἀ τῆς ουτγίαίη ἴογ ἴῃ6 ἄοογ οὗ τἢς 
σουγί, ννΠΙΓ ἢ ἡ: ὈΥ ἴῃς τΑθεγηδεῖε, δηά 
ὃγ τΠε δἰἂγ τοιιπά δδοιιῖ, δπά τῆς σογάϑ 
οὗ ᾽ξ ἔογ 41} τς βεγνίοςς τῃεγεοῖ 

27 ὅ Απὰ οὗ Κοπμαῖῃ τας τῆς ἢ- 
ΠΎΠΥ οὗ τς Απιγαπλ 65. Δηα ἴῃς [Δπ}}] 
οὔτε [Ζεμαγιῖοβ, πα [Π6 Δ ΠΉΠΥ οὗ τῆς 
Ἡερτοηῖῖε8, Δηά τῆς ἔΔΠ.}γΥ οὗ τῆς ἴ72- 
ΖΙεΙ Πτε58 : ἢ ε868 αγό [6 ἔπ} ες οὗ τῆς 
Κορμδιῃ ῖοϑ. 

28 ΤἸη τῆς πυπιθογ οὗ 411] [ἢ πη8168, 
ἴτοπλ ἃ τπηοητῇ οἷά δηά ὑρννδτγά, «ὐέγέ 
εἰρη τῃουβαηά Δηά 51Χ δυηάγεά, Κεερ- 
ἴὴρ πε σδαγρε οὗ [6 βαποίιδιγ. 

29 ΤὮε ἔπλ11165 οἔ [πε 8οη8 οἵ Κο- 
Παῖῃ 5Π4]} ρος οἡ ἴπε 8146 οὗ τῇς 
τΑθόγηδοὶε βου τῃνναγά. 

20 Απά τῆε ςδίεξ οὗ τῆς Ποιυβε οὗὅἁ 
τῆς ἔδῖδογ οὗ της ἐΆπ}11165 οὐ τῆε Κο- 
Βαῖηϊῖεβ σα δὲ ΕἸ ΖΆρηδη τἢς 8οη οἵ 
}2Ζιἱεὶ. 

21 Απά {ἢεἰγ σβᾶγρε «ῤαϊ δὲ τε 
ΑΥΚ. δηὰ τῆς τ0]6, δηὰ τῆς οδηάϊο- 
δῖ|οΚ, ἀπά τῆς δ᾽ζαγβυ ἀπά τῆς νεβϑεὶς 
οὗ τῃ6 ϑαποίμπδγυ ννμογανν ἢ ΤΠ ΘΥ π|}- 
ηἰδῖοτ, ἂπὰ τῆς δηρίπρ, ἀηά 41] τῇς 
βεῦνίςε τὨεγοοῖ, 

22 Απάὰ ΕἸεαζΖαγ 1Π6. 5ϑοη οὗ Αδτγοῃ 
τῆς ρτγίεβε σα  ῥὲ ςὨϊεῖ ονεῦ τῇς ςδιοῖ 
οἔ τῆε 1 ενίτε5, σπά ῥαυε ἴῃς ονετγϑιρῆῖ 
ΟΥ̓ τπεπὶ τῃδῖ Κεερ ἴῃς σἤδάγρε οὗ ἴῃς 
ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ. 

43 ὅ ΟΥ̓ Μεγαγὶ τυᾶς ἴῃε ἔπ ΠΥ οὗ 
τῆε ΜδΠ]ε5. δηά τῆς ἔλα γ οὗἉ τῆς 
Μιυβηϊῖοβ: τῆ656 ἀγό τῇς ἐδ πλ}}1ε5. οἵ 
Μεγδτγὶ. 

24. Απά τποβε τῃαῖ χεγε πυπηρεγεά 
οὗ τῃεπὶ, δοσογάϊηρ ἴο τῆς πυπιθεγ οὗ 
411 τῆ6 πιαῖεβ, ἔγοτῃ ἃ πιοηῖῃ οἷά δηά 
ἀρνναγά, τοῖς 5ἰχ τῃουβαπά ΔλΣπηᾺ ἴννο 
Ὠυπάτγαά, 

14- 3539. Ἐπυπιεγαίίΐοη οὗ (με [1 δυγῖοϑ 
αἴϊοσ {μοῖν [ΓΘΘ ἕΆΓ,1}165, δηὰ δ οἰπηθηΐ ἴο θδοὴ 
ΕΆΤΑΙΪΥ οὗ 115 ϑρϑοῖΐδὶ σἰδίίοῃ δἀπά ἀιιΐίΐγυ. Οὗ 

 0)ι|656, (6 Κα ομαί 68 (συ. 27---22), [86 ΚΙΠΒτηθη 
οὗ Μοϑβοβ δηὰ Αδζοῃ, δηὰ [ἢ6 πιοβξὲ ὨιΠΊΘΓΟΌΒ, 
μᾶνθ {πῸὸ πιοϑσὲ ἱπηροτίδηξς σμαγρο σοηπβάρα ἴο 
(ῃσπι, ἰῃαΐ οὗ ἴΠ6 Ατῖκ, (ἢ6 ΑἸέδτβ, δὰ [(ἢ6 
ΤΏΟΓΟ ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ϑδογοὰ δυγη ΓΕ ΞΘΏΘΓΔΙΙΥ. 

46. ἐδὲ εογάς οὶ 11] 1.6. οἵ ἴπ6 ἼΑθεγ- 
πδοῖθ, ποῖ οὗ {π6Ὸ παηρίπρβ οἵ ἴδ (ουτγῖ; [οΓ 
{ἢο56, τυῖἃ ἰΠοῖγ σοτάβ δπὰ οἴμεγ πιθηρϑ, δ6- 
Ἰοηρϑὰ ἴο {πὸ σἤαγρο οὗ {πὸ Μογαηῖοβ. 80 ἴοο 
ἴΠ6 οχ ργδδϑίοῃ 2ῤὲε σογυΐε ἐδέγεο  τεῖοτα ἴο ἴδε 
ΤΑθεγηδοῖθ, οὗ ννϑίο ἢ πόσο ρα υ ]Δτ] ἴθ 
Οευββοηϊοβ ἤδνο ἴΠ6 ΟΔΓΘ. 



ΓΗ:εδ. 
ἐᾷ, οὐδ "Ὁ 
σε’: 
τάχγζῷ 

Υ. 35-.43.| 

25 Απά τῇε οἢίεξ οἵ τῆς Πουβε οὗ 
τῆς ἔθεον οὐ τῆς ἔπη] 165 οὐ Μεγατσὶ 
τυας Ζατιεὶ τῆς βοὴ οὗ ΑΙἢ δι]: ἐῤέθέ 
54}] ρτσἢ οα {δε 5146 οἵ τῆς τὰρογ- 
ΠᾶΟΪς ποσυτηνναγά. 

26 Απά ἵκρμάφγ τῇς συδβίοαγ πᾶ 
οἤατρα οὗ τῃε 8οη8 οὗ Μεγαγί ρα δέ 
[ἢς Ὀοδτγάς οὗ τῆς τάρδγηδοὶθ, δηά τῆς 
δαγβ {πεγεοῦ, δηά τῆς ρ᾽]]2γθ ἐπεγθοῦ, 
Δ (πε βοςκεῖβ τοσοῦ, δηά 4]] τῆς 
νεβϑεΐβ {πεγεοῦ, δπα 41} {δὲ βογνεῖῃ 
τῃετγεῖο, 

27 Απά τῇῆε ρΠΠ|2γ8 οὐ 186 οουτγί 
γτουηά δροιιϊῖ, «πὰ τῃεὶγ βοοκεῖβ, δηά 
ΠΕ, Ρ᾽Π8,) Δη4 {Π6]γ σογάϑ. 

48 ἢ Βυῖϊῖ τῇοβε τῃδλῖ ἐποδπὶρ Ὀείογε 
πε ταθεγηδοὶα τονγαγά τῆς εδϑῖ, δύξπ 
δεΐίογε ἴῃς τἀρεγηδοὶα οὗ τῆς σοηρτε- 
ραϊίοη εαϑενγαγά, εῤαί δε Μοβεβ, δηά 
Αδγοὴῦ ἃπά ἢ58 β8οηβ, Κααρίηρ ἴῃς 
σθαγρα οὗ [Π6 β ΠΟΙΟΥ͂ ἔογ [ἢ6 σἤλγρα 
οὗ τῆς ςἢ]άγεη οὐ ἰϑγδοὶ ; δηά τῆς 
ΒΙΓΔΠΡΕΓ παῖ σοπηθῖῃ πίρῃ 53}4}} ὃς 
ρα ἴο ἀεδίῃ. 

29 ΑἹΙ τηδλὲ σσγεγὲ πυμηρεγεά οὐ {πε 
Τ,εντῖο5.  ῃϊςἢ Μόοβοβ δηὰ Αλτγοῃ πιηι- 

89. “αυεη ὡπά ἰαυο ἐδοισαπ ΤΠ 
ἀρρτοραῖο οὗ {Π6 [Ὦγθο ΔΠ1}1}}165 πιδῖκοϑ ἴη6 τοί] 
22)20ο: ἰἢ5 

Οϑιξδοηϊίοβ. .. 7200: Ὁ. 22. 
Κοδλδίῃιίοβ.. ϑ8ϑόοο: ν. 28. 
Μεογαγιίοβ..... ὄ2οο: συ. 34. 

- 21300 

7115 ἂρ ἐ βούσονοσ ἕηδίὶ [Π6 Ππυπη .Σ 22,000 
5 {6 Ὀδεοῖὶ5 οὐ νος ἴθ σοπητηυϊδέοη 
ἴμ6 ΕἸγβί-θοσῃ οὗ {86 Τ ννεῖνο ΤΙ 65 15 ἰη ἕδςξ 
ταδλάθ ἴο ἀορεπά (νυν. 4---ὼώ6). ὍΠδ δοίιιδὶ 
οί] οὗ ἴπ6 πηδὶθ 1 ουϊεβ (22,300) 566ΠῚ5 [ΠΕΙῸ 
ἴογθ ἴο Ὀ6 [Δ ΕῪ σοττεοϊοα Ὀγ {πε δυδίγαςϊοη 
οὗ 200 ἴτοπῃι ἴἴ. ὙΠῸ Ταϊπιυά, ξΟ]οννοὰ ὈῪ 
186 [Θνγῖϑιὶ (ὐοτηγηθηΐϊδίοσβ βοπ γα, δηὰ ὈΥ͂ 
Ἡΐἄνεπι., ΒΡ. Νν ογάσνν., ὅτε. τεραγάς [Π686. 300 
85 ΓΟρΡΓΕΘΘΏΓΠΡ ἰἤοθο ῆο, δεῖς βιβί-οση 
Ποτήϑοῖνοϑ ἴῃ ἴΠ6 ΤΥο οὗ 1 ονϊ, οου]ὰ ποῖ Ὀ6 
ἀν 81140]6 ἴο τράθοῃῃ {πὸ σβῖὈοτγῃ ἴῃ ΟἾΠΟΓ ΕΣ1065. 
ΤΠΟΥ ν}}}} Ὀ6 οὗ σουγϑο {πΠ6 ἢγπί- τη οὗ 1, ον] 
ΠΒΙη (86 γεασ τ ΒΙΟΒ Πλὰ εοἰδρϑοὰ 5ίησθ {πὸ 
σομηπηδηα τγᾶβ ἰϑϑιιθὰ: 906 Οὔ τν. 40--43. 
Οὗ τ. 13) δηά ΕΧ. χ 1,.2. ὙΠῸ ἔδοῖ ἰΠαῖ 
1ΠῸ ἀδάποίζίοη 15 τπηδάθ υυἹτ ποι τοτηδγῖκ 15 ρογς 
Πὰρ5 εχραϊποά ὈγΥ {ῃ6 οὐβεγναίϊΐοη οὗ Βδυπι- 
Ἑατΐθεῃ (1 ἴος.), [παῖ {86 ρυγροτί οὗ ἴπε ρᾶ5- 
ΒΑΡῸῈ 15 ἴο ροϊηΐ οιἭδ [ἢ6 σοϊδίιοη Ὀείνγθεη [86 
αὐῦο οὗ ἴον ἀπ {ἢ6 οἴδποσ {Π065, ἀπά ποῖ ἴο 
Εἰνε Ῥγοπποποα ἴο γεβίτςίοπ5. οὐ 41}1ῆ8- 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. 11]. 

Ὀειεά δ τῆς σοπιηδηάπιεηΐς οὗ τῆς 
ΓΌΚΡ, τῆτουρμους {πεῖ ἔπ] 165.. 4} 
(ἢ πι4168 ἔγοιη ἃ πιοπίῃ οἱά δηά ὑρ- 
νναγά, τεῦ ἴννεπῖ ἀπά ἴνο ἴδοι- 
84Π64. 

40  Απά τε [,9ἘΡ 5514 υπῖο Μο- 
865, Νιυμηθεγ 41} ([ῃς βτβίδογη οὗ τῆς 
Π1Δ165 οὗ [Πς σμ]άγδη οὐ [5γδε] ἔζοπι ἃ 
το ητἢ οἷά πᾶ τρνγαγά, Δἀη4 ἴαϊκα 6 
ΠυΠΊΌΟΓ οὗ ΤΠ 6ΙΓ ὨδιλΕ8. 

41 Απά τποὺ 8ΠΑ]ῖ ἴακε τῆς 1,6- 
Υἱῖα8 ἔογ πιὸ (1 ἂγὶ ἴῃς [,0Κ}) ἰπ- 
βίεδα οὐ 4}] τῆς βυβίδογη δπιοηρ τἢς 
σὨ]ἀἄγοη οὐ [5γδοὶ; δηά τῆς Ἴδιος οὗ 
τῆς 1, ενίτ65 ἰπβζεδα οὗ 4}] τῆς ἤγβι! πρϑ 
Διηοηρ ἴα οδίς οὗ τῆε ΤὨΠ]άγεη οὗ 
[5γδεὶ. 

42 Απὰά Μοβεβ πυμηρεγεά, 25 τῆς 
ΤᾺ σοπηηηδηάεά Πίπι. 811 τε ἢγοι- 
Ὀοτγη δηιοηρ ἴΠ6 σἢΠ]Πάγεη οὗ [βγαεὶ. 

43 Απά 8}] τῆς βηβίθογῃ πλδ]εβ. ὉῪ 
[ῃς πυπιῦοῦ οὗ πδῆλθβ, ἔτοπι ἃ πιοηῖτῃ 
οἷά δπὰ υρνγαγά, οὗ τῆοβε παῖ ψεγε 
Πα Ραγαα οὗ τἢ6η|., γγεγε ἔνγεπῖν δηά 
ἴννο [ῃουβαπά ἴννο Πιιπάγαά πὰ τἢγες- 
β80οΥα δηά (ῃϊγίθθη. 

Ὥοπϑ ἴῃ 86 τοἀετηρένο νἱγίυθ δϑϑρτιθά ἴο [Π6 
1, ενιῖϊοθ. [ἴ 15 Θπουβὴ ἔογ ἴΠ6 Ὑυτογ ἴῃ (ἢ}]5 
ςοηΐοχί ἴο ποίθ [δὶ 22,οοο 15 {6 πιυπηογιςαὶ 
ἑλεῖογ ξΌγη5ηθα ὈΥ ἴΠ6 {π|ῦ6 ἔογ {Π6 τϑοκοηίηρ. 
Μοάοσῃ ὄσοχηηοηίδίουβ βΌΠΟΓΑΪΥ (ΜΊςἢ., 
Κυοῦ., ΚυτίΖ, ΚΕΙ͂], ὅζο.) πανθ δϑϑυπηθα δῃ 
ΟΙΤῸΓ ἰηῃ ἴπ6 Ηρδτον ἰοχί. Απὰ ἴο ἰηϑετὶ ἃ 
51} }6]6 Ἰθξογ (τοδάϊηρ ἴῃ ὖ. 28 922 ἴογ ζῶ) 
τνουὰ ὀχῆθιῖ (Π6 πυγδεγ οὗ ἴπ6 Κομδίῃ ἴθ 
85 81οο, ἰηϑίοδά οἵ 8όοο, δηἀ τεπιονυο ἔπ ἀϊ- 
δουϊγ. ΟἾΠΟΓ 5Ρ 8} αἰϊογαϊ οης οὐ ἃ 51 Π}}18Γ 
κιπὰ ἘΒ Ὀόθη συσρεβίοα : Ὀὰἱ {ΠΟΙῸ 15 ΠΟ νγᾶγ- 
ΤΠ ἰπ δηςϊθηΐ Μὅ5., οΓ ψογβίοηβ, ἔὺσ ΔΗΥ͂ 
οποηἀδίοη οὗἉ (Π6 ἰοχέ ἴῃ [15 ρ͵δςθ. 

[{ 5 ποίουνοσίδΥ (παΐ [86 ἐπιῦθ οὗ [,ΕὉ] ἰ5 
ββοννῃ ΟΥ̓ [μ|58 σθῆβιβ ἴο πᾶανὸ Ὀδθη ὈΥ ἔα 1ῃ6 
5112 }16ϑὲ οὗ ΔΥ οἵ ἴμ6 ἐπιγίθδοη οἵ ἴθ οἴδογ 
{τἰῦο5, ΤῊ ᾿οαϑὲ ΠυΤΉΘΓΟΙ5, Μαπαςϑθῇ, σοηΐδ!η- 
οἀ 32,200 ΠΡΒΌΠπΡ τῆρθη; 8158 411 (6 πηδ]65 οὗ 
[86 [,ονιο5, ἔγοπὶ ἃ πιοηι ἢ οἷά δηὰ υρνναγάϑ, 
ἀϊά ποῖ τϑδοῖὶ} (δὲ τοΐδ] τη ἴδῃ τμοιιβδηά. 
Νο ἀουδί, Βοννουεσ, ΤΔΠΥ οὗ ἴποβο τοοκοηοά 
δηχοηρϑὶ [86 Οἴου {ΠὙ|065 σσοΓῈ ϑογνδηΐβ οἵ ἀθ- 

πάληίβ, αηὰ ποῖ ρυγο [5γδο  ἴοϑ; νυ ἢ 1]5ὲ ἤοπὸ 
[ὰ δοίι] ἀοϑοθπάδηϊβ οὗ 1 ενὶ σνου]ὰ ὃ6 ἀεαϊ- 
οδἱοά ἴο {δ βογνῖςθ οἵ [86 ΤΑθεγηδοῖθ. 

40-. 43. Νυπιδοτίηρ οὗ ἴδε ἢγεί-οση 
τηδῖοα [Ὡγουρδουΐ (μ6 Τ νγεῖνο Τ 65 ἰη ογάογ ἴο 
οἴεςϊ (ἢ6 ὀχομδηρθ σοϊηπηδηαρα, υ. 12. 

ἼὨο τγεβϑυὶξ (νυ. 42) 5μοννβ ἃ ἰοίδὶ οὗ 22,273. 
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4: ὅ Αμά τῆε ΙοπῸ βρακε υπο 
Δίυβοβ, βανίησ, 

ἀς Ἴὰκς τῆς [ ενίτεβ ἰηβτοδὰ οἔ 4]] 
τῆε Πιβῖθόγη διηοηρ ἴπη6 σμΠ]άγοη οὗ 
15 γδο], δά τῆε σδίς οὗ τὴε ],ενιῖε5 
ἰπϑοῖοδά οὗ τῇῆςσϊγ σδίτίο; δηὰ τῆς [,6- 
νἱῖε5. 5}4}} Β6Ὲ πιίηε: 1 αγι τῆς ΓΚ ΟΚΌ. 

46 Απά ἴον τῆοβε τῇλϊ ἂς το δὲ τε- 
ἀδεπιδά οὗ τῆς ἴννο μιιηάγεά δηά τῆγεε- 
Β0οῦα δηά τῆϊγίθεη οὗ τῆς βιβίθδογη οὗ 
τς οἢϊϊάτγεη οὗ ἰβ5γδδὶ. νυ ]ς ἢ ἀγὸ ΤΟΓα 
τῆδη τῆς [ αν!ῖαβ: 

47 Του δια] ἐνοη τακε ἥνε 58ε- 
Κεὶβ. ἀρίεςε δΥ τῆς ρο]!, αἴτοσ τῆς 516- 
Κεὶ οἵ τῆς βαποῖυαγυ 5ῃηα]ῖ τῆοι τὰ Κα 

.ἐρόνι: (ἐτῆε 586 6] ᾿ς Ὀννθητ ρεγαῇϑ:) 
48 Απά τῇοι 5} γίνε τῇδ ΠΟΙΟΥ͂, 

ννβογονν τῇ τῆς οὐά πυπηρεγ οὗ {Πεπὶ 
15. ἴο δα τϑάβεπχβά. ὑπῖο Αδΐοῃ δηά 
ἴο ἢ]5 5008. 

4090 Απά Μῶοβεβ ἴοοκ τῇε τεάειηρ- 

ΚΟΌΜΒΕΚΞ. ΠῚ. ΙΝ. [ν. 44---.-51. 

οπμ πιοηεΥ οὐ {πεπὶ ἴπαΐ ννεγα ονεγ 
ΔΠα αδονε τῆθπὶ τηδῖ ψγεῖς γεἀθεπηεά 
Ὀγ τδὲ 1 ενίτεβ: ! 

ξο ΟΥ̓τε βγβίθογη οὗ τε Ἵμι]άγοπ 
οὗ ϑγδεὶ ἴοοκ ἢβ [Π6 πιοπϑῦὺ ; ἃ ἴδοιι- 
88Πη4 (ἢτες ἢυπάγοά δηά τῆγοοβοογε δηὰ 
ἢνε «ῤεῤεοίς, αἴϊεγ τῇς βῃεκεὶ οἵ τῆεὲ 
ΒΔΠΟΓΌΔΙΥ: 

51 Αμὰ Μοβεβ ρᾶνε ἴῃ6 πηοηεύ οὗ 
{Πδλ τῆαϊς ννογὸ γοἀθοπχδά τηΐο άγοη 
ΔΠπὰ τ ἢΪ5 850η8, Δοσογάϊησ ἴο ἴῃ ννογά 
οἵ τῇς ῸΚΡ. 45 ἴπ6 ΓΟ ΚῸ Τομηπηδηά- 
οἀ Μοβεοϑ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒΝ ἸΨΝ. 

Ι 7}ὲ ασὲ σπαά ἐν οὗ 14 δ ευτίετ᾽ συ. 4 
71ὲ εαγγία σε οΥΓ ἐδε Αρλαίλίίος, τολέι ἐάξ 
21 οἷς ἀαύε ἰαζε ἀἄοτορε τὼς ἰαῤογπαείς. τὸ 
7Ζ ἀξ ἐλαγρέ οὗ δίμαζαγ. κι 71: οὔωε οὗ ἐδ 
2γίσς, αὅἰ 7}: ἐαγσίαρσε οΥ ἐ)4 Οεγελομέξος, 
40 7724 ἐαγζίασέ οΥ ἐς “[εγαγίζοσ. 3. 72ε 
πηι δοῦ οὐ δε Αολαῤλεηίες, 38 ο7 ἐἀε σωσοοπ- 
{1ἐΣ, 42 ἀπε οὐ δε 7εγαγες. 

ΤΠῖ5  Βοη σοπιραγοὰ νυ τ ἢ [Π6 ΠΊΕ Γ οὗὨ πΊ416 
δάι}5. (602, ς ςο. οἷ, Π᾿.. 22) 5 ἀιθργορογίοῃ- 
δἴο! Υ 5π18}}, ἴῃ6 πι5118] ργορογίοη οὐ βγβί-ογη 
80η5 (0 ἃ ἰοΐδ] πηαὶθ ροριι δίίου Ὀεοῖηρ δρουΐῖ 
Οπ6 ἴῃ ἔουγ. ὙΠ οχρίαπδίίοη 5 ἴπαΐ {Π6 Ἰὰνν 
οὗ Εχ. ΧΙ. 1, 2, Ργοβοσιροαὰ ἃ ἀράϊοδίίοη οὗ 
[Πο96 ΟΠἸΥ ΨηΟ δῃοιι )ὰ 6 βγϑί-Όογῃ ἐῤέποζζονῦα 
«υαγά. (8ο ψηΠηρα, ϑοοίί, Κορ], ΒΡ. ογάϑνν., 
ΗἩογχοιπιοσ, ἅς.) Ὁ Π15 5θοπὶβ ᾿πρ] δὰ ἴῃ [Π6 
ΨΟΙΥ ἰδησυᾶρο "ι5οά, ““ϑδῃοίγ υπίο Μο {Π6 
βγϑίσθογη, νυ μδίϑοθυθγ ὁρεπείῃ (ποῖ βαὲῤ ορεμ- 
δαἶὴ ἴῃ6 τυνοπρ,᾽ Εχ. ΧΙΐϊ. 2. 11. 12: ὈΥ [Π6 
δτουπὰ ψΠοἢ Οοά ἰ5 ρἰοαβοά ἴο 4551: 5 (11|. χα, 
ΜΠ. Χ7) ογ τηδκίηρ (ἢ]5 οἰδίια: Ὀγ ἴπε [αςΐ 
(ηδὲ (Π6 δρϑοῖδὶ ἀι165 οὔ [Π6 βγβί- θογη δὰ 
Γοίογοησθο ἴο ἃ τίζυαὶ ννῃιςὶ, δ {πὸ {π|6 οὗ [ἢ 6 
Εχοάιι5, μδὰ γοϑῖ ἴο Ὀδ τενθαὶθᾶ : δπὰ Ὀγ {86 
Ἰπο]ϑίοη ἰπ {ῃ6 σοτηπιαηά οὗἨ ἰμθ ἢγβί-οσῃ οὗ 
σαῖε]θ, νν ἢ Ἰσἢ ΟὈν ΙΒ] Υ ταιιϑὶ τηθαη Π056 ἐρόγός 
α72ον ΒτϑισὈογη, ἔῸΓ ννὰ σαπηοΐῖ ἱπηαρηθ {Π|αΐ Δη 
Ἰπαι 5 οπ διηοηροὶ [Π6 ΠοσκΚ5 πὰ Πογάϑ νναβ 
τηλάθ δἱ {Π6 ὀχοάιιϑ ἴο ἀἰβϑοονυοσ ἔογ ᾿ἱπηπιοαϊδίθ 
5δου ἔσο [Π6 βγβίσ-ὈΟσπ ΔἸγοδάγ ἴῃ οχίβίοηςο, 

Ηρηςς {ΠῸ τσϑᾳ] αἰ βης] Υ 15 ἴο οχ ρἰλῖπ ΠΟΥ 
{πὸ βτϑί-ὈΟγη δόηβ, διηοηρϑοὶ ἴννο ΠΛ] Οη5. οὗ 
ῬΟΓΒΟῚ5 ἰῃ ἃ 51η5}]6 γϑαγ, σοιϊά ἤἢᾶνθ Ὀθθη 50 
ΠΊΔΗΥ 85 ἰ5 βἰαϊθά ἴῃ {πὸ ἰοχί; δηὰ ἴξ πιιϑὲ 6 
δάπικ)ιῖοα, ποῖνν δι απάϊπρ [16 νν 61} Κπόντη δηά 
Οἴΐθη νϑγγ τοπηδγκδοῖο Πυςίιδίίοηβ ἴῃ ϑἰ δ βῖϊοβ 
οὗ {Π|5 ϑδογῖ, (δὶ ϑοπὶθ ἘΠΙ151141 σλιι565. τηιιϑῖ 
ἢανθ δοθῆ σοποογηρά. δας, ποῖ ἴο πηθηίοηῃ 
{πΠ6 Πινίηθ ΒΒ] σϑίηρ, τΔΥ 6 Γουηά ἴπ {πὸ 5 ἀ- 
θη ἀονοϊορηηθηΐ οὐ ὩδίΟΠΔΙ] ΠΟΥ 5. Ὑν ΒΙΟἢ ἡ 
νυ] πητηθ λίθον θῆϑιθ οἡ {ΠῸ οχοάμ58. Βο- 
ἴογο (αὶ δνοπί, [ἢ6 τηϑογλ Ὁ ]6. δοίαίο οὐ [6 
Ρϑυρίθ ἀπτίηρ {πεὶγ Ὀοπάαμο, δηὰ Θϑρθο ΠΥ 
ἴδε ᾿μῃυτδλῃ Ογάθγ ἔοσ {Π60 ἀςδίγασξίοη ΟὗὁἨ {ΠΕῚΓ 

Πγβί-ογη, ψόυἹὰ σπθοὶς ΝΟΥ ϑο ΠΟΙ Υ ἴΠ6 
ΓΑΙΙΟ οἵὁἨ πλΑΓΓΙΑΡῈ 5 δπὰ Ὀϊγῃ5: δηὰ {}}|5 σαῖϊο 
τνοι] ἃ παίυγα! ]υ, ννἤθη {πὸ σΠθςκ ννᾶ5 τοπηονθα, 
ΘΧὨΙΡΙ ἃ συάάθη δηὰ σἰ τ Κίης ᾿πούοαθο (Οοχη- 
ταδηΐαίουβ δά άιισθ ΘΟΠΘ ΔΙΧΙ ΤΥ ΔΥρυπηρηϊβ: 
ε.5. Καὶ, ΠῸΠι βδἝ βίο β ἄσριιθβ, {πὶ σπηοηξϑξ 
(86 [θνν5 ἴΠ6 ργοροτγίίοη οὗ τηϑῖθ ὈΙΓΓΠ5 15 τἰϑιι- 
ΑΙῚν νΟΓΥ ἰαγρθ. [}η ἰγυῖῃ, πον ονοῦ, ὸ αν 
ὯΟ 5: ΠΠἸοιθηξ ἀδί ἴοσ θηϊοσίηρ ἱπίο οἰδςιεςαὶ 
ἀἰϑουιϑβίοηβ ἀροη {Π6 συ δ)]οςί ; ἀπά ἴξ 15 ονίοιυβ 
ἐπα ᾿πέϑγθησεϑ ἀγάννγῃ ἔγοπι (Π6 βἰδίσεςβ οὗ οσ - 
αἰηδγΥ δηὰ 9θ 6 σΟΙΏΠ Π {165 ἀγὸ ποῖ αῖο- 
ΒΟΙΠΟΙ τοϊονδηϊ ἰο ἃ σᾶϑθ 50 Ῥδοι ΔΓ ἴῃ τηΔΥ 
νγγ5 8ἃ5 ἰῃαΐ ἰδιὰ Ὀείογο ὺ5 ἴῇ ἴδ6 Ῥεπία- 
ἴθιις ἢ. 

44. 81. Ὑὴδ χορὸ ἴῃ {π6 ΠΕΠΏΌΕΓ οὗ 
ἢτϑι-ὈΟγη πΊ8165 ουπὰ δπιοηρθῖ {πὸ ἵἔπνοῖνθ 
ἐγιῦθ5. 15 γραοοπηδά Ὀγ πΠΊΟηΘΥ δὶ ἃ σαί Γῇ 
Ποηοθίοστἢῃ Ὀθοάπιὸ ἴ(ἢ6 ἄχθα οἠὲ (χυι. χό; 
ἴον. χχνῖϊ. 6) ὉΓ ϑ0ς ἢ} γεδοιηρίίοῃ. 

ἼῊΙ5 ΓΘαΟΠΡΓ ΟΠ ΤΌΠΟΥ νν οι] ρεγῆαρα Ὀ6 
Θχδοίοα ἔτοπὴ [Π6 ραγθηΐβ οὐ {π6 γομησεςξ Πἢ}}- 
ἄγθῃ οὗ {86 22,272, ἰΒΘΥ Ὀοίηρ πη ἴπ6 σαςδ 
Τηοϑὲ ΠραΣΪΥ̓ ἀρργοδομίηρ (μαΐ οὗ ποθ τ ῆο 
νοι] ΡργῪ {πὰ ἴᾳχ ἔογ ἴΠ6 γτεάοιηρίίοη οὗ ἴῃ 6 
ἢγϑῖσ-οΓ ἴῃ ἑαῖγο. ὙΠ6 σδίίο οὗ {Π6 1,οντῖος 
ν᾽ 85 ἀου 1655 [Κη ἴῃ 1η6 στοββ 45 Δὴ ὁν8- 
Ἰοηξ ἔοσ {πὸ ἢτγϑί-θοσῃ σαλίτΐο οὗ {Π6 οἴδοσ ἐσῖδϑς, 
ὙνΠΙΟἢ οὗ σου γθθ, ΠΟ 1655 ἴἢ4η ἴΠ0 ἤγβί- οτῃ οὗ 
τηθη, ὈΘΙοηρο ἴο {Π6 ΤὈὡοτά ; ἀηὰ ἴῃ Πιϊιγοττοι])ὰ 
Βᾶνθ ἴο Ὀ6 γϑαθοπιθὰ (Χυ, ας; θα. χΥ. 19). 

ΟΠΑΡ. ΓΝ. Ῥαιῖίσουϊασα οὗ (Π6 ϑογνῖος οὗ 
πὸ 1 οντο5 δοςογάϊηρ ἴο ἔδμοῖγ ἴῆγεθ ἔδιμ!]}δς, 
αὐ. 1---33. ἀηά Πυπιθοπηρ οὗἉ [Π6 πιο Ὀεϊ ΘΟ 
20 ἃπὰ τὸ ὑδϑῖβ οὗ ἅρὸ οὗ ϑᾶς ἢ ἔπη] γ ϑενθ- 
ΓΑΙΪΥ (τὺ. 24---9}. 



ν. 1---15.] 

ΝΙ τῆς ΓΟᾺΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεβ 
δηά υηῖο Αδζοη, βαγίπρ, 

2 Τακε τῆς 5ιπὶ οὗ ἴῃς 5Ξοηβ οὗ Κο- 
ἢδῖὴη ἔτοπι δηοηρ ἴῃς 50η8 οὗ [,ενὶ, 
αἴτεγ {Π6}]Γ ἐπ} 1165,. ὉῪῚ ἴῃ Βοιυβε οὗ 
{πεῖς ἐλΊΠεγβ, 

2. Ετοπῃ τ γεδγβ οἷά δηά ἱρνναγά 
Ἔνεη {π|]1 ΠΗ͂Υ γεδῖβ οἷά, 41] τῃδῖ 
ΘὨῖΕΓ ἰπῖο ἴῃς Ποβῖ, ἴο ἀο ἴῃ ψψογκ ἴῃ 
της τΑθεγηδοὶε οὗ τῆς σοπρτεραῖίοη. 

4 ἪΝ «ῥαϊΐ δ τὴς βδύνιςε οὗ τῆς 
80η58 οὗ ΚοΠαΙΝ ἴῃ τῆς ταθογπδοὶα οὗ 
[π6 σοηρτερδίοῃ, αῤοιὲ ἴῃ 6 πχοβῖ ΠΟΙΥῪ 
(ὨηρΒ: 

ς 4 Αμπὰ ψῇῆεη ἴῃς σδπιρ 8εζίεῖῃ 
ἰογνναγτά, Αάγοῃ 5341] σοῆλθ. «δπᾶ ἢ Ϊ5 
80η8. Δπὰἀ [ἋΠ6γΥ 5}4]] τὰκ ἀοννῃ ἴῃς 
ςονεγίηρ ν8}}, ἀπά σον [η6 δἵκ οἵ 
τεδτ πον ψν ἢ [ἴ: 
6 Ἀπ 5Π4}} ριις τῆδγεοη (πε σονεγ- 

ἱηὴρ οἵ θαάρετθ᾽ 5ΚΊ[η5, Δπα 5}]] βργεδά 
ΟΥΕΓ 11 ἃ οἷοί ψ ΠΟ] οὗ δια, πὰ 
808]] ρυΐϊ ἴῃ τῆς βἴανεϑβ [πεγεοῦ. 

“Ἑχοὰς. 7. Απά υροη [δὰ “τλ0]ε οὗ 5ῃεν- 
ὰ Ὀγεδὰ {ΠεΥ 5}4]1] βργεδά ἃ οἱοίῃ οὗ 

δῖα ε, ἀπά ριζ τλεγεοη τε ἀἴβῆ68, δηά 
πε δροοηϑβ, δηά τε Ὀονν]β8, ἀπά σονεῖϑβ 

ἐτες πὰ; ΤΌ ἔρονογ ννιΠ4] : δηά τῆς σοπίμπυὶ 
ἀάα, διεδά 584]] θὲ τβεγεοη: 

ἃ ἙΪοῖὴῃ οἵ βοαγὶεῖ, δαπὰ σονεγ τῆς 8Δπὶ6 
νυ Ί ἢ ἃ σον ετίηρ οὗ δαάσοτγθ᾽ 5Κ1η5, δηά 
588] ρυ ἴῃ τῆς βἴανεβ πεγεοῦ. 

9 Απά {δεν 584}} ἴᾶκα ἃ οἱοίῃ οὗ 
δΕχοᾷ, 25. 8}.16. ἀπά σονοῦ τῆ6 ὄσδπαϊεβτῖςκ οὗ 
μὰ τῆς Ἰίρῃτ, δηά ἢΪ5 ἰαπλρδ8, δῃὰ ἢ15 ἴοῃρϑ8. 
ρα 65. ςΑΠ4 Ἦϊβ 5ηῸ 4 |5ῃ65, ἀπα 411 τῆς οἱ] 

1- 20. δεῖνίςθ οἵ (ἢ. Κομαίῃιζοσ, νῆο ἴΔΚ6 
Ργεσεάθποθ Ὀδοδιιδὸ {ΠΟῪ ἴακα σβάγρο οὗ “16 
πιοϑί ΠοΙγ πιηρ5.᾽" 

4. αομὶ ἐῤε »ιουί ῥοίρ ἐῤίησ:] Οπιΐ [ἢ6 
νογὰ ““ΔΡοιῖ," ΙΓ. 15. ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΓΙΥ 50 - 
ΡΙοὰ. ὌΠ 8θηϑ6 ἰ5, “" (ἢ]5 15 (Π6 σῆαγρε οἵ ἴῃ 
50η5 οὗ Κομδίδ, {ῃ6 τηοβϑί ΠΟῪ {πίηρ5:" 1.6. 
ἴπ6 Ατκ οἵ (ῃ6 (ονοπδηΐῖ, {πΠ6 Ἴ 40]6 οὗ δἢθν- 
Ὀτγοδά, 1πΠ6 (δῃάϊοβεςκ, ἀπά ἴπῸ Οσοϊάδθη ΑἸίαγ, 
85 ΔρΡρδδΓβ ἔγοπι (6 νϑῦϑοβ [Ο]]ον πρ, ἰοροίΠοΓ 
σε ἢ 1Π6 Πυγηϊΐατο ρογίδιηηρ ἰπεγεῖο. Ῥαγί!- 
ΟἸΪΔΓ αἰ ΓΟΟΓΟΠΘ5 ΑΓ αι ἀοόννῃ 45 ἴο [6 ργθραγᾶ- 
το οὗἉ {πεϑ6 ἔοσγ δοίης ἰγαηϑρογίοα ννἤθη [Π6 ἐδ ΠῚΡ 
δεί ἐογνναγὼ, δηά οἰ τσὶ ᾿η]π πο οη ρσίνθη ἰῃδὲ 
ποπὸ δυΐ ἐμὸ Ὅγιθϑίϑ ὑνεγα ἴὸ ἴακο ραγί ἴῃ (Πδῖ 
ἀυΐϊγ. Αἴον [6 Ῥυγιοβδίβ δὰ σονογθὰ ἴΠ6 πιοβέ 
ΠΟΙΥῪ Πϊηρβ ἀπά τδάθ {Π6πὶ του δοσογάϊηρ ἴο 
ἴδ Γυ]ὸ5. βογ ῥγοβοσι θεά, {θη ΟἾΪΥ νΈΓῸ [Π6 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΙΝ. 

8 Απὰά τῇδγ 5}4]] βργεδά ὑροη {Πεπὶ ' 

νε556}5 τπθγθοῖ, νἤθγενν ἢ {ΠΕῪ πηΐ- 
ΠΙΒῖΕΓ υπῖο ἴἴ: 

ΙΟ Αμπά {ΠδῪ 588]1 ρυῖ ἴξ ἀπά ]]} 
[ἢ νββ86}5. {πεγεοῦ νη ἃ σονετίηρ 
οἔ θαάρετβ᾽ 5Κ[η8,) Δη4 5}]] ρυῖ “ὲ προῃ 
ἃ Ὁαγ. 

ΓΙ Απά ὑροη ἴδε ροϊάεξη δἰταγ {πεν 
5Δ]} βργεδά ἃ οἱοῖῃ οἱ δῖιια, δὰ σονεγ 
ἴ ψ ἃ σονετίηρ οὐ Ὀδάρεγβ᾽ 5Κίη8, 
ΔΠ4 541] ρυῖ ἴο ἴῆε βἴανεβ {πεγεοῦ: 

12 Απά τΠ6γ 5}4]] ἴδκε 1 τῆς 1η- 
δῖ ΓΙΠΊΘΠ 5 Οὗ ΠῚ ΠΙ5ΈΓΥ. ννμαγανν ἢ {ΠΕ Ὺ 
ΓΪ ΠΙδῖεγ ἴῃ ἴπ6 βαποΐπδαγυ, δηά ρυῖ 
ἐῤέπι ἴῃ 4 οἱοῖῃ οὗ δια, δῃά σοόνεγ 
τῆ 6 πὶ υν τῇ ἃ σον δγίηρ οἵ ὑδάρογϑθ᾽ 5Κ118) 
ΔΠα 5}4]}} ρυιῖ ἐῤέηι οἡ ἃ Ὀᾶγ: 

12 Απά τΠ6γ 5}8}1} ἴακα ἀννὰγ τῃὲ 
85 ἢ65 ἔγτοπι ἴΠε δ᾽ἴαγ, δπὰ βργοδα ἃ ρυγ- 
Ρἷε εἰοίὴῃ ἐβεγεοη : ἢ 

14 Αμπὰά {πεν 51|8]] ρὰᾷϊ ἀροη τ ἃ|] 
[ῃ6 νε586]5. τῃεγεοῖ, ννβαγονν ἢ {παν 
ΓΑἸΠἰβίευ δρουΐ [ἴ, συέη τῇ6 σοηϑοῦϑ, 
τηε βεϑῆποοκβ, ἂἀπά τῆς βἤονοϊβ, δηά 
τῆς ᾿αβοῃβ, 81 τῆς νεβϑβ8εἰ5 οὔ τε δἱταγ,; ἑῶτς 
Δηἀ {ΠῈῪ 541] βργεδά ὑροηῃ ἰΐ ἃ σονεῦ- 
ἵἱπρ οὗ Ὀαάρεοτϑ᾽ 5Κῖπ8, δῃηά ρυξ ἴο [Πε 
βίδνεϑβ οὗ 1. 

Ις Απὰ νῆεηῃ Αδίοῃ δπά ἢΪ5 830Π5 
ἤανε πιδάβ λη επά οὐ Ἴονεγίηρ τῆς 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ,) Δηα 41] 1ῃ6 νεβ8ε]5. οὔ τῃε 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ, 845 ἴῆ6 ΠΔΙῚΡ 5 ἴο 8εῖ ἔογ- 
ννλιά , δίῖεγ τῃλῖ, τῆς 5οη8 οἵ Κοβαδαίῃ 
8Π21}] σοπιε ἴο ὕδαγ :: δυζ (ἢεν 5}4]] 
ποῖ ἴους ἢ ἀην ΠΟΙΥ τῆϊηρ, ἰεδῖ τον 
ἀϊο. ΤΠοβε ἐῤίήηρε αγὸ τὰ Ὀυγάεη οὗ 
της 50η5 οἵ Κοβδῖῃ ἴῃ τῆς τἀρεγηδοὶς 
Οὗ [6 σοηρτερδίοη. 

Κοπαίηι 65 ἴἰο πὸ {ποῖ Ὀυγάθη (νυ. 1ς). [1 
ἌΡΡΘΑΓΒ, ἔσο ἃ σοιηραγϑοη οἵ συν. τό, 28, ἀπά 
23. ἰῃαῖ 1Π6 ΤΙ ΠΙΞΊΓΥ οὗ ἴπΠ6 Κοβδίηι65. ννὰϑς 
δι Ρογπἰοπάθά ὈγῪ ΕἸοαζασ, {Π6 οἰ ογ οὗ {Π6 ἵννο 
ΘΌΓΝΙΝΠΡ 5005 οὗ Αδτοῃ; 845 ν)»5 (ῃαΐ οὗ {86 
ἔννο ΟἾΠΕΓ [ΠᾺ11165 Ὁ. ΠΙΠαπΊδγ. 

6. «υῤοϊὲν Γ΄ διμε ΟἿ. οη ἔχ. χχυ. 4. 
ὙΠΟ {πιγὰ ἀπά οχίογηδὶ σονογηρ οὗ ἴπ6 Ατκ 
ΟΠΙΥ νγ85 ἴο Ὀδ6 οὗ {Π15 σοϊοισ. ὍΤΠὸ ὙΑ0]6 οὗ 
5ῃονν Ὀτγοδά δά (νυ. 8) δὴ οὐογ νυγάρρίηρ οὗ 
βοδιοῖ; [Π6 ΑἸίΑΓ (τ 13) οὁπ6 οὗ ριΓΡΙθ6. 
2 ἐπὶ δὸ «ἰαυεε} Ἀδῖμοῦ ργοῦδΟΪΥ “ρς [Π6 

᾿οίανοε ἱπογοοῦ ἴῃ ογάρυ." Ὑθθθο ννογΟ ΠΟΥΟΡ 
ἴδκοη οιἱἱῪ οὗ ἴπ6 ροϊάθη στηρβα ὈΥ ΜνΒΙΟἢ (6 
ΑΥΚ ννὰ5 ἴο Ὀ6 θογπὸ (56ε ΧΟ ΧΧΥ. 14,15}. δὰ 
νοι] ποερὰ δα)ιβίπηεπε ΔΕ ἘΠ6 ργόσθββ ἀ6- 
ΞουΡοα ἴῃ συ. ς ἀπά 6, ψν Ὡς ἢ νου] ὃ ᾿ἸΚΟΙ͂Υ͂ 
ἴο ἀἰδίγῸ {Π6Π|, 

6ός 
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ἘῊΗ δ. 
2. τυαν ἐλφ 
«υΩ77Χ.47. 

ιν, 
φαργ:αρε. 

Ι6 4 Απὰά το τἢε οος οὗ ΕἸΘΑΖΑΓ 
τε 8οη οὗ Αδΐοῃ {86 ργίεβῖ ῥεγέασιπεί 

. [6 οἷ] ἔογ τῆς ᾿ρῃξ, ἀπά τε ἄβϑννεεῖ 
ἰπσθηβε) Δπ4 τῃ6 ἀδ|}ν πχεαῖ οβέεγιηρ, 
Δπὰ τῃ6 “Δποίϊπτιηρ Ο1], ἀπά [6 ονεῖ- 
βίρῃϊ οὗἁὨ 411 πε ταθεγηδο]θ, ἀπ οὗ ]} 
{Ππῖ πο γεῖῃ 25. ἴῃ ἴῃ βαποζυδγυ, Δπα 
ἴῃ. τῆς νε58615 τπεγθοῦ, 

17 “ Απά τῃ6 [ῸᾺΡ βρᾶκε ιἱπῖο 
Μοβεβ δπά υπῃΐο Αδοῃ, βϑαγὶπρ, 

18 (ἰυἱϊ γε ποῖ ΟΕ τῆς ττἰρε οὗ τῃς 
ἔτ 1165 οἵ τῆς Κὶ ὁμδτῃτε8 ἔσοπι ἀπλοηρ 
τῆς [,ενίτα5: 

Ι9 Βυῖ τῆυ8 ἀο ὑπἴο τδεπὶ, ἴδ 
ΤΕΥ ΠΊΑΥ ἰΐνα, δηὰ ποῖ αἷς, ννῆδβη 
ΠΕ Ἀρργοόδοἢ ὑπῖο [Π6 πιοϑδῖ ΠΟΙΪΥ 
(ΠὨηρβ: Ααγοη δηά ἢΪ5 80ῇ8 85}4]] ρῸ 
ἴῃ. Δῃηἀ Δρροϊπξ τῇ πὶ Ἔν δγὺ οἠς ἴο ἢ 5 
βοῦνιοα δηά ἴο ἢϊ5 Ὀυζάεξη: 

20 Βυξ (εν 8}4}] ποῖ ρὸ ἴῃ ἴο 866 
ννμεη ἴῃς Ποῖγ τῆϊηρβ ἅγε Ἴονεγεά, 
Ιεβῖ {πεν ἀϊδ. 

21 ὅ Αμπά τῇς ΓΟΚΡ βρᾶκε υπῃῖο 
Μορεϑβ. βαγίηρ, 

22 ἼΤλκε αἷϑο [6 βιπὶ οὗ [ἢ6 80η8 
οἱ (ὐεγβθοη, τῆγουρμους τῆς οιιβ68 
οὔ {πεῖν ἔδίμεγβ, ὈΥ τΠ6ὶγ ἔΑπΠλ}} 165; 

22 Ετοπὶ [ΙΓ γεδῖβ οἷά δπηά τρ- 
νναγὰ ὑπ} ΠΗ͂ γεαγβ οἱ 8514} τῆῇου 
πιθοῦ τῃδηλ; 41 (δῖ δηῖοσ ἴῃ ἰτο 
Ρογίογαι ἴῃς βεύνίςα, ἴο ἀο ἴἢ8 ννοῦκ 
ἴῃ τῆς τα ογηδοὶθα οὐ (ἢ σοηρταρατίοη. 

24. ΓΚ ἐς τε βεγνίςς οἵ τῆς ἔδηλὶ- 
1165 οὗ τῃε (σευβῃοηϊζεβ. ἴο δεῖνα, δηά 
ἴον ᾿ θυ γάςθ 5: β 

25 Απά {Π6Υ̓ 5141} Ῥδδγ τῃ6 ςσιτγ- 
ταὶῃ5 οἵ τε ταρογηδοὶα, δηά τῆς ταδοτ- 
πᾶς ]ς οὗ τῆς σοηρτερδιίοη, ἢ]5 σονεῦ- 
ἴῃ. 8ἅπἀ ἴῃς σονετγίηρ οὗ τῃ8 δαάρετγϑ᾽ 
5Κ1η5 ἴῃαϊ ἐς αὔονε ρορ ἰἴ9 δηά τΠε 

20. ἴο “6 «αυδὲπ ἰδὲ ῥοὶν ἐῤίησε ἀγὲ 
εουεγεΠ] ἘἈδπάεγ: ὕο 8009 ὕπο ΠΒΟΙΥ Ὁ81Π88 
ΤΟΥ 8 ἰπδύδηῦ. Τἢδ ΘΧΡΓΟσΘΙΟη ΠΊΘΔἢ5 
ἸΠΟΓαΪ ΪΥ “85 ἃ “1}Ρ.᾽" 1.6. ἔῸΓ ἴῃ ἰηϑίδῃξ ἢ 
[Δ Κ65 ἴο ϑυνδιίονν. (Ἕἵ. [οῦ νἹῖ. 19. 

21- 98. Το [πὸ Οσεγξῃοηϊῖθβ ἰ5 ςοηϑιρηρὰ 
ἘΠ6 ἰγαπβϑροσγέ οὐ 411 [26 δηρίηρθ, οἰγίδ! 5, 
δηὰ σονογηρθ Οὗ [86 ἰδθογπδοϊθ. ὙΠΟΥ ἃτὸ 
δι ρογιηἰθπάθα ὉγΥ {{Ππᾶπιᾶγ, ΑΔΓΟΠ 5. ὙΟΙΠΡῸΓ 
9οη, 0 δά δἱγοδάγ ἢδά {πὸ ὀἭνογϑιρῃΐϊ οὐ {86 
ΤΑΌΘΓηΔΟ]6 ἴῃ [15 σοπϑίγισίοη (Εχ. χχχνη, 
11). ΤΠι5 γοδ ]γ ἀο [Π6 ρογπιδηθηΐ Οβῆςο5 
οἵ ἴδε Ἰοδάειβ οὗ 86 ἰϑγδοὶ 6 σοπλπλ ΠΥ ϑργηρ 

ΝΌΜΒΕ ΚΘ. [Ν. [ν. 16--- 32. 

Πδηρίηρ ἴογ τῆς ἀοοΥ οὗ τῆς ταδεγῃδοὶε 
οὗ τ[Π6 σοηρταραζίοη, 

26 Απά τὲ δδηρίηρβ οὗ [ῃ6 σου, 
δηά τῆς Βαηρίηρ ἔογ τῆ6 ἄοογ οἔ τῇς 
σαῖς οὗ τῆε Τσουγῖ, ψΒΙΟΏ 1: ὉΥ τῆς 
τἀθεγηδο]ὶῈ δἀηὰ ὈΥ {πὲ αἰΐζαγ τουμά 
Αρουῖ, Δηά {Πεὶγ οογάβ, δηά 81] τῇς Ἰῃ- 
ϑίγυμηθηῖθ οὗ {Πεὶγ βεγνίος, δηά ]] 
τηδῖ ἰ8 πηλδάβ ἔου τῇδπι: 80 5Π4]] τῃῈῪ 
86ἴνα. 

27 Αἱ τὰς ἱδρροϊπίπιεπς οὗ Αδτγοῃ ἢΗεν. 
Δηὰ ἢΐβ 5015 588} δὲ 411} τῆς βεγνίοε οὔ "ἢ 
τῆς 8οη8 οὗ τὴ6 (πειθῃοηϊζοβ, ἴῃ 4]] 
τ εἰν θυγάςξηβ. Δηά ἴῃ 81} (ἢ δῖγ βογνίςς: 
ΔΠΔ γε 5}4]1 ἀρροίῃξ ἅπῖο {πεπὶ ἰῃ 
σἤαγρα 41] τῃδῖγ Ὀυγάδηβ. 

28 ΤῊ5 ἐς τῆς βογνίςα οὗ τε ἔλπι:- 
[165 οὗ τῆς 5δοηβ8 οὔ (σεύβῆοη ἴῃ τῆς 
τλθεγπαςοὶα οὗ τῆς Ἴσοπρτεράτίοη : δηά 
{Πλεῖγ σμάῦρε τῤαίί δέ ἀπάθσ τῆς δαμπά 
οἵ [τπᾶῆλᾶγ τῆς 8οὴη οὗ δάγοῃ τῇς 
ὈΓΙΕβῖ. 

290 ΑΚ ἰογ τε βοηβ8 οὗ Μεγατγι, 
τῆοιι 50η41 πιπιθοῦ τη αἴζογ τῃεὶγ [2- 
ΤᾺ 165, Ὁγ τῆς Ὠοιιβε οὗ τῃεῖὶγ ἔβιοτο; 

240 Ετοπι {ΠΙΓΓ γεαγβ οἱά δηά τρ- 
νναγά ἔνθ ὑπῖο ΠΗ͂ γεαγβ οἷά 5}4]Ὁ 
του πυθεῦ τΠ θη. Ἔν οπα τἢαῖ 
Θηζογοῖῃ ἴηῖο τῆς ᾿βεγνίςθ. ἴο ἀο τῇδ "ἢεὰ 
νγοτίκ οὗ τῆε ταδϑγηδςοα οὗ τῃ6 σοηρτε- 7. 
σατίοη. 

21 Απά {815 ἐς τῆ6 σβάᾶγρα οὗ {πεὶγ 
δυγάδη, δοσογάϊηρ ἴο 81 {πεῖὶγ βεγνῖςε 
ἴῃ τε ταδεγηδοΐα οἔ τῆ6 σοηρτερατίοη ; 
στῆς θοδγάβ οὗ τῆς τὰθϑγηδοῖθ. δηὰ τῇς 7Εχοὰ ὁ 
ὈΑΓ5 τπεγεοῦ, ἀπά τῆς ρ|]|γθ τῃογθοῦ, τ 
Δηά βοςκοεῖβ τμεγθοῦ, 

22 Απάᾶ τῇ8 ρ|]]ὰτθ οὐ ἴμε τοι 
τουηα δρουΐ, 3η4 τἢεὶγ βοοκοῖβ, δηά 
[ΠΘΙΓ Ρ᾽η890 δηἀ {πεὶγ σογάβ, νυν ἃ]]} 

οιἍ οὗ ἴδο ἀπιῖϊθ5 νυ ἢ, ἀπάθγ [Π6 Ομ ης 65 
οὔ {πὸ ἢτϑέ γϑαῦ οὗ {π6 Εχοάι5, {πο γῪ μδᾷ Ὀδθη 
Ἰοά, ἔγοπι {ἰπ|6 ἰο {Ππ|6, ἴο υπάογίακϑ. 

238. επίο 1 ἰΙὸ ῥεγζογηι δὸ σεγυο] 
Γ,|. 45 τρᾶῦν. ““ἴο νγαῦ ἴΠ6 νι γίαγο," οἵ, 85 {86 
ΒΔΠΊΘ ΡὮΓΑΘΟ ἰῃ ραγΐ 15 γοηπἀογοα, Ὁ. 3. “" δηΐοΣ 
ἱπῖο (η6 Ποϑβῖ ἴο ϑεγνθ." ὙὍὌ}Ὸ6 ᾿δπριιαρθ 15 Π1}}}- 
ἴαγγυ. Ὅῆδ ϑούνιοθ οὐ Οσοά ἰ5 ἃ βδσϑα νυδγίασγο 
("ςν 24,2). 

29--38. Τὸ Μογαγοβ τὸ 4]50 ρασοά 
ὈΠΩΟΥ 1Π6 οὐάοιβ οὔ [{πατρᾶῦ; δηά ἴο {Π6πὶ 
{πὸ γαηβρογί οὗ ἴθ ρ᾽]Π]αγϑ, Ὀοαγάς, δηπὰ πιοῖξ 
8011ἀ ραγίβ οἵ [ῃ6 ἰΔΌογπδο]θ 15 οοποι ρπθά. 

ἱπὸσθισαι " " 



Υ. 33- 8. 

{ΠεῚΓ ᾿πϑιΓαπηεηΐβ. δηά νυν ἢ 411 τΠοὶν 
βοῦνίςα : δηά Ὀγ Πδπιθ γα 5}4]] γεοκοη 
πε ᾿πϑιγυπιεηῖβ οὗ τῆς σῃδγρε οὗ {Πεὶγ 
Ὀυγάθση. 

22 ΓῊΪ5 ἐς ([ἢς 8εγνίςε οὗ [ῃε ἔμπη!- 
1165. οὐ τε 8οη8 οὔ Μεγαγί, δοσογάϊῃρ 
ἴο 411} {πεῖν βεσνῖςσθ, ἴῃ ἴῃς τΑβραγηδοὶςα 
οὔ τῇ6 σοηρτερδίίοη, ὑπάεγ τῆς Παπά 
οἵ [ταῦ τῆς 8δοὴ οὗ Αδίοῃ τῇς 
ΡΓεβῖ. 

324 ἃ Απά Μορεβ δπά ΑἌγοῃ δηά 
ἴῆε ΠὨΙΈΓ οὗ τῆς σοπρτερδίίοῃ πι- 
Ὀεγεά τῆς 5οῃ8 οὗ τῃε Ἐ οἰναιμίτος αἴζογ 
{πεῖν ἔἈΠΉΠ165, ἀπά δέτε τὴ6 ἤοιβς οὗ 
{πεῖν ἔλτῃογβ, 

4.5. Ετοπὶ {ΠΪΓῪ γεᾶγθ οἷά δηά υὑρ- 
νγΆΓα ὄνθῃ ὑπο ΠΗ͂Υ γεδγβ οἷά, ἐνεῦΥ 
οηδ τῆδῖ βηζεγεῖῃ ἰηῖο πε 8Ἔγνῖςθ. ἔου 
{πὲ νογκΚ ἴῃ τῆς ταδαγπδοὶς οὗ {πε 
Ποπρταρδίοη : 

46 Απά ἴῃοβε τῃηαϊῖ ψγεγε πυτηδεγεά 
ΟΥ̓ τῆδπὶ ὉΥ {Πεὶγ ἔμπα ]ε5 νγετα ἴννο 
τῃουϑαπά 5βενεη Ὠυπάτγεά δηά ΒΗ͂γ. 

37 ΓΒΠεβε τῦῦγε ἴΠῈῪ ἴῃδῖ ψγεγε 
Πυμθογεά οὗ τῃ6 ἔλπλ}}168 οὗ τῆς Κο- 
Βαιῖῃ 65, 411 ἴῃς πιρῃξ ἀο βεγνίςς ἴῃ 
τῆς ταρογηδοὶα οὐ ἴῃς σοηρτεραῦοη, 
ν ΙΟἢ Μὸοβαβ δηά Αδζοη ἀϊὰ πυπιθεῦ 
Δοςογαϊΐηρ ἴο ἴπε ςομηπιαηάπιεπε οὗ 
{πε ΠΟᾺΡ ὈΥ τε Παπά οἵ Μοβεϑ. 

28 Απά τῃοβε τηδῖ ψεζε πυπιρείεά 
οὗ τε 8οη8 οὗ (ϑεγβῆοῃ, τῆγουρδουῖ 
{ΠΕ ἐἈΠΆΠ]Ιε8, ἀπά ὈῚ τῆε Βουβε οὗ 
(Πεῖγ ἔβεμεῖβ, 

39 Ετοπὶ {ΠΤ γεαῖβ οἱἀ δηά υρ- 
γνΑΓὰ ἄνθη ὑπο ΠΗ͂Υ γεῖῖβ οἱ, ἐνετῦΥ 
οπ6 τῆαϊ δηζεγεῖῃ πο τῆςδ βεγνῖςδ, ἴου 
τῆς ννοῦκ ἴῃ τῆς τθεγηλδοὶς οὗ ἴῃς ςοη- 
δτερατίοη, 

40 ἔνεη τῆοβε τῆδί ννεγε πυπιρογ- 

82. δν παρὸ γε σαὶ γεεξον ἐδεὲ ἱπείγω 
γ»οη. ὍΆΙ5 ἀϊγεσίίοη, Ὡς ἢ Οσσιζθ ΟΠ]Υ ἴῃ 
Γοίετοηςθ ἴο {Π6 σβδγρε οἵ {6 Μογαγιίεβ, 1π|- 
Ῥογίβ Ἀρράγεῃίγν ἰδαΐ ““1Π6 ᾿πϑίγυπηδηῖβ " ὑνογο 
ἴο Ὀ6 Αϑϑρηιθά, πο ἀοιδῖ, Ὀγ {{Ππᾶππᾶγ δπὰ ἢ15 
᾿πιπηθάἸαῖο δϑϑιϑίδηΐβ, ἴο ΠΟΙ͂ ὈΘΑΓΘΓΘ 5] ΠΡῚΥ, 
δηα ποιηϊηδίη. ὍὙΠ656 “ὁ 1Ἰησ ΓαΠΊθηϊ5᾽᾽ σΟΠὶ- 
ΡΓϑοὰ {πὸ ἤραυ θοῦ ραγίβ οὗ {πὸ ΤΤΑρογηδο!ο; πὰ 
{πὸ ογάθγ 566Π15 Ἰηϊοηδοα ἴο ρῥγονοηΐ ᾿ηάἀϊνι 4] 
ΔΙεγαγιΐο. σποοϑίηρ [Ποῦ ον Ὀυγάρη, ἀπά 50 
τὨγονίηρ ποτα ἔθδη [ἴῃὴ6 ὑγοροσ δῆδιες οἡ 
οἴδοῖβ. 

84--.(49. Νυτλροεγίηρ οὗἩἨἉ ἴπ6 1 ονιῖθ5 δοΓ 
ΚΒΟΣ [ἈΠ 1165 δοσοζάϊηρ ἴο ἴπ6 σοιηπιαηά οὗ 

ΝΌΜΒΕΚΝΘΒ. ΙΝ. 

εἀ οὗ τῆδπι, τῆτουρδουξ τῃεὶγ ἔΔΠ}}168. 
ὉΥ τῆς πουβα οἵ {πεῖ {ΔῖΠεγβ, ὑγεγα 
ἴννο τῃοιιϑαπα δπὰ 81χ ἢυπάγοά δηά 
τηϊγῖγ. 

41 ΤΠεβ6 γέ ἴΠΕΥ τῆδὲ νγεγε πυπι- 
Ὀετεὰ οὗ τῆς ἔδπλ}ε5 οὗ τῆ6 βοῃς οὗ 
Οειβμοη, οὗ 811 τῃαῖ τηῖρῆς ἀο 5εγν ἰςβ 
ἴῃ ἴῃ6 ταδεγηδοὶε οἵ τε σοηρτερδίίοη, 
ννῆοπὶ Μῶόοβεβ δηά Ααΐοῃ ἀϊά πυπιθδεγ 
Δοσογαίΐηρ ἴο [ἢ6 σοπμηδηάιηεηΐῖ οὗ 
τἢς ΓΙ ΟΚΏ. 

42  Αμπά τἢοβε τῆαϊ νεῖ ηἠιπ1- 
Ὀετεά οὗ τῆς Ἀπλ}1165 οὐ τἴῆ6 βοῃβ οὗ 
Μετγατὶ, τῃγουρμηοῦς τμεὶγ ἐλ πλ 1} 168. Ὁ 
{πε Ποιυβε οὗ τῃεἰγ ἔδῖΠοτβ. 

43 Ἑτοπι τῆϊγγ γϑαγβ οἷά δηά υρ- 
ννατά ὄνθη ὑηΐο ΠΗῪ γϑαῖβ οἷά. ἐν εγΥ 
ομδ [δῖ Ἔπίεγεςῃ ἰηἴο Π6 δεγνίςθ, ἔου 
τῃε ννοσκ ἴῃ τῆς τδθεγηδοὶς οὗ τς ςοι- 
δτεραίίοη, 

44 ἔνεῃ ἴμοβε τῇλι νγεγα πυπιθοῖ- 
εἀ οὗ τῇεπὶ δίϊεσ {πε ὶγ [ΔΠ}1}168.0. ννεῖα 
τἴῆγες τῃουβαηά δηά ἔνγο πυπάτγεά. 

45 ΤΠεβε δὲ τμοβα τδτ νγεγα πυπ- 
δετγεὰ οὗ τῆς ἔηλ}168 οὐ ἴπε 80Π8 οὗ 
Μέεγατῦὶ, γῇοπι Μοβοβ δαηά Αδγοῃ πυηι- 
Ὀεγεά δοοογάϊηρ ἴο ἴδε νψογά οἵ τῆς 
ΓΚ ΌΥ ἴδε παπά οὗ Μοβαϑ. 

46 ΑΙΙ τῇοβε τῆλ ψνεσα πιμῃδογοά 
οὗ τε [] ενιῖεβ, ννῆοπὶ ΜΜίόοβεβ ἂδπά 
Αδοῃ δηά ἴῃς οδίεξ οὗ ἴβϑγδθὶ πυπὶ- 
Βογθά, δἴτογ τῆειγ ἔἈπΆ}}165. δηά δἕζεγ 
τῆς Ποιυβε οὗ τΠεὶγ ἔδίμεσϑ, 

47 Ετοπὶ ΠΗ γελιβ οἱἁ δηά υὑρ- 
νναγὰ ἄνθη ὑπο ΠΗ͂Υ γεαῖβ οἷά, Ἔνεγῦ 
οὐ ἴῃδῖ σᾶπις ἴο ἀο [Πε βογνίςε οὗ [πε 
ΓΑΙ Ι8Γγ. Δηὰ τῆς βϑγνῖίςε οἵ τῆ6 Ὀυτ- 
ἄεηῃ ἴῃ τῆς ταρεγηδοὶς οἵ ἴῃ6 σοηρτο- 
βδτίοῃ, 

48 ἔνεη τδοβὲ τῆλ νγεῦε πυπιδεγ- 

νυ. τ-- 4. ΤῊΪϊΒ πυπηθοηρ ΘΧΠΙΙ (5 οὗ Τη4168 
Ὀεΐνγοθῃ 20 δπηά ςο γϑᾶγβ οὗ ΔΡῈ8: 

ΔΙΔΠΪΥ οὗ Κομδίῃ.... 
ἘΔΙΏΠΥ οὗ σεύββοη ... 
ΒΑΤΊΠΪΥ οὗ Μεγασὶ .... 

2750 
2όλο 
4200 

8: 8ο 

ἼΠΙ15 ΠΌΘΟΣ σογγοθροηάϑ γ7706}1 νυ ἢ {Π6 (οίδ] 
οὗ 22,οοο, νης ἢ τὴ6 ἡ ΠῸ]6 {Π|06 γϑᾶσῇθϑ, 1. 
249: Ὀπ {Π6 πιθοῦ οὐ Μεγαγιίοβ ἀνα] Ὁ] 6 ἴογ 
1ῃ6 5δογοὰ ϑϑγνίοσθ ὕδασβ Δ ὈΏΙ5ΙΔΙΥ ἰαᾶγρθ 
Ργορογίοη ἴο {ῃθ ἰοΐδ] πυπλῦεῦ οἵ πιδ]65 οὗ 
{Πμαῖ ἔα ΉΪγ, νι οἢ ἰ5 (Π]. 34) ό2οο. 
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6δὃ 

εἀ οὗ τῃεπὶ. ννεγε εἰρῃξ τπουβαηά πὰ 
ἤνε Πυπάτγεά ἀπά ἐουτγβοοζγα. 

490 Ασοοτγάϊηρ ἴὸ τῇς ςομηπιδηά- 
πλεηῖ οὗ τῆς. [ΟΡ {ΠΕΥ νγεῖα πυπη- 
δεγεὰ ὈΥ τῆ8 μαμὰ οἔ Μῴόοβεβ, δνεγΥ 
Οἤδα δοςοσαΐηρ ἴο ἢΙ5 86γνίςθ, δηά δο- 
ςογάϊηρ ἴο ἢὶ8 Ὀυγάδη: τἢ8 ὑγεγε 
{ΠΕΥ πυπιθεγεά οὐ ἢϊπὶ, 85 ἴπε ΠΟ ΚΡ 
ςοπητηδηἀθά Μοβ68. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ν. 
1 71ε «»ιείσανε αγε γωμουέά ομέ ΟΣ {ἦε καϑη. 

5» Ααίμηίοιπ ἴς το δέ νιαάς ἐπεὶ ἐγώῤασσος. αἱ 
7. -: ἐγία οἵ γεαέοζογ. 

ΝῺ τὰς ΠΟΚΡ βρακε υπίο Μίοβεϑβ, 
ΒΥ Πρ, 

2 (ὐοπηπηαπά τῆς ΤΠ] άτεη οὗ [5γδεὶ. 
τῆλι {πε γ ρυΐ ουξ οἔ ἴῆ8 σΔ1ῈΡ βνεγΥ 
αἾξρεῖ, δηά ἄνεσὺ οἠς ἴτῃαϊ ἤαῖῃ Δη 
δἰββι!α, ἀπά ννῃοβοδανεῦ ἰ5 ἀβῇϊε ὃγ 
τῃε “ἀεδά: 

2 Βοῖῇῃ πῆᾶΐε πα ἔδπμδίβ 5}4]] γε 
Ρυῖ ουξ, νντῆους ([ῃ6 σδπρ 508}} γε 
Ρυῖ ταὶ; τηλῖ πεν ἀεῆ]ε ποῖ {Πεὶγ 
σΔΠ1ρ5.5 ἰ ἴῃς πλϊάϑε νῃεγεοῦ 1 ἀννε]!. 

4 Απά τε ἌΤμ]άγεη οὐ ἴβγαδεὶ ἀϊά 
80. ἅπά ριῖ {πεῖ οὐἵ ψιτῆους τῆς 
σΑΠΙΡ: 845 ἴπεῈ ΠΟΚῸ βρᾶκε υὑπῖο Μο- 
565. 80 414 τῆς ἙσὨΠ]Πάγεη οὗ 15γδε]. 

απαρ. Κ. Νον [δῖ [ῃ6 παίϊίοῃ ννᾶϑ γορὶ- 
ΙΔγν ογραηϊζϑά, {Πε6 βδογεὰ {πῦ6 ἀρά!ςαίθά, δηά 
{Π6 βαποΐϊμαγυ ΜΠ (Π6 ἰοΚοη5 οἵ Οοα 5 τῇογε 
ἱπιπιεάϊαίο Ῥγεθθηςθ ργονιἀθαὰ νυ ἢ 115 Ῥγοροῦ 
Ρίαςε ἀηά αἰϊεμάδηἴβ ἴῃ {πε σαγάρ, ἰἰ τεπηδιηθὰ ἴο 
δί(εβί δα ἴο νἱπάϊςδῖθ, ὈΥ̓ πλοάθθ 1ῃ ΒΑΓΠΊΟΩΥ 
ΜΠ {86 σριτῖ οὐ 186 {πϑοςγαῖοαὶ ἰανν, (86 
βϑῃοι γ οὗ [86 ρθορὶὸ οὐ σοά. ΤὍΓδὶβ5 δοοογὰ- 
ΠΕΡῚ ἰ5 {π6 βεπογαὶ ρυγροβθ οἵ ἴΠ6 αἰγθςί!οη5 
ξἰνθη ἴῃ {Π|5 δηὰ ἔπὸ ποχί σμαρίοεσ. Ὑπι5 1ῃ6 
σοηρτορδίίοη οὗ ϑγαθὶ ννᾶβ πηδάθ ἴο ἰυριξγ 
ἴπ6 Ομυτοὴ οὗ σοά, νη ἡ ῃϊςἢ, ἴῃ 115 ρογ-ς 
ἐοεῖίου, ποίδίηρ παῖ οἴθηάς σα ὈῈ δ)]οννθα ἴο 
τοτηδίη (οΐ. 821 Μαίξ. νι]. 22; Ἀδν. χχί, 27). 

1--4. Ἀσπιονὰὶ οὗ ὑποϊθδῃ ροσβοηβ οι οὗ 
106 σδιρ. ὍΠ6 ῥτεοερίϑ. σοβρθοίης σογεπηος- 
ΠΙ4] ἀοῃ)οιηθηῖς δὰ Ὀδθὴ Αἰγολαγ Ἰαά ἄοννῃ, 
1,6ν. χα, δὰ ΧΥ., Ἔχοθρίιηρ [δῖ δγιϑίηρ τΟΙη 
ςοηΐαοϊ ἢ ἃ σοῦρϑθ, νυ Π ἢ ΟσσυΓβ ᾿η ΝΠ. 
χίχ. (οἴ, ποννόνοῦ [νὸν. χὶ, 24, Δηά χχὶ, 1). 
ΤΎΠΟΥ ἅτ ποὺν ἢγδί ΠΥ οδιτεα οὐἵ; δπά 
ΠΑΓΑΪΥ σοι]ὰ μανα Ὀδθη 50 δδυ!ογ, ἀστηρ {πὸ 
Βυγτν δηὰ σοηξιβίου ἡ» ΒΙΟἢ πηυϑὲ πᾶνε αἰζεηάθὰ 
{6 πιάτςὴ οὐ οὗ Εργρί, ἀπά [Π6 δῃοδιηριηθηΐβ 
ὙΠΙΟἢ πεχὶ (οἸοννεα. 

δ--10. [,ἂτἦν οὗ τοβετυοπ. [ἢ σᾶϑ6 οὗ 
ῬΎΟΙΡ ἀραίηϑί ἃποίποσ ΓΕΟΟΙΊΡΟΠΘ6 15 ὑΓδ- 
δου Ὀεά, δηά (Π6 τι]θ 15 θαϑθα οἡ ἴΠ6 ὑΓΠΟΙρΡΙΟ 

ΝΌΜΒΕ Κ5. [ἵνῸ ν. ἷν. 49---ττ. 

ς 4 Απὰάὰ τῆε ΓῸΟΚΡ βρακε υπῖο 
Μορβεβ, βαγίπρ. 

6 ἜΝ αηῖο [6 Τμ]άγεη οὗ [5- 
Γλ6], ἀὙνΝΏσδπ ἃ πᾶῃ ΟΥ̓ νγοιηδῃ 5}4]] 41ων.ὰ} 
ΠΟΠΊΠΙΪς ΔΠΥ͂ 51ὴ ἴῃδῖ πηδη Ποτηηϊζ, ἴο 
ἀο ἃ ἴγεβρᾷ88 ἂραϊηβῖ ἴῃη6ς [ΟΚΡ, ἀπά 
τῃαϊ ρεύβοηῃ ὃ6 ρυ!]τν ; 
 ΤὭδη τῇ6γ 5}4]] σοῃξεββ τΠΕῚΓ 5[η 

ΜΙ ἢ παν ἤᾶνα ἄοπα: δηά ἢδ 5}1]} 
ΓΕΟΟΙΏΊΡΘΠη886 ἢῚ5 ἴγεϑραθβδ ἐν ἢ ἴἢε εἴκνας 
ΡΓΙΠΟΙΡΑΙ τῃεγοοῦ, δηά δά ἀ υπηΐο [τ τἢε 
ΒΗ ραγὲ τῃογεοῦ, ἀπά ρῖνε 2 ὑπῖο 
ῤῥί»ι ἀραϊηϑῖ ννῆοηι ἢς ἢδτῇ ἔγθϑρδϑβεα, 

8 Βυῖί τε τῆλ ἤᾶνε πο ΚΙηβπΊδη 
ἴο γεσοπρθηβα [ἢ ἴγεβρᾷδ5 ὑπο, ἰεῖ 
1ῃ 6 ἴγεβραββ Ὀ6 γεσοπιρεηβεά πηΐο [ἢε 
ΠΟΚΙ, ευόη ἴο ἴῃς ργίεβϑῦ; θεβϑιάς τῆς 
ΓΑΙ οὗ τῆ6. δἴοποπηεηῖ, ννμαγεν δη 
διοηῃειηδηΐ 504}} θ6 πηδάς ἔογ ἢΪπ). 

9 Αμπά δνεῖγ ᾿οἤεγίηρ ΟΕ ἃ]1 τε 

νν ἢ ΤΠΕΥ Ὀτηρσ ἀπίο τῆς ργίεϑῖ, 
808] θ6 ἢ Ϊ5. 

ΙΟο Αμπά εδνεῦῦ πιᾶπ8 [Δ] οννεά 
τ ηρ8. 5841} θὲ ἢϊ5: ννηδίβοενεγ ΔηγῪ 
τηδῃ ρίνετιῃ τῆς ρῥγιεβί, [ἴ 8η4}1 ὃς “715. “Ιμν. ν 

11  Απά τε ΓῸΚΡ βρακε υπίο 
Μοβεβ, βαγίηρ, 

(Παῖ σις ΤΟΠΡ ἀοΙπρ 15 αἷἰθὸ “ἃ {γέϑρδβϑϑ 
ἀξαϊηδὲ {π6 1 ογά," δἀπά 850 δὴ [ἐγ ηρεπιοπὶ οἱ 
1Π6 5 ΠΟΙ ΠΥ οὗ (86 σοηρτορδίίοῃ : οἴ. [ωεν΄ τ᾿ ς 
5644., νἱ]. ς 5η4.,) ἴο ἡν ΠΟ ρασϑαρ 5 (ἢ15 ρῥεδΓ5 
ΘῈ ΡΡΙΘΠ ΘΠ ΐΔΓΥ. 

Θ. «ον ΩἸ7 οἷα ἰραλ γπιπ τορρῃη) 
1,1|.. “Ξ σουηπηξ πο οἵ 411 {π6 ἔγαηβρτθϑϑίοπϑ οὗ 
ΙΔ." Τῃὸ Α. ΨΝ. ποννενοσ ργοῦδοὶΥ ξεῖνε 
ῃ6 5θ6η586 ΟΟΙΤΈΟγ, (Πουρ ϑοπὶς ([18.; 
Ῥαῖτοκ, Βοβθημλ., δία.) τϑηα θοῦ ὁ 5105 αραϊποὶ 
τηθη." 

7. γεχορμβεπσς ῥὶς ἐγοβα. ἰ. δ. ΠΛΆΚΟ τεβ- 
{ὰπ]οη ἴο [6 ροϑοη γι Βοπλ ἢ6 [45 ᾿π)]ιγοά. 

8. «υῤογεὺγ απὸ αἰοποριοπρ «ρα δὲ »ιαάξ 
,)ὸν διρμἢ 1,1. “ε Υ ΠΙΘ 584}1 οἰδαγ Ὠἰπὶ οὗ δυὶῖ 
85 ἴο Χ1," 2.6. 85 ἴο [Π6 ἴγεϑραϑϑ. 

10. “54 ἐαὸρ» »παης ῥαϊοςυεά ἰδίηφ! 
ρα δὲ δ. 1.6. ἴῃ ρεϑῖβ. ὙΠΘ ἤρανο οὔδΥς 
ἱπρϑ (τ'. 9) ἀηά ἀεαϊοπίογγ οἴθγηρθ (4.2. πτεῖσ 
ἔτι 15) οῦὸ ἴο 6 (ἢε ρεγαι δῖα οὗ 1ἴῃ6 οἤῇ- 
οἰδπρ ρΠοϑίϑ. 

11-- 81. Τα {Π8] οὗ Ἰϑαϊουβϑύ. ΑἸοηξ 
ΜΠ ΟἾΠΕΙ ΟΥΙ ΠΑ πΟδ5 ἰηἰθηδεὰ δ οπςθ ἴο ἰῃ- 
ἀϊοδίε δηὰ ἴο βθοισο {Π|6 βδαποίγΥ οὗ Οοὐ 5 ρθὸ- 
Ρΐε, ἰδ πον ξίνοῃ δὴ ογάοαὶ ψ σὰ ϑδοι]ά 
τόπον ἴῃ ΥΘΓΥ 5ιι5ρ᾽σοη οὗὨ δά εγυ ἔτοπὶ 
διποηρϑὶ {ποπ|. 5. ἴΠ]5 ΟΠ ΠΠΊΘ 5 ῬΘΟΌΠΑΓΥ 
ἀοβ]ης, ἀπὰ ἀεϑίγυςςίνε οὗ ἔπε σνογγ ἰουπάδ- 

ἱ Οτ, 
ἄφατι ο΄: 

ἢοΪγ τῆϊηρ5 οὗ τὴε. σμ]άγεη οὐ [ϑβγδεῖ, σίας. 



Υ. 112-23. 

12 ϑρεᾶκ υπηΐο τῆς ΤὨ]άγθη οὗ 15- 
γΆ6]. .ΔΠὰ 54Υ υπίο ἴΠοπη, ΠΕ ΔΩΥ πηδη 8 
ὙΠ 6 ρὸ δϑάε, δηά σοπληλῖ ἃ ἴΓΕβρᾶ55 
δραϊηϑῖ ἢ] ΠῚ. 

12 Απά ἃ τηδη 1ἰῈὰ νι ἢ σδγ- 
ΠΔ]Ϊγ. ἀπά [τ Ρε Ὠϊά ἔτοπι ἴἢ6 δγεβ οὗ 
ἢεγ Βυβῦαπά, 4πα4 δε Κερῖ οἷοβε, δηά 
δῆς ὃς ἀεῇ]εά. ἀπά ἐῤόγό δὲ Ὧο νυ 685 
Δρδϊηϑί Πεῖ, πε εγ 8ῆ6 δα ταίκεη τυἱέῤ 
ἐρό γιαμηέῦ; 

14 Απά δε 8βρὶ πὶ οὗἉ βδίοιιϑυ σοπλε 

ΝΌΜΒΕΆΚΒΘ. ν. 6όρ 

τλη δείοτα τῆ ΓΟΚΡ. δηά ᾿ποονογ 
(ἢς νγοπιδη 8 πεδά, δπηά ριυῖ ἴῃς οἴξετ- 
ἴῃρ οὗ πιεπιοῦίδὶ ἴῃ ἢθγ ἢαπάϑ., ττῆῖς ἢ 
ἐς τῃε ἠεαϊουβυ οἴξεγηρ : Δη4 τῃε ρῥγιοβῖ 
8Π4}1} ἢανα ἴῃ ἢϊ5 ἢδηά τῆς ὈΙΓΟΓ ννδῖου 
(παῖ οδιιβεῖῆ τΠς ουΓβ6: 

19 Απά τῆς ργίεϑε 5881} σῆαγρε πε 
ΟΥ̓ δη οδῖῃ, δηἀ 54Υ τιἱπῃΐο ἢ 6 νγοπΊδῃ, 
[πὸ πιδη ἢᾶνε ἰδίῃ νυν τῇ τες, δηά [ 
του ἢαβδί οῖ ροηδ 45:46 ἴο ὑπο]βδη- 
655 Εἰ τυ ἀποῖῤεῦ ἱποῖεδά οὐ τὴν τσ, 

ρου Ὠἰπι, ἀπά ἢε θὲ Ἰβδίοιιβ οὔ ἢἷἰ8 μυβρδηά, δὲ ἴδοι ἔτες ἔγοπι τη 15 Ὀίτίεν ὑπῖθε ἐς 
ννἕδ. δηά 85ηὴ6 δε ἀεῇ]εά: οἵ [ἢ τὴς νναῖεγ τῃδί σδιιβεῖῃ τῆς οὐτδα: 9 ἐὰν ἐΠ ΠΑ ΈΘΣΕ: : : : ὀανά. 
ϑρ|Π οὗ ΠεδουϑΥ σοπλα ὑροη Πΐπι, απά 20 Βιυῖ Ε τοι μαβῖ ροπε αβϑἰ4θ "εν. 
ἢδ δε εδίουβϑ οὗ ἢϊ8 στε, δηά 8ῆς δὲ 
ποῖ ἀεπ]εά: 

15. ἼΠΘη 5841} τῆε πιᾶη Ὀτίπρ ἢἰ8 
ννιθ υὑηΐο τε ρῥγίθθῖ, δηά ἢξ 58}4]]} 
Ὀτίηρ ΠοΓ οἤεπηρ ἔογ ἢεγ, ἴῃς τεητῃ 
2αγίὶ οἵ Δῃ ἐρῃδῃ οὐ Ὀδιευ πιεαὶ]; ἢς 
54] ρουγ ΠΟ οἱ ὑροη ἰξ, ποῦ ρυζ ἔγδηκ- 
Ἰησθη86 τΤΠεγθοῃ; ἔογ ἴἴ ἐς δὴ οἤξεγίηρ 
οἔἉ Ἰεδίουβγ, Δη οβεπηρ, οὗ πηεπιοτιίδὶ, 
Ὀτγιηρίηρ ᾿ΠΙ 4 ἴο γε]  Ὀγδησα. 

16 Απά τῆ6 ρηεβῖ 83}41}1 Ὀγίηρ ΒοΓ 
Ποδῖ, δπὰ εἴ μεσ Ὀεΐογε ἴῃ6 [ΟΚ: 

17 Απά τε ργίεϑδι 85}8}1 ἕακα ΠοὶΚ 
ννδῖεγ ἴῃ ΔΠ δαγῖηθη νε856]; δηᾶ οὗ 
1Π6 ἀιιδὲ τπδῖ 5 ἰῃπ τῆς ἢοογ οὗ τς 
ΤΆΡΘγηδοὶς της ρῥγίεϑῖ 5ἢ4}} ἴλκθ. δηά 
Ρυΐζ 2 ἰηῖο τῆς ννγαῖεγ: 

1ὃ Απά [δε ργεϑῖ 5881] εεῖ τῆς γγο- 

σηοίδεν ἰπϑῖθδά οὗ τὴν μυβθαπά, δηὰ 1 παρ ἢ» 
[δου θ6 ἀεῇϊ]ςεά, αἶ, 80ΠΊ6 ΠΊΔΠ ἢδνα 
ἰδλῖὶῃ νι τῇδε θαβίάε [πὸ Πυβθαπά: 

21 ἼΠεη τῆς ργίεδ 5Π4]}} σῆδγρε 
ἴῃς ννοπιᾶπ ἢ Δλη οδίῇ οὗ συγβίησ, - 
ΔΠὰ τἢς ρῥγίδϑί 5Π4]] 881Υ υηΐο ἴῃς νο- 
ῖἤλη, ΤῊΘ ΓΟᾺΡ πιακε ἴπδε ἃ οἰΓ86 
Δηἀ δὴ οἂῖῃ δπιοηρ ΤΥ ρεορῖίβ, ἤθη 
16 ΓῸΚΡ ἀοίῇ πιᾶκὲ τὴγ {πὶρῇ ἴο 
ἔτοῖ, δηά τὴγ ὈΕΙΪγ ἴο ἐδν Ἴ 

22 Απα 18 νγαῖογ τῃδὲ σδυβοίῃ 
[ῃ6 συγδα 84] ρὸ ἱπίο ΤῇΥ ὈονναΪβ. τὸ 
τᾶΚα ἐῤγ ὈΕ]]Υ ἴο 5ννὲ]}, ἀπά ἐγ τι ϊρῇ 
ἴο τοῖ: Απά τῆ6 ννοπηδη 814]] 88 γ. 
Απλεη, Δπιεη. 

22 Απάα τἢε ρῥγθϑῖ 5}4]] υυγιῖα τἢεβε 
ΟἴΓ565 ἴῃ ἃ Ὀοοΐ, πη ἢς 5}4]1 δ]οῖ 
ἐῤέηι ουἵ νχῖ τῆς ὈΙτΙΟΙ νγαῖεγ: 

ἐἰοη5 οὗ 5ος]δὶ ογάθσγ, {86 ψῃο]Ἂ δυδ)θςξ [5 ἀθαὶὶ 
Ὑν δὲ ἃ ᾿ἰθηζί ργορογεοπαία ἴο 115 ηροτγί- 
δῆςε. δε ργόοθββ ργεβοῦ θεὰ πᾶ5 θεδη ἰδῖοὶν 
ΞΕ ΓΕΚΙΏΡΙΥ {Ππϑἰταϊο ἔτοπι (ἢ6 Ἐργρίίδη "ο- 
ταδῃςε οἵ δεΐηδι, ἰγδηϑαίθα ὈγῪ Βιιρϑοῖ, νυ Βι ἢ 
μου 156] σοιηραγδἝνεὶυ πιοάογη (οὔ 86 {μϊγὰ 
σΘὨΓΟΣΥ Β.0.),, γεῖ τεΐευβ ἴο πε {ἰπὶ6 οὗ Ε 4π|6- 
9865 ἴηε Οτοδῖ, δηά ΠΙΔΥ ἱπογοίογο νν6}] βοῦνο ἴο 
1Πυδῖγαξςε [Π6 τηδηηοῖβ δηὰ οὐίοπιϑ οὗ [6 Μο- 
5δὶς {{πη|65. ὁ" 1η [Π6 βίογσυ, Ριδῃποίοσκα ἰδκοβ 
ἃ ᾿εδῖ οἵ ράργτιις, ἀηὰ οὐ ἰΐ ςορίεβ οι θΥ̓οσῪ 
ννοσζὰ οὗ ἃ ςεγίδιη πηδρῖςσδὶ ἔογπια. Ηδ ἴποη 
ἀἰσϑοϊνοβ (ἢ6 ὙΠΈΡ τη νναΐογ, ἀπ η κα (Π6 ἀ6- 
ςοσίίοῃ, ἀηὰ Κποννβ ἰπ σοηϑοηθθποο 81] [πδὲ [ἢ 
ςοηϊδιποά." δ66 δηλ, “Ρεηϊ.᾽ 1. 297, 298: 
“Άενυς Ατοβέοὶ,᾽ ϑερῖ. 1867, ΡρΡ. 1όϊ: 5η4. 
ΤΒ15 ἴδοη, κα ϑούθγαὶ οἴου οσάϊηδηςθϑ, ννγᾶβ 
δαάορίεδα Ὀγ Μοϑεβ ΠῸΠπι εχ  ϑέηρ δηὰ ΡγΟΌΔΡΙΥ 
ΨΕΤΥ δποϊεηῖ δηά νἹᾺΕΙΥ ϑργοδά ᾿πϑιτυς1ο0η5. 

15. ΤΠο ἀεία!]5 οἴνοη ἤοῸ δἃῖῸ 5Ξἰρηῇῆς- 
εδηΐξ. Τῇ οἴδιηρ νγ5 ἴὸ Ὀ6 οὗ 1π6Ὸ ἔγιι5 οὗ 
{η)6 φαγί, Ὀυΐ οἵ ἴπ6 οἰοαροϑδὲ δηὰ ὄἼοδγϑοϑὲ 
κιπα, Ὀαγίον (ςἕ. 2 Κ. νἱ!. σ᾿, τό, 1:8) τὸ- 
Ρτεϑεπέπρ {πῸ ἀραϑεά σοπάϊθοη οὗ ἴδε βυβρεςίεα 

γος. 1. 

νγοπίδη. [{ νγᾶϑ, [|Κκὲ {πε 5 η-οβεγιπρ' ({1,εν. ν. 
11), ἴο δ6 τηδάς νυἹμουΐξ ΟἹ] ἀπὰ ἔγδη ΚΙ Οθῆβθ, 
[Π6 συπθοΐβ οὗ στᾶςθ δηὰ δοσορίδὈ]θηθββ. ὙΠῸ 
σοσήδη ποιοὶ βιοοά νυν ἢ }}5ῖ τ]λκίηρ ΠΟΓ ΟἤἘΓ- 
ἴῃς νὰ Βοδὰ υποονεγθά, ἴῃ ἴοκθη οὗ δοΥ 
ΒΠΔΙΏΘ. 

17. δοῖν «υαἱογἢ Νο ἀοιδὲ ἔἴτοπὶ [6 
νοῦ σῆς σιοοά πρὰγ ἴΠ6 αἱΐαγ, Εχ. Χχχχ. 18; 
5644. 

ἐδὲ ἀμσὲ ἐδαὶ ἐς ἱπ δὲ. ἔοον ο δε Ιαδεγηαςίο]. 
Το 58εἴ ἔοτῖ (η6 δοΐ ἴπδὲ [Π6 νναΐθσ ννᾶ8 1ῃ-- 
ἀυοὰ νι} οΧ δου ΠΑΌῪ ρόννοῦ Ὁγ Ηΐπὶ (δὲ 
ἄνοὶξ ἴῃ ἴπ6 Ταῦογπαοῖὶθ. ιι5ὲ 15 4η ΘΙ ὈΪΡηη 
οὗ ἃ 5βἰδῖθ οὗ σοηάἀεπχπδίίοῃ (Οϑξη. 1]. 14;. Μὶ- 
ΟΔἢ ΥἹἱ!. 17). 

190. χοπθ αὐ 10 τροίραηπροις «υἱέρ' ὧὯ.- 
οὐδεν ἐπσίεαά Ὁ ἐγ ῥδισδαπ] ἘἈδηάσσ, Ὀ60 5 
ζ810}}19885 ὕο, [ΠΟΓΑΪΥ ““ΞΟΠΘ ΑΞ ΠΌΛΙ" 
ΦῬΏΥ Ἀπδῦδπμα ὮΥ ὉὈΠΟΙΘΘΏΠΘΒ5; αἴ. Ηο5. 
ἷν. 12. 

48. δίοὐέ ἐδῶπ οἱ «υἱὲ ἐδὲ δίξίον' «υαΐεν] 
ἘΔΙΠοΙ, ΔΒ ὕδοῖι ἰπῦο ὕὍδ9 Ὀϊδῦοτ 
ἩΔΊΟΙ; ἰῃ οΟΥΟΓ ἴο {Ἰδηϑίοσ [ἢ6 οὔτθε8 ἱπῦο. 

νυν: 

ἐ δον. 
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24. Αῃά ἢε 5}4]1] σδυβε τῇς ννόπηδῃ 
ἴο ἀτίπκ τῆς ὈΙτῖεγ νναῖοῦ τῇδ σαυϑεῖῆ 
(ἢ συγβε: δηά τῆς ννδῖεσ τῃδί σλιβεῖῃ 
τε ουγϑε 54} δηΐεγ ἰτο πεῖ, ἀπά ῥώ- 
εογιθ Ὀϊττετ, 

2ς ΓΒεη τῆς ργίεϑδι 588} τΚὲ τῃὲ 
εαίουϑγ οβογίηρ οὐ οὗ ἴῃε νγοπΊδη 8 
Ὠληά, Δῃ ἃ 584] ννανε τῆς οβεγιηρ Ὀεΐοτε 
16. ΠΟΚΌ. ἀπά οἴου τ προ τῆς δἱταγ: 

26 Απά τε ργεϑῖ 514}} τὰκῈ δὴ 
Παηάξβι! οὗ τῆς οἤετγίηρ, εὐεη τῇς πλε- 
ΠΊΟΓΙ4] τηεγεοῦ, ἀπά Ὀυγη ἐξ τροη ἴδε 
Αἰῖδι. δηά δίζεγνναγά 541} σδιιϑδὲ τῇς 
ὑγοιηδη ἴο ἀτίπῖκ [πε ννδίεγ. 

27 Απά νβεηῃ ἢς Παῖῃ πιδάς ἢεγ ἴο 
ἀτιηἰκ [Π6 ννδΐογ, τῇδ ἴἰξ 54] σοπης ἴο 
Ρᾶ55. ἐῤαί, ᾿ξ 8ηεὲ θὲ ἀεΠ]εἀ, απὰ ἤᾶνε 
ἄοῃπα τΓ68ρ455 σαϊηδῖ Ποὺ ἢιυιϑθαπά, 
ταῖ τς ννλῖοσ τῆς σδιιβεῖῃ τῆς σιιγδε 
804]} εηΐεγ ἱπῖο ἢθσ, σπα ῥδεογης ὈϊτζεΓ, 
ΔηΔ ΠῸΓ ὈΕΙῪ 514}} ϑυνε}], δηἋ ἢεγ 

ΝΌΜΒΕΆΑΘ5. ν. ΥνΙ. [ν. 24--|, 

ΤῊ ]ΡῊ 5}]] τοῦ: δηά ἔἢα ψόπιδη 8}1]} 
δ6 ἃ ουγβ6 Διηοηρ ἢΕ6Γ ΡΘΟρΪδ. 

28 Απά ΙΓ τπὲ νγοιθδῃ δὲ ποῖ ἀε- 
Β]εά, Ὀυς 6 οἶδδῃ; τἢ6η 58:6 584]} ὃς 
ἔτος, δηά 54] σοπςεῖνα 866ά, 

29 ΤῊϊ5 ἐς τῆε ἰανν οὐ )εαίοιιβίεβϑ, 
θη ἃ νγ] 8 σοδῖῃ δϑιάβ {0 σηϑέῤον ἰὰ- 
βἴοδα οἵ ἤθγ ἢυθθαηά, δηά ἰ5 ἀθῇἢ]εά ; 

40 Οἵ ψδεη τῃε βρίγιε οἵ )εαίουϑυ 
σοιθῖῃ ἀροη ἢϊπι. Δηα ἢς δὲ Ἰδδίουβ 
ΟΥ̓ 5 ψνιδθ, πὰ 588]} εβεἴ τῆς ψο- 
τη Ὀδίοτε ἴῃς Ι͂ΟΚῸ. ἀπά τῆς ῥγίεβῖ 
504}] ἐεχεοιῖε προη ἢεγ 81] {18 ἰδιν. 

21 Ἴδη 5Π4]} {πε πηαῃ δὲ συ 1688 
ἔτοπι ἱπί φυϊγ. ἀπά τ 8 ννοπλδιὶ 5}4]} 
Ὀ6Αγ ἢδγ ἱπίυϊγ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚ ΓἹ. 
ι: 7144 ατυ οὕ τε Λίακανἐίε. 45 74 ὥογηι οἵ 

δέκεσίην ἐἀς ῥεοῤίξ. 

ΝῚ τῇς ΠΟΚΡ βρᾷκβ υπίο Μοβεβ, 
βυϊηρ, 

1Π6 νναῖοσ, ὙΠδ δοίίοῃ ννᾶϑ 'π [ἢ}15 σδ96 ριισεῖν 
ΒΥ ΟΠ 1041, ὈυῈ ἔγανε]]οῦβ σροακ οὗ [6 παξῖνοϑ 
οἵ Αἰτίςα 45 5{1}}} ἩδὈϊ}}Ὺ βεθκίηρ ἴο οὈίδίη 
[Π6 ΠῚ}] ἔογοθ οὗ 4 νυττίθη σάτα Ὁγ ἀτιηκιηρ 
1η6 νναΐοσ ἴηἴο νυ ἢ (ΠΟΥ Πανθ νναϑμοά [{. 

24. «ῥα ] εα'σε ἐδε «υογαπ 1ἴο ἀγὶη}} 
ΤΠι19 νγ5 ϑυτηο}1Ζοὰ ὑοζἢ ἤογ [1] δεσερίδηςσθ 
οὗ [86 Βυροίμεεςδὶ συγϑα (ςξ. Εζοκ. Η]. α--- 3; 
16γ0 χν. τό; Κδν. χ. 9), δηά [5 δοΐ] ορεῖᾶ- 
του ὈΡΟΙ ΠΕΓ [ἢ 516 δῃου]ὰ 6 συγ (ς. Ρ5. 
Εἰχ. 18). Τα ἀϊγθοίίοη ἴῃ {}15 ν 56 15 δ πές] - 
Ραΐοτγγ; ἴοῦ 1ῃ6 ψνοιηδη 5 Οἤἴθγηρ νγᾶ5 ἴάκθη 
ἴτοπὶ Ποῖ, δηά οῇογοά, Ὀεΐογθ (ῃ6 νυδίϑθι. ννᾶβ 
Δοί! Δ! βίνθη ΠΟ ἴο ἀσηκ, στ. 25) 26. 

26. 2ῥὲ »περιογίαί ἐῤεγεο ἢ} ὍΠῸ ραγί 
οὗ 16 οβογπρ Ὀιιπιξ, 8ἃ5 ἴῃ ἴ,εν. 11. 2, ἄς. 
ΤΠΟ Ἡοῦτονν ἔοσ τ ἰ5 ποΐ ἰδδΐῖ ὑν Ὡς ἢ ἰ5 [Γ4π5- 
Ἰαϊθα ““ πιο] ΓΙΑ] ἰὴ ν. τς. 

27. ἰδ «ρα εορῆ ἰο ῥα..ἢ ὙΠῸ 5ο]θπ- 
πιΐγ οὗ {ῃε οδίῃ, δηά ἴπθ ἀνγδ-ιηϑριγιηςρ τυ] 
ὙΒΙΟἢ δοσοιηραηϊθά 1ἴ, τρῃϊ οὐ {ποι ϑβοῖνοϑ 
βΒιΠΠςσο ἴο ἀείογ ἃ ννοπίδη ἔγοσῃ (δ κιηρ ἢἴ, Ὁ η]685 
5856 ΕΓ ϑυρρογίοα Ὁ ἴῃ6 σοῃϑοϊοιβηθθ5. οὗ 
᾿Ἰπηοσφησθ. Βαΐ {6 ᾿ηρτοάϊθηΐ5. οὗ [ῆ6 ἀτηἰ 
δίνθη ἴο ΠΟΥ ψγογὸ ποῖ ἴῃ {ποπλϑοῖνοθ ΠΟΧΊΟΙΙ5: 
δηὰ οουϊά ΟἽΪΥ ργοάαςες {Π6 εἴεςιβ βοῖθ ἀθ- 
βου θεά Ὁ ἃ 14] ἱπίογροβιίοη οἵ Οσοά, 
ΒΝ 85 ἰ5 ΡγΟΠΊΙ5Εα 50 σΟΠΌΠΙΔΙΙΥ 85 1Π6 0}}}- 
τλδίθ βαποίΐίίοη οὗ 411] {πε ργεοθρῖβ οἵ Μίοβδβ. 
Ὗνε ἀο ποῖ τεδά οὗ ΔῃΥ ἰηϑίδηςθ ἴῃ νῃ]ςἢ [ἢ 15 
οΥἸἄδα] νυᾶβ τοβοτίθα ἴο: ἃ ἔδοϊξ νυ ἢ πιᾶγ 6 
οχρίδιπϑά οἰἴμογ (ἢ 1ῃ6 [6 075) 45 4 ργοοῦ οὗ 
115 ΘἤσΔοΥ, δίποθ {Π6 ρα] γ σουὰ ποῖ ὉΘ 
Ὀχουρῶξ ἴο ἔπος 15 ἴθγγουβ αἱ 4}}, ἀπά ἀνοϊἀθὰ 
ἴῃοπι ὈΥ σοηξοβϑίοη ; οὐΓ τῆοῦθ ργόραῦϊν Ὀγ {ἢ 
Ἰισθηθθ οὗ ἀϊνογοθ [οϊογαίθα Ὀγ {Π6 ἰανν οὗ Μῖίο- 
8ὲ8. ὅϑ1η08Ὲ ἃ διιϑδραπά οοιυ]ά Ρυΐ ἀννᾶν [15 νντδ 

αἵ ἘΉΝΙ ἃ Ἰεϑίουβ πιᾶη ντου]ά πδέυγαιῦ 
Ρτείογ ἴο ἴθ (ἢ15 σοιγϑο ἩΠῊ ἃ βυβροςίδα ΜΠ 
ΓΑΊΠΟΓ [ΠδΔῃ ἴο 641} ρυὉ]1ς δἰϊθηίου ἴο δ15 οὔτι 
ΘῃΔΙη6 ὈΥ ΠΑΥΙΠΡ τοσοιγθο ἴο (86 {Π4] οὗἉ 164- 
ἸουϑΥ. ὙΠῸ Ταϊπιιὰ βἰδίος μηδὲ ἴπὸ {ΠΔ] ἰλρϑὰ 
ἱπίο ἀΐδυϑε ἔογίΥ γϑατβ Ὀδέογο {Π6 ἀεβιγυςθοη 
οὗἨ [ογυβαίοπι; δηά παῖ θθοδυϑο τπ6 οππιὸ υἱ 
Δι ΟΓΥ ννᾶ5 50 σοϊηπηοη δἃπηοηρϑὶ πηθῃ {μΐ 
Οοά νψοιϊ]ὰ πο ᾿οηροῦ ἰπβιοξ [ῃ6 συ γϑοθ δεῖὲ 
παηηθά ὑροη ννοϊηθη (οἴ. Ηοβ. ἱν. 14). 
ΤΠ ἔγιαὶ ΌΥ θὰ δν δἴογ, υυβισ ἢ ὈΘΑΓΒ ἃ 885 

ΠΟΙΓᾺΪ ΓΟΘΘΙ ΌΪ] ποθ ἰοὸ [πδὶ ἤογὸ ργοϑογιθεά δ᾽ 
Μοβθβ, ἰβ 51}}} ἴῇ υ86 διποηρϑὶ {πὸ {πΠ|0 65 οἱ 
νεβίεση Αἴῆςδ. (866 Κιοῖς " Ἐπογοὶ. εἰ. 
ΑἸοχδηάογ, Ατί. Αἀιηίογυ, δπὰ γος ἴὸ ἰγανεὶ- 
ἰεγβ {πογοὶη.) ὙΠΟΓΘ 15 πὸ δυϊάθησθ ἴο 5ΠΟῊ 
ΜΒΟΙΠΟΥ [ἢ15 υϑᾶρὸ ϑρσγᾶπρ τσὶ ἱπη 1 4110ῃ 
οἵ {μὲ Ἰὰνν οἵ Μοβϑεβ, οὔ ὙΒοίμου Μ οβοβ Πἰπὶ- 
561}, ἴῃ (15 ἃς ἴῃ οἴδποῦ {Ππῖπρϑ, οηρταῆεά ΠΡ 
ὀΓάΙΏΔ ΠΟΘ ἸΡΟῚ ἃ ὈΓΟΥΙΟΙΒΙΚ ΟΧ᾿σίρ Οιιϑίοπι. 
ΎΠΟΓΕ 15. πὸ ἀοιιδέ πονγονοῦ πδὲ ἴῃ6 πιδηλξεῖ" 
οὗ {6 ογάθαὶ ἰῃ Αἴτίςδ ργερᾶγὸ ἴη6 Ἀπδὰ δ αἱσ 
80 85 ἴο δ6ΟΙΓ6 [Π6 Γϑϑ]ς ἩΥ ΒΙΟὮ (ΠΟΥ ΠΊΔῪ (ς- 
5'ΓΘ τῸπὶ {6 ὀχ ρογισηθηΐ. 

ΟΗΑΡ. ἼἽΊ. 1--ο]. Τὰν οὗ {πῸ ΝᾺ22- 
ἤϊο, ὙΠΟ ργονίοιιϑ σμαρίογ μ85 ργον ἀεὰ [Ὁγ 
ἴπο ὀχοϊυβίοη ἔγοπι (6 ρα]8 οὗ σσοά᾽5 ρβορίὶε οἱ 
σογίαϊπ ἔογπιβ οὗ φὶϊε ἀπά ἀθβ]οπιορηῖ. Τὴ 
ΡΓοβοπΐ οΠ6 οὔξυβ ἂπ ὀρθηΐῃρ ἴο ἴῃαΐ 264] ἴοτ 
Οοά ν᾿ οι, ποῖ σοπῖοπε τυ ΟὈϑογντης ϑΤαὶ 
ἰ5 ΟὈ]μαΐονυυ, 86 κ5 ῸΓ πιθοῦ πᾶ ϑἰποια 
τλοάεβ οἔ βοϊ ξιἀδαϊοδίίοη. ΤῊι5 ὑπὸ ἰανν οὔ ΡῈ 
Νζαγῖζο 15 ἀρργοργίδίοϊυ δά ἀθὰ ἴο οἴμοι ἐπδοί- 
ταθηΐβ ΜἘΙΟΗ σοποοῦῃ [ἢ βδηςι ἐγ οὐ {Π6 ΒΟΙΣ 
παϊΐϊοη. Ὑδδὲ βαποῖΥ ἐοιπά 115 δ  μοσῖ ἐσ 
ργεββίοη ἴῃ {π6 Ναζαγιίο σονν, ὑ οι νγὰ5 ἴδε 
νοΪυπίδιὙ δάορίίοη ἔογ ἃ ἔπιε οἵ οὐ] βαποῦβ 



ν. 2-0. 

2 ϑρεᾶκ υπῖο τς ἙΤὨΠ]άγεη οἵ [ϑ5γδεὶ, 
Δ 4 54Υ υηῖο {ῃεπὶ. Ν᾽ ξη οἰ ἴΠαΓ πλδη 

10, οΥ̓́ΜΟηΊΔη 5}2]} ᾿βεραγαῖε ἐδεηιεείσες ἴο 
κε ὙΟΜΨ Δ νΟΨ οὗ ἃ Ναζαγιῖε, ἴο βεραγδῖε 
Δεαγο, ἐρῃρείνες απο τε ΙΟΚΌ: 

41 Ηπε 5}2}}] βεραγαῖβ ῥίγιεί ἔτοηι 
ψ]Π6 ΔΠᾺ 5ἴγοηρ, ἀτηΚ. Δηἀ 5}.8]] ἀτίπἰκ 
ΠΟ Υἱπεραγ οὗ ψγη6, οὐ νἱπαραγ οὗ 
ϑίγοηρ ἀτίηΚ, πε ΠΥ 5Π4}} ἢς ἀτίηκ 
ΔΗ͂ Ιφυογ οὗ ργδρβθβ. ΠοΥΓ δἂΐῖ πηοίβί 
δ͵ΊΆΡα8. ΟΥ̓ ἀτεά. 

ον ς. 4 ΑΙΙ τῆς ἀδγβ οἵ ἢ 58 ̓βεραγαϊίοιη 
ρος Θ808}} Π6 δδΐ ποιῖπίηρ' τῃδὲ 15 ππδάβ οὗ 
τεῦς ἴδ ᾿νίπα ἔτεα, ἔγοπι τῃε Καγπεὶβ ενεῃ 
ἸΝ - Ὁ τῆς ιι5[κ. ᾿ 
5 ς ΑΙ! τπὲ ἀδγβ οὗ τῇ6 νον οὗ ἢ ν 
: ὅλπι, Σ, . 
7 βορλγαίίοῃ τΠαγα 5041} 0 2 γᾶϑοῦ Ἷοπλα 
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Ὀροη ἢΐ5 Βεδά : ὑπ|] τῇς ἀδγ8 δὲ ]- 
8116 4. ἴῃ τὰς ψν ἢ ο ἢ ἢς βεραγαζεῖῃ ῥη1-- 
«οἰ απῖο τῃ6 ΟΡ, ἢ6 584} 5 Βοῖγ, 
αηα 58.411 ἰεῖ τῆς ἰοοκβ οἵ τῆς διαὶγ οὗ 
ἢ15 πεδά ρτονν. ' 

6 ΑΙἹΙ τε ἀδλγβ τμαῖ ἢθ βεραγαΐειῃ 
ῤῥίνμιεεῇ ἀπῖο τὴ ΠΟΚ᾽ ἢδ 5}4]} σοπὴβ 
ἂῖ Πο ἀεδλά Ὀοάγ. 

7 Ηε 58}4}1 ποῖ πιᾶκε Πιπλβοὶ ἢ υπ- 
οἰεδῃ ἔογ ἢ15 [αἴθ οι. οἵ ἔου ἢ]5 πηοῖμεχ, 
ἴον ἢϊ5. Ὀγοῖ!οῦ, ΟΥ̓ ἔου ἢΪ5 δἰβϑίεσ, ἤδη 
τἢδν ἀἴε: Ὀεσδιι86 ἴῃς ᾿σοηϑβεσγάζίοη οὔ! Ηςβ. 
ἢ15 (σοά ἐξ Ὡροη 5 Πεδά. 

8 ΑἹ] τῇς ἀλγϑ οὗ ἢ 5 βδεραγδίίοη ἢε 
ἐς ἨΟΪΥ υηῖο [6 ΟΚΡ. 

9 Απὰ ΙΓ ΔηΥ πιᾶῃ ἀϊξε νει 8υἀ8- 
ἄθη]γ Ὀγ Πίπι, ἀπά ἢς μαῖῃ ΜῊ τῆς 

το] Ἰηρ;, ἀηᾷ ᾿πάἀεραᾶ ἴῃ δοπλθ ραγίςσυ δγβ 6Χ- 
σρράϊηρ, ἴποϑ6 ὑπάθσ Ὡς ἴπ6 Ῥχιθϑίβ νυ τὸ 
Ρἰδορά. [Ιὲ 5 οὈνίουβ, ἔγοπιὶ (6 ΤΏΔΠΏΘΥ ἴῃ 
ὙΠΙΟΝ [86 συ δ]οςξ 18 ἰηἰγοάυςοα ἰῃ Ὁ. 2, [ῃδῖ 
[δ ργεϑοηΐ οηδοϊποπίς ἀο ποῖ ἰπϑειξυδ ἃ ΠΟῚ 
Χιπά οὗὨἩἁ οὔβογνδηςθ, θυ ΟΠΪΥ τερι]αΐθ οπα 4]- 
ΤΟΔΩΥ ἕλτη  ἶᾶγ ἴο (6 [5τγα6}1ε5. ὙΠῸ 1]]15[ΓΔ- 
ἰἰοη5 οὗ {πὸ βυυδ]οςξ νι ἢ Βανο Ὀδεη δάάπςρα 
ἴτοπι Ἐξγρδη δπηὰ οἰμεῦ μοδίμθη συϑβίοπιβ (τ. 
ΒΙΙπιατ, ἴπ “διι4. υπὰ Κυκ.᾽ 1864) πηιιοῖ 
δονόνεσ Ὀ6 δἀπλεϊοά ἰο Ὀ6 ναριιθ δηὰ ρατγίαὶ. 

ἃ. «εῥαγαίς ἐδεγθείυεε Ι0΄ σοαῦ ὦ τοῖν 
φῇ α Νακαγίϊε, ἐο τεραγαίΐε ἐῤεγιεείνε.] ἘΔΙΠΟΓ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, “" 58}4}1 5οἸθιηηΥ νον ἃ νονν, ἃ5 
ἸΧΧ',, μεγάλως εὔξηται εὐχήν. Το αἰβεγεηΐ 
Ἡεῦγονν ννογβ ἀσὸ ἰη (ἢ6 Α. Ν΄. τοπάογεα ὈΥ͂ 
ἐρρραγδίο:᾽" δηὰ [πὸ ΤΌΠΟΥ οὗ (πθηπὶ, 85 ἴῃ 
]υάρ. χὶ. το, 15 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ τπεαηΐ ΟἿἹΥ ἴο 
4υ Δ} ἔπὸ τνογά ποχὶ ζο]οννίης. 

α Νακανε)] ΤῊΪ8 ἰθγπὶ 55} 1 ἔθ ὁ" 56ρᾶ- 
Γαϊοα,᾽" 2.6. 88 ἴδε ὑνογάϑβ [ο]οννηρ 5σμονν, ““ ἢ- 
ἴο Οοά" (ςοἔ. Τ[υάξ. χιϊ. 5). [{ 15 υϑοά ἴῃ ἃ 
ἘΞΏΟΓΤΑΙ 56 η9θ, ὕδη. χὶχ. λό; ἴδεν. ΧΧΥ. ς, ἱὰ; 
ειῖ. χχχὴ, χό; [,4π|. ἴν. 2; δῖ ὈΘΟΔΠΊΘ, 85 
1 Ι5 υϑοὰ 'π Α. Ν΄,, ἃ ἰθοῃηῖς δ] ἔθστα δὲ Δῃ ΘΑΥΪῪ 
ἀλίε:; ςἔ, [ιάρ. ΧΙΠ, ς, 7) ΧΥΪ. 17. [{ 5ῃου]ά ἴῃ 
ϑδἰΠοΐπεσϑ ὈῈ υυττεη Λιαχέγίο. ΤΠ δοςερίθα 
βρδι Πρ πὰ5 πο ἀουδέ ργοναι θα δηπηοηρϑὲ Οἢγίβ5- 
ἈΔΠ5 ἔγτοπι 15 θοίηρ βδυρροβοαὰ [ῃδὲέ {Π18 νονν 15 
Γοίεττρα ἴο ἴῃ δῖ Μδζ. 11. 22. 

8. Πφμοσ 9Κ σγαῤε 1.6. ἃ ἀσιηκ τηδάς 
οὗ σταᾶρο- 5 Κιη5 τηδοθγαϊθα ἴῃ υνδίεγ. 

4. γορι δὲ ἀεγποὶς ευὲπ ἰοὸ ἐῤὲ ῥιωἈ] 
Α 9οὺγ ἀγηκ νγᾶβ πηδάθ ἔγοιῃ (6 ϑίομϑθβ οὗ 
ὈΠΙΡΕ ξιάρθθ; δηᾶ σλκοθ ΕΓ 4150 τηδάθ οὗ 
186 ἢι5Κ5. ὙΠ 656 ἰδιογ ἀρρθασ ἔτοπὶ ΗΟ5. 1]. 
1 (566 ποῖθ ἴπ6γ6) ἴο μᾶνθ Ὀθδὴ τοραγαθα 45 ἃ 
ἀεϊοδου. ὙὮθθα γερυ]δίϊοηβ ἕογα ἴῃ ΝαΖα- 
Πα ΠΞΙΠΡ ὙΠῸ ΟΥ̓ ΔΗΥ ΟἴΠοΙ φῥγοάμςξ ἱπίο 
ΜΠ ς ἢ 1Π6 νἱπὸ ΟΥ 115 ἔγωϊξ οπίογβ. ὙΠῸ Ῥγιοϑίβ 
ψεῖο 4150 ἰογυιάάδῃ ἴο ἰδϑ:6 νπ6 νυ ῃ δὲ 6ῃ- 

ξαφοὰ ἴῃ {πὸ βδογοὰ ἐπησξοηϑ (1,εν. χ. 9----1 1). 
ἼΠΙ5 ἰηΐογάϊςς ἤρυγοβ ἰμαΐ βοραγδίοη ἔγοπι [Π6 
ΕΘΠΕΓΔΆΙ ϑοςϊοίγ οὗ πθὴ ἴο πο ἢ ἴπ6 Ναζαγιῖθ 
ἔογ ἴῃ6 ἔπη ννᾶ5 σοῃπϑοογαίϊοα. ὙΠῸ ΕἸΑπιθῃ 
“8 14115 ἀιοοηρϑὶ {Π6 Βοιηδη8 νᾶ5 ἑογυϊ θη ἴὸ 
ἰουςἢ ἃ Υἱη6, ΟΥ̓́Θνθη ἴο νυ Α}}κ ὑπάθσ ΟμΘ. 

δ. Το ϑοοοπά τυ] ργοῦδι]15 ([ἢ6 ΝαΖᾶ- 
τι ἔγομι οὐϊεηρ, ἢἰ5. ΠαὶΓ ἀϊγίηρ {πὲ ρογιοά οὗ 
ἢϊ5 νσονν. Ὅὅῆδ ΔΙΓ ἰ5 ἴο Ὀ6 τοραγάθα δ5 [Π6 
5ΥΠὉ0] οὗ ἔπθ νἱῖ8] ρόννοσ δὶ 115 61}}} παίιιγαὶ 
ἀονθὶορπιθηῖ. (Οὐθπογα!ν δπιοηροὶ {Π6 ον 5 
16 δοιηάδποθ οὗ {6 Πδὶγ ννᾶβ σοηϑιἀογοά ἴο 
Ὀοίοκθη ρῆγϑιςδὶ ϑίγοηρ ἢ δηά ρογίεσϊοη (ςΐ. 
2 8. Χχίν. 2ς, 26), ἀπά ὑδ᾽ηθββ ννὰ5 τοραγάδα 
8ἃ5 ἃ δγανθ ὈΪΘΠ5ἢ, νυ] ἢ Ὄχροβθὰ ἃ πᾶ ἴο 
γιάϊςι]θ, δηὰ ὄνθὴ ἀϊβηιδιποὰ ἢϊπὶ ἴοσ δά- 
ΤῊΙ55Ι0Οη ἴο ΓΙ ΘΕ ἔπιποξοπ5. (οἴ. ον. ΧΧΙ. 20 
ποΐθ, ΧΙ. 40 544.;: 2 Κ, 1. 22; 15. 1]. 24). 
ΤΒυβ ἴΠ6 ἤθο ρον οὗ 106 μαὶγ οὐ {π6 ποδάὰ 
οὗἩ ἴπε ΝδζΖαγιίθ γεργοϑοηΐϊοαὰ (ἢ6 ἀθάϊοδεοη οὗ 
{π6 πὴ ἢ 411 ἢ15 βίγεηρί δηὰ ροόννεῖβ ἴο 
[86 βοσνῖςθ οἵ σοά. 

θ6--8. Το [διγὰ τ]ὸ οὗ ἴῃς ΝαζΖασγιίθ ἴῃ - 
ἰογάϊςϊοά ἢιπὶ ἔσομαι σοηϊγασξηρ, ΔΠΥ ΠΟΙΈΠιο- 
ΠΙ4] ἀθβ]οπιθηξ ουθὴ ἸΠῸΘΓ οἰΓοΟυΠπιϑίδηςσθϑ νυ ὨΙΟἢ 
οΧουιϑοά δυο ἢ ἀθἢ]θπηθηξ ἴῃ οἴδποῦβ: οἴ. Ἔβρϑεὶ- 
ΑἸ ἴον. ΧΧΙῚ, 1----2, ψθγο (Π6 ἀἸβοῆδτρο οὗ (ἢ 
Ἰαϑὲ ἀιιῖοβ ἰο ἀδθοθαϑοά Κι πϑηθη 15 ροσιητ 6 ἴο 
[Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΎ ῥγοϑῖϑ Πη Δ οΓ βροοϊβοα σοηα! ] 0Ὴ5, 
τῃουρῇ ἑογθιἀάθῃ ἤογοὸ ο ΝΖδγεϑ ἃ5 11 ννᾶ8 ἴο 
{πὸ Ηἰρὴ Ῥησβί, ἴον. ΧΧὶ. το, τ. Οἡ [δΠδ πῃ- 
οἰθδῃηθ88 σδιιϑοὰ ὈΥ σοηΐδοί νυ] ἢ ἃ σοΓρθθ, οἴ. 
ΧΙΧΟΙΣ 544.:; [(δνῸ ν. 2: ΧΙ. 24 584. [11 5 οἵ 
σου ϑδ δϑϑιιπηθὰ (ἢδξ 411} ΟἿ ΠΟΥ σογο πη ΟΠΪ4] ἀ6ῃ]6- 
Ταθηΐ5 ἡν γα ἴο δ6 δῃιιηποα Ὁγ ἴπ6 Ναχαγιῖθα: οὗ 
186 ἀϊγοσξοηβ ρίνθη ἴο δδιηδοη δ τηοίμοῦ, πὰρ 
ΧΙ. 4. 5864. 

7. τὲ εορσεογαίίοη 9 ῥὶς Οοά] 1.6. ἴδι 
Ὀποπογη ἰοςκϑ: οἵ, 1ϑν. χΧχν. 90 11, ΔΊΏΘΓΕ [Π6 
νίθ, ἰο ἀυγίηρ [Π6 54 δῖο 4] γϑαγ ππιοιισποὰ 
ΌΥ ἴπθὸ Βαπὰ οὗ πιᾶπ, δἰ ΠΟ ἔῸΓ ῥγιηὶηΡ ΟΥ̓ 
ἴον νἱπίδρθ, 15 σδ]]Ἱθὰ ϑΡῚῪ ἃ “ Ναζαγιθ." 

υυ2 

δεξαγαξίοη,, 
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4Ἡδ6Ὁ. 
,α" 

μελά οὗ ἢὶ8 ςοπϑοοιδίίοη ; ἴδῃ ἢδ 
5.41} βῆανε ἢ15 ἢεδδά ἴῃ ἴῃς ἀδύ οἵ ἢἰ5 
οἰεδηβίηρ, οἡ [ἢ6 βενθητῇ ἀἋΔΥῪ 5ἢ4]}1} ἢς 
βῆδναε [Ἰἴ. 

Ιο Απά οἡ [δε εἰρβτῃ ἀδΥ ἢς 5}4]] 
δηρ ἴννο ἴυγῖίεβ, ΟΓΥ ὕνο γοιηρ 
Ρίρεοῃβ, ἴο ἴῃς ρῥγίδβῖ, το ἴδε ἀοοῦ οὗ 
τις ΘεΓγΠΔΟΪς οὗ [Π6 σοηρταραίίοῃ : 

11 Απά τῆε ργίεβὲ 5}4}1] οὔξεγ τῆς 
ΟΠδ ἔογ ἃ 8ἰη οἤεπηρ, δπά (6 οἵδεῦ 
ἴογυ ἃ δυγηῖ οἴεγίηρ, δηὰ πιᾶκε δὴ 
Δῖοποπιοηΐ ἔογ ἢϊπι, ἔογ τῆδλϊ ἢε 581η- 
πεὰ ὃγ ἴδε ἀεδά. πὰ 5}}4}1 Βα] ]ονν 18 
Ἠεδά τῆλ βᾶπης ἀΔΥ. 

12 Απά δε 58}4]1] σοηβεογδῖς ὑπῖο 
τε ΓΚ ἴπε ἀδλγ8 οὔ" ἢ!8 βεραγδίοη, 
δηά 5}}4}} Ὀτγίηρ ἃ ἰαπὶῦ οὔ τὴῆε ἤγϑι 
γεδῦ ἔογ ἃ ἴγεβραβϑβ οβδγιηρ: δυῖ (ἢς 
ἀλγβ τῇαλι ννεῦε Ὀείογε 584} ᾿δ8 Ἰοβῖ, 
Ὀεσδυβα ἢΪ8 δβεραγαϊίοη ννδβ ἀςεῇϊεά. 

. 12 Α΄ Απά τῇ5 1» ἴῃς αν οὗ τὴς 
Νλζαγιῖο. νῆες τῆε ἀδγϑ οἵ ἢ15 Ξερᾶ- 

9--19. Ῥτρθοπριοηβ ἴο πιρεῖ {Π6 σᾶ56 οὗ 
ἐν ΟΪπἴαγΥ ἀθβ]οπιεηξ σοηίγαςίοα Ὁ ἃ ΝΖᾶ- 
γ{{6. [π (οἂ86 οὗ ἃ βιάάδηῃ ἀρδίῃ ἰδεῖν Ὁ]460 
νη ὈῪ Βιπι᾿ (ἰ.ς. ἴῃ ΙΒ ργέβεπςθ), ἔπε Νδζδτιία 
᾿δὰ ἴο ὑπάογρὸ {Π6 ΟΥΟΙΠΑΓΥ ΡΓΟςα55 οὗ ρυγῇ- 
σδίοη ςοτηχηδηάοά ἔογ οἴπεῖβ (ςΐ. Χὶχ. 11, 12, 
πὰ [ον. ν. 6 5η4.), ἀπά 4͵50 Ὀεβϑίάθϑβ ἴο οὔδει ἃ 
{τοϑρ885 ΟἸΓΙΩρ 845 “" ἢνὶηρ᾽ 5 πηθὰ ἴῃ ἴπ6 ΠΟΙΥ 
{Π]η85 οὗ ἴπ6 Γογα " (οξ, [μϑνῸ ν. τς 544.); δηά 
1Παΐ οὗ ἃ Κἰπά ρΡϑου αγ ἴο [ἢ15 σ856. Μογϑονεσ 
Ἦϊ5 ΠΔΙΓ νγᾶβ ἴο Ὀ6 5δμανθά, δηὰ ἴθ ἀδγβ οἵ ἢ15 
ἀεά!οδϊίμςοη ἴο δ τϑσοπιπιθηςθδά, ἴποϑο [πδὲ δὰ 
ὕδθη οὐϑογνθὰ ὑτευ ΒΥ ἴο ἢ]5 ἀρβ)εοτηθηξ 
δοίην τορασάθα 48 Ἰοϑβί. 

135---2]. (ὐετειηοηΐθϑ οἡ ἴδε σοπιρ]εέοῃ οὗ 
1π6 Ναζαγῖο νοῦν. 

13. «υῤεη ἐρε ἐαγε 9 δἰ: σεραγαίίοπ ἀγέ 
ἡιωμμίη ὝὍΠΟ ἴδηογ οὗ ἴῃ6ϑ6 νγογάβ ϑθθβ ἴο 
ΠΏΡΙΥ πὲ ρεογρεῖυδὶ Ναζ  Ἔ5}1Ρ νν8ᾶ5 υπ- 
Κησννῃ ἴῃ ἴῃ6 ἀδγ5 οὗ Μοβθοβ. Οη ἴδε οἴδποσ 
παπᾶ, Ποννονοσ, Μόοβϑεβ ἀοθβ ποῖ ἘΧΡΙΈΞΒΙΥ τὸ - 
΄ιγο (παὲ ᾿ἰτπ5 ϑμου]ὰ 6 δεϑιρηοά ἴο {πὸ 
νον; δηὰ [Π6 ΟΧΔΙΊΡ]65 οὗ δᾶπηϑοη, ϑδπλεῖὶ, 
δηὰ [οὔ ἴμ6 Βαρίϊ5ῖ, σϑῆονν (ῃδὲ [ἃ ννᾶβ ἱπ 
Ἰδίοσ. ἔἰπιθα ὑπάθγίακθη ἔογ 116, ἀπά ἐδαῖ ρᾶ- 
τοηΐβ σου!ὰ οὐθη ἀενοῖο ἐμοῖσ ξυΐυγο σ] άσθῃ 
ἴο ἴ ( 5.1. τι). ὙΠΟ [εννιϑῃ ἀοοίογβ τεσορ- 
Π126 ἴνγο οἶδϑϑθος οὗ ρογρείυὶ Ναζαγιίοβ, (86 
ἐς ϑδήϑοῃ ΝΑΖΑσΙο5᾽) νῆ0 γοτῈ ποῖ Ὀοϊηά ὈΥ͂ 
[Π6 τι ο5 ἰδιὰ ἀονγῃ ἰπ στ. 9---11, Δηα 86 ἐἐοΓ- 
ΑἸ ΠΑΓῪ Ρογρεΐυ] Ναζασιίεβ, ἡ γῆο τνετὸ δ] ᾿ονσοὰ 
ἴο ΡΟΪ] {ποῖγ ΠΑΣ βθη ἴοο ἤϑᾶνγ. ΤΠδ οχ- 
ΘΙΏΡΌΟη οὗ [Π6 ϑαιηϑοῇ Νδζαγιίθ 8 ἱπίοστοὰ 
ἔγοτῃ [υάρ. χν. 16, ΠοτΘ ϑδπίϑοη νος. (Π6 
ἡαννθοηθ οἵ {πὸ ἀοδὰ 855, γεῖΐ 15. ποῖ τεοογάδα 
ἴο δᾶνθ ὑὈγουρῆϊΐ ΔῺΥ 5δογίῆοθ δέοσγννασάϑ. 

ΝΌΜΒΕΆΚΘ. ΝΙ. [ν. το---ἸΊΉ. 

ταῖίοη ἂτὲ (1 6]1εἀ : ἢε 541} δὲ Ὀγουρῆξ 
πηΐο ἴῃο ἀοοῦ οὗ ἴῃς τθόγηδοῖὶς οὗ τῆς 
σοΠρτερδίοῃ : 

14 Απά Βε 5}|4}1 οῇξεσγ ἢϊ8 οβεπηρ 
απο τς ΓΟΚΡ, οπε ἢς ἰαπιὺ οὗἉ τῇς 
ἢγβῖ γεᾶγ ντπους Ὁ] ΕΠ 5} ἔοσ ἃ διγηῖ 
οἤξεγιηρ, ἀπά οπα ἐνγε ἰατὴρ οἵ ἴδε 
ἢγϑῖ γεᾶγ ψιτπουϊ ὈΪΕΠΊ 5 ἢ [ῸΓ ἃ 5[η 
οβεγίηρ, 4π4 ομς γάτῃ νγιγθους δ᾽ επλ 5ἢ 
ἔογ ρεᾶςε οβεγίηρβ, 

Ις Απά 8 δεδικεῖ οὔ υπ]εανεηδὰ 
Ὀτεδά, οακεβ οἵ ἢἤπε ἢοιγ πιϊηρὶςεά 
ἢ οἱ], λπὰ ναίει οὔ υἱπϊεανεπεά 
Ὀιεδά δηοίϊηϊεά ἢ οἱ], δἀηά {ἢεὶγ 
τηθδᾶῖ οβέεγίπρ, δηὰ τῃεῖὶγ ἀσίηκ οἔξετ- 
ἴηρϑ. 

16 Απά τε ρτγίεβε 58.411} Ὀγίῃηρ ἐῤέπι 
Ὀεΐίογε τῆς [ΟΚΌ., πὰ 5}4]} οἴεν ἢ 5 
8[η οἤεγίηρ, δηά ἢϊ5 Ὀυγηὶ οἰξοτίηρ: 

17 Απά ἢς 582]} οἴδογ τῆς γὰπὶ ΚΓ 
ἃ ϑλοτίῆςε οὗἩ ρεᾶςε οἤεγιπρβ υηῖο ἴῃς 
[ῸΚΡ. ννίτἢ τῆς Ὀαβκεῖ οὗ ππ]θλνεπεά 

ἼὮΠ656 ἀἸθροηβδίοηβ ἢᾶγο ἢ0 σοιπηΐοηδηςο ΠῸΠῚ 
(Π6 σμαρίοσ Ὀείογο 5. Αποῖδογ τ]ὸ ἱπιροϑοά 
Ὀγ [86 δάπηηϊξιταίοιβ οὗ ἴηθ ἰανν, Ἐμδί πὸ Νἅ- 
ΖΑτιῖο νον 5ῃοιυ ά 6 ἰδκεη ἴοσγ 1655 ἴπδη {8 ΠῸῪ 
ἀδγϑ, 15 ζρδϑόηδῦϊο: Τὸ 1 [ηὴ6 νοῦν ἴο δὲ 
[Δκθη ἔὺσ ὙΕΙῪ ϑποτί ρογιοάβ νου] ἀϊπιϊηϊϑα 
[15 ΘΟΪο ΠΥ δηὰ ἐσέ πδοη. 

14. δὲ: οὔεγὶπμᾳ] ἰ.ε. ἴλ6 οἴεσίηρ οἵ ψϑῖοὶ 
ΡΑΓουΪατ ἔο]]ονν ἱπηπιθαϊδίεϊγ. ἘΕτοπὶ ἴδ 
ΤΑϊϊοπαΐθ οὐἩ ἔπεθϑο βδογ ἤςοβ (εξ. [,εν. Ὑἱ]., ἴχ.) 
ἴ τψουϊά 5θοπὶ ἰπαΐ {8ὲ 5᾽η-οἤδσιπρ (ςἶ. [ν΄ 
ἷν. 22 544.), ἰδουρῇ παπιοὰ ϑοσσπά, νγᾶβ ἱπ 
ΡΓγδοῖςθ οἥεγεὰ ἢτϑὶ, Ὀοίηρ ἱηἰεπάθα ἴο ἐσ- 
Ρἰαίθ ᾿ηνο  πίΔΤῪ 5ἰπ5 οοτητηοὰ ἀυσηρ ἴδε 
ΡεπΠοά οἵ ϑοραγαῖΐίοη. Ὑ8ῃὸ Ὀυπιΐϊ-Οἤ ΠΣ 
([μεν. ἷ. το 544.) ἀοῃοϊοαά ἴδε 536] ϑΌ το ογ οα 
ὙΠ ἢ ΔΙοπθ 411 δοσορίδὈ]οπ685 ἴῃ πε ΝΑΖΔΠῈ 
Ὀείογεο Οοά πιυδὲ τοϑῖ; [πὸ ᾿ραλρε μά 
(1μεν. Πἴ, 12 544.) Ἔχ ργεβϑθὰ ΚΕΡΪποσ5 ἴο 
ΠῚ ΕΥ̓͂ ΟΘ6 σύᾶοο {πΠ6 γον δὰ Ὀδοη ἢι- 

16. ἐδεῖν »ποαὶ ογεγίησ, ἀπά ἐδεὶν ἀγὶπε 
οὔεγὶπα ] 1.6. ἴῃ ΟΥΙΠΑΤΥ τηεδὲ δηά ἀπηκ- 
οἤοτηρβ ν ΠΟ Ἰνετα συ Ὀϑιἴαγυ ἴο ἔπ6 οἴδεῖ 
οἴἶεγίηρβ γτραιυϊσοὰ ἴῃ ν. 14 (ςἢ. ἔχ. χχῖχ. 40, 
Α1| Νυπὶ. ΧΧΥ . 9 Ὁ [μεν. ἃ. 4, Υἱῖ. 12 
9544.); δηὰ δά ἀϊπομαὶ ἴο {π6 Ὀαϑκεὶ οὗ υη]εᾶ- 
γοηθα Ὀτοδά, {π6 οᾶκοβ ἀπά {Π6 νυ δίθοιβ Ξρες δ ΠΕῦ 
ἀβπρὲ μοῦ ἴῃ [86 Βερίπηΐϊηρ οὗὨἨ 1ἢ]5 νεῦϑε ἴο ὃς 
τους ὈΥ πο Ναζαῦζο. ὙΤὮς οὔἴσπηρθ Γδ- 

φυϊγεά οἡ ἐπ ςοπιρΙεὔοη οὗ ἴδε Ναζδγιῖε ΥΟΥ 
(5 ἱπνοϊνθὰ σοῃπϑιάογαῦ]α Ἔσροηϑβο, δηα ᾿ἴ νγδ8 
τορασζάθα ἃ5 ἃ ρίουβ γοσκ ἴο ῥγουάς ἴδε ροοῦ 
ὙΠ ἘΠ6 τηθᾶπβ οὗ τηδκίηρ ἰποπὶ (εἴ. Αοἶϑ χχι, 
23 544.; [οϑθρᾷ. " ΑπΒᾳ.᾽ ΧΙΧ. 6. 1; ᾿ Μίδος, 
1}. 49). 



ὃ Λεῖς 21. 

γ. 18---23.} 

Ὀδγεδά : (ἢς ρῥγίεθς 5}4}} οἴει ]5ο ἢΪ8 
τχεᾶῖ οεγίηρ, ἀπά ἢϊ5 ἀτίηκ οβετγίηρ. 

18 δΑπάὰ τῆς Ναζαγίῖε 514]} 5ῆανε 
τς Πεδά οὗ ἢ8 βεραγδίίοῃ δέ ἴῃ ἀϑογ 
οὔ τὰς τἀθεγηδοὶε οὗ ἴμ6 σοηρτεράίίοη, 
δηά 5}4]} ἰδκε τῆς Παὶγ οἔ τῃε πεδά οὗ 
Ηἰ5. βεραγδίίοη, δηά ρυῖ 2: ἰῃ (με ἢτγε 
ὙὨΙΟἢ ἐς ἀπάσϑγ τἢς ϑδογίῆςε οὗ τῆς 

ςς οἤετγιηρβ. 
ὡ- Απά ἢ Ρτίεϑῖ 588}} (ἀκα τῆε 
βοάάεξη 5που]άθγ οὗ ἴῃς γᾶπὶ, δῃά οἠς 
πη]εανεηθά οακε οὐἱξοῦ (Π6 δαβκεῖ, 
Δηὰ οηςἊς υῃ]εανθηθά ννδίει, δηα 5}4]]} 
Ρυῖ ἐῤόη ἀροη 186 παπηάβ οὗ τε Νὰ- 
Ζαγῖα, δίτεγ ἐδε αἱ οὕ Ἀϊ8 βϑεραγαίίοῃ 
15 ϑῃάνβῃ: 

ΝΌΜΒΕΒΘἝΘ. ΝΙ. 

20 Απά τῆς ρῥγίεϑί 580]] ννανα τῆ θη) 
,ῶγ ἃ ψνάᾶνε οἤετγίπρ θείογε τῆς [οΚ: 
ς τ} 15. 2’ ΠΟΙῪ ἔογ τς ργίββε, σι τῆς “ πω 
ννᾶνα Ὀγοαϑῖ ἀπά ἤδανα βῃοιϊάδγ: δά 
αἴϊεγ τπλῖ τῆς ΝαζΖαγιῖα πιὰ ἀτγίηκ 
ψν]η6. 

21 ΤῊΙ5 ἐς τῆς ἰανν οἵ τῆς Νζαγίτε 
νγῃο Βδῖῃ νονγεά, σπά 77 Ἀ18 οβεγίηρ 
πηΐο ἴῃς ΓΟΚΡ ἔογ ἢΪΐ8 βεραγαίίοη, δ6- 
5146 ἐῤαί τῃδι ἢΪ8 μαπά 5}]] ρεῖ: δς- 
σογαϊηρ ἴο (Π6 νον ψννοἢ ᾿ς νονγεά, 
80 δε πιυβί ἀο δίζεγ τῆς ἰδνν οὗ ἢἰ8 
βϑαρδγδίίοῃ. 

22 ἴ Αμά τε ΓΚ βρᾶκε ὑπο 
Μοβεβ, ϑαγίηρ, 

23 ϑρεαλκ ὑυπῖο Αδζοῃ δηά υπῖο ἢ 8 

18. “δαυε 4ῤὲ ῥεαα]ῇ Α'5 ἴμθ Ναζαγιΐθ ῃδὰ 
ἄἀυτιηρ Πι5 νον ΨΟΓῚ []5 ΠΑΙΓ ὈΠΘΠΟΓΏ ἰῃ 
Βοποιγ οὗ Οσοά, 50 ψν οῃ ἰδ τὴθ νν85 σοτὴ- 
Ρἰείθ [ἢ ννᾶ5. παίυγαὶ [μαΐ {Π6 ἢδίγ, [6 ϑγτῃῦοὶ 
οὗ Πὶξ νον, 5ῃοι]ὰ ΡῈ ευἱ οὔ, ἀπά οἤετγοὰ ἴο 
Οοὰά κ«κἱ ἰδὲ βαπεοίιιδσγυ. ὙΠ6 Ὀυγηϊης οὗ [ῃς 
δῖ “ἰη ἴΠ6 ἤτο ὑηάογ {86 δδοσγίῆοθ οὗ {πὸ 
Ρόδοθ οβεσίηρ," τοργεβϑοπίοἃ (ἢθ δυο μδγίϑῆς 
Τοοπηπλαηίοη ἢ Οοα οδίδιποα ὈΥ ἴποβε νν8ὸ 
ΤΟΔ]1Ζρὰ 86 ἰάθαὶ νυ δϊοἢ [86 ΝαζΖαγιίδ δοί ἔοσίῃ. 
ΤΒῈ Νδζδγίε γον 5 ΟὨΪΥ Ομ6 οὗ σδΔηΥ 1]}}15- 
(τους οἵ ἴΠ6 σε] βίοι 5ιρτιιἤοδηςο δϑεϑοοϊδίθα 
νὰ (86 μδὶγ 1ῃ ἀποίθηξ ΕἸΠπ|65 δηα ἴῃ νΟΓῪ ἀϊ- 
γΕΓΘΘ σΟὨΠΙΓ65. δῖ δὰ] 15 ϑϑιὰ ἴο ὃδνε 
“580 Γη (ἴδε ννογὰ δῃουά γαίμογ ὃὲ "ρο]]δά 
ἢ15 μοδά ἴῃ (δησῆσοα Ὀδοδιιθ6 πὸ δὰ ἃ νονν,᾽ 
Α-ςῖίϑ χυῖ!. 8; ψνΒεγε [86 ““γονν 7 σδῃ Βαγαϊγ 
Ὀδ τιδὶ οὗ ἃ Ναζασζίθ, (βουρὰ [δὶ πιοηοηδα, 
Α-ςῖδβ χχὶ. 22 5464. (8ε6. ποΐεϑ οῃ ἴδμεϑθ ρ]4ς 65), 
ὯΟ ἀοιιϊέ ννᾶβ 55ὅ.5Ό. ΤῸ ΠΊΔΠΥ δηα νδγιοιβ 
ΟὈδοσγνδῆςθα σοηπεοίοα ὙΠ (Π6 ΠΔΙΓ ΠΊΔΥ 6 
ἰγδοοὰ ὕδοῖκ ἴο {πὸ Ὄϑιπιδίίοη δἰδομβοὰ ἴο ἃ 
Ῥτοίμϑο βγονί οὗ 1. Ῥεΐθυβ (΄ Π].᾿ ΧΧΙΙ]. 142 
544.) αἀεαϊοδίεβ 4 ἰοςκ οὗ οι} ]οθ᾽ ἢδΓ δηά 
νΟΥ5 ἴο βῇθασ ἰξ οἡ {6 5816 τεΐυγη οὗ 18 ϑοῃ 
ἔτοτη ἴμθ Ττο)ᾶπ ννᾶσ. ΑςδΠ]65 δῆῖοσ (ῃ6 ἀθδίἢ 
οἵ Ῥαίσγοο]ι ευἷ5 ΟΥ̓ [ἢ15 βδογεὰ Ἰοςκ, δηά ἴῃ 
σουζϑο οὗ ἴῃ6 ἔμηογαὶ γἰίοβ ρἰδοοϑ [ἃ ἴῃ 1ῃ6 Βαπά 
οὗ δὶ8 ἀεδὰ ἐπεηά. Οἰμεσ ᾿ἰΚ6 οὔβογνάποῦβ 
ΤΑΔΥ ὃδ ποίἰςοά, 93. ἢ. “ΟΒοερἢ.᾽ γ; Εὐυπρ. 
«Βδοςμα,᾽, 494. ϑ8:π||14Γ σμιδίομηβ ννόγὲ ἰζηοννῃ 
ἴο 1πῸ Κοπιδης; ς. δυεῖ, “Νεγο, 12; Μαγίϊαὶ, 
1Χ. 17,3} δοϑηθοᾷ, ὁ Ηογς. ΕἸ. ὃςς; [υσδη, 
“ῬΠΔΙΞΆ].᾽ ν. 6, 3. ἘΧΔΠΊΡΪΙΟΘ5 ἅγὸ ἐουπά οὗ 
νον 5 5Υτηθ0}1Ζοα ὈΥ ραγιουίδγ πιοάε5 οὗ οσὸρ- 
ΡΙΏΣΞ ΟΥ̓ Ά ῥΑΓΙΔΙΥ ϑβανίηρ ΟἹ {πὲ Πδὶγ, 85 
ἀχποηρϑὶ ἴῃ Ἐργρίίδπθ, Ηδγοά. 11. ός. ΤῈ 
ςαβίίηρ οἵ παῖς ἴτοσὴ {86 ἐογεμοδά οὗ νυἱςς!πβ 
ἱπίο ἔπ ἤδλπιθ 85 8η εαγησδὶ οὗ ἴῃ6 βϑδοσιῆσθ 
δϑοιυϊΐ ἰο Ὀ6 οβοεγοά 15 πηθηϊοηθά, “ [].᾿ ΧΙΧ. 
λς4: ΝΊΓρΙ, ὁπ. νι. 245. ΜΕΥ δρροβίίε 
(0 {δε ἰοχί ἰ5 Κογδη, 11. 192, “" Ῥογίογπι [86 
ΡΠ τῖμιλξε, δηὰ δἤδνθ ποῖ ὑοῦ μοδὰβ 101} 

γουγ ΟἤΈΓΙΠσ ΓοΆσμ 5 (6 ρἷδοθ οἵ ϑδογιῆςθ: " 
δὰ Μογίοσγ, "ϑδεοοῃμὰ ἰουσηουΥ ἱπίο Ῥογϑίᾷ.᾽ 
.117. “ ΔΕοσ {πὸ ὈϊΓΠ οὗ ἃ δοη, 18 [86 ραγεηΐ 

ἴῃ αἰδίγοβθ, ΟΥ̓ 186 ἢ] ὰ 6 5ἰςκ...... 1ῃὸ 
τοῖο σ πλᾶκοϑ ἃ νον [δὲ ΠΟ ΓΆΖΟΓ 5}4]} σοῃη!δ 
ὍΡΟη ἴπ6 οὨ 5 ποδὰ ἔοὺγ ἃ Ἴογίδίη {1π|6, οὐ 
ἴον 116, οὗ. 1 δδγ. 1. 11. [{{Πὸ “ἢ]]ἃ τγϑοόνοσβ, 
δηὰ 1ῃὴ6 νον δ διιΐ ἴοσ ἃ {{π|6Ὸ,| 50 {παῖ 
186 τοίου 5 νονν Ὀ6 18]16ἀ, το 586 βἤῆδνοβ 
ἢϊἰ5 πρδὰ δί {πθὸ πὰ οἵ 1ῃ6 {ἰπ|ὸ ργθθογτ θά, 
ΓΔ ΚΟ5 8η δηϊογίδιητηθηΐ, ςΟ]θς 5. ΤΌΠΟΥ δηὰ 
οἴ μοῦ {Πρ 5 ΠῸΠΊ ΠΟΙ γοϊδίϊοηβ, ΒΓ ἢ 4ΓῸ ϑθηΐ 
85 ΝΘ ΖΕΓβ (οἤϊεσίηρ5) ἴο {Π6 πιοβϑαιθ." ΕἼΓΙΠΟΓ 
11 υπί γα οῃ5 ἀχὸ ίνθῃ Ὁγ ὙΝ Ίποσ, ὁ Κθαὶν,. Ατί. 
« Ναϑίγδογ. 

20. δὲ ῥγίωἑ “ρα «υαῦὺς ἐῤε»ι] ἐ.6. ὉΥ 
Ρἰδοίηρ ἢϊ5 βαπὰβ ὑπάοσ ἴδοϑο οὗ [η6 Ναζδαγίίε: 
εἴ, οἡ [μδν. Υἱῖ. 28 544. 

21. δειίάε ἐῥαὶ ἰραὶλ δὲσ δαμά «ῥα χε] 
11|, “.ηἷ5 δαπᾶὰ ρτδβρβ." ὉὍΠὲὸ Ναζαγίο, ἴῃ 
δάάϊξίοη ἴο πε οἤεγίηρβ ργεβο θεά ἀῦονθ, ννᾶϑ 
ἴο ῥγοϑθηΐ ἔγοθ.ν}} οἤδγιηρβ δοσογάϊηρ ἰο ἢ]5 
ΤΠ6ΔΠ5. 

22- 97. Το ῥγ εν Ὀ]οοϑίῃρ: ςἔ. Εσο]υ5. 
ΧΧΧΥΪ. 17. Τδὸ ὈΪΟδϑιηρ᾽ ρῖνοθ 85 ἰξ νγόγὸ (ἢ 
σγοννῃ δηά 564] ἴο [6 νυ ῆο0}]6 βδογοά ογάοσ, 
ὈΥ ψΠΙΟΝ 5Γ86] νγὰ5 πονν ΓΪῪ ογρδηϊζοά, ἃ5 
[86 ρθορὶε οἵ Οοά, ἔοσ [86 πιαυοῖ ἴο ἐπὸ Ηοὶγ 
πὰ. [Ιἴ 5 δρροιϊηίοα 8ἃ5 ἃ 80] 6 πη ἔζστη 
ἰο ὕθ υϑοὰ ὈΥ ἴθ ρῥγιοϑίβ Ὄχο]υβίνοὶγ, ἂπὰ 
ἴῃ 1815 ἐπποῦοη ποῦ ΟΠΟΘ 85 1 ὑνεγθ οὐ] Π|}- 
πλΐο5. (οἢ. [μϑν. ἴχ. 22). ΤῈ ἀιυζο5. ἴΠ}5 ἕας 
δϑϑιρτιθα ἴο {ποπὶ δπὰ {ποὶσ δϑϑϑίδηΐβ μανὸ ἢδά 
Γείεγεποθ ἴο {πε ρυγΥ, ογάθγ, δηὰ ϑαησ γ οὗ 
{Π6 πδίϊοη. ὍῊ5 ψνΠο]θ δεῖ οὗ σϑρυϊδίϊοης ἰ5 
πιοϑὲ 5} Δ Ὁ] ἀπά ΘΠ ρ ἢ Δί ΠΥ οἰοσοά Ὀγ ἐπ 
βοϊδιηπ ννογάς οὗ Ὀϑηράϊισοη, πῃ νῃςἢ Οοδ 
νΟΙΟ σαίθθ ἴο ϑυγνοΥ 85 ἴξ ογὸ (ς, Οθη. ἱ 
31) {86 νος ἱπεοογαῖίς βϑγβίεπι Ἴσγεαίθα Ὁ 
Ηπ56}Ὁ [ΟΣ τηδη 5 Ὀθποῆί, δηα ργοποιιποθϑ 1 νΟΓῪ 
Εοοά. ΔΑοσςογαϊηρὶ)ν ἃ ἔογπιυϊα 15 ργον! ἀβὰ ὈΥ 
Οοὰ Ηἰπλβεϊῇ, [Ὠχοῦ ΒΒ ΜΒΙΟΣ ἔγοπι ἔπη ἴο {{π|6, 

673 



6γ4 
80η8, βΑγίηρ, Οἡ 1Π18 ννῖβα γε 5}2]} 
Ὁ]ε55. τε ΕἾΝ τῇ οὗ ἴβγδεὶ, ϑβαγίηρ 
πηἴο τΠεῖ, 

24 ΤὮς ΓΚ 01688 δες, Δηἀ ἱκεερ 
(δες: 

2ς Τῆς ΓΚ πιᾶία ἢΪ5 ἕλος 5ῃϊηε 
ὑροη ἴπεα, ἀηά δὲ ρτγάοίοιιβ αηἴο (66: 

26 ΤὮς ΓΟΚΡ ἰἰἶξ ὑρ ΠΙ5. σουῃῖε- 
Ὡᾶπος ὑροη ἴΠες, ἀπά ρῖνε ἴπδ6 ρβᾶςα. 

27 Απά {ΠεΥ 5}4}} ριῖ ΠΥ Πλπὶε 
προ ἴδε «Ἀἤάτοη οὗ ἰβγδεὶ; δηὰά 1 
Ψ011 01ε85 τῆ εη. 

ἃ5 Η!5 ρεορὶε Ὁγ οὐὈδάϊεποε ρ᾽δοθ {Ππεπηβεϊνεβ ἴῃ 
ἴπι6 δῃηὰ στιρῆϊξ γοϊδίιοηϑῆρ ἰο Ηΐπὰ, [6 Δυϊμο- 
τί χοα πηραϊδίουβ ΠΊΔΥ Ῥγοποιιησα διὰ φοΙηπια- 
ηἰςδίθ Ηἰ5 βρθςῖδὶ Ὀἰθβϑίηρ ἴο ἱποπὶ. ΤῊὴΘ [ον - 
58} (γδά!θοη ἰπογοίοσο ἰμδὲ {Π18 Ὁ] ϑϑίηρ ννᾶϑ 
δίνθῃ δὶ 1Π6 Ἵοἱοβα οὗ {π6 ἀ81}}}γ ϑδσγιῆςε 15. αἵ 
Ἰεδαὲ ἰῇ δοσογάδηοθ ἢ 115 σμδγαςοίοσ δηὰ 
ἴεποσ. [1 ν}}}} 6 οὐϑογνθὰ ἰδδὲ (με ἰοχί ἀοθ5 
ποῖ δρροϊηξΐ {πὸ οσοδϑίοη οἡ νυ] οὶ ἰξ [5 ἴο 68 
ιι5εα 
Τὸ κἰγυσίαγο οὗ 1[}6 Ὀ]οβϑίηρ ἰ5 σοῦ δῦ ]6. 

11 15 τγίῃπηῖςδ); σοηϑιϑίβ οὗ ἴῆγεθ αἰϊδίιιηςξ 
Ραγίβ, 'ῃ βὰς ἢ}Ἐ οὗ ψ ῃςἢ ἴῃς Μοβὲ ΗοΪγ Ναπὶθ 
ϑίδηάϑ 85 ποιηϊηδίινο; 1 σοπίδιη5 δἰϊορείῃοσ 
ἵννεῖνθ ννογάβ, ϑχοϊυάϊπρ ἴῃ6 δϑδοσοὰ Νδπὶ 11- 
561Γ; δηὰ τηοιιηΐβ ὈΥ ρβγδάιὶ οἴδξος ἴο ἰδαῖ 
Ῥόϑδοθ ννῃϊοι ἕο ἴδε ἰάϑὲ δηὰ πιοϑδὲ σοηϑιιπὶ- 
τηδίο σι νος ἢ Οοὰ σδη ρξῖνε Ηἰβ5 ρθορίϑ. 
τοι ἃ (μι βίδη ροϊηΐϊ οἵ νἱον, ἀπ σοπι- 

ῬάΠηρ {πε ςουπίεγρατί Βεηοάϊσξοη οὗ 2 (οσγ. 
ΧΙ, 14 (οἷς, [5. νἱ. 4; Μαῖῖ. χχνῇ!. 190), [Ὁ 5 
ἸπιρΟββι Ὁ]6 ηοΐ ἴο 866 δῃδάοννεά ἐοσίῃ πε ος- 
1ΠπηῸ οὗ ἴπ6 ΗοΪγ Ττιηγ. Απά {πὸ {Πγδὸ 56- 
ΜΕΓΔΪ 8εῖ5 οἵ ἰἜγπὶβ ζοστεβροπαά ΠΕ ΉΡΙΥ ἴο {ΠῈ 
οἶος οὗ 1Π6 Ῥοιβοῃβ ἴῃ ἴΠΕῚΓ ργδοιοῦβ ϑνοσΚ 
ἴῃ ἴΠ6 τοἀειηρίίοῃ οὗ πλδη. 

24. Τό ΤΟΚΡ ὀίεις ἐδέε, αμά ἀφεῤ ἐδεε] 
ΤΠΘ βεςοπά οἰδιιϑθ ΒΕΙδ, 85 ἰπ {πὸ οἴμπογ {γα 
ὙΘΙΘ65, ἀθῇποβ ΠΊΟΓΟ ΟἸΟΘΕΙΥ ἴΠ6 ΚΌΠΟΓΔΙ ἴδῆογ 
οὐ {πὲ ργεοβαϊῃρ οπθ. Ὅε βἰηρυϊαγ πυμηθεῦ, 
ΠΊΟΝΙ 15 Οὐϑογνοὰ ἐμγουρδουῖ, ᾿ηά!ςαῖε5. δ 
186 ὈΪΟβϑίηρ ἰ5 σοηξεγγοά οὐ [5.86] εοὐϊφεϊἐ εν. 

256. γνιαζε δὲ ὕπο τὀὶμε)] ΤῊ ἰ8 δὴ 
ΘηΒΑποοπιθηξ οὔ ἴθ ρῥγεσθάϊηρ Ὀεποάϊοίίοη. 
“ἜΠΕ6 ἕδος οἵ οὐ" ἱπηροτίβ ποῖ πιογοὶν Οοά 5 
ξοοά νν}1}}} 1ῃ βϑηογαὶ, Ὀυϊ ΗΙ5 δεῖϊνο απ 8ρ6- 
οἷ4] τορασά. ΜΠ ἴμ6 “ὁ ἔς θ᾽" ΟΥ̓ ““6γθ οὗ {Π6 
1 ογά " ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ 15 οοπηεςίοα 41|κὸ {ῃε }1.- 
αἰς!4] νἱϑι δε οῃ ᾿ {πε ψιοκοά (ςΐ. Ρ5. χχχὶν. 
17), πὰ Ηἰβ πλεύοῖεβ ἴο ἔμ σι ρῃΐθοιιβ (Ξ 
ἷν. 6). 

26. δ τ δὲς εομπίεπαποο πῤοη ἐῤεε] ἱ.ε, 
ΒΡΟΟΙΑ ΠΥ αἴτεσέ ΗΙ5 ἱπουρῆξ ἀπὰ σᾶγε ἰοννασγάβ 
ἴποο: οἵ, Δ Κ. ΙΧ. 22, δηὰ 51|Π|||4Γ ρἤΓΑΘΟ5 
Οεη. ΧΙΠ. 29. ΧΙν. 2Σ. ΤὨΓΟΌΡΗ ϑυςἢ Ἰονίην 
Ργονιάθηςθ δίοηθ σουἹὰ [ῃ6 ρϑᾶςθ οἔὗ Οοά ἴῃ 
ὙΠ ἢ [86 Ὀ]Θβϑιηρ οἸ]οθθ5 6 ρίνθη. 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΝΙ. ΝΠ]. [ν. 24---ἰ- 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΨΥ]. 
ι 726 ογεγίνιρ οὔ “ἦε ῥγέγιοες αὐ ἐξ αρϊέκαϊονε ΟΣ 

“ἦε ἑαὐεέγμαείε. τὸ 7 Δεν τφυεζαζ οϑεγίηρε αὐ 
2λὲ ἀμἰϊξαίίοη οὗ “ἀξ αὐαγ. 80 Ονά «ῥεαξεέᾷ 
ἴο Ὥζοσες ον ἦε γεφῦον σεαζ- 

ΝῺῸ ἴξὲ σλπηθ ἴο ρ858 οὐ ἴδε ΘΑ ταν ὦ 
τῆλε Μοβεβ μαά ἔᾺ]Ὺ 48εῖ ᾧρ ΤῈ 

τῆς τάθογηδο]ο, ἂδπὰ μδά δποϊηϊεά [ξ, 
Διά βαποῦβεά [ἴ, ἀπά 411] τῆς ἰηδίγα- 
τηθἴ5 τῃογθοῦ, Βοιὴ τὴ6 Δἰαγ δηά ἃ]} 
τῆς νϑβ8586]5 τῃεγεοῖ, δπά ἢδά δηοϊητεά 
τῆδπλ, 4πά βδηςτ πε τῆεηὶ; 

27. ρῥυῤ »ἤΡ παριδ ὠῤὸπ ἐδε εὐάγεπ ον 
Πγαθῇ ἐ. 6. Ῥτοποῦποθ πὶ ϑδογεά Ναπιθ ονες 
{Πεπὶ ἴῃ Ὀ]εβδηρ ἴποπι. Μαδιτηοηϊάθβ σἰδίθϑ 
ἴῃ {πὸ δδοσθά Ναηιθ 85 Πϑύοσ Ὀθθη 986 ἐνεῃ 
ἴῃ {π6 βοϊδσιηη Ὀοποάϊοϊοη οὗ [86 βαποίιδγΥ 
βίηςθ ἴπ6 ἀθδίῃ οὗ δίπιοῃ {86 [π5ῖ. 

απά 1 «υἱὲ! δίους ἐδεηι] 1.6. ἴδε. ο]άσθι οὗ 
1586}, ποΐ, 845 ϑοιηθ, {μθ Ργιεξίβιυ ΤΠ τνοσγὰς 
ἱπιροσγί ἴδαἱ Οοὰ νν}}} ρῖνο οβδοϊ ἴο ἴἰᾷς Ὀεῶδ- 
ἀϊοίίοη ῥγοποιιποδά ὈΥ με Ῥπεβίβ. 

ΟΗΑΡ. ΊΙ. ΤὍΠῖ5 δηὰ {86 ἔτγο ποχὲ οδδρ- 
ἴεγ5 παγγαῖθ [ἢ6 οἰοβίης ουθηΐβ ΠΟ Β δαρροηεὰ 
ἀυπηρ [86 βἴαυ δἱ 851η4]. 

ΤὨΕ ῥγεβεηΐ σμαρίογ ἀεβογῖρεβ ἴδε ρτεβεηΐα- 
Ἑοη οὗ ει Ὁ ἴπΠ6 ῬΠηοθβ οὗ [86 ΤΙΡΕ5 δὲ 
(86 ἀεαϊοδίοη οὗ με ΤΑὈογηδοῖϊθ. 

1. ὁπ ἐῤὲ ἀαν ἐδα!] 1.ε. “" αἵ (μ6 ἅπιε μδὲ,7 
ςξ. Οεη. 1]. 4. ὙΠῸ ρῥγοθοηϊδίίοη οἵ ἴθ ριῆς 
ἴῃ ἕδοϊ οὐοςσιριοα ἔννεῖνα ἀλγϑβ, 85 ἴπ6 ϑρημεῖ 
5ῆοννβ. ΤῈ “Ὁ ῬΙΠΟΕΘ" ἹΜΈΓΕ ἀρρΑγΈΠΕ]Υ Πτδῖ 
εἰοναῖϊθά. ἴο οὔῆςοϊ4] αἰ ΠΥ ἴῃ σοπποχίοῃ Μὰ 
{π6 πυπιθοπηρ οὗ {π6 ῥθορὶθ (εξ, ἱ. 1--- τό). 
ΤΠοΙΓ ολπηρ οἵ γμε5 (θη νγᾶ8 πιδάθ αἴϊεσ 
τηδῖ σοπϑυϑ, δηὰ οὗ σουγβο Ὀοέογο 86 Ὀγεακιης 
1Ρ οὗ {πΠ6 Θποδηιρπιεηΐ δ 51π8], ὁ. ε. θείνσεεῃ 
1Π6 ἢτϑί δπὰ [ἢ6 τννοηπθῖῃ ἀλγ8 οὗ {μ6 βεςοπὰ 
γλοηΐῃ ἴῃ {ῃ6 ϑθςοηά γοαῦ: οἕ}. 1. ΤΠ δποιϊπῖ- 
ἴῃ οὗ {πὸ δθοιπιδοὶθ μογὸ τγεξοστεα ἴὸ δὰ πὸ 
ἀουδὲ ἴακθη ρἷδοθ ἴῃ ἴη6 σουγϑθο οἵ {πῸ ἤτοι 
ταοηίῃ, Εχ. χ]. 17, [μϑν΄ Ὑ}}}. 10 544., ἀπά 86 
οςοιρίοά οἰσδς ἀδγβ οὗ μδί πχοηῖ, [μεΥ. σ]]. 
ὙΠΟ ἐπδοϊπηθηΐβ βοῖ ἑουίἢ ἴῃ {πὸ Ομαρίοτξ ες 

ΟἼον. χ. ἴο Νυπιῦ. ΥἹ. ἱπο[ιιϑῖνθ, νσότὸ ἀοι Ὀ11655 
Ῥτοτηυραίθα δὲ νδγίοιιδ ἘΤΩΊΘ5 δεΐννθοη ἐμδ ςοῦ- 
βοσγδίίοη οὗ {ῃ6 ΤΑθογηδοὶο δηὰ (86 ἀςρασίυτθ 
ἔγοτῃ 81π48]1, Ὀχῖ ἅγὸ ἔοσ σοηνθηϊθηςε βεῖ οαχζ ςου- 
πεοΐραϊγυ. ὙΠΟ οοπίθηϊβ οὗ ἴῃ Ρτοβοηΐ σΠδρῖοσ 
ἅτε Δοσογα! ρῚῪ ρδοοά δἔξεγ ἔποπὶ; ἀπά }} πε 
ΤΩΟΙΕ ΡΓΟΡΕΙΥ, 5ῖποθ ραγί οὗ {Π6 ει! 5 σοῃδβιϑιοα 
οὗἨ 1π6 ψψνᾶβοηβ πὰ Ἴχϑὴ ὉΥ υῃῖο 1π6 Ὑὰ- 
Ὀογηδοῖο δηὰ [18 ζαγηϊζυγο οοι!ὰ Ὀ6 οοηνεγεά 
ἴῃ [6 δηδιηρ τλάτο 65. ὙΠῸ ογάοσ ρυτευρὰ 
{πγου βου 15 } 51] ποίοα 85 οὐδ ΥΒΙΟΣ νεουϊὰ 
ΠΑΓΌΓΑΙΙΥ ϑιιρροϑὶ [196 ἴο ἃ παιταῖοσ ΠΟ νυᾶϑ 
σΟὨ ΕΙΡΟΓΣΑΓΥ ΜΙ [86 ἐυθηΐβ. 



Ηεδ. 
“αὐ. 

Υ. 2--20.] 

2 Τμαῖ {πε ργίποεβ οὗ [Ξγδθ], μεδάϑβ 
οὔ τῆε ἢοιιβε οὗ τπεῖγ ἐδῖμεῖβυ ννῇο 

δώ ἴϑέγέ τῇς ῥγίηςθβ οὗ τῃ6 {γῖθεβ, ᾿δηά 
ΜΈΓ ΟΥΟΓ τῇδ τἢδί ννεγα πιιιθεγεά, 
οἤετγεά: 

2 Απά {πεν Ὀγουρῆς τΠπεῖγ οβεγίηρ 
δείογε ἴη6ε ΠΟΚΡ,, 81Χ σονεγεά νγαρΌῃϑ8, 
ἀπά τνγεῖνε ὀχϑῆ; ἃ ννδροῃ [Ὁγ ἴνο οὗ 
[86 ῥγίῃοαβ, δηἀ ἔοσγ δεᾶςῇἢ οὔδ δη οχ: 
δηά τον Ὀγουρῆς (μ6πὶ θείογα τῃ6 ἴ2- 
Ὀεγηδοϊα. 

4 Απά τπεὲ ΓκΟΚ β8ρᾶκε υπῖο Μο- 
865. ΒΔΥ ΠΡ, 

5 Ἴ ΑκΚε 1} οἔ τῃ6πὶ, ἴῃ ΠΕ ΤΠΔΥ 
δε ἴο ἀο τῆς βεν!ςα οὗ ἴῃς τἈρεγηδοὶς 
οὗ τὴς. σοηρτεραζίοη ; δηά ἴδοιι 58Π4]ῖ 
δῖνε τῃεπὶ απο τε [μεν ]τεβ8. ἴο ΘΥΘΓΥ͂ 
Ιηδη Δοοογάϊηρ ἴο Π]5 5Ἔῦνίςε. 

6 Απά Μίοβεβ τοοκ {πε ννᾶροῃβ δά 
ἴῆε οχβη, δηά ρᾶνε ἴπεπὶ ὑπῖο τῃς 
1, ον ῖαβ. 

7 ἵνο ννᾶροῃβ ἂπά ἔοιιγ οχεῆ δε 
ϑᾶνε υπΐο ἴῃς 80οη8 οὗ (σεβῆοη, δο- 
φΟΓΙηρ ἴο {ΠεῚΓ βεγνῖςε: 

ὃ Αμπά ἰουγ ννᾶροηβ Δη4 εἰρῃξϊ ὀχεῃ 
ἢδ ἼΝΝ πηἴο ἴῃς 8οη8 οὗ Μεχατζὶ, δο- 
Πσογάϊηρ, πηΐο {ΠΕῖγ βεύν!ςθ, ὑπηάεγ ἴῃς 
Παπά οὗ {τπδηιᾶγ ἴῃς σοη οὗ ἄδγοη τὴς 
ΡΓαβῖ. 

9 Βυῖ υπῖο [Πε 80η8 οὗ Κομαῖῃ 
ἢε ρᾶνεὲ ποηδ: δεσδιιβα ἴῃς βεγνίος οἔ 
(ῃ6 βϑαποίμδγυ δεϊοηρίησς ὑπο {πεπὶ 
τὐᾶς ἐῤαὶ τᾺΕΥ 5 οι] 4 θεᾶγ ὦ, οη {Πεἰγ 
8ῃοι ἀεγ5. 

Ιο ἢ Απά τε ργίηςεβ οἤεγεα ἰοῦ 
ἀεάϊςατηρ οὗ τλε δἰτᾶγ ἰὴ τῆε ἀΔγΥ τῆδῖ 
ἰξ νγὰβ δηοϊηϊθά, ενθη τῆς ργίηςεβ οἵξ 
ἰεσεά {πεῖν οδγίηρ Ὀείοσγε (ἢ ε δ]τΑγ. 

ΝΌΜΒΕᾺΙΚΘ. ΝΙ]. 

1: Απά τῆς ΙῸΒΡ 5αἰά ὑπο Μο- 
8683) ΤΕΥ 5}8]] οβεγ {πεὶγ οεπηρ, 
ΘΟ ἢ ῥγίησε οἡ ἢἰβ8 ἄδγ, ἔογ τῆς ἀεα1- 
οδίϊηρ οὗ [ἢ 4]τᾶγ. 

12 ἢ Απά ἢς τῃδὲ οβεγεά ἢϊ5 οῇξογ- 
ἴῃ ἴῃς ἢγβε ἀδὺ ννδ8 Νδῆβῃοη [ἢ 50η 
οἵ Απηπκὶηδάδδ, οὗ τῃε ττῖρε οὗ [πάλ : 

123 Απά ἢἰ5 οβεγίηρ' τυας ομς 53:||νῈῪ 
σμαγρεῦ, τῆ6 ννεῖίρῃς τῃεγεοῦ τὐας δΠ 
Βυπάγεά Δδηά τΠϊγῖγ εῤεξείς, οπς βινεῦ 
δον] οὗ βανεητγ 5866 ]8, δίτεγ τῆς 38ε- 
Κεὶ οἵ δε ϑβαποίυδγυ; δοῖῃ οὗ τπεπὶ 
«ὑεγε (.]}}] οὗ ἤπε ἢουγ τηϊηρ!εά νυ 
ΟἹ] ἔογ ἃ ὀπηεδῖ οἤεγίηρ: 

14 Οπε βροοὴ οὔ ἴεῃ «ρεξεὶς οὗ 
5014, []] οὗ ἴπεεηβε: 

Ις πε γουπρ θυ ]]οο Κι, ομς γΆπη, 
οηδ Ἰἰδηηῦ οὗ τῃς νι γελί, ἔογ ἃ δυγηῖ 
οἤεχηρ: 

16 
οἤεγίηρ: 

17 Απά (ογ ἃ 8δογίῆςε οὗ ρεᾶςε οἵ 
ἔεγίηρβ, ἴννγο οχεῆ, ἔνε γᾶπ|8, ἥνβ μὲ 
βοδῖβ; ἥνε ἰλπλῦ8 οὗἩ (ἢε ἢγϑθι γβαγ: 
1815 τος τῇς οβεγίπρ οἵ Νδῆββοη (δε 
80η οὗ Ατηπγηδάδ. 

ι8 4 Οπ τῆε βεσοπά ἀδν Νεῖμδπεεὶ 
(πε δοη οὗ Ζιιλδγ, ργίπος οὗ [3580 δ. 
ἀϊά οἴεγ: 

19 Ηε οβεγεά 207 ἢϊ5 οβεγίηρ οὔς 
ϑΪνεῦ σἤλγρεῖ, ἴῃς ννεῖρῆς ννβεγεοῦ 
τυας δῇ Ἀυπάτεά δηά {π|Γγ τῤεείς, 
ΟΘ 5ιΐνεγ δον] οὐ ϑενεπῖν 586Κεῖ5, 
αἴῖεγ τῆ6 5ῆεκεὶ οὐ τῆ6 ϑδποίυδγυ ; 
δοῖὴ οὗ τῇδε {ι1]] οὗ ἥπε ἤοιιγ πλῖη- 
δἰεά ννττῇ ΟἹ] ἔῸγ ἃ πιεδῖ οἴξεγίηρ : 

20 Οπε βροοη οἵ ροϊ]ά οὗ ἴεη ςδε- 
είς, [ἃ}} οὗ ἱποβηβα: 

8. εουεγεά «υασο.] ΤῊ αυλ  γιηρ ννογὰ 
οἵ 18΄]5 Ρἤῇγαβθ ἰ8 τοπάθγοὰ “Ὁ Πτίογ, ἢ 15. Ιχυ]. 
20; δηά 5οηιθ (Οόβεη., [6 Δ εἴθ, ὅζο.}) ῥτοίοῦ 
ἴο γϑηάεσ ὁ ΠΟΥ ννδρόοηθ:" 2.6. ΠΕ ογα νυ ΠΙ ἢ 
ΜΈΓΕ ποῖ οἡ ννῆρεϊς, Ὀυΐ θοῦπθ ὈΥ ἵνγο οχϑῃη, 
ΟΩΘ ἴῃ ἐγτοηΐ δηὰ οπθ Ὀθηϊπά, δυο σοηνογ- 
ὍΠπΟῸ8 ΜΟΙ] ΡγοῦδΪγ ὯὍδ πιοῖο σοηγοηϊοπί 
1Π24η τ ῃροϊθὰ νναροῦθ ἴῃ {Π6 σου βρῇ σΠΟΙΠΙΓΥ 
ἴο Ὀδ ἱτανογοθά. 

--9θ. Το ἴθ Οουβῃοπίίοβ, τνῆο ᾿δὰ ἴο 
(γδηβροτί {πὸ ἢδηρίηρθ δηὰ σονογηρθ οὗ (ἢ6 
(ΔΌεγπδοὶθ, ἴννο ννᾶβοηβ ἃγθ δϑϑιρηθα: ἴο ἐῃ6 
Μοτγασίεβ, γῇο μαδαὰ [86 σῆασρθ οὔ {π6 5ο]ὴά 
Ραγίβ οἵ {πὸ ἰφΌργηδοϊθ, ΟΣ νναροηβ. ὅΠ6 
ξαγηϊΐοτο δηὰ γε 55615 ἴΠ6 Κομδίῃιΐοθ ννοτὸ ἴο 
ΟΔΓΓῪ Οἡ {Ποῦ οὐγῃ βῃουϊάοσβ. (οπηράγο 1]. 
15, 26, 31, 36, 37. 

12-.- 838. ὙΠΟ ϑϑνεγαὶ ὑυησο5 τηᾶκὸ {ΠΕΓ 
ΟΠἤεΓπρθ ἴῃ 1Π6 ΟΥΟΥ δϑϑιρηθὰ ἰο {π6 {π|0 65, 
οἢ. 1. [1 ννᾶβ8 ἀοιθί]οϑ8. {πῸ6 {π|068. ἐμοπὶ- 
β6ῖνοϑ ϑνΠ]Οἢ Ὀγοθοηϊοα {Π|656 δ] 5 Ἑγου ἢ (Ποῖτ 
σδιοίβ. Ὑ86 ἔννεῖνε οἴει! ηρ5 τὸ βίς  Εν ΑἸ1Κθ, 
ἃπάὰ δὰ πο ἀοιιδὲ Ὀδοη διτδηροὰὶ δηὰ ρτὸ- 
Ρᾶγθα ργονϊ οιϑὶυ. ΤΉΘΥ νοτὸ οβογοά ἤον- 
ΕΥΟΓ ΟἹ ἴννοῖνε βεραγαῖθ ἄδγϑβ, δηὰ (6 δγγδίινθ 
ἀὀϑο τ δὴν ΘΟ ἢ ϑϑνογα! ν δ ᾿ἰθηρῖῃ νυ ἢ υπ- 
δἸϊεγοαὰ ἰδηριιᾶρο, τοῆοοῖϊβ ϑοπηοινῆαὶ οὗ [ἢ6 
βίδίε! Υ βο]θπληΥ νν μΙΟἢ πιατκοά {Π6 Τερθ ΠΟΙ 
οὗ {π6Ὸ 58 Π|6Ὸ σδιοπιοηἶ] ἀαΥ ὉγΥ ἄγ. Οἔ 
σοιγϑο {6 δου βοθα Ὀγουρμξ ΟΥ̓ ΘΔ ἢ ῥγῖπος 
ψοΓῈ οΟἴἶογοά οἡ ἴἢ6 ἀδὺ οἡ ψνὩ] ἢ {ΠΟΥ νΕ1Ὸ 
ἀβδιερον θαι {Π6 σἤδγροσβ, ον 8, ἀπά βροοῃϑ 

ἸηΞ ργΓοβϑοσυθά ἴον [6 ἔπΐιγο υ56 οὗ [86 ϑλης 
ἴθάΓΥ, 
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δΊ,ν, χ, ἃ, 

η6 ΚΙά οἵ ἴδ ροδῷ ἔογ ἃ “81η ᾿ τεῦ . 
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21 Οπς γουηρ θυ ]ΠοςΚ, ομθ ΓΑπὶ, 
Οὴ8 ἰλπλῦ οὗ τὴς ἢγϑῖ γϑαγ, ἰοῦ 4 Ὀυγηῖ 
οβεγίηρ: 

22 
οἤετιηρ: 

23 Αμπά [οΥγ ἃ β8δογίῆος οἵ ρεᾶςβ οἵ" 
ἔεγίηρβ, ἴννο οχεῆ, ἔνα τάπι5, ἥνε ἢξ 
δοαῖβ, ἔνε ἰαπὶῦ5 οὗ (Π6 ἢτγϑξ γεᾶγ: 
τἢ 18 τᾶς τῆς οβεγίηρ οὗ Νειῆδηβοὶ τῆς 
80η οὗ Ζυλγ. 

24 ἴ Οκ τἂς τηϊτά ἀλν ΕἸ᾿αὺ τῆς 
βοη οὗ Ηεΐοη, ρτίπος οἵ ἴῃς “μι άγεῃ 
οἵ Ζεοῦθυΐυη, ἀἱά ον: ᾿ 

Ὡς Ηἰ5 οἤεγιηπρ τῦᾶς ομβ β|1νδγ 
σδδῖροῦ, (Π6 νγεῖρῃς ννμεγθοῦ τας λη 
Βυπαάτγοά δηά τὨϊγῖγ οὀεζείς, Ομ 5]νθῦ 
Ὀον] οὗ βενθβηΐυ 8ἢεῖκε]β, δἴτεγ ἴῃς 5Π6- 
Κεὶ οἔὗἉ τῆς βδηοίιυδγυ ; Ὀοῖῃ οὐ τπεπὶ 
[1] οὐ ἤπε βοιιγ πλϊηρ εά νυν οἱ] ἔοτ 
ἃ τηϑδῖ οἤεγηρ: 

26 Οπε ροϊάεῃ βροοη οὗ ἴδῃ “96- 
ἐεὶς. [41] οὗ ἱποεηβα: 

27 Ὅμπα γουπρ Ὀυ]]οοκ, οἠς γαπὶ, 
οὔς ἰαπὶρ οἵἨ τὰς ἢγβθί γϑαῦ, [Ὁγ 8 
δαγηῖ Οβεγίηρ: 
ὃ Ομπε Κιά οὗ τὰΞ ροδίβ ἔογ "ἃ βίη 

οἤετγίηρ: 
290 Απά ἴογ ἃ βδεπδος οὗ ρελοςε οἷς 

[εγίηρβ, Ὅνγο οχεη, ἢνε γαῖηβ, ἢνε ἢε 
δοδῖδβ,) ἤνε ἰαιηρ8 οὗἩ τῇε ἢτγβῖ γϑαγ: 
(ἢ 5 τῦσς ἴῃε οβετίηρ οὐ Ε]1ΔὉ τε βοῇ 
οἔ Ηεϊοη. 

20  Οη (δε ἰουπ ἀαγ ΕἸΖογ τἢς 
80η οὗ ϑῃεάειιγ, ρῥγίηος οὗ τὰς ςοἢ]]- 
ἄτγεηῃ οἵ Κδυδεη, ἐἰά οὔεγ: 

41. Ηἰβ. οἤεγιῃρ τοᾶς οπὲε 8||ν8γ 
σμάγρεῦ οὗ [6 ννεῖρῃς οὗ δὴ μυπάγεά 
Δα τὨϊγῖγ φὐεξοίς, ομς 5ιἴνεγ δον] οὗ 
86 ν ἜΠ1Υ δε κεῖβ, δἴτεγ ἴῃς 5ῃεκΚεὶ οἵ τῇς 
βδπΟτιΑΓΥ ; Ὀοῃ οὗ {μλεπὰ ἔμ]}] οὗ πο 
Ποιιγ πλρ] εἀ ννττἢ ο1} ἔογ ἃ πηθδτοίξογιηρ: 

42 με ροϊάεξηῃ ϑροοὴ οὗ ἴθι “ῤε- 
ἀεί», [1] οὗ ᾿Ἰπσθηβα: 

32 Οπε γοιηρ Ὀυ]ΟΟΚ,, οης γαπὶ, 
ομδ ἰαπιὺ οὗ τὰ6 Πῖβῖ γεᾶγ, ἔοσ ἃ Ὀυγηῖ 
οἴἶετγίηρ: 

24 (ὑπε Κιά οὗ τῆς ροδῖβ ἔοσ ἃ δ[η 
οβετγίηρ: 

4ς Απά [ογ ἃ ϑβδογίῆοε οὗ ρβᾶςς οἷς 
(δτιηρ8) ἴννο ὀχβῆ, ἔνε γᾶπι89) ἄνες ἢς 
δοαίβ, ἔνε ἰαπιῦβ οὗ τῃ6 βγβί γααγ: 
[15 τὐας τῆς οἴἶεγίηρ οὗ ΕἸΖγ τῆς 
δοη οὗ ὅῃεάουγ. 

η6 Κιά οὗ (ἢς ροδῖϑ ἴοῦ ἃ 5ἰη 

ΝΌΜΒΕΑΒΘ. ΝΠ]. ν. 21--49. 

16 4 Οπ τε ΜΙᾺ ἀδν 58εἰ πεῖ 
τῆς 5οη οὗ Ζγ 5 λα ἀδιὶ, ῥγίπος οὗ (ἢς 
σμ]άγεη οὗ δίπγθοη, ἐϊά 9727: 

47 Ηἰβ8 οβαγίηρ τοῖς οἠβ 8ιῖνεγ 
σἤαγρογ, (6 ννεῖρῃς ννῃεγεοῦ τὐᾶς Δπ 
δυπάγεά δηά τηϊγῖν Ἄῤεἀείς, οἠς 5ιἶνογ 
ον] οἵ βανεηῖγ 586 κε]5, δἴϊεσ (ἢς 83ἢ6- 
Καὶ οὗ τἢ6 βαποζιδγυ ; Ὀοιῃ οὗ τἢεπὶ 
[4] οὐ πε βοιιγ πληρ]εα ννττἢ οἱ] ἴον 
ἃ τηϑαῖ οἤξπηρ: 
8 Οπς Ὁ Ἰάξῃ βροοη οὗ ἴδῃ ῥε- 

είς, []] οἵὁἉ ἱπςσεηβε: 
49 Οπε γέ ὈΌ]]ΟςΚ, οἠς γαπὶ, 

οἠδ ἰαπὶθ οἵ τῃ8 ἤγβί γϑᾶγ, (οσγ ἃ δυγηῖ 
οἴεπηρ: 

40 ὧπε Κιά οὗ τλς ροδῖβ ἔογ ἃ 5ἰη 
οβετγίηρ: 

41 Απὰά (ογ ἃ βδοεπῇςε οὗ ρδᾶςε οἵν- 
[εγίηρβ, νο οχεη, ἤνε γᾶπι5, ἥνε ἢς 
δοαῖβ, ἥνε ἰδπλῦβ οὔ τῆε ἢγβθε γεᾶγ: 
1Πϊ5 τυας ἴῃ οβξετγίηρ οὗὁἨ ΒεΙ απλϊεὶ τῆς. 
80η οὗ Ζιυτϑηδάάδι. β 

42 Οἱ τς 5ἰχίῃ ἄδυ ἘΠ᾽ βαρὴ 
τῃε 801} οὗ [)ειοῖ, ργίηςσα οὗ τῆς ςἢ}}- 
ἄτοη οὗ (ὐλά, ογεγεά:. 

43 Ηϊς οἤογίηρ τοῖς οἷς 58|[νῈῪ 
σμάγρεγ οὗ τῆς ννεῖρῃς οὗ δὴ διυιπάγεά 
Δηἃ τῆῖγιν τῤεζείσ. ἃ δνθγ ον] οὗ 
Βα ν ἢ 586 Κ6]5. δἴτεγ ἴῃς 5ῆ6 Καὶ οὗ τῆς 
ΒΑ ΠοζθλγΥ ; ὈΟΙἢ οὗ τῃεπὶ ἔμ]] οὗ ἤπιε 
Βοιγιαϊρ] εα νν τῇ οἱ] ἔογα πιρατ οβεπηρὲ 

44 Οἱ ροϊάςῃ βροοῃ οὗ ἴδ :ῤε- 
είς, [ἃ]] οὗ ᾿ποδηβ: 

45 πες γοιπρ 0]. Κ, οὐ ΓΑΠΊ, 
οης ἰφιηὺ οὗ ἴῃς ἢγβῖ γελγ, ἔοσ ἃ δυγηῖ 
οἴἴεγίπρ: 

46 πε Κιά οὗ τῃε ροαῖβ ἔογ ἃ ἰπ 
οὔἴετγίηρ: 

47 Απὰά [ογ ἃ βδογίβοςε οὗ ρεᾶος οἷ 
ἔδγίηρβ, νο οχεη, ἔνε γδῆλ5.0 ἤνε ἢς 
δολῖβ, ἔνε ῥδιπδβ οὗ τῆς ἢγβξ Ὑδᾶγ: 
1815 τυᾶς ἴμε οἴεγίπρ οὗ ἘΠαδαρ τῆς 
8οη οὗ [)εμεὶ. 

48 4 (π τῃε βενεπῖῃ ἄγ ΕΠ ἰβαπιᾶ 
(ῆ6 βοὴ οὗ Αἰπηλυά, ρῥγίπςε οὐ μὲ 
σμΠ]άγεη οἔ Ερῆγαίηι, ογεγεά: 

490 Ηϊς οἰετίηρ τοῦς οἱ 5||νὲγ 
σμάγρεῖ, ἴῃ6 ψεῖρῃς πεγοοῦ τυᾶς δὴ 
δυηαγεα ἀπά τῆϊγῖγ τῤοζείς, ομε βἶνεῦ 
δον] οὗ βενεπίν 8ῃεκοΪβ, αεσ τῆε 85886- 
ΚεΕὶ οἵ τὰς βαποῖυλγυ; βοῖῃ οὗ τλεπὰ 
[}] οὗ πε ἤουγ πιίηρ!εα υυῖτἢ οἱ] ἔοσ 
ἃ τηεδῖ οἤδηηρ: 



ν. 5ο---Ἴς.] 

5ο Ομπε ρο]άεη βροοῃ οἵ ἴεῃ «ῥε- 
ἀφεὶς. (]] οὗ ἱπσεηβα: 

δι πε γουπρ θυ] οοκΚ, οἠς ΓΑΠ1, 
οπα ἴδηι οὗ τῃ6 ἢγϑῖ γϑδγ, ἔοσ ἃ Ὀυγηΐῖ 
οβετγίηρ: 

ς2 ὅηε Κιά οἵ τῆς ροδῖβ ἔογ ἃ δίῃ 
οβεχιηρ: 

ς32 Απά ἰογ ἃ βδογίῆςε οἔ ρεᾶςε οἷ 
ἔεγιῃρβ. ἴννο ὀχεϑῆ, ἔνε γπ8, ἤνε ἢδ 
ϑοδῖβ, ἔνε ἰδληὶῦβ οὗ {πε ἢιβδῖ γϑᾶγ: 
τἢ!}5 τας τῆε οεγίηρ οὗ ΕἸ] Ιβῆδπια [6 
80η οὗ Απιηδυα. 

ς4 4 Οη [τἢε εἰρμτ ἀλν ογεγεά 
(ὐδηλαὶὶε] ἴῃς 5οη οὗ Ῥεάδῃζωυγ, ρῥγίηςςε 
οὗ τῆς σμ!Π]άγεη οἵ Μάδηδββεῃ: 
ς Ηἰβ5 οβετγίηρ τας οὴς δ|1νθὺ 

σμΑγρευ οὗ τπ6 ννεῖρῃς οὗἩ δὴ πυηάγεά 
Δηά τηϊγῖγ τρεζεοίς, οἠς 51 ]ν 8 Ὶ ον] οὗ 
ΒΕΥΘΠΓΥ 586 Κα]8, αἴογ [6 886 Κεὶ οὗ 
{πε βδηοίμαγυ ; δοῖῃ οὗ τῃεπὶ ἔμ} οὗ 
ἤἢπε ἤουγ πιηρ]εά νΠΠ οἱ] ἔογ ἃ πιϑαδῖ 
οἴετγίηρ: 

σ6 (ὑπε ροϊάεῃ βροοη οὗ ἴεη έ- 
ἀείς, []] οὗ ᾿Ἰπσθηβα: 

ς7 Οπε γουηρ Ὀυ]Π]οςΚ, οὔθ ΓΑΠΊ, 
οπε ἰαπὶῦ οὗ [π6 ἢγβί γεαῦ, ἔογ ἃ δυγηῖ 
οἴεσιηρ: 

ς8 ὅπε Κιά οἵ τὰς ροδῖβ ἔογ ἃ [η 
οἔεγίηρ: 

59 Αμπά (οἵγ ἃ βδογίῆςε οἔ ρεᾶςς οἷ- 
ξετίῃρβ, ὕννο οχβη, ἤνε γδπλ8, ἥνε ἢθ 
ροαῖβ, ἤνε ἰΔπιῦ5 οὗ πε ἢγβϑέ Ὑϑᾶγ: 
τ 5 τυᾶς [με οβετίηρ οἵ (σδηλλ}16] τῆς 
80η οὗ Ρεαδῆζυτ. 

όο 4 Ουη τἂε πίπῖ ἀδὺ ΑὈϊάδη 
τἢς 50η οἵ (ὐἰάδοηϊ, ργίηςε οὗ τῆς ςἢ}}- 
άγεη οἵ Βεη͵απχίη, οὔέγεά: 

6ι Ηἰς οἤετιίηρ; τᾶς οὔθ βίϊνεσγ 
σῦρε, ἴῃς νεῖρῃς ψνβαγθοῦ τὐας Δη 
ναρὶ Δηά {λιγῖγ οῤεζείς, Ομ δ 8]ν ἐγ 
Ῥονν] οὔ βενεπίυ 58 6Κεῖβ, δἴτεγ τῆς 586- 
Κεὶ οἵ τῆς βαποίυλγυ ; δοῖῇ οὗ τῆεπὶ 
[μ}] οἵ ἔπε ἤοιιγ παϊηρ]εά νντἢ Ο1] ἔογ 
ἃ πχεδῖ οἤξετϊηρ: 

62 Ομπε ἐς ἘΣ 8ροοη οὗ εῃ .6- 
ἀείς. 1} οὗ ἴποθηβε: 

62 Οπε γουῃρ ὈΌ]Π]οςΚ, οὐς γλπι, 
οπμα ἰδπὶῦ οὗ τῆς Πτβῖ γεατ, ἔου ἃ δυγηΐ 
οῇετίηρ: ; 

64 δ πὲ Κιά οἵ τὴς ροδῖβ ἔοσ ἃ 5ϊη 
οἤετγίηρ: 

ός Απά (ογ 4 βϑδογίῇος οἔἉ ρεᾶςε οἵ- 
ἔετιρβ5) ὕνο οχεη, ἤναε γαπὶ8) ἄνα ἢβ 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΝΙΙ. 

Βοδῖβ, ἤνε ἰδηδβ οὗἩ ἴτε ἢβγϑθῖ γεᾶγ: 
118. τας ἴῆ6 οβδγίηρ οὐ ΑὈάδπ τῃε 
80η οὗ (Τάδοηϊ. 

66 4 Οπ τε τεητῇ ἀδν ΑἨίεζεγ 
τῆς 8δοὴ οὐ Απηπηιιβηδάάαδὶ, ργίπος οὗ 
τῃε σμΠ]άγεη οὐ ὕλη, οδάεγεά: 

67 Ἦϊβ οἤδεγίηρ; τῦᾶς ομε 5|1νῈὲγ 
σἤλγρεγ, της ννεῖρῃς ψεγεοῦ τᾶς δῃ 
ἸμῊ δὲ ΔΠᾺ τῆϊγΓγ τῤοζοίς, ομς 5ἰἶνεγ 
Ὁον] οἵ δεν βητν 5} εἰκεὶβ, δῖεγ [6 586- 
Κεὶ οὐ τῆς βαποῖμδγυ; θοῦ οὗἩ τῇεπὶ 
[μ]}} οἵ ἤπια οιγ πιίπρίεά ννῖτἢ οἱ] ἔογ 
ἃ πχεδῖ οἤεσίπρ: 

68 πε ροϊάεῃ βροοη οὗ ἴδῃ «ῤε- 
ἐείς, ἔα} οὗ Ἰῃσδηβο: 

ὅ9 πε γουπρ δυ]]ος Κι, ομα γᾶπι, 
οης ἰδ οὗ τῇς ἢτϑβὲ γεδί, ἔογ ἃ θυγηΐ 
οἴετίηρσ: 

Ο ὅμε ΚΙά οὗ τῆς ροδῖβ ἔοσ ἃ βίη 
οἤετγιηρ: 

71 Απά [ογ ἃ βδογίῆςε οὗ ρεᾶςς οἷς 
ἔεγηρ8.0 νο οχεῆ, ἤνε γᾶπη8.0 ἥνε ἢς 
Βολῖβ, ἤνε ἰδπὶθβ οὗ τῆς ἢγϑε γεαγ: 
115 τας τη6 οβετγίπρ οὐ Αδίεζεγ τῆς 
80η οὗ Απιη!ϑῃδαάδίι. 

72 Οἱ τῇε εἰενθηῖῃ ἀλγ Ραρίεὶ 
[6 8οη οὗ Οσογδη, ρῥγίποε οὗ τῆς ςἢ]]- 
ἄγει) οὔ Αβῆεγ, ογόγεά: 

73 Ηἰβ οἤξπηρ τας ομε 5ιἷνεσ 
σμαγρεῖ, τῆς ννεῖρης ννμεγεοῦ τοὰς δη 
δυιμάγεα δηά τῆϊγῖγ εὐεῤοίς, ομα 8, ]νεῦ 
δον] οὗ 5εν επῖν 8ῃεῖείβ, δίτεγ τῆς 5Π6- 
Κεὶ οὐ τῇε βϑαποζιυδγυ ; θοῖἢ οὗ τπειη 
4} οὗ π΄ ἤοιιγ πλϊπρ] θά νυ ἢ οἷ] ἔογ 
ἃ πιοδλῖ οἤγιῃρ: 

7σ4ᾳ Ομε ἘΠῚΞ 8ροοη οὗ ἴδῃ «ῤε: 
ζείς. ἔα]] οὗ ἰῃσβηβεα: 

ς πε γουηρ δυ]οςκ, ομς ΓΑΠῚ, 
οὔς ἰδιὴῦ οὗ [ῃ6 ἥδε γεαῖ, ἴογ ἃ Ὀυγηῖ 
οἰξεσγίηρ: 

76 πε Κιά οὗ [με ροδῖβ ἔοσ ἃ 8ἰπ 
οἴεγιηρ: 

77 Απὰ [ογ ἃ βδογίῆςε οὗ ρβᾶςβ οἵ- 
ἔδγιηρβ, ἴννο οχεῆ, ἔνε γαπι8, ἥνε Π6 
δοδῖβ, ἥνβ Ἰδηλῦβ οὐ τε ἢγβξ Ὑδᾶγ: 
115 τῦσς τῃ6 οἤετίηρ, οὗ Ραρίεὶ τῆς ϑοῃ 
οἔ Οοστζτδη. 

,η8 4 Οη τἢε ἐννοεῖ ἄγ ΑΠΐγᾶ 
(ἢ 8οη οὗ ἔμπαηῃ, ργίπος οὗ τῆς ςἢ}}- 
ἄγε οὗ ΝΝδρῇῆταιι, ογογεά: 

79 Ηϊβ8 οβετγίηρ τῦας ομὲ βι|ϊνεγ 
σμαῦρεγ, (6 νγεῖρῃς ννβεγεοῦ τυᾶς δὴ 
Ἀμηάγεα δηά {Ἀγ «δεζείς, 6 5 Ϊνθῦ 



6γὃ 

Ὀονν] οὗ βενεητγ 58 εΚεῖβ, αἴτεγ τῆς 5ῃ6- 
Κεὶ οὗ τῆς βαποζυλτίυ ; δοῖῇ οἔἩ ποτ {0]]} 
οὗ πε βουγ πιηρ]θά νν ἢ ΟἹ] ἔου ἃ 
τηεδῖ οβετγίηρ: 

80 Οπε ροϊάδη βροοη οὗ ἴδε 4ῥε- 
ἐείς, []] οὗ Ἰησεπβα: 

81 Οπε γουπρ Ὀυ]]ος Κ, ομς Γ2Π1. 
οἠς ἰφπιῦ οἵ δε Ὑ γεδγ, ἔογ ἃ δυγηῖ 
οἤετίηρ: β 

82 Οπδ ΚΙά οὗ τῆς ροαῖβ ἔογ ἃ 5ἰπ 
οἤεγιηρ: 

82 Απά [ογ ἃ ϑβδογίῆςςε οὗ ρεᾶςς οἷς 
[οτίηρϑ, πο ΟΧθη, ἤνε ΓΔΠΊ5, ἥἧνε ἢς 
δοαῖβ, ἤνε ἰαπηῦβ οὗ τῇῆε ἢγβί γεᾶγ: 
115 τὐα: τῆς οβδγίηρ οὗ Αἢῖγὰ τῇς 8οῃ 
οὗ ηδη. 

84. ΤῊΙ5 τους τῇς ἀεάϊςδιίοη οὗ τῆς 
αἰταγ, ἰπ τῆς ἀλὺ ἤθη [τ ννὰ5 δηοίηΐ- 
εἀ, ὈΥ ἐπα ῥγίμοββ οὐ [βγδεὶ : Ὄνεὶνθ 
σΠΔΓρΡΈΓΒ οὗ 5] νεσ, ἴνγεϊνε 8:1 νοῦ Ὀονν]8, 
ἴννεἶνε ϑροοῃβ οὗ ροϊ]ά: 

8ς Βλοἢ σῃδγρεγ οὔ 5:|νεσ τυείρῥίησ 
8Δὴ Πυπάτεά ἀηά τΠϊγγ εὀοζοίς, δας ἢ 
ον] βανθηΐγ: 411 τῆ6 5 ]νεσ νεβ86}8 
φυεισῥεά ἴνσο τῃοιιβϑαπά δηά ἴουγ μυη- 
ἀγεά «ῥεῤείς, αἴτεγ τῇς 9ῆθεκοὶ οὐ τῇς 
ΒΔΠΟΙΓΌΖΙΥ: 

86 ΤΕ ροϊάδηῃ βροοῃβ τυδγ ἴννεῖνε, 
[.}] οὗ ἴποβηβε, τυσφίσῥιηρ ἴεη τῤεξείς 
Δρίθςθ, δίῖογ ἴἢς 5}εΚοὶ οἵ τῃ6 8δπο- 

84--88. [Ιἔ 4 5||1ν86Ὶ δοκοὶ Ὀ6 ἰδΐίκθη, 
ΤΟΌΡΉΪΥ, 848 νΘΙβ Πρ 2᾽ς οὗ ἃ 5}ΠΠ|Π1ηρ, δπὰ ἃ 
ΒοΙάῤη 586 Κ6] χατἰς οὗ ἃ βονθγειρβῃ, {Π6 ΣΠΕΤΙΠ5Ις 
ΜΌΤΙ, ὈΥ ννορ ἢ, οὐἨ ϑδοῦ ϑίνοσ σΠΑΓΡΈΓ νν}}} 
Ὀ6 225... Οὗ Θασἢ ὈΟΝ] 175...) ΟὗὁἨ φ4 ἢ ροϊάθῃ 
ΒΡΟΟΗ 2309. (ΟΠΘΘΠΠΙΘΠΓΥ {Π6 ἀρργοραῖο ν ἢ, 
ΌΥ ννεϊρῃῖ, οὗ [πὸ ψΠο]ο οὗ ἴῃ6 οἴογιπρϑ νν}}} 
6 χ.4218. Βιιξ [πὸ σγθᾶ] ννογίῃ οὗ ϑιιςῇ ἃ βυ τη, 
ὙγΠΘη τηραϑυγοα ὈῪ [6 ῥτῖσοβ οὗ Ἅοἱοϊ πηρ ἀπά 
ἴοοά δὲ ἴδαϊ {{π|6, τηιιϑὲ ἤᾶνα Ὀδθη νδϑίῪ 
Βτεαΐογ. [{ πλιδί ποῖ Ὀ6 ἑογροίζοη ἴοο {παῖ {86 
ΤΑθογηδΟΪ6 [1561 ἢδα Ὀδθη Γροθηγ σοηβέγυςίοα 
Δί ἃ νϑϑῖ σοβί, 

89. ἐαῤεγπαεῖίφ οΥ ἐδ εοπσγεσαίίοη ἘἈΔΙΒΟΓ 
οὔ πιϑθοῦϊπᾳ, οἴ. Εχ. ΧΧΙΧ. 42 πὰ ποΐδ. 

«υἱὲ ῥὶ»ῃ] 1.6. ἃ8 τῆδτ. ἢ} Οοά, ποῖ (85 
50Π16) ΜΠ ΒΙμϑοέ, ὙΠ παῖ οὗ Οοά ἰ5 
ἱπιρ] θα ἴῃ [86 Ῥἤγαβο “" ἰδΌθστιο]Ὲ οὗ τηθϑῖηρ.᾽ 

βε ῥεαγά ἐδε “σοἷτε οὔοπε “ῥεαλίησ] ἘΛΔΙΠΟΓ ΒΘ 
ποαᾶασὰ 5Ὁὴ6 νοΐοθ Βροδι κ, ΟΓ ΘΟΏΥΘΙΒ- 
πε. ὙὍὙΠὸ ῥγορεῦ ἔοτος οἵ (86 Ηθῦγονν ρδΓ- 
τιςῖρίε (ΗΠ Πρδεὶ, ἃ8 ἴῃ 2 5. χῖν. 2: ΕΖΕΚ. 11. 2, 
ΧΙ. 6) ννου]ὰ 6 ρίνθη 1 νγὲ γοηάογ, “ἢ 
Βεαγάὰ (δ6 γοῖϊοθ πηακὶπρ 156} 85 ϑρθακίηρ.)" 
ΤὨε εβεοϊ ννᾶβ8 88 που βρῇ Μοϑθθ ννᾶ5 διά Ὁ ]γ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΝΙΠΟΝΉΗΙ. ἰν. 8ο---2. 

[ΌΔΓΥ : 41] τὴς ρο]ά οὗἩ τῆς βροοῃϑβ τυᾶς 
Δ4η ἢυπάτγεα Δηά ἴνγεητν σῤεῤείς. 

87) ΑἹ] τῆς οχεη ἔογ ἴῃς δυτγηῖ οἵ 
ἔεγίῃρ; τυόγε Ὄνεϊνε Ὀυ]]οοἶκ5, τῃ6 ταπὶβ 
ἴννεϊνα, τῃ6 ΙΔπὶ08 οὗ τῃε ἢγϑι γεαγ 
ἔννεϊνε, νν ἢ ἘΠεὶγ τπηοδῖ οβεγίηρ : δά 
{με ΚΙά45 οὗ τε ροδῖβ ἔοσ 8ἰπ οἴεγιηρ 
τννεῖνα. 

88 Απά 41] [ἢε οχϑη ἔου τῆς ϑβδοτὶ- 
ἢςε οἵ τῆς ρεᾶςε οἤδγιῃρβ τυέγε τυγθητΥ 
Δηἀ ἔουγ Ὀυ]]ος 5, τῆς γᾶπὶ5 βἰχίγ, ἴῃς 
᾿ς ροδίβ βἰχίῖγ, τῇς ἰδπὶρ5 οἵ τς ἢγϑῖ 
γελγ βϑιχῖ᾽Υ. ΤῊ15 τᾶς τῆς ἀεαϊςδίίοη 
οὔ {πε αἰΐαγ, δίζεγ τῆλ [ἴ νγαβ δποϊητεά. 

89 Αηά ννῆεη Μόοβεβ νγᾶ38 ροπὲε ἰηῖο 
τε ὨΡδγηδοὶς οὐ (ἢ σοηρτεράτίοη ἴο 
Βρ6 ΔΚ στ ΠΠϊπι. τε Π6 Ὠδαγά τῇς ὃ Τρμαι 
νοῖοςς οὗ οἣβ βρεακίὶπρ' υηΐο δΐτῃ ἔτοιη - 
ΟΠ τῆς πιετου 8εᾶῖ τῃδῖ τῦας ἀροη ἴδε 
Ατῖκ οὗ (δϑι ποηΥ, ἔτοπι δεῖννθεη τῆς 
ὕνο σμογαδίπιβ: ἂἀπὰ ἢὸ βρᾶκα ιυἱπῖο Ὁ 
Ἀϊπι. 

(ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧνΠΠ. 
1 ἤἥσιυ ἐδε ἰα᾽25 αγέ ἐο δὲ ἤρἀίεα. 5. 7 λέ ερ»:- 

σεργαζίογ οὐ ἐάς Ζευϊία. 43 7}ε ρὲ ανπά {ηι6 
οΓ ἑλεῖν τογυϊο. 

ΝῺ τῃς ΠΟΚΡ βραΐε υπῖο Μοβεβ, 
ΒΆΥἹηρ,, 

2 ὅρδακ υπῖο ΑἌγοη, ἀπά 54Υ τιῃἴο0 “4 Εκοά 
ἢϊπὶ, Ὑ εη του 4] ρῃτεϑῖ τῆς ᾿Δπηρ5, κ᾽, ἐἶς 

Δάάγοβοθα ΌΥ δποῖποῦ ρεῖϑοη: μον 1ἢ5 οἰοοὶ 
νγ85 ργοάμπορα ν»Ὲ ἀγὸ ποῖ [οϊά. 

ἼὝΠι5 ννᾶ5 [Π6 ῬὈγοιηϊθ6 οὗ Εχ. χχν. λο---22 
(οη ὙΠ ]Οἢ 566 ποίε5) ἔ 1 8]16ἀ ; δπὰ πὶ 85 δῃ 
Ἰγητ θα δί6 Γεβροηϑα οἡ ἰδδ ρατὶ οἵ Οοά ἴο {πὸ 
σΠοογία] τοδα πθ58 ἢ ὙΠ [Π6 ἔπι θεὲ5 δὰ 
τηδάθ {μοῖγ οἤογιηρβ, δπα ϑυρ θὰ ὀνογυτπίηρ 
ΠΟΘΙ ἔογ (ῃΠ6 ΗοΪγ Ρίδοθ δηά 115 βούνυιςο (εἴ. 
1,δν. 1χ. 23.) 24, ἀπά ποΐεβ). Α1}} Ῥείη ἨΟΝ | 
σοπιρ]οίο 848 σοά μαὰ δρροϊηΐοά, δηὰ [6 σδπὶρ 
Ρυπῆρα ἔγοιη ἀθἢ]επχθηΐβ, Οοά πηεοῖβ Μοϑβϑοβ 
{π6 πηράϊαίοι οἵ ἴῃ6 ρϑορὶθ, ποῖ 85 Ὀθέογθ οἡ 
1Π6 ῥϑδὶς οὗ δ1Π41] [ΔΓ δινᾶυ, Ὀυΐ ἴῃ {ΠΕΘῚῪ ὙΟΓΥ 
τηϊάβῖ, ἴῃ 86 ἀνε! Πρ ΡΙΔος νιοἢ Ηδ Βεηςο- 
ἐοσίῃ νομπομϑαίοά ἴο ἰθηδηΐ, ᾿ 

ΟΗΑΡ. ἼΗΙ. 1-- 4. ὌὝΠεθο νεγϑθβ δῃ- 
7οῖπ [86 δοίυδὶ ᾿ρμεηρ οὗ Ἐδ δ ἰαπὴρβ οὐ ἴΠ6 
ΟοἸάδη (ὐαπάϊ!οϑιςκ. ΤΠϊ8 νγᾶ8 ποὺν ἴο δ 
ἄοπθ ἴο δορί ἐογίῃ ϑυτηθο 8} (π6 ρῥϑου δι 
Ρτγέϑρησο νης Οοά δδὰ ποῖν ὧι ΥἹ]. 89) 86- 
τ 4} ὁϑι Ὁ] Π5μθὰ δπηοπρϑὶ ΗἸ5 ρεορὶθ. ὍΤΠ6 
ὙΨΟΓΚΙΏΔΉΒΠΙΡ, ἈΓΓΔΉΡοπιοηΐβ, δηά πίῃ] οὗ δ 
Ο(δηά]οβεςὶς δηὰ [15 1 ἀτρ8. μᾶγο Ὀθθη ΔΙΓΕΔΩΥ͂ 
ἀϊδοιβοοα, Εχ. ΧΧΥ. 11 54η4.,) ΧΧΥΪ. 20 3464.) 
ΧΧΧΥ͂Ι, 7 544.) Χ]. 24) 25 ; ἩΏΕΓΕ 9866 ὨΟΐ68. | 



δ Ἐχοὰ, 26. 
« 

γ.3-τ2. 

ἴδε βενεη ἰδπὴρβ 501] ρῖνε Ἰΐρῃξς ονδῦ 
Δραϊηβῖ [ῃ6 σδπάϊββεςοκ. 

23 Απά Αδίϑῃ ἀϊά 50; ἢς Π᾿ρμῖοά 
με ἰαπὶρβ τμετεοῦ ονεσ δραϊηβῖ τῃ6 
σΔΠα]εβτοϊς, 885 τὴ6 ΓΠΟΚΡ σσιπηχδηά- 
ςὦ Μοβε8. 

4 δΑμά τῆϊ15 ννοσκ οἵ τῆς σδηα]6ϑιῖςκ 
τυας 97) Ὀελίθδη ροϊά, υπίο (ἢ Παῖς 
τὨεγεοῦ, υπῖο πε ἤοννετβ {πεγεοῖ, τυᾶς 

. Ἑχοὰ ας, “Ὀοατοῃ ννοῦΚ : δοςσογάϊηρ υπῖο {δε 
Ὶ ρΡαϊζεγῃ ψΒΙοἢ τῆς ΓΚ δα 5ῃπεννεά 

Μοβεβ, 80 ἔς πηδάς τῆς σδηαϊεβτοκ. 
ς 4 Απά τῇς [ΚΡ βϑρακε υπἴο 

Μορεϑ, βαγίηρ, 
6 Τακε τῆε [],ενιτε8 ἔγτοπὶ ἃπιοηρ 

τῆς ΤὨ]άτεη οὗ ἰβϑγδεὶ, δηά οἱθδηῆβα 
τῇ οη,. 

ΝΌΜΒΕΆΚΝΘ. ΝΠΠ]Ι. 

τῆδηι ννα5}} (ἢρὶγ οἰοῖοβ, δηά :-ὁ τηᾶία 
τΠ ΘΠ βοῖνοβ οἰθδη. 

ὃ ΤΠεη ἰες τῃεπὶ τὰκα ἃ γουηρ' 
Ὀυ]]οοκ νι ἢἷ5 ππεαῖ οἤξεγίηρ, δυέπ 
ἤπε βουγ πιὶπρ]εά νι οἱ], δηά δη- 
Οἴδογ γοιηρ δι ]]οςοκ 5 αἷς τοι τὰκο 
ἔογ ἃ 531ὴ ΟΠ Πην, 

9 Απά τῇῆου 584]: δτίηρ τῆς [,6- 
νἱἴα5. Ὀοίοτε τε τδογηδοΐα οὗ ἴῃς σοῃ- 
στεραῖίοη : Δπα ἴδουὺ 5841 σαίῃογ (ἢς 
νγΠ 016 Δ55Θ Ὁ ]Υ οὗἁὨ τῆς σὨ]άγεη οὐ 15- 
γδϑὶ τορεῖπεγ: 

Ιο Απά τῇου ςῃαϊΐξ Ὀγίηρσ τῆς [,6- 
γιϊὸ5 Βείογτε τῆς ΓΟΚῸ : δηά τἢς ςἢ}}- 
ἄγθη οὐ ἴβγδεὶ 58.411} ρυιῖ {πεῖγ μαπάϑ 
ὩΡΟη τῆ [εν ῖα68: 

11 Απά Αδζοη 53}8]] 'οῇξεσυι τῆς 1,.- ᾿ 6 

679 

.Η 7 Απά τῆιι8 8}α]ς ἴῆοιι. ἀο υπῖἴο «Ὁ. . 

ἐτάσα, τῆρηχ, ἴο οἰδάη8ε ἴδηι: ρΓΏΚΙς νγα- 
ἐτι: 

γωγίσ ἴογ ΟΥ̓ ρυγίγίηρ, ἀροη τῆςπι, ἀπά ᾿]εῖ 

νἴτεβ θείογε ἴῃς ΓΟΚΡ ,ῦγ ληῃ ᾿οβετγίηρ ΣΡ νχς 
οὗ τ18ε ςσμ]άγεη οὐ ϑγδαὶ, τῆδε ἐπ εν ΑΝ 
ΤΑΥ͂ ἜΧαοιΐα ἴῃς βεγνίςε οἔ τε ΓΟΚῸ. γεν γταν 

12 Απά τῆς [,ενίτεβ 58}1 ἰὰῪ τμεὶγ ἐκ ας κι" σον [6 ῃγ β8ῆανβ 4] τπεὶγ ἢθβϑῃ, δηά Ἰεῖ 

Δ. ουέν ασαϊαἱ ἐδὲ εαπάϊι 1} Οἱ, Ἐχ, 
ΧΧΥ. 27 Δηὰ ποΐσ, 

5--2Δ. Οτάϊηδίίοη οὗ 1πθ 1 ον65 ἴο [ὴ6 
ἀυι]ο8 δἰγοδαυ ρῥγεβοσι θα ἔογ ἔπδπ 'π ΟΠ Δρ5. 
ἢϊ., ἰν. Τ 5 σου]ὰ ΟἿΪΥ ἰδκθ ρἷδοθ δἴϊογ {Π6 
ἔσσπδὶ ὀχοβδηρὸ οὗ {π6 1, ον]εβ ἕογ {πῸ ἢγϑί- 
Ὀογη (ἰϊ. 44---,.. 1}; πα ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ 5ἰδηά 5 Ποῦρ 
ἴῃ 115 ῬΓΌΡΕΥ σὨΓΟΠΟΪΟΡΊΤΑΙ] ογάεσ.. ᾿ 
Το [ὁ φοηῃϑροσδίοη᾽" οὗ {ῃ6 ῬΙΘΒ[5 15 τὸ- 

ςοτάρά [,ον. Υἱ1}. ὙΠῸ ἀπ ποξοη Ὀεΐνγοεη {Παΐ 
ΠΟΤΕΙΠΟΩΥ δηὰ [Π6 1655 δοϊδηλη “ὁ Ρυγ ΠοΔΈοη " 
(εξ. ν. 21) οἵ [Π6 1,ον!{ε8 15 πιαγκοά. Τὸ 1.6 - 
ΥἱΙΕ5 ΓΘ 5: ΠΊΡῚΥ βρη ὙΠ νναΐου, μάνα 
ἴο τυδϑὰ 1δοῖσ οἰοΐμοβ, δηά ἴο ϑδῆδνο {ΠεῚΓ ἢθϑῇ 
ν. 7); 8πά ἴδεῃ ἅγὸ οἤεγεὰ (υυ. 1ο, 11) ἴο 

οὐ δομδ]ὲ οὐ ἴπ6 ρεορίθ. ὙΒΟΤΘ 15 πῸ 
ἐἰ γγΆΒ ὮΙ ηρ," Ὑ1} νγδίεγ, ΔΠΟΙ ΠΕ Πρ, ΟΥ̓ 5ρτγίη- 
Κη ἢ ἔπε Ὀ]οοά οὗ ἃ ςοπβεογαίηρ 5 σῆς α 
([εν. νἱῖ!. 6, 2, 30). ὙΒεβε πΐεβ οὗ ρυπῇῆς- 
οδιίοη ἅγὸ βἰπηϊϊδγ ἴο ἴποϑα ἱπουτηρθηΐ οαἡ ἴἢ6 
ῥηεϑῖβ οὗ Εξγρῖ: 5ε6 "[πἰτοά. ἴο Ῥεηΐδίευςβ;᾽ 
Ρ.1ς. ᾿ 

7. α«υαϑον 9} ρωγ βίη) 11τ, “6 εἴπ νναΐεγ: 
1.ἐ. τταῖοσ ἴο οἰδθδηῆϑθα ἔγοτῃ δίῃ. Ὅἢ15 ννδίογ 
ννᾶ5 Π0 ἀουδὲ (δαΐ ἴδίκθη ἔτοπι ἔπῸ ᾿νοῦ ΟΥὉ 
ἴπα ϑδποίθδγυ, ὑγΒΙ ἢ ννὰ8 υϑοὰ ὈΥ {πε ῬΠεβί 
ἔογ ρυπῆοσδθοη Ὀοΐογο ἔμεν νγεηΐ ἰηΐο [86 
(Δ ογηδοῖὶο ἴο πιϊηἰδίεσ (ςξ, ν. 17); ἔχ. Χχχ. 18 
5η4.). Ὑαδ ννγαΐεσ ιιϑοὰ [0 οἰθδηβίηρ {πε ἰερεγ 
([εν. χίν. 5) νγ)ϑ ργοραγβά 'π ἃ ρϑου Γ τηδη- 
ΠΟΙ ἕο ἐμαῖ βἰπρὶθ ἢ ; ἃ38 νν8 4150 (86 
ναῖον οὗ ϑορδγαίΐοῃ, ςἧἣ, χῖχ.; Ὠρίεμογ σοι]ά 
θ6 δυδιϊδοϊθ ἔοτ βυιςἢ ἃ ρῬυγροϑο 48 ἴΠ6 ἰπδιιρι!- 
ταϊϊοῃ οὗ ἔδ6 [ον 65, 

ὙΠΟ “"5ρΓ ΚΠ ηρ" οὗἁὨ 80 ἴάγρε ἃ Ῥοάγ οὗ 
τηρ οου]ά ᾶνα Ὀδδ ΟὨΪΥ βΈπογα!. ΤῊ ΟΚΘἢ5 

οὗ ἱπάϊνιἀι4] ρυγπορίίοη ὑσοῦθ, ἤονγανοσ, ἴο 
Ὀ6 οχμιθοὰ ἐν ἐΔο ἢ οὗ 1δοπὶ ἰῆγοιυρῇὴ (86 
βῃδυϊηρ οὗ [Π6 Ὀοάγ δηὰ νγδβῃϊηρ' {Π6 σ]οί 65: 
οπ ΨΠΙΟΝ σογοπιοηἶοβ πὰ ἔπεσ ἱπιροσῖ 966 
ἐν. χὶν. 8 δῃὰ ποίεδϑ. 

8. Τηο ἔνο ὈΠ]]ΟΟΚΒ τοῖο ὁ“ ἴο πᾶ 
Δῃ δἰοποπιθηΐ ἴοσ (Π6 1, ον τε8,,) ἀπ {πογοίογο 
τα ῥτγεβεηίθα ἰπ {μεῖγ πάπιθ.0 ὙΠαβῈ ΟἸ ΠΡ 5 
ΓΘ 5:ΠῚΠΔΓ ἴο ἴΠο56 ργοβο θα [,δν. υἱῖ]. 14. 546. 
αἱ {Π6 σοηῃξβθογδῆοη οὗ 1ῃ6 ῥγίοδίβ, ὀχοθρί (δαί 
186 Ὀυγηϊ-οἤογιηρ ννὰ5 οἡ [ἢδΐ Οσοδϑιοη ἃ ΓΔΠῚ. 
ΤΠ ἰΑΓΡΟΓ ΥἹΌΣ Πὶ σοΥτεβροηάβ ἴο ἴΠ6 ἸΑΓΡῈΓ 
ΠΌΤΗΡΟΓ οὗ [ῃ6 1,οντίοβ. 

10. 4ῤὲ οῥἐἑάγεη ῳΚ Τογαθὶ] .6. τὨγοι ἢ 
ἴη6 ποδάβ οὗ {πῸῚΓ ἐπιῦθϑ, ΠΟ ἤοῖθ, 248 ο͵5θ- 
ψΠογα (οἷ, Υἱῖ. 2), πο ἀοιδί δοιὰ ἔογ {πμεὶσγ 
{Προσηθῃ. ΤῊ]5 ἂἃςΐ, ἴῃ6 ἀἸπι! σι βῃϊηρ ἔραΐατο 
οὗὨ [Π6 σογειηοηυ, σγοργοϑοηϊθαὰ {π6 ἰγδηβέου ἴο 
{Π6 μον ε5 οἵ ἴδ6 βασγεά αἀιε]68 ΟΥἹΊ ΠΔΠΥ ἰῃ- 
ουπιῦρηΐϊ οἡ {Π6 ννῇο]6 ρξορίθ. 

11. Οὔεν.. οὔεγίης} [ἴ. Πότο δηὰ ἴῃ στ. 
13, 19, “γᾶν, δηὰ “"ννανθ- ἢ δγίηρ,"" 85 
ΔΓΕ. Ηονν [815 ννα8 ἴο δε ἀοπο ἰ8 ποὶ ἀσίογ- 
τηϊπρά. Μοβὲ [πκοὶγ Αδγοη ροϊηϊθὰ ἴο 16 
1, ον 68, ἀπά (ἤθη τνανοὰ ἢϊ8 ἢδπάϑ 88 ἴἢ οἵ - 
ΑΙΠΑΓῪ ο8865 Οὗ πιακιηρ [ῃ]|5 οἤετίηρ. ὙΠῸ 
τηυϊεξιάς οὗ [ῃ6 1,ονῖ65 866 ΠῚ8 ἴο ργθοϊυάθ 
1ῃ6 οἶος πιοάθϑ βιιρρεϑίθα; δ σ. σδυβίηρ πόπὶ 
ἴο πιάτο Ὀδοκνναγάβ ἀπὰ ἔοσγνναγάβ Ὀδέογο (Π6 
ΑἸίαΓ, οΥ ἴαικηρ ἰδθπὶ τουηὰ ἰ. ὍΤΠδ ςοΓθ- 
ΤΏΟΩΥ οὗ ννανίηρ Ἰπὰ οδῖοα (ςἕ. [,μδν. νἱ]. 20 
δηά ποίθ) (μδΐ (πὸ οἤθηπρ νγαβ ἀραϊοδλίθεα ἴο 
Οοά, 4ηά, δρδίη, ΌὈΥ φγδηῖ ἔτομη Ηϊπὶ ΜΠ ἢ 
ἄγαννη ἔογ ἴὴ6 86 οὗ (Π6 ρῥγθσῖίδβ. [1 νῦδϑ 
τπεγεέογε ΔΡΕΥ υδεὰ δὲ ἴῃ6 ἱηλυξυγαίίοη οὗ [86 
1 μονα. 
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ἢδηάβ ὕὑροη (πε ἢεδάβ οὔ τε Ὀυ ]]οςΚϑ: 
δηά τῇου 5μ4]ῖ οῇενσ [68 οἠς ἐμ 8 51ὴ 
οβετγίηρ, δηά τῆς οἴδογ 3 γ ἃ διχμηΐ οἵ- 
(ετϊηρ, ὑπο {πὲ ΟΚΏ, ἴο πλάκα δῃ 
δἴοπεπιοηΐ ἔογ ἴῃς 1, αν 68. 

12 Απά τῇου 584]ῖ εἰ τῆς 1 ον τε8 
Ὀείοτε Αδγοη, αδπά δείογε ἢϊ8 80η8. 
δηὰ οὔεγ τμεηὶ μῶγ δὴ οεπηπρ ὑπο 
τε ΓοΚΡ. 

14 ΤἬυβ 5πᾶ1ς ποὺ βεραγαῖς {δε 
ΓΙ εν τε8. ἔτοπι ἃπιοηρ τῆς Τομ]άγθη οὗ 
1586] : δηὰ (ἢς 1,ϑνιῖοβ 5ῃ41] δ6 ἦτ ]π6. 

Ις Απά δῆτεγ τῆδί 584]} τῆς [,ονιτα8 
δο ἴῃ ἴο ἀο τῆς βεγνίςε οὗ {Π6 ἴαδεγ- 
ὯΔ6]ε οὗ (ἢς σοηρτερδίίοη : δηά ἴδοι 
5841 οΪεδηβε {πεπὶ, δηά οῇξεσ τῃειη τ 7 
δὴ οἴεπηρ. 

16 Εογ τπῈγ ἀγε ὙΠΟ] σίνεη υηἴο 
πλε ἔτοπι δπποηρ {πε ΤΠ] άγεη οὗ [5- 
ΓΆ6]; ἰηβίεδα οἱ βδιιοἢ 38 ὀρθῇ δνεγΥ 
ψγοΡ, ἐυόπ ἱπείεαδ Ἴ 1ἢ6 βιϑίθογη 
οὗ 4}1} τῆε ομΠ]άγοη οἱ ἰϑγδεὶ, πᾶνε 1] 
τΑκβη {πεῖ τπηἴο ΠΊ6. 

17 “Εογ ἃ}1} τῃε βυβίθογη οξτδε ςἢ]]- 
ἄτγβη οὗ ἰβϑγδεὶ 2γεὲ τηϊηθ. δοίρ πῃ δηά 
δεαβῦ: οἡ τῆς ἀν τΠδῖ 1 8πιοῖε Ἔνεῦγ 
ἢτβῖθογη ἴῃ ἴῃ ἰδαηά οἔὗ ἔργρε [1 58πηο- 
ἘΠεά τπαῖὰ ἔοσ λυ 56] Ὲ, 

18 Αμῃαᾶά 1 πᾶνε ἴακεη {μ6 ἱ αντοβ 
ἴοσ 411 τὴς βγβίῦογη οὗ τῆ6 σπη]άγεη οὗ 
[5γδεὶ. 

19 Αηάϊ Βαδνε ρίνεη τῆς [μεν τε5 
ας 'ὰ ρἷίξ τὸ Δάγοη ἀπά ἴο ἢ]8 5008 

ΝΌΜΒΕ Κ5. ΝΠ. ν. 13---4. 

ἔτοπι δπιοηρ ἴα οὨΠ]ἄγεη οὗ [βγδαὶ, ἴο 
ἄο τῆς 5Ξογνὶςθ οὗ ἴθ σπ]άγεη οὗ [ςγδοὶ 
ἴῃ. τὴς ταῦεγηδο]δ οὐ [6 σοηρτερδτίοη, 
Δηά ἴο παῖ δὴ ἃἰοηδεπιοηΐ ἔογ ἴῃ 
σὨ] ἀάγοη οὐ ἴϑγαθ]: (ἢδῖ ποῖα 6 πο 
Ρίαριιε διῆοπηρ ἴῃς ΠὨ]άγεη οὗ [ϑβγδεὶ, 
ψΠεη τῆς σΠΠ]άτγεη οὗ [5γ6] σοηλα πἰρἢ 
᾿πίο ἴῃ 5δηοϊι Δ ΓΥ. 

20 Απά Μοραβ., απά ἄδγοη, δηὰ ]] 
(ἢς Τσοπρτερδίοη οὗ τς ςΒΠ]άγεπ οὗ 
Ιβγδδὶ, ἀϊά ἴο τς [1 ,ενιτ68 δοςογάϊῃ 
μηΐο δ] τῆλὶ τπὸ Γ[ῸΚᾺΡ ΝΣ μεκηβα μι ἢ 
Μόοβεβ ςοποεγηίηρ τΠ6 [εν τεβ, 80 ἀϊὰ 
(ἢ6 ΤΠ] άγδη οὗ [5γδὲὶ ππῖο τῃειχ. 

21 Απά {δὲ [μενιτε5 ψγεγε ρυπῆςά, 
Δα {ΠΥ νγαβϑῃδα {πεὶγ οἰοῖθεβ; ἀπά 
Δδᾶγοη οβεγεά τῇδπὶ σς δὴ οἤδγίησ δ6-- 
ίογε τῇς [ΟΚΡ; δηά Αδίοῃ βέρε Δῃ 
διοηοιηοηῖ ἔογ τΠ6πηὶ ἴο οΪδδηβο τΠδ τι. 

22 Αμπὰά «εσγ ἰδαῖ νψεηῖ τῆς [,6- 
νἱῖοβ ἴῃ ἴο ἀο {πΠεὶγ βογνίςα ἴῃ τῆς τᾶ- 
Ὀεγηδο]8 οὐ τῇς σοηρτερδίίοη δείογε 
Αδζοῃ, δηά θείογε ἢ18 80η5: ἃ5 ἴδε 
ΓΟΚΡῸ δά οοιηπμημαηἀεά Μῶοβεβ Ἴοη- 
ςσεγηΐηρ τῆς [μεν τθ5, 80 ἀἰά {ΠΕΥ ὑπο 
[Πδηὶ. 

22 ἢ Απὰά τΠ6 ΚΡ βρᾶκε υηΐο 
Μόορβε8, βαγίηρ, 

24 ΤΠΙ5 1» 2 τΠδῖ δείρησει δ ἀπο 
τῆς [ιενίϊεβ: ἔτοπι ἔνγεπῖγ δηὰ ἔνε 
γχθατϑ οἷά δῃά πρννᾶτά {ΠΕῈῪ 5181] ρὸ ἰῃ 
ἴο νναὶξ ὕροη ἴΠε βεγνῖςε οὗ τῆς τδρθογ- 

πδοΐς οὗ (λῈ σοπρτερδίοῃ: 

185. “414 ἐδοι σῥαϊ “ἢ ὙΠΟ σορυΪα πιρδξ 
ῬΟΙΠΑΡρ5 ὕδ Ὀοιΐοσ τεπάθγοα “ {Π1|5᾽ ἴῃ [18 
Ιασθ ἴδῃ ἴῃ {π6 Ὀεριπηίηρ οὗ πε πεχί υϑῦϑϑ. 
6 σντὖ΄. 11-τ-οῖὶς τοιϊϊογαίθ (ὴ6 σοπημπηδηάβ οὗ 

“τυ. 6 5η4., ἀπά ροϊηΐ ἴο ἵπ6 Πίο 45 αϊγοςῖν 
ΡΓΟρΡΑγαΙΟΥΥ ἴο (πο 1 ον65 ροίηρς ἴῃ “ἴο ἀο 
1Π6 ϑοῦνιςθ οὗ {πὸ [δ ογηδοϊθ." 

16. δὲ Μγείδογη οΥ αἰ ἐδε εὐ άγεη 97 1:- 
γα ] Ἡρθῦγ. πογα δ ρ δία γ, "6 π6 ἤγδί- 
Ὀογη οὗ οὐ ομο οὗ, ἅς." 

19θ. »"καἰε απ αἱομόριοηΐ ΚὉΓ δὲ εὐ άγεη 
97 Πγαοὶ ] 1.6. ὈΥ ρΡογοιτηίηρ ἴποθ6 ϑεγνυ σθϑ 
νν ιοἢ ψνογὸ ἀκ ἔγοιη ἴπ6 σδι]άγθη οὐ [586] : 
[δὲ οπχίϑϑίοηῃ οὗ νι ἢ ὈΥ (Π6 οἰ] άγθη οὗ [βγδοὶ 
νουϊά θυϊ ἔογ ἴπε ἰηϊεγροβιίοη οὗ ἴδ6 1 ον 68 
διᾶνὸ σδ θὰ ἀόννῃ γαίῃ ἔγοπι σοά. 

Τα! ἐῤέγε δε πο ῥίαψμε] ΟΕ. ς3. ὙΠε τη- 
διἰὰοη οὗ (86 1 ονιε8 νγᾶ5 84η δχίθηθδίοη οὗ 
(δῖ πηεαϊδίογιὶ ϑγβϑίοπη γῃ ἢ [δ ΡΙΘ 
{Ποπιϑοῖνοβ, ἰογιθαὰ αδἱ (ἢ ἀϊγοςΐ πιδηιϊξοδία- 
Ὀοη5 ἴο ἴδοιη οὗ {π6 Ὠινιπο Ῥγεβθηςθ, ἀοϑιγοα, 
Ὥρωϊ. ν. 2ς. Τῆδ οῇϊος οὗ Μοβϑεβ, οὗ ἰἢς 

Ῥγιθβίβ, δπά, βμδγ, οὗ (π6 1, ονϊίοβ, νγᾶ8 ἴο 
ἰπίς αἴτεσ σι}]ὲ5 δπὰ 1{π||15 διὰ ἀόνγὴ ὈΥ͂ 
Οοἀ ΗϊΪπ|56}} Ῥείννθεη Ηἰπὶ πὰ ἴδ ρεορίο. 
ΤΒ6 βιιθϑετιτ!οη οὗ {πὸ 1 ον ῖο8 ἔοσ {πὸ Βτϑῖ- 
ΌΟΥΙΠ 18 ϑιιρρεβδίοα ἴο τ.5 ποθ ἃ5 δὴ δεῖ οὔ 
ΤΏΡΓΟΥ Οὐ ἴπ6 ραγί οἵ Οοά:; ἔογ ἴῃς βχξίδοστι, 
μὰ ἴδον πμαὰ ἴο ἀϊβοπαγρε Ποῦ ἀπίϊθβ ἢ ροτ- 
500, ννοι ἃ Δβσυ γον ἤᾶνὸ [8] θη ἰηΐο Ομ βϑιοἢβ 
ΟΥ̓ ᾿ΓΔΠΒΕ Γοβϑίοηϑ οὗ ἴῃ ργεβου θὰ ογάσσ, βυςἢ 
ἃ5 ΜΟΙΪὰ πᾶν ἀγαᾶννῃ ἀονη ἴβοβθε Ἰυαϊςῖαὶ 
νἱϑιϊδίοηβ ὉῚ νης Οοά ἰδιρδὶ [βγϑοὶ τῃ6 
τενογεηοο ἀὰς ἴο Ηΐπι. ἔνεη ἴδε Ῥχιοβὶβ δπὰ 
[,εν]ῖε5 Ἐμοπηϑεῖνεβ νοῦ οί δίνναγϑ 5 ἘΠ Ἰ ΘΠ 
βοεάι}] δηά σγενογεηΐ, Οἵ. 1μον. χ. σ 5η4.; 
Νιυμπη. ΧΥΙΣ.; 2 581. Υἱ. 6 544. 

2]. «υὐγε ῥεγίβε ἡ ἘἈΔίμοτ, νυσι θά 
ὈΒΘΙΏΒΟΙΥΘΒ; 1.6. ΟΥ̓ 5δανίηρ {πεὶγ ἤεϑὴ δηὰ 
Ασηρ {ΠΟΙΓ Ο]οί 65, 85 ἀϊγθοϊθα ἴῃ υ-. 7. 

23- 26. Ῥεποὰ ΟΕ Π6 1, ον 68᾽ ϑογνῖςθ. 
24. ἱαυεπίγ ἀπά ἥτε γεαγ: οἷά από ὠῤευαγα]} 

Βιιξ ἴῃ Ἰν. 3.) 23, 20, {86 Ἰπῖῖ 15 ἤχϑά αἱ ἐδὲγν 
γθΔγ8 ἰηϑίοδα οὗἁ ἱννοηϊγτῆνε. ὙΠὸ ἀϊγεσςθοιϑθ 

1 Ητοδ. 
ο ᾿ιψεν 9 
-ατγϑανε 
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ν. 25-- 5. ΝΟΌΜΒΕΞΚΝΘ. ΝΠ. ΙΧ. 681 

25 Απά ἔτοπι .ἢς ἂρε οὗ ΠΗ͂Υ γεαῖβ 
ΠΟΥ 5}}} ἴσεαδβε νγαϊἰπρ ὑροη τῆς 

»οπίλε ϑϑῦνίςα ἐῤογφοῦ, ἀπά 5841} 8εῦνε πὸ 
Γ “272 
κε :ἐγ- 
“γρ. 

ΙΔΟΓΕ: 
26 Βυῖ 58.411] πιϊηϊβῖοσῦ τυ {Πεὶγ 

Ὀτγοῖῆσγοη ἴῃ τς ταδογηδοῖς οὗ τῆς ςοη- 
στερδίίοη, ἴο Κααρ τῆς σἤλγρε, δηά 
501} ἀο πο βούνίςθῦ. Τλυβ 5}41 τῃοιι 
ἀο υπῖο τῆς [αν τε5 τουςπίηρ {Πεὶγ 
σμάγρα. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 
1 72ε δαπουθ ἐς εονπαραζα ἀραΐμ. 6 Α 

σεεοραῖ 2ασεσυέν αἰσισεα ,0» ἐλερε ἐδαί τυόγὲ 
πριείφαρ Οὗ ἀδεέγε. 15 7812 εἰομα σμίάίκίλ ἐδέ 
γεριουΐηρι αγα ἐποαγεῥίρρε οὗ ἐδ Ζεγαοίίές. 

ΝὨῸ «δε ΓΚ βρᾶκε ππίο Μῶοβεϑ 
ἴῃ τῆς ψ] στη 685 οὗ διηδὶ, ἰῃ τῆς 

Βτβϑὲ πιοητῇ οὗἉὨ τῆς βεοογὰ γϑᾶγ δεν 
{ΠΕΥ νγεγα ςοπὶα ουξ͵ οὗ ἴῃς ἰδηά οὗ 
Ἐργρί, βαγὶπρ, 

2 Τεὶ τὰε οδ]άγεη οὐὨ ἰϑγδρὶ 150 
Κεαρ σιδε ραβϑονεῦ αἵ ἢἰβ Δρροϊηζεα “ Ἑχοά. 
86430ῃ. εν τς 

2 ἴῃ τῆς ουγίδεηιβ ἀΔΥ οὗὨ Χ {15 83. 68. 
πποητῃ, ἰδὲ ὄνεη, γε 58}4}1 Κεαρ ἴξ ἴῃ Ῥεὺν. τό. 
ἢ]5 Δρροϊπῖβα ββάβοῃ: δοςοζάϊηρ' ἴο 1] ΕἨ:εβ. 
τῆε τίτε5 οὗ [ἴ, δηά δοςογάϊηρ ἴο 1] τῆς ἡπΑροβθον 
ΠΕΓΟΠΊΟΠΪΕ5 [Παγεοῦ, 5Π8}} γε Κεερ ᾿ξ. “κίε 

4 Απὰά Μοβεβ βραῖε υπῖο τῆς ςἢ]]- 
ἄγε οὗ ἴβγδεὶ, τῇδε {ΠπῸῪ βῃου]ά Κεερ 
τὴς Ρδϑϑονεσ, 

5 Απά {λὲν Κερὲ ἴἢε ράββϑονεσ οἡ 
ἴδε ἐουγίδοπιῃ ἄδΥ οὗἩ τῆς ἢγβὲ πιοητῃ 
αἴ ὄνθῃ ἴῃ 1τἢ6 νυν ] ἀδγηθο5 οὗ ϑι1ηδ]: 

ἴδογο σίνθη ΒΟΎΘΥΟΥ Δ,Ὸ [ΕἸΠΡΟΓΔΙΎ, δηά ΓΕΙΟΥ 
ἴο {π6 ἐγαηβρογέ οὗ {π6 ΤἌθογηδο]ο ἀυππρ [Π6 
Ἰουγπουηρ5 ἴῃ [πὲ ὙΠ ΟΣΤ 688; (Πο56 Οὗ [Π]15 ρ]8 66 
ἅΓῈ Ρογπηδηθηΐ, ἀηὰ ἀείοιτηϊηθ ἴῃς οὐ ΠΑΥῪ δηὰ 
ΤΟΡΌΪΑΓ ΟὈ]  δίοπβ οὗ {π6 [,ενῖε5 ΠῚ τοβρεςῖ 
ἴο [86 ϑογνῖοθ. ΤῊ ρυ πο ἀοντῃ, ογοσίοη, δἀηὰ 
σοηγνουδηςε οὗ (Π6 Τβιαυτβοῖο δηά [15 ἔπτη! ΓΟ 
νου] α τοαυΐγο {Π6 ϑεγνυῖςοβ οὗ 40]6-Ὀοά!οα δηὰ 
ΟΔΙΒΗ͂Ι] πιο ἰπ Ἐπεὶγ ΡΠηΘ: δηά (Π6 ΠΟΤΏΌΘΓ 
οὗ [[,ονδθβ δοίνγεεθ 20 δηὰ ςο σδῆΐ ννῈ]]} 
δι ῆσς ἔογ ἴῆοϑε ἀυῖθθ. ΑὔοΥ ἴδ6 ρδορὶς 
ὝΟΙΘ βοέιοὦ ἴῃ δηδδῃ, δηὰ {πὸ 1 ονϊΐος ἀ15- 
Ρειβθά ονυοῦ ἔπ νυῇοὶο Ἰαπὰ ἴῃ ἐδμεῖγ οἰτ65, {ΠῈ 
ΒΟΠΊΘΥΙΔί ἰΑΥΡῸΥ ΠυΉΡΕΥ νὨΙοἢ (86 ἸΑῸ ΠΟῚ 
Ὀεΐοτο υ5 νουϊὰ «αἴογὰ νγᾶϑ πϑοϑϑϑᾶσγ. ΤῊ]8 
ΠΟΥ ἱπάθοά ργονθὰ ἴο Ὀ6 ᾿Ἰῃϑυβηςϊοπί, ονθη 
ἰπουρἢ ἴθ6 ΤτθῈ δὰ σΟΠ δ ἀΟΓΔΌΪΥ ἱπογοαϑοά 
(α Οἴτοη. χχι. 23), θη αν ἃ τεογβαηιζοὰ 
ἃπὰ ἀενεϊοροά [86 ὑνμο]6 σίζυδὶ οὗἩ ἴΠ6 Ἰανν; 
Δα Δοσογα!ηΡ}Υ διηοηρϑὲ δ15 αϑὶ δοΐβ ἢ6 ἐχ- ϑ 
ἰορηάἀοαὰ ἰῃ6 ρεποά οὗ 186 [1,εν]ο5᾽ ϑογνῖσθ ὉΥ͂ 
Οϑιυιϑίηρ ἰἴ ἴο σοησήθηοα δὲ 20 ὑθᾶσβ οὗ ἃρὲ 
(1 Οβγοη. χχὶϊ. 24---8). Απά {818 αν! ἃ 
8 ΘἜΧΡΙΟΘΒΙΥ 5ἰαΐθαὰ ἴο ἴᾶνθ ἄπο Ὀδθοδιιθε (δ 6 
1 μοντο5 ἢδΔὰ πο ἸΟΏΡΕΤ ἴο σαττῪ ἴῃς ΤΑ ΟΓΏΔΟΪ6 
ἀηὰ (ἢ6 νϑβϑοὶβ (1 ΟἿΓ. χα! 26); δῃὰ, σοῃ- 
ΒΟΠΌΘΠΕΙΥ, γΟΌΠΡΕΥ πιθη τ ξ ποὺ ππάογίακο 
[δες οὔϊςο. ΤῬΤῊϊ5 τὶο σοηππθά ἴῃ ἕοτοο ἔτοπι 
(ῃ6 ἔπης οὗ Πᾶν ὰ ἀοννηνναγάϑ (οΐ. 2 Πἤτοη. 
ΧΧΧΙ, 1γ; ΕΖτγὰ [1]. 8). 

ο «υαἱὲ μῤοη ἐδὲ “εγυΐο} ΟἿ. ἵν. 22 ἀπά 
Ὠοίο). 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1--56. Ῥραβθούεσ δὲ ϑ1ηΔ]. 
ἼῊΙ5, 88 Ὀοίηρ Κορὶ ἴῃ (Π6 ἢγϑί πηοηῖ, νγᾶ5 
Ῥγῖοσ ἴῃ {πὸ ἴο [Π6 ηυτη οτίηνρ οὗ ςἢ. ]. 1 546., 
δηὰ ἴο (πὸ οἴοσ ουθηϊβηδιταίεα ἴῃ [8158 Ὀοοκ. 
[{|5, βοννενοσ, τοσοσάθα Βοῦθ 48 ἱπίγοαοϊοσν 
ἴο {πΠ6 ογάϊπαηςθ οὗ υν. 6---14 ἴῃ 15 σμαρίογ 
ΓΕΞΡΟΟΊΠΡ [Π6 δΌΡΡΙοπμθηἰΙῪ Ῥδβϑουοσ, ἰ[ἢ6 
ΟὈϑογνδηςθ οἵ ψν ῃοῖ ννᾶ8 οπα οὗ ἴδ 1δϑὲ οὐ - 
ουγτεησδδ ἀυσίηρ ἴῃ6 ΠΑ] δἰ διηδί. 

Ετοπὶ ἴδε ἰδιτὴβ οὗ {86 ἰπϑιξυξίοη οὗ τῃ6 
ῬάΆβϑονου (ΕΧ. ΧΙ. 2ς, ΧΙ, ς---το), ἴξ τνου]ά 
ἌΡΡροασγ αὶ ἴΠ6 ποχὶ σοἰθγαδίίοη οὗ 1ὲ νγᾶϑ 
ἀδβισπθά ἰο ὃδδ αἴξεσ ἴῃς βοξ]ετηθηΐ ἴῃ δπάδη. 
Α5, Βονγευοσ, [Π6 ΔΠΠΙΥΘΥΒΑΓΥ οὗ (ἢς Ἐδδβί 
οσουττοά Ὀεΐοτο ἔπ νυ] άθγηθϑβ νγὰβ ἐγανοσϑθά, 
ἃ 5Ρ6 614] σοτηπηδηὰ οὗ Οοά 15 ξίνεη ἴο πιθοῦ 
[(ὴ6 σᾶθ6; δηὰ δὰ ἴἃ ποῖ Ὀδεπ ἴοσ ἴπ6 βδυὺ- 
ϑοαυθηΐ τοῦθ θη οὗ ἴῃ ρεορὶθ [6 Υ ψνου]ὰ 
Βανθ Ὀδοη ὁ“ Ὀτουρξ ἱπῖο {π6Ὸ ἰαπὰ οὗ {π6 
(ὐδπαδπηιίες᾽" Ὀεΐογο [15 265Έ να] σᾶς τουηὰ 
ἃ ἰῃϊγτὰ {{π|6. 

δ. Α5 ἴο ἴΠ6 ΠΊΔΠΠΟΥ ἴῃ ΠΙΟΒ [Π 15 6χ- 
σορίϊοδὶ Ῥάαβϑονοὺ νγὰ5 οὐὔϑεγνεαά νγὰ ἀτὸ ΟΠΙΥ͂ 
ἴηξοιτηθαὰ ΟΠΟΓΆΪΥ ἴῃ τ. 2 ἰδαΐῖ {π6 5γδο {65 
ςοπέξοττηδα ἴο “411 {Ππ6 τιΐδβ δηὰ σογοΠΊ Οἢ 168" 
οὗ ἴ, ῬτγΟΌΔΟΪΥ, ἰπ ϑοΐλθ ἀεί118, ἐμ ὑγεϑοηξ 
Ῥάββονοσ αἀἰετοὰ Ὀο ἢ ἔτοπὶ (Π6 οπο Κορί δ 
[ἢὩ6 Εχοάιτι5 1156] δηὰ ἕἔγτοπι 411 βϑιυρϑθαυθηῖ 
Οηβ, Ὑμε αἀϊτεςίίοη οὗ ἔχ. χίϊ. 17 (“ {δεγ 
5081} ἴδκὸ οὗ [6 Ὀϊοοά πὰ ϑίγικο 1 οἡ (δ 
ἔννο 5146 ροβίβ, ὅζς. οου]ὰ οὈνϊ οὐ] ποῖ δὲ 
σαττιά οὐ ἴῃ ἐδ Ἰοϊέοσ νυ 1]κῖ [ἢ6 ρθορ]Θ γεγο 
ἀνθ! !πηρ ἰπ ἰεηΐβ; δηά ἱπάθοα τῇδ, ἰορεῖμοῦ 
σὰ [06 τ ΠΟ]6 σοτηχηδηά ἴο Κὶ}} (Π6 ῬάϑοἢΔ] 
νςπι δἵ Βοηγο, Ὀ6 γτοραγάθα 88 σι ρεγβοάθά ὈΥ 
[μον. ΧΥἹ]. 4---6, δεηξοτοορα 85 τοραγάβ {86 Ῥᾷ89- 
ΟΥ̓ΟΣ ἴῃ ραγίσυϊαγ ὈὉγ Πουΐ. χΥΐϊ. ς 844. 

Βυὲ 1 [86 Ὀ]οοά οὗ [6 Ῥάϑο δὶ ν᾽ ἘΠ Π|8 νγ85 
ΒριΠκ]οὰ Ὁγ {πΠ6 Ρηδβίβ Ὡροῦ ἴΠῸ Δ] Αγ, 1 ΠΥ 
Ὀ6 αϑκοὰ ον Αδΐοῃ, ΕἸθδΖᾶσ, δπὰ [{πδηᾶγ, 
1Π6 οπἱγ Ῥυίοδίβ δἱ (ἢ15 ἔπηθβ, σου]Ἱά ἀἸϑοθδγϑο 
1Π1|5 ἀν πὶ ἐπ6 ἔπὴθ ργοϑογεά, ὁ’ Βεΐννθθη 
1π6 ἔσο δνθηϊηρδ:" ςἕ, ἔχ. χι. 6. Το ηυπ|- 
Ὅογ οὗ νἱςῖπὶ8 πηυδὲ οὗ Ἴσουγθα πᾶν ὕεεη 
δτιολῖ; Ὀυΐ [ἃ Πᾶ5 Ὀδθῃ σταυςῆ ογογϑίαϊεα ὈΥ 
ἰδοθο ψνῆο δϑεχηδίο 1 ἰο Πᾶνα τοδο θα ΤΔΗΥ͂ 
Βοοσὲβ οὗ ἰποιιβαπάβ8β. ΤῸ δὶ ἃ τροῦϑεὶ οὗ 
ἴῃς Ῥαβοΐῆδὶ υἱοῖπι 5δϑβοα [6 ΠΟΙ ΠΙΕΙΠΟΓΑ- 
ἄνα υγροβοδ οὗ πε Ἐεϑῦναδὶ, 48 186 [εν 5} 
δυϊδοσι!65 τοσηδσκ ; δηὰ οδὶου ] ΔΕ! Οἢ5 85 ἴο [6 
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Δοοογάϊηρσ ἴο 81] τῆλϊ ἴῆς [ΟΚῸ ςοπι- 
τηληάςεα ἱΜοβεβ, 80 ἀϊά τς σπι]άγεη οὗ 
[5.δε]. 

6 4 Απά τἢεγὲ ννεγε Ἵογίδίη πλθδῃ, 
ψγ ἢ ννετε ἀβῆ]εά Ὀγ (ἢ ἀεδλά θοάγ οὗ 
ἃ τῆδῇ, παῖ ΓΠ6γ σου] ποῖ Κϑαρ τῆ6 
ΡΆΒΒΘΟΥΘΓ Οἡ ἴῆδῖ ἀἋΔΥ: δηά {ΠΥ οδιηδ 
δείογε Μίῶοβεβ δηὰά δείοτε δγοῃ οἡ 
τῃδὲ ἀαν: 

7 Απά τοβὲ πιθὴ 84 υὑπίο πη, 
ἵνε ἀγε ἀεβ]εά ὃγ τε ἀεδά Ῥοάγ οἵ ἃ 
ἴλη: ΨΠεγεΐογε ἀγὲ νψγε Κερί ὕδοκ, 
(Πλῖ νγεὲ πιὰν ποῖ οΟὔἘΓ δὴ οἤγιηρ οὗ 
(8 ΓΟΚῸ ἴῃ 5 Δρροϊηζεά δβεάᾶβοῃ 
Διποηρ ἴῃς ΤΙ] άτγθη οὗ 1β5γδεὶ ἢ 

8 Απά Μοβεβ “αἱά υπῖο {Πεπὶ. 
διδηά 511}}, ἀπὰ 1 νν}}} ἤδαγ νῃδῖ τῃ6 
ΓΟΚῸ ψ}1]] σοπιπηδη σοποεγηΐπρ γοιι. 
.9 ὅ Απά {τΠεῈ ΓΟΚῸ β8ρᾶακεὲ υπῖο 

Μόοβεβ, βαγίπρ, 
Ι0 δρεακ υπηΐο ἴπε Τομ] ἄγεη οὗ [5- 

ΓΔ6], βαγίηρ, [{ ΔΠΥ πηδη οὗ γοὶ οΥ οὗ 
ὙΟΙΓ Ροβίε 541} Ὀ6. ἀποΐδδη ὉΥ 
Ταάβοη οὗ ἃ ἀεδλά Ὀοάγ. οἵ δὲ ἰῃ ἃ 
ἸουγηαΥ δίλγ οἱ, γεῖ ἢε 8584]1] Κεερ δε 
ΡΑϑϑονεῦ υπίο ἴῃς [ΟΚὉ. 

11 ΤῊς ουγίεαπιῃ ἋΔΥ οὗἉ τῇς 56- 
ςοηά πηοηῖῃ δῖ ὄνεπ ΓΠΕΥ 5}8]1] Κεαὲρ 

[ν. 6---το. 

1, σμά εαΐ ἴὰ ἢ υηϊφανεπεά Ὀγεδά 
δηά διζίογ ῥεγός. 

12 ΤἬΠΕΥ 5}8]} ἰεᾶνε ποης οὗ ἴἴ πη- 
ἴο {πε πιογηΐηρ, ἦποῦ Ὀγεαῖκ ΔΩΥ ῬοΠα δ Εχρὰ υ: 
οὗ ἴτ: δοοογάϊηρ ἴο 411 τῆς ογάϊ πᾶῃοεβ ΝῺ 
οὔ τῆς ράββϑονεγ [Π6γ 514] Κϑερ ἴϊ. 35 

12 Βυῖ τῆε πηδῃ τῃδῖ ἐς οἰεδη, δηά 
18 ποῖ ἴῃ ἃ ᾿ουγηθυ, ἀπά ἐογθθάγειῃ 
ἴο Κεερ {πε ράβϑονεῦ, ὄνϑῃ τῇδ 84Π16 
8011 5841} θεὲ ευΐ ΟἹ ἔτοπι δπιοπρ ἢ5 
ΡΘΟρ]ε: Ὀεσδιδε ἢ Ὀγουρῆς ποῖ ἴδε 
οβεγίηρ οὗ τῆ ΠΟΚΡῸ ἴῃ ἢ15 δρροϊποά 
8δᾶϑοῃ, [ἢδῖ Ππηλη 584] ὈΘΆΓ ἢ]8 31η. 

14 Απά [ξ ἃ βίγδηρεσ 5841] βο]οιγη 
Δ Οηρ γου, δηά ὑπ Κεαρ τς ρα885- 
ονογ υπίο τπ6 [,ΟΚΡ΄; δοςογάϊπρ ἴο τῆς 
ογάϊπαηςε οὗ τῆς ρᾳβϑϑονεώ, ἀπά δοςογά- 
ἴηρ᾽ ἴο τῆς πηάηηεγ τπεγεοῦ, 850 502} ἢς 
ἄο: γε 585}4}} ἤανεὲ οἠς ογάϊηδηςε, " το πα 
ὈοΙἢ ἰογ (με ϑβίγαπρεγ, δπὰ ἰογ πἰπὶ ἢ 
(Πδὶ ννᾶ8 Ὀογηῃ ἰῃ (ῃς ἰδηά. 

15 4 Απά ἤοῃ τε ἀδὺ τιμαὶ τῆς “λα 
[ΔΡΘΓΠΉΔΟΪε νγὰβ γεαγεὰ ὑρ τῆς οεἷουά 
οονεγεα τῆς {θεγηδοῖε, παπιείγ, τῇς 
ἴεπῖ οὗ τῆς (εβΕ ποηΥ: δηά δῖ ὄν 
ἴΠεγα ννᾶ8 προῃ τῃ6 τΑθεγηδο]6 458 ἴΐ 
ψνεΓῈ τς ἀρρεάγδηςς οὗ ἔγε, ὑπ] τῆς 
ΠΛΟΓΠΙ ΠΡ. 

ΞΞ - -  ----ΞΞ-Ξ-ΞΞΞ ΞΞΙΣ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ΞΞΞἕΞὄΞ. ΞΞ::ΞΞ:5.: τ οὸ σα σὰς Ὁ σὸοσοιξειο, , τοῦ, κοι ιῖιας, ἐκ τνί δε ττπον αι, σααιικονῦα ες οι ννοιικαςιβαιιριαμι αι ίπα. 

ὨυΆΌΟΓ οὗἩ ἰΔπὴθ5 στοχυϊγεὰ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἴδ ἔσο 
ΤῊΠΠ]ΠΙοη οὗὨ βγϑθ} 165 νυ ἢ ἃ Π164] ἂγὸ ἐπογθίογο 
᾿γγείεναηί. ΝϑΠΟσ ννὰβ ἴξ ποοόβϑαγυ {παΐ 8]] 
[86 γιςῖ πη δβοιυ]ά 6 Ἰατηῦθ: οἷ. Εἶχ. ΧΙ. ς. 
ΤΠ Ργιθβίς νοῦ πὸ ἀοιυδὲ δϑϑιϑίοα δ {Π|18 
{{π|6, 45 δξιογνναγάς (οἷ. ,), (ἤτγοη. χχχ. 1ό, 
ΧΧΧΥ͂, 11) ὈΥ̓͂ {πΠ6 1, ονιῖ68, [π᾿ ϑιιςἢ ροϊηΐβ οὗ 
ἀεί!!! {Π6 δαπηϊπηιϑίγαΐοτβ οὗ ἴῃ ἴὰνν οὗ Μοϑοβ 
ψουὰ Πόγθ, 8ἃ5 οἰβϑουῃοιο, ἤᾶνθ, ἔσοη [δ6 
πδίυγο οὗ [86 οᾶϑε, ρονγεῦ ἴο ογάθσ νυῆδί 
γα Ὦ Ὅς τααυ διῖθ ἴο σΑΓΓῪ [Π6 ἰανν ᾿πΐο οἴεςί. 
ραν νον ΒΕ]. [υἀ.᾽ ν!]. 9. 3. 5ροάκϑβ οὗ {86 
ἰοοά οὗ τ τό,οοο νἱοϊπι8 μανπρ ὈΘΘη 1η ἢ 5 

ἀδλγ5 βργιπκὶθὰ οἡ {πῸ δἰΐασγ νυ ἢ! ἴῆγθο ΠοιΓ5. 

6. εὐγίαἷπ γποι}] ῬΥΟΌΔΟΪ (ςἴ. ΒΙυπῖδβ 
«“ϑεπρί, Οοἰποίάξδηςεβ,᾽ ΡΡ. 62--- .) ΜΙ53Π86] 
ἃπὰ ΕἸΙΖΑρῆδη, ψῆο Ὀυγιοά {Ποῦ σοιιβ[η5, 
Ναάδὺ διὰ Αδιῖδυ, νη ἃ νοοῖ οὗ (Π18 
ῬάΆββουοσ ([μεν. χ. 4) 4). Νόοὴς ψουἹὰ δε 
ΤΛΟΤΟ ΠἰΚῸῚῪῚ ἴο πηακο {Π15 ἱπηϊίτΥ οὗ Μίοϑβοϑ 
{ΠπδΠ ἢ18 ΚΙΠΒπΊθη, πο δὰ ἀοῆ]οα {ποιηϑοῖγοβ 
ΌΥ ἢ18 ΟΧΡΓΘΒ8 ἀϊγοσξίοη. 

11. Τδὲ ,οωγίεορ ἀανρ οΚ.Γ. ἐδεὲ τοεοπά 
»ηο"10} ΓὮΘ Ἰαΐοσ [θὺνϑ βρϑαᾷκ οἵ {18 48 (ῃ6 
1.166 Ῥαβθονεσ. (Οὐοἴηίηρ, 48 ἰξ ἀϊά. ἃ τηοπίῃ 
ΔἤοΓ (Π6 ργορεσγ Ῥαββονοσ, ἰξ δῆογανὰ δηρ]δ 
ἐπε ἔογ ἃ πίδῃ (0 ριυτγ Ὠἰτηβ. 1 ἔγοτπη ἰορΑ] 

ἀοῇβ]επιοπί, 85 4150 ἴο τεξυγῃ ἔγοπὶ ΠΥ δαΐ 
ἃ ΨΘΙῪ ἀϊδίδηϊ Ἰουγηθυ. [{ νγὰϑ ἴῃ σοηίογτη 
ἢ 1Π6 δριπὲ οὗ {818 ογάϊπαπος [μὲ Ηδζὸ- 
Κίδῃ, δὲ {δ οροηίηρ οὗ δἰ8 τεῖριι, ςεἰεδτγαίοά 
1ὴ6 Οτοδί Ρδβθουοῦ ἴῃ {πὸ ϑβοοοπά τῃοηΐι, Ὀείπξ 
ὉΠΑ0]6 ἴο σοτηρίοία {πὸ βαποι βοδίίοη οὗ (δε 
[οι ρῖς δηά ρτγίοβίῃοοά δρδίηδὲ [86 τορυϊλγ 
βθάϑοῃ οὗ {ΠῸ ἔδαβί (2 (ἤγοῃ. χχῖχ., χχχ.). 

12. ποιογάδης ἰο αἱ δὲ ογἀϊπαποο:] 1.6. 
ἴμοβο τοϊδίϊηρς ἴο (Π6 ῥδββονογ- πῦρ, ποί [Π086 
σοηοογηίηρ (ἢ6 ἔδαϑι; ἔοσ {86 {{{||6 ῬΆβϑονογ 
Ἰαϑίθά, δοσογάϊης ἴο 1Π6 [Θνῦβ, ΟὨΪΥ οπὸ ἀδγ; 
ΠΟΥ νγᾶϑ τι μοϊά ἴο 6 πϑοά] ἐπί δἱ ἴξ Ἰεᾶνε 
8ῃοι]ὰ ὃδ ρυΐ ἀννὰγ οὐυΐ οὗ {δ Βοιιϑόδ. 

15--20. ὙΠὸ 5ίρῃδὶβ ξίνεπ δ Οοὰ ἴον 
ΤατΟΒηρ᾽ ἀηά ἔοσ πα] ησ. 

15. οπ ἐδὲ 447 ἐδαὶ ἐδε ἐαδεγπαοίε «υα! 
γοαγεά ΜΡ] ΟἿ. ἔχ. χ]. 24, γν Βῖς ἢ 15 οὐ  ΠΕ}γ 
Γοξοσγοὰ ἴὸ ἴῃ [ἢ]5 νϑῦϑθ. ΠῸ ῥῇμεποπΊιοποη 
ἢγϑί δρροαγοὰ δἱ (ηε Εχοάι8 1861, ΕΧ. ΧΙΝ. 21, 
42: ἴξ 18 ἢονν ἀφᾶῖῃ τῆοτο ραγεςυ]ατγ ἀεβοτί θεά 
ἴπ σοπποχίου ὙΠ} [86 ἸΟυγηογηρΒ νΥΒΙΟΝ ἃΓῈ 
ἴο 6 παιταίθα ἴῃ ἴπ6 βοαεὶ οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ. 

ἐῤε ἐαδογπαείς, παρρεσίγ, ἐδ Ἰοπὶ Γ᾽ ἐδὲ τορι 
»0:}} Οἡ ἴΠπο86 ννογὰὰ8 566 ῃοΐε αἵ οἵ 
σμαρίου. 
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16 ΠΟΚΡῸ {ΠΕῪ ἀροάβ ἴῃ τῃςεῖγ τβηἴ8. 
ἈΠᾺ δοοογάϊηρ ἴο τῆς σοπιπηγαηάπιεηξ 
οἔ τὴ6 ΓΟΚΡ {ΠΕΥ Ἰουγπεγεά. 

21 Αμά .0 ἴ νγᾶ5. θη ἴῃ οἱοιά 
'λϑοάε ἔγτοπι ὄδνεὴη ὑπο τῆς πιογηΐησ, "65. 
διὰ ἐῤραὶ τῃε οἱοιιά νγὰβ ἴαάκδθη ἃρ π΄ 
τῆς πιογηΐηρ, ποθὴ {ΠῸῪ Ἰουγπεγεά: 
ννεῖΠεΓ 2 τᾶς ΌὉΥ ἀδΔΥ οΥ ὉΥ πἰρῃξ 
τ1ῃλῖ τῆε εἰουά νγᾶβ τακθὴ ἀρ, τῆεῪ 
Ἰουγηεγεά. 

22 (ὐτγ ευῤεῖῤον ἐΐ τυεγε ἴννο ἀΔγ58. οΥ 
ἃ τηοηῖῆ, ΟΥ ἃ γδδγ, ἴῃδϊ τε οἱοιά 
[ΑΓΓΙΘα ρου ἴῃς τΑθεγηδοὶςθ, γαπγδὶη- 
ἵησ τπόγεοη, τῆς Τσμ]άγεη οὗ [5γδεὶ 
“αθοάς ἴῃ {Πεὶγ τεπῖβ, δηά Ἰουγηογεα χΕχοά. ,ο 
ηοῖ: δαῖ ἤδη ἰξ νγὰ5 τἀ Κεη ὑρ, τῇεγ 35 37 
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16 ὅο ἰἴ ννᾶβ8 αἶνγαυ: [6 οἱουά 
ςονεγεὰ 1 ὁγ ἄαγ, ἀπά ἴπ6 Δρρεᾶάγδηςς 
οὗ ἢγε Ὁγ πἰρῃῖ. 

17 Απά ψῇεπ [δε οἱοιιά ννὰ8 ἴἌΚεπ 
ἪΡ ἔἴοιι τῆς τἀρεγηδοὶα, {πε δίζεγ 
τῃαῖ τῆς σἈΠ]Πάγθη οὗ [ϑγαθὶ Ἰουγπαγεά: 
Δηά ἴῃ τῆς ρίαοα ψῆεγε τῆς οἷουά 
δυοάβ, τῇθϑτα τὴς ομ]άγεη οὗ ἴϑγδεὶ 
ΡἰτοΠδἀ {Πεὶγ τεηἴ8. 

18 Αἱ {δὲ σοπιπιδηάπιεηΐ οὗ τῆς 
ΤῸΚΡῸ τλ6 ΠΠ]άγεη οὐ 15γδαεὶ Ἰουγηεγ- 
εἀ, δηά αδἱ ἴῃς Ἴοπιηηηδπάπμηεηϊς οὗ {ἴῃς 

“τον το, ΓΟΚῸ ΤΠΟΥ ροΠεά: 445 ἰΙοηρ 25 ἴδε 
οἰοιιά πος ὉρΡΟη πε τΑῦδγηδοὶα {ΠΟΥ 
γεβίεά τη {Πεὶγ (68. 

εν". Ι9 Απὰ ψδεπ τῃ6 οἱουά ᾿ἰαγγιβά 
2»οδρπκοί. 

Ιοης προῃ τῆς ταθθγηδο]8 τΠΔΩΥ ἀΔγ8, 
{6 πη ἴπ6 ΤὨΠ]άγεη. οὗ. [5γ86] Κερίὶ τῆς 
σἤάγρε οὗ τῇς ΙοκΡ, ἂπά Ἰουγηαγϑά 
Ποῖ. ὶ 

20 Απά -:ο ἴἴ νγᾶ8. ῇεη τῃς οἷουά 
νγᾺ5 ἃ ἵενν ἀδγβ ᾿ύροὴ ἴῃς τα θθγηδοΐς ; 
Δοςογάϊπρ ἴο [86 σοπηπγχληάπχεπῖ οὗ 

Ἰουγπεγεά. 
22 Αἱ τἢς σοπηπιδηάπηεης οὗ τῆς 

ΓΟΚΡ ΤΠ6Ὺ ταβῖθά ἴῃ τῃ8 δηΐβ, ἀπά δἵ 
ἴῃε σοιητηδπάπιεμξ οὗ τ1Π6 ΓΟ ΠΟΥ 
Ἰουγηδγαά;: {πον Κερὲ τῆς οἤδλγρε οἵ 
τῃ6 ΙΟΚΌς δὲ ἴῃς ςοπιηπιαπάπιοηϊς οὗ 
τῆς ΠΟΚΡ ὈΥ τε ἢδπά οἵ Μοβεϑβ. 

20. “4“π4 .-ο ἱ «υα΄, «ὐῤέπ, ϑις. Ἀδίδοσ, 
Απὰ 010 18 8180 ΜΆΘΏ, δο. (οἷ. ἔογῦ 
[Π6 Ηεῦτγονν, Νεῆ. ν. 2,3) 4). ΑΙ 1}6 ργεσθάϊηρ 
γΈγβ6 Παα σοηίοπιρΙαιοα ἃ {ἰπ|6 συ μθη ἴπ6 οἱοιά 
[αττίβἃ πιαπΥ ἄδγβ, 80 ἴΠετῈ ννεγε 4150 οσοδ- 
δίοῃϑ οἡ ὙΒΊΟἢ 11 ἰαττίθὰ δι ἔδνν ἀλγϑ. 

21. “Ἵ1π4 το ἐ «υαι. «υῤεη, ὅζς. Ἀδέμεσ, 
Αδᾶ ΒΟΣΥΘ Ὑ88 8180 ὙΈΒΘΠΗ ὃ80 ο]Ἱοιτά 
δΌΟαΘ Υ͂ΣΟΙΩ θὁθοι ὉπῖΟ ΣΔΟΣΥΒΙΏβ, δπά 

1806 οΟ]Ἱοπιἃ ὙΔΑ58 ᾿ΔΚὁ6 ἃ ΠΡ [ἢ 86 ΟΣ Ὦἢ- 

ἀπ, δ) ὉΠῸΡ Ἰου σπου θᾶ: 866 Οἡ τ΄. 20. 

22. « γεαγ] Ὑπὸ Ἡρῦτγονν Ἐχργοβϑίοη 8 
“ἰ ἄδγ5," ΠΟ ἰΔΙΟΠΊ ΔΈΟΙ ἀδηοίθβ ἃ ὑθὰΓ 
ἴῃ ἴμεν. χχυ. 29. Βιιῖξ ἴῃ [Π6 ῥγθβθηξ ρᾷβδῆρα 
1Π6 δηςϊοηΐ ἰγαηϑ᾽δίοτβ, ὑῇομη δοπλὸ ἴο]]ονν, 
ππάογβίοοα 1ὲ ἴο ΠΊθΔΠ 5᾽ ΠΊΡῚῪ “4 ἸΟΠΡῸΓ ἐἰπ16.᾽" 
[1 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰ5 Θηυϊναϊοηΐ ἴο “44 Ε{}} ρεποά," 
του ἢοΐ ὨΘΟΟΒΘΑΓΪΥ ἐμε ροτποά οὗ ἃ γεᾶγ. 

ΝΟΤῈΣ οἡ (ἨΑΡ, ΙΧ. 15. 

τ. ἴη τ. τς {πὸ ννοτάς “( παπΊοΪν ἴΠ6 ἰοηΐ οὗ 
ἘΠ6 ἰοϑε ΠΊΟΩΥ "ἢ ἅτ ΟὈν ΟΞ δαάρά ἴο {πὸ 
νγογὰ “« ἐφρογηδοῖθ" (32). ἴῃ ογάου ἴο ἀθ- 
50 ΠΠΡ6 ἴπ6 ΡῬῃοποιηθποη ποθ δοσιγαίοὶγ. ὙΠῸ 
Ραββαρο ννουἹὰ ΠΠΟΓΑΠΎ τη “186 οἱουα σονογοά 
{Π6 λθογηφοὶο ἰοννηγάβ {πὸ ἰοπέ οὗ [Π6 ἰθϑξϊ- 
τιοπΥ " (ΠΣ Π ὈΠΝΟ) : ἦνε. ἴμ6 οἱουά ἀκ) ποῖ 
σονοῦ {πὸ ὙΒΟΪΘ ϑσἰγαςσίαγθ, σουτγὶ πᾶ 4]], Ὀὰΐ 
ΟὨΪΥ τὴ6 ροτέϊοη οὗ ἰἃ ἴπ νος ἢ ἴπ6 Ατκ ννᾶ5 
ΡΪΔορά, Ἰποϊιἀϊπρ ρογθαρϑ [86 ΠΟΙΥ Ρ]άοθ 85 ννῈ}} 
85 [Π6 ΠΟΙ͂ οὗ ΠΟΪΙ65. 

α. Α5 ἴδε ἂἵκ ννᾶβ ἰοπηθὰ “πὸ Ατῖ οὗ 
ΤοσεπΠοΩΥ " (εξ. ἔχ. χχν. 1ό, 21, 22) ὈδοδῈ.56 
{Π6 ἐθβε ΠΟΥ (ὦ. 6. [Π6 ἀδοδιοριθ) τνᾶβ ρἰδορά 
ἴπ τἴ, 50 ἴῃ {κ πηδηποῦ ἴπ6 ἰησϊοσυτο ΠΙΟὮ 
ςοηίαἰπεά [ῃ6 Αὐἰκ {56} ννὰβ τεγπιθα [86 ““ἴθηξ 
ΟΥ̓ 16 ἰθϑε ΟΩΥ ΟΥ̓“ Π655:᾽ 85 ἴῃ {Π6 
Ρᾶϑβᾶρθ δοῖογο 0.5, δῃηὰ ἴῃ ΧυἹ!. 4, 8, Χν]]. 2. 

4. ΤὍΤὨΘ 534Πὶ6 ροτζίίοῃ οὗ [6 ΞΕ σἔ ΓΘ 5θρπης 
ΡΓΙΟΡΟΙ͂Υ ἴο Ὀ6 ἱπάϊολίοα ὈΥ ἴπ6 ρῆγαϑθε 2Πὶὰ 
ἽΜΥ, “ἰοηξ οὗ {δὲ σοπρτορδίίοη,᾽᾿ ΟΥ πΊοτο ργο- 
ΡΟΓΙ͂Υ “οἱ πιροίίηρ ;᾽) οἴ, ποῖδ δῖ (ῃ6 επά οὗ 

, Ἐχ. χὶ. 
4. ὙΠΟ ρἤγᾶθο “ἘΔ ΌΘγηΔ 616 ΟΥ̓ 65 ΕἸΠΊΟΠΥ ̓" 

(ΡΠ 15), 5εεπιβ (ςξ. 1. ςο. Χ. 11) ἴο ἰπ|- 
Ῥογί βϑηογα νυ [ἢ6 ννἢΟ]6 βεγαςσξατθ. 

ς. ὙΠ6 ΑΟ ΝΟ. ΡΘΠΟΓΑΙΥ ἰγαηϑιδίος 9 
«πὰ ὑΠὶξ ὈΥ ““1ΔὈοππιδο 6) δᾶ ““ ἐεηΐ το- 
βροσξνείγ; Ὀυΐ ἴῃ Νυχπι. χυὶ. 42, 42 ((π ἴΠ6 
Ηδερτονν ΒΙΌ]6, χυῖ!. γ, 8) [86 ᾿αϊίογ ννογά ἰ5 
Τοργεβοηϊοα ΕΥ̓͂ “ΤΑ ΡΘΓΏΔΟ]6,᾽ 845 ἴξ ἰδ, α'50 ἴῃ 
(ῃΠ6 ταροδῖθά ἰγδηϑιαιϊίοη οὔ ἽΝ 2Πὲὲ ὉΥ 
ἐ 4 όγηδοῖς οὗ [6 σοηρτοραίίοη,᾽ ἴῃ Νπι. Π]. 
Ἀδορεοῖηρ (μ6 5ἰγυσίαγα δηὰ δυγαηρΈΠΊ πβ 
οὗ ἴῃς ὙΑΔΡθογηδοῖθς 11 ἱπξοττιδίίοη 15 ξίνεῃ 
ἴῃ 186 ποίεϑ ου ἔχ. χχνΐ. δπά χὶ. 
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ΓΗΑΡΤῈΚ Χ. 
: 7 εμέ ο7 1Δε οὐἶνεῦ ἐγμριῤείς. τι 736 7.- 

γαοζέες γέρισυέ ἥγονε διμαΐ σ ἔαγαρ. 14. 726 
ογάεν οὕ ἐλεῖγ νπαγεά. 20 φοδαδ ἐς ἑμείγ εαίεα 
ὁγ “ἴστε ποΐ ο ανείλενρε. 33 7116 δίοεείρσ ἤ 
οτος αὐ ἐλε γεριουΐνρ απα γεσέμρ οὐ ἐλε αν». 

ΝῺῸ τῆς ΠᾺΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεβ, 
ΒΥ Πρ, 

4 Μᾶκε τῆεε νο {πιπιρεῖβ. οὗ 51}- 
γεγ; οὔδψθοϊε ρίεςε 5841ς που πιαίκα 
{δ πὶ: τῆλε τῃου πχαγαδί υ86 1Π6 πὶ ἔργ 
τε ςοΔ]]Πησ οὗ τῆ6 556 πΊΌ]γΥ. ἀπά ἔογ 
(με Ἰουγπεγίπρ; οὗ τῃ6 σαΠΊρϑ8. 

2 Δπά ψἤεη {ΠεΥ 584}} δον νυ πῇ 
(ἤδπι, 411 [6 Δ5βει Ὁ 5041] 4556πλ δ] 6 
{Πειηβοῖνοβ ἴο ἴπ6ε αἵ ἴδε ἀοογ οὗ {δε 
τλδαγηδοὶε οὗ [μΠῈ σοηρτερδίίοη. 

4 Αμὰά ΙΓ {ΠεΥ δίονν δμέ σῇ οης 
ἐγιρηρεῖ, τῇδ τῆς ργίποεβ, τὐδιο ἀγὸ 
Πδλάβ οὗ τῆς τῃοιυβαηάδ οὗ [5γ8ε], 5}4]} 
ράῖῃεγ {Παιηβεῖναβ υπἴο (ἢ 66. 

ς ΝΒεη γε ὑἷον δὴ δἰαγῃι, [ἤθη 
ἴηε σπηρδ5 ἴδ |ἰὰ οἡ τῆς εαϑῖ ρδγίβ 
84} Ὄ [οὐυγαγά. 

6 Ὑνἢεη γε δίονν δπη αἰαγπὶ ἴῃ 36- 
ςοπά τίπιε, ἴΠεπ {πε σαι ρ8 τπδῖ 16 οἡ 
16 βοικῇ 58:46 5}4}] ἴακε {ἢ 6!γ Ἰοιγ- 

ΟΗΑΡ. Χ. 1--1Οο. ὙΤο δινογ ὙΤτχυχηρείϑ. 
ἼΠοθ6, 85 απ ρ]ογεὰ ἴῃ βρη Δ ]Π}ης [ἢ6 πηονθ- 
τηθηΐβ οὗ [Π6 (ὐδηηρ, τὸ βοσγὸ τηθητοηθα ΔιηοηςΣ 
ΟἾΠΟΙ ὈΓΕΙ Πυ ΠΑ. 65 ἴοσ ἴΠ6 ᾿πΊροπάϊηρ' ᾿ΟΌΣΠΘΥ 8. 
Οὐοοσδϑίοῃ 15 ἴδκεη ἴο ἀθβοῦδθ [Π6 νἈΓΊΟΙ 8 11868 
οὗ ἴμ6 Τχιμηροῖθβ. [{ 5 ποῖ ΠΟΟΟΒΘΑΤΎ ἴο 511}0- 
Ροβα [δαί {86 Τγυπιροεῖβ τγόῦο ποὸνν ἤγαξ ἃρ- 
Ῥοϊηϊοὰ ὈὉγΥ Οοά. [ηάἀρεά, τοέεγεηςσε ἰ8 πιδάς ἴο 
ἴΒοπὰ [,ον. ΧΧΥ. 9. 

2. Τμε ἱπηροεῖ (ἀῥαϊντοίσεγα )ὴ ννὰ8 ἃ 
ΒίΓΑ ἢ ἰπϑίγυπιοηί, αἰ σπρ ἴῃ [18 τοβροςί 

ἔτοπι ἴΠ6 συγνοά ποῖ οἵ σογήεΐ (ἤεγεη, 5ο- 
2αγ); γεῖ [8ὲ Ἰδοῦ 18 ἔγθαυ ΠΕ. τοπάογοα 
ἐς πη ροῖ ἡ ἴῃ ἴῃς ΕἸΏρ]Π 158 Ν ογβίοη, ννἤθη {πὸ 
ἴννο ᾿πϑίγυπηθηΐβ 416 ποῖ πιοηϊ] οηδα ἰοροίῃοσ. 
ΤΗΘ ὑενῖβα {πηρεῖ 18 ἀεϑοδεὰ (ο86Ρῇ. 
. Αηἴ. 111. 12. 6) 88 “4 {Ππ||6 1688 ἤδη ἃ συ δῖ 
ἴῃ Ἰεηρίῃ; (δ6 ἴα πάτον, ἃ [Π|]|6 18] ΚοΣ 
ἴδῃ ἃ διιΐθ, δηά ἠιι88ὲ νά ποι ρὴ ἴο ρεῖ- 
τὴϊο [η6 ρεγίοστηοσ ἴο Οἷονν 1: νν 8116 11 τροπὴ ΐ- 
παίθά, κὸ οἴμεσ ἱπιηροίβ, ᾿π [ἢ ς ἔοιπῃ οὗ ἃ 
0611. δυςἢ ᾿πϑισυπιοπΐβ ἅγὸ τσγοργοϑοηίοα, 
δος ἴΠ6 ΟἴΠΟΣ 8ρο 5 οἵ ἴη6 ἰθπλρὶθ, οα [Π6 
Ατοῖ οὗ Τιῖ5. 866 οἡ ἔχ. χχν. 22. ΕἼοπὶ 
ἘΥρίδη πιοπυπιεηΐβ ἰἃ ἀρρϑαῖβ {παῖ (ἢ6 
εν 58 γαπηρεΐῖ ννὰ8 σορίεὰ ἔγτοπι (μδὲ υϑοὴ 
ἴῃ (6 ΔΥπΊ65 οὗ {πὲ Ῥματᾶοῆθ, ἕο. (866 
ΔΝ ΗΚιηβοη δ ὁ Μδηηοῦβ δηὰ Οἰβίοπιβ οὗ [Π6 
Δησίεηὶ ἘΡΥΡ Δη8,᾽ 11. ΡΡ. 26ο 544.).. ΤΠ6 
Βῆαρθ οὗ 16 σοτῃεῖ ὑϑϑρεᾶκβ 118 ρῥαδβίογαὶ 
οετἰξίπ. Αἱ ἢγϑὶ ᾿ξ νγᾶδ ἃ 81|Π10}6 ΓΔΠ1᾿8 ΠΟΥ 

ΝΌΜΒΕΒΘ. Χ. [ν. 1-- 10. 

ΠΕΥ: {ΠΕΥ̓ 5881] δον δὴ δἴδγπι ἔῸΓ 
(ΠΕ ῚΓ ἸΟΌΓΠΘΥ5. 

δὰ ψνῃεη τῆς σοηρτεραζίοη 15 ἴο 
θεὲ ραιπεγεά τορεῖδεσ, γε 85}4}} δῖονν, 
δαῖ γε 58.4}} ποῖ βου πά δῃ δίδγπι.: 

8 Απά τε 8οη8 οὗ Αδγοῃ, τῇς 
ΡΓεβἴ8. 84} δἷονν ννἢ ἴῃς τγαπηρεῖϑ ; 
Δηά τῆς 5411} ὃς ἴο ῶω ἴογ δὴ οτάϊ- 
Ὥδηςε ἔογ Ἔνεῦ [ἤσουρπουῖ γουῦ ρεπε- 
ΓΑΙΙΟΏΒ. 

9 Απά ἰἔγε ρῸὸ ἴο νγᾶγ ἰῃ γουγ ᾿λπά 
ἀρλίηβξ τῆς ΕΠΘΠῚΥ [παῖ Τρργεϑβϑϑείῃ 
γοιι, τῇση γε 584} ὈΪονν δὴ δἰαγηχ νυ ἢ 
τε ττυπιρεῖβ; ἂπά γὰ 3841} θὲ τὸ- 
πηοπιδεγοά θεΐίοσε τῇς ΓΟᾺΡ γουΐ 
(ὐοά, Δηά γε 5}4]} θὲ βανεά ἔτοπι γουγ 
ΘΠΘΠΊ168. 

10 ΑΪδβο ἴῃ τἢς ἀΔΥ οὗ γουγ ρἷδά- 
658. Δηἀ ἴῃ γουΓ 50]Ἔπιη ἀλγ8, πὰ ἴῃ 
τῆς Ὀερίππίηρβ οὐ γουγ πηοηῖῆῃ8. γε 
804} δῖον ἢ τῆε {γυπιρεῖθ ονοῦ 
γουγ Ὀυγηΐ οἴεγίηρβ, δπὰ ονοσ τῆς 
βδ ΓΙ ἤςε8 οὗ γοῦν ρεᾶςε οἤεγίηρβ; τῃδῖ 
{ΠῸΥ πΊαγ δ6 ἴο γοι [ὉΓ ἃ τ ΠΊοΓΙαΪ 
Βεΐογε γουγ Θοά: Ι αοὦονὶ τῇς [ῸΚΡ 
γουγ (σα. 

([οβἢ. νἱἷ. 4); δηὰ {δε πλεῖδὶ ἱποισασπεηΐ οὗ 
Ἰαίοσ {ἰπ|65 ργεϑογυθὰ {Π6 οὔ ρίπΔ] 5ῆδρα. 

δ. ὀίοαυ απ αἰαγηη)]) ἱ.ε. ἃ ἰοὴρ ςοπίϊ- 
πυοι8 ρεᾶ]. (ΟΕ, ν. 7) 7ε “ῥα! δίοφυ, ὀμὶ ποὶ 
σοι απ αἰαγηι: 1.6. ὉΪον ἴῃ βῃογί, βῃδγρ 
ποίδβ ποῖ 'π ἃ σοῃθπιιοι!β 68]. 

Θ. ἐῤὲ τεεοπά ἐϊ»2)] ΤῊ 1,ΧΧ. ᾿πϊτοάυςος 
ΒοΙΘ ἃ {πϊγὰ δηὰ ἃ ἴουσγίἢῃ δίδστῃ 88 εἰρταὶς 
ἔογ {πὸ ννεβί δηὰ ποίῃ σαπρθ. ΝῸ ὄχργεβϑϑ 
τηρηϊίοη οὗὨ ἴπε86ε 18 ἔουπά ἰη 6 ΗἩθῦτονν ἴοχί, 
Ὀμξ ννὸ πᾶν ἰηΐοσ [παῖ ΠΟῪ γοΓῸ δος Δ} τι866. 

8. ἐδὲ “οπ: Γ᾽ “αγομ] Α45 ἴῃς ἐπιπιρεῖβ 
ὙΟΓΟ ΘΠ ]οσηδίις οὗ [86 νοῖοςς οὗ Οοά ([ἢ6ὸ 
Ῥηεϑίβ ΟΠΪΥ γοΓῈ ἴο 86 ἰοῖη. Αἵ {Π1]8 Ἐ]πΠ|6 
(ποτα ΤνΟΓΟ ΟἿΪΥ ἔννο ὁ“ 8οηὴ5 οὗ Αασγοη:" δῖ 
ἴῃ ἰδίοσ {ἰπ|6ὲ8, ἤθη (Π6 ΠΟΤΉΊΌΟΓ ΟΥἩὨ ῥγιεβίβ 
Ὑγὰ8 ρτοδίοσ, τήογο {Γππη|ρεῖ8 ΕΘ τι864; πῖὸ 
τοδὰ οἵ βονθὴ ἴῃ [86 στείρῃ οὗ ᾿ανιὰ, τ Οἤγοη. 
χν. 24; οὗ Βυπάγοά δηά ἔννοηΐγ ἴῃ (μδὲ φῇ 
ϑοϊοήοη, , (ἤγοη. Υ. 12. 

9. Ἐοτ ΟΧδπρῖε5 οὔ (δε ορ]ογπιοηΐ 
οὗ Οὐμηρεῖθϑ 1 νγᾶσ οἴ. χχχὶ. 6; Ϊοβῇ. Υἱ.; 
4 Ἑἤγσγοη. χῆϊ. 12.) 14, ΧΧ. 28. ΒΥ (Πῖ8 6π|- 
ῬΙογτηεπὶ νγᾶ8 βρη δεά ἔπε ἀεροπάσθπος οὗ 
Οοά δ ρΡθορῖθ οἡ Ηἰβ δἱά. 

10. ἐπ ἐδ 4α}) φῇ γομν σἰαάπε.}1 (. 
ΧΧΙΧ, χ; [μον. ΧΧΙ, 24; 2 ἤσοη. ΧΧΙ͂Χ. 27; 
ΕΖΓᾺ Π|. χο; ΝΕοὮ. χιϊ. 3ς, 41; δ. Ἰχχχί. 2. 

1 αη ἐδὲ ΠΟΚῸ γομγ Οο4] Ἐδίβοσ, ονϑθα 
ὌΘΥΟΣΘ 1260, 00:8 ΚΟΒΡ γΟῸΣ 6Θοὰ Τ7Π6 
τνογάβ ἀο ἠοῖ [ΌΓΠῚ ἃ ϑερασαῖθ ροοά 48} ΑΥ̓͂. 



ν. 11---15.] 

11  Απά ἴἴ σᾶπιεὲ ἴο ρᾶ858 οἡ τῆ6 
ὈνεμΠει ἀαγ οἵ τῃῈ β8εσοπά τηοητῇ, 
1η τῆς βεςοπά γοᾶγ, {πδΐ τῆς οἱοιιά νγᾶϑ 
τΆΚεη ᾧρ ἔτοπι οΟΥΓ τ[Π6 τἀρεγπδοὶς οὗ 
(Πα τα58{ἸΠΊοηΥ. 

12 Απὰά (ἢς ςδ]άγεη οὗ [5γδ6] τοὸΚ 
{Πεῖγ ἸουΓΠΟΥϑ οἷ οὗ (8 νυ] ἀθγηθ88 οὗ 
Θ1ηΔ1; δηά τῆς οἱουά τεβίεα ἴῃ (6 
ψ] ἀογη 688 οὗ ΡΆγδη. 

ΝΌΜΒΕΒΘΟΘ. Χ. 

12 Απά {Πεγ ἢῖβῖ ἴοοκ {Πεῖγ ἰουγΠΕΥ 
ΔΟσοΓάΪηρ; ἴο ἴῃ σοηπηπηδηάπχεηΐ οὗ {ΠῈ 
ΓῸΚΡ ὃγ δε μδηά οὗ Μοβεϑβ. 

14 “ἴῃ τε ἢγϑῖ ῥίσες ννεηῖ τῆ6 « εἰαρ. «. 
δβἰλπάλγά οὗ τῆ σδτῖρ οἵ τῆς ἙμΠ] ἄγε ἢ 
οὔ ]υάἋδῇῃ δοςογάϊηρ ἴο τἢεῖγ ἀγπιαϑ8 : 
Δηά οὐδοῦ ἢὶ5 ποβῖ τος ὁ Νῃβῃοη τῃ6 ᾿ἐμθρ, :. 

80η οὗ Απιηχἰπδάδδ. 
15. Απά ονεγ ἴῃς Ποβῖ οὗ τῆς {π|0ὲ 

11. Αἱ [δῖ᾽1Ά86 ρΡοϊπὶ σουηπηθηοθδ ἴἢ6 βοσοηά 
διολὶ ἀϊνϊβϑίοη οὗ ἴπ6 Ὀοοκ, οχίθηάϊηρ ἴο ἐδα 
οἷοϑθο οὗ οπαρίογ χῖν. Οἱ. Ἰπἰτοά. ὃ 2. Το 
ΓΟΙΤΆΔΙ Πρ γοῦβαβ οὗ (6 ργεϑοηΐ σμαρίοσ Πδῖ- 
ταῖθ {Π6 δεῖ] Ὀγθὰκ ὕὑρ οἵ ἴπ6 σδπὶρ δ δ᾽ πδὶ 
δηὰ [Π6 ογάοσ οὗ [6 τδγο. 

12. ἐοοξ ἐδεὶγ ἡδεγπε.} 1.11, “Ἰουγῃογοά 
δου {ποῖγ ἸουΓΏογ58,᾽ ςἢ. Εχ. χυ] 1. 

δὲ «υἱάεγηει: 9,7 Ῥαγαη)] ὍὙῊ18. ἔγασξ σοτῃ- 
ῥτιϑεὰ δδουΐϊ οὔμϑ- σὰ οὗ 16 Ἐητγο οχίοςηξ οὗ 
1ῃ6 ΡΘηϊη8014, ΒΙ ἢ 1168 θεΐννθεη Ερυρί δηὰ 
(ὐδηδδῃ, δηά 18 ἴη6 δδδβίοστι Πδὶὲ οὗ [6 σγοδέ 
1πιοβίοπο ρ]δίθαι, νυ ]ς ἢ σοηϑαζιιζε5 [ἢ 6 σεπίσγα 
οὗ τμαΐ ρῥϑηΐηβυϊδ. [{ νγᾶ8 Ὀουπάδά οὐ ἴδο 
ΠΟΥ ὉΥ ἰδ6 (ὐδπδδη 8 ἔγοηίίεῦ: οὐ [Π6 
τοδί Όγ (Π6 Βτοοῖκ οὐ Αἰνεσ οἵ Εργρῖ, νυ διςὴ 
Ραγίοά τ ἔγοιῃ 186 οἴμογ μια] οὗ π6 ρ]δίεδι, 
([ῃ6 ΝΠάογηθδβ οὗ δῃυγ; οὐ ἴδ6 δουῖῃ ὉΥῪ 
(ἢ6 στοδί 5δπά- Ὀ6]1, ὑνΠ ἢ ϑυνοθρ8 δογοββ 
(06 Ῥοηϊηβ014 πῃ ἃ πουῖμνναγαϊ γ-σοησᾶνο [1π6, 
ἴτοπι βυ] ἴο συϊέ, δηὰ ἔοττηβ ἃ ὑσχοδὰ ἀδιηδι- 
οδίϊοη δεΐνγθθη ἰἴ δηὰ {πὸ 188 οὗ δ1πη8]: δηᾷ 
ΟὨ ἴμε οδϑὲ ὈΥ {π6ὸ πογίβειτι ρογίίοη οὗ ἐδὸ 
ΕἸδημς συ], ἀπά ΌΥ ἴπ6 χύθαξ νδ ]οῪ οὗ 1π6 
Ἀταῦδῃ, ννῆϊςἢ ἀν 68 1 ἔσοσῃ [86 τηουηίδη9 
οὔ Εάοπι. Τὴς ΜΠ άοτμεβ οὗ Ζίη (ἴο Ὀς 
ΓΑΓΘ ΠΥ ἀπε! πριυ δηθὰ ἔγοηι ἴπαΐ οἵ 51η), 
ἑοσπηϊης ἔδο ἱπιπιοάϊδΐο θουπάλτγυ οὗ δπδδῃ 
(χχχῖν. 2), γγᾶβ 1ἰ(8 που -Θαβίοιτι Θχίγοτ ν ; 
δηά [ἴ 18 ἴῃυ8 (αὶ Καάοβϑῃ 18 ᾿παϊ Πογ ΠΥ 
ΒΡΟΚΘη οὗ 8ἃ5 ἰῃ ἴῃς ΥΝ ̓ἰάογποϑβ οὗ Ζίῃ, οὐ ἴῃ 
{παὶ οὗ Ῥαζδὴ (χὶ. 26, χχ. ἱ, ὅζε.). [η- 
ἀρθά, ἰῇ ᾧ ϑ8δ4πι. ΧΧΥύ. 1, εὐ ραγίβ οὗ {πὲ 
Βοι ἢ οὐ (αμπᾶδῃ ϑεϑοῖ ἴο ὃ6 ἱποϊιάἀδὰ ὑπάον 
[86 πᾶπιθ οὗ Ραγάη. Βιυῖὲ [18 ἤᾶπιθ ἢδ88 ΠΟΥ 
ἀἰξαρρεάγεά ἔτοπ ἴδε ἰγαςΐ ἴῃ φυοϑίοη, νυ] ςἢ, 
ἴὴ σοιηπηοη ἢ (Π6 τοϑὲ οὗ {πὸ ρῥ]δΐθαιι οἵ 
φΥ ΠΟ ἰξ ἴοτιβ 4 ρδγί, 18 Κποννῇ ὑπάογ {ΠῸ 
δθηογαὶ πᾶπις οὗ οἰ. ΤΊΣ, “186 Νναπάσπηρ :" 
ἃ ὨΔΠῚ6 4180 Βρεςῖαῖ} Υ ΔΡΡΙ θὰ ἴο ἴῃ6 γδηρθ οὗ 
1118 ἰΠαΐ τηλῦκ 18 ϑουςπογῃ οὐρο. [ἰ πηι 
ποῖ δὲ ςοηξουπάοά ν} ἃ αἰδίςϊ ΒΟ ἢ 
σουϊὰ πσνοσ βάν Ὀδδη ἱποϊιιάθά ν] ΐη 1, [86 
νν 6] -Κπονῃ ἂπάὰ Ὀοδιτδι! ΝΥ Δάγ Βεϊγᾶη, ἀ6- 
Γινίνς [8 πᾶπιὸ ἔγοπὶ ἴΠ6 ΘαΥ] ΟΠ 8 Δ ΟΥ̓ 
οὐ ννΠιςἢ, Τγουξσῇ ϑοπὴθ ὑποχρδίπθαὰ σδυθ6, 
[86 πᾶπῖθ Ῥμδσᾶηῃ ννᾶ8 ὑεδίονγεα. Βιΐ ἃ 
δεοπυΐπο γος οὗἉ [ξ ΠΙΔΥ γῆθεν ἃς Ὀε ζουπά ἴῃ 
[6 Ῥῇδγα, τηδυκοὰ ἴῃ (ῃ6  οιηδη ἰΔ0]65 οὗ ἴἢ6 
ἔουτ ἢ σεηίυΓΥ 88 ἃ ϑἰδίίοη οὐ ἴδε σοδὰ Ὀ6- 
ἔνσοοη ἴΠ6 Ποδάβ οὗ ἴδε ἴνο συ], τλο Κοπιδη 
ΓᾺ]168 ἴτοπὶ ἴῃ6 τνεβίεσῃ ἂπὰ ςοὸ ΠῸπὶ ἴδ6 

γο.:. 1. 

δλϑίεσῃ δχίγεη ΠΥ (οοπαραγο ἈΠ οτ, 1. ΡΡ. 69 
δηά 418 876. (Ἰαγκ᾽5 Ἴ γϑῃ5].). 

ΤὨε ὙΝ Πάογηθββ οὗ Ῥάγδη 18, οἡ [6 ψχῇοϊο, 
ἴο Εὐτορόδη ουθϑ, 4 ὈΪαπομβοὰ δηὰ «ἰγθασν 
υὐαϑία; ἱπίογθοοϊεα ΟΥ̓ ννδίεγοουγθοθ, δἰπιοσῖ 
ΑΙνυΔγ8 ΤΥ οχοερί ἴῃ {πὸ ΓΑΙΠΥ ϑθάϑοῃ, δηὰ 
ογοβϑϑοὰ ὉΥ ἸΟῪ σάηϑεβ οἵ ποπζοηΐδὶ ἢ|}}5 
ἉΠΙΟῊ τοῖονα Ὀὰξ Π{{16 ἘΠ6 ζϑηθγα] πιοποίοην 
οὗ 118 Δρρεγδῆσθ. [{ ἀοεβ ηοΐ οχϑιδιῖ (Π6 
βᾶνδρο δηὰ ἔΠρ.Πι] ἀδϑοϊδίϊοη οὗ ἢ Αταῦδῃ: 
Ὀυΐϊ ποῖ Ποῦ, οἡ [6 οἴμοῦ Ὠαπά, 18 1 δη]νοποά 
ΌΥ {πε ξεγΈ]6 νδ]ογ8 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἁπὰ 1ῃ6 
δυδηϊα τηουηἰδ!] Π8 ΟὗὨ 51η41. [15 801] 15 ΤὨΟΒΙΪΥ 
ϑίγαννῃ Ὑν ἢ ΡΕΌΌ]65, [Ὠγου ἢ ὙΠΙΓὮ 4 δἰ σῃϊ 
οοδίηρς οὗ νερεϊδίοη ϑίσιρ »͵]68:; γεῖ Ποτὸ δηά 
ἴποτὸ Ἰενθὶ ρ] ΔΙ η8 ΠΊΔΥ δὲ ἐουπά ἰπ ἰΐ οὗ πιςἢ 
τοὰ βαττῃ δὲ ἴοσγ ουϊΐυτο, οὐ ν4]}16γ8 Δδοιπαϊηρ 
Ἰη βῆγιιθβ δηὰ {γτθθβ, δηάὰ οἴετγιπρ σονοσίβ ἔογ 
ἤάγοβ. [{ ἢᾶς5 Ὀδθη τοιηλγκοὰ ἰδὲ νοροίδίϊοη 
18 ΓΔ ἢν ργοάυςοαά ἡ Βόγενοσ ἔῃ νηοῦ ΓΔ ἢ 8 
ἄο ηοΐ δ οῆςξ συη ἴο νναϑῖε (8εε Βυγοκδαγαάϊΐ, 
ῬΡ. 148 8η4.; Ἀορετβ, " Μοϑβαὶς Ἀδοογάϑ,᾽ Ατί. 
130). Βιυῖ [Π18 νερείδεοη δ85 ργοθδΌ]Υ Ὀδεη 
Ἰοηξ οἡ ἴθ ἀδογθδϑο, δηὰ ἰδ 5(1}} ἀθογθδβίηρ, 
ΡῬΙΠΟΙΡΑΙΥ ἔγοπι ἴῃς τες ε85 ἀδβιγιςίίοη οὗ 
[Γ665 ῸΓ σμάγοοδὶ, δηὰ ἴῃ6 δβρεςΐ οὗ {πε ψν]]- 
ἀογηθ88 88 θη ῥσγορογί οηδίεϊυ ἀείετγιογαίοα 
1ΠοτΘΌΥ : 866 [ηἴτοά. ἴο Εχοάμυ5, ΡΡ. 24ς, 246. 

Τονναγάϑ (ἢϊ5 ἡ] άογηθϑβ (6 8γδοὶ ἴθ5. ΠΟΥ, 
δἀνδησθα οὐ {ποῚΓ τηλοῦ ἔγοπὶ δ΄:π2ὶ| ἴο (8- 
ΠΑΔΠ, Ὀηδνγαγα 8ἃ5 γεῖ ἐμὲ οὐ [18 νγαϑίεβ [ἢ 6 
ποχί εἰξῃξ δηὰ {ΙΓ γεοατβ οὗ {ΠΟΥ οχὶβίθηςθ 
σγου]ὰ Ὀ6 βρεπί. ὙοΥ ἀϊὰ ποΐ δοΐ δ} } Θηΐοσ 
ἴ ΟἹ ἔπεγ μιδὰ οτγοβϑοάὰ (ἢ6 βδπά-ο]ῖ : 1 15 
ἐπογοίοσο τποπιοηρὰ μογὸ ΟΥ̓ δηςοϊρδίίοη. ΤἬΠΘΙΓ 
λυ εδὲ Βδ] ηρ -οἴδοοβ, ΚΙΌγοι "--δίζδανδη δηὰ 
ΗἩλζΖετοῖδ, νγεῖθ οί Ὑδῖη [15 11 π||18 (ΧΙ. 2ς, 
ΧΙ.:6). Εογ ἴδε ἀϊγεσοῃ οἵὗἨ {μεῖγ τπδυς ἢ 866 
Οἢ ΧΙ. 4ς. 

18. “πῶ δὲν 3γε} Ἰοοῖ ἐῤεῖγ ἡσμγπεν, ἄζα. 
Ἀδίμοῦ, Απᾶ ῬΔΘΥ ΤΟ ΌΣπΘΥΘᾶ (οτ, 56ΐ ΩΝ 
π Ὅὴ9 ΟΥΑ͂ΘΣ Οὗ ὨὈτθοθάθηο09 ϑδοοοχά- 
ἀπε ἴο (ἰ.ε. 6512] 15ῃ6 Ὀγ) 8.6 δοϊατ 8: ἅ- 
Ἰηοπὶ ΟΥἩἨ 19 ΚΟΚΡ, δίς. ἼΤἢ6 πιθδηΐϊηρ οὗ 
ἴῃς Ηοῦγενν ννογὰ ἔου “" ἤγβι "" 15 ἀείοστηϊηεὰ 
ὈΥ [ἴ8 υϑὲ ἴῃ (Π6 {Ο]]οννηρ νεῖβο, ψβογὸ ἰξ 
ΔΡΡρΙΙ65 ἰο ἴπθ οδπὶρ οὔ [υἀδἢ ροϊης Ὀϑίογο 

6 γεβί. ὙΠ8 οὐάογ οὗ ργθοθάξησθ ἰ5 ἀδβογι υβα. 
ἰῃ ον. 14---8. 

14. περογάηρ ὁ ἐδεῖγ αγρε} ΟΣ, ἰ. 4.. 
ΤΠοῖο σνότὸ ἴῆγοο {ΠἸ04] Ποϑβῖβ ἴῃ δᾶςἢ σᾶπηῃ αὶ 
δηὰ οδοὺ ἰσῖρο ῃδὰ οἵ σουγβὸ 118 δι! ἰν] 5 ΟΠ. 

ΧχΧ 
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οὗ τῆς ἙὨ] ἄγη οὗ βϑδοῆαγ τὐας Νε- 
τἤλπθοὶ (6 βοὴ οὗ Ζιυλγ. 

16 Απά ονογ ἴῃς ποβῖ οὗ τῆ6 τὴὃ6 
οἵ [ῆ6 Ἑςπ] άγεη οὗ Ζοδυϊαη τυσς Ἐ]14Ὁ 
τῆς 5οη οὗ Ηεϊοῃ. 

17 Απά {πε ἰάθδγηδοὶα νγὰβ ἴλεη 
ἄοννη ; δηά τῆς 8οηβ οὗ (σούββοη δηά 
(ες 8οη8 οἵ Μεγαδγὶ 5εῖ ἐογυγαγά, Ὀεδγ- 
ἴπρ; ἴῃς τἀ ὈΘγηδο]ς. 

18 ἢ Απά τε βιδηπάλδγα οἵ [πε σδρ 
οὗ ευδεη 86εῖ ἰογνναγὰ δοςογαάϊηρ ἴο 
1Π6ῚΓ ΔΓΠΊΪ65: Δ4Πη4 ον 18 Ποβῖ τυᾶς 
ἘΠΖυγ τ 8δοὴ οὗ δῃδάσιιγ. 

19 Απᾶ ονεγ ἴῃε δοβί οὗ τῇς ἔγθα 
οἵ τῆς δ] ἄγε οὗ διθηδοη τυας 58εῖι- 
τοὶ τὴς βοὴ οὗ Ζυτγιβῃδάάαδι. 

20 Απά ονοεγ ἴδε Ποϑβῖ οὗ (ἢς {δὲ 
οἵ τῆς σμ]άτεη οὗ (ὐδά τὐας ἘΠΙΔΘαρΡἢ 
[6 5οη οὗ Ὠειυεῖ. 
᾿21 Απά τς Κοἤδίλιτ68 κεἴ ἰογυναγά, 

ὁ ομδρ. 4. δελγίηρ (Πς “βϑαηοίυδίγ: δηά ἐς οὐδετ' 
ἔτηαιις, 614 8εῖ ἃρ τῃ6 τΔθαγπδοὶς δραίηβῖ ΠΟΥ 
ἐπε ὅσας ΟΔΙΏΕ, 
ΕΣ 1 704} 

ανμί τὴ 22 ἢ Απάὰ τῇς Ξϊαηάλγά οὔ ἴῃ 6 σδπὴρ 
πέος Οοἔ δε ομηάτεη οὐ Ἐρἢηγαίπι 5εὲ ἔογ- 
ϑὲεε νοῦ, 17. νναγὰ δοζογάϊηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ Ἀγπλ65: δηά 

ΟΥ̓ΘΥ Πὶ5 Ποϑβῖ τυας Ε]Ἰϑῆδια ἴῃς 5οη οὗ 
Διά. 

23 Απά ονεγ (δε δοβῖ οὗ τῆε {πθε 

ΝΌΜΒΕΚΘ. Χ. 
οὗ τῆς “μι άγεη οὗ Μδηδϑϑεὶ τα: (- 
ΤΩΔ]16] τῆς 5οὴ οἵ Ρεάδῆηζιυν. 

24 Αμπά ονεγ τῆς Ποβῖ οἵ (ἢε τῆδς 
οὗ τῆς Ἑομι]άγεη οὐ Βεπ)]δηλη τυας Αδὶ- 
ἄδῃ τῇ  5οη οὗ (Π! ἄδοηὶ. 

25 ἴ Απά τε ἐτδηάαγά οὔ ἴῃε σδπὶρ 
οἵ {πε Τμι]άγεη οὗ ἤδη βεῖ ἰοσπναγά, 
«υὐιεῦ τοᾶς τῆς τεγενναγά οὐ 41} τῆς 
οΑπὶρ τπγουρθουξ τΠεῖγ Βοβῖβ : δηά 
ΟΥΕΓ ἢἰβ8 ἢοβὲ τῦας ΑδίθΖεγ τῆς 8οη οἵ 
Ατπηπβηδάαδ!. 

26 Απά ονεγῦ ἴῆε δοβῖ οἵ τῆς τηῦε 
οὗ τῆς ςἈ]άγεη οὗ Αϑῆεγ τάς Ῥρίεὶ 
τῆς 8οη οὗ Οοζγδῃ. 

27 Απά ονεῦ τῆε Πποβὲ οὗ τῃε {πῦε 
οὔ πὲ “μι ]άγεη οὐ ΝΝαρδῖδὶ! τας ΑΝ 
(ἢς 5οη οὗ πδη. 

28 ΓΤ υ5 τοῦς ἴμῈ ᾿Ἰουγηεγίηρβ οὗ! μὰ 
ἴῃς ΟΠ] άγεμ οὐ ἴβγαθὶ δοοογάϊπρ ἴὸ “ἢ 
ΠΕΣ Ἄγπλ165. ἤθη {Π6Υ 58εῖ ἔογινδγα. 

29 ἢ Απά Μορεβ 5414 υππίο Ηοβαῦ, 
(ἢ6 8οὴ οἵ Κδριιεὶ τῆς ΜιἹιιάϊαηϊιε, 
Μοβεβ᾽ ἔβλίμεγ ἴῃ ἴανν, γε γε Ἰου- 
Ππογίηρ υπῖο ἴδε ρΐαοε οὐ ψ Ὡς ἢ τῃε 
ΓΙΟΚΡ 58414, 1 νν}}} ρῖνε [τ γοῦ : ςοπὶς 
του νὴ ἢ 89 4ΔΠ4 νγα ψΜ}}}] ἀο τἢεὲ 
βοοά: ἔογ τπ6 ἴοκῸ Βδῖῃ βροκεῃ ροοὰ 
σοηςογηίηρ, ἰϑγδεὶ. 

30 Απά ἢς 5α]4 υπίο δίπι, 1 νη] 

[ν. τ6--2.0. 

17. ὝΠΟ σοπηηδηὰ πᾷ Ὀδθπ, ἰῇ φΘΠΟΓΑΪΙ 
[ογπη5, [δὶ {π6 [ον ῖθ5, νὴ [Π6 ἰΌογμπδςῖο, 
ϑῃβοι ἃ ΤσΟΌΡΥ {δα σοηῖγαὶ ρἷδοθ ἰῃ ἴΠ6 ᾿ἴπὸ 
Οὗ πηᾶῦοῃ, δἰεῦ {πὸ σαπὶρθ οἵ [ιάδῃ δηὰ 
Ἀρωῦρη, ἰϊ. 17. Βιυιΐῖ σοῃγοηίθηςθ ἢονν Πποοθϑ- 
βιϊαιοα, 15 ποῖ ἃ πιοάἀ᾽!ᾷἢἨοδίοῃ οὗἨ [ἢ]5 ογάστγ, δ 
ἰεαϑὲ ἃ τηογὸ ῥγϑοῖδε ἀθίειπηιηδίίοῃ οὗ [πὸ 
τροῖῃμοά οὗ ὀχϑουίζίηρ ἰἰ. ὙΠ6 δρροϊπίθοα ρῥ]δοθ 
οἔὗἩἨ {πε ἰφθογηδοῖθ, τῇ 16 τηϊάϑὲ οὐ ἴπ6 Πποϑῖ, 
νν85 γοργεβοηϊεὰ ἀυσίηρ {ΠῈ πλάγοῖ ΟΥ̓ ἴπὸ ἀτκ, 
(Π6 ΠοΙγ νεϑϑοεῖβ, ὅζς. οδγτιϑὰ Ὀγ ἴδὸ Καὶ ομαί)» 
165 ; [6 δοίυδὶ σἰγισίαγο οὔ [πὸ [αθογηδοῖθ 
νν 25 ὈΟΥΠΘ ἴῃ δάνδηοθ Ὁ ἴῃ6 Οὐβῆοηϊ 5. δηὰ 
Μογαγιἴοβ, ἱπηηθά δίεϊγ Ὀθη πὰ ἴΠ6 στρ οὗ 
]υάδῃ ; 50 85 ἴο δ δεῖ ὉΡ σοδαν ἀραϊῃηϑί ἴῃ 6 
ΑΓΓΙΝΔῚ οὗ 1{Π6 βασγεὰ υΐθηβ]5 Ὀόττα ὉΥ [86 
Κοπαιδιίοβ. 866 ν. 21, δηὰ ςξ. ςἢ5. 11... ν. Ὁ 

21. ἐδε ταμείμαγγ, δ(ς.} 1.6. 186 ΒοΙ͂γ ἢιγ- 
πἰΐαγο ὙΠ] ἢ τοπηδιπθὰ γβοη [πῸ ἰδΌογηδοὶθ 
νγᾺ3 ἰἌκοη ἄοννῃ. 

29. Ηοδαό, δὲ “οπ 9. Καρσιοὶ ἐῤε Μ'-» 
“ϊἸαπὶϊε, Μοιοε γαΐδον ἱπ ἰααυἝ)ξ ὝΠΟ ἔοπῃ 
ἘἈδριιοῖ, ἕου ἤθιθὶ (Εχοά. 11. 18), [45 περά- 
οβϑὶνῪ Ὀδεη ρεγρεϊυαϊοά ἴῃ (6 ΑΟΨ. ἔτοιῃ 
(ὴ6 [«δξπ : [Π6 παηῆθθ 46 οπὸ ἴῃ Ηοῦτγονν 
50, ὅλ278 δπὰὲ ΑζζΖδϑῆ, ΑἹ δηά Ημςὶ, ἄς). 
δι 161] νυᾶ5 ΡγΓΟΌΔΟΌΪΥ ποῖ ἸἀθΠΌςΑ] τυ} [είῆτγο: 

866 οἡ Ἐχ. ἰϊ. 18. [{ ϑθόσηβ ουἱάοπι ἴοο [δαὶ 
ΗοῦΔΌ νγᾶ5 ἰη ἴδοϊ {πὸ Ὀγοϊδογαϊη-ἰανν, ποί 
(06 ἐλ οι -ἰπεϊανσ, οὐ Μοβϑοβ, αδπά ἰδε ἢδ 
γεν τνογὰ ἰγαηβϑίδίθἃ ἰπ Α.ὔ Δ. “τ Βογείη- 
Ἰανν," 8 51 ῆεβ βἰΠΊΡΙΥ ΔῺΥ τοϊδίίοη ὈΥ πιᾶῖς 
ΤίΑρε, ἃ5 ἄοεβ {πε Οτσθοῖκ γαμβρός: 8.6 οη ἔχ. 
ἱ. 1,8. Ἡοδαῦ ἰ5 ἀδβογιροαά 85 {86 “"ϑοὴ οἵ 
Ἀοιοὶ .᾽" δηὰ {πὸ ἀδβῖτγο οἵ δίοϑθος ἴο " οδίδίῃ 
815 ΘΕγυῖοε5 85 συ ΐϊάθ [πγου δῇ ἴῃς ὙΠ εΓπκβ6 
ἰἸηἀϊοαίεβ ἰῃδὲ Π6 νγᾶβ ὙΟΌΠΡΟΓ ἴπᾶη Δίοθι 
αι που ϊη-ἶδλνν σουὰ πον πᾶνε Ὀεοη. [ἱ 15 
βἰαϊοὰ ἴῃ Εχοά. χνυὶ. 2) ἴμαῖ [εἴδγο φυπιοὰ 
{πὸ 5γδθ θβ, Ὀείοσε ΠΟῪ σεδοῃοά ϑιπδὶ, ἴ0 
τοίυγη ἴο ἢϊ5 οὐγὴ ἰδπὰ : νυ ἢϑὲ 1ἴ Δρρελθ 
ἔγοτα {6 ραβθᾶρθ ΠΟῪ Ὀαίοτε ὃ5 οοπιραταὶ 
ἢ Ππάξεβ 1. τό, ἷν. σι, {μὲ ΗοδδΡ ετεῃ- 
ἔυΔΙΠῪ δοσοιηρδηϊθά ἰμοπὶ, «δηὰ οδίδιποά ἃ 
ει Ποτπθηΐ ἢ ἔἤοπ ἴῃ (Π6 ἰαπὰ οὗ (ηλδῆ 
(8ο [οϑϑρἢ., Βεγίβοδυ, Κεῖ, ὅις.). Ηοδαῦ 
δηᾶ οίμγο πᾶν παν Ὀθεη Ὀγεϊῆγθη δηά 308 
οἔὗ θυ]. ὙΠ οἵδογ ϑοϊυιξίοη ἐμαὶ [6ἴἢγὸ ἁγά 
ΗοθδΡ “ψεγὸ ἔπ βᾶπιο ρούβοῃ, [6ἴῆγο (“ ἐχα]:- 
Ἰεηον ") Ὀεΐηρ Ὠΐ8 ΟΠς 14] {Π16, Ἐβοιιρὴ δάορία 
ὈΥ ΤΏΔΩΥ Δ ΠΟΥ 165 ἀποϊοηΐ ἀπά πιοάσγῃ, ϑἘ ΠῚ 
εβΒ ργοόῦαθιθ, Μοτῖθ ἱπηργοῦβθ!ο 5681 ἰ5 1{κ 
βυρροσίοη (μὲ θυεῖ, [εἴῆγο, ἀπά Ἡοδδὺ ἅτε 
411 ἴ[ῆγεθ ἀρροιδί!οηβ οὗ ὁπ ἰηάϊν! 2). 



γ. 3:1--- 35. 

ποῖ δ: δυῖϊ 1 ψ|}}}] ἀεραγὶ ἴο πλὶπς 
ον ἰδπά, δηά το πιν Κιπάτεά. 

21 Απά ἢε 8414, [γβᾶνε υ. ποῖ, 1 ργᾶν 
ἴῆες ; ἐογδβδηπχυςῇ 45 ἴῃοι Κπονγοβῖ πονν 
γε ἅΓῈ ἴο δποδιὴρ ἰη [Πε νυ] ἜγΠ 6585, ἀπά 
ἴδοιι πιάγεβῖ Ὀε ἴο ιι5 ἰηδῖεδα οὗ δγς8. 

22 Δπὰά [ἴ 88}4]] θεὲ. [ξ του ροὸ νττῇ 
1.5.) γ88, ἰζ 518]} δε, τας ννῆδῖ ροοά- 
Πε85 (ἢς ΓΟΚῸ 58}.4}]1] ἀο υπΐο υ8, (Ἐς 
84Π16 Ὑ7}}} ννὲ 4ο υἱπῖο τῃ6ε. 

Τὸ Μαδοπιοίδῃ Ἰορθηὰβ ποιοῦ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ 
ἰἀοΠΕ ΠΥ πος γε ἀπε ρυ πῃ δε ψύκη  δϊπτῦ, 
Ἀρυεὶ, ἀπὲ Ηοραῦρ. Ὑπὸ ϑδυ ει οὗ βουὴ 
ΠΟΥ σρθαῖ, σοττεβρομάβ οὐ ἴδε νν80}]5 γδίθογ 
ἴο [86 ΘΕΥΪΥ δοσὲ δηὰ ἔδίμοσ-ηἡ-ἰᾶνν ἴθδη ἰο 
106 σιιθθεαιιοπί σοχπηρδηϊοη οὗ Μοϑεδ; ἱμπουρῇ 
Ὧ15 πδηλθ ἢδϑ Ἰοςδ}}γ σοηποςίοα ἰἴ561 νυν ἢ ἃ 
νυδίθσοοιιγθο σΓΠηΙηρ νγοβίνναγά ἱπίο [6 [ογ- 
ἄδῃ ὀρροβιῖε Ϊεγίςο, 858 γῈ}1 85 ὑυἱ ἢ οπὲ οὗ 
1Π6 Γανιὴθ5 δὶ 8121, δηὰ νυν ἃ οᾶγθ οἡ {Π6 
δϑίοσῃ 5ἤογοϑ οὗ ἴπο ϑαϑίογῃ Ὀγδηςῇ οἵ ἔπ δά 
8.8. Βυΐϊ Ἔνθ γεγο {πεϑ6 Ἰοροηάς τογο ἀοθῇ- 
Ὠϊ6, ΠΟΥ σου]ά ΒΑΓγάΪΥ σΑΥΤῪ νεῖ ἰῃ τορατὰ 
ἴο (86 φυεδίίοη Ὀδίοσο 5. 

81. ἐῥοιι παροῖξ ὅδ ἰο ες ἱπείεαά 97 4γ4:} 
ἑ. ἐς. τὴᾶ ἀἰβοογηῃ ννῆδὶ 15 ποι} ἔογ υ5: ἃ 
ῬΓΟΤΡΑΙ ΘΟΧΡΓΙΟΒΘΙΟῚ 5111} ἴῃ ι.586 ἰὴ (Π6 Ελϑί. 

6. Ὠδιτδίϊνο σίνοα ΠῸ τΊΟΓΟ ὄχδοί Ἂ65.Γ] 
(ἰοη οἵ {π6 ϑοῦνιςεβ δχροοίρα ἔγοπι Ηοθδὺ. 
ἼΒο ἀϊνίηθ σιιίάδηοο οὗ {π6 Ρ]]ὰγ οὗ δε εἰουά 
νου ποῖ τοηάοσ σιιρογῆἥιοιι5 ἴῃ6 Βυπιδῃ σοη- 
ἀυςίογ ψγῆοὸ σοιϊά τηἀϊοφίς (μ6 ϑροίϑ ῇεσε 
νγδίος, 86], πὰ ραϑίυσο πιιρϊ Ὁ ἐοιπά, 1Π6 
ἀληροῖθ ἔγομη Ὠυγτίοαπεβ, δηὰ {πὸ Ἰοσδ] 165 
ἰηξεσίοα Ὀγ γοῦρετβ. Ῥσοῦδοὶυ ἱπάθοά {86 ΡῚ]- 
τ ῥὑγοβοσι θθά Οἱυ (Π6 ξΌΠΕΓγαὶ ἀϊγοσίίοῃ οὗ [6 
)ουγιογ. Νοσ ψομ]ά 1 θὲ δοςογάϊηρ ἴο [86 
Βεπογαὶ δηδίοσυ οὗ Οοα᾽β ἀρδὶηρ μαὰ Ηθδ 
ΤΑΙ ΓΟ] οι 5] Υ σοηάεγοὰ Η!5 ρθορὶθ ᾿πάἀθροπάθης 
οὗ συςἢ διἀς ἔγοηὶ ἢυπιδὴ οχροθηος δηά 58- 
ἘἈΟἸΥ 85 ννεγὸ νη ΠΟΤ γθᾶςῇ. 

88. ἐδγέε ἀαγ:᾽ 7ομγη 7} ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ [οςΒη]- 
4] ΘΧργοθϑίοη [ῸΣ ϑιιοἢ ἃ αἰϊδίδπος 845 οοιϊὰ 
ποΐί ὃδθ ἱγανογβεὰ ἰῇ ἃ δἰπρὶε ἀδυ, δηὰ ἔδογο- 
ἔοτεο ποΐ υτΐβοιΐξ ἱπίογνα8 οὗ ἊἽποδιῃηριηθηΐ 
δηά ἄυε ρῥγονϊβίοη : οἵ. σξεη. χχχ. 16; ἔχοα. 
ἢ}. 18. ν΄. 2) ΥἹ]. 27, ΧΥν. 22ὦ. Τὸ ΘΟ ΒΠΙΟΔ] 
ι.586 οὗὨἨἍ {πΠ6 ρῆγαϑθο “ δα ῃ -ἀδὺ᾽5 ἸΟΌΓΠΟΥ " 
ἔοσ Ἀποΐίπῃοσ ἄνόγαρθ ἀϊδίδηςθ, Αςίβ 1. 12, 18 
δι μι λσ. Ἐνθη ννογο [6 ΘΧΡΓΟΒΒΊΟη 5 ΓΙΟΕΥ 1η- 
τεγργοϊδά [ἃ ψου]ὰ τεπλδῖπ ἴο 6 ποῖρα [δδῖ 
1 γοΟ ἀλγ5 οὗ [Θνν 158} τεσ κοηϊηρ ἅγῸ ποΐ ἤθοθ5- 
ΘΑΓΙΪΥ τροχὸ ἴπδη ὁπ ὙΠΟΪ6 ἀδγ ἀπά ἴνο 
ἔταρτηεπί οὔ ἀλγβ. ἼΤῃε οπὰ οἵ {5 ϑἕδαρβθ, 
νυ θογο {(Π6 ΔΌογηδοῖὶθ νγὰϑ ἢγοί γο- γος, δηά 
[πὸ ϑηιᾶγθ οπσδηηριηθηΐ ἐοττηθά, ννὰ5 ἂρρᾶ- 
Το γ ΚΙΡγοΙ ἢ -Ὠαζίδανδῃ: 866 χὶ. 24) 24) 
ΧΧΧΙΙ. τό. 

ἐδέ αγὰ φῇ 1δὲ εουεπαπί 9 1δὲ ΣΟΚΡῸ «ὑεηὶ 

ΝΌΜΒΕ Κ5. Χ. 

232 Γ Απά τλεγ ἀερατγίεά ἔγοπι τῆς 
τηοιηΐ οὗ ἴῃς ΓΠΟΒΡῸ ἔβγες ἀδγβ᾽ Ἰουγ- 
ΠΕΥ: λπὰ τῆς δῖ οὗ τῃε σονβηδηΐ οὗ 
ἴτε [ΚΡ ψεπῖ δείογε ἴπεπὶ ἴῃ τῆς 
ἴἢγαα ἀλυβ᾽ ἸΟυΓΠΘΥ, ἴο βϑεδιοἢ ουξ 8 
ταϑίηρ ρίδος ἔογ {Πεπ]. 

234 Απά τῇς οἰοιιά οἔ τὴς ΓΒ} τὺας 
ροη ἴΠδπὶ ΌΥ ἄγ, ψψῃδη {ΠῈΥ ΨΜεπῖ 
ουζ οὗ [ἢε σλπρ. 

425 Απά Ιζἴ ᾿ᾶπιε ἴ0 ρ485. Βεη τῆς 

δεΐογε ἐδερῖὶ Ἐτοὰ τ. 21 πὰ ἱϊ. σὴ ἰἴἴ 
νου] ἀρρθᾶσ {παΐ ἴπ6 υϑι.4] ρίδοθ οἵ ἴῃς Ατκ 
ἀυπηρ [π6 Τ λγοἢ νγὰ5 ἴῃ ἴπ6 πηϊάϑὶ οὗ τἢθ 
Βοβσδέ. [ἰ ννᾶβ δνυιάθηγ δῃ ΘΧΟΘΡΙΟΏΔ] ολϑ6 
ὑνθθη, Ἰὴ [Ο5Ἀ. 111. πὸ Ατξκ ῥγοοθάδα {πὸ ρθο- 
ὈΪο ᾿ηΐο {86 θεὰ οἵ {πὸ ογάδῃ. Νονογίμοίεβς 
ΒΟΠΊΘ, ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἀπιοηρς [86 [οὐνϑἢ σοπισηεη- 
ἰλίογβ, δἰϊοπαϊηρ ΟἿΪἹΥ ἴο {86 ροϑιξιοη οἵ [ἢ 
ΑτΚ δ δε σοπηπιθησεοιηθηΐ οὗ (μδὲ πη γα Ό ]Οι5 
Ρᾶσϑδαρθ, ἀἄθοπὶ ἰπαΐ (6 ἤγϑθί τηάγορβ ΟΠ, 
ΘΙΏΔΙ νγᾶβ 4150 53:17} Ὑγ ΘΧοθριοηδὶ, 1 θείην 
ἴογ (26 οοσοσδϑίοῃ οδιτιοά Ὀὑείοσε ἴδε δοϑῖί. 
ΟἸδοῖβ, 85 ΚΟΙΊ, νἱονν (86 ργοϑθηΐ νϑῦβθ ἃ5 
ἔυγηϊϑδίηρ 186 ΚΟΥ ἴο {86 ἔγυθ ἱπίογργοίδτιοη 
οἵ {π6 δαγ θοῦ ποίϊςοβ: ἴπον Ποϊ]ά πὶ 1π6 Ατκ, 
ἃ98 ἀἰδεηρι ποθ ἔγοηὶ [Π6 ϑβδησίιδγυ, ννθηΐ 
ΑΙνΤΑΥ5 ἴῃ δάνδηοθ ὙΠ ΕΥ ἰπϑιϑὶ οὐ [Π6 ἰηϊ- 
τηδίθ Ἴσοηποχίοῃ Ὀεΐννεθῃ ἰδὸ ΑΥκ 845 Οοα β 
[πσγοῦθ δηὰ {δε οἱουὰ οὗ Ηἰ5 ργεϑθῆςθ, ΒΟ Β 
Ἰαϊίοσ νγὰὲ Κῆονν (ὁ ἴᾶνα ργεοοάθα ἔπ ἢοβί οἡ 
[5 Ἰοηξ [πὸ οὗ τηαγσοῆ. ΟΕὙἱἵἴ, Εχοά. χἹϑἹ. 21, 
χῖγ. 19. Βυΐ ἴ(ῃ6 Ὀδεοσ υἱὸν 5 (δὲ οὗ Βρ. 
Ῥαίγςκ, {παῖ ([Π6 ννογάς ““ ψψοηΐ Ὀοίογο [ἢ 6π᾽" 
ἀο ποῖ Πεγθ ἱπιρὶγ ἰοςδὶ ργεσθάθποθ, Ὅδὸ 
ΡὮΓΑΘΟ, οὐ 119 δαυϊναϊθηΐ, 15 ϑϑοὰ οὗ ἃ ᾿θδάθσ 
ξοϊηρ οὐ η σοπιιδηά οὗὨ ἢ]5 ἴσοορϑ, χχυΐϊὶ. 17: 
ουΐ. χχχὶ. 2:1 84π|. ΧΥΠ. στό; ἃ Πἤτγοῃ. 1. 
10; νῆο οὗ σουγϑὲ ννοιλὰ ἢοΐ ποΟθϑϑα ΠΥ δῸ 
Ὀοίοσο {Πθπὶ ἴῃ ἃ ἰοοδὶ ϑδεῆϑθ. Τῆι (ἢ6 Ατκ 
ΓΛΔΥ ΜΥ61] Ὅε 5δἱὰ ἴο ἢᾶγθ βοπθ δὲ {πὸ ποδλὰ 
οἵ ἴῃ [5γδϑ θ5, ὑνἤθη 11 ννὰ5 ὈΟΓΠΘ ΘΟΪΟΠΊΠΙΥ 
ἴῃ 1Π6 Ὁ πιϊάϑὶ 5 (86 οιμβυνατά οπλνοά! πδϑηΐ οὗ 
(ὴ6 Ῥγόβθῆσθ νυῆοϑθθ ϑονοῦοιση ννογὰ ννᾶ5 {ΠΕ ῚΓ 
Ϊανν. Ὑπαΐῖ (6 ἀϊνϊηθ οἱοιιά τετηδιποὰ τυιίῇ 
1Π6 ΑΥΚ 85 ἴῃου Ἰουγηογοά 15 ποῖ βϑογίεα, δηά 
1Π6 ἴθποῦ οὗ ἐς ποχὶ γΟΓθ6 566ΠῚ5 δρδίηβὲ ἴἴ ; 
85 4150 15 (ῃ6 [αςϊ ῃαΐ, ννῆδη ἐδ ἐδογηδοὶο 
νν85 γραγοά, ἴῃς οἱοιιὰ τοϑίθα ονοῖ, ποῖ νυ] η, 
[Π6 1 Ὀογηδοῖθ. 

α γεε πες ῥίαςε] 111. "τορι." [{ 15 σοϊη- 
ΤΊΟΗΪΥ υπάοτγείοοά οὗὨ Θδσῇ ϑιισσθβϑῖνα Θησαρ- 
τηθηΐ ; ΟΥ̓́, ἴῃ ρΑγί σι] ασ, οἵ {μ6 ἢγϑί δῃσδρ- 
τηοηΐ. Υδί (6 ἴοπῃ νου παγάϊν Ὀ6 Ποῖὸ 
οἰηρίογοά, ἀϊὰ 18 ποῖ συγ ἢ ἰῈ ἃ δίρ μοῦ 
ΤΘΔΠΪ ΠΡ, Ροϊπίηρ ἴο {Π6 ῥγοπλϑοὰ γεϑῖ οὗ 
Οδηδᾶπ, ἴοσ μι ἢ ἴῃ [5γδεὶ ο5 νΟΥΟ ΠΟΥ 
ἴῃ ΓῺ] πιργοῖ, ἂδηὰ ἔγοπιὶ [ῃ6 ϑρθθυ θπ]ογ- 
τηθηΐ οὔ νος ἢ πὸ ϑβϑηΐθηςθ οἵ δχοϊυιϑίοη 88 
γεῖ ἀεραγτοά πο. Οἵ, Βεαΐ. ᾿. 43: 5. χχχὶ!, 
8; Ε26Κ. χχ. 6. 

τ ΧΧΆ 
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δδ8 

. 4ἈΓΚ εἴ ἰουπνασά, τῆλὲ Μῶόοβεβ αἱά, 
ΡωαΙ, 68, ὦ Ἐἴδ6, σρ, ΠΟΚΡ, ἀπά ἰεῖ τῃΐπε επε- 

᾿ τηἶ65 δ6 ϑβ8οδῖζοσγεά ; δηὰ ἰεῖ τῃδπὶ (παῖ 
Παῖο (ἢδ6 ες Ὀείοτγε ἴπ δα. 

46 Απά ψῆδη ἰἴ τεβίθά, ἢς ϑ4ἱά, 
ΙΗεδ. ἐκ Ἐεῖυγη, Ο ΓΟΚΡ. ὑπο τῆς ᾿πιδην 
ἐλυξδαμαά 

τῃουβδπάϑ οὗὨ [5γδεὶ. 25: μ- 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 
δια αΐς. 

1 71ὲ δεγρήηρ αἱ 7αδεγαλ φεερελοὶ ὧν οτος 
2γαγο. 4 714 λεοοῤίε μοί ,ο»γ Μεῆ, α»αά 
ἐραίδε»παππα. τὸ “ἴοτος εονιῤίαϊποί ἃ Ο7 ἀὶς 
εἐλαγχε. τό Οοά αἐνίαάσίλ λὲς δπιεγαίξε πρπίο 
σευορῖν εἰάεγο. 31 Ομαιϊς αγε φένορε ἐρ τογαί 
αὐ Ααδνοίλ-λαδασναλ. ον, : 

τοῖς ἡ ᾷ ΝῺ ετυδέη ἴῆε ρεορὶς ᾿ ςοπγρ[δὶπεά, 
71 ΠΤῈ ἣς ἀἰδρίεαϑεά (6 ΓΟΒΡ : δπά 
ἐξτυαε στὴ τῆς ΠΟΚΡ Πελιά 1}; “δηὰ ἢ8 ΔῃροῈΓ 
"ὦ {} . 

ο΄ ὧδε. ΜᾺ Κὶπάϊεά  δηά ἴῃς το οὗ τῆς ΓῸΚᾺ Ὁ 
“δ υγηῖ διῆοηρ ἴπεπι, ἂπά Ἴσοπϑιιπιοά 

ΝΌΜΒΕΒΞΘ. Χ. ΧΙ. [ν. 26---6, 

ἐόν ἐδαΐ τυεῦό ἴῃ ἴῃς υτεγπηοβῖ ραΓ 
οὗ τῃε σδῃρ. 

2 Απά τδε ρεορὶε οετγίεὰ υπῖο Μο- 
868; ἀπά ψῆεῃ [ΜΜοβεβϑ ργαγεὰ υῃῖο 
τε ΓΚ, ἴπε ἤγε ἔνγαβ χυεποβεά. 

42 Απά δε οΔ]|]εἀ τῃ6 πᾶπιε οὗ ἴδε 
Ρίαος ᾿ΤἌΆΒΕγΔῃ: Ὀεσδιιβα τῆς ἤτε οἵ νήκῶν 
τῆς ΓᾺΡ θυγηῖ δπιοηρ; [ἢ 6Πὶ. 

4 4 Απά τἢς δηλῖχε αχυϊτυάς τηδῖ ὁ Ἀπ τε: 
τυας ἀτηοπρ; ἴπεπι ἢΈ6]] ἃ Ἰυδίηρ : ἀπά Ἠδὰ 
τῆς ομ] άγεη οὔ [5γδεὶ ']5ο νγερῖ δραίη, ἐμ 
Δ 4 5414, ὙΠΟ 5}8]} ρῖνε τι5 ἤθβὴ τὸ εατὶ "τς 

ς Ὗνε τεπιεῖθεγ τῆς ἤβῃ, νυ ἀκέ πᾷ 
,Ἃ 

ννε ἀἰά εαἴ ἰῃ Εργρί ἔγεεϊγ ; (ἢς ου- 
συπιθοῖβ. ἀπά τῆς πλοϊοηβ. ἀπά τῇς 
1εεκβ, ἀπά τῆε οπίοηϑ, ἀπά (ἢε ρδη!ς: 

6 Βυῖ πονν οἱ 800] ἐς ἀτιεἀ ννᾶγ: 
ἐῤδεγό ἐξ ποῖμίηρ δὲ ἃ}}, Ὀεβϑιάς τἢ]8 
ΠΙΔΗΠΆ, δέζογέ ΟἿΓ ΘΥ̓α8. 

85, 86. Ἐδοῖ ἔογυναγὰ τηονοιηθηΐ δηὰ 
ΘΔΟἢ τοϑὶ οὐ {Π6 Ατὐἰκ νγᾶ5 πηδάθ ἴο ὈὉΘΑΓ ἃ 
Βδογδτηδηίδὶ ομασγδοίοσ. ΘὍΤΠὸ οπὸ δείοκοποά 
{Π6 σοίηρ ἔογτί ἢ οἵ Οοά δραϊηϑδὲ ἢϊ]5 Ὄπριηθϑ : 
(Π6 οἴβεσ, Η!5 γαϊμοσίηρ οἵ Ηἰβ5 ονγῇ ρθορίο ἴο 
ὨΙπιϑο ἢ: [Π6 οπα νγᾶβ ἴῃ ρἱοάρε οἵ υἱςΐοσυ, 
{π6Ὸ οὐδοῦ ἴθ φαγηοϑὲ οὗ ΤΠδ νοῦ τῇ 
τ. λ6 5 Ὀεϑῖ [Δ Κοη ἰΓΔηΒ νον (ἢ Μδυτετ, 
Οεβεη. ἄζο.): ““ Ἀδβίοσγε" ({. 6. ἴο 86 Ἰαπὰ 
τις ἢ {ΠΕΡ ἐλίΠοῖβ βοϊουτηρά ἰη), “Ὁ ΓΟῈΡ, 
186 ἴδοη 1δουπκαηάϑβ οὗ ἴπΠ6 [ῃουβαηά5 οὗ [53Γ86].᾽ 
ΟΕ. Ῥβαὶπὶ Ιχχχν. 4, οσο (86 νεγῦ ἴῃ {δ 
οὈγενν 5 ἔπ 54Ππ|6.) 
ΟῊΑΡ. ΧΙ. Τῆϊβ δηὰ {πὸ ξΟ]ονσίηρ ἴὮγοο 

οδαρίεγβ σοσουπξ {π6 ϑυισσοβϑῖνο τοῦ ]ΠἸ]οη 5 οὗ 
{πὸ [Θτγδο 68 δέοσ {μοῖς ἀδρασίυσγθ ἔγομι 51ηΔ]; 
αὐ]πιϊπδεϊηρ ἱπ ἴπδξ ὉῚ οἢ μεγ Ὀτουρμξ 
ὌΡΟΠ {ποιηβοῖνεβ ἔῃ ϑθηΐθηοθ οὗὨἨ ρεγβϑοῃδὶ 6χ- 
οἰυδίοη ἔτοπι ἔπ Ἰδηὰ οὗ ῥρσοπιῖϑθ. [ποι θη (8}}Υ 
(Π6 Ὡδιταῖν ἔυγηΐβηο8 ϑοπῖθ ἀοί81}15 οὐὗἨ ἁ {πὲ 
ποιίυνασά τηδγοῆ. 

1--8. Βυπιηρ δ Τ Δρεγδῆ. 
1. “2.,ὕἄῤδ «υδέη ἐδε ῥεοῤίε εογιρίαϊηεά, 1} ἀϊ4- 

}.αυεά ἐδό 1,0} Ἀδηάοσ, Απά δμ6 ῬΘΟΡ]16 
ὝΟΥΘ 848 [8060 ὑπδὺ ΟΟΙΔΡ1δΔὶπ οὗ ΟΥἹἹΣ 
π 18:9 ΘᾶΓΥΒ ΟὗἩἨ [86 ΠΟΚῸ: 1.6. {ΠΕῪ τηυτ- 
ταυγοὰ δρδϊησὲ (ὴ6 ργνδίοηβ οὗἨ [ἢ τηᾶγοῇ. 

ἐδεὲ ἥγε οὗ ἐδε 1,οΚ9 7] ῬτΥΟΌΔΟΙΥ ΡΠ ππρ: 
ςἢ, 5. ΙΧΧΥΙΪ. 21. ΤΠ σᾶ965 χυὶ. 4ς δπὰ ἴον. 
Χ, 2 866Π| ἴο δὲ αἰ εγοηΐ. 

ἐπ ἐῤε αἱοεγηουῖ βαγ} Ἐδίμοσ, 1π 889 
θη. Το ἤτο ἀϊὰ ποῖ στοᾶς ἔὰσ ἰηΐο ἔπὸ 
οπΡ. [ἴ νγᾶβ συ ΚΙ αυοηομοά δὲ [86 ἱπίοι- 
ςοβϑίοῃ οὗ Μοϑοϑβ. 

8. Ταδεγα δὴ (ἰ.ε. ““Ὀυγηιΐηρ᾽)): ποῖ {πὸ 
ΠᾶΙ6 οὗ ἃ 5βἰδίϊίοη, δηα δοςοσαϊηρὶν ποῖ ἐουπά 
ἴη ἴδε 11ςὲ ρίνθη ἴῃ χχχὶν., Ὀὰΐ ΟὨΪΥ οὗ {πῸ 
βροῖ σβοῦο 6 ἥτε Ὀγοκὸ οὐἵ. ῬΤἢ]5 ἱποϊάθηξ 
ταῖς 866πὶ (οἷ. τ. 324) ἴο Βᾶνθ οὐουττοὰ δὲ 

[Π6 ςἰδίζοη Τοδ]]16, τσὶ Δποῖδποσ 51}}} πΟΓῸ ἴεῖς 
ΓΙΌΪΟ ενεηΐ ὩΙΟἢ 5ΒΟΓΕΥ ἐο]οννοά, Κίθτοιῃ- 
Παϊίδανδῃ (50 Καὶ δηὰ 1) εὶ., ΟἹαγικ, " Βίδίδ 
Αἰἰ45,᾽ Ρ. 24); 566 οἡ Ὠευῖ. ἰχ. 22. 

4-. 388. Οοδουπεηοες αὐ Κιρσοιμεμδίί- 
δγδῇ. 

4. δὲ »ιὲλκὶ »ιμϊμάε}] (εῦτενν, δασαῤδ- 
σεῤδ, ἃ σογτὰ ψὩ]σἢ Οσσυγβ Βογα οὔ). Ὅδὲ 
Ὑγοσγὰ σοϑοπλ 65 οὐ “ΓΙ -τδῆϊ," δηὰ ἀσποίοβ 
ἃ ΤΟ οὗ  ρθορὶβθ βογαρεά ἰορθίῃογ. [{ τϑίετϑ 
ποτ ἴο ἴδε συ δ οὗἨ 5 γδηρθιβ οἱ Εχ. 
ΧΙ, 28, στο δά ξοϊ]ονσοὰ ἐμὸ [5γαοὶ 65 ἤτοῦι 
Ἐξγρῖ. 

«υερὲ αραϊη] ἰ.6. ἃ5 1ΠΕΥ δὰ ἄορ δείοτγε. 
(ἢ. ἔχ. χνυΐ. 2 544. 

δ. δε γωρεριδεγ ἐδὲ ἤιε, ἄχο.] ὍΠδ πᾶ. 
ἴυγα! ἀδίπεῖεβ οὔ Εξγρὲ αἱ ϑεὲ ἐογί ἴῃ [ἢ 
ϑϑαρὸ ἢ {Π6 ἢ] π655 δηὰ το ϊς ἢ νυ διοῦ 

Κ ΡΟΙΒΟΠΔΙ οχροσίεποθ ΕἸ, βδηῖς, 
ΟΠΪΟΏΒ, ΤΩΘΙΟΏ 5 (ἘΞρθΟΙ 1} νυ δίογ -τ 6] ΟΠ), δηὰ 
συσυπηθεγα, δρουπά ἴῃ τηοάετῃ Εργρὶ, 8δηἀ δ1Ὲ 
υυιϑοὰ 45 σίδρίθ ἀγίοϊεβ οἵ ἑοοὰ. Τὸ ἤγϑ (πε 
ΜΟΙ ποῖ 1655 σοπηπηοη ἴῃ δηοϊοηΐ ΕρΡγρῖ (8 
Ἡετοὰ. 11. 12ς, ἀπά ἐβρϑο δ! Ηδηρϑί ΠΡΕΓΣ, 
« Ἐδγρῖ δηὰ ἴδ Βοοῖκϑβ οὔ Μοϑεος, οἰ. ν11.). 

ἰεβ. ὙΠῸ Ηδοῦτενν νογὰ (ἐδιην) 15 ἴδε 
οζγὰϊ ἔοττη ἕοσ ὅτᾶ55 (οἷ. 5. εἶν. 14. αχινῖὶ. 
8, ἄχεο.); δπὰ Ηδηρϑίθηθεῦς 1]. ς. 5: ΓΟΠΡῚΥ 80" 
γοσδίοβ {π6 βᾶσηθ γοηδοσίηρ ἰῃ (ἢϊ5 ρἷδςσθ. Ηε 
ἰἀοη πο ἴ[Π6 Ζαλγ ψι ἃ ΚκΚιπὰ οὗ εἰονε 
ἔτ εἰν οδίεῃ ἴῃ Ερυρί δὲ ἴΠ6 ργεϑοηὶ ἀαγ. ὙΠὲ 
ΧΧ. ἐμὰ ϑενα δ τυτιτοῖβ οὐ νυν οἢ πιυσπῖ 
μιᾶνθ Ὀδδ νγ6}} δοαυδιπίοὰ τὰ ἴδ. ἀϊεῖ ςυ5- 
ἸΟΙΊΔΤΥ ἴῃ [Π6 σΟΙΠΕΥ ἰπ αυοπίοη, τοπεῖβ 
(Π6ο 5" (πράσα); πὰ [δῖ 5 ἐοΠονγεὰ ὉΥ͂ 
ταοσὲ δυ που ο5 δηςίοηξ δηὰ τηοάσῃθ. 1, εεκα 
ΟΓΟ Ὁπαυ 5] ΟΠΔΌΪ τηυοὶ οαίοη ἱπ Ἐφξγρέ 
Οἕ. ΡΙη. “ Ναί. Ηἰϑι.᾽ Χιχ. 32. 

Ἡδο, 
ἐνπ. 



ν. γ---17.} 

6. 7. ΔΑπά 41 πηληηᾶ τᾶς: 88 σογίδη- 
ἀεῖ 8εεά, δηά τῆς ἴ σοΐουγ τῆογεοῦ 858 

“κι τῆς ςοουγ οὗ θ4ε]] ιππι. 
8 “21)π4 ἴῆε ρεορὶε ννεηΐ δροιῖ, δηά 

᾿ραῖδεγεά ἐξ, ἀηά ργοιηά ἐξ ἴῃ π11115,. οΥ 
δεδῖ 2: ἴῃ ἃ πιογῖδγ, δηά δακεά ἐξ ἴῃ 
ΡΆΠ5, Δπη4 πιδάς οδκοβ οὗ [ζ: δηὰά τῆς 
τλϑῖε οὗ ἴἴ νγὰβ 45 ἴῃε δβῖε οὗ ἔγεβῃ οἱ. 

9 Αμά νψεη τῇς ἀενν [6}1 ὑροη [Πα 
σΔΡ ἴῃ ἴπῈ πἰρῃῖ, τῆς ππδηπᾶ [6]] 
προ [ἴ. 

το ἢ Ἴβεη Μόοβεβ μεαγά ἴῃς ρεορὶἜς 
γγεερ (Ὠγουρποιυς {Π6ῖγ ἐλη,} 165. Ἔν ΘΥΥ 
τηδλῃ ἰπ ἴῃς ἀοοΥ οὗὨ Π!5 τεηῖ: ἂπά τῆς 
Δηρεῦ οὔ ἴῃε [ΟΚΡ ννᾶ8 Κιπαάϊεά ρτελῖ- 
'γ; Μοβαβ αἷϑο ννὰβ ἀἰβρίεαβεά. 

11 Απὰ Μορβε8 5Ξαἰά υπΐο ἴῃς 0 Ὰ Ὁ. 
ὑνΒεγείογε μδϑῖ ἴῆου δῇ!ςιεά ΤΥ 586Γ- 
νδῃϊ ὃ Δπ4 ψῇβεγείογε ἢᾶνε 1 ποῖ ἰουπά 
ἤλνουγ ἴῃ ΤῊΥ βἰρις, τμὰῖ τῆου ἰαγεβῖ 
τῆς δυγάεη οὐὨ 41] (ἢϊ5 ρεορὶεὲ ὑροη 
της 

12 Ηλνε 1 ςοποείνεά 41] (ἢ15 ρεο- 
Ρἷε ὃ μᾶνε 1 θεροζίδη τπεπὶ, τμδῖ τῆοι 
Βῃου ἀεβῖ 54Υ ππῖο πι6, (ὐλγγυ τ πὶ ἴῃ 

οπίο] Το σίδρὶθ ἑοοά οὗ {πε ἸδθουΓοΓΒ αἵ 
ἴδε ρῥγγαπάβ5: Ηδογοά. 11. 125. ὙΠ εθῈ νορο- 
1Δ 0165, νος στον ἰᾶγρὸ ἴῃ 5126 δηὰὶ πλ]ὰ ἴῃ 
βάτου, νγοσὸ ἴῃ νΔΓΟΙ 5 ἔοι τὴ5 οδ οὗ ἐδ πιοϑῖ 
ςοπιηοη ἀἶδῆθ5 οἵ 6 Εξγρίδηβ. 
ξαγ! Αἱ. Ηετοά. 1. ς. 

Θ. ἐδέγε ἐξ ποἰδίπῷφ αὐ αἱἱ, δες δὲ 
"παριπᾶ, ὀείογε οἷν χε ἩΗϑοῦ. ““ Νουξπὲ δὲ 4}} 
βᾶνὸ ψὸΡ οχοερῖ ἰῃδί ΟἿΓ δγὲβ ἅγὸ υηΐο [Π|5 
ΠΙ2ΏΠΔ .᾽ ὁ. ς. “' ΝοΟυΡὮΙ εἶδε ἤᾶνθ ψψὸ ἴο ἐχρεςξ 
δεσίάα (Π15 τῃηδηπα." (ΟἿ. οἡ ἴῃς ρῇγαβο, “"ἴο 
δαᾶνο [86 ἐγο5 ἰοννασάβ," 8. χχυ. 1:ς. 

η--909. Ου [ἴδ6 πιδῆηᾶ 5066 οἡ ἔχ. ΧΥΙ.; 
ου Ὀάεϊ πὶ Οεη. 11. 12. ὙἼδ6 ἀεδοηρίοη οὗ 
[6 πιδηηᾶ 536θπ|5 ἰπϑογίοα ἴῃ ογάογ ἴο 11]15- 
(ταῖο ἰδὲ ῃγοδϑο Δ Ό]θ 655 οὗ ἴῃς ῥδορὶς ἴῃ 
ἀπ! κίηρ ἴἰ. 

10. εὀγομομξ ἐδεῖσ Καρεε} ὙΠῸ σϑερ- 
ἱῃΡ νγᾶ5 ΒΈΠΕΓΔΙ ; ἜΥΕΓΥ ἔΑΠΊΝΪΥ νγερὶ : οἔ. ΖεςἈ. 
ΧΙ, 12. ; 
ἔΌε "παπ ἱπ {δὲ ἄοον 977 δίς ἐπ ὙΠ86 

νυεερίης ννᾶ5 γμυ]ς ἀπά υπποοησεαϊδά. 

11--1Ἰ6. ὍΠΟΕ σοπιρ δὶπίὶ πὰ τοτηοηβϑίγαποθ 
οὗ Μοβοβ πιᾶὺ ὃὉδ6 ςοπιραγεᾷ ἢ Οθη. χυῇ!!, 
11 564., ἀηά πιοζὸ ἀρροβιίοὶυ ψν τ Κι. χίχ. 
4 544η.;: [οῃδῇ ἱν. 1--2. Ὑ86 πιθέκηθβα οὗ 
Μοϑεβ (οἴ. χῖδ. 2) 584η|ς ὑπάοσγ νϑχδίϊοη ᾿πίο 
ἀεβραισ. Τῆδ ᾿ἰδηζυδρθ ϑἤοννβ υ5 ἤονν 1Π|- 
Ῥεσίεοϊ δπὰ ρζοπὸ ἴο ἀθρεπογδου ἃγὸ [6 ζγᾶςεβ 
οἵ δε Ὀεπῖ βδαϊῃῖϊβ οὔ δδγίῃ, 45 (ἢ6 ἐογρεαγης 
Δησννοῦ οἱ Οοκἷ πιληϊροῖίβ Ηἰ5 γεδαϊπε55 ἴο 

ΝΌΜΒΕΒΞ5. ΧΙ. 
ΤΥ δοβοηι, 48 ἃ πυγϑίηρ (ΔΊ Πεγ θεδι- 
δ(ἢ) τῆς βυςκίηρ οἢ}] 4. ὑπο τῃς ἰληά 
ὙΠ ἢ τῆοι σνναγοϑῖ πηῖο τοῖν ἐλ ἢογϑὶ 

132 ὟΝ πος 5μου]ά 1 Πᾶνε ἤεβἢ τὸ 
σῖγα υπῖο 411] τἢ]5 ρβορΐὶε ἢ ἔογ {ΠεῪ 
ΨΘΕΡ πηΐο πιε, βαγίηρ,) Οῖνε υ8 βεβῇ, 
ἴδ ννὲ πηᾶν εδῖ. 

14 1 δὴχλ ποῖ δὺϊΪες ἴο δδαγ 411] ἢ} 15 
Ρέορὶβα δἰοῃβ, θεσδιιϑὲ ἐξ ἐς ἴοο ἤεᾶνΥ 
ἴογ πιε. 

Ις Απά 1 του 464] π5 ψ ἢ πιο, 
ΚΙ] πες, 1 ργὰν τῆς, οὐκ οὗἩ μδπά, ᾿Ε1 
Πᾶνα ἔουπά νουΐ ἴῃ τῆν εἰρῃῖ; δηά 
ἰεῖ πλὲ ποῖ 866 ΠΙΥ͂ ννγεϊο εάης88. 

16 4 Απά τε ἴοΚῸ 5αἰά υπῖο Μο- 
868, (ὐδῖμεγ ὑπο πιῈὲ βενεης πλδη οὗ 
τῆε εἰάετγϑ οἔ [5γδοὶ], ννῇοηι τῆου Κηον - 
εϑῖ ἴο θὲ τῆς εἰάετβ οἵ τὴς ρεορίβ, δηά 
ΟἸἤ οΓΒ ονεγ ἴἢεπι; ἂπά δγίηρ τδειη 
ππῖο ἴῃ ταδεγηδο]ε οὗ τῆ6 σοηρτερα- 
τοη, [παῖ ΤΠΘΥ ΤΩΔΥ διδπά ἴἤεγα νυν ἢ 
δες. 

17 Απὰάὰ 1 ν}}} Ἴοοπὶεὲ ἄονγῃ δηά 
(ΑΚ νυ τες (στε: δά 1 ν}}} ταΚα 
οὗ τῆς 8ρί γι υνῆϊς ἢ ἧς ροη πες. δηά 

βορὰ δηὰ ἄπϑυοσ [ἢ6 5: Ώσογο ρουγίηρ οὐ οὗὨ 
(Π6 Βοαγὲ ἴο Ηϊπη, ον {ποι [15 υἱζογαπςθϑ 
Ὀδ ρϑϑϑιοηπδίο ἀηὰ υππιραϑιγοά. ἘΕῸΓ σΟΓΔΙΥ 
Μοϑβδβ σου]ά ποῖ 51} 7 58Υ 1[8δὲ (σοὰ Πδά Ἰα᾽ὰ 
{ἢ6 Ὀυτγάση οὗ 8]} εδις Ῥοορίθ᾽" ὑροη ἢ!Π]. 
Μοϑεϑ δά διῖρὶο ἀϊσοςοη δηά μοῖρ ἔγσοτῃ σοά. 
δ ἢ ἃ ἴγαὶϊξ 85 ὑπδὲ Ὄχι ιἰοὰ ἴῃ {ἢ]5 ρᾶβϑᾶρθ 
νουϊὰ ποῖ δᾶνο Ὀδθη δἰἰγιθυϊοὰ ἴο Μοϑαβ ΟΥ̓ 
(τϑάϊξοη. 

16. «“ευεπΐγ "πη Γ᾽ ἐδὲ οἰάεγε οὗ ΤεγαεπΠ 
ϑουθηΐν οἰάοῦβ μδὰ 4150 βοπο υὕρ ψ ἢ Μοϑεβ 
ἴο ἴΠ6 [,οτὰ ἴῃ ἴἢ6 πιουπί, ἔχ. χχὶν. 1, 9. Οπ 
[Π6 ιδίογιςδὶ δηὰ ϑυτηῦο οὶ 5 ηϊ ἤσδηςς οὗ 
1Π15 υτη θοῦ 566 ποίθ ἴπογθ. δουθηίυ 15 δοςογά- 
ἱΠΡὶῪ τἢ6 πυμλθοΓ ΟΥ̓ ΓΟ οάριιθθ δϑϑιρτιθὰ ἴο 
Μοβοβ ἴο βδῆαᾶσγο ἢϊβ Ὀυγάθη ἢ Ὠίπη; ἀπά ἴο 
ΘΠΔΌΪΘ {βόπὶ ἕοσ {πεῖς οβῆςο ἴπ6 ϑρίγῖϊ οὗ [6 
1, οτὰ ννᾶ5 ρουγεὰ ὑὕροη πε. ὍΤῆ]5 ἀρροϊηϊ- 
τηδηΐ 15 ἸΟΙΔΠΥ ἀϊδέϊποὶ ἔγοπι ἴδαξ οὗ ἴῃ6 (δρ- 
1215 οὕ Κυΐεγβ, Εχοά. χυἹ. 21 54. δηά [ουΐ. 
Ἰ. 9 544. (86 ποῖθ). Τὸ [ἴ, ονγόνοῦ, 6 [δνν5 
ἴγδςο [Πθ οτἱρίη οὗ [6 δαηῃοάτγιπι, δηὰ τ ΠΥ, 
1 ννὸ τοραγὰ. [ῃῆ Μοβδῖς Ἷοϊϊορο ἃ5 {πὸ ργοΐο- 
ἔγρε οὐ ψὨϊσοἢ ἴῃς ϑδηποάγτη νγᾶ5 πηοάοϊ]εὰ 
δϊογ 1Π6 οπά οὗ ἴθ πποπάσγοῦγ. ϑυρδεοαμεηῖ 
ΠΟΙοο5. (ΧΥΪ. 25; |ο5}. νἱῖ. 6, υἱῖϊ. ᾿ο, 33. ἰχ. 
11, ΧΧΙΪ, ὁ, ΧΧΙ͂Υ, 1, 21) ΟΥὗἨ “16 ΕἸάοΓβ "ἢ 
(ποῖ οὗ αὐ {Πε εἰάογβ, 85 ἴῃ Εχ. ἷν. 29, Χίϊ. 2:. 
ΧΥΪΙ, 12) ΤΔΚ6 ΠῸ τηθηΐοη οὗ ἴδ6 ΠυπΌΘΓ 
ΒΟΥΘΠΪΥ ; γεῖ 50 σοηποςὲ {86 ΕἸάοτγβ σι (Π6 
Βονεγηπηεπέ οἵ ϑγδεῖ 45 ἴο ροϊπί ἴο 15 ἔδεϊ 
{μαὲ [Π6 δΔρροϊηίτηθηΐ ἢονν πιδάθς νγὰθ 80. ᾿ 

δδὃο 



ό9ο 

8. }.Ὲ 

Ψν1] ρὺς 2: ἀροη τπεπι; ἀπά ἘΠΕῪ 58}2]]} 
δεᾶγ ἴτε δυτγάδη οὗ (πε ρεορὶε νυ ῖτἢ 
ἴῃες, ταῖς ποὺ Ὀδᾶγ ἐξ ποῖ {ἢ 7561} 
αἰοηα. 

18 Απά 84Υ βου υπῖο τῆς Ρθορὶς, 
ΘΑΠΟΙΙΥ͂ γοιγβεῖνεβ ἀραίπϑὲ ἴο πιοῖ- 
Γονν, Δηά γε 5}}] εδὶ ἢδββῃ: ἔογ γε 
ἢᾶνε ννερῖ ἴῃ ἴῃς δδῖβ οὗ {π6 [3 Β. 
δάγίηρ, ὟΝ ΌΟ 582]] ρίνε ι.5 ἤ6ϑῇ τὸ εαὴ 
ἔογ 2 τᾶς νγῈ}}] νι 8 ἰη Ἐργρι: 
τῃεγείογε ἴῃς οκ ψ]] ρῖνε γου βεβὴ, 
Δηἀ γε 5}2]] εδῖ. 

19 Ὗε 514}} ποὲῖ εαδὶ οὔθ ἄδύ, ΠΟΥ 
ἴννο ἄἀδλγβ, ποὺ ἔνε ἀδγβ8, πε μεσ ἴεῃ 
ἀλγ8, ΠΟΥ γε ΠΥ ἀΔγ5; 

20 βμί ἐνβὴ ἃ 'ψννῇῃοϊς πιοητῆ, ὑπῈ]]} 
»"ονιέλ φΓ ἦξ σρίης οἰξκ δῖ ὙΟῈΓ ΠΟΒΙΓΙΪ5, δηά [τ θὲ 
εἴαγς. 

ἰοατἤϑοπιε υπίο γου: Ῥασαυβα τῆδί γε 
πᾶνε ὠεβρίβεά τῃ6 ΓΚ Ἡν Ὡς ἐς 
Διηοηρ, γόι, δηά ἤδλνε ννερῖ δαίογε 
ἢίπι, βαγίηρ, ΝἊΥ σης ψε ἔοπτῇ οὐ 
οὗ Εργρι! 

2: Απά Μοβεβ εἰά, ὙΤὴῈ ῥρβορὶς,᾿ 
Διηοπηρ Ὑγῃοτῃ 1 {πηι, α7γεὲ 5ῖχ Ὠυπάτγεά 
τ-ῃουδαηά ἰοοΐηδῃ ; δῃᾶ ἴδοιι ἢαϑβίῖ 
8814, 1 ψ}11}} γίνε τπεπὶ ἤεβῃ, τῆδῖ ΤΠ ΕΥ̓ 
ΠΙΔΥ͂ Θδῖ ἃ Ὑο]6 πηοητῇ. 

22 8.4|1] τῆς ἤοςκΚε δπὰ τῆς Πογάς 
θὲ 5]αίπ ἔογ τῆδπι, ἴο βιυβῆοςς τῃεπιὶὶ 

᾿ ΟΥ̓ 584}] 81} τῆς Πβὴῃ οὗ τε 8εὰ δ6 ρὰ- 

ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΙ. [ν τ8--8, 

τ-Πεγεὰ τοροῖμοῦ ἕο τἢδπὶ, (Ὁ ἐιιξος 
τὨεῖ ἡ 

21 Απά τς ΓΟῸΚῸ 821 πηῖο Μοβεβ, 
“15 τε [ΚΡ 5 παπᾶ νυναχεᾶ 88οττὶ “Ἰωὶ , 
(μου 5}ῃα]ς 866 πονν νυν Βεῖδεγ ΠῚ Ὺ ψογὰ ἃ κι 
5Π}} σοπια ἴο ρᾶ88 τιἱπῖο ἴΠ 66 ΟΓ ποῖ. 

24  Απά Μορεβ ψεηῖ ουῖ, πὰ 
το! τῆς ρεορὶε ἴῃε ννογάβ οἵ τῆς ἴον, 
Δη4 ραϊδμεγαά τἢς ϑανθηΐγ πηθη οὗ τὰς 
εἰάειβ οὔ [8 ρεορίθ δηά 8εῖ τἰεπὶ 
τουηά αδουῖ τε τΑθεγηδοῖα. 

2ς Απά (ες [ΚΡ σάπια ἀονγῃ Ἰη ἃ 
αοἷουά, «πὰ βρᾶκε υπῖο ἢϊπι, δηά ἴοοκ 
οὗ τῆς βρίπιτ τῃδὲ τος ἄροπ Ἀϊπλ, πὰ 
δᾶνε ἐΐ ὑρῦο τῃε ΒενεηΥ εἰάοτβ : δηά 
1 ΟἈΠ16 ἴο ρᾶ55. ἐῤσί, ννῆεῃ τῆ βρὶπὶ 
τεϑῖεά ὑροπη τῃεπ, ΤΠΕΥ ρῥτγορβεβιϑά, 
ἈΠὰ ἀϊά ποῖ ςεᾶϑε. 

)6 Βιιῖ (ποτα γεπχαϊ πο ννο οὐ ἐῤε 
ΤΏΘη ἴῃ πὰ σάρ, ἴῃε πάπα οἵ τῇς 
οης τυας Β]αάλά, ἀπά ἴῃς πδῖμς οὗ τῆς 
οἴδεγ Μεάδά: δηά {πὲ βΞρί τίς τεβῖεά 
ρου τΠδπὶ; ἀπ {6 ν τεῦς οὗ τἢεπὶ 
(ἥδ ννεγὲ τυπίζεη, δι νγεμς ποῖ οὐ 
τπῖο (ἢς ἰαδαγηδοὶς : ἀπ τπον ρτὸ- 
ΡΠ 6:6 1ῃ [ἢς σΔΠΔρΡ. 

27 ΔΑμά τεῦ τη ἃ γουηρ πη, 
ἂηα τοΪά Μόοβοβ, δπμὰ λιἰά. ΕἸάμάὰ διά 
Μεάλά ἀο ργόρβεβυ ἴῃ ἴμε σϑι,ρ. 

)8ὃ Απα Ϊ|οβῆυά τῆς βοὴ οὗ Να;, 

ΤΩΘΓΕΙ͂Υ ἰΟἸΩΡΟΓΑΓΥ οὔθ. ὙΠὲ Οουηςῖϊ οὗ ἔδ6 
ΕἸάθγβ μοννόνοσ νγοιϊά ϑδϑοῖὴ ἴο μᾶνθ ϑοοῃ 
[1]]1δἢ ἱπίο ἀσβυείμάθ. Μὲ Ηπὰ πο ἔγδοθβ οὗ 
1ὲ ἴῃ {πρὸ ἀλγβ οἵ {86 [πὰρ δηὰ {πὸ Κίηρϑ; 
ΠΟΣῚ 5 ἰξ δᾶϑυ ἴο 566 ἢϑυν 50 ἢ π ἰπϑεϊξατοη 
νου ἢανὸ ννογκοὰ δίοηρ νυν τ ἴΠ6 ἔοτταβ δηά 
τηοθϑ οὐ ΠΙΟΏΔΙΟΝΙΟΔΙ] ρονθγησγαθηξ ρῥγονδὶοπὲ 
ἢ [86 δηςίθηϊ Εδϑὶ, ΟΕ. ποίϑ οἡ Τ)δῖ. χυἱ]. 8. 

εἶδε: οὶ ἐδὸ ῥεοῤίε, απὰ οἵἥεογι οὐεῦ 1601} 
ἴῃ ἘΠΡ 58} ἰάϊοπι, ὁ" οἰ ογβ δηἀ οβῆίσουξ οἵ 186 
ΡέΟρ]6.") Βοίῇῃ οἱάθβ δηὰ οβίοοσε Ἄρρϑᾶσ ἴῃ 
Ἐργρῖ, Εχ. πἰ. χό, ν. 6 3834Φ. Το ἔογηεσς μδὰ 
δΒοδάρα ἔδθ παίΐοῃ ἴῃ 15 ἐήοτις ΑΙΟΣ ἐγεθάομλ; 
{Π6 Ἰαιϊοῦ ὑγοτὸ (86 συ ρογάϊηδίθ, ἐπβουρὴ ἢ" 
ὙΠ] Πρ, ἀρθηί5 οἵ Ἐργρίϊδῃ ἐγγάπηγ. Τὴ 
ἵννο οἴδβϑϑος πῸ ἀοιιδὲ νν ΓΟ αὐτί πε (ορείδεσ: 
δἃηα ἔτοπῃ ἴμοϑθ ψῆο δεϊοηρεοά ἰο οἰΐῃεσ, ρεῦ- 
ἤὯδρ5 ΠῸπὶ ἴῃοϑο ννῆο ννεῖδ Ὀοΐ οἰάογβ δηὰ 
οἴδιοοῦβ, [6 σοιηο!] οὗ ϑονθηΐν τνᾶ5 ἴο ὃ6 
βοϊθοίοα. 

17. 1 «ὖὐἱὴὴ Ἰαλο φῇ δὲ ΤΡΙΡ «υδίεδ ἢ 
μροη ἐῤεε] Ἀοπάον ταῖμου σοῤῥαγαίς ὥο»" 1δὲ 
σρίγὶ ὅζο.Σ 1.6. ἸΠΟΥ 514}} ἄνα (πο Γ ρογίίοη 
ἰπ {πὸ βᾶπλῈ αἰνίηθ β!ἢ ΒΓ ἢ ἴδποιι μαΞί. 

25. ἐῤὲγ ῥγοῤῥειία} 1.ε. ὑπάοσ [Π6 εχ- 
ἰγδΔογαϊ ΠΑΓΥ ἱπιρι 86 οὗ ἴ6 ΗοΪγ ΟΠμοβὶ ἴδεν 

αἰϊεσοά ἔοσῖμ ἔδὸ ῥσαῖϑεβ οὗ (ὐοΐ, οἵ ἀεείατθά 
ἨΙ9 ΝῺ]. (ΟἿ, τ ὅ84πι. χῖχ. 22 5η4η. Τίκ 
Ἡξρεῦτενν νοσὰ Βεῖθ ϑεὰ (ῥέῤῥπαδδδ) Ἰτυροτδ 
ΤΎΤΙΟ ΘΕΙΘΒΗΥ (ΠΟΥ ὙΈΓΕ σπυϑοά [0 μουΐ 
οτί ἢ." 

αηάὶ ἀξά ποὶ εε4.4] Ἀκοηάεν, δπᾶ δἀδοά πο. 
οἡ {86 ΗἩρῦτεν νγογά οἴ. Ὠεαῦῖ. ν. 22)" ἐὰ 
Υ ΡΓορμοϑιοὰ δὲ {Π|5 {ἰπὶὸ ΟἿΪΥ ἁπά ποὶ 

δἰῇεγυγατάβ. ὙΠῸ βἰρῃη ψ͵ὰΞ βιγαπίοα οὐ [δὲ 
οοσδϑίοη οὗ ἔδποῖς ἀρροϊητηεηΐϊ (0 δοογοάϊ {τὰ 
ἴῃ {ποῖ οὔοο; ἰὲ νᾶ ποὶ σοη(πυρά, Ὀεσλυθὲ 
{Ποῖ Γ ργορεῦ αηούοη νγᾶ5 ἴο δὲ [παὶ οὗ βονεῖι- 
τηθηΐ ποΐ ργοΟρ ΒΕ Υ Ρ. 

26. φ ἐῤεηε ἐδαὶ «υεγεὲ «υγὴ!)6η} 1. ε. ἐν 
ΤΟΙ διηοηρϑὶ ἴΠ6 δενεηΐγ. ὙΠῸ εἐχργοβϑῖου 
ΡΟΪηἰβ ἴο ἃ τορυΐδγ ρροϊημππρηξ ἀυἱγ τεσορδρά 
δηά ρεττηδηρηΐ. 

«ὑενΣ ηυΐ οἱ τϊ]ο ἐδεὲ ἐαδεγηαοὶς) ΓΒ γϑάϑου 
οὗ τῆῖ5 σᾶ οὐἱγ Ὀ6 σοπ]εοσϊιτο. [{ νγᾶϑ ποῖ 
ΟΟΓΟΙΛΟΏΪΑΙ ὉΠΟΙΘΆΠΠΟ55, δίηοθ ἴμδὲ (ςΐ. τ. 2) 
νοῦ πᾶν οχοϊυάδοὰ (πρὶ ἔγοσλ ἴδθ οδπὶρ 
Δἰἱορείδοσ. 

47. 4 γομηρ »Ἰαη} Ἡεῦ. “18ὸ νοις πιλη 
ἦ.ε. ἴῃ6 δἰϊθπάδηίβ οοἰϊεςἰνεῖγ ; ςἕ, οὐ ΕΣ. ἵν. 
20. 



Υ. 29-- 35. 

(δε βογνδηῖ οὗ Μοβεϑβ, οπδ οὗ ἢϊ5 γουην 
ΕΠ, δηϑυγεγεά ἂπά βαϊὰ, Μῴυ ἰογά 
Μόοϑε8, ἰογϑίά τἢδηι. 

29 Δπά Μοβαβ ε]4 υπίο ἢΐπι, Επ- 
Υἱεβὲ τῆου ἔῸΓ τὰν 8ᾶκε ἡ νγου]ϊά (ὐοά 
τῃδὲ 411 τε [,οΚ 5 ρεορὶε ψνεῦε ρτο- 
Ρῃςῖθ, σμαά ται [πε ΓΟΚῸ ψψου]ά ρυῖ 
ἢ5 8ρι γί ὕροη τπεηλ! 

320 Απά Μοβεβ ραῖ ἢίπι ἱπίο {πε 
σΔΠ.Ρ, ἢς δηὰ τε εἰάεγβ οἵ [ϑγδεὶ. 

ΝΌΜΒΕΒΜΒΘ. ΧΙ. 

ἄλγ, ἀπά 41] ἐῤαὶ ηἰρσῆς, δηά 41] τῆς 
πεχῖ ἄδυ, δηά {πεν ρατϊῃεγεά τἢς 41121}5: 
ἢς τῆλὲ ραίμεγεά Ϊἰεαβῖ ρδίμεγεά ἴδῃ 
ΠοπΊεῖβ : δηὰ {πὰὺ ϑργεδά ἐῤεηι 8] 
ΑὈτγοδά ἰογ τπϑιηϑεὶν εβ του πα δδόιῖ τε 
ΟΡ 

δεΐνγεθη τῆεὶγ το, εγα ἰτ νγὰ8 ομενν- 
εἀ, τῆς ννγδῖῃ οὗ τῆε ΓΟΚῸ νγα8 Κὶπ- 
αἸεά ἀραίηϑὲ τῆ ρεορὶε, απά τῆε [οἈΡ 

6ΟῚ 

41 Απά νν ἢ 16 τῆ6 ἐβΈ5ἢ τας γεῖ 4 Ῥεαὶ. 18 

ΠΈχοά τό. 41 4 Απά τΠετγὲ ννεηῖ ἰογὴ δ ννὶπά 
ἴω. 8. ἴοι ἴἢ6 ΓΟΚΡ, ἀπά δγουρῆς 4μ81}5 
Ὦ ἔτογῃ ἴῃ 864. δηὰ ἰεῖ ἐδθνι (Δ}} ὉγῚ τῆς 
[Ηε. ΟΔΙΏΡ, [48 [ἴ ννεῖε ἃ ἀδγ 8 ἸουγηεΥ οἡ 
ἐάενοαν α" ἢ 5 8:46, ΔΠ4 45 ἰΐ νγεγε ἃ ἀδγ᾽β 1οιγ- 
“ἀγ. πον ου ἴῃε οἵδεῖ 8146, τοιιπά δϑοιυῖ 

τῆς σδπῃρ, δηά 85 ἴξ ννεΐε ἴννο οὐδ 18 
ῥιρ ἀροη τῆς ἔαςς οὗ τῆς δαγῃ. 

δηηοίς (ἢ6 ρϑορὶς νυν ἃ νΕΥῪ ρτεδῖ 
Ρίαρμα. 

34 Απά Πα ςδ]]6ἀ πε πᾶπὶς οὐ πὶ 
ρίαος " ΚΙΡτγοιῖῇ - μαϊττδανδὴ : βδοδιϑε ᾿ Τπαι ἰν, 
ἴπεγε (ΠΕῪ δυτγίεά τἢς ᾿Ρεορὶς τῃαῖ ξγετες 
Ιυ5ῖεά. θπι: 

25 “{π4 τε. ρεόρὶε Ἰουγπεγεά ἔγοηι 
ΚΙΊΡτοι ἢ" -λιίδανδῆῃ υὑπῖο ΕΗδζΖοσγοῖῇ ; ̓Η-ςϑ. 

Ζ ΟΡ 

δηὰ 'δῦοάε αἱ ΗλδζΖογοῖῃ. ἡ δε. 22 Απὰά τἢε ρεορὶε βἴοοά ὑρ 4]1 {παῖ 

29. Ἐπυίϊεσε ἐδοις 707 »ιν “α{ε 3] ((ῇ, δὲ 
Μαῖκ ἰχ. 218 54ᾳ.).. ὙΠῸ οἴδοῦ τροιλῦοῦβ οὗ 
ἴδε ϑανοη μδὰ ψ Μοροβ (εἴ, νυ. 16, 
24. 24) ὙὙΠεη [Π6 ΕἸ ΟὗἨ ὈΓΟΡΠΕΟΥ νγᾶ5 δ6- 
βίονγεοά οἡ ἴδμοπι. ΤΕΥ τεςεινθα “Ὁ οὗ ἴΠ6 βρι πὲ 
{πὲ ννᾶβ ὑροη Εἰπλ,᾽" δηά δχογοϊϑοά {μοὶγ οἱ θ 
ΥἹ 5 0]ν ΤΠτου ἢ δἀπὰ ἴοσ πη. ΕἸάδά δηά Με- 
ἀλλὰ ρσορμεϑγίηρ ἴῃ {Π6 σΔΙΡ ϑϑοπηδά ἰο [οϑῆυδ 
ἴο Ὀ6 ἀοξπρ ᾿πάοροπά θη, δηὰ 50 ἐπ Δ Ὁ σης 
ἃ ϑοεραγαίθ οδηίσε οὗ δυϊμογίγ. 

31. 4 «υἱρ Τῆδι 15, ἃ5 5. Ιχχυ, 26. 
ἱπι1πιΔΐ65, (ΠουρΡἢ 'π ἃ ροδίιςδὶ ἔοττῃ οὗ ὄχργθϑ- 
δίοη, [Π6 βου -οαϑὲ νυἱπᾶ, νυ σἢ Ὀ͵ονν ἔσοπὶ 
186 ποῖ ουηρ ΕἸαπίς ρα] οὗ ἰῃ6 Ἀρὰ 868. 
φμα!ἑ ΟἿ. Εχ. χνὶ. 12. 
ἐεὶ ἐῤενε ,αἱ ὃν ἐδ εαρθῦ)ὶ Ἐδῖμεν “"τῆγονν 

ἔποπὰ ὈρΡΟῚ ΟΥ̓ ονεσ ἴα σδιῃρ.") Ὁἢ6 πιδαπιηρ 
ἰἴ5 [ῃδξ [Π6 411.41}5 νγεσὸ Ὀογῃδ Ὀγ ἴδ τυἱηὰ προ 
[6 ἐποδιηρπιεηΐ δηά ἰηἴο 115 ποΙρ ἢ ουτποοά. 
ΧΧ. σΟΠΈΓΕΥ ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν παρεμβο- 
λήν. ΟἿ 58. ΙΧΧΥΠ. 27, 28. 

γομπα αδομξ 1.6. ““οῃ Ὀο(ἢ 5:ἀ65 οὗ"" ςοἕ. 
Ἐχ. υἱ!. 24. 

ἑᾳυο εμῤῥ!ς ῥα μροπ ἐδὲ ἥάεο Κ᾽ ἐδὲ οαγι}] 
Οὐ [Π6 νοσὰ “δ ἢ" βδιρριεά ὈΥ τπ6 ΑΟΝ,,, 
διὰ ΤΈΛΟΣ δθουῦῦ ὕνο οπδὶῦβ ΔΌΟΥΘ 
009 1860 οὗἩ ὕδ9θ δτουμπᾶ: 7.6. [Π6 41.815, 
νοαγιοὰ ἢ ΠΟΤ Ἰἰοὴρ Πιρηΐ, ἤονν δρουΐ 
Ὀγθαϑὲ δίρῃ, δῃά ψνεσο θΑϑ]Ὺ βοσυγοά ΌΥ {86 

ἰ6θ. 8ο Ψψυΐξ. ““νοϊαραπξ ἴῃ δογὸ ἀϊιοῦι 
οὐδιθδιυ5 ΔΙ Π6 βυροῦ ἰοσταπη." Ὅῆδ 4181] 
ΜΑΡΊΑ} Πϊε5 τὰ τΠ6 νυ πά, ἀπά Ἰονν : “" Αὐτᾶ 
νοῦ νοϊιηΐ, Ρργορῖοσ ροπάϊι5 σογρογιη. (:ὁ- 
ἴμστῖχ ἰεγγεϑίσβ ροῖ!ι15 αιιᾶπὶ 51}01π|15. Ρ]η. 
.Ν. Η:᾽ χ. 232. 

82. 1.5 ῥο»γ}] Οπἡ [6 Ποπιογ, [ἢδ 
ἰαγροϑὲ τηϑάϑιτε οὐ σδρδο ιν υϑοὰ Ὀγ {πὸ Ηδ6- 
Ὀγοννβ, οἴ. 1,δν. χχυῖ!. 6. ὙΠῸ αυδπίν οἵ 
(Π6 41181}15 ἱπάϊςαϊεαά ΌΥ ἴΠ6 οἰδίοπηθηῖβ οὐ 16 
ἰοχὲ 15 ργοάι βίοι, ἀπά πιιιϑί 6 γοσορηθθα ἃ5 

τϊγδουϊουβ. Βιιΐ ἰαῦρθ βοςῖκβ οὗἨ Ὀιγάβ, 50 
ὨΟΠΊΘΓΟΙΙΒ ἃ5 ἴο ἄδικοη {πὸ 5ΚΥ, δδᾶνε Ὀθθη 
ϑθθη ὉΥ τηοάετγῃ ἴγανθὶ ]ογβ ἰῃ [6 σᾶπιθ ἀϊπίΠοξ 
(δίδηϊου, " δῖπαὶι δηὰ δ]. Ρ. 82). Τὴδ ρθορὶθ 
δδὰ τποὲ νυ ἢ αὐδιὶ5 Ὀδίοσγθ ἴῃ {ΠῸ ἀδβοσί: Γῇ. 
Ἐχ. χνὶ. 12, Ὠοΐδ δηὰ τῆ. 

ἐδὲν “ῤγεαά ἔδενε αἱ αὐγοαά 70» ἐδενιεοἰυε:] 
ἴῃ ογάεσ ἴο 5411 δῃά ἀγγ ἱμεπὶ (εἴ. Ηεγοά. 
11. 77). 

38. ἐγὸ 1 «υαὶ ἐρεαυε4] Ἐείίοσ, θχ9 ἐξ 
ὙἯ8Δ8 ΟΟἸΒΌΙΩΘΑ, 45 4}}] {πὸ δησιθηΐ ἰγΓδη5]8- 
ἴοτβ υπάεογβοίοοά ἴ. διςῇ ἃ ϑΡΡΙΥ οἵ ἑοοά 
νου]ὰ ἰαϑὲ πλὴν ἀᾶγβ. [πάροὰ (σά Πδά (ο]ά 
[δεπὶ ἰδαΐ ποῪ 8ῃοι]ὰ εδὲ βεϑὴῆ “ἃ νγῇοϊθ 
τοη ἢ," πὲ} 18 σαπὶθ οἷ δ᾽ {ΠΟΙ ὨΟΘΊΓΙ]5, 
δΔηᾷ νυᾶ5 ἰοδί ῃϑοπηδ υηΐο {Ππεπὶ (Ὁ. 20). 

“»ποίε 1ῤέ ιν, Αποῖεηϊ πδίυ γα δίβ 4556 Ὁ 
[8αῖ [6 ηιιδι] ἔθεάβ δηὰ ξδίζθπϑ οἡ ΠοΓῸ5 νυ ῃ] ἢ 
ἃτ6 ροϊβδοῃοι 5 ἴο πᾶ, δηὰ τεραγάθά [86 Ὀϊγὰ 
85 ὉΠΛν ΠΟΪΘϑοπιο ἴοσ Τοοὰ. Οἵ, [μὰςτ. ν΄. 642: 
εἰ Ῥγρίογεα ΠΟῸϊ5 γογδίσιι πὶ οϑὲ ἃ ΓῸ νΟΠΘΏΏΠΩ, 

Αἴ σᾶρΓι5 δάϊ!ρεβ εἴ σοϊυγηςῖθι5 δυρεῖ:" 
δηά Ρ]π. ΧχΧ. 22. ΕἸΓΠΟΥ 1]. ΓδίΊΟἢ5. 10 
δίνοη, Βοςδαγί, 11. ός). Βιυῖ Ὀσ 6. Μ. 
Ηυπιρῆγυ, Ῥγοΐθϑουγ οὗ Αηδίομῃυ ἴῃ {πὸ ὕι- 
γογϑιγ οὗ (Οαηιργίῖρο, τοροτῖβ ἴῃ ἃ ἰεϊζεσ 
σοπηπληϊσδίοα ἴο ἐπ νυτῖοῦ (ΠΏ 6ς, 21, 1870), 
(παῖ “1Π ᾿ηβίδησεβ ἰὴ ΒΓ ἢ [86 σοπῖίεηίβ ΟΥ̓ 
{86 4υ81}}5 ϑδἰογμδοῖ ἢανθ Ὀθθη θχδιηιηθα δέον 
ἀθδίῃ ΟΠΙΥ σοπηοη ξγ4355 δηάὰ οἴποσ ϑεθάβ 
ἢάᾶνο Ὀδεη ἴουπά," δ δαάϑς ἤοννονοσς [πα {Π6 
ἔτες ραγίακιηρ οὗ αυ8115, οὐ ἱπάεεά οὗ δηγΥ͂ 
οἴμοσ Ὀἰγά, “Ὁ ἃ ΨΒοΪΘ τηοηΐῃ,᾽) υ. 2ο, ὈΥ͂ 
ἃ ῬΕΟΡΙΘ ἰυδίπρ ἔοσ Ποϑῃ, τνου]Ἱὰ Ὀδ6 Πκοὶγ ἴο 
Ὀεὲ αἴϊεηπάθα ὙΠ Ἱπ͵ ΓΙ Ου5 σΟπΒΕα ΘΠΟθ5, 
ἘβΡΘΟ ΠΥ ὑπάογ ἴῃς οἰγουτηβίδησοβ ἴῃ νυν] ἢ 
{ΠῸ [5γ861165 {βθὴ νεσθ. Ὑδὺ5 [86 Ρἰασιδ 
ἢ νν ϊςἢ Οοά 5πιοῖς ἴΠ6 ρϑορὶθ ἰ5 ἴο Ὁβ 
τοραγάρα, 45 δ16 τη γᾶς ὶθβ ἰπ ΠΊΔΩΥ ΟἾΠΟΓ οΆ565, 
8ἃ8 ἃ ὨΙνῖΠ6 ἰηἰογέεσεηςε δημᾶι οἷηξ ἃ ργε-οχὶϑῖ- 
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ἔν, 
Ομ, 

ΓΗΑΡΤΈῈΚ ΧΙ]. 
1 Ονά γεῤμξείά ἐς τεὐϊοι οΥΓἡ ρίανι ἀπα 
Ααγομ. τὸ ἥἔιστανε ἐβγοῦν ἐς ἀεαίεαὶ αὐ ἐπε 
2,76». ο7 Ὥἴοσές. 14. Οοάώ εονωμαμάσίλ ἐξ 40 
ὑε «ἡπΐ ομξ οὐ ἀξ ἀοσί. 
ΝῺ Μιγίαπι δηά ἄδγοῃ ϑβραίε 

Ἁραίηδῖ ΜΜοβεβ δεςδιιδε οὗ τῇς 
! Ἐτῃϊοριάπ νγοπηδῃ ἤοπι ἢε μδά πιδγ- 

ἵπρ' ςᾶυϑε. ὅδε βυγξεῖς ἴπ ]οἢ ἴμ6 ρεορὶςε 
Ἰπάιι!ροά, 45 ἀσβοσιυδθα ἴῃ συ. χ2, οὗ 1156} ἀ15- 
Ροβοὰ {Ποῖ ἴο 5ιοἴκηθϑα, (σά 8 νυγδίῃ, ν᾽ βίην 
ἴδε ρ] υζίζοποιι5 ἰ(γοιβὴ {Πεῖσ ρ᾽ αομγ, ἀρρτὰ- 
ναϊεα πδίιιγαὶ σοηϑθη θη ς 65 ἰπΠἴο ἃ 5: ρογπδίιγαὶ 
νἱϑι(δίίοη. 

8556. ἡομγπεγεδ ,γορι Κιόγοῖ δ. βαϊααυα] 
ὙΠΕΥ Βα ργοῦδΟϊυ, ἔογ {Π6 βᾶκο οὔ {πε 4ιυδῇ]ϑ, 
σοπαπιοαά αἱ Κιργοί -Παίίδανδῃ Ἰοπροσ ἴμδη 
ἘΠοΥ οἰ Βοῦνν!56 ννουὰ ἢν ἀοπθ. ὙΠΕΓ͵5ξ, 
«πὰ Οσοάΐς ἱπάυϊροησο οὗ [ξ, δὰ Ὀθθη {ΠΟῚΓ 
διπάγδηςθ. ΑΕΟΓ ἃ πηοηῖ 5 ἀοῖδγ [86 ριη!5ἢ- 
τηρηΐ τῇς ἢ δά ονογίδιθη ποτὰ νου] τηδῖκὸ 
[Πποπλ τοπιονα [6 πιοῦθ ΓΕΔ ΠΥ ἤτοσμ ἴῃ6 Εη- 
σατηρτποηΐ οἵ Ποδίῃ: δηά, δοςογάϊηρὶν, [Π6 
ἀϊνίπθ ϑίβηδὶ οἵ 16 ᾿ππρ οἵ (Π6 οἱουά νγᾶδ 
εἰνθη ἔοσγ {ΠΕ ῚΣ ἐογυναγά τηδγοῆ. 

Ἡαπεγοὶ δ] ὙΠΙ5 ρίασο ἢ45 Ὀθθη ἰἀθπτβοὰ ὈῪ 
Βυτοκηαγάξ ἀπά οὐποῦς ἢ 6’ ΑἸη εἱ Ηδά- 
ΒΟΓΔ,,) ἃ ἔουηΐδ1η 5ΟΠῚΘ ΓΟΓΟ τ 1165 Ν. Β'. οὗ 
δῖη81. Ὅἢ15, ΠΟ ΘνΟΣ, 1165 ἴοο πιῇ ἴο {Π|6 
εαϑὶ οὗ {6 ργοροσ τγοιΐθ οὔ {6 15γδεὶ ἴθ, δηὰ 
15 ἀρργοδοποὰ Ὁ. 8 τοιϊΐδθ ἔγοπι δ1η4], νυ! ἢ 
ΟἸΓ5 πὸ διξηρ 9116 ἕογ ΚΙιθσοί -ῃδζίδανδῆ. 
Ὑν τ πιοτὸ ργοῦραθ]γ [μἀδογάο Ἰοςαίοβ Η 84Ζ6- 
ΤΟΙ δἱ “" ΕἸ Αἴπ,᾽" ἃ ρίας ἔδπιοιβ, 45 [5 ὩΔ 16 
τὰ Ἀπῦδε ἴου 15 βρῃπρ; βιἰυφίοα βοπὶὸ ἤβίθθη 

165 που ῃννασά οἵ Αἱῃ 6] Ηδάπογδῃ; δπὰ ἴῃ 
ἴδ τουΐϊο νυν ἢ ἔἢδ ποδὶ πλυυϑὲ ΔρραγθηΕΥ μᾶνθ 
δαορίοα; ).6. (ῃδὲ Ὀγ {πὸ ὟΝ δὰγ 65 ΖὕϊδΚοῃ (ςξ. 
ΘΙΔΠΙΕΥ, " 51η4],᾿ Ρ. 84; ΟἸαγκ᾽5 " ΒΙ0]6 ΑἰΪδς," 
Ρ. 24). Μσ Οἰἴιασκ, μοννγόνοσ, τερασγὰς ΕἸ Αἴῃ 
85 ἰάσηξς αὶ ἢ ΚΙ τοί -δαϊίδανδῇ, γοπλονης 
ἩΔΖΟΓΟΙ ΠΊΔῺΥ Π11165 511} μι γί Ποῦ οὐ {Π6 τηάγο ἢ 
πογίυναγάς, ἴο ΒΓ ἢ -Τ ποπιοά. ὍΠοδὸ ἅτ 
ΤΊΘΤΕ σοῃ]θοΐυΓοβ, δηᾷ, 1ἴη ἴῆ6 ἰπβίδησοβ Ὀθέογο 
15, ἃτθ [ἴΠ6 ΤΟΥ ὈΓΘΟΔΙΊΟΙ5, 85 ἴπθ ΠΑΠῚΘ 
Ἡδζετγοί (-Ξ “" Ἱποϊοβιιγεϑ ᾽)) 15 οὗ (π6 βογί {μαῖ 
Αἰπηοϑδὲ Αἰννᾶγϑ ϑογνθθ ΠΊΟΙῸ ρ]δοθβ ἴδῃ ΟΠ, 
Δηᾷ [5 85 ϑι} 4 0]6 ἴο 4 ἀἰδιγοῖ 85 ἴο ἃ ραγίϊσι- 
ἴα βροῖ. [ἴὲ ἰ5 ργοῦδῦϊθ, ἔγτουὶ 115 πιθπίίοη 
δἰοὴς νὴ οἴδοῦ ρ]οθβ οὐ ἴῃ6 956 4-5ῆοσοθ, ἰδὲ 
{πὸ “: ΗΔζΖογοίῃ " οἵ [εξ 1. τ ἰ5 ποῖ ἴΠ6 βδπὶδ 
8ἃ5 ἴῃῆ6 ομθ ποὺν Ὀοίοσο υ5. ΕἸ Αἴη, ἤτοι [ἴ5 
πδίυγαὶ δἀνδηϊΐαροβ, πλιιϑὲ σεγίδι ἶΥ ἢᾶνο ἑοττηθὰ 
οὔθ οὗ {86 ΠΑ] Πρ «Οάσθβ ἴῃ [ἢ Θαυ ΠΟΥ δίδροβ 
οὔ πηδγοῦ ἔτοπι δ1παᾶ], νυ βοίθογ ἰξ θ᾽ ἀοπε οα 
ψ ἢ ΚΊΌΓΟΙ -ἢδιίζδανδῃ ογ ΗΠ αχογοίῃ. [{15 ἤθτὸ 
(δῖ ϑόνογαὶ να ]}ὲν 5. σοηνοῦρο δγοιηᾶ βργΓΠ(5, 
τῆς ἢ, ἔγοπι {ΠΕῚΓ σορ! Οἱδηθθα, γοογ (Π15 1Π6 
ξτοδλί οδϑὶβ οὗ ἴῃ ἐαϑίθιῃ δἀθ οἱ {Π6 ννῇοΪ6 
ρηίησιῖα. Οὐ ἴδο τοιῖο οὗ ἴπὸ [βγαθι τος ἔγοιη 
Ηδζογοίῃ 566 ποῖθδ οὐ χίϊ, τό διιά ἈΧχε. χά. 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΙ}. ἶν. 1-- . 

τίβα: ἴογ ἢς μιδά 'πιδγγίεἀ δὴ Ετηϊο- ' ἢ... 
Ρίδῃ ψοπΊδη. 

2 Απά {τΠεΥ 5αϊ4, δι ἴῃς Γοκὺ 
Ἰηἀεεά βροκβὴ ΟὐΪγ Ὁγ Μοβεβὴ δδιὴ 
Πε ποῖ βροβη αἷδο Ὁ υϑὲ Απά τῇς 
ΓῸΚΡ Βελτγά ::. 

4 (Νον τῇς πιδὴ Μοβεβ τᾶς ὅνεγ ,--ς 

ΠΗΑΡ, ΧΙ]. 1---1δ6. ἈἘοδεϊοη οἵ ΜΙΊΠΑΠὶ 
δηὰ Αλγοη ἃραίπβὲ Μοϑθβ. Μιγίιδπὶ, 88 ἃ ργοὸ- 
ΡΒείεβϑ (οἴ. ἔχ. χν. 2ο, 21) ΠΟ 655 ἴβδῃ δδ ἴπ6 
δἰϑίεσ οὔ Μῶοϑοβ. ἀπά ἄδγοῃ, ἴοοκ ἰδῈ ἢγξι 
ΤΑῺΚ διηοηρϑί [6 ννοπιθη οὗ [5γ86]; δῃὰ Αδγοῃ 
ΤΏΔΥ δ τοραγάθα ἃ5 ἴπ6 δθοοϊεϑιϑῦςαὶ μοδὰ 
οὗ {86 ψ μοὶ πδίίϊοη. Βιιῖΐ ἰποίοδα οὐ Ὀοίπρ 
ξταῖοα] ἔοσ ἔπ656 δἰ ρἢ ἀϊηϊῖες ἸΟῪ ργοβυπιθὰ 
ροη ἴπθηλ, ιι58 88 [86 1,εν]ῖε5 αἴογνναγάς ἀἰὰ 
οη {δε Γ5 (ςξ, χυΐ. 9), δηὰ ννθηξ οἡ ἴο Ἵβδιϊεπρε 
[Π6 οροϑοΐδὶ νοσςαίΐοη οὗ Μοϑβοβ δηὰ ἴῃς δὄχοϊυϑιτὸ 
Δυϊμοῦ Μη Οοὐα διὰ δϑϑιγηθά ἴο ἢϊπ|. 
ΤὨ]5 δηνίοι5 ἔβο!ηρ δὰ ΡΓΟΌΔΌΪ ταηκὶθὰ ἰη 
ΚΠΟΙΓ τιϊπ8 ἔοΓ ϑοηὴθ ἔἰπιθ, Ὀὰΐ νγᾶ5 ΠΟῪ ῥσὸ- 
γνοκοά ἴο ορϑῇ ουθγοαις ὈΥ̓ [86 σεσθηΐ (59: 
ποχὶ ποῖθ) τηδιτίαρο οἵ Μοϑεβ, ἴδε εἴγουπι- 
βίδησος οὔ τυῆϊοἢ ἐουςηοαὰ {δ ἔδπιδὶθ σιισοθρι!- 
ὈΠ|Π65 οὐ Μιπαπι. 858ὸ ργοῦΔΟΪΥ ςοπϑίἀογεὰ 
ΒΟΙ56Ι 45 ϑιιρρίαηϊδά, «δὐά ἰῃμαὶ ἴοο ὃὈζ ἃ 
ξογοῖ στοῦ. [ἃ 15 ονάοηϊ [Πδὶ 5ῆ6 ννὰβ (ἢ6 ἰπ- 
δἰ ραίοσγ, ἔγοπῃ π6 ἔδοῖϊ (πὶ ΠΟΙ πδπὴθ ϑἰδηάϑ 
σΟΠΒρΙ ΟΠ ΟυΒΙγ ἤτϑὶ (υ. 1), ἀπά {παῖ ἐδ6 ρυη!5ἢ- 
τηθηΐϊ (σν. 10) [6]] οἡ μέγ δἰοπθ.0 ἊῚΑάτὸῃ ν᾽λ8 
Τα δὰ (ἢϊ5 Ἐπὶ ὈῪ {πὸ ὑγρθπον οὐ ἢ15 5ιϑίεσ, 
ἃ5 οὔσθ δείοτε (ἔχ. χχχἹἹ) ὈῪ [δαὶ οἵ ἴδε 

6. 
1. ,20ὲ ἙΕἰδιορίαη (ΗεὉ. ““ Οβ 116.) «ὑο- 

»ιαη «ὐδονι ῥὲ ῥα νιαγτίε ΤὮῊΪ5 οΔ ΒΑΓΑΪΥ 6 
Ζιίρρογαῃ, νγῇο ννᾶ8 ποί Ὧπ ΕἸμορίδη Ὀυϊ ὃ 
Μιάϊδηϊξο (ες, ἔχ. 11. 21). Απὰ δνθὴ 1 νγῈ 
τοραγα [Π6 ἴογτῃ. Ο 5} 16 45 οπο ἢ] ἢ ΜΊΠΔΠι 
ΔΡρΡΙοὰ ἴο [86 νιὸς οὗ Μῶόοβεοβ ἴῃ σοηίετῃρῖ, 
Ὀδοδιιδοὸ οὔ ΠΟΥ ἀλγὶς ςοϊουτ, ᾿ξ 5 ὨΙΣΏΪΥ [π|- 
Ῥτόῦ20]6 (ηδὲ Μιγίαπι σου] πον δᾶνο Ὀγουρδί 
ὮΡ ἴῃ Γοργτοδοῦ ἃ τπηλετῖαρο πο} Μίοσϑος πδὰ 
ςοπίγασϊοα 41 ἃ σεπίμυγΥ δὲ ἰθασὲ ργενϊουϑὶν, 
δηά δοίοτε ἢϊ5 ϑροςιαὶ οδὶ] ΌὉΥ σοά. ἴἰ 15 (ἂγ 
τ οτο ΠΚοὶγ [μαὶ Ζιίρρογδὴ νγὰ5 ἀθδά, δηὰ {δαὶ 
Μίγιαπι ἴῃ σοπϑοηθθηοο οχρεςίοα ἴο δᾶνὸ 
δτεδίοῦ ἱπῆιυσποο ἤδη ὀνοσ ἢ Μοδοβ. Ηεῦ 
ἀἰδαρροϊπίπιοηξ δῖ ἢ18 βεοοηά τρλσηθρο ννου]ὰ 
ΠΟΠΘΡΟΠΘΏΓΥ Ὅδ ΥΟΓΥ τοδί, 

Ου Οὐκ, αἰννᾶγβ, ννῆθη ἰγδηϑιδίθα δῖ δ]], 
τεπάοτεὰ ὈὉγ ΑΟΨΝ.. “ἘΚ ορία᾿᾽" (ς. .. 5. ἰχνῇ!. 
4χ: [5. Χ]ΠΙ. 4). ςἢς, θη. 11.1.3. Χ. 6, δῃηὰ ποῖοϑβ. 
ΤΠ τρλιταρε οὗ Μίοϑοβ ἢ ἃ τνυοπιδη 

ἀεκοοπάερα το Ηδπὶ ννᾶ5 ποῖ ργοδ᾽ δεϑα, 50 
Ἰοηρ 45 8ῆ6 ννᾷβ ποΐ οἵ ἴπὸ οἴοςκ οἵ Οδπαδῃ: 
ςἴ. Εχ. ΧΧΧΙΥ. 11---ιό; Ὀυΐ ἃ ψου]ὰ δ Δηγ ἘπΠῚ6 
λᾶνὸ Ὀδοη οἴεησινο (ο {παῖ ἰηΐδηϑο παΓ ΟΠ ΔΙΥ 
ννς ἢ σΠαταςτογ ζοᾷ ἴῃ6 [ενν8. ὙΠῸ ΟΠ τ ϑιλη 
Βδίμοῦθ ποΐθ ἱἰπ ἴπ6 βυςοοβϑῖνο πιδστίᾶμο οὗ 
Μίοϑος ἢ 4 Μ|ιάϊδηϊθ δηὰ δὴ ΕἸΠΙορίδη ἃ 
[οτοϑῃδάοντηρ οὗ [86 ξυϊατε οχίθπβδίοη ἴο 186 

« Ἐςύωυς 



ν. 4-12.] 

ταθοῖκ, αῦονα 1] ἴπεῸ πιεη ὑνΠ]ς ἢ τυδγέ 
ρου πε ἔαςε οὗ τῆς βγῇ.) 

4 Απά τῆ6 ΤῸ βϑρᾶκε βιάάθηϊν 
ππῖο Μόοβαβ, δῃά υπῖο Αδγοῃ, δπά 
υηῖο Μιγίαμι, (ὐοπηε ουἵ γε τῆγεε αηῖο 
τῆς ταρεγηδοὶς οἵ τῆς σοπρτερδῦοη. 
Αμπά τον τῆγαα οδπΊα οἷ. 

ς Απά τῃε [ῸᾺΡ σάπια ἀονγη ἴῃ 
τῆς ρ1Π]1ὰγ οὐ τῆς οἷοι, δηά βιοοά ἐπ 
τῆς ἀοογ οὗ πες (ἀδεγηδοῖὶθ, ἀπά ςοδ]]εά 
ΑἌγοὴ ἂαπά Μιγίδαπι : δηά τπαγ Ὀοῖὴ 
ςᾶπις ἕοστῃ. 

6 Αμάε 5414, Ηδαγ πον πὴγ ννογάϑ: 
1 τῇεγα θῈ ἃ ργορῃεῖ δπιοηρ γου, 7 
τῆς ΙΟΒΡ ΨΜΜ}] πλάκα πιγ56} Κηόννη 
αἴ πὶ ἴῃ ἃ νἱβίοπ, πα νν1}} βρθακ 
᾿ητὸ ἢϊπὶ ἴῃ ἃ ἀγεδπι. 

Μγ 8εγναπῖ Μόοβεβ ἐς ποῖ 80, 
"8ε0..5 ὄψνῃο ἡς ἔδιτῆδι]} ἰπ 411 πίῃς ἤοιιβα. 
2. 

«Ἐχοά. 33. 
ΣΙ, 

8 τ δἰπὶ Ψ1]1 1 5ρεακ “πιουτὴ 
ἴο τηοιτἢ, ἐνεη ἀρράγεηείγ. δηά ποῖ 

Οεμ ε8 οἵ σού 5 σονεπδηΐ δηὰ 115 Ῥγοπη 565 
(εἴ. 5. χὶν. 9 54η4.: (δπῖ. 1. 4 544.); ἂπὰ ἴῃ 
(ἢ6 τυυττηυσίηρ οἵ Μιττη δηά Αδγοη ἃ ἴΥ0Ρ6 
οὗ [δὲ ἀϊδοοηΐοηί οὗ 1ῃ6 [ονν8 Ὀθσδυδο οὗ βιιοἢ 
οχίθηβίοη: οἷ. δι 10Κ6 χν. 29. 20. 

Δ. Ἡσίδ δὲ Ζοκρ ἱπάρεα “ροζόη οπὶν ὃν 
Μοιο: 7] 1.6. 15. 1ἴ πλογεῖν, αὔῖεγ 41}, Ὁ Μίοϑεβ 
[(δδὲ {π6 ΠΟΚῸ Παῖἢ βροϊκορῃν 

8. 20ὲ απ ΜΜοσε: «υαΆ' Ὅδνν γερο] ἼὮΘθ0 
τνογάς βάν Ὀδθη, Ψ ΤῈ πο 11{{16 ᾿ΠΘΘΠ810} } ἴο 
[ῃ6 βοός ἰγαὶϊῖ5 οἵ [ῆ6 ρᾶϑβϑᾶρθ, οὔϊοη γτοραγαρα 
ἃ5 νογάβ τῆς Μόοϑοθ ΠΙπΊβοὶ ἢ σουὰ ποῖ 
ἴᾶνὸ ρμεππρά; δηά δοςογάϊηρὶυ ἤᾶνθ Ὀδεῃ 
οἰϊθά ϑοιηθίπιοβ ἃ5 ἱπάϊ! σαι Δη ἰηΐογροϊδ- 
ἤοπ, ΟΕ 65 ἃ5 ρύοοῦ ἴπδξ (ῃ6 ὈοοΟΪς ἰ8 
ποῖ Μοβαῖς. ΨΝΏθη ννὸ τοραγὰ ἴποπὶ 85 υἷ- 
ἱερά ΌὉΥ Μοβὸβ ποῖ “"2γοῤγίο γιοίμ," Ὀυΐ 
υηάογ (6 ἀϊγεςοη οὗ ἴπθὸ ΗοΪγ ϑρίγιξ ννοἢ 
νγ85 ὑροη ἢ]τὴ (οἴ. χΙ. 17)» πον ἐχδιδιξ ἃ σεῦ ας 
(Δἴ “" ΟὈ] ον ΠΥ, ν ὨΙΘἢ 15 ἃ νυν η685 αἴ ΠΟΘ ἴο 
{ποῖγ βεηι  ΠοΉ685 δηὰ 4150 ἴο {Π6ῚΓ ᾿πδρι γδί!οῃ. 
ΤΠοτο ἰς δρουΐ [8686 νγογάβ, 45 αἰϑὸ δυουΐ {6 
Ράβϑαρθδ ἴῃ νη ἢ Μόοβοβ ΠΟ 1685 ΠΟαΙΠνΟΟΔΙΥ͂ 
τοοοσγάβ 818. οὐγ ἔδι}}15 (οἷ. ΧΧ. 12 8η4.;: ἔχ. 
ἵν, 24 544.; Πευ. 1. 27). ἰῃ6 51Π|Ρ|1ΟΠὙ οὗὨ ὁπ 
80 ὍΔΙῸ νυ]Π655 οὗ δι πγ5ε] ἢ, Ὀυΐ ποῖ ἴο ἢΙΠ|-» 
861} (οἴ. 8. Μεαῖί. χὶ. 28, 29). Ὑπὸ ννογάϑ Γθ 
ἰπϑοσίοα ἴο Ἔχρί δίῃ ον [ἃ ννᾶ8 [δὶ Μοϑεβ ἴοοκ 
ΠΟ 5ίερβ ἴο υἱπάϊοδέθ ΒΙμλθο ἢ, πὰ ΤΥ σοη- 
μϑὐ α φόνοι! πε Τιογὰ 80 Ῥγοιηρί ἱπίογνοποά. 

8 ἴο 5: 05επι6 ““ ΤΛΙΒογδ Ὁ Ϊ "ἢ (Ρα] γεγ) 
οἵ ““διοίοα "" (Ὧγ ΥΝ. δ:11}}) ἰπ [6 ἰοχί 
ἐποίοδα οὐ “"τηθοὶς " ἅΓῸ πϑράϊθθ5, δηᾷὰ ιτἢ {Π6 
ΟΥΙΚΊΩΔΙ τνογὰ ψν}}} ὉΘΑΓ ϑδυσῆ τοπάογιηρ ᾿ σοΓ- 
[Δ1ΠῚΥ ἀο65 ηοΐ 50]1οἷΐ 1. ὙΠῸ Ηδοῦτεν ψοτά 
ΟΟσυ5 ἔθη ΘΠ ΠΥ ἴῃ [ῃ6 ῬϑΑ]Π15, 15. Ὀ5ΊΆΠΥ 
τεπάεγεα Ὁ. “ΠΟΚ᾽ ΟΥ ὁ ΒυπΊ 6," δηὰ 5 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΙἧ]. 

ἴῃ ἀλτκ βρεεςῆαβ; δηὰ τῆς 8 πη} ΔῈ 
οἵ τῃ6 ΠᾺΡ 5841} με Ὀεμο]ά: ψῆεγο- 
ἔοτς τπεη νγεγε γα ποῖ αἴγαί ἴο ϑρεαϊς 
ρδϊηϑῖ ΠΥ βεγναπῖ Μοβεϑβὶ 

9 Απά τῆε δηῆρεγ οἔ τε ΠΟΚῸ νγᾶϑ 
Κίπα]εά ἀραὶπϑδὲ τμεηὶ; ἂπά ἂς ἀε- 
Ρατῖεά. 

ΙΟ Απά ἴδε οεἰουά ἀερατίεά ἔτγοπι 
οἵ τὴς ταδαγηδοῖε; δηά, θ6μο]ά, Μ:- 
τΔ τὰ ὀδαηι ἰαρτοιιβ, τοὶ! 45 5Π0ΟΥ: 
δηά Ααγοη ἰοοκεά ἵτροὴ Μιτγίαπι, ἀπά, 
ῬεΠο ά, εῤε τὐας Ἰαρτοιυβ. 

11 Αμά Αλγοη 8414 υπῖο Μᾷβοβ, 
ΑἾἶδβ8, τιν ἰογά, 1 θεβεθςῃ πες, ἰὰγ ἠοῖ 
τἢς 5'π ὕροὴ 8, ἡ»Πεγείη νγὲ ἤμνο 
ἄοῃς (Ὀο 5} }γ., ἀπά ννυμεγείῃ νγε αν 
δηπεα. 

12 [,εἴ ΠεΓ ποῖ Ὀς 85 οπε ἀεδά, οὗ 
ψνβοσι ἴῃς ἢεδῆ ἰ5 Πα] σοηδαπιοά 
ψν ἤδη δε σοπιεῖῃ οὐ οὗ ἰ8 πλοῖμεγ δ 
τνοπλὺ. 

ἀαρατκιστα κασαν 

ἔγθα ΠΕ Δρρ θά ὈΥ ἔπθ τυγιεγβ ἴο Ἐποπβεῖνοβ 
δηὰ πος δβθοοϊαῖεβ. Ὑξ, 5. χ. 17; ΧΧΙΙ, 27. 

4. δ. «κἀἄεη} [ἢ σγαίῃ, υ. 9. 

7. μοὶ ἐπ αἱ γεὶπό δοι 56] 1.9. ΔὈ- 
ρτονϑαὰ ΒΥ ΠΊῈ 8ἃ5 ΠΥ νἱσερογοηΐ ἴῃ [6 βΈΠΟΓΔΙ 
δαπιιηϊπίγαιοη δηὰ ρονογητηθπὶ οὐὗὨ ΠΥ ῬΘΟρΪθ. 
ΩΜΥ ΨψΠοΪε Πουδ0,᾽) 48 ἀἰδεϊηρυ θά ἔγοπὶ 
ΔΩΥ͂ ραγί οι ἀορατίτηθηξ οἵ ἰἴ: οἷς οἡ [ῃ6 
ΘΧΡγεβϑίοη ὁ" ΒΟι86) 45 ἀδηοίϊπρ (σοά᾽5 ἕονθ- 
πδηΐ ρϑορῖο, Ηδθῦγ. 111. 6, “ἐ γῇοβο ποιιδ8 ἅΓΕ 
νν 6: δηά ςξ. [6 γγῃοϊθ ραϑβϑᾶρὸ Ηδθθγ. 1ἰ}. χ--ό, 

8. »ιομίρ 10 πομίΦ] ἐ.ε. ψιουξ (Π6 ᾿π- 
ἰογνθηίϊίοη οὗἩ δὴγ ἰδιταὰ ρείϑοη οἵ ἐδίηρ : οἵ. 
Εἶχ. ΧΧΧΙΙ τσ, Ὠρυϊ. ΧΧΧΙΥΝ. 1ο. 

ευέρ ἀῤῥαγεμ}}] [1ἀἴ. δπὰ 88 δὲ 8- 
ῬΘΔΙΔΠΟΘ: ΔΠη Δρροβιίίοη ἴἰο οἰιιςϊάδίε τἢ» 
ννογὰς ργθσθάϊηρ. Μοβοβ γεςοϊνθὰ ἴθ ννοτά 
οἔ Οοά ἀτεςὶ ἔγοῃῃη Ηἰπὶ ἀπά ρ]διηἶγ, ποῖ 
{πγουρἢ ἰδ πιοάϊιπλ οὗἩ ἀτϑατῃ, νἰβίοη, ραγδΌΪθ, 
ἀλτκ ϑαυΐπρ, οἵ βιιο ἱκϑ; οὗ, Εχ. ΧΧΧΙΝ ΙῚ, 
δι. χχχῖν. το. ᾿ 

ἐδὲ τἰνεδ μας ΟΣ δε ΤΣ οκῸ «δαὶ! δὲ δεῤοίη 
ΝΟ πλδῃ ἤδίῃ θη Οοά δὲ δὴγ {ϊπ|6,᾿ δὲ 
ομη ἱ. σβ: ςἕ, τ Τίπι. νἱ. 16, δηὰ δβϑρεςῖδ!! Υ 
ἔχ. χχχῖ!. 2ο 544. [{ ννᾶβ ποῖ ἰδογοίογε ἴῃ 6 
Βοδῆς Ψιβίοηυ, 1η6 νοι ]οαὰ οβϑοποθ οὗ {π6 
Βειῖῖγ, ΏΙ ἢ Μόοβθοβ δϑᾶνν οὐ ἴῃ οὔθ ἤδῃά. 
Νοῦ νν85 1ξ, ου ἔθ οἵποσ παπᾶ, ἃ πιογε δ} ]6ΠΊ8 - 
Ἐς τεργοβοπίδιοη, 85 ἰη Εχεκ. 1. )ό 54ᾳ4ᾳ., Πδη. 
ΥἹ]. ο. ΟΥΓἩ Δη ΑὩρΕὶ 5δηΐ 85 ἃ ΠΊΘβϑθηροσ. [{ ννὰ5 
1Π6 ΘΙ ΗἸπι5ο]Ε τηδηϊξεβίίηρ Η πιβε] 50 ἃ5 
ἴο 6 σορπίζδῦΌ]ο ἴο πιογίδ! ογθ.0 ὙΠῸ βροςῖαὶ 
οοῦηρ οὐ νν ἢ Μοϑοβ Ξἰοοά 88 γοραγάβ οἱ 
(τ᾿ Πουΐζ. χν, τ8, το, δη ποίδ), ἴδ6 “" Οτὰ- 

ι.5 Μίοβαισιβ᾽" οὗ {προ]ορίαπβ, 18. ἢθγο ἰδιά 
ἄοννῃ ἰη ἀεῖδι, Ὀδοδιι55 1ἴ Α᾽ οὴςθ ἀοπηιοηϑίσγαϊοϑ 
ἴδε ([Π6 ΒΘ ρΓοπαοΥ οὗ Μοβοβ γϑϑῖθὰ οἡ {πὲ 
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4“Ἱεν. 13. 
46. 

12 Απά Μοβεϑ οτίεὰ υπῖο πε ΓΟᾺΌ. 
βαυίηρ, Ηδλ] μεγ πονγ, Ὁ (σά, 1 θὲε- 
β6εςὴ (ἢςα. 

14 ὅ Απά τἢς ΓῸΚῸ κά υπίο Μο- 
565, [Γ δεῖ ἔδῖμεγ μαά δι βριῖ ἴῃ Πεῦ 
ἴλςε, 8δουϊά 5ῆ6 ποῖ δε Δ53ῃδπιβά ϑενθεη 
ἀαγϑὴ ες μεῦ δὲ ἄβμιξ οὐ ἔτοπι ῃῈ 
ΠΛΠῚΡ βθνεη ἄἀδγβ, ἀπά δῆεγ τῃδὲ ἰεῖ 
μεν δ6 τεςεϊνοά ἴῃ φαίη. 

Ις Απά Μίτγιαπι νγᾶβ8 ϑηπῖ ουΐξ ἔτοπι 
τῆε ςἀπὶρ βϑδνεη ἀἄδγβ: δηά τῆε ρεορὶε 
Ἰουγπεγεά ποῖ {Π}] ΜΊγίδηι νγὰβ διουρῆς 
ἴῃ ἀγαιη. 

1ι6 Απά αἴεγνναγά τῆς ρεορίβ σα- 
πιονοά ἤοπὶ Ηλζεγοίῃ, απά ρος Παά ἴῃ 
τς ψ]]ἀογη 688 οὗ Ραγδη. 

ΟΗΑΡΤΈῈΚ ΧΙ. 
1 722 κπαρνιξ 97 δὲ γεϑρ τοῦο τοέγό “4; ο σεαγε 

ἐὰό Ἰακπά. 17 7Δεὶ» ἱποείγμαϊίο. 41 7 Δεν 
σεως. χ6 72Δε:» γείαξίορ. ὶ 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΤ]ΤΙ. ΧΤΠΙ. ἵν. τ3--ό. 

ΝῺὨ «ἂς ΓᾺΡ βραΐκε υηῖο Μοϑεβ, 
ΒΔ Υ]ΠΡ, 

4 ϑεηά ἴδοι πιεη, τΠδὲ ΤΠΕΥ ΠΊΔΥ 
βολιοἢ ἴῃς ἰαπά οὗ (ὐδπάᾶδη, με δὴ Ι 
δἶνε υπῖο {8ε “μι ἄγεη οὐ [βγδε]: οὗ 
ΘΥΕΙῪ {ἴδε οὐ τπεῖγ ἔδῖμεγβ 83}}} γε 
86η4 ἃ πιῆ, ΘΥΕΓΥ͂ ΟΠδ ἃ Γιΐεῖ Δπλοηρ 
(ἢεηι. 

1 Απά Μόοβεβ ὈΥ [6 ςοπιπιδηά- 
τηεηΐ οὗ {6 [ΚΡ βδεηῖ τἢεπὶ ἔτοπὶ 
τῆς τι !άογηθϑ8 οὗ Ῥαγδη: 41] τῇοβε 
πιδῃ τοῦῦό ᾿οδλάβ οὗ τῇς σδ]άγεη οὗ 
13γδεὶ. 

4 Απά {ἢεθε τὐεγς [πεῖν πδπιαβ: οἵ 
(δε ττῖρε οἵ βευθεη, δηδηχηχια τῆς 
8ϑοη οὗ Ζαοςιτ. 

ς Οἴ τἂς ετῖθε οἵ δίπχεοη, διμδρἢαῖ 
τἢς 8οὴ οἵ Ηοτι. 

6 Οἴεδε ερδε οὗ [υάδῃ, (ὐλὶεῦ τῆς 
δοη οὗ Ϊερῃυππεῆ. 

.--.-...........................--...-....--.--ρΠἅιιω.τ.ςςο6θὉὖὕ0ὌῸὴςς.ῷο0ρὉἢ ὁ ᾷΌ(56ὅ0ὦᾺ5Ὁϑῷὸθἥ ὦ ᾳθ ὄπ Γ.1ςὲὼ.ΝϑΝ Μθ (Ξἅ..--ἰςοϑῦ,ὖ Ὅτ .ν..τὕ----. 

ἀϊδεέίηςξ δρροϊηίπηεηξ οὗὐ Οοά, δηά αἷ9ο {μδῖ 
Μιτδπι ἴῃ σοπίγανθηΐης {πὲ δ. ρΓεηΔΟΥ πδὰ 
ἱποιυγγοὰ [Π6 ρθηδι Υ ΡΤΟΡΟΓ ἴο 51η5 δραϊηϑί {Π6 
{προσγάοῦΥ (ςΐ. Τχεηςὰ, ὁ Οηἡ ἴδ6 Μίγδοὶθβ, Ρρ. 
212---ἀτ6). 

12. κα οπμό ἀεα4] “ἾΌΓΟΘΥ νγ»ᾶβ 20- 
1πιηρ 5ὁδοτὶ οὗ ἃ Ἰ᾿ϊνίηρ ἀθδίῃ, ἃ ροϊϑοηϊηρ οὗ 
1τῃ6 ἘΡΠΙΕε, ἃ σοτγυρίϊπηρ οὗὨ 41} ἴῃ6 Βυπηοῦβ, 
οὗ [ἴ6: ἃ ἀϊδβοϊαξιοη {π|6 ὉΥ ᾿Ε{|16ὸ οὗἩἉ ἰῃὸ 
ΠΟ]. Ὀοάγ, 50 ἴπδί οὔθ ᾿πιὉ ἴον δῃοίμοσ 
Δοίυ!γ ἀροαγοὰ δηὰ [6]] ἂννᾶὺ." Ὑτεηςἢ, 
. Μίγδοϊοβ," Ρ. 212. ΟΥ̓, ποῖδβ οἡ ἴευ. χὶῇ, 

138. Ἡεαὶ δὲ ποαυ, Ο Οοά, 1 δειεεο ἐβεεὴ 
᾿Α 515:8ξ δπὰ ργοῦδὈ]6 αἰϊοσαοη οἵ (6 Ἡθῦγενν 
Ρυποϊιδίίοη (αἱ ἔογ ε]) αβογάβ {δε τεπάδγίηρ, 
Οἢ ποΐ 50: δα] ΠΟΙ ποῖν, 1 Ὀεϑοθσὶ [ἢ 66: 
80 Κποῦεὶ δηά οἰἴοῦϑ. 

14. 7 δὲν 7αἰδεγ] ἰ. 6. 1Ὲ μοῦ δαΓΓΠΪΥ ράγεηῖ 
μιδὰ ἱγεαίθα ποῦ στ σοπίμ πιο Υ (ςἔ. ϑοαξ. χχν. 
9) 586 ψνου!]ά ἔδεὶ ἔογ ἃ {πὸ Πυ πη] αἰοά, ΠΟΥ 
του ἢ τοῖο ἤθη Οοά Βδ5 ν]5ϑἰοἀὰ μοῦ [Βυϑὲ 

“ευεη ἀω7γ4] ΟἿ. [μεν. ΧΙ. 4, ς. 

16. ἐῤὲ «υἱδάεγηει: 9, Ῥαγαπ) 866 Οὔ Χ. 12. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΙΠ].---Τὴος. ἐουτίῃ δηὰ ογοννηΐηρ 
Το ΘΠ! οὗ {86 [5γδο ἴδβ οἡ {πεῖς ἢγϑι πογίἢ- 
νγατὰ τάγο ἢ ἴοοῖκ ρ͵ᾶςθ ἴπ (Π6 ϑυπΊηογ οὗ {πὸ 
βυσοηα γοαγ ἔτοπι ἵπὸ Εχοάιι5 (ςξ, [πιγοά, ὃ 2. 
Δα ποῖθ οἢ συ. 20 οὗ [ἢϊ5 σῆδρ.), οἡ {πὸ γὸ- 
τὰγη οὗὁἨ {δ 5ρ[68 ἔτοστλ σδηδδῃ. ΤΠὸ δοσουπηῖ 
οἵ 11 οσσιρίοβ ἵννο Θπέγο σμδρίοσβ. : 

1. “1{πώάώ4 δὲ 1 οκὸ “ῥαζε] ὍΤὮΘ πιϊϑϑίοη οὗ 
{πὸ 8ρῖ65. νν0ῖὲα5. βγβίῖ διιρχοϑίοα ΌΥ [86 [5Γγ26}168 
1Πσπϑοῖνοβ, Γδαῖ. ᾿. λ δηὰ ποίθδ. 

2. κυρ οπό ὦ γεμἰογ}] 80 ἴῃ σ΄. 3, “ 41]} 
[Π096 τλθη ννόγὸ ἢραάϑ, ὅζς. ;" τἢδ 15, ποδ5 οὗ 
Βυιιθ65. ΟΥ {ἈΠ} 165; ΓῸΓ ἃ σοπιραγίιδοη οὐ {8ὸ 

᾿ιοῖ τ [πὶ οὗ ἱ. ς 5344. 5δοννβ ἐμαὶ {ΠΕΥ νγοτὸ 
ποῖ ἴθ ρῥτγίποοβ. οἵ [86 {ἰρδε5, τπουρῇ ἴΠπὲ 
ννοτάβ τοηάδογοά ὁ ρυποο᾽" δηὰ “ὁ τυ ογ  γο, ἴῃ 
Ἡοῦτενν, ἴπ6 52π|6. 

8. ,2ηῦο»π δὲ «υἱάεγτπιει. 9 Ῥαγωη} Μοῖδ 
αλρατανο ἔγοπλ Καάδϑῃ ἴπ [86 τυ]! άογηθϑο οὗ 
ἌΓΔΏ: οἷ. ν. 16 δῃηὰ χχχὶ!. 8. 

4--1δ. ΟΠ. ς--ῖς. ὙΠΟ {ΠῸὋ οἵἉ Ζοδιι- 
Ἰυη (νυ. 10) ἰ8 οιιἱἽξλ οὗ [15 πδίῃγαι ρίδοθ, νυ Ὡιοἢ 
5 ποχί δον :ϑβᾶσῃπαγ, δῃηὰ ἰαϑςὲ οἵ ἴδοϑο ἀθ- 
βοδηδοά ἔτοπὶ 1,6 : ἃ5 4190 15 ἐμδὲ οἵ Βεπ]α- 
πιΐη (νυ. 9), ἰπϑογίοὰ Ὀδεΐνγεεη ΕΡἢγαῖπι ἅπά 
Μαμδϑϑοῦ. ὙΠογο οδη ὃὈ6 {π||6 ἀουδὶ {μαὲ [ῃ6 
οὔἶμίπαὶ ογάος μ45 Ὀδεη ἀϊδιυγοθα ὈΥ οττοῖβ οἵ 
{τδηϑοτριίοθ. 1ξ τιᾶὺ Ὀδ Τοπ]οοξυγεὰ ἴοο ἰῃ 
ν΄.) ἰδὲ [Π6 παπῖο οἵ ἐμ ἐδίμον οὐ [{8] ἢλ5 
ἀτορροά ουΐξ οὗ {με ἰοχῖ, δῃὰ {πᾶΐ [86 ννογάϑβ 
ἔο] νης [κα] Ὀοϊοης ἴο [86 ποχέὲ νεῦϑο. ΤΕΥ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ϑεγνοά ἴο ἰηἰγοάμοθ ἔπε πᾶπηθ οὗ {πὲ 
ΒΡΥ ἔτοπι (6 ἰτῖδε οὗ Ερῆἢγαίπι, ἀπά 5βοιυ 
τυη μυ8, “ΟΥ̓ ἴῃ6 βδοὴβ οὔ [|Ὀϑθρῇ, οἵ ἰδὲ 
{πῦ0ο οἵ ΕΡὨἢτγαδίπι, ἄτα. :ἢ οἵ, Ο. 11. 
ΤΟ {τἰῦθ οὗ [μονὶ θείης Δἰγοδαάῦ εῖ ἂραγί 

ἔογ ἴΠ6 ϑογνίοθ οὗ {ῃη6 Τ᾽ ρεπιδ]ο ἀϊὰ ποῖ Ἀιγη ἢ 
ἃ τεργοϑοηΐδίινο οη (5 οσσδϑίοη. 

ΟΥ̓ ἴ86 πᾶπιθβ ἤογὸ σίνοῃ ἴδοοα οὗ [οβϑδυᾶ 
δηὰ (αἱοῦ δἰοηθ ἀγὸ οἴθογνυδα ΚΠΟΥΨΏ ἴο ι.8. 

Θ. Οαἰε)] Οαἰϊοὰ, χχχῖ!. 12, ἀπά ἱν]οβ 
ἴῃ [οβῇ. χίν., “"1μὸ Κοποζίίε." Κεηδζ, οἰ. 
Οδη. ΧΧΧΥΪ. 11. 1ς.) Ῥνᾶ5 ἴῃ ἡδπιὸ οὗ οἠς οἵ {πε 
“ ἀμυκε5 οὗ Εάοπι." ἴῃ {πο φϑηοδί συ οἵ {πὸ 
ΤΑΓΑΙΪΥ οἵ (α]οῦ κίνεπ Ἅ Οἤγοι. ἱϊ. νγὲ ἢπά 
4180 οἴμογ Εδουλ ϑἢ πᾶπηθϑ: δ. 5. 580] : οἵ, 
χ Οἤτοη. ἱ|. το, ς2 ΜῈ Οϑῃ. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 20, 22. 
[{ Πᾶ5 οἡ ἴμοϑε στουπάβ Ὀθθη οοη᾽εσϊυγοὰ (δλί 
1ῃ6 ΤΑΠΆΪΥ οὐ Οδ]θῦ ννᾶ5 οὔ ΕἘάοπιῖῖε ὀχίγδος 
τίοη, δηά νγᾶβ ἱποογρογαίοα ἰηΐο μο {δὲ οὔ 
]υνάδιι. [{ πιμβὲ δ6 τοπιοπιθογοὰ Βονγενεῦ (δδὲ 



Υ. ᾽---20. 

γ Οἔτδε {πδε οὗὨἁ Ι5βδοῃαγ, [ρα] {πε 
8οη οἵ Ϊοβερῇ. 

8 ΟΥ̓ ἐῃε εγίδε οὗ Ερῆγαῖπι, Οϑβῆεα 
(ἢ 8οη οὗ Νιη. 

9 ΟΥ̓ δε ἐπδε οὗ Βεη͵απιπ, Ραϊτὶ 
(ἢε βοὴ οὗ δρῆδι. 

1. Οἔ ἴδε τπδθὲ οὗ Ζεδυΐιη, (δά- 
αἷε] τῆς βοὴ οὗ δοάϊ. 

11 ΟΥ̓ (δε ττῖδε οὗ [οβερῇ, παηιοὶγ, 
οὗ τῆς εὔθὲ οὗ Μάδηδϑβεῃ, (ὐδάάϊ τἢς 
8οη οὗ διυὶ. 

12 Οἵ [δες ετῖδε οὗ Ώλδη. Δπιηλίεὶ 
ἴῆε βοὴ οὗ (ΦΖεπλλ] ]!. 

12 ΟΥ ἴδε εἐὔθε οὗ Αβῆεγ, δείῖδυγ 
τῆς 8οη οὗ Μι|ςΒδεὶ. 

14 ΟΥ̓ τδε δε οὗ ΝΝαρδιδὶι, ΝΝΔ δὶ 
ἴῃς βοὴ οὗ  ορἤϑΒι. 

1ς ΟΥ̓ δε ττῖρε οὗ (δά, Οσειιεὶ τῃς 
βοη οὗ Μδ.ῆὶ. 

16 Ἴῃεβε αγε ἴῃς πδηγεβ8 οὗ τῆς 
θη ΨὮΙςἢ Μόοβαβ βεηΐ ἴο ΒΡΥῪ οιυκ ἴῃς 

[93γδὲὶ δῃὰ Ἐάδοιι σχόο οὗ κιπάγρὰά ογὶρὶπ, δὰ 
(μαι τπογοίοσο [μ6 ι.86 οὗἨ 5 ΠΆΠ]ΑΓ Πᾶπλο5 ΟΥ̓ {Π6 
ἔννο ΡΘΟΡΪ65 15 ποῖ βυγργ βίης. 

16. “54 )Μοε: εαἰϊρά Οεῤεα... εροεδμα]) 
{5 πιοϑὲ ΡγοῦδΟΪΥ, {που Ρ ἢ οΐ ΠΟΟΘΘΒΑΓΙΥ ἴο 
Ὀ6 ἰηξεττοὰ ἔγοπιὶ [8μ6 ἰοχί, ἰδὲ Μοϑβεβ ἀϊά [ἢ}5 
δτϑὶ δὲ [195 ἔτηθ. ὙΠ ϑαυ] θοῦ ἐπιρί ογτηθπὲ οὗ 
[6 πδπῖο (ΕΧ. ΧΥΙ!. 9, χχὶν. 13. ὅζο.) ὈΥ͂ Ὡς ἢ 
Ο8οᾶ Ὀθοδπιθ Βοησοέογί Κπόνγῃ 15 πδίυγα] ἴῃ 
οπθ ΨἘὴῸ ψτοΐο ἀἴογ “" [οβῆυ δ᾽" δὰ ραβϑοὰ 
ἰπίο ουὐττοηΐῖ 186. ΤΠ οτἸρίΠδὶ πᾶπλθ ΠΟΎΨΘΥΕΓ 
18 511} ϑοὰ Πουζ. χχχὶϊ. 44. 

Οϑῆοα, Ηοβῆθα, οὐ Ηοϑρα, ἴΠ6 δὴ 4150 
οὗ {π6 45ὲ Κίηρ οὗ [8.86] δηιὰ 186 ἤγϑξἝέ ΠΠΟΥ 
Ριορδμοῖ, πιθδῃϑ “" ἀ θ᾽ νογδη θ᾽) ΟΥ̓δ’ ΞΔ γΔΌοη.᾽" 
Το [Π15 Μοϑεβ δά ἀϑά ἃ 8υ]}4Ὁ]6 σοηίδιηΐηρ {Π6 
5δογρὰ ἤδτηθ, [Θβουδῇ οἵ [δὴ : (ἢ. ΠΕ ΠΊΔ(ΙΏΡ 
1παὲ 5Α᾽νδίοη νᾶ ἔτοπὶ σοά, δηὰ Ὀγ ἴδε παπὰ 
οἵ πὶ ψῆο Ὀοτα ἴῃς 16 οὗἩ "" Οὐδ 841]ν8- 
[ἴοη." Τ[6ῃοβῃια νγᾶ5 σοηϊγαςίοά ἰῃ ἰδίο Η6- 
Ὀγον (οἴ. Νεῆ. ν"}].. 17} ἰηἴο [ϑβῆυδ: {π6 ΝΕ. 
γος [οϑυᾶ ΟΥ̓ Γοϑιι; υΧΧ. Ἰησοῦς. Οη (ῃ6 
ὩὨΔΠῚΟ 866 ΒΡ. Ῥοδΐϑοη οἡ πὸ Οτοϑά, Ατί. 2. 

17. «ομδαυαγἢ ἈΔΊΠοΓ “Ὁ ἴ(ἢδ ποζεῦ, 
ΟΥ ΘΟ ἢ -Οου ΠΕΓΥ ἢ" (ἔτοπὶ πᾶψαυ “ὁ ἴο Ὀ6 ἀγγ᾽)); 
ἃ νγ6]1-ἀοπηρα ἰγαςῖ οἵ ᾿ουτ ΟΥῪ ἐοστηίης [η6 
βου πογημηοβὶ δηὰ ἰθασὲ ἔογ  ρογίοη οὗ {86 
Ἰληὰ οὗ (δπᾶδη δηὰ οὗ ἴδπθ ϑβιιϑοηυθηΐ ἴπ- 
δογίίδησθ οὗ υάδῃ. [ἐ οχίοηἀθα πογίῃνναγα 
ἤτοιῃ Καάρβῃ ἴο νυ πη ἃ ἔδυ πλ1}65 οὗ Ηδθ- 
Ὀτγοη, δηά ἔγοιῃ (6 ᾿ϑοδά 868 ννοϑίννασά ἴο {6 
Μράϊθγταποδὴ (οἴ. Ἔβρθο Δ ΠΥ [οβῇ. χνυ. 21-- 
42). ὙΠ οδαγδοίογιϑας ἔδαϊγοβ οὗ [15 το ρίοη, 
Ἰοηῷ υπγεοορηζοά, ἢᾶνο Ὀδθη οἰο!ἀαἰοα ἴῃ ἃ 
Τοοθηξ τλοπορταρῇ ὈΥ̓ ον. Ἑάννατὰ ΥΝ ζρη, 
ΤῊ Νοροῦ, οὐ "ϑουῖῃ Οουπίτγγ᾽[ὶ οὗ 861 ρ- 
ἴυτο,᾽" 1 οηάοῃ, τ86; δηά 566 4͵90 Μτ (ἷδι τ᾿5 

ΝΌΜΒΕᾺΚΘ5. ΧΙΠ. 

Ϊαπά. Απά Μοβἕβ ςδ!εά Οβῆδβα {δε 
8βοῃὴ οἔὗ Νυη Ϊεμοβῆιλ. 

17  Απά Μοβεβ βεηΐ τἢεῃ ἴο 8ΡΥ 
ουξ τῆς ἰΔηά οὗ (ὐδηδδη. δηά 5] ιηῖο 
{Πεπὶ, (σεῖς γοῦ ὕρ 1} ]5 τόσ βου ἢ- 
νγατά, πα ρῸ υρ ἱπίο {Π6 τπηομηίδίη : 

18 Απά 566 τῆς ἰληά, ννῆδλϊ ἰΐ ἐξ; 
Δη4 τῆς ρεορίε (δὲ ἀνε διῇ τῃογείη, 
ὙΠΟ ΠΕΓ ΠΟΥ δέ βίγοηρ οὐ νγεᾶκ, εν 
ΟΥ̓ ΠΊΔΠΥ͂; 

19 Απά νψῃδῖ τῆε ἰδληά 1ς τῃδξ {ΠεῈῪ 
ἄννεὶ! ἴῃ, ννμεῖμεῦ τὸ ὁξ ροοά ογ δδά; 
Δηα ννῆδῖ οἰτ65 ἐῤδν ἐς τῃδι τΠεῪ ἄννε]] 
ἱπ, ψΒΟΙΠΕΓ ἴῃ θη, ΟΥ ἰπ βἴτοηρ 
Πο] 5 ; 

20 Απά νῆδὲ {ἢε ἰδπά ἐς, ννυβεῖμοῦ 
ἴ δὲ ἔδλϊ ογ ἰεᾶῃ, ψμεῖθοῦ τἢθγα ὃς 
ννοοῦ τμεγείῃ, οὐ ποῖ, Απά δε γε οἔ 
δοοά σουγάᾶρε, ἀπά Ὀτίηρ οἵ τῆς ἔγυϊξ 
οὗ τε ἰαληά. Νίον {δε τἰπιε τυ: τὴς 
τἰπια οὗ τῆς βγβίγίρε ργάᾶρεϑβ. 

ΒΙ0]6 Α11|45,᾿ ΡΡ. ΣἹ, 12. ῬΠΟΤΟ ἴἢ6 ϑϑυθγαὶ 
ῬὨγΒίςδὶ ἀϊνίβϑίοηβ οὗ {πε ΗΟΪΥ 1, Δηά, τεπιλγκ- 
ΔΌΪΟ ἴῃ 1ποιηϑοῖνοϑ, ἀγὸ σΠμαγαςίογ Ζοα πὰ βῆοννῃ 
ἴο Ὀ6 ΠΟΠΒΙΔΠΠΥ ἀρρδίθηΐ ἴῃ τς ΟἹα Τοϑί. ΤῊΘ 
Νερξοῦ ἰ5 ἔγεαυ θη τηρη!οηοὰ ἰῃ ἜΠΕΙΠῚ 
δηὰ ἰδ ἰ5 4190 [ἢτϑο {{π|6ὸ5 σπυπηεγαίθα, ὉΥ ἰ(8 
Ηδεῦτενν πάπλθ, νν ἢ ἴδ Ἐργρίίδη ἀγίςοὶθ ρτὸ- 
βχϑά, ἱπ 186 ||5ὲ οἵ ρίαςεβ ςοπηιογθὰ ΌΥ͂ 8}1- 
502 Κ ΠΙΟΓΟΡΙΥΡΠΙΟΔΙΪΥ͂ εηρτάνθη οὐ ἐδ νν4}}5 οὗ 
Καγηᾶκ (56:6 Βυιρϑοι, ὁ Οδορταρῃίβοιθ [ἢ- 
90 Γ ἤδη, 11. Ὁ. 69). 

ἑπιῖίο ἐδε γιομπία!" Τὴ ἈΠ -σουπίγυ οὗ 
ΒΟΌΓΒΟΓΗ δηά σϑηΐγαὶ σδηῆδδη, πιοϑίὶυ νυ πη 
πε Ὀοτάετβ οὗ ᾿ιάδῃ δηὰ Ερἤγαιτη. [ξ οοπη- 
ΤΏΘΠΟΟΘ ἃ ἔονν Πη1]65 δουϊῃ οὗ Ηρύτγοη, δηὰ 
οχίοπαϊηρ πογίυνναγὰ ἴο ἴπῸ ρ᾽δίῃ οὗ ΪϑΖγεεὶ, 
ΤΓυη5 οὐδ δυθηϊιδ! ποιίῃ -νγοϑίνναγα ἰηἴο [Π6 
868 ἴῃ ἴῃ πεδαϊδπὰ οἵ (Αγπηοὶ. 

19. ἐπ επ|. 1.6. ἴθ Ορδη ὑηνγδ] θά ν}} 1465. 
20. “4π4 δὲ γε 9Υ᾽ φοοά εοιγασε, ἀπά 

ὀγίπα, ζεο ἈἈδίμεγ, ρεγῆαρβ, ἀπά ἴδκο 
ῬΟΙάλγν, ἄς. 

ἐῤὲ ἐΐγηδ.. Ὁ 1δὲ γεγο σγαβ ὙὍΠο Πγϑῖ 
ξτΆΡ68 τίρθη ἴῃ Ῥαϊθϑεῖπο Ἰὴ [υἷν ἀπά Αὐρυϑβῖ: 
{πὸ νἱπΐδρο 15 ραϊ ῃογοὰ ἴῃ ϑορίοιηθεσ δηὰ Ος- 
ἴοῦογ, Ὑῆϊθ πα !σδίίοη οὗ ἀδίθ [411}|16ὁ5 συ ἢ 
ψνῆδὲ ντὸ σῃοιιϊὰ ἢανθ ἰῃέογγοα ἴγοπὶ [ἢ ῃΓθ- 
νἱουβ πλιταῖννο, ΒῸσ [6 [5γδθ 5 ποϑὲ Πδά 
αὐυιοά διη81: οὐ {86 δοῖῃ ἀδὺ οὗ [ῃ6 βεςοπὰ 
Τοηἢ (χ. 11), οὐ δδοιυῖΐ {πὸ πη ἀ]ὸ οὗ Μαγ: 
βϑίποθ θη {ΠΟῪ δὰ βρθηΐ ἃ τηοπηῖ δἱ Κἰθγοίἢ- 
διαϊίδανδῃ δηὰ ἃ ψοοκ δ ΗδζΖεγοίμ, δηὰ δὰ 
δΔοςσοιηρ 5πθὰ, ἰπ 41}, ἔγοπι στο ἴο 2οο 1η11]65 οὗ 
τιλτςἢ : ἃ (πογοίογο πιυδὲ πᾶν Ὀθθη δ ἰθαϑέ 
(πὸ Ὀεχίπηΐϊηρ οὗ [υἱγ, ἀπὰ πιᾶν ἤᾶνθ ὕδθη ἃ 
ταοη ἢ ἰφίοσ, τυ ῆοη ἴθ ϑρίοβ νοῦ ἀδϑραίοποὰ 
ἰηῖο τ 6 ἰδηά οἵ ῥτγοπιΐβο. 

όο 5 
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21 ὅ ὅο {πεν νγεηΐ τρ. Δπά 5θλγοἢ- 
εὦ τπεὲ Ἰἰαπά ἔγοηχ τῆ6 ψ]άσθγηθβ8 οὗ 
Ζιῃ υπῖο Κεθοῦ, 45 πιῇ ΤΟΠΊ6 ἴο 
ΗἩδπιλιῆ. 

22 Απά τῃεγ δβοθηάεά ὃγ {πε βουτῇ, 
Δηξ σληιῈ τηῖο Ηδδτοη; νῆεῖς Αἢὶ- 
ΤηλΠ. ϑῃ65ῃαι, δπὰ Ταϊηχαδὶ, (ἢς ςἢ}]- 
ἄτεη οὗ Αμπακ, τυεγε. (Νον Ηεδίοη 
ννγ45 0} δανεη γοδγα Ὀαίοτε Ζοδι ἴῃ 

“Ἐργρι.) 

21]. 1δὲ «υἱάργπει. 97 ΖΙη] Ὑπὸ ποτιίῇῃ- 
Θαϑίεσῃ ρογίίοη οὗ ἴδ6 νν]άθστιοϑα οὐ Ῥδγδῃ. 
ἼΤΠῈ βργηρ οὗ Κδάεβῃ ἰαὰὺ υἱπη [ἢ ; δηάὰ 
ἔτοστῃ Κδάδϑῃ οἡ {86 ννοβέ 11 ργοῦδΌϊυ σἰγοίοποά 
ΑΥΨΑΥ͂ ἴῶ {πε Ατθαῃ οὐ ἴδε ἐαϑὲ (566 οὐ χ. 12, 
Χχχῖν. 3. 564.) 

μμΐο Κοδοῦ)] ῬτΟΌΔΟΪ [Π6 ΒεῖΠΟγεθο Ὁ οὗ 
7υάρ. χνι. 28, πρὰσγ [ 2η-1,Αἰϑἢ : ἀπά ἂρρᾶ- 
ΤΟΠΕΥ ἰο 1Π6 που οὗἉ "ἴ, βίποθ ἴτ γᾶνθ [15 ΠΔτη6 
ἴο ἃ δγγίδῃ Κιηψάοπι (2 85. ν1}}. 2), ἀπά πιυϑέ 
105 μάνα ἰδίῃ νυ που (ἢ6 (ογτ ΟΤΥ οσςσυριοὰ 
Ὀγ {πὸ ἰϑγαϑὶ θα [{ πᾶ ρεγῆαρβ 6 Ιἀοπεβοά 
ψἢ [ἢ νι αρο ΚὨΣΓΌΘ. οὐ ΚἈὨυτοθθ ἢ, Ὀ6- 
ἔνε Βᾶηϊά5 δηὰ Ἡδϑθεῖγαᾶ. 

ας γιόπ εογῖθ ἰο Ηωρια }] ἘΒγ ἴπ6 “' δηΐΓγδηςθ 
οἵ Ηδπιδίῃ,᾽" [ῃ6 δϑϑισῃοὰ Ὀουπάλγυ οὗ (πὸ 'π- 
Βεγίδποθ οὗ 5Γ86] (οἴ, οἡ χχχίν. 8), 15 ἴο Ὁ6 
υηάεγϑίοοα ἴἢδ δου ἤογῃ ἀρργοδοῇ ἴο Ηδπηαίῃ, 
ἔτοτη {6 ρ]αίη οὗἨ (ἰα]ο-ϑγγία, ᾿γίηρ Ὀοΐννοθη 
ῆηοσο ἴννο γδηρθβ οὗ [ϑῦδποη οδ] θὰ 1,ἰῦᾶπι5 
δηὰ Απε]Πθαηιι5. ΑἸονν δεγέθη οὗ ἢ}}}5 σοη- 
Ὡοοΐ5. ἴΠ6 πογίογῃπηοϑὶ ροϊηΐβ οὗ {656 ἔνγο 
ΓΔΏΡο5 : δηά {Πγου ἢ [ἢ}}]5 ϑογθοη 16 Οτοπηΐθβ 
Ὀυγοῖθ ἔτοπὶ 106 πΡΡΟΓ (ΟαἸοουτδὴ δοΙ ον 
Ἰηΐο {π6 ορϑη ρῥἱδίη οἵ Ηδπιδίῃ. (δίδηϊου, 
8, δηὰ Ῥ.᾽ Ρ. 199.) [158 ἀρρτοχὶπιαῖθ ρἷδςθ 
ἴῃ 1ῃ6 ΠῚΔΡ 15 ἴῃ Ἰδίὰἀδ 349 )ο΄; ἀπά ᾿ἰ 1165 
βουζῃ-ννοϑὶ οὐ ΕἸΌΪΔἢ, νν ΠΙ ἢ ννᾶ5 1.561 νυ 1 η 
(6 Ηδημδίῃ ἰοιτιογυ (2 Κ. ΧΧΙΝ. 12, ἄζς.). 
Α ἀϊβεγοπὶ ντονν οἵ {86 δηΐγδησθο οἵ ΗἩδιηδίῃ 15 
ἴδκοὴ ΌΥ Ἀοβιίηθοη ( Β. Κ.᾽ 111. ςςι,) δηὰ 
568, ςό9) δηὰ Ροεγίογ (' [ϑαπηδϑοιι5.᾽ ΡΡ. 332 
544. ζτς.). ΤΟΥ υπάογϑοίδηά 1ἴ οἵ [Π6 ννεβίογῃ 
Δρριόδοῦῇ ἴο Ηδιηδαίῃ, ἔτοπῃ (ἢ6ὸ Μοάϊογ- 
ΤΔΏΘΔΠ, ἃπὰ τηᾶκο 1ἴ {Π6 Ἰηΐογνα! νυ] ἢ 5θρά- 

᾿Σαΐεβ {π6 πογίποτῃ ἐπά οὐ [εράποη ἔτοπι {πὰ 
Τηοιιηΐδ!Πη5 οὗ ([Π6 Νιυκαιγίγοῆ, Βιιῖ 1Π]5 5 1655 
ΡῬτΟΌΔΟΌΪΟ; δηά ὄνεη Κοδίηϑοη νἱγίι}]]ν δάσηβ 
1ηδὶ ἴῃ [86 ργοϑθηῖ ρᾶϑδαγε {π6 βοιΐῃογῃ ἀρ- 
ΡιΌΔΟῖ ἴο Ηδηιδίῃ ταιϑὶ 6 ᾿ηἰεπάοά. 

29. ὃν δὲ “ομἹ }Ἱ ΒΥ 186 βοι ΠΟΙ ΠΕΓΥ, 
εἴ. Ὁ. 17. 

“ῤίν»ιαπ, δδεεῤῥαὶ, απαὦ Τα »παὶ, {δε εδί ἰάγεη οὗ 
“π41}] ὙΠῸ ρῥγοβεηϊογ οἵ [86 ΑΠαἰκῖπὶ νγᾶ5 
Αὐτὰ “πὲ δῖε οὗ Απακ᾽" ([οβ8ἢ. χν. 12), 
ἔτοπι νυ ῃοπὶ ἰἢ6 οἰἵγ οὗ Ηθθγοη ἴοοκ 115 πᾶπὶὸ 
οἵ Κιτ) αι -ΑτῦᾶΔ. ὍΤῇο ἡᾶπὶὸ Απαὶς ἀθποίοβ 
“Ἰοηρ πεοκοά :᾽) δηὰ (που ῇ ἤθγο (ἢ6 πᾶσὴθ οὗ 
ἃ ΓΆ( 6 ΤΔΥ ΟΓΙΡΊΠΑΙΥ πᾶν Ὀδοη (Πδὲ οὗ ἃ 
σδιείδιη, γεῖ Αἢιπιδη, ϑδοβηδὶ, δηὰ Ταϊπιδὶ 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΙ. 

23 “Απά {πεν σᾶτης ππἴο τῆς ᾿' τοοῖκ “ Ῥευε ς, 

[ν. 21--24. 

οὗ Εβῃςοϊ, ἀπά σὰς ἀοννγῃ ἔγοπι τἤεηςε ' Ον, 
ἃ Ὀτγάποῦ ἢ οπς οἰυδῖεῦ οὗὨ ργαρεβ, 
ΔΠπα (ΠΟΥ δάτα ἰξ Ὀεΐνγεθη ἴννγο ὑροη ἃ 
Β(Δ Ὁ; ἀπά ἐῤέγ ὀγομσῥί οὗ τῃε ροπιε- 
στιδηδλῖδβ, Δη4 οὗ ἴῃε ἢρϑ. 

24. ΤΠ:ε ρΐδος νγα8 οδ)]εά τἢς 'Ῥγοοκ [0 
᾿ΈΞῃςοΙ, Ὀεσδυδε οὐ ἴῃ6 ο]υβῖογ οἵ ̓  Τια ς 

εἰν δτάρεβ ὑοῦ τῆς σὨΠ]άγεη οὐὨ [5γδε] ζγζσαρε. 
ουϊΐ ἄοννη ἔτοιῃ τἤδηςο. 

ὍΟΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪ ποῖ ἱπάϊνι 2] νναιτίοσξ, Ὀυΐζ 
ὩΔΙη65 Οὗ ἴῆγεοο ἐΓῦ65 οὗ ἴῃ6 Απδκίπμ. δῆς 
ν6 βηὰ (Ποπὶ 510}1}1] ἴῃ οχἰϑίθησθ Δ] ἃ σοπίιΓΥ 
ἰαΐογ, ννἤθῃ (4160, νῆο πον Ὀγοιρμί Ἐάϊηρο 
οὗἨ {Ποπὶ, Ὀδθοδὴθ {πεῖς δνυθηΐυὶ ἀεβίγουοῦ 
(71ο5ἢ. χν. 14). 

Νοαυ Ἡεόγοη «υαιῇ δὲ σευοη γοαγ, δοΐογε 
Ζοωρ ἐμ Εχγρὴ Κποῦδεὶ 15 ὑγοῦδοΥ τισὶ ἰη 
ἜΧΡ  αἰπίηρ [ἢ6 ϑοπηθινῃδὲ ἀργιυρίὶ ἱπίγοαμπςτίοη 
ΟΥ̓́ΤΠ15 φδγθηῖ μοβῖὶ ὈῪῚ (6 ϑιιρροϑβιίΐοη {8αἱ 
{π656 ἔννο οἰ 65 δὰ ἃ σοπιῆοη ἔουπάσγ, πὰ 
ὑνογο 8}, ΟΥ̓ ρογθδρβ, δὲ ἰδαϑὲ ἴῃ ἴΠ6 οδϑδ οὗ 
Ζοδῃ ( Δηΐ5, 8ε6ὲ οῃ ἔχ. ν. 1) γθιῖ, Ὀγ τῃς 
Ηγκϑοϑ, ἰο ψνῃοἢ πδίϊοηβ, οὔσδ ἴΠ6 σοΠαΊΙΘΓΟΙΒ 
οὗ Εγςγρί, [6 Απδκίηι ροσῆδρϑθ ὈοΪοηρθα. Τῆς 
“Ἦγκϑος ξοΠΠοαὰ δηὰ βδιγιϑοποαὰ Ζοδη ἃ5 ἃ 
ἀείεηοο οὗ μοὶγ Εδϑίογηῃ ἔγοηξίεγ. 

238. δὲ ὀγοοῖ 9 Επρεοῆ ὍΤΉΙ5 15. βεηο- 
ΓΑΠῪ ἰάἀοπεβοὰ νὰ (6 πιο ν] ον ἱπιπιθα!- 
Αἰεὶ ἴο {π6 ποι οἵ ΗἩδῦτοῃ ; ἀδϑοπ δε ὉΥ 
ἘΟὈϊπδοη 845 ργοάιοίην {πὸ ἰαγροϑὶ δηὰ ὑεῖ 
δταροβ ἰπ 4]]} διαϊεκεῖπο. Ὀοσϑιος ροϊησρταπαΐεϑ, 
ἤξϑ, ργίςοϊβ, 4ιυΐϊησοβ, δηὰ οἴπογ ἐγ 5, ἰὴ 
δουπάδηςθ. Α ἔοιιπίδϊη ἰῃ ἰἴ, ᾿γίηρς νν πη ἃ 
τ 116 οὗ 186 «ΠΥ, 15 5δ!ἃ Ὁγ δῃ ἐδ Νεαθ ἰο 
6 511} Κποννὴ 45 Αἰπ Εβκαὶγ. Ὅλ νδιϊου 
νγ85, ἰῇ 411 {πο Ποοά, ΟΥΙΡΙΏΔΙΙΥ παπιρὰ δὔοῦ 
οηθ οὗ {πῸ [γε σμιοίβ νῆο ὑνεσε σοηΐραογαϊο 
ἢ ΑὈγάδάτῃ (Οεῃ. χὶν. 24); Ὀυΐ, 45 οἤδῃ 
ΓΑπλθ ἰο ρᾶ55, ἴπ6 [9 γδϑ 65, νυ ἘΠ ΡῚΥ ΟΥ υπ- 
ὙΠ ΠΏ ΡΙΥ, ἴοοῖκ ὑρ ἴῃ ἃ πον δηὰ 5: η βοδηΐ 
Β0η56. ἴῃ6 παᾶηθ ὙΨΏΙΟΝ ΠΟΥ ἑουπά ; ἂηά ἴο 
ἴθθπι {Π6 ναῖον ἴἢι15 Ὀεσδπιθ ἴῃ ψ Α]]ογ οὗ {86 
ΑἸυίον. 

ἐδὲν ὀαγε ἐξ δείαυεεη ἑπυο μροπ α σα} Ἀεϊαπὰ 
(ἰ Ῥαϊοβι.᾽ 31, δρυά Ἀοϑθηπη. δ. πο] α ἴῃ ἰος.) 
Παγγαΐοβ, οἡ [Π6 δι ΠΟΥ οὗὁἩ Δῃ δυενν ηθ55, [μαΐ 
ὈΏΌΠΟΙΟ5 οὗ γταρθβ ἂὲ ἰοιιπά ἴῃ Ῥδιεβίῖπο οὗ 
ἴοπ ρουμπάϑ ννεῖρῃζ: ϑοῃυ]Ζίυ δά 9θθη ἴδεη 
ἵἔννο ροιιπμάβ βουνοῦ ἴπδῃ ἴδ]5: [ρπδίιι5 οὗ 
ἘΠοΙη(οϊ θη Κα οὗ οἰιιξίεῖβ δὴ 6} ἰοῃξ : 
ἸοΌΪοΓ, οὐ Ἰπάιν! 112] στᾶροβ ἃ5 ἰαγρδ 85 ρ᾽ υΠ|5. 
Κιῖο (ῬΒγβ. Ηἰϑὶ. οἵ Ῥαϊεβίί πο," Ρ. 130) 
δβίλῖοβ ἰἢδλι 4 ὈυσποΒ οὗ ξσγάροθ οὗὨἨ σῃοστηοιϑ 
5116 ννᾶβ ργοάιςεὰ δἱ ΔΝ ΕἸ θεοῖς ἔτοπι ἃ ϑύυπδη 
ψὶπο, δηά βϑηΐ ἃ5 ἃ ὑσοβοηΐ ἰῇ 1810 ἔγοπι [Π6 
Ὦυκο οὗ Ῥοπδπὰ ἴο (ἢ Μαγαυΐθ οἵ Κὐςκ- 
᾿πρῆᾶπι. [1ὑ ννεσῃεὰ πἰποίεοπ ροιπάσ, τηά 
νγ85 σοηγνογοά ἴο ἰΐ9 ἀσϑιϊηφίίοη, τοῖς ἰμλη 
ὈΜΕΏΓΥ τα εβ ἀϊδθίαπί, οἡ ἃ ἰδῆ ὮΥ ἴουγ 
ἸΔΌΟΏΓΕΓΒ, ἴννο οὗ Δ οτ. Ὀογε ἴΐ ἴῃ γἰαϊίοη.. 
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ν. 25---33. 

25 Απά {δΕγ γεξυγηβά ἔγοῃ ββαγοῇ- 
ἱπρ οὔ τῃε Ἰδηά δἴτεγ ἔτ  ἀδγϑ. 

26 ἴ Απά {μεὺ νγεπῖ δπά Ἷδπια ἴο 
Μοβεβ, ἀπά ἴο Αδγοῃ, δηά ἴο 1]] {πε 
ςοηρτεράίίοη οὗ τῆς ἙΠἈΠ]Πάτγεη οὗ [5γδεὶ, 
ππῖο τῆς ψ]]ἀογηεβ5 οὗ Ρδγαη, τὸ Κδ- 
ἀεβῃ; ἀπά Ὀγοιιρης θαοῖκ ννογά ὑηῖο 
τπεπλ, Δηά ππίἴο 8]} τῆς σοπρτεραιίοπ, 
ΔΠᾺ βῃαννεά {ἤδη ἴῃς ἔγι οὗ τῆς ἰδλπά. 

27 Απά {ΠεΥ το] ὰ ἢΐπι, δπά αἱά, 
ἶἵνε ολπι6 υπῖο ἴδε ἰδηά νυν τἢογ τῆοιι 
ϑθηζεϑῖ ι.8, Δη4 8. ΓΕ]γ 1 ἤονγεῖῃ ννἢ 
ὄτακ ἀπά ΒοπαΥ ; Δπὰ τἢϊβ ἐς τῆς {τυϊῖ 
οἔ 1ἴ. 

28 Νενεγίμεῖεβ5 τῆς ρεορίε δὲ ξἴγοηρ᾽ 
τὲ ἀννε]] πὶ {πε ἰδλπά, πὰ τῆς οἰτίεϑ 
γέ νγΆ]]εὰ., πα νΕΤῪ ρτεδῖ: ἀπά πηοτο- 
ΟΥΕΓ νγἘὲὺ 881} ἴῆς Τῃι]άγεη οὗ Απακ 
(Πετα. 

29 ΤῊΘ Αἰπηλδίεκιῖεβ ἀνγο] ἴῃ (ἢ ς 
ἰδπα οὗ πε 8ϑοιῖῃ: δηά τὰς Ηϊτζεβ, 
Δη4 τῃ6 Ϊεδυβίςε5, ἀπά (6 Απιοτίξοβ, 
ἄτνεὶ] ἴῃ τῆς πιοιιηΐαίηβ: δηά τῆς (δ- 

ΝΌΜΒΕΒΘ, ΧΙΠΙ. 

ΠΔΆΠΙτΕ65 ἄνγε]] δγ (ἢ 568. δπά ὃγ {δε 
ςοαϑβῖ οὗ Τοτγάδῃ. 

Ο Απά Ο]εὴ 5:16 τε ρεορὶε 
δείοτα Μοβεβ, δπά βαἰά, ἴ,6ϊ τι δοὺρ 
ἃϊ Οὔςε, δληά ῥβοββεβ5 1ἴ; ἔθου. νγὲ δΔΓ6 
νν6]] 40]ε ἴο ονεγοοηιε ἴϊ. 

31 Βυῖ τῆε πε ἔπδῖ νγεπὶ ἃρ γῇ 
ἢϊπλ βαἰά, )ε θὲ ποὲ 0]6 τὸ ρὸ ᾧρ 
ΔρΆϊηβῖ [ἢ ρεβορίε ; ἔογ {ΠῈῪ ἄγε βειοηρ- 
ο΄ ἤδη "να. 

32 Απά {πὲ Ῥτοιρῆξ τρ 4η εν] 
τερογξ οὗ πε ἰαηά ψῇῆϊοδ τπὰν ἢλά 
ϑεδγοῃεά ὑπο τς ΤΠ] άγεη οἱ ἴβγδεὶ, 
βαγίηρ, ΤῊς ἰΔηά. τΠτουρἢ γννΠΙςἢ ννε 
Πᾶνα ροῃςε ἴο β6δγοῦ ἰζ, 'ς ἃ ἰδπά τῃαῖ 
εδίετῃ ὑρ τῆς ᾿ημαδίτδηῖβ τπογεοῦ, δηά 
411 τῆς ρεορὶς ἐπαῖ νγὲ ϑδνγ ἴῃ ἰξ ἀγέ 
᾿πηθη οἵ ρτοϑδῖ βίδϊυγε. 

697 

Ἡεῦ. 
᾿ ΄ 

33 Απά {πεγὲ νγὲ βανγ [ἢ ρἰδηΐβ, {αρκνε, 
τῆς 80ῃ8 οὐ Απαδκ, τυῤίοῦ εοηῖ οὔ τὴς 
δΙΑηῖ8: Δηἀ νγα ὑγεγε 'π ΟἿ ονγῃ βίρῃϊ 
Ὧ8 ὈΥΆΘΒΠΟΡΡΕΙΒ, ἀπά 80 νγε νγεῖε ἰῃ 
(ΠΟΙ 5 ρῃῖ. 

πασσσσ’πσ ππππασςοὦἔέοέΈο. 9 σαν σοι 

256. αν ὥογίγν 44..}]ώ ὙΒΟΥ Πδὰ πὸ 
ἀουδὲ ἴῃ [}15 {ἰπ|6ὸ ὀχρίογοὰ ἰῃ6 ὑνΒο]6 Ιαπά. 
[1 ννᾶ8 Ββονγευεσ ψτ (Π6 βδουΐβογῃ ρατὲ (μδῖ 
86 1Ξγδο! ἴο5 Ἔἐχροςίοα ἴο Βᾶνθ ἴο ἀθ4] ᾿πγηγθά!- 
ΔίεϊγΥ : δηά δοσογαϊηρ)ν ἰὲ 15 [πδὲ νυν] οἢ 15 ρᾶγ- 
(ἰου]ατ]Ὺ τεξεστεά ἰὸ ἴῃ [86 ἐΟ]]ονγίηρ; νοῦϑεϑ, 
ἨἩεὕτοη δηὰ ᾿ΐ5 ν᾽ οἰ ΠΥ ἀθονθ 4]]. 

26. 0 Καάε:6] ὅεὲ Νοῖε δὲ ἴθ επὰ οὗ 
οδδρίου. 

28. ἐφε εἰδέοε γε «υαἱϊ] Τἢδ δηπαὶς 
οὗ ἐπε ρδίδγομδὶ ἔἶἰπιε5 ἀο ποῖ βιιρβεϑδί βιις ἢ 
ἃ σοπάπϊιοη οὗ (ΐηρβ ἴῃ (δηδδῃ 845 ἰ5 Βεῖθ 
ἀεοοροά. Νὸ ἀουδί (Πδ γερεοδίθα ᾿πναβίοῃβ οὗ 
ἴδεὲ Ἐργρίίδῃβ (566 ΕβϑαΥ οὐ Ἐργυγρῆδη Ηἰ9- 
ἴΟΓΥ, ὃ 25) δὰ σοιῃρεὶεά 186 Οληδδηϊος ἴο 
Θηἴγεηςἢ {Ποπηϑοῖνοϑ ἰὴ (ἢ β6 ἐογ  Ποδίϊομβ νν ΒΙοἢ 
αἰογννασάβ, 8ἃ5 [86 θοῸΚ οὗ οβῆιδ 5ἤονγϑ, 
γε {Π6 αἰοτηθηξ οὗὨ πεῖν ρτοδίοβι βι γοηρίῃ. 

29. Τῤε “νιαίεξι 866 οῃ χὶν. 2ς. 

ἐδε (αμααηΐε4} ἰ. 6. ἴθοθθ οὗ {186 Ῥμεπί- 
εἴδη τᾶς: [ἢ ὑγοσγά ἰ5 ἤογο υϑοὰ ἴῃ [5 Παυτονν 
56η86 : οὗ, Οεῃ. Χ. 1-ς---τ8. 

82. 4 ἰαπά ἐδαΐ εαίείδ μρ, ὅς. ἱ.ε. ἴ 
5 ἃ ἰαπιὰ νυν ῃϊοἢ ἔτοπι [5 ροβιξοη 15 ὀχροβϑά ἴο 
ἱποεββϑδηξ δίας Κβ ἔγοπι Οὴδ ἡυδγίοσ δηᾶ δη- 
Οἴποῦ, ἃπΠ4 50 [5 ὁσσυρδηίβ τηυδὲ Ὀ6 δἰννᾶγϑ 
Διτηθὰ δηὰ υνυνδίσ ἢ} (οἷ. 1ον. χχνῖ. 48, ΠΟ Β 
Ποννενοῦ ἀοε5 ποῖ ξυγη5ἢ. ἃ βίτῖςξ ρᾶγ4}161)}. [ἢ 
ἔλοϊ {Π|Ὸ ΘΑΙῚῪ ἃπηα]5 οἵ (ὐδηδδη, ἐβοι ἢ ΝΟΥ 
[ταρτηεηΐδιγ, αἴοσγα εὐϊάδηςεβ οὐ νδγίοιιβ ἀπά 
εχίεηβίνε ἰηνδβδίοῃμβ, ὑγᾶγβ οὐ δχίογπηηδίίοη, 
ὅοε.: ςἢ, χχὶ, 27, 28; ει. ᾿ἴ. λο, τ. 

Οη ἴδε σοτηδίπαϊξίοη οὗ ἔννο οσἱ πα! ἱπάθ- 
Ῥεηάεηξ Ὀυΐ οοπδιβίθῃηξ ϑῸρρθπθπίδσυ πᾶττᾶ- 
ἔϊνεβ ἴῃ (ἢϊ5 σβαρίεγ, οἕ, Ιηἰτοά, ὃ 4. 7. 

ΝΟΤῈΣ οα (ἨΑΡ. ΧΙΠΙ. 26. 

εγο δὲ «υἱϊάφγησι: οΥΓἹ Ῥαγαπ, 1ο Καάει 
(1) Καάβϑβῃ ἰ5 ἴῃ [με ἔοοί-ποῖοβ ἰἀθπε θα υνὶ 
ΑἸη-εἰ-ν εἴθθα, σμῖς ἢ 165. ἴῃ ἴῃ6 ΑὐδΌδῃ, 
δὐουΐξ ἴδῃ 1165 πουίῃ οὗ ἔπε ρίαςθ 'π ᾿νῃϊς ἢ 
Μουπὶ Ηοσ δδιυιῖβ οἡ {μὲ νδ]ον, Ηδσγὸ [Π6 
Ὅν δαγ εἱ Οδυννγεὶγ ορεπϑ ἰηΐο ἴῃς ἴον στοιιπάσ, 
δηἀ αἴογαβ δῃ δοζεββ, ὈΥ ἔασ ἴ6 Ὀεϑβί, ἱπάθοά 
πε ΟΠΙΥ οπ6 Ρυδοιίς 8 ]6 ἔοσ 8π ἄστηγ, [Ὠγου ἢ 
ἴδε πιοιηϊδίη ΘΟΙΠΕΓΥ οὗἉ Εάοπι, ἴο ἴπΠ6 πουτῃ- 
τνεβῖ: οὗ, οὐ Χχ, 14 ἂπά 19η. ἴΐ νγὰβ [19 
ἀου ὈΈ1ε55 τς ἢ ἴδα ἀπιθαββϑδάουβ οὐ Μοβεϑ, 
βεηῖ ἔτοπὶ Καάθϑῃ ἴο πὸ Κίπρ οὗ Εάοπι, ἀ6- 
δου ρεὰ χχ, 7 ἃ5 “(86 Κίηρ᾽5 δίξῆναγ." Αἱ 

Αἰἷπ-ΕἸ- εἴρεβ ἅτε ἴἄγεα ἔοαπίδί 8. ἰββυΐπς 
ἔἴτοτα [86 σΠΔΙΚΥ σοςκ. ῬΧΟΌΔΟΙΥ ἰῃ δηςείθηϊ 
{{π|ὲ8 186 νυναῖεῦ ΘΌΡΠΙΪΥ Ποῖα, 845 δἴϑοννῃογα 
Γγουρπουῖ δα δίπδιίις Ῥϑηϊηϑια, νγ88 πιοσα 
σορίοιυ5 ἴδῃ δὲ ργεϑεπῖ, δηὰ {πὸ ρἷδος 86- 
ΠΟΥ ἷΥ οὗὨ ρτεαῖεσ ἱπηροτίδησθ Ὑεὶ ὄυθῃ 
πον Αἰπ-εἰ- ΟΝ εἴδει 15 ἔπε πιοξὲ ἐγεαυεπίεα 
τνδϊοτίηρ -ρίδςσθ ἴῃ 6 Ατδῦδῃ, 85εὲ Ἀοδίπβοη, 
.Β, ΚΑ. 1|. 172-1γ6. Ἐοδϊηθοηβ ἰἀοηιϊῆοδ- 
Ὀοη οὗ Αἱη-ο]- νν εἰθἢ 845 [86 δηςίεπὶ ΚὝάοϑῃ 
[45 ὈΘθη ΨΕΠΘΥΑΙΪΥ δοςοριοὰ ὈΥ ΕΠρ] 15} ξεὸς 
ἘΥΆΡΒΟΙΒ 8ἃ5 ἴῃ πιοϑδὲ ργοΌδΌΪθ, δ... Ὁ ΜΥ 
ΟἸΑγκ ἴῃ δ15 ' Βίδίες Αἴ δ5,; ρρ. 24--.λό, ὉΥ͂ 



δοῦ 

ἊΝ ογάξυνοστίῃ, Ῥογίοσ, ὅζο. ; δηὰ ὈΥ̓͂ ϑοπια α͵9ο 
διηοηξϑὶ ἴῃς Οσιτηδηβ, 

(2) Υεὶ 80 ἀ:θῆοιε μᾶ5 ἰξ Ὀδεη ἔουπά ἴο 
ΒΤΟῸΡ 54{|5}2Ο [ΟΣ 4} ἐΠ6 ραϑϑᾶσοθ ἰῃ ] ἢ 
ταθπίϊοη 15 πιδάς οὗ Κδάδβῃ γοιιηά {ἢ18 ΟΥΓὁ ΔῺΥ 
Οἴου ομδ βροΐῖ, [δῖ ϑοπης σοπιηπηεηϊδίογϑ δηὰ 
ΒεορΥΆρἢοῖβ (αθῖοσ Ἀε]λπ4) ἢᾶνο 4ϑϑιπηθά τμδὲ 
ἴννο ἀϊδίϊηςξ ρἴδοθϑ τηιιδὲ Ὧ6 ϑιιρροβθά ἰο ὉΘΑΓ 
τη ῃδπιὸ ἰη ἴῆ6 ΒΙΌ0]6: δηὰ {ΠΟῪ οὔβογνο τπδὲ 
ψῸῈ μάνα πιοηίίοη οὗ Καάδβῃ δηὰ οὗ ᾿Κδάεβῃ 
Βαγηθδ; οὗ Καάεϑῇ ἴῃ [ῃ6 νυ] ] ἀἜ 655 οἵ Ραγϑη, 
δηὰά οἵ Καάἀρϑῃ ἴὴ ἴμδὶ οὗ Ζιη; δηά δ͵5ο οὗ 
Μεῦδῃ Κααοϑῇ, 

Απάᾷ ἢο ἀοιιὲ τῃ6 δρροϊ]δϊίΐοη, ὑὶς ἢ 5 
οαυϊναϊοης ἴο ΗΟΙΥ Ρίδοθ, οὔ ϑαποίυδσγυ, 15 
οἠ6 ϑΜ Ὡς ἢ ννᾶ5 ἴη ἔδοϊ Ὀοσγῃς ὈΥ βενόσζαὶ Ἰοςδ]}- 
65: 866 Ὀείον, ὃ 8. Βιυῖ 1ιἴ 566πὶ85 αἰθαγ, 
πονογίδμεϊοος, (ΠδΔῖ ομο ἃπά {πὸ βᾶπιθ ἰοςδ ΕΥ̓͂ 
τῆγοίιρδοιι 5 ἱπϊοπά δά" ἰη ἴῃς ΟἹὰ Τοβίδιηθηξ 
ΌΥ [8686 ἰἤγεθ πᾶπΊθα, ΒῸΓΣ (Π6 δῃοδαιρηλθηξ 
ἔγοπι ἡ] ἢ [86 5ρίεβ σογα αἀἰβραίςποά δηά ἴίο 
ὙΒΙΓὮ (ΠΟΥ σεϊυγηθα 15 ςϑ]] θὰ Καὶ δά θϑἢ ἴῃ ΧΗ, 
26, Ὀυϊ Καάήοϑῃ ΒαγηθΑ 1ῃ ΧΧΧΙΙ. 8, 45 ἰΐ 15 
Αἶβϑο ἴῃ [δι ἰχ. 232, [οβϑῇ. χῖν. 6, )η. (Οη 
{πε ἰεῖτὰ “« ΒΑιτιθ  δεὲ ποΐβ οη χχχὶϊ. 8.) 1 
15 ΤΌΠΟΙ οἸεᾶγ, οἡ σοτηραγίηρ Εἰ Ζεῖς. ΧΙΥ!. το, 
ΧΙν". 28 ἢ Νιαπὶι. χχχὶν. 4, [οϑῃ. χν. 4 
δηὰ θοιξ. χχχὶὶ ςσ, ἰδαῖϊ Μευγθαὴ Καάοϑῇ ἰδ 
[86 8ᾶπι6 45 Καάεϑῃ Βαῖτιοᾶ. Καάδβῃ ἀρρϑδγβξ 
ἴο δᾶνθ Ὀδθὴ {Π6 πδπῖὸ οὗ ἃ οἰΥ, χχ. τό; 18 
ἀουθι]ε55 ἴΠ6 Καοάεϑῃ τηεηϊτοπεᾶ [οβῆ. χυ. 23 
ἃ5 ΟΠ6 οὗ [6 “" υἱτογποβῖ οἰ(ἰ65 οὗ [υάἀΔ} ἴο- 
ννατὰ (ἢ6 ςοαΞί οὗἩ Εάοτῃ βκουϊζῃνναγά :᾽" ννδβ οὐ 
86 βου Ὀογάοσ οὗ [πάλῃ, χχχὶν. 4; δηὰ 
ννὰ8 ΟΥἀΘΠΕΥ ἃ ἰεδάϊηρ ἰδηάπλαγξκ ἱπ 186 
ὈοιπΠάδυυ ᾿ἴπ6. ὙΠῸ πάπα οὗ ἴδ οἰζγ ννᾶβ 
οχίθηάρα, 45 νγᾶ5 οἴη [ῃ6 ᾿ᾶ96, ἴο ἴῃς ἀϊπίγιςξ 
διουπηά 1, ἤοησθ 6 1ῆ6 νυ] άογηθθβ οὗ (δάρβ," 
5, χχίχ. 8: οἴ. Ὠδυζ. Χχχῇ, τι. ὙΤπαὶ Κα- 
ἀεβἢ 15. Θουη τ  Π|65 ἀϑϑίρπθὰ ἴο ἴ86 νυ] ογηθεθ 
οἵ Ῥαγδῃ (ε. 9. Χιϊ. στό, χὶϊ. 43. σοπιραγθὰ νυ ἢ 
ΧΗ͂Ι, χό), πα βοπηθιηθβ ἰο (παῖ οὗ Ζίη (ΧΙ. 
21, ΧΧ, 1, ΧΧΧΙ. 46), 15 Ἔχρ] αἰποά Ὀγ ἴῃ ἕλεϊ 
[Πα ἴῃ6 πᾶμε οὗ Ζιη νγᾶ5 βίνθη ἴο ἴῆ6 πουίἢ- 
ὀγητηοϑῖ ρογίΐίοη οὗ {πῸ ρστοδῖ ἀεβοτί οὐ Ῥδγδη 
ἴῃ ννοἢ Καάεϑῃ ἸΔῪ : 566 οἢ χ. 12, ΧΙ. 21. 

(3) [ 15 ἔγῖβοσ ἀρρᾶγθηΐ οὔ σοτηρδγης 
, Νμι. χὶϊ, τ6 ἢ Χχχὶῆ. 18, δηά [ἤδη γεΐογς 
ΓΙΏΡ ἴο ΧΙΠ. 3, 21) ἀπά χό, τῃαῖ [Π6 54Π1|6 ἢ - 
οδιηρηηθηΐ ν᾽ ΙΓ ἢ 15 ἀσϑο θα ἴῃ σἢδρ ΧΗ. 85 
δὲ Καάθβῃ 15 ἴῃ {Π6 σδίδιοριθ οὗ βίδίϊοηϑβ ἰῃ 
ΧΧΧΙΣ, παπιοὰ ΕἸΚὨπηδῇ. 

(4) ὙΠπὰ δηςϊθηϊ πᾶπιθ οὔ Καάθβῇ 566 π|5, 
Οϑξη. χῖν. 7 (νεγο 866 ποῖθ), ἴο μᾶνθ Ὀδθθη 
Ἐπ-πιβῃραΐ, ὁ“ νν6}} οἱ ἡάρπιγεηι,") ὍῊ18 ΠλΔΥ 
ΡΕΓΠΑΡΒ Ροϊηξ ἴο {πε ριᾶςε ἃ5 βείηρβ ποῖ οῃἱγ ἃ 
τοὶ ρίου5 ςεηῖγε, Ὀὰΐϊ ΟΠ6 4150 'νῆογο εἰ ζαίϊοη 
νγὰ5 νοηΐ ἴο Ὀε ἀσίοττηϊποά,. Αηὰ {Π6 ρτγθϑεὶν 
δηὰ Ἰυάϊςο!4] διηοίοηβ οῦο δηά ἃγὸ οὔοη 
σοπαυιποά ἴῃ {μΠ6 Εασὶ. ἘΠ ΠΛΔῊ 15 Βου ΝΟΣ 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀεβογιρῖνο οὗ ἃ ἀἰϊδίηςῖ, δηὰ ἰ5 ἀθ- 
Γνοα (δ6ε ποΐθ οἡ χχχὶὶ. 18) ἔγοτη [6 Ὀγοοπὶ 
ΠΟ δρουηάρά {πεγεδθοιῖβ. ῬωβϑίΟΥ [86 
μᾶῖηθ ἈΠΕΏΔῺ ννᾶ8 πλογο ρΑγ ΓΟ ΑΓ 84550- 
αἰαϊϑα νυν τ τὴ Ἔποδιηρπιθηΐ ἰῃ τΠ15 ροστίοη οὗ 

ΝΌΜΒΕΚΒΘἝΘ. ΧΊΠΠΠ. 

(6 ἀεϑοτῖ Ὡς ἰοοῖκ οἷος ἀυγίηρ ἴμ6 ἢγοῖ 
ΤΑΔΤΟἢ τονναγάβ (δηδδη, Νυπι. χχχῆν, 18, δηὰ 
νγᾶβϑ φίνθη ἴῃ ογάοσγ ἴο αἰϊδιησυ πῃ 1 ᾿ΤῸΠπὶ ἃ 
δοοοηὰ δησδιηρπιθηΐ, 4150 πᾶσ Κδάφβῃ, δηά 
{πογοίοτγο ἴῃ ἴΠ6 8δπὶ6 ἀϊοίσιςί, (που ποῖ 
ὨΘΟΘΒΘΑΓΙΪΥ οἡ [ἢ6 βᾶπια βροῖ, ν]ς ἢ οσουττεὰ 
ἴῃ 1Π6 ἔογε οι γοᾶσ, Νυχῃ. χχχι. 48. 

(5) Το σπίογίᾳ ἴοσ ἀείεστηηίπε ἔἸ6 δἴυδ- 
[ἴοη οὗ Καάρϑῃ ἂσὸ ἰδ [Ὁ] νης : 

(4) [ἰ 8 ἀεβογσι θεά Ὁγ Μοβεβ ἴῃ [8ε ἐπὶ- 
ὈάΞ5Υ 5εηΐ ἴο ἴδε κἴηρ οὗ Εάοῃι 48 ““ἃ εἰν ἴῃ. 
(86 υἱίοττηοδὲ οὗ [ΠΥ Ὀογάοτ," Νιπὶ. χχ. τό. 
Βιυϊΐ δὲ δαὶ ἔἰπ|ὸ [6 ἰογτοτυ οὗ Εάοαι σοη- 
βισίθά οηἱὺ οὗ Μουηΐ δεῖγ, δι, ἰϊ. 4, δηά 
Μουπὶ ΗοΥ ννγᾶβ ἴδε νγεϑίεσῃ {πὶ οὗ [ἢ ἰοννᾶγὰς 
τῆς Αταῦδῃ, Νυπι. Χχ. 22, 23) ΧΧΧΙΙ. 27. 

(6) [τ δι, ἱ. α [86 ἀϊθίδηςε ἔτοτι Ἡ σοῦ 
ἴο Καάςβῃ 15 ἀββογ θα 85 εἰενεῃ ἀδγϑ᾽ ἰΟυΓΠΕΥ͂ 
“ΡΥ [Π6 ψὰὺ οὗ Μουηῖ δεῖγ:" δηὰ 1ἢ Ὁ. 19 
οὗ [86 Ξᾶπιὲ σῃμαρίοεσ [Π6 538Π}16 ἸΟυΓΏΟΥ ἴο Κα- 
ἀοβὴ 15 ἀδϑογι θα 45 πηδάς “ὁ ΠΣΟΌΡ ἢ 411 παῖ 
δτοδὲ δηά ἰεγτιῦ]α ν] άθστιθβα ΌΥ [6 νγᾺῪ οὗ 
16 πιουπίαϊῃ οὗ ἴῃς Απιογιῖε5.7) ΒΥ [Π6 
εἰ χηουηΐδ!η οὗἹἉ {Π6 Απιογ 65 15 ἴο Ὀ6 πάξετ- 
βίοοά πιοδὲ ργορδὺϊν (οἕ ]υάξ. 1. 36) {με 
ννὨ6 σΔ]οάγθουβ στ ἀξ ΠΟΔΓ 2οοο ἕεεξ ὨΙΡὮ ἴῃ 
Ρίαςεβ ὑνϊο ἢ 5κιγία [ἢ6 Ασδῦδῃ οὐ [86 ννοβί, 
δηά ἰ5 ὈΥ ᾿ἴ ϑεραγαϊοά ἔγοταῃ Μοιυηῖ 86 |Γγ. 

(Ο) [τ νου]ὰ διγίμοτ ϑθθπὶ "ΤῸΠῚ ΧΧ. 22 
δὰ χχχι, 2), (δὲ Καδάδβῃ νγᾶβ ΟἿΪΥ͂ Οπμδ 
τηλγοἢ ἀϊβίδηξ τοσὰ Μοιυπὶ Ηοτσ. 

(4) Απά Καάρϑῃ νγᾶβ πού οὗ Μοιυηῖ 
Ηοτ; ἔογ ἴθ μοβὶ τῃηδγοποὰ ἔτοῦὶ [86 ἔΌΓΤΠΕΣ 
ἴο {π6 Ἰαϊῖοσ 85 {πὸ βγϑί βίαψε ἱπ τποὶγ ἰϑά!ουϑ 
ἸΟΌΓΠΟΥ, γπθη ἀδηϊοὰ ἃ ρᾶϑϑᾶρε [ὨγουΡἢ [ἢ 6 
ἀ6ῆ]65 οὗ Μουηΐ ϑ8εῖγ, ἴ86Υ ἰυττιοὰ ἀνναῦ πὰ 
νοπὶ δου νναγάς ἴὸ σοιηρᾶβϑ5 {86 ἰδηὰ οὗ 
Ἑάοπι: ςἔ Νυπ, χχ. 21, 21; Ὠδαΐ. 11. 8. 

(ε)ὴ) Καάεβῇ ννδ8 5ιἰυδὲθὰ οἡ ἴον στουπά, 
δῖ ἰοδδὲ οἡ στοιπᾷά ἰονν 8ἃ5 ςοπιρασεὰ ντ [Βδέ 
ἴῃ 115 ποιρῃθουγποοά. ΕὸΥ [Π6 5ρ|65 ἃἴ6 γὸ- 
ΡοαίθαΪΥ ἀπά σοηϑ 5. ΠΕ 5ροόκθη οὗ 85 “" ΒΌΪΗΡ 
ὉΡ" ἴ0 ΒΘ. {δε ἰδηὰ (ςἴ. ΧΙ, 21, 22): δηὰ 
1Π6 Ἰαηά ἰἴ56 1 5 ἀθϑογ θά 85 “"" π6 πηουπίδιη," 
ΧΙ, 17: οἔ, χίν. 40, 42) 44, 4ς. 

ὙΠοθ6 σοπαϊτοηβ ἀτὲ ἃ}} οὗ {ῃοπὶ 5αιἰ5ῆθα ἢ 
νν 6 455ΠΊ6 (δὶ Καὶ δάἀ65ῇ 15 (ἢ6 τηοάσγῃ Αἰη-εὶ- 
Ἄν ΕΡΕΒ: δηὰ ἤθη (86 τουΐο ΕΥ̓ ᾿δὶςῃ [Π6 
Ποϑὶ πηδάδθ ἱπεὶς ἢγϑὲ γα δηὰ ἀϊϑαϑίτουϑ ἰη- 
νδϑίοῃ οὗ (δπᾶδη (Χχίν. 40 544.) ννου]ά θὲ παῖ 
{πγου ἢ [ἢ 6 ϑἔθορ ρᾶ85 οὗ 65 54Δἢ οὐ 65 δ0 Δ: 
566 ΟἹ ΧΙν. 4ς, δηά χχχῖν. 4---ξ- 

(6) ΤῺ οὐ]εςοϊϊοπβ υγρεὰ ἀραϊηϑί (ἢ 15 υἹενν 
ἃγο, ἴπαὶ Αἴη-Ε]- ΝΥ Εἰ θ6ἢ 15 δὲ ργοϑεηῖ ἃ ϑροῖ οὗ 
ὯΟ ρτοδῖ ᾿πιρογίδηοο, δηὰ [παξ {μογὲ 5 ὩΘΑΓ ἵ 
ὯΟῸ του καῦϊο οἰ ΠΗ συσῃ 85 βθοῖηβ ἱπηρ] δὰ ἴῃ 
1Π6 παγγδίϊνο οὗ Μίοϑοϑ᾽ ἀϊβδουθάιϊεηςο, Χχ. 7 564. 
ὝΠΟ ἔοστηογ οὐ͵θοίίΐοη [45 Ὀδθη αἰγεαάγ 8η- 
ϑυνογοα ἴῃ Ἐπ6 ἢγϑξ ραγαρτγαρῇ οὗἉ (ἢϊ5 ποίε : ἰῇῃς 
ἰαϊζοτ βϑοπὶθ οὔ {116 νγείρῃϊ, βίποε με ἢ Β 
οἸἶξ δὲ 16 τῃηουἢ οὐ {πὲ ννδαγ εἱ σδυνειγ 
ΑΓ ΠΟΓΙΔΙΗΪΥ ἴῃ {86 πε ῃουγμοοά οὗὨ Αἰπ-εἰ- 
ΔΤ Όθἢ, ἀπά πνεῖ ἱπ ἔτοηΐ οὗ ἴῃ ποσί βεη 
ἰἴξ ννᾶ5 ργοροβίηρ ἴο πιᾶγοῦ δαϑινναγά το ΣΒ 
Μουηῖ ϑοῖγ. ἕνε τᾶν δάά, τμδὲ ἴ8εὲ νοσά 



ΝΌΜΒΕΆΚΝΘ5. ΧΙΠΠ. 

δεἶα υϑοὰ οὗ ἰῃς οἰ αἱ Κάσβῃ, οὐ ψῃϊο ἢ 
δίγεβ ἢᾶ5 ὕδθη ἰδιὰ (ςξ, ϑίδῃιου “8. δηά Ρ." 
Ῥ. 95), 5 οιπρογοὰ [μὰξρ. νἱ. 2. ἴο ἀδϑοῦῖθο 
1η6 τος κ οὐ ψϑιςἢ Οἰἱάδῤοη ἰαἰά ἢϊ5 οὔεσγην, 
ὙΈΙΟΝ οδὴ ΠΑγάϊγ μάνα Ὀδθη ἃ οΟἸΗ͂, 

(7) Οἷδογ ἴγάνο!]οσβ ἢανο ϑιιρρεβίοα Αἰη 
Ηδβὺ, βοὴ ἰννεῖνο σλθθ πού οὗ Αἰη-6]-» 
ΔΝ ειθεῖ ; οἴμετβ Αἴη δϑ} ϑμοβάθοι, βέδθθη 
ΤῊ11685 ἴο ἴῃς βουϊοννοϑί  ΠΠπ{|6 15 Κπόσσῃ οὗ 
{πε86 ῥἰδοθβ; [πὸ Ἰδίϊζογ ϑϑεπβ ἰοοὺ [ΔΓ ἀννΑῪ ἴο 
[Π6 ϑοι ἴο ἢᾶνα Ὀδθη ἰῃ (μ6 ἐγοπίϊοσ οὗ 
ΔΒ; [86 ἔοστηεγ, [πουρῇ Ὀυῖ {16 Κποννη, 
ΒΔ [|5ῆ 65 {πὸ ἰεδάϊηρ σοηάϊτοπβ οὗ ἴδ ἰοχίβ ἴῃ 
ψ ἢ ο Κα ο5ἢ 15 τηθηςοηδά, 45 γ76}] ἃ5 ἀοθβ5 
Αἰη-εἸ- ν εἰθεὶ. 

(8) Τι8 πιυςῇ σἂῃ ΒΑΓΑΪΥ Ὀ6 5δϊὰ ἔογ {δε 
οἶδιτη οὗ εἰ-Αἴη, τλογὸ [Πδὴ 70 Πλ1]65 ΑΥΤΑΥ ἴο 
[86 τγεβετνναγά, ᾿πουρἢ δάνοοδίοἃ ΌΥῪ Μεββῖβ. 
Ἀονϊδηάς δηὰ ΝΠ] απὶβ (’ ΗΟΙΪΥ ΟΙγ,᾽ 1. 462 
5644.), ΟΥ Μν ννηΐοη (’ Νερεὺ,᾽ ΡΡ. 79. 80); 
ΌΥ͂ ΓΏΔΩΥ ΒΟ ΓΑΡΒΟΥΒ δηα σοπηπιοηίδ- 
ἴοτβ, ΑἸἰογ, Τυςδ, ΚυγίΖ, ἄζε.; δηὰ ἴῃ ρδῖ- 
εἰσυϊαν ὈΥ ἴδ6 οτίρίπαὶ νυυιοσ οὐ ἴῃ6 ποῖεβ ου 
Νυπιθεῖβ ἴογ (158 (σοτηπιεηΐδσυ, Μσ ΤἬΓΟΡρ. 
ΤΠΘ ῥὑΓηςΙραὶ ἀγζυπιθηξ ἰῇ ἔδνουσ οὗ (ἢ15 
816 15 (δὲ [1 ἰ5 βαἱὰ ἴο 6 δὰ Κυάεβ οὗ 
Καδάθιβ ογ (σδάϊβ, ἀπά [δὲ ἔΠ6 ΓΘ ἰ5 ἴῃ 115 ποιψὴ- 
Ὀουτδοοὰ ἃ ρ]δίη Ὀοατίηρ {Π6 πᾶπιὸ Αὐυ Κεῖο- 
τηοῖ, Ὡοἢ τος 8115 τὴς ἈΠ πηδὴ οὗ χχχὶϊ. 18. 
Βυξ ἐδο τοοῖ ἔτοπὶ ψῃιςἢ Καάοβϑῃ 18 ἀογινοὰ 
ΔρΡΡΟΔΓ5 ἴο ἢδνθ, δηά ἴο ἢᾶνο δά ἔτοστὰ δηοϊθηΐ 
ἘΙΠΊ65, ἃ νὰ γδηρο 88 ἃ ᾿ορορτδρῆϊοδὶ ἴσστη. 
ἦν ε Βᾶνε, ει. ΕἸ Κυάς, (δ6ὸ Αταῦὶς παῖης οὗ 
7εγυβαίοπι; Κοάσβῃ οὗ Ναρδίδι!, [οβῃ. χῖχ. 37, 
1Π6 πηοάετῃ Κεάοβ (ςξ, Ἀοδίηβοη, “ Β. Ἀ." 
111. 166 544.); Καάϊ!58, “(δ βδογϑαά βίγθατη," 
ἴῃς ἤᾶτηθ οὗ ἃ Ῥῃαηιςοῖδη ΓνοΓ, δίδηϊ θυ, “5. 
δηά Ῥ.᾽ Ὁ. τόρ, Ῥοσίογ, " ᾿ϑλαπηᾶβει,᾽ ὕΡ. 301 
544.;:; Καάϊίπα, ἃ υἱαρο ἴθ 1ῃ6 84πὶ6 415» 
ἰτιςί, Ἀοδίπβοη, “ Β. Κ.ἢ 11. 444; Καδάδϑϑα οσ 
(ὐδάδββδῃ, φίνθη 85 ἀποῖμου πδιηθ οἵ Μδάυγδλλ 
ὈΥ Βεγίου δηὰ οἴδεῖβ (εἴ. ἈοὈϊπθοη, “Β. Ἀ.᾿ 
11. 179 ἀὐτν Οδάϊϑῃ ἴῃ ὅϑγτγία, ἔγοαιθηῖν 
πδηιοὰ ἴῃ ϑαγὶΥ Ἐργρύδη ΔΠη4]5, δηὰ Ἰἀθηθβοὰ 
ὈΥ Βτευρβοῦ νι Επλοϑα, ἴ(ἢ6 τηοάσγη ΗυυΠ|5. 
ΟἸδαῖβ δᾶνο ἐοιιηά ἰγᾶςθβ οὗ ἴΠπ6 54Π|6 Π4ΠῚΘ 
ἴη ΕἸυ5α, πον ΕἸ ΚΙαδΙΑβοἢ: ἀπ ᾿ἰδϑῈ]γ [Π6 
ΠᾺΡ δηστανεὰ ὈΥ ΚΙερεσί ἔογ ἴῃς ]1ϑὲ οἀϊ- 
[οη΄ οὗ Βοδιηβδοη β “Β. Ἀ.᾽ ρμίῖνθϑ, δέζοσ 
ΑΌΘΚοθη, ἃ [εὑ] εἱ Κυάεὶβ ἴῃ [ῃ6 νγοϑίογη 
Ρατὶ οὗ {86 ἀεθογῖ. Ἐοθίηϑοη ἱηάθθὰ ἀθηϊοβ 
(ϑεε ἑοοί-ποῖθβ ἴῃ 1. 180, πὰ 11. 194) παΐ ΕἸ 
ΑἸη ἢ88 (Π6 παπιὸ οὗ Κυάεϑβ οσ Καάοίβ δῖ 4]], 
δηά {Πϊπκ5 (δαὶ Βον]δηά5 τηϊϑίοοκ ἔογ Κυάε5 
16 πδπιὸ Κυάεῖγαϊ, νν ἢ ἰ8 ρίνεη ἴο ΕἸ Αἴη 
ΔΡΟΥ ἃ {π06 οὗ Αταὺῦβ ἐμπαῖ νγαΐεσγ ἔμβογο Βαῖ 
ὀνθη 1 Κον απ 6 τρῃϊ 45 ἴο (6 παπιθ, 115 
Οσουγζοηςα δὲ ΕἸ Αἷη νου] ργονὸ ποίδιηρ, 
δίησθ ᾿ξ οὐςΓ5 οἰϑεσπογε σοροαίθαϊυ, δηά ρὑτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ δηοίοπὶ Εἰπηθ5 ννᾶ8 βίγεη ἴο ἸΏΔΗΥ 
Ρ΄δοθ5 νος ἀο ποῖ πονν Ῥδᾶγ [ἴ. 

(9) Αραΐίη, Αἰτπδῆ, ἅκὸ ΑΌὰ Ἐίοσπιεξ, 
ες Βγοοτὴ ΡΕΪα1 πη, πο ἀουδί ἀδγινθὰ [5 Πᾶτη6 
ἔτοτπι ἴπθ Ὀγοοπι-ρ]απί, σείει. Βιυιξ ΠΑΠΊο5 
ϑιιρροϑίθαά Ὁ. Ρεου Αγ! 165 οὗἩ νεροίδίοη ἅγὸ οὗ 

-εβεσῖ, βτονπης ΤδιοΧὶ 
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ςοπδίδηξ Οσσιγτοησς ἴῃ δα ποιβθηοίδέυσε οὗ 
ἴδε Ῥοηϊηδβιι δα οὗ ϑίηδὶ ; ἀπά ἴῃς Ὀγοοπὶ 18 (6 
Ἰλγροβὲ δηὰ τηοϑὲ σοηῃϑρισιουβ δγυ οὗ [6 

ἴῃ {86 ννδϊογσουγϑοβ 
ΪῊ ΤΏΔΗΥ Ῥαγῖβ. [{ ὈΥΟΌΔΟΪΥ ρᾶνθ ἃ παπὶὸ ἴο 
ΤΩΔΗΥ͂ ἰοσΔ 1168; Δηα ἈὈϊηβοη ἰη ἕδεῖ, " Β. Ἀ.᾽ 
1. 84, νυἱϑιιοὰ 4 ννδάγ Ἀοίάπαθ δυουηάϊηρ ἴῃ 
{πε τεΐθ, οὔ 5 ᾿ἸΟΌΓΠΘΥ Ὀδίνγθθη 8162 δπὰ 
81η4], δρουῖ ἃ ἀδγ᾽5 πιασγο ἢ ἔγομι (δὲ Ιατίου. 

ΑἸτοροῖμοσ θὴ (86 τεβοπηδίδηςθ οὗ {πὸ 
ΠᾶΤη65 Κυεβ8 δηὰ Ἐείεπιεῖ ἰο ἴ[μ6 Καὶ δάβῇ δηά 
ἈΠΙΒΙΊΔᾺ οὗ {6 Ῥεηϊδίουςἢ, δηά ὄνθη [ἢ6 οὺς- 
ουστεηςθ οὗ θΟΙΒ οὗ ἴμδη ἰῃ [Π6 834π6 Ἰος δ) γ, 
δ΄Ὲ ἢγ ἔτοπὶ σοποαϑῖνε οὗ [6 φυοϑίοη. 

(190) Αμά [ἴξ ἰ5 οὈνίοιι5 μαί ΕἸ ΑἸ 5{|9ν 
65. ἤοηδ οὗ ἴΠ6 οὔΐογια βἰαϊοὰ δῦονθ εὖ 4) 
ἴον ἀοιογμλπιηρ {Π6 5ἰἴε οὗ (δ6 ἀποϊθηὶ Κδάθϑῃ, 
᾿ι ᾿5 ἀεβογ θὰ εἰ: ΧΧ, 16) ἃ5 “ἃ ΟΥ̓ ἰῃ 
Π6 υἱϊοττηοβί οἵ {π6 Ὀοτγάεν" οὗ Εἄομῃ. 80 
ἴοο Μουπί Ηογ [5 βδ!ἀ ἴο θὲ “ἴῃ [Π6 οάρο οὗ 
[86 ἰαπὰ οὗ Βάοπι," Ναπι. ΧΧΧΙ. 37: ἀπά ἔμῈ 
Ἡδεὔῦτεονν ἔοστῃ ἴπ [Π6 ἴννο ρδϑβϑᾶρθϑ 15 [6 δὴ, 
Υεῖ ΕἸ Αἷῃ [165 ἔδγ ἀννᾶὺ ἴο ἴῃ τυοϑῖ, τποσδ 
[ΠΔΠ ΘΟΥΘΠΓΙΥ͂ Π11165 ἴῃ ἃ ἀϊγεςῖ ᾿πὸ ἔτοσῃ Μοιιηξ 
Ηονσ, δηά ϑιχίυ ἔγοπι ἴῃ6 ἤθαγοϑί 5ϑρὺγ οὗ Μοιυπὲ 
ϑεῖσ, ΕἸ Αἱπ ἴμδὴ σουϊὰ ποῖ Ὁ Δηγ ϑίγεῖςἢ 
οὗ ἰδηχιιαρο Ὀ6 5αἰά ἴο Ὀ6 ““ἴη [6 Ὀογάογ᾽" 
οΥ “δα ξο" οἵ ἴδε ἰαπὰ οὗ Εάοω, Ὅε ἰοττὶ- 
ἴΟΥΥ οὗ Βάοπι ἀϊά ποῖ ἰπ ἴῇς ἀδγϑ οὗ Μοβϑοβ 
εχίθηά δογοπὰ {πῸ Ατδρδὰ ἴο πε νυοβὶ (ϑίδη- 
Ιου, “5. δῃά Ρ᾽᾽ ῥ. 94, ποῖο; ΟἸαδυκ᾽5 " ΒΙ 6 
ΑἾΕΪΔ5,᾽ Ρ. 26). “ 

Μογθονοσ, 1 Καάοϑῃ δὲ ἰΔἀδθηςβοὰ τυ ΕἸ 
Αἴ, ἰξ σαπηοΐῖ δε Ἔχρ δηθὰ ἤονν Μοβεβ σδπΊα 
ἴο Ἰουγηοῦ ἘΠ Πογ ὈΥ [86 “ννὰὺ οὗ Μοιηῖΐ 
δαῖτ," 58εὲ6 δῦουθ, ὃ ς ὁ. “ὙΠῈ ψΨΑΥ οὗ ϑ8υτ" 
Ὑγ͵48 Ἦ5 ΡΙΌΡΟΙ σουγϑθο, 845 ἴῃ6 τὴᾶρ ἀειηοη- 
ϑἰγαῖοβιίι Απηάὰ δνθ πμαδὰ πὲ υῃδοσουηίδθιγ 
σμόϑθῃ ἴΠ6 ὙΘΤῪ οἰγουϊΐουβ σουτβε ὈῪ Μοιιηῖ 
ϑεῖγ, ΨὮΥ, με Β6 νγὰβ ἂδ Μοιιηΐ ϑδεῖγ, 
αἴοϑο ἴο ἴ86 ἀφῆϊες (ἀγουρὰ ΙΓ ΒΘ ἀθ- 
ϑίγοά ἴο οὐΐδιῃ ἃ ρᾶβϑαρζθ, δηὰ Ὥφᾶσγ ἴο {πὸ 
σὨοΥ ΟἿ δηὰ μοδά-συλγίοσβ οὗ ἴδε Κιηρ οὗ 
Ἑάοιῃ, 5ῃου] ἃ ἢ ἰουγοΥ ἀνγᾶὺ ἴωγ ἴο [6 
νγεϑί Ὀείογο βϑοπάϊηρ {86 ἘΠΊ Δ55Υ πιοπίοηθὰ 
ἴῃ Νυπι, ΧΧ. 14---17; δηὰ 5ἰποθ ἢε πδὰ ἴο 
σοπθ Ὀδοκ ρδαῖῃ ἴο Μοιηί Ηοτ, ἱπῆιϊςϊ {πι15 
οἡ {πο μιοϑὲ ἃ σταίιιζοιβ Αγ ἢ δηὰ σοιιηΐοῖ- 
ΤΏΔΙΟΝ Οὗ ΠΘΔΓ 1ςοὸ ΙὩ165ὲ 

[1 μᾶα5 Ὀδθὴ σχοπηαγκοὰ δῦονς, ἃ ς ε, {παῖ 
Καάθϑῃ νγᾶβ 5ἰϊυαϊθα οὐ στγοιηὰ αἰ ϑι]ηΓΕ]Ὺ 
Ἰοννεῦ ἴβδη ἴπαξ νυν Ὡ] ἢ ΙΑΥῪ ἴῃ ἔγοηΐ οὗ ἴδ 
Βοβί ἤθη ἴἃ ἤγϑι σοδοβεὰ [Π6 Ὀοζάεσ οὗ (δ- 
ῃπᾶδη. Βυΐ ΕἸ Αἴη 5 οὐ Ὠισῇ ρτουηά: ἔγοπι 
1 [Π6 56ρ165 πλιυϑὲ ἤᾶνθ βΌΠΟ ἄσαυη ΤΑίμοῦ ἴἤδη 

ἰονγαγάβ ΗἩθῦσοηῃ. 
(11) 1,Δϑέϊγ, ἴῃς ἐογτιοΥΥ δ᾽]οϊθα ἴο [πάλῃ 

᾿αὸὶ 7οβῇῃ. χν. 21---.) 566ΠῚ5 ἴο ἢᾶνε ἱπο]π δὰ 
6 ὙΠοῖο οὗ ἴδε Νερθῦ, οσ δϑουΐῃ. (οιιπέγγυ. 
Βυΐϊ 4 δουπάδτγ-,πς ἄγανση [ῆγουρῇ ΕἸ Αἰη 
τονγαγάϑς “16 γῖνογ οὗ Ερυρῖ" ψου]ὰ σγοβ5 [ἢ6 
τη ἀἀ]6 οὗ {π6 Νερθῦ, ἀπά 50 ουΐϊ ΟΥ̓ ἃ ρογίίοῃ 
οὗ [86 ρσγοχηϊδοα ᾿Ἱπῃουιΐδησθ, Τδο ἴτυς Κἂ- 
ἀοϑἢ, ἴδῃ, Ὁ οἢ ννᾶ5 Πα 65 ΟΠ ΔΌΪΥ ἃ ὈοΓ- 
ἀεῦ οἵ (οξ Νυχῃ, ΧΧΧΙΥ, ,--ς}, τηιδὶ δᾶνα 
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Ὀδοη 5ἰτυδίοα το ἴο {πε βϑουτἢ ἴλη ΕἸ Αἷπ 
15, δὰ [ἴ απ 1π (ἢ5 ρατί οἵ ἰἢς Ποϑεῖὶ δἱ 8]}. 

(2) ΟἸδεῖβ (6.5. δίδηϊου, “8. δπὰ Ρ.᾽ 
Ῥ. 94 544.) δᾶανὲ ἰδοπβοὰ Καάθϑῃ νἢ 
εἴγα ; δηά ἴῃς δγγίδς δπὰ Ἅ(μαδαϊάθο Νεγβίοη 

ἘΠῚ ΤΟΥΤΩΪΥ τέρίδος Καάοβῃ ἴῃ ἴδπε ϑογρίυγε 
παταῖϊνα ὈὉῪ Ἀοκοῖῃ, [6 Αγϑπιδὶς Πδπὶὸ οὗ 
Ῥεῖα. Ὑπὸ Ταγρυπιβ γοπάοσ Καὶ δα ἢ Βαγηθᾶ 
᾿ ΒοΚοπι.Οἰδῃ, ἡ. 6. "" Ἀδίκοη οἵ πὸ Ἀανίηο,᾽" 

ἢ6 νογά Ῥεΐγαᾳ ἰἴϑεϊε γθοδ}}5 {πῸ ΟΠ (υεἰα) 
ὙὨΙοἢ Μοϑοβ ϑπιοΐθ, ΝΠ). χχ. 8---ῖῶς ; ἀγαν- 
ἱπῷ τοπὶ ἴἃ 186 ϑεσοπα στ γασυ]οῖ5 ΞΌΡΡΙΥ οὗ 
νναῖου : δηά (ἢ6 ἔδοΐ {πὶ (ἢ6 ννογὰ υϑοά οὗ [6 
τοοῖκ αδἱ Καάδϑῃ 15 σείω, δῃηὰ ποῖ, 85 ἴῃ (6 ΠΔΓ- 
Ταῖϊνο οὐὗἨ ἔογῃιεσ ἴἰκὸ τηῖγας]οβ, Εἰχ. χυΐ, ὁ, 
[06 τποῖδ ΟΓΟΪΏΔΙΥ νογά “των 15, πο ἀουδί, 
ποϊοννοσίογ. ὙΠΕΙῈ ἄρροθᾶῖθ, ἴοο, 2 Κ, 
χῖν, 77) ἴο πᾶν Ὀδοη ἃ ΟΥ̓ ἴῃ Ἑάοπι οα]ϊοὰ 
δεῖίδῃ, γῆς ἢ} ΡΟΒΘΙΌΪΥ ψγὰ8 Ρεῖσγα.0 Απάὰ 76- 
τοπῖς (' Οποπὶ.᾽ 5.Υ.) σοπηεοῖ5 Καάοβϑῃ ἢ 
Ῥρίσα : “" Οδάεβ. Βαγῃθα ἰπ ἀδϑοσίο ᾳφις ςοῃ- 
Ἰυηρίτγ οἰνδῖε Ῥεῖγσα ἴῃ Αὐδθῖ." Απὰ 
ἰαϑίϊγ, [6 σοῦρὲ ἴῃ νος ἢ Ῥοῖγα 18 ὕδδγβ (ἢς 
ΠᾶΠῚ6 οὗ ὟΝ δάγ Μυϑβ8, 45 πδνίπξ Ὀεεη οἱοῖς ὉΥῪ 
Μοβεϑ᾽ σοα, 

(13) ϑυςᾷ οοϊποϊάδησοβ ἃγὰ βίγικιηρ ; Ὀυῖ 
Ῥεῖγδ 1165 ἴοο ἔδσ. ϑουϊῃνναγάβ ἴο βᾶνθ Ὀδεῃ ἴη 
[6 ἐτοηίίοσ οὗ Τυἀδῇ ; 1 5 ποῖ ἃ οἰ ΓΥ̓ ὁ Ἰη 
(πὸ υἱἱογηηοβὲ οὗ ἴΠ6 Ὀογάογ᾽" οὗ Ἐάοπη, Ὁ 15 
ΥΑῖΠοΓ ἴῃ {86 Ὠρατί οὗ Εάοπι, ἔδυ ἴῃ ἰἢ6 ἀφ ]65 
ΚὨγουρῃ ΜΒ ἢ ἴδ6 [5γδο} 165 ὙΠ} δουρῆϊ ἃ 
ΡᾶΞΘΑΡῈ : δῃὰ τηόσθονοσ [ἴ 8 ἰη ἴῃ 6 ὙΘΓῪ 5Κιγίβ 
οὔ Μουπί Ηογ, ψβεσοας Νυπλ. ΧΧΧΙΪ. 17 
δρθδᾶῖ5 οὗ 8Δη δῃησδιῃρπιεηΐ δ Κάδϑῃ, δὰ ἤθη 
οἴ ἃ βεραγαῖς δηὰ ἀϊβδίϊηςϊ οης δὲ Μουηΐῖ Ηοσ. 

(4) ΜΜΏΙΚε τπεγείοσε ἴὲ πιυϑί γοηλδίη 85 
γεῖ ἀουνιι νγμαΐῖ ρσεςῖβα βροῖ 18 ἴῃς Καάθϑῃ 
οὗ ϑοπρίυτγο, γεῖ 1 ϑθθηιϑ Οἰθαγ οἡ [Π6 νγῆο]6 
1Πδὲ ἴσγλσθβϑ οὐ 1818 ζπηοι 5 ΞαΠΟΓΌΔΥΥ πιιιϑὲ 6 
Ἰοοκοὰ ἔογ ἴῃ πὸ πο ρου οοά 5ιιρροσιθα ὉΥ 
Ἐοδίηϑοῃ, {παΐ οὗἩ ΑἸη-ΕἸ ὟΝ ΕἸ Ὀθἢ, 

(152) [Εἰ τὸ ἀγξυμηλεπίβ σοηίδϊποά ἰῃ ὃ 3 
οὗ 1ῃ15 ποίς Ὀ6 σογτοοῖ, ἴὲ Μ11 Ὀ6 ἀρρασθηΐ 
[πὲ ἴνγο ϑοραγαῖθ δησδιηριηεηῖβ οὗ (μ6 Ποϑβί 
τας ̓ νε μας ψὸὶ Καάοσρῃ. ΤῊ ἤτϑι, (δς ΚΙῸ- 
ΤΩΔῈ οὗἩ {Π6 οδίδίοριιθ ἰῇ Νυπι. ΧΧΧΙΙ. 18, 10, 
ἴοοκ ρῥίδςθ ἰπ {π6 πη! ἀ]6 οὗ [ῃ6 ϑιιτηπιογ, ἴῃ (ἢ 6 
ϑεοοηά Υϑᾶγ δῇῆῖοσ [86 Ὄχοάιι5, 966 οὐ Χἱ. 2ο ; 
186 Ἰαϊίοσ ἴῃ {Π6 ἄχβὶ πιοηῖῃ οὗ [6 ἐοΥΌ ἢ 
Υϑᾶσ, 888 Οὔ Χχ. Σ. Οη ἴδε ἔοσπλοῦ οσοαϑίοη 
ἴΠ6 ρεορὶθ δοάθ ἰῃ Κδάδβϑῃ ἴῖῸΓ 50πΊ6, ροῦ- 
ΒΔΡΆΘ ἸΏΔΩΥ τηοηΐῃ8. ΕῸΓ ἰἴ νγ»ὰβ μέ ἰμαῖ 
{Π6Υ οχροοίεά ἔογ ἔοστ ἀδυϑ ἴδε σεΐυσγῃ οἵ {Π6 
Βρί65, χιὶ!, 2 ς; δηά Βεῖθ Μοϑεοβ δηά ἴδε ΤΑθοτ- 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΙΝ. [ν. 1, 2. 

πδοῖὶα τειηδίποά, χὶν. 44: Ἡ 8158 [Πθ γεορὶς, 
1πουρἢ ϑεηϊοησεά ΌΥ Οοά ἴο νυδηάογ ἰῃ ([6 
ἀοδεγί, δἰζοτηρίθαὰ ποῖνν ἢ ϑίδπάϊηξ ἴο ΟςΟυΡΥ͂ 
{πῃε ἰαπὰ οὗ τοδί. Αηὰ δῇ. {ΠΕΙΣ σϑρυ θο ὉΥ͂ 
(86 (ηδδηϊίθβ, [ΠΟῪ ϑρεηῖ, 45 1ἴ βεθπηβ, Πευ. 
ἷ. 45) 46, “ΤΏΔΗΥ ἀδγπβ,᾽" ἴΠ6 υδ04] ΗΠοῦτεν 
ἰάϊοπὶ ἔοῦ ΔηΥ Ἰἰοηξ ρεγιοά, ἴῃ ναΐη θη ξαγουγβ 
ἴο οὈΐδίη γεγηϊϑοίοη οὗ {ποὶγ ϑοηΐθησθ. Εγνοηία- 
ΑΙ τ} }5 Ῥγοϊοηρθὰ δϑησδιιριηθσηΐ αἱ Κλάεδσῃ 
γνᾶ5 ὈσΌ ΚΘ ὉΡ; ἀπά {Π6 Ρέορὶε εἰ ρροη)ραϑθρά 
Μουηὶ ϑ8εῖγ ΠΊΔΥ ἀδγϑβ,." [Ιευΐ, ἴ1. τ: ἢ. δ. 
Τοδηηθὰ ἴῃ (Π6 νυ] ἀογηθθα οὗ Ῥάγδηῃ ὑπ] [ἢ6 
δοπογαίίοῃ οὗ ΓΔΕ ΓΟΙΒ νγνὰ5 νναϑίθαὰ ἀὐνᾶγ. 
Το [ἢ 8 ἰΙοῃρ δηὰ ἀγεάσυ ρεοα πιιϑὶ ὃδ 49» 
διρηθά [ΠῸ ϑονοηΐθοη ἰδίϊοῃϑ δηυχηθγαϊοὰ 
Νυχι. ΧΧΧΙΝ, 19---16 ; οὐ ὙΨΠΙΟΝ 566 ποῖς οἡ 
τ. το οἵ ἴῃδϊ σπαρίοσ. ΕἸΠΑΙΪΥ, [Π6 Βοδῖ νγὰβ 
Το -Δ5ϑοι δὰ δἱ Καάθϑῃ δαυῪ ἱπ [86 ἐο εἰ 
γϑαγ (ςξ. χχ. 1: δῃὰ ποῖθ), δηὰ νγᾶβ δου! θη}γ 
δφαϊῃ δηοαπιροὰ δότε ἔοσ ἃ ρεσιοά οἵ ἔτοπι 
ἴῃγεο ἴο ουΓ πιοηῖδ5: οἷ, χχ. σ᾿ Ι Χχ. 221-- 
48, Δῃά χχχὶϊ. χ8. Ηδετο [ἴ νγᾶϑ {πα ΜΙΠδπὶ 
ἀϊοὰ ἂπὰ νγὰβ Ὀυγοά, ἐῤίά.: ἔογε ταὶ [Π6 
ῬΘΟΡΪΘ πιιδίογοα ἴῃ (111 βίγθηρίῃ ἔοσ {Π6 [πὶ] 
ΤΔΙΟἢ οὐ Οδηδᾶπ, ϑοοη δχἰδιισίθά [6 ἡλτυγαὶ 
5ΡΡΙ165 οὗ νγδΐοσ, Χχχ. 2 544., δπὰ τνεσε ρίνθηῃ 
ἴο ἀτίπκ ἔγομῃ [6 γοςῖκ βιτίθη Ὀγ πὸ τοά οὗ 
Μοβοϑβ: Βεσὸ {παΐ ϑοηΐθηςθ νν858 ργοποιιποθὰ οἡ 
Μοβδβ δηά Αδσζοῃ ἔογ {ποὶσ 5'π, χχ. 12, 13; δπὰ 
ἔτοτὴ ἢδποο [δὶ [Π6 τ ϑθοηρ τ ὑνογά ἀϊσραῖςἢ- 
οὐ ἰο {ῃ6 Κίηρ οὗ Εάοπι, ΧΧχ. 14.544. ΑἸΠΟΥ ἴδε 
τεϊυγη οὗ [Π6 ΠΊΘΘΘΕΠΡΈΓΒ ἴπ6 ρεορὶς τυπιρά 
ΑΥΔΥ ἴτοπὶ Εάοπι, αυἱϊοὰ Καάεϑῃ ἔος τῦς 
Ἰλϑὶ τἰγηθ, δηὰ δῇῖοῦ ἃ ἢαϊΐ Αἱ Μουηΐ Ηογ οὐ- 
ςαϑίοηθά ὈῪ ἴπ6 ἀδδίῃ οὔ Αδγοη, ρὑγοσεεάθα 
ΕΥ̓ ἴδ τᾶ οϑ ϑοὲ ἔοστι χχχῆ. 41----4ἀ τουπὰ 
(ἢ Ὀογάετβ οὗ Εάοτῃ ἴο ἰδὲ Ρ]αη5 οὗ Μοδῦ. 

(16) [ἃ ἰ5 ροββίθις ἴπαξ 186 πησπιογδῦϊε 
ὀνδηῖβ νυ ῃ ἢ παρρεποὰ δὲ Καάθϑ ἀυτίηρ ἴδε 
ΥΘΔΙΒ σογογρά ΌΥ {πὸ ὈΟΟΚ οὗ Νυπιῦεβ ἢγϑὶ 
τηδάδ ἴΠ6 8ροῖ ἕδιποιιβ, δηάὰ ἐμαῖ τῃ6 παῖὴς οὗ 
Κα οϑἢ ννγᾶϑ Ὀεϑίοννεαὰ προη 1᾿ Ὀεςδιιϑε οὗ ἴδε 
Ἰοηξ σςοπξϊηυδηςθ ποτ οὗ (6 ΤΑῦεγηδοῖε 'υ] ἢ 
119 ρῃοβϑίβ δηά βευνίοθβ. 

Αἴἶοσ ἴἢς βοε ϑγηθηΐ ἰη σδηδδη ἴδ ἘΠΟΓΣΕ5 
δηᾷ ἱπίοεγεϑίβ οὐ [π6 πδίΐοη ἔουπὰ σμδπηεὶβ ἴαγ 
ΑΥΑΥ οπι ἴἢ6 βίου ας δηά στοπιοῖς ἀϊπιτςῖ οὗ 
[Ππ6 πογίπουπ Αταῦαῆ. Καάεϑῇῃ ϑεοσὴβ σγδάυ- 
ΑἸΙΥ ἴο ἢάνο Ἰαρϑοά ἱπίο οὐυβουγίγ, δηα ἴο πᾶς 
ὈεσοπΊθ, τυμδῖ ἴῈ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ννᾶ5 ΟΥἹΡΊΏΔΙΠΪΥ, ἢ2- 
ΠῚ πιοτὸ ἴπδη ἃ νγδίοσης ρίδος ἔοσ (δὲ 
ποηηδάϊς {(τῦε5 οὗ ἴπὸ Γϑεβεσῖ. Το ἰδῖοϑὶ 4}}0- 
βίοῃ ἴο 1ἴξ ὈΥ Ὠᾶπιὸ ἰῃ ἴπ6 [ενγιϑῃ ΔΩ Π415 5 ἴῃ 
Τυ 1} }. 9. [δόρυ ἀοεϑ ποῖ τη Έ Οἱ κἱ αἵ 8}. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚ ΧΙΝ. 
: 724 2ωῤῖε τηρυρ αὐ τε πστυς. 6 οεῖμα 
αηα Οαὐεό αδον το οὐ λοε. τι Οοά ἑλγεαΐ- 
ερσίζ ἕλερι. 13 δήοσες ῥεγεναάύκά Οοά, αμαὶ 
οὐέαϊπείᾷ ῥαγάοη. ,χ6 716 τηΜ»ΉΙΜ7 67 α7ὲ 
“εῤνίυεαά 07 φρεΐεγίρρ ἵἹπίο 1ἀλς ἰαπμά. 36 724 
φιο τον γαϊξεα 1.ε στ γεῤογί ἦέ ὃγ α ῥίασμέ. 
40 72ε εοῤίε ἐλαΐ τυοιιί ἱπναίς {ἀε ἰαμα 
σραίνμσί ἐλ τοῦϊδ οὗ Οοα αγε σηεζδη. 

ΝῺ 1411] τῆς ςοηρτεραίίοη ]Ἰοὰ 
ὉΡ τηεῖγ νοῖςε, δηά οτ δ; δπά 

{πε ρεορὶε ψερῖ τῆδᾶῖ πιρῃϊ. 
2 Απά 4}1 τῆε ομΠ]άγεη οὗ 1ϑβ8γδεὶ 

πλυΓηλιγεά ἀραϊηβί Μοβεβ ἀπά δρδϊπβῖ 
Αδήοῃ: δηά τῆς ψῃοὶα σοηρτεραίίοη 
5414 ὑππῖο τῃεηὶ, οιυ!ὰ (ὐοὰ τπᾶῖ ᾿ψε 



ν. 3--14.} 

Παὰά ἀϊεά ἴῃ τπ6 ἰαπά οὗ ἔργρε! οὗ 
μου (ὐοά ννὲ Παά ἀϊεά ἴῃ τη15 ψν!]- 
ἀεγπαββ] 

1 Απά νδεγείογε μαῖ (6 ΓῸΚΡ 
δγουσῆς 8 ππῖἴο (ἢ 5 ἰαηά, ἴο {4]1 ὉΥ 
[ἢ6 ϑδυγογά. δῖ οὐἵ ννῖνεβ ἀπά οἱγ 
Ομ] άγεη ϑῃου]ά θὲ ἃ ρῥγδὺ ὃ ννεγεὲ [ἴ 
ποῖ δεῖζεσ ἔογ ιι8 ἴο τεΐζυγη [ηϊο 

Ἐργρτεὶ 
4 Απά τἢενὺ 8414 οὔθ ἴο δηοϊδεί, 

[μετ 8 πιᾶκε ἃ ςδρίδιη, δηά ἰεῖ ἃ γε - 
ἴαγη ἰηῖο Εργρί. 

ς ΤΠεη ΜΜοβος ἀπά ἄδγοη [6]] οἡ 
{Πεῖγ ἴςεβ δείογα 411 τῆς δββθηλθὶγ οὗ 
{πε σοηρτεραιίοη οὗ ἴῃς ΤΠ] άγεη οὗ 
[9γδε]. 

6 4 Απά 7οϑῆιι τῆς βοὴ οὗ Νπιη, 
ἂπὰ (ὐδίεῦ τῆε 8οα οὐ ᾿ερμυπηςῆ, 
τὐῤίερ τυέγε οἵ τῇεπι [Πδξ βελγο με τῆς 
ἰλπά. γτεπῖ {πεῖν σοί: 

7 Απά τῇδγ βραᾶκα υπίο 1] [6 σοπη- 
ΡᾶπΥ οὗ τῆς σμ]άγεη οὗ [βϑγδεὶ. βαυ!ηρ, 
ΤΠε ἰαπά, νης ἢ ννε ραβϑϑεά τῆγοιρὴ 
ἴο βθδγοῇ [ἴ, ἐς δὴ δχοβδάϊηρ ροοά 
ἰληά. 

8 [Γ τῆς ΠΟᾺΡ ἀεῖρῃς ἴῃ 18. ἴΠεη 
ἢδ ψ}}}} Ὀγίηρ 8 ἱπῖο τῇ15 ἰαπά. δπάὰ 
δῖνε ἴἴ 8; ἃ ἰαπά ννῃϊοῇ βοννεῖῃ νυ τῇ 
τ ἀπά ἤοπεγ. 

9 Οπὶγ ταῦθ] ποῖ γε δραίηβὲ ἴδε 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. δ. Τρεη οιε: απ “αγοη 
εἰ} ὁπ ἐρεῖν πε ΑἸγοδλάν Οδ]οῦ δὰ εη- 
ἀδανουγοά ἴο 511} {π6Ὸ ροορὶς Ὀθίοτε Μοβεβ 
(ΧΙ. 30); αἰγοδάγ Μόοϑβεβ ἢ πΊβεῖ (ει. 1. 
29 544.) δὰ οἐπάρανοιιγθα ἴο γϑοδ]] [6 ῥρθορὶθ 
ἴο οὐβάϊιρηςσθ. Αἴἶἔοσ (86 ἔδι το οὐἨὨἁ {π656 οβογίβ 
Μοϑος δηὰ Ααζοπ οδϑοῖ ἱμοπιϑοῖνοβ ἀόννῃ ἰη 
5οἰεπΊη ργανοσ Ὀοίοσο Οοά (ςξ. χνὶ. 22); δηά 
ἴη6 ἀρρθάγαποθ οὐ ἴῃθ ρίογυ οἵ [86 ΓΟᾺΡ ἴῃ 
{πὸ ἰφθογηδοὶθ οὐ {πῸ σοηρτοραίίοη (σ. το) 
γγ25 ἴῃ ᾿πηπιοάϊαΐθ δησινογ. 

9. ἐδεὶν ἀφπε 1ἰ. “ἘΠοῖΓ βῃδάονν,᾽" 
ἐ. ε. 1ΏΘΙΓ 5ῃοΙ οΥΓ 45 ἴγοῖὶ [Π6 βοοσοῃιπρ 500: 
Δῃ Οτθηΐδὶ ἤσυγο. ΟἿ, 15. ΧΧΧ. 2, 3) ΧΧΧΙΙ, 2. 

12. από ἀἐμίπδογιὶ ἐῤο}] ΒΥ {δ6 ρῥτο- 
Ροβοὰ δχεϊποίοῃ οὗ 5Γ86] {πὸ ὈΪοβϑϑίηρθ οἵ ἴ86. 
ςονοηδηΐ "νοι σονεγί ἴο {πο οτβίηαὶ ἀοηοτσ. 

13. -17. ΤΠ σγηΐίαχ οἵ [ἢδθ6 ὑούϑοβ 18 
5 ΠΡ Ί]ΑΥΥ Ὀγοκοη. Μόοβοβ ἀθβοῦῖθθ5. ἈΙΠιβ 
(Εχ. ἵν. το, 866 ποῖθ) 45 ““ποῖ ἃ σηδη οὗ 
Ὑογά5,᾽") δῃηὰ 48 “" ϑίονν οἵ ϑρϑεςῇ, δηὰ οὗ ἃ 
βίον ἰοηξιιθ." ὙΠεθ6 ἀοίεςῖϊβα σου ὈὉδ 
ἃρί ἴο ἐπηθαγγαβθϑ πὶ ἀΟἸΌΪΥ ἰῃ δὴ ΟΧΙ ΘΠΟΥ 
{ἶκὸ {π6 ργθβεηῖ.0 Απά, ᾿μ5ῖ 85 ἀοος 81 Ρϑι] 
Βεη ἀδερΙγ τπονθά, Μίοϑεθ ρσγόβϑοβς ἢΐ5 ἀῦζυ- 

γοι. 1. 

ΝΌΜΒΕΒΘ5. ΧΙΝ. 

ΠΟΒΡ, ποῖ εγ ἔδασ γε ἴῈ ρεορὶε οὗ 
[ῃς Ἰαπά ; ἔογ ἴον 4γὸ Ὀτοδά ἔογ τι5: 
τοῖν ᾿ ἀοίδπος 18 ἧς 
Δηά τῆς ΓΟΚᾺΡ 15 νν ἢ 5: ἔδαγ τῇδ 
ποῖ. 

Ιο Βυῖ 411] τὴς σοπρτεραζίοη δαάς 
δϑῖοηβς ἴδποπὶ νυ βἴομοβ. Απηά τἢς 
ΘογΥ οὗ τπεὲ ΓΟΚΡ ἀρρεαγεά ἴῃ {μὲ 
ταῦθγπδοὶε οὗ (6 σοηρτορδίίοη δείοτα 
4}1 (ὴ6 ἙςΠΠάγθη οὗ [5γδἷὶ. 

11 ( Απαὰ τῆς [ΚΡ 5414 υπῖο Μο- 
865. Ηον ἰοηρ νν}]] τἢ158. ρεορὶε ρῥζο- 
γοΚα πιοὴὺ δηὰ ἤἢονν Ἰἰοπρ ΜΙ] τὸ δε 
Εγα {πεν δο]ενα πε. ἔοσ 4]], [6 5'ρῃϑ 
ψνὨιοὴ Ϊ ἢδνα βῃδννεα ἀπιοπηρ {Π6ηχὺ 

12 1 νν}}] 5ηγῖῖς τ 6πὶ νυν τῇ τὴς ρ65- 
Ἐ]εηςο, ἀπὰ ἀϊδίπμογιῖ τἢ6πι. ἀπά νν}]}} 
τλλκα οὗ ἴπθε ἃ ργϑαῖθσγ. παῖίοη δηά 
Τρ ΕΓ τδη τῃαγ. 

13 4 Αμά “Μοβεβ βαἰά ὑπο τῆς “ ἔχοά. 3. 

Ι͂οκΡρ. ὙΤμεη πε Ἐργριίαπβ 51.4}} ὁ 
ὮΘΑΓ 21. (ἰοῦ του Ὀτουρῇζεβε ἃρ τἢ 18 
Ρεορία ᾿ὰ τῆν πλρῃς ἔτοπι διποπρ 
τΠ 61 ;) 

14 Απά {δεν ν}}} τ6}} ἐξ το τῆς ἴη- 
Ἠδδιτδηῖβ οὐ τη 15 ἰδηά : ,ΞῶὉγ τῆ Υ μάνα 
ἢεαγαὰ τηδὲ τῆου ΓΟ ἀγὲ διποὴρσ 118 
Ρεορῖΐε, ἴλας τῆου ΠΟΚ᾽ αὶ 5661 ἔλςε ὃ Ἐχοά. τῇ, 

ἴο ἔδςε, δπά ἐήσὲ ὅτῃγ οαἱοιιά κτδηάςιι ὅ" 
ΟΥΘΥ ἴπεπὶ, Δηα ἐλαὲ του ροαβὲ δ6- 

τηθηΐ5 οηΘ οὐ {ἴδε οἴδογ ψπουξ Ραυϑηρ ἴο 
αϑοογίδι πη [6 ρσταπλγηδίοαὶ βη5ἢ ΟΥ̓ ἢ]5 6χ- 
Ὀγοϑϑίοηβ. Ηδθ βρϑᾶκϑ ἤθγδ 45 ἰξ [ἢ ΠΊΟΙ ΘΠΓΑΓΥ 
ΔΡΡγθποηβίοη οὔ δῃ οἰῦγοακ οὗ Οοὐἷβ ννγαΐῃ, 
ὉΠη1655 ἢῈ σοι ροτῆᾶρϑ ἀττεβὲ 1 ὈῪ σγοννάϊῃρ, 
ἴῃ ἜΥΘΓῪ ἰορὶς οὗ ἀθσρτοοδίϊοη ἀπά ᾿πίθγοθββϑίοῃ 
πα 6 σοιυ]ά 5ιπηπιοη οἡ ἴΠ6 ᾿πϑίδηί. Η!5 
ΔΡΡΟΔΙ, ρτοϑογνηρ [ἴ5. παῖϊνα ΓΙ ρ Θά η655, ΤΏΔΥ͂ 
Ὀ6 ΡῬΑΓΑρΡΏγαθοα ἴἢπ5: “Απάὰ [ἢ [ἤδη [ῃ6 
Εργρίϊδπϑ 5}4}} ἤθαῦ ἤονν, δέζεγ ὈΓΠΏΡΙΠΕΣ Ὁ 
{815 ρϑορὶς Ὁγ ΤῊΥ ταϊρῃξ ἔγοτῃ δπιοηξϑὲ {Π6ΠῚ, 
--ἀπὰ ἰἢ ΤΠ ν 5841] 161] ([Π6 Ἰηῃδοϊ δηΐθ. οἵ {Π6 
Ἰαπὰ νῆδξ ΠΟῪ ἢν Ποαγά, μοὺν ἰῃαῖ Του, 
ΓΟ ΚΡ, νγαϑί διποηρ {π|5 ρθορῖὶθ, Του νγ}ο ἂτὲ 
5θθῃ, Ο 1, οτγά, ἕδοο ἴο ἔδοθ οὗ {Πποπὶ, πὰ νυ ῆοϑθ 
αἸοιιὰ γϑϑίθι ἢ ονογ (ἤθη, ἀπά ννῆο ροσϑὶ Ὀ6- 
ἔοτο 1Π6π ἰῇ ἃ ρ1Π|ὰγ οὗἨ οἱοιιά ὈΥ ἀΔγ ἀπά ἴῃ ἃ 
ΡΠΙαΓ οὗ ἢἤγε ἔν πἰρῆϊ ;--αηᾶ 1 (ποη Ποῦ 
504] ΚΙΠ [815 ρθορὶθ ἃ5 οὔθ πιδῃῇ, πὰ 90 ἴῃ 
παίίοηϑ νη ἢ δᾶνο πραγὰ (6 ἔδπηθ οὗ ΤἢθΟ 
50]1 (61} ἃἀπα 5ΑΥ, Βϑοδιιϑα ἴπ6 ΓΟ ΚῸ νγᾶ5 ποῖ 
ΔΌΪ6 ἴο Ὀτίηρ {Π|5 ρϑορῖθ ἱπῖο [π6 ἰδηὰ ψνῃ ἢ 
ΗΦ ϑδννᾶσγθ υηἴο ἔποηῃ, ἱπογοίοσο Ηδ ἤδίῃ 5]αῃ 
[σὰ ἴῃ ἴΠπ6 νυ] άογηθ85 :---ννονν πογοΐοσγο, 1 
Ὀσβοοοἢ ΤὭΏρο, ἰοῖ 1ὴ6 ρον οἵ τὴγ [οτὰ δ6 
ξτοαὶ, ὅς." 

ΥΥ͂ 

7ΟΙ 

εραγίεα ἔτοηι Π6Π], ΠΕΡ, 
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« Ὠευΐ, 9. 
28. 

“ Ἑχοὰ, 34. 
6. 
Ῥεαὶ. το3. 
ἃ. 

΄“ Ἐχοά. 2ο. 

34. 7. 

ἔοτε {ἢεπὶ, ὈΥ͂ ἋΔΥ {π|6 ἰῃ ἃ ρ!Π1γ οὗ ἃ 
οἰουά, λἀηά ἰῃ ἃ ρ|]]γ οὔ ἤτε ὃγῪ 
πίρῃῖ. 

1ς Νον 17 του 5ῃ41ς ΚΙ] αὐ τῇ !]8 
ΡΕορΙς ἃ5 οπα τῇδηῃ, ἤδη τῆς ΠδιΟἢΒ 
ΨΏΙΟΝ πᾶνε πεαγὰ τὴς ἔδπιε οὗ πες 
νν}}} 5ρεᾶκ, βαγίπρ, 

16 Βεοδιιβε τς ΓΟ νγ88 ποῖ “δὺΪε 
ἴο Ὀτγίπρ τη ϊ]5 ρβορὶβ ἱπίο τμ6 ἰδπὰ 
γῆς ἢς βνγδίς μηῖο τἢεπὶ., τπεγα- 
ἔοτε ἢς μδίῃ ἰδίῃ τπ6πὶ ἴῃ τῆς ψ"]- 
ἀεγπαβ8. 

17 Απά πον, 1 δεβθεςῇ τῆς, ἰεῖ (ἢς 
Ρονεγ οὐ πιγ Ινογὰ δ6 ρτεδῖ, δοσογάϊηρ 
45 ἴῆου ἢαδῖ βροίεη, βαγίηρ, 

18 ΤὮῊςε [ῸΚΡ 1: “]οηρϑυεγπρ, Δπ4 
οὗ ρστεδῖ πιεῦου. ἰογρινίηρ ᾿ΠἸ]α α ΠΥ ἀπά 
ἐγδηϑρτεβϑίου, ἀπά ὈΥ ΠΟ πηδᾶπ8 οἶεαγ- 
ἱπρ θεὲ ρπμιἐϊγ, “νὶϑιτηρ τῆς ᾿ηἸ]υ οὗ 
τῆς (τοῦθ ὕροη ἴΠμε σὨΠ]άγεη υπΐο τῆς 
τὨϊγά δηά ἐουττῃ φεμογα 5. 

19 Ῥατγάοῃ, 1 Ὀεδθθςὶ ἔδεε, τῆς ἴη1- 
αιϊτγ οἵ τῇϊ5. ρεορίε δοσογάϊῃρ ὑηΐο 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ5. ΧΙΝ. ἵν. τ5.-24. 

18 ργεδῖπθϑβ οὐ (ΠΥ͂ ΠλοΓΟΥ, πὰ 88 
ἴδοι ἢαϑὲ ἰογρίνεη [ἢ15 ρεορίε, ἔτοπι 
Ἐργρῖ ἔνε 'πητι] ποῦν. "0, 

20 Απά τς ΚΡ 8αϊά, 1 ἤἴᾶνε ρλτ- τ 
ἀοπεά δοσογάϊηρ ἴοὸ τῇγ ννογά: 

21 Βυῖ ὧς {τυ} ἂς 1 ἰίνε, 41} τῆε 
ελγίῇ 830]1] θ6 ἢ]]εἀ ννττῃ τῆς ρΊοτγ οἱ 
τῆς [ΟΚΡ. 

22 Βεοδιιβα 4}1] {ἢοβα ταθη ΜΏΪϊςΝ 
Πᾶνε 56 6ῃ ΠΥ βίουυ., Δη4 ΠῚΥῪ ΠΊΪΓΔΟΪε8, 
ψὨΙΓἢ 1 ἀἰά ἴῃ Εργρι δπά τη τῆς ν]- 
ἀεγῃθβ8. δπὰ ἢάνε τειηρῖθα πιθ ΠΟῪ 
[Π686 ἴδῃ {ἰπ168. ἀπά ἢδλνε ῃοῖ Πεαῖκ- 
εηδἀ ἴο ΠΥ νοῖςε; 

23 ἰϑΌΓΕΙΥ {ΠΕΥ̓ 51.411 ποῖ 8εεὲ τῆς "μὰ 
ἰδπα ννῆϊος 1 ϑνγάγα υπῖο τῃεὶγ δι ῃευβ, ἅεία: 
ΠΕΙΠΘΥ 5Π8]}} δΔηγ οὗ τπεπὶ {δῖ ρτο- 
νοΚεά τὴς 866 ἴἴ: 

24 Βιυιῖ πὶγ 5εγνᾷπί 5“ (δ]ςρ, δε- 11: 
σϑιι86 ἢ ἢαά Δηοῖθεγ βρί τις ννττῃ Ἠϊπι, 
ΔΠα δῖ [ο] οννεὰ τὴς ἔμ }]ν, πα νη] 
Ι δηηρ ἱπίο τῇς ἰλπά ννβεγεϊηῖο ἢξε 
ννεηῖ; δηά ἢϊ5 βεεὰα 5}.4]] ροββεβ8 ἴζ. 

18. (ἕξ ΚΕ. χχχῖν. ὅ, 7. 

20. 1 ῥᾳυε ῥαγάονε] Οὐά ςοηῃϑοηΐβ ἴο 
Ρτόβοσνο {πῸ6 πδίίοη; Ὀυΐ ϑοηίθηςσεβ {π6 γεῦεὶβ 
ἴο ΡΟΓΘΘῃΔ] οχο  ϑίοη ἔγοπὶ δηδδῃ. 

21--93. Ἀσπάεγ: Βαῦ δ5 ὕσυ]ν 881 
1ἶνο, δῃἃ 858 811 9 οδΐῃ Β888]11 ὍΘ 
ΔΙ]1Ιοὰ ψιὶῦὰ ὑδ9 ΝΊΟΙΥ Οὗ [᾽΄829 ΠΟΞΒΡ; 
(υ. 22) 811 0Ὁπ089 τη}, ὅζο.; (Υ. 18) Β} 811 
ποῦ 8500, ἄο. Τὸ Ηοῦγονν ραγίιοὶθ (εῤ1), 
ΘΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ τοηάογοά “ ὈΘοδι 56) ἴθ ΑΟ ΝΡ, 
Ἰπιγσοάμςοβ (45 οὔζδθη ἴῃ διισἢ ἔΌσΠ.5) ἴΠ6 5. 
βδίδῃσθ οὐ [86 οαἵῃ ἴο νυνί ἴἢε ρῥγθοθάϊηρ 
γΟΥΒ6 ράνο {πὸ ἰηἰγοάυςίίοη. ὍΠ6 ρΑγΟΪΘ Ἰη 
Ὀορὶπηϊηρ οὗ τ. 232 5:5 η1ῆ65 τ θγοΪΥ ὁ“ τοῖ." 
ς΄. Πουῖ. χΧΧΙ, 40 διῃμὰ ποίρθ. 

22. τδόι6 ἱεη ἐηι. 1 Ἴδη ἰδ ἴΠ6 ΠΌΠΊΡΟΓ 
ὙΈΙΟἢ ἱπιροτίβ σοπλρ οἴοπεϑβ. Οἵ. θη. Χχχί. 7. 
ὙΠ 5θηῆϑ86 5 (ἢδΐ {Π6 τηθᾶϑιγο οὗ {πο ῚΣ ὑσονο- 
σΔΕΟΠ5 νγᾶ5 ποὺν {1}: [η6 ἀδγ οὗἁὨ ξΊᾷσθ νγὰβ δἵ 
Ἰλσὲ ονοῦ. ὍὙΠὸ ἈδΌνϊη5 Ποννουογ ἴακ [Π6 
νογὰς ΠΠΟΓΑΠΪγ, δηά δπιπιογαΐθ ἴθ βονογαὶ 
οὐσαϑίομβ οὐ νΠὶσἢ {Π6 ρϑορὶθ μδά [οηρίοα 
Οοὰά 5ιηςθ {6 Ἐχοάι8. 

94. »») “ἐγυαπί Οαἰεθ] Οαἰθθ ΟὨ]Υ ἰ5 
ΤΑΘΠΠοποα Ποῖα 45 αἶϑο ἴῃ χὶ!. 20 54ᾳΠ. Βοίῃ 
Ῥάβϑαροβ ΡΓΟΌΔΌΪΝ ἔοτιτῃ ραγί οὗ {πὸ πιδίΐοσ ἰη- 
ἰγοάἀμςρά δ ἃ ἰαῖεσ ρογίοά Ἰηΐο {π6 παγγαίϊνο οὗ 
Μοϑβεβ, απὰ δἰ θοσ ΟΥ̓ [οϑμια ΟΥ̓ τπάοσ ἢ 5 
δα ρεπηίοπάεῃςο, Ηδηςε (Π6 πᾶπιθ οὗ 7οβῆιᾷ 
15 οπ δά, ἀηα ἢϊ5 [ἢ 1π655 Τοροῖ ΠοΥ 1 τἴ5 
Του ΑΥ ΔΓ [ΚΘ ἔῸΓ ργδηΐϊοα [ἢ “ὐν. 20, 48, 
ὉΟΣ}) ΠΑΠΊ65 ἅγὰ τῃηθητοπρα τορεῖδοῦ ; δηὰ ἔποϑο 

ὙΟΓΘΟ5. ἴῃ 411 ΚΟ μβοοά Ὀοίοηρ ἴο {πὲ 51π0 
οΟΥΡΙπ4] σοπηροβιτίοη ἢ σὺ. 6--το. 58 
[πἰτοά. ὃ 7. 

[15 ποίθυνοσίῃγ αἷϑθϑο {8δὲ Ὧο δθχργεβθ πιδῖ. 
τἴοῃ 15 τηδάθ οἵ Μόοβοβ δηὰ ΑἌγοῃ 85 δχορί 
ἔτοπι {ΠῸ ϑοηΐθηοε : ἐβοιυρῇ {πεῖν ἱπο! βίου ἰπ ἰΐ 
ΟΠΪΥ ἴοοκ ρ͵άςο Ἰοηρ 5: Ὀ5οαυ  ΠΕΠΥ (εἴ. χχ. τ). 
Βιιὲ 5010} ΘΧοτηρίοη 15 ροσῆαρϑ ἱπιρ᾽ ]οὰ ἴῃ {δὲ 
ἔασι {παὶ Οὐ 5ρεᾶκβ ἰο ἵπεπὶ (νυ. 26) νι ]ὶ 
δἰνίηρ Ἰπάρταθπε προη 6 “" ΕνῚ] σοηρτοσδίιοπ." 
ΕΊΘΑΖΑΥ ἴοο, γνῆο δά ἰγεδάῦ δηϊεγοὰ οὐ [δὲ 
ἀυτιε5. οὗ {π6ὸ ριηεϑιμοοά (ἦν. τό, ἄς.), δηὰ 
Γπογείοσο νὰ ἀου 0165 πιοτὸ {Π4ῃη ἱμΈπὶγ 
γεαῖβ οἷά, ϑιιγνίνθα ἰο δϑϑίϑξ [οβμι ἴῃ 8]1οἱ- 
τἰῆρ Οδπάδῃ ἰο [δ υἱοϊογοιι5 ἰτῖθθβ, |σϑὶ. 
χῖν. τ. Βιῖ 85 ἴΠ6 {γῦ6 οὗ 1 Ἔν] δὰ ἢο γοριο- 
βοηίδίϊνε ἀπιοηρθί ἰΠ6 ἔνγεῖνο βρίοβ (ςῇ. χὶι, 
4---1 5}, ἴδ ννὰβ ποῖ ἱποϊυάρα νὰ τπὸ “αἱ 
1ηδΐ ὑνογα πυπογο ἡ οὗὨ σ΄. 29 (ς. 1. 46, 41)» 
80 115 ΕΧοορΈσοη ἔγοπη {86 ἡπάστηδηξ 5θοπὶ5 56}: 
ον ἀθηΐ. 

ΎΤΠ6 οχοερίίοηβ (ἤθη εῖθ οὐ πο ὙΠ οῖς 
ΠΟΙΓΠΟΙ ἔδνν ΠΟΥ ἱἹπσοῃβιἀογαῦ]ο ; δηὰ ἴῃς ἕαςιϊ [Πλῖ 
ΟἾΪΥ οπθ οὗ {ποῖ 15 παπιθᾶ, ὑ. 30, τυ} 15 τὰ 
{Π6 Ιαηριιαρθ 15 ΘΔ ρΡ ΒΔΕ ΘΑ φόποσγαὶ. 5ῃουϊά 
5ΌΓνΘ 845 ἃ Ὑναγπίηρ ἀρδίηϑὶ 1Π6 σοχητηοῦ 85- 
βυιηρίίοη {πῖ (ἢς ψογάϑ οὗ δεγσιρίαγε σᾶῃ μᾶτε 
ΠΟ ᾿Ἰπ]αϊοη5 οχοθρὲ ΒΌ ΓΟ ἢ 85 ἄτὸ δοξυδι!ν ἐχ- 
ΡΓΘσϑθά. 

Ρ5. χο., ψνῃῖο ἢ} 15 ὁπ θὰ 4 ῬΓΑγΟΣ οἱ 
Μοβεβ," βᾶβ Ὀδθη πιοβὲ ἀρργορυίαϊοίυ τοχζαγάοά 
ἃ5 ἃ Κἰπὰ οἵ ἀϊΐγρε ὕροὴ ἴμοϑβε ϑοπίεηςεα τἢυ5 
ΔΥΓΆΪΥ ὈΥ Οοὰ ἴο νγαϑίθ ἄνγᾶὺ ἱπ ἔδο νυ] άεῖ- 
Ὠ685. 



ν. 25-- 35. 

2ς (Νονν [πε ΑπιλδὶεκΚιῖε8 ἀπά τῆς 
(ὐληδδη 68 ἀννεὶς 'ῃ της νδ]}|6γ.)ὺ Τὸ 
ΤΆΟΓΓΟΥ ἴασγηῃ γου, Δη4 ρεῖ γοῖι ἰηἴο 
6 ψ]]άθγπθϑα ὉῪ τῃ6 ὑγὰγ οὗ τῆε Κεά 
86Ά. 

26 4 Απά {πὲ ΓῸΚΡ βρᾶκε υηΐο 
Μόοβεβ δπά υπῖο Αδγοη, βαγίηρ, 

27 Ηον ἰοηρ «ῥαἱ 1 δέαν τυ τ 8 
ΕΥ] σοηρταραίίοη, ὙΠΟ. ΠΊΠΓΠΊΙΓ 
Δραϊηβδῖ τη [1 ἤᾶνε πελγά τῆς πιυγ- 
τυ ΓΙ ηρ5 οὗ τῆς σὨΠ]άγθη οὔ [5γδε], νν ἢ ἢ 
ἘΠΕΥ͂ ΠλυγΠΊῸΓ ἀρδὶηϑῖ ΠΠ6. 

28 84Υ υηΐο τῃεηὶ, ΖΦ. ἐγμίγ ας ] 
[ϊνα, 5411 τῆς ΓΚ. 45 γε ἤᾶνε βϑροκβη 
ἴῃ ΠλΙΠ6 6ΔΓ8. 80 Ψ}}}]} 1 4ο ἴο γοι: 

29 ὙουΓ σλοᾶβεβ 5}4]] [4}} ἴπ τῇ 15 
ἃ Ὅςαϊ, τ. ὙΠ] ἀΘΥη655; δηά ἘΔ} τῃαϊ ννεῦα πυηι- 
35: δεγεα οὗ γου, δοσογάϊηρ ἴο γουγ ννἢο]ς 

ΠΟΠΊΡΕΓ, ἔγοπὶ ὈΘΠΤΥ γεαγβ οἷά δηά 
πρνναγά, ννῃ]ς ἢ ἤᾶνα πλυγηγχυγοα ἀραϊηϑῖ 

της, 

4᾽ «Ὦαρ. 56. 
6ς. 
δὲ 32. 1ο. 

ΕΗΒ. 20 ͵ουθεῖε85 γε 5141] ποῖ σοπιε ἰη- 
ἐμέν βαρ ἴο ἴῃς ἰΔηά., εομεόγμ Ηρ νυ ἢ 1 ἰϑνγάγα 

45. Νόοαυ δὲ «Ἵ»παἰοξίίος ἀπά 1δ6 Οαπακρίος, 
“κυεἰξ ἱπ δὲ υἱοῦ) ὙΠ 656 ννογάβ ἀγὲ Ὀεβί τἢ- 
ἀογβιοοά 845. [ῃ6 σοπεϊηιιδίίοη οὗὨἨ [Π6 Δηϑννοσ οὗ 
Οοὰ ἴο Μοβθό5: Απὰ πΠοῪ ὕ89 Α1:ι8]19]Ὁ- 
1:95 διὰ 9 Οδμ88:10098 Δ10 ἀπ6]]- 
πᾷ (οΥ ΔὈΙάΙη5) πὶ 19 Υ81107: ΨἈῈΘ0Ιθ- 
ἴοτο ὕθχα γου, ὅἄζο." (μὲ 580 γε Ὀὲ ῃοΐ 
βδῃϊίεη Ὀεΐοσγο {Π6πλ). ϑδοιὴθ ἀἰβηοι  γ 85 Ὀθθη 
οσοσαϑϊοηοα Ὀγ ἴδε δοεξ δῖ ἰῃ στ΄. 42---ἅψς [Π656 
{γι 65 ἀγὸ γοργοβθηϊθά σγαίμεγ 45 ἀννθ]ηρ οἡ ἴῃ 6 
ἈΠ|, ΤΠ ϑυτίδο νογβίοη δ᾽ ἴθγβ (Π6 ρᾷβϑαρθ ὈΘίοΓα 
5 ΔΟσΟΓΟΙΠΡῚΥ ; Ὀμῖ δυς ἢ ρῥγοσθάυγε 15 ὕΠΠ6- 

. ΝΥ Βαῖ ννγᾶβ ἴῃ οὔθ σεβρεοςΐ ἃ υδιίθυ, ου 
ταῖῃοσ, ἃ5 186 Ηρῦγον ἴθ δητοξ ἸΤΏΡ 165, ἃ 
Ὀγοδὰ ϑνθοὸρ Ὀείννθθη ἢ1115, πλῖ Ὲ ἸΏ ἀποίδογ 
τεβροςῖ Ὀ6 1561} ἃ 81], 85 ᾿γίπῷ οὐ [ἢ6 ἴορ οὗ {πὸ 
τιουπίδ!η- ]Αῖδαι. δ ἢ νγᾶ5 ὈΓΘΟΊ σον 6 σα56 
ψ ἢ (6 οἰεναίρα ρ᾽διθ οἡ ννἢῖσἢ {π6 σοηῆῇϊςοξ 
οὗ [86 ἀϊδονοάϊεηξς [5γϑϑὶ ες ἢ [η6 Απ,ᾶ- 
ἰο κιῖϊο5. δηὰ (δηδδηϊζεβ ὀνθηΐζι!Ὺ δηβιθά (586 
Οὔ Ὁ. 45). ΤΠ ννᾶ5 ροῦμᾶρα ἴΠ6 νϑγῪ ρῥἰδίη 
ὙΉΙΟΒ Πδά Ἰοηρ Ὀδθὴ ΚηονΏ 8ἃ5 ομθ οὗ (ἢ6 
5685 οὗ ἴπε Αἰηδίθκιῖθθ, [86 “Ἢ σου ΠΓΥ (οΥ 
βεἸὰ) οὗὨ {π6 Απηιδιοκ 65," ὉγῪ νυν ἢ! ς ἢ, σθπίυγιεβ 
Ὀδοκ, {ΠῸ ἰηνδάδγ δὰ ριυγϑπιδὰ 15 ΠΊΆΓΟῊ ἔγοιι 
Κάθ58 ἴο {πὲ Απηογιίθ εἰν οὗ ΗΔ Ζεζοη-ἰδηΔ Γ 
Οξη. χῖν. 7); (86 “Πεϊά" (1 8. χχυ!. ς, 
60.) ἧι. ΔἜὭΙΟΒ Αγ {Π6 οἰΥ οὗ ΖΙκίαρ, 16 {παῖ 

Ὁ6, ἃ5 15 ργοῦδῦ]ε (5ε6 ΝΠ] οη, Τὸ Νοροῦ,; 
ὈΡ. 2ο6---209) ΙἀΘΠΈΟΔ] νυ] ἢ (Π6 πχοάθγῃ Κὶ85- 
16). Το οχί 5ρθᾶκϑ οἵ {Π15 ἀϊϑίγιςϊ 45 ἰθηδηίθά, 
ΒΟΠΟΓΆΪγ, Ὀγ 16 Αὐηδὶθκιῖοβ δὰ (απδδηιοβ. 
ΤΕ ΓΟΠΠΘΓ ἴοῖτῇ ροϊηΐδβ ἴο (Π6 ποπιδα θαηάϑ (Πδὲ 
τονθαὰ ἰπγουρῇ 115 ΤὌρθὴ ραβίυγοβ : [86 Ἰαΐζοῦ, 
Βοτοὸ ἴάκθη ἴἢ [15 ΘΓ 86η56, ἴο {Π6 Απιοσιί65 
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ἴο πιᾶκα γοι ἀνε}! τπογεῖη, δᾶνε (δ- 
ΙεὉ τὴε 5οη οὗ Ϊερμβυηπεῆ, δπὰ [οβῆυδ 
τῆς 8οη οὗ Νυη. 

21 Βυῖ γουγ {{π||6 οπ65, ννῃϊοἢ γε 
8214 8ῃΠοι 4 θὲ ἃ ῥγογ, πεῖ Ψ}}} 1 
δγίηρ 'ἰῃ, δηά {ποὺ 5}4}} Κηονν τῇς 
Ϊδληὰ ννῃιςἢ γα ἢᾶνα ἀ6βρί5ε4. 

22 Βυϊῖ ὧς εν γοῦ, γοιμγ σάγοᾶβεβ. 
{ΠΕΥ 5}8]] [}] ἴῃ τὴ!5 νυ] ἀθγη 688. 

23 Απά γουγ ςΒι]άγεη 5841 ' νγδη-  οσ, χά 
ἄδγ 'ῃ τῆ8 νν] ἀθγη 685 [ΟΓΥ γεδγβ, δηά 
θεαγ γοιγ ἡ» βογεαοπηβ, πΠῈ1] γοὺγ οδγ- 
ςᾶ8ε5 δὲ νγαϑῖεὰ ἴῃ τῆς νυ] ἀθγη 658. 

24 ΑΚεγ τῆε πυπῦεγ οὗ τῆς ἀδγϑ8 
ἴη ννῃϊςοἢ γα βθδισῃθά τῆε ἰδηά, δυό 
᾿ΙΟΓ ἄἀάγ8, ἐλ ἢ ἀδὺ ἴογ ἃ γϑᾶγ, 5}]] ᾧ Ῥβὶ. οϑσ. 
γε Ὁδλγ δυο ἸΠΊ4 165, δυδ [ΌΓΓΥ Ἐξοκ. 4. 6 
γελῖβ. Δη4 γε 584] Κπονν πῖγ ' δγεδοὴ ΩΝ 
οὗ ργοπΊ 586. φρη 57 

35 1 τῆο ΓΟΚΡ Πᾶνε 8414, 1 νν}} 2" 3.::. 
ΒΌΓΟΙΥ ἀο ἴτ πηἴο 41] 115 δν}} σοηρτε- 
δαῖοη, ἴπᾶτ ἃγα ρδίῃεγεά τορεῖθογ 
Αραδ πλ6: ἴῃ [ἢ15 νν]άδγπθθ ΠΟΥ 

οὗ {πΠ6 πειῃθουγίηρ οἰ[ἴ65 (σοσρ. Ὁ. 4ς ἢ 
οαΐ. 1.44), Ψῆὴο ΡγοῦδοὶΥ ᾿ϊνοὰ ἴῃ ἰδαριιδ 
ψ ἢ (Π6 ΑτηδἹοκίζοβ. 

10 »πογγοαυ) Νοῖ ὨΘΟΘΘΘΑΓΪΥ [6 ποχί ἀδγΥ, 
Ὀυΐϊ δὴ ἰἀϊοπιὶ ἔογ “" βογθδέϊσ," “" μβρησδέοσ- 
νναγὰ :" Εχ. ΧΙ. 14, οϑῆ. ἵν. ό, ὅτε. 

ὧν ἐξδο αὐὧν φῇ ἐῤὲ Κεώ “««αἹ Τα 15, ἀρρᾶ- 
ΓΕΠΓΥ, οὗ {πῸ δαβδίογη οὐ ΕἸδηϊς βα}}Ὲ. ἔς 
βρθοίηρ [ἢ6 σοιΓ56 οὗ [6 5:1 Ὀ5θαιδης ννδηάογ- 
ἴη55 566 Χχχῇ. 20--- 26, ἀπά ηοΐθ685. 

80. «αὖὲ Οαἰεό.. «απά «οεῥμα}) ΚΓ. χχχι!. 
11, 12. 

82. Διὶ ἂε 7ῸΓ γοῖί, γοιιτ' σαγεασές, ὅζς.} 
Ἀδίμοῦ, Βα ΥΟῸΣ ΟΔΥΟ8.898, ΘΥΘΠ ΥΟΌΣΒ, 
Β.811 7811, ἄς. - 

353. γομγ «υῤογεάο»ι}] ΓΉΘΙΓ ΘΟ ΓᾺ] γὸ- 
ΒΟΙΠΟὴ5 δὰ Ὀδθη 50 ΠΊΔΩΥ οί5 οὗ ἐδ: Π]685 
ἀοραγίυγο ἔγοτῃ {πΠ6 1,ογὰ νν πο ἢδὰ ἰακοη (Ποπὶ 
αηΐο Πἰπηβοῖξ, Απὰ 85 186 οι] άγθη οὗ {Π6 
Ὁποδαβίε ἢᾶνα βΌΠΘΓΑΙΥ ἴο ὕδᾶσ ἰῃ ΠΟΙΓ ΘΓ] 
ΟΑΓΘΟΓΒ πη Οἢ οὗ {Π6 ἀἴβρτασθ πα [Π6 ΠΛΊΘΟΓΥ 
ΡΒ ἔοιτηβ ἔπε ῃδίμιγαὶ ΡΘηΔΠΥ οὗ {πεῖς 
Ρδγθηΐϑ᾽ ΓΔΒ  Θσϑίοη ἢ 50 ἤόγὸ [86 ΟΠ] άγοη οὗ 
{86 15γδε! ἴθβ, ΑΙ ΠΟοῸ ἢ συβεγοὰ ἴο ΠΟρΘ ἔοσ δῃ 
ενδιῖι4] ΘηΈΓΥ ἱπίο (ληδδη, ννοΓ γεῖ ἴο σπάγο, 
[Βγοιρὴ τηδην Ἰοηρ γεδγϑ᾽ ννδηάογιηρ, [ῃ6 ἃρ- 
Ρτοργιδίθ ρυηϊβῆτηθηξ οὐ ἐμοὶγ ἔδι ποι β᾽ νυ] Γα]- " 
Π658. 

84. »1νρ ὀγεαγ οΚ᾽ ῥγονρηἹ 6 Ιῃ Ἡδοῦτονν 
[Π15 15 οὔθ τνογὰ, ἑοιηὰ οἰβονγθογο ΟΪγ ἴῃ [οὉ 
ΧΧΧ. τὸ (ει Α. Ν΄. τεηάουϑ “' δας τς 
δηᾶ πογὲ Ὀεϑὲ τοπάογοα ροῦῆαρβ, “ᾺΥ ΜΠ α 
ἀγαννγαὶ,"" “" ΤΩΥ ΤΓΏΪΠΡ ἀνγαγ.᾽" 

ΥΥΩ2 
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5641} 6 σοηπδιπηεά, ἀπά ἴπεγε ΓΠΕΥ 
85}8]] ἀϊε. 

2426 Απά τε πιεη, ψῃϊοῆ Μόοβεβ 
δ6ηἴ ἴο 5θδδγοῇ πε ἰαπά. ννῆο τγεϑίιγη- 
ε4, ληά τηδλάς 1] (ἢς σοπρτγερδίίοη ἴο 
ΤᾺᾺΓΠΛῸΓ ἀρδιηϑῖ Π΄πι, ὈΥ ὈΓΙΠρίηρ ὑρ 
ἃ 5Ϊλη4εγ ὑροη τῆς ἰδηά, 

37 ἔνςεῃ τΒοβ6 πιδη τῇδ ἀϊά4 Ὀτγίηρ 
ἋΡ τῇδ δν}] τερογέ ὑροη τμῈ ἰδηά, 

εἰ ζοτ. το, ἢ 4164 ὈΥ͂ τῆς ρίαριιε θείογε τμ6 [ΟΚΌ. 
1» 
ἘΓοὺ. 3. 17. 
}μὰς 5. 

ἐὍευς, 4, 
41. 

48 Βυῖς Ϊοβῆυα τπ6 8οη οὕ Νιη, 
Δη4 (ἴδε τῆεὲ 8οηὴ οὐ Ϊερῃῆυπηθοῃ, 
τυῤίερ τυόγὸ οὗ ἴῃς πε τῆδϊ νγεηΐ ἴο 
ΒΘ ΓΟ ἢ τῆς ἰΔηά, Πἰνεὰ εἰ. 

9 Απά Μῶοβεβ τοϊά τῃε86 βϑαυγίπρβ 
ἀηῖο 411 τῃ6 ΤΠ] άγεη οὗ [βγδθὶ : δηά 
τῃ8 ρβορΐὶβ πηουγηδα ρτεδῖὶγ. 

40  Απά {ἢεγ τοβα ἊΡ δα ]γ ἴῃ (ἢ 6 
ΠΊΟΓΠΙΠΡ.) Δη4 ρσαῖ τῇδ πὶ Ὁρ Ιηἴο [ἢ8 
ἴορ οὗ {π6 πηοιιηϊδίη, δβαγίηρ, ο, ἦνψε 
ἐξ ῥέγέ, δηὰ νν}} ὉΡ υπῖο τῇς 
Ρίαςε ννῃϊςἢ τῆς ΓΟΚῸ Πδῖῃ ργοπιὶβεά: 
ἴογ νγε πᾶνε βπηεα, 

41 Αμὰάὰ Μοβεβ 5.14, ννδεγείογε 
πονν ἀο γε ἴγϑηβργεβ8 ἴΠ6 σοπιηπιδηά- 
τηθπῖ οὗ τπὲ οκὸὺ ἡ δῖ [τ 584} ποῖ 
ΡΓΟΒΡΕΓ. 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΙν. Χν. [ν. Δ 6--- 2. 

42 Ὅο ποῖ υρ, ἴογ ἴῃς [00 ἱ: ποῖ 
δηοηρ γοιι; [Πᾶῖ γε δ6 ποῖ 8πιζςζεη 
θεΐογε γοῦγ ΘΠ} 165. 

43 Ἐοτγ τῆς Απηδοκίτεβ δηά τῃ8 (ὑἃ- 
ΠΔΔΗ 65 γέ ἴΠεγε δείογα γοιι, δηὰ γε 
8Π.4}} [81] ΒΥ τπὲ βνγογά : Ὀβοδιιβϑε γε 
ΔΓ6 τυγηεά ἈΥΨΔΥ ἔγοπιὶ ἴῃ ΠΟΚΡ, 
τῃεγείοτε τὴς ΓΟΚῸ ψΜΜ1}} ποῖ ὃς ψη 
γου. 

44. Βυϊ {ΠῈ} ρτγεβδιιπηεά ἴο ρῸ ὺρ 
ἀηΐο {πὲ Δ1] τὸρ : πενεγίῃοίεθα τῆς 
ατῖκ οὕ τῆς σονοηδηῖΐῖ οὗ τῆς [ΟΚΌ. δά 
Μορεϑ, ἀεραγίεἀ ποῖ οι οὗ τῃε σδπιρ. 

45 ἽΠεη τπὲ Απηλαίεκιῖεβ " ΟΔΠῚ6 μ. 
ἄοννῃ, διὰ της (ὑδπδδηϊῖοβ ννῃϊοῇ ἀψψεῖι 
ἴῃ τῆλ Π1]]. ἀηά 5πιοῖε {Πεπὶ. δηά ἀϊ5- 
ςοπχῆιεά τῃσδηὶ, δύυέρ απο Ηογπλδῇ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ Χν. 
1 7}: Ἰστο οὗ {ἦε πιοαΐ οδογίμσ ἀνα “ἦς ἀγίμξ 

οὔδεγίησ. 13, 0 7814 σἐγατιρῦῦ ἐς ππΐδ 146 
σαρι ἔατυ. 17 714 ἑκατὸ οΥ ἐἦε ΜἌγεί οἵ {δέ 
ὥριο 70», απ ἄξανε οδογίηξ. κ54ι 776 ταὐσί- 
,)ε6 ,»Ἑ τἰπ οὐΓ[ ἐργιογαρεζ. 30 726 φινπεῆν 
νϑρΐ ΟΥ 2γεσερ ῥέοι. 32. 216 ἐλαΐ τἱοίαἰ(αὶ 
ζἠε ταὐφαΐά ἐξ οίοκπεά, 531 7.26 ἑατὸ οὐ ίηφο. 

ΝῺ τιἢε [ΚΡ βρακε υπῖο Μοβεϑ, 
ΒΑ ηρ,, 

2.3 ὅρεακ υπΐο τῆς ΤΠ] άτγεη οὗ ἴ5- 

44. ἐῤὲν ῥγεειωρηεά ἰο σὸ “9}] Ἐδῖθογ ρεῖ- 
ἼΔΡ5 “ΠΟΥ ἀοθρίϑεα" (. 4. 16 νγαγηΐηρ οὗ 
δίοϑοβ Ἰυ5ὲ βίνθῃ), “50 ἃ5 ἴο 9Ὸὺ ὑὕρΡ, ἄζο." 
Οἔ. Ὁ ουΐ. 1. 41---. 2, πὰ ποῖο. 

456. μπίο Ηογρια Ὁ) [μ1. “πὸ Ἡοχττηδῇ : 
ἡ.6. “1μ6 ὈΑπηϊηρ," οὐ “Ὑ Ὀδη-ΡΙαςο." ὙΤῊΪΐδβ 
πᾶπιθ, οὗ ΠΙΓἢ ψνὸ βπὰ (Π6 ὨΙβίογγυ ἴῃ Χχὶ. 3, 
15 Πέγὸ τιϑδοά ΌΥ δηξεϊραίίοη. ὉΠ πιθηϊίοη οὗ 
ἴξ ἴῃ [οβῇ. χὶϊ. 14 85 {πὸ ϑοδέ οἵ ἃ (σα παδη  5ἢ 
Κιηξ πιαγκα ἴ 8ἃ5 ἃ ΟΥ̓ οὗ ἱπιρογίδηςσθ. [{5 
5116 15 ἀἰϊἰσρυϊοά. [15 Θδυ θοῦ Ὡδπιθ, Ζορδδίῃ, 
ἀρ. 1. 17, 45 θη ςοτηραγοὰ νυ ἢ ἰμαΐ οἔἔ 
[Π6 δϑοθηΐ 65- δα λῃ οἡ [Π6 βου ἢ-Θαϑίοσῃ ἔγοη- 
[οΓ οὗ δηᾶδη (Κοδίηβοη, " Β. Κ.᾽ 11. Ρ. τοϑ, 
ἔοοϊ-ποίθ : 866 Οὔ Χχχίῖν. 3 54η.): δπὰ 1ΐ ννᾶβ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ὈΥ {Π|5 βἴθορ ρᾶ85 (ΝΑ ΚΌ 65 ϑδίδῃ, 
566 Οἡ χχχῖν. 2-.ς 5} (δὲ [ῃ6 [5γδϑ] 65 χυϊ θά 
1η6 Ατδῦδῃ ἔογ πε ΕΙΡ ΠΟΥ στουπά. 866 ποΐδ 
δὶ ἐπα οἵ (ἢ. ΧΙϊ!., ἀηὰ Βοδίηϑβοῃ, 11. 18ο---α 82, 
δΔηὰ 194. Βονν]δηάβ ἰάθη ῆες Ζορημδίῃ ἢ 
ϑορᾶϊα, νν ἰ ἢ 1165 ξασίθοσ ἴο {Π6 ννοβὲ, δθοιὲ ἃς 
ΓᾺ1]65 ποῖ οὗ Αἴη Κδάοιβ. ϑδορᾶϊα ννᾶβ νι ϑιιθα 
Ὀγ Ἀεν. Ὁ. Η. Ῥαϊπιεῦ ἰαῖθ 'π ἴῃς γεϑᾶγ σϑόρ. 
[15 ΤᾺΪΠ5 ἃΓῸ ΥΕΓΥ Ἔχίθηϑβινθ, ἱποϊυδϊηρ το 
σΠυΓΟμο5 δηὰ ἃ ἴονγοσ. Ὑθοῖα ἰ5 8ἃη ΑτὰΡ 
βαγίηρ ““Οτεδίου συΐϊηθ (Π84η ΕἸ- Αὐ] ἢ ἀπά 
ΕἸ- Αάἀθἢ ἴῃθγα ἅγα ΠΟΠΘ, 5δᾶγα ΟΠ ϑεράϊδ, 
ΨΏΙΘἢ 15 στη  [Π8Π οἰἴΠ 6 γ᾽" Νφαγ ἴΠ]5 οἰἴγ, 
δηὰ ρῥτοίθοϊπρ ἰἰ ἔγοπη ἃ ὙΘΓΥ σΟΙΠΤΔ Παρ 
Ροϑίτοη, 15 ἃ γι πϑά ἔΟγ ΓΘ 55 οδ]]οα Ε- Μό5ἢ- 

τι, ξυγηβηοὰ τυ Θϑοδγριηθηΐβ, ῬαϑΌοπδ, 
δηὰ αἴγοηρ ἴοννεσβ, ἢ ΔΙγ ῬΑ ΠΊΟΓ 500" 
ῬΟϑ65 ἴο δᾶνθ Ὀδεῃ [με 5ἴ6 οὗ (86 “ δγδίο 
ἴοννογ " ἴῃ φυεδίϊοη. (866 ΟἸΙΔΥΓΟΓΙΥ δίδίεπηεηϊ 
οὗ Ῥαϊοβέῖπε Εχρίοσδέιοη Εππά, Νο.νι. Ματοὰ 
41 ἴο [υπ6 20, 1870, ΡΡ. 315, 216.) Υα ᾿' 
τηιδὲ ΟὈϑογσνοὰ ὑπαὶ [86 παπῆθ δορά οἵ 
Ἐξθᾶία Πᾶ5 ποῖ, ἴπ Ασδϑὶς (ςἴ. ϑθείΐζε, ΠΙ. 
Ρ. 44), ἴδε τεϑειι απο ἰο Ζερμδίμ Μ Ιοὰ 
([Π6 ΕΠ 5ἢ ΟΥ̓ΠΟΣΤΑΡΏΥ 5υρρεθίθβΌ. Απά ἴῃ 
ἕαςϊ Ἰαίθγ ποίϊοθς οὗ ἴῃ6 σγ (1 8. ΧΧΧ. 10, 
1: Πἤγοῃ. ἷν. 20) ϑθθτὴ ἴο 5μὸνν (ῃαΐ, οὗὨ 15 
ἴνο πᾶχηθϑ, Ἡοιτηδἢ ψγ85 ἰπαΐ ὙΥΠΙΟΝ 5υΓς 
γίνοά, Ῥεσῆδρϑβ ἰἴ5 σϑᾶὶ δἱἵΐθ νγᾶ5 50Π|6 ΠΊΠΕ5 
ραβδὶ οὗ ϑευᾶϊα αἱ {ῃ6 σιυιΐϊηβ Τα οά ἘΒ ΔΚΗπΊΔῃ 
(οΥ Ἀυκμᾶπια), ἃ πᾶπιθ ὙΠΟ ἱπ ΗΕΌΙΕΥ 
ἰοϊίοσϑ 15 δΔῃ ἀπάρταῖῃ οἵ Ηοπηδῆῃ. [ἢ 50, δὲ 
σδῃ, ποῖν  δίδηάϊπρ οὐἱ᾽ πηρογίεσξ Κηουῖ- 
Ιεὰρο οὗἨ {δ βϑιστοιπάϊηρς τορίοη, ἴγασθ ἴΠεὲ 
ΡΓΟΡτοβ5 οὗ {86 [ϑγϑο τα ἱηνδάοιβ, ὙΠῸ ἀἰτθῦς- 
τίοῃ οὗ 1ποῖγ πὸ οὗ τηδσοὺ ννου]ὰ δ ΝῸ ΝΟ ν 
ἔτοπι {ἰῃ6 Ατὐδθδῃ. -- Ποπεπαυϊπρ οηνγαγά ραϑὶ 
ΚΑΚΉ πιΔἢ οὐ Ηοστηδῆ, τ ννουϊὰ ἰεδα {Πεπὶ 
Ἰηῖο [ῃ6 εχίθησβινθ ρ]δῖη ΠΟῪ ΚΠΟΥΤΏ 85 65- 9 ΕΠ 
ΟΥ 65-51τ, 1π6 δεὶγ οἵ Πδιξ, 1. 44. Α ἔΓ- 
186. ῥγοργεβα οὔ 2ο πΊ1]65 δοηρ [ἢ]5 ρίδιη 
ννου]ὰ μᾶνὸ Ὀγουρῃΐ {πεπὶ ἴο {86 του] οἰ Ὁ οὗ 
Αγδὰ (868 χχί. 1, [οϑβῇ. χὶϊ, χ4) 5811 Ὀοδάγηνς 
115 ἀποῖοπί ἀδϑιριδέιοη ἐπουρἢ ᾿π ταΐπ5. Βιιξ 
{ΠΟΙΓ Θπο πη 65, ὑγαγηθά οἵ {ποῖγ ἀρργοδςῃ, νυδϊ οὶ 

ει 

αἶαν. 
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γΔ6], Δῃ4 840 υπΐο τπΠεπὶ, θη γε 
δε σοπια ἱπῖο τῆς ἰληὰ οἵ γουγ ἢΔ0]1- 
τατ!ο}55 ννϊςἢ 1 ρῖνε ππῖο γου, 

2. Απά νν}}} πιακα δὴ οβεγιηρ ὈῪ ἤγε 
απῖο τῆς ΙΟΚῸ. ἃ δυγηΐ οἤεγίηρ, ΟΥὉ 

γεν. :2. ἃ 5ΔΟΓΙῆΓα ἦ1Π ᾿ΡΕΓ ΓΙ Πρ ἃ νονν, ΟΓ 
ϑ. ἷἰπ ἃ ἔτεον!}!} οἤεγίπρ, οὐ ἴῃ γουγ 80- 
ἐλραέ Ἰβξῃγῃ [βαβῖϑ, ἴ0 πγᾶκε ἃ “ϑυγεεῖ ϑᾶν οἱ! γ 
᾿μοὰ, 9. απο ἴῃς ΠΟΚΡ,, οὗ τὴς Ἠεγά, οἵ οὔ τῇς 

᾿ ἤοςΚ: 
“ἴκν.... 4 ΤΏξη 45}4]] ἢε {παῖ οἤεγεῖῃ ἢὶ5 

οἴεστηρ υπῖο τῇ ΓΟΚΡ Ὀτιηρ ἃ πγεδῖ 
οἤεγίηρ οὗ 4 τεητῇ ἀξ] οὗ ἤουγ πιῖη- 
δ᾽εὰ ἢ τῆς ἐουγῃ ῥα οὗ δὴ ἢΐϊη οὗ 
οἱ. 

ς Απά τε ἔουτῃ ῥαγὲ οὗ δὴ ἢϊη οὗ 
γὴπῈ ἴογ ἃ ἀσηκ οἤεγίησ 5Π4]ῖ τποὺ 
Ργερᾶγε νυν ἢ τῃ6 Ὀαγης οἴξεγίηρ ΟΥ̓ 
βδςγῆςε, ἔογ οης ἰληλῦ. 

6 Οτἵ ίοζ ἃ τα, ἴῆοι 8] ργεραγε 
ν ἃ πιεδῖ οβεγίηρ ἴννο τεητῇ ἀ6α]5 οὗ 
βου ταϊηρίεά νυ τῃ6 τηϊγά ῥάγὲ οὗ 
δη ἢϊη οἵ ΟἹ]. 
 Απά ἴογ ἃ ἀγίηκ οβεγίηρ τῆου 

5011 οὔξεγ τῆς τΠ1γὰ ῥαγέ οὗ δὴ Ἀίη οὗ 

ψνη6, ΑΥ ἃ ϑνεεῖ βϑάνουῦγ υηΐο [{Π6 
ΓοκΡ. 

8 Απά ψῆξεη ἴδοι ργεραγεβέ ἃ ὃ0}]- 
Ιοοκ ,ῶὋγ ἃ Ὀυτγηῖς οἰξογίηρ, οὔ σ᾽ ἃ 
ΒΔ ΓΙ σα [η ρΡΕγ[ογπληρ ἃ νυν, ΟΥ̓ ρεᾶςα 
οἴεγίηρβ πηἴο τῆς ΟΚΩ: 

9 ΤΠδη 584} ἢῈ Ὀγίηρ ἢ ἃ δ0]- 
Ιοοκ ἃ πιδαῖ οβεγιηρ οἵ τἢγεε τεητῃ 
ἀελῖβ. οὗ ἤουγ πλὶηρ]ε 4 νι ΠΑ] δλη 
ἢϊη οὗ οἱ]. 

Ιο Απᾶ τῇου 5Πα]ῖ δγίηρ ἔοσ ἃ 
ἀπηκ οβδγίηρ μΔ1 δὴ ἢΐη οὗ ννίπε, 2 γ 
Δη Οἤεγίηρ πλλάς ὈΥ ἔτεα, οἵ ἃ ϑννεεῖ 
ΒΆΝ ΟΙΓ πηῖο ἴΠ6 ΓΟΚΌ. 

11 ΓΠυβ 5Π4}1 1 θῈ ἄοῃα ἔουγ οπε 
ὈΌΠΟςΚ, οὐ ἔογ οὴς Γᾶπὶ, οΟΥΓ ἴογ ἃ 
δπιθ, οὐ 4 Κιά. 

12 Ασςσροοτγάϊηρ ἴο τῆ6 πιθοῦ τῆδὶ 
γε 5}4]1] ργεραγβ, 80 514] γε ἀο ἴο 
ΕΥΕΓΥ͂ οἵα δοσογαϊηρ' ἴο {Πεὶγ πα τδοΓ. 

123. Α]] τῆι ἀγεὲ Ὀόγη οὗ τῆς σουπίγν 
5.2}} ἀο τἢ686 τῆϊηρϑβ δίτεγ [ἢ]5 Πηδη ΠεΓ, 
ἴῃ οἤθγίηρ δὴ οἤδεγίηρ πιδάς ὃν ἥτε, 
οὗ ἃ βϑύνεεῖ βάνοιιγ πο [6 [3 ΟΚΏ. 

14 Απὰ [ἔ ἃ βίγδηρεγ βο]οιγη νγτἢ 

ἴοτ {Πποπὶ ρΡγοῦΔὈΪΥ ὑπάογ {πΠ6 σοπηηηαπὰ οὗ {πὸ 
Κιηρ οἵ Ατδὰ οἡ {ἢδ6 ρ]αῖη, δηά ἴῃθγὸ ἀοίραϊοά 
ἴβοη. ἔτοπι {Π6 ϑίαδϊοπιθηξ [πὲ (ΠΟΥ ΝΥ 
ἀπνεη Ὅδοκ ΟΟἿΥ ἴο Ἡουτδῆ' [ ννου]ά 50θπὶ 
(84 1Π6 σοιπίγυ δοίνθοη ἴπδὲ ἀπά Καάθϑῃ 
τεσλδι θα 1π ΤΠΘΙΓ ροβϑθββίοῃ. 

(ηαρ. ΧΝ. ὙΠ ςοηΐεηΐβ οὗ [6 ποχὲ ἔνε 
σΠαρίογα πλισὲ ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ Ὀδ6 τοξογσγοά ἴο (86 
Ἰοης ροποὰ οὗ νγαπάθπηρ ἴο ΠΙΓἢ (Χῖν. 33) [Π6 
ΡθορίΘ ψ ΓΟ σοπάοημημθα. δὲ [ηϊτοά. ὃ 3. 
ΟΠμαρίογ χχ. ἱπἰγοάυσοβ ἃ5 αἴ οὔςὲ ἴο [Π6 
ἰγαπβϑδοϊίοηβ ὈΘοηρηρ ἴο πῸ βϑοοοῃα δησδιηρ- 
τηρηΐ αἱ Καάεβῃ ἴῃ ἴπῸ ἐγ θῖἢ γοαᾶγ αἰΐοσ ἐδὸ 
Ἐχοάιι5. 
ΤΒΟ Ἑδμδρίοσ πονν Ὀδίοτγθ τι5 ἰδγ5 ἀόννῇ ςϑγ- 

ἰλῖη ογάϊπδησοθ. Τῆθθο Μ}}} Ὀ6 ϑθθῆ, 8ἃ5 νν6 
Ργοςροά, ἴο 6 ςοπῃροίρα νυ (Π6 οἰγοιπὶ- 
βίδησεβ οὗ ἘπῸ ἔἰπλὸ ἴῃ Ὡς ἢ, 45 {ποὶγ ροϑβὶ- 
ὕοηῃ ἱπάϊοφίοβ, {πον ννεγὸ ρσοπιυϊραίεα. 

1 21. Οτάϊηδποοθβα γοβροοίης (86 πηρδΐ-, 
ἀπηκ-, δηὰ Ποανθ- οβογιηρ5. 

ῶ. ῥέεν γε δὲ εορρᾷδ ἐπίο δε ἰαμά οΚ᾽ γον 
ῥαῤιαΙοη. ΑΙ ΕΓ [Π6 δοσουπὲ οὗ {Π6 το] οη 
δΔηὰ οὗ {πὸ ἀϊξοοπιβίυγο αἱ Καάρϑῃ, [Π6 πηδῖῃ 
Ἰηἰογοσῖ οὐ {88 Πιβίοσυ ἀθϑοοπάβ οπ δ [5γδοὶ- 
ἰΐε5 οὐ [86 Ὑουηροσ βοπογαίίΐοη. ΤῸ ἵποῦλ ἰ5 
σοηνεγοὰ ἴῃ {Πε56 ννογάβ ἴΠ6 δορθ {πὲ (ἢ6 
ὩΔΟη 58ου ἃ γοΐ δηΐου ᾿πῖο τῆς απ οὗ ρῥτο- 
[ηϊ586, ὙΠῸ ογάϊηδηςοβ ἴηι [ΟΠ] ον τὸ τῆσδ 
᾿κεῖγ ἕο μανὸ Ὀδθη ἀἀάτοβθοα ἴο δά τ}15 ἸηΔη ἴο 
οὐδ ]άγθῃ ; ἀπά ννὲ πῇδγ ἱπογοίογο ἀϑϑιιὴθ (δὲ δἱ 

[πΠῸ ἀδίθ οἵ (ῃεῖγ ἀθ᾽νεσυ (ῃ6 ποὺ βϑηογαίοη 
ἡ 5 ΒΊΟΝ ΠΡ ὑρ, ἀηὰ ἴπο ρογοα οὗ ννδηάογ- 
ἴπς ἀγαννίηρ ον αγάϑ 115 οΪοσθ. Ὀασππρ [μα 
ΡεΓοά {π6 πηραί-οἴδγιηρϑ δηὰ ἀγίηκ- Πρ 5 
ΡΓοβογι θεά ὈΥ ἰανν Βαδὰ Ὀδθθη ΡγΟΌΔΌΪΥ ἰπίογ- 
τηϊοα ὈΥ τϑάβοη οὗ ἴῃ βοδῃΕΥ ΒΌΡΡΙΥ οὗ σόγη 
πὰ νυηθ ἴῃ {π6 νυ] άογηθθο, ὍΠῸ σοχηπιδηά 
1πογθίοσθ ἰο ργονιἀθ δυο οἤἴεογίηρβ ννὰβ ἃ 
Ρἰοάρο ἴο ᾿ϑύᾶθὶ ἴῃδὶ 1ὃ βῃοιυ]ὰ ροϑϑθβθθ {πὸ 
Ἰδλπά ψὩ]σἢ νᾶ5 ἴο ἔσῃ [826 ὙνΒογονν δὶ 
ἴογ ἴδηι. 

4. 192. ΤΠ πιρδί- οἤοσιηρ 18 ἰγοαϊοά οὗ 
μεν. τ. Νὸ τηρηϊίοη 15 ποῦ τηδάθ οὗ ΔῃῪ 
ἀπηκΚ- βγη ; γοῖ ἔγοτη ϑοδίζογοὰ ποΐὶςος (ἔχ. 
ΧΧΙΧ, 40, [κν. ΧΧΙΠ. 14) 1 ἀρρθᾶγβ ἴο ἢᾶνδ 
ὈδθΏ 8Δῃ ΟΓΥΩΙΠΑΓΥ ΔΟΟΟΒΒΟΣΥ ἴοὸ {86 ἔοιπηρυ. 
Νονν Βονονογ ἃ 15 ργοβοσι θα {πδὲξ ἃ πιϑαῖ- 
οἤεγιηρ δηὰ ἃ ἀγιηκ- οἤδγηρ οὗ ἀοβηϊίο πηρδ- 
ΒΓ 5}4]}] ΔΟσΟΠΊΡΔΗΥ ΘΥΟΓΥ βϑοσιῆοθ, ῬΤΉϊς 
ΤΩΘΑΘΌΓΟ 15 ΔΡΡΑΙΘΠΕΪΥ (6 ΘΔΠπΠΊ6 ἃ5 ἢδαὰ Ὀδθη 
ΟυδίοτηδτΥ αἰτοδάν, ὙΠῸ Ἰατηῦϑ οὗἉ [6 τηογηϊης 
δΔηὰ ονθηϊηρ 5δοσίῃςο ἢδα Ὀδθη δδοῦ δοσοιηρδηϊοὰ 
ἔτοπι ῃ6 ἢγβέ ὈῪΥ οὔθ ἴθπίῃ ἀθα] οὗ ἤοιιτ, 
ἃ Πυλιίογ οὗ 4 ἢϊη οἵ οἱϊ, δηά ἴδ 16 οὗ ννῖπ 
(ἔχ. χχίχ. 40); δπὰ ἴποϑθ τχδᾶϑιγος ΔΓῸ ΠΟΥ 
Ῥτοβογι θα ἔῸΣ ἐνογυ ἰαπηῦ, ἐπουρῇ ἀουθῖο [παῖ 
αυδηςν οὗ ἤοιγ ννὰ5 (1μεν. χχῖ. 1.3) ῥγὸ- 

οϑ 

βου 85 δὴ δά)ιηοΐ ἴο [Π6 ννανθ-ϑῃοδέ, " 
ΠΔΥΡΘΙ ΤῊΘΆΒΙΙΓΟ5 846 ΡΙοϑοσ θοὰ ἔογ ἃ ΓΑΠῚ, 
δηά 51} Ἰαγρθγ ἔογ ἃ Ὀυ]οςκ. [ΙΕ τοῦ 1ῃδη 
ΟΠ6 ΔηΪΠ14] Ὀ6 βασγ ἤἥςοά, (86 ῬΓΌΡΘΟΙ ΠιραϑιΓο5 
τημβὶ 6 ιϑδοὰ ΜΊ ἢ ἐδ ἢ, 



γοθ 

΄“ Ἐχοὰ. σᾶ. 

ἈΗΝ 9. 
14. 

γοι!, ΟΥ ῬὙῬῇοβοανθσ δὲ Δπιοηρ γου ἴῃ 
γουγ ρεηθγδίίοηβ, δηὰ νν}}} οὔῈγ δὴ 
Οβεγίηρ, πιλάθ Ὀγ ἢτγα, οὗ ἃ ϑβννεεῖ 84- 
νου ππἴο (ἢ6 ΠΟΚΡῸ ; 45 γε 4ο. 80 δε 
8041] ἀο. 

Ις Οπε οτγάϊπδησε Ἅζαϊ δὲ δοὲ 
ον γου οὗ τῃς6 σοηρτεραίίοῃ, Δπ4 4͵50 
ἔογ τῇς βίγδηρεγ τῃδῖ βο]ουγηείῃ τοί 
γομη ΔΠ ΟΥἀΐπᾶποα ἔοὺγΓ ὄνθῦ ἰῇ ὙουΓ 
ΒΕΠΟΓΔΙΙΟη5: ἃ5 γ6 476) 80 502} τῆς 
ΒΙΓΔΠΡΕΓ δὲ δείοτε τῃ6 [ΟΚΌ. 

16 Οπς ἰᾶανν ἀπά οἠὲ πηδηποῦ 5}4]] 
δε ἔογ γοιι, δπά ἔογ τῆς βἴγδηρεγ τῃδῖ 
80] απ ῖἢ ἢ γου. 

17  Απά τὲ ΓΟᾺΡ βρᾶκε πηΐο 
Μόοβεβ, βαγίηρ, 

18 δρεακ υπίο τε ΤΠ] άγεη οὗ [5- 
ΓΆ6], Δπὰ 8ᾺΥ υηΐο ἴδηι, ΉΘη γε 
σοηια ἱπίο τῆς ἰδπά ψνϑθογ 1 Ὀγίηρ 
γου, 

19 ΤΒεη [ἴ 5141] δε. τῃδῖ, ῆεη γε 
εαἴ οὗ τῆε Ὀτεδά οἵ τῆ6 ἰδπά, γε 51] 
ΟὔΕΓ ὕρ δὴ ἤεᾶνα οἤεγπρ πηΐο τῆς 
ΓΆΡ. β 

20 ΥὟε 5}4]] οἤεσ ὕὑρΡ ἃ σὐκε οἵ (δε 
ἢγβῖ οὗ γουγ ἀουρῇ 0 Δῃ ἤδανε οἴξεγ- 

πραισεισσα. 

156. δ: γε αγε, “0 “ῥα ἐδὲὸ σἰγαμρεν δε, 
ἃς. ὙΤΠῈ πιοδηΐϊηρ 15, “ἃ5 ψΠ γου, 50 
5}4]} 1 Ὀ6 νυ ἢ [Π6 ΞΕΓΑΠΡΌΓ, ὅζο." 

18. ἤῥοη γε εοῆπὸ ἱπίο ἐδὸ ἰαμη (ἕξ. οἡ 
-΄.5. ΤΠδ βθποΓγαὶ ΡΠ ΠΟΙΡΙΘ ὑπ θυ ννοἢ {16 
ογάϊπδηοθ οὗ [Π1|5 δηὰ [86 [ἢγδα νϑῦϑοϑ [Ὁ] ]ονγς 
πὶ ΠΟΙΠ65 15 ἰδ! ἃ ἀοννῃ ἔχ. χχὶϊ. 29, ΧΧΙΙ], 19. 
[1 ηδὰ δἰγοδάυ Ὀδθθὴ Ὄχϑῃρ! Ποά ἴπ (ἢ. οἤτπηρ 
οὗ (6 "“ βηϑι τ 5, βῦθθη ϑᾶτβ οἵ σογη,᾽ ἴκον. 
ἱ. 14: ἰδὲ οὔ “16 5ῃερδὲ οὔ ἤχει 5,᾽" 
ἴον. ΧΧΗΙ, 9 544.; ἃπά [ῃδί οὗ {Π6 ““πνο νγᾶγε 
Ἰρᾶνθϑ," 1014, ν. 17. [ἴ 15 ποὺ θη)]οϊηθα ἴῃ 
δάδιτοη {ἢ ἃ 5 πη ]τ οἴογίηρ Ὀ6 τηδάθ οἵ {Π6 
ἢτδὶ ἀουρὴ οὗ ἴῃ6 γοᾶσ.0. ὍΠεθο οἤθιηρβ 
Πανίηρ Ὀδεη ννανθὰ οὐ μοανϑὰ Ὀείογο {π6 1οτὰ 
(νη. 24) Ὀοοδπιθ (Π6 Ρογαι δῖε οὗ {π6 ῥστιθβίϑ, 
αἵ ΝΕῆ. χ. 437; ΕΖοκ. χ]ν. 20. 

2Ο, 21. 49μ5σ Ὁ] ΟΥ᾽ Ρεγῆᾶρϑ, “ἐσΟΔΓΞΘ 
τηθ 8]. ὍΠὸ Ηρῦγονν σογὰ οσσιγϑ οἰϑοννῃθτο 
ΟΠΪΥ δἱ Νϑῇ. χ. 37), ΕΖοῖκ. χὶν. 20, σσβοσε [86 
ΤΟΙΘΓΘΠΟΘ 15 ἴο (ἢ]5 ογάΠΔῃςθ, 

ΩΓ γὲ ἀο ἐδε ῥεαυε οὔ Ρίηβ φ δὲ ἐῤδγεςδίηρ- 
.,οογ] ΟΥ̓ {λϊ5, ὑη]655 1 [Π6 βδπὶθ ἢ 
16 ἀγιοὰ στθθὴ ϑᾶσβ οὗ [,εν. 11, 14, ποίμιπρ 15 
581 οἰϑουνῇογο, 

22 - 31. Οτάϊπδποθβ σοβρϑοῖηρ 5ἰπ5 οὗ 
ἱξπούληος ἀπά 51η5 οὗ ργεβυμηρίοη. 

22. “464 τῇ γε ῥαᾳυε ἐγγε ὙΠῸ ΠΟΑΥΥ͂ 
Ῥυπιβημηθηῖβ. νν ἢ Πα δἰγοδαγ ονογίδκθη ἐῃ6 
ΒΡΟΡΙΘ ΠΡ παίοΓΑ Υ βῖνθ σῖβο ἴο ἀρρτγθῆθη- 
δίουῃϑ [Ὁ ἴῃ 6 ἐμξιγθ, Ἔβρθο δ! }Ὺ ἴῃ Υἱ  οὗὨ [Π6 

ΝΌΟΜΒΕᾺΙΒΘ. ΧΝΥ. 

ἱπρ: 85 γ6 ἀο τῇς ἢεᾶνε οβετγίηρ οἔ τῆς 
τΠγαβ ἢ Πρ ἤοοτγ, 80 5}4]] γε ἤδανε ἴζ. 

21 ΟΥ̓ τε ἢτβὲ οὗ γουὺγ ἀουρῇ γε 
8Π4}1 ρίνε ὑπίο τῆς. ΓΟΚῸ 8η ἢεᾶγε 
οἰ σηρ, ἴῃ γουΓ ρΡΕΠΕΓΔΙΙΟΠ8. 

22 ἴ Αῃά 1΄ γε πᾶνε οττγεά, δηά 
ποῖ οὔϑβετν δα 41] (ἢδ686 σοπιιηδηάπηθηῶ, 
γῆ ἢ τῆ ΓΟΚῸ δαῖῃ βρόκεὴ υπἴο 
Μορεδβ8, 

23 ἔυεμ 411 τῆλε τῆς 1 οκῸ Βαιἢ 
σοπηπηΔη ΔΕ γοὰ ὈΥ (ἢε δαπά οὔ 
Μόοβεβ, ἔτοπι ἴῃς ἀαγ {παῖ τῆς ΓΟΚῸ 
οοπιχπιαπάσά 2,ο:ε5, πὰ Πεημοείογνναγά 
ΔΙΠΊΟΠΡ γΟ Γ ΡΕΠΕΓΑΙΙΟΙΒ ; 

24 ἼΠεη Ιἴ 5}4}1} θὲ, 1 οωσλΐ ὃς 
σοπηπλϊττοά ὈΥ ἰσηόγάηος ἐννίτβους τῆς "Ηὰ 
Κπον]εάρε οὗ τῆς. σςοπρτερδτίοη, τΠαῖτρα 
411 τῆ6 σοπρτερδίίοη ΑΙ οἰξὶ οῃΘ 
γουηρ ὈΟ]ΠΟΟΚ ἔὸγ ἃ θυγηῖ οἤεπηρ, 
ἴου ἃ ϑύνεεῖ βϑᾶνοιγ ὑπηἴο τῆς [,0Ὰ0, 
Ὑντἢ ἢ15 πιελῖ οβετηρ, δηπά ἢϊ5 ἀπηῖ 
οβεσηρ, δοοογάϊηρ τὸ τῇς ᾿τηδηποΥ, "ΟΣ 
δΔηὰ οπβ Κιά οὗ τῃ6 ροδίβ ἴογ ἃ ϑἰπ 
οἤεπηρ. 

25 Απά τῆε ρῥηεβὲ 5}4]1 ππᾶῖς δη 
δἴοποιηδηΐ ἔργ 41} τῃ6 σοηρτεραίίοη οὐ 

[ν. 15-ι25. 

λςϊ {δὶ οὐ (ἢ ἀρργοδοδίηρ δηΐγδαπορ Ἰηΐο 
(ὐδηδδη [πο σοϊηρίοίθ οὔϑεγνδῆσο οὐ {πὸ [Ὁ 
ἴῃ 4}} 115 ἀοίδι!5 ννου]ὰ Ὀθθσοῖηθ ἱπιρογαῖνο οἡ 
πο. Το πιεοῖ σις ἢ ἀρριθβεπβίοῃϑβ ἃ ἀϊϑ[ϊηο- 
[ἴοη 5 δ ΡΠ ΔΕ ΟΔΙΪΥ ἀγαννῃ Ὀεΐνγεθη εἰης5 οἱ 
᾿ξηόγδηςοε δηά πόθο οὗ ργοβιιτηρίίοη : δπὰ {86 
ῬΘΟΡίΘ δ στοπηϊπ θὰ ἰμδὶ ἴοσ [Πὴ6 Τοιτηεῦ λῃ 
δἰοποιηθηΐ ἰ5 ῃσγονϊ ἀδὰ, Οἱ, ἴον. ἵν. 12 546. 
ΤΠ ραββᾶρὸ 6815 ϑοραγδίειυ ὙΠ] ἱπηρογίδυ- 
ἴοηβ5 οἵ οὐδάϊορηςθ νυ μι σοἢ ννοι]Ἱὰ 6 τγοραγάδά 
45 δι δοδιηρ ἴο (6 ννῃοὶο ἤδίίοη (υυ. 22---26), 
5.10} ἃ5 6. Κ. ἀογο ςοη οὗ ἃ βδογοὰ ἀυΥ οὐ 
[μὲ ρατί οἱ ἃ γιοῦ; δηὰ ῃοϑα οὗ ἱπάϊνιἀυλὶς 
(νυν. 27--.30). 

24. «υἱέῥομέ ἐφδὲ ἐποαυΐεάσε ὁ 1δὲ εοηρτε- 
ϑαΐίοη] |1ξ. ἃ5. πλᾶτρ. “3 ονε ἴΠ6 ογεβ οὗ ἴδ 
ςοηρτορδίοη." Ὑπὸ ννογάβ ροϊηῖϊ ἴο Δῃ ΕἸΤΟΓ 
οὗἨ οπιίβϑίοῃ νυ] οἢ ἐβοδρθὰ ποίίοδ ἂἵ τ ἔπη: 
2.6. ἴο Δη Ονογϑιρῆϊ. 

οπδ γομπσ ὀμἠϊος ἡ} Ὑ8ὲ τείεγεποθ δεσὸ ἰ5 
ἴο 5105 οἵ οπιιβϑίοη : οἴ, σ᾿. 22, “1 γὲ ΒΑΥΘ 
εἰτοά, δηὰ ποῖ οὐϑογνθὰ 411 {πθ5θ σοπιπιδηά- 
τηδηΐβ." [πη [(ν. ]. ο. 1Ππ6 τϑίθγθμοθ ἰ5. ἴο 1ῃ5 
οὗ σοπιπλϊϑϑίοη. Ασσογαηνγ ἔμεῦε 15 501Π1ῸῈ 
ἀϊδεογοποθ ἴῃ 86 γΐυδὶ. ὙΠΕτο {πὸ θυ] οοξ 
νγ)85 ἰγραίθα 85 ἃ 5Π- οἴει ηρ, ἤογὲ 45 ἃ διυπιΐ- 
οἴετίηρ. ΝΠ τΠ6 Ὀυπιΐ-οβθγην Ποῦγενογ 5 
ἴο Ὀε Ἰοϊποὰ {πὸ Κιά οἵ 5ἰη-οἴετιηρ (οἴ. [“Ὁ. 
ἵν. 23} 85 Δῃ δἰοποπηξηΐ Ὸγ δε βίη οἵ δϊπὶ οὗγ 
{ποπὶ ννῆο δά οσολϑιοηθὰ 86 ἰαρϑὸ οὐ ἰδ 
Ρατί οἵ (6 Ῥθορὶο δ ἰάῦζϑ. 



ἀέγὰ ἀαιλῖ. 

Υ. 26---18.] 

τῆς σπ]άτγεη οὗ [βϑγδεῖ, δηά 1 5Π4]] ὃ 
[ογρίνθη τπεπὶ; ἔογ ἰξ 29 Ἰρῃογάποα: 
πα τΠῈῪ 5}|4}] Ὀγηρ τΠ6]γ οἴξεσίηρ, ἃ 
βδογι σε πιδάς Ὀγ ἤτε υπίο τπ6 ΓΟΚ, 
Δη 4 {ΠΕ ῚΓ 5ῖη οβεσίηρ θεΐογε τῆς ΠΟΚ, 
ἴον {πεῖν Ἰρῃούδηςε: 

26 Απά [τ 5}4}1} δὲ ἰογρίνεη 811] τῆς 
σοηρτεραίίοη οὗ τῇς Ἄομιάγεη οὗ [58- 
γαῖ, δηά τε βίγδηρογ τῇδ 50) Ουγηθτῇ 
δίλοηρ {Ππεηὶ; 56θῖηρ 4}} 16 ρβορὶς 
τυεγς ἴῃ ἱσῃμόγδηςα. 

27 ᾽ Απά 71 δὴ 8ου] 8ῖη τγουρῃ 
Ἰρποζδηςθ, πε ἢα 541} ὈγΓηρ ἃ 5ῃ6 
οδῖ οὔ τὴε ἢγβῖ γϑδῖ ἔοσγ ἃ 5η οβεσίηρ. 
8 Απά τἢς ργίεϑξ 5}4}1} πιακε Δι] 

αἴοποπιειζ ἔογ τῆς 5οὺδ {παῖ βίππειῆ 
Ἰρπογδητὶγ, ννἤθη ἢδ 5 ηποῖῃ ὈΥ ἰρῃο- 
ΓΆηος Ὀδείοτγε τῆς ΓΟΚΡ. ἴο πηᾶκε δῃ 
αἴοπεπιθηΐζ ἔογ ἢἰπιὶ; δηᾶ ἴἴ 5}4]} θ6ὲ 
[ογρίνϑη ἢ]Π1." 

29 Υε 514]1] ἢανβ οης ἰανν ἰοῦ ἢϊπὶ 
{παῖ ᾿ϑἰπηθῖῃ τῆγουρἢ ἱρπόγδηςα, ὀοὲ 
Ὁγ Ἀϊπὶ τ[ἢδῖ 8 θοῦ διηοηρ τ (}}}]- 

ἄτγεῃ οὗ ἰβγδεὶ, δηά ἔογ τῆς ϑΈγδηροΥ 
τηδῖ δο]ουγζηδῖῃ δπλοηρ; {Π 6 ΠῚ. 

20 ἢ Βιυῖ τῃ6 80} τῃῖ ἀοεῖῃ ομσῥὲ 
᾿ργεϑαγιρίπουβὶγ, τυλείρεῦ δε ὅδ Ὀοτη 
ἴῃ (ἢε ἰαπά, οὐ ἃ βἰγδηρει, [ἢς 58Π16 
τεργόδομεῖῃ ἴδε ΠΟΚΡῸ ; δηά τῆδζ βοὺ] 
58}41] θὲ ουζ ΟἹ ἔγοῃπι ἀπιοηρ ἢΙ5 ρεορία. 

21 Βεοδιβε ἢς ἤδῖῃ ἀεβριβεά τῇς 

80. γεσρηῤίμοι 7) ὙΠὲ οτγὶρίηαὶ (ςῇ. 
ΤΑΔΙΡΊΩ, δπά ἔχ. χὶν. τὴ ̓τηροσὶ5 ΞΟΠΊ ἢ; 
ἄοπὸ ὙΠ] δηὰ ΟρΡΕΠΪΥ ; 1ῃ (856 οἵ ἃ 510 
δξαϊησὶ Οοά ἰὲ ἱπηρ]1ε5 ἰδὲ ἴῃ6 δοῖ 15 οοπη- 
τα οα οβθη δεϊοιϑν ἀπά ἴῃ Ὀγανδάο : οἵ, (6 
Ῥτθησοἢ “ὁ δυΐ 14 τηδίη.᾽" 

γεῤγοαοδειδ δὲ 1,0 Κ}} ἈΔΊΠΟΥ του] οἵ 
ὈΙΔΒΡΒΘΙΘΙΣ (6 ΟΕ: οἵ, ΕΖΕΚ. ΧΧ. 27. 

82. “1πά «υδίιΐε ἐδε εὐῥίάγεη Ο77 Ἰσγαοὶ φὐϑγὸ 
ἐπ {δὲ «αυἱάεγπε.] Μοβδβ τηεηίοη5 ΠΟΓΟ, ἃ5 
15. ἢ15 ψοηΐ (ς. 1,δν, χχὶν. 1ο---τό), (ἢ βτϑί 
ΟΡΘη ἰγδηβριθϑϑίοη δηὰ ἰζἰ5 ῥιιησῃπηθηΐ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἜΧΟΠΊΡΙΥ 1Π6 ᾶνν5 νν ΙΓ ἢ ἢ6 15 Ἰαυγίηρ 
ἄονγῃη. ὅδε οἥτηςο οὗ ϑαθθδιἢ -Ὀγοακῖηρ ννᾶ5 
ΟΠΘ ἴογ ψν ΠΙΟὮ ἔπόγὸ σου]ὰ Ὀ6 ἢο ὀχουβο. ΤῊϊ5 
ἰλνν αἱ ᾿ἰεαϑί τῖρηϊ ὍὈ6 οὈὐϑεγνθα ὄν ἴῃ [Π6 
ὙΠάθγηεβ5. Ὑῃὸ ποίϊςθ οἵ ἔπ|6 «υδίϊε ἐῤὲ 
ἐδ άνοη 9. Πεγαεί ἀὐόγε ἐπὶ ἰδὲ αυἱάεγποας 15 
π15 πὸ ἴοκθη ηδί [Π6 παυτδίνθ ννᾶβ υυγι θη 
ΜΉΘ 1ῃ6 ρΡεορὶῈ ΕΓΟ ποῸ Ἰοηροῦ ἴμεγο. Οἡ 
86 σΟΠΙΓΑΓΥ 1 15 ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἱπίγοάιςσοα ἢετα ἴο 
σοηϊγαϑσί ἰῃ6 οτάϊηδηςο ΟὗἩ 16 ϑαῦΔΙΗ, δίνεῃ 
ΒΘΟΠῚΘ {πιὸ ἀρο, ἔχ. χχχὶ. 14, δηὰ ἀδυηΡῪ 
νἱοἸαϊοα ἴῃ ἴπε οα56 Ὀοίογο 15, νυ ἢ ἰδ 56 Γ165 
οἵ ογαάϊμδησο5 ἢγϑὶ δίνεη ἴῃ [815 ΥΟΥῪ ομδρίοσ. 

ΝΌΜΒΕΒΘ5. ΧΝ. 

ννογά οὗ τῇς οΚΡ,, ἀπά ἤδίῇ Ῥγοόκθη 
ἢ15 σοπηῃδηπηοηῖ, [ΠΔξ 5οὰ] 5}4]] υἱ- 
τΟΥγ 6 ουξ ΟἹ; Πῖ5 ᾿πιφυῖν «ἀσί ἐξ 
ὩΡΟΩ ΠΙΠ1. 

22  Απά νῃ]ε ἐπα ΤΠ] άγεη οὗ 
ἴϑγαθὶ νὑγεγα ἰῇ ἴῃ6 νν] άεγηθβ8, ΓΠῈῪ 
ἰουηά ἃ πιᾶη τῃδλῖ ραϊποσεά 5:1 0 Κ8 ὑρ- 
ου ἴα βαὈθαϊῇ ἀδγ. 

32 Απὰ τῆδν τῆδξ ἐουπα ἢϊπὶ ρὰ- 
τΠογηρ 811. Κ8 Ὀγουρῆς ἢϊπὶ πηΐο Ν 
865 Δηἀ Αδίοη. δηά υηΐο 1] τῆς σοη- 
ρτερδῖίοη. 

24 Απά τῆεγ ρυῖ Ὠἰπὶ πη νναγά, εν 
Βεσαυβε ἰζ ννὰβ ποῖ ἀδοϊαγεά ψῇδῖ ἡἢ 
8Που]4 ὈςῈ ἀοηε ἴο Πίη. 

25 Απά τε ΠΟΚΡ 5414 υπίο Μο- 
565) [6 τηδη 5Π4]1] δ6 βυγεὶν ρυῖ ἴο 
ἀδβδῖῃ : ἃ}1} τῃς σοπρτερατίοη 5}4]] βίοῃς 
ἢϊπὶ νι ἢ βἴοηεϑ νντῆουξ {πε σΔΠΊρ. 

26 Απά ἃ}] τῆς σοηρτερδίίοη Ὀγουρῆς 
ἢ νγπους τῆε σαπρ, ἀπά ἰοημεά 
Ἀϊπὶ ννἢ βἴοηδβ, δΔηα ἣἢς ἀἰδά ; 45 [Π6 
ΓΠΟΚῸ σοπηπιδηάεά Μοβαβ. 

27 δ Δπά τῇς ΠΟΚΡ βρᾷκε ιἱπίο 
Μορβεβ, βαγίῃπρ, 

8 ϑρεαῖς μηῖο τῆς οὨΠ]άτεη οὗ [8- 
γΑΘὶ, δηά διὰ δτῆεπὶ τῆλ {ΠΕ γ πηᾶκε ἄῬευι. »« 
Βααλ ἔγίπρεβ ἴῃ {πε θογάετβ οὗ {πεῖ γ Μδει. 23. 
δΑττηεηῖθ τῆγοιρμουξ ΠΕΣ ρεπεγα- ὅ᾽ 
ἘἸΟΠ89.0 Ὧἀηἀ4 τῆλς 6 ῥΡὰϊ ἀροη τῆ6 
ἔπηρε οὗ [πε θογάετϑ ἃ τ δθδηά οὗ δ]: 

ἼΤΠΟ ᾿διου σσοσὸ ποῖ ΟὈΪ σδίοσυ τπῈ}} δίοσ [Π6 
ΒΕΓ Γολθηΐ ἴῃ Οδηᾶδη: (Π6 ΟΥΠΊΕΓ ννᾷ5 ΟὐἹ]]- 
ΒαΐογΥ δἰγοδάῦ. ὌΤυδηβργεθϑίοη οὗ ἱἰΐ ννᾶβ 
1ΠοΓοίογΘ 4 ργεϑυτηρίμοιιβ 5ΐη, δηὰ νᾶ5 ρυη- 
Ἰ5ῃηεα Δοςογαϊηρ]Υ. 

834. 21 «υας πο ἀρεϊαγεί «υδαὶῤ ῥομία δὲ ἡογι6 
ἐο ῥῖ»1] Ὠοαῖῃ δὰ ἱπάθοά θδθη δϑϑρηθὰ 85 
186 ροπαῖυ (Εχ. χχχὶ. σ4, χχχν. 2); Ὀαΐ 1 
Πδά ποῖ Ὀδϑη ἀοίοιτηϊ πο ον {Παΐ ἀραῖῃ ννγᾶς 
ἴο Ὀ6 ᾿πηΠϊοῖϊοά. Οπἡ {6 Ηροῦτγονν τογὰ ἰγδη5- 
Ιδϊθα ἤογεα ““ἀθοΐαγθ," ςξ, [ωεν. χχῖν. 12, Νβῆ. 
Ψ1]. 8. 

97--41. Οτάϊηδποθ οὗ {πὸ ἔτίηροϑ. 

38. ἐῤαὶ ἐξὲγ ῥμῤ μροῦ ἐδεὲ ζσίηρε οΥΓἹ δὲ 
δογάογ: ἃ γἱῤῥαπά φΥ ὀίμε] Ἀθηάογ ὕπαῦ ὉΒΘΥ͂ 
δὰ [ο ὑπθ ἔγίπβο8 οὗ ὕπ9 ὈΟΤάσρχΒ (ΟΥ 
ΘΟΥΠΘΣΒ) ἃ ὑπτοϑά ΟΥὨ Ὀ1π6 : οἵ. [ δι. ΧΧΙΙ. 
12. ΠΟΙ (06 ννογὰ ἰγδῃϑαίοα “"ΠηΡ65᾽) 15 ἃ 
ἀϊβογοηξ οπο Ὀυϊ ὙἹ [Π6 884 Π|6 ϑΈΠΟΓΑΙ 5656, 
ΎΠεθο ἔπηρεθ ἅγὰ ςοῃϑιἀογοὰ ὉῪ Δ ΠΚίπϑοη 
ἴο Ὀ6 οὗ Ἐργρἕδη οτιρίη (’ Αης. Ἐκγρί,᾽ 11. 
311, 222). ὙΠῸ ΟΓΟΙΠΑΣΥ Οἰΐοῦ [νυ] Ρ4Γς- 
Ιμθηΐ νγὰβ ἃ συδάγδηριϊαγ ρίθοθ οὗ οἱοίῃ |κὸ 
ἃ τηοάοπι ῥα, ἴο 1π6 σογηοῖβ οὗ,  ΒῖοΒ, 18 
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ΧΝν. ΧΥΙ. 

αμάα 37γὲ «ομεμ ιείλ οἰἦφς. 36 7112 ἐὐτεσς 
Ωγεέγαεγυξαά ὁ ἀοήν π5ό. 4αφι Τομγέξσσε “δομσαπ 
αι σευ ἀπηπαγεωϊ αγὰ σέαέγε δ) ἃ δία μέ "ον 
»ι» γ᾽ ἀσαΐσί ΖοσεΣ ἀμμα μασον. 46 
“γον ὁ» ἱμπέφησε σίαγεά ἐδε δέα πε, 

Ν ΟΥΝ “Κογδῆ, τῆς βοὴ οὗ [Ζἢαγ, “ εβαρ 55 
της 8οηὴ οὗ Κοβδῖῃ, τῃε βοὴ οὔ ἔδοιια ὡς 

Π,ενὶ, μὰ ᾿λαῖμαπ δηά ΑΡίγαπι, τῇς ἵνα τι 

ΝΌΜΒΕ Ε5. [ν. 39--3. 

29 Απά ἴἴ 5841} 6 υὑπίο γου ἔογ ἃ 
ἔτϊηρθ. τῃδξ γε πιᾶὺ ἰοοκ ὑροη ἰΐ, δηά 
ΓΟ ΘΙ δΕΓ 11 τῆς σοπιηηαπάπιεηῖα. οὗ 
{πε ΠΟΚΡ, δηά ἀο τῆεπι; δπά τῇαϊ γε 
566 Κ ποῖ ΔῈ γοὰγ οὐη ἢεαγὶ ἂδηά 
γοῦῦ οὐνὴ δγϑβ) δίῖεγ ψῃϊοἢ γε 186 

7οϑ 

ἴο ρῸ ἃ ΨὙ»ἼὭοτγΙηρ: 
40 Γαΐ γε ΠΊΔΥ Γαπλε 6 Γ, ΔηᾺ 

ἀο 41} πιγ σοπηπιαπάπιεηΐβ, ἀπά δὲ 
ΠοΙγ υηἴο γουγ οα. 

41 1 κ΄πὶι ἴῆεΣ ΙΟΚΡ γουγ Οὐοά, 
ννῃ ἢ δγουρῆς γοῦ οὐζ οὗ τῆς ἰλπά οὗ 
Ἐργρῖ, ἴο δε γουγ (σοά: 1 4ηὶ τῃε 
ΓῸΚΡ γοιγ (σα. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΥΙ.. 
1 71: γεδείδίοη οὐ Αογαά, αίλα», ἀπά Αἰ δίγαπε. 

23 οτος σεῤῥαγαζοίά ἐδ ῥιυλίο ον ἐδε γεῤείτ᾽ 
ζέπίσ. 341 72ὲ ταγίά σιοαξοτοοίᾳ τό Ψογαή, 

80η8 οὗ Ε]Ἰα0, δηὰ πη, ἐπε βοὴ οὗ 
Ρε ει, ϑοη5 οὗ δυῦδεη, ἴοοῖκ σιεπ: 

2 Δηὰ {πεγῪ τόβε τρ δῬείοσς δοβεξβ, 
νυ ἢ σεγίδίη οὗ τῆς σμΠ]άγεη οὗ ϑγδεὶ, 
ἴννγο δυπαγεα δηά ΠΗ͂. ργίποεϑβ οἵ τῆς 
ΔΘΒΕΠΊΡΪΥ., ὀξαπιοιβ ἴῃ ἴῃς σοηρτερα- ὁ οωρ 

9 τ΄Ιοη, πλθη οὗ γεπονῃ: 
2 Δπὰ τδγ ρδιπεγεά {ῃεπηβεὶνεθ 

οροῖθεῦ δραίηδ Μόοβεβ δηά δραϊηϑβῖ 
Αδγοηῃ, δπὰ ϑαϊὰ υηῖο τπδπῃ, 7. ἐαῤε νει 
ἴοο πλυσἢ ἀροη γου, 8εείηρ 41} τῇς ̓ ς μὲ 

ΠΟΠΙΟΙΤΉΙΥ ΜΠ [15 σοπηπιδπα, ἃ [8556] νγᾶ5 
αἰδοῃοα. Βδοῦ ἴαϑϑοὶ ἢδὰ ἃ σοηϑρισιουβ 
(Πγοδὰ οὗ ἄθὸρ Ὀἷπο, [Π15 σοϊουγ Ὀοης ἀουδῖ- 
1655 βυτ ΟΠ Πσδὶ οὗ {πὸ Ποάνθηὶγ οτρῖη οὗ {Π6 
Ποπηηδηἀπιθηΐβ οὐ ὙΠΟ 1 ννᾶ5 ἴο βοῦνθ ἃ5 
ἃ τπηδπιοπίο. ὙΤτγηάοη ἀοίογηληοὰ (Πδί [Π6 
οἱποῦ ἰγολᾶς σοι ἃ θῸ ψΪ6,---(ΐ5. σοί οι 
ὈοΙΠρ᾽ Δη ΘΠ Ὀ]οπῚ οὗὨ ρυτὶν (ςῇ. [5.1.18). ΤΠ 
ΔΙΓΔΠΡΟΠΊοηΐ οΟὗἨ ΤΠ τῆγοδεὶβ δηὰ Κηοῖβ, ἴο 
ΨΚ ΈΙΟΒ (Π6 [δνν5 διδοπεὰ [η6 στοαΐοβε ἱπιρογί- 
ΔΏΓΘ, ννὰ5 50 δα]ιίεα 45 ἴο 5εἴῖ ἔογ ἢ σγτ- 
ὈΟΠΙΟΔΙΥ (η6 ό13 ρτγοςορῖβ οἵ ψ Ὡϊςῃ (Π6 1ἃ,ἂνν 
ψ 85 θε]ονοὰ ἴο σοηϑιϑῖ. [ἢ Οὐγ 1 οτα 5. {{π|6 
[ὴ6 ῬΠΑγθθοβ. δηϊαγροὰ {πεῖς ἔγημε (Δ δι. 
ΧΧΙΙ, ς) ἴῃ ογάογ ἴο οδίδίη γεριιδίίοη ἔογ {Π ΙΓ 
ΡΙεῖγ. [Ιἢ ᾿δίεσ Εἰπηθ5 ποννούογ [ἢὴ6 [ϑὺν5 ἢδνθ 
ψΌτγη {86 ἔἐπηροά ρατηθηΐ (11) Οὗ ἃ 5ΠΊΔ]1ῸΓ 
5116 πὰ 85 δὴ ὑπἀθγ ἀγόβθθ. [15 0.86 15 Ποὶν- 
ΘΥΘΓ 51}}} τεϊφηθά, ὀβρϑοῖα!! αἵ ΠΟ ηΡ ΡγΑυοΓ 
ἴῃ [Π6 ΘΥΠΔΡΌΡΊΙΘ. 

89. ἐῤαὶῤ γε «τ πο Ἐδίμογ, ἐῤῥαὶ γέ 
«υαπάφγ ποί. 

41. Μάαγ δὲ σοππεοοίοα νυ] ἢ [86 ρῥτθοθάϊηρ, 
Δ πα (ἢπ|5 τοηἀογθά : ὕπο νι ἐθο 1, ΚΡ γον Οοά, 
«υδίορ ὀγομσῥὲ γος ομἱ Γ᾽ ἐῤε ἰαπμά Κ᾽ Ἐφ»ρὲ, 1ο 
δε γομγ Οοά: ἔξυέπ μπίο »ιθ, ἐδε 1 κ1) γομν Οοά, 

ΟΗΑΡ. ΧΝῚ. Ἀεθο] οη οὔ Κογδὴ δηά ἢϊ5 
ΟΟΙΆΡΔΠηΥ. ΤῊΐδ5 παγταῖίνο 15 τοραγάθα ὀνθὴ ὈΥ͂ 
Ενναϊὰ, Κποῦοὶ, ἅς. 45 ροβϑοβϑίηρ [86 σβαγδο- 
του ϑῖιο5 αἰ θυ ἃ ὈΥ {Π6πὶ ἴο ἴῃς οἰάοϑι ἀοςυ- 
πιρηΐβ. [{ [85 δἷἰϑο, 85 ψν}}} Ὀ6 ποϊοαά ἴῃ τὴθ 
σοιτθο οὗ 1ἴ, τοι καῦϊο ᾿ηΐογπαὶ τοκοης οὗ 
᾿μ]ϑίοσγίςαὶ ἔγἢ. δοὸ ἴΠοθθ Ἰδοῦ σπηοῖθ ΓᾺΪΥ 
ἀονοϊορεά Ὀγ ΒΙαπηί, ’ Ὁ πάεθισποά (οίη.᾽ ΡὈ.1ας 
--79. ΤΠ ἀδίο οὗ ἔΠ6 ἱγαηβδοίίοῃ σοηΐδιηδα ἴῃ 
11 σαηποῖ Ὀ6 ἀοίοιτηϊποά, Ὀὰΐ αν. 13. 14 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
Ροϊπὶ ἴο ἃ ρεγίοά ποῖ πιμοῇ ἰδοῦ ἔπαη [ἢαξ 
οἵ 186 γϑυθ] οη δὲ Καάρθῃ, Αἴ ΔπηΥ ταῖθ [Π15 
σΠαρίοσ ἀοθϑ ποῖ ποσθεϑαΓν τα κ ΠὨγοθοϊορὶ- 
ΟΑΙΐγ ἁὔζοσγ (ἢ6 ὁπθ ριοσεαίηξ. 

1. Αονγαδ, ἐδ σοῦ οΚὶ Ιχσϑαγ] ““ ϑοῃ " Ποῖὸ 
5. Θαιμναίοηξ ἴο ἀεβοθηάδπξ, 85 οἴδη ἰῃ {Π6 
ΒΙ1016. Απηγαπι ἀπά [ΖΔΓ ννόσγὸ Ὀσοΐπογς, ςΐῚ 
Εχ. νἱ. 18, δηά 8 ΚοΙδῇ ν)ὰ5 σοπηροίοά 
Ὁν ἀἰϊδίδηξ σοιιϑίηϑῃρ τ ἢ Μοϑο5 δὰ Αδτγοη. 
ὙΒουρΡη θοὴν ἃ Κοβδίῃϊθ, 6 τννᾶς οὔ τῃδὲ 
ἀινιδίοη οὗ 1Π6 [1,ονιΐο5. Ἀν ῃῖϊσ ἢ δά {Π6 πιοβὶ 
ΒοποιιγαὈ]6 σμᾶγρα, γεῖ 85 ΕἸΣ χαρῆδη, ννμὸ ἢδὰ 
θδθη πιδάθ “οἤϊοΕ οὗ 186 απ] ος. οὐἨ {πὸ 
ἘΚΟΟΠΑΙ Ιἴ65᾽" (1. 20), Ὀεϊοηροά ἴο {Π6 γουπρερί 
Ὀγάποῦ ἀεβοθηἀθά ἔγοπι [[ΖΖίοὶ (οἵ. ἢ]. 2) 
Κογδὴ ρῥγοῦδοὶυ σεραγάθα ΕἸ πΊϑο! 85 ἱπ) πγρε; 
δηα (Πογϑίοτο ἴοοκ ἴῆθ Ἰοδὰ ἴῃ {Π15 τϑδο! οη 
ΜΠΙΟΉ ᾿ΘΑΓΘ. αἰνναγβ Π]5 Ὠδπιθ ἴῃ ρασχίϊσυϊαγ: 
εἴ, νυ. ς, 6, χχνί. ἡ; [υάδ τσ. 

δαίραμ ἀπά “ῤίγασι...Ο"] ΟΥ̓ {δεβο, Οἡ 
ἰ5 ποῖ ἃραὶπ πηεηίοπθά. Ηδθ ργοῦδθὶγ ΜΠ ἢ- 
ἄγονν ἔγοπι {πὸ σοηβρίγαου. ὙΠ656 [ἢγθο Δ ΈΓΟ 
Ἀουθδηϊΐος ; ἀπά ὑνεγθ ῬγΟΌΔΌΙΥ ἀϊποοηίεηίοά 
Ὀδοδιιδο {86 Ὀἰσ μὲ πδὰ Ὀδοη ἰακοη ἌΛΥΑΥ 
ἔγοπλ ἴΠΟΙΓ ἀπσοδϑίου (ςἔ, Οδη. χ]ῖχ. 3 δῃὰ ποῖο), 
δηὰ ἢ 1 [Π6 ρτηδου οὗ {πε Γ ονη {πῦὲ 
διηοηξϑί ἴΠ6 {Π065 οὗ [5γαθὶ. ὙΠῸ θα Ρεηἰἴο5 
Θποδιηροά ΠρΑΓ ἴἰο 1ῃη6 Κομαίμι!ἴο5 (ςΐ. 11. 2: 
ΔηΔ ποίθ), δηὰ ""1ἢΠ5 [86 ἔννο ἐδ} 165 νυ ΓΕ 
ΠΟΠνΘΏΙΘΏΓΙΥ δἰἰυδίοα ἴῸγ ἰφκίηρς σοιηϑοὶ ἴο- 
δεῖ μοῦ (ἢ, ΒΙιιπί, Ρ. γ6). Οὔ ργοίοχι οἵ 
{Π6- ἸΠϑΕΓγθο ΙΟη ῬΓΟΌΔΟΪΥ νγᾶβ ἴο δϑϑογὶ ἴδ 
ΓΒ 5. οὗ ῥγπιορεπιίαγα,--τοη ἴἢ6 ρατὶ οὗ 186 
Ἀουθοηϊος. ἀρϑιηθὶ Μοβεβ, οὐ {πὸ ραγὶ οἵ 
ΚΟΥ} ἃρδϊηβὲ {Π6 ἀρροϊηίπγοηΐ οὗἩἨ ἴ 2116]. 

Ἰοοῖ »ι6η] “ΤΏΡ ΟΥ̓ ΡΊΠ4] ἢα5 5 ΠΊΡῚΥ “ἢ Ἰοοκ Ὁ" 
ὙΠ αὶ ΠΟΥ ἴοοΚ 15 ποῖ βαιά, 866 ποῖδ δ οηά οἵ 
σδδρίογ, : 

2. ἱπυο ὀμπάνεδ απ ΠΔ7 ῥγίπεος Κ᾽ τ 
αὐπσεριδνὴ ὝὙΠΕΘΘ ΔΡΡΡΑΓ ἴο ἤἢανο δεϊοηροά 
ἴο 1Π6 οἴποῦ {Π| Ὁ 65, ἃ5 15. ἱπῃρ] δὰ ἴῃ ἘΠ βἰδῖθ- 
τηθηΐ (χχνυ!ϊ. 2) (ῃδξ ΖΕΙορμοηδὰ [Π6 Μ δηλοῖ 
νγᾺ5 “ποῖ ἴῃ [86 σοηρᾶηγ οὗ Κογαβ." 



γ. 4-106.] 

φοηρτερσδίίοη 47γ6 ΠΟΙΥ, Ἔν ΘΓ οπα οὗ 
{πεῖῃ, ἀπ4 τε ΠΟΚΡ 15 ἀπιοηρ [Π6η1: 
νυ βεγείογε τῇεη [τ γα ὑρ γουγβεῖναϑ 
δθονς ἴῃε σοηρτερατίοη οὗ τῆς Ποκτ 

4 Αμά ψβεη Μίοβεβ πεασγὰ 2, ἢς 
ἔ6]] ὕροη ἢἰ5 ἔαςε: 

ς Απά δε β8ρᾶκε υπο Κογδὴ δπά 
πηῖο 411 ἢΪ8 σοπηρδηγ, βαγίηρ, ἔνθη 
ἴο πιοῦσγονν ἴῆς ΓΟΚΡ ψΜ}}] 5ῆθνν ννῆο 
ἄγε Ἦϊ589 δῃηά τὐῆο 1: δοῖγ; διά ν}]}} 
ολι86 ψ{3ι ἴο σοπὶα ΠΟΥ ὑπῖο ΒΙΠῚ: 
ανξη ψέμι ψοπι ἢς δῆ σμόβεη ψΨ1Ἱ]]} 
ἢ σδιιϑδα ἴο σοπια ΘΓ ππῖο ἢ]ΠΊ. 

6 ΤῊΪ5 ἀο; ΤΆκΚε γου σεηδεῖδ.) Κο- 
τΑῆ, δηά ἃ}} ἢ]8 σοπΊρδηγ ; 
 Απά ρυῖ ἅτε τβεγείη, δπά ρυῖ 

ἰῆσεηβα ἴπ {Π6π| δείογε ἴῃς ΠΟᾺΡ ἴο 
τποῦγονν : δηά ἴἴ 5Π4}1] θ6Ὲ ἐἠαὲ ἴῃς τδη 
ψἤομ τὰς ΠΟκῸ ἀοῖῃ σἤοοβο, πα «ῥαῤῥ 
δὲ ΠοΪγ : γ6 ἑαζε ἴοο πὰς προη γου, 
γε 50η8 οὔ [ν εν]. 

8 Απὰ Μοβεβ 8αἱά υπίο Κογαῇ, 
Ηελγ, 1 ργὰγ γοιι, γε 80η8 οὔ [ ενὶ: 

9. δεεηιεί 1 δ ἃ 5108} τῃϊηρ τηἴο 
γου, παῖ τῆς (Ζοά οὗἁὨ [5γαθὶ ἤλίῃ 56- 
Ραγαῖεά γοιι ἔγοπῃ [6 σοηῃρτοράίοι οὗ 
ἴβγαεὶ, το δγίηρ γοὺ πθαῦ ἴὸ ὨΙΠ1561} 
ἴὸ ἀο τῆς βεγνῖςς οὗ τὰς τἀρόγηδοὶς οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ., ἂπὰ ἴο βἴαπά Ῥείογε τῆς 
σοΠρτοράτοη ἴο ΠῚ ΠΙδῖογ ἀητὸ τῆεπλὺ 

10 Απά δε δαῖῃ δγοιυρῆς ἴἢε6 ἤδᾶγ 

ΝΌΜΒΕΒΞϑ. ΧΥΙ. 

ἐο ῥίγπι, Ἀπ 411 τγ Ὀτγεῖῆγεη τΠε 8015 
οἔ 1,ενὶ νι τπ6 6: ἂπά β86ὲκ γε τε 
ΡΓΕϑιΠμοοά αἷ8ο ὃ 

11 Εογ ννῆϊοἢ σαιι56 δηέρ του δηά 
411 τὴν σοπλρδην ἀγό ραιμεγαά τορεῖμεγ 
Δρδίηδῖ τΠῈ ΓΟΚῸ : δηά ψῇδῖ ᾿ς Αδγοη, 
τῃλξ γ8 πλυγπλυγ ἀρδιηβῖ πὶ 

12  Αμπὰ Μοβεβ βεηπῖ ἴο ςἹ]} [)4- 
τἢΔη δηά Αδίγαμῃ, τῆς 8οης οἵ Ε]ϊΔ0: 
ννΠςἢ 8514, ὲὲ νν}}} ποῖ σοιμς ὑρ: 

12 1. 11 ἃ 5108]} τῃίπρ τπαῖ τθου 
ἤδϑὲ Ὀγουρῆζ 5 0 οἷ οὗ ἃ ἰαηά τῇῆαϊ 
ἤονγεῖῆ νι πλκ ἀπά ἤοηεν, τὸ ΚΙ] 
15 ἴὴ ἴῃ νν]άεγηθββ, ὄχοορῖ τποιὶ 
ΓΊΔΚΟ ΓΠγ56 1 ΔΙτορεῖμεγ ἃ ργίμος ονοῦ 
ΤΕΣΙ 

14. Μοτβεονεγ του ἢλβὶ ποῖ Ὀγουρῆςξ 
15 Ἰηἴο ἃ ἰδηά παῖ βοννεῖῃ νυ ἢ πλΚ 
ΔΠΑ ΠΟΠΕΥ͂, ΟΓΥ ρίνεη ι15 ἱππεγίζαμςε οὐ 
Β61]45 δηά νἱπεγαγάβ: υντἶς του ρας Ἢ: 

ὁσγν ομζ, 
οιξ (ἢ6 αγεβ8 οἵ τῆεβε ᾿πθη ἡ νγε ψ]]}} 
Ποῖ σοπΊ6 τ. 

Ις μὰ ΜίἊοβοβ νγὰβ νοῦῦ ψτοόῖῃ, 
Δηα 5414 πο τῆς οΟΚΡ. “ Κσθροςῖ ποῖ ἐσει 4.4 
ἴῃου τῆςϊγ οΟβεγίηρ: 1 Βᾶνε ποῖ τάκεη 
ΟΠΘ 2485 ἔτοῃγη ἴἢοπΠ|.0 ΠΕΙΓΠΕΓ Πᾶνα ] 
ἢυγῖ οπα οὗ τῃ ει. 

Ι6 Απά Μῶοβεβ βαά ὑπο Κογδῇ, 
Βε τθοὺ Δηἀ 811 τὴν σοπιρᾶπυ Βείοτγθ 
τῆς ΓΚ, τμους ἀπά {Πεγ. Δπὰ ΑἌγοῃ, 
ἴο ΠΊΟΓΓΟΨ : 

8. αἱ 1Ρεὲ εοπσγεσαίίοι αγὸ ῥοϊν)] ΟἿ. 
ἔχ, χίχ. 6. ὙἘῸ σὰ] αἰΐαςκ οἵ Κογαὶν ννὰ5 
ἀοιθι]οβ5 ἀροη (π6 δι ΠΟΥ ΠΥ οὐ ἴῃ6 ξΑΠΆΪΥ οὗ 
Αλτοη ΟΥ̓ (δ 1], ον. (Οἵ, σ. το. Ηἰθδβ 
οὈ]οςΐ νγᾶβ ποῖ ἴο ἀδ0] 15 {πὸ ἀἸϑεϊποϊίοη Ὁ6- 
ἴνϑοη ἴὴ6 1 ,ονο5 δηὰ 1ῃ6 ρθορ]ὸ, Ὀμῖ ἴο ν]η 
ἔν αἰ ΡΠΙΥ ἕοσ ΒΙπβΈ] ἀπὰς ἢ]5 Κιηβπίθη. 
υὐ 115. ΟἹ Εἰπιαῖθ ἀεϑιρη 15 πιαϑκοὰ ἴοσγ {ῃ6 
{τ τὶ ἴῃ οτγάθσγ ἴὸ ννῆ ϑιρρογέ ἔγοτὶ {πὸ 
ΘὈΘη 65 Ὁ. Ρυζπε ἔογνναγά οἰδίπη5 ἴο 5ρισὶ- 

ἴμ8] Θαυ δ! γ οὐ ὈΘΗΔΙΓ οὗ ἐν ΎΥ [5Γ80 1116, 

8. γε “οη 07 Ζευῇ Μοϑεβ δάάγεββθοβ Κογδῇ, 
δυῖϊ Θροᾶκβ ἴῃ {πε ρίυγαὶ, Ὀοΐθ 85 ἱποὶιά- 
ἴηξ ἴδ 1,ονυϊῖος οἵ Κογδῃ 5 ἔδεϊίοη δηὰά αἷϑὸ ἰῃ 
Ογάογ ἴο ἰηϊπηαῖο 1ῃαΐῖ 6 ννὰβ ἄννᾶτθ οὔ ἐμ 
Το] τηοῖίνοβ οἵ {πε 1 νι σοηϑρίγαΐοι 5 (οξ. 
Ὡοΐθ οἡ ὑ. 3). 

9. διε» ἰ διέ α “παὶ ἐδίης μηΐο γοῖ, 
ἄς. ΤΟ "" 5ϑουηεί ἢ "ἢ 18. ποῖ ἴπ {π6 οΥἹρΊΠΔ]. 
Βεηάογ {Πι|5: 18 10 ὕοο 110110 ΖῸΣ γοῦ, ἰ. δ. 
“ἧς 11 Ἰεο5 [ἢΔη ὙΟῸΓ ἀἰβη!ν ἀοπηαπάϑ ἢ" 

11, ΤΠο ποτάς οὗ Δίοβος ἴῃ δ5 ννγδίἢ ἅΓῸ 
ὑγοκοη. [{{||{ ΓᾺ}}Ὲ} (86 νϑῦβθὸ συηϑ5: "" ὟῊ μεῖο- 

ἴοιθ ἀραῖπϑὲ {1Π6 ΓΟ ΚΡ (ποῖ ἀραϊπϑὲ Αδιοη) 
ἴοι! δηὰ 411} [ΠΥ σΟΠΊΡΔΩΥ ννῆο ἃζὸ ραϊπογοὰ 
(οροίδογ, ἀηὰ Αάγοη, νγ δῖ 18 ἢθ, [ἢδξ γ6 τη - 
ΤΏΠΓ ἀρϑίηϑῖ ἢϊπὶ}" ΟἿ, [Π6 ράγα] οὶ γορσγοοῦ οὗ 
ΑἸδπηῖΔ5 ὈΥ δὲ Ῥείοσ, Αοΐβ ν᾿. 3, 4. ΤῈ6 
Αδτγοπῖὶς ριποδίμῃοοά ννᾶ5 οἵ ἀϊνίπε δρροιηΐ- 
πιρηΐ; δηά ἴἢι15 ἴῃ γο]θοῖηρ 1{, [Π6 σοῃϑρίτγα- 
ἴογβ Ὑν ΓῈ ΓΕΔΠΥ το Πρ ἀραίηϑι Οοά, 

13... 1 Μ3ὰα «“ἠ»παὐὐ ἐδίησ ἐδαὶ ἐδοι ῥα 
ὀγομσρὲ μα μῷ οἱμέ οΥ α ἰαμά ἐδαΐ ποκυεὶ ὁ «οἱ 
»εᾷ ἀπά ῥοπον 7 ΜΝ Ί ρόγνοῦθο σοηϊεπιρί [ῸΓ 
1Π6 Ργοιηϊβδοβ [λαΐμδη ἂδηὰ ΑὈϊγαπὶ ἀοϑισηδίο 
Ἐργρί Ὁγ πο ἴεπηιβ ἀρρσγορτίδίοα οἰϑονμεγα ἴὸ 
{86 Ἰαπὰ οὗ (δπαδη. Βιυῖ τη ἔδοϊ Δῃ ὄχοῆδηρο 
οὗ ἰφυηΐθ ννᾶ8 Ὀείηρ σαγτγιοὰ οὐ Ὀδίννθθη ἴῃ 
Ραγίιθϑ; {Π6 “γε ἴδκὸ ἴοο τλὰσἢ ὑροη γοιι"" 
Οὗ Μῶοβοβ ἴπ τσ. 7, 18. ἢϊ5 γϑριοοῦ οἵ (6 {κ 
νΌΓα 8. ἰιϑοὰ Ὀγ {Ππ6 σοηπϑρίγαΐϊοῦβ ἴῃ τ. 3, δά 
ΠΟΤ “15 1[ἴ ἃ 5104}} {π᾿ὴρ ἴῃ [6 νοῦβ Ὀσίογο 
Ὁ5 15 Ὀυΐ (Π6 ἐς ῇο οὗὨ ἢΪ8 ννογὰβ ἰῃ υ.. 9. 

14. «υἱἱ ἐοι ῥμὲ ομὲ ἐδὲ κγὲ: οΥΚΓἹ ἐῤεδ 
»π6η 7] ἰ.6.. “"Ὁ]ΠΙπὰ ἴποπὶ ἴο ἴπ6 ἕδος ἰπαΐ γοι 
ΚΘΟΡ ποῃθ οὗ ὙΟΥΓ ὈΓΟΠΊΪ865.:) Θαιναϊθηΐ ἴο 
ΠΕ ΤΉΧΟΥ ἀπδῖ ἴῃ {ΠΕΡ Θγ68.᾽" 
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17 Απά (δκε ὄἜνογὺ πΊδη ἢ]8 σθηβεΓ, 
Δηά ριιζ Ιῃσθη88 ἴῃ ἴπεπὶ,) δηά Ὀτγηρ 
γε Ὀοίοτε {π6ὸ ΠΟᾺῸ ΘνΟΓΥ πΊδη ἢΙ8 
σδηβοῦ, ἴννο Πυπαγοά δηά ἫΝ ΟΘΠΒ6Γ8; 
ἴῆου Αἶϑο, δηά Αδγοη, βὰςἢ οἵ γοῖ ἢ18 
ΟΘΉΒ86Γ. 

18 Απά τῆευ ἴοοῖκ Ἐνεσῦ πλᾶὴ ἢ 5 
σρηβεῖ, δηά ρὰζ ἅτε ἴῃ τὨειη, δηἀ ἰαἱὰ 
ἴηςεηδβε ἴΠεγεοη, δηά βίοοά ἴῃ [ἢς ἀοοΥ 
οἔ τῆς τα δογηᾶοὶε οὗ τῆ6 σοηρτερδτίοη 
ἢ Μόοβεβ δηά Αἄτγοῃ. 

19 Απά Κοτγδὴ ραδιμεγθά 411] (ἢς 
σοηρτγαορατοη ἀραίηδ τἢ6 πη} ὑπο τῆς 
ἀοοΥ οὐ τῃ6 τὰρεγηδοὶς οὗ τῆς σοηρτο- 
ραϊίοη : δηά τῆ6 ρου οὗ τῆς ᾿ΟΚΡ 
Δρρβδίβα υηΐο ἃ]] της σοηρταρατίοη. 

20 Απά {δὲ ΟΕ βρᾶκε ὑπτοὸ Μο- 
865 Δ)ἀ. υηἴο ΑἌγοι). βαυηρ,, 

21 ϑεραγαῖθ γοιγϑεῖὶν 68 ΠῚ Δπηοηρ 
{Π15 σοηρτερδίοη, (δῖ 1 πιᾶὰν ςοη- 
8.16 τῆ 6πὶ ἴῃ ἃ πλοπΊοηζ. 

22 Απὰά {ἢν [61] ὕροη {Π6ὶγ ἔλοεϑβ, 
᾿δηά 5414, Ο (ο4, τε (οὐ οὗ τῆε 
Βρ| 18 οὗ 411 ἤεβϑῃ, 5114}1] οὴε πῆδῃ 5811, 
Δηὰ ννὴ]ς τῆοι 6 τοῦ νυ ἢ 411} τῆς 
ςοηρτερδίοη ἡ 

2323 ἴ Απά τῆς ΠΟΚ᾽ βρᾶκε υπῖο 
Μοϑβεβ, βαγίηρ; β 

24. ὅρεακ υηΐο {6 ςοηρταρδίοη, 
βαγίηρ, (σεῦ γοὺ ὕρ ἔτοπλ δδους τῆς 
ταδογηαοὶς οὐ Κογδῆ, [)αῖῆαη, δηά 
ΑὈίγαπι. 

ἃς Απὰά Μοβεβ τοβαὲ ὕὑρ δηὰ ψεηῖ 
ιπῖο [αῖῆδη δηά Αδίγαπι; δπά τἢ68 
εἰάςτϑ οἵ ϑγδεὶ [Ὁ] οννεα πη. 

26 Απά Πε βρᾶκε υπίο τῆς σοηρτο- 
ραῖίοη, β8αγίηρ, [)εραγῖ, 1 ργδὺ γοιι, 
ἔτοπλ ἴῃς τοηῖβ οὗ [Πεβ86 νν]οκοα πηεη, 

24. ,γηο»η αδομέ ἐδε ἐαδεγηαοίς Κ᾽ Κογα, 
αίδαη, ἀπά ίγανι] Ἐθπάσογ, τ. 9111πε οὗ 
ΚοΥΔῺ, ἄς. ΤΠὸ ἴοηΐ οὗ Κοσδῇ, ἃ5 ἃ Κομαίῃ- 
ἴἴ6, σἰοοά οὐ ἴῃ6 βου 8ἰάθ οὔ {πὸ {φΌθγηδοϊθ 
οἵ {Π6 1,οτά ; δηά ἴΠοϑ6 οὗ ϑαΐμδη δηὰ ΑΙ γϑπ, 
85 ἈθυΡθηϊδ8, ἰη 186 Ουΐοῦ 11πὸ οἵ δησαπηρπιοπ 
Οἡ ἴΠ6 541ὴ6 βἰάθ: οἷ. οἢ ν. 2. ει ᾿μουρὴ [ῃ6 
ἰοηΐς οὗ [Π656 ἔῆγεθ σοῦ {ἢιι5 σοηίριιουβ [Π6 
παιτδῖίνο, νυν σὲ ποῖ κοϊηρ ᾿ηἴο ἀεία!}, σιιρ  οσίς 
ἴο 15 {παῖ Πογ αϊὰ ποΐ 5ῆαγο {Π6 βαπὶθ ἔδίθ, 
Κοιδῇ δηά ἢϊ8 σοϊρδῆυ Ψὴο ἀατοά ἴο [ῃἴτιιἀθ 
{μογηϑοῖνος οἡ {Π6 ΡΠ ΟΒΌΥ ΟΠΊΟοΘ ννοῦὸ ἀδϑίγογο 
ΌΥ ἢτο ἴτοπὶ 1π6 [μογὰ αἱ (6 ἀἄοοῦ οὗ (6 
ἈΌΘΓΠΔΟΪΘ οὗ {π6 1ογὰ, ο. 3ς: ἰῃ6 δα Ρθηϊΐοβ, 
ψῆο δὰ του θὰ Μίοσϑοβ ἕο {ἢ6 δι το οὗ ἴῃ 6 
ῬΓΟΠΊΙ568 ἀῦοιΐ [ἢ6 ρ]οαϑαηΐ Ἰδηᾶ, νιογΘ βιιά- 
ἀδη]γ επρυ δὰ ΜΠ 15ῖ σἰδηάϊηρ δὲ {ποῦ οννῃ 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΥΙ.. [ν. 17---22. 

δΔηά τουσοῇ ποῖῃίηρ οὐ {ἢ εῖγβ, ἰδθϑῖ γε 
δε σοηπδιιπχεά ἴῃ 41} {ΠΕῚΓ 51η8. 

27 80 [ΠΕΥ ρᾶῖ ὑρ ἔτομῃ (ἢ τλδεῖ- 
Πλο]ς οὗ Κογαὴῆ, [)δίῆδη, διὰ Αδι- 
ΓΑΙ, ΟἹ ΘΥΕΙῪ 5ἰάε: δηά [)λῖῃδη 
απὰ Αδίγαπι οἂπὶθ οἷν «πὰ ϑἴοοά 
ἴῃ ἴῃς ἀοογ οὗ {πεὶγ τοηῖβ, δηά {πεὶγ 
Ὑγῖν 65.0 Δη4 {ΠΕῚΓ 80η8.0 4πά τἢεὶγ {Ππ||6 
σι] άγεη. 

28 Απά Μόοβεβ 414, Ηξεγεῦγ γε 
504}} Κηονν τῆδλῖ τῆς ΟΚῸ μαῖῃ 8εηῖ 
6 ἴο ἀο 4]] [6586 ννογκϑ; ἴογ 7 δαῦυὲ 
ποῖ ἄοηφ ἐδόηι οὗ πλῖπα οννη τηϊηά. 

29 1{τπεβε τπεη 416 ᾽πε σοπλπλοη Ὁ 
ἀῤατῇ οἵ 41} πχεη, οὗ ᾿Γ ταν δὲ νἱ ϑἰτεά ὑκοι ἕνα 
αἴϊογ τἢ6 νὶδιτδτίοῃ οὗ 4}1] πηδῃ λέπ 
τῆς ΓΟΚῸ παῖ ποῖ 56πῖ πΠΊ6. 

30 Βυῖ Ι΄ τἴθε ΠΟᾺΡ 'πιάκε δ' Πι 
παν τὨϊηρ, ἂπά {πὰ θφαγτῖῃ ορεη ἢΕΓ σύαίωε 
πχουίῃ, 44 ϑυνδίὶονν 6 πὶ τρ, νν ἢ 
41} τῃλι ἀῤῥεγίαίπη ὑπῖο τῇεπὶ, απ 
ΠΟΥ ρῸ ἀονγῃ 4υϊοκ ἱπίο τῆς ριῖ; 
Πεη γα 58}4}} υπάογϑίδηά τῆας τῆ 686 
θη ἢᾶνε ργονοκεά τῆς ΓΟΚΌ. 

41 4 ΤΑπά [τ σαπιε ἴο ρᾶ58, 85 δε" Ρ Ἦ 
Πδὰ πιδάς πη επά οὐ ϑβρεακίπρ 21} θεγπς 
{Πε86 ννογάβ, τῆδς τῆε ρτοιπά οἶδνα 
ἀϑιηάογ τς τῦσς ἀπάογ τῃσηλ: 

22 Αμὰ τῆε εὐ ορεπεά ἢεΓ 
πιουζῃ, ΔΠ4 βννδιονγεά τπεπλ ἀρ. δηά 
ΠΕΙΓ Πουβ65, δηᾶ 11} τε πχθη τἢαΐ 
ἀρῥεγίαϊπεά απο Κογδῆ, ἂπά 4]} ἐἠδὶγ 
δοοάβ. 

22 ΤΒαγ, ἀπά 4}} τῆλε αῤῥεγαϊπε 
ἴο ἴπεδῖη, νγεπῖ ἀονγῃ αἷϊνε ἱπῖο τῆς 
Ρ᾿ῖ, διὰ τῆ8 φαγῇ οἰοβθα ρου {Π6η1: 
Διὰ ΠῈΥ ρου βῆ ἔτοπὶ δπλοηρ τἢ6 
Ποηρταραῖίοη. 

ἰοηϊ-ἀοοῦβ ἰη {86 Ὀάγγθη ὙΠ] άθγηθϑβ (συ. 11 
--Ῥ 132). ΤΠ ΑΟΝ. τΠθη 5. ἰηπφοαιγαίδ ἴῃ [86 
Ὠολάϊηρ οὐ 18 Παρίου, ὑνΠΟΓΟ 1ἴ βἴδίθβ, ὁ" 21, 
ΤΠ ϑαγ ἢ βννδ] ον τρ Κογαῆ, δπάὰ ἃ ἢτδ 
σοηϑα θῖἢ οΟἴΠοΓβ." ΟἿ, ΧΧΥΙ. ΤΟ. 11, ἃπά 
ποῖθΘ. ΤῊ]5 γθα] ἀπά ΟὈν] Ο 5 Ὁ υπαἀοϑιβηρά οὺ- 
ἰησ!άσησο Ὀδίννοοη {Π6 βἰδίοπιεηί πιβᾷάθ 'π 1886 
γΟΓΒΟ5 δηὰ (Παΐϊ οἵ ἴΠ6856 15 ΒΗΙΡΡΙῚ ἄγαννι ουὐἱ 
ΌΥ ΒΙαπὶ, Ρ0. 78. 79. 

47. «ἱοοά ἰπ ἰδὲ ἄοον ο ἐδοὶν" ἐσπ] ἈΑΡ- 
ΡΑΥΘΠΓΥ ἴπ ςοηίμπηδοΐοιι5 ἀεἤδηςθδ. 

82. αἱ δὲ γόπ δαὶ ἀῤῥ' γαἰμεα μπ1Ὸ 
Κογωθ] 1Δἴ. “.4}} πο Κούάῃ," ἢ ε. ποξ ἢΪ8 
8ΒΟΠ8, ἔοσ. νγ)ε τολα ΧΧΥΪΟΙΣ, “1η6 σὨΠ]Πάτοη οὗ 
Κογδῇ αἀϊοὰ ποῖ," δι 4}} θη ἴο διπὶ 
ΜἘΠΕῸ Πμαά βϑοσιαἰι ἃ {ΠοπΊβοῖνοσ ἢ πὶ ἰδ 
[815 γϑθθ! ]οη. 



Υ. 34-.48.} 

44 Απά 141] ἴ5γδεὶ (δὶ τὐδγε τουηά 
δδοιυς {Π6πὶ 64 δὲ ἴῃς οτὺ οὗ τἢδηὶ: 
ἴογ 1Π6Ὺ 84, [,6δῖ τῆς δαγτῇ βυνδιὶονν 
58 ὕρ αἰδο. 

2425 Απά {δεῖ σδπια οἷ ἃ ἤγε 
ἔτοπι ἴμε [ᾺΟΚΡ,, δπὰ οοηβιιπηεά τῆς 
ὕνο πυηάτοεά 4η4 ΠΗ͂ πιθὴ τδαῖ 
οἴδεγεά ἰῆσθηβα. 

46  Απά τε [ΚΡ βϑρᾶῖκε υπίο 
Μορεϑβ, βαγίηρ, 

27 ὅρεακ υπίο ΕἸεαΖαγ (πε 8οη οὗ 
Αδοῃ {πΠῸ6ὶ ρῥγίεϑῖ, τπδῖ δα τὰκ ᾧρ 
[Π6 σδηβεῖβ ουὔἱϊξ οὗ τπ6 Ὀυγηΐηρ, δηά 
δοδίζεγ ἴῃου (ἢς ἢτγα γοπάδγ; ἔογ {Π6 Ὺ 
ἃγε μδ]]οννεά. 

48 Τα σεηβεῖβ οὐ {π686 81} ΠῸΓ8 
ἀραῖπϑὲ τΠ6]γΓ οὐγη 8015, ἰεῖ τΠαπὶ 
τηλ Κα τπ6πὶ Ὀτγοδά ρἰδλίεβ 207 ἃ οο- 
νογίηρ οὗ τῆ6 δἰϊαγ: ἔογ τῆεὺ οβεγεά 
ἴΠεπὶ Ὀείογα τπῸ ΟΚΡ. {πεγείογε {ΠῸῪ 
ἃῖ6 Ὠδιϊοννεά : δηὰ τπὰῪ 514] 6 ἃ 
βίρῃ υηἴο ἴῃς ΠὨΠ]άγεη οὗ [βγδεῖ. 

329 Απά ΕἸεαΖαγ τῆς ργίεϑδε ἴοοκ 
[ῆ6 Ὀγάδθη σθηβογβ Ὁνῃογαννῃ ΠΥ 
ταῖς ψεσα δυτηΐ Παά οἴβεδγθά; δηά 
{ΠΕΥ ὑνεῦα πηλόθ Ὀγοδά ρίαίες ΤΥ ἃ 
σονογίηρ οὗ [86 δἰζαγ: 

40 70 δέ ἃ τιλευλοσίαὶ ὑπο τς Τ“ἢ}]- 
ἄγεη οὗ ἴΙβίδεὶ, τῆαῖ πὸ δ[ΓΔηρΕΓ, 
ΗΠ ΙΟἢ 25 ποῖ οὗ [Πδ 5εβὰ4 οὗ Αδζοηῃ, 
σοπῆς πεᾶῦ ἴο οἴἶδεγ ἰποεηβϑε δείογε 
τῆς ΓΟΚΡ; τῇαξ ἢε 6 ποῖ 48 Κογαδῆ, 
ἈΠὰ 245 ἢΐϊ8 σΟΠΊΡΔΠΥ: ἃ5 ἴΠ6 ΓΟΒΡ 
8λ14 το Ἀἰπὶ ὈΥ τε μαπά οὗ Μοβεβ. 

41 4 Βυῖ οη {πε τπογγον 41} τῇ 8 
ςοηρτεράτίοη οὗ τῆς σὨ]Π]άγοη οὗὨ [5γ86] 

85. ἐῤέγε σαριδ ομἱ αὶ ἥγε ον» δε 1.05} 
ὁ.ε. ΑΒ ἈΡΡΘΑΓΒ ἔγοῖῃ [Π6 ΦΙ Π}] ΑΓ ΟΆ86 [μον. Χ. 
--7, ἴ[ῃ6 ἄγε σᾶπιὸ ουΐ ἔγοπι (Π6 απο ΠΔΓΥ ΟΥ̓ 
ἰδ δ᾽ξασγ, 

387. Εἰκακαγ) Νοῖ Αᾶγοη Βἰπιβεὶῆ, Ἀὲ- 
1186 ἃ5 ὨΙΡΉ-ΡΙοϑῖ, δηὰ ἃ5 οὔθ οὗ ἴποϑθ [ῃδ 
υῇἴεογεά ᾿'ποθηβα (νυ. 17}. ἃ ννὰ5 ποῖ τηρεῖ {παῖ 
ΔῈ 5Βῃουὰ Ὀ6 ἀθπ|οὰ ΌὉΥ ξοίϊηρ ἀπλοηρ ἴΠμ6 ἀθδά, 

σοαίτον ἐδοι ἐδὲ γε γοπάγ) δὶ 5, “" δίδν 
Οἵ" ΑςΞ5 [Π6 σδϑηβοῦβϑ ννόγὸ ποΐ ἴο Ὀ6 ιιδϑρὰ ἅρ81η 
ΟΣ ΘΡΏΒ6ΓΘ, 50 ἴδ σοδὶβ οὐ {ποῖ νγθγθ ἴο Ὀ6 
ἀθρὰ ὯῸ ΠΟΥ ἔογ Κιπάϊηρ [π6 Ἰησθηθθ ἴο ὃ6 
Οδεγοα Ὀεοίογο ἴῃ6 1 ογὰ, Ὑοῖ πριῖθοῦ οὗ {Ποπὶ 
Σου] δ. ΠΡ Ὅδ ἐπιρ]ογεοὰ ἔογ σοπιτηοη ΡιιΓ- 
"Οϑθ65, ΤΠ σδηβοΥβ {που ΟτΟ ννεγο Ὀρδαΐθη ᾿πίο 
οἰδῖοβ ἔογ [ῃ6 αἱίαγ:; ἴῃ6 ςοα]8 ϑοδίζογοα αἵ ἃ 
εἰ ΔΘ. 

388. ῥέε οἰππεγ, αἀφαϊμσὶ ἐξεὶγ οαυν “ομ] 
Τὶ 15, ""Αρδιηϑὶ (ΠΟΣῚ οὐνὴ ἰινε8." ΒΥ {ΠΕῚΓ 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ5. ΧΥΙ. 

ΤΩ ΓΠλαΓεά ἀραϊπϑί Μίοβαβ ἀπά δραδίηϑβῖ 
Αλγοῃ, βαγίηρ, Υε ἤᾶνα Κιεά τῆς 
ΡοορΪςα οἵ τῆς [,ΟΚὉ. 

42 Αμπά ἴξ σᾶπιε ἴο ρ4580 ψεη (ῃς 
σοηρταρατίοη νγὰ8 ρδῖποθά δραίηβῖ 
Μοβεβ διὰ ἀραίηβε ἄδγοη, τῃδϊ {ΠῈῪ 
Ἰοοκεά τονγαγά τῆς ταρδεγηδοὶς οὗ τῆς 
ςοπρτερδῖίοη : δπά. εἢο]ά, της οἱοιυά 
οονογεά ἴξ, δηά τῆς ρίογυ οἵ τὴς ΠΟ 
Δρρεαγεά. 

43 Απά Μ͵οβεβ8 δηά ἄδγοῃ οδπὶα 
δείογε τς ταῦθγηδοὶα οὗ τπῸ σοηρτο- 
ραῖίοῃ. 

44  Απά τὲ ΓῸΚΡ βραῖκε υηΐο 
Μορεβ, βαγίῃρ, 

45 εἴ γοὺ ὕρ ἔτοηι ἀπιοηρ ἢ 18 
σοηρτερδίίοη, {πὶ 1 ΠΊΔΥ ΠσΟΠϑβιΠ16 
1Π6πὶ 45 ἴῇ ἃ πιοπηδηῖ. Απὰ τῃογ 
61] ἀροη {πεῖν ἔλα. 

46 4 Αῃηάὰ Μορεβ 5Ξαἱά ὑπο ΑἌτοη, 
ἼΤάκε ἃ σεηϑβϑεσ, δηά ρυζ ἢγε {μεγοΐη 
ἔτοπι οὐ τῆς αἰϊαγ, δπά ρυΐ οἡ ἰη- 
σδη86. Δηἀ ρὸ 4 ΚΙ ὑπο τΠ6 σοη- 
Ετοβακίοπ, Δηὰ τᾶκα λδη δοπεπηεηῖ 
ὉΓ 1ἢδπὶ: ἴογ ἴπεγα ἰδ Ψύδίῃ ρὸπα ᾿- 

οιξζ ἔτοα ἴπῈ ΠΟΚΡ ; [Π6 ρίαριιε [5 
δεριη. 

47 Απά Αδζοη ἴοοκ 45 Μοϑβεβ σοη- 
ΤηΔηΔεά4, δηά τγᾶη ἰηῖο ἴῃς πηϊάβξι οὗ 
(ἢς σοπρταρδίίοη ; Ὧπά. δεῆο ά, τς 
Ρίαριια ννὰ8 θαρῖιιη δηιοηρ τῆς ρεο- 
Ρίε: διά δε ρυῖ οὐ ἱποεῆβα, δηά 
τηδάς δὴ δἴοηεπηθηῖ ἔογ ἴῃε ρεορῖε. 

48 Απὰ ἢε ϑ5ϊοοά δεΐψεεη τἢς ἀεδά 
δηὰ τῆ6 ᾿ἰνίηρ; δηὰ {Π6 ρίαριια ννδϑ 
βίαγαα, 

5η ἴἤογ δὰ Ὀσουρὰς ἀδδίγαοίίοη ἀροὸπ {Ποηλ- 
86 ͵]ν 68. 

456. ἐδῶ Διὶ προ ἐδεὶν Καοε] ΙῈ ἰπίεγ 
οδβϑίοη ἔοσγ [Π6 ρϑβορίθ; οἷ. σ᾽. 22, χῖν. ς. 

46Θ. κα εἰμ Γ] ἈδίΠποΥ Ὁ86 ΟΘΘΏΒΟΙ. ἐ. ἐ. 
(αὶ οὗ ἴ86 ΗἸ ἢ «τοδὶ νυ ἢ ἢ νγᾶ5 υδοά ὮὉγ 
Ὠϊπὶ οὐ ἴΠ6 Οτοαῖ [Αγ οἵ Αἰοπειηξηῖ : οξ. [νεν. 
ΧΥΐ. 12; ΗθΌ. ἰχ. 4. [1 ἌΡΡΘΑΓΘ ἔγοιῃ ἴον. 
ΧΟ 1, [ῃδΐ Θασἢ ὑγίοδξ ῃδά 4150 ἢ18 οὐ σθηβου, 
Ὧο ἀοιιδὲ ἴογ {86 ἀἰδι]ν ἱποθηβο οἴογιης : ΕΧ. 
ΧΧΧ, 1--.-8. Κογδὴ δηὰ ἢἰ8 σου ΡΑ ΠΥ δδά ργὸ- 
ὈΔΌΪΥ ῥγονυϊ θά {ποηηϑοὶ νὸδ ὑΥἹ σΘΏΒΟΓΒ ἴῃ ΘΙ. 
ἰδξίοη οὗ [Π6 ὑσχιθβίβ: ςΐ, υ. 6, ΕΖεῖκ. ν"]. χὰ. 

απά 50] ΟΥ ἜῥρΕΓΠΔΡ8, ““Απά σΔΊΤῪ ἵϊ.᾽" 
»ιαΐξε ὧπ αἱοηερεοηΐ 70 ἐδορ} ΤΠ οἰεοίυδὶ 

Ἰπ ογοθϑδίοη οὐ Αδγοῃ ἰῃ ὑθμδὶ οὐἩ ἴῃθ ρθορὶθ 
νγΑ5 ἴἢ6 Ὀοϑὲ δῆϑννοσ ἴο [Π6 Γορσόδοῆοβ οὗ ἴῃοϑο 
1μδὲ ἀἰδραγαρθά ἢ]5 ἀἰσηγ. ᾿ 



712 ΝΌΜΒΕ 5. 

490 Νον {πεν {παῖ αἀϊεά ἴῃ {πε 
Ρίαριιε ννέγε ἰουγίεεη τπουθαηά Δη4 
βενεη πιιπαάτγεά, δε5146 τῃεπὶ τηδῖ ἀϊεά 
ἀδοιιῖ τὴς πιαῖῖοσ οὗ Καὶ ογδῇ. 

ΧΝ]. ΧΥΝΙῚΙ. [ν. 49---ς 

ςο Απά Αδζοῃ γεζυγηθά υπηΐο Μο- 
8685 πο τῆ6 ἀοογ οὗ τῆς {δδϑεγηλοὶε 
οὗ {πε σοπρταρδίίοη : δηὰ {πε ρίαρσυς 
νν23 βϑϊδγϑά. 

48. Ηκ «ἱοοά ῥείαυεεπ ἐδὲ ἀραάδ πὰ ἐῤέ 
ἐπι; απά 1δὲ ρίασις «αυας “ἐαγε4] Α κι Πκιηρ 
Ρτοοῦ οὔ (μὲ εἰἥοδου οὗ {παΐ υεσγ Αδζγοηὶς 
ΡΠεβιμοοά νυν ἢ [86 τοῦθ ]5 δά ργοβιιπηθά ἴο 
τεὐεςῖ, ΤΠ ἰποθηβο οἴογίηρ νΚ ἈΙΟἢ ἢΔα Ὀτομρῆς 
ἄοννῃ ἀεβίσυσοη Ψηθη Ρῥτεβοηϊθά ὈΥ υπ- 
δυϊμογΖεοὰ μδηάϑ, πον ἴῃ πὸ Ὠδηά οὗἉ [86 ἔπι6 

ΡῥιΠοϑὲ 15 [06 τηϑάϊυπὶ οὐ ἰηϑίδῃξς ϑαϊνδἤοῃ (0 
[Π6 ψΠΟΪΘ ΡθΟρθ. ᾿ἄγοῃ ὈΥ ἢὶ5 δοςθρίδυϊε 
ΤΑΪἸϑίγδίίοη πὰ ἢ]5 Ρθγβοῃδὶ εἰ -ἀθυοίίοη 
ἐογεβηδάονγβ δα ρμΔΈ ΔΙ ἰπ {Π15 Γαηϑδοίίοπ 
[η6 ρεγίθεϊ πηραϊδίϊοῃ δηά βδογίῆοε οἵ Ηἰπι- 
561 πιδάθ ὈΥ ΟΒσίϑβί. 

ΝΟΊΤΓΕ οὐ (ΠΑΡ. ΧΥῚΙ. 1. 

Τῆο οπιβαίϊοπὶ Ταγριπὶ 5ῈΡ0 1165 ΠΥ 
(ςουη561) 45 1ῃ6 δοσιιβαίίνο δέτογ ΠΡ). [1 1815 
ὈῈ δοςορίοά, δηὰ 1ῃ6 νεγρ τοίογγθά, 45 ἔγοτη 
115 θείην ἢγϑὶ ἰῃ {πΠ6 βοηΐθηςε δηὰ ἴῃ {μὲ εἰη- 
Ευϊασῦ ΠΠΊΌΘΓ, ΘΘΟΙῚ5 ΠΟΟΟΕΒΑΓΥ, ἴο Κογδῇῆ, 
ἴδοη ΠῚ πιὰ Ὅ6. “ΜΉ Ὠδίμδη" (ςῇ, ΠΦ Ὁ, 
α. 18). ὙΠὸ ἰγαηϑίαδίίοη νν1}} [Πθη τὰπ: “Ὁ Απὰ 
Κοτιδὴῃ . . . ἴοοϊκ σοιη56] ἀρατὶ ἢ δΐθδη 
δηὰ Αδίγαπι, ἅς." γίουβ ΟἴΒΟΓ τοπάθγηρ5, 
1655 βα(ἰϑέαοσίογυ, βανθ Ὀθθι οβεγοα. ΠΧ Χ. ρῖνοϑβ 
ἔλαλήσε, ΜῈΙΟΝ ΤΕΓΔΙΗΙΥ ἀοεβ ποῖ δηβινοῦ ἴο 
ΟἿΓ Ρῥγοβεπὶ ἰοχί. ΑςοογαϊηΡ] οιπμθπαάδίιοηβ 
Πᾶν Ὀθθη ΡΙῸ . διά ἴογ ΠΡ᾿Ὶ πᾶν Ὀδθῃ 
βιιξρεβίθα ΠΡ), ἼΦῬΙ), ὈΡῚ ; οὐ ΒΟ ἐπὸ 
Ιαϑὲ σουεβρομπας ἴῃ ἃ σοποίαὶ ννῪ ἴὸ 186 τϑη- 
ἀοτίης οὐ Ομ κοῖὸς ΟΣΘΤΙΝΝ “6 ἢο βοραγαίοά Πἰπι- 
501}, δἀηὰ ἴὸ {παῖ οἵὗὁἨὨἁ ῴ{ῃ6 δυγίας Ν εἰβίοῃ. 
Τῆς Αὐλῦ. 15 ἐ]υναίθπῖ ἴο “6 ἀγενν ΠρΑγ." 
ἽΠ6 δηςίοηξ {γδηϑδίουβ ὙΠ [ἢ656 ΘΧΟΘΡΙΟΠΒ 
δύ ἴο πᾶν ἢδά οὐἵ Ῥγόβρηϊ ἴοχὲ Ὀοίοτγο [Ποπὶ; 
ἀπε ἴὸ αν ἕο Π]οννοὰ 11, Του ἢ ἀπογοης 
τατογριοϊδτίομβ, Ὑ8Β6 Νυϊραΐθ οπλ5. (ῃ6 νογά 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠ]. 
Ι “Ἰπγορὶς γοΐ ανιοπο αὐ {Δ 6 γοαῖς οὗ ἐλφ {γίδες 
οἷν δοιγλολ. τὸ 7ὲ ᾿ς ἐσ ΜΟΥ α΄ Ἡιο111:- 
τ» ἀφ μοέ {Δὲ γοῤρές, 

ΝῚ) τῆς Τοκρῦ βρακε ὑπο Μο- 
808. Βγ]ηρ, 

2 ὅρκ ὑπἴοὸ τῆε σὨΠ]άγεη οὗ [5- 
τας], δηα τὰκε οὗ Ἔνεῖγ ομβ οἵ τῇςη) 
ἃ τοῦ ἀσσογάϊηρ ἴο τῆς ἤουβε οὗ ἐῤεῖγ 
[λτῃοτβ, οὗ ἃ}} {ΠΕ ῚΓ ργίηςεβ. δοσογάϊηρ 
ἴο ἴῃς Ποιιδὲ οὗ τῆειγ ἔδῖμεῦθ ἔνγεῖνε 

ἄμαρ. ΧΝΠ. Ευγποσ νἱπάϊοδέίοη (συ. 
1---α1} οὗ {Π6 ῥΓΙΕΘΕΙ͂Υ δα βοσγν οὗ Αδιοη. 

ὡ. ((. Εχοκ. χχχυῖ, τό, 544. 

8. ἐῤοι «ῥραϊ «αὐγίὶϊε “αγοπς παῖς μῤοὸπ 
ἐδο κοι 9} 1ἢ ὙΠ6 1μονῖοβ δὰ ἴακθη ραγῖ 
ἴῃ ἴθ ἰαΐο ουϊῦτοαϊκκ, [{ νγ85 {μογοίογε πϑοαϑ- 

ΔΙ οροίμοσ, ῬσορὈΪγ μούνενογ [ἢ αἰ βου ΠΥ οὗ 
σοηϑίπισίίοη ἃγίϑοθ ἔτοη 8η δέζεσγ ἰῃϑογίοη οἵ 
[Πη6 πιρηΐϊίΐοη οὗ ᾿λαΐμαηῃ δηὰ ΑὈϊγαπὶ, δηὰ οὗ 
{Π6ῚῚ ἰπϑυτγτεσίίοη ἀρδιηδὲ Μοβοβ, ἱπίο [δὲ 
ΟΥΙΡΙΩ4] παγγαῖῖνο οὗ [86 βράϊίίοη οὗἨ Κογαῇ, 
ἼῊ15 Ὠλγγαῖϊνθ νου] ΤΠ ΠδΌΓΑΙΥ 45 [ΠΟ 5; 

ΟΝ ΦΟ ὉΔ "52 ΠΠΡῚΣ ὝΠΥΝ 2 ΠῪ ΠΡῚ 
δ ὈΤΝΟῚ ὉΠ 

ΟΝΟ Κογδῃ, {πὸ βοὴ οὗ [ζ2ῇῆδγ, ἴμ6 5οὴ οἵ 
ΚοΟΒΆΙΉ, ἘΠῸ βοὴ οὗ 1,ονΐ, ἰοοκ οὗἩ {πὸ οἰ] άττ 
οὗἉ ἰ5γδοῖ ἔννο μυπάτοα πὰ ΗΑΥ, ὅζςο." ἰῃ 1, 
τπούξονογ, Κοσὰῃ δηὰ ἢΐἰ5 σοπηραπυ νου ά 
ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ τοργοβοηίθα 85 ραί ουηρ {πιοπιβεῖνεβ 
ΚΟρϑίῃοῦ ἀραίηθὲ Αδσοη ἃ5 ὙὙ6}} δ δξαιῃδὶ 
Μόοβεβ, υ. 3. Βιιῖ ἴῃ 1ῃ6 δὌχρδηβίοῃ οἵ [ἢ 5 
Ὠδιτγδίινο ὙΠ ἃ νίοιν οὗ τπδκιὴρ τ᾿ σοΙρΠ5: 
{πὸ αοοοιηΐ οὗ ἴπ6 ρτοσθθάϊπρϑ οἵ Πδῖμδη 1π] 
Αδίγάτῃ, ᾿ξ Ὀδοᾶπηθ ἱπιρογίδηϊ ἴο ππαγκκ (μαϊ τῃς 
ουίςγΥ οὗ 1Π6 ἰφιίον ννᾶβ ἀἰγοςιοὰ διχαῖγιϑὶ δίοϑοθ 
δίοῃθ; ποῆςθ {ῃ6 τηἰτράπσίίοη οὗ {8}. 6 ορεπιπὲ 
ϑογάϑ οὗ υ. 2. 

τοάβ : νψγεῖῖς τοι Ἔν εγΥ πιδη᾿5 ΠΑΠῚΕ 
ἀροη ἢΪ5 τοά. 

3. Απά τῇοι 88α]ς νγεῖτε Α 3τῸη 8 
πάτα Ὡροη ἴῃς τοά οὗ [,ενῖ : ἰοῦ οπέ 
τοά ταὶ! δὲ ἴον τε μεδά οὗ τε μοιβὲ 
οὗ {πεὶγ ἔδτθεγβ. ᾿ 

4 Απά τῇοιυ 5ῃα]ς ἰΔῪ {πεπὶ ᾧρ 1Π 
τῆς τἀρεγηδοὶς οὗ τε σοηρτε σάῖοῇ 
δείογτε τῆς ταϑεἸ ΠΊΟηΥ. “ΨΠΕΓΕ ΔΝ 
ταθεῖ τ γοι. 

ς Απά Ιζ 5841] σοπια ἴο ρ455. ἐῤαί 
τ το ὃς Ξῖ|το τς πεῖς 

ΒΩΤΥ ἴο νἱπάϊςδίθ ἴῃ6 βιργεπιδοῦ οὐ {88 ἼσπΣ 
οὔ Αδΐοῃ οὐδσ {πεπὶ; δηά Δ ΓΙ ΠΡῚῪ ἢ 

ΠΑΠῚΘ ννᾶ5 νυγι το οἡ {πε γοά οἵ ἱεῦ!. ΔΙ μβουξ' , 

θείης {πε δοὴ οἵ Κοβαίῃ, {πὲ ««εοη 508 
1ωεν] (Ἐκ. νὶ, τό. 544.), ὲ ψουϊὰ ποῦ 
παΐυγα] μοδὰ οὗ πὸ {{Ἰ0 6. 

4. ὄὀείογε {δὲ ἐοειἑριοη}} 866 ὁπ Φ. τὰ 

τ: Ἐτοὶ, τῷ 

Σ. 



᾿ Ηςοῦ. 
α΄» ,ἴρονγ 
οηφ δ ἱκνο, 
Ω»υη ,“,ἴΤον 
ϑ»ε δυέηοξ. 

ν. 6---τ. 

τῆς πηδη 8 τοά, βοπι 1 5841] σἤοοββ., 
804} ὈΪοβθοπὶ: δπὰ 1 νν}}]} πᾶ ἴο 
οοᾶϑα ἔτοπιλ τὴς τἢ6 πλιγπλυγηρ8 οὗ 
τῆς οὨΠ]άγεη οὗ ἰϑ5γδδῖ,. ννβογεῦν ΠεῪ 
ΤΑΌΓΓΛΙΓ ἃρδιηβῖ γου. 

6 4 Απά Μοβεβ βραΐκε υπῖο {δε 
σὨΠάγεη οὗ ἴϑγδεὶ, δηὰ ,ἜΝΕΙΥ͂ οπα οὗ 
ΤΠΕΙΓ ΡΓΙΠοα8 ρᾶνε ̓ μίπι ! ἃ τοὐ δρίεςε, 
ἔοῦ δᾶςἢβ. ργίϊπος οὔθ. δοζογάϊηρ ἴο 
Ποῖ γ ἐλ με θ᾽ ἤοιιβεβ. δύόη ἴνγεϊνα 
τοάβ : δηᾶα 16 τοὰ οὗ Αδίοη «τυ: 
ἈΠΊΟΠρ; ἴΠΕῚΓ τοάβ. 

7 Απὰ Μοβαβ ἰδ]ά ὑρ τῆς τοάϑβ δε- 
ἴογα {πΠ6 ΓΚ ᾿ἰπ τῆς ταρογηδοὶς οὗ 
νυϊηθ588. 

ὃ Αμπά ἰξ οδηπιε ἴο ρᾶ55, (ἢδξ οἡ 
τῆς πιοῖσον Μῶοβεοβ ψννεηΐ ἱπῖο τῆς 
(ΔΌεγηδοὶες οὐ νυ ηεβ5; δηᾶ. Ὀεἢο]ά, 
(Π6 τοὰά οὗ Αδἴοῃ ἔογ ἴῃ ἤμοιιβδε οὗ 
1,ενὶ νγὰβ Ὀυάάεά, ἀπά Ὀγουρῃς ἰοστῃ 
θιιά8. δπά Βἰοοπιοά Ὀ]οββοηι8.0 δηά 
γιεϊἀεά δἰπιοπάβ. 

9 Απά Μοβεβ δγουρῆς οὔκ 811] τῆς 
τοάς οπὶ Ὀοίοτο τἴὴ6 [ΟΚῸ απο 8]] 

ΝΌΜΒΕΒΞΒ. ΧΝΙΙ. ΧΝΙΙΙ. 

(τῆς οΠΙάγοεη οὗ ἴϑγδεῖ : δηά {ΠΥ 
Ἰοοκεά, δπά ἴοοκ δνεγυ πΊδη ἢ 8 γοά, 

ΙΟ { Απά τῆς ,ΟΚὉ 8814 υπΐῖο Μο- 
868) Βηπρ ὁ Αδγοη β γοά δραίπ θείογε δ δῦ. 9. 
{8 τεβεϊπλοηγ, ἴο δε Κερῖ ογ ἃ (οκβη “ 
Ἁραϊηϑί τῆς ἔσγεθαὶς; δῃηᾶά {ποι 50] "Ηεδ. 

ελέάγρη φῇ 
γεόῤρίἑομκ. αυϊε ἴακα ἀννὰν {πεὶγ πλαγπλαγηρ8 

ἔτοπι πγ6. (ἢδί [Π6Υ ἀ1ε ποῖ. 
Ι1 Απά Μορεϑ ἀἰά “0. 45 ἴῃς. 0ᾺΡ 

ςοπιπηδηάεά Πἰπι, 80 414 Πα. 
12 Απά τῃὲ οἤ ]άτεη οὗ 15γδεὶ βρᾶζε 

αηἴο Μῴόοβεβ, βαγίπρ. Βεβοὶά, νγε ἀϊδ, 
ννα ΡοΓίϑῃ. νγὰ 41] ρευβἢ. 

12 ὙΝΒοβοενθῦ σοπΊετἢ ΔΠΥ τὨϊηρ 
ΠΟΔΓ πηΐο τῆς τΔθεγηδοὶς οὗ [6 ΓΟΚῸ 
8}4]} ἀϊδ6 : 5}4}} νγε Ὅς σοηβιιηδά νι ἢ 
ἀγίηρ ὃ 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠΠ. 
ι 72: ἐλαγϑέ φΥ “ἦε 2 γἼεείς αγπα δ ευΐίεσ. 9 726 

2γίονι᾽ ῥογηίοι. αἱ 74ε δευΐίεε᾽ 2ογέϊορ. 25 
76 ἀέαῦό ογεγίγρ 1ο ἐἀέ Ψ ΕΣ ομἑ οΥ ἐξ 
1 ευϊ εν 2ογέϊοηι. 

ΝὨ τιδε [ΚΡ 544 υπίο Αδτγοῃ, 
ἼΒου ἀπά τὴΥ 80η8 δηά τὴν 

Θ. εὐ ἑαυείυε το] ῬΟΞΒΙΌΪΥ {π6 ἔννο 
{π|δε5 οὗ {86 ΠὨ]Πάγθη οὔ [οβϑορῇ σγεγα γτοοκοποά 
τορείμοῦ, 85 ἴη Ὠθαΐ. ΧΧΥΙ. 12. Βιῖ 845 ἴΠ656 
ἵνο ἘΠΡΕ5. Παά ϑδοραγδίδ ὑσίησθβ, δηὰ ἰξ ννᾶϑ 
ὙΠῸ [Π6 πᾶπεβ5 οἵ {π6 ᾿σποθ5 ἰδδὲ {6 τοάς 
ννεγα πιδγκοὰ (υ. 2), ἴξ 15 τῆοσγο ργοῦδὈ]6 {πδῖ 
(ῃ6 ΨΠοΪΘ ΠΟ ΘΓ οὗ τοάβ νγἂὰβ ἵννεῖϊυγθ ὃχ- 
οἰ ι5ινεὶν οὗ Αδγοπ᾽ 5, ἃ5 {86 Ψ υϊραίθ ἜΧργθσϑῪ 
τοπάθτα (Πογαπὶ νἱγρ ἀϊπιοάθσοϊπη δΌβαιδ 
γγρα Αδάγοῃ ᾽). 

8. υγιοίάρά αἱνιοπά4] ΟΥ᾽ ταΐμογ “"τὶρεποά 
ΔΙπηοηα5,᾽" 2.4. ““Ὀτοιιρὰξ ἔογτἢ τῖρο δἰπιοηάϑ."" 
ῬΙΟΒΔΒΙΥ ἀϊβεγοης ροσγίίοηβ οὗ ἐπ χγοὰ ϑῃοννθά 
116 ΒΕΝΟΓΔΙ βίαρθβ οἵ (ἢὴ6 ργόσθββ οὗ ἔπιος- 
τιβοδίίοη ἰπγουρἢ ΠΟ ἢ τἢοβθ ραγίβ νυ] ςἢ 
δά δάνδποεὰ πὸ ἔιγίμοϑε δὰ ραβϑρά. ΤΠ 
Ὥλπιο δἰπιοπά ἴη Ηθῦγονν ἀδποίθϑ ἴΠ6 ““ νυν ΑκΚιηρ- 
ἴγθθ, "ἡ (ηὴ6 “ἐννακιηρ-ἤπι Ὁ: δηὰ 15 δρρ]οὰ ἴο 
1Π|58. {Γδθ, Ὀδοδιιϑθ 1ἃ ὈΪΟΘΘΟΠῚ5 ΘΑΙΪΥ ἴῃ [ἢ6 
βδράδοη. [{ βόγνεβ ΠΟΙΌ, 85 1ηὴ [6γ. 1. 11. 12, ἴο 
βεῖ Του (ἢ6 βρεθά δηὰ οογίδ ΠΥ ἢ ἢ ςἢ, 
δ οὐ 8 ψ}}}}, Η]5 ριυγροβθβ ᾶτὸ δοσοπῃρ ᾿5Π6ά. 
50 ἀραίῃ {Π6 Ὀ]οβθογηίηρ δηὰ Ὀθαγηρ οἵ Αἀγοη᾿ 5 
τοῦ, πδίυγα! νυ ππροΐθηξ ννἤθη ϑονογοαὰ ἔγοπῃ [ἢ6 
ΕΓ ἔΓΕΘ, ΠΊΔΥ 5:5. [(Π6 ΡῥγοβίδὈ] θη 685 

156 οὗ Οοά᾽ 5 δΔρροϊπίπηεπε δηὰ Ὀ]θβϑίηρ οὗ 
ἴῃ νδγίοιιϑ πιθᾶη5 οὗ ρτάςθ ((Π6 ρῥυιοϑίβοοά, 
ἴδ 5δογδιηθηΐ5), νυ] ἢ οὗ ἐπεπλβεῖνεβ δηα δραγὶ 
ἔτοπὶ Ηἰπῇ σοι! πᾶνθ πὸ 5ιιςῇ οβίσδου. ΤῈὸ 
ἰηο]άεηϊθ οὗ [15 τηάγνυθὶ ἅτ ἔμθη ΟΥ̓ ΠΟ Πη6ΔΠ8 
ΔΙΌ γατγ. [{ 15 ἰηβίγιςξίνε ἴο σοπΊρᾶγε [5. ἵν. 
2) ΧΙ. ας 11Π1..2 : [6Γ. Χχχῆ!. 6; Ζεοςοῆδ. νἱ. 12. 

10. εἐφὲ ἐοεείριοη}} 1.6. ΤΟ Το ΤΆ0]65 

οὗ {π6 [ϑὰν7; οἷ, Εχ. χχυ. 16. Νο ἀοιδὲ {86 
το ΙΔΥ ἴῃ ἔγοπξ οὗ ἴΠ6 Ἴ 4 Ό]65  ἢϊπ (Π6 Αὐκ. 
11 ἀρρθᾶῦβ, : ΚΊἸηρϑ Υἱῖ]. ο, 1μδί ἴῃ [ῃ6 ἀδγϑβ οὗ 
δϑοϊοπιοη ποθ ννᾶβ5 ποίδιηρ ἢ (ῃ6 Ακ 58ν6 
(Π6 ἔνγο ΤΑΌΪο5, Αδγοηβ τοά {ῃθῃὴ ννᾶβ ρτο- 
ὑδΌΪγ Ἰοσὲ θη {πὸ ΑΥΚ νγᾶβ ἴδκθοῃη Ὀγ 1ῃ6 
ῬΒΠΙ ΘΕ Π65, 

12. 138. Α πον βεςξοη Ξβμουϊὰ δορί ἢ 
{πε86 γεῦβεβ. ὙΠΕΥ ἅτε σοῃπποοῖθα τεΐγοβρεο- 
Πἰνεὶγ ΜΠ ΤΟμΔΡ. χυῖ,; ἀπά ἔοστὴ [6 ἱπηπιο- 
ἀϊαφίο τηἱγοάισίςοη ἴο ςοἦ. χν]. ὙΠῸ ρϑορὶθ 
ὙΟΓΟ ἰοιτου δ ΠΟ Κοη ὈΥ (Π6 δΐίθ οἵ [6 σοπ- 
ῬΔΩΥ οὗ Κογδὴῆ δὲ ἴδ ἄοοσ οὗ {6 ἰδθογ- 
ΠΔΟΪ6; ΠΟ] οννοά ὰρ ΌΥ̓ {86 ρἰαριιθ ἴῃ ννϊςἢ 50 
ΤΩΔΩΥ ̓ Ιδουδαπάς οὗ ἐποὶτ πυτηθοῖα μδά ΡΟΠ 5ῃοά. 
Ῥχοθαρίοη ρ85565 ΟΥ̓ σολοϊίςοη ἱπῖο ἀθϑρδίγ. 
νᾶβ ἴποθ ΔΩΥ Δρρσοδοῦ ἔογ ἴποπὶ ἴο ἴπ6 
ΚΔΌογηδοὶθ οὗ ἴη6 Ἰ,ογάδ ψϑαβ ἔποῖθ ΔῃΥ 
δβοᾶρθ ἔχοπι ἀθαδίῃ, Ὄχοθρί ΌΥ Κοορίηρ δ]οοῦ 
ἔτοπι ἢ15 ργοθθρηςοὺ Τὴδ δῆθννογβ 8ΓῸ ΞΡ θὰ 
ΌΥ {πε οτάϊηδησοθ ἴπαΐ ἔοϊϊον : ογαϊηδηςσοβ 
ΨΒΙΟΣ (οπειβοά (δαὶ ἴῃἢ6 σοά οὔ ᾿ιάρτηηρηξ 
νγ85 5{}}} 4 Οσοά οὗἉ ρτᾶςθ δῃὰ οὗ ἰονϑ. 

ΓΗΑΡ. ΧΝΠΠ. ΤΠ ρτγεϑιποοά οὗ Αδζοη 
μανίηρ Ὀδδη ἴδιι5 σοηβτητηρά, {πΠ6 ἐιποίοη5 οὗ 
ἢ15 ΆΠΪΥ δπὰ οἵ {πὸ 1ονῖ65 τὸ πονν ΠΉΔΙΪΥ 
δηὰ σοιρίειο τορυϊαϊθά ; δηὰ ἀθβηϊθ ρῥσοὸ- 
ν᾽ϑίοη τηδάθ ἔοσ {πεῖν πλδιηΐθηδησθ. ὍΘ ἀϊγθο- 
Ἐοπ5 ρίνθη ἴῃ συ. 1---24, 85 ΠΊΟΓΟ ἱΠη ΠΡ ΙΔΙΕΙΥ 
Ῥογίδιηίηρ ἴο {πὸ οἶῆοθ οὗ {πὸ ῥγίεϑίβ, ἃτδ 
ἽπΠῚ ὮΌγ σοὰ ἀϊτεςῖν ἰο Αδγοῃ. 

1. 1:Ὅεὲ ἱπίφμδγ οΚ᾽ ἐδὲ ταπείμα τ.) ἴ.ε. 
Οὐ οἵ {πὸ οἴεποοβ νῃ]ο ἢ δὴ οὐτίηρ ΡΘΟΡΪ6 
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(δι μετ᾿ 5 ἤουβα Ψ͵Π τἢ66 5841} Ὀδθδᾶγ 
(ες ἱπίφυυ οὗ τῆ6 βαποίπδγγ: δηά 
που ἀη4 τὔΥ 580ηὴ8 ἢ τπε6 5}8]] 
θθαᾶγ ἴΠ6 ᾿πίψυ!ν οὗ γουγ ρῥγθβιῃοοά. 

2 Απά τὴν δὈτγείῆγθη Ϊ5ο οἵ τῆς 
{06 οὗ ἴμεν], τῃ6 ττῖρε οὗ τῆγ ἐδίδεσ, 
Ὀγίηρ τἴθου ἢ μας, τῆδξ ΓΠΕΥ ΠΊΔΥ 
θὲ Ἰοϊπεά υπῖο ἴδεα, δηᾶὰ πη ἰδία 
απο {πε : δυῖ τποι δηά ΤΥ 530ῃ8 
ἢ (δες «ῥα πιϊμιῖν Ὀείοτε τῆς 
ΚΔ θΈγηλο]ς οὗ νυ] 688. 

4 Απά {Πδν 5}4}} Κδαρ τ σἤδγρα, 
δηά τΠ6 σἤδγρε οὗ ἃ] τπ6 ταρεγηδοῖθ: 
ΟΠΪΥ ΤΠΘΥ 5141] ποῖ σοπὶθ πὶρὴ τῃ6 
γε586}5. οὔ τῇ6 ϑδποίιιαιυ δηά τἢα 
ΑἸταγ, τῃδξ ποτοῦ [Π6Υ. ΠΟΙ γε 4150, 
ἐϊε. 

4 Απά ἘΠ6Υ 51|2}} θὲ Ἰοϊπβά υὑπίο 
[Π66. Ὧπη4 Κεαρ (6 οἤδλγρε οὗ τῇ8 
τΔεγπαοὶα οὗ τὴ6 σοηρτερδίίοη, ἔογ 
411 τῆς βεσνίος οὗ τῆς τἀῦογηδοὶε: δηά 
Ὁ 8[ΓΔΏΡΕΓ 5}4]}] ποῖ σοπλα πὶρῇ υπῖο 
γου. 

5 Απά γε 5}41]] Καερ ἴῃς Ἴἤδγρε 
οὗ τῆε βαποίυδλγυ, δηά τῃ6 σἤλγρε οὗ 
τῃε αἰΐζασ: (Πῖ τῆθγε θ6 πῸ ὑγγαῖῃ ΔηῪ 
τλογα ὑροη πε σΠΠ]άτεη οὗ [ϑ5γδεὶ. 

6 Απά 1, Ὀεπμοϊά, 1 ἢᾶανε “ιακβη 
γουγ Ὀγείῆγθεη τἴῃ6 1 αν!ῖε5. ἔτοπὶ ἃ- 
τλοηρ ἴῃ 6 σὨΠ]άγεη οὐ ἰβγαθὶ: ἴὸ γοὺ 
ἐῤεγ αγὸ ρίνεη ὧς ἃ δὶς ἰοῦ τὴ6 ΓΠΟΚΡ, 

σνουϊὰ Ὀ6 σοῃεποδν σοτηπ της ἀρδιηϑβί 
[Π6 τη) ϑίΥ οἵ σοά, νσῆθη Ὀγουρμί ᾿πῖο σοη- 
ἰδεῖ, [πτουρ [Π6 ογάϊπδηςσοβ, νυ [6 πλδη!- 
ξοβίδιίοης οὗ Ηἰβ5 ργϑβθρησθ, (ἵ, Εχ. Χχυθ]. 
48:1 4150 Υ]1]. Το, Δη4 ποῖθ. 

ἐδε ἐπίψι οΥἹ γον ῥγίοῥοο ] “Α5. [Π6 
Ρτιοσίβ {πο πβοῖνοβ νγογο Ὀὰΐ πηοη, ΠΟΥ ςοι]ὰ 
ΠΟ ΠΊοΙῸῈ ἔμδῃ οἴἤοῖς δὐιάθ 1ἴ, αὶ Οοά νγογὸ 
ΘΚίΓοηΘ ἴο πηαῦκ ννῆδί ννὰβ ἄοπθ ΔπΠ|ῖ55, Αἢ 
δίοποηθης ννᾶβ σοῃϑοη ΠΥ ογάδιπεά ἴογ 
ἔποπλ (1μεν. χν!.); δῃηὰ ΠΟΥ νοῦ ϑιγεηριποηθὰ 
ἴο Ὀδαῦ {Π|6 ᾿Π|4}γΥ οὗ {Πποῖτ οὐνὴ ὑπ! ϊοπέϊοη δ) 
οἴξησεβ, ὈΥ Ὀεοίηρ οπἰγικίδα ἢ (Πδ6 οοτο- 
ΤΠΟΠΪΔ4] το η5 οὗ ἰδ ἰτιηρ [ἃ ἄνγᾶῦ. ὙὍΠὸ τνογὰ 
ἐς ΠΟΑΓ᾽ ἢδ5, ἴῃ (ἢ6 ΟἹ Τοβίαπηοηξ, {πὶ5 ἀοι!Ὁ]6 
56η56 οὗ “πα ΠΡ} δηὰ "ὁ τοπιονὶηρ:᾽"} Ὀπῖ ἴῃ 
16 ρούβοη οὗ Ὁ γιβὲ, ννῆο δίοηρά Ὀγ Ηἰβ οννη 
δηάαγαηςθ, ἴμ6 ἔννο δΓθ ἴῃ οἴδος οῃθ, 

2. δαὶ {δὲν γιὰ δ ἡοἰμε ΑἩ δ᾽] υϑίοη 
ἴο 1π6 ἡδπὶὸ [(δν], ὙΥΠΙΟΝ οἰρηϊῇῆοθ “" θοίηῦ 
Ἰοϊπεα." ΤὍΠδ οἱά παιης ἴ5, ἰὴ ἔαςξ, ἰἈκϑὴ ὑὉ 
νυ ἃ ἩΘῸ πηϑδληΐηρ; [Π6 [ον θς Ὀθοᾶπιθ, ὈΥ 
Υἰγίπθ οὗ {Π6}Ὶ ΟἤοΘ, ἃ [,δνὶ ᾿ηἀθοά ; ςἔ, ΕΡΉ. 
1! 1.3) 544. 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΝΤΙΗΠΠ]. [ν..2--τῖι, 

ἴο ἀο ἴδε βεγνίος οὗ τῆς ταϑεγηδοὶς οὗ 
[ὴ6 σοπρτεαρδίοηῃ: 

ἹΠεγείογα τῆου ἃπά ΠῪ 50Π8 
ννἢ μεθ 514}} Κεαερ γοῦγ ρῥγιεβι β 
οἶος [ὉγΓ Ἔνεῖυ τπϊηρ οὗ τῆς αἰτατ, 
ΔΠὰ νη τῆς νδ]]; δηά γε 584]] 
δεῖνα: 1 πᾶν ρίνθβη γὙόυγ ρυίεβι 8 
οἷἶμθος κμηίο γος ὧς ἃ 86ῦνῖςε οἵ δ: 
ἀπά 6 58ἰγαηρεῦ τῆς ςοπιείῃ ηἰρῇ 
80] θὲ ρυΐζ ἴο ἀφελῆ. 

8 ΄ Απά τῆεὲ ΓΟΚΡ β8ρᾶάκε υπῖο 
Αδίοη, Βεμοὶά, 1 «αἷδβο ἤδλνε ρίνεη 
τη66 τὴ6. σμαῦρα οὗ πιηθ ἤδᾶνε οἵ- 
[εσπρβ οὗ ἃ}} τῆς ἢδ]]ονγεά τῆϊηρβ οἵ 
(Π6 ΤΠ] άτοη οὐ ἴβγδεὶ , ιπῖο δες 
αν 1 σίνεηῃ τῇἢθπὶ ΌΥ γαάβϑοη οὗ τῆς 
ΔΠΟΪπίηρ, ΔΠ4 ἴο τὴν 808, ΒΥ͂ Δη 
ογάδηςα ου ὄνου. 

9 ΓΒ 5841] 6 τῆϊηα οὗ τῆς πιοβῖ 
ΒοΙγν {μίηρβ. γεεγυδα ἔγοτη [με ἔτο: 
ΘΥΘΓΥ ΟὈΪδίίοη οὐ {ΠΕῖγβ. Ἔν ἜΎῪ πηεαῖ 
ΟἸαγίηρ οὗ ἘΠ ῖγβ. Δη4 Ἔνεγυ πη οἴξεγ- 
ἱπβ οἵ {τμεῖτβ80 ἂπά δυο  ἔγεβραϑϑ 
οἤεγίηρ οὗ τβεῖγβς νος ἢ τῆν 5}8]} 
ΓΕΠΩΘΓ ἀηἴο π|6. ταί δε πλοβὲ Ποὶν 
ἴογ ἴεε δη4 ἔογ τὴν 3018. ᾿ 

1ο ἴῃ τε πιοϑὲ μοΐγ ῥέσες 5[αὶϊϊ 
του οδὲ ἴδ; Ἔν ϑΎγ πιᾶὶθ 504]} δδῖ ἴἴ: 
1 54}1] θῈ ΠΟΙΥ ὑπῖο τῇδε. 

11 Απά [τΠϊ5 :ς (πε; τῆς ἢϑᾶνε 
οἴδεγίηρ οὗ {πεῖν ρβ, νὴ 411 τῇς 

μηΐο 1666] ὙΠῸ ῥγθϑίβ πιλπἰϑίογεα ἴο 1ἢ6 
Τοτά : [06 ἰυιίος ἴο ἴῃ 6 ΡΙεβῖβ. 

4. « οἰγαησεγ] ἷ. 6. ΘΥΘΤῪ ΟἿδ ποῖ ἃ ἰονο. 
50, Ὁ. 7. 1 ἀδηοῖδθβθ ον οὔθ ῆΟ νγᾶ5 ποί ἃ 
ΡΙοδί : οἷ 1. το, χυΐ. 40. 

6, 7.) [παϑπλοἢ ἃ5 πὸ [ογὰ ργοοροάς 
Δῇογ {Π|5 ἴο βρϑὰκ οὗ ἔπε ρογίοῃ δϑϑιμπεά ἰὸ 
1Π6 ὑγθϑίβ ἔοσ {πε τ πιαϊηϊθηδηςο, Ηδ ἰδκος 
ΟΟσϑϑΙΟη ἤοΓθ, Ὀοίογθῃαπά, ἴο ἱπβίγιςς {Πεπὶ 
ἰηαἱ {πὸ οἶος νι] ἢ πον ΑἸ], ἀηὰ {πὸ Βοὶρ 
ΜΒΊΘἢ {ΠΕΥ̓ ΘΏ]ΟΥ͂, ἄγὲ εα 5 ἔσομαι Ηΐ πὶ, ἀπά ατὲ. 
ἴο θὲ νἱονγθά 85 δι ἢ. 

8. ὁγ γχεασοθ οὗ ἐδὲ αποίμιϊη) Ἐλρορηῖ 
σοτηπηδηΐδίουβ γτοηάοσῦ “ΟΣ ἃ Ρογιοῦ," 868 
οὐ [μν- νἱ]. χς. 

10. 1π ἐδεὲ ν»ιοσΐ ῥοὶν ρίας] Ἐλαῖμο. 
ὁ Ἀτηοηρ Π6 πιοϑσὲ ΠΟΙΥ {πιπρε:" 45 ἴῃ ἵν. ς, 
ἡ. δ. κΑᾺ5. ἴδ6 τηοϑί ΠΟΙΥ οὗ {πὶπεϑ σῃμδὶξ ἰδοὺ 
δὲ 11. ΑὐσοογάϊηρΥ ΟΠΙΥ ἴΠ6 πη8]65 οὗ ἴδε 
ὈΓΙΟΘΕΥ [4 ΠΎ}165 σοι] δὲ οὗ {πῸ 1 ρ5 Βοτδ 5ρὸ- 
οἰϑά. Οἡ {Πδ ςοπέίγασυ, οὐ [πὸ ἤθᾶνθ ἀπά ννᾶγδ 
οἴει ηρϑ ἀδϑογι θα τὴ {Π6 ποχί γϑῦβθ, ὈΟΐἢ πλδ]οθ 
Δηα ἔδηλα]65 οὗ [ἢ 656 ξΆ 1165 τηϊρἢς Ραγίδκο, 



Υ. 12---21.} 

γᾶν ΟἸεγπρβ οὗ τῆς σμΠ] άγοη οὗ [5- 

ΝΌΜΒΕΚΘΒΘ. ΧΝΊΙΠΙ. 

17 Βυῖ τἢ8 βιβίίηρ οὗ 4 οονν. ΟΓ 
αν. το, ΓΘ]; 1 πᾶνε ρίνϑη τπεπὶ ἀηἴο τες, (τς βγϑα]πρ οὗὨ ἃ 5ῃεερ, ογ τῆς ἢγβί- 
τὰ ἈΠ ἴο [ΠΥ 508 ΔΠ4Ὰ ἴο (Ὦγ ἀδιιρῃϊζειβ ]ἰπρ οὗ 4 ροδῖ, τῃοὰ 58ιαὶξ ποῖ τε- 

ΜῈ} τπδε, ὉΥ ἃ ἴδϊιιξα ἔοὺσ ἄνεσ : ἀδεηὶ; {πὲῪ κγέ ΠοΙΥ : ἴδοι 58] 
ἐΝΕΓΥ οἠς [ἢδῖ 8 οἴδδῃ ἴῃ (ὮΥ ἤουβδα ϑργηκὶε τῃεὶγ δοοά τροη πε δἰτᾶγ, 
81} εδῖ οὗ ἴξ. Δηἀ 8} Ὀυγη {πεῖ ἔδλτ ΔὉΥ δὴ οἴξεγ- 

τῳ 12 ΑΙ! τῆς ᾿Βεϑβὲ οὗ τῆς οἱἱ, ἀπά ἱπρ πηδάς Ὀγ ἢἤγε, ἔογ ἃ ϑνγεεῖ βϑάνοιιγ 
41} τε θεβὲ οὗ τπ6 ννῖμθ, δηά οὗ τῃς8 
ννμεδῖ, τῆς βγοιίγυ 8 οὗ τἢδπὶ νυ] ςἢ 
1Π6Υ 5.4] οὔεσ ὑπο {πὸ ΓΟ Κ, {πεπὶ 
μάνα 1] ρίνεη ἴἢ6α6. 

12 ᾿;» ννῃδίβοενεν 18 βγϑί Πρε ἴῃ 
1Πε ἰαπά, ννϊςο ἢ ΠΟΥ 5841] ὈΠπρ υηΐο 
τε ΓΟΚΡ. 5881} θ6 τὨϊπα; ὄνεγυ ομς 
τπλῖ 15 οἰεδῃ ἴῃ τἢϊπα ἤοιιβε 5}4]]} 
εδῖ 97 τ. 

τηῖο τη6 [ΟΚ. 
18 Απά τῆς ἢἤςεοῃ οὗ τῆδηὶ 5141] ὃς 

(Πϊη6, 45 ἴῃς ἤννανε Ὀγεδϑῖ δηά 83 1867 Εχοὰ. Ὁ 
20. 

Τρ 5ῃηου]άεγ ἀγα τ 1η6. 
19. ΑἹ] τῆς μεᾶνε οἤεγιηρβ οἵ τὴς 

ΠΟΙΥ (Ππίηρ85, γος ἢ τῆς ΤΠ] άγεη οὗ 
Ι5γδε] οεγ υηΐο ἴπ6 ΟᾺΡ. πᾶνε 1 
δίνθη ἴΠδ6, δὯπά τῆγ 5οη5 ἂπὰ τἢΥ 
ἀδιρῆῃζειβ ἢ 66, ὉΥῪ 4 ϑίδίυϊζε 

εἶκν.. 14 ΖΕ νΕΙΥ τὨΐηρ ἀενοίε ἴπ ἴβγαθὶ ἔὺγ Ἔνεγ: ἴξ ἐς ἃ ἼἿονεηδηΐ οὐ 54] 
5}4}1] Ὀεὲ τῃϊηε. ἴογ Ἔνεγ δείογε τῆς ΓΟΚΡ υπηΐο {πες 

“Ἐχοὰ. 13. 1ς Ἐνεγυ τπϊπρ {παῖ ὀρεπεῖῃ ἤτἢῆ6 ἃπά το τῇγ βεεὰ ν τ τα. 
ἃ 25, 59. τη Χ ἴῃ 411} ἤσδβῃ, νης ἢ ΓΠΕΥ Ὀγίηρ 20 ᾷ Απά τῆε ΓΚ βράκα υηΐο 
ὉΠ αηΐο [Π6 ΓΚ}, τὐῤείῤῥεν 1 ἐς οὗ γε) Ἄδίοης ἼΠοι 8ῆαϊς ἢᾶνεὲ πὸ ἰπδε- 
“διρ. 3.13. οΓ Ὀαοδϑῖβ, 504} δῈ {ῃϊπε: πενεγίῃθ- τστἴδποα ἰῃ πεῖ ἰδπά, πεῖῖηοῦ 514] 

Ιε88 ἴῃς διβίθογη οὗ πηδη 8ῆλϊς ἴῆουι που ἤἢᾶνα ΠΥ μαζί δπιοηρ {ἢεπι: 
ΒΌΓΕΪγ τεάδοπη, ἀπά τμ6 ἤγβιϊηρ οὐ 41] ἀηι ΤΥ ρατγῖ ἀπά τπϊης ᾿πῃογίζδῃςδ σ Ῥειι. τὰ 
ἀηοίθδη Ὀεαβῖβ 5ῆδ!ς τῆοιι γεάδεπι. διηοηρ ἴῃς ΠὨΙΠ]άτγεη οἔὗὨ 1βγδεὶ. δ ον 

Ι6 Απά τἢοβε τπαΐ ἃγε ἴο ὃς τε- 21 Αηά, Ῥεβοϊά, 1 μανε ρίνεη τῆς 1555.15 
ἀεεπιεά ἔτοπι ἃ πιοπτῇ οἷά 5ῆλίς τῆοι ομ!]άγεπ οὔ [νενὶ 4}1 τὰς τεπτρ ἰπ Ἐπεΐ μ 

«Εοὰ, 30. γράξαῃῃ, δοοογάϊπρ το τῆϊης εϑείπια- βγδθὶ ἔογ δὴ ἰπμεγίϊδησε, ἔογ {ἢ εὶγ 1: 
[ων 47,25. ἴοη, ἔογ τῆς πιοηοὺ οἵ ἤνε 5ῃεκεῖβ, ϑογνίοσα γῆ {ΠΕΥ 8εγνε, δυόμ ἴῃε 
ΟΡ 3. 

ἀεγ τῆς 85Πεκαὶ οὔ τῆε ϑβαποίμδγυ, 
Ε ἘΕΙονΣ 
ὅν οὰ Ἵ ΦΥΥΠΙΟΝ 15 ὈΤΘΠΓΥ ροΓΆἢ8. 

βόγνῖςο οὗ {πε τἀῦογηδοῖὶς οὗ ἴδ 6 σοη- 

δτερδίοῃ. 

15. “μγοὶν γεώρορι.. γράφου Α ϑἰγοπροῦ 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΟΩ 15 ᾿πίθη[ἸΟΠΔΠΥ υυϑεά ἴῃ τεΐογοηςθ ἴο 
[)6 γτράθσηρίοη οὗ {π6 βυϑίθογη οὗ τλδῃ ἴῃ 4ῃ ἴῃ 
ΤΟΙΟΓΕΏΟΘ ἴο ἰδὲ οὗ τποϊϑϑῃ Ὀθασῖθ. ΕῸΓ [6 
Γ1]6 45 ἴο {Π6 ἔοιπποσ δάπιρι θα οὐ πὸ θχοθρ- 
ἴοη : [56 οὐΠΟΥ οὗ {πὸ Ἰαζίοσ, 1 ἀπ] της ἴο 
ΤΟ Θοτῃ, τ ῃϊ ἀοϑίγου [πε Ὀδαϑίβ (Εχ. ΧΙ. 12, 
Χχχῖν, 2ο). ἴβι! }ν οὗ σουγϑο ἢς σοι] τὸ- 
ἄδθοτι ἐμοῦ, Ὀχΐ ἴῃ (Π6 σᾶϑ6 οἵ ἃ ἀϊβοαϑθά οὕ 
ΤηΔΙ δα ΔΠΙΠΊ4] ἢ6 τι ῃξ ν6}} 6 ὀχοιιϑοά ἔγοτη 
ΤΑΚίηρ ἃ ραυτηεηΐ ἔογ (Παὲ νυν Ὡς ἢ, 1 γράθθπι- 
δα, τοι] Ὀδ6 σου 655. Α5 ἴο {πὸ πηοάθ οὗ 
τοἀοτπηρίίοη οὗ πἰποΐϊϑδη Ὀθαϑίβ, ἰἃ παά Ὀθθῃ οσὶ- 
ΕἸΠΑΙΙΥ οπ)οϊποα {πδὲ τΠ6 ἢγϑι!ρ οὗ δὴ 855 
5ῃοιϊὰ 6 γϑάρεπηδα νυ ἃ ἰαπιῦ. Βιυΐ [6 
ΟΥΠΕΥ οὗ (86 θοδϑί τϊρῆϊ ποῖ Ὅδ6 δἴνγᾶγϑ δ0]6 ἴο 
Ργονίἀθ 4 ᾿ἰΔπ|0, ὀβρθοίδ! ! ἴῃ ἴπ6 ν]Πάθ τ 85, 
πὰ [Π6 ΠΙΔΌΠ ΠΥ νγᾶ5 δοσοσά!ηρῖῦ σοπιηγιίοά 
([μον. χχυΐ. 2)). [πηἴο 411 {πῸ ἀρίδι]ς οἵ {15 
1ῃ6 ῥγϑβεηΐ ογάϊπδησθα ἀοὸ ποῖ δηΐοσ. ὙΠΟ 
ΟὈ]εθοΐ [5 ποῖ 50 πηυςῖ ἴο ρῥγοϑοσιῦε δοςσιγαίθὶ Υ 
ἴο 186 ΡΘΟρ]Θ ννυμδὶ βδῃουϊά Ὀδ6 ρᾳ!ά, 45 ἴο δϑϑίβη 
ἴο {Π6 ρῥυϑϑίβ {ΠΕΙΓ ὙΔΤΙΟῚ 5 ΓΕΥΘΉ 65. 

16. σπεζογάϊγισ το ἐδὶπρ σαί οι] ΟἿ, [νεν.Ψ 
ΨΟ Ις, ΧΧΥΪ, 2:, ἀπά ποῖδ5. 

18. «’ ἐδὲ «υαπιὸ ὀγεασέ από ἂς ἐδε σὶφ δὲ 
σῥοιίον ἀγὸ ἐρίηιο] ΤῊΝ γϑίθγθποθ ἴο {Π6 δυο 
Ἰεριβίδίοη οἵ ἔχ. χχίχ. 26---ῦδ (ὀνθηΐιη}} 
τηοαϊῆερα ὃν Ποιῖ. χυὶῃ, 4) 566 η|5 ἴο πα: οαῖθ 
(ηαι {π6 οτάϊηδησθ ἴῃ 4υδϑζίίοη ὈοΙοηΒ5 ἴὼ ἃ 
ΠΟΙΠΊΡΑΥΔΕΥΟΙΥ ΘΑΙΥ ροποά οὗ {π6ὸ γϑαγβ οἵ 
ὙνΔΠἀσθγηΡ.. 

19. « εουεπαπὲ οὔ σα] ΟΕ. ἃ Οἤγοη. ΧΙ. ς. 
(ονοπδηΐβ ογΘ ΟΓΙΠΑΓΙΪΥ Τσεπιοηϊοα ἰπ {πὸ 
Ἐδβὶ Ὁγ ἊΠδ σιΐοβ οὔ Ποϑρι ΠΥ; οὗἨἁ τνῃϊοἢ 
δα] Ὁ νγᾶβ [ῃ6 οὈνίοι5 ἴοκθη, δηϊορ 845 ἴἴ ἀοο5 
πο ΘΥΘΓΥ Δγίιοὶθ οἵ ἀϊθί. [ξ{ ᾿παϊςαῖθβ ρογρο- 
τυϊγ: ςξ 1,δν. 11,13.) δηά ποῖθ. 

20. 71.» δν ῥαγὶ ἀπά ἐῤίπε ἱπδεγίζαποο]) 
αἔ ουΐ χ. 9. 

21. αἱ θὲ ἐεπὲῤ ἐπὶ ΤγαΠ] ΟἿ. Τιον. χχυ!.. 
40---12. Τ 6 ἀράϊοδίιοη οὗ π6 {|ῃ6 δὰ ἢοιν- 
Ἔν σ Ὀθθη Βαπάθα ἀόννῃ ἔγοτῃ ρδίγιαγοἢ δὶ {1Π|68. 
866 θυ, Ἰηἴτοά. ξ ν. ΑὈγαμαπὶ ραϊά ΕΠ {Π65 
ἴο Μεϊοδιχοάθκ : Ϊ]Δςοῦ δά ρῥγοπιϊϑθά (ἢ {Π||16Ὸ 
οἔὗἉ 8}} νυ βογοννὴ (ὐοά Ὀ]Θβϑθα δῖπὶ [ἢ 6 5ῃοι]ά 
ΤοίαΓη ἰῃ ρόᾶσθ ἴο ἢ]5 ἔδί βου 5 ποιβθ. Βιυξ 
τπονν ἢγϑί {πὸ 1,ογά 5 Ε{ἢ65 ἃσγὸ δϑϑιξποά ἴο ἴῃ6 
1 ἐν 65 ἔοσ ΤΠΘΙΣ σαρροτί. ΤΕ ραγτηθηΐ οὗ {Π Π|65 
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γιό 

᾿" Ποῦ. 
ἐσ “ε. 

22 ΝεῖΠογ πχυδ τῆς ΤὨ]άγεη οὗ 
ἴβγδεὶ μεηςσείοσι ἢ σοπλα ηἰρῇ τῆς τᾶ- 
θεγηδοὶθ οὗ τὴ6 σοηρτορδίίοη, ἰ6ϑῖ [ΠΥ 
Ὀθᾶγ 81π. 'δηά ἀϊε. 

21 Βυῖ τμὲ [,ενιτεβ 85}4}} ἀο τῆ8 
βαγνιςς οὗ τῆς τάρεγηδο]ς οὗ τῆε σου- 
δτγεσαϊίοη, δἃ ΤΠ6Υ 514}} θαγ τῇςογ 
ἸΠΙΖυϊγ : 1} τῤαϊῥ δὲ ἃ βἴαϊαϊῖε ἔὺσ Ἔνοῦ 
τῆγουσῆοιξ γουγ ραηδγδίίοηβ, τῆδί ἂ- 
ττοπρ ΠΕ σὨΠ]άτεη οὗἁ ἰβγδεὶ ἴεν ἢδνς 
ΠΟ ἱπμετγίτδησα. 

24 Βιυῖ τε τἢε8. οὗ τῆς σμ]άγεη 
οὗ ἴβγδεὶ, ψῃϊοῆ παν ΟΠΟΓ ὧς δι) 
ἤεανε οἴδετγιηρ απο τῆ6 ΓΟΚῸ. 1 Πᾶνα 
βίνβϑῃ ἴο [ἢ68 Γδ ἰεὶ ἴο ᾿Ἰη Πότ: τπεγα- 
ἴογε 1 πᾶνε βαϊά ππῖο τἤεπλ, Απιοηρ 
τῃ6 σῃΠάγεηῃ οὐ [5γ86] {ΠῸῪ 5}4}1] ἤδνβῈ 
ΠΟ ᾿πῃεγδηςα. 

ὡς ἢ Απά τῆς ΓΟΚΡ β8ρᾶκε υηΐο 
Μοϑβεβ, βαγίῃρ, 

26 ΤΒιι5 βρεακ υὑπίο τε [νενιῖεβ, 
Δηὰ 54Υ ὑπο τῆθηι, ΠΘη γα ἴδκα 
οὗ τῆε ΤΠ] άγεη οὐ ἴβδγδεὶ τῆς {68 
ΜΠΙΘἢ 1 μάνα ρίνθη γοὺ ἔγοπι ῃεῖη 
ἔογ γόουγ ἱπμεγίδηςα, τΠ6ῃ γε 58}4]] 
ΟἾΟΓ ἃρ δὴ ἤξανε οβετγίηρ οὗ ἰξ ἰοῦ 
τῆς ΓΟΚ. δύεμ ἃ ἴδῃ ῥαγί οὗ τῃς 
ας. 

27 Απά ἐῤδὶς γουγ ἤξανε οἤογιηρ, 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ5. ΧΝΤΙΠΙ. [ν. 22--32. 

5081] θὲ γεσκοηεά πηΐο γοιι, 45 τῃουρῇ 
1 τὐῖόγε τῇς σούηῃ οὗ τῆς τἢγεβηϊηρσ- 
ἤοοτ, ἀπά 45 τῆς ἔμ] Πη655 οὗ τὴς ψίπο- 
ΡΓΟβ5. 

28 ἼΠυ5 γε αἷἶδο 5}4]] οὔξεσ δὴ 
ἤεανε οἤεγίησ απο ἴῃς ΓΟΚ οὗ 4}} 
γουγ Ἐπ |68, νη ]σἢ γα σεςεῖνε οἵ {πὲ 
σμΠ]Πάγεη οἵ [βγαθὶ; δῃά γε 5}4}} ρὶνε 
τπεγοοῦ τῃῆες ΟΚΡ᾽5 ἤεᾶνε οβεγίηρ ἴὸ 
Αδτγοη τῆς ρῥτίεβζ. 

290 Οιυὲ οἔ ἃ]] γοιιγ ρ᾽8 γε 588]} 
ΟἴἶεΓ ὄνεῦγ ἤεᾶνε οβεγίηρ οὗ τῃε 
ΓΟΚΌ, οὗ 811] τῇς ᾿θόβὲ τῃδγεοῦ, φυεμ "Ηεὰ 
τῆς Βα] οννεά ραγῖ {Πεγθοῦ οὐκ οὗ ἰτ. " 

30 Τ ογείογα τῆου 8}|4]ῖ 84 Ὁ ὑπο 
{Πεπι, ὙνΏδη γε ἤᾶνε ἤρθανε τῆς 
Ὀεβὲ τῃογεοῦ ἔγοηι ἰἴ. ἤδη ἰτ 5}4]1 θὲ 
σουηῖοά πο τῆς [,ονὶϊὸβ 845 (ἢε 
ἱπούεδβθα οὐ τῆς ἢ γεβῃϊηρήοοτ, ΔΠπ4 85 
{πε ᾿πούθαβα οὗ [6 ννίπεργαϑδ. 

31 Απά γε 5}4]1] εἴ ἰξ ἴῃ Ἔνεῖῦ 
Ρίδλοθ, γε ἃπά γοιγ Βουβθῆῃοϊάβ: ογ 
ἴτ “5 γόοιγ γονναγά ἔὉΓ γὙουγ βεγνίςα [πὶ 
τῆς ταδεγηδοὶς οὐ [ες σοπρτερδίίοη. 

32 Απά γε 5}8}} θδᾶγ πὸ 8ἰπ ὃΥ 
Γαάϑοη οὗ ἴἴ, ἤδη γε ἢᾶνε ποανοά 
ἔτοπι ἴ τῆς θεβῖ οὗ 1: πειῖῆεσ 5}4]]} 
γε ρο]]υΐες τῆ6 ΠΟΙΥ τῆϊπρβ οὗ τῆς. 
σὨΠ]άγεη οἱ ἰϑγααὶ, 1εϑὲ γα ἀϊε. 

ἴο ἔποπι ἰ5 τϑσορτιϊζοά ἴῃ Νε. χ. 47, ΧΗ. 44; 
Τοῦ 1... ΨΜΒοΙδοσ (Ὧ6 1 ον θβ γοσοινοα [6 
ἘΠ}|68 οὗἉ Ἰῖνθ βίος κ ἃ5 νν6]] 85 οὗ ὑγοάιιοθ 506 15 
ἀρυδθίξι!. [ἢ πιὸ Ρᾶ5βδρθ 15 ἴῆθγο ἀϊδζιηςξ τπθη- 
τίοη οἵ [Π6 ἔοστηογ δοίης {Ποῖτβ ; δηὰ 5 ἃ ἰδῦξᾷο 
ΠΕΟΠΊΌΘΙ Οὗ δΔηῃϊπη8]5 πλυϑέ αν Ὀέθη τγοαι!τγοά 
ἴοσ {86 ῬῈδ]1ς σδογῆσοβ, τὲ 15 ργοῦδοϊο {παῖ ἐῃ6 
ὉΠ|65 οἵ ἵνα σίοςκ ὑγθγθ ὑϑοὰ ἔοσ {Π1|5 ΡΈΓΡΟΞΘΘ, 

22... ἰκεὲ ἐδὲν ὄσαν σἰπ, ἀπά ἀϊ)] ΗΘ. 
“ἼΤΓῸ ΘΑΓ 5η, δηὰ ἀϊδ:᾽" τὶ ἢ νου] ΡῈ 1Π6 
σΟΏΒΡΠ]ΏΌΘΠΟΟ οὗ {ΠοῖΓ ΔΡΡΙΌΔΟΙ. 

238. ὀεαν ἐδεὶν ἱπίφιι 7) ΤῊΘ τνογάβς τὸ 
ἀπιυϊσυου5. ὙΏΘΥ ΡγΟΌΔΟΙΥ τοῖοσ ἴο ἴδ6 1πἰ- 
4υϊγ οὗ 186 ΡΘΟΡΪΘ; ψῆο ψου]ά, μαά ΕΠΘΥ͂ ἃρ- 
Ρτοδο δα {6 ἰἈθοττ86]6 ἤᾶνο [4] ]16η, ἔγοτῃ {ποτ 
ῬΙΟΠΘηΘ55 ἰὼ ἰγδῆσργοθα, ἰπΐο ονεσέ δοΐβ οὗ 
οἴξηςθ. Αγαϊίῃηϑβξ βυσἢ ἃ τέϑυὶϊξ ΠΟΥ ψΜΌΓΟ, 
[του {Π6 τη ϑ γαῖ] οη5 οὗ ἐμ 1,ον]ῖθβ, πιοῖ- 
ΟἸΠΠΥ ῥγοϊοοϊθα, ΟἿ, ν. 1, δηά [μεν. χίχ. 17. 

ῷ4, («4 καπ ῥεαῦυε 47εγίης} Ἦξεγο ΟἿΪΥ 
ΔΙῸ {Π6 ἘΠΠη65 ἀεθο θα 845 ἃ ἢρανθ- θσιηρ ; 
{ποι ρἢ 'π Ὁ. )ό 16 ΡΥ ΘΒΕΪΥ Ὁ 6 5 ἀγὸ αἶδο ἴο 
Ὀδ6 ἀοάϊςαιοά ἕο 1Π61Γ ρῬαγροβθ Ὀχ [Π}6 ΠΟΤΕ ΠΔΟΠΥ͂ 
οὗ πρανίηρ {ποπὶ ἴο ἴπ6 μογὰ. [{ 15 Ροβϑιῦ]θ 
(μδΐ 411 (δὲ 15 τηοδῃΐ 15 [ῃδὲ {πὸ ἘΠ 65, δείηρ 
80 ΕΠ 8θῖ ἀραῦὶ ἔοσ δδοιθὰ ρυγροβεβ, ὑὲ- 

σδΙη6 ΥἱΓΓΌΔΙΥ ἃ Ποανθ- δγίηρ, ΠΚὸ ἐΠ6 ριϑ 
ἴογ ἴῃς ΤΑθοσημδο]α. Εχ. χχν. Δ. ὙΠ ΘΓ ᾿5 ΠῸ 
ΓΟΆΒΟη ἴο {π|ηκ ἐπα 1ῃ6 {865 νυογο ἱπ ἴδοῖ 
Ὠεανθὰ οἵγ νγανθὰ Ὀθέοσγο {πὸ 1, ογά, ἱπουρῇ ἘΠΕΥ͂ 
ὙΨΟΓΟ ΔΡΡΙΟρτ δἴθα χ5ὲ 45 Ἰνογθ 1 86 ΟΠ Πρκ 
[Π4ῖ ννεγὸ ἢρανθὰ οσ νναυθά. 

25--892. Οὐοπιπημδηὰ 8ἃ5 ἴο (6 {ΠπΠ6 οἱ 
1Π6 1 ονιτσ 8] ΕἼΠ6. 5 σοπητηδηά, 85 θη]οίη- 
ἱῃρ' Ρογαἰϑ:θ5 οὗ ἄδγοῃ δηά ἢϊβ ἔμπΉΪΥ, 15 δά- 
ἀγεβθοὰ ἰο Μίοβοβ ἃ5 1π6ὸ ῃοδά οὗ 1ῃ6 ὑΠοἷδ 
πδίϊοῃ, ποῖ ἴο ἄδζγοῃ, ψῇο νου ]Ἱά δ ἀϊτεςςῦ 
Ἰη(ογοβίθα ἴῃ 1. 

27. ῥα] δὲ γεεξοπεά τπῖο γομῇ ΟΥ̓ ὉΥ͂ 
γου, ἃ5 1ἴῃ6 5ΔΠ|6 ῬἤΓΑΘΟ ΙΡΔΠη5 4'50 δὲ (δ 
αοἷοβο οὗ ἔχ. χὶ. τ6ό.ὉΌ ὙΠῸ 1, ονιῖος τνοῖθ, οὗ 
{ποτ ἘΠ Π65, ἰο Ρᾶὺ εἰῆθ 10 (Π6 ριθϑίβ, ιι5ῖ ἃ5 
οἴδεῦ 5γαϑὶοβ ραιὰ ΠΕ 6 ἴο {π6 1,ρν]ῖοϑ. 

29. Ομὲ φΚὶ αἰϊ γομν σ' ] ΤΠΘ ϑρὶπὶ οἵ 
{Π15 ἰᾶνν τνοι]Ἱὰ οχίθηα ἴο 411} (πὸ τϑνοηιιθϑ οὗ 
ἴπΠῸ 1, ον]ἴ65, πὰ γα ΤΑΥ͂ ἢ π}5 ἀβϑυπιο ἐμαὶ οὗ 
[6 ᾿ηοῖθᾶβὸ οὗ [Ποὶγ σδξῖ]θ, ἃ5 Ὑ16]1] 45 οὗ {δμοὶγ 
ΕΠ Π65, ἃ ἘΓΠ6 ννᾶβ5 ρα! ἃ Υ ἐμοπὶ οσ 1ῃ6 1 ογὰ 5 
ΒΟΓνΊςΘ, ᾿ 

82. μεϊῤεν “δαὶ γε ροϊμίε, ἄζς.Ἶ ΒΑΐδεῦ, 
πὰ ΨΥ ποῦ ΡΟ] Ὅ)9 ΒΟΙΥ Ὁ11π48 

Οὗ ᾽Ὅ29 ΟὨΔ]ΙάΣΘΩ ΟΣ ΒΙΧΔΘῚ, γ9 8881} ποῦ 



Υ. 1:---.} 

ΟΗΑΡΤΈῈΚ ΧΙΧ. 
ι 71: τυαίεγ οΥὙ τέῤαγαέΐίογε γιαας οὗ ἐδέ ατἦξς οὗ 

Ω γεαά ἀεγ. τι 72ε ἐατὸ Ὅν ἐδ τιδὲ οὗ τ ἐπ 
:γίπεαίίον ο7 ἀε μποίρατ. 

ΝῺὨ τῆς ΓΟᾺΡ βρᾶκε υπῖο Μοβεβ 
δηά υμἴο Αἄγοῃ, βαγίηρ, 

2 ΓΠ15 15 τῆς ογάϊηδηςς οὗ ἴῃ ἴανν 
νης τῆς ΠΟκῸ Πα σοπιπιαπάεά, 

ΝΟΌΜΒΕΙΚΝΘ. ΧΙΧ. 

ΒΑ ]ησ, ΟρΘΆΚ ὑπίο τῆς Τδ]άγεη οὗ 
[93γδεῖ. (ἢδε ΤΥ Ὀγίηρ τῃες ἃ γεὰ Πα  ὰ γ 
νυ τουΐ 5ροῖ, ννῃογείη ἡ πὸ Ὀ]Θ 5}. 
σπά ἀροη Μη ]οἢ Πδνεῦ σδηπια γοκο: 

2 Απά γε 5841] γίνε πεῖ ὑπο ΕΠ6- 
ΑΖΔΓ τῆς ρῥγίοβῖ, ἴἢλξ ἢξ τηΔῪ τίη 
δῦ “ἰοτἢῃ ψιτους τΠ6 σαιρ, δηά “Ηδῦ. 15, 

Σε, 
0716 50.4}] 514Υ Πδὺ Ὀεΐοτς ἢϊ5 ἴδςε: 

ἅ16. ΤΠ νογάβ ἂῖὸ ννογάς οὔ σοϊηξοτέ δηὰ 
ἈΞΘΌΓΔΩΟΟ; δηὰ ἔοττῃ ἃ Αἰηρ ςοποϊαβίοι ἴο 
186 Ἰορ ϑϊδίίοη οὗ πὸ σμδρίογ. 

ΠΑΡ. ΧΙΧ. Οτάϊπδηςδϑ τοβρθοοϊίίηρ Ρυτἢ- 
σδίϊοη ἔτοπι ἴπ6 ππο]θαηηθ85 οὗ ἀθδίῆ. 

ὝΠΟ δβϑοσίδίοη οὐ ἀθαῖῃ ἢ σἰη (Ὁ ση. 11. 
Υ7) 50. ΠΠΟἸΙΘΠΕἾΥ ΘΧΡΙΔ!η5 1ῃὴ6 ἰἄθαβ. οἡ νυ ἢὶςἢ 
{Ππ656 ογάϊπδῃσοβ ἀγὸ Ὀαβθά. ὙΠῸ ρυϊποίρίο [ἢδὲ 
ἀρδίῃ δηὰ 411] ρεγίδιπίπρ ἴο 1ξ, 25 δεὶπρ {π6 
ΤῊΔΠ ἘΞ ΔΈΟη δηά τοϑιὲ οὗ 5ϊη, ἅγὸ ἀθῆϊηρ, 
Δηά 50 ᾿οδὰ ἴο ἱπίοστιιρίοη οὗ 1η6 ᾿νίηρ τὸς 
ἸΔῈ ΘἢΙΡ Ὀεΐννεεη οά δηά Ηἰἴβ ρεορὶβ, 15 
τοῖ ΠΟΥ ἱπίγοάιςσοα ἔογ ἴπὸ ἤγϑι {Ππ|6, ΠΟΥ ἰ5 
1ϊ δί 411 ρβοι αγ ἴο [η6 Μοβαὶς ἰᾶνν, [ἰ νν85, 
Οὐ ἐπ σΟΠΙΓΔΓΥ, ἰσδά!οη4] ἀιηοηρϑὲ ἐδ6 [5- 
το 65 ἔγοση ἐπ 6 δύ 658 {1π|65, 15 δββυτηδά ἰπ 
νΑγῖοι5 δηδοίϊσηθηΐβ8 πλδάθ δἰγθδάῦ (ςξ, ν. 2, 
χ. 6, 544.:;: ἴ,μϑν. ΧΟ, 7, ΧΙ. 8, 11, 24, ΧΧΙ. 
Ἃς, 864.), δηα 5 {γαοοδῦ]θ ἴῃ γα Ου5 ἔΟΥΠῚ5 
ΦΙΛΟ ρὲ ΠΊΔΕΥ Πδίοη5. οὐἨ ΔηΓΙ ΕΠ : δ. σ. [86 
Ἐργρίζίδῃ ρὑγίθεδίϑ νγεσα οὐδ] ρα ἴο βἤινη ψγαᾶνοϑ, 
ΓαΠ ΓΑ δηὰ ἔππεγαὶ ἔρασίς (Ροτρῇ. "ἀθ Αὐι.᾽ 
11. το): ἴῃ6 Ῥεογβιδη Ζοηάανοβίᾳ ἢδ5 σι} 65 οὗ 
ΤΕΤΊΔΓΚΑΌΪΘ ϑἐγισί η655 ἀπὰ ραγο συ ΑΓ Ὑ οἡ 1Π6 
βιιδΊοοι (ςἔ, Βδγ, ἐΘυταθο!.᾽ 11. 466, 467, το); 
πὰ ποὺ γογο υθη ὀχοθοάθα ὈΥ 1ῃ6 γιι]δε5 ρσθ- 
γΔΠΠρ ἀπποηρϑὲ {Π6 [πήϊδη5, ὈΟΪῃ δποίοηξ απ 
τηοάσπι (οἴ, ΚηΟθΟΙ, ποῖθ ἐπὶ ἰοε.): {κὸ 1Ιάθαβ 
ἅτ ἔουπά διηοηρϑβὶ (ἢ6 ΒΕ οαηδῃβ (ςξ, Ρ]ἴΑτοῇ, 
ε 80}14,᾽ 2ς ; ΨΙΡΙ, “2 Ἐη.᾽ νΙ. 228, 87η4.; δπὰ 
Ἐεβίυβ, " ἀρυὰ Κη." ἐπ ἰος. ; πὰ Βέῆγ, 11.471) 
δηἀ Οτεεκβ (ς(. Ευπρ. “ ΑἸςοϑε.᾽ 97, 546.; 
“ Ἡδεϊεη.᾽ 14:0, 544., “ἴρῃ. Τδυτγ.᾽ 280, 564. ; 
ὙΒδυογά. 111. 104). 

ΤΠΘ δαριι, ΟΥ ππο]θδῆη655, τερασάθα δπιοηρϑί 
[Π6 Μδογδϑβ οὔ Νὸνν Ζοαϊδπά 85 δἰίδοδιηρ ἴο 
18 τηδη 80 ἢᾶ5 Ὠδπαϊοά ἴῃς ἀδδά, 15 Ξυςἢ (δαΐ 
Ποῖ ΟΠΪΥ σᾶ Π6 ποῖ δηΐεῦ ΔΩΥ Πουι56, ΟΓΥ̓́ΠΟΠῚΘ 
πη σοηΐδοξ ΜῈ ΔΠΥ Ρογβοὴ ογ {πιην, νυ πουΐ 
ἀοῆ]ηρ 1, θυ ἢΘ πηδὺ ποῖ ὄνθη ρΡαΐ ἔοσί ἢἰ5 
Βιαῃάϑβ ἴο ἰῃε ἐοοά νυν ῆϊο ἢ ἢ6 ΠΙΠΊ56] δαΐβ (566 
“ Ο]ὰ Νεῖν Ζοαϊδης,᾽ ΌΥ ἃ Ῥακοῆδ Μαοτίὶ, ὑρ. 
1122 544.). ᾿ 

ὙἼΠΕ γιΐεβ οὗ Ρυγ γηρ Ρτοβογθοα διποηρϑέ 
686 νϑγίοιιβ ΠδίΊΟΠ5 ἴγᾶςθ Ροϊηΐβ5 οὗὨ 51 ΓΔ} ΔΓ Υ 
ἴο ἴδποϑο ἰδίὰ ἄόννῃ ἴῃ {815 σπαρίογ; δηὰ ἱπάθοά 
ΒΡΓΠΚΙΙηΡ5 ἀπ υναϑῃηρθ νουϊὰ παίογα!Υ 
Σοιπη ἃ ραζγί ἰη {μοῖὴ 41] (ς. ςἢ. ν]. 7). Μόοϑες 
1Π θη δαἀορίοα, ΠΕΙῸ 845 δἰβθννῃογο, ὀχ βίηρ δπά 
δηςίεηξ συδίοπιβ, ν ἢ σρηϊποδηξ δῆς, 85 
ΒεΙ͂ρ5 ἴῃ {πῸ ϑδρίτυαὶ οδἀϊισφείοη οὗὨ ἢΪ5 Ῥθορΐθ. 
ΤΟ οΥάϊηδης6 νγᾶ8 ὈΓΟΔΌΪ ρίνθη αἵ ἴἢ15 

ΕἸ π6 Ὀδσδιιϑε (ἢ6 ρἴδψιθ ἢ ἢ Βαρροποὰ (ΧΥϊ. 

νοι, 1. 

46---το)ὺ δῦουϊξ [π6 τηδίζογ οὔ Κογαὴῆ πδά 
 ἀλεθ {πὸ ἀοβ]επηοπε οὗ ἀθαῖ 580 ννἱ οἱ γ 
{πγουρῇ [86 σΔΠῚΡ 45 ἰο βθδπὶ ἴο στο] ἶΓΟ ΘΟΙΏΘ 
ΒΡΘΟΙΔΙ πηθᾶϑιγος οὗ ρυτὶ βοδίίοη, πιογθ ραγίσι- 
Ι τὴν 85 ἴῃ ἀθαίἢϑβ {πγου ἢ ἴξ ἡνογθ ἴῃ δῃ ὀχίγα- 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ΤΑ ΠΠΟΙ [Π6 ρΟΠΔΙΥ οὗἉ σ'ὶπ. (ἡ οσαβίοη 
ἴ8 Δοσογάϊηρῖν ἴδκθη ἴἰο ἱπίτοάμοθ ἃ ποὺν οἵ- 
ἀΐπαησθ οὐ [ἢ6 ΠΟΘ συθ᾽θοῖ, ν ἢ ἢ πιϊσδξ 
8Β6ΓΥΘ ἴο Γι βδιτο {π6 ΔτρὨἰοα ρϑορ]θ δὲ [6 
{{π|6, ΒΌΡΡΙΥ ἃ τοδ αν πιθδηβ οὗ το θῇ ἔγοτη ἘΠ 15 
βοχί οὗ ὈΠοΟΙθΔ πη 655 ἔογ [Π6 ἔαξιγο, πὰ Ὀγ {16 
ΕΥ̓ΡΙΟΔΙ σμαγασίογ οἵ 15. πϑὺν οἰοπιθηῖς ργον 9 
ἃ γΘΠ]ΟΪ6 ἔογ ἱππρογίδηξ ἰπϑίγισεϊοη ἃ8 ἴο ἃ 
ΤΊΟΓΕ γΘα] Αἰοπειηθηΐ δήογνγασα ἴο Ὀὸ γονθα]οά. 
Ὑμαῖ {πὲ οτγάϊηδηςο οὗ (Π6 τρὰ Βοιίοσ ἴῃ ἕδος 
Ργοάδυσοὰ ἃ ἀδὸρ ἱπιργθβϑίοῃ ἈΡρϑδῦβ ἔγοηι [15 
ἰηϊτοἀυςξοη τυ] ἢ σΠαγαςίογισεῖς ναυϊδίϊοηϑ ἱπίο 
1)6 Κογδη, [6 βοσοηὰ ϑυγὰ οἵ νυ ῃϊςοἢ 18 6ἢ- 
ΕΕοά “6 Ηοίἕογ." 

1, μηπίο οτος ἀπά μπίο “αγομ]ῇ Ὁπηῖο 
Δαύοη 85 νγὲ}]] ἃ5 υπίΐο Μοβοβ, Ὀδοδιι56 [86 
ογαϊηδηοθ νγᾶ5 ἰηἰοηάθα ποῖ τλογοὶν ἔογ Ταΐωγο 
οΟὔϑογνάηςο, Ὀυϊ 4150 ἔοτ ἱτηπηθαά ϊδίθ πθοθςϑἶθβ. 

Ὡ. ὦ γεά ῥεΐδγ)] “Ἀρά, ἴῃ ογάθγ ἴο 
βῃδάον ξογίῃ πιδη᾽5 ΘΑΓΓΪΥ ὈΟάΥ, ονθη 8ἃ5 6 
παηθ Αὐλπὶ Ὀθδγβ 8]Ππϑίοη ἴο {πΠ6 τοὰ ϑαγίἢ οὗ 
ὙΉΙΘΝ Τηδπ᾿ 5 ὈΟΟῪ νν85 ἐδϑβιοηθα " (Ἰ μβεοάο- 
τεῖ, ἐΟυ. ἴῃ Νιιπι.᾽ 35). ΟἾΠΟΓΒ 1655 ΔρροϑιοὶΥ 
τοραγὰ [Π6 σοἸουγ 85 8η δηλ] θη οὗἉ 16: ΟἾΠοΙ5 
αρϑίη οὗ 5ἰη (ςἢ, [5. 1, 18). ΤῊΘ ἔεπΊαο 5οχ οὗ 
{πε ν᾽ πὶ ρευπδρβ ἀοηοίοα [ῃαὲ [Π6 οἤοτγιης 
85 ΟΠ]Υ οὗ ΘΘΟΟΠΟΔΓΥ ἱπηροτγί: [ἃ νγὰ5 δὴ οἵ 
ἰεπηρ ποῖ ἔογ δοίιια] 5ῖη, Ὀμξ ΟὨΪΥ ἔῸΣ σοτο- 
τηοηΐαὶ ἀοΒ]οπηεηΐ. 

«υἱέδοιξ “ροῖ, αὐδεγεῖπ ἱξς πὸ δίρρι} Α5 
1} 51π- Οἴδυ ΠΡ 5 ΡΟΠΟΓΆΙΥ, [,ον. ἷν. 2. 

“ρον «υδιοῦ πευερ σα γοζο}] 80. Ὠογὸ δηά 
ἰη δι, ΧχΙ, 2, 1 8. νἱ. 7, ἰὴ [ῃ6 σ456 οὗ ἔϑιηγδὶθ 
νἱσῖπηβ. [ἢ 1ῃδὲ οὗἉ τη4]6 ν᾽ σι π|5 1ῃ15 σσῃα!ίοη. 
νγὰ5 ποῖ ἱπιροϑαδά : 1 σδη {πογοίοτε ΒαγάΪγ ὈΘΑΓ ἃ 
ΓΥΡΙς 8] πιοδπίηρ. Εδγηδὶθ σδί!]θ ννογο ποῖ σοΠ]-" 
ΤΏΟΗΪΥ οἰπρὶ ογεὰ ἴῃ Ρ]ΟυΒΙηρ, ἀηὰ ἡγοσο ρεγ-- 
Βαρ5 [πογεΐοσο ἀθοπηθὰ ἴο δὲ πηδγγϑὰ 1 390 θὰ. 

8. εἕπίο Εἰεαχαγ)] (Ο. χνὶ. 2). ὙΠ ψοῦκ 
ὙνΟΙ] ἃ Ὠδοσβϑα ΠΥ ΤΟΊ ΓΟ ἃ ῥχοϑί ; γεῖ 45 1ἴ 
Γοηάδογεα Πἰτ ὑποΐδδη ἔογ ἴπ6 ἄδγ, 186 ὨΙρἢ- 
ΡΙοϑὶ ννὯ5 το ονοᾷ οὗ 11. 

«υἱέδομὲ ἐδ εαρρῷ} Τῇ ἀοβ᾽οσηθηξ νγ83. 
νἱεννοὰ 45 ἰγδηβίοσιεα ἴο {Π6 υἱσίϊπι (Παΐ ννδ8 
ἴο Ὀ6 οἴετεοά ῸΓ 15 τοῦοναὶ. ὕὕπάοσ {μ656 
εἰγουπηδίδηςο5 ἴῃς νἱσξίτη, {κὸ 1ἴη6 ἀθῇ]θά ροῖ- 
5005 {ποηηϑοῖνοβ, νου] 6 τετηονοά ουϑιάς {Π6 
ΟΑΤΡ. 80 ἴοο ἴΠοϑ6 ἰῃδὲ μβδὰ ἴο ἀο νυ {86 
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18 ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΙΧ. [ν. 4--12. 

4 Απὰά ΕἸεαΖζαγ {πε ργίεβϑε 5}4]] τακε 
οὗ με δοοά ὙΠ ἢϊ56 ἤηρεγ, δηά 

Ἢεδ.9. ὄβργίηκὶε οἵ μεσ δ]οοά ἀϊγεςεὶγ Ὀείογα 
Νὰ τῆς τΑϑεγηδοὶθ οὗ 186 σοηρτεραίίοη 

ϑανθῇ [ἰΠ165: 
ς Απά ονε 5.41] Ὀυγηῃ τῆς ΠΕΙῸ σ ἴῃ 

“Ἐκοά. 59. ἢ]5 ϑίρῃϊ; “ΠεγΓ βίη, δηά ἤεσ ἢδςβῇ, 
11ἐν. 4. τα, Ἀηἀ Ποῖ ὈΪοοά, νὴ Ποῦ ἀυπρ, 582} 
ἐὰ με υγη: 

6 Απά τς ργίεβδὲ 851.4}} τακε Ἴεάδγ 
ννοοά, πὰ ἤγϑβορ, πὰ ϑβοδγίεῖ, δηά 
οδϑβῖ 2} ἱπῖο [ῃ6 τηϊάβε οὐ ἴῃ6 Ὀυγηΐηρ 
οἵ τὴς Πεϊέεγ. 

7η ΤΕ τῆς ρῥγεϑὲ 5}2]} ννδϑῇ ἢ 5 
οἰοῖῃο5. δηὰ ἢς 5841] θαῖῆῃς ἢϊ5 βεβὴ 
ἴῃ ννδῖοσ, δαπά δζεγνγαγά ἣς 5}.4]] σοπλε 
ἴηἴο ἴῃς σΔρ, ἀπά τῇ ργίεβῖ 541] Ὀὲε 
λιηο]ςαπ ὑη{}] τῆς ἀνθη. 

8 ΔΑπὰά δ τῃδλῖ Ὀυγπεῖῃ ἢΕΙ 5}4]] 
25 ἢ ἢ5 οἷοῖεβ ἴῃ νγδῖεσ, ἀπά δαῖῃςε 

Βεοῖξοσ νοῦ ὑποίθδῃ Ὁ} 1] Ἐνεηηρ, 058 45 [ἢ 
1δογ δα ἰουςποὰ ἃ ἀδῇϊοά τηδη (νυ. 22). ὙΠῸ 
76 5 ἐλ ΕΠ ΟΉΑΓΥ Ῥγαςίςθ, ϑβιι Ὀϑοα τ ΠΕ ἴο 
τῆς ὈιΠ]άϊηρ οὗ [86 ἰδηρὶὲ αἵ [ει θπη, ννᾶ5 
ἴο 5'αῪ {πὸ ΠΕΙΙΓ οὐ ἴῃς Μοιυηΐ οὗ ΟἾῖνοϑ, 
ραϑινναγα ἔγοσπι [πὸ [οπιρ]ς Δοτοσ5 ἴΠ6 υδι]ον οὗ 
{πὲ ΚΙάγοη. Ηδστγο [πὸ ρυῖθϑὶ νγδ58 δΌΪθ, [Ὠχοῦ ἢ 
1ῃ6 ορϑη δαβδίογῃ βαΐθ οἵ ἴΠ6 ἰοπιρὶθ-ςουτί, ἴο 
ὈΘΠο]ὰ {Π6 βαποίπατΥ ἴῃ {πὸ ἀϊγοςοίϊίοη οὗ Ὡς ἢ 
6 υνῶδϑ ἴο ϑρυῖηκ]θ πὸ ΠΟΙ τ᾽ 5 Ὀ]οοά (νυ. 4). 
ΎΤΠΟ ρῥδγίσι]δῦ ρου ἴο Ὀς τοπιοάϊθα ὉΥῪ 
115 ογάϊπαπος νναᾶβ ἴΠ6 ᾿ηάϊγοοϊ οὐδ γοϑι Εἰ πρ 
ἔγοστῃ σοηΐδοῖ ἢ τοἰκθ5 δηά τλδη βίο ἢ 5 
οὗ 51η, ποίΐ 186 ἀϊγοςξ δηὰ Ῥρογϑοηδὶ οΠ6 ΔΓ 5 
ἔτοσὰ δοίι4] σοπληϊβϑίοη οἵ 5'ῖπΠ. δο ἴοο {πὸ 
51η1655 ΑΕ ρα ἢδά ἴο Ὀδᾶγ {Π6 γοργοδοῇ οὗ 
δϑϑοςϊδίίης ΜΓ βίηπεῖβ (81 μμυκθν. 210, χν. 2). 
Δηὰ 45 {Π6 τορὰ ποι οσ νγδβ Ἄχρε θα ἔτοπὶ [ἢ 6 
ῬΙΘΟΪποῖβ οὗ [Π6 ΟΔΙΏΡ, 50 νγὰβ ἴπ6 ϑανίουγ 
ουΐϊ ΟΥ̓ ἴῃ πο 5114}} πηεδϑυσο ἀιτηρ Ηἰ5 1.16 
ἔγουα ἴΠη6 6] ον ϑρ οὗ [π6 σοῦ τοργοβοηΐδ- 
ἔνθ οἵ ἴῃς ἽΓΘΟΟΓΑΟΥ, δηά μι ἴο ἀδαίῃ οἱἵ- 
βιά6 Τογιιβδθπὶ Ὀεΐνγθθη ἵννο ἴπϊονοβ, Οἱ. ΗΘὉ. 
ΧΙ. 119 12. 

δ. δὲν «ἀίη, απὰ ῥὲν ἥτε, Κο} ὍΤΠΘ 
ἀοΠ]οπιοηί, Ὀοίηρ οχίογηδὶ, οχίοηάθα ἴο 186 
ψνῃο]ο Ὀοὰγ οὗ {πδ δηἰπλδὶ : πδῆσο {Π6 ΡΓΟρτΙΘΥ 
οὗ Ὀυγηΐπρ ἴΠ6 νἱςπὶ ΘηΈ γε ἀπά δνογυτθης 
ςοππεοίεὰ ΜῈ 1{. 

Θ. εεὐαν «υοοά͵, απά ῥγ55οῤ, ἀπά “εαγίε 
Α5 ἴῃ οᾶϑ6 οὗ Ἰδργοϑυ : [μον, χὶν. 4, 6, 49. 
ΑἹ] τγθθ ννεγὸ δϑϑοοίδῖοα ἢ Ρυτγβοσίίοη. 
(οάκδγ-ννοοά, νυν ἤδη Ὀυγηΐ, ρᾶνθ ἔοσί ἢ δὴ οι 
τορατάξα 45 σουπίεγαςξινε ἴο σοτγγυρίίοη δηᾶ 
.ἀοαῖῃ. Ηδρηςο τ νγὰ5 Ὀθγηΐ δὲ Γἄπογα]ϑ, δηά 
ἜΠ6 τοϑίη οὗ [ἃ νγᾶβ ϑϑὰ πῃ θπιθα]πλίηρ. Ρ]]η, 
«Ναῖ. Ηἰβι.᾽ ΧΝΙ. 21,) 76, διὰ ΧΧΙΨ. ΙΣ: 
Ἡετοά. 11. 8)η.. Ηγϑθορ ννᾶ5 ἃ "γ6}1-Κποόννῃ 

ἢ8 ἤξϑῃ ἴῃ νγαῖογ, δηὰ 541} δὲ υη- 
οἰεαπ ἀπ|}} τῇς ἐνεη. 

9 Απά ἃ πιᾶῃ ἐῤαὲ 'ς οἰεδη 521} 
ραῖμεῦ ὉΡ τε δ8ῆ65 οἵ τῆς Βείϊξεγ, 
ΔΠᾺ ΙΔΥ ἐῤόηι ἃρ ψντῆους τῆς οδηιρ 
ἴῃ ἃ οἰεδη ρἷδςε, ἀπά [τ 5Π4}} δε Κερὶ 
ἔογ τῃ6 σοπρτεραίίοη οὗ τῆς ομιϊάτγεη 
οὗ ἴβϑγδεὶ ἔοὼγ ἃ υγδῖεγ οὐ ϑβεραγαζίοῃ: 
ἴτ ἧς ἃ Ρυγιπολτίοη [ῸΓ 5]η. 

10 Απά δε τῇδε ρδιίμογείῃ τῃ6 Δ5}.65 
οὗ τῆς Ποιίεσ 5ῃ4}1] ννδϑῇ ἢϊ5. οἰοῖδεβ, 
ἀπά θ6 πποϊεαῃ ππ1}} τῆς ἄνςη: πὰ 
ἴῖ 58} θὲ υπῖο τἢεὲ οἰ ]άγεη οἵ 
ΙΞγδεὶ, δπὰ υπῖο (ἢ6 βίγδηρεγ ἴδαῖ 
50] Ουγηθῖῃ δπιοηρ ἴΠ6πΠ|. ἴῸΓ ἃ βἴδίυϊε 
ἴοσ Ἔνεσ. 

11 4 Ηε τῆδὲ τουοβοῖῃ τῆς ἀολά 
Ὀοάν οὗ ΔΠΥ 'πιδῃ 584}} Ὀς υὑποίεθδη ' Βεὰ 
ϑανθη (208. 

12 Ηε 5}4]] ρυγν δἰπιβοὶε πὰ, 

ἀείεγροηί. Ὅς βοδιῖοὶ ἀγο (νης ἢ ϑἰδηάς ἴῃ 
[,ν. χῖν. Ὀεοΐννθοη [6 οἰῇοσ ἴννο, ἀπά ψϑιοὶ 
1Π 5 Ξοοπὶς ἴο ἤᾶνθ 8η δ ὈΪΘ Δ ΕΙΟ4] τηδαπὶπξ 
ποῖ γδάϊοδ νυ ἀϊογοπὲ ἔγοπι {Π 6105) ννᾶ5 6πὶ- 
ΡΙογοά ἴῃ πιϑάϊςῖηθ ἔργ ϑιγεηρῖῃΠθηϊης [ἢε ΠοΛΙῖ. 
Ιὲ ΠΙΔΥ αἷϑο Ὀ6 υἱοννθὰ 5 ροϊπίιηξ ὈΥ̓ 1ἰ5 
σοΐουγ ἴο [η6 Ποα]ηρ Ὀϊοοὰ οὗ (Πγϑί. 

9. οὐαἱεῦ ΓΚ “εραγαϊοη}] ἴῃ νιῖ. 7. ἴδε 
νναϊού ΟὗἹ Ῥυπῇβοδίίοη ἔγοπι δἱῃ 15 ἰὴ [86 Ηδ- 
Ὀγονν, ““ψναΐογ οὗ 51η.᾽ δ80 [δὲ ΜΒΙΟὮ ν)5 
ἴο ΓΕΠΊΘΑΥ 4 5ίαίο οὗ ἰοραὶ βϑοραγαίοη 18 ἢδιδ 
ΟΔ]]οὰ “’ νυδῖοσ οἵ βορδγδίοη." 

10. δὲ ἐῤαὶ ψαϊῥεγεῖρ ἐῥὲ αεδο} Τδε 
Δ50η65 ΨΈΓα ἴο 6 ραϊπογεά ΌὈΥ οπο ψῆο μιδά 
ἴἈΚθη ΠΟ ῥγονΐοιιβ ραγξ ἴῃ {86 ννογὶκ ἴο Ὀδ6 ροῖ- 
ἕοστηθά, δηὰ 80 ννὰ5 51}}} εἰθαδη. ΒΒυῖ [δὲ 
Θχδουζίοη οὗ 15 ἰδλϑὶς τοπάογοα ἢϊπὶ δηλ ὶῦ 
Ὁποίολη ἢ (Π6 οἴμοῦβ. Εογ ἴῃς ἀεβ]επιδηΐ 
ΟΥἩἨ 1ἴΠ6 Ρδορὶθ, γον: ΟΌΒΙΥ ἰγαηδίεγτεα ἴο [δὲ 
Ποιξοῦ, ννᾶ5 τοραγάοα 85 σοποθηίσγαιϊθα ἴῃ ἴῃς 
5865. ὙΠῸ 5ρτΚΊηρ οὗ {Π6 Δ5ἢ-τνδίεγ τρὸπ 
ΔΗΥ͂ ὉὈΠΟΙοδη ρεγϑοὴ ννᾶ5 1π6 ᾿ηάιν! 2] Δρρ]}- 
σαίίοη οὗ [δαὶ ριπῇἤοίίοη νγῃ]οἢ δά Αἰγθδαγ 
Ὀοεη ῥγου δά, οὐ γαῖθοῦ οβεςίοα, ἔογ 4}}. 

11---0ῶ2. ὝΠὸ ρῥτον βϑίοη ἔοσγ ρυτγιβορίοη 
ἔγοπι ἀεβ)επιθηΐ 15 ϑιρρίοπιοηϊοα ΕΥ̓͂ ἃ ἀεῇ- 
ὨἰΐῈ ἀοιοσταϊηδίίοη οὗ ναγίου5 ἄθρτθοβ οἵ υῃη- 
αἰδθληηθ55. ΟἿ ργδςῖιςοαὶ οἴεςϊ οἵ π15 δἰΐδο- 
ἵπρ ἀεβ]οπηθηΐ ἴο ἃ ἀεδὰ Ὀοάγ, ἴο 411] [Πδὶ 
ἰουςποὰ ἰἴ, ὅἄς., νου θὲ ἴο 1ηϑυγε ΘΔΤΙΥ 
Ὀυγῖαὶ, δΔηά ἴο σοττεςῖ ἃ ργδοῖίοθ ποῖ τποοπὶ- 
τποη ἴῃ ἴμ6 Εδϑί, οὐ Ἰδανίηρ ἴῃς ἀδαδὰ ἴοὸ δὲ 
ἀενουτεά Ὀγ ἴῃς νὰ Ὀεασῖβ. ὙΒδὲ {Π|686 ΟΓ- 
ἀἰπδῆσεβ νόσος ὑτουηιγαϊθα ἴπ [η6 ᾿ΠἀΘ πιθ55 
ἌΡΡΘΑΓ5 ἔτοπὶ ἴπ6 γεξθγεηςθϑ ἴὸ “ἴῃ ἴεπὲ" Ἰη 
Ὁ. 14. [ἴἴ ττδγὺ ὃ6 ἀϑκεα, ἐπογείοσγε, μον Ἰνου]ά 
[8μεθς ἀϊτγθοϊίίοπβ Ὀς σοηβίγυοα ἤθη [86 ΡΘΟρΙδ 
οδπια ἴο ἄνγεὶ] ἴῃ βοιεἰοὰ δηὰ τῆοσγε ϑρβεῖους 
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ἵξ οὐ (ἢ6 τπϊγὰ ἀδγ, δηά οπ τε 86- 
γεητ ἀδγ ἢε 5}4]] Ὀὲ οἰεδη: δῖ τ 
6 ΡυΓΠῪ ποῖ ΕἸ ΠΊ56 1 [ῃ6 τὨϊγά ἀδγ, 
ἔθη τῆς βδενεηῖῃ ἀδὺ ᾿ς 5118}} ποῖ 
δε οἰεδπ. 

12 ὉΝ οβοενεγῦ τουοβεῖῃ τῆς ἀεδά 
Ὀοάγ οἵ ΔΠῪ πιᾶπ ἴπαῖ ἰ5 ἀεδά, δηά 
Ρυγπεῖμ ποῖ δἰπιβο, ἀδβ]οῖ τῆε 
τλῦεγηδοὶς οὗ ἴῃς ΙΟΚΡ ; δηά δῖ 
800] 5}4}} ὈῈ ουξ ΟΥ̓ ἔτοπιχ [ϑγδεὶ: 
δεσαιβε ἴῃς νναῖεσ οὗ βερδγδίίοῃ νγᾶβ 
ποῖ ϑργίηΚὶεὰ προ ἰπι, ἢς 5}4}} Ὀ6 
ὉΠΟΪδδη ; ἢϊ5 ἀπο] Δη Π6855 ἐς γεῖ ὑροη 
ἢϊηι. 

14 ΤῊ ἐς τὴς ἴανγ, ῃῈη ἃ πλδῃ 
αἴθ ἴῃ ἃ ἴεπε: 4}} τπᾶΐ σοπια ἱπίο 
τς τεπῖ, δπά 411 τῆλε ἐς 'ἴπ τῆε τεηῖ, 
8[.4}} 6. ἀποϊεδη βενεη ἀδγ3. 

Ις Απὰ δνοῖυ ὀρβϑη νεββαὶ, μος ἢ 
Παῖῃ πὸ σονεογίηρ Ὀουηά ὑροη ἰϊ, 
ἀπο] εδη. 

Ι6 Απάὰ τβοβοενεῦ τους βεῖῃ οπε 
(ἢλῖ 15 5ἰδαίπ ἢ ἃ ϑυνογά ἰπ τῆς 
ΟΡΘῃ Πεϊάβ, οΥ ἃ ἀεδά δοάν, ογ ἃ 
Ὀοης οὗ ἃ πηδη, οὔ ἃ ργᾶνε, 85}8]1 ὃς 
Ὁπο θη βενεη ἀλγ5. 

17 Απάὰ (ογ δὴ υὑποΐδδῃ ῥέγτον τΠΕΥ 
Ἐν 5}8}} τακε οὔ τῇς ἰδ8ηεβ. οὔ τῇς 

δυγηῖς Πειεσ οὗ ρυγβοδίίοη ἔοσ 5[η. 
αν, . ΠΔ ΓαΠΗΐηρ; νγαῖαγ 5}8}} δε ρὰυΐ 
μη λα το ΓαῖΟ ἴῃ ἃ νεβ86]: 
ΤΠ ἃ8 Απά ἃ οἴεδηῃ ρεΐβοῃ 5}41} ἕδκε 

ἤγϑϑορ, δπά αἱρ ἐξ ἴῃ τῆς νναῖογ, δηά 
ΒρΡΓΙΉΚΙῈ 12 ἀροὴ {πὰ ἴεπῖ, ἀπά προ 
411] τῆς να556}5. δΔη4 τρορ [ἢς ρεγβοῃβ 
τας ννεγα ἴπεγα. ἀπά ὑροὴ ἢϊπὶ τἢδῖ 

τοιοπεά ἃ θοπα, οἵ οπς δίῃ, οὐ οὴς 
ἀεδά, οὗ ἃ ρῖᾶνε: 

19 ἈΠ 1ἢ6 οεἰεαθπ ῥεγεοη 5})4]]} 
ΒΡΓΙΏΚΙῈ ἀροὴ τῆς ὑποίδαπθ ὁη τἢς 
τῆϊγα ἀδγ, ἀπά οὐ πε βενεηῖῃ ἀδΔγ: 
ΔηΠὰ οὐ ἴῃε βενεηῖῃ ἀδΥ ἢε 5}]] ρυ- 
ΓΓῪ Βἰπιβε!ῖ, δπὰ νναϑῃ ἢ]5 οἰοῖθαϑ8, 
δηᾶ δαῖῃε ἢ πλ56] ἴῃ νγδῖοσ, δηά 5}]]} 
θε οἰδδη δῖ ἐνεῃ. 

20 Βιυῖ τὲ πλδῃ τῃδῖ 5141} Ὀς τπη- 
οἰεαη, δπά 5411] ποῖ ρυγῦ Ἀἰπιβ 6], 
τῆδξ 808} 85Π4]} θ6 ουξ ΟΕ ἔτοπὶ ἀπιοηρ 
[6 ςοηρταρδίίοη, δεοδυβα ἢ6 δαῖῃ 
ἀεῇ]εά τῆς βαποζιαγυ οὗ {πε ΙΟΚῸ: 
τε νναῖογ οὗ βεραγδίίοη δίῃ ποῖ Ὀδεῃ 
ΒΡΓΩΚΙΘὰ ἀροη Ὠϊπι; Πα 25 ὑπο]εδη. 

21 Αμπὰ [τ 518} δε 4 ρεγρεζιιδὶ 
βίαζιῖϊα υηῖο ἴῆο. τ(ἢαῖ ἢς τἢδῖ 
ΒΡΓΏΚΙΕΙ. τἢς6 νναῖεγ οἱ ϑεραγδίίοῃ 
8021} νυδβϑῇ ἢ18 οἱοῖῃεβ; δηᾶά πα {παῖ 
τουσπεῖῃ τῆς ννδῖεγ οὗ βεραγδίίοη 581] 
δὲ ἀποϊθδηῃ ὑη1|] ἐνεη. 

22 Δπά νυ )ηαίβοανεγ ἴη6 πποίεδη 
}έγϑοη τουσῃθῖῇῃ 85}411} δα ἀποϊεδη; δπά 
186 830] τῃαϊ τουσπεῖῃ ἐξ 5841} θῈ υἡ- 
οἰεδῃ ἀπ} ὄνθη. 

(ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧ. 

1 71ε εὐἠαγεν οΥ 7γαφί εοῦμό ἐο Ζίρ, τυλεγό 
“Ἥἴϊγίανε ἀεί. 4 7Ζάξν ρεῦ)127, 707 τυαπὲ οὗ 
τυαίεγ. ἢ 22 ἴονμες τηίηρ ἐδδ γοξ ὀγίησείλ 
,)ο»ἐἀ τυαίεῦ αὐ Ἡεγιδαῆ. τ4ᾳ ἴοξσες αὐ Καπασεζ 
ἄεείγίλ ῥασεαρε ἀγορὰ αάονε, τολτολ ἐς ἐἷδ- 
»ρ1ε] ἀέρα. χα 42 πιο δίογ “γ᾽ γεαίρηποίλ 
ἀξ 2ίαςς ἐο Φίσαταγ, α»μα αϊείλ. 

ΗΕ Ν σαπὶς τῆς ςὨι]ἄγθη οὗ [9- 
γαϑὶ, συδῆ τῇς ὑνβοϊε σοηρτερα- 

δροάεϑ Μ|ςομδο]ια μδζαγὰβ δὴ ορὶπίοη πδί 
[πο ἀφ ]οπιθηὶ νγου ἃ ΟἿΪΥῪ τοᾶςῇ ἴο {παῖ ἀρατγί- 
τηρηΐ οὗ ἴῃ ποιιδὸ ἴῃ ΜΠΙΟΏ (Π6 ἀφαίῃ Παὰ 
οὐσιττοα. Το ΧΧ-, νι ἡνῆοπὶ πποάργῃ 
]εννιϑἢ ὑϑᾶρὸ σοἰποίάες, τορ δοίηρ ἴ86 νογὰ 
“{6ηξ" ὈΥ “Ποιι56᾽" (οἰκία), ἱπρὶγ πὲ τυμδὲ 
νγ85 ἰᾶνν ἔῸΣ [Π6 ΟΠ6 νγᾶ5 ἰᾶνν. 4150 ἔογ {π6 οἴπεῦ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. ὙΠὶβ δηὰ (Π6 ποχὲ οπαρίεσ 
πιγαῖθ {ΠῸ ἸΟΙΓΠΕΥ͂ οὗἩ ἴπ6 Ῥθορὶς ἤτοι Κα- 
ἀθ5}} γσγοιιπά Μοιιπί ϑ6ῖγ ἴο [6 μοῖρ ῃϊ5. οὗ Ρὶ5- 
ξλὶ, πραγ {86 Ϊογάδῃ, δηά πὸ νδχίοιιβ. ἰποὶ- 
ἀεηΐβ σοπηοοίεά νυ 1Πδΐ ἸουγηοΥυ. Α 1ιΞὲ οὗ 
1Π6 ϑένοσαὶ ΠΥ 65 15 δίνη ΧΧΧΙΪ. 27---41. 
ΤΠΟΥ ἐοππηοά ἰδθ {πιγὰ δηὰ 1αϑὲ βίαρο οἵ {Π6 
ΡΙΟΣΓοβ5 οὗ ϑ5γδοὶ ἔγοπὶ δῖηδι ἴο (ὐδηᾶδη, ἀπά 
ἴοοϊκ ρῥΐἷδοε ἰπ {πε ἐογί θεῖ γραγ οὗ [ῃ6 Εχοάυϑ. 

ΤΠο ᾿ποϊάδηί5 ἃγὸ ΔΡρΑΓΈΠΕΥ ποῖ παιταίοα 
ἴῃ ἃ 5: ΠΟΙ ΠὨΓΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙ ογάογ, ἔοσ ἴδε δῖ- 

οὶ οὗ Κιηρ Αταὰ (χχὶ. 1) πο ἀουδὲ ἴοοῖκ 
Ρίδοθ ἀυσπηρ {86 πιδσγοὺ ἕγομι Καὶ άθϑῃ ἴο Μοιηὲ ἡ 
Ηοτ (χχχῇ!. 37--40), δηὰ Ὀεοΐογε {πῸ6 δΒοβῖ 
δα ὈΥ {υγηϊηρ ΝΥ δου ῃνναγάβ (ΧΧ. 21, 
ΧΧΙ. 4) το! ονθά ἐπ6 Κιηρ ἔγοπι ἢἷβ δρργθῇῆθρης- 
βίοῃβ, [πάρεὰ ἴδ Ἰεδάϊηρ ρυγροβὲ οἵ Ἵοἢ, χχ. 
ΒΕΕΠῚΒ 0 Ὀ6 ἴο παῖταίς [ἢ 1οββ ΕΥ̓͂ [Π6 ρθορὶβ 
οὗ {δεῖν οὔ ρίηδὶ Ἰοδάογ Ὀοέογο (ΠΟΙΓ θηίγδηοθ 
ἱπίο πε Ἰδηὰ οὗὨ ργοπιῖϑθε. Οπ ἴδε ςῃσοῃο δ Ὺ 
οὗ 1815 ρεποά 566 [ηἰγοὰ, ὃ ,. 

1. εὐὲη ἰδὲ «υδοίξ εοπρτεραίἑοη}] ΤΤὨΘ 
ΑΟΝ. ΤΡΒΠΥ πιᾶτκθ [86 Ὄχργοβϑίοῃ ἃ5 δηη- 
Ῥμαίίς ΟΥ̓ ᾿πϑογίηρ {πὸ νγνογά “θυθη." Ὑ86 
ὑογάβ ὁσσὺγ Ὀεΐοτο ἴῃ χὶϊ, λό, δπά χὶν. ἵ, αἱ 
(86 σοτηπιεηςσειηθηΐ οὗ ἴμ6 ἐδάϊΐοιι5 ροσοά οὗ 
ῬΘΏΔ] ννδηάεγτηρ. ὙΠΟΙΓ 0.56 ἀρδῖη ΠΟΥ 56 γνθβ 
ἴο τηδγκ 115 οἷοβθ, δηά ρμοϊπίβ ἴο ἃ ζσϑ.5ϑθη)"- 
ὈΠΠΡ οὗ [86 Ρεορίθ ἔοσ ἔμθ ρυγροβὲε οὗ δἱ ἰδϑῖ 

222 

719 



720 

τίοη, ἱπίο ἴτε ἀεβεγὶ οὗ Ζίη ἴῃ ἴδε 
βτβϑὲ τροητῃ: δηὰ πὲ ρεορίε δροάςε 

τοσυπληρ ἴΠ6 αἄνδησθ ἴο ἴπ6 Ῥσγοπιϑρά Ἰδηά. 
ΤῊ Ἰοηρ 28 ΥΘΑΓ5 ΠΟΙ τηΐογνθηθ ἀγὸ δἰπιοϑὲ 
ἃ ὈΪΔηΚ (566 [ητοά. ὃ. 2); [ΠΟΥ σδῃ ΑΥά]Υ ὈΘ 
581 ἴο ἔοτῃ ἃ ρογίίοη οὗ {π6 Ὠϊξίογγ οἵ Οὐ 5 
ῬΘΟΡΙΘ δὲ 8}}, ἔογ 16 σονθηδηΐξ {που ρ ἠοῖ 
ΠΟΘ θα ννᾶ5 ἴῃ δῦογαμοθ. Α νϑὶ] 15 δοςογά- 
ἱηρὶγ γον ΌΥ Μόοϑεβ ονοῦ 115 ἀγδασγγ ἱπίογ- 
νὰ], ἀυτίην Ὡς ἢ [᾽6 τοδο] οι 9. ροποσγαίίοη 
νν85 νδβίίηρ ἀναγ. Βιιξ {πὸ ννογάϑβ Ὀθίογθ 5 
ϑρο ἴο Ὠϊπΐ, ννβαξ 15 ἴθ 1561} παΐυγαὶ δηά 
Ἰκεῖγ, τὲ 186 ““ σοῃρτορδίοη " ννὰ5 ἀυτηρ 
{π656 γϑαγβ Ὀγσόκθη Ρ. Νο ἀοιυδί τοιιπά (μος 
ΤΔθογηδοὶο ποθ σοηςηιϊιοαὰ Δῃ ΟΥ̓Δ Ζοὰ σδΠῚΡ 
σοπϑιϑέηρ ΟΥἩἨ 1ῃ6 1,ενϊΐεβ δηάὰ οἴθογβ, νυ Πις ἢ 
νγὰ8 πιονρὰ ἔγοπι {ἰπι|6 ἴο {{π|6ὸ Ρ ἂπά ἄοννῃ 
1π6 σοιηΐτγ. Βυΐ {πεῖ ννᾶθ ὯῸ ἸΟΏΡΟΓ ΔΗ 
Τοάβοη ἔοσ [ῃ6 σοθεέγεπος οὗ [6 ψνΠο]6 Ρθορὶθ 
ἴῃ πιᾶ95, δπὰ ννὲ ΠΊΔΥ ΔοσογΠΡῚγ Ὀοϊίονο {παῖ 
{ΠΟΥ ννοτο βοδίζογεα ουοῦ {Π6 ἔδοο οὗ [Π6 ϑν] ογ- 
655 οὗ Ρᾶγδῃ, δπὰ ἰϑὰ ἃ ποιηδαϊ!ς 11 48 Ὀδϑὶ 
δι ϊιοὰ 1π6 ραβίυγαρο οὗ ἴδε σδῖτ]6. [{ 15 {δ5 
{παῖ {π6 πιοάεγηῃ Βεοάουϊηβ πιδηΐδί ἢ ὙΘΓΥ ἰΔΓρῸ 
ἤοςκβ δπὰ πογάϑ ἰπ ἔΠθθ6 βάπηθ ἀθβοτίβ. “ἡ 
ΟἿΘ Οσοδϑίοη,᾽" βᾶγ58 ΜΓ ]. 1,. Ῥοτίοεσ (εἰδὰ ἴῃ 
.«Μοβαὶς Ἀεοοτάς᾽ ὉγῪ Μσ Β. Β. Κοροι5, Ὁ. 67, 
ποΐο, χπὰ Εαϊ. σ86ς), “1 τοῦθ ἔογ ὸ 586- 
σόβϑῖνε ἀδγϑβ τῆγοι ἢ ἰῃ6 ΠοΟΟΚΒ5 οὗ ἃ ϑθσξίίοη οὗ 
16 ΑπδΖϑἢ ἔσῖδθ, δπὰ ἴδ Θημσδιηριηθηΐ οὗ {86 
σΠΙοΕ ννὰ5 {βοὴ δ 4 ποίφα ἑουπίαιη, [ὨΙΤΙΥ͂ 
Τ1165 ἀἰδίαπί, αἱ τιρξ δηρ 68 ἴο ΓΔῪ σΟΙΪΘ6 : 
γοῖ [6 σοι ΓΥ νν85 βυνδιπτηίηρ ὙΜ] 1 πιθη δηά 
ννοσίοη, Ὀογβ8 δηὰ ρίσὶβ, Ἰοοκίῃρ αὐϊεγ {86 
οδίι]6. Ηὀς δά ἀβ νι βροοῖαὶ γοίογοηςθ ἴο 
1{πὴ6 [8γαϑ 65, “ΤῊΘ σδὴρ ννου]Ἱὰ Ὀ6 ἃ πλοῖο 
ὨΏςΪοι8. Ὑοῖ 45 δοίη ἴθ Βοδαά-ιιδυίοβ 
οὗ ἴῃ6 πδίϊοῃ, σοηίδιπίηρ ἴ[π6 ΤΑὈοδγηδοΐθ, (ἢ 6 
ΡΠεβίβ, ἀπά ἐμὲ ομιεῖβ, δηά ἑοστηῖπρ; [Π6 γα }γ- 
ἵῃξ Ροϊηΐ ἔογ {πὸ νναγτίογϑ, 1ἴ νν 88 [ἴῃ 6 ΟΠΪΥ ῥΪδοα 
ἢ Ὑν ΒΙσἢ [86 βασγοά ἢδίογδη 18 σοποογηθά.᾽" 
ΤΒι5 [86 Θηοδιηρτηθηῖβ παιεὰ ΧΧΧΙΙ. 1.8--- 46 
νου ]ά Ὅς νατουβ βροίβ δί νυν! ἢ ἴῃ (Π6 σοι Γθ6 
οὗὨ {πε56 γϑαῦβ (ῃ6 ΓΑΌΕΓΠΔΟΪΘα ννᾶ5 ἔοὺγ ἃ {ΠΠπ|Ὸ 
Ριτομρά ; δηὰ ροβϑιθ])ν ἴῃ νν. 22, “" ΚΟΠοΙδ Δ} 

εἰ ἈΘΘΟΤΏὈ] ἢ 5), δηὰ τ. 2ς, “" Μδκβείοίῃ " 
Ἢ Ἀ5ΘΟΓΊ 1165), ΠΔΥ Ὀ6 Πδηη65 δεβίον δα Ὀ6- 
οϑιϊι56 Οὗ ΒΟΠΊΕ ΘΧ ΓΔΟΓΟΙΏΑΓΥ που Ρ ἢ [ΟΙΠΡΟΓΑΓΥ 
δαϊβοσίηρϑ οὗ {86 [5γδϑ  δ5 {ΠΟ ΓΟ, 
ὟΝ Ὲε οδὴ μαγάϊυ ἀοιδὶ [παῖ ἀυσγίηρ [ῃ6 γοαγ᾽ 8 

ϑο͵οιιττι δ δίπδὶ {ποτὲ ννουἹὰ 6 ἃ ἀϊβρθγβίοη 
οὗ {πὸ ρεορὶθ ἔοσ ἴμ6 βύγροϑβε οὗ ἔογαρίηρ ; δηὰ 
1 15 οὈνϊοιι5. ον ρου ηθηΐ ἀγὸ ἴπΠ6 αῦονε σοῃ- 
βδιάἀθγδίίοηϑβ, ϑαϑοᾶ 45 ΤΏΘΥ ἀγὸ Ὡροη {πὸ ϑιιρρθθ- 
(ἰοηβ οἵ {πε ἰοχὶ δηὰ δθὸ Κποννη Πα] 15 οὗ 
ΟΥ̓ ΘΠΙ4] πδίϊοπϑ, ἴο {πὸ ἀ! ἘΠ συ 165 νυ ιοἢ ἢᾶνθ 
Ὀδοη ταὶϑοά 5 ἴο {86 τηθδῃ5 οἵ βιι 5:ϑίθηςθ ἔὺσ 
{86 πιυ!εἰτιιἀε5 οὐὗἨὨ [5ΓΔ6] ἴῃ 186 νυν] ] ἀθ τ 655. 
ΑἸΣΠΟΙ ἢ ἰξ 15 πὸ ρᾶγί οὗ ἴπ6 ρίδη οἵ ϑδετῖρ- 

ἴυτο ἴο ψῖνο ἀοί8:15 οἡ {ἢ} 15 βι)θςΐῖ, γοῖ ομθ οσ 
ἴννο ἰποϊἀθηΐαὶ ποξϊσοβ γον Πρ ἀροη τ. 1 
15 ουϊάθης δι. ἔγοτῃ θα. 11. ό---- δος 1ηδξ [Π6 
ϑγδοι ϊο ῃδὰ {γαβῆς ἴῃ ΡΓοΟΥυ 5οη5 νυ] 50- 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ5Θ. ΧΧ. ἶν. 1. 

'ἴη Καάοβῃ; δηὰ Μιγίδιῃη ἀϊεά τἢετς, 
ἃηἀ ννᾶβ θυγιεά {ΠοΓα. 

τουπάϊηρ {πΠ065; ἱπάθοα [Π6 ΣΟΡΌΪΑΥ ΠΙΡΉΥΨΑΥ 
οὗ {86 σάγάνδῃβ ἔγουη' ἴπ6 Εδϑεὶ ἴο Ἐξυρὶ, δηά 
αἱοο ε͵ιεῖ, ἸΔΥῪ δστοθς ἴπ6Ὸ εβοσῖ οὗ (δς 
ὙΝνδηάογιηρ ; δηά ἔγοπι "8. ἰχχὶν. 14 1ἴ ἀρρϑᾶτξ 
ἴο μανθ Ὀθθη {π6 Ὀ6]Ιοῦ οὗ ἃ ᾿δίοσγ βϑηργδίίοῃ 
1ῃδὲ ἤ5}} ὑγεγθ ὁσοδϑι ’ΔΙΪγ δὲ Ἰθαϑὲ ἴο Ὀὲ μδὰ, 
ὯΟ ἀοιυδι ἔγομῃ ἐδ6 ρα] οὐ ΑΚδΌδῃ, οὐ ψ οὶ 
ννὰ5 [6 Θποδιηρπιθηΐ, ΧΧΧΙΝ. 2 ς, δηὰ Ὑγβοτὸ [ἃ 
ΠΊΔΥ Ὦᾶνο Ὀδθη ἔογ γοᾶσβ, ((ἵ, Ηρηρδίθηθ. οἡ 
Ῥϑ, ᾿Ιχχίν. ; Ἀόρεγβ, "Μίοβαις δθο" Ρ. 134.) 
Νοίδίηρ ἴοο 5. θεοῦ δϑοογίδιηθα [ἤδη {πὸ [οὶ 
(Πδ {Π6 γϑϑοιιγοθβ οὗ [6 ννῇοϊο ἀ!βίσιςξ ἸνΟΓΟ ἴῃ 
ΔησΙρηΐ ἘἸπ|65 Ὑ ΑΒΕ ΡΊΘΔΙΟΣ [Π84Π ΠΟΥ ΠΟῪ ἅΓ6, 
ΤΙ ἔγασοϑ οὗ ἃ ρΡορυ δίῃ, ἔξ ΓΕ ΠΥ, δη ἃ νγϑϑ] ἢ, 
(πμαὶ δᾶνὸ ἰοηρ ραβϑοὰ δννυδύ, ἅγὸ ἑουηὰ ἈΥΐΥ͂ 
ΟΥΟΙῪ ἰΓάν ]]ογ; οἷ. Βυγοκῃαγάξ, ΡΡ. 460, 493. 
ὅς. ; δίδη θυ, “ δ1Π8].᾽ ῬΡ. 24, 544.., ἀπὰ βθνοσαὶ 
ΔΙ Που 65 ὑπογὸ ηυοΐεα ; Εννα]ά, “ Ηἴϑκι. οἵ 
[3γ86],᾿ Ν ΟἹ. 1. Ρ. 6ὅ2ο δηά ποῖς (Επηρ]} 15} ἴγάπϑὶ. 
Όγ Μαγιηθδι); δηὰ 566 δισγίμεῦ ἴῃ [πιτοά. το 
Εχοάμ8, ρΡΡ. 245, 246. ΤΕ ἰαπριιᾶρο ὑξοὰ ἴῃ 
Ὠδαῖ. 1. τ9. νπς ας, ἄτς., τεϑροοῖηρ [Π6 Βαγά- 
5}105 οὗὨ [Π6 Ἰουγηον τΠσου ἢ {Ππ6 νυ ] ἀθιτιθβα, 
ὈΕΙΟΠΡ 5 ΠΊΟΤΟ Ραγ  ΪΑΥΥ ἴο τῆς ἰαῖοϑὶ πᾶσα 
ἴη ἴῃς ξουε θῇ γον ΓὨγου ἢ ἴπ6 ΑὐδΌδῇ (568 οἡ 
ΧΧΙ..4), ταῖπογ ἴῃδη ἴο Π6 γΠο]6 ρεποά οἵ [ἢς 
ὙΠ ἀογηρθ; ἀπά 15 ϑυςἢ 85 ψψοι]Ἱά παῖυγαὶ]ῦ 
δι ρροϑὶ 1150} ἴο οπθ ψ»Ἐὸ εδηϊογοα ΔΗ͂ΘῚ ἴ0]}- 
5016 ΔΥΡΑΤηΡ ὑροη [Π6 {6γῸΠ16 ραϑίαγεβ οὗ 
ΟἸοδὰ δπὰ Βαϑδδῃ. 

ἼΠ6 [5γδο] 165 αἷθϑὸ δὰ αἀουθιῖϊοθθ {μοθὸ 
πδίιΓΑΪ ΤΟΘΟΌΓΟΘ5 ΞῸΡΡΙοθπίοα νυἤεγο ποοάξιϊ 
ὈΥ πλγασυϊοι5 αἰά. ΔῈ σδη ΒΑγάΐγ {πιπκ ἰδδῖ 
(Π6 πίδηηᾷ, ΟΥ̓ [86 ΟσοδϑιοηΔ] Ὀὑοβίονδὶ οὗ 
4.41]5, ΟΥ̓ οὗ ννυδίοσ, νυ ΒΊ ἢ ἀγὸ δοίυδ]γ τεοογάρα 
γνΟΓΕ (Π6 ΟἿ]Υ ἔδοϊβ οὗ ἴῃ6 Κιπὰ πὶ ἰοοκ 
Ρίαςθ, Βδίμοσ ἄγ ἴποβο ἔδοϊβ τῃθηςοποά 85 
ΘΧΑΠΊΡΪο5, βοϊοοϊεὰ Ὀθοδυιϑθ οὗ ϑογηδ βρεςῖδὶ 1ἢ- 
ΒίΓΙΠΈΟΣ ΨΥΑΡΡοὰ ἊΡ ἰπῃ ἴπ6 ῥαγίίσυϊαγ ἴη- 
βίδηςθβ. ΤῊ6 ΏοΪ]ο συϊάλησε οὗ [5γα6] [σγουρὰ 
[86 Πάθτ 655 15 ΠΟ 5 ΔΉΓΥ Γοξοστοά ἴο σοί 
5Ρ6ΟΙ4] δηὰ ἱπηπηθαϊδί εἰν ρει πίε ἰῃρ οᾶγε: 
1 θυΐ. νἱ}}. 4,) 544., ΧΧΙΧ. ς; Νεῆ. ΙΧ. 21; [5 
ΧΙ. 11-τ- ὺάἀφ } ΑἸΔΟΒ 1}. το, ἄς. [{ ἰ5 ῥτο- 
ὈΑΌ]6 ἱπάθοα, δηὰ 966 ΠῚ5 σοι ΔΥΚΔΌΪΥ δυιρροοῖδά 
ὈΥ 186 Ιδηφυδρθ οὗ ΤΏΔΩΥ ἰαίοσ τϑίσγθοησοβ, τμλϊ 
186 στηϊγάσυίοιιβ ΒΙΡΡΙΥ οἵ νναΐοσ ἴοσ ἴῃ6 ρεορὶθ 
Δηα {πΕΓ σδίι16 ννᾶ8, 85 ἴῃ ἴἢ15 ςἢ., ὑτ. 8, 1, 
δηὰ θυ ον δἱ Κρηϊάϊση οὐ 186 τηᾶγοὶ ἴο δ1π8ὶ 
(ἔχ. χυῖ τ 544.), 50 δἰϑενγῆογε, οὔθ οἵ σοάϑ 
ἔγεαιδηΐ ΤΊΘΓΟΙ65 ἴο {ποπὶ; οἷ. [άξδϑ ν. 4 564.; 
ΡΞ, Ἰχν]. 7 544. Οὐοτἴλρδγε αἶσϑο {ΠῸ β]οσης 
Ἰαπρυᾶρο οὗἩἨ 5418}, ονυϊ θην ἔξοχος Οοὐ 
ξαΐαγο σγδοϊοιϑηθθα ἴο Η5 ῬΘΟρΙΘ ἢ ἵει 5 
Ὀοτγοννοα ἔτοπι ἴῃ6 ρϑϑὲ ἴῃ οἶι5. χχχνυ. 1, 566.) 
Χ]]. 17, 54ᾳ4., Χ . τό, 544., ΧΙΙΧ. 10, πὰ 
Ηοϑ. ἰϊ. 14, 5324. ΤὨὶδ ἡ ΒΟ]Ὸ βυδ]οσξ 15. νῈ}} 
Βδηάϊοα Ὁγ Μν Κορεῦβ, "Μοβ. Ἀροογάς," ρρ. 
Σ42, 54η., Ψ|ο ΠΠ]ιπίγαῖοθ 15 ἔγοπι νδγῖοιυϑ 
Ἐγαύθι]ογβ [ἢ τπηδρῖς δ] εἴἴθς" οὗἩἨ ἃ ΞυρρΡΙὶΥ οὗ 
ὙΥΔίογ [ἢ ΔΩΥ͂ ρᾶῖῖΐ οὗ {πΠ6 μοπίηβυϊδ [1ἰ πημδὶ 



γ. 2---το. 

4 Απὰ {Πεγὰ νγᾶβ8 ἢοὸ ννδΐῖου ἔοσ (ῃ68 
ςοηρτεραίίοῃ: ΔΠπὰ {ΠΥ ραϊμεγεά {ἢ θηΠ}- 
86]Ίνε5 τορϑῖμεῦ ἃραιηδῖ Μίοβεβ δηά 
Δρλιηϑὲ Δδγοῃ. 

2. Απά τὲ ρεορῖςε Ἵμοάς νι Μο- 
865, Δηἀ βθρᾶκε, βαγίηρ, ὕνουϊὰ (ὐοά 

εἰΩὰ τι τλῖ ψνὲ δά ἐϊοά δννῆθη οὐ Ὀγεῖῆγθη 

ἀϊεα θείογε της ΙΟΚ Ὁ! : 
4 Δηά ὄνῃγ πᾶνε γε δγουρῆς ἃρ 

ἴῃε σοηρτεραίίοη οὗ τῆς ΓΟΚΡ ἰπῖο 
1}15 νυ] Ἔγη658. [παῖ ννὲ ἀπά οἱγ οαῖ- 
τἰῈ 5ῃοι 4 ἀϊς τπεγο 

ς Απά νβεγείούε ἤᾶνε γε πιδάδβ τι 
ἴο σοηδ ὺὕρ οι οὗ Ἐργρῖ, ἴο Ὀήηρ 
15 ἴπΠ ππηῖο 1Π18. ΕΥῚ] ρίαςε " ̓ξ ἐς πὸ 
Ρίᾶςε οὗ 8664, οἵ οὗ ἤρϑβ, οἵ οὗ νίῃεβ. 
οΥ οὗ ροπιεργδηδίεβ; ΠΟΘΙ ΠΕ ἐς ἴΠ6γα 
ΔΩΥ͂ Ὑγαῖεγ ἴο ἀγηΚ. 

6 Απαὰ Μίοξβεβ ἀπά Αδίοη νψεηΐ ἔτοπὶ 
(πε ργέβεησε οὗ ἴῃς δββε } 7 ιηῖο 
τε ἀοοῦ οὗ {πὲ τἀρεγηῆᾶοὶε οὗ {πε 

δ δά ἀρὰ ἴοο {πὶ ἰἢ6 [δγδο 65, ἔγοῦλ ΠΟΣῚ 80- 
ἡουπν ἴῃ Ερυρῖ, ννεγε ἔλα γ ΝΠ ΔΓΈβΟΙΔ] 
᾿πιραϊίοη, δηὰ ννῈ}} δῦ]6 ἴο διιδοαηά δηὰ ἴγη 
ἴο δοσοιιηῖΐ 411 δνδι!δῦϊθ βυρρ] 5 οὗ ννδΐογ, 
ὙΒΟΙΒΕΥ ΟΥΙΠΑΤΥ ΟΥ ΘΧΙΊΓΔΟΓΟΙΠΔΤΥ. 

Υεῖ το Οοαβ οχίγδογάϊ αι ὈουπίΥ 
νγᾺ5 [ἢ 15 51}}} νουποβεαίοα ἴο (ἢεπὶ, [ἃ 15 ῥρτοὸ- 
Ὀ4Ὁ]6 (ῃδὲ {Π15 ρογοά ννδβ, ἀῃποηρϑί [Π6 Ῥεγ 5ἢ- 
ἴηξ δοπογαϊίοῃ δῖ ἃ}} ὀνεηΐβ, οὔθ οὗ ργοδέ τὸ]}- 
Εἰοι ἀδοϊδηβίοη, Οὐ εὐθῃ δροβίαϑυ. 70 [ἴ παιδί 
ΠῸ ἀοιδὲ ΡῈ τεοίοττοα ϑιιοῃ ρᾶβϑαροθ ἃ5 ΕΒ Ζεϊκ. 
ΧΧ 1; 5η6.;: ΑΠΊΟΒΥ. 2 ς 5η4.; Ηοϑθᾶ ᾿Χ. 1ο. 

ἱπίο ἐδε ἄρεγ οὶ Ζίμὴ ΟἿ, χ. 12, Χχχίῖν. 3» 
544. δἀηά ποῖεβ. ὙΠῸ ρῥίδοθ οὗ δησδιηρηηεηΐ 
νΓ45 ΠΟ ἀοιιϊ Δἀϊδοεηΐ ἴο ([ΠὨ6 Ξϑρτηρ οὗ Κάεϑῇ, 
Ομ (86 ούτε οσοδϑίοη {μοΥ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ εη- 
οδιηροά οἡ ἴῃ6 πιοτὸ ἰονεῖ στοιυηά οὗ {πθ νν"}}- 
ἀογπιεθς οὔ Ρδγδῃ ἴο {π6 νυεβὲ; Ὀυΐηονν, ἔοΓ 50 ΠῚ6 
ΓΟΔΒΟΏ ὈΠΚΠοῦνη ἴο τ15, Οἡ {86 ἢ1}18 οὗ {πὸ νυ7ὴ]ά- 
ΕΠΠ688 οὗ ΖΙῃ ἴο 86 εαϑίέ. Ηδηςθ ρεμδρ8 [δ6 
ἀϊθβέγθησο οὗ {86 ἴοστῇ8 τιϑοὰ 1ἢ Γϑίθγεῃοα ἴο ἔΠμεβ6 
ΝΟ ΘποΟδπιρτηθηΐβ δὲ Καάοϑῃ (ςΐ. χίϊ. χό, χιπ, 
26; αἶϑο χχχὶϊ. 26, ΜΙ 26. χ8, ἀπά ποίθ). 

ἐπ δὲ ἥγεῖ γιοῦ] ΟΥ̓ ΊΠ6 ἐογ θεῖ γϑὰσ οὗ 
ἴθο Εχοάιι5; 866 [ηἰγοἀυςίοῃ, ὃ 2. 

απά δὲ ῥεοῤίξς αδοάς ἐπ Καάε 6] ὙΠοθα 
ψογ5. ἅγθ, ροῆδρβ, [ὔγουρἢ 5οπὶθ ρηναῖθ 
ΤΠΘΟΥΥ οὗ [86 Πἰβίογυ οἵ {πε ννδπάεπηρϑβ, ἰξ- 
ποτρὰ ΟΥ̓ [οϑορῇι5 δηὰ ὈΥ ἴπε ἰαῖογ “ΤΑΓριπΊ5. 
Βυϊ Ὀείης τοργοβρηϊοὰ ἴῃ ἴπῸ Οἱ ΕΓ νογβίοῃϑ, 
ΠΟΥ ἀγὸ ἀοιὈ11655 Ρ Πα Π6. 

Μιγίαρε ἰσά ἐδέγε, απά «υαςῷ δωγίεά ἐδεγε) 
ἘπισθΌϊι15 τηθη τ] 5 ὑπαὶ ἰῃ ἢ]5 ΟἀδΥ ΒΟΓ 86Ρὺ]- 
ΟὮγε νγᾶβ 511} βδβθνγῃ, Δρραγεηε!γ εἰἴμεγ δἵ 
Ῥεῖγτα οὐ ποῖ ἔα ἔγοῖὰ τ (' Οποπι.᾽ δρυὰ 
Ηϊεγοῦ. 5.ν. (δάδϑθ- θάγηθ). Νὸο βερῃ στο 15 

ΝΌΜΒΕΒΞΒ. ΧΧ. 
ςοηρταρδίίοη, ἃπά {Π6Υ ἔε]] ἀροη τπμεὶγ 
ἔλςεβ: ἂηὰ τῆ6 ρίοιυ οὗ τῃ6 [ΟΚ 
Δρρεαγεά ὑπο τῆςπι. 

ἡ 4 Αμπὰ [δε [ΒΡ β8ρακε υῃῖο 
Μορεβ, βαγίῃρ, 

8 ΤάακΚε τῆς τοά, ἀπά ραῖμεγ τπου 
16 Δ556 1 ] Υ τοραῖῃετ, ποὺ, δηά 
Αδγοῦ (γ Ὀγοΐμεῖ, δηά βρθὰκ γε 
ὑπο τπ6 τοςκ Ὀαίογε τΠ6Γ ἐγεβ; δηά 
1 8}4}} ρίνε ἔτ ἢ 5 νγαῖεσ, δπά 
ἴοι 5ῃ4]τ Ὀτίπρ ἔογῖἢ ἴο τΠεῖὶ ννδῖεγ 
ουκ οὗ τῆς τοςΚ : 80 ἴδοι 5] ρίνε πε 
σοηρτερδίίοη δηά {Π6ῚΓ Ὀεδϑῖβ ἀγίηκ. 

9 Αμά ΜΜίοβεβ ἴοοκ τῆς γοά ἔτοπι 
Ὀείοτες τῃ8Ὲ ΟΚΡ. 45 ἢδ6 ςοπιχηιαπάεά 
ἈϊΠ1. 

1ο Απά Μοβεβ δπὰά Αδγοη ρδίμεγ- 
εἀ τε σοπρτεραίίοη τορεῖμεγ ρθεΐογε 
{πΠ6 τοςκ, ἂδπὰ ἢξ 5414 ιἱπῖο τἢεπ], 
Ηξεαῦ πον, γα γαδεὶβ ; πγυβῖ νγα ἔεις ἢ 
γοιι ννδῖεῦ ουζ οἵἉ τῃ]5 τοςκὴ 

ΟΝ, δἤοννῃ 85 ΝΜ ΠΑ ΠΔ᾽ 8 Οἱ ἴΠοΓ δἵ Ῥοίσγᾷ οὐ εἶϑο- 
ὙΒεγο; δπά [οβορμι5 (6 Απΐ.᾿ [ν΄ 4. ὃ 6) ρίασεβ. 
ΠΟΙ δορυΪσῆσε οὐ ἃ πηοιηΐδιη παπιεὰ ΖΊη. 

2--Θ. Οὐομρἰδιηΐβ. οὗ [᾽6 ῬθῸρ]δθ ἔοσ ννδηΐ 
οὗ νναίεσ. ὙΠῸ ϑρηηρ οὗ Καδάρβῃ (ςΐ. οἱ χιϊ. 
26), Πρᾶγ ΨΏΙΟὮ (ΠΟΥ νν ΓΕ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ϑησαιηρεά, 
Ὑγ8Ὰ5 ὯΟ ἀοιιδϊ νυ ΠΟΙ Υ ̓ηϑιβηοἰθης ἔογ [Π6 ννυδηΐβ 
οὗ 50 βῖοαῖ ἃ Ἴσοποεηΐϊγαϊθα τλὰτἀθ, ΤῊΘ 
Ἰδληρξυᾶρε οὗ [ἴΠ6 ΠΊΌΠΏΙΓΟΙΒ 15 Ποῖον ἢ, 
11 μᾶ5 ἴπ6 δὶσγ οἵ ἃ ἰγδά:!οηδὶ γε; ϑίγδηςα 
Πδηθοά ἀοόνῃ ἴτοσπὴ ἴῃ6 ἰδδὶ βεηογαίίοηῃ. (. 
Χίν. 2) 544.; ἔχ. χυὶϊ. 2. 

6. τρεν ΚΕ προ ἐῤεὶν γαςεε] ΓΕ. χιῖν. ς, ἄς. 

8. Ταζε δὲ γοά] Νοῖ ἴῃς δυάάϊηρ τοὰ 
οὗ χυ!, ς, Ὀυΐ [ηδὲ νν ἢ νυ ΙΓ ἢ [Π6 πλίγας]ος ἴῃ 
Ἐξγρί δβαὰ ὑδεὴ ψγουρῃΐ (ἔχ. Υἱῖ, 8, 54.4.7) 19. 
544.) ΥἹ]. ς, 544.,) ὅζο.), δηὰ ὙγΒϊσἢ πδὰ Ὀδθη 
υϑεα ΟἹ ἃ 5:111|8Γ Οσσδϑίοη δὲ Ἀθρμιάϊπι, Εχ. 
ΧΥΣ. ς) 5844. 15 γοά, 85 186 τῃροσί αὶ οὗ 50 
ΤΏΔΩΥ 1λινῖπο ἰηϊογροϑβιξίοηβ, ννᾶ5 παία γα γ ἰαϊὰ 
ὌΡ ἴῃ {86 ἼΑΡεπιδο]θ, ἀπά 15 Δοσογα ὨΡῚΥ, «Ὁ. 9, 
ἀοβοπροά ποὺ ἃ8 ἰάκοθῃ ὈῪ Μοβεβ “ ἔγοπὶ 
Ὀείοτγο ἴῃ 1 ογά." 

ἐῤε γοοξδ]ὴ ΗΘὉ. «εἶα, ΟἸΑΥΖ; ἃ ἀϊδογοπί ννοσγά 
ἔγοπη ψμσ, ΟΥ̓ ΜὨΙΟἢ (6 “τος Κ᾽" 1 Ηοτγοῦ 15 
ἀεϑιρηδίθα. 

10. γε γοδεὶς] 866 ηοΐθ δὲ εηὰ οὗ σδαρΐεγ. 
γε αὐε πίορ, ἄς. ἼΠ6 Ἰαΐον ΤΑγρ αΠγ1515, 

δΔηὰ ΤΊΔΗΥ͂ Γεσθηΐ σοΙΏΠΊ. Γοηάογ, “δη τνὸ 
ἔείς ἢ," ἄς. ; δηά νίονν {ῃ6 ννογάς 35 ννογὰ8. οὗ 
ἄοιιθί. Βιιῖΐ ΟἴΠΟΙ ραδβδαρθβθ οὗ δογίρίαγο (ςξ. 
ΧΧΥΪ, σ4; Ὠδυΐῖ,. ΧΧΧΙΙ. εἰ, ς2; 5. ον]. 23) 
ἀο ποὲ Ὀδᾶσ ουῊκ ἘΠ νίονν {πὶ ἴ ννὰβ ἴῃ ἀοιιδῖ 
οὗ Οοὐ᾽β βυςςουγίηρ ρονγοσ ἴπαξ ἴπ6 "πὰ ἢ-5 
θέε " (τυ. 12) οὗ Μοβεβ δηὰ Αδγοιῖὶ Ἷοῃ- 

γ21 
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Ῥς-. τοῦ. 
4. ἂς. 
ἐΓΒλε ἰς, 
δέν. 

11 Απά Μορβεβ Κοὰ αρ 18 Βαηά, 
δά ψῖτῃ 5 τοά ἢθ 8πιοῖς τ τοςκ 

ἀνγίςο : δηά ἴῆε ννδῖεγ σᾶπια ουἱν δρυῃ- 

ἀληῖγ, δηά τῆς σοπρτερδτίοη ἄἀγδηκ, 
δῃά τῆεῖγ θοαϑίβ αίρο. 

12  Απὰ τῃ6 ἈΚ β8ράᾷκε υηῖο 

Μῶόοβεβ δηά Αδοῃ, Βεοδιιδβα γε δε- 

Ἰἰιενεὰ πὸ ποῖ, ἴο ϑβδηςτ ν πι6 ἴῃ 

(ἢ6 εγεβ οὔ τῆς Το άτγοι οὐ [ϑβγδεὶ, 

ΤῊΝ δι γε 588} ποῖ Ὀγίπρ [Π]5 σοη- 

στγεραίίοη ᾿πῖο ἴῃς ἰαπά ψγῃιςἢ 1 Πᾶνα 

σίνεη τΠεπὶ. 
12. “ΤΪΒ ἐς τῆς νγαῖεγ οὗ ' Μετὶ- 

Ῥαῃ; δεςσδιβε {πε ΤΒ ]άγεπ οὗ [5γδεὶ 

βἴγτονα νι τὰς ΓΙΟΚΡ, δῃά ἢ6 νγᾶϑ 

βαηςτιῆαά τη τΠεπι. 
Ι14 4 Απά Μοβεβ βεπῖ πιβϑϑεη- 

σεῖβ ἔτοπι Καάεβῇῃ υπῖο τε Κίηρ οὗ 

ϑἰΞῖοα; ΠΟΥ ἰβ ἰξ ΠΠκογ {πᾶξ ΤΠΕΥ 80 δαὰ 
στουρας ἴπ6 πιγδοῖο δὲ Ἀδρῃιάϊπι σου Ὀὲ 
εἰλσβοτοά ψνβεη διἀάεη ἰο ἀο ἃ {|κε (δίπρ 
αϑᾶῖῃ. ὙΒ6 Α.Ο Ν. μιᾶ5 1βογεΐοσγε ΤΡ ΒΓΥ τε- 
ταιποὰ ἴῃ οἱογ ἱπίογργείδίοῃ. 

11. δὲ “ποίφ ἐδε γος ἑαυϊςε ὃ Τοπὶ- 
ΤΔΠα, Ὁ". 8, νγᾶ5 ""δρδδκ γδ ηΐο [86 γος κ.᾽" ὙΠε 
ἃςΐ οὗ 5πιι πη, δηὰ 14}}γ ἢ ἔννο βίγοοβ, 
᾿ηἀσδίοα νυἱοϊθηξ ἱττιίδοη οὐ ἴμ6 ρατί οἵ 
Μοβοβ; ἃ5 ἀοεβ 'ϑο [5 ὈΠΒΘΟΙΏΪΥ τηοάθ οὗ 
δα ἀγοββίης [π6 Ῥϑορὶο: “Ἡθᾶσ ποῦν, γε γε ῦεἾβ.᾽" 
ΤΠ ἔοππῃ ἴοο οὗ ἴῃ6 φυδδέίοη, “" πγιϑὲ «ὐε, ὅζα.,᾽" 
ἀϊτεοοῖς [π6 ρϑορίθ ποῖ, ἃ5 ουρῃς ἴο πᾶνθ Ὀθεη 
{πΠ6 ςὯ86, ἰο Οοά 45 ἐδμεὶγ ἀοϊνεγοσ, Ὀὰϊ ἴο 
Μορθεβ δηὰ Αδγοῃ Ῥδύβοπαυ. ἴἷῃ ἔδοϊ 186 
ξαλι Γὰ] δογναηὶ οὗ Οοά, νγόοση οὐἱξ᾽ ΟΥ̓ [Π6 
τεϊογαϊθα ρογνεγϑιτῖθ οὐ ἴπ6 ρδξορὶθ, δἱ ἰδϑί 
Ὀγοᾶῖκϑ ἀοννη: δηά ἴῃ ἴδ δοΐυδὶ ἀἰβομαγρο οὗ 
ἢἷβ ἀυγ 45 οὐ 8 τερτγεβοηϊδίϊνε θείογε [ϑγδεῖ, 
δοῖδ την ογ ΠΠγ οὗὁἩ Ἐπ6 στοαί ξαποϊίοη οπίγαδβιθά 
ἴο δ. ὙΒι5 Μοϑοβ αἀἰάὰ ποῖ ““βδηοι Ὑ Οοά 
π 1π6 ἐγεθ οἵ {πὲ σμΠ] άγεη οὐ 15γα6]. Αἄγοη 
ταῖρξ πᾶνθ σπεοοκοά πὸ ἰπίοπηρεγαῖα ννογάβ 
δπὰ δςοΐβ οὗ Μοβεϑβϑ, δηά ἀϊά ποῖ. Ηρησθ σοά 
ῬΠίβΠ65 οί ὉΥῪ νυ βάγαννπρ ἴθθπὶ ἔγοσῃ 
{πόγ ννοσκ ἕοσ Ηΐπι, ἀπά μιδηάϊηξ ονδσ [8 
ΔΟΓΠΟΙΡ] ]Βῃτηθηΐ ἴο δηοίδοτ, 

18. 26ε «υαἱέῦ ἡ Μεγὶδα δ] ὶ. ε. “" δι 616, 
ΤΠ ρῥἷδοθ 15 οδι] θὰ “" Μογιθδὴ ἰῃ Καάεβϑῃ,᾽" 
ΧΧΥΪΙ. 14, 8Δηἀ ““ ΜεοΙθΔἢ- Κ ο5ῃ,᾽" οι. ΧΧΧΙΙ. 
ΣΙ, ἴο ἀϊδβιηρι ϑῃ 1 ἔγοπι ἴΠ6 “" ΜοΠΌΔἢ᾽" οὗ 
Εχ, χυ!, 2, 34:4. Ὅο ἔδςξ οὗἉ 115 δα ἀϊτοη ἴο 
16 σοηπιοη ΠδΔπΊ6, ἀπά {πὸ ἀἴνογθθ οἰσουτη- 
βίδῃςοβ οὗ ἴπ6 ἴνγο Ἵᾶ8θ5, δονν {πδξ νγὸ μᾶνθ 
ποῖ ΠΕΙῸ δῃοΐπευ νογβίοη οὗ {Π6 βϑᾶπὴ6 ΟσςΌΓ- 
ἸΌΠΟΘ; ΠΟΙ ἴῃ ΓΟΓΙΥ γρᾶγϑ 15 1ἴ βΓρ τ σης ἰμδῖ 
ΒΟΔΙΟΙΥ οὗὨ νγδῖογ ϑῃοιά δ6 γορθαίθα!ν τοσογάεὰ 
ἴῃ 186 δηπδ]5 οὗ ἴη6 νυδηάογιηρβ [γοῦ [ἢ6 
νυ] άἀογηθβ5. [πάἀροὰ ἴπ6 βαπὶθ ὑδηΐ 18 τηοῃ- 
εἰοποὰ ἀραϊῃ ἴῃ [Π6 νΈΓῪ ποχί ςἂ., ν΄. ς. 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ5. ΧΣ. ἷν. 11-.ιἡ. 

Ἑάοπι, Τυ5 5αιτἢ ΤῊΥ Ὀτοίθεγ Ἰβγδεῖ, 
Του Κποννεβῖ 41} τῆς τγάνεὶ τῆδὲ ἢδῖῃ 
ΒΘ] ]εη δ: 

Ις ον οὖ ἔλίμειβ σψγεηῖ ἀονη 
ἱπῖο Ἐρνρῖ, δἀπά τνὰὲ ἢᾶνε ἀνεὶς ἴῃ 
Εργρε ἃ ἰοπρ εἶἰπιε; δηά τε Ἐργρ- 
εἶδ)8 νοχεά ι.8, Δη4 οὔ [τ οΓ8: 

ιΙ6 Αμά ψἤῆεῃ ννὲ ογίεὰ υὑπἴο ἴδε 
ΓῸΚΡ, μα Πεαγά ουγ νοῖςε, δηά 8εηῖ 
8η Δηρεὶ, δηά πδῖῃ Ὀγουρς υ5 ἰοπὴ 
ουἵ οἵ Εργρι: ἀπά, θεμοὶά, νγὲ ἀγέ 
ἰη Καάεβῃ, ἃ οἰ ἴῃ τὰς υἱζτεζηιοθῖ 
οὔ τῆν δογάρυ: 

17 [εἴ 8 ρᾶ880 1 ΡΓΩΑΥ͂ [(Πεὲ, 
τὨγουρὴ ΤΥ σουμγ: μὲ Ψ] ποῖ 
Ρ485 Τῆγουρῃ ἀπε ἢε]48, οὐ τηγουρῇ 
τλε6 ν] Πα γαγάϑ, πεἰτῆει νν}}} ννὲ ἀπηκ 
67 τὰε νναῖεγ οὐ τῇς νν6}]5: νγὲ νηἡ]]} 

ἐΗεὰ 
"ιά ει 

απ ῥὲ «υαν ταποι με ἐπ ἐδ} ΔῈ Δ] βίο 
ἀουθβέϊοββ ἴο ἴῃ6 πᾶπιὲ “" Καάδβῃ" (0 γ), 
Ποῦ τπουρὰ ποῖ πονν δοσίονν θά, δοαυϊγα 
ἃ πο βρη ῆςδηοθο ἔγοση ἴπ6 ἕδοὶ ῃαὶ Οοά 
Βογὸ ἱπάϊολιοά Ηἰβ οὐ 58ηΟ ΠΥ, ΡυηΙΞδΙηΡ 
Μοβεβ δηά ΑἌγοῃ ννῆο μιδὰ {γοβραϑϑοα δραὶῃβὶ 
", 

14. Οἱ, Τυάξ. χὶ. στό, σ). [1 δρρεδδ 
ἔγοπι σοιρασιηρ ΧΧΟ σ ὙὙΠῺ χχχὶϊ, 48, ἰδ 
{π6 Ποϑὶ πλιϑὶ μᾶνο τοπιδιποά πῃ Καἀοβῇ ϑ50πὶὲ 
ἴῆγοθ οἵ ἔοιιγ τπιοηίθ8. Νὸὼὸ ἀοιδί ἔππηὲ γ᾽ 
τοηυϊτοὰ ἴογ το-ουρδηϊζαϊίοη. [{ ΠΙΊΔΥ 6 [50 
{μὲ (ΠΟΥ Ῥγοροβθά, 85 38 γὙδᾶγϑθ Ὀγευ!ουβὶυ, ἴ0 
ἰἸηνδὰθ δπδδη ἔτοπι {π|5 φυλτγίογ, ὑυΐ ὲ 
Ῥτγενθηϊοεά Ὀγ οὐρβίδοϊθϑ οἵ ὑνῃϊς δ 1ΠῸῪ μά ἰογ 
ἃ {ἰπι6 τβάᾶϑοῃ ἰὼ ἤρα ἔοσ ἔπε τεπιοναὶ. Τις 
Ρᾶββαρθ οἵ Εργυρίίδῃ ἔγοορβ (Ὠγουρὰ {πὸ νΥέδὶ 
δὰ Ξοιτἢ οὗ Οδπδδη τϊξδξ δ δυςῖ δη οὐβίδεϊε, 
ἘνϑηςδΥ πόνγενεσ ΠΟΥ ΈΓΟ, [ΟΥ τεᾶβοῃϑβ 
ΜΒ ῖς ἢ ννε σδη Ὀιιὲ σοπ]δοίατο, πχονδὰ τουηά ἴ0 
1Π6 δαβίοσῃ ἔγοπεογ, τγουψῇῃ [μ6 του ΟΥΥ οἱ 
Μοαῦ. [ἢ ογάδσγ ἰο ραΐῃ δ ὑδηκος οὐ [ογάδη 
ΒΥ ἐδμο βῃογίεβὲ τοιχῖθ ἔμ γ μδὰ ἴο πιδγοῖ πεΆ ΠΥ 
ἄυο εαϑὶ ἔγοπι Καάεβιι, ἀπά ρᾶ55 ἴβγου! (δε 
μΒεασί οὗ ἴῃς Εἀουλ 5} πηοιιηΐϊδῃβ8. ΤΌεϑε δΤῈ 
ἸΟΗῪ πὰ ρτοοὶριίοιιβ, ἱγανεγβοὰ ΟΥ̓ ὕΝῸ Οἵ 
ῆγθθ Ὠᾶγγονν ἀθῇ]θβ, οὗ νυ μος ἢ ομὸ (ἴδε δ δὰῦ 
ΟπΒαννεΙγ) ΟὨΪΥ 15 ρῥγασ(ϊ δῦ] ἔὼγ δῃ ΔΠῸΣ. 
Ηδπος (6 Προθϑϑιυ οὗ [Π6 τθημοβέ συ. 17. 
Τρ: “αἰ 6] ΟΕ. Ὁ οαῖ. 11. 4, δηὰ τε. 
467 ὀγοῖδοῦ)}) Απ ἄρρϑᾶὶ ἴο {μὲ Εάοπιίεβ ἴ0 

ΤΟΙΠΊΘΙΩΌΟΣ ΔΠῸ ταπαν πο οἹἱά Κἰπάπεϑϑο οἱ 
Τ]Ά.οῦ δπὰ ἔϑβδι,, σξη. χχχὶμ. 1---Ξ1}. 

[1 ἀρρεᾶγβ ἔγομι [πάρ χὶ. 17 (μδὲ ἃ 5ιπυϊαγ 
τοαιιοβί ννᾶ5 δι ἀγοσβοὰ (ο 1μ6 Μοδθίϊο5. 

16. απ απχεϊ] Οἱ. Εχ. χίν. 19. Τίς 
ἰοπῺ 5 ἴο Ὀ6 υπαοιβίοοα 85 πηροπίηρ ξέπο- 
ΤΑΪΥ ἴπ6 βαρειπιδίυγα! φσυϊάδηοο υπάογ ΒΟ 
[5Γ86] ννᾶ5. 

Α εἰδγ ἐπ ἐδ μεογσποσῖ φΡ 127) δογάγ] θα 
Καάεϑῃ 86ὲ ποΐδ δῖ επά οὗ ςδ. χίβ, 



“δὰ 33. 
7]. 

Υ. 18---29.] 

δο ὈΥ τε Κιηρβ δίσῥ νὰγ, ψε νν}}} 
Ὡοῖ ἴυζῃ ἴο ἴῃ6 τίρῃς παηά ποῦ ἴο 
τῆς ἰεῖ, ὑπὸ} ννγαὸ ἤανε ραββεά τῆν 
Ὀογάειβ. 

18 Απά Εάοπι 5414 υπίο πίη, Τ οι 
δῆλ] ποῖ ρᾳ85 ὈΥ͂ τη6. ἰεβϑῖ 1 ςοπλε ουῖ 
ἀραϊηϑῖ ἴΠπ66 νυ τἢ τῆς βυνογά. 

Ι9 Δηὰά τἢε ςῃηάτγεη οὐ [βγδεὶ βαϊὰ 
πηῖο πὰ, α νν}} ροὸ Ὁγ τε Πίρῃ 
ὙΨΑΥ : δηὰ 11 δηά τὴν Ἴδε ἀγίηκ 
οὗ τὴγ ννδῖετ, {πε 1 νν}}} ρᾶγ ἔογ ἴῖ: 
1 νν}}] οἷν, νγτμους ἐἰοίρισ ΔΠΥ τῆΐηρ 
εἶτε, ρὸ τῆτουρἢ οἡ τὴν ἔξεῖ. 

20 Απά δε 5αἰ4, που 58α]: ποῖ 
δο τῆτοιρῃ. Απά Βάομη σδπὶε ουζ 
Δραϊηβῖ ἢϊπὶ ννἢ πιαςἢ ρδορὶθ. δπά 
ἢ 4 βἴγοηρ Πδηά. 

21 Τπυ5 Βάοπι τεβιβεά ἴὸ γίνε 
ῖϑγδεὶ ραβδδᾶρε τῆγοιρῃ ἢ 8 θογάετγ: 
ννῆῃεογείοτε ἰϑγϑθὶ τυγηθὰ ἀν ἔτοπι 
ἢ1π|. 

22  Απά {πὸ ςἢ]άγοη οὗ [ϑ5γδοὶ. 
εὐέη ἴῃ6 ννῃοΐς σοηρτεραίίοη, ἸουΓ- 
πεγεά ἔτοπι “Καὶ λάεβἢ, δπὰ σᾶπὶθ τιηῖο 
τοιηΐ Ηογ. 

23 Δπά τῆς ΓοκΡ βρᾶκε υπίο Μο- 
8ε5 Δ)ἀ4 Αδγοη ἴῃ τπηουηΐ Ηογ, ὃγ ἴῃς 
σοαϑὲ οὗ [με Ἰδηὰ οὗἉ Εάοχῃ, βγίπρ, 

17. ὁγ δὲ ζίπρ. δὶ δ «αὐῳ} Ηδεῦ. “ὉῪ 
(Π6 ΚΙῃρ᾿β ννγ." [ἢ σν. τὸ ἴη6 ννοσγὰ υϑοὰά 
(ποία) ἀοηοΐοθθ ἃ σδιιβοννυ ΟΥ̓ Γαϑοά γοδά, 
δάαρίοα ἔογ τα ΠΥ ρυγροθοβ. Τὸ βυςῇ {ῃ6 
ὩΔΠΊΘ “" ἱπηρογ 8] τοδὰ " (ἀεγὸ ε5- ὠἰ5}) 15. ἴῃ 
10)6 Εαϑὶ 51}}} οἴϊΐϊθη χίνεῃ. Μοβοβ ἀοιθι]655 
ΒΟ ΡΣ ἃ ρδῆϑαρὸ ὈγῚ (6 νδαυ Ομαυννεῖγ, 
Ἰοδάϊηρ, οαϑινναγὰ ἰὔγοιρῃ ἴῃ πραγ οὗ {Π6 
τηουπηΐδιηβ οὗ Βάοπι ἴο 1ἢ6 (40]16-ἰαπά δὔονϑ ; 
566 οὔ Ὁ. 12. ὙΤδμὶβ νι ον ἢδ5 51}}} Ἔχοθὶ]θηξ 
Ραϑῖιιγο πὰ ΠΊΔΗΥ͂ ΒΡΓΉΡ5. 

20. “42π4 Εάορε εαριό ομ' αραὶπσὲ 1») 
ΤὨὸ [5γδο  ἴε5, σοι ἀνναιηρ δἱ Κδάθϑῃ 
ἴη6 τοΐίιπὶ οὐὗἨὨἁ Ποῖ ἀπ] δβϑδάίοσβ, σοιημηθηςσεα 
ἐμοῖσ εδϑινναγά πιο. Αἱ {86 {ΙάἸηρ8 οὗ ἈΠΕΙΓ 
ΔΡργοδσῃ {μ6 Εἀοπη 65 πιιϑίεγες Ἐμοῦ ἔΟΓΟΟ5 
ἴο ον {Βεῖη ; πὰ οη ογοβϑίπρ ἴπ6 Ασαῦδῃ 
1πογ ἑουπὰ {ΠεῖΓ ἀϑοθηξ [γοι ἢ [Π6 πηουῃΐδιη5 
Ὀεαῖτοά. ὙὍΠὸ ποίϊοθ οὐ {Π1|5 15 ἰπβογίοα Βεγδ 
ἴο σοπηρϊοῖο ἴῃς παγγαῖϊνο ; Ὀυϊ ἴῃ οΥδΓ οὗ 
Εἰπιθ ἰἴ σοπιοβ δέτζεν ἴῃ τηδγοῇ οὗ υ. 21. 

42. »πομη Ηογ] Οὐ [Π6 πᾶπλὸ 566 Νοῖοδ δ 
ἐπα οὗ οδμαρίογ. 6 Τορορτδρῇιοδὶ τοπιαῦκ 
ἴῃ σ᾿. 23, 1παϊ [Π]5 τηοιΠίδ!η 15.“ ὉΥ {με σοδϑβί "" 
(ἐ. ε. Ὀοτάεγ) “" οὗἨἁ 1π6 Ἰαπὰ οἵ Ἑάοχπι ἢ" (χχχι. 
47), 16 δυϊβοῦγ οὗ ]΄οβθρθυβ (' Απΐ. ΙΥ. 4. 
7}, δηὰ σοηπβίδπι ἐγδαάϊτίοη ἰάθη! Ὑ Μουηΐ Ηογ 
δα ἴΠῸ τιοάοπιὶ [εδεὶ] Ἡδχγιπη, 5ἰευαιϊθὰ οπ {86 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΧ. 

24. Αδίοῃ 514]] δὲ ρδιπεογεά ιπίο 
ἢϊ5 Ρεορίε: ἔογ ἢθ 814]} ποῖ εηῖεπ 
Ἰηῖο {Π6 ἰαπά ψῇῆϊο 1 ἤᾶνε ρίνεη 
απῖο {Π6 σὨΠ]άγεη οὗ 5γαθὶ. Ὀεδοδιιβα 
γε τγεῦε]]οά ἀραίπϑὲ ΤΥ ᾿ννογά δὲ ἴπε !Ηεδ. 
γννδῖογ οὕ Μεηραῆ. μα 

2ς “Γακε Αδίοη δηά Ε]θδζασ ἢΪ5 ττρεν 33 

80, Δπα Ὀτγίηρ [δηλ ὉΡ ὑπο τποιηῖ Ὅξὰε 
Ηον: :- 

26 Απά 5:ρ Αδίοη οἵ ἢΐ8 ρᾶγ- 
τη θηἴβ,), Δπα ρυῖ τῃεπὶ ὑροη ΕἸΘΑΖαΓ 
ἢϊβδ βοὴ: δηά Αδγοῃ 5}4]} δὲ ρὰ- 
τΠπογοὰ μπέο δὶς ῥεοβίδ, ἀπά 5}]} ἀΐβ 
ἴΠεγα. 

27 Α)μπὰ Μοβεβ ἀϊὰ 25 τε [ῸᾺΡ 
σοπηπηδπάδα : δηά τπδν νγεπῖ ἃρ ἰηῖο 
τηοσης Ηοῦ ἴῃ τῆε 5ιρῆῃς οὐ }} τῇε 
σοηρτερδίϊοηῃ. 

2ὃ Αμὰ Μοβαβ βΠρροά Αδΐοη οὗ 
ἢ]5 ραγπιθηῖθ δηά ρὰῖ τἢδπὶ τροη 
ΕἸςαΖαῦ ἢ8 β5οὴ; δηῃά “ΖΑ δίοῃ ἀϊοά θεαε τὰ 
Πόσα ἴῃ τῆς ἴορ οὗ τς τπουηῖ: δηά ἃ 35. 9ο. 
Μόορβεβ δηά Ε]θαζαῦ σαπα ἀοννῃ ἔτοπὶ 
(πε πιοιιηῖ. 

290 Δπᾶ ψῆεη 411 τῃεῈ σοηπρτερα- 
τοη 8δνν ἴα Δάγοη νγὰβ ἀεδά, {πεν 
τιουγηεα ἔογ Ααοῃ {ΠΙΓ ἀλγ8, φύέπ 
411 τὴε ἢοιι5ε οὗ [5γδεὶ]. 

οαϑίθγῃ 5:46 οἵ ὴ6 σγαῦδῃ, δηά οἴοβο ἴο Ῥοίσα. 
ἼΤἼ15 ϑεγικῖπρ πιουηΐδίη, γἰϑηρ οἡ ἃ ἀδτῖ γοὰ 
Ὀάγ τοςκ, ἴο ἃ ΒοΙΡ ἢ οὗ πᾶσ ςοοὸ ἔδεϊ αὔονθ 
(ὴ6 Μοαϊογγάηθδῃ, 15 γοπλαγ κα Ὁ ]6 ἴὰσ ἀπ ΠΡΩΓ 
ἴοσ 115 ἔννο ϑιιπηη 5, ΟἹ Οπδ οὗ τνῃςἢ 15 51}}} 
ϑἤοννῃ ἃ 5Π18]} 5ηϊάγὸ Ὀϊ] ἀἰηρ, σγον πιο νν ἢ 
ἃ ἀἰοπιρ, ςα]]εὰ ἴπΠ6 Τοῦ οὗ Ασγοη (ϑίδηϊου, 
δι, δηά Ρ,᾽ Ρ. 86, ΕἸοτ, 1. 448, Επρ. Ἴ ΓΔΠη51).). 
ΤΠῈ ποβὲ νᾶ5 ἀοιι 1655 θποληιροά ἴῃ ἴπὸ 
ΑΓΔΌΔΕ θεῖον (4: ἃ ρίδοθ σδ οὶ Μοβογοϊἢ οὐ 
Μοβογα, χχχὶ. ,2ο; θυ. χ. 6), ΨΏΠ5ὲ Αδγοὴ 
δηὰ ἢ]5 σοπιραηίοηβ ἀϑοοπάοα [ἢ πηουηίδιῃ 
εἴη [Πη6 ο'ρῃξ οὐ ἴπη6 σοηρτγεξαίίοῃ ἡ (Ὁ. 27). 
ΤΠουΡΗ ΗοΓ ὑπ] 5} ΟΠ  ΌΪΥ ἰὰγ νη [Π6 
ἰογγ συ οὗ Εἄοπι, γεῖ ἐμογὸ σου] Ὅ6 πὸ υη- 
ΘΠ ἰγόβραθα ἴῃ 6 ΠΊΟΓΕ δϑοθρηΐ οὐ ἰ[5 
Ὀάττοη περ ἢ 5 ΌΥ (26 [γος Ἰοδάουβ οὐ [η6 ἢοϑί, 
ἜΘρΘΟΙΙΪγ ννὨ}5ὲ ἃ ἔΠΟΠάΪγ τορΡΙΥ ἴο {ΠΕΣ 
Ρεδοείμ] πηεβδᾶρὸ (υ. 14), ννγ85 δχρθοίδα, 

26. οὶ δὶς χαγηιοπ.}] ΤῊ ρῥείεβα Υ γᾶγ- 
τηθηΐβ, νυ βογονν ἢ ἢθ δά ἱηνεσίθα Ὠϊπὶ, ἴμον. 
ὙΠ. 7-ττο. 
21 ἐβόηι μῥοπ Εἰεαπαγ) ΒΥ νΥΑΥ οὗἉ 5ο]θπιῃ 

{Γδηϑέογθησο οὔ Αδγοη᾿ 5 ΜΝ ἴο Πἰπὶ, αἱ. 
1 ΚΙηρ5 ΧΙΧ, 10. 

7. ἐπ δὲ οσἰσδὲ 9 αἰ δε εοπσγεσαλίον]) 
ΤὨΘ σοπρτοραϊίίοη σοουἹὰ ποΐί μοννενοσ ν ποβῶ 
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1λ6 δοίυ] ὑγαηβδοίίοῃ οἡ ἴπ6 τηοιιπίδ!η-ἴορ. 
ΤΠ ἱπ [5 ἀδδίῃ 85 ἴῃ ἢὶ5 [6 (εἶ. Χνυ]].) 
ῖ5 ΑΔιοῃβ ἀϊβηγ κυαγάοά ὉΥῪ Οὐά. ΤΠ 
ἰγδηϑίογοησθ οὗ ἢῖ5 οῇῆοθ ἴο ἢι5 5σοῇ, δὲ [86 
ςοπμηηδηά οἵ Οοἀ δηὰ Ὁγ {μ6 ῃαηὰ οὗ Μοϑοβ, 
δοίβ ἔοσίῃ ἴῃ δοῖ {η6 ν}}}] οὗ Οοά ἔογ [ες σοῃ- 
Ἐπυδῆοθ οὗ πὸ Ηἰσῃ Ῥηεβιμοοά, ποΐϊνιἢ- 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΧΙ. ' [ν. 1. 

βἰαπάϊης πὸ τρουίδ! ῦ οὗ ἰΐ5 βυιοσοβϑῖνο ἴῃ" 
Βοηίοιβ (Ηοδγ. νἱϊ. 22); δηά 50 115 βυβοπάῖ- 
πδίϊοη ἴο εἷπὶ νγῆο οᾶπηθ ἰηνοσίοὰ τυ ἀἰγθοί 
Δυ ΠοΓ ΤΥ ἔγοσι σοά. 

40. “αγοπ «υαἪ ἀεαά} ΕΟ. χχχῆ!. 47-29' 
Ὠεουΐ. χ, 6. 

ΝΟΤΕῈΘ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧ. 1ο, 22. 

10. Ηδφςῦ. ὉΠ. ὍῊΙ5 15 ργοῦδΌϊγ {πὸ νγοσάὰ 
υξοὰ ΌὈΥ οὐ μογὰ ἴῃ ἴμθ ϑοτῆοη οὐ 6 
Μοιιῖ, 81 Μαῖίΐἷ. ν. χο, δηά σοηδογοα ταῖποῦ 
ἴον (ἢ6 βδουπά (ἤδη [Π6 5δῆϑθ ὈΥ ἴπ6 Οὐκ 
μωρέ. Ἐογ ἴπε6 νεγῦ “ΠῚ 2 5θθπὶ5 ἴο 8 ἃ ννογά 
ἀοοιρηρά, Κὸ πλιγτηυγ, δηὰ (ἢ6 Οσεϊτηδῃ “τη Γ- 
τοι, ἴο Θοἢο 115 οὐ 56η56. δηὰ ἴο τηδδι} ἴῃ 
ἴῃ μ6 ἢγβὲ ρἷδοθ ““ἴο Ἴσοπιρίίη ἔγθι]} }γ : 
Ποποὸ “ἴο Ὅε τεγαοίογυ,᾽,) ““ἴο τοῦ 6].,) 45 ἴῃ 
α΄. 24 08 [15 σδβαρίοτ. ὙΤ86 ψογάβ Μδγδὴ δηὰ 
ΜοΠΌΔΗ ἃῖὸ σορπηδίθ, 

40. Ηοτγ [α5 Ὀδδη ᾿πη ΠΟΥ ΔΙΪΥ ἰγοαίθα 85 ἃ 
ΡΙΌΡΕΓ πᾶπι6, γεῖ ᾿ξ 15 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ΟΠΙΥ Δη ἀγομαὶς 

᾿ ἤογηι οὗ ἽΠ, [06 σοπιηοῃ Ηοῦγονν ἴοστὴ ἔοσ 
εἰ τηουηίδ!η" (Οεδθθη., Εὐγϑί. συ. ν.). Ηδησθ 

εἴ 5 ἀρρ θά, χχχῖν. 7, ἴο ἃ ϑυπιπιξ οὗ Μουηΐ 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚΝ ΧΧΙ. 
1 7 γαεῖ τοίἱὰ σορῖς ἔρος αἰφείγον ἐἦς Οαμασμζες 

αὲ Πποργμαὰ. 4 714 2εοῤίε γι47ηι4γίρρ᾽ “7 
ίασμεαί τοί Μὴν σεγρομς. ἡ 7 δ γοβοριέ- 
ἡηρ αγ ἀφαῤειίΐ ὃν α ὀγασόη σεγβέ)ί, τὸ μια» 
7ρωγηῶ» Οὗ ἐὴε “εγασίμες. 41 δίῤοκ ἧς ουεῦ- 
κοῖς, 33 απα Οὐ. 

ΤΙ οῦδποη, ἡ ποτο [86 1 Χ Χ. τεηάοτς σα πλόον) δε, 
τὸ ὄρος τὸ ὅρος. [Ιἰ αῇοτάΞ ἴοο 186 ΟΠΙΥ͂ 6Χ- 
ΔΙΏΡΪΟ ἴῃ {[Π6 ΒΙΌ]6 ἴῃ Πιςἢ [Π6 ῬΓΟΡΕΙ Ὠ4Π|ὲ 
ςοπῖεβ ἢγϑὲ; ἔογ “" Ηογ, {πε πιοιηΐδίη,᾽) νοῦ 
ὀχλίδίς (ἢ ογάογ οὗ {πὸ τνυοχγάς ἴῃ ἴη6 ογίριπαὶ. 
[{ 15 ρΡγοθΔΌΓ]6 τπδὶ 186 ῬτΌΡΟΥ ἱπιροτέ οὗ {δὲ 
Ἔχρτγοββίοη ἽΠΠΩ ἽΠ ἰ5 ΒΙΠΊΡΙΥ ὁ“βυπιπε οὗ 18ὲ 
τηουηΐδίη :" 85 15 ποίθα ΒΥ [6γοπιὸ ( ΕΡ. δά 
ἘΔΌΙΟΪΑπι᾽) ἴῃ τοπλαγκίηρ ὉΡοὴ 1Π|5 Ρ4 ΞΘ αΡῈ 
Νυμθογβ: “1 ορὶ ροΐοσῖ, Αβοθηάϊε ΑΔΥῸΣ 58- 
ΠΘΓάΟΒ ἷπ τπηοηῖῖ5. πηοπίοηη." 80. [4τῸ 1 ἐπ ἰοε. 
“Ὁ Μοηβ διϊξ συ ροῦ τιοηΐδηι, νοὶ ροπιιττὶ ρδΓ- 
ὙΌΠῚ ΒΌΡΕΓ ΡοΟΠΙ.ΠΊ πηϑρπυπη." Μοαπξ Ἦσγ 
ἴῃ ἕδοϊ “ τῖϑοβ {κὸ ἃ πυρο ςαϑβίεἰαἰοὰ Τυ!άϊηβ 
ἔγοσῃ ἃ ἴοννεγ 456" (ϑίδηϊου, "8. δηά Ρ.᾽ Ρ.- 86)- 
ΤΠΟ τπηουηίδίη ἱπίεηἀρά χχχῖν. ) νγ5 ΡΣῸ 
ΟὨΘ Οὗ 5: πλ}|4τ Οὐ] 1Π6. 

ΝᾺ ωὖέη “Κίηρ Αγδλά τῆεὲ (Ἷ- μι 
πλληϊῖθ, ψῃϊοὴ ἀννεῖς ἴῃ (δ 

βου ἢ, πεαγά ο]] τῆαξ [ϑγδθὶ ςϑγῃς 
ὈΥ τῆς ννὰῪ οὗ ἴῃς 8ρῖ6εβ; ἴπβη ἢς 
ἔουρῃῆς ἀρδίηδὲ [96 γ6], δηάἀ τοῸΚ φορης 
οὗ τῇλδπι ρῥγίβοηεγϑ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ.Ὶ. ἀίης “ναά ἐδε σαπααπίιο) 
Ἀλίμοῦ, “ὍΔ9 σαπδαμλῦο, 89 Κίπε οὗ 
Ατδά." 866 οἡ χὶν, 4ς. Ασδά βξἰοοά οἡ ἃ 5Π14]} 
ἈΠ], πονν οαἸ]οὰ Τὸ]- Ατδὰ (ΚΟΌ. 11. τοι, 201), 
20 πλ]|65 σοι οὗ Ἡδύτγοη. (Επβθῦ. “Οπομι." 
5. Υ. ᾿Αράμα). Ἡυπηδη ΠΑὈΙ αἰοΠ5. Ππᾶνθ ΠΟΥ 
ἀἰδαρρεαγοὰ ἔγοπλ {86 βροῖ; Ὀυὰΐ ἃ τυϊηρά 
ΤΈΒΟΓΨΟΙΓ ΓΕΤΊΔ1Π5, δηά ἔγαρτηθηΐβ οὗ ροζξογγ γα 
5111 ἐουπὰ (Πεγο. 

ἐπὶ ἐδ σομ1}] 566 ΟἹ ΧΙ], 17, 22. 

ὧν ἐῤε «ὐὧν Γ᾽ ἐδ «ρἰο.Ἴ .ε. Τ Ἀτουξῇ {πὸ 
ἀσβογί οὗ Ζίη, ἴΠ6 γουϊΐθ νυν ἢϊο ἢ ἘΠ6 5ρ165 ϑϑηΐ 
οὐξ ΕΥ Μοβοβ 48 γϑατβ Ὀοίογο μδὰ δάορίθά : ςξ, 
ΧΙ. 21. Οἡ [Π6 ὀχργοββίοη, ΒΟ ἢ 15 ποῖ ἔτδο 
ἔτοπὴ ἀ!βΠς ἐγ, 566 ποΐο δ ἐπά οὗ σμαρίογ. 

ῥε ουδὲ ασαϊποὶ ΠεγαθΠ] ὝΠΙ5, 5 μ45 Ὀθθθη 
ΑΙγοδαγ οὐὔϑογνοᾷ (ςἔ. Χχ. 1, ἀπά ποῖθ), σδῃ 
ΒΑΓ μάν ἰφκθη ρίδοθ αὐἴογ {πὸ ἀθδίῃ οὗ 
Αάγοῃ. Τῇ Κίηρ οὗ Αὐδά σδπηοῖ Ὀ6 ξιιρροβοὰ 
ἴο μᾶνθ ννδι θὰ ἘΠῚ} [Π6 Ποϑὲ ἢδὰ τρλισβοα πλοσδ 
ἘΠΔΠ 5ΙΧΕΎΥ Γ11165 ΑΥΥΔΥ ἔγοπὶ ᾿γ8 θογάριβ ἴο 
Μουηὶξ Ηογ, απ ννᾶβ 'ἰπ 1] τλδγοδ΄ ΓΙ ΠΟΓ 
ΑΥΑΥ, Ὀεΐοτο δἰϊδοκίπρ ἴμδπ ; ΠΟΙ ο81) {πὸ 

[Ξγδοὶοϑ, οὐ (ἢὯ6 οἴΟΓ παπᾶ, ἢδνο αἱ δϑιάθ 
{πε ῖΓ ἸοΓΠΟΥ ἰονναγὰβ (ὑδηδδῃ, τεϊγασθὰ ἰδεῖς 
βδίορϑ Ἰηΐο {πὸ τυ ]Πάθγηθθβ οὗ Ζίη, δπὰ γεζυγηδὰ 
ἴο Κδαεβὴ ἴῃ ογάθγ ἴο Ἰηνδάθ Ασα, ὙΠΟ ἢ ἸΔγ 
πογίἢ οὗ ἰδὲ ρίασθ. Ὑδ δἰΐδςκ οὗ {86 Κίηρ 
ννᾶ5 τηοϑί Ῥσγοῦδοὶυ τηδᾶθ 158 ννἤδη {Π6 σᾶπὶ 
Ὀγοκο ὑΡ ἔτολ Κδάθβθῃ, δαῃμὰ ἴῃς υἹξιπιαίς 
ἀϊτοςίίοη οὗ (ἢ6 τράγο νγὰ9 ποῖ δ5 γεῖ ρτὸ- 
πουηορά. ὙΠῸ νογάς, ἤδη {86 Κιηρ. .. 
Ὠελγὰ (611 {πὲ [5γαθὶ] σάπλθ ὈΚῚ [Π6 ννᾶῦ οὗ πὸ 
5ρ|65,) ϑϑοηὶ ἴο ᾿ϊπηξ τῆδιὶ (πῸ Κιπρ οἵ Αγαά 
ΔΡΡτγεμοπάϑα παῖ [ἢ6 ἱηναϑίοι οἵ δηδδη οι] 
Ὀδ αἰϊετηρίοα ἔτοπὶ ἴΠ6 βᾶΠ|6 υδγίεσ 45 δείογο, 
χῖν, 40----4ῳ.ς, δηὰ ἀοίεττηϊποα ἴο (λκο [86 οἤξη- 
βίνθ, δηὰ ἘῪ ἴο ἀσῖνθ Ὀδοῖς Π15 ἘΏΘΠΊ65 ΕΓῈ 
ἴΠογ τϑδομοα 15 Ἰουστοσυ. ὙΠῸ ἰπβι}ῖ ν͵ 45 ΠΟ 
ἀουδὲ ἀνοηροά 45 βοοῇ ἃ5 ἔπε Ποϑβὶ ὅ͵85 γϑ 
ἔογ δοΐοη. ὙΤῆδ ογάογ οἵ [ῃ6 ἡδγγδῆνε ἴῃ {βεϑὲ 
σμαρίογϑβ, ἃ5 ὁσοδϑί δ! οἰϑοννῃογο ἴπ (Π|5 θΟοΚ 
(ςἢ, οἡ ἴχ. 1, ὅζε.), ἰ5 ποῖ {μαὶ οἵ ἔπη, δυΐ οὗ 
5] οι -πιδίίοῦ ; ἀπά (6 νγὰσ δξαῖπϑὶ Ατδὰ ἰ5 
ἱπίγοδυσοα ΒοΙδ 5 ἔδθ ἔσβί οἵ {μὲ ϑεπε8 οὗ 
νἱςίοτίεβ ραϊποὰ ὑπάος Μοβεβ, ψβιοὰ ἐμὲ δὶ» 
ἰοσίδῃ ἤονν ἴδίκοβ ἰη ῃδηά ἴο παγΊαῖΐβ. 
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2 Αμπά ἴδθγαεὶ νοννεά ἃ νον πο δπά τπε οι] οὗ [π6 ρεξορὶε ννᾶ5 πιυςὴ 
ες ΙΟΚΡ. δηά χά, 1 του νὴ. || ἀϊδοουγαρεα θεσδυβε οὐ τ1ῃ6 ννᾶυ. 1 Οἱ, 

ς Απά τς ρβορίβς βρᾶκε ἀσαίηβί ἔπει 
(ὐοά, «πὰ δραίηβξὲ Μοβεβ, Ἔπεγε- "ἐσγηπά 
ἴογε αν γα ὕὅγουρῆς ὺ8 ὑρ οι οὗ 
Ἐργρὶ ἴο ἐς ἴῃ [6 νυ ]άεγηεββ ὃ [Ὸγ 
ἐῤέγέ ἰς πο ὈΓοδλά, πειῖμοῦ ἢ: ἐῤεγέ 
4,7 Μαῖεγ ; δηὰ ὄουγ 8οι] Ἰοδιμεῖῃ ὃ Ἵμαρ. τὲ 
115. Πρ Ὀγοδά. ; ᾿ 

ἰπάθεά ἀε]νεῦ 118. ρεορὶς ἱπῖο ΓῊΥ͂ 
μαηά, [Πδη 1 νν}}} τίου] ἀδδίγου ἘΠ ΕῚΓ 
ΟΙἘ168. 

24 Αμπὰ ἴδε ΓΟῸΚΡ Βελγκεπεά ἴο τῃ8 
γοῖὶσε οὐ ἰβγδεὶ, δῃά ἀεϊινεσεά ᾧρ 
τῆς (ὐδπδδηϊῖζεβ ; δηὰ τἊἢεὺῪ υζίεγὶΥ 
ἀρ ῥα (Π6πὶ δηά {ΠΕ} οἸ65: δηά 

 Ἴπλι 'ς, ἢδ ΤΔ]1ςἀ τῆς πᾶπὶς οἵ τῆς ρίαςε  Ηοτ- 6 Απά “τὲ [ΚΡ 8επῖὶ βεῦγ 86γ- τῷ μέρα 

ἐμῷ τοι τλῆ. Ρεπῖθ δηηοηρ ἴΠ6 ρβορίβ, δηά τΠ6ΥῪ τ Οον. το. 
4 ὅ Απά {τΠεΥ ᾿Ἰουζγηαγεά ἔτουῃ 

τόσης ΗοΥ ΌΥ τῇς νὰν οὐ τῆς Καά 
868, ἴο σοπλρᾶ885 ἴπε ἰαπά οἵ Βάοηι: 

3. ῥὲε εαἰδι δὲ παριὸ οὗ ἐδ ῥίαςε)] δηάεσ, 
ὍΠ0 πδῖὰ8 ΟΥὗὍὨ 9 Ρ1800 88 081104, ΤῊςΘ 
ἀγδηβιτῖνθ νογὺ Πογα 15, ὈΥ ἃ σοιησοη ΗἩθθγονν 
ἰάϊοπι, ἐαυϊνα]εηξ ἴο 8ῃ ἱπλροῦβοηδὶ ΟΠ6. 
Ηον»"α 6] 1.6. “"ΒΑη." οἷ ἴδε 5:6 οὗἨ ἘΠ] 

ΡΙδςθ 866 Χιν. 45) πὰ ποίθβ. [πῃ [πιάρθ5 1. 17, 
νν6 τοδὰ {παΐ [Π6 τηθη οὗ [υἀδῃ ἃπάὰ ϑιμηθοῃ 
ἐς 5] νν [ηὴ6 Οδηδδηῖεβ {Παΐ Ἰηῃμαιοα ΖορΠδίῃ, 
δηᾷ υτοΥ]ν ἀσϑίσογοά 1ἴ 1) )ηὰ βιγίπογ, [μδὲ “16 
πᾶπιο οὗ {π6 ΟἿ ννὰβ ςϑ]οὰ Ἡοσηδὴῃ." Βυΐ 
11 ἀοεοβ ποῖ ἔοϊϊονν (δὲ [6 πδπὶθ “"" Ποστηδῇῃ " 
ν)Ὰ5 ἤτϑί Ὀεδίοννεα ἴῃ σοηϑοαϊθηοο οὗ ἰδς ἀ6- 
δίγιυςοη οὗἩ [Π6 ρ]ᾶσθ ἴῃ {86 {{π|6 οὔ ἴθ [υάρεϑ5, 
δηά {μαΐ ἰὴ Νυπλθεῦα 115 ΟσσΌΓΓΘΩΟΘ 15 ἃ 5:61 
οὗ ἃ ροβῖ- ίοβαις ἀδῖθ οἵ σοπηροβιίίοη. ὙΠῸ 
ἰοχὲ οὔ Νυχῆ. ΧΧΙ. 32 ἱΠΕΟΙΤῺ5 115 ἰῃδὲξ [ἢ]5 
δεετιεβϑίοη οὐ ἴΠ6 Κιπρ οὗ Αγδὰ ννᾶβ γϑρε]]εά, 
δηὰ ἀνεηροὰ ὈγΥ 186 σδρίιγο δηὰ 58ςκ οὗ ἢϊ5 
οἰ[65 ; δηὰ (Πδξ [πΠ6 5γδοὶ ἴθ “" Ὀδηηθα ̓" [Πδηὶ 
(εἴ. [μον. χχυῖ!, δ, 29). Βιΐὲ 1ἴ ννὰβ ποῖ [86 
Ρίδη οὗ ἴδ [5γδϑὶ ἴθ5 1ῃ ἐπ {{π|6ὸ οὗ ΝΜίοβεβϑ ἴο 
Γογλδίη ἰη {15 ἀἰσίσιςϊ. ΤΟΥ ἐπογεΐοτο τηδυομοὰ 
ΔΥΝΔΥ 500 -Θασιιναγά ; δηὰ πὸ ἀοιϊδὲ ἔογ [86 
εἰπιὸ (ῃ6 (ἀπαδηϊοϑ Γοδιιπιθὰ ροβϑοβθίοῃ, δηά 
τεβίογοά ἴΠ6 δησίθηῖΐ πᾶῖηθ (Ζορῃδίῃ). Βαΐ 
7 ϑῆυδ ἀραῖῃ σοπαυεγεὰ {πῸ Κίς οὗ [15 ἀϊ5- 
{τῖςῖ, δηὰ ἤηδγ ἰῃ [Π6 {ἰπὶῸὸ οὗ ἐῃ6 ΘΑΥῪ 
]Τυάρεβ (86 ὈδΔη οἵ δίοδος δπὰ ἢἷ5 Ἴσοηΐθπι- 
ῬΟΓΔΓΙΘ5 ννᾶ5 ΠΥ οχοσυϊοά. Ὑ ὲ Βανε {πογὸ- 
ἔοτο ἰῃ 186 ρᾶβδαρε Ὀδέοσο 5 ἴπ6 Ὠιἰβίογυ οὗ 
[16 δοίι] ογιρίη οὗ (6 πδηιὸ “" Ηοιτηδὰ." 

4. “πὶ ἐρὲν Ἰομγμεγεά}] ὙΠΟ αἰϊγοςΐ 
τουΐο ἰο Μοδὺ τπγουβὴ [86 νδ]]εγ8 οὗ Εἀοηὶ 
Ὀεηρ εἰοϑοὰ ἀραίηβι ἱποῖῃ (ΧΧ. 20, 21), {ΠΟῪ 
ὙΕΙ͂ ΠΟΝΡ Ποιῃρο θὰ ἴο 56 ῖκ ἃ οἰγουϊίζοιβ 
οπο ΟΥ̓ πιλτομηρ τουπά {πῸ τηουπίδιη ἔλϑῖ- 
Ὠόβϑθθβ. ὙΠΟΘΙΣ σοῦγϑο ἰΔΥ ἄοννῃ ἴῃ6 Ατσαῦδῇ ; 
Ὀεΐνθεη ἐῃ6 Ἰἰτηεβίοηθδ οἢΠἔ οὗ {π6 ΤΙΝ οη (ἢ6 
ννεβί, δηὰ {π6 ρστδηϊθ γτάηρὸ οὗ Μουπί ϑ6ῖσ οὐ 
1Π6 οαϑί, ἘΠΕῚ], ἃ ἔδνν ἤἢουσβ ποι οἵ Ακαρᾶ 
{ἘΠ} Ὁ ΘΕΟῚ 16 ννδαάγ [{ππὶ ορεηθάὰ ἴο 
1Ποπὶ ἃ 5} ἴῃ 1π6 Ὠοβί!]θ τποιιπηίδιηςβ, δ οννρὰ 
πο ἴο ἴὰτπ ἴο {Ποῖγ ἰϑξϊ, ἀπά ἴο πιλγοῦ πουἢ- 
νναγὰβ ἰονναγάς Μοδῦ (δῖ. ᾿...3). ΟΣ, ΕἸίοσ, 
“5, πὰ Ρ.᾽ ΝοΪ]. 1. Ρ. 75 ((ἰαικ5 Τγδῃ8]).). 

δίς τῆς. ρεορίε;; ἀπά τις ρθορὶς οὐ 
1ςγδεὶ ἀϊεά. 

ἡ 4 Τποτγείοτε {πε ρεορὶς σδπλς 

ὙΠΕΥ ὙνοΓῈ [ΠῸ5 ῸΓ 50ΠΊ6 ἀδγ5 (566 οἡ χχὶϊ. 1) 
ἴῃ {ἴπ6 Αταδαῆ, ἃ πιουηΐδίῃ ρ]αίη οὐὗὨἨ ,ΊἸοοβθ 
βαηά, ξύδανθὶ, δηὰ ἀείγι5 οὐ ργδηϊΐθ, ννῃϊς ἢ 
(πουρ ϑργιπκιοα τυ} ἰονν βἤγι 05, Ἔβρεςδ!ν 
ΠΟΑΓ ἴΠ6 πγοιιῖῃ5 οὗ {πὸ ννφάγβ ἀπά (ἢ6 σοῦ 565 
ΟΥ ἴδε ννἱηίογ-[ογτρηΐβ, ἔα γη βἤθα ΘΧΕΓΟΙΏΘΙΥ 
{π|16 δι ἔμον οὗ ἔοοά οστ νναΐϑυ, δῃηὰ 15 ΠΊοθουθῦ 
οἔξοῃ ἰγοι]θα ΟΥ̓ 5δηἀ-ϑἰοιτη5 ἔγοιῃ [6 5ῆοτθ 
οἷ {πὲ ρῈ}  (5ε6 Ε εἴοτ, 1. 52 544. Επρ. ΤΙ γαηϑ].). 
Ηξδηςεὸ ""Π6 500] οὗἩ [Ππ6 ρϑορὶθ νγᾶβ πιυςῇ ἀΐ5- 
οουγαροά Ὀδοδιι56 οὗ (86 ννδγ.᾽" 

5. ἐδ σῥὲ ἐγε8ε} ἧ. ες. 115 νῖ]6, σοῃ- 
[ει ΡῈ 0]6 Ὀγεδά, ΤῊθ Ηθῦτγονν ννοτὰ 15 ἀουινοά 
ἔτοτῃ ἃ τοοῖ 5 ξη  γιηρ “ἴο Ὀ6 Πρ ζ,᾽"" δπὰ 50 
0 6. πηρδη,᾽) “' ἀδβρίϑοα," ἄς. Οἱ {Π6 
Ἡογαΐδῃ “εἴ βροπάδιθ ἰδονὶ ρσοὸ ῥδῖιρθῖθ,᾽ 
.Α.ῬὈ,᾽ 412 

Θ. ,Μεγγ «ἐγροημ] ΤΎΠῸ ρος (Βθουΐ, 
ὙΠ 1ς, [5, ΧΙΥ. 29, ΧΧχ. 6) ἀεδιιοῖθβ τῇ ἴῃ- 
Βαπιπιδίοσυ εἴἶεοὶ οἵ ἐμοῖγ ὈΓ6. δ0 ἴῃ Οὐθοκ 
Ποῖ ὸ τοδὰ οὔ ἴπ6 διψάς (Νίςδπάογ, 
ἼΓΒογδοδ,᾽ 314), ἃ Ροϊδοηοιι5 5ηΆκθ ὑνΏωβο 
ὈΙΐ6 σϑιιδοα ᾿πίθηβθ {Π|γϑῖ; οὐ 1ῃ6 πρηστήρ δῃὰ 
{Π6 καύσων (Δ ]δη, ὁ Ναῖ. Απ.᾽ νἱ. ς 1). ΠΑΙΠ65 
ΜΠΙΟ ροϊπηΐ ἴῃ Πκ6 πλαηποι ἴο ἔδνϑυ, ϑυνο!] πρ, 
δΔηα ᾿πῆλπιπιδίίοη. ὙΠῸ ρϑηϊηβιΐα οὐ δἰηᾷὶ, 
δηά ποῖ ᾿ἰοδεῖ, {πὸ Ασαῦδῃ, δδοιιπάϑβ ἴῃ νϑηοπ)- 
Οἱ τερ(]]65 οὗ ναγίοιιβϑ Κἰπάβ, υυιῖὶς ἢ ΠΊΔΥ 
Ὑ}6}} Ὀ6 ἀοϑοτί θα ἴῃ ϑιιςῆ ἰθιτηβ. Ψ'. ϑ.δι- 
Ὀογ ἰγανο! !ηρ ἴῃ (Π15 αἰδέγίος τοπηαυκο: ὁ ἴῃ 
(Π δἰζοσπισοη ἘΠΟΥ Ὀγοιβ ἢ 5. ἃ ὙΘΙ τοι θὰ 
ΒΏΔΚ6 οὗ ἰδύρε 5ἰχθ, τηδυκοὰ ἢ ΠΟΥ τοὰ 
5ΡΟΐ5 δηα νΥΑΥΎ 5 ρ65, νυ ἢΙσἢ θοϊοηροά ἴο {Π6 
Τηοβί ροϊβοηοι 5 5ρθοῖθθ, 85 ἴΠ6 ξοιτηδίίοῃ οὗ 
115 [οϑῖ ἢ ΟἸΘΑΠΥ δθοννθά. Ασοογάϊηρ ἴο {πὸ 
Βεάοιιϊη5, ἴπ686 βϑῃδίκθβθ, νυ μῖσῃ ΠΟΥ ῬΓΕΔΕΥ 
ἀτοδάθαά, νγοῦδ ὙΘΓῪ σοπΊηΩη ἴῃ ἐπαΐ ποϊῃ- 
Ὀουτποοά,᾽" 11. 406 : 566 αἰδοὸ Βυγοκμαγάξ, ρ. 
499. ΑἸΙοχαπάοσ ἴῃ ογοβϑηρ Οδάτγοβια Ἰοβῖ 
ΤΏΔΩΥ πΊθη ἰμγοι ἢ ἴΠ6 βογρθηΐβ νυ] ς ἢ σργδης 
ἼΡΟΩ ἴποϑθθ ρϑϑιηρ ὉΥ ἔτοπι {ῃ6 βαπὰ δηά 
Ὀγυβηννοοά (ϑίταθο χν. 723). ϑίγαρο δ͵50 
ΤΟΤΊΔΓΚ8 (Π6 ἀδληῆροῖβ οἵ {Π1|5 Κιπά ἰο ψῃηϊοῖ 
γάνθ! ει ἴῃ (Π6 Ῥεηϊηβιιΐα οὗὁἨ δίπδὶ Ἰνετδ 6χ- 
ροβοὰ (χνί. 759). 
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ἴο Μοβεβ, δηά 5414, ὟΝ ε ἢανε βἰπηξά, 
ἴογ ννεὲ ἤδνε βροκεη δρδίηβε τὴη6. "ΟῸΚ, 
ΔπΠὰ δραϊηβῖ {πε ; ΡῥΥᾺΥ πηῖο ἴΠ6 
ΓΟΚΡ, τπαῖ μὲ ἴακε ινᾶὺ ἴδε 8εῖ- 
Ρεηῖβ ἔἴτοπι υ8. Αμά Μῶόοβεβ ργαγεά 
ἴογ τῆς ροορίε. 

8 Απά τε ΓᾺΡ 54] 4 υπῖο Μῶοϑβεβ., 
Μᾶαῖκς δες 4 βειγ ϑεγρεηῖ, δπὰ ϑ8εῖ 
1 ἸΡροη ἃ ροΐε: δηά [ἴ 5}4]1 σοπιὲ ἴο 
Ρα55, ἴπαῖ ὄνου οἠς τῆδι 18 Ὀἰτίθη, 

«2 Κίηξε ὑνῃση ἢς Ἰοοϊκειἢ ὑροη ἰξ, 58}4]] 11ν 6. 
10 ἃ 14. 9 Δμά 4Μοβεβ πιδάβς ἃ βεζρεηΐ οὗ 

8. Μαΐζε ἐδεε ἃ ΜεΡ7 “εγῥομ] 1.6. ἃ 561- 
Ῥοπέ τοϑοη Ὁ] ηρ ἴῃ ΔρΡροάγβηοθ [ἢ ὉΠ|65 
ὙὮΓἢ αἰίδοκοὰ [6 ροορὶθ. ῬὍὕΠῸ τοϑοι δῆς 
νγ)5 οὗ {Π6 δβϑοῆςσθ οὗ [ἢ ϑυπιθο βῃ (ςξ. 
1 541. γἷ. 5). Α5 ἴ86 ὈγδΖθῇ βογρεηΐ γϑρτγο- 
βοηΐοα [Π6 1Ἰηϑ γυπιθηΐ οὗ [Π61; σἢαβιιβοιηθηξ, 50 
(Π6 Ἰοοκίηρ υπῖο 1 Α σσοάδ᾽ξβ νογὰ ἀεποίεά 
δοκηον)οάρτηθηϊ οὗ {Π6ῚΓ σίη, Ἰοηρίπρ ἴογ ἀ6}- 
γΟΓΔΏς6 ἔγοπι [5 ῬΡθηδ  Υ, δηὰ ξ4 ἢ ἴῃ [ἢ πλθδῃ5 
δρροιϊηϊοά Ὀγ Οοὰ ἴογ μθδ] }πρ. ὙΠ6 ΓΥ̓ΡΙΟΔΙ 1π- 
Ροσί οἵ (}ϊ5 ἱποιάἀθηΐ, ᾿ηάἀςαῖοα Ὀγ [ἢ6 ϑανίοιῦ 
Ηἰπιϑοὶ (δῖ [ὁ 111. 14,1}, πᾶ5 ἤθθη νΟΓῪ σο- 
Ρίουὶγ ἰτοδιθά οὗ Ὁγ {π6 (γι ςεδη Ἐδίμογβ ἀπά 
ςοπηπιεπίδίοιβ, [ἢ [Π6 βεγρεηξ οὐ Ὀγᾷ85, ματτη- 
1685 11561{, Ὀὰ  τηδάθ ἴῃ [Π6 ἱπηδρθ οὗἩ [6 σγοδίῃυγο 
(Παὲ 15 δοσυγϑεὰ δον οἴπογβ (Όξεηῃ. 11}. 14), 
{ΠΥ ΠΡΕΥ 566. ἃ ἤξυτγο οὗ Ηἰπὶ ψῃσ Βουρἢ 
ΦΒΟΪΥ, ΒΑγτη]εθς, ππαάθῆϊθά, ϑοραγαῖθ ἔΓΟΙῚ 81η- 
ΠΕΙΞ" (ΗΘ. νἱῖ. 26), ννᾶβ γοξ “"πηδαθ 511" 
(α ον. ν. 21), απὰ ““πηδάθ ἃ συγϑο᾽" (0 4), [ἢ]. 
11) [οὐ ὑ5. Απά [Π6 ἐγο οὗ (8 ἤχεά οἡ Ηἰπὶ 
δοῃο] 5, ἃ5 ἰπ δὶ ΟΔΥ δηά ἄδρτεθ ἀϊὰ {86 
ΒΕΓ ΟἸκοη [ογδοὶ θ ἴῃ (ῃ6 νυ ]Πάθγηθβϑ, τ 6 Τηδηϊ- 
ἐεδίατιίοη δὲ οὔποθ οὗ ἴδε ἀοθϑογὶβ οὗ δίῃ, οἵ [15 
Ρυπιβηπιηοηξ ᾿πηπλίποηξ δηὰ ἀοργεσαῖθά, δηὰ οὗ 
186 τοι ῃοά οὗ 115 γϑηγβϑίοη ἀδνϊβοὰ Ὀγ Οοά 
ΗἩ!πλβοῖε, 

ΤῊΘ Ὄὀχρ]παίίοης οὗ σογίδιπ σοϊητηθηίδίουβ 
18αι [1Π6 Ὀγάζθῃ βϑογροηΐ νν85 5εῖ [οσίἢ Ὁ Μ.οθοβ 
85 Δ ΘΠ ]6 πὶ οὐ Βοα]ηρ ΌὉῚ ἴπε πλϑάϊοδὶ δτγί; 
45 ἃ ἴογπὶ οὗ διηιϊοεῖ ἴο Ὀ6 σορὶοά ἃπά ψΟΓΗ ; 
ἃ5 ἃ ΤΟΠῚἴβοθηςο οὗ Ερυρίίδῃ τ ἡ ἡ δο ϑλον 
ὅχε., ἅτὸ ΟὈΥ]ΟΒΙΥ πηννοσίῃυ δηὰά ὑαϑιθ ἘΠ6 
ΤΑΔΓΚ, ἀπὰ ἅγὸ γοδυκοά ὉγῚ Ν Ἰιϑά. χνὶ. ). σὲ 
2 Κίηρϑ Χν]]. 4. 

10, 11. Οὐ Αἴ {πὲ οροπίηρ ἴῃ ἴπ6 ἢΠ]Πς 
πον Κπονγῃ ἃ5 ὕδαγ-}-[{ἢπ|, [Π6 σου οὗ 
{86 ᾿5γδο 65 ἰοοῖ ἃ 8ῆδγρ ἴυττι, ἀπά γδῃ [Πδησδ- 
ζογνγασγὰ ἰπ ἃ πογί ἢ -ϑαϑίον ἀϊτγοσίοη. ΑΕΓ 
ἃ ΤΛΔΓΟΝ οὗἹἩ δρουΐ ΠΕ πλ1165 ΠΟΥ νου] γρᾶς ἢ 
[86 1ἰπ6 οὗἨ ἴδ ργόβεπί μι ρηπι τουῖο Ὀεδίννθθη 
Μεκκα δηὰ Ταπιαβουβ; δηὰ δἱοηρ (ἢ15, ΟΥὕἁ 
ΠΘΑΤΙΥ 50, ἐποῖγ πιαγοἢ τηιιϑῖ ΤῸΓ βοπῖθ αἰβίδποθ 
ἧδνε ἰδίη. Ὁ ϑδυοσ βίδίοπϑ ἴὼ {Π15 Ῥαγί οὗ 
ΠΟΙ ἸΟΌΓΠΟΥ νοῦ ΖαϊπμοηΔὴ ἃηὰ ΡῬιποη 
(Χχχῖ!. 41,42). ΟοΙἢ νγᾶ5 ποιῖῃ οἵ Ρυποη, 
δλδὶ οὗ {πὸ πογίμογῃ ραστὶ οἵ Ἑάοπι, δπὰ 15 

ΝΟΜΒΕΆΚΝΘ5. ΧΧΙ. [ν. 8--ἰὶ 

Ὀγαβ8. δηά ρυῖ 1 ἀροὴ ἃ ροΐε, ἀπά 
[ἴ σαΠΊ6 ἴο ρᾶ588, παῖ 18 ἃ βεγρεηῖΐ μλά 
ὈΙτεη ΠΥ πΊᾶη. ννῃθη ἢ Ῥεἢε]ά τἢςε 
δερεπῖ οὗ Ὀγαϑ8, ἢς ἰἱνεά. 

1ο  Δπά τῆς ςΠι]άτγεη οὗ [ϑγδεὶ 5εῖ 
[ογυναγά, δηὰ “ ρτομεά ἴῃ ΟοιΝ. 

1 Απά {πον Πουγπεγεά ἔτοπι Ο- 
Ὀοῖῃ, «δηά πα! εἰ αἵ [76 -Δρδγίπι, Ἰῃ 1 τ, 
τῃ6 ν]ἀεγηθβα ψψῃῖςι ἐς δείοτς Μοδῦ, μα 
τονναγὰ τῇ βυητγὶβίηρ. 

12  Ετοπιὶ τῆεδηςε {ΠΕΥ τεπιονοά, 
δηά ριτοΠ 64 ἴῃ τμ6 νδ]1εγ οὗ Ζατγεά. 

ΖΡ. 3, 
43 

ῬΓΘΕΓΥ σΟΓΙΔΙΗΪΥ [6 5ϑη6 ἃ5 ἴῃ6 Ὀγθϑεηΐ ρ]]- 
δτίπι Πα ἀης-ΡΙδοα εἰ- Αἢβα. ὙΠΘ Πᾶπλὲ ἀεποίε5 
ἢ 0]65 ἀὰρ ἴῃ {Π6 ρστοιιπά ἔοσγ ννυδίογ," θείης 
186 ρὶιιγαὶ οὗ {π6 ἴογσπη οὐ οὔ οὖαῤ, οὶ 
ρΡΡδᾶΓΘ ἴῃ Αὐδθὶς 85 «υείδΡ. ῊΘ ἴοσγπι διυγ, 
οὗ νὩϊοἢ πόια 15 [ῆ6 ΡίυγΑΙ, μᾶς [Π6 584Π|Ὸ 
Τ]Δηηρ; δηά {π5 πὸ τηοάσγῃ ϑίδί!οη (οΓ- 
Γεβροπάς ἴο ἰῆθ δηςσίθης Ὀοΐῃ ἴῃ δπιὸ ἀπά 
Ρἷαοθ. Τὸ ὕγοοὸκ Ὑνδαάγ-]- Α 98, τυ ῖςἢ, 
Τἰβηρ πραῦ [Π6 ϑροῖ, ΓὰπΠ5 πογίῃ-ννοσίνναγάϑ ᾿ηἴο 
(Π6 βουΐμεγῃ ὉΔΥ οἵ ἰῃ6 ᾿ϑεδὰ 868, 15. {πὲ 
Ὀουπάδγυ Ὀεΐννεθῃ [Π6 πιοάδιτι Ῥσουϊποῦβ οἵ 
1604] δηὰ Κογακ, 45 ᾿ξ ργο Δ ΌΪΥ ν ᾶ5 ἴῃ δηςίοηΐ 
{Ππ|65 δεΐννεεη Βάοιη ἀπά Μοαῦ. οἷ δάναπο- 
ἱπρ ΠΛΙῸ ἠογῖῃ, ἰδογθίογο, τῆς [5γβο] τθ5 
ὑοῦ] Πηὰ {πμοηηβοῖνοβ ᾿π Π6 “νυ  ἀοΓΉΘ 85" ΟΥ 
Ραϑίιυτο-δηά ἴο ἴΠ6 οαϑὲ οὐ Μοῦ. Ηδστε {ΠῸΥ 
Θηοαπιροά, οα 1η6 Ὀογάογ οὗ Μίοδθ, δἱ [{{π|, ἃ 
ΠΔΙΊΘ ὙνὨΪςΠἢ 5 Ρη1Ώῆ65 “στ ποὰ 5 Ποαρ5᾽ (ΧΧΧΙΙ. 
45) “4116 ἤδγὸ ποῦο ΠΥ, 176 - ΑΓ ΠῚ, ΟΥ̓ {πὶ 
οὗ Αδαγ, ἴο ἀἰϑοπρυ 5 1 ἔγοπη δηοῖδοΓ 
Πτ ἴῃ δου! ἢ-νγοβίοι Οδπδδῃ ( [ο5ἢ. χυ. 29). 
ΤἼΘ πᾶπὶὸ ΑὈΑΓΙΠῚ, Ὡ5ῈΔΠῪ τεπάογοα ὁ ἔΟΣΊ ΠΟΥ 
ΤορΊοπ5,᾽ θὰ ρογπαρς Ὀδείοῦ τοηδογοά "ἐσοδϑὶ 
τορίοηβ,"" 5 ΠΟΤΕ ῬΑΓΈΓΟΪΑΓΙΥ ἀρ] θὰ ἴο {πὲ 

. ἈΠῚ5 ἱπηπιθάϊδίεϊγ δοίης [εσμθο (χχνῆ. 12, 
ΧΧΧΙΝ, 47) 48: Ιου. ΧΧΧΙ]. 49), πὰ ἀδποίεβ 
ΒΈΠΕΓΑΙΪΥ, ἃ5 νγὲ ΤΑΥ͂ ΒΑΙΠΕΓ ἔγοπι [6γ. ΧΧΙΪ. 20 
(ν Βοτο 1 15 ΘΓΓΟΏΘΟΊΒΙΥ τοπάογθα “Ὁ ρΑ854 965), 
1ὴ6 ὙΒΟΪΘ υρ]απὰ σουπίτυ οἡ ἴῃ ϑαϑὲ οὐ ἐδθ 
οτάδῃ. ὙΠῸ Οὐκ δημιναίεπί οὐ ἐῃ6 πδπὶὸ 

15 Ῥογρᾷ, ἈΠ} }14Γ ἴο τι5 [γοιρῖ [Π6 τυ ΠΕηρβ οὗ 
]οϑορῆυβ. ὙΤῆε ϑγγίῖας ψεβίοη, ὈΥ͂ ἃ ῬΘΟΌ ΑΓ 
ἀμαν τὐρανβοα Οὗ [86 ννοτᾷ τοργεβοηϊεά ἴῃ Α.ΥῦΥ. 
Υ “Ααττα,᾽" μβῖνεβ ἴο ᾿ἴ ἴμ6 βϑῆϑθὸ “ἢδ- 

Ὀγονν8." ὙΠῸ βᾶπὶθ πᾶπιο οι ἴμ5 5ἰδηά 
“Π|Π6 οὗ ἴμε Ηδῦγεννβ: "ἡ 85 1’ [86 ρϑορὶο μιδὰ 
Ιοῖξ ΠΟΙΓ ὩδπγῈ5 ὑΥ] 8 {Π|5 Ρἷδοθ οὗ {Πεὶγ εὐ- 
σΔΙ ΡΘΗ. 

12. ἐῤὲ “αἱΐογ οὶ Ζαγε4] Ἐδίπον [ἢ ὍΣΟΟΚ 
ΟΥ ννδίογοουγβε οἵ Ζαγεά; ποτ ὈΓΟρΡΟΠΥ͂ 
νυτιίθη Ζοσϑᾶ. [ἰ 5 ἴο Ὀ6 ἰἀοηε δοὰ σὰ 
[86 ργεβεηΐ νΔΑΥ Αἷπ Ετδηΐγ. {πὸ πιδίῃ 
ὌΡΡΕΟΙ Ὀγδηςὶ οὗ δαγ Κογακ. ὍΒῚ5 νγᾶϑ ἴδε 
ἢγϑὶ ννοβιννατά-Πονγίπρ Ὀγοοῖκ ἴῃδὲ ογοδϑοὰ [86 
Ἰἴπθ οὗ πιάτο. Α5 5ιιςἣ, 1ἰ τηλγκοα δὴ οἵὰᾷ ἰᾷ 
ἐμεὶγ ῥγορτεβϑ; δηὰ ἴθ βυπηπιοηβ ἕο ἵβεξῃ ἴο 



ιν, 
Σαλεὸ ἕν 
“φάη. 

γν. 14-τ:ὴ.]} 

11 Ετομλ ἋΠεησε {ΠεΥ τεπιονεά, 
Δπὰ ρἰτοπμεὰ οὐ τῆε οἵπεσ εἰάε οἵ 
Ατποη, ννῃϊοῆ :ς ἰῃ τἴὴ6 ὙΠ] Δ ΘΓ 658 
τῆλ σοπλεῖῃ ουΐ οὗ τῆς ςοδϑίβ οἵ {δε 
Απιογῖεβ: ἔοσ Αγῆοη 2ς ἴῃε δογάεγ 
οὔ Μῶοδῦ, δὈεῖνγεβεῃ ΜΜοὰρ δηά τῆς 
Απιογῖαϑ. 

14 ὉΝνΒεγείοστε ἴὸ ἰβ βαϊὰ ἴῃ τῃε 
θοΟΚ οἵ τῇς ννδαῖβ οὗ τςΞ [.ΟΚΡὉ, 
ἐμδὲ μὲ ἀϊά ἴῃ τε. δά 8εᾶ, δηά 
ἴῃ. ἴῆε Ὀτοοΐκ8 οὗ Ασποη, 

ΟΓΌΒ5 11 15 511} ργεβϑογνθὰ ἴο τ15 ἴῃ δα. 11. Σ 2. 
ΤΠ6 ννογὰ Ζεγεά 5 ρῊ 65 “6 ΟΘΙΟΓ .᾽) δηά, γοπλαγκο 
ΔΌΪΥ Θηου ἢ, {Ππ6 πᾶθ Υνδὰγ διεΐβαξ, ΔΝ ΊΠ]ονν 
Βτοοῖκ, 511} οἰϊηρβ ἴο ἴπῸὸ τὺρυΐϊαγυ ννῃϊς ἢ 
ὈΠΙῖ65 ἢ ΥΥδάγ Αἰἴῃ ΕτδηΥ Ὀεΐονν Κεγακ. 
ῬΟΒΘΙΌΪΥ οπὸ οὗ {πόθ 15. ἰάθητςοδὶ ἢ [Π6 
ῬγοοΚ οὗ {π6 νυ ]]]ονν5,᾽) οὗ [54ϊδῃ χνυ. 7. 

18. οκ ἐδὲ οἱῥονρ «ἰάε ὉΚΚὶ “γηοη] ΤὍὴθ 
Ατποῃ, ποῦν {86 νδάγ Μό)θθ, 15 δὴ ἰπὶ- 
Ῥεϊμουβ ἰοστεηΐῖ; ἴῃθ πιοϑδί ἱπηρογίδης οὗ 8]} 
186 5ἴγοαπηβ νηϊσἢ γὰη ἱπῖο {πῸ 1)εδα 868 ἔγοπὶ 
18μ6 οαϑί, Ὅῆα 5γδο} 165 ῬΓΟΌΔΌΪΥ σγοβϑθά [Π6 
ῬΠΠΟΙΡΑ] Ὀγαποὴ οὗ ἐῃδ βίγεδπι), πον Κποινῃ 
85 561} δαιάει. ΕῸΣ {6 σουγϑο ᾿ΔΥ [πγου ἢ 
{Π6 “ ] ΘΓ ο55᾽) ΟΥ̓ ραϑίπγε-στοιιπά, δηὰ δαβὶ 
οὗ ἃ τηξο οἵ 1115 τ οἢ ἢοθ πιη5. ἴῃ [ἢ6 
ἔοπῃ οὗ 16 αυδάγαπί ἔτοπι δουτῆῃςννεϑὲ ἴο 
ὨΟΙἢ-οαϑίῖ. 

“γπορ ἐς δὲ δογάφν οΚὶ οαὐ, δείαυεοη Λήοαδ 
απαά ἐῤέ “νιον 64} .6. Ὀδίννθθη ἴἢῃ6 ἰογτ ΟΥΥῪ 
ὙΥΒΙΟἢ τοιηδιπθὰ ἴο {πὸ Μορδθιίοβ, δηά {παῖ 
νος (06 Απιογιῖοβ ἢδὰ υυγοβίοα ἔτοπι ἴΠότη, 
. 16. Οη (δὲ ποῦ {δὲ [ϑγδε 65 ἀϊὰ ποῖ 
5βεῖ ἔοοὶ (Β θαϊ. 11. 9): [ΠῸ Ἰαϊίοσ, 25. ν7}}} ἤθγο- 
ΔΙΟΓ ἀρρθδαῦ, [ΠΕΥ ἘΠΟΙΆΡΏΔΠΟΥ ἱγανοιθθά, [{ 
566 ΠῚ5 ΠΕΙῸ Π]Ρ}16ἀ [Πδἰ πε ΜΟΔΌΙ Ἰ5ἢ [οστ  ΟΥῪ 
ΠΟ ἸΟΠΡΟΓ οχιθηδοα ἴο {πΠ6 ηοτίῃ οὗ ἴΠ6 Αστποῃ 
ΟΥ οὗ {δΒαΐ Ὀγαηςὴ οὗ ι᾿ἴ νυ ἢ [ἢ [5 γδθ 65 
ογοββδο, Ὑ ΠΟΥ Τσοι]ὰ τπεγοΐοτο νυῃου Βογαρ]6 
ἕο] ]ονν 186 πιοϑὲ ἀἴγοσξ σουγϑο τοννασάς Ὠ]Όοη 
ἀφοῦ 45); τρδυομιπρ ποσί ῃ- ννοϑένγαγα δ]οπρ 

6 πογίβογη Ὀδηὶς οὗ Ασηοη, δὰ ἰαϊκίηρ δάνδη- 
ἵδρε οὐ {πὸ Ὀγεδὶς νι ἢ [Ὁ πηακοϑ ἴῃ {Π6 ποῖρἢ- 
Ὀοιυπηρ ἢ11}}5, ἴο ρᾶ55 σου ρἢ {πεπὶ ἴο {ΠῸ 
ἰοΓΓΙΟΥΥ οὐ {π6 νγεϑί. 866 οἡ (815 υ. [ηἰτοά, 
8 2. 

14. ῥὲ δοοξ Κ᾽ δὲ «τῶν οΥΓὙ ἐδε 1,0Κ}] 
ΟΥ̓ {π15 ὈοοΚ ποίμίηρ ῖ5 κπονῃ ὀχοορρί ψῆδί 
ΠΊΔΥ͂ δὲ ραϊμπογοά ἔγομι πὸ ραβϑαρὲ Ὀδίοτε 15. 
[τ ννᾶβ ΔΡραγΈΠΕΥ 4 ςοἸϊοςϊοη οὗ βδογοὰ οὐάδβ 
ΠΟΠηΠοπλογαῖϊνο οὗ ἐπδί {τ υτηρῆδπε ργορΓο88 
οὗ Οοά 5 ρϑορὶθ νυν οἢ (Π|5 Παρίου γοοογάϑ. 
Ετοπὶ ἰξ 5 ἴδκθη {πὸ δηβιΐηρς ἔγαρτηεηὶς οὗ 
Δησίοηξ ΡΟΘΙΓΥ το δίϊηρ ἴο ἴῃ6 ραβεᾶρὲ οὗ 1πῸ 
Ατῦου, δηάὰ ὈγοῦΔὈΪΥ Α]5ὸ ἴμθ δοὴρ οἵ τῃθ 
ΝΕ, δηὰ ἴῃὸ Οὐδ οἡ ἴ8ὸ (οπαιιεβδὲ οὗ 16 
Κιηράοπι οὗ δίποη (συν. 17,18, 27---20). ΤῊΘ 
Δἰ]υδίοη ἴο [15 ὈοΟΪΚ. σΔπποῖ ΒΌΡΡΙΥ ΔΩΥ Ὑδ)]η 

ΝΌΟΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΙ. 

Ι ς Απά αδἵ {πε ϑ8ϑίγεδῃ οἵ {πε ὕγοοῖκϑ8 
τας ροεῖῃ ἄοινῃ ἴο πε ἀννε]]ηρ οὗἁ 
Ατ, δηὰ Ππεῖὰ ἀρορ τῆς Ὀογάεγ οἔ! 
Μορβϑ. : 

16 Απά ἔϊοπι ἔπεποα ἐδεν τυεπὶ τὸ 
Βεεγ: τῇδὲ ἐς τε ψὲ}} ννπεγεοῦ τῆς 
ΓΙΟΚῸ βρᾶκε υπῖο Μόοβεβ, (σδῖδεγ τῆς 
Ρεορίε τορεῖπεγ, δηὰ 1 ψν}}} ρὶνε τπεπὶ 
ννδῖεγ. 

17 ὙΠ ΕΠ ἰβγδθὶ 8δπρ' [ἢ18 βοηρ, “πῇ 

Γὅρπηρ υρ, Ο ΜῈ]}; ᾿ϑἰηρ γε απο ἰτ: ΤΟΥ 

ΑσυπΊοηΐ ραίηδὲ (6 Μοβαὶς δι θουβηὶρ οὗ 
ΝυπΊθογβ ; 566 [πἰγοά. ὃ 4. 

ἤρα! δὲ αϊά ἐπ ἐδ Κρα “τα, ἄζεο ὌΠ 
ψογάς νυν Ὠ] ἢ (ΟἸ]ον ἴο ἴἢ6 οηὰ οὗ [ῃ6 ποχί 
γΟΓΘΘ ΔΓῸ ἃ ΓΕΐδιεποθ σαί ποῦ (ἤδη ἃ φιυοίδίοη. 
(οπίοσηρογατεβ ννῆο πδὰ “ἴθ Βοοκ οὗ {ῃὸ 
νδῖβ οὗ τὸ νογα " δὲ ἢδηά, οουϊ]ά οὗ σουγϑο 
ΘΌΡΡΙΥ {πὸ σοηίοχί. [ῖῃ {π6 Ἀθβϑηοβ οὗ ϑ5ιιςἣ 
ΒοΙρ ννθὸ σᾶῃ ΟἹΪΥ σοπ͵]θοίυγο [86 ϑθῆβθ οὗ 16 
ννογάς Ὀοίογο υ5; ὙΠ ΟΝ ἅΓ ἃ τπηογὸ ἔγαρτηθηΐ 
οὗ ἃ βἴτορῃθ, ργοθῦΥ ὄνθῃ ΤΑΙ ΠΊΔΙΊΟΔΙΥ 
ἱπσοπηρ]οῖθ, νυν ποι οἰ Γ Ὑ ΘΓ ΟΥ̓ πογα δεῖν. 
ΤῊ ΑΟΝ΄. ἔο]Πονν5 {π6 δησίεπὶ οννϑἢ αἰϊν!- 
8ίοη δηά ἰηἰόγργείδοη οὗ {πὸ οἰδυιϑθ5β. ΤῈ6 
Μάδγρ. ἤοννθνοσ, δ ροϑίβ ἃ Ὀδίίοῦ 5θη86: δηά, 
ΒΌΡΡΙΥ ΩΡ 5οὴθ ϑιισἢ ὙογὉ 858 "“ςοπαιοτγεα,"" 
1ῃ6 ννογὰς. ψουἹά πη “6 (ἡ. 4. 16 1,οτγάν) 
ἐἐροησιμεγρα Ν ΔΠΘὉ ἴῃ ΘΌρΡῃΔἢ, {πὸ Ὀτοοῖϑ, ἄς.᾽ 
8ε6 Νοῖδ δὲ 16 επά οὗ ἴῃ6 σῃδρίογ. 

15. 20 1ῤὲ ἀπυείϊης οὶ 4) Ατῷ(ςξ υ. 28, 15. 
χν. 1, Δηά Νοίο δ επηά οὔ πο σπδρίεγ) ννᾶ5 οἡ (ἢ6 
Ὀδηκ οὗ ἢ Αστηοη, ἰονγοῦ ἀόννη [86 σίγοαιῃ [ΠΔη 
ὙΠΟΓΟ [Π6 15γΓδ6} 1165 σγοβϑοά. Αηά Πρὰγ {86 5βροῖ 
ὙγΏογο [Π6 ΠΡΡΟΙ Ατποη (561) 54:46} τϑοεῖνοβ 
(86 (τἰθυΐϊαῖγ ΝΑΠΆ116] (τ. 190), ἴμογὸ τίϑεβ, 
1π [Π6 τάς οὗ [η6 τηρδάον -δλη δοίνγθοη [ὴ6 
ἔννο ἰοϊτθηΐβ, ἃ Ὧἢ1] σονετοὰ νυ νυ βαΐ ΔΓ 
ἀοιθέ]εβ5 {πὸ πιη5 οὗ {πὸ δηςίθηΐ οἰγ. ὙὍΤδ6 
Ρίδοθ νᾶ ἢτϑι υἱβδιιοὰ ὉΥῚῪ Βυτγοκμβαγάΐς, α 
ΠΕΙΡΒοιτπρ δημυοάμςς (οϑΕ 1ῆδς5 ἰο 115 ἔΌγΤΠΟΓ 
Ἰτηρογΐίδηςο. ὙἼε ρϑου ΠΑ ΠΥ οὗἉ {πε 5116 ροϊηῖβ 
ἴο 11 45 1ἴπ6 ““ογ Παΐ 15 ἴῃ [Π6 τιϊάσε οὗ 16 
ΓνΟΓ,"" ]οΘἢ. χὶϊ!, ο. τό; εἴ, Ὠοαξ, ἢ. 46, πὰ 
ποῖε, [{ Παὰ Ὀξεη, ρεγῆαρβ, πεγεϊοίοτε {6 
σΠ θέ ΠΥ οὗ τπ6 Μοδθιῖοβ; τὲ πονν τρασκεά [πὸ 
᾿πλῖῖ ΟΥὗὨἨἁ ΤΠΕΙΓ ΤΟΥΓΙΌΟΓΥ ; δηά ἴξ νγαβ ΙΓΠΟΙ δο- 
σογαϊηρν ἰῃαξ (π6 Κίηρ οὗ Μοδὺ ννεπὶ ἴο 
ὑνο]σοπὶθ Βαϊδαπι (ΧΧΙΙ. 26, ἀπά ποῖθ). [{ἰ ννᾶβ8 
Γοβρθοϊθα Ὀγ (Π6 [5γδθ!ο5 (οι, 1], 9... 29), 85 
Ὀοίηρ 51}}} ἃ ἔγοπῆοῦ οἵγ οὗ Μοδῦ, δ μουφῇ 
10 ΙΔῪ οὐ 186 πογίμοιῃ θδηκ οὗ ψγν δῖ νγᾶϑ οἾ56- 
ὙΠ ογΟ {Π6 Ὀοιπάδσυ ϑίγοδαια; θυΐ ᾿ξ ῃδά ποῖ 
ἐβοδροα {πὸ γάναρεβ οὗ 86. Απιογοβ ἢ (δὲ 
τεσθηΐ νναγ (Ὁ. 28). 

16. ΜεογῖΊ Ὑμαΐ 15, "ὟΝ ε]1."") ῬΓΟΔΌΪ 
{π6 ομὸ αὐογνναγᾷ Κηονῃ 85 Βεε- τὰ, {Π6 
ἐόγν6}} οὗ ἢογορς,᾽" [5. χν. 8. 

17, 18. ΤῊ βοηρ, τσεςορηζοα ΟΥ̓ 4]] 
ΔΌΣ Εἶο5. 45 ἀαίίηρ ἔγοσα ἴΠ6 θδι] δὲ Ὀπιρδ, 

Ἡεῦ. 
φαμφία, 



γ28 ΝΌΜΒΕΚΞ5. ΧΧΙ. [ν. τ8-- 20, 
18 Τῆς ρῥτγίηςεβ ἀϊρρεά τε ννε]], μα τε]: Ὧπὰ ἤτὸπὶ ΝαΠΆ] εἰ τὸ Β- 

{πε πο ]68 οὗ τῆς ρεορίε ἀΐϊρρεά ἴἴ, πιο: 
20 Απά ἤοπι Βαπιοῖῃ ἐπ τῆς ναὶ- κὰν 

τπεὶγ βῖδνεβ. Απα ἔοι της ψ] ἀεγηθβθ ἰογ, τῆδῖ ἧς ἰπ τῃς 'σουπῖγγ οὐ Μοαῦ, μα 
ἐῤὲγ τυεπὶ το Μαιιδηδῇ: ἴο τῃε ἴορ οὗ ἐΡίβραῃ, νυν! ἰοοκεῖὶ "Ον κι 

190 Δμά ἔἴτοπι Μαϊζπδῃ ἴο ΝΝὰ-ὀ ἴονναγά ' [εβῃϊπιοῃ. ἀεγπεε. 

ὉΥ ἐδε ἀϊγεοίον ὁ τὰς ανγρὶν ἐσ, νυ τἢ 

αηὰ συρρεβίθα ἀρραγεηεΥ ὈΥ {πὸ ἕαςὶ ἐμαὶ σΟοά 
ἴῃ {15 ρ'δοθ ρᾶνθ {πὸ ρϑορὶθ νγαῖοσ. ποῖ ἔγοῃι 
1Π6 γοοὶς, θυ ΌὈΥ σοπιπηδηάϊηρ Μίοβοβ ἴο σϑι156 
ἃ ὙΜῈῚ1] ἰο 6 ἀιιρ, Ὀεβρθακϑ οὐὗἨ 1156] {Π6 ρ]δά 
Ζ64], {Π6 Ἰογξαϊ ἔλι ἢ, δηὰ (πὸ ΠρΑγΟΥ σο-ορογα- 
ἰἰοη ἃπιοηρϑδῖ 4}1 γσάηκβ, μι οἢ δἱ [86 {1Ππὶ6 
Ῥοβϑοββοὰ {π6 ρεορὶθβ. [|ῃ δέίθσ {{π|6 18 ΠΊΔΥ͂ 
ψ}6}} ἢάνθ θθοῖ {πΠ6 νναἰογάγαννιης δοὴρ οὗ [6 
τηδι ἀοηϑ οὗ [5γδ0]. 

18. ὃν 1: ἀϊγεοίίοη οὔ δὲ ἰσαυσίυεγ) Ἀθηᾶογ 
ὙΠῚῪῚῸῚ [29 ἸαΤ ΚΙΥΟΣΒ δΒοΟΟΡΐσΣΘ; 2.4. 'ἢ- 
ἄεγ (6 ἀϊγοοϊΐοη δῃὰ νυ 1Π6 Δ ΠΟΥ οὗ 
Μοβοβ: οἔ οὐ ἴπμοὸ Ηδθῦγονν νογά Οξεηῃ. χὶϊχ. 
Ιο, δηά ποίδ. 

“41π4 7ονι ἐρε αὐἱάογπειν ἐρὲν «ὐδπὶ 1Ἰο ωμα- 
πα Ὁ] ὙΠῸ “ν]Πάοτηθ55᾽" σομηργιϑοὰ 411} (Π6 
ἀϊπίγιςι οαϑὲ οὗ (Π6 1115 πιοπιοπθά ἰη ἴΠ6 ποῖθ 
ΟΥ τ. 13: Μαϊζδηδῃ νγὰβ ἴῃ ἢγϑε οἴδίίοη οἡ 
16 νοϑῖ. [{ μᾶ5 ποξ Ὀθοη ἰἀεπίβοα ἢ 
σεγίαπίγ. ΕἸ 5ΘΌΙ}5 πη κο5 ἰἴ 1Π6 ΜΑϑο δηᾷ οὗ 
ἢ15 ἀδγ, ψΏΙΟἢ ἸΔΥ οἡ ἴΠ6 ΑἸπιοῆ, 12 ΠῚ1165 
ἔτοπὶ δοὴθ Κποννη ἴοννη, ρεῦδαρς Ὀ θοη, 

19. ΜΝαραίεΠ ἱ.6. “ὍτοοΚκ οὗ Οοά;" Το 
ΠΔΙΊΘ 5 51}}} δρργοχι ηδίοὶγ ργοϑεγνθὰ ἴῃ ἐμαὶ 
οὗ νδὰγ Εμκπθ]θι, νι ἢ αηϊῖε5. ν Π 561] 
ϑαϊάθῃ ἴο ἔογηιλ δνδαγ Μο)εὺ (566 οῃ συ. 1.5). 
ἼΠΘ ἰϑγ80 1165 τηιδὲ ἤᾶνθ σγοσϑοα [Π6 5 σθατη 
οΐ τηυςἢ ἀῦονο ΑΥ. 
Βα»ιο }} Οἰδεγννῖθο Βδπιοί- 8], “ἢ 

Βἰρὴ ρίδοθβ οἵ Βδδ],᾽" χχῖδ. 41: πιϑρηϊοποὰ ἰῇ 
σοηποχίοῃ τυ Πιθοη ἴῃ [οβῆ. χ!. 17, ἀπά 
[5. χυ. 2. Μεβθῃᾶ ἴῃ γϑοογάϊηρ ἢ5 ΠΌΤ Ρἢ5 
οπ ἵῃ6 Δίοκδιϊς δίοηθ βρθᾶκβ οὗ ἢϊπηϑο] 85 
δανίηρ “τοῦ ΒΕ ἢ-Βαπιοίῃ. [{ δὰ πο 
ἄἀοιινὲ θθθη ἀεβισογοὰ ἴῃ ἴδ βίσγιρ οβ ννῃιςἢ 
νου] ϑοοπὶ ἴο πᾶν Ὀθδη ςοηβίδηϊ Ὀεΐννθθη 
1ῃ6 Μοδθιοβ δηὰ (ἢς {τῦε5 οὗ δυῦθη δηά 
Οδά, Τῆς δαὶ ἤεγὸ ἀδβογιθοὰ 845 τηδάθ δὲ 
Βαπιοίῃ ἰ5 ἰἀθητιςδὶ ἢ τΠδὲ σοπηθοίοά, ΧΧΧΙΙΙ. 
45) ΜῈ. Π:θοη-Ρά, ἔογ 1 ἀρρθδᾶγβ ἔγοτῃ [05}. 
ΧΙ, σ7 ἴηι ιθοη δηὰ απιοίῃ- 24] ννοτὸ 
πορῃθουπηξ ἴοννη5. Τὴ ννογάς οὗ πὸ ποχέ 
ψΟΓ56 ἀοδοσιῦθ (Π6 Θησδιηρηιθηΐ 85 δὲ ὁ" Βα- 
τηοᾺἢ ἰπ (ἢ6 να] γ " ΟΥ ““1π [Π6 ταν!ηθ.᾽) [τῇ- 
τηθαϊδίεϊυ ποίη οὗ Ὀθοη, απὰ νυ] ἘΠ] ἔννο τλ1165 
οὗ 1ἴ, ἴῃ {πὸ οδηΐγε οὗ 186 νιον οἵ ννδαγ 
ΔΝ ]οῃ, ἃ πογίῃοιπι ἐσ θυι Αγ οὗ {πὸ Ασποη, 
Γίβο5 ἃ ἀείδομεά ΚηοΪ!, οὗ πὸ στοαὶ ποῖ, ὑροη 
186 τρις Ὀδηΐ οὗ ἴῃθ σίνυϊοῖ, Οὐ [15 βιιπηπηξ 
ΓΟ [Π6 ΤΟΠΊΔΙη5 Οὗὁ ἃ ὙΘΓῪ ἰλγρὸ συδαγΔηΡΊΪΑΣ 
Ρἰδίέοστη, Ἴοπϑίγιοίθα οὗ πὰρ βίοποϑ Ἰδὰ ἰο- 
ξοίπογ που σοπιοηΐῖ, [{ ν 85 νἱϑιιθὰ ὈῪ [ΓὈΌῪ 
ἀηὰ Μδηρὶθβ; δηά ἴο ἔμοπὶ ἔπ6 πουξῆϊ ἤτοῖ 
διικροϑιοὰ 1156} [Πδὲ [815 τῖῖρῃς 6 οἠθ οὗ 1Π6 

ΔἸίατς οὗ {πε ΠΡ ρΐδοθβ. ὙὌΠ6 β5ροῖ 15 51}} ἰῃ 
ΒΟΠῚΘ ΠΊΘΑΞΙΓΟ σοπϑθογαϊθα, δηὰ ῬΑ ΓΥ͂ γον 
οἴὔετίπρβ παῃρ δγοιπά ἃ τοπὶρ οἡ 115 βυμηπε. 
ϑῃουϊὰ ἴ[ 6 οδ]οοίοά πὲ ἔγοπι (ἢ}5 5ἰἴ8 
Βαΐδαπι σουϊά ΠΑγάϊγ μανὸ ραζοὰ οἡ (δ [5γδεὶ- 
ἰϊοβ ἴῃ {δεῖς οπολπιραιεπὶ ορροβὶϊο [Ἐποῆὸ 
(αχῖ!. 41). [86 δῆβννοῦ ἰ5. [ῃδὲ "" Βδπιοίβ ἰπ ἴπεῈ 
Γανῖπ ᾽" αἰά ποῖ ποοθϑϑαγν σοηβεαΐο ἴη6 ν᾽ ΠΟἷς 
ΟΥ̓ 16 ““Βαιμοῖῃ " τοιυπά Ὠιθοη: {ΠΟῚῸ ΤΥ 
ἢν Ὀθθη οἴμποῦ ὨΙΡἢ ρἰδοθθ ἴο [Π6 νγεβί, συ μετε 
οἰδηὰ ἴπμ6 της Κογδυπὶ Αδα 6]- Ηοββείη, οσ οἢ 
Ρᾶτί οὗ [δε] Αἰίάτι5. 

20. ἐπ ἐδὲ εομπίγγ οὶ ἀεί Ἀδίδογ, 18 
15:9 δο]ὰ οὗ ΜΟΔΌῸ: [Π6 υρίαπα ρδδίυζεδ, 
Οἵ, 8ἃ5 ἔγᾶνθι θοῦ ἤᾶνθ ἀθϑογι θοαὶ ἴἤσπι, Βαΐ 
ἄοννηβ, νυ ῃο ἢ ἀγὸ Ἰηξεγϑοοίθαά ΌῪ [Π6 σανΐηθ οὗ 
νὰν δνάϊοῃ. ὙΒεϑε, 45 δἷ5ὸ "ἢ ρ]αίηβ οὗ 
Μοδὺ" (χχι!. 1), δά πον ρᾶββϑοὰ ἴο ἴδ 
Απηιοτγίίος, δπάὰ ἰἴὸ νγ»ὰβ οῸμ ἰπθ Ἰαίίογ ἰδαῖ 
[5γδεὶ νυγεϑίοἀ ἔμοῖῃ. 

Ετοαὶ ιθοη (π6 5.8} 165 ρσγοςθοάοα ἴὸ 
ΑἸπιοη-ἀ! Ὀ]αΐδιπη, οσ γαῖῃοσ “' ΑἸπιοη-ζονναγά- 
Ἀ1Ὀ] ΔΙ μαΐπὶ :᾽" οἴ, χχχὶ, 46. ΤΘ πεῖ ρθουπηξ 
ἴοννῃ, ὈΥ πιθδῃ8 οὗἉ νΥΏ]ο [Π15 ΡΙδοθ ννὰϑ ἀϊδιη- 
ευϊσμοά ἔτοηιλι ΑἸπιοη οὔ {Π6 ννεβὲ οὗ {δ 
Ἰογάδη ([οβἢ. χχὶ. 18), ννᾶθ ῬὈγοῦδὈν ἰδὲ 
Βοιἢ-ἀἸ Ὀ] Δι μαὶπὶ οὗὨἨ [6γ. σχὶν, 22, νυ Βοθ Δ6- 
δῆα, δοςοσζαϊηρ ἴο ἴῃς Μοδθὶξθ ἱπϑοτιρίίοη, 
ὈμΠῸ 4 τοηριδ ; Ὀμζ {86 51ἴ65 οὗ οί ἂζὲ υἢ- 
Κποννῃ. 

0 δὲ ἰορ ΦΚΓ Ῥήψαῤ, «υδίεῦ ἰοοξεί δ᾽ ἱοφυαγά 
εεῤιίν»ιο} (Οτ, “τῆς νυδϑῖθ.) [ἢ χχχι. 47) 
(Π15 δποατηρπιθηῖ ἰ5 ἀθβοσι θὰ 45. “ἴῃ ἴδ6 
τηουηΐδίηβ οὗ ΑὈδγιπὶ Ὀείογο Νεῦο." Ριβραὴ 
ννὰ5 ἃ τἱάρο οὔ πὸ ΑὈδγπη τηουπηίδίηβ, νγοϑῖ- 
ννατὰ ἴτοπη Ηδθῆροη: Νέῦο, ἃ ἴονγῃ οὔ οὗ 
ΠΕΡ τί τάχα (Χχχῆϊ, 3,38), ἀηἀ ΔρΡΑΓΘΏΥ͂ 
ἰγίῃξ οὐ 115 ννδίογη ϑορθ, ᾿παϑπλισῇ 45 ἴῃ6 
[5γδϑὶθ ϑησδιηρτηθηξ οὐ ἴῃ6 μεῖς νιᾶθ “δ6- 
ἔογο," 1.6. ἴο {186 εαδὲ οὗ. Νοῦο. ἃ τιυϊπεὰ 
ΥΠ]ᾶρο οὗ {6 παπὶὸ Νεοῦα ἢ45 Ὀθθη πιοπιοηρὰ 
ΟΥ̓ ἰγανοιεῖβ 845 51}}} Ὄχι ϑηρ ἴῃ ἴμοϑο ρᾶτί 
(ςξ. Κορίπϑοη, “Β. ΚΕ.) 1. ς70, ποῖθ), δῃηὰ ἔτοπὶ 
ἴθ Ἰαϊοϑδὲ δεοουηξ βθεπη5 ἴο Ὀ6 οἡ ἴπ6 πιοβῖ 
οἰεναιθά οὗ [δ ογεϑίβ, ἀϊι ννοδί οὗ Β42]- τ θοη 
ΧΧΧΙΙ, 48), ἂπά ἰῆγοθ πο βου ῃ-ννεβὶ οὗ 
ἐβῆθοη (Τ σι γαπ, " [,4πὰ οὗ [5Γ8ε],᾽ Ὁ. ς.35). 

Ετοπὶ ἴΠ6 βυπηηλ οὗ Ῥίϑρδῃ (πὲ [5γῶς 168 
δαϊποάὰ {μοῖγ ἢγξὶ νἱονν οὗ ἔῃ ννυδϑίε. οὗ [86 
᾿ελὰ 868 ἀπά οὗ {86 νον οὗ 1Ἐμ6ὸ [ογάδη. [ἴ 
ὑν85 ὨἰτΠογ, πλογθοόνογ, (ηδὶ Μοϑεβ 5} υϑ ΘΠ 
δφϑὶη δϑςοπασά, ἰο νον, Ὀείογο ἢ15 ἀδαῖβ, [86 
Ἰαπὰ οὗ ργοπιῖὶϑθρ, ὙΠῸ ἰηϊοτοβὶ δείδοδίηρ ἴο 
{Π6 βροῖ, δηὰ [86 ποοὰ οὗ ἃ σοηνθηίϊεηΐ ΠΑΠῚΒ 



Υ. 21---27.} 

21  Απά 7]βγδεῖ βεπΐ πλΕβ8ΕΠρΡΈΓβ 
πηῖο δίμοη Κίηρ οὗ τῆς Απιοτγιῖαβ, 
ΒΆΥ ΠΏ, 

22 ἴ,ςἴ πλὲ ρᾶ88 Τπγουρῇ ΤΥ ἰΔη4: 
να ΜΜ}} ποῖ ἴωγηῃ ἰηῖο ἴῃς δεϊά58. οὗ 
ἴηἴο τε νἱπεγαγάϑ; ννὰ νν}}]] ποῖ ἀγῃΚ 
οὐ μα νναῖοῖβ οὗ [π6 ννγὲ]]: μέ ψα ψἹ}]} 
δο δἰοηρ δΥ τῆς Κιπρ᾽β δίρὺ ΜΆΥ, υἡ- 
ΠῚ ννε θὲ ραβϑῖ τῇγ δογάετβ. 

22 ΖΑμπά δίῃοη ψου]ὰ ποῖ βυῆετγ 
ἴϑγδεὶ ἴο ρᾷ858 τῃγουρῃ ἢϊ5 θογάεγ: ὃδὺῖ 
δΙθοπη ρατῃογεὰ ἃ1}1] ἢ58. ρεορὶθ ἴορε- 
τπεῦ, δηά ννεπῖ οι ἀραῖηβὲ [5γδαὶ ἰῃἴο 
τῆς νν]άσγηεβ8 : δηά ἢς σᾶπλε ἴο [4Π42. 

᾿Δηά ἔουρῃτ ἀραϊηϑβί [5γδεὶ. 
24. Απά ἀβεὶ βηηιοῖα ἢϊπὶ νν ἢ τῆς 

ΝΌΟΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΙ. 

εάρε οὐὗὁἩ τῆε βννογά, απὰ ροββεϑβεά ἢ 8 
ἰδλπὰ ἔγοπι Ασγηοη τἱπῖο [δθθοϊκ, ἐνεη 
απο τῆς σὨΠ]άγεη οὐ Απηηλοῃ : ἔογ τῆς 
Ὀογάογ οὗ τῆς σι] άγεη οὗ Απηπιοη τας: 
ϑίγοηρ. 

2ς Αιιὰ [8γδ6] τοοῖ 11] τπ6βεὲ οἰ τε 5: 
ΔΠα ἰβγδεὶ ἀνγεὶς ἴῃ 41} τῆς ςοἰτε8. οὗ 
τῃεῈ Απιογῖεβ, 'η Ηδβῆθοῃ, ἀπά ἴῃ 
411 τῆς ἐν} ]λροβ τμογοοῖ, 

26 Ἐοτγ ἤκομρου τὐαᾶς τῃ6 ον οὗ 
δΊΒοη [ἢ Κιηρ οὗ τῃῆε Απιογίτεβ, ψνῆο 
ΠΔ4 (ουρῃς ἀραίπϑε τε ἐογπιεγ Κίπρ 
οὔ Μοαλρ, δηά ἴδκδθη 1] ἢϊ5 ἰαπὰ οιἷἋ 
οὗ 15 μΒαπά, ὄνεη ππηῖο Ατποῃ. 

27 νΒεγείογε ἴῆεὺ τῇδ βρθὰκ ἱπ΄ 
Ρτονογῦ5. 84γΥ, (ὑοπὶὲ ἱπῖο Ἠξεβϑῆροη, 

ἔογ ἰἴΐ, μ45 Ἰοὰ (μι γβεδηβ οἴοη ἴο ἀεβιρηδίο 1 
85 “ΝΟΌΟ,᾽" γαῖ ποὺ [ἤδη 45 ““ἴΠ6 τηοιηΐδίη οὗ, 
ΟΥ̓ Ὡρᾶγ ἴο, Νοδο;" Ὀαῖ {πΠ6 ἸΔ ΓΟ Γ 15 (Π6 σογγοοῖ 
ΔΡΡοδοπ ( διξ. χχχῖ!, 49, χχχίν. 1); δηά 
ἴῃ ϑοπρέυγο, Ἔνθ ἴο ἐπ Ἰαίθϑί {Ἰπ|65, “ΝΟ, 
αἰοπθ, ἀεποίθαά οὐἱὺ {πῸ ἴον ([5. χν. 2; [6Γ. 
ΧΙΝ. 1, 22). Απά ἱπάδεα {86 υπϊξοττη, Ρϑακ- 
1655 σμαγδοίοσ οὗ 1ὴ6 πάρ οὗ Ῥιβρδῃ τοπάθγβ 
1ξ ἀπ] Κοὶγ τΠδὲ 115 ἀϊβογθηξ ρογίοπϑ ννουὰ Ὀ6 
ἀπε ηρσυϊθῃοά οἰβογννῖθα [ἤδη ὈΥ {86 παπλο5 οὗ 
δα]δοεηΐ ΥὙἹ]αρ 65. 

ΑἹ -ο4, Ἡζνίηξ σἢγοηιοϊοὰ υυἱτποιξ ᾿ηΐογ- 
Τυρίοη [Π6 ῥτορτοθθ οὗ πὸ [5γδϑ [65 [ὨΓΟΌΡ ἢ 
{0.0 ΑἸπου τ β (ουτοσυ, Μόοβϑεβ πον Κοε5 
Ὀδοῖκ ἴο τοϊδίς [Π6 ϑίοιυ οὗ ἔπε σοηῇιος ὉΥ 
ὙΥΒΙΓἢ (ΠΟΙΓ νὰν Βδά Ὀεθη οροποά. Ὅὴὸ ἴοννῃ 
ΒΊΟΝ ράνο 115 παπὴθ ἴο (ἢ6 δα] βο] ἃ, δηά 
ΨΥ ὨΙΟἢ ρταίοξι! πιθηλοῦῖθβ σοηνογίοα ἰπῃ δἔοσ 
ἴπη65 ἰηΐο ἃ 1 ον τς 4] σΙΥ, ἰάγ, δοςογάϊηρ ἴο 
Εϑοῦϊι5, Ὀοΐννοοη Ὠιθοη απὰ Μοάορα: ἴο {Π6 
Θαϑί οὗ [86 γσουΐθ ξο]οννοα ὈῪ δε ποη-ςοπιθαῖ- 
Δηῖβ; δηά ἰπ ἃ σΟὨΠΙΣΥ 845 γεῖ ὑποχρίογοᾷ ὉΥῪ 
ταοάογῃ ἴγάνεὶ. 

24. κπίο “7αὀδολ] Νον νὰν Ζεγκα: 
ςἔ, σξη. χχχὶ!. 22. ἴῃ 115 ΘΑΓῪ σου [56 1ξ ΤΠ 5 
εαξίννατά υὑπάογ ΒαΌδῃ οὗ ἰῃ6 ΟΠΠ]Πάγοη οὗ 
Απληοη, δἰνναῦβ ἰῇ δποϊθηΐ ἀλγβ οπὲ οὗ 1Π6 
δίγοηρεβὶ ἔογίγεβθοβ οὔ (6 αδί. Ηξδηςς ἴΐ 
οσυγνὲβ ποσίμνναγὰ δηὰ νεβίνναγα ἴο ψ ἢ ἃ 
ἔξνη τ ῖε5 οὗ Οεῖαβα, ὙΠοησσ ἰξ ἤοννβ ννεβ- 
τα, δηἃ τϑδοῃοβ {Π6 Γογάδῃη, 4 ς Π11|65 πογίῃ 
οὗ [16 Ατηοη. [ἴ ννα8 Ὀείννεθη ἈΔΌΡΔΗ δπὰ 
Οεγδβὰ (δμαῖ ᾿ὲ ξογστηθὰ {πὸ Απππιοηϊΐο ὈουΠάδγΥ. 
ΤΒΠ6 (οΥ ΟΣ ννεβῖννασά ΠῸπὶ ἴἴ, {Πγου ἢ 
ὙΙςἢ (δ6 αἀἰγοοῖ τουΐο Ὀοίννεθη ἔθοϑο ἔννο 
ΡΙδοεβ 1165, δῃά νης ἢδὰ ῥγοῦθαῦΥ Ὀδθη 
νυτοβίοα ἔτοσῃ πὸ Αἰππηοη ο5 ΌΥ ἴπ6 Απιοσε5 
(5:6 Ιοδϑῇ. Χμ, 29: }πάφ. χί. 1.3), 15, [δου ἢ 
ΠΟΥ ΟΠ6 ναϑί ρδϑίιιγο, σονογοὰ ὙΠ} ἘΠ6 τα ϊηοά 
δἰίοβ οὗ ἴοόσπιοσ οἰτ65, δηὰ πιυσί οηοθ Βᾶνδ 
Ῥδϑη {ΠΙΟΚΙΥ ροορὶθά. ὍὕΠὸ δαβϑίεσῃ ἸοσγοΥΥ, 
ἴο ὙνΒίςἢ ἴῃ ἴΠῸ ἄδγβ οὗ Μοβοβ (ῃ6 Απιπιοηΐεβ 

ὙΟΓΕ γεϑι Ποῖοα, δηᾷ [πγουρἢ Ἡν Πιςἢ {πὸ ΜΌΚΚΑ 
ΡΠ στ πι-τοδά πον ῬΆ5565, ΓΟΙΓΊΔΙΠ5 85 γεῖ δἰπιοϑῖ 
την] 5!οα ΌΥ Εὐτορθδηδ. 

»ῶνγ τρὲ δογάεγ οΓ ἐδε εὐδὶ άγει 977 ““»ιηιοῦῖ «ὐας 
σίγοη}] ὙΠ6θῈ ννοσγάβ ἄγὸ Ἰηἰοηἀεα ἴο ὀχρ]δίῃ 
νηδὶ παὰ ρῥγονεηίοα διῇοη ἔγοπι σδυτυίηρ ἢἰ5 
σοηῃσιεϑῖβ ἔτ Πογ; πὸ ἢδά ρδυβθά, ἢ ἀουδί, 
Ὀεΐογο ἴΠ6 ἔογίγοβα οὗ Καῦῦαῃ. ὙΠῸ [5γϑο] 165 
μβαεὰ 4 ἀϊβογεης τϑῶϑοῃ ἔοσ σοβρθοίϊπς (δ 
ΑΠΊΠΊΟΠ 5. ἰογΠοσΎ. ((ἵ. ει, 1]. το 544.) 

25. ἀρ. ὦ Νον Ηδεθμρᾶῃ, 4 τυϊποά 
οἰἴγ, ἄπ εαϑὶ οὗ {π6 ροϊηξ νοῦ 1Ππ6 Τογάδη 
δηΐοῦβ (ἢ6 Τεοδά 864: σοπϑρίσιουβ ἔγοπι 8}} 
Ραγίβ οὗ ἴῃ ἢ ρ]αΐοαι οἡ νοὶ ᾿ξ βίδηά, 
Ὀϊΐ σοποραϊθά, [κ 1ῃ6 τοϑὲ οὗ {πὸ ρ]αΐδδιι, 
ἔγοσπη ἴπ6 νου δοποαίῃ. 

26. αἱ ῥὶς ἰαμ4] Ἑνίάθπεν παῖ ἴο [86 
πο οὗ {ῆ6 Απιοη δίοηθε 15 1᾿ηἰθηάθά :---- δὴ 
ΘΧαρὶθ οὗ πὸ Ππιϊδίίοη ἢ νης ἢ 186 
ὈΠΌ]1ς 4] σἰδίοπιοπίβ πλιισὲ Ὀ6 ΘΟΠΊΘΕ 65 ππάοτ- 
βίοοά ; δηά νυ ῃ] ἢ ΠΊΑΥ δ ἸορΊ Πτηδίογ δοϑυτηθὰ 
ἸΏ ΠΊΔΠΥ͂ σᾶ565 ὑνΠΟΓΟ ΠΟ ἀϊγεςΐ ῥγοοῖ οἱ 1ξ Ἵδῃ 
Ὀ6 ἔυχϑῃρά, 

47. ἤξῥεγεξογε]ὶ ὙΠῸ ψοσζὰ οὗ πὸ ιϑίο- 
ΓΔ η ἰηἰγοάιυοιηρ τἢ6 ϑοηρ ννῆϊοῇ ἐο]]οννβ. 

ἐδὲν δαὶ “ῥεαξ ἐπ ῥγουεγὁ.] ὙΠῸ οΥρίηδὶ 
[45 ἴογ [Π656 ννογάβ ΟΠ]Υ͂ οὔθ, ἃ ράγίοῖΡ]6 ἔγοπι 
ἃ νου ὙΠΙΓὮ 5:6 1165 "10 ρ͵αςδ 5'άθ ὈΥ 5ἰάθ,᾽" 
Δηα ςοὸ ““ἴο ἀγᾶνν σοπιραγιβοηβ." ὙΠ νοτγὰ 
(ῤῥα»ηνπο᾽ ερίρν»»ι) 15 ἴῃ ἴδοΐ δὶπλοϑὲ θαι ίνδιθηϊ 
ἴο ““ἴπ6 ροοίβ:") ἔογ »»ασραὶ πὰ 115 ἀθτίνδονοβ 
ΒΟΓΥΘ 85 ΈΠΕΓΑΪ ἰοΓΓ5, ποῖ τεβίσιοϊθα ἴο ΔΗΥ͂ 
ΟΠ6 ροξίϊς ϑέἕυἹο δηλ ηρϑὶ {πὸ Ηρῦτεννβ. ὙΠῸ 
τνογὰ ϑυρρ] 165 [6 ἘΠ|6 οὗ τ[ῆ6 Βοοκ οὗ Ῥτο- 
γογῸ5 [56]; δπὰ 15 ϑοὰ οἵ {Π6 ρᾶγαῦ]θ ὑΥΌΡΟΣ 
85 ἰη ΕΖεϊκ. ΧΥΙΪ. 2 ; οὔ 6 ρσορθροῖθβ οἵ ΒδδδπῚ, 
ΧΧΙΙ, 7-ΌΊΟ, ΧΧΙ͂Ν. 24---, ζἄζα ; οὗ ἃ ἰδυπίηρ 
50 Οὗ {ΠῚ Ρἢ οΥΟΣ ΓΔΠ|Θὴ ΒΑ γ]οη ἴῃ 18. χῖν. 
4 35η4., 80 ἰπϑίδῃςθ ΥΘΓῪ 5 ΠῚΠ]ΔΥΓ ἴο ἴη6 ΟἿΘ 
Ὀοΐοτθ ι5. ὙΠῸ Ηρῦγονν ῬοΟΘΙΓΥ 15. Θ5ΘΟΠΕΔΥ 
δοηξοηζίοιβ αηἀ σποπλῖς ἰῃ σπαγδοίοσ, δηὰ 15 
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ἐ Κίηξε 
11,7, 33. 

Ἁ" 

Ιεῖ τὴε οἰ οὗ δίδοη δὲ δι δηά 
, ΡῬΙδραγεά: 

28 Εογ δεῖς 8 ἃ ἤτε ροῆς οιἝ 
οἵ Ηεβῆθοη, 4 ἢδιηβ ἔγοπὶ ἴπ6 ΟΥ̓ 
οὔ δίβοη: τ Βαῖῇ σοπβυμηεά ΑΥ οὗ 
Μολδν, απά τῆε Ἰοτγάβ οὗ τῆς Ιρἢ ρασαβ 
οὗ Ασποη. 

29 ὟΝνοε ἴο ἴπεε, Μοδδ! τποὺ δτγῖ 
ἀπάοης, Ο ρεορὶε οὗ ᾿Βειιοβῃ: δε 
Βαῖῃ ρσίνεη ἢἰ5 80η8 ἴῃλϊ Ἔβϑοδλρεά, δηά 
18 ἀδιιρηζετβ, ἱπῖο σαρεν. υὑπῖο 51- 
Βοη Κίηρ οὗ τὴ6 Απιογῖα8.. 

51ν}6 15 Ὀάϑοά οἡ δη ἢ |6515, ἰῃ νγογάβ, ΟΥΓ 56ῆ56. 
ΤἼδ νογὉ ἴῃ φυσδίίοη ἔθη ὀχργοόβϑοβ [6 βδηϊι5 
οὔ 1Παΐ ΡΟΕΘΙΓΥ ὙΘΓΥ δΔοσυΓίοὶγ. 

490. Οο»ιουδἹ] ὙΠῸ παίίομαὶ ροά οἵ {πὸ 
Μορθίζοβ (οἴ. [6γ. ΧΙΝ ἢ], 7.13) 46), ννῆο ἅττα 
οαἰϊεὰ «αἴἴοσ πἰπὶ “ὁ 1Π6 Ῥδορῖὶθ οὗ Ομιοπιοβῃ." 
ἼΠΕ6 παπῖὸ ΡΧΓΟΌΔΌΪΥ τηθλῃβ “" πη ον," 
ΟΓ “ ΜαΞίογ "7 βοὸ Νοῖδ δῖ πὰ οὗ ἴπε σῃμδρίου. 
ΤΠ6 ϑΌΥΒΠΙρΡ οὗ ( οπιοδῇ νγὴ5. ἱπίγοάδιυςρὰ 
ἰμηῖο ἰσγδοὶ ΌὉΥ δοϊοπιοπ, τ Κ. χὶ. γ; 2 Κ. 
ΧΧΙΝ, 12. [ἴ ννᾶ5 πὸ ἄοιιδὲ ἴο (Ποπιοϑὴ [παῖ 
Μορπᾳ, Κιηρ οὗ Μοαῦ, οἤεγοα ὉΡ δὶ βοὴ 85 ἃ 
θυ -οἸἼδγίηρ: 2 Κα. π|, 26, 27, ΒΕΓ 566 
ποίδ5. 

380. ἤερδασνε «ῥοὶ αἱ ἐδονι] ΟἾΠΟΓΒ “τνὸ Παν6 
Ὀυγηεά {Π6π| :᾽ 566 Νοῖο δῖ εηά οἵ [πΠ6 ςμπαρίοσ. 

ΤΡ ίωρ γεαερείδ ὠπ|ο}] ἈἈδίθεσ πα} ἤτθ 
ἀπο ἈΠ Θά 908. 
ΤΠ Οὐδ 1561} τπδ  Ὅ6 ὀχῃ!Ιοἀ {δι5: 

(οπια γ6 ἰο Ηδϑῃθοη, ᾿ 
ΒῈΠῸ ἀπὰ ΘϑίδὈ 5 μοὰ Ὅ6 [Π6 ΟΥ̓ οὗ ϑβοῃ: 

ΕοΥ 8 ἢΓδ 15 βοπθ ἑογίῃ ἔγοπη ΗΟ, 
Α ἤασπιο ὥοση {ῃε οἰ ΤΥ οὗἉ δ1Ποη, 
[1 Παῖἢ σοπβρυπιοά Ατ οὗ ΜοδΌ, 
Δπά {ΠῸ Ἰογάς οἵ ἴπ6 Βαπγοίῃ οὗ Αππιοῃ. 

νος ἰο ἔθ, Μοδῦ! Ὅπου τὲ ὑπάοῃο, Ο 
Ρθορ]θ οὗ Ὁδοηοβῃ! 

Η!δς 5οηβ ἢ6 δίῃ γεπαογοὰ διριῖνοβ, δπὰ γιοϊ θὰ 
ἢ15 ἀλη  ὨοΓ5 ἸηἴΟ σΔΡΕν ΕΥ̓ 

Το 186 Κιηρ οὗ [6 Απιογιῖθϑ, δίβοη! 
Βιυιΐ ννὲ ἢανθ δῃοΐ αἱ {ῃθη]---Ῥο ϑηθὰ 15 Ἡ οϑἢ- 

Ὀοη---υηΐο Ὠθοη: 
6 ᾶνθ νναϑίϑά ππίο Νορῆδῃ, ἢ τα πηΐο 

ΜραρθΑ. 

ἴπ τῃς βιβί βἰχ 1ἴπε8 (υν. 27, 28) ἰῃς ροεῖ 
ἱπλαρῖηο5 ἔοσ ἴῃ6 ΑἸλοΙΐ65 ἃ βοηρ οὗ χα ]ΐδ- 
ἐἰοη ἔογ Π6ῚΓ νἹοΐοσιο5 οὐνοῦ ΜοδῦΌ, δηὰ ἔοσ {π6 
ςοπϑοαιεηΐς βίοτοβ οἵ Ηεβῆδοη, {πος οὐ 
ολρι 4]. [π 1Π6 ποχί ἴἤγοθ 11ὴ65 (νυ. 29) [6 
ΠΗ ΠΊ56 1 701 Π5 ἴῃ {Π|15 βΈ ΓδΙη ; νν ΠΙσἢ πονν ὈΘΟΟΠΊ65 
οποὸ οὗ διδ᾽ἔεσεαὶ, ΠΑ] ΕἸγοι 4] σοιηρδββίοη ῸΣ 
186 Μορδθιΐοβ, ννβοιῖὴ ὑποιῦ 40] ἙΠοπηοσῇ ννᾶς 
ὉΠ40]6 ἴο βανθὸ. Βιυιΐϊ ἴῃ {116 ᾿δϑὲ ἔνγο 11Πη68 
(υ. 30) ἃ 5ἴδγι! πη σἤδηρο [4 Κ865 ρίδοο; δηὰ 
{Π6 πον αηά ἀδθείσινο {Πυπιρὴ οὗ {86 ρορί 8 
ΟΥ̓Ή ΠΟΙ ΠΙΓΥΠΊΟη 5 ΔΌΓἊΙΡΕ ἱπίγοάμπςρά ; δηὰ 

ΝΌΜΒΕΒΚΒΘ. ΧΧΙ. ἰν. 27---33. 

20 Ὗνε ἢᾶνε 5δοῖ αἵ ἴῆεπι; Ηεβἢ-᾿ 
ΟΠ 15 ρεγιβϑῃῆεἁ ὄἌνεὴῇ υπῖο Ὠροη, 
ΔΠὰ νγὲ ἤανε ἰαἱὰ τῆεπὶ νγαβῖς Ἔνθῇ ὑπο 
Νορβδῆ, νης ἢ χεσοοῖ ἀπῖο Μεάεβα. 

41 ΤΠ [5γδὲὶ ἀννεῖς ἴῃ τῆς ἰαπά 
οὗ τὴε Δεηουῖοβ. 

22 Απά Μοβεβ βεηΐ ἴο 5ΡΥ ουΐ 
]ΆλΖευ, ἀπά τῆεν ἴοοκ τὲ νι λρεϑ 
τπεγεοῦ, ἀπά ἄγονα ουἍἝ τῆς Ατηογίῖεβ 
τῆλ τὐόγε τῆοτε. 

432 ὅ ἘΑπὰ {πῸγ τυγηεὰ Δπά τνεπί ἐρεα» 
ὉΡ ΟΥ̓ τε ννὰγ οἵ Βδβῆδιν: διά Ορ κα," 

ἴῃ6 Ὀοδϑίίηρε οὗἩὨἁ ΤῈ Απλοῦΐοβ ἔλαθ υἱίουγ 
ΑΥΑΥ. ὍΠα βιγισίυτο οὐ {Π656 ἴννο 11η65 ἰ5 οὗ 
ἃ ἱμποτοιυρῺ Ηοῦγοιν σδϑοῖ, [6 τνοτὰς Ὀδίης 
αἴ, ἴογ {ΠῸ δακθ οὐ ϑυτη οί σΥ, ἰπΠἴΟ 8π ΟΥ̓ΑῚ 
Υ ψὩΙΟἢ [6 σγηΐαχ ἰ5 ἀϊβρι ϊξοα : [Πδγ πουὰ 

Οἴογυνιθο στὰη ἴδ 5, "ὁ ἤανὸ ϑῇῃοῖ δὲ {Ππὸπὶ 
τπίο ὨιΌοη; ννὸ ἢᾶνο ναϑίοα ἢ ἤτο υπίο 
Νορἤδῃ δπὰ ὑπο Μεοάεδα: Ηδεηθοη (ἡ ἐς. ἔδπὸ 
ΡΠάε οὗ Ηεββθοῃ, 45 Παρ 8] οὗ π6 Α πιοηίε5) 
1ῖ5. ρου 5 ῃοα." ΟἿ 411} {μόϑθὸ ἴονγς Ἠδβῆθοη 
ννὰ5 {πὸ ποιίπογητηοσῖ, δηάὰ ἱπογοίογο, ἴο {πὸ 
δάνδηοηρ [5γϑο 65, 16 1ᾶσὲ ἴο Ὀδ τϑδοποα, 
Εοὸογ ΠὨιθοπ, 566 οα χχχὶϊ. 324. Μίδάοῦδ, ποὺ 
Μδάρδθα, ννᾷβ 4 πηῖ]ο5 δου ἢ -οαςὲ οὐ Ηδϑῆθοη. 
[1 ἀρρθαῦβ ἔτοῖῃ τ (ὔγοη. χῖχ. 7. ᾿ς, ἴο Πᾶνα 
Ὀδεη ἃ ἔογεῆεά ρἷαοθ ἰῃ 16 τοῖρῃ οὐ Ῥ)αυά. 
Απά {π6 Μοδδιῖδ ᾿πϑογιρίϊοσ ἸΠΌΥΤΩ5 υι5 τμαῖ 
Μεάθρα ννᾶ5 ϑεἰζεὰ δηὰ ποὶὰ ὈῪ Ομ ἀπὰ 
Ἀ15 5: οσβούβ, πΠῸ ἀοιδι 45 ἃ ξογίσγεβς [ῃγουρὴ 
ψ ΠΙΓᾺ {πὸ οδδάϊθηοε οὗ {πὸ βιιγτουπάϊηρ ἀϊ5- 
{τις ταῖρῆς ΡῈ ἰησυτοα, Νορδὴ ἰδ ἀπκπονπι, 
ὉΠ|66ς 1 6 Αὐποιθαῆ, το π}1}165 οαϑί ϑου τ} -δλὶ 
οὗ Μεάρβδ. 

82. υ)ααπεγ] Τὸ δὲ ἰάδηε βοά ργοθραδὶν τι 
[Π6 τυ 51 οὐ 685-517, τὸ πλῖ]ο5 Ποῦ -ϑαϑὶ οἵ 
ΠΕβῆροη. ὙΠΟΥ σοπϑῖσὲ οὗ 4 σμϑίϊθ διά ἃ 
ἴαγρα ννδ]]εὰ ῥοὼῸ] (δεδίζοῃ, 11. Ρ. «18}); [δὲ 
Ἰαϊίον Ὀθιηρ ΡΓΟΡΔΌΪΥ [Π6 “"564.᾽) ΟΥ̓ [ογ΄ χ]ν 
342. ὙΠ ΟἿΥ ξᾶνο 115 παᾶπὶὸ ἴο 16 [οι  ΤΟΥΥ͂ 
ΔιΟυ πὰ ἱξ (ΧΧΧΙϊ. α; οΕ, Τ]οβῇ, χὴν. ἃς , 2 8. χχίῖν. 
4). Τῆε οσςυρδξοη οὗ ἃ ὈΥ δε [5γδε 165 
ΥΓΌΔΠΥ σοτηρεῖοα {ΠΕΣ σοπηυσθὶ οὐ ἴδε 
Ατηογῖο κίηξάοιῃ ; πὰ ργεραγοά ἴῃς ναῦν ἴοῖ 
{86 ραϑίογαὶ ϑϑι[]οτηθηΐς 'π 1 νυ ἢ ΠΟΥ ποί 
Ἰοηρ δἴϊεσ Ὄϑί δ }5ηθὰ (χχχίϊ. 3ς). 

88. “πώ ἐὸν ἱμγπεά απ αὐεπὶ τῷ ὦν δε 
«υαν φῇ Βατῥαμ) ἴῃ ἴπμοϑὲ ἀρρδγθης)ν υηϊηι- 
Ρογίδηϊ ννοτάβ 15 σοηίδιποα ἴΠ6 τοοογὰ οὗ 186 
[ϑγϑθ ΠἸ5ἢ οσσυρδίοη οὗ Οποδὰ ποσί οἵ (δε 
[ρροκὶ ἃ ἰοΙΊΟΥΥ Ὡς ἢ, τπουρῇ ρθορίαα, 
ἴκὸ βουῖογη ΟἸεδά, ὈΥ 186 Απιοσχιῖεβ (θεὰ, 
Ἱν 91: [ο5ῃ. 11. το, ἄζο.), ἔοσιθὰ μαζὶ οὗ τ}ςε 
ἀοπιδίη οὗ Ορ Κίηρ οἵ Βαββδη, ψ8ο ννᾶβ 
Πιτη56 1 οὗ ἃ ἀϊδβεγεηΐϊ γὰος (Π θυ. 11. 2; [βὲ. 
ΧΙ, ς, ΧΙ, 11). ὙὍὙΒ6 οσουραίίοη ννᾶβ εἶδε 
ΌΥ {πὸ Μδοβδιγιίες οὗ Μδπαββοῃ (χχχῖ. 39}. 



ἄῬε, χς. 
ΣΣ. 

Υ. 34, 35.] 

ἴδε Κίηρ οἔὗἨἁ Βαβῆδη ννεηΐῖ ουΐ δραίῃϑβῖ 
{Π6πὶ, ἢ6, Δη4 41] ἢϊ8 ρβεορὶβ, ἴο με 
Ὀδί]ε δὲ Εάγει. 

34. Αῃά τῆς ΙῸκΡ 5414 υμἴο Μο- 
868). Εδδγ ἢἰπὶ ποῖ: ογ 1 δᾶνὲε ἀε]}- 
νεγβα ἢἰπὶ ἱηπῖο [ΠΥ μαπα, δηά 41] ἢ 58 
ΡΘΟρΪε, δηὰ [5 ἰδηά, δηὰά 'ἴπου 8}8]0 

Ἧνε δὲ ποῖ ἐο]ὰ νυ ποίμεγ ἘΠΟῪ νγοτο 1οά ἘΠῚ ΕΠΟΥ 
ΌΥ ΘΧρτοθ5 τυνδιταηΐ οἵ Οοά, οὔ ψνῃείποσ [ΠΟΙ 
δάναποθ Ὡροὴ Βαβῆδῃ νγᾶβ ρσονοκοά ὉΥ ΟΣ 
δηἋ ἢϊ5 Ρθορὶϑ, 

αἱ Ἐάν Νονν Ἑά γα Δἢ, νυ ]ραγὶγ Το δ; 
δἴυφίΘ. Οὐ ἃ Ὀγάποῖ οὗ (ἢ6 Ϊάστυκ. ὙΤῊΪ5 
ΤῖνοΓ 15 ποῖ τηθητοηδὰ ἰῃ ϑογιρίαγο, θυ ξοιτηθὰ 
ἴπ6 Ὀοιπάλγυ Ὀεΐννεθη Οἰεδά δηὰ Βαϑῆδῃ. 
ΤῊ Ἰἀοηςβοξίίοη οὗ Εάτγεὶ γοϑβ οἡ 86 ἔγοπίϊοσ 
Ροβιτοη οὗ 186 ϑἰΐθβ, ου {86 πιοάδγῃ Ὡδπιθ, δπά 
Οἡ ἴπθ ἰεβε ΠΟΥ οὗ Εὐδοῦτιβ: δι ἰξ 5 ΟἿΪΥ 
ΤΕΠΘΠΕΪΥ {μαΐ (Π6 οχρ]οσγαίίοης οὗ ΔΝ εἰΖϑίθιη 
( Ἀειβοροπ Βῖ,᾽ ΡΡ. 47, 8) δᾶνθ αἰϊβοϊοβεεὲ {6 
ἔλςι ἴπδὲὶ (Π6 ΟΥΙΡΊΠ4] ΟΥ̓ νγὰ5 βδυυῦδίεγγαηθδη, 

ΝΌΜΒΕΒΘ5. ΧΧΙ. 

ἄο το Πίπι 48 ἴδοι ἀϊάβε υπῖο δίβοῃ 
Κὶπρ οὗ τε Απλιοτγίῖε8, ννϊςἢ ἄννεῖὶε δὲ 
Ἠεϑῆροη. 

35 90 {Παγ 8πιοῖς Ἀΐηι, δηά ἢΪ8 
80η8. ΔΠα 4]1] ἢϊ5 ρεορΐὶς, υὑπι}} τῃοτα. 
νγ»Ὰ8 ποης ἰεξζξ Ὠϊπὶ αἷϊνε: δηά {πον 
Ροβϑ8658564 ἢΪ5 ἰδπά, 

δΔη [Πδξ 115 βίγθεϊβ ΠΊΔΥ͂ 5111 ὈῈ ϑθθη ΓΟΠηΪΠσ 
ἴῃ 11 ἀϊγοσξίοηβ Ὀθποαίἢ ἐδδ ῥργεβοηΐ ᾿Πῃ δ θά 
ἴονγῃ, ΜΠΙΟἢ 15 Ὁ. οὐ {π6 ργοιιπὰ δθονο. 
ΘΟΠῚΘ νυν] 1655 ΡΥΟΘΔΌΣΠΕΥ, Θσρθς α! νῦν ϑῆοθ (ἢ 6 
ἀἰβοονόῦθα 11ισὲ πηοπεοηρα, νοι] φοοῖκ Εαγοὶ 
1Ὸ ΠΆ65 ΠΟΥ ποιίῃ, ἴῃ ἰδ6 οχίθηβινο δηά. 
ςοπηηδηϊηρ Γιιης ὈδΑγηρ [ἢ6 παπλο οὗ ΕΠ ἃ, 
{κθ [Π6 οἴδμοῦ (566 Ῥογίοσ, " Τλαπιᾶϑου,᾽ Ρρ. 
271 5η64.,) δη4 “]ςϊ. οὗ ΒΙΌ]6,᾽ 5. ν. Ἑάγεὶ). 
ΤΠ Ὀαξε οὗ Βαγοι γγὰ5 {ο]]οννοὰ Ὀγ ῃ6 σοῃ- 
αυοβί οὗ 4}} Οκ5 ἀοπριηίοηβ, δα. 1). 4. ΤῊΘ 
ΟΔΥΤΥ ΠΡ ΟΥ̓ οἵ οπε τολδγκδῦϊο ἱσορὴγ ἰο Ἀδὸ- 
᾿ὍΔ48 (ΒΘ οι. 1. 11) βυρροϑῖβ {παι (6 Απητλοη- 
1165. ΠΊΔΥ ἤᾶνο ἰἌκθη ραγτί ἢ {Π6 5γδοὶτῖεβ 
1η 1815 ννᾶσ. 

ΝΟΤΕΘΒ οὔ (ἨΑΡ, ΧΧΙ. 1, 14, 15, 20, 30. 

1, ὁνγ δὲ «υὑα4΄ οΓ ἐδε “ῥὶς ΤῊΪ5 τοηάο την 
15 ϑιρρογίοα ὈγῪ Ψυϊρ. δὰ πιοϑὲ [ϑνν δ δηά 
τηράθπιὶ δυϊβογίοο; {πΠ6 ποὺὰ Ὁ Πδὲ Ὀοϊηρ 
Γοραγάθα 45 [ἀητοὶ ἢ (ἢ6 ὉΥΠ οὗἉ χῖν. 6 
ἢ 4 ργοβίμεες δὲ, ὙΤῊΙ5 ὀχ ρἰδηδίϊοη, ἐποιρἢ 
σοπ]δοξυγαὶ, 15 ου 86 νΠο]6 (6 πιοϑῖ ργοῦδθ]θ. 
ἘΞ ΈΧΑΧ. ([Ο]οννοὰ Ὀγ δ4λά., σόβθη., Ὠαίδο, 
ΝΙΔΌΓογ, ὅζσ.}) τηλκο ἴῃ6 νογά ἴῃ αυθβίίοη ἃ 
ῬΓΌΡΕΓ πᾶιηθ, ὁδὸν ᾿Αθαρείμ; Ὀμΐ πο ἴτασο5 οὗ 
ΒΌΓΝ ἃ πᾶπλ6 ἤλυθ δυο Ὀθθη αἰβοονογοα εἾ96- 
ὙΥΒαθ. Ατδπλδὶς ΕἸΥΠΙΟΪΟΡῪ συ ρρεϑίβ “ὉΥ {Π6 
ννΑΥ οὗ {μὲ ρ͵δοεθβ:᾽" Ασδῦϊς, “" ὉΥ νναὺῦ οὗ {86 
ἔγασ κ᾽ ΟΥ̓ ““Ἰποηυπηθηΐϑβ.᾽" 

14. Τἢδ τοπάρσιηρ δάορίοα ΟΥ̓ Οὐἷν νϑγϑίοη 
Δέογ ]άγοῖὶ, Ν αἱξ. ἀπά πιοϑὶ [ϑυν]5ἢ δι Ποσιεῖθβ, 
Δ5511Π165 (1) (ἢδὲ 27] 15 Ποῖ υττἴδη ἴῸσ 2), 
δηά 15 ἃ νογῦ 5: δ γῖηρ “ὁ ἀδά ,᾽) “ἐἔδοῖτ,)" δηὰ 
(2) ἰαὲ ΠῚ 15 ἃ ἕοττη οὗ ΠῚ. δῃἀ [ἢ15 1561} 
Δ ΕἸ] ΡΌς4] οχργοβϑίοη ἕο Ὠ Ὁ Γ Ὁ", [06.564 οὗὨ 
ννορὰ, {πὸ δὰ 8.4. Οὐ {6 ἰαϊίοσ ρασί οὗ {86 
δοοοηά αδϑοϑυτηρίίοη 566 οὐ Ὠϑυΐ. 1. 1. 

Βοίῇἢ δϑϑυηρίοηϑ ΔΓῸ ὨΟΥ ΖΟΠΟΓΑΪΪΥ τοραγάθα 
85 ὈΠΙΘΏΔΌΪΘ, 

Ὑνμ5: (6 1] ᾿πηροτέ οὗὁἨ τνογάξς 50 θη γοὶῦ 
Γταρτηθηΐδγυ πιυϑὲ σγοπηδίηῃ ὑποοχίδιη, ἰξ 15 δἷ- 
Ἰονεά ὈΥ ποϑ ΠΥ 411 τηοάσσῃ σοπ)ηδηίαῖοῦβ 
ἴμδαὶ 2ΠῚ πιυϑὲ θ6 ἃ ΡΓΌΡΕΙ πᾶπλὸ πιδυκοὰ ἰῃ {86 
054] ΨΨΑΥ͂ ὉΥ Τδὲ 845 1ἴπ [6 δοσυϑδίνθ οᾶ56, 
Δηα σο-ογάϊηδίο τυ ὁ(ἢ6 Ὀτγοοκς οὗ Αππιοῃ "ἢ 
ψὨῖςοἢ ἔο]ον. ὙὉὍῆὸ ΧΧ. σψουϊὰ 566πὶ ἴο 
αν πδά 4 5115} Ε}γῪ ἀϊογοηὶ τοδάϊηρ, 27 ΤῸΓ 
ΠῚ, [Ὸ0Γ ἴἴ, ἰακιηρ 1π6 ννοσγὰ 85 ἃ ὈΓΌΡΟΥ ΠΔΠΊΟ, 
[ΓΔη5]αἴος Ζωόβ. 

ὝΠΟ γογῦ τηυϑδὲ δα ΞῈΡΡΠοα ἰῃ βοπῖθ ϑιιςοὴ 
ὙΤΆΥ 85 ἰ5 συρρεϑίοα ἴῃ (86 ἑοοί-ποῖθ, 

ΠῚ Ὁ 5. ἴὴ 1} 1 κοΠοοὰ ἃ ΡΓΌΡΟΥ ΠΔΠ16 450, 
δῃὰ ἀδρηοΐοβ ἰῃ6 αἰϊξίπςῖ, ῥογῇαρβ δὴ δ᾽] ν]4] 
ΟΠ6 ΓΡΙΊΔΓΚΔΌΪΟ ἔῸΓ 115 γϑοάβ δῃὰ ννδίοσ-ἤδρϑ, 
ἴῃ ὙΠο ΒΒ ΝΑΠΘΌ νγᾶβ βἰἐυδίεα (ςξ. οὐ ει. 
. 
ὉΕΝ δοννονοῦ (Οβεη., ΚΟ, Ὑνογάσν., 

ὅζς.), τεραγὰ 1 25. ἃ σοπιίοη ποι ἔγοπι [ἢ 6 
γε ὩῚΌ ““ἴο ἀοδίγου,᾽" δηὰ ἐγαηϑιδίθ “ἢ ἃ 
5ἴοιῃ,)) ΟΥ̓Δ ΜΠ νυ η4,᾽) ἴῃ ΜΝ ΏΙΟΝ δθη56. [Π6 
ὑνοσγὰ οσςσιτ5 ἰοῦ χχὶ, 18, ἀῃὰ νυν ἢ (Π6 5ᾶπὶὸ 
Γορ. 2 ἴῃ Νδῆ. 1. 2. ὙΠῸ 5θῆϑα οι] ά (ἢιι5 

ἰς: “]ῃ ἃ κἴογπι [86 [,ογὰ σοημαιογεα Ν ΔΠοΌ, 
δηά 1ῃ6 Ὀτοοκϑ, δίς.᾽" 

Αποῖμοσ πιοάριπι γοηάοτίηρ, δἰζοσίης (ῃ6 
δοςορίοα ριιποξυδίοη, Ὀκ Γεβρθσξηρ, ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ 
ΒτΑΙΛΠΊΔΙΙΟΔ] ἰανγϑ, ρῖνοϑ [Π6 5εηϑε {ἢ ι|5: 

ἐΨΔΠΘΌ 'π ΘΌΡΠΔΙ ἀϊά Ηδ σοπηιεῖ, πὰ {86 
Ὀγοοκϑ: 

Απιοη πᾷ ἰδ6 ουΐρουπηρ οὗ [6 ὈτοοΚβ, 
Τμαΐί ροϑίῃ ἄοννι, δίς." 

156. ΜδῃΥ πηοάστῃ ϑοῃοίδιβ, δήοσ ἰῃ6 
ΘΧΑΠΊΡ]ς οὗ Ἀεϊαπά, πᾶν τοραγάθά ΑΥ' 45 
[(Π6 54π|6 ἢ ΒΑ ΑΙΠ- Μοαὺ οὐ Ατθορο]!β, 
1π6 σης οἵ νοι, 51} '"Ὀδαγπρ 1Π6 ΠΑΠῚΊΘ᾿ 
ἘδΌῦδῃ, 116 τὸ πηΐθ5 βου οὗ [ἢ6 Ατῃοη. 
ΤΗο αἰΞκεϊποϊίοη Ὀεΐννοθη ΑΥ δηά ΒδΌθδῃ νγὰ5 
ἴῃ σϑοθηΐ {ἰπ|65 ἢσϑὶ Ὀσουρμΐ οαἕξ Ὁ Ηδηρπίοη- 

(' Οεβομιςμῖο ΒΙ]εαπΊ5,᾽ Ρ. 234 544.); Ὀμέ 
Βο 61} ἱπῖο ἰδ οστοσ νϑιοῦ ΕἸοσ, νο οἴδοῦ- 
τγῖϑο ἔο]ονεὰ δῖπὶ, δνοϊθά, οἵ ϑιιρροϑίῃξ 
ΑὙθορο β ἴο Ὀ6 (Π6 οἰδϑϑίοαὶ πὴ οἵ [ῃ6 
ἔοσπηοῦ γδίπογ [ἤδη οὗ {πῸ Ἰδοῦ οἿὙ. 7ετοπΊΟ, 
ἰϊ 15 ἴΠι6, ἴῃ ἢ 15 σΟΠΊΠΙΘΠΙΔΙΎῪ Οἡ 15. ΧΥ͂.) 455 15 
{πὸ Ἰάρηεν οὗ Αὐ ἢ ΑὙθορο β; Ὀὰΐϊ [45 
ΡΙΟΡΑΡΙΥ πὸ Ὀεϊίος βτουπά ἔογ 50 ἀοίηρ [ἤδη 
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(6 ἕλοξ (παῖ {πὸ ἔνγο ννογὰβ τὸ [ἢ6 βαπὶθ ἴῃ 
τπεῖγ ἢγϑὶ Ξγ}14 016. ΕἸ ΞΘ Ἶ 5, ἴῃ ἢ15 ΔΓΈΟΪΘ οἡ 
ΑΥ ἴῃ [86 “Οποπηδοίίςοη,᾽ ἀγορβ πο ἢϊπί οὗ ἴ86 
ἸἀοΈ ΠΥ ἴῃ πυοδδίίοη, δου ἢ 6 βρϑᾶκβ ἔγεοὶ υ 
οὗἨ Ατθορο 5 οἰβοννῆογο ἴῃ ἰμαὶ σοσκ (5. νυ. 
Απποη, ΑρΑ] πὶ, Ατῖηδ, Μοδθ). Οἡ [Π6 οοη- 
ἈΓΑΓΎ, δ6 ἀΙ5Ε ΠΟΈΪΥ ᾿ΠΊρ}165 πὶ ΑθορΟ 5 νγᾶ5 
[η6 βάπηθ ὑυἱἢ ἘΔΌθΔΙἢ- Μοαῦ (5. ν. Μοδθ). 
ΤΠϊ5 ἈΔΌΡΔΗ οἵ ΜοδΌ [5 {561 ποῖ πιοηϊϊοπρὰ 
ἴη {πὸ ΒΙΌΪΟ; 1 ννᾶβ ρεῦδρ5 ἃ οἿγ οἵ ἰαΐδ 
στον ἢ, 

429. ὝΒε ἀοτγναϊοη δηὰ βρη ἤοδηςα οὗ (ἢς 
ΠᾶπΊα Ομοπιδϑῃ (122) αὔθ ὑποογίδϊθη. ὙΠῸ 
το ργοῦδο]6 σοπ)θσζιγε ἰ5 [ηδΐ δάορίοά ὈΥ 
Οεδοη., ῆὴο Τοίου ἴἴ ἴο ἴπ6 τοοῖ 955, “"ἴο 
γαπαι 5," “ἴο βυδάμο:;" [86 ΙΔ4014] Ἰοεἰζευβ 
Ὁ δηὰ ἃ Ὀοίπζ, 85 ΤΟΥ οἴξη ἃγϑ. ἱπίογοῃδηροά, 
ΤΗὶς ἀογνδίίοη 15 ἴο βοπὶὸ δχίθηϊ βιιρρογίοα 
Όγ τῃ6 Ἰοϊπί πιοητίοπ οὗ (μοπηοϑὴ ἢ Μο- 
Ιοοἢβ δά σῇ Μιιίσοπι, τ Κίηρβ χὶ. ς---8, 
4 Κιηρβ χχῆΐ 12. ὙΠ656 Ὠδίηθ5, 845 450 [6 
Μα]οπᾶπὶ οὗ ΖΘΟΡΆ. 1. ς, ἃγα εὐ άθηί]Υ ΟὨΪΥ 
ἀϊα!οςοδ] ναγθίῖος οὗἩ οπὸ {Π||6 ; δῃηά [ΠδῪ ἢᾶνε 
ἃ 5: πΠ|}|ὰΓ θθοῆϑο ἴο [86 ΟΒΟΙ ἘΓ0|}6 οὗ Βδδὶ, 
δηὰ ἴυ {δαῖ οὗ ΟΠοιηοϑὴ δοςοογάϊηρ ἴο [ἢ6 
ῬτΟΌΔΌΙ6 οχρίδηδίίοη βιρρεϑίοά δον; 2.6. 
(1 ογά," " Κιηρ,," 9 Μαϑίοσγ,  ἄζςο. Ετοπὶ 2 Κὶπρϑ 
ΧΥΙΪ. 16, 17, Δῃὰ χχὶ. ς, 6, 1 οι] ϑθότὰ τδδί 
Μο]θοΝ ἂδπὰ Βαδὶ ννεγε νγογυβῃρροὰ νυν [Π6 
Β61η6 γῖ65.; δηά γοραγάθα ἃ5 ἰη οἴεςϊ [ῃ6 58 Πὴ 
ἀειίγ. : 

Οἰδον 1655 ργοῦδο]θ ἀογίναι[οῃϑ ἀγὸ, ἐμαΐ οὗ 
Εσγϑῖ, “6 Χ., ἢ ν8ο ἀογῖνθβ ΟΠοπιοϑῇ ΠῸΠπὶ 9 

(ἐ{ο Ὀυγη," οὐ "βίον," [Ὡ6 Ασαῦὶς 3, ἀπὰ 

τορατάς δἰπὶ 45 {πὸ ““ΕἸγε- Οοά;" ἐμαὶ οὗ 
Ἡγάο, τερεαϊοὰ “Υ Βοβοηπι. ἀηά Δ ΊΠοΥ ἔτγοπὶ 

᾿., συ] οχ," πο ἢ νουϊὰ ἰάο ΠΕ ΟΠο- 

ΤΟ5} νυ ἢ 1ῃ6 “’ Β44]-ΖοὈι" οὗ 2 Κίπρϑβι. 2: 
ς. Ζεὺς ἀπόμνιος, Ῥαυδᾶῃ. Ν. 14. 2; ἀπά {πῖ 

οὗ ΟἸογίου ΠῸΤι Φ:-, "ἐςοοεγ Δἰἰϊϊ," 
ὙΠ ἢ ννολ]α γτοργεϑοηῖ ΟΠΟΠΊΟΒἢ 88 ἴῃς “δ η- 
βοά." 

Ατίοπιρίβ Βανα Ὀδθη τηδάς ἴο Ἰἀοπι ν ΟΠδ- 
ΤῊΟΒἢ ΜΙ νδυουβ ἀοιτ165. οὗ οἴ ποῦ ἡδίϊοηβ: 
ει. ψ| ϑαΐυγη, 1Π6 ρἰδποῖ οὗ 1]τούθη, ἃ 
Βγροίδμεϑιβ Ὀαϑθά οἡ (ἢ [ονν᾿ϑἢ ἰγαάιτῖοη [Πδὶ 
ΟΠ ΟΠΊΟΒἢ νγ85 υνουϑῃρροα ππάρθν {δ6 ἰπλᾶρα οὗ 
ἃ Ὀΐϊδοκ οἴαγ δηά ἢ ΑΥοϑ οὐ Μδβ, Ὀδοδι 56 
6 ἰ5 τεργεβθηϊθα οῃ σοΐηβ οὐ Ατθορο]ὶβ ([ΠῸῈ 

. δηςίοηϊ ἈΑΌΡΔΙἢ) 45 8Δη δγπιθὰ νναγγίογ (Εςκ- 
μοὶ, “Ῥοςῖ. Νιυπιὶ. Ψεῖ.᾽ ΠΙ. 294). ΘγοπΊο 
Οὐ ἶϑ4. χυ. σ, ἀογῖνοβϑ {πὸ πη Αὐεορο]ὶβ 
1156} ἔγοτῃ ἔάρεος πόλις; ἃ ἀοΥγνΔ Οη ἤοννόνεσ 
ὙΏΙΓ ἢ 5 σΟΓΔΙΏΪΥ ΘΥΤΟΠΘΟΙΙΒ ; 556 ἰαϑί ποῖδ, 

Ἀοοοηῖ ἰηαυΐτεβ ἢανα ΠΟνΘΥΘΓ ΤΌΣΟ δηά 
ΤΟΙ πυρροβίοα τὰς ορίηΐοη μα [Π6 ἀΙβογθης 
πδῆλο5 δϑϑιρπεὰ ἴο ἴμ6 Ὠρδίβθη ἀθ᾽[65 οὗ δῃ- 
ςἰοηῖ Οπρηΐδὶ ΜυΠΟΙΟΡῪ ἅτε ἴῃ οὐρῖη δπά 
Ρτίποῖρε ποϊμίηρ πλοῦ ἔπδη ἴΠ6 τεσορηϊίοη 
βϑοραγαδίεϊΥ οὗ ἴῃς δι θαῖεβ Ὀδοπρίηρ ἴο (ἢ 
ΟΠ6 Ξιργοπις σοά, ὍὙΠέθα ἴῃ [6 ῥγόργεβα οὗ 
ςοττυρίίοη ἀπά σι ρογϑι οη νγογὸ δἰτδοῃθα μα 

ΝΌΜΒΕΆΚΒΘ. ΧΧΙ. 

ΕΥ̓͂ οπο ἴο 14ΔοΪ5 οὗἉ νϑτγίοιιβ Πδπη65: δηὰ Ὀθοᾶπιδ 
Ἰοςδ11χθὰ ἀδ0}.4}}7 ὑροῇ βρϑοῖδὶ οσοδϑίοης δηὰ 
αἰγουπηϑίδηοθβ δηά νυ] ἢ ναοὶ γος ἴῃ ἀπ ἔοτ- 
οηΐ ρίαςεβ. ΤΏ {πῸ ἀϊνοῦθε παπιοβ Οποηιοϑὰ, 
Αϑῃίογθείῃ, Βδδ], Μοϊθςῆ, ἄζο. νου Ἱά ϑβθεῖῃ ἴο 
Ροϊηΐ ἴο οπμϑ ςεηΐγαὶ, οὐἹρίηδὶ, σοτηργεβεηβῖνο 
ςζοποορίοῃ οὗ υυῆϊοἢ [686 βονογαὶ σι} 5 τέρτο- 
ϑθηῖ ρογίίοηβ δπά ἀσργανδίίουβ. ΟΕ 1815 τάδ 
(ἢ6 Μοαθὶΐε βίοηθ ἢ848 ἔυγηϑηθα ἃ πεῖν δηά 
ὙΟΓΥ͂ δι ΓΙΚΙῊρ {ΠΠπϑιταϊίοη. [{ πιᾶῖκοβ πηεπίϊοη, 
ἴη οοπποοίίοη ἢ τῆς σἀρίατε οὗ Νέεῦο, οὗ 
ἃ ϑδοά ο4]]1οἀ “" Αϑῃξαγ- ΟΠοπΊοΞἢ.,") ΤὨὶ5 Ὸς 
δὶ οὔςθ σοῃπηρδοῖβ (6 Μοδθιϊο τεϊρίοη στ 
τῆς Ῥμορηιοίδη, ἰῃ νοῦ Αϑῃΐδγ, [Π6 πιᾶϑου- 
᾿ης ἔοσπι οὗ Αβίασίε οὐ Αϑῃῖοτγείῃ, γεργθθθηῖς 
ΟΠ6 5:46 (ἰ. 6. τῆς πιδ]θ) οὗ ἴῃ σγεδῖῖνε δηά τὲ- 
Ρτοάιιςζῖνο ροννεῦ πο 16 σοποοεῖνοαά ἴο Ὁδ 
Οη6 οὗ {πο ᾿οδάϊπρ δι(γιθιῖος οὐ σοά. 

[τ ψου]ϊὰ 115 566πὶ ργοΌΔὈΪς [παῖ ( ΠΒοπιοβῇ, 
ἴῃ οπο δί ᾿θαϑί οὗ {πε σῃηδη  εβίδιοηβ ἴῃ ὑν Ὡς ἢ 
(6 Μοδθιίοβ νοπογαίθα ἢϊπι, ννᾶ5 σοπηροῖοα 
ἢ 1Π6 δηάγοργηουβ ἀει (5 οὔ Ῥῃαπίεϊδ, 
Ατποηρϑῖ ἴθ π νν6 ἤᾶνθ ποῖ ΟἾΪΥ Αδἢίδγ, {ΠῸ 
ΤΑΆΘΟΌΠΠΘ ἔοτστη οἵ Αϑίαγίο δπὰ ἰάθη βοὰ στὰ 
ΒΔ4]; Ὀυϊ Αϑίδτίε πουβοὶε ἰ5 βροκοῆ οἵ 85 
“6 Κιπρ," "ἢ ϑυη Οοὰά;,᾽" “16 Εδοθ οὗ 
Β44]}᾽" ἄζε.; 566 ϑοῃὶοίηδηπ, “Ὧ16 ηοο τῆ 
ἘΞ ΠΔΖΑΙ 5," Ρ. 141: δηά “16 δ᾽θροβάυ 
Μεβδ᾽ 8, Ρ. 28 54. (ςξ ἴπε “«“Ψεπυβ Ψις ΠΧ ἢ 
δηὰδ “ἴοηι5 Απιδίμιισὶα," “σδάοπι π|ᾶ5 εἴ 
ἔαυλη,") οΟΥὁἨ οἷδϑϑῖοαὶ ατἵὲέ δηά Ἰ:τογαϊυγο). 
10 15 ῬγοσδΌΥ Ὀδοδυϑε Βδαὶ νγᾶς ἔγθα θη 
ὙΝΟΥΞΠΙΡΡΟα 85 δὴ δηάγορυπουβ ἀεϊίν, απὰ ποῖ 
ὈΥ ψνΑΥ οὗ σοηϊειηρί (45 85 Ὀδθη ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ 
ΒῈρΡΟΚΘα), ἴπδὲ [6 πᾶπιὸ ἢᾶ5 {86 ἔδυ ηὶπὸ 
ΔΓΕΟΪΘ δον γαὶ {ἰπ|θ5 ἰῃ ΠΧ Χ.: δι. Ηοβ. ἰ!. 8; 
Ζορἢ. 1. 4; ΤΟΡΙΕ 1. ς ; ςἔ, οπι. χὶ. 4. 

ΑΟΟΟΓΑΙΏΡΙΥ [ἢ6 ννΟΥΘΡ οὗ (Ποηηοϑῇ 89- 
βιιπηθαὰ νᾶσίοιβ ἔογτηβ ἴῃ αἰ θγοηϊ ρ͵δςοο8, δηά 
Ὑγ 85 Δοσοιηρδηϊθα ΌΥ ἃ τι4] ἀρργοργδῖς ἴο 
ἴῃς σρθοίαὶ δι θυΐα ἴο Ὀὲ ῥγαϊϑεα οὖ ῥγορὶ- 
δἴοα. Α5 ἰῃς ρμοὰ οἵ ὅ''ἂσ δηὰ ΜΝ) οΐοσυ δἊ 
οχδοῖϊθα πυπΊδη ϑ8αςγιςος: οὗ, 2 Κίηρξ 11]. τύ, 
27; ἃπηὰ Μοββὰ οἡ {πὸ Μοβθιίε βίοης ἀθ- 
ΟἸαγθβ ὨΙΠΊ56] ἢ, αἴεσ ἰδκίηρ Αἰδγοΐῃ, τ (δαί 
Ὀ6 (85 566Π15 Ὀὑγοῦδ 6) ῃ6 Ῥγόοροῦ πᾶπιὸ Ἰνδιοἢ 
[48 ἴο Ὁ6 τορ]δοδὰ ἴῃ ᾿ἷπὸ χὶ. οὗ ἐμ [πϑοπρίϊοη, 

, ἴο ἢᾶνο ΚΙ θα 11 [ῃὴ6 νγαγτίουβ ἔοσ ἴῃ ννο]]- 
ΡΙεαϑῖηρ οὗ ΟὉμοπιοϑὴ δηὰ Μοαδῦ, δηά ἴο μιᾶνε 
ἴδκθη ουΐ οὗ {86 ΟΕ 411 106 5ρ01} δηά ἀσάϊ- 
οαἴοα τἃ «αἷἰδο ἴο Ο(δεπιοβῇ: ςξ, [6 Ρτοςϑεῦ 
δ᾽ ΠῚΠΑΓ ἰγεδί πηθηΐ οὗ [ογσο ΟΥ̓ [οβπυ, [οβἢ. 
Υ]. 17, 18: δηά 8εὲ6ὲ Ὠγ Οἰηβῦυγρ, “ΤΒῈ 
Μοδδιῖῖο ϑέοπο," Ρ. 24. Α8 ἴδε Ἰογά οὗ ὑτὸ- 
ἀιιςςνοηθ85 πὸ 18 ρῬγο Δ ὈΪΥ Ἰἀθηξςδὶ νυ ἢ Β4Δ]- 
ῬΘΟΥ, 8ἃ5 ἰογοπὶθ “ἴῃ ονίπ,᾽ 1. 12, ἰοπξ ἃξῸ 
βιτηϊθο (Ὸ “ἀρεῦγε,"). [Ι νὰ ἴδε 
ἸΙοοπίίουβ γΐθ5 σοηπεοϊοα εὐ τη Μορδίϊε 
ὙΡΟΥΞΠΙΡ ἴῃ 115 ἰδϑῖ - παπηθὰ ἀσνεϊορπιοηξ τ ΉΟΒ 
Ἰοὰ ἴο 1πῸ ἰγδηϑρτεβϑίοῃ οὗ [8γΓ86] τῃθηξοποά ἰῃ 
Νυπ. ΧΧΥ. 1---2; [ο5ῃ. Χχι!. 17; δηά γᾶν 
οσοδϑίοῃ ἴο βιιοσῇ ῥχγοϊδοξιγα θηδοςπηεη 5 ἃ5 [δ 
οἵ ᾿δυῖ, χΧχὶ!. ς, ψνἤοΓο 56 ποῖθβ.0 Ης νγϑ 
ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ 4180 ννογβηίρρεὰ 85 “δὲ ϑὺη Οοά; ἢ 
δηά 1ξ 15. ΠΕ ἢδὲ ἴδε τοηατκ οὗ Επιϑεῦιυ5, 



ν. τ--- 4. 

Οποπι.ἢ 5. ν. ἤΆρινα, 5 ἴο δε ῃπι8 ἜΧρΙ δἰ πο : 
ἴογ ΒῈ ϑἰδίδβ μαΐ {πὸ ξοά οὗ ἴπ6 ρεορῖὶὸ οὗ 
ΑΥ̓ΘΟΡΟΪΙ5 (.Φ. ΑΥὖ΄ Μοδὺ) ννὰα Ατίεϊ : ἃ 
ννοσγα νυ Ὡς ἢ ἴῃ ΕΖΕϊκ, ΧΙ, ας, δὲ ἰϑασὲ (1 ποῖ 
εἰβενγῃεγε) ἄρρθᾶγβ δοσογάϊηρ ἴο σόβεη., Εὰτϑβῖ, 
Χο. ἴο 5:5 η}}7ὦ] 186 ἤγο,,") ΟΥ̓“’Βοαγίῃ οὗ 
Οοά;." 

80. Ὁ), ἴη6 ἢγϑί ννογὰ ἴῃ ἢ 8 νοῦβϑθ, ἢδ5 
Ὀδδ ΨΟΓΥ ΥΔΓΙΟΙΙ5ΙΥ τοηαεγοά , [5 ρυποϊυδίϊοη 
15 ΔΠΟΠΊΔΙΟΙ5; δηὰ {ΠῸ δποίθηϊ δ Βουγίεἶθς (6. σ. 
ΧΧ., Ννυ]ρ., ΟὨκοῖοβ, ἴἢ6 Ασαδὶο δηά ϑγγίδς 
γεβοἢ5) ἀπ θέτο τεραγάθαά 1 88 ἃ πουη, 
δημἃ ἃγὸ [Ὁ] οννεά Ὁγ ΟἸογίσιιβ δηά Ἐόβθημι. : 
Του ἢ ἘΠοῪ αἰ οσ ἀπιοηρϑῖ {πογηθοῖνοϑ ἃς ἴο 118 
τηθαπίηρ. Μοάδγη σοππηδηΐδίουβ δηᾶὰ ρτδπη- 
ΤΑΔΙΊΔΠ 5 86 Ἀρτοοα ἰῃδλί [πὸ ννογά 15 ἃ νογῦ, 1ῃ6 
Βτϑὲ ρούβοῃ Ρ]. [πρ. Καὶ οὗ ΠῚ ν ἢ [86 συ θχ 
οὗ {πιγτὰ ρεύβοῃ Ρ]., 126 ἰοστηϊηδίίοη Ὦ Ῥοίης 
τυτϊ θη 85 ἰὴ ΕΧ. ΧΧΙχ, 20, ἔογ Ὦ. 

ΟΥ̓ ἴδε 5θῆϑε δϑϑίρτιϑά ἴο ἔῃ νοτδ ἴῃ (ἢϊ5 ρ]σθ 
ὈΥ (6 Α. Ν., ““ἴο 5μοοῖ," ΘΧχδηλρίθβ νν}}} 6 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΙΙ. 

ἔουπᾶ ἴῃ Οὐβεη, Ὅὴδ 5ΔΠ)Ὲὲ 56η86 18 δάορίοά 
ΌνΥ Μδιγοσ, ϑοβιδάοσ, Παῖμο, ὥς. Οἰδοῖβ 
(Κεῖ, ν ογάβνν., ὅς.) ργείδγ {π6 βθοοπάδγΥ 
86η56 οὗ [ῃ6 νογὺ, ““ἴο ἴἤγονν ἄοννη," οὗ ψηϊςοὴ 
Δ ΘΟΧΔΙΏΡΪΘ οσσουῖα Εχ. χν 4. Εν δ] ον- 
ενεῦ (΄ Διυικῇ. ᾿νεμγθυς ἢ ἀογ Ηδῦ. δργδοδο, ρ᾿. 
424 ποῖε), αηά Εἰ γϑὶ (“1,οχ.᾽ 8.ιν. ΠῚ), σοπηθοξ 
1π6 ννογὰ νυ ΠΣ, ἀπ ἃ ἰγδηϑ]αἰοα "“ἰο διιτι. 
ΤῊΙΒ 56η56 5 βιρροῦὶ ἔγοπι 6 Ατδῦὶς, δηά 
811115 ννῈ}} νυ ἢ (ἢ6 56 4116] οὗἩ [π6 νϑῦβο. 

ΤΒε ννογά Ὁ), ἢιβὲ ρϑῖβ. δὶ. ΗἹρῇ, [πηρουγῇ, 
ἔτοτλ Π7), ἢξ5 α͵5ο (Π6 5 ΗἾΧ οὗ {πὸ (ἢἶγά ρούβοη 
Ρ]. ἰῃ δὴ ἹΠΈΡΊΪΑΥ ἔοιτη; οἕ Ενναὶά, “Αἰ, 
[,ἢγ. ἀογ Ηρθρτγ ϑργ.᾽ ρ. 628... 

ἴπ ἴπ6 ςοποιβίοη οὗἩἨ {πΠ6 νϑῦβα ἴῃ6 τοδάϊης 
ἽΝ γιε] 45. πὸ 545 ΟΥΥ 5θηϑ6, ἀηὰ 1Π6 Ἵ ἰ5 
τιδυκοα Ὀγ (6 Μαϑογοίεβ. Ὲ ἢ ἃ οἰτοὶθ νοὸς ἴξ 
ἃ5 505ρ]οοι 58. (ΟΠ ΠΙΘηΪΑΟΓΘ ΡΈΠΟΓΔΙΙΥ, ὈΟΙῊ 
ἃποϊεηΐ δηά τηοάστῃ. μᾶνο δάορίοα [Π6 τοδάϊπρ 
δ,  ὨΙΟὮ ἴηο ΠΧ Χ.,, [Π6 δαπγαγίίδη Τοχί πᾶ 
γΘΓΒΙΟΏ ἤᾶνθ νυ! ἀθηἘ}Υ ἐο]]οννοά. 

ΓΗΑΡΤΈῈΕΒ ΧΧΙΙ. 
τ: δαϊαξζ᾽: Μγεέ πιξσαρε Ὁγ Βαίσανε ἐς γοβεσεί. 

15 “Ὡ σεκομα ριστσαρο οὐίαϊ πολ ἀρ. 21.415 
αηρεί τυοεἑαὶ ἀαὺε τἰαίη δέν, 7 Δὶς αδς λαά 
γιοῦ σαυεά ἀν. 36 δαίαξ ἐρίγίαϊπείλ ἀρι. 

ΝῺ τἢς Ἑ“μ]άγεη οὗ 1ϑ5γδοὶ 5εῖ ἔογ- 
νγατά, ἀπά ρῥιτομεά ἴῃ τῆς ρ]4! 8 

(ΗαΑρ. ΧΧΙ. ὙΠ [815 σμαρίοσ ὈδρΊη5 
ἴδε ἔουΓ ἢ δηὰ ἰαϑὲ ἀϊν᾽ϑίοη οὐ 16 Βοοῖκ (566 
[ηἰτοὰ, ὃ: 2), σοπιργιϑίπρ ἔουγίδθῃ σπδρίογβ, 
ἴῃ ποῖ ἅγὸ ῃδιγαίθα {8ε ενεπῖβ ΨΠΙΟΏ Ὀεέο]] 
ἔβγδθὶ συμ Π]5ῖ σποδηηροά ἴῃ ἴΠ6 ρῥἱδιῃ5 οὗ Μοδϑ, 
δηά ςογίδιη ᾿πϑίΓυςσ ΠΟη5 δηὰ ΔΥΓΔΠΡΟΠΊΘηΐ5 ΔΙῸ 
ἰδία ἀονγη ὈΥῪ Μοϑεβ ψ ἢ} Γείεγεποθ ἴο {Ποῖ 
ΔΟΙΙΔ] ΘΉΓΓΥ ὕροη [86 Ῥγογηϊϑοά ᾿ηῃογιίδΔησο, 
ἴτοτῃ νης ἢ (ΠΟΥ͂ ὑγεσὸ ἢονν ϑεραγαίθαἀ ΟἿ]Ὺ ὈΥ͂ 
{86 ]ογάδηῃ. 
Το ἢχϑε ἴἤγϑο σῃμδρίοιβ οὔ (15 ἀἰν:ϑίοῃ σοοογά 

[86 ἀρρδᾶγάηςθ δπὰ ργορδεςοὶθβ οὗ Βαϊδᾶπῃ: 566 
ποῖδ δῖ ϑηά οὗ ἴΠ6 σδδρῖογ, 

1. ἐῥδὲ ῥίαἰκ4] ΗφΦΌ. ἀγαδοίδ; ἴδ σπογὰ 
ἰ5 ἴΠ6 ρ] υγὰ] οὗ ἐπδὲ νυν ῃϊς ἢ 15 υϑοὰ ἴο ἀθηοΐθ 
ἴπ6 Βοος ἀοργεββοὰ ἵγασῖ δἰοὴρς ἴ86 [ογάδῃ 
δηά {π6 εδά 868, δηά οηνναγά, ὑνῃοτο ἰἴ 5 
511}}} σ4116ἃ {πὸ Ατῦδῃ (ςξ, οἡ χχὶ. 4), ἴο {88 
ΕἸδηϊᾶς συ! Νρασ μ6 πηου ἢ οὗ (6 [ογάδλη 
1η15 ἐγδςῖ ἰ5 αδοιξ οἰονυθῃ σ᾿ ]]65 Δοσοϑϑ, ἃ Ὀτοδ (ἢ 
οὗ ἔτοπι ἔοι ἴο ἔνο σι }]65 δοίηρ οἡ (Π6 θαϑίοσῃ 
Ὀδηκ, ὙἘδ β5ρᾶοθ οσσυρίοά ὈΥ ἴπ6 [5τδϑ ΕἸ] 5 ἢ 
ΟΔΠῚΡ σοῃπϊϑιοα, ἴῃ {Π6 πηδίη, οὗ ἃ ἰαγρὸ δῃὰ 
ἰυχυσίδης οαϑὶβ ροη [5 Ὀδηκ, 51 ΒΕ] ταϊϑοά 
ἄθονθ 6 Ὀδγγθῃ ἢδῖ, 5 ΕΓΥ Ὀδοδιιϑθα 5ῃο] ογεὰ 
ὃγ ἴπε6 Ῥεγβδῃ 8115 νοι ὈΘΟΓ Ἂρ 186 ἔδγι]α 
Ρίδίοαιι δῦονε, δπὰ ννδίοσοά γῪ 186 Ὀγοοκβ 
ΒΟ Ν, ἀοβοοηάϊης ἔγοπλ ἴῃοβο 81115, σὰ νγοσῖ- 
ἸγΑγὰ Δσγοβϑ {86 ρἰδίῃ Ἰηΐο {μ6 [ογάδη (566 Τ  5- 
ἴγαπι, “1μἀπὰ οἵ [βγεὶ,᾽ ρρ. ς28 5644.). [ἴ 
ζοπηπιοησθὰ οὐ ἴπε δου δὲ Βα - εβαϊπιοίῃ, 
ῃροι56 οὗἁἨ ἴδ νγαϑῖθβ," οἱοβὲ ἴο (86 ᾿ϑοδὰ 868: 

γο:. 1. 

οὔ ἵΜοδρ οἡ {ἢ ϊ8 54ς ]ογάδῃ ὁγ 7ε- 
ΤΙΠἢοΟ. 

2 ἴ Απα Βαϊδκ {ἰεὲ δοη οἵ Ζίρρογ 
ΒΔ 41 τηλεὲ Ιϑγᾶθὶ ἢδὰά ἄοης ἴο τῆς 
Διυλογῖῖαϑ. 

4 Διά Μοδῦ ννγᾶβ β8οῖεὲ δίγαϊα οὗ 

ἴποησε [ἴ σονογοά {Π6 5[165. οὐ ἐῃθ διξαϊθ οἰ 165 
Βοιμεσγαπὶ (ἴπ Α. Ν. ““ΒειΠ-ἀγαπλ᾽}), πονν εἴς 
Κἀπιεὴ ([ο5ἢ. χἰϊ!. 272), δηὰ Βείῃ-Ππαγᾶπ, πονν 
Βει -βάγδῃ, (ΧΧχιὶ. 26): δπά ἐθγιηϊηδῖθα πογίἢ- 
νναγάβ δ Α Ὀ6]- 5 πὴ, [Π6 “’Δοδοὶα-τηθδάονν.᾽" 
ὝΠΙ5. ρΙδοθ 15 ΠΟ Ἰοη ον ἴο δ6 ἀἰδι!ηρι" 5ῃθα ὈΥ͂ 
"8 Ρεσυ ΑΥ νοροϊδίιοη, ἔῸΣ δοδοῖδ8 ΔῈ πονν 
ΠΟΙΏΙΏΟΠ ἴο [86 ννῇο]6 ἀϊκίγτιοξ δγοιιηά, Ὀυΐ 15 
ἀοιυθειο55 ἴο Ὀ6 βου ρῃῖ δἱοηρ [86 Ὁγοοῖς {παῖ 
ἢονν»5 ραϑὶ [86 γυ ΐϊη5 οὗ Κείογειπ, ὙΠ θθ6 γρᾶοῇ 
Ὀρνναγάϑ ἔγοπὶ [86 ρ]δίη ἴο ἃ 5114}} γό ΚΥ 510ρ6 
Ἰροτ, δηά ΡΤΟΌΔΟΙΥ γοργεβεηΐ ἴπ6 δηςιθηΐ ΟΥ̓ 
οὔ ΑὈ14, ἴο ψΒῖσἢ ἴΠ6 τηρδάοννγ θυθηῖυδ 
βᾶνθ 115 παπὶὸ (05. "Αηΐ" ιν. 8. 1, ν. 1. 1). 
[πλπηθα ἴον ποῖ οὗἩ ἴῃ6 σδὴρ ννὰ8 Ναγδῇῃ 
οΥ Βεῖἢ-ὨΙπηγα ἢ, ἢονν Νιτηγύάη (χχχὶ! 4, 36). 
7 βορῃυ πιοπΈοη ἐουΓ οὗἉ [Π656 οἰ Ἐ|65 [οί μογ: 
νἴΖ. Βειβοεπηδογίβ (ΒΕ Β-ητηγαῃ, Α ὉΠ] (Α.86]}), 
701145, 1.2. Βειμδγασηρῃίμα (ΒΕ μα γάπι, ἴῃ 
Αταπιδὶς Βεῖἢ- ατηεί 8), ἀπά Βεβοιιοίῃ (Βειἢ- 
)εβῃι πιο). “Β. |.᾽ ᾿ν. 7. 

9 ΜοαδῚ 866 οἡ χχὶ. λο. 

οπ ἐδὶς “ἰάἄδ ζογάση ὁ ὕεγίοδο] Ἐδίμοσ, ἃ- 
ΟΥΟΒΒ 89 οχάδῃη Οὔ σΟΣΊ080, ἱ. 6. {παὶ ρατί 
οὗ ]ογάδῃ νγῇο ἢ κι τίθα (Πη6 του οσυ οὗ [6γὶ- 
οἢο. 5 ἔοιπῃ οὗ Ὄχργϑβϑίοῃ ἱπαϊοδίεθβ [86 5116 
οὗ [ῃ6 σΔΠῚΡ ἴῃ 15 γοϊδίίοη ἴο 1η6 ννὲ}}- κηοννῃ 
ΟΕ οὗ ]εῖοβο. Οἡ {πὲ ρῆγαϑε “" οὐ {ἢ ]5 8ιλδ 
]ογάδῃ " 566 οἡ δι. ἱ. 1.ἥ 

2. Βαίαξ δὲ “οη οΥ᾽ Ζίῤῥογ] ΤῈῸ 'ΨΑΥ ἴῃ 
ΜΓΜΙΟἢ ΠΟ 15 τηρηϊϊοπθά ἰὴ Ὁ. 4, δη [ἢ 6ἐχ- 

24 
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734 ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΧΙΙ. [ν. 4-.:3. 

(πε ρβορῖὶε, θεσδᾶιιβα [ΠΟΥ τὐεγς ΠΊΔΗΥ : 
δῃηὰ Μοαῦ νναβ ἀϊδίγοςϑδβθά Ὀδθοδιβα οὗ 
τῆς ΤΠ] άγθη οὗ [5γδοϊ. 

τῆς εἰάετβ οὔ Μιάΐδη ἀεραγίεά στῇ 
(1ῆ6 τενγαγάβ οὐ αἰϊνί παϊίοη ἴῃ {πεῖ 
Παπά; δηά {πεὺ οᾶπια το Βαϊδδπι, 

4 Απά Μοδὺ αϊά υπΐο {πε εἰάεγβ δπὰ ϑρακεὲ ὑπίο ἢϊπὶ τῆς ννογάβ οἵ 
οὐ Μιάΐϊαη, Νονν 814}1} 118 σοπηραῃν Βαϊακ. 
ΠοΚ ὰρ 411} ἐφαΐ αγὸ τοὰμάὰ δδοιυζ ι.8, ὃ Απᾶ Βε αἰά υπίο {μεπὶ, [μοάρε 
45 ἴῃς οχ ᾿ἰσκοῖῃ ὑρ τῇ8 ργαβ5 οὗ ἴὴε δπεγε τῇϊβ πρῃϊς, δηά 1 νν}} Ὀτπρ γου 
βεἰϊά, Απᾶὰ Βαΐακ τῃε 8οη οἔ Ζὶρ- ννογά ἀρδὶπ, 45 ἴῃς [ΧΟΚΡ 5}8}] βρελκ 
ΡοΥΓ τυᾶς Κιπρ οὗ τῆς Μορθίτεβ δ ταί υὑπῖο πιθ: δηά τἢε ργίποεβ οὔ Μοδὴ 
{1Π16. Αῦοας νντῃ Βαϊίδδηι. 

“ 7. 4, 5. Ἦε ϑ8εηΐ πηεββεηρεῖβ {Πεγθίογα 9 Απᾶ (σά οσλπὶς υηῖο Βαἰδληι, 
9 πο Βαίλαι τῇ 8δοὴ οὗ Βεοῦ ἴο πὰ 8αἰ4, Υἢδΐ ἤθη ἄγε ἴπεβε νυ ῇ 

Ῥείβοσ, ννῃῖς ἢ ἐς Ὀγ τῆε τίνογ οὔ τὴς τῃδοὺ 
Ἰλπά οὗ τῆς σπη]άγεῃ οὗ ἢΪ5 ρεορΐε, ἴο Ιο Απά Βαΐδατη εαἰά υιἱπῖο Οὐοά, 
0411 Πἰπι, βαγίπρ, Βεῇῃοὶά, {μετα 15 α Βαΐακ (ἢε βοὴ οὐ Ζίρροτγ, Κίηρ οἵ 
ΡΘΟΡΙΪΘ οσοπὶς οἷ ἔγοπι Εργρῦ: ὈεΠο] 4, Μορρ, ἤδῖῃ βεπὶ υὑπῖο πιο, «αγίη, 

1ΗεΡ. {ΠΕ γ σονεγ τε ᾿ ἔλεος οὗ τῆς εαγῖῃ, ἀπά 11 Βεμο]ά, ἐῤεγέ 1ς ἃ ῥρεορῖὶε ςοπὶς 
δὰ {πεν δϑιάε ονθγ Ἀραϊηϑβῖ Π|6: ουξ οἵ Ἐργρῖ, ψῃῖςἢ σονεγεῖῃ τῃς 

ἡ (οπιε πον {Πεγείογο, 1 ὑγᾺΥ ἔδεε οὗ τῆε εαγίῃ : σοπὶα πονν, ΟἸΓβα 
166, συγδε πὶς [ἢ 5 Ρεορίε; ἔογ ἴΠῈὺ πὶ 1Πεπὶ|; ρεγδάνοπυγε 1 5}}2]} δὲ ἼΕΣ 
αγέ ἴοο πιρὮ ΤΥ ἔογ πηε : ρεγδάἀνοπίαγε 840]. ἴο ονδίσοπιθ {πεπ|, ἀπά ἀγίνε ἀγα! 
1 5}}}} ργανδὶὶ, ἐῤαί νγεὲ τλΔὺ διε τἋἢ6πὶ οἱ. ΘΟ 
{Πεπὶ, δηά ἐφαΐ 1 τοὺ ἀτγῖνε τπεπὶ οἱ 
οἴ τῆς ἰαπά : ἔογ 1 ννοῖ τῆαϊ ἢς ννῃοπὶ 
του Ὀ]αδβοϑῖ 15 Ὁ[ε5564, δὰ ἢθ ννῇοπὶ 
{ποι οσἰγϑοϑῖ 15 συΓβαά, 

7 Απά τδε εἰάεδιβ οὔ Μῶοδὺ δπά 

ῬΓθββίοη ἴῃ χχί. 26 (""ἔοιτηοεσ κιηρ οὗ ΜοδὈ᾽), 
βδιιξροσί {πὶ Βαϊαῖκ ννᾶβ ποῖ [πὸ ΒογΟα ΑΓΥ 
κΚιηρ, δῃὰ τπαὶ ἃ σὔδηρο οὗ ἀγημδεῖγ ἢδὰ ἴφκθη 
ΡΙΆςθ, 16 ᾿αίγ Ἴ αγριπιβ πιᾶκὸ Βαὶακ ἃ 
Μιάϊαπιϊο ; ἀπά ποῖ ππργορδῦϊγ. Ηἰπ5 ἔδι ΠΟ 5 
ληθ, Ζίρρογ, "" Βιγά,᾽" τουλπάβ ἢ5 οὗ [56 
οἵ Οὐμογ ΔΙ Πἀϊαηϊζος, δι. Οτοὺ, "σονν,᾽" ΖΘΘΡ, 
ἜΜ Ο" ΡΟβϑθΙΥ 186 ΔΙ μ 5. ΠΠΙΘ ΔΙ ἢ 5 
Βδὰ ἴβκθὴ δὐνδηίαρο οὐ {πῸὸ ννϑάκηξβθα οὗ {Π6 
Μοαρδδιίε5. αἴεσ {πὸ Απιογι5ῃ νιοΐογθθ ἴο 
Θ5 4 ὈΠ5ἢ ΓΠΟΠΊΒοΙνο5. 45 ὈΓΙΠσθ5. 1η 116 Ἰαηάὰ, ἃ5 
[η6 Η γίϑοβ μδὰ ἀοπὸ ἴῃ Εβυρί; Ῥοβϑιῦ!γΥ {ΠῸῪ 
Παὰ Ὀόδη ἱπιροδεά ὑροὴ (86 ΜοδΌϊθ5. ὉΥῪ 
δίδοη ; ο, [ο5ἢ. ΧΙ]. 21. 

8. «ὐας ἰδίγοσσεά ῥξεαισο 97} 1,1ῖ, “ ΘηγαηΚ 
ἔτοπὶ Ὀδίοσγο {Ποῖη,᾽ 1π ἴοΎγοι. 

5. Μαίαανι ἐδ’ το 9 Βεογ] ὅθε Νοῖδ δ οπά 
οὗ {Π6 σΠπμαρίογ. 

είῥον, «υδίο ἰς ὃν ἐδὲ γί ϑογ οΥἹ ἐδὸ ἰαπά οὗ 
ἐδεὲ οριώγοη οὗ ῥὶς ῥοορίο] ΒΑΊΒοῦ, στ 168 τ 88 
ΟΠ ὍΠ90 ΣΙΥΘΧΥ (ἐ.ς. (Π6 ΕἸρΡΗΓαΐεβ, 50. σὰ 
ΠΟΙ ἃπα οἰβοννῃογο ὈΥ ργθ- ΘΠ ΠΟΠς6), 15. ἢ 18 
παῦϊνο δη , ΕῸΓ “ἡ [15 ροΟρ]ὸ " βοπιὸ δησίοιμῖ 
ΔΌΓΠΟΣΙΓ[165 τοδὶ “ Απιπιοῃ," ὈιΓ ΜΙ ΤΟΠΡΙΥ : [Π6 
Αἰητηοη ἰδῆ ἰογτοσγ ἀϊὰ ποΐ οἰγοῖς τὸ {Π6 
Επρῃγαίεθ. Οἡ Ρεΐδοι, 566 Νοῖβ αἵ οπὰ οὗ 
πε σμαρίοσ. 

7. Κειυαγάς Γ᾽ 4ιοϊπαιοη ΗΌ. “" ἀϊν!- 

12 ΔΑπά (Οὐοά 544 υηῖο Βαίδαπι, ἐπ 
ἼΒου 5841] ποῖ γρὸ σὴ τῆδπιὶ; τῆου 
8041 ποῖ συγϑα (ἢ ρθορῖίς : ἔογ {πὲ 
αγέ ὈΪεββεά. 

12 Απά Βαϊδαπι τοβαὲ τπρ ἴῃ τἢὸ 

Ὠδίϊοης," ΓΙΡΒΕΙ͂Υ ἱπογρσοίοα ἴῃ οί. 11. 1ς, ὉΥ͂ 
[ἢ 6 νναμθ5 ΟὗὨ πησὶ ἢ θοιι5η655.᾽) 80 ἰῃ 2 9ΔΠ), 
ἵν. το, ἴπ6 Ηοῦγονν ᾿νογὰ ἔοσγ ““οοὰ {ἀἰπρϑ " 
ἀδηοῖεβ 86 στειναγὰ οὗ βιιςἢ εἰάϊηρϑ. 

8. ἐδ, πίσρῇ 1ἴ νγὰβ δἰ ΠΟ ἴῃ ἀγθαπὶ ΟΥ̓ 
ἵπ ΠΙΡΒΕΥ νἱβίοη {πα Βαίδαπι οὀχροοίοα ἢϊ5 
ΠΟΙ ΠΛ ΠΙσ ἼΟη5. Ηἰς δνυθηζιλὶ σοΙΠρ] ΔΠπΟῸ 
ἢ ΒΔ]1Α κ᾽ 5 τοαιιθδὲ συ ρροβὶβ ΔΠ ἈΠΔνΟΙΓΑΡΙΘ 
ἰηἱογργοίδιίοη οὐ ἢἰβ σομπάπςξ οη (ἢϊς5 ὀσσδϑίοη. 
ΗἜς πτιιϑδὲ ϑυγεὶν ἤν κπονῃ παῖ Οοὐδβ 
Ὀ]ΟΘβίηρ νν85 οἡ ἴῃ6 γεορὶθ νυ ἢ οβο πιαγτεῖ- 
ἴοιι5. Τηγο ἢ ἔογ ἢ ἔγτοπι Εργρὶ ἢ νγᾶ5 24(- 
αυδίηϊοά, «ηὰ ἔτοπὶ Ποῖ Πὸ ιδὰ δἰπιροὶ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ἰραστιθά πλυςἢ. Απά ἰδ σΕρὶῪ ἴο ἰδὲ 
ΤΑΘΘΘΟΠΡΌΣΘ. ποχί τηογηὶηρ (τ. 13), Ὀρίγαγε (ἢ 
ἀθβίγθ ἴο νοηζασγο ἴο {6 υἱπηοβὲ οὗ 1ῃδὲ νι τῆ 
Οοά ννοιϊὰ ποῖ ἔογυια γαΐμοσ τδη ἴο οὐ 
ουῦ Οοὐ 5 Ψ}}} ἰπῃ ΠΡΑΓΕΥ͂ ΒΙ ποθι γ. 

12. Τροιε «ρῥαίξ ποῖ σὸ «υδῷὸ ἐδορι; ῥοῦ 
σβαὶλ ποῖ σμγαθ ἐδὸ μι ὙὝΠΘ6 πιοδηΐηξ ἰ5 
5 5 ΠΈΔ ΠΥ ; 5 ΤΉΟιι 504} ποῖ ρὸ τυῖἢ 1Πόπὶ 
ἴο συγθρ [ΠῸ ρϑορ]ο ἡ [πὶ Ηθθγοιν, Ὀνὸ οἰδιιϑοβ 
ΟΥ̓ ΜΈΓ ἢ [6 Ο6 15 ἸΟρΊΟΔΙΥ συ δογαάϊπαίθ ἴῸ 
{Π6 οἴδοῦ, Οὔ ΟΠ ἀρροᾶγΓ ἃ5. σοογάϊπαῖθ 80 ἰη 
16 δοσοηά (οχηπηαλπάπιρηϊζ, “Ποῖ σῃ δ]ὲ ποῖ 
πιακο. . . ἴοι 5η411 ποῖ ον ἄοννῃ ἴο {δοπὶ;" 
ἧς ὁ. ΠΤΒοα 5ῃα]ξ ποῖ τλδῖδ.., ἴῃ ογάογ ἴο ΒΟΥ 
ἀονη ἴο 1δδηλ." 



ΤΉ. 

ν. 14-.ς-23.} 

τηούπίηρ, Δπὰ 5414 υΐο τῆς ργίποεϑ 
οἵ Βαϊοΐ, Οεῖ γου ἰηΐο γοιγ ἰδπά: 
ἴογ τὴς ΓΟᾺΚΡ τεξυβοῖῃ ἴο ρίνα πὶὲ 
Ιεανε ἴο ρὸ ψ| γου. 

14 Απά τῆε ρῥτγίηςοβ οὔ Μοδθ τοβε 
ἪΡ. δηά {ΠΕῈΥ ννεπῖ ὑπο Ἰθαΐακ, δηά 
8414, Βαἰδδπὶ γείιβεῖῃ ἴο σοπλα ψ ἢ 15. 

Ις 4 Αμπά Βα]ακ 8επῖ γεῖ ἃραδίη 
ΡΓηςε8, πῆογε, δηἀ πλοῖα ΠΟΠΟΌΓΑΌΪΕ 
ἴλη (ἢογ. 

16 Απά {ΠεῪ σαπια ἴο Βαίδαδπι, ἀπά 
8414 ἴο Ὠίπι, Τ ἢ υ5 54:1} ΒΑΚ της 50ὴ 
οἵ Ζίρροτ, 'Ἶνεῖ ποιβίηρ, 1 ργὰν ἴπεε, 

᾿ Β. Ὲ πἰπάεγ τες ἔτοπιλ σοηλίησ απἴο πη6: 
ἥὥζονε, ὥο. 17 ἴογ 1 ν}}} ργοπιοῖς ἴῇθδ8 πηῖο 

ΨΕΙΥ ρίεαζ ἤοποιῖ, ἀπά 1 νν}}} ἀο 
Ὑνηδίβοενογ ἴπου ϑβαγεϑῖ ππῖο πι6: 
σοπις {πεγείογο, 1 ῥγὰὺ ἴπεθ, σιγϑα 
πιὲ [ἢ ]15 ρθορίδα. 

18 Απα Βαΐίδδιη δηβϑννεγεά δηά 5αἹά 
δ ςμαρ. 24. Ἰηἴο 16 56γνδηΐβ οὗ Βαϊαϊς, ὁ1{ Βαϊακ 
13. ννου]ἀ σίνε πὶς ἢϊ5 Πουβε {μ]] οὗ 5:]ν 6. 

Δπὰ ροϊά, 1 ςδηποῖ ρὸ δεγοηά τῇς 
ννογά οἵ τῆς ΠΟΚΡ τγ (οά, το ἀο 
1655 ΟΓΥ ΠΊΟΓΕ. 

15. “41π4 Βαίαξ «οπὲ γε ασαΐπ, ὅζς. ΒΑ]ακ, 
1|κὸ τῆ6 δποίθπὶ ποδῖποη ννοῦ]ἀἁ ΡΘΠΘΓΑΙΙΥ͂, 
ποῖ ΟΠΙῪ Ὀοϊονοὰ ἴῃ ἴῃ6 οἤοδοΥ οὗὨ ἴῃ6 συ Γθ68 
δηὰ ἱποδηΐδί!ομβ οὐ 16 βοοίϑδαγεγα, Ὀὰϊ γὸ- 
Βατάρα {Π6ῚΓ βογνὶσθϑβ ἃ5 5: ΓΙ ΠΕΥ νθη8]. 850. 1Π6 
ἔανουῦα οὗ {πῸ6 γος {Ποπηβοὶνοα νεσο Π κου 156 
ςσοπϑιάδογοὰ ἃ5. ρυτ παβαῦϊο (ες. Ρ]πη. “Ναῖ. 
ΗΠ ΧΧνΠΙ. 4). Ηρηςε Β4]Ακ, ἤθη ἢ15 ἢγδί 
ΟΥ̓͂ΘΓ νγδ5 ἀδο} πεά, ἱπέογϑ αἵ οησὸ [δαί Πὸ ἢαὰ ποῖ 
Ια ΠΙΡῺ Θποιρῇ, πᾶ 9 πη 5. “ρυΠσ65 πλοῦο ἀπά 
ΓΛΟΓΟ ΒοποιΓΔΌΪ6," ἢ ΠΟΘΙ ργϑϑοηῖβ ἤδη 
Ὀοέογθ. Απά {δ ἴοστηβ οἵ Βαϊδαιη 5 Δησννοῦ 85 
τορογίϑα ἴο [η6 Κιίηρ ("' Βαίδαιῃ τοβιβοίῃ ἴο 
σοπιθ 7) νγουἹὰ ϑθὲπὶ [0 τηνι [Π6 σοηβιγι σοι 
δΔοίθα!!Υ ρΡυΐ οὐ ἐπθπὶ ὈΥ Βαϊδκ. 

10. 6 α]:0] 1.6. ἃ5 ἴῃ6 οΟἴΠοΓ δῆνογβ Ὀδ- 
ἴοτε γοῦυ. ΤΙ] βριξ ἴῃ νης ἢ Βαϊδαπι δοίοά 
ἀιϑρίαγϑ [1561 πονν πλογο οἰθαυϊγ. ὙΠοΓῈ νν 85 
ΠΟ δτγουπά ἔοσ ὄχρϑοίηρ αἰ δγεηξ αἰγοοι!οῃ5 
ἔτοπι Οοά οἡ ἰδὲ πιδίϊοσ ἔἤδῃ ἰἤοϑῈ δἰγοδαν 
εΕἴνοῃ. 

20. γμδ μὸ, απά 5ὸ «υἱὲ ἐῤεγη] Οοὐ᾿ β 
τσὶ σοπηπιδηὰ ἰο Βδίδδπη, “".. 12, νΟΓΌΔΙΥ 
ἐινο-ο]ὰ (ποὺ 58α}]ῖ ποῖ σὸ ν τῇ ποτὰ; 
“ἐς ἔδοιι 5ῃδὶξ ποῖ σιιγβθ, δίς.᾽}), ννὰβ. ὁηὴ6 δπά 
5ίτηρίο ἰη εἴροεῖ. Ηὸ ννδ5 Ὀϊάάθη δΌβο! υἱοὶν 
1ο τε͵εςὶ δ τϑχιιοϑὲ οὗ (ῃ6 ῥσγίμοος οὐ Δοδθ. 
Ηλὰ Βαίδαπι ροββϑοϑβδθὰ ἃ δίποογο βρι τ οὗ 
οὈδάϊοητο, πδ6 νοι πᾶν ἰοιπά ἴῃ {π656 
ἢγϑιὶ ἱπβιίγαςσξουβ ἃ μη] ἀθιϊδίοη. ὑροῃ {16 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΑΧΊ. 

Ι9 Νον τδετείογε, 1 ργὰὺ γοὺυ, 
ΤΔΓΓΥ γα αἶϑδο ἤδθγε τῆϊβ πἰρῆς, τῆλὲ 1 
ΤΑΔΥ Κηον νῆλῖ τ[ἢ6 ΓΟΚΡῸ ν}}] 54 Υ 
ΠΟ ΠΊ6 ΠΊΟΓΕ. 

20 Απά (Φοἀά οσδπιῈ υηΐο Βαϊδαπὶ 
αἴ ηἰρῃϊ, πὰ 5414 υπίο ἢϊπι, 1 τῆς 
τΏΘῃ ςοπλα ἴο (2]] {πεξ. σίϑβε ἃρ, αμαά 
σο ψ ἢ τἢδπὶ; δυΐ γαῖ τῆε νγογά 
ΠΟ ἢ 1 5}|4}1} δᾶΥ υπῖο τπ66, τΠαΐ 
δῆ! ἴδοι ἀο. 

21 Απάᾶὰ Βαϊίδδαπι τοβϑαὲ ὺρ ἴῃ [δε 
τ οΓΠηρ, ἂηά ϑβδααϊεὰά ἢϊ5 8585. δπὰ 
ψνεηῖ ἢ της ρτίηςεβ οἵ Μοδϑ. 

22  Απά (Τοά᾽ 8 δῆρεγ νγαβ Κἰπάϊθά 
Ὀεσαιβε ἢ6 νγεηῖ: δῃὰ (ἢς δηρεὶ οὗ 
[η6 ΠΟΚῸ 5ϊἴοοά 'π τῆ8 ννᾶὺ “Ἢ Δλῃ 
Δανθυβαγυ Δραϊηβῖ ἢπ|. Νονν ἢ ννᾶϑ 
τ ἀΤηρ ἀΡΟη ἢΪ5 255, ἀπά ἢΐ8 ἔννο 86εῖ- 
νδηῖβ τὐεγέ νυ ἢ Ὠϊηλ. 

23 Απά “τῆς 4855 δᾶνν ἴῃ6 δηρεὶ οὔ 2 "Ὀεῖ. 
ῷ ᾧ τό 

τε ΓΟᾺῪΡ ϑ8ϊδηάίηρ ἴῃ τὴ6 ννᾶν, δηά 7ἀς «νι. 
ἢϊ58 ϑννογά ἀγανγῇ ἴῃ ἢϊβ παληά: δηά 
τὴ6 255 τυγηδά δϑιἄθ οὐ οὔ τῇς ννᾶγ, 
δηά ννεηΐ ἱπῖο τῇς βΒεϊά : λπὰ Βαϊδαπὶ 
ϑηγοῖς ἴδε 4855) ἴο ἴΠΓη ΘΓ ἰηἴο [ἢ νγΑΥ. 

τηδίίογ. Η 5 ΠΥ ροσγς] ᾿ππρογίιιη!γ νι Οοά 
Ὑῃδη [6 ἔγοβθῃῃ ΠΊΘβϑοηροΙΒ σᾶπῖθ ἔγοπὶ Βαὶακ 
ἀοπηγοηβίταϊς 815 δνοιβίοῃ ἴο Οοάϊβ ἀροϊαγοά 
ἍΝ}, ὙΓΒοπορίογννασαά ἢ νν8 πὸ ἸΟΠΡΘΓ Οὐ 
ρτγοδδίϊοη ἔου [η6 αἰ ΠΥ οὗὁἩ Ὀεΐηρ Οοὐ β Ἰογαὶ 
ΔΙ ὈΔοσδάοσ, διιΐ ννα5 ἀορταάθα ἴο [6 τάμε ῦ 
Γαηποίίοη οὗ δὴ ἀηνν Πρ ἱπησίγαπιθηῖ. Ασσοογά- 
ἸΠΡῚΥ ΒΘ 15 φργονιάθὰ νυ ἢ πὸνν ΠΕ ΓΟ Οἢ 5. 
Οὕίροη οὔβογνος [δὲ δα Βαϊσαπι Ὀδθη ΟΣΤΏΥ 
Οοά ννοι]ὰ ἤἢάᾶνθ μι Ηἰ5 ννογὰά ἴῃ ἢϊ8. Ὠρατί : 
Ὀιιΐ 45 [Πα ποαγῖ ννᾶ8. οσσιρίθά Ὀγ 1η6 Ἰ]υ5ὲ οὗ 
ξαϊῃ, {πὸ ννογά νναβ γι ἴῃ [Π6 ργορῃεῖ 5 ποι ἢ 
ΟἾΪγ. ΤΠ βϑριτ οὔ Οοάδβ ἀθαϊηρθ ἢ 
Βαϊδδμη [5 ΤΡΏΕΙ ὀχμιὈϊ δα ἴῃ {Π|5 τοπηδσγκ, 
ποιῇ [86 Ἔβρῆβθ οὗ [πὸ δογιρέιγο ρ] γΆ56, “ὁ το 
Ριΐ ἃ νοζγά ἴῃ τἢ6 πιοιίἢ " 15 ΠαΙΩΪΥ 50 (ςξ, 
Ὀρουῖ. χΥυ!. χα 8). Οἱ [Π6 σμαγδοῖου οὗ Βδ]λδπ), 
866. Βρ. Βιιι γ᾿ 5 νυ 61] -Κηοννη δοιτηοι. πὰ [ῃδῖ 
οἵ τ ]. Η. Νεννδη, ὁ Ῥαγόσἢ 4] δουπηοηϑ, 
νο]. ιν. 

22. δὲ απσοὶ ΟΥΓἹ 1δὲὸ 7,0 ΕῚ οἰοοάί ἰπ ἐδὲ 
«ὐαν ον απ αὐϑέγεσγν ἀσαϊπσ ῥίνη) ἐν 6. ΤῊΘ 
ΔΏΡΘΙ [ηφὲ ἰοὰ [πὸ ᾿5γδοὶ 5. Τῃχοι 1ῃ6 Μ1]- 
ἀογηθβ5 (ἔχ. χῖν. 19, ἅ.ς.), δηά δι βϑα θη} 
Δρροαιοά 45 {Π6 (ὐφρίδι οὐ (πὸ 1, ἘῸ5. Ποβῖ 
ἴο [ο5ῆιπα (ο5ἢ. ν. 12). [π ἀοϑιστίηρ [0 σι γ56 
18γαθ], Βα]αδπὶ νγᾶβ Πρμτηρ ἀραϊηϑί [5746 5 
Ἰ,οδάθσ. ὝὍὕῃθ ργόξθηςς οὗ [ἢ6 δηροῖ ἴῃ ἢΪ5 
Ραίῃ ν᾽ ὰβ8 ἀθοισηοα ἴο ρθη ΠΙ5 ογόβὶ Ὁ ηἀοα ὉΥ 
510, ἴο {πὸ τὰ] σμαγάσιοῦ οὐ 5. σοιγοο οὗ 
ςοηδαςί. 

2.42 
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24 Βυῖ (ῃε δηρεὶ οἵ τῃε [ΚΡ 
βίοοά ἴῃ ἃ ρδῖῃ οἵ τῇς νἱπεγαγάβ, ἃ 
νν8}} δοῖπιρ οἡ [ἢ 15 546, ἀπά ἃ νγα]] οἡ 
τῃδϊ 514ς. 

25 Απά ψἤεη τε 485 βὰν [ες δη- 
σεὶ οἵ τῆε ΓΟΚ, 86 τῇγυβε ἤθγβαὶᾷ 
ππῖο τῆς νγα]], ἀπά ογυβῃεά Βαλα 8 
ίοοϊ δραίηϑδὲ {πε νὰ]: δπὰ ἢς βπιοῖς 
ἢδΓ δρδίῃ. 

26 Απά {πε δηρεὲὶ οὔ τηε [ῸᾺΡ 
ννεηῖ διγῖῃετ, δηά βἴοοά ἴῃ ἃ ΠΆΓΓΟΥ 
Ρίαςθ, ἤθεα τᾶς ΠῸ ΨΨΑΥ ἴο ἴυγη 
ΕἸΕΓ το τῆς τιρῃϊ Ὠδηά οὐ ἴο τῇς 
Ἰεῖι. 

27 Απά ψἤεῃ [Πὲς 4885 δὰνν ἴῃ6 δηρεὶ 
οὔ τῆς ΟΡ. 8516 [6]1] ἀονγῃ ιἱπάθγ 
Βαίδατῃ : αδαηὰ Βαἰδαπιβ ΔΠΡΈΓ ννγδϑ 
Κιπάϊεά, δηά με βπιοῖε {πῸ 258 ἢ ἃ 
β: ΔῈ, 

28 Απά (δὲ ΙΟᾺΡ ορεπεά (ἢ6 
τποιτῇ οὗ 1ῃ6 4580 Δηἀ 8ῆε 8414 υπἴο 
Βαίδαιη, ὟΝ δῖ ἴανε 1 ἀοπε υπῖο (ἢεε, 

24. ἱπ α ὦ φΓ ἐῤε οὐἱπεγαγά5] 1.6. ἴῃ ἃ 
Ρδῖἢ βῆμξ 'π ΌΥ Υἱηεγαγά-ννα!β οα θα δἰ άθ. 
ΒΘ ρσγόργοββ ΠῚ] [ῃ6 τοδὰ 1Ὠγου ρ ἢ ἴΠ6 ορθη 
ΠεΙά (υ. 23) ἴο [μαῖ ννδὶ]δά ἴῃ, ἀπά (ἤθησα ἴο 
186 ϑἰἴγαιξ ρίαςθ, ὑνἤοσο Πογο νγᾶβ ΠῸ σοοπὶ ἴο 
ἴαστῃ (ν΄. 26), 5ῃοννϑβ {παΐ Βαϊδαπη νν 85 ἀρρσοδοῖὶ- 
'πξ ἃ οἰἵγ, ἢο ἀουδὲ ἐμαί νυν Βῖς ἢ ννᾶ5 [06 5οδὶ 
οὗ δ᾽5 ἸΟΌΓΙΟΥ. 

28. “4254 ἐδὲε 7ΟΕΡ οῤεποά ἠδὲ »πομΐδ οὗ 
ἐῤε α5.] ΤὨδ δοοουηξ οὗ [ἢ ]5 ὁσσυστεηςθ σδῃ 
Πλτάϊγ ἤδνθ σοπθ ἔγομη ΔΩ͂ ΟἿ εἶβο ἴδῃ 
Βαϊδαπι ἢ πΊϑο] ἢ, ἀπ ΤΏΔΥ ρογθαρ5 μάνα Ὀθθη 
εἴνθη ὈΥ δϊπὶ ἴο [ἢ6 15γδϑὶ 65 δέου ἢ15 σδρίῃσα. 
ἴῃ ἴηΠ6 ννὰγ δραϊηϑὲ Μιάϊδῃ. ΟἋΟἷ οὐ χχχί. 8. 
ΓΠαΐ ΜΠΙΟΘὮ 5 Βετα γτεσογάθα ννᾶβ ΔρρδΊ ΠΥ 
Ρογοοϊνοα ΌΥ Ἀἰπὶ δοῃθ δπιοηρϑὲ Πυγηδη ννῖῖ- 
Πέ5565, ΕῸΓ (πουχῇ Π8 ἴννο ϑοσναπίβ ΕΟ 
ἢ Ηἷπὶ (Ὁ. 22), ἀπά 186 ϑῆνουγβ οὗ Βαϊ]αὶς 
4150 (νυ. 35), γεῖ {Π6 τηᾶγνεὶ ἀοδθ5 ηοΐ Ἀρρθᾶσ ἴο 
ἴανα αἰϊγδοίοα ἐμεῖγ διϊθηϊίοη. ὙΠ6 οὔθ5. οὗ 
1ὴ6 458 ὑσοι]ά ϑθεπὶ ἤθη ἴο μαᾶνθ Ὀδθη ϑρῃ- 
οδηΐ ἴο Β4]Δδπ)ι5 τηϊπὰ οἡ]γ (50 δῖ στεξ. Νυϑ58. 
.ἀεὲ νη 4 Μοβίβ,᾽ “εὖ περι). Οοά τῇδ ἢδνθ 
Ὀγουρδέ τ δρουξ ἐμαὶ βουπάϑ υἱίοτοά ΟΥ̓ 186 
στεδίαγο δος 115 Κιηα Ὀδοδηιθ ἴο {Π6 ΡΙΟρμο ̓ἷβ 
ἸΠΓ6]Πρθῆοθ 45 ἰπουρ ἴ{ δάἀάγεθθοα ᾿ϊπὶ ἰὴ 
ΓαϊϊοηΔ] βρεεσῃ. [πάρε ἴο δἃπ δυρυτ, ράϊης 
ΒΙΠΛΘΟΙΕ Οὐ [18 5Κ111 ἴῃ ἱπίογργεί ες [Π6 ΟΥ6Β 
δηὰ τηονοηθηΐβ οὐ δ: ΠΊ4}5, ΠῸ ΤΏΟΓΟ ϑἰδγί]ην 
γαγηϊηρ οοι]ὰ 6 φσίνθη [ἢδη οὔθ 50 ΓῸΔ] 85 
(815, γοῖ σοηνεγοα {πγΟ ἢ ἴπ6 τηθάϊατα οὗ ἢ 5 
ΟΥ̓ ἃζί; ἃπά ἴο ἃ 5667 ῥσείθπαϊηρ ἴο "8:1|ρεῖς 
Βυπιδη το ὯῸ ΤΟΓῸ δυ 14 ( 1 τοῦ ΚΘ 
σΔη Ὀ6 ᾿πιαρίποα 1ΠΔὴ ἴο θοῇ ἢϊπὶ ΟΥ̓ [86 
του οὗἨ 15 ον ᾶἋ55.. ὙΠ656, [86 ϑρεοϊδὶ 

ΝΌΜΒΕΒΞΘ. ΧΧΙΙ. [ν. 24---2. 

τῆλε τῆοιι Παβί βπιϊςθη πιςῈ (ἢ 686 (ἢγεε 
εἰπηοϑὶ 

29 Απά Βαίδαμπι 5414 υηΐο τῇς 885, 
Βεςοδιβα ἴοι Πιαβϑὲ τποοκεά πὶ: 1 
νου] τῆετε σχεῖε ἃ ϑυγογαά [π᾿ τηϊης 
μαπά. ἔογ πον ψοι]ά 1 ΚΙ] τῃεα. 

20 Απά {δε 455 βα]4 υηἴο Βαίδδιη, 
“πι ποῖ 1 τη ϊη6 2555 ᾽ροη νν ΒΓ ἢ τοι Ηρ ΚΡ 
αϑὲ τιάάθη ἴανεσ βίποςς 7] τυᾶς τἢϊπε τγίδίοη 
πηΐο τ 5 ἀδν ἡ νγᾶβ 1 δνεσ νομί ἴὸ ἔτ σὰ 
ἄἀο 80 υηΐο ἴπεε ἡ Απά Πε 8414, Ναὺ. ππα νι 

21 ἼΠεη τῆς ΠΟΚῸ ορεπαά {6 εγεϑ 
οὔ Βαΐδαπι, ἀπά ἢε 8δὰνν ἴῃ δηρεὶῖ οἵ 
(ῃ6 ΓΟΚΡ βίδπάϊηρ ἴῃ [Π6 νγᾶγ. δηά 
ἢϊ5 δννογὰά ἀγάννῃ ἰῇ ἢϊ5 βαπά : δηά ἢς 
δονγεά ἄονγῃ [18 μιαδά, ἀπά ἢ[6]] ἢδι λον. 
ΟὨ ἢ]5 δος. 

22 ΑΠπα 1ῆε δηρεὶ οἔ {πε ΤῸ ᾺὉ 5αἱὰ 
ππῖο ἢϊπι, ΝΥ Βεγείοσγε μαϑῖ ἴῃου 5πλἰτίθη 
(Πίης 485 {πε8ὲ τἤγεε τίπηεβ ὃ θεοὶ ά, 
1 νψεπῖ οὐκ [ο νυν Πδίδη 4 τα. δ6- κἀ- 
σᾶυδε ἐδγ ὙΨΆΥ ἰβ ρεγνεῖβϑε δεΐοσγε τὴς : ἡκρν ἩΝίδια 

ἀ ἢ " 

5 ἤσδποο οὗ ἴπθ ἐγαηβαοῦομ, σνουϊὰ δὲ 
ΠΛ]556 4 ΘΠΈΓΕΙΥ ἢ γὸ τόσα ἴο ΞΌΡΡΟΘΘ (48 
Μαϊπιοηϊάθα ἂδρυὰ Οτοΐυ ἐφ ἦος., δυο, 
ΤΒΟΙοΚ, δηὰ δβρθοῖδιὶν ΗΘΩ ΞΘ ΡΕτρ, " σος- 
ςδςίο ΒΙ]Θαπι5,᾽ ΡΡ. 48 544.) 1πδῖ {86 νυνῇοὶο 
Ραϑϑϑὰ ἴῃ ἃ υἱβίοῃ, Βα]δαπὶ Ῥειηρ ΌΥ͂ ἴ86 ρονεῖ 
οἵ Οοά οδϑὲ ἱπίο δη θοϑίδις βίαϊθ. Αηὰ τῃς 
τνογά5 “1ῃ6 οτά ορεηρά, ὅζο.᾽" οἸδασῖγ ᾿ηάϊοδίε 
ἴδ 1 γὯβ οπ ἴῃ6 8455 ποῖ οἡ ἴπε ρῥτορδεῖ 
{παῖ {πΠ6 Ὠινῖπο Ἡδηᾶ νν88 πιοῦο ἱπιγη θα Ἰ410} 7 
Ιλῖά, Οη [δ οἴδοὺ παπᾶ, {δε ορἱπίοῃ {μαὶ {πε 
885 ΔΟΐΌΔΙΪΥ υἱΐογοά ἢ [86 πιου τῇ ἀγςυϊδίε 
ννογάβ οὗ Πιιπιδῃ βρθεςἢ ((Ποι ἢ 51}} ἀείεηάοὰ 
Όγ Βαιτηραγίεη, οη Οογίαςι, ν᾽ ογάξν. ἄς.); 
ΟΥ δνθῃ (μδῖ [6 υἱίογδησθ οὗ ἰἢ6 8455 νυᾶϑβ 50 
ζοιτηθά ἴῃ [6 δὶ 85 ἴο [4]] ἢ ἘΠ6 δοοθηΐβ οἱ 
ΤῊΔΠ 5 νοὶςθ οἡ Β]4 815 6415 (ἃ 1 ἀρι δ ἐπ οε.), 
566ΠῚ5 ἸΓΓΕΟΟΠΟΙΘΔΌΪΘ ἢ Βαϊδαπι 5 Ὀεμανίους. 
Βαίδδγα ννᾶβ ἱπάθοα Ἰαθουγηρ ὉΠ Οσ ἀογδηξο- 
τηεηΐ, ᾿πάἀυσοα ΕΥ̓͂ Πϊ5 ἱπάυϊρεηςο οὗ δνδγίοθ 
δὰ δι ιτοη, ἀπ {15 ἴοο ἀρϑταναίθα δὲ ἴδθ 
τηοϊηδηΐ ΟΥ̓ ΓΕΓΙΟΙΙ5 ΔΗΡΈΓ; γεῖ 1ἴ ΒΟΕΤῺ 5 ΞΟΔτ ον 
Ποησοῖν4 ]6 ἐμαὶ ἢδ σου]ὰ δεΐιϑ!} }ν μανὸ Βεαγά 
Ἀυπιδη 5Ρρθθο ἢ ἔτοπὶ ἴπ6 τηου τ ΟΥἨΘΧἢϊ5 οὐ 
8535, Δηἀ εὐ ΡῸ Οἡ 85 παιταϊθα 'ῃ ον. 29, 20, 
ἴο Βο]ὰά 4 ἀϊαϊοριθ σι Ποῦ, δῃηᾶ 5ῆονν" 5ὸῸ 
δῖρτ8 οὗ ἀἰϑιαυ δηὰ δϑιοηϑῃτηρηξ. 

81. ἀπά δ “αὖ ἐδὲ απρεὶ ΚΓ ἐδε ΖΣΟΚΡῚ 
ΤὮδ δηρεὶ νγᾶὰβ Ουϊνγαγαυ νἱϑιὉ]6, ἃ5 ἴῃ ἘΣ. 
Χῖν, Χο, δΔηἀ νγὰ8 [115 πονν 5θθηὴ ΟΥ̓ Βα ἰδλπ,, 85 
Ὀεΐοσα ὈῪ ἴῃ6 885; γεῖ νγᾶβ Υἱ51: 0 ]6 τὰ ϑυςὰ 
Ἰπηϊίδίίου ἐμαὶ πὸ ννᾶ8 ποῖ Ὀεδοϊὰ ΟΥ̓ ΔῃΥ 
οἴμοσβ. Βογοηῃά [15 νγὲ Κῇοῦ ποῖ [86 τυηδηπεσ 
ΟΥ Ἑοπάϊεοηβ οὗ 15 Δρρθάσδηῃςδ, 

82. ἐξ 2έγυεγ)] ἘἈδίμεγ, 18 δ άϊοδε. 



γ. 213-41. 

232 Αά [δ 488 ϑᾶνν πλ6) δηἋ τυγηοά 
ἔτοπι πὴ ἴῃ 656 [ἤγεα {Π1Π168: {Π|688 586 
ΠΔ4 τυγηεα ἔγοπι Π16. βυ γα Ϊν πον 50 
Ι δά εἰδίη τῃθβ, δῃηά βανεά ἢεὺ αἰϊνε. 

34 Απα Βαίδδιῃ 8414 υηΐο {Πς Δηρεὶ 
οὗ τὴς [ΟᾺΡ, 1 ἢᾶνε βἰππεά, ίογ 1 
Κπανν ποῖ ἴδαῖ ἴποι βἰοοάοβῖ ἴῃ ἴδ. 
ὙὙΑΥ Δρδίηδὲ τ6 : πον [πετείογε, 1 ᾿ξ 
᾿ἀΙβρίθαβα τῆεε, 1 ψ}}} ρεῖ πιὲ θδςκ 

. ἃραίη. 
35 Απά τῇς Δηρεὶ οὗ τῆς ΓΟΚῸ 5αἱς 

πηῖο Βαίδδπι, (σο ἢ τῆς πχθη : δι 
οηΪγ τε νγογά τῆδλι 1 58}8}1} βρεὰκ πη- 
ἴο ἴῃ66. τῃδῖ τῃου 5Πἷς ϑρεὰᾶκ. δὅο 
Βαΐδδπι νγεπῖν ἢ {με ργίποοϑβ οἔ ΒεΪδκ. 

16  Απά νψῆεη Βαίαλκ μθαγά τῃδι 
Βαϊδαπι ννᾶ8 σοῖηβ, ἢ ψψεηΐ οιἱἱ ἴο 
πηεεῖ πὰ τπῖο ἃ οἰΥ οὐ Μίολρ, ννῃῖςἢ 
“ς ἰῃ τῆς θοτγάεγ οὗ Ατῆομ, ψῃϊςἢ ἡ: ἴῃ 
τε υϊπλοβῖ σοδβί. 

΄- 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΙΙ. 

47 Αμά Βαίαϊ. 8414 υπῖο Βαϊδαδτγῃ, 
ΠιΔ4 1 ποῖ δαγῃεβῖγ βεπά τπηἴο τῃε6 ἴο 
(411 (ἢεε ὃ ννμεγείοτγε σδπιεβῖ ἴμοιι ηοῖ 
πηΐο π|6 ἢ δηλ 1 ποῖ δὺϊΪες ἱπάεθά το 
ΡΙομηοῖε πεε ἴο Βοπουτγὴ 

28 Αῃηά Βαϊδαπι 3414 υπίο Βδίακ, 
Ι,.ο. 1 δῇχλ σοπῖα υπίο ἴῃεα : ἢᾶνε 1 
ΠΟΥ ΔΠΥ͂ ΡΟΥΕΓ δἵ 4]}] ἴο 54 ΔΠΥ͂ 
τηηρ ἡ τὴε ψννογά τῆλ: (σοά ρυκιειῇῃ 
ἴῃ ΤΥ τηουτῃ, [Πα 5841] 1 βρθαᾷκ. 

390 Απὰ Βαϊίδαπι ννεηΐ νι Βαΐακ, 
δηἀ {Π6ν σαηγχε πηῖο ᾿' Καὶ ἸΠ] 41 -υΖοτῇ. 1 τ, 

40 Απά Βαϊακ οἢξιεά οχεῃ δπὰ ὥγα 
βἤεερ, 4ηἀ 8επῖ ἴο Βαίδαμμ, διιὰ ἴο τῃε 
ΡΓΙΠοα5 1Πὰϊ τοέγό νντἢ ἩΪΠλ, 

41 Απαᾶ [᾿ξ σᾶπιεὲ ἴο ρᾷ85 οἡ τῖῃς 
πλοόγγονν, ἴηι Βαϊ ἰοοῖς Βαΐδαιῃ, ἀπὰ 
δγοιρῆς ἷπι ὑρ ἰηῖο τῆς ΠἰρῊ ρἰλοεϑ 
οἔ Βδα], τῃδξ τβεηςε ἢς τηϊρῃϊ 8εῈ τῃε 
υἰπηοβῖ ραγέ οὗ τῃε ρβορὶε. 

ΤΒὸ Ηρῦσγον τνογὰ 18. ἃ γᾶάγτθ οὔθ, οἡσουστὶπρ 
ΟΠΪΥ οὔοδ δραΐη, ἰῃ ἃ νεσῦδ] ἔοστῃ, [οὗ χνΐ. σὰ, 
Ὀμὲ 115 5696 566Π15 οἶοασ ἔγοῃη (δαὶ οὗ {π6 
σορηδίς Αταῦὶς νογά. Οἱ. δὲ Ῥείεγ᾽ 5 ννοσγάϑ, 
2 δῖ Ῥεῖ. 11. χό, “186 τηδάζηθϑβ οὗ {86 ργορμοί." 

85. 6Ὃὸ «υἱὲ ἐδὲ »ιο!] Α σοπιηδηά, ποῖ 
ἃ ῬΟΙΙΛΙ55ΙΟ ΠΊΘΓοΪγ. Οἵ, οα Ὁ. 2ο. δ] δΆπ), 
ΠΟ ἰοηζογ 4 ἔδι πω] ϑογναηΐ οὗ Οοά, ννὰβ5 
Βοποθέοσ ἢ Τνοιτι!δὰ ἴῃ 411} 818 δοΐῖβ 50 ἴπαΐ 
6 πιρῆΐ βυῦβϑογνο {Π6 Τῖνηθ ρΌΓΡΟΘΟ 85 δῇ 
᾿Ἰπϑί γι πΊοη. 

86. 4οϊγ οὶ Μοαδὴ Οτ, Ἰτσ-ΜοδΌ; ῥτος- 
ὈΔΌΪγ 1Π6 54π|6 ἢ ΑΥ- Μοδῦ, 566 οἡ χχίὶ. ς. 
Ἂς. Βαίδαπι ἴῃ ἢ18 ἸΟΌΓΠΟΥ νου] ἀνοϊὰ {Π6 
ἀιδιςῖ5. ὁσσιριεα ΌΥ {Π6 [5γδε! ἴοβ, π6 πριιϑῖ 
Βανθ Δρρυοδοῃεα (15 ΟΥ̓ ἔγοπη (ἢ δαδί, ὉῪ 
[Π6 σοῦγδο οὗ (ῃΠ6 ΝΔΠΔ]16) : δηά 1ῃ [86 Πδτηδ 
ΒΑ] 4, 511} θογῃθ ΕΥ̓͂ οηθ οὗ ἴπ6 ὉΡΡΟΙ Ὀγάποἢθβ 
οὗ 118 δἴγραπη, [ΠῸΓῸ 15 ρεσῆδρδ ἃ ΓΕΠΊΪΠΙΟΘΏσΘ 
οὗ [ῆ6 Ὡδπὶ6 οὗ {Π6 Ργορδεῖ. 

99. Κἰργαῤοβισοί δὴ 1.6. “ ΟΕ οὗ βίγεείβ.᾽" 
σοὶ {πὸ σοηίοχί, ρραγ ΠΕ νυ] ΒΔΑ ̓5 
ἀοπηπΊοη8, δηὰ ἰπογθίοσο βου οὗ ἴΠ6 Ατηοπ, 
Ἠαγάϊγ πονήενεσ ἔτ δουϊῃ, ἔοσ ἔτοπὶ ἴξ, οἡ 16 
πιοιτονν, 16 σΟΙΊΡΔΠΥ ῥτοςσεθάθα ἔο Βαπιοίῃ- 
ὈΔ4], νν ΙΓ ἢ ἰαῪ πουίῃ οὗ ἴπ6ὸ Ασποη. [1 νγᾶϑ 
ΡΓΟΒΔΌΪΥ ἃ ρἷδοθ οὗ ᾿πηροτγίδηςθ, δηὰ ροβϑιΟΪΥ 
ἰμδῖ οὗ Βαϊ]δὶκ᾿ 8 τεβιάθποθ. Α,5 δυςἢ ἰΐ 15 ρεῖ- 
ἤδρβθ τηδηποηοα ἴῃ δὴ δηαογξεπιεηΐς ΟἹ Δ 
Ἐξγρίίδῃ ΡΔΡΥΊι5 ἢονν ἴῃ ἔμ6 ΒΙΠΕἰ5ἢ Μυδβουτῃ 

(Λμδϑίαϑὶ 111.), ἀδέϊηρ, 45. ννου]ά βρθπ), ἔγοπὶ 
(6 γείρῃῃ οὗ Μογπορίαῃ. Ὑδδῖὶ δπάοχξοπιοηΐ, 
δΔοοοίάϊηρ ἴο {π6 ἰγδηϑίδίίοη οὗ ἴἴ φίνοη ἰῃ 
ἩρδΙΒ 5 “Εχοάιυβ Ῥδρυτ,᾽ Ρ. 89, 15 ἴο [Π6 
εὔες! (Πα οὐ ἃ οεγίδϊη ἀδὺ οὗ ἃ Ἴογίδίπ ὙΘΔΓ 
ΠΟΤ δεῖ ουἱϊ ἃ πιϊβϑίοη ἴο Β88] (οὐ Β1]}) βοῃ 
οἵ ΖΊΙρρογ οὗ Ηυχοῖμ, νος ἢ Π6 ἀρροϊηίοά το 
Ηογ." ὝΦὝΠο ράρυτιδ ἰ5 πιυ]δίθὰ δὲ [Π6 ΠΩ ΠῚ6 
ΒΑ], νυ ο ἢ πλαΥ αν ἀηϑυνογεὰ τηοσὸ Ὰ}]Υ ἴο 
Βαϊδκ ἴἢππ ἢονν ἀρρθασβ. Βγιυρϑοῦ σοηβττῃβ [Π6 
αὔονθ σε πάθγιπρ 85 τοραγάβ [6 ῬοΥΞΟΠ4] ΠΑΠΊ65, 
Ὀαΐ [Δ Κ65 [Π6 οἰγ ποῖ ἔογ ΗΠ αζοίῃ, Ὀὰὶ ἕο 828 
(' σθυρτυ. [πβοῆγ.᾽ 1. ρ. 22). Ηοννένοῦ (ἢ15 
ΙΏΑΥ Ὀδ, 4}} ῃ6 σοῃάϊϊομϑ ᾿πιρ] δα 85 ἴο {πὸ 
βἰῖθ οὗ Κι) ῃ- Ὠ Ζοίἢ ἴῃ 1ἴΠ6 δογρίαγαὶ ποίοθ 
οὗ [ἴ δῖθ βαιἰϑῆθά ὈγῪ {πὸ συΐϊπβ οὗ δῃίμδη, 4 
ΤῊ 1165 ννοδῖ Ὀγ δου ἢ οὗὨἨ (Π6 51:16 δϑϑιρτιθὰ ἴο ΑΣ 
ΟΥ 'γ. ὍΠΟΥ βἰαπὰ οὐ ἃ 5! σῃξ Ὀυϊ ἰπϑι]δίοά 
ΘΠΊΪΠΘΠΟΘ, δηἀ ἔογπὶ ἃ σοπϑρίςσιοιιβ οὐ͵θοῖ το 
4}1 1ῃ6 σΟΙΠΕΓΥ τουπά (566 [ΤΌΥ πὰ Μδηρ]οβ, 
Ρ. 141, ἘἼΟ ΨΓΟΠΡῚΥ νυτῖϊο 1Π6 πδπλθ “ὁ δ Ι Κἢ 
Παγη:" «'90ο Βυγοκμασγάΐζ, Ρ. 37ς, δηὰ 6 
540]. γ). Απά {πΠ|8 185. ΡΓΟΌΔΟΙΥ (86 5:6 ἰῃ- 
ἰοπάδα ἴῃ [86 Ἰαίοσ ΤἌΑΓβαπΊ5, νΠΊ ἢ βροδὶς οὗ 
Κιῃαίῃ-Πιιζοίῃ 8ἃ5 “6 βτθαῖ ΟἿ ὙΜΒΙΟὮ 15 
(δ6 οἸΓΥ οὗ δίμοῃ, ν Ὡς ἢ 15 ΒΙΓΟ ἢ." 

41. 1δὲ ῥὶφ ῥίαεες 9 Βαασα ὶἰ.ε. Βατλοί- 
842]: 566 Οὔ ΧΧΙ. 19, 20. 

ἐῤῥαὶ ἐῤέμες δὲ τιρδὲ “ε6] ἘἈλίμογ, διά 
ὌΏΘΣ:6Θ ΒΘ ΒΔ Ὺ. 

ΝΟΤῈ, οαυ (ΗΑΡ. ΧΧΙΙ. δ. 

Βαίαανι ἐδο σοπ 9 Βεογ] ΤΕ οδαγαοίογ οὐ Ὀαΐ [45 Ὀδεῆ ὙΕΥΥ͂ ὙΔΓΙΟΙΙΒΙΥ͂ Θβ πλαϊε. [{ 
(15 εχίγδοσαϊ Αγ πιᾶπ ἢδ5 ἴο Ὀ6 ἱηξεττεά 
δἰπχοβί θχο]υϑίνοι Υ Ἔγουιλ [86 δ βυΠρ ΠΔΙΤΔΕΥΕ, 

βϑοῖὴβ μούγονοῦ ργόῦδθὶθ (μαΐ δ6 νγᾶ5 ΠῸΠΙ 
86 Εγϑὶ ἃ ὑγοσβῆιρροσ ἴῃ βοπηθ βογί οὗ {Π6 ἴσιια 
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7,18 

Οοά: «πὰ ἀοιδε]ος55 δα ᾿δαγηθα ΞΟΠ οἱοσηθηΐϑ 
οὗ ριιγὸ δηά πιο τοὶ βίο ἰῃ 5 Βοπιθ ἴῃ 86 
ἔτ δαί, {π6 Ἵσδά]θ οὗ {Π6 δησδβίοιβ οἵ [ϑγδεὶ, 
ἐγῆρηςα ΑὈγαθαση ἢδὰ οηγιργαῖθα, δηᾶ ννῃοΓῸ 
ΝΑΠοΥ δηά {παῖ Ὀγαποὴ οὗ ἼΟΥΔἢ} 5. ΓΑΠΆΠΥ γὸ- 
τηδιηϑὰ," Β]υηῖ, "Τ᾽ πά68. Οοἰη.᾽ Ρ. ὃς; ἀηὰ ννΒ 6 ΓΟ 
ΜῈ Κηονν, ἔγοπιλ νΑΓΙΟῸ 5 ποῖςθβ, [(ἢδξ ΓΟΠΛΔ1Π5 
οὗ ρα αγοῃδὶ ἰγδάπου Ἰοηρ ᾿ἰηρεγοά, ϑυςῇ 
ΒΌΡΟΠΟΣΙ Κπον]οάρο ἀουθί]655 σοπάμποορά ἴο 
Βαϊδαπλβ τοριιϊϊδίίοη 85 ἃ ὑσορβεῖ, ψγνῃ δὲ Χἔ 
νν 45 οΐῖ ΟΙθασ δηὰ Ἴοδπογθηΐ δποιρῇ ἴο ἀείεγ 
Ὠϊπη ἔτοπὶ ΘΠ ΡΙΟΥ ΠΡ 45 ἃ ἰγδάθ [Π6 αγίβ οὗ [6 
Ὠοδίῃθη βογοθοσ. ὍὅΠ6 γϑοοηΐ ἀθδ]ηρ5 οὗ Οοά 
ὙΠ 15 γαθὶ, ἢ ἢ δα ῥγοάιιοοα 4 ὑτγοίοιιπά 
Βρηβδ[ΊΟη δπιοηρδί 411] πειρῃθουηρ ΡΘΟρ 65 
(ἔχ. χν. 14, χν 1 544.; [οϑῆ. 11. ἡ 544.) 
σου ποῖ Ὀ6 ὑπκπονῃ ἴο Βαίδαπι: δηά ἱπάερά 
(η6 ἰπίογοουγθθ Ὀοίννεθοη Μεοβροροίδμηα δηά 
Ἐργυρί, 45 ᾿Ἰηάἀθθά διηοηρϑί [Π6 ρϑορὶοβ οὗ {ΠῸ 
Ἐλϑί βθΏΟγΑ ΠΥ (ςἔ, ΒΙαπῖ, ὃ 23), νγᾶϑ σοηϑβιάθγ- 
ΔὉ]6 δηά σοπίημποιβ ἰη ἴΠποϑ6 ἘΠ π|65. Ηδθ Πα, 
νγῈ ΠΊΔΥῪ Ὁδ6 516, ἰπαυϊγοὰ ᾿πΐο ἴΠ6 ρϑϑί Πιβίουγγ, 
δηἀ ργϑϑθηΐ ἤοροϑ5 οὔ {Π}5 γεηδγκαῦα πδίοη : ἀπά 
ννο Πηά Πἰπὶ δοσογαϊηρὶν υϑίηρ Ἰδηραρο Ὡ] ἢ 
τοῆοοίς ἐμαὲ οὗ [Π6 [Θυν]5} τεσογάϑ (οἷ, ΧΧΙΣ, 12, 
δηά Οεη. χἶϊ!. τό, χχίν. 9, αηά σξεῃ. χΧΙῖχ. 9), 
Δη Πρ] 165 4 Κπον]θάρθ οὗ [ἢ6 Ῥγοπηῖϑοβ πηδάδ 
ἴο {πεῖς ογοίδίμοτβ. Αὔονθ ἃ}} νγὸ Πηα ἢΙπὶ 
ΘΙ ρ]ουΐηρ οὐ οσσξϑίοπ {πὸ πηοϑὲ ΗΟΙΥ Νάπιθ. 
ΗΘ ποῖρά πὰ Ὀαϊονοὰ ἴῃ ἴπ6 βρη δηάὰ ψοη- 
ἄθγβ ννἢϊς ἢ ἀϑῃογοά ἴῃ [6 πὸνν αἰβραηβδίοη ; 
αηά, ὈΥ͂ Ῥγοξοβϑίοη ἃ ἀἰνιηθσ, Β6 σονείεα ἃ 5ῃδιε 
'ἴΠ ἴδοβθ πηδγνει]οιβ ρονοῖβ ὑνῃ]οἢ 6 5ἂνν 
δϑϑοςίαίθα νυν π,. Βαΐξ, πἰκὸ διίπηοη δίδριιϑ, 
ἢ6 βοιιρῆξ βρί τίμα] ρ 5 ἕο νου ΑἸ Υ̓ ρΡΌΓΡΟΞΟβ. 
ὙὝΒουρΙ ρτορμοβϑγίηρ, ἀουδῖ]ε55. ὄνθη ὈΘΙΌΓΕ 
ἀπ6 δηγδαβεδάογ οἵ Βαϊδῖκ σαπὶθ ἴο. Ὠϊπὶ, ἴῃ 
(Π6 παι οὐὔ {πὸ {πιὸ Οοά, γοῖ Ῥγορῆθου 
Δ 25 5111} ἴο Πὶπὶ δ Ὀοίοτθ ἃ τη ὈΞΙΠ655, 
ηοΐ ἃ τοὶ ρίοπ. ὙΤῊδ βυπηήοηβ οὗ Βαϊαῖς ργονοὰ 
Ὃ δ6 ἃ οὔβὶ5 ἰῃ 5 σάσθοσ. [{ βάν ορροῦς- 
ὌΠΙΥ ὉΓ ἱπηπιοάϊαῖθ σοπίδοίς ἢ Οὐοάβ 
ἼΘΟΡΪ6, ἔοσ οἰοβογ ἱπίθγοουγθο ἢ Οσοα ΗΙπι- 
561, ἀπά ἴδμιις ἔοσγ δἰἰδιπίηρ ἴμδὲ ἢ] π655. οὗ 
ΡΙΓορμοῖϊς βι5 δηά ἀϊρηιν, ἕο ΜΆ ἢ μ6 ου]ά 
566 ΠῚ ἴο ἢᾶνο φϑριγθά. Βιιῖ Ὠθᾶστθβ5 ἴο Οοά, 
δηά Κοϑη ργορδοῖς ΠΠ]Πυπιϊπαίίοη, σου]ά ποῖ οὗ 
(Ποηβεῖνος τροϊδίτα [ἢ6 ὑνο τ] ἶγ ἤραγί ΟΣ σοη- 
νοτὶ 1π6 σι αθοσῃ Μ}}. Ηδ γεῖ Ἰονεὰά {86 
ἱνᾶρο5 οὗ ὈΠΠΡΗΪΘΟοισποϑ5 (ςἔ. δορῇ. “Απέϊς.᾽ 
Ιοςξς, τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος), 
δά δὶς ἔογ εις "ε τὰς ΕΟ δικαις τι 
ἔτοιη ἴδ Ππὸ οὗ σοοηάιιοϊ αἰΞΕΙΠΟΕΪΥ ργεβοσιθοὰ 
ἴο ἢἰπὶ ΕΥ̓͂ σΟοά. ὙΝΏ ΕΠ ἢ5 ῥογνευβιυ νγᾷ5 αἵ 
Ἰοπρῖῃ οὐθγθογηθ ΌΥ ἱγτεβιβα! 16 ̓ ηἤμπθδηςθ ἔτοπη 
ου Πίρῇ, δηὰ (π6 ροϊά δηὰ δοπουτῖβ οὗ Βα]αὶκ 
ϑροιηθά ἴο Ὅ6 ΠΠΔΙΥ ᾿οβῖ, ἢ6 Ὀδοᾶπηθ τες κ]685 
δηά ἀεβθρογαίο; δηά, ἃ5 1Ε ἴῃ ἀθῆδησβ, σοι ηϑο] θά 
[Π6 οΥ]] σἰγαίαροπι ὈΥ νι οἢ ἢ Πορϑά ἴο ςοῃ- 
Ρᾶ55 ἱπάϊγοοιγ {παΐ τη οὗ Οὐ 5 ρθορ]ο ν" ἢ] ἢ 
Ὧδ μαά ὕδϑη νυν πο] ἃ ἔτοπι ννογκιπρ οἴμογνν 5, 
Ηδ {πι5, κὸ [πάλ9 δἀηάὰ ΑΒ ΒΟρ οὶ], ϑθὲ ἴῃ 
πιοίίοῃ 4 γαίῃ οἵ δνυθηΐβ ΏΙΟἢ ἱπνοϊνθα ἢ15 
ΟΜ ἀοοιγυςίίοη. ΤῊΪ5 οχρ δηδίϊοη οὗ Βαϊ δαπη 5 
ςἰαγαςίον, ν᾿ ςἢ νγᾶ5 ἄγβε Ὀγουραϊ οὐ οΟἸοΑ ΠΥ 

ΝΌΜΒΕΚΘΒΘ. ΧΧΊΙΠ. 

Ὀγ Ηρηρϑίοηθεῖρς (' Οοβοδοπίο Β:]οαπὶς᾽, δπὰ 
45 θϑεη δάορίοἀἃ ΌῪ ΚυτγίζΖ, “Ηἰκῖ. οἵ Ο]ά 
(ονοηδηΐ," 111. 380 544., ΚΑΙ], Ἀδηκο (( Βεὶ- 
χάρο," ν. 179----2}87}, ὅζα. 15 πλοῖδ σοπεϊείοηΐ 
ΜΠ} [Π6 ναοῦ ἔλοϊ5 ἀρραγεηΐ ἴῃ (ἢ πδιτὶ Πγ6 
1ῃδη 5 εἴ ΠΟΓ οὗ (Π6 ΟΥΠΟΥ σοπίγδαϊςίοΥΥ Υἱο 5 
ὙΠΟ πάνθ Ὀδεη οἴἶετοα, Οὐ [86 οπθ δαπὰ 
ῬΉΠΟ, [οϑορῆιβ, ἀπὰ ποδί οὗ ἴμθ ον βῆ 
Δυϊου 65, ἢ Οπροπ, 51 Απῖρτοβε, 51 
Αὐυρπβέιηθ, ἔγγδηϊ5, ἃ ἴἀριάθ, δις., τοχατὰ 
Βαϊδδπη ἃ5 “"ργορμεοίδπι ἢοῃ [εἰ ϑϑά ἀϊδθο]!," 
ὙΠῸ νγᾶ5 σοπλρο] δα ΌὈΥ Οοὐὰ δρδίηϑε ἢ]5. ν}}} 
ἴο 1655 ννῆθη πὸ ψουϊὰ ἕδη Ὀοϊῃ ἴπθη ἀπά 
ἀἰνναγ5 πᾶν ουγβοα, Ὅὴι15 νἱονν ννᾶ5 {86 οὔθ 
ΒΟΠΟΓΑΙΪΥ δοσορίοα ὈΥ (Π6 δι! εγ ΟΠ Πϑίδη 
ἘΔΊΠΟΓΒ, ννῆο ἴῃ {ΠΕ ἀπίΔρΌη στὰ ἴο [Πὸ Ποδίθεη 
ννου]α ννου]Ἱὰ παίυγα! γ ἥπά στθαὶ αἰ ΠΥ ἰὴ 
ΤΟσορ σὴν (δὲ σοπιδιηδίίοη οὗ ϑϑπ πὸ ἐγ ς 
Ἰρῃςοποηΐ ἔτοπι σοά νι Οοπί 6 υυἱοδοταιῖ 
ὙΙΟΝ 5665 Πονο  Π6 1655 ἀρράγομξ ἴῃ Βα]ΔΔΠ), 
δηὰ ρίνθθ ἴο ἢϊ5 σμαγαςσίοσ {παῖ ἱποοηϑισίεηοΥ 
δηά ΠΟΠΊΡΙΘΧΙΕΥ͂ ὙΠ ἢ 50 5 γα ΡΟΪΥ πλατκ 
Ἀπά ἔδο σοι παίζίοη νγᾶ5 ἱπάθο οπὸ νυ τὰ 
οοι]ά ποί ἰασὲ. ὙΠῸ ἔπνο οἰεπιθηῖβ οὗ 1[ ΜῈ 
Θ55ΘΠΕΙΔΠΥ ἰησοιηρδί!]6, απὰ Βαϊδηπὶ Πλά ἴῃ 
[Π6 ὄνθηξ ἴο πηᾶκὸ ἢὶ5 σδοῖςθ Ὀδίννθθη {ποτὶ. 
Βιυιΐ {Π6 σπαρίοτβ Ὀθίογο ὺ5 ὀχ 1 Ὁ δῖπὶ αἱ [δὲ 
οὔ σα] ᾿αποΐασο βοὴ ἢ πἰοοα Ῥδγν οἡ [πὲ 
ἀοπιαὶπ οὗ Οὐεπί]θ τιλρὶς, 8δπη ραγΓΕΪΥ προῦ 
1ῃαἴ οὗἨ ἔπιθ γοναὶ το] σίου ἃπα ρΥΟρἰκοΥ : 
δηά ἀ6] ὈογαῖοΥ ργοροθθὰ ἴο πιδιῃηίδιη ἢ 
διουπά προὸπ Ὀοΐῃ. Βαίδατμη πον ἀπά οὐῆ- 
[εϑϑοά {πὸ 1 ,ογάὰ (Θῃμον }) ἤθη τὸ δπιῦλο- 
58 ἋοΥ5 οὗ Βαὶδκ ἢγϑεϊς σαπὶ ἴο πὶ ΩΝ ἃ). 
ΔΠα ννᾶ5 ποῖ ὑδοκνναγά ἴῃ ῥτγοίθξθιπρ οὐδαάϊεπος 
Ὀεΐοτο {Π6 Κιηρ Βἰπηϑοῖξ. Ηὸ ἀσδβοσῖδος Πιπιϑὶ 
85 ΟἿ6 ΨὙ80 “ πραγά {86 τνογάς οὔ Οοά," ""πλά 
1μ6 Κπον]οάρε οὗ {πὸ Μοβὶ ΗἸρΡἢ," “" 540 [δὲ 
Υἱδίοη οὗ {πὸ ΑἸ ρ ἢν." ΟὈ νου ἔδεη ἔὸ 
γγἃ5 ποΐ ἃ ΠΊΕΙΟ Ὠοδίμοη νυϊζαγά. 
ΤΠ οἴμεῦ δἀηὰ ὀρροϑβιΐβ νἱενν τηδιπιαϊποὰ ὮΥ 
Το] Δη φηα Ιογοιηθ, ΓΟ] ονγεὰ ὈΥ ΕΒ ροΓι5 
Βυϊα5, Ὀου ηρ, Βυάάριυπ, ἄζα., ἰ5 (ῃδι Βαϊδαπι 
Ὑγὰ5 ἃ ΠΟΙ πιδηὴ δηά ἃ {γ6 ρσορῃοὶ νῖο {εἰ} 
1ῃγουσῇ ἀνάσῖοο δηάὰ διηθίοη. Ὑοΐ τ κῃ 
δι πιπηοποὰ Ὀγ Βαΐακ ΠῈ τεϑογίβ, 85 οἵ ςοιγε, 
ἴο {86 Βοδίπθη αγί οὗ δυβοΓΥ (ΧΧΙΠ. 3, ς, Χχὶν. 
1), πὰ 15 5βίυ]δοὰ ([οϑῇ. χη, 2} “ἘΠ ϑοοίἢ- 
ΒΑΥ Γ᾿" (ῥαξκοσονι), ἃ τοΓαὰ πούοσ ἰιϑοὰ ἴῃ τἰκ 
ΒΙΌ]6 ἴῃ ΟΠΟΣ ἰπδη δὴ ὑπέλνυουγαθ!ς Ξδπθὸ 
“ἐς ΘοΟί ΒΑΡ 15 ΘΧΡΙΕΞΘΙΥ [ογθιἀάεῃ (Πειὺϊ. 
ΧΥΙΠ. 10), 15 σμαγασίογβοα αἰννᾶγα 848 ἃ ἀρὰν 
δ8η (1 ϑᾶπ|. χν. 22: 2 Κίηρβ ΧυἹ. 1η:; Εζεξ, 
ΧΙ. 232}, 8ΔπΠ4 85 {86 τπᾶτκ οὗ ἃ ἔ3]5Ξ6 ρτγορβεῖ 
(ΕΖεκ. χίῖν ο: [6γ. χῖν, 4. ἅζς.). Ασοογάϊηριν 
1π6 ““Κοβοσὴ " 15 ἀϊβεϊ ησι ϑηθα ἔτοπι {πὸ {πιὸ 
ῬΓορμεῖ, 15. 11. 2. 115 νίουν ἴποη, πΒὶςὰ 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ ογριηδῖθα ἔσομη ἃ θνγιϑἢ σοπ]οοίατε, 
1Π4ἰ Βαΐδατη 15 Ἰἀθπίσα] νυ τὸ ΒΕ] δ οὗἹἩ ἴῃς 
ὈοΟΚ οὗ [οὉ, πιᾶὺ ὑπ οϑι ΔΈ ΣῪ Ὀὸ ἀϊπηγιοϑοὰ. 

ΤἼΟ ηδπ|6 Βδίδαιη ([,Χ Χ. Βαλαάμ  ἐοϑρις 
Βάλαμος ; ΠπηοΙῸ ΠοΟΙΕΟΙΪΥ ΒΙ]δαπι, αὐτου {πε 
Ηφῦτενν ροϊπίιης). ἰ5 ἀογινοά ἔγοση δαί, “ ἴο 
ἀθνουτγ." νν ἢ ἃ ἔογτηδίνο 5υ} 2 0] 6 αἰδοδεά; 
Δα 5:5 1865 “( ἀδδίγογον,," οὗ “᾿δὶυκίοη." 1.8 



γ. :---.ὔ 

ῬτοῦδΌΪΘ ἰ5 {πὸ ἀογ νέο ὁ’ Ὀ414-4πὶ," “' ἀ6- 
δίΓΟΥΟΓ οὗ [6 ΡΘΟρ]6.᾽" 

Ιῃ Οδη. χχχνὶ. 32, ΨῈ σοδά οὗ “" Βοῖᾳ ϑοῃ οὗ 
Βροσγ," {πὸ Βγϑὶ Κίπρ οἵ άοπι. ὍὙΠὸ ΠΑΠῚΘ 
ἐς Βρογ" (3 ““ἴο Ὀυγη ἀρ} 15 Ἰἀθηξῖοαὶ νυ ἢ 
[δῖ οὗ {86 ἐδίΒοσ, ΟΥ̓ Ροβϑι ] Υ δποθϑίοσ, οἵ (Π6 
ΤΟΡμοῖ; δηὰ “" Βδϊδαπλ") 15 ἴῃ (Π6 οΟΥἹΡΊη4] 

(ἀθητοαὶ νὴ} “6 Β6]4᾽" οχοθρί ἴῃ δΒανίηρ [86 
αἰοιτηδίῖνο, ὍΤῊΘ σοϊποϊάδηςσθ 566 πῚ5 ἴοο τὸ- 
ΤΑΔΥΓΚΔΌΪΣ ἴο Ὀ6 υϊΐο δος ἀθηΐδὶ, 845 Κποθεὶ, 
Ενα]ά, δπαὰ οἵ οῦβ αν ΠΑΞΌΪΥ Ργοπομηςθά 11. 
Ἰοοβ ἴἴ ροϊπξ ἴο ἃ αὐπδϑῖ ἔγοπιὶ Βα] δαπιβ 
Ὡδένο σου ΠΙΓΥ, οἡ ἴΠ6 Ὀδη 5 οὗ {Π6 σσραΐ σίνου, 
ΓΟΙΣΉΪΗΡ ἴῃ ῥί ΓΙ αγο 4] {ΠΠ|6ὸ5 ΟΥ̓ {{|065 οἡ 
(}6 βου -οαϑὶ οἵ (ὐδπᾶδῃ ὺ ' 

᾿ ΤΠ πᾶιηθ ΒΘῸΓ ἰ8 δ θη ΒΟϑοΥ (Βοσόρ), 
2 Ῥεῖ. 11. σς9 δηὰ {Π15 1Π|Ρ]105 δὴ οὔ βῖπαὶ 3, 
Δὴ ΑΙΤΊΔΙς δα νδίοηΐ τῸΓ (ἢ6 Ηθῦτονν Ἅ)2, 
186 Αὐσταπηαῖς ἢ οἴϊεή τα κιπρ 1Π6 ρ᾽ᾶςο οἵ {πὸ Η6- 
Ὀγον κα, ὙΠῸ ἔοττῃ ροϑβιΌ]Υ ὈδσΔΠ16 ΠΛ] ΠΔΓ ἴο 
δῖ Ρείεγ ἀυγηρ Π15 τοϑιάθηςσθ δ Βαῦυγ]οη, δηὰ 
βδιιρι ροϑίβ [Π6 ργο Δ ὈΠ]Π ΠΥ {Πα ΑΥγαπλδῖς ἰγαά!- 
[ἰἸΟἢ5 ΔΈΓΟ 5111 σαγγοπὶ τοβροσίηρ Βα ]δδπὴ Αἵ 
{πὴ6 ΟΠ ϑίδη οΥα, ἀπά οὐὖὐ 16 Ὀδηκς οὗὨ {[ῃ6 
ἘΠΡΉγαίθβ, ῬΆΉΠ]Ο, ΥΠΠΕ δὲ ἃ 55. }ἘΠῪ ΘΑ ΟΓ 
ἀλίε ἰηῃ Εργυρί, ἀδβοῦῖθὸβ ΒδΙλλπη 845 δὴ δάδρέ ἴῃ 
ΘΟΥ̓ΘΓΥ Ὀτδηςῇ οὗἉ βοοί ἤϑαυηρ, ΠΟ δἰζδιποα νυ] 6 
ΤΌΠΟΥ ὈΥ 15 ΘΟ 5511} ργοά!ςτοηβ οὗἉ ἡδέμγαὶ 
ΡΠΒΕΠποθηΔ, δυο ἢ 85 ἀγουρῃξ, ἱπυπαάδίοηβ, 
Ρεϑίϊεησθ, ἄς. “Ὧὲ ΜΝ Μοβίβ,, 1. ΟἿδοῦ 
ὙΨΊΔΟΙΥ σργοδά ἰγδάϊ οη5 Ἰάἀθημν ἢϊπὶ ἢ 
Ι,οΚηδη, ἡ Ποσϑ6 Δ Ό]65 δἃγὸ ἃ {ἈΠ 1Γ ρογίοη 
οὗ Αγδῦις ἐπεγαΐασθ, ([ὴ6 βορ οὗ [Π6 Βαξβί, 
Δη4 ὉΥ 5οιὴδ τοραγάθα ἃ5 Ἰἀθπίςδὶ νυ ἢ ἶθορ 
ΒΙΠπΊ56 1. [,οἰπηδη (οὗ, Κοτδη, ΧΧΧΙ.), ΠΟβ6 
ὩᾶηΘ, κ Βαϊδδπλ 5, πΊθΔη5. “ἀονοῦΓοῦ,," 15 
ἀδβογιῦθα ἴῃ ἀσγαῦὶς ψσιίεῦβ 85. {π6 βοὴ οὗ 
Βα ύγα, 2.4. Βοοῦ. ἼΤμὸ Ηθῦτονν ὈοοκΚ οὗ 
Ἡδηος] ϑἰδίο [πὲ Βαϊδαπὶ ννᾶ8 τα] θὰ ἴῃ 
Αταῦϊὶς 1,οΚπίπ, ΡΟϑϑΊΌΪΥ ἃ πισγοδεϊηρ [ῸΓ 
ΤΙ οΚπδη. ὅδ66 δβρθοῖδ! Υ οὐ ἴΠ656 ἢδηλὸβ, {ΠῸ 
Ιμϊτοάἀυσίίοη ἴο οτοηθοιΓρ 5 Βαϊτοη οὗ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΠΙ. 
1, 13, 28 δαοίαξζ'; ταεγίβες. Ἴ, τ8 δαίααγες: 

: 2αγαῤέε. 

ΝῺ Βαϊφαπιὶ 5“ἱά πο Βαϊακ, 
Βυ1] 4 πιὸ μογα βενθη δ]ϊαγβ, ἀπά 

Ῥτγερᾶγε π16ὲ ἤεῖε βϑενεῃ οχεῃ Δηά βδένεη 
ΓΔΠΊ8. 

Οηαρ. ΧΧΙΠ. 1. ΜΒω δ »ιὸ ῥέγο σουδῆ 
αἰίαγα, ὅζς.} 1ἴ πιᾶγ Ὀ6 ἰηξεγγοά ἔγοπι [ἢ 15 1ῃηδὲ 
Βαἰδᾶπι, αὔοῦ [86 βόπογαὶ συξίοπι οὗ {86 ἢθᾶ- 
{Πδη, μδά Ὀθεὴ νψοηΐ ἴο Ὀγϑίαςσθ ἢϊ5 αἱν! δι] οη5 
ΌΥ 5δογιῆςθ. ιοάογιβ ποΐθβ (11. 29), ῃαῖ 
ἴ ννδβ ΟΥ̓ βδοσιῆςθ δπᾶ ἱποβπίδιεοη ἴπδὲ 186 
Ο]α]ἀεαπϑ σοι ρῆς ἴο ἀνογὶ σϑ᾽ τ ΠΥ δηά ἴο ῥτοὸ- 
ἄμυςε ρτοβρογῖγ, [ἡ (86 πιθοῦ οὗ {πὲ 4} 1218 

ΝΌΜΒΕ Κ5. ΧΧΊΙΠΙ. 730 
ΠΟΚπλδη 5 ἘΔΌΪ65, 8 11. “Τὴ6 ἴὰ ρεύβοηηδ ἀδ 
μμοηπιδη᾽ (Α5Πὸνρ, Βουη δηὰ [οπάοι, 18 0). 

ΤῊΘ Πδπγδ8 Βαίδαιῃ, Βθοσ, ᾿οΚπιδῃ 41:6 5υς ἢ 
85 ννοιυ]ά 6 ρίνθῃ ὈΥ̓͂ ρορυΐϊαγ ἀγοδά ἴο νυἱζαγάς 
ὙγΠΟ56 Οἰ 568 ὙγΟγ γοραγάθα 45 ἀθϑίγισίνο: ἃ 
ἀγοδά ψῃῖοἢ ἢ νουἹά Ὀ6. 186 ἰπίογοϑι οὗ {Π6 
ΤΩΔΕΊΟΙΔΠ5 {Πολβοῖνθϑ ἴο ὁποουγασθ. ὁ ΒΔΪΔΑΠὶ 
ἴπὸ βοὴ οὗ Βεοσ " ννᾶβ ργοῦΔΌΪΥ οὗ ἃ ἐΆΓΩΙΥ ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ {Π6 τηδηίς τὶ ννᾶ5 Βογθάϊδγυ. 

ΤΠ ὀχαςΐ 5ἰξυιδίίοη οὗ Ῥϑίῃοσ 'β τἱποογίδίῃ. 
Βα ϊδάτη σαπὶθ ““ἔγοπι ἴῃ τπιουηίδὶπϑ οὗ (6 ϑαϑὶ " 
{πη} 7}. ἦν 6. ἔτουσα Ασαπὶ, οὐ (Π θυξ. χχῆ!, 4) 
τοῦ Μίεξοροίαπηϊα; δπᾶὰ Ῥείμογ {πογοίοσο σδη- 
ἠοῖ Ὀ6 ρ]αορα ΝΟΓΥ ἴδγ ἀοννῃ [86 τίνοσ. [{ νγὰϑ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ, 85 ἰΐ5 πᾶτῖθ (ἀογινθά, Ἀρρδγθηίγ 
ἴτοπη ἽΠ5, ραΐῤαγ, 5 στ νην “ἴο Οροη᾽ οὗ 
οἰ χρυθα]," δηά ιϑοὰ οὗ ἴῃο ἱπίογργοίδιίίοη οὗ 
ἀτδαπιβ, ὅρη. χΧ]!. 8) ἱπάϊοαίθϑ, ἃ μοδά-υδγίογς 
οὗ {π6 οΥἱοηΐα] Μδρι (γοϑρϑοξίηρ νγνῃοπι, 5566 οἡ 
ἴδῃ. 11. 2, 81 Μίαϊξ, 1. χ), γῆ νγοῖθ νψοηΐ 
ἴο σοπρτοραΐθ ἴῃ ραγε σα ϑροῖβ (δίγαθο, 
ΧΥῚ. 1). Ῥείδον (ΤΟ Χ Χ, Φαθοῖραλ) ἰ5 Ἰἀοπεβοὰ 
Ὀγ Κποροὶ ἢ Φαθοῦσαι (" ΖοΞΙπλ.᾽ 1ΠΠ|. 1.4} 
ἃ Ρίδοθ βοπὶθ σοηϑιἀογαῦ]θ ἀἰϊδίαποθ βου οὗ 
ΟἸγοθβίαση; δηὰ νυν ἢ {86 Βέθαυνα ΟΥ̓ ΡιοΟἸΘΙΏΥ, 
ν. 18.6. Βοῖίιῃ {π6ϑθ πᾶπλθβ Κποῦοὶ σοη]εθο- 
ἴμγεβ ἴο Ὀ6 σογγιυρίϊοηβ οὗ Ῥεοίμοσγ, δπά Ἰἰάθηϊὶ!- 

θα {π6 ρἷδοθ ἢ ἀλλα, “παῤ, ἃ πᾶπιὸ ἰπ 1ῃ6 
Ατδῦὶς οὗ 5: ΠΆ}] ΑΓ ϑρηιβοδίίοη ννἢ ῬοίδοΥ ἴῃ 
Ηρῦγονν. Δπδὴ (" Αὐδίμα," “ Απιπλίδη. Μδσ- 
ςΕ]}.᾿ χχῖν. σ. 6), 15 ἀδβοσι δά ἴῃ ΕἸξίογ, "Εσάκ." 
χὶ. γ16 544., δηά ἀρρδϑαΐβ ἴο ἤᾶνθ Ὀέθη δἰξυδίοα 
ΡΑΓΓΥ Οἡ ΟΠΘ 5146 οἵ {Π6 γίνοσ, ραγΕΥ οὐ [ἢς 
ΟἾΠΟΓ, δηα ῬΑΓΙΥ οπ δῃ Ἰϑἰαπά ἰπ {Π6 τνοσ, ἴῃ 
ἃ [γ Π6 ἀπά ν Ὁ] -ργοϊθοϊοα νδ]ο, νυ ΒΙ ἢ ἢδ5 
ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ ῸΓ ἃρὲβ ἰχθη (ΠῸ βραΐ οὗ ἃ νυ 
ΔησΊθηξ Ὠδδίῃθη οὐϊία5. Νὼὸ Ὀοίίον σοηςγθ σου] 
Ὀδ6 ἔοιιμά ἔογ ἱπῆμθησίπρ Αἰκὸ 1ὴ6 Αταθίδῃ 
(ἦρθα. οἡ {Π5 ϑαϑί, δηά (ἢὴ6 ΑταπΊαὶς Γῦ65 οἡ 
1Π6 ννεϑί Ῥαηκ οἵ (86 γγϑδαί σίνογ. 

2 Απά Βαϊακ ἀϊά 45 Βαίδαπη ἢδά 
ΒΡοίβη; δηὰ ΒαϊὰκΚ ἂδπὰ Βαϊλαπη οἷξ 
[εγθά οἡ εὐεγν) αἰϊαγ ἃ Ὀυ]ΠοςΚ ἀπά 8 
ΓΆΓΊ. 

42 Απά Βαϊααπχ βαἰά ὑπο Βαίαϊκ, 
διδηά ὃγ τῇγ δυτγπῖ οβετγιηρ, δηὰ 1 νν}]} 
8ο : Ρεγλάνθηζαγα [ἢ 6 ̓ΟΚῸ Μ}}}}] σοπὶς 

ΤΟΡΑΤα νγᾶβ ὈΓΟΌΔΌΪΝ δὰ ἰο {πὸ πυτηθογ οὗ 
6 {ποη Κηονγῃ ρἰδηοίβ. ΥὙεὶ Βαίδαμι ετὶ- 
ἀοπΕγ ἱπίομάθα ἢ15 βδο τ Εἔσθ 88 Δη οβεγηρ ἴο 
186 ἴσιο σοά. 

8. ουἱἐΐ εο»ιδ 10 »ιϑοΐ »|6] Βαίδατη ἃρρδ- 
ΤΟΠΕῪΥ ὀχρθοΐϊοά ἴο πιᾶτκ βοπλθ Ῥἤθποιηθποη ἰῃ 
[16 5ΞΚΥ οὐ ἴῃ παίαγε θείον,, νυ Οἢ 6 νοι] ὃς 



ἴο πιεεῖ πιὲ : δηά ννῃῆδίβοενο ἢε 5δῆεν- 
εἴ πὸ 1 ν}}] [61] τπεθΘ. Απά ἴῃς 
ψεηῖ Ε. δὴ Πίρῃ ρΐδοα. 

4 Απά (σοἂ πιεῖ Βαίδαπι : δῃηά ἢδ 
δα τπῖο ἢΐπι, 1 ἢανε ργεραγεά βενεη 
αἰτατθ. ἀπά 1 ἤανε οβεγοά 'ροη δύδγν 
Αἰταγ ἃ Ὀυ].ΟςΚ δηά ἃ γδπλ. 

ς Απά τε ΓΟᾺΡ ρυῖ ἃ νψοτγά ἰῃ 
Βαϊδαπιβ πιοιῖῃ, δηά 5414, Ἐαἴυγη 
πηῖο Βαίακ, δηά τῆιι5 του 50,2] ϑβρεᾶκ. 

6 Αμῃά ἢς τεζυγηθα ππῖο ἢϊηι, δηά, 
ἴο, με βιοοά Ὁγ ἢΐ8 θιγηΐῖ βδογιῆςε, ΒΕ, 
Δηἀ 411] τῆς ρῥγιποθβ οὗ Μοδϑ. 

7 Απὰά Πε ἴοοκ ὑρ ΠΪ5 ράγδθϊε, δηά 
8414, Βαϊακ της Κίηρ οἵ Μίῶοδρ Βαῖὰ 

40]6, δοςογάϊηρ ἴο {πὸ σι} ]65 οὗ ἢϊ5 γί, ἴο ᾿πηἴοσ- 
Ρτεῖ 45 ἃ ρογΐθηξ, [{ νγὰ5 0Γ 5.0 ἢ “" Δι ρΊΓ165᾽" 
(οὲ 45 Α. Ν.. ““δηςῆδηϊπιθηΐ5᾽)) {πδὲ ἢ6 ποὺ 
θραγίϑα ἴο νναΐςἢ ; ςξ, χχίῖν. 1.Ἅ 
απ δίφὺ ῥίαο] ἩΘῸ. φρέῤδὲ, “4 ὈδΙῈ ρῥἷδοθ 

οἡ {86 ἢ1}},᾿ ΟΥ “4 5οαγ; 45 ορροβϑά ἴο ἴδ 
ῥωαριαῤ, ἴῃ ΒΡ ἢ ρίαςθ, νυν 115 στους οὗ ἔγθ65. 

4. Οοά »ιεῖ Βαίαα»" Οοά (1π ἴΠδ οτρίῖπδὶ 
εὐ ΒΊοΒΙ πὶ," ἘΒουρἢ ἐδ σοηΐοχί Ὀοΐἢ Ὀρίοτε ἀπά 
ὩΠΟΥ Πᾶ5. “" [6 ῃονδῇ ;᾽" οἴ. [πἰγοάδυςξίοπ ἴο σε- 
ΠΟΒ15 ΠΡ. 24. 25) 5ογνθα Ηἰς οὐνῆ ρυγροϑοβς 
ΤΠγοῦρῇ [Π6 τί οὗ Βαίδδγῃ, δῃὰ τπηδηϊξοϑίοὰ ἢϊς 
Μ0}}} του ρἢ [86 ἀρθηςίεβ θπιρὶ ογθά ἴο βεὸκ 1, 
ἀϑαίηρ (5 ἢ Βαϊδαπὶ ἴῃ Δῃ δχοθριοηδὶ 
᾿ΠΔΉΠΟΓ. ΕοΥ ἴο Οοὐ δ οὐνῇ ρθορὶβ δι ρβιγιθθ 
γνεΓὸ ἔογθιά θη ([μδν. χῖχ. 26). 

1 ῥαῦυο ῥγεραγεά σευέπ αἰίαγ ἡ ΤῊΘ 5Δο τ Ποο5 
Οἤἴογοα τὸ δ]ορεὰ ὈὉγ Βαϊίδαμπι ἃ5 ἃ βτουπά ἔοσ 
Ἰοοκίηρ ἴῃδί οά οἡ Ηἰβ5 ραγὲ νου] ἀο νῆδῖ 
νν)ὰ5 ὀχρθοίθα δηά ἀδϑιγοά ὈΥ ἴῃ ἀόοποσ. ὍΒ6 
βριπΠί οὗ {8686 ννογάϑβ 15 ἱπογουνὶγ ἰῃδί οὗ ἃ 
ὁδί ῃθη Ὑνουβ ΡΟ οχρεοίηρ ἰπ 81} ἢϊ5 ἀενο- 

[ἰοη5 ἢϊ5 ““ αυ!ὰ ρῖὸ ατο:" οἴ, οὐ ΧΧΙΙ, ας. 
Βαλα 5 ἢιϑὶ “6 ῬαγΔΌ]6᾽ πιᾶγ 6 ΘΧΠΙ δι Εά, 

ϑδοιηοννῃδί ποσθ ΔΟσυ Γαΐου [ἤδη ἰξ 15 ρίνθη ἴῃ 
{πὸ ΑΟ Ὗ., (5 :--- 

“ Εγοπὶ ΑΙΓὰπὶ ἢδίῃ Βα Ὀγοιρῆΐ πλρ, 
ΤΙ Κιηρ οὗ Μοδὺ ἔτοπι ἴῃ6 σπηουπίδίηβ οὗ 

[Π6 φβαϑῖ, 
ΘΑΥΠη5, (οπιθ, σαΓ56 πὴ6 [οοῦ, 
Δπηα σοπιὸ, πιθηδοὸ [5.86], 
Ηονν 51|4}} 1 οὐτϑὸ βοῦὶ Οοά διδίῃῃ ποῖ 

ουϊϑοά ὲ 
ὧτ Βονν 5}}8}} 1 τηϑῆδοθ νβοηὶ Οοά δδίῃ ποῖ 

Ιηδηδορά : 
Ἐογ ἔτοπὶ ἴΠε ἴορ οὗ (δ γοςκβ 1 58εὲ Βίπι, 
Απά ἤτοι ἴθ ἢ}1}5 1 Ὀεμο]ὰ τη : 
1,ο, ᾿ξ 15 ἃ ρεορὶε ἐπδί ἀὐννε!]θῖ ἢ δἰοπθ, 
Απά (Πδί 15 ποΐ τροκοηθὰ ἁπιοὴρ ἴδ ἡδίϊοῃβ. 
ἍΜ Βο οδῃ Ἴοοιπηΐ {μὲ ἀπ οὗ [ἀςοῦ, 
Απὰ ἴ.6 πυσλδεγ οὗ πὸ οἤδβρτγιηρ οἵ [5τδο] 
[εἴ πὶ ἀϊθ πὸ ἀθδίῃ οὗ [86 γρῃϊλουϑδ, 
Απὰ ὃδ τὰν ἰασῖ ἐδίδίς ᾿ἰκὸ ἢιβ Ὁ" 

ΝΌΟΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΊΙΠΙ. ἶν. 4---|ο, 

Ὀγουρῆς πιὲ ἔτοπηὶ ἄγδπι, ουξ οὗ τῆς 
πιοι ηἴλϊῃ8 οὗ τε εδϑῖ, σαγέρη, (ὐοπις, 
συτθα πὲ άσοῦρ, ἂηά Ἴςοπλα, ἀεΐγ 
[ςγδεὶ. 

8 Ηονν 5841] 1 συγβα, ννῇοπὶ Οοά 
Παῖῃ ποῖ συγβαά αὶ ογ ἤονν 8}]} 1 ἀςίγ, 
«υο» τὴς ΟΚῺ Βαῖῃ ποῖ ἀεἢεά} 

9 ἔογ ἴτοπι τς ἴορ οὗ 1ῃε τοςκο]ὶ 
5866 ἢΐηι, ἀπά ἔγτοῃῃ [6 1115 1 ὈεΠοΪά 
ἢϊπὰ : ἰο, τὰς ρεορῖία 5}41] ἀννεὶ] δἱοης, 
δ 5}.4]} ποῖ δε γεοκοηβά διηοηρ {πὲ 
ΠδτΙΟΠ8. 

1Ιο ΠΟ οἂπ ςουπί {πε ἀιυκῖ οἵ, 
7Άςον, δῃά τῆ6 πυπιδεγ οὗ τῃ6 ἐουτῇ κὰν ναὶ 
βαγὶ οἵ Ἰβϑγαεὶϊ ἢ [,εἰ ἴπηθς ἀϊς τῆς κὰν 

7. “4»α»ἢ} ὮΙ 5 ἴοττη, νυν δ Οἢ 5! ΡΠ 165 5 ΠΊΡΙΥ 
ἐς ΒΙΡΒἸαηά,,) ἀδηοίεβ ἴῃ6 ὑγῇο]6 οἰοναῖθα το- 
Εἴοη, ἔγομῃη [ἢ πογίῃ-ϑαβδίογηῃ ἔγοη το οὐ Ραὶοβ- 
ἔἰππὸ ἴο ἐμ6ὸ ΕἸρηγαΐοβ δηά ἴδ Τίργις. Τῇ 
ΠΟΙΠΙΓΥ Ὀεΐννεθη μθϑο βίγθδιηβ γναϑ8 ΞρδΌι αν 
ἀεϑιρηδίοα ὁ" ΑΥ̓ΑΠῚ-ΠΔΠΑΓΔΙΤΏ,᾽ ΟΥΓ “Ἢ ΑΥ̓Δπὶ οὗ 
{π6 ἔνγο πνργβ :,) [π6 Οαἴεοκα σα]]Ἱοα 1 Μοβορο- 
ἰλιηϊα ; ἀπά ἤογθ, δοσοσάϊηρ ἴο ᾿Ὠοαξ. χχηΐ, 4, 
νγᾶ5 Βαϊδλπλβ πβοπιθ.0 (Οὗ οα χχιὶ ς. 

9. ον ζονι δὲ Ιοῤ ὁ Τὸ γσοζᾷε, κε 
ΤΠ 4 ξογ᾽) ἱπάϊοδίοβ [ἢ6 σοπϑίγαιηξς υὑπάσγ 
ὙΥὨ]Οἢ ΒΑ]δδπὶ ζε] Ηἰτηϑοῖῖ. Ηδ πδὰ Ὀδθη πεὶ 
Ὀγ Οοὰά [ἴῃ Πῖ5 οὐῆῶ ΨΥ; ΠῸΠπι (δ οἸΗ, Π6 
Πιδὰ νναἱςβοὰ ἔογ {Π6 ὄχρεοϊδα Δ ΌΓΥ ; ἀπά ὉΥ 
[Π6 Ἰιρῃϊ οὗ [ἢ]5 δ ΠοΓδ ἱπίογργεῖβ, δοςογάϊης 
ἴο {πὸ τι]ε5 οὗ ἢῖ5 αι, ἴΠ6 ἀδβέϊΥ οὗὨ [ϑΞγδεὶ. 
Ηἰ5 ἢτϑί ρδγδθϊοεβ ἀθ, βονδνοσ, ποῖ 5 ΠΟΥ 
ΡΙΘαϊοίοπΒ ἢ ΠΟΥ 15 ἰἴξ 1} Βὲ δθδπάοηβς ἢΪ5 
δυρυτσοβ (Χχίν. 1), δηὰ δᾶ5 [Π6 ξαΐατο γενθαὶοά 
ἴο ἰπὶ ἴῃ ἱπιναγά νἱϑίοη ἔτοπι σοά (δ. 4), 
1παῖ 6 τίβϑος ᾿ηΐο {πὸ ἐοσγείθιεσ οὗ (μδὲ ψ Βιοἢ 
βῃου)]ά γεῖ σοπὶθ ἴο ρ855. 

ἀαυεὶ αἰομε] ἱ. ς. ἀρατὶ ἴτοπὶ οἴμογς, υπα|5- 
τυγθοαὰ Ὀγ {δμεῖῦ τὰ} 15, δηα ἘΠΟΓΕΙΟΓῸ ἴῃ βδ οιΥ 
δηὰ Ἰυ8ῖ δεςυΠῖγ. ΟΥ̓ πε δᾶπιε ἰάθα ἴῃ δὲ 
Ὀ]οβϑιηρ οὗ Μοβοβ, ᾿θυΐ. χχχῖ. δ, “" [5γδεὶ 
1Ποη 5841] ἀννε]] ἴῃ βαίείΥ δ]οῃθ ;᾽" 4]50 1ὴ |[εζ. 
ΧΙΧ, 31) ΜΙΟΔὮ Υἱ]. χ4, δπὰ ρεγβαρβ αἶϑὸ ἰῳ 
ῬΞ. ἵν. 8. ΤῚ5 ἰγδηαι } } }7 ννὰ5 γοϑ] 1Ζοὰ ὉΥ͂ 
[ἴῃ [5Γ26}165 50 Ἰοὴρ 85 [ΠΟῪ εἶδνο ἴο Οοά 85 
1Π6 ΙΓ 5μ τοῦ δὰ ῥσγοϊθοϊίοη. Βυξ ἴμ6 ἰηνναγὰ 
εἰ ἀν γο! ]Ἰηρ ᾽οηθ᾽ νγᾶ5 [86 ἸῃἸΘρΘη540]6 σοπα!- 
ἐἴοη οὗ (Π6 ουἱϊννατά “" ἀννε!] πρ δοπθ,," δηὰ 50 
ΒΟΟΏ 85 ἰδὲ ἰηβισόποο οὗ ἴῃ6 Ὠοδίῆθη νοπά 
αἰδοϊοα [ϑγαθὶ ἱῃίογηδυ, 1.6 Θχίογηδὶ ροῦνεῦ 
οὗ ποδί μεηιδμα ργονδιϊθαὰ 4150 (Ηοηρβίοηθεγ). 
ΒΑ]δδπὶ Ἐἰτάτεῖς, ΜΉΘ 6 ἜνθηΓ Δ }}}7 σουπβε δὰ 
ἴῃ αἰξοπηρί ἴο (δπιρὲ {Π6 ρεορὶδ ἱηΐο οἴῃ, δοῖδὰ 
ἀροη ἴπ6 Κπον]οάρε (μὲ Οοά 5 Ὀ]οββίηρ δά 
15γ861}5 Ῥγοβρεγ ἀρρθηάθαά Ἐβϑθ ΓΔ} οα 
ἔα δ ]πε85 τὸ σοά. 

10. ἐῤδε ρωγὶδ βαγὶ οὶ Τογωθῆ ἐ. ε. ενεα 
δᾶςἢ οἠα οὗ {πὸ ἔοι οδπρδ ἰηΐο Ὑγμῖοὰ ἴδ8 
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ἀεαῖῃ οὐ τς τὶρῃέεοιιβ, δηά ἰεῖ ΤΥ 
Ϊλοῖ εηά δε [κε ἢϊς5! 

11 Απάᾶ Βαϊαϊ εαἱά υπίο Βαἰδδῃι, 
ὟνΒαῖ Πιαϑὲ τῆοιι ἀοης υπΐο πε 1 
ἴοοκΚ τπ66 ἴο οὐΓ86 ΠΠ6 ΘΠ ΘΠΊΪ68, 
δΔηά, ὈεἢΠο]4. μοι μαϑὲ δ]6556 4 ἐῤέε 
Αἰτορεῖῃογ. 

12 Απὰ ἢε δηβϑνγογεά δηά 5.514, 
Μβωβὲ 1 ποὲ ἴακε ἢεεά ἴο βρεακ τῃδῖ 
νι ἢ τὴ6 ΓΠΟΚΡ Παῖῃ ραζΐ ἴῃ ΤᾺ 
πιοιτ ἡ 

12 Απάὰ Βιαίακ 8α]ϊ4 υπῖο Ἠϊπὶ, 
(ὐοπια, 1 ρύὰν πες, ἢ πιεὲ υπιὸ 
ΔΠΟΙΠΕΓ ρίαςθ, ἔτοπι ψψῆθησθ ἴδοιι 
τηλγεϑῖ 866 1Πδῖῃ : ἴῆοι 5Π4]1 8686 δυῖ 
(ἢς υἱπιοβῖ ρατγῖ οὗ {Πεπὶ. ἂδπά 58Παἱ]ῖ 
ποῖ 8566 1Ποτὴ ἃ]}: δπά οιγβε πιὲ τΠδη 
ἔγοπι τἤδηςα. 

14 4 Απά δε δτουρᾷι Πίπιὶ ἱπῖο {μὲ 
Βεϊά οἵ Ζορμίπι, το τλεῈ ἴορ οὗ "Ρι5- 
σλῆ. λ)4 ὈμΠῸ βανεη δ᾽ αγβ, δηά οῇετ- 
εὐ 4 ὈυΠοςκΚ ἂπὰ ἃ γὰπὶ οὔ δύ 
Αἰταγ. 

Ις Απά ἢε α]4 υπῖο Βαΐακ, διαπά 

Ποβῖ οὗ [5γδθ] ννδ5 ἀϊν ἀθά (566 σῇ. 11.), ϑϑοιηθά 
ἴο σνναστῃ νὮ ἸΠΠΙ ΠΘΥΔΌΪΘ τι] 465, Ῥοβ- 
5. ὈΪγ Βαΐδαπι σοι]ά ΟΠΪΥ 566 οὴ6 σαρ. Οἡ (6 
ΤΕ ογηρ, 566 ποῖ δ δηᾶ οὔ [Π6 σμαρίεγ. Βαίδατῃ 
ὈεδΓβ [εβι ΟΠ ἴῃ [15 γογβα ἴο [86 ἔα] Β] πλεηξ 
οὗ πε ῬΓΟΙΏ565. Οσεῃ. Χὶ, τό, χχνῆϊ. 14, δηά 
ἐπαῖ ἴπ ἴοπτια δοιγονγθά ἔγοτη ἔπε ὈΓΟΠΊΪ565 
ΠΟΠϑοΪν 5. 

ἐδε γί σῥίεομ 1.6. ποῖ [5Γ86], νυῇοϑο “" ἀδαῖ ἢ " 
σουἹὰ ποῖ 5.14 Ὀ]Υ Ὀ6 βροκεῃ οὗ, δαΐϊ “(ἢ6 
ΤΙ ίθοιιϑ" ἀποθϑίογς οὗ [5186], νν μὸ “ἀἰρά ἰπ 
ξαιϊῆ, ποῖ δανίπρ τοοοινοά 186 ΡΙΟΠΊΙ565, δὰΐ 
Ὠδν ΠΡ 56 η {Πρπὶ δέαγ οὔ, " Ηθδ. χί. 4. ΔΝ ἢ 
πεῖ Ὠϊδίοσιες. Βαϊδαπὶ νγας ἀου Ὀ.1655 ἔα ΔΓ 
(38ε6 ἰαδὶ ποίΐίθ), ρας Αγ] ἢ {παῖ οὗ 
ΑΑΌγαμαπι, “16 τὶρῃΐθοιιβ τπηλη" νοι Οοά 
δὰ “ ταϊϑθὰ ὉΡ ἔτγοπι {μα εαβὲ δηᾷ οδ]]ϑὰ ἴο δἰ5 
ἔοοῦ" ([5. Χ]]. 2). 

ἐεί »ην ἰατὶ ἐπα δὲ ἐϊξε ῥὶ Ἀδηάοσ ταῖθοῦ 
“( λϑῖ δϑϊαῖο," ἔογ [Π6 γϑίδγεποο 15 ηοΐ 50 πη ΓΟ ἢ 
ἴο {δε δοῖ οἵ ἀδδίῃ, 845 ἴο 411] (ἢδξ ξο]ονσθὰ 
ὭΡροΟη 11--ἰο {Π6 ξαΐατο, 'ἱπ ψ ΒΙΟἢ [86 Ὠδπλὸ 
δηἀ ᾿πῆἤπιοηςε οὗ {ἢ ἀδοραξοά ρογβοη ννου]Ἱά Ὀ6 
Ῥεγρεϊυλίεά. ὙῊΘ σἤδηρε ἔγοπι ἔπ ρ]υγαὶ ἴο 
ἘΠΕ ϑ'πρυϊαγ πυτηθεῖ, 85 ἴῃ [815 γεγβα, 15 ἔτε- 
αυεηΐ ἴῃ Ηθθγεονν Ροείγυ. 

11.--18, ΤΠ οἰ ἔτοπι νι ἢ Βαίδαιῃ μδὰ 
φυλιομβεὰ ἔογ [Π6 δυρυγυ (νυ. 3) δδά ργοβᾶ- 
ὉΪΥ σοιηπηδηήοα ἃ νυ]άοσ σον (ἤδη [ΠπῸ βροῖ 
οὐ ψ ΠΟ 1Π6 δ]ίαγβ δά Ὀδεη Ῥ0}Ὲ (υ. 1, ςἕ. 
ΧΧΙΙ. 41). Βαῖίαϊκ ἐπογοίογο βθοηὴβ ἴο Πορδ ἰμαΐ 
ἘΠ6 ρῥγορ οι 5 νογάβ, “ΔΎ Βο σάη ςουηΐ [86 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΊΤΠΙ. 

ἤετα ὉγΥ (ΠΥ Ὀυτγηΐς οβεγίηρ, ψ Ὡς 1 
ταθοῖ ἐῤέ ΠΟΚΡ γομάεγ. 

ιΙ6 Αμά τῆς ΚΡ πιεῖ Βαϊΐδδπι, 
Δη4 δρυΐ ἃ ννογά ἴῃ [18 τοῦτ, Δη 4 4 ςβαρ. 53 
8414, (ὐο ραῖπ ππηῖο Β8,ακ, ληὰ βΆγ 
ἢ. 

17 Απά ψῆεῃ ἢε σᾶπιε ἴο Ὠΐπι, ὃ6- 
ἢο]4, ἢ6 βίοοά Ὀγ ἢΪ5 θυγηΐ οἰξετίηρ, 
ἀπά τῆο ΡΓηςε5 οὗ Μοδὺ νι τῇ Ηϊπι. 
Απὰά Βαϊδκ 5α!ά ὑπο ἔα, ΝΥ μδὲ μαῖῃ 
τῆς ΠΟΚΡῸ βροκεηὴ 

18 Απά Πε ἴοοΐς ἃΡ Ϊ8. ρᾶγδθ]ε, 
Δα 5414, Εἰδε τρ, Βαίαϊς, δπὰ ἤδθαγ; 
ἤθαγκθη υηΐἴο πΊα6, ἴῃοι! βοὴ οὗ Ζίρροτ: 

19 (Οὐοά :ς ποῖ ἃ πιδῃ, ἴῃαΐ Πα 
8ῃοι 4 ἰἰε; πειῖθογ τἢ6 8δοη οὗ πιδη, 
τμλῖ ἢξ 8ῃοι]ά σερεηῖ: δίῃ ἢδ 8αϊά, 
ἈΠ 5}4}} ἢ ποῖ ἀο ἐξῇ οὔ βαῖῃ ἢς 
ΒΡΟΚεη, δηὰ 514]}] ἢς ποῖ τῃᾶκε ἰϊ 
βοοάῇ 

20 Βεἢοϊά, 1 ἢᾶνα τεςοίνεα εο))-- 
»ιαπάπιεηί ἴο Ό]655: δηά ἢς Παῖῇ δ]ο58- 
εἀς; δηᾷὰ 1 σδηποῖ τγενεῦβα ἴζ. 

21 Ης Βλτῃ ποῖ θε6]ἀ ᾿πί αν 'ῃ 

ἀιεῖ οὗ [Δςοῦ,᾽" τοβθοϊοα [86 ἱπιργοβϑίοη σοη- 
νογϑὰ Ὀγ {δ βοθὴθ βεέοσγε ἢϊπὶ δ (6 τποιπθηξ 
ΟΥ̓ {Π6 ΔυρΌΓΥ ; δπά 50 {μαῖ {π6 δῆ οὗ ἃ 
ΙΏΘΙΓΕ ἔδνν βίγαρριηρ [5γαθ 65 ἰὴ {π6 υἱπιοκῖ 
Ρατί οὗ 86 σαρ πρῃξ ἱπάμοθ 4 ἀἰβδγεης 
δϑιϊπιαῖθ οὗ {ΠΕῚΓ Γεβοῦγοθβ ἀπά ργοβρθοΐβ. 

14. ἐῥε Μεϊά οὶ Ζοῤῥί»] ΟΥ “οὗ νναΐομεῖβ.᾽" 
[{ ΙΔ΄ ἀροη με ἴορ οὗ Ρίβραμ, πουῖῇῃ οἵ {16 
ἔοΥτΊοΣ ϑἰδίίοη, δηά ὩΘΑΓΟΓ ἴο (ἢ6 [5γδο "15ἢ 
σδηῖρ; {ΠῸ στοδίεγ ραῦΐ οἵ νυν] ἢ Ὗνδ5, Πον ον. 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ σοπορδαὶθα ἔγοπι ᾿ξ ὈΥ δῃ ᾿πίθγνθπίηρ 
ΒΡῸΣ οὗ {π6 81]. Βεγοπά {π6 σαπὶρ ΒδἰλλπΠῚ5 
δυο ννουϊά ρᾶ55 οἡ ἴο {πὸ Ὀδά οὗ {πθ Τογάλη. 
[Ὁ ν᾽85 ῬογΠΔΡ5 ἃ Ἰίοῃ σοζηϊηρ; ἊΡ ἴῃ ΗΪ5 βίγθπρτῃ 
ἔτοπι 1Π6 δννϑ! την οὗ [παῖ βίγθαπι (οΐ. [6Γ. ΧΊΙΧ. 
10) παῖ ξαγηϊϑποὰ τα ΜΠ (86 δαρανν Π6 
ἀνναϊιοά, δηὰ 50 ἀϊοίδίοα [86 ἤπ8] 5ἰ πιὰ 6 οὗ 
15 ποχί ράγδθϊθ. 

20. 1 ῥαυε γεεειυεά εογ»ηριαπάιθηΐ ἐο δἰ»5.] 
ΠΛΊΟΓΑΙγ, “1 μᾶνθ γϑοεϊνθα ἴο 1685.) ὍΤὴδ 
Τοάϑοη οὗ 5 Ὁ] ββί περ ΔῪ ἴπ π6 διροτΥ ὙΠ ἢ 
6 δοκπον])οάροα, δπὰ ἴῃ {π6 ἀϊντηθ ονθιτι Πρ 
᾿γηρο 56. νῃισοἢ ἢ6 σοι] ποῖ γοϑίϑῖ, ποῖ 1π ΔῺΥ 
ἐς ξοτῃσηδηἀπηεθης " ἴῃ ϑνογάϑ. 

21 98. ὝΒεβε νδῦϑεβ ΤΏΔΥ 6 Ὀοίίζοῦ τθη- 
ἀοιεὰ 85 [ΟἹ] ονν8 :--- 

“ Νὸ ἱπίυ οἂῃ Ο͵ε ἀΈβοτΥ ἴῃ Ϊαςοῦ, 
Απά πο ἀϊςίγεϑϑα σῇ ΟἹ6 566 [ἴῃ [5Γδ6] : 
ΤΠ6 ΠΟΚΡ δ15 Οοά ἰ5 ψ Π Ὠϊ πη, 
Απά {86 5δοιυξ οὗ ἃ Κίηρ 15 'π ηἷϑ τυϊάςί. 
Οοά Ὀτγουρῆς τῃδτὰ ἔοσιἢ οοἱ οὗ Εργρῖ : δἰβ 

βίσεηρτῃ ἰ5 πκὸ (ἢδί οὗ ἃ ψ]]ὰ Ὀ8}}. 

γαὶ 
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[4ςοὉᾺ πειῖῆεγ μδῖῃ ἢε βεδη ρογνοτῖβθ- 
1058 ἴῃ Ι5γδοὶ: τῆς ΠΟΚΡ ἢϊ5 (ὐοά ἐς 
ΜΠ Ἀϊπὶ, δηά τῆθ 5ῃουῖ οὗ ἃ Κίπρ ἐς 
Διποηρ {Π6Π1. 

Κοβαρ, 4. 22 ὁ(σοά δτουρῆς ἔμεπὶ οὐυΐ οἔ 
᾿ Ἑσγρῦ; Ὲ δδῖῇ δὲ ἴ ννεσεὲ ἴδε 

ϑίγοηστῃ οὗ ΔΠη υηϊςοόγη. 
23 ϑυγεῖγν ἐῤεγε ἰς πὸ ἐποδαηίπιχεηΐ 

"πη, ἐπὶ ἰᾳσληθὲ ἰάσοῦ, ΠΟΤΕ 25 ἐῤόγέ ΔΠΥ 
αἀϊνπαῖίοη ἀρδίηδῖ [5Γ26]: δοςζογάϊηρ 
τὸ {15 τίπε 1 5}8}} δε ϑαἱά οὐ 7Δ- 
σοῦ σπᾷ οὗ ᾿βγδεῖ, Υ λε ἤδῖῃ (ὐοά 
ννγοιρῃτ! 

24. ΒεΒοΪά, τῃς ρεορὶς 584] σίβε ὑρ 
45 ἃ σγελῖ ]οη, δηά 1 ὑρ ΒΙΠΊ56] 85 

Ὁ ΘΓΠΥ {ΠΟΓΟ 5 ΠῸ ΔΌΡΌΓΥ ἀραϊηϑῖ [αοοῦ, 
ΔΑ πα πο δοοίῃβαυθυ 5 ἴόκθῃ δραϊηϑὶ [5Γ86] : 
ἴῃ ἀϊιθ Εἰπὶθ 584}} ᾽ὲ Ὀὲ ἰοϊὰ ἴο ἰασοῦ δηά 

[Ξγᾷθ] ννῃαῖ Οοά ἀοςῖῃ! 

21. Ἴδε ννογάϑ ΠΟ ἢ ἴπ6 ΑΝ. ΠΟΓδ σθηάθγβ 
ἘΠ αΤΥ δ Δηα “ὁ ΡΕΙνΕΓΘΘηθ55᾽" ἀγὸ ἔουηά 
ΓΟΡΟΣΠΟΓ ἄρά 5, χ. 7) ΧΟ. το, δΔη4 οἰϑοινῃογε; 
αἰ ππροτί νυ σΚϑάῃθβϑ τοροῖ Πογ ἢ τηδὲ {τσ 
ἘπΙΔ ΟΣ. νυ ς ἢ ἰ5 115 ῬΓΌΡΟΓ τοϑα]. 

ἐδὲ «ῥοι] ΤῊδ Μογὰ ἰ5 ιιϑϑὰ, [,ον. ΧΧΙΣΪ. 24, 
ἴο ἀἰοϑογιῦο (ῃ6 βοιηὰ οἵ [6 νοῦ {Γι πηροῖίϑ. 
6 “" 5ῃοιι οὗ ἃ Κίηρ" νν}} (ἤθη σϑογ ἴο {Π6 
}αρηαηΐ ϑουπάβ ὈΥ γί ἢ [6 ρύόβοησο οὗ (ἢ6 
Ποτὰ 85. {ΠΕ ῚΓ Κίηρ διηοηρϑοὶ {Π6πὶ ννᾶβ (ε]6- 
Ὀγδίθα ὈΥ [5γδ6], ' 

22. Οοα] Τῃε πᾶπὶὸ οὗ σοά ψ] ἢ ν ]ς ἢ 
{Π15 νόῦθο ὈΘΡΊΠ5, Δηα ννΠΙΓ ἢ τϑσαγ5 δἵ [Π6 οἰοβο 
οἵ «". 23, 5 ποῖ {πΠ6 ογάϊπαγυ Εἰοῤίρ»ι, Ὀὰξ Εἢ, 
ὙΠ ἢ ἱπΊ ρ}165 ΠΊΟΓΟ ΡΑΓΕΓΠΌ]ΑΓΙΥ Η|5 πλρηϊ. 

Ων μι ογΓ} ἘΘΠΘΘΓ γαΐποσ, α ψ ὴ1ἃ ὈῈπ11, δπὰ 
566 Νοίδ δῖ ϑῃὰά οὗ [Π8 σμδρίογ. 

28. εμεοραηίριθηΐ ... ἀδυϊπα!οη ΜΜοτὸ 
δίΓι Υ ὁ ΔυΡΌΓΥ δηά "Ὃ Θοο ϑλυοτ 5 [ΟΚΘη "ἢ 
(ἷὰ νισμός πᾶ μαντεία, Χ Χ.): οἡ [Π6 ΓΟΙΤΩΟΣ 
Δ ΌΓΑ οἵ, αν. 2; [86 Ἰαξίοῦ (6:27) Ἰπῃρογῖ5. ΔΠΥ 
Κιπά οὗ οπιεὴ (παξ ννᾶβ 5 ΡΟΥΘ ΠΟΙ 5ΙΥ Οὗ- 
βούνθά, “Ἔ δοοίμϑαγοσ"" (ζδιερῃ) 15 ἴῃ 6 ἴθ ΠῚ 
ΔΡΡΙ δά ἕο Βαϊδαπι, [οϑῇ. ΧΙ]. 22. 

ἼΠ6 νόγβὸ ᾿η{ἰπλᾶῖθ5 (Πδξ [Π6 568 γ ννὰ5 δ ἰαϑί, 
τὰγουρ ἴῃ6 ονουτα]ηρ οἵ Πα. οννὴ ΔῈΡΊΓΙΕΘ, 
σοηρο δὰ ἴο οὐ ννμαῖ, μβδά δὲ ἠοῖ Ὀδθη 
δ] πἀοὰ ὈγΥ ἀνασῖοθ δης διῃδιοη, ἢ6 ννου]ά 
μανὸ ἀιβοογηθα Ὀρίογο.--πδὶ {ΠΟΓῸ ννὰ5 δῇ 1ῃ- 
αἰβρι 4016 ἱπτογίεγεηςε οὗ (σοά οἡ [5γΓ86] 5 Ὀ6- 
Πα], ἀραίηϑε νγὨις ἢ Δ}} ἃγίβ δηά θβογίβ οὔ πηδη 
Ἰηυ5ὲ ρσόνὸ νη. ὍΤῊΘ ΤΔΓΡΊΩ ρΊνο 5. ὁ 1Π᾽ [ΟΥ 
ἐς ΔρΑΙΠ51᾽, δἕίογ υΧΧ., Ταΐριπιθ, ἄς. ΤΠῸ 
ΟΥΡΊΠΔΙ νν}}} ὈοαΥ ΘΠΘΓ τϑηάογηρ; ἀπά [ῃ6 
86 η56 5βυιρροβίδα ὈΥ σΔΥΡΊη (1.6. {παῖ 1Πς6 βοοίἢ- 
ΔΑΥΟΥ 5 Διὶ νν85 ποΐ ρῥγας[Ἰ5θα ἴῃ [5.46]} ννοιυ)]άὰ 
ἀουθι]ε55 Ὀὲ βί ΠΟΙ ἔπι (οἕ. μεν. χῖχ, 26), 

ΝΌΜΒΕΚΝΘἝΘ. ΧΧΊΙΤΙ. [ν. 22--- 27, 

ἃ γοιησ ᾿ἰοη : ἢδ 584]} ποῖ 11ὲ ἀονγη 
α 01} ἢθ δας οΚ' [6 ῥγαυ, δηά ἀτγίπκ 
τῆς δοοά οὗ τε 5]. 

ὡς  Απὰ Βαϊακ αἰά υἱπῖο Βαίδδπηι, 
ΝΕΙΙΒΟΥ οὐγθα τἤδηλ δ 411, ποῖ 0685 
(ἢεπὶ δὲ 8]. 

26 Βυϊ Βαϊδαπὶ δηϑδνγεγοά δηά εαἱά 
υαηΐο Βαϊαϊς, Το ἀ ποῖ 1 τῆεε,, βαγίπρ, 
ΑΙΙ τῆδλι τῆς ΓΚ ϑρεάκεῖῃ, (μας 1 
πιιυϑῖ ἀοΥ 

27  Απὰ Βαίδκ Ξαἱά ιἱπῖο Βαἰδᾶπ), 
ὕοπις, 1 ργὰγ ἴπεε, 1 νν1}} Ὀτίηρ πες 
ἀπο Δποῖπεγ ρΐἷαςε; ρεγδάνεηζιγε ἰζ 
Ὑν}} ρίεαϑβας (σοά ταὶ τῇου πιλγεϑὶ 
συ τ86 πλς [πη ἔτοπλ τῃεηςε. 

[που ρ ἢ ρογῆαρς Πγαϊν 50 δρί ἔγοπὶ ἴπὸ τηουα 
οὗ Βδίδαπι, ᾿υ5ῖ δίογ 5 ναὶη διζοπηρέ ἴο ἐπὶ- 
ΡΙΟΥ͂ βδοοϊῃδαγιηρ ἀραδίηϑί [5γδοὶ, 45 1πδΐ οἵ ουῦ 
ργοσθηΐ ἴοχῖ. 

σεχογαΐησ [ὁ ἐδὶς ἐΐγιο ἰδ δαὶ δὲ «αἱά οὗ 
“Ψωςοῦ] ἘἈδίμογ 1π ἅπο ὑυΐταθ 10 58}811 Ὅ0 Το]ὰ 
Ὅο ὕδοοῦ, ἄε. ΤΠ ϑθηθὸ {μαὶ Οοά νΜ]]}} 
[γοιρὴ Ηἰ5 οὐγῃ αν ΠΟΙΥ ἀρροϊηίθα πιθᾶῃς 
(6... ἴ6 ὕτιπη ἂδπά ΤὨυπληϊπι), Γευθαὶ ἴῸ 
ἰ5γδοῖ, ἃ5 ὁσοδϑίοῃ ΠΊΔΥ τραυῖγο, Ηἰ5. Μ}1}} δηά 
ΡῬυΓροβοβ, 

24. “4 ἃ σγεαὲ Πο"] 8566 Οὔ Ὁ. 14. 

28. ρὲ ἴοῤ οὶ Ῥεογ [15 ροβίξίοῃ, ηογίῃ- 
ννδγὰ ἤτοηὶ Ῥιβρδὶν, δοπρ ἴ[ἢ6 ΑἸρασῖπι ΠΕΡ ἢΐ5, 
ἴα. ἈρΡΡΙΌΧΙ τ Δίου ἀοίοστηϊπθά ὈΥ {86 οχίδηξ 
ποζςο5. οἵ Βρίῃ-ροου. Τὴ υΠἝαρὸ δάϊοϊπρὰ 
1Π6 ““σανηθ᾽" (Ηθ60. φαΐ), ννῃῖ ἢ 15 (ΒΘ δα. {ἱ. 
29. ἵν. 46) ςοηηεοσίδα νυ ἢ {Π6 [5γαϑ 6 Θηολπιρ- 
τηοηΐ, ἀπά (θυῖ. χχχῖν. 6) νι Ἐπὸ δαπαὶ- 
Ρίαςθ οὗ Μίοβεβ. ὍΠὸ ρίδοο τγοϊδι πο [15 ΠδΠΊΘ, 
Δηα 15 ἀδβογι δὰ ΟΥ̓ Εὐβοθ 5 85 βὶχ στη 1]65 ἔτοιῇ 
ΤΠ ἰνῖδ5 (1.6. Βείμγαμπι, 8566 οἡ Χχῖϊ. 1). ὁπ ἴδ 
δϑδοδηΐ ἰονναγάβ Ηόβῆδοη. ΤΠδ γανὶπο οἵ Βοῖῃ- 
ΡΘΟΥ ννᾶβ5 σοηϑθ ΠΘΠΕΥ τῃδὶ ϑΥ ΙΓ ἢ τὰπϑ ἀονῃ 
ἔτοτη ἤρθᾶσγ Ηθβῆθοη δαβίννασγαά ραϑὲ ΒΟ ἢ -γαηῖ; 
ΘϑΡΘΟΙΔΠγ, ΡΟΓΠΑρθ, ἰἴ5 ποιΐπογῃ {τ υτατν 
Ὀγάποῆ. Ὅἢῖ5 ἰ5 ἃ τοῦ δηὰ παστὸν οἐ]], 
νναΐογοα δἵ 1τ(5 Ὀθοϊζοπὶ ὉΥ πη αρυπάδηϊ Ξρπηρ 
(μὲ ξυβῆοβ ἔτοσὰ Ὀθποδί [Π6 Θπο] τ; τγοςκϑ. 
Δηἀ 15 ονθιβηδάον θα δγ {Π|6 σπαυ]ο ἀπα ἔννισιοά 
Ὀουρὴς οὗ ϑοπιὸ οὗ πὸ ἰαγρεϑῖ ἰοσο ιητη5 τδαῖ 
{π6 ΗοΙΪγ [1,Δηἀ ςοπίδιι5 (Τ ἰβίγατῃ, "1, δηὰ οἱ 
[5γδο],᾽ ἢ. 42). ΔΑ δοιπη 85. σᾶνο---ρογμᾶρ5 
ΟΓΙΒΊΠΑΠΠΥ ΒΘΡΌΪΟΙ ΓΔ] --- ΤΥ Ὅδ6 5 1ῃ οπὲ Ξἰἀθ 
οὗ {π6 σγανίηθ: δ 115 ὈΡΡῸΓ Θχ γοσηΥ ἄγ {πὸ 
Γιΐη5 οὗ ἃ ἴον ΒΓ ἢ πιοβί ἔγανο! θοῦ ἀἰοβιςτηαῖδ 
ἃ5 Να τ; ΕἸῖ δίῃ, ἃ5 Τα ὑσ. ὙΠῸ Ατδοὶς 
ἔογπὶ οὗ Βδοσ ψουἹά 06 Κα τ; δηα ἴῃ6 ΟΥΕΓ 
ΠΑΠῚΘΒ ΤΑΥ͂ ΡΟΞΘΙΌΪΥ δ6 Ὀιυϊξ σογγιρίοπβ οὗἉ 1ἢ]15. 

ψειῤιηο!] ΟΥ 189 ψαΒβῖθ, ἴῃ [ΠῸ γτεαῖ 
ν ΔΙ] Υ θοΪονν, ΥΠοΓΘ βἐοος ΒΕ ἢ-βι ποῖ, "ὁ 186 
ἤουδ6 οἵ ἴῃ ννᾶϑίθβ."" 866 οἡ χχίϊ χ. 



ν. 18--..7 ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΧΙΝν. 

28 Απά Βαϊαϊῖς. Ὀγουρῃς Βαίδαπι 
ὑπο τς ἴορ οὗ Ρεογ, τας Ἰοοκείῃ 
τονγαγά [εβῃϊπιοηῃ. 

290 ΔΑμά Βαϊΐδαπι 54]4 ιἱπῖο Βαίαῖ, 
Βυ ] 4 πα ἤεγε βενεὴ δ]ἴδγβθ. δηά ρτγε- 

ΡᾶγῈ πὶιὲὸ ἤεγε ϑενθὴ δυ]ίοςκβ δηά 
δεν ΓΑΠΊΒ. 

20 Απά Βαϊΐακ ἀϊά 25 Βαίδαπι δά 
8414.. Δηά οἴξεγεά 4 θυ] οςΚ δηά ἃ γλπὶ 
Οὔ Φύεγ αἰταγ. 

ΝΟΤῈΘΞ οὐ ΟῊΗΑΡ, ΧΧΙΠ. 10, 22. 

10. ΤΡὲ εν ἐδ βαγὶ Ο ]εγαοὶ ΤῊΣ ννογὰ 92 
5 ΡΕΓὮΔΡ5 γῖῃογ ἴο Ὀ6 γτοηἀογρα “ἐΡγοβθηγ,,᾽) 45 
ΒΔ5}ι1, ϑαδά., ϑαιηδγ. Ν υἱρ., ἄς, ΤᾺ ΧΧ. 
Β45 δήμους, ννὨϊς ἢ ΡΤΟΌΔΟΌΙΥ τεργοϑοηΐῖβ ἃ τοδά- 
ἴῃ 2. ὙΠε ΑΟΝ. μᾶ5 186 Ξυρροτί οὗ Οη- 
Κκεῖοβ δηά [86 Ῥαϊεβῖπο Τάτ. ὍὙΠ6 56Π56 
(5 ρίνεη, ἰδουρὰ δάορίεά ὈΥ ΚΟ, Βρ. 
ΝΥ ογάσυνοσί, διὰ οἴου πιοάδιτι σομηπΊθη- 
ἰδίογβ, βανοῦ γα δοτηθννῃδὶ οἵ [ΠΔ{ ῬγΓΟηΘΠ655 ἴο 
Θχοόβϑῖνα Ια ηιθηθ55 ὙΨῃΙΟἢ πιᾶγκα [6 158 
ΘΧΟΡΈΒΙ5; ἀπ [Π6 ξοστηθῦ γτεπάογίηρ 515 ὈδίίοΣ 
{86 ροεῖϊς] σμαγδοΐοσ οὗ [Π6 ραββϑᾶρϑ. 

92. ΦΤΠο ἴοστῃ “" ὑπίσογῃ ᾽ ννᾶ5 δάορίοα ὈΥ͂ 
ΟἿῖ ἰγϑηϑίογς ἔτοσῃ 1,Χ Χ.., νῃ ἢ τοπάθγβ [Π6 
Ἡεῦτενν Ὀὲὲ ὈΥ μονοκέρως. 11 15 ΟὈνίου5 ἢον- 
ΟΥΘΓ το Πουΐ. ΧΧΧΙΙ. 17, ΠΟΘΙ 566 ποΐθ, 
(Πλί {Π6 ΔΠΙΓΏΔ] ἴῃ φυσδίοη ννᾶ5 ἴννοὸ Πογηθά, ἔογ 
ΔΙοβος σοπηρᾶγοα ἴῃ6 Ποιι86 οὗ Ϊοβθρῇ ἔοσ 115 
ννΑΤ ΚΟ δίγεη βίῃ ἴο ἃ Ὡὲς, δηὰ (πὸ ἔννιη ΕΠ} 65 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΝ. 
1 Βαΐπανι, ἰεαυέηρ ἀϊοίπαΐίο»ς, ῥγοῤλεείοί ἐδέ 

Δαῤῥίηοις Οὗ Πογαεί. τὸ Δαέαξ 17 αρροῦ οἷδ- 

οὗ Ερδιδιπὶ δη Μδηλβϑοῇ ἃγὸ γοριθϑοηξθα ὈΥ͂ 
[86 ἴννο ταὶ ΠΥ Ποπιβδ οὗ {Π6 Ὀθαϑ. ὍΤηὸ ὈΝἪ 
τηιιδὲ ποῖ: Ὀ6 σοηξοιιη θα νυ ἢ (86 “ὁ ν]Πἃ οχ ἢ 
οἵ Ποιΐ. χῖν. ς, οὐ {πὸ “ἐν ]ὰ Ὀι}}} οὗ [5. 1}. 
20, ΠΟΘ 566 ηοΐθϑ, ὍΤΠ6 Ἰλίου 15 (6 ΟΥ̓Χ, ἃ 
ΒΡΘΟΙΘ5. οὗ δηίοίορθ, ΤΠ δπὶπλ4] παπλοὰ ὈΥ 
Βαΐδαπι ἰπ {πὸ ἰοχί 45 δὴ ἂρῖ 5συπιῦοὶ οὗ {πὸ 
βίγθηρτη οὗ [9586] 15 πον οχίϊπεῖΐ, δηεὶ 15. [ἢ6 
Βος ῥγϊρείσοηίς οὗ παϊι γα} ]5ῖ5, {πΠ6 Αιθγος 5 οὗ 
οἷά (σογηλδηϑ, (Π6 ὕτιι8 οἵ Οξξϑαγ, ννῆο μῖνθϑ 
ἃ Του Δ 0 ]6 δοςσοιιηΐ οὗ 115 81Χ6, δἰγθηρίῇῃ, 
ϑρθθά, δπὰ ἔδγοςι!υ, “6 Βοῖῖο Ολ]]Πιςο." τν. 
29. ΑςςοΓΑΙΠΡῚΥ ἴἴ 15 ϑηιρογοά ἴο ἤριτο ἕογἢ 
16 ἀπβρδγιηρ βδθγοθηθβϑθ οὐ ΘηΘΙΉ165, Ρ5. ΧΧΊΪ. 
21; 15. ΧΧχχίν. 7: 115 [411] Ποιπι5 γθργθϑθηΐ 6Χ4]- 
ἰλιϊοη δηά δι  8ῃθα Ρῥγοβρογιγ; [ἢ 18. αἶϑο 
δροκθη οὗ Ϊοῦ χχχίχ. 9---1.2 85 ἰῃ γαῖ Ό]6 δὰ 
ὈπίδΔιη64 0]6. 566 δῃ δχ οοῖ]θηΐ αὐίϊοῖθ, Τ ἸΒ ΓΑΠΊ, 

᾿ Ναίυγα, Ηἰβίογγ οὗ 86 ΒΙ0]6,᾽ ρρ. 146---τςο. 
Α 

δηὰ ᾿ξ 8δνν [5γδεὶ δι ἀηρ 1π δὲς ἱεπίς 
Δοσοσγάϊηρ ἴο {Π6]Γ ἐγθεβ; δηά τῆς 
βρί τς οὗ (σοά ςᾶπλε τροη ὨἰΠ1. 
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"")οίὐ ἀἦρι. 15. 216 γοῤὝση οί, ο7 λό δίαγ 2 ὁ Απά ἢδ ἴοοκ ἊΡ Ἦϊ5 ρΡΑΓΑΌΪο. ὃ σὮλΌ. 23 
οΓ μεού, α»πα ἐλέ αοείγμείοη οἵ σοηεὲ παίοησ. ηρᾷ 54] 4, Βαϊαλὰπι ἐπ. εδὴ οὗ ΒΟΥ 7, 18. 

ΝῺ νβεὴ Βαίδαπι δᾶὰνν ἴῃλῖ ἴξ ἤιδῖῇῃ 8α14, δῃὰ τῆς τηδη ἵννῇοβε εγεβ 'Ηδεν. 
: «υὔσ ἠκεζ 

Ρἰεαβεά τῆς ΓΟΚῸ ἴο 685 [5- ἃΓα ρθη Βαῖῇ βαϊά: ΟΡ 
πῆς ἀξ ὸ 33. γε], ἢ6 νγβηΐῖ ποῖ, 45 δί οἵδευ “ {1Π168, 4 Ηε Βαρὰ 5αἰ4, ψῃϊοἢ Ποαγά τῇς τον ρας 
ΓΉςθ.,. ἔτο 566 Κ ἔοσ επομαπιπιεηῖβ, δαζ ᾿ς 8εῖ 
Ζο ἐπε . ὶ 
γρνιυτέης οα 5 ἕλςθ τονναγά ἴῃς νυ] άδγη 688. 
σα 4. Απᾷ Βαϊδαπι [πε ἀρ ἢΐ8. ἐγ 68, 
7214... 

ννοτά58 οὗ (σοά, ννῇῆϊςἢ 8ανν τῇς νἱ βίοι) 
οἔ τε ΑἸπλιρμῖν, ΠΠηρ ἡπίο ἃ ἱγαηεε, 
δυῖ Ὠανίηρ ἢΪ5 δγε8 ὀρβῃ: 

σηαρ. ΧΧΙΝ. 1. ἐοαυαγά ἐῤὲ «υἱ]ήέφνηε..} 
1.6. ἴο {Π6 ρῥἰαῖη5 οὗὐ Μοδῦ, ν μοῦ ἰϑγϑεὶ νγὰ5 
δηοαπιρεά. ὙΠῸὸ νοῦβα ἰπάϊσαῖθβ [ἢδὲ Βα] ΔΔΠῚ, 
ἴῃ ἀεβραὶγ οὗ Ὀεΐπρ ρογτδἀ ἴο αἰΐδ!π ἢ15 ονν 
δηὰ Βδ]λκ᾽β ρυγροβο {ΠΡΟ ΒΡ ἢ Ὠ15 ατΐ, ΠῸ ἰΟΠΡῸΓ 
Ἰοοκρά ἔογ δυριοθ; δυΐ 5ιπρὶγ “Πρ ἀρ 
ὯῚ5 ογ65.᾽) 2.6. μα)θα ονοσ {Π6 σιὴρ οὗ [5186] 
(Παῖ 5ἰτοίςβοά Ὀεΐογο ἢϊτη, δηά δ᾽οννθαὰ [ῃ6 
δρϑείΐδοϊθ ἴο ννοτκ [185 οὐνη ᾿ηἤπθησθ ἀροη ἈΪΤ,, 

8. αυδονε 8765 ἀγὸ οῤῥεη] 1.6. οροπθὰ ἴῃ 
ἴηννατὰ νἱβίοῃ, ἴο αἴθοπι τπίηρ5 μα ΨΈΓΘ 
διάάεη ἔγοπι οὐ μαγυ ὈΘΠΟ] ἀθΓ5, 

4. γι ϊησ τοῖο ὦ ἰγαπεο, διε δαυίην ῥὶς 
ὅγε: οῤοὴ] Οἡ 16 ““Θγ65. ορϑπ,᾽ 566 ποία δ 
ὁπὰ οἵ πὲ σμαρίου. 

ἼΒε “ [4]ΠἸπρ οὗ ννῆϊςῃ Βαϊααπὶ 5ρεακ5 

νγὰ5 (45 Ψαϊρ. ἱπΊρ]| 165: “αυΐ σδάϊϊ, οἵ οἷς 
ἀρεπαπίαγ ος1}}}}) {π6 σοπάϊξοη ἀπάογ ΠΟ ἢ 
[Π6 ᾿πυναγὰ Τρθηηρ ΟΥ̓ ὨΪ56. δγὁ5. ἴοοΚ ρἴδοθ, 
Βαϊδαιῃ πδά (εξ. χχίϊ. 8, 19) δοιβῃξ ἴπ {16 
Ραϑδὶ ἴο ἰθάσῃ {π6 νν}}} οὔ Οοὐ {πγοὰρ} Ἰῃ- 
ὑναγαὰ νἹΒΙ Οἢ5. ἃ5 ννῈ}] ἃ5 ὈΥ “"Δυρι 65.) Ὑ6. 
“ς ΚΑ] 15 ποῖ [δὲ οὗ ομδ αυνεβδίγιςοκ ὈγῪ 1Π6 
ΒΈΓΡΑΞΒΙ ΠΡ ΡΊΟΓΥ γονθδ] θα ἴο Ἀ1πη, 85 ν᾽ 85 τῃδὲ οὗ 
ῬΔΉ16] (νυ. 17}),) πὰ δῖ Ϊοῆδη (Άον. 1. 1τ7).ὄ 
ἘἈδίμεσ ἀοοβ ἴἴ ᾿ηάϊσαίθ [Π6 ἴογοθ οὐ [ἢ Ὠ᾿νὶπθ 
ἸηϑρΊγάῖοη ΟΥὐΘΓρονγοτῖηρ [ἴἢ6 566Γ, ἃ5 84] 
(1 ϑαιη. χίχ. 24) ννᾶ5 ουνεγροννογθά, δηὰ βίτρρεὰ 
ΟΥ̓́Σ 15. Ἑσοίῃθα. Ὀδέοσο ϑδδιθεὶ, δηθὰ "" [6]} οσΣ 
(ἾΑΥ ἄονντ μακρὰ 41} ὑπαὶ ἀδὺ δηὰ 4}} ἢδξ 
Ὡρῃϊ." ὝὍΎΠ6 (4 Π{1] ρσγορμεῖβ οὗ {πὸ [ογὰ ἀο 
ποῖ ἄρρϑδῦ ἴο αν Ὀδθθὴ δι )θςῖ ἴοὸ {Π 656 νἱο- 
ἰοηΐ ἰἸαρβϑοβ. [ἢ βαϊδλπι ἀπά ἴῃ 848} (πὸ νοσζὰ 



744 

ς ςἤδρ. 23. 
22. 

«ἱ (εὩ. 49. 
ο. 

ς Ηον ροοάϊν ἅγεὲ τὴγ τεηῖβ, Ο [4- 
ςοῦ, ἀπά τῆγ ταρεγηδοΐςβ, Οὐ [5γ8ε]!} 

6 Α5 τῃε νδιεγβ. ἅγε {ῆεὺ βργεδά 
ἔοτιἢ, 25 ραγάβῃϑβ ἐν τῆς τίνεγ᾿β 5146. 
85 ἴδε ἴγεεβ οὗ Ἰίρῃ δἷοαεβ ψῃιοἢ τς 
ΓΟΚΡῸ μαῖὴ εἰν τα, ἀπά 45 σεδυ {γε 88 
δεϑιάβ (ἢς νναΐεσϑβ. 

7 Ηε 5384]1] ροὺγ τῇς νναίεσγ οιξ οὗ 
ἢϊ5 θυςκεῖθ, απὰ ἢὶ5 βεεά «ῥα ῥ ῥέ ἴῃ 
ΤΆΔΗΥ νναΐειβ, δηἀ ἢϊ8 Κίηρ 5041] δὲ 
ΠΙρῃογ τῆλπη Αραὰρ, δηά ἢϊ8 Κιηράοπι 
5}8}} Ὀ6 Ἔχαϊτθα. : 

8 “(ἀοά δτουρῃς Ὠἰπιὶ ἔσῃ οὐ οὗ 
Εργρῦ; δε δμαῖῇ δ8 τ ψεῖς ἴδε 
ΒΓΘΠΡΤΏ οὗ Δ4η ὑπίσογῃ: ἢδ 5}}} εδῖ 
ὉΡ ἴῃς πδίοῃϑ ἢΪ8 ἐποηη 685. Δη4 5}4]] 
Ὀγεακ {πεὶγ Ὀοηεβ, ἂηά ρίεγσε ἐῤέπι 
τρτουδα νυ Π15 ἀγγοννβ. 

9 “ΕΠ: οουςῃεά, Πα ἰΑΥ ἄοννῃ ἃ5 ἃ 

οἵ Οοά οοιυ]ά ΟΠΪΥ Ρτονδ1]] ὈῪ ἢτϑί βυδάιϊιρ 
1π6 δ᾽ίθῃ ν}}}, δηὰ ονεγρονογίηρ {π6 ὈΟΑΠγῪ 
Ἔπογρ 65. ν ὨΙσἢ {Π6 νν1}} ΟΥΑΙ ΠΑ ΠΥ ἀϊγοςίβ. 

Θ. «4: ἐδε σαἰΐεγ.] ΟΥ ὍΣΤΟΟΚΒ; ΜΙ το- 
Τογθησθ ΡΟΘΘΙΌΪΥ ἴο (ἢ6 ἔστ ράγα]] 6} Ὀγοοῖβ, 
ΓιΠηΙηΡ ννοϑίνναγα Ἰηΐο {6 Γογάδλη, οΥ̓ΟΓ νν ΙΓ ἢ 
πΠ6 σαπρ οὗ [5146] ϑἰγείςῃθά, δηά ὈΥ ΠΟ ἢ 
[Π6 ἀἸϑροϑβι οῃ5 οἵ [15 νγου 5 ραγίβ γηϑὲ ἤδΥύθ 

, Όθθη ἴο ϑδοὴῆθ δχίεπὶ ἀείογπιιηθά (566. οὐ 
ΧΧΊΙ, 1). 

α΄. χαγάκης ὁγ ἐδ γίδεγ: με} ΒΑΙδδτη 5 
Ἰδηριαμο ΠΕΙῈ γοῇροῖβ γαῖθοῦ [Π6 (ἈΠΟ 5 Γί!- 
ἢς14] ραγάθῃβ δἱοὴρ ἴπ6ὸ θάπκ5 οὗ δι5 οὐνῇ 
Γνοσ, [η6 Βαρῆγαῖοβ, (μη (Π6 ἰαηάβοδρθ δο- 
(Δ }}Κ Ὀεΐογο Ὠἰπι. 

ος (ὧς ἐδὲ ἐγόζς οΥ ἰΐση αἱοὸς «αὐδίερ ἐδεὲ ΠῸΒΡ 
ῥαιῤ ρίαπίε ΤὨΘ Ἰδαῖον ννογάβ σοῃίδιη Δ4ῃ ἃρ- 
Ραγθηΐ γοίογοποθ ἴο Ῥαγδάϊβο (εἴ. ὕδη, 11. 8). 
ΤΠ ἃῖοθ, πηρογίθά τοπὶ (μα ἀπά 1Π6 [ΔΓ 
αἰπίαπίε δαϑῖ, Γαγηιϑηθά ἕο [6 δηςιθηῖϊθ οἹθ οὗ 
1ῃ6 πιοβί ἔγαργαπὶ ἀπά ργθοίουϑ οἵ βρίοεθβ ; οξ, 
Ρ5. χὶν. 8, ““ ΑἹ] [ΒΥ ξαϊτηῃθηΐβ εΠΊ6}} οὗἩ ΠΊγΎΤΓΆ, 
8]οθβ, δηὰ Ἵδϑϑια:" γον. υἱῖ. 17. 

Ζ: εεάαγ ἐγέθς δεσίάοι ἐῤεὸ «υαἱογ.} 1.6. ἃ5 186 
ΠΟδΪ]εβὶ οὗ ἴγθος. Ὀγδησῃίηρς ἐογίῃ ἴῃ [ἢ6 ξαιγοϑῖ 
οὗἉ 5ιϊυδίοηϑ : Δῃ ἱπηαρῈ οὗὨ πηδ]εξίὶς ὈθδαΥ, 85 
(Πδὲ οὗ [Π6 Ἰαϑὶ νεῦβθ ννὰ5 οὗ γάγε ξεσυ Δ Υ. 

7. Ηξ τῥραϊ ῥομρ ἐθὸ αναίεγ] ἘΔΊΔΟΥ ὯΘ 
88.8.11 βύσοϑιιβ ψι: ἢ τ ϑδῦϑσ. 

οἱ οΥ δὲς ὀμεζε! 7 1μἱἴν ἐς ἔτοπὴ ἢ15 νο θυ ςΚ- 
οἰ5.") Βαϊδαπλβ πδίϊνθ 501} νν85 ΤΟΥ ἸΠΑΣΙ]Υ ἹΓΓΙ- 
ξΑαϊοὰ ὈΥ νναΐεγ ἐειο θα “τσὶ ἴΠ6 περ θου ΠΣ 
ΕΠΡγαῖοβ, ἀπά σαττοὰ ἴῃ Ὀυςκοῖς βυιϑρεηάοα 
ἔτοπι ἴπ6 ἔψνο οηάς οὗ ἃ ροϊθ. Δνδῖοσγ ἴῇ {86 
Ἐδϑί 15 [86 ἢγϑε 6ββθΠ 18] οὗἉ 4}} ἔτ! Πγ. ΤΠι5 
186 πιϑοίαρῃοῦ ΜΌυ]ὰ ἱπιροτί [Πδὲ [5γδεὶ] 5ῃοι)άὰ 
Βᾶνθ ἢΪἰ5 οὐνὴ δχυῦδγαιέ δηά πη 81:}Π1Πρ’ ΠΑ ΠΠ0]5 
οὗ ὑ]εβδίης δῃὰ ρ]εηίγ. βυϊ (λ6 ῥχὲρ. πᾶν 

ΝΌΜΒΕ 95. [ν. 5-- τ ζ. ΧΧΙΝ. 

Ἰίοῃ, δῃά 45 ἃ στεαῖ ]ίοῃ: ννῆο 5}14}} 
5[1γ ἢϊπὶ υρὲ Βἰεββεὰ ἐς 6 τἢδξ 0]655- 
δῖ τῆεε, δηά οιγβεά ἐς με τπαῖ συγϑεῖ 
(ἢεεα. : 
τὸ  Απά Βαϊαϊκ᾿ 5 δῆρεγ ννἂβ Κίη- 

ἀἸεά δραιηϑὲ Βαϊδαπι, δηὰ ἢς ϑιποῖε 
ἢϊ5 Παηάβ ορεῖθεγ: ἂδπᾶά Βαΐδκ 3414 
ππῖο Βαίδαπι. 1 οδ᾽εὰ τῆδε ἴο οὐυἴθε 
της οηδηγῖ65, δηά, θεέ ο]ά, (ποὺ Παβῖ 
Δἰτορεῖῃεγ Ὀ]εβδαά ἐῤεηι 656 ἴῆγεθ 
Ἐ1Π168. 

11 Τπδετγείοτε πον ἤξα (μοι το τἢΥ 
Ρίαςθ: 1 τπουρῆς ἴο ρῥγοπιοῖς [66 
πηῖο ργεᾶῖ ποπουγ; δυῖ, ἰο, τη6 ΠῸΚΡ 
μδῖῃ Κερῖ τπδε ὈδοκΚ ἔτοπλ ΠοπΟΊΙΓ. 

12 Απάᾶ Βαίδδῃῃ εαἱά πο Βαΐίδκ, 
ϑρακε 1 ποῖ αἷϑο ἴο ΤΥ πλεββθηρεῖβ 
ΙΓ ἢ τῆου δθηΐαϑὲ ππηῖο ΠΊ6, ΒΑΥ]ηΡ., 

13 {Βαλακ νψουϊά ρίνε πὶεὲ ἢ 8 

ἴῃ (Π15 ρῆγαϑθ, 85 ἰπ {πὸ Ἰδέζοσγ ἢ] οὗ [ἢ νεῦϑο, 
Ὀδ 186 δξπ οὗ σοιηραγθοη; δηά [ῆ6 ρᾶϑϑαβθ 
νου ἃ (ἢιι5 5 ΡΥ : "5 ΗΘ 5}8}} ἤονγ νυ] ννᾶ- 
ΕΓ πιοῦο ΡΘΕ ΠΥ ἴπλῃ 15 Ὀυ οἰκο :᾽" 2. 6. [5- 
ΓΔ] Π᾿ πι5ο ἢ, Δουη ἀδηο]ν ἘγΕΠΠ12Ζ θὰ, 5}4]} αρουπά 
ἴο ΟἴΠοΙβ ὄνθῃ Ὀογοημὰ ναὶ ΠΙπιβοὶῖ 85 τὸ- 
οοἰνοά. ὍΠῸ ννοτἀβ ψου]Ἱὰ τπ5 6 Ργοάϊςτνο 
οὗ {π6 διΐωυγο Ὀοημοβιβ νῃϊςἢ, ἸὨσοΙ ΡΒ Ὦ [πὸ τρδδῃς 
οΟὗἨ ἰ5γδε], νοῦ ἴο δε. ἴο ἴδ τεϑὶ οὗ {86 
ννοσα. 

ἐπι ΩΜ «υαἱογ. 1.6. ΘΏ)ΟΥ ἴμ6 Ὀεποῆΐ οἵ 
ΥΔΓΊΟΙ 5 Δηἀ σορίου5 ννδίοσο, ΟΕ. Τ6γ. χ. 13. 
ρας] ὙΠ ἤδη, ἈρΡΡΑΓΘΏΓΥ Πογοαϊ δ (ςξ 

1 85. ΧΥ.) ἴο 1Π6 σβιοίίδιη οὗ ΔΙΑ] θΚ, πιδᾶη5 
ΡῈ" (εὖ (ὴ6 ΕΠΡ 5 “Ηρ ἢ) οὗ, 45 Αγα- 
Ὁϊς ΔΗΔΙΟΡῪ 5ιιδδοβίβ, “" βογγ." 11 ν 5 ργυθᾶ- 
ὈΪΥ οὗ 18ὸ τΌγΔ] τᾶοθ οὔ 16 Αραρβ ἴπδλὶ Ηδλ- 
ταδῃ, “16 Αραριίο,᾽" (Εβιἢ. 1.1). 186 ὈΙοτ 
ΘΠΟΠῚΥ οἵ (86 [ὃνν8 ἴῃ Ἰαΐοσ {{π|65, νγδ5 ἀδοσθηά- 
οὦ. Τμὸ ννογὰς ροιηΐ ἴο 6 Α πιδίοκιῖθ Κιπρ- 
ἄοπὶ 8ἃ5 ὨΙΡΏΙΪΥ Ργοβροόσγουϑ ἀπά ρον γῆι! αἵ (86 
Ἐπιὸ (ςἶ, Ὁ. 20); Ὀὰϊ ἃ5 ἴο Ὀδ6 ἔλσγ Ἔχοο θά ὈΥ 
{Π6 ξαΐαγο ρ]ογοθ οἵ [5γᾶ6]. ὙΠῸ ΑΔ ΚΙ 65 
ΠΟΥΘῚ ἰῃ ἕδοϊ γτεοονογοὰ {ΠΕΣ σγυϑῆϊηρ ἀοἴολί ὉΥ 
5411], χ 5. χυ. 2 5η4., ἱβοι ἢ [ΠΟῪ ἀρρϑᾶγ ἀρ 
ἃ5 ἔρεϑ. ἴο [5Γ86] ἰὴ (86 γοίβῃ οὗ Ἰανιὰ, σ 5. 
ΧΧΥΙΪ, δηὰ χχχ. Ὑ8ὸ σεηπδηΐ οὗ {Πεπὶ ν᾽ 85 ἀ6- 
βίγτογοα ἴῃ {πὸ τείψῃ οὗ Ηοζοκίδῃ, χ Ογοη. ἵν. 
43. 

8. Το οδι]οῦ ρατί οὗ [815 νϑῦϑο 15 γορεδίοά 
ΠῸΠῚ ΧΧΙ, 22; Ὀμΐ 15 ΓΟ] ον θα ὩΡ, 85 [πὶ σ΄. 7) 
ὈΥ ννογάβ οὗ ργοάισξίοῃ νυ μος ἀγὸ υνδηθηξ ἴῃ 
[86 ΘΓ ΘΓ ΡαΓΔΌΪ6. 

δὶς ἐπεριε.} 1 ΛίΟΓΑΙΥ, δηὰ ἤθγθ τῆοτε ἃρ- 
τορι δίεϊγ, “ὉΠ 56 {παῖ Ὀδδεῖ Πῖτῃ τουπά.ἢ 

ὀγεαᾷ ἐῤρεὶγ δον. Ἐδίποῦ (85 0 ΧΧ,. δρά 
ΟἹάοΣ ἱπίεγργοῖοιβ) " ΒΌ01ς {ΠῸῚΓ Ὀοπεσ;"} ἡ. ὦ 
ΘΙΡΙΥ ἱμὸπι οὗ ΠΕΣ πιάττοιν. 

11. “Με τἸῤομ} ἘἈδιμον, μαβῦὴθ ὕδοῦ; οὗ 



ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΙΝ. 

16 Ης δαῖῇ 9αϊά, νος ἢ Πεαγά τἢς 
ννογάβ οὗ (σοά, δπά Κηενν τἢῈ Κηον- 
Ἰεάρε οὗ τῆς πιοδὲ Ηἰρῃ, τυῤί΄ερ 958ν7 
ἴῃς νἱϑίοη οὗ τῆς ΑἸπιραῖγ, [Ἀ]ΠἸπρ; 

ν. 14---18.] 745 

Βουβε [1] οὗ 5|1νὲγ δηά ρο]ά, 1 σδπηοῖ 
ο δεγοηά {π6 ςσοπιτηδηάπηεηΐ οὗ τῆς 
ΟΚΏ, ἴο ἀο φλεγ ροοά οὐ δά οὗ 

ΤῊΪΩ6 οὐνῃ ὐϊηἀ  ὁμ ννῃδῖ τῆς ΓΟΚΡ 
βδ ἢ. τηλὲ ψΨ}}} 1 βρεακὺ ἑπῖο ὦ ἰγάπεῦ, Ὀὰϊ ἢανίηρ ἢ] ἐγ ε8 ὀρβῆ.: 

14 Απά πονν, Ὀεδοϊά, 1 ρὸ υηΐο 17 1 9}4}} 5866 ἢϊπι, δυῖ ποῖ πον: 
ΤΑΥ͂ ΡΘΟρΪε: σοπῖα ἐῤεγείογε, ἀπά 1 ν7}}} Ϊ 5}2}} Βεμο] 4 πη, δαῖ ποῖ πΙρᾺ: 
δάνεγίίβε {πεὰ ννῆδξ {Π18 ρεορὶβ 854} {τἢόγὲ 541] σοπλε ἃ δίδγ οικ οῦ Ϊδοοῦ, 
ἀο ἴο ΤΥ ρεορὶβ 'π τῆς Ἰαζίεγ ἀδυ3. Δη4 4 δἼοερῖγε 8584] γίϑε ουῖξ οὗ [ϑγδεὶ, 

Ι5. ἴ Απά ἢε ἴοοϊκ τρ Πἰβ ράγδθὶβ, πὰ 584] ᾿ϑηλίτε [ῃ6 σογπεῖβ οὐ Μοδῦ, "ον, 
πὰ 8414, Βαίδαπι (8 δοὴ οὗ βεοσῦ δηά ἀεδβίγου 1] (ηε σ] ἄγθη οὗ ΘΒεῖῆ. ἑλνγομκῇ 
Ἠδῖῃ 5414, ἀπά (ἢ6 πιᾶῃ ννῆοβα δγᾷεβ 18 Απά Εάοπι 5[|8}} δ6 ἃ ροβϑβεβ- ἐν δήναδι 
ἍΤΕ Ορδη δίῃ 8αϊά: δίοη, ϑεῖγ αἷἰβο 5}4}} Ὀς ἃ ροββεβϑίοῃ 

ἴογ {πὴ6 ττογὰ Οεη. χχνὶδ. 42: Ἅδηΐ. ΥἹἹ]]. 14. 
Νο (ἢγϑδί 15 ἱπιρ]θά, 

14. 1] «υἱἱ]! αἀυεγίσο ἐδεε)] 1,116 ΤΆ} 7, 86- 
ςογάϊηρ ἴο 16 Ηρῦσγονν, “1 νν}}} δάν᾽ϑο 1Π66.᾽" 
[1 ἢδ5 Ὀδδῆ ϑυστη ϑθα, Θβροοῖ Δ] διμοηρϑὶ τ 
7Ὀν ϑὴ ᾿πίογργείοσβ, {μὲ Ἐπ τεξεσοησθ 15 ἴο 
ἐς [6 σοῦη96] οὗ Β4]δδηλ᾽" δ ἀρὰ ἴο ΧΧΧΙ. τό. 
ΤΠ Νυΐρ. δοΐιδ!ν αἱΐοῦβ [με ἴοχέ ἴο {Π15 56Ώ56, 
«( ἄλθο Πσοηβ] πὶ αυϊὰ ΡοΟρυΪ]5 ἴπι5 Ρορυΐο 
ἢυϊς ἕδοϊαίι."" ϑοῖὴθ δαᾶνθ βυρροϑοὰ [πδί {86 
Ραγ σατο οὗὨ [15 δάνιοθ αν ἀγορροά οιυἷἕ οὗ 
1Π6 συ σοδϑάϊης σοηϊοχί, ΟΥὁΎ ΘΟ ΡΌΓΡΟΞΟΙΥ νυ ἢ- 
Βεο]ἃ 45 σοπηπχυηϊςδίοα ἴο Βαϊδὶς ἰῃ ϑθοτεῖ. Τὴ 
ΑΟΝ. 5 Βονγουοσ τηοϑὲ ΡΙΟΌΔΟΙΥ σρῖ; [ἢ6 
λογά ὁ’ δάν 96," 15 Πέτὸ δαυϊνδίθηΐ ἴο “δά- 
νογ 56," δηά γχοίοιβ ἴο [ὴ6 δθηϑιυηρ ῥῖὸ- 
ΡΠΘΟΥ. 

106. “πὴ ἔπεαυ {δὲ ἐποαυίράρε οΥ ἐδε γνιοσῖ 
Ἧ; "81 ΜΝ ΊΩ 186 δά ἀϊίοη οὗἉ [μ656 νγογάβ, νὩ ἢ 
Ροϊηΐ ἴο {86 στεδῖοσ ᾿τηροσγίδηος δηά [Π6 πιοτὸ 
αἰσιϊ ΠΟῚΪΥ ργοάισεινε σμαγαςῖογ οὗ ννδδῖ [Ο]] να, 
[ἢ ᾿Ἰηϊγοδυςξίοη ἴο {Π|5 ἰλϑῖ ραγδῦ]θ 15 [6 58 πι6 
85 ἴῃδῖ ἴο (Π6 ῥγθοθάϊηρ ΟὨΘ. 

17. 1.1:}α}} “τε δίγε, δμ ποῖ ποαυ, ὅις. Βεῖ- 
ἴοσ, 1 890 Ἀϊπι, ΤῬΒΟΌΚὮ 86 Ὀ6 Ὡοὺ ΠΟῪ ὦ 
ὈΘΠΟΙ]ά Ἀ1:, ποτ ΚῺ 89 ὯΘ ποῦ πίῃ. ΤΠ6 
ἴδηβε5 ἃΓῸ 85 ἰῇ χΧχὶ. 9. Βαϊδαπι {Π6ΓῸ 5ροκθ οὗ 
νΒδί ἢδ βἂνν ἴῃ ἔδλεϊ ἢ τἢ6 ὈΟΘΠΥ ογο; ἤοτὸ 
ἢδ ἀόβοῦῖθεβ ννηδὲ 15 δοί ΠΥ Ὀοΐοσο Ὠϊπὶ ἴῃ ἴῃς 
ννλΓα νἱϑβίοῃ. 

ῥι»] ἰ.6. ἴδ ῥῬγίηςσθ, γοργεβοηϊοα 1ἴπ [6 5ς- 
ςροάϊηρ ννογάς ΌὈῪ [Π6 5ἴδσ ἀπά ϑοθρίσο. Οἡη 
{πόθ [Π6 ῥτόρἤοιὶς ψαΖ6 οὗ Βαίδδπι 15 ἄχρά, 
ποῖ οὐ ἴδ Ῥϑορὶαε Ἔποδπιροά οἡ ἴθ ῥ᾽ δίῃ Ὁθ- 
ποδί ἢ. ὅπ υδὸ οὗ [86 Ργοποῦῃ ἴο 5ἰδηπά 
ἴογ ἃ ρεβοῃ ποῖ γϑξ πδιηθὰ 15 σοχηπιοη ἴῃ Οτ- 
ΘηΐΔ], Θβρθο 4} 7 ΑΥαΌϊς, ῬοΘΙΓΥ. 

α διαγ] ἼΤΠδ δίασ ἢδ5 διποηξϑβέ 41]1 παίϊοῃϑβ 
βογνοα 85 ἃ 5ΞΥπ|00] οὗ τορὰ] ροννεῦ δηὰ 5Ξρ]θη- 
ἄουγ: οἴ, νι, “δὶ. 1χ. 47, Εσοθ Ὀ]οηδὶ 
Ρτοοδϑϑιὶ Οαϑαγα δεῖται; Ηοσ. “ Οἀ. 1. χί!. 
47,) Μιοδῖ ἱπίεσ. οἵἴὔηθ [υ]τὺπὶ 5] ἀ5. ΤΠ 
ΙΓ δηά δαΐυγο βΟΥΥ οὗ βτϑαὶ πλοηδυο ἢ 5 ννΟΓῸ 
Βεϊονεὰ ὈΥ {δ δηςίθηΐϊ5 ἴω 6 Πογαϊ ἀθά ὈΥ ἴῃς 

ΔΡρδάσδηςθ οὗ ϑίδῖβ οὐ σοπιείβ: δι. ἴδοϑο οὗ 
Μιεγιάδίοβ ἴῃ [υβἤη, “ Η;5:.᾽ ΧΧΧΝῚΙ. 2; οὗ 
ΑἸΟΧΑηάοσ 1ἴη6 Οτοδῖ, Ουχία5, ΙΧ. 6, 8; ςἢ 
δυρῖ. “ []. (5. ΕυΧΧΧΝΠΙ͂. ἀπά πο 11η οὗ }Ὲ- 
5σγ 5,  Αρατη.᾽ 6, λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέ- 
ποντας αἰθέρι. ἼΤἼΘ 54Π|6 Ιά6ᾷ ΓθΟιΓ5 ἴῃ δ. ΓΡ- 
ἔστ, 15. χῖν. 12: Ώδη. ΥἹ}}. τοὶ θν, 1. τό, 2ο, 
11. 1. [Χ. 1. Ηον οὐτρηΐ ἰἴ ννὰ5 ἀπλοηρϑί [86 
16ν8, δηὰ δοσορίοα ἴοο 85 ἃ ψῈ}} υπάογϑίοοά 
ΘΠ ]6πὶ οὗ ἴδ Μοβϑιδῇ ἴῃ ραυ συ] τ, 5 σι τ Κ- 
ἸΏΡΙΥ ᾿]υϑιγαϊοα ὉΥ {μ6 ἔδοϊ (μαϊ ἴπθὸ ννῈ}}- 
Κποννη ΡὈΓΟΘίοηΘΟΣ ἴῃ (Π6 τεῖρῃ οὗ Ηδάγ Δῃ 
δάοριοα [ἢ6 Ὡδπλθ οὗ Βαγ-οςμδῦ, 2.6. δοῇ οὗ ἃ 
ϑίδυ. 

ἐδὲ σογηοῦ: οΥΓ οαδ) 1 ἴοταῖγ, “τῆς ἔννο 
5 ἀθς οἵ ΜοδΡ,᾽ 2.4. [6 Ιοηρτῃη δηὰ Ὀσγθδάτἢ οὗ 
186 Ιδηά: ςἔ. [6Γ. χΊνι!. 4ς. 

ἀεη1γ0Ὸ}7 αἱ ἐδὲ ερἰἰάγεπ 9 δ8ο1 8] Ἐλδίδοσ, 
“( ρνογίσονν [86 ϑοη5 οὗ (ὑπ|1}1,᾽) 2.6. 1Π6 νυᾶγ- 
ΤΊΟΥΒ οὗ Μοδῦ, ὑνῆοβο ναϊοιισ δῃηὰ ἤΠογσθπθϑθβ 15 
ἔγθαιιθην τεξοττοά ἴο οἰϑοῦνῃογ (τ ἔχ. χν ας; 
5, χν. 4, χνὶ. 6, ζς.). ΤὍΤῃὸ ψογὰ Ἵῤεὴρ 15 
σοηποοίοά ἢ 1Π6 ψνογὰ σῥαορ ϑϑὰ ἴῃ [Π6 ρᾶ- 
ΤΑ }16] ραβϑᾶρθ, 6. χὶν. 4; δῃὰ [6 ρῆγαβθ 
δπε σῥαορ 15 ἴΠ6ΓΟ ΣΡ ΠΥ ἰγαηϑαῖθα “ὁ ἔα πλ}}- 
ἴχοι!5. ΟΠ65,᾽) ΟΥ̓ ΤΊΟΓΕ ΠΠΕΘΓΑΙΙΥ ἴῃ ΠΛΆΓΡ..) “" Πἢ}}- ὁ 
ἄγε οὗ ποῖϑ6.") (80 Οδβεη., Καὶ, Εαυτβῖ, Μδυ- 
ΤΟΥ, Ἀοίηκο, ἄς.) ὙΤῆθὸ ΑΟΝ. [Πᾶ5 ξυ]οννεὰ 
{8ὲ 1ΧΧ., Μυϊρ., δπὰ τῆ δποίοπε Ν ευβίοηβ 
ΒΌΠΟΓΆΙΥ ἴῃ ἰλκίηρ (6 ννοτὰ “δεοΐό ἤοΙῈ 85 ἃ 
ῬΓΟΡΟΙ πδίηδ; δἂπάὰ 50 ἴοο οὔδ οὐ ἔννὸ 1πὸ- 
ἄἀογὴ βομοΐατθ, δ. ΝΥ ΊηΖεσ, 8Ὸ Τοη͵οοΐιΓο5 
(δῖ 1 15 [Π6 ἤδτὴδ οὗ ἃ Μοδθϊϑῃ Κπρ. 6ν- 
ἰδῆ δυῖβογῖοβ (Οπκ., Ἀδϑηὶ, δα.) τεῖοσ {Π6 
τνοσά ἴο δείῃ {Π6 ϑοὴ οἵ Αάδπὶ, δηά γοραγὰ {6 
Ρῶγαθο “"530ῃ5 οὗ ϑῃθι}) 245 οαυϊμνδίοπέ ἴο ““ 8}} 
Ταδηκιηα," Τῆυβ 1Π6 ραϑϑαρὸ νου ]ὰ ᾿πιρογῖ 
[δὲ ““ 6.) 2.6. {π6 σταϊοσ [πδὲ 5ῃουϊὰ ατῖϑο ουζ 
οὗἁὨ [586], “"ϑβοιϊά τι} 6 41} πιδηκιηάᾶ,") ὍΤὴ6 
γογὺ Βονγονοσ Ψν1]} ποῖ ὈΘΑΓ [6 9θῆϑθ “" ΤΌ ]Ο :᾽" 
δῃᾶ οὐ {86 ὑυῆοΐθ (Π6 ραββαρθ οὗ [ογογηϊδῇ, 50 
ΓΑΔ [ἘΞΕ]Υ Ὀογτοννοα ΠῸΠπι {ἢ]15, 5665 ἀδοϊϑῖνα 
85 ἴο (5 ᾿πηροτγί. 

186. δεν] ὙΠῸ οἱοτ πᾶπηὸ οὗ [πὸ τηουπίδιἢ- 
Ιλ, βου ἢ οὗ Μοδῦ, δηά δαϑὶ οἵ [6 Ασδθδῇῃ, 
ΒΓ ἢ 1Π6 ΕΔοπιξοθ ᾿Ἰημδδιοά, Οεη. χχχυῖ. 8; 



746 
ἔογ 15 δπδηλῖοβ; δπά [5γαὸὶ 584}1} ἀο 
ν᾽ δπτὶγ. 

ΝΌΟΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΊΝ. ἵν. το. 

19 Ουζ οὗ [τοῦ 5}4}} σοπιθ ἢῈ 
(Πατ 514}} ἤανὸ ἀοπηίηίοη, δηά 5}4]} 

οι. ἢ. τ, ἅς. ὙΠ βουΐβεπι ροτγίίοη οὗ [Ὲ ἰ5 
511] “4116 65}}- 5 ῃογάῃ, ρουῆᾶρϑβ ἃ οοϊτυρίίοη οὗ 
[86 ΟἹ ἀ6Γ Ὠδτηδ. 

10. ῥατύε ἀονπίρ!οη} ἱ.6. ΔΟΘΌΪΓΘ, ᾿ΘΧΘΓΟΙ͂ΘΘ, 
δηα Κοορ ἀοχηϊπιοη. 

ἄδείγον δίρε ἐῤαὶ γορπαίμοερ οΥΓ ἐδε εἶ}] 1.6. 
5}}8}} ἀοβίγου ἵποϑο οἱ δυθγΥ ΟΥ̓ πὲ δά ῥγο- 
ὙἹΟΌΒΙΥ ἐβοαροά. ὍΘ Ρῆγαθθ 15 θοῦ ΑΓ ἴο 
{15 ΡΙδοθ [11 ΓΘΓΘΟΙΥ ἀθβοῦῦεθ ἃ ΘΟΠΑΙΙΘΙῸΓ 
ψνῦο ἤγϑε ἀοίοαις ἢϊς ϑῃθηλίος ἴῃ 4216, ἀπά {Πδη 
Βυηία ουὔδιίῃθ διρίεῖνοϑ {11 6 Π85 οι ΟΥ̓ 8}} 
οὗ δνογγ ρίδοε. ((ε σ Κ. χί. τό.) 
ἍΝ Ί ἢ τῃϊ5 νοῦβὸ ὁπάς {πὸ ἢγϑε “" ραγδἘ ]6 " οὗ 

ΒἸδαπλ 5 ἰασὲ ργορβμεείςδὶ υἱΐογαποθ [{ Π1Π]5 
{Π6 Ῥτορμοίβ ρσοπιῖϑθ ἰῃ τ. 14. ἴο ἐογείε!! ἴο 
Βα]αὶς τνμδὲ μου! ΘΙ] Πῖ5. ρθορὶθ δ 1Π6 
Βαπάς οὗ [5γὯε]: δηὰ δάάβ. λ]ςο, υ. 18, ἰῃδ 
Ἑάοιῃ 5ποι]ὰ σῆασγο ἔπ ἴδίθ οὔ Μοῦ. ὙΠΟΓΕ 
οδη δὲ πὸ ἄουδέ ῃδΐ {π6 νιοτοτῖθβ οὗ Ὀανιά 
ὙΜΟΓΟ ἃ ραγίϊ4] ΔοσοΠΊρ] 5 πθηὶ οἵ ἴπο56 ργθάϊο- 
(ἰοη5, δπὰ (Π6 ἴθίτὴβ ἴῃ ΠΟ (ΠΟῪ ἀΓὸ πηθη- 
τἰοηορα (ςΕ 2 8. νἱϊ. 2, 13. 14. ΓΡΔΑΙΠρΡ ἴῃ 13 
“ς Βἀοπλθ5") 1ηβϑιοδα οὗἹἩὁ ““ΘγΓΙΔη5,᾽) 506 ποῖε; 
1 Κ. χί. ἰς, τό; 5. ἸΙχ. 8) 5θθπὴ ἴο ΟΔΙΓῪ Οὐ 
ἴΠΕΙΓ ἴλοθ ἃ σείθγεηοε ἴο [Π6 ραβϑᾶρθ Ὀδίογε 15. 

[{ [5 Πουνθυθσ ΠῸ [685 αἰθασ [ἢδΐ {Π656 νἹοῖΐο- 
[ες ἀο ποΐ οχῆδαιϑδὶ πὸ ἱπηροτί οἵ Βαϊ δαπλβ 
Ὀγράϊοξίοπβ. ΕῸΣ ἢδ Θπιρ Βα ΙΑ} ΡτΟΠΊ 565 ἴο 
ϑγδοὶ ἃ ςοπηρίοῖθ ἀπά ροπηδπεηΐ σοηηυδδί οὗ 
Μοδρ δηά ΕἙάοχῃ; δηά πὸ 5ιιςἢ σοπαιιοβῖ νν 5 
δοῃιονοὰ Ὀγ Πᾶν ΟΥ̓ ΔΗΥ οὗἉ ἢ5. ϑιισοΈββοῦβ. 
Ιπάθέά ἴῃ ἴπ6 ἀδγβ οἵ (1ὸ Τυάρεβ, Ερίοη 
Κίηῃξ οὔ Μοδὺ Ἴσοηυογοά [επςῆο, ἀπά Πεοϊὰ 
ἴΠ6 βουίμογη {πθ65 οὔ [5γαρὶ ἴῃ δ Ὁ] οι Οη (566 
Ταάρ. "12 544.. δηἀ ποΐθ5); διὰ ἀο! νογοὰ 
ἢ15 ον ἰδηὰ ἔγοτῃ {πὸ Μοδθϊῖοβ  Ὀιΐ νγὸ ἀὸ 
ποῖ τοδὰ οὔ ἢὶ5. σοηηαυοσγηρ πολ ἴῃ {ΠΕΙΓ5. 
Ηξεηςεὸ 8541} αραίῃ ἔοιιηα ἐθ6 ΜΙ ΟΘΌΙΓ6Β ἴῃ Πο5- 
ἘΠῚ τ δ. χῖν. 471 Πανὶ ὰ οβεοίοα ἔογ ἃ {π|ὸ ἃ 
σοπ)ρ εἴα δα υραῖίοη οὗ Μοδῦ; θυ [Π6 γοκα 
σου ]α δθοτῃ ἴο ἢαγο Ὀδεη ἱπσόντη ΟἿ ἀρδίη δὲ 
[με ἀϊδγιρίίοη. ὙΠῸ ΜοδΟθὶϊο σἴοπθ ἱπξυτΙ 5 
115 ἰῃδι [ΠῈΥ ψοῸ αραῖη βυθάποα ὈΥ ΟἰηΓ, 
Δη4 ορρτοβδοὰ ὈΥ Ἠἰπὶ ἃπὰ ἢΪ5 ϑιισσθϑθοῦβ [ῸΓ 
40 γεδίβ. [{ γδοογὰὰβ αἷϑο {Π6 διιθσθβϑ οὗ [Π6 
τόνον οὗ Μίοβῃβ, δ] υάθὰ ἴο χ,) Κ. 1. σ δηά 1. 
4. ς. Ηρπορίοπῃ τ[ὴ6 Μορδίἴοβ, δουρὶ ἀδ- 
ἰοαίεά ΟὈΥὉ [ἰοτάᾶτη (2 Κ. "Π. 21 544.), 56- 
ςοράθα ἴῃ τηδιπίδϊηἴηρ {Π6ῚΓ Ἰηἀοροπάθηςθ, δπὰ 
1πΠ 1ῃ6 τοῖρῃ οὗ [οϑϑῃ ἄρρθασγ (2 Κ. χι!. 20) 
δνθῃ ἰὸ ἢᾶνθ νναρϑα οβδηβίνθ ννὰῦ ἀραϊηβὶ [5τδε]. 
ἼΠΟΥ νόγὸ νθηΐζια!Υ σοηαθγοα ὈΥ [ἢ Ηγτ- 
σϑηι5, Β.Ο. 129.) διἃ πιεσροὰ ἴῃ μθ [δυν!5ἢ 
δἴδἴο, 80 ἴοο (86 Επἀοπηι[65 γονο] θα ὑπάθι 80- 
Ιοσιῦπ (1 Κ. χὶ. 14 544.}} δπὰ ὑπάοσ [γᾶϊῃ 
ραΐῃ, ἀπ τπογδ δ σεσ ιν (2 Κα, νὴ}. 20); 
διὰ {πουρὴ ἀοξιαιοά Ὀγ Ατηβχίαῃ Ὁ Κ. χίν. 
4) πὰ Ὀγ [ὺχ28ἢ (2 Κ. χιν. 22}, ϑνΈΓΟ ΠΟΥ 
δέαῖῃ. σΟΠΊΡ ς(ΟΙΥ σαδ)ιραίεά, Ιπἀορά ἴῃ (Π6 

τεῖρτι οὗ ΑμδΖ (2 (ἢγ. χχυῇ!. 17) ἰΠ6γ ᾿ἱπνδαάρὰ 
] ἀφῇ. 

ΑΟςΟΓΙΠΡΙΥ ψγὸ πα ἴῃ [Π6 ρῥγορμοῖς (6 
βίγαϊη οἵ Βαίδδσζη ἴδίκδη ὕρ, οἴζδη ἢ ἃ τυδη εξ 
ΓΟ-δΟἢο οὗὨ ἢ15 νεγΥῪ νγογάβ, δηὰ (ἢ [ἢγθαῖβ οἱ 
ἀοβιτιςσίοη ἀραϊποῖ ΜοΔῸ δπὰ Εάοπι, ἰορεῖθοῦ 
Ὑν ἢ ἘΠ6 ῥγοπηϊδος οὗ ἀογλϊπίοη ἴο [ἰδοῦ ΟΥ̓ΕΓ 
1ποπὶ τοροαϊοα, σης γιο8 οὗ σοιγθο ΔΠῸΙ [Π6 
ἘΠπ|6 οὗ 1)αν!ἀ: ςἔ. ἃ5 ἴο ΜοδΌ [5. χν., χυῖ. 1--- ς 
ΧΧΥΡ. 10 5464.:; ΔΑΠπΊοβ 1]. α; Ζερῇ. 11. 8 5η.: πὰ 
45 ἰο Βάοπι, [5. χχχῖν. ς 54η4., [Χ}}}. 1---ό; [ογ. 
ΧΙΙΧ. 7 57η4.:; [,4Π|. 1Υ- 21, 22; ΒΖΕΙ. ΧΧΥ. 12 
544.; ΑΠΊΟΒ ΙΧ. 11, 12; ΟΡδά. 17 58:4. Βοίῃ 
ΓΟ ἱποϊάοα τοροίθοῦ 1π 15. χὶ. 14. ἃ Ῥτὸο- 
ΡἕθοΥ οὗἉ 5: Πλ}18γ ᾿πΊρογί ἃ5 ἴο [656 ὉΝῸ ΡΘΟΡ 65 
στ ἢ (Πα οὗἩἉ Βαϊδδπὶ ἰπ {πε ἰοχί, 

[115 ΠιγΓΊΠΟΥΓ ἀρραγοπὶ {παὶ Εἄοτη πὰ ΜΔ Ὁ 
ΤῸ παιηθά ὈΥ Βαίδδπι, ἃ5 [ΠΟΥ ἃγὸ α]5ο ὈΥ͂Τ 6 
Ρτορδοῖβ (εἶ δι. [5. χὶ. 14), ποξ ἔογ {ποῦ οὐτο 
58 Κ6 ΠΊΘΓΟΙΥ, μι ἃ5 ΓοΟργοϑοηΐδίνεβ οὗ [δ 
ΠοαΙΠΘη πδίίοηβ (φογέεηι, οἴ. χχίν. 8) 'νῇο 
ὍΟΓΕ ΒΟΚ]6 ἰο {6 “ΓΠεοσσγαου. Α5 [δοοῦ ΤΠ θη 
ἤριιγοβ ἃ5 ἃ σοηϑίδηϊ ἴγρὲδ οὗ ἴπ6 Κιηξάοπ) οὗ 
Μοϑϑιδῇ ἴπη [Π6 ργορβείβ, 50 ἴοο ἀο Εάοπὴ «πὰ 
ΜοδῸ οὗ {ἢδ ϑβησπλιθα οὗ [δὲ Κιπράοτη ; δης ἷπ 
ἴΠ6 1ῃγοαϊθηρά συ ΐη οὗ Εάοπι δηὰ Μοδὺ ἰ5. ἴη- 
ἀϊςαιοαὰ {Π6 ὀνθηΐιδὶ ἀεβίγιςίοη οὗ 411] {μδὲ τθ- 
δἰϑὲ {π6 Κιπράοπι οἵ Οοά ἴῃ 115 ροννευ. 

ὙΠΟ δάορίϊοη οὗ [π6 πδιὴθ οἵ βαγεσοςῆδο ὈΥ̓͂ 
[Π6 Ἰοδάθυ οὗἩ [ἢ6 ἰᾳαϑὲ σγθῦθ]Ποη οὗ 1Π6 [εἰν ἴῃ 
(Π6 τείρῃ οὗ Ηδάπδη (οἷ. οἡ τ. 17) 15 ἅη υπάο- 
ηἰαΌΪ. ρῥγοοῦ {πὶ Βαϊδαπιβ τηλρτιῆσοπξ Ρῥτὸ- 
ΤΉ1565 Ὑγ6Γ6 τοραγάδα Ὁγ {πὸ [δνὺὺ5 ΠΟ β γος δὲ 
{παῖ {Ππ|6 85 γοῖ ἀυνδιτηρ ΓΟ] ΠἸταθηξ, Ἐμοῦ ζῆ 
ΡόΟρ]ς οὗ δῖοαν δά {πε Ἰοπρ νϑηιβποα ἔγοτῃ 
1π6 {ποδίϊε οὗ Ὠιβδίοιυ. [ΠῚ ν᾽ ᾶ5 οἡ {86 ἔα ῆ οὗ 
ἢϊ5. ΡΘΟρ]δ ἴῃ {Πρὶν β]οτγίοιιβ ἔμίατο, 45 5βκοις ρα 
ουὐξ.ὰογ βαίδαπι, παΐ 1(η6 ρτοίθηοῦ γδάθά : δὰ 
ἐμ Γ ἀϊβαρροιϊηίπιεπί, νΠθη {πεῖ ΒΟρδ5. ὑπ στ 
ὈΕΙΙοα Ὀγ 15 ἀοίραϊ, ννὰβ τηδγκοα Ὀγ {μοῦ δἱΐογ- 
ἴῃ ΠΙ5 διυπιδιθ ἰ9 Βαι-οοΖιθα, 2.6. "" ϑοῆ οὗ 
ἘΔΙβομοοά.᾽" 

ἼΤΠῈ δία δηὰ δοθρίγο οὗ [6 ῥγορἤοοῦ ἴοο, 
1|κ6 [86 “" ϑορρί θ᾽" πὰ “ [μινρινογ" οἵ σεῃ. 
ΧΙΧ. το, ΡοΟΪπξ πδίυγα! γ ταῖθοῦ ἴὸ ἃ [ἴπὸ οὗ 
ΡῬΙΠΟΘ5 ἤδη ἴἰο 8ῃ ᾿ἰηαἰν!άι8]; ΟΥ̓ ΓΑΙΠΘΓ ἅ ΓΘ 
ΘΠ ]οις. οἵ (ἢ6 Κιηράοπι οὗ [5Γ26] ξϑηθγα } Υ. 
ἼΠιιβ {{|ὸ νἹοίογιθβ οὗ [αν ἀπά ἢ!5 Ξισοδβξοῦξ, 
ξοπογδίοη ΔδΟΣ ροηογαίίοη οὐ Εάοιπῃ δπὰ 
Μοδ, ἃὔὸ ὩΠ4ῸΘΒΕΟΠΔΌΪΥ ΓΟΟιγγηρ δηᾶὰ ρσὸ- 
ἘτΌσϑινΘ ΔΟσΟΠρ] 5ῃηθηϊ5 οἵ νυ μαῖ Βαίδαγα ἔυγο- 
τ]ὰ ; δὰΐϊ «αἴίοι. 411 οἵ {ποτὶ ἴΠῃ6 Ρτορῆθον χτοῖ 
ΓΟΔΟΠ 65 ἰογιναγά ἴο βοπὶθ ἔμ γ ΠΟ δηὰ συ ]νηϊ- 
ΠΑΡ ΔΟςοΙρ 5ῃπιεπῖ; δηᾷ ἰμαὲ ἴοο ἴῃ "" 188 
Ἰλίίογ ἦἄάγϑ,) «". 14. [6 οὐ ηΔτΥ Ρτόορἤρδες εἐἰδ- 
ϑιϑηδίίοη ἴογ (Π6 ἔἰπλα οὗ [Π6 δίοββιδῃ (ςξ, λιη. 
Χ. 14). 
᾿ ἃ Ομ γβιίδη (ἢ6 σοπηθοξοη Ὀεΐνσθθη 186 

δίαγ απά ξοθρέτο οἵ βαΐασπιι δπιὶ 186 βίωτ οὗ τῆ 
Κίῃρ υὗ ἴῃ6 [ὃν05,  ΏΙΓἢ [Π6 ν 158 ΤΡ δᾶνν, 



γ. 20, 21.} 

οἰἴγ. 
20 4 Απὰ νῆξβῃ ἢς Ἰἰοοκεά οὔ ἢδ ρεγίβἢ [ῸΓ ὄνευῖ. 

Απλλ]εκ, με ἴοοῖκ ὕὑρ ΠΙ5. ραγαῦ]ε, δηά 

ΝΌΜΒΕΒΚΝΘ. ΧΧΙΝ. 

ἀεβίγου ἢίπὶ παῖ σεπηδίπεῖῃ οὔ τῆς 5414, Απια]οκ τας 
ΓΙΟΉΒ ; διιῖ ἢ]5 ἰατίοσ δηά ᾿ς ἠσὶἑ δὲ ι᾿αὶ 

21 Απά ἢε Ἰοοκεά οἡη τε Κὶ δηϊϊοβ. 
Εχοά, 17. 8. 

δι Μαῖξί. 1. ἃ, 15. βοϊξεονίάθηί. Α5 ἰῃεῪ νγόγὸ 
4 τν]156 τθη ἔγογ [6 οαϑί,᾽, 50 νυδ8 βα]δδπὶ 4150 
ἃ “'ννῖβ6 ΤῊΔ1} ἔγοπὶ 1π6 εαϑι" (οἴ. χχίὶ!!. 2); 
δηὰ (πὸ ἰγδάϊτίοη ἐμαί ΤΟΥ νγοῦθ, 1Ε ποῖ ἀθ- 
βοεηάδηϊβ, γοὶ ἔθ] ον -οουηΐγυγτηθη, οἵ Βδίδδτη, 
δηὰ οσσιριοά ἴῃ Ρυγβυ 5 Κιπάγοα ἴἰο ἢ15, 15 
ῬΓΟΡΔΌΪΘ ὁποῦ. 

ΝΟΥ ἰ5 1 δΔὴγ νδ᾽ὰ οδ)θοϊΐϊοη ἰο ὕγρὸ [ῃδὲ 
Βδδᾶπὶ σοιϊὰ ποΐ ροβϑιΌΪΥῪ ἤᾶνὸ 5ῃαγθὰ [ἢ {Π6 
Βορδ5 οὗ διιςῇ ἃ Κιηράομι οὗ Οοά, ἀὀπηϊπαπέ 
ονοῦ 411 ἢὨραΐμοη δηὰ δάνογϑθθε ρθορ θβ, 85 15 96θη 
Βοῖθ ἴο Ὀ6 ἱπΠΊρΡ]|16ἀ ἴῃ ννμαῖ 6 54:1. ὙΠ 
ΓΑΊ ἢ] ἀπὰς ΠΟΙῪ ῥγορμείβ οἵ (ὐοὰ {Ποηλϑοῖνοβ 
αἀἰά ποῖ αἰννγᾶγβ σοιῃργομοπά 86 ὅ}} Ὀθαγῃρ5 
οὗἉ {πὸ ργβαϊοίοηβ νι] ἢ {πΠ6 δρίγι οἵ Οσοὰ ἀε- 
Ἰνογοά {βγουρῃ ἴμοπὶ (οΐ. τ δ. Ῥεῖ. 1. 11). [|ἢ 
Βδ]δαπι, ννοβο σαϊπὰ δηά νγ}}} νσογὸ 4] 16 η ἔτοτη 
ἴΠ6 ἴδηοῦ οὗ [ῃδϊ ννῃιςἢ Π15 1105 σραῖκθ, 1ῃ15 ννᾶ5 
ἀουθέιοθς Γ᾽ πιοτὸ ἀθοϊἀθά!γ τπ6 οᾶϑθ. Το 
για δηά 18] ϑοορθ οὗ ἢ15 ψνογὰβ τηισὲ Ὀδ 
ΞΟΙΡἢ, ποῖ ἴῃ [Π6 5δηϑ86 δὲ νου] ἢ πΊβοὶ Γ ρτο- 
ὈΑΌΪΥ ἢᾶνο αϑϑιρηθά ἴο ἔποπι, θυ ἴῃ ἔπαξ νυν] ἢ 
νγᾺ5 Ὀογοπα αιυοϑίίοῃ ΡΟΙΤΠΔΠΘΠΓΥ δββοςιδίοα 
ν ἔποπὶ ὈΥ ΟΟα᾽ 5. ρϑορὶες ΠῸπι ἰμδὶ ἐἰϊπια 
ξογιναγά, 

20. ο«υδὲπ ῥὲ ἰοοξε ἱ.6. ἴῃ 5ρ' Πΐ, 85. ἢ6 
58} [Π6 δίδσ, υ. 17. 

“4»ιαἰε}} ΟΕ, θη. χχχνὶ. 12 δηά ηοΐθ, 
«υα.1] ἘἈΔΙΠΟΙ 1858.Ὀ. ἼΤῃθ οοριΐα ϑυρρ]ιοὰ 

βδοι]α 6 ἰῃ [86 ργεϑοπί ἴθηϑϑ. 

ἐδε ἥγεὶ οΚ δὲ παίομα  ἰ. Φ. ὈΓΘ- ΘΠ πθηξ 
διηοηρϑί [86 πο οι Πρ ἡδίϊοπϑ: οἷ, (ἢ6 51 ΠῚ6 
ἘΧΡΓόβθιοη ΑἸηοβ νὶ. σὕ. Ηδηςσθ {πὸ ἔογοθ οὗ 
1Π6 ννογάϑ, υ. 72. "" ΒΙρΡθοΓ ἤδη Αραρ,᾽" 2.4. (ἤδη 
{Π6 Κιηρ οὗ {Π|5 ροννογέα! παίΐοη. ὙῊΪϊ5. γαηκ, 
ἄμδ ἴο {Π6 νναγ κα ρσγόννοβο οὐ {πὸ {τῦ6, Βα- 
Ιδᾶπὶ σοπίγαϑίβ νι 115 ἀρργοδοῆϊπρ ἀοννηία!] 
δηὰ οχιηςσίοη,. ὙΠῸ Απηδϊοκιῖοβ αἰἰδοκοά [5- 
γΑθὶ βοοὴ δέδσ. [Ποῦ ράβϑαρὸ (Πγοιρὴ {πὸ Κϑά 
868, Εχ. ΧΥ . 8, ἀπὰ ἀοείοαίοα {πθῦ ἢγϑίὶ δἷ- 
τεπιρί δἵ 4η ᾿πνδϑίοῃ οὗ (δπᾶδπ, Νιιπλ. χὶν. ἃς. 
ἼΤῊΘ 5θη986 ρίνθ, Ὀγ ἴῃ6 πιδγρίῃ, “" ἤγϑι ἀπιοηρϑοῖ 
1Π6 ηδίϊοπϑβ (δῖ νναγτοὰ ἀρδιηϑὲ [5Γ86],᾽) (Που Ρἢ 
Βυρρογίοα ὈγΥ Π6 Ταγριπὶα πα δοιηθ τηοάθτη 
(ἰοπηπιθηΐδίουβ (6. σ. Ηεγχμείπλοσ, Κι 61), 5 
Τοτοβά, δηὰ ζ4115 ἴο Ὀσγίπρ οὐκ 16 ΔπΈ ἢ 65:5 οα 
ὙνΒΙοἢ Βαδᾶπὶ ἰᾶγϑ βίγεθθ. Ὑῆδὲ ργοξοιτοά ὈΥ 
Ἐοβοηπι., Εἰννα]ά, Μδθγογ, ὅζςε., “6 Αγϑῖ τε πγοβέ 
δισίθηΐ οὗ {π6 πδέϊοηϑ,᾽" 15 σοηϊγαάϊςιοα Ὀγ [Π6 
ΘΉΡΑΙ 65 οὐ (ὐδποϑὶβ χχχυῖ. 1.2, δοοογάϊηρ ἴο 
ΒΟ 1ῃ6 Απλδὶοκιΐοα ἃῖὸ ἃ Ὀγάηοἢ οὗ {π6 
Ἑἀοπγίο5. 

41. 1ῤε Κεριίθ5 ΕἸγϑί τπηθπιϊοποᾶ, σϑη. χν. 
19) ἃ5 οπ6 οὗ {πὸ {γῦ65 ννῆοβθ ἰϑυτΟΥΎ νϑδ5 
Ρτοπηϑοά ἴο Αὔγαμαπι. [ἢ Τυάρ. 1. τό, ψνΠΕΓΕ 

6 τολᾷ οὗ ἴποη 85 τηουηρ ἢ [δ6 σἢΠ]Π τοι 
οὗ Τυάδῃ, ἴο Θ5( Δ 158} ἐποπηϑοῖνοβ ἰῃ [6 ρᾶς 
γος σουῖϊὰ οὗὐ Ατδᾶά, Μίοβοβ᾽ ἔδί ογ-η-ἶανν ἰς 
ΒΡΟΚΘη οὗ ἃ5 ἃ Κεηϊΐε; οσἔ Τ]υάρ. ἱν. τσ. [1 
ΔΡΡΘΑΓ5 ἴπθη, βίποθ Μίοβοθ᾽ {λ[ῃου-Π-ἰανν ν 15 ἃ 
ΡΓΙΏςΘ οΥἩ ρΙοϑί οὗ Μιάϊδη ἐρντ ΠΠ 0 1ς 576.) 
παῖ [6 Καοηϊΐοβ τηϑί ἢᾶνα οὗ Μιάϊαηιἰϑἢ 
οχίγδοϊίίοη, Δηα 50 ἀδϑοθπάθα ἔτοπὶ ΑὈγδἤδπι 
ἘΠγουρὴ Κοίυγαῃ, Οθη. χχν. 2. 

Βυΐ ᾿ξ 566 Π|5 ὉΠΙΚΟΙΥ {παῖ ἰἢ6 Κοηϊΐος οὔ 
Οϑδηῃ. ΧΡ. 19.) Ὑῆηο τνθγὸ ἴο Ὀ6 αἰβροβϑοββοὰ ὉΥ͂ 
1π6 ἀσβοοηάδηίβ οἵ ΑὈγδηδπι, ἀγὸ Ἰάἀθηςὶς 4] τυ ἢ 
18οβο οὗ ννοπὶ Βδ᾽δατη βρθδῖϑ, ἀπὰ ννῆο νυογο, 
Ῥδοδιι56 οἵ βοοΐ οβῆσοβ γθοηάογοά δ {Πθ {ἰπλὸ οὗ 
()6 Ἐχοάιπι5, αἰννὰγβ τοραγαθα 85 Κἰπϑηηθη ἀπά 
[πιοηἀβ. ὈῪ ἰϑ5γδθὶ (εἴ, χα 5. χνυ. 6, χχν!]. 10). 
1015 Ῥγοθαῦ]ο γαῖμοῦ παῖ [ἢ6 Κοηϊΐοβ οὐ θη. 
ΧΥ͂. 10 ΜΈΓΘ ἃ (ὐδῃδδη {15ἢ ΡΘΟρΡΪΘ, γνῆο ἀοενοά 
ΚΠΘΙΓ πᾶπὶθ ἔγοπι ἴῃ6 ογ Καϊη, ψῃϊοἢ ΕἸ] 
δνυθηΐα δ! ἸΒη ἴΠη6 Ὀογάθγβ οὐ 1π6 ὑπ ὺ6 οὗ 
]υάδῃ ([]ο5}. χνυ. 27); δηὰ ἔμπας π6 ἀεβοθηά- 
Δηῖβ οὗ ΠοΡδΌ, ννῆο ἀρρϑᾶγ ἴῃ πάρ. ἱ. 16 85 
ΠλλκΚίηρ ννΑΓ ἴῃ {Π|5 ὙΟΙῪ αἰ ηςῖ, 
ἈΠοηλβοϊνοθ οὗ {Π15 ΟἰἿΥ, δηά ννῇ ᾿ξ οὗ τΠὃ 
πᾶπλθ Κοηϊΐο 4Α'ϑο. ὍΤῊ]5 (ΠΟῪ που] 9θοπὶ ἴο 
Πᾶνθ δἰγοδῦν ἄοπο ἤθη Βαίδατῃ υἱζογοὰ ἢΪ5 
ΡΓδαϊςτοη; δης ἴῃ {Π6 ποχί νϑῖβθ ἰἴ ἰ5, 8ἃ5 {Π6 
ΤΗΔΙΡΊΠ ΠΟΓΓΕΟΙΥ ἱηά!ςαἴθ8, ποῖ οὗὨἩ {πὸ Κοηϊίθο, 
Ὀιιΐ οὗ Καίη {πὸ σγ. {παῖ ΒΘ σρεᾶκβ. Ναγ ᾿ς 
1ΐ δι ιγργϑιηρ ἴο πὰ (Ποιὰ 1π ροβϑοβϑίοη οὗ ΤΠΟΙΓ 
πον ἀροάθ ἴῃ {Ππ6 ῥγοπηϑοα Ἰαπα, νΉ1]6 1Π6 
15 γδθ] 165. νν δ γεῖ ἴῃ {Ποῦ ἰθηΐ5. [{ πιᾶγ ννῸ]]} 
Ὅδ6 τα τΠ1ὶ5 τονίηρ Ὀδηά οὗ Μ|ηάϊαη!ος. ῃλά 
Αἰτοδάγ οηϊογρά (ὐδῃδδη, ρογῆαρβ δἱοπρ ἐδ 
5ῃογος οὗ (πΠ6 ᾿)οδλὰ 864, δῃηά ΟΥ̓ σοιιῖθϑ ἱπηριδς- 
το Ὁ] ἔὼγ {πὸ ρο Βοβί οὗ [5ΓὯ6], δηά μη, 
85 ἃ Κιηά οὗ δαναπορα γψυδλγα, πηλάθ ὈδρΙπηϊης 
οὗ {πὸ ςοπηϊιοϑὲ οὗ {86 σουηίΓΥ. 

Ετοῃ σ Οἢγ. ἢ). 54.) ςς, Μὲ ἰϑαστὶ {παῖ (ἢ6 
ἘΘΟΠαθΙο5 νοῦ ἃ Ὀγαησῇ οὗ ἴπ6 Κοηϊθα; δηὰ 
1Π6 Ὡδο δα] πλαιίθβ, δἰννᾶγβ ρίνθη ἴο {πὸ Κο- 
Πιΐθ5 τη ἴῃ6 Αγριπιθ, σοπηθοΐβ {Πδπὶ ἢ 854]- 
πᾷ, {πὸ 80η οὗ (ὐδ]θῦ, {ποῦ πηρητποηρ. [0Υὶ 
ΧΧχΥν. βῆθννβ πὺνν ἰθηδο Ο ΒΥ, [ῸΓ ΠΊΔΗΥ σθη- 
ἴυΓιθ5, (ΠΟῪ Πεϊά ἕαδε ἘΠ6 ποιιδάϊς Παὶ15. οὗ 
ἘΒΘΙΓ ταςθ. 

δέχοιο ἐς ἐδγ ἀπυεϊ ησ ρίας, ἀπά ἔρος ῥμέεὲ 
ἐδν προ ἐπα γο] Ἀθηάογ, βύσοπε (ογ ἢ.πι) 
ὍὈ9 ὍῺΨΡ ΟὙΘῚ]Σ ΚΡ 18Δ6ο, δηἃ Ρεῦ ὕὉηοι 
ὉῺΥ ποβῦ πὰ ὕμ9 ΣΟΟΙ (οΥΓ ςο16). [Ιῃ {Π6 
Ηξεῦτγονν ἴποῦθ 15. ἃ ᾿ΪΑΥ οἡ (6 νγνογὰς ἀδη, 
ἐς ηροῖ,᾽" «ηαὰ Καίμ, [Π6 παπῖὸ οἵ ἴπῸ Κοηι(65᾽ 
αὐοάθβ. ὝΠ15 πορί ἴῃ {86 ΟἹ τῖρῆξ Ὀδ 1Π6 
ΟΥ̓ οὗ ΗἩλ)αζοη-Ἄ, οὐ Εηρδάϊ, 1 τ[Ππαὶ Ὀδ 
(45 15 Πἰκ6]γ} 1ῆ6 “" ΟἿ οὗὨ ρϑ]τὰ ἴγθος, ἡ ΓΙ ΌΤα 
ΜΠ ΙΓἢ (ΠΘΥ ννθηΐ 5} ΘΟ] ΘΠΓΥ ἀρ, {πάρ 1. τό. 
Βαϊ [δόΓδ 15 δηοίμογ 5116, δροιυζ ἔθη πλ1]θ5 βου 
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ΝΌΜΒΕΚΝΞΒ5. ΧΧΙΝ. 

22 Νενεγίῃ 6655 ἴα Καὶ εηϊῖε 584]] "μοὶ 
ϑ {Ν. 

Ὀ6 ναϑῖθα, ἔπη} Αβϑῆμγ 5841} ΟΑΤΓῪ "ύν 
1Π66 Ἄννδὺ σδρῖϊνα. ᾿ ΚΝ 

εἴα ἡ εελμν σανῊν ἰλεε ατοα; ἐαῤ᾿ίνεῖ 

48 ν. 22. 

Δηἀ ἴοοκΚ ὕρ δὶ5 ραγαῦΐε δηὰ 84ϊά., 
δίγοηρ ἰ8 (ὮΥ ἀνγε! ]!ηρρίλος, δηὰ ἴμοιι 
Ρυζίαδς (ὮΥ παβῖ ἴῃ ἃ γτοςκ. "ὃ 

οὗ Επροδάϊ, ἰο ννῃιοἢ Βαϊδαπιϑ ννογάβ υσου]ὰ Ὀ6 
ΤΏΟΓΟ Δρρσορσγίαϊθ, οἡ [86 βυπηηλξ οὗ (6 ΟΠ 
ΤΊΒΙΠΣ ῬΟΓΡΟΠαΙ ]ΑΥ͂Υ ἔτοπι [86 Ἰονεὶ οὗ (ῃ6 
νυθϑίογῃ 5ῆοτε οὗ 1ἴῃῆ6 Τδοδὰ 564, ννῆδσο νγᾶϑβ 
ὔογνναγάς Ὀ.1]1 {πὸ οἰγ οὗ Μίαβαάδ, [6 ϑοθῃθ 
οὗ {Π6 εἰοςίηρ ἰγαρθὰγ οὗ π6ὸ [εὐνν]5ῃ- οπηλῃ 
νγΑΓ. [{ 5 ποΐ ᾿ικοὶγ τπδί βοῇ 4 παίυγαὶ ἔογ- 
ἴγ655 νοῦ ]ὰ ΟΥΟΥ αν Ὀθθὴ τποσουρίοά, ΟΥ̓ 
ἔνε εἐχοϊμ θά ἔτοπὶ ἃ ρἰδοθ ἴῃ {πε 115ὲ οὗ {ΠῸ 
οἰτ65 οὔ 1 άδἢ. ΝΟΣ 15 ἔπόῦο ΔῊΥ 5:16 ἴῃ [6 
ΗΟΪΥ [πὰ ΠΙΟὮ 4 τυάθ Ὀιξ νγαικο ρθορὶθ 
τα τόσο ΒΕΠΩΡΙΥ ἀδδιρτιδίθ 45 οἰ μοσ Κοη, 
1η6 Νοϑῖ, οσ Καϊη, [6 Ῥοβϑεοββίοῃ. 

22. ΜΝευεγ δείξις ἐδὲ Κεμέίε “ῥα]] δὲ «υαοίεά, 
ὅς. Ἀδηάογ, ΡῸΣ Καὶπ 8}}8}1 ΒΌΣΘΙΥ ποῦ 
ὍὈ9 ἀοδβύστογθά (11. “6 ἔοσγ ἀεβίγαςςοῃ ᾽)) 
ὍΠῸ1] ΑΒΒΒΌΣ, ἄτα. : ςἔ ποῖο δῖ ϑηά οὗ σῃαρῖοσ. 
ΤΙΠΘ τνογάϑ ἅτ ποῖ, 85 ΠΟΥ ἌΡΡΘΑΓ 'η ΑΟ Ν., 4 
Ῥτοαϊσξίοη οὗ 6ν}} ἴο [ῃ6 Κοηϊίοεβ, θαϊ ἃ ῥτο- 
Τηϊβ6, οὐ πὸ ΠοηΙΓΑΓΥ͂, οὗ βαΐθίυ ἴο δ ἰοηξ 
ςοπέϊηϊποά ἕο ἔβοη. Ὅμθ δϑϑυγαηςθ οὗ Μοϑος 
ἴο Ηορδαῦ, ““ννῆδὲ ροοάμποϑϑ {πΠ6 1 ογὰ 5}8]1] ἀο 
τπΐο .5, (86 βϑῃὴθ Ὑ}}}} νγὸ ἀο υπίο {π66᾽ (ςἔ 
Χ. 32}. ἰ5 ἴὴ βιϊδβίδηςθ δηάοιβεά ὈΥ Βαδ]δδπι. 
ΑΠΟΙΠΟΥ δηά Ἰαΐοσ ρἰθϑάρε οὗ ᾿Ὠινίηθ ἔν οι 
ννᾺ5 ριαηΐίθα ἴο ἴποβθ ΨῆοΟ Βοῖρθα ἴο Ἴσοπάιιοζ 
Ιϑγϑεὶ ἴο ἢ]5 ἱπῃοπίδησθ, 966 ἴθ. χχχν. το: 

οδηά, ἴῃ σέ, {ΠΟῪ σπαγοά ἴδ ἑοσίυθπο οὗ Οοα 5 
σἤοϑθη ΡΘΟΡΪΘ πη} [Π6 (δρεινγ. 

23. ο«υῥέη Οοά «οεῖδ δὶ5Ὶ ὙἘῸ6 δνθρηΐδὶ 
ΟΑΓΓΨΥΙΏΡ ἈΥΑΥ οὗ [Π6 4111ὁ5 οἵ ϑγδθὶ Ὁ Α5- 
ΒΎΓᾺ ριοβθηϊθα 1561 ἴο Βδαπὶ 45 ἴῃ ταΐῃ οὗ 
411 ρϑᾶςθ δῃά ϑδέθιΥ ὑροῦ ὀασίῃ. Ηἰ5 ἱπουρῇῃξβ 
ψγοο ἤχοά οἡ ἴδ ἔδίεϑ οὗ ἴῆοθθ οπὶ ἢδ 
Κπϑιν; δηά 1ξ Ἔνθ (86 Κοηϊδβ τρῃϊ ποΐὶ Ὀ6 
βρᾶγϑά ἰὴ {6 ϑηά, "νῆο ἔβδη τηὶρῃ ἡ ΟἿ ρῥτὸ- 
ἀϊσέοη νγὰ5 Πόννενοσ γεῖ νγδπίϊηρ, δηά 15 ποχὶ 
δίνοῃ, νἱΖ. [πὲ [η6 σοῃηπογοῦς οὗ. ἴμ6 Κα θη οβ 
5ῃου]ὰ ἔλγθ, πὸ Ὀεξίεσ {πᾶπ [86 Κοηϊΐοβ. {ποτὰ- 
86 1ν68. 

24. Ορ᾿ πη] ἰ.ε. Εγρτγαβ, [πὸ πραγοϑὶ οὗ 
(Π6 ννεβίογηι ἰβϑαπάβ, Ἐῃ6 ΟὨΪΥ̓ οπὸ Υἱ510]6 ἔτοπιὶ 
Ῥδ]εβϑέιπθ, δηά 5ὸ [ῃ6 γερτγοβοηίϊδίϊνο ἴο ΒΒ] πὶ 
8 ἴο [5Γ86] οὗ 411 ἴῇοβϑϑ ἀπ κηοννῃ νγϑβίθτῃ τθ- 
δίοηβ δοσοβδ ἰῃῆθ Ν ρα οσγάποδη 868, ἔγοπι νυ ΙΟἢ 
ΘΓ δὲ ᾿Ἰθηρίη ἴο σοπὶθ {6 σοπαιογοῦβ οὗ [6 
ΓΑΙΡΒΓΥ ΘΠρΡΙΓο5 οὗ 86 Ἐδδὲ. ΟΕ [5. Χχῆ ας 
12:1 [6γ. 11. το. ὙΠῸ Ψυϊραΐῖθ τοπάθγιηρ 15 τὸ σ᾿ 
το τ ΚΑΌ]6, “’ Ν οηϊθηΐ ἴῃ ἐγιθγι 5 ἀθ 1{411Δ.) [ἢ 
Πδη. χὶ. 296 δονγόσοσ ΟΒΕΙΠπὶ Ἀρρθαγα ἴὸ Ὀ6 
Θαυϊνα]οπί ἴο Πἰ]γ: [6 ΤΑΥυτηΒ Τα πάογ ᾿ἴ 50 
ΒΕΥΘΓΆΪ {ΠΠ|65. 

Ἐδεγ} ἰ.Φ. ποῖ 8ἃ5 ϊρ. ἀπά ΧΧ΄, “1Π6 
Ηδοῦτοννβ,᾽"" Ὀυΐ ΦΘΏΘΓΑΙΥ [π6 ἀδθοεπάδηΐξβ οὗ 
δ58εη. Οὗ ἔῆεβθ Αβϑῆυσ νγἃ5 οἠς (εἴ, Οεη. χ. 

21, 22), δηὰ 15 ΠΕΙῸ βρροιῆθαά ΟΥ̓ Ὠ2ΠΊ6, 5ἰηςὲ 
{Πὴ6 Αϑϑυσγίδηβς δἰἰαιηθά, ἴῃ [Π6 δλριγεβ οἵ Βαῦγ- 
Ιοη ἃπὰ Νίπονθῇ, ἰο 8η Θχ γδογά Δ ΓῪ ΡΤαπάθυγ, 
Δ ὑγοῖθ ἀδϑηποαᾶ ἰο ἃ τηοβὶ β'ρπδὶ δηά ἱγτὸ- 
ΠΟν 8616 []], 

ῥὲ αἱϑο] 1.6. [ῃ6 σοπαιογοῦ οὗ Αβϑδυγ δηά 
ἘΒΟΥ ψΠη0Ὸ 5ῃου]ὰ σοπλθ ἄςγοβθβ ἴΠ6 5864. Τὴ 
ῬΙοηοιη σαπηοΐ τοῦ ἴο Αϑϑῃυῦ (45 Κποῦεὶ), 
ἔτοσῃ ννϊ ἢ νγογά 1ξ 15 ἴῃ ϑσγηΐαχ ἀϊβοοηηροίοά ; 
ΠΟΙ γεῖ ἴο ΕΌΘΣ, νγυῆοβο ἔδίθ μδ5 Ὀδθὴ δἰ γοδαῦ 
δηηοιπηοθά δἱοηρ ἢ τηδί οὗ Αϑϑθιγ, Τὸ 186 
ἀοννη}} οὗ Αβϑϑῆυγ δηά οἵ ΒΟΥ ἴπογὸ ἰ5 οὔ- 
ὙἹΟΊΞΙΥ δ ἀθὰ τῃδὲ οὗ δηοίμοσ, δηά, ἴῃ δαγ ἢ] 
ταϊρηϊ, στοαῖοσ οηριγο: Ὀὰϊ 85 1ῃ6 Ὠιϑιογιοδὶ 
Θνθηΐβ γΥΒΙΟὮ ΓΟ] ἐμοηϑοῖγεβ θοίοτο [Π6 Ῥ͵ὸ- 
ἀορϑι ΒΡ Ὀδοοῖηθ τήοτὸ αἰσίδηξ ἴῃ {{π|6, (ΠΟΥ͂ 

ὉΠῚΘ 4150 1655 ἀδίοστηϊηδῖθ 'η οὐ π6. [{ 15 
ποῖ τγονθαϊθὰ νῃοηοο (Π6 ὈΓΪονν 5ῃου]ὰ οΟΠῚΘ 
[δὲ βῃοιά ονογ ΠΟΥ ἴῃ 115 ἔστη ἴΠ6 ῬΌΝΤΕΥ 
[δῖ ρῥσενδιθά ονεσ ἴῃ6 στϑαΐ τῃηοπάγοῖθβ οὗ 186 
Ἐαβὶ 

[||15 ονιάθηξ [πδὲ {ΠῸ ῬΤΟΡΒΘΟΥ πονν Ὀδίοτθ 
115 οχίοηάβ 115 νἱονν ἔὰΥ Ὀογοηά {δὲ Ἰδίεσὶ ἀδίδ 
{πᾶς Π45 δυο Ὀδθῃ δϑϑιρτιδὰ ἕοσ [ἢ σοπηροπιίοη 
οὗ {ὴ6 Ῥρηϊαϊθυςοῆ, ἃηὰ ον ἔοῦ 1ῃ6 οἱοβίηρ 
οὗ {86 νοϊυπὶο οὗ ἴμ6 ΟἹ]ὰ ΤῪδβίασηθπε ὙΠῸ 
ἐἰςῃ!05 οὗ ΟΠ ΠῚ" ὙνΈΓΘ. ὩΔΙΠΓΑΙΥ τεΐεττγοά, 
ἴῃ {πὸ ἄδγβ οἵ 6 Μδοσοδῦεθοβ, ἰο ἴῃ6 Μδοε- 
ἀοηίδη ἱηναβίοη οὗ αϑίὰ (οἷ : Μᾶδςς. |. 1, 
δΔηᾶὰ Υ1}. ς};} ΠΟΙ͂ 15 1ἴΈ ΘΑΞΥ ἴο 566 ΠΟΥ͂ ΔΗΥ͂ 
ἐνθηΐ οὗὨ 1655 πηιδρττυἀθ σδῃ δαθηυδίε!Υ ἰηΐογ- 
Ῥεῖ (π6 Ὀτοδὰ ρῥτοάϊςξοῃ οἵ διεϊίοη ἴο Α5- 
ΒΓ δηά Εὔοσ. ὙΠῸ Ὀρδγηρ οὗ {Π15 ραγί οὗ 
[86 ΡΓΟΡΉΘΟΥ 15 ΡΟΓΔΡ5 δαθαυδίο!Υ γερσγοβοηϊοά 
ἴῃ ἴπ6 νγ6]1-ἰκπονντὶ ὁ’ αἰ ναϊοθοογοεὶ Οὐςοιάρῃς." 
ἐ.ε. ἤἄοπὶ 1ῃὴ6 εθὲέ ϑῃουϊὰ σοπὶθ ἃ ροννε 
Ὀείοτο Ὡς Ὦ [Π6 σοπηπεγοῖβ οὗ (Π6 Εδϑὶ 5βουϊά 
δὲ βυθάμποά. Βιιΐ Ὀογοπα 815 νγὸ ἤανθ ἃ οἶδα 
ἱπεσηδίίοη {μδὲ ἴμ6ὸ Ψεβίοση Εταρῖγο ἱἐξεὶξ, 
ὙὙΒΙΟΝ ννᾶβ δ 115 Ζεπ ἢ Ἰοηρ αὔογ ἰὼ ἰαϑῖ οὗ 
1ῃ6 ΟἹὰ ΤΤοβίατηοπὶ τυτιΐοσβ δαὰ Ἰἰινρὰ δπὰ 
ἀϊοά, 5ῃου]ὰ “" ΡΟΓΙΘἢ [ῸΓ δνοσ." [ὁ 15 ποῖ 
ΒΌΓΡΓΙΒΙΩΣ ἰδὲ ἴθοθθ ΨῆΟ τοὐθςῖ 411] δςοίυλὶ 
Ῥτράϊςξίοη οὗ δυΐαγο ὀνοηὶβ βου] δᾶνὸ ὑτὸ- 
Ροβοὰ, ἱβουρὴ σβοιξ ἃ σηδάον οὗ ρσοοΐῖ, ἴο 
τορατὰ οὖ. 23, 24 85 ἃ ἰδίοσ δα ἀϊπιοη ἴο ἴδ 
ΡΙΟΡΠΟΟΥ οὗ Βαϊδδτι. 

25. γείμγηιεά 10 δὲς οαυγ ῥίαςε] Νοῖ ἴο 15 
ΟΥ̓ ἰαηά, ἔοῦ δὸ γϑιηδιηθά διηοηρεοὶ {πὸ ΜῈ 
ἀϊδηϊίεβ ἴο ῥὶοΐ ΕΥ̓͂ ΠΟΥ πιϑᾶηβ δζαϊηϑὲ ἘΠ6 ρεὸ- 
ΡΪο οἵ σοά, δηὰ ἴο ροῦϑῃ ἴῃ διὶ5 βίῃ (χχχι. 8, 
1τ6 (νΠογ 566 ποῖεϑ); Κδν. ἴϊ. 143). ὍΠῸ 
ΡὮγαβθ, νυ ΒΓ ἢ 15 οὗ ἔτεχυθηΐ γεσυττεποθ (ςξ. ε.». 
Οεη. ΧΥΙ. 13.) ΧΧΧΙ. ςξ; 1 8. ΧΧΥΪ. 2ς: 2 8. 
ΧΙΧ. 39), 15 ἸαἸοπιδίς, ΠΊΘΔΠΙΠΡ ΤΊΟΓΕΙΥ (δα 
Βαΐδδτα ννϑηΐ ἀΥΥΑΥ νν ὨΙΠοΥ ἢδ νου], 



γ. 23--2.] 

22 Απά ἢε ἴοοϊκ ὕρ ΠΙ5 ραγδῦϊε, 
πὰ ςαἰά4, Α1145, νγῆο 5411 ἰίνε σῆεη 
Οοά ἀοεῖίὴ {ἢ ]ς! 
24 Απά 5}1|ρΡ5 «ῥα ϊ εοπις ἔτοτα τῆς 

οοαϑὲ οὗ ΟΒιτείπι, δηά 541] δϑῆςς 

ΝΟΤΕΘ οχ (ΒΑρ. 

3. ΤΡε »ιαη αὐδοϑε ἐγες «ὐεγὸ ὁρεη] 1 ΟΥΑΙ 
Ἐἢ6 τηδη ορεποά οἵ ἐεγε," ΤὍῆ6 οχργεβϑίοη 15 
ἔΓΕΙ οχρίδιποὰ ἰῃ ἴδ ποχὶ νεῖβε “"Δ]Ππὴρ 
ἱπῖο ἃ ἴγδηςθ, Ὀυϊ μανίηρ ἢ5 Ἔγοϑ ὀρθη,᾽ ννῆθγε 
{Π6 νγογάὰ ἴογ “"᾿Ἠὀρθῃ"" 15, βονγενεγ, ἃ ἀϊβεγεηΐ 
δη σοΙηΤΏΟη ΟΠΘ. 
ΤῊ ταδυρίη ρίνοβ ἃ ἀϊοτοηὶ τοηάεσγίηρ ἴο 

ἴδιο ττοτὰ ὈΓΨ,, τοπάογοα ἰη ἴπ6 ἰοχῖ ΕΥ̓͂ “Ἤρϑη,᾽" 
δηΐ, τοξευτίης 1ῃ6 ρῆγαθθο ἴο Βἰδασα 5 ρδϑί 
ὈΠπάποβς ἃ5 ἴο Οοα 5 ριγροϑο, γεηάεγβ ἦν ΠΟ 
Ββδὰ Ὧ15 ὄγὸβ δῇῃυΐί.") Οἰδεῖβ, δάορίηξ [6 
5ΔΠ|6 86η56, “51, τοί {Π6 ἴϑσπι, 4πα 50 δ 
ΤΏΟΓΟ σΟΥΓΈΓΪΥ, ἴο [Π6 ῬγοΟρΡ ΒΘ 5. Ρτοβοηξ ϑἰδίθ. 
Βαίδατη νου] ἴπιι5 Ὀ6 ἀσκοῦ θα 45 μανῖηρ [ἢ 6 
ουϊννατά πὰ ὈοΟΩΠΥ νἱβϑίοη οἱοσοὰ δραϊηϑὶ 81} 
Θχίεσγῃδὶ {πη Ρ5, ϑν ἢ 1158 1ΠῸ ἸΠΠΟΙ 56η56 νν 85, οὐ 
ἴδιο ΠΟ! ΓΑΓΥ, Θοϑίδει Δ Π} δοίίνθ. 

ΤΒο νογά ὉΠ’ 5 νΟγῪ σάγθ. ΤῊ ΟὨΪΥ οΟἴΠΕΥ 
Θχασρὶς οὗ [ἃ ἴῃ ἴη6 ΒΙΌ]6 156 1η ἰδ6 ΡδγΑ]16] 
Ῥἤγαθθ, τ. 1ς. Ἧρηςο [86 ἀουδὲ δδοιυξ 115 
5 πιβοδίίοη. Οὅδβεη. (' ὙΤμεβ.᾽ 8, ν,) Ῥσγθίδιβ, 
του ποῖ ΥΕΓΥ ἀες! ἀθά]γ, [Π6 ϑθηϑθ “"ο]οϑθά." 
80 Νυϊρ. (““οδευταίι5,), 6 Ψνείο, Ηυρε]ά, 
ΚΟ, Ηεηρβί., ἄς. μὲ οἴου σεπάογηρ, 
ἐἰμηο]οβθα,,) 5 ΠΟνγΟΤΟΓ Ρῥτγοίογαθ]ο; δηὰ 18 
δἀορίεά ὈΥ [οννιϑἢ δυϊπουιεῖε5. ΡΘΉΘΓΑΙΪΥ; ὈΥ 
1,ΧΧ. (ἀληθινῶς ὁρῶν), δ4λά,, Μίδυγετ, Εὔτεί, 
δνοριιο, Κποροῖ, ἄς. Ὑδὲ ράβϑδᾶρθ οὗ [Π6 
Μίβῃπδ, "Αδοά. ϑαζγ.᾽ σαρ. Υ. (δυγεηβιβῖ05, 
. ΜΙ5Πη)8.᾽ 1ν. ΡΡ. ηγὃς .) 86 θη5 ἀδς 5ίνθ. 
ΤΒοΙΘ ὉΠ δηὰ ὉΠ ὔὸ τορεδίθα!υ υι564 ἴο- 
ξοῖμογ ἴο ὄχρίθθα ἴη6 ππηθιορρίηρ ἀπά οἰοβίης 
δρδῖη οὗὨ ἃ νγ1Π6-}8Γ. 

Δι Νιευεγιῥεῖοι. ἐδὸ Κεμίο ῥα] δὲ «υαείεά, 
μη! δεν «ραλί σαγγ ἐῤέε ἀαυαν εαῤέΐυε) 
Μασ. “"Ὧονν Ἰοηρ 581} ἃ Ὀ6 ογεὲ Δβϑῆυῦ ΟΔΓΓΥ͂ 
1866 ἀννᾶῦ οδρίϊνε ὃ " ᾿ 
ΠΕ τοπάσσίηρ οἵ πὸ ραᾶβϑαρο ἀθροηάς Ὡροη 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΝ. 
Σ 7, γαεῖ αἱ δλεδέρε εονε τὐλογεαάΐονε ἀρ 1άοἷα- 

6 ᾿άέμεδας ἐἠμίείλ Ζέριγέ αμα Οοτ:όί. 
10 Οοά “φεγίογε σίσψείά ἀξνε απ ἐυο ασππρ' 
2γἰεμλοοάύ. τό 7λε Μῆεαρεδες αγῈ 19 δέ 
φτιεχοΐϊ. : 

ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΧΙν. ΧΧν. 
Αββῆυγ, δηά 5}4]] αϑῇϊςς Εδεῖ, ηπά ᾿ς 
4150 821] ρεγϑῃ [οσ ὄνευ. 

295 Απᾶ Βαΐδαηι γοβα 0. ἀπε ννεηΐ 
δΔηά γεϊτυγηεά το ἢΪ8 ρίδσε : δηὰ Βαϊδκ 
4130 νγεης ἢ18 ὙΨΆΥ. 

ΧΧΙΥ. 2, Δηα 22. 

{ῆε δ8δῆϑθ δεϑιρηθά ἴο {πε ρδγίϊοἶεβ Ὡξξ 32, 
ἰγδηϑδίθα "" πονοσί 6 655" η΄ ΑΟΥ͂., δηὰ ἵν 
ἐγδηβιαϊθα ΌΥ ὁ 0πῈ}}.᾿" 

Το 186 [ΟΥΤΊΘΓ ἔννο ρδγίςΐθϑ ἴῃ σοιπἰ πδίϊοη 
1Π6 986η56 οὗ “"ΟὨΪΥ 7) 15 δϑϑιρηθα ἴῃ {}15 γογβο 
Ὀγν Εννα]ά, “Αὐυξ. [,εἢγ.᾽ Ρ. 847, 48 τη Οεη. 
ΧΙ. 14) ἃΔΠα ἰπ βϑυθγδὶ οἴμοι ρᾷϑϑᾶρθβ: ἀπά {πὸ 
56η56 ψοιυ]ὰ ἔπ 5 Ὀ6 “ΓΟΗΪΥ 5 {π6Ὸ Κροηϊΐο ἔοσ 
ἀοβίσγυςίοη ἤδη ἤθη, ἅς." 

Βυΐ 1ὲ 5 ΡγΓΟΌΔΟΪ6 ἰπαὶ νγὸ οὐρῃξ ἰη [Ὡ 15 
σΆ536 ἴο ἀϊβθοςϊδίο [6 ρδγί!ο]θβ, 85 15 ἰη οὔεοϊ 
ἄοπθϑ ἴῃ 1ῃ6 ΤΑΓριπΊ5 ΟΥἨ [6Γι5416πὶ ἀπ ῬᾺ]65- 
ἔπο, ἃἀπὰ ὈΥ δ3}}ῖ, δηά σίνθ ἰο δᾶσῃ [15 ονίηῃ 
ῬΙΌΡΟΓ ἔοτοθνυ ΤῊ 5 1} (ἢ Ὀ6 δαιίναϊοην 
ἴο ““ογ,᾽"" δῃά {Π6 Ὡϊξ ἤᾶνθ, Ὧ5 ἰῃ χὶν. 22, δηὰ 
οἴεῃ, ἐμ βίγοηρ πορδίζνθ βθῆϑθ νυ ϊοἢ ἰ ὈΘΔΓΘ 
ἴῃ οαἴῃβ; ςοἔ Ενναὶά, “Αὐπῇ, 1,ϑἢγ,᾽ Ρ. 846. 
50 505 ΔΠῈ14}}}0 ΚΚ ΑΙ], 

ΟΥ̓ [Π6 οἶβοσ ἔνγο ργέϊοϊεβ ΓΘ 15 ογάπΑγ]ν 
Δηά ἴῃ οἰδβϑῖςαὶ Ηθῦτγονν ἱπίογγορδίϊνο - δπά {πὸ 
ΡὮγαβθ ΠΟ Ὁ νου] πιοϑη, 45 'ῃ πλδγρίπ, “μον 
Ἰοηρ 9." Βιυῖ 5 ἢ ἃ 5θηϑ6, (βου ρὮ τοϊδιηθα ἤοῖδ 
ΌΥ 5οπΊ6 σοπηπηεπίδζοβ, ἀοθϑ ποΐ δι {πῸ σοη- 
βίγισίίοη; πὰ ἴη6 ργίοϊθ ΠῸ οὐ νηοῦ δ 
αιεβεϊοη ἔπ Γη5 15 π] ρ] ογοά ΌὉγῪ ΒΑ]δαπὶ, χχὶὶ!. 2 
Δη( ΧΧΙΙ. 23, ἴῃ ἃ ΠΟΠ-Ἰηϊοιτοζαίνο βρῆθθ, [π 
δ15 τηοῦ ἢ (815 1586 πηυδὲ Ὀ6 τορασγάθα ἃ5 δὴ 
Ατατηάϊϑῃ ; δηά δὴ Α.ΓΑΠΊΔΙσπὶ 15 ἃ ἴοκοη οὗἨ 
{λ6 Ηδθτονν ἴῃ νη ἢ 1ξ οσσι5 θοίηρ οὗ ἃ ὙΘΓΥ͂ 
ΘΑΙῚΥ ΟΥ ἃ νΕΙῪ ἰΔίθ ἀσίο (ςξ, οἡ Οθηῃ. χ]ϊχ. σο). 
ἘΧΑΠΊΡ]65 οὗἁ 5|Π||18Γ 1565 οὗ ΠῸ ἴῃ ΟΠδ]άθο 
ΜΠ Ὀ6 ἔουιπα δη, 1ἰ. 22, “8, ἵν. 22. Τῆιις 
τῆς ρῆγαϑθο ΠΟ Ἵ" νν11} τηθδὴ ἴῃ οἤδοῖ, δ5 ἴὲ 
158. σΟΥΓΟΟ ΠΥ τεηάογοα Ὁ Α. Υ. “πη. 80 
ἃ5 τοραγάβ {π686 ἰδί(ογ ἔνγο ρδγί!ο]θς Κοὶ] : δηά 
85 ἴο ἴΠ6 φοπεῦαὶ οἴθςϊ οὗ [6 ρᾶβϑαρθ Κηοροεὶ. 

Ἀεπάεγ ἐδογοίογε “ἔοσ Καϊίῃ 5}}8}} βυ γοΙΥ ποῖ 
Ὀδ ἔοσ ἀοβίγυςίοη ἈΠῈ} Αβϑῆυγ, ἄς." 

ΝῺ ἴβγδεὶ δϑοάς ἴῃ “ ϑῃϊτείηι, δηὰ “ οββρ. 3}. 
ἴῃε ρεορὶς θερᾷῃ ἴο σοπιηίζ 

ψγΠογεάοη γῆ τἢ6 ἀδιυρῆτετβ οὗ 
Μοαϑ. 

2 Απά τδεγ οα]]εὰ τε ρβορὶε υπίο 

σηαρ. ΧΧΥ. 1. δδίμέμ)ὔ ΑὉ δΟργευϊδίίοη 
ἔοε Αὔό] 5} π|; 566 οἢ ΧΧΙ!, 1. 

δὲ ῥεορίε δογαη 1οὁ εο»μρεξ, ὅς ὍΤῈδ τὸ- 
οογάς οὗ ἴπ6 ποι ρουπηρ οἰ 65 οὐ ἴῃ ρῥ]δίπ, 
δα [ΠῸ εἰτουπηδίδηςοβ οὗ (86 οτἱξὶη οὔ ΜοδΌ, 
Οὔθη. χὶχ 30 35η4., βιιρξεσὶ πὲ [π6 Ῥθορὶθ 

ψοι. 1. 

διηοηρϑῖ ννῆοπὶ ἴΞγαϑὶ νγᾶβ ποὺν ἰῃσονῃ ΜΟΙῸ 
ΤΑΟΓῸ [ἢΔη ΟΓΟΪΠΑΓΙΠΥ ΠΙσοπίϊοιβ. 

Ω. “154 ἐῤεγ εαἰϊο4] 1.4. “(1ὴὸ ἀδιρ ἴοῦβ 
οἵὗ Μοδῦ ς]]οα 1" {Π6 νογρ, δὰ {πὸ δηϑιίην 
ἐς {Π61γ,᾽} Ὀοπς 'ῃ ΗθΌγον ἔδιληϊηθ. 

3" 

749 



750 

ϑθευς ας 
3. 

7οβὴ. 22. 
17. 

(6 βδογῆςεβ οὗ {πεῖγ ροάβ: δπά τῃε 
Ῥεορὶς ἀϊά εἴ, ἀπά Ῥονγεά ἀἄοννῃ ἴο 
τοῦ ροάϑ. 

2 Απά ἴβγδεὶ Ἰοίϊπεά Βἰπηβεὶ αηΐο 
Βαλὶ-ρεοῦ: ἂδηά τῆεβ δῆρεσ οὗ {δε 
ΓΙΟᾺΡ ννὰβ Κιπά]εά δρδίηβε [5γδεὶ. 

4 Απά τῆς ,0ᾺΡ 5414 υηΐο Μοβεβ, 
ὁ ΤΑΚε 411] τῃ6 Πελάς οὗ τῆς ρεορὶε, 
Δηἀ Πδηῃρ ἴπεπὶ ὑρ Ὀδείοτε τῇς ΓΟᾺΡ 
Δραϊηδί [Π6 δὴ, ἴῃλί τῆς βεῖσβ Δῆρθγ 
οἔ τὴς ΠΟΚῸ πιὰ δα τυγηεὰ ἀνγὰν 
ἔτοπλ [5γδε]. 

ς Απὰᾶ Μοβαβ 8414 ὑπο {πε Ἰυάρεϑβ 
οἔ [8γδ8], ]ΑΥ γα βνθῖυ ομἱβ ἢϊ5 πηθῇ 
τῃδῖ νγεῦε οι με υηΐο ΠΡ τεὸν, 

6 4 Απά, θεἢο]4, οπα οὗ τῆς ςἢ}]- 
ἄγε οὗ [5γ86] σάπια ἀπά δγουρῃξ υπίο 
ἢϊ5 Ὀγεῖδίση Α ΜΜ|Ιαϊδη 5 ννοπχδηῃ ἴῃ 
τῆς βρῆς οἵ Μοβεβ, ἀπά ἴπ τῃς εἰρῃς 

8. )7οἰποά ῥίγ»πεοϊ 1.6. ὉΥ (δκίηρ ρῬαγί ἴῃ 
1Π6 ϑδοσίῆςοϊδὶ τ64]15 845 ἀσβογι θα ἴῃ [π6 ἰαϑί 
νεῦθο (Ἕ(ε Εχοά. χχχίὶν. ᾿ς Σ ΟΟΥ. χ. 18. 
Τὴ ΡΉΓΆ56 5 γορϑδίθα, συ. ς; 5. ονΐ. 8. ὙὍΠ6 
ΧΧ. δηὰ Ψυ]ρ. τοίου ὁ’ ννδ5 ἱπιεἰαίοα :,) δηά 
ΠΟΥΙΤΈΟΕΥ 45 ἴο {πὸ οἴξοξ οὗ {πὸ δεῖβ ἀθβοσιϑά, 
ἼΤὴ6 ΜΟΓΘΏΙΡ οὗ ΒΑΔ] ν᾽ 5 δἰϊοπάθά ἢ 1Π6 
Βτοσϑεσῖ ἱπρυ ΓΙ Υ, ἰηάοοα ΡΑΓΙΥ σοηπβιϑιθαά ἴῃ 
, (Ὁἔ Ηος. ἵν. 14. ΙΧ. το; 450 186 ἡνόοβῇῃ!ρ 
οἵ ΜγΙία, ΗἩδγοά. 1. 187. 

Βααί-ῥεογ] ἱ.6. [6 Β48] ὑνογβῃιρρεά δί Ῥθοσ, 
{Π6 Ρἷδοθ τηθηϊοηθα χχὶ!, χϑ. Ηδξηςε {πὸ ροὰ 
ΠΙΠΊΒΟΙΕ 15 ϑἰ γιὰ “"Ῥθοῦ " ἰπ τ. τ, ΧΧΧΙ. τό; 
105}. χχιῖ. 17; δπὰ {86 σροῖ “" Βείῃτρθοσ," 
ἐκ Βοι56 οὗ Ῥοϑογ,"" θυζ, 111. 29, ἵν. 46. .44]- 
ῬΘΟΓ 15 ΡΓΟΌΔΌΪΝ ἴο ὕὉς Ιἀδητιδεὰ ἢ ΟΠΒο- 
ΤΊΟΒΗ ; 866 ποῖξβ οὔ Χχὶ. 29, δΔηἀ χχχίϊ. 27, 28. 

4ά. Τ7αζε αἱΐ ἐδ ῥεαάς φΚὶ ἐδὸ ῥεορ]ε] ἱ. ὁ. ἃ5- 
ΘΟ ΠΊ 0] 6 (ἢ Ποῖ οὗ [Π6 ρθορὶθ ἴο ἔπεθ, σε 
ἐς ἐροἷς τήρη,᾽᾽) χυὶ. 1. 

ῥαης ἐδε»μᾳ] ἰ. 6. ἴῇοβδθ ψνῆο διδά Ἰοϊηδά {Ποπλ- 
561 ν65 ἴο Ῥοοῦ, [1 ἄρρδᾶγβ ΠῸΠῚ {Π6 σοτηπηδηὰ 
Εἰἴνθῃ ΌὉΥ Μοβεβ ἰῇ {πὲ ποχὶ νεῦβθ [ηδξ {86 
οἤἴεηάεογα ννογὸ ἴο Ὀ6 ἢγχϑί 5ἰδίη ὈΥῪ {πΠ6 Βαηάξ οὗ 
86 Ἰυάρος οὗ [5:46],᾽) δη δξογνναγάς ἤυηρ 
ὺρ “ὁ φραίηδέ [Π6 βαη (ὦ. ΖΦ. ΡΌΘ]ΟΙΥ, ΟΡΘΩΪΥ ; 
οἱ. 2 ὅ8π|. ΧΙ], 12) 85 δη δρργανδίίοη οἵ {Πεῖσ 
ῬἘΠΙΒΏτηοπί. Ὑ815 νου] 6 ἄοπο ὈΥ ᾿πηρα]ϊηρ 
186 ὈΟΑΥῪ οἵτ ἐδϑίεηϊηρ ἴ ἴο ἃ οὔοβα, Οἵ, θθαΐ. 
ΧΧΙ, 23, ποῖθ, δηᾷ 2 841. ΧΧὶῖ. 

δ. δίων γε ἐ Εν ὁπ ῥὶς »ιοη] Τ86 Ἰυάρος 
ΓΟ οδοἢ ἴο ΚΙ] {πὸ οἴδηάοῦς Ὀοϊοηρίηρ ἴο Ὠ15 
ονσι τσ ςΠοη. 

Θ. « Μιάιαπὲῤαδ «υογηαρ} 1,11. 186 Μ|Ι- 
ἀἰδη 15}: νγοπηδη.,᾽ [Π6 ῬΑΓ ΠΌΑ Γ ομθ Ὁ ΨΨΒΟπὶ 
6 μδαὰ Ὀθϑη οπίὶςθὰ, ΕἼοπὶ τ. χς ἰἴ ἈΡΡΘΑΓΘ 
{π8ῖ 506 νγᾶβ {πὸ ἀδιιρῃίογ οὗ Ζυγ, τνῆο ννᾶ5 ἃ 
ὁ Βρδά ονὐεγ ἃ ρθορΐβθ, δῃὰ οὗ ἃ Ἵδίθξ Βοιϑθ ἴῃ 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧν. ίν. 3--ἨἥἸο. 

οὗ 811] πε σοηρτερατίοη οὗ τῃε ΠἈΠ]άγεη 
οὐ ἰβγδεὶ, νγγῆο τύέγεέ νεερίηρσ ὀεζογε 
τῆς ἀοογ οὗ ἴῃς τλθεγηδοὶε οὗ ἴῃς ςοη- 
σταραίίοη. 

7 Αῃά ἐνῇεη Ρῃίπεἢδβ, ἴῃς βοὴ οὔ ερε τοῦ 
ΕἸεαΖατ, τς βοὴ οὗ Αάγοη τῆς ρηαβῖ, ᾿Μας. .. 
ΒΑ. 11) 6 Το86 ὉΡ ἔτοπι δπιοηρ ἴῃς “" 
σοηρταραίίοη, δπὰ ἴοοκ ἃ ἴάνα]η ἴῃ 
ἢϊ5 ἢδηά: | 

8 Απά δε ψεηΐ δίῖεογ τῆς πιδη οὗ 
ἴϑγδαὶ ἰηῖο τῆς ἰδηΐῖ, δηά τἄγυβε θότἢ 
οἵ τῆεπη τῆγουρῃ, τῆς πηδη οἵ Ἰβγδεὶ, 
Δηὰ τῆ6 νγοπηδη τὨτουρῇ ἤαγ ὈΕΙΪ]Υ. 
δο τῆ6 ρἷαριια ννὰβ βίαγεά ἔἴτοτῃ τῇς 
σἢΠ]άγεη οὗ [53γδεὶ. 

9 Απά Ἅτῃοβε {πᾶς ἀϊεά ἴῃ τα 1: αι. 
Ρίδριια νγεῦα ἔννεητγ ἀπά ἔουγ τπουβαπά. 

Ιο ἢ Απάὰ τῆε ΓΟΚΡ 8ρακε υπῖο 
Μόορβεβ, βαγίπρ, 

Μι|άϊκει,᾽" ἀπά '5 τπρηϊ οπθὰ χχχὶ. 8 35 οπὸ οὗ 
(ῃ6 ἥνο Κιίηρβ οἵ Μιάϊδη (πὶ αἴοιιναγάς Ρὸ- 
ΓΙΒῃοα ΟΥ̓ ἴΠ6 παπάς οὗ (ῃ6 [5γαο] ρα. Ηογ ΒΙΡἢ 
ΓΙ Ῥγόνοβ {πὲ Ζιπητὶ μδὰ ποί [8]1Θὴ ἴῃ ἢ 
ΟΣ ΟΥ ΠΊοΓΟ σἤδηςο, θυ Παὰ Ὀδθη ἀ6] 1 Ὀογαξεῖν 
5 Πρ]οα ουξ ΟΥ̓ {πΠ6 Μ|άϊδηϊο5. ἃ5 ὁπ νυ Ποπὶ 
ΠΟΥ τηυδὲ δὲ ΔΙΥ͂ ῥγῖςς ᾿ἰοδὰ δϑίγαυ. Ὁ8ὸ 
ΘΧΔΙΠΊΡ]6 οὗ Ζιπισι 15 ἀου (1655 τοοογάθα ἃς οὔθ 
οὗἩἨ 186 πιοβὲ σπθπλ γα] ἀπὰ οπαγαςίογ σεῖς. ἴῃ 
1156], 85. νγ 61} ἃ5 Ὀθοδιιβα 1 γᾶν (Πε ᾿πηρυἶδθ ἴο 
(86 δεῖ οὗ Ῥῃπομδϑ, στ. 7, 8. 

«ὑδοῤίπσ δεΐογε ἐρε ἄοογ 97 ἐδε ἐαδεγπαςϊθὴ 
ΤΠ. ρῥίασιιθ (υ. 9) παὰ ἀουδέεβς αἰγοδαῦ 
Ὀτόκθη οὐ ἀπιοηξ {π6 ροορίθ. ὙΠῸ τποτὸ σοά- 
ραυτιηρ δὰ δἰγοδαν δεϑοιη θὰ δὲ {πὸ ἄοοσ οὗ 
{πη6 Ταδεπιδοῖθ οὗ Οοά (ςξ, εἰ ἴἰ. ας---α 7) ἴο 
ἰηΐογοθάθ ἔῸΓ ΤΆΘΓΟΥ, ἤθη Ζιγησὶ σοτηπ θὰ 
{Π6 ἔγοϑῃ δηὰ ρΌ]:ς οὐγαρο ᾿υ5ὲ ἀρϑου θοά. 

8. ἡπίο ἐδ ἱεπ] Ἡδῦ. ῥαξξωιόδαρ: ἴ86 
νογά ἢ 186 ἀγς]θ δἰιδοποά ἴο ᾿ξ ἢδ5 ραϑϑοὰ 
ΓΠγου ἢ [Π6 Αὐσαῦὶς δηὰ ϑρδηϑῃ ἱπίο οὔγ ᾿δῃ- 
ξδυᾶλρε 845 ““Δ]σούβ" [1ὲ ἀθηοίος δηγί μην 
Δύο Ποά: ΒΟΓΟ, [Π6 ἸΠΠΟΙ Γδοθβ5 ἴῃ {Π6 ἰδηΐ, ἔδ- 
βῃ!οηδά ἀγοῆννίθο (ςξ, δὲ 1, δίῃ “Ὁ ἔοσπιοχ,"" [ὰν. 
1. 1:6), ἀπά δρρτορτίαἰοά ἃς [86 5ἰθδοριῃρ- 
σΠΑΠΊΌΟΓ δηα ννουηθη 5 Δραγίπηθηΐ. 

ἐξέ ῥίαριε «υὐα΄Ψ «ἰαγε Νο ρῥΐαριιθ "δὰ 95 
γοῖ δε πιοπίϊοπθὰ; δὲ 1 ἀρρϑᾶγβ ἔγοπι ἴῃ 
Ποχἕ νϑῦϑθ, ἀπά ὥοπὶ οὐδ ννοσγὰς ἰῇ σ᾿. χὶ, 
[δὲ ἃ αἰ ΊΠΟΙΥ βοηΐ βϑϑει! θηοθ ν 85 γαρίης ὑπιῇ 
{Ππ6 ννυγαῖῃ οὗ Οσοά νγαβ δρροδϑοὰ Ὀγ ἐμὸ δεῖ οὗ 
ῬΗΐποηαβ. ὍΘ ἔουτὰ “ὁ ΡΙΑσυΘ᾽᾽" ΠΊΔΥ ΠοντενοΥ 
Ὀδ ππάογϑίοοά ἴο ἱποϊυάἀθ {86 βἰδυρηῖοσ υτουρῆϊ 
ἀροη {πὸ οἤεηάοῦς ὈΥ “86 Ἰυάρες,᾽" υ. ς. (ΟΕ 
ἴΟΓ 50 ς ἢ βϑρηβὸ οὗ ἴδ. Ἡρῦγον πσά, σ δᾶσῃ. 
ἵν. 171} 2 ϑᾶπη. ΧυΥΪ,. 9.) 

9. ἐφυεμῖν ἀπά ζόμγ ἐδοισαη δὲ Ῥδυὶ 
(1: ον. χ. 8) 5ᾶγ5 “ ἴῆγεο δηὰ ἔνθ ἰδοὺ- 



“Ῥε, τοά. 

Υ 11--15.]} 

11 ΡὨϊηα 45. τς βοὴ οὗ Ε]βδΖδγ, 
(ες βοὴ οὗ Αδΐοῃ [ἢε ργίεβϑῖ, δδίῃ 
τυγηεα ΤΥ ΨΥΔτἢ ἀννᾶγ ἔτοπι (ἢς ςἢ}}]- 
ἄτεη οὗ ΤΙ εῖ, ψ ἢ 116 ἢ6 τγα8 ΖεδΪϊοι8 
[ογ ΤΑΥ͂ 8ᾶΚα δπηοπρ (ἤςπι, ἴῃαϊ 1 ςοη- 
ϑιπιεά ποῖ τῆς ΤΠιάγεη οὗ [βγδεὶ ἴῃ 
ΓᾺΥ ΘΑ ]οιι5Υ. 

ΖΈκεϊας, 12 νΒεγείογε 81υ, “Βεῇο]ά, 1 ρῖνε 
Ὑ Μὰ 5. ὈΠῖῸ ᾿ΪΠὶ ΠΥ σονεηδηΐ οἔ ρεᾶςε: 
4. 12 Απά ἢς 5}4]1] ἢᾶανε ἴἴ, δπά ἢ|8 

β66α δίϊεγ ἢϊηι, σύεμ τῆς σονεπδηΐϊ οὗ 
ΔΠ. Ἐνεγίδβεηρ, ΡΓβιΠοοά ; Ὀασδιβα ἢς 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧν. Ἂ 

νγ8 Ζϑδίουβ ἔογ ἢϊ5 (σοά, δηά πιδλάδ δη 
αἴοπαπιοηΐῖ ἔογ ἴπ6 σὨΠάτγεῃ οὗἉ [5γδεὶ. 

14 Νον τῆς ῃδιηε οὗ τῆς [5γδε τα 
(παῖ ννᾶβ8 βἰδίη, ευθη ἴῃαΐ νγᾶβ δἰδιῃ. 
ν ἢ τῆο Μιαϊαπι ἢ ννοπίδη, τὐά: 
Ζιπλτὶ, τῆς βοὴ οὗ δαΐυ, ἃ ργίῃηςε οὗ ἃ 
ἐσ Βίθῖ ἤουβε δπιοηρ [ἢ 6 διπηθοη 68. 

115 νγοδη Πδΐ νγᾶ8 58] η τας ()οΖ- 
δι. τῆς ἀδυρῇίεν οὗ Ζυγ; ἢδ τυᾶς ἢδλά 
ονεῦ ἃ ρεορίε, σμά οὗ ἃ Ἑςῃιεΐ ἤοιιβε ἴῃ 
Μιάϊαδη. 

βαηα,᾽" [Ο]]ονν της Ργο ὈΪν ἐδ6 [Ἐν ]5} γα! τοη 
ἘΙΟἢ ἀεάμςϊρα οπο' ἐβουβαπα 45 [ΠῸ ΠΌΠΊΘΕΥ 
541 ὈΥ͂ 1{π6 ἢδηάβ οὗ {πος Ὀτεζῆσθη. 

11. ῥα ἱμγπεά »}7 «υγαΐ ααυαᾳ7} 850 Ὁ. 
13 Ἠ6 15 5214 ἴο ἤανθ “" πηδάδ Δη δίοποιηθηϊ ἴῸΓ 
[86 ςπηάγεοη οὗ [5γ8ε].) ὌΠ 5:54] ΘΧϑιηρΪ6 
15 τηδάθ ὈΥ ῬὨΙΠοἢδς οὗ ἃ ἰοδάϊηρ οἴξηδο 
νγὰ5 δοςορίεἀ ΌὉΥ Οοά 45 8η ὀχρίβίίοη (ἸΈ. ἴῃ 
τ. 13 “' ΠΟΥ̓ΘΓΙΠΡ ;) 566 οὐ {πὸ ἰγρίςϑὶ βρη ῇῆς- 
σας γον. 1. 4), ἀπά {86 οχίοστηιηδίηρ νυγαίῃ 
νηϊσῇ δὰ βοόοπθ ἔογίῃ ἀρδίησε 1π6 ΨνΠΟ]6 
ΡΘΟΡΪῈ νγᾶβ αγγοϑῖθοά. Οξ. (ὴ6 σᾷθὸ οὔ Αςβδη, 
οϑἢ. Υἱῖ. δῃὰ Ἐξ. ουὐἹ. 10, “ὙΠ βἰοοά τρ 
Βίηοῆδβ, δηὰ οχοϑουίοα ἡπάρτηοηΐ, δηὰ 50 [6 

Ρίασιιθ ννᾶβ βἰαγϑά." 
ΤἼΤΒΟ δεῖ οὗ ΡΒ πομα5 τηϊσξ Ὀ6 τοραγάθά ἃς 

οχοθρεοηδὶ. [1 νγᾶβ Δῃ Θχίγδογα ΠῚ ἀδοά οὗ 
νοηξεέδηςθ, ᾿ιι5:|Ποὰ ὈΥῚ {πὸ 5 ΠΡΌ ΑΓ δἰγος Υ̓ 
οὗ 1ῆ6 στὴθ ὙΠ σἢ ρΡγονοκοὰ τ. ὙΠ ἰδίοῦ 
7ἐν 5 ΤΙΡΏΕΥ ἀρρτθοϊαιοα [15 σμαγαςῖογ, ἱπουΡΉ, 
8151 ρυδγάϊης (Π6 Δρρ]οαίίοη οὗ ἃ ἀδηρεγ- 
Οἱ! ργοοθάεηξ ΟΥ̓ πηϊημίθ σοηάϊξοης, [ΠΘῪ ἰοσὲ 
1π6 βριὲ οὗ ἃ, πρρεη (ΠΟΥ ἐουπάρά οἡ 1 
ΔΠἃ οἡ ἴῃ 5 ΠΛ]ὰΓ ἀοῖ οὗ δ4ΠΊ}.6] (1 ϑ8πι. χνυ. 
334) 186 “705 ΖΕΙο γρΡδγιτι ;" 2. Φ. 186 τρῃῖ 
δοςογάθα ἴο δυο [ὸνν ἴο ῬιπηιΙϑἢ 5. ΠΙΠΊΔΓΙΪΥ͂ 
ΔΩΥ δῖοβθβ δηὰ ἢδλρτδηΐ Ὀγέδοῦ οὗ Ὠινὶπὸ ἰανν 
ςοπηπλ το ἴῃ 5 ργόθοηςθ. Οὗ, τὸ δεῖ οὗ 
Μαῖιδίῃϊδϑ (α Μίαςς. 1]. 24 544.) ἴῃ 5ἰδυίπρ ἃ 
ΤΏΔΠ ἃδοιξ ἴο βϑσπῆσθο ΡῈ Ὀ]ΙΟΪΥ οὐ πη ἰάοΪα- 
ἴσγοιιβ δ]ΐασ, δηὰ [6 ὑγαῖβο δεβίοννοα ὕροη ἰξ 
ν. τό, “ἼΤὭυ5 ἀθαὶϊέ δ ΖΕΔΙΟΌ ΒΥ ἔογ [6 ἴανν 
οἵ Οοά, |κὸ ἃς Ῥῃΐϊηθεβ ἀϊὰ υπὶο Ζαπιθτι [Π6 
50οὴ Οὗ ϑδ]οπι." ῬὍῇῆε 5ἰοπίηρ οὗ δῖ δίορῃρη 
(Λεῖϑ νι].) [45 Ὀδεη αυοίεά 8ἃ5 Δη Δρρ]ἰςδίϊοη 
οὔ. 1Π6 “5 Ζεϊοἴγραγιτη." Οὐ 1, ογὰβ οχ- 
Ρυϊϑίοη οὗ {πε ἰγδς Κοῦς ἔγουη (86 ἼοτΊρΪ6 15 
δηοΐμογ, σδαγασίογιζο ἤόννενοσ ὈΥ δὈβΕ Ποηοο 
ἔτοτῃ 4}} νἱοΐθηςθ Ὀογοηὰ ννβδί νγᾶϑ ΠΟΟΌΘΒΑΣΥ ἴο 
ὙἹΠἸοδίο ἴΠ6 Ἰανν. 
ΤΟ δεῖ οὗ ῬΒΙποῆΔς νγᾶ5 ποῖ ἀοηθ πο Γ 

186 σοπηπιιΞϑίοη οἵ Μοβϑθβ βίνθη υ. ς. ῬὨΙ ΠΟ Δ 5 
Ὑὼλ5 ποΐ οὔθ οὗ [6 “" ςΠΙΟ5᾽") οὐ “ἡπιάρο5;" 
δηὰ δά ἢὸ Ὀδεη 50, Ἷοουϊὰ ΟἿ ἤἢᾶν Ὀδθη 
ὙγΑιταπίθα ἴῃ οἰδγίην οὔἴδηάθιβ οὗ ἢ15 οὐγι 
ἰτῦο οὗ [εν]. ΝΟΥ 15 πόσα δηΥ ουϊάρηςδ, ὑυη- 
ἰε55 ἴἃ 6 ἰουπὰ ἰπ [Π6 ἄρρσζουδὶ οὗ ἴμ6 ἀθρὰ 
δἤογνγαγάβ, [μδὶ π6 ννᾶ5 διάάδη ὈΥ οχίσγδογαϊ. 

ΠΑΤῪ σοτηπηδηά οὗ σοά ἴο ἀο τ. [ξ νῦᾶϑ [9 
οννῃ ιι5Ποδίϊοη. [{5 πλοῦς σοῃβιϑίθα ἴῃ [Π6 
ον άρησθ ἴὲ σαν [δὶ ἢὶ5 ποαγί νγᾶ5 γί βξ Ὀθίογο 
Οοά. Ηδ νᾶ5, ἰο φυοίε ἐπε ἰοχὲ οὗ Ὁ. 11 
αὐ ἰδίογανι, “ ζραϊουβ ἢ οὐδ 264], δηὰ 
ΔΌΠοιτοὰ [η6 ρτοϑυτηρίυοιβ νος κθάηθθθ οἱ 
Ζιπιγι, 45 Οοὐ «ανηῃοιτοά ἴ. Ηδ {δπογοέοσο 
ΓΙσκοὰ ἢ ονγῃ 16 ὈΥ ἀθα)ηρ δοςογάϊηρ ἴο 
{ΠΕΣ ἀοϑογίβ ἢ ἴσο ἰπβαρητ4] ἀπά ἀρῆδηξ 
ΟΥ ἀορῦβ; δηὰ ἢἰ5 δεῖ, ἄοπθ ἴπ {ῃ6 ἕδος οὗ 
Μοϑεβ δηὰ [6 ρθορῖθ, δῃὰ ἕογ ἔμϑῖῃ, νγαϑβ, 86 - 
σορίοα Ὀγ Οοά 85 ἃ πδίϊοηδὶ δίοποπιεηῖ. Ηονν 
{ΠογοΙ ΡΉΪΥ [Π6 ἠδίϊΐοη δάορίοα {πὸ ἀθοὰ 15 
Τηδηϊξεϑί ἵν [ἢ6 ςσοηβρίσιουβ ροϑβιοη ΟΠ 
Βοποοίογ ἢ δϑϑοίρποὰ ἰο Ῥμϊπομαβ (ςξ, χχχί. ὁ ; 
705}. χχὶὶ!. 13 544.), ἀπά ὈῪ {Π6 ἕδπηε ὑν] ἢ 
αἰἰδομοὰ ἴο ἢϊπὶ δηά [ἴ ὄνοσ δϑθογνναγάβ. Οἡ 
186 ΡυΌΪΙς δηᾶ εἰν] ἀϑροςῖς οὗ {πὸ 8076 566 
ΒΡ ϑαπάογεοῃ᾽ 5 δείπῆοῃ οἡ 5. ουἹ. 20, " ν οσῖβ," 
Οχίογά Εά., 11. 240 544.: οἡ 186 ΤΏΟΓΕ ρογϑοηδὶ 
ἃηὰ ρηναίο, ΒΡ Απάγοννεβ᾽ δοιτῶοη οἡ ἴπε 
58Π|6 ἰοχί, Απάγονγοθ᾽ ϑοήοηβ, “ [}0. οὗ 
Δηρὶο- δι. ΤΠθο].᾽ ν. 222. 

12. »:»ν εουεηαηέ Ο᾽ ῥέα] Ἐσυϊναϊεηξ ἴο 
“ Π6 σονδϑηδηξ οὗ τῊῪ ροᾶςθ.᾽" ΟὐΟὰἀ 6ΘϑίδὈ 15}.68 
νὰ ΒΘ 5. ἴῃ ραγί συ ϊαγ ἰῃδῖ σονθηδηΐ 
ὑγὩϊςἢ Ηδ [δά τηδάθ βϑηογΑ γ ψΥΠἢ 411 ἢΙ15 
ῬΟΟρΙΘ; πὰ δπιοηρ ἰ[5 ὈΪεβϑίηρϑ ῥϑᾶςθ 15 5ρ6- 
οἰ} Υ πιρητοποά, Ὀδοαυϑο οὗ [86 ρϑᾶςθ Ὀθίννθοη 
Οοὰ δῃηά {Π6 σοηρτορδίοῃ νυν ῃ]ςἢ ῬΒΙΠοΠδς ἢδὰ 
Ὀγουσμὶ ἀρουῖϊ. ὙῊδ δεϑυγδηςθ οὗ ρόδοθ ἢ 
Οοά 5 ἀρρτοργαιεῖγ Ὀοϑίονγσοά οἡ ἴπθ πηδῃ 
ν8ο δά τοραϊηθὰ {Π15 Ῥθᾶςσθ ἔοσ οἴπεγβ. Α5 δὴ 
δά! οηδὶ ρἹΕ (Πογθ 15 δορά ἕο πὶ ἀπά ἢΪ5 
βορὰ ἔῸσ δνογ {Ππ6 οΟΠοθ οὗ ρεδοθ- πα κιηρ, [ἢ 6 
Ιοριεπιδίθ Διποΐίοη οἵ {86 ῥχιοβεμῃοοά (εξ ΕΡΉ. 
11. 14); δῃά ἴμ6 σονεηδηΐ νγὰβ (ἢ5 ἴο ΠΙ]πὶ ἃ 
σονθηδηΐ ποῖ ΟΠΙΥ͂ οὗ ροᾶςθ δυΐϊ οὗὨ [1ἴ6 (ςοἴ. 
ΜΆ. 11. 5). [Ὁ 15 ποῖ {πὸ ΠΙΡΒ-Ὀσοσι βοοά παῖ 
5 βοτὸ ὀχοϊυϑινοῖυ ἱηίοηάοα : ἰο 1[Π1]5 ῬΠΙΠΕἢἃ5 
μιδὰ ποὶ 85 γεῖ βιιςοεθαθά, ἕον ἢ15 ἔδί μοῦ ΕἸ] θα Ζαγ 
τνᾶϑ 511} αἰῖνθο. Ὑεῖ δέϊογ πὸ ἢδὰ Ὀδοοζὴς ὨΙρῇῃ- 
Ῥτίοσῖ, 186 οῆςθ, ψἱὰ ἃ 5μογὲ ἱπίοστυρίίοη 
ἔτοχη ἴπῸ ἀδγ5 οἵ ΕἸΙ ἴο ἔμοϑο οὔ αν, ἤθη 
ΟΣ ὈΠΚποννη τοᾶϑομϑ ἴΕ ννὰ5 ἢ]]εὰ Υ {πὲ ἀθ- 
βοοπἀδηίϑ οὗ ᾿ἷ5 τηοἷθ ΠΕ μαπιᾶτ, ννᾶ5 ρεγρεϊιδίοα 
πῃ 186 1ἰπ6 οὗ ῬΒΙποα5: ἢοῦ ἱπάθοα 15 [ἴ Κποννῃ 
ἴο ἢᾶγὸ ἀεραγίοα ἔτοπι (μδὲ Ἰἰπ6 ἀρδίη ὉΠῈ}} ἰῃ6 
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Ις Απά τε πᾶηιῈ οὗ τῆς Μιάϊδη- κερᾷρ. 



4 οἾαρ. 3:1. 
2. 

16  Απά {πὲ ΙΟΚ Ὁ βρακςε υηῖο 
Μοϑβεβ8, βαγίῃρ, 
17 “Νὲεχ τῆε Μιάϊδηϊξεβ, ἀπά 8πλῖτε 

{Πεπι: 
18 Εογ {πε νεχ γοὺ ννἢ ἘΠ εΙγ 

νυ Ί 5, νυν ἤεγενν τῆ τῆ πᾶνε δερυ!]εά 
γου ἴῃ τ πιδίζεγ οἵ βεοσ, ἀπά ἴῃ τῆς 
γπηλῖίεγ οὐ (ὑοζοὶ, τῆς ἀλιρῆτεγ οὗ ἃ 
Ργπος οὗ Μιάϊδη, τῇ εὶγ βἰϑῖαγ, νος ἢ 
ννᾶϑ βἰαίῃ ἰὴ τῃ6 ἀδγ οἵ τῇς ρίαριυς ἔογ 
Ῥεοτγ᾿β 8ιζα. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΧΥΙ. 
1 7.ε σηνε οὔαΐ ἤεγασ ἐς ἑαξερ ἐμ {ἦς Ξίαΐμς οὗ 

͵]ναό. 54 7}: ἰατὸ οὗ αυτά αριορρ ἐδέηε 
ἐδ ἐμ λογίαηπος οὗ (λε ἰαμά. 5) 716 μαρη εξ 
α»πα πηρεδέν 2}; Δευΐσι. 63 Δ ίορμσ τοῖν 
ἐξ οὗ ἑάφρε τυλίελ τοόρέ περιδεγέα αἱ δί»αέ, 
ὁμέ Ο(αἱοὸ ἀνα οεήπα. 

ΝῺ [ἰδ οςἄπις ἴο ρ888 δεν τῆς 
Ρἰαριὶδ, παῖ ἴπῈ ΓΠΟΚῸ β8ρᾶκε 

ἴγρίῖςαὶ ργιοςιῃοοά οὗ (πὸ θϑοηβ οὗ Αδγοὴ νγὰ5 
τιογροά τῇ {Π6 δοίι 4] ρυοϑι ποοά οὗ [Π6 δϑανίουῦ 
οὗ τηδηκιηά, 

17. Κὲχκ ἐδ ΜιάιαηἝ 7] Οὐ [86 τεϊδίοης 
Ὀεΐννοθη ἴπΠ6 Μιάϊδηϊοα δηὰ {π6 Μορβθιΐοβ, οἷ 
ΧΧΙΙ, 2 Δηἀ ποῖΐθ, Α5 {πο [5γδρ] 165 ἃγὸ ἴο ““Ὕὑθχ 
[Π6 Μιαιδηϊοα᾽" δίοῃθ, ἱἢἃ ΤΏΔΥ δδ ᾿ηξογγοὰ (ἢδί 
του (Π6 Ἰἰοδηξίοιι5 σιΐθ8 οὗ 6 Μοδθιος μά 
ἔπ ϑηθα [86 οσσδϑίοη, γεῖ 1 νγᾶβ (δ Μ|ιάϊδι- 
[165 ἴῃ ρδγίουϊασγ {πὶ μδά Ὀδθη [ἢθ6 δεῖν 
ἀβθηΐβ 'ῃ σογτγυρίίηρ (ἢ6 ρϑορὶθ. Οε οὔ υ. 1; 
ἃηᾶ, ἴὼγ (86 δχϑοιζίοη οὐ {Π18 σομηπδηί, 
(ἢ. χχχί. 

ΟηΑΡρ. ΧΧΥῚ. ὥὔπῖ ἐπ ἰδὲ Ῥ]αὶη: ὁ Μοαδ. 

ὙΠΙ5 τηυπίογιηρ οὗ [ἢ6 ΤΙ65 νυν 5 ἱπΠηΠ|6- 
ἀἰαίο!Υ ρσθργδίουυ ἴο 186 νγὰγ ἀρδίηςι Μ|άϊδη, 
δηά ἴο ἴπ6 ἰηναϑίοη οὔ (δηάδὴ ὙὙΠΙΓὮ 5ΠΟΓΕΥ 
ΤΟΠοννοά. ΝΙΝ 4 νιονν 4150 ἴο δὴ δαιι δῦ ]θ 
Ἁ]οΐπιοπὶ οὗ {πὸ Ἰαπὰ ἴο Ὀὲ σοησιογοά (ςξ. 
α΄. .4) ἴΠ6 ὨθΠΊΌΘΓΒ ΟὗὨ [Π6 Θουθσδὶ {γῦ65 δῖ 
ἴλκθῃ δοσοσζάϊηρ ἴο {ΠοΙΓ ξΔΠῚ}}165. 

1. φὔῆεν ἐῤδε ρίαφιε)] ὝΠο86 νγογάβ ϑόγσνὸ ἴο 
βῆονν ΔρΡυοχι πηδίοῖυ (6 ἀδίθ δἱ σῆς (ἢ 6 
σρηϑιι5 ννγᾶ5 ἴΚοη, δηά ἱπιϊπηαΐο [ῃ6 γρᾶϑοῃ ἔογ 
1Π6 στοδὶ ἀθοσθᾶϑθο 'π ΠΕ ΠΊΌΘΓΘ ἡ ἢ ἢ νγᾶ8 ἔουπά 
ἴο ἢᾶνθ ἴακθη ρ]δοθ ἰῃ Ἴσογίδίη {τῦε5. Οἱ θυ, 
ἵν. 1 Δα οῃ ν. ς οὗ [ἢ]58 σβδρίογ. 

8,4. Τδογο 15 δὴ 61] 1ρ515. 'ἰῃ [6 ὈΘΡΙΠΠΙν 
οὗ υ. 4, ΜΜΏΙΟΝ 15 ΡΓΟΌΔΌΪ τἰρ ΒΕ συρρ] δά 
ὈΥ {6 ΕἸρΡ]Π5 Μεβίοη ἔστοπι Ὁ. 2. Τῆς 
1,ΧΧ. λκος (ῃ6 ἰαϑί εἰδιιϑο οὗ ὕ. 4 835 ἃ ἰὶπά 
οὗ {π|6 ἴο {Π6 ςαίαίοσιιθ νος ἢ ἐΌ]]ονν5 ἴῃ [ἢ 5 
856η56: Απά {86 ΠΠ!Πάγοη οὗ [9γαθὶ ννῆιοἢ ννοηῖ 
ἔοτῖ ἢ ἔγοπι 1ῃ6 ἰαπὰ οὗ Ερυρί νοῦ ἰῃοϑ6 
ὙΓΠΟ56 ΠΔΠΊ65 ΤΟΪοιν. 

δ5η4ηΠ. Ὑπὸ {π|ῦ65 τὸ τηρηϊἰοηρᾶὰ ἴῃ [Π6 
ΒΆΣΛΘ ΟΥΩΘΥΙ 85 ἴῃ [Π6 ΘΆΣΙΟΙ ΠΕΠ5115, οἢ, 1.) 6Χ- 

ΝΌΜΒΕΚΞΘ. ΧΧν. ΧΧΥΙ. ν. τ6---Φ, 

ιηἴο Μόοβδς δπά υῖο Ε]θαζΖαγ τῆ 30η 
οὗ Δαάτγοη τῇς ργίεβῖ, βαγ]πρ, 

2 ΤΑκε τπε βιπὶ οὗ 8}} [ἢ6 σοηρτε- 

ρϑιίοη οὗ {πε σμ!!άγεη οὗὨ [5γδεὶ, “ ἔτοπὶ “ τμρ.ν 

ἔνν 6 ΠΕ γεαγβ ο]ἀ ἀπά ἀρννγαγά, τηγουσῃ- ἢ 
οὐξό {πεῖς ἐδιῃοτβθ᾽ ἤοι86, 411} τῇλι ἅτε 
ΔὈΪς ἴὼ ρὸ ἴο νγδγ ἰῃ [5γδεὶ. 

2 Απᾶὰ Μόοβεβ δηά ΕἸθαζαγ ἴδε 
ΡΓίεϑ βράκα νυν τδπὶ π᾿ (ἢς ρΡ]41Π8 
οἵ Μοαῦ ὃν Ϊογάδη πμεαγ εγςβο, 
ΒΑΥΊΠρΡ, 

4 Ἴαζε δὲ τωπι οὗ ἐδε ῥεορίε, ἴτοπι 
ἰδ 51 75 οἷά δπά υὑρνναγά ; 85 τῆς6 
ΓῸᾺΡ ἷ 
σι] άγεη οὐ ἴβγδεὶ, νυν ϊο ἢ νγοπῖ ἔοπῇ 
ουξ οὗ τῃε ἰΔλπά οὗ ἔργρι. ᾿ 

ς 4 “Εειδεη, τῃς εἰάεβῖ βοη οἔ Ϊ5- 8, 
ΓαεΪ : τὴς σμΠάτεη οὗ Εδυδςεη ; Ηδποςῇ, τς 
6 τυλορι εοπιοὶῤ τὴς λπλγ οὗ τπε Ηλ- τ 

σορὲ (μαὲὶ Μδηδεβθῆ μοῖθ ρτοσθά:5 ἘΡἤγαιπι; 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ 45 Ὀοίηρ πονν {86 ἰάγρθγ ἔγίρθ. Τῆς 
Το]]ονσίηρσ ἰδ Ὁ]6 βῆοννβ {ἴΠ6 ὨυΏΡΕΙ5 οἵ [δ 
{65 δῖ δᾶςῇ σθηβαϑ: 

1η τῆς Ρίαιϊιης 
Αἱ διηδὶ. οἵ Μεολδ. 

Ἀρυῦοδη ...... 46, ο0 43.720 
ΘΙΠΊΘΟΠ ...... 59.300 22,200 
Οδὰ ......... ἀφςιόξο 40, ςοο 
]Τυάδῇ......... )γ4,6οο γό,ςοο 
ΙΘΘΑΟΊΔΥ...... ξ 4,400 ό4,3οο 
ΖΟΡυΪαη ...... ς7)400Ὸ όο, :οο 
ἘΡΉΓΑΙΠ,....... 4ο,:οο 22,100 
ΜδηδϑβΘἢ ...32,20Ὸ ς1,)700 
Βεη͵δπλη. ...3 5,400 45,6οο 
ΤΠ. τοουου ον 2,7)Φο 64,400 
Αϑδεγ... εἰες 41,500 ς 3,400 
ΝΑΡΒὮΙΔΙΣ ....... 52,400 45:400 

ϑευθη οὗ {86 {π|ῦε5, οὗ ὙΠΟ τὸ ἴδε ἴττε 
Ὀεϊοηρίηρ ἴο {86 σαπὴρ οἵ [ιάλῇ, βῃδνν 8ῃ ἰῃ- 
οτθᾶϑθο οὗ ηυ τ εγβ: δηὰ ἔνθ, δπηοηξ ὙὙΠΟΠῚ 81Ὲ 
(π6 [γε Ὀεϊοηρίης ἴο ἴπ6 σαπὴρ οἵ Ἀευδεη, 
8ῃονν ἃ ἀθογθαᾶϑθο. Ὅὕπῃὸ χτεαΐοϑί ἰποσθᾶϑὸ οὗ ΔΠΥ 
Ομθ {πΠῦ6 15 ἴῃ Μίδῃδϑθοῃ : 566 οἡ Χχχὶ! 42. 
ΎὟἼΟ πιοϑὲ σευ Δ ΌΪ. ἀθοσθᾶϑο 15 Π ΘΙ ΠΊΘΟΩ, 
Ὁ ἰοἢ πονν 5ῃοννβ 655 ἤδη ἢδὶῇ [15 ΓΌΠΗΕΣ 
βισοηρίῃ. Ὅὸὺ [δ]15 ἰτῖρε Ζιπιγὶ, (πὸ οἰεΐ οἵ- 
ἔδηοσ ἴῃ ἴῃ6 σϑοθηΐ ἰοῃ, 
(χχν. 14). Ῥτοθδῦϊν ἢ15 ΕΠ θεβπηση ΖΕΠΟΤΑΙΥ 
μδὰ [Ο]οννοὰ ἢϊ5 ἐχδπιρίο, ηὰ δὰ δοοογαϊηρ 
βιιεγοὰ τηοϑὲ 9ευοσοὶγ ἴῃ [πῸ ρίλζυιδ. δὲὲ 
ξαγίμοσ ου Ὁ. 12. ἰῃ {πὸ ραγίηρ δἰεβαπα οἵ 
Μοϑεϑβ, υἱξεγοὰ δὲ πο ρτοδὲ ἰηΐογναὶ ἔτοπι (85 
ἀαῖο, {πὸ {πθὲ οὗ ϑιπιδοὴῦ δίουθ 8 οπιίεί, 
Ἀδβρεοῖηρ [86 τουπὰ πυπιθοῦβ ψἢϊο ἴῃς οεη» 
5}5 5δενγβ, 566 οὐ Ὠεδυῖ. χχχὶϊ!, Οὐ {με οὐά 
{ΠΥ ἰπ 186 ἰπὺῦς οὗ Ἀδυθδη 5866 1. 20 566. 
δηὰ {Π6 ποίδ. 

Εδοῖ ἰγῖρε 15, 'π {Π6 δησυίηρ οἰ ΔΙΟΡΊΙΘ, Γδ» 
Ῥγεβοηϊοὰ 45 βυιδάϊν! δὰ ἰηΐο οετίδιη οδἰεῖ ἔλπι» 

ςοπιηληάθα Μῶοβος δηά τε’ εὗρ. τ. 

δε ( 

Εχοά. 6. 

ακε:ς 



Τ08β 16. ἄφίγονε ἀραηπϑὲ Μώοβεβ δπά 

Υ. 6---ἰν. 

πος 68: οὗ ΡῬᾶ]]υ, τῆς ΠΥ οὗ τῆς 
ῬΑ] ]υϊτο5: 

6 Οὗ Ηεζτγοη, τα ἔδμαϊγ οὗ τὴς 
ἩδεζΖτοηῖζεβ : οὗ (ὐδγγηῖ, της (ἈπΆγ οὗ 
τἢε (ὐδγηλ ῖαϑ. 

" ΤἼΒεβε ἀγὸ {πε ἔἈΠΆ1}|ε8 οὗ τε 
Ἀευβδεηίζεβ: δη {88} παῖ νγεέσε 
Πυπιθεγοά οὐ τἢεπὶ νγεσε ἔογυ δηά 
ἴἤγες τῃουδαπά δηά ϑὁενεη Ἀιυπάγεα 
Δη4 τῆϊτῖγ. 

8 Απά [Πδ 8οῃ8 οὗ ΡαΪΐι; ΕἸ14Ὁ. 
9 Απά τΒε 8οη8 οὗ ΕἸ᾿Δ0; Νοπλαεὶ, 

δὰ [αΐδδη, δλπά Δρίγαπη. ΤῊΙ5. ἡς 
ἐδαὶ ᾿)αῖῆδη δπὰ Αδίγαπι, τυλίεΐ τὐέῦό 
ἴλπιοιιβϑ ἴῃ πε σοηρτεραίίοη, ννΠο 

Δρδὶηϑῖ 
Αλγοη ἴῃ ἴῃ σοπηραηῦ οὗ ΚΌτΩΝ, 
ὙΉΘῈ {ΠΕῪΥ βἴτονε δραίηβῖ τε [ΟΚῸ : 

Ιο Απά {πὲ εὐ ορεηεά ἢεῦ 
τπουτῃ, δηὰ ϑυνα]ονγεά τῆοπὶ ἃρ ἴο- 

ἴϊε5, ὙΤΠο ἔδΠλ}}165 οὗὨ 411 {πὸ ᾿ἍΓθ65, ὀχοϊυάϊπρ 
[Π6 1, οντἴ65, πα οσ δέίγ-δενεη, ὙῊ6 Δποθϑίγαὶ 
μοαὰβ αὔἴοσ ῃποπὶ {Ππ656 ἔδτμ δα ἄγ πδηγοά 
ΠΟΥΓΟΞροπα ὩΘΑΤΥ ἢ Ἐἢ6 ργαηάσι]άγθῃ δπὰ 
Ετολῖ- Κταπας]άγεπ οὗ Ϊδοοῦ, εἐπυπιογαϊθα ἴῃ 
Οξεη. χ]ν!. Βοῖίἢ [|5ἰ5 ςοῃϑίϑί ΠΊΔΙΠΪΥ οὗ ρτγαηά- 
σδΠ]άγεη οὗ [δοοῦ, θοΐῃ σοπέδιη 4150 [Π6 βᾷπιθ 
ἴνο βιαπαςσῃηάγοη οἵ [υἀδῇ, ἀπά ἴπῸ 5816 
ἔνο στδῃάςι!άγοη οὗ Αϑῆοσ, [{ ἀρρϑαᾶῦβ ἴἤθη 
{πδὲ 186 ἀοσυπηεπέ τη Οὐθηθϑὶβ τηυϑὶ ' τορατἀ θὰ 
ἃ5 ἃ 1ἰ5ῖ, ποῖ οὗἩ ἴποβο ννῆο ννοηΐ ἄοννῃ ἴῃ ΤΠΟΙΓ 
Οὐ ΡΟΙξο5. νυ [σοὺ ἱπῖο Ἐργρί, διιξ οὗ 
ἴῆοϑο ὑῆοβα ΠδΠΊ65 ννόγα ἰγδηϑδηγ θα ἴο {ΠΟΙΓ 
ῬΟΒΙΟΓΠΥ οὗ 1π6 ἀαΐο οὗ (6 Εχοάι5 ἃ5 1Π6 
Προδάς οἵ [5γδοὶ "ΕἸ5ἢ Ποιιβθ5, ἀπά ὑνῆο πιᾶὺ ἴπυ5 
θὲ τεοκοηθά [Π6 ϑδυγ δηςδβίοιβ οὗ {86 ῥθορΐο. 
[ἴ 15 ποῖ Πεοόβϑαγυ ἰὼ γοργὰ θϑο ἢ Ποι56 85 
(οηϑιδέιηρ οὗ δεῖΐιδ] ᾿|1π64] ἀοϑοθηάδηϊβ ΟἿ]Ὺ ; ΟΥ 
γεϑῖ 5 σογηρ ΓΒ: ἀἰννᾶγϑ 41}1 {πΠ6ὸ ἀεβοοηάδηϊβ 
οὔ {πῸ δηςθβίοσγ νυ ἤοϑθ ἤδη ᾿ξ Ὀθαγβ. [ἢ 5ΟΠῚΘ 
οᾶϑ385, ΡΓΟΌΔΌΪΥ, ἔΔΠ111165 αἰζδο θα {ποιηλβοῖνοβ ἴο 
ΤΊΟΓΟ ρουγογΓ 1 Ποιυιϑεῃο] 5 ἐο ν ἰσ ἢ ΠΟῪ ν ΓΕ 
ἀΚΙη, δηα Ὀδοδπὶθ πηεγρϑα ἴῃ ἴΠθπὶ, ἃπὰ 50 Ἰοβί 
411 ϑερασγαῖθ Ὡ2ΠΊ6 δηὰ ρδοθ. [{ ἰ5 ΠΚοὶγ, ὁ. Ζ.Ψ 
(δὶ ἤδη δά τΏΔΩΥ ΟΠ] άγοη, δπὰ ΠΊΔΗΥ 
Ὀγάηοῆο5 οὗ ἀοϑοοπάδηϊς, ποϊνν Πϑἰδπάϊπρ παῖ 

ὙΕΙῸ 41} σοπιργιϑοά, ΟΥ̓ δσιϊτηδίίοη, 1η ἘΠ6 
ΤΑΤΩΪΪΥ οὗ [ΠῸ6 οὔθ 5δοὸη Κποννῃ ἴο 8. ἴῃ οἴογ 
(ᾶ965, ἡ Βοῖο ἡονν ΓΑΠῚ}]165 ΘΡΓΔΠΣ ὉΡ ἂπὰ ἴοοϊ 
(ΠΕΙ͂Γ Ὡδπιο ΠῸΠῚ ἰοδάθγβ οἵ ἃ γοιηρΡῸΓ βΈΠΟΓΑ- 
τίοη, [Π6 ΓΑΠΉΪΥ παπιοὰ δογ (Πθ οἱάδγ δηοθβίοῦ 
σου] ὰ ςοηδῖδξ ΟὨΪγ οὗἉ βυςἢ τοπηπδηξ οἵ ἢἰ5 
ἀεϑοοηάδηϊβ ἃ5 δὰ ποῖ Ὀδοοπιο ἱπσογροσαδίθα ἴῃ 
ἴΠ6 γουηροσ ἔπ} 165; δ. 5. ἰη ἴπὸ {πο οὗἁ 
ἘρΏγαῖτη πὸ 580 {Π4]}}{65 ἀΡΡΘΆΓ ἴο βᾶνε δῦ- 
δοῖθεά {πθ Ετδηϊθβ, Αἰ που ἴπ6 ἰδοῦ νοῦ 
οί Δ} ἀεβοεηάεά, {Πγοι ἢ Εταη, ἔτοπι 580- 
1πεῖλῃ. Α νδγιθῖυ οἵ οἰγουτηδίδηοοα ὑου]ὰ 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ5. ΧΧΥΙ. 

σεῖδεγ νι Κογαῆ, ννῆοη (Πλὶ σοπι- 
ΡΆΠΥ αἰεά, ννμδῖ εἰπε τὰς τα ἀβνουτ- 
εὦ το δυπάτεά ἀπ ΠΗ͂ πιεη: δηὰ 
{Πα θαΘοδηιδ ἃ 58] 0η. 

Ι: Νουνβίδπαϊηρ τῆ 6 σὨΠ]άτει 
οὗ Κογδὴ ἀϊεά ποῖ. 

12  ὙΠε βοη8 οὗ δίπιεοη δίζεγ 
{Πεῖν [ἈΠ|}1168: οὗ ΝΝεγμμεὶ, τῆ ἔΔΠ}}} Υ 
οὔ τῆς Νεπλο εβ: οὗ [πλίη, τῆς 
ἔλυγ οὗ τὴς δηλ ηῖταβ: οὐ Ϊαςἢίη, 
{πε ἐἈΠΉΠΥ οὗ τὴς [οἰ πἰτ65: 

12 Οἱ Ζετγαῖ, τπ6 Δ Π}]γ οὐ τῃ8 
Ζατητεβ : οὗ δῆλυ), τῆς ἔλπ}}}Υ οὗ τῆς 
δῃΔυ {68. 

14 ΓΠεβδε αγε τῆς Δ Πλ}}1ε5. οὐ τῆὲ 
ΙΓ ΘοΠ 68, ΕΠ Υ ἀπα ἴννο ἐποιιβαπά 
Δηά ἴννο πυμπαάγεά. 

Ις 4ἼῊςε οΠ!]άτοη οὔ (ὐδά δίτογ 
{ΠΕΣ ἔἈτλ] 165: οὗ Ζερἤοη, τῃ6 ἔΠΉ}Υ 
οὗ τῆε Ζερμοηῖῖεβ: οἱ Ηδρρὶ, τῆς (- 

ΠΑϊΌΓΑΙΪΥ ἱοπὰ ἴἰο Ὀτγίηρ ᾿ηΐο ῬΧΟΤΏΙΠΘΉΟΘ ΘΟΠΊΘ 
Ὀγαηοῆεβ σῇ [(ῃ6 βᾷπιθ ρᾶγεηΐ ϑίοςϊ, δηά ἴο 
ἴῆγονν οἴβοῖβ ἱπίο {π6 Ὀδοκρτοαηά. 

10. ἐοφοίβεγ «αὐ Κογαϑ) 1.6. ἸΏΟΥ ὑπ γα 
ΘὨΡΌΪρΡῃοά δὲ 1Π6 βαπλὸ {ἰπλ6ὸ τἢδί Κογδὴ ροΓ5ἢ - 
οεἀ; ἴον Κογδὴ ΒΙπΊβο! Ε ρροαῦθ ἴο ἢδνε ἀϊεὰ 
διποηρθοὶ (Π6 ἔνγο δυπάτγοα δηινὶ ΑΓ ἱποθηϑο 
οἴεγοιβ δὲ {πῸὸ ἀοοῦ οὗ (μ6 Τ ἰϑογηδςοῖθ, ποῖ 
ὙΠ Τλδίμδηῃ δηὰά ΑὈίγαπὶ (οἱ οὔ ΧΥϊ, 32 
ἃπὰ 3ς). 

11. 1δὲ εὐ ἰάγεη Κ᾽ Κογα αϊράί πο ΟΥ̓. 
τ. ς8. ϑαπλι6} [6 ργορῃθέ ννᾶβ οὗ (ἢ 5 ΙΥ 
δοσογάϊηρς ἴο σ (ἢγ, νἱ. 22 5464.;: δηὰ Ἡοηηδη, 
“ἢ6 ΚΙηΡ᾿ 5. 5θθυ," ὦ Οἢγ. χχν. ς, 186 ἤγβί οὗ 
[π6 (ἔγϑο 1 ον θ5 ἴὸ βοτὰ Ὀδνιὰ ᾿πίγυβίοα τῃ6 
τηδπαροπιεηΐ οὐ ἰδ νοσδ] δηᾷά ἱπϑίγιπηθηΐδὶ 
τηυϑὶς οὗ {π6Ὸ ΤοΙΊΡΙΘ ϑογνισθϑ, σ ΟἾγ, ΥἹ. 22. 
δόνεγαὶ οὗ 16 Ῥϑαὶπὶθ ἌρΡΡϑαγ ἔγοπιὶ ἴδ ΕΠ] 5 
ἴο πάνθ Ὀδθὴ σοϊηροβοα ἔογ [6 ϑοῇβ οὗ Κογδῖῇ: 
εἴ, 86|68 οὗ 5. χΙὶ., χ]ῖν., χῖν., ἄζο, 

12. Νενιμοῆ 50 1 Οἴτοη. ἱν. 24. ἰπ Οξη. 
Χ]ΙΝ. το, Εἶἰκ. ν]. 1ς, [οηλθὶ. ὙΠῸ νατδίιοη, 
κθὸ οΟἴΠΟΥ 5: ΠΊΠΑΓ οπμὸα ψῃΙ ἢ [Ο]]Ονν, 9608 
ἄυο ΤΊΘΓΟΙΥ ἴο ΕἸΤΟΥ οὗ ἰγδηβοσιρίιοη. 

“)α»":} 850 ἴπ στη. χῖἶνὶ το, ἔχ. νἱ. 1ς. [π 
1 Οἤγοη. ἵν. 24, [αγῦ. 

ΤΠ δαγ]ογ Ἰδὲ ϑηυσιεγαῖος Οὐ δα δηιοηρ 
186 βοῃβ οὗ δίπηθοῦ. Α'5 [15 Πδπ16 ἄοδθβ ποὶ 
Ἰὰ τς ΘΙΠΟΓ ΠΕΙῸ ΟΥ ἴῃ (Ἠτγοπίοἶοθβ, 18 15. ρτγο- 
ὈδΔΌ]6 {πΐ 15 ἔδΠ ΠΥ δὰ Ὀδοοπὶο χης. ὙΠΟΥ 
ΤΆΔΥ πᾶνδ Ὀδδη σΑγτθα οἱ ἴῃ (ἢ γοσθηΐ ρίαριθ: 
ΡΟΞΘΙΌΙΥ νοῦ “ἼΠ6 ςΠΒΙοέ Ποιιθθ ἀπιοηρ (ἢ6 
διπγϑοη ἴ65,᾽" οὗ ψῃῖςἢ Ζιταγὶ δα Ὀδδη ῥγηςθ. 

13. Ζενα}] 80 ἴῃ (πγοπηιοῖθα: Ὀαὲ ἴῃ Οθη. 
Ἰισὶ Ζομδσ, νυἱῇ ἃ αἰ ογοηΐ 1η|Ὲ14] ἰοτίογ. 

15--18. ῥοη; Οππὶ; «ἄγοά. ἴῃ Οεῆ, 
χὶνὶ. τό, ΖΙΡμιοη; ΕΖΌοη; Ατοάϊ. 
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γΪν οὐ τῆς Ηδρρίτεβ : οὗ ϑῃυηὶ, τῆς 
ἔλγαγ οἵ τῆς δμυηῖτα8: 

ιΙ6 ΟΥ̓ ΟζΖῃηι, τε ἔπη ν οὗ τε 
ΟζΖηιίεβ: οὗ Ἐπὶ, τε ἐαπιΪγ οὗ τῇς 
Ἐχιῖαβ: 

17 Οἱ Ατοά, τε ἔπ οὗ ἐδε 
Ατοαϊίε8 : οὐ Ασα], τε Δ Πλγ οὐ τῆς 
Ἀτοεϊτῖα8. 

18 ἼΠεβε ἀγε ἴῃς ἔλπ1}}168 οὐ τῆς 
σΠ]άγοη οὗ (ὐδά δοςοσζάϊηρ ἴο τῃοβα 
τῃλῖ νγεσε πυμηρεγεά οὗ τῆδπι, ἔογγ 
τποιιβαηά δηά ἥνε δυπάπαα, 

Ι9 ἴ “Τῆε 80η8 οὗ [πάλῃ τυεγε Ετ 
απά Ομδηῃ: δηᾷ Ετ δηά Οηδὴ ἀϊθά τη 
τῆς ἰαπά οὗ (ὑδμδδῃ. 

20 Απά τῆς 8οη8 οἵ [υάλῃ δίζεγ 
(Πεῖτ ἔπ. 1165 ννογα ; οὗ δηεϊδλῃ, τῆς [Δ- 
ΠΥ οὐ τῆς δ οἸδηϊῖεβ : οἵ ῥῆδγεζ, τῆς 
ἔλυλγ οὗ τῆς ῬΒαδγζΖίίεβ : οἵ Ζεγαδὶ, τε 
ἔλταΥ οὗ τὴς ΖΑγ 68. 

21 Απά {τς 8οῃ85 οὗ ἢ διοζ νγοῖο: 
οἔ Ηεζτγοη, τῆς ἔλθη οὗ (6 ΗεΖ- 
τοηϊῖαβ : οἔ κλπ], τῆς ἔπ} γ οὗ τῆς 
Ηδηλυ 68. 

22 ἼΠεβε γέ ἴπε ἔλπ}}}165 οὗ [υ- 
ἀδῃ δοσογάϊηρ ἴο τῇοβαε τῇδ νγογα 
πιμθετεά οὗ τἢεπὶ, τἈγεδδοοσα δηά 
ϑιχΐδεη τῃοιιβαπηά δηά ἔνε μυπάγεα. 

22 ἴ Οὗ τῃε 5οη8 οἵ ἰββϑδοῆδγ δεν 
τ 6ῖῦ ἐλ πΆ] 165: ὁ Τ᾽ οΪΔ., τῆς ἔπ Ϊγ οὗ 
τὴς Τοϊλιτεβ: οὗ Ρυλ, τῆ6. ἔλθ οὗ 
τς Ρυηιῖαδ: 

24 ΟΥ }45λυδ, τ1πῈ6 ἔλπλ]γ οὐ τῃε 
7Α5μ 0 ῖε8 : οὗὁἩ ϑῆπηγοη, [π 6 ΓΆΠΊΪΥ οὗ 
τῆς ΘΗΪΠΙΓΟΠΙἴ68. ' 

2ς ΤΠαβε ἀγε ἴῃς δηλ} 165 οὗ 1554- 
Οἤδγ δοσογάϊηρ ἴο ἴἢοβα πὶ ὑψγεΓςα 

4243--256. ῥμα)ὴ Ηδςρρ. Ῥυναῖ, 45. ἴὴ Οεῃ. 
Χ]Υ!. 123. 50 ΠΥ οΟἰἴμογνγθα ἴῃ 1 Οἤγοη. Υἱῖ. 
χ. ϑαιριδ: 50 ἴῃ (Πγοηίοῖϊοβ; δῖ 1η ΟΟθποβὶς 
γὙοό. ϑιρίριγοπ: 850 ἴῃ Οδηδϑῖβ; ἰῇ ΟΠ ΓΟΉΙΟΪ65 
8. ,»ΈΓΟ771. 

429. Οἰϊα] ΗἨδς ννὰβ ἴῃ ργαπαξδίβογ οὗ 
Ζεϊορθεμδὰ (χχνὶ. σ), δηὰ Ῥοϊοησοὰ ἔδογο- 
ἔογο ἴο ἃ ρεπογδίϊίοῃ νυ δι ἢ Παά πονν 46 ραοποοά 
ΑΥΑΥ. ΑΔιηϊά 5οπὶὸ σοηδιβίοη, οσοδϑιοηθά ΟΥ̓ 
1Π6 ΠΊΔΠΠΟΙ ἴῃ ΜΉΘ [Π6 γϑοογάς ννοσὸ σορ᾽δά, 
[86 ΒΕΠΟΔΙΟΡΥ οὗ τ Οἤγοη. νἱῖ. 14. 544. Γενθ]5 
ἴ0 τ15 {86 ἔαςεϊ 1Πδξ ΕἸ Ποῦ [Π6 τοΐδοσ οὐ ρτδηά- 
τιοῖμοῦ οὗ. ΟἸϊεδὰ ννᾶ5 δὴ Ασγδιηθ. Εογ [ἢ ϊ5 
τϑάβοη ἀοι 1655 ἢ6 ννᾶς παιηθὰ δήϊοσ [Π6 ἴοστὶ- 
ἴΟΓΥ ΜὨΙςἢ ἔοστηθα [6 ἔγοπεϊεσ Ὀοίνγθεη Αστατη 
δηὰ (πάλῃ, {π6 ΤΟΥΤΙΟΓΥ ννΒογοη ΓΑΌδη [ἢ6 

ΝΌΟΌΜΒΕΚ5. ΧΧΥΙ. [ν. τ6--34 

πυμηθδογαὰ οὗ τπδηι, [ἔγεαβοογε δηά ἔουγ 
τῇῃοιιϑαπά δηά τῆτες Βιιηάγεά, 

26 4 Οὗ τῃε 5οη5 οὗ Ζερυυη αἴεγ 
(δεῖν ἔἈπλ}}168: οὗ ϑεγεά, τῆ ἔλπη]γ οὗ 
τῃς ϑαγάϊτεβ : οὗ Εἴοη, τῆς ἔπ} οὗ 
τε ΕἸοηΙτεβ: οὐ 7466], τῆε ἔπΉ}Ὺ 
οὗ της 4}]6ε}1ἴ68. 

27 ΓΠεβε αγε ἴῃ6 ἔΔΠ1}}165 οὗ τῆς 
ΖεὈυ]υπ 65 δοσογάϊηρ ἴο ἔποβε τῃδὶ 
ννογα πυιηδεγεά οὗ ἴῆδηι, τῆγεαβοοτγε 
τῃοιιβαηά δηά ἥνε διηάτγεά. 
8 4 Τδε βοῃβ οἵ Ϊοβερῇ δῆεγ 

[Ποῖ ἔλπλ}|168 τὐέγε Μδηδϑϑεῆ δηά 
ἘρΉγδίπι. 

29 Οὗ τδε 5οηβ8 οἵ Μαηδϑβϑβεῆ: οἵ 
“Μδοδῖγ, τῃ6 ἔλΠΉΪγ οὗ τε Μλοηϊγ- “)} Δ ἡ 
ἴτ65 : ἀαηὰ Μδςῆῖγ δεραῖ (Ἰ]εδΔ4: οἵ σ- ἢ 
ἰεδὰ εογιφ τῇς ἔπ} ]γ οὗ τς (ΟΥἸ]εδα τα. 

20 ΤΠ εβε γέ [πε 80η5 οὗ (ὐ]εδά: 
97 Ϊεεζεγ, τῆς ἔπι οὗ τμ6 7|6ε- 
Ζεγα5: οὗ Ηεϊεκ, τὰς ἔλπαΐγ οἵ τῆς 
Ηε]εκιτοβ: 

21 Απὰ οΥΚΓ, Α5ΞΠεῖ, τῆο ἔἌτα ΠΥ οὗ 
τῆς Αϑγιε 65: δηά ο΄ δῆδοδεα, (ἢς 
ἔτ γ οὐ τε Θῃμ ες μεπλῖῖ65: 

22 Απά οΓΚ δῃιεδηγίάδ, τῃ6 ἔπ} οἵ 
τῆς Θῃεπηάδιίεβ : ἀπά ο7 Ηερδετ, τῆς 
ἔλπλν οὗ τῆς Ηερμαηῖαβ. 

23 ἢ Αμπὰά ΖΖεἸορμεῆδά {πε βοὴ οἴ απο 
Ηερἢεγ ἢλαά πὸ 8οπ58, δυῖ ἀδιρῆτζοτῖβ: 
πὰ τἢς παπΊε8 οὗ τῆς ἀδιρῇτϊοιβ οὗ 
ΖεἸορμεῆδα τὐεγε Μδῆϊδῃ, δηαὰ ΝΝοδῇ, 
Ηορί αἰ, Μηςδῆ, δηὰ ΤΊγζαῃ. 

24 ΤΠεβε ἀγέ τε ἔλπλ]ε5 οὗ Μδ- 
παϑβϑεὴ. δηὰ τἤοβα ἴπλῖ νγεγα πυτλθεῖ- 
εἀ οὗ τῆεηι, ΠΗ͂Υ δπά ἴννο τῃοιυβαμά 
Δηά βενεη πιυπάγεα. 

Αγαγηϊίθ δηᾶ ἴδοοῦ {Π6 ἱπμογοσ οὗ [86 ρῥτὸ- 
Τηΐθ65 ἢδὰ ΠΏΔΙῪΥ ραγίεά. (Όξεῃ. χχχὶ. Ὡς, 47.) 
ἼΠΕεϑθΘ Δϑϑοσιϊ δος ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ 5υρρεσίεὰ δὲ 
ϑρθοῖὶδὶ δοίπηθηξς ἴῃ ἴπΠ6 ἀἰϊδίγιςϊ οὔ ΟἸ]εδὰ ἴο 
[6 Μδοβιτῖεβ (ΧΧχῖ. 40), ἃ5 Ὀείηρ 186 ἀϊ5- 
ἰπεΐ ἔοπὶ νυ ἢ ΤΠΟΘΙΣ δησεϑίγοβα δὰ ΞργΌηᾷ, 
πὰ ψΉϊςἢ δά ρίνθῃ ἰἴ5 πᾶπὶὸ ἴο ἴῃ διοδλὲ οὗ 
ἘΠΕΙΓ ἔπ} 165. [{ νγᾶ5, μουνθνοσ, ΟὨ]Υ ἃ 5π|Δ]} 
Ρατί οὗ {π6 [ΕΥΓΙΟΥΥ υϑι8} 7 Κηονντι 45 Οἰϊελά 
1η2[ ννᾶ5 οσςυριοὰ ΌΥ ΔὴΥ οἵ ἴπ6ὸ Μδπαδϑϑῖε 
ἔτ 165: [ΠΟΤ Ἰῃποΐδποθ ἴῃ ἰπδί ἀἰϊγεςϊοῦ 
νγᾶ5, πη {86 τηδίη, (86 ἰδηὰ οὗ ΒαΞῆδῃ. ἔἘογ 
(πὲ ΠΌΤΕ ΠΟΙ υὲ οὗ ΟἸοδα ἃ5 ἃ ῬΟγΞΟΊ2Ϊ] ΠΔΠΙΊΕ, 
5866 Τ[υἀρ΄. χὶ. τ, 2. Ὅεη. χ]ν. ξῖνθς πὸ τϑςογὰ 
οὗ 1ὴ6 παπιθβ οὗ [86 ο]άγεῃ οὗ Μδηδβϑθὶ δαὶ 
ἘΡΒγαδῖμι. 



ν. 35-54. 

45  ΎΠεβε Ὧγ πε 8οη5 οὗ Ερῃ- 
ΓΑὶπὶ αἴτεον {πε ῚΓ ἔΆΠλ}165: οὗ δῆυτῃο- 
δῆ, τὴς ἔδπλὶν οὗ τῆς δ᾽ Δ] Πἰε5: οὗ 
Βεςοδογ, τς πα οἔ τῆς Βαςμηίεαβ: 
οΓΆΠδη, τμ6 ἔδπην οἔτῃς ΤΓΔΠδη 68. 

6 Απά {1686 γέ ἴῃς 805 οὗ 
ΕΘ ΒΕΪδἢ: οὗ ἔγδη, (ἢ ἔπ γ οὗ {με 
Ἐτγδηϊῖοβ. 

47 ΤΠεβε ἀγὸ ἴ6 ἔἈΠΆΠ]Π1ε5. οὗ τῆς 
850η8 οὗ ΕΡρἢγαϊπη δοσογάϊηρ ἴο [Ποβ6 
τΠλῖ σγεγα πυπιθεγεά οὗ τἤδπι. τῆϊγί 
ΔΠΔ ἴννο τδοιιβαπά δηά ἢνβε Εἰ μαίεί, 
ΎΤΠεβε αγέ ἴΠ6 8οη8 οὗ Ϊοβερὴ δίζεγ 
{ΠΕΣ λπλ11168. ; 

48 4 Τα 8οη8 οὐ Βεη͵απλίη δἔζεσγ 
τ εῖγ ἔπλ} 1165: οὐ Βεῖδ, τπ6 ἔπ] οὗ 
{πε Βεἰαϊτεβ : οὐ Αϑῆδεὶ, τε ἔλΠΉΠΥ οὗ 
[Π6 ΑΞἢ 6 168 : οὗ ΔΗἢϊγατα, τῆς ἔλπΆΠ}γῪ 
οὗ τῆς ΑΠΙγαπιῖαβ: 

290 ΟΥ̓ δδυρβδπι, [Πς ἔπη Ϊγ οὗ {πε 
Παρ απλῖα8: οὗ Ηπρἤαπι, τλε ἔλπΆ]Υ 
οὗ της Ηρ Δηλιῖα8. 

40 Απά τἢε 5οη8 οὗ Βεῖὰα νγεγε Ατά 
Δηὰ Ναδιίηδῃ: οὔ “γα, τε ἔδυ οὗ 
1Πε΄ Ατάϊϊες: σηά οὔ Νδδιδη, τῇῆ8 
ἔΑλτΆΪγ οὗ τε Ναληλῖῖαβ. 

41 ἼΠεβε ἀγέ τῆς 5οη5 οὗ Βεπ͵]απλίῃ 
Αἴοῦ τ εὶγ ἔἈπΠ}}165: ἂἀπά τΠ6γ τῆλ 
γγεγα πυπλθεγοὰ οὐ {Ππεπὶ τυέγέ ἰογΥ 
δῇα ἔνε τῃπουβαπά δηά 51Χ ψπηάγεα, 

42  ΤἼιεβε γέ τῆς 8οη8 οἔ ζδη 
αἴζοσ {πεῖ [Ἀπλ} 1165: οὗ δηυθδπι, τῃς 
ἔλα οὗ τὴ6 διυδαηγῖεθ. ΤΉδβ6 
αὔό ἴῃς ἔβη} 165 οὗ [δη δῇεγ τπεὶγ 
ἔαυλ 165. 

ΝΌΜΒΕΚΒΘ. ΧΧΝΙ. 

ΔΙεγ {πεῖὶγ ἔἈλ1165: οὐ Τ΄πιηὰ, τἰς 
ἔλυλγ οὗ τῆς ΠΠ᾿πγηϊτ6β : οὐ [Ἔϑυΐ, τῆς 
ἔλπλΪγ οὐ τὴς [εβϑυϊζεβ: οὐ Βεγίδῃ, τῇς 
ταν οὗἩ τὴς Βεγτα8. 

4ς ΟΥ̓ δε 8οη8 οὗ Βεογίδῃ: οὗ Ηε- 
δεῦ, {πὲ ΠΉΪΥ οὗ τῆς Ηεβετγιίεβ: 
οὐ Μδίςδιεὶ, τῆς ἔπ γ οὗ τῆς Μαὶ- 
σΒΙ6]1{65. 

46 Απά τἢς πᾶπιὲ οὗ τῆς ἀδιιρῃϊεγ 
οὗ Αβῆετγ τᾶς ϑαγδῇ. 

47 ΤΏαβε γε ἴῃς ἔπ }}165 οὗ τε 
80η8 οὗ Αβῇεγ δοσογάϊηρ ἴο {ἢοβα [ἢδῖ 
ΝΕ πιυῃθογοά οὗ {Πδ; τοῤο τυδγς 
ΠΗ͂Υ ἀπά τἄγες τμουβαπά δηά ἔοιγ 
ἢυπάτγεά. 

48 4 Οὗ τδε 8οη5 οἵ ΝΝρῆζα! δῆδγ 
πεῖν ἔἈπλ1Π165: οὐὗὨ ΤδῆΖεεϊ, τὰς ἔλπΆ]γ 
οὗ {πε Δ Ζεο τεβ: οὗ (σπηὶ, τῆ - 
τ Ϊγ οὗ τῆς (ὐυηϊζα8: 

40 Οἱ Ϊεζεσγ, της ἔφην οὗ της 7ς6- 
ΖετΙῖα8: οὗ 5816 πὶ, τπ6 [Δ ΠΉΠ]Ὺ οὗ της 
δΗΠ]ΙΘΠλτε8. 

5ο ΤὮεβε γε ἴῃ Δ π|}}165 οὐ ΝΜ ρὴ- 
1411 δοσογάϊηρ το τΠεῖγ ἔἈΠ}}}168: δπηά 
{πεγ (πὰς τνεγε πυπιδεγεά οὐ {Πεπὶ 
τυεγέ [ΟΥΥ ἀηὰ ἢνα {Ποιιϑαη4 δηά ἔοιγ 
Βυπάτεά, 

51 ἼΠεβε τυέγό τῆς πιπιθεγεά οἔ 
τῃ6 Το] άγεη οὐ [ϑγδαὶ, οἰχ δυπάγεοα 
τΠπουβαπα δηά ἃ ἐδμοιιβαηά βενεὴ ἢϊν)- 
ἀγεὰ δηά τιϊγίγ. 

52  Απά τε ΙΟᾺῪΡ β8ρᾶακε υηῖο 
Μόορβε8, βαυίηρ, 

52 ἰὐηῖο τΠε8ε ἴῃς ἰαπά 5}4}] δὲ ἀ1- 
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νἱάἀθα ἔογ. δὴ ᾿πῃογιΐδηςθ δοσογάϊηρ ἴο ἅ οἴπρ. 33. 

(86 ΠΟΙ οὗ Πδιηθ8. ἢν 
ἀΑ : ἐκ ΜΝ ζ4 Το πλΔ ΠΥ ἴπου 8ῃλϊς ἰρίῖνε (ἢε πιμειρ 

ΠΊοΓΕ ἱπῃεγίίδηςβ, πὰ ἴὸ ἔξυγ ἴῃοι «πο 
6 

βῆλ!ς 'ρῖνε [6 688 ἱπῃεγίίδπος : ἴο αἰνεῤελνα 
χρτδον Τὰ 

43. ΑΙ] τὰε ἐπ} }]1ε8 οὗ της δα πδηι- δῇγεν. 
168, Δοσογαάϊηρ ἴο (ἢοβ86 ἴπαξ σγεγε 
πυμπιδεγεὰ οὗ ἰπδηι, φτυθγε (Ὠγθαβοοσα 
Δηά ἔοιυγ τῃοιιϑαπά δηά ἔοιγ πιπηάτγοα. 

44 Οὗ τὰς ομ]άγθη οὐ Αϑβῇογ 

88---41. Το 1ἰ5ὲ οὗ Βεοῃ)απλθ ξ4Π1}}165 ἀοεῈ5 
ῃοΐ δοοοσγὰ ψ ἢ 86 11ι5ὲ ἴῃ (ὐθποϑῖβ. 866 ποῖθδ 
ου Οδεη. χῖν!. 2ι; δηά οὴ σ (ἤτσοηῃ. υἹῖ. 6---- 2. 
Το παπιθβ ΘΒΌρθΑπὶ δηὰ ΗΡΒΔΙΩ ἈΡΡΘΑΣ ἴῃ 
Οεη. χὶνὶ. 21 ἃ5 Μυρρίπ) δηὰ Ηυρριπι; ἴῃ 
χ Οἤτοη. νυἱ!. 12 8ἃ5 ϑῃπρριτι δη ΗΡΡΙΠΊ, ἴῃ 
1 Οἤγοη. νἱῖ. ς 35 Θῃθρῃθυρῆδη ἀπά Η ΌΓΆΠῚ. 

42. δῥιμῤαρ ἘΠ5ονμοσο Ηυβμπι (Οεη. 
ΧΙΤΙ. 23; 1 Οἤτοη. Υἱ!. 12). 

44--47Π.-. ὝΠΟ παπιὲβ οὐ (δ ΑΑϑμογίίοβ 
ςοττεσροπὰ ἴἰο ἴμοβο οὗ ὕϑη. χὶν!. γ7, Ἔεχοθρῖ 
[μδὲ [λ6 Ι5ῃυδῃ οὗ {παῖ 11σῖ 15. νγαπίίησ. ὙΠῸ 

ΕΥΘΙΥ οπα 841] ἢϊ8 ἱπβογίίδησε θὲ ἀρνι 

ὨΔΠῚΘ 5 ῬΟΒΘΙΌΪΥ ἀἄυθ ἴο δλῃ ΕἸῸΓ οὗ ἃ ἴσγδῃ- 
βογθογ, νυ ο56 ογθ, δῇογ δ μδά Ἵορίδὰ [ἢγϑὲθ 
Ἰοείογς οὗ {πὸ ξυ]οννίηρ πᾶπηθ [5υἱ, τονογίοα ἴο 
(86 Βη8] Ἰοιΐογ οὗ [π6 ργθοθάϊηρ [πππδῃ. ϑδγαὴ 
(υ. 46) 15 ΤΊΘΓΕΙΥ δἃηποῖμοσ ἔοπῃ οὗ ἴΠ6 πᾶπλδ 
δογδῇ οἵ δῆ. μω 

581. ΤΠ ἰοἴα] πυροσ οὗ [Π6 τῇδ] δά ἱξ 
1ϑγδϑὶ 65, Θχ ο] υϑῖνο οὗ [86 1 ,ον!δ5, 5 όοι, 720: 
βῃονίης ἃ ἄδογθαθο οὗ τ820 ΠῸΠῚ (ἢ 6 ΠιιΠῚ 
αἱ δῖίηδι. Υεῖ {π6 ῥργεβθηΐ σθηβι5 ννου]Ἱὰ πᾶν 
ΘΧΒΙὈΙ ἃ δὴ ἱπογθαϑὸ ῃδὰ ἰζ ποῖ Ὀδεη ἔοσ ἴῃ 
ΓοσΘηξ ΡΪΔΡΊΙ5. 
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ἃ Ἐχοά. 6. 
1ό, 17, 18, 

19. 

ὦ Ἐχοά. 2. 
2. 
ἃ 6. λα. 

δῖνεη δοςούάϊηρ ἴο ἴβοβα ἰδὲ νγεῦα 
πα ρεγαα οἔ Πιηλ. 

ξς Νοιν τ βϑιδληάίηρ, (ῃς ἰΔ4Π4 5}|2]] 
- δε ᾿αἰνιἀεα Ὁ ἰοῖ: δοοογάϊηρ ἴο τῆς 
παίηθ8 οὗ ἴδε {τῖρε8 οὗ τῆεῖγ ἔτ ἢεΓβ 
(Π6Ὺ 531|4}1 ᾿πῆε πε. 

56 Ασςοοτγάϊπρ ἴο {π6 Ἰοῖ 8}]] τῆς 
Ροβϑεβϑβϑίοῃ ἵπεγεοῦ δε ἀϊνιἀεαὰ θεΐνγεεη 
ΓΊΔΠΥ ἃπά ἔδνν. 

57) 4 ἘΑπά τεβὲ σγε {πεν τῆδὶ 
ψψεῦα πιιπιδεγεά οὗ τῆς 1, εν το5. δε 
τ εἰσ ἔἈΠ1}1168.: οὗ (σείβδοη, τἢς ΓἈΠΏΠῪ 
οὗ τῆς (Οευβῃοηϊῖαβ : οὗ Κομαίῃ, τῆς 
ἔαταγ οὗ τῆς Κομδίῃιτεβ : οὗ Μεγατγὶ, 
τὴς την οὗ τὴς Μεγαγίῖοβ. 

κὃ Τίθε ἄγε τὴς ἔλγλ 165. οὐ το’ 
Ι,ενιῖεβ : τῆς ἐΆΠΜΪΥ οὗ τῆς [Ἰδηϊτε8, 
{π6 ἔπη γ οὗ τὰς Ηεδτοηϊεβ, τῆς 
ἈΛΛ οὗ τῆς Μη] ῖεβ., τἢς ἔἌπλ]ν οὗ 
τς Μυββιῖεβ, τΠ6 ἔλπΉγ οἵ τὴς Κο- 
τ 65. Απα Κομδῖῃ Ὀεραῖ Απλγᾶπ,. 

59 Απά τΠε πδηιε οὗ Απηγαηλ᾿β να 
τυας ' ]οςεῦεά, τῆ6 ἀδιρῃίεγ οὗ [,ενὶ, 
ννῆοπὶ δῦ γιοΐδεῦ Ὀλγε ἴο [,ενὶ ἴῃ 
Εργρῦ: δηά 886 θᾶγεὲ υπίο Απιγᾶπη 
Αδοη δηὰ Μίοβεβ, ἀπά Μιγίδηι τἢςεὶγ 
5156 Ὁ. 

όο Απά υπίο Αάοῇῆ νγὰβ8 Ὀογῃ 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΥΙ. [ν. 55-ὄς. 

Νδάδν, δπὰά Αβθίμυ, ἘΕἸδαζΖασ, απά 
δηιδσ. 

ὅι Απά “Ναάδρ δηὰ Αδίμυ ἀϊεά, "15" 5» 
νγ θη ΠΟΥ 
[6 ΠΟΚΡ. 

62 Δπμά (δοβε τἢδϊ νοῦ πυπλθογοά 
οὗ τῇεπὶ νγεγε ἔννεπῖγ δηά τῆγεα τπμου- 
84η4, 41} πιᾶ]ε5. ἔγοπλ ἃ πιοητῃ οἷά δηά 
Ὀρνναγά : ἔοῦ {ΠῈγ σγεγα ποῖ πυιηδεγεά 
Δπλοηρ; [6 ΤΒΙΠ]άτγεη οὗ [5γδεὶ, θεσδιιβε 
ἴΠδγα νγὰ8 πὸ ἰῃμεγιῖδηςα ρίνεῃ ἢ 6πΠὶ 
Διηοηρ; τῆς σἢΠ]άτγεη οὗ ἰβγδεί. 

6ηΩ 4 ΤΠεβα ἀγὸ {ΠῈγ τῆδί νγεῖς 
παπιρθεγεά Ὁγ Μόοβεβ δηὰ ΕἸεαζαγ τῆς 
ΡΓΙεϑῖ, ψνῆο πυιιθεγεα τῆς ΤὨ]άγεη οὗ 
ἴϑγδθὶ 'ἰπ τῆς ρ]αῖπβ οἵ Μῶοδὺ ὃγ 7οτ- 
ἄδη παν [ετῖςδο. 

64. Βυῖ Δπτοηρ; [656 {Π6 γα νναβ ῃοΐ 
ἃ ἴδῃ οὗ τπδηὶ ψ ῇο ΜΜοβοβ δηά 
Αδίοῃ τῆ6ε ρῥτγίεδὲ πυπιδεγεά, ψῆεξη 
{ΠπΕγ πυπιδεγαά τῃς σΠΠ]άτεη οὗ [ϑγδεὶ 
ἴῃ ἴῆε νυ] ἄθγηθ55 οὐ 51ΠΔ]. 

ός Εογ τῆς ΠΟΚῸ Πά 5414 οὗ τδεπι, 

οἴεγεά βίγαηρε ἤγε δείογε τανε 
4.2 

ἼὝΒΕΥ κ51411 βιιγεὶν ἀ16Ὲ ἴθ τῃ6 νη] ά- "ὥριο 
Απά {δεῖς ννὰβ ποῖ ἰείζ διώκχι ΘΥΏΕ85. 

Πι8Π οὗἉἁ τμεπι, βανὲ ΟἍ]εν τῆς 8οη οἵδ 
Τερδυπης, ἀπά [οϑῆυδ τῆς 5οη οἵ 
Νιη. 

56. “ριογάϊης 96 ἐῤεὲ οί, δ. ἢ Τἢε 
ΒΟΠΕΊΑΙ κιπδύοῃ, ΤἸουΡὮ ποῖ ἴπ6 οχίθηξ οὐὨ [86 
ΨΔΓΙΟΙ5 {ΓῚ 4] ἰογυ!οΥθβ, ννᾶς5 ἴο ὈῈ ἀοίοση πο 
ὈΥ ἰοέ. Τδ6 Ἰδηὰ ἰδβογοίοσε σουἹὰ ποῖ θὲ 
Ταδρρϑα οἷ ᾿πίο ἰογγιίογιθα {1} δῇέογ (Π6 Ἰοίβ 
δά Ὀόδη ἄγανσθ. ὍΠ15 πηοίμοά ννὰβ ἀου ε]655 
δἀορίεα ποῖ ΟΠἩΪΥ ἴῃ ογάεγ ἴο ργθοϊαὰθ ἰοαϊου- 
565 δηᾶά αἰϊβρυΐοθθ, Ὁ 8150 {παὶ {πὲ ϑδνθσαὶ 
ἘΓΠ 65. τηϊρενς τοραγὰ (ἢ 6 ἰογτί(ογίθβ 45 ἀδίογ- 
πιϊπεὰ ἴογ ἔβεπὶ ὉῪ Οοά Ηἰπιβοὶέ: οςἕ, Ῥτον. 
ΧΥΪ. 22. 

δ8. ΟΥ̓ θϑ (δοθὲ 1 ον ἔλπλ]65, ἐπ6 1,18- 
Ηἰΐε5. Ὀοϊοηροά ἴο 1μ6 Ὀγαποῖ οὗ Οογβδου, (86 
Ηερτγοηϊίεβ δηὰ Κογδί μι δβ Οὐ πογὸ σοστθ Υ 
Κογαμηῖοβ (Ηθρ. “δὲ Κογδῖο ἔἈπλΠ]γ,᾽" 2.6. 
[6 ἔδιλγ οἵ Κογλἢ), ἰο {πδὲ οἵ Κομαίῃ, δηὰ {Π6 
Μδ}11Π65 δηὰ ΜιυΞῃϊ 65 ἰο (μὲ οὗ ΜεΓα : 8366 
111. 21, 27, 21) Χν1.Σ. ΟἿ ἴΠ6 οἴδμοσ ἕδη θα 
παπηθά ἴῃ οἢ. 11. [Π6 Θῃϊπηος νου] ϑϑοσ ἴο 
Ὅδ ΠΟᾺ Θχίίηςῖ, ΟΥ̓ ἴο δᾶνθ Ὀθθη ἱποοτρογδίοά 
ὙΠ} 186 1,0 η1{65: ἀπὰ τ1Π6 [0 22. 6]165, ΠΕ ἘΠΟΥ 
51}}} Ξιγννθα, ἴῃ {κὸ τπδηποῦ ἢ δηοίμοσ οὗ 
ἴῃς Κομαίμιϊε ἔπ. 165, ὙῊ6 [χεμαγί(οβ οἱ 11}. 

27 ὙΤ6ΤῈ ρΓΟΌΔΟΌΪ πονν 411 Κποντῃ 45 Κογαί ιΐεδ, 
Κογᾷὴ ὑείηρ ἴῃ6 βοὴ οἵ [Ζῃᾶγ; δπὰ οἵ { 
Αταγδγηϊθβ, νΠο οοηπιϑίοα οὔ Μοϑοβ ἀηά ἀατθῃ 
δπὰ {πος ἀοβοθπάδηίβ, νυ ἢ Μισίαπι, ΜγῈ ἔβᾶνθ 
8Δῃ δεοσουπηΐ ἢ [6 ΘΏΞΏΪΠΡ᾽ νουβθϑ. 

δθ. εὑϑονι ῥὸγ "ποίει δαγε] 1,{ΈΓΑ] 
ἐν ῃοπὶ 586 Ῥᾶγο;" {πὲ βυῦ)οςξ 15 νναπεπρ δηά 
{Π6 νοῦ 15 ἴῃ {86 βεπηηΐηθ ροηάοσ. Τὸ ἰεχί 
5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἱπιρογέθοξ ἤογο, 866 Νοῖς αἵ επά 
οὗ [6 εδδρῖεγ. 

θῶ. ὝΠΟ ἰοΐδὶ πυπιθοῦ οΥἨ πιαῖθ 1,6Υ] 65. 
λλιοοο, 5μονγα δὴ ἰπογθᾶθθ οὐ ἵόοὸ οἱ ἴδε 
ΠΌΠΊΌΕΓ δ ϑ:πδὶ (1}}. 39). [ΙΕ 5. ἀουθίε55 ἴο 
Ὅδ ἔβκθη 5 ἃ τουπά ἠυηθογ; δηά, 85 δοίοζε, 
ἱποϊυᾶος [μ6 πιαὶο ομ]Πάγοη ἔγοπι 4 πιοηΐ! οἷά 
δηὰ ρνγαγά, 45 ν76}} 5 16 τγδὶἜ δάυ 5. 

864. {δὲγε «υα: ποὶ α »παπΊὶ ἱπώρρά [ξ 
ἌΡΡΟδσΒβ ἔτοπι Ὠ δῖ. 11. 14---ἁις Πα: {Π6 ρέπεγα- 
ΤΑΌΠΟη πυπιρογοὰ αἱ {Π6 ΦΌΓΙΏΘΓ οθπϑι5 
ΡΟ 3ῃοά Ὀεΐοσο [86 Βοϑὲ οτοβϑοὰ {πὲ ὑγοοῖκ 
Ζετεά, ΕἸραζᾶγ ἰβ βοῖθ δεςοιηίοα 85 οἱ οἵ (δ 
Θῃμτηθγαίίοῃ : 566 Ὁ. 63, δηὰ ςξ, χὶν. 24 ἀπά ποίδ, 



να, 2. ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΧΨΝΙΙ. 

ΝΟΤΕ, οὐ Ο(ΗΑΡ. ΧΧΥῚ. δ9. 

ΤἼΟ πιοᾶάθ οὔ ΗΠ Πρ ἃρ (Ππ6 6Ἰ]Προ6 δάορίοα 
γ 16 Α. ΡΝ... τδουρὴ τυρθθείεα ὈΥ πιοβῖ 
ΔΌΓΒΟΓ 65 ἀποϊοηξ διὰ τοάδγῃ, ἰ5 ΤΊΘΓΟΙΥ σοῃ- 
)εςξυγα!. [{ ἰ5 ἴοο αυὸ ποι ῥάσα ]]θ]: ἔοσ 
[1Π1 Κιηρϑὶ. 6 χυοΐϊοά Ὀγ Εν], “ΑἸ, 1[,οἢγ." 
8. 294, δηά ΚεΙϊ, 45 ἃ 5: Π}Π1ΑΓ ςΆ56, ἴΠ6 τη βίης 
ΠΔΙῚΘ οδῃ ΘΑ5}]Υ δ6 ΞΡ] 16 ἔγογα {Π6 ὑσθοδάϊηρ 
νΘγβο, [{ 566 115 τηοϑί {ΚΟΙγ (Πδἰ βονογαὶ ψψογὰς 
δανθ 8] οἱ οὗὁἨ {86 ἰδχί ἴῃ 115 ρίας, Οἡ 
σοΟΠΊΡΑΥ Πρ [Π6 1 ον!ἕθ ξγλ11165 ἤοτὸ παπιοά νυ ἢ 
11, χ8---2ο, ἔχ. νἱ. 17 54η4., ἔποϑο οὗἩ δῃϊπλιοῖ 
δηά Ὁ 2216] ἀγὲ οπιε θᾶ; δπά τἢ6 ἰδίου ΩΤΆΠ]Υ͂ 
δῖ ΔΗΥ͂ Γαῖθ νγὰβ ποῖ. Γ οχίίηςς ποῦ ΟὈβουτγο: 
ςΕ ἔχ. νἷ. 22, [νδν. χι 4. Μογϑονοσ ἰοοπουθὰ 
1Π6 πιοίθοσ οὗ Μοβεβ οουϊά ποῖ Ὀδ βί γι Εν {86 

ἀδυρῖοῦ οὗ 1 ονὶ, ἔοτ [Ὦγδθ σθηξαγθ5 τησὲ ἥλνο 
Ἰηϊογνεπθα δοίννθοη πὸ ἀθδίἢ οὗ [,δνὶ ἀπά [6 
Οὐχί οἵ Μοβϑοϑ, 566 οἡ Εχ. ἰΐ. σ. Ατηγδὴ δηὰ 
ἐδ ον ψΈγῈ 1Πδη ἀεδϑοοηάδηϊς οὗ [ον], ῥγο- 

ΟΙΥ ϑόνθῆ οὔ οἷρῃξ ροπογδίίοῃμβ σγοιηονδά. 
Μ|ςἢΔ6115, σθάάθβ, ἀπά Βοοίῃγογα ἰδίκθ {ΠῸ 
Ηδῦτενν ργοποῦῃ Πδὲ ἃ5 ἃ ΡῬΓΌΡΕΙ ΠΑΠΊΟ, 
ἡ σΒοηὶ Αἴ Ὀᾶτο:" Καπορεῖ, αἴογ Ν α]ρ., [τα 
οδϊ, Οηκ., Ατὰρ. ἄς., ργόροϑθβ ἴο δίίογ (ῃ6 
Ροϊπίϊηρ, δπὰ ἴο ίακθ [ἢ νογῸ 85 ἃ ραβϑῖνθ 
ἔν Πο τῦὰβ. Βοτη." [Ιπ {πὸ ἕλος οὗ {π6 οἴτοηρ 
ΡΓΟΌΔΌΠΥ (πΠδξ (Π6 ἰ6χῈ ἰ5 νογῪ ἱπιρογίοςϊ, ἀπά 
ἴῃ [86 αὔϑθηςθ οὗ πηδᾶῃβ ἔοσ σοβίογιηρ ἰΐ, σοη- 
)εοΐυγεβ ἃ5 ἴο νυν μᾶΐ [Π6 ῬΓΌΡΕΙ 56η86 ΠΊΔΥ ὃδ 
ΑΘ ννΏΟΙΙΥ υ1.561655, 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΠ. 
1 72: ἀπιρλίσγς οὐ ΖείοῤὝελαασ τες Ὧγ απ ἐη- 
ἀσίαμε. 6 724 ἔστυ ο7 ἐμλεγήαμος. τι 
ΜἭορες, ὀείμρ ἰοἰαἶ ὁ. ἀξ ἀἐκαίά, «μοί Ὁ ἃ 
ΜΟΩΟΘΟΥῦ,. ι8 οεάκμα ἐς αῤῥοϊγέεα ἐσ σμεζεεαῖ 
ἀϊ»2-. 

ΤΠ ΗῈΝ οἄπις τῆς ἀλυρῆίεῖβ οὗ 
4 (ἢδρΡ. 26. α Ζεϊορῃεμαά, τῃς 8οη οὗ Ηε- 
δια. 17.3. ΡΒοῖ, τῆς βοὴ οὐ Οἰϊεδά, με δοπ οὗ 

Μάδςῆιϊσ, τῆς βοὴ οὗ Μάδῃηδββεῆ, οἵ τῇς 

[ΔΠ}}}}ὲ5 οὔ ΜΜίδηδββεῃ τἢς βοὴ οὔ 7ο- 
ΒΕΡἢ: Δ4η4 ἴἢε8ε αγέ ἴῃς πδπηθβ οὗ ἢϊ5 
ἀλιρῃζεῖβ ; Μδβίδῃ, Νοδῃ, δπά Ηορ- 
Ιδῃ, δηὰά ΜΊςδἢ, δηὰ ΤΊγΖζαῃ. 

2 ΔΑῃά {δεν 5ἴοοά Ῥείογε Μορεϑ, 
ἀπά Ὀείοτε ΕἸεαζΖαγ τς ρτίεϑῖ, απὰ 
δείογε {86 ργίῃοββ δηά ἃ]] ἴῃς σοηρτε- 
ραϊίοη, ὁγ τῇς ἀοοΥῦ οὗ πε τἈθογηδοὶς 
οἔ τὰς σοηρτερδίίοη, βαγίηρ, 

ΠΑΡ. ΧΧΨΝΠΙ. Τὸ σοπιιαπά βίνθη Χχυϊ. 
52 564. ἴο ἀἰϊν!άο [86 ἰδηὰ ἁιηοηρ ἴῃ ρθορὶθ 
“ὁ ἀοσοτάϊηρ ἴο π6 πιο υ οὗ {πὸ {γιδθ5 οὗ [ΠΟῚΓ 
ἘΠ οΓβ,᾽" συιρροϑίβ [Π6 ρϑιοη οὗ [86 ἀδιρῃϊοῦα 
οὗ ΖοΙορμοηδά πον Ὀγουρς δοΐίοσο Μοβϑεβ 
(υνυ. τ--- 6); δῃηά {86 ἀθοϊβίοη ἴῃ {Π15 σδ56 ἰϑδάς 
ἴο ἃ ξΖοηοσαὶ οηδοίσηθηϊ γοβροοίιηρ πὸ στρ οὗ 
Ἰπδβοΐδησε ὙνΠθ ἃ πιδῃ ἀϊοαὰ δηὰά ἰοῖξ οὐἱγ 
ἀδυρῃίογς Ὀοπιηὰ δῖπι. ὙΠ15 ἰανν 15 δέζογς- 
νναγάς ϑιρρίοπηοηϊοά ΟΥ̓ ςογίδιῃ τοϑι ΓΟ 5 85 
ἴο 186 τραγγίαϑε οὗ βυςἢ Ποίγοβϑοθ (χχχν). [{ 
ἰ56 οὈνίοιιβ ἰμδξ {696 ϑιισοθϑβῖνε θηδοίτηθηςβ 
δτον οἱ οὗ ἐπιογρθηςῖθβ ΠΟ ἢ Ργεβοηϊοά {Ποτη- 
δεῖνοβ ννοη {Π6 αηυοδοίίοηβ σοηηθοίοα ἢ ἘΠ6 
ἰδικῖηρ Ροβϑϑοβϑίοῃ οἵ Οδηδδῃ σδηδ δαί! ]ν ἴἰο Ὀς 
δποουπίοτοα, δηά δΒοϊά (ἢ5 {ΠΕΙ͂Σ ἠδίυγαὶ κῶς 
δηά ογάοσ ἰῃ {Π6 εἰοδβίηρ ομαρίεγβ οὗ Νυυλθοῦβ, 
ἼΔΕ ργοραγδιίοηβ ἔοσ ἰδἰκίηρ ροβϑοβϑίοη οὗ [Π6 
απά εῖησ 5 Ἄοοχηρίεἰοά, {π6 ΔρΡργοδοῃιηρ 
εδῖῃ οὗ Μοϑοβ, γῆο ννᾶβ ἠοΐ ἴο δῃΐογ 1ἴ (Χχ. 
12), 15 Δηπουπορά (τυ. 12---14),) ἀπά δ5 58.ς- 
ΟΟ5ϑῸΣ ϑοϊθμλη } Υ Δρροϊηΐθα (νύ. 1ς---22). 

1. δὲ ἀαυσῥίεγ: ἡ Ζείοῤῥεῤαά, ἐῤὲ «οπ οὗ 
Ἡρρδεν, ἐῤδὲ σον οΥ Οἰἐρσα] (ΟἿ. οἡ χχνὶ, 29. 

11 ἀοοβ ποῖ ἄρροᾶσ (μδΐ υνοπΊθη ἴΠ [5ΓΔ6] 
δά, ἃρ ἴο {π6 ρῥγεβοηΐ {ἰπ|6, θη) θά ΔηΥ ἀϊ5- 
τἴπος τας οὗ ᾿ππογιΐαηςθ. Υεἰ ἃ ἔδί μοῦ, ψνΒθ- 
{Π02 ϑὺῃ8 δαά ὕθθοὴ θοτ ἴο δἰπι οἵ ποῖ, δά 
[Π0 ροννοσ, οἰἴμογ Ὀεΐογε οὔ δἱ 15 ἀθαίῃ, ἰο 
σδλιιϑ8 ρασί οὐ ἢ]5 δοίαΐε ἰο ρᾶ55 ἴο 4 ἀδιιρῃίογ; 
ἴῃ ὙΏΙΟΝ οᾶ86 ΠΟΙ Βυυαηά τηδιγιθὰ ἱπίο ΠῸΓ 

ΑΤΑΙΥ ταῖμοῦ (ΠΔη 5ῆ6 ᾿πῖο δὶβ, αηὰ 186 ςἢ}]]- 
ἄγεξη νγόγὸ γεραγάθά 45 οὗ {πὸ ἔπ ΪΥ ἔγοσα πο ἢ 
[Π6 οϑίδίθ δά οοπῆθ Τῆι ΜδςδΙΓ, δηοοϑίοῦ 
οὔ ΖοΙορμοηδά, δ βου ρὴ ἢ6 δὰ ἃ βοὴ ΟἸ]εοδά, 
Ἰοξϊ αἴϑο, 85 15 ῬγοΌΔὉ]6, δὴ ἱπμογιίδησθ ἴο ἢ5 
ἀδυρηίογ, [6 τ θ οὗ ΗρΖγοη οὗ {πὸ ἐσθ οὗ 
]υάδῃ, ὈΥ τϑᾶϑοη οὗ ψῃςἢ {ΠΕ ἀθβοθπάπηίϑ, 
Δηοηρ ὑνοπὶ νγᾶ5 [ἰῦ, ὑοῦ τοοκοηθὰ 85 ὃ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο {πὸ ἐπδθ οὐ Μαπαδϑθοῇ (1 (ἤγοηῃ. 11. 
1 544., Νιιπλ. ΧΧΧΙΙ. 41). Τυ5 δ θϑῆδῃ 
4150, γῇο δά πὸ ϑοηβ, πιαγτῖθά ἢ15 ἀδιιρηςος 
ἴο ἢἰ5 Εργρίίδηῃ ϑοσνδηΐ γῆ, πὰ 50 ῃδὰ ὈῪ 
(πο ἃ ἰοηρ ᾿ἰπὸ οὗ ροβίου τυ (1 Οἤτγοη. ἰΙ. 
24 544.)δ. ΟἾΟΥ δαβίοθγῃ πδίίοης δὰ {κ6 ουι5- 
ἴοτη8. ὙΠὲ ἀδυρῆϊειβ οὐ ΓΑ Όδη οοτηρίαίη οὗ 
Βανὶπηρ πῸ “ῬΟΓΙΟΏ ΟΥ̓ΪΠΠΟΙΔποΘ 1η ἰδοῦ 
[ΔΊ Ποσ5. Ποιι56᾽ (Οδθη, χχχὶ, 14), ἱπΕπηδίϊηνς 
ΔΡΡΑΓΘΊΓΥ (πὲ Γδῦδη τηϊρ δ ἤᾶνθ σίνθη {Πθπὶ 
βις ἢ Πδά ἢδ 50 ρ᾽θαϑϑά, διιὰ ἴῃυ8 Ὀουπὰ δοῖσ 
Βιιδθαηά ΟΥ̓ (168 {πὶ τψουὰ πᾶν ρῥγενεοηϊοά 
πὶ Ἰοανίης ἢϊ]5 ἔδίποι-ι η-ἰανγσ. 80 οἵ (Π6 
ἀδιυρηΐοῦβ οὗ ον [ἃ 5. ϑρϑεῖδ!ν ποίεά {πὲ 
ΠΟΙ ὙΔΓΠΟΥ σάνο {ποτ ἐῃπογιίδηοθ ἀτηοηνς 
ἘΠεῖγ Ὀγείγεη " (0Ὁ ΧΙ, 1. ς). 

Δ. ἐν δὲ ἀοον Γ᾽ ἐδε ἐαδεγπαεςίς 9 ἐδὲ εον- 
ϑγεσαλοπ) ἼὯ6 ρ]δοθ οὗὨ βοϊθσηῃ 8556} Ὁ] οὗ 
πὸ οἰάειβ; ἴὉγ ψνΒθ ἴῃ χὶ. τό, 26, [ΠΟΥ ἃτὸ 
5814 ἰο 59Ὸ ουΐ ἴο ἴδ ἐδῦογμηδοϊθ, ἰδ 15 186 
διλίγαηςε οὗ {Π6 ἐφ θεγηδοθ [ῃδί 15. Τπθδηΐ (ςοπὴ- 
Ρᾶϊδ χι. 4 δηὰ ς). [{ ννᾶ8 ἤονγενοσ Αγαγ ἴο 
106 δονθηῖν οἰάοτβ (δὲ [86 ἀδυρῃίοτβ οὗ Ζεῖο- 
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“ΕΆΚΡ. Φ-.4 Οὐὖγ ἴδεγ δάϊεὰ ἴῃ ἐῃς ψ]]άογ- 
ἔναο, Πεβ88, Ἀπἀ ἢδ ννᾶ8 ποῖ ἴῃ ἴἢε σοιηρδηΥ 

[ Ἡ-8. 
οὐκ ε- 

τς ΦΩ͂, 

οἵ τῃ6πὶ τῃαξ ραιῃεγεά τῃοηλβεῖνεβ το- 
δεῖδεγ ἀραϊηδὲ (ἢς ΓΟΚῸ ἴῃ τῆς σοπ,- 
ΡΔΏΥ οὗ Κογαῆ; δυῖ ἀϊςά ἴῃ ΗΪδ οννῇ 
8ῖη, ἀπά ἢδά ἢο 50}8. 

4 ΝἪΥ β8δου]ά {πε πᾶίὴς οὗ οἷ 
(Δ μεῦ Ὅς 'άοπθα ἅννδὺ ἔτοπὶ δπΊοῃ 
ἢ] ἔλθη ]γ, θεσαυβα ἢς ἤδῖ πὸ 80 
(σῖνε υηΐο 8 ἐῤεγέγογε ἃ ροβϑεϑϑίοῃ 
Διηοηρ; ἴῃς Ὀτγείῆγεη οὗ οὐγ ἔτΠετ. 

ς Απὰ Μόοβεβ ὑγουρῆς {Πεὶγ οᾶιι88 
Βείογε τῆς [ΟΚΡ. 

6 4 Αμπά τὲ ΚΡ βρακε υπῖο 
Μοϑβεβ, βαυίπρ, 

 ἼΤΠηε ἀδιυρβίειβ οὗ Ζεϊορμεῃδά 
ϑρδαΚ τίρῃς: τῆου 504] βυγεὶγ ρῖνε 
16 πη) ἃ Ροββϑθβϑίοῃη οὗ δὴ ᾿πῃογίϊδηος 
ΔΠΠΊΟηρ {ΠΕῚΓ ἔλιπε 5 δγείῆγεη; δηά 
ἴοι 5μ.αἷς σαιδὲ 6 ᾿ππεγίδηςς οὗ 
{Π61Γ ἔτ Πεῦ ἴο ρᾶ85 υῃἴο ἢ πὶ. 

8 Απηά τποῖῖ 5}αἷς ϑρθὰκ υπῖο τῇς 
οὨΠ]άγθη οὐ ἰβύδεὶ, βαγίηρ, 1 ἃ πιδῃ 
ἀ1ε, ἀπά ἤανε πο 50οη, [ἤδη γε 588]} 
σάι856 ἢ]5 ἸΠΒαγ ἴδησα ἴο ρΡᾶ58. ᾿ηῖο ἢ15 
ἀδιιρῃτεγ. 

9 ἀπά τ δε ἢᾶνε πὸ ἀδιρῇῆζευ, 
το γ8 514}} ρίνε ἢῖ58 ᾿ῃῃεγιῖδησα 
πηΐο 8 Ὀτεῖῆγεη. 

ΙΟ Αμὰ τί ἢς ἤαᾶνα ἢο Ὀγεΐδγεη, 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΝΙΣ. [ν. 3---ι7. 

16 γε 502]] ρίνε ἢὶ5 ἱπῃδγίζδησε 
ππηΐο ἢ18 δι μοτ᾿5 δτεΐτγεη. 

11 Απά Ιᾷ ἢϊ5 ἴΠεγ μᾶνε πο ὕγδ- 
τἤγεη, 16 ἢ γε 514}} ρίνε ἢ]5 ᾿πῆ6- 
γιῖδησα απο ἢ5 ΚΙπδπηδη τἢδέ 5 ποχὶ 
ἴο δίπι οὗ 5 ἔπ Ϊγ, δηὰ ἢε 5}8]} 
ΡΟΒ56588 ἴτ: δηά ἰΐ 804}} δὲ υπίο τῆς 
σῃ!]άγθη οὐ ἰβγααὶ ἃ βἰδίιῖε οὔ 1ι6ρ- 
τλεηΐ, 45 ἴῆε ΓΟΚῸ σοπηησπάςα Μο- 
868. 

12 ὅ Απα τῆς ΓῸΚΡ 344 υπῖο Μο- 
8685.) “(σεῖ πες τὶρ ἱπῖο Π]5 πιχοιιηῖ ὁ Ῥειὶ 35 
Αδαγίπι, δῃά 866 ἴῃς ἰδληά ννῃϊςἢ 1 ἢᾶνε “ἢ 
σίνοη ὑπο τε σὨΠάγεη οὗ [βγδεὶ. 

12 Απά ψῇεη ἴποιι ἢαβῖ βεδ ἴΐ, 
ἴπου 4150 5841: θὲ ραϊμπεγεά ὑπο (ἢγ 
ῬΘΟρΙς, 245 Αδγοη τῆν Ὀγοΐμεσ νγᾶϑ 4 ομρ 5 
ρλίῃογεα, Βὲ 

14 Εογ γε “τεθε]!]οἀ ἀραϊηϑί ΠΥ ὁ οἰαρ.». 
σοπηηδηἀπιδηΐ ἴῃ ἴῃς ἀσβετί οὗ Ζ|π, ἢ 
'π ἴδε βιγβ οὗ {πε σοηῃρτερδτίοη, ἴο 
ΒΔ ΠΟΤ πΊ6 ἂδἵ τπῸ νναῖεγ Ὀείογε {πεὶγ 
ἐγεβ: 1τῃδῖ ἐς τὴς “7 υναῖεγ οὐ Μεγίθδῃ 7 Ἐχοά τ 
Ϊη Κ αάεβῇ ἴῃ τῆς τυ]άσγηθββ οὗ Ζίη. ὁ 

ιϊις ΄ Αμ| Μόοβεβ βρᾷκε υπῖο τῇε 
ΠΟΚΡ, βαγίησ, 

16 [,εἰ τῆς ΓοκΡ, τῆς (Θοά οἔ ἴδε 
ΒΡΙΓΙ 18 οὗ 41] ἤβῆ, 5εῖ ἃ πιδη ονεῦ ἴδε 
ςοηρταρδίοη 

17 ἀμ ΠΔΥ Ὸ οι δείοτε 

Ῥδοδδα τηδάθ δυὸ; Ὀὰΐ ταῖδογ ἴο ἔπ6 ργίποεϑ, 
1 πεδάς οὗ ἐγιῦθβ δηὰ οὗ ἔπ} 165, ννῇο ὑγ ΓΟ 
ΤΩΔΚΙΩΡ [Π6 σϑη58}5 Πάδον ἴμ6 ϑιρογιηϊοηάθηςθ 
οὗ Μοβεβ δηὰ ΕἸθαζδγ. 

8. δμὲ αἀϊεά ἱπ δὶς οαὺπ “ἰμ] ἱ. δ. ῬογΙ σπορὰ 
ὑπάεγ [6 ΘΌΠΟΓΔΙ βοηίθηςθ οὗ δχοϊυϑίοη ἔγοπὶ 
ἴῃς ἸΔηὰ οὗὁὨ ῥτοιηῖϑο ραϑϑθά οἡ 811} {πὸ οἱ δῦ 
δεπογδίίοῃ, θυ. ᾿ἰπλιϊοὰ ἴο (ἢδι σοηθγδίοη Δ] ΟΘ. 
δα Ὀθοη ἀθοϊαγοά δὲ 6 ροτοὰ οὗ δῖ βθη- 
ἴδηςθ (χίν. 21) ἴπαΐ “ἼΒεῖγ ΠῚ {16 ομθ5. 5ῃου]ὰ 
δηΐοσ 'ἰῃ, ἴο κηῆονν {Π6 Ἰαπά υυν2ῆϊοῃ {πῃεῖγ [δῖ μοι ς 
Βιδά ἀεδρίϑθα :" δηὰ ΌὈΥῪ νἱγίιιθ οὗ π|5 ἀθοϊαγα- 
Ἰοη [Π6 ἀδυρῃίεσβ οὗ Ζοιορμομδὰ οἷδιπὶ πὲ 
{86 1. ἔδίΠο 5. δίῃ βῃοι)Ἱὰ ποὶ Ὀδ6 νἱϑίιοα Ὡροῃ 
[ἤθ. ὙΠΟ νου ὰ ἢᾶνθ Ὀδδη 655 ϑτουπὰ 
ἔογ [86 εἰαἰπὶ δα ΖΕΙορΒοηδα ϑῃμδγεοά ἰῇ ΔηΥ οὗ 
186 ΟἾΠΕΓ δρθοὶδὶ γε]! οῃβ; ἴοσ 1 νγᾶβ [ῃ6 
ΒθηΘΓΑΙ τυ ]ὸ οὔ σα 5 ρονεγησηθηΐ [ἢ σις ἢ σα965 
τὶ {πὸ σ]άτθη σπου] Ὀδαγ ἴΠ6 σοηθθα θηοο5 
οὗ {Π6ῚὉ ἐδ Πουβ᾽ ᾿Π14{γ. 

4ά. Ο'ἴ'υε μπίο 1.1] Α58. ΤΟργοβοητηρ ΟἿΓ 
ἔλίμογ; {παΐ 50 ἢθ, [σοι ἢ 8 815 τορτοβοηΐα- 
ἘΠγ65, ΠΊΔΥ͂ ΘΠ]ΟΥ͂ 8 {{κὸ Ἰηποπίδηοθ ὙΠ  Β15 
Ὀχείθσθη. 

12. »π"ομπὶ “δαγὶ»!] ὝἘΘ Βοβὲ δὰ Ἵγοβϑϑά 

(Π656 Βοὶρῃ8 αἰγεδαῦ οὐ 1158 στῃδγοῖ (χχὶ. 20 
δηά ποῖθδ) ; δηὰ ἰξ ννὰβ ἔγοτῃ (ἢδῖπὶ ἴοο [πὲ Βᾶ- 
Ἰδατὴ δὰ πιδάὰς ἢϊ5 βοσοηά δίζοτηρί ἴο οὐυγβϑὲ 
186 Ρϑορὶο (χχῆ!. χα 4). 

Μοϑοβ᾽ Ἵβάγρο ἴο [οβῆυδ, θυ. ΧΧΧΙ. 23) 
τηυϑὶ δᾶν Ὀδεη ϑιιδθθαιοηΐ ἴο 1[Π6 Δρροϊπίσηεηϊ 
οὗ [Ἡϑῆυδ γοοογάδά ἴῃ {Π15 σμαρίοσ. [{ 15 ῥγὸ- 
ὈΔ4016 {πο ἰδαΐ ἴΠ6 σοπιηπιαπάς πον βίνθη ἴο 
Μοβοβ βίαπά ἰῃ {ποῦ ΡΎΌΡΟΓ ςἢΓγοποϊορίοδὶ 
Ρΐδοθ βοτθ.Ὶ Μοβεϑ᾽ δϑοεηΐ οὗ ἴΠ6 πιουπί δηὰ 
ἣϊς ἀραίῃ πογθ ἂῇὸ τοςογάοα, δας. χχχὶ. 48 
54η4., χχχῖν, 1---4ά. Ὅὴδ οἰοβίηρ βοθῆθβ οὗ ἢ 
{|ὸ͵, (6 ννᾶσγ δἀρδιηϑί Μιάϊαη, δηα [Π6 γε θαγϑαὶ 
οΟὗἩἨ πὲ ἰὰνν ἴῃ Ὠοιῖ., Ὡς ἢ ΟΟΟΌΡΥ {πὸ τοβί 
οὗὨ ἴῃ6 Ῥοηέδίοθυς, Ἀρρόαγ ἴδυ5 ἴο Ὀδ6 παγγαϊδά 
ἴῃ 186 ογάογ ἴῃ Ὡς ἢ [ΠΟΥ οσςσαυγτοά, 

14. δαὶ ἰ: Ἴδε «υαίονρ ΟΥἹ Μογδαῤ, ὅτε. 
ΎΠεϑο νψογὰβ Ἰόοῖκ |κὸ ἃ ρίοββθ ; δῃηὰ ροββθὶῦ 
ἔοιιπά {ΠΕΣ ννᾶΥ ἱπίο {δε ἰοχὶ ᾿ΠΟῸΡὮ ΟΓΙΡΊΠΔΙΙΥ 
νυττίδη ἴῃ (ἢ 6 ΤΏΔΙΡΊΗ. 

16. 4ῤε Οοά οὶ ἐδε «ρἰγὶ Ὁ αἱ! 3:8] 
Αἢ δοκηοινϊοάρτηθης [ῃδξ πιᾶη, ὑνηο ἰ5. δυΐ 
Πεβἢ (οἔ. Οεη. νἱ. 3), 15 οἱὗἁἨ Ὠίπιθο! ΠΟΙ ρ] 655; 
δηα “Ἶἶνο5 δηὰ πηονὲβ δηα ἢδ8 ἢ]5 δοίης ἡ ἰὴ 
Οοὐὲ (ςἢ, Αςἰ5 χνὶϊ. 28): Βδῆςθ δ Δ] επι- 



γ. 18----2.} 

ἴἢεπη, δηὰ ννῃςἢ ΠΊΔΥ ρῸ ἰῃ Ὀείογα 
τΠεπι, δη4 ννἢϊςἢ πηδᾶν ἰεδλά τπεπὶ οὐ, 
δΔηὰ νυ] ἢ πιὰῪ Ὀτπρ τἤδπι ἰπ; τῃαῖ 
(δε σοηπρτερδίίοη οὗ [8 ΟΚΡ δὲ ποί 
ἃ5 ϑῆδερ Ψψῆϊοἢ πᾶνε πὸ 5βερμεγά. 

18  Απά τὲ ΓῸΚΡ βαἱά ιἱπίο 
Μῶοβεβ, Τάκε τῆςς [οβἤια τε δοη οὗ 
Νιυῃ, ἃ πῆᾶῃ ἴῃ ννῃοπὶ 1: ἴῃς 8ριγῦ, 
Δηἀ ἷδν τῆϊπε μβδηά ὑροη Ἀΐπι; 

19 Απά 8εῖ ἢἰπὶ δείογτε ΕἸεαζαγ (ἢ 
ΡΠεβί, δπά δείογε ]}] τῆς. σοπρίερα- 
τίοη ; ληά ρῖνα ἢϊπ ἃ σμᾶγρα ἴῃ {Πεὶγ 
βίζῃτ, 

20 Απά τοὺ 5}α]ῖ ριιῖῖ τογι οὗ 
ἴηθ6 Βοπουγ προη ἢϊπι, {ἰταΐ 411 τῆς 
ςοηρτερδίοη οὗ {πε σμΠ]άγεη οὐ ϑγδαὶ 
ΤΩΔΥ ὃς οὈεαίεηϊ. 

21: Απά δε 814]}] διαπάὰ δεΐογε 
ΕἸεαΖαγ τῆς ρτγίοϑῖ, γῆ. 5}4}} δ5Κ 

“ Ἐχοά, 8. εομμσεί ἴογ ἢϊπη δαίεγ (τς Ἰυάσπιεηϊ 
οὕ ὕτιπι Ὀεΐοτε τῆς ΓΟΚῸ: «δἵ ἢϊ8 
νγογὰ 5}08}} {ΠῸῪ σὸ ουζξ, ἀπά δὲ ἢ 5 

ὉΪογϑά Βογθὸ ἴο ἱπίγοάιϊιιςθ δὴ δηΐγεδίγ {πὶ σοά 
νου ποΐ ἰεᾶνο ἴη6 σοηρτορδίίοη νιῆουΐ 8 
ξυϊάδ δηὰ Ἰοδάοσ, δηᾶ ἰῇ χυϊ. 22 85 ὑτγείδοθ ἴο 
ΔῊ ἱπίοσγοθϑϑίοη (ἢδξ [6 ννῇο]6 ρθορὶθ δῃοιυ]ὰ 
Ὠοΐ ΞΌΠῈΓ ἴογ {Π6 5 οὗ ἃ ἔδυν. 

18. ἐπ «ὐδοηὶ ἐς ἐδε "5: ((Ε Οεη. 
Χ]Ι, 38.) Τοβῆυδ νγὰ5 ἐπάονγεά ὈὉῪ σοά ν ἢ 
[6 τοαυ]5116 5ΡΙΓΙ ΔΙ 40} ΠοδίΟη5 ἔοσ [6 
οἴςθ. Μίόοϑοβ ἤοννθυοσ νν85 ἴο ἰΔῪ ἢϊ5 ἢδηάϑ 
ὉΡΟη πἰπι, ὈΟΪΆ ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ΠΟΠΙΡΓ ἔοτιτηδὶ δηὰ 
ΡΟΝ]. δρροϊπίπηθηΐ, δηά 4150, 8ἃ5 1 ψου]ά 
βϑϑῃ ἔτοπὶ Ὠθιΐ. χχχῖν. 9 ( []οβϑῆθδ νν8 
[111] οὐ 186 βρὶπὶ οὗ ννἱϑάοτῃ, ἔοσ Μοβεβ δὰ 
Ιαϊὰ ἢ15 μαπάς προη ἢ1π|᾽.), ἴο σοπδττῃ δηὰ 
βίγοηρίῃεη (86 Ξβριγι14] Ρ1 5 ἰγοδαν Ὀεβίοννοά, 
Το ρῥγενίοιβ γοοθροη οὗ [Π6 ἸΙΏΠΟΥ δτάςς ἀἰὰ 
ποῖ ἀΐδρθηβο ὙΠ {πδΐ οὗ [ἢ ουϊξνναγαὰ 5151}: 
οἴ, τ1π6ὲ ςαϑ6ὸ οἵ Οοχηίι5, Αςΐβ χ. 44--48; 
δὰ δὲ Ρδι}}8 Ὀαρίϊδπι δέος [15 τηϊγαοιΐοιβ 
ςσοηγνογϑίομ, ἀςίϑ 1χ. 18. 

20. φΓ ερὶμε ῥοποωγ] ἱ.ε. οἵ ΤὮΥ αἰ πη γ 
δΔηα δυΐμουγ. ΄οϑῆυδ ννδ8 σοηδι θὰ ἔοτίΒ- 
ἢ νἱςε-]εδοσ ὑπάοῦ Μόοβεαβ, ΌΥ νΑΥ οὗ [ἴῃ- 
ἰγοάἀυςίίοη ἴο 5 Ὀδοοπηηρ οἢϊοῖ δἔογ Μοβϑεϑ' 
ἀεαίῃ. Ὅῆδ ἰγδηβέογεηςο οὗ {Π1|5 Ββοηοῦγ ἴο 
7 βῆυδ 15 ποΐ ραγα!]εὶ ἴο {Π6 ςσοπιπγιπίςδίίοη 
οὗ ῃὸ σρίγις πνοῇ τεβίοδαὰ ὑροὴ Μόοϑαβ ἴο {Π6 
ΒΕΥΘΉΓΥ ΟἸἀ6ΓΒ ἴῃ χὶ. 17, 25; ἴοσ [δουρῇ Μοβδβ, 
ἰη οἰοναῖίης [οϑῆυδ ἴο δ᾽8 ηονν ΟΗ͂Ίςο, ἀϊὰ ποῖ 
Ραγί ἢ ΔΩΥ ΟΥ̓ Ηἷ5 ον ϑρί γιέιδὶ ρῚ 5, ἢδ γεῖ 
ὨΟΟΟΘΘΆΓΙΥ 5παγοά δοησοίογυγαγαά νυν ἢ Δηοῖ ΠοΓ 
(δὲ ρονγοῦ ψνὶο ἢ ΠΙμοτίο ἢ δὰ δχογοϊβθὰ 
ἁἰοηο. 

1. “41:41 δὲ «ῥα! “απά δεύογε ἘδαςξαΣ 
ἐδε γί, ἄς. ]οβῆυδ νγᾶ5 ἴμπι5 ἴο Ὀδ ᾿πέσ ΓΟ 

ΝΌΟΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΨΝΙΙ. ΧΧΝΊΙΠΠΙ. 

ννογά (ΠοΥ 588} σοπηῆς ἱπ, δοίδ ἢς, 
δηὰ 1} τῆς ςλ] άγεη οὗ [5γδὲ] νυ τῇ 
ἢ, ανθη 41] [6 σοπρτερδίίοη. 

22 Απά Μόοβεβ ἀϊά 45 τῆς [,ῸᾺΡ 
ςοπηηδηάδεά πηι; δηά ἢ ἴοοκ 7ο- 
8ῆλ. 4πὰ 5εῖ πὶ δείοτε ΕἸ]θδΖδγ τὴς 
Ρτιθϑῖ, ἀπά δείογε 41} (ἢ ςοπρτεραίίοῃ : 

22 Απά ἢε ἰ͵διά δἰβ μαπάβ8. τροῃ 
Ἀΐπι, ΔΠᾺ ρᾷνε ἢϊπὶ ἃ Ἴσἤάᾶγρε, 85 τῆς 
ΓΚ σοπιηιαπάεα ὈΥ τῆε παπά οὗ 
Μοροϑ. 

(ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥΠΠ. 
1 Ογεγίρμρε αγὲ 1ο ὧε οὐτεγυκά. 3 7.36 εοπέέμαζ 
ὀμγη οδέγίηρ. ο 7.4 οδεγίηρ ογ τε ταῤόασίά, 
11 9051 {ἀξ πεῖν πος, τό αὐ ἐλὸ ῥαστονεν, αὖ 
ἐπ ἦε (αν οὐ βγειδ. 

ΝῺ τιἢε ΓᾺΡ βρακε υπίο Μοβεβ, 
ϑΑΥ Ωρ, 

2 (ὐοπηπηδηά (δε ΠὨΠ]ατεή οὗ [5γδεϊ. 
Δηἀ 54Υ τπηῖο {Πεπὰ, Μγ οἤετγίηρ, σηπά 
ΓΑ ὈΓΕΔΑ ἔῸΓ ΠῚῪ 8Δογ ῆσεβ πιδάθ ὈΥ 1 δ. 
ἢγε, 3ῶ2γ ᾽'8 ϑυγεεῖ βάνοιιγ ὑπίο πηὲ, φ νοι’ 

ἴο ννῆδὲ Μῶοβοβ μπαὰ Ῥδθπ, Εοσ Μοβϑὸς ἢδὰ 
Θη]ογοά {Π6 ρτν!]θρο οὗ υηγοβίγιοϊθα ἀϊγθοΐ ἴη- 
(ογσοιγθο ἢ Οοά; 186 οἴποῦ, Κὸ 411 δα γο 
ΤΌΪ]ΟΓ5 οὗ [5γ8ε], ννὰ5 ἴο 5 σοι η56] πηθάἰδίεὶυ, 
{πγουρῃ (Π6 Πρ ἢ -ρὈτιοϑί, δηά ἵμόοϑθ τπθδῃβ οὗ 
Θηαατηρ οἵ σοά ψΒογουνἢ (Π6 ΠΙΡἢ-ρτοϑέ 
νγ85 δηϊγυϑίδα, ϑδυςῇἢ οὐυη5ε] [οβἤνδ ϑθο5 
ἴο ἢᾶνο οπιζοα ἴο 566 Κ ννῆθη ἢ σοποϊπάρα ἢϊς 
ΠαΞΙΥ ἰγθδῖν ἢ [ἢ ΟἸθδοηϊε5. [οβμυδ ἰχ. 
3 564. 
ἡμάρηπεπί 9 ὕγιηι] 866 οἡ Εχοά. χχνἹ]. 10. 

ΟσΗΑΡ, ΧΧΨΙΠ. Οτάϊπαποθς οὗ {πὸ ἀδιν 
οἰεσίηρ (υν. 1---8); δηὰ οὗ ἴῃ6 ϑδῦραϊἢ (νυ. 
9---10}., ΤΟ ΠΪΥ (υν. 11---ς), δηὰ ἔδϑίδὶ οἷς 
ἔεσηρ5 (νυ. 1τ6---31). ὙΠ ἀδιΠ}Ὺ οἤξεγηρ μαὰ 
Ὀδθη δἰοδαυ σοπιπιαπαοά (Εχ. χχῖχ. 248), δπὰ 
ΠΟ ἀουδὲ δα οηδὶ οἴδγιηρϑ ῃδα θθοοπῆθ οὐι9- 
ΤΟΤΊΔΙῪ ΟΠ ἔεϑβίϊναϊὶβ. Βυΐ πο 5ιιο οἰαογαῖθ 
βϑυϑίεπ) 85 15 ἤθσῸ ργθβοσι θα ννᾶβ οὐ σοιϊά ρο5- 
ΒΙΌΪΥ πᾶν Ὀεθη οὈϑογυδὰ ἴῃ {86 νυ] άθγηοϑς: ςξ, 
Βουῖ, χὶ, 8,9. ὙΤο τοριυϊαἰίοησ οὗ [ἢϊ5 δπά 
1Π6 ποχὲ σμδρίοσ ἐπογοίοσε ροϊηΐ ἴο 1Π6 ἱπηπιὸ- 
ἀἰαίθς ργοβροςΐ οὗ (μδὲ ϑοξἝοπλθηξ ἴῃ πάλῃ 
νν]ςἢ δίοηθ σου] ΘηΔὉΪ]6 [Π6 15γδθ] 165 ἴὸ ΟΌΟΥῪ 
ἴδετη. Οἱ, [86 οσγάϊηδηςοϑβ ἴῃ οἢ. χν. 

Ω. Μη ογεγίαφ, απά γὴν ὀγεαά, ὅς. ΟΥ, 
ΣῺΥ ΟΥΤΟΥΙΚ, ΟΥΘῚ ΣῺΥ Ὀχθδᾶ, ἄς. ΤΠ 
ννογὰ ἔοσ οἤεδγιηρ ἰ5. βεσὸ φογόαωη (ςῇ. 8ὲ Μασὶκ 
ΥὙ]]. 11), 8 ἴοΙΤᾺ [πὶ 1156] οὗ χυϊἕο ξΈΠΟΓΑΙ 1πὴ- 
Ροτί, θυΐ οὔθ Ἔϑρθοι Δ !}Π}} ΔΡΡ θα, 45 Δρραγεπῖν 
1ῃ 1115 ἰηϑίδῃηςθο, ἴο {86 πγοᾶί-οΟἸοτ εν Ἰνῃ!ς ἢ 86- 
σοπηρδηϊοὰ ἴπ6 βδογῆςθθ. ὍῊ15 πηραί-ΟἸ της 
σοπηροίοα ᾿ἴ56]ξ, ἔγοπι [5 νΟγῪ ἠδίμγο, νυ ἢ ἴΠ6 
1|ἴς οὗ 1Π6 [5 Γδο} 165 ἰῃ δηδδῃ, ποῖ τυ {Ποῖ 
16 ἴῃ (ὴ6 νυ] άογηεθδ; δηα ἰἴ νγνᾶ5 δῃηοχοὰ ἴο 
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ἐν ΑΡ Ἐ βροΐ ἘΣ ΌΥ ἄλγ, ,3Ὃγ' ἃ ςομπιίπυδὶ 
᾿ Βυτηῖ οβογίηρ. 

4 ΓΘ οἠς Ἰἰαπὴὶῦ 8Πα]ς ἴδοι οἶον 
ἴῃ {86 πηοτηΐηρ, δηά τῆς οἴδεσ ἰδ 

Σοῦ, τ, 5861 τθου οὔδσ δὲ θνεη ; 
Ἵπξ σοὶ ς Απά ἃ τεπτῇ ῥαγέ οὗ δὴ Ἂρῃδὴ 

ναι. ΟΥ̓ ουΓ ἔργ ἃ ὁ πχεδῖ οἔεγίηρ, πιϊπρὶοά 
«χοᾶ, 9. ντἢ τῆς. ἔουσ ῥαγέ οὗ 4η “Πΐπ οὗ 

86.4}} γε οὔβεγνε ἴο οἵδεγ ιἱπίο πιεὲ ἰῃ 
1 οῖγ ἄμε βεδϑοῃ. 

2. Απά τῇου 5Πα10 βὰν υπίο {δεπὶ, 
4 Ἴ Ἢϊ5. ἐς τῆε οβεγίπρ πιδάς ὉΥ ἢτε 
νν ἢ] ἢ γε 5}]} οξν ὑπο τπ6 ΓΟΚ; 
ἴννο Δπ|Ὁ8 οὗ ἴῃς βτβί γεαγ ψιτμουῖ 

βεδίεη οἹ]. 
6 7 τς ἃ σοπτίημαὶ δατγπε οξεγίηρ, 

ΠΟ ἢ νγὰ8 ογάσλίποά ἴῃ πιοιηῖ δίπαὶ 
ἴογ ἃ ϑννεεῖ βᾶνοιισ, ἃ βδοῦ ῆςα πιδάς 
δγ ἤτε υπῖο τἢ6 Γ,ΟΚῸ. 

7 Απά τῃε ἀτγίηκ οβετγίηρ τῃετγεοῦ 
“ῥαί! δὲ τὰς ἔουγιῃ ρῥαγέ οὗ δῇ ἢίη 
ἴογ τῃ6 οὔβ ἰδπηδ: ἰῃ τῆς ΠοΙγ ῥέαες 
80ηδ: τοι σαυβδε τῃ6 Β[ΓΟΩρ ννίης ἴο 

ΝΌΜΒΕΒΞ5. ΧΧΝΊΙΠΙΙ. ἵν. 3-τ2. 

δὲ ρουγεά υπίο ἴῃς ΠΟΚΡ 37 ἃ ἀπιηκ 
οἴετίηρ. 

8 Απά τῆς οιδεῦ αὶ 5ῃδὶῖ τῇου 
οἴεγ δὲ ὄνεὴ: ᾽5 ἴῃς πηεαῖ οβεγῃ 
οὗ τῆ6 πιογηΐηρ, Δπ4 25 τῇς ἀπ 
οἤεγίηρ; τῃεγεοῦ, τμοι 5ηλ]ς οὔει 2ὴ, 
ἃ ϑδοῦιῆςε πιδάς ὉΥ ἤτα, οὗ ἃ ϑυγεεῖ 
βάνουγ ππίο (ἢς [ΟΚΏ. 

9 4 Απά ου [δὲ βδραΐῃ ἀδὺ ἴσο 
ἰδπὶδ8 οὗ τὴ6 βτβὲ γεαγ νιδοιι βροῖ, 
ἀπά ἴννο τοητῃ ἀςαὶς οὗ ἥοιγ 407 ἃ 
πχεαῖ οἤεγίηρ, πιηρ]εά ΨΊῆ οἱ, δηά 
τῆς ἀγηκ οβετίπρ τῃετγθοῦ: 

1. 7}ι: ἴς τῆς θυγηΐ οβασγίπρ οὗ 
ΘΥΕΙΥ͂ βάθθαῖῃ, δοβι4θ (ἢ6 ςοπτείηυδὶ 
δυγηῖ οβεγίηρ, ἀπὰ 1115 ἀτίηἰϊς οβεσγίηρ, 

Ι1  Απά ἴῃ ἴῃδ Ὀερίπηϊηρβ οὗ 
γόοιγ πιοηῖῃβ γε 585}4]]} Μ᾽: ἃ Ὀυτγηῖ 
οἴξεγίηρ ὑπο τῆς ΟΡ; ἴννο γοὰπρ 
θΌ]Π].ΟςΚβ, ἀπά οὴς τγάπῃ, βενεη ἰδηλδβ 
οὔ τῆε ἤῖδι γεαγ νου βροῖ; 

12 Απά τῆτες τοπτῆ ἀεαὶβ οὗ βου 
ΡΥ ἃ πιεαῖ οβογίηρ, τιϊηρὶθά στῇ 

[86 δηϊπΊΔὶ 5ϑο ΓΙ ἔςθ5 ἃ5 ἃ (οκοη (ἢδὲ (6 ρϑορῖθ 
τηιϑὲ ἀδάϊοσαίο ἴο Οοὐ {Π6ῚΓ ΡγΟρογΥ δηά Ἐῃ6 
ἔτυ5 οὗ {μεῖγ ἸαΌΟΌΓ ἃ5 ννῈ}} ἃ5 Ἐπ ῖσ οὐνῃ ρεῖ- 
50ηὴ5. 866 Οἡ ΧΥ. δηά [,ὃν. χΧχὶ, 6. 

8-8.. Τἢὸ ἀδιν οΠἤεηρ, 85 δἰγοδάν 
Θη]οϊποά δὲ ϑδιηδὶ, ἔχ. χχὶχ. 48---.2. [1{ 15 
ῬοσΌ ΑΓ ἴο {86 ργοϑθηΐ ραϑϑαρὸ {παΐ ἴδ ἸΙΖΊΙΟΣ 
οὗ 186 ἀγηκ- οβθγηρ 15 ἀθβογθοά ἴῃ τ. 7 85 
ἐ ΒΕΓΟΙΡ ὙγΠ6 1 ΗΘ. σῥεσβαγ, ἃ ἴδγγη 5114} 
οπρΙογοά ἴο ἀθβο ρα κἴσοηρ ἀγίηκ οἴμοῦ (ἤδη 
ὙνἷπΠ6 (ε.5. ἴμεν. χ. 9). ὙΠῸ Τάγρυπι ΠΟΓδ 
υπάογϑίαπαϑ [ἢ οὗ οἱά πο. Βυῖ ἴδθ ὀχρίδπδ- 
ἘΙΟΠ χοῦ ὈΪΥ 15 ἰῃαΐὶ (Π6 [5γαθ  ἴδ5. ἴῃ [6 νν}}- 
ἀοτπθ55 δά, ἴῃ ἰοῦ ας κ οὗ ννπθ, δι τυϊοά 
σῥεοδαν πλλὰθ ἔγοπι Ὀδυ]οΥ ῸΓ 1. ΟἿ ὈΔΙ]ΟΥ͂ 
{πεν Βαά ἀουδῖ]ε5ς ὕθοῃ 840]6 ἴο ρον 511}}- 
οἷθηξ ἔοσ {ποῦ πεοάβ. ὙΠΟΥ δδά ἴδιι5 οὔ- 
βογυθὰ 6 βριγιί, (που ρὰ ποῖ {πὸ Ἰοίζοῦ οὗ 1ῃ6 
οτάϊηδηςς, δηὰ {δεῖ ργαςίϊςθ ἈΠ Πογίο πνου]Ἱὰ 
ὩδΔΙΏΌΓΑΙΙΥ ὈΘΈΓΑΥ [561 τη (86 Ἰαπριιᾶρθ ποὺ ο1- 
Ρἱογεά ὈγΥ Μοβοβ. ὝΒοτδ ἀγὸ θυ ἔενν ἰηὐππο- 
[ἰοη5 ἴῃ ἴδε Ῥεοηΐδίθιςἢ τεϑροοίίηρ ἀγίηκ- θεν. 
ἴηῆρ56. ὙὝΠΟΥ ἅγὸ παπηθὰ [ἢ 1,6 ν. ΟὨΪΥ ἴῃ σΒΔρΡ. 
ΧΧΊΠ, ; Δα 566ΠῚ 5.:ΘΏΘΓΑΪΙΥ ἰο 6 ἀϑϑιυσηοὰ σαῖθοῦ 
[8δη βρθοιῆθά. Εσοπι [6 ῥγεϑοπίὶ ρᾶββαρὸ "76 
ξαίμογ {πὲ ΠΟΥ νγεγα ἴο 6 οβεγοὰ Όγ δοίης 
Ρουγοὰ “η {6 ΠΟΙ ρΡΐαςθ," ποῖ, 85 βοπλθ 
Τοπάογ, Β ἃ ΠΟΙΥ νϑϑβοὶ." [{ ἢᾶ5 Ὀδθη 
ἰηξετγοα, ἔτοπὶ [οϑορῆυ5, “ΑπΈ4.᾽ ΠΙ. το, δηά 
ἘΕςοΐυ5. 1. ἐς, ἴῃδὲ {ΠΟῪ ννοῖθ ρουγοὰ τοιπά 
ἔπο ἔοοϊ οὗἉ {πὸ αἱΐασ.0 ΟἸμοβ (Κυτίζ ' ϑαςι- 
ἢς!4] ὙΝουβμὶρ οἵ (Βεὲ ΟἸἹὰ ᾿Τδβίδτηηθηΐϊ, ΡΡ. 30. 
--- 207, ΟΙΑγ κ᾿ 5 Τ Γαη5].) πλδι ἴδ {πα (Π6 ἀγιηκ- 
οδεσίηρ νγᾶ5 ρουγοά οἡ [86 δἰίασ, ἀῃὰ 50 Ὡροῃ 

ἴΠ6 Πεβἢ οὗ {ῃθ βδογίθςθ Ὁ. ψ Βιςἢ 186 ἰδ νυᾶϑ 
ςονογρά, [ἢ ἕανουγ οὗ [15 νίονν Εχ. Χχχχ. ο ἰ5 
τοίοστοαὰ ἰο, νι ἢ Υ ἑογθιϊηρ οἴισίοη οἡ 
{86 ΑἸἴασ οὗ ἰποθῆϑθα βϑοβ ἴο γεσορ!Ζε ἰζ οἡ 
[86 δἰΐαγ οἵ βδογιςθ, 

9--ἰὸο. Ὑπὸ δαθυαῃ-οἤἴεσιηρ, ἢοΐ ῥγὸ- 
ὙἹΟΌΙΥ δη]οϊηθά, ςοηϑβιϑίθα οὗ ἴνγο ἰδπιῦϑ, 
ΡΓΟΡΕΓΙ͂Υ δοσοιῃρδηϊδά, ἴῃ δαάιϊίοη ἕο ἴΠ6 τὸ- 
Ευϊαῦ ἀδι}γ οὔδεγιης. 

11-- -15. Το πονν-πιοοη ΟΠΘΓΙΠΡ 4190 15 ΒοῸ 
ςοπιηδηάεα ἔογ πὸ ὅσσι πιο. ἼΤΘ οὈβεγνδηςθ 
οὗ {πὸ πὸὺνν πιοὸῃ δὰ Ὀδδη 6πΠ) οἰ ποὰ δὲ διηδὶ 
ὙΠ θη 186 αἀϊγοσοπϑ ϑνογὸ ρίνθη ἴῸΣ τηδκίηρ [Π6 
ΒΝ Γ ἐγαϊηροῖβ, χ. το. Ὑμαῖ ΤΠοῪ Μεγὲ οὔ- 
βοσνθά Ὀγ {πὸ 5γδθ] ο5. ἴῃ Ἰδίογ ΕΠ Ππλὸ5 φρρθᾶγβ 
ἔτογλ νδγοι5 ποΐϊσθβ, δ. . 1 54Π|. ΧΧ. ς; 2 
Κιηρβ ἵν. 227. 1 ΟἾγΓ. ΧΧΙ. 421: (Ὁ]. ἢ. 16. 
ΤΠ οἤφσγιηρ σοηϑὶϑίδα οὗ ἔνγο Ὀυ]]ος 5, ἃ τὰπΊ, 
δηὰ βϑνθη ἰαπλθϑ, δοσοιηρδηϊθα 8ἃ5 ργθβογι 
ἴῃ χΥ. 1---12. ὙΒΕΙΘ ννᾶ5 δάάθα ἃ ροαδί ἃ5 ἃ 
51η-οἴεογίηρ δὰ (Π15, ᾿Ἰπου ἢ πιρητἰοποά ἰδϑῖ, 
ψγοι ] ϑθὸπλ ἰη ἕδεοὶ ἴο ἢάνθ Ὀθθη οἰογοά Εγϑῖ, 
Βίποθ ἴῃ 411} δοΐυ!]ν τοςοσάθα Ἵᾶ565 ἴδ ἰπ- 
οἴ ηξ ᾿πνατΊ Δ] ργεσοάρα ἑῃς Ὀμτι -οἤξτγηρ 
(ἔχ. χχιίχ ; [μὸν. συ, ὙΠ}, 1χ, χὶν, χυ]). Α 
ἴοτο ἀσβηϊΐο τη ογργείδίίοη νγᾶβ ρυΐ ὈΥ {815 
οΥάϊηδης6 προ ἴπδΐ οὗ χυ. 22---λδό. ὉΠ κἰη- 
οἴεγιηρ, νὩις ἢ μαὰ Ὀδδη ἴπογο σοπίοτηρ διοά ἴῃ 
ςᾶϑ65 ΠΟΙ ἃ δη δὰ Ὀδθη Τομηπλ τε ἰρσηο- 
ΓΑΠΕΥ τυβουΐ τἢ6 Κπον]οάρο οὗ 6 σοηρτο- 
Βαϑίίοη, ννᾶβ μβοῃςεξοστῃ ποῖ ἴο θὲ οἤεγοα ΠΊΕ οἷ Ὁ 
δ ἀϊξοσθίίοη, ἃ5 οἰγουπηβίδηςος τη ἢΐ βοοηὶ ἴο 
τοααΐγο, Ὀμἐ ἴο ὈῈ τορι ΪῪ τοροαίθα, ποῖ 688 
ἔτεαυθηε!υ ἔπη οὴςδ ἃ τ οηΒ. 



Ὃ-ς; 

Υ. 13-- 28. 

οΟἾἸ, ἔογ οὴς δυϊοςκ; ἀπά ὕνο τοητῃ 
Ἃελ|185 οὗ βουγ ῦρ ἃ πιεαῖ οβεπηρ, 
ταϊ Πρ] εα νυν οἱ], ἔογ οὴἣξ τγαπὶ; 

13 Απά ἃ ϑενείλδὶ το ἀδα] οὗ 
βου πλϊηρίεά τ ΟἿ] ΡΥ ἃ πιραῖ 
οβεγίηρ υπΐο οπς ἰδπὶδ; ΞὉΥ ἃ δυγηΐῖ 
οἴεγιηρ οὗ ἃ ϑννεεῖ βάνοιιτ, ἃ 584 ΓΙ ῆσα 
ταλάς ὃὉγ ἔτγε υπῖο [6 ΠΟΚΡ. 

14 Αμπά τδεῖγ ἀτγίηκ οβεγίηρβ 5}4]] 
δε Πα] δὴ ἢϊῃ οὗ τψίηπς πο ἃ δι]- 
ἴοςκ, δηὰ τῆς τηϊγά ῥάαγὲ οὔ δὴ ἢΐῃ 
ὑπο ἃ τᾶπι, ἀπά ἃ ἰοιιγίἢῃ ῥαγὲ οὗ λη 
ἢϊη υηΐο ἃ ἰδιηῦ: [ἢ15 1: τῆε Ὀυγηΐ 
οἤεγίηρ οἵ ἜἼνεῦγ ταόπῖῆ τΠγοιρμουῦῖ 
18}6 πηοητῇ5 οὗ [Π6 γϑδγ. 

Ις Απά οπε ΚΙά οὗ {Πε ροδῖβ ἔογ ἃ 
8ῖη οβετγιπρ υπῖο (ἢς ΠΟΚ᾽ 5}4}] δὲ 
οετεά, Ὀδεϑιάς τῆς ςοπίπιδλὶ Ὀυγηῖ 
οβετίηρ, δπά ἢϊ5 ἀγίπκ οβεγίηρ, 

16 “Απά ἴῃ τῆς ἐουγίεεητῃ ἀδγ οὗ 
ἴῆε βγϑῖ πιοητῃ ἐς ἴῃς ραββονεῦ οὗ τῆς 
ΓῸΚὉ. 

17 Απά ἴὴ τῆς ββεεπιῇῃ ἀδγ οὗ τῇ 5 
Τλοπίῃ ἐς (6 ἔδαβε: βενθὴ ἀλγ8 5}2]] 
πη]οανοηςα Ὀγεδά ὃς δδΐθη, 

18 ἴῃ τῆε “ἢτβε ἀδὺ τῥαϊΐ δέ λπ 
ΠΟΥ Θοηνοσδίίοη ; γὲ 58} ἀο πο 
τιληποῖ οὗ βεγνηε ννοῦκ ἐῤεγεῖπ: 

19 Βυῖ γε 5841} οἕεσ ἃ 8δογίῆςε 
τπλᾶς ὉΥ ἦτε Αγ ἃ δυγηΐ οβετγίηρ 
απο {πὲ ΓΟΚῸ ; ἴννο γοιιπρ δι] ]ος 5, 
ΔΠπὰἀ οπμδ γᾶπι, ΔπΠ4 βενθη Ἰδιδϑ5 οὗ τῃ6 
βιβ γοαγ: [ΠΕ6Ὺ 5}4}} Ὀ6 υπίο γοιι 
νους Ὀ]ΕΠ5ἢ: 

ΝΟΌΜΒΕΒΘ. ΧΧΥΙΙΠΙ. 
20 Απά τῇεὶγ πχεαῖ οἤξγιπρ «αὶ 

ες Κ᾽ ἤουγ αἰϊπροίεά νι οἷ]: τῆτες 
τεπτῃ ἀε4]8 5}2]} γε οὔξεγ ἔοσ ἃ δυο ςκ, 
Δηά ὕνο ἴοητῇ ἀ6α415 ἔου ἃ γᾶπι; 

21 Α ϑ8ενογδὶ τεπτῃ ἀθα] 50]: ἴδου 
οδυ ἔογ δνθγΥ ἰαπὶρ, τῃγουρῆοιε τῆς 
βόνθῃ ἰδηδϑ: 

22 Απά οηδ ροδῖ 3937, ἃ 5ϊη οβεγίπρ, 
ἴο πιαῖκε πη δίοῃηεπχεηΐ ἔογ γοιι. 

22 Ὗε 51 οῇεγ τῃε5ὲ δεβίάς τῆς 
δαγης οἤεγίηρ ἴῃ [6 πιογηίηρ, ἡ] ςἢ 
ἐς ἴοσ ἃ σοπτίημαὶ δυγηῖ οβεγίηρ. 

24. Αἰζογ {818 πιᾶπηεγ γε 5Π4]} οῇεσ 
ἀλιγ, τῆγουρῇους τῆς βανεη ἄλυβ8, {πε 
πλεδλῖ οὗ τῆε 8δογίῆος πιδάβ. ὃν ἤτο, 
οὗ ἃ βϑννεεῖ βάνοιιγ ὑπῖο ἴδε ΓΟΚῸ: 
1 502]} θ6 οἤετεά δεοίάθς τῆς ςοητί- 
Π08] Ὀυγηὶ οἰξεγίηρ, δηὰ ἢϊ5 ἀγίηκ 
οἴξεγίηρ. 

25 Απάᾶ οἡ τ1ῆ6 βδνεπῖῆ ἀΔῪ γε 
5021] μανα δη ΠΟΙ σοηνοοσδίίοη; γε 
80.]} ἀο πο βϑγνὶϊβ ννογκ. 

26 4 ΑἸΪἸἷο ἰῃ τηε ἀδγ οὗ τῆε ἢγϑῖ- 
ἔτιι85, ἤθη γ8 Ὀγίπρ ἃ παὲνν τηθαΐ 
οἴεπηρ ὑπο (η6 ΙΟΚΡ, δίῖεγ γοιγ 
ΘΕῈ Κ5 δ ομέ, γ8 541} ἤανε δὴ ΠΟΪΥΓΥ͂ 
σοηνοσδιίοη ; γκ8 5}4}} ἀο πο 8εγνῖϊε 
ψοτκ: 

27 Βυῖ γε 5}4]] οεγ τῆς Βυγπὶ 
οἴεγίηρ ἔογ ἃ βυύνεεῖ βένοιγ τπίο τΠ6 
ΓΚ; ὕνο γουπηρ δι] ος 8, ομς ΓΑΠῚ, 
βανθη ἰαπηῦβ οὔ ἴῃς ἢγοῖ γθαγ; 

28 Απά τ}οὶγ πλραῖ πος οὗ ἔοιιγ 
τϊηρ]εὰ τ οἱ], τῆτες ἴεπτῃ ἀ62]8 

106--26. ὙΠῸ Ῥδϑϑονοῦ οὔογίῃρ νγᾶβ [Π6 
5216 85 ἰῃλί οὗ {π6 πονν πιοοη, δη νγὰ5 Γδ- 
Ῥεοδίοὰ οἡ δδοΐ οὗ {πδ ϑόνθὴ ἀἄδγϑς οὗ ἴῃ ζοβεϊναϊ, 
1δυ.5 τηλτκίηρ {Π6 ἱπιρογίδπος δηά [πο ϑοϊθπλ Υ͂ 
οἵ ἔθ οςολϑίοη. ὍΤῆδ ἀεῖα!]5 οἵ ἴπ6 οὔετγίης 
δ ποῖ Ὀδδὴ ῬΓΘΥΪΟΊΒΙΥ ῥγοϑογι θὰ; Ὀαΐ {ΠῸ 
ςοιηπΔηἋ ἔοσ Δη ΒΟΙΥ σοηνόσδίοη οἡ {πε ἢγϑί 
ἃ αϑὲ ἀδγβ οὗ [π6 ἔδϑεινδὶ ἀρρθδγβ ἴῃ [,ϑν. 
ΧΧΊΙ. 7, 8. 

46---381. ΤΠε ἔεκίιναὶ οἴὔοππρ δὲ [86 ϑεάϑοῃ 
οὗ Πεοετιι 5 νὰ ἴο ὈῈὲ οἤξετοὰ οἡ πὸ ἀδΥ͂ 
ΟἾΪΥ; δηά ννᾶ5 ἴῃ6 βάτὴθ ἢ (Πδὲ οὗἩἨἁ 16 πον 
ΙΏΟΟΣ δηα ρᾷβϑονοσ, [Ἃ0 ΠΟΑΡΪΥ {ποιῇ ποῖ 
ἐπεγεὶυ δοςογάβ ὑπ [86 ΒΔ τ ἔς] ΟβθγΓης 
Ῥτεβοσιδοὰ [,ον. ΧΙ. 18 574.,) 45 Δ δΔεςοΠ)- 

ἱπιθηΐ ἴο ἔδο οβεγιηρ οὗ ἴῃ Ἰοάᾶνθβ οὗ βτοῖ- 
ἰἴ5κ. ὙΏθοῖο ἀπά πόσο [πὸ 510- Οἴἴδτηρ 15 

ἴη6 Ξαπι|ρ, δηά {πὸ βόυδῃ ἰδτὴδ5 οὗ {π6 Ὀυπιΐ- 
οδεγηρ α1σ0οϑ. Βυϊ ποϊεδά οὗ {πὸ ἔνσο δυ]ος 8 
ἃ ἃ ομδ γὰπὶ οὗ Νιυπιῦοῖβ, πο γάπι9 ἀπά οπῸ 
ῬΙοςΚ, 8 [Π6 Βυτίμεγ δα ἀϊοη οὗ ἔνο Ἰδπὶῦ5 

ἴοσ ἃ ρϑᾶςθ- δσίηρ, ἃγὸ βρθοιβοά 1π 1 ον! ς 8, 
ΤΟ ἀἰβοσεράπου ἱπ {πὸ πιπιδοῦ οὗ Ὀυ]Ος Κα 
ΔΩ ΓΑΠῚ5 15 ἀπο ρογθᾶρϑ ἴο 4 Ἄσοττυρίοη οὗ 
1Π6 ἰοχ ; αηὰ ἔπ6 ρϑᾶςθ- ΠΡ, ἃ5 ὈΘΙΠ ΚΣ ΠΊΘΓΟΙΥ 
ΔῊ ΟΥ̓ΙΠΑΓΥ σοποοπιίδηξ οὗ [ῃ6 τνᾶνθ- Ιοᾶνοϑ8, 
ταῖρμξ θ6 οὐ [ἢ 5 ὙΘΓῪ δεοςουηΐ οτηϊ 6 ἔΤῸΠῚ 
(6 ραᾳβϑαρὲ δοίογθ 5, νυ ῆϊς ἢ Ῥτοβοῦθθ5. ΟἿΪΥ͂ 
[86 γοπογαὶ οβδγίηρϑ οὗ [ἢ6 ζεβέιναὶ, δπά ποῖ 
186 5ρεςῖ8] ομθβ σοπποοίδα νυ ἢ ΔΠΥ ρατεςυἾδΓ 
ΠΡΙΟΠΊΟΠΥ ΟὈϑονοα δὲ 1. [{ 5 ὑπ} |Κοὶ} ἴπδέ 
ἔνο σχίδθηϑινο ϑοΐβ οὔ 5δου ἤςθ5, ὩΡΑΥῚΥ ἰάἀσπεςαὶ 
ἴῃ (μοῖγ ἀοῖα!]ς, 5ῃοι]ὰ αν Ὀθθη οἤεγοὰ ου 
1Π6 54π|6 ἀδύ, δηὰ γοῖ [πδὲ (Π6 σοπηπηδηά δἢ- 
)οϊπίηρ οαςἢ βῃου)ὰ τῆδκο πο τοίθγοηοθ ἴο {δ 
οἴου. ΤὙΠε ἀϊδιποϊοη Ὀδέννοθη {Π6 ἴνο 15 
Ἰηάοοα τϑοορηϑοα ΕΥ̓͂ Ϊοϑορῃυ5 (" Απί.᾽ 111. 
1ο. 6), ψῆο, πούγενοσ, ἴῃ ςομρυῖης {πὸ 
δρρτοραῖθ οὗ ἴθ δηϊ πλ4}5 Ἱποὰ ἴ'ὴ ἴδ6 ἔτγο 
ΡΑΞΞΑΡῸΘ ΟΓΓΒ ἃ5 ἴο [ῃ6 ΠΕΠΊΘΕΥ οὗ γάπ8. Βυξ 
5 βἰδίογηθπε ΡγΟ ΔΌΪΥ͂ τοργοβθηςϑ ΟΥΪΥ ἢ 15 οὐσῇ 
ΟΡΙπιοη: ἂπά ὄύθὴ ἴῃ6 ῥγαςίίοο οὗ [86 [ονῪϑ 

οι 
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υπΐο οης δι] ΟςΚ, ἔνγο τοπῖῇ ἀδα]5 υηῖο 
ΟΠ ΓΑΠῚ, 

29 Α ϑ8δνεζγδὶ τεπιῦ ἀεαὶ ὑπο οἠς 
Ἰλπιῦ, τῃγουρῆους τῃ6 βενεθῃ [Δπ1Ὁ8 ; 

20 “7πῶὶ οὴχε Κιά οἵ τῆε. ροαῖβ.) ἴο 
πλλκα Δη ἀἴοπεπηδηῖ ἔου γοι. 

21 Ὗε 58}4}} οἴ ἐῤεηι Ὀεβιάς (ἢε 
ςοπεϊηια] δυγης οἤξεγίηρ, ἀπ ἢϊ5 πγοδῖ 
οἤεγίηρ, (1ΠΕΥ 5841] θὲ υπίο γου υντἢ- 
ουξ Ὀ]ΕΠ.15}) δηὰ τῆεῖγ ἀσίηΚ Οἤεγηρ. 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ ΧΧΙΧ. 
1: 72: οδεγίμρ αὐ 114 γα:  οΥ ἐγεπιῤείς, 7 αὐ {δε 

᾿ 44») οὗ αὔβιωίέηρ ἐλεὶγ τοις, 13 αμαὶ οὔ ἠέ 
εἰσάξ ἀαγε ο7 1Δε ,ιαςΐ οὗ ἑαδεγγαεέξε. 

Ν]} ἴῃ τὴς βενεηζῃ τηοητῃ, οἡ {δε 
τοι ἀαγ οὗ τῆς τποηῖῃ, γε 58}8]]} 

ἤανε δὴ ΠΟΙ σοηνοσδίίοη; γ8 5}4]] 
“ἴκν.... 40 ΠΟ 86γν!ε ννοῦκ: αἰζ ἰ5. ἃ ἀδΥ οὗ 
24. δ]οννίηρ, τῆς {γαπιρεῖβ απο γοιι. 

2 Αμὰ γε 5184]}} οὔ ἃ δυτγηῖ οβετ- 
ἴῃηρ ἔογ ἃ ϑννεεῖ βϑᾶνουῦγῦ υηἴο τῇς 
Ἰ.ΟΚΡ; οπε γουηρ δυ]Π]οςΚ, οπς γϑῃ), 
απά βενεὴ ἰαπὶθθ οὔ τῆε ἢγϑξ γεδγ 
ψιτους δ᾽Θπλ 5ἢ : 

2 Απά {τεῖγ πιοαὲ οβεγηρ τἀ αίἑ δὲ 
οΥ ἤσουν πιϊηρ]εα νντῇῃ οἱ], τητος τα πτῆ 
ἀ6α]5 ἔογ 4 δυϊίΐοοκ, σπά ἴννο ἴθπῖῇ 
ἀεὶ [ῸΓ ἃ ΓΑΠΊ, 

4 Απά οπα τομῇ ἀ64] ἔοσ ομβ ἰδπιῦ, 
τὨγουρθουῖ τὴ 6 βανοπ ἰαπιῦϑ: 

ς Απά οπε ΚΙάΑ οὗ τὴς ροαῖβ 7 ἃ 
81ηὴ οἰεγιηρ, ἴο τα Κα δὴ δῖοπεπιεηί 
ἴογ γοι: 

Αἴοῦ {Π6 σΑρΈ ΠΥ που] ποῖ 6 ἀθοϊβινο 85 ἴο 
{86 τὰ τηϑδηϊηρ οὗ [86 δίοξδις ἰᾶνν. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ, 1. 6. Οτάϊπαπος οὗ [ἢ6 
Ἐεαβὶ οὗ Ττυπιρεί5β. ΤῊΪΒ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 οὐϑογνδά 
Οὐ ἴθ ορεϑηϊηρ ΟΑΔΥ οὗ (δέ τηοπῖ νη 
ὙΠΙΟἢ (Π6 Οτεαῖ Πδγ οὗ ἴῃ6 Αἰοποιηθηΐ δπά 
(86 Εραϑὲ οὗ Ταρογηδοῖος [6]}} (οἴ. 1,δν. ΧΧΗΣ. 
23 5464.).. ΤΠΕ οἴἶεγιπρ σοηϑιοιθὰ οὗ οπο ὈυΪ- 
Ἰοςῖϊκ, ὁπ6 γᾶπὰ, δῃά ϑϑύθη ἰδπηῦβ, ἢ ἃ ροδὲ 
ἴοσ ἃ 5ἰη- οἤθπηρ, ἰη δά ἀπίοη ἴο {πὸ ϑι14] πὸνν- 
πιοοη οΟἤδγίηρ (οἷ, ΧΧνΙ!. α1), ἀπά ἴο ἴῃ τερὰ- 
ΔΓ ΟἰλῪ οἤδγιηρ. ὙΠῸ ϑρθοῖδὶ οβθηρ ἔογ 
186 ἀδγ ἀπίεϊραίεα {μαΐ οὗ πὸ Οτεοαὶ ὈΔῪ οὗ 
Αἰοπετηοηΐ. 

7--Ἰῖ. ΤΠε οὔογίηρς ου ἴῃο Οτοαὶ δῪ οὗ 
Αἰοποιθηξ νγᾶ5 {Π6 ββπηθ νυ ἐΠαΐ 58 ϑΘρθοὶ- 
βοά. ΤΠ 5! η-οβδγίηρ ᾿Ἱποϊυάἀθα 1η (ἢ]5 οβογίης 
νγὰὰβ ἱπάορεπάθηξς οἵ {ῃ6 51:η- οὔθ πη 5. ὙνΠΙς ἢ 
ζογτηθάὰ {πὸ βγοαΐ ᾿ογοΟη165 οὗ {Π6 ἄδγ, ἃς 
ἀεξεπιδοὰ ἴῃ [μον. χν. [1{ ἀἰβογοὰ ἔτοτα ἴΠῸ 
Οἤἴδσης ταδάθ οἡ ἴΠ6 ἀἄδλγβ οὗ 86 Ῥδϑϑονοσ, 
ἃηὰ οὐ {πὸ ἀδὺ οὗ ἤγϑι- ἔι1ῖ5, ᾿παϑπλςἢ 85 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΨΝΙΠ. ΧΧΙΧ. [ν. 29---12. 

6 Βεβίάς τῆς θυγηξ οβετγίηρ οὗ τῃς 
τηοπῖῃ, δηὰ ἢἰ5 πηεᾶῖ οἤεγίηρ, δηά 
τΠ6 ἀδι]γ θυτης οἤεγίηρ, δηὰ ἢ 5 πιεδῖ 
οβεσγίηρ, ἀπά τῆεῖγ ἀγίπκ οβεγίηρβ, δο- 
ςογάϊπρ πο {ΠΕῚΓ πηδηηεῖ, ἔογ ἃ ϑνεεῖ 
ΒΆΨΟΙΓ, ἃ 5δοῦ ἔςε τηδάς ὈΥ ἤγε ὑπο 
τῃε ΠΟ ΚὉ. 

η  Απά ὅγε 5}|41] ἤᾶνε οἡ τε δῖαν κ 
ἴθητἢ 47} οὗἉ {Π]18 8ενεηῖῃ πΊΟΠΙΝ ὯΠ δ᾽, :, 
ΠοΙΪγ σοπνοσδτίοη ; δηά γε 5}4]] δῆς 
γοιιγ δοιιἷβ : γε 5Π4]] ηοΐ ἀο δὴν ψψοῦκ 
ἐδογείη: 

8 Βιιϊΐῖ γα 5}4}} οὔεγ ἃ διγπὶ οὔξει- 
ἱπρ' πητο πε ΠΟΚΡ 70» ἃ βϑνγεεῖ βανουγ; 
οηδ γοιηρ Ὀυ]Π]οςΚ, οπμς γαπ, αρα βανθη 
ἰδτὶθ8 οὗ τῆς βγβὲ γεαγ; {ΠΟῪ 5881 δὲ 
Πῖο γοιῖι ννϊτῃουξ δ] εμλ 5}: 

9 Απά τμεὶγ πιεαῖ οβετγίηρ «ἠαὶὶ 
δὲ οὶ βουγ πυϊηρίεά νντῇ ο1], τῆτες 
τη αἀ6α]15 ἴο ἃ δι] ]οςκΚ, σϑά ὕνο 
[απ ἀδα]5 ἴο οπβ ΓΑΠ|. 

ΙΟ Α ϑβ8δνογαὶ τθηῖῃ ἀθαὶ [ῸΓ οπα 
ἰλτλῦ, τγουρβοιιξ τῆς βενεη απ : 

11 πε Κιά οὗ τῆς ροκῖβ ἐμ ἃ 51η 
οἤδγίπρ; δεβιάς τῆς δίῃ οἰξεγίηρ οἵ 
δίοπειηδηΐ, δηά τῆς Τσοηζίηια] θιγηΐ 
οβεγιηρ, δηά τῆς πιεαὶ οἤεγίὶηρ οὗ ἰϊ, 
Δηά τῆεῖγ ἀγίηκ, οἤξεγίηρϑ. 

12  Απᾶ οη τδ6 Ἐβοοπιῃ ἀλγ οἵ 
(ἢε βϑθνεηίῃ πιοητῇ γα 514]] ἢᾶνα δῃ 
Ποὶγ σοηνοσδζίοῃ ; γε 5}4]] ἀο πο 8ετ- 
ν}16 ννοῦκ, δηά γε 5}4}}] Κεαρ 4 ἔεδβῖ 
αηἴο ἴῃς ΓΙΟΚΡῸ βενεη ἀδγϑ5: 

18 ᾿ποϊυάοα ΟὨΪΥ ομδ Ὀυ]] οἰ ᾿πειοϑα οὐ ἔνο. 
ΤΠ τοβϑοη οὗ (Π15 ἀἰσ πο ΠΟ 15 ποῖ ςογίδίη. 
ῬΟΒΘΙΌΙΥ βίησθ (π6 Ὀυ]]ΟςΟΚκ τῦᾶθ ΡΥΘΟΠΑΙΠΟΠΕΪΥ ἢ 
[ἴη6 ΔηϊπΊ8] οὗ ἀρτιουϊαγο, [6 οβογιηρ οὗ δυὶ- 
ἸοςκΚβ οἡ Οοά᾽β αἰΐασ νγὰς τηοϑὶ ἴῇ Κοορὶπρ δὲ 
ἼΡοβθ ἔραϑίς ἀδάϊοδίθα ΠΊΟΤΟ ὄβρθοῖα!}ν ἰο δηῃ 
Δοκηονν)θάρτηθηϊ οὔ ἴΠ6 Ὀ]οςοῖηρς θεβίοινοα ἴῃ 
ἘΠ6 τϑα]πὴ οὗ παΐπθ, δυςῇ νγᾶ5, ρεςυ ΠΑγὶν, [86 
αἰτὴ οὗ {π6Ὸ ἔραςξ οἵ ὙδΌθγηδο]θβ, υβοη [86 
οΟἤἴεγιηρ οὗ ἃ ὙΘΓΥ͂ ἰαγρὸ Πυ ΠῚ Γ οὗ Ὀυ ]οςκο 
νγὰβ σοϊηπηδηάοα ; οἴ. τ. 12. Ὑπὸ ἀδγΥ οὗ 
Αἰοποπιεηΐ ᾿δὰ ἃ ὑυεγὺ αἰ ἔδγοπε οἰ ρη ΠΟ ΔΌΟΘΩ ; 
δηά ου ἴἴ οπθ ὈΌ]Π]ΟΟΚ ΟΠἸΥ τνὰβ οἤδογοα ἴογ {86 
ΡοορΙθ; τδοιρ ἢ ΔποίθΠοῦ νγα5 οπ)οϊποὰ 85 ἃ 51η- 
δδπηρ ἔοσ ἴμ6 ριοϑὶ (οΐ. [,εν. χνὶ. Σὰ 564.). 

12.---34. Ἐροδθὶ οὔ Τδδεγηδοῖες: εἶ [ν᾿ 
ΧΧΙΠ, 32 54ΩΠ. ὙΠ οἤετγίηρβ τοαιγοὰ δί [δἷς 
ἔραϑί σογὸ {Π6 ἰαγροϑί οὗ 8}}. ΤΟΥ διηουηίοα ἴο 
ἐουγίθεῃ Γάσ5, ΠΙΏΘΙΥ -Οἰρξ Ἰαπλῦβ, ἀπ ΠΟ 1655 
1ΠΔη δουθπίυ Ὀυ]]Ος ΚΘ; ὑδίηρ ὕννῖοα 85 ΠΔΗΥ͂ 
Ἰαπὶὺς δηά ἔουγ {Ππ|Ὲὲ5 ἃ5 ΠΊΔΩΥ 0] Ος 5 45 ΘΠ» 
Ἰοϊπεοά ἔοσς ἴδε Ῥδββθονεσ. Ἴ8ὸ Ἐοδεὶ οὗ Ταῦεζ- 
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12 Απά γε 5141] οὔεγ 4 Ὀυγηξ οἷ 
(εγηρ, 4 βδογιῆςε πιδάβ ὉῪ ἤτα, οὗ ἃ 
φὐγοοῖ βάνοιΓ ἀπο τῆς [ΟΚῸ ; δ |τ- 
ἴεεη γοιηρ θυ] οοΚ5, ὕνγο τπι5, ἀπά 
[ουτγίεεη ἰαιηδβ οὗ [ῃε βγβῖ γεαγ; {ΠῈῪ 
8}.4}} ὈῈ νυϊτῆοιυ Ὀ]Θ Πα ]5ἢ : 

14 Απά {δεῖγ παραὶ οβεγίηρ “λαϊ 
ὧδ 97) βουγ τηϊηρὶθά ννἢ οἱ], τῆγαα 
[ἐπ ἀθα]5 απο Ἔνθγυ δι] οςΚ οὗ {πε 
τῆϊγίθθη Ὀυ]Ος Κ8, ννο θη ἀ6α4]5 ἴο 
ΘΔΟἢ τδηὶ οὗ [ῃ6 ἴννο Γδπη8, 

Ις Αηά Δ βενεγαδὶ ἰθητῇ ἀδαὶ ἴο βοῇ 
Ιλ οὗ τῆς ουγίδεη ἰΔπιδ5: 

1Ι6 Αμά οπς Κιά οὗ {πε ροαδῖβ 3. 
ἃ 8ϊη οἰεγίηρ; Ὀεβίάες τῇ6 σοπίπαδὶ 
δυγηῖ οἴεγίηρ, 5 πηεδῖ οβεγίηρ, δηά 
ἢ15 ἀγτηκ οβετγίηρ. 

17  Απά ου τἢξ βεσοηά ἐδὺ γέ 
“δαί Ο72 7 τντεῖνε γουπρ Ὀυ]Π]ος 5. ἴννο 
ΓΆΤΑ 5, ἐουγίεεη ἰδηλὺβ οἵ τς ἢγδῖ γὙϑὰγ 
συπουῖ βροῖ: 

18 Απά {τῃεὶγ πιεαΐῖ οβεγίηρ δηά 
τΠεῖγ ἀτίηΚ οβεγηρ8 ἔογ τπ6 δα] οςΚ5, 
ἔογ ἴῃ γὰπι8, ἀπά ἴογ τῇς Ἰδηὶῦ8, “λα 
δε δοςογάϊηρ ἴο {μεῖὶγ πυροῦ, δῇτοῦ 
της τηδπηρῦ: 

Ι9 Αμπά οηε Κιά οὗ τῆς ροδῖβ. 7 
ἃ 8ϊη οβέετγίιηρ; δεϑιάς [6 σοπίηυδ)ὶ 
Βυτγηῖ οβεγίηρ, δηά τῆς πιεδὲ οβεγίηρ 
τμεγεοῦ, δηά τῃεῖγ ἀγηκ οἴξεσηρβ. 

20 4 Δηά οη [πε τπΠϊγὰ ἀδΥ εἰενθη 
ὈΏΠ}ΟΟ 8. το γδηγ8. ἐουτγίθεη ἰῖς οὗ 
τῃε ἤτϑι γεᾶγ νντμουζ Ὀ]ΘηλΙ5ἢ ; 

21 Απά τἢεῖγ πιεῖ οεγίηρ δηά 
{πεῖν ἀγίηκΚ οβεγηρβ ἔοσγ τῃ6 δι] ΐοο 8, 
ἔογ τῆς γᾶπι8, δηά ἰοσγ {πε ἰδπλῦ5, Ἅἠα 
δὲ ἀςοογάϊηρ ἴο {πεῖγ ΠιιπΊθετ, Δξῖοῦ 
τῆς τηδηπεῦ: 

22 Απά οπε ροαΐῖ “27 ἃ 5ἰη οῇετ- 
ἴῃ; δεβίάθ τῃ6 σοπείππδὶ δαγηξ οἴξεγ- 

ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΧΙΧ. 
ἵηρ, δηά ἢ5. πιεδὲ οβεγηρ, δηά ἢἰ8 
ἀτγιηκ οἤεγίπρ. 

23 Γ΄ Διο οἡ ἴῃ6 ἰουτἢ ἀδΥ ἴεῃ 
ὈΌ]]}ΟςΚΚ5, ἴννο γδηπλ8. απά [οι γίεεη ἰδ 8 
οὔ τῆς ἤτγβε γεᾶγ ννπουζ ὈΪΕΠ ΙΒ} : 

24. ΤΓΒεῖγ πχεαῖ οἤεγίηρ δηα τἢεὶγ 
ἀγίηκ οἤεγίηρβ ἔοσγ ἴῃς Ὀυ]]ος 5. ογ 
[ῃς γδπη8, δηά ἔογ {πε ἰδπλῦ5, «ἀκα δ 
Δοσογαϊηρ ἴο {Π6ῚΓ Πυμλθεῖ, δε πε 
ΤΔΔΠΠΕΓ: 

25 Απά οηε ΚΙά οἔ πε ροαῖβ 37 ἃ 
βίη οἤξεγιηρ ; δεβι4ε τε σοπτηδὶ δυγηξ 
οἴεγίπρ, ἢϊ8 πχοαῖ οβεγίηρ, δπά ἢ 8 
ἀπηκ οβεγίηρ. 

26 4 Απά οἡ τε ΗΚ ἄδγ ηἰπε ὃι}- 
ΙοςΚ8. ὕννο γδῃι5, σηπα ἰουγίθεη ἰδηλῦ8 
οἔ τῆς ἢγβῖ γεαγ νυ μουΐ βροῦ: 

27 Απά {τβεῖγ τηεδὲ οἤετγίηρ δπά 
{πεῖ ἀσιηΚ οἤδγίηρβ ἔοσγ {πε δυϊίοςκο, 
ἴον τῆε γΑπι850 ἀπά ἔοσγ τς ἰδηγῦβ, «δαὶ 
εξ δοσογάϊηρ ἴο {παὶγ πυπιθεῖ, δέτε 
(᾽6 τηδηηοῦ: ' 

28 Απὰά οπε ροδῖ “907 ἃ 81ὴ οῇει- 
ἵπρ ; δεϑι4ε τπῈ σοηῃείημα! δυγηῖΐ οβεγ- 
ἵἱπρ, δπὰ δῖ8 πιδαῖ οἤεγίηρ, δηά ἢ 8 
ἀσηκ οἤεγίηρ. 

2090 ἢ Απά οη [ἢε 58ιχῖἢ ἀδγ εἰρᾷῖ 
ὈΌ]Π].Ος 5, ἴννο γαπη8, σπά ξουγέδεη [δηλ δ8 
οὔ τῆε ἢτγβι γεαγ νυντμους Ὁ] ΠΊ 5} : 

20 Απά {Πεὶγ παραὶ οῇεγίηρ δηά 
{Πεῖγ ἀσίηκ οβεγίηρβ ἰοῦ ἴῃς θυ] ος 8, 
ἴογ τῇ γδπι5. δηά ἔογ ἴῃς ἰδιδ5, τἡαὶὶ 
ὧς δοςογάϊηρ ἴο {Π6ῚΓ πυπλθεῖ, δἴζεσ 
[6 πηδηηδῦ: 

21 Απά οπα ροδΐῖ ,.7γ,͵ ἃ ἰη οβετ- 
ἱηρ ; δεβίάβ ἔπε σοπιηιδὶ δαγης οὔἴξεῦ- 
ἰβ᾽ Ηϊ5 πιεδί οἴεγίηρ, δηά ἢϊ5 ἀσίηκ 
οἤετίηρ. 

22 “ Απά οη τἢε βενθητῃ ἀδΥ 8ε- 
νεη δυ!οςΚβ, ἔνγο σγαπι8. απαά ἴοιτγ- 

ὭΔΟΪο5. νγβϑ ΘβρθοΙ ΠΥ οπθ οὗ {παηκῆι]ηθ55 ἴο 
Οοά ἔογ {δὲ ριῆ οἵ 186 ἔπι οὗ {πΠῸ ρα, δηὰ 
{Π6 αυδη! υ ἀπά {86 παΐυτε οὗ {πῸ οβθσιηρ5 (566 
οη τσ. 7--11) ΜοΓῈ ἀσίειτηιηθα Δοσογα!Ρ]Υ. 

82. οπ ἐδὲ “φυεπί ἀαν “φυεη ὀμἰοοζ. ΒΥ 
1}15 σοἰπεϊάδηςθ, ἃ5 4]5ο ΟΥ̓ {πε ἰοίαὶ δπιοιηῖ 
{π 6} οὗ 1π6 ὈΠΠῺΟςΚ5 βδογιβορά ἀυγηρ (Π6 

) δίγοϑς 15 ἰδ!ὰ οὐ {π6Ὸ πυπιθεῦ δόνθη, ἢ 6 
ΒΟΙΪΥ 5υγθο ς4] σονθπδπέ πυπΊῦοσ, ὈΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ 
Ἰηγλδίίοη ὑπδὲ (Π6 τηθγοὶος οὐ {π6ὸ Βαγνοβί δο- 
εππιεὰ ΟΥ̓ ντυς οὗ Οοὐἷξ σονεηδηῖ. [{ ψνου]ὰ 
ϑ8εέῖὴ ἰΠδί (π6 Πυ τ ΘΓ οὗὨ Ὀ0]]οεἸκ5 βδοσιβςθα οα 
ἴθ ῥτγεσθάϊηρ ἀδγβ οὗ ἴδ6 ἔξαδὲ ((Ἀἰσίθοῃ οα 

με ἢγβι ἀδύ, συ. 13, ἰννεῖνθ [Π6 ϑοοοπά ἄδγ, 
τ. 17, δίς.) 15 δα)ιπίθα 5 ΠΠΡῚΥ ἰο οδίδίη [86 
σοἰποϊάθηςθ Ὀθίογο ἃ5 οἡ 6 βενθπίῃ ἀαγ. ΒΆἢΓ 
Βοννεύοσ (΄ ΘΥπιδ.᾽ 11. Ρ. 616) 5665 'ῃ {86 
Βτδάυδ! ἀἀθογθδϑιηρ ΠΌΠΛΌΘΓ ἃ τοίοσεηςθ ἴο 
1π6 πηοοῃ, ὙΠΟ ἢ ννὰϑ ἢ1}}] οα ῃθ ἢγϑὶ ἀδὺ οὗ 
186 ἔδραβί, δπὰ οἷ Ἴσοιιγθὸ ννᾶβ νναπίηρ ἀυγίης 
ἴη6 ΔΓΟΓ ἀδγϑ:; Κηοῦοὶ γτοραγὰς {Π6 54ΠῚ6 
ΔΙΤΔΏΡΟΙηΘηΐ ἃ5 ΠΊΔΓΚΙΠρ (ἢ6 γδηϑιοη ἴο [6 
ποη- δϑ(4] πηοηῖῃ5 οὗἨ [6 Ὑϑᾶσ σῆς ἢ ἰο]]οννοὰ 
1}15 ἔδαβξ : 8 }15ὲ ΒΙσμορ ὙΝ ογάσννογίἢ σοη͵θο- 
ἴυτος (ηδἴ [86 σγδάυ 8] ονυδηδβοθηςο οὗ [6 ἰδ 
1171 τλ6 Εἰπιθ οὗ 115 ΔΟϑογρίοη ἰη ἴ6 Οοθϑρεῖ ἰδ 
Βοσὸ ῥγεϑισηϊδεά ἴῃ {86 ἰᾶνν 1156} 
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764 
(δεη ἰαπὶῦ5 οὗ (ες ἤγβε γεᾶγ που 
ὈΙΘ 5 ἢ : 

2 Απὰά {δεῖγ πιεδὲ οἤδγίηρ δηὰ 
ἘΠ εῖγ ἀστηκΚ οβεγηρβ ἔογ τῆς Ὀυ]Π]ΟςΚΚ5, 
ἔογ ἴῃς γδπ15.0 δῃά ἰοῦ τῆς ἰαπιῦϑ. «ῥα 
ῥὲ δοσογάϊηρ ἴο {Π6]Γ πυπλραγ, δἴζεῦ 
(τῆς πηδηηογ: 

24. Απά οπε ροδῖ 97 ἃ κἰπ οὔξεγ- 
ἱηρ ; Ὀεβϑιάς τῆ8 σοπίιπυδὶ Ὀαγηξ οὗ- 
ξεγπρ, 5 πιεᾶξ οβεγίηρ, δηά ἢ Ϊδ8 
ἀγίηκ οἤετγίηρ. 

ης Ἵ Οη τε εἰρῃτ ἀλγ γε 5}4]]} 
εκ 43. ἢᾶνα ἃ “ 50[επΊη Δ55Ε Ὁ] Υ : γε 54] 4ο 
6. Ὧο 86ῦν!]ς νγοῦκ ἐδ: 

η6 Βυῖ γε 5}8}} οὔΈΓ 4 διιγπέ οἷν 
ἔευπρ, ἃ βδογῆςε πηδάς ὃν ἤτγε, οὗ 
ἃ ϑννεαῖ βᾶνόοιγ πο ἴἢ6 ΓΟᾺΧΡ : οπς 
ΒΏ]Π]}.ΟςΚ, οἠς γάπι, δενεη ἰαπλὺβ οὗ {πε 
ἢγϑῖ γεαῦ νγτῃουζ Ὀ]Ε ΠΑ 5}: 

27 ΤΠεῖγ πιεαῖ οἴδετίηρ δπα {Πεὶγ 
ἀγίπκ οἴεγίηρβ ἔογ τπ6 Ὀυ]ΠοςΚ, ἔογ 
(6 ταπλ, δηά ἴογ ἴῃς ἰδπλῦβ, τῤαίῥ δέ 
Δοσογάϊηρ ἴο {πεὶγ πυθαογ, δίεγ τῆς 
ΓΑΔΏΠΟΥ: 

48 Απά οἠς ροδῖ 327 ἃ πη οὔεγ- 

8δ-.88.(Ὁ. Το ἔδαςί οὗἨἉ ἀἰδῦοσῃδοϊοβ τγᾶ9 
οἰοβθά Ὁγ πη εἰμ ἀδγ 5οἸθΊ ΠΙΥ : 566 οἡ ἴ γΕΥ, 
ΧΧΙΙ. 26. ἢ ο οἴεσιηρϑβ ργοϑοσι θὰ ἴογ [ἴ νυ ΓΟ 
186 ϑάτὴθ ψνΠ ἰΠοϑο ἀρροιηϊοά ἔοσ ἴπ6 Ἐδαϑβί οὗ 
Ττυηρεῖβ ἀπά [ὴ6 ὮδΔῪΥ οὗ Αἰοπεηοηῖ. ὍΤΠ6 
Βοἰ θη 165 οὗ (ἢ6 τηοηίῃ (Π5 ἰοιτηϊηαϊθά, ἃ5 
ἃ  ὮοΪΘ, νν  1[Π6 58Π|6 βιασγ ο θα νυ νΒὶςἢ, 
γος νυθοῖκς Ὀεΐογο, {ΠΟῪ δά Ὀεεη ἱπέγοάιςεά ; 
δηὰ [86 ΠδΥ οὗ Αἰοπεπιεηΐ, ὄνθη {ποι ἢ συς- 
ςεράδά ὈΥ {Πὸ το]οϊεἰηρβ οὗ [6 Εδαϑξὲ οὗ Ταθογ- 
ὨΔ6Ϊ65, [ἢ 15 1εξὲ [15 ἱπηρτοϑ5 οἡ 1Π6 νγῇῆο]6 τῃοηίῃ. 
ΟΕ οἢ νυ. 1---ό. 

89. Μὸν γομν δωγηὶ οὔεγίη.} 1 15 5ταπὶ- 
ΤΩΔΕΪΟΑΙΪΥ πποογίδιη νυ μοῖδοσ ἰ δηά {πε 5Ξις- 
σρδάϊηρ ϑνογάϑ ἀγθ ἴο Ὀ6 σοηπροοίοα νυ] ἢ ὁ γον 5 
δηὰ ἔγθο-ν }}} οἴἴογιπρβ,, οὐ ἢ [86 οἴεσίηρς 
“1 16 56ἴ ἔδαϑίβ,,,) οὐ ἢ Ὀοΐῃ. Βαϊ β'ηςθ ἴῃ 
[15 δπὰ {6 1αϑὲ σμδρίογ πὸ ρεδοθ- δσίηρϑ ἃτὸ 
τοάυϊγοὰ δὲ ἴΠ6 ϑοξ ἰ5, 1 νου βθοτὶ δα 
116 ΓεΕθγθηςθ 15 ἴο {Π6 ἔγθο-"7}}} οὔθ Πρ5 ΟὨΪΥ. 

σΗΑΡ. ΧΧΥΟ. 1---Ἰ6. Το τορυ δι οη5 ΠΟΓδ 
Ἰδιὰ ἄοννη τεβρεσξηρ [86 να] Δ γ δηὰ οὔ] καίοη 
οὗ γογνϑ ἀρργορσιίεὶυ ἔΌ]]ονν ἴΠο56 σίνθη τη [86 
Ρτοοάάίηρς Ἴοηίοχί γοϑρεοοίης βδογ ἤςσθβθ, δίηςδ 
ἃ ἰαγρὸ ργορογίίοῃ οὗ νον νοι] δἰννυβ γοϊδίθ 
ἴο 186 ῥγοϑοηϊδίίοῃ οὗ σις οὔδγηρβ. 168 
Βδὰ δἰγοδάυ Ὀθθη φίνθεη ([,ον. Χχχν,) ἔογ {πὸ 
Θϑιἰπγαίοη οὗ (Πηρ5 νοννοὰ ἴο σοά, [{ 15 ὑσοὸ- 
ὈΔὉΪΕ τΠδὲ ἐδ |5 ἔγεβῃ Ἰορ βἰδίϊοη ἀθ4]}ηρ᾽ ΘΡΕςΙΔΙΠΥ͂ 
ἢ νονγ8 τηδάθ ΟΥ̓ ΡΕΓΞΟἢ5 ἴῃ ἃ σἰδῖθ οἵ τυϊδ- 
σε, νγ85 οςοδϑίοπβα ΟΥ̓ ϑοῖπθ σᾶς οὗ ργαςίϊςαὶ 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΙΧ. ΧΧΧ, ἷν. 33-. 

ἧπρ ; δεβί46 ἘΠ σοπίϊπυλῖ Ὀυγηῖὶ οἔξεῖ- 
ἵπρ, ἀηά 8 τηεαῖ οἤετγίπρ,, πὰ ἢΐϑ 
ἀσιηκ οβεγίπρ. 

2090 ΤΠαβ86 ἐῤίηρε γα 58})4]}] ὃ ἀο ὑπίοιν» φᾷἔν 
τῆς ΓΟᾺΡ ἰπ γουγ 8εῖ ἐξαβῖβ, δεβίἀς 
γουῦ νονγβ. Ἀπ γουγ ἔγεαν!} οἴευ- 
ἸΏρ8, ἔογ γουῦ δυτηῖ οἤεγηρβ, πὰ 
ἔογ γουγ πιεδῖ οβεγίηρβ, πα [ῸΓ ὙοῸΓ 
ἀὐηκΚ οἤδπηρβ, Δπ4 ἴογ γόοῦγ ρϑᾶοθ 
οἤεγίηρϑ. 

40 Απά Μόοβεβ το]Ϊά τῆε «μι! άτεη 
οὐ ᾿βγδοὶ δοοογάϊηρ ἴο 41} τῃδι τῇς 
ΓΟῸΚΡῸ ςοπιηδηάεά Μοραβ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΧΧ. 
1 Κῆσιυς αγ πο 9 δὲ ὀγοζεμ. 3 7.44 ἐχερῥέϊομ 
Γῇ α "παίαῖς υοισ. 6 Οὗ α τοῖγε:. ο Οὐ α« 
«σέάοτο᾽ », οὗ Δ47 ἐδαΐξ ἐς αῤνογεσί. 

ΝῸ Μοβεβ βρακε ὑπῖἴο τῆς μεδάςξ 
οὔ {πε ἐγῖθε8 σοποεγηΐηρ [Πς Τἢ}]- 

ἄτεπ οὗ ἴβγδεὶ, βαγίηρ, ΤῊ ἐς τῃ6 
τπηρ ννῃῖ ἢ τπῈ ΓΠΟΚΡ παῖ οομ- 
τηληαδά. 

2 ἃ πιδῇ νοῦ ἃ νον υπίο ἴδε 
ΓῸΟΚΡ, ΟΥ̓ Ὼϑ'νΘΑΓ Δ4ῃ οὐ ἴο δἰηά 
ἢϊ8 801.}} νι ἃ Ῥοπά ; ἢς 581] ποῖ 

ΠΟΥ ἰδδὲ Πδὰ τϑσθηἘΥ ἀγίθοη  δηὰ ἰΐ 15 
ὐάτεβοοά ΟΥ̓͂ Μοβεβ ἴο πὸ Ποδάς οὗ (δὲ 
{Π065 Ὁ. 1, Ψὴο ψουϊά ἴῃ τποῖγ 7υά!εἰαὶ 
ΠΑΡΔΟΙΠῪ Βᾶνο ἴο ἀείεστηίηθ χυθϑίίοης οὐ {Π658 
ΒὈ]οοῖβ; δηά νγουϊὰ 4150 σοργοϑοηῖ 1Π6 «455 
ΒΡΘΟΙΆΙΪΥ Ἰηϊογοδίεα τη οδίδιηιηρ τε θῦ, μετ 
ΠΟῪ πρῃξ (ὨἰηΚ δὲ ἴο οεἶδιῖπιὶ 1ἴ, ἔγοπι τον 
τιδάθ ὈΥ͂ ρΡογϑοῇϑβ ἴῃ {Πεῖσ ἕδη Ὲ5 τυ ῆο δά πὸ 
᾿Ἰηάἀορεηάεηϊ πηθαηβ. ΕΟ ΘΧΑΙΉΡ]65 ἀτὸ [ΚΕ : 
(1) τῃδῖ οὗ ἃ πιδιὰ ἴῃ ΠῚ ἔδί οι Ὠοιιϑο, υν. 
3-τ--δῦ (1) [παξ οὗ ἃ νγοσῆδῃ δεϊγοϊ πο {πουρὰ 
ποῖ γεῖ τηλγγιθά, νύ. 6---; (3) [δὲ οα νἹάον 
ΟΥ αϊνοτοθὰ ννοπιδη, συ. ο; (4) 1μαὲ οὗ ἃ νυἕδ 
ἴῃ πεῖ υβθαηά᾽5 Βοιι56 (υν. 1ο---ι4). Οἰδει 
᾿ηϑίδης 5 (ε. ς. [ῃαἴ οὗ ἃ νον πιδάθ Ὀγ ἃ ν]άομ) 
ΔΙῸ ποῖ πηρηϊοποά, Ὀὰϊ νουἹὰ ΟὈνουϑὶν δὲ 
ἀοιοστηϊποά Ὀγ {86 ΡΠ ςΙΡ]65 Ἰδιἃ ἀοόννῃ ἰὴ ἴμοϑο 
Ποῖ ρίνθη, 

ἼΠΟΙΟ ἰ5 ὯὩ0 σον ϑίοη ἴῃ (ἢ σῃδρίοεσ ἴοῦ 
ΔΠΠ.]ΠΠΠΡ γοννβ πιδάθ ὈγῪ Ὀογδ ἀπά γόους ππεα; 
ἔτοτῃ ν Ὡς ἢ ̓ξ Πᾶ5 Ὀδεη ἱπέογγεο {πδὶ [Π6 τοῦ 
οὗ τ8165 ννοσα ἴῃ 4}} σᾶϑθ5 δηά οἰ σοι πηϑίδῃοῦθ 
Ὀϊπάϊηρ.. 

Ὡ. τὉοαῦὺ ὦ Ὅοαυ μπίο ἐδὲ ΠΟΚΡ, οτ σαυξαγ απ 
οαὲῤ ἐο ὀἰμαά ῥὲς σομ «υἱὲ δοη] ὝΠΟ εἰ νον 
(ΗΠ. πεάρν) νγᾶ58 ροϑινο; {μὲ “" θοηά"" (Ηεῦ. 
ἡ" α 7) ὨΘΡΔΈνΟ ΟΥ̓ τοδί οῖνο, ΒῪ ἃ τοῦ ἃ 
ΤῆΔῃ εηραροά ἴο ἀεάϊςαίο ϑοιποί βίης ἴο Οοὰ, 
ΟΥ ἴο ΔΟΠΟΙΊΡ] 5} ϑοπὶο οσκ ἰὸς Η πη: ὈΥ̓͂ ἃ 
Ὀοπά διὸ ἀερθαττθά Εἰ πλβοὶ ἔγοπι δοῦλο ῥυίν! δὲ 
ΟἵΓἩἨΘΠ]ογτηθηῖ, Α νοῦν Ἰῃνοϊνεὰ δὴ οὐϊσαίοα 
ἴἰο ἀο: ἃ θοπά, δὴ ΟὈϊχαϊίοι ἴο ἕογθεασ ἀοίηζ. 



Ὁ Δ 
ῥγϑαπε. 

ΓΗ εδ, 
ἀφ Ὁόοῖυξ 
ἈΈΓΕ Ἰβονε 

ν. 4---12.; 

ἔθγεακ ἢ]5 ννοσά, ἢ 5}}}} ἀο δοιοτά- 
πρὶ ἴο 41 τῆλξ ργοσθεδβάβι ουΐ οὗ Ηϊ5 
το ἢ. 

4 1Γ ἃ ψΌπιδη α8ο0 νονν ἃ νον υη- 
ἴο ἴῃς ΓΟΚΡ, πὰ δίηἀ δεγεε ὉῪ ἃ 
δοηά, δείησ ἴῃ ἢεΓ Δι μετβ Βουβε ἴῃ 
ἢεγ γοιῦ; 

4 Απά Βεῦ ϑδαῖμεγ ἤθαγ Ποῖ νον, 
ΔΠ4 πεῖ δοπάὰ ννῆθγεν ἢ 506 ἢαῖῃ 
δουπά Ποῖ 8ου], δηὰ ἢεγ ἔδῖθεσ 5}2]]} 
ΒΟ] 4 ἢϊ8 ρεᾶσε δ ἢεῦ: τἢδῃ Δ] ἢοσ 
γονγ8 518]] βἴδπά, λπ4 δνεῖῦ Ῥοπά 
νπεγεν ἢ δῆς Πδῖῃ Ρουπά Ποῖ οι] 
504}] βἰδηά. 

5 Βυῖ [Γ Βεῦ ἔλίμευ ἀἰβα])ονν Πα 
ἴη τῃ6 ἀν (παῖ με μεάδγείῃ ; ποῖ ΔΠΥ͂ 
οὗ ἢεὺ νοννβ8. οὔ οὗ μδῦ δοπάβ ννῇεγο- 
ἢ 586 Βαδη δουπά ΠεΓ 850]. 5}}]]} 
δβίαπά : δηά {πεὸὶ ΓῸΒΡ 5Π8]} ἰογρίνε 
ἢδτ, θεσδυβα ἢεῦ ἔλιπον ἀ [54] οννεὰ ἤογ. 

6 Απά ΙΓ 8ῆ6 Παά δὲ ἃ]] δὴ ἢιι- 
Ὀ4Πη4, ννῆεῃ 36 νοννεά, οἵ υἱζετγεά 
ουρῇϊ ουξ οὗ ἢεγ 1108, ννβαγενν 5886 

σι οι ἢεΓ 50] : 
7 Δπά Πεῦ δυβρδαπά μοαγά 2ΐ, δηά 

ΝΌΜΒΕΚΞΒΘ. ΧΧΧ. 

Π6] 4 ἢΐβΒ ρεᾶςα δὲ ἢεγ ἱπ (ες ἀΔγ 
(ἢ ἢῈ Βεαγὰά 2:: τῆδη ἤδὺ γοῦν 
5Π2]] βκἴαπά, δηά πϑῦ θοπάβ ννπογενῇῃ 
85ῆε Βοιπά ἢογ 8οι] 5}4]] ςταπά. 

8 Βυῖ ἰῇ δῦ υβδαπά ἀ 541] ονγϑά 
ΕΓ οὐ ἴπε ἀδν τδῖ 6 ἢεαγά ζ; 
ἤδη ἢδ 5}8]}} πακα Ποῖ νον ψῆὶςὴ 
886 νοινγεά, δπηά τῃλὶ ψῆϊς ἢ 56 υἱ- 
ἴογεὰ ἢ ΠΟΥ 11ρ50 ννβογενγ ἢ 8ῃς 
Ὀδουπά ἢεγ 3οι], οὗ ποης εἴδοῖ : δηά 
τῆς ΠΟᾺΡ 58]] ἔογρίνε μεσ. 

9 Βυῖ ἐνεῖν νονν οὗ ἃ ννίάονν, δηά 
οἵ πεῖ τῇλϊ 15 ἀϊνογοβ. ὑγβογαννίῃ 
τῃγ πᾶνε θοιπα τῃοὶγ 8οι 8, 5}8]} 
βίδηἀ δσδίηϑι ἢδγ, 

ΙΟ Απᾶ 1 586 νοννοά ἴῃ δεῖ δι5- 
δα 8. ἤουβε, οὐ δουπά Πεῦ 8οὰ] δῪ 
ἃ Ὀοπά ψν ἢ δὴ οαΐῃ; 

11 Απά ἢεγ μυβραπά ἢεαγά 2ὲ,) δηά 
ἢ 6] 4 8 ρβᾶςε δὲ δῖ, σμαά ἀ 54] οννεὰ 
Πεῦ ποῖ: {Π6δη ]} ε΄ νοννγ 5}4]]} 
βῖδπα, δηά ἐνεγυ Ὀοπά ψβογενν ἢ 586 
Ὀοιπά ἢοΥ 5οὺ] 588} βἴδηά. 

12 Βυῖ ΙΓ Ποῦ δυβθαημά Βα υἱ- 
[ΕΥ]Υ πηδάς {Πεπὶ νοϊά οἡ {π6 ἀαγ ἢς 

ΤΠ ΝαζΖασίίο νον Πογονοσ ἰ5 οδ]] θά ἴῃ νἱ. 2 
πεάεγ, Ὀδῦαιι56 ἐπουρ ἢ πο άϊηρ οογίδίῃ δὐρϑίϊ- 
ΠΕΏΓΕ5 1ξ σοηία!ποά. 4150 (π6 ροϑιινο οἰθπιθηΐ : 
ἔογ (ἢ6 ΝαΖαγίθ ννᾶβ Ὀοιιπὰ ἴο ἰοΐ ἢϊβ ἢαὶγ 
ξτονν. 

8. δείπ ἐπ δὲν γαϊδεγ᾽ς βοίσο ἱπὶ δον γομ! }] 
Μοάογῃ [Θννῖ5}} δα Πογ 65 ἰραςἢ (πδὲ (Π6 σοη- 
ἾΓΟΙ] ΒοΓὸ ρίνοη ἰο ἴΠ6 ραγϑηξ σραϑρά υυῆθη ἴῃ6 
ΕΠ] δἰἰδιηθὰ {πὸ ἂρὸ οὗ ἔνγεῖνθ γθδῖβ. ὙΠΕΓ 15 
Βονγονογ πο ἔἴγαςσθ οὗ βδιςἢ Ππδίίοη, [ἐ ννᾶ5 
ποῖ ΟΥ̓ ΠΑΓΪΥ {11 ΠΟΥ Ὀδίγοι 8] ΟΥ̓ Τηδγγίαρο, 
(η4ξ [Π6 ἔξδηγδὶθα ραϑϑθά (βϑοπὶθ ΞῸρ ὈΥ 
ΡΌΓΟΝ456) ἔτοπι [Π6 ρόνεσ οὗὁἨ Ποὺ {δίποσ ἴο 
ἰδαῖ οὗ ΠΟΙ διυβθαπά (σοϊηρατο Μιςδδε]15, 
“175 οὗ Μοβεϑ,᾽ Ατί, 8). 

4. ῥεαγ δεν θαυ] ἴξ ννου]ὰ «αἰπιοϑξέὲ ἤδοδϑ- 
ΒΑΓ Ὀ6 Ὀγτουρῃξ ἴο ἢὶ5 Κηον]οάρο ἤθη (ἢ 
ἔπ|ὸ ἔοσ 16 ρογογπιδηςθ οὗ ἰξ γηνοα, 1 ποῖ 
ΒΟΟΠΕΥΤ. 

δ. δὲ Ζόοκῦ σῥαΐ ογσίυς δεν) ὶ. 9. 5041} 
Τοῦ [Π6 ΟὈΠΚαϊοη. ΟἿ, 106 υδὲ οὗ [ἢ6 5ΔΠ16 
γΟΓΌ ἴῃ. Κι. ν. 18. 

Θ. “41π4 7 “δὲ ῥαά αἱ αἱ απ ῥδιυδαημά, «ὐδὲπ 
“δε “σοαυεά͵ ες. Ἀδίπεῦ, Απάᾶ 17 5886 8}8]1] 
δ᾽ 411 ὍὈ6 81 ὩΠΒΌΘΔΙΩα᾽ 5, δ ἃ ΠΟΙ ΥΟῊῪΒ 
ΒΉΔ11 ὈΘ ὌΡΟΣ ΠΟΥΙΙΟΣ ἃ ΣΔΒὮῺ πὐῦΘΓΒΠΟΘ 
ΟΥ̓ΒΘΟΙ 15, ἩΒΟΓΘῪΎΙΗ Β86 Βα Ὀοσυπά 

ΒΟΣ ΒΟ}. ἼΠο “δἱ 411᾽) ᾿πε|ἰτηδῖθϑ ἐμὲ 1ῃ6 
(856 οὗ ἃ γμὶτὶ Ὀείσγοϊ πο θὰΐ ποῖ γοῖ δοΐυδ!]ν 
ΤηδΙτὶ δα 15 ΠΕΙῸ ϑρθο 1} Υγ σοηϊοτηρ] αἴθ. Ατποην 
186 [6νν8 {πὸ σΕΓΕΠΊΟΠΥ οὗ Ὀεϊγοί 2] ννὰβ μαγάϊγ 

νοι. 1. 

1655 ἱπηρογίδηξ ῆδη {παΐ οὗ τιδυτίαροθ, τυ] ς ἢ, 
ἴηὴ [ῃ6 σᾶ56 οὗ ἃ νἱγρίη, 10 ἀβΌΔ}Υ ρσγεςθάθά ὈγῪ 
ἴθπ ΠΠΟΠΪΉ5. ΟΓΥ 4 γδθᾶσ. Αξογ Ὀείγοίῃαδὶ, ἃ 
ὙΟΙΏΔη σΟΠΕΪ δα ἴο χεϑιάθ, Ε1] (π6 ρεποὰ οὗ 
ὮΟΙ ΤΛΆΓΤΊΑΚΟ γγίνοα, ἰη Ποὺ ἔδί Πο 5 ἤοιι56; θὰ 
Ποῦ Ῥγορογίυ νγὰβ ἔγοπι {πὲ Ἐἰπ16 ἔοσυναγά νεϑιθα 
ἴῃ ΒΕΓ Βιυβυδηά, ἀπά 5ῆ6 ννὰ5 50 ἔΔΥ γεραγάθα 
ἃ5 ῬΟΙΒΟΠΔΙΪΥ 15, [πα 8η δεῖ οὗ [1] 6 5Θηθ55 
ἴο δΙπΠΊ ννᾶ5, {κ δά] ογυ, ΡυπΙ540]6 ἢ 
ἀοδίῃ (θυ. χΧΧῖ. 22) 24). Ηδξεηςθ ἢΪ5 τίρ δῖ 
ἴο ςοπίγοϊ ΠΟΥ νοῦνϑ ὄονθη Ὀοίογο ἢ6 δοίυδ 
ἴΟΟΚ ΠΟΙ ΠΟΠῚΘ 45 ἢϊ5 νυῖθ, ὙΠῸ νονγ5 πηρἢΐ 
αν Ὀδοη πηδάθ οἰἴποσ Ῥγου ουΥ οὐ κυῦ- 
ΒΟΠ]ΠΌΘΠΓΠΥ ἴο Ὀοίγοί 8]: Ὀυῖ ἴῃ ΘΕΟΣ σᾶδθ ΠΟΥ 
ξαΐυῦγε Πυβθδηα, ὑπο οθθ σςοηΐτοὶ 5ἢ6 
Ῥ3ϑϑϑὰ ψν] ἢ} [Πόϑογονν5 ὈΡΟη ΠοΓ, πρὶ ἀΙ54]Π1ΟὉ7 
ἴδοι. [Ιἴ νου]ά ϑθὸπὶ ἴῃαὶ ὄνθὴ πὸ ἔδίἢοτ 5 
ΟΧΡΓΟΘ5 βϑποίίοη οὗ Π]5 Ὀπρεϊσγοι θα ἀδυρϊοτ᾽ 5 
νον ἀϊὰ ἠοΐ αἴεςοί [6 Ὠυϑοαηἀ᾽ 5 ρονοσ, δῇοσ 
ΒΕΓ Ὀοίσοίδὶ, οὗ ἀ 158] ονν την τ. Τὸ πᾶν ρίνθη 
[Πη6 [Δί Πογ ἃ ροννοσ ἴο γδί!γ 11 ΔΌΘΟ ἐΕἸῪ τ ρ 
πᾶν δἰ Ποὺ ἱπνοϊνθὰ ἃ ννσοὴρ ἴο ἃ διΐυγο ἢιϊι.9» 
Ὀαηά, οΥ 656 ἢδᾶυθ ἰπίοσίογοα ἢ (ἢ6 ριτ] 5 
ΡΙοϑρθοίβ οὗ ΠΊΔΙΤΙΔΡΘ. 

εἰϊεγεά ὀμσδί ομἦ οΥΓ δὲν 947 1.1, “186 
ΓΑΞῚ υἱέογαῃςο οὗὨ εσ 1105.) Ὑπὸ ννογά ἤογδ 
υιϑοὰ 15 ποῖ ξοιιπα οἰβοννἤογο, δηα ᾿πιροσίβ δῃ 
υἱίογδηςε πηδάθ σπουΐ τεβεσίοη. ὙὯ6 8]1- 
βίοῃ ἴο 5ιις ἢ γαβῇ σονν5 ἱπάϊοδίοβ ροσμαρ5 (δαΐ 
ΠΕ σγέγε ποῖ Ὀποοηηηοη; ΡΕΓΠᾶρ5 1ξ νγὰ5 ἃ 
6856 οὗ 115 Κιπὰ ννϑϊοῦ ἰρὰ ἴο Ἰοριϑἰδέοη οἱ 
[Π6 τ ΒΟΪ6 συ ]οςῖ, 

1ς 
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Πεαγά ἐφ; ἐδέπ νυλαΐβοενεγ ργοςθθά- 
εἀ ουξ οὗ πεῖ 1108 Πσοποείηϊηρ Πεγ 
γονν8,) οὐ σοησεγηίΐηρ ἴῃς Ὀοηά οὗὨ Πεγ 
80ι1]. 84}} ποῖ ϑβἴδηά : ἤεσγ Ὠυβδαηά 
μαῖῃ τηδάς {πὸπὶ νοϊά , δπά ἔπε ΓΚ. 
84} ἐογρῖνε ἢθγ. : 

13 Ενεγγ νον, πὰ δνϑγγ δίπάϊμρ 
οδῖῃ ἴο δϑῆ!οςς τῆς 5ου]. μεσ διιβθαμά 
ΠΊΔΥ Εβ[ Δ Ὁ ]Π15ἢ [ἴ, ΟΥ ΠῈΓ Πυβθαπά πΔῪ 
τλᾶκο τ νοϊά. 

14 Βυὲ Ι΄ Βεῦ Βυβδαηά δἰτορείμεῦ 
ΠΟΙ] 5 ρεᾶσε δὶ ἤδὺ ἔτοπη ἀδὺ ἴο 

᾿ἄαγ; τῃεπ ἢς δβίδὈ! ϑηθῖῃ 41} ΠΥ 
νονν8, οὐ 41] Ποῦ δοπάβ, ψ ῇϊσ ἢ ἄγε 
Ὀροη Πεῦ: ἢξ σοηβγπιεῖῃ τΠ6η], δ6- 
οδιι56ε ἢς με] ἢ15 ρεᾶςε δῖ ἢεσ ἴῃ ἴῃς 
ἀδν τῃδι ἢ6 ἤβαγά {λεπι. 

Ις Βυῖ 1 ἢδ 5}8]} ΔΠΥ νγᾶγϑβ8 πιᾶκε 
τΠ6πὶ νοϊά «αἴεγ τπαὶ ἢε δαῖῇ ἤεαγά 
ἐδῶη; τῇδ ἢ 518}1} θθδδγ ἤεῦ ᾿π|υ γ. 

Ι6, ΤΠε586 γέ ἴῃς ϑβίδίυζεβ, ἢ] ἢ 

ΠΑΡ. ΧΧΧΙ, ὙΠΟ σοτϊητηδηᾷ οὗ χχν. 17 
1ῖ5 πὸνν ογτι ογθὰ ἴο Ὀ6 οχϑοιυίθα, δηά ἃ νὰ οὗ 

Ἢ ΝΘηροΔΠΟΘ ἀρδιηδὶ ΜΙάϊδη 15 πμάογίακοη. ΤῊ]5 
ὙΑΥ πὰ {πὸ ἰγαηβδοίίοηβ σοπηθοίοα νυ ἢ 1ξ ἀγδ 
πδγγαϊεά ἰὴ {Π15 σμδρίογ; δηά ννου αὶ βϑὸπὶ ἴο 
μανὸ οσσυγιοά Ππηπθα Δίε]Υ θεΐογε ἔμοβο οἰοϑίηρ 
δάάτοθθος οὗ Μοβοβϑ ἴο {Π6 ρθορὶθ νυ δι ἢ ἔογπι 
1π6 ὈοΟΚ οὗ οι ϊογοπουαῦ. δες [πἴτγοά. 8 {Π]. 
10, 11. ΠΕ στέβϑυϊξ οὗ {15 ννᾶγ σοτηρ]οϊοα 
Δ βοςιγοά [Π6 σοηηιοβί οὗ {Ππ6 ργοπηϑοα ἰαπά 
οαϑὶ οἵ [ογάδη. 

Φ. ρὲ ΜΙάϊαηὶ 7 ὙΠῸ Μολδθιίοβ ἅτ ποῖ 
ἱποϊμάθά, [1 νου] {ΠπῈ}5 5θοπὶ {Παΐ [ἴ ννὰ5 [ἢ 6 
Μιάιϊαπιίο5, φηὰ (ΠΟΥ ΟΠΙΥ, νγμὸ 61 γα ίο! Υ ϑεῖ 
1Πποιηϑεῖνοβ ἴοὸ νγοσκ (ἢ6 σογτιυρέοη οὗ [5Γδ6]. 

8. “νεησε δὲ 1,0 Ὁ Μ|Ιάϊαη] ΤῊΘ νΟΓΥ 
τ ογάς ἴῃ ἩνΠΙς ἢ [Π6 σοϊηπηδηά 5 βίνθη 5Πονν 
{παῖ 16 ννᾶὰγ δραϊηξί ἴῃ6 Μιάϊδηϊΐε ννὰ8 ΠῸ 
ΟΥΙΏΔΓΥ οὔθ, [ἴ ννᾶ5 Ἰπάδοα 1655 ἃ ννσγ ἴδῃ 
1ῃ6 δὀχϑουίζίοη οὗ ἃ αϊνιηθ βοηΐθηςς δρδϊηϑέ 
ἃ πιοβῖ σ ΠΥ ΡΘΟρΙθ. ὙΠῸ ΜΙιΙαϊδηϊο5. δὰ 
σοττυρίοά, ἀπά, 50 ἔὰσ 85 ἴῃ [ἢδπὶ δύ, γι ϊηθὰ 
Οοάϊξ ρεϑορὶθ, ὈοάΥ δηὰ 5οὺ]}; ἀπά ἢδα ἄἀοπθ 
115 Κποννίηρ,, 8ἃ5 δῇϊογ (86 ὀνεγγι!πρ ὉγΥ Οοάὰ 
οὗ Βα]δαπηβ δἰϊθπιρῖβ ἴο σι Γ56 [5Γ86] 1ΠΘῪ πιυϑέ 
ανο Κποννῃ, (δαΐ ἴῃ ἀοίπρ [ἃ ΠΟΥ ννοΓῈ ΟΡΘΗΪΥ 
το ] Ἰηρ ἀραϊησὶ σοά. Ετοιῃ Οοὰ (ἤθη ἃ πὸ 
Ιο55 ρθη σι υςοη ονογίδκοα ἤθη. Τῇ 
᾿ΘΙΠΡΙουτηθηΐ ἴῃ {Π|5 νου οὗ 50 5Π|4}} ἃ ΠΕ Γ 
οὗὨ ἰϑγδοὶ τος 85 12,9οο (Ὁ. 4) δρᾷϊπϑὲ {Π6 ἘΠ Ο]6 
“ΠΌΠΊΟΓΟΙΙ5 πδίίοη οὗ Μιαΐδῃ ; {Π6 βοϊθοοῃ οὗ δὴ 
Θα014] ΠΌΤΟΥ ΠΌΠῚ οαοἢ {Π06 ᾿τ]εβρεοῖνε οὗ 
“18 ννάγῖκο βιγοηρίῃ; (δ6 ἀρροϊηίτηθηξ οἵ ῬῊ]- 
ΠΟΔ5, ἕδτηουβ ἔοσγ 5. 268] δρδιηϑὶ (Π6 ὙΘΓΥῪ 5 
ἴο ΜὩϊοἢ {86 ΜΙιαάϊδηϊεβ δά ἰοιηρίοα [5Γ86], 
ἴο ἴακε ἴδο ἰοδὰ ἴῃ (86 γᾶ ΜΒ “(86 ΒΟΙΥ 

ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. [ν- τῷ, 
τῆς ΓΟᾺΚΡ οσομηπιαπάεά ΜΜῶορεβ, δε- 
ἔνεεθη ἃ τῇδηῃ δπά ἢ να, Ὀεῦχεεη 
τῆς ἔμεν δπὰ ἢϊ5 ἀδιιρῆτει, δείπρ γεί 
ἴῃ ἢδ6γ γουτῇῃ ἴῃ Πεγ (Δ Πεγ᾽β Ποιιθα. 

Γ(ΗΠΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΧΣΧΙ. 
ι 74ὲ δ7ιαἴαρες αγε “ροίρα, αμα αίααηει 

σίαϊπ. 13 οσες ἐς τυγοίά τοίίὰ ἐὰξ οὔει, 
"ον ταυίηρ ἐάς τυονρίοε αὐσε. τῷ “ἴσισ ἰλὲ 
σοἰάϊϊεγς, τοῦά ἑλεῖν εαῤῆτνες αμα τῤοὶ , αγό {9 
δὲ ῥεγιίβεά. 25 724 γοῤογέίογε τολεγεὸν 1Δξ 
2 γὦν τς ἰο δὲ αἰσεακα,. 48 7λε τοΐμμανν οὐία- 
“ομ τἐγο ἦς ἐγεασμρν οὐ “ἦε δογα, 

ΝῺ τὲ ΓΟΚΡ βρᾶᾷκε υηῖο Μοβεϑ, 
ΒΑΥ ΠΡ, 

2 “Ανβϑηρε τῆς Τσἢ]άἀγεη οὐ Ἰβγδεῖ “4 ομρ ς 
οὔ τῆε Μιάϊαπίτεβ : αἰζεγνναγά 9ς}α]1 7 
του δε ραίμεγεά ὑπο ΤῊΥ ρθορίβ. 

32. Απά Μοβεϑ βραϊκα ἀπίο τε ρεο- ἢ 
ΡΪε, βαγίπρ, Αὐτὰ βοπλα ὉΓ γουγβεῖνεβ 
ππηΐο τῆ νγαγ, δηὰ ἰεῖ {μετ ρὸ δραϊηϑβῖ 
{με Μιάϊδηϊτοβ, δῃὰ ἄνεηρε ἴῃς [ο ΚΡ 
οἔ Μιάϊδη. 

᾿ηϑί Γαπηθηΐβ ἀηά ἔγυτηροίς᾽" (υ. 6); δπὰ {86 6χ- 
ἸΓΔΟΓΙΠΑΤΥ͂ ᾿γεβογυδίίοη (υ. 49) οὗ 4}} ἴδοβε 
οηραροὰ:; ἅῖὸ ἴοκοηβ ἰῃδί οὐ {Π15 οσςδϑίοῃ, ῃῸ 
ἰε55 1884η Ψ Βθη ἰῃ6 οἰπ65 οὗ {μ6 ρ]δίη νεῖ 
ἀεβιτογοα ὉΥ Ντθ ἔγομλ ἤδανθῃ, 1ῃ6 διαπά οἵ 
Οοά ἀἰϊτοοιοα ἐπ βέγσοκθ. [1 15 δῖ δηδίορουβ 
ἴο ΗΙ5 βθποΓγα] ἀθα] ηρθ ἴο σοοῦγρο {Π6 Μιάϊδη- 
1165 [ΓΟ Ρ ἢ (ἢ6 ᾿πϑΈ ΓΙ] ΠΙΔ ΠΥ οὗἨ ΓΠΕΙΓ ον 
ὙἹ ΘΓ ΠΊ5. 
οι ὈΉ1655 ποῦ ἩΨΈΣΤΟ ΠΊΔΗΥ͂ δπηοηρϑὶ {πὸ 

Μιάϊδηϊος ῆῸ ὙγΕΓΘ ῬΟΥΞΟΠΔΙΥ δὶ} {655 35 
τορασὰβ ἴϑσγδο]. Βιιῖ {Π6 στ ]ογα ἀ61} Ὀοσαίεῖγ 
δαορίοα ἴδθ σουη56] οἵ Βαϊδαπὶ ἀρϑιηϑςὲ [5γδεὶ, 
πὰ {ποῦ Ὀεμοθίβ μδὰ Ὀθοη θὰ ἴοο τϑϑάῦ 
οὐεγοά ὈΥ {ΠΕ6ῚΓ βιιδήθςῖβ. ὙΒ6 5 {δογείογε 
νγᾶ5 παῖΊοηδὶ, δηὰ {86 τοι θυ ΠΠοη σοι]ὰ Ὀ6 πὸ 
Ιε55 385. Απάὰ βοῇ 4 Ἰπάρτηθηϊς πλυϑὲ Ὡδοῦδ- 
ΒΑΤΠΥ [41] Οοἡ [6 νυ οἷο ρθορῖθ ἱπα ϑοσι  πδίοεὶν. 
1Ὲ 15 450 ἴῃ {ῃ15 Ρδγ σΙ] ΑΓ οαϑῈ ορνίοις (μδί 
ἴο 5ρᾶσγθ {Π6 πηδὶθ οἰ] άγθῃ νου ἤᾶνθ ρῥτο- 
ΡΑΓΘα ῸΓ ἰϑγδθὶ ἰπ ἃ ἔδν Ὑδᾶσβ ἃ παίίοῃ οἵ 
᾿Π]Ρ]ΔοδΌ 6 ἔοσϑ. 

Νο ἀοιιδῖ ἃ ξΈΠΕΓΔΙ ]Ισθηϑο ἴο 514Υ δὲ ρ]θᾶσυτο 
σου] Βαγάϊγ πᾶνε Ὀδθη βίνθη νυ Πουὺΐ ἀοπηοζαὶ- 
12: ἴῆο56 δπιρογοὰ. Βιῖ [Π6 σοτηπηϑϑίοη οὗ 
ἴΠι6 15γδοιεβ 'η η6 ἴοχὲ πλυδὲ ποῖ Ὀ6 50 Ἴοη- 
οεἰνοά, ὙΠΕΥ Ππδὰ πο ἀϊβοσγείίοῃ ἴο ΚΙ] οὐ ἰο 
5ρ816. ὙΠΟΥ γεγο Ὀϊάάδῃ ἴο Ἔχ ογηγϊηδῖθ υυἢ- 
Οὐΐῇ ΠΛΘΓΟΥ, ἂηά ὑσοιυρϊ ὈΔοκΚ ἴἰο {μοὶγ ἴδϑκ 
Ὁ. 14) Μ Ώδη ἘΠΟΥ βῃονθα 51:5 }8 οὗ Πιποδιηξ 
ὉΠ ἰ. ἜΠ6 ἀβοθδγρε οὗ ἃ ρδιπῆι ἀτγ κΚὸ 

[15 νγου]ὰ ΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΟΘΘΒΑΓΙΪΥ ἰοηὰ ἴο τᾶκοὸ 
[6 5γδο  ΐεβ σσπιοὶ [Πδη ἃ τ] ΑΓΥ Θχεσυτοι 
ἄἀοεδϑ οὔὐγ οννῇ βοϊἀΐθοσβ. [1 ννὰβ βονγενοσ ἃ ρτθ- 
Ραγαϊϊοη ἔογ οἵἴμοσ ἀπξϊος οὗ [86 {κὸ Κπαὰ π Ἡἱςἢ 
ἀνναϊτοὰ {πϑπὶ; ἃ Ῥσοοῦ ὈΥ θχσρεγίτηθηΐ ἐμαὶ ἘΠΕΥ͂ 

᾿διδά πὸ αδἰϊεγηδίϊνο ἴὴ ϑις ἢ πιδλίζοσε οχοορέ ἴὸ 

ὃ (ΒΡ. 1), 



ς]οἈ, .3. 
2:. 

ν. 4---..4. 

4 ἰἸΟἙΙ͂ φνεῖγ ἰδὲ ἃ (δουβαπά, 
(Ὠγουρμους 411} τὰς {τρε8 οὐ [5γδεὶ, 
8.41] γε βδεηά το [πε ννδῦ. 

ς δὸ ἴδετε ψγεῖε ἀεὶ] νεγεά οὐ οὗ 
τῆς τΠουβλης οὗ [ϑγδεὶ, 4 τπουβδηά 
οἵ ευεγν τΠ}6, ἔνγεϊνε τῃοιιβαπα λγπχεά 
ἴογ ψψδγ. ' 

6 Απά Μοβεβ βϑεηΐ {δ ἴο {ῃς 
ΔΓ, Δ τΠοιιδαηά οὗἉ ἐὐεγ} {{|δὲ.,, {Π6 πὶ 
δηὰ ΡΗΪπεἢδβ ἴΠ6 δοη οὗ Ε]εδζαγ ἴῃς 
ΡΓεβέ, ἴο {Π6 ννᾶῦ, στ τῆς ΠΟΙΪΥ 1η- 
δίΓιαΠιξηἴβ8, ΔΠ4 {πε {τυ πηρεῖβ το ὕἷονν 
ἴῃ ἢ15 μδπά. 

7 Απά {πε νναιγεὰ δραϊηϑδε τῆς 
Μιαάϊδηϊῖεβ. 45 ἴῃς ΓΟΚῸ Πσοπιηχδηάοά 
Μοβεβ8: δηά {πδὺ 8]ενν 411 {ΠῈ π18]68. 

8 Απά τΒεγ 5[ενν τῆς Κίηρβ οἵ Μι- 
ἄἀϊδη, Ὀαϑίάα τς τγεϑί οὐ τῆεπὶ τῆδι 
νγεῖς ἰδίῃ; παηιείγ “ Ἑνὶ, δηὰ Ἀε- 
Κεοηι, δπά Ζυτ, δλῃά Ημτγ, δηά Εερα, 
ἔνε Κιπρβ οἵ ΜΜιάϊδη : Βαϊδαπι αἷβο 
(ῃς 8οη οὗ Βεογ {θυ 5'ενν νυ ἢ τῆς 
βυγογά. 

9 Απά «ἂς ἙομΠ]άγεη οὐ ἴϑγδεὶ ἴοοκ 
αἰ τὴῆε ψοϊηεη οὐ Μιάϊδῃ σδρίνεβ, 

ΝΌΜΒΕΒΞΒ. ΧΧΧΙ. 
δῃά {πεῖ ΠῸΠ|᾿Ὲ ομθθ. δηά ἴοοϊκ ἴδὸ 
5Ρ011 οὗ 411] τλεῖγ σδίῖ]ε, δηά 411 τῆ οὶγ 
ἤοςκϑβ, δηά 1} {ῃεὶγ ροοάϑ. 

ΙΟ Απά μὲν Ὀυτηῖζ 11 {πεῖτ οἰτἰ68 
ὙνΠογθίη ΠῈῪ ἀνεὶς, δηά ἃ}} {δεὶγ 
δοοαΪγ σδ51]65, στ ἤγε. 

11 Απά {πεδὺ (οοκ 4]] τε 8ροϊ!, 
δηὰ 41] [ἢ6 ῥγευ, δοίῃ οὗ πχεη δηά οὗ 
θεαϑβῖβ. 

12 Απά {πδν Ὀγουρῆςξ τἢδ σαρίΐνεϑ,. 
δΔηά τῆς. ῥργευ, δηὰ τῆε 8ρο]], υπίο 
Μόοβεβ, δπὰ ΕἸεαζαγ ἴῃς ργίοϑῖ, δπά 
υπίο τῆ6 σοηρτεραίίοη οὗ τε σὨ]άγεη 
οὗ ἰβγδε], υπῖο τε σἂπὶρ δὲ ἴμε ρ]δίηῃϑ8 
οὔ Μοαῦ, ννῃϊοἢ! σγὸ Ὁ ]ογάδη πεέαν 
]επςοβο. 

12 ἢ Απά Μορβεβ, δπά ΕἸεαζαῦ τὴς 
ΡΓΘβῖ, δπη4 ἃ}} τλ6 ργίηςε οἔ τῆς ςοη- 
σταραῖίοη, νγεπΐ ἔογἢ ἴο τηδεῖ {πΠεπὶ 
νι πουζ {πε σλπρ. 

14 Απά Μίοβεβ8 νγὰβ τοῖν ἢ τς 
οἴσει οὗ τῆς ἢοβῖ, τὐὐδ τῇς Τσδρ- 
ταῖὶῃ8 ονεῦ τῆἢοιδβαπάβ. δηά σδρίδ! 8 
ονεῖ δυπαάγοάθ, ννῃ ] ἢ σάπλῈ ἔγοπι {Π6 ΓΗ 
ἐΡδί]α. Ἵ 

16] {πὸ σοπιπιαπάς οὗ Οοά: δὴ ιν] Ὀυΐ 
ἀοιιθι1658 σα! ΑΓῪ πλδηϊ οβίδίοη, ἃ5 νν85 δέϊογ- 
τατας (Π6 5 ΐογ οὗ (πΠ6 (ὐδηδδηιϊῖθβ, ἴο ᾿νΠΙ ἢ 
τπδι οὗ Μιάϊδῃ 15 ἴὴ 411 θϑϑθη 4] γΓεβρθςοῖϑ 5: ΠῚ} ΔΓ 
{πη ]οβῆ. χ. Νοῖς δῖ επά οἵ ςῃαρίογ), οὗ 

5 ψγυδίἢ δρδίηβε βϑη: δηὰ ἃ ἴ{ᾷρὲ οἵ [6 
ἐπΐιγο οχιθστηϊηδίίοη οὗ ϑίη δηὰ 8: Πηῆθγθ [τῸΠῚ 
ΗἸς κιπράοπι. 866 οἡ {πὸ ψο]6 βιιδ)]οςῖ Ηθηρ- 
βίθηθοσε, " ΑὈΓΠοηΓ6,᾽ 11. 471 5ηΠη.; ίηκθο, 
. Βειίγάρο,᾽ 1. 251; Οτγάνοθβϑ, "Οη Ῥοπηίαδξουςῃ," 
Ῥατί 111. 1 ,ϑοΐυγζο 1.; Μαςάομῃδ)ά, ἐΟυ (Π6 Ῥεη- 
ἰλῖουςἢ,᾽ 11. όο 544. 

5. αὐόγὸ ἀείϊυεγεα Οτ, ““νεγὸ ἰο]ὰ οἔ," 
ΤΒὸ Ηδῦτονν ννογὰ 15 ϑϑά ἰῃ υ-. 16 ἴῃ ἃ 80π16- 
ναὶ ἀΠογοηΐ ϑθηϑο, Ὀυ 15 ποῖ Του οἰϑοννῇογο, 
ἢ, οἡ συ. τό. 

Θ.  ῥῥίιπερα. Ηδξ νγαβ τπηλγκοὰ οἷ δ5 ἴΠ6 
βεξηρ ἀϊγοσίογ οὗ {π6 ὀχρϑάϊηοη ὈΥ̓ 815 ςοπάποῖ 
(ςἢ, εἢ. χχν.}) ἴῃ 186 πηδίίεῦ οὗ ΖΙτηγ δηὰ ΟΖ]. 

«υἱρρ ἐδ ῥοΐν ἱπείγιωρηοηίς, ἀπά δὲ ἐσιρηρβεί.] 
ΟΥ σαΐβογ, “ἢ ἴἢ6 ΠΟΙΥ ᾿πϑίσυπιεηΐ5, ἴο νυ, 
[πΠ6 (ἰγυπηρεῖβ,," ἴοῦ (π6 ἔγυτηρεῖβ {ποεῖν 65 
ϑϑϑῃ ἴο Ὀ6 [ἢ ᾿η5Ε Πππιοηΐ5 Ἰηἰοη θά. 

8. “1π4| 1δὲν οἶραυ..ἐδαὶ ἀὐεγὸ «ἰαἰπ] Οὐ 
ἰγδηϑίδίοσα ἢδνο ποῖ δχδιθιξοα {Π6 ἀϊδοιποίίοη 
Ῥοίνγοοη {86 ἵνγο Ηθρσονν ννογάϑ ἤθγὸ οι ρ] ογθά. 
Βοπάοσ ἴῃ: Απά Ὁ89 Ικἰπ88 οὗὁἨ ΜιΙ|άϊδη 
5 νυ ἴ΄ο ἀθδύδ, Ὀθ51840 ὑμῃο89 ὑπδι 
Ζο1ῖ 1π Ὁ ὈδΔΌ16; ΠΔΙΏΘΙΥ, ἄς. ἘΕἸΟΠῚ 
νυ οὶ Σ νου ά 9θοπὶ (Πδὲ Ὀεϑιάθ ἴπ656 ἔνθ, μὰ 
ἴο ἀοδι}, φτοῦ ἴ[η6 Ὀδέίϊο, ἘΠοῦῸ νοσὸ οἵμοσ Μ|- 
ἀἰδηϊεῖϑα Χίσσς ψῆ0 ρου ϑῃοὰ βρμίης ; δηά α͵50 

{παξ Βαϊίδαπι ἐὰ ποῖ 141} ἴῃ Ὀδξίϊο, Ὀὰξ τγᾶ8 
ἡ) ς 4} ὀχεθουίεά. Ετοπὶ [οϑἢ. ΧΙ. 2 [ἢ 
ΔΡΡΘαΓβ [(ῃδὲ (Π6 ἔνο “πιο ίδίης μοῦδ πηοητοηρά 
γ ΓΘ να558]5 οὗ διβοη {πΠ6Ὸ Απιοῦιῖθ. (ἋΟἔ. φηῃ 
ΧΧΙΙ. 2. ὙΠῸ πδηθ οὗ οὔθ οὗ [ἢθπι, Ἀθοπι, 
νγὰ5 Ὀδεσίοννοά ὈΥ ἴθ [ἐν οὐ ἰδίοσ. ἘΠ Πλ65 
ὍΡΟΩ ἴπε οἰ οὗ Ῥείτα: [Π6 ςοϊποϊάθηςθ 15 
ἢοννόνοσ ἴῃ 41} {κο]πῃοοά δοοιϊάθηϊα. Οη 
Βαϊδδπὶ οἷ, Οἡ ΧΧΙν. 2ς. 

10. “ῤῥεὶγ φοοάίγ εαει1.5] ἈδηάοΥ σδίθου, 
Ὀοΐῃ ἤδθτο δηὰ ἴῃ Ὅδηῃ. χχυ. τό, Βδια1θῦβ. 
ΤΠ ΕΧΧ. τεηάετϑ ἐπαύλεις, “" Ραϑίογαὶ δη- 
οἰοσυγοβ." ὉὍἢο ννογά 15 ἀογινοά ἔγοπι ἃ ψοσὰ 
(ἐδγὴ 8:5 ΕΥ̓ ΠΡ “’ἃ ΤΟΥ ἡ ΟΥ̓ “Τδηρο᾽" (ςξ ἘΖΕΚ. 
Χ͵νΊ. 22); πα ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἱπαϊσαίθβ ποθ ςΟ]- 
Ἰεςτοηβ οὗ γτιιὰθ ἀννε! ]ηρ5, τηδάθ οὗ κίοηδϑ ρι] θὰ 
ΟΠΘ Οἡ ἃποῖδποσ δπά Ἴςονογοὰ ἢ τοπξ-οἱοί 5, 
ὙΨΏΙΟὮ ἀγὸ υδεὰ ὈΥ {ἴπ6 Ατδὺϑ ἴο {815 ἀδὺ; ἀπά 
ὙΠΟ ἃτὸ ΘΑ ΌΘΠΓΥ πιοηϊοηοὰ 85 ἀομαγ: 
1ἸπΠ παγγαῖϊνες οὐ [86 Εσεηςἢ σαπηραΐρηβ ἰῃ 
ΑἸροσια. ὙΠοθα ἀἄννο! ηρ5 νου ΡῈ ἔοττηδά 
ὈΞΌΔΙΪΥ ἰπ ἃ εἰγοῖθ. ΟΕ 186 νγοσγά "" ΗἩδζεχγοίῃ," 
δηὰ ποίθ οὐ χὶ. 4ς. 

11. αἱἱ ἐῤὲ “ῥοίΪ͵, απά αἱἱ ἐδ γὼ] ΤΒδ 
Ἰαϊτίοῦ ννογά γοΐογβ ἴο ἴπ6 Ἴοαρίϊνος δηὰ Ἰἵνθ- 
βίος: [86 ἔΌσΠΟΣ ἴο ἴπο οΥπατηθηΐβ δπὰ οἴδεσ 
οἤεςεῖβ. [ἢ 1 54Π|. ΧΥ. 19 βοννευοσ {Π6 Α ΠλΔ] Κι ῖο 
Ἰνθ-ϑίοςκ 15 Ἰποϊυἀθά ὑπηάθγ ἴΠ6 φοησγαὶ ἴοστα 
οἵ “5ρο]]."» 

15. δγ) γογάσι παρ Ὑεγίοδο] 1,110 ΓΑ] 
(ἘῪ [δὲ [οτῖςῃο [ογάδη.᾽) (ΟΕ οη ΧΧΙΪ. 1. 
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τα. 



ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΣΙ. 

Ις Απὰ Μοϑεϑ 5414 υἱπῖο ἴμθ, δνε 
6 βανοά 1] τῆ6 ψνοίηξῃ αἱνεὶ 
16 Βεἢο]ά, {ἢ 656 σδιιβοά τς ςἢ}}]- 

ΦΡει.α. ἄγεη οὐ [βγδεὶ, [Ὠγουρἢ τῆς “΄ουπ86] 
οἔ Βαίδδηι, ἴο σοπληλ!ς τγεβραβ8 ἀραὶ ηϑῖ 
116 ΓΟΚῸ ἴῃ τῆς πιαῖζογ οἵ Ῥθογ, δηά 
[Πδθῦς ννδβ ἃ ρίαριια δηϊοηρ ἴΠ6 σοηρτα- 
σατίοη οὗ τῆς ΓΟΚΡ. 

17 Νονν {δετγείοτγε “Κ|1] Ἔνεγυ πλα]α 
ἀηοηρ ἴῃς {Ππ||ὲ οὨ65. ἀπά ΚΙ] ὄνεῦν 
ννοπλδ τπδΐ Πδῖἢ Κπονγη τηδη Ὁγ ἰγίηρ᾽ 
ν ἢ ΓΒ ΠῚ. 

18 Βυῖ 41} τπὲ νγοίηθῃ Ἴμ]άγεη, 
τῆλϊ ἢλνε ἠοῖ Κηοννη ἃ πιᾶη ὃγ ἰγίηρ 
στη Ἀϊπὶ, Κααρ αἰϊνε ἔογ γουγβεῖνεβ. 

Ι9 Απά ἀο γα αὑἱάε νους {6 
ΟΔΠῚΡ 5θνεῃ ἀδγϑ8: νγνῃοβοενεῦ ἢδίῃ ΚΙ]]- 
εἀ ΔΠΥ ρεΐβϑοῃ, δηά ἐινῃοβοενεῦ δίῃ 
τοι με ΔηΥ 58]4ἰη, ρυγ γ ὀοἐἢ γουτ- 
56 ]ν 68 ΔηἋἀ γουγ σαρζνοβ οἡ [ἢς τῆϊγά 
ἄγ, ἀπά οἡ ἴῃς βθνεητῃ ἀλγ. 

20 Απά ρυπῈγ 411] γομγ ταϊπχεηΐ, 
δηά ἃ]] " τῆλ ἰ58 πιδάβ οὗ βΚίη58, δηά 4]} 
νου Κ οὗ ροδῖθ᾽ 41, δηὰ ἃ]} (ἢ ηρβ8 
τηδλάς οὗ ννοοά. 

21 4 Αμπά ΕἸεαζαγ τῆς ρῥγίοϑί 54] 
πηΐο (Π6 θη οὐ ννἂᾶγ ψῇῃϊοἢ ψεηΐ ἴο 
τ1ῃ6 δαῖτα. ΤῊ 8 ̓ς ([ἢε οτάϊηδληςα οὗ 
τῆς ἰὰνν ψν ῃςἢ τῆς ΠΟΚΡῸ σοπιηπηχδηάεά 
Μορες; 

22 Οηϊγ [δε ροϊά, δηά {πε 511ν ετ, 
τἢς Ὀγάᾶβ8, [ῆ6 ἴγοη, 186 {π, δπά τῆε 
ἰεδά, 

23 Ἐνετν τῆϊηρ' [Πδῖ ΠΊΑΥ͂ δ᾽ 46 τῆς 
γε, γε 541} πιᾶῖα ἐὲ ρὸ τῆγουρῇῃ {πε 
ἢτε, ἀπά ἴἴ 51.4}} θ6 οἰθᾷη: πενεσίδε- 
1655 1ἴ 888}} θεὲ ρυγδεά νι ἢ τηε νναῖεγ 
οὗ βεραγαδζίοη : δπά 11} τῆλ δϑι ἀθείῃ ποῖ 
τς ἤτα γε 584}} πιακε ρὸ τπγουρῇ τς 
ννδῖετ. 

16. εασισεά...10 φοΡρ»1:} ἐγωρα ἢ ΟἹ 1} 15 

[ν. 15---2. 

24. Απά γε 5}8}] νγαϑῇ γουὺγ οἰοῖῃαβ 
ου ἴδε βενθηῖῃ ἀδγ, ἀπά γε 53}1]} δὲ 
οἰεδῃ, δηά δἰζογνναγά γε 52] Ἴοπὶς 
ἱπῖο τῆς σδιΊΡ. 

Ὡς ἢ Απὰά τε ἴψσῸΚΡ β5ρᾳκε υπῖο 
Μοϑβεβ, βαγίηρ, 

26 Τὰκε τς 80πὶ οὗ ἴπε ῥΓῈΥ 
ἘΈῃδς νγα8 ἴαΚαεη, δοϊἢ οὗ τῇδῃ δπά οὗ 
Ὀδελβῖ, ποι, δηά ἘΠεαζαῦ τῇς ρτγίθϑί, ἐρίου. 
δΔηά τῃ6 Τἢιεῖ ἔβίἤεγβ οὐ τῆε. σοηρτο- 
ραῖοη : ! 

27 Απά ἀϊνιάς τηε ῥγεὺ ἱπίο ὕψο 
Ραγῖβ ; δεῖννεε τῆδπι τῆδς τοοὸκ τῇς 
ὙγᾺΥ ὕὑροη ἴδε, Ψῆο νγεηΐ ουξ ἴο 
δαίι]ε, δηάὰ Ὀεΐννεθη 41} πε σοπρτο- 
ραζίοη : 

28 Απὰ Ϊενγ ἃ {πρυΐα ἀπο τῃ6 
ΠΟᾺΡ οὗ τῆς πιθη οὗ νγᾶγ ψνῃιςἢ ψεπῖ 
οὐυξ ἴο δαζι]α : οπε οι] οὐ ἥνε πιη- 
ἀτγεά, ῥοὦ οὗ τπη6 ρεβοῃβ8. δηά οὗ τῆς 
Ὀεανεβ, δηά οὐ τῆς 43565, δπά οἵ (ἢς 
βϑῇςεερ: 

29 Ταϊκα τ οὗ {πεῖὶγ μα], δπὰ ρῖνε 
1ὲ υπῖο ΕἸεΑΖαΓ τῆς ρῥτίεβ, ΞῶὉγ δὴ 
ἤεᾶνε οβετγίηρ οἵ τῆς ΓΟΚ. 

20 Απὰ οἵ τῆς ἙοΠΠ]άγεη οὗ 1βγδεὶ᾽ 
Πδ]ς τῆου 58] τὰκε οης ροιτίοη οἵ 
δῆΗ͂γ, οἔ τῆς ρεγβοηβ, οἔ ἴῃς Ὀεενεβ, οὗ 
1τῆε 45565, απά οὗ τῆς | ἤοςϊκϑ, οἵ 81] τοῖς, κεν 
ΤΏΔΠΠΕΓ οὗ δεδϑίβ, Δηἀ ρῖνε {Πεπὶ υπῖο 
τῃς [1 εν τε8,) νης ἢ Κεερ {πε σἤάγρε οὗ 
τῆς τΑθεγηδοὶς οὗ τῆς ΓΟΚΏ. 

21 Απά Μοβεβ δπὰ ΕἸθαΖαγ (ἢς 
ΡΙεβὲ αἰά 45 ἴῆες [ΟΚΡ σοιππιαπάεά 
Μορεϑ. 

42 ΔΑπὰ τἢε Ὀοοῖγ, ὀείησ πε γεϑῖ 
οὗ τπ86 ῥγϑΥ δ ῖςοἢ τῆς πιεη οὗ νγᾺΓ 
Πδά σδιρῆϊ, ννδϑ8 δὶχ διιπάγεά τποι- 
βϑΔη4 Δληά βενεητ τπουβαηά 4ἀηἀ ἔνε 
τπουβαηα 5ἤεερ, 

29. ὧπ ῥεαυργεγίας. ἈΘΠΩΟΓ ΚΙ ΠΊΡΙΥ δὰ 
ΟΥ̓ΣοΥπΘ, πὰ οἰ. Οὐ ΧΥἹ. 24. ὙδῸ νοῦ γΈΓ86 566 Νοίδ δῖ ϑηά οὗ {6 ςπαδρῖου. . 

19. «απά γομγ εαρίυε] ὙΠΘΙΓ ΤἙΔΡΕΙΕΥ͂ 
ΤοΠἀογοα {μοπὶ ἴο ϑοπὶθ οχίθηξ ἃ Ἴςοηϑίςαθηΐ 
φαγί οὗ {Π6 [5γὰθ] 50 ρθορὶθ. {πὸ [6 νγαγ ΟΥ̓ 5 
ἘΠογοίοτο [ΠΟΥ ποοάδά ρυγδβοδίϊοη. 

οπ ἐδε ἐῤίγά 447, απά οπ ἐδ “φυεμ ἀα7] 
Δεςογάϊηρ ἴο ἴδ ἰανν δεῖ ἕοσίἢ ἴῃ ΧΙχ. 12. 
᾿Ω0. ὀνγα.5] Ἀδηάοσ σορῃῳοτ: (ἔ, οἡ Οεη. 

υ. χ2. ὙΠδ νϑῦβο 15. συγίοιιβ 85 {ΠΠπ|5 ΓΈ Ὁ 
{π6 νδγίοῖυ οὗ πηϑί4]5 ἰὴ υ.56 δ {ῃ15 δαῦὶγ ἀδῖθ 
ἔογ ἀογηδϑεῖς ρυγροβθϑ. ΑἹ] (8656 πηρί8]5 νεῖ 
σοπιπιοη ἰῃ Ἐργρὲ σοι γ65 Ὀεΐοσο (Π6 ἀδίθ 
οὔ [δὲ Εχοάιι5. 

ἔγουη νης ἢ {π6 ννοσὰ μοσὸ στεπάογοα “Ὃ Ββοᾶνε- 
οἤθσίηρ ᾽᾽ 15 ἀογινθά, 15 ΤΙ ΣΕΥ ἰγδηϑιαιοά “ἸΕΥΎ 
ἴῃ Ὁ. 28. 

82. Ἀσηάοτ ταΐμεσ, “ Απὰ πὸ ὑσογ ἢ ({.6: 
Ἐπὸ ᾿να ὈΓεΥ͂, [86 νογὰ Ὀεὶπρ ἴΠ6 5ΔΠΊ6 85 1π 
Ὁ. 11. "ἢ δἀδάϊθοη ἴο {π6 ρ᾽απάογ νυνί ἢ ἐδ 
ΤΆΘΠ ΟΥ̓ γᾶ ϑοϊζεά, ἅζς." Ὅδὸ “᾿Ρ]υπάογ᾽" οἵ 
(5 νοῦβθ ἰ5 (πδὲ παιηθά “" 5001} 'π σν. 11) πὰ 
ἀοοογιθοαὰ πηογὸ ραγΕς] ΑΓ] ἴῃ Ὁ. ςο. 

ΤΕΘ ΠυπΊ ογ5 οὗ 5Πθὸρ, ἤθδυεβ, 2535, 8πῶὰ 
ῬΟΙΞΟη5 ἰδ κθη ἅτγὸ ρίνθη ἴῃ 1ἢ]8 δηὰ [Ὁ]Πονηβ 
Υοῦϑε9 ἰῃ τουπά ἱπουβαπὰβ. Ηδποο ἐδ 1, ογάΐἑπ 



ν. 33--52.] 

22 ΑΠπά {ἤγδβεβοογα δηὰ ἔννεῖνε τποιι- 
84η4 Ὀδενθϑ8. 

24 Απά (ἢγεεβοογε δηά οἠἊς τῃου- 
8ΔΠ4 45568. 

35 Απά τῆϊγγ δηά ἴννο τῃουβαηά 
ΡΕΙΒΟἢ8 ἴῃ 8]]. οἵ νγοπγεη τμαῖ δά ποῖ 
Κηοννῃ πιᾶπ ΟΥ̓ ἰγίπρ ἡγνἢ πὶ. 

26 Απά τἢε δα]ξ, τυλίελ τυᾶς τῆε 
Ρογτίοη οὗ {μεπὶ τῆλϊ ννεηῖ οὐΐ ἴο 
ὙΑΓ), νγᾺ5 ἴῃ παπιδοῦ τῆτεθ Ὠυπάγοά 
τῃουβαηα δπά δενεη δηά {ἢϊγγ τῃου- 
8Δη4 Δηἀ ἢνε Πιιμάγεά 5ῇδερ: 
47 Δπὰ τῃε οκθ᾽5 {ρυῖς οὗἩ τε 

βῆξερ ννᾶβ δἱὶχ ῃυπάγεα δηά τῆγεεβοογε 
πα πῆξεεη. 

428 Απά {πε θδενεβ τὐδγό {ΠΙΓγ δηὰ 
ΒΙΧ τῃοιβαηά : οὗ ψῃῖςἢ τῃ6 ΓΟΚ 8 
τῖδυζε τας τγεδβοοῦα Δηἀ ἴννγεῖνα. 

29 Δπά τῇ 45568 τυέγ {π|ΓΥ τπου- 
βδδηἀ δηὰ ἤἥνε δυπάγεά . οὗ ψΠΙΟΝ τῆς 
ΠΟΚΡῸ 8 τῖθυΐε τὐας [ἢγεδβοογε ΔΠ4 οπα. 

40 Απά τῇς ρεγβοῃβ τύ67γ βιχἴθβηῃ 
τῃοιιβαηά ; οὗ ψῇῆϊςἢ τῆς Ι,ΟΚῸ 5 {τ|- 
Ὀυζτε τὐᾶς {ΠΙΓΓΥ δηά ἔννο ρεῦβοῃβ. 

41 Δηά Μῶοβεβ ρανε τῆς ττίρυζε, 
«υὐλιεῖ τος τλ8 ΤΟΚῸ 8 πεανὲ οβεπηρ, 
μηῖο ΕἸεαΖαῦ {6 ργεβῖ, 45 ἴῃ ΓΠΟΚΡ 
ςοπηπχαηάεά Μίοβεβ. 

42 Δπὰά οἔ (δε ἙοὨΠ]άγεη οὗ [53γ46]᾽8 
ΒΑ] νης Μοβαβ ἀϊν! ἀφ ἔτομι (ἢς 
πγ61} τῃμαῖ νναγγεά, 
43 (Νον τλς Β4] ἐῤαὲ ῥεγίαϊ πε 

μπίο τὰς σοηρταράίίοη ννᾶ8 τ[ἤγεβ ἢυη- 
ἀγεά τῃουβαπα δηἃ τἈϊγγ τπουβαπά σηπά 
δεν τῃουβαηά Δηἀ ἔνε ἢυπηάτγεά βῆξερ, 

ἰπδυΐο (τσ. 29, 27, 38, ὅζς.), δοίης {86 ἔνεο-" 
δυηάγοαίἢ ραγὶ οἵ (6 Βα]ξ, σοπλοβ ουξ α͵5ο ἴῃ 
τουηά ππηθεγο, ῬτΟΌΔΟΪΥ ἱπάοοά (815 {τ υῖο, 
σοί δραγί δί {πὸ ἔἰπλ6, ἔοττηθά ἰῃ6 Ὀαϑὶ5 οὗ {86 
Β ϑοηπδηΐ τοσοσά; δηᾶ ὑροη 1ἃ δ6 νγαγγίοῦϑ᾽ 
βῆδζο, δη {Π6 βόηογαὶ ἰοΐδ]ς, ννϑσὸ οδ]ου]διθα 
ΌΥ πιυ]ρ]]ςαίίοη. Ὑπὸ ὁποιτοι5 δπιουηΐ 
ὈΟΐΠ οὗὨ ᾿ινο δίοςκ δηά οὗ ρογβοηδὶ ογῃδηηεηΐ 
νγλ5 σμαγασίογισῃς οὗ ἴπ6 Μ|άϊδηϊξες, ὙνΉΘη 
ΠΟΥ ᾿πνδάρα [5γ86] ἴῃ 1π6 ἀδγϑβ οὗ ἴπὸ [πάρο5, 
ἘΠΟΙΓ να] ἢ νγᾶϑ 51}}} οὗ 6 βδάπιὶθ Κὶπά (Τὰ. 
ΥἹ]. ς, Υ1. 24 5η4.). Ὅδὲ Βράοιιϊησ, ποίνν ἢ- 
βίδηϊηρ {μοῦ νυν] ἃ ποπηδά᾽ ς Ἰ1ξρ, τοδί {πεῖν 
Δηοοβίσαὶ ἰονο οὗὨ ἤπογΥ ἴο (Πἰ5 ριθϑοηΐ ἀδγ. 

49. ἐδεγε ἰσεξεῖδ ποὶ οπὲ γιαπο ῦ 9] ΤΉΏΘΓΟ 
5 ΠῸ πηέπίοι ΟὗὨ ΔΩΥ τοβιϑίδηςθ οἡ ἴΠῸ ραγί οὗ 
τῆς Μιάϊδηϊοβ, ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ΠΟΥ τνεῖὲ τουϊοά ΟΥ̓ 
ἃ δυάδάρη αἰίαςκ. ὙΤΠ6 [5γαθ] ε5 εανν ἴῃ (ἢϊς 
ἃ ὑγοοῦ (δὲ {πῃ 1νογὰ μδά ὕδεπ ψ Ἱ ἢ {Πόπὶ ἴῃ 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΧΙ. 

44 Απά τΠἰγῖγ δηὰ 51Χ τῃουβαηά 
Ὀεαν 68, 

45 Αμπά {π|Γ τπουβδηα 4556ε5 ἀπά 
ἔνε πυπάτεα, 

46 Απά 5ϊχίεεη 1ποιιβαπὰ ρεγβοῃβ ;) 
47 ἕνεῃ οἵ τῆς σμι]άγεη οὗ [5γαςὶ 5 

μα], ΜΜοβεβ ἴοοκ οης ρογίίοη οὗ Πέγ, 
ῥοίἢ οὗ ταᾶῃ δηά οἱ Ὀδεδβῖ, δηά ρσᾶνε 
{π6πὶ ὑπο {πε [,ονιῖε5.9. ψ ῃςἢ Κορε 
ἴῃς οἤαῦρε οὗ {μὲ τἀϑεγηδοὶς οὗ τὰς. 
ΓΟΚΡῸ ; ἃ5 ἴῃς ΓΟΚῸ Πσοπγπιαηάεά Μο- 
868. 

48  Αῃά τε οἴἶδήοεῖθ ννῃ]ς ἢ τῦδγέ 
ονεῦ 1ῃπουβαηάς οὗ τῆς Ποβῖ, τῃε σᾶρ- 
1Δπ5 οὗ τῃοιυβαηάβ, δπὰ Ἴδρίδίπβ. οὗ 
Ἀυηάγεαϑ, σας πθαῦ πηῖο Μῴοβαϑ: 

40 Απά {Πεγ 5α]ά τιηῖο Μόοβεβ, ΤΥ. 
βαῦνδηῖβ ἤᾶνε ἴδκεη τῆς βδὺυπὶ οὗ τῃε 
πιεη οὗ ννᾶὰγ ΨΠΙΟΝ 476 ὑπάεγ οὐ 
ἔσβαγρεα, δηὰ τῆσγα ἰδο κεῖ ἢοΐ οἠδ "ΗΒ. 
τλη οὗ υ8. Λσ6ηῈ 

ξο ὟΝε Βᾶνε τῃογείογε Ὀγουρῃς δη 
ΟὈΪδτίοη ἴοσ τῆς ΓΚ, ννμαΐ ἐνοῦ 
τλδῃ Ὠδῖῃ 'ροίτοη, οὗ 16ννεὶβ οὗ ποῖά, 
σἤδίηβ, δπὰ Ὀγαςαϊεῖβ, γηρ8, ΘΑΓΓΙΠΡ8) 
Δη4 τ0]εῖβ, ἴὸ πιᾶκα δπη διοηεπιεηῖ 
ἴογ ουζ 8οι]5 δείοσγε τῆς [οΒ Ὁ. 
5 Απά Μόοβεβ δῃὰ ΕἸθαζαγ (ἢς 

ΡΓΙαβϑὲ τοοκ τῆδ ροϊ]ά οὗἩ τΠδηλ, δύεη 8} 
νντουρῆς [αννε]8. 

εἴς. 
»ομηδ. 

52 Απά 4]} 16 ροϊά οὗ ἴδε ἰοβετγ- "Ή εν. 
δπ τΙ 

ἴηρ' τῃδλξ {πεν οβεγεά ὕρ ἴο [με ΙΟΚΤ, οϑένεκρ. 
οὔ τῆς σαρία!πϑ οἵ τ[πουβαηάϑ, Δηά οὔ τῆς 
ςδρίδί 5 οὗ διιπάγε5. ννα8 δἰχίεεη τμου- 
β8ηἀ βενβὴ μυπάγεά δηὰ ΠΕΑ͂ΚΥ 5ΠεΚεῖϑ. 

186 ψόοτκ, δηᾷ ἤδη (6 ἔγοο- ν}}} οὐϊδίοη οὗ 
υ. το. 

δ0. 
ἱ. 1ο. 
χη] ϑρθοῖα! ]γ, ὁ“ ηροΓ-Τ 55, οὐ “" 56α]- 

τηρς:" οἴ. ἔχ. Χχχν, 22. 
αδίο] ἊΝ οσπὶ ϑιιβρεμάθα ἔγοτῃ [ῃ6 πεοῖ : 

8566 ἐδιά. 
0 γπαξε αὐ αἰοηρηηθηΐ 70, ΟἿ σοι; ῥοζογδ 

ἐῤὲ ΖοΚ 0] ΟΕ ἔχ. χχχ. 11---1τ6. ΤΠ δἴοηθ- 
Πλοηξ ννᾶ5 ποΐ [ῸΓ ΔΗΥ͂ 5ρϑοὶδὶ οἴδηςθ Ἴοπὶ- 
ται (Ὡς ἢ σου ἤανο τ ]]οὰ ἔογ ἃ 58.τὶ- 
ἤςε οὗὁἨ ὈὈ]οοά-Ξ ῃοάα!ηρ), Ὀαΐ ταΐπογ {ἰκ [ῃ6 
84.516 Κ6] ρίνθη δ {π6 σθηβυβ ἴῃ ἔχ, Δ. δι, νγὰ5 
8Δῃ δοκποννροαάρτηθηϊς οὐ πανίηρ τοοεϊνοὰ τἢ- 
ἀεβογνοά τηογοῖθθ. ὙΠ656, 1 ὑπδοκπον)οάροί, 
νου μᾶνο δηἰδιϊοά ρα οἡ [ἢ 50ὰ]. 

δῶ. οἰκίεεπ ἐδοισαμά τουεη ὀμπάγεδ ἀπά 
2» τρεζεϊ 7 1Ὲι ναϊὰθ δρουξ 2ο,οοοδβ. ὅδ6ὲ οἡ 
Ν]]. 84. 5η4. 

εξραἰπ47 ἡ. 6. “ἐΔττλϊοῖβ,,) ἃ5 ἴῃ 2 98π|. 

769 
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ς3 (Τὸν ἴῃς πιεῃ οὐ νγὰῦ μά ἴακεη 

8001}, Ἔν ΕΓΥ τπηδη ἔογ Ἀἰπ15ε]Έ.) 
ξ4 Απά Μοβεβ δηά ΕἸεαζαγ (δε 

Ρτθδὲ τοοῖ τῆε ροϊά οὗ πε ςαρίδ!η8 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΙ. ΧΧΣΙΙ. [ν. 53--. 

οὗ τῃουξαηάθ 4δηά οὗ δυπάγεάβ, δηά 
δτουρῃς ᾿ξ ἰηῖο (6 τἀδεγηδοὶς οὗ τῆς 
ςοηπρτεραῖίοη, ΚΓ ἃ πλβπιογί8] ἴογ ἴῃς 
ΟΠ] άγεη οὗ [5γδ6] Ὀείογε ἐς [ο ΚΡ. 

538. ὙΠβ νϑῦϑο βθθη8 ἴο ἱΠΊΡῚΥ ἰμαΐ ἴΠ6 
βοϊἀϊογβ, 45 ἀϊξέϊηςς ἔγοπι ἴῃ οβῆςεγβ (εἶ. σ΄. 

Ρίυπάοσς. ΟΥ̓ οουγϑα Ὀεβίάεβ (6 σοϊὰ ἴδοῖθ 
γνου] ἃ Ὀ6 τηυςἢ 5Ρ01] οὗὨ 1655 ργθοίουϑ τηδίογιδὶς; 

49), ἀϊὰᾷ ποὲ πιᾶῖκο δγ οὔεσίηρ ἔτοπι ἴμεῖγ 866 συ. 20, 22. 

ΝΟΤΕ, οα (ΠΑΡ. ΧΧΧΙ. 16. ὶ 

ΎΤΠο ννογά δοῦα (82) 5 ἴθ οπε ἴο ψΒ] ἢ 
αἰϊϑηίοη ννᾶβ ἀγάνγῃ δ υ. ς. 1ἴ πηθδη5 1 Ο ΓΑ 
οὐρ ἀεἰϊνοι," οὐ ἐἰρῖνο;" δηά 50 ἴο σοχηπλ- 

'μοδίθ Οὐ ἰθᾶς ἢ. ΑΥΔΌ. »ϑ οὐυχὶῖ, Ργοάϊγα 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΧΙΠ. 
ι 7.ε Μεμόεπεος απαᾶὶ Οααἶ Πρ σμό 70» ἑλεῖν ἐη- 

ἀεγέαγιος οι ἐλαΐ «ἰάφ ουγάαη. 6 Ἴοεές γέ- 
2γουείά ἱλῶπ. τό 74εν οὔ ἀΐνε σον οης 
το ἀἕξ ερριίεμξ. 33. δορός ἀσείρποίά ἐάένε ἐδέ 
ἰαπάα. 30 7 ἀξν φορφηεῦ 14. 

ΟΥ̓ τῆ6 «μι άγοη οὔ Ἀευδθη 
δηά τῆς Πμ]άγεη οὗ (δά ἢδά ἃ 

ΝΕΙΥ ρστοδῖ τηυ]ετιάθ οὐ σία] : δηά 
ψγΠεη {ΠΕΥ 8ἂνν [ῃς ἰδηά οὗ [αΖετ, ἀπά 
τε ἰχηὰ οἵ (Υ]εαά, τπδῖ, Ὀ6Πο] 4, τε 
Ρἷαςε τυᾶς ἃ Ρίαςβ ἰοῦ Ἵσδίεο; 

2 ΤΠαε ομ]άγθη οὐ (δά δηά τῆς 
σοἤΠ]άγοη οὗ δυθεη σᾶπιε ἀπά 8ρᾶκε 
πηῖο Μοβεβ, ἀπά ἴο Ε]εδζαγ {πα ργιεβῖ, 
ΔηΔ υηΐο τῃ6 ῥγίηςθβ οἵ [πε σοηρτε- 
φτίοη, βϑαυίπρ, 

2 Διίαγοίῃ, δπὰ Ὠίδοη, ἀπά ΪΆΖεσ, 
Δπὰ Νιγδῃ, δηά Ἠσεβῆθοη, δηά ΕἸ 64- 
Ιεἢ, δηά δηῆεθαδηι, αηὰ Νεῦο, ἀπὰ Βεοη, 

4 ἔνεμ τῆς σουπίν ὙνὨΙΟἢ τῆς 
ΓΟΚΡ 8πιοία δείοτα τῆς σοηρτερδίοη 

αμαρ. ΧΧΧΙΙ. Τὕῇο τεσοσὰ οὗ ἐδὸ δϑῖ 
ὙΑΙ ἴο {Π6 εδϑὶ οἵ ἴῃ Πογάδη 15 ξο]]ονσεὰ ΌῪ 
[16 δϑϑιρῃγηθηΐ οὗ {πὸ ἰδπάβ δἰσοδαν σοπαμεγοά 
ἴο {πὸ ἐπῦε5 οὗ Ἀδθυθθη δηὰ δά δηὰ ἴο ςεσ- 
ἰἴη ξαμλ}}1ε5 οὗ (86 ἔσο οὗ Μδηδβθεῃ. 

1. 2ρε απ ς᾽ ϑακεγ ΟΥ, οἡ χχὶ. 32. ΤΙ) 5 
ἀϊςιτςξ, ΑΙ Πουρἢ ἱποϊυάἀ θά ἴῃ 1Π6 Ἰαπὰ οὗ ΟἸ]εαά, 
566 Π|5 ἴο μανὸ πδὰ ὄβρϑοῖδὶ δἰἰγαςξοης ἔογ {86 
15.861} |5}} δειε]εσβ ; δηαά ἤθποθ ροβϑ ὉΪΥ ἴΠ6 ὑσὸ- 
νἷοιιβ δηά βρϑοῖδὶ ποίΐ!ςοθ οὗ 115 οσσυραίίοη δῇ Γ 
{6 νἱεΐοτγ οὗἩ 4Π42Ζ. [1ἴ ννᾶ5 πιογθουογ [6 γϑί 
ἀϊδιγςς ἴῃ Οἰοαά νυ ῃὶς ἢ ἴΠ6 [5γδο} 165 ἱηνδάοά, 

α }ί σε 2ὸν εα! 6] ΑἹ] ἔγανθι]ογβ η ΟἸ]οδά, 
6 πιοάογῃ Βοῖκα, Ὀθασ νυν] 655 ἴο 15 ΠΙΠΠΠΘ55 
ἃ5 σοιηρατεὰ ψ Π 1ΠῸ σουηΐΓΥ ἴο ἴΠ6 ψνεϑέ οὗ 
1π6 ]οτάδῃ. [1185 ρϑηεσγαὶ Ἵμδγασίεσ 15 {παῖ 
Οὗ ἂἃη υρίαπά ρΡαβίυγο, πα υ]δίηρ δηά {Π1 ΚΙ 

ἔδοϊξ, ἱποιίαν, Ἐτογίδρ. Ηξετε ἐδ ΞΕ 
ΤΆΟΓΘ ΟἸΟΞΟΙΥ͂ τεηάογεά ννου]Ἱά στιη: “ δ 
ἴο ἴδθ Ἑπη]άτοη οὗ ᾿ϑγδεῖ ἔοσ ἃ οδιι56᾽) (ογ 
“ἐἸηοἰετηεηΐ," Ὧτγ 1,66, ἘΠμοχ. δ0 νυν.) “ οἵ 
ἘΓΟΔΟΠΘΓΥ ἴο {6 1,οτά." 

οὗ ϑγδεῖ, ἐς ἃ ἰδληά ἴογ Ἵδίτ[8. ἀπά τὰν 
βοινδηΐβ ἤδλνε Ἵδίιε: 

ς ὉΝδεγείοιε, εαἰά τῆϑγ, 1ξ ννὲ 
ἢάνε ἔοιιπά ργᾶςε ἴῃ τὴγ βἰρῃτ, 1εῖ τ} ]5 
ἰλπὰ ὃς ρίνεῃ υπΐο τῇΥ βεγνδῃΐῖβ ἴου 
ἃ Ροββεβϑϑίοη, αμαὶ Ὀγίπρ ἃ8 ποῖ ονεῦ 
]οτγάδη. 

6 4 Απὰά Μ,ῶοβ65 5αἰά πηῖο τῆς ΓΤἢ]]- 
ἄγθη οἵ (ὐδά δπά ἴο [με ἼἽδι]άγεη οὗ 
Κευθδεη, 5181} γουγ Ὀγαίῆγθη ρὸ ἴο 
ννΑῖ, ἀπά 5}}8]] γα 511 ἤδτδ ὃ " 

7 Απά ψβεγείογε Ἢ ἀϊβοοιιγαρε γε ' ἢδὶ 
τῆ6. Ποαγὶ οὗ τῆ6 Τμ] άγεπ οὐ [5γδεὶ 
ἔτοπι ροίπρ ὀνϑῦ ἰηΐο ἴῃς απ ννῃϊςοὴ 
τΠ6 ΓΟΚῸ Ὠδῖῃ ρίνεη τῆδπλ 

8 ΤΉι5 ἀϊά γουγ ἔβίμοῖβ, ἤθη 1 
β6ηΐ {πεῖ ἔτοπι Καὶ Δάθϑ-δάγηθα ἴο 8εε 
[86 ἰαηά. 

ἙοΓ ννῆεη τῆὲγ ννεηῖ ὉΡ υηῖο 5.» 5 
{πε νδ]εν οὐ Εβῃςοί, ἀπά 8ανν δὲ 
Ϊλπά, τῆ} ἀϊδοοιγαρεά τῆς6 Ὠδαγὶ οὗ 

ἘΠΑΡογοᾶ, [Ι}ἢ ἴΠ6 ἰαϑῖ 115 πουΐθεπὶ 
ΡογίοηΚ οχοεὶ 115 δου βογη; Ὀὺζ ἔογ εγΈ 1 Ὑ οὗἁ 
8011 [Π6 ϑουξῃογη Ῥγονῖης6 15 ρχοίογσοα ὈΥ ἴδε 
ΑΥΔΌΒ5, ἴῃ Ποδ56 105 [ἃ 5 ραβϑοὰ ἰηΐο ἃ ὑτὸ- 
νετῦ: “ἼΠου οδηβέ ποῖ πὰ ἃ ςουπῖσυ {πὸ 
{156 ΒεΙκΑ." Οἵ, Τπϑοίγαμη, "1 ἀπὰ οὗ [5γδεὶ," 

Ρ. 541 566. 

8. Ἐκρροοῦηρ ἴδ6 ρἷασθθ ἤογὸ τπηρηπουοὰ 
866 οἡ σύ. 14---.,8. ΘΠ 6Όδπὶ 15 ἴΠ6 βάστα ψἢ 
ΒΔ: Βοοη ἢ Β4Δ]-τηθοη. 

8. γον γαίῥεγ] ὙΤὨΘ φσρηργδίίοη οὗ ἴδ 
Εχοάιι5 νγᾶβ ον βυ δι 8}}}7 εχτϊηςῖ, Οἱ 
ΧχΥϊ. 64, ός. 

Καάδεερ-δαγπεα) Οὐχ ἴδο οἷο οἵ Καάδϑβ, 
866 Νοῖο δὲ ϑπὰ οὗ ςοἢ. χὶἱ.: οὐ Βαστθᾶ, 5ὲὲ 
Νοῖς δῖ ἐπά οὗ [15 ςῃαρίεγ. 



ν. 1το---28. 

τῆς σμΠ]άγεη οἵ [5γδε], τῃδε ΠΟΥ 5ῃου]ά 
ποῖ φρο ἰηἴο [Π6 ἰδληά ψνἢϊοἢ [6 ΓῸΚΡ 
μιά ρίνεη τἢθπι. 

Ι0 Απηά {πὲ Ι.ΟΚΡ 8 δηρεῦ νγ85 Κίη- 
ἀϊεά τῆς ϑαπιὶθ τἰπιδ. δηά ἤθε ϑνγάγα, 
Αγ] ηρ, 

11 ΘΌΓΕΙΥ ποης οὗ [6 τηθῃ τῆδῖ 
» «παρ. τῳ. ΠᾶΠλ6 ὑρ οὐκ οὗ Εργρῖ, δοπι ἔνγεητν 
28, 29. 

τς. 
Μπά 
α7,1Φ’ »κΖ. 

εδῖβ οἷά δῃηά ιρνναγά, 58}4}} 5δε6 τῆς 
ἴα ΜΏΙΟΝ 1 ϑνναῖα ὑπο ΑὈτγαῆδηι, 
πηΐο ἴβδδο, δῃά υπίο αςοῦ; Ὀεσδιιβε 
1μογ Πᾶνα ποῖ ἔν θοΙΪΥ [Ὁ]]ονγεά πη: 

12 δανε (ὐδίεῦ ἴτε δοη οὔ Ϊερῆυη- 
ποὴ τε Κεπεζίῖε, δπά [οβῆυα ἴῃς 
8οη οὗ Νυῃη: ον [6 γ ἢανε ΠΟΥ 
[Ο]οννεά τῆς ΟΚΡ. 

12 Απα τε ΓΟΚ 8 Δηροῦ ννὰ8 Κίη- 
ἀἸεα δρδίηβι [5γϑεὶ, ἀπά ἢδ πλδάς (ἢ πὶ 
ννδηάεγ ἰη {πε ψν]ΠΔεΓΠ685 [ΟΓΥ γα ΆΓ8, 
ὉΠ] 411 τῆς ρεπεγδίίοη, τῆι Πδά ἀοης 
6. ἴῃ τῆς βιρῃξ οὗ τὰς ΓΟΚΡ, ννᾶβ 
σοηϑβιπεα, 

14 Απά, θεά, γε δῖβ γίββῃ ὕρ 
ἸΏ γουγ [δ ἢ οτβ᾽ βῖεδά, δὴ ἰποῦθαβα οὗ 
8108] πλεη, ἴο διισπλθηΐῖ γεῖ [6 ἤδῖοθ 
ΔΠΡΕΓ οὗ ἴηε ΚΡ τονναγά [5γδεὶ. 

Ις Εογ γε ἴυῦῃ ἅννὰν ἤοηὶ δε 
Ἀϊπι, ἢ νν}}} γεῖ δρδίῃ ἰεανα τῆθπι ἴῃ 
16 νυ] εγης88; δηα γε 584} ἀβϑβίγου 
411 τἢ 5 ῥθορὶε. 

ι6 4 Απά {τΠεὺ σαπιδ ΠδΑΥ τηΐἴο 
Ἀϊπ), δηά 5414, γε νν}}}] δυ1]4 βεερ- 
ἴο]45 ἤογε ἔοσγ ουῦ οδίτϊε, δηά οἰτ168 ἔογ 
οὐὖγ ᾿ππ|6 οἣα5 : 

17 Βυῖ νγε Ουγβεῖϊνεβ νν}}} ρὸ τγεδά 
ἀΥπχθά Ὀείογε τῆς σμ]άγεη οὗ ἄθα 
ὉΠῚ1 ννα ἤᾶνα Ὀγουρῃς {πεπὶ ππῖο 
τ εῖγ ρῥίαςε: ἂδπά οὐγ [|| οἡδ8 5}2]]} 
ἄννεὶ! ἴῃ τῆς ἐδποεά οἰτίο5. Ὀεσδυβς οὗ 
τῆς ᾿ἸΠῃ λοι τδηῖβ οὗ τῆς Ἰλπά. 

18 νὲε ν}} ποῖ γεΐυγη υπίο οὐ 
Βουβεβ, ὑπ} τῆς ομ]άγοη οὐ ἰϑγδεὶ 

15. ἐῥεὲ Κεμεξ δὴ] Οὗ στ Οβγοη. ἵν. 12 
544.; δηά ςἢ. ΧΙ. 6 δηά ποῖδ. 

19. οἵ γοπάξν «ἰάρ ογάαη.. ὁπ ἐδὶς σἰαδ 
“γὙογάα")] ὭΠῸ Ὄχργεβδίοηβ ἴῃ ἴδε ΗΘΌΓΕν 
ΟἸΠῈσ θυ 515 ΒΕ (σηό-οδεν ἰαγ-γαγαϊερ--ογγιδ- δε 
2}αγ-γαγαίεπ). Απά ἴῃ σ᾿. 32 ἴΠ6 ᾿ΔΈΓΕΥ 15 ἀεί 4 }}} 

πιϑοὰ οὗ ἴπ6 ἀϊξίτιςξ ννεϑὲ οὔ [ογάδη, (δου ρῇ 
ΠΟΓΟ Δρρ]Π δὰ ἴο {παῖ οαϑὲ οὗ ᾿ξ, Ὑῆδ [ογτ8 ἃσδ 
τ βεγοίοτε υδοὰ συ ἢ ϑοπῖθ ἸΑΧ ΠΥ (ςἕ, οἡ Ὠουΐ. 
'. 1), Δηά ἅτὸ ΠΕΙῸ Δοσογά!ηρὴν ἀοβηρὰ Ὀγ (δ 
δἀάϊπίοη οὗἹὨὁ ““ ἔογνναγα " δηὰ “" εαβένγαγα "ἢ τϑ- 
δρεςῦνεϊγ. 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΙΠΙ. 

Πᾶνε ἱῃῃεγῖεα δνεσΎ τπδὴ ἢΐ5 'ηἢς- 
Γϊδηςα. 

Ι9 ἔογ ννεὲ νν}}] ποῖ ἱπβεγς νυ ἢ 
{Ππεπὶ οἡ γοηάδγ 8146 Τογάδη, οὐ ἔου- 
νναγά ; θεσδιιβα οἵ ᾿Πῃογδηςε 15 ]}6η 
ἴο υ8 ΟΠ ἢ!8 514ς Γογάδη δαβινναγά. 

20 4 Απὰ “Μόοβεβ βαἰἀ ππἴο τῆ πη, « 7οεῖ κ. 
ΙΓ γε ν}}} ἀο τῃϊ8 τΐηρ, ἰΕ γεν} ρὸ ἢΣ 
αγηχεά δεΐογε τῆς ΓΟΚῸ ἴο ννϑῦ, 

21 Απά ψ1|]}} ρὸ ]1] οὗ γοιι ἀγπγεά 
ονεῦ ΪΤογάδη δείογε πε ΓΚ. τπῈ}} 
ἢς Βαῖῃ ἀγίνεη οἷἱ ἢΪ5. ἐπεηλ65 ἔγοπὶ 
Ὀείογε ἢϊΐη,, 

22 Απά τῆς ἰαπά δε βιυδάιεα δ6- 
ἴοσγα {ηὴ6 [ΟᾺΡ: τπδη δἰεγνναγά γε 
84}} γείυγηῃ, ἀπά θὲ ρ! |685 θείογε 
[ἢς ΙΟΚΡ. πὰ ὈΡείογε [βγδοὶ; δηάᾶ 
15 ἰδ 5}.4}} Ὀ6 γοῖιγ ροβϑβϑθϑϑίοῃ δ6- 
ίοτε τῃ8 [ΟΚ. 

22 Βυῖ 1 γε ψ}}} ποῖ ἀο 80, δε- 
Πο]4, γε ἢᾶανθ ϑβἰπηεά δἀραϊηβδὲ {δε 
ΓΟᾺΡ : δηά θὲ βυγα γοὺγ δίῃ υν}}} ἢμά 
γου οὔ. 

24 Βυ!ά Οἱ οἰτ68 ἔογ γουγ {{π||Ὸ 
ομ68, δηά τοἰαν ἔου γουγῦ 5ῆεερ ; δπά 
ἄο ται ψνπῖο ἢ Πδῖῃ ρῥτγοςσεεάςα οι οὗ 
γουγ πιουῖῃ. 

25 Απά τῆς ΤΠ] άγοεη οὗ (δὰ δηά 
(ῃ6 ΤὨΠ]άγεη οὗ Ἀειυδεη βρακε ππῖο 
Μοβεβ, βαγίηρ, ΤῊΥ ϑβογναηῖβ νν}}} ἀο 
438 ΤΩΥ Ἰογά σοτητηδηάετῃ. 

26 Ουτγ [ππ||ὲ ομθβ, οἷἱγ νγῖνθβ, ΟἿΓ 
ἤοςκβ, διὰ 411] οὐγ σδῖι]ς, 5841} ὃς 
τΠεγα τη τῆς οἰτε5 οὗ (1684: 

27 “Βυῖ (ἢγ βεγνδηῖβ νν}}} ρᾷ85 ὀνευ, 4 7οεδ. ς 
ΕΥΕΓΥ πΊΔη ΔΙΠΊδα ἔογ ννᾶτ, δεΐογε τῆ6 ἢ 
ΓΙΟᾺῸ ἴο Ἀδαΐα, 85 ΠΥ ἰογά βαἰτῃ. 

28 ὅο ςοπςεγηίηρ [Π6ηλ Μοβεβ σοπη- 
τηληάεά ΕἸεαζαῦ τῆς ρτγίεδῖ, δαπὰ ο- 
8π1τπ4 ἴῃ 80η οὗ Νυῃ, «πὰ τἢς ςοΠιεξ 
[Αῖἤετβ οὐ τῆς {γιδε8 οὗ τῆς σμ]]άγεη οἵ. 
[5γ26]: 

23. δὲεσωγε γο οἷ «υἹὴ! βπα γοῖι οἱ] 1.18, 
ἐΚηονν γε οὗ γουγ 5ίη {πδὲ [ἃ ψν}}} πὰ γοὺ 
ουϊ." Μοβεβ ᾿πΊρ]165 (πδὲξ ΤΠΟΙ͂Σ δ'η νου 
δνυθηΐυδ! ν Ὀγίηρ 1ἴ5 ον ΡΌΠΙΞῃτηθηΐ αἱοην 
ψῖἢ τ. 
7. ὀεύογε ἐδὲ ΠΟΚ.] ἱ.6. ἸταΤΊΘΙΔΙοΙΥ ἴῃ 

ἔγοηΐξ οὗ ἴΠ6 βδογεά ἴοκοπβ οὔ ἴθ [Ἁ,ογ 5 ῥργδὸ- 
5θῆς6; ςἢ, χ, 18---21. 

28. 24ο.:ε: εογιγριαγάφ Μοϑοβ ρῖνϑϑ. [Π6 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ 1πϑ γι σι οης ἴο ἴποβο ἱπίγυσίθα ἢ 
με ἀμέγ οὗἩἉ τηδκίπρ {πε ρασγιξοη (ςἔ, χχχῖν, 
17 831]4.). [ἴ νγᾶ5 ΟὔΪὺ θη ἴῃ6 ὨϊπῸ δηὰ ἃ 

771 
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29 Απά Μορβεϑ 5αἰά υηΐο τπεπὶ, [ 
τῆς ἙοὨΠ]άγοη οὗ (δά δηά πε οἢ] ἄγη 
οἔ Κευθεη ΨΊ] ρᾶ585 ἢ γοὺ ονεῖῦ 
]ογάδῃ, ὄδνεῦὺ πιλῃ ἀγπηεά ἴοὸ δίς, 
δείοτε τῆς [ἈΚ Ρ. δηά τῆς ͵ληα 5}4]} 

772 [ν. 29--- 26. 

[δὲ ἔπε ροββεβϑβϑίοῃ οὗ οὐγ ᾿ῃπογληςς 
ου [ἢ 5 5:46 Τογάδῃ γιαγν δέ οὐτϑ. 

23 Απά “Μόοβεβ ρᾶνα ὑπο τῆδηι, αν 
ευέμ ἴο τῆς ΤΠ] άγεη οὐ (ὐδά, δπά τὸ Ἰκὰ 39 Ὁ 
τς σμΠ]άτεη οὗ Κδυθεη, ἀπά πηῖο μα] ἢ 55 ὁ 

δε βυδάμυεα Ὀεΐοτε γοῖι ; τ1ἢδη γε 5}}]} 
οἶνε τπεπὶ [86 ἰαπά οὗ (ΠἸελα ἰοῦ ἃ 
ῬΟΒΒΕϑ8Ι00 : 

20 Βυξῖ ΙΕ {Π6Ὺ Ψ|} ποῖ ρᾷ88 ονδσ 
ννἢ γοὺ Δγπηθ 4, ΤΠΕΥ 5}4}] ἥανε ροϑβ- 
5655: 0Πὴ5 ΔΏΟΠρ γοὰ ἴῃ ἴῃ6 ἰληά οὗ 
(ὐληδδϑιῃ. 

21 Απά «δε Το άγεη οἵ (σδά δηά 
τῆς ΤὨ]άγτεη οὗ δευθεη δηβνυνεγεά, 
βΑγ Πρ. Α8 ἴΠ6 ΓΟΚΡῸ Πδῖὴῃ 5414 πηῖο 
[ΠΥ 8εγνδηῖβ, 50 Ὑ01}} ννὰ Ἃο. 

22 ννε 111 ρᾶ88 ονεῦ Ἀγπγχβά δείοτγε 
ἴπ6 ΓΟΚῸ ἰηῖο τῆς ἰληά οἵ (ὐὑδηδδη. 

μα} {π|065 τοςοῖνοά (Πδῖγ ᾿Ἱπῃπουιδηςθ ἴῃ νγοϑίογῃ 
(ὐᾷπαδῃ, ἰδαΐ {Π6 ἵἴνγο {τἰῦο5 δηὰ ἃ μα], μανιηρ 
1 8|1οἀ [Π6 σοηάιξιοπα τεαυϊγρα οὗ ἰἢοπι, ἔοτ- 
ΤΉΔΠγῪ οπίογοὰ ἰηΐο Ῥοββεβϑίοη οὗ Οἱεδὰ δηὰ 
Βαβῆδη, ὦ. 22; ςἔ. οιξ. 1]. 12---λὸὁ. ἼΠοη 
ἴοο, πὸ ἀουδέ, ἴῃς Ὀουπάλτγιοβ οὗ ἐπεὶσ σεϑρθς- 
ἔν δ] οἰ πηθηΐβ ὑνογὸ ἀδιογπληρά, 

353. ῥαίξ δε ἐγλδο οὶ ἤαηα..ε6}] ΤῊΪ5 Πα] 
{Γ1Ὁ6, σοΠϑιϑεηρ, 85 ἀρρθᾶγβθ ἔγοπι στ. 39 546.) 
οὗ ἱμθ ἔδυ !οϑ οὗ Μδολῖγ, 15 Πότ τηοπτοηρά 
ἔογ 6 ἔγϑε ἔτηθ. 11 ννου]ὰ 9θεὸπὶ {παἰ Μοϑοϑ, 
ΜΓ Ήθη ϑϑιρηηρ ἴο ἴΠ6 ραβίογδαὶ {π1ῦ65 [Πη6 ἴῃ - 
πογιΐδηςθ νν 1 ς ἢ ἘΠΟΥ ἀεδιγθά, ἴοοκΚ ορρουζυ 
αἴ 1[ῃ6 βαπὶθ {π|ὸ ἴο δρριοργδίθ: ἴο [ἢθϑθ 
Μαδηδϑϑιίο βροοῖδ!ν [Π6 αἰδίπςς (ΠΟΥ δά 
ΔΙγοδαγ κυράυεα, Τμὰ5 (ἢ6 ψνΒοὶῈ οὗ {δ6 
ςοηηυογοά σΟΌΠΙΤΥ τνᾶθ ῬγΟν 5 ΟΠ ἸΪγ ἀϊς- 
Ροβοὰ οὗ, δπὰ {μ6 ἔογνναγάῃηθβδϑ δῃηὰ νοι 
οὗ 1π6Ὸ Μαςβισῖοβ γονναγάθα, [{ 5θεη15 Οἰθασ 
ἔγοτη τ. 29 δπὰ [οϑῇ. χνἱ!. σ, [αὶ {Π6 ο] 4115 
οὗ ἴδ Μδςλιγῖοβ ἄγοϑθ ΒΡ οὐἱ οὗ [ΠΟΙΓ 
ἐχρίοιίβ. 

84-- 36. δοιοπιεηίς οστηθα ξογ ἀν ἢ ὉῪ 
[δε Οδάϊίε5. ὙΠὲ οἰξο5. Βογο παιηθα ζ4]}1] ἰηΐο 
ἴῆγοο στο Ρ5. 

84. Τὸ ᾿οδάϊηρ “Ὗ οὗ {πε ἤγδί σΥΟῸΡ ἰ5 
Ὀίδοη, εξ, χχὶ. 20; ςδ] θά, ἔγοπι {6 ροϑβϑοββίοῃ 
ψ ΙΓ ἢ ἢ6 Οδάϊϊο5 ον ἴοοκ οὗ ᾿ἴ, ὨΙθοη- 544, 
ΧΧΧΙΝ, 45, 46. [11 |ΔΥ̓ΌΥΟῸΓ πλ 1165 που οὗ [6 
Ατποη:; δηά [15 δχίθηβινθ στ] 5 5.1} Ὀφασ (6 
πᾶσ Ὠμθᾶη. [{ ννᾶβ πογὸ {παΐ {πὸ Μοδθιο 
βδίοῃθ ννὰ5 ἀϊδεοονογοὰ ὉΥ ἴῃ6 Ἀθν. Τὶ. ΚΙ ιη, 
ἴῃ 1868. Ασςοτγαϊηρ ἴο ἃ ΥΟΓΥ ῬτοῦΔΟΪΘ τὸ- 
δἰογδίίοη οὗ ἱνγο ἰϑί[θιβ πη ϑϑιηρ αἵ ἴῃ6 φηά οὗ 
(ὴῃ6 ἢγϑὲ 1ἰὴθ6 οὗ (ῃ6 ᾿ῃϑουρίοη οἡ {Π6 βίοῃθ, 
ΟΠΒεπιος; ραά ὑπὸ δ ψ ῇοβο σοοά ἔογίυπο 15 
ΟΒεπιοβῃ," «ἢ. Βαδ)-5δά, [οβῇ. ΧΙ. 17}. [86 
ἔλῖῃοσ οὗ Μοβθῃα, νναὰβ 4 Ὠιροηϊίϊθ. Ὠιθοη ἰ5 
τοςκοποὰ 45 ἃ Ἀϑυθεηϊθ ἴον, [οϑἢ. χινὶ. ο ; 
Ὑ 1151 ἴῃ 158. χν. 2 δηὰ ϑγ, χὶνἹ. 18, 22, 1ξ ἰν: 

(πε δε οὗ Μάδηδββεῇ τῃς 5οη οὗ Ϊο- 
56ρῆ, τῃ6 Κιηράοπι οὗ δίποη Κίηρ οἵ 
{Π6 Απιογῖεβ, απὰ {πε Κίηράοπι οὗ 
ὧρ Κίπρ οἵ Βαβῆδῃ, ἴμε ἰαπά, νι 
τῆς οἴἴ1ε5 τπδγεοῦ ἴῃ {πὸ σοαϑῖβ, ξύεῆ 
τῆς οἴτιε8 οὗ τὴς. σουηίγΥ τουπηά δδοιῖ. 

24 ἢ Απά τε ομ]άτεη οὗ (ὐλά 
δυο Πίθοη. δηά Αἴδγοῖῃ. ἀπά Ατοετγ, 

25. Απά Αἰτοῖῃ, δῃορῆδη, δπά δλ- 
Ζεῖ, ἀῃά Ϊορρεῃδῇ, 

16 Απάὰ Βειμ-εηϊπηγαῃ, ἂδπὰ Βεῖὶ- 
ἤλίδῃ, ἔεποεα οἰτιεβ : απά [οἱά8 (ογ 
β8ῆδερ. 

ΞροκΚθη οὗ δἋ5 Μοδδιΐθ, Οεσςςυρὶοά οἡ ἴδε ἤγοὶ 
Δοσυ !βιίοη οὗ {πε ἰεστιοσυ ΟΥ̓ ἴπ6 (ὐδάϊεβ, ἀπά 
Ἀ5ϑιρηθα: ΌῪ [οϑῆυδ ἴο (ἢ6 ἈΘυδθεηιϊῖοϑ, [ἃ νὴ5 
Θυδηΐιλ} } Υ τοσαριίυγοα Ὀγ ἴπς ΜΙ ΟΔ (65, Ἰῃ ννΒοβς 
Πδηάς ἰξ τϑιπαιηθά. “ἝηἝαγοίρ, ἱ. ε. “"στοννπς5," 
πον ἔδὸ ταϊη Αἰαγύς, οα (6 811 ἴο τυϑὶςὴ αὶ 
Εἶνοϑ ἰἰ5 ὩΔΠΊ6, νν85 βέυθῃ σῇ] ]θ5. ποτ οννοϑί οὗ 
θῖθοθ. “ζγοόγ, ἢονν Ατᾶϊτ, αἷϑο τ σγυΐηϑ, ἸΑΥ͂ 
Ὀεΐννοθη Ὠιῦοη δπὰ (6 ἄτηοη, οὐ ἴθ Ὀπηκ 
οἵ (δε ῥχγϑεϊριίουβ γανηθ ἰγουρῃ ψ ὨΙΓἢ {παῖ 
ἴογσγεπξ ἤοννβ. [{ πιυδὲέ ποῖ Ὀὲ ςοπέουπάεά 
ἢ τπ6 Ατόοῦ νυ Ὡῖς ἢ [0]}1] ΡΟΓΠΊΔΏΘΏΓΙΥ ἴο ἰδο 
Ολάϊίες, ἰῃ ἤοηΐ οὗ Ἀδοθαίμ- Αὐσηοπ, [08}. 
ΧΙ, 25. 

85. “γοίδ, ϑδοῤῥδαὶ] πο Αὐτοῦδ- 
ΒΒΟΡ 81, ,. ἐς. Αἰτγοίῃ, οὐ Αἴδγοίῃ οὗ δῃορδδη, 
οΥ "οὗ (ῆ6 Ὀυπον." ὙΠῸ δά οη 15 πιδάς 
ἴο ἀϊδιϊηρυϊδῆ [Π15. Αἰδτοί ἢ ἥὸπλ [Π6 ομὲ 
Ὠληηθὰ ἴῃ [Π6 γοῦϑο ργθσδάϊηρ, ἔγοσλ νυν ΒΓ ἢ ἱἢ 
85 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ποῖ [Ὁ ἀϊσίδηξ. Τὴ ἔουτγ οἰΓ65 
ΠΟΥ πᾶηιδὰ ΤΔΥ ὃε 5ἰγιοὰ (6 ὈΙΌΟη 56{116- 
τηοηΐ. 

)αακεν] ΟΥ 7426. ὅ6ε6 οἡ σ. :. ΤῊ ςΥ͂ 
στ τἢ6 πορῃθουπηρ οσόεῥαρΡ, πον [ΘὈεῖμᾶ, 
ἃ τιϊηοά ρῥΐδοθ ϑονθῇ πλῖϊθ5 ἴο [86 ποτ -ολϑὶ, 
ζοιτηθὰ [86 βοοοηά βῖοιρ. 

86. Τὸ {πιτά Οδάϊίς βου ]οτηεπξ ἸΔῪ ἴῃ 
1Π6 νον οὗ [δ πράτ ἴο 186 ννοξὲ οὗ [δε 
τοοράϊηρ, συ Ὑνῆις ἢ 1Ὲ ΠΊΔΥ ῬΟΞΘΙΟΙΥ πᾶνὸ 

Ἢ οοηπεοῖρά. [δ σοπιργϑοά ἴθ οἰΠ]65. οὗ 
Βεϊδεπέιγα, οἴδογυνιθο ΝΙΆΓΑΗ, ἀπά Βείρ- 
ῥαγαη: 566, ἕογ Ὀοΐῃ, οὐ χχ. 1. ὙΠῸ ἰδοῦ 
οὔ ἴῃθ56 ἴᾶὰῪ τ ῖη (Π6 στουπα σονεγοὰ ΟΥ̓ τ 
15γδθὶ ἰ5ἢ σαρ, δηὰ τπογοΐοτο σὴ ΠΆΓΩ 
αν Ὀδθη οςςσυριοὰ ΟΥ̓ ἴῃς (ὐδαϊῖοθ. 1} (ἢς 
ἢοϑβί σγοβϑοα ἴῃς [ογάδη. 
Τὸ [Δλ2ῸῚ δηὰ ἰογάδλῃ εξ [οπλθηΐϊβ ὙΡΈΓΟ 

δυθητι Δ} } σοπβγπιθά ἴο ἴθ Οδάϊίες 45 ρατγί οὗ 
{ποτ ἱππογιΐδηςθ, νος ἢ ἕἔσοπι ἴποπὶ οἰγείεποὰ 
ΑΆΥ ποιίῃινατάβ. Βαΐῖ {πεῖς Ὠϊθοη 9616 
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47 Απά τῆς ςΒ] άγεη οἵ Κδυδδη θυ} 
Ηδεϑἤθοη, δά Ε]ΘΆ] ἢ, ηα Καὶ Ἰγ]Πδίπι, 

38 Απά Νερο, δηά δα πβοῃ, 
ΑΝ ΣΝ (τπεῖγ παπλεβ8 θείηρ σῃδηρεά,) δηά 
ἐγ ναπιες ὈΒΙΘΠΊΔΠ : ΔΠη4 ἴρανα ΟἾΠΕΓ ΠΑΠΊ65 υη- 
ΡΣ το ἴῃς οἰτίε5 γ μι ἢ τιον δι 4 εἀ. 
ἀπωρλ ο. 39 Απά τῃς ομ!Π]άτοη οὔ ΤΙ Μδοῆϊτγ δα 
33 8οη οὗ Μδῃδβββὴ ννεπὲ ἴο (ἰ]εδά, δηά 

τοοῖΐκ ἰξ, δηά ἀἰβροββϑεϑϑεὰ ἔπε Απιογίτα 
γννὨΙΓἢ τὐᾶς ἴῃ ἴἴ. 

40 Απὰ Μῶοβεβ ρὰνς ΟἸΪεδά υπΐο 
ΜΜδςῆϊγ τῆδ 5οὴ οὗ Μδηδββθὴ; δπά ἢδ 
ἄννεϊο τῃεγεῖῃ. 

41 Απα ἐ7αἱγ τε βοὴ οἵ Μηδ ἔθεε 3 
τνοηΐ δηά τοοκ τἢπδ 5η14}} ἴοννῃβ {ἢθΓ6- 
οὗ, ἀπά ςΔ]]1εἀ τἢεπὶ Ἡλνοῖῇ-] Αγ. 

τηθηΐ, νος ἢ νγᾶς οσαΐ ΟἹ πτῸπὶ {Π6 οἴδογϑ, πιιϑέ 
μάν ραϑϑοά ἰηΐο μθ ροβϑοβϑϑίοῃ: οὗ Ἀευῦεῃ: 
866 [ο5}. ΧΙ], τό, 17. 

37, 88. Ἴπο Ἀθυθεπιίοβ Θϑ δ ὉΠ 9 ῃμοα Τμοτ- 
ΘΟΙνο5 ΠΊΟΙΡ ΠΟΠΊΡΔΟΙΪΥ ἴδδῃ [6 (Οδάϊίεβ. 
ὝΠΕΙΓΣ σοπίγαὶ ΟὟ ννὰ5 ἴδε οἷά Απιουϑἢ 
σδριίαὶ, Η ϑἤθΟΠ : 5866 οἡ χχί. 3ς. ἜΠΕΥ οςου- 
Ρἰοὰ «αἷϑδο ξἰραίεθ, πονν 61- ΑἹ, ἃ τηῖϊο ἴο [ῃ6 
ΠΟΥ -οαϑὲ, Λίόο, ῬγοῦδΟΪῪ ἔῆγεθ τπη1165 ἴο {πὸ 
Βου ἢ -ννεϑὲ (566 οἡ χχὶ. 20); πὰ βααίςηιθοη, 
ΠΟΥ ΔΡΡΑΓΟΠΠΥ Μγύη (56εε Βυγοκμαγάΐ, Ρ. 36ς), 
ΠΟΑΙΪΥ ἴννο τηἶθς ἴο [ῃ6 βοι ἢ. ὍΠ6 ὨδπΊ65 οὗ 
ἴδιο Ιαϑὲ ἔννο οι65 ΠΕΥ δηἀδανουγοα ἴο σἤδηρο, 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ οὐ δεοομηΐ οὗ {μεῖς ἰΔἀοϊδίγζοιι5 σἢδ- 
Ταςΐεγσ, ΟΥ̓ Νοῦο, [ετοπλθ (οη [58. ΧΥ. 2) 58γ5: 
“ῃ Νἧῦο ογδῖ μδηῆοβς Ιἀο πὶ σΟΠΒΘΟΓΑ ΠῚ, 
ηυοὰ «αἰἰο ποπηῖηθ Βδδὶ-ρ θοροῦ δρρε]]αῖυγ." 
[1 ννὰ5 τείδκθρη ΌΥ Μόοβϑῃδ, εἶτα. 8ὃρς Β.6., 85 
16 Μορδθιΐο βίοῃθ γοοογάβ; δηὰ ἤϑῆςε ννὸ πὰ 
1 βροόίβη οἵ ΌγῪ ἰβδίδῃ, χν. 2, δηὰ ὈΥ [Θγεπιδῃ, 
ΧΙΥΙ. 1, ἃ5 ἃ Μοδδιῖο ἴονη: οἷ, οἡ Χχί. 29. 
Βεου (συ. 2), οὐ Βείῃ-πιθοη (Ἶ6Γγ. χὶνι!. 22}, 
ΤΏΔΥ ὕὉδ (Π6 πᾶπὶὸ ὈΥ̓͂ ΨὨΙΟΒ Βα8]-πηθο νγᾶβ 
τορ δορά, Ὅὸ οἰτ65, βοννθυθσ, 5}}}} Ὀοσα ἴῃ 186 
ἀλγϑβ οὗ 1ῃ6 ργορδοίβ {πεὶγ οἱά ἀδϑιρῃδιοηθ: 
ςἔ 15. χν. 2, ΒΖεκ. χχυ. 9. Βδδ]-τηθοη ἱπάθοά 
ὑνοι ἃ βϑοῖὰ ἴο ἤανο ἔ]Θη ἰηΐο (6 ιδπά οὗ 
πε ΜΙοΔΌΙϊε5 Ὀεΐογα ἴῃς ἀᾶγβ οἵ Μεβμα, ννῃο 
ΘΡΟΔΚ5 οὗ Ὠἰπιβ6} ἢ 48 δδνιηρ ἴδετε Ὁ] ἃ 
τοπΊρῖθ, ἢοὸ ἀοιιδὲ ἰο ΟΠομπλοβῃ, δπὰ 85 μαυϊηρ 
ἐοτιπεὰ [86 ἴονγη. Ηδθ νου βφθθῖὶ ἴο ἢᾶνδ 
τηδάθ [ἢ ἴΠ6 βίγοηρῃοὶὰ ἤἴπτοπὶ ΙΓ. ἃ5 ἃ 
Ὀα5ι5 ΒΘ ορογαϊϑά ἴῃ ἢΪ5 ἰδίοσ σοηημεβίβ. ὅδὅ66 
δομ]οϊζπηδηη, " 16 δίῖορθ, Μίεϑαϑ, Ρρ. 1:ό, 17. 
ΟΥ̓ τΠ6 σϑιηδιηϊηρ ἔννο οἰτ65 Ὁΐ [86 θυ θθηϊΐο 
κεἰ Ποθηΐ, Κὐγ) αἰαῖ, ὙΠ ἢ 15 πιοηοηρά 
Ὀοΐννοθη ΕἸοαοῆ δηὰ Νεῦο, ἢὰ5 Ὀδθθῃ βουρὰΐ 
[Ὦγοθ τη 1]65 δου οὗ Ηδϑῆδοη, ἴῃ ἔπ συ 5 
Κποννη 85 εἴ- οι. ΤῊ δηοϊθηΐ ΠΔπι6, νυ] ἢ 
5 511ῆ65 "186 ἀουῦ]6 οἰγ,᾽ πΊΔΥ ρεγῆᾶρβ ὈΥ ἃ 
4156 εἰ γτηοϊ οΡΎῪ ἤάνο Ὀθθη νυ θη Καὶ -ἰα Π δ] Πὶ, 
δνο Ἰοβέ 115 ᾿π|Ἐ14] συ] Ὁ]6 ἴῃ οουσβο οὗ {{π|6, 
διὰ Ὀδοη ςοττυρίοα ἱπίο [5 τηοάθγῃ ἴθ. 
Απςοογάϊηρ ἴο Ευδοθδίυ5 Κιγιδίῃδιπι 15. ἴο Ὁ6 
ἐουπὰ ἴῃ 1ἴὴ6 5.6 πονν οδ᾽] θὰ Κιυγοειγαῖ, οη ἴῃ 
τηουηΐδιη, εἶοβο ἴο Αἰδγοίῃ; διῖῖ {π|5 ννου]ὰ 
μᾶνθ ἰαίη νη {πὸ ϑοιίβοσῃ Οδάϊο 56 [{16- 
πιθηΐῖ, δηὰ ννοι]Ἱὰ ποΐ αν Ὀδθη οςσυριοά 85 
γεῖ Ὀγ ἴθ Ἀδθιιδοηϊίοβ, 1,5}, διρέῤνιαρ, τόσο 
ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ διῦυπηδῃ, ἕδπιόιιϑ δὲ ἃ ᾿ἰδίογ ρεγιοά ἔὸ σ 
115 νῖποϑ, οἵ. [58. χνυ!. 8, 51}}} Ιϑρᾶνθβ ἴΠ6 ἴσαςθ οὗ 
1ἴ5 πᾶῖὴο ἴῃ {π6 συ 5 65- ϑαιηθῇ, ΟΣ στη 1165 ϑαϑῖ 

οὗ Ηδοῆροη. ὙΠ 411 ἴμ656 Ἀδυ θη οΙΕ|65 
οἰ υιϑίογοά σουσηὰ Ἡρβῆρθοη ; δηά, Δ᾽ οννηρ ἃ ἔδισ 
βρᾶοό γουηά οἂςἢ, {86 οχίεηϊ οὗ ἴπ6 θυ θη 
ΘΕ ΠΘπλθηξ ννουὰ Ὀ6 δροιΐ οἠδοΐϊοπίῃ οὗ {πὸ 
οχίθηξς οὗ ἴδοῖγ δνεηΐυδὶ Ἰημοπίδηςθ. ΒΟΥ 
ΡΙΟΛΔΟΌΪΥ δ ἴδε ραγίιοη χεοίαϊποὰ 411] {8686 
οἰ ες. ψ ἢ (Π6 οχοθρέίοῃ οἵ Ηεβαῦοη 1.661, 
Ὡς ἢ, ραδϑίηρ ἴο ἴΠ6 1,εν!εβ, ννδ5 ἐποηςθέουίῃ 
τεςΚοπρά 5 νυ ιη {π6 {τῦο οὗ Οδά. 

1 15 οὈνίους {πὲ ποιοῦ {πὸ Ἀθυθοηϊε5 
ΠΟΥ ἴπ6 Οδάϊίεβ. ννεῦὸ ἔθ ἔουπάοιβ οὗ ἴῃ6 
οἰε5 οὐ νυ ιϊοἢ (ΠΟῪ ἴῆ.5 ἴοοκ ροϑβϑεββίοῃ, δηὰ 
ΜΏΙΓἢ ἴηο ἰοχὲ ἀθβο 65 (Π6πὶ 45 “Ὁ ]ηρ.᾽ 
ὙΠΟΥ ΡῥΓΟΌΔΟΙΥ ἔογι ρα ἰμοπὶ, ἔογ ἴῃ6 βγϑέ 
Ἐπὶ οὐ δοβῃ, 50 ἃ5 ἴο τεηάθγ ἔπε πὶ ρἰδοθθ οὗ 
βαίδίυ ἕοσ {μοὶγ ἔα} 165 ἀυγΙηρ (6 σδΙΆρΑΙ ἢ 5 
οἱ {86 οἴδμεῦ 5146 οὗ {μ6 [ογάδῃ; ἀπά ργονιἀβά 
1δόὰ ὑν] 4}} σοηνθηΐθηοοβ ἔογ ἔμειγ ἤοςκϑ 
ἃηὰ δεγάς. 

89. δὲ εὐάγεη 9 ΜΜαοδὶγ] Μαςδιτ, {πὸ 
50η οὗ Μαπδϑϑθῆ, ννᾶβ Ἰοηρ 5ίποθ ἀθδά: ὄύϑη 
Ὧϊ]5 ϑοη5 δά Ὀδθη Ὀγουρῆΐ ἃν Ὀροη [Οϑθρ ἢ} 5 
Κη (Οσξεη. 1. 22). Βυῖ 1ἴῃ6 τεπονῃ 86- 
αυϊτοά ὈΥ 5 ἀοϑθοοπάδηϊβ γαϊϑεὰ ἢ15 ἔτ Υ 
αἰπιοδὲ ἰο (86 ἀἰσπιν οὗ ἃ ἰπδε; «πὰ ἰμ6 
Μδοδεγι[οβ ἀσὸ ἴῃ ἔΠ6 ποχί νϑῦξο βίυἹθὰ Μδοῆϊγ, 
Ἶυβὲ ἂ5 {π6 ομι] άγεη οἵ [υάδλῃ, οὐ οὗ Ἐρῃγαϊπλ 
ΓΘ οἤδῃ βρόκθὴ οἵ δ5 [ιάδῃ οὔ ΕΡἢ γδίπΊ. 
80 ἴῃ Τυὐξ. ν. 14 Μδςδγ 15 σουρὶοὰ ψΨῈῈ 
ἘΡΒγαίτη δηά Ζεθυϊηη. 

«υεη1} 1.6. “" Ἠλὰ φοπο:" [δ βἰαίθιηθηξ 15 
ΡΓΟρΡΑγδίοσυΥ ἴο ἴπ6 οηϑυϊηρ τοοογὰ οὗ ἔπο ρυδηΐ 
ἴο ἴδηι οὗ [δε Ἰαπὰ ἴθ δα ννγοη. 

Οἰϊα4 Μοτὸ 5: τις ΕΥ̓ ραγί οὗ Ὠογίἢ ΟἸ]οδὰ ; 
ΜΓ, (Πουρ ἢ ̓Ἰπηδοϊ θα ὈΥ [ῆ6 ΑἸηοπίεβ, ῃδὰ 
ὈοΙοηροά ἴο ἴῃς Κιίηράομῃ οὗ Ορ. Ἀσθρεσπρ 
(5. 86 οὗ ἴῃ6 παπὶὸ ΟἸοδὰ ἕον [ἢ6 το ΠΙΟΥΥ͂ 
οἵ 6 Μδοδιγιοθθ, 566 Οὔ ΧΧΥΪ. 29. 

41. ζ7χαἰγ Ο ἢ]15 ρεάϊξτοθ οξ. οἡ ΧΧν]. σ. 
Ηδθ ννᾶ5, [πσουρἢ ἢ15 δι μου 5. τλοΐποσ, ἃ ἀθ- 
βοοπάδηϊς οὗ Μαςῃῖγ, ἰπουρἢ ποῖ οὗ Οἰεδά; 
Ὀυϊ ΠΟ τοοκοηθά, οἡ μοῦ δοςουηῖ, ἃ Μαηδβϑιῖο, 
6 ἰγασοὰ ὉΡ [ὶ5 δησοβϑίγυ ἰὴ {86 πγαὶθ ᾿ηθ ἴο 
(Π6 πιοῦὸ "πίστι οι5 ἕδη οὗ [υἀ48. Ηἰ5 
Οὐ ΘΧΡΙοΙ 5---ρ ννὰϑ [Π6 σοῃ] Π ΓῸΓ οὗ ΑΥΡΌΡ, 
ουῖ. ἰἢ. χ4--ϑᾶνα ποὶν Ἰυϑίγο ἴο 158 ΠΔΠΊΟ: 
δῃὰ [Π6 ἔλπιθ οἵ [6 ἔἈΠΊΥ 15 αἰζεδίοαά ὈΥ͂ (86 
᾿ιἰδίοσγ οὗ [ἱῦ {μ6 15υδϑ ἢ Ἰυάρο, ἀου 1659 
ἃ ἀοϑοοπάδηϊ:; ρεγθδρϑ 4190 Ὀγ 186 πηθηξίοη οὗ 
7αἴτιι8, 81 {νΚῸ νὴ. 41.) [6 γα ϊοῦ οὗἨ [86 5γΥἢ8- 
ξοξιδ δἱ {δὲ πεϊσῃθουπηρ ΟΥ̓ οὗ (δρογιδυση, 
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42 Απά Νοβρὰᾷῃβ. ννεηΐ δηά ἴοοκ 
Καμδῖῃ, δηά τε νι! αρεβ τδμεγθοῦ, 

-- 

Ηατοιῥ-Ἴ αἰγἹ ΓΠδΔΈ 15, [π6 νυ] ρθ5, οὐ γαῖμοῦ 
δτοιρβ οἵ ἰθηΐβ, οὐὁἠ ὁ ΚΥδ415,᾽" οἵ [41τ-. ὙΤΠο 
[οΥπὶ ΡΓΟΘΔΌΪ 5ργίῃρδ ἔγοτη δὴ Ασαῦϊς σοοῖ, 
δι σηϊἔγιης “ἴο ΠΟΙ ]οςῖ :) δηά βυιρροϑίβ (μδὶ (Π6 
ἐἔρνγῃϑ᾽) 1ῃ Πμποδίίοη ἢδὰ ρεου ῦ σδδγδο- 
ἰογιϑίῖοθ, ὙΠ οτρίπαὶ ““βδνοίῃ-Ἶαιγ " ποτα 
ἱννοηῖγ-ἤγοο ἴῃ πυροῦ, σ Οἤτγοῃ. 11. 22: ἴἢ 
186 ἐδγϑβ οὗ (ῆ6 γουηρογ [αἱγ, ἴο ποτὶ ΠΟΥ 
ΡτοΟῦΔΟΙΥ ἀοδοεηάοα ΌΥ ἱππεογιίδηςθ, (ΠΟῪ ΘΠ Γ 
διδὰ ἱπογθαϑοά ἴο {διγῖ, οὐ ὑεῖ τοοκοηδα δ 
ταί τουπὰ πυτῖθεσ, πὰρ. χ. 4. ὙΤῊΘ νγεβίογῃ 
᾿5γαο ο5 ἢδὰ μονγένογ Ὀὰΐ δὴ ἱπηρογέοςξ Κῆονν- 
ἰορο οὗ (158 ἀϊδιγίςῖ, ψ Ὡς ἢ νγᾶ5 πιογθονοῦ 
σσοννάθὰ νυ ἴοννῃθθβ.Ό ὙΠῸ Αταῦβ σγϑοκοη 
τηοτο ἴπδη Ιοοο ον ἀεβογίοα ἴοννηβ ἴῃ {πῸ 
Ηδυτγδη δ᾽οπθ. (δεὲ Βυς κι ρῆδπι ἀπά ϑοείζεη, 
ἴῃ Κποθεὶ, ἴῃ ἰος.) Ηδξεηςος ἴμε δρροὶδέοη 
Ηδνυοίῃ-Ἴ Αγ ννᾶβ βογπλδέπλθϑ οχίθηάθα ἴο ΠΊΟγΟ 
ἀϊπίαπε ρογίίοηβ οὗ ἴ8ὸ Μδςδιτία ἀοτηδίη; ἴο 
Ατροὸῦ νι [15 Ἐγϑόβοοσο ἔοσε ρα οἸ 165, [Π6 
ὙΘΓΥ τόνοσβο, ἰη {Πεῖγ ϑιπισίυτγθ, οὗ “"ἢανοίῃ :" 
απὰ ἴο Κομδίῃ, οὗ ψἤςῃ, Ὁ. 42, ποῖ [αἱ Ὀυΐ 
ΝΟΡδῇἢ ννᾶβ {π6 σοπαθεγογ (5εε Ἰευΐ. 111. 14; 
705ῃ, χὶϊ. 2ο; σ Οἤγοη. 1. 23). ΤΠ15 ἴῃ - 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ 85 ἴο ἃ Γομηοΐθ ἀἰϊβίγιοξ ΠΊΔΥ ὃδ 
ΠΠπιγαϊδά ΒΥ ΟἿΣ 156 οὗ (ἢ6 πάπιῈ (όοπηδιρί, 
ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ π6 ἰουτ ΟΥΥ οὗ (π6 βορί οὗ (δ 
ΜεΝδιρῆίς, Ὀὰϊ πονν ἀσποίϊπς ἰῃ6 ννῇοὶθ 
ἐνθϑίο ἢ Ῥσουϊηςθ οὗἉ [γεἰδηά. 

42. ΜΝοῤαδὴ ϑεηρίυτε πλεπῆοηβ πὶ πὸ 
τπογο, Ὀυΐ ἢ6 15 ἴῃ6 Ποῖὸ οἵ νϑτγίοιι5 οχίγα- 
νδραπξ Ἰοερεηὰς ἰὴ ἰῇ ϑαπιδυ δὴ Βοοῖὶς οὗ 
]οβυα; Ψ ΏΙΟΝ ΤῊΔΥ ΡΟΞΘΙΒΙΥ ἴῃ ραγέ ἢδνε 
ΒρΡΓμὴρ ουὐἱ οὗ ἀδιιἐποηξῖς ἰοςΔ] ἰγδά ἘΠ] Οἢ5. 

Κεμαὶϑ)] Νονν Κοπαννάϊ, δῃ πηρογίδηϊ 5ἰΐδ 
Ὡρᾶῦ {πὸ βουτποση ΟΧΊΓΘ ΠΥ οἵ πὸ ἔγαςΐ ε]- 
1, ε͵αῃ, δηά οὐ {πὸ ννοϑίοσῃ δἰοροβ οὗ {6 
τιαουηΐδίηβ οὗ {πὸ Ἠδυγᾶη. [5 τ η5, οἢἸΕΗ͂γῪ 
Πονγόνοσ οὗ ἴῃη6 Κοπίδη ογὰᾶ, δἰΐζοδί 115 ΤΌΣΤΩΘΓ 
δστιαπάραγ; πὰ οχίοηά ἔογ δρουξ ἃ τ}]6 δοηρ 
{π6 ρτγεοϊριίοιι5 Ὀφπκ οὗ ἃ ἄδορ δηὰ νυ] γᾶν! ηθ. 
ἼΤΠ6 σουπηίγΥ τουηὰ 15 ΠΟΠΙΥ σψνοοάθά, ἜΠ6 
ΟἸἿΥ 15 ΔρΡΡαγθη ΠΥ ολ]]εὰ ΝοΡδἢ αἴεῦ [15 σοη- 
4υογογ ἰὼ [πάρ. ὙΠ}. χα; Ὀαΐ [ἢ]5 Πᾶπι6, ἃ5 ἴῃ 
Οἶδοσ σδϑθ5, 611 ογθ Ἰοὴρ ἱπΐο ἀΐϑβιιβθ, δῃηὰ ἴῃ6 
οἱ πδηλὲ [85 μοὶ 115 στουηά ἴο [15 ἀδύ. 

ΤὮὸ ποίίς65, Ὀοϊῃ δογρίιυγαὶ ἀπά ἐγδάποηδὶ, 
οὗ [86 σοηφαοϑοῖ οἵ πογίΠ-δδϑίογῃ Οἰοδὰ δηά 

ΝΌΜΒΕΒΘ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 42 

Δα σἈ]1ε4 ἴ Νοῦδῃ, δἤεγ ᾿ἰ5. ονῇ 
Παηΐδ. 

Βαββδη ΟΥ̓ [πὸ Μαοβίγξεβ, ρ] δἰ ΠΥ ἱπεϊπιδίθ 
(αὶ 1 ννᾶ5 οβροίθά ΌὉΥ ἃ ἔδνν πιεῖ οὗ 
διοδξ τα] ΠΑΓΥ Ῥσόνγοβθ, ὯῸ ΟΥΘΓΓΔῚ ΓΑΡΙΑΪΥ 
ἃ ᾺΥ ἸΆτρεῦ ἀϊξίτιςς (ἤδη (ΠΟΥ σου ϊά οοἸοηΪΖ6. 
ΤΠε {πῦ6 οὗ Μαπαβϑθῇ νγᾶβ 1Π6 Ιδᾶςὲ πυπιὸ- 
ΤΟΙ5 οὗ 41} δ δίηδὶ, πὰ ΟΪΥ ϑἰοοά ϑἰχὶ 
ἴη [86 σξηϑὰβ ΓϑΟ ΠΟΥ δοιὰ (εμᾶρ. χχυἱὶ.); 
γοῖ ᾿ξ Θνθηζυδ!  Υ τοςοινοὰ οὐ ἴδ6 νοὶ οἵ 
ἴον ἃ ἰοΥΤΊΟΓΥ ἃ5 ἰάγρὲ οὐ ἴδ ἀνογαρὸ ἃς 
ΕΠ] ἴο ἴΠπ6 οἴ ποὺ ἐτιῦθ5, Ὀεϑιδ {πὸ ἀϊσίτιςξ ΠΕΙῸ 
Αἰ] οι οὰ ἰο μὲ Μδομιγιῖεβ. Ὑπὸ ἐδέμογ οὗ [δῦ 
ἈονγΈνογ, ϑδοριῦ, ννὰ5 οὗ {86 {1πῦ6 οἵ [υάδῃ 
(. Οδγοη. 11. 21, 22, ςἢ, ἢ. ΧΧΥΣ. 1, δηά 
ποΐθ); δηά [ἃ 15 [ἰκοὶγ ἴῃλὶ [86 Μαμπδϑϑιῖίο 
Ιρδάθγϑ ἱπάπισθα πηδηγ οἵ [Π6 πλοτὲ δαἀάνεπίμγοι 
οὗ (815, ἃπἃ βοπὶθ ροϑϑιὉ]Υ οὐἩ οἴβοὺ ἔγίθος, ἴὸ 
)οῖη 1ῃοπὶ ἰῃ [ΠΘΙΓ ΘΠίογρυϑο ἀραϊπϑὶ Βαϑῆδη. 
ὙΠ τοπλλγ κα ῦ]6 ποξίοα ἰπ [οϑῇ. χῖχ. 34. (566 
ποΐθ) ροϊηΐβ ἴο ἃ βϑιξεἰοηθηὶ οὗ {πὸ σι] άγεη οὗ 
7υάδῃ δ5 ἱβεη οχίβειηρ ἴῃ {Π6 νεγΥ ἀἰςιτςξ ἴῃ 
αιιοϑίίοη; δηὰ ἴπιι5 ἴοο {π6ὸ ἔλεξ, τεσοσάοά 
105}. χῖχ. ο, 1ῃαῖ {μὲ ταδί Ὀοὰγ οὗ [πὸ ἐπθο 
οὗ ΤἸυάλῃ ρῥγονεὰ ἰηϑυβηςϊεηξ ἴο ΟσσοΡΥ [δὲ 
Ἰπμοπίαηςθ Αϑϑιρηθά ἴο {μεπὶ, ΙΔ Ὅδ δ0- 
ςσοπηϊοα ἔοτ. 

[ ἀρρθᾶγβ ἔτοπι [οϑἧῇ. χὶ. 12. (566 ποίε) 
[παῖ 186 Μδοδίτῖοεβ ἀϊὰ ποῖ οχίθγτηϊπαῖθ ὑπὸ 
ὙΠΟΪ]Ὲ Ροριυϊαίίοη οὗ [15 ἀϊδέσιςξί. ῬῬτόθδθὶῪ 
ΠΕΥ ἀδβίγογεά (οι χχὶ. 35) ΟἿΪΥ ἴΠ6 ἀοπι- 
Ὡδπΐ Ποαίηεη {πἸῸ6 ἰπγο ἢ ΙΓ ἢ Ο μοϊά 
ΒΙΝΑΥ͂, Δηά ΤΉΕΓΕΙΥ ρὰΐ ἴο {ρθαξο {πὸ 50Ὁ- 
7θοῖ Γᾶςθ οὐ σᾶοϑθϑ, ἃ5 Οκ δ;ιδὰ ἄοπὸ Ὀοίοτο. 
ἼΠΟ Τσοηπσιεβὶ οὗ {πὸ ἀἰϊδίτιςς οαϑὲ οἵ [ογάδη 
5ΘΕΙΏ5 ΠΟΥΘΓ ἴο ᾶγε Ὀθεη 50 δβδοίι}}ν δοςοπι- 
Ρ 5μοὰ Ὧ5 {πὶ οὐ {π6 οἴβμοῦ 546. [{ ννᾶβ - 
ἱπἀορά πο ραγί οὗ [Π6 ᾿πμογίδηςθ οὐ ΡΊΏΔΙΥ ῥτο- 
ΠιἰΞοά (ςῇ, χχχῖν, 1--ἰς), 8ηἀ νὰ5 ἤγδί ϑσυνερί 
ΔΨΑΥ ὈΥ ἴδε δἴογπι οὗ μεδίμεη ἱηνδβϑίοη (1 ΟἾγ. 
ν. 26). 

Ὀυπηρ ἴῃς ἐγουδ]οι5 {ἰπ|ὲ5 οὗ [86 Τυᾶροθ 
{πΠ6 δαϑίθιῃ Μαπηβϑιῖοβ τεηάογοὰ βορὰ 5εῖ- 
νος ἴο {Π6 παίίοη; εὖ. ἀρ. ν. 14. Οάροη, 
ἀπά ῥγοῦσθ]Υ [Ἐρμίμδη, ννοτο οὔ τπ|5 ὑπο, 
δΔηα τοβῆθοῖ ἴῃ ἃ ἰδίοσ σοηὀογδίίοη ἔπθ Ἰνατῖκὸ 
δηὰ δαἀνεπίισουβ βριγιῖ ὙΠ ς ἢ [ἱῦ ἀηὰ Νοῦδῃ 
ἜΧΕΙ οά ἴῃ [ἢῈ ἀδγβ οὗ Μοβϑοβ. Οἡ ἴθ Ἴσοη- 
ἴγαγγ, 1Π6 ἀρδῖῃυ οἵ ἴμθ ραβίοταὶ {π|065 οὗ 
Ἀδαυῦθη ἂπὰ Οδά 15 πιοῖε ἴδθδη οὔςθ σεπϑυγεά 
(}υάξ. ν-. 1ς---ἰ7, Ὑ11. 4---9). 

ΝΟΤῈ; οὐ ΟἸΠΑΡ. ΧΧΧΙΙ, 8. 

Καάευῦ Βαγησα. ὮΘ πηοδηϊηρ οὗ (Π6 ἴθστῃ 
Βατῖτθα ἴ5 ποογίδίῃ. [Ι͂ἢ χχχῖν. 4 ἴδ {ΧΧ.-ὄ 
τοηοιβ Κάδης τοῦ Βαρνή, ὙΈΙΟΝ 5ιρξοϑίβ [Π6 
ποίΐοῃ {πὶ Βαγηθα ννᾶβ σοραγάθα 85 ἃ τῇδ᾽ 5 
μᾶμηθ., ΕἸβονν ποῦ δοννονοσ 16 [ΧΧ. ρῖνοϑ 
Κάδης Βαρνή, Ἐθτϑῖ ΡγΌρΟΞΚ65, 91) 23 -- “""ϑοὴ 

οὗ Νναηάοσγίηρ:" 2.6. Βεάουΐϊη. Βαξ [86 πτογὰ 
ἽΔ ἴῃ [Π6 ϑρῆβϑθ οὗ “"δοη" ἀοδθθ ποῖ οσουγ ἰη 
1Π6 Ῥεηίαϊουςἢ. ΟἾἾΟΓΒ ῥγοῖεσ ἴο ἴδκοὸ ἽΞ 5 
ἤοπὶ ὙἼΞ, δηὰ σοπάοσ τὸ “" ΠΟΠΠΙΓΥ" οΣ 
“ἸΔηΑ," 48. 1ἴ ἰ5 ΡγοΟΌΔΌΪΥ ἴο Ὀε τοπάσγεά ἰη 
]Ἰοῦ χχχῖχ. 4. ὙΠῸ οἴμεσ μα] οὗ ἴδε ψηπὶ 



Υ. 1---15.] 

(9.0) 5 ἀεγνεά ἴτοπι ἃ ψοσγὰ 5 βη γηρς ἴο 
χηοΥθ ἴο δηὰ ἢ ," οἵ “ἴὁ Ὀ6 5ἤάκθη." 
ΡοβϑΙὈΥ ἴπῸ ἢδπὶὸ σαγγίοβ {[μ6 ἐγαάϊ!ίοη οὗ ϑοπὶὸ 
ξτεαΐ πδίιγαὶ σοηνυ ϑίοη ὑῃ]σἢ Παρρεθηθά ἴῃ 
ἴῃς ἀϊξίσιοῖ. Ηδνα νὰ δὴ δ] βίοη ἴο Βασῃοᾶ, 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΠΙ. 
τ Ζιυο α»πα ,ογίν γρπγπξνς 977 λὲς γα εδε, 50 

7. ε ζαπασρεϊες 476 0 δέ αδείγογε, 

ΗΕΒῈ κγο τὴ6 Ἰουγηαγβ οὗἉ {δε 
σὨ]άγεη οὗ ἴϑγδεὶ, ννῃϊςἢ νεῖ 

ἴοττἢ ουἽ οὗ ἴῃς Ἰληά οὗ Εργρε νὴ 
τ ΒΕΓ ἀγηγ}168 ὑπ άεγ ἴῃς ἢδηά οὗ Μῶοβεβ 
Δηα Αδτγοη. 

2 Απά Μοβεβ ντοΐε {πεῖγ ροϊῃρβ 
ουξ δοςογάϊπρ ἴο 1Π6]Γ Ἰουγπεγβ8. ὉΥ͂ 
τῆε σοτηπιδηστηεηΐῖ οἵ τπῈ ΓΠΟΚῸ : ἂδπά 
ἴΠε86 γε {ΠεῖγΓ ]ΟυΓΉΘ 5 Δοσογάϊηρ ἴο 
{ΠΕῚΓ σοίηρβ οὐ. 

“Ἐχρὰ τ, 34. ΑΠπά τἢεν “ἀεραγιεά ἔγτοιῃ Κδ- 
τὰ ΓΛ68685 ἴῃ ἴῃ6 ἐπι πιοηῖῃ, οἡ ἴῃς ΠΕ 

τεεπῖἢ ἀᾶγ οἵ ἴῃς βγϑῖ πιοητῃ ; οἡ πε 
ΤλοΥγονν δἴϊεσ [6 ράββϑονεῦ (πε ςἢ}]}- 
ἄτεη οὗ [βγαεὶ νγεηῖ οἷἱ ἢ ἀπ Πίρῃ 
Πμαπά ἰπ τῃ6 βρῆς οὔ 4]1 τες Ἐργρ- 
τἰΔ}3. 

4 ον τῆε Ἐργρείδῃβ δυτγίεά 1]] 
ἐῤεῖγ βυβίδογη, ννῆϊςῃ τῆς ΠΟΚ᾽ ἢδά 
5ΠῚ1 τ 6 ἢ Δπιοηρ' ἴΏδπι: προ {Πεῖγ ροά8 
Αἶβο τὴ6ὲ ΓΟΚῸ εχεουζεά Ἰπἀρσιηηεη(8. 

ς Απά τε οι ]άγεπ οὗ ἰβγδεὶ τε- 
τιονοά ἔοιῃ Ἀδληλεβεβ, δηά ριτομεὰ ἴῃ 

᾿ ϑυσοοίῇ. 
δΕχοά..3. 6 Απάὰ {δεγ ἀερατγίεά ἔτοπι ὄϑιυς- 
"- ςοἵῃ,, δηά ρίτοῆεά ἴῃ Ετῆδπι, νος ἢ ἐς 

ἰπ τῆς εάρε οἔ τῆς ψ]]άδγηεβ8. 
7 Απὰά {ΠΕ Ὺ τεπιονεά ἔτοηη Ε.ΠΑΠΊ, 

ΝΌΜΒΕΚΘ. ΧΧΧΊΠ. 775 
υηἀογβίοοα δοσογάϊης ἴο ἐῃο ἰλϑὲ ἀσγιναξίοη, 
ἴη Ῥς, χχῖίχ. 8: "ἼΒΟ 1 ογὰ βῃακοί {86 
νυ] άσογηθδς οὗ (δά)  Τῆὸ Ηροῦτον ψνοτγά 
Βονονοσ ἴδογα υϑοά 15 ποῖ }))). 

ἈΠ τυγηοὰ ρα πὑπίο ΡΙ-Πδῃίγοιῖῃ, 
νν  ἢ 1’ θείοτε Βδαϊ-Ζερῆοη: δηά 
{πεν ρίτοπεά δεΐίογε ΜιραοΙ. ὶ 

Απά {Πὰν ἀεραγίεά ἔγοπι δείΐοτε 
ΡΙ-ΒδΒίγοῖῃ, ἀπά “ραβϑβεά τῆγοιρῃ [ἢς ς Ἐκοά. ἐς 
ταϊάβε οἵ ἴῃε 8ε8 ἰηῖο τῆ68 νη] άθγηεβ8, Ὁ 
Δα νγεηΐ ἴῆγεα ἀδυβ᾽ ἰΟΌΓΠΘΥ ἴῃ τῆς 
νυ] άογπεβ8 οὐ Ετῆδπι, ἀπά ρἰτο με ἴῃ 
Μαγδῇ. 

9 Αῃηά τπεὺ τεπιονεὰ ἔτοπι Μίαγαδῃ, 
Δηὰ ἄφβηια ὑπῖο ΕἸ πὶ: δηά ἴῃ ΕἸ1πὶ 4 Εχοά. τῷ 
τὐεγς ἔνγεῖνε ἔουμῃῖδιηβ οὗ ννδῖεσ, δῃά τὸ 
(γεεβοοτε δηα ἴδῃ ρδίτη ἴγεεβ ; δηά 
ἴΠεγ ΡΙοΠεα τῆδγα. 

10 Απά {ΠεΥ τεπιονβά ἤοπὶ ΕἸ] 1 ηὶ, 
Δηἀ εηοδιηρεά ὃγ τῆς Ἀδὰ 868. 

11 Απά {ΠεΥ τεμηονεά ἔγομῃ δε 
Ἐεά 868, δηά επολπιρεά ἰπ 186 “νν}}}-  Ἐχοά, τό. 
ἀδγηθ85 οὗ δ81η. ᾿ 

12 Απᾶ {ΠεῪ ἴοοκ τπεῖγ ἸΟυΓΉΕΥ 
ουξ οὗ τὴε νυ ]άσγηθϑβ οὗ δίῃ, δηά βη- 
σδπηρεά ἴῃ Πορηκαδῆ. 

12 Αηά {πεὺ ἀερατγίεά ἔτοηι [)ορἢ- 
ΚΑἢ, δπά. ἐηοαπιρεά ἴῃ ΑἸι ἢ. 

14 Απά {ΠῈγΥ τγεπιοναά ἔγοπι ΑἸ 5}, 
Δη4 δποδπιροά «αἱ “Ἐερῃϊαΐπα, νυ ΘΓΘ 7 Εχοά. «:. 
νν»8 ὯῸ νγνδῖοσ. ἔογ τῇς ρεορὶς ἴο ἢ 
ἀγηκ. 

Ις Απά {πεν ἀερατίεὰ ἔγοπι Ἀερῃ!- 
ἄϊπι, ἀπά τ ἴῃ ἴῃε ἔν} ἀἜγηε85 Ζ Ἐχοά. το. 
οὔ δἰηδί. τ 

σεηαρ. ΧΧΧΙΠΙ. 1. -490. ΤΠο Πἰβίοσυ οὗ 
ἴῃς ὙΜ Δηάεγιηρ ἴῃ ἴΠ6 [εβογὲ 15 οἱοϑθά ΟΥ̓ ἃ 
Ἰικσὲ οὗἨ ἴπῸ ρ᾽αςθβ οσσυριοεά ὉΥ ἴθ [ϑ5γδοὶῖθ 
Θποδσηρτηηεηΐ ἔγοπι ἴΠ6 ἐχοάμ5 ἴο 86 ἀγγιναὶ δ 
16 ἰΙογτάδη. Τ5 ᾿ἰδὲ νγὰβ στ εη ουϊ ὈΥ͂ 
Μοϑςεβ δἱ σοά᾽β σοπιπιαπὰ (συ. 2), ἀοιδ]ε55 
8ἃ5 ἃ πιοηηογίδὶ οὗ Οσοά᾽ 5 ῥγονι ἀθηζι4] σᾶγὸ ἔογ 
ΗΙΪ5 ρϑορὶε ἱπγουσμουΐ [ἢ]15 Ἰοὴρ ἀπά ἔγγίηρ 
Ρεοα. Οοη 1ἴ 5εὲ [ηἰγοά. ὁ 4. 

8. Καριε:} 866 οἡ ἔχ. 1. 11 δῃηὰ χὶϊ, 27. 

4. δωγίε] Ἀλίπεοῦ, Ἧθτ6 ῬΌΣΥ,ΣΠΕ. 

δ. δδιωεεο! δὴ ὅ6ε6 οἡ ἔχ. χὶ!. 27. 

6. Εἰδα» (ἢ, οὐ Εχ. χίν. 2. 

8. Ρ);-ῥδαῤίγο! δὴ Ηρῦτ. ““ Ἡδδίγοίῃ . δυζ 
Ροπαρ5 ΟἿΪΥ ὈΥ̓͂ 8η ΕἸτΟΥ, οὗ ἰγδηβογρεοη, 
ΤΠΕ οπιἐοὰ “Ὁ ΡΙ 15 Ποννουοῦ ΟὨΪΥ ἃ ςοπΊ- 
του ἘδΥρίδη ρυθῆχ. 866 οἡ ἔχ. χὶν. 2. 

«υἱάογπεις οΚἹ Εἰρα» ἱ.6. τῇδξ ραγί οὗ 1Π6 
δτοαῖΐ άπ οὗ δ80ὺΓ ψ Ὡς δαϊοϊποὰ 
Εἰδμᾶπι: οἷ, οη ἔχ. χν. 22 δηά ςἢ.Χ. 12. Ή δε ̓ἰδὲ 
οὗ κἰδίίοπϑ ἃρ ἴο ἰῃαΐ δἱ ϑίηδὶ ἄρτθθϑ νυν (86 
πδιταῖϊνα οἵ Εχοάιι5 ὀχεοθορί {παῖ ννθὸ ἤανθ ΠθΓΘ 
τηρηϊοποά (Ὁ. 10) Δῃ οποδυηρπηθηΐ ΟΥ̓ ἴη6 Ἀδὰ 
568, δηὰ ἔνγο οἴπεῖβ, ᾿ορῆκαῃ δηὰ ΑἸιβὴ 
(νυ. τ1---α4}, ΜΜὨΙοἢ ἄγ ἴδοῦθ οὐ θὰ, Οα 
ἴπεϑθ ρίδοθϑ, δηὰ οἡ ἴπ γτουΐο ξο]]οννοὰ ὃγ {πὸ 
15γϑο ἴθ ἔγοπι ἴπὸ Κϑὰ 8. ἰο 51:Π81, 5866 ΟἿ 
Εχ. χν. Νοίο δῖ οπά οὗ Ἵδμαρῖίεσ. 
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16 Απά {μὸν τετηονεά ἔγοπι τῆς 
ἃ ομδρ. ττ. ἀςβεσγί οὐ ϑπαὶ, δηά ρἰτοπεά ὅδ ἱΚ- 
ἐγμαι τα, δτοι-Πακτιδανδῆ. ᾿ 
Τλόζτανές 
97 ἐμεί. 

17 Απά {πεν ἀεραγῖεά ἔτοπλ Κιὶ- 
ἐςμαρ, χα, Ὀγοιἢ-Πδίζδανδῃ, ἂπά ᾿δεησδιηρθα δἵ 
35: ᾿ Ηδζεγοῖῆ. 

18 Απά ἴπεγ ἀεραγῖεά ἔτοπι ΗδλΖε- 
τοίῃ, δηά ρἰτοπεά ἴῃ ΕΠΗπιδῆ. 

19 Απά τῆεγ ἀερατῖθά ἔτοπὶ Κπ|- 
τλδἢ, δῃά ρίτοπμεά δῖ Εἰπηπηοη-ράγαΖ. 

20 Απά {πεγ ἀερατγίεά ἔτομχ Κϊη- 
τλοητΡράγεΖ, Δπὰ ρἰτομεὰ ἰπ ΠΡ πῆ. 

21 Απά {πε τεπιονεά ἔγοπλ 1.1Ὁ- 
πδὴ, δῃά ρίτομεά δὲ Ε ἰδϑδὴ, 

22 Απά {πμεῪ ᾿Ἰουγηεγεά ἔτοηι ΚΕ 15- 
882ἢ), δηά ρίτομεά ἴῃ Καὶ ἐΠμδἰδίῃδῃ. 

16, 17. 866 ου ΧΙ. 1ς. 

18. Κὐιδρρηα ὴ ὙΠῸ Ὡᾶπιθ οὗ [5 βἰδϊίοῃ 15 
ἀοπνοα ἔγοπι γείερι, ἴμ6 Ὀτοοτα-Ῥ]Δπηξ, 6 ““Ἶυ- 
ηἰροῦ᾽" οὗ ἴδ6 ΑΟΝ.; 566. οὐ χἱδ. λό. ἢ ]5 
τηιδὲ δ6 [6 58πι6 δῃσδιηργηθηΐ 85 παῖ 1 ἢ 
ἰ5 5814, ΧΙ. χό, ἰο ἢανθ Ὀδθθη δἱ Κα δά βῆ, 

19. Κἰ»ιγιοητρανγες} ΟΥ̓ ταῖμου Β ἴτα τι 08- 
ῬΘΙΘΣ, 1.6. “" ΕἸπητηοη (ἑ. ε. (ῃ6 Ῥοπιοργδηδῖθ) 
οὔ ἴῃ Βιραςἢ." ΤὍΠὸ ἴογτη δέγες 15 964 οἰ ΠΟΓ 
οἵ Βοϑβἕ!]ς ἱγτρίίοη (5. εχ]ν. 14) οἵ (οἴ 
Ῥεγοζ- ΖΖΔἢ, 2 84π|. νἱ. 8) οἵ πὸ οὐογοακ οὗ 
Οοὐβ ννγαῖῃ (οὐ χνὶ. 14). Ῥοβϑιθὶγ ἴΠ6 οη- 
σδτηρπηθηΐ οὗὨ ΕἸ ΠΊΟΉ-ῬΟΓ6Ζ νυ ποσϑοὰ 5ΟΠῚΘ 
βίβηδὶ πηδηϊξοϑίδιίοη οὗἨ 1 νίηθ δήροσ. Ιἴ τᾶν 
μάνα Ὀδοη μέγα [μδὲ ἴῃς βεάϊξίοη οἵ Κογδὴ 
οςοιγτεα, 

Ετοχῃ (5 νοσβὸ [ο υ. 246 ἴδ βίδτ οἢ5 ἡδπηγοά 
16 ἴΐοβα νυἱβιίιϑὰ ἀπσίηρ ἴΠ6 γεᾶῦβ οἵ ρεπαὶ 
νδηάθηρ. ὍΠῸ ἀοίοστηϊηδίίοη οὗ {ποῖσ Ῥοϑβὶ- 
ἘΙΟΏ5 5 αἰ σα], Ὀδοδυθο ἀστὴρ [15 ρεποά 
ἴπογο νγᾶς πὸ ἀθβηιϊίο ᾿ἴἰπὸ οὗ τράῦοβ Ρυγουθδά. 
ϑοιὴδ ἰάἀθΠΕ ΒοδΕ Οἢ5 ἀγὸ τοπαάογοὰ ργοῦδῦ]θ ὈΥ 
Τα Οάογῃ σγοβοασγοῆ, ὙὨΙΓὮ ΤΉΔΥ ΠΟγοΔΟΓ συ ρρεϑὶ 
οἴδεγβ. ΑἹ] ἱπάϊ]οδέοης {Ππ15 2 βθθηὶ ἴο 5Π0ΟΥ 
1Πδῖ [6 ϑγδοὶ θα ἀστὴρ [Π]15 ρογιοά ἀϊα ποῖ 
ονογϑίορ ὑπὸ Ὀοιιπάλιηεβ οὗ (6 ΝΠ άθιπιθ55 οὗ 
Ῥατδῃ (845 ἀδβηρδά χ. 12), οχοορῖ ἴο ρᾷ55 Δ]οῃρ 
[Π6 δά)οϊηίηρ νδι]οῪ οὗ {πὸ Αταῦαῇ. Οονεῦ (ῃθ 
γιάροβ οὗ Ῥαγαὴ ἤδη ἴἴ 15 ργοῦδθ]θ Πδὶ ἔογ 
ΤΩΔΏΥ Ὑ6ΑΓ5 (86 ΡΘΟρὶΘ βργοδά, νυν ἢ ]]6 [ἴῃς [Δ θοῖ- 
πδοὶ δηά ογρδηϊζοὰ σδιὴρ τηονεὰ δθοιξ ἔγοτῃ 
ὈΪαςο ἴο ρίαςβ διποηρϑῖ ἔποπὶ (τῇ. οη ΧΧ. 1). 

2Ο. Ζἰδηαθ)ὴ ῬτΟΌΔΟΙΥ ἔμο [Αρδη οὗ ει. 
ἴο Σ (ΒΟΓΟ 866 ῃοΐθ), δηὰ 5ϑιζδίθα Οἢ ΟΥ ΠΩΣ 
οἰ ἵμοσ (86 ΕἸδηϊᾶς ρου πο Αταῦδῆ. ΤῊΘ Ὠδ6 
15 ΡΟΓΠΔΡ5 ργεβογνθά, ἐμποιῇ ἰπ ἃ ςοττιρίοα 
ἔοστῃ, ἰπ ε]- Βογάποῃ, ἴμ6 ἀδδιρηδίίοη οὗ ἃ ρατί 
οὗ 1π6 τηουηίδιη- ᾽αΐθαιι δηὰ δάδοθηξ νυδι]ου, 
οὐ ἴπο νυοϑῖ οὗ ἰπ6ὸ Ασαῦδῃ, πουίῃ οὗ Εἰ Ζὶοη- 
ξεῦεσ. ὙΠῸ Ἡδθῦγονν ὨδπὶῈ 5 ΡΠ] ῆθ5. “ὁ νν ἢ ϊ6- 
τ655:᾽) 156 χηοάογῃ ΑΥδΌϊς, “1.6 ἀϊδθηςϊ.᾽" 1 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΧΧΊΠΙΠΙ. [ν. τ6---3ο. 

23 Απά {πεν νεπὲ ἔτοπι Κὶ εδιεΐδ- 
{ΠΔἢ, ἀπά ριτοῃςἀ ᾿π πγουης Θἤδρθοτῦ. 

24 Απά {ΠΥ τειμονβά ἔγομι τηουηῖ 
ΠΔρἢεῦ, Δηἀ ἐποδληηρεά ἴῃ ΗἩδγαδάδῃ. 

2ς Απά τἢεγ τεπιονεά ἔτοπι ἢλγα- 
ἄδῃ. δηά ριτοῆεά τη ΜΜλΚΠείοιῆ. 

26 Απά {ΠεΥ τεπιονεά ἔτοπι Μλζ- 
Βείοιῃ, δηά εποδιιρεά αἱ ΤΑπδιῆ. 

27 Απά {πεν ἀερατγίοά ἔτοηι Τὰ- 
Παῖῃ, δηὰ ρτοἢδά δἵ Ἴ Ἄγδῇ. 

28 Απά τῇεγ τεπιονεά ἔτοηλ ΓΆγαδ, 
Δηά ριτοΠεὰ τὰ ΜΙ ΠςΔἢ. 

29 Απά τῇῆεγ ψεπῖ ἴτοπι ΜηΒολῃ, 
δηά ρἰτοπεά ἴῃ Ηδϑπιποηδῆ. 

20 Απά {Πεγ ἀεραγιεά ἔτοιη Ηδ5}- 
πιοπδῇ, δηά ἔεπολπηρεά δὲ Μοβεγοῖῃ. αὶ 

15 ὈΥ̓͂ Ξοπ!ς ςοπποοίοα ἢ 186 ἩνμΠ6 ρΟρΪαγ 
ἔγθθ, ψνῃ]οἢ ΡΟΘΘΙΌΪΥ στον δουπαδης ἰπ {δε 
πο θουγμοοά, [ἢ 80 ἀεγινρά, [ἢ}5 δηὰ (δὸ 
ἔννο ῥγεοθάϊηρ ΠᾶπηῈ5 οὗ ϑίδίοπβ πᾶν Ὀδδῃ 
411 ϑυρροσίοα ὈΥ ϑοιὴθ ἡδίυγαὶ ἔρδίυγο οὗ νερὲ- 
ἰδίίοη. ὅ866 δίδῃ]ου, “5. δηὰ Ρ.᾽ Ρ. ς:2ι. 

21. Εἰ “α0} ἼΠΙ5 ΠΊΑΥ Ῥεγῆαρ5 Ὀδ ᾿ἀδηθ- 
βοὰ νι τῃ6 δθα οὗ ἴῃ6 Ἀοπιδὴ ἰδθίοθ: 
ψΙ ἢ, Ὀοηρς δθουΐϊ 20 τη1165 ἔγτοπι ΕἸδιἢ οἡ 
{86 τοδά ἴο [ογιιβαίθηι, πλιιϑὲ Πᾶν ἰδῖη οὐ ἴδ 
Ὀἰδΐθαυ οὗ {6 νυν] ἀοίτιθβϑ, πρὰγ ἴο {πὸ ἈΠ] πὸνν 
Κηοννῃ Ἃ5 Ἀᾶ5-1-Κ ἀ᾽ δ, "" Ηεδὰ οὗ {π6 ρίδίη," 
Ὠοίῃ-ννεσὶ οὗ ΕΖίοη- Ῥ ΌΟΓ, ἀπὰ ννεϑὲ ογ κουϊῃ- 
νγεϑὶ οὗ ε]- Βογᾶῃθῇ. 

22. Κοῤεία!δα] 1.6. "5 ἈΞΘΟΤ ὉΠ Πρ." ΤῈ 
ΠΑΠῚΘ νγ85 δυο η ΕἸ ρίνοῃ ἴο {86 σζδίίοη ΕΥ̓͂ (86 
15 γδϑὶ!ος ἐποηηβοῖνθθ, δηά 15 ποῖ {Κοὶγ ἴο βᾶγο 
Ὀδθη ἸΟΟΔΙΪΥ ργοϑεγνοὰ, ὅ866 οἡ ΧΧ. 1. 

23. πομπὶ ΡΑΡΑΣῚ ἸΕΤΟΙΣΡΙΥ οἰἴμοῦ (δε 
ΠῚ ἢῶνν Κπονῃ 85 [606 |-6ϑῃ- γι ῖ, ἀδουῦΐ 
40 πΊ1165 πουΐῃ-ννεδὲ οἵ Κ Δ5-οἰ- Καὶ ἀ'ὰ (5ε6 ου 
Υ6Γ. 217); ΟΥ̓ΕἾ56 μδΐ Κποννῃ 45 [6 6]- δ μογαίεῇ, 
ἃ ΤΟΟΚΥ ΡΓΟΠΊΟΠΙΟΙῪ οἡ ἴῃπ6 ννοβίοσγῃ ββοτο οὗ 
ἴπ6 ΕἸδπιῖς ρα], πρᾶσ ἔΠ6 βουΐπογῃ Ππὶξ οὗ 
{πὸ ΤΠ. ὙΠΟ ἔουπλοσ 15, ΠῸΠπι 115 ροβίοη, 
{86 πιοτὸ ΠΠΚΕΙΥ (566 νοῃ ϑομυθοεχέ, 11. Ρ. 372). 

24. Ηαγαάα}} ῬτοθαθὶΥ Μ᾽ Δἀγ.-εἰ- Καὶ μΔ- 
τάϊζοῃ, δῦουϊ ᾿ς πι]65 βου ῃ-θαςὲ οὐ [6δεὶ- 
Ἔϑἤ- σε, 

.256. }ήαξῥείοι δὴ "5 ΑΘΘΕΥΔὈ]16 5) ΟΥ̓ ““ ςοῆ- 
ἐτορδίοηβ:" ἃ ἱκἰπάγοὰ δῆ ἴο Κοβοϊδιμδδ, 
ν. 22. 

28. Μηδιαθὴ ἼΤὮΘ παπιὸ (-Ξ "' βυνεθΐηθβο:" 
εξ ἢ αγαϑ Ξε “" Ὀϊ[ἴο πιο 55.) ΡγΟΌΔΟΙΥ ροὶπίς 
ἴο 6 Ἔχ σϑϊθηοθ οὗ (μὲ νναΐοσ δ 1ῃ}5 δἰδίιοη. 

29. Ηαιξποπα δὴ ῬΓΟΌΔΟΌΪ πὸ Ηϑβπιοῦ 
οὗ [οϑῇῃ. χν. 27.) οὔθ οὗ “" [6 υἱξεττηοσὶ οἱ [65 
οὗ (Π6 ἔγῖρθ οὗ ἴθ σμ]άγθη οὐὨἩ Τυάδῃ τοιναγά 
{π6 οοαϑδὲ οὗ Εαοπὶ ϑβοιτηνναιὶ :" ἀπά οὶ 
1πογοΐοσο, ἅκὸ δηοίμοσ οὗ [δ6 φάη οἱδδ, 



γ. 31-34.} 

41 Απά {πεν ἀεραγιεά ἔτοῃ Μοβε- 
τοῖῃ, δπηά ριτοΠεά ἴῃ Βεπε-] ΔΆ Κδη. 

22 Απά [Π6Υ ταηπιονοὰ ἔγοπι Βεηθ- 
ἴβακδῃ, δῃά εποληρεά δὲ Ηοσγ- - 
βἰάσαά. 

Κι Θ65 ἢ, ΠΊΑΥ νγ8}} πᾶν ἰδῖη τυϊίμουΐ ἢ 6 πδδι- 
ΤΑΊ ἔτοη!ογ οὗ (6 ΗΟΪγ 1,ἀπά, ἴῃ ἴῃ ὀχίσετηθ 
ΠΟΙ οὗἩ [πὸ νυ] άογποσς. ϑδυςἢ 15 1ῃ6 δοίι8) 
διἰπδίοη οὗ {π6ὸ ἐουπίδίη Αἴη ΗδϑΌ, ἴῃ [δ6 
ποιίῃ-ννοϑῖ οὗ ἴΠῃ6 ΑΥ̓δΌδἢ ; ὑνθογο ἘΠΟΙῈ 15 5δια 
ἴο Ὀ6 ἃ παίιιγαὶ ροοὶ ΒΘ νὴ ἢ συνθεῖ Πἰνιπρ 
νγαΐοσ, συγγοιηἀθα ΌΥ τπλυς ἢ νογάπτο, δηὰ ν ἢ 
ἴγαςο5 οὗ πιϊῃ5 (ἈΟδιηθοη, “ ΒΙΌ. Ἀ65.᾽ 11. 110 
νη ΐοη, “ Νεροῦ,᾽ ΡΡ. 121 5644.). 

80. ΜΜοιογοὶ Ἱ] Ἐοτ (Π18. ΡΙυγΑ] ἔογπὶ οὗ 
ἴπΠ6 πᾶπὶὸ ψ βᾶνθ, ᾿ουΐ. χ. ό, [Π6 ϑιτηρὶθ 
Μοβοῦδὴ (Α. Ν. Μοτεγα). 1 ψου]ὰ 58δθηὴ 
ἔτοπι παῖ ράβϑαρε πδΐ [πὸ βίδίίοῃ ἰδῪ ἴῃ ἰῆς 
ΠΟΙ Βθουγποοὰά οὗ (π6 τηουπίδιῃ οὐ ΠΟΙ 
Λάγου ἀἰδα: οὗ, οἡ ΧΧ. 22. [{ ννᾶϑ ΡοΠΔρ5 
ΟΡΡροϑιῖς ἴο "ἴ, οὐ 1ῃ6 νγοδίογηῃ ϑιἰάθ οὗ {ῃῸ 
ΑΥ̓ΔΌΔἢ, υπάϑγ {86 τηοπηίδιη- Ὁ] Π πονν Κηοννα 
845 6]- ΜΙ ακγάῃ, ϑοιηδ ἢάνὸ ἐπουρῆΐ πάρα {παῖ 
ἴΠ6 πΑπΘ 15 ρογρειπδίεά ἴθ ἐπαΐ οὗ ἴμ6 ἢ}]} 
Μδάογδῃ, τσ ῇ ἐσ ΠΟΥ πογίῃ, δὴ ἰϑοϊαϊθά 
τιοιηΐ οὗ 5 ΠΡΌ ΪΔΓ βῆδροθ, ἔοστηϊηρ ἴπ6 ροϊηΐ 
οὗ ϑεοραγδοῃ Ὀεΐνγοοη ΟΝ δάγ-Ὸ]- ΕἸΚΤΕΒ. δηά 
ἴὴ6 Ἰοννοσ ρογίοη οἵ ὟΥ δάγ-6]- Μδγγδὴ (566 οἡ 
ΧΧΧΙΥ. 1 544.). ΤῊΪ5. ἈΠ] 15 ἀρουξ ἃ πλ]θ ἴῃ 
αἰγοιηγέεγεηςε, βίεορ, ἀπά ρογίθοιΥ ὕατο. [ἰ 
ςοπϑϑῖίβ ἴῃ ραγὶ οὗ ἃ ὈΓΠΕΠδ πλιχίαγο οὐ σἤδὶκ 
δΔηὰ 5δηάϑίοῃο, ᾿ῃ ρατγί οὗ 5Ξίγαΐδ οὗ ϑαγίῃ, νυν μι ἢ 
τη μέ, ΟΥ̓ τράβοη οὗ {ΠΕΙΓ σο]ουγ δηα ἔοιτηδ- 
ἔίομ, 6 ΘΑ 5} Υ ἰδ κρθη ἔοσ ἀϑῆθβ Ὀαικοὰ ἐοροῖδεσ. 
ΑἹ τἴ5 ἔοοϊ [16 Δῃ ἀϑίοῃιβῃϊηρ αΙΔΠΕΥ οὗὨ ἸαΓρῸ 
Ἰδῃ5- 5ῃδρθά ϑἴοῃοϑ, 50 ἢ 845 τὸ 4150 ἔοι Πα ΠΟΑΓ 
1Π6 ϑουίπογῃ οχίσουγ οὗ (ῃ6 Πλεδὰ 564. Ασδὺ 
ἰγδαϊἤοῃ τεϊδίες ἐμαὶ ἃ οἰ ΕΥ̓ οπςθ βίοοά οἡ [ἢ] 
βροΐῖ, δπὰ ἐμδῖ ἔοσ [86 51η5 οὗ 15 Ἱηῃδθιδηΐβ [ἴ 
νν25 ἀοϑίγογεά Ὀγ (6 [8}} οὗἩ ἴΠε56 βίοῃεβ ἔγοπὶ 
ἤράνθη (ϑθείΐζθῃ, 11. ΡΡ. 14. 544.); οσ, δοοογά- 
ἵπρ ἴο δηοίῃοσ δοςοιιηΐῖ, δαὶ (86 ϑαγίῃ θη- 
δΌΙΡΒοα [Π6 ᾿πῃδοι δηΐβ δἰῖνθ, δὰ ἰἢδέ πο ἢ}}} 
51 Ὀ5ΘΠΠΘΠΕΪΥ ΓΟβ6 ῸΡ 85 ἃ πιοπιπηεηΐ οὗ Οοάἷξβ 
ἀἸϑρίθασατο [{ 15 το ΠΥ ΚΑ Ϊ6 θπουρἢ [παξ (ΠεῈ 
ΠΑ Μοβοσδῃ :ἴϑο 1 ἢ 5ιρηβῇἔος σἢδς ϑοτηθηΐ, 
Υεῖ [πὸ τϑϑοηδίδποθ οὗ [ὴ6 πᾶτε Μδάοσδῃ 
δηὰ Μοβεγδὴ 15 ποῖ βίγοηρ' δῃοιΡ ἴο νναγγαηΐ 
ΟἿΓ βεϊξπρ αϑίάθ (86 (γδάϊεοη τυ ἢ ἤχοϑ [86 
5ῈΘ 6 οὗ Αδγοη᾿β ἀθαίῃ δισίῃογ ϑουῆ: ἀπά (ἢ6 
ΡτηςῖρΑὶ ᾿ηϊογοοὶ οὗ ἴπ6 ΑΥδὺ βἴοσγιοϑ γε ἰδίην 
ἴο ἴδθ6 ρίας 1165 ἰῇ [6 χη πΊβοθησθβ ἩΨΠΙΟἢ 
ΠΟΥ τπλᾶν ςοηίδίῃ οὗἩ [6 ἀεβισγυςξίοη οὗἩ δοάοπη 
δηά οὗ {μὲ ἴδίε οὗ ᾿ϑαΐδδηῃ δῃὰ ΑὈΪγαπι. 

81. Βεμε- ααξαπ] 1.6. “16 Τομ]άτεη οὗ 
1344 κδῃ:"1ὴ λει, χ. 6 “ Βροσοίἢ (ἐ. ε. 2ῤε «υεἰ6) 
οὗ {δὲ ςῃιηάγεοη οὗ [Δα κδη." [{ 15 ἴμεγε βίαϊθα 
[δῖ ““1Π6 σμΠ]Πάγθη οὗ [5γὰθ] ἑοοῖς {ΠΕΣ ἸΟΙΓΠΕΥ͂ 
ἔτοτῃ Βρογοίῃ οὗ [86 σῃιάγοη οὗὐἨ 7}4φκαη ἴο 
Μοβϑοσγα;" νυ δὲ μετ Μοβεζα, οὐ Μοβεοίβ, 

ΝΌΜΒΕΒΞ5. ΧΧΧΠΙ. 
2 Απά {δεγ νγεπῖ οπὶ Ἡογ- δρ ἀ- 

σλ4, λῃά ρ το δά ἴῃ Τοιθαῖμδῇ. 
34 Απάὰ τῆοϑν τεπιονεὰ ἤοῸπὶ οἵ- 

δαῖπδῆ, δηά εποδιηρεά αὐ Εὕτο- 
πδἢ. 

5 μἰδοοὰ ἢἤτϑσ. ὙΠΟΤΘ 15 ποῖμιηρ ᾿ΠΊΡΓΟΌ 40 ]6 
ἴπ ἴῃ ϑδιιρροβιίίου {πδὲ [Π6 [5γδο εβ ἀυπην 
ἘΠΕΙ͂γ Ἰοὴς νυ ἀογηρ8 νυἱϑι οα {Π656 ρ᾽δοθϑ ἔννίςθ, 
δου ἢ Μάόοϑοβ ἴῃ [815 βυςσςίηςξ 158 οὗ 5ἰδξοης 
ΠαᾶΠλ65 ϑᾶςἢ οὗ {Πποπὶ ΟΠ οὔςθ. Ὑῃα ογάεγ 
Ποῦ φίνθῃ ΠΡ ΘΟ Βεπο- ΔΆ Κα} 15 Ρεῖ- 
Βδρϑ5 {παῖ ξο]]οννοὰ ἴῃ [86 γϑὲ πηάγοῇ ἰοννασγὰ 
(δηᾶδη; δὲ (ἢ6 τόνοῦθο οσὐάοσ οὗ δα. 
Χ. 6 (Βεποιίδακαη, Μοβογα) ΤΑΥ͂ ἢᾶνθ Ὀξθη 
δαορίοα ἴῃ [Π6 ἔογιεί ἢ Υϑᾶγ τυ Ββθη {Π6 ΤΔΓῸ ἢ 
νγᾺ5 αἰ βδγεπι]ν ἀϊγεςίεά. ὙΠῈ νεῦβα ἴῃ 1] εὰΐ. 
5 Πούνουοῦ Θν Δ ΠΕῪ 4 ἔγαστηθηΐ, ἀπ ΡΧΟΌΔΌΪΥ 
ἃ δίοβθ; δηὰ 115 δῖ ΒΟΥ Υ σΟΠΘΘαΠ ΘΠΕΥ ὑῃ- 
ςογίδη. 

Βεπεοϊααζαμ) Ἰἴκα τλληΥ ῥΪάςεβ ἴῃ [Π6 βδϑέ, 
ἄἀογῖνθβ 15 πᾶτη6 ἔγοπι ἃ ἐπῦδο οποο βεξοὰ τὴ 1. 
]λκδῃ, οσ Ακδῃ, τνᾶβ ἃ Ἡογίίε, οὗ [μ6 σὰσθ 
οὗ 186 οἱὰ ἱπῃδθιδηΐίβ οὗ Μουπί ὅδ6ῖγ, σβϑηῃ. 
ΧΧΧΥΪ. 27, 1 Οἤτγοηῃ. ᾿. 42: δηὰ [Π6 νυν }}]5. οὗ 
ὨΪ8. {{Ὶ Ό6 πᾶν πάνθ Ὀεθη ἰδοβο ἴο ὑνὨιςοἢ {ΠΟΥ 
Γοραϊγοὰ δῇεσ {πεὶγ ἐχρυϊδίοη ὈῪ ἴθ Εἀοπηῖοβ 
ἔτοπιχ {ΠΟΙΓ φαυΠ οΓ ἤοτηθ5. ὍὮΘΥ ΤΔΥ δ Ἰάοη- 
Ἐς] ἢ [86 νν6}}5 οὗ ϑσυνϑοῖ νυδίοῦ ον Κποννῃ 
ἃ5 6]- Μαγείῃ, νυ δις ἢ, Ἰγὴ5 ὺρ δι ἁπποηρ 
1π6Ὸ 1115, τόσο 1πᾶη ὅο [1165 ἄϊι6 νυϑϑὲ οὗ 
Μουηΐ Ηοσ, ννου]ά Ὀδ [ἰκοὶν ἴο 6 νιβιἴδαὰ ὉΥ 
1ῃ6 5τδο]ϊξθβ δ ΠΟΓ ᾿πιπιθα δίεἶγ Ὀεέογε οὐ ΔΗ͂ῸΓ 
ἘΠεΙΓ ἐποδιηρπιοπέ δ Μοϑοσγαῆ. ϑοῆνγαγΖ σοη- 
Ἰρείατος ἰδαΐϊ (86 πᾶ [88 |κ8π ΤΑΥ͂ (5618 Ὀ6 
Ρεγροξιδίοα, ἴῃ ἃ σοττιρίοα ἔοστῃ, ἴῃ εη- ΝάΚδῃ, 
ς 6. 5ῃθ- δπΊο}," (06 ἀοβισηδίίοη πον Ὀδ- 
βίοννεα ὡροη ἴδε ἱπιροτίδηϊ πηουηίδίη ἕο ἡΥὨΙ ἢ 
[Π6 τνὲ]15 ε]- Μαγθίη τὸ σοῃξριοι. 

82. Ηογ-ῥασίἀσαα] 1Ὲ ἴπ6 ἱπ|Π14] Ηδεῦγονν 
Ἰεϊίεγ 6 Κροὶδ (45 ἴῃ Τεχ. Κοςερ.; 501.) δΔηὰ 
Ἰαΐογ Ταγρυπι) ἴΠ6 πᾶπὶθ 01} ἀοποῖθ ““1ΠῸ 
ὥδνογῃ οὗ Οἰάρδὰ:" 1 Ηε (45 ϑοπὶθ ἔονν Μ55., 
ϑαιηδλγιίδη ἰοχί, δυο αγρ., ΕΧΧ., Ψυϊς. 
τεδα) [1 νν}} ἀδηοῖς “πὸ δυτηπὶὶξ οὗ ΟἸάραά᾽" 
ες Οὐ Χχ. 2). ἴῃ Ὠουΐ. χ. 7 νγὸ γεδά 5 ἸΡ]Υ̓ 
υὐροάδῃ οὐἵ συάροά. Ὑὴδ σοΥΓοϑροπαϊης 

Ατδδιϊς ἴογτὶ 7εἀϊαά 5 στ ῆο5 ἃ μβαγὰ δηὰ ]Ἰδϑνοὶ 
ἰτᾶςῖ, δῃὰ σου ]ὰ Ὀ6 5. ΠΟΌΥ Δρρ]ςΔὉ]6 ἴο [Π6 
ΒΊΩΙ οΟΥἩἨὨ οπθ οἵ [86 τηοϊιηίδιη-Ταηρὸ5 1π 
16 νυ] άογηθθθ. ϑοπΊθ, πηι Ὀγ [Π6 ΕΠ ]158} 
ΟΥ̓ ΒΟ ΤΑΡΩΥ οὗ (Π6 Αταῦϊς, αν ἐβουρῆξ ἴο 
Βηά [ἢΠϊ]5 Ξἰδίίοη ἴῃ δ δάγ Ομδαάμάρμι μι, “(86 
ψΑΠΕΥ οἵ Ὠ᾿παϊπυοηβ,᾽) δροι ζοτίγ-ῆνο πγ}165 
θογί-πουίῃ-ννεϑὲ οὗ ἔπε Βοδά οὗ ἴθ ΕἸδπς 
ευϊῦ; Ὀὰΐ (ῃοῖο 15 πο σαὶ οὸ πάσηορ ἰῇ 
{86 Ἰοεΐογϑ οἵ [Πῖ5 ἤᾶτο ἴο ἴῆοϑο οἵ Οιάραά, 

88. υὑοϊδια!δαρῚ] ἰ. 4. “Ξ Οὐοοάπ 655 :, 1π δα, 
Χχ. 7, " 7οιδαῖῃ (Ηθῦτ. .οίαίδαθ), ἃ Ἰαπὰ οὗ 
Τίνος οἵ υνδΐοσβ" ὙΤῊΪ8 ῥ]δοθ 18 Ῥεσῆαρ8 ἴο 
Ὀ6 ἰἀεητβοὰ ψ} ννδάγ ὙΤάῦθαδμ, 5ῖχ π|1169 
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4ς Απά {δεν ἀεραγίεά ἔγοπὶ Εἰ το- 
ῃλῇ, Δπ4 εποδιηρεα δὲ Εἰζίοη-ρΆθετσ. 

26 Απά {ΠΕῪ τεπῖον εἀ ἔγοπι Εἰζίοη- 
, ἔςμαρ. 50, ρα θογ, δηά ρἰτοΠεά ἴῃ της ἐν] ἀογηε88 

ἷ οὗ Ζίη, ννῆηϊοὴ ἐς Κα δάδβϑῃ. 
Ῥέομαρ 0. 47 ΑΠπά {ΠεΕΥ τεπιονεά ἔτοπι "Κα- 
ὥ ἀεβῆ, δπά ριτοπθα ἴῃ πιουπὶ Ηδοτ, ἴῃ 

{86 εἄρε οὗ τῆς ἰλπά οἵ Ἑάοπι. 
"ςβαρ. 2. 48 Απα “Αδίοῃ [εξ ρῥγίεβϑὲ ννεηῖ ἃρ 
ἴδευι. 25, ἱπῖο τιοὰπς Ηοῦ δὲ τῇε σοπιηχδηά- 
59. ταθηΐ οὗ τῆς ΓΟΚ, δηά ἀἰεά τῆστε, 

ἴῃ τῆε [ογιίθιῃ γοαγ δίτογ τῃῆ6 ςἢ]]- 
ἄγεη οὗ ἴϑγδεὶ ννεῖες σοηχα ουξ οὗ τῆς 

ΒΟ ἢ -τνοόϑὲ οὗ π6 Ὠοδά οὗ 86 ΕἸδπιες ρ ]; 
ὙΥΠΟΓΟ ἰ5. ἃ Ὀγοδά ρ᾽δίῃη συπηϊηρ ἀονγῃ ἴο [86 
564, ΠΟΠΙΔΙΠΙΏΣ ΠΊΔΗΥ ΡΔ]πλ-Γθὸ5 δηά ἰδιηδ- 
ΓΒ ΚΒ, δηὰ ννὲῖ]] βυρρι θὰ ἢ νυδίοσ επ 
Βυγοκηαγάξ, Ρ. ςογ; αἷϑο [μϑογάθ, δαηὰ Ἀο- 
Ὀιποοη, " Β. Ἀ.᾽1. τόο, ῆο νῦΐοσ [Π6 Ὡδηὴθ 
ΤΑᾶδα)). 

84. ἘΕὀγομαϑ] ἱ. δ. "ρᾶβϑδρε."" ΤῊΪ5 βδίδίοῃ 
ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ΙΔΥ οὐ ἴῃ βσῆοτε οὔ ἴῃθ ΕἸδηῖς 
ΒΟ, αἱ ἃ Ροϊηΐ ὑΒΟΓΘ {ΠῸ ΘΌὉ οἵ [ἢ ἐἸά6 Ἰθξξ 
ἃ ἵογά δογοβϑβ8. Ηδρηςςρ {6 Ἰαΐοῦ Τ Αγ πὶ Το πἀετβ 
1π6 ννογά ““ ἔοσαϑ.᾽" 

86. Επίομεφαδεγ] Μοτε Ῥγορεῦν Ἐσίοι- 
ΕΘΌΘΣ, 1.6. "ἰ ριδηϊ5 ὈδοκΚΌοπο.᾽" ΤὙΠ6 Θδγ οΓ 
ΒΑΓ οὗ [15 ΠᾶΠῚΘ 15 ὑτοθογνοά ἴο τ18, που ἢ [Π6 
ἘΠΡ] 50 ΟΥ̓ΠΟΡΤΑΡΗΥ σοησ6 415 {Π6 σοιτεβροηά- 
Θης6 οὗ {η6 Ηφεδτεν δηπὰ Ασδῦϊς ἔοστῃηϑβ, 'ἴη (δὲ 
οὔ νλάγ Ομδάμυᾶη, ἃ νδιϊον τιιππίηρ δαβῖ- 
ννατγὰ ἱ᾿πίο [π6 ΑΥ̓ΑΌΔἢ ϑοπδ π1Ἶ65 πουτἢ οὗ ἐδ 
ΡΓόθοπέ μοδά οὗ [6 ΕἸδηϊῖς συ. Α 5411 
ΤΑΔΙΞὮ ὙΠ ΠΙΟἢ ΠΟΓΟ οὐθύβργοδας ἃ ροτγίίοη οἵ [ῃ6 
ΑΥ̓ΔΌΔΗ ΤΑΥ͂ δδ ἰλκδη 45 ᾿πάϊ!σδίίηρ {πὸ Πἰτη 
ἴο νν δος ἢ [Πὴ6 5θᾷ ΔηΟΙ ΠΥ τοδοῃοά; δηὰ ννὸ 
ΤῊΔΥ ἴδιι5 ΠΟ [86 οχ βίοποθ ΠΟΘ ἰῈ ἔΌΙΤΏΘΓ 
ἘΠπ|65 οὗ δῃ οχίθηϑινθ [144] ἤδυθη, δὲ [6 ποδλά 
οὗἨ ΒΟ {Π6 οἰΕΥ οὗ ΕΖίοη-  θεγ οἰοοά. ὙΠῸ 
το οὗ (ἢ6 ἤάνθη ννᾶβ συδγάθα, οὐ (ῃ6 
οδϑίοιτι 546, ὈΥ 186 πο 1655 νγ6}}- Κπόννῃ ΟΥ̓ οὗ 
ΕἸΑΙἢ : οὐ {ἢ6 υνγοβίοι δά, ἀἰσος ΠΥ Τρροϑιῖο 
ἴο ΕἸΔΊἢ, ννᾶὰβ ὑσγοῦΔΟΙΥ {πὸ 5116 ΕῚ Εβτοπάῃ 
(υ. 35). ΤΣ πᾶῖπθ οσσιΓ5 οἡ 8η Εξγρίίδῃ 
ΡΆΡΥτιι5 οὗ ἴΠ6 τοῖἢ Ὀγπηαϑίυ--- 5 {παΐ οὗ ἃ 
ξοΥΓΓΟ55 Οὗ Βοπ6 ἱπη)ρογίδησθ Ὀπάου ἈλπΊθϑοβ 11. 
566 Ομδθδ5, “" ογαρθ ἀπ Εργρίθη,᾽" Ρ. 84. 
Ηδὸ ξᾶγ5, “" ΑϑζΖίυ τη. (δβξ δίῃϑι 416 165. Αγδθθβ 
ποιηπηθηΐ ἀ6 ὯῸ8 ἸΟΙΣΒ ὑπ ροῖς στοὰρθ ἀδ 
Ὠξίοβ. οὐ γα έεβ ΡΔΓ ἀ65 ρδὶ ΠΠΙΟΓΘ, δ1ὲθ5 ἃ 
1 εχίγογηιεέ ϑβορίοπίγίοπδϊθ ἀϊ ΒΔΓ ΑΡΔΌΔἢ.᾽" 
1 νγ͵ὰς αἱ Εχίοῃ-οῦεσ {παΐ ἔτοπὶ [Π6 ἘΠῚΘ 
οἵ ϑοϊογμίοη οηνναγὰ ἰῇ [θν δὴ ΠΑΥΥ ννᾺ8 
ςοπδίγῃηοίοα (1 Κίηρδ ἰχ. 26, χχῖ! 49). [15 
ἱτηρογίδηςθ πδίυ γα! ἀθογεαβθαὰ ἃ5 {Π6 πανθῃ 
ὙγᾺ5 ἀεβίσογοα ὉΥ ἰῃαὶ ριδάια] τε γεπιοηΐ 
οὗ 1π6 νυδΐογ, οὐ νῃῖς ἢ ΟἾΒΟΙ ΘΧΑΙΆρ]65 ἤᾶνθ 
Ὀδθη οὈϑογνεὰ ὈΥ ἰγάνειοσβ δἱοηρ ἴθ βῇογεβ 

ἰλπά οἵ Ἐργρῖ, ἴῃ τῆς ἢγϑε {4} οἔὗἔἉ [ἢς 
ΠΗ πιοητῇ. 
9 Απά Αδγοη τυᾶς 4ῃ ἢυπάτοά 

ΔΠα τυνεητῦ ἀπά ἴῆγες γεᾶγβ οἱ ννβεῃ 
ἢς ἀϊεά ἴῃ τππουηξ Ηοτ. 

40 Απὰά “Κίπρ Ατδά {6 (ὑδῃδδηίξο, “ἐσρ αι 
γνῖς ἢ ἀννεῖς ἴῃ τῆς βουτῃ ἴῃ τὰς ἰαπά "ἢ 
οἔ (ὐὑδῆάδῃ, μεαγὰ οὗ {πε Ἴσοιηΐπηρ οἵ 
{πες σὨΠ]Πάτγεη οὗἉ ἰβγδεὶ. 

41 Απά τπεγ ἀεδρατγῖθα ἔγοτη πηοιηΐ 
2Ήοτ, δηά ριτοπεά ἴῃ Ζαϊπιοπαῆ. τ 

42 Απὰ τπεγ ἀερατῖεά ἔτοπι Ζαϊ- 
τχοηδῇ, δηά ρἱτοΠεά πη Ρυποη. 

οὗ {πὸ Ἀεὰ 8.84. Ὑδο εἴθ οὗ [86 ἽἹΕγ νᾶ 
ὈΠΚΠονη ἴἰο οθορῆιβ, ῆο, νὴ ἀϊοτ:- 
βατὰ οἵ 811] ρσγοδδθ ἶγ, ἰταηϑίοιτεά 1 πιο 
1ῆ8ῃ ἕουγ Ὠυπάγοά τῊ]165 δι ΠΟΙ δουίῃ, ἴο (δὲ 
Ἐξγρίϊδη ροτὶ οὗ Βεϑίθηιοθ (' Αηΐ, ν1Π|. 6. 4). 
Υεῖ δὲ {η6 ἐπὰ οὗ ἔπ ἔουγίῃ σεηΐυγΥ οἵ οὖν 
ΘΓᾶ ἵν 511} βηᾷὰ 1ἴ πιοϑπεοηθαά, τπάοσ [ἢ ὩΔΠῚΘ 
“Ἀὰᾷ Ὠ᾿δΔηδπ1,᾽" ον] ἀθπ!Υ ἃ 1,841]1π σοττιρῦοη 
οὗ 106 Αταῦϊὶς σμιαδάδυδη, 85 ἃ ϑἰδίίοῃ οἡ ἴδε 
Ἀοιηδη τοδά Ὀεΐννεοη Α1|ὰ (ΕἸ4}) ἀπά Κδϑ 
(56. οὔ τ΄. 21), 5ἰχίθευηή Βοπηδῃ τη 165 ΠῸπὶ 
ΘΟ; ἂηά 85 πιδγκίηρ {π6 ροϊπηξ δἱ μι ῖοὶ (ἢ 
ὈγΔΏςἢ τοδὰ τη οἱ, ὈΥ ἴπ6 οαϑὶ οἵ Μουπὶ 
ϑοίγ, ἴἰο Ῥεῖστᾷε [1,Αἴογ πιοπέοη ἰ5 πιδάδ οἵ 
Εχίου ΒΥ ἴννο Ατδδίδῃ βοοργάρβοσβ, ΜΑΚΠ 
ἃηά ΜῈυπαπιπιθά [θη Αἠπιρὰ (ἈΠ εσ, ΧΙΡ, 
ΡΡ. 51--.4); δυιὲ δ5 ΠΟῪ ψῖνθ (ἢ πδπὶδ ἴῃ 5 
]Θννιϑῃ ταῖμοῦ τΠδη ἢῃ 115 Ασδδὶς ἔοπη, ἰξ ἰ5 
1Πκεῖγ τμδὲ ἘΠοῖγ δοχυδιπέδηοο νυ} 1 νγᾶϑ ρυτοὶῦ 
Ὠιϑίοσιςδὶ. 

97--40. ὅ66 ου Χχ. 22---χχὶ. 2; 8ηἀ [Ὁ- 
βροοξϊηρ 186 ΠΠγοποϊοργ, [πίγοα, ξ 3. Τὸ 
ποῖος ἰηδὲ Αδγοη ννὰβ ἃ πυπάγεάα δηά {νεηΐγς 
[Ὦγτθθ γϑᾶτβ οἷά δὲ ἢἷ5 ἀθαίῃ ἴῃ ἴδθ ἰοπίοδ 
γοᾶσ οἵ ἴπ6 Εχοάιυς δοσογάβ υυἱἢ ἴπ6 ποῦς οὗ 
Ἐχ. νυἱῖ. γ,) 1δὲ 86 νγᾶβ εἰσθτγ- τθο γελτ οἷά 
ὙΒΘὴ 6 σἰοοά δεΐοσο Ῥῃδγδοἢ. 

41. Ζαϊνιοπα Ὁ} Νο ἀουδέ ἃ ςἰδίϊοπ οἡ [δὲ 
τ δγςοἢ ἔτοπιὶ Καάεϑῃ τουηά (ἢ Ἰαπά οἵ Βάοηῖ. 
ὙὝῊΘ πᾶπιο μᾶ5 ΟΥ̓ 50ΠῚΘ Ὀδοη ἀετίνοά ΠῸπὶ 
“οἰρρι, "Ὁ Ἰτηλρο;" δηὰ 1015 ἢ85 θθθῃ δεδίρηδά 
85 86 ρίδοθ ψυβοσα {π6 Ὀσαζθῃ βογρεηϊ ν᾽ι85 ϑβεῖΐ 
ὉΡ. Νοη Ἀδιυπιοσ {πίπκα ἴῈ [πὲ κἅπιὸ νυ] 
Μδ᾽ ἅπ, οἴδογννῖϑθ Αἴδπὶ Μα' πῃ, οδϑὶ οἱ Ῥείτα, 
οπο οὗ {πο Ἰαγροϑὲ ν]]ᾶροβ ου ἴῃς ΜΈΚΚΔ ρ]}- 
εὐ πη-τουῖθ, νγθ}} ΘῸΡΡ δὰ νυ ἢ νγαίεγ ἀπά 8ι- 
τουπάοα Ὀγ ραγάδης ἀπά νἱπογανάς; ὙΒΕΙΕ 
[5γδϑ 65 παῖ σας, πΚὸ τῃ6 ΡΠ] ρτίπιϑ οὐ {πε ρτεδεηΐ 
ἀδύ, μᾶνθ σοηυθηϊθην ἐγαβηοκοὰ τῖτ ἴδε 1η- 
ΠΑ Δηΐς ἴοσ ῥγον ϑίοηβ. 

42. ῬμποηἽ ΒῪ Ευβοδιιβ δηά {εὈΠ16, 
86 “Οποπιδοίοοη,᾽ ἰΔοηβοὰ πίε (με Ρίποα 
οἵ Οεη. χχχνί. 41, τυ ῖο ἢ ἘΠΟΥ τορᾶγὰ 85 
ὨΔΙῺΘ οὗ ἃ ἀυολ] Οἰἵγ γαίβοσ ἔβδη οὗ ἃ Ρέβ; 



ν. 43--ς56.] 

43 Απά {πεν ἀερατίεά ἔτοῃ Ρυ- 
ποη, 4πά ρἰτομεά ἴῃ ΟΡοιτῃ. 

44. Απά {Πεγ ἀερατιεά ἔτομα Οοιβ, 
Δπα ρῥἱτοῃδα ἴῃ |1]6-ἀθαγίπι, ἴῃ {πα 
δογάογ οἵ Μοδϑ.. 

45 Ἀπά τ{πεὺ ἀεραγίεά ἔτοπι 1{π|. 
δηά ρ᾽τοΠεἀ ἴῃ ᾿Ξ ΘΟΕ 

46 Απά {Πεγ τεπιονεά ἔτοηι 1] θοη- 
σλὰ, Δπη4 επολπιρεὰ ἰη ΑἸπιοη-ἀΠ0]2- 
{Πδ΄π|. 

47 Απά {πεὲγ τεπιονεά ἔτοπι ΑἹ- 
τλοη-ἀ! ΒΔ Παΐπη, δηά ρἰτομεά ἴῃ τῆς 
τηουηϊαίη5 οὗ Αθδγιπι, θείογε ΝΝεθο. 

48 Απά {πεΥ ἀεραγίεα ἔοηὶ τς 
πιοιιηϊδῖηβ5 οὗ Αδαγίπη, δηά ριτοπεά ἴῃ 
της ρἰαίη8 οὗ Μῶοαῦ ὈΥῪ Ϊογάδῃ πραγ 
7ετῖςθο. 

49 Απά τοὺ ρτομβοά ὈΥ 7οτ- 
ἄλη, ἤοπὶ Βειἢ-͵ δἰ πιο δύ πηΐο 

'Ὅτ, ω:ῳ. ὦ 7 ΑΡΕΙ "δ ττῖπὶ ἰπ τῆς ρἰδίπθ οὗ 

[0 τ, 
ἤεαξε 
Ααγίνε. 

εδμς Μοδῦ. 
φομαρ.5. 50 ὅ Απά [ἢε ΓῸΚΡ βρᾶκε υηΐο 

Μοϑβεβ ἴη τε ραὶπ8 οὔ Μοδρ ὃγ 7οτγ- 
ἄλλη πεαν Ϊεγίςῃο, βαγίηρ, 

51 ϑρεακ υπΐο (ἢς οδ]άγεη οὗ 15- 
ἤΡους, 7. γαα], ἈΠα 54Υ υπῖο ἴπεπὶ, ΓΙ Πεη γε 
Ἰοῖν τς. ΔΓΕ ραββεὰ ονεγ [ογάδη ἰηῖο τῆς ἰλπά 
"ὦ οὗ (ὐδηδδη; 

ς2 ἼΠΕη γα 5}4}} ἀγῖνα ουκ 411 τῆς 

ΝΌΜΒΕΒΞΒ. ΧΧΧΙΠΙ. 779 

ἸΠΠΔὈΙΔηῖ8 οὐἩἨἉ τῆς ἰαηά ἔτοπι Βείογα 
γοιι, δηά ἀδϑίγου 4}} {πεὶγ ρίςΐιγεϑ, 
Δα ἀδβίγου 41 τῃεῖγ πιλοίζεη ἱπηαρεϑ.- 
Δη4 αυϊΐα ρἰιςκ ἀοννη 411} {μεῖγ ΠΙΡῊ 
ΡΪδςε9: 

52 Απὰ γε 5}4]1 ἀΐβροββεθβ ἐΐδ ἐπ- 
λαῤτίαρίς 977 ἰῃς απ, δηὰ ἀννε]] τῃοτγο- 
ἴπ : ἔυγ 1 Πᾶνε ρίνεη γοιι τΠ6 ἰδλῃὰ ἴο 
ΡΟβ5685 1{. 

54. Απά “γε 5}8}} ἀϊνίἀς τῃε Ιαπά ᾿Φ55Ρ. 36 
ὈῪ ἰοῖ ἔοσ δὴ ἱπῃεπίδησε διῃοηρ ΥΟΓ 
Αγ] ο5: ἀπά ἴο 1ῃ6 τπῆογα γε 584]] 
ρίῖνε τ[ῃ6 πιοῦε ἱπῃογίίδησθ, αχηά τὸ} ΜΕΊΩΝ 
τῆς ἔξνγεγ γε 84}} 'ρίνε τῆς [688 ἰπ- ἀξ ἐκζείν 
Βεγίίδησα : ΘΎΕΙ πηδη8 ἐμλογίίαρον ἵΉοΌ. 
864} θὲ ἰπ {πε ρίδοβ ψῆεγε 8 1οἱ αἰρεέεία 
[Δ]]εἢ ; δοσογάϊηρ ἴο {πε ἐγίδεβ οἵ ἀπεε. 
γοιῦτγ [Έἢετβ γα 5141} ἱπῃεσίς. 

ξς Βυῖ ἰῇ γε ψ|] ποῖ ἀτίνε οὐ 
[Π6 ἱπῃαδιτδηῖβ οὐ τῆς ἰλπά ἔγοπῃ δ6- 
ἴογε γοιι ; ἤδη ἴξ 8021] σοπιῈὲ ἴο ρᾶϑ88. 
τπλῖ τἢοβε ννῆϊο ἢ}! γε ἰεῖ τεπιδίη οὗ 
{πεπὶ «μα δὲ ἔργο κΚβ 'π γουγ δγεϑ, " 7οεῖν, 93. 
Δηά τῃογηβ ἴῃ γοιγ 81.465, ἀπά 5841] μᾶς. α. 
νεχ οι ἴῃ ἴῃ ἰαπά ννῃεγείῃ γε 
ἄννεὶ!. : 

56. Μογϑονεγ 'ξ 83}4}} σοπηθ ἴο ρ458, 
ἐλαὶ 1 58.411 ἀο υπίο γοιι, 48 1 τἘπουρῃξ 
ἴο ἀο υπΐο {πδι,. 

δ Τυγίμοσ ἢ 16 ῬΏαπο οὗἉ {πεῖγ ονντὶ ἀΑΥ, 
ἃ Ρΐἷδοθ ποίοσίου ἃ5 ἴπ6 ρεηδὶ δϑοάθ οὗ ἼἽοη- 
υἱοῖϊσ ΠῸ νοῦ βοηΐ {ΠῚ ΠΕΣ ἴο ἰαθουγ ἴῃ {6 
ὩοὨου την σορρεῦ- τ η65. ΤΙ 5 ἀεπΕ Πολίίοη 
ἰ5 σοττοδογαίθα ὈΥ ἴπ6 ἔοτπη Φινών ἴὴ 0 ΧΧ. 
Το ρίαςο ἰδ Ὀείννεεῃ Ῥείγαᾳ ἀπά Ζολσγ, ρτο- 
ὈΔΌΪΥ πρασῦ ἴῃ Ἀοπιδη τοδα νυ] οἢ σοπηροίοά 
1Πο96 ρίδοθβ. Α5 1πἰ5 τοδὰ, ὑῖ ἢ 15 511] 
ΥΙΒὉ]6 (5686 ΙΓΌῪ δηά Μδῃρ]εβ, Ρ. 11-ς}, σῃ 
ΠΟΙ 5, ἀοΓΔΌΪΥ ἰο ἴδε τρῃῖ οὗ νυῖϑδΐῖ ννουἹά ἤᾶνα 
Ὀδοη {πὸ αἰτοςῖ Πἰπ6 οὗὁἨ πιδτοὶ, ἰξ τηΔΥ Ὅδ (δῖ 
Ῥῆσσπο δὰ ϑαϑὲ οὗ, γδίῃογ [ἤδη νη, [δ 6 
ἰεστιίογγ οὗ Εάοσγη. [{ ἰ5 ποῦ {παϊ νγὲ ϑῃου!ά 
ἩδίυΓΑΙΥ 506 κ ἔοσ Ῥιποη; δηά 1ξ {π6 ρΠ]ρτίπὶ- 
δἰδίοη 61- θα γοργέβοηξ {π6 δποϊεηξ Οοίἢ 
(5ε6 οὐ χχὶ. 1ο), ἴῃ6 5ἰΐθ οὕ Ῥυμποη πΊΔΥ οο- 
ἴῃς ἰἀθ νυ τπαὶ οὗ Καϊδ᾽ αὶ Αποίζθῃ, ᾿ηΐογ- 
τιράϊαϊο ἴο 61-Α 54 δηὰ Μδ'η. δεοίζεη, ἤθη 
αἱ Μδάογδῃ, Ἰοραγηξ [Ὧ6 ὀχιϑίθηοθ οὗ ἃ συϊηοὰ 
σαϑῖῖο Βρηᾶπ (11. Ρ. 17). ΜΒσἢ ΑὐΥδοϊς ἔοστῃ 
οἵ πο νου]ὰ σοτγοϑροηά ἴο ἴδθὸ Ηδθῦτεν 
Ῥωποη; Ὀυὶ ἴΠ6 Ἰοςδ! νυ οὗ {Π]5 σδϑῖὶο 15 ηοΐ 
85 γεῖ δϑοοσίδιῃηθά. 

43---47. 866 οὐ ΧΧΙ. 1ο0---2ο. 

46.  ἰδομ- μα] ΤὨϊ5 μαὶξ νγᾶβ ΔρΡραγεηΕΥ 

[86 8Δπ|6Ὲ 45 (ἢδξ ὙΠΟ Ὦ ἴῃ χχὶ. 19 Ὀδᾶσβ ἐΠ6 
ὨδΙὴδ οὗ Βαιιοίῃ: 866 ποῖςρ ἴΠόζο. 

48, 40. 8:66 οη ΧΧΙ]. 1. 

580---χχχνυὶ. 18. Ὑἰβ ἰαϑὲ Ῥογίίοη οὗὨ [86 
ὉΟΟΚ ςοποϊιιάος5 {Π6 σοσογά οὗ [ῃ6 Ἰοηρ νγδηάου- 
ἵηρ οὗ (Π6 ρθορὶθ ὈΥ τογίδίη ἀϊγεσξίοηβ γεβροοῖ- 
ἴηρ (ῃδΐ σοπηαμεβί ἀπά δ]]οϊπηοηΐ οὗ [μ6 Ῥτοσηϊϑδοὰ 
Ι,ληὰ, ἢ ΒΟ 186 νγαπάθπηρ ἰοιτηϊηδίθα. 
ἼΠεΕ56 τορι] δίϊοηβ ἀγὸ ἀϊνἀδὰ ἱπίο ἔνγο βϑοῖοῃβ 
Ὀγ (Π6 του ηβογίίοη αἱ ΧΧΧΥ. σ οὗ {86 Ἰηἰσοάυο- 
ΤΟΣΥ ἔογπιαΐα νἱ ἢ νυ ἢ ΧΧΧΙ. ςο ορθηβ. ΟὗὨ 
{Ππό56 ρΡογίίοῃβ ἴῃ6 ἔοστῃογ σοηΐδη5 σοτηπιδηάᾶς 
ςοποργηίηρ, (1) ἴῃ6 οχιοσταπδίίοη οὗ {πὸ (ἃ- 
ὩΔΔΠΙ 5) παίϊοηβ, ΧΧΧΙ͂Ϊ. ςο---“6: (2) [86 
Ὀοιμπάδλγιος οὗ ἰδ Ῥχγογηϊδοὰ 1,πά, χχχῖν. 
ἀπτοῖς: (3) [Π6 παπηθ5 οὗ {86 τῆθῃ ννδο βῃου]ᾶ 
ΔΙ]οῖ ἐὴθ ἰαπά, χχχὶν. 1τ6---2ο. 

50---56. Ἴδε εχρυϊβίοη οὗ ἴπ6 (δηδδηϊ 68 
ἃ [ἴῃς αοοίγυσξίοη οὗ Ἀ 1ποὶγ τιοηυτηθηῖϊς οὗ 
Ἰἀο]αίγυ μβαὰ Ὀθθη δἰσοδ νυ δη]οϊποά, ἔχ. χχ 
24, 23, ΧΧΧΙν. 131; δηά τ. 54 15 5 ΘΙ ΔΉ Γ14}}} ἃ 
ΤΟΡΘΈΙΟη ἔγοπι ΧΧΥΪ. ς24--ς ς. Βιιῖ [Π6 5ο]θπηῃ 
τὐδυπίηρ οὗ στ΄. ςς, 6 ἰΒ πον. Α (Δ]] ἴογ ἴξ 
μὰ Ὀδοη ξυγϑῃεαά ὈΥ {πεῖν ραϑὲ ἰγδηϑ ΓΕΒ ΟΠΒ 



γ8ο 

4 ἸοΞῆ. 1ς. 
Σ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΧΙΨ. 
ι 712 δογαίεγς οΥ 1ὴε Ἰαπά, τό 7 λὲ μαριές οζ΄ 

2} γιόρ τὐλέελ «λαΐέ αἐνίάς (Δ πα». 

ΝῸ τῆς ΤΟΚῸ θρᾶκε υπῖο Μοβεβ, 
ΒΔ] ηρ, 

2 (οπιηπδηά {δε “ἢ άτεπ οὗὨ 1βγδεΐ. 
ΔηΔ 58Υ υπῖο ἴπεπι, ΏΘη γε σοπὶς 
Ἰηἴῖο τε ἰαπά οὗ (ὑδηδδῃ ; (1 ]8 15 τῆς 
Ϊλπά τῆδι 5Π1}} [21]1] απο γοι ἔῸὉΓ δῃ 
᾿πμογιΐδηςθ, εύέπ τῆς ἰδληά οὗ (ὕδπδδη 
γνἢ τῆς σοαϑβῖβ {πεγεοῦ:) 

4 ΤΒδη ἄγουγ δου τἢ ἀυάγῖοῦ 5}}8]] 
θεὲ ἔτοπι ἴῃς νυ] άεγηθϑ5 οὗ Ζίη δἱοηρ 

ἴῃ ἴῃ6 χηδίίοῦ οὗ Βδδὶ-ρϑοσ, Ὁ. {πος ἱπιρογίοςξ 
ΕΟ] ΒΙπλρηΐ, δἱ (Π6 ἢτϑοῖ, οὐ Μοβοβ᾽ ογάογϑ ἴῃ ἴῃ6 
ΜΠ ΔΉ 5 νναγ; δπᾶὰ ρόγῆαρ5 ΟΥ̓ {Π6 ᾿πά]- 
δεηςο οὗ ἴΠ6 Μαςῃιγιίος ἴο ἴἢοϑο ῇοπὶ ΠΟΥ 
σοπαμεγδὰ ἴῃ Βαϑῆδη (ςΐ. οἡ Χχχῆ. 42). 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΝ. ὙΤἢε ποχί βοςοϊΐοη, (υν. 
1---ἰς, 566 οἡ Χχχ, ς 0) ἰγθαῖβ οὗ (6 Ὀουπά- 
δῖος οὗ ἴῃὸ Ἰδηά οὗ ἱπποιίδηςο ; Ὡς ἢ Μ01}1 Ὀ6 
ΒΘΘΠ ΡΊΘΔΙΥ ἴο οχοθοὰ ἔποβο οὗ [Π6 [εΓΤΊΟΥΥ 
δοΐῃα!χ σοηαιογοα. Οἡ {πὲ ᾿ἰπι|ῖ8 οὗ {Π6 
ΗΟΙ͂Υ [μΑπά, 566 σοῦ οἡ Ὅεη. χν. 18--21: 
Ἐχ. χχῆ. 4; Ὠουΐ. ΧΙ, 24. 

ΩΦ. δὲ ἰαπά 977 Οαπααη) ὙΠῸ πᾶπηο δηδδῃ 
8 ΠΟΙ γεϑιγιςϊοά ἴο {86 ει τ ΟΥ̓ ννοϑί οὗ [6 
]ογάδη. 

83. ΒΒ. οηδοΥῦ: ΤΌΘ ΥΟΌΣΡ ΒΟΌ ΑΌΔΕΌΟΣ 

ΒὮΔ811] οχίοπᾶ ΣΟΙ 0709 Ὑ1ΙΔΟΣΙΘΒΒ Οὗ 

Ζιὰ ὙΜΠ1ΟῸΒ σχοβίοῖ ὌΡΟΣ [86 Β146 οὗ 

Ἑάοτα, Ατὰᾶ νΟΌΣ ΒβΒοιῦδ ὈΟΣΑΘΟΣ Β88]] 

δανῦ ΤΤΟΣΔ ὑδ8 ΟΧΌΤΣΘΙΛΙΌΟΥ ΟὗὨ 110 Βδ] 

Β08 ΟΣ ὑὴθδ θ88ὺ; δὴ ΟΠ ὈΟΤΟΣ 
ΒἾ411 ὉΠΣΠΗ ΟΣ ἴθ Βοιῦδ 0 5848]60}- 

ΔΈΣΤΑΌΡΙ, διὰ Β}8]11 888 05 ῬῬοΟχδχά 

Ζῖπ, απὰ ὑπὸ οχύθμν οὗ 118 ΥΘΔΟ. οἱ 

0.9 ΒΟ Β}8]11 ὍΘ ἴο Καδοβἢ ΌΔΓΥΠΘ8; 
δοὰ ιὉ 5Ἐ}Δ8}]1] ΣΟΔΟΣ ΤΟΣ ὉΏΘΏ6Θ ἴο 

ἨΔΙΔΥ ΔΟΔΥ, απ 81|81]}] 8488 05 ἴο 

Αποῦ, δά ΥΤΟΣΙ ΑΣΙΔΟΣ [9 ὈΟΣΟΘΟΣ 

881} ΠΣ ἴο Ὅ89 ΣΙ͂ΤΟΣ οὗ ΒεγνΡρῖ, δά 

418 ΤΟΔΟὮ Β8118}1 ὍΘ ὕὍο Ὁ80 Β6θ8ἃ. 

ΤΠο ἢτγοὲ ἔδνν νογὰβ δεῖ ἔοι ἴῃ βΈΠΟΓΑὶ 
ἴοτῃ5 ἴη6 βουΐμογη θουπάδλγυ, νυ] ἢ 15 ΠΊΟΓΘ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἀεβογι δὰ ἴῃ ἴδ6 ἔο]οννηρ ϑθηΐεποο. 
ΤΠο ἀοίλ:}]5 οὗ 115 σοιγϑθ ἀγὸ τῇογε ΠΥ ρίνθη, 

οδϑἣ. χυ. 1--ά4ά ἴογ 186 ϑδουΐμογη σοηδηθ5 
οὗ Ἰυάδῃ ἔπετθ ἀθϑοτ θὰ νέα ἴῃ εἴἶεςξς 1Π6 
δου πογηπιοσῖ ρογίίοη οὗ σδῆαδη. Ἴἢ656 δο- 
σουηῖβ νν}}} 06 Ὀοϑὶ ΠΠποεγαϊθα ὈΥ ἃ ἀδβογιρίϊοη, 
Ὀδαϑοά προη 1πΠ6 οχρίογαίίοηβ οὗὁἨ πιοάδθπι ἔγᾶ- 
γ 16 γβ, οὗ [π6 παίαγο οὗ [6 Ὀουπάδτγγ. 

11 ςοπηπηθηςρα αδἱ πὸ οδά 8.4. Οὗ {Π6 
Ὀτοδάὰ δηὰ ἀρϑοϊαίθ υδι]οὺ ὉΥ νι ἢ (Π6 ἀδ- 
Ρτοϑϑοὰ δϑὰ οὗ πδὲ 868, ϑῃυΐ 'ἰπ ὉΥ ςἸ ΠΕἔβ οἡη 

ΝΌΜΒΕΚΘ5. ΧΧΧΙΝ. [ν. 1---ἰ. 

ὃν τῆς ςολϑβῖ οὗ Βάοπι, δηά γουγ βου κῃ 
Ὀοτγάεγ 5}4]}] θὲ {πε ουϊπηοβῖ Τσοδβῖ οὗ 
τῆς 5411 58ε4 εαϑίνναγά: 

4 Απὰά γοιυγ δογάογ 8341] τὰ τη ἔτοπὶ 
τῆς βουτῃ ἴο τῆς δβοεηῖ οὗ ΑΚγαδθίτ, 
ΠΑ ρᾶ58 οἡ ἴο Ζίη: δηὰ τῆς ροΐηρ 
[οσττἢ τπεγεοῦ 5}4}} θ6Ὲ ἔγοτῃη ἴδε βοιτῆ 
ἴο Κδάςβῃ-θαγηεα, δηὰ 5}2]] ρὸ οἡ ἴο 
Ηλζατι- δι, ἀπά ρᾶ85 οὴ ἴο ΑΖῃηοῃ: 

ς Απά τῆς Ὀογάογ 584]] ἐεϊςἢ ἃ 
ςοπλρα85 ἤοσι ΑζΖηιοη τπῖο ἴδε ΤνεΓ 
οὔ Ἐργρῖ, δῃά τῆε ροίηρβ ουΐ οὗ ἰζ 
8041} θὲ δὲ (ἢς 868. 

Ὀοίἢ 5ἰά65, 5 ργοϊγαςοα ἰονγαγὰ {π6 του, (86 
ἢγσὲ ἔδνν πλ]]65, σοιηργιϑοά ὑράθγ [ῃ6 ρεηεγαὶ 
ὩΔΙγ6 οὗ [6 ΟΠδότσ, ργόβεηξ {{{|6 ο156 ἤδη ἃ ἵγαςῖ 
οὗ ὙΠ Ἰυηρῖθ. Α ἀἄδὸρ πδῖτον ρίθη, ἀθτ- 
βοθηάϊηρ ἔτοπὶ (6 βου ἢ -ννοσῖ, δηΐογβ 1ῃ 15 ἵγαςξ 
αἱ [15 Θου ἢ -τσοϑὲ σογηοῦ ; ἰξ 15 σα] ἐν ἀὰγ-ε]- 
ΕΊΚΓΟΗ, Ὀοδγίηρ, ρογῆδρϑ, ἴῃ 115 πᾶπλ 6 ΟΠΙΥ͂ 
ΓΟΙΉΔΙΠΙΏΡ γοβίρο οὗἁὨ [ῃ6 δηςϊεηξ εἰἵν οὗ Ερι- 
σξτι5. Τὴδ σοῦγϑο οὗ [ῃ15 νιον ἔουτηβ 186 
παΐυ ταὶ αἀἰνσίοη Ὀδένγθθῃ ἴῃ6 ἰαπὰ οὗὨ ργοπηεὸ 
Δηά (Π6 ἀδϑογί. οὐ ιἴ5 ἰϑϊ οἰ, ἃ5 ὁπὸ δϑοςηάς 
ἴξ, 16 Π1}5 ἀγὸ, που σῇ αἰΓΟΥἹ} Ὀάτγγεη, σοπὶ- 
ΡΑΓΔ νεἷΥ ἴον; Ὀὰΐ οἡ ἰδ τς [Ὁ 15 βδηκοὰ 
ΑἸ] [Π6 νγᾶγ ΟΥ̓ ἃ 5ἴδθορ πιοιιπίφιη- ν"4}} ναγυ τς 
ἔτοπῃ δδουΐζ 700 ἴο σοοο ἔδεξ ἴῃ δοίρῃϊ, ἴο {86 
ποίη οὗ νυ ῆϊοἢ σῖϑο γαηρὲβ οὗ πιιοὴ ργοαίεγ 
εἰονδίίοηῃ. Ὅῆδ γουῖΐο ἔγοπι Ῥεῖσγα ἴο Ηθῦτοῃ 
ΤΟΙ Πί5 [ἢ]5 ὈΓΈΟΙΡΙςΘ δ ἃ ροϊπξ δδοιϊ ἔσυγίθθῃ 
τη 165 ἔγοηι ἴμ6 που οὗ ΝΥ ΔΑΥ εἰ- ΕἸΚΙΘΉ, ΌΥ 
ἃ Ἰοηρ ννἱηάϊηρ ἔγαςκ, ἀρργοργίδίοὶΥ ἀδϑιριδίοα 
1ὴ6 6 Ῥδς5 οὗ ἴῃς Βαῖὸ οςκ," Νακὺ 65.ϑαίδῃ: 
δηα αἰἰοβεηρ ΟΥ̓ [(5 αἰ ΒΊς ΟΠ Υ ον ξογπη δ Ὁ ]6 
νγὰ5 (86 ταιηρασγί υυῃϊοΐῦ (η6 Ἰδηά οὗ (δπάδη 
ΒοΓὸ ργεθοηϊοά ἴο δὴ ἰηνδάοσ. Αδουΐ ἴῆγεδ 
ΠῚ1165 ΠυΓ ΠΟΥ πρ ἴΠ6 νἈ]ΠῈῪ, οἡ 115 Ἰοξε ΌδηΚ, 
βίδα (ῃ6 ᾿Ἰδοϊδίοα 8}}} οὔ Μδάθσγδῃ (ϑδθ οὐ 
ΧΧΧΙΠ. 20), ΓΙ5ΙΠΣ, οἰἰΔά61-Π|κὸ, ἴῃ [πὸ ἔοπῃ οἵ 
ἃ ἰγΓυηοδίοα σοηθ, ἴο ἃ δοΙρῃς οὗ δϑοιιϊΐξ ςοὸ 
ἴδε: Ηδοῖθ 1π6 πρδά οὗ ἐμὸ νναϊθεγοοιγθο οἱ 
ννδαγ εἰ- ΕἸΚγοῆ 15 σοδοῃορά. Βυΐξ {86 υδοῦ 
ἰ[561 15 σοπεπυρα ἴῃ [6 σατο ϑουτἢ-υνοϑίοσῃ 
ἀϊγοςοη, υπάογ [6 πᾶπιὸ οὗ ΝΥ δὰγ εἰ- Ματταὴ; 
(6 ννδίογοοιγθο οἵ νοῆι, ραβϑίηρ βου οὗ 
πὸ ἢ] οὗ Μδάοσγαῃ, γιης δαϑιινναγα, ποῖ {|Κὸ 
Ὁ δαγ εἰ- ΕἸΚγΘἢ πο {π6 Οδόσγ, Ὀὰΐ ἱπίο {πὸ 
ΠΙΡΠΟΓ Ἰονοῖ οὗ ἴπ6ὸ Αγαῦδῃ. ὙὍὌΠὲ Ὀρρογ ρατῖ 
οὗ ννδὰγ εἰ- Μαγσδῇ 15, βονγενοσγ, συδηάογ θά 
τ ΟΙῈ πἰΠΚίηρ ἴλη Δ ΔαῪ ε]- ΕἸΚτοἢ. Νοῖ ΟἹ 
ἄο {Π6 8115 οὗ (δῆδδῃ γίϑο 8ἃ5 ργοςὶρι ουϑὶ 
Δηα ἴῃ στοδίοσ εἰονδοη οἡ 86 τῇ, Ἰυϊῦπε 
ἕο ἴῃ δυρο ᾿πΈρΡ ΑΓ Ργοπιομίογιοθ ΟΓ δᾶ9- 
οης οὗἩἨ πακοὰ τοςκ; δῖ οἡ ἴδο οἴδμεῦ εἰάο, 
{π6 8115 οὗὨ (6 νυ] άθττιθϑϑ (ΙΓ Β ἴῃ [15 ρα 
ἅτ Κποννῃ 85 θῦο] ο]- Μαγγβδι) Ὀθοοπιε πιοτὸ 
ἰοῦ, ἀπά ρσγεϑοηΐ ἴπ ἐποὶγ ἰθγτιῆς γυρροάηεϑϑα 
Δῃ ἀϑροοῖ ψῃϊοἢ ἘΏΡ]15} ἔγανεῖ]οῦβ ἀθβ Πθ 25 



ν. 6.--8.] 

6 Απά ἂς 3ῶγ τῇς ννεβδίεγῃ δογάθγ, 
γε 5}4}} Ἄνθη ἤᾶνε (ῃ6 ργεδλῖ 868 ἔογ 
ἃ Ὀογάεγ: [ἢ]5 514} δῈὲ γόουγ νγεϑβῖ 
Ὀοτγάοτγ. 

1ῃδὲ οὗ ἃ ςοπῆιδθα Ἷῆδοβ οὗ τηδίζογ οὔςθ ἴῃ ἃ 
Ὀο Πρ σἰαίθ δηὰ νυ ἢ 1]5ῖ 50 ϑυιἀἀθη]γ 50] 1 Π6ὰ. 
Το {πὸ ΕΥΘΩΘἢ ἔγάυθ!]ογ (81}|6Γ [Π6 ρτεδῖ ἀθρῖῃ 
ΟΥ̓ 16 ν ΠΟΥ ἀρρθαγθά οχίγδογα"ὩΓΥ ἴῃ ἃ ἀ15- 
ἴποῖ νῃετθ 1π6 ννδίογοουγθο δῖ οἴξῃη 30 
βἤδι] ον 85 ἴο Ὅδ ϑοδγο  Υ σοοορη!Ζαῦ]6. ΤῊΘ 
ἀϊτθοίοη οὗ [15 ν δ] Ὺ σΟΠΈΙΏ1165 ΠΡΑΙΪΥ σίγα ρἢξ 
ἔοσ αρουΐζ ἔθη σῇ]]65 αθον Μδάογδαῃ, ὉρΡ ἴο ἃ 
ΜΔ ἀβοοηξ οὐ ἴπ6 (δῃδδη 5} 5:46 ςδ θά 
ΝΑΚΌ Καγθρ. [Ιἢ 1Π]5 ννῈ ΤηΔΥ τϑοορτιΖθο, ὈΥ̓͂ 
ἘΠ6 τοβου  Ὀ] ποθ οὗὨἨ πδιηθ, ἴδ δηςϊεπὶ ν᾽ δα] ἢ- 
ΔΕΓΔΌΌΙΠιὶ ΟΥ ἐ᾿ ϑεοτρίοῃ Ῥαϑ5.") ὙΠῸ }1ῖ16Γ4] 
ΑὐδΌϊς τεηάθτηρ οὗ ΑΚτΙΑΌΡίτη, "" ΘοΟΥΡΙ ΟΊ 5," 
του Ὀ6 ΑΚᾶγιθ; δηὰ ἴο 1ῃϊ]5 186 τπιοάθγῃ 
ΠΆΤΩΘ οὗὨ [Π6 αϑοθηΐ σοΠΊΘ5 ὙΟΓῪ πρᾶσγ, Ηδρτγο (Π6 
ἌΝ ΔΑΥ͂ ε- ΔΙασταῆ ἴυγηβ βοιτνναγά, δηὰ ῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἰο565 1156} ἀπιοηρ ἴῃ ἢ1115, νυ! ἢ τετηδίη 
85 γΥδῖ ὑποχρ]οσεά. ὙΠοβϑο ἢ1}}15 ταδί ἤᾶνα 
Ὀοϊοηροά ἴο “πὸ τ] θγηθθ5 ΘΕ Ζίη:" δηά Κα- 
ἀθϑῆ-Ῥαγπρα (566 ποΐθ δῖ βηὰ οὗ Ἑδδρῖογ χ}.), 
Ὑ ΠΟ 15 66 1Ἰὴ [6 ψυ]ἄθττιθος οὗ ΖΊΠ,᾽) νν}}] Ὀ6, 8ἃ5 
(δ τοχὶ ᾿πΊΡ]165, [η6 ϑουπογημηοϑὲ ροϊηξ οὗ [ῃ6 
ΒουΠ γη θουπάλτγ. ὙΠδΐ ᾿ν]Π ἀθγηθϑ5 ΠούσουοΓ 
ννᾶ5. ΡΥΟΌΔΟΙΥ οὗ ψιάθ οχίθηϊ, αηὰ σοπλρτϑοᾶ 
(ῃ6 ψγῃο]6 τυρεοαὰ τηουπίδιη τορίοη δου οὗ 
ἌΝ δὰγ εἰ- Μαγτδῇ δπὰ ννδαγυ εἰ- ΕἸΚγοδ, 45 ᾺΥ 
οαϑδὶ 85 {Π6 Ασγάραῃ. [ἢ [ῃ15 θ6 50, ἰξ ννᾶβ 
βοραγαίρα ΌΥ [Π6 Ασταῦδῃ ΟΠΪΥ ἔσοτῃ [86 τππουη- 
ἰδῖης οὗ Εάοπι; δηὰ πιὶρῃΐϊ 15 Ὀ6 ΣΑΙ ΓΙΥ ἐ6- 
βογ θεά τὴ ἴη6 ἴοχξ 85 τοϑηρ Ὡροη [ἢ 5146 οἵ 
ΠδΠΚ οὔ ἢ 6 ἰδεξοσ ἰθγγιοσυ. [{|15 Ροϑβ1:]6 [ἢδξ 1 
ΤῊΔΥ δᾶνο ἀεγινοά [ἴ5 ΠΔτὴθ6 ἔγοτῃ δὴ Βἀου 15ἢ 
“ἰγ. Οη [Π6 ἀφο] νιν οὗ ἃ σοπηπηδηάϊηρ, Ἀ}]], 
νυ] (Π6 δηοϊοηξ ἐογγιογυ οὗ Ἑάοπ,, (ΠΕ1Ὸ γεῖ 
βίδηάβ δῃ ἱπιρογίδηϊ υἹ]αρὸ Ὀραπηρ [Π6 ΠΑΠῚΘ 
ὨΒᾶπα, ψ ῖοἢ, ἴῃ 5 Ασαδῖς οὔ οσγαρὮΥ, 
ΠΟΥΤοϑροηάϑ ΟἰὙ]ΟΪ ΟΊ ΑΠΥ ἴο Ζπ. Βυγοκμασγάξ 
ὙΥΓΟΠΡΙΥ τοραγάθά Ὁ μᾶπα ἂἃ5 (ἢ6 ὙΠδηᾶ ΟΥ̓ 
ὙΠοδηδ οὗ Ρίοϊεμαυ ; τυ πιςἢ 5ῃου]ὰ Ποννονοῦ 
ΓΑῖμογ 6 Ιἀοππποὰ ἢ {πΠ6 πποάογῃ οἰἢ- 
ὙΠανγάποῃ (ςξ,. Ἀοδίηβοη, “ Β. Ε.᾽ 11. χτό8). 
ἼὝΠΟΓΘ 566 Π5 ΩῸ ᾿ιι5ῖ ΓΡΆΘΟΩ ΨΥ ἃ πεοὶρἢ- 
Βοιγίηρ ρατί οὗ 1ὴ6 ν]] άἄογηθθς δογοθ (6 
Αὐταῦδῃ στηϊρηΐϊ ποῖ Ὀ6 παιηθά ἔτομι [(ἢ5 ἴῃ 
[Π6 54Π|6 νναΑΥ ἰῃαΐ ἃ ραζγί οὗ {πὸ τυ] άθγηθϑ5 
οδϑὶ οἵ {Π6ὸ ρα δὲ νγδὰβ πδηγθα ἔγοπι (ἢ 
Ἐξφγρίδη οὟ οὗ Εἴμδπι (566 οα χχχῇ!. 8). 
Απά 1 (ηὴ6 τι ]άρτπιθϑα οὗ Ζίμ, δἰ(ποιιρὴ ποῖ 
ΒΈΓΙΓΕΥ Ὀοϊοηρίηρ ἰο Εάοπι, νγεγο γοὶ {Πι.5 
Γοραγάδα 45 οοπηθοίοα νυ 1, 1πΠ6 ἕδος τυου]ά 
ΒΟΙΡ ἴο δοοουηΐ ἔογ {ῃ6 ΨΑΥ ἴῃ νυῃ]ςἢ (6 
βοιίῃοιτι οἰεβ οὗ Τυάδῃ ἃ ἀδβοσί θὰ 85 
᾿γηρ “Ἰονγαγὰ ἴθ ςοδϑὶ οἵ Ἑάοῃι" (δῇ. 
Χν, 21). 
ἐπ Καάοϑῃ, 1 το τορασγὰ ἴξ 45 ᾿Δθη οὶ 

γυῖα ἘΠπ6 ῥγεϑεηΐ Αἴη εἷ- ὟΝ οἰΌθἢ, υνεσενναγά το 
1π6 Εἴνοσ, οὐ Βσοοκ οὗ Εργρῖ, πονν ΨΔαγ εἰ- 

γος: 1. 

ΝΌΟΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΧΧΙΝ. 

7 Απά τἢϊ58 5841] δὲ γοὺγ πουῆ 
δογάογ: ἔγοπι ἴῇ8 ργεαῖ 868 γα 5ἢ}2]] 
Ροϊηῖ οἷ ἔογ γοι πιουηΐ Ηογ: 

8 Ετοπὶ πιοιιπὲ Ηογ γε 581] ροΐηξ 

ΑΥΘΏ (566 Οἱ Χ. 12), 5 ἃ ἀϊδίδηςε οὗ δδουὲ 
ΒΟΥΘΠΓΥ͂ τη1165. [ἢ [Πϊ]5 ᾿ηἴογνα] {π6 Ῥοοκ οἔ 
ΝΠ ΟΥ5. ΠΑΠ65 ἔννο ροϊηίβ οὗ [6 Ὀοιυπάλτγγ- 
[ππ6ὸ: ΗαΖαι- δά δῦ δηὰ ΑζΖιοη. ὙΠῸ ὈΟΟΚ οὗ 
]οβῆυδ ἴον ΗλζΖαγ- δά δῦ κυ ὐϑαξιίος ἩθΖγοη 
δη Αἀάατ (ΑΝ. «“444γ), ἴῃ6 ἔογπιοσ δοίης 
ῬΈΓΠΔΡ5 1ῃὴ6 βΌΠΟΓΔΙ πᾶπλθ οὗ ἃ ἀἰϊβίγιςϊ οὗ ἢ- 
χει, ΟΥ̓ Ποιηδα Ἠαηη]οῖ5 (566 οἡ Ἰειζ. 11. 23) 
οὗ νι ἢ Αὐἀάδγ νγᾶβ οπμϑ: δηά, Ὀείογθ σαῖτυ- 
ἴῃ {ἴΠ6 Ἰπὸ ἴο Αζγηήῆοη, 5ρθᾶκϑ οὗ [15 [ὑτηΐηρ 
ἴο “1ῃ6 Καγκαᾷ ᾽"" (566 οἡ [οβ5ἢ. χύ. 2). ὙΠδῖ 
80 ΠΊΔΩΥ ΡοΟΪηΐβ ἅγὸ Πδιηθα ἴῃ 50 ϑῆοτγί ἃ 11πὸ 
ἰ5 ἀιχο ρογῆαρθ ἴο {π6 δηλ ΑΓ Ὁ ἢ [86 
[9γδϑ!ος ἢδά δεηυϊγοα τ (η6 ἀισίσιςξ ἀυσίηρ 
{πὸ ρογοά οὗ {Πεὶῦ δησαιηρηηοπὶ αἱ Καάορῃ, [{ 
ἰ5. ῬγοῦδὈΪ6, ἐποιυρἢ ἔτοπλ ΡΟΟρΡΤΑΡΠΙΟΔΙ ὙδίθΠοΓ 
(ἢΔῃ οἰγπιοϊορῖς] σοηϑιἀογαϊοηβ, {πδξ ΗΔ Ζατγ- 
δάάαγ 15 ἴο ὃθ βουρῷϊ δέ Αἴῃ εἰ- Κα πάοισγάξ, οἡ 
[Π6 πουίβογῃ 5146 οὗ (ὴ6 τιάρὸ νν] ἢ ΠΟΓΟ ΤΟΥΤῚ5.. 
(ἢ6 πδίτιγαὶ ἀοπηαγοδίίοη Ὀθίννοθη Οδηῆδδη δηά 
1Π6 ἀοθοσί. ΤῊ ἔουηίδιη 15 511} (ὴ6 βοιγοθ 
οὗ ἔτ Π  ἴο 1ῃ6 ποιρῃθουτηρ β6] 45, ΑζΖιλοη 
15 ἰἀοπειβοά ἴῃ τη ἰδίοσ [ονν ἢ Ταγραπλ ἢ 
Κοραῃ, ἴπ6 τηοάοτῃ Καϑαίπηεῖ, ἃ σγοὺρ οὗ 
ΒΡΓΠρ5 5 [υδίδ ᾿η {Π6 ΠΟΙ οὗἩἨ οπ6 οὗ 1ἴῃ6 βδρ5 
ἴη 16 Πάρε, δηά ἃ 5μοτί ἀϊδίδποθ ννεϑὲ οὗ Αἴῃ 
6]-Καάοῖγαῖ. 
ΤῈ Ἰυποΐοη οὗ ἰῃ6 ὈουπάδτΥ [πὸ τ 

“(Π6 Εἶνε οὗ Βδγρῖ," Ὑ11 211 πρᾶσγ (6 βροῖ 
ον οΔ]]εἰ 61}-Καβαῦγ. Ηροτὸ [ῃδΐ ἱπηροτγίαπξ 
ννδῖογοοιγβθ, σοιηϊηρ ἀοννῃ ἔγοπι {Π6 βουίῇ, 
Ὀεηάς ϑιιάάθη]Υ ἴἰο (ἢ6 ννεβί, δηά ἔοιτῃβ ἃ ἄδὸρ 
Δ πᾶῖτονν βογρο Ὀοΐνγοθῃ (Π6 Ἰαϑι- ποτ οηρα 
τιάρο οὐ {ὴ6 πογίῃ, δηά {πὸ στηοιπίδιη Ηε]Ὰ] 
οὐ ἴῃ βουῖῃ. [15 υἱαπιαΐο αἰϊγοςξίοπ, ΔΗ͂ 
ΕΠΊΟΓΡΊΩΡ ἔγομη (ἢ]5 βογρο, 15 πογίῃ- νοῦ; απά 
1 φηΐοσβ "186 ρτοδαῖ 564) δὲ [6 ροϊπηξ ὑνῇοσθ 
ὑγ85 Θυθη[ 4} ὈῈ}} (Π6 ἔγοπίοσ οἰΥ οὗ ἈΠιηο- 
σογαζα, ἢονν 6] Ατίϑῃ. 

Θ. ,ην α δογάθγ)] ΤΙ, ΠΟΓΑΙΥ, “ἢ 15 
δοτγάογ:" ἐς. “ἦν ἢ (ἢ6 Βογάοσ νης ἢ Ιζ 
ΓΔ ΚΟ65." 

η--0'Ν ΤἸἢθ πουίβοσῃη Ὀογάοσ. Οπ [6 
ἐγηοῦηΐ Ηοσ,᾽) ςἢ, οἢ Χχχ. 22. Ηστθ {Π6 Πᾶπι6 
ἀορῃμοῖος 16 νοὶ υγοσίοσῃ Ἵογοσὲ οἵ Μοιιπέ 
1, ἐὈάποη, ΘἰΡΠΕΥ͂ τα1]65 ἴῃ Ἰοηρ τη, ΠΟΙ ΠΟΙ ηρ; 
εαϑίὶ οὗ Ζιάοῃ, δηά ἰοσιηι της συ ἢ ἴΠ6 Ροϊηΐξ 
[τατον αὔουθ {Π6 οηΐγαποθ οἵ Ηλπιαίῃ 

᾿((ἔ οἡ χὶμβ. 21). Τὸ ἴπδ βουΐμοιῃ επά οὗ 
[15 τᾶηρὸ ἃ ἔγοῃξογ. πο σουἹὰ ἤν ἴο ὉΘ 
ἄγανσῃ ἔγοτη ἴἢ6 Μοαϊογγάποδη 5684: δηά 506 
Π]υπίγαίοη οὗ {π6 ἀοβοσ ρέῃ ἴῃ [86 ἰθχὶ ΓΠΔΥ͂ 
6 ρμαϊηθά ἔγοπι ἴῃ οἰτουχησίδηοθ ἰπαΐ ἴῃ6 
δτεαὶ στνοσ Ὀοίσοοη Ὑγτὸ δπὰ Ζιάοη, δίοην 
γοβ6 τυνεσιννασὰ θη συςῇ ἃ πὸ τρῆΐς 6 
ἄτγανσιι, 5111] Ὀθᾶσβ ἃ πᾶπιὸ, Κὶ ἀ5: ΠῚ γθῃ, ἐ, δ. 

2 Ὁ 

γ81 



γ82 ΝΌΜΒΕΚ5. ΧΧΧΙΝΨ. ἢ τον 

οὐκ γοιῦ δογάθῦ υὑπῖο {ΠεῸ επίγδηςε οὗ 
ΗἩηλλίῃ ; δηά τῆς ροΐπρβ ἔογίῃ οὗ τῇς 

. θογάδγ 5Π4]} θὲ ἴο Ζεαδά: 
0 ἢ Απά τῇῆε Ὀογάεγ 8512]] ρὸ οὴ ἴο 

Ζιρῆγοῃ, δηὰ τῆς ροίηρβ οιξ οὗ [ἴ 
,. 8Π8]} θεὲ δὲ Ηδζαγ-θήδη: [ἢ }5 3}.4}} Ὀς 
γοιγ πογίῇ δοτγάεδγ. 

ΙΟ Απά γε 5}4]] ροῖϊπε οὐ γουτγ 
εαϑὲ θογάεγ ἔτοπὶ Ηδζδιτθηδη ἴο ὅΠ6- 
Ρδπι: 

11 Απά {πὲ οολβὲ 5Π8]] γὸ ἀονῃ 
ἴτοπι ῆερῆδπ ἴο ΕἸ δῆ, οὐ τε εαϑὶ 
8:4ε οὗ Αἴη; δηά τῆς Ὀογάδσ 5}4]] ἀθ- 

ἔςῖή6 ἢ ϑοδηά, δηα 5841] γθᾶσῃῃ απο τῆς "514ς "ἢ ἣν 
οἵ ἴῃ 564 οὗ (ὑμβιππογοίῃ εαονναγά: 

12 Απὰ τῃ6 Ῥογάεγ 5}2]} ρὸ ἀονγῃ 
ἴο Ϊοτάδη, δηά τῆς ροίπρϑ οὐἱ οὗ τ 
5041} θ6 αἵ {π6 οδἷῖ 564 : [ἢ]15 5}2]] ὃς 
γουγ ἰαπά ψτ ἴῃς ςοδβῖβ ,ἵμετοοῦ 
τοιιηά δροιιΐ. 

εἰ ΒΟΙΠάΔΓΥ -ϑἴγραση." [Ι{ 15 ροβϑ]ο ἱπάορὰ 
(565. [05}. χῖχ. )8, δίς.) ἔδπδξ ἔπε Ὀογάεγ νγᾶβ 
ἰπξοηαάδα ἴο σοτηργϑε Ζιάοῃ 845 νν6}} Ὧ5 Τ Ύτο; 
δι [Π15 15 ποῖ οἰθασ; δηά ποτ μοῦ οὗ ἴῃθπὶ νγᾶβ 
ἴὰ ἕλος ὄνεῦ δοαιιγοὰ ὈΥ [51:46]. Ὑὴδ ΠΊΟΓΟ 
πογΐῃοπι ρογίίοη οὗ ἴΠ6 ῬἢΘπιοΔη ρ]ΔΙη ννᾶ5 
ποῖ ἢϊη 1Π6 Ππλ}ῖ5, ἘΠου ἢ 186 ϑηξιγα αἰ βεσιςῖ 
οἵ ((αΑἰἰο-δγτγίᾳ, θεΐνγθοη [η6 νγνοβδίθγη δηά θαϑίοιῃ 
ΓΆΠΡΘΒ5 οὗ 1 οθαποῃ, νγᾶ5 580θ. Ὑοΐ [Π15 αἰσίγιςξ 
ἀϊὰά ποΐ 41} Ιῆξο ροβϑοβϑίοῃ οὗἉ [Π6 [5γδ}] {65 11}} 
η6 ἀδγβ οὗ αν δπὰ ϑοϊοπΊοηῃ ; ἃπὰ ὄνϑῃ 
{πη {ΠΟῪ τυ]οὰ ονοὸγ 1ἴ γαῖ ποῦ (ἤδη οσσυριθα 1, 
ΤΟ οχίτγοτηλδ ροϊηΐ ἴῃ (6 ποσίμογη Ὀοσάοσ οὗ [86 
Ἰδης, 85 ἰδ ἃ ἄἀόνγῃ Ὀγ Μίοβοϑ, ννδϑ (ἢ συ οὗ Ζο- 
ἀδὰ, ἢονν ἃ Ἰαγρὸ γ]]αρ6, 511} Ὀθασὶπρ 115 ἀποεϊθηΐ 
πδηθ (5. 444}, δου ΤΠΙΓΓΥ ΠΉ165 οαϑὲ οὗ (Π6 
επίγϑηςς οὗ Ηδιηδίῃ. Ηρηςο [6 Ὀογάογ ἐπγηρά 
ὈαοΚ βου! ῃ-ννοδενναγά ἰο ΖΙρΡῆτοη, πον Ζιΐγάη. 
ΤῊΙ5 ρΡίαςθ, ηοΐ ἕο 6 σοπίομππάοά νυ 62 
Ζα τογάηθῆ, ἤρὰσ Ηδηιαίῃ, μ845 ποῖ Ὀδθη 845 γεΐ 
γἱβιῖοα Ὀγ πιοάοχῃ ἔγάνθ]θγβ, δὰϊ 15 τορογίθα ἴο 
116 ασοιέ ἔουΥ πλ}165 ἠου ἢ -οαβίὶ οὐ Πϑᾶπιδϑοι5, 
Ὡδαγ {Π6 τολὰ ἴο ῬΙπΊυγα, δηὰ ἰο σοηΐδίη οχίθῃ- 
δῖνὸ ταη5, [{ ἰ5 Ῥγοῦδθ]θ (αὶ ἔγοπι ΖΙρἤσοη 
ἴο Ηδζαγεθηδηῃ, ὁ (6 ἐοπηΐαϊη νυἹ]ᾶρῸ,᾽) (ἢ 6 
σολδο οὗ {πΠ6 ὈΟΓΩΘΥ ψουὰ ὃ6 51}}} δου τἢ- 
ὙνΟΘΕΓΑΓα ΟΥ̓ννεδένναγα ; δηα (Π6ΓῸ 15 πο ρἷδεοθ 
ΜΠ ΜΉϊο ΗΔΖΑΓ-ΟΠΔΠ ΤΏΔΥ Ὀ6 Ὀδίίογ σοη- 
7οσίαγα! ν Ιἀθπε Ποά ἔμαπ ἢ Αγάη οἀ-αγα, 
ἃ ἔουμίαϊη 5[πδίΘ ἴῃ [η6 ΘΓ μοατὲ οὗ {Π6 
δῖοαι σϑηΐγα] σῃδιη ΟΥἩ ΑἸΕΠΌ πηι; {π6 ἰΟΙ͂]- 
οδὲ Ρρθακ5 Οὗ νν ΒΓ ἢ σίθο ἋΡ ἴῃ δἴογη ρυδηάδυσ 
ΔΓρηἀ ΟἹ ΘΥΘΓῪ 58:16 (Ρογίεγ, “λαπιδξοιιβ," 
ῬΡ. 232 544ᾳ-.- [{5 ροβιϊ[ΐἼοηῃ ἴῃ Κη ἐδ Ν ]άεἰς 
ΙῺΔΡ 15 ἰδΐ, 225 δ΄, Ἰοῃρ. 4605 χλ΄, δηά τιυΐης 
ΔΙῸ τηαγκοα δἱ πὸ βροῖ). 86 ϑαβίοσγῃ ρογίϊομ 
οὗ {π6Ὸ ποιΐμογη Ὀογάογ ἴῃ ἔοιπηθά ἃ ργοαδῖ 
ΠΟΙ ἢ -Θαϑενναγα ἰοορ, 50 45 ἴο ᾿πο]άθ 8]} {86 
ἀθο νιο5, Ὀοΐῃ ννεδίοσῃ πη θαβίθγη, οὗ 1ῃ6 
πουίμοτι ρατγί οὗ ἴη6 ΑΕ] θαηυβ ταηρο; τοϊυτη- 
ἴῃρΡ  Βοννένοσ ἴο [ῃ6 ογοϑὲ οὔ {πὶ γάηρὸ δἱ 
Ἠ)αγ-Θηδη, δηὰ ἴμ.5 Θχοϊιάϊηρ (Π6 ρῥἰδιη οὗ 
᾿δάτλάξοιβ ἰορεῖπεσ ψ ἢ 186 νϑ]ο γ5 νι ΔΙ ἢ ἀθ- 
δοδηά ἰονγαγαὰ 1. 

10--ἰῶώ. ὌὝΠδ οαςίοσῃ Ὀογάοσγ, 85 ἤθῦο ἀδ- 
ΘοΓΙ ΠΩ, τηδὲ Ὀ6 υπαεγοίοοα ἴο σοπΊπιοπηοθ δἵ 
{παΐ ροϊηξ [τοπὶ ϊσἢ ἐπ ὈοινπάατγΥ πὸ ΡΓ- 
ϑιιο δῇ ὈπΙπίογιπιρίοαΪγ ϑοιενναγά σοιγβθὶ 
διά 115. ΚΘΏΘΓΑΙ αἰ ΓΟσΈΊΟη τΔΥ Ὁ6 ἀείεγιλιηδὰ 

ἔτοπι ἴπ6 ρἢγσίςδὶ ξβδίυσοβ οὗ {86 σουπίγυ, ποί- 
νὴ Ποία πάϊηρ ΘΟΠΊΘ ὈΠΟΟΓΙΔΙΠΙΥ 845 ἴο ἀείδιϊς. 
[{ τη δἱ ἢσϑξ δἱοὴρ ἰῃ6 τηουηίΐίδιῃ σγεσῖ, δ8|6- 
ῬΒάπι, {Π6 ἢγϑὶ ροὶπὲ αἴοῦ ΗδΖδι-Ἔπδῃ, ἰ5. τη- 
Κπονη. ΟΥ̓ ἐδ ποχὲ, 41} (ῃδξ 15 σογίδίη 15 ἐμαὶ 
1 σουϊά ποῖ μανὸ Ὀδοὴ ΕἸΌΪΔἢ ἴῃ ἴδ6 Ἰαπά οἵ 
Ἡδιλδίῃ, νυν Ις ἢ ΔΥ οὐἴϑιἀ6 {πὸ ποσίμοτγη Βογάογ 
ἀοβοσγι θά ἴπ {πὸ ργοσθαϊηρ νοῦβοβ. Βα ΡΧΟΌΔΟΙΥ 
(Π6 ἘΠ16 ἢᾶπὶδ ἴῃ [Π15 ρᾶβϑαρὸ 15 ποῖ ΕΊΡΙΔΗ αἱ 
411. Ὑπὸ Ηρῦτγονν θείου οὐ {πὸ τνοσά, ἀδς- 
ΘηΡΑΡΘΩ ἔγοπιλ ἴῃ6 Θυνϑἢ νοῦν οὶ - Το λγκβ, 841 
ἩΚΒΙΙ; δηά 1ἘπΠὴῸὸ ἤπαὶ ἢ δ6 “ἰδὲ Ἰοςδίο" 
(ουγ ΕΠΡΊ 5. “νναγὰ ), [86 πδτὴθ ΓΔΥ ἴδθη 
Ὀε τεδά Ηλι θεῖ (ΧΧ. ᾿Αρβηλά), 1.4. "1δε 
Μουιηίδίη οἱ Βε]:;" [Π6 Ἠδγ- 44] -ἤοίπποι οἵ 
7 ἀξ. Πἰ..3. Βεῖ, ἕογ Βαδὶ, 15 τλθσεῖν δὴ Ατὰ- 
ΤΉ ΔΙ5πὴ (ςξ, [5. χ]ν!. 1), ἀπὰ ννᾶβ. ῬΧγΟΌΔΟΙΥ {δ 
ἔογτη δπιρὶογοά ΟΥ̓ ἴμθ Αταπιαὶς ροριυϊδίίοη 
1Πδὲ ἄννοι τη ἴμοβε ἀϊδίτιςί5. Νὼὸ πΊογε κἰπκ- 
ἴῃ ἰαπάσλασκ σου] μὲ 5εὲ ἔοσίἢ [ἢδῃ ἢ ξυιῃ- 
τη οὗ Ηεπηοη, 6 βου πογηπιοδὲ δηὰ ὃν ἴὰγ 
1ῃ6 Ἰοίιῖοσε ρεὰκ οὗ {πὸ οὶ ΑπεΠ]ιθδηιις 
ΓΔΏΡΘ, ΓΙδιηρ ἴο ἃ Πείρῃϊ οὗ ἴδῃ ἱῃοιξδηὰ ἕξεί, 
Δη4 ΟνεγορΡ ΠΡ ΘΥΕΓΥ͂ ΟἿΠΘΙ τπουηΐδιη ἴῃ {πὸ 
Ηοὺγ [1,δηἀ: γεοῖ ποΐ 50 ᾿πδοςθβϑιδῖο Ὀαΐ ἐπα ἰὲ 
Ὑγ 845 σοόνποα ΌὈΥ Ὠοαΐῃθη Ζ64] νυ ἢ ἃ βλπο Ὁ ΔΤΥ͂ 
οὗ Βαδὶ, οὗ υυῃϊς ἢ [Π6 στη, σοῃβιϑεηρ οὗ ἴουμῃ- 
ἀφίϊοηϑ οὐ νν4}}15 ἀπά οὗ ἤθᾶρβ οὔ Βεννῃ σίομπος, 
511] γεπιαῖη. δ8δΠοι]ὰ ἤούνονοσ [26 ρῃσαξο “0 
ἀοννη ἔγοπῃ δβθρμδιη " Ὁ6 ἀδοτηοα Ἰηςοηοί βίαι 
νυ ἢ τη στοδῖοσ οἰθνδίοη οὗ Ηδγπιομ, ἐδο Ἰδηά- 
τη κ ὈΕΐΟΓΕ 115 ΤΏΔῪ 51} θὲ ΙἀθπΈ θὰ ΜΊῈ Ομ 
οὗ ἴῃο56 ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ βαποϊ λγῖθα νυ ἢ Ὑν ἢ ς ἢ ὈοΙἢ 
ΔηςΙΘηξ [65 ΕἸ ΠΟΥ δηά πηοάσγη χα ρ] ογαου ΞΒΟῪ 
[Π6 5:4165 ἃ5 νγ6}} 845. 16 ϑυχηπης οὗ ἴδ πιουῃ- 
(Δ1η ἴο ἢᾶνα Ῥεεῃ σονογοά. ἴῃ ΔὴΥ σδϑὸ ἢ ἰ5 
ὈΠΙΙΚΟΙΥ ἰμδὲ {πὸ Ἰαπάππηατκ παπιθάὰ [πάρ. 11}. 3 
νου] ἃ Ὀ6 οι ἰοὰ Ποτο. ΤῊ15 15 μοσὸ ἀοσοπθοά 
ἃ5 “ὋΠπ [πε ϑαϑῖ 5άθ οὔ Αἴη,᾽" πο γα! ν “186 
Αἴη," ἡ. 6. ουηϊαη, ὙὍΠ15 Αἰη ἰ5. υηάογοίοοῦ 
ὈΥ οίοτηθ ἃπὰ {ΠῸὸ Ἰαίΐεσ Τασγγριιπὶ οὗ ἰδὲ 
Γουηΐαϊη οὗ {π6 [ογάδῃ; δηά 1ἰ ἰ5 ἴῃ 1πὸ μ]δίῃ 
αἱ {πῸὸ βου ς ῃ-ννϑβίοσῃι ἔοοΐ οὗ Ἡδπηοη ἴπαΐ ἴδ6 
ἔννο τηοϑβί σεἰογαΐοα βουγορϑ οὗ (Πδὲ γίνου, [μοβὸ 
οὗ Ἰδαρῆμο δηά οὗ Ῥϑῶραᾶς, ἃγὸ σϊιιδίθ, νυ 6 
ἔσοιῃ [6 υνϑϑίογηῃ δοροβ οἵ {π6 βαπὶὸ πιουηίλιη 
[Π6ΣΘ ἰβϑῖιθ [πὸ βιγοαπὶβ ὈΥ νι ἢ 115 τοι πη 
δπα Ἰοηρθοσί Ὀγαποἢ ἰ5 θά. 
ΤΠ ὑοτγάογ ποχὲ ἀοβοοηάρα ἴο (6 “368 οὗ 

(ΠΒΙππογθίῃ,"" θϑιῖογ Κποντι ΟΥ̓ 15 ἰφῖοσ Ὡλπὶς 



ΝΌΜΒΕΚΒ. ΧΧΧΙΝ. 

Ις ἼΤΠε ὕγο ἐγίθεβ δπά τῆε ἢ δὶ 
τἰρδε Πᾶνα γεςεῖϊνθα {Π61γ ᾿ΠΠοΠίδηςσδ 
οη 1}]5 5άε [ογάδη μεαῦ [εγίοῃο βδϑῖ- 
νναγα, τονναγά {Π6 ϑδιιηγιβίηρ. 

ν. 13--18.]} "ὃ 3 

12 Απὰάὰ Μοβεβ Ἴοοπιησηάεά {πε 
σὨΠ]άγεη οὗ [βγαἷςὶ, βαγίηρ, 5 1: τῆς 
ἰληά νης γ8 582]} ᾿ἱπηετῖς Ὀγ ἰοῖ, 
ψνῃΙ ἢ τῆς ΓΟΚΡῸ σοτηπηαπαςδά ἴο ρίνε 
πηζο [ἢ6 πὶπα τγῖδε8, δπὰ ἴο τῆς Πδ]( 16 Απά {πε ΓΟΚᾺΡ 8ραΐκε υπῖο Μο- 
{δ6: 885.) 5ΑΥἹ Πρ, 

ὃ σβαρ. 3. 14. ὅξογ τῆ6 {Π|ρὲ οὗἩ τε οἈ]άτεη 17 ἼΠεβα6 ἀγέ ἴῃς πδηλθβ οὗ τῆς 
Ἶδει, χ,..., οὕ Βδυθεη δοςσογάϊηρ ἴο ἴῃς ἤουβδ6 οὔ πιδβὴ νυ ἢ 5}8]} ἀϊν!άε τε ἰαπά πηῖο 
᾿ (πεῖν ἔτ ῃετβ, δηά τῃς {γίθε οὗ τῆς ςἢ}]- γου: “Ε]δαΖαγ τῃ6 ργίθϑι, δηά [ βῆια Ὁ Τοοι, τῷ 

ἄγεη οἵ (ὑδά δοοογάϊηρ το τπ6 Ποιιδε 
οὗ τῆειῖγ ἐδῖμοτθ, πᾶν γοςεϊνεά ἐλείγ 
πηδεγίϊπηεε; απὰ ἢΔ]Γ τῆς ττῖῦε οὗ Μα- 
ΠΆ556ἢ ἢλνε γεςεϊναα {ΠΕ ΙΓ ΠΠογίίδησο : 

οὗ Οεηπηεβαγεῖ, νυ] ἢ 15 βυρροβϑά ἴο Ὀ6 ΟΠΪΥ͂ 
ἃ σοττυρίίοη οὗ ΟἸπηετγοῖῃ. 1 15 τοὶ ἀε- 
βου θὰ 45 ξ]οννηρ ἴῃ6 ᾿πὸ οὗ {πὸ [ογάδη; 
δηα (Π6 Ιηἰοπίίοη νγα5 Ῥγοῦδοὶν [δὶ 18 5ῃου]ά 
ΤῸΠ Ῥδγδ]]6] (ο 1ἴ, δοὴρ {π6 πὸ οὗ ἢ] αδοιξ 
ἴδῃ τη} 65 δαγ ΠΟΥ θαϑί, Ὀθηάϊπρ 50 85 ἴο ϑίγικὸ 
16 ἰακθ οἡ 115 πογίῃ-ϑδϑὲ 546 οὔ ϑΒῃοι άθσ, [ἢ 
ΤΏΔΥ Ὀδ [δὲ {πὸ Μδηδϑβϑιῖθ ἰθδάθγα ἢδὰ δἰ γον 
ΟΥ̓ΘΙΤΌΠ βοιηδ οὗ [η6 στουπά ννηϊοῆ τ ννου]Ἱὰ 
1Π15 ΠΟΠΊΡΓΙ56 (566 οἡ ΧΧΧΙΙ. 42); Ὀυΐ {παΐ πὸ 
᾿ππογιΐδηςο οὗ ΝΑΡΠΔΪ νγᾶ5 ποΐῖ Ὀοιπάρα ὈΥ̓ 
86 Τογάδη οἡ {Π6 δαϑβϑί ΤΥ δ ἰηξεγγθά ἔτοπῃ ἴῃ 6 
δἰἴθς οὗ ϑοπιθ οὗ ἴῃη6 Νρῃίδὶ ἴθ οἸ{165, ἃ5 ΗΔ ΖΟΥ 
δηὰ Μ|ξαΔ]-οἱ (ο5ἢ. χίχ. 26, 348). 45 ΜῈ} 45 
ἔτοπι [Π6 Δ5βο το οὗ [οϑορῆι5 (΄ Αηϊ.᾽ ν. 22). 
Ου ἴΠ6 οἵδον μδηά, ἔγοτῃη ἔῃθ 1[,Κ6 οἵ σθηηθϑα- 
σεῖ ἰο [86 Ὠεδά 864, ἴθ [ογάδη ννοιἹά ἤᾶνθ 
Σογπιοά [Π6 ἡδέιγαὶ ἔγοηίίογ, ἢδὰ ποῖ ἴδ6 ἰθυτὶ- 
ἴοΥῪ οἵ ΟἸοαά Ὀδθη αἰγοδάυ δϑϑιριθά ἴο [ῃ6 
Ῥαϑίογαὶ {{1065.’ 

10. 2οϊηπὲ ομδ γομγ δογάφγ] 1,18. “ἐ τηράϑι γα 
ΟΥ̓" ΟΥ̓ ““τδτκ οὐ." 

12. «υἱέ ἐδε εοαεὶς ἐβογεο  γομπά αδομί] 
ἢ. 6. ἃ5 ἀοβηρά ὉΥ [[5 ςοδϑβῖβ, οὐ Ὀογάθγβ, τουπὰ 
δὐρουΐ, 

14,15. ῥαῦυε γεορίυεά ἐῤεὶγ ἱηδογίἑαπεο ΟἿ. 
Οἡ ΧΧΧΙΙ. 28, 32. ΤΠ ἰογγτΟΥὙ οὐ ἴΠ6 δαϑὲ 
οὗ ἴπ6 [ογάδη δὰ ὕδθῆ δϑϑιρῃθά, 45 ἃ ὑνῇο]θ, 
ἴο Ἀοδυῦεη, Οδά, «πὰ Μδςδιγ, ἱμουρῇ μοὶ γοῖ 
Ῥαγιποηθά δπιοηρ {ἢ 6πι. 

ομ ἐῤὶς «ἰάο ογάαπ πεαγ εγίοδο] Ι Αίοτα]Υ, 
ἐέρῃ [815 5146 οὗ {πὸ ϑογίσῃο [ογάδῃ," 45 δί 
ΧΧΉ. 1, ΧΧΥΪ. 2, 62, ΧΧΧΙΙΠ. 48, ςο. Τὸ οχ- 
Ῥιδϑϑίοη ΠΟ 15 στολδγκδῦϊθ, Ὀδοδιθο Δρρ]οά 
ποῖ, 45 οἰϑουνθεθ, ἴο ἃ Ἰπιϊρά ορᾶςο, Ὀμπξ ἴο 
[ῃ6 νυ 06 ἰογ τ ΟΥΎ οὗἉ (ἢθ ἔννο-πά-8-4]Ὲ {τ 065. 
Ὑοῖ 115 ἀρργορηδίθ σπου ρῇ, ἔογ ἴ ννὰ5 ὈΥ [6 
Ῥάϑϑᾶρθ οἵ ἴπ6 [ογάδη αἱ [ογίσδο πδξ 41} [Π6 
ΤΟΙΛΔΙΠΙΏΡ ᾿πΠογιΐδηςθ νοι] Πᾶνθ ἴο Ὀ6 τοδο δά. 
11 15 ἴοο, βϑοργαρῃι Δ}, ταοτὸ δοςσυγαῖθ (ἤδη 
ννοῦὰ ἤανθ Ὀδθη [Π6 9 Πρ ]6 ρῃγαϑο ““οη {Π|15 
διάθ οὗ {86 Ϊογάδη," ἔοσγ (ςξ. οἡ σύ. 1ο--- 2) 
ἄμε Ἰοτάδη αϊά ποΐ ἀϊνίἀθ [η6 ννοβίοσῃ δηά 
ξαϑίογῃ {πῦ68 [πγουρθουΐ (6 σγῇοΐο οὗ [ἴ5 

{Π6 8οη οὗ Νυη. 
18 Απὰ γε 5}8]1] ἕλκε οπμε ργίπες οὗ 

ἜΥΟΓΥ τγῖρε, το ἀϊνίας τς ἰαλπά ὃγ ἴῃ- 
Βεγίδηςα. 

σοιγθο, [1 ΠΊΔΥ δὲ ἤεῖο οὐϑογνθά ἰῃδί (ἢ 6 
εἴδεϊ οὗ [η6 σοπαᾳυδϑέ οἡ ἴδ ϑαϑὲ οὗ {πὸ [ογάδη 
νοῦ ϊά, μδὰ τῃ6 ψΒοὶο οὗ [ῃ6 Ῥγοπ)ιϑθα [ογτι- 
ἴογυ ἔδλι!]θη πο [5.80]1} 5 ροβϑθϑϑίοῃ, ἢσνθ 
Ὀδθη ποῖ οηΪγ ἴο δὰ ρτεδεν ἴο {π6 οχίθοηϊ οἔ 
(6 [Ξγϑϑ! 5 ἀοπιδιη, Ὀπὲ 4150 ἴο θηνσοι) Οἡ 
ΚΠ ΓοΘ διάθς (ἢ6 του ουυ οὗ ᾿ϑαπιάθουβ. Ηἰ5- 
του 4 }Π}Υ {Π|58 νᾶ πόνο Ὀγοιρῃῖ ἴο ρ855 {1} 
Τατλάβοιβ [5611 Ὀδοδάτὴθ ἘΙΙΓΑΥΥ ἴο ϑγδοὶ, 
δηα ργοῦΔΟΪΥ (Π6 ϑθε ]θιηθηΐ οὗ 50 πηΔηΥ οὗ ἰἢ6 
᾿ϑγαθ ες τη ΟἹ οδὰ δηὰ Βαϑῆδη νγ5 ποῖ νυ ἢ- 
ουΐ 115. ἰηἤποποδ ᾿η ᾿πάποηρ [Π6 τοϑί ἴο υἱδὶν 
ἔπ βου ξῆοτη οχρᾶπϑο οὗ (δημᾶδῃ 85 5:8ΠνΣα,οθηξ 
ἴογ ἔμεῖν πϑοάς, δηά 50 ἴο ἰεᾷνὸ ΗἩδστιοη, Οαἶο- 
δγγία, δηὰ Ζεάδά, πποοπηαμογεά. 

16---.:29. Αρροιηϊπγεοηΐ οὗ ρῇηςθβ ἔτοηι (Π6 
Τεη Ὑτίρες ἴο αἰνιἀθ {πΠ6 Ἰαπὰ 105 ἀεβοῦ θά. 
ΤΠ6 ροβιτοης οὗ 106 βϑνθγαὶ ἱππογιίδποθς νυ ΓΘ 
ἴο δ ἀδίογπηιηθὰ Ὀγ ἰοῖ; Ὀμὲ ἘΠΘΙΓ αἰ ΘΠ ΒΙΟὴ5 
ἴνοΓο Ρτορογίοπθά ἴο {Π6 τυδηΐβ οὗ (ἢ6 ἔγιθ65 ἴο 
ὙΠ ἢ ἴδον 66}. ΤὮυ5 {πὸ 1ἰπι15 οὗἁὨ Θ4ς6 ἢ} ὑνογθ 
ἴο Ὀ6 τπλαικοά οὐ δέογ (6 ἰοξ 84 ἀοίσιπηιποά 
ἴο ψ ΒΙςἢ ἐπ|06 1 θεΪοηρθά, δηὰ ἔογ ἴΠ6 ἀπο δηά 
λιν δά) υβίγλοηξ οὗ (6 11π|7115 1η6 Ῥγδϑθηςθ οὗ ἃ 
Γοργοϑθηΐδενθ ἔγοτη δας {γῦθ νγᾶ5. ΤΘα 1516, 
ΟΥ̓ τΠ6 τοργοβρηΐϊδίινο πονν βοϊθοϊοα σοι ρῇ 
Μοϑο5 βοξογθῃαπά, νγῆο ννοῦε 4}} Ὀσίπορβ, ᾿. δ. 
Ποδάς οὗ σοῦ ἔλΠ]Π165, ἴῃ ἘΠΘΙΓ γαρθοῖνο {γι θθ5 
566. Οἡ ΧΙ. 2), Α]6Ὁ δίοπθ, οὗ ἴῃς {πδ6 οὗ 
ΕΝ 15 οἰβόγνσιϑθ Κπὺπονγῃ ἴο 0.5 (566 Οὐ ΧΙ]. 
4 544ᾳ.). Τῆς ογάογ ἴῃ νηοῦ ἐπ6 ἘΠῸΘ5. ΔΓΘ 
ΠΑΙΛΘα 15 ΡΘΟΙ Αγ ἴο (ἢ]5 ραϑϑᾶρθ [6 ΠΟῪ Ὀ6 
Δ Κθὴ ἴῃ Ρ1Γ5, [υὐδῃ δηᾶ δίτηθοη, Βεη]ατηίη 
«πὰ Ὅκη, Μαμπαβθθῆ δηὰ Ερῆγαίπι, Ζθρυϊαη 
Δηα ᾿βϑσθατ, Αϑῆογ δηὰ ΝΑρΡΏΔ]1, [Π6 ογάοῦ 
ΟΥ̓ [Π6 ραϊγβ ἀρίθεβ νυ ἢ [86 ογάογ ἴῃ Ψν ΠΙ ἢ 1Π6 
ΔΙ]οἰτηθηΐβ ἰῃ ἴῃ6 ΗΟΙΪΥ [,μ4πάἀ4, ἴδκϑη 450 ἴῃ 
σΟΌΡΪΘ65, ξο]]οννοά θοῇ οἴμον ἴῃ 16 τηὰρ ἔγογῃ 
βου ἴο ποτίῃ. Μογθουδθσγ, ἔδοθθ ρ 8115 δ1Ὸ 
ξοιτηδά οὗ ἵνο {σι ρθ5. οἰ πογινιβο σα 4} } σοη- 
ποοίρά, Ὄχοθρέ ΟὨΪΥ̓ ἰδαὶ Ὑνῖς ἢ ςοηϑὶϑίβ οὗ 
Βοηϊαπλη ἀπά Ὁ δη:; δηὰ ουθὴ ἴμεϑε ἔνγο πδά 
Ὀδδη ποχί ΘΔ ἢ ΟἾΒΟΥ 1 [ἢ Ογάογ οὗ πιλγοῇ, 
ΔΩ ΡΓΟΌΔΌΪΙ ψγοῦα 5{1]} σοπεριοιβ ἴῃ ΓΠΕΙ͂Σ 
ΘΠοδΡπΊθηΐ5 (566 Οἡ ςὮ. 11.). 
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784 
Ι9 Απά {δε παπιεβ οὗ ἴλε πλδη Χ7 

ἴΠ65ε: ΟΥ̓ τῆς τὴῆὃθε οὗ [μάδλῃ, (ὐδ]οῦ 
τῆς 80η οὗ Ϊερῃυπηςῆ. 

20 Απά οἔ δε τῦῖθε οὗ τῆς σι] άγεη 
οὗ δίπιθοῃ, ὅποιλιοὶ τῆς 5οὴ οὗ Απ|- 
ται διά. 

21 ΟΥ τῃε {πθε οὗ Βεπ]απιίπ, Ε]}- 
ἀαὰ τῆε 5οη οἵ (μιβίοῃ. 

22 Αμάὰ τῇς ρτίπος οὗ τῆς {τῖδε οἵ 
τς σμΠ]άγοη οὗ ζδη, ΒιΚΚὶ τῆς βοὴ 
οἔ Τορ]!. 

232 ΓΗς ρτίπςε οὗ τπε Ἄμη]άτγεη οὗ 
]οβερῃ, ὥγ τῆς ἐγτῖθε οὔ τῆε ςἢ!}}- 
ἄγει οἵ Μίδῃαββεῃ, Ηδηηΐεὶ τῆς 80 
οἔ Ερμοα.. 

24 Αμά τῇς ρτίηςε οὗ τε {τῖδε οὗ 
της σμΠ]άγοη οὗ Ἐρἢταῖπι, Κι σπχαεὶ τῆς 
80η οὗὁἩ δηϊρῃῖδπ. 

ὡς Απά τῇς ρήηςε οὗ τε τπδε οὗ 
τῆς ςΤμ]άτεη οὗ Ζεδυϊαη, ΕἸΙΖαρἤδη 
τῆς 8οη οὗ βαγῃδςῇ. 

26 Απά τῆε ρτίπες οὗ τῆς ττῖδε οὗ 
τῆς σὨ!Π]άτγοη οὗ βϑασῆαγ, Ῥαὶ6] τῆς 
80ὴ οὗ ΑΖΖδη. 

27 Απά τῆς ρτίηςς οὗ τῆς τγῖδε οἱ 
[ἢ6. “ἢ άτεη οὗ Αϑῆδγ, Αβια τῆς 
80η οὗ δῃείοπι. 

28 Απηά τῇς ρτίπος οὗ ἴ8ε τῇδε οὗ 
(ἢ σπΠ]άγοη οὗ ΝΝρῆταί!, Ῥεάδῃεὶ τῆς 
80ηὴ οὗ Απλϊπαά. 

20 ΤΏβα ἀγέ ἐἦεγ νοτῃ ἴπ6 ΓΟΚῸ 
ςοπητηδηάςα ἴο ἀϊν!Ἂα τῆς ᾿ῃΠογιίδποα 
πἀηῖο τἢς σὨΠ]άτεη οὗ [βγαθὶ ἴῃ τῆε ἰδπὰ 
οἵ (ὑδπμᾶδη. 

Οηαρ. ΧΧΧΝ.---χχχνὶ. 18. ΤΠ θϑο σΠᾶρ- 
ἴογβ σοῃϑείαϊα [ἢ6 ϑϑοοπὰ ἀἰϊνιϑίοη οὗ ἴποβθ 
δηΔ] τορι ]διοη5 νν ἢ! ςἢ σοταρ]εῖο [η6 θοοῖ: ςξ 
Οἡ ΧΧΧΙΪ. το. ΠΟΥ σοηΐδιη (1) ἴπΠ6 Δρροϊηϊ- 
τηρηΐ οὗ οἰἴ165 ἴοσ [η6 γοϑιἄθηςθ οὗ ἴθ 1 ὄντος, 

οφα. 1τ--.-8; (2) [86 ποιηϊπαϊίΐοπ οἵ Οἰτι65. οὗ 
Ἀοῆιρο, σὺ. 9---24} (3) Θπείηϊοηΐβ, ΒΌΡΡΪ6- 
ΤῊΘΠΙΑΓΥ ἴο ἴθ056 οὗ Χχν !. 6 544., Δηά τοϊδεης 

 ἴο [86 Τ]ΔΙΓΙΔΡΘ ΟὗὨ Πειγθβϑθβ, ΧΧΧΥΙ. 1--,ὄ α 2. 

Ω. υπμδἊεγόι 
Κπορ., ΚΟΙ, 

ϑ. »“ῶν τρεὶγ κα ΐσ, ἀπά ὥῶὼγ ἐδοὶγ σοοάῖε, 
απά ῶν αἱ τοῖν ὀσας! ἢ Μοτγτο βίΠ ΎΥ, ὁ“ ἔοΥ 
ἘΠΟΙΓ ἰαγρο σδίί]θ, ἔοσ (Ποῦ βἤθορ δῃὰ ρορδίϑβ, 
Δη [ογ 411 ἴπεῖσ δθαϑίς συ μαΐϑοενογ ΠΟΥ Ὁ6.᾽" 

δ. ,ο»ι «υἱέδομὲ ἐῤε οἱ »] Ἀρηάοσ, ψλῦὶ- 
οὐὐμο ον. Το ἀοηηδγοδίίοη ἤοῖὸ ᾿ηἰοηάοά 
νου ὰ τη Ῥάγα οὶ] ἕο {π6 νν8}} οὗ 1Π6 εἰγ, 
ουϊδί46 ννῆῖς ἢ ΙΕ νγᾶβ τηδάθ. ὙὍο οὐ͵)θοΐ νγᾶ5 

Ἐοπάογ γλίμοσ (ν ἢ Οὐσβρῃ., 
ς.) “ὁ Ραβέυτγο- στοιηάς,"" 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ. ΧΧΧΙν. ΧΧΧν. ἷν. 19---6. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΥ. 
ι Εἰράέ αμα γογέν εἰΐες ὧν ἐδ Ζευΐίος οὐ “παν 

σμὀμγός, ἀπά πιόασζὸ ἐδόγοο 6. δια οὔ ιάσρι 
αγό 9 δὲ “πὰς οὐ γέγμρέ. ο 71.ε ἰμτὸς οἵ 
»"7 0127. Κ31 δὺ «αἰδγασήοη 707 τε γα. 

ΝῚ) τῃεὲ ΓΚ βρᾷκε υπο Μοβεβ 
ἴῃ {6 ρἰαῖπϑβ οἵ Μοδῦ δγῃ Τογάδη 

ΦΩ͂ ετῖςῆο, βαγίηρ, 
2 “(ὐοπιπιαηα τῆς ΤσὨΠ]άτεπ οὐ [5- 4 158 ἃ 

γαδὶ, {παῖ τῆ ον ρῖνα ὑπίο τῆς [,εν τεβ 
οὔ τπ6 ᾿πηεγίίδηςς οὗ τῃεῖγ ροββεϑϑίοη 
οἰτ65. ἴο ἄννθ]} ἴῃ; δηά γε 5}8]} ρῖνε 
αἰρο υπῖο τῆς ],ενιῖο5. δυυδυγθβ ἔογ (ἢ 6 
οἰτία5 του πά δδοιῖ τε. 

2 Απά τῇδ οἰτίεβ 5.8} τῇςυ ἢᾶνε ἴο 
ἄννε!! ἴῃ; δμά τε βιθυγὸς οὗ τῆεπὶ 
804}] θὲ ἔογ {πεὶγ σαῖι]α, ἀπά ἔογ τἢεὶγ 
δοοάβ, Δηἀ ἰογ ἃ}} τμεὶγ δεδβῖβ. 

4 Αμπὰᾶ τῆς 5υδιιγθ8 οὗ τῇδ οἰτί65, 
νυ ἢ Ἰσἢ γ6 514]] ρῖνε απο τῆς ],ενίζεβ, 
“λα ἑ γεασεῖ ἴτοτα τῆς νγα]}] οὐ τῆε εἰν 
Δ ουϊννατά 4 τῇῆοιιδαηά οἰδὲῖ5 τουπά 
δὐὈοιῖ. 

ς Αηά γε 5481] πχεάϑιιγε ἔγοπι νντἢ- 
οἷ [ῆ6 ΟἿ οὐ τῆς εαβὶ 5146 ἵνο 
[πουβαπά ουδιῖ5. ἀπά οἡ τῆς βοιτῇ 
54εἰ ἔννο τῃουβαηά οἰδ᾽159 ἀπά οπ ἴῃς 
ννεϑῖ δἰάβς ἔνγο τῃουβαπά σὰ δ115. δηά 
οἡ [6 ποιῖῃ 5146 ἔνγο τῃοιυβαπά οἰ- 
διῖ5; Ὧδηά {πῸ οἰγ «ἀσί δὲ ἴῃ ἴδε 
τάσδε : τἢ}5 514} δὲ ἴο τδοιὴ τῆς 
δια δυγθ5 οὗ τῃ6 ςἰτ|68. 

6 Απά διιοηρ [ἢξ οἰτίεβ νος ἢ γε 
8041} ρ'νε υηῖο τε ]μενιῖε5 ἐλέγε «ἠαἱ] 

ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἴο ϑοσιγο ἴῃ [Π6 ργθοθαϊπρ' ῥγου ϑίοη 
5Βῃου ὰ Ὅ6 ΕΑΓ δπὰ ΠΙΠΥ ςαττγιθὰ ουἱ. Τῆς 
ὁ ῬαΓΌ "ἢ ψνου]ὰ {πὺ5 οχίοπα ἔογ 4 ἐϊϑίδῃοθ 
οὗ ἃ ἰδοιιξαηά οἰ ᾽ῖ5. ΟΥ̓ΠΘΑΙΙΥ οπϑ-Πιγά οἵ ἃ 
ΤΆΪῈ ἔγοπι (6 ννα]}]. ὙΠΟΓΕ πλρῆϊ ΡῈ ἀδηρεῖ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ νυ [86 Ἰσγθρι αγ ἔοττηβ ὙΥΠΙς ἢ {ΠῸ 
5165 οὗ οἰ 165 πη ρἢξ ϑϑιιπηθ, δηὰ υυτῖἢ 1Π6 ΡΥ“ 
5.8] οὈδίδοϊος ργοϑοηϊοά ΒΥ [Π6 ϑῃστοιπάϊηξ 
δτουπέ, [πδ΄ πρὶ Βουσπρ Ῥτορτιθῖουξ του ]Ἱά 
ἄἀθοπὶ {86 ϑδιυδιγὺ ϑβυβηςῖθης 1 Υἴ τηραϑιιγοά ἃ 
1πουξδη συδιῖ5 ἴῃ ϑοπηθ αϊγος!οηβ, ποῖ ἴῃ 
ΟἾΠΘΙΒ ; ἴῃ Ὡς ἢ σᾶϑ6 [ἴ πλρ ἢϊ Ὀ6 ΟσΟΘΘΙΟΏΔΙΪΥ͂ 
Γοβιςἰθὰ ἴο ἃ ὙΘΓΥ 5ΠῚ8}} ατθρὰ.Ό0 Τὸ γβιυλιά 
ἀραϊηϑὲ (815, 1 τῦᾶβ ογάσϊηδά πδὲ [86 ειυδυτὺ 
5ῃουϊά, 411κὸ οἡ ποιίῃ, ϑουῖῃ, οαςῖ, δπὰ νεῖ, 
ΡΓοβθηῖ, δὲ 4 αἀἰβδίδποθ οὗ ἃ ἰπουβξαηά εὐδ:5 
ἔἴγο (6 νγὰ]], ἃ ἔτοπι ποῖ 655 (ἤδη ἴννο 
{ποιιϑαηὰ οὐδ] 15 ἴῃ ἰοησίῃ ; δηά, ὉΥ ᾿οϊπίη 
1Π6 οχίγοπλθ5. οὗ ἴδθϑθ πηρδϑιγοὰ (γοηΐβ 80- 
σογάϊηρ ἴο ἦδδ πδίυτε οὗ {86 στουπά, ἃ 5ι- 
εἰεηΐ βρᾶςθ ἔοσ [86 1 ον οβ τνου]Ἱὰ θὲ ϑοουγοά. 



ν. 7---13.} 

ἢΡκαῖ, 4. ὑε ὄϑ]χ οἰτίε8. ἔογ τεῆιρε, νη ῖο ἢ γος 
Ἰοεν το. 5. 5η8]} ἀρροίηξ ογ τῇς πιαπϑίαγεγ, τῃδῖ 
Ἐπ Πα ΠΊαῪ ἢσε {Π|{ΠῸγ : δηά ἔτο {Π6πὶ γε 
ΚΓ 5Π4}} δἀἃ ἔΟγΓΥ ἀπά ἴννο οἰτἴ68. 
(ἴδ. 7 δὸ 4}} τῆς οἰεἴε5. ννῃϊςἢ γε 581]} 

σῖνε τὸ ἴῃς [μονῖταβ σαί δε ἔστ ἀπά 
ΕἸρῃτ οἰτιε5 : τῃῆδηὶ τἡαΐΐ γε σίυε νυ ἢ 
{Π6 1 δ θγῦϑ. 

8 Απά τῇε οἴτίε8 ψῃϊο ἢ γε 58}2]]} 
σῖνα τἠαιί δὲ οἵ τὴς ροββεββίοῃ οὗ τε 
σὨ]άγοη οὗ ἴϑγδδὶ : ἴτοηι ἐῤόρη ἐξαὶ 
μαὺυς ΤΑΔΌΥ γ8 5}4]] γίνε πιδηγ ; δυΐῖ 
ἔγοπι ἐλοηη ἐμαί ἔαὺδ ἔανη γα 58,81] ρῖνε 
ἔενν : ἄνος ΟΠ6 5}4]] ρσίνε οὗ ἢϊδ οἰὉ168 

'ηῦ.. πηῖο τῆε 1 ,ανϊε5 δοσοσγάϊηρ ἴο ἢΪ85. 1η- 
Ἰρλτ ως ἴω . . . Ὄ 

Ἄς Βογίῖαμςσα ΨῃΙςἢ ᾿6 ᾿πμογίοῖῃ. 

ΝΌΜΒΕΙΚΘ. ΧΧΧΝ, γδ5 

.0|0 ὅ᾽ Αμπά τὲ ΙῸΟΚΡ β8ραᾶκε υπίο 
Μόοβεβ, βαγίῃρ, 

ΙΟ ϑρεακ υὑπῖο {π6 σμ]άτγεη οὗ [5- 
γΔ6], δπὰ 8αΥ υπῖο τπεηϊ, “ ὕ  Βοη γε 9: 19 
δε σοιηθ ονεγ Ϊογάδπ ἰπῖο τῃε ἰδηὰ 705}. 2ο. 
οὗ (ὕὐσπδδῃ ; 

11 Ἴδῃ γε 5}4]] ἀρροίηξ γου οἰΕ1 68 
ἴο δὲ οἰτε8 οὗ γεΐιρε ἔογ γοι; τἢαδῖ 
[Π6 5ἰδγε πιὰ ἢἔες τιιπεγ, ψν ὨΙοἢ 
ΚΙ]Θτῃ ΔΠΥ ρεγβοη ᾿ αἴ ππαννάγαβ. 

12 Απά {πδὺ 514]}] θὲ ὑπῖο γοὺ 
οἰτίεβ ἔογ γέϑιρα ἔτοπὶ [ἢ ἀνεηρεγ; 
τῃδλξ τῆε πιδηβίαυεγ ἀἰῈ ποῖ, πη] ἢδ 
βίδηα δείογα ἴπΠ6 σοηρταρδίίοη ἴῃ }ιἀρ- 
πχθηζ. 

132 Αμπά οἔὗὨ {πεβεὲ οἱτι65. ἢ ]ς ἢ γα 

ΟΝ 
ὧγ “7),»Ὸ». 

Θ. «»μοης δὲ ὭζΙ ΤῊ σοπϑίπιςοη ΠΟΘ 
5 ςοηιϑοά πὰ ἱγτερσυΐλσ. δοὸ Νοῖθ δὲ ϑηὰ οὗ 
{16 οἰαρίοτγ. 
ΤῊ σΕΈΠΡΓΑΙ βθῆθθ ΠουνΟνοΣ 15. ἢ] Δη; ν]Ζ. 

μαι τὴ6 δον 08] οἰ]65. 5841} 6 ἔογίγ-οι 
ΔΙτοροί]οσ, οὗ ΥΠΙΟἢ 51Χ 5841 6 ΟΙΕ|65 οὗ 
Κεΐωρο, ἔογ 186 ρυγροϑθὲβ ἀδϑοτι θεά ἰῃ τὐ. 
9--:.. ὙΠ6 ραβϑαρὸ τσ ξ Ὀ6 τεηάογρα ἴΠ88: 
Ὁ ᾺΑς ἴο {Π6Ὸ οἰΠΠ65 τυ ]ςἢ γὲ 5}4}} γίνε ἴο 186 
1 ον εβ, γὃ 5Π14}} ρῖνθ δι χ ςἹ 165, δίς." 

Τὴῆρ 1 οντςα] οἰ 165 ὑν ΓΘ ἴῃ 8η ὄϑρθο δ] τηδη- 
ΠΟΙ {ῃ6 Πμοτή 5, δπὰ {πογοίοσγο ἴθ ρίαςθβ οὗ 
τεΐαρμο, Υ Πογο (Π6 τδηβ ΥοΥ πλῖρῃξ τεπιδῖη πη- 
ἀεγ τῃ6 ργοϊοςξοη οὗ ἃ βρθοῖδὶ ᾿ηϑεϊξίοη ἀν βοὰ 
ὈΥ Ὠίνιηθ ΤΔΡΓΟΥ͂, ὙνΟΓΕ ΔΡΡτοργίδίο Υ βοϊθοίθα 
ἔτοσὴ ἀπιοηρϑῖ (Π6π|. Νὼὸ ἀουδέ 4]50 {πὸ Ῥυιοϑίβ 
δηά 1 ονττὸ5. ττουὰ 6 διεσε ρογθοηβ ἴο βἀπΊ1- 
Ὠϊσίογ {1πΠῸ ἰδὺν 'π {πΠ6 ἀοιυθί μι] ςᾶϑε5 ννΒς ἢ 
ΜΌΘΠα Ὀδ συγο ἴο οσσυγ: ςοξ, Οἢ “. 24. 

8. 2 ο»η ἐξορι ἐβαὶ ῥάσα »ιαην γὲ “ῥα σίυε 
»ιαην, ἄς. Νίηθ οἰΕ165. ὙνΟΓῈ ὀνθηξζι δ} } }ν ρίνθῃ 
ἴο 186 1, ονιΐο5. ἔγοπι (ῃ6 ἰαῦρὸ Ἰοϊπί ἱπῃογιδηςθ 
οἵ [πάλῃ δηά ϑιπιοοη; ἴῆγοθ ἡνΈΓΟ ἔάκϑη ἔγοπὶ 
(86 τογγιοσΥ οὗ Ναρῃίδὶ!, δηὰ (ἢ6 οἴμοσ {065 
ξᾶνθ Θδο ἢ ἔοι δρίεςα. 

10. ἤῥεη γε δὲ εο»ι ουεῦ «ζογάαη} ΤῺΘ 
(ἢγεθ οἰτθ5. οὐ ἴπ6 δαϑί οὗ ἴῃε Τογάδῃ ὑυθγδ 
αἰογιναγάβ δεῖ αραγί ὈΥ Νίοϑοϑ Ὠιπιβοι, δα, 
ἶν. 41---4ώ3. 866 ου ει. χίχ, 8 546. 

19. 106 απέησογ) Ἡεὺ. χοεί, ἃ ἴεττη οὗ 
ὙΠ ἢ ἘΠ6 ὉΓΙΡΊΏΔ] ᾿π]ροσί 15 υποογΐδίη. ὙΤὴ6 
ΥΟΓΥ ΟὐΒΟΌΓΙΥ οὗὨ 115 ΘἰὙΠΔΟΪΟΡΎ ἰθϑι 65 ἴο (ῃ6 
ΔΠΈΔΖΟΙΥ οὗ ἴδο οΠἾςο υυηϊςἢ [ἴ ἀθηοίοθ. Ὑμαῖ 
οἴἶδοθ τοϑίοα οἡ ἴῃ ρτίηςοῖρ]θ οὔ Οσεη. ἰχ. ό, 
ἐν ῃοϑο σμοάάδίῃ τηδη5 Ὀ]οοά, ΟΥ̓ τηΔη 5}}4]]} 
ἢ!5 Ὀϊοοά ὃὉ6 5ῃθά." [Ιηαη δὴ υπϑει]εά ϑἰδίθ οὗ 
5Βοςο(Υ (ῃ6 Ἔχϑοιέίοη ΟΥ̓ 5116 6 νγᾶ5 ΘΟ ΘΘΑΓΙΥ͂ 
ἰεῖ ἴῃ ρτίναῖθ μβαπάβ, Τἢδ Ἰονεβσί βίαρθ οὗ 
ὩὨΔΊΟΠΔΙ ἀονοϊορηημεπί 5 ὙΠΟ ΘΥΟΓΥ ΟΠΘ 85- 
ϑΌΠη65 ἴΠ6 ΤρΡῊϊ οὗἩ ἀνοηρίηρ 4]]ορϑθα πλιϑάθθας δ 
ἷμ8 ἀἰβοσοίίοη; δηὰ ἴ νγᾶϑ {ῃεγεογε ΔΙ ΓοΔαΥ͂ 

Δ ἀρνναγά βἴθρ ἤθη Ὀγουδι]ηρ σιιδίοπιλ τὸ- 
βίγιςιθα (15 τρῃΐ ἴο σοτίδίῃ ρϑύβϑοηβ, ἵνῇο, 
Αἰ ΠΟ Ρἢ νυἹοϊάϊηρ πὸ ΡΟ]. δυϊποπίγ, ννῸΓ6 
γεὶ ἱπνεβίθα, ὅσο 7αεῖο, ἴοσ ἴῃ6 {π|ὸ Ὀδίηρ, 
ἢ ἃ ΡΟ ])ὶς σμαγασίοσ. [{ ννᾶς ἴῃ διςῃ ἃ 
βρισς ἐμαΐ ([Π6 πηννυγ θη σοάδ οὗ [6 οαϑῖ σοη- 
σράδα το {η6 πρδγοϑὶ Κἰηβμηδῃ οὗ ἃ τηιγάογοά 
ΤΔη ἴπ6 ΠΡΗΐ οὗ ἀνθηρίηρ ἴδ Ὀ]οοά (παῖ Πδά 
Ὀδοη 5ῃ6, ΗΘ ννᾶβ ρεγηι θα ἴἰο 1κ1}}} {Π6 
τυ Γάογοῦ, Ποὺ ποίϊςθ, ΟΡΘΏΪΥ͂ ΟΥ Ξοογοῖν, 
ὙΥΠΟΓΘΒΟΟΥΟΥ ἢ6 της πὰ δίῃ. δυο τυᾷθ 
ΒΕ 6 ΠΘΟΘΘΘΑΓΙΪΥ ᾿ἱηνοϊνθα ρτανο ον}]15. 1 ραν 
ὯῸ ΟρΡογίιπην ἴο 16 ρϑύβοῃ Ἵσμαῦρεὰ ν ἢ 
ΟΠ ΠῚ Οὗ 6540} 5 1ηρ 15 Ἱπηοςσδηςσθ; 1 χϑοοῦ- 
πΙχρά ἢὸ ἐἰϊςποίοη Ὀοίννθοη τλιγάθσ, τηδη- 
βΒἰδιρηϊοι, δηά δοςοίἀδηΐδὶ Βοιηιοίάο; 1ξ Ροῖ- 
Ρεϊιαϊοα ἔπ Ϊγ Ὀ]οοά-ἔδά5, ([Π6 ἀνεηροσ οὗ 
Ὀϊοοά Ὀοῖηρ 1ΙΔΌ]6 ἴο δὲ ἰγοδίθα ἴῃ ἢ15 ἴπγη ἃ5 
ἃ ΤΑΌΓΑΘΓΟΙΓ ΟΥ̓ ἴη6 ΚΙηδηηδη οὗἩ [Π6 τηϑῃ ννἤοΙη 
Β6 μαὰ 5141}. Π656 ργισναποθβ σουὰ ποῖ Ὀ6 
Τοπονοὰ ἃ5 ἰοὴρ 8ἃ5 ἴδειε ννᾶβ 20. σϑηΐγαὶ 
Βονεσγητηθηΐ βίγοηρ σπου ἢ ἴο νἱπαϊςαίθ {116 
αν ; Ὀυϊ {Πογ ταϊχῃξ δὲ τ ἰραίθα ; ἀπά ἴο ἀο 
(Π15 ννᾶβ ἴῃ6 οὐ]οςΐ οὗ {π6 Ἰηβ θη ἴῃ (ἢ6 
ἰοχί: λη ἰηβεϊξυξίοη ΔΙγοδάυ Ῥγοπηϑοὰ ἴῃ βοηθ- 
ΓΑ] ἰοστὴβ ὈγΥ Οοά, ἔχ. ΧΧΙ. 12. 

Ατροηρ ἴπΠ6 Ατδῦ {π|ῦ65, 0 ἃγὸ ὑπάογ (ἢ 6 
σοηΐτοὶ οὗ πο σοηΐγαὶ δι που, (Ὧ6 ῥγαςξιςθ 
οἵ Ὀϊ]οοά-τονεηρο ϑυι 5:55. ἴῃ (}}} ἔοτοθ ἴο {Π6 
Ρτόθοηΐ ἄδγ. 86 ἰὰνν οὗ ἴῃς Κογδϑη 11π|115 [6 
τρηΐϊ οὗ ἀοπηδηάίηρ 5διϑέδλοϊοη ἴο ο8565 ἰὴ 
ΜὨΙΟἢ ἃ τῆδῃ 45 Ὀδθη ὉΠ] Ὲ5ΕΥ 5πλτἴθρη, δηὰ 
ξογθιάς {6 Κιπϑιδη οὗ [ῃ6 ἀδθοθαϑθά ἴο ἄνθηρθ 
ἢϊ5. ὈΙοοὰ ου ΔῃΥ οἷδεῦ ἤδη {δ δοίιι4] τηιι- 
ἄσγοσ. Βυΐῖ {Π686 γοϑί τ ΟΠ 5 ΔΓῸ ΨΘΉΘΓΔΙΪΥ ἀἰ5- 
τοραγάδα ἴῃ Ῥγδοίςο ὈΥ͂ ἴῃ6 Ατδῦβ. 

12. ἐῤὲ εοπστεσα]οηπ] ἱ.6. Ἰος8] σουτί, σοη- 
βιβίίηρ οἵ (ἢ οἰάθγϑ οὐ ἴδ οεἰΐγ ([05}. χχ. .). 
Ύνο ἰοπτβ (ἀραὶ δπὰ Ἂγάαθ) ἂῇὸ τοπάθγοα 
οἰ σρηρτορδίοη " ἴῃ [6 Α. ἡ. ῬὍΤῃὸ [ΟΠΠΟΓ 
ννογαὰ ἀθηῃοίθϑ ὑγορειν {Π6 ζόποῦα] Δ5ΒΟΠΊΌΪΥ Οἔ 
[Π6 ΡΕΟΡΙΘ; 186 Ἰαϊέογ, ὑνἈΙ ἢ 15 Βθγε δπιρὶογεά, 



γ86 

ἐῊΉῊ:Ὁ. 
το αὶ ἃ 
δίονς Οὗ 
ἐάε ἀανκά, 

81} ρῖνα δἰχ οἱτίεβ 541} γε ἤανε ἔοσ 
τείιρα. 

14 Υε 5}8]] ρῖνε τῆτες οἰτἰθ5. οἡ 
(ἢ 15 8146 [οτγάδη. ἀπά τῆγες οἰτἰε8 8Π.4}} 
γε ρὶνς ἴῃ τῇς ἰληά οὗ (ὕδλπδδη, τυλιεὴ 
804}} Ὀ6 οἴτ165 οὗ τϑβιρα. 

Ις ΓΠαβε 81Χ οἰτε5 5Π4]1] θὲ ἃ τε- 
ἔαρο, δοίἑ ἔοτ τῆς. σμ!]άγεη οὗ [5γδεὶ, 
Δηά ἔογ τῆε βίγδηροι, δηά ἔογ τῆς 80- 
Ἰουγηογ ἀπιοηρ ἴῃ6πὶ : [ἢδὲ Ἔν ΘΓΥ͂ Ο 6 
τῆλῖ ΚΙΠΘΤΗ ΔΠΥ ΡΘγβοη ὈΠΑνναΓΕ8. ΠΊΔΥ͂ 
ες {ἈΠ ἢ οτ. 

Ι6 4Απά τῇ Πα 516 πὶ νν ἢ 8 
᾿πϑιΓαπιεηῖ οὗ ἰγοη, 80 τΠδί ἢδ 416, ἢδ 
ἷξ ἃ πιυγάθγεγ: ἴῃ πηυγάεγεγ 5}4]]} 
ΒΓΕΪΥ δ6 ρὰζ ἴο ἀθδιῇῃ. 

17 Απάὰ ἰῇ δε 5πι|ῖε ἢΐπι ὑν τῇ 
τἢγοννηρ ἃ βῖοπθ, Ὑγῃθγανν ἢ δ ΠΊΔΥ 
ἀϊε, δῃηὰ ἢς αἷθ, ἢς ἱς 4 πιυγάετγεγ: 
τὴ6 πλυγάεγεγ 5114}1 βυγεὶγ θὲ ρυῖ ἴο 
ἀφατῆ.. 

18 Οτ ἡ ε 8πι|τ6 Ἀϊπὶ ψ ἢ δΔη 
ΒΠαπηά νψεάροη οἵ ψψοοά, ννῆδγαν τῇ ἢθ 
ΤΥ ἴα. ἀπά 6 αἴθ, ἢς ἐς ἃ πλιγ- 
ἀετοῦ: τὴ6 πιυγάθγεγ. 5}.4]1 βαγεὶνγ δὲ 
Ρυΐϊ τὸ ἀεδιῇ. 

Ι9 Τῆς τγτενεηρεγ οὗ Ὀ]οοά Μἰπηβοὶ 

ΤΏΘΔΠ 5 5ΙΠΊΡΙΥ͂ ΔΗΥ͂ ἀρροϊηΐϊοά ρδίῃπογιηρ; δηά 
50, ἵποιρὴ ΟσΟΑϑ ΟΠ ΪΥ υϑοὰ ΤῸ ὑπὸ ρϑηογαὶ 
ΔΕΘΘΙΊΌΪΥ, 15 ἰϑοὰ ν] ἢ ΡΥΟΡΓΙΘΑΥ Βογο οἵ ἃ βεϊοςξ 
Τοργοϑεηίδενο ὈΟάγ. 

16. ἐπείγιρροπ Οὗ ὑρεὶ 1.6. ἃ ἴοοϊ ; ἴγοῃ 
ἀτὰϑ ποῖ δ ἴπΠ195 ἀδλίθ υϑοά ἴοσ ἅγ9. Οὗ. ποῖϑ 
οὐ ᾿Πουΐ. "ἰ. τα. 

19. «υδέπ βὲ »πεείσί ῥὶ»"] Ῥτονιἀεά, οὗ 
σοιγβθ, 1 νγεγα που ἃ ΟΥ̓ οὗἉ τοῆιρθ. 

20. ΒΒωῇ Ἀδίδμοσ, πον. ΤῊϊ5 δηά {86 [0]- 
Ἰονηρ γοῦβος πλῖξ [6 Δρρ]σδίϊοη οὗ νυ. τ6---- 
10 ἴο σαϑὸθ 'ἰῃ ὙΠΙΟἢ ἃ πιδη δᾶ5 5ἰαῖη ν ἢ 
ΤΆΔ] 1ο6. ἀἔογθιπουρῃς. [1 δά, δ... Ὀόρη Ἰαἱὰ 
ἄοννῃ ἴῃ Ὁ. 17 (παῖ ἴο ἢυτὶ ἃ βίοῃο αδἵ δποῖμοσ 
Δηἀ σϑιι56 ἢϊ5 ἀθδί ἢ {ΠΟΘ ΟΥ ννᾶβ τηυγάογ; γοῖ 
α. 23 ἀδείαγοϑ (η|5 ηοΐ ἴο 6 στιυγίίογ 1 ἢ6 
ΠΟ Πυτοά [ῃ6 βἴοπθ δουρῃξς ποῖ {ποθοῦν ἢἷ5 
ΠΟΙ ἢ οι 5 ἤαττη. ὙΠῸ 9θη56 οἵ νυ. 1τ6----2 ς 
Τα τΠοη 6 ὀχ ἰδ {ἢπ|5: ““γΠογθας 1 ἰ5 
ἰδ ἀοννῃ ἴΠδὲ ἴο ἴακθ ἃποίῃεσ πηδη 5 16 ΌΥ 
ΔΗΥ͂ ΠΠΘΔΠ5 ΘΟΟΥΘΓ ἰ5 ΤΠ ΓΩΟΓ, ἃπαὰ ὀχροϑοβ ἔῃ 6 
Τυγάοτεγ ἴο ἴΠ6 ρθη] ΟΥ̓ τοι]! διίοη : ποὺ 
[πογοίοτθ 6 1 Κπουνῃ ἐπαΐ, 1Ε [6 ἀδοά θ6 ἀοῃθ 
ἴπ ΘΠ Υ, ἴδ 15 ἴῃ ἢ ὙΘΓΥ πιυγάογ, ἀπά [ἢ 
ΤῊΌΓΑΘΓΟΓ 5081} Ὀδ6 5ἰδίῃη: Ὀυΐ 1 ᾿ξ Ὅ6 ποῖ ἀοῃθ 
ἴῃ δηπλέγ, {Ππδη [η6 σοηρτορδίοη 584}1} ἰηΐογροβθθ 
ἴο βία ἴδε ἀνθηροσ᾽5 ῃδηά." 

ΝΌΜΒΕΚ5 ΧΧΧν. [ν. 14--2 5. 

8Π4}} 5]1δν {πῈὸ πιυγάσγεγ : με ἢδ 
γτχδεῖείῃ ἤϊπὶ. Πα 5}4]] 514 Ὺ ἢϊπι. 

20 “Βιι 1 με τῆτγυβε Ὠϊπὶ οὗ Παϊγεά, ἐῦχαι κ᾿ 
οὐ ἢ] δὲ ἢϊπι ὈΥ ἰδγίηρ οὗἉ νγαῖτ, τῇδε τ 
᾿ς αἷ6: 

21 Οτἷ ἴῃ δηΠΊ ΠΥ 5π|6 ἢϊπὶ νυν 
ἢ158 μδῃά. παῖ ἢς ἐϊδ : ἢς τῇδῖ βηοῖς 
ἀῖπι 58.411 βυγεὶγ θ6ὲ ρυῖ το ἀξαίῃ ; δῶν 
ἢε ἐς ἃ πιυγάογεγ : ἴῃ6 ΓενεηρῈΓ οὗ 
Ὀ]οοά 5114} ε'δ {π6 πιυγάδγεσ, ψ ἤδη 
ἣἢς πηεείετῇ ἢ. 

22 Βυῖ [Γ πε τῆγιβε ἢϊπὶ δυάάξηϊΥ 
Ζυνμβουῖς δηπηῖγ. οὐ ἢν σαϑῖ ὑροῃ 7Έτο κα, 

ῷ ἢϊπι δηγ τπϊπρ ψτῃου ἰαγίηρ οὗ νναϊξ, 
23 τ ντἢ ΔΠΥ βἴοῃθβ, ννῃδγανντῇ 

ἃ ΤΏΔΗ ΤΠΔῪ αἴε, βθεὶπρ πε Ποῖ, δηά 
σδϑδ 2: ὑροη δῖπι, τπαῖ Πα ἀἷε, ἀπά 
τυᾶς ποῖ δ ΘΠΘΙΏΥ, ΠΕΙΤΠΘΓ βδουρῆϊ 
ἢ8 Παγηλ: 

24 ἼΠδη τε σοπρτερδίίοη 588}|4]} 
Ἰυάρε Ὀεΐννθεη τἢ8 βἰδγεγ ἀπά τῇς τγε- 
νΘΠρΡῈΓ οὐ δοοά δοοογάϊηρ ἴο 1688 
Ἰυάριπηεηῖϑ : 

2ς Απά τῆς σοηρτερατίοη 5}2]] ἀδ- 
᾿νε τῆς ἴαγεγ οὔὖὖ οὔ τῆε ἢδῃά οἔ 
τῃῆ6 τενεηρογ οὐ δοοά, δηά τῆς οοπ- 
δταραίίοη 541] γεϑῖοσε ἢϊπλ ἴο τῆς ΟΥ̓ 

24. «ῥα! ἡμάφο δεϊαυεεη ἱ. φ. ΞΔ δυΐμο» 
ΓιΔΕιν οἰ γ ἰηΐέγνθμθ 50 ῶἃ5 ἴο ργοΐεςξ [Π6 5] γῈΓ 
ἔγοπι [6 ἀνόηρογ. [{15 16 σλϑὲ οὗ {πΠ6 ἱηποςαιΐ 
ϑίαγογ ἰδέ 15 ἤϑγὸ σοηίθιηρ  αἰεά. ὙὙΠὸ ἐχρτθ- 
ϑίομ ““ἴο ἡιιάρο᾽" οἴεῃ ἀεσποίος. ἢοΐῖ ἴδ τῃσῖὸ 
Ὠρατηρ οὗ ἴΠ6 σδβο δυΐ [Π6 δοΐυδὶ γθάγεςβ οὗ 
{π6 νυγοηρ διιίφιποά (ε. 5. 5. χ. 18). [{ ἰ5 
ενϊάθηΐ τῃδὲ ἴῃ ἃ ἀοιιδίξι! σαθθ ἴποῖὸ πο ουϊά 
ΠΟΟΘΑΘΑΓΙΥ ἤανθ ἴο Ὀ6 ἃ ιἶς 14] ἀδοϊϑιοη ἃ5 ἴο 
[86 β! Π ΟΥ̓Ἰπποσεηςθ οὗ [Π6 ρογβοῃ χνῆο οἰαιπιο 
{πὸ τρῃϊ οὗὨ δϑυϊμπι; 85 15 ᾿πάθεα ᾿πρ]εὰ ἴῃ 
φῳ'΄. 12. 

25. «μά ῥὲ «ῥα αίάς ἱπ ἢ ΤὍΤῆυβ [ΠῸ 
ΠοπΠΊΙΟΙ 6 νγ85 βαΐθ οηἱγ νυ τη [86 νι 4115 οὗ δὶ5 
εἰν οὗ τοῆιρθο. Ηθδ Ὀϑοδπιὸ ποιθίοτο ἃ νυἱ δὶ 
ΘΧῚΪΘ ἔγοπὶ ἢ]5 ἢοπιο: τνᾶ5 ἀθαττοα ἔγοπι δ6 
{Π|᾿|ρὸ ΟΥἩἨ Π΄]8. ρϑίογπαὶ δοϊάβ, δαπάὰ Ἰοβδὶ {πὸ 
ΓΕΥΘΠ.65 νη ἢ τνοιἹὰ ἤάνε ἀςἼςσγιιθά ἔτοπὶ 
δος ἢ ἘΠΑΡο. ὙΠὲ οἰ πιο ἢ αἰογάρά ἢπὶ 
ΒΠΘΙΟΓ ννᾶθ 1 5ΟΠῚΘ Τ]ΘΆ5ῈΓ6 ἃ ρ]ᾶςθ οὗ οὐῃ» 
βιηιοπηεηΐ ἴο ἢϊπ|. ὙΠῸ ῥγονβϑίοῃβ βεσθὸ πιδὰς 
ΒΟΓΥΘ ἴο πιᾶῦκ (ἢ6 στα Υ οὗ {86 ἃςΐ οἵ πιδῃ- 
βἰδυ σοῦ, ἄνθη ὑνῃθη ποῖ ργοπιρα διά; δηὰ 
1Π6 Ἰησοηγνθηίθηςοϑ δἰξοηάίηρ οἡ {ποπὶ ξ6]], ἃ5 5 
πεν Δηά ἔλιτ, ὕροη Ηἰπὴ ννῆο σοπηπείοα ἴδε 

“πῖο ἠδὲ ἄραι 9 ἐδ δὶ ῥγὶε] ὍΔ δίου» 
ἴῃς ἀοδὶῃ οἵ (ἢ6 ϑανίουγ Ἵοδϑὶ [5 σῃδάονν Ὀδίοδ 



ν. :6--34] ΝΌΜΒΕΒ5. ΧΧΧν. γ87 
οἵ ἢϊ8 τείαρε, ννῃΠεγ ἢθ ννὰ5 Βεά: 
ΔηἋ4 ἢ 5}8}} δϑίάθ ἴῃ 1 μηῖο [Π6 ἀδδίῃ 
οὗ τῆς ΒΙΡῊ ργίθβϑῖς νυ] ἢ νγὰβ δηοιϊηῖ- 
εὐ ψ ἢ τῆς ΠοΪγ οἱ]. 

26 Βυῖ [Γ τε 5ἰδγεὺ 5}4]1 δὲ ΔΠΥ 
τίηγε σοπλα νι ποῦυῖ τῆς Ὀογάεγ οὗ τῆς 
οἰἵγ οὗ ἢΐ5 γεῆιρα, νυ ῃογ 6 ννὰβ ἢ; 

27 Απά τῃε τενεηρεγ οὗ δοοά βηά 
ἢϊτα νους τΠ6 Ὀοτγάθῖβ οὗ {π6 οἰ 
οὗ ἢϊ58 τεῖιρε, δηπά τῆ6 τανθῆροσγ οὗ 
δΙοοά ΚΙ] ἐπε βἰαγεῦ; ᾽πε 514}} ποῖ 
δε ρυ!ν οὗ δἰοοά: 

28ὃ Βεοδυβα Πα 5Ποι]4 ἢᾶνα τὸ- 
τλλι πο ἰπ ἴῃς οἰ οὗἨ ἢϊ8 τεῖιρε πη] 
τἢε ἀεδιὴ οὗ τπ6 ΒΙρῊ ρῥγίεβδε: Ὀαΐϊ δέτεγ 
τε ἀξ οὗἉ {πὸ ΠΙρῊ ργίεβδτ [ἢ6 βίδγϑγ 
8}8}} τεῖυγηῃ ἰηῖο τὴς ἰαπὰ οὗ ἢ5. ροβ- 
865310ῃ. 

29 ὅο ἴπεϑε ἐδίπρε 5}4}} θῈ ἔογ ἃ 
βίδίυϊε οὐ υάρσπγχεηϊ τὐδὸ θὸς τΠτουρῃ- 
οι γουγ ρεπεγδίίοηϑβ ἴῃ 41} γοὺγ ἀννο}}- 
ἸΏ 65. 

30 Ὗοβο ΚΙΠδῖῆ ΔΎ ρδίβοηῃ, τῆς 

οὐ {ἢ οἰαξυυίο.ὈΟΟΚ οὗ {π6 1,ἂὺν ἀπά οἡ (Π6 δλη- 
Ὠ2]5 οὗἉἩ [εὐνϑἢ Ηἰδίοσγ. Τὸ ΗἸΡΗ-Ροβί, 85 ἴἢ6᾽ 
μοδὰ δηὰ σγεργοϑοηΐδίινο οὗ 1ῃ6 συ ΠΟΪ]6 σἤόοβθη 
ἘΆΓΑΙΠΥ οὗ ϑβδοεγάοίδὶ τηθάϊδίογβ, ἃ5 ΘΧ οἰ 5Ι ΥΟ]Υ͂ 
Θδηίγιυσίθα νυ ἢ βοπθ οἱ πὸ σοῦ ῥγ σ γ ἤπιπο- 
ΟΠ 5, 85 ἀΙοπθ ΓΙ ΥΠ]ορθα ἴο ΤΠΔΚ6 ὙΘΑΣΪΥ δίοῃσ- 
τηοηΐ ΠΠΐπ (π6 ΗΟΪΥ οὗ Ηο]τεβ, ἀπά ἴο βϑίῃη, 
ἔτοτι (Π6 τιγϑίοσίουβ τπὶ δηὰ ὙΠ ΓΉ τη, 
ΒΡΘοῖα] τγενοϊδίίοης οὗ ἴπῸὸ ν"}}} οὗ Οοά, νν85, 
ῬΓΘΟΠΊΪΩΘΏΙΙΥ, ἃ ἰγρο οὗ (ἢ γιϑι. Απά δ ἴῃ6 
ἀοδίῃ οἔ ϑᾶςἢ βιισοθϑϑῖνο ὨΙρῃ-ργοδὲ ργεβιρη Ποά 
(αὲ ἀοαίῃ οὗ Ομ γῖδε ὉΥῪ ψ ἰς ἢ ἴἢ6 σαρίϊνοβ 
νοῦ ἴἰο δ6 ἔτγοοά, δηὰ {Π6 τοιοῦ γδηςο οἔ 
ἘΓΔΗΞΡΙοσϑιοη5. τηδάδ ἴο οεᾶθβθ. ΔΝ ΒΟΙΠΕΣ δἱ 
ΘΔο ἢ Πρ ἢ-Ρ  οβι 5 ἀθδίῃ 41} ἐχ ϑεηρ ὈΙοοά- θα 5 
τότ ἴο ἰουτηϊηδίθ, ουθη ἴῃ {ΠΟ56 σῶ565 1πΠ ΒΙςἢ 
ΠΟ 586] 6 Γ δὰ Ὀθθὴ δου ρῆϊ ἴῃ ἃ οἸΥ οὗ γοῆιρθ, 
15 ποὶ κἰαϊοά. Νὸ ἀοιιῦθί, ποννθνοσ, (6 πλϑγοῖα] 
Ῥτον βίοι οὗἉ [Π]5 ἰδνν νου] διπϑὶογαῖθ βεπα- 
ΓᾺ] ῥγδςοῖϊςθ 'ἰπ ΤΠΔΠΥ ρδιτ 145 ςἢ [ῃ6 
Ἰεϊίοσ οὗ [15 ογάϊπδηςθ ἀϊά ποῖ γϑδςῇ. 

80. ὁν ἐῤεὲ »ιομῤ 9 «υἱέπεέν 641] 1. 6. ΌΝΟ 
υνἰΐποβθος, δὲ {π6 ἰοαϑὲ (ςΣ, Ὠ δι, χνῖ. 6, 8(ς.). 
ἼΠο ρῥγονίβίοῃϑς οὐ 115 δηὰ {πΠ6 (Ὁ]οννηρ νογβαβ 
Ῥτοΐθος ἴθ εβηδοϊπηχθηΐβ οὗ {Π|5 σμδρίεσ ἔτοτη 
δῦιιϑο. Τὸ Οἰεος οὗ Κδῆιρο ννογὰ ποῖ ᾿πίοηάρά 
ἴο Θχοιηρί ἃ ογπηῖπαὶ τοσὰ ἀδβογυθά ρυη]5}- 
τηρηΐ, 45 ἐἷά [ἢ ἀϑγὶυπὶα οὗ {πΠ6 Οὐθοκα δηά 
Ἐοπιδηβ, δηὰ ἴδε βαποϊιδγιοβ οὗ τηθάϊανδὶ 
ΕυϊόΌρε. 

31. πὸ “αἰ ας οη}] ἘΔΙΠΕΙ ΣΆ Π ΒΟ, 85 
ἷπ ΕΧ. Χχὶ. 30, ΨΏΘΓΟ 866 ηοΐθ, [ἡ ἴῃ6 Κογδη 
ἴπε δοςορίδποδ οὗ ΓΆΠΞΟΠΊ 15 ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ 53 ΠΟ ΙΟη- 
εὐ; πᾶν, Ὀϊοοά-τενθηρο 56 πὶ5 ἴο Ὀδ Τοηίεπη- 

ΤΑΌΓΔΘΓΕΓ 584] Ὀ6 ρα ἴο ἀοδεῇ ὃγ τἢ6 
ΖΞ τχουτῃ οὗ νυν τ Ε5565.: διιῖ ΟΠ6 ννὶτΠ 6885 α Ῥεῖ. σ7 
814]} ποῖ ταβι γ ἀραϊηϑῖ ΔΩΥ͂ ΡΕΙΒΟΠ 20 ξὶ το. 15. 
εαι66 ἠϊπι ἴο ἀΪε. δΕΆΤΟΣΊΒ: 

21 Μογεονοῦ γε 5}}2}1 [Κα πὸ 84- 3 ον. 13, 
εἰδίφοτίοη ἔογ τῆς {Π8 οὗ ἃ ταυγάξτογ, εν. το. 
νΠὶ ἢ ἐς ἐριΠΥ οὗ ἀδδίῃ: θὰς ᾿ς ἕξ ευ. 
841} δὲ ὯΝ Ρυζ ἴο ἀεδιῇ. Ὡυ Ὁ 

22 ΔΑπά γε 5114]} ἴακα το ϑαιτβίας- 
τίοη ἔογ δίπι τῃδῖ 15 ξεἀ τὸ {ῃε ςἰτγ οὗ 
ἢ15 γεΐαρε, {παῖ ἢε 5ῃοιι]ὰ σοπλὲ ἀρδίῃ 
ἴο ἄννε}} τῇ τῆε ἰδ, ἀπὲ} τΠ6 ἀεαῖῃ 
οἵ τε ργιεβί. 

22. 80 γ6 5}2]] ποῖ ρο]υῖς τῆς ἰΔπά 
ννῃογοῖη γ8 ὦ7γ8 : [ὉΓ δοοά ἰτ ἀεῇίοιῃ 
τῆς ἰληά: δηά ἰτῆθ ἰδηά Ἵοδηποῖ ὃὸ Ἂν. 

ἐλεγε εαϑΞ 

οἰοαπθοά οὗ τῆς δίοοά (ἢαῖζ ἰ5 βῃ: θὰ δε γισ δα βέο 
αὐ Ὁ» τΠμεγείη, δας ὈΥ {πε Ὀ]οοά οὗ πἰπι τπδῖ μὰς μαλά. 

564 [{. 
24 [)ε8]ε ποὶ τπεγοίοσγε (ἢ6 ἰαπά 

ΠΟ γε 5}4]}1 ἱπῃαθίτ, ννβεγείη 1 
ἄννε]! : [Ὁγ 1 τὲ ΓΟᾺΡ ἄννε]} ἀπιοηρ 
τῃς ΤΠ] άτγεη οὗ [ϑβγδεὶ. 

Ὀἱαίθα ΟΠἸΥ 85 ἃ Ἰαϑὲ γϑϑοιγοθ, δὔζογ ἴῃ ἀοπχαηά 
[ῸΓ ῬΕΟΌΠΙΑΓΥ ΠΟΙ ροηϑδίοη. ἢᾶ5 Ὀδθη τοδιϑεα, 
ἼΠ6 Αὐδὺβ νΔΓῪ ἰπ ἴΠΟΙ͂Σ Ῥγδςῖςθ ἴῃ ΓΟίογθηςθ 
ἴο [815 πιδίζοσ. ϑοπὴθ νν}}} νγαῖνο 1η6 τιρῆϊ οὗ 
ΓΟ] δίίοη οὐ σϑοοὶρί οὗ ἃ ἤῃρ, οἵ μοῖβ δοςοιιηξ 
1πΠ6 δεςορίδηςθ οἵ 5ιιςῇ Ὀ]οοκ-ΠΊΟΠΟΥ ἃ5 ἀϊ5- 
Βοποιγσγαῦϊθ (566 Νιεδυῆτ, ὁ τανοὶβ᾽ 1. ὈρΡ. 
“8--21). ὙΠδ Ρδπη!ϑβίοη ἴο ΠΊα 6 σοΙηρθηβα- 
το ἔου τιυγάριβ ππάουδίθαΥ τα ραῖθθ, ἴῃ 
[ 1ῃ6 ογϑίθπη οὐ ρῥγίναΐθ σϑϊδ]!δίιοη ; 
Ὁ τ ἀοοβ 50 ΟΥ̓ δου οίηρ (ἢ6 Ρῥγίης!ρ]6 

ΜΡ ΉΙΟ. 15 ἴῃ6 δαβὶ5 οὗ παῖ τοί] !αϊοη 1.56], 
ἘἈδϑίμηρ Οἱ πιαίοὶΥ ἀροη {π6 ἰαιν οὗ Οοά, {Παΐ, 
ἐς ΏΟΘΟΟΥΟΓ ϑῃδ θὲ ἢ τλδη 8 Ὀϊουά, ΟΥ̓ πιδῃ 
508}} 15 Ὀ]οοά 6 5Π64,." 11 ὈΙά5 τηξῃ γϑϑῖ σοῃ- 
ἰδπὲ ὙΠ ἃ σοηνθηϊοηΐ δναϑίοη οὗ {μαΐὶ ἴᾶνν, 
δἃηΔ σοηνοῖίς 1πΠ6 δ ΠΟΙ ψίνθη ἴο πῆθη ἴο 
ἃςῖΐ 45 οὐ β τηϊπηιϑίογβ, ἴῃ 1ακιίηρ [6 ἔτ [π|ρ, 
ἰηίο 4 νναγγδηΐ ἴοσ. ΘηδΌ]Πηρ ἴἢ6 ἰποηθη οὗ 
ἃ πιυγαετεά τηδὴ ἴο ΤΔΚ6 βίη οὐ οἵ ἢἰ5 
ΤΑ ΓάοΓ, 

382. Μὸν ῥὶ»ι δαὶ ἱς Πεα ἰο ἐδὲ εἰ 9 δὶς 
γε] Α ἤπο ἔοσ δὴ δοοιἀθηΐ] δΒοπλςοάθ ἰ5 
ἕογθιάάθῃ; ἔοσγ που ρὴ ποῖ 50 ἀδγορδίογυ ἴο 
[Π6 ρσπιθνα] ἴὰνν 45 ἃ ἤπο ἔοτ πη γάογ, 1 νου] 

ΘΟΌΔΙΠΥ σᾶιι56 [6 Κιηδιηδῃ ἴο ῥὑγοῆξ Υ {παῖ 
ΒΓ ἢ 6 οὐμρῆηξ ἴο ἀθρίογο, δηὰ ννοι]Ἱά ἀείςαξ 
[Π6 ΒΙΡΠΟΥ οὈ]θςξ οὗἨ 1Π6 νατίοιιβ ργον βίοηβ οὗ 
[Π6 Ἰανν οὗ τοδιρθ, δβρθοῖα! ἴῃ (ΠῚ, ἰγριοδὶ 
Ὀοαπην. 

84. Μγον 1 τὲ Ζοκρ ἀςπυε],͵ ἅς. Απ οπη- 
ΡῬμδες ῥσγοίοϑδε δραϊηϑέ 4}1 δηδείϊπηθηξ Οὐ τεϊαχᾶ» 
ἴοι] οὗὨ Ἰανν5 ΟΥ̓ τηθη ἔοσ μεῖσ ονγη ρυνδίθ σοῦ» 
ΥΟΠΙθηςΒ. 
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ΝΟΤΕ ου Οβλρ. χχχν. 6. 
Τῆς Α. Ν. 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ψνσοηρ ἴῃ ἰακίηρ [Π6 
ΕἾ ΤΝ 845. ἃ ριθροβιζίίοη. [{ Ἄρρϑδσβ ἴο 

ΟἿΪΥ [Π6 δίψῃ οὗ [η6 δεσυβαῖίνθ. ὙΒ6 νυτιζογ 
Ἰηἰοπάϊηρ ἴο δά ἃ νοῦ βονογηϊηρ “ὁ οἰ 165, 
ΟΠλΐβ ἴο ἀἄο 50 διηοηρδβί [6 ναγίουβ οἰδι)ϑθβ 

(ΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥΙ. 

: 7}εὲ ἱποοριυορ εκ οὐ ἐλε ἐμ εγέαμεο οὗ ἀπτερ- 
ζὸῦς 5. ἴς γηιεη εα ὁν μια» ρισ 1ηι ἐΛΩΙ οὐόον 
2γιῤες, 7 ἐπα ἐδὸ ἐμλεσίία πες σλομα δὲ γοπουέαῖ 
»δονι ἐλ ἐστόφ. τὸ 74: ἀαμολέόγε οὐ Ζείοβἠεέ- 
ἠαΐ νεαγν ἑλεῖν μαίλεγὶς ὀγοίλεῦ᾽ δος, 

ΝῺὨ ες οἢίοῦ ἔδμεῖς οὗ τῆς ἴ- 
ΤΠ} ]165 οὗ τῃῆ6 σὨΠ]άγοη οὗ (Ἰ]οδά, 

τῆ 8οὴ οὗ Μδοῆϊγ, τῆς 5οηὴ οὗ Μαλ- 
Παβ56ἢ, οὗ τῆε ἔμλ}}165 οὗ της βοῃβ οὗ 
7οβερῇῃ., σαιπε πρϑαᾶῦ. δηά βρακε Ὀείοτε 
Μόοβοβ. δμηά δείογε {πε ργίμοθβ, τῆς 
σδιο ἤει οὗ τῆς σμ]άτγεη οὗ [ϑ5γαεὶ: 

4 «βαρ, 7. 2. Αμπά τον βαϊ4, “ΠΕ ΓΠΟΚΡ Τοιῃ- 
ἦωι 1,.4ᾳ. ΠΠ]ΔΠ ΔΓ ΠῚΥ δεν ἴο γίνε (ἢ ἰαπὰ ἔογ 

Δῃ ἱπῃδγταῃςα Όγ ἰοῖ το τῆ6 ΤΠ] άγεη 
οὗ [ϑγδε] : ἀπά τὴγ ἰογά νγἂβ σοπχπιδηά- 
εἀ ὃγ τῆε ΓΟΚΡ τὸ ρῖνε ἴῃς ἰηδεγτ- 
δῆς οἔ Ζεϊορῃεμδά οὐγ Ὀγοΐῃεσγ ππῖο 
ἢϊ5 ἀδιιρ ζεγϑ. 

2. Απά ΙΕ τδεγ θὲ πλαγγιβά ἴο ΔηΥ οὗ 
τὴς βδοὴ8 οὗ τῆς οὐῤεῦ τῦ685 οὐ τῆς 
σι] άγεη οὐ ἴβγδοῖ, τῇδ 514}} {ῃεὶγ 
᾿ἸΠΠογτάησς δ6 ἴακοη ἔγοπῃ τῆς ᾿πΠ6- 
τ ᾶπμος οὗ οὐὖἦ ῖπογβ, δηά 5Π4}1 δὲ 
Ρυῖ ἴο τῆς ᾿ἱπηπεγίίδηςα οὗ ἴπε ἔγιθε 

ΓΗΣΝ. ἐννῃογθιηῖο {ΠῈῪ ἅγαὰ τεςείνεά : 80 
τυάσαῃᾳ ἐλεν 85Π4]} τ δ6 ἴακοη ἤτοιὰ τῆς Ἰἰοῖ οὗ ουΐ 
“Ἰαί δεν ἸηΒοτίζδηςα. 

4 Απά ψνεη {πε 7.8}}6 οὗ τῃε ς}}]- 
ἄγεῃ οὐ ἴβγαβθὶ 5}4}} θ6. τῇδ 584]]} 

σηλρ. ΧΧΧΥΙ. 1-- 18. Ῥχονίβϑίοῃβ ἔοσ 
ῬΓΕνΟΠτ ΠΡ ΔΩΥ ροιίίοη οὗ {πὸ ἱπμογιίληςς οὗ 
οπὸ ἰγῖδε ραβϑίηρ ἴο ἀποίμοσγ {χοῦ 186 τλδγ- 
τίαρο οἵ Δῃ Βείιοβ5., ὙΠ6 Πεςεβϑιίγ ἴοῦ τερ ]ΔΠηρ 
1815 ἄτοβθ ουζ οὗ {πε ογάϊηδηςθ οὗ ΧΧΎΠΣ. 6---ΙΙ, 
ψνπῖς ἢ Ρογη 6 1ῃ6 ἀδιιρ ογ5 οὐ δὴ [5γδοὶ! 6 
ἀγὶηρ νου π1416 ἰϑϑὰθ ἴο ἱηῃογιὲ {ΠΟΥ [δ ΠΟ 5 
ΡΓορεγγ. Απά 85 ἰξ ννᾷβ. οἡ ἴδε βυϊξ οὗ (Π6 
ἀδυρ ΐεῦβ οὗ Ζειορμομδά [μαΐ 1μδΐ ΘαγΠογ ογάι- 
Ὡδηςθ πδά Ὀδεη ρῥγοπλι καθά, 580 πονὺν ὁ ν᾽ 85 
ου ἰδ δι οὗ ἴῃ ςἢϊοῖβ οὗ (ῃ6 Μαςμισιΐεβ, οὗ 
ννΒοπὶ Ζοϊορμομδα μδὰ Ὀδε οπθ, παὲ ἃ 510- 
Ρἰεπιοηΐδὶ εηδοίσηθπς 15 πηδαρ, αἰτεοϊίης τηαΐ 
᾿ιοίγοϑϑος. 5ῃοι)ὰ τηαστῪ νη {Πεῖγ ονῃ ἘΓΙΌΘ. 
ΓΠῸ Μδομιος ἀου [1655 ογοόϑανν [Π6 1088 
ψνὨϊςῆ, Ὀὰϊ τγ [λ6 ργον βίοῃβ οὗ (Π6 ἱεχῖ, ννου]ὰ 
θὲ πκ ὶγ ἴο 411 οἡ {μεῖς {Π04] Ἰημεπίδῃςθ. 

ἢ ψνϊοἢ Β6 ρῥγοσροάς: δηά (ἤθη ἴῃ υ. 8 
.ΓΟΘῸ ΠΊΘ5 ΟἹ ΤΟΓΟ νυν ““  Ι|6 5 Ἰηφ δὰ οὐ 
ςοτηρ δέϊης ἰμῈ ςοπεοίγυςϊοη οὗ ν. 6. Τὶμ 
ἴδγεο νογϑοϑ ΓΘ ΓΘΑΠΥ ΟΠ6 ϑοηΐθηςο. 

{πεῖν Ἱπῃεγιίῖδησα 6 ρΡυζ ὑπίο [δ ἰη- 
Παυῖδησα οὗ τῆς τγῖδε ννῃεγειηῖο (πον 
ΑΙῸῈ τοςοϊνοά : 80 514]1] {πεῖγ ἰμδοπῖ- 
Δῆς6 δὲ τἌΚεη νὰν ἔγοπι [ἢς ἱπμεπῖ- 
Δῃςα οὗ τἢ6 {τγῖθε οὗ ουγ ἔβιθῖβ. 

ς Απὰ Μῶοβεβ σοπηπιαπάεα τῆ (}}}- 
ἄτγεῃ οὐ ἰβγδεὶ δοςογάϊησ ἴοὸ τῆς νγογά 
οὔ τῆς ΠΟΚΡ, βϑαγίηρ, Τῆς ἐπδε οὗ τῃε 
80η8 οὗ [οβερῇ Παῖῇ αϊά ννε]]. 

6 ΤΤηϊ5 ἐς τῆε τῆϊηρ ψῃϊςῇ {δὲ 
ΤΟΚῸ ἀοίῇ ςσοπιπιδηά σοποεγηΐπρ τῆς 
ἀαιιρ τοῖϑ οὗ Ζεϊορμεηδά, βαγίηρ, [εξ 
16 ηὶ ᾿ΠΊΔΙΓΥ ἴο νγῇοπῃη πον τῆϊπκ ἱποςς 
δαβῖ ; ἤοῃ!γ τὸ τῃ6 ἔλΠΉΠΥ οὗ τῆς τεῖθε ὁ Το τῷ 
οὔ τῆ εἰγ ἔατΠογ 5621} τῇδ γ πΊλγγγ. 

580. 541] ποῖ τῆοε ἱπῃογίϊαηςς οὗ 
τῆς Τἢ]άτγθη οὐ ἴϑγδοὶ γεήχονε ἔτγοχῃ 
{δα ἴο ἐγίθε : ἔὉγΓ Ἔνεγὺ οἠς οὗ τε 
σἈΠάγεη οὔ 1ϑγαθὶ 5ῃ41} ᾿Κεαρ ΒἰπΊβῸ ΓΗ 
ἴο τῆς ἱπβογίίδηςς οὗ ἴῃε {τῖδὲ οὐ ἢϊς ἐμὰ ὁ ΤἪ 
ἔαϊῆοθ. 

8 Απά ενεγΥ ἀαιρῆξετ, τΠδῖ ροϑ- 
56 5ϑεῖἢ δῇ ἱπΠου Δησα ἴἢ ΔΠΥῪ τεῖρα οὗ 
τε σἢη]!άγοη οὗ ἰβϑγδοὶ, 5}.4}} θὲ υνιε 
αηἴο ομδ οὗ τῆς ἔμ] Υ ΕἾ τῆς {δὲ οἵ 
ἢογ ἔδτμεσ, τῆδῖ τς σμ]άγεῃ οὗὨ [5γαἷὶὶ 
ὨΊΔΥ ΘΠΏ]ΟΥ͂ ΝΟΥ πλδη [ἢ6 ᾿ΠΠοτίτδηςε 
οὗ ἢϊ5 ἔδλτῇθτϑ. 

9 Νοῖῖθογ 5141} τὴ8 ᾿πῃεγίδησε τε- 
Πλονα ἔτγοηι ορδ {ΡῈ ἴο Δποῖμογ {πδὲ; 
δυῖ Θνεῦν ομα οὗ τῃ6 τ|δ6ὲ5 οὗ τῇβ 

4. δὲ ἐαζε! ααυαν} ἰ.ε. Ὅ6 ΡΕΙΤΑΠΕΠΊΥ͂ 
[ἀκοὴ ἀννᾶγ. ΤὨδ 7 01166 γϑασ, ὈΥ ποῖ γοβίοσιπξ 
1ὴ6 οϑίαΐϊο ἴο (Π6 ἰγὶρθ ἴο υυϑϊς ἢ 1 ΟΥΕΊΠΑΙΙΥ͂ 
Ὀεϊοπρεά, τνου]ὰ ἱπ εἤδςοξ σοπῆττῃ {Π6 δ) !επδίίοη. 
ὝΠΔΟΓΟ ἸγΈγθ, ΠΊΟΥΘΟΥΕΓ, οᾶ565 ἴῃ ὑνῃϊς ἢ τ που] ά 
ποΐ ΠΊΟΓΕΙΥ͂ σοη στη τ. Ὀὰξ ἀνθ σαυβο ἢ. ἃ 
{06 πρϊ αν ρυγομαθθὰ δὴ πο γοβϑ᾽ ϑϑίδῖο, 
ἴῃ ογάογ ἴο ργενοπέ [ἢ6 ]οβ5 οὗ ἴξ δἱ ΠΟΙ πιᾶγ- 
τίαρε; ἴμ6 7.016 6 ννου!ὰ πηι] δὶθ 1μ6 ἘΠ|Ὸ οὗ 
[86 ρυγοῆδϑοσ, νου δηπ ὨἸδίϊηρ ἘΠ6 ἘΓΔΉ Ξε 
οὗ {6 στιρῃϊβ οὗ 1π6 νϑηάοσ ἴο ποὺ ιυκυδπά; 
δηά ἴο πὶ {π6 δβϑίδίθ υυουἱἹά πὼς ἐνθητυ ΔΙ 
Ρᾶ55. ὙΤὴὲ Μδςδιγῖοβ ἴῃ οβθοῖ γοργοβεηΐ ἰδὲ 
πὸ 10 1166, 85 ἴη6 ἴανν δὲ ργϑβϑοηΐ βϊοοά, νουἹά 
σογίδιν ποὶ ἀνλ}} ἰο Ὀοποῆξ {μοι ἴῃ ἴδιο οᾶϑο 
ἴῃ φυδδίίοη, Ὀὰΐ ταῖμοσ σας ροβι Εἰ γεὶγ ἰμ) γα 
(Π6 πη, 
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σὨΠ]άγεη οὗ [βγδοὶ 5}4}} Κεερ ἰπλβο 
ἴο ΠῚ5 ΟΥ̓ ᾿πῃδγιΐαησα. 

Ιο ἔνθοη δ5 ἴῆς. ΓΟΚΡ σοιηπχαηάοά 
Μόοβεβ. 80 ἀϊά τῆς ἀδιρῇζετβ οὗ Ζε- 
Ἰορμεμδά: 

«εἶα. 220. 11 “Εογ Μαμίδῃ, Τίγζαῃ, δηά 
᾿ Ηορίδῃ, ληὰ Μηςῆῃ, ἀπά Νοδῆ, τῆὲ 
ΗΟ Ρ. ἀδυρῇτεῖβ οὗ Ζεϊορμεμαά, γγεΓῈ τηΔ1- 
ὅμας ὑεχς ΓΘ πηἴο {πεῖν ἔτ γ᾿ 5 δγουῃογθ᾽ δοηβ: 
ΓΞ ΝΣ 12 “π4 τῇεΥ ννεῦθ πηδγτιεα ᾿Ἰηῖο 

11. απίο ἐδεῖτ' γαδεγ. ὀγοίδογε “ομ.1 ΟΥ 
ΤΩΟΥΙΘ ΒΟΠΟΓΑΠΥ, ὁ“ απΐο [6 5οη5 οὗ {Π61Γ ΚΙἢ5- 
τηεη.᾽" ὙΒΟῸΡΉ (ἢ ἩθΡγοῦν ἴοστῃ ἀοα ΟΥ̓ ΙΠΔΤΠΥ 

. ἀεηοίοϑβ ἃ {λίΠογ᾽5 ὑσοΐμοσ, γαῖ 1ξ 15 ποῖ δἰνσδυϑ 

1η6 ἔδληλ δ οὗ ἴπ6 5οῃβ8 οὗ Μδηδεος- 
56} ([ἢ6 βοὴ οὐ Ϊοβερῆ, ἀπά τῇεὶγ ἴῃ- 
Πογιῖδηςα γοιηαϊ δά 1 τῆ τ δ6 οὔ 16 
λυ] οὗ τοῖν ἔδτθογ, 

12 [Π68ὲ αγέ ἴῃς ἘΣ λοι 
Δη4 τπ6 ᾿μαρῃχεηῖδ, νγῃϊςἢ τῃ6 ΠΟΚΡ 
σοτηπηαπάςα ὈγΓῚ τῃ6 παηά οὐ Μίοβεϑ8 
αηἴῖο τὴ6 ΤἢΠ]άγοη οὗ ἰϑγδοὶ ἴῃ τῆς 
Ρἰαΐῃ5. οἵ Μῶοδῦ ὃν Ϊογάδη μέαῦγ 6- 
ΓΟἢο. 

50 τοί οίοα; δ. σ. ἴῃ [6γ. χχχῖ 1.2. 1Έ 566 Π|5 ἴο 
ΤθΔη Δ {πο 6᾽5 5σοη, ἃ σου 51}- ΒΟΓΠΊΔΏ. 

18. ἐδὲ εορισιαπάριοηίς ἀπά ἐδε ἡμάρηιεη 4} 
Οξ, Ὠρουῖΐ. νἱ. 1. 



ΠΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ. 

ΙΝΤΚΟΡΌυΌΟςΤΙΟΝ. 

Φ Ϊ . "7 ΠῚ Γ . Φ Φ Φ . Φ Φ . 

1, Οὐὀπίοης ἀπά Οῤγοποίοσυ . . . . Ὁ. 
{Π. δεγίο απά Οραγαείεγ ας .. 

᾿ ἐδ" ΟΥΔΙΠΔΤΥ Ὥδτς οὗ ἴπ6 ὈΟΟΚ 15 
ἀεσπινεά, τὰχουρῇ τῃ6 1ΧΧ. (Δευ- 

τερονόμιον) ἀηὰ Ψυϊραῖε (. 2 ει) 710)111475), 
ἴτοιη ἴῃ6 οὔβ βοιῃθίπη65 δ ρ] ογεα ὈΥ 
ἴῃς 7ἐνν5, σιζεληπεά λαἠογαΐ, “τερϑιτοη οὗ 
τὴς αν. ΤὍΤΠ]5 ΠΔ4ΠΊ6 νγᾶβ ῬγοΟΌΔΟΙΥ 5ὺρ- 
Βεβίεα ὈγΥ τὰς ἰδοχί χν!!. τ8, 1ὴ ῃΙΟἢ (ΠΕ 
δχργοϑθιοη γηλρε ἀαπογαλ  ασοοίδ, το - 
ἀεγεά ἴῃ ΑΔ. Υ. “ἃ ΠΟΡΥ οὗ [15 ἰανν,᾿" ννὰβ8 
ΔΏΘΙΘΗΓΥ σοηδίπιοα 45 τοίεστιηρ ἴο Πδυ- 
[ΟΥΟΠΟΠΊΥ ΟἾΪΥ. ΤΠ 15 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ποί 
τὴς τιρῃς βθηβε οὗ ἰῃς ρῆγαβθ, (5ε6. ποῖ 
754 θα), Ὀὰξ τῇς. 6116 Ὀοττοννθα ἴτοιὴ [ἢ 
1η4Ιοαΐδ5. σοΙτΘ  Ο]Υ Θηοιρἢ (16 ΤΟΠδΙδοῖου 
δηα σοηϊοηίβ οὗ [ῃ6 ὈοοΪς. Ετοπὶ Δηοῖ  Γ 
Ῥοϊηὶ οὗ νεῖν δοίη οὗ 86 ἘἈΔΌΡΙΠΙΟΔ] 
ΠΙΟΙ5 Πᾶνε βίγίεα ὨεδυϊογοηοτΩν σφ᾽ 
Τδεαζλοίά, “τὴς Βοοὶς οὗ Ἀδρτοοίβ," 566 
ΟἿ 1. 1; ψΠ15ὲ οἴμοι ἀεποῖθα [ἢ]ς ἃ5 
{παν Τα τῃς6 οἴπεῦ θοοῖϑ οὗ ϑεηρίυτα Ὀγ 
της ἤτοι ἵψο ΗἩοῦτονν ψογὰβ οοουπΊηρ 1ἢ 
1, εἰξοᾷ ἀαάα᾽ ὁλαγίηι. 

11. ὙἼΤΠδ οοπίδηϊθ οὗ Του ΓΕΓΟΠΟΙΏΥ 
σοῃϑβιβὲ (1) οὗ ἴῆγθε δά άγεββθβ ἴο ἴῃ6 ρεο- 
ΡΪῈ ἀε]νεγεα ὈΥῪ Μοβϑβ ἴὴ [6 δἰθνθηῖῃ 
τοοη ἢ οὗ τὰς ἔογίειἢ γεϑασ δίϊεσ (6 Ἐχ- 
οὐπι5 (οΒαρίευϑβ 1.---Χχχ.); δῃά (2) οἵ Ἵβδι- 
ἰαΐη ἤπ4] δοῖβ δηὰ ψοσάβ οὗ Μοϑβϑβ, ΥἱἹἱζΖ. 
[ὴ6 5ο᾽ θη Δρροϊπτηθηΐ οὗ ἢ15 βυσοαθβοῦ 
(χχχὶ.), ἢ. ϑοὴρ (χχχὶ!), δῃά Β]Ἂβϑίηρ 
(ΧΧΧΙΙ1.), ΒΊΟΝ τοροῖποσ ἢ [6 δοσουηΐ 
οἵ ἢἰ5 ἀθδίῃ (χχχίν.) ἰοστλ δὴ δρργορπδῖα 
σοΟΠΟ]αβιοη ἴο ἴπ6 ῬοΟΙΚς δῃά ἴο ἴἢ6 ψῇῃο]6 
Ῥεπίιαϊειοῆ. 
Τῇ υ1Κ οὗ ΘΒ δυϊοσοποσαν ἴῃ. σοη [515 

Ῥαὺᾶ 
ΙΝ. Κείαιίοη ἰο ῥγϑοράίησ δοοξ!: αηπᾶ ἴὸ ᾿ 

ἐδ γεσὶ 97 ϑεγίρέμγε τς ΟΣ 
ν. “τον σδιρ ἀπά 1)αἰε ΟΣ Οονερουἑδίοπ 795 

οἵ [η6 τῆγχεβ δἀάγοεςθϑ, [ῃ6 ἔτγςς ςοπίαϊποά 
1η 1. 6---ἰν. 4ο; [ἢ6 βΞ6ςοηά ἰῃ ν. 1---ΧΧΥΪ. 
19; 6 {π|τὰ ἴῃ ΧΧΥ]]. 1--Χχῖχ, 29ς. Οἵ 
[Π656 τῆς ἢγϑὶ (1. 6---ἶν. 40) 15 Ἰηϊτοάυς- 
ἸΟΥΥ ΔΠ4 ρῥγεραζγαίοιγ᾽υ. [Ι͂ῃ ἰξ Μόοββϑϑξ τὸ- 
ΤΊ] 45 (ἢ6 ΡΕΘΟρΪδ οὗ ἴῃς ρῥτοϊδοζίπρ ρυϊά- 
ΔΘ ὑη66Γ Ὠοἢ ἴδ γ Πδα ραᾳβϑεα τοι 
1η6 θοπήαρε οὗ Εργριὶ ἴο ἴΠ6 Ῥοτγάεχ οἵ 
ἴ1Π6 Ῥτογηβοά 1δηαὰ ποῖα ἴΠῸγῪ (ἢεη 
βίοοὐα, δηᾶ οὗ {ΠΕ ῚΓ οὐ τερϑδῖθα δεῖς οἵ 
Ἰηρσταῖί δ δηἀ τορε]] οη ἀραϊηθὲὶ Οοά, 
ΒΒ Ιοἢ Παὰ Ὀδδη ρυπηὶβῃεα ὈΥ {ΠΕΣ Ἰοηρ 
νΑΠσογηρ ἴῃ [Π6 ἀεβετ. Ηδ σοῃἤ]υτὸβ 
[Π6 πὶ ἴο ἴα Κα νναγηϊηρ ἔγοπλ ἴῃ 6 ραϑῖ, δηὰ 
ἴο τοϑοῖνε πϑησδίογιἢῃ οἡ ἃ ϑβίγιςῖ ονδάϊ- 
Θης6, (Παὶ 50 16 Υ τϊρῃΐ ποῖ Ἰόβα τῃὸ 
Ὀ]οϑϑίηρα ΨΏΙΟΝ ὙΕΙΟ ΠΟῪ 751 ὙΠΏ1ὴ 
{ΠΕ} το. ΤΠ βεοομα, δηά ὈῪ ἔασ [ἢ 
Ἰοηραϑῖ βρθθοῦ (ν. 1--χχνὶ. 19) οδιτίθς 
[ἴῃς Θχῃογίδιοη Ἰηΐο ἀθίδ:]5. [ΤῈ σοπίδιῃς 
ἃ. Ῥτδοῖοαὶ Ἔχροϑιοη οὗ {86 ΒοΟΪῈ ἂν 
ἴῃ 115 ἱποιάθβῃοα. οὔ [ῃ6 ρθορὶθ, αδπὰ 
αἀνγ6 115 Θαγη ϑίγ, 85 [ἢ 6 βενεσαὶ ὑγεοερῖβ 
ΔΓ τονιεννθαά, οἡ ἴ[Π6 βδηοιίοης οὗ γεινατά 
Δ ΡῬυηΙβηπηθηξ δηηοχοα ἴο ἴῃθὴ ὈΥ 
(οά. Τῆς ρΡογίίοη σουπηθησος τὶ ἃ 
ΤΟΊΘΑΙΒΑ] οὗ ἴῃς. Τὴ (Οὐ η τ θηῖβ 
(ν. 6---21), ἴΠ6 ὈΔ515 ἀπά δββεῆςε οὗ τῃς 
ΨΠΟ]6 Μοβαῖς βγϑβίοτη, δηα ργοςεεαᾶς ἴο 
ἀδνεῖορα ἃῃηά ΔΡΡΙΥ τπῆογθ ρου ΔΙ] 
188 ῬΠΠΟΙΡΙ65 οὗ [π6 ΕἸτβὶ Τ80]6 (ν. 22--- 
χὶ. 32). Νεχίὶ [Ὁ]]ον5, ἰὴ μα τὺ Ὀ6 
ἀαβο θεά 5 ἴῃ6 βεοοῃμα [8] οἵ τῇς 
ΒΡΘθοῦ (ΧΙ. 1--ΧΧν]. 32), ἃ ἀδο]αγαϊί οι 
Δηα δηίοσοθιηθηΐ οἱ ναγίοιβ Ῥαγί συ ΑΓ 
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βίδτιι[65 δη γτερυϊαίοηθ. ΤΉδβθ, πουρῇ 
Βαηα]οαὰ ἢ τΠαῖ τεεάοπι οὗ διταηρθ- 
τηθηῖ Ψ ΠΟΙ βι115 ἴΠ6 ρυγροϑβαβ οὗ [ῃ6 
ΟΓΔΙΟΙ, γαῖ ΙΟῸΡ {ποηηβεῖνεβ οἡ [ἢ 
ὙΠΟ]6 ἰηΐο (1) αν σοῃοθσηϊηρ ΓΕ] ΡΊΟη 
(ΧΙ1. 1-χνὶ. 17); (2) αν σοΠΟΕΓΉ ΩΡ 
ἴῃη6 δαπ))ιηϊδίγαϊίοη οὗ Ἰυδίςα, {Π6 Ῥονγοῦβ 
Δα Ὀτίν!]θραβ οὗ ρα] ς οἤῆσείβ, ὅζο. (χνὶ]. 
18--ΧΧ]. 23); δηα (3) ἰαννβ τγεἰατηρ ἴο 
Ῥτιναῖα δηὰ ϑ90οῖδὶ τρῃῖϊβ δηὰ ἀαῖϊον 
(ΧΧΙΙ. 1-τχχνὶ. 19. ὙΠῈ [διτὰ βρβεοῇ 
(ΧΧΥΊ].----χχχ.) το]αΐας ἴο ἴῃ6 5ο]θ πη ΓΘ- 
δον] οὗ τῆς σονεηδηΐ ΒΟ ἰ5 αἰτγεοῖεά 
1ὴ ἴἴ, ἀηἃ τεοϊῖες βθνεσα! γ δηα δπλρῇδτῖ- 
οΑΙγ τὴ6 ΒΙοοοιηρο δηὰ (ἢ6 ΕΟυγθιηρς 
ὙΠΙΟΝ Μ01}]} [ΟἹ]]ονν ΤαϑρεσοῦνεὶΥ προ οὔ- 
Β6Γν Πσ6 δΔπα Ὀτγθαςοῇ οὗ {Π6 Ἶαιν. 

ΤἼδ βεσοηά δηά τς (Π6 5Ποσίου ρασί 
οὕ τὴς θοΟΚ, σοηϊαϊηίηρ (πὸ (ὨἸγίγ-ῆτοι δηά 
ἴἢχοο ΟΠ] ον ηρ σΠαρίοσβ, νγὰ5 ῬΡυοΌΔὈΪΥ 
Δαἀεα ἴο [Π6 τεϑδὲ ὈΥ 7οϑῆια, ΟΥ 50ΠῚ6 
ΟἴμοΥ ἀα]γ δυϊμουζεαά ρῥσορῆεδί οὐ Ἰεδάδι 
οἵ {Π6 ΡΘΟΡΙΕ, δἴϊεσ [6 ἀθαῖίῃ οἵ Μοββδϑβ. 
115 σμαγασίογιβίῖοβ ἀγα αἰβοιιϑδθα ἴῃ {π6 
ποΐθ5 οἡ ἴποβθε οῃαρίεσβ. ὍΤῇῆο {τες δα- 
ἄἀγθϑϑθοβ ὙΠΊΟἢ σοηϑιίυϊ6 σανθη- οἰ ρτἢ5 οὗ 
τῆς οοηΐεξηϊθ οὗ ])ειΘγοποπν Ρῥγαϑεηῖ 
5016 πηαγκεα ἰδαΐιγοβ σα] ηρ ρΘΏΘΓαΙ 
Ποῖος 6 ἤΕΓΕ. 

ΤΏΘ56 δάάγοθθαες τοῆθοὶς νεῖν οἰ 
{π6 αἰγουτηβίαησες ψὨΙΟἢ δἰἰοηάθα {ΠΕῚΓ 
ἀε!νοσνυ. Ὑῇδν ΕΘ σρόκθη Μὴ [ἢ6 
5ρΡα(6 οὗ ἃ ΥνΕΙΥ ίενν ἀανθ. [{ ννὰς οὐ (ἢ6 
ἴηι ἀαγ οὗ τ(ἢς ἢγϑι πχοητῇ οὗ [6 ἰοτίγ- 
ἢΙσι γϑαγ δίτεσ ἴΠ6 ὄἌχοάϊμβ [Πδὶ [ῃ6 ΡΘΟΡΙΘ 
ΡᾶΞ56 ἃ ονοῦ ἴπο [ογάδῃ, δηα σοπηημεπηοθα 
ἴῃς σοηημδδὶ οἵ (δῆδδῃ υὑηάοϑσ Τοϑῃσα 
([ο51}. 1ν. 19). ΤΠΙΠῪ ἄαγ5 Παα Ὀδθη ρῥτα- 
ὙἹΟΙΒΙΥ 5ροηξ ἴῃ (6 τουτὶ ηρ δἴτοσ (Π6 
ἀφαιῃ οἵ Μοβος (Πδυῖ. χχχῖν. 8). Οη τῆ8 
οἴμοσγ ῃαης, ἴτἴ16 σοπλπηθησοπηθηΐ οὗ {Π6 
ἢτοῖ οὗ τῇς ἴἢγες δά άγθϑϑθβ 15. ἘΧΡΊΘ ΒΘ ΙῪ 
χοᾶ Ὀγ δα. 1. 2 ἰοῦ ἴ[π6 ἤγϑι ἀδγ οὗ [Πὸ 
εἰθνοηῖ πιοπῖῃ 1ῃ (16 ἰοστεῖ ἢ γεασ. [ 
15 (5 ἀνϊἀδηΐ {Παἴ τῆς ἀκ] νοσυ οὗ {Π656 
ΒΡ ΘΟ ἤε5, δηα {ἰκΚεϑινῖβα της υἱίεταηος οὗ 
1ῃ6 ϑοὴρ δηή Β]δβϑίηρ, δηὰ τῃ6 ἰτδηϑ- 
δοίϊοη οὗ ἴΠ6 οἱοβίηρ Ἔνθηΐβ οἵ Μοβεϑ᾽ "δ, 
τηιϑὲ 4}} θὲ ρῥἰαςεα σῃγοηο]ορίοα!] Υ τὰ [Π6 
ἢγοι ἴδῃ ἄαγϑ οὗ [πδΐ δἰ θνητῇ τηοητῇ. 

111. Ασοογήϊηρ]ν [Π6 Θρθθοθθ5 Ἔχ ΪΪς 
ΔῸ ὉΠ οὗ δῖ γ]6 δῃα σπδγαςίθυ Γῇ 15 
5. ΓΙΚΊΙΉΡΙΥ σοηϑιϑίθης ἢ σας ἢ ΟἸτΟιτη- 
βδίδησθθ. ΠΟΥ ἅτ ρετνδαβδβὰ ὃὈγ τῆς 
54Π|6 νϑίη οὗ [πουρῃϊ, ἴῃ 6 βατὴς ἴοπε δηά 
ἴδηοσ οἵ ἔδεὶ!ηρ, ἴῃς βάτὴς ὑθοι Δ Γ16 5 οὗ 

ςοηςερῦοηῃ δηά δχργοϑϑίοη. ΤΏΘΥ οχ- 
ἈΠῸ  τηδῖίοσ νὩΪ ἢ 15 ΠΥ ἀοσιτηθδηῖ- 
ΤΥ ΠΟΙ (ΓΔ! οηΔ], Ὀὰΐ σοηνεγεά ἴῃ [Π6 
ΡΟ ΚΟΥ 5 ΟὟ] ΜΌΓΟ5. 

ΤΠΕΙΓ δἰ πὶ 15. ϑ ΠΟῚΥ Ὠοτγίαϊοτγυ ; {ΠΕ} 
βίγ]6 δαγηδϑί, ἤϑασί- 5 ΓΙηΡ, ἸΓΊΡΙΘΒΒΙνΘ, 
1ὴ ραββᾶραϑ 5] το, θὰ τὨτοιρῇους τῇ 6- 
ἴοτ!ο8] ; [ΠΥ ΚΘαΡ σοῃϑίδης! Υ ἴῃ νἱὲν (ἢ 6 
αἸἰγουπιβϑίδησθο [6 ἢ ργδβδθηΐ δης [ἢ ς ΟΥἹ515 
ἴο ΠΙΟἢ (6 ἐοσίαπες οὗ ἴ5γδϑὶ δὰ αἱ 
ΪΙαϑὶ Ὀδθη ὈὉσχγουρῆς. Μόοβθβ Παά Ὀείογα 
ἢϊπὶ ποῖ [6 πηδῃ ἴο ψῃοπη Ὀγ (οα᾽β σοτη- 
τηδηα ἢς ἀε]νοτοα τῃ6 ἰανν αἴ 51ηα], Ὀπῖ 
16 σεαηθσγαζοη (οἸ] ον ηρ νὨΙΟἢ Ππαά στονῃ 
ὌΡ ἴῃ [ἢ6 νΠάΈΓη655. [ὐρὲ ρογίοηβ οὗ 
[Π6 Ιανν ΠΕΟΘΘϑαΓΪΥ. δἴοοα ἴθ ἀὐόγδησα 
ἀυτηρ {Π6 γεαῖβ οὗ νναηάογηρ; δηά οὗ 
Ὦ15 Ρτθβθηΐ ΠΘΆΓΕΙΘ ΤΠΔῊΥ Τηιδί ἤᾶνο ὈΘΘὴ 
ΒίΓΑΏΡΟΙΘ. ἴο νΑΓΟΙ5. ὈΓΕΘΟΠ 64 οὔβοεν- 
ΔΏΓ65 δΔηά οταϊηδηςεβ, δηα (ἢο56 ἠοῖ τῃ- 
Ἰηροτίδηϊς Οἤ65 (586. οὐ 05}. ν. 2 56η6., 
δΔηα ποῖθ5 δηα στο). Νον δοινονοῦ οἡ 
1ΠΕῚΓ ΘΠΓΓΥ Ἰηἴο 56 {{|66 Πουλδς ἴῃ (δηδδη 
ἃ ᾿Ἰπογουρῇ ἀἰβομαῖρα οὗ (Π6 νϑ ποῦ ΟὈ]]- 
Βαϊοηβ ἰαἰά οὐ ἴἢ6πὶ ὈγΥ [6 σονεηδηϊ᾿ 
νου] ὈεσοηΊδ ἱπηρογαῖϊνο; δηά ἰἴ 15 ἴο 
(Π15 βἴατε οὗ [ῃϊηρο ταὶ Μοβεβ δή άγοϑβθβ 
ὨΙΠη56 1 Ηδ ςρεακ ἴο ἤδάγοια ΠΟΙ ΠΟΥ 
ὙΥΠΟΙΪΥ Ἰρηοτγαηΐ οὗ τς ἰανν, ποῖ γεῖ ἅμ} 
γνεΙβοα ἴῃ ἴἴ. Μαυοῇ 15 αϑϑιπηιθα δὴ 
ἴλ κε ἔογ ρταηίθα ἴῃ 15 ρθοοῃθ5; ἀραϊη, 
ΟἹ ΟΠΕΥΙ πιαίζοῖ ἢ6 ροθ5 ἰηῖο αθίδ!], 
Κηονιηρ {παῖ ἸΠ5ΓΓΙ ΟΠ ἴῃ [ΠῈπὶ τνὰ5 
ποοάβα. δϑοπηδίηθβ ἴοο ΟΡΡΟΙΓΠΠΥ 15 
ἴακϑη οὗ ρτογηραίηρ τορι] δῖοη5 ΠΟ ἢ 
ΓΘ ΘΌΡΡΙΘΙΠἸΘΠΑΤΥ ΟΓΥΔΌΧΙΠΑΤΥ ἴο τῃο56 
οὗ [Π6 ργεοβαϊηρ θοΟΚΒ; 5016 ἔδννγ πο α]- 
δοδίϊοηβ βιρροβῖθ ὈΥ ἸΟΏΡΘΙ ΘΧρΟΓ ΠΟ 6 
ΟΥ̓ Δἰτοτεα οἰγοιπιϑδίδησες ἃγα ον πηδάς; 
δηα τῇς. ψγῆο]Ϊα Μοβδὶς ϑυϑίθῃηι 15 σοϊη- 
ΡΙειεά ὈΥ (Π6 δαάϊοη οὗ βενεγαὶ δηδοῖ- 
ΤΩΘηΐβ ἴῃ ΟΠαρίθυς ΧΙ, τ ΧΧΥ]. οὗ ἃ 5061α], 
ΟΝ], δα ρο] σαὶ παῖασε, ὍὙΠ656 ἡ ου]Ἱά 
αν Ὀξὸη ΠΟῪ δα ροσῆμποιβ αἰτίην [ἢ 6 
Ποιηδάϊο [6 οὗ τ1η6 ἀδδοτῖ; Ὀὰΐ πον ν ἤΘη 
τῆ6 Ρευηληθηΐ ΟΥραη]Ζαίοη οὗ [5γ86] ἂ5 
ἃ Ὠδίίοη ψνὰβ ἴο Ὀ6 ΔοσοπΊρ] |5Π 64, {ΠῸγ 
σοι]αὰ ηἡοῖ Ὀ6 ἰοηρεῦ ἀείοττεα. Ασοοτγά- 
ἸηΡῚΥ τὴς Ἰεριβαῖοῦ, αἱ τ[ῃ6 σοτηπηδηα οὗ 
Οοα, σομλρ θεῖος ἢ15 ρστεραΐῖ νοῦ ὈΥ 50Ρ- 
ΡΙγίηρ πε. Τῇ ἢ ῥσγον 65 οἰν!] 1η- 
5ἘΠΓᾺΠΟῺΒ ῸΓ ἢ]5. ρΡθοΟρὶα δςσοιεαϊεα ὈΥ 
τῃῆ6 54π)|6 ὨΙνΊη 6 βαποίοη5 ἃ5 Πα Ὀόδῃ 
νους ϑαίδα ἴο {Π 6} το] ΠρΊου 5 τῇΐ65. 

ΙΝ. [15 ἴῆδη ποῖ αι δοσιζγαῖθ ἴο 
5ρεαὶς οὗ δι ΓΟΠΟΙῺΥ ἃ5 ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ ΤΘΟΔ» 
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Οἰτυ]α τ οη οὗ τληρδ σοπημηδηεα δηα ἀοῃς 
1 {πὸ ῥὑτοορήϊηρ ὈοΟΚΚ5; ΠΟΙ γοεῖ ἃ5 ρτο- 
ΡΕΙΥ ἃ σοιηρεπάϊιη δηα δυπληαγΥ οἱ [ἢ 6 
αν, [τρο δηα πηροχίδηϊ 56 οη5 οὗ [6 
Μοβαϊς οοήδ ἂγὸ ἀπηοίσδα ἴῃ [Π6 ὈοΟΚ. 
50Π]| 1Ἰὲ55. 15 1ἴ ἃ ηδημαὶ σοπιριοα ἔογ [6 
Ἰηϑίγιοτοη οὗ ἴο86. ΠΟΥ ἰρηοτγαηΐ οὗ 
ἴ[η6 ἰαᾶνν. Τὴδ ρῥίγαβα τἰδϑα ἴῃ 1. 5 (5668 
ποῖ οὐ ἰ. 2---.95) ΘΧΔΟΙΪΥ 1ηα]οαῖο5. θοιἢ 
(ῃ6. ἴα5]κ ψῃ ἢ Μοβοβ υπαεγίοοῖκ ἴῃ ἴῃς 
οἰοβίηρ πιοηῖῃ οὗὨ ᾿λϊ5. Π|6, δηα (6 τε]α- 
[ἰοὴ οὗἉ {815 θοοΚ ἴο {186 ργεοβαϊηρ ΟΠ 65. 
Ἡανίηρ ἰοηρ ἄρὸ ῥρτορουηάδα ἢϊ5 ἰογῃα] 
Ἰεριϑαινα ἀἰθοῦθθθ, ἢ6 ΠΟΝ ππηαάοτίακθς 
ἴο Θδχρίαϊη αηαὰ εἰμοιάαια τη; ἢ ἀε- 
νΕΙῸρ5 {ΠΕΙΓ 5ριπἴ δηα δἰπλὶ; π6. ἐπάθα- 
ΨΟΙΓ͵ΓΒ ἴο ἸΠΡΓΕ55 Οἡ ἴῃο56 [οσ ΏοΙ ἴἢ δ Ὺ 
ΜΈΓ ἀφοισηξα τῆς δαὐνδηΐαροο οὗ οὔϑοτγν- 
ἴῃ, δὶ τῆς ἐν}]5 οἵ περ εσίηςρ [ΠΏ 6η]. 
7:15 τῆ5 φυ!α τη Κοοριηρ ἴῃαῖ (Π6 να- 
ΤΊΟῖ5. ΠΟ] Πα ἀμ ηῖ5. ἅτ ρίνθη τῇ Ὀέει- 
ΤΟΓΟΠΟΙΏΥ ἃ5 1Π]ὰ Πποιοης οὗ Μίοβοϑ, δηΐ 
ποΐ, ἃ5. Ὀείογθ, ἀἰσγθοῖῦγ ἴῃ ἴῃς παπὶς οὗ 
(οά. [)ΘυςΟΓΟΠΟΙῺΥ 15. ἃῃ Δ ογ αν 
Δ ΙΔΒΡΙΓΕ ἃ σοι ἴατΥ οἡ ἴῃς Τὰν; 
ΒΟΓΝΊΏΡ ἸΏ 5ΟΠῚ6 ΓΕδρθςῖ5 αἶδοὸ ἃ5 ἃ 510- 
ὈΙ πιο ἀπ σοί!ο}] τὸ 1{᾿, 

ΤῊς ρῥγθοοίης θΟῸΚ5 ἀἰβραγεα Μοβεας 
ῬΓΠΟΙΡΑΠγ ἴῃ τἴῃ6. σλραςιτγ οὗ Ἰοριϑ]αῖου 
ΟΥ Δηη Δ] 51. [ΘΟ ΓΟΓΟΠΟΠῚΥ 5εῖ5. πὶ Ὀ6- 
ἴοτδ τι5 1ὰ {παὶ οὗ ἃ ρσόορῆοῖ. Απά ἢὲ ποῖ 
ΟἾΪΥ ἡνάγη5 δης [θα ἢ 5 ΜΠ δὴ ἀυς Ποῦ ῖν 
Δηἀ Ἔπεγρυ ΜΠΙΟΝ (Π6 5 Ὁ] πλοδῖ ραροβ οὗ 
ἴῃς Εουτῖ τολίου ῬγοΟρ γεῖβ ἐαηηοῖ βιΠρα55, 
Ὀμὰΐ ἢς (ἰθ] ΙΝ γα. 5οπ.6 οὗ (ῃ6 πτοβὲ ῃοία ϊθ 
Δ Ἰποοηττον τ 016. ῥγο Ἰο!οὴ5 ἴο 6 
ἰουπά ἴῃ τς ΟἹ Ταβίαπχοηι. ΤῊ6 ρῥτο- 
ῬΏΘΟΥ 1 ΧΗ]. 18 (5686. Ποῖς) τοβρθοῖίηνς 
τπ6 Ρῥτόρηθὶ πκ υπίο Πἰπς ΙΓ Πα ἢο 
ἀουδε 115 ρατγίϊαὶ νοτιποδίοηβ ἴῃ δυςοθϑ- 
5: ν6 ἄρθ5, βὰϊ 15 [ΟΓΠῚ5 ἃ΄γὸ βα [5864 Ιῃ 
ΠΟηΕ οὗ τἸοπὶ. ΓΕ ῥῬστοβρθοῖ ὀρεηεά ὈῪ 
λ1 δᾶάνδῃσθς σοι πα} } 7 ἀ 611] τ ἢηας 115 
τεϑί τῇ ἴΠ6 ΝΜ οβϑίδῃ, ννῆο βίαηςκβ δἱοὴβ ἂβ5 
106 οηἷγν σοπη)ρ]εῖα σουηίογραγὶ οὗ Μοβοϑ, 
δηα {ΠῸ ρτεαῖοσ [Δ ἢ6. (μαρίεγ χχνη!. 
ἔΓΉΙΘΠ65 ΔΠΟΙΠΕΙ δηα ΠῸ ἰὸ85 τπηδηϊοσί 
Ἔχαρῖ6. πε Ραμ βῃιηθηῖβ ἤογο ἀδ- 

Δ} ΤΊ ϑυπορϑὶ ϑ'δοτοθ ΘοΟυρΕιγοθ βου] θα ἰὸ 
δῖ Αἰδαπαβίιϑ αἰ βοσθῈ 5 ΝΘΥΥ ΟἸδαΥ (ἢς τεϊατίοη 
οἵ ϑουτοτοποιην ἴο τσ ρτγεσράϊηρ ὈοοΚϑ: ἐν αὐτῷ 
Μωυσῆς δευτεροῖ καὶ διεσάφησε πᾶντα προειρημένα, 
ἔν τε τῇ ̓ Εξόδῳ, καὶ τῷ Λενιτικῷ, καὶ τοῖς ᾿Αριθμοῖς, 
γομιμά τε καὶ δικαιώματα καὶ προσταγματα᾽ καὶ 
ὑπομιμνήσκεται πάλιν τὸν λαὸν ἵνα φυλάξῃ αὐτά. 
τ οπνοι Ορεσα, Νοὶ. 11. Ρ. 71. Ῥατβ Ἑαάϊξ. 
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ΠΟΙΠΟΕΩ͂ ΔΓ6 50 Πηϊηπίογ δηα ροϊηιθαϊγ 
ΞΡΘΟΙΠεΩ, Δηα νεσο οἡ τεσογα, ννῆδϊονοῦ 
ΟΡΙΠΙοη δὲ δάοριεα αροιῖ τ[ἢ6 ἂρὲ δῃά 
ΔΌΓΠΟΙΘΙΙΡ οὗ 1)ευςογοηοΙγ, 50. ΠΊΔΗΥ 
σεηΐυτο5. Ὀδίοτε ἴῃς ἀςβιπισοη οὗ (8 
Το θη (ὐοπηπιολννοδ! ἢ ὈΥ τῃ6 Ἐοχηδης 
ὙΠΙΟἢ 50 δ. ΠἸΚΊΏΡΙΥ στοὰ] Ζοὰ τσ, {δαὶ 
[η6 αὐριπηθηΐ ἀογινθα ἰτομλ δυο Ὀγϑά!ο- 
τοι δηὰ [Ὁ] ] τήθης σαηηοί ΡῈ ραϊηβανεά 
ΟΥ δνδι θα. 1 15 ἴτι6 τη τῃ6 ψ ΠΟ] 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ 15 σοηαϊομα]. Ὑπὸ φρεέορὶα 
δά Ὀ]Θβϑιηρθ ἂἃ5 ννῈ}} δἃ5 συ γϑιηρδ 561 Ὀ6- 
ἴογε τῆ6πι, απα πηρῃΐ οσἤοοβα ΠΟ ΠανοΥ 
την ψου]Ἱὰ (χΧχχ. 190. Βιῖΐ τΠεγὲ ἰ5 
τὨγουρῆουϊ οἢ. ΧΧΥΝΠ],, ἃ5. 1ἢ ΟἾΠΕΙ ρᾶ5- 
βᾶρσοο (6. ψ. ΧΧΙΧ.) ὙΉΘΓΕ (ἢ]ς δἰ τογηδῖϊνα 
15. 86ῖ ἰογίῃ, ἃ ἔδυ ρυϑαῖθ ξίσθϑος δηά {]- 
[1655 Δῃραγθηΐ 1ἢ τῃὴ6 Ρθηαὶ οἰδιβθ5; δηᾶ 
{ππ|5 ΠΟΓῸ 15 σοηίαϊηδα ἴῃ [ἴῃ6 νΟΙῪ Ρῥτο- 
ΠΟΥ ᾿ἰ5.} Γ ἢ 115 ἢιδὶ δἰ νΟΥῪ ἃ οἰθαΥ 
[ογεϊοκοθηιϊηρ οὗ τῆς [αΐὰγα τόσα], Τηαροα 
Μίοβοβ, ἰὴ χΧχχὶ. 20 5η6. ὄΧρυθϑϑὶῪ βαγϑ5 
[αι ἴτῃη6 ρεβορὶς νουϊὰ αἴογ ἢϊ5. ἀθατῃ 50 
Δοῖ ἃ5 ἴὸ ὑγηρ ἴπο58. Ἰυϊριηεηῖβ ὑροπ 
τΠοπηβεῖνο, Απὰ ἢϊς ϑοὴρ ἴῃ ΧΧΧΙ]. 
ἸπΠἸσαῖοβ. ν νιν ἃ ἸΟῺς; 56 Γ1|65. οἵ [τδῃ5- 
ΡΙΕ ΒΟ. δΔη6 σοηϑεαιθηΐ τοίγι Ὁ ἸΟῺΒ, 
δηάιησ ἴῃ τὸ το] δοίη οὗ [στα] Ὁγ (σα, 
Βεγοῃά [ἢϊς πονγόνετγ]ος ἃ ἀἸϊκίδηϊ ἐροςὴ 
ΜΠ θη ΤΈτΟΥ βηῃοιϊά ἀνεηϊυα! γ ἰπῃ ρἢ 
ΟΥ̓ΟΥ 5016, δη ὀ ταςς [6 (θη 8 0 
1655 τὴ [16 76νν πὰ τὴ6 Ὀ]Θσοιηρϑ οὗ 
116 (ὐονεηδῃῖ (ΧΧΧῚΪ. 43, 5686 ηοῖδ). Πλ5 
ἄοες Μίοςοθϑ, ὴ τῃς νοτῪ ἀςῖ οὗ σοι ρ θὴρ 
ἢ15 ον ἢ ἰηδεταςἊςοης, ἰοτοῖς! [ἢ 6 δνθηίμαὶ 
του] δῖοι οὗ τποπ, ἀηα ΤΠῸΙΣ ἀΌΒΟΤΡ- 
το ᾿ἴο ἃ ΜΊΔΟΙΓ ταῆρο οὗ αἰςροηβαι Ώ8. 
ΤΠῆι5 ἀϊά τῃ6 στοαῖ Ἰορ βίου θοἢ ἢ ]πι- 
561 σψαὶῃ βοιης ρ]]Πηρ565 οὗ [λ6 ναβί [αΐατα 

ΟΜ ΠΙΟἢ ἰὰγ ὈεΠμα [Π6 ἐπαοίτηςηῖβ Ὦς ν᾽ 5 
σΟΠΊΠἰ5ϑιοηθα τὸ ἀεϊίνοι, δ ρὰϊ οἢ 
τοῦτα ἃ]5ὺὸ Ὀοῖἢ Ῥγοηηῖδοθ δηά ἰῃγθαίβ 
Ψ ΏΙΟΠ οου]Ἱά ποῖ Ὀὰΐϊ Ἔχοῖῖα ἀπγοηρϑῖ ἢ]5 
ΡΘορὶα Ἔχρεοίδ 5 ἀπ βροουίαίοπϑ ἃϑ 
ῖο (ῃ6 ἴογῃ ΨΏΙΟὮ τ[μ6 ἐνεηῖβ {Π|15 ἰοτὸ- 
βηαάονοα Ὀγ Ἀϊὰ ννουϊὰ ἴακε. [θευδ- 
ΤΟΠΟΙΩΥ 15 ἴΠεη, 85 δὲ [ετοπχα (Ερ. δὰ 
Ῥασηαπ), Ορότα, οὶ. ππ|ι. Ρ. 3, ΕαϊΕ 
Ῥατγὶβ, 15.4.6) ἀεβοῦθαβ 1ἴ, "ϑθουσηάς ἰὲχ 
οἵ ἐνδηρο]οῦο ἰον 5. ΡΟραγαῖο. ΝΟΠΙδ 
515 Ὠαῦεῖ θὰ αι ῥγίοτα ϑυηῖ αὐ τἀμῃιθῆ 
πονδ 5 ηΐ οτηηΐα ἀξ νείοσι θ5᾽" 

Ν. Αϑτόραγας ΔΌΓΠΟΥΙΒΏΙΡ 1ἴ 15 ΡΟ ΠΈΓΆΠΥ 
Δ]]Ποὐνεὰ τῃδῖ 1)ευΘΥΟΠΟΩΔΥ πλιδῖ, ἴῃ 5υῦ- 
βίδηςθ, μαννα οοτηο ἴστομὶ οὴΘ απ. Τ7Τῇῆδ 
ϑοηρ αηα (Πς Β]ὀβϑηρς μανα Ἰηαββα Ὀδεβὴ 
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Τορσαταθα ὈΥ 50ΠΊ6 Ἃ5 ἱπάδθρθηάδθηξ ρΟΘΠῚ5 
ὙΠΟ [ῃ6 ντῖῖεσ ἰουπ δα Ἰπσογροτγαϊθά 
Ἰηΐο ἢὶ5 ψοῦκ. Βιῖ οὐ [6 ἡ ῃοΪο ἴῃῈ 
ῬΓΟσΟ5565 ΔρΡ]ΠΘα ὈΥ ΤΩΔΩΥ ΨΤΠΟΙΘ 50 
ἔτεεὶν ἴο τῆς τεϑὶ οἵ ἴτὴ6 Ρεηϊαΐδυςῃ, {Π6 
ῬΓΟσΘ5565 οὗ αἰἸδβιηϊοργατοη δηα ραγίοη 
οὗ οοηίρδηϊα διηοηρϑί ἃ ΠΌΠΊΡΟΥ οὗ 500- 
Ροϑθα νεῖ οὗ αἰἥεγθης ἀαι65, ἤανγα 
Ὀδδη δὐἀπητοα ἴο ὈῈ ποῖ ἀρρ]οδῦ]α ἴο 
ευϊεογοηοιην. ΤῃῈ Ῥοοκ ἴῃ ἴασϊ ρῥτα- 
βΒ6ηΐβ, [ῃ6 ἰαϑὲ ἔουγ σπαρίετα ἐχοθρίςβα, 
8ὴ ὑπ η 14} ]6. ὉΠ 1η βιγ]Ὲ δηα ἰγϑαῖ- 
Ἰηδηΐ ; 11 15 σαϑῖ, 50 ἴο 5ῦεακ, 1ἴῇ ΟἤΘ 
ΤΟΙ] ; 115. ΠΠΙΕΥαΤΥ ΟΠαγα ΓΙ 5[ΙΟ 5. ΓΘ 
500 ἢ ἰπαΐ νγὰ σαηηοΐ δ θνα της σοπλρο- 
5] Οὴ οὗ [ἴ ἴο ἢανα θβδθὴ βργοδή ΟΥ̓Θσ ΔΠΥ 
Ἰοηρ' Ρετιοά οἵ {Ππ|6. 
ἢ 656 δοῖβ ἀγα ἴῃ {]] δοσοτὰ ἢ (ἢ 6 
τδ Ἰ ΟΠ 4] υἹθν  ὨΙΟἢ Δβοτὶῦ5 τ[ῃ6 θοοΐΚ 
ἴο Μίοδεβ.Ό. ΤΠ15 νῖενν ΠΟννΈΝΟΙ ΠΊΔΗΥ͂ 
Τηοήθγη οὔ ο5 δηπ σοπηη)θηϊηΐους. τιη- 
ἢ Θϑ ΡΥ τοὐθοῖ. ὙΠθθ6 ΠΟΙ. 16 
ἴοο βΎῪΘΠΟΓΑΙΥ ἀρτεεὰ ἴπαῖς [6 διῖῆοῦ 

,. οὗ ΘυςοΥΟΠ ΠΟΥ, ἡ ΠΟθνεσ ἢ6 νας, αἰ 
ποῖ ντιῖθ ΔΩΥ ἰάῖρο ροχίοηβ οὗ τὰς ῥτο- 
ςεαϊηρ ὈοοΚκ5, τπουρῇ βοόπῖα τη Κ τῃαΐ 
6 'νᾶ5 ἴῃ 6 οπθ ψῇῆο τοάυς δα τΠποῖὴ ἴο 
[Πδῖτ ᾿γεϑεηΐῖ 5ῆδρθ, δηα σομηρ εἰθα ἢΪ5 
ψΟΥΚ Ὁγ δάϊηρ ἴο 11 {15 ΟΥΙΡΊΠ4] σΟΠῚ- 
Ῥοϑίιοη. [Ιΐζ 15 ᾿παθρα δβθρετῖοὰ ἴο ὃ6 
“0η6 οὗ [ἢε6 τηοβί σεγίδιη ταϑα] 15 οὗ τηο- 
ἄσγηῃ οσπο5πλ" ((ΟΙεηβο, “ΡῬεης ἡ ΝΟ]. ΠΙ. 
ὃ 863), ἴ[ῃαἴ Του ΟΓΟΠΟΠῚΥ νγᾶ5 τυ Πτίθη [ἢ 
186 ᾿αῖεοτ ρετιοα οἵ ἴπΠ6 [Θιν]ϑἢ τηοπάτοὴγ ; 
Δη4 σοηΒἜο 6 ΠΥ ἰοηρ αἰϊευῦ τῆς πγαϊη 
Ρατί οἱ τὴς. Ρεηϊαΐδαςῃ, ἴο ΜῃΙΟἢ 1{ ἰοττη5 
ἃ Κιηα οὗ ΔῦΡΡ6ΠαΙΧ ΟΥ̓ Ρετγοζατίοη. 

γεῖ βανεγαὶ βοῇοϊδτα 0 ἤανε δάορίοα 
1ἢ15 δε] βαπηα πῃϑιῃοά οἵ ἰηνθοιραςοη, 
δηα ψγῆο μανα ἃ ΠΡ γαρυςαί!οη ογ ἰδαγη- 
Ἰὴρ δῃηᾶ δοιυΐδηδϑοβ, ἤανα πηδιηταϊ δα, Οἡ 
ἴῃς σοπίτατγ, τα ὨΘυΓΟΤΟΠΟΠΊΥ 15 ΠΟΙ 
δΔησΙϊοηΐ Πα ΔΩΥ οΟἴΠ6Γ ρατί οὗ ἴῃ Ῥεηϊα- 
ἴδυςἢ. Τῆρν οὔβοτνε [Παΐ ἴΠπΠε ἸερΊϑατινα 
οἰδηθηῖ ἴῃ δ ΛΟ ΠΟΥ 15 Ἔχῃ! 16 α τη 
ἃ 5: ΓἼΡ]ῈΓ δηα τοῦθ σα] οῖνα ἔοττῃ τΠδὴ 
1ὴ [Π6 ρῥτγεσθάϊηρ ὈοοΚβ, δηᾶ ἢο]α ἰῃαῖ 
[ῃ6 τηαϊτοτ-οἰίδος δηα ϑγϑίεμηδίὶς ῥζγα- 
Ξοπρίϊοηβ οὗ Εχοάϊι αηα [νι σὰ 5 ΨΕΓΘ 
Θνοϊνοϑα δἷ ἃ ἰδαίεσ ἀδΐβ ουἍἱ οὗ ἴῃς ργορῆς- 
τὶς ἀϊδοοιιγβος οὗ ᾿δυϊοτοποΥ. ΔΜ εν 
οἵ 1ῃ15 βοτί ἢᾶνε Ὀδδὴ τηδϊηϊαϊηδα Ὁγ  δῃ 
ΒοἨΪ θη, Ναίοσ, ναῖκε, σεοσρο, δι55, αηά 
Ὁγ Ὦτ 5. ᾿ανιάβοῃ ἴῃ Ηοσηθ᾽ 5 “[πἰτοάπο- 
πο, οὶ, τι. (1856), [πΠουρἢ ἢ μᾶ5 βυῦ» 
ΒΕ] ΌΘΗΠΥ δρδηἀοηρδα ἴῃμδὶ υἱεῖ ἴῃ ἢ 8 
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Τηϊτοά. ἰο (ης ΟἸἹά Τεϑβί. (1862). Τί ἰ5 {Π|6 
ἴηδι οἴ Γ δυο γι ]6 5 οὐ [Π6 5116 5.0] 
αν {τγεαῖϊοα 115 ἀδοϊϑίοη. 1} δοδηΐν 
Τεϑρεοῖ; θὰΐ ον πτ|1ὸ τυγασγαηΐ Π 6 ΓῸ 15, Οἢ 
[Π6 ῬΓΠΙΠΟΙΡΙ 65. οἵ [6 50-]}}8 ἃ “ὁ ΒΙΡΉΘΓ 
ΟΠ οἰ5Π} δἷ ἰβαβῖ, [ΟΥ [15 ϑυ τη ηλαγν "ἢ 74 ρ- 
ΤηΘηΐ, 15 Δρραγθηΐῖ Ὀγ ἴῃς δςς τῃαὶ Καο- 
ἤδη, οβα ψοσκΚ οὐ (ἢ6 Ῥρηϊαϊουςῇἢ ἰς 
οηβ οὗ [Π6 τηοϑβῖ γθοθηΐ ἀπα ὈΥ ΠΟ πη θΔἢ5 
{Πε ᾿εαϑβί Ἰεασηβά, τ ἢ151 ηοὶ γεῖ δάοριηρ 
οὐ ρἢϊ τῆ ορ]πίοη οὗ ἵδη Βοῆϊεη, ἧς. 
σοηΐδϑβθ8 [δι “ ρυδάμα!γν ἴῃ 6 σοην]οίοη 
Ὧδϑς βείτἰο ἃ οἡ ἢϊ5 τηϊηἀ ἴῃαΐ τἢδτα 15 
ΤΏΟΓΕ {τυ{ἢ 1 {Π6 νεῖν5 οἵ [Π056 Ἰαςῖ [ἤδη 
15. τεσοσῃϊζεά ὈΥ ἴῃ ἀείδηάοις οὗ {ῃ6 
οττηθσ νἱθνν." (Καυδήθη οὐ (ἢς “ Ῥρη- 
ταἰδυοῇ, [ΓΑ 5] αῖθ Ὀγ (οθηδο, ρΡ. 192, 
193.) ΜόοΓδ ΤΘΟΘΉΓΥ 511} Καὶ ΔΙῸ ἢ 1ῃ ἢ 
ΠΟΙ ΠΘΏΪΑΤΥ ΟἹ 1 ον ςι5, Ῥαγὶ 1. ρὰὉ- 
᾿Ι5η 6 ἴῃ 1867, ν}15ῖ Δ] ον ηρ τπαΐ “16 
αὐτοῦ οὗ Που τ το ΠοΥ παα οίογο Ἠϊπὶ 
[41] οὐ] Ἰπ65 οὗ [6 παγγαῖνα δηα ]6ρΊ514- 
[οη οὗ τῆς ἴγοα πὶ] Ῥοοκ5᾽" οὗ [Π6 
Ῥεηϊαϊθιςοῇ, 15 πον υῖΠ6 1655 ἀδο 6 α]γ οὗ 
οριηϊοὴ ταῦ “16 οἰαρθογαῖβ ςυϑῖο" οὗ 
βασγῆσος, ἧτο, ἰδ] ἄοννῃ ἴῃ 1, Θνηοις ννὰς 
ἀδνοϊοροά οἡ ἴῃβ ὑαβὶ αῇογήφᾷ Ὦγ 
1)ευςοΓΟΠΟΤΩΥ ; απ οὗ σοιἴ86 σγε]οοῖβ. Οἡ 
τὴ6 ψ Ποὶς {16 νθνν5 οὗ [ῃοδ6 “νι ο οἰ δῖτη 
ἃ Πἰρηοτ δηταθν" ἰοῦ τῇοδο τα] 
ὈοΟΚ5, ΡΡΌ. 44 546. 
᾿]}ῺῚ {πιῇ ὯῸ τῇοτα σοηνίηοϊηρ Ρτοοῦ 
σουἹὰ Ρὲ αβοτγάδιὶ τπαῖ (ἢ πηοῖῃοα οὗ 
ΟΥ̓ ἸΟΙ5ΠῚ 1ἢ ἀΙΘΒΓΟ 15. ἘΠΙΓΙΒΌΝΟΤΓΗΥ 
τη τῆς τϑϑι 5. οὗ 15 δρρ]ιοδίίοη ἴο 
1 ευςτοτοηοπγυ. Τῆς οἱ οΓ βοῃοΐαγβ, (α-᾿ 
56ηῖι5, ἀ6 Ὑνεῖο, Ἐννα]ά, ΒΊοςΘΚ, ἄς. ππ- 
ἢιοϑ ΠΏ ΡῚΥ αἰπγπγθα ταὶ δα [ΕΓΟΠΟΠΊΥ͂ 
ψὰ5 ΓΘ ἰοηρ αἰτοῦ ἴ[η6 τοϑί οὗ {ΠῸ6 
Ῥεηϊαΐθιοῃ ψγὍαὰβ δχίαδηϊ ἢ 115 ῥσγθβϑθηΐ 
5ηλρ6. 7Π6 ΠΟΘΙ 50Π001] 5665 ΠΟ [655 
σοτίλιηἶγ ἰῇ θυ ΘΥΟΠΟΤῚΥ ἴῃ 6 ΡΠ ΠπΊρον αὶ 
ΠΌΔΙ οὐἵ οἵ ψὨϊοἢ [ἢ 6 ̓ντιο ς σοησθγη- 
εἀ ἴῃ ἴτε ρτοάυοσίίοη οὗ ἴῃς ρῥτγεοεάϊηρ 
Ὀοοκϑ ἄγον {ΠΕῚΓ τπηδίθσιδ]ς. 

Οιὐἱ οὗ τῆϊῖ5. οσοηῆϊοϊς οὗ ορ᾽ηϊοηθ ΟἹ6 
ἸΠΙΘΥΘησ6. τᾶν βαΐίοϊν Ὀ6 ἄταν. ὉΤῃ6 
Αἰοραῖοη 50 ροβινεϊν τηδάς {παῖ {π6 
ΨΟΓΥ δἰγίε οἵ δι ςογο ΟΠ Ὀοίγαγϑ 115 
Ιαῖα οΥὔἹΡΊΩ 15 ΔΙΌ! γασυ 8η4 ὑ4561655. Νὸ 
ἀουῦὲ {6 ὈΟΟΚ 15 τ τς6 ἢ ἴῃ ἃ ΥνΟΙΥ αΙ- 
[οτθηϊ ΔΉΠΟΥ ἴτοτῇ [Π6 ῬΓΘΟΘ]ηρ ΟΠ65; 
γοῖ τ[Π6 Ρδγ]] 6} 15π|5 Ὀεΐνγθεη 11 ἀηα {Πθτὴ 
Ὀοῖῇ ἴῃ ἰάθαβ δῃηά Ἐχργθϑϑιοηθ 16 ΠΕΙ- 
{ΠῸΓ ἔδν ΠΟΥ Ἰηϑρηϊδβοδηῖ (οἴ. [ὉΓ ᾿Ιμϑίδηοβ 
δου. χχν!. ἢ 1,δν. χχνι. ΤὨγου ΠΟ), 



794 

8ἃ5 ΔΗ͂ ΟΩ6 ΨὮΟ ψ1}} τὰυτὴ ἴο τῆς τοίογ- 
ΘΉσ65 ἴῃ ἴῃ ΤΠ]ΔΙΡΊΏ Δη4 ποῖδβ ἴου ἃ [δ 
σοηβθουζινα σμδρίθουβ ΨΜ}]1 ΘΔΘ]Υ Δβςεῖ- 
ταῖη. Απά τἢε ἔδοϊ ἴῃαϊ ([ῃ6 ὕοΟΟΚ οοη- 
555. ΠΠΔΙΠΥ οὗ [ἤγεΘ σρθθοῦοβ δα ἀγεββθα 
ὉΥ Μοβος ἴἰο ἴπ6 ρξορὶβ ἴῃ ἱπητηδαϊαῖθ 
ν θῖν οὗ ἢ15 ονη ἀθαῖ δἀῃμα [6 ῚΓ Θησαησα 
Ἰηῖο (δηδδιὶ 51ΠΠῸἸ ΘΠ Ὺ ἜΧΡ] ΑΙ 5 115 Π16- 
ΤΑΤΥ ΟΠδΙδοῖοΓ ϑῖῖο8. Ναϊίαγα!]ν [ἢ 6 τηδῖ- 
ἴογ τἢπ|5 ΟΥΑΙ δεῖ ἰογίἢ 15 ρίνθῃ ἸΏ ΤΟΥ 
βιιϑίαιηθα, ἤονίηρ, δηὰ τηεδίοποδὶ ἰδη- 
δυᾶρο ἴδῃ ψουὰ 6 δπηιρίογεα ψ θη 
αν ΕΘ ἴο 6 ῥτοπηαραῖεα, ρδβϑηρ 
δνθηῖΐβ οὨσοη]ο] 66, ΟΥ ΔηοΙΘηΐϊ [ΓΑΉΘΔΟΙΓΟΏ5, 
ΔΙΓΟΔαΥ Ροῆδρ5 δηϑηγ δα ἴῃ τα! ἢ 
ΟΥ ἀοσυπηοηΐ, Ἰποοτροίαϊεα Ἰηΐο ἃ ᾿οη- 
πδοῖεα ιβίογιοδὶ ψοτκ. [τ 15. ἴο ὃθ 
ΟὈϑονεα αἷθο {παῖ 411 ἴῃ6 οἰδϑβϑθβ οἵ δζ- 
ΟἤΠδίβηη5, ΠΕΊΘΟΥ ἴῃ νοσδΌυ ΔΥῪ ΟΥ Ρ,ΑΙα- 
ΤηΔῖϊο4] ἐοσπΊ5, ῃΟἢ ἤανε Ὀθθη ροιϊηϊθα 
οἷξ᾽ 45 Ἑοπαγδοΐογιϑις οὗ ἴῃς Ηδσῦτεν οὗ 
τὴς Ῥεηϊαϊδυοῇ (566 Ιηϊτοά. ἴο Ῥεηΐῖ. ρΡ. 
18, 10) ἅτε ἰουπα ἴῃ Ὠουϊζεγοηοιγυ, δηά 
5016 οὗ (6 πὶ ἔγβαιθηγ. 
ΓΕ ψτηρθ οὐ Γογθιλα οἴδη 5 Π- 

ἸΠΡῚΥ ταοα]}] ραϑϑᾶρεβ οὐ Π.διυςεΓΟΠΟΠΊΥ. 
ΤΠ6 ρῥσόορ δὶ στορεαίθαϊγ διηρίους νοσα5 
Δα Ρἤσαβθοβ ΨΏΙΟῆ ἃ. οπματγασιοτϑίς οὗ 
Τευϊογοηοτηγ. Νυτηθτοιβ 1ΠΠπ|5[ΓΔ ἸΟῊ 5 
δ ηαἃ ΘΧΑΠΊρ]65 ἃγα ρίνθη ὈΥ (οϊθῆβθο οἡ 
“Ῥεης. ὃ σπό; δπὰ τἋἢδγὰ 15 αἾ5ο δὲ ἘΠΠ165 
(1ὴ6 τεῆς ρίνθη ἸῺ Τ]ΔΙΡΊΉ δηᾶ ποῖος ἴο 
1)6υῖ, ΧΧΝ. Δηα ΧΧΧΙΪ. νν}}] ΘΌΡΡΪΥ 1Π1πι5- 
ἘΓΔΙΙΟΠ 5) ἃ ΓΟΙΠΔΥΚΑὈ]6 5: Π}Πατὶγ οὗ ρ6η6- 
ΤᾺΪ 51}γ]16 δηά {τγεαϊηθεηῖ. ὙΠ656 τοβοτη- 
ΙΔ πο Θ5 ἀΥα ΠΕ ΠΥ ἔξνν ΠΟΥ ἰποιρηϊβοδηῖ. 
τ 15 πϑϑάϊεθα ἴῃ. {Π|5 ρίδοθ ἴο ἀδπιοη- 
βίγαίθ {ΠεῈῚΓ δχίβίδηος. δηά ἱπιροτίδηςο, 
Ὑ]ΟῈ ἃῖ6 ΠΟΥ δάμη οὐ 4}1 Παηάξβ. 
ΤῊΘ αυθϑῦοη το ἴα σοηπϑιἀογεα Ποσο 15, 
ον ἅγὸ ἴπδῪ ἴο Ὀ6 δοσοιηϊεα ἔοτ᾽ 

Ἴηοθα ΨηΟ τοραγά 1) εις ΓΟΠΟΠΊΥ 85 
[Π6 ννοσκ οἵ Μοβεβ σδὴ δχρίαϊῃ {πεῖ δ 
Οοὔσθ. Τα ρῥηοθϑὶ οἵ Απαιποῖῃ νου 
ἤᾶνα πηδάς ἴπ6 [ἂν [115 βίπαν ἔγοτη, Π15 
ἈΠ] Δ Ποοά, δηά ἢ15 τηοάδς οὗ [πουσῃϊ δπὰ 
Εχργθϑϑίοη μου παΐυγα! ν 6. ρυθδιν 
1ηΠπδηςσεα Ὀγ 1ῃαῖ ἷανν, ἀπ ΠΊΟΓΘ 50 1ῃΔη 
ἴπῃοβ6 οὗ ἴπ6 ΠΟη-ῬΓΙ ἜΘ ΓΠΥ Ῥτορεῖ5. Οὗ 
8}} ρατί5 οὔτε Ῥεηϊαίδιοῃ 1) ει ΟΓΟΠΟΙΊΥ 
ΜΟΘΪα 1ῃ [Π8 οδἸδηλῖουιβ ἄγ οὗ 76γθ- 
ΤΔἢ σοπλα Ποῖὴδ ἴο ἴἰ6 ρτορῇοῖ 5 ταὶηά 
ἢ τηοϑὶ τραῦθθηον ἃπηα ἴοτοθ Τὴ6 
515 Ψ ΠΟ ΠΟ ΓΕΓΟΠΟΙΑΥ͂ ΒρΘΟΙΑΙγ ἀ6- 
ΠΟΙΏΟ65 ΜΟΓΘ 1η [ΘγθΠ} 1. ἢ᾽ 5. ἄαγα τηοϑβέ 
τις Δη6 ρύοϑθβ 1 [5186]; [ῃ6 ται αἶνα 

ἹΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ 

Ἰπάρστηορηϊβ ἀδεηοιηςθα ἃς ἃ σοπβθσπθηοα 
1 ἴῃ 54Π|6 ῬοΟΚ νγεσα ΠΏ ηρ οἡ [ἢ6 
ῬΘΟρΙ]Ὲ Ὀεδίοτα ἢ15 δυϑδ ; [ΟΡ ]ο5 οὗ οοπ- 
ἰοτί [6 ΓΘ "ΈΓῈ ΟΠ 6 Ἔχοθρῖ [086 βρἰϑηπιά 
τπουρῇ αἰδίδηϊ Ρῥγοη 565 νυ ὨΙ ἢ Ἰη 5ριῖε οἱ 
115 ῥγεάοπγιηδίίηρ ἴοηα οὗ τννατηηρ δηά 
{Πγθαϊθηϊηρ ΓΘ 50 ψνοηλθγί  } Ὁ (Ὠτουρὰ 
1ῃΠ6 ΡῬΓΟΡΉΘΟΙΘ5. οἵ 1)εις ΟΠ ΠΟΠΥ (δ56Ὲ 
δῦονο, ὃ Ιν.ἡ. Ὑδδι νομοῦ τἢθη ἰδαΐ 
7 εγει ἢ 5. υἱίογαησοα μου ἃ 50 οἰϊθη 
ΒΟ ηα Κα δὴ δοῆο οὗ Π)δυζογοηοῃ ; 
[Πδΐ 15 ἀδηιηοϊατοηβ, 45 ἀ1ὰ (ἢοϑ6 οἵ ἢἰϑ 
σοηίοιρούατν Ηυ]άδῇ (ςοΐ. 2 Κίηρϑ χχιὶ. 
τ6 544ᾳ. ΨΜιῃ Πθαζ. χχὶχ. 2 544.), 5μοι!ὰ 
[4}1 Ἰηῖο (6 5ἰγαῖῃβ οὗ [ἢ15 ὈΟΟΚ : οὐ ἴπαῖ 
ἢ]5. ἴορίο5. οὗ σοῃϑβοϊαϊίοη βῃοιυ]ὰ σεοδ]] 
[86 τοαϑϑυγηρ νοσγὰς γ ἢ ΝΠ] ΟΠ (ἐσ. ἴῃ 
ΧΧΧΟ) [Π6. δονεγν οἵ (οάϊς ἡιάστηξηϊ ἰ5 
τε ροΓοα ὄνϑὰ ἴῃ [6 ἰανν Ὁ 

1 ψου]Ἱά "6 ἃ γεῖ 5ίΓΟ ΡΥ γϑᾶβοη ΜῈΥ͂ 
[15 οὗ 4}1} τῃ6 τῃξδη δχίϑτηρ βαογεα ντι- 
1ηρ5 5ηοι14 Πᾶνα ἐχειῖθα 4 βρβϑοὶαὶ ἰῃ- 
ἤυθῆοθ οἱ εογοηιδῃ τ τῃὴ6 Ὀοοκ ἀἰ5- 
σονογθα 10 [15 ἀδγϑ ἴπ ἴπὸ Ταπιρὶε ὃὑγ 
τ[ῃς Ηἰρῃ Ῥηδδὲ ΗΠΚιαῆ, δηα ὑτουρὶ 
δραὶὴ ἴο [6 Κηον]θύρε οἵ τῃ6 Κιηρ ἀπά 
ῬΘΟρΡΙΘ δἰϊεσ βανιηρ θδθὴ Ὀδηϊϑῃθα ἴτοιὶ 
ῬΟΌ]Ο διρηξ δηὰ 586 ῸΓ Πϑδιΐν βιχῖῦ 
γϑᾶγα ἀυγιησ [ῃ6 ἴνο ῥτεοδαϊηρ τοῖβῃ5, 
ἌΓΕ Δϑοοσίδιηδι το 6 τῃ6 ὈοΟΚ οἵ ])ει- 
[ΕΥΟΠΟΠΊΥ ΟὨΪγ". Βὰι τε μο]ά ἢ οἴμοι 
γον, [μαι “τὰ6 ὈοοΚ οὗ τΠ6 αν" ἑἰουπά 
ὉγΥ ΗΚιΑ 1η τπ6 ἤουβα οὗ {6 1οτὰ 
(2 Κιηρβ χχὶϊ. 8) νὰ5 ἴῃ 6 ΟΠΡΊΠΔΙ] ΘΟΡΥ͂ 
οὗ τῇς. Ῥεπίαϊζειοῃ ἀδροςεα Ὀγ οτόετ οἱ 
Μοβδϑ ἴὴ ἴῃ6 δὔκ (οἷ. δῖ. χχχὶ. 9. 26} 
85 ἴπ 6 ΡΘοι ΠΥ Θχργαβϑίοη ἀ566 δου ἰἴ 
2 (τοη. χχχῖν. 14 (Πδτα 566 ποῖθ), (εῖ- 
ἴΔΙΠΪγ 5665 ἴο διιρρεβῖ, γοῖ Ἔνθ 90 ἴδὲ 
πατγγαῖϊνε οὗ 2 Κίηρβ χχὶ! ΧΧΙΪ. ὩλαΚα65 1 
Δρραγδηΐ [ἢδῖ 11 ννὰς [)ευ ΟΓΟΠΟΤΩΥ ἃ Ὀονὲ 
411 ροσγιοηβ οὗ τῆς ἰανν νυν ἢ ῥτιοκοα τῆς 
σΟηΒΟΙθησ65 οὗ Κιηρ δηά ρόορὶθ. ἔοϊ 
Π)δυ, ΧΧνΠΠ]. δηα Χχῖχ. σθαι ᾿Ϊα Ϊγ τὸ Ὀ6 
ΓΟίεγγεα ἴο ἴῃ 2 Κιηρβ Χχί!. 13, 16, 17, 

ΟΧΧΗΝ. 2, 2, το. ; δηά ἴ[ἴΠ6 5ρ6ο14] πηδαϑυγοθ 

1 81 (ῃγγξοβίοτμῃη οἰαυῖν τοραγάθα “τῆς Ὀοοκ 
οἵ 1Π6 ἰανν " ἰοιπὰ Ὀγ ΗΠ Κα 5 Ἰάεημτῖσαὶ πὰ 
Του ΓΟ ΠΟΙῺΥ ; ἰοῦ, βρθακίπρ οὗ τῆς ἀεοπβιγαςιίοα 
οὗ τηαῃῦ 5δογοὰ θοοΚ5 δἱ (6 (αρίίνιν, ᾿ς ρτὺ- 
ςεεάς: Καὶ τί λέγω περὶ τῆς αἰχμαλωσίας ; Καὶ 
γὰρ πρὸ τῆς αἰχμαλωσίας πολλὰ ἠφάνιστο βιβλία, 
τῶν ᾿Ιουδαίων εἰς ἐσχάτην ἀσέβειαν ἐξοκειλάντων. 
Καὶ δῆλον ἐκ τοῦ τέλους τῆς τετάρτης τῶν Βασι- 
λειών᾽ τὸ γὰρ Δευτερονόμιον μόλις που εὔρηται ὦ 
κοπρίᾳ κατακεχωσμένον. ((]Ἰτγγϑοδί. ΟΡ. Χ, 54, 
εἀ, Βεηςδά.). 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

οἵ τοίουτη δοΐυα!γ δάορίεα ὈΥ 7 οϑ᾽δῇ γα 
ἴῇοβ6 εη͵οϊης ἃ ὉΥ ευτοτοηοιν, δηά 
ΙΏοΥΘ ἔΠγ δηά δαί δ! Υ ποτα τΠπδη 
ΔΗ οτα εἶδε (εἴ. 2 Κιηρβ ΧΧΙ], 5--2 5, 
ἢ Ιδυῖ, ΧΙ. 2, 3; Χν!. ΧΥΠ]., ὅζο.). 1 
15 Ῥγόοῦδθ]α ἴοο ἴμδὲ ΓΘγειηϊδῇ ἂἀπα Η]]- 
Κιδὴ ννοῦα τοϊαϊθά" , δηά 1ἴ 15 δ ΔηΥ σαΐθ 
σοτίαϊη τμδὲ ἴΠογ ψγετα [πἸεη 5 δηά [θ]]ονν- 
Ἰδθουγοῖβ ἴῃ {π6 τοϑίοσαϊοη οὗ τε]σίοη 
εἰεοςῖεα ὉπάοΥ 7 οβιδῇ ; δηὰ (μπ|5 {Π6 ὑτο- 
Ῥεῖ ψουἹὰ Ὀ6 οπε οὗ ἴῃς νεῦὺ ἢ͵βῖ ἴο 
Ὀδ ἰηἰογηγθά οἵ ΗΠΠΚΙΔἢ 5 ἀἸθοονεῦν 845 6 
γιοῦ παίαγα!γ ὈῈ οης οὗ (ἢ πιοϑβὲ 1η- 
τΘηβεὶν τηονϑα Ὀγ [ἢ ΤΠ σοἸηοΙάξησοθβ 
τθη Ὀφῦνθοη ΠὨ δα ςΟΤΟ ΠΟΥ δηά [Π6 ῥτο-. 
ῬἤδοΙ65 οὗ [Θγεηλδῇ τὰ οἷν ἡνλαΐ Πρ ϊ 
Ὀ6 ἐχρεοϊβά ἔτοιῃ ἴῃς Κπονὴ οΟἸσουτη- 
δίαῃοθϑ οὗ [εννιϑῇ Πιδίουυ. ὙΠΕΙΓ οχιϑί- 
ΘΠ06, 350 ἔτ οτὴ ΠΙΓΠΙ ΒΡ ΔῺΥ ΚΙηα οὗ 
ΔΥριηθηΐς ἀραϊηβὲ {πΠ6 Μόοβαὶο οτὶρίη οὗ 
τπΠ6 Ῥεμηϊδίθυςῃ, ταῖμοῦ δυρραβὶβ σοηῆτη- 
δἴίοη οὗ τῆς ἰγααποηδὶ νῖεν. ΑἸ [ῃ8 
αἰγουτηβίδηςσθς σοηϑι ἀογεα 1 νου ἤᾶνα 
Ὀδεη 2γ0ὺ ἐαρμίο ἃ ΥὙϑΆΒΟη ἴῸΓ ΠΊΘΡΊΝΙηρΡ5 
δου τῃ6 δυιῃθηξοῖγ οἵ ΠδυςΕΓΟΠΟΤΥ 
1 ρστοαῖ ρσορῇεί οὗ ἴΠ6 {{π|65 δηὰ ἴῃ ἴῃ 6 
αἰγοιτηβίδης65 οὗ [εγειηϊδῃ δα ἢοΐ τηδΔη]- 
[βίδα τηὰοἢ οὗ {μ6 5ρί τὶ δηὰ ρονοσ οὗ 
Του ςΘΥΟΠΟΓΏΥ. 

Ευτίθοσ, 151 ([ῃ6 ἰδηριαρα οἱ 76τ{6- 
ΤῊ Δ ἢ ὑπηποϑῈ Δ ΌΪΥ Ἰπα]οαῖος δὴ 80- 
αιαϊηΐαησεα ἢ τἴη6 θοοκ οἱ )ευϊετοῦο- 
ΤΑΥ͂, 11 15 γεῖ Δρραγϑηῖ, 1{ ΠΙπρσπδῖὶς σοὨϑβ1- 
ἀεγαςίίοης δῖα ἴο ἄθοϊαθ, (ῃδὶ ἴῃ6 διῖμοῦ 
οἱ ᾿εδυϊοσοηοιν δηα οὗ ἴπ6 ῥτοόρῇεοῖεβ 

1 Τεγεπιίδῃ βρθακβ οὗ λιἰπηϑο ] Γ ἂ5. πε βοὴ οὗ 
ἩΠΚίαἢ." ΒΒ {Π|5 νναϑ βατάϊν ΗΠΠἸΚΊαν ᾿ς ΗΠ ρἢ- 
Ῥηεκῖ; ίογ Ββαά ἢ6 Ῥδοη 50, ἢς νου] πᾶνα ὕδεῃ 50 
δ] α : απὰ ἴῃς ρηεθῖς οἵ Απαϊμοῖῃ νοτα (1 Κιησο 
1, 26) οἵ ἴῃ Βοιι5Ὲ οὗ Αυϊαῖμασ, νμῖσῃ πα θόδη 
ἀεροβεά ἴτοπρ ἴῃς Πἰρῃ-Ρτ ει ῃοοά ὈΥ Θοϊοπιοῃ. 
ΤΗΣ παπὶς ΗΠἸΚΙαἷ ἴοο ννᾶ5 σοιῆπιοῦθ. Βαϊ ψ]οη 
γγο ποῖα (οἴ. [οὐ. χχχὶϊ. 7, ἢ 2 Κιηρϑ χΧΧΙΪ. 14) 
παῖ Θῃα] τα τῆς ἀης]ς οἱ 7εγοπηῖα}} νὰ ἀρ- 
Ῥαγοητν ἰἢς Ππυβραηά οὗ ΕΠ] ἢ} [πὲ Ργομῃοίε35, 
8η4 ἰμπαὶ ΑΒΙΚατα, Πογεπλα ἢ 5. Ὀγοϊοςίοσ (761, 
χχνὶ. 24) ὰς ἢ Ηΐ]άδῃ οης οἱ ΗΠΙΚιΔΙ 5 
ςοδα)αΐοτβ ἰῇ ἴῃ ψνοῦκ οὗ τείοσῃη (2 (γτοη. 
χΧχχῖν, 20), 11 δδειὴ5 ΚΕΙΥ ἴπαΐ {Ποῦ τνᾶ5. ΒΟΙΠ6 
Δ Ὀεΐννοεη τῆς ργορΠοῖ ἀπά ἰἢῃς ΠΡ -Ρτίοϑῖ, 

2 Τὸ μα ποῖ θδθὴ ἀδοπηδά ποσοοβατυ ἴο ἀἰποιι55 
{πε σοαγες ἢν ροίμεοις οὗ  οῃ βόῆ]επ, αἰ ποιὰ ρἢ 1 
τὰς ποῖ ἰοῃρ ἀρὸ τονϊνοᾶ ἴῃ τ|}5 σουπηίτγΥ, (Πδΐ 
ΗΠΚίαἢ τοῖς ἴῃ θΟΟΚ οἵ 1) ει Ἔγοπουν ἢ ἰΠΊ156]}, 
δηὰ (Ποη ρτεϊςπθὰ ἴο Πᾶνε αἰδοονεγεα ᾿ἴ ἃ5 δὴ 
εὐϊορταρὴ οἱ Μίόοβεβ ἴῃ ἴῃς Τειηρὶθ. Τ]8 νίθιν 
ἢα5 ὅρη Ἰδίτουὶν αἰδολτάξα 5 ππίοηαρ]ε ἐνεη ὈΥ 
ἴῃς πιοσῖ δἀιναποεά αὐπεγεηΐς οὗ ““πιοάοστγῃ οτῇῖ- 
οἴβτῃ :᾿ 566 Ζ. ». αν άξου, “Ιπἰτοά. το Ο. 7." 
ΡΡ. 385, 386. 

795 

ἩΠΙΟΝ ρᾶ55 υηᾶεγ [πς πδηδ οἵ Το ἢ 
ΕΓ ΠΘΙΠΟΥ Ἰἀθητςα] ΠΟΙ σοΟΠ ΘΙΏΡΟΤΑΤΥ͂. 
ΤΠ Γοϑε ]Δησ65 θοῦ οη ἰῃ6 ὕνοὸ ὈΟΘΟΚ5 
816 ΟἹ [πε βυγίδος, δᾶϑυ ἴο ποίίςθ, δηά 
αἵ ἢτβῖ βρῇς δῖδ νϑῦγ βδίτΚίηρ. Α πῆοσε 
ΤΩΪη6 ΘΟΓΆΩΥ οὗ [Π6 Ἰαηριάαρα οὗ [Π8 
ὙΓΠΠΠΡΒ ὉΠῸΘΥ ΠΟΙ ρΡΑΓ βοὴ Ψ}0}}} τηδῖτα [ἢ 
τηδηϊέεδι [αἴ ἩνΠ15ῖ {Π6γῈ 15. 1η νΔΙΙΟΙΙΒ 
ΡῬδβϑϑαρδ5 οὗ ἴῃς Ἰδαίθσ ἀοουτηδηΐ ἃ ἀἸβίησῖ 
Ἰτηϊτδοη οὐ τεροιτοη οὗ ἴῃ6 φδαγ]οσ᾽, γαῖ 
1πΠαὶ ἴ16 ἴνο ἃτῸ 1ῃ ἀαδΐθ, Δϑϑοοὶ Δί! οη5, 
Ἰάϊοτη5, δηα νοοδθι]ατν ἃ5 ἀἰβιϊηςῖ 85 ΔΩΥ 
ὕνο ΟΠ ὙΓΓΕΓΝ ᾿η ἰῃ6 ΟἹ Τοβίδηιθηῖ. 
Αἰτοῦ [η6 σοπηρ!εῖα δηᾶ Ὄχῃδιβενα ἀ15- 
οἰι5ϑίοη οἵ [Π15 500] ες Ὀγ Κορηῖρ (ΑἸ169- 
[τη θητ]. δια] 6 η,᾽ Ῥαγί Π1.} ὙΠ 1Ὸ ἢ ἢδ5 ΠΕΥΘΓ 
Ὀεδη δηά σδηηοῖ 6 δηϑινογαα, Ἰεηρτῃοηδὰ 
ΔΙριτηθηΐ οἡ (15 ρΡοϊηΐϊ 15 πδϑ οϑο᾿, ὙΤΠῈ 

1 ΤῊΪδ ἰβ ἰῃ ἔδεϊ οὴς οὗ ἴΠς ςπαγαςίοτβεῖοβ οὗ 
7εγεπιῖδῃ, νηο0 ἔγεαιθηγ τορτοάμποθς οί [Π6 
1μοιρἢ 5 δηᾶ νγογὰς οἵ οἱάεσ ρσορῇἢείϑ. 

2 Ῥῆγαβοβ δῃὰ τογάβ οἵ Ἴσοηβίδῃηξζ τ156 ἰπ ἴογε- 
τα ατὰ ρϑοηΐ ἴτοῦὴ εὐΐ, δἰτορεῖμοῦ : ὦ. ». 
ΠῚ ΌΝΣ δὰ ἽΝ ὈΝ), Ἀν Εἰς ατὸ ἰουπα ἀρονα 
ἃ Ὠυπαάτεα Φ[Π65 1 Γ τειηῖαῃ. Η δᾶ [ἢ 656 Ρἤγαβας 
Ὀδεη (λπλ]αγ ἴο ἴΠ6 ννϊογ οὗ οαῖ. Ὠὸ οοι!]ὰ 
ΠαγαΪϊγ μᾶνα αδἰϊορεῖμογ οπηλ τε ἴο τι56ὲ {Πλ6 1. 
Τῆς || πλαν θὲ 5αἰά οἵ [ῃ6 ρῆγαβε “Τῆς ννοχὰ 
οἵ τῇς 1ογτὰ Ἴαπγα ἴο πῆς,᾽" ννῆϊοὰ ἢ δ σι 
νατίδιοηϑ 15 ἰγεηϊθηΐ ἴῃ [τεσ ΐδῃ ; αἷδο οὗ ἴῃς οχ- 
ῬΓΕΒΒΙΟΙ5 κι οτὰ οὗ μοςρίς᾽᾽ (ϑιδαοίΛ), ““Πποιβὲ οὗ 
]άςον,᾽᾿ ἀπὰ ““ἤοιϑς οὗ ἴ5σγδε],"" Τῆς ἐχργεββίοης 
“ἐ ψἸγρίη οὗ ἰϑγαςὶ," “τῆς νἱγρίη ἀδυρηῖοτ οἵ ΤΥ 
Ῥεορὶς," ὅς., ἅτε δραΐη απὰ ἀραΐη τδοᾶὰ Ὀγ [6 
Ῥτορίινεί βρπτγαιῖίνοῖν ἴοΥ [Π6 ν᾿ Πο]Ὲ παίϊίοη, δηά ἂὺα 
Ποῖ 50 ιιϑϑὰ ἴῃ ])ειῖ.; οἡ ἴῃς σοηίγασυ ἴῃς ἢγοὶ οὗ 
{δ πὶ οσσυῦβ ἰῃ ει. χχὶϊ. 10, ἴῃ 118. ὈΓΙΠΊΔΓΥ 
56η56. Τῆς ἰχνουτγίτα σοτηθὶπαίίοη οὗ ἴπ 6 ῥτορποῖ 
““ἴο τοοῖ οι, ἀπά ἴο Ρὰ}}] ἀονη, απᾶ ἴο ἀεδβίτγου, 
δηά ἰο τοῖν ἀοννη, απὰ ἴο ρδηῖ, ὅς.) (ςξ. [ετ᾿ 
1. 1ὸ ΜΠ τραγρίηδὶ τοίεγθηοοϑ) 15 ποῖ ἰουηὰ ἴῃ 
Ποῖ. δ Ὁ]6 ἃ5 11 ἴα ἴο ἴῃς (Ποπη65. παηα]θα ἴῃ 
{πα ὍοΟΚ; απ τη6 6 σοπιαῦκ 15 ἴτας οἵ [ῃς 
οἴου σου ἰπαῖϊοη “(Π6 διυνογά, (6 ἰαπιῖηθ, ἀπὰ 
{πὸ ροξί!]δηος,᾽ ΤΙΟυπὰ τερεαίθαϊ]γ ἴῃ [6γ. (Οἱ. χὶν. 
18, ΧΥΙΪ. 21, χχὶ. 7, 9. ἄς. 
Οη τς σοῃίτατγυ ἴῃ ει. [Π6 τυτιῖοΓ ΠΟ ΞΔ 

βρθακ5 οἵ απά ἴο ἴπΠ6 ρβορῖβ ἃ5 “" 1ϑτδεὶ " β' πιρ]γν, 
ὙΠΟὮ Πογοπ ἢ} ὭδνοΥ ἄοοβ: ἴῃ 6 Ῥῆγαβα Π6 50 
συηπία ΠΥ π5ὸ5 οὗ οὐϑογνίησ ἴῃς ἰανν, κ᾿ ΠΘαΥ δηά 
ἀο᾽ (εἴ. δια. Ἰδουο, ν. 27) 15 δίσαησε ἴο Γ ὀτοπλαϊῃ; 
{πΠ6 1 ουτοτοπομ δίς. ργαβα ““ἴο οεανε ἴὸ {πὲ 
1,οτὰ " (οἴ. 4.5. Ἰηεαῖ. χ. 20) ἰ5. ποῖ ἰοιιηὰ ἴῃ [6τ. 
τπΠουρἢ ᾿ς ννου]Ἱὰ οἴϊση παᾶνα, δυϊεοα 15 Ρυγροβα 
νν6}1. ΤῊς ρἤγαβος [ΠῚ Π" ΒΕ απὰ 115 σορηδίοβ 
(5Ξες δα. 1. 4.5, νἱ. 25, ἅς.), απὰ [Ππ ΧΡ Οββί ἢ 5 
“ἐρ ὃς αἰτγαϊὰ οἵ ἴῃς ίαςα οἵ," δπὰ οἰιεῖβ σου- 
προοῖςα ἢ συ ςἢ νετρς ἃς ἴο ““[αγ᾽ δῃὰ ““ἴο 
τηακο ἴο δα (566. Πουῖ. 1. 17, ΧΥΠΙ, 22, ἄς.) 
ὧὯο ποῖ οσςουγ ἴῃ [6γ., Ὀὰϊ ψ ἢ Κα Ἰάφας οἵ ΠΟΥ 
ννοτγάς ἅττα υϑεᾶ, ὙΠῈ ραβθαραβ ἴῃ 1 ει. τυ οἢ 
τοίογ ἴὸ τῆς ὀχοάῃβ διὰ τῃ6 ννοηοιισογκβ νν ϊ ἢ 
Δοσοιηραπί θα 1 ἀγῸ 50 ΠΊΔΩΥ δηὰ ςοηϑρίσιουβ ἃ5 
ἰο Ὀ6 α αἰβεῖίηος {γαῖξ οὐ {πε νοοῖ. Τῆς Ἰαῖον 
Ῥτορ ες Πάπα ].5 16 βαπὶ βιυυρ)θοῖ ομσε ἰῇ ἃ 
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Ῥτίεϑί οὐ Απδίῃοιἢ τερτοάιςθα ἴῃ ΤΔΗΥ 
ΡῬαγίου αγα {Π6 ναυηηρ5 δηα ἴῃς τεδοῇ- 
ἴηρ5 οἱ Μοϑβοβ; δηά ἀπ δγ ΟἸγουϑίδ 665 
αἰ ογθης ᾿ἢ 5οΠ16 σοϑρθοῖβ Ρι ται γΚΑΌΪΥ 
Β᾽ ΠῚΪΔῚ ἴῃ Οἴποτα, μπαα ἃ {κ6 ὑσορίχείοδὶ 
Ὀυτάδη οτὴ (ὐσοά ἰαϊὰ ἀροη Ἰἰλϊηλ ἴο 46]1- 
νΟΓ ἴο (ῃ6 ρΡοορὶθ. Τῇςεδ νῖδν οὗ τ[η6 [εν 
τπατ Τογθη ἢ νας “τῆς. Ργόρῆεῖ |κὸ 
πηΐο Μίοςο5᾽ οὗ ϑουςοτοποῖὴν ΧνΠ]. 15 
(εἴ, 81. []ομη 1. 20 544.), 15 γαῖηθυ δοτί οὗ 
τΠ6 τὰ ἢ τΠΔὴ ιάθ οὗ 1{. 

γατγίοιϑ ἰοχῖβ ἔγοτῃ [Π6 Ῥοοῖς αν Ῥθθη 
 δαἀάαυςοα ἃ5 ρτοοίβ {Παΐϊ 1 ννᾶς ποῖ σοη]- 
Ροβθά ᾿γ ἴπε δυἴΐμοτ οἵ ἴῃ6 Ῥοοῖκϑ ῥτε- 

᾿ς σΘα ηρ τ. Τ 656 σοπίαϊη ἀδνίαςοη5 ΤΠ] 
[Π6 Θαγ] θΥ πατταῖῖνο, δα ἀπ !οης ἴο ᾿ἴ, ΟΥ̓ 
ἀϑϑι δα ἸΠΟΟΠΒΙ5ἴ ΠΟΙ 5 τ ἢ 1; δηά Πᾶνα 
εθη δἱϊερεὰ Ὀοῖῃ ἔτοσὰ τ[Π6 ἰΘρΊϑ] τιν 
αῃα ἰτοπὶ ἴῃ6 Πιβίογοαὶ σοῃίθηςβ οὗ τΠ6 
Ῥοοκ. Νὸο ἀοιθὶ δοίης οἵ {π656 ἀύὲ πῇ- 
Ῥοτίδηϊ, 4η4 τοαπῖγα σατο] σοηϑιάθσα- 

5 ΠῚ δἰγαὶη, Ὀὰϊ πη ὙΠ νοῦν ἀϊεογεηΐξ 
Ῥῃγαβθοίοσυ : οἷ. Π)ουῖ, ἵν. 324, Χὶ. 2, 3, Χν]. 10, 
ΧΧΥῚ. 8. Χο. ΨῈ [6Γ. χχχὶ. 10, 21. ΤῊ ῥῃγαϑοβ 
οΠατγαρςίοτϑιῖς οἵ Πδαῖ. τειρθοιηρ (ἢ ἈΠΕ οὗ 
ἴῃς ϑιαποίιαγν αἴ ΟΪΥ ἰοσπὰ ἴῃ οπς ΟΥ ἴνγο 
Ῥαββασος οὗ (δ ργομῆεῖ ψΠοῖς ἢς ἰς νι ἀ θη 
αἰαάϊησ ἴο Πδαῖ. (οἰ, οι. χὶϊ. 5, 14. 18, ἄς., 
Χίν. 23, 24, 23, ΧΥ. 20, ἧς... χνῖ ἢ } 6Γ. ν]. 7, 12}. 

ΘΙΓΆΠΑΣ ταϑα 15 ἈΡΡΘαΥ ἰγοῖὴ σοπιραγίησ ἴΠ6 
ἔνο ὕοοΚΒ ἴῃ τεϑροοῖ οὗ σταπιηγδίοαὶ ρεοι] ατὶ- 
(165, δι ἢ δ ἰηβαοιϊίοηβ, συηίαχ, ἄς.; 4.0. τῆς 
Ῥγοποιη οὗ ἴῃ6 32γὰ Ῥεγβοη ἷς ἴῃ ])ειῖ. αἰπιοςῖ 
αἰννανβ ὮΠ, ἴῃ 76γ. ΠΩΠ: ἴθ θδαϊ. ᾿ς ἤᾶνα τ- 
Ρεαίςα ]γ δ ΠΠ ΓΝ, ἴῃ 76. αἰνναγβ δ ΠΠ ΠΥ; 
1η [6γ. ἴῃς ἀδίῖνα ἢ (ΠῈ ῥτορ. ὃ βίαπάς βενογαὶ 
{{π|65 ἱποίοδάὰ οὗ (6 δοουβαῖῖνα νι ΠΝ, ἴῃ 
1 ευῖ. πονεῖ: ἴῃ 76γ. (16 56 οὗ ἰῃς ἰηβηϊνα 
ΔὈϑοΪαϊα ἰο]]ονγεά ΌΥ [6 δηϊίς νοῦ 1 τὴς 
οοη]. ἢ ἰδ ΥΕΙῪ ἔτεααθηΐ πα οΠαγαςίογιςιῖο : ἰπ 
οι. 11 ἰδ ΝΟΥ τὰγο; δηὰ (πες βαπιὸ ἱηδηϊἶνο, 
ὙΠΟ 15 ΘΟΤΏΤΊΟΙΪΥ τι564 ΌΥ [6Γ. ἴῃ Οὐ ΠΟΥ ρϑοι] δῦ 
ἴπγης οὗ Ἔχργθϑβίοῃ (6. φ' νἱῖ. 13, 25, χὶ. 7, χἰϊ. 
17. ἄς.) ἰ ποῖ ἰουπὰ αἱ 41] 50 υϑοά ἴῃ ΤΠ ευϊ. 

ΤΠ6 Αὐαπηδίβτηβ ἴῃ 7οσ, ἃΓ6 ΝΟΓΥ Ὠιπλθσοιβ πᾶ 
οὗ νεγῪ νᾶοιβ Κὶπάς; Αταπιαὶς τνοτάς, Ατατγηδὶς 
ΤῊ ΔΠΙΡ5 οὗ νγοσάς, Ασατηαὶς ἱπῆρθχίοηβ, ἰοττηΐπ- 
τοη5, σοηβίγιςοίοη5, ἄς. ὙΠ 656, 85 81] τυτὶεῖς οα 
οὐθ ἢ νῆο αἴδουβα [ἢ6 οτἱρὶπαὶ ἰαχῖ δατηϊϊ, 

Ἱπαϊοαΐς [μαὶ ἴα Ηθῦσεν οὗ ὶβ ἀαΥ τῦὰβ ΠῸ 
ἸΟΠΡΕΥ Ῥυτα δηὰ βοι πᾶ. ϑυςῇ ρϑου αγὶε5. ἅτ 
Δἰτοροῖῃου ὑναππηρ ἰπ Πευῖ. ἢ της ἀχοορίϊοη 
οὗ τῆ6 ΔΙαλδίϑιη5 δ᾽]οροα ἴῃ χχχὶὶ δαπᾶα χχχίϊὶ. 
ὙΤΠδθε ἅττα Πού υεσ ποῖ ΤὩΔΗΥ ἴῃ ΠΙΙΏΌΘΥ, ΠΟΥ ΓΘ 
{ΠΥ 4}1 Ὁπα4ιΘϑι πα ]ο ; (ΠΕΥ͂ ἂτο ἴοο ἴο 6 6χ- 
Ῥἰαιπθά οὐ ας ἃ ἀϊβεγοηῖ ΡΠ ηςΙρ] 6 ἔγοτῃ {παῖ 
ὙΙΟ. ΔΡΡ 165 ἴο ἴῃ ΠΊΔΠΥ πᾶ τηδηϊΐξεδὲ Ατᾶ- 
Τηδίϑηβ οἵ Γ δυο ϊδῇ. 
τ ψ}}} θ6 υπάτιβιοοα παῖ ἴῃς ἀὔονα ἀγα ΟἿΪ 

ἃ ἴεν βεϊεοίθα ΟΥ̓ ΨΑΥ οἱ εἐχαιηρία ἴσο ἴπὰ 
σορίοιι [158 οὗ Καηῖρ, ψηο πᾶ δχαπηϊηδά 
ἃηἃ οοπιραγοὰ (6 Ἰἰαπριᾶρε οὗ {πε ἔνο Ῥοοκκ5 
ἐΒΟΥΟΌΡΉΪΥ, ομαρῖοσ ὈΥ οδαρίεγ, αἰτλοϑδὶ γετβα ὈΥ͂ 
ΥΕΟΙΞΕ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οη δηά ἐχρδηδύοῃ; Ὀὰξ Προ ἴπ6 οἷς 
Ἰ|σῖ οὔθ ΟΥ̓́γο ρΘΠΘΙΑΙ ΓΟΙΉαΓΚΆ5 τηιϑῖ Ὀ8 
τηΔ66. 

Βε 1ἴ ποϊδά ἴῃ ἴῃ6 ἤτϑι ρίαςσε ἴῃαιϊ [Π6Γ6 
5. Ποιμὴν ἴῃ ΠΟ ΕΓΟΠΟΙΩΥ ΜΕ ΪΟἢ ΡΟΒι- 
νεῖν σοπίγδάϊοῖα δηγιῃηρ᾽ ἴῃ [Π6 ΘΑ ΘΓ 
ὈοοΟκΚ5. ΤῊΙΒ 15 ΠΟΙ βΈΠΕΓΑΙΥ δαπμῖθα 
(ε σ. ὉγΥ ὕοη [δηρεῖκε δπα Ὀανιάβουῃ); 
Δη4 ἴἴ 5. δῇ ᾿πηροτίδηϊ δαπλβϑίοη, οὺσ ᾿ζ 
σδη 6 ἀεηϊοηβιίγαῖεα τας [Π6 δυῖμοσ οὗ 
Παυϊοτοποιην μαά τῃ6 ργεσεάϊηρ θΟΟΚ5 
Ὀείοσα ἢ ἢ {ΠΕ6ῚΓ σοηΐθηῖβ ἃ5 ἵνα 
ΠΟΙ ἢανθ ἤθη, δηά Κηθν ἤδη με }} 
Ηον τΠ16Π 15 11 στρά !ῦ]ς τπαῖ τῆς ἴθ6ι- 
[το ΠΟΠ δ “γα ἃ ἰαῖε ΓΙΟΥ͂ ΠΟ ΠΟΙ ]- 
ΡΟΞΟα ἢϊ5 ννοῦκ σδηζυτθς δου (ἢ τοϑὶ 
οἵ τη6 Ῥεπίαϊδιςοῃ ᾿ννὰ5 τη, δηα ραᾶς5οδά 
1 οἵ ἂβ ἃ Μοβξαϊς ἀοοσυτηθηῖ δ᾽" ΕοΥ 5ι6ἢ ἃ 
[οΥσ συ νου] σοτίδιη]Υγ ἤᾶνα ΔηΧΙΟΙΞΙΥ ΓΤα- 
τηον δα 8]] 5ιιςοἷ βϑθτηϊηρ αἸβογερληοιθ5 ἃϑ 
ἴποβα 1η σιδϑίοη ; δηα ΘΠ σΟΠΙΠΙης 
ἢ]5 ΠῸῪ ὑνοῦκ ἢ τῃ6 οἱ ψου]ά ἢᾶνς 
Ὀγοιυρῃϊ τπ6 ὑνο Ἰηΐο ἃ βεϊξονιάθηϊζ ἢατ- 
Ιηοην, ΟἸΠΕΥ ΟΥ̓ πηαϊὶηρ ἴδ ΠΘΟΘΒΘΟΓΥ͂ 
τ] Οὐ ΙΒ οαΙΟη5 ἴῃ ΠῚ5 Οὐ τηδίοτα ς, Οὐ ΟΥ̓ 
ΘΥΔΘΙΓΟ5 ἴσοπῇ ἴἢ6 ῥΓΕ- ΧΙ 5 ρ Οηθ5. ΤΠ 
ΨΘΙΥ Οσούυγγεησα ἴῃδη οὗ ἴῃ6 Ῥῃοποηγθηᾶ 
1ηὴ ἡιδϑίοη, ΔΠΒ ΠΡ ΟἹ ἃ σοϊηῃρατίϑοη οὗ 
Πεαϊεγοηοπν τ Εχοάι5, [ΓΘυτ ςι8, 
δηα Νυπθεοῖβ, δἰσιΚίηρ ἃς. πόθο Ρἤηο- 
ΙΏΘηᾶ ἃᾶζσθ, δηά ἤι5ῖ. Ὀδοδιϑα ἴἢδν αἵὸ 
5: ΠΚΙΉσ, 15 ἃ 2γίέρια γαχῖς το ὴ οὗ αὐτῆεη- 
τοῖν. Νὸ οηξ Ὀὰζ {ΠῚ ΟΤΙΡΊ ΠΑ] ἰΘρΊ βου 
8Δη6 Πιδίογιδη γου ]α ἀ641] Ὁ] ἢ15 συὉ- 
Ἶεςῖ Ἰη [15 ἔτεα δπά ᾿μἀδροηάδηϊ ΞΡ  Π|. 

Αραΐῃ, πΔηΥ οὗ [Π6 σι ρροβεά Ἴσοηίϊγα- 
ἀἸοτοἢ 5 νη ]5}} ΟΥ ΔάπλΠ Οὗ ΘΑϑΞγ Ἔχρίδηα- 
[ἴο 1 νὰ ὈΘΑΓ ἴῃ τη [Π6 αἰγουπιβίαησεϑ 
ὈΠΟΟΥ ΒΟ ἢ [6 ΘΡΘθο 65. σοηίδιπθα Ἰὴ 

1 ΤΉοΙο ἀγα σοροϑίθα τείεγθηςθς Θχργεβϑοα οἵ 
τα 1:4 ἴο ἰαννς τε σίνοη: οὗ. [)δυϊ. χυ. 2 
νὰ Ν τη. χνὴ!. 20: Ὠδυῖ. χχῖν. τ ἢ [μον ΧΙ. 
δηά χὶν.: Πειῖ, χὶν. 3---20 τὶ ἢ 1.ὁν. χὶ.ς ευ, 
χυϊ. ἢ Ἐχ. χχχίν. 22, ἴον. χχιϊ. 15, τό, 3.4, 
30: εις. χχὶ!. ρ--τῖὶ ψῈΓ [,ον. χίχ. 19, ἄς. 
Τῆς Ἰαπριαρσα ἴῃ νη ἢ {Π6 σαπηθ γαπηβαςοιοης ἃΓὰ 
ἀδβοῦ δα 15 οἴη Ῥοτγγοννοά ἴτοπηυ ἴῃ δασ] οτ 
Ῥοοκς οὐ οὐάθηιὶν τηρἤο]]οα αἴου ἰδετὰ ; οἷ. 
δα. ἰχ. 12 χνἱτἢ ἔχ. χχχὶὶ 7, 8: θυ. Υἱἱ. 20 
τῇ Ἔχ. χχὶϊ, 28 : Ὠδαυῖ. νἱῖ. 22 ἢ Εχ. χχη]. 
10, 30. ἴη (ἰδεῖ, Ἃς ᾿Ὠανιάξοη ([πἰτοά. ἴο Ο. Τ. 
1. 380) Δ]]οννβ, ““αἰπιοβῖ ὄνεσΥ σπδρίογ Ῥυδϑθηῖβ 
βοὴ ἱπαϊοαϊίοη, Πονγόνοὶ δ ρης, (παῖ πὑτιτἴσθη 
ἀοουτηξηϊβ᾽" (,5. ἰῆ6 ἰίουσ Ῥῥγεοδάϊῃσ ὉΟΟΚΒ) 
ἐν σα ΘΠ] ογοα Ὁγ Πἰπι." Α νογὺ ΠΌΠΊΘΤΟΙ5 
αηα Δρϑοϊ αἰ οἶγ σοηνϊηοϊηρς 1ἰ5ὲ οὗἨἁ τείδσεποθς ἰπ 
Πδαΐ. ἴο ἴῃς ρῥγθοράϊπσ ὕὈοΟΪ8 δηὰ οἰϊαϊϊοτιβ ἔσοπι 
16 πὶ ἰ5 ρίνεη ὉΥ Κορηίρ, “ΑΙτ. ϑιαάϊ θη. 11. 
1126---τ 46. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

[15 θοΟΚ όσα ἀδ]νοεγεά. Τῆς Ἰοο βοὴ 
αὔουί ΤΊΠ 65 158 πιοϑβῖ ᾿προτίδηϊ ἰηδίδηοβδ. 
[,δν. χχνιὶ. 30-- 24 Ῥγθβογιθ65 [ηδξ ἃ θητῇ 
οἵ 4}1} {π6 ρτοάιιςβ οἵ δηϊηδαὶβ δηὰ οὗ ἴῃ 8 
ίαη ποιά Ὀ6 τῃ6 Τιοτγα 5 -“δμα Ναμ). 
ΧΙ. 20 574. Δρριοργιδῖθα [Π15 ἴθητῃ ἰοῦ 
[6 διιρροτῖ οὗ ἴπ6 1ονιῖοβ ; ΨηΟ ἀρα]ῃ 
ἃγ6 ἴο ρῖνα ἃ [θη οὗ [πε }ν ἰθητῇ ἴογ [ἢ 6 
πἸδϊῃτοηαπος οὗ (ῃ6 ρῥτιθϑῖβ, Ναμῃ. Χυ ]. 
26 5Ξ4ᾳ4ᾳ. Βιυῖίη δαί. χὶ!. 6, 17, ἴῃς {{|65, 
δυο Υ ἔτοπλ ζ. 17 (6 νεραῖδ Ὁ]6 ΟὨ 65, 
διὸ αἰ το 5 οΠ6 οὗ {Π6 φουτγοαϑ ἰτοιη 
ὙΠΟἢ [ἢ 6 5Δ γῆς! 4] τλθα]5 αἵ 1Π6 58η6- 
ἸΔΑΤΥ 816 ἴο Ὀ6Ὲ ΒΡ 10 : ἴῃ ΧΙν. 22 
564. 5ἴτιοῖ ἰενγίηρ οἱ [Π15 {ἢ 6 15 θῃ- 
λοιποί, ἀπά οοιητηπίδίοη οὗ 1 ργονιἀδα 
ἴοῦ Ποῖ 16 βαποΐπαγΥ νὰ αγ διίαυ, 
Ὑ1Ὴ ἃ νον ἴο (Π6 ΤΟΏΘΥ ὈεΙηρ ΔρΡρΡ]Ιδά 
ἴο ἴῇ6 5. η16 β5δουιβοῖὶαὶ ἰβαβίθ : 1ὴ ΧΙν. 
28, 20 αἰτοοίίοηθ δίθ ρίνεη ἴοσ Πο]ά- 
ἴὴρ ἴῃ δνεῖν {Π|Γἅ γεαῦ ἃ δβαϑδί οὔ [Π15 
(16 δὲ μοπὴς ᾿ηϑίθδα οὗ δὲ ἴῃς δαηςίυ- 
αἰγ; δηαὰ βηΑΠΥ 1 ΧΧΝῚ. 12 5664. ἃ 50- 
Ἰελη ἰογπη οὗ αςοϊασαϊίίοη δηα ὑΥΑΥῈΓ 15 
Ῥτοβο 6 α ΜΠ ]οἢ 15 τὸ Ὀ6 το θαγβεα Ὀ6- 
ἔοτε τῃ6 Τιοστὰ ἴῃ δδοῦ {πἰσχὰ γεασ ΏΘη 
τὴ6 ογοὶα οὗ {πη6 ΟὈ]ραϊοης νου] Ὀ6 
οομηρ ει. ὍΠεβα τερυϊδίοηβ οὗ Πευ- 
[ΕΓΟΠΟΙΏΥ (566 {πΠ6 ἰοοζ-Ποῖοθϑ οἡ ἴΠ6 ρΡά858- 
540,65) αῃαοιυθίθαΪγ ἀγα δἰϊορείμοσ αἸῆδγ- 
δηΐ ἔτοπὶ (ἢοβ6 οὗ ἴῃ6 ρῥγεσβαάϊηρ θοΟΚϑ 
ὍΡΟΝ {π6 5ιδ)εςοῖ, Ὀυὰϊ ΤΟΥ ἃγα ΠΕΙΓΠΕΓ 
Ἰησοπϑίϑίθηϊ ἢ (Π6πὶ, ΠΟΥ ἀο {ΠΕΥ 5ι- 
Ρεῖβοάς πε. ὙΠΟΥ τείεσ οης δηά δ] ] 
Ποῖ ἴο ἴῃ 6 ρροσταὶ δηα ἤἢγοῖ {πηὴ6 οὗ 41] 
Ρτοάμςε Ὀοίῇ δηϊηϊαὶ δηα νερϑίδ]α, θα ἴο 
τῆς βθοοπα δηὰ δααμοηδὶ {{π6 ἴαΚοη οἡ 
[ες Ἰηοτοαβα οὗ ἴῃ6 βεϊ ἃ οὔ]γ. ΤῊϊς ἰαΐ- 
16 Γ νγὰ5 ποΐ ἔογ [ῆ6 τηδ ηίδηδηςα οὗ [ἢ6 
ΡΙ ϑῖ5 δηά 1, ον ῖθ5, θα ἔογ {6 σα]εῦτα- 
τἰοη οὗ 16 φασι [ραϑίβ, 10ὴ δδᾶςὶ ἢχβί 
Δηα 5εσοηῃα γὙδδγ αἵ {ῃ6 ϑαηῃοίυδτγυ, ἰὴ τῇ 
τηϊτὰ γοαῦ δὲ μοῖῆθ. ὙὍὙῃ8 ρῥγδβῖβ δηά 
1,ονι65 εῖα ἱπάθοα ἴο Ὀὰ ἰηνιϊοα ἴο 
Ῥδιῖδκε, 85 ἰὴ βοῇ {π|γὰ γεασ Ψέγα (ῃ6 
δἴσδηροῦ, τῆς (αἰ ἤοι]655, ἀπ ἴἢ6 ψιάον ; ' 
Ῥυϊῖ τ[ἢ6. ρυτροβα οὗ {π656 πιδαὶβ (οἕ τἢ8 
ἀρᾶρῷ οὗ (ῃ6Ὲ Νεν Τεϑί.), ννῃιοἢ ἅτὲ ποῖ 
1η58πτυτ6ἃ ὈΥ Πουςογοπηοηγ, Ὀμὰξ ΟὨΪΥ ΓΘ- 
συϊαϊεά, ννὰ5 ποὶ ἴο ἐγ] 5ἢ ἃ πη Ἐπ η0 6 
ἔον ἴῃς ργιεβϑῖβ αηα [ονιῖε5, θαϊ ἴο ῥτο- 
Ταοΐθ ομαγιν δηή ὈτοιΠ ΠΥ (δ! ρ, δπά 
ἴο ραῖμοσ {Π6 το] ρίουβ [Π|6 δηὰ δββοοίδ- 
τἰοῦϑ οὗ ἴη6 ρβορῖὶε τουπά ἴῃ6 ϑαῃποίθμαυυ 
(566 οἢ ΧΙ. 5). ἽΠΘΓΕ ἀρΡρεδΥβ ὁ Ὀ6 0 
ΘΧΡΙα55 τηθηζίοῃ ἴῃ ΠΘΕΟΓΟ Ομ οὗ [ῃ6 
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ἢγοὶ τς, ουὖἱὐ οὗἩἨ ΨΏΙΟΣ τῃ6 ῥγδϑίβ δπά 
1,Ἔνῖο5 ΕΘ ἴοὸ Ὀ6 ϑβυρροτῖίε. 7!5 
85 ΟὗὨ γΆ1]}18Γ δηα Θϑἰα ἢ Π 5Π 64, γα Πρῆι 
ΒΥ ὈΓΪπΊθοναὶ, ΟὈΪ ρου (οί. θη. χιὶν. 
20, ΧΧΥΠΪ. 22) 15 (Δ Κϑὴ ἴοῦ ρταηϊεα οἡ δ]] 
ΠαηήβΒ. Ὑεῖ [ῃ6 τϑάβοῃ [ΟΥ̓ ΏΙΟἢ {116 
ἢγοὶ ΌὉπΠ6 ψγὰ5 Δρροϊηϊθα Ὀγ σοὰά ἴο [Π6 
1, ονιῖῈ5. 15 ΤΩ ΘΠΠΟηΘα Χ, 9, ΧΥΠ]. 1, 2; 
δΔηἃ πὸ ἀοιυθὲ πὶ 1 ονιτοαὶ ΕΠ 6 ννὰϑ 
τπησοτείοοα ἴο Ὀ6 τηδδηΐ ὈΥ ἰῃ6 τερϑαῖθά 
ἀδοϊαγαῦοη ΤΟσρθοῦηρ 1,6ν], μαι “6 
Τιογὰ ἰ5 15. ᾿Ἰπμοχϊίδησθ:" ἔοσ ἴῃ6 ὉΠ 8 
15 ΘΙ ΡὨΔι ΠΥ “16 1οταβ :᾿" οὗ Ἴμον. 
ΧΧΥΪΙ, 30 5644. ; Νη). ΧΥΙ. 20, 21; Μαὶ. 
11. δ᾽. 

(οηηροίοα 1 ἢ [15 βυ ]θοῖ 15 τπαΐ οὗ 
τῆς τοϊαῦνα ρῥοϑβιτοη οἵ [6 ρηδϑῖβ δηά 
1,δνι65 δἃ5 δχῃιριϊεά 1ὴ [6 οἴπογ ὑοοῖκϑ 
δηἀ ἴῃ Ὠευϊοσοηομγ. [Ιἢ 6 [ἢγ66 τιϊά- 
416 θοοκβ οἵ ἴμ6 Ῥεϑηϊαίθυςἢ (ἢ6 ῥγθϑίϑ 
86, 11 15 5814, σασθαι! γ ἀἸβὨριυβηθα [ΤΟὨλ 
ΔῈ 1, ,δνιῖθ5.; [86 ἀμί165 οὗ [ῃ6 ᾿αςῖοῦ ΓΘ 
Β θοτγάϊηδῖθ, 5 ἢ ἃ5 ογθοῖηρ δηά τα ΚΙηρ 
ἄονηῃ ἴμ6 ΤΑ ογηδοὶθ, σδυτυηρ 1 δηά 115 
Γαυγηϊίυγο, ὅζο, ; ἢ δῃοσὶ [ῃ6 1 ον 85 816 
ἴο ΤΩ ἰβίογ ἴο (6 ῥτὶεβίϑ (ΝΌτΑ. 11], 5 546. 
ΔΗ ἴν.) ἃ5 [ῃ6 ῥτιεβῖβ το σοα (ἘΧ. Χχν]}}..1, 
Χχῖχ. 1, εἴο.). Βιυΐ ἴῃ ΒουΘΓΟΠΟΓΥ͂ ΠΟ 
50} ἀϊκεϊησοη ὈδΌνΘοη [6 ἔνγο οΥάΘΥ5 
15 οὔϑβεσνθά. Οἡ [6 σομίγατυ, ἰδησιαρὸ 
ΔΡΡ]ΙΕά ἴῃ ἴῃ6 δα ὈοοΟκα ἴο {πὲ 
Ῥποδϑίβ ΟἿΪγ 5 ι5ε4 οὗ ἴῃς 1μδνιῖθ5, δηὰ 
[υποιίοη5. ᾿πηεὰ Ὀεΐίοτα ἴο [Π86 [ὈΙΤΏΘΥ 
ΔΙῸ ΠΟΥ͂ ϑϑίρηδα ἴο ἴῃς ᾿αϊίουῦ αἰ5ο : οἷς 
1)ουϊ. χ. 8, 9, οτα [ῃ6 ἀυῖν οὗὨ Ὀ]Εββ!ην 
(ἢ6 ῬΘΟΡΙΘ 15 δϑϑίσῃεὰ ἴο [86 τπῦ6 οἵ 
1,ονὶ, ἢ Ναπι. νι. 223-27, ΘΓ (ἢ 8 
ΒΆΙΩΘ ΔἸ 566 1Ὼ5 ᾿τηϊ θὰ το (Π6 ῥδϑίϑ 

1 Φοπιο οοτηπιθηϊαίουβ ἰποῖδὶ ἰμαὶ οπς δηά [Π8 
βᾶῖηα {πὸ τὐυδὲ Ὀ6 τηεδηΐ ἰὨτουρμουϊ [ωδΥ.) 
Ναηι., ἀπά Πουῖ, (5ο “Κπορεὶ, Ενναϊά, Ἰανὶά- 
80η, Οοΐεπϑο, ἅς.)}; δηά ἱηίεσ ἔγοῦη (ἢ 6. ἀΐβοσα- 
Ῥαποῖθβ νη ϊοἢ δβε οἡ [Π 15 δββιιπιρίίοη Ῥεΐνγεεπ 
ἴῃς Ιαφῖ ὈοΟΚ απά ἴμ6 ἴοππηεσ ἃ ἀϊβεσεμοθ οὗ 
Δυϊ ουβηΐρ, ἀδῖο, ἄς. Βαΐ μον οου]ὰ ἴΠ6 Τ)εὰ- 
(ογομλὶδὶ Ἔχραοὶ μἷβ νουκ ἴο 6 τεοεϊνεα ἃ5 Μο- 
βαὶς ψἘ1|51 δ ονίηρ διιο ἢ ἃ ρἰαπηρ ἰποοι515- 
ΘΏΟΥ ἴο τειηδίπ Ὀείινθεη 5. ον Ὀγεοορίβ δπά 
ἴποςς οἵ ἴῃς δδυίοσ Ἰορ βατίοη ἢ ΝΥ 15 ᾿ξ ροβϑὶ- 
ὉΠ6 ἴο τοραγὰ [)6ῖ. ἃ5 ῥγονϊ ἀϊπρ ἃ βιιδϑιϊταῖα ου 
δὴ φαγ ογ τῆς πγβίεπι νος παὰ [8 ]]6ὴ ἱπίο 
ΔΌεγδηοσ. Τὸ πιεεῖ [ῃς υδηΐβ οὗ [μ6 [ον] 65 τεσε- 
ἸΥ ὈΥ ΟσοΔΘΊΟΉΆ] ἔεαβίβ ἰο ϑμ] οὶ {ΠΕ Υ̓ ψετε ἴο 8 
ἰηνι το, νου Ἱὰ θα ἴο πιοοκ {πεὶγ ῬονεγΥ ταῖμοῦ 
(ἤδη ἴο τοῖϊδνας ἱϊ. Μοχγδεονεῦ, ἴῃΠ6 βεοοῃά δῃά 
(ἰτά (τς (ν ἰοἢ νγὰς θα ἀποῖθεῦ δρρ]ςαϊίοη οὗ 
(86 βϑοομᾶ {{ἰπὸ ἴῃ δας {Πἰγὰ γεατῦὴ γοτ ἃ5 ἃ 
πιαίίεν οὗ ἔδοϊ ραϊὰ ὮγΥ {π6 Ἰαίογ [εν 'π δα "το α 
ἴο ἰῃς τοὶ {ΠῚ} 6; 566 Οὐ ΧΧΥΪ. 12. 

28 



798 

δίομο: δηά Ὠδαυΐ, χνἹ. 7, ΠΘΙΤΘ “τ ]η- 
ἰβδῖοιηρ ἴῃ ἰμ6 παῖλα οὗ ἴῃ6 1ιοταά" 15 
αἰ ρυϊδα ἴο {πὸ να, ἢ Εχ. ΧΧΥ,Ι. 
ΧΧΙχ. ΨΏΘΓΘ (ἢ15 οἶος 15 τείοισεα ἴο ἃ5 ἃ 
ΡΠΘΘΠΥ οὔθ. [{ 15 ηοϊβα ἴοο [ῃδΐ 1ῃ [ῃ8 
ΘΑΥΠΘΙ ὈΟΟΚΒ5 ἰθ6 ῥγΓδϑὶθβ δΔ΄6 βρόκεὴ οὗ 
ἃ5 ἴῃ) 6 ““5βοῇϑς οὗ Αδίόῃ," ΠΟνΘΥ “1ῆ6 5008 
οὗ Τ(δν] ;" τὴ ϑευςογοπηόγηγ, Οἡ ἴπ6 σοη- 
ἰγᾶτγ, 6 ἀο ποῖ γβδὰ οἵ “850η5 οἵ Αδύοῃ," 
Ῥυΐ αἰναγϑ οὗ “'ϑοῇῃβ οὗ 1,6ν],᾿ οὐ “1.6- 
ν 65, οΥὙ “ῥηδϑῖβ ἴῃ6 1 ονι65." ΕἸΉΔΠΪγ, 
Τὸ ςΟΓΟΠΟΓῚΥ ἤθη ποιοίηρ (Χὶ. 6) ἰῃ 8 
το ]ΠἸ’οὴ οὗ Κοτγδῃ, ᾿αίῆδη δπα ΑὈιγατα, 
ΒΙ σὨΙΠΟ ΠΥ οτηϊβ ἴΠ6 ἢδπΊε οὗ (ῃΠ6 1, δ ν]ῖθ 
Κοτγδῇ, ἱποιρῇ 6 ννὰ5 δνιἀθηγ ἴῃ6 τηρ- 
Ἰοδάθυ. Ετσοηῃ 4]} [15 1ΠπῸ Ἰηξδγθηςθ 15 σοῆ- 
δάση ἀγα {παῖ [Π6 τι κεα ἀἸβ! ΠΟ ΙΟῺ 
γοἢ οὈϊαϊηθα ἴῃ ΘΑΡΥ Ὀπη65 Ὀούνψεθη 
1ὴ6 ρῥγιδϑῖβ, [6 βοῇβ8 οὗ Αδγζοῃ, δῃὰ [ῃ8 
Οἴου 1,ονιῖο5, Πα ΌΥ τς ἀαῖςε οὗ ““1ῃ8 
Πουτοσοποηλϑι᾽" αἀἰθαρρθατεα; δηά δῖ 
ἴῃ 15 ὁγε5 Κογδὴ σοπιητ6α ΠΟ 51. 1 
“ἐ ββοκίῃρ [ῃ6 ρῥγιεβίῃοοα." [Ι{ 15 τ 6 Γ 
Ἰηΐοισοα, τπδὶ [ἢ15 Ἰπιροτγίδηϊ 6] νδίοη οὗ 
1(Π6 5ἰαῖι οὗ (ῃ6 [μονιῖθ, ΙΓ ἢ 15 ΠΟ ΘΓ 
σομητηθηϊθα ἀροῦ ἴῃ [μ6 ὨΙβίουοα] ὈΟΟΚϑ 
Ῥι ΞΙΓΊΡΙΥ ἀρρϑαῖβ τοπὶ ἴῃς Ἰδηρτιαρα οὗ 
ΤυδυϊογΟΠΟΙῺΥ 85 8η ΔΟσοι}] ]5Π6α ἔδοῖ, 
οΔἢ ΟἿΪΥ Βᾶνα [Κη ρ]ασα ρυδάυδν δηά 
ἴῃ ἃ Ἰοηρ 56 1165 οὗ γϑαῦβ; δηὰ (ῃδϊΐ οοῃ- 
ΒΟ] θΉτΥ ὨδυςΕΤΟΠΟΙΩΥ ννὰ5 τ 6 ΝΟΥ 
τ οἢ ἰαΐογ [ἤδη τη6 ἀδίθ ννῃιοἢ Ὀε]οηρβ 
ἴο Εχοάιπς δηά [ῃς ἴνο ἰο]ονηρ ὈοΟΚΒ᾽. 
ΤῈ 15,’ 1 Πᾶ5 Ὀδδη 5416, “ἸΏΡΟΘ5}}} 6 ἴο 
Ὀδῖονα ἰῃδὶ ΔῺΥ ΨΓΙΙΟΙ ϑῃου ἃ αν 80 
5 ἀἀθη]γ σμαηρσεα ἢ]5 ἔοτη οὗ Ἔχ ργθβϑΊοῃ 
1Ώ 50 ἢ ἃ σα88 ἃ5 [ἢ15, 1ῃ (ῃ6 νΘΥῪ ϑἤηοτγί 
Ἰηἴοτναὶ οἵ ἃ ἔενν ἀαγϑ οὐὁ ψν᾿Έ 5 δί τηοϑῖ, 
Ὀεξῦνθθη ἴῃς ἰαφὲ δοῖ τεοογάβδα 1ηὴ (Π6 
Ῥοοϊς οὗ Νυϊήρθεῖβ ἀπα τὴς ἢγϑὶ τὴ Πευ- 
ἰδγοηοηΥ. 

Ιῃ ΤΟΡΙΪῪ ᾿ξ 15 το Ὀ6 ποίδᾷ, ἴῃ [ῃ6 ἢγϑί 
Ὀἷδος, τῃαὲ τμ6 ἀδβοσιριίοη οὗ ἴπ6 ῥγιθϑίβ 
ἃ5 ἴῃῆ6 ““5οὴβ οὗ Λδζοη᾽ ἀοθβ ἢοΐ οὁσουῦ 
10 [Π6 Ἰαζίογ ραᾳτὶ οἵ ΝΠ ΕΓΒ δὲ 4]}, Ὀπῖ 
Οηΐγ ἴῃ [6 ἄγοι [ουγίθθη ομαρίθτβ. ΝΟΥ͂ 
Ναπι. 1.--οχῖν. Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ6 5ΕΟοηα γγ8αγ 
οὗ τῇς Εχοάιβ; Ὀδυϊεγοηοτην ἴὸ [ἢῃ6 
ἔοσίιοῃ. (ΟὐΟηβοααθηἊΥ {ΠΕΓα 15, δοοοτά- 

1 Τὸ ἰς νόου δ ἴο ποῖς ἰπαΐ ἴπε δἱϊεροὰ 
Ἰάδητποαῖίίοη οὗ ρῥγιεβίς ἀπά 1,ονιῖθθ ἰη εαῖ. 15 
Ὀγουρὶῖ (ογνναγα ὈὉγ ἄςοιρε ἃ5 ἃ ῥτγοοί ἴῃδὶ θυ, 
ἰ5. ππιοῇ οἷάογ ἴμαη ἴῃ πα] Ὀοοὶι5. οὗ τῇς 
Ῥοπιαΐδιςῃ τῆς ἀϊνιδίοη οὗ {Π6 5αογοά οαϑῖα ἰηῖο 
γγεβῖβ δηαὰ [,ονιῖ65, νυν ]οἢ 15 Το σορη]Ζοα ἢ ἔχο- 
ἀὰ» Ὧπὰ Νιυιάθεγα, Ὀοίης ἀϑδιιμιθα ἴο Ὠδ ἃ ἰαῖοσ 
ἀενεϊορταθηῖ: οἵ. ΒΆΠτ, ΘΥΠαθ.᾽ 11. Ρ᾿. 7. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἰὴ ἴο ([Π6 ἠστταῖϊνα οὗ τπδ56 ὉχΧῸ ὈοΟΚ5 
{ΠΘπηβϑῖνοβ, ποῖ ἃ νΟΙῪ 5ῃοτί ᾿πἴσγναὶ, Ὀυζ 
ἃ. 5ρΡᾶςε οὗ τῇογὸ ἴδῃ [Ὠ]γίγ-εἰρῃϊ γϑαῖς 
ἴῖΪῃ ψΏΙΟΩ [15 σἤδηρε οὗ ῬὨΓΑΘΘΟΙΪΟΡΥ͂ 
Τρ ἤᾶνα οὔϊδιηθα ΟὈΥΓΘΏΟΥ. 

Βαῖ ἴῃ τὰ ἢ {Π6 σἤδηρα 1 αυδβοηῃ ἴ5 
τον ἀχρίδἰηθά νιῖπουῖ δι ρροβίηρ μᾶῖ 
(ἢ6 ρῥγδϑῖς ΨΈΙῈ δἵ δ᾽] 1655 βεηςγα ῦ 
Βῖγ 6 “50η5 οὗ Αδιοη᾽" δἱ ἴῃε ἴτας οὗ 
τῃ6 σοπαμεβὶ οὗ (δῆδδη ἤδη ΤΟΥ ΕΓ 
δὶ [ῃδΐ οἵ τῆς ἐχοάιι5. Μοβεβ 'ὴ Ὠευΐοτο- 
ΠΟΙΩΥ ἰ5 ποῖ ργεϑοπθίηρ {ΠῈὸ βθνογαὶ ἔπησ- 
ΠΟΠ5 ἀηα ρηνηθρα5 οὗ [ῃΠ6 νάΠοι5 ΟΥΕΓ5 
οὗ ΟἰθΥρΎ, 8ἃ5 ἢ6 ἢὰς ἴο 4ο ἴῃ ἴῃ ργϑοθά- 
ἴηρ ὈοοΚβ. Ηδ 15 δα ἀγδϑϑιηρ ἴῃ6 ρβορῖς, 
δῃά ἤθη 6 ἢα5 Οσσβϑίοη ἴο τηοηίοῇ 
[Π6 οΟἰοΓργ 1ἴ 15 ΟἿΪΥ 1ἴἢ ἃ βΘΠΕΓ͵ΑΙ ὙΥΑΥ, ἴῃ 
Τείθγεηοθ Ὀσοδάϊγν ἴὸ τΠεὶΓ το] ἀπά 
ἄμπτες τοναγὰς ἴ[η6 Ὀοᾶν οὗ [Π6 παῖίοη. 
Ηδηςε ἢδ (45 ἄοα5 αἷ5ϑο ἴῃ 6 ντιεγ. οὗ τη 8 
ΒοοΚ οἵ οὈ5ππ8, οἔ 7ο5ἢ. 1}. 3,. ὙΠ]. 33) 
ΨΟΓΥ Παϊαγα! Υ ἀἰβγοραγάϑ ἰοῦ [Π6 ἴππς της 
ἀϊβεγοησο οὗ ογάθτβ δποηρϑῖ [6 οἰοτσν, 
ὙΠΟ ἢ γα ποῖ ἴο δ15 ρΡυγροβο, δηά ἃ5- 
οὔ 65 ὈΠΘΘΙΥ δηᾶ 1,Θνιοα] δαηοίοτθ 
1 γθητγ το ἴλ6 ἀπΡ6 οὗ 1κν],---ἴο 
ΜΏΙΟἢ ἂἃ5 τῆς ῥγθϑίβ πεῖ οἱ οουΓθα 
Τ,ονιῖθς [1656 διποῖοῃ5 Γρα Ὺ Ὀδ]οη σεῦ. 
50 ἴοο ἰῃ χὶ. 7 ( θγα 566 ποίε) πὸ τηξη- 
οη ἰ5 τιδάς οἵ Κουύδῇ Ὀδοδαβα τἴ πὰς ἴο 
[6 το 6] 05 οὗ [Π6 ΡῬεορῖὶα δραϊηβῖ σοά, 
δΔῃά ποῖ ἴο ἐμαὶ οὗἩ τ[ἢ6 1,ονιῖδ5. ἀσαϊηϑῖ 
ἴη6 ῥηπεβίῃοοῦ, ἰμαῖ Μόοβεβ ν]βῃεα ἢ]5 
ΠδδΓοῖβ ἴο δἰἰθηα (566 ποῖθϑβ Οἢ Χὶ. 7, ἀπιὶ 
Νιη,. χνὶ. 1). ΤῊΘ ἀἸβοσερδης!δς {Πεγὸ- 
ἴοτο θοίνθο ΠουϊθυοηοσΩΥ δηα ἴῃ 6 ἐᾶΓ- 
1Π16Γ θοΟΚ5 τῇδ ἴῃ [Π15 ραγτσυϊαγ σα ρεγῆς!δὶ 
ΟὨΪΥ. ΤἼΏΘΥ ἀτὰ αἵ οῆςα Ἔχρίδιηδα ὃγ ἴδε 
[τ Π]ΠἸαγ σοι ἀθγατίοη (παῖ δ ψἼΟ βρϑακϑ 
ἴο ἃ ἰατρα δπᾶ τηϊχρά διυόδιθησα Μ}}} ἰΚὲ 
οᾶτα, ᾿ἴ μα Κῆονβ ἢ15 Ὀι5!η655, ἴο δῇμπ 
ἰγγοϊθναηΐς ἀρθίδι!]ς πα ἀξ ποϊοηβ. [ἢ 
ἷς Πον ν Υ ἱποιάθηςα! ν πιαᾶδ δρροτγεηῖ 
(λας τς ἀϊβδγθηος θεΐνθθη τῆς ῥΠεξῖβ 
δῃὰ Τιονιῖος ννὰ5 ααῖε υπάετβίοοα ὃν 
(η6 νυν οὗ ει ΘΓΟΠΟΙΏΥ ; 566 ὁ. Κ' Οἢ 
ΧΊΟΣ. 

Οἴμοσ ραγισυϊαγ οὈ] οἰ οΩ 5. ἅτε ἀ15- 
οὐθθοα ἰη ἰἢ6 ποίΐδς Ὡροῦ ἴπε 5ένεγαὶ 
Ραββαᾶρθβ ΨΗΪΟΏ πᾶνε βυρρεβίθα (ΠΕ: 
Ζ. σ. ἴμαϊ Ῥαβεά οὐ ἴμ6 ῥτγεβοπρίοη οἱ 
Ναπι. χν . 17 τοϑρθοῖίηρ τἢ6 δγβι η65 
θη σοϊῃηρατεα νι 1 θὰ. χν. 19. 516.» 
15. ἀραὶ ἢ Ἰὴ τῃε Ἰατίογ ράββαρα; τῃαὶ οἡ 
[ῃ6 5 ρΡοϑεα δ ϑίγασίοη 1η 1) ΟΓΟΠΟΓΛΑΥ͂ 
οἵ σοτῖαίη ρογαι 51:65 4] οννεὰ τὸ [δὲ [.2- 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

νος Ὀγ [Π6 ΘΑ Π6Υ Ἰορ ϑἰαιοη ἴῃ [μΠ6 ποῖα 
Οἡ ΧΥΪ]. 2; τῃδῖ οὐ [Π6 Ξῃρροβθά δ)]υβίοη 
ἴο ϑοϊοπιοη 5 [εΙ 016 ἰὴ ΧΙ. κα; [ῃδξ οἡ 
[6 δηδοϊμπηθηῖβ σοϑρθοίίηρ ἃ Κιηρ δηά ἃ 
ῬιΌρΡαίῖοαὶ οτάθσ ἴῃ 1ῃ6 ποίδϑ δ ἴπ6 δπά 
οὗ ομαρίθιβ χνῇ. δηά χν. Νὸο ἀοιδέ 
56νθ γα] οὔ η6 Ἔπδοίπιθηίβ ἴῃ Ὠδι  ΓΟΠΟΙΩΥ 
8ΔΙ6 ῃοΐ ἰουηα [ἢ (Π6 ρῥγθοδάϊηρ ὈοοΚβ. 
Βυΐ [1656 ΔἸ οη 5 ἄο ηοῖ ὈοίγαΥ Δηοῖ ΠΟΥ 
δΔηά ἃ ἰαΐθσ μβαηᾶ ἴδῃ ἴπᾶὶ ψ ηϊο ἢ ρσᾶνα 
ἴῃ οὔρίηδὶ οοάθ. ΤΉΘΥ γὰ οἠδ δῃηὰ 8]]} 
ΒΟ 845 Δ΄Ὸ ΒῈΡΡΙΘΙ ΘΠ ΟΥ ΘΧρ Δηδ- 
ΤΟΥ Οὗ ΘΑΙΘΙ ἰαιν5, δηα τσ ξ Μν6}} θ6 
βΒιρρεϑίθα ΌὈΥ 4 βϑῃοτγί ὄἼχροήδῃος οὗ [ἢδ 
νογκιὴρ οὗ τῃ056 Ἰανγϑ ; ΟΥ 5 0ἢ Ἃς νου] 
ἤανα ὈδΘῺ Ρῥγοπιδίυστα ΟΥὐὁἠ ἱπαρτδοιοδ Ὁ] 6 
ἀιπηρ ἰ(ῃ6 νναηάδηὴρ ἴπ ἴῃ 6 ν]]άΘΠγ655, 
Ῥυΐ Ῥεοδηβ ὩδΟθϑϑασῪ ΜΏΘη [6 ΡΘΟΡΙΘ 
νγὰ5 δοιῖ ἴο 56 {{|6Ὲ ἀοννῃ ἴῃ (δηδδῃ : οἔ 
Ὡοΐθ αἱ ἴπ6 Ὀεριηηϊηρ οὗὨ οἢ. ΧΙ]. Οοἡ ΧΙΪ. 
η. Τῇ οσοσιτεησα οὗ 5ιοἢ οηδοίπηδηῖς 
Ἰὴῃ ᾿ουϊζοσοηοιαν, δηᾶ ἴἤθγα ἢγσδί, 15. ἴῃ 
[Πογοιρὴ ΠΑΠΏΟΩΥ Μὰ ἴῃ6 τη δηά 
ΟἸΓΟΙΠἸΒίΔηΟ 65 δεῖ ἔσῃ ἴῃ [6 ὈοΟΚ [{- 
561{5 ὈΘ]οηρΊηρ ἴο 115 σοτηροβιἐϊοῃ. 

Ιῃ πΚ6 ΠἸΔΉΏΘΙ ἴὴ6 Δ]]Θρϑα ἢ βίους 8] 
Ἰῃςοη 5 βίθηοϊας θεῦγεθη [5 θΟΟΚ δηά 
[6 ΘΑΠΙΘΙ ΠδΙταίνα ἃ’ Δρρᾶγθηΐ ΟἿΪΥ 
δηα ποῖ Γ68] (566 4. 5. ΟἹ 1. 9---ἴ 5, ἷ. 22,23, 
1Χ. τ; ὅζο.): 8η4 [ῃ6 ἰοΐΔ] οἸἸβϑίοη οὗἉ ἰατρθ 
ῬΡογίοηβ οὗ ἴῆ8 ϑ1᾽ηδις ἸΘρΙ 5]! Οἢ ἃἰς 
ΘΑΒΙΠΠῪΥ 1π|6]}]}0 10 ]6 ἤθη γα ὈΘΑΓ ἴῃ τηϊηά 
[ἢ6 ρυζροβα ΨΏΙΟ. [Πς6 οταΐοσ ἴῃ ΠὨρυΐο- 
ΤΟΠΟΙΏΥ Πα Ἰῃ ν]θνγ, [{ 15 ργι συ ΑΥῪ 
ἴο ὕὈ6 ποῖρα τῃδι [6 Ἰατνϑ ραβ5θα ονεὺ ἴῃ 
1Π15 ῬΟΟΪΚ ᾶΓΘ ΤΟΤΘ ΘβρΘΟ ΠΥ [Πο56. ροτ- 
τα] ὴρ ἴο (Π6 οΠοε5 οἵ [6 ῥγιθϑὶς δηά 
1,ενῖ65. Απά [686 ἃῖὲ ῥγΥξοιβοὶν [6 
ἴορῖοβ. ῃ]οἢ 1 ψουἹὰ 6 πρφϑαϊεθς [ῸΓ 
οὔ δάαγαϑϑίηρ [ἢ6 βρϑῃθσαὶ Δ5ΞΞΘΙΏΌΪΥ οὗ 
ἴῃ6 Ρθορὶα ἴο ὀχροιυηά οἵ ᾿ῃϑ]ϑῖ προῃ. 
15 πα 664 ροΒ51016 [Πα βοῦλθ οΥὐΓ[ ρου- 
ἮΔΡ5 8]] οὗ ἴῃ6 διοῃεβοϊοριοαὶ δηά ἴορο- 
ΒτΑΡΠΙΟΔΙ] γαηλασκ5 ΨΏΙΟΏ ἀγα ᾿ηίοινονθ 
1ῃ 56 ν ΓᾺ] ρἴδοθθ (566. Ζ. 9 11. 10--᾽ὄἥ 2, 
Δηα 20---23, 111. 9) Δ16 βου Οὴ5. πηδ 6 
ὉΥ ἃ ᾿ἰαίθυ. γον 56 Σ, Ρουαρ5 ἃ τποῇ ἰαῖθυ 
ΤΟΝ 56, αἴϊεσ ἰῆ68 Ῥοοὶς νψὰ8 σοπρίοῖα: 
566 [6 ποίδβ. οἡ ἰἤοβε ρᾶϑβᾶρθθ. Βαΐ 
οὐ [Π6 οἰδεσ μαηᾶ 11 15 χυϊδ τη [Π6 τηδη- 
ὍΘΙ Οὗ ΨΟΙῪ δησϊθηΐ ψτῖεῖα ἴο Ἰηϊοιταρέ 
1η6 τῃτεδα οὗ {ΠΕ6ῚΓ παγταῖϊνα ὈΥ ρδῖθη- 
1 6565 οὗ {Π1|5 σμαγδοῖοσ, δηᾷ ἴο Ἰηϊσοάιϊιοθ 
τ ἃ5 ΔΌΓΙΡΕΥ δἃ5 Μόοβοβ ἀοθβ. Τῇθ 
Ῥᾶρεβ οὗ Ηετγοάοζυβ ἔιγ]5}} τηδὴγ 1{Π|5- 
[ται οη5 οὗ [15 (566 ἴῃ6 τοι κα ᾿ὴ Εδν- 

799 

᾿Ι5οη ἢ 5 “ Ηδτοά.᾽ 1. 29, 125, δηᾷ ποίβθ8). 
11 τηῦδὲ Ὀ6 τοιηο οτεα τῆδιξ ἰοοί-Ποῖα5 
816 8ῃ ᾿ηνθηςὶοη οὗ τηοάθσγῃ {1π|65. Αἢ 
δηοϊθηΐ μἰδίοσιδῃ δ οα 64 ἸποΙἀδηΐαὶ τΘ- 
ΤΏΔΥΚ5, τοίουθησθϑ, δηά {ΠΠπϑίσα οἢ 5. 1 
ἢ15 ἰοχῖ ποὺ ψόουἹα ομδ νῆο δἱ ἃ Ξιιῦ56- 
αιεηῖ ρεποα υὑπάογίοοκ ἴο τ6- αἱ δὴ 
δηοϊοης νΟΚ τοραγα ὨΙτηςο]ῇ 85 τακίης 
ΔΩΥ͂ ὉΠνΔΙτΔ 4 0] 6 ΠΟΤ 1Γ ἢς δαάδα 
ἤεῖα δηὰ {Π6γῸ ΔῊΥ ᾿ποϊἀθηΐδ] Ὡοίοα ΟΥ̓ 
βῃογί δχρ᾽ δηδίίοη 1 ἃ ρδσθηςῃοίς ἔουτα. 
ΜΏΙΟΝ τηϊρῃῦ ὈῈ π56861] ἴο ἢΪ5. οὐνῃ σοη- 
[ΘΠ ΡΟΙΑ165. ΑΠΩ͂ ᾿ἴ 5εεη5 ΠαγαΪν ΠΚΕΪν 
[αι Μοβθς νου] ὨΙΠΊΒ6}Γ ἄϊρτεβϑβ τηἴῸ 
ΒΘ [ΟΡΙος ἰὼ [ἢ6 σουτθα οὗ δὴ δήάγεϑϑα 
ἴο [Π6 ρξΘορίβ, [Βουρὴ ἴπδγὲ νου] Ὀ6 πο 
ἸΡΤΟΡΑὈΙΥ ἴῃ ὈοΙΘνηρ ἴπδὲ ἢς ἀϊά 
80 ΠΘη ὙτιΠρ ἃ ὨἰδίοτγΥ. Ηδηςδ [Ιἴ 15 
ο {πε ψγῇοϊα ποῖ ἈΠΠΚΟΙΥ ἰῃδὶ τῃ6 Ρ45- 
5865 1ὴ ΠυΘ ΞΟ ΜΈΓ, ἃ5 Ρειάθδαιχ Ἰοηρ 
ΔΡῸ τηδ᾽ ἰδ η66, 566 “ (ΟΤηποχίοη;᾽ (Ρατζί 1. 
Βοοκ ν. δὲ 3 δηὰ 4), ρίοβϑβεβ. δαάβα Ὀγ 
ἘΖτα, ψῇο νου] σογίδιν ταραγαά Ὠτη- 
561 δ ἔΠγ δυϊῃοτυὶζεα τυ ἴο Ἰηἴογρο- 
Ἰαῖθ. Βιεῖ (Π6 φαοϑιοη 5 ἰο [ὴ6 Μοϑβϑαϊὶο 
ΔῸ ΠΟΥΘὮΡ οὗ 1ἴῃ6 Ὀοοϊς 15 ποῖ δῇἤεοϊδα 
ὈΥ ΔΩΥ σοποϊιβιου ὙΠΟ ἢ τᾶν Ὀδ ἰοτηχεα 
δΌουϊ 5 Οἢ 15ο]αῖοα ρ55ΑΡΈ65. 

Οὐ [δ6 ψῇῃο]ς τθη (ἢ6 δϑϑου!οη5. οὗ 
ΒΟΙΏ6 Τηοάργηῃ Οὐ 05 85 ἴο (ἢ6 βριυτίοιι8- 
Π655 οὗ Π6υΘτοηοτηγ, [ΠΟῸΡῊ νεσν ροϑὶ- 
ἴΠν6, ΔΡΡΘΑΓ Ώθη 5ιΠδα ἴο Τεϑῖ ΡΟ 
τηοβῖ 150 ἘΠ οἱ δηΐ δριπιεηΐβ. ΤΠδ δ᾽] ορεά 
ΔΩ ΔΟὨΓΟΠΙ5ΞΙΏ5, Οἰβογαρδηςίθς, δηά ἀιῆ- 
Οὐ] 1165 δάσαϊε ἰου ἴπΠ6 πηοϑὲ ρατὶ οὗ δαϑῪ 
Δα σΟΠΊΡΙοἰα Ἐχρδηδίϊοη ; δῃη ἢ 20 56- 
Τοι5 δἰζειαρί πᾶ5 δνοῦ Ὀδθη τηδᾶάθ ὈΥ 
[Π6 56. οὐὔϊος ἴο τηθοῖ τὴῆβ. ονθυννῃθ  Π]ηρ 
ΡῬτγοϑασαρίοη ἀσαννῃ ἔγοτῃ [ἢ 6 ὉΠΔΏΪΠΊΟΙΙ5 
8Δη 4 υηνγάνθπηρ [65 [ἸΠΊΟΩΥ οὗ [Π6 δηοσϊθηϊ 
7 ἐν ]ϑἢ σμυτοῦ δηα πδίοηῃ [πδΐ Μοβαϑ 15 
[η6 δυῖμοσ οὗ [Π15 Ὀοοϊ. Τῆς ψἢο]ς οὗ 
1η15 ραγί οἵ τῃ6 ἀγτριυπηδηΐ, [πΠουρ Θηοιρἢ 
οὗ 1561 ἴο ουθνειρῃ τὴν ΟΠ ΟΠ τος 
Θνθὴ ψ τα ἴπον Ἰη5ο 016, 15 δἰμηοβί ]- 
ΑγΥ5 ραᾶββεαὰ ονεῦ ΟΥ̓ [ῃ6 οἿΟ5. συ 
σἸΜ 10. 

Τι πλισὶ ΡῈ δά ἀθα ἴοο [πὶ δ υ [ΘΓΟ ΟΤΩΥ 
ἢδ5 [ἢ ἃ 5: ΏρΊ ΑΓ τη ηθγ [6 δἰοβίδοη 
οἵ τῆς ΑΡοβῖ165 δηά οἵ ουὐγ 1 οσά. δ. Ρδὶ 
ἴῇ ΕΟΙΏΔΗ5 Χ. 8Δη4 χν. δύριιεβ τοῦ 1 δἵ 
ΒοΙὴ6 ἰδηρίῃ, δηα Θχρυεϑϑὶν αἰιοῖο5 1ἴ ἃ5 
τὺύτιτῖδη Ὀγ Μοβ65; 5Ὲ Ρεῖου δηά ϑδίϑίθβθθῃ 
(Αοἰβ 11. 22, νἱῖ. 27) Τοίθσ ἴο (ἢ6 ρτὸ- 
τηἶ56 οὗ “ἃ Ῥύόρῇπεὶ κα υηΐοὉ Μοϑβδβ5, 
Δη4 τορᾶτα ἰἰ ἃ5 ρίνεη, 85 1 ῥσοίεββθϑ ἴο 
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Ὅς, Ὁγ Μίοξβεςβ Βιγηβοῖ; οὐγ ]οτά, ψ] 6] ἀὴρ 
“16. ϑινοσά οἵ ἴῃ6 ϑριΠ ἡ ΠΙΟἢ 15. τῆ8 
ννογα οἵ (οα" δραϊηβὶ (ἢ6. ὀρθῇ Α558.}18 
οἵ ϑαίδη, ἰἤτιοθ τϑϑογίβ ἴο θυ τ ΓΟΠΟΤΩΥ͂ 
ἴογ {Π6 τοχίβ ἢ ψῆϊιοῦ Ηδ τερεὶς τὴ8 
ταπλρίοτ, δὲ Μαῖίῖ. ἵν. 4--ττο. [1 15 ἴἢ 
να ἴο ὑτρα ἴῃ ΤΟΡΙΥ τπαξ 16 1ῃϑρ᾿ γα τΊοη 
οὗ τὴς. Αροϑίϊθβ, ἂδηὰ ὄνϑὴ (ἢ6 ᾿πάνγει ηρ; 
οὗ τῆς. ϑρινῖῖ νου ἡγδαβαγο" τη τῃς 
ϑανιοῦγ, νου] ποῖ ΠΘΟΟΘϑΑΤ Υ ῬγΌβΈυν6 
τ δηλ [ΤῸΠῚ Τηϊδία Κὸ5 ΟἹ βοῇ βυὈ])θοῖβ 45 
τη6 δυιῃουβηὶρ οὗ δποῖθπὶ ὙΠ ηρ5, ΟΥ̓ ἴο 
(οσττν σαοῇ ἀϑβθσιοηβ ὈΥ τειημαγκίηρ τἢδί 
Οὐ 1 οτὰ 45 ἴ1ῃ6. ὅοὴ οὗ Μδὴ νὰ5 Η)η- 
561 Ἰρποῖδηΐ οὗ βδοῦαὲ {πΠ]ηρ56. Ενθη 
Δ ΈΓΘ ν6 ναιγαηῖθα ἴῃ Ἰπίουγηρ οπὶ 51 
ΛΚ 11. 5.2, 81: Ματῖὶκ ΧΙ. 22, τῃπαΐ 5οΠΊ6᾽ 
{Πρ ΟῚ ηοΐῖ Κηον ἴο ἴΠ6 Τιοτὰ ἃ5 
(η6 ϑοὴ οὗ Μδηῃ, Ὀδοαιβθ Ηἰξ ἢιιμηδη [Δς1}]- 
[165 πχαϑὲ ἤᾶνα Ὀδεὴ βηϊΐθ, γεῖ [Π6 ΔΏΒΜΨΕΓΙ 

ονοτίοοκς (ἢ6 ᾿τηροτίδης ἀϊδησοοη Ὀ6- 
ὈνεΘη Ἰσηοταησ6 δηα οὐτοῦ. ΤῸ Ὀ6 σοη- 
50ΙΟυ5. [Πα τχσοῇ {τ 1165 Ὀεγοηάα [ἴῃς 
ΤΑΏρο οὗ [ῃ6 1ῃτ6 ]Π Πσοῆσς 15 σοπΊρ Δ. 8 
ΜῈ τὴς ρογίδοϊςου οὗ [πς ογθδίυγο, 1 ἢ 
οἵ σουΓβθα τηιβὶ Ὀ6 δηϊΐα ρεγίθοϊζοη (ςξ 
Βυιογ, .ΑηΔ].᾿ Ῥαγί 1. οἢ. ν., Ν᾽ οἱ. 1. ΡΡ. 
95 544. Οχίοτα Εά. οὗ Βυιοτα γοσΚ5): 
Ῥυΐ ἴο "κ ἀεςεινεὰ Ὀγ ἴῃ ἰγαυά οὗ οἴμεῖβ 
δηὰ ἴο (α]] Ἰηἴο ΘἸΤΟΥ, 15 Ποῖ 580θ. Τὸ 85- 
βετὶ ἴδ ἴῃαι Ηὀὄ ψῃῆο 15 “ἴδε Ὑτιιἢ 
Ὀεϊενεα Ὠευϊογοηοιιν ἴο θ6 ἴμ6 νοτκΚ οὗ 
Μοβεβ δηὰ αυοίδα 1’ ἜΧΡΓΙΘΘΘΙΥ 85 5 ἢ 
το αρ]ι 1 τνὰ5 1η ἕδος ἃ ἔΟΥΡΟΥΥ Ἰηἰτοάμποθα 
ἰηΐο τῃ6 νοι βδνθὴ οὐ εἰρῃξζ οδηΐζυγθβ 
αἴτοεσ [ἢ 6 ἜΧοάι5, 15 ἴῃ οβοςοῖ, ανθη τοι ρὴ 
ποῖ ἰῃ ἰηϊοηίοη, ἴο ᾿πὴρθδοῇ [ἴῃ6 Ῥεῖ- 
[δοῖοη δηά 5: η]6ϑθηθ85 οὗ Ηἰβ ῃδίυτζο, 
᾿Δηα 566Π15 {Πι15 ἴο ραϊηθαγ (ῃ6 ἢγοι ῥὑσγιῃ- 
ΕἸΡΙ65 οὗ (τ βο δηλ. 



ΤΗῈ ΕἸΙΕΤΥΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΟΒῈΕ9, 

ΓσΑΙΙΕ. 

ΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚ 1. 
1: οι “ρει ἐπὶ ἐλε ορια ὁ 1λε γογεολ γεαν, 

ὀγίοῖν γολδαγεῖπο {Δ σίονν 6 οὐ οί»  γορτἶξδ, 
12 07] στυίμο ἑλεῦε οὔάσεγς, τὸ οὐ τορι ἑρρ {ἀξ 
σδίος το σεαγελ 146 δα παῖ, 34. 97) Οοάδ᾽ς ἀριρεῦ 20» 
ἐλεεῖν ἑπογοίμἑν, 4τ αγια αἰἱτοδια᾽ δ᾽ηε. 

(ΗΑΡ.]. 1, 2.---ΤἬεθα οὐ. 46 ὑτσοῆχοά 85 
ἃ σοηπηφαοξίης ηκ Ὀδένγθθη {πὸ σοηϊρηῖ5 οὗ [6 
ῬΓΘσοάϊηρ ὈοΟκΚΒ δηὰ ἰῃαῖ οἵ Πδυΐϊ. πον ἴο 
Το] ον. 

1. ΤΡεῖε δὲ τδὲ «υογἢ ΤῆΘ οἰδυθε 5 
ταϊγοσρθοίινο, ἃ5 (ἢ6 ροοργαρῆϊςαὶ ἀαίᾳ νυ Ὡς ἢ 
ΤΟ] ]ονν ᾿ηἀϊοδίο, δηα ϑογνὸβ ἴὸ σοηποοὶ Ὠραῖ. 
ἢ τῆς ργοσράϊηρ θοοκΚ. Ὑμ6 Ηρῦγον 
Ῥγοπουη (εὐΐερ, ἐῤε:6), ΜΟῚ Ἰιϑοά ποι [Π6 
Πορυϊδίϊνα ἀπά, ΒΈΠΟΓΔΙΥ τοΐθυβ Θχο αϑίνοὶν ἴὸ 
Ὑγθδῖ ἔΟ]]ονν5. (56. οἡ Οξεη. ἰϊ. 4). Βιιξ Πέτα 
1 βοῦνθβθ, ἃ5 ἰῇ ἴον. χχνΐ. 46, δπά ρούδαρβ 
᾿ουῖ. ΧΧΙΧ. σ, ΏΘΓΕ 8566 ποῖο, ἔο ροϊηϊ ἃ οάι156 
Ποπο]αϑῖνα οὗ [πε ργθσθάϊηρ δπά ᾿ηϊγοάπςοίζογγ 
ἴο [Π6 ϑσιιςςεοάϊηρ σοπῖοχῖ. ὙΠῸ 9θηθ6 οὗ ἴΠ6 
Ῥᾶϑϑβαρο τηἱρῆς Ὀ6 ρίνθη 5: “Ἴ ΠΟ ἀἰδοου 68 
οὗ Μοϑεϑβ ἴο {Πε ρθορὶδ Ὁρ ἴο [8 δσνθηΐῃ πλοηίῃ 
οὗ (Π6 ἔουτεῖ γοαγ᾽" (οἴ. Ὁ. 3) ““Βᾶνε ποὺν 
Ὀδθη τοοοσάοά." ὙΠ6 ρεπογαὶ ἔογτη “"νγογάς᾽" 
15. υδοά ἴῃ ογάογ ἴο ἱποϊυάθ ἴῃ νατίουβ Κὶπάς 
οὗἨ σοπηπγιηἰϊςδίοης τηδάθ ὈΥ Μοβοβ ἴο (6 
ΡΈΟρΡΙΘ, ἴαννβ, ρθε ῃθβ, σοτητηδπάς, ὅς. ὍΠθ 
ῬΓΟΡΕΙ Π4ΠΊ65 ΠΟ ἢ ἐο]Ϊονν σθοπὶ ἴο Ὀείοηρ ἴο 
Ρίδοοβ ψθθγο “ἐὐνογά5᾽ οὗἉὨ τετηδγκδῦ]6 ἱπιροτί- 
ὅΠ06. ὙνΈΓῈ δροκθη. ΤΉΘΥ δγὲ ΟΥ̓ ἴἢ6 [νυ 15} 
Ποπηπηδηίδίογα τοίοστοά ἴὸ ἔθ βροΐῖϑ ψ ῃ ΓΟ ἢ 
νυν Ποϑϑθὰ [6 ΤΊΟΓΟ 5Ρ6. 14] 81π5 οὗ [86 Ῥθορὶβ, 
ἀηα {δ πηοηΐίοη ΟΥἉ [Ποπὶ ΠοΓΟ 5 σοηδίγιιδα 85 
ἃ Ῥτορηῃδηΐ γορκο, ὙΤηῈ Βοοῖ οὗ ἴευΐ. 18 
Κποῖνῃ διηοηρϑὶ ἰῃ6 [εὐνϑ 845 ὁ1π6 Ὀοοϊ οἔ 
τορτοοῦβ :᾽" ςἕ, [πίτγοά. 81. 

οὐ ἐῤὶς «ἰάρ ογήαη ἘἈδπάου ταῖμογ Ὅ9- 
γοπὰ 2οΣ ἄδῃ, 85 ἴῃς ϑᾶπ|ὸ Ἡθῦτον ρῆγαϑθ 
15 ἰγδηϑαϊοα 1]. )λὸ δηά δε: δῃά 85 {6 ΧΧ, 
δηα [Π6 νευβίοῃϑ βΈΠΟΥΑΙΪΥ ἤδνο τ. Αὔ . 8ᾶ5 
ἐρῃ 1}]15 5146 Τογάδῃ ἦ αἷϑο ἴὴ Νυμ,. χχὶϊ 
(ὙΠ οΤα 566 ποῖθ); εξ. 1. ς, {1. 8, ἄζε.: δυξ 
ΟΠ τοηοσίηρ οὐρῆξ ἴο Ὀ6 [Ο]οννοὰ σου ρἢ- 
ουἱ, Τὸ ρῆγαθο (ὀ᾽ δον ῥαρ-γαγάδη) τ ΘΔ Π5 
ΠΠΤΟΤΑΠΥ ὁ’ δὲ {Π6 58:46 οσ ρᾶβϑϑᾶσε οὗ ἰοσάδῃ." 
11 νγαβ ἃ βἰδπάϊηρ ἀθϑισπαΐοη ἔοσ πὸ αἰδβέίσγὶςς 
οδδῖ οἵ [ογάδηῃ, δηά ἴῃ {ἰγηθβ ὑγβθη Οτεεὶκ Ὀ6- 

ΗΕΘΕ δὲ τε νσογτάβ ψνῃϊοῃ Μο- 
868 5ΒρΆΚα υηῖο 8] [5γδεὶ οἡ τῇ ϊ5 

8146 Τογάδη ἴῃ τῆς νυ] άδγηθββ, ἰῃ {πε, 

ἴνγεεη Ραγδη, δηά ΤΌρΠεὶ, δηά [ς,αθδη,. 
δηά ΗἩδλΖεγοίῃ, δηά Π)ιχῃ δ. 

ΟΔΠ6 ΠΟΠΊΤΊΟΠΙΥ͂ ΒΡΟΚΘῺ ἰπ ἔδ6 σου νγᾶ8 
ἜΧΟΥ τοργοϑθηϊθα ὉΥ [Π6 ῬΤΟΡΟΙ πᾶπιὸ Ῥογῷᾶ. 
[τ ννὰδ θα αἰ 6 ᾿ΓΓΟΒΡΘΟ νΟΙ Υ οὗ [Π6 δοίι 8] 
ἔθπτου οἵ [ἢ6 ϑρθᾶκογ οὐ Ὑυ τοῦ (7188 85 ““ 868- " 

ΑΓ 8᾽) οΥ “ὁ ἔγοσῃ [ἢ 862) νυ85 υϑοὰ ἔοσγ “ἐννοβί, 
ςἢ. ἔχ. χ, 19): μδὰ ΡΓΟΡΔΟΙΥ Ὀθθη βθε δά Ὀγ ἐπ 6 
5856 οὗ {Π6 (δῃδδηϊεϑ [ἢ ὙΕΤῪ ΘΑΓΙΥ {{Π|65 : ἀπά 
Ραϑϑοὰ ἔγοπι ἔμοτη ἴο {π6 ῥδΈΠΑΓΟ 8 ἀπά {86 
7ενν5 βοπούα!γ. Υεἕ δ᾽οηρϑβ8ιἀθ οὔ [ἢϊ8 σοηγθη- 
ἘἰοΠ 4] 86η58 [6 πδίῃγαὶ ΟΠ ἰ5 511} ἐοιηά : ἀπά 
[86 Ρἤγαβθ 15 υυϑϑὰ οὐ Βοῖἢ [468 οὔ [Π6 σίνογ: 
ἴῃ Οεη.]. το, τα; 105}. ἰχ. σ, ὅζο., οἵ (ἰβ]οῦ- 
ἀδηΐς ἐθυτίζογυ : ἴῃ Νιιπη. ΧΧΙΪ. 1, ΧΧΧΙΪ. 42, οὗ 
Ὑτδηβ]ογάδηϊς ; ἃηἀ ὄνθη ἴπ ἰῃ6 8ᾶπι6 σῃαρίεγ 
18 564 ἤγϑε οὔ οπὲ δηά {ποθ οὗ [ῃ6 οἴ μοῦ: 866 
δι. 111. 8, 20, 25. ὙΒ6 ἱπιηηθάϊαίο σοπίοχ 
11 ἀ.8114}}Υ ἀοίθστηϊηθ {Π6 ϑθῆδ6 οὗ ἐῃ6 βρῇ γαβθ, 
ΜΠΙΟΘΗ 5 ἴΠ8 ἴῃ [86] ἀπιδίραοιβ: δαϊ οὔϊοη 
8ΒΟΠῚΘ 44] γιπρ δι" Π!οη 18 πηδάδ ἴο ἀδίθστη! ηθ 
ἴϊ (οἴ. δ. 5. ἵν. 4τῖ [οβ8ἢ. χχὶ! 7). [ἢ Ναπι. 
ΧΧΧΙΙ, το, ἴῃ6 Τ γαπβ)ογάδηϊς ἘΠΌ65 156 ἃ ρῃΓαβθ 
ΠΟΑΤΙΥ ἸἀΘΠΕσ4] νν ἢ Π6 οπο Ὀδέοτ υι5 ἢγϑί οὗ 
{Π6 1 οὐγη ἰουτιοῦυ δηὰ {θη οὐ ἰδὲ οἵ {δε ῖγ 
Ὀτγεΐῆγεη ; θὰ δ ά τοιτῃ8 ἴο ὀχρίαἴη ἘΠοΙΓ ππδαη- 
ἀπρ. [1 5 εν! ἀθηΐ, ἔγοιη ἃ πιθγε ἱπβρεοϊζίοη οὗ 
[Π6 Ρᾶβ5ΑρΡ68 ἴῃ ὙΠ] ἢ ἴΠ6 ΡὮΓΑΒΘ 8 πιϑοὰ, [παῖ 
ὯΟ Ἱπέργθῃοαϑ δ 8}} σὴ Ὀ6 ἀγάνγη ἔγοπι ἴξ 85 
ἴο ν᾽ ΟΊ μου πὸ νυτιίογ οὗ ΤΠ οιξ. ἀννεῖς οὐ (6 
ΟΠΘ 5146 οὔ [ογάδῃ οὐ {πῸ οἵ οσ, 

ἐπ ἐδὲ αυὐἱάογηεσς, ἱπὶ δὲ ῥἰαίμ] ὙΤὮΉθδ6 διτῃς 
55:5 ὈΓΟΔΑΪΥ {πὸ ἸοςσΔ ΠΕ 6 8 σοίογγοα ἕο ἴῃ {πὸ 
Ρτοσθάϊηρ' ὈοΟΚ8. ὍΠΘ ἔοττηοσ ἔδγτη (γπέάδαν) 
ἀεποίεβ ἴῃ6 ἀεϑθοσέ οὔ Αὐδῦϊα βΈΠΟΓΑΙΥ; (6 
Ἰαίϊον (αγαδαῤ) [6 βίθγι]θ ἔγαςξ νος ἢ ϑἰγεῖς ῃθ8 
ΔΙοηρ [Π6 ἰοννεσ [ογάδηῃ ἴο (6 ᾿ϑεδὰ 868, δητὶ 
ῖ5. σοπεημδα ἔπεηοθ το {π6 ΟυἹῇ οὗ ΑΚαρᾷ. 
ἴῃ [15 Ὁ. δηὰ 1]. 8 (“6 τὰγ οὗὨ ἴδο ρ]αίη") 
1 18 [86 ϑοιΐποτῃ ρογίίοη οὗ [18 ἀδργειϑο 
ἔγδςῖ νυ ῃ]ςἢ 5 τηθδηΐ, 

οὐεν ἀσαίμεΐ ἐδε Κοά 8.41 Βοπάοῦ: ΟΥ̓ΘΣ 
δεαϊηδὺῦ βρη. στο [86 ΑΟὟ. (ες οη 
Νυχι. χχὶ. 14) 5ΌΡΡ [165 "868." Βιυΐ ᾿βουξρῇ 

Ρἰαίη ονεγ ἀραίηβε ἔπε Βεά τα, Ρ6- σῦς 

-- 
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4 (ΤΡ εγε αγε εἴενεη ἀλυβ᾽ 70ΗΥΜΦΥ 
ἴτοπι Ηογεῦ ὃ ἴα νὰν οἵ πιουηῖ 
ϑ6ῖγ ἀπῖο Καὶ Δάεβἢ-θαγηςδ.) 

τς 2. ΑἈπᾷᾶ ἴξ σἈπι6 ἴο ρᾶ85 ἰῃ ἴπα ἔοτγ- 
τἰεῖ ἢ γεατ, ἰῃ (6 εἰενεητῃ πιοητῆ, οἡ 
τε βγϑῖ ἀν οἵ τε πιοητῃ, ἐῤαί Μοβεϑ 
8ρᾶΚε ἀπο ἴδε σμ]άγθη οὐ ἰϑγδεὶ, δο- 
οοτγάϊπρ απῖο 411} τὲ τὴ6 [ΚΟ ΚῸ Βαά 

ὈΕΌΤΕΚΟΝΟΜΥξ. Ἱ. [ν. 2----5. 

δίνεη Ηἰπὶ ἴῃ ςοπιπιλπάπιοηϊζ. ιηΐο 

{Π6 πη; 
4 “Αἤεγ ἢε δά 5ἰλῖπ δίβοπ τῆι Εὐτὼ 

Κίῃσ οὗ τμεὲ Απιογίτεβ, ννῃῖοἢ ἀνγεῖε 
ἴη Ηεβῆροη, δαπά Ορ τῃε Κιῃρ οἵ 
Βαβῆδη, νος ἄννγεῖς δὲ Αϑίδγοίῃ ἴῃ 
Ἑάτει: 

ς Οη 1} 15 546 Τογάδῃη, ἱη {δε ἰδπά 

{πε Βοά 864 (Ηοῦτ. γαρε σι ὴ) ἴδ οἴδη οδ]δὰ 
ΒΠΉΏΡΙΥ “ἴΠ6 564, γοῖ "δα Ρἢ 5 ἸΒουξ ““564᾽" 
τὲ Ὁ6 ἃ ῬΓΟΡΟΓ ΠΑΠΊΘ, ΘΞρΡΘΟΙΔΠΥ 45 [86 61}}} ὁΧ - 
Ρτεββίοη “' γὰπὶ 510} οσουτβ ὑ. 40. “5008 
15 πιοϑὲ ΡΥΟΌΔΌΙΥ (Π6 Ραδβ “5: δια Ὡθὰσ Αἰη- 
61- νοΌ ἢ ἀοϑεπροα ὉΥ Ἀοδίηϑοη (’ ΒΙΌ. Ἀ6- 
ΘΟΔΙΌΒ65,᾽ 11. 181 8464.: 566 4180 οἡ Ναχη. ΧΙ]. 
46; ὃ ς οὗ Νοίε δὲ επά οὗ σμαρίογ), οὐ ϑοθ 
πῶς ἴῃ ἴη6 ποιρῃθουγῃοοά. ΤὙδι5, {πΠ6 Μδ8- 
ΘΠ -ΔΟΓΑΌΌΪΠπὶ οὗἩ [ο5ἢ. χν. 2 18 [ῃ6 βῃοσγίεϑί (ςξ 
οὐ Νυπι. χΧχχῖν. 4.) δηὰ δησίθπε!Υγ ννᾶ5 {Π6 
τηοβῖ ἔγοσυθηϊοα ρα ἔτοπι ἴθ Ασὐδθδῃ, 186 
Ῥἰδίπ πιοπίοπθὰ ἴῃ ἴδε ἰαϑὲ ποῖθ, {πγουρἢ 
186 πιοιιπΐδιηβ ἰο Ηθῦγοη. [{ σοπηπηδηαβ Δη 
δκίεηβινο νίενν, δηὰ (ἢ ἀϊδίγιςξ Ὀθποαῖῃ [ἴ, 
τυ Π]ςἢ ΠΊΔΥ Πᾶνὸ Ὀδθη 5:5 1Δ}1Ζοαὰ ΟΥ̓ 5οηὴθ ἀθϑά8 
οΓ Ψογάβ οὗ Μοϑβοβ, 5 ΡγοΌ δ Ὀ]Ὺ τηϑαπί ὉΥ 186 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη “ΟΥ̓ΟΣ ἀραϊηςί δυρὰ.᾽" 

δείαυεεη Ῥαγαπ ἀπά Τοῤῥε] ΟΥ̓ {πεθ6 
Ρίδοθς ΤΌΡΒΕΙ 15 ΟΥ̓ φεηογαὶ σοπϑοπὶ ἰἀοπεβοά 
8ἃ5 ἴἰῆς ΤΌΠΙΕἢ οὗ Ἀοδίπϑοη (' ΒιΌ. Ἀδ5.᾽ ΠΠ. 
570}, ἴδε Ταΐγ]ε οὗ Βυγοκμαγάξ (Ρ. 402 5η4.). 
54Δ614 νυ γος “ ΤῸ]. [1 15 511} ἃ σοπϑιάδε- 
ΑὉ]6 ῥ]δςο,---ϑοσλθ {π||6 ἀϊδίδποθ 5. Ε'. οὗ τῃ6 
Π)εδλὰ 5.4. “ἐ ΝΙΙΠΊΕΓΟΙΙ5 σργηρθ ἀπά σνυ]οῖς 
(πἰπεῖγ-ηΐηθ, δοσοογάϊης ἴο {Π6 Αταῦβ,) τδ6 
νναῖοτα οὗ ψ ΕΟ υη6 Ὀεονν, τόπου [6 
ὙἹΟΙΠΠΥ οὗ ἴπς ἴοννῃ ὙΘΓῪ ἀργθθδῦϊθ. [ΙῈ 15 
Βυγτουπἀθα ΌΥ ἰαγρα ρ᾽δηϊδίίοηθΒ οὗ ἔππιϊ- 
ἴγεοϑ ; ἃρρῖθϑ, ἀρτὶςοῖθ, 55, Ῥοιηθρυδηδῖοθβ, 
δηά οἷτνε- πὰ Ὀοοσἢ-ἴΓθ65 οὗ ἃ Ἰᾶγρα 5ρθςὶθϑ ἃΓῸ 
οὐ] ναϊεἀ ἰῃ στοαξ πυπηθεῖβ᾽" (ΒυτοκΚΒαγάϊζ, 
]Ι. ς.). [{ 15 παΐυγα!γ, ἘΠπογοίογο, βοϊθοϊθα 85 
ἃ ἰΔπαπηδτκ. 
1Π6 ννοβίογῃ {ἰπ||ἰ οὗ 4 ἀϊἰβίτιςξ 18 ρΡγοῦδΙΥ (Π6 
Μουπέ. Ῥάγδῃ οὗ χχχίϊ. 2: ΟΥ̓ ἃ οἰἵγ οὗ {π6 
5ΔΠῚΘ ὨΔΙΠῚΘ τηρηϊοηθα ὈΥ̓ Ει560., [6γ. δηά 
56 ΟΙΑ] πιοάθιτι ΡΟΟΡΎΑΡΠΕΓΘ, ΠΟΑΓ (ἢ τηοιη- 
ἰδλίη. ὙΠδ ΠΑΠῚΘ ἰ5 ΓΑΠΊΠΙΑΓ ἴῃ {Π6 ρῃγαβΘ 
ἐγ] άογηθ85 οὗ Ῥδγδη ;" οἴ. Οδῃ. χὶν, ό, χχί. 
21; Ναπι. Χ. 12 Δη4 ποίθδ, 

απά 1,αδαη}] ΨΝΈΠ {Π|5 ἀπά ἴπ6 ἴννο [0]- 
Ἰον πη Ππᾶπιὲ5 τῆ πιυϑσὶ ὑπηαεγοίδηα ἴῃς ᾿γὸ- 
Ῥοϑβι[ίοῃ “1 : δηὰ τοραγά ἴΠοῖὴ 45 δή ἀϊηρ ἴἤγοο 
ΤΉΟΥΟ ἴο ἴΠο56 δίγελαν τηθη Ἰοη θα 85 πολ γδ]6. 
1 ΔΌΔη 18 ΣΘΏΘΡΤΔΙΙΥ ἰἀοπο θα ἢ 1 θηδΔῇ 
(Νυμπι. χχχῆϊ. 20, 566 Νοῖο): [6 ἰαϊῖον θείην 
[86 ΞᾶπηῈὲ νογὰ ἴὴ [6 ἔδτῃ. ἔοιτη. 

Ἡαπεγοι β] ἐ. 6. "ἐἸπΟ]οσιιγο ς᾽ (ςἔ, οἡ ἶι. 23), 
ῬΤΟΌΔΟΪΙΥ ποῖ ᾿ἀθηξςδὶ τυ [6 Ρ͵αοθ οὗ [δε 

Ῥάταῃ Ὀοηρ Αϑδίρηθα ἤοΙδ ἃ5, 

ΒΑΘ ΠΔΠῚΘ πηρηοηρα Νυχῃ. χὶ. 24; Ὁ ΕΟ 
866 ποῖθ. 

)ικαραϑδ] 1.6. τορίοη οὗ ροϊᾷ: 1,(Χ Χ΄.. κατα- 
χρύσεα. 6 ΠδΠῚ6 5ιιρρεϑίβ [πὸ 1Ιάθᾶ οὗ βοϊά- 
ΤηΪπο5; ἀπά ἰεγοῖηθ (6 διὰ εἰ Νοπι. ἴνος. 
ΗεὈ.᾽ 5.ν. (δία ἴᾷ σἤγγϑθ8) ΒΑγ5 “" διῃηΐ πηοηίοβ 
ΔΌΓΙ ἐοτΈ} 68 τη ἀδϑογίο." (ΟΕ Εἰνγα]ά, "Ηἰ5Ξἴουῦ 
ΟΥ̓ [5γ86],᾽ ἡ. 466 (ἰγαπϑαϊοὰ ΌΥ Ματσίποδυ), 
δηά ἔοοϊ-ποῖθ. Νοίμιηρ σδπ Ὀδ δϑοογίδιποα οἵ 
[η6 ρίαςθ ὀχοθρέ [δ 1 νγὰβ οὔθ οὗ [Π6 ϑδῇ!εῦ 
βίδίίοπϑ αὐΐζοσ [ῃὴ6 ρεορὶο Ἰθ δῖπδὶ. Κηοϊν 
Ιἀθηξιῆος ἢ ἢ ΚΙΡτοι-φιίδαναῃ. [1{ οδη 
ΒΑΓΑΙΪΥ δὲ {πὸ τηοάσγῃ Γλαμαῦ, τυ ἢ] ἢ 5 οαΐ οὗ 
(6 νγὰῪ οἡ ἴθ Ουἱῇ οὗ Αἶδραᾶ. 

Ω. Τρεγε αγὸ εἰσυεη ἐαρε᾽ ἡομγπς)..«σπίο Κα- 
ἀ..2] Καάδθϑῃ (566 ου Νυμπ,. Χὶϊ!. 26) 15 παγηδά 
ἃ5 ἰῃ6 Ξκουΐῃειτι ροϊηΐ οὗ {πε Ῥτγοπιιϑεὰ [,Δπηά. 
Ι͂ῃ [}15 τ.) 8ἃ5 ἴῃ [ὴ6 βτξί, (86 πιηὰ οἵ ἴδ6 
ΤΟΔΩΘΥ 5665 αϊγεςιεὰ ἕο 86 μαϑῖ δ: βῖοσγυ. 
1 νᾶβ Ὀυξ οἰονθη ἀαγβ᾽ ἸΟΌΓΩΘΥ͂ ἔγοπι ἴδε 
Μουπίδϊη οὗ ἴῃ6 (ονεπαπηξ ἴο {πε Ῥγοπυϑοὶ 
πὰ; γεοῖ ἴῃ ἴῃς ἔογίθῖῃ γεαγ (6 σδοϑεῃ 
ῬΟΟΡΙΘ ννοσὸ 511} 1ὰ [Π6 ἡ] ἀθ τ655. 

Ἡογεθ] Οη {8΄᾽5 Ὡᾶπὶὸ δηά [5 χοϊδίίοπ ἴῸ 
51ηΔ1, 866 οἡ ἔχ. 111. 1. 

3--5δ. Τἢε τἰπὶ6ὸ δηὰ ρἷαςε αἵ συ ϊοῃ ἴδε 
ἕο] οννπρ οχμογίδίίομ ψογὸ δάάγθοθεὰ ἴὸ 
[Π6 ρθβορίθ, ἀτὸ πον ἀδῇῆποά ; ςξ, ἵν. 44---.9. 
Ιῃ τ. ς ἴοο {πῸ παΐυγα οὗ Μοβοϑ᾽ δι ἀγεθβ 
15 ἱἰπάϊςαίοὰ. Ηδ “Ῥερδη," οὐ Ὀεϊτεῦ ρετθδμβ 
“ μηδογίοοκ," ἴο “ἀδοϊαγο (ἢϊ5 Ἰαν :7 ἱ.ε. 
οχρ δίῃ διὰ ο]υςἀαϊο 1. ϑυςῇ 15 186 ἴοτοξ 
οὗ τ[ὴ6 Ηδοῦγονν νογὺ μβει ἃ Ὑγογὰ ᾿πρΡ  ΥἹΠΣ 
{πε ργο-οχιϑίθηςθ οὗ ἴπ6 πιαΐῖοσ οἡ Ὑῃςἢ [δε 
ῬΓΌΟΘβ5 5 οηρὶογθά, δηὰ 50 {πὸ ϑιιϑίδηςιαὶ 
Ἰάθητ ιν οὗ {π6 Ποιϊογοποχηὶς ᾿ορἰϑἰδιίοη στ 
[Πδῖ οὗἩ 1Π6 ργονίοιιβ Ὀοοῖΐκα, 

4. “4εατγοΐδὴ Οἡ ἴἢϊ5 ρῥἷδοθ ςξ, Οεη. Χίν. 
ς, πὰ ποίϑ. 

ἐπ Ἑάγεῇ ὙΠ οβθε τνοσὰς βῃου]ά, ἴο τϑπεῦ 
[πε 5656 οἰθᾶγ, σοιθ ποχί δου “" 5]α1η," Τἢὲ 
Ὀαῖι]6 ἴῃ Ὡς ἢ δίδοη δηὰ Ορ ννέγὸ ἀοίεαιο 
ἴοοῖκ ρας δἱ Εδγεὶ, 

δ. ἐπ το ἰαπά 9 Μοαδ]ὴ ΟΕ. χχῖχ. 5. Δίου 
δοσυγδίοῖυ ἴῃ ΝΠ. ΧΧΧΙΗ. 48, “ἴῃ ἴδδ ΡΙ11Π5 
οὔ Μοᾶρ ΌΥ Ϊογάδῃ πρᾶσγ ετίομο." ΤΠ 
ἀϊξίπος δὰ ἔουτηε τ Ὀεεη οσςαρίεά ὈΥ ἴδε 
Μορθίϊος, δπὰ σεϊδιποά 5 παπὶὸ ἔτοπὶ ἴΠ6Π: 
Ὀυΐϊ παὰ Ῥεοη σοπαηυετεὰ ΕΥ̓ {πε Απιοπίδ. 
σῇ Νυπι. Χχὶ, 26. 



ν. 6--ι1} ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 1. 803 
οὗ Μωδθ, θερδὴ “Μίοβεβ ἴο ἀξοΐαγε {ἢ18 
Ϊανν, βαυϊηρ, β 

6 Τἢε τὐλο ουν (οἄ βρακε υπίο 
ι85 ἰῃη Ηογτεῦ, βαγίηρ, Ὑε μάνα ἀννεῖς 
Ιοηρ δῃοιρῇ ἴῃ [ἢ 15 πιουηΐ: 

ἴοτε γοιι: ρῸ ἰῃ ἀπά ροββ688 ἴῃς ἰδηά 
ὙΠ οἢ τὴ6 ΠΟΚῸ ϑνναγα ππῖο γουγ [2- 
{Πεῖ8.0 ΛΑ γμδπι, ϑδλο, δηὰ Ιδοοῦ, ὁ δε. τ5. 
ἴο ρσίνε ὑπο ἴπεπὶ δηά ἴο {Π6}Γ 8εβ6ά ἃς 17. 7, 8 
αἴζογ τῃδπ]. 

7 Ταύτῃ γοιι, δηά ἴακε γοὺγ Ἰουτ- 
ΠΕΥ. ἀπά ρὸ ἴο ἴῃ6 πιοιηΐ οὗ τῃ6 

9 Ἴ Απά] 5ςρᾶκα υηΐζο γου κἕ τῃδῖ 
Ἐπηε, βαυίηρ, 1 δῃλ ποῖ δ0]8 ἴο ὈθδδΓ 

"Ηςῦ. ΑπηοΙίῖϊεβ, ἀπά υπΐο ᾿8}1} ἐῤε ῥίαεες γου τηγϑεὶξ δίοπμε: 
ΞΕΤΝ ηἱρῃ τπεγευηΐο, ἴῃ τῆς ρ]αίη, ἴῃ τῆς ΙΟ Ἴῆῃς ΓῸΚΡ γουγ (οά μδιῇ πιὺ]- 
ὀρεγα, ἘἮ)]15., δηά ἴῃ [6 ναϊε, δηά ἴῃ τῆς ρ] δά γοιι, 4η4. ΒΕ οἷά, γα γε ἢ} 18 ἀΑΥ 

βου ἢ, δηά Ὀγ τῆς 868 5146, ἴο ἴῃ ἰδῃη4 845 τῆ6 8ἴδιβ οἵ ἤδάνεη ἔογ ται] τι α6. 
οἵ τῆς (ὑαπαδηϊῖθβ, ἀπά υπηΐο 1, εθάποη, 11 (ΤῈ ΓΚ (ὐοά οὗ γουγ 2- 
υαπίο (Π6 ρίαδλῖ σίνει, τῆ6 τινε ἕὰ- τΠῖβ πλάκα γοῖι ἃ τπουβαηα []Π168 80 
ἢ γαίαβ. ΤὭΔΗΥ ΠΊΟΓΕ 85 γὲ 4γέγ ΔΠ4 0655 γου, 

ΠΕΣ 8 Βεβοὶά, 1 μανε ἴβεῖ τῆς ἰδηά Ῥ6-Ἢ 85 ἢς ἤδίῃ ρτγοπμὶβεά γοι ]) 

ἀεείαγε)] Βοπάογ οχρ]δίπ: ἀπά 566 οἡ συν. 
4--ις ῦονα, [,ΧΧ. διασαφῆσαι: υϊξ. ἐπ- 
}ίαπαγε. 

Θ6. ὙΠε ἢτβὶ δπὰ ἱπίγοἀιςίογυ δά άγοϑϑ οὗ 
Μοϑβδβ ἴο {Π6 Ρῥθορὶςθ 15 ἤεῦε σοϊηπιοησθά. [{ 
Οχίθηάς ἴο ἰν. 40, δηά 15 ἀϊνι θα ἔγοπι (ἢ6 
βδοοοηά ἀϊϑοοιγθο ΟΥ̓ [6 στ΄. ἱν. 41--- 49, 
ὙΒΙΟΝ τὰ οὐνϊοιϑὶν οὗ ἃ αἰ ἔεγοηϊ σπαγαςίεῦ 
ἔτοῃ ἴμοθο ὑν ἢ ἢ ργοσθάθ δηά ἔο]ϊονν {Π θη}. 
Αἀάγοβϑίηρ ἴ[ῃ6 ρϑορὶθ οἡ ἴῃδ νυεῦῦ τὨγοϑῃο]ὰ 
οὗ 16 Ῥγοσηϊοά ἀπά, Μόοβοβ βι Δ ΓῪ τα- 
(8115 ἴο {πεπὶ {πὸ τηδη!ο]ὰ ργοοῖβ πον μά 
Θοχρεπθηςεά οὗ ἴη6 σάτα δπὰ [86 {1 Π 655 
οὗ Οοά ἰοναγάς {ποτῃ, ἀπά [ἢ6 πλδηϊο]ὰ 1η- 
βίδῃσεϑ οὐ {ΠΕΙΓ οὐ Ρογνούϑεηεϑα δηςἀ σοῦε]- 
ἸΙοη. Ὅθθα ΤΠΕΙ͂Γ 51π5 δὰ 5ῃιῖ πο ουΐ 
ἀυτγίηρ ἃ ΒΟΪ]6 σοπογαίΐοη ΠΌσΤΩ ἴδ ᾿ηδογι- 
Δηςσ6 σονεηδηϊοα ἴο Ὀ6 ρίνοη ἴο {πε ῚΓ ἐδ 65. 
ΤὨΘ νναγηΐηρ 15 [15 πιοσί ἐβεςι νεῖν ροϊηϊεά, 
--ο-᾿ἰιμδὶ ΠΟΥ ϑμου]ά ποῖ ΟΥ̓ πενν [ΓΔηΘρΤ βϑίοῃ 5 
ἀοῦαγ τποιηϑοῖνεβ ἔτοπι ἴποϑο Ὁ] βϑίηρθ ὙΒΙΓὮ 
εύθη πονν ἰδῪ Ὀεΐογε {πεὶγ ἐγεϑ; ἀπά (ἢς ννΑΥ 
15 ἀρΡργοργδίοιυ ριεραγεά ἔοσ ἔπαὶ σχϑσδριίι- 
ἰδίου δηὰ σϑ-Ἰηξοσοσπιεηΐ οὗ [Π6 ἰανν οἵ {δε 
ςονοηδηΐ, νῖοἢ [ἃ ἰ5 [ῃ6 πιδίηῃ ῬΌΓΡοΘΟ οὗ 
ΠΘυΟΓΟΠΟΙΩΥ ἴο ΘΟΏΥΘΥ. 

7. ἴο ἐδὲ »ιομπὶ ΟἹ ἐδ “[»ιογιἰθ47] ἱ. 6. ἴο 
{Π6 πηοιιπίδιη ἀϊσίτςίς οσςσιρίοα ὈΥ [Π6 Απιοτ- 
1165, ΓΕΔΟΒίηρ ἰηΐο ἴ[Ώ6 Νεόρεῦ, ἀπά ραγί οὗ ἴδε 
ΚΟΥ ΟΓΥ ἀϑϑιρηθά ἴο ἴῃς 06 οὗ [ἀ84ῃ. Τἢ6 
Απηογιῖθθ, 825 186 Ἰοδάϊηρ ρεορὶθ οἵ (δπάδῃ, 
Βετα σἰδηά ἔογ ἴΠ6 παίϊοπβ οὗ [ῃφΐ σουηίγΥ ρ6- 
ΠΟΙΑΪΥ (586Ὲ Ὁ. 44); δηά “τῆς τλουηΐδίη οὗ [Π6 
ἈΑπιοχίί65 δπὰ [ἢ6 ῥίδοθϑ πἰρὴ {πογοιηΐο,᾽ (οΥ 
ΤΏΟΓΕ [ΠΟΓΔΠΥ, 6.4}1 115 περ ῃθοιγ5᾽)), ἀδποῖς 
(Π6 ψγΠ0]6 αἰσίτιοϊ, νν Ὡς ἢ 15 πΊογα ρΑγ ΟΠ] ΑΓΙΥ͂ 
βρθοϊῆθά ἴῃ 1ῃ6 σοποϊυάϊης ρατί οὗ [πε νεσϑθ. 

9---16. ὌΠ ἀρροϊηϊπιοπε οὗ [πε ““ς8Ρ- 
1215 (οἴ. Εχ. ΧΥΙΠ. 21 864.) πιυδὶ ποῖ δε 
ςοπέουπαάοαά τ {Πα οὗ {πε Ε]άοΥβ 'ῃ Νυτηθ. 
ΧΙ. τόβ4η. ΤἼΏδ ἔοττηεσ ννοιἹά πα θοΥ γ8,6οο; 
(Π6 ἸΑίἴοΣ ὙνΈΓΘ Θαυθη ΟἾΪΥγ. ΤΠ 6 δηὰ 

Ὀΐαςθ, δηά ᾿πάθοά [πὸ ἰγχαηϑβδοίίοηβ ἐμοιϑοῖνοβ, 
να αὐ αἰβεγεηῖ. ὍὙΠ6 ΟΠΪΥ ςοιμηπΊοη 
Ῥοϊηΐ Ὀεΐνγοθη {πΠ6 ἴἔννο 1165 ἰῃ [6 σοτηρίαϊηΐς 
Οὗ Μοβόβ, στ. 12. ΠΙΟἢ ὈΘΑΙΒ. δοπθ νϑιραὶ 
ΓΟΘΟΠΔΌΪΔησα ἴο Νυῦ. χὶ. 14 δἂπά 17. Βιυΐ, 
ἃ5 ἰπ ὈοϊΉ οδ565, {πῸὸ ρτίοναποθ Μοϑοβ μαὰ 
νγὰ5 ΟΥ̓ 16 54π|6 Κιπά, {ποθ 15 ῃο. γϑᾶϑδοῃ 
ΨΥ δ6 5ῃοι]ὰ ποῖ ὄχρύοββ ἰἃ ἴῃ ἐδ6 ᾿πκῸ 
ἴθιτη5. [{ 15, ἴῃ ἕδςΐ, ἃ σμαγαςσίογιϑιὶς οἵ τἢ6 
ΒΡΘΘΟΝ οΟὗὨ ΘΑΥΥ {ἰπλ65, ἀπά οπα Θχοιρ} Πρ ἴῃ 
ΘΥΘΟΓΎ δηςίθηξ τεσοχγά, ἴο δπιρίου ἴπε 58ΠὶῈ οὐ 
5:Π1|1147 σοη ηδίίοηβ οὗ νγογάβ 0 ἅκὸ οςοδ- 
βίοῃϑ, ἰπϑίεδα οὗ ἱηνοηςηρ πον ΠΟΙ ὈΪΠΔΙ ΟΠ 5 
ἴογ θᾷςῃ. διυςῇ 5ἰ πη] Αγ! 165 δῆτά ἢ ῥγοοῦ 
Βδΐονεῦ οὗ [6 νυτιῖοιβ Βανίηρ οΟἴΠΟΣ [πκθ 
Ραβϑαρεθ ἴῃ νἱεν. ΜΝΟΥΥ δποίθηΐ ἰδηρυδρεβ 
Πδά ποῖ [πὶ να ΕΥ̓ δηά ΠΘχ ΠΥ οὗὨ οχργεϑ- 
5 0ηὴ ΜΠΙΟΒ Ὀοϊοηρ ἴο ἴΠ6 τηοάργη ἰδηρυαροϑ 
οὗ ἊΝ δϑίΐεγη Ευσορο. 

[τ μα5 Ὀδθὴ οὐδογνθρά, [αὶ ἴῃ Ἐχοάμβ πὸ 
ΔΡΡοϊηϊπιοπί οὗ ἴῃς σαρίδιη5. 15 ἀθδο θα ἃς 
πιδᾶὰς Ὀεΐογο ἴῃ6 ρίνιπηρ οὗ [Π6 ἴϑῶὲνν αἵ 51η81:; 
ΠΟΙ 1 ϑθθπηβ ἴο Ὀδ6 ρῥ]ασδα ἱπηιηθάϊδίοὶν ὃ6- 
ἔογε 186 ρϑορὶθ ἀεραγίθα ἔτοπιὶ ΗἩοσθῦ, 2.6. ἃ 
γΘΑΥ ἰαΐεῦ. Βιῖ 1ἴ 15 οὐυίοις [ἢδξ Νίοβοϑ 15 
ΟὨΪΥ͂ Του ἢ ηρ οἡ οογίαϊη ρᾶγίβ οὗ {Π6 ὑγ]Π0]68 
ΠΙσίοσΥ, δηὰ νυ ἢ ἃ ϑρθοΐδ] ρυγροθο. Οοά μδὰ 
Βίνεη [Ποπὶ ἃ ῬγόπΊϊ56, δηὰ υν]]6 (Πδπὶ ἴο 
ΘΕΟΥ͂ οὐ ἴῃ Θη)]οΥπιοηξ οὗ 1. Μίοϑβεος ἴοο 
δα ἄοηε ἢί5 ραγί, δηά δὰ ργονυ!:ἀθὰ ἔοσ {Π|6 
Βοοά ρβονοσγηϊηθηΐ πὰ ογραηιζαίίοη ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ 
ΒΥΘΔΕΥ ἱπογοαϑοά πλιὰ ε5. Α11 ννᾶ5 σοδαν 
ἴογ ἴμ6 1] δασοιιρ !5ηπηθηξς οὗ {Π6 ῥγουηῖϑοβ 
Ὀδέογο [6 σδπὴρ Ὀγοκο ὉΡ ἔγοπὶ ὙΒΣῚ 
ογάοσ οὗ ϑἰδίθμχθηϊς 15 ἤθσο σδίῃου βιιρρεϑιοα 
ΌΥ ἴΠ6 Ριγροϑοβ οὗ [ἢ6 βρεάᾶκοσ ἴπᾶπ Ὁ. [ἢ6 
ἔαςῖ5β. Βιῖ 1ἴ 15 πουθγίμε]θϑα 4116 σογτθοΐ ἴη 
(δ τηδίη Ροϊπί, ὮΙ ἢ 15 [δὲ {Π15 ᾿ἱπηρογίδηϊ 
Διτδηρειηθηΐϊ ἔογ ἴἢ6 ροοά ρονεσττηοηΐ οὗ πὸ 
ῬΈορΙῈ ἴοοκ ρῥίδοθ Ὀεέοτε {πε ηυπίοα Ἡοτγορ 
ἴο τηᾶγοῦ ἀϊγεςί ἴο {πΠ6 Ῥτοτηϊδεά [,4πά. 15 
ζαςϊ 5εἴβ ποσθ οἰ θΥΪΥ Ὀεΐοσε ὺ5 ἴΠ6 ρεογνθῦϑε- 
Π695 δηά ἱπρταίτυ46 οὗἩ ἴμ6 ρϑορὶε, ἴο ψ σὰ 
116 ογαΐῖοσ ποχὶ Ρᾶ5565; δῃὰ βῆοννβ, ννβδὶ 6 

. Το. 



ΠΕΤΕΒΚΟΝΟΜΥ͂. 1. 

12 ον ολη 1 πηγϑεὶ δίοηπες θθᾶγ 
γοῦγ οὐπηργαησα, ἀπά γουγ Ὀυγάεξη, 
Δη4 γοιυΓ 5{Γ{ ὃ 

123 'ΤΑΚε γοι ννῖβ6 πιεῇ, δηά υὑη- ᾿ 
ἀετγϑίδπαϊηρ, ἀπα Κποννῃ Δπιοηρ γοιτ 
{Π065. Δ4ηὰ 1 ν}}} πρᾶκε τπεπὶ τυ] εΓβ 
ον ο΄ γοιι. 

14 Απά γε δηϑβνγεγεά της. δηά 5.14, 
ἼΤῆε τὨϊηρ ννιοἢ ἴθου Παβῖ βρόοβεῃ ὦ: 
δοοά ,ὴν κε ἴο ἀ4ο. 

Ις ὃο 1 τοοῖκ τε ςδίεξ οὗ γοιγ 
ἐγ θ68. νν 86 πηοῃ, δπηᾶὰ Κποινη, ἀπά 
ἔπγχαάς {Πεπὶ Πελάβ Ἴνεγ γοιι, σαρίδι 8 
ον τῃοιιβαηά8. δηὰ σαρίαιηβ ον ἐγ 
Βυπάγεάβ, δηὰ σαρίδϊηβ ονοῦ ΠΗΊς5, 
ΔΠὰ σαρίδιη8 ΟνΕΓ ἴξηδ8,) Δπὰ οἱ ΓοΥ3 
δηοηρ γοιΓ {10 658. 

Ι6 Απᾶά 1 ομαιροά γοιυγ 1άρε8. δὲ 
τ(ῃδὲ τίπχα, ϑβϑαγίπρ, ΤΑΝ ἐῤὲ εαμδες 

- Βεῦεθη γόιγ Ὀτγοῖῆγεη, ἀπά “]υάσα 
ΓΙΡΗτοουβὶν Ὀεΐννεθη δυεῦν τὴᾶη δηά 
ἢ]5 Ὀγοίμετ, δηά {πε βέγαηρεγ ἐῤαΐ ᾿ς 
συ ἢ Ὠ1π|. 

17 “Ὑςε 5}4]1] ποῖ ᾿τεβρεοζ ρεῦβοῃϑβϑ 
ἴῃ Ἰυάρπιδηῖ; μὲ γε 802}} ἤθαγ τῆς 

. 8114}} 45 νγεὶ] δ5. τῆς ργεαῖ ; γε 5}2]} 
ποῖ 6 δίγαλιά οὗ ἴπε ἔαος οὗ πιδῆ ; ἔογ 

ἷν. 12---24. 

18 Απά 1 οοιππγαπάεά γοιι ἂὲ τῃδὲ 
εἶπιε 411 {π60 τῃϊηρ8 ψνῃϊς ἢ γε 5δοιυ]ά 
ἀο. 

Ι9ο ἢ Απά νψῆεη ννεὲ ἀερατγίεα ἔγοπὶ 
Ήοτγτερ, ψὲ ψεέηῖ τῆτγουρῃ 411 τῇδ 
στεαῖ δηᾶὰ τεγγθ]6. νυν] άογη 55, νυν ]ςἢ 
γε 8ᾶνν Ὀγ [ες ννᾶὺ οὐ τῆς πχοιηΐδίη 
οὗ τῃῆε Απιογῖῖθθ, 45 ἴπεὲ ΓΟΚᾺΡ οἷ 
(οὐ ςοπιπηαηαεά αι; Δηἀ ννὲ σΔπΊδ ἴο 
Καὶ Δάεβ-δαγηθδ. 

20 Αμὰ 1 5414 υπῖο γου, Ὑε ἃγε 
ςοπλα πηΐο τῆς πιοιιηζαϊη οὗ ἴπΠ6 Απιοῖ- 
ἰῖ65. ΨὮΙΓἢ τῆς ΙΟΚῸ οὐγ (οὐ ἀοῖῇ 
δσῖνα ὑπο 118. 

21 Βεδοϊά, τὲ Τοκρ τὰν Οοἐ 
Πδίῃ 58εἰ τῆς ἰαπά Ὀείΐοτε ἔπεα: ρῸ τρ 
ἀπά ροβϑβεβ8 21, 45 ἴπε ΓΟΚΡ Οὐοά οὗ 
τῆν [ῖΠοῦβ ἤδτῃ 5414 ὑπο τπεε; ἔξαγ 
ποῖ, πείτῃογ ὃς ἀἰϊδοουγαρεα,. 

22  Απά γε ΤςαπΠΊῈ ΠΕΔΓ τ11ἴ0 ΠΊΕ 
ΕΥΝΘΓΥ͂ ΟἣΘ οὗ γοῦ, ἀπά 5414, ννε νἹ}] 
86η4 τηθη βείογε ιτ15, ἀπά {πΠδν 5}1]] 
5ΘΔΓΟΒ 8 ουξ ἴῃς ἰλπά, δηά Ὀτγίηρ ὃ 
Ὑγογά δραῖῃ ὈΥ͂ ννῆδλϊ ννᾺγ "νὰ πιχιιϑῖ ρῸ 
ἪΡ, δηά ἰηἴο ννῆαῖ οἰτε8 ννε 5}2]} 
ςΟΠΊΘ. 

22 Απά τῇς ϑβαγίῃρ ρ᾽εαβεά πὶὲ 
ΤῊΝ 186 Ἰυάρπιηεης ἐς (σοά᾽5: δηά τῆς σαι8ὲ νγὲ}}: δηά 2] τοοῖκ νγεῖνα πηθη οὗ γου,, ( Νυπὰ 
σξησυς ἴῆδξ 15 ἴοο Παγά ἔοσγ γοιι, Ὀγίηρ 1 απο οπα οἵᾳ {τἴθε: Α ὲ 
πα. ἴῃς, ΔΠ4 1 Ψ}}}] ἤδᾶγ ἴζ. 24 Απά ΈΠΕΥ τυτπεά Δηἀ νγϑηΐ Πρ Ὶς μ, 

νν) 85 Δηχῖοιβ ἴο ἱπηργοϑϑ, [δι [6 ἔδυ ϊε οὗ ἴΠς 
40 γοδγϑ᾽ ἀοἰΑΥ τεϑίθαὰ οπ]Υ ὑν 1 {ΠΟΠΊΘΕΪν 65. 

ΘΙΠΊΠΪΑΓ τοάϑοπ5. ΘΧρ δίῃ 1η6 οπηϊδϑίοη οὗ 
οἴ γο β σοιιη5εὶ, ννϊςἢ ᾿οὰ ἴο [Π6 ποιμἱηδίίοη 
οὗ {Π6 σαρίαϊπ5Β. [1 νᾶ βοϑιάς [ῃς ρύδϑεηΐ 
ΡιγΡοϑα ἴο δπῖεγ ἱπῖο δυο ἢ ρΑγ οι] 4γ5. 

10. ἐξαὶ σγεαὶ αηιά Ἰογγὶ δὶς «υἰάεν πο. (ΟἿ, 
ΨΠΠΠνας. ὙΠ15 ἰδηριιᾶρο [5 ὈΥ̓͂ ΠῸ ΠΊ6ΔΠ5 ΔΡΡ]]οα- 
Ὀ]6 το {Π6 ψν ]ο]6 Ρθηϊηβι]α οὗ δίηδὶ, ονοῇ ἴῃ [15 
Ῥτγοϑοπὶ ἀείογοτγαῖθα βἴδῖο: 566 οἡ Νιιπι. Χχ. 1. 
[15 Βοννενεῦ αυ6 δος ἢ 85 πο συου]ά 6πλ- 
ΡΙΟΥ͂ αἴζεσ μανὶηρ ραβϑϑθὰ υὐἹἢ [το] ἀπά ϑιῆἔ[οτ- 
'πρ ᾿πῃγοιυρῇ ἴῃς ννογβῖ μαζί οὗ 1ἴ, [ὴ6 βου ογη 
ΑΕ οὗ ἴῃς ΑγὐδῦΌδῃ: 566 ου Ναπι. χχὶ. 4; 2η4 
ἸΏΟΓΘ. ΘΒΡΘΟΙΑΠν ΏΘη ΠΟΥ δὰ Ῥυϊ τοσΘΉΓΥ 
τεϑίθδα ἔτοπὶ {ΠΕΣ ΤλᾶγΟΠ65. ἴῃ (Π6 ῥ]αη οὗ 
δῃιξτπη, [6 Ἰαγροϑῖ δηά στο μοϑὶ οδϑὶς ἴῃ {Π6 
ὙΎΠο]Ὲ ἀϊδίσιςϊς: 5866. οἡ Νυπι. χχὶϊ. στ, δηὰ οἴ. 
Ὑποίτγαιη, "1 Απὰ οὗὨ [5γδ6]},᾽ ΡΡ. ς28, ς29. 

22. 28. ΟΕ Νυμπῦ. ΧΙ 1, 2. ΠΟΙ ἰ5 ηῸ 
ΤΟΔ] ἀἸϑοσοραηου Ὀεΐννθοη ἴΠ656 ρᾶϑθᾶρος. ὙΤῊῸ 
Ρίδη οἵ βοηάϊηρ [Π6 ϑρίθϑ οὐἹβιηδίθα νυν {86 
ῬΘΟρΙΘ; δηά, ἃ5 ἴῃ [501 ἃ γεδϑοῃδῦϊο οηθ, ἰξ 
ΔΡργονθὰ 1ἴ5ε] ἴο Μίῶοβοβ ; νᾶβ5 βιιπι θα ἴο 
Οοά, ἃηὰ βαποϊϊοπθὰ ὉΥ Ηἰμπι; δπὰ οδστοὰ 

Οὐ ὉΠ6ΘΓ 5ροςῖα] Ὠινῖηο ἀϊγοσξίοη. ὙΠῸ οτγᾶ- 
[οΥ 5 ΡΊΓΡΟΘΕ ἴῃ {Π}15 σΠδρίοσ ἰ5 το Ὀτγίηρ Ὀείογε 
1Π6 ΡΘΟρΡΙΘ δα ρμδῖ σα}Υ ἘΠεΙΓ Οὐνη τοϑροηβὶ- 
ὈΠΙΟΘ ἀπά Ὀεβανίουγ. 11 15 Ἐπ γοίογε ἱπιροῦ- 
ἴδηΐ ἴο σχοιηϊηα {ῃοτῃ, {παῖ (Π6 κοηάϊπηρ οἵ ἴῃς 
βρίοϑ, ϑνὩ ΘΟ" ἰοὰ ἱπιπιοάϊαίοῖγ ἴο πον πιυγς 
ΤλυΓηρ ἀπα τεθο]]οη, ν ᾶ5 {Ποῖ οὐ διρροθ- 
[0η. 

1{ 15 νοΐοιιβ ἴο οδ᾽]εςὶ ἴῃδὲξ ἐπε γψοπογᾶ- 
[ΟῚ ΠΙΟἢ δὰ 5ἰπηθὰ ἴἢ5 νὰ ἀεδά; δηά 
[μαἴ Μοϑεβ ννᾶ5 δά ἀγοβοίηρ πῆθη ῈΏῸ Πδὰ Πδὰ 
ὯΟ σοποθγῃ ἴῃ ἴΠδ δνοηῖβ ἕο ὑνΏ] ἢ ἢ [5 γοΐεγ- 
τίηρ. Ὑπαῖ τἢ]5 ἔδοςξ νγᾶθ ργεσθηῖΐ ἴο 1ῃ6 
ΒΡΘΑ ΚΟ 5 τη 5 οἶθαγ ἔγοπὶ ὑτ. 24.) 34] 
ΠΔΥ͂, ἴὰ νγὰβ ἴΠ6 ὙΟΓΥ αἷπὶ ἢ6 δά ἰῃ υἱδϑῖν, ἴο 
γνάγῃ [Π6 ργεϑοπΐ ροπογδίίοη ποΐ ἴο ἕο] ονν Ἐδοὶγ 
[ΊΠοτβ ἴῃ {Πεῖγ ρογνοϑιυ, ἀπά 90 ἀείγαυά 
{Ποπβοῖνοβ οὗ [Π6 ῥγοπιιϑοὰ Ὀ]θββϑίηρ, 45 πο 
δίμογβ δὰ ἀοπθ. [ξ ἰ5 θυϊ παΐυγαὶ (ἢδὶ Μο5.5, 
γΠο Πδά Ὀδεη {ῃε ἰολάογ οὗ {πθ σοηρτοραΐίου 
811 δ]οπρ, βῃοι]ά, ννῆθη δάάγοββίηρ ἰξ Ἵο ]θο- 
ὈνΕΙγ, γαῖ [ἃ 85 1ἴῃ6 βπΊ6 υυῃϊοῃ 6 δά 
Ὀγουρδέ ἔοσγίῃ ἔσγοπι Εργρί, δηὰ μδὰ πον". ἴοτ 
[Π6 βοσοηὰ ἔϊπι6, ςοπάιιςίοα ἴο (ῃθ 1ῃγοσμοὶά 
οὗ πὸ Ῥγοπιϊβοὰ 1,πά. 

Τὴ6 ἐοϊ]ονν οὖ. ἴο [πὸ επὰ οἵ ἴδε 



ΓΗ Ὁ. 
"φίζεί. 

4 Νυπιδ. 
13. 28. 

ν. 25---38.] 

ἱπῖο ῆ6 πιοιπίαϊη, ἀπά οᾶπὶα υπῖο 
(ῃς νδ]|]εγ οὐ ἔβῆςοὶ, δηὰ βεαγοῃθά 1ξ 
οιιῖ, 

2ς Απά {Πεγ ἴοοκ οὗἉ {πε ἔγυϊε οὗ 
τῆς ἰληά τη τῆειΓ ἤδηάβ, δηά Ὀγοιρῆξ 
1: ἀοννῇ πηΐο ι1ι5) 4η4 Ὀτουρῆϊ τι5 ψογά 
ἀραϊῃ, πὰ 5.14, 11 ἐς ἃ ροοά ἰαπά 
νυ ἢ τῆς ΠΟᾺΡ οὐγ (σοά ἀοίζῇ ρίνε 
118. 

26 Νοιυνβιαπαΐησ γε νγου]ά ποῖ 
δο ἃρ, δῖ τοῦ 6] ]16 4 ἀραίηϑὲ τῆ ςοιη- 
τηδηἀπιεηῖϊ οὗ τῆς ΠΟΚῸ γουγ οὐ: 

27 Αμπάᾶὰ γε πιυγηιιγεά ἴῃ ὙΟᾺΓ 
ἰοηἴδ. ἀπά 5514, Βεσαιθα ἴῃῆ6 [ΟΚῸ 
Παϊεά ι,5. ἢ6 παίῇ Ὀτγουρσῇῆςζ 5. ἐογιῇ 
ουξ οὗ {πε Ἰἰαπά οὗ Ἐργρῖ, ἴο ἀεἸῖνεῦ 
ι.ι5 ἱπῖο τῆς Παπά οὗ τῆς Ατηογιῖῖεβ, ἴο 
ἀεβῖγου υϑ. 

28 νΒΙΠΕΓ 5}4]} ννγε σὸ υρὴ ΟἿΓ 
Ὀτγετῆγοη ἤᾶνε ἴ ἀἰδοοιγαρεά οὐγ Πεαγῖ, 
βΒανηρ, 186 ρβϑορὶβ ἐς ρυεαῖεσγ δηά 
(116 γ τΠΔη ννε; τῆ6 οἰτε5 ἄγέ στεδῖ 
Δηα ννδ]]εὰ ὑρ ἴο πεάνεη; δηά πιοῖο- 
ΟΥΕΓ νγὲ ἤδλνε 8δεῃ τῆς 80115 οὗ τῃε 
ξ Ἀπακιπιβ (Πογα. 

20 ΤΒΕῖ 1 5414 υπίο γοι, Πγεδά 
ποῖ, πο ΕΠ ογ Ὀςὲ δἰγαϊά οὗ τῇδπη]. 

20 ἽΠε ΠῸΟΚΡ γουγ (ὡοά ψῆϊ]ςἢ 
δοσῖῃ δείογε γοὺς, πε 5}4}1] ἤρῃξς [ογ 
γου, Δοςογάϊηρ, ἴο 41} [δε ἢς αἰά ἔογ 
γου ἴῃ Εργρί Ὀείοτε γοιγ ἐγεβ; 

ΘΕΤΕΒΟΝΟΝΥ͂. 1. 805 

21 Απά ἰἴη τε νν]άεγηθβδ, νῃεγα 
τῇου Παβῖ δεεὴ ἤἢον παῖ τῆ6 ΙῸΚῸ 
(ἢγ (σοά Ῥᾶζε ἴδεε, δ85 ἃ πηὰπ ἀοιἢ 
θθαγ ἢ 8οη, ἴῃ 4}1 τὴ6 νγᾶν τῃαΐ γε 
ννεηΐ, 011] γε σᾶπιε ἰπίο {ἢ15 ρίαςε. 

22 Ὑ εἴ ἴῃ [15 τῃϊηρ᾽ γε ἀἸ4 ποῖ θ6- 
Ἰΐενα τὴ8 ΠοΟΚῸ γουγ (σοά, 

23 ΝΟ ψεπὲ ἴῃ τΠε νγᾶν θείογε ἃ Ἐχοά, 
γοιι, ἴο βεάγοῦ γοὺ ουΐ ἃ ρίαςβ ἴο "τ" 
ΡΙτοἢ γοιγ τεηῖβ ἐπ ἴῃ ἤτα ὈΥ πἰρῃῖ, 
ἴο 5Πε:ὴν γοιι ὉΥ ννῆδῖ ννᾶὺ γα 5ῃοι]ά 
δο, Δηἀ 1η ἃ οἱοιιά Ὀγ ἀδν. 

24 Απά τῆε ΠΟΚΡ ἢεαγά τῃς νοΐςε 
οὔ γοιιγ νγογάβ, δῃηὰ νγὰβ νυγοῖῃ, δηά 
ϑΘΌνΑΓΘ, 5 γΠΙηρ, 

235. ᾿ΘΌΓΕΙΥ {Π6Γ6 58}1}} ποῖ οης οὗ ἐΝιπ. 
ἴΠ 6886 πηεῃ οὗ τἢϊ5. εν} σεπεγατίοη 568 ἢ 
παῖ ροοά Ἰαπά, γος ἢ 1 βνγάγε ἴο ρίνε 
τηἴο γουγ ἐλ 6Γ8. 

26 ϑλνε (ὑδὶεῦ τε 8οὴ οὗ Ϊερῃαη- 
ΠΕἢ; ἢδ 5}4]] 86ες ἴἴ, δῃά ἴο τη ψ]]]} 
Ι ρῖνε τῆς ἰαπά τπδλὲ ἢς μδῖῃ τγοάάδη 
προη, ἀπά το ἢϊ5 σἢ]άγοη, δοσαιιβα ἢς ἜΞ 
Βαῖῃ ἔννουν ἔο]]ονν δά τς ΓΚ. δἰ 

275 ΑἸ ὡς ΓΙΟᾺΤ νγὰ8 ΔΠΡΤΥ Ὑγ ἢ Ὅοσ, 
τὴς ἔὉΓ γοιγ 8 Κα6β, βαγίηρ, ΖἼ Ποιι αἴ:ο ὅ Νυπιρ, 
8ηα] ποῖ ρὸ ἴῃ {Π|1Π6γ.Ψ ἘΥΡῈΣ 

8 βκὲ Ιοβῆυδ [ἢῈ βοὴ οὐ Νιη, ἐσμαρ. : 
νη ἢ βἴαπάειῃ Ὀεΐοτα τῆθ6, ἢ6 5}]} ἃ 4. ̓ι- 
δο ἴη τ ῆεγ: ἐποουγαρα Ὠἰπι: ἔογ με τ 
80]] σδιιβα [5γδεὶ ἴο ᾿Ἰῃἢογὶς 1{. 

σμαρίοῦ ρῖνο 8 σοπάρηξρα 5ἰδίοπιθηξ, (6 116 
δοσοιηΐξ θείης ἴῃ Ναυπιῦ. ΧΗ. δηὰ χῖν., οὗ 1ῃ6 
Οςσυγγοηοεβ ΒΙΠἢ Ἰρὰ ἴο [ἴῃς ὈαπΙΞηπγεηΐ οὗ 
πὸ ροορὶθ ἔὺσ 40 γϑᾶτβ ἱπίο [6 ϑ]]άἄογηθ55. 
ΤΠ ἔαοῖϊς τὸ ἰγραίθἃ ὑἢ [γοοάοπη, 845 ὈΥ 
οπθ ἔλι παγ τυ ποτ, δα ἀγοβϑίηρ (πο96. ΠΟ 
1685 50, γοῖ ἴῃ σοπβιβίθηου ὙνῈ ἢ (ἢ6 ΠΊΟΙῈ ΒΕ ΠΟΥ 
Ἠἰδίογιςδ] γτοςογὰ οὐ ΝυΠΊθοῖ5. 

87, 38. ὙΠΟ ϑβεηΐθηοθ οἡ δίοβος ννᾶ8 ποῖ 
Ρᾶϑβοὶ οἡ οσοδϑίοη οὗ [π6 τϑρθ] θη οὗ [Π6 
Ροορὶο δἱ Καάδϑῃ, Ὀυΐ δὲ Μογῦα]ι, ϑοπηθ (Ἀἰτὶγ- 
᾿ΒΕΥθη Ὑοδγϑ ἰαΐογ, ΤὮ15, 45 Ππαυηρ Ὠλρροηθα ποῖ 
ΤΑΔΏΥ Τηοηἢ5 ὈΓΟΥΙΟΌΚΙΥ, νγᾶ5 ννῈ}}] Κηοόυνῃ ἴο 
ἴῃοθο Ποσπὶ ἢ νγᾶς δά γοϑϑηρ. ὍΤὴθ βόπογαὶ 
ἴδῃοσ οὗ (86 ἀϊδοουγθθ ἢδ5 ἰοὰ ἴο 115 Ὀείηρ 
ῬΑγεη  Πο Ι ΔΠΠΥ τηθηϊοποά ἤεσα. ΤῊ ἐδ} [}}- 
Ὧ685 οἵ Οοά, [πε ἔγεϑραβϑθθϑ οὔ {Π6 ρθορίθ, {Ππ6ϑ6 
ἅτ [6 Κογ-ποίεβ [Ὠγοιυρῃουί. [ἢ 5ἰβδίηρ [ἢ6 
βοηΐεηςο οἵ Οοά οἡ [6 σε θθ] 1 ο}8 ροηογδξοη, 
(Π6 Ρῥγθδοῃοσ πδίυγα ΠΥ ὩΔπη68 ἴῃ ΟὨΪΥ ἐεχ- 
ςορξϊοης ἴο 1, ὙὍὙἘ6 πᾶμιὸ οὗ [οϑῆυδ Ἰοδάβ οῃ 
δῖ Οὔσδ ἴο ἢ᾽8 Δρροϊπίπιοεηξ ἴο ἴδ6 Ἰθδάθγβϑῃιρ 
οὗ {πὲ Ῥϑορὶθ, ποὺ ιι8ῖ ἀρουΐ ἴο ἴαϊκο εῇοςξ, 

Απά 50 Μόοβοβ πδίιγαι! Υ Δ] ἀθς5 ἴο ἐπ6 σδιι56 
ΨΥ 6 ΒΙΠΊΒ6]Γ 18 ἴο Ὀ6 8εῖ δϑιάθ. Τὸ [αοξ 
τῃαῖ, ἴῃ [Π6 πηϊάϑί οὗ ᾿πἀρτηθπέ, ἃ δπιξαγο ᾿θδάοσ 
ννᾶ8 ῬγουἹ θὰ ἴο ρυξ ποτὰ ἴῃ ροϑβϑοϑϑίοῃ οὗ (ῃ 6 
ῬΙΟΤΊ1565, ἘΠ ϑἰγαῖεβ {πὸ ἐδ ] πθ85 οἵ Οοά: 
δηά {πὸ ἀοβεπρίίοη οὗ ΝΜ οϑοβ᾽ ϑοηΐθῃηςθ, ἃ5 ""ΤῸΓ 
ὙΟΥΥ 56 κ68,᾽" Π0 655 15 Γαῖθβ [Π6 ρεγνογϑιυ οἱ 
1Π6 Ῥϑορίθ, ἰο νης ἢ δίοπα [Π6 υἱειτιδίθ Ὀϊαπιθ 
οἵ 8}1 {Π686 σδί απ {165 το ]5 θάςΚ. ὅ66 ΠΟΥ οα 
1]. )Δ6. Ῥϑ. ΟΥ̓. 22. 32) 15 5[ΠἸΚΙΏΡῚΥ ΡαγΑ]]6] 
ἢ [Π6 ραβϑαρὸ ὈΘίοτο 15: “ Τ ΠΟΥ δηρογοὰ 
Οοὰ 4180 δὲ [ῃ6 νυδΐουξ οὗ βίο, 5ο 1ῃαλὶ [ἴ 
νεηΐ 1] ἢ Μοβος ἔοσ ΠΟΙΣ βακεβ: Ῥοσδιιθθ 
ΠΟΥ ῥτονοκρα ἢϊ5 ϑριγιΐ, 5ὸ 1παΐξ ἢ6 βσρακὸ υη- 
δάν 5 α ] Υ ἢ Ἠϊ5 105. Μοβδβ Αἷ8δο ν᾽85 ς1}}Ρ"» 
ΔὉ]6 ἴῃ [ἢ6 πιαίζεσ, δηὰ ἢ18 ἔδυ! 15 βεῖ ἕοσῃ 
ὈΠΘΗΓΙΠΕΙΠΡῚΥ; ςἷ. ΧΧΧΙΣ. ει. ὙΒΟΓΕ 15 ΤΠθη 
ὯῸ 5ῈΡΡγοϑϑίοη οὗ δηυτῃηρ οὐ οὗ τενογθηςθ 
ἴογς Οοὐ᾽β ὀχ γδοσα ΠΑ ΤῪ ΤλΟδΘθηΡΟΓ, ΠΟΙ ΔΗ͂ 
ΤΟΑΪ ἸΠΟΟΠσἰϑίθπηοΥ Ὀεΐννεθη {1185 ρᾶβϑαρε απά 
Νυπι. ΧΧ. 1Ιο 5464.,) πῸΓ ἢ 1685 Δην ρτοοῦ [Πδῖ 
γῈ ἤᾶνα ΒοΙδ δηοῖποῦ ἱπάθρεπάσιϊ ἀπά νυ] Ὁ 
ἀϊβογεηξ παγσγαῖϊνο οὗ [6 γαηβασίοηβ ἂδἱ Νἴ6- 
τρΔἢ, Μόοβθβ 5 ΡΥ ἀνν6}}5 οἡ πε οἰάθ οὗ 



8οό 

20 Μογεονεγ γους [τππ|6 οπε8, νη ἢ 
γε 8414 βῆοι]ά δὲ ἃ ῥγεύ, δπ4 ὑοιυγ 
σὨ] άγεη, ννϊοἢ ἴῃ τῆλς ἀΔΥ Πδά πο 
Κηονίεάρε θεῦνθεη ροοὰ δπά ενὶ]ὶ, 

ΠΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ. Ἱ. ἰν. 39--6. 

ΘΑΥ ὑπῖο τπεπὶ, Ὁ ποῖ τρ., πείτζδοῦ 
Πρῃξ; ογ 1 γι ποῖ δπιοηρ γοιι; ἰεβῖ 
γε Ὀ6 βῃυγϊτζοη θεΐογα γοιγ ΘΠ ΘΠΊΪ68. 

43 801 8ρᾷκε υηΐο ῥῃ Δηὰ γε 
ὑνου]ά ποῖ ἤθᾶγ, δυΐῖ τεῦ ]οἀ ἀραϊπϑὶ 
(ῃ6 σοπηπιδηάπιεηξ οὗ ἴῃς ΙΟΚΌ. δπά 
ἐγγεηῖ ΡΓεβιιπιρί μοι] Υ ἀρ ἱπῖο τῆς Η}]]. ΟΣ 

44. Δπά τῃε Απηοπῖεβ, νγῃῖς ἢ ἀννεῖι ἐρεεαρε 
ἵπ τῃπᾶῖ πιουηίαίη, σπηα οὐἱ Δραϊηβῖ πε ὰ 

ΠΟΥ 814}} ρὸ ἴῃ {π|τῃδτ, ἀπά πηῖο 
τῆεπὶ ψ}}]} Ρ σῖνε ἴἴ, 4πηὰ τον 58}4]] 
ΡΟβ8688 ἴζ. 

40 Βυὲῖ ἂς 3ῶὅγ γου, ἔυγῃ γου, ἀπά 
[Κα γοιγ ἰΟυΓΠΘΥ ἰηῖο 186 νν] ἀογΠ 658 

»“" Νυλ, 
14. 40. 

Ὁγ πε νγᾶὺ οὗ τῆς Κδά 86δ. 
41 ἼΠεη γα δηβδννεγεά δηἀ 5414 υη- 

το πι6, ἜΝ ε Πᾶνε βἰππεά δραϊηβὲ {Πε 
ΓΚ, ννα ν}}}]} ρὸ ὑρ δηὰ πρῇϊ, 8.- 
σογάϊηρ ἴο 4}1} τὶ τὴε ΤῸΚΡ ουγ Οοά 
ςοπιηηαηάεά 8. Απᾶὰ ψῆδπη γα Ππδά 
οἰγάεα οἡ δνεσΎ πα ἢ15 ννθαροῃβ οὗ 
γνΑΓ) γ6 ῬΕΓΘ ΓΕΔΟῪ ἴο ρῸ ὑρ ἱπῖο ἴῃς 
Ἀ1}}. 

42 Απά {πὲ ΓΟΚΡ β8αϊά ιιηῖο πιε, 

γοιι, ἀπά ςἢδβεα γι, 48 665 ἀο, ἂπά 
ἀεβίγογθα γοὺὰ πῃ δεῖτ, φύέπμ υπῖο 
Ηοτγπλδῃ. 

45 Απὰά γε τεζυγπθά δηά ννερί θὲὲ- 
ἔοτε τὴς ΓΟΚΡ; δυῖ τῆς ΓΟΚῸ νου] ά 
ποῖ πεδγκδη ἴο γουγ νοῖσθ, ΠΟΙ ρἷνβε 
ΘΔΓ υηἴο γου. 

46 ὅο γε ἀνοάε ἱπ Κδάεθῃ τπηδῃγ 
ἄλγϑβ, δοσογάϊηρ υπῖο τῃ6 ἀδγβ τῃδῖ γε 
ἂροάς ἐῤέγέ. 

106 ἴδεῖβ τ ΒΙΟΙ νγὰ5 ἴο ἢ]5 ρυγροβθ; ἢδ αἰπὶ8 
αἱ ρποκίηρ ἴπῸ σοηδβοίθηςε οὗἉ [86 ΡΘΟρΐΪδ. 

41. γε αὐενε γεράν ἴο 5ο μ ἱπίο {δὲ δι! Π 
Ἀλίμοσ, ροῦμαρβ, “γε πιδάς ᾿'ρῆϊ οἵ ζοϊῃρβ 
ὈΡῚ ἐνδι ἐΕὙ6 ὙΓΕΓΕ ΤΟΔΟῪ ἴο αἰίεπιρί ἴΐ 88 ἃ 
«ΠΩ υπάοτείακιηρ." Οἡ [Π6 Ηδθῦγονν νοῦ 
ΠογῸ 564, 566 ῃοΐδ δ {Π6 οηά οὗ ἴπ6 σδδρ- 
ἴογ, Κ᾽ 43, ““γδ ψυεπξ ῥγοβιηρίμποι 5} γ.,᾽") οἵὐ 
Ὀδίϊοσ, “ἐγογα ρῥγεβιπιρέιοιι5 δηα νυνοηΐ," 85 
Τηλγρίη, βϑῆοννβ [ἢ6 ἰδδιι6 οὗ [815 βριγιῖ ἴῃ δοΐοῃ: 
(σῇ, Νυμλῦ. χῖν. 44, ογα δοννουοῦ [ὴ6 Η Ότονν 
ννογάς ἀγὸ ἀϊβογεηῖ, 

44. δὲ “»ιογ 6] ἴῃ ΝΠ. χῖν. 4 ς, 1ξ 15 
ἐ{Π6 Αὐηδ]οκιῖος δηὰ {π6 Οδηδδη θϑ,᾽," γὙῃ0 ἃΓδ 
διὰ ἴο ἢανὸ ἀϊβοοπιβίεά {μοπ, ὙΠῸ Αππογ- 

ἰΐεβ, ἃ5 {πε πιοϑὲ ρονγεγῇιϊ πδίίοη οὗ (ϑπδδπ, 
Ἰοπά {ΠῸῚΓ πᾶηδ ἤΟΓΟ, ἃ5 'π Οἴδογ ρϑϑββᾶρεβ, ἴο 
6 (ὐδπδδηϊ δὴ ἐγ ῦ6 5 βἜΈΠογα γ. ΟἿ ἐδ. σ. ον. 
) ἃπὰ 1ο οὗ 1Π1|8 σμαρῖοσ. ὍΠὸ τηοτθ ᾿Ἰοηρσίῃν 
δηὰ ῥγθοῖδα παγγαίϊνο οὗ ΝΌΣΩθοΚ ρῖνεϑ ἀεῖαιὶς 
ΠοΓΘ, ἃ5 δἰβεῦγῆογο, μι ο ἢ ἃγὸ αἰδτοραγάθα ἃ9 
Ὀπὶπηρογίδηξ ἴο ἢ18 ρυγροϑε ΟΥ̓ [Π6 δρϑδκοσ ἴὴ 
Ὠοαί, 

ἂς τες 490] ΤῊΘ ϑδπηδ σοτηρδγθοη 011} Ὀ6 
ἔοιιηά, ΠΠ|Δἀ ΧΝῚ. 259 544. 

ἐπ δεὶγ] ΟἿ. Νυπιῦ. χὶν. 4ς δπά ποῖϑ. 

46. »γὲ αὐοάε ἐπ Καάφεδ γριαην ἀαγ.}] Οη 
115 ἸΙοηξ 5ίαὺ οἷ, [ηἰτοά, ἴο Νυπίθογβ, ὃ 3, πὰ 
ποῖθ οἡ Νιπι. ΧΧ. Σ. 

ΝΟΤΕ, οὐ (ἨΗΑΡ. 1. 41. 

ΤΙ Ἠδῦτενν ψνοτά τοπάσσγοα ἴῃ Α. Ν'. “γα 
ὍΕΓΘ τολᾶγ 5 15 (ες ΗἸΡΗΙΪ οὗ 7, [τ ἰ5 
ἅπαξ λεγόμενον, ἀπά ἁνουΐ 115 ᾿ΓΕςΙΒ6 56 η58 
ποῖ [ὰ5 αδἰναγα Ὀδθη πιο ἀϊβεγεπος οὗ 
ορί ποθ. (Οὐοϑοηΐι5 54γ5 ([.6χ.᾽ 5.0.) “1π μος 
γογθο ἱπίογργείδηδο ἴῃ δ]α οπιηα δοϊθαπξ 
γοίογοϑ ἱπίογρσοῖοϑ." 

Μοάοστπ σοπιτηοηΐδίουβ πᾶνε ἔοσ {π6 πιοξί 
Ρατί σοπησοίεά {πὲ Ηδῦτονν τνογὰ ψ ἢ 186 

Αταδῖς ἴω, ""Ἰθηΐβ, ἔς] 15 δῖ," νΠῖς ἢ ἴῃ 
ἴη6 ἔουχτῃ σοηπ]υραίίοη μᾶ5 1Π6 86η56 “"ἀ6- 
ϑροχῖς, νυ] ροηάπ,) ὙΤΠ5 ψουϊά εἶνε {πῸ 
το ἀογίηρ βυρροϑίοα ἴῃ ἴδ6 ποΐςβ, “γε τῃηδάβθ 
ρῆς οὗ βοίηρ ὑρ:" ΜΉ ΙΟἢ 5 δάἀορίοα ὈῪ 
Τδιμο, σόϑθη., ΚπορΡ., Εὔτϑῖ, ΚΟ], δομ}Ζ, 
ὅς, [{ σδηποῖ πονευοῦ Ὀ6 τοραγάοα 85 ἸΔΟΥ͂ Ὲ 
1πΠ4π ἃ Ρυόῦδῦ]6 τόμάθηρ. Νοπε οἵ ἴῃς 
ἀποῖοπί νογβίοηβ Οὐ σοπιπι. δάορίὶ ἴἴ; δηά ἴἰ 
ἰ5. τοιηάγκαῦ]α τὶ ϑαδάϊα ἰγαηβϑιαῖος [1 ΟΥ̓ 

»ν , ἴῃ οοηΐ. 3) ὁ... “ ργουθηϊ," “' ἐϑαηανι, 

ὙΥΠοΓοᾶς ωῶ» ἃ τα Πᾶν ποσὰ, ϑο]οϊτοὰ ὃγ 
[Π6 νΥῪ ἰεϊζοσς οὗ ἴἢ6 Ηδθθγονν νοτῦ, ντου]ά 
δνε Ὀεθὴ Δη ΟὈνου5 Θαιναϊθηῖ, 1 γεγο δῃ 
Θαυ!ναϊοπί δἵ 8}}. 

Τῆς ΠΧΧ.-. τϑηάοτβ ἴΠ6 ττογὰ ὈΥ͂ συναθροι- 
σθέντες : (συναθροισθέντες ἀνεβαίνετε εἰς τὸ 
ὄρος). ὙΠΙ5 56ῆ56, ἀπά ροββϑ ὉΪν τηδὶ οὗ {δε 
ΨῺ]ρΡ., “ἸηΞ ΓΕΓΕΙ ΔΥΤΏ 5, νου] σθοπὶ ἴο ἢᾶνδ 
Ὀδοη ἀοηνοά, ΟΥ̓ ἃ ΥΟΙΥ͂ Τοτοθᾶ :ηξεγοηςοο ςεγ- 
ἰληϊγ, ἔἥτοτσλ ἴῃ6 τοοὶ Ἰ, ἴῃ [6 ϑθῆβὲ οὗ 
ἐς ἀδιιηάδηςο,᾽ "" ουϊίαἴο5. 
ΤΠ6 ΑΟὟ. ξο]]ονν 8 [αγοῆι, ΑὈδποζΖγα, ὅ- 

{40].5, ὅζε., ἀηἀ δϑϑιπηθ5 [πδξ 1ῃ6 νοτγὺ 1ἿΠ 
15. σορῃαῖο ν ἢ ἸΠΠ, “δοςο:" πα 5 γηῇοβ 
ΒΕΓ ΟΟΥ “ΘοοΘ 05, Ῥᾶγαΐίὶ 50 Π|115 ἀϑοθηάογε," 
ζεο. Οἕ τῆς σεππηδῃ “ δελαδει;" [ες Αταῦϊς 

οἦὐο ὙΠῖ5 υἱονν Βᾶ5 θθθὴ 35ιἰη σε ρὰΐ 
ἰοσσατὰ ὉΥ νους; Ὀιϊξ δβεεῖηβ δοιπον δὲ 
ξατίεϊομεά, 



ΠΕ ΤΕΚΟΝΟΝΥ. 11. 807 
ἙῊΣ:Ρ. ποὲ ρῖνε γοῦ οὗἉ {πεὶγ ἰαπηά, ἧπο, ἠοῖ ᾿ ΗοΡ 
ευσς ἐ0 λέ 

80 ΠΊΙΟἢ 485 ἃ ίοοϊῖ δγοδάϊῃ ; 5 θεδσδιι86 ἡεαίν 
: : 27 ἐὰφξ τοῖδ 

1 μανε ρίνεη πιοιηξ ϑ6ῚΓ ὑπΐο ἔδαιι δ δλε γοσέ. 
ως ᾽46. 

ν. 1---ο. 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ 1]. 
1 716 «ἱονν ἐς εομέγρεσά, ἐλαΐξ ἐλεν τοῖο ποί 

»πείαἐς τὐὐά ἐδς Φαρες, 9 ποῦ τοῦ 24έ 
“οαδέϊεε, 17 πὸ» τοᾷ ἐάε ΑνερεογεἼζες, λ4. ὀμέ 
͵διάονς ἐδέ Αἀριογὲξφ εὐας σμεὀαάμεα ὁγ ἐλερ. 

ΗΕΝ να τυγηδά, δηά τοοΐκ οἷιγ 
Ἰουγπου ἱπίο (πῃ ν]άεγηεββ ΒΥ 

τε νγᾶὰὺ οὗ τῆς πα 568, 245 ἴῃς [ῸΚΡ 
ΒρΡΆΚΕ τπίο πε: ἀπά νγὲ Ἴοπγραβϑεά 
τιοιηΐ Θ6ΙΓ ΤΠΔΠΥ͂ ἀΔγ8. 

2 Αμά {πε ΠΟΒΡ βϑρᾶκε ὑπο π1ς, 
ΒΑΥΊΠΡ, 

2 Υε δᾶνε σοπιρϑββδεα {15 πιοιη- 
τΔῖη ἰοηρ ἐποιρῇ : ἴυγη γοὺ ποῖῖῃ- 
ναι. 

4 Απά σςοπηπιαπά {δοιῖι τἢς ρεορῖε, 
δΑΥ Πρ, Ὑ6 476 ἴο ρᾶ858 ζῆγοιρῃ τῃε 
οολδὲ οὗ γουγ Ὀταΐῆγεη τπ6 σΒΠ]άγεπ 
οὔ ἔϑβαυ, ψνῆϊςῇ ἄνν6}]] ἴῃ δεῖγ; δηά 

γ᾽ ἃ ροβϑεβϑβίοῃ. 
6 Ὑςε 5811] θυγ πιεδῖ οὗ τῇδηλ ἔῸγ 

τοησγ. [δῖ γε ΠΊΔΥ οδῖ; ἀπά γε 5}2]] 
Αἶδο ὈᾺΥ ννδῖεγ οὗ {παπὶ [ῸΓ τηοπαν, 
τἢλξ γε τηᾶῪ ἀτηΚ. 

Εογ τῆε ΚΡ τὰν Οοά δδίὴ 
Ὁ] βϑεά τῃ66 1π 4}} τὴ68 ννοῦκβ οὗ τῇῃν 
Παηπά: ἢ Κηονγεῖῇ (ὮῪ νγαϊΚίηρ τῃτουσῇ 
115 σγϑαῖ νυ] ] 6 γΠ 688: [656 ἔὈΓ γαϑαΓϑ 
τῆς ΓΟΚΡῸ τὴν (ὐοάὰ ῥαέῤ ῥέῃ νὴ 
ἴδε ; ἴοι Παϑῖ ἰδλοκαά ποιῇῃϊηρ. 

8 Αμὰ ψῆδη νγα ραβϑϑεά Ὁγ ἔτγοπι 
οὐγ Ὀγεῖῆγεη τῆς Τἢη]άτγοη οὐ ἔϑδιι, 
ννῃϊοἢ ἀννεὶς ἴῃ δ6ῖγ, τπγοιρῇ τΠ6 ΜΑΥ 
οὕ τῆς ρἱαῖπ ἤοπὶ ΕἸδῖῆῃ, ἀπά [τομὴ 
ΕΖίοη-ραθετγ, νγα ταγηεά δηά ραβϑβεά ὈγῪ 
188 νὰν οἴ τῆς ψ]άεγηεββ οὐ Μοαρ. "0, 

9 Απά {πὲ ΓΟΚΡ 84:4 ὑπο π|6; ἀοινίζεν 
1 Πιβίγεββ ποῖ {πε  Μοδθίζεβ, ποϑιῖμεγ γε 

16 Υ 58.411} ὕὲ δἴταιἀ οἵ γοι : ἴακε γε 
δοοά ἢαεά υπΐο γουγβεῖναβ (Πεγείοσε : 

ς Μεάά]ε ποῖ ψντ ἐἢεπι; ἔογ 1 ψν}}} 

ΓΗΑΡ. 1. 1--8. Τηε ρεορὶὲ Μετ δἱ 
Καάδβϑῃ ἴπ ἴΠε βοοοιῃὰ γϑασ οὗ ἴῃς Εχοάιι5 
(Ναμῃ. χα. 2)ό, νν ογε 566 Νοῖς δὲ (ἢ6 θηὰ οὗ 
ἴΠ6 σπμαρίογ), δηὰ δῖα δραῖῃ βρόκεη οὗ 85 Ὀδίηρ 
(Πογα δ 1ῃ6 οἰοβϑε οἵ [δς {Πιγίγ σεῖρῖ γοαγϑ᾽ 
ννδηάογηρ, δηά ἰὴ {πὸ ξοσίθίῃ οὗ ἴῃς Εχοάμβ 
(Ναυπι. χχ. 1). ΖΦ ΣΙ 5θθπὴ5 ἴο ΓΕΙΌΓ 1Π ῬΘΠΕΓΔΙ 
ἰοτὴ8 ἴο (Π6 Ἰοηρ γδαῖβ οὗ τνδηάογιηρ, [6 
ἀοίδι]5 οὔ νη ἢ ννόγο ποῖ ἴο Μοβεϑ᾽ ργθβοηΐ 
Ῥυγροθθ. ὍΤῆο σομημηδπηά οὗ τ. 2 δΔηά 3 γο- 
Ιαῖθϑ ἴο {Πεὶσ ἸΟΌΣΠΟΥ ἔτοπὶ Καάσβῃ ἴοὸ Μοιυπί 
ΗογΥ (Νυπι. χχ. 22; ΧΧΧΙΝ, 27), δηὰ ἀϊγεοῖς 
{Π6 ΙΓ τηλγοἢ τουηά ἴΠ6 ϑουΐῃ οχίγοι  Ὑ οὗ 
Μοιυπῖ δεῖγ, 50 45 ἴο “" σοϊηρϑ5 {86 ἰαπά οὗ 
Ἑάοπι" (]|ᾶρ68 χὶ. 18; Νυπὶ. χχί. 4), δηὰ 50 
πογίῃννατας ἰοννατάς ἴῃ Αὐποη, 2.6. “' ὉΥ 186 
νΑΥ οὗ ἴἢ6 νυ] άογηθθβ οὐ ΜοδΌ,᾽" νυ. 8. ΤΠϊ5 
αἰγουϊΐουβ ρα ννᾶβ [Ὁ] ον εά Ὀδοδυβο οὗ [Π6 
Το ῆι154] οὗ ἴδε Εάοπιῖοβ ἴο δϊονν {πῃ 6 Ῥθορὶθ 
ἴο Ρᾶ55 ΤὨΓΟυΡὮ ΓΠΕΙ͂Γ τευ] ΟΥΥ. 

4. Ῥτοπὶ Νυπι. χχ. 18----2ο0, 1[ἴ ἀρΡϑαγβ μαΐ 
{6 Εάουγηῖος πηδάς ξογτη ἀδ Ὁ] 6 ργεραγδίοηβ ἴο 
Γαϑῖϑὲ ἴῃ6 ρᾶϑϑαρα οὗ {πε ϑγδε 65 Ὠχοῦ ἢ 
[Π6 τηάϑε οἵ {πεῖν Ἰαπὰ ; (ΠΕῪΥ ἀϊά ηοΐ, Βονγονου, 
Δη4Δ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἀδγοά ποῖ, γεϑιδὲ ἴῃ 6 ρᾷβϑαρθ οὗ 
[6 Βοβί δἱοηρ ἴπΕῚΣ θδβίοσγῃ ἔγοπίοσ, ϑν ἢ ἢ 15, 
ἃ5 σοιηραγοά ἢ (δαὶ ἐονναγάβ ἴῃ6 Ατγαῦθδῇ, 
ΟΡΘἢ δηὰ ἀεοίδηςεϊοββ. 

δ. Τ᾿ ῥαῦνε σίερ ηηοισ δεῖν ο Ἐσαμ] ΤΒΟΙΡὮ 
186 ἀεοοοπάδηϊ5 οὗ ἔβα σεῦ σοπαυεταά ὈΥ̓ 
αν ἃ (2 84π|. ΥἹ]}. 14), δηὰ ““4}} {πϑὺ οὗ 
Ἑάοτῃ Ὀεσᾶπις αν ἷβ βογνδηΐς," γεῖ ΠΟῪ 
ὍΕΓΟ ποῖ αἰδροβϑοϑθθὰ οὗ {ΠεῚγ ἰδηα, δηὰ ἴῃ 
186 τεῖίρῃ οὗ [Ἐῃοσμαρῃαί. ἈΠΕΥ τεραϊηεαά {δεῖν 
ἱπάδρεπάρφηοε (2 Κίπρϑ Υυἱ}}. 2)ο----2.). 

θΘ. ὙΤΒε Εάοπιῖεβ, ᾿βου ἢ ΠΟῪ τεδιβοά ἴο 

Αἰίονν ραβϑαρα [Ὠσχουρὴ {ποῖγ ἰαπά, ἀϊὰ ηοΐ ἀθ- 
ΟἸἰπ6 ἴο 56}} ἴῃ6 ΡΘΟΡ]Θ ΠΕΟΟΟΘΘΑΥΎ ΡΓΟΥ 510Π5 
Ὁ. 29) τιά ἱηπάδεαά ψνου]ά, 8ἃ5 γγχῪαθ ΤΊΔΥ ΠΙΕΓ 
ΠῚ τ. 4, Ὀ6 αἴγαϊά ἴο {ττ]δῖθ μετ ὉΥ͂ 

ἀοϊηρ 50. 

δμν «υαίογ] 1, 1ΈΟΓΑ]Ὺ “ αἀἷξ νγδῖογ:᾽" 2. δ. ῬαΓ- 
οἶᾶ56 ρβογη)βϑίρῃ ἴο αἷς ἴοσ ννυδίεσ. 

8. “41πώ4 «υϑέπ «ὐό ῥασ-ε4 δ}] ὙΠεθο τνογάς 
ἸΊΡΙΥ 1Π6 Δ] γὸ οὗ τῆς αἰΐεπηρί πιδάθ ἴο ρΡ858 
αἸγοοῖ ῚΥ Γγοι ἢ {Π6 ἰου ΠΟΥ οὗ Ἑάοπι: ςξ, 
Νυπη. ΧΧ. 20, 21. 

ονι Εἰαΐδ, απά ϑογι Ἐπξίοπεαδογ)] ἘῸΓ 
ἘΝΙΟΠ-ΡΟΌΘΓ, 566. Νπ). ΧΧΧΙΪ. 25. ΕἸ 
ῖ5 πιοητὶοποά ἀραῖὶη ἴῃ ΓΠοΟπποχίοη ἢ [ἴἴ, 
Ι: Κίπρϑ ἰχ. )δό: “"" ϑοϊοπιοὴ πιδὰάθδ ἃ ΠᾶνῪ οὗ 
5105 ἴῃ ΕἸΖΙΟΠ- ΒΟ Όογ, νυν ἢ 15 Ὀδϑιάθ ΕἸοΙἢ, 
Οὐ ἴῃ 5πογὸ οὗ {πΠ6 Ἀδὰ 868, ἴῃ {86 Ἰαληά οὗ 
Ἑάοπι." Ετοπὶ [ἢ|5 τ ννου]ά ἄρρϑασγ ἰπαΐ 
ΕἸδίῃ τνᾶ5 {πὸ Ὀδξίοσῦ Κηοννῃ ρΐαςο οὗ {Π6 ἔννο. 
ΕἸαίΝ, ἴθ Οὐθεκ Αἰλών δηά Αἰλανή, 15 δ {Π6 
πουίμοζη οχιγο ΠΥ οὗ ἴΠ6 δαϑίογῃ ἀσὶπὶ οὗ 16 
Ἀεά δθα, δηὰ ρῖνθϑ ἴο ἴπαΐ ἀυῖὰ ἴῃ6 πᾶπὶὸ οὗ 
[)6 ΕἸαης συ]. ὙΠε ἴοννη μᾶβ πονν ἃ 5Π18]} 
σϑϑι]6 νυ ἃ ραιτίθοη ὉΠΩΟΥ ἴΠπ6 νἱσογου οὗ 
Ἐργρῖ; δπά, κὸ ἴῃς βρῆ, Ὀθαγβ {Π6 ἤδπὶθ οὗ 
ΑΚκαῦᾳ. [5 5016 ᾿πηρογΐδησε 1165 δῖ ργθϑθηΐ ἴῃ 
15 Ὀεϊπρ οἡ {86 σχουΐο οὗ ἴπ6 Δπηῖ8] σάγάνδη 
οὗἉ ριρτῖπι5 ΠΌΤ ὕαῖτο τὸ Μοοοα. ΤῈ ψνογά 
ΕἸΔη οὐ ΕἸΟΙΝ πλοδηβ ὁ ἴχϑοϑ;" ἃπὰ 15 51}}} 
7υ5εΠεὰ Ὁγ τπ6 στοόνε οὗ ρᾳ]π)-ἴγεες δ Ακαθδ. 
(ἔξ δίδηϊου, " δίηδὶ δηὰ Ῥᾳιεβέης, ἢ. 84.) 

Θθ. Το Μορλθίϊοβ δηὰ 186 Απηποηϊίοβ (υ. 
19) Ὀεῖπρ ἀεδοοηάεά ἔγουλ [,οἵ, ἐΠ6 πθρῆον οὗ 
ΑὈτγαμαπι (Όδη. χίχ. 20---38), ψοτα, |κὸ (86 
Ἑἀομγίῖεθ, Κιηϑηλθη οὗ [Π6 15γδθ 68. 
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ὃ σε. 36. 
20. 

ςοπίοπα νυν τΠδπὶ ἴῃ δαῖίίε: ἔογ 1 
Ὑ}}} ποὲ ρίνε τῆεε οὗ τῃεῖγ ἰαπά 
ἃ Ῥοββεϑϑίοῃ ; βδοδιιβϑε 1 ἤανε ρίνεη 
ΑΥ' ἀπο τῆ6 “δ άτεη οὗ [οὲ 7 ἃ 
ῬΟΞ86 98! 0ῇ. 

Ιο ἼἼΠ6 Ἐπιῖπὶ8 ἀἄννοϊο ἘΠογΘΙη ἴῃ 
Εἰ πΊ65 ραϑῖ, ἃ ρεορίε ργεαῖ, δηά πηδηγ. 
Δηά 1Δ}]. 458 ἴῃς. ΑπΑΚΙΠΊΒ5 ; 

ΙΙ ΝΒΙοἢ αἶθο νεῖ δοςοιιηϊοά 
ρἰληῖβ, 45 1η6 Απακίπηβ ; δυαῖ {πὲ Μο- 
ΔὈϊΪ[65 “8411 τΠπ6πὶ Εἰ Π11Π18. 

12 ὁΤΠῃ6 Ηοτγίπιβ αἷδο ἀννοϊς ἴῃ 
δεῖγ δείοτγεκίπλε; διιῖ της σὨ] άτεῃ οὗ 

(Ηον, Εβαι ᾿ϑιυςςεοάεά {ἢεπὶ, ἤδη ἘΠΕΥ͂ 
ἐρηγείσα γα ἀεβίγογεά τΠεπὶ ἔτομῃ Ὀείογο τῇ θηη, 
Ι Οτ, διά ἀἄννεϊο ἴῃ {πεῖν ᾿ οἴοδά ; 25 [5γα6] 
π 44 πηῖο τἢς ᾿ἰαπά οὗ ἢ]8 ροϑβϑεββίοῃ, 

νΠςἢ τπ6 ΓΠΟΚΡῸ ρᾶνε υπἴο {ἢ 61]. 
12 Νονν τίβϑε τιρ, ταἱά 7, Δῃηὰ ρεῖ 

“ Ναπρ, γοὶ ονοῦ “τῆς ἔτοοκ Ζοῖεά. Αμά 
21. 12. 

ὧτ τε γεηΐ ονϑῦ [6 Ὀτοοκ Ζετγεα. 
σαΐίον. 14 Απά τε βρᾶςε ἴῃ ψΠΟἢ ννε 

σᾶπιο ἔἴτοπὶ Κα Δ}βῃ-δάγηθα, ὑπ] ννα 
ὙΕΓΟ ΠΟΠΊΣ ΟΥΕΥ τῆς ὕτοοὸῖκ Ζετεα, 
τυας τ [ΓΓ ἀπα εἰρῆξ ΥΘΑΓΒ ; ἘΠῚ] 8]] 
τῆς ρεηδγαῖίοη οὐ ἴπ6 τηδη οὗ νναῦ 

10---10. Εογ ἴδ6 Ετλὶπὶ5 δηπὰ ἴη6 Ἡουπὴ5 
866 Οξεη. ΧΙν. ς δπὰ 6: ἔου ἴ6 ΑπδκιΠπΊ5, 
Νυπη. ΧΙ. 22. 
ΤΟ ἀγομα ο]ορΊσα] ΠΟΌς 65 ἴῃ ἴΠ656. γεῦϑαβ, 

ὙΏΙΟἢ ΟὈν]ΟΙΙΘΙΥ Ὀγοαὶς (Π6 96η56 οὗ ἴῃς σοη- 
ἴεχὶ (5066 ποχί ποΐθ), ἤᾶῦθ ΘΥΘΟΤΎ ἀρρθᾶγδηςθ 
οὗ Ὀεῖηρ ἃ ρῖοβϑ. 866 [ῃ6 Νοῖδ δῖ πε εηά οὗ 
{Π6 σΠαρῖοθυ. , 

18. Νοευ γδο εὖ, 5αἃὰ 1, αμπά σοὶ γοΐ ΟἿ 
ἐρὲ ὀγοοῦ Ζεγε.1 ὙΠῸ ογάϑ, “βαιά 1." 1η- 
ἰτοάἀιυςοα ΌΥ οὐκ ἰγαπϑίδίοσβ δὲ ἴῃς δϑὲ σὲ - 
γἱβϑίοη, δηὰ ποῖ ξουπὰ πη {86 Ηδῦγονν, 5ῃου]ὰ 
Ὀε ἀτορρεά. ὙΠὲ ννογάβ “σῖβο ὉΡ, δηὰ ρεῖ 
γοῖι ονεῦ ἴῃς ὕτοοῖς Ζεγοα" σοπησφοΐ {Ποπ|- 
δεῖν ἢ Ὁ. 9, δἀηἀ ἔοστῃ ἴῃ6 σοπο]ιβιοῃ 
οὗ ννῆδλῖ Οοά 5:ὰ ἴο Μοβεβ. ὙΤἢδ ἰπίοιτηθ- 
ἀϊαῖθο νυ. τηῦδ Ὀ6 τοραγάθα, 1Ὲ δἱ]οννεά ἴο 
βίδῃα ἵπ 1ῃ6 ἰοχί, 85 Ῥαγθηίῃοίο. Μίοϑβεβ 
ΓΘ. ΠΊ65 [ῃ6 ΠΑιγαῖνο ἴῃ ἢϊ5 οὐ ψογάβ ἴῃ 
να ᾿πιπλοα ἰδίθ Υ ΟΠ] ον: “Δηά να ννεηΐ 
οΥ̓ΘΓ ἴῃ6 Ὀγοοῖ Ζεγοά,.᾽" 

14. Βεῖίογε {ΠΕΥ ραβϑθᾶ [86 Ζοτγοά, “{δὰ 
δεπογδίίοη οὗ ἴδε πεῃ οὗ ννδσγ,"" ὙὩΊΓ ἢ σαπια 
οιΐ οὗ Εργρῖ, δᾶ ραβϑοὰ ἅνγαῦ. ὍΤῆυ5 ννᾶ5 
Τὰ] Β]|1οἀ 1Π6 βοπίθηςσα οὗ Νυπι. χὶν. 22, παῖ 
ΠΟΠΟ ΟΥ̓͂ {Π656 πΊδη 5ῃοι)]ἃ 566 ἴῃς ἰδῃηὰ νυ πιο ἢ 
Οοὰά Ξννασοὸ τηΐο {ΠΕ ῚΓ ἔα ουβ Εσοσῃ [6 ὨΙρἢ 
δτοιιηά, οὐ ἴῃ6 οΟἴΠΟΥ δἰάδθ οὔ (ῃς Ζεγεά, 1 να 
Ἰάἀσπογ τ ἢ τὴ. νδάν Κοσεκ (566 Νυμ. 
ΧΧὶ. 12}, ἃ αἰξίδηξ υἱοῦ οὗὕἩ ἴπῃ6 Ῥτγοπ)ιϑοά αηὰ 
ταρἢς αν Ὀεθη οὐδίδιποά; ἀπά δοςοτάϊης ἴο 

ὨΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 1|.ὕ [ν. 1ο----21. 

ὑνετε νναϑῖεά οι ἔτοηλ διποηρ ἴῃς Ποβῦ, 
85 ἴῆς ΓΟΚῸ 5δννάσε υππΐο τῃδηλ. 

ις Εογ ἱπάεεά τῆε δαηὰ οὗ ἴδα 
ΤῸΚΡ νγᾶ8 ἀραίηβί πεῖ, ἴο ἀεβίγον 
{Πεπὶ ἔτοπι Δπιοηρ' [ἢ ᾿οβῖ, ἀπ] {ΠΕΥ 
ὑνεγα ςοηδβιπιεα. 

16 4 ὅο [ἴ σαπιε ἴο ρ4585.) ννβεηῃ 1] 
τῆς πηεη οὗ νγὰγ ψγεγε σοηϑιιπηεὰ δηά 
ἀεδλά ἤοπιὶ ἀπιοηρ ἴῃς Ῥθορΐε, 

17 Τῆδε τ[ὴ6 ΠΟᾺΡ βρακα ιἱπῖο πη6, 
ΒΑΡ; 

18 ἼΤΠου γί ἴο ρᾷ55 ονϑὺ τῆγοιρῃ 
Αὖὶ {πε οοδβὲ οὗ Μοδῦ, τ} 15 ἀδγ : 

Ι9 Απά «υἦτηι του σοπλαδῖ πιρῇ 
ονεγ ἃραίηβε της σὨ]]ἀγθὴ οὐ Απηπίοη, 
ἀϊδῖτγοϑβ 6 πὶ ποῖ, Ποῖ πιεάάϊΐς σῇ 
{πεῖ : ἔογ 1 ψ}}} ποῖ ρῖνε τῇδε οὗ 
τῆς ἰλπά οὗ τῆς σμ]άγεη οὐ ΑπιπΊοη 
41} Ροβϑεββίοῃ ; δεσδιιβα 1 ἢδνε ρίνεη 
1 ἀαπίο {Πς6 σΠΠάτγεη οὗ οἱ 3ῶγ ἃ ροϑ5- 
8655! 0ῇ. 

20 (ΤΠαΐ αἷϑο ννᾶβ δοςσοιιηϊεά ἃ 
Ϊλπὰ οἵ ρἰδηΐβ : ρίδηῖβ ἀννεῖε τῃεγεῖη 
Ϊπ οἱά εἰπια ; δηά 1ῃ6 Δπιπιοηῖζαδβ ς8]} 
τΠπεηὶ ΖΔΠ|Ζ. ΤΠ Π11Π18 ; 

21 Α Ρβορὶε ρτεαῖ, δηά ΠπΊΔΠΥ, δπά 

ϑϑεΐζθῃ, ούδη θυ 5α]6πΊ σδη Ὀ6 566 ἴῃ ΟἸΘΑΓ 
νυνί ΠΟΥ. 

16---19.᾽ Ῥτοπὶ ἴΠ6 Ὀγοοῖκ Ζογεά Π6 Ρθορὶο 
Ῥᾶϑϑεὰ οἡ ἐἐὉΥ ἴΠ6 νΑῪ οὗ ἴπ6 νυ] άογποβϑ οὗ 
ΜοδῸ," 2.6. Ἰεανῖπρ [86 σου ΠΙΤΥ οσσαυρίοα ὈΥ͂ 
Μοδὺ οἡ {πεὶγ ἰοῦ, ὉΠῸΠ] {πον σβπιθ ἴο 186 
Ασηοῃ, ΠΟ ἔουτηθά αἵ (δὶ {πιὸ [ῃ6 ποιῖἢ- 
ΘΥῚ ὈΟμΠάδΥΥ οὗ Μοαῦ, δηὰ βοραγαῖθὰ Μοδὺ 
ἴτοιῃ 6 Απηογιῖθβ δηὰ ἴ{πΠ6 Απηπιοηϊῖοθ. Αἴ 
ἴῃς. Αὐποῃ ἴΠεῪ ννου]Ἱά, ἴῃ {Ποῦ ᾿πῸ οἱ πιατοἢ, 
σοῖηθ ΠΡΟ {86 τογττοτῖθϑ οὗ δ1:ῆοη, δηὰ Ἴςοη- 
ΞΟΠ] ΙΘΠΕΙΥ “ὁ ΠΙΡῊ ΟΥΟΥ ἃραιπϑιὶ" (Ὁ. 19) ἴποβα 
οἵ [6 Απηπηοηϊῖοβ, νμῆο ἀννοὶῖ ἴο [η6 Εδϑὶ οὗ 
δ ῃοη 5 κἰπράοση. ΘὍὌΠπΠ6 τηδηϊίοη οὗ [᾿ς Απι- 
τη οη 65 ἰοδά5 ἴο τὲ ᾿ηϑογίοη (υύ. 120-21) οὗἁ 
ΒΟΠΊΘ ὈΑΤΓΓΟΙ]ΑΓ5 γοϑρεςίηρ ἴπ6 Δηςιθηΐ ᾿ηδὰ- 
Ὀϊδηΐβ οὗ ἴμ6ϑε ἀϊδίσιςΐβ, δῃὰ {ΠΕΙΓ Θχτογτηϊπδ- 
οη. 

20--29. ΤΠεθε συ... 1Κὸ οὖ. 1ο--- 2 (566 
Πποῖθ6), 81:Ὲ ἴῃ 4}1] ΚΟ Πποοά 4η δαάϊτίοη τηδάδ 
ΌΥ ἃ Ἰ᾿δίοσ τευῖϑεσ. ὅ66 {86 Νοίε δῖ ἴδε οπά 
οὗ [π6 οδδρῖογ. 

20. Ζαριιρη 1.1 Α φσιδηΐϊ σὰσθ ὈΞΟΔΙΙΥ 
ἸΔοπεβοά, ἔσοπι Π6 5: ΠΥ ΕΥ̓ οὗ πᾶπιθ, στὰ 
1πη6 ΖιυζΖὶπ)5 οὗ σεη. χίν. ς. 1ἴ που]ά ρῖνο 
ΡΓΟΡΑΌΙΠΠΥ ἴο [Π15 σοη͵εοΐατε 1 τσὸ οοιϊὰ 
Ὅδ δυγὸ [ῃαΐ ἴῃς " Ηαπλ᾽ οὗ [παϊ νοῦϑθα 15 ἴῃ 6 
ὨΔΠῚΘ ΟΥ̓ [Π6 οΠΙοῖ ΟΥ̓ οὗ [Π6 Ζιιζίπηβ (566 ποίδ 
ἴη ἰος.): 5ἴπος "Ηδλπι᾽ πῆρ ἤδη Ὅε, 45 
Τυςβ, Αἴατκ (΄ ΒΙ 6 ΔΕ]Δς,᾽ ν. 8), ἀπά οἴδεῖβ 



ΓΗ ΘὉ. 
ἐτν ἐπὴν 
Ζρον,εςδ- 

γν. 22-. 1. 

1}1, 45 τῆς Απακίπιβ ; δυῖ τῆς. ΓΟᾺΡ 
ἀεβιγογεά τΠδπὶ Ὀείογα τΠεπὶ; Δη4 {ΠΕῈῪ 
βισςεεάς τἤδη. ἂἀπὰ ἄνγεὶϊς ἱῃ {Πεὶγ 
βῖολά: 

22 Α58 δε αἰά το {6 ομΠ]άγεη οὗ 
Εϑαι, ψῃῖοἢ ἀννεὶς ἴῃ ϑεῖτ ἤθη Πα 
ἀεδίγογεά τῆς Ηοτγὶπι ἔγοπὶ Ὀείογε 
τπεπὶ ; δηά {ΠΟΥ βϑιςςεεάςδά {Π6η|., ἀπά 
ἄννεϊε ἴῃ πεὶγ δἴεδα ὄνθ τπίο 1ἢ]5 
ἄλγ: 

23 Δπά τῃε Ανὶπι5 ψῃς ἢ ἄννεῖὶς 
Ϊῃη ΗδΖετίπι, εὐεη απο ΑΖΖαῇ. ἴδε 
Α(ὐδρδίογιπλβ. νι ἢ σάπια ἰοσ ουἱ οὗ 
(ὑδρβίογ, ἀεβίσγογεα τμ6πὶ, ἀπά ἀννεὶε 
ἴῃ {ῃεῖγ 5τεδά.) 

24  Εἴξε γε πρ, ἴακε γουγ Ἰουτ- 
ΠαΥ. δηά ρᾷ85 ονεῦ ἴῃ γίνου Αὐποῃ: 
δε ιο]ά, 1 ἢᾶνε ρίνεη ἰηΐο τϊηῈ Παηά 
δου τῆς Ατηοσιῖῖε, Κίηρ οὗ Ηεβῆροη, 
ΔΠΔ 58 ἰαμάὰ : ̓ δθερὶη ἴο ροββ8688 27) 
πὰ ςοηΐεπα ψνἢ Πϊπὶ 1πη Ὀδζε]α. 

25 ΤῊϊ5 ἀδλγ νν}}} 1 Ὀερίη τὸ ριυῖ 
τς ἀτεδά οὗ {πδε δηά τῆς ἔδαγ οἵ {πες 
θροη ἴΠῈ πδίίοῃβ ἐῤαὶ γε ὑηάδγ τῃ68 
ὙΠ Ο]Ὲ Πεάνοη, νγῆο 508]} ἤδαγ στερογῖ 
οὗ πες. δηά 5841] ἔγεηλ]6, δηά δὲ ἰπ 
Δηρυ ϊϑἢ θοσδιιδα οἵ [ἢςα. 

ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 1Ἱ|. 

26 4 Απά 1 επὲὶ πιεββεηρεῖα οὐ 
οὔ τῆε ψιη]άογηθβ8 οὗ Καεάοπιοῖῃ υηΐο 
ΘΊΠοη Κίηρ οὗ Ηδβῆθοη ἢ ννογάβ οὗ 
ΡβΘδςΘ, βαγιηρ, 

27 “1,εἴ ἢγὲ ραᾳ55 τῃτουρἢ τῆγΥ ἰαπά ; ἘΝ δς 
1.11} ρὸ δἰοηρ ὉῪῚ τῆς ἢΙρἢ ννᾶγ, 
νν}}} πεῖῖμεγ ταγη αηΐο τῃ6 τρῃῖ Παπά 
ΠΟΥ ἴο 1ῃε ἰεξ. 

28 Ἴοιι 5Π41ῖ 8611 πὶὲ πχεαῖ [ου 
ΠΊΟΠαΥ, ἴδαῖ 1 ΤΩΔῪ εατ; ἀπά ρίνα᾽ 
ΠΣ Ψψαῖεγ [ῸΓ πιοησᾶγ, {πα 1 ΙΠΔΥ 
ἀτσίηκ : ΟὨΪΥ 1 ν}}}}] ρᾷ855. τῃσουρῇῃ οἡ 
ΤΥ ἱεεῖ ; 

29 (Α5 τε Ἑςμιη]άτγεη οὗ ἔβαι ῃΙΓἢ 
ἄνψε]] τ δεῖγ, δπά τῆς Μολθιῖεβ ΙΓ ἢ 
ἄννο}] ἴθ Ατ, ἀϊά απο πῆς ;) π|π|}} 1 
501}} ρᾶ885. ονεῦ Ϊογάδη ἰμῖο τῆς ἰαπά 
ννῃ]ςἢ τῃ8 ΓΠΟΚΡ οὐ (σοά σίνειῃ υ8. 

20 Βιυῖ δίβοη Κίηρ οὐ Ποβῆθοη 
ννου ἃ ποῖ ἰδ τι8 ρᾶ85 ΟΥ Ὠϊπὶ: ἔογ τῆς 
ΓῸΚῸ τὰν (σά Βιεαγάεπεά ἢϊ5. 8ρί γι 
Δηὰ τηδλάς ἢϊ5 ἤδαγῖ ορϑβίιπδΐο, {παῖ ἢ 
πλρης ἀο] νοῦ Ἀἰπὶ πο (Πγ Παηα, 85 
αῤῥέαγεῖῤ τ 15 ἀδγ. 

21 Απά τῆς [ΟΚΧΡ 8α]ὰ ὑπο πλε, 
ΒεΒοΪά, 1 μανε Ὀεριῃ το ρῖνε δίῆοη 
ΔηΔ ἢἰ5. ἰαπά Ὀείογε πες: Ὀεσίη ἴο 

ΒΈΡΡοΞΕ, [ῃ6 τοοῖ οἵ ἴΠ6 παῖδ βίνεη ἴο {8ε ομίεῖ 
ΟἿΥ οὗ [Π6 Ατηπιοηϊζεβ, ἈαῦὈαιἢ- Ατπητθοη. 

58, 2ρὲ “ουἱν»ις «διε ἀαυοὶξ ἱπ Ησπος- 
τῖνι, ευεπ σο ἄχααδ] Ἀεδλὰ αδζδ, οἵ νυν] ἢ 
Α Ζ2ΖΔὮ ἰ5 16 Ηδῦτοινν ἔοσπι. ““ ΗδΖεγη " ἰ5 
ποῖ 5.ὙἸΠΕ]Ὺ ἃ ῬΓΟΡΟΥ πάπιθ, Ὀμξ τθᾶπ5. ““ν1]- 
ἰλρθβ,") ΟΥ̓“ Θῃο οβιγθ5," ΡΓΟΌΔΟΙΥ 501 Οἢ 85 ΔΓΘ 
5111] σοπιπηοη ἴῃ ἴῃς Εαϑὶ. Α ρίεςβ οὗ βγουπὰ 
5 δυστοιπάθα νυ] ἢ ἃ τυάθ ἔθπορ, ἴῃ ἴδε πλιά ϑι 
οὗ ψ ΒΟ ἴῃ6 τοηϊ5 πιαῦ ὉΆ Ρἰςμοὰ, δηὰ [Π6 
σΔΈ]Ὲ (εἰ μβογοὰ δὲ πἰσμῖ ἴῃ βαίθιυ ΠῸΠι Ππιᾶ- 
ταιΐάεοῖβ. ὙῊῸ Ανὶπιθ ἄτα η0 ἀοιδῖ ἰἀδης 4] 
ΜῈ 1Π6 Αν]ῖος οὗ [βῆ ΧΙ. 3, ἀπ ὰ ΡΟΞΒΙΌΪΥ 
ςοηποςοϊοὰ ΜΠ [86 Ανὰ οὗ 2 Κίηρϑβ χυ]]. 24. 
Ὑνε δᾶνε ρεύῃπαρβθ δηοίμοῦ ἴγαςθ οὗ ἴμεπὶ ἴῃ 
Ανίΐπι, [86 πδᾶιδ οὗ ἃ Βεη)άιηῖο ἴοννη, [οϑῇ. 
ΧΙ. 22. ΑΔ {πο ῖγ ἀϊδίσγιςϊ ἀρρθᾶῖβ ἴο ἤδνε 
Ὀεθη ἱποϊυἀοα ἴῃ ἴΠ6 Ῥγοπηῖϑε ( [ο5}. χι!.) 1 
ϑϑοῖὴβ ργοῦδΌ 6 [δῖ ΤΠΘῪ Ὀοϊοηροά ἴο τῆς οΥἹ- 
δἴμΑ] Οδηδδη  5ἢ Ρορυ]δίϊοη ; ἃηἀ 85 [6 ννοσγάϑ 
 ἔγοσῃ ἴῃ6 ϑουΐῃ," ἢ νυ Βῖς ἢ [ο5ἢ. χὶ. 4 
Ῥορίπβ, Ὀοίοηρ Δρραιεπί ἴο ἰῃ6 Ῥγεςσβαϊηρ 
γοῖϑ6, ἴ ννουἹὰ ἀρρεασγ {παὶ {π6 Ανὶῖο5 ἀννοὶς 
ἴὴ ἴ86 οχίσεγηθ δουΐδογῃ ἀἰϊϑίσιοσς οὐ [86 ἰδῃά. 
ὝΠΟΙΣ ὨᾶπῚ6 15 δά ἀρὰ 85 ἃ βογί οἵ δρρεπάδρε 
ἴῃ (Π15 ραββᾶρε οὐ Τοβμια ἴο ἴμοβα οὗ ἴπ6 να 
Ροιννογίωϊ οἸ1165 νυ] ἢ Τοστηθά [π6 σοη θά γον 
οὗ 1η6 ΡΗΠβεποθ. ΤῊΘ Ανὶπὶθ ννεγο ἀου Ὀ[1658 
ἃ ϑ8εαίζογοά σοιηπαηί οὗ ἃ Ἄσοηηϊεγοὰ ρθορὶθ 
᾿ἰνίης ἴῃ ΠΕΣ “ὁ ΒαΖοσίτλ " ἴῃ 16 πεισῃθουΓ- 

Βοοά οὗ Οεῖασ. ὙὍὙῃὸ ννογὰ, ΜΠ ἢ ΠιΟΔἢ8 
εἰ γ  ]Π5," Θ6ΟΙῺ5 [561 ὄἜχργέδονο οὐ {π61γ [ΔΠ|0οἢ 
οϑβίαϊο. 

[{ Πα5 Ὀδθη ᾿πίογγθα, ἔγοπιὶ ἴπ6 τηθπίίοη οὗ 
186 Ανιἴοϑ ἴῃ [οβῆμδ ἰ. ε.. ἴδαῖ [Ποῖ σοηηποβε 
ὈνΥ {π6 Οδρμίογιπιθ σδηποῖ μάν ἵλκθη ρ]ᾶςθ 
ὉΠ] [6 ἀᾶγ5 οὗ 186 [πάρο5 δὲ [Π6 δαγ]οϑῖ, ἀπά 
τηαῖ ἴπ6 ραξϑᾶρθ ὈΘίοσο τ1.5 15 ΠΟΘ  ΠΠΘΏΓΥ οὗ 
ἰαῖου ἀδΐθ {μη Μοϑεβ. ὙΠῸ ραβϑῆρθο ἢδ5 ἰπ- 
ἀορὰ [6 ἀρροᾶγδηςε οὗ ἃ ἢοΐθ Ψῃ ΙΓ ἢ ἢα5. 11|- 
ΡΓΟΡΟΙΥ ἔουπα 118 νυν ΑῪ ἱπίο {Π6 ἴοχῖ: 566 οἡ συ. 
10---12. Βιυῖ 1ξ 15 ὉΠ|Ί ΚΟ [Πδι [η6 (ρηϊΐϊο- 
Τἰ ΠΊ5, νυ ἤσπουοσ (Ποῖγ ἰνάϑίοη πιαν Πανθ Ὀδδη, 
οχεγραίοα [6 ΑΥδ5 Ὁξῖουγ ; ἀπὰ ἐπ σμαγας- 
[οΓ ΟΥ̓́ΓΠ6 ποῖϊςθ ἴῃ οβῆθα Χἧ. 1,4. διιρ  οβίϑ 
(παῖ {πὸ Αν ϊζο5 γοσο ὄνθὴ ἴδῃ ἀῤροηάζηξ οἡ 
186 ῬΠΠΙΒΕΙΠ65 (1... [6 Οδρίουη5), ἀπά σοη- 
ΒΟΠ]ΙΘΠΙΥ [μδξ {π6 σοησιιοβδὶ πδά ἰφκθη ρ]λοθ 
Ἰοηρ Ὀδίοτζο. 

1,ΧΧ. ΙΔἀεπἢῆσθς {Πῃ6 ΑΥνἹπὶδ δηά ἴῃς Ηϊνιῖο8, 
τοπάοιηρ ὈοΙἢ Εὐαῖοι., ΤΠδ Ὡδθ5 ἃγὸ ἤονα 
ἜΡΟΓ ΓΔά Δ} αἰ εγεηῖ ἴῃ Ἡθῦτονν. 

ἐῤὲ Οαῤῥίονῖ»ι.} 8566 ποΐθ οἡ σξη. Χ. 14. 

26. Κεάρριο }Ἱ ΤῊ ἴοννῃ ννὰθ δἤετ-: 
ννατάς δϑοϑρηθα ἴο ἴῃ6 ἈευδεπΙῖ65 ( [οϑἢ. χῖλ, 
18): ἴἴ ννᾶ5 (1 Οἤτοη. Υἱ. 79) οπ6 οὗ ἴΠ6 ο11|68 
οιιξ οὗ τῃαῖ {δὲ ρίνθη ἴο ἴπ6ὸ [,εν]ῖθ5. [(8 
ὨΔΙῊΣ 5:5} 165 “δαϑίογηπιοϑὶ ραγίβ." 

29. ΕΟἔ χΧΧΙΝ. 2) 4) 8ηἀ ποῖε. 
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0), σα οὔμδ5. 
ἐφ οηές. ΓΟΠΊΔΙΠ : 

Ροβ8685,) {πλῖ του πηλγαϑῖ ἱπμεγζ ἢ]5 
ἰλῃά. 

22 “ἼΤΒεη δίμοη ἼἽαπιε οὔ ἀρδιῃβῖ 
113, ἢ6 δῃηὰ ἃ]1 ἢἷβ ρεορὶε, ἴο βρδι δὲ 
782. 

Απά τῆε ῸᾺΡ οὐὖγ (σά ἀε- 
Ἰϊνογοὰ ἢϊπὶ Ὀεΐογε αι; δπὰ ννὲ δπηοῖα 
Ὠϊπι, ἀπά ἢΪ5 8βοη8. Δη4 4]] 5 ρθορῖε. 

44 Απάὰ νὰ τοοκ 41} ἢ 18. οἰτιε8. δ 
παῖ τἰπιθ, ἀπά υτίειγ ἀεβιγογοά [τῆς 

7 ἴεη, δηά τῆ6 ψόηηθη, πα τῆς {ππ||6 
οὗ Ἐνεγυ οἰἴγ, νψγε ἰεῖῖ ποης ἴο 

ης ΟΠἠ]γ τῇς σδέιε νγε ἴοοκ ἴογ ἃ 

ΠΕ ΤΕΚΟΝΟΜΥ. 11. ἰν. 32--37.Ψ 

ῬΓΕΥ “πῖο οὐγϑβεῖνεβ. ἀπά τὴξ 5ρ01] οὗ 
τῆς οἰτία5 ννῃϊοἢ νγὲ ἴοοκ. 

26 Ετοπι Ατοεγ, ψῖο ἢ ἐς ὈΥ τῆς 
ὈτηΚ οἵ τῆς γἴνεσ οὔ Ατποπ, δηά 
,βοπι τῆς ον τῃαῖ 25 ὈΥ͂ τε τνεγ, 
ὄδνθῃ ππῖο (ἸΪοδά, τῇογε ννᾶ8 ποῖ ομδ 
ΟΕ ἴοο ϑἴτοηρ' ἔογ 8: (Π6 ΠΟΚῸ οὐΓ 
(οἀά ἀε]ϊνετοά 411 υπΐο τι5: 

27 ΟΠ!ῇγ υπῖο τῆς ἰλπά οὗ τῃ6 ςἢ}}- 
ἄτεη οὗ Απηπιοη ἴῆοιι σαπιοϑῖ ποῦ, ΜΟΥ 
ΠῖΟ ΔΠΥ͂ ρῥίαςε οὗ τε τίνεγ [δθθοκ, 
ΠΟΥ ὑπῖο [ἢς οΙἴ|65 ἴπ τῆς πλοιηῖδιη8, 
ΠΟΙ͂ πο ννῃδίβδοενογ ἴῃῇε [ΧΆ ΟἱΓ 
(ὐοά (οτϑδά κι. 

384. μογὶν ἀξ γογεά ἰδὲ γιεη, απ {δὲ 
«ὐονιδη, αμά ἐδὲ ες ομδε, οὗ ἐγ εἰ] Ἀδη- 
ἀοτ, Ἰδιὰ υπᾶοσ ὈδΔΠ ΘΥΘΥΥ͂ ἱππδρϊθὰ 
οἰῦγ, Ὀοὺπ ΤΟΙΘΕ δηὰ δἰ] άσθ. ὅ66 
Νοῖθδ δὲ [86 οηὰ οἵ ἴπ6 Ἵβαρίεσ. 

36. “γοον, αυῤίοὐ ἐς ὁν ἐδὸ ὀνγιίπα οὗ {δὲ γί ον 
9755) “γπομῇ Ατοοῦ βἴοοά οἡ ἴῃς πουῖῃ Ὀδηκ οὗ 
{ΠῸ τίνου. πα ννᾶϑ δεϑῖρηεὰ (7΄ϑῇ. χ, ο. 16) 
ἴο τῆς {τδὲ οὗ Ἀδυῦθη, οὗ νν Ὡς ἢ [ἴ ἑοστηρά (ἢ 6 
Τηοβῖ βου ΠΕ ΪΥ ογ. ΒυγοΚμαγάϊ ἴῃ χ8ς2 
τοιπὰ τὴ6 ταϊπθ, ὙΠ ΙΟἢ 511} ὈδΑΓ (Π6 ὩΔΙΠΘ 
ΑτΑΎΓ, οη ἴ86 οάρε οὗ ἃ ΟΕ ονευ]οοκίηρ᾽ ἴΠ6 
τίνου. ὙΓανοῖβ,᾽ ρρ. 272-274. Μέορῃα ἴῃ 
18. 261} [πὸ οὗ [86 Μοδθιο σἴοπθ τοοογάς 
{Πα Ὲ “ἢς Β.}Π ΑὙΌΟΥ δηά πιαάθ [πὸ τοδά Ἵυογ 
τη6 Ατηοη." Νὸὼὸ ἀουδὲ {86 ΟΥ̓ νν5 γοβιογρὰ 
Ἀπ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τοτξογ βοά ὈΥ Μεβῆα ἀΠῸΓ 15 
ϑυισοεσθος ΟΥ̓ΘΥ Κίης Αδαζίδῃ. [{ ἴῃ6 Ἰατίοῦ 
νογὰς οὗ (ἢδ ΠπῸ αῦονθ συοῖθα ἀγὸ σοστεςι!γ 
ἱπίογργείοα ΟΥ̓ Νόϊάεκο, ΟἸμβθυτα, ὅζς., 85 
πηρογέηρ {παὲ Μέσα ὈΠάροα ονεῦ ἴδ νἈ] εν 
οὗ ἴπ6 Ασηοη δὲ {}15 ρίασθ, ἴ88 ννουσκ ννᾶϑ5 ἃ 

εἰξαπιῖς οπθ. Ὑπὸ νυ] τ δοτοββ ἰβ στοαὶ (ἢ 
15 ἀδβοτι θὰ ΟΥ̓ Βιισοκῃαγάξς 45 “'δῦουξ ἱΔῸ 
ΠοιιΓβ ; [Π6 νδ]]οΥ 15 ἄδερ, δϑπὰ τῆθ ἀδϑοθηΐ ἴο 
1 αγιρέ. [π Ἀοπηδη Ἐἰπ168 ἴἃ νν 5 ϑρδηηθὰ ΌΥ͂ 
ἃ νἱλάιςϊ {Π6 τι πϑ5 οὗ νι ΒΙ ἢ 5111} Γοπηδῖη, δηά 
ὙΠ ΠΙΓἢ ννᾶ8 ΡΥΟΌΔΌΪΥ ὈΛ} οἡ ἴΠῸ Ἰπηο5 οὗ [86 
ΟΥΡΙΠ4] σ᾽ πισίατε οὗ Μίοσμα. [Ὁ πιυσί ποῖ ὃ6 
ςοπίουπαοα ἢ “ὁ Ατόοσ, ἩΠΙΟἢ ἰς Ὀεΐοτο 
ἈΔΌΡΔΗ " (ο58. χίϊ. 2ς.). ὙῊ5 ἰαϊῖοσ ρίδοβ 
ν 5 ὁ 0}}1,᾿} 2.6. τεδι]τ, ὈΥ 1ηῆ6 Οϑάϊῖος 
(Νυπι. χχχῖϊ. 24): Ὀεϊοηροά ἴο {παῖ {πε : 
Δα νγὰϑ σοηϑο] ΠΥ ἔσ ἴο ἰῇ. ποιῇ οὗ πὸ 
Ατὐποη. Α {π|γὰ Ασοοῦ ἴῃ ἴῃς {δὲ οὗ [υἀΔ8 
5 ΠηΕΠΙΪοηοα 1 54Ππ). Χχχ. 28. 

αμά 7γορὶ {δὲ οἷν δαὶ ᾿ς ὧν ἐδὲ γίπογ] 
Γἴογα! γ, ὁεἰπ τΠ6 τνοῖ." ὙΠῸ ϑἰϊτυδίίοη ἰ5 
ΙΏΟΙΘ ἀπε! πο ον ἀοβοσι θὰ Ἰοβθυα χῆϊ. ο, τό, 
ἃ5 "1π ἐῤὲ »πἱάε! οἵ ἴῃς τίνου." ὙΠῸ ττογάς 
8. ποῖ ἃ Πιγῖ ΠΟΥ ἀδδοσιρίοη οὔ Αστόοσ, Ὡς ἢ 
νγὰ5 οπ ἐδ ὀγιμᾷ οἵ ἴῃ6 νι θυ, ποῖ ἐπ 2δὲ 
» ΟΣ, . ὙΠὮΘΥ ροϊηῖ ἴο Ατ ΔΙοαΡ, παπιοά 
ἱπ ὖ. 18, νΠΙΟῺΒ 5 “16 ἀνε! πρ οὗ Ατ'" οὗ 
Νυπι. ΧΧΙ. τς; ΨΒΕΓΟ 866 ηοῖὸ δηά το; 

ΝΟΤΕῈΘ οὐ (ἨΗΑΡ. 1. 10---12, 20---22, ΔΠη64 24. 

ΎΤΠΗΘ ἴνο ρτοιρα οὗ οἰ βποϊορίοδὶ ποίϊςεϑ 
σοηϊαϊηδαὰ 1ἴπ ἴπ656 Ῥᾶοθαρὸβ ἢᾶνε Ὀδθη ἰοηρ 
ΔΡῸ διιδροοϊοά ἴο Ὀ6 ᾿πϑΟΓ ΟΠ 5 ἴτοπὶ ἃ ἰδῖοσ 
μαπά: 50 Κοηηϊοοίϊ, σεάάοβ, Βοοϊητογά; ἀπά 
566. Ποϑοηπ). ἐπ ἰος, ὙΠ6 γδάθοῃα ἔοσ [ἢ]5 
ΟΡ᾿πΠΙΟΠ ἅ1Ὸ σΟΓΔΙΗΪΥ γε β Πγ. 

(1) Τδε τεπῖονὰὶ οὗ Ὀοΐἢ ΠῸπι [Π6 Παᾶττδ- 
Ὀν6 ἢοΐ ΟΪΥ ἄοεθ ποῖ ἱπ͵υσο 1, Ὀὰϊ σΤΕΔΓΥ 
δαὰ ἴο [ἴ5 ἀϊτοσΐηθϑθ δηὰ οβεοϊίνεηθθο, [1 15 
ἹπιΊροβϑ 016 ποῖ ἴο 866 ἴῃδξ υ. 1.3 οἰσβοὶῦ Ὀδ- 
Ἰοηρβ ἴο Ὁ. 9, ἃπά ψῆοη (6 ἵψνο τὲ τεδὰ 
σοηϑοσι νον 11 15 αἰ σ] ἴο ἐβοᾶρα ἴΠ6 σοῃ- 
νἱοῖοη ἴῃδὶ τηδὲ ννᾶβ [ΠΟΤ ΟΥἹΡΊΠ4] τοίη, 
ΤΕ Α. Ν. ἱ᾿ἱπάθοὰ ὑηννδυσδηῖδῦγ δἰ θυϊο5 
(ἢς ογάοσ βίνθῃ ἰπ ο. 13 ἴο Μίοβϑὸβ ΟΥ̓ ᾿ῃἴε]- 
ΡοΪαίηρ ἴπῈὸ ννογάὰβ “581 1." Βιυῖ «΄. 12 
ΟἸΟΔΥΙ͂Υ ρῖνθϑ {Π6 οἷοϑθο οὗ ἴμ6 Πιινίπε Ὀομεϑῖ 
Ῥεζπ ἴῃ ν᾿. 9. δ᾽ΠΔΠΑΡΙΥ ἴΠ6 νύ. 20--23 ἴῃ - 

τογτυρῖ, ποῖ αι 50 ΠΑΥΘΗΪΥ Ὀυ 85 ΓᾺΔ ΘΕΪΥ, 
ἃ 5 ΠΊΠΔΥ ἀϊγεσίίοη οὗ Οοά ἴο Μοβὸϑ ςοπὶ- 
τηδηςσρα ἴῃ συ. 17 5ηΠ., δπά οὗ νης ἢ “»Ὁ. 24. 
2ς ἅτ ἴῃῆ6 σοπο]ιδίοθ. ὙΠΟΥ ἅτ Ργορο τ 
τπλτκοα ἰπ Α. Ν.. 45 ραγεπίδμοϊίος: δεῖ 1 ἰ5 
σΟΥΔΙΗΪΥ [1π|6 δου [Π6 τδῆποῦ οὗ Μοβοβ ἴο 
Ὀγοδκ 1π ΠΡΟη {ΠῸ σοπηπλιηϊοδίοησ οὗ σοά ἴο 
δῖπὰ νυ ἢ ραγο τ Π6565:; πὰ τἴ 5θ6Π|5 ϑοπιονν δῖ 
τἀηϑ 4Ὀ0]6 το τορασγά ἴΠπ656 ἔγαρτηθηΐβ οὗ δηςίθηϊ 
ὨΙΒΊΟΥΥ 45 ρογίίομϑ οἵ ννῆδλι Οοά σγενθαϊοά. 

(2) ὙΤΠῈ ννογὰβ “5 [53γ86] ἀϊὰ απο {πὲ 
ἰδπά οὗ ἢ15 ροβϑδϑϑίοη," ἴδκοη ἴῃ {ΠΕΣ παίυσαὶ 
56η56, ΓΕΐεσ ἴο ἴῃ6 σοηημθοῖ οὗ Οδηδδλη ἃ5 ἃ 
ΡῬᾶϑὶ ἰγδηβαοίϊίΐοη, ὙΠῸ οχρίδηδίίοης οβετοά, 
ἔ. 5. ἴῃαῖ ἴῃς ρᾶβϑαρὸ ἰ5. ργορμοῖιςαὶ, τῃδῖ ᾿ξ 
ΤΟΙΟΓ5 ἴο [Π6 [εγτ οσο5 οὗ δίμοη απὰ ΟΣ ΟἿΪΥ, 
ἄζο., ἀτὲ ποῖ 5ηἰσίδοϊουγυ. 

(3) ὙὍε οὐϑογνδίοη ἴδδῖ [6 συ. ἴῃ 7062» 
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Εἶοπ ἀγα φοιτήδης ἴο {π6 ργροβα οὗ ἴπ6 πᾶυτὰ- 
ἔνε ἰ5 ἴγσῃθ, Ὀυϊ ἀοε5 ποῖ οἵὗἉ 1561 ρσγονε (δὲ 
ΠΟΥ ἔοιτηθὰ οὐἹρΊ ΠΑ} Υ ̓ ηΐορταὶ ρογίοηβ οὗ 1. 
Κυ. το---τς τὸ ΟὈΥΙΟΙΙΥ ἱπιγοάιισρα ἴῃ 6χ- 
Ρἰδηδίίοη οὐ {πὲ 5ίδίθιηθης τῆι “"ΑΥ ννᾶ8 
δίνθη ἴο 86 σμηΠ]άγεη οὗ [.οἱ." Ουὰ ἀεϑίγογεοά 
ἔγοπι Ὀοΐοσγο ἴῃ6 Ἵπιάγεη οὗ [οἵ πὴ ρ ΠΥ ηΔ- 
Ἐοηϑ, 85 Ηδ ἀϊά {[Π6 παϊίοηβ οἵ δηπᾶδῃ Ὀθοσα 
(Π6 ϑγδϑ ἴθ, ὙΒογείοσε ἴῃ6 [5γ86]165 ννῈ γα 
ποῖ ἴο αἰϊδκίυγο τὁ Μοαῦιίοβ, ῆο μαὰ [86 
ϑᾶ1η6 {Π|6 ἴο ΑΥ δ5 ἰβϑγδθὶ ἴο ὕδμαδη. Ε|Κὸ 
Τοάθοπβ δῖῸ δάάιοοα, νυ. 2ο---22,) ἴοσ ἠοῖ 
τπηοϊοϑίίης ἴπ6 Απηπιοηϊίο5. Βαῖ ἴΠ6 ΤΟαϑΟηϑ 
ἅΓ6 δητφυδτγίδη ἀεί }5 νυν! οἢ σου] ΠαΓΑΙΥ Ὀ6 
ὨΘΟΘΘΘΑΤῪ ἔογ Μίοβοβ δῃηά ἢΪβ8 σοπίθτηροΓαΓΊ68, 
Ὀαϊ 4τὸ ΘΧχδοῖΥ 8ιιοἢ 85 ἃ ἰδίογ πα ἰθαγπδά 
Ἠϊδιοτίδη τνοῦἹα ἀθϑῖγο ἴο ραΐ οἡ τϑοοσὰ ΟΥ̓ 
ΥΥΑΥ ΟΥἹἩ σοηβττηίηρ δηὰ 1 ιϑϊγδίϊηρ [Π6 βΈηοΓα] 
Δβϑουίίοη οὗ στ. 9 δῃηὰ το, (δαῖ Οοά δδὰ 
ἐς ρίνϑη {πεῖν Ἰδηὰ ἴο {86 σμπ]άγεη οὗ Ποῖ." 

(4) [Ιὰ 5 Ἵνιάθης πονγανοσ παῖ (Πε ἴννο 
βεῖ5 οὔ συ, 15 Ἱπιγοάπσεᾷ ἰοηρ αἴθ ἴΠ6 ἀδγϑ 
οἵ Μοβεϑ, ὑγοσα ποῖ ἰηϊθπάθά ἴο θὲ ραϑϑθα οἱ" 
ἃ5 ρατί οὗ ἴδε ογρίπδὶ ἰοχί. Νὸὼ αἴίεπιρί ννᾶ8 
ταδάθ ἴο ἱπίογννοανα [Βοπὶ οἸοϑοῖν ἱηΐο [Π6 
ςοπίοχί, οσ ἴο δοσοιηπιοάδία ἴΠ6 ῬΗΓΔΘΘΟΪΟΡΎ 
οὗ {Ποῖ ἴο {86 οἰγοιπιδίδηςεβ. οὗ ἴῃς ΤοτΈ (ἢ 
γοαῦ δέϊοσ (ῃ6 ἐχοάυβ. ὙΠΕΥ σοπίδίη ΘΧΔΟΙΙΥ 
ΘΓ ἢ πιδίζου ἃ5 ἃ τηοάθγῃ δάϊῖου πὰρ Πᾶνα 
Εἴνοη ἴῃ Θχρδηδίοσυ ἔοοϊ-ποῖθα: δυῖ ΒΟ ἢ 
ἃ νυ θη τονίβοεσ, 1 ἀΌ]Υ δυϊμοτισοά, νγου]ὰ 
ἔδοὶ νναγτγαηϊοὰ ἴῃ νυ πρ δίοπρ ἢ ἢ!5 ἰοχί. 
δι 5. ΔΏΓΔΙΥ τΠθη νγ6 πιὰ τοραγὰ (Π6πὶ 85 
ξἰοβϑθβ, ρογῆδρϑ οοηίτ δυο ὈὉΥ ΕΖΓΑ. 

834. Ὑπὸ Α.ΟΨ. τοπάθγβ ἤδγα, “" ὉΡΟΥΪΥ ἀ6- 
βἰτογϑὰ {μ6 τηθη, ἀπά {πε ννογηθη, δηςᾷ ἴῃς {Π{{|6 
ΟΠ65 Οὗ Ἔν ΟΥΥ οἰϊγ.᾿" ὍΤἝδ ἱπιεγρτγείδιοη οὗ [μῈ 
Ραβϑᾶρα ἴὰγπθ Ὡροὸη (1) ἴπ86 ῬτΌρΡΟΥ 8εῆβε οἔ 
{πὸ νογτὰ ὉΠ; (2) ἴδε ἔπιε ϑσγηΐαχ. [ῃ 
ΠΟΙ Ποῦ ραττοιατ οαη ἴῃς ἀθδοίϑιοη ἀγτινεα δ 
ὉΥ Οὐχ ᾿γδηϑίδῖουβ Ὀ6 ἢον τηδὶπιδιηβά. 

ον (1) ὉΠ 5 οδνϊουβὶν σοηπεοίοα ΜΠ 
ΛΘ, πα ἄοεβ ποῖ πιϑᾶῃ δήι]ῖϊ πη4165 85 ἀ15- 
τῆς οτα οἴβου Βυπίᾶη Ὀεϊηρδ, Οιι “’ ΠιοΥ- 
(Ἀ15,, “ὁ τηθη," ξοηογα γ. ἱπάροὰ ἴῃ [δ 

ΕΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΠΠ. 
Ργεβθηΐ τοχῖ [Π6 δά] τηαῖθ5 βθοπὶ εχοϊι θα δῪ 
[86 παίυγε οὗ με σᾶ5θ8, ἔοσγ {πεῪ δα Ρεγβη θα 
ἴῃ Ὀδί]6, Ὁ. 22, δηὰ {Π6 ϑδρθοίδ] δἱπὶ οὗ {πΠ6 
γΘΡΘ6 15 ἴ0 ζϑοοσα ποὺν ἴΠ6 [5γδ0] 1165 σοπιρίοῖοά 
{88 ΟΥΚ οὗ 5ϑἰδιρῆῖογ Ὁ. αἴϊεγνγαγάς ἀεβδίσου- 
ἴῃς ἴΠ6 ποηῃ-ςοτησαίϊδηῖϊ5β. ὙΠῸ ννοσγὰ οςσοιγβ 
δδδϊῃ ἴῃ ἃ 5. ΓἸΟΕΪΥ ράγα]]οὶ ραβϑαρθ, 11, 6. ΤῊΣ 
Α. ΜΝ. [ᾶ5 τεπάεγθα ἴῃς ννογὰ σουτθοῖν ἴῃ 
1οὉ χχίν. τς (" Μεὴ βτοδὴ ἴτοπὶ οὐἱ οὗ {6 
οἰγ ̓ ), ἰδουρὰ ἴδεσγα ἴοο (15 πεγθ) ἴξ βῃοι)ά 
Ὀ6 [Ὡκθὴ 8ἃ5 ἀδροηάθηξ ὕροὴ Ἵ"}), δπὰ τῃ6 
Ρᾶϑβϑαρθ σεηαογοά “Ὃ ἔτοσῃ ἴῃς σΥ οὗ πηθῃ (ἡ. δ 
(πΠ6 ἸπΠμαδιιοα οἰΓγγ}) ΠΟΥ ταῖὶθδα ἃ οὔυ." [Ἃἢ 
]υάρ. χχ. 48 {π6 ννογά οσοιγβ ὙΠ ἃ ἀϊβεγεηΐ 
Ρυποίυδίοη ἴῃ ἃ ςσοηϊοχί 5Ι ΠΉΠΪΑΓ ἴῃ ἴθποῦ ἴο 
᾿δυξ. 1. 34.) 1. 6, δπὰ ἀεβουθῖηρ ἴῃ6 πείθου 
ἀεσιγυςτίοη οὗ ἴῃς Βεη)δηο5, Βαῖ ποῦ σλη 
Ὀδ6 πο ἀοιδὲ ἰδαΐῖ {πΠ6 Ῥοϊπίης οἵ ὉΠ ἴπογδ 
ΟΥΡΙ ἴο 6. ἴῃ6 5Δπ|6 ἃ5 ἰΐ 15 ἤθσθ, δηά ἰπ- 
ἀερά (εξ, Ἀοϑοηπηι., σσοβεη.} [6 Ῥεβϑῃϊίο, τηληγ 
ΔΠΟΊΘη; οαἀϊοηβ, δηἃ σοῖο Μ55. 50 δχδίδις 
ῖ. Τῆς ΕΧΧ. Βᾶ5 οπς δηὰ ἴδε 88π|6 στο πάογηνς 
ἴογ [86 ννογὰ ἱπ ἴθ ἴγθθ ραᾶββαρθβ: 2.6, ἑξῆς. 
ἴῃ [6 ραβϑβθαρὸ Ὀδθίοτο 5 πὸ ΕΧΧ, τοηοβ 
ἐξωλοθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς 
γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα, δῃηὰ γτοαάς ΔρΡΡΑΥΘΠΙΥ 
ὉΠῸ ἴῃ 411} [ἢγεθ οδϑθβ, χοραγάϊηρ ἴἃ 5 ἃ 
5 ϑίδητνο τὸ “ὁ Ἰηϊορτια5) (ςοηπεοίοά ἩΠῈ 
ὉΠ, 566 Εθτβῖ, 5. ν. ὮΠ2). Ὅῃε οσσυστοησα 
οὗ ἴῃε6 νογὰ ἔοι {{π|65 ἴῃ σοηοίσγυσξοη τυ} 
ὋΝ [5 ποϊουνογίῃγ ὙΠ6 ρῇγαβθ 806ΠῚ5 ἴὸ ᾶνθ 
Ὀδθη ἃ Τοιητηοη ΟΠ6, Δηἀ [Π6 56η56, “" ἙἸΕΥ͂ ΟΥ̓ 
τηοτία]5,. 2.6. “Ἢ ἸΠΠΔὈΙϊοα ΟΥ̓.) 15 Δρροβιίθ 
δηά οἰγτηο] ΟΡ ΊΟΔΙΥ 5αιἰσίδοϊοσυ, (80 δῇοσγ 
5016 ἀἰβουβθίοη (ὕθβθη. δνθης  }Π}}7 το 6 Υ5, 
“Ἴ 65. 5. ν. ὉΠ: ἂδπὰ δνοριιε.) 

Βυϊ (2) ἴδε Α. Ν. ἴῃ δι. 11. 34, ἢ]. 6, 
[85 ἀϊογεραγάθά {πὸ για σγηίαχ. ὙὍὙΠ6 ἴδγθ6 
ποιη5 ὉΠ» Ὁ 27, ὨΩΠ αῇὸ σϑυῖδην ποῖ 
σοογάϊπαῖθ. ὍΤῊΔ οπηϊϑϑίοη οὗ ἴΠ6 δυί!ςϊο τυ τῇ 
{ὴ6 τσὶ οἵ {ποπ, δηὰ 115 Ἰῃβοσίίοη Ὀθέοτο τΠ6 
ΟΥΠΟΥ ἴννο, «ἴον (ἢ15, ἃ5 ἀοδθϑ αἷἰθϑὸ {πῸ 8ς- 
σοπίυαίίοη. ΤῊΘ 5θῆϑ6 ἰῃογοΐογα οἰθαυΥ ἴἰ5, 
ἐγε ἀεβίχογοα ΘΥΟΤῪ Ἰπῃδθιοὰ ΟΥ̓, ὈοΙᾺ 
ϑνοσίθη δηὰ Ἰ᾿1ζῖ πε ΟΠ65 :᾿ [ῃ6 Ιαἰΐογ οἰδιι96 
Ὀοίης δα ἀεδὰ Ὀγ ννὰν οὗ ἔἍ]1δγ ἐχρίδπδίϊοη. 

ΓΗΑΡΤῈΒ 1111. 

1: 722 εἱονν οζίδε εομφιεσί ΟἿ Ον δΐην οὐ Βαλα, 
11 716 ὀέρνιεας οὐ ἀϊΐς ἐκ. τ 716 αἰϊείγίὀτε- 
ἐΐονε οὐ ἰλοσϑ ἐαγιαῖς ἐσ ἐάέ ἑτῦο ἐγίόος μα ἀαΐζ 
23. Δοτον᾽ 2γαγ δ᾽ ο ἐποῦ ἱρμίο ἐδέ ἑαπά, “6 
427{ὲ ἴς εν ἐα το δες 16. 

ΗΕΝ ν- τυτηεά, Δπη4 ννεηΐ ἃρ 
1Π6 ἍΝ ἴο Βαβῆδη : απά “Ὁ ρ 

ς. . . 

τῆς Κίηρ οὗ Βαβῆδῃ σης οὐἵ ἀρδιηϑῖ 
5.0 ἢς ἀπά Δ]] ἢϊ8 ρεορίε, ἴο δῖε δἵ 
Βάζει. 

2 Αμά τῆς [ΓΟᾺΡ 8514 ιιηΐο πη. 
Εεδγ Ὠΐπὶ ποῖ : ἰογ 1 ψ}}} ἀε] νεῖ ἢ]Πὶν 

Δηἀ 1] ἢϊ5 ρβεορῖὶε, δῃά ἢϊ15 ἰλπά, ἰπῖο 
ΤΥ Βιαηά; δηὰ τῇοι 8Πα]1: ἀο μηΐο 
δῖπὶ 45 ἴπου ἀἸά5ῖ ἀπο ὅ διῆοη Κίηρ ὁ 
οὔ τμε Απιογίτεβ, ννϊοἢ ἀνεὶς δὲ Η θη" 
θοη. 

2 80 [68 ΓΙΟᾺΡ οἷιγ (σοά ἀεϊϊνεγεά 
ἴηῖο οὔγ μαπάβ “ Ορ «50. τε Κίηρ οἵ“ 
Βαβῆδῃ, δηά ἃ}} ἢ18 ρεορὶε: δπὰ ννε ἦ 
ϑηπχοΐα ἢΙΠῚ ᾿Π|}} ἤρα νναβ [εἴ ἴο ἈΪπὶ 
Γοιηδ]ηΐηρ. 

4 Απᾷ να τοοῖς 4}1 ἢ18. οἰ[[68. δέ 
ἴπδῖ τίπλθ, {ποτα νγα8 ποῖ ἃ ον ἢ] ἢ 
γνγε ἴοοῖκ ἠοῖ ἤοηι τΠἢεπ, τὨγδοβοοῦα 
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Ναυπιδς 
1. 24. 

Νυχοὰ, 
1. 423. 
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ΟἸ[168.. 411 τῆς τερίοη οὐ Ατροῦ, ἴδε 
Κιπηράοιη οὗ Ορ ἴῃ Βαβῆδῃη. 

ς ΑἹ] τῆεϑε οἰτῖεϑ εὐεγ ἐξηςεά τ ἢ 
ΠΙΡῊ νν8}15, ραῖεβ, δηὰ θάαΓβ; δεβί4Ἂς 
ἘΠ ννα ]οα ἴον ἃ δτεδῖ ΠΊΔΏΥ. 

ΟΗΑΡ. ΠΠ. 4. ἐῤγεειεογο οἱ] ΟΕ, συ. 
12--ἰς. Νὸὼὸ ἀουδῖ [656 τὸ ᾿ἀθπίοδὶ νυ τῃὸ 
ἐς ΒΑΞῃΔη-Πανο ἢ -ἰαῖγ," 2.6. οἰτ165. ΟΥ̓ [Αἱν ἴῃ 
ΒΆΒΠδ, οὗ «. 14: δηά νν Π “πε ἴοννπϑ οὗ [γ᾽ 
ἴῃ Βαβῆδῃ οὗ ἴΠ6 βάτηο ΠΠΆ ΟΣ ἴῃ [ο5ἢ. Χῖ]]. γο: 
Ι Κι. ἰν. 13; δηὰ χσ Οἢγ, χὶ. 22. 866 οὴἡ Νιπ[ι. 
ΧΧΧΙΙ. 41. 

αἱ] εδό γοσίοη 977 “γοοδὴ ΤΠῈ Ηθῦγενν νψοτὰ 
ΘΓ τόπάογοα “ΤΟ ρΊΟΠ,᾽) τηθδῃ5. ΠΠΘΓΑΙΠῪ σοῤέ 
ΟΥ εαὖίρ; δῃᾷὰ τποιρῇ ἀπάουίθα!]γ υϑρὰ οἾ56- 
ΠΟΙ ἴῃ ἃ ΒΈΠΟΓΑΙ ἰορορΊδρἢϊ 4] ϑθῆθε. [ῸΓ 
2ογηοη οὐ ἀϊεέγιο! (6.5. Ϊο5ἢ. ΧΥ]. ς), μᾶ5 ἃ 
5Ρ6 614] ΡΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ τοξογθησθ ἴὸ Αγροῦ, 
ΜΉΙΓἢ 1Ὁ 15 σοηηθοϊθα νυ ούθύθῦ [ἢδὶ ἴογτη 15 
564, ἡ. 6. 1η 1Π15 τ. δηά ἴῇ υν. 12 δηά 14, 
δηά τ Κ. ἵν. 1Χ2. ὙΤῃδ πδιὴθ ΑΥΡῸΌ πίρθδῃβ 
(δεςογάϊηρ ἴο (σέβθη.) σἱοποσῥοαῤ, πὰ 15 ραγὰ- 
Ῥηγαθοά Ὀγ τῃ6 Ταγριπιβ, Τγασροπίξε, ΟΥἨἁ “ἘΠ 
ΤΟΙΡῊ σοΟμΠΙΓΥ ;᾿ ὈοΓῊ {1{165, Πκὸ {Ππ6 τηοάογῃ 
1ώΐαῤ, ἀοσισηδίηρ, Ὦ (Π6 τνοηϊρά νοῦ 
οὗ Ηδφῦτγονν τοροργδρῆϊοαὶ ἴογπηβ, [6 ΠΊΟΓΟ 
δῖ ΚΊηρ ἔραΐαγοϑ οὐ {Π6 ἀϊσίτιςι, ὙΤῆΘ Ατροῦ 
15 ἀοβογθοά 8ἃ5 δη ἰϑἰληά οὐ ὈΙοὶς Ὀδϑα] τς 
ΤΌΟΚ, ον] ἴῃ ἔογπι, πιθαϑτηρ δἰ χὶγ ΠΉ1165 ὈΥ͂ 
ΘΠ ΓΥ, τίϑιηρ ΔΟΌΓΙΡΕΥ ἴο ἴπ6 ΠοΙρπϊ οὗἹὨ ἔγοπῃ 
ΓΘΉΤΥ ἴο {ΠΥ ἔδει ἔγοπὶ ἴῃς ϑδιιστουπαάϊης 
Ρἰαῖη5 οὗ Βαβϑμδι. [15 Ὀογάουβ ἅγὲ σοϊηραγοὰ 
ἴο ἃ τιρβοά 9ῃογθοιηο; ἤθποδ 115 ἀοϑοτ ρίοη 
ἴθ 1Π6 ἴοχὶ ἂἃ5. “ἴῃ6 ρίγαϊο οὗ 1ῃε΄ βἴοην 
σΟΙΠΙΓΥ," νοι] ϑοὺπι ρΘΟ.]ΠΔΥ͂Υ ΔΡΡτορτιδίθ. 

ὉὙΓἢ 6 ΡΆΥΒΙΟΔ] ἐϑαξαγοβ οὗ {π6 1,6] 4}, 51 γ5 
Ῥογῖου (᾿ Τ ανο β,᾽ 11. ΡΡ. 241, 242), “"ργοϑθηΐ 
16 πιοϑί ϑἰηρι δῦ Ρῃοηοτηρηα 1 ἤᾶνθ ΟΥΘΥ 
νυ] ΠΘ550 4. [ἴ 15 ΨΒΟΙΥ σοπιροβοά οὗ Ὀδοὶς 
Ὀαϑα]ῖ τοςκ, ΜΉΙΟΝ ἀρροατβ ἴο δᾶνα ἴῃ ραϑῖ 
865 ᾿ἰδϑιιοά ἔγουη ἱπη τη ΥΑὉ]6 Ροτγθ5. ἴῃ [ἢ6 
Θϑιἢ Ἰη ἃ [συ] ϑἰδίο, ἀπά ἴο αν Ποινϑὰ οι 
ΟἹ ΟΥΟΤῪ 5ἰἀὸ ἀπ} [Π6 ρῥἱαΐϊη νγᾶβ δἰπιοβί 
ςονογοά. Βοίογο σοοϊϊηρ, 115 διιγέδοθ ννᾶ5 δρὶ- 
ἰλϊοὰ ὈΥ δοπια ἔξαγῆι [ἐπιροϑὲ οὐ οἴου διις ἢ 
ΔΡΘΏΟΥ; πὰ [ἴ νᾶ5 αἴεγνιαγὰϑ ϑμαϊίογοὰ δηά 

᾿ς Τρηΐ ΟΥ̓ ᾿Ἰπζεγηδὶ σοην ϑοηβ ἀπά υἹὈγατοη5. - 
ΤΠ σα ρ- Κ6 σαν! 165. ἔγοση ννΠς ἢ τῃ6 παι! ά 
Π]435 νγ 5 Ρῥγο]θοῖθα ἅγὰ 51}}} ϑθβὴ; δπὰ [1Κ6- 
υνῖϑο {πὸ ννᾶνγ ϑιιγίδοα ἃ ΤΠ Κ ̓Ιφυϊὰ ρΈΠΟΓΔΙΙΥ͂ 
3511 05 ὙΏΙΟὮ σΟῸ]5 ν ῃ1}1|6 οννίηρ. ὙΠΘΓΟ 
ΔΙΘ 'Π ΙΠΔΗΥ ΡΪδοθ5 ἀθὸρ ἤδβϑισοβ δηὰ γαννηϊηρ 
ΕΌῸΠ, ἢ στυρροὰ Ὀγόκθη οάροβ, 116 ἴῃ 
ΟἾΔΘΥ Ρασθθ αὐὸ Ἰαρροά ἤοᾶρβ οὗ σοςκ {μαῖ 
566 πὶ ποῖ ἴο ἢανθ Ὀδδη 50 ἘΠ ΟΊ ΠΕ]Υ ποαϊθὰ ἴο 
Πονν, Ὀὰΐ νοῦ ἔογοβα πρνναγὰ Ὁ ἃ τ ΠΥ 
ΔΡΌΠΟΥ, δηἀ τοηΐ απὰ ϑμαϊεγοα ἴο {ποῖγ σεηΐγεα. 
ΤΠς τοςκ 15 δΠ|οὰ 8 π|||6 ρι15 ἀπ ρτὸ- 
[ἀρογᾶποθς πΚ ἰγ  Ό]65: [ἃ 15 85 ἢαγὰ 85 
Πιπῖ, ἀπ οπιϊῖ5 ἃ βῃδγρ πιείδ]}}}σ δουπα ἤθη 
δίγιιςοκ." Υοῖ “{Π|5 Τουθιάϊηρ σορίοη ἰ5 
ἘΠΙΟΚΙΥ ϑιιιἀοὰ ννῖ ἀςδεγίοα οἰτ65 δηᾷ υ]}- 

ὈΕΌΟΤΕΚΟΝΟΜΥξ. 11Π|. ἱν. 5-.]: 

6 Απὰ ννα υἱζευῖν ἀεβίγογεά τἢεπὶ, 
ἃ5 ννε 414 ιπἴο δίμοη Κίηρ οὗ Ηεβῃ- 
Ὀοη, αὐτοῖν ἀεϑιίγογίηρ τπῈ πε, ψο- 
πχθη, Δηἀ σἢΠ]άγεη, οὗ ἐνεγυ ον. 
 Βυῖ ἃ11 τε σαῖς, δπά τε 8ροῖ] 

αρθ5,) δηἋ στδηΥῦ οὗ Βοτη, ἔσοπι ἴῃ6 εχ σδογα!- 
ΟἸΠΑΣΤΥ 5061 ὺ ΟΥ̓ {πεῖὶγ βἰγυςσίυγο, ἀγὸ 51}}} 
βίδησ!ηρ δἰπιοδὲ τπ]η]ιγοὰ. ὅδὅ6ε ἃ ρϑρεὺ ὈὉΥ̓ 
Μτ (Ὁ. 6σ. Ογαδᾶπι “Οἡ ἴδε Αποϊεπὶ Βαϑῦδη 
αηὰ {πὸ οἰτ]65 οἵ Ομ," τη "Οαπιθπάρο Εϑϑανβ 
ἴον 18ς8.᾽ ἼΤἼε τοΟΚΥ Δ γτιπἢ οὗ [86 Αὐξοὸῦ 
ἸῺ ἔαςξ οὔδεγβ. πδίιιγαὶ ἔμδίποαεθε νυ ῃιοἢ ἃγδ 
Αἰπγοβὲ ΠΩΡΥΘΡΏΔΌΙΪΟ, απ ΠΟ σοϊηροπεδίοθά, 
Ὀγ {Π6 δϑσιγιν {ΠῈΥ οβεγεά, ἔογ [86 την ἰῃ- 
σοΟηνΘΠΙθης65 οὗ [Π6 5116. Σ 

δ. «ΑΠ] τῤοιό εἰπθν ἀὐεγὸ Ἰὥπερά «αὐἱὴδ ῥισϑ 
«υαἱϊε, ψαΐος, ἀπά δαγο} Τ1ῖ. " ἀου Ὁ ]6 μαΐοϑ ἀπά 
4 ὕατ." ὙΠ6 βίοπε ἀοοῖξ οὗ Βαϑῆδη, ψυβεῖ ΠΟΥ 
85 ἃῃοίδηϊ 45 ἴῃ6 ἀδγβ οἵ Ορ οὐ ποῖ, Πᾶνε 
Ἔχοϊῖεα [Π6 ἀπιδζΖοηγεπί οὗ ΘΥ̓ΘΓῪ ἔγάνθ! θυ ἡ 80 
[25 ν᾽ϑιϑά {πῸὸ σου πίγΥ. “ἼΠΕ βίγοοίβ ἀγὸ ρεῖ- 
ἴοςι,᾽) 841γΧ5 Μίγ Οὐάμαπι, ὁ Οαπιδγιρο Ἐσϑαγβ 
ἔογ 18 ς8,᾽ Ρ. τόο, “τῆς νν8}}5 ρογέεςϊ, ἀπά, νυῃδῖ 
560 115 ποσί δϑιοη ϑῃϊης, ἴῃ6 ϑδἴοηθ ἀοῦθ ἃσὸ 
51}}} Παπρηρ οὐ {ΠῸῚῚ δίηροβ, 850 ΜΠ {|6 1π|- 
Ριθβϑιοη [85 Ὀθθὴ τρδὰθ ἀυγίηρ {Π656 ΠΊΔΠΥ͂ 
σὐηξογιῈ5 οἡ ἴδ αγὰ πὰ αἀυγαῦϊα βίους οὗ 
ὙΏΙΟἢ {ΠΕῪ ᾿νοῦ 1011." Τα ἀοοῦβ χὰ ἀὸ- 
βου οα ὉγῪ Μτ Ρογσίεογ (' Τγανεῖς,᾽ 11. 22. 23), 
ἃ5 “Τογιηθα οὗ 5ἰαῦβ οἵ βἴοηθ, ορδεηϊῃρ οὐ 
Ρἰνοῖβ ννΒΙΠἢ ἅγὸ ρῥγο]θοξιηρ ραγί5 οὗ [Π6 βσἴοῃθ 
1.561, πὰ ννουκίηρ ἴῃ δοςσκοῖϑ τη [86 ᾿πἴ6] ἀηάὰ 
{το} 014." Ηδ πιοηίίοπβ οπθ, ἴῃ ἃ δοιιβο, 
(80 ἰαγρὸ [Πδ σδιθ]ὶ5 σοιυ]ά ΡῸ ἴῃ δηά οι 
ΜῈ εα50.) ὙΠῸ μεῖρῃϊ οὗ {πε ἀουγβ ἴῃ βϑηΘΓαὶ 
Ροϊπίβ5 ἴο ἃ γᾶςε οὗ ρτοδῖ βἰδίυσε. Μσ σσδμᾶπι 
ΤΟΙΠΔΓΚ5. (ἰ. 5.), “Τῆς ςοι]ά ποῖ ΠΟΙΡ Ἀεϊηρ 
᾿πρΡΓοσϑοά νὰ (Π6 ὈοΙοΥ ταὶ παά ννὸ πϑνεῦ 
Κηονῃ Δηγ τ ηρ Οὗ (86 ΘΑΥῪ ροχίίοη οὐ δ. Πρ- 
ἴὰτε ΠΙσίοΟΥΥ Ὀείογο ν᾽βιτηρ [Π15 σου ΠΙΓΥ, Μὰ 
8ῃοι ὰ ἤᾶνα Ὀύθη ἑογοεα ἴο ἴμῈ σοποϊυθίοη 
{μὲ 115 ογιρίπαὶ ἱημδοιϊαηΐβ, ἴΠ6 Ῥϑορῖς νὴ 8Ὸ 
μδᾷ σοποιγιοῖοὶ 1Π656 οἰτίερ, γος ποῖ ΟἿΪΥ ἃ 
Ρονεσία! δηὰ πλ ΡΠ ΓΥ πδίοη, Ὀυξ ἱπάιντάα]ς οὗ 
δτοδίθυ βγη! [ἤδη ΟὨϑοῖν 5.) Μτ Ογάμᾶπι 
ΤΟΠΔΓΚ5. “Ὁ (ῃ6 ογονν ἀϊπρ Τορεῖθοῦ οὗ ἴδ 
ἴον 5" Ὧἃ8 “΄οπὸ οὗ {πὸ ἢἤγϑί ρϑου δ 165" 
ὙΓΠΙΟἢ ἢ6 τοπηδικοὰ ἴῃ υἱβιρ (Π6 ἀιδίτιςῖ, 
Α τεςοπὲ ἰγάνοϊοσ, Μτ Ὁ. ΧΥΨ. Ἐτοϑηβοίά᾽ 
( Ὑγανεῖὶθ ἴθ (Π6 Οεπίγαὶ Οδυσαϑιιπ,᾿ ἃς. 
Ιοπάοῃμ, 1869), μᾶ5 ᾿Ἰπάοθα σα] δὰ ἴῃ ἀιιθϑοη 
1Π6 σογγθοΐποβϑ οὗ 186 σοποϊυδίοπβ αγηνθά δἱ 
Ὀγ Μτ Ρογίεγ δηὰ Μν Οὐαμάπι γεβροςσίπρ [85 
885 δηά οτρίη οἵ {ποθ οἰ68. Βυιῖ ἢ]5 δχ- 
ΔΙΏΪΠΔΊΊΟη ΟΥἩὨ {Π6πὶ 96. ΠῚ5 ἴο πᾶνε Ὀθθη δεῖ 
Ὠυτγτιοα, δηὰ δ ΠΙΠΊΒΟΙ δάπηῖθ [Π6 γστεαῖ 
ΔΉΠΟΥ οὗἩ βϑοπὶὸ οἵ ἴμ6 Ὀυ Πάϊηρθ. ΔίδηΥ 
ΟὗἉΤΠ 6, ΘΘΡΟΟΙ ΠΥ ἴῃ ἘΠ6 Ἰαγρογ ἴοννηβ, ΡΠ ἢ 
ΟΓΘ {πο 56 νἱϑιιοα ὉῪ Μτ Εσεϑηβοὶα, πᾶν ενὶ- 
ἀΘΠΕΙΥ Ὀθοη Αἰϊογοὰ ἴπ σοτηρδγδαίνοὶν πιοάότη 
{{π|65, δηὰ οἴοιθ ογοςίθα θεϑίάθ δηά απιοης δὲ 
ἴπεπὶ. μόδα ἔδοϊβ βι} ΕΠ  ἰΘΉΓΠἸΥ εχρ δίῃ [86 



ν. 8---ἰ.]} 

οὗ {πεῈ οἰτ[68.) ννα ἴοοϊκ ἔογ ἃ ῥῦϑυ ἴο 
ΟἸΓΒ Ϊναβ. 

8 Απά νε ἴοοϊκ δὲ τὲ ἄπιθ οι 
οὗ τὴ8 μαπά οὗ τἢ6 ἴννο Κίηρβ οὗ τῆς 
Απιογῖῖαβ τῆς ἰδηὰ τῇῆλι τᾶς οἡ 1ἢ]8 
5]4ε [ογάδλη, ἔτοπῃ {πε γῖνεγ οὗ Ατηοη 
τηΐο πιοιιηῖ Ηογπιοη ; 

ο (ἤῥιεῤ Ἠετγήᾶοη τῆς διάοηϊδηϑβ 

οσσυθηςο διηοηρϑίῖ ἴΠ6 τοτηδίης οὗ Οτοοκ ἴῃ - 
βου ρίίοηβ δηὰ ϑαγδοθηὶς οὐὔπδιηθηΐβ, ἃ5 ἢ85 
Ὀεδη ροϊπίεα ουξ ΌΥ Μγ Ροτίεσ ἴὴ {ῃ6 Ῥγείβοβ 
ἴο ἢὶ5 βεοοπά δαϊίοη οὗ “ Εἶνε Ὑϑαγβ ἴῃ 
᾿λαγρδβουβ᾽ (μοπάοη, 1870); ἴῃ ΜΏΙΟΝ (ἀπο Γ 
ἀκλίο Μαγοῖ, 1870) ἢῈ πιᾶῖκθβ 5016 5. ΓΟ ΓΟ5 
Ὅη ΜΣ Ἐγοϑῃβο 5 γετηδίκϑ. 

ΤὨοἪ τσ. Ὀδέογο τ5 ἴΠποη, ἔᾶσ ἔτοπι γοβοοϊπρ, 
85 50Π16 ἢᾶνο ἔδηςϊθά, 6 ἴοπο οὗ οὔμδ βρθδκίηξς 
85 Οὗ ὀυθηΐβ ἴῃ ἃ ίαγ ἀϊξίαπι ραϑῖ, γεργεϑθηΐ [Π6 
ἸΙνο νυ ἱπιργοϑϑίοπϑ πδάθ ὈΥ 1Π6 βρεςΐδοϊθ οὗ ἃ 
ΤΠΘΙΠΟΥΔΌΪΘ νἱσῖοσΥ ῬΟη ἱῃ ἃ ΨΕΥΎ γΕΠΊΔΥΚΑΌ]Θ 
(ογτοσγ. Βείοτε ἴεν ἀρργοδοῃδά Βάτεϊ [Π6 
[5γδο 65 δὰ ἰγανογϑεὰ οἰ Ποσ ἃ ᾿ϊπιοϑῖοης α15- 
{τσὶ νβογα τ[ῃὴ6 δροάθβ οὗ τοπ ὑγεῦθ οἤβη 
ἀυτῆς 4] σανο8, οὐ ἃ τσὴ ραϑίαυγα ἰδη σι ἢ 85 
τῆς ρἰδῃ5 ἀδϑιυἴα οὗὨ τοςκ ἀπὰ βἴοῃοϑ, ννῃ ἢ 
δἰγοίςἢῃ ἴο {86 ἔοοϊ οὗ (ΠΏ Ατροῦ. ΑἹ] αἵ 
Οὔοδ {ΠΟΥ σαπὶθ οἡ {πὲ πιαγνεί]οιι5 ὈαΥΤΙΟΓ οὗ 
το κ5 ἀπηϊάσε νη ἢ Ἑάγοὶ δηᾶ ἴῃε οἵμεσ οὗ 
(86 5ἰΧῚΥ οἰ[165. ἡγοῦ ρογοῃοά; δ} οὗ ὈΪδοκ 
δἴοῃθ ἃ5 μαγά 85 ἴγσοη, ἀοίεπαεά Ὀγ ἴῃς Ἀ6- 
Ῥμδίπι, δηὰ συ θὰ οὐοσ ὈΥ {πΠῸ ρμἰαηῖ-Κίηρ ΟΚ. 
Ἡλὰ Ος τεοπιαίποα νη 15 ἔοσ βοδοης τ 
νὰ5 ΠΟΠΊΔΗΪΥ ϑροακίης ἱπῃροβϑι Ὁ] 6 ἔοσγ [6 
[5γδο!ϊῖος ἴο ᾶνα νδησηυϊβηθαά ἢπι. δυο ῇ ννᾶϑ5 
πε ἀτεδά ἢς ἱπβρίγοά, ἴῃδι Οοά (νυν. 2) ξᾶνε 
ΒρΘοΙΔ] ὁποουγαρεπηεηῖ ἴο Μίοϑοβ, "" ἔϑθδσ ἢΙΠπὶ 
ποῖ." 1 ψνου]ὰ 5θοπὶ (}Ὀϑῆυά χχῖν. 12) [μα 
1η6 Πογποῖ νγᾶβ βϑϑηΐ ἱπῖο ἴπ656 ΠΠΡΓΈΡΠΔΌΪΘ 
οἰϊιο5 ὉΥῪ Οοά, «ἀπά 90 Ο πᾶ ἢ15 ρϑορὶβ 
ὑνογο ἀγίνθη ἔογί ἱπῖο ἴη6 ὀρβϑη ἢε]ὰ (νυ. 1), 
ΜΓ Πογα (ΠΟΥ ψογὸ Τνοτἤσοννῃ ὉΥῪ Μοϑθβ δπά 
(86 [5Γ86 1165 ἴῃ ἃ οἰ το πϑὰ Ὀδιε]Ὲ ορροβιία Ἑάτγοὶ. 
ΤῊ15 δβηδὶ υἹἱοΐοσυ ἂπὰ ἰἴ5 οἰ γοιτηβδίδποθβ 
ΘΥ ἀΘ ΠΟΥ ἱπηργεϑϑθα [Π6 ῬΕΟρ]Ὲ ἀθορὶῪ δὲ [ἢ}]15 
{ἰπ|6, ἃπα 1ἴ5 ΤΠΘΙΏΟΤΣΥ, 8Ἃ5 [6 54] π|5 αἴζαβί, 
ἸΙηρογοα ῸΓ ρο5 δῇζοσ ἴῃ (Π6 παί!οηδὶ πιηά. 

9. ἢῥίεῤ Ηδγριοη 1ῤε ϑιάορίαης εαἱ] δίγίοπ; 
απά τε “νιογρῖἰεα εαἰἱ ἐξ δῥεμὶγ} Ἡθυτηοη 15 
1η)6 ϑουῖμογη πὰ οὐϊπηπδίηρ ροϊηῖ οὗ τδ6 
ταῆρο οἵ [εῦδηοη. “1ἰ 15 Ὀοΐῇ ΡΠΥΞΙΟΔΙΥ͂ 
δΔηαὰ ΡΟΪΟΔΙΥ 4 ρτυδηὰ σοηῖγαὶ ροϊηϊ τη (ἢ 6 
ἘΘΟΡΤΔΡΗΥ οὗ ϑγγία δηὰ Ῥαϊδβδῖῖπθ. ἔσοπὶ ἰΐ 

-ΑΥῸ ἀογνοα 411 16 πιοβδὲ ποῖβα γίνετσϑ--- [ἢ 
7ογάδη, ννῆοϑβε ἔουιπίδίη5 τὰ ἔθὰ ὉΥ 115 δἴεγηδὶ 
ϑδηοννβ; (6 Αὐδπα δηὰ Ῥἤαγρασ, “στίνοῦβ οὗ 
Ῥατηδϑουβ:᾽ [6 Οτοηΐοϑ5, ΠΟ ἢ ϑινερῖ ραϑὶ (Π6 
γν8}}5 οὗ [6 οἶλβϑῖὶς δηάὰ (ῃγϑιίδη Δπιοςῆ; 
δηά {86 [,(ϑοπῖο5. ΑἹ] ἴῃς στεαῖ δηςσϊεηΐ κὶπρ- 
ἀοπιβ οὗ 16 σου πΠίχΥ σὺ σοηνογροα δἱ Ηογ- 
τλοη--- Βαϑῆδη, Γαπιδϑοι5, ϑυσΔ, ἴϑγδοὶ. Ιἱ 
νγϑ 4150 {6 γεϊρίουβ οσεηῖσε οὗ ρτηξνδὶ 

νοι, 1. 

ΘΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. 11|. 

Ο4]1 διτίοῃη ; δηά τῆς Απιηογίίεβ. οδἱ]ἱ 
ἴ δῇδηιγ ;) 

10 ΑἹ] τῃς οἰτῖ65. οὗ τῆς ρ]δίη, δηά 
411 (ΠΠ]οδ4, δηά 11 Βαβῆδη, υπῖο 84]- 
ομδῇ δηὰ Βάτεϊ, οἰτε5 οἵ τὴς Κίηράοιηῃ 
οἵ Ορ ἴῃ Βαβῆδη. 

11 Εογ οηΪϊγ Ορ Κίηρ οὗ Βαϑῆδηῃ 
Γεπηδίηδά οὐ τῆς τεπηπδηΐ οὗ ρἰδηΐβ ; 

δΥγίαΔ. [15 ΒΔ4] βΞδησίιδγθβ ποῖ ΟὨΪΥ οχίϑιοά 
Ὀυΐ ρᾶνο 1ἴ ἃ πᾶπηθ θεΐοτε {πε Εχοάυ5." (Ροσγίοσ 
ἴη Κιτῖοῖβ " Επογο]. 5 Ὁ νος Ηδνγιοη.) Ηθηςθ 
[Π6 σαγεῖι! βρεο βοδίίοη οὗ ἴ[ἢ6 νδιίοιιϑ ΠΑ ΠΊ65 
ὈΥ νηὶ ἢ [ἢ πιουπίαϊῃ νγὰβ Κπονη. ΤῊΘ 
δι ἀοῃίδη ἤδῖηδ ΟὗἉ [ἴ τ ἢ ΘΑ πάνθ ὈΘΟΟΙῚΘ 
Κποννῃ ἴο Μοϑεβ [Πγουρἢ [Π6 σοηδίδηϊ {γαβῆς 
ὙΏΙΟΝ Πδὰ φοῆθ οἡ ἔτοπι ἴῃς τηοβὶ δησίθηΐϊ 
ἘΠπ|65 Ὀεΐννθοη διάοη δηὰ Εργρί. ϑυτία ννᾶβ 
ΤΟρΡΘΑΙΘαΙΥ ἰγανοῦβθά ἴῃ 411} ἀϊγεοίίοης ὈΥ 16 
Ἐπγυρίίδηῃ ἀγπηῖθϑ ἔτοπὶ ἔπ δοςθβϑίοη οὗ ἴῃ6 σ 81} 
αὐπαϑῖγ ἀονηνναγάβ. Ὅὴδ ἰγαηβθοσιρίίοη οὗ 
δος ννογάὰβ ἴῃ [δ6 ΡΔΡΥΤῚ οὗ εἶἷε τοίἢ 
ΑΥΠΑΞΙΥ 15 ΓΕΤΊΔΓΚΔΌΪΥ σοπιρὶοίθ, Τοδη 5.Δ] ΟΥ̓ 
οὔβδγνθβϑ, “ϑ1η81 δπαὰ Ῥδϊθβδίϊπθ,᾽ Ρρ. 403, 404, 
ἐ ΤΓῊΘ 96 Υ 6 γ8] ὩδΙη65 ἴῃ ἴῃς ἰοχί, ἃ5 4]50 δαῖ 
οὗ δῖιοη, ἱν. 48. ἀπά ποῖ 655 ἴη6 πιοάρσῃ 
ΔΡΡε διό οὗ ἴἴ, ἀγὸ 411 ἀεβοτρεῖνθ Ε ἰϑὶπς 
ΜῈ [15 ΚΤΕΥ σηονν-οδρροά σοπὸ ἴο ἃ δΒεῖρϊ οὗ 
δῦουϊ οζοο ἔδεϊ 1 15 υἱϑ0]6 ἔγοπι τηοδῖ ραγῖϑβ 
οὗ με ργογηβοά ἰαπά, δηὰ ὄνθὴ ἔγοιη [ἢ6 
ἀορίῃβ οὗ ἴῃς ἰοσγάδηῃ νδ]]οὺ δηᾷ [ἢ6 5ῃογϑβθ οὗ 
(μ6 Ι)εδἀ δ.64Δ. δηςς ἴἴ ννᾶ5 δίοη “ἴῃς ὑρ- 
Ταϊϑθα :᾿ οὐ “Ἡεγπμοη᾽ “86 ἸΟΗ͂Υ ρῥϑδὶ :7 ΟΥ̓ 
ΘΗ ΘηΙΓ᾽ δηά “ διγίοπ, (ῃς ρ! τοτηρ ’ Ὀτοαϑῖ- 
ΡΙαῖο᾽ οὗ ἰσθ; οὐὁὁ δῦονθ 4]1, " Γοθαποπ᾿᾽ [Π6 
“Μοηΐῖ Βίδης᾽ οὗ Ῥαϊεϑίίπο; τἢ6 “ ὙΜΠιϊΘ 
Μοιηίδίη᾽ οὗ ἀποῖθηῖ {ἰπλ65; [Π6 πιοιιηϊδίη οὗ 
.6 “ΟΙὰ ΜνΒο-ποδάθὰ Μη" ([εῦεὶ] 65 
ΘΠΘΥΚΠ), ΟΥ “ἴδ πχοιιηΐϊαϊη οἵ ἰσε᾽, ([6δ6] εἴ ἢ 
ΤΙ]}}), ἴῃ πηοάθγῃ {{π|65.᾽ 

10. δαίερα}} ΟἿ [ο5ἢ. χὶϊ. αἰ τ (ἢ γ. ν. 
ΙΙ, ΠΟΙ 1ἴ 15 ἡδιηθα 45 ὈθΘ]οηρίηρ ἴο [ῃ6 ἔγδ6 
οὗ Οδά. Τῃε τποάσογῃ 4] μδῃ οὔ Βυτοὶ- 
μαγάϊ; ϑαγοῃδά οὔ Κοδίπθδοη; δι] κηδὰ οὗ 
Ῥοτίου, ψῇο νυἱϑι θὰ [Ὁ ἴῃ 18 ς2, ἀπά ἀδϑο δος 
τί, “ Εἶνθ Υϑαγβ ἰῃ [)απΊδϑοι5,᾽ δηὰ δάϊ. ρΡ. 248 
5464., 1165 δενεῆ Πουγβ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο 1Π6 5οι ἢ - 
οαϑὶ οὗ Βοβίσᾳ οὐ Βοζγβϑῆ οὗ Μοδαρ. Α5 ἴῃ6 
Θαϑίθγῃ Ὀογάθγ ΟΥ̓ οὗ 186 Κιπράοχῃ οὗ Βαϑῆδῃ 
[ἴ ννᾶβ πὸ ἀουδῖ 5 ΓΟΉΡῚΥ ἔτ οα. ΜγνΟὐάμδτηῃ 
ἀοβογθεβ ἴΕῈ ἴῃ “ (δηιτ ρὲ Ἐξϑαγϑα ἔοσ 18 ς8,᾽ 
Ρ. 1τ6: “ΑὔὈονα ἴπ6 ἴοννη, δηὰ δι} ἃ ροῃ 
ἃ ἈΠ], οπο οὗ πὸ ας οἤββῃοοίβ ἔγοπι [116 
τηουπηίδίης οὗ Βαϑῆδη, 5 ἃ σίγοηρ σδϑίϊο, ννβιο ἢ 
ΟΟσΌΡΙ65 ομθ οὗ {Π6 πιοϑῖ σοπιηιδηάϊηρ ροϑὶ - 
(ἰοῃ5 ἱπιδρΊπ 4 Ὁ]6. [{ 15 1υ.5ῖ οἡ [6 νετῪ δάρα 
οὗ [με [εϑεσῖ, δπὰ ἃ ἔοε ἔγοπη νῃϊοῆθνοῦ. 
αϊτεσίοη Π6 τρἢϊ σοπλα οοι]ά Ὀ6 9θθη δἰπηοϑὶ 
ἃ ἀΔΥ᾽5 ἸΟΌΓΠΕΥ ΟΥΗ͂," 

Ἐάτγε Οἵ. ου Νηλ. ΧΧὶ. 32. 

11. οὔδε γεριπαπὲὶ οὶ, ξίαπὶ] ΟΥ ΒΘρδδίπι: 
866 οἡ Οδξηῃ. χίν. ς δηά χν. 2ο. 

1ῈῈ 

512 



814 

6 ἢ 014. ἢἷ8 θεάδιεδα τὐασς ἃ Ὀθεάετολά 
οὗ ἴγοῃ ; 9 ἰῖ ποῖ ἴῃ Βδδθδίῃ οὗ τῆς 
σὨΠ]άτεη οὗ Απηπιοη ἡ ππς σαδ115 τσ 
{πε Ιεηστῃ τπογθοῖ, δηὰ ἔουγ οὐδ 18 
τῆς Ὀγεδάτῃ οὗ ᾿ἴ9.0 δϊεγ τῆς οὐυδῖς οὗ 
ἃ ΠΛΔΠ. 

12 Απά τἢϊ15 ]απ4, τυλίες νγε ροϑ- 
865564 δῖ [ἢδῖ τπλ6, ἔγοπι Ατοεγ, ννῃϊςἢ 
ἐς ὃγ τῆς τίνεγ Ασποη, δηὰ μδ]Ε πιουπηῖ 

“Ναυη, (Πεδά, ἀπά “της οἰτίε8 ἽΠεγεοῦ, ρᾶνε 
5.3.5, 7 ὑπο ἴῃς Βαυδεηϊτο5 ἂδπά ἴο ἴπα 

(ὐδάϊϊοβ. 

α ὀεάείεαά 9 ἰγοηῇ ὙΠῸ “ὁ ἰγοη") νγᾶ5 ὑσο- 
ὈΔΌΪΥ 1μ6 Ὀἷαςοκ Ὀαβα!ὲ ("" οἰϑθηβίείῃ ᾽).) οὗ (δς 
ΓΟΙΠΙΓΥ, ΜΘ ποῖ ΟὨΪΥ σοπίδ!ηβ ἃ ἰαγρὲ ὑτο- 
Ῥοσγίίοη, δδοιιϊῖ 2ο Ῥεσ ςοπῖ., οὗ ἴγοῃ, θυ νγᾶ5 
ΔΟίΌΔΙΥ Το] δὰ Ἰγοη, δηᾷ 15 51}}} 580 τοραγάθα 
Ὀγ ἴῃς Αγαρίδηβ. δ0 ἴοο ΡΊηγ, " Ναί. Ηἰϑι." 
ΧΧΧΥΙ. Σ1: “Ἰπνοηϊ Εργρίυβ ἴῃ ΕἸΠΙορία 
4ιιοῖ νοσδηΐ Ὀαϑδ]θη ἔΈΎγοὶ σο]οσ5 αἴηθδ ἀκ- 
τα. ὕπάδο εἴ ποιηδη οἱ ἀθήϊι." [Ιτὸη νγᾶβ 
Ἰπάθοὰ θοῇ Κπονγῃ δηα υϑ6ἐἰ, ΡΥΙΠΟΙΡΑΙΙΥ ἔοτ 
ἴοοἿ5 (566 δ... ΧΙχ. ς ἀπά ποῖρ), αἵ ἴῃς ἀδίε ἴῃ 
φιοβίίοη ὈΥ ἴῃ6 δοπηίὶς ρθορὶς οὗὨἨ Ῥαίθβϑεϊπο 
δηά 16 δάϊοϊπίηρ σου Γ65; 866 ΝΠ ΚΙηϑοη, 
.Α. ΕΠ ΊΠΟΡΡ. Ις4 54η., Κουροπιοπξ, “1, Αρο 
ἄιι βτγοῃζθ, Ρ. 189: Ὀδυῖΐ ὈτΟοΖῈ νγᾶβ ἴπ6 
ΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ τηοῖδ] οὗ ψ ΠΙοἢ νγεᾶροησ, ἀτ]ς]65 οὗ 
Ευτγηϊζαγα, ὅς. νογΘ τηλάθ, 

ΤΠΘ ννοχὰ ἰγαηϑίαϊθα “ δθάςιοδα." (ἐγε) ἰ5 
ἀεηνοὰ ἔτοπῃ ἃ γτοοῖ 5 Πρ “το πηϊτ6 "ΟΥ̓ 
ἐε πη τορ ῖΠοΥ," δηά 50 “ἴο ΔΥΌ ἢ" ΟΥ̓ ““ΠΟΥΘΓ 
ἢ 4 νι}. [115 σορηδῖθ ἔοιτηβ ἴῃ Ασδῦὶς 
ααὰ ϑυτίας ἤλνο ραγα}}6} δἰρηιβοδίίοπθ. ὍΤΠ6 
ΜΌΓΓΑ ΤῊΔΥῪ [ἤδη σογίδι ΠΙΥ πηθᾶπ ὁ’ Ὀἰοι," πὰ 
ΡΘύΠαρ5 ἀο 8 50 ἴῃ {ἢ}|5 ραββᾶρθ. (850 Κηοῦ., 
Δυιποῦ, νου [ρπρόγκο, ἄς.) Μοάθσχγῃ {{8ἃ- 
γΟΙὸγ5. ἤανο ἀϊδοονογοά ἴῃ ἴθ (εγττοτίθϑ οὗ 
ΟΚ ΞΑΓΟΟΡΠΔΡῚ ἃ5 νν6}} 85 ΠΊΔΠΥ ΟἴΠΟΥ ἀυΓ1Ο]65 
τυδάς οὗ 1η6 Ὀἱαοὶς θα5α}ῖ οὗ ἴῃς σου ΠΙΓΥ. 

ἐς 11 πο ἱπ ΚαῤὝῥαι οὔ δὲ ερίάγοη ὁ} “Ἧ»»:- 
»ιοτ! 7] ῬτοῦΔΌΪΥ αἴτοῦ ἴῃ ἀοίθαϊ ἀπά ἀθδαῖῃ οὗ 
ὧς «αἵ Εάγεὶ (Π6 σετηηδηΐ οὐ 5 ἀστὴν ἤεά 
Ἰηῖο 1Π6 τεΥτιοΥΥ οὗ {πὲ ἔπη] Απητηοη 65, 
δηὰ σαιτιοὰ νυ ἢ (Ποῖ [Π6 σοΥρβο οὗ πὸ γίδηΐ 
Κιῃρ. [τ 15 ποῖ ποσθβθΑσΥ ἴὼὺ βΌρροβο ἔγοπη 
-. 3 (εἴ. Ναπι. ΧΧΙ. 3ς}) [δὲ {Πσῦδ ἡνογο δθβο- 
ἸυϊοῖῪ ὯῸ ϑυγνίνουβ δὲ 4]}] οὔ Οκ᾽5 ρθυρϊὶε. 
Ἀδοῦδηῃ νγᾶ5 ποῖ σαρίιγοά ὈῚΥ {πὸ [5γδο 65 
ἘΠ] τῆς {ἰπ|ὸ οὗ ᾿θανιὰ, 2 ὅ8απη. χιϊ. το; Ὀὰζ Ιἴ 
5 ποῖ ΠΠκεὶγ [Πα 1Π15 τε παγκ Ὁ ]6 σοὶῖς νου] 
τοηλδῖη αἱ ἈδΌῦδῃ ἀπκποννη ἴο ἴποπ. Ὑ ΠΟΙ 
Ϊἴ5 ΠῸ ΠοσΟβΘΙΥ ἴο διρροθο, ἢ Ενναϊᾷ, τῇδ 
τῆς Απιπιοηϊῖοθ ννογὸ Δ}}|ὁ5 ΟΥ̓ [5γϑὲ] δρδιηϑί 
Οκ; πού. τ δόμα, ἴμαξ ΤΠπὸγ τοοὸῖκ ἴῃς 
Ορρογίπμγ οὗ πιδκιηρ δη ἰηγοηἃ οὐ Οκ᾽8 
ἸΟΥΓΙΟΥΥ οὐ τς Παπκ νυ 5ῖ ΠῸ ννᾶ5 θϑῃηραροά 
ἢ [580] τη ἔοηῖ. 

εν ἐδὲ εμδὶξ οΓΓ α' »ιαη.} 1.6. δῇἴῖεσ {868 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. 11]. [ν. 12---14. 

12 Απά τε τεβὲ οἵ (ἰἸθδά, δηά 
4}} δεήσοι ὀείησ τῆε Κιηράοπι οἔ Ουσ, 
σάνε 1 υπΐο τῆς δΑ4}Γ τῆὴρὲ οἔ Μδ- 
ΠΆΞΒΘἢ ; 8}} τῃ6 τερίοη οὗ Ατροῦ, ννιτὴ 
411 Βδβϑῆδη, νυ ς ἢ νν88 οδὶ δὰ τῆς ἰδπὰ 
οὗ ρίδῃῖβ. 

14 7Αἱγ ἴῆς ϑδοὴ οὔ Μδῃβδββεῆ τοοκ 
411] ([ῃ6 σουπῖτΥ οὗ Αγροῦ υπῖο τῆς 
ςοαϑῖβ οὔ (ὐδβῆιγὶ διὰ Μδδομδιηι; 
πὰ οα]ϊεὰἀ τπεπὶ δἤἴεγ ἢἰϊ8 ονη 
ΠᾶτηΘ, Βαβῆδη- ἤανοτῃ-Ἴ τ) ἀπῖο τὴ 15 “ 
ἀλγ. Ξ 

5.4] δῃά ογάϊπαυ οὐδ᾽]. Οἵ [5. νῇ]. ες 
( [2 Κ6 [Π66 ἃ ΤΟ ]], δηὰ νυτῖῖς ἴῃ 1 ΜῈ ἃ πλδη 8 
Ρεδη,᾽" ον. χχὶ. 17. "ἃ δυηάγοά δηὰ ἔογίυ δηὰ 
ΤΟΣ συ1ῖἴ5, δοσογάϊηρ ἴο [86 τηδᾶϑιγε οὗ ἃ 
ΤΊΔΗ :" 2.2. σουπίοα 85 πιθῆ ἂἃτὸ Οηΐ ἴο 
σουηπί. ὙΠὸ νυογάς ᾶἃγὸ δα ἀδὰ ἴο ἴῃς ΔΉ ΌΟΥ 
οὗ συδιῖ5 ἴῃ ογάου ἴο ὀχοϊιᾶθ {Π6 [ἄθα {μαὶ ἃ 
5614 |6σ συ]: (ἢΔπ υ5114] ννᾶ5 ἱπιθσηάθά. Τὴ 
Ὀοάπιοδα ΟΥ 5αυοορπδριβ ου]αὰ ἴπιι5 δὲ ἔτοιῃ 
(γΐθοη ἴο ἔουχΐθθη ἔδεϊ ἰοπρ: Ὀιυξ ν'ᾶς οὗ 
σουγϑα σΟηϑι ἀογα ἰάγροῦ ἤδη {με Ὀοὰγ οὗ 
[Πὸ πδη ἔοσ ὑνῃοπὶ 1ἰ ννᾶ5 ἀδϑιρτιθά. 

14. 9} Οεερεγὶ απάὰ ασεδαδη ἘἈδηάετ, 
οὗ Ὅ:09 ΟὀΒμσθ δὰ ΜΑΔΟΒΑΙΝ 96; 
δηά 966 Τοξῆ. χὶϊ. ς δηά χιδ. Χ1- 

ΤΠΗΘ ΒυΓΙῖ65 ΠΟΓΟ τηθπι]οηθα ἅἀγὸ ποῖ ἴο 
6 ςσοηΐοιιπάοα ν» ἢ ἴῃο56 τρθπτὶοηθα ἴῃ [οῸ- 
δῆτα ΧΙ]. 2, ὙΠΟ, 85 ἀρρθδῦβ τοσὰ [ἢδὶ ῥἷδςς, 
δηά ΙγοΓ6 ΟἰΘΑΥΪΥ ἔγοπι 1 ϑ8τη. χν!. 8, ϑΈΓῈ 
ΠΕΙΡΠΌοιτβ οὗ ἴῃς ΡΒΙ)Πσπθ5. Ὑῆ6 Οὐβδυτ- 
1165 ἢοζε ἰῃ 4υσδίίοη ἃγὸ ἔσο υθηιΥ παπιοά ἴα 
ςοπποσύοη ἢ Βαϑῆδη, ἀπά ὑῃεῖγ ἐδιτΊ ΟΓΥ, 
1Ὲ ποῖ ἱποϊυάοα νυν Βαβῆδη, ον θην δά- 
͵οιπεά 1. Ὑπουρὴ (1 Οἤγοῃ. 1]. 23) [41Ὁ ἴδε 
50ὴ Οὗ Μαπλβθοῃ ““τοοῖς σόβδυσ,᾽" γεῖ (ο5ἢ. 
ΧΙ. 13} ἴῃς Οεβῃμυγίῖος ννεσγε ποῖ Ἔχρο δά, δι 
ἄννοὶε ἀπιοὴρ ἴῃς [5γδο ἴθ. Ῥγοῦδο!ν ὑπὸγ 
Οσσιριθὰ ϑοπὶθ ΟΟΥΠΟΓ Οὗ [6 ἱπηργοξη δε 
αἰσίγιςϊ οὗ Αγροῦ, ἢ Ἀν ΒΙσ ἢ ΠΟΥ ἅτ Ποτὲ 
οοηπεοϊεα. Ηδφηςε Με τοδὰ (2 581. χυ. δ) οὗ 
ἐς Οὐαβῃγ ἴῃ Αὐαπι᾽ οὐ ““ἰπ ἴδ Βἰρὴ στουπὰ," 
τοηάοτοά ἴῃ ΑΓ. ϑγγδ. ΤῈ (σεβδυπῖεϑβ ταδίη- 
ἰαϊποὰ {ποηλϑοῖνοβ, ΡΎΟΌΔΌΙΥ ἃ5 ἃ {ΠΟ} ΑΓΥ 
ΡΠΠΟΙρΡΑ ΠΥ, ὄνεα ἴῃ {Π6 τἰτηεβ οὗ [ῃ6 ΕἸηρ5. 
᾿Ὠανὶὰ τιαυτοὰ Μαδοῆδῃ “ἴῃς ἀδιρμίογ οὗ 
Ταϊπιδὶ Κίηρ οὗ Οαβδυγ᾽" (2 δάᾶ:ι. "]. 3), ἀπὰ 
νν85 Ὁγ ποῦ {6 ἔδῖμπογ οὗ ΔΌβδΙομι. 

Μμααιραιφῆ ὌΠα τπιοπέοη οἱ {Π|5 ὑθορὶε 
Ὀοΐῃ Πογα πὰ ἴῃ [οβῆυδ χὶϊ. δηὰ χἱ. ὁ. ὦ. 
νὰ τὴ6 Οεβμυγῖοβ. ροϊηῖβ ἴο ἃ σοπηθοίοη 
Ὀδζννθθη ἴῃς ΡΘΟΡΪ65 ; δηὰ [ἢϊ5, βίποε ἴπ6 Ππᾶπηθ 
Μαδοθδὴ ννα5 θοσπθ Ὀγ 186 ἀδυρῃῖοΥ οἵ 1, ΔΙ ΠΊΔΙ 
κιίηρ οὗ Οὐοϑθαγ, τλΔΥ ἢᾶνὸ Ὀδόη πιοτὸ Π1π ἃ 
Ἰος8] οὔθ. [κ6ὸ σσεβῆυγ, Μαδομαῦ 15 σοη- 
πεοίοα ἢ Αταπὶ (Σ Οἤγοη. χίχ. 6. 7): ἃν 4 
μαὰ ἃ Κίπρ ἰπ ἰαῖογ ἔτηθ5 ἡΠὸ Δ} αὶ δι πισο 
Μὰ τἴὰ6 Απιπιοηϊίο5 αραϊηϑὲ [λανιὰ. [ἠὲ 

Χιρἢ 
2. αἵ. 



τον ἷεν ἐΐε 

ν. 15--22.} 

Ις Απά] ρανε (Ἰ]εδά ὑπο Μα- 
σἢΙΓ. 

Ι6 Απά υπίο ἴῃς Ἐειυβθεπίϊεβ δηά 
ππῖο τς (ὐδάϊτεβ 1 ρανε ἔτοπι (ΥἸ]θδά 
ὄνθῃ υπΐο τῆς τίνεγ Ατγποη ἢδὶῇ τῆς 
νΑ]]16γ., πὰ τῆς θογάθγ Ἄνθη υηῖο τῆς 
Γἶνοῦ [αῦδοκ, τὐῤίεῦ ἰς τὴς δοτγάεγ οὗ 
ἴῃς Ἑςμι]άτεη οὗ Απιπλοῃ ; 

17 ΤΓῊὮε ρἰαίπ αἷβο, δηά Τογάδῃ, δπά 
ἴὴ)ε οοδϑὲ ἐῤόγοος ἴτοπὶ (ΒΙ ππεγεῖῃ 
Ἔνθ τἰπῖο τἢ6 8684 οὗ ἴπε ρίδιη, φύθμ 
(Π6 8411 868, ᾿ υπάεγ Αϑπάοιἢ-ρΙβρδὴ 

ἡῤγίπρς φ εαϑίνναγα. 
Ι8 4 Απά 1 οσοτηπγαπάεά γοιι δῖ 

(παῖ εἶπιε., βαγίηρ, Τῆς ΓΟᾺΡ γοιγ 
(ὐοά Πιατὴ ρίνεη γουὺ [}15 ἰαηά ἴο ροβ- 
8638 ἰξ : 7 γε 5}}1 ρᾷ885 οὐεὺῦ δγιηθά 
ξείογε γουγ Ὀγαίῆγθη τη6 σἈ] άγεη οὗ 
15γδεὶ], 411 ἐῤαὶ γε ᾿ ταεεῖ ἔογ ἴῃς ννγαγ. 

19 Βαΐῖ γουγ ννῖνεβ, δηά γοιγ {ππ||8 

εχαςξ ροϑιοη οὗ Μαδοῆαῖ {1κ6 ἰμδέ οὗ σε- 
ΒΠῸΣ σδηποῖ 6 δϑοοιϊδϊηθά  δυῖϊ νγὰθ 0 
ἀοιυδὲ ἀπιοηρδὶ [πὸ ξαϑίποϑϑθοβ νυ ἢ ̓ ΔῪ Ὀ6- 
νθοη Βαρῆδη πὰ {ῃ6 Κιηράοπὶ οἵ [)4π|845- 
(5, 8ᾶηἀ οη ἴδ6 5Κἰγίβ οὗ τιοιηΐ ΗΠ ογπιοῃ. 

“πο ἐδίς 4α})] ὍἨΠ15 ἐχργοβϑίοη, ἔγοσυθηΐ 
ἴῃ Οεηρβίβ, ἰ5α ποί ἰουπά ἴῃ ἔχοι δηά 
16 ἴνψο ἔο!]ονίπρ Ὀοοῖθ. [ἴ ΤΠΔΥ Ὀὲ ἃ 
εἾο85 ἰπβογϊδα βεσε ΟΥ δὴ δῇογ μαηάᾶ, ὑεῖ 
ἴἰ ἀοθϑ ποῖ 85 υδεοά ἴῃ [6 ΒΙ0]6 ὨΘΟΘΘΘΑΤΠΥ͂ 
ἸΤΉΡΙΥ 1Π4ὲ (Ὧ6 {ἰπλὸ βροίκεη οὗ 85 δἰαρϑθὰ 15 
Ιοηξ. [ἰ ἀπηοιιηΐδ ἴο 0 τότε [ἤδη ΟἿἹΓ “τΠ- 
ΓΠ πονν." [ἢ [οβῇ. χχὶϊ. 2 1ἴ ἀδηοῖθ5 ἴπ6 ἔδνν 
π᾿ Οητἢ5 ἀυσηρ ΜΠΙΓ. τὴ6 ἔπνο {Π065 πὰ ἃ 
Ρ41Ὲ μδὰ αϑϑιϑῖθα {πεὶῚῚ Ὀγεῖῃγεη ἴῃ {πῸ σοη- 
φυσι οὗ τὸ ἰαπὰ ννεϑινναγά οὐ Ϊογάδη : δῃά 
ἴῃ [05}. ΧΧΙΙ. ο, γείουβ ἴο [86 ροτοά {παΐ Παὰ 
Ρδϑϑθα ἔγοτῃ [ἢ Ὀθριπηὶϊηρ οὗ ἴῃ6 νἹοΐογο5. οὗ 
1ῃς [5γδο 65 ἴο ἴῃ6 οἷοβα οἵ [οϑβϑιδβ 6. 1 
ΤΛΔΥ ἴποη Ὀ6 ιιϑεὰ ἴῃ ἴῃς τεχὶ ἴο ἀξδηοῖθ ἴἢ6 
ἀυτγαῖίοη ἴο 186 {πὸ 1πΠῈ ργεβοηῖ οὗ ψνῆδῖ 
δά Ὀδδη ΙΓ αΥ ϑοπῖθ πῃ]οπῖ 5 Δοσοιηρ] 5}6ά. 
Μοβϑὲβ ἄννεὶ δ, στ. 13, 145. οἡ ἴΠ6 σοϊηρίεῖο- 
Ὧ655 οὗ [δαί ρατί οὗ ἴπ6 σοηπαιιοϑῖ ΜΠ ἢ Πδά 
Ὀδδη δοἢίονθά ; δηά ννυὶπαϑ τ ἢ15 Δοσιπλ] τ] οη 
οἵ ραγί συ αγβ, 41} Βαϑῆδη," “.4}} Αὐτοῦ," 
ἄς., Μὰ τὰ οἰαϊειθηῖ παῖ [Ὁ Πδά 50 
{Ππογοι ΡὮΪΥ πηαάθ ΠΙΠΊβ ] ἢ πηδϑῖοσ οὐ [Π6 οἱ 1165 
οὗ 186 ἀϊϑίτγιςϊ 45 [παῖ [ΠΕΥ̓ ννΕγῈ ΠΟΥ ΘΌΓΤΟΠΕΙΥ 
Κηοννῃ ΌὉΥ 15 ΠᾶΙη6. 

16. ,20» Οἰϊραά εὐθα μηΐο ἐδὲ γίθεῦ γποῦ 
ῥα δε ταἰϊον, ἀπά ἐρὲ δογώάεσ ἐθο μπίο 18 
γίυεν γαῤῥοξ] ΤῊ ννογάβ. “ δηὰ {πὸ Ὀογάθσ," 
1... "ηὰ 15 Ὀογάογ," ὈοΙΟηΡ, 45 ἴῃ ΝΙΠΊ. 
χχχῖν. 6, ἴο {π6 ῥγθοράϊηρ σοηῖοχῖ, ΤῊ 56η56 
56 ταὶ τΠ6 οι οηϊῖο αηὰ δάϊϊε ννογο ἴο 
Ῥοβϑθβα {π6 αἰδῖτιος ἔγογση ἴδε [δ ὉοΚ οὐ {δε 

ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. 11|. 

ΟΠ68, Δπ4 γουγ οδίς, (),0γ 1 Κπον 
τηδῖ γε ἤν πηιοῇ οδῖτ]ε.) 54} θ᾽ 8 
1Π γουγ οἰτ165 νυν ἢ 1 ἢᾶνα ρίνεη γοι ; 

20 {{π|1 τῆε ΓΟΚΡ μάνα ρίνεβη 
Γεϑῖ ὑηΐο γοιγ Ὀγεῖῆγεη, 88. Ὑ}6}] 88 
πηΐο γοι, ἃἂπά κλπ ΠΟΥ αἶδο ροβ- 
8688 ἴπΠ6 ἰαπά νης τπῈ ΠΙΟᾺΡ γουΓ 
(ὐοά Βδῖὴ ρίνεη {πεὲπὶ δεγοπά Τοτγάδῃ: 
δηᾶ ἐῤθη 5841} γε ἐτεϊυγη ΘΝΘΓΥ ΠΊδλη “ 7οῃ. κα 
ὑπἴο Πΐδ ροββεββίοῃ, υγῃὶς ἢ 1 μανα ρίνεῃ ἢ 
γου. 

21  Απά ὅ1 οςοπιηδληάοά Τοβιιδ δ ον 
δῖ τῃλϊ {1Ππ16.. ϑαγίηρ, ΤὭὨϊηα ογεβ ἤᾶνα 
86 6ῃ 4}} τῃδῖ τη 6 [ΟῚ γουΓ (σὰ Βδῖῃ 
ἄοπε πο {πε86 ἔννο Κίπρβ : 80 5}2]] 
τε ΓΟΚΡ ἀο υπῖο 811] τὴς Κίηράοπιϑ 
ὙΠ ΕΓ τθου ραββαϑί. 

22 Ὗε 5}4]] ποῖ ἔδαγ τῇδ: ἴοτ 
{πε ΓΟΚΡ γουγ (σοά ἢδ 584}} βρῇῃϊξ ἴογ 
γου. 

ὩΣ ἴο ἴπ6 Ατσηοπ οἡ ἴδε βουτι, ἱποϊυάϊπρ 
[πε τ] 4416 ραγί οὗἩ [6 υδ᾽ θυ οὗ (86 Ασποη, 
ἃηὰ [86 ἴουγζοσυ (ὁ σοαϑὲ") οὐ. “" θοτάδσ᾽᾽") 
{μεγεῖο ρογίδιπιηρ. ὙΠ15 {Π656 ἐγ θ65 ν 8ο Πδά 
“χη ἢ ΟΔΕ6,᾿ Ὁ. 19, νοῦ ργονϊ θὰ νἱτἢ 
ἴτεθ Δσςθβ5 ἴο [ἢ6 νναΐϑυ, δηὰ ὑυν ἢ [6 να] δ Ὁ]6 
1πουρῇ παῖτονν 5 Πρ οὗἩ στεθὴ ρδϑίιγε αἰθὴρ 
{πε 5ἀθ οὗ ἴῃς Ὀγοοκ. ὙΠ βοῦβα οὗ Ασὐποῃ, 
ΔὈοιυ οἰ ρΉΥ ΤΏ 1165 ἴῃ Ἰθηρίῃ, ἰδ ἔου 1π6 τποεῖ 
Ῥαγί δῦοιιϊξ. ἔνγο στηὴ]ο5 νυν. 80 ἰπ ἴμ6 ποχῖ 
υὖ. ἴῃ6 τνογάβ «δηὰ [π6 ςοδϑῖ," 11{.- “1Π6 
Ὀουπάαγγ, ἡ τα δἀάδά 5: Π}}Π|ΑΥἹῪ ἴο [πε [ογάδπ, 
δηῃὰ τηθᾶῃ [ἢαϊ [Π6 ν8]|6 } δπὰ Ὀδηὶς οὐ 1ΠΟΙΓ 
ΟΜ ἢ 5146 οὗ ἴῃς 5ἴγεαση ὑψοῦ ἱποϊάθα ἴῃ [ῃ6 
Ῥοχίίοη οὗ ἴπ6 ἔννο {{|065. 

ἐδὲ δογάθγ ὁ ἐδ εῤίἑάγεη 9 “»ινιοπ] ΤῊΘ 
7 ΌΒΟΙΚ ἴῃ 115. δάγεῦ οουτϑα ἀϊν!ἀοα {Π6 ἔνο 
ἰγιῖῦε5. ποτα ἴῃς ΑἸηπηοηϊζο5, ἰῃ 115 ᾿δίοσ ἔγοπὶ 
Βαβηδῃ. 

17. μηάεν “Δεῥάοίδεῥισα)] [Ιἴ 5 ἀουδί- 
[1] ννβοῖμογ [Π696. νγογάβ ἔογπὶ ἃ ργοροὺ ΠΔΠῚΘ 
ΟΥ ποῖ. ΤῈ τνογτὰ (ανδάδιδ) 15 ἰγηϑαῖοα 
(ἐς ΒΟΥ] η65᾽,) ἵν. 49, δπᾶ οϑβῇ. χ. 409 δῃὰ χὶϊ. 8, 
(βουβὴ ἴῃ [οϑῆ. χὶῖ. 4. [Ὁ 15 ἀρᾷ ἰγοαῖθα 85 
ἃ ΡΙΌΡΟΙΓ παπθ. [{ 5 ἠογινοὰ ἔγοσῃ ἃ τοοῖ 
5 η γῖηρ “ ἴο ροιγ ἔουῖῃ," δηὰ οἱβῃϊῆθἥ “(6 
Ῥοιτηρ5 ΤΟΥ ἢ " Οὗ τῃ6 τογγϑηΐδ. 2.6. [ἢ6 γανῖποβ 
ἄοννη νΉΪΟἢ ἴῃς τογγοηῖβ πὰ ΠΟΣῚ ννᾺΥ ἴο 
1ῃ6 ἴον στουπάβ. Τ 5 (Π6 νγογὰβ πῆᾶν 5 ΡΠ  Υ 
ἐς μηδ γ {Π6 510 Ρ65 οὗ Ριβρδὴ ἰοιναγάϑ ἴῃ ϑδϑί," 
Δηα ἃτὸ δα δά ἴω ἀθῆπε ϑοπιειν δῖ τλοτὸ δος 
συγαίοὶγυ [Π6 ρογίοη οὗ τἴπ6 Αταῦδῃ δ] οϊτϊοὰ ἴο 
(πε ἴννο {{|0 68. 

Οη “ΡιΞρδῇῃ)") οὐ “ἐῤεὲ Ῥίϑρδῃ," ἔογ τῃ6 
ὑγογα 15 αἰνναγβ υδεαὰ ἢ [Π6 ἀττίς]ς, Δη ἃ τ αΥ 
(85 τρᾶτε.) Ὀὲ γεηάεγοά “8ὲ ἈΠ] "Ὁ 56ὲ. Νυπι. 
ΧΧΙ, 20. 

22 
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: Ναυπιῦ. 
20. 12. 

ΟἰταΡ. ᾿- 
37- 

ἐῶ τ, 

Ζώ4 ἐξ 

22 Απά4 [1 Ὀεβουρῆς τπ6 ΓΟᾺΡ δἵ 
[Πδῖ τἰπι6, βαυηρ, 

24. Ο ],ογὰ σον, ἴδοι Παϑδὲ θεριη 
ἴο 8ῃηεδν ΤῊΥ 8δγνδηΐῖ [ΠΥ ργδδίηεβϑ, 
Δη4 ΤῊ τπλϊρῃτγ Παπά : ἔογ ψῆδε (σοά 
ἐς {1ῤέγό ἴῃ ἤδάνεη οὐ ἴῃ δαγῖῃ, τῆδί σδῃ 
ἄο Δδοςογάϊπρ ἴο τῇγ ννοῦκβ, δπά δο- 
ςοτγάϊηρ ἴο τῇγ πιρῆτ ὺ ᾿ 

2ς ἷ ρῥγὰὺ ἴμεε, ἰδῖ πὶ ρῸ ονϑῦ, 
ΔΠη4 8εε ἴῃε ροοά ἰαπά τπδῖ 25 θεγοπά 
7ογάδλη, τῃαῖ ροοάϊν πιοιιηΐαῖπ, δπά 
Γι ράποη. 

26 Βυς (ἢς ΟΚΡ ἦνναβ ψσγοιϊῃ νυ ἢ 
ἴὴε ἴοσγ γόοιγ 84 Κ68) δπὰά ννοι]ὰ ποῖ 
ἤεαγ πιὸ: δὰ ἴπ6 ΓΟᾺ 5414 ππῖο 
τηθ, [με ἴτ ϑυβῖοε τῆεε; β5ρεὰκ πο 
πλοῖα πηΐο τη6 οὗ [15 πιδίζευ. 

27 ει {λεα ἃρ ἱπῖο τῆς ἴορ οὗ 
᾿ Ρίβραῃ, δηὰ {Πξπ|ὰρ τῆϊπα ἐγεβ ψψεϑῖ- 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. 1111. [ν. 2..-ἰ, 

νγατά, δά πογῖδνγαγά, Δ4π4 βουτῃνναγά, 
Δῃηά εαϑῦναγά, δηά θεῃο]ά ἐξ νψιτῆ τῆϊης 
ΕΥ̓ εβ : ἔογ του 5ῃ]ῖ ποῖ ρῸ ονεγ [ἢ ]5 
ογάδη. 
28 Βυϊῖ σῆαῦρε [οβῆυδ, δά εποου- 

γᾶσε ἢϊπ,, Δη4 5ιγεηρίπεη ἢϊπὶ : ἔογ ἢς 
8.8}] ρὸ ονεῖγ Ὀεΐογε τἢ]5 Ῥξορίβ, δηά 
ἢε 58] σδιιϑαὲ ἢςπὶ ἴο ᾿πῃοτῖς τῆς ἰλπά 
ννὨΙσἢ τοι 5Παϊς 866. 

29 8ὃο νγε δῦοάε ἱπ δε νδ]]6} ονεῦ 
δραϊηϑὶ Βειἢ-Ρεοσ, 

ΟΗΑΡΤΈῈΚΒ ἸΝ. 
Ι 41» ἐχλογίαζίονε ἐο οὐεαέεριεο. 41 Δίοτες ἃ. 
2 νηί ἐἀς ἐάγές εὐξέος οὐ" γοερέ ον ἐλαί “46 
φυγάπρι.- 

ΟΥΝ εβεγείοσε ἢεξαγκεη, Ο [9- 
ΓΘ]. ἀπο [ἢ βἴαϊαζεβ ἀπά υπ- 

ἴο τῆς Ἰυάρτηεηΐβ, νυν ἢ 1 δας γοιι, 
ἔογυ ἴο ἀο ἐῤόγι, τπαΐ γε πλᾶῪ ᾿νε, Ὧπά 

55. ἐῤαὶ χοοάίν »ιομπέαϊη] 1.6. ἴῃαξ τηουῃ- 
λίποι ἀϊδείτιςῖϊ. ὍΤῊΕ Παῖ αἰπι ςῖ5 οὗ [μ6 Εδϑὶ 
ΓΘ ΒΘΘΠΟΓΔΙΙΥ ϑοογομθα, ἀοπετυαία οὗ νναΐευ, 
Δηα τπογοΐογε δίεγ!θ: ἴΠ6 ἈΣΠΠῪ οπμθθ, οἡ {86 
ΠΟΠΈΓΑΥΥ, ἅττα οὗὨἨ τλογα τοηρεγθα οἸΙπγαΐθ, ἀπά 
[ΟΥΕΠ1χο64 ὉΥ τμῈ ϑἰγεαπὶ ἔγοπὶ (ῃ6 ΠΙᾺ 
στουπάς. [1 νγᾶϑ, ἸΊΟΥΘ ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ρογθαρβ ἴο 
[ΠὨ6 πηϊπά οὗ οηὲ ψο [δά νναηάεγθα 50 Ἰοῃβ 
ἴῃ [Π6 ἀοβοσί, ρασὲ οὗ ἴπε αἰτγδοίίοηβ οὗ ἴ86 
ῬΓομιῖσοα Ἰαπὰ [μαΐ ἴξ ννᾶ5 ἃ πιοιιπϊδίη σου - 
ἴγ. ΟΕ χὶ. σὲ, ““αυῖ 16 Ἰαηὰ ψῈΠΕΙ γα 
ὅο ἴο Ροβϑθββ ἰἴ 15 ἃ ἰδῃὰ οὗ ἢ1}}15 δηἃ ν]16γ8, 
δπά ἀγηκοίῃ νναῖογ οὗ {π6 γαΐη οὗ μβϑανθη." 

ΤὨΒΘ ψΠο]6 οὗ [Π15 ὑγάγεσ οὗ Μόοββεβ 15 νἙυῦῦ 
᾿οΒαγδοίογίσας. ὙΤΠα ἸΟΠρΊηΡ ἴο νυ] 655 υγΊ ΠΟΥ 
τηδηϊ οϑιαιςίοηβ οὗ σοάβ βοοάπεβϑ δηά δΊΟΓΥ, 
ΔΑ 186 τοϊιςΐδηςο ἴο ἰφανε πη Πηϊσῃεὰ Δη υῃ- 
ἀογίακῖπρ νι οἢ ἢ δὰ Ὀδθη ροτιτηϊτρὰ ἴο 
ΠΟΙΛΙΊΘΠΟΘ, ἃ πἰΠΚιηρ {Γαϊ5 ἴῃ ἢϊ5. σμδῦδο- 
ἴεγ: ςἔ, ἔχ. Χχχῆ. 22 54.) ΧΧΧΙΠ. 12, 18 56.; 
Ναπι. χῖν. σ2 86. 

46. ἐῤὲ ΠΟΚῸ «ὐα. «υγοῖρ «υἱδ »ιο ὩΓ 
γοιι" “αἰε: Ἡδξετα, 85 ἰῃ 1. 27 δπά ἵν. 2:, ἴῃς 5ἴη 
οὗ [86 Ρθορὶβθ 15 οἰδίϑά ἴο Ὀ6 186 φτοιιηά οἡ 
ὙΠ ἢ Μοβοβ' ργδυοῦ ἰ5 ἀεηϊθά, [ἢ Ναπι. ΧΧΥῚ!, 
14 δὰ ἴῃ Πουῖϊ. χχχὶϊ. ἐὰ ἴἢ6 ἰγδηϑρ τ βϑίοῃ 
οὗ Μοβοβ δηὰ ᾿άγοῃ {μοιηβοῖνεϑ 15 δϑϑρηθὰ 
85 186 σδιιδα οὗ {ποῖὶγ Ρυηιβηπιθηῖ. ὙΠ6 γϑᾶ- 
8005 ΨΏΕΥ Οπδ 546 οὗ [6 {γϑπϑδοίίοη 5. ρὰΐϊ 
ξογιναγά ἴπ 1015 ρίδοθ, δηὰ (6 οἴμοι εἶβθ- 
ὙΠ ΟΓο, ἰ5 ονϊάοηῖ. Ηδγε Μοϑ65 15 δά ἀγοβϑίῃρ 
1}6 ρϑορῖθ, ἀπά πιεηϊοηϑ ἴῃ6 Ῥιυιη ϑῃπιεηΐ οὗ 
τῃοῖν Ἰοδάθιβ 45 ἃ πιοϑῖ ἱπΊργοβϑῖνθ ὑΥΑΓΠΠΡ ἴο 
[δοπι. Απά τα ἴδ6 ἤγβί δπὰ ρηϊης!ραὶ δ] 
νγ85 Ψ Π [6 ρΘΟρὶς 15 οἶεασ. (Οἵ. Νιμη. χχ. 
1---α4; Δπὰ οἡ οἷ. ἱ. 27) 38. [π (ἢ. χχχὶὶ, ἀπά 
Ναμπι. χχνυῖϊ., Οσοὰ ἰ5 δά ἀγεϑϑίηρ Μοϑεβ, δὰ 
υἱΞίῖ5 οη ἢἰπι, 48 15 Πεϊίπρῷ, ποῖ ἴδε βίη οὗ [86 
Ῥόορίε Ὀπῖ ἢ]5 ον. 

29. ὁ αὐὸ αὐοάε ἐπ ἐδε υαἰΐεγ οὐεν ἀσαϊπιῖ 
Βείδ:ῤεογ) ΒΕ -Ρθοσ, ἐ.6. [Ὡς Βουϑὲ οἵ δου, 
0 ἀουδὲ ἀογνοα [5 πᾶπὶὸ ἔγοπι ἃ ἰδπιρίς οἵ 
τῃ6 Μοδθιῖο ροὰ θοῦ ΒΟ ἢ ννᾶβ ἴδετε 5ιἴὰ- 
αἰοὰ. [1 νγὰβ πο ἀουδί πϑᾶγ ἴο Μίοιπῖ Ῥεὸῦ 
(Νυπι. χχιϊ. 28), δἀπά αἷϑοὸ ἴο {π6 νδιϊθὺ οὗ 
(ες [ογάδῃ. Α ποῖϊοε ἴῃ Ἐυϑθῦϊι5 ρίδοθϑ 1 
ἴῃ ἴπε νδάγ ΗἩδβδῦδη, Ὡ]σἢ δᾶ5 γεῖ ἴο 
Ὀε εχρίογοα ΟΥ̓ πιοάδσῃ ἰγάνθίοσθ. [ἢ [85 
ὙΔΙΠΠΟΥ {π6 ρθορὶθ πιυδὲ δανα Ὀδθεπ οπολπιρεά 
Β0Πὶ6 {{π|6. Ηστε 11 ννᾶ8, ἀρρασγεπῆγ. τπδῖ [8Ὲ 
ἰγδηβασίοηβ τοοογάθα ἴπ ΝΌΠ). ΧΧΥ]---χχχίῖν. 
ἴοοῖκ ρίας ; Βογὸ ἴοο 16 βϑυεσγαὶ ἀϊβοοιγϑοβ οἵ 
Μόοβϑοβ, ργοβοσνυθά ἴο ὺ5 ἴῃ [15 ὈΟΟΚ, ΜΈ ΓΕ 
ἀε]νογθα ; δῃά βοπηεννῆογε ἴῃ ἴξ (χχχὶν. 6) πὲ 

᾿πνδϑ Ὀιτγιρά. 
ὙΠε οὖ. Ὀεΐογθ 8 τηλτῖκβ ἃ Ὀγοακ ἰπ (δε 

ἀϊβοοιγϑα, 85 ἀθθβ ἴΠ6 ΞἰΠΉΪΔῚ γοῦβο αἱ 106 ἐπὰ 
οὗ ςἢ. 11... Μοραβ πἰΠοτῖο μδὰ τυδάδθ πιεπίίοη 
ΟΥ̓ [8ὲ ρσυεδῖ δεῖς οἵ Οοὰ οἡ Ὀθμδ] οἵ δὶ5 
ῬΘΟΡΙΘ, δηά σοπιηάθά βοὴ οὗ {πεὶγ οντη ἢ} 
τοῖυγη ἴοσ ΗἸ5 πιοῦοῖθ5β. ὙΠ6 ποχί οσδαρίετ, 
του Ρ ἢ 51}}} Ὀοϊοηρίης ἴο ἴπ6 ἰηϊγοάμοῖοῦσΥ 
Ρογίίοη οὗ ἴπ6 ὈοΟΚ, βᾷ59ε5 οὐ ἴο ἀϊβεγεηῖ 
ἴΟΡΙς5. 

ΠΗΑΡ. ἡ. Αβογ ἴπιι5 ὈΥΙΘΗ͂Υ τουϊεσίηρ 
τῆς ραϑί, Μίοϑθοβ ργοσθϑάξ ἴῃ ἴ8ε ργοϑθηΐ οἢδρ- 
[ΕΓ ἴο τηδῖίοσ οὗ ἃ ἀϊγοςςγ αϊάλεϊς δηό 
Βογίδίοτυ Κἰηά. ἩΗΐδβ ἴορ!ςϑβ ἃγῖϑε οἰθασὶν δηό 
ἔογωθὶν οὐκ Οὗ ἴῃε Ὠἰδίουοδὶ ᾿ποϊάἀθηῖβ πὸ μδδ 
Ὀδοη γομεασϑίησ. Οοά δὰ ἄοπο ρτεδὶ {π|πρν 
ἔογ [ῃ6 ρθορὶδ ἴῃ 1ῃ6 νυῦ ὈΟΙΆ οὗ πιογοῖθϑ ἀπά 
οΠδϑιἰϑοπιθηῖβ, Ὑ πεὶγ ἀυΐγ [Ββεηοεξογιναγά, δηά 
{πεῖν ᾿ἱπιογοσῖ 4150, ννεσα ρ]αἰη----ἰο ἀὐϊάς ἤππηὶν 
ΒΥ ἴδε σονθηδπῖ ἰπῖο νι ἢ ΠΟΥ παᾷ δηϊετο 
σὴ Ηΐη. “Νονν τπογοίοσο ἤοάγκϑη, Ο [5γαεὶ, 
αηΐο ἴῃ οἰδιυῖοβ, ἅς. ν. 1 5σηᾳ. ΤῊΪϊΚ ρεπε- 
ΤᾺ] ΘηΓΓΕΔΙΥ 15 ροϊηϊοα ΕΥ̓ ΞρΘςΑὶ ππθπίϊοη πὰ 
δπέοτοεσγαοητ οἵ ἴμε διιπδιηθηῖδὶ Πεϊποιρ ες οἵ 



Υ. 2---ΟΑ ͵Α2.] 

Ρο ἰπ δι ροββε88 ἴῃε ἰαπᾶά ννῃϊςῇ 
τη6 ΓοκΡ (συ οἵ γουγ ἔλιΠεῖ5 ρίνειἢ 
γου. ᾿ 

“ἀρ... 2 “ὙΥε 58Π4]1] ποῖ δάὰά πο ἴῃ6 
μων Ῥογά ὑνῃϊοἢ 1 σοιϊπηπιαπά γου, πεὶ- 

1ΠΕῈΓ 5112}} γε ἀϊπη! ἢ οασὠ{ ἔτοπι ἴἴ, 
1Πδῖ γε τῇλν Κααρ ἴῃ σοπιτηδηπηςηῖ5 
οὗ τὴ6 ΠΟΚΡ γουγ (ὥΦοἀ ψῆῃϊς ἢ [1 ςσοπι- 
τληᾶ γοιι. 

3 Ὑουγ ογεβ πᾶνε δέξῃ ψγῃαῖ τῃ6 
ΓΙΟΚῸ ἀϊά δεσδιιβε δὲ ὁ Βαδὶ-ρθοῦ: [οσ 
41} τῃ6 πιεὴ τῆδι [Ὁ] οννεά Βδδ]-Ῥθοσ, 
της ΓῸΟΚΡ τὰγ (ὐοά Παῖῃ ἀεβίγογεά 
1μεπὶ ἔτοπὶ Δηοηρ γου. 

4 Βυῖ γε τῃδὲ αἀἸ4 εἰεανε ππῖο τῆς 
ΓΟᾺΡ γουγ (ὐοά ἀγέ αἰϊνε Ἔνεῦγ οπς 
οἔ γοιι {ἢ 15 ἀδγ. 

ς Βεπο]ά, 1 Πᾶνε ταυρῆϊ γοιῦ 5ἴα- 
τιῖο5 δηά Ἰπαρτηεηΐβ, ἄνεη 845 ἴδε 
ΓΟΚΡ τὰν (σὐοά Τςοπηπιαπάεά πε, τῆδΐ 
γε Ποιά ἀο 80 ἴῃ {πε ἰαπάὰ ννῃιθοΓ 
γε ρὸ ἴο Ρο58688 ἴζ. 

6 Κεερ τπεγείογε δηά ἀο ἐῤεσι; 
ἔογ τΠ185. 15 γουγ νγιβάοπλ δηά γὙοιγ 
ὉΠ οτϑίδπαϊηρ ἴῃ τῆς βἰσῃῆς οὐ τῆς 
Πδῖιομβ, νυνὶ ἢ 804]}] ἤδασγ 4}} {πεβ6ὲ 
δδτιϊεβ, ΔΠᾺ 88. ΘΌΓΕΪΥ τἢ]5 ρτεδῖ 
Παῖϊοη 5 ἃ Ψ|56 ΔΠπΠ4 τπ4ογβίδπαϊηρ, 
ΡΞΟρὶε. 

7 ἔοτγ ψῆδξ μαζίοη ἐς ἐῤέγο “0 ρτεαῖ, 

[86 γῆ ο16 σονεηδηῖΐ (υῦ. 9----40), [η6 ϑΘρ! 4] 
πδῖαγε οὗ ἴ86 Τ)ειῖγ, Ηἰ5 δχοϊυϑῖνο τιρδῖ ἴο 
{πεῖν δἱ]ερίδηςθ, Η15 δὐμοσγοπος οὗ ἰἀο]αῖγΥ 
ἴῃ ΕΥ̓ΘΥΥ ἔοππῃ, ΗΙ5 σδμοῖος οὗ ἴβοῖ ἔοσ Ηἰ5 
οἰοςῖ ρθορίθ. ὙΠ 6θε 54π|ι6 [εϑο ἢ] 5 ἀγὸ τι ἢ 
ΤΏΟΓΟ ΠΟρΙΟΙΙΘΙΥ βηα ΘΑ οτγαῖΐοὶ νυ ἰηϑιϑίθα ὁ ἴῃ 
Μορϑεϑθ᾽ {μτὰ δηὰ ἰαϑὶ δά άγεββ ἢ. ΧΧΥΊΙ---ΧΧΧ, 
(εξ, [πἰτοά. ὃ 11.}; δπὰ ἀρρϑᾶγ ἴῃ [ἢϊ]5 ὁπ ἰῃ 
86 ἔογστῃ οὗ ργο δ δπά ᾿πίγοάιιςσίοη ἴο τἢ6 
ἔᾺ]Π1ογ ἰγεδίπηθηξ νυ ἢ ἀνναιῖ5 [Πδ πὶ Πογοδου. 
Υεῖ [πο Ὺ ἔΌ]Π]ονν 50. παϊυγα! Υ οἡ {Π6 ἰδίου 
ἦυβιὲ παιταῖθά, (Παΐ ἴῃ ογαΐοῦ σου]ά ποῖ, 50 ἴο 
ΒΔΥ, Ῥᾶ585 ΠῸΠι [ἴ, ἄνθη ἔοσ ἃ Ἐπ|6, που 
Ῥδυβίηρ ἴο ὑγρὰ ἴΠ6πὶ, Γ[ὨΓΟΌΡΉ ἃ ἔδνν νγειρμ γ 
δδηΐθηοδϑ, ἴῃ {πεῖν τόσα ΟὈν!οι5 ὈδΑΓηΡ5. 

10, 11. Ἀοπάσρυ, δὖ 8 Ὁ1π|9 Ὁμαῦ ὕποι 
Βιοοάοπῦ, ὅζο. (11) θη γ8 οδπιθ ΠΘΆΣ, 
ζεο. ὙΠ νογὰ “βρϑοδ)ν ἡ 15 ΠΘΘΩ]ΈσϑΙΥ 
ἱπίσοάδυςοα ἴη ἴ1ἢ6 Α. Ν., δηά τὸ Ηθῦγχον 
νογά τοπάογοά “τὰς ἀαγ᾽" 15 ΠΊΘΓΟΙΥ δὴ δά- 
ψοΓΌϊΑ] δοςσιιδαῖίνο : δαιιναϊθηΐ ἴο “αἵ νυῇμδῖ 
Ἐπ :᾽) δηὰ ᾿ηἰγοάιισεβ ἃ πθν" βεηΐθηςθ ἸΏ Γῇ ἰ5 
ςοπῆπηιρά ἰπ (6 οὐ. 11-2. Μοροβ, Ἄχῃογί- 
ἵπα ἴο Ποϑάδι] οὔβογνδηςς οὗ (ἢ ἶανν, σι Γν65 
ἴο τεηθνν [6 ᾿Πργοϑϑίοηϑ οὗ [Πδῖ [ΓΕΘ ΟῈ5 

ΠΕΠσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΙΝ. 

ψνῃο ῥα ῥ᾽ (σοά 9:0 ΠΙρἢ υπῖο ἐμεπὶ, 85 
τῃ6 ΠΟΚΡ οὖ (ὐοά ἐς: ἴῃ 4]]} ἐῤίρος ἐῤαὶ 
νγε 64}} προῃ ἢϊπὶ γὺγ ᾧ 

8 Απα ψῆδὲ παιίοη ἐς ἐδϑγο 0 στοδῖ, 
τμαῖ ἤδίἢ βιδζιῖοβ ἀπά ᾿πἀρπιεηῖβ 59 
ΓΙ Πίθουβ 45 4}] [ἢ 15 ἰᾶνν, νΏ] ἢ 1 8εῖ 
Ὀεΐογα γου (ἢ 5 ἀδὺ ὃ 

9 (Δὑηϊγ ἴακε ἢεεά ἴο τῆγ5ε1ξ, δά 
Κααρ τῆν 800] ἀϊιρεπεῖν, ἰεδὲ ἀποὺ 
ἴογρες τῆς τῆϊηρβ ψησἢ τηϊπε ἐγε8 
ἢᾶνε 8βεβη, δηά ἰεβϑὲ ἴπεγ ἀεραγί ἔγοπι 
την εασῖ ἃ}} τὴ6 ἀδλγβ οὗ τῇγ [Πὰ: 
δυῖ τεοῖλ τπαπὶ τὴν 50η8, ἀπά τὴγ 
8ΟΠ8᾽ 850ῃ5: 

ΙΟο δρειίαίίν τὴς ἄδν ταὶ τμοι 
ϑοοάεϑί δεΐίογε {πὲ ΓᾺΡ τὴγ (οὐ 
'ΪΏ Ηοτγερ, ἤδη 16 ΓΠΟΚΡ 584ἀ ιπηῖο 
τὴ6. (σδίμεγ πὲ {πε ρεορῖίε τορείμετ, 
Δ 1 νν1}}} τγηᾶκα {Πὲπὶ ἤεᾶγ ΠΥ ννογάϑ, 
τῆλι ΤΠῸῪ πιὰν ἰεάγη ἴο ἔδαγ τπὲ 4]]} 
{πε ἀδγβ {παῖ ἴεν 584] ᾿ἵνε τιροη τῆς 
εὐγίῃ, δηὰ ἐῤαὲ ΠΥ τηδΥ τεᾶςἢ {ἢ εὶγ 
σι] άτεη. 

11 Απά γε οε΄ ΠΘΑΓ δπά 5ἴοοά 
ππάθγ [6 πιοιιηϊδίη ; ἀπά τῆς “πχουη- “ 
τη Ὀυγηεὰ ννῇ ἢἤγα ὑπο τῃ6 "πλιά τ 
οὔ πεάνεῃ, ννιἢ ἀλγκηθ55, οἱοιά5. ἀπά 
το ἀλγκηδ88. 

12 Αμὰ τὰς ΓΟᾺΡ βρακεὲ υπίο 
γοι οὐ οἵ {πε πιιάδῖ οὗ {πε ἤτε : γε 

ἐ 

806ηὴ6 ὙΨΈΙΟΙ δἰίοπάθα 1ἴ5 ῥσγοϊηιαϊίοη δ 
5118]. 

12 5)2ΩΠώ. Τῇ ζΟ]]ονης ὐ. ἅτὸ ἀεϑιρηθὰ 
ἴο ρῥτγοβοῦδςε ἸἀοἸαίγΥ ἴῃ 4}} ἰἴ5 πηδηϊξοϑίδιιουϑ. 
ἼΤΠ6 σογγιρῖ ννουβἢρ οὗ ἴδε δποϊςηΐ Οτθηϊαὶ 
ὨΔΙΪΟΠ5 ΠΊΔΥ ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὀ6 ἰτλορὰ Ὀδοκ ἰῃ [ἴ5 
ΠΕ πιαῖο ΔΑ] γ515 ἴὸ ἵννο σοοῖβ ΟΥ̓ Ὀγίῃοῖρ 65, 
τῆς ἀειποδίοη οὗ ἀημσθβίοσϑβ Οὐ Ὡδί!οΠ4] ᾿οδάθγϑ, 
δηα νεηογδίίοη οὗ ἴπ6 ροννεῦβ οὗ παΐῃγο. ΤῊΘ 
ΤΟΥΠΊΘΓ 15 ροᾶρ5 ἴο Ὀ6 τϑσορηϊζοα ἴῃ {πὸ 
ἸΔοἸφῖγΥ οἵ Τογαὴ ([Ὁ5}. χχίν. 2); οὗ 1αῦδη 
(Όδη. χχχί. χρ, 30, 32); δηὰ οὗ [σοῦ 5 ῃοιιϑ6- 
ΠοϊΪά (ὔξη. χχχν. 2). Ῥσοτὴ {Π]5 Δποοςίγαὶ 
σογτιρίίοη οὗ ἴΠ6 ἔγιιθ στρ! ρίοη, ΑὈΌταθαπι, 
“1ῃ6 ἔΙμοΓ οἵ ἴῃς ἔπ Πἢ1]," ννὰ5. ργοῦδθ]γ 
σδ]]εαὰ νὰν. Τὸ ριυδγά ἁραϊηβί ἴἴ, 45 15 σοτη- 
ΤΊΟΠΪΥ δι ρροβοά, [Π6 βορυ οῆγο οὗ Μοβϑοβ ννᾶ5 
Κορὶ ϑεϑογεῖ ἔτοπὶ {Π6 ρεορῖε: (ςἢ. χχχίῖν. ὅ; 
θαῖ 5ε6 ποῖς ἐπ [ος.). Νοῖ ὑποοπηεςοῖοά ἢ 
[Π15 ἰθπάθπου ἴο Πεγοσνν σβῃ]ρ νγὰ5 Ῥεγῃᾶρϑ 
1ῃς Ιἀο]αίγγΥ ργαςι5θά ἴῃ σεΐεγοηςε ἴο ΟἹ άθοης 
ὁρμοὰ ([ᾶξ. νἱ}}, 27); ἴθ ννοσϑῃ!ρ οὗ {πὸ 
Ὀγάζεῃ βεγρεηΐ ἰὴ ἰαΐοῦ π|65 (2 Κίηρϑ χυῃ]. 4); 
ἀπά 1ῃς τοΥδρῃϊπι οὗ Δί σΔἢ {{π|ᾶξ. χνη. 4, ς). 
ἼΔ6 οἴμεῦ Κιηὰ οὗὨ ἸἀοἸ]δίγΥ, παῖυγο-νν ΟΥ̓ ΠΡ, 

δ17 

Ἐχοά, χ 
8. 
ΗΘ. 

λεανέ, 
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τ Ἡοῦ. 
Σατ ἃ 
νοΐ. 

Πεδαγά (ἢ6 νοῖςα οὗ τῆε ννογάβ, δεῖ 
ΒΑ. ΠῸ 51Π||ΠΠ|τὰ4ς ; ᾿ΟΠΪΥ γε ῥεαγά 8 
νοῖςα. 

12 Απά ἢε ἀεοϊαγεά ὑπο γου ἢ 5 
ςονεηδηῖ, νης ἢ ἢδ σοπμηδηαςδά γου 
ἴο ρεγίογηι, σύδρ ἴεη σοΠΠ]ΔΠαΠΊΘΠῖϑ ; 
δηά ἢς ντοῖς {πεπὶ ἀροη ἴννο 140 68 
οὗ βίοῃα. 

14  Απά τς [ΟᾺΡ σοπὶπιαπάεά 
τὶς δὲ τῆδλις τπ|ὲ ἴο ἴθαςῇ γοὺ 514- 
τυῖε5. δηδ")υἀρπιεηῖβ, ἴμαῖ γα πρῆΐ 
ἄο τῃεπὶ ἰῃ ἴῃς ἰαπὰ ννλΠοΓ γε ρὸ 
ΟΥ̓́ΘΓ ἴο ΡΟΒ86885 1ἴ. 

Ις Ἴακε γε τμεγεΐίοτε ροοά μεβὰ 
ὉΠῖῸ γουγβεῖναβ ; ἔογ γὲ ϑᾶνν ΠΟ πΊδη- 
ποῦ οὗ 5 ἀε οα τῆς ἀαγ ἐῤαὶ τῆς 
ΓΟΚΡ βρακε υπῖο γοι ἴῃ Ηοτγοῦ οἵ 
οὔ τῆς πχάϑδι οὗ τῆς ἢτε: 

16 [,εϑῖ γα σοτγιρῖ γομγεείυες, Δπά 
τΔΔΚε γοὺ ἃ ργάνεη ἱπιᾶρα, ἴῃς 51Π1|}- 
ἴτε οὗ ΔΠΥ ἤρυγα, (6 ᾿ἰκϑηε88 οὗ 
πηγαῖα ΟΥ [6 πΠΊΔ]6, 

17 ΤῊ {ἰκϑη688 οὗ δὴγ δεδϑῖ τῆδί 

τνᾶ5 Ὑ ΟΙγ ϑργεδά τῆγουρῃ (ἢ6 Εδϑῖ, δηά 
οΥΓΠῚ5 1πΠ νδυίοιι5 ἀϑρεεῖβ ἃπα ἀθρυθοβ Δη 6]6- 
τηοηΐ ἴῃ {86 το] σίου σβοπί μηδ οὗ ΑὐδΌιδη5, 
Ῥῃαστηϊοΐδη8, Ρογβίδηβ, (μαι άθοβ, αηὰ Εργρ- 
{ἰλη8. Ηογοςσννοσϑῃρ Ἔχ δ τοὰ 1561 ἴῃ τΠ6 
Ργδεῖίὶςο οὗ βοϊξϊπηρ πρ ἱπιαροϑ οὗ μυπιδῃ ἔοστη 
ἃ5 Πουβοῃοϊὰ σού (Ρειμδῖθ5), ΟΥΥΎ 85 ἰοςδὶ 
δπὰ οεἶνὶς ἀϊνιπιτῖοβ: ἃ ργασίος ξου θ᾽ ἀάθη ὈΥ 
. τ6. Ναϊυγοοννουθῃ!ρ ἴῃ ἰἴ5 ὈάΒΟΥ ϑἤαρεϑ 
ἷ5 δθθὴ ἴῃ ἴῃε6 Ἐργρίίδη ἀο᾽αίΓΥ ΟΥὗἨ Δ4Π1η14]5 
δηὰ δηϊπιαὶ ἤσυγοβ, σοηεπιηοά ἴῃ υτ.. 17, 18: 
ΜΓ Ά1Π51 [15 1655. ἸΡΏΟΌΙΘ δΒιρῃῖ5, [6 ννοσβῆρ οὗ 
1π6 σι, τποοῃ, δηὰ εἴδγβ, ἃτὰὲ ἔογυϊάθη ἴῃ 
τ. το. ὍΤΕ ἰαϊξον ννὰ5 ργαςίϑθά ὈΥ ἴῃ6 δη- 
οἶοπὶ Ῥογβίαπβ (Ηετγοά. 1. 131), ἀπά ΟΥ̓ οἴδβεῦ 
οὐθηΐδὶ πδϊίοηϑ ννῃο τοϊεςϊοα δηϊγοροπιοσρῆηϊς 
ἸάοἸαίγΥ. [{ ννᾶ5 ξουγδ!Ὲ ἱπίγοάδυσοὰ δηά 
τηδάθ ροριιΐαῦ ἴῃ ἰ5γδεὶ ΟΠΪΥ͂, ἃ5 ἴΐ 965, ἰη 
Π6 {{π|6ὸ5 οὗ 1Π6 ἰαΐογ Κἰῆρϑ; Ὀυΐ 1ἴ σαπηοῖ 
βᾶν θη ἀπκποῦνῃ ἴο Μόοϑεβ δηὰ {Π6 [εν 
οὗἉ ἢ]5 {Ἰπ|65, δίησθ 1 ννᾶ8 ὑπάοιθίθα!γ ᾿γᾶο- 
εἰοθὰ Ὁγ πιδην οἵ [με {Π|ῦ65 νν ἢ νμοπὶ {ΠΟΥ͂ 
Βαά σοπιὸ ἰῇ σοηΐδοῖ. ὙΠῸ ρύεαΐὶ ἰοριϑίδῖοσ 
[θη ΤΛΔΥ Ὀδ6 τεραγάσα ἃ5 ἰακίηρ ἴῃ πὲ Ρᾶ5- 
βᾶρα Ὀοΐοτα 5 ἃ σοιηρ]εῖα δηὰ σοιηργεῃθηβινα 
ΒΌΓΝΟΥ οὗ ἴδ6 νϑιϊουβ ἔογπι5 οἵ ἰάοϊδίγοιιϑ 
πὰ σογτιρί νν γῆ ρ Ὀγϑοιϑεά ὈῪῚ ἴΠ6 5ὺν 
τουπάϊηρ οτθηΐδὶ πδίιοηβ, δηὰ 845 ρατίοι- 
ἸΑΥῚῪ δπὰ βιισςοϑϑν ον ἐογθι αϊηρ δὶ ἜνΕΤΥῪ 
οη6. Ἴδε σἤοβθθη ρϑορὶθ οἵ Οσοὰ γὲ ποῖ ἴο 
τερατά ψ ἢ ϑιρουϑου5 τόνεγθπσθ οηα οὗ 
(πγ οὐνπ γτᾶςθ, πλαΐϊθ ΟΥ ἔδπιδὶο: ποῦ ἴο [8]] 
ἱπῖο ἴπ6 ἰονν πδίῃγε- οσϑῃρ οὗ νη ἢ {ΠΟῪ 
μαὰ ϑθθῃ 50 πῆς ἴῃ Εργρί, δπάὰ ἴο ψΒΊΟὴ 

ΒΕΌΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΙΝ. [ν. ! 32-, 2 Ἰ, 

5 οἡ ἴδε εαγῃ, 16 {ἸΙΚαπεβ8 οὐ ΔῃΥ͂ 
ννηρεά ον] τῆδὲ ΒΠδῖἢ ἴῃ τς δἰγ, 

18 ΤῊς [ἰκϑης85 οὗ δὴγ τῆϊηρ τμαῖ 
σγεαρϑῖῃ οἡ τῆς στουηά, {πΠ6 {ἰΚεπεβ8 
οὗ Δγ ἤδὴ τῆδί 25 ἴῃ τῆς νναΐεγβ δε- 
ποδίῃ τῆς δβαιτῆ: 

19 Αμπά ἰεβῖ τῆοιυ [ΠΕ ἃρ τ πα εγεβ 
᾿ηῖο ἤεξάνεη, ἂδπὰ ψῆθη ἴδοιι β8εεθῖ 
[ἢε 8.1η, δηά τῆς πιοοη, δηά [ἢ 5ἴΔ[5, 
ἐυεη 411] τὴῆε ἢοβῖ οὗ ἤεξανβη, βῃοι)]άδοϊ 
δ6 ἀτίνεῃ ἴο ἡνγουβϑῆϊὶρ τ[ἢεπὰ, πὰ βδῖνε 
{Πεπὶ, ννἢϊςἢ τῆς οκῸ τὴν (Θοά δδιὴ 
ι αἰνιἀεἀ υπῖο 41] πδίίοηβ υπάδθσ τῆς "0. 
ννμοΐε μεάνεη. 

20 Βυῖ ([ἢΞ ΓΚ Βαῖῃ ἐἌκεη γου, 
Δη4 δγουρῆς γου ἰογῃ ουζ οὗ τῆς ἴγοπ 
ἔαγπδσα, εὐέηι οὐκ οὗ Εργνρῖ, το θὲ υπἴο 
πὶ ἃ ΡΘΟρΪΙε οὗ ᾿πῃεγιίδηςε, 45 γὲ αΤέ 
ἢ15 ἀδγ. 

21 Ευγίβαγπχοσε τῇς ΓΟΚῸ νγὰϑ 
ΔΠΡΓΥ ΜῊ πλ6 ῸΓ γοιγ 54.658, δηά 
δνγΆΓῈ (Πδξ 1 5ῆοι ]ά ποῖ ρῸ ονεῖσ οῖ- 
ἀλη, πὰ τηδὲ 1 βῃουϊά ἢοΐῖ ρὸ ἰπ 

ἴεν δὰ οπος βἴηςς, ἴῃ [με 5'π οὗ ἴδε ροϊάεῃ 
Το] ἢ, βΒῃοννῃ ἃ Ὀ1]45: ποὺ γεῖ ἴο Ὀ6 Ὀσσυϊοὰ ὈΥ͂ 
τῆς ΠΟΤ δειὉ{16 σοσιηὶς ΓΕ] ΟὨἸσιὶ οὗ βοπὶς οὗ 
ἴὴ6 δγγίδῃ {065 ἢ ΒΟ ἢ Οὐ ΤΠΘΙΓ πιαγοὶ 
{ΠποΥ Πδά πιαάθ δοᾳυδϊηΐδηςσθ. ὙΠ 6ϑο αἰὰ ποῖ 
ἰηάἀοοά τρᾶκο ροάβ ἔογ τῃεοσηβοῖνος: Ὀυῖ ΠῸΥ 
ἐς ὙΡΟΥΞΠΙΡΡΕα δηάᾶ 5εγνοὰ {Π6 σγοδῖογε τποτὰ 
1ῃ4η [Π6 Οτοδῖοσ," δἀάγεσϑος [ΠΟ πιϑοὶνος ἴὸ 
ἰηξογοῦ ΟὈ]εςῖθ, ποῖ ἴο Ηὶπὶ Η!πϑοϊξ, δπὰ 50 
γα Ἰἀο]αΐετα 5}}}1., (σά 15 ποῖ ἴο δὲ ποτῖ- 
βρρεὰ υὑπάρθυ ΔΗΥ͂ Υἱβ0]6 ἱπιᾶρὸ δῃηᾷ ἔοιπι, 
ὙΠΟΙΠΕΓ τηδάθ ΌΥ τη ἴογ ἴῃ ρυγροϑθ, ΟΥΓ 
ογεδίθα Όγ ΠΙπΊβο]Ε ἔῸΣ πιδῃ 8 βογνὶςθ. Οοά 
βαὰ Ὀδθη τηδηϊοβιεά ἴο ἴπεπὶ ἘὨγου ἢ ΠΟ τπὲ- 
ἀδ οὗ 5ῃᾶρθὸ πὰ ἤρυτε: ([ὨγουρΡ ἢ πο 5υςὶ 
τηθϊα ννὰ5 Ηδ τδμογείογε ἴο ὃς βοιιρῆῖ. 

190. «υδιεῦ ἐδε ΤΟΚῸ ἐδ Οοά ῥαὶδ ἠϊ- 
ουἱδεά μρΐο αἱἱ παΐοη. ἐ. 6. ΏΟΚβΟ ᾿ρμς Οοά 
μᾶ5 ἀϊδεθυϊοα ἴο ἴπ6 πδίοης ἔοσγ {ΠεῚΓ τ.56 
δηά Ὀεηοῆί, δηὰ ὑηὶς ἢ ἱμογοίοσε οῖηρ οστᾶ- 
[ΌΓΕ5. ΤῊ ΠΙ ΒίοΠΙηΡ ἴο ΣΩΔΠ᾿5 σΟΠνθΠΙΘσο. πλυξὶ 
ποῖ 6 νυογϑῃρροά 45 πλδη 5 Ἰογά5.᾽") 580 ἼΤ Ἄγε. 
[Άτοι, ϑδδλά., [ἰθγοιτθ, ΒΡ. Νν ογάϑυνοσγσίῃ, ἄς. 
Οἴδογβ τοραγά [158 ραβθαϑε 2458 ᾿πῃρογίηρ ἴἢδΐ 
Οοὰ δμαὰ «Ἰϊοϊδὰ τῃ6 Πράνθη]Υ δούς ἴο {86 
μοδίῃθη ῸΓ ΟσβῆΙΡ, δπὰ ἴπαὶ ΗῚ5 οὐ ῥΘΟρΪΘ 
{Πογοΐογο πλιϑδὲ ποῖ ννούσῃρ ἱμποῖὰ. ὍΓῊ]5 5: η5. 
1ΠουΡἢ οὐγτοηΐ 45 ἸΟΠΡ ἃΡῸ 8ἃ5 ἴπ6 {1ΠῚ6 οἱ 
]υδίῃ Μαγτ (Ὁ. οὐπὶ ΤΥΥΡρἢ.᾽ ὃ ςς δπὰ 
121, Δπα ΕἸεπλεη5 ΑἸοχ. ᾿ϑέγοπι. ΥἹ. 1.4). ἀπά 
ἘΠΕ ΌΥ ΠΊΔΩΥ͂ πηοάσπὶ οστῖς5 (Κηοδεὶ, 

611), 15 ΟΥ̓ ΠΟ τηθδῃβ ἂρροϑῖία. 

21. ΟΕ τ. 26, δὰ ποῖςδ. 



αἱ ΠΡ. 9. 

ἱ 

γ. 22---36.] 

πηἴο ἴπαΐ ροοά χη, ψῃϊοἢ τῃς ΠΟΚΡ 
τγ (σοά ρίνειῃ τπεῈ “ῶγ 4η ἰπμεγίτ- 
Δῆςα: 

22 Βυῖ 1 πιιρὶ ἀϊΐς ἴῃ τηϊ5. ἰληά, 
Ι πηυβῖ ποῖ ρὸ ονεῦ Τογάδῃ : διιῖ γε 
8Π4}] ρὸ ονεῖ, δηἀ ροββεβ8 ἴῆδὲ ροοά 
Ἰδιά. ᾿ 

232 ΤΆΚε Πεεά ιπῖο γοιυγβϑεῖναϑ, 
ἰεϑὲ γε ἔογρεῖ τῆς. ςονεηδηΐ οὗ τε 
ΓῸΚΡ γουγ (σοά, ψ πῇς ἢε πιδάε 
νν ἢ γου, ἀπά τπᾶκε γοὺ ἃ ρίδνεῃ 
ἱπηᾶρα, 97. ἴπ6 ᾿ἰκεπεβθ5 οὗ Δ ἐῤίηρ, 
ΜΉΘ τῆς οᾺΡ τὰν (ὐοά Πδι} ἔογ- 
διάάοη τῃἢςε. 

24 ον τῆς “10ᾺΡ ΕΥ̓ Οοά ἐς ἃ 
Ἤεοι. το. Θοηϑατηίηρ γα, δύδη ἃ Ἰεαΐοιι5 (σοά. 
0. 2ς 4 νδεη τῆοι 5Πμ41τ θορεῖ ςἢ}}]- 

ἄγοι, απὰ σ ]άγεη 5 σμΠ]Πάγεη, δηὰ γε 
5411] ἤανα γεπιδὶ πδά ἰοηρ ἰη πε ἰδηά, 
Δα 5}8]] σογγυρί γομγεοφίυες, δια τπλᾶα 
Δ στάνβῃ ἱπΊαρα., 97 ἴῃ6 ᾿ΙΚ6η 6855 οὗ ΔΠΥ 
ἐῤιηρ, ἀπ ὰ 58.4}} ἀο δν!] ἰῃ τῆε 5ιρῃϊ οὗ 
της ΠΟΚῸ τῆγ Οοά, ἴο ργόνοκε ἢἰπὶ 
ἴο ΔΠΡΕΓ: 

26 1 ςΔ}}] ἤδανθῃ δηά φαγῇ ἴο νν]ῖ- 
Π6585 Δρδίηϑε γοὺ {Π]8 ἀὅαγ, (δῖ γε 
508} ϑοοῇ υζτε ]} ρεγβἢ ἔτοπι οὔ τῆς 
ἰληὰ ννβεγθιηΐῖο γε ρὸ ονεσ Ϊογάδη ἴο 
ΡΟΒ56858 ἰξ; γὰ 514]} ποῖ ῥγοϊοηρ γομῦ 
ἀδγβ ἁροῃ ἰΐ, δαϊ 5114}} τειν Ὀς ἀε- 
δ Γογά, 

27 Απά ἴῃε ΠΟᾺΡ 5}]] βοδίζεσ γου 
Διηοηρ ἴῃ6 Παδίίοηβ, δηὰ γε 5}8}} δὲ 
Ιεῆ ἔεξνν ἴῃ πυπλθεῦ διηοηρ τῆς ἢεᾶ- 
1Βεης νν ἢ εγ τ ΠΟΒΡ 5}18]} ἰεδά γου. 

28 Απὰ τῇεγα γε 5}8]] βεγνε ροάβ, 
τῆς ννοῦκ οὗ πιεη 8 δδηάβ, ννοοά δῃὰ 
βδίοηδθ ΨΒΙΟΝ ΠΕΙΤΠΘΓ 866.) ΠΟΥΓ ἤεαΐ, 
ὨΟΓ δΑῖ, ΠΟΥ 5Π16]]. 

29 Βιυῖ [ἢ τοι τπεηςε ἴδοιι 5Π8]ῖ 
866Κ τῆε ΓΟᾺΡ τὴγ (ὐοά, τποὰ 58}4]1 

925-28. Τῆς ψαγηίηρϑ ἀραϊηϑί ἸΔΟἸΔΊ ΤΥ ἃΓῸ 
οηξοτοοα ὈΥ ἀϊδίπςϊ ργεαϊοτίοη οὗ τμ6 τοΥτΊ Ὁ]6 
ῬΕΠΙΞΗπηθηΐβ νυνὶ ἢ νου] δῆϑιιθ ΟἹ ΠΟΙ Π115- 
δίοη οὔ ἴ. Οὗ ἢ τἢθ86 νεῦϑθεβ μεν, ΧΧΥΙ. 
224-π-4ο, Δηα σἢδρΡ. ΧΧΥΠ]. 64 544. 

429--40, ἴὔηνΠΠἸρ, 85 1 πλρῃϊ ϑθθηι, ἴο 
οἴοθθ ἢ5 ἀϊδοουῦβο ἢ ννογάς οὗ ἴθιτου, 
Μίοϑεβ πιᾶκοβ ἃ ἰδϑοῖ ἄρρϑαὶ ἴο ποτὶ ἴῃ {656 
τ. ἴῃ ἃ ἀϊογεπί βἴγσαϊη. Ηδ τ 8115 οἡ {θῇ ἴο 
εἴθανθ βἰθδάξαϑιυ ἰο Οοά Ὀεοαυϑο Οοά δεαά 
εἴνεη {Ποῖ ον άδηςοβ οὗ Ηἰβ Πεγ δηὰ Ηἰδ5 
ῬΟΥΟΙ διιοἢ 245 μαά Ὀδεη νομοῃοαίεα ἴὸ π0 

ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥΎ. ΙΝ. 

πηά ῥύηι, 1{ τῆοιι 56εἷς πὰ νι 81} 
τγ ἤϑατί δηά νυν τῇ 411 τῆγ 5ου]. 

40 ν!εη τποὺ αγ 1ῃ τηδυϊδιίοη, 
Ἀπ 4}1 τῃε86 τῆϊηρβ ᾿ γα σοπα ὑροῃ ' δ. 
ἴπεε, φυδη ἴῃ {πε Ὰ 
ἴατη ἴο τῆς ᾿οκ τὴν (οά, πὰ 5}α]ῖ “ἢ 
Ῥε οδεαϊεπε υπῖο ἢ5 νοῖςα : 

31 (ἔογ τῇς ΚΡ τὰγ αοά ἐς ἃ 
τηοτοῖ}! (οά ;) ἢῈ 1} ηοΐ ἔογβακε 
ἴΠε6, ΠΕΙΓΠΟΓ ἀδβίσγου ἴπθ6, ΠΟΥΓ ἔογρεῖ 
[Π6 σονεπδηΐῖ οὗ ΤΥ ἔδιεῖβ νν]ςἢ δε 
ϑυνΆΓΘ ππῖο τΠΕ6η]. 

22 ΕῸΓ δ8ὶς πον οὗ (ῃςε ἀδγβ8 τῃαῖ 
ἴθ ραᾶϑῖ, ΨΏΙΓη ψετε Ὀείογε {πες. 
δίησε πε ἀαν τῃαϊ (ὐοά οτεαῖεά πιᾶῃ 
ὉΡΟη ἴα εαγίῃ, δηά σε ἔἴτοτῃ ἴῃς οπε 
δάς οὗ ἤδθανθῆ υὑπίο {Π6 οἴδποῦ, νγῆθ- 
{Π6γ τῇεγε παῖ Ὀεεη ἀπν «με ἐῤίηρ 
45 ἴΠ]8 ργοαῖ τὨϊηρ 25) οΥΎ παῖ Ὀεεη 
Ἠεαγά ᾿κε τὸ ἢ 

23 )ιὰ δυδῦ Ῥεορὶες ἤθαγ ἴῃς νοῖςβ 
οἔ (ϑοἀ 8ρελκίηρ οἷἱξὲ οὐ τπε πιϊάβε οὗ 
(Πε ἤτε, 45 ἴμοιι ἢαϑὶ ἢεαγά, δηά ἰΪΐνε ἡ 

44. Οἵτ δίῃ Οὐοά δϑϑδαγεά ἴο ρὸ χραἊ 
ἴαΚε ἢϊπὶ ἃ παίίΐοῃ ἴτοηι ἴῃς πριάϑξς οὗ 
απο ῤοῦ παῖϊοη, ὉΥ τεπηρίδιοηβ8, δῪ 
βἰρη8. ἀπά ὈΥ ϑγοπάδγβ, Δπ4 ὈΥ νγᾶγ, 
ΔΠᾺ ὉΥ ἃ πιρῃτ Παπά, δηὰ ὃῪ ἃ 
βγεῖ θα οὐ ἃΓπΊ, δηὰ ὈῪ ργεαῖ ἴεῖ- 
ΓΟΙβ. ΔΟσοΟΓάΙπηρ τὸ 411} τῆι τῆς [,ῸΚᾺΡ 
γουγ (σοα ἀϊά ἔογ γου ἴῃ Εργρί θεΐογε 
γουγ εγαϑὴ 

45 ἰὕπῖο ἴῃεε ἴἴ νγὰβ βῆεννεά, τῆδι 
ἴοι πλὶρῆϊεβὶ Κπονν τῆδτ 6 ΠΟΚ ἢς 
'ς (ἀοά  ἐῤέγε ἰς ἈΟΠΘ εἶβ6 δεϑίάε ἢϊπ}.. 

26 Οὐυζ οὗ πεάνθὴ πε τηδάς {δεε 
ἴο ΠααΥ ἢϊ8 νοῖςβ, ἴπδῖ ἢς τηϊρῆξ [η- 
βίγιςς τῆξε : ἂδηἀ ὑροη βάτῃ δ δῆεν- 
εἀ τῆεθ6 8 ρτεαΐ ἤτγε ; δηά τἴἤοι 
Πελγάθδε ἢϊβ ϑγογάβ οἷἱε οὕ τὴ6 πϊάςί 
οὗ τῆς ἤτε, 

οἴδειβ ; δηὰ ἢδά νογκοά δηά νου] 511}} τοσκο 
ΠΟ 655 δ πρι]αν ἀθ  νοσάπςσοβ ἔοσ (ῃοῖη, μανυηξ 
σδόβθη ἴμεπὶ οὐὖἵ ἴο Ὀε Ηΐϊβ οὐ Ῥθορὶβ, 

84. ὁν ἱεριριαἰοη. ΟἿ. νἱ!. 18, 1ο, δηὰ 
ΧΧΙΧ. 2, 3. ΕΤΟΠῚ ἃ σοΙΏΡΑΓΊ5οη οὗ ἴμο56 ρᾶ5- 
ΒΑΡ65 ἰἴ ἌρΡΡϑδγβ πὲ νγὲ τηυβὶ τεῖου [6 ννοτά 
ες τογηρίδτ! οη 5" (845 ἄοεβ σσεβοη.), ποῖ ἴο ἴΠ6 
τὐδιυϊδιίοπβ ἀπά ρογβεσυ τ] 5 ὑπαάθγροης ὈΥ 
τῆς [σγδε]ἴεσ, δὰ ἴο [Π6 ο᾽αριθ5 Τα γδΟ]ΟἸΙΘΙΥ͂ 
᾿πΒ!Πςϊοα οἡ [6 Εξγυρίϊαπθ. ΒΚ. {ἴΠπ656 ρίδριιδβ 
{ῃ6 πρῆϊ οὗ σοά δηά {ῆε οὐδιϊηαου οὗ Ῥἢδ»- 
το ΜΕΥ δῖ οἡςς ἰεϑιοα δηά πηδηϊξεκίοα, 

819 

δἴϊεσ ἀλγϑ8, 1 τῆοιι ἘΡΡΆΗ 



820 

27 πὰ Ῥεοδιιβα ἢς ἰονβα τὴγ ἴα- 
{Πετ5) τῃεγείογε ἂς σἤοβα {πεῖ 8εθὰ 
δίῖϊεγ τἤδπι, δηά Ὀγουρῆς τῃ66 ουξζ ἴῃ 
ἢ15 βίρῃϊ νι ἢϊ5. τ ρ ἢ Υ ρόννασ οὐΐ 
οἔ Ἐργρῖ; 

18 ΓῸ ἀπινα ουῖΐϊ παίοηβ ἔγοπὶ ὃ6- 
ίοτα ἴῃθδ8 ργθαῖεσγ δηά τιὶρῃΓ τῆΔΩ 
τῃοι ἀγί, ἴο ὈΓίπρ ἴη66 1ῃ. ἴο ρῖνε 
(ἢες ἐμεῖτ ἰλιιὰ 3 δὴ Ἰπμεγίϊδμςβ, 88 
1 ἰς τη 15 ἀδγ. 

190 Κηον τβεγεΐοσε (ἢ 5 ἀδγ, δηά 
σου Βιἀογ 1: 1ῃ τῆϊπς Πεαγί, τῆδξ τῆε 
ΓΟΚΡ δα 1: (σοά ἴῃ μεάνεη δῦονο, δηά 
ὉΡοΙ ἴῃς δαγῖ θεμεάίῃ ; ἐῤέγέ ᾿ς Ποῃ 6 
εἶβε. 

40 Του 5}α]ῖ Κεερ {βεγείογε ἢ]5 
βίατιιϊεβ, ἀπά ἢ8 ΠΟΠΙΠΊΔΠαΠΊΕΠἴ8, 
ὙΠΟ 1 ςοπιπιαπά τῇδε 15 ἀαγ, τῃδῖ 
1 ΠΊΔΥ ΡῸ νγῈ}} ννιῇ τῆεθ, ἀπά ψ πῇ 
τῆν ΤσΒΠάγθ δον τῃδε, ἀηά τῇδε ἴδοι 

ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΙΝ. [ν. 37-45. 

Ττηλγεϑῖ ργοίΐοηρ ἐν ἀαὺβ ὕροὴ τῆς 
δδγίῃ, νης ἢ {πε ΠᾺΡ τὴγ (ϑοά ρὶν- 
ει ἐπϑε, ἔογ ἐνευ. 

4τ 4 Τηεη Μοβεβ βενεγεά τῆτες 
οἴτι65 οἡ [158 8ῖ4ε ἤογάδη τονναγά τε 
ΒΓ ΒΙΠ 

42 Ἴδα τῃε βἰαμρῦ πρῆς ἤθε τῆι- 
τεῦ, ψῃςἢ 5Ποι 4 Κ|}] ἢ15. πεῖρῆθουγ 
ὈΠάνγΑΓΟ5. ἀπά ἢδῖεά ἢϊπὶ ποῖ Ἰῃ {{Π|68 
Ραϑῖ; δηά τῇδλί βεείηρ ὑπῖο οπε οὗ 
τΠ686 οἰτίε8 ἢ8 πιρῃϊ ᾿νε : 

43 Νιαπιθίν, “Β6ΖΟΙ ἰπ τῆς ψνιι]άογ- ἐ]ωὰ, κ 
658, ἴῃ πε ρἰαίπ σομπῖγυ, οὐ τῆς ὰ 
Κευδεηῖῖαβ; δηά Βδηιοίῃ τη (ἸΪεδά, 
οὔ τε (ὐδάϊϊταϑβ; δπά (Φοΐδη ἰῃ Βαβμδῃ, 
οὔ τὴς Νικηλεειτεε: 

44 4 Απάᾶ "18 ς τῆε ἴανν ψῃῖς ἢ 
Μορςεβ 8εῖ δείογε τῆς μι] άσγεη οὗ 5- 

ἽΓΔΘ] : 

45 ΤὭἬςβε γι ἴῃς τεϑ πλοη 68, Δπά 

37. ῥὲ εροιό ἐδεὶγ “εὐ αὔονρ ἐφερ] [1,Δῖ. 
εἰ ῥὶς 5064 δῇϊογ ῥῥηι." ὙΠποιρῃ Μοϑὸβ Ὀθρίη5 
1π6 τ΄. ΟΥ̓ ϑοῖτπρ ἔοσῖἢ [ἢς ἰονὲ οἵ Οοά ἴο 
1πΠ6 "[Δ1}Π6γ5 "ἢ οὗ τἴῃ6 παίίοη 845 (ἢ ἔουπάδίοῃ 
οἵ Ηἰ5 εἰεσϊοῃ οἱ {ποῖγ ροβίεγιυ (οἴ. ἰχ. ς 
δηὰ χ. 1ς), γεῖ ὃς ργοσθεάβ ἰπ ἴπ6 βηρυΐαῦ 
ΠΌΙΠΌΘΓ ἴο σρθαῖ οὗ “" δὲ; 5οθὰ αἴτεσγ ὀιἰρι." ΤὨΘ 
55 ΠΙΡΌΟΩ οὗ σογγιρίίοπ ἴῃ {πε ἴοχὶ 5 4ιυδ 
ΔΥΌ γασγ. δϑρϑάκιρ οὗ ἴῃ6 ον οἵ Οοά ἴο 
186 ιγ Δ ΠΟΓ5 ἴῃ ροηογαὶ, Μοβθβ ἢδ5 ἸΟΓΘ 65ρ661- 
Αγ ἴῃ παϊπαὰ ἰμδὲ οηε οὗ {πεὲπὶ ννῃο ν'ὰ5 οδ᾽]οὰ 
“ἐἐῃς Ετοπά οὗ Οοα " (δῖ [4165 ἰϊ. 23); δπὰ 
ἸπβΕ ΠΟΌ ΝΕ, 50 ἴο δᾶ, ςσοπϑίτγιςϊ5 ἴῃ6 56Π- 
ἴδποθ δοςογαϊηρ!Υ. 

ὀγομφδί ἐῤεε ομὲ ἐπ ῥὶς εἰσ) Ιλ. “ὍΥ 
Η!5 δος." ἐ.ε. ὈΥ (8ὲ τηῖρμξ οὗ Η!5 ρεγβοηδὶ 
ῬΓέβεηοο: οὗ, Εχοά. χχχὶ. 14. ν ογο Οοά 
ΡΓΟΠΊΪϑ65 ἴο Μοϑβϑθϑ “ΜΥ Ῥγόϑοηςσα (1. “ΤΩΥ 
ἴδοθ ᾽) 514}} γοὸ τ [8 66. 

41--48,., Μδηγ οὔ ἢ ΟἹ οΥ σοπηπηοηίδίουβ 
(ε... ΟφἸπιοῖ, ἩἨουδίραπε, ὅζο.), ἀπδῦ]ς ἴο 568 
ΔΩΥ͂ ῬΓΟΡΙΙΘΙΥ͂ ΟΥ ΓΟΙονΔΏΟΥ ἴῃ ἴΠ656 νυ. 45 δἱ 
Ῥγόϑθιῖ μ᾽ασοά, δᾶνὲ τεραγάθα {Πθπὶ ἃ5 δῃ 1η- 
τεγροϊδίίοη. ὙΠΟΓΘ 15 ΠΟΙΝΘΥΟΥ ΠῸ γϑάϑοῦ ἴο 
ἀσραχί ἔγοιῃ ἴΠ6 νἱϑνν δι ροϑίθαὰ δκὸ Ὀγ {ΠΕΡῚ Ὁ 
ςοπῖθηϊβ ἀπά ςοπίοχί. ΤῊΘ στ΄. ΡΥ Θά ΓῸ 
ΟἸδαΥν ἴ.6 σοποϊιιϑίοη, 45 ἴΠΟ56 δ σσθθαηρ ἃΓδ 
[86 ὀχογάϊιπι, οὗ ἃ ἀἸἰβίίπςϊς δηα σοπιρίοῖς ἀ15- 
σοιγθ6. ΤὮΘδθο νυ-, {Π6η, ἅτ ᾿πϑοσίθα Ὀεΐνγθθη 
(86 ἴννο 5 ΠΊΡΙῪ ἔογ {Π6 τοάϑοη ἴο ψΒΙΟἢ [ΠΟΥ 
ἘΠοπΊβοῖν 65 ο4}} αἴϊεπίοη (“ Τρεηι ΜΝ οϑο5 ϑένεγεα 
ἴηγεο οἴ[165.,) ζζο.); 2.6. 1η6 ἕαςϊ παγγαϊθὰ ἴοοκ 
Ῥίασε ἢἰβίουι ΠΥ ἀἴογ ΔΊοβοϑ 5Θρόκε ἴῃ8. οπθ 
ἀἰδοοιγθο ἀπά Ὀοίογὸ ἢς ἀε]νογθα [ῃ6 ΟἾΠΟΓ. 
[πὰ 5 ϑονεγπρ ἴΠ6 ἴῆγος οἰ)5. οἵ γεῆιρα 
Μοβὸβ σαγγιθαὰ ουὐἱἱδ δὰ ργονίοιιβ ςοπηπιαηὰ οὗ 
Οοά, Νυπι. χχχν. 14:1 δπὰ 90 [ο]οννοὰ ἃρ ἢΪ5 

Θχβογίαίςοηβ ἴο οὈδάϊθηςε ὈΥ 5εζ Πρ ἃ Ρυπο- 
ἴμ4] ὀχαηρ]ς οὗἉὨ 1ἴ, ἃ5 ἔδυ 45 ΟρρογίηΥ ν᾽ 85 
ξίνθῃ δ1πὶ. 

438. Βεχογ πὶ ἰδὲ «υἱάεγπσις, ἱπ τ1δὲ ῥίαϊπ 
εοιπέτ» Οἡ ἴῃς ““Πάοτ 655," 566 σἤΔΡ. 1. 1. 
“1 ῃ τῆς ρῥἷαῖη σουπίγΥ," π|.. “1η τῆς Ἰαπά οὗ 
16 μῥον." ὝΠΟ ννογὰ τηθδῃβ ἃ ἰϑνεὶ ἰγαςῖ 
οὗ ἰδπά ; Ὀμῖ ννῆθη υϑοὰ, 45 ἤόγὲ δηὰ ἴῃ 11]. 10. 
158. χ. 9, ἄς. 8 τῆς ἀγίῖς]θ, σθθπς ἴο ὈῈ 
ἃ ΡῬΓΟΡΘΥ ΠΑΠΊΟ, 85 1 15 ἰγοαϊθαὰ ὃγ ἴῃς 1, Χ Χ, 
[τ ἀφποῖθϑ ἴδ ϑιιοοίἢ ἀοννη5 οἵ Δί οαῦ, ν ἢ 
ΓΟΔΟἢ ἔγοια (86 [ογάδη θδϑοῖννασά οὐ [εποῃο 
ἕᾺΥ ἱπῖο ἴῃὴ6 ἀδϑετῖ οὐ Αταῦῖα, απὰ Ὡς ἢ 
ἔοττη ἃ δι Κιηρ σοηΐγασί ΑἰκῈ ἴο (ῃς πιρροὰ 
ΠΟΠΠΊΓΥ ννοϑὶ οὗ 86 ἥγοῦ, δηὰ ἴο 186 ΠΙΡ ΠΟΥ 
Πα τοπλάγΚΑῦ]ς ἀϊδιτὶςῖς θοΪοηρσίηρ ἴο Βασηδη 
ΠουίῃιναΓγάϑ. 

ΒΕΖΕΙ ἴ5, ἢ {π||6 σογίδιπῖγ, ᾿ἰΔεπ δορά 
ἢ Βοκῖγα, ογ (α Μίδος. ν. 36) Βοϑοσ. 

Καμιοὶδ ἐπ σἰραα] Ἰἀδηίῖςαὶ ἢ Ἀδπιοίἢ 
Μίζρθῃ, [οδῆ. χα. 26; νυ θε γα 566 ποῖβ. 

Οσοίαη Ἰ)εβογι θὰ Υ Τ]εγοπιθ αἴτοσ Εἰιϑο- 
ὈΓ5 45. “ψ1} ΡΓΡΊΑΠα 5: 11 δι Ὀσοα  ΠῚῪ 
βᾶνο ἴῃ6 πάπα οὗ Οδι]οη5 ἴο ἃ ἐϊπῖτιςϊ οὗ 
516 Θχίθηί θαϑὶ οὗ ἴπ6 964 οὗ δ] ἶθθ δηᾶ 
Ὠοτἢ οὗ 1π6 Η]ογομαχ ; Ὀυΐϊ ἴῃς εχᾶςΐ 5116 οὗ 
1η6 ΟΥ̓ 15 ὑποργίδίη. 

44- 49. ὙΤἢδος στ΄. υγου]Ἱὰ ὈΣ πιογὸ ὑτῸ- 
ῬΕΥΙΥ δϑϑιρηθὰ ἴο [ῃ)6 ποχὶ σμαρῖοσ. ὙΠΕΟΥ͂ 
4Υ6 ἰηϊοπάρα ἴο 5εῦνο, ποῖ 835 ἃ σοποϊυβιοῃ ἴο 
(86 ἢγσι ἱπιτοάδυσίοτν πὰ ργοραγαΐογυ ἐϊ5- 
σου γῆ] ἢ ἢδς τεσοτάοά (Ἀοξεη- 
ΤΑΌ 1160), Ὀὰϊ 85 ῃ6 δρπουποοπιθηΐ δπὰ ἴῃ - 
(γοἀυςίοη οὗ ἴἢ6 οὔθ ποὶν ἴο Ὀ6 σοχητϊηεηςεά. 
». 44 ξῖνεβ ἃ Κιπά οὗ ξϑῆθγαὶ {Ππ|6 τὸ τὴ6 
8016 οἵ ἴῃ6 ψνο ΡΥ δὐάγοϑϑ, ἱποϊάϊηρς ἴπ 
ἴδλοϊ [86 οδηίγαὶ ρᾶτΐ ἂπὰ ϑιυὐθδδίδηςθ οὗ ἰδε 



ΒΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ. ἵν. ν. 

τῆς 5ἴδίιζεβ, Δη4 [ἢ6 ᾿υάἀρηπχεηῖβ, νν Ἰςἢ 
Μόοβεβ βρᾷκε υπίο τῃ68 Ἑοπι]άγεη οὗ 
15γδεὶ, δίζεσ [6 ςᾶπιε ἔοσῖῃ οὐἵ οὗ 

Εργρι, 
46 (ὐπῃ τ}]8 8:46 ΤΠογάδῃ, ἱπ τῆς 

ΝΑ ΕΥ̓ ονογ ἀραϊηβῖ -᾿Βεῖῃτ-ρεοῦ, ἰῃ τὴς 
δια οὐ δίποῃ Κίῃρ οὗ τῆεΣ Απλογίζαβ, 
νῆο ἄννεὶς αὐ Ηαϑῆροῃ, ννῆοπὶ Μοβεϑβ 

ΖΝ υπθ. δηά τῆε ΤσὨΠ]Πάγεη οὐ βϑγαθὶ “)5πιοῖα, 
21. 24. 
εἶῶρ. σ.4ῳ. ΔΓΙΟΓ {ΠῈΥ νοῦ σοπὴς ἔογῖῃ οιι οὗ 

Ἐξγρι: 
47 Αμπά {πεᾶὺ ροββεββεά ἢ8 ἰδηά, 

Σ Ναπιρ. Δη4 ἴῃς ἰαπὰ ὅ οὗ Ορ Κίηρ' οἵ Βεβῆδη, 
αὐ 3.9. ἵἍ2Όο Κίηρβ οὗ τε Απιογίζεβ, ννῃϊςὴ 

τυέγε ΟἹ 1018 5146ὲ Γογάδη τονγαγά τῃ68 

ν. 46---. 821 

]οτάδῃ δαϑινναγά, ὄνθεὴ ὑπο ἴδε 868 
οἵ τπ6 ρ]αίῃ, υπάθγ τῇς ὅ βργίπρβ οἱ Ἵμαρ. 3 
ΡΙβρδῇ. τ 

Γ(ΗΑΡΤΕῈᾺΚΝ ΡΥ. 
: 724 ἐσυεπαπέ ἱκμ “ἴογεό. 6 7146 ἕξη εορ- 

"μα μαἰμομς., χἡ Αἰ (ἐξέ δοοῤίε᾽ς γέφμεσί ἤοσες 
γέεείνείἁ ἐλε ἔατο ὺνε Οοά. 

ΝῺ Μοβεβ οδ]]εά 11] 15γδεὲὶ, διά 
5814 υπηῖο {Πεπὶ, Ηδατ, Ο [5γδεὶ, 

τῆς 5βἴδζυζεβ διὰ Ἰμασηηδηῖθ ΨῃΪΟἢ 1 
ΒρΘαΚ ἴῃ ὙΟᾺΓ δλγ8 118. ἀδγ, τῃαῖ γε ᾿ 
ΠΔΥ ἰεᾶγῃ ἴμεπιὶ, ἀπά ἰΚεαρ, ἀπά (ὁ ἐΜο Ω 
τῆς. ΧΕ 

2 4“Ἴε [ΟᾺΡ οὐγ (ὐοά πηλάρς Α" Εχοά, το 
ΒΓ ϑῖπρ ; 

48 Ετοπὶ Ατόαγ, δὶς ἢ ἐς Ὁ τς 
ὈΔηκΚ οὗ τῆς τνεσ Ασποη, ἄνθη ππῖο 
τηοιηξ δίοη, ΨῃΙοἢ 2. Ηδγηοη, 

49 Απά 411 τὴς ρίαιῃ οἡ τ ϊ5 868 

ὈοΟΚ, ὑν] ἢ ποὺ [Ό]]ονν5 ἴῃ ἰννθηΐν -ἔννο 
σδαρίογβ ; οὗ. [ηϊτγοά. ὃ 11. ὙΠ θ56. σμαρίογβ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀϊν!ἀθα Ἰηἴο ἵννο στοιρϑδ, ἴΠ6 ἔουτηοῦ 
ςοηϑίϑιπρ οὗ οἰ. ν.----χὶ., (86 Ἰατίοσ οὗ ςοἢ. 
ΧΙ. -- χχν!. Ἰπο] αϑῖνθ. ὙΠ6 ἔουτηοσ αἀἰν ϑοη σοιη- 
ΤΊ ΠΟ 65 ἢ ἃ το ρο!οη οὗ ἴη6 Ἴοη ὙΝ ογά, 
Ὑ ΠΙΟΒ ΔρΡΡγοργίατοΙΥ ΟΟΟΌΡΥ ἤθγε, ποῖ [685 
ἴλη δῖ πεῖν ἢσϑὶ δηποιιπσειηθηΐ ἴῃ Εχοάιι5, 
1ῃς ἐοτοτοηῖ οὗ ἴ86 ἡ ΠΟΪῈ ἸερΊϑἰδίνο σγϑίθπὶ 
8.5 115 Ἰοδάπρ ἀπ Θβϑθητῖδὶ ρυ ΠΟ Ρ]65. Ατηοηρϑί 
ἴηο5ε Τ θη ΔΝ ογήβ ἴΠ6 ἢγβε ἴννο τ ρ δῖ, υπάογῦ 
186 εἰγουπηϑίδηςσοϑ, Ὀ6 ̓ 151}Υγ γοραγάθα 85 " ἢγϑι 
Δα στοαί σοιηπιδηαἀπιοηΐθ:" δηὰ Μοβοβ 86- 
ΠΟΥ ΠΡῚΥ τλκο5 δρρ]ςδίίοη οὗ [Π6πὶ ἔπ ϑοπΊΘ 
ἄεῖδι] ἴο ἢΙ5 διιάϊεηςθ, πη ηρ]ηρ νναγηϊηρδ δηὰ 
εχμογίδίϊοηϑ, ᾿ΠγΟ Ρἢ 51χΧ ομαρίογβ (υ].---χι.). 
ἼΠΕ 5εοοηὰ αἰν]ϑίοη (ΧΙ!.--τοχχν}.) τεσοιηῖϑ ἴῃ 6 
ῬΠΏςραὶ ἰαννα δηᾶὰ τερυϊδίίοηθ συ σἢ τὴ 

ΡῈ ψετε ἴο οὔϑετνε ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ οὗ {πο} 
ἹΠΠοτδησθ. [ἴῃ τ΄. 4ς (15 “Ἰανν ᾽" (ἐδόγαϑδΚρ 5 
ΒΙΜΏΠΊΔΙΠΥ ἀοϑουθοα 45 σοπϑίϑιϊηρ Οὗ ““τ651ἰ- 
ΤΩΟΠΙ165, σἰδίυζοβ, δηὰ 1πἀρηηθηῖβ : 1). 6. σοχη- 
τυδηάἀτηθηῖβ σοηϑιἀογοα γί 45 σηδη  ξοϑίδίοης 
ΟΥ δἰϊεϑίδιοηβ (εδ12) οὗ ἴῃς ν}}} οὗ Οοά; 
εχ 845 ἀυῖε5 οὗ πιογὰὶ οδ] ραϊίοη (ἐρὥκἐρῃ), 
δηά, {ΠΙγάΪγ, 85 ργθοθρῖθ σου ηρ ἴΠ6 σηυτδὶ 
Τρ ἢἴ5 οὗ τηθη (γε ῥα). 866 οὐ ἴμ6ϑε ἰδϑὶ 
ἵννο ννογάϑς [ον ΧΙ, 4, ς. ὍΤἨ]5 οἰδιοπηθηΐ 
οὗ 6 Ἄοοπίεηϊα οὗἩ ἴπ6 συςοσδοάϊηρ ρογίίοῃ οὗ 
πὸ ὈοοΪκ. 15 δοσοιηραπίθα ΟΥ̓ ἃ ποίϊςε οὗ ἘΠπὴδ 
δηά ρίδοθ: “"δῆβῖοσ ἴπῈῪ σαπηθ ἔογίἢ ουΐϊ οὗ 
Βδγρῖ," πἰ., ἀπά πλοσγα δοσυγδίοεὶυ, “ἐπ ἸΠΕΙΓ 
σουπῷ ἔοσίῃ : 2.2. ν ἢ 51 [ΠΟΥ ναὸ γεῖ οἡ 
τοῖν πιᾶγοῦ ΠΌτὰ ἴμ6 ἤου56 οὗ θοπάδρο ἴο {πὸ 
Ῥγοπηιϑϑοὰ 1,δηὰ; Ὀυϊ “ἴῃ [6 ἰδηά οὗ δι: ῇοη, 
Ὁ. 46: δῃὰ 50 ἤδη ΠΟΥ Παΐὰ ἰγοδαῦ τεσοϊνοα 
(πε Πιδῖ ἔγιυ!τ5 οὗἨ ἁ τῆοϑο ῥγοιηῖϑυθ, 86 [1] 
ἔπι ίοη οὗ νν Π]ο ἢ νγὰθ τὸ Ὀθ συηοοημποηΐ οἱ 

ςονεπδηῖ ννἢ υ5 1η Ηοτοῦ. 
243 Τὴς ΓΟΚΡ πιδάς ποῖ 1} ]5 σονε- 

παπῖ τῇ οὐγ ἔΔΊΠεΓβ.) Ὀις νυ ἢ 18. 
ἐυέμ 890 ὙγὙὴο 47,8 811 οὗ ι.ι5 μοσε ἷϊνε 
τη 15 ἀἄλγ. 

{1π6 ν ΕἸΒΙπιεπὲ οὗ ται σονοπδπηῖ πονν ἀρϑίη 
Αῦουξ ἴο Ὀ6 τε μοαγϑθα ἴἰο ἔποῖη ἰη ἰϊ5 ἰΙδδάϊηρ 
ἔοαΐαγοϑβ. 

48. »ιομηΐ δίοη, «στρ ᾿ς Ἠσγηπο} 866 
ποῖθ οὐ 11. 9. ὙὍΠδ πᾶπι Ζίοῃ (ςξ, Ρ5. χ]ν 
2) σοπηροϊοα 1} [6Ιι58]6Πὶ 15 4υ 6 ἀἰ οιοπέ- 
ΙΚγ δροὶξ ἴὴ {Π6 οΥἹΡΊΠΑ] ἔγοπι (86 δῖοι) οὔ πο ἰοχέ, 

ΟΗΑΡ. . Μοβϑθβ πον φχοςοθάς νυ ἢ τΠ6 
Του ΓΟΠΟΙ.Υ͂ ΟΥ δεσοηὰ [μἂνν ᾿ἰἴϑε!Γ: 2.6. ἢ 
τῃδῖ τεσδριτυ]ἱαϊίίοη οὗ ἴΠ6 δίπαι(ις σοάδ ἴῃ 4]} 
15 πιούα ἱπιρογίδηξ ἔδαϊιιγεβ νυ ῖς ἢ ννᾶ5 5ι- 
δεβιεά δὲ οπςα ὈΥ {πὸ ἔαςϊ ἰῃδῖ {πε ροποσζαϊίοῃ 
ἴο ΨΒΙΟΣ ἃ ννᾶ5 ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ ρίνθη ν 5. ΠΟνν 
ἀεδά; Ὀγ 16 σὔδηψε ν Π]ςἢ ννα5 αρουΐ ἴο δ6 
ΔΟσοΙΡ 5η6α ἴη [86 οἰγουπιδίδηςεϑ. οὗ [5γ86] 
τῆγουρὴ {Πεῖγ δοΐι4] θηΐγαπος δηα ϑεϊτ]επιθπςὶ 
πη ἴΠ6 ἰαπὰ οὗ Ῥγοπλϑο; δηά Ὀγ ἴῃς Δρργοδοὴ- 
ἴπρ ἀδοοδθθ οὗ ἴη6 ρτεδῖ Ἰδυνβίνευ νο ἢδά 
Ὀδοη {πὸ πιεάϊδῖου οὗ (ἢ6 σονθηδηΐ, πὰ ννῇοβθο 
Δ Ποτγ δὰ ΜΙ Πμοσίο Ὀθθη ἀν] ]6 ἔἕοσ ἰζ8 
ἐχρ δηδίίοῃ δηά δηζογοεπιθηΐ. 

1. “πώ Μο.ε: εαἰεά αἱὐ Πεγαεὶ͵ ἀπά «αἱά) 
ΤἼΙ15 ππογὲ οηρδαίϊς ᾿ηϊγοάιιςζοΥΥ ἔοττηι]α ἴῃ - 
δἰεδα οὗ {πε 5 Πρ]. ἀηα ΟΥΔΙΠΑΥΎ “ Απηά Μο- 
565 5414, ροϊπίβ ἴο {π6 ρυ Ὁ] ΟΥ̓ ἀπά ἱπιρογῖ- 
ΔΠοο οὗ ἴδ ἀἸθοοιγοο νυ ]ςἢ ἕο] ον 8. 

89. Τό ΖῸΚΡ γιασδ ποΐ ἐῤίς εουφπαπὶ αὐἱ ὁ 
ομ ἤαίβογι, ὀμξ αὐἱ μα, συθη πο, αὐϑὸ ἀγὸ αἱ 
9 ὦ ῥῪὸγε αἰ ἐδ’ 44}] Τῆς “{Δ{Πεγ5᾽} 
Ποῖ ᾿πιοη θα ΓΘ, 85 ἴῃ ἱν. 37) ἴη6 ραϊγ δυο ἢ 5, 
ΑὈγΑπδπι, ἰβᾶας, δηὰ ἰασοῦ. ΜΠ {Ποπὶ 
Οοὰ ἐϊὰ ἱπάορα πηακὸ ἃ σονοηδηΐ, Ὀυΐὲ οὶ 1ῃ6 
ραγι σι ασ σονοηδηΐ ποὺν ἴῃ απιδϑίίοη. ὙΠΟ 
ΓΟΞΡΟΠ5ΙὈΙΠ11165 ΟΥἨἁ 1Π)]15 ἰδίου σονοπαηΐ, τηδάς δὲ 
δίπαὶ ὈγΥ ἴΠπῸ παίζίοῃ ἃ5 ἃ πδίίοη, αἰἰδοῃοά ἴῃ 
ΠῚ. ἄτνὴ΄ ἀπ σρηογδίοη ἴο ἴΠ056 νν ἤοπὶ ΜΟΒ65 
Μ)᾽Ὰ5 δ γύδϑιην. 



8.22 

4 ΤἼῇε ΠΟΚΡ ταϊκεά νν ἢ γου ἔλεος 
ἴο ἔπος ἴῃ τῆε πηουηῦ ουξ οὗ τῆς τηϊάϑς 
Οὗ τε ἢτο, 

ς ([ κτοοά Ὀεΐνγεεη τῆς ΠΟῪ δηά 
γου «ἵ {παΐ τἰπιθ, ἴο δῆδνν γοῖι ῃε 
ννοτὰ οὗ τῆς ΠΠΟΚΡ : οΓ γε νγεγα δἔγαιά 
Ὀγ τεᾶβοη οὗ τῆς ἤτε, δηὰ νγεηΐ ποῖ Ρ 
ἰηῖο τῆς πιοιηΐ ;) ΒΑ ὙΠ, 

ΟΦΈχοά ο,. 6 4 ὁ] (πηι ἴὴε ΓΙΟΚΡῸ τὴγ Οοα, 
5.6... ΒΙΓΗ. δτουρῆς τες οὐζ οὗ τῇς ἰδπά 

οἔ Βργρῖ, ἔτοπι ἴῃς Ποιιβ6 οὗ ᾿ θοηάδρα. 
7 Βου 5ῃ41ξ ἢᾶνε ποπε οἴμεγ ροάβ 

Ὀείοτε πια... 
8 ἼΠοιυ 5Π411 ποῖ τρᾶκε ἴἢ66 δ 

δτΆνΘΠ ἱπλᾶρα, 97 ΔΠΥ [ΚΘ 685 ὁ. ΖΡ 
ἐῤτηρ τῇαϊ “5 ἴῇ ἤδεάνεη ἄῦονε, οἵ δῖ 
ἧς ἴθ τὴ6 δαγῖῃ δεηθδίῃ, οὐ τῆδϊ ἐς ἴῃ 
τῆς νναῖεγβ θεηθδῖῃ (πῃ ελγίῃ : 

9 Τπου 85Π41 ποῖ ον ἄονγῃ τἢγ- 
8586} υπῃῖο {ἢδηπ|, Ποῖ βεῦνε {Πεπὶ: ἴοῦ 

4 ἃ δ. Τἢὸ ραγίςῖρὶε ὁ" βαυηρ" αἱ {Π6 
επὰ οὗ υ. ς ἀερεηάβ οἡ ἴδε νεγὺ “14 Κοὰ " 
'ἶπΠ Ψ. 4. ὙΠα ἱπη[ειτηράϊαϊο ρατὶ οὗ υ. ς ἰ5 
τβογείοσγε ραγθηῖμεῖς, ἂς πιαγκοά ἴῃ (η6 ΑΟΥ͂. 
τ ἀρρϑᾶγβ ἔτοπι νυ. 22---.ὃς δηὰ ἔγοπ ἱν. 11, 
χ 2, ἴἤῃφι [6 Τοη Δνογάς ννοσὸ υἱζογοα “ἢ 
ἃ διοαϊ νοΐ ἡ ἴο [86 4556 ΠΊΌΪΥ ἔγοσα 16 
υνία! συμ οὗ 1πΠ6 Μοιιπὶ [ἴ56 1; ψ}}5ῖ 
(Π6 ΟἴΠΕΥ ῥγθοθρίβ σσόγε σοσγηπημηϊοδίθά ἴο ἴΠῸ 
ΡθορΙΘ (χοῦ 186 ἀρόποΥ οὗ Μοβοβ. [{ 
ἌΡΡΘΑΓ5 ἔτοπιὶ Εχοά. χίχ. 9, 17, 20, 24, [πδῖ 
ὙνΏ15ὲ ([ἢ6 ρϑορὶδ γοπλδϊποὰ ἴῃ 16 ἰοννοσ ρασγίϑ 
οὗ 1ῃ6 πιοιιηΐαῖπ, Μοβθβ ννᾶ5 ἔγοτῃη ἴΠ6 ἢγϑξι 
Π4Π|6ὰ ἀρατὶ ἴο σοά οἡ ἴμ6 ἴορ οἵ ἴ, Νο 
ἀουδὲ νγλ1ςῖ 186 στοαῖ νοῖςθ βουπάθα ἔουτἢ 
16 “Ἴδη ὙΝνογάβ," ἢδ 51}}} γειηδιηθά ἴπογο, 
ΘΙΙΠΘΓ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ΤΊΟΓΘ ΠΟΓΔΙΠΪΥ δηά Ἔχδοῖν 
Παΐ νγὰβ υἱτεγεὰ ἴο [6 ῥθορὶε δίδπάϊπρ [ὯΓ 
ΟἹ ἴῃ σοηδίογπδίίοη, ΟΥ̓, ἃ5 18 σιιρροβίοα ὈγῪ 
Ἐχοά. χχ. 9, ἴο διιξῃοηξςαῖα ἢῚ5 τη]βϑίοι. 
Βνθῃ ἴποη, 45 σοραγάβξς ἴπ6ὸ δοδίοριθ, [Π6 
βίδίεπιθηΐ οὗ σ΄. ς [85 115 Δρρ])σδίίοη. δΝίοβοβ 
εἰ βξίοοα Ὀεΐννεεη ἴἢ6 [,ογὰ δπάὰ {ποπι" ὙνΠ19ςῖ 
τὰ ννὰ5 ἀδἰνεγοά; ἀπά ρευῆδρβ ἰἴ ννὰ5 (Εχοά. 
ΧΙΧ. 19) δα ἰἀγεββοά ἀἰγθοῦν τὸ Μοβοβ, [βου ρἢ 
ἴπ δοσθηΐθ δι] ῦ]6 το {Π6 4596 ΠῚ] Ὀδηθαῖῃ. 
ΓΠΙΙ5 νγα8 ἴ86 [ανυν, ἱποϊάϊηρ ἄνθη ἴΠ6 "“ Ἴεπ 
ἊΝ ογά5. “1η [6 δαπά οὗ ἃ πιράϊδίογ " (Ὁ π]. 
1, 19). ὙΠῈ αἰνουβυ δπὰ ἴῃ βοραγϑίοη οὗ 
[ῃ6 ραγίῖθ5 ἴο ἴῃς (ονοπδηῖΐῖ, ἱπαάϊςαϊοά 81] 
ΔΙοηρ ὈΥ [6 ᾿ηϊογνεηΐοπ οὗ Μοϑεβ, Ὀθοᾶτηθ 
51}}] ποσὰ σοηθρίσιουϑ δέου τἴῃδί {πὸ Πμοτά, αἱ 
1π6 τϑαμοϑῖ οὐ ἴπ6 τογπθα ρεορὶα (τυ. 27), 
σραϑρα ἴο β5ρεδὶς 580 [δῖ [Π6Υ σοι]ὰ πεαὺ πὶ 
ἔογ {ποηϑοῖνθβ. 

6--21. ἘἈοροίποη οὗ [ἢ6 Τ θη (οπιπιδηά- 
τηεπῖθ. Οἡ ἴἋΠ6 νδγδίοηβ Ὀδίννθοη (ἢ6 (οιη- 
ΤΩΔηἀτηξηΐδ ἃ5 δίνδη ΠΟΙῸ δηὰ ἴἰη ἔχοά. χΧχ,, 

ΠΕυΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. ν. [ν- 4-τ|ᾷ 

Ιτὰὲ ΤῸ τὰν Οά δηὶ ἃ [εδίοιι 
(σά, “νἱϑιτπρ τῃῈ Πα Υ οὗ τῆς [Δ- “Εκοὰ ν, 
{Πεγς ὕροη {πε σἈ]άτγεη ππῖο τῆς τϊγὰ ἢ 
Δπὰ ἰουστῃ ρομεγαΐΐονι οὔ τῆεπι τῆδί 
δῖα πΊ6. ; 

10 “Απά 5ῃβενηρ ΠλΟΓΟΥ͂ ππίο τβοιι- 415. 
᾿884Π45 οὗἩ {πεῖ τπδῖ ἴονε πε δπά Κεερ 
ΤΑΥ͂ ΠοΠη Δ ΠηΘηΐἴϑ. 

11 ἼΠοιυ 5Πα]ῖϊ ποῖ ἴακε τπ6 πδλῖης 
οἴ τῇῆε ΓΚ τὰγ Οοά ἴῃ νδίῃ : ἔοσγ ἴδε 
ΓΟΚῸ 1] ποῖ ἢ0]4 δέσι ρει 655 τῆαῖ 
Δ ΚΟ ἢ15 ΠΔπλ6 1ῃ νδίῃ. 

12 Κεερ ἴῃ βαῦθαιῃ ἀδγ ἴο β81πο- 
ἘΥ ἴἴ, δ ἴτε ΠῸΚΡ (ΠΥ (ὐὐά δαῖὴ 
ςομητηδηάεοά τῆδ66. 

123 5᾽ΙΧ ἀδγ8 ἴμοιι 5ῃ4]}1 ἰδαδουγ, δηὰ 
ὁ 4}} τἢγ ννουκ: 

14 Βυῖ [ἢς ββνθηῖῇ (ΔΥ̓ 1: ἴδε 
“ ϑΑὈρδῖῃ οὗ τὴς ΓΟᾺΡ (Ἀγ. Οοά: ἐπ ἐὐβὸ 
1: τῆου 5|4}1 ποῖ ὁ ΔΠΥ ννογίζ, του, Βα ἐμὲ 

αἶδο οὐ ἴπ6 ἀϊθξεγεοηξ τηοάθα οὗ ἀϊν!άϊης ἴῃς 
(οπητηδηάιηοπίβ, δηά ἀἰϑιτιυτηρ τπεπὶ δ6- 
ἔινεεη ἴῃς Το ἼΆ0]ε5, δηὰὰ οἴου 4υθϑιοης 
ςοπηροϊοά ἢ τΠὸ Ποσοδίοριο, 566 Ἐχοά, χχ, 
δηά ποῖδ5 δὲ ἴπ6 δπὰ οὗ ἴῃ σμαρίεσ. 

Μοβεβ ἤοῖε δάορίβ ἴδὸ Τεπ δνογάϑς ἃς ἃ 
δύουπά ἔτοση ΠΟ Π6 ΠΙΔΥ ΡὈτοςθθὰ ἴο τὸ- 
Ρΐονθ, ννάσγῃ, δπά ὄἌχῃογῖ; δηὰ σερεδίβ {δόπι, 
ἃ5 15 ΠφῖοΓΑΙ, νΏΘτα ΠΠ 6 ΓΔ] ΔΟΠΟΌΓΔΟΥ ἰ5 ηοΐ ἴο 
(86 ρυγροβο, ἢ ἃ πιθάϑιισα ΟΥ̓Ὠ ἔγθεάοπι δπά 
δἀδρίδιιοη. Ουΐ Ποτὰ (δῖ Μδζκ χ. 19) ἀπά 
δὲ ῥδὰὺὶ (ΕρΉ. νἱ. 2,. 3) ἀ64] 5 πα ΑΓΙῪ νυ ἢ ἴΠδ 
54 Π|6 ϑυυ]οςῖ; 85 ἱπάθθαά ργθδοἤοῖβ ἴῃ 8}} δξὲ5 
Βανβ ἄοῃθ. [ἴ ἰ5 ἱπιρογίδπε, μοννόνου, ἴο ποῖός, 
παῖ 1π {Π6 σουγϑοθ οὗ ἴπι5 ΠΈΕΙΥ αιυοίηρ {δὲ 
Ιανν, Μίοϑεβ {μτῖσο τοΐρυβ ἢ15 Πάσχει, ἴο ἴδε 
δἰδίυἴοϑ οὗ Οοα {ποπηϑοϊνεβ, οὐ. 12,1. τό, “85 
{π6 [μογὰ ΠΥ Οοά Βεαῖίῃ σοπιηδπάσα τΠθς:" 
2.6. σοτηηδηπάδα ἔγοπι 51η4]. [{ 15 (5 δρρᾶ- 
τοηΐ 1ῃδΐῖ ΘΡΘΆΚΟΥ δηᾶὰ ΟΆΓΕΙΘ τϑοορηϊζοὰὶ ἃ 
βίαι ΟΥΥ̓ ἀηὰ Δ πουϊδίϊνε ἔοστη οὐ {πὲ ἰδν}8 
ἴῃ αιδϑίοῃ, νης, Ὀδοδιι96 [ἃ ννᾶ5 ἔα ]Π1ᾶγ ἴὸ 
ΟῚ ραγίθ5, ποεάορά ποῖ ἴο Ὅ6 γεργοάυςσρὰ 
ΜῈ νεγθδ] βάλ! γ. 

10. --ἸρΡ. ἴη ίδίίηρ [6 ρυγροϑὸβ οἵ ἴπ6 
δῦ ογάϊηδπος Δίοϑθεβ ἱπίσοάιοεβ ἃ ἔξνν 
ννογάβ, ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἀρρ δὰ ἴῃ ἴπ6 βᾶπι6 Τοη- 
ποχίοῃη, ἔτοιῃ Εἰχοά, χχὶ]. 12: δηςὶ [ῃ6 ὀχῃογῖδ- 
θη ἴο οΟὔϑογτνο 6 δαθθαΐῃ δηὰ ἰὸν {ΠΕΣ 
Ἐπ οὗἉ τεβῖ ἴο βογνδηῖβ 15 ροϊηϊθά ὈΥ τεπηπά- 
ἱπς ἴΠ6 Ῥϑορὶθ (ἢδὲ [ΠΟΥ ἴοο ψεσγε ἔοιτη Υ] Υ 
βεγνδηΐβ ὑπόπΊθοϊῖνοβ. ὙΠῸ Ὀοπάδρε ἰη Εργρῖ 
δη [Π6 ἀδὶινογδηςς ἔσγοπι ἰδ ἀγὸ ποῖ δϑϑείρῃ 
ἃ5 »τουηάδῥ ἔοῦ [6 ἰηδπτ[αξίοπ οὗ ἴπ6 θα ΔΙ, 
ὙνΒΙΟἢ 15 οὗ ἔαγ οάοῦ ἀδίαε (566. ου Οδη. 11. 1) 
Ὀυϊ ταῖηογ ἃ5 ϑυρροϑίηρ τηοϊίνος ἔοσ {πὸ τεὶ!- 
βίοι οὐὔϑοζνδηςθ οὗ τμαὶ Ἰηϑᾶοπμ. Τῆς 
Θχοάιι8 ννᾶ5 Ὧῃ δπίγαηοθ ἰηΐο τοδὶ ἔτομι ἴῃ8 
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ΠΟΓ ΤΥ 80Πη, ΠΟΙ͂ ΤΥ ἀδιρμίεσγ, ποῦ 
ΤΥ τηδηβογνδηῖ, ΠΟΥ ΤΥ πηι ἀβεγνδηῖ, 
ΠΟΓ {ΠῚΠ6 ΟΧ, ΠΟΙ {ΠΠῚΠῸ 458, ΠΟΙΓ ΔΩΥ͂ 
οὗ ΤῊΥ σαῖς, ἤοῦ ΠΥ 5 ΓΔΉΡΕΓ τῆλ 
ἐς ΜΕΗΙΠ ΤΥ ραῖεβ ; τῃδξ ΤΥ πιλη- 
βενδηῖΐ Δη4 [ΠΥ πΊδιἀβαγνδηΐ ΠΊΔΥ γαϑῖ 
458 Ὑ61] 45 τῃοιι. 

Ις Απά γεπηθπιδεγ {παΐ ἴἤοιι νγαϑῖ 
Δ βογνδηΐ ἱπ {Π6 ἰδληὰά οἔ Ἐρυρίῖ, δηά 
ἐῥαΐ τῆς ΓῸΚῸ τὴ ΟΟά Ὀτουρῃς [πες 
οιξ {Πεποθ τῆγουρἢ ἃ τιϊρητγ Παπά 
ἈΠ ΒΥ ἃ β[Γετο ἢ 64 ουξζ ἅγηὶ : {Πεγείογα 
[6 ΓΟᾺΡ τῇγ ΟΟοά οςοπιημαπάεα τἢες 
ἴο Κεερ τῆς βαρθδιῆ ἀΔγ. 

ι6 4 Ηοπουγ τὴν ἔδίμου δπά τῆγ 
τ οῖμοῦ, 48 {πὲ ΠΟΚ᾽ τὴγ (ὐοά Βαιὴ 
ςοπιπηδηάδά (ἢεε ; τἢδλϊ τῆν ἀδγ8 Πιὰ 
δε ρτγοϊοηρεά, Δηά τῆλξ ἴξ πιὰν ρὸ ἡὰκ᾿ 
ἢ τῆδε. τη τῆς ἰαηά ΙΓ ἢ τῆς ΟΡ 
τγ Οὐοά ρίνετῃ τῃοο. 

17 ΖΤΊΓΒου 5Πα]ς ποι ΚΙ]]. 
ιΙ8 ΖΝ ΟΙΙΠΕΓ 5841 ἴῆοι σοπηπιὶξ 

δάυϊζεῦ 
19 ἡ Νείεμογ 5μαὶς τῆοιι ββαί. 

ἴ01]5 οὗ ἴη6 ΒοιιϑῈ οὗ θοηάλρο, δηά 15 (οι ρῆξ 
δνθὴ ἴο Πᾶνα οσουγοαὰ οὐ ἴῃς δαί -ἄλγ. 
Ἡ ποθ ἅγοϑθ βρϑοῖαὶ δηά πδῖοηδὶ ΟἸ] δ 5 
νυ ἢ τεϑροςξ ἴο [6 ϑαῦθαῖῃ, οἡ δ ἢ 1Ὲ 15 
ΟΧΔΟΙΥ νη [ἢ6 βθοορο οὗ Μοβεβ᾽ ρυγροβα 
ἴη Ποι ΕΓΟΠΟΙΏΥ ἴο ᾿ηδ]5ῖ. 

16. Το Ὀ]οσθίηρ οὗ σϑθγαὶ ν 61 --Ὀοὶης 15 
ἤθτα δηποχρά ἴο (ἢς Κοορίπρ οὗ ἴδε ΠΕ Οοπι- 
τηδπαάπηρηΐ, 845 νν6Ὲ}}] 25 τηδλί οὐ Ἰοηρ ἰἰΐδ, νυν ς ἢ 
ΔΙΌ 6 15 ἰουπὰ 1π ἢ 6 ρᾶγα}]6] ραϑϑᾶρε οὗ ἔχοάιβ. 
ΤΠοΟ ᾿ηϑουϊίοη, ἤοννθνυοῦ, 5 πὸ γοαὶ δά ἀιτοη ἴο 
[6 Ῥγογηϊβθ, θὰ ΟΠΙΥ͂ 8Ππ ΔηΡ Ποδίίοη οὗ 115 
Ἔχργέβϑίοη, ἱπιθηάθαὰ ἴο δόγνθ ἴμ6 δου ]εῖς 
ῬυΓροϑε5. οὗ {Π6 σρεαῖκοσ. [οὴρ ᾿δ ψου]ά 
Ῥτοβθηΐ [5610 ἴο [86 [νυν 5 ΤΠ ἃ5 οπδ εἶ6- 
τηθηΐ οὗ νγ6]}-δεοίηρ, δηα ἃ νοτΥ ᾿πιρογίδπίἪ οπα, 
Ηξετε ἴοο Μίοβϑϑ γϑἔουβ ἢΪ5 ἤθάσγοβ ὈΔῸ Κ ἴο [ἢ 6 
ςοπηηδπηὰ οὗ Οοά ἴῃ Εχοάι!5. 

21. Τῆς το ἢ (Ομ δητηθηΐ, ἃ5 ΠΟΓΟ 
Εἴνθη, ναγῖθς ἴὴ ἴγεθ ραγίσυϊατβ ἔτοπὶ [πα ἴῃ 
Εχοάμυ5. 

(4) ἴῃ ἔχοά. [86 ϑοιὸ 15 πιθῃῃοποϑα ἤγχϑβί, 
[Π6 «υἱὲ ϑοσοπά: ἴπ Πδευῖ. [ῃ6 γϑνοσϑθ. 

(2) ἴῃ δαϊ. 4 ἀϊεγεηϊ ννογὰ 15 υϑε4 ἴῃ 
τοίσγθησς ἴο νυ τΐε, (" τοὺ] 564} ποῖ δεν ίγε," 
ἐῤακζ»πδά, "ΤΥ ποιρῃθουτ 5 νυ 16), Δη4ἃ ἴῃ γΘ- 
ἴογοησα ἴο 1ῃ6 οἵδε οδ]οςῖδ, (“" ΠΕΙ ΠΟΥ 5ΠΑ]ῖ 
ἴδοι. Ἄοονοῖ," ῥῥὠῥανυερ, “ἸὮΥ πείρῃθουτβ 
ουδὲ, ἄς." 

(5) [ῖπ ειῖ. τὴ6 ““ βε] 4" ἰς λἀ ἀρὰ ἴο {π6 
15 " οὐ]θοῖθ ϑρθοῖ ἤσδ!υ ἕογυιἀάςη ἴο 6 ἀ6- 
διγοα, 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΜΝ. 

20 ΝεΙΊΠοΓ 5841 του ὈδΑΓ (8156 
ὙΠ 655 ἀρδϊηδῖ [ΠΥ ΠΕΙρΡΉ ΟΙΓ. 

21 ᾿Νεθογ 5ῆα]ε τῆοιι ἀεβίγα τῃγ ᾿ 
πεΙρηθουτγβ να, πϑιῖθεγ 8Π4}0 που 
ςονϑῖ ΠΥ πεῖρῃδοιγ᾿β μου, ἢ]5 Πα] ά, 
ΟΥ̓ ἢ]5 τηληϑβεγνδηΐ, ΟΥΓ ἢ[5 πηδι ἀβϑογνδηῖ, 
δ ΟΧ, ΟΥ 8 4585, Οὐ ΔΠῪ ἔῤίηρ (δῖ 1: 
(ὮΥ περ ΡοιΓ᾿8. 

22 ἴ ΤΠεθε Ψογάβ τὴς ΓῸΚΡ 
ΒρΡΆΚ6 τηἴο 81} γοὰΓ Δ55θπ  Ϊν ἴῃ τἢε 
τηοιηῖ ουὔξ οὗ τῆς πκίάδε οὗ τε ἔτεα, 
οὗ τῆς οἰουά, δηά οὗ τῆς τῆ ϊοΚ ἀλγκ- 
Π658, ὙΠ ἃ ργεαΐῖ νοΐίςε : ἂηὰά ἢὲε 
δαἀεά πο τογθὸ. Απά ες ντοῖε {ῃετὴ 
1Π ἔνγο τ120]68 οὗ βἴοηβ, ἀπά ἀεϊινεγεα 
τἤδτη τηἴο ΠΊ6. 

23 Απά [ἴἴ σλπι6 ἴο ρᾶ58.0 Ώδη γα 
ἢεδαγά τῆς νοῖος οιξκ᾽ιοὗ ἴῃς τηϊάβὲ οὗ 
ἴῃς ἀλγίηδβϑ, (ογ τῆς πιουηίαϊηῃ ἀϊά 
θυγη νυν ἢγα.) τῆδλῖ γε οδῖμε ΠελΓ 
απῖο Π|6. φύθη 411 τῆς ᾿ ται: οὗ γουτγ 
{0 65, ΔΠ4 γουγ οἰ ἄετϑβ ; 

24. Απά γε 5αἰ4, Βεμοϊά, τε ΓΚ Ὸ 
οὐγ (ὐοά δαῖῃ β5ῃεννεά τ1ι85 ἢ5 ρίουυ 

ΎΤΠῈ ἢτβὶ ἴννο νδγιδίίομβ ἅττα Ὄὀχρίαἰποῦ ὈΥ̓͂ 
[86 βεπεῦαὶ σμαγαςίοεσ οὗ (Π6 ρᾷββαρα ὈΘΙΌΓΟ τι5. 
ΤΠ ἐχρ 85 τηθηϊίοη οὗ (ἢ6 “" δε! ἃ" διηοηρϑῖ 
με ξογυιά θη οὈ]θςῖθ ϑθοπΠΊ5 ΕΥ̓ ΠπαΐΌΓΑὶ ἴῃ 
οὔθ Ψ]}1Ὸ ν 88 ϑρεακίηρ ἢ (Π6 ραυτοη οὗ 
Οδπᾶδηῃ ἀπιοηρϑῖ ἢἰ5 ΘΑ 5. αἰ γος ΠΥ τη νυν. 
ΤΠΗΘΊΙ,ΧΧ. μας Ὀγοιρῃΐ δθοιΐ Δη πΠΙ ΟΙΤΉΥ͂ 
8ἃ5 τοραγάβς ἰῆ6 ϑεοοῃά ναγίδτοη Ὁ Αἰτοτὴν 
{π6 τοχὶ οὗ Εχοάυϑ δῆϊογ [δῖ οἵ οι ογόποιῃν ; 
[Π6 δαηπιαγιίδη Ῥεπίδίθι ἢ ὈΥ δἰζοσηρ ουΐε- 
ΤΟΠΟΙῚΥ δἤεῦ ἔχοι. 

22. ῥὲ αὐάεά πο »ιονΦ.} 11. «Ης ἀϊὰ ποῖ 
δαά:" 2.2. ς θροῖκα πὸ πηούὸ ψ ἢ τῆς ρτοδῖ 
νοῖςε ἀἰγεςῖγ ἴο τῆς Ρεϑορῖὶο, θαΐ δἰ άγοεθοά δ} 
ΟἾΠΟΥ σοχηπλπι δοη5 ἴο ἴοι Τῆγουσῃ Μο- 
565. ὙΤΠδ οὀχργοσδϑίοη (0 γάταῤῥ: οἴ. Νιιηη. ΧΙ. 
25} Ροϊηΐβ ἴο ἴῃ6 οσσυστεηςα 85 οἠα ἴπδΐ ννὰβ5 
ποῖ τερεαϊθά. ΤὍΤΠ]5 παι δια δι Ὁ] πιὸ Ρἢ6- 
ΠΟΙΠΊΘΠΟΠ, ἕο] ον "δὰ ἀρ Ἷν [Π6 ᾿πδουιρίίοη οὗ 
[ῃἢ6 Τεη δνογάς οἡ ἴῆε Ἴννο Τ40]65 Ὀγ 186 
ἤηροΓ οὗ Οοά, πλᾶγκα ποῖ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ΠΟΙ πο55 οὗ 
Οοὐ δ 1ἂνν ἴῃ βόηογα], Ὀιϊΐ [6 δροςίαὶ 6ὁπιϊ- 
ΠδηςΘ δηὰ ροιτηφηθηΐ ΟὈ]ραϊίοη οἵ ἴῃς ἼΤοθη 
Δ οτγάβ {πρϑιηϑοῖνοθ 85 σοιηραγθαὰ ψ ἢ 1ΠῸ γεβῖ 
οὗ ἴ[ῃ6. Μοβϑαῖς ϑηδοϊπιθηϊβ. Τῆδ ρδινπρ οὗ ἴΠ6 
Ἵν Ταῦ]ὸ5 ἀϊά ποῖ ἴακα ρῥίδοθ πη1}} Δίοϑοβ 
μά Ὀδδὴ οὐ ἴῃε Μοιυηῖΐ ἔοτίγ ἀλγϑ ἀπά ἔἕογίυ 
ΙΒ ἴ5, ἃ5 ἄρρεδγβ τομαὶ {86 {]}6Γ δοσομηΐ οὗ 
Χ. 9--12. 

23---838. ΤΠ 56 συ. σοηΐδίῃ ἃ πιιςῇ ἔξ ΠΟΥ 
παγγδῖῖνε οὗ [Π6 δνοηΐῖθ ἀθδουθοα ἴῃ Εχοά. 
ΧΧ, τὸττολι. 16 ΤΟΡΙΥ οἵ σοά ἴο 188 γεφυοβὲ 

822 

Ἔοπι. 
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αὐυον Δη4 8 ρτγεαΐπεββ, ἀπά ἔνε ἤᾶνε 

ἔ ομδρ. 4: 
33: 

ἘΦ. 
αι14]} 10 
ἄφανγ. 

» Ἐχοά, 
20. 10. 

Πεαγά ἢϊ5 νοῖςβ οιἱἫδ οὗ τῆς πικιάϑ: οὗ 
τε ἥτε : ψψὲ ἢᾶνε 8εξῃ 1ἢ}58 ἀδὺ (δῖ 
(ὐοά ἀοιῇ ταἱὶκ νι πδῃ. ἂπὰ ἢε 
Π νοῖῃ. 

2ς Νον τΒεγείογε ΨὮΥ 5ῃου]ά νγε 
ἀϊε ὁ ἰογ 1815 ργεδῖ ἔγχε νν}}] σοπϑβιιπλα 
ι5:  ννε θα {Π6 νοῖςεὲ οὗ {πε 
ΓῸΚῸ οὖΓτ (Ποά Δληγ πιοῖα, ἴπεη γε 
508]] ἀϊα. 

26 ἔογ ψῆο ἐς ἐῤέγε ὁ 411] ἤεβῃ, 
(Παῖ Βαιῃ Πεαγά τῆς νοῖςε οὗ τπ6 ᾿Πνὶπρ; 
(οὐ βρερκίηρ ουῖ οὗ {πὲ πιάξε οὗ τῃὲ 
ἢγο, 28 ψε ῥαύε, ἀπά ᾿ἰνεα κα 

27 Οὐ τοι πειῖ, δη Ποᾶγ 4}1} τῃας 
τῆς ΓΠΟΚΡῸ οὐ (σοά 5}1]} 5αὺ : ἀπά 
ΒροαΚ τοι ππῖο ἃ 8}} {παῖ τπε ΓΟΚῸ 
οὐ (Τοὰ 58}1]] "' ϑβρεὰκ ὑπὸ τῆς ; ἀπά 
ννο νν}}} Πεαγῦ 11, ἀπὰ ὁ 11. 
Δ Απά τδ6 ΓΠΟΚΡ Ποαγά τῆς νοῖςε 

οὗ γοιγ ννογάβ. ἤδη γε βρᾷκα ιηΐο 
πιὸ; «πὰ τῆς ΓΟΚΡ βαιά πῃἴο π16. ἰ 
μᾶνε μοιαγά τῆς νοῖςε. οὗ {πε ψνογάβ᾽ 

᾿ οὗ 1:5 ροορῖε, νν ΙΓ ἢ τῆεγ ἤανα βρόκεη 
ἀητὸ ἀπε : {ΠεγῪ ἤανα ννε}} βαἹά 1] 
της τῆεγ Πᾶνε βροκεη. 

20 Οὐ ταῖς τπετε νγεῦα διισἢ δὴ 
Ποαγε τὴ τπεῖη, τῆλς {ΠΕΥ ννου]ὰ ἔξαγ 
ΠΟ. δηἀ Κοδρ 411 τὰν σοπη πη ΠἀΠΊΘ 18 
Αἰνναγβ), {παῖ ἰτ πλίσῃς 6 ννῈ]] ννἢ 
τῆοπὶ, αμὰ ψ τῆεῖγ σὨΠ]Πάγεη [ῸΓ 
ἐνογὶ 

40 ὅο ϑ84Υ ἴο τῇεπι, (σεῖς γου ἰηΐο 
γόιγ τε ηἴ5 ἈρΆ11. 

21 Βυζῖ ἃ5 ἰοῦ τῇδε, βῖαῃά τῇου Βαγα 
ὉΥ πι6.) ἀπά 1 νν}}} βρεὰκ ὑπο τῆεε 

οὗ 1ῃς ρεορῖὶς (νυ. 28--11} 15 οὐαι το δ]ῖο- 
ξοῖμοΥ τη ἴῃ6 Ὠιδίογι 4] ϑιιυπαγν Οὗ ὑχοάμ8. 
Ηδτο 1 15 ἱπηρογίληϊ ἴο {Π|Ὸ ϑρθακοῦ 5 ΡΈΌΓΡΟΘΘ 
ἴο (4}} αἰζοπίίοη ἴο ἴμ6 ἔλεϊ τῆδι τ νν 8 οἡ 
(ΠΟΙΓ Οὐ ΘηΓΓΘΑΙΥ ἴπδῖ 6 πδά ἴακθη οἡ ἢϊπη 
(ο ὕὈῈ (Π6 σῆδηποὶ οὗ σοιηπιιηϊςδίίοη Ὀοῖννεθη 
Οοἀά ᾳῃάὰ {πεπ|. Οοά δρρτιονβά (νυ. 28) ἴδ6 
τοηϊεθὶ ΟΥἩὨ Τπ6 ρεορὶθ, Ὀδοδιιϑα 'ἴἃ βϑῃονγεα ἃ 
ἔδοὶηρ οὗἩἨὨ ΤΠΟΙΓ ον ἀθννοΟΥ ΠΙΠ655 ἴο Θηΐοῦ 
Ἰηΐο ἀΐϊγοςξ σοπππιαπίοη ἢ Οοά. ὙΠ6 ἴεγ- 
τοΥβ οὗ 51π41 ῃαὰ ἀοπο {πεὶγ νοῦ. ὙΠΘΥ δὰ 
Δυνακοη θα (ῃ6 σοηϑοϊουϑη655 οὗ 5|η. 

ΟσΗΑρ. ΝΙἽ. Μοβεβ δανὶπρ γΓοῃοασϑοά [86 
Τοοδίοριο, πὰ τουηϊηἀθά (π6 ρϑορὶθ οὗ ἴῃ6 
ΔΨ] οἰγοιπησίδποοϑβ ΕΥ̓ ἡ ΠΙςἢ [15 Π νῖπηο οὔ βίη 
Πα διυῖμοῦυ ννεγὸ δοσγοάϊζεα, ργοσθθάβ ποχῖ 
ἴο 56ἴ ἔουτῃ πποτὸ ρα σα ΥῪ πὰ ἴο δηξοτος 
(Ποϑὺ οαγάϊηα] δηαὰ ὀϑϑοηίδὶ ἀοςίΓηθ5 οὗ 1ἴ, 

ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ν. νΝΙ]. [ν. 25--. 

411 τὴς ςσοπιπχδηάἀπγεηΐβ, ἀπά τῃὲ 5ἴ2- 
τυῖδ5, Δηά τΠε Ἰυμάρπιεηΐδ, νν ἢ] ἢ ἀποὺ 
85. τϑᾶςσἢ τἢεπὶ, ΠπΠλξ ΠΕῈΥ πιὰν 40 
ἐῤεηι ἴῃ τε ἰαπὰ ψῃ ἢ 1 ρῖνο τῆδηὶ 
ἴο ροβ5685 [ἴἴ. 

32 Ὗε 5}4]] οὔβεγνε ἴο 4ο {πεγο- 
ἴοτε 8 ἴηὲῈ ΓΟῚᾺΡ γουγ (ὐοά Παιῇ 
ςσοτηπιδηάεά γοῖι : γὰὲ 5}4]} ποῖ τυγη 
5146 ἴο τῆς τιρῃῆξς ἢαῃὰ οἵ ἴο τῆς ἰοξ. 

232 Ὗ6 5}4]] νγαὶϊκ ἴῃ 411 τῆε ννὰγϑξ 
ΜΜὨΙΟἢ τὴ6 ΠΟΒΡῸ γουὺγ (σοά ἢατῃ σοηλ- 
ἸΏΔΠ464 γοιι, τα γὰ ΠΊΔΥ ἧἷΐνε, δηά 
ἐῤῥαΐ ἐξ πῖαγ ἐξ νγ)6}1 νυτῃ γου, Δηὰ ἐῤ 2: 
γε ΠΊΩΑΥ Ργο]οηρ; γον ἀλγ8 ἰῃ ἴῃε ἰαπὰ 
ννῃ]οἢ γε 501] ροββε88. 

(ΗΑΡΤῈΚΒ ΨΥΙ. 
τ 71ε δια οὗ 4116 ἴστου ἐς οδεώζίερι. 3. 4 ὡσ- 

ἀσογίατίορ ἑλοσείο. | 

ΟΥΝ εἢεβε γε ἴῃ6 ςοιῃπιαπά- 
πιεηΐβ, ἴῃς ϑίδζιζοθ, δηά τῆς 

Ἰυάρπιεπῖβ, νης τῃ6 ΓΟΚΡῸ γουγ 
(σά ςοπηπηαηάεά ἴο ἴδδςοῇ γου, {111 
γε πιρῃς ἀο ἐῤεηι ἴῃ τῆς απ ψ}]- 
{Π6Ὶ γε ᾽ρο ἴο ροβ8688 ἴΐ : ἌΩΣ 

2 ὙὝΠΑι τποὺ πιρηϊεβὲ ἔδαγ τπ 
ΓΟΚῸ ΠΥ (ὐοά, ἴο Κεερ 811 ἢ 5. 511- 
τυΐο5. δΔηὰ ἢ5 σοπηῃηδηάἀηπγχαηῖβ, ὑν Ὠ]Ὸἢ 
Ι σοιηιηδηά τῃε6, τῆου, Δη4 ΠΥ 80), 
ΔηΔ τῆν δοῃ᾿β 850η, ἃ]] {πε΄ ἀλγϑβ οἵ τὴν 
πὸ; δηά τῇδε τὰν ἀδγϑ τηδλὺ δὲ ρτοὸ- 
Ιοησεά, 

4 4 Ηδεαγ {πεγείογε, Ο ἰϑγδεὶ, ἂπά 
οὔϑενεα ἴο ἀο 2ὲ; [παῖ 1 πηὰν ὃς 
ννῈ}} νυν ἢ τῆιδε, ἀπά τῆδς γε πιὰν ἴη- 
ογεαβα Πρ τΪγ, 45. τῆς [θεὲ σοι 

[(ῃ)6 παίῃγο δηὰ αἰἰπΠδιῖοα οὗ Οοά, δπὰ τδὸ 
πεῖς πιοάθ οὗ ποηουπηρ δηά ννογβῃρρΙη 5 
Ηϊπι. ὅν οὐ]εςῖθ ἅγὸ ᾿Ἰηάϊοαϊθα (τυ. 2. 2) 
ἃ5 50 ρῆΐ ὈΥ ἴῃ6 Ἰαννρίνοσ ἴῃ ἴπ5 ὀχρουπὰ- 
ἴῃ ἅπὸνν (ἢ6ϑ6 ἱτηθογτίδηΐς ἀπ θ5. Ηφδ δἰπὶ5 
αἴ Αννα κθηϊηρ ἃ ΒΟΙΥ ἕξασ οὗ Οοάὰ ἰη ἴῃ ἢδαγῖ 
ΟΥ̓ ἢ15 Ρθορῖό, ἃ ἴθαγ νυ ὮΙ] ἢ 5.81} τηδη τσὶ τς 
56} ἴὴ οιοδαάϊαδι ἔ] ΠἸσηθηΐ οἵ ἴη6 (ονοπαηῖ: 
δηά ἢε 5θὲκϑ ηοῸ 655 ἴῃ6 τεπιρογαὶ ργοϑρογιῖν 
οὗ [ϑγδ6], ννῃϊοῃ 15 ϑῆοννῃ 85 ἃ οογίδιη γοϑυὶϊῖ 
ὍΡΟΙ 5 ςοἢ ΠάοΙγ. ὙΤδυ5 [Π6 βίοσυ οὗ σοά 
δῃά ἴμε ννοϊγο οὗ τῇδ ᾶἃῖὲ ϑϑεὴ ἴο ὑὈὲ ἴδε 
ξτδηὰ δηάς ἢς Πδ5 ἴῃ Υυἱοῦν. 

1. ἐῤὲ εο»»παπάριο! ) 1 ὶϊ. “ὁ ξοπιχηδηά- 
πιοηΐ," ἔογ ἴῃ6 ποιῃ 15 βἰηριιίαγσ. [τ ἰ5 ἴῃυ5 
Θαιιίναϊοπς ἴο [ἢ6 ““ {Ππογδῆ ᾽" οὗ ἱν. 44. δηά ι5 
εχρί απο ἵπ {πῸ6 σοηΐϊοχὲ 8ἃ5 Τοῃειϑίίης οὗ 
ἐἰφίλίυἴο5 ἀπά υάρτηρηῖδ.} 



ν. 4--9] ᾿ΒΕΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΓΙ. 82: 
οὗ 1Τὴγ δῖ μετ παῖ ῥγοπιιϑθά τῇδε, ἴῃ 7 Απά τδοῖι 5ῃ]: ᾿τεᾶς ἢ τπετῃ 41]}- ολύν 
τε ἰαπά τῇδε βονγεῖῃ τυ τλ]κ δηά ρεηον ὑπο ΤΥ ΟΠ] άγεπ, δηα 5}|4}1 τλανζνα. 
ΠοηδΥ. 

4 Ηξεατν, Ο ἴϑ3γδεὶ: Τῆς ΓΟΚΡ οἱὦΓ 
(ὐοά ἐς οπς 'κοκ: 

« «ἴαρ. τ. ς Απά του 5Παἷϊ ἶονε {πε ΓΟΚῸ 
Μαις 5. ΤΥ Οοά νι 411 τηϊης μεαγί, δηά 
ἥκω, ΠῚ 411 ΤῊ 8οὺ], δπὰ ὑνἢ 411 τὴγ 

ΠΊΙρΡΉΪ. 
6 Απά δτ:ἢ 686 νγογόβ, ννῃις ἢ 1 σοπι- 

τηδηά {πε {8 ἀἄαγ,, 5141} θ6 ἴῃ τ ϊπε 
Πεατῖ: 

ἰϊ εἰἶκ6 το. 
27 

7" 

ὃ σἤδρ. τσ. 
τ. 

8. ἐπ ἐδὲ ἰαμάη] ὙΠοΙα 15 ΠῸ ῥσϑρ. ἱπ {86 
Ηροῦτον.. [{ ϑϑθοὴβ Ὀεϊῖοσ ἴο γεραγά ἴπε ννογάβ 
Π6 ἰδηά, ὅζα." 5ΙΠΊΡΙΥ ἃ5 Δῃ Θχρ  ηδίουνΥ 
οἶδιϑθο. Αοοοχάϊπα 838 ὅὍδο Γοχὰ Ὅ89 σο0ἃ 
Οὗ ὍὮΥ ΖαῦΠΘΥΒ Ὁ͵ζοιιϊδϑὰ ὑη90 8 Ιδπὰ 
ΤΙΟΎΙ ΩΣ ὙΠΥΠῸῸ ΤΔ11} δηἃ ΠΟΙΘΓΧ. 

4. Ηεαν, Ο Ἰεγαρὶ: ἐδε ΠΟΚΡ οἷν Οοά ἐς πὸ 
1.0Κ}] ὙΠεθε νογάὰβ ἔοστῃ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ 
ὙΠδῖ 15 ἰεστηθὰ {πὸ ϑῤῥαγπα (“" Ηθαγ ἢ ἴῃ {Π6 
ἐν δος ϑεγνίςεβ, δηδ Ὀείοηρ ἴο ἴῃμ6 Οδι]γῪ 

ογηΐηρ δηά Βνεπίηρ οςθ. ΤΉΘΥ ΠΛΔΥῪ ἴη-. 
ἀεοὰ Ὀδ τεττηθὰ {Π6 Οτορά οὗ [ῃ6 [ενν5. ΤΙ ΠΕγ 
ΘΧΡΓΕΞΘΙΟΏ 15 ἴῃ ἴΠ6 ΟΥ̓ΡῚΠΔ] 51: ΠΡ. ]ΑΥΪΥ ἴογϑα 
δης ἔοσγοι]8. “Ἢ [Θμονδῃ οὐγ ΕἸοἢμίπι, [6Πὸ- 
νὙδῇ οὔθ." ὙΠ ΟΙ͂Γ ΥΘΙῪ ὈΓΘΥΪῪ Ὄρεηβ5 (Ποπὶ ἴο 
ἀϊβεγεηΐ σοηῃδίγυς  οη5: 6... “186 [ογὰ 15 ΟἿΣ 
Οοά, {μὲ [οτἥ «ἱοηο:" “18ὸ [ογὰ οὐὖγ Οοά, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, {86 [ογά, 15 Ομ: “186 [ογὰ, [Π6 
Τιογὰ ΟὨΪΥ, ἰ5 οὐγσ σοά." ὌΠε τεπάσθγιπρ οὗ 
Δ. Υ. 15 οη ἃ] στουπάϑβ ἴπ6 δεῖ. 

ΤῊϊ5 νεῖ Υ ἰοχὶ σοπίδϊηβ Γ᾽ πιοτὸ ἤδη 
ἃ ΤΘΓΟ ἀθοϊαγαϊίοη οὗ ἴπΠ6 ὑπ] Υ οὗ Οοα 85 
δξαϊηβί ροϊγ  Ποίσῃ ; ΟΥ οὗ ἴΠ6 5016 διιῖ ΠΟΥ Υ 
ΟὗἩ [86 τενοϊδοη Ηδ δαὰά τηδάς ἴο [5γδ6ὶ 85 
δραϊηϑί οἵ μοσ ργεϊεηἀδθα τηδηϊξεσίδτ!οηβ οὗ Η]5 
Ὑ1 δηὰ αἰἰσιθυΐθθ. [1 δϑϑοσίς [μδΐ [86 1,ογὰ 
Οοά οὗ Ιϑ5γαδὶ 15 δϑοϊυῖεὶν Οοά, δηά ποπὸ 
οἴποσ. Ης, δπὰ Ηε δίοπο, 18 εμονδῃ ἴΠ6 
ΔΌΞοΙἴ6, ἀποδιιδοά Οοά : Ηδ ννῆο δδά ὃγ Ηἰ5 
οἰθοϊίοη οὗ {μοπὶ τηδάς Ηϊπηβεὶῇ Κπόονῃ ἴο 
ἴϑγδεὶ. 

ΤΒ6 ας ἰεϊίον οὗ {με ἔγϑε δηὰ ἰαϑὶ ννογάϑβ οὗ 
1Π15 νεῦβα ἃστὲ »ιαῤμσεμία ἴῃ ἴΠ6 οΥἹρίηδὶ, 2.6. 
τυττς6ἢ ἸΑΥΡΟΥ {ΠΔη Ἐπ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ 5126: θεὶης 
186. πἰπίῆ ἀπά θη νυ ἢ ἃγα 50 υνυυτθη ἴῃ 
186 Ηρῦτονν οὗ ἴδε δϑεπρίυγοβ. ὙΠ656 ἔνο 
"πα σεμία ἴουτα ἰορεῖῃοσ 4 ψογὰ 5 πηι γης 
"ὁ γυζη655." [{ 15 υησογίδιη ον [15 αἰ Ἐπ τ- 
Θηςο6 ἴῃ Πρ οὐ ριπαϊοά. [1 τρᾶῪ ὃ6 ἰῃ- 
(οπιίοηδὶ, Ὀυΐ οὗ ἰαῖο ἀδίθ.0 [{ 15 σοηϑίσγιιθα 
ὉΥ 186 [Θνν!5}} σοιημηθηϊδίουβ 85 ΠΙΡΉΪΥ 5 ρη1ῆ- 
σδηῖ. ἴῃ {Π15 ρίαςθ ἰξ 15 ῃε]ὰ ἴο ἱπιροτί τῃδῖ 
(ἢ υἱΐογαπος οὗ [(ἢ]5 γϑῦϑα 15 ἴο Ὀ6 δοσοιηῖ- 
οἀ ἃ νυίῖποςβ ἔἕογ ἴῃς ἔδἢ; οὐ ἰδὲ Οοὰά [5 ἃ 
τ Π655 οὗ [Π6 5: ΠΟΘΙ ΤΥ δηὰ δαγηοϑίηεϑθ οὗ 
δηλ γηο υἱέοτῖϑ 1{. 

δ. ΑΒ ἴδετε ἴ5 Ὀυΐ οἠς Οοά, δηά ἴμδὲ Οοά 

τΑκ οὗ τῆεπὶ ἤδη τῆου 581:{{ε8ῖ Ἰη 
τῆϊη6 ἤουβθ, δηά ννῆδη ἴδοι νναϊκεϑβῖ 
ὈΥ 1τῃ6 ννᾶγ, δηἀ ψβδη μου ΠΙδϑὲ ἄονγη, 
δΔη4 ψῆδη ποὺ γδεβῖ ΠΡ. 

8 Απά του 51Πδ]ς δίπά τΠεπὶ ἴογ ἃ 
βίρῃ ἀροη {Πης Παηά, δηά Π6Υ 5}4]] 
δὲ 45 ἐτοῃεεῖβ Ὀεΐνσεθη [Π]Πς ἐγ 68. 

9 Απά τδου 5Πα]ῖ νυγῖϊε {Π6πΠ| ὕροη 
τῆς ροβῖβ οὗ ΤΥ ἤοιιδα, Δἀπά οἡ τὴν 
δαῖθ5. 

[9γδϑ] 5 Οοά, 50 ἴϑγϑεὶ πιιιξῖ ἰΙονα σοά υητὸ- 
βουνθαϊν δηά οηζγοῖγ. ΤΠ βροοιβοβφίίοη ἢν ἢ 
4}1 τῆϊης ποαγί, αηὰ νν ἢ 41} ΤὨΥ 50], δηά 1} 
41 τὮγ ταεπῖ," 15 Ἰηϊοπαάςά ἴο ἱποϊιιὰθ ΘΝ ΟΥΥ 
δου γ [μδΐ σΔΠ ῬΟΞΒΙΟΙΥ σοπης ἴῃ αιϊιεβίοῃ. 
ΤΠῸ “ Βολγί 7 5 τηθητοηδὰ 45 [6 δολΐ οὗ (ἢς 
πηάἀογϑίδηδιίηρ: [ῃ6 ὁ 500} 85 ἴπε σδηΐστε οὗ 
ΨΜ11 δηὰ ρεϑυβϑοηδιγ; ἴπ6 ἐς" 85 τορτοὸ- 
βοητηρ ἴῃς ουΐροϊηρθ δηα οποῦριθβ οὗ 4]1] {ῃ6 
νῇ8] ροννεῦϑ. Ι 

ΎΤΠῸΟ σοχηπηδηά οὗ [πε ἴοχί σδηποῖ Ὀ6 511Ὑ- 
Ῥαϑϑοά ἱἴπ ΠσΟΠΊΡΓΟΠΘηΒνΘ 685 ὈΥ̓͂ ΔΠΥ ὙΠιΙςἢ 
Οοά οδῆ ρῖνθ οὔΓ᾽ πιδῇ τεσοῖνθ. ΤὍΤῃὸ Νὲὶν 
Τεσίαπηθηΐ 1156} σδῃ τϑαυϊγα πῸ τῆοτὰ [ΠΔη 
(Π15 τοῖδ] 560 ξ-ϑι τη γ οὗ πιλη 5 ὕοηρ ἴο 
ἢ15 Μαϊοῦ. [{ 15 πδη ἃ νϑΥῪ πηρεγέεςϊ σοπ- 
σθρίίοη οὗ [πῸ βδοορὸ οὗ ἴῃθ ἰοχῖ, δηὰ ποῖ 
655 50 οὗ (86 παΐυτγε οὗ [Π6 βογνίος σοαυγεά 
ἔγοπι σοάδβ ρεορὶἊε οὗ οἱά, ἴο ᾿ππξ τὸ ἴο οὐἵ- 
νναγὰ δηὰ σετεπιοηῖδὶ οὐεάϊθπος (45 ΟἸ]ϑἢ. οἡ 
δι: Μαίῖ. χχὶ! 32). Ὑἢδ Οοθϑρεὶ αἰΠετθ ἔῸΠπὶ 
[86 ἰὰνν ποῖ 50 τις ἢ ἴῃ τερ]αοιηρ ὯΔῃ ὀχίεγηδὶ 
Δπὰ σΑΥΠ8] ϑεσνῖος οὗ Οοά ὈΥ δὴ ἱηνναγά δηά 
δρί γίϊυδὶ οὔθ, 85 ἴῃ 5ΌΡΡΙ ΠΡ παν πιοίϊνοϑ 
δηά ρϑοι ᾶγ δϑϑιϑίδησοϑ ἕο ἴῃς ἰδ ητηθηΐ οἱ 
(μαῖ Ὠινίηο ἰονθ τυ ἢ νγᾶ5 ἔγοπι ἴῃς ῃγϑῖ ἀπά 
41} δ᾽οηρ ἐπ)]οϊπθὰ 85 "ἴη6 ἢγσὶ δηὰ τϑαῖ 
ςοιητηδηστηθηῖ." 

8ιπη49. στο 85 οἴϑοννῇοσο Μόοϑεβ ᾿ΓῊ5 ἴο 
δοσομηΐ 585: 65 ὙΥἹΔΟΙΥ ϑργοδά ἴῃ ἢΪ5 {1π|65, Δηά 
5111} σοτησηοη ἴῃ (ῃς Εδϑὶ. Τῆς δησϊεηὶ ἘρΥρ- 
[[Δὴ5 ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ ψόοτε δηλιιεῖα οὗ νΑΠΟΙ8 
Κιηάϑ: 5οπθ, “" σοηβιϑηρ οὐ ψογὰς τῦτίθη 
Οἡ ἔο]άς οὗ Ῥᾶρυτ5 ἘὈΡΏΕΓΥ το ]θὰ ὉΡ δηά 
ον ἴῃ ᾿ΙΠ6η," δᾶνο Ὀδοη ἔουπά αἱ ὙΠΟ ΡῈ 5 
(νῈΚιίπϑοη, " Α. Ε..᾽ 111.364}} δῃά {Π6 πιοάδσῃ 
Ἐκγρίίδηβ 51} σοηπυς 86 ργαςίίος ([,8π6, 

“ "“Μοά. ἘξγΥρῖ, 1. 328). ὙΠῈ ““ρ]]ον5,᾽" 
βροκϑη οὗ ἘΖοκ. χἱϊ. 18 45 “"ϑόνῃ ἴο δ:τη- 
ΠοΪ65") σψεγθ ΡΓΟΌΔΟΪΥ δπιυϊεῖβ οὗ δη 1ἀοΪ4- 
ἴΟὰ5 οσμαγδοῖοσ. -Ἴ ἢ τυοατίηρ οὗ δηλοῖ 
δηρτανοὰ ἢ ἃ ϑδοσοα συπῦοὶ οὐ πιοῖΐϊο, δπὰ 
186 ᾿ηϑογ Ὀῖηρ οὗἩὨ ἰοχῖβ οὗ [6 Κογδη οὐ θυ} 4- 
ἴπγ8, ἴᾶῦθ Ὀδθη ποίϊςοα ὈΥ̓͂ ΤΠΔΩΥ τηοάεττι 
γᾶν ο] ]εῖβ. ΒΥ δάορίης δηά σορυϊδίηρ [15 
ουβίοπὶ Μόοθϑεβ Ῥγου!ἀθβ δὶ οῇς ἃ Ἵσἤεοκ οἡ 
Βρου ἴοη δηά ἃ τηθᾶη8 οὗ Κεερίηῃρ [86 
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ε΄ ὮδρΡ. 8. 
ο, 1ο, ἃς. 

ΤῊ ςῦ. 
δομά εν, 
ΟΥ̓, 527- 
ταηΐξς. 
“ Πρ. 1ο. 
12, 20. 
ἃ 15. 4. 

Ιο Απά [ἰξ 5141}} θεὲ, ψῆεη τῆς 
ΓῸΟΚΡ τὴγ (ὡὐοά 541] Βᾶνε Ὀγουρῆξ 
ἴῆες ἰηπῖο τῆς ἰαπά ψῃϊο ἢ ἢθ ϑννᾶγε 
απο (ὮΥ ἔδίθοιβ, ἴὸ ΑὈγαῆδπη, ἴο 
ἴ3δᾶς, ἀπά το Ϊλοοῦ, ἴο ρίνε ἴῃε6 ρτεδλῖ 

"84 ροοα]γ οἰτῖε8, ψνί ἢ τλοὰ Ρυ}]|ἀ- 
εὐξι ποῖ, 

11 Απά ΠΒουβε8 ΑἹ]] οὗ ἃ} ροοά 
᾿ ζρίπσε, ΜΗΙΣἢ τῆοὺ ΠΙ]ςάβὲ ποῖ, πὰ 
νγε  ]8 ἀἰρεεά, ΨἘΙΟἢ τδου ἀϊρσρεάβί ποῖ, 
γἱπαγαγαβ δηὰ οἷϊνα ἴγεεβ, γῆ ]οἢ ἴμοιι 
Ρἰδηϊτεάβε ποῖ ; ἐν δη ἴποιι 5Π4]1 πᾶνε 
δδίθη δηά δα ἢ]} ; 

12 Τῤεμ Ὀενγατε ἰεβὲ ποὺ ἔογρεῖ 
τε ΓΟκ. ννιςἢ Ὀγοιυρῃξ τῃες ἔσῃ 
οιξκ οὗ {δε ἰαπά οὗ Ερσγρί, ἔτοπι τς 
Βοιιβε οὗ ᾿ δοηάδλρα. 

112 Του 8}δῖ “ξδαγ [πῈ ΓΟΚῸ ΠΥ 
(ὐοά, 14ηἀ 8δγνα πῖπι, δηά 5δ]ξ βυγθδγ 
ὈΥ͂ ΠΙ5 ΠΑΠΊΕ. 

14 Ὗε 581]} ποῖ ρὸ δζεγ οἵδπεγ ροάβ, 
οὗ τῆς ροάβ οὗ τε ρβορὶς ψῃο ἢ ἀγέ 
τουπηα δϑουῖζ γοῖ ; 

ἀϊνίηθ ἰδ ἴῃ πηεπιοσυ. Οἱ (6 ““ ἐγοῃί]οί5᾽" 
(ἐδ!αρῥο!θ), ἴἰῃ6 ““ῬΗγ]δςοΐεγ 65." οὗ τῇς Νεονν 
Τοβι. (81 Μεῖϊ. χχῇϊ, ς), 5866. οη Εχοά. χὶν!. 
16. Οη Ὑ. 9 δπά ΧΙ. 2ο 15 θαϑοά [6 [Θνν ]5ἢ 
τἰι5ᾶρ6 οὗ [6 ἥεσκαρ. Ὑἢϊ5 ννογὰ ἀθηοῖοϑ 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ ἃ ἀοογ-ροβῖ, 85 1ἴ 15 γοηάογοὰ ποῖδ 
πὰ Εχ. χίϊ. 7, 22) 23) ΧΧΙ. 6, ζο. Απιοηρϑῖ 
(ῃ6 [εν ΠοννΈΥΟΓ [ἴ 15 [6 Πδηηδ ρίνθη ἴὸ ἴΠ6 
5] ΔῈ Ρίεςα οὐὗἨ Ἀ ραγοῃγηεπῖ, ἱπβϑουρθά νυ] 
Πουΐ. ΥἹ. 4-τ--ο δηά χὶ. 1 ---2σ, νυ ἢ ἰ5 το] ]Ἱοὰ 
ὮΡ ἢ 8 5118}} ογ]πάθγ οὗ ννοοά οἵ πιοίδὶ, δηά 
αἰῆχοά ἴο [6 στιρῃϊ-μδηὰ ροβὲ οὗ δνθῦν ἄοοσ 
ἴπ ἃ [ον δῇ ἢοι56. ὙΠ6 ΡΙΟΙ5 ΤΥ ἰουσῃο5 
[Π6 Μοζι Ζῇ οὐ ΘΆςἢ οσοδϑίοη οὗ ρϑϑϑίηρ, ΟΥ 
ΚΙ5565 ἢ15 ΠηροΥ, δηά 54γ5 'π Ἡθῦτγοιν Ρ5. οχχὶ. 
8, “ὙΠΟ 1 ογά 5Π4}} ργόβεγνο (ΠΥ βοιηρ οὐυΐ,)" 
ὅζα. δὅὲ6ὲ. Οἰπβδθυσρ ἴῃ ΑἸοχαπάογβ Εαϊτ. οὗ 
Κιιίοῖβ ἔπογς. δυίς]ὶς Ἴεσμσαρ. 

10---25. Ἡανίηρ ϑἰδίεα τἢ}5 ΘΙ ΡΠ ΔΈΟΔΙΠΙΥ 
{ΠΕΣ ΡΓΙΠΊΑΓΥ ἀπιῖγ τονναγὰβ οά, Νίοϑβοβ βοὰβ 
Οὐ ἴο δά νναγῃηρ5 δηὰ Ἵσδιυϊοηθ. ὍΠ6 ρογ- 
τἴποηςε ἀπά πε πϑοδβϑιῖυ οὗὨ [Π656 ἀγὸ ἀδγινοὰ 
ἔγοπὶ 186 οχίϑίϊηρ οἰγουτηβίδηοθθ οὗ [6 σᾶϑ6. 
ΤΠ ϑγδθ} 85 νεῦσε οἡ [6 ροϊπΐ οὗ αυπίης 
ἃ Ὡοτηδά [1ἴδ., 'ἴπ ΜΜΪοἢ ΠΟΥ δά ᾿ϊνοὰ ἴῃ ἃ 
διοδῖ ἄσρτθο δἱοοῦ ἔγογῃη οἴου πδιίοηβ, ἔὼσ ἃ 
ἢχοά δηά ϑβεϊἰοὰ δροάδ ἴῃ πε τάξι οἵ {ποτ ; 
ὙΝΟΓΘ ΘΧΟΠΔΗΡΊΩΡ ἃ σοηάιτποη οὗ σοπιρᾶγαῖνο 
Ῥονεσίγ, 'ἴπ ΒΟ ἢ [ΠΟΥ μροβϑοϑϑεὰ ποϊῃιηρ 6Χ- 
Ἑςερῖ ψνηδῖ {Π6γ σαγτίεα, ἔοσ “ γοαῖ δηὰ βοοάϊγ 
αἰτίο5, Ὠοιδθὸ5. ΜΙ] οὗ 4}} σοοά {πίηρδ5," ἄς. 
ἼΠοΤα ννας [ἤδη Ὀοίογο {Πδπὶ ἃ ἀοιῦ]ε ἀδηροτγ; 
[Παῖ Πα ΕΙΥ οὗ 4 Οοά-ογροίςηρ ννου] 1655, 
ΔῃἋ τῃαΐ οὗ ἃ ἔαϊϑε ἰοϊούδηςς οὗ ἴῃς ἸΔοἸδίΓΙο5 

ὈΕΌΠΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΨΝνΙ. [ν. 1ο---20. 

ϊς (Εογ τῆς ΓῸΚΡ τὰγ (ὐοά :» ἃ 
εαίοιβ (σοά δπιοὴρ γοι) ἰεβῖ τῇῆςε 
Δηρεγ οὗ τε ΠᾺΡ τὴγ (ὐοά δε Κιη- 
ἀ]εἀ ἀραϊηϑὲ {πεε, ἀπ ἀεβίγου ἴἢες 
ἔτοπη οὐ τῆς δος οἵ [δε εἀπῆῇ. 

Ι6 4 ““ὟὙε 5}4]] ποὲ τεπιρί ἴδε “Μπὶς 

ΓΆΡ γουγ Οοά, “7728 γε τειηρτεά ῥέσι ζεχωὼ 
ἴῃ ΜΜλ353δῇῃ. ᾿ 

17 Ὗε 5411] ἀΠ]Πραηογ Καερ τῇς 
σοπηπιδηἀπηθηῖθ οἵ {ἢῈ ΓΟΚΡ γουΓ 
(ἀοά, «πᾶ ἢἰ5 τεβεϊπηοηϊεβ, δηὰ ἢ 
βἴδίιιϊε5. ψῃὶοἢ ἢ Παῖῇ σοπιηχαπαοὰ 
(ἢςς. 

18 Απά τῆου 5} ἀο ἐσὲ τοῤιεο 
ἐς τίρῃς δηά ροοά ἴῃ τῆς 5κ'ρῃς οὗ τὲ 
ΓΟΚῸ : τπδῖ 1 πλαΥ θῈ νγ6}}] συ ἢ τῆς, 
Δηἀ τῃδῖ ἴποιι τηλγεϑῖ ρὸ ἰῃ δπά ροβ- 
8688 ἴῃε ροοά ἰΔληά ψιοἢ ἴῃς ἴοκΡ 
ϑυγάγα ὑηῖο ΤΥ ἐδίμεῖβ, 

19 Τὸ οδϑὲ ουῖζ 411 τῇϊπ6 Ἔπαπλῖεβ5 
ἔγοπι Ὀείΐογε ἴἢθ6, 48 ἴῆες [ΟΚΡ Παῖῇ 
ΒΡΟΚΘΙ. 

20 “πῶ ψψἤεπ ΤΥ δοῇ 45 Κϑῖῃ τῃεὲ 

Ῥτγδοιϊϑοὰ ὈΥ ἴποβε δουΐ ἴο Ὀδοοπὶς {βεῖγ 
πορῆθουτθΒ. ὙῊΘ ἔοιπποσ εὐτοσ Μοϑβεβ βἴγινεϑ 
ἴο φυτὰ ἀραϊπβὲ ἴῃ 186 ὧν. Ὀεΐογε τι5; ἴδε 
Ἰδ[6Υ 1 ΥἹ]. 1---ἼΙ. | 

18. απά «γε ῥίνι, απά αὐραὶ! φαυεαγ ἐν 
ῥὶς: παρι. ὙΠῈὲ ΧΧ. μετα μᾶ8 “πὶ 
ΟΠΪΥ͂ 541} τοι βετνε, δῃά ἴο Ηἰπὶ 5ῃα]ξ ἴδοι 
εἴδανθ, διὰ ὈΥ Ηἰβ5 Νᾶπιθ 5βῃδὶξ ἴοι συνθαγ." 
ΤΕΣ δαάϊίοη οὗ μόνῳ, ΟἰΕΑΙῪ Ἱπλρ]]οἀ πη [πὸ 
Ηρρτγειν, ννᾶβ ῬΧΟΌΔΌΪΥ πλδάδ 5ΙΠΡΙΥ͂ ἴῃ ΟΥΟΕΓ 
ἴο ὑτίηρ ουξ [ἢ ϑδῆϑα τροσα ἔοσοὶγ. [ἢ {Π|5 
Ραυτουίαγ τμῈ 1 ΧΧ. 5 [Ο]ον δὰ ΌΥ δῖ Δῖδιϊ. 
ἵν. το. ὙΠῸ οἶδυθοὸ ““ἴο Ηΐτὰ 5δαὶῖ ἴδοι 
αοἰρανθ᾽" 15 θογσγονν δά ἔγοπι ἴ6 ρᾶγα! !εὶ ραβϑϑαρὸ 
χ. 2ο, Μ Ὠϊςὴ (ἢ 1, ΧΧ. ρῖνεβ ννογὰ ἔοσ νιογὰ 
[πὸ 5Ξ8π|6 ἃἋ5 [6 νϑῦϑθ Ὀείοσε 5. 

ΤΠδ ςοπιπιαηὰ “ἴο 5νγοασ ὈΥ Ηἰ5 Ναπιθ᾽" 
ἷ5. ποῖ ἱποεοηϑίϑίοπί ἢ [86 Ἰνοτὰ δ ̓ῃ] υποῖοη 
8: Μαῖϊ, ν. 234, ""ϑνοασ ἠοῖ δῖ 4}}.}7 δίοϑεβ 
τοίογϑ ἴο ἰϑρα]ὶ δυνθαπηρ, οὐ ᾿οτγὰ ἴο ϑννεαγ- 
ἴῃς ἴῃ σοιμπιποη σοηνεγβδίίοη. [{ ἰ5 ποῖ {ΠπῈ 
Ρυτροβθο οὔ Μοβθβ ἴο δποοιυγαᾶϑε ἴδε ῥγαςί!ςε 
ΟΥ̓ ἰακίπρ, οαἵῃϑ, δυϊ ἴο ἐογδιὰ (μαΐ ψμεπ 
τκοη (ΠΟΥ δμβουά Ὀς ἴκθη ἴῃ δΔῃγ οΟἴΠΕΓ 
παῖὰθ ἴδῃ {παὶ οὗ [5τ86}}5 σοά. Τῆς οαἵὴ 
ἱπνοῖνὸς Ὧη ἱπνοσδῦοη οἵ ὨΘΥ, δηά 50 ἃ 
βοἰοσηη τοςορηίοη οὗ Ηἰπὶ ψοϑὲ παπὶὸ ἰ5 
γδάο τι80 Οὗ ἴῃ τ. Ηδρηςε [ἴ σοπλδ5 ρδσι ΠΥ Υ 
Μη [ἢ6 βοορο οὗ [Π6 σοτηπιδημάἀτηςξηϊ ΔΊ δε5 
5 δ ογὉ]Π. 

90--25. ὙΠεθε Ὁ. ἀεβοῦῖθα τόσα ρβΓ- 
᾿Εἰσυ ]ΔΥγ 16 σοπιπιαπα δἰγοδαν βίνεη, “«'. 7) 
“δου 5πα]ῖ τος ἢ τῇθβε ννογάβ, δίς." 
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τὺ. ἴῃ τίπτε ἴο ζοπε, βαγίηρ, ἮΝ δῖ σιφαπ ΗΕΝ ἂς “ΓᾺΡ τὴν Οὐ “ “βαρ. 3» 
μρ“ππσῆσστο. τς τοβιΠΊοη 68. δηἋ4 ἴῃς βἴδζιζοβ, δηά 5ῆ4}} Ὀτίηρ {πες ἰηῖο τῆς ἰαπά Ἶ 

τῆς Ἰυάρπγοηῖθ. ΨῃΙςἢ τῆς ΓΟᾺΡ οὐγ Ψ ΒΝ οΓ ἴδοι δοαβῖ ἴο ροβϑ8ε88 ἴἴ, πὰ 
(ὐοά Βδῖὴ σοπηηδηάεά γοι Βαῖῃ σαβὲ ουΐ ΠΊΔΠΥ παῖίοηβ Ὀείΐοτε 

21 ἽΒεη τποὺ 5Π8Α]}ῖ 84 υηἴο τῇγ τἢ6ε, τῆε Ηἰτεῖτεβ, δηά τῆς (ΟἸγραβῃϊτεβ, 
80η, γε νψγεγε ῬΠδγδοι ̓βΒ θοπάπιθδῃ δηά τῆς Απιογίϊεβ, ἀπά τῆς ἐσθθις 
ἴπ Ἐργρε; δπά τπεὲ ΓκοκΡ Ὀτουρῆς ὰ8 ἰἴεβ, δπά τῆς Ρεγίζζίτεβ, ἀπά τῆς Ηἰν- 
ουῖ οἵ ΒΕργρῖ νίῖ ἃ πλρητν Παπά : 168, ἀπά τῆς Γεθιυιδιϊε8. δανεῃ πα! οηβ 

22 Απά τε ΓῸΒΡ 5ῃμεννεά βἰρῃβ ργεαΐεγ ἀπά ΓΙ σΠΠ6γ (ἤδη τῆι ; 
ΕΟ. ἀπά ψοπάειβ, Εἶπ δΔηᾶὰ ἴβοσγε, Ἰροῃ 2 Απά ψνἤδη τῃ6 ΓΚ τῆγ Οοά 

Ἐργρῖ, ὕὑροη ῬΒαγαοῖ, δηὰ ὑροη 811 5}}8]1 ἀο]νεγ τΠ6πὶ δείογε τῆδε; τῃοα 
8 Πουβεῃο}4, Βείογα οὐγ εγαβ: 

22 Απα Βα δγουρῆς τκ5. οὖξ ἔτοπὶ 
{εηςε, τῇδῖ ἢδ πιίρῃς Ὀτίπρ' τι5 ἴῃ, ἴο 
'ρῖνα 8 ἴῃς ἰδλπὰ νης ἢ ϑνγᾶγε υηῖο 
Οὔ 1 ΠεΓ8. 

24. Απά τς ΙΟΚΡ σοπιιρδηάεαά ιι5 
ἴο 4ἀο 1 {ἢδϑε βἰδζιῖδθβ, ἴο ἔδαγ {ΠῈ 
ΓῸΚΡ οὐγ (σά, ἰογ οὔ ροοά ἰνγαγϑβ, 
τῃδῖ 6 τηϊρῆϊ ργεβοσνα 08 δἰϊνε, 45 2 
'ς αἴ 1ἢ15 ἀΔΥ. 

25 Απά [ξ 5841] θῈ ουὖγ γὶρῃϊεοιιβ-: 
ΠΕ65590 'Ε νγεὲ οὔβογσνε ἴο ἄο 4]] τῆθβε 
ςοπηπηαπάπηεηῖβ δείογα τἢ6 ΓΟᾺΡ ΟὐΓ 
(ὐοά, 45 ἢε Βαῖῇ σοπηηδπάεά υ8. 

(ἩΑΡΤΕᾺΚ νῇ. 

8Π.4]{ 5πητ6 {Π6π|, ἀπά υττε ν ἀεϑῖγον 
τἢδπὶ; ὄτμοιι βῃδλὶίζ πιαᾶακθὸ πὸ Ἴονεο- δΈχοὰ 63 
πᾶηῖ ννἢ τἢδπὶ, ΠΟΙ 506} ΠΊΘΓΟΥ κων 
ππῖο τῆσδ: 

2 Νοῖῖδεῦ 581 τποὰ πιαῖκα πηδῖ- 
ΤΙΆΡῈ5 ννἢ τΠεπῃ ; τῆν ἀλυρῆτεγ ποι 
5ῃλ] ἢοΐ ρῖνε ὑπῖο ἢ!8 50ῃ, ΠΟΙ ἢἰδ 
ἀλυρ τεῦ 5841 τῆου τἀ Κα αηῖο τὴν 8οη. 

4 ἔογ ἴῇογ ψΨ}}} ταγη ἀννγαν ΤΠΥ 801 
ἔτοπι [Ο]]οννίηρ πιθ, τῆλε τῆΘΥ πΊΑΥ 
ϑεῦνε οἵἴμιϑγ ροὰβ: 50 ψΨ}}}} (ἢ6 Δῃρεγ οὗ 
τπ6 ΠΟΒΡῸ δὲ Κίπα]εά ἀραϊηβὲ γοι, ἂἀπά 
ἀεβίγου ἴΠδ6 βυάάξηϊγ. 

ς Βιυῖς τῆι 5}4}} γε ἀεδὶ ψῃ 
τε ; γὰὲ 504] ἀδβίγου {ΠΕῚΓ 4] 1ΔΓ5, 
Δἀηὰ Ὀύθακ ἄοννῃ {ῃεὶγ ἢἰπηαραβ, ἀπά ᾿Ξ ον. 
ουζ ἄοννῃ {ΠΕῚΓ σίονεβ, Δη4 ὈυΓγη {ΠΕῚΓ ου, δέδανε, 
δΓΆΝΘΙ ἱΠΊΔΡῈ5 ννῈ ἢ ἢΓα. ἐς οΒᾶρ. χ4. 

6 “Εογ τῆοὰυ ἀγὲ η΄ ΠΟΙΥ ῥρξορὶε ἢὶ ,6. 10. 

1 Αδ' εονιριέγον τοῦ {δε παΐτορες ἐς ᾿ογὀϊαϊ ον, 
4» αν οὗ ἑάοδαέγγ, 6 γον ἐὰφ λοίίηιεςς ο7 4 ε 
2ιοῤῥῤ, 9 ,»» ἐὰέ παΐμγε ο7Γ Οοά ἐμ ἀδξ πιέγῶν 
αμὰ γεδίϊεσ, 17 720» 14ε ἀεεμγεαάμες οὗ υἱοΐον 
τυὐἑελ Οοά τοί σῖσο συεῦ ἐλέει. 

25. ἐ «ῥαϊϊ δὲ ομν γἰσῥίεοια πεν. 1,11. 
ἐἰ γβῃ ΘΟ 50 655 5}4}}] Ὀ6 ἴο 1.5: 2.6. Οσοά ν»}}} 
ὀϑἴξειῃ ι18 τιρῃΐθοιιβ δης ἀθαὶ νν ἢ α15 δοσςοτά- 
Ἰηρσὶγ. ΤῈ ΧΧ.- τοπάξτϑ " [ΠΟΓῸ 584}} Ὀ6 
ΤΊΡΙΟΥ (ἐλεημοσύνη) ἴο ι.5:᾽᾿ δηά 5:π}|ΑΥ]Ὺ [86 
γυϊκχαῖο, “’“ οά 5841} Ὀ6 πιογοϊα! ἴο ιι5:᾽) 45 
1{ τὸ ρυατὰ ἀραϊηϑδί {π6 ἴθησῖ οὐ “" )υπεϊβοαίίοη 
ὈΥ ννοσκβ." ὙὍὉ8ὸὲὸ ννογά ἰγδηϑιαϊοα “" τρηΐο- 

, ΟἸ 5655, 15 [Π6 54ΠΊ6 45 ἴῃ ἴῃ ξαπιοι5 ραϑϑᾶρὸ 
Οξη. χν. 6; τοηδογρά τῇ {πΠ6 Νὸνν Τοβίδπιθηΐ 
ὈΥ δικαιοσύνη; Ὀυΐ οἴξη ἴῃ ἰδ ἰ,ΧΧ. 85 
Πογε Ὀγ ἐλεημοσύνη. [ἴ 15 οἴδη ἔουπὰ ἴῃ ἃ 
ςοπίοχι ΠΟΓΘ 1 ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ πλοᾶπ5 ἠδεγαί δ», 
δεηοήεοπεε, δίς. (5ὲ6 (δήθ η 15 Ἴ ὨΕΒΔΊΓΙΙ5, 5.0.)}; 
Ὀυϊ {ΠετῸ 15 πὸ ποοὰ ἰη {Πϊ5 υ. ἴο ἀορατί ἔτουτῃ 
(Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥῪ πα ΡΙΌΡΕΤ 5 η βοδίίοη, Μίοϑβοϑ 
ἴγοτη ἴ86 νεσῪ θαρίπηΐηρ Πᾶ5 τηδάθ ἴῃ 6 ὑνΠο]6 
“ἐ ΠΡΗϊεουϑη655 οὗ πε Ἰανν" ἴο ἀερεπά 50 δη- 

- ΕΓΕΙΥ οὐ 4 Πρῃϊ βίδῖς οὗ [Π6 μοαγί, 'π οὔθ 
ψ ΥΩ, οἡ 1Δ11ἢ, ἴδαῖ [ἢογ6 σάη Ὀ6 πὸ ζγοδὶ ἰῃ- 
ςοηβϑίσποΥ δεΐινθθη {π6 . Ὀεοίογε 05 ἴδκθη 
1ῃ.5 5. ΠΟΙ ἃπα ΡγΟροΥΪΥ, ἀπά 186 ῬυΠΟΙΡΙῈ 
οὗ “"7υϑισαίίοη ὈΥ ἐδ ΟὨΪγ." 

ΟΠΑΡ, ΥἹΙ]. 1---τῖ. 866 οἢ Υἱ. το. Μοβοβ 
ῬΙΓοοθεάβ ἴο ἔογοννασῃ [5γ16] δραϊπϑί ἃ ἔδ]56 

ἰο]εγαϊίίοη οὗ Ἰάἀοϊαῖγσυ. (Οὐοτηπιοσος ἢ τῆς 
ἸΙἀοϊαΐγου5. παῖοη5 διηοηρϑῖ ννῃ]Γ ἢ ΠΟΥ πνεῖ 
δὐοιιζ ἴο ᾿ἴνθ τη ρ ἢ ΘΑ5ΠΠΥ ΓΟ ΠάοΥ ἴμο πὶ ἀδηρογ- 
ΟΥ5ΙΥ ἔἈΠΆ Πᾶν Υ ἢ σι ΡΕΙΒ Οἢ5 δηά ἀὈΟηλ:- 
Παίοη5, ἀραϊπϑί ννῃι ἢ 1ἴ ννᾶ5 ἃ ὈΥΙΠΊΔΓΥ Ριιτ- 
Ροβϑὲ οὗ {πῈ6 ΨΠΟ]Ὲ Ἰορ δαϊοη ἴο Γαὶϑαὲ τπρ ἃ 
νυϊπθ85 ἀπά ἃ ργοῖοσι. Ηδηςσα [6 5ἰ ὙἹΠΡΈΠΟΥ 
οὗ (ἢεῈ σοπηπιδηά ρίνθη συ. 2---ς, δΔηά τοροαϊρα 
συ. 5,---ό, ἴο ΘΧοοτϊηπλπηϊςαῖο {π6 Ἰἀο]αΐγοι5 
ΠΔΙΟΠη5 πὰ 4}1] Ὀοϊοπρίηρ ἴο {Π6π|, απὰ ἴο 
Θχίοστηϊπαΐο {Πποῖγ ἀερταάθα ψοσϑῃρ ἢ Δ]]} 
15 Δρρ]Ιδῆσθ5. ὙΠ σόηονναὶ οὗ [Π6 ργοπιῖϑοθ 
ἴῃ ὧὐ. 12 546. 5 Ὀυΐ 5εῖ ἔουτἢ 85 βι ρΡΡ  γιης ἃ 
πιοῖΐΐνα ἴογ ἰῇς πιο ΖζΖϑδίοιιϑ δηὰ οβοςστι) 
Θχοουζίοη οὗ ἴπ656 ἀι|65; δηά τῆιϊι5 (ἢς ἀς- 
δἰσισίίοη ΟΥ ἸἀοΙαῖσΥ δπάὰ ἰάἀοϊαίοσ νυ Π]Π 
(ἢς βδσγοά ργεοϊηςῖ5 οὗ ἴῃ6 σβοβθη ρεορὶ]δ ἃρ- 
ΡΟΔΙ5 85 ἴῃε ᾿οδάϊηρ ἴορὶς οὗ (815 ρατί οὗ 
Μοβϑοβϑ᾽ ἀϊϑθοοισθο. ΤῊ ννογάς δηὰ ρἤγαϑοβ 
ΘμρΙογεά ψ}}}} θῈ ἔοιιπὰ ράγα}]8] ἴο νδγῖοι!β 
ρᾶβϑαροϑ οὗ {Π6 ργεοθαϊης Κα ρίνθῃ ἴῃ {6 
ΤΩΔΥΡΊη. 

δ. εἰμὶ ἄραυη ἐῥεὶγ σγουθ] ἈΘΠΘΟΘΓ Ὁ ΘΓ 
14018 ΟΥἿ μψοοᾶ: ἴδ τοίογεπος 15 ἴο {πὸ 
ννοοάφη {πιηκ 5εὰ 45 ἃ γοργοβοηϊαιίοη οὗ 
Αϑιιιαγοίῃ ; 566 Οἡ Ὁ. 13 ἃπὰ χυὶ. 21. 



5 
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5Ρ6 14] ρεορῖὶς υπΐο ἢἸπλ56 ] ἢ, αδονς 4]] 
Ρθορὶα παῖ γέ ὑροη τῆς ἴᾷος οἵ ἴῃς 
ολγῖῃ. 

7 Τῆς ΓῸΚΡ ἀϊά ποῖ εξ ἢϊ5. ἰονε 
ἼΡΟῚ γοῦν, ΠΟΙ͂ σῇοοβα γοι, δαδσδιβς 
γε ννεῦθ πιοΐβ ἰῇ ΠΌΠΊΡΕΓ τΔη Δη 
Ρθορὶς ; ἔογ γα τυογε ἴῃ ἔεννεβί οὗ αἷ 
Ρεορίε: 

8 Βυὲ Ὀεσδυθε ἴῃς ΓΟΒῸ ἰονεά 
γοιι, 4πΠ4 Ὀεσδιιβα ἢ6 ννουϊά Κεερ τῇς 
οδῖῃ ὑνῃ]οἢ Πα Πδά βϑύνοῦπ ᾿ηῖο ΥΟυΓ 
ἔῃ ογβ, μαῖῃ τΠ6 ΓΟῸΚΡ Ὀτουρῆς γουὺ 
οὐδ ΜΙ ἃ ΠΊΡΉΤ Παπά, ἂπά τε- 
ἀεεπηδά γου οὐ οὗ τῆς πουβε οὗ θοηά- 
τγθη, ἔτοηι ἴῃς Πδηά οὗ Ῥῇδγδοι Κιηρ 
οἵ ἔργρι. 

9 πον {τμεγείογε τῆδτ ἴῃῈ ΤΟΚῸ 
( (Τοά, με ἐς (σοά, τε ΘΠ ΔῚ] 
(σοά, νῃϊςἢ Κεερεῖῆ σονεηδηΐ δηά 
ΠΊΘΓΟΥ ψγ ἢ τῆδπὶ τηδὲ ἰονα Ἀἰπὶ δηά 
Κεὲρ Πῖ8. σοιηπηδηαπηδηῖβ ἴο ἃ ἴδοιι- 
84 Π4 ρΘΠΘΓΔΙΙΟΠΒ ; 

ΙΟ Απά τεραγϑῖῃ τἢ6πὶ τας ἢδϊα 
ἢϊπὶ ἴο 1Πεῖγ ἴᾷςθ, ἴο ἀββίγου {παπὶ: 
6 ΨΜ] ποῖ δὲ 5ἰδοὸκ ἴο πἰπιὶ {Παῖ 

7. ἰδὲ ὥξαυειέ οΥἹ αἱ! ῥεορί. Μοβεβ 15 
Ποῖα σείουπηρ ἴο [Π6 στοιιπηά ΟΥΓὁΎ τοΐῖϊνο ἔγῸ πὶ 
ΜΉ ἢ ἴῃ6 εἰθοϊίοη οὗ 5γδθ] νγᾶβ ΟΥἹΡΊΠΑΙΥ 
πιδάθ. ὙΒουρὴ 1 πῖρῆς πᾶν ϑεοπιοά ϑυϊῖ- 
ΔΌΪΘ (αὶ {πΠ6ὲ Οοὰ οὗ [6 υπίνογϑθο σδοιι)]ά 
ςἤοοβα ἴο Η! πι56] [πὸ τι ἢ οσὶ ἡδίίοη οὗ δῃυ, 
νεῖ σοά Παά ποῖ 80 δοϊθά, Ηδ σῆοβο ἴο Ηϊπι- 
561 [5γδ6], ἤθη 85 γεῖ Ὀυΐϊ ἃ ϑἰῃρὶὲ ἔδτη]γ, 
ΟΥ̓ ΥΑΙΠΟΓ ἃ ϑδἰηρὶθ ρεύϑοῃῦ, ΑὈγαμᾶπὶ; [ποιρἢ 
ΠετΘ ΜΟΙΓΕ ΔΙΓΟΔΥ ΠυΠΊΘΤΟΙΙ5 ἡδίίοη5. δηά 
ΡοννοΓΠῚ] Κιηράοπιβ 'η ἴπ6 οατῖῃ. [{ 15 ἴπθη 
ΠΟ ἱποοῃβίϑίθπου ἴθ Μόοϑεβ ἴο ἀδβοσιθε [5γδεὶ 
85 Τίνα! πρ [Π6 σἴδγβ οὐ ἤδάνθη ἔοσ τ τὰ 6 
((. το, Χ.- 22); 51π66 5ιιοἢ ᾿πογθαϑθα δὰ ἴάκθη 
Ρίδοθ Ῥβοδιιβα οὗ (06 νεσὺ Ὀ]εβθίην οὗ σοά 
ὮΘΓΘ θροίδεη οἔ. 

9, 10. γεῤαγεὶῤ ἐῤοηι ἐδαΐ βαΐε δὶγε 1ο ἐῤεῖτ' 
πε ε] ἐ. 6. ῬυΠΙσμο5. Η5. δηθηηῖο5 ἴῃ {μεῖγ οὐνη 
ῬΓΟΡΕΙ ΡΕΙβθοηβ, τλυςσ ἢ 85 ἰῃ ΕΧ. ΧΧΧΙΪ. 14. 
ΤἼδ ρἤγαϑα “ἴο {ΠοῚγ Δ 65) ἢ45 Ὀδδη νδγ Οἱ 5} 
πη ἀογϑϊοοά : “ἐ ΟΡΘΠΪΥ, τδη 5 Ε}Υ" (Οτοί! 5, 
Μιο46115): “5 ΑΠΕΥ,") “ Ξἰδτῖπλ" (Ν υἱραῖε, 
Νλῖεγ, ἅς.). [ϑαἴδε σοπηροῖβ ᾿ΐ σ] σον νΠῈ 
(ἢ [Ο]]οννίηρ “ ἴο ἀοβίγου {Ποπ,᾽ δῃὰ γοπάθυβ 
“ἐ Ζυΐϊ νογῸ Γοροηάδί 50 ὁδουῖθι5 ργθϑεΠ 1551 Π|ᾷ 
ῬοΓηΐςο:" 1ὴ)6 ννοτὰ “2σε5. Ὀεὶπηρ ἴΆκοη 85 
Θαιίναϊοπε ἴο ἃ τέσ ρος] ργοποιῃ, “ ἴο ΠΕΙ͂Γ 
ΟΥ̓ ΥΟΓΥ͂ φοῖνεβ." Βοῖζοσ ρεῦμαρθ Ἀοϑθητη. 
ἐν ἢΙσῖ 511}} αἰϊνο." 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΝΊ]. 

“Ἐχοά. 19. πο ([ἢ6 ΓΟΚῸ τὴν (σά: 4τῆε ΙοκῸ 
Ρεῖ. 4.9. [ὴΥ (σοἀ δαῖῃ σδοβεη τπδε ἴο θὲ ἃ 

ἰν. 7- 5. 

μαῖαι Ἀϊπη. ἢδ νν1}}} τεραν ἈΪπὶ ἴο ἢ 8 
ἔαςε. 

11 ἼΠοιῖι 5Π4]ς τῃεγείογε Κεερ τῇς 
σοπηηδηαπιεηΐβ, δηά τἢς 5ἴδζυῖεβ, ἀπά 
(ἢε Ἰυάρπιεηῖβ, νη ϊςἢ [1 σοπιπγδηά 
[Π6ς6 τῃ15 ἀΔγ; ἴο ἀο τΠεπὶ. 

12  Ὑνδετγείογε ἴξ 5881} σοπὶς ἴο 
Ρᾶ55, [1Ὲ γε Ἠεάγκεη τὸ πεβε Ἰυάρ- ἐπ 
τηεηΐβ, δηἀ Κεερ, δπᾶ ἀο {ποπὶ. ποῖ 
τῆς ΟΡ τῆγ (Φοά 5}}] Κεὲρ υπίο 
ἴπεῈ τῆς σονεηδηΐ ἂπὰ τῆεξ ΠΊΕΓΟΥ 
νν ἢ ἢ Πα ϑννάγα υηἴο ΤΥ ἔδίῃεῖβ: 

123 Δπά ἢε ψἹΠ] ἰονε ἔπεα, δηὰ Ὁ]685 
{Πες, ἀπά πλυϊορὶγ τες : ἢε νν ἢ] 4150 
0]655 τῆς ἔπῖς οὐ ΤΥ ννογηῦ, δηὰ τῆς 
ἔτυτ οὗ τῇγ ἰδηά, ΤΥ οογη, ἀπά τῃγ 
νῆα, πα τῃϊη6 οἱ], τῆς ἰπογεαβα οὗ 
τῆγ Κιπο, ἀπά τῆς ἤοςκΚϑ οὗ τῇγ 5Πεερ, 
ἴῃ τῆς ἰδληά ννλιοῇ ἢδ ϑνγᾶσε απο τὴν 
[λῖο β ἴο ρῖνε {Π6α. 

14 Τπουι 5Π81ῖ θε δ]εςβθά δδονα ἃ] 
Ρέορΐε : “ῖμεγε 5}.4}} ποὲ θὲ πηαὶε ογ διέ. 5 
ἔεπηα]β θΆγγαη ἃπλοηρ γοῦν, ΟΥ̓ ἃπιοησ 
γουΓ σδῖ]α. 

Ις Απὰ τε ΓῸᾺΡ Ψ| ἴακΚα ἌνγὰῪ 
ἔτοπῃ ἴπεα ἃ] 51. Κηῆθβ8. δηά νν}}} ριυῖ εχοι ἡ 
ποης οὗ τὰς “΄ςν]] ἀἴβεαβεβ οὔ Εργυρι, κ΄ γᾷ τ. ἃ 

ψανττς- απ τσὶ 

18. ,Μοεζ οΥἹ ἐδγ “δε (““δίενδιδ ἱεῦπε- 
ερα). ἘἈδηάογ γαῖμοῦ ὅπ ΘἾὟὙ08 ΟΥ̓ ᾿ὮΥ͂ 
Β.ΘΟΡ. 850 Οὐβοῃ. Μεριοϊϊξ. σγοσοη ῥγοβα- 
φαπίς. ὙΠῸ ρῆγαϑο ἰ8 ἔοιιηα ἀραὶ ΧΧΥΪΙ. 4. 
18, καὶ Ὀυΐ 15 ρΡεσυ] αν το θυῖϊ. ΤΠ6 ἔουπιοΥ 
οὗ ἴῃς Ηδροῦτγονν ννοτάβ σοπιροσίηρ ἃ ᾿5. 186 
ΡίυγΑ] ἔοστῃη οὗ Ἀϑῃίογει ἃ [π6 ν ]]- πόντη 
ΠΑ οὗ 16 ““ροάάοθβ. οὗ ἴπεῸ διάἀοηιδηϑ" 
(: Κ. χὶ. 5). ὙΠῖ5 ξοάάεββ, οδ]]θὰ ὈΥ̓͂ τΠ6 
οἸαϑϑῖςαὶ νυ ἴοῖβ Αϑίαγίοθ, δηά ἰἀθητ πο π|} 
ψόηι5, Γεργεβεπίοα ἴπ6 ἔτ] Πη655 Οὗ παίαυσο; 
εὖ, χνὶ. 21 δπὰ ποῖΐθβ.Ό ὙΠῸ παπὶὸ Αϑῃίϊδγοιῃ 
18 ἔοι πὰ ΟἹ ΘΑΥΥ ΕΡΥΡἝΔη ΤηοπιπΠΊΡΊϊ5: 568 
Βγυρϑοῖ, “ἈδςαΕ1},ἢ 1. Ρ]. 2. 

15. εὖτ ἀϊδεανε: οὶ ΕρΥΡί, «ὐδίορ ἐδομ ἐποςυ- 
651.1 ὙΠΟΓΕ β5θεῖη5 ἴο Ὀ6 ἤοτε ποὶ 50 τυ ἃ 
ΤΕίδγεηςς ἴο ἴδε ὈΪάξιιθθ 1ηΠςϊοα ταϊγδσυ]ουϑὶῦ 
Ὀγ Οοά οἡη Εργρίὶ (ςΐ. ἔχ. χν. 26), 85 ἴο τς 
[οΥτ}}] 6 ἀἰθοαθος ἢ ὙΠΟ αὔονο οἵἴδθογ 
σοιηῖσιεβ Ερυρὶ νγᾶβ ἰηξοσίοα. Ρ]ηγ (Ναῖ, 
Ηϊ5ῖ. ΧΧΥῚ. 1) 08115 1 “186 πιοίβεν οὗ νιογϑῖ 
ἀἰϑοαϑθβ," Ἀν Άρηο (' Ναϊυγροϑοῖ. ἀες Μεη- 
5οἤθη,᾽ 11. 270) Πυοϊοα ὈΥ δοΒ]Ζ ου [Πϊς5 ρΪΔς 6), 
ἐᾷ ἴοσι5 οὗ σοπίδρίοι!5 5: Κηθβϑοβ. ἢ ΟἿ ΧΧνῊΙ. 
27, 35. [ἴἴ ἰ5 ποῖ ψμουΐϊ 5ἰσηιβοδηςο τπδῖ 
Ἐπγρῖ, Ὡς ἢ γοργεβοηΐβ ἴῃ δοπρίαυτο [ἢ6 τνοτ]ά 
85 ςοηϊγεασῖοα τ τὸ ΟΠιτγςοῆ, 5Που]ά ἴδις 
αῦονϑ οἴπεσγ ἰδηάϑ 116 ὑπάεσ [Π6 ροῖνοσ οὗ ἀϊ5- 
6456 δπὰ ἀφδίῃ. 
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ν. τ6---2.] 

νης τοὺ Κποννεϑῖ, ἁροη πες ; δυΐ 
νν}}} αν τῇδ πὶ ὑροη 411 ἐδόηι τῆδι δῖε 
τῆεα. 

ι6 Αμπά τποιῖῖ βδαϊς σοπϑιυπης 811 τῆς 
Ρεορὶε Ὡς ἢ τῆς ΠΟᾺΡ τῆγ (ὐοά 5}}8]} 
ἀεἰϊνογ τῆ66 ; τῆϊ]Π86 δγβ 5}4}] ἤανε ἢο 
ΡΠ ἀροη {πεῖ : ΠΕΙΓΠΕΓ 5ἢδ]ς τῇσι 
βεγνα {Πε]γΓ ροαβ; ἔογ τῆαδϊ τυλ δὲ ἃ 
δ 5ΉΔΓ6 τιηῖο ἴΠ66. 

17 {τοὺ 5}4]: βὰν ἴῃ τῃϊης Βεαδτγῖ, 
ἼὝΠαθ6 Ὠδίϊοηβ 47, τογα τἢδη ἴ ; ον 
σδη 1 ἀἴβροββεβ8 {πεπὶ ἢ 

18 ΤΠ οι ϑῇλϊξ ποῖ ὃς αδἰγαϊά οὗ 
τε: ὀρξ 5Π4]1 νγχὲ]] γεπλειδεγ νγῆδῖ 
τῃς ΙοκῸ τὴγ (ὐοὰ ἀϊά ππῖο ῬΠαγδοἢ, 
Δπὰ υπῖο ἃ}} ἔργρε; 

Ι9 ΤῈς ργεδῖ τεπιρίδτίοηβ ἢ ἢ 
{ΠπΠ6 αγα8 δᾶνν, δηά (Π6 8ἰρη8. ἀπά 
τῆς νγοηάθτβ, ἀπά τῆς παὶρῃτν Πδπά, 
Δηὰ 16 βγεῖ δά ουὐἱἀγτη, ὙΠ ΘΓΘΟΥ 
τε ΓΟΚΡῸ τῃγ (ὐοά δτοιρῃι τῃεε οὐ: 
80 5}4]} τῆς. ΓΙΟῸΚῸ τῆν ὅοά ἄἀο υπῖο 
411 τς ρΡεορὶε οἴνοπι (Ποιι ἀγῖ δέγδια, 

20 ἘΜογθϑονεγ πε ΓοκΡ τὰν (ὐοά 
νν}}} βεηἀ τῆς Πογηεῖ ἀπηοηρ τηεπα, π- 
Ὁ τΠαῪ παῖ γα ἰεῆῖ, δηά ἢϊ4ς τῃοπι- 
56ἶνεβ ἔτγοπι ἴῃ 66, δ6 ἀεβίγογεα, 

21 ἼΒου 581 ποῖ δε δβτιρῃιεα δὲ 
τἢεπὶ : ἔοσ {πὲ ΓοκῸ τὰγ Οοά ;- ἃ- 
τπχοηρ γουι, ἃ ταὶρστν (ὐοά δηά τεγγίθὶς. 

22 Απά τΠὲ ΙοκΡ τὰγ (ὐοὰ ν]Ἱ]] 
ἔρυξ οὐὔἵ ἴῇοβϑε πδῖίοῃβ δείογε ἴἢεα ὉῪ 
{ππ||6 ἀπά {ππ|6: τῆου πχαγεβῖ ποῖ σοη- 
ΒΠ|6 [Π6Πὶ δῖ οηςθ, ἰεδὲ τῆς δεδϑβίβ οἵ 
τῆς βεἰά ᾿Ἰπογεᾶβε ὑροη (δε. 

252 Βυῖ τεὲ ΓΟΚΡ τῇγ Οὐοά 582]] 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎ. ΝΙ]. ΝΤΠ]. 

ἀεϊνογ τμεπὶ ᾿Γππῖο (ἢ 66, ἀηἀ 5}8]] ἀ6- 
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ΤῊ δ. 
ὀδωμογε ἐὰν 

ΒΙΓΟΥ͂ {Πεπὶ νι τἢ ἃ ΠΊΙΡΉΤΥ ἀαβίγι τ]οΙ1, πο, 
ὉΠῸ] {Πὰν δ6 ἀεϑβίγογεα. 

24 Απά ἢε 5}14]] ἀε]νεγ {πεῖγ Κίηρβ 
ἱπῖο τῆϊης μαηά, δαπὰ ἴῆου βῆδλ!ς ἀε- 
ΒἴΓΟΥ [ΠΕΙΓ παηλε ἔγοπι Ὁπάογ ἤδάνθῃ : 
(ἢδγα 514}} ηο πηῆδῃῇ ὃς 40]6 ἴο κἰδπά 
δεΐοτγε τπ68, ἀπε} του ἤᾶνε ἀσβίγογεα 
τἢδ τ. 

25 Τῆς ργάνθηῃ ἱπιαρεβ οὐ {ΠεὶΓ 
ξοάς ἐ884}} γε δαγη στῇ ἢγαε : τμοιὶ 
504] ποῖ ἀεβῖγε (ἢ6 βιἶνεσ οὔ ρο]ά 

ἐῤαὶ ἴς οὐ τῆδπὶ, ΠΟΙ ἴακΚα 1} τιιηἴο 
Π66. ἰε5ῖ τῆοιι Ὀ6 βηδγεά τῇογθι : [Ὸὸγ 
τ ᾿ς δὴ δδϑοιηϊπαίίοη ἴο [ῃ6 ΓΟΚΡ 
τὴν Οοα. 

26 Νεῖῖπεσγ 8ῆδλϊς ἴῇου την λῃ 
Δϑοτηϊηδίίοη ἱηίο της δοιι86, ἰεϑῖ 
ἴῇοὰ Ὀε ἃ ουγβοά τΠϊηρ {ἰΚα 1 : ὀκέ 
ἴηου 58α]ῖ υατζεῦὶν ἀεῖαϑς 1. δηά τῇοι 
5]: υἵζει]ν ἀρμοῦ ἰτ; {(ῸΓ ἰἴ ἐς ἃ 
συγβεά τἢϊηρ. 

Γ(ΗΑΡΤΈΕΒΚΒ νῇ[. 
4 χλογέαξίονε ἐο οδοιίοηες ἐπ γεραγαά οΥ Οοαὶ)ε 

αἐαέληισ τυὰ ἐἤέπι. 

Π,1, τὴῆα ςοπιηιαπάπιοη ψῃῖςἢ 1 
σοπηπηδηά τἢε6 1ἢ15 ἀΔΥ 5}4]} γε 

οὔβεγνα ἴο ἀο, τῃδϊ γε πΊΑῪ ἶΐνε, ἀπά 
ΠλᾺ]ΕΡΙγ, ἀηὰ ρὸ ἴῃ ΔπΠ4 ροβδϑ6ε85 ἴῃ8 
ἰλημὰ νος ἢ τῆς ΓΟΚΡ βννᾶῦα ἅἢτ0 γουγ 
[λτῆθίϑ. 

2 Απά του 5ῃαἷξ γε πθοῦ 4}} (ἢ ς 
ΑΥ ΜΏΙΘΝ τε ΓΟΚΡῸ τὰν Οὐοά Ἰεά 
τε τΠ686 [ὈΓΥ γεαγβ ἴῃ τῃ6 ψη]άθτ- 
6530 ἴο δυιδ]ς τες, ἀπά τὸ ῥτγονα 
[ἢ66. ἴο Κπον ψῆαΐῖ τᾶς ἴῃ τῆϊπε 

ἐ ΠΡ. 12, 

7]οΞῆ. 72. 
Σ, 21. 
24 Μδς. 12. 
40. 

ὅ ςἤαρ. 13 
17. 

42. (Οἱ. ἔχ. χχχἹδ[. 29, 20. 

25. ἐῤομι «ῥαϊξ ποὶ ἀεεῖγε ἐδεὲ σἰδυοῦ ΟΣ 
φοίά ἐραὶ ἱς οπ ἐῤε»] ΤῊΣ 5:]νεσ δηά ροϊὰ νυ ἢ 
ὙΓΏΙΟἢ [Π6 οἴδίιος οὗ [ἢ σοάς ννογθ ουου]αὶά. 
δὲ Ραμ] 15 ρΡγοῦδΟὶΥ Δ]Πἀϊηρ ἴο 1Π|5 σοτηπηδηπά 
Άσοπι. ἱ]. 22, (ὙὝΠου {παϊ ΔΌΠογτοϑῖ Ἰ40]5, ἀοϑὶ 
[που σοτπητ 5δου]ορο }.)), ἀπά ἢϊ5 ἀοσυβδίοη 
οὗ {1π6 [ονν τ 5σῆονν5 [παῖ τς ΡγοὨ  οὴ 
οὗ [86 ἰεχί νυᾶϑ ἃ ὙΘΥῪ ὨΘΟΘΒΘΑΓῪ ΟΠ6. 

ἰκεῖ τἸρομ δο “παν Α5 ἘὈΥ̓͂ (Π6 τς ἢ ορῃοά 
τηδάβ ὈΥ ΟἹάροῃ: οἴ. [π|ᾶξ. ν1}}. 27. 

ΟΗΑΡ. ΠΙΠ. Το ἴδε οδυθοῃβ οὗ ἴῃς ἰΔ5ῖ 
ομαρίον, αἰγοοϊοά δραϊηϑὶ ἴῃ χγίϑὶς οὗ ἃ ἰϑρ86 
ἱπῖο ἰάοἰδίΓΥ τὨγου σῇ δϑοϑοσϊδίοη ἢ} 1{, 8Π- 
ΟἴΠοΥ Π0 655 Ρεσί δηΐ ΔΠα ΠΟΟΘΞΘΑΤῪ σδι το 
ἰ5 πονν ἴο ὈςῈ δΔἀάεά. Ὑδὲ Ἰοηξ νγδηάεσηρ ἴῃ 

νοι. 1. 

{86 ᾿ΠᾺΔογπθ55 δὰ Ὀδοη ἀεδιρηδά, δπιοηρϑί 
οἴμεσ ρυγροϑοβθ, ἴο ἴεδςἢ Οὐ δ ρβορὶς Πυπη]- 
ἸΠΠ Υ δηά ἃ 9ε1{-αἸβιίγιπίίης γε] δησθ οἡ Η!πι ἔογ 
[86 ΞΌΡΡΙΥ οὗὨ {ΠΕῚΓ ὨΘΟΘβ5111.05. ΕΘ {Π|5 πὰ 
μὰ [σγδϑὶ ἰοὴρ Ὀδοη Κερί ὑνποσγα [Π6 ΟΥΙΠΔΥΥῪ 
τυθᾷπ5 οὗ ργονυϊάϊηρ ἔοσ ἴπεῖγ ὈΘάΪγ [τὸ ἀπά 
ΒΔ ΓΟἸΥ̓ γογῈ ᾿ηϑυ Πςϊοεηῖ, δηὰ ἡνῆθγα ΤΠΕΙΓ οννὴ 
οχουτίοηβ οουϊὰ πάνθ ἀνδι]θά Ὀιῖ 1{{|6 (στ. 
,-πό,1ς, 16): δηὰ δά Ὀδεη ργοϑεγνθά ὈΥ [6 
βρϑοῖδὶ ργονϊ ἄθηςε οὗ σοά. Βιι τἢ]5 ἐχίγα- 
ΟΥΑΙ ΠΔΓῪ ἀἸπρεηβδίίοη ννᾶ5 ποὺ ἴο θη. ὙΠΟΥ 
σψετο ἀρουΐζ ἴο ἴᾶκΚὸ ροβϑοβϑίοῃ οὗ ἃ ἔθ γ]6 ἰαπὰ 
ὙΒοτο ΤΠοῖΣ ἀδιγ ννδηῖα ννουὰ Ὀ6 5δι5ῆθά 
ἔτοπι ἴῃ6 ὈουΠΥ οὗ παΐυτε ἴῃ [Π6 5014] νυ 
(νυ. γ---το)ὴ. Βιυῖ 45 {πε ἕοστηεσ ἀἰ5ς! ΡΠ 1π6 
γνγ5 ποοάρά, 50 πον ἤθη ἰἴ νν5 ἀθουῖ ἴο Ὀ6 
τοπχουθᾶ, ἃ νναγηΐης ἀραϊηϑὶ ἐογροϊξηρ ἰἴ8 
τοδοῃίηο 5 ϑεδϑοηδῦϊθ. (νά 845 γϑδ} Ρτὸ"- 
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4. 

αλῆκς 4. 4. 

Πεαγί, ψβεῖθεγ τῆοὰ νου] ἀεϑῖ Κεερ 
ἢϊ5 σοπῃπηαηαἀπιεηῖβ, ΟΥ̓ ΠΟ. 

2 Απά δε δυπιδ]εά πες, δηά βυΐ- 
[εγεά τῆεε ἴο πιηρεῖ, δηὰ ἐβὰ ἴδε 
ΠΥ πληπα, ΜΒ ἢ τῆοι Κπεννεβῖ 
ποῖ, ποῖῖμεγ ἀϊά τὴν (ῖμεῖθ Κπονν ; 
τῃαῖ ἢε πιρῆς πηλκα ἴπ66 Κηονν τἢδῖ 
πιλῃ ἀοῖῇ “ποῖ ᾿νε ὈῪ δγεδά οηΐνυ, 
δυῖ ὈΥ ἐνεγυὺ τοογά παῖ ρτγοςεβάειῃ 
οιιξ οἵ τῆς πιοιτῃ οὗ {πε6ὲ ΟΡ ἀοίῇ 
πιδη ἰἶνα. 

4 ὁΤῊΥ ταϊπιεπῖ νναχεά ποῖ οἱά 

νἱἀ θὰ ἔογ ἴῇθτὰ ἴῃ6 νυρα ἢ ἀπά αθιπάσποορ οὗ 
(ὐλῆᾶδῃ 245 Ης δαὰ ἄοπο ἴδ πιᾶπῆὰ οὗ [6 
ἀεδοῦ (νυ. 17. 18). 

38. δω ὃν ξύογν «υογά ἐῤαὶ ῥγοσοεάφερ οἱ οὗ 
ἐδ γιομἐῤ οὔ δε 1.95.1 1,1." ἜνΟσΥ οὐϊροίην 
οἵ ἴτὴ6 πιουῖδ οὗ ἴῃς [,οτγὰ." ΟἿ, χχῖχ. ς, 6. 
Τἢ6 τοτὴ ὁ ννογὰ " 15 ἰηϑετίθὰ Ὁ Α. Ν.. δῖον 
{Ὶ ΕΧΧ',, ΠΟ ἢ 15 ΓΟ] οννεὰ ὃγ δῖ Μαζί. δπὰ 
δ: 1π|κΚ6. Οἡ ἴδ6 πιϑδη8 οὗ 5ιι θβιβίεηςς ἃν81]- 
ΑὉ]6 ἴο {16 ρθεορὶε ἀυτγηρ ἴη6 νδηάθπηρ, 566 οἡ 
Νιιπι. ΧΧΟῚ. ὁ Βτοδα " ἴῃ [ἢ}15 νουβα ϑίδηκϑ ἴῸΓ 
1Π6 ΟΥΙΏΔΤΥ πιεᾶη5 οὗὨ ΘΑΥΠΙΥ ϑιιίδηαπος ἴῃ 
ΒΟΠΟΓΑ]. ὙΠοβθο πιοδηβ ἴῃ ἴπ6 ςᾶ96 οὗ [5γ86] 
ΜΌΓΟ ὙΠ ΠΟΙ, δηὰ πὸνν ομαβ ὈΥ Οοάδβ ἃ]- 
ΤΙ ΠΥ ννογά δηὰ νν}}} σα ρδιτυϊοά. ΤὨι5 νγᾶ5 
{Π|Ὲ Ιόσδϑοη ἴδιρμῖ, (Παῖ ᾿ἴ 15 ποῖ πδΐυσε ΒΓ ἢ 
ἨΟΙ115Π65 πη, Ὀὰῖ Οοά ἴπΠ6 Ογοδΐογ ΟΥ̓ δηά 
ΤΕΓΟΌΡὮ παίαγε: πα βοηογΑ ῪΥ [παῖ Οοά ἰ5 ποῖ 
Ἐδά ἴο {π6 ραγεσι αν Ομδηπεῖ5 [γου Ρἢ νΥΒΙ ἢ 
Ηδ 15 οὐ ἀἸηΑ ΠΥ Ρ᾽θαϑοά ἴο ννοσκ. 

4. Τρ» γαϊνιοηΐ «υαχεά ποὲ οἷά μοη ἐδεε, 
ἈΠ ν ἀϊά ἐῤν γδοΐ σαυεὶ], ἐῤέῖς ϑόγιν γοαγς.ἢ ΟΕ, 
ΧΧΙΧ. ς, “ΥΟΥΥ οΟ]οῖπο5 στὸ ποΐ ννάχθη οἱά 
ἀροη γου, ἀηἀ τἴἢγΥ 5Π06 15 ποῖ ννάχϑῃ οἱὰ προη 
(ἢγ ἔοοϊ." ὍὙΠεθὲ ννογάϑ ἰῃ ἃ ραϑϑᾶρθ Κὸ [Π6 
Ῥτγοβοηΐ, ννθοτο [6 Θρθάκοῦ ἰ5 Ποῖ 80 τη ἢ ΠΔΓ- 
ταϊΐηρ ΠΙΒζΟΥΟΑΙΠΥ 85 δἰ πάϊς ΤΟΣ Πογίδίογυ 
Ριυγροβοβ ἴο Οοάδβ σαγὲ οὗ ποῦ τη τῆς ἀσδεγί, 
ΤΑΥ͂ 5 ΡΠ Υ πὸ πιογὰ ἴμδη τῃαϊ “ΟΟἀἄ 50 Απ|- 
ΡΙΥ Ρῥγονι ἀοὰ ἔογ τποπὶ 41} ἴῃ6 Ὠροθβϑαγῖθθ οὗ 
1π|6, τας τῆν ννΟΓΘ πονοσ ΟὈ] Προ ἴο ννθασ [αἴ- 
τοτοὰ ρδιτηθηῖθ, ΠΟΥΡ{ γογο {ΠΕΣ ἔδεϊ ᾿π]υγοά 
ἴοΥ ἰδεῖ οὗ 5ῆοεβ οἵ 5ϑαηά]5.᾽" 

ΟΥ̓ σουγϑα {ΠΟΥ Παὰ οἰοίμο5, [ἃ νου] ϑθοτη 
ἰπ αριιπάδπος (ςἴ. Εχοά. χΙ, 4,2), αἴ {π6 Ὀδ- 
Βὶπηϊηρ ΟΥἩἨ 1Π6 [ΟΓΓΥ γοᾶγθ; δηὰ δα} οὗ 
σΟΌΓ56. 5Ο0ΠῚ6 50. γ0 65 Οὗ ΒῈΡΡΙΥ ἀυγιηρ {Πεπὶ. 
ΤΠΟΥ Βαἀ ἀθιυπάδηςο οὗἩ 5ῆ6 60 δηά οχοπ, δπά 
80 πλιϑῖ Πάν ας πλισἢ τηδίουαὶ ἔογ οἰοῖ μὶπς 
αἰννγϑ αἴ σοιηπιδηά ; δηὰ πὸ ἀοιθῖ 4150 σδγ- 
τιρα οὐ ἃ ἰγαβῆς ἴῃ {Ππ656, 45 ἴῃ οἵἤοσ σοπηπιο- 
ἀϊτ|65, ἢ τ{π6 ΜΟοδοος5. ἀπά ἴῃς ποπΊδάϊς 
τὼ οὗ τῆς ἀεθογί. ϑδιυςῇ ΟΥΑΪΠΑΓΤῪ 5ῸΡΌΡ 165 
τπυσϑὲ ποῖ Ὀ6 σῃιῖΐῖ οιἶἽ οὗ σοπεοιἀθσγδίίοη ἃ5 
τοραγάς (6 γαϊπηοηΐ οἵ {Π6 σβοβθπ ρθΟρΪθ, 45 
ΠΟΥ σσηποῖ ἴῃ {Π6 5: ΠΉΠΔΓ 4ιιθϑίίοπ γοργά! ηρ 
{πεῖγ σἱοΐυα] ; οἴ, οα Νιιῆ. Χχ. 1. [{ ΙΔΥ 

ΠΕσΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΝΠ]. ἵν. 3-|1. 

ὉΡΟοη δες, Πεῖμογ ἀἰά τὴγ ἔοοί νεῖ], 
{Β686 [ὈΓΥ γεδγϑ. 

ς ἽΓΒου 514] αἷβο σοῃβίἀθγ ἴῃ τῃϊης 
Ποαγῖ, [ἢδῖ, 245 ἃ πιδῃ Ἴἢαβίεπεῖῃ ἢΪϑ3 
80η, “9 ἴη6 ΓΟΚῸ ΤΥ (ὐοά ςΒαβίεπειῃ 
τἢεα. 

6 ῬΒεγείοτε του 8μαῖς Κεὲρ τῆς 
ΠοπλπηΔηἀτηεηῖ8 οὗ πε ΓΟΚΡ τὰν (οί, 
ἴο νναὶκΚ ἴῃ ἢ15 ννᾶγϑ8, Δη4 ἴο ἔδαγ ἢϊπ|. 

7 Ἑογ τῆς ΓΟΚῸ τὰν (ὐοά δππρ- 
Εἷἢ (πε ἰηΐο ἃ ροοά Ϊδπά, ἃ ἰδληά 
οὔ Ὀγόοϊκ5 οὗ νγαΐει, οὔ ἔουπῖαδιπς δηὰ 

δανε Ὀδθη ἰ8αῖ ἴΠ656 παίγαὶ θοῦ γοθθ τοτὲ οἢ 
ΟσοαϑΙΟἢ5 5 ρρ]οπηθηϊοα ΌὈΥ ΘχτΓδογαϊπαγν γτὸ- 
νἱάδηςοβ οὗ Οοά, 85 νγὰς υπάοιδιοά)ν [δ6 
ςᾶ56. ἢ {πεῖγ ἔοοά. 80 β Ὀϑιδητλ! ν (Δ]- 
τηεῖ, ΚυτγίΖ, ΚΑΙ, ννοριςο, ο. ὙὍΤῆὸ [ὁν- 
ἰϑἢ σοτηπηθηίδίουβ, ἴῃ Ὀοπάλρο 85 δἰϑεν ῃτο 
ἴο 16 ἰεϊζοτγ, σοηβίσταθ {ΠῸ ν. 48 τηθδηϊηρ ἴἢ 
1Π6 γαϊπιοηῖ οὗ [η6 [5γδϑ] 165 ἀϊὰ ποῖ ὑτϑὰγ οὐ 
ἴῃ {π6 γ ννδπάοσίηρθ, ἀπά 85 ἱπηρ  ΥἹΠῈ ὁτεη 
(Παῖ {Π6 οἰοίῃοβ οὔ ἴπὸ δ! ἄγεθ στὸν σπῇ 
{πεῖ ργονίῃ. 80. ἴοο Τυδίη Μαγ. " Ὀ1]. 
οὐπὶ ΤτΥρὴ. 8 131 «μὸ ήπι ὙΠῸ ἰεβθοη οὗ 
υ. 3,) ΜΈΏΪΓΒ ἴἴ 15. 6 οὈ]οςΐ οὗἨ Μίοϑεβ ἴο ἵπ|- 
ῬΓΘΘ5, σοπῆθβ οὐξ δυο ΙΔ Υ υΒουΐ 5υοὶ 
5 ΡΡΟΘΙΓΙΟΠ5. 

“ᾳυοϊΠ Οπ τῃϊἰ5 ψογὰ 8εὲ Νοῖβ δἱ επά οἵ 
οδαρίοε, 

7--θ. Οπ [86 δποίεπί ἐγ] ΠΥ οὗἨ (απλλῃ 
866 οἡ ἔχ. 1. 8. [ἢ [Πε56 συν. 15 πηρ δά 
ἃ σοηίγαϑί, ΨΒΙΘΕ ἴῃ ΠῸ ράγα}]6] ραβϑαρὸ χὶ. 
10, 11, ἰ5 Θχργεβθοά, Ὀδίννθθη Ῥα]θσίίπο ἀπά 
Εργρί. Τὸ ἰαϊίεγ ἀθροηας θη γοὶγ οἡ 15 
5:Πρ]6 τίνοσ: που ἴ[Π6 ΝΙ]Θ, «πὰ ἰδὲ υἷ- 
τηοϑὲ 56 οὗ [6 νυδΐουξ οἵ ἴπὸ ΝΘ, Εσνρὶ 
οι ]Ἱά ὕε ἃ ἀδϑοσῖ. Βιι Ρα]οβϑίῖπο ἰ5 ν»Ὲ}] ἀ15» 
ἘΠΠΡΊΠΒΠΘα ποῖ ΤΠΟΓΟΙΥ 45 “4 ἰπηά οὗ ὑὑποδὶ 
δηὰ ὈαΥΟΥ, δηἀ νἱπθ5 δηα ἤρ-ῖγοῦς δηὶ ροπὶε- 
δτδηδῖοβ, οὗ οἱ τοῖν δῃὰ ποόηον." δῖ ἐπὶ- 
ΡΗΔΈΘΔΙΥ 845 “4 βοοά ἰδηὰ. ἃ ἰαπά οὐ Ὀγουΐκβ 
ΟΥ̓ νναΐοσγ, οὗ ἔουμῃίδίηβ πὰ ἀορίῃϑ τῃδῖ 5ρππε 
ουϊδ οὗ ρ]δίηβ ἂπάὰ πηοιιπίδιπο:" “Ποῖ 845 
[η6 ἰΙαπὰ οἔὗ Εργρῖ, σεγε ἴποιι ϑοντοάσι ἸΏΥ 
5664, ἀηα ιναϊογοάξε ἃ ἢ τὰΥ ἴοοϊ, ἃ5 ἃ 
ξατάθη οὗ πογθβ," δυξ ἃ ᾿δπὰ οὗ “" τποιηίλ!Π5 
δηὰ ρἰαίηβ τυ μοἢ ἀππη καῖ ναῖογ οὗ [πὲ ταῖπ 
οὗ ποανθη." ΤὍΤὴ15 τηοιηϊδιηου σδαγαςίοτ, 
τη ϊ5 αϑιιπάδηςο οὗ νναῖοσ Ὀοῖῃ ἐτοπὶ παῖυγαὶ 
βρτηρθ δῃηά ἔτοπι ἴῃς οἹουά5. οὗ ἤδανοη. 1 
ςοητγλάϊςιποοη ἴο τἴῃ6 οπὸ πη! ἔογπὶ 5ΌΡΡΪΥ 
οὗ ἴῃς στοδί τίνοσ, [ἢ15 ἀδυπάδηςο οἵ " πεῖν 
ἔοπη ἰἴ5. “ἐσαῖι]6 οἡ 4 τποιυβαπὰ ἢ1}15. οἱ 
ἐΒΟΏΘΥ " ΠῸΠι [ἴ5 ἔογοσῖ δηὰ 115 {ΠΥΠῚ 
ΒΗΓ 5, νγᾶ5 Δρϑοϊ οΥῪ ρου αγ ἴο Ρα]οβτὶπα 
ἃπιοηρϑοῖ 1Π6 ον]! ]Ζοὰ παϊϊοπϑ οὗ {ΠῸ Ἐ 15ἰ.-- 
ΕΘΘΌ]6 ἃ5 ἰἴἴ5 Ὀγόοκϑ πραϊ Ὀς, ἰΒουγᾷ. ἀουξῖς 
1655, ἴπῈν ὑνογα ΤΠ θη ἔγ ποῦ ἐγθ θην ἀπά 
ἔᾺ]Υ ΠΙΙοὰ τπᾶπ πονν, γεῖ 51}1 1 ννὰ5 {ἢ 



ν. 8---15.} 

ἀερίῃβ τῆλὲ βργίπρ ουξ οὗ νδίϊεγβ δηά 
ἈΠΠς 

8 Α ἰαπά οὗ ννῆεδῖ, δηὰ θδγευ, δηά 
νἶη68, Δηά ἢἤρ ἴγεββ, Δπα ροπιεργδηδῖαϑ ; 

Ἐς, ἃ Ἰδπά ' οἔ οἱἱ οἷϊνε, Δηἀ Βοπον ; 
ἕνιε σοῦ. 0. Α ἰλπὰ νῇμεογεῖη βου 884]: εἴ 

Ὀτεδά ψιτῆοιϊζ βοβγοαπηαβ8, ἴδοι 5ῃ4]1 
ποῖ ἰδοκ δ2ηΥ ἐδίησ ἴῃ ἴῦ ; ἃ ἰδλῃά ννῇοβε 
ϑίοῃϑϑ Ζγδ ἴτοη. Δη4 οιξ οὗ νγῆοβα ἢ}}}5 
τοι πιαγεϑῖ ἀρ ὈγΆ58. 

εεἶαρ. 6. Ιὼ “Ὗνδεδη ἴδοι ἢαϑῖ εαἴθῃ δηά 
ΣΣ, Σ2. αὐὖῦδ }}1, τδη τοι 5Π4]1: 0]655 (ἢ6 

ΤῸΚΡ (Ὦγ (ὐοά (ογ τε ροοά ἰδπά 
νῃς ἢ ἢς παῖῃ ρίνεη [Π66. 

11 Βεναγε τῇδλξς ἴῆου ἔογρεῖ ποῖ 
τε ΓΟΚῸ τὰν Οὐοά, ἴῃ ποῖ Κεερίηρ 
ἢ ςοπιηιδηάἀπιεηΐῖβ, ἀπά ἢ5. Ἰπάρ- 
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πιεηῖβ, ἀπηἀ ἢ΄5 βίδίιϊοβ, νν ἢ ἢ 1 Γοηλ- 
τληἀ τῆς (ἢϊ5 ἀδγ: ᾿ 

12 1,ε5ῖ τυῤεη ἴβμοιι μαβῖ βαΐδθη δηά 
αγί {]1, Δπα ἤδβὲ 011 ροοαϊν ἤοιυβε8, 
Δηά ἀννεῖς ἐῤεγείμ 

12 Απά ωὐδόη τὰν Πεγάβ δηά (ΠΥ 
βοός κΚβ πλυ]τιρῖν, ἀπά τῆν 5ιἶϊνεγ δηά 
τὴν ροἹ]ά 18. πιυϊείρ! εν, Δπα 411 τῆδὶ 
ἴδοι Παβὲ 15. πλυ Πρ] 164 : 

14 ἼΠεη {πε πε δὲ [Ποά τρ, 
δηά {ποὺ ἔογρεῖ τῆς ΓΟΚΡ τὴγ Οοά, 
ννὩ] ἢ Ὀτγουρῆς τπεὰ ἔοστῃ οὐκ οὗ {Πὲ 
ἰδληά οὗ ἔργρίῖ, ἔτοιμ τῇς ἤοιιβε οὗ 
Ὀοηάδρε ; 

Ις ΝΒο ἰεά {πεὲ τῆγουρῃ παῖ 
στεδλῖ δηᾷ ἴεγγιῦ]α ν ]Π άεγηθβ5, το γεν 
τεῦς ΒΕΥῪ ϑβεγρεηῖβ, δηά ϑβοογρίοῃβ, 

ΟἾΪΥ ΠσΟΙΠΙΤΥ ΜΠογα λη Ἐδϑΐεσῃ σου ἤᾶνο 
τυγΣιτῖθη 85 ἀοοβ ἴῃς Ῥϑβδὶ πη : “δ ϑεπάδίῃ 
τῆς 5ριπρ ἱπίο {Π6 ν᾽] γϑ, νυν ἢ τι δλοην 
(Πς πιοιιπΐδι!η5.) ὍὙΠοθ6 ϑριηρδ ἴοο, ΠΟΥΟΝΟΥ 
Βῃογί-ἰνοά, ἀγα στεηδυκαὺ]α ἔῸΓ ΠΕΙΓ σορίου5- 
Ὧ655 δΔηὰ ὈεδΔυῖΐγ. 

ΤῊΣ Ρῃγϑιοαὶ Ἑδαγδοίογ σις Δηἀ δάνδηΐαροϑ 
οὗ ἃ σουμηίγγ κὸ Ῥαϊοδῃθ ταδὲ ἤανθ Ὀδθη 
υϊῖο βἴγδηρε ἴο [ϑγδεὶ αἵ ἴῃς {{π|δὸ Μοϑοβ ννᾶ5 
βροακίηρ: ς. ποΐε οἡ 11. 2ς. [ἴ 15 ϑβηιᾷ- 
οδηΐ {πὶ Ὠδυΐ. 5ῃου]ά δνοιπὰ τποσγὸ [δῇ 
1ῃ6 δαυ] θοῦ ὈΟΟΚΚ ἰπ ργαῖϑεβ οὗ ἴΠ6 ἐγ ΠΥ δηά 
ΘΧοΘ Θηςς οὗ ἴπ6 ργοπιϑοά ἰαπά. ““δυςἢ ἃ 
τορὶς αἴ δὴ θαγιοσγ ροποὰ νοι] δανα ἰῃ- 
σγραϑοα (ἢ6 τυ ΓΙ 5 δηά ἱπιραίίθησς οὗ 
186 ΡΘΟρ]Θ δ Ὀείηρ ἀεί ποά ἴῃ (ἢ6 νυν] ΟΓΉ665 : 
ὙΚΠοτοᾶ5 πονν ᾿ἴ δποοιγαροα (ἢδπὶ ἴο ΘησΟ ἢ - 
ἴγ ἢ πού ΠΠοογι] 655 ἴΠ6 οπροϑι(οη 
1ΠῸΥῪ πλιιδὲ πλιϑὲ πιοεῖ ἢ ἔγοπι ἴῃς ἸηΠη Δ Ὀϊ- 
αἰῖϑ οὗ Ὁδπδδη.) (θεδη Οτᾶνοβ οἡ ἴῃ6 Ρεη- 
(φἰεαςῇ, ΡΡ-. 45, 46.) 

8. αἱπος Τὴ αδυπάδηοο οὗ ψὶηθ ἴῃ 
ϑυτα πὰ Ῥαϊἰεϑδίίηθ 15 ἀνγεὶξ ὑροη ἴῃ [Π6 
Ἐπγριίδη γοςογαϑ οὗ ἴῃ86 σδπηραϊρη5 οὗ ΤΠοῖ- 
τηοϑὶ5 {Π1. [ἢ Εἰρυρί [5616 δῖ {||6 νυίης 15 
Ργοάιςοά. ὙΠα σου ΠΊΓΥ Πᾶ5 ποῖ [ἢ6 510ρ65 
5 ταῦ] 6 ἕοσ νἱπογαγάς, δηὰ (6 ονεγῆον οὗ 
(ΠῸ ΝΘ οσσυγβ δοοιυῖ [6 ϑθάϑοπ ὙΠΘη σταρῸ5 
νου] τρεη. Τῆθ Ματγεοῖς ννηδ νοι] ϑθεπὶ 
Ποννονοσ ἴο δᾶνα Ὀδοη ρῥγϊζεὰ (Ηογ. “Οἀ.᾽ 1. 
ΧΧΧΝΙ. 14}, δηά σπὶα ἴο ρογίδοϊοη ἴῃ 
Εευρῖ ἀρραγομΥ ῸΓ οπθ ῥγίποῖραὶ τγϑάϑοη 
ψ ΉΙΟἢ ογυδα (ἢ6 ϑιισσθβδϑῆι οὐ] ναϊίοη οὗ 
ἜΥΆΡο5 ἴῃ βεπογαὶ, νἱΖ. [Π6 ξαϊπο55 οὗ {πε 501]. 

“Θυηῖ ΤἬαςα. νἱδς, σηΐ οἱ ΜΙ αγθοι 468 δ᾽ Ὁτο 
Ῥιησυίθυβ μα τὙτ]5. ΠΑ 1165, Ἰονϊοτίθιις 11188.᾽} 

γίγρ, ᾿Οδοσρ.᾿ 11. 92, 93. 

ὙΠΟ ρῥγοάιιοίίοη οὗ νῖηε [85 ἰπ ἰδῖεσ {1Ππ|65 
ιλάυα!ὶν οθαθοὰ ἰπ Ῥαϊεβῖῖπε, ςἕ. ΕΠ οΥ, 
ὁ ῬΑ]. ιν. 18: ((Ἰαγκβ ΤΥδη5).), οχοερί ἴῃ 

ΒΟΙΏΘ ρατῖβ οὗ [86 βου νυ ἤθγο {ΠΈτὰ 15 ἃ σοη- 
βιἀθγαῦϊς Ϊεννϊϑῃ ἀπά (Ἡγιϑτίαη ρορι]δ᾽ῖοσι, 
δ. 5. ἈρΑΓ ΒΕ] ἤοτῃ : ςἕ, δίαπ]ογ, ὁ 5, ἀηα ΒΕ." 
Ρ. 164, δἀηά Ηεῦτοῃ, Κοδίπϑοῃ ὁ ΒΙΌΪ. ΙΔ 65." 
1τ. 8ο, 81. 

9. αἰαμά «ὐδοιό τἰοπει ἄγ ἐγοη, ἀπά πὶ 
9Κ «υδονό ῥἐ ς ἐρομ νιαγεσί ἀϊσ ὀγαν] ΒΟΥ 
γεν: τολὰ σοΡῬῬ» ΘΓ: οὖ. οἡ ὅξη, ἵν. 22Δ. ὅνὸ 
δᾶνα ἃ ΠΙΡΏΪΥ ροσίςαὶ ἀδβογιριίοη οὐ πη 
Ορογατοη5 [00 ΧΧνΙΪ. 1-- οὶ. Μιηΐηρ ἄοε5 
Ποῖ 5661ὴ ἴο δᾶγθ Ὀθθη δχίθηϑινοΥ σδιτιθά οἷ 
ὈΥ ἴμ6 εννβ8, ἐδβοιρὴ [ἴ σΟΥΔΙΠΙΥ ννᾶ5 50 Ὁγ 
16 Οδπδδη ἰδῆ ΡρΘΟρ 65 αἰβρίαοθα Ὀγ ἴποιι: 
566 Ἀοιιροιηοπῖ, “1 Αρε ἀμ ΒτοηζΖε,᾽ ΡΡ. 15: 
544. Τγαςεϑ οὗ Ἰσοὴ πα σορρϑὺ ννοῦκβ ἢᾶνὸ 
Ὀεοη ἀϊϑοονογοά ὈΥ πιοάστγῃ ἴγάνθι]εῦϑ οἡ 1.6 θὰ- 
πο (ΝοΪπου, ἐὙΤΥανο ϑ," 11. 418); ἃπάὰ ΤΔΗΥ͂ 
Ῥαγῖβ οὗ {Π6 σου ΠΙΓΥ, κι. [ῃς ἀἰπίτςΐ οὗ Ατροῦ 
(ϑεες ποΐεϑ οἡ 11]. 4), σοηῖδῃ ἱγοη-ϑἴοπθ 1 
δουπάδηςθο. ὙΠ Ὀγάᾶββθ, ἰγοη, ὅς. υϑϑ ΓῸΓ 
ϑοϊ]οπιοη 5 ἴθ ρὶΘ νοτο ΡΓΟΌΔΌΙΥ οἰ μοῦ [86 
5ρ0118 Οὗὁ ννᾶγ (2 δ8πὶ. νἱῖ!ῖ. 8, ὅζς.), ΟΥ 1π|- 
Ρογίεά. 

156. ἢ ο ἰκά δες ἐῤγομσ δαὶ σγεαὶ σπά 
ἑεγγι δίς «υὐάογηδες, ΝΥ ΆΘΤΘΙῚ νοῦ Λρν σογρορις, 
αηα “εογρίοης, ἀπά ἐγοισῥί, «ὐρέγε ἴἈθγ6 νυ λ5 
πο «υαἱοΦ.}ΞἩ Τῆε ᾿πϑουοη5 τηδάς ΟΥ̓ ΟἹΓ 
ΓΓΔΗΒΙ (ΟΠ 5. ϑθο ἴο σᾶιῖτυ πε σοηπϑίγιοίοη 
ΠΟΘ ]ΟΘΘΙΥ ἀνὰ ἤοσ {παῖ ΟΥ̓ [6 οτἹρίηδί. 
ΤΩ ννυγάβ ταπάθγοα “ὁ ΠΟΥΙΥ βουροηῖβ ἢ δὰ 
“( ΘΟΟΓΡΙΟΏ 5," δι πριϊδγ πουη5 ἰὴ τὸ Ηδῦτγονν, 
βίδηα βυαπι Δ ΕΙΟΔΠΥ ἴῃ Δρροϑιτοη ΜΠ ὁ νν1}- 
ἀσγπθβϑ." ΤῊς ννογά τεπάογοα ἀγουρβὶν (527, 
»η01) ΤΑΘΔΠ5 “ἃ ἀτγὺ ρίδος οὐ ἰαπά ;" δηὰ 
5ῃοι ὰ Ὀδ᾽ ΟΙοβοῖΥ ςοπηθοῖθα ἢ [86 οἸδιι58 
ἕο] οννηρ. ὙΠ4ϊ οἰαιιθε Π|ΡταΠΥῪ τεπηάογοά 
τνοι!]ά τυη, “ἃ ΑΥΥῪ ἰδ ἴο ΜΒ ίοῃ ἴΠότα πνογα 
ΠΟ ννδίευβ." ΤὍὌΠ6 ρδβϑιιρο πλΡΠῈ Ὠ6 ἸλογῈ 46- 
συγαῖο!υΥ τοπηάογοὰ ἴππ5: “πὸ Ὀγουρς ἴΠ66 
τὨγουρὴ {Παῖ τοδὶ ἀπά ἰόγτι Ὁ] νυ] ἀθγτιοββ, [Π6 
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δῃηά ἀτουρῃῖ, ψῆετγε ἐῤόγε τὐας πὸ 
“Ναπρ. ννδῖου ; ννῇο Ὀγοιρῆς [66 ἔουτῇ νγαῖοῦ 

ουξ οὗ [6 τοςκ οὗ ἔϊηξ ; 
τι6 ΝΟ ἐβά τῆξε ἴῃ τῆς. ψ]} ἀογπ 685 

ΐ Ἐχκχὶ τό. γν ἢ “πιάπηδ, ν ]ςἢ ΤΠΥ ἐλῖμεγβ Κπονν 

ποῖ, ταῖς ἢε πηρῆξ ΠυπΌ]6 τΠπ6 6. δηά 
(δὲ Βε πιίρῃϊ ργονθ ἴῆ66, ἴο ἀο τε 
βοοά δῖ τὴγ ἰδίζεγ επά ; 

17 Απα του 54Υ ἴῃ 1Πίης ἢοαγῖ, 
ΜῪΥ ροῦγεσ ἂηά τῆς πηὶρῃξ οὗ σγιηδ 
᾿δηά ἢδῖῃ σοζίεῃ π|ὲ (ἢ}}58 ννϑδ]τῃ. 

18 Βιυῖ τῇοιι εἢαὶὲ γειλθτηθεῦ {Π6 
Ι͂ῸΚΡ τὴγ (σά: ογ ἐξ ἐς ἢς τῇδῖ 
σίνθιἢ τῃδε ρόννεσ ἴο ρεῖ νει, τῃδῖ 

ΒΕΤΥ ϑβογροηΐ, ἀπά {πῸ βοοτρίοῃ, πὰ ἴθ ἀσΥ 
Ιδληὰ ὑνῃοτο δἃῖῈ πὸ νγαῖθγβ." οἡ (6 ΠΟΥ 
ΒοΓΡοη5 566 οἡ Ναπι. Χχὶ. ὅ. 

16. 10 Ὧο ἐδέε φοοά αὐ ἐδν ἰαΐεν επ4] ὙῊ15 
5 ργοβοηϊεα 45 ἴθ γεϑι] οὗ Οοά᾽ 5 ἀθδ]ηρ5. 
ΤΠΟ ρθορὶς μδά Ὀδθη βυβεγεά ἴο μυιηροΓ (υ. 3) 
δηὰ ἕᾳ ἢ τηδηηᾶ ἴῃ ογάου ἴηδὶ Οοά πϊρῆξ 
Ργονε {π6π|. Βιυΐ [15 {{14] ννᾶ5. ποῖ Ἰδϊ ἃ οἡ 
1π6πὶ ΔΙ ΓΑ, Ὀυΐ ἃ5 ἃ πιοζδὶ ἐἰϑοῖρ! η6 
συλ! γηρ ἔογ [86 δ᾽εβδίηρθ νη ἢ Οοά ἀθ- 
βιρποὰ υἱπλαίῖοὶν ἴο Ὀεβῖον. Τὴ “ἢυη- 
ὈΠΠῈ᾽" δηὰ “Ῥγουϊηρ " ἂγὰ Ὄχῃϊιϊεὰ 45 Οοάς 
ἱτπατηθάαῖθ ρυγροϑε :---ἴἰῃς “ ἀοίης ροοά᾽" ἴο 

ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΝΠ]. ΙΧ. 

ἢδ ΠΙΔΥ͂ Ε51Δ 013} ἢ18 σονεπδηΐ ψ ἢ ςῃ 
ἣς ϑύνᾶγα ὑπίο [ΠΥ ἔβίβοιβ, 45. “ὲ 1 
{Π15 ἀδγ. 

Ι9 Απά [ἴ 5141] 6, 1 του ἀο δὲ 
4} ἰογρεῖ τε ΓῸΒΡ τὴγ Οοά, δπά 
ναὶ Κ δίτεγ οἵδεγ ροάβ, δηά ξεγνε [ἢ πὶ, 
ΔΠᾺ Ὑνοῦβῃ!ρ τΠπεπὶ, 1 (ἐϑί!ν ἀρδιηϑβῖ 
γοι 118 ἀδὺ τῃδῖ γὲ 5881} ϑυτγεὶγ 
ΡΕΓΙΒἢ. ; 

20 45 ἴδε παῖίΐοῃβ ννῃϊοἢ τη ΠΟΚῸ 
ἀεβίγογεῖῃ Ὀεΐογα γουγ ἴλςθβ, 80 5}4]] 
γε ΡΘΓΙΒἢ ; θεσδιβα γε ψου]ά ποῖ- θὲ 
οδοάϊεης υηΐο τῆς νοῖςε οὗ τῆς. ΓΚ 
γουγ σοα. 

[ν. 1τ6---2. 

Ιϑγαοὶ 8ἃ5 ἴῃς δνθπίιδὶ ἴσοθ. ΤΠ ὀχργοβθίοη 
αἱ ἢ γ ἸΔΕΟΥ ἐπά "ἢ σΟΠΥΘΥ͂5 ΘΟΠΊΕΤ δῖ τηοσα 
ἴΔη “«ἵἱ ᾿ἰοπρίῃ," “ἴη διΐυγε." ὙΠὲ 5εί- 
(Ἰοπηεηΐ οὗ ἰϑγδθὶ ἱπ Οδηδδη νγᾶ5 ἴῃς δπά δηὰ 
ΟἸππαχ οὗ ἴῃς Μοβαὶς αἀἰβρεπβδδίίοη, ἴο νυ Ὡς ἢ 
[ἢ δοϊουγῃ ἴῃ Ἐρυρί, [86 τυδηάεγηρ ἴῃ ἴδε 
ἀοβογῖ, δηά (6 δὐτδηρειηοηῖβ οὗ τῇς ἴανν, 
4}1 ἸΙεὰ υρ. “ὍΤῊΥ ἰαϊζογ οηά " ἰ5 ἴἤξη ἴδε 
ἰαίεσ, δηὰά ἔογ ἴπ6ὸ ρυγροβαὲ ἴῃ παπᾶ, ἢπδὶ 
ΘΡΟΟΒ ἴῃ ἴδ6 παίϊοπαὶ 1 ἴο ΠΟ ἢ 41} τδαὲ 
μδὰ βοὴθ Ὀεΐογε γα Ῥγορασγδίοσυ δηά ἴπ- 
τγοάυοίογγ. ΤῊΘ νἀ ΥΠ 655 νν85 ἴο ἴδ6 [ετν- 
15} ΟΠυτοῖ δπαίορουβ ἴὸ [86 Οσόβϑβ, (δηᾶδῃ 
ἴο ἴδε ἀτοόνη. 

ΝΟΤᾺΣ οἡ σ. 4. 

Το Ἠδρδτονν ποσὰ τοπάογοα “ συν ]}" ἴῃ 
Α. Μ. ΟὨἿΪΥ οςςοῖγβ ἀραϊη ἴῃ Νεῆ. χ. 1, ψν ἢ θΓα 
1 15 φιοϊοά ἔτοπι {86 ργεβεπί ρᾶϑβᾶρθ. ὍΤἢΪ5 
τοηἀογηρ ργοροϑθεὰ ὈΥ [ατοῆὶ, 15 [Ὁ] οννθὰ ὈΥ 
Οὔεβοη., Ευτγϑῖ, ΚΕαῚ] δηὰ [86 στῃδ)ουν οὗ δι.- 
[Πογῦθβ. ὙΒῸ Ηδθῦτενν νου ϑθο 5. ΠΟΥΔΙΗΪΥ 
ςοπηροῖϊρά ἢ [86 πουη 2, ἀουρῇ ; δπά 
υϑοὰ Εχ. χὶὶ. 24, 39, πα εἰϑοόνῃογε ; δηά 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ (του ἴδ6 ἰάθα οὗ [)6 ϑινε της 

τ! ἢ Δοσοτηρδπίοβ ξοιτηοπίδίοη. ΤΏΙ ΧΧ. 
Τοπάογβ ἴπ6 ννογὰ Ὀεΐοτε 85 ἐτυλώθησαν, ἱ. ἐ. 
εἰ ὈΘΟΔΠῚΘ ΟΔ]1]Οι15,᾽) ἴπ [15 ρΪδοθ; (ΒουΡἢ ἴῃ {Π6 
ῬΑΓΔΙ16Ι ρᾶϑθᾶρε οὗ Νεῆ. ᾿ἴ ἢδ5 διεῤῥάνησαν. 
ΨψΪρ. “Ρ68 ἴὰπι8 ποη οϑὶ ϑυδίτγιι5." Οὐκ 
δαδά. δηὰ οἴμοι ψούξίουβ γοθ θυ ὁ" ἀηϑποά, " 
ἐδ ΚΟα;"" 4}} [656 ϑθηϑ65 δχοορί ἴδ ἢτϑὶ ἀρ- 
Ρθᾶῦ ἴο Ὀ6 σοῃ]θοΐυγοβ ἃ5 ἴο [πε ϑθπϑὲ οὗ [πὸ 
ψογὰ ἀγάννῃ πὶ [μ6 σοηῖοχί. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΙΧ. 
2 στε: ἀϊεμαάσίλ ἑλέπε σοηε ἐλό οῤίνέομ οὗ ἐλεῖν 

οτυ»; γίρὀίεοκδηέσς, ὃν γελεαγοίηρ ἐἀεῖγ σευεγαΐ 
γεδελονς. 

ΒΑΚ, Ο ἴεγβϑεῖ: Του ἀγί ἴο 
ΡΆ38 ονεσ [ογάδη 118 ἀδγυ, ἴο 

0 ἴῃ ἴο Ροββε88 ΠδΙΟη5 σγεδίογ δηὰ 
ἱρητίεσ τῆδη τῆ γε, οἰτῖε5 ρτεδῖ δά 
ἰδησοα ὉΡ ἴο ἤξάνεη, 

2 Α ρδϑορὶε ρτγεαΐ δηά 12]], τῆς ςἢ]]- 
ἄγεη οὗ τῆς Απακίπι)β, ννῆοπι ἴδου 
Κποννγαϑβῖ, δηὰ οὐ τὐδοηι τῆου Παϑὲ ἢεαγὰ 

ΟΗΑΡ.ΙΧ. 1-- 99. Μοϑρϑεβ 45 Ὀθθῃ νγᾶΓΠ- 
ἴῃς ἤϊ5 Πράγετβ δρδϊηϑί [Πδΐ ἔοστη οὗ ργὶἀθ 
ὙΠΟ οἷδιτη5 νἹ ἸΟΥΥ 85 {86 ἔτ οὗ ΠιιπΊδη 
ταὶς οὔἱγ. Ηδ ΠΟῪ βοθβ οὐ Ὡδίυσα! Υ ἴο 
σαιτίοη πο ἀραίηδὲ δηοίθοσῦ δπὰ ϑΞυὈΕΟΓ 
ἄϑρθοῖ οὗ (Π6 βϑᾶγὴθ δίῃ, ἴμαϊ ΠαπΊΟΙΥ Υ ΕΪΓἢ 

5665 ἴῃ σις 688 ΟΠΙΥ ἴΠ6 τουσαγὰ οὗ οπδῖβ οὔτι 
Τρ μθουβηθθθ. ὍΤῊΘ τϑᾶ] σδιιϑθ5 τὲ δετοίοτε 
βεῖ ἑοστῃ οὗ σοάϊβ ἀθδ]πρ5 ἃ5 ἴο ἴδε Ῥγοηϑεά 
ΙΑπὰ, (α) ἴα νυἱοκεάῃεβθβ οἵ [86 Οδηδδηϊῖϑα 
ΠδΓΟΠ5, ἀηὰ (2) ἴτεαε ργαοθ ἰονναγάβ [5γδεὶ. 

. ΤΠ Ἰεϑθοη ἰβ ὄθχᾶςῖυ ταὶ οὗ Ερῃ. 1. 8, "ΒΥ 



ν. 3--8. 

5αγ. ὟΝ ο οδη βῖδῃα δεΐογε “τῆς ςἢ}}- 
ἄγεη οὔ Αμπακ! 

4 ἰὑπάετϑίαπαά τπεγεΐογε (ἢ !5. ἀδγ, 
(παῖ τἢ6 Ιοκὺ τὴγ (σοά ἐς ἢῈ ψῃιςἢ 
δοσῖῃ ονεσγ θεΐοτε {πεε ; ὧς ἃ δ ςοη- 
δι Πληρ ἢγε ἢς 5804]1] ἀξβίσγου τῃεηΊ, 
Δηἀ ΠΕ 5141} Ὀγίηρ [Π6 πὶ ἀοννῃ Ὀείογε 
ΤΥ ἔδλςε : 80 541 του. ἀγῖνε {πεπὶ 
οιζ, Δηἀ ἀεδϑίγου τῆεπὶ υ ςκὶγ, 45 ἴῃς 
ΓΠΟᾺΡῸ Βαῖῇ 54ϊἀ ιπῖο τ 66. 

4 ὅρεαρκ ποῖ δου ἰῃ τῆϊπε ἢολγῖ, 
αἴεγ τῆλῖ τὴς ΠΟᾺΡ (Ὧγ (ὐοά Βλιἢ 
ςαϑβῖ τῆ6η} οὐκ ἔτοπι Ῥϑίογα ἴπεθ, 5δγ- 
ἴῃ, ΒῸΓ ΠΥ ΠρΡὨτεουβη685 [ΠῈ ΓΟᾺΡ 
Βαῖὴ Ὀγουρῆϊς π|6 ἴῃ ἴο ροββ8888 [ἢ 5 
Ϊλῃά : διι ἕογ τὴς ψνιςκεάμοβα οὗ τῆ 688 
Παῖίοηβ ἴῃ 6 ΠΟΚῸ ἀοῖῇ ἄτγίνε τῆσδ οὐ 
ἔτοτα δείογε ἢ 66. ; 

ς Νοῖ [ογ ὴγ τὶρμιθουβηεβ8, ΟΥΓ ἔογ 
τῃ6. ὑρτρῃίπε88 οὗ τῆϊης ἤδαγῖ, ἀοβί 

ΠΕσΟΤΕΒΚΟΝΟΜΎΥ. ΙΧ. 
’ 

του ρὸ ἴο ροβδε85 ἴΠ6ῚΓ ἰδλπᾶ : δυΐ 
ἴογ τῆοε ννιικοάμοθθς οὗ ἴῆθ86. πδί!οῃβ 
τὲ ΚΡ τὰν (ὐοά ἀοτῇ ἀτίνε {Πεπὶ 
οἵ ἔτομλ Ὀείογε τἢ66, δηά τηδλϊ δε 
ὨΊΑΥ Ρεγίογπλη τῃ6 ψογά ψνῃϊο ἢ τῃς 
ΓΙΟΚῸ ϑννάγε ὑπΐο τὴν (ΔΠεγβ, Αὐγα- 
ἢδπι. ἰβ4δς, διὰ [δςοῦ. 

6 ᾿ὐμπάετοιαμά τῃογείογθ, τηδὲ τῆς 
ΤΆ τῆν Οοά ρίνειῃ {πεὲ ποῖ {ἢ 18 
σοοά ἰληά ἴο ροββ8688 1 ἔογ τὴγ τίρῃτ- 
ΘΟΙ5η688; ἰοῦ ἴδοι 4γὲ ἃ 5ῈΒΠΘΟΚΟοά 
Ρθορὶε. 

7η 4 Ἐεπιεηαιρε, ἀπά ἰογρεῖ ποῖ, 
ἢονν ἴδοι ργονοκαάβε τὴ6 ΓῸΚΡ τὴν 
(ὐοά το Ψταῖῇ ἴῃ {μὲ νν]άθγηθδ885 : ἔγοηΣ 
(Πε ἀαγ τῃδῖ ἴβοιι ἀἰάβε ἀδρατὶ οὐ οὗ 
τῆς ἰΔη4 οὗ Εργρῖ, η8] γε σάπια υηῖο 
{18 ρἷαςθ, γε ἤᾶνε δὴ σϑρε]]οιϑ 
ἀρδϊηδῖ ἴῃς ΠΟΚῸ 

8 ΑἾἶβδο ἴῃ Ηοτγεῦ γε ργονοκεά τε 

ξταςθ ἅτὸ Υὸ βανθα τπγοιυ δὴ [Δ : δηά (παῖ 
ποῖ οὗ γοιυγϑοῖνες; 1ἴ 15 ἴῃῈ γἂἔΕρ οὗ Οοά: ποῖ 
ΟΥ̓ ἸνογΚ5, 1οϑὲ δὴν πηδη σοι] Ὀοαϑί." 

Μοβοβ ροϊηϊϑ ἢ15 δάἀπιοηιτιοη ὈΥ̓͂ ΓΕ Πα Πς 
1Ποπὶ οὗἉ ΤΠ61Γ τερεδῖθα το] ]Π]0Π5 'π ραβδί {1Π|65, 
νυ. 7, 8: 22, 13, ἄς.; δῃηά ἀννε]]5. δβρθοῖα!ν 
οη ΠΕΣ δροϑβίδϑυ αἱ Ηοζεῦ (νυ. 8---21). 5 
νγ8 50 Παρτδηΐ {παΐ 1 νᾶθ ΟἾΪΥ 15 οννῃ 
Θαγησϑὶ Ἰηςογοθβϑίοηβ τυ ὶοἢ ἀνογίθα τΠ6 ἀ6- 
δἰσισοη οἵ ἴΠ6 Ρεορίθ, δπὰ ννῸη αἵ Ἰθηρτῃ 
ἔγοπι σοά ἃ τόπενγαὶ οὗ ἴῃε ἐογίοιϊοα ρ]θμ 5 
οἵ 16 (ονεηδηΐ (νυ. 2ς---20; Χ. 1--ἰ τ). 

Ιη τείοσγπρ ἴο ἴῃ656 οἰτουτηθίδησεθ Δί ϑος 
ΠόΓο, 85 εἰδουνῆογε, 85 τεραιὰ ποῖ 50 τηυςῇ ἴο 
1π ΟΥάοΥ οὗ {ΠΠῚ6 8ἃ5 ἴο {μαΐ οὗ βιιδ]εςῖ. ((ΟἢῚ 
ποῖδ οἡ 1. 9---ἰς.) Ηδ ἰηϑογίβ δ. Κ. τηθηΐϊίοη 
οὗ πε ργονοοσδίιοηβ αἱ Τ᾽ αῦογδῃ, Μδϑϑαῃ, Καὶ - 
Ὀγοῖἢ --Παϊίδανδῃ δηά Κ δάοϑῃ-Ὀάσηθα (υν. 22, 
23}, ἴῃ (Π6 νΈΥῪ τηϊάϑί οὗ ἰῃδ παγταῖϊνε τοϑρϑοῖ- 
ἴῃς; ἴῃ6 Ιἀο]δῖσΥ δ Ηοσθῦ δηά ἢπὶβ οὐνῃ οοῦ- 
ἄαςξ ἴπ τεοέογοποο {πεγοῖο. ὙὍΤΠ6 πκΚ γθδϑΟῃβ, 
σοηνοηΐδηςε πὰ βίηθϑβ ἴο [5 ἀγριπιθηῖΐ, 511Ἀ- 
ΟἸΘΠΤΙΥ ἐχρ δίῃ [μ6 νυ! οπ5 Οὔϑογνδ0]6 νυ ἤθη 
16 σἰδίεπηοηΐδ οὗ 115 σπαρίου δ΄Ὸ πλΠαΔΟΙΥ 
σοιηραγοά ΜῈ ἴποβὲ οὗ ἔχοά. χχχιῖ.---χχχῖν. 
ἼΠΕΓΘ 5 ΠΟ ΓΔ] ἀἰβογοράπου, τυ σῇ 655 σοη- 
ἰτδάιςοη. ϑοπιθῖτηθ [ῃ6 πλοῦ ΡΑΥΠΟΌΪΑΥ 
Ὠἰδίογυ οὗ Εχοάιι5 ι5 ςοπάἀθηθθά; 8458 ἴῃ σύ. 26 
---29, ΠΟΘ {Π6 Ξσυθδίδησθ οὗ Μοβοβ' ἱπίοσ- 
οεξϑίοηϑ οὐ ἔνγο ὁσσδϑίοηϑβ (ΕΧ. ΧΧΧΙΪ. ΧἹ--το 3, 
ΧΧΧΙν, 9) 15 5Ππ͵]δ ἃ ἋΡ ἴῃ οπε δἰαϊεπιθηΐ: δ 
ΟἴδοΓ {1π|65 οἰγοιυτηθίδησθς ποΐ ἰπ Εχοάϊι5 ἃγα 
ϑοῖ ἔουτῃ ἤογο, Ὀδσοαιθο ΠΟΥ ΔΥῸ 500 ἢ 85 δη- 
ἤδηςο ἴῃ6 ἱπιργεβϑινθηθϑθα Οὗ [6 Δαπηοη! 05 
Μοϑοβ νγᾶ5 υἱζοπην ; κι. ἴῃ ἕλοξ 15 ρυΐ ἴογ- 
ραγὰ τα Μίοβοβ ἔαϑίοα ἔονυ ἑευο ροποάς οὗ 
ἴΟΓΥ ἀλγο (συν. 9 ἀπά 18}, οπό ϑιισἢ ἴαϑι ΟΠΪΥ 
απ ΘΧΡΓΙΈΘΒΙΥ παπιοά ἰη Εχοάμυδ; 85 5 4150 

ἢ]5 5ρθοῖδὶ ᾿Ἰηεγοθϑϑίοη ἴοσ Αᾶτοῃ (νυ. 29). [Ιὴ 
[Π656 νᾶγϊαῖϊίοπβ ͵Ὸ Πᾶν ΠΟΙΠΙΠΡ ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓ 
οἴδεσ ἴδῃ βιιςἢ ἰγεδίπηθηΐϊ οὗ ἔδοΐβ 85 15 ι1511.4] 
δΔηἀ ννᾶγγδηῖδΌϊθο Θηουρἢ Ὀοίννθθη ραγί 65 ρ6Γ- 
ΒΟΏΔΠΪΥ δοηυφίπιεά νὴ τ[Π6 πιαίῖοῦα ἴῃ α0165- 
τοῦ : 4 τγθαϊσηθης Ὑν ΙΓ ἢ ἸΤΏρΡ]165 ἀπά 4βϑιπλὸς 
ἃ Κπον]οάρο οἵ ἴδε ἔδεϊβ ἴῃ Ὀοῖῃ ϑρεακοῦ δηὰ 
ΠΟΑΓΟΥ, πὰ νυ πο ἢ {πογοΐοσγθ, τθγὸ θοϊπρ πο 
ἔἴοατ οὗ πιιϑ]οδά μη, σ4η ἀβροηβα ΜΠ πιϊπτῖα 
ΒρΡΕΟΙΠοδίΟη5 οὗ τἰπλς, ρἷαςο, ἀηὰ οἰγοιι πιδίδῃςο. 

38. ὕμήογείαι ἰδεγούογε θη Απὰ 
Ποὺ Βιδὶῦ Κπον, ὍΠὸ νοῦ 15 ποῖ ἴο 6 
[Κη ἃ5 δὴ ᾿πηρογαΐίνο, Ὀιξ 85 5 ΠΊΡΙΥ οοη- 
παϊηρ 1Π6 δπηοιηςοπιθηξ οὗ τ. τὶ “ὝΠΟ 
αὶ ἴο ρᾷ55 ονὸσ ἰογάδη ἄς.; ἂπά ἴβου 514] 
Κηον ἄς... ᾿ 

σο σραὶξ ἰρομ ἀγίυς ἐδόσι ομΐ, ἀπά ἀδεῖγον 
ἐῤεηι φιίοξἰν] ὙΠΙ5. 15 ποῖ ᾿Ἰπσοηϑίϑίεπε νυ ἢ 
Υἱ}. 2ζ, “ἴδοι πιαγεϑσῖ ποΐ Τοπϑυπῖα [δ 6 πὶ 
αἱ οπςθ,," 1πουρῇ [86 ννογάὰ όσα τοηάρσθα 
ὁ ΌΙΟΚΙΥ 15 {Π6 54Π|ΊῸ 85 ἰῃδΐ ἴΒεγῸ ἴγδῃϑ- 
Ἰλϊοά ““«ἱ οποο.᾽" [Ι}{π {86 ἔοΥΤΠΘΓ ρᾶβϑαρα (ἢ 
Ι5γδο ῖε5 ἀγὸ νναγηρα ποῖ ἴο Ἔχροςί [δῖ σοά 
ννου]ά Ὀπηρ δρουΐ δῃ ἰπϑίδηϊ Δηη:]δίοη οὗ 
186 (δηδδηϊίος: ἴῃ6 νογὰ ποθ οπηρ]ογοὰ 
("“σοπδυμηθ," εαὐ 01) 85 οἸΘΑΥΙΎ ἴῃ 15 ἔογοο, δης 
[86 τϑάϑοὴ ΨΨὮΥ ΠΟ ϑι0 ἢ ΔΠΠΙ ἢ] Δίοη νγᾶ5. ἴο 
1λκὸ ρἴδορ ἰ5 ϑϑίσηθα {πόγο, “ὁ 16ϑὲ (Π6 ὑθαϑβίβ οὗ 
(86 Πεὶὰ ἱποσθᾶθα ἀροῦ {6 6. Ηδτε Μοϑβοβ 
ὉΓΡ65 ἴῃς Ρϑορ]δ ἴο {γιιϑί ἰη οὐ β οονεηδηϊθά 
αἷἰὰ ; βίποα Ηδὀ νψουἹά ἤδη πλᾶκθ πὸ ἀθὶαν ἴῃ 
80 ἀοδίσογιπρ ἴ[ἢ6 πδίιίοπβ δἰίδοκοὰ ὈΥ ἴπϑῃ 
ἃ5 ἴο ρυΐ ἴποπὶ πο δη]ογτηθηΐ οὗ [6 ῥτὸ- 
Τηϊβο5, δηά ἴῃ ἀοίηρ 50 45 ἔδϑί 85 ννᾶϑ ἴοσ {16 
νν6}}-Ὀεῖηρ οὗ [5γδ6] 1156] 

8. “ἍἽπο ἱπ Πονγεῦ 5»» ῥγουοζεοά δέ 1ΟΚῸ] 
Ἀδίμεγ “ευεη ἴῃ ΗἩογεῦ : [86 σοῃ)ησίοη ἤεγε 
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« Ἐχοά. 24. 
τὸ. 
ὅς 4. 28. 

4 Ἐχοά. 3:. 
18. 

ς Ἐχοά, 32. 

ΤῸΚΡῸ ἴο ψύδίῃ. 50 ἴῃδλῖ τῆῇῆε [ΚΡ 
ννᾺ8 ἌΠΡΤΥ ὙΠ γοὺ ἴο πᾶνε ἀεβίγογεά 
ου. 

ὴ 9 ΝΒεη 1 ννᾶβ ροῆξ ὺὑρ ἰπῖο τῇ6 
τηοιηΐ ἴο ταςεῖνα ἴῃς τΔ0]65 οὗἁὨ βἴοῃβ, 
ευέπ ἴῃς 140]65 οὗ τῆε σονεηδηῖ ΨΠΙΟΝ 
τῆς ΓΟΚῸ πιδάς ψν ἢ γου, {Πεη “1 
αϑοάε ἴῃ τῆς πιοιιηῖ ΤΥ ἀαγβ δηά 
[ΟΓῪ πρῃῖβ, 1 πεῖῖμεγ ἀϊά εβατ Ὀγεδά 
Ποῖ ἀτίπηκ νναῖεγ: 

ΙοΟ 4 Απά {δε ΙΟᾺ ἀε]ϊνεγεὰ πηΐο 
ΙΕ ἴνγο 120 ]6ε5 οὗ βίοῃμε νυγτῖεη ννἢ 
τε βησεγ οὗ (ὡοὐ ; δηἀ οἡ {Πεπὶ τὺ: 
«ὐγ δῆ ΔΟΓΟΓαΪηρ ἴο 8}1} τῆς νγογάβ, 
ΜΠ ἢ τῆς ΠΟΚΡῸ 8ρακα νι γοῖι ἴῃ 
[ῃε πιοιηΐ οὗ οὗ τῆς πιιάϑὲ οὗ τῆς 
ἢτε ἴῃ τῆς ἀν οἵ τῇς 4556 0 ]}γ. 

11 Απα ἴξτ οἢπιε ἴο ρᾶ855 δ τῃ6 επά 
οὗ ἰογΥ ἀδγβ δηά ἰοτυ ηἰρῃῖθ, ἐδαξ 
{πὲ ΓΠΟΚΡ ρᾶνε πὴὲ τῆε ἴννο [2068 
οὗ βἴοῃμε, εὐεη τὴς 120]65 οὗ τῇῆ6 σον 6- 
ΠΔΠΐ, 

12 Απά τῇς ΠΟΚῸ 5414 ὑπῖο τη6. 
“Ατῖβε, ρεῖ τε ἀοννῃ ας κὶν ἔτοτῃ 
ἤδηςε; ίογ (ἢγ ρεορίς ψνϊοῃ του 
μαβὲ δγουρῃς ἰοσῖῃ οοὖἱ οἔ Εργρί πᾶνε 
οογγιρτεα ἐῤεηιτοίυες ; [ΠΥ ἀγα 4ιῖς ΚΙγῪ 
ταγηεα αϑίάε ὁυτ οὗὁἨ τῆς ννὰν υνῃϊςῃ 1 
ςοπηπηαηάεἀ τἢεηὶ; (ΠΥ πᾶν πιλάθ 
1Π6 πη ἃ τηο]ζεη ἱπλᾶρθ. 

112 Ευπβεγοτε τπεὲ ΓΟΒΚῸ 5ρᾶΚε 
ΠΟ [η6, βαυίηρ, 1 ἤᾶνεα β86θη [ἢ ]8 
Ρεορὶς, δηά, θεΠ0]4, ἰξ ἐς ἃ 58:  πεοκεά 
Ρεορῖίε: 

14 εἰ πιὲ δίοῃμε, τῆδι 1 πιᾶν ἀε- 
δΓΟΥ ἴἢεπὶ, Δπ4 δἷοῖ οὐυξῖ[ΠΕΙΓ δηλα 
ἴτοπι τπάογ ἤδάνεη : δηά 1 νν}}] πλάκα 

(45 οἴη) ᾿Ἰηϊγοάιιοθϑ ἃ ϑρθοῖδὶ ὄχδῖηρῖθ οὗ ἃ 
ΒΘΠΘΓΔ)] σἴαςοπηθῖ. Τὴ {πὸ δπα οἰτοιπ- 
ϑίδποθϑ τηδάς [ἢ δροβίδϑυ δ ΠΟΥ ραγίςσι- 
ΙΑΥΪῪ ἸΏΘΧΟΊΒΔΌΪΘ. 

18. 7 4311} ἀοτυη δείογε ἐδὲ Ζοκρ, ας: αἱ ἐξδε 
ΓΗ Μόοβοϑβ ἰηϊογοοάθα ἔργ ἴΠ6 Ῥθορὶβ Ὀδίογε 
6 ᾿ᾶπὶο ἀοννῃ ἔγοπι {π6 τιοιιηΐδιη 16 βτοῖ 

Ἐπ|6ὸ : ΕΧ. ΧΧΧΙΙ. 11--τι 2. ΤὨ15 πο οθβϑίοῃ 5 
ΟΠΪΥ ὈΠΘΗ͂Υ δἰυἀδὰ ἴο ἴῃ 115 Ὁ. Αἴἰογιναγάς 
ἢἣδ ϑβρεπί δηοίῃοσ ογγ ἄδγϑβ οἡ {ΠῸ πιουπίδιη 
ἴῃ [βίης δηὰ ργαγοῦ ἴο οὐίδίη ἃ σοπιρὶεΐθ γθ5- 
ἘΠ οη οὗ ἴὴ6 ςονρηδπῦ: ἔχ. χχχῖν. 28. [ 
ἷ5. {Π15 βεσοῃά ἔΟΓῪΥ͂ ἀλγ5, δηὰ (Π6 ᾿ηΓΟΓΟΘσβίοῃ 
οὗ Μοϑδϑβϑ πηδάθ ἔδογείη (εξ. ἔχ. χχχίν. 9), παῖ 
15. ΠΊΟΥΘ ΡΔΓΕΠΟΪΑΥΪΥ Ὀγουρἢϊ ἔογυναγαὰ Πετδ δπὰ 
ἴῃ συν. 25--2ς. ὙΠΟΓΕ 15. ὯῸ ᾿ποοηβιβίθηου 

ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΙΧ. [ν. 9-2 τ. 

οὔ ἴῆεε ἃ παῖίοῃ πιϊρῃτίοῦ πὰ ρτεδίεγ 
[ἤδη τῆογ. 

Ις ὅ8ο 1 τυτηεά ἀπά οσδπς ἄονγῃ 
ἔοιῃ τὰς πιουηῖ, Ὧδηπά ἴῃς τηουηῖ 
δυγηοά νυν ἔτεα : δηά τῆε ἴννο ταῦ] ες 
οὗ τῆς σονεηδηΐζ τυδῦγέ ἴῃ ΠΥ ἴνο 
Ὠδηάβ. 

16 Απά 1 Ἰοοκεά, δηά, θεοὶ] ά, γε 
ΠΔ4 5βἰππεά δραίπϑδ {πὸθὸ ΓΟΚῸ γοιγ 
('οά, «πά μαὰ πιδάε γοιῖι ἃ πιοϊϊεη 
οΆ1{: γε Παά τυγηεά 5146. ῃς Κ]ν οὐ 
οὗ τῆς ννᾶὺ ννῃϊςἢ τῆς ΓΟΚΡ Πδά ςοηι- 
τ᾿ Παςἀ γοιι. 

17 Απά] τοοκ {πε ὕννο τ86]65, δηά 
ςαϑὲ {Ππεπὶ οὐΐ ΟὗἉ ΠΥ νο μιδηάβ, δπά 
Ὀγᾶκα τπ6πὶ Ὀδίογε γουγ ἐγεβ. 

18 Απά 1 [6]] ἀονγῃ Ῥείοτε τῆς 
ΤΟΚΌ, 48 δὲ {δε ἢγβῖ, ἔογυ ἀδγβ δηά 
[ΟΓῪ πἰρμῖβ: 1 ἀϊά ποιῖῆεγ εξ Ὀγεδ, 
ΠΟΙ ἀτίηκΚ νναΐογ, Ὀεσαυδε οὗ 41] γοιυγ 
81Π5 γῆ] ἢ γε βἰηπεά, ἱπ ἀοίηρ ψοκ- 
6α]γ ἴῃ τῇς 5ῖρῃζ οἔ τὴς Π.ΟΚΡ, ἴο ρτο- 
νοΚε ἢΪπΊ ἴο ΔΠρΈΓ. 

Ι9 ἔογ 1 νναβ αἰγαιὰ οὗ [ες Ἄπρεγ 
Δηὰ ἢοῖ ἀϊβρίεαβδυγε, ννπεγεννῆ τὰς 
ΓΟΚῸ νγὰβ ψνγοῖῃ δρδίηβί γοιι ἴὸ ἀε- 
Β[ΤΟΥ̓ γου. Βυῖ τπΠεῈ ΓΠΟᾺΡ Πεαλγκοιθά 
απο π16 αἵ παῖ τίπις 4150. 

20 Απά τῆε ΠΟΚΡ νγῶβ8 νΈΎΥ ΠΡ 
ν ἢ Αλγοη ἴο ἤδανε ἀδϑίγογθα ἢϊπι: 
Δης 1 ργαγεά ἔογ Αδγοῃ 4͵30 τε ϑ4πὶ8 
{{π|6.Ψ 

21 Απά 1 τοοκ γουγ 1π, τε οἱ 
ΜΉΘ γε δαά πιδλάβ, δηά διυγηῖ ἰΐ 
νν ἤγα, δηα βἴδιηρεα τ, ἀπά στοιπά 
1: ΨΘΤΥ ᾿58Π|}}, δΌ δ ὉΠῚ] ἴτ᾽ νγᾶβ 83 
5814}} 45 ἀιιϑδῖ: δηά 1 οδεῖ τῆε ἀυδῖ 

Ὀοΐνσοοῃ ἴδε ἴνγο δοςοιηῖϑ. 

20. «“4πώ4 δὲ ΤΟΚῸ «υα! ΨῈΡῪ ἄποτν «υἱὲ 
“αγοη το ῥαυε ἀεί γογεά ῥῖ'»1ι] [53τὰϑὶ οουϊὰ 
ποῖ Ὀοαϑῖ δύθῃ δι 115 ἤθδάβ δηὰ σοργοϑεπίδ- 
Ὦνε5 σοηίϊηπιοά ἔδιίηδι]. Αὐτὸ δδά δεέῃ 
ΔΙΓΟΔΥ ἀεϑιρηαῖοα ἔργ ἴα ΒΙΡ ἢ - ΓΘ ΒΕ ἕμπο- 
[ἰοπϑ; Ὀμὰΐ δ 10]1 νυ ἢ ἴῃς τοϑὶ οἵ {πὲ 
ΡΟΟρΡΙΘ. [ἴ ννᾶ5 ἀϊι6 ῃεη 50] εἰν τὸ 186 στᾶσε 
οὗ Οοά «πᾶ {δ6 ᾿ηϊεγοοβείοῃ οὗ Μοβοβ ἱδμαῖ 
Αδγοη ΒιπΊ5 6] ἢ δηὰ ἢ]5 ρχγοπιιϑθὰ ργοσιῃοοά 
ἢ Πῖπὶ μεσ ποῖ οαϊ οὔ, υ5ῖ 45 δὶ ἃ ἰδίεῦ 
{{π|6, θη Αἀγὸπ δά δοΐῃ δι! ἴο ἀϊδ ἴογ ἃ 
πεν δη ἰβγδοὶ ονδὰ ἴζ 51}}} ἴο τῃ6 ϑᾶτὴθ 
σδιιϑο5 (παῖ ΕἸΘΑΖΩΓ νᾶ ριιδετ υϊεὰ ἀπά ἴπὲ 
δ ρἢ ῥΠοβϑιμβοοά ρεγρεϊυδίοά (χ. 6, Ναπι. χχ. 
25 5η4. πὰ ποῖρ). 



7 Νυπιῦ. 
ΣΙΟΣ, 3 
4 Ἐχ 

ζ Νυτι. 
ττ 14. 

οὐ, 1η. 3881.) δηὰ δὲ ὁ ΚΙΡγοιῃ- αϊτδανδῇ, 

ν. 22-- 4. 

τῃογοοῦ ᾿πῖο τπ6 Ὀγοοῖκ τἢδιὶ ἀσοςοηδοά 
οιιξ οὗ τῆς πιοιιηΐ. - 

22 Αμπά αδἱ 7 Γδδεγδῇ, δπὰ δὲ 6 Μ429- 
ε 

Ργονοκοά τῇς ΠΟΚΡ ἴο νταῖῆ. ἷ 
23 [{Κεννῖβε ννβεη {πε ΓΟΒῸ βεηΐ 

γου ἔτοπι Καὶ Δάε5ἢ-δαγηδα, βαγίηρ, Ὁ 
ἪΡ δηά ροββεβ5 τῆς ἰαπὰά ννῃιοἢ 1 μάνα 
δίνθη γοῖ ; τῇδη γα γθρ} θά ἁραἰηϑὲ 
τς ςοπχπηδηάπιεηξ οὗ [πε ΓΠΟᾺΡ γουγ 
ΟὐΟά, «δηὰ γε δεϊϊενεά Ἀἰπὰὶ ποῖ, ποῦ 
Ὠελγκεηεξά το ἢ!8 νοϊςδ. 

24 Ὗε Πᾶνε Ῥεθη γερε]]ουβ ἀραϊηβῖ 
τῆς ΤῸΚΡ ἔτοιῃ τπ6 ἀδὺ ἴηι 1 Κηενν 
οι. 

᾿ 2ς Τδυβ 1 [61] ἀοννῃ δείογε τῆς 
ΓῸΚῸ [ὉΓῪ ἀδγβ δηά ἰογίυ πὶρῃϊβ8. 
ἃ5 1 [6]] ἀοννῃ σέ ἐδε ἤγεί ; Ὀεσδιιβε 
τῆς ΓΟΚΡ Πιδά 5414 ἢ ννοι]ὰ ἀςβίγου 
ου. 

᾿ 26 [1 ρτγαγεά {πεγείοτα ὑπίο τῆς 
ΓΟΚΡ, πα 5414, Ο [ογὰ σον, ἀεϑβίγου 
ποῖ τῇγ ρεορὶβε δηά της ἱπῃεγίζδηςα, 
ἢ ς ἢ τῆου δαβῖ τεαςξεπχεά τῆἢγοιρῇ 
τῆν σγεαῖπαεββ, ννῃ]οἢ τπου ἢαβῖ Ὀγουρῆς 
ἔοσῃ οὐ οὗ ἔργρι ἢ 4 πλρῃ 
Παπά, 

27 Ἐειμθηηθεγ ΤΥ βεγναηΐβ, Αὐτδ- 
ἢδπι. ἴβδας, δηά [δοοῦ; ἴἰοοκ ποῖ 
πηῖο τῆς β[ θΟγηπε8585 οὐ [ἢ]15 ρεο- 
Οἷα, Ποῖ ἴο {πεῖὶγ ψνοΚεάμῃεββ, Ποὸγ ἴο 
{ΠΕΙΓ 51}: 

22. Ταόῤογαρ... Κιὀγοδαῥα!Πααυα}} ὌΠ 
ΡΒ γηηΡ "ἢ ΒΙσἢ μάνα ἴο {πε ρῥίαος ἴῃ ΠΔΠῚ6 
οἵ Ταῦογδῆ, οσουγτοὰ οἡ ἴΒς ουοῦ δὐρε οὗ 
186 σφιρ; Ναπι. χὶ. τσ, 5866 ηἡοῖθ, [{ ῃαρροηθὰ 
ποννονοσ ἢ 15ὲ [6 ΡΘΟΡΙΘ νεγα δποδιηρθὰ αἱ 
τῆς 5ἰδίίοη αἴοσγννασάβ τογηηθεὰ ΚΙΌΣΟΙ -Παῖΐδ- 
αὐδῇ, ἔγοπι δηοῖδμοσ ἡπάρτηθης ἸηΠιοϊοα ἔΠΕγα 
ἔογ δηοίθοῦ τοῦθ] οη. ὙΑθεγαῇ νγᾶ5 {ἤθη ἴῃς 
Ὡᾶπις οὗ ἃ ϑροῖ 'π ΟΥ̓ ΠΟᾺΣ {πε σἰδίιοη οὗ Κι- 
τοι ἢ-αϊίδανδῇ, δηὰ δοσοσγαϊηρῦ ἰ5 ποῖ πμαπηθὰ 
ἴῃ τῆς ᾿Ι5σῖ οὗ δησδπιριηθηΐβ ρίνεη ΝΌΠ). ΧΧΧΊΙΙ, 
τό. ΤὨο βεραγαῖδθ τππθηζίοη οὗ ἴΠ6 ἵννο 15 ἢονν- 
ΘνοΓ Βογο δρργοργίαῖθ; ἔογ δας ρἷᾶςθ ἃπὰ δᾶ ἢ 
ΠΑΠῚΘ ννᾶ5 ἃ Πηοιηογαὶ οὗ 8η δςῖΐ οὗἉὨ γϑὈο]]Ποη. 
ΤΠ6 ἰπϑίδηςθϑ ἴῃ {815 ἀπά [Π6 ποχί υ, ἀγὸ ποῖ 
ξἰνοη ἴῃ ογάεγ οὐ οσσυσσζεποθ ὙΠ ΘρθΆΚΟΥ 
ἴον ἢὶ5Θ. οὐ Ρυγρορὸβ δάνδηςθθ ἔγοπι ἴΠῸ 
5815 ῃῖοῦ ἴο {ΠπΠ6 πῆογὸ Πείηοιβ ὑγοοίβ οὗ βι]ξ, 
ΤΠΟ {τἀπϑροϑιτιίοηβ ὈΥ ΏΙΟῆ ϑοὴθ Θά οΟΥ5 
μανὸ αδἰϊειιρίθά ἴο γτεάυςθ {Π686 ϑἰδιθειηθηΐβ 
ἰηΐο σοηξουτηΥ ἢ σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ ἅγ6, ἤθη 
{π6 ἡδίυτο οὗ ἴ[ἢ6 ἰδηρυᾶρε ὈΕΟγΟ τ15 15 θοῇ - 
διάογοὰ, 41 Κ6 ἡρρά εϑϑ απὰ ὑπϑιῖ!οτὶ χε ΐβ, 

ὈΕΠΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΙΧ. Χ. 

28 [,ο58ῖ τῇ6 απά ψῇῆεηςε ἴδοιὶι 
Ὀγουρηῖεβὲ τι8 οὐ 847. " Βεσδιιβα τῆς "Νιυπιὰ 

Σ4. τό. 
ΓῸΟΚῸ ννᾶ85 ποῖ δῖε ἴο Ὀγίηρ [ἢ 6Πὶ 
ἰἸηῖο τῆς ἰαπά νης ἢδ ρτοπιίβεα 
ἴδ, ἀπά δεοδικβα ἢς μαῖεά {ἢεπὶ, 
ὃς Βαῖῃ ὑγοιρμε τπ6πὶ οὐδ ἴο 5]ΔΥ 
δηλ ἱπ (τῆς νν] ἀἜγη 88. 

20 Ὗεῖ τΠΕΥ̓ ἀγέ ἴῇγ ρβορὶβ ἂπά 
(Ὠϊης ἱπμογίίδηςς, ννῃϊςἢ τῆου Ὀγουρῃῖ- 
εδῖ ουξ γ ΤΥ πλὶρῃ τ ροννοσῦ δπά ὉγῪ 
(ὮΥ 5:Γεϊο δα οὐ ΔΓ. 

ΓΠΗΠΑΡΤῈΝΚ Χ. 
1 Οοά"ς» ριοὲν ἵπ γείογίρ Δ πῦο ἐαδίες, 6 ἐφ 

εογ ημπο ἰδέ  γιεείλοοα,, 8 ἐπ σεῤαγαέησ (Δ 
ἐγιίδέ οὗ δευΐ, το ἐς) ἀεαγξερῖηρ τρείο 7]οσεἢ 
σμ )0» ἐπέ δόοξίει. 15 “415 ἐχἠογίαϊοιε 27:0 
οὐφαΐϊϊρεέ. 

Τ᾿ τῃδῖ τίηπια 16 ΓΟΚῸ 5844 υπῖο 
πι6. ἢδνν ἴπδὸ ννο τ20]65 οὗ 4 Ἐχοὰ. 39 

οἴἵοης [κε ὑπο τὲ βτθῖ, δηά Ἴοπης ἢ 
ὋΡ υηῖο πὲ ἱπίο (ἢεὲ τπουηῖ, δηά 
τᾶκε τῆεε δὴ δκ οὗ ψοοά. 

2 Απά 1 νἹ} ννγῖῖς οη τῆς {4065 
16 ννογάβ τι νγεγα ἴῃ τῆς ἢτϑί (2068 
ΜΠ ἢ ἰδοὺ Ὀγακοβῖ, δηά τπου 5}4]ῖ 
Ρυΐζ τῆεαι ἰπ τΠ6 ΔγΚ. 

23 Απὰ 1 πηδάβ δὴ δκ οἵ 8ῃ1τι|π| 
τνοοά, δπα Βενγθά ἔννο 2068 οὔ βἴοῃς 
Πκὲὸ ὑπο τε ἢγβῖ, δπά ννεηῖ ὺὑρ ἰπῖο 
[ἢ πιοιηΐ, δανῖηρ τῆς ἴννο [4065 ἴῃ 
της ἢδπα. 

4 Απὰ ἢε ψτγοῖε ὁοχ ἴῃς 14068, δο- 

παρ. Χ. 1-- 11, ὙὝΠοθῈ τ. ἅτε ΟΪΟΒΘΟΙΥ͂ 
ςσοπηεοοῖθα ψ ἢ τῆς ργεσθδάϊηρς Τσδαρίεσ, δπά 
δίαϊθ υϑῦὺ ὈγΘΠῪ [Π6 τοϑιι] 5 οὗ {παῖ ἱπίετ- 
οοββϑίοῃ οὖ. Μοϑβεοβ γοοογαδὰ ἴχ. 2ς---- 29. ὙΠ ΠΟΥ 
Ῥιέβθθηΐ ποῖ οὐΪδγ (δε ργδηΐ οὗ ἔπε ϑεςοῃά 
1Δ0165 οὗ [π6 (ονεηδηΐ (υύσ. :---Φ} Ὀὰ1 [ἢ ς ἴῃ- 
δια !οἡ δηὰ σορυϊαίίοη οὗἩ ΠπῸ ὑ ΠΕ ΘΕ (υ. 6) 
απὰ 1 ον!ςδ] (σύν. 8, 9) ϑογνίςε5, δηὰ ἔνθ {Π6 
ΡΟΓΙἰβϑίοη [0 τηαγοῦ οηνναγὰ δηὰ ἴδε ρΡοϑ- 
βΒεβϑίοη οὗ ἴθ ργοπιιβθὰ ἰδηά (υ. 11), 85 8]} 
σοπβοαυθηΐ ὑροη Μοβοβ᾽ ἱπογνεπίίοη. Τῆιι5 
οβεοινεὶυ ἀοοβ Μοβεβ οἰοϑε ἢϊ5 δάπιοῃϊίοη 
δξαϊηϑῖ δορί τιτυδὶ ργάθ ΌὉγ τοτηιπάϊηρ (Π6 ρθορὶα 
ἢονν 411 {ΠεῚ᾿ Ὁ] βϑίηρδ δηά ργίν!εροβ, ἔογίει θὰ 
ΌΥ Δροβίαδϑθυ ἃ5 5000 845 Ὀεβίοννοα, νγεῦθ ΟΠΪΥ͂ 
ον, {Πεὶγ ονῃ ΌΥ ἃ πον δηά τηοϑὲ πητηστι θά 
δεῖ οὗ ρτᾶσε οπ ἴπε ρατί οἵ σοά, ννοῦ ἔγοπὶ 
Ηπὶ ὈΥ ἋΠ6 56] βδοσι δεῖηρ τηραϊδίίοη οὗ 
Μοϑβαβ μι πηϑε] (υ. 10). 

1-.-Ν. εο»ηό μῷ μπίο »ὸ ἱπίο ἐδ ν»ιομηΐ, αηδ 
»ηαΐξε τε απ ἀγὰ οΓ «υοοά, δις.1 ὍῊΘ ογάεγ ἔοῦ 
πιακίπρ ἴῃς αΥκ ἀπά τἀὈεγπᾶς]ς ννᾶ5. δου πΕΥ 
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σογάηρ ἴο πε ἢτδὲ ψυυτίηρ, τῆς ἴεη 
ἱ σοπλ]Δ Δ ΠΊς 890 ννῃΙ ἢ τῆς ΙῸΚΡ 
5ρ4Κε ὑπἴο γου ἴῃ ἴπε πιουηῖ οὐ οὗ 
τῆς πκίάδε οὗ τῇ6 ἤτγα ἴῃ τῆς ἀλν οὗ 
{πε ἀββθηλῦἷν : ἀπ4 τπῈ ΠΟΒΚΡ ρᾶνε 
τπεπὶ ἀπο 16. 

ς Αμα 1 τυγηεά τηγ5ε] ἀπά σᾶπις 
ἄοννῃ ἔγτοπι τῆς τπηοὰῖ, δηά ρυῖ τῆ8 
τ]. 5 1 τῆς ἂγκ νος ἢ 1 δαά πγδάδ ; 
Δα {πε γα τῃογ ΡῈ, 5 ἴὴε ΓΟΚᾺ σοπ- 
ΓΑΔ ἀςα πΠη6. 

6 4 Αμά τς ομι!άτοη οὐ [5γδεὶ 
ἴοοκ {πεῖγ Ἰουγηευ ἔγομι Βεογοῖῃ οὗ 
τς σὨΠ]άγεη οὐ [λακδὴ τὸ ὁ Μοβεγᾷ: 
κῖῃοτα Αάγοη ἀἰδά, δηά ΤΠ θα ἢδ νγᾶϑ 
Ὀυτγιοά ; ἀπ ΕἸδαΖαγ ἢἰ8 βοὴ Πλ]ηΪ5- 
τογοα ἴῃ τῆς ρῥτίεβδι δ οἷος ἴῃ ἢΪ85 
δῖεδα, 

εἴνθη Ὀεογει με δροϑβίαϑυ οὔ ΤΠ  ρθορὶο (ἔχ. χχν. 
τα.) δηα {πὸ ἴ4 0165 ννγθῦθ ποῖ ρυΐ τη [Π6 τὶς 
ὉΠ} (ἢ σοπιρ ει οη ἀπά ἀοράϊοσδίίοη οὗ ἴῃ6 [Δ- 
Ὀογηδοῖς (ἔχοά, χ].). Βιιῖ Πογὸ δ οίβονθογε (ςῇ. 
Οη ἰχ. 1) Μίοϑοβ σοηποοῖβ ἸΓΔΉΒΔΟΓΟΙ5 ΟἸΟΒΟΪΥ 
τοϊαιοα ἴο ϑδσῇ οἴου απεὶ ἴο ἢ5 ργροσο νυ ἢ- 
ουΐ τερασγά ἴο {Π6 ογάογ οὗ οσσυσγοηςα. 

6. Μεργοῖ οὔ ρὲ ἐδ άγοη οὶ ὕααζαη] ΤῊΪ5 
Ρίδςοῖσ Ιἀθπέςσδὶ νν ἢ ἰῃς Βοηδα͵αλκδη οὗ Νιιτα 
ΧΧΧΙ, 211, ΠΘΓΘ 566 ποῖοδ. 

ΜἬοεγα) ΤῊ Μοεγοί οἵ Νυιη. ΧΧΧΙΠ. 41, 
Υ ΠΟΤΕ 566 ποίθ. 

ἐρόγέ “αγο» οὐ ϑ 1.6. ΜΜὮΠ5Ε τῃ6 ῬΘΟρΙο 
ΡΟΓΟ Θποδιηροὰ δὲ Μίοβοσα οὐ Μοβοιοῖῃ. 1η 
ΧΧΧΙΪ. τὸ 8ἃ5 ΜῈ ἃ5 ἴῃ Νιιπη). ΧΧ. 2ς 566. 
Μοιυμηῖ Ηογ ἰ5 ἀϑοιρποα 85 {πὸ ρίδςθ οὗ Αδγοη β 
ἄοφίῃ. [5 ρίδιπ ἴπθη {παὶ ΔΜ βουδἢ νναβ ἴῃ 
(Π6 ποΙρ οι γμουοά οὗ Μοιπηί Ηου; δηᾷ {815 
5 σοῃπῆιτηθαά ὈΥ ΟἴοΥ ποίσε5 οὗ ἴδ Ἰοσδ} τΥ. 
566. ποΐδ οὐ ΝιπΊθεῦβ 6.5. Αδτὸη εϊά ποῖ 
ἄἰς ἴῃ τὴ6 σαπῖρ, πειῖμεσ, τῸπὶ (86 παῖιγὸ οὗ 
[Π6 σῆθθ, σου] [Π6 σδηὴρ Ὀ6 ρμΙἰοΠδα δοϊυλ!}ν 
οἡ Μοιηΐ Ηογ. [ ννᾶ5 οὗ σοιιγϑὲ ἰοσδίθα ἡ 
1Π6 5] ορεὲβ οὐ αἵ ἴῃς ἴοοϊ οὗ {πε ποιπῖ; πιοτὸ 
ῬτΘΟΙ5ΟΙΚ αἵ Μοϑεγαῃ. ὙΠδηςς Μόοβεβ, Αἄγοῃ, 
πὰ ΕἸΘΆΖΑΓ ἐννοηΐ ἃρ πο Μουμῖ Ηογ ἴῃ 
ἴΠ6 ε'ρῃξ οὗ {πΠ6 σοηρτεραίοη,," δηὰ “" ΑἌγοη 
ἀἰορά {πετὸ ἴῃ [μ6 ἴορ οὗ (Π6 τηουπί" (Ναπι. 
ΧΧ, 27---ἀδ). 

ΕἸεασ αν δὶς «οὐ γεπίείογεά 1η... δὶς “ἰοαάη 
ΤῊ δρροϊηἰπιρηΐ οὗἨ ΕἸθαζασγ ἴο τα] ηἰβίοῦ ἴῃ 
ῥἷδοθ οὗ Αδγοῃ, ἃ5 'π τ. 1-- 1Π6 Τα. ΟῚ 
οὗ 16 Προδίοριθ, ἀπά ἴῃ συ. 8, 9 ἴῃ6 εβἴδ- 
Β]ΒΏπιοπὶ οὗ ὑπὸ πλΙ5 ΤΥ οὗ {ΠπΠ6 1 Ἁ ον ἴοβ, 15 
τοίογτοα ἴο ἴῃ ὑσγοοῦ οὗ ἴΠ6 σοιῃρ θίοποϑϑ δηὰ 
{]1η685 οὗ ἴδ τοσοποπδίοη οἤθοϊοὰ Ὀεϊννόθη 
Οοά «πὰ {6 ρϑορὶς ὉγΥῪ Μίοφεβ. Ὑπουρβῇ 
Δάτοῃ νγ5 βοηϊθηςσρα το ἀϊδ τη ἴπὸ τυ] 655 
ἴον Ὠϊ5 5ἰη δ δε Όδῃ, γεῖ Οὐά ρῥγονιἀθὰ ἴογ 

ΠΕΤΕΒΟΝΟΜΌΥ. Χ. [ν. 5---ἰο. 

7 Ῥτοῖὶ τῇδησε τῆεῪ Ἰουγηεγοά 
υηῖο (ιμροάδῃ ; ἀπά ἤοπὶ (ὐσυάρο- 
ἀλλ τὸ [οτδαῖῃ, ἃ ἰαπά οὗ γίνεγβ οἵ 
νγδῖοιϑβ. 

ὃ 4 Αἱ τῇδε εἰπε τς ΟΚ Ὁ βερά- 
γαῖβδα τῆς ττῖρε οὗ [νονὶ, ἴο δεαγ τπὲ 
ἍΓΚ οὗ τῆς ςονοηδηΐῖ οὗ ἴδε [ΟΚΡ, 
ἴο βῖαπηα δείοτε ἴῃς ΟΚῸ ἴο τα βίο 
μηΐο ἢἰπι, δηά ἴο Ὀ]655 ἴῃ ΠΪ5 ΠΔΠη1Ί6, 
αηἴο [ἢ]5 ἀΔγ. 

9 “ νΒεγείοτε [)ενὶ ἤδτῃ πὸ ραγὶ “ Χιαὶ 
18. 

ΠΟΙ ἱπῃεγιῖΐδποθα ἢ: 15. Ὀγείῆσεῃ ; 
τῆς ΓΠΟΚΡῸ ἐς 158 ᾿Ἰπῃεγίτδηςθ, δοςογά- 
ἧηρ ἃ5 ἴῆς ΓΟᾺῪΡ τγ (σοα ρτοχηϊβοά 
ἢπη. 

Ιο Απᾶ 1 ἴαγεὶ ἴῃ τῃς πιουπῖ, 
Δοςογάϊηρ ἴο τῆς 1 βιβδὲ {{Π|6, ἔοταυ τι 
ἄλγϑ5 ἀπά ἔογ πρῃῖ5 ; ἀπά τῆς ΓΟΚΡ ἄαγα 

[Π6 φῬεγροεζυδίίου οὗ ἴπε ΒΙΕἢ-Ῥ οϑι μοοά, 950 
{π4ῖ {86 ρΡεορὶς 5βδῃοιυ!ὰ ποῖ βιῆεσ. (ἔ Ιχ. 20 
δα ηοΐο. 

7. υοιδαῖρ, α ἰαπά ὁ γί θέσι ὁ «υαίεγι 
ῬΑγο Ποῖ 4] πιο Οὴ 15 πιδθ οὗ {Π6 ἔννῸ 10 Γς 
ΠΟΥ 5 Ἐς] ποχὲ ξο]] ον θα ΑΑγοη 5 ἀδαῖῃ; ἀπά 
ἢ πὸ βαπης {ΕΠ Θ ἈΡΡΑΤΘΠΕΙΥ ἴῃ νον. Οὐοά 
δῃοννοι (Παῖς ΗΙ5 στὰ ἀπά ἰονε οὗ Ηἰ5 ρθορὶθ 
Δ ΌΓΟ ποίῖ αἰτπηϊη!ςῃθα Ὀδοδιιϑε οὗ (Π6 ϑη δηὰ 
σοπρδοχιθηΐ ἀθαῖῃ οὗ ἴΠ6 ἤγϑξ ϑοϊοτληὶνγ ἂρ- 
Ροϊηΐϊοα δηὰ οἤλοϊαὶ πηεάϊαϊοσ, ἄδσοη. (δά 
Ἰοά τμοπὶ ΠΌτα ἴῃ6 σροῖ νπογὸ ΠΟΥ πδά ντῖ- 
Ποοβοὶ Αἀγοηβ ἀδραγίαγο ἴο ἃ ἰαπὰ οὗ γοβῖ απ 
ΓΟΙτοβηπιοηῖς. [ΠΕ 15 ροβϑιὉΪ6 μοίσονοῦ ἴΠδξ {Π0 56 
ἔννο ττν. ΠΥ Ὁδ, 45 ΠΊΔΥ 5ΞΟΠῚ6 ΟΥ̓ΠΒΟΓ ΠΟΙΙΟδΒ 
οὗ ἃ ᾿ἱκὸ σδμαγδοῖογ ἃ ρίοββ : οἷ, ποῖδ οἱ 1]. 
10- 12, Δπὰ 20--22.. ὙΠ6 νογὰ5. ὁ αἵ τῃδῖ 
ΌΙΠῚΘ “ἢ 1τ “᾿ς 8 σογίδγ σοπηδοῖ ὑπογήβοῖνος ὑν πῇ 
Ὁ. ς ἀῃὰ ποῖ ἢ τ. 7. οἴ ἴα (ἢν [οἱ- 
ραῖθδῃ οὗ Νυχῃ. χα χε. 312. Υ ΒΟΥ 56ὲ ποΐρδ. 

8. 41: 1ῤαΐὶ εἰπιε] ἰ.6. ἴἰῃαῖ οὗ [ῆ6 ἐπομλπὶρ- 
τηθηΐ αἵ 51η8], 35 [86 ννογὰβ 4150 ᾿τῃροσῖ ἴῃ υ". 1. 
ΤὨγουσῃουῖ ἴπ6 ράβϑαρε ἴῃς πιῈὲ οὗ ἴδε ἱπὶ- 
Ροτγίαπι Ἔυθηῖβ αἱ 51η81 [5 Κορί ἴῃ σἱονν, δηὰ 15 
τονουῖθα ἴο 45 δάςῇ ἱποιάθηξ 15 Ὀγουρῆς ἴοτσ 
ννατὰ ὈγΥ Μοϑοβ, αἱ]! άοὰ ἴο ΘΒ Ι ΘΏΕΙΥ ΤΟΥ ὮὨ15 
Ῥιγροβο, δηά ἀϊϑιπβϑοά. 

Α5 ἴδὸ ρῥγίοβίβ. ψετ οὗ ἴδε {ἴδε οὗ 1, Εν], 
{πεν βροςῖαὶ ἐτ165, 45 νν 6}] ἃ5 [Ποβ6 ὈΘΙοπρῖης 
ἴο [ἢ6 οἴδοῦ 1 οντδ5, ΤΥ ΒΈΠΕΓΑΙΥ Ὀδ ἀϑοισηδα 
ἴο παῖ {τδὲ ἴῃ σοπίσδαϊϑιησίίοη ἴο {πὲ οΟἴΠοΓ 
εἰόνεη, [1 ν 5 Ῥγοροῦν [6 ῥγιθϑῦ β οἰἧςο ἴο 
ἐεϊὸ55 (ΝΌΤΩΙ, Υἱ. 22 564.)., δηά ἴο πλϊπιδίοσ Ὀοΐοτα 
ἴδὸ [νοτὰ (ςἢ. χνῖ!. ς). Μν Β151 [Π6 ΠΟΠΟΡΓΊΟΒΕΥ 
ἕλταν οὐ Κομαῖῃ (Ναπι. ἵν. 1-ς}) δὰ ἴπεὸ ἀν 
οὗ θολγίπρ ἴῃ6 ατὰ. Βιυΐ Μοβεβ 15 ον ΠΥ 
ἤογὸ βροδκίηρ οὗ ἴδ6 εἰδοίίουη ὉγΥ οά οἵ ἴδῈ 
(δε οὗ [μον] δῖ Ἰαῦρθ, ρυιοβίϑ δηα οἴδουβ 4150, 
ἴογ ἢ5 οὐ ϑεσυῖοθ Οπ [88 ρᾶβϑαροβθ ἰἢ 



τ εν. 
ο ὧδε 70.7- 
“47. 

ν. 11---τό.] 

Βεαγκεπεά πο πιὸ δὲ {παῖ τίπιε 
αἰ5ςο, απά τῇς ΓΟΚΡ ψουϊά ποῖ ἀδ6- 
δΊΓΟΥ ἴῃεα. 

11 Αμπά τῃεὲ ΙΟΒῸ 8414 ιιηἴο τηδ, 
Αὐἴδ8, ἰτακε ἐῤν ἸουγπεΥ δείογε {πὲ 
Ρεορΐς, τῆς ΤΕΥ ΠιΑΥ ρὸ ἰηκ»Δηἀ ρο8- 

͵8655 ἴῃε ἰδηά, ψ ΒΟ 1 ϑννάγε ππῖο 
{Πεῖγ ἔτ 5. ἴο ρῖνα υηῖο {ἢ 6Π|. 

12 ἴ Απάᾶ ῃονν, ἰβϑγαβὶ, ννῃαϊζ ἀοῖῇῃ 
τε ΓῸΚῸ τὴν (ὐοά τεαιυίτα οὗ πες, 
Βυῖ ἴο ἔξαγ τῆς ΠΟΚΡῸ τὰγ (σοά, το 
νν ΑΚ ἰη 41} 5. νγαγ8.) ΔΠ4 ἴο ἰονα ἈΪπ|, 
ΔΠΔ ἴο 8εῖνε {πὸ ΓᾺῸΚῸ τὴν (οὐ 
νυ τῇ 411 τὴγ πεαγῖ ἀπ συνῇ 411 τὴν 

80μ]}, 

Τδυξ. τοϊδηρ ἴο [6 ῥτίθϑῖβ δηά 1], ον ῖ65, 566 
Ιηϊγοά. 8 ν. ἀἁηὰ Νοῖεδ δῖ επά οἵ σπδρ. χυι. 

12 8Ωώ. Αἤδσ τῆθϑεὲ διρἤῆδίίς ὙνΑΥΠ ΠΡ 5 
δραϊηϑί 561 {-ρῃϊθουβηθοα {Π6 ρυϊηςίραὶ ἴορὶς 
15 γεσυπηοὰ ἔσομῃ ςἢ. νἱὶ., Δἀπὰ [815 ἀϊνιϑίοη οὗ 
186 ἀϊδοοιιγϑο ἰ5 ἄγαννη ἴο ἃ ςοῃοϊιβίοη ἴῃ ἴδῃ 6 
ποχῖ ὕννο σῃαρίοιβ ὉΥ ἃ 961165 οὗ ἀϊγοςΐ δηά 
Ῥοϑβιεϊνε ὀχῃπογίδίοηϑβ ἴο ἃ σάγοῖι] δι} Β] πιοπΐ ΟΥ̓ 
1Πς ἀϊι{1658 ρυθϑου θα ἰη πὸ ἢγοι ἔνο οὗ [86 
Το ὑνογάβ. Ῥγιάθ μανίηρ θθη ϑῇοννῃ ἴο 
6 υἱέεῦ!γ οὐἱ ΟΥ̓ ρίαςα ἴῃ ποθ νγῆο δαὰά 50 
οἴθη ργονοκεά Οοά, ἀπά ννῆο οννεὰ {πεῖν Δ}} 
το Οοὐδδβ ἔογρινθηδθο δηὰ Μοβοϑ᾽ ἱπ γοδίθβ, 11 
ΥΟΠΊΔΙΠ5 ἔοσγ [5γΓ86] ἴο τηᾶκα ϑυσἢ ΧοϊΌΓη 85 ἰ5 
ΡΟΘΘΙΌΪ]ΪῈ ἕοῦ (οάΐβ υηάοδεγνθα τπρϑγοῖθϑ, ΟΥ̓ 
Ἰονὶηρ ἀπὰ ἔθαγιηρ Ηἰπὶ δηὰ αἰ Πρ ΠΟΥ Κοορίπης 
ἢϊ5 σοτηπηαπηάπηδηῖθΒ. Βοίῇ ἔογ ονὲ δηὰ ἔδαγ 
οὗ Ηϊπ αὐυπάδηϊ σᾶιιδα 15 ἀγάννῃ ἔγομι Η!5 
Ρᾳϑί ἀθδὶηρδ ννῈ ἢ [5γ86] : ἔγοτῃ ΗΙ5 ςοηἀοβοθη- 
βδίοη ἴο {ῃεῖγ ἔδί Ποὺ (συ. 14, 15}, δηὰ ἴο {π6π|- 
5εῖνθϑ ἴη {πεῖν αἰδῖγοϑ5 (υυ. 18, 19); δηὰ ΠΌΠῚ 
Η!5 ρτοδῖ δοῖϑ ἴοσγ ἴθ δηὰ ἀραϊηϑί {Π6ῚΓ 6η6- 
ΤΆΪ65 (υ. 22: Χὶ. Ὶ 544.). ΕἸΠΔΠῪ Μοϑοβ το πηἀ5 
{Πεπὶ οὗ [6 σοπβο]υδησοα νῃ] ἢ ἀνγαῖὶῖ ΓΠΕΙΓ 
σοπάμποϊ ; ΡῬΥΟΒΡΟΓΠῪ δηὰ ϑιισσθβα 1Ε ΠΟΥ θ6 
ἘΑ ΔΓ], πλιϑέοσῖα πο δηα δόττονν 1Ε οἴ πουννῖβθο 
(ΧΙ. 13--2.)ὴ. ΤῊ δἰϊογηδῖννα 15 50] ΠΊΠ]Υ͂ 
δηά ἀἸϑι! πο Υ οοῖ Ὀθέοτα ἴμθπὶ, ἀπά (π6 τ μοῖςθ 
σοτηπλτοα ἴο {Ποπηϑοῖνοϑ (σχὶ. )ό 544.). 

12. “πά ποαυ, Πεγαοὶ, δις. ἐ.ε. "ἐ51ης06 Δ]]} 
τπάϊ ἴδοι Παϑῖ 15 (8 σῃοννῃ ἴο δὲ οὗ πλοῖα 
ξταςο, ψιουΐ ἀδϑογί οὗ (Πῖπη6 οὐνη.᾽" 

«υῤαὶ ἀοίὁ ἐδὲ 1οκὺ 107 Οοά γεφμίγε, δις.] 
Α ποϊοννουίῃγ ἀσιμδηά. Οοά δᾶ5 ἰὴ ἴῃς Μο- 
δβᾷῖς ἰᾶνν ΡΟΒΙΓΝΟΙΥ σομημηδηἀθαά ΠΊΔΠΥ {πη 58. 
ἼΠ656 Ποννόνοῦ γοΐδίθ ἴο ὀχίθγῃδὶ οὐυϑογνδησθβ, 
νι ἢ [Εἰ πορά Ὀ6 οἂπ Ὀ6 Θηΐοτορά,. Βαΐ Ιονθ 
διὰ νοπογαίίοη Ἴσαπηοΐ δ6 επέοτγοθα, ὄύξῃ ὈΥ̓ 
(οά Ἀίμλβο, ὙΠΟΥ πιυδῖ Ὀ6 ϑροῃίδηθοιϑ, 
Ηρηςθ, δύο ὑπάογ ἴπ ἰᾶνν οὗ ογαϊηδηῆσθβ 
ΨΉΘΓΟ 50 ΤΌΟἢ ννᾶ5 ρογοπΊριοΥΥ δ] ἃ ἀοινη, 
Δα οΟἠηη!ροΐόποθ ννᾶ5 γοδυ ἴο σοπιροὶ οὔδ- 
ἄϊδηςσο, [55 5 ΠΕ πιθηΐβ, νυ ἢϊς ἢ το [ἢ6 5ρίτὶΐ 

ΒΕΠΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. Χ. 

12 ΤῸ Κεὲρ (ἢς σοπηπιδηαπιεηῖβ οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ, δηά ἢ 18 βἰδίιϊοβ, ννῃϊς 
Ι ςοπιπιαπά περ 1ῃ]8 ἀἋΔΥ ἔογ τῇγ 
σοοά ἢ 

14 Βεμοϊά, (τς Βεάνεη δηά τε 
ἤδανεη οἵ ἤξανεηβ ἐς ἴῃῆ6 Ι,ΟΚΡ 5 τῇ 
(ὐοά, τε εἀγῖ αὐρο ννίτῃ 411 τῆαι { Ἐ53: 34 
ΓΠΘγθῖη 25. 

Ις Οϊγ τπὲ ΠΟᾺΡ δά ἃ ἀεϊιρῆς 
ἴῃ τὴγ ἐδιθεῖβ το ἰονε τῃειῃ, ἂἀπά ἢς 
σἤοβα {ΠεῚγ 866 α δέζεγ [ἤδπὶ, δύση γοιι 
Δθονα 81] ρεορίεβ, 45 ἐὲ ἐς τῇ 15 ἀδγυ. 

16 (ΟἸγουπιοίδαε τπεγείογε τῆς ἔογο- 
5Κίη) οὗ γουγ Πεαγῖ, δηὰ δὲ ποὺ πλοῦα 
5 Π ες αα, 

Δη4 116 οὗ ἴμ6 ὑγμοΐθ, ἤν ἴο Ὀ6, 85 [ΠΟῪ ΠΘΓΘ 
ἅτο, τηνιἰδὰ δηά 50] 1οἸ6ἀ. 

14. ῥέαῦεπ οΥ᾽ ῥεαυεμε] ΟἿ. « Κ. νὴῖ!. 27; 
8, ΟΧΙΝΙΙ, 4. ὙΠ6 ρῆγαβο 18 Δη δχῃδιιϑίϊνθ οἱ 
'κὸ β'πδοιΐα σασυϊογαμῃ, αἰῶνες τῶν αἰώνων ; 
δηά ἱπιρογῖβ 41} Ὡς ἢ σδη Ὀ6 ἱπο]ι θά τη οΥ 
(ῃ6 πᾶιὴθ οὗ ἤθάνοη. Οἱ, δὲ Ῥδι}5 τοοογά 
παι πὲ Βαὰ Ὀδθπ ““σϑυρις ἃρΡ ἴο {π6 {μιγὰ 
Ποάνθῃ."} ) οὐ. χὶ, 2. ὙΠῸ ἀθοϊαγαΐίοη ἰδαῖ 
οὐ ἤρανθη δηά [86 ἤοαάνθῃ οὗ διοᾶνοῃβς 15 {πε 
Τοτά 5. ννδιῃ8 [546] {π4ΐ [ἢ]5 δι ΠΟΥ 15 
ποῖ Ἰοςσαὶ απά οἰτουτηβογι θά : (αἰ Ηδ ννᾶβ 
ποῖ ἴῃ ΔηΥ ΨΑΥ Ὀοιιηά ἴο πλᾶκὸ οἰθοίίοη οὗ 
ἴϑγδεὶ, θυῖ ἀϊὰ 50 (νυ. 15) οὗ Ηἰβ οννὴ ἔτθε 
Βτᾶςθ, 

16. Οἰνεῖ ἐδεγόζογε ἐρὸ ϑογωκίη ΟὐΓ 
γομγ ῥεαγί, απά δ πὸ ὑπογὸ σἱἠιεοξε] Οἡ 
ΟἸΓΟΙ ΠΊΟΙϑίοη 566 σφ. χνὶ., Νοίθ δὲ δηά 
οὗ Ἑςδβαρίεσ, ὍΠὶ5 Ὁ. ρΡοϊηΐβ ἴο τῆς ϑρίπίυδὶ 
ἱπηροτί οἵ εἰγουτηςϑίοη. ΕἸγΟιπὶοϊϑίοη πιιϑὲ 
ποῖ δὲ τορασγάδαά 45 ἃ τε δάἀορίξεἀ ριποῖρα ]ν 
ἔΟΥ 5Δ}ΙΑΥΥ τράϑοηβ, δηὰ ἱποογροσγαϊθα ἰηΐο 
86 τίτιαὶ οὗ Μοβοβ ΕΥ̓͂ ΨΥ οἵ βεουπηρ ἰἴ5 
ΤΟΡΊΪΑΓ Οὔϑοσνάησθ. ΝΟΥΙ 15 1 δῃηου ἢ ἴο τὸ- 
δατὰ οἰγουτη 5] ἢ 85 ΓΟΡΓΟΘΟΠΈΠ ΠΡ ΤΉΘΓΕΙΥ 16 
Ρυ Υ οὗ μρατί δπά ᾿1ξ6 τεαυιγεὰ οἵ ἵμοϑο νΠῸ 
ννοι] ἀδάϊςαϊο {Πποπηβεῖνεβ ἴο σοά. Οἰγουτ- 
αἰδίοη ννᾶβ γαῖῃοσ ἀδϑιρπηοὰ ἴο δεῖ ἔογίῃ [6 
{τὰ νΒΙΟἢ 1165 δὲ (6 νοσῪ Ὀ4515 οὗ γονθαϊοά 
τοὶ ρίοπ, αης νυ] ἢ το] γ65 ἴο 6 γτεσορηϊζοὰ 
ἃ5 ἃ ΡΓΟΙΠΉΠΑΥΥ ἴο [π6 βανίηρ τϑοδρίίοη οὗ 
γουφαϊοά {ταῖῃ, [Παῖ πλδὴ 15 ὈΥ πδίιγο “" ΥΘΥΥ͂ 
ἔλυ βοῃθ ἔγοπι οὐἹρίπδ] στρ δουϑηθ55,᾽ δηά ἴῃ 
ἃ 5ἴδίθ οὗ δηπηγ ἴο σοά. Ὑῆθ ρογεπΊΡΙΟΥΥ 
Τοαι γοπηθηΐ οὗ οἰγοιπηο᾽ϑίοη 85 [Π6 βδογαπιθηΐ 
οὗ δάγηοϑιοη ἴο ἴπ6 ρηνη]θροβ οὗ (ἢ6 σῃοϑοη 
Ρέορ]ς ἀσποίδα δαὶ [ἢ]5 ορροβιίοη πιυδὲ Ὀ6 
1 Κθη ἈνΥΑΥ͂ εγὰ τῆδη σοι] οπίοσ πο σονεηδηΐ 
ἢ Οοά ; δηὰ (ἢ6 ρεοι δῦ παΐαγε οὗ ἴῃ6 
ΤιῖΘ 1156} ᾿ἰηάἀϊοαϊοα 1Π6 οΥὐρὶη δηὰ σδιιϑα οὗ 
τῃδὲ ορροϑι(οη, δπὰ τηλγκοα [ἢαϊ ο]επηθηΐ οὗ 
ΟἿΓ παΐτπγο νν Γῇ 15 [6 πχοβῖ σιν δηά ΓΔ]16Π. 
[τ ννᾶ5 ᾿γουρ ἴὨς ΠΟΘ. [παῖ πλᾶη ἢτϑί βϑἰηηξά ; 
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17 Εογ τῆς ΤῸΚΡ γουγ Οοά ἐ: 
Οοἀά οὗ ροάς, ἀπά [],οτὰά οὗ ἰογάβ, ἃ 
στεαῖ σά, ἃ πιὶρῃῖγ., δπά ἃ ἤκθανι 

[4 (ἄγου, ψνῃ]ςἢ “τεραγάειἢ ἢοΐ ῥδίβοπϑβ, ΠΟΥ 
)οι' 34. 19. (ἈΚΟΉ τενγαγά : 
ἊΝ τ 18 Ηε ἀοιῇ εχεσιῖε {πε ᾿μάἀρπηεηξ 
Ἰζοπι, 4, οΥΓ τῃ6 ἔξ Πο 188 δηά ννίάονν, Δηά Ιον- 
ἜῸ οἴ τῆς βίγαηρεῖ, ἴῃ ρίνίηρ Πῖπι ἔοοά 
Οὗ 9. .Ἅἡ, δηά γαϊπιθηΐῖ. 
ΠΡΕΕΡΕ 10 ἴ,ονε γε τΠεγείογε ἴῃς βΓΔΠΡΕΓ: 

[Ὁγ γὲ ννεσε β[ΓΔΠρΡΈΓΒ ἴῃ τῆ ἰδηα οὗ 

Εργρι. 
Ζ οἰδρ. 6. 2420 ΖΤ οι 5Π4]1 ἔξαγ ἴῃς ΓΟΚΡ (ὮΥ 
Μδιες. (οά ; πἷπι 81μ41: ἴῆοιι β8εῦνε, δηά ἴο 
ἴωμο ,..8. δἰπὶ ἈΠ τοὺ ἔ εἶεανε, δηά ϑυγεαῦ ὉῪ 
δ οΒαρ. 13. ἢ15 ΠΔΠΊ6. 

21 Ηε ἐς τῃγ ρῥγδῖβε, ἀπά ἧς ᾿ς ΤῇΥ 
Οοά, ταῖς μαῖῇ ἀοπα ἔογ {πεὰ {πεβεὲ 
σίεαῖ ἀπά τεγγθ]6 τ ϊηρβ, νν]οἢ ἘΠ ]πε 
εγεβ πᾶνε 86θῃ. 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. Χ. ΧΙ. [ν. 1τ7--2. 

22 ΤῊν [λῖΠεῖβ γεπέ ἄουγη ἰπῖο. 
Ἐργρε ἐν ἘὨγεαβοογα πα ἴεη ρεγ- τ ὕει 
80η8; ἀπά πον ἴΠ6 ΓΠΟῸΚΡῸ τὰν (οὐ πάτ 
ἢδίῃ τδάβ {πε Ἐδ5 τε 5ἴδιβ οὗ δεᾶ- Ὁ ὅκα τ; 
νΘῇ ἔογ πλι!τ46. 

(ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΧΙ. 
1 “4. εχλογίαον τσ οδειδίσπες, ἃ ὃν ἐλεεῖν σίυπ 
ἐχ ογίδρησς ο77 Οὐαὶ)» ογεαΐ τοογς, 8 ὧγ γονιδε 
9Γ σοα): ργέαί ὀίκεείμρε, τό απα ὁν ἐλγεαίρν- 
ἤγιρη. ι8 Α «αγοίμὲ οἰμάν ἐς σέφωιγαί ἱπ 
Οοάδ: τυογας. “6 7112 ὀξευτίμρ ἀγα ππμγοξ ἰς 
σε ὀεζονγε ζάενι. 

ΗΕΕΕΕΟΆΚΕ εἐδοὺ 5}α]ς ἴονε 
τῆς Τοκο τὴγ (ὐοά, Δπά Κεερ 

ἢϊ5 σθαγρα, πα ἢ]5 βἰδζιζεβ, δηά ἢ] 
Ἰυάρπιεηῖβ, ἀπά ἢΐ5 σοπληηδητηεηῖξ, 
ΑἾννᾶγ. 

2 Απὰ Κπον γε τὴ185 ἀδγ: ἴογ ] 
σῥεαξ ποῖ ἢ γουγ σΠΠ]Πάγοη υνῃϊςῇ 
ἢανε ποῖ Καοννη, δηά ννῃϊς ἢ ἢᾶνε ποῖ 
δεεῃ Ἃῖἢς οπαϑβεβεμηεηΐ οὗ ἴ[6 [ΚΡ 

85 ἴἴ 5 αἷϑοὸ ἴῃ [6 Ποϑῇ, 115 διποίοηϑβ, 1155, 
ἄς. ἴηι πιδη 5 γεῦ6] ]οη ἀραϊησὶ Οοὰ οΠΒΙΘΗ͂Υ 
τηδηϊ6ϑῖ5 196} 51}. [{ ννὰ5 δίςιηρ τΠοτγοξοτο 
[αι (ῃ6 δυτῦῦο! ΒΙοἢ σῃου]ὰ ἀεποῖς {πὸ 
ΤΕΠΊΟΥΑ] οἵ [5 εβἰγδηρεπηεηΐ ΠῸπὶ (οά 
δῃοιὰ Ὀ6 ψτουρδί τη ἴδ6 ὈοάγΥ. Μοϑοβ [ἤθη 
ΒΕῪ ἔΌ]]ονγ5 αρ (ἢ6 σοταπηδπα ““ἴο οἸΓΟΌΤΉςΙ56 
{πὲ Βεασι " ἢ {μ6 νναπιῖπρ ἰο 6 ΠΟ πιοῦδ 
ΞΕ οοκοά." Ηἰ5 τιθδηϊηρ 15 ἴῃδς {ΠῈγ 5ῃοιυ ά 
ἸΔῪ δϑιάς πὶ οὐάυγαου δηά ρεγνεγββηεθβ 
τοννατάς Οοἀά ἔογ Ὡς πο δὰ Ὀθθη στορτονῖηρ 
(Π6πὶ, Ὡς ἢ πὰ ᾿οὰ ἔδεπὶ ἱπΐο 50 ΤηΔηΥ͂ 
ἐγδησ Τ βϑίοηβ οἵ [Πδ σονθηδηΐ δηὰ γενο]ἕϑ ἔγο πὴ 
Οοά, δπὰ ννῆϊο ἢ ννᾶϑβ Ἔβρθοῖδ!] ῦ [Π6 ὙΘΥῪ σοη- 
ἘΓΑΤΥ οὗ 1μαῖ Ιονα δηὰ ἔδασ οὗ Οσοὰ τοαυϊγεὰ ὉΥ 
{ῃςῸ ἢτϑί ἔνο οὗ ἴ[ῆ6 Τὴ (οπηπηαηαπγεηΐῖθ. δ|- 
ΤΑ Υγ, χχχ. ό, οἰγουπηοϊδίοη ΟΥ̓ ἴΠ6 ἢοαγί 15 
ΘροΚθη οὗ 85 ἃ ΠΕοθββάγΥ σοπαϊτοη οὗ Ἰονίηνρ 
Οοά;: «πάη {Π6 οἴδοῦ μαηᾶ ἴῃς θρι(ῃθὲ “ἀη- 
οἰτουπιοῖβθα" ἰς ΔρΡρ) θά ἴο ἴπε Πρασί, 1105, ὅζς. 
[ον ΧΧΥΣ 41ι0ὀὋ [οτοῖν. 4; ΕΖοῖς. χ]ῖν. οἱ Αςἴβ ΥἹ]. 
ει, ἄζςο., ἴο ἀέποίο ἐῃ6 πϑίνο Ἰησαρδοιν οὗ τῃς 
τλοιηθοΓ5 οὗ [ῃ6 ὈοαΥ ἔογ Οοά"βϑεγνίςαε. ὅΤῆε 
Ιδησυδρο δϑϑοσίδίθα ἢ οἰΓοιπιοϊδίοη ἴῃ [ἢ 6 
ΒΙ0]6 ἀϊϑεϊπριυ σῃθς [ἢ6 56 πιδάθ οὗ {Π15 σία ἴῃ 
τὰς {ενν]5} γε! ρίοη ἔγοπι μα ἔουπα ἀπιοηρβὲ 
ςογίδίη μοδίμθη πδίϊοηβ. (Οἰγουτησιϑίοη ννᾶ5 
Ργαστβοά ὈΥ [ῃο58 παίοηβ, Ἀηὰ ἃ5 ἃ ΓΟ] σίουβ 
τῖο; Ὀυξ ποῖ ΟΥ̓ Δηγ, [Ὠε ΕξΥρίδπ8 ργοῦ ὈΪΥ 
δχοερίοα, αἴ 41} τὴ [6 [Θνν]5} 56 η56 Δηα πηδδῆ- 
ἴπρ. [1 ἰ5 ἔοιιπά δ. ". ἀπιοηρϑβῖ ἴῃς ῬῃΟΠΙςΙΔη5; 
Ὀυΐϊ 45 οπὸ οὔϑᾷ οἶ455 οὗ υϑᾶροϑ, ΒΠυ πηΔη 580 ΤΊ (65 
Ὀοίηρ ἀποῖβογ ὄχϑρὶςθ, νος ἢ ννογεὰ ἀοδισηθα 
ἴο ἅρρθαβθ ἃ ἀθιΥ τοργεϑοπίίηρ ἴῃ6 ῬοννΕΥ5 
οὗ ἀδδαίῃ δπά ἀδϑιγυςίίοη, δηὰ ϑυρροσοά {ἢ θγθ- 
ἔοτγο ἴο ἀθ! σις ἴῃ ἢυμηδη Ρτναῖίοη ἀπά βιῆεγ- 
ἴην. 

ΤΠο στουηάβ οὐ ννοἢ Οἰγουπης ϑίοη νγᾶ5 

᾿Ἰτηροϑεά 85 Ἔβϑθητα] ὈΥ [6 [ἰἂὺνν γα [86 53πιὸ 
85 ἴῆοϑθ οἡ Ὡς ἢ Βδρίϑπι 15 γθραυϊγθοά ἴῃ {86 
οσρο]. Το ᾿αφζῖογ 'ἰπ {πὸ Νονν Τ οβξδπηοηί ἰ5 
ΒΙΓΙΟΓΙΥ δηδίοσοιιβ ἴο (86 ἔοστΩΟσ ὑπάσυ (Β6 
ΟἸΙά; ςἷ. (Χο]. 11. 11, 12. 

17. 186. ον δὲ ᾿οκρ τοι Οοά ἐς Οοά οὗ 
σοί, απά Ζιογά ο ἰογάς, δις.1] Ὑῆδ ἀδπιδπά ἴοσ 
ἃ 5ΒΌΤΤΘΠΘΔΟΓ οὐ ἴῃ6 ραγῖ οὗ [5γδεὶ οὗ ἰδὲ τὸ- 
ἔγδοϊογίηθββ τονναγὰβ σσοά ἴο νυϑιοἢ ΤΟΥ νι το 
ΡΓΙΌΠΕ, 5 ΓΟ]]οννοά ὉΡ ΟΥ̓ 8ῃ δαπηοῃϊ!οῦ τὸν 
Βρδοῖηρ ΗἸ5 τ]Δ) Θϑ(Υ δῃηὰ οπηπροΐθησθ. Α5 
Ηδ 51:1π|5 ὉΡ ἴῃ Η:ΠΊ56}} 411] ροννοσ δα πρὶ, 
Ηξς ν]] ποῖ (ν. 17) δεςεδρὲ β5δογιῆςεοβ οὐ δ 5 
(ςΕ Ρς. 11. 16) ἴο νη ΗΙ8 [νοι Γ, ΠΟΥ νν}}} Ηθ 
ἰο]όγαῖθ γοϑιϑίδῃςθ, ΟἿΟΣ ἀραϊησὲ ΗἩ ἸΠΊ96]Ε οὗ 
(υ. τ8) ἀραϊηβῖ ἴῆοβε ννῆοιη Ηδ ἴδκθβ Ἰηΐο Ηἰ5 
Ρτοϊθεϊςοη, 

18. Τβε υποϊγουπηςϊϑοά Πολτί 15 ἐνεσ ῥτγουά, 
Βαγά, 56 ῆἢ8. ὙΠῈὲ ς8}} ἴο ρΡιυξ ἴξ ΑινΑΥ͂ ἰ5 
Πδ[ΏΓΔΗΥ σου οα ἐπεγεΐοσε ἢ π᾿ δάσπηοηϊ- 
οη 1Πδῖ που ξἢ ““ Οοἀἂ ὃς Πιρῃ, νεῖ Βαῖἢ ἢς 
τεβρθοῖ υπῖο [86 Ἰον]γ.," δηὰ νἱτἢ δὴ ἰη]απο- 
τ[ἰοη ἴο “Ἰονθ (ἢδ6 Ξίγδηροσ, 85 σοά πδά Ἰονεά 
[Ποπὶ θη 5: ΓΆΏΡΈΥΒ ἴῃ Ερυρί." Τῆυς πτουϊά 
ἴ Ὀὲ δῆοννῃ παῖ {ΠΘῪ ἢδά οαἰγουπ)ςϊθδοαὰ τμοὶγ 
Πεαγίβ ᾿πάἀθεά (ςἕ. τ δῖ ]ομη 11}. το, 17, δηά 
ἷν. 2ο). 

ΓΗΑΡ. ΧΙ. 
ΨΠΠ]. 4ς. 

2. “1π4 ἔποτυ γε ἐῤὶς ἐαγ: ζῶν 1 “ῥεαξ ποὶ 
«υἱἱρ γομν εράγεη «υὐδίορ ῥαυε ποὶ ἀποτυ, ἀπά 
«αὐδιίοῦ ῥᾳυε ποί σέθ ἐδ ἐρασμοσηΐ οΥΓΥ 18 
1.05 γομν Οοά, ῥὶς σγεαΐπεις, Κς. ἘἈρσηάογ: 
Απὰ ΟὟ γ8 0816 δῦ (Τ0Υ 1 δύο ποῖ ἴὸ 
ἂο ΨΙ2ΙΌ ΥΟῸΣ ΟὨΠ]άΣΘ ὙΏΙΘῚ ΔΎ ποῦ 

ἸΠΟΥΙ δηὰ ὙὨΊΟΝ ΒΔΥ͂Θ ποὺ 8608) δ 

1. ζοοῤ ῥὶς ἐδαγγρε] (ΓΕ 1 εν, 



ν. 3---το]} ΠΕ ΤΕΒΟΝΟΜΝΥ. ΧΙ. 819 
{Πεῖγ τοηΐ8, Δηά 411] τῃς [ ξιιδϑίδηςε 1 Οσ, 
παῖ ἔτυας ἴῃ {μεῖς ροβϑοββίοῃ, ἱπ τῆς ἐν τὸ 
Τ,Ϊά51 οὗ 1] [ϑγδεὶ : Η 

7 Βυῖ γουγ εγεβ ἤᾶνε β86θξῃ ἃ]] [Π| ἐβεκη. 
δτεδλῖ δοῖβ οὗ τῆς [οκῸ ννὨϊοἢ ἢ ἀἸά4. ννας αὖ 

8 ὙΒεγαίογε 5}41} γε Κεερ 411 της ἤ"κηλπα 
ΠοπληΔη πη θη ς85 νν ἢ ]ΓΟἢ 1 σοπηπΊδηά γοιι 

Ὁ: (ὐοά, 5 ρτεδίηςββ, ᾿ἷβ τη ὶρητγ 
Δη4, δπὰ ἢΪβ βιγείςῃδά οἷν ἍΓΠῚ, 
2 Απά ἢΪ5 τηΐγΆς]ε8, δπὰ ἢἰβ δεΐβ, 

ὙνὨΙΟἢ ἢς ἀϊά ἴῃ {με τιϊάβε οἵ Εργρε 
πηἴο ῬΔγΔΟΝ {με Κίηρ οἵ Εργρῖ, ἀπά 
ὈΠπῖο 41] ἢΪβ ἰδηά : 

4 Απά νῆδι δε ἀϊά υπέο ἔμε ἈγΠῚΥ 
᾿ οὗ Εργρῖ, υπῖο τῃεὶγ ἤοῦβεβ, δπά ἴο 
{ΠεῖΓ ομδγοῖβ: ἢονν ἢ πχδάς τῃ6 
ναῖε οὗ τῆες Ἐεά 68 ἴο ονεγῆονν 

815 ἀδγ, τῆλ γε πηὰὺ δε βίγοηρ, ἀπά 
80 ἴῃ Δη4 ροβ8688 πε ἰδηά, ννῃ τεῦ γε 
θῸ ἴο ῥΡοβ58688 ἴἴ; 

ἴΠεπὶ 88 {Π6Υ ριυτγϑιεά ΔβῈγ γου, ἀπά 
ῥστυ τε ΠΟᾺΡ πδῖ ἀεβίγογεαά {Πεπὶ 
πο [ἢ18 ἀδγ ; 

5 Απὰ ψνῇῆδὲ ἢς ἀϊά υπίο γου ἴῃ 
τ[ῃς ψ]άσγπαβθδ, ὑη0}} γε σᾶτης ἰπῖο 
(ἢ15. ρἷαςα ; 

9 Απά τῆλϊ γε ΠΊΔΥ ῥγοϊοηρ γομμγ 
ἀλγβ ἴπ πε ἰδληά, νῃϊσο τῆς ἼΠω0 
ϑύνΑΓα ηΐο γοιγ ΔΈ εῖβ ἴο ρῖνε τπῖο 
16 πὶ δηά ἴο {πεῖν 8664. ἃ Ἰμὰ (δῖ 
βονγεῖῃ ὙΠ τα ΠΚ πα Βοπεγ. 

1Ιο ᾽ ογ τῆς ἰαπά, νυλῃογ τποὺ 
«Νὰασ 6 Απὰ “ψῇῃδι ἢε ἀϊά υὑπῖο [)4- ροεϑὲ ἰῇ ἴο ροββεβ5 ἰΐ, ἐς ποῖ 25. [Π6 
ἃ... τθλη δηά Αδίγαπι, τῇς β8οῃβ οὐ ΕἸαῦ, ἰαπά οἵ Εργρῖ, ἔτοπη τνῆεπος γε οδηλα 
Ἐπ᾿ χοῦ. 17. [ἢς βοὴ οὗ Βευθεη: μον τῃ6 εαπῇ οι, ψγβεγε τοὺ βονγεάδε τῇγ 58εεά, 

ορεπεά ἢεῦ πιουῖῇ, δηά βυγα!]οννβα 
πεῖ ὑρ, ἀπά {Πεὶγ Ποιιβθ 45. δηά 

ΟὨδδυϊδοιρθηῦ ΟΥἩ δὴ ΤΟῸΕΡ, 818 χτοϑῖ- 
085, ἄο. Τὸ νογάὰ “ἢ δϑεϑογηθηΐ ἢ ἰς 
δυϊθπῆν [Π6 δοσυθαῦνα ρονογποα ΟΥ̓ [Π6 νϑγὺ 
αἵ (ῃ6 Ὀερίπηΐηρ οὗὨ [η6 ον., τοπασγρα ἐκηονν " 
ἴπ ΑΟΝ. ὙΠε ςοΐοη ρῥἰδςοεὰ δου “ ἀδγ " 5ῃου ]ά 
1ῃογεΐοτε 6 σεπιονθά, δηά ἴἢ6 ννογάβ θεΐννθοη 
1ῃ6 νεγ δηὰ [15 δοσυβαΐῖινο ρ᾽δοεά ἰῇ ράγθη- 
[Π|6515 45 ἄῦονθ.0 Το 611}1086 1η [ἢ6 ρατοητῃείς 
ψΟγάϑ, Βυρρὶ θα ἴῃ {Π6 Α. Υ΄. ΌΥ [Π6 ἰηϑοσίίοη 
οὗ “1 δρεαῖκ," 15. Ὀεϊίοσ 816 ἋΡ 85 ἀδονε, υη- 
ἀογϑίδηαϊηρ ἃ σοπηπηοη Ἡθῦτγενν ρἤγαϑο (ῥαά- 
ἀαῤῥᾶγ βαδοο) : 50 ϑοβι]ῖΖ, Καὶ], δηά 8 ε]., Βρ. 
ὙΝογάβννογίῃ, ἄς. ἍΜ Β τῃ6 ννογα8 “ὐν Ὡ] ἢ 
βάν ποῖ Κηονη δηά ΠΟΙ πάνθ ποῖ 56θη,᾽ 
ἰἴ 15 ΘΑΞΥ ἔγοπὶ ἴπε σοηίεχί ἴο ΒΈΡΡΙΥ ἃ ἐΪδιι56 
δημίναϊοσης το “ἦ“ὙΜμδῖ γὲ μάνα Κηονῃ δηὰ 
56θη.᾽" 
Το “ Παϑιβοσηθη  ᾽ σοποϊϑίθα ἴῃ ἴΠ6 ΤΠΔΗΥ͂ 

ΤΑΙ ΏΓΥ δοῖβ, ὈΟΐΒ οὗ ρΡιυπίϑῃπιθηΐ πὰ ΠΊΘΓΟΥ, 
τγοιρἢ νης Οοά δά ρνυϊάρά {πο ἔτοπῃ 
Ἐργυρί ἴο (δ6 Ὀογάουβ οὗ {16 Ῥγοπιξθὰ 1, Απά, 
ἼΠι5 Ἰονὶπρ ἀϊδοῖρ]ηθ Μοϑο5 ς 4115 οη ἴποῖη ἴο 
ΤΕσΟΡηΪΖῈ δηά ἰδΔῪ ἴο Ποαγῖ: δηὰ ἴπ {815 δηά 
τῆς [Ο]] ον ηρ ἔθου ον. Ὠ6 5ρθο ῆθϑ ϑδοῖὴδ ἰ6δ4- 
ἵπξ ἰπϑίδηςοϑβ οὗ 115 θχϑίςίϑδ. 

Θ. “5:4 «υδαὶ ῥὲ ἀϊά μηΐο Ἰλαίῥαηπαπά “4ῤ1- 
γαης 1ῤὲ :οης 97 Εἰαὸ, ἐδ “οης οΥΓ Κεμδεπ) [Ιἰ 
5 Ὀδθη ποίρά {πᾶ Κογδῇ δηά (ἢ6 1 ,ον]ῖε5 
ὙΠῸ ἴοοϊκ ραγῖ ΜΠ} Πτὰ ἀὸ ποῖ πηρητοηρα 
Πογὸ, [πουρῇ ἴῃ Ναπι. χυὶ. ““ Κογδῇ δπὰ ἢ]5 
ΠΟΠΊΡΔΩΥ ̓ ἴοοῖκ ἃ ἰοδάϊηξ ρατγί ἴη [86 τοῦ ]]οη. 
[1 πᾶν 6 δα δὰ [ῃδϊ ἴῃς πᾶπὶς οὗ “Οη, ἴῃ6 
80 οἵ Ῥεϊθῖ ἢ " (οἴ, Νυπι). χν]. 1) 15 οπϑτϊοὰ 
αἶἰδο. Βυῖΐῖ ἴῃ ἃ πλοῦ Δ]] ϑοη δυσῇ 845 {παΐ 
Ὀοίοιθ 5, ἀπά πιδάδ ἴοο ἴῃ ἴπο ργόϑοηςς οὗ 
δνον [Π65565 οὗ {ῃε ἔλοῖθ, ἴ ννᾶ5. δι ρογΠιιοι!ϑ 
ἴο ρμῖν δἰὶ [ῃ6 παηθϑ οὐ τῆς Ιοδάογβ ἰῃ “18 

ΔΠᾺ νναϊεγεάϑε ἐξ ἢ ΤΥ ἔοοῖ, 48 ἃ 
στάξῃ οὗ Πειδϑ : 

ΒΑΙ ΘΑ." ΤὍΤΠδ οπηϊξϑίοη οὗ Κουδῃ πὰ {].6 
1,οντο5 σθοπλθ 1η16}}1}010]6 ΘπηοῸΡῊ ννῆθη 6 
ΤΟΠΊΘΙΩΌΟΓ παῖ Μοβδεβ ννᾶβ δήάγοεοιηρ ἂδπά 
δΔάτλοη!ϑῃϊηρ, ποῖ 1ῃ6 ΪἉ,ονϊῖο5, Ὀὰς (Π6 σοη- 
δτοραίίοη δῖ ἰασρθ. ὍΠῸ γϑθο] οη οὗ Κογδὴ 
Θν] ἀΘΠΕΥ ἱποϊιάθα δὴ αἴΐδοκ οἡ Ὀοΐῃ [6 
ΘοΟ]οϑἰδϑεῖςδὶ δηὰ εἰν] ἀγα ηρεπιεηῖβ οὗ Μοϑβοβ: 
566 ποῖΐδ οἡ ΝιιπΊ. χυὶ. ὙΠ ἔρυτο νγῸΓ6 
4554 116ἀ ΌῪ Κογδῇ δηά σετγίδιπ οὗ [ῃ6 1Ἁ,ονιῖ65, 
(Π6 Ἰαϊῖεν ὈΥ ᾿ϑδαΐμδη, ΑὈιγταπι, απὰ Οπ, ἢ 
250 ΟΙΒΕΥ “'ῬΥΓησ65 οὗἩ 186 Ἀ55Έ 0] "ἡ (Νυπι. 
χΥΐϊ, 2). ΤῊ]5 ἰδίου ννᾶ5 [ῃ6 ΟἹΪΥ ροιτιοη οὗ 
16 ϑοάοη ὙνὩΙΘἢ 1 νγᾶ5 τοϊοναηΐ ἴο Μοβοϑ᾽ 
ΡΙοθοηΐ ΡῬΓΡΟΘΟ ἴο πᾶλε; ἀπὰ ἢ {Πογρίοσθ 
παῖ γΑΠΎ οπλὶῖϑ ἴῃ 6 ἔΟΓΠΊΕΥ. 

αὐ ἐθὲ “δείαπος ἐῤαὶ αὐας ἐμ βοὴ βοιφεσς]ο" 
Ἀρδηάοσ, ΘΥΘΥΥ 1ἰνίπρς ὑδὶπρ ψἈ1ΟΣ ζ70]- 
Ἰοθά ὕμϑιῃ. [{4Π{67Ὶ4}]γ, “ΘΥΕΤΥῪ Πἰντηρ ΤΠϊπς 
δῖ {π6ὶν ἔδοι."" ὙΠῸ ὄχργοβϑίοη ἄοθϑ ποῖ πηθδῃ 
{ΠΕ ῚῚ σοοάς, ννῆϊςἢ ννου]Ἱά 6 ἱπο]ι δα ἴῃ τῆοῖτ 
“Βου ΒΘ οΪἀ95 δηὰ ἰδη(5,᾽) Ὀυξ (ΠΟΙ ΟΠ] ον ἐσ, 
ἀοοοθοὰ Ναπι. ΧΥΪ. 12 85 “"4}} [6 στήθη τα 
δρρεσίδιηοαά ἴο Κογδὶ." 

10. Αποίμογ τηοίϊνο ἔοσ Πάριν ἰ5 δά ἀοά, 
ΥἱΖ. [6 δηΐῖγο ἀδρεπάθηςθ οὗ {86 Ῥγοχηϊδοά 
Ιδηὰ ὕὑροὴ Οοά ἔοσ 115 ΠΥ. [Ὁ ννᾶ5 “8 
Ιαπὰ Πονης ὙΠ ΠῊΚ ἀπά ΠΟηΘῪ :" γοῖ (Πὶς 
115 ΓΟ 655 ν᾽ 85 ποῖ, ἃ5 ννᾶ5 {παἴ οὗὁἩ Εργρῖ, [π6 
Τονγαγὰ οὗ ΠυπΊδη 5111} δπὰ Ἰαρουγ, Ὀιϊι τνᾶ5, 
ου ἴδε σοπίγαγυ, {πῃ δἰ οὗ Οοά 5] ΠΊΡῚῪ δηά 
Θπ γον ; (6 εἴδεϊ οὗ “ἴῃς ἔουπιοσ δηά ἴῃ6 
Ἰαϊογ γαὶη5᾽) δεοπί ΌὉΥῪ Ηϊπη. ῬὍῆὲ δριγίαδὶ 
βδἰρηϊβοᾶποθ οὗ ἴῃοϑο δηπὰ ΠΊΔΩΥ Οἴθεῦ ϑυςῇ 
ἀρ εθαζὰ δ οὗ ἴῃς Ῥγοπηϑβοὰ 1 πα πιιιδὲ ποῖ 

ονου]οοκοά. 
Εβνρῖ δηὰ (δπᾶδῃ ἅτο ἀἰϑιϊπριι ϑηθὰ ἴῃ τ ἢ ῖς 

δηὰ ἴδ ξΟ]οννπρ γοῦβοσ, Ὁ. σειταίη οὗ {μαὶν 
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τ ἩἨ εὉ. 
«εεζείᾷ. 

11 Βυὲ τῆς ᾿απά, νυν Ποῦ γε ρὸ 
ἴο ροββ688 ἴἴ, ἐς ἃ ἰδπά οὐ ἢ1}}5. δπά 
νΔ]]εγ8, σπμά ἀτίη καῖ νναῖεγ οὗ τῃ6 
ΓΆΪΏ οὗ Πεδάνεῃ: 

12 Α ἰαηά ννῃϊοβΒ τὴς ΤΟΚΡ ΤΥ 
(ὐὐά ἔσάγειἢῃ ἰοῦ : τΠ6 ἐγεβ οὗ τὲ 
ΠΟΚῸ τῆγ (ὐοά ἄγε αἰννγᾶγβ8 ροη ἰΐ, 
ἔτουῃ τῆ8. Ὀθερίηηϊηρ οὗ τῆς γϑαγ Ἔνεῃ 
᾿Ππῖο τῃ6 6ηα οὗ (ἢ6 γϑδγ. 

12 { Αμά ἰξ 5}2]} σοπλβ ἴο ρ4535,) ἢ 
γε 811}} ἢεαύκεη αἰ ραητν ἀπο ΤΥ 
σοπιπ)ηπλεηῖβ ΜΠ ]ςἢ 1 σοπχηλπά γου 
{Π|5 ἀἄδγ, ἴο ἰονε τη ΟΚΡ γουγ (σά, 
Δη4 ἴο δόῦνε ἢϊπὶ νν ἢ 411 γοῦν Ἀδατῖ 
ἀπά ψν ἢ 41} γουγ κου], 

14 Ὑπμαῖ 1 νν}}} ρίνε γομ τῇς γαίῃ 
οἵ γουγ ἰδηά ἴπ ἢῚ5. ἀπ δθᾶξοῃ, [6 
ἢγϑῖ γαῖ δηά τῆς Ἰδοῦ γαῖη, τμδῖ ποι 

ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΙ. [ν. 11---τρ. 

Ις Αῃά 1 ν}}} ᾿βεηὰ ργδββ ἴπ τὴγ Ηδεὰ 
βε]45 ἴογ τὰγ σαῖη]ε, τῆαῖ του πιαγεϑὲ τα 
εαῦ δηά δὲ {μ]}. 

16 Τακε Πεαά ἴο γοιυγβεῖνθβ, τμδῖ 
γουγ πεοαγί θὲ ποῖ ἀεςεϊνεά, πὰ γε 
ἴα γη 45:46. δηά βεῦνε οἵδεῦ ροάβ, δηά 
ὙνΟΓΒἢΙΡ τῆδηὶ ; 

17 Απά ἐῤέπ τε ΓΟ 5 γαῖῃ δὲ 
Κιμά]ς 4 ἀραϊηϑῖ γου, δηὰ ἢε βῆπζ ἃρ 
(ῆς ἤξάνεῃ, {πᾶτ {πεῖς 6. ἢῸ τδίῃ, 
Δπ4 τῆδι τς ἰδηά γιε]ὰ ποῖ με ἔγυϊ; 
ἈΠπὰ ἐσεέ γε ρεγίβῃ αυϊοκὶγ ἔτοπι οἱ 
{πε ροοά ἰληά ννῃϊςἢ τε ΓΟΚῸ ρίνειῃ 
οἱ. 
18 4 Τπεγείογε 514}} γε ἰὩΥ ᾧρ 

{Πε6586 ΠΥ ννογάβ ἴῃ γουγ Ποαγί δηά 

ἴΏ γουγ 8οὺ], δά ὅ δΙη4 τῆδθπὶ ἔργ ἃ ὁ εἴμρ ἃ 
βίρῃῃ. ἀροῃ γουγ Παπά, τῇδι ΠΥ πηᾶγ ἢ 

Γηλγαδῖ ραῖῃεγ ἴῃ ΤῊΥ οογη, διὰ τὴν 
ψηθ, δηὰ τλϊπε οἹ]. 

Ὀς 45 ἔγοῃτ]εῖβ δθῖννεθη γουῦ εγε8. “εδαρ ς᾽ 
19 “Απά γε 5841] τβᾶςἢ {μεπὶ γουΓ ἃ ἃ ;. 

τηοϑῖ ΓοπΊα Κα ΌΪΘ ρἤγϑιςα] ἰγαϊῖβ. Οδηδδη 85 
ἃ πιοιηΐδιηοι!5 σοι ΠΙΓΥ (οἴ. Οὐ 111. 25.) ν᾽ α5 
ὙΜῈ}} νναϊεγοά, θὰ Ὀγ [πὸ γδη8 οἵ ἤόάανθη, ὁ 
ὙΠ ἢ [τ ἀρϑο οὶ ἀδροπάθα ἔου 115 σγορϑ5. 
νιμοις (Π6 διιτιιπηη ταὶ ἴο αυϊοκοη {πὸ 
ΠΘΥΥ σόν 5θθα, δηὰ ἴΠ6 ϑργὶηρ γαίῃ ἴοὸ σῖνε 
[86 γαίῃ Ὀικ δηὰ ϑυροίδηςς, τῃ6 Παγνοσῖ οὗ 
Ῥαϊοςίπα ννοι]ὰ τοΐδ!]ν [41]. Νόογ, ἔγοτῃ {πὸ 
ςοπῇῆριιγαςίζοη οὗ [Π6 σομπίΓΥ,, σου]ά ἀγ ποῖα] 
ἹἸγστραϊϊοη ἀὸ δηγτῃϊηρ ἴο τοηθν [Π]|5 ἀθ- 
Ρεηάθηςθ. Ηθρῃςθ 1ἴ ννυ858 ἃ ἰδηὰ οἡ νυ ῃς ἢ, 50 
Ἰοπρ ἃ5 Οοε β ρθορὶθ ννοῦθ ἔ] ἀπὰ σοη- 
ΒΕ]ΌΘΠΟΙΥ Ρῥγοόβροοιβ, “16 ογοβ οἵ σοῦ" 
νου ]ὰ αἰννᾶν Ὀ6: 7.5. Ηὀς ννου]ὰ διρρΡῚν αἱ 
ΘΔΟἢ ϑιισοοδοῖνθ βεάθοη (οἷ, σὺ. 14... 1.) [Π6 
περ] σοπαϊτῖοη5. οὗ ργοάμπςσίζνεποθο. Βιῖ 
Ἐρυρῖ, δὲ δι] πὶ ΠογῈ 85 οἰδεννῆογο οὗ ἴδ 
ψοτ] ἀ οὗ πα ἰη ἀἸδεϊπεοϊίοη ἔγοτη [ῃ6 ννοσ] 
οὗ σγᾶςθ, {που οὗ σουγος ἀσγνηρ ἰἴ5. 4] 
ἘΠΕ ΠηΙΟΙΥ ἔγουὴ (ἢς ΟἾνοῦ οὗὨ 4}} ροοὰ τῃϊηρς, 
γεῖ αἰτοσῖν δηὰ Ἰπλπηθάϊ οὶ ον θὰ 115 ΥἹ 165 
δη( Ρῥ᾽εΠΑΥ ἴο Βιιπιαη ᾿προπυ Υ δπὰὶ σαριίαὶ. 
[{ ἐπ)ογβά πὸ ταὶπ ννουῖ ἢ βρϑακίηρ οὗ, Ὀπξ 
ἄγανν 115 ννδίου ΒΡΡΙΥ ἔγτομι ἴἢ6 δηηι8] ονογ- 
Πονῖηρς οὗ {πὸ ΝΙ]6. ὙΠῖ5 ΟἿΪΥ ἰαϑίβ δδοιΐ ἃ 
Βυηάγοά ἄνα; Ὀυϊ 15 τοπάθγθὰ ἀνδι] δῦ] ἔοτ 
ΔΡΤΙΟυ] τ γ4] ριιγροβὸθ Ἰπγουρῃουΐξ {π6 γοᾶγ ὈΥῪ 
Δ οἰαϊογαῖο δηα σΟΒΕ]Ὺ συ ϑίειη οὗ ἴδῃ 5, σδη4]5, 
ΤογοηΡ πο ϊηθ5, ἄς. Τὸ {π656 τῃθοῃδῃ!ο 8] 
ΔΡΡΙ]Δησθ5. Δ]}5οὴ 5 τηδάθ ἰῃ [Π15 νϑῦβο: 
Ἰ ργρί Ποτο ἴδοι! δοννεάϑι ΠΥ ϑοθά, δηά 
νναϊογοάςε 1 ἢ τγ ἔοοι." ὙΠ6 ᾿πῃαθιδηῖς 
οὗ Βεγρί ρῥγοῦδΌ]γ νναϊογοα ὁ ἢ {πὸ ἔοου " 
πη ἴννο νύᾶγϑ, ν1Ζ. ὈΥ͂ Τγθδη5 οὗ {γοδλ- ὐν θεὶς 
νυν γΚΙηρ 5εἴ5 οὗ ριπῆρδ, ἀπα ὈΥζ πλ641}5 οὗ Υ{1- 
ἤς!4] σμδηποὶς σοπηοοϊθα ΜῈ γοϑούνοιγβ, δηά 
ορθηθά, τὐχηοά, ΟΥ̓ οσ]οδοὰ ΕΥ̓ {6 ἔδοεῖ, Βοίῇ 
τλοῖ μοῦ β τὸ 511} ἴῃ 86 ἴη Ἐργρὶ δπὰ οἵδμεγ 
δ ΠΆ Πὰν ἀϊσί τἰσῖ5 οὗ σου 7. Οἡ [δ6 ἔουτηεσ 

566. Ηρηρβίοηθογρ, ΚΑΌΓΠ.᾽ 1. 42ς-. ΟΕ [δὲ 
Ἰαϊίϊου. Βρ. ζδηϊεὶ ψ βοὴ (ἐ. χ.) 5ρθᾶκϑβ, νυυτῖΐς 
ἴῃς οπὶ Νίαγανογαπι οἡ ἃ ν]ϑιϊατοη τΟῸΓ ; Π6 
)7ουγπονοὰ (182) [του ρ “Τς6- βοϊ ἀς, ννᾶν- 
5 ΜΙ {Π0Γ πύθῃ πιᾶβς οἵ Ὀϊδάθ-ταϑ5, 
ΘΥΟΓΥ Πεϊά ορϑακοά δηὰ ἢοδῖθά. [|| ΓᾺ} Δ ὑπὸ ν 
50. δηγάςι τῆν νϑδίογβ,᾿ “σαϑῖ {Π6ῚΓ Ὀγοδᾶ 
(ἐοτῃ}) ὑροη {πεπη.᾽ “ναΐεγ [πο πὶ ἢ {ΠΕῚΓ 
ἴοοῖ, ΜΠ ἢ τοιηονοθ ἴΠ6 ρεῖν οὐ δαπκπιθαῖ 
ὙνΠοη ἴδον ἰοΐ ἴῃ τῃ6 ϑίγοατα; ΓΒ 15ῖ ὁ 1πὸ κοπ- 
ἴῃ οὐ {Π|{πῸῚ [6 ἔδεϊ οὗ ἴὴ6 οχ δπά {πὸ δες ἢ 
15. ῬεγΡΟ ΔΙ ΠΥ βθοη." ΒΡ. ΝΥ Πθοπ 5 " Ϊοιπιδὶ, 
Ι,θἴϊοτβ," Ρ. 35. Οἱ,  γΡΙ], “Οεογρὶςο, 1. τού 
564.: 

58115 Πα νπὶ ᾿πά ςῖϊξ στ νόθα ϑοημδηῖοβ, 
Ἐπ φιυπὶ δχυβίυθ ΔΡῸΤ σπουεητθ)5 τϑίυδῖ 

ΒΟΓΌΙ5, 
Εσςδ ΒΌΡΟΓΟΙ]Ο οἰϊνοϑὶ ἔσαηλ15 ὑπ Δπὶ 
Πα ῖ; 14 σδάθηϑ γαυσυϊῃ ῬῈΓ ἰαΥ 8 ΠΊΣΤΙΣ 
δαχᾷ οἱεῖ, ἄς. 

14. :ῤὲ γε: γαὶμ απά ἐδὸ ἰα ον γα ΤῈΣ 
Ἡδῦνενν πουῃ5 ἅΓῸ ἔργ τοηδοτοα ἰῇ 56η56 
ΓΑΊΠΟΥ (μᾶπ ἴῃ ἰοϊῖοῦυ. ὉΠ ἔοπηοσγ, ἀογινοὰ 
ἔγοπλ ἃ νοΓῸ 5 βηι γιηρ 20 ἐατί ὥὥγιδ οἱ 1 
σργιπάλίο, ἰῖα [ὰῺ6 ργύόροῦ ἴεπῃ ἔοσ ἴῃς δυϊαπιη 
Γαῖη, δ! Ππρ δρουῖ τπὸ πὶ οὗ βϑονίηρ, απ 
ΠΟ ἢ ΠΊΔΥ Ὀ6 παιηθὰ “ἢ ἔογτηθγ," 25 ὁσουγ- 
ἴῃς ἴῃ {Π6 ΘαΥΎ ρατί οὔ [ῃ6 Ἡδθγονν οἰἶν}] γϑαγ, 
ν}2Ζ. ἴθ Οςἴοθου απὰ Νονθιηθεσ. Τῆς οἱδοῦ 
τνογὰ (γιαίξο:Ρ), ἀοτγῖνθα ἔγοτῃ ἃ νϑγῦ οἰ βῆ να 
ἴῃρ “ἴο 6 αἴθ.) οὐ. ""ἴο φαΐθου ἴῃ {86 ἰαῖο 
ἔγιι 5. 15 δρρ!θά ἴο [Π6 ϑρυπρ ταΐη. νης ἢ 
4}}ς ᾿πθπ Ματοῖ δπὰ Αρυ, Ὀδοδυϑε τ᾿ ἢϊσ 16 
ΦΑΣΙ ΤῸΥ [6 ᾿πραιποῦηρ οὗ μαγνοσὶ. Β6- 
ἔνθ [Π 656 ἴννο "ναὶ ρογιοάς, δηά ὀχοθρῖ ἴποτα, 
ΠΟ νναβ Π|{|6 ΟΥ̓ ΠΟ τίη ἰπ δῆᾶδη. Ἐλῖη 
ἰπ Βαγνοϑῖ {ἰπ|6 (οἷ, ε 581. χὶϊ, 17, 18) νγᾶ5 59 
ΤΑΥ͂Θ ἃ5 ἴο Ὀς τεραγάφα 85 ρογϊεηΐουϑ. 



αἴ ΤοΞ5ἢ. τ. 

ν. 20---20.] 

σμΠ]Πάγεη, βρεακίηρ οὗ τηεπὶ ὑγῆεη τῃοι 
δι{τε8ξ ἴῃ τῆ1πῈ ἤοιι86, δΔπα ννῆεη ἴδοι 
ΑΙ Καδὲ ὈῪ τῃ6 νγαν, ψῃεη τποὰ ]᾿εβῖ 

᾿ἄονγη, ἀπά ννῆεῃ τῆου τίβεβε πρ. 
20 Απά {δοιι 5ῃ]: ννγῖτε τἤδθιῃ πρ- 

οη ἴῃς ἀοογ ροβίβ οὗ (ἢΐηθ Βοιιβς, δηά 
ἸΡροη ΤῊΥ ραῖαβ : 

21 ἼΠαϊ γοιγ ἀδγβ πιὰὺ δὲ π}ὺ0]- 
ΕΡΙΙΘ4, δηά τῆς ἀδγβ οὗ γουγ ςἈ]Π]άτεη, 
ἰη τῆε ἰΔπ4 ψῇῆϊος τῆς ΓΟΚΡ ϑννᾶγο 
ππΠίο γουγ ἔμ 6τβ ἴο ρίνε {Πεπ|, 45 (ἢ ςε 
ἄδλγβ οἵ βεάνεῃ προη τῆς βατῖῆ. 

22 ἴ Εογ γε 541] ἀ Προ πον Κεαρ 
41 [Π686 σοπιπηηἀπηδηῖβ νν ἢ ]σἢ [1 σοπι- 
πλλΠα γοιι, ἴο ἀο τἢεη|, ἴο ἰονε τε 
ΠΟΚῸ γουγ Οοά, τὸ νγᾷὶκ ἰπ }1 ἢϊϑ 
νγΑγ8) ΔΠ4 ἴο οεανε πηίο ἢΐπι ; 

223 ἼΠΠεη ΜΠ] ([ἢ6 ΠΟᾺΡ ἀτῖνε ουἍῖ 
411 τ 6886 πδῖίοηβ ΠΌΠπι δείογε γοιι, δηά 
γε 5}.8}} ροββθθ8 ργεαΐζεγ Πδ[ΊΟΠ5 Ἀπά 
γα ρ τεσ τῆδη γουγβαῖναβ. 

24. “νετγ ρίδςς ννῃπεγεοη {Π6 3068 
οὗ γουγ ἔδεϊ 58] ἔγθδά 5841] θὲ γοιιγβ : 
ἔτοπι 6 νυν] θγηθθα Δπα [,εὔδηοη, 
ἔτοπι ἴἢς τίνεῖ, ἴδε τίνεγ Επρηγδῖςος, 
Ἔνεη ιτἱηῖο {6 υἱτοηοδὲ 864 5}2]] 
γουγ σολϑβῖ ὃ6. 

25 ΤΒΕεΓα 8841} πὸ πιᾶη δα Δ0]6 ἴο 

ΣΕΤΕΚΟΝΟΝΜΥ, ΧΙ. Ο41 

βίδπα θείογε γου : φῶγ τῆε. ᾿ῸᾺ Ὁ γου 
(σοά 5}4}} ἰὰν τῆς ἔδαγ οὗ γοι δηά 
τὴ6 ἀτεδά οὗ γοιὶ ὑροη 411] τῃε ἰαμά 
παῖ γε 5}4}1] {γεδά ροη. 45 ἢῈ πδῖῇ 
5414 τιπΐο γοιι. 

26 4 Βεμοϊά, 1 5εὲ δεΐογε γου ἢ 18 
ἄλγ ἃ ὈΪεββίησ ἀπά ἃ συγϑε ; 

27 “Α Ὀ]6ββῖπρ, 1 Ἷ ΟΒΕΥ͂ ἴῃ σοπΊ- « εβαρ. 28, 
τπληἀπηεηῖβ οὗ τῆ6 ΠΟΚῸ γοιγ Οοά, ἥ 
ννῃ ]σ ἢ 1 σοπγηγαπά γοιι [ἢ15 ἄγ: 

28 Απά ἃ 7΄οὐἴδ8ε, 1 γε νν}}}] ποῖ εμαρ. 28. 
ΟὔοΥ τῆς σοπηπηδπαπηεηῖς οὗ [Π6 ΓΟΚῸ ἢ 
γουῦ (σοά, Βυῖ ἴυγη 45]46 ουξ οὗ τῆς 
ὙΆΥ ΜΉΘ 1 σοπηπΊΠά γοιι [ἢ 5 ἄγ, 
ἴο ρῸ ΔΓ οἵδεγ ροάβ, ννῃϊςἢ γε ἢδνε 
ποῖ Κποῖνῃ. 

29 Απα [ἴξ 5}4]] σοπιὲ ἴο ρᾷ58, ννῆδη 
{πε ΤΠ οκῸ τγ (ὐοά Βαῖῃ δγουρῆς {Πεε 
ἴὴ ππῖο τῆς ἰαπά ὑνῆτῆογ τΠοιι ροεβῖ 
ἴο ΡΟ58685 ἴἴ, τῃλϊ τῆου 5ῃ4]ϊ ρυζ “5 τῆε ΖΦ οβαρ. 27. 
δ] εββίπρ Ὡροη πηοιπὶ (σεγΖίπ), δηά [όξῃ. 8. 5. 
[86 σιιγβα ὑροη πιοιηΐξ ΕΡ4]. 

20 “γε τῆεν ποῖ οἡ τῇς οἵδεγ 8146 
]ογτάδη, ὉγῪῚ τε νὰ ψγεγε τῆ6 βιιη 
ῬΌΘτῃ ἄοννη, ἴῃ ἴδε ἰδπά οὗ τῆε (α- 
ΠΑΔΗΪῖα5. νΙΟἢ ἄννε]] ἴῃ τῆς σἢαπι- 
Ρδῖρῃ ονεῦ δρδίηβί (σΠ]ραὶ, δεϑιάς τὴς 
ἀθϑὲ οὗ Μοόμμὶ τὰ 

21. «4: ἐδὲ ἀαγε 9 δέσυυεη μροη ἐδε ἐαγί 
ἼΠεθ6 νγογὰς 41΄ῸῈ Ρ͵ΔΙΏΠΊΔΈΘΔΙΥ σοπποεΐ 
Ί ἢ [Π6 νοΓῸ ““ πλ}}}{1Ρ|16 4 ἴπ [η6 Ὀοριπηϊης 
οὗ 16 ν. Ὑῆδ 56η86 15: “"Κεὸρ [πὲ σονθ- 
πδηΐ ΒΥ, ἃπὰ 50 γὙΟῸΓ ονν ἃπᾷ ὙουΓ 
σ᾿] ἀγθηθ ἀαγ Ὀ6 τ] ρΡΙΙΘἃ 45 Ἰοηρ 85 ἴΠ6 
Πόλνθη σούοῖβ {6 εδαίῃ." ὙὙῆδ ρῥγοπηῖϑο οὗἉ 
Οαπδδη ἴο [5γαο] [Πδη ννᾶ5 ἃ δεγρείμαί ὑρτογηῖθο, 
μὲ αἶδο ἃ εοπά ἑλοηαί ΟΠ6. 

24. Ετνεν ῥίαοε «υδέγεομ {δὲ φοΐϑι 7 γον 
ει τραϊ ἐγεσά «ῥαϊ δ γομγ.] ὙῊ]5 ΡΥΌΠΊ156 15 
γΓοβί Γσῖοα ὈΥῪ [Π6 ννογάβ [Ὁ] νης ἴο σογίδιη 
᾿τηϊῖ5: ν]Ζ. {πΠ6 ἀδβογί οὗ Ατδῦθῖα οὐ {6 βουῖῃ: 
1, Θράποη οἡ ἴδ6 πούῖῃ; (ἢ Μοαϊοτταπθᾶῃ οἡ 
(ῃ6 ννεϑῦ; τῆς Επρἢγαῖοβ οἡ [Π6 οαϑὶ (ςἕ. σξη. 
χν, 18; οβῇ. 1. 3, 4). Βεΐοσε [δε ψογά 1,6- 
ὈΔΠΟΠ πλυδὶ ΔρΡρΑΓΘΠΕΥ 6 υπηάετϑίοοα ἴΠ6 
Ρτγεροβιοη “Ομ. 

29. ἐῤοι τῥαϊὶ ῥμὶ ἐδε δἰεεείπρ ἰῤοηπ »ποιρῖ 
σεν ρα] 1ῖ. ἴθου 5841} φέφε, ἰ.6. ξῖνε ὑξίεγ- 
ΔΏ(Θ ἴο 1ἴ. 

ΎΤΠῈ νοσγὰ σερίέηι ἰδ ῬγοσδΌ]ν ἀεγνοὰ 
ἔγοτῃ ἃ τοοῖ (βάγα) ἴο 5ῆθασ ογ ουξ οὔ. [Ιἰ 
σδη Πούνευοῦ ἤλγαὶγ (45 Ἐ Οσεηπη. δπὰ οἴ 6 Γ5) 
ἤάγθ Ὀδοη Ὀδεβίοννεά οἡ ἴπ6 τπηοιηΐδίη Ὀδοδι156 
ἴϊ στὸν ἰάγρθ σγορϑ, ἀπά 50 ἔοιιηά ταις ἢ 6Π|- 
ΡΙογπηοπί ἔογ (ῃ6 5: κ]θ. Μοιιπέὶ Οεγ 7 πὶ 
νγ»25 δῃά 15 85 ὈδΎτεη 45 ΕΑ] (566 οδίηβοη, 

11. 276 544.)}: δηα νγᾶβ ὈΥΟΌΔΟΪΥ ϑοϊοςσίοα 895 
ἴῃς ἢ1] οἵ Ὀοποάϊεϊίοη Δ56. ἃ ννὴ5 [Π6 
δου Πργηπιοϑσὲ οὗ 6 ἔνο, {δ δοι ἢ Ρείηρ 
(ῃ6 τόρίοῃ, δοσογάϊηρ ἴο Ηδρσγενν ἰάθαβ, οὗ 
Ἰρηϊ, ἀπά 50 οὗ 15 ἀπά Ὀ]θβϑίπρ. Οἡ [Π6 
ΠΘΙΘΙΊΟΠΥ οὗὨ [Π6 σδοϊθπγη Ὀθηθ στο δηὰ σοπὶ- 
ΤΩΪηδίϊοη, 866 ΧΧΥύϊ!. 14 946. 

80. «“41᾿ε ἐδὸν ποὶ οπ ἐδὸ οὐδὸν οἰάε Χογάαρι, 
ν ἐδεὲ «αὐαν «υρέγε ἐῤὲ “σι φορίρ ἄοπυη, ἐπ ἐδ 
ἰαπά 9. ἐρε Οαπααμίδε, «υὐδίεῤ ἀαυοῖ! ἐπ 10ὲ 
εραγπραίση ουέγ ἀραϊηεὶ Οσιισαί, δευϊε ἐῤε ῥίαϊης 
9, ονερ 3) Ὅς 5ιυδίϊοη οὗ [6 πηοιηΐδίης5 
15 ἤόγθ ἀθϑοσι θὰ πλοσο δοσιγαίοϊγ. ΤῊ ννογάς 
ΦὮΥ (6 ΜΑΥ ὙὙΒοΓῈ ἴη6 ϑὰη φροεῖῃ ἄοννη,"" 
5ῃοιυ]ά σὰη, ὈΘγοπά ὕὉπ0 τοϑδά οὗ ἤἢ)9 γοπῦ; 
ἐ.ς. οἡ ἴδε ΓΙΠΕΙ 5:46 οἵ ἴῃς πιδῖη ἴγδοκ 
ὙΠΟ. τη ἴτοπὶ δύ ΓΔ δηὰ ΤαπΊδϑοιβ ἴο 
ογυβαϊθπὶ δηά Εργρί ἰπγουρῇ ἴῃ6 σεηΐτε οὗ 
Δἰεβέῖηθ. ὍῊ15 15 οα]οὰ “(6 ΝΥ οὗ τῇς 

τνοϑὶ " ἴῃ σοηίγασξ ἴο (Π6 ΟἾΠΟΙ τήῆδιη τοι 
ἔτοπι ᾿αγηδϑοιβ ἴο ἴῃ δου ὙΠΟ ραβϑοὰ 
[ὨγουΡἢ {Π6 ἀϊσίτςς οαϑί οὗ ᾿οσγάδη. ΤΠ ροσ- 
Όοη οὗ [18 ννεϑίοσῃ γοδὰ ὑνἘ]ΟΒ 1165 Ὀοίννθθη 
]ογαβαίεπὶ δηὰ ΝΑΌΪοι5 15 ἀθβογ θεὰ ἴη ΕἹἸΕοΥ, 
« ῬΑ]ΘΞΌΠΘ,᾽ ΙΝ. 292 544. (ΟΙαγκ᾽8 ΤΓδη81).). 
ΕΟ ίπβοη οἡ ἢΪ5 ΨΑΥ ἔγοπὶ Αστὸ ἴο [θπι58 
Ιοπὶ ρᾷβϑθὰ οὐϑὺ [6 βαπὶθ ρογίίοη, δηὰ ἀθ- 
90σΙ 68 ἴΠ6 τοδὰ 85 βκίσίηρ ΕΌ4] δηὰ Οδγ Ζίπι, 
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ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. ΧΙ. ΧΙ]. 

231 ΕοΓ γε 5}]} ρᾳ85 ονεγ Τογάδη 
ἴο ρῸ ἴῃ ἴο ροβ8685 ἴη6 ἰαηά ννῇϊοἢ (ἢς 
ΓΟΚΡ γουγ (Ποἀ ρίνειῃ γου, πη γε 
5.4}1 ροβ8688 ἴΐ, πα ἀννεὶ] τῃεγείη. 

22 Απὰ γε 5841] οὔβεγνε ὁ το ἀο ]] 
(Πς βἴατιῖεβ δηά ᾿παρπιεηῖβ νοι 1 
8εῖ Ὀείογε γου [15 ἀδγ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙἧ. 
Ι “Ἡορμερεῖς οὐ Ἰαοία!»}) αγό ο δὲ ἀἰδείγογεά, 

5 774 2ίαες ὁ7 Οὐαὶ; τογυΐοδ ἐς ἐο δέ εῤέ. 

[ν. Δ1--ὸ 

15, 23 Βιίοοά ἐς γογδίωϊαἶϑε. 1, εο, 216 ῇοῖν 
ζλίηρς γεμσέ ἐδ αΐίϑε τι 114 ἀοΐν δλίαςζσ. τ 
7.24 Ζευΐε ἐς πιοέ ἐο δ γεαξεμ. α4ὸ 42Ἔἰρία 
ἐς ποί ἐο ἐξ ἐμφιῖγεα ἀ. 

ΗΕΘΕ 4»: τῆς ϊδίιιῖεβ8 ἀπά 1πἀρ- 
πηδηΐβ. νΏΙΟἢ γ8 5}4}1] οὔβεγνε 

ἴο ἄο ἴῃ ἴῃς απ, ψῃοἢ τς ΓΟΚΡ 
(ὐοά οὗ τὴγ ἔμ εῖβ ρίνειἢ πες ἴο ροϑ- 

8658 ἰΐ, 411 τὴς ἀδγ5 τῃαλΐ γε ᾿νε ἀρυη 
[6 φδαγίῃ. 

ὙὝτδςθβ οὗ {Π6 δποϊοηΐ τοδά, ννῃϊοἢ 15 51}}} ἃ 
τυ ςἢ ἔγοχαθηϊοά ἴγδοῖκ, ννογὸ ποι σα ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΡΙασεβ ὈὉγ ἈοὈϊηϑθοη : 566 “" ΒΙΌ]. 65." ΠΙ|. 127 
5Π4.. ΤῈ γίθου ϑρες σοφίης οὗ [Π6 νυϑῦβα 
ΔΡΡΙΥ͂ ΟἾΪΥ ἱπάϊιγοςιΥ ἴο ΕὔΑ] απὰ ΟεγζΖίπι. 
“ΟἸΠΡ 41" δηά “[Π6 ῥ]δ!η5 (γδί μεσ, Ὁ}. 9 ο81.8, 
ςἔ. οη Ὅθρηῃ. ΧχΧιϊ. 6) οὗ Μογεβ," ἂγὲ δάαεά ἴο 
ἀοῆπθ τηοτο ρδγ σι αὺν ἐῃ6 ϑθσῖοη οὗ (δ- 
ΠΔΔηϊο5 ηϊοπαάθά, ὍΤδε ἕλος {παῖ ἴῃ6 ᾿νΠΟ]6 
ἀϊδίσιοσς τὰ 4υσϑίίοη 15 οἸθαγν ρδοθὰ ὈΥ {Π656 
Ἰοσαὶ ποΐθβ Ὀεγοηά [Π6 πιδίη σθηΐγαὶ τοδά οὗ 
Ῥαϊοϑίῖηθ, οὐρῇ ἴο μᾶνα ρῥγεοϊυάθα [86 σπασρεβ 
ΟΥ̓ ΔηΔο τοπίστη Ὀγοιρῆϊ ἔογνναγά οὐ ἴῃς 845- 
δ! ρίοη τας ἴπ6 ΟἸ 54] ἤόγδ παπιθά 15 ΟἹ} Ρ 4] 
ὈΥ 7εγίσπο, νυν ἢ ἢ ΟΠΙῪ ταοεϊνοά 115 πᾶπηθ ἰῃ 
[86 {ἰπὶ6 οὗ [οβῆμα ([ο5ἢῃ. ν. 9). 

ΤΠΟ Ρυγροϑο οὗ Μόοϑοβ ἰ5 ἴο πηδῦῖ ἴῃ6 5[ἃ- 
ἔίοη οὗ ἵννο πιοιιηΐδιη5 ΠΟ ἢ ννεγα ἴο 6 (6 
50θπῈ οὗ ἃ νΕΓΥ σοπλάγκδῦϊο διποϊίοη οὗ ἢ15 
τϊυ4]. Ης ἀεβογῖῦεα {πὸπὶ ἢγϑὶ 85 θεγοηά 
]ογάδῃ, οὐ τῃ6 Ὀδηκ5 οἔ ψ Ὡς ἢ ἰσγδ6ὶ] {Π θη 
νγ5: ποχί, 845 Ὀογοηά (Π6 ννε}]-Κπόννη Βιρῇ 
τοδά τὨγουρῇ [(ἢ6 σουπίγζυ; ποχί, 85 ἴπ ἴῃ6 
Ἰαπὰ οςςυριεα ὈΥ ςογίδιη Οδηδδηϊῖοθ ὁ" ΟΥ̓ΟΓ 
δξαϊησὶ ΟἸρα], δηὰ Ὀοδιάς [πε οακβ οὕ Μογεῆ." 
ΤΒΕθ6 ἰατῖοσ γεγο Δρραγθηι]ν ἔμ Παγ ἴο ἴπ6 
ΡοορΙΘ ἴτοπι ἴΠ6 Πιβίοσυ οὔ Αργϑῆδπιὶ (ςΐ. 
Οϑη. χὶϊ. 6), απᾶὰ ννογὲ ἴῃ {86 πεῖρῃθοιγῃοοά 
οὗ δ: σβοπι: οὈυνϊοιϑὶγ πογεΐοσε {86 ΟἿΑ] ὈῪ 
πεῖν Ὁ 5 οἷἱἦκ οὗ {Π6 ιιοβίίοη ἴῃ [Π6 σᾶϑε Ὁ6- 
ΓΘ ἃ5. ὟΥ ΒΕΙΠΟΥ ᾿ου ΟΥΟΠΟΙῺΥ ννᾶϑ ΟΥ̓́νν 85 
ποῖ ψυτίθη δοσ [Π6 {ἰπὶὸ οὗ Ϊοϑῆυδ, [Πὸ 
ὙνΓ ΟΣ οὗ {Π15 ἡεῦβα ἀϊά ποῖ δηά Ἵοιυ]ά ηοΐ ἰῃ- 
(δηὰ ἴο τοῖίθυ ἴο ἃ ρίαςθ οἡ {π6 δάρε οὗ {π6 
Τογάδη, 5ιιο ἢ 45 1Π6 ΟἿΑΙ οὗ [βῆ ν. ο, Ὀυϊ 
ἴο οπ6 ἰῃ ἴΠ6 ποιρῃουγμοοά οὗ Μογεῆ δηά 
δ᾽ Οἤ θη, δοπῖα {Πιγίγ τῆν Π}}165 ἀϊϑίδης δἱ ἰθαβῖ. 

Βρδγίηρ ἴπο56 {πὶπρθ ἴῃ τη 1ἴ 566 Πὴ5. 1Π]- 
ΡῬΟΒΘΌ]Ϊ6 ἴο ἀουδὲέ [πὶ της ΟἸἹΡ4] οὗ 1}5 
νΘΙ56 15 ἴο δ6 ἔοιιπά ἴη [ἢς {Π]}Π|6ἢ οὗ ΟΡ Π- 
50η (' ΒΙΌ]. ἈΘθΑγ 65, 111. ΡΡ. 138, 129). ἃ 
Ιαγρα νἱΠαρὸ αφοουζ ἔνγοϊνα π1}165 οι ἢ οὗ Οοτὶ- 
Ζίπιλ. [1]} 0116} 15 οἡ ἴῃ Ὀγὸνν οἕα ἸΟΥ γαηρὸ οὗ 
81Π5, ἀηά ννου]Ἱά Ὀ6 νΕΎῪ ἀρργοργδίεὶυ δϑϑῖρη- 
οὐ 85 ἃ ἰαηάπηαγικ. [{ 15 σα] ]οὰ “ς ΟἸ ΡΟ] ὈΥ 
ΑἸτίον, “Ῥᾳ].᾽ τν. 268 ((Ἰαγκ᾽5 Τυδηβ).). [1 
ΤΊΔΥ 4ἰϑὸ δᾶνθ Ὀδεη {πε ΟἿ ρα] ἔγομα νι ςἢ 
ΕἸΠΔΒ ἀπά ΕἸι5η4 “νεπ ἄοννη ἡ ἴο ΒΕΙδΕὶ 
(2 Κ πὶ. τ, 2); δπὰ ἡ ΠΙΟἢ 15 τοροδίθα Υ πατηθά 
ἴῃ τ Ὠιδίογυ οὗ ἴῆοβο ργορμεῖβ. ὙΠῸ ΟἸΪρ4] 
τηθηἰ]υηθ 4 [ 5}. ΧΙ]. 22 85 ἃ σαριῖ4] οὗ σογίδιη 

ὨΔΙΪΟΏ8, 566 15 ἴο μβανς Ὀδοη ἃ ἐδέγά ρἷδοθ Ὀδδγ- 
ἵηρ ἴἢ15 ἀδβογρίνε δηὰ 50 ἢοΐ ᾿ὑποοπιποῃ 
ΠᾶΠ|6. ὅ866 ποία ἴδετζεα. 

ΠΗΑρ. ΧΙ]1. Ηδνίηρ ἴπυ5 τορμοαγθθοὰ ἴδε 
Ποσδίορας ἀπά δηξογοεά 115 Ἰοδάϊηξ ργΓΠΟΙΡ 65, 
Μοβθβ ΠΟΥ ρᾶ53565 Οἡ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ἴπο86 ῥγίῃ- 
αἰρὶε5 ἴο ἴῃ6 δαοϊοϑιᾳϑίῖοδὶ, εἰν}, δηὰ βοςιαὶ 
Ἢ" οἵ {ῃε ρεορῖθ. Εουγίθεη σῃδρίογϑ ἀγὲ ἴΠι}5 
οσσυρίοά. [π Ῥγοσθδάϊπρ [χοῦ {ποτ πλαπΥ 
Ραιτου]αγα Μν1}} 6 ποϊορά νος ἀγὸ ρΡΘοι ΑΓ 
ἴο ἴμε ἰᾶνν ἃ5 φίνθη ἴῃ Πδυῖϊ. ; δηὰ ὄνθη ἴῃ 
Ιαννβ γτοροδῖθα ἔγοπη [6 ϑασ θοῦ ὈοΟΚΒ νᾶποιι5 
ἢδνν Οἰγοιπηδίδηςοβ δηᾷ ἀσίδιϊϑ ἀγα ἱπιγοαά μος οί, 
ΤῊΪ5 ἰ5 Ὀμῖ παΐυγαὶ. ΤΟ διηδίες Ἰορ ϑἸδίιοη 
ννᾺ5 ΠΟΑΓΙΥ ἔΟΓΓΥ γοαῖβ οἷά, ἀπά ἤδδά ὕδεῃ 
Εἴνεη ὑπάθγ σοπάϊτίοπς οὗ {ἰπὶὸ ρίδοθ, ἂπά 
εἰγουπιδίδησο ποὺν ἀϊπίδης ἴτομῃ, ἴδ ῥσέϑεηὶ 
Οὔδ5. ΤῊ ῥγοπηβοα ἰδηα ννᾶ5 ἰὴ 55 Βϊ, [ῃς ἰᾶνν- 
δῖνοῦ ᾿ἀπιϑ6}  νγᾶ5 δοὺξ ἴο Ὀ6 ψττμάγαντῃ, δηΐ 
15 ᾿πϑΕ ΠΟ Π5 νυ γα δὲ ᾿σηρτ αδουΐ ἴο θὲ ρυΐ 
ἰηἴο ἔμ} εἴδει. Μοϑεβ ἴῃ τίρεηεβϑ οὗ ὑυἹϑαοηὶ 
πὰ ἐχροδηςὸ ΠΟΥ σοΟπιρ δῖος ἢ15 ΟΠἶςα ὈΥ 
ΘΠΪ]ΑΓΡΊηρ, ἜΧρ]διπίηρ, τποα! ἔγιηρ, ἀπ ΞΌρρ]Ὲ- 
πιθηςηρ, αηογ Ὠινιπὸ συϊάδηςε δη βαποῖιοη, 
186 σοάδ ννῃϊοἢ υπάοτ τΠ6 ΠἰΚὸ δ που τΥ Πὲ μὰ 
ἴῃ Θαγ εῦ ἀάγϑ ργοπιιραῖθά. ΥὙεῖ {πε δι παιὶς 
βυϑδίθπι, 50 ἔ4γ ἴτοπὶ δοίης 5εΐ δϑιθ ΟΥ̓ ἴῃ ΔῃΥ͂ 
ὙΑΥ ΑὐὈγοραϊδά, 15 ου {πῈ σοηίγασυ ᾿πγους οι 
ΡΓοδυρροβθαὰ δηὰ δϑβϑιπηθά. [15 Ἔχιβίθηςε δπά 
ΔΌΪΠΟΙΠΙΥ διὸ τἀκθη 45 ἴπ6 ϑἰδγιησ- ρος οὗ 

ψηδὲ 5 ἤεγαὲ ργεβορεά, δηὰ ἃπ δοσιιγαῖδ 
Δοαυδίπίδπος ὙΠ ἴ οἡ 1π6 ρατὲ οὗ ἴπΠεῈ Ῥεορὶδ 
ἷς ἰβκϑὴ ἔογ ρταπίοά. [{ [5 ἴοο τλῦς ἢ} ἴο 54γ 
(μας (η6 ἀοίαι]ς οὔ σῆαρβ. ΧΙϊ.----ΧΧΥ]. σδη Ὀς 
αἴ 411 5 πέδοι ον στοιρεοά ἴῃ ογάοσ σουπὰ 
[6 Ρῥγοςορῖβ οὔ τῆς Π)εσαίοριο; δῖ (ἢς 41}ὰ- 
δίοηϑβ ἴο 1ἴ ἃγδ 50 ἔγοαιιθηξ [ἢδΐ νῦὲ σδῃ γεδα!]ν 
566 ΠΟΥ ἢετα, 85 'π ΟἴΠΟΥ ραᾶγῖβ, [6 θοοκ οὗ 
ΠΟ ΕΓΟΠΟΙΩΥ͂ ἰ5 ἃ Κἰηά οὗ σοϊηπιθηΐαΓΥ ἀρὺῃ 
πε Τοοδίοριιθ, ἀπά 3ῃ δρρ]!σδίίοη οὗ τ. ΥὙεῖ 
(6 ραυίσι]αγβ ᾿πῖο νυ ἢ Μίοβοβ θηΐοσβ, ἢ 
1π6 ἀ4}γ [186 δηὰ νναὶκ οὗ δὶσ ον ρεορίς ἴῃ 
τΠ6γ ἔαΐατε ποιὴθ Ὀοίογο 5 πλμά, αγὸ ϑιςῇ 
παι (Π6 ργεβουρίοηβ ἰπ ΠποεῸ σμαρίετθ ἂν. 
ἔοσγ {ῃ6 πιοβὲ ραγξ Ρυγεὶυ ΠπδΈΟΠΑ]; (ΠΟΥ Ὀὸ- 
Ἰοηρ ἴο ἴῃ6 ςσεγοπΊοη! 4] δηά οἷν] γαῖποσ ἤδη 
ἴο {Π6 πλοΙδὶ οἰοπηθηῖβ οὗ ἢϊ5 βσγϑίθηι. 

Μοβοβ ΠΕ ὈθρΊη5 νυ σερ δ] οηβ ρογίαϊησ 
ἱηρ ἴο {Π6 νϑνόοῦϑ!» οἵ {π6 [5γδϑὶ 5 ἐσ 
1Πν δεῖ εἰδὰ 18 Ἰὴ Οαπλδη. 



ν. 2---5.} 

᾿ς 2 4ὙὝα 58}1]] υτζετ]γ ἀεβίγου 4]} {πὲ 
Ρΐδςεβ, νν πογείῃ τἢς πλίίοηβ ννῃϊςἢ γε 
84}1} ἔροββεβ8 βεγνεὰ {Πεῖὶγ ροάβ, ὑροῃ 
τς ἈΙΡῈ πιοιιηΐδίη5. δηά προη τς ἢ}115, 
Δηἀ ὑπά6Γ Ἔν ΘΥΥ ρίδθη {Γ66: 

2 Αμπάὰ ἦγε 5}4]1 " ονεγίῆγονν {ἢ ΕἸΓ 
Αἰτᾶγθ. δηά γαῖ {πεῖγ ρ᾿]]14γ8, δηά 
Ὀυγη ΤΠ ΕΓ ργονεβ ὙΠ ἤτα; δηά γε 
8}} Πανν ἀοννῃ ἴῃς ργάνθη ἱτηᾶρεβ οὗ 

1-- 7. Οη [δε οσοπηπηδηᾶ ἴο ἀεβίσου (ἢς 
ΡΙδοθ5 δηὰ πιοηυπηθηΐ5 οὗ ἸΔοἸδίσγουβ νυ ουβἢΙΡ, 
566 Οἡ ΥἹ]. ς. 

38. “δεῖν στους} ἈδηΔΟΥ ΠΟΥ 1Δοἵκδ οὗ 
ΜοΟοά: 8δη6 866 οἡ χνΐ. 21. 

4. Υὲ «ῥαὶ! ποὲ ἀ(ο :οὸ ππῖο ἐδ ΠΟΚΡῸ γομγ 
Οοα] ἱ.ε. “(ὙὧΙΒΕ ἰάοϊδίοτβ δεῖ. ὰρ ἐπεῖγ δἰ ἐᾶγβ 
Δη ᾿ππᾶρθϑ Οἡ ΔηΥ͂ πἰρἢ ἈΠ], δηὰ ὑπάοῦ ὄνον 
ϑτθθη ἰγδα δ {πε Ὶ ρ]θάϑυγο, θὰζ γ6 504}}] ποῖ ἀο 
50: (ἢ6 [,οτὰ Η!πΊΘΟΙΕ 5041] ἀδίοστηϊηθ [ἢ 6 
ϑροῖ ῸΓ ὙΌΣ ὙΜΟΥΞΏΙΡ, ἀπά ἴπεγε ΟὨ]Υ 5}8]]} 
γε 566 Κ Ηιπλ." Ὅς το] βίοη οὗ [6 (ὐδηδδηϊῖες 
ν͵Ὰ5 ὨυπΊδη; ἰἴ5 πηοάδϑ οὗ ψΌσβῃρ σνεγὸ οὗ 
τη 5. ἀδνιϑίηρ. [{ βχϑὰ [5 ΠΟΙΥ ρ]ασθβ οἡ 
{Π6 ἢΠΠ15 1π [Π6 ναῖὶῃ 1πουρῃϊ οὗ ὈΘΙΠ ΠΟΑΓΟΥ 
Πόάνθῃ, οὐ ἴῃ ἄδθρ σύονθϑ νΏογε ἴΠ6 5]|Θῆςο δηὰ 
δίοοσι παρῇς ονόγαννα [Π6 ϑνοσῆρροσ. Βιιΐ 
500 ἢ συ ρεγϑ του ἀρΡ] Δῆς 65 νοῦ ποῖ ψουΤἢΥ 
οὗ {86 {γιὸ τοὶ ρίοη. Οοά Πδά ἴῃ 1 τγονθα]θὰ 
ΗἸπιβοὶ ἴο πθπ, δηά τηδηϊξοοίοα διηοηρϑί 
{Ποῖ ΗΚ ἱπιπιθάϊδῖο ργεθθηςα δηὰ ροννοσ, [1 
ΓΟ] οννοὰ οὗ σουσθε ἴμαΐῖ {πΠῸ πιδοῃίηογυ οὗ 
ἸΔοΙαΊΤΥ πιιιϑὲ ἰποησοίογνναγά 06 ϑυνερί νῦν : 
αηάᾷ [παῖ Οσοά ἴΠπι5 σοπλὸ ἄοννη ἀπγοηρϑῖ ΤΏΘη, 
νοι] ΗΙΠΊ5Ε Ὁ δϑβίση (ἢ βαποΐυαγΥ δηὰ [ῃ6 
εἴτι] οὗ ΗἸ5 οννὴ βϑῦν!ςθ. 

δ. Βιὼὲ ὡσὸ ἐδε ῥίαεε «υρίεὐ ἐδ ΖοκῸ γομγ 
Οοά «ῥα εροοσε οἱ 9 αἰΐ γον γίδες 10 »μὶ 
ῥὶς παγιφ ἐδόγο, συο μπίο ῥὶ ῥαῤίίαϊοπ τραὶϊἑ 
7ε «ερῖ, απά ἐῤῥήῥεγ ἐροι «ῤραίέ εονιε}] ὙῊΘ 
Α. Ψ. Πογδ ΟΠ] ]ονν5 [6 σγπηίαχ δπά ριιποϊυδ- 
[ἰἴοη οἵ {86 ογάϊπασΥ Ηδῦτενν ἴοχῖ, ΟἿ ΟΙ5 
τοραγά ἴ86 ψνοχά γοπάογοα "" αηΐο ἢϊ5 Παθ18- 
[οπ 45 ἃ νογὺ ἱπβηϊενο, δηά σοπηθςοῖ [ἃ ἢ 
{86 ργθοράϊπρ: “ἴο ρυξ ἢΪ5 παπὶθ ἴπογε, [Πα 
6 ταϊρθΐ ἀνν}} {Πόγὸ ἡ Ψ α]ρ. “αἰ ροηδῖ πο- 
ΤΊΘΠ διιυπι Ὁ] οἱ Πδοιτοξ ἴῃ θο:" οἴ, Ψ.11. “Τὸ 
Ραξ 5 πᾷπιθ ἴμογα :" 2.2. ἴο πηδη θϑϊ ἴο τθη 
Η!ϊς Ὠινίπο Ργθϑοηςθ, ΤΠε ΤΑΥρμλϑί5 ΠΡΉΓΥ 
τοίου ἴο ἴῃηε 5ῃεσῃίηδῃ. ὙΠ Ἔχργοβϑίοη “Ὁ ραΐ 
ΗΙ5 Νᾷπιθ,." σοιπιργομεηάβ Ποννόνοσ 4}} {πὰ 
νἉγου5 πιοάθϑ ἴῃ νῃϊ ἢ Οοὐ νοιυοβϑαξεὰ ἴο 
τενοα] ΗἸ πο] δηά Ηἰ5 αἰἰγιθυῖθϑ ἴο τε. σοά 
15 ργοβθηῖΐ ϑυουννθετο ὈΥ Ηἰ5 ρονγεῦ; Ῥαΐ 15 
Ρτοβοπί “ΡΟΥ ργοβθητδηι ΡΎδί: "ἢ ΟΠῚΥ ΠΟΘΙ 
ΗΘ μᾶ5 σονοπδηῖϊθα ἴο Ὀδ 50: 45 δ ἰ5 “"ρβεῦ 
ΡγΦ θη 4Π| ρἱογίς " το τῃ6 Αηξεῖβ δηὰ ϑαϊηῖβ 
1η Ήρανεῃ. 
ΤΠ ρυτροβο οὗ [6 σοπηπιαηά οὗ [ἢς ἴεχί 

15 ἴο δοσυγε [6 ἈΠΠΥ, πὰ (Πγοιρὴ ἀΠΙῸῪ {Π6 
ΡΌΓΠΥ οὗ 1π6 ϑνογβρ οὗ σοά. ὙΠαῖ {πογὸ 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΙ. 843 

ΤΠ 6Ὶ]Γ ροάβ, δπά ἀεβίσγου πΠεῈὶ πδπΊεβ οὗ 
τΠδπ οὐ οὗ τῃαλῖ ρίαςα. 

4 Ὗε 58}4]] ποῖ ἀο 80 ιηῖο {6 ΓΟᾺ Ὁ 
γουγ (σα. 

ς Βυῖ υπῖο ἴῃς ρΐἷαςε ψνῃϊὶοῦ τῃς 
ΓΟᾺΡ γουγ (Φοά 5}4]} “ σβοοβε οιξκό οἵ εν Κίη. ἃ 
411 γουγ {π| 065 ἴο ρυιῖ 5 πᾶπι6 ἴΠεγα, 2 ὅμτου. 7 
δυόη ἀπῖο ἢ 15 Πα ζατίοη 5141] γα 86εκ, "5 
δηά τῆι τῆογ τῇοι 5Π4]ζ σοπλδ : 

5ῃοι] ἃ 6 Οὴ6 παίϊοῃαϊ σθηῖγε ἔοσ {86 σε]! ρίοη 
οὗἩ [πὸ ρΡθορὶθ ννᾶβ ΟὈν]ΟΌΒΙΥ Θϑϑθηΐταὶ ἴο (ῃ6 
στοαὶ επάβ οὗ 1ῃ6 ΨΒΟΪῈ ἀϊδροηϑαίίΊοη. Ηδά 
ἔλας ἢ] ναγιθίϊθα οὗ νυ υβῃ!ρ ϑυςἢ 85 ΡοΪ]γ- 
(Ποῖϑπι ἀθ! ρ ἢ ϊοά ᾿η Ὀδθη τοϊογαῖθα, [Π6 [σγαθ} 1165 
νου ]ὰ δοοη ἢᾶνο ἰαρϑϑά ἱπίο 1ἀο δίσΥ, ἀπά ἴῃς 
ἀεροβὶξ οὗ ἴπ6 ἴσς Δ} ἂἀηάὰ Κπον]οάρε οὗ 
Οοάὰ νουϊὰ μᾶανε Ὀδδη, ἢυπΊΔηΥ ϑρΡΟΑΚΊΠΚ, 
Ποροϊοθϑῖὶγ Ἰοσ. ὙΠΕΟ ἅγὸ ποῖ νναητηρ ἴῃ 
{ΠΕΣ ΠΙβίοτΥ ἜχαιΡ 65 ὑν Ισοἢ ἀεπηοηϑίγαϊο {ΠΕ ῚΓ 
Ρτοηθηθθβ ἴο {Π]|5 σοΥΓΠρ(Ϊ 0 ἃ5 500ὺὴ 8ἃ5 [ἢ 6 
ΡΓθοορίβ οὗ (6 τοχί ννογὸ γοϊαχοά οὐ πορὶοςίϑά : 
δ. σ. ἴῃδὲ οἵ ΟΙάεδοπῃ, [υἀρ. γὙϊ.; οὗ Μιοδῆ, 
Τυάρ. χνι.; οὗ [εγοδοαπι, τ Καὶ χ. Ηδξηςθ 
16 οἰ ρῃαϑὶς δηα γοϊζογαίίου ἢ ΜΓ ἢ ἴῃ 
{π15 σμαρίογ, δπὰ εἰβουσποσε ᾿ῃ Πδαυΐ,, ““ νν1}}- 
ὙγΟΥΞἢρ ,) 15 ἑογθιἀάθη, δηά ἴΠ6 ουϊνναγά το]}- 
εἰουϑ 11ἴ οὗ {6 ρθορ]ε βαϊβεγεὰ 5 ΠΥ τουπὰ 
(Π6 Δι ΠογΖοα ϑαποίυδτγΥ. 

ΤὮΘ ργοβογρεοη Ὀθίοτο τ.5 15 ποῖ δ ορεῖῃοῦ 
πεν. [18 ῥιησῖρ]6 15 οἸθαυΎ Αἰ ά ἄοννη ἔχ. 
ΧΧ. 24. 5 π|}}} Δ ΘΟ 5} Ὁ ἢ [Π6 νοΥῪ ἤτβξ ρτο- 
τηιϊρσαϊίοη οὗ [6 [ἃν δὲ δ51η41:. [15 ργδαςσί!οδ 
νν 3 βοουγοά ἀυτίηρ (Π6 Ἰουγηδγιηρα ΤΠΓΟῸ Ρἢ 
τὴς νυ] ἀογηθθα Ὁ. ἴῃ6 επδοίτηθηΐς [,ον, χν]!. 
1---), ΜὨϊςῆ ἕογυδά (ἢ6 οἤογίηρ οὗ 5δογιῆςσθϑθ 
Οἰϑοννθογε [ἢδη “Αἱ ἴδε ἄοογ οὗ ἴπ6 [Δ ϑύπδο]δ 
οὗ [ῃ6 σοπρτορδίοη." Βαΐ {πΠῸ ἀεϊεοϊίοη ἀπά 
ΒΡ  βϑίοη ΟΥ̓ ὈΠ]Αν ΤᾺ] Ὑγουϑἢρ ν᾽ 85 σοπη- 
ΡΑΓΔΙΥΘΙΥ ΘΑΘΥ ὙνΠ1158 [Π6 γΏΟ]6 παίίοη νγᾶ5 
οΥ̓ΡΔηΪΖοα ἰῃ οπθ οδίηρ. Νον [παῖ (6 ἵννο 
τἰδεὲεβ ἂπὰ ἃ μδὶὲ νγεγε δϑίδ Ὁ Π]5μθα Ὀεγοπά 
ΤἸογάδη, ἀπά {π6᾿ γοβί ννεσγὲ δοοὴ ἴο δε ϑοαί[ογεὰ 
1π {πο ῖγ βεί]οὰ Ποπηθ5 ονοῦ {πΠ6 ψγῃοΪῈ ἴδοθ οὗ 
[Π6 ρΡγομπηϊβοα ἰδηά, ἴῃ6 ορροσγίυπ!65 δηὰ (86 
τοπηρίδιοη5. ἔοι βεῖτπρ ὉΡ ἰάο] ϑβῆγιπθϑ, δπά 
ἴον ἀδνιϑίηρς ργίναϊο τἱΐῖεβ, ψουἹὰ Ὅ6. πημοῇ 
δτολῖου. Αϑ ἃ Ὡδίυσαὶ! δηα ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ΠΟη- 
5ρηϊθηςο, {86 σοτητμηαπαά Ὀείογο 15 ἰ5 γερεαιθα 
ἢ ποῖα ροΐϊπξ ἂπὰ ϑἰγιηροπου, πᾶ 15 
δυλγάθα οἡ ΘΟΥΘΓῪ 5:46 [πτῸΠἢ ἱΠ ΓΙ προιηοηΐ. 

ΤΠΟ ψογάς 1Π6 ρίασθ πῃ ἢ ἴῃ6 ΠΟΚΡ 
5}8}} σἤῇοοβθ ἴο ριιῖ ἢ15 πᾶτὴς ἴΠπογῈ "ἢ ϑδιυρβεϑί 
Ἰογιιβαίθτη πὰ δοϊοπλοπ 5 ΤΟΠΊρΙ6 ἴο οιιῦ 
τηϊπά5. Βαΐ [που ρΡἢ βρόκθη 845 [ΠΟΥ ννοῦθ ὉῪ 
ἃ Ῥγορπεῖ, ἀπά ἱπίεγργείεα 45 [ΠΕΥ ἀγα ὈΥῪ ἴῃς 
ῬΘΑ]Πη5 (6... Ῥ5. ΙΧχν!. 67---69), [ΠΟΥ Πᾶν 
ἃ ῬΓΟΡΟΥ -ἀρρ!οαίίοη ἴο ἴπ6 Τεάρὶς, γεῖ 
πον παιδὶ ποὶ Ὀ6 τοίεγτοα Ἐχο ιβίνοὶν ἴο ἰΐ, 
7Άγοῦ! πᾷπιοὸθ 58} 0 ἢ 85 τῃῇ6 δροῖ ἱπάϊοαϊεά; 
Δηά [Θγοπηλῃ (]1. 12}. βρθακῖπρ ἰπ [ἢ 6 Ππαπὴδ 
οὔ [86 [,ογὰ, ς4|15 ΘΗ ]Π0}} “ΤῊΥ ρίδοθ, Βοσε 1] 
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6 Απά ελιῖθεγ γε 5}81]1] ὑπηρ γοιγ 
δυγηῖ οἰετίηρβ, ἀπά γοιιγ βΔ ΓΙ ΠΟΘΒ, 
ΔΠᾺ γουγ {{|:8, δἀηὰ ἤεανα οἰδγίηρβ 
οἵ γουγ Βαπηά, δηά γοιγ νοννβ, δηά 
γοιγ ἔγεαν}} οβογίηρθ, ἀπά τῆε βγβῖ- 
ἰὴ ρ8 οὗ γουγ Πεγάβ ἃπὰ οὗ γοιιγ ἤοςκϑ: 

--“- 

56ῖ ΠΥΥ͂ ΠΔ1Π16 αἵ {πε τοῖ." ΤὍΠὲε ἴοχί ἴῃ {τὰἢ 
ἄοοϑ ποῖ προτὶ (μαἴ (σοά ννου]ὰ ἀἰννὰγϑ ἔγοτη 
[πὸ ἢγβξ σβοοϑα οἠθ δηά [ῃ6 βᾶπιὸ ἰσσδ! ν “το 
Ριῖ ΗΙΒ Νᾷπιο τπόγο," Ὀὰϊ {παῖ ποῦς τνου]ά 
Αἰνναγ5 6 ἃ ἸΟΓΔΙ ΠΥ 50 σἤοβθη ὈΥ Ηἰπὶ; δηὰ 
1ῃαῖ {ΠῚ ΠῸῪ [Π6 ρΘΟρ]θ πιιϑὲ Ὀτίηρ ΓΘ 58οτὶ- 
ἤςοθ5, δηὰ ποῖ οὔευ {Πϑπ αἵ {ΠΟῪ Ρ]ΘΑΒΌΓΘ ΟΥ 
Ποηνθη θης6 οἰϑοννῆοσα. 

ΝΟΙΒΟΓΥ ἀοεβ ἴῃς ἰοχὶ ξουθιὰ (ἢ6 οὔετγίηρ οὗ 
ΒΟ σο5 ἴο Οοά δἵ οἵου ρ͵δοθϑ [ἢΔη [ἢ6 οπδ 
σἤόβθη ὈΥ̓͂ Ηἰπὶ ""ἴο Ριΐξ Ηἰ5 Νάπιο ἴμοτὸ " οπ 
ΡΓΟΡΕΙ ΟσΟΔ51]0Π5 ἃπὰ ὈΥ̓͂ ΡΥΟΡΟΙΓ ΔΙΕΓΠΟΙΙΥ. 
Μίοβθϑ ΒΙπηβοὶέ, οἢ. χχν. ς, 6, 6π)]οϊη5 (Π6 
ἐγεοῖϊίοη οὗ ἃ βἴοῃθ δ]ἴατ οαυ Μοιυπί ΕΡ4] ἔογ 
διιγηῖ οἢεγίηρθ ἴο Ὀὲ οἤεγεά οὐ {πε ἄδὺ οὗ 
ΠΟΙ ΠΔΈΊΟη : δηἀ ννὸ γοδά οὗ ϑϑογιῆςοβ ΟἤἘ τς 
δα δ νϑγϊοιιβ ρίδσεβ ὈΥ [πιάρεβϑ, Ῥγορῃοίϑ, 
Κιηχζβ, ἂπὰ οἴποτβ, δπὰ δοοορίθα ὈΥ Οοα. 
ΟἸάδοη, κ.9. οἴπεγοά 4 Ὀυγηΐ οὔεγιηρ αἵ 
76 δοναῇ δῃδίοπι 'π Ορῆγαῃ (Τ[υἀξ. νἱ. 24 
54Ω4.); Μαποδὴ ἀϊά [ες 'ἰκὸ δ τὴς βυρροβίίοῃ 
οὗ πε δηρεὶ ννῇο ἀρρδαγοά ἴο ἢΐτη, πὸ ἀοιϊδὲ 
ΠΟΥ Πῖ5. οὐνῆ Βοπια ([υὰρ. ΧΙ. τό 544.); 
δϑοϊοσηοη ἴῃ ΟἸθθοπ, ννβοσε “πὸ 1,ογὰ ἀρροατοὰ 
ἴο Πϊπὶ᾽ (1 ΚΙίηρϑ 1. 4... 5); ΕἸ) 48 οα Μοιυπί 
Οδυτηεῖ, δηὰ [πᾶΐ δήου τῆς ογροϊίοπ οὗ ἴΠ6 
ἴετηρὶῈ (1 Κιίηρβθ Χχνῇ]. 11 544.), ἅς. ΥὙεῖ 
[656 ὑνεΓῈ ΠΟ {ΥΓΔηΒΡΥΘΞΘΙΟἢ5 οὗ [Π6 σοϊῃηπιαπα 
οὗ ἴδε ἴοχί, ταις ἢ 1655 σᾶπ νγ6 ᾿ΠΈου ἔγοτη {ΠῈΠὶ 
[μα (Π6 νουβῃρρεῖβ. Κηονν ποίπΐηρ οὗ βοῇ 
ἃ Πομηπιαηα. (ἸΘΑΓΙΥ ἴἢ6 δϑνεσγαὶ ρ]αςοβ ἴῃ 
αιοβίοη νγεῦθ ,ὸγ ἐδὸ ῥαγηοίαγ ρῦρους απά 
ογρατίον ἃ5 ΥΟΑΙῪ “σἤοβθη Ὁ Οσοά ἴο ριιϊΐ Ηἰ5 
Νάπια {Πογα.} 85 ννεγε διη]οῦ οὐ. [ για θη 
ΌΓ ΟΥΙΠΑΥΥ Ρυγροβθθβ ἃηὰ οσοβϑίοπβ. [ἢ 
5ῃοτί, ([Π6 ἴοχί ῥργο 15 5 οσὶ ἤσοβ ἂἴ ΔΥ ΟἾΠΟΣ 
Ἰοσ δ! ΕΥ̓ ἴη4η τηδΐ ῃς ἢ Οοά σῃοι]ὰ ἀρροίϊπξ 
ἔογ ἴῆ6 ρισροβθ [ἴ 15 ἢο σοηπίγανοπιίοη οὗ [ἴ 
τῃαῖ Ηδ 5ῃου]ὰ ἢοΐ ομΪΥ σβοοϑὲ ἃ 5ϊ16 ἔογ τῃ6 
ΠΑΓΙΟΠΔ] Βα ποῖ ΔΓΥ, Δη4 ἴογ ἴῃ6 γορι!]Γ ννουβῃΡ 
οὗ Ηἰ5 ρβορὶς, Ὀυῖϊ 5ῃοιυ]ά 4150 βρϑςῖδ!γ ἀϊγοσξ 
Οἡ ΕΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΤῪ ΘἸΠΘΓΡΘΏΟΙΘ5 βϑουἔςσοα ἴο 6 
Ὀγουρδί ἴο ΗἸτὴ οἰϑοννῆοσο. 

6. ἐῤῥέδεν σραὶ! γε ὀγίριφ γομγ δμσηὶ οὔέγο 
ἐπι. απά γον αογίἤηο.] ὝΠΟ νδγίοιϑ Κη οὗ 
5ΒΔΟΥῚ ἤς14] ΡἸΕ5 τὰ ἤθσα βρϑοϊβοά, 'ἴπ Ἴσγίύογ ἴο 
Θηΐογοθ [6 ογάευ (μδὲ θδοῦ πὰ δνοσΥ οἠθ οὗ 
ἴποπη 15 ἴο ὈῈ οἴδετεαά δὶ [6 δαποίϊυδίυ, δηὰ 
ΠΟΛ ΠΘΓΟ 6156. δοπα ἢανε οὈ]εοςσιοα (παῖ (ἢ]5 
σοΙητηπα σδηηοΐ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ἢᾶνθ Ὀδθη ὀνοῦ 
ςαγοα οὐδ, δἴ 411} ὄνεπῖβ ἈΠῸ] ἴῃ ἰαῖοσ ἀδγϑ5 
[Π6 ΟΥΓΙΟΥΥ ψΠο ἢ οὐνποα οὐρδάϊοηςς ἴο [ἰ 
15 παύτονυοά ἴο ἴΠε 16 Κίπράοιῃ οὗ [άΔῃ. 
Νο ἀοιιδὲ [πε Πεσοσϑ τυ ἔογ πιδκίηρ βοιηθ Κιηάς5 
οὗ οἤγίηρϑ (ε. σ. ἴῃε γεϑραβϑτ ε γ]ηΡ5) πγιϑῖ 

ΒΕΌΤΕΒΚΒΟΝΟΜΥ. ΧΙ. γ. 6,7. 

7 Απά {τεῖε γε 5}4]} εαἰ δείογςε 
{πὲ ΠΟΚῸ γουγ (ὥοά, ἀπά γε 5}2]} 
γε]οῖςθ 1π εἶ τῆδλῖ γε ρυΐ γουγ Παπά 
πηῖο, γε Δπηἀ γουγ Ποιι56 0145. ννῆδγε- 
ἴῃ τ1ῆ6. ΠΟΚΡ ΤΥ (σοά αῖῇ δ]εβϑεά 
{ἢεα. 

Ὁηάογ [ἢ6 σἰδίυςο5 οὗ 1 εν. ν. δηὰ ΥἹ. ἤδυδ 
ΑΙ 56 η ΨΘΓΥῪ ἔγοα θηγ. Οδη [ἃ πᾶν Ὀεθη ἱπ|- 
Ρογαῖΐνο ΟἹ δνΘΥῪ οπα ννῆο σοηίγαςϊεα ςεῖο- 
ΤηΟἢΪ4] απο] 655 ἴο τὰ Πιγη5ο} οὗ [ἴ οἡ οἂςοὰ 
οσσεϑίοῃ ὈΥ̓͂ ζου ΓΠΟΥΪΠΡ, ροΥΠδρ5 ἔγοτη αἀϊϑίδπί 
Ὦη, οὐ πὸ διγ ΠΟΥ ἐς οὗ [ογάδη, ἴο 5808 
ΟΥ̓ Τοτιιβαϊετη ἴο οὔθ [ΠεῈ ργεϑοσ θα βδοτῆοοϑὴ 
[δἰ τὸ Ὀ6 ποιεὰ [δὲ τῆς ἀϊπγηεοηβιοηβ οὗ ἴδε 
Ιου] Υ παν Ὀδδη ϑοιηθ  Πλ65 οὐ οσ οϑπηδίοα, 
“ἔνεη Ὀλδη, [δε ἔτ Πεϑὶ ροϊπὶ οὗ 1Π6 Ἰαπά, ντᾶ5 
6585 (δὴ τοὸ τηῖε5 ἔτοπὶ [Θγι σοι. ΤΙ 
ἔαςϊ ϑῆονγβ {π4ξ τ[ῆ6 ταὶς τεαυηρ 411 ἘΠ Ὸ 
ΤηΔῖο5 ἴο ὸ ἊΡ ἴο ἴῃ6 Οδριῖα] δὲ ἴπ6 [ῆγθα 
δτολί ἔδαϑδίβ ννᾶθ ΟΥ̓͂ ΠῸ τηθϑη5 ᾿πΊργας  ς8 ]6 
Ὀδοδιιθθ οὗ ἀϊδίδηςθ, εὐυθη νηθη {ΠῸ {ννοῖνα 
ἘΓΠΡ65 ννοσε υπηϊτοα ἴῃ οἠθ Κίπξάοπι, Ἐϑρες!α]}} 
ἃ5 ἴποϑε ἔδαϑίβ 4}} οσουττοὰ ἴῃ [Π6 ΘυΠΊΠΊΕΓ 
Τλοητἢ5, νν θη ἘΓΑνΘ Πρ 15 σάςγ. Βιιῖ π [Π656 
Δηὰ ἴῃ ΟἴδοΥ ῥγεςερίβ Μίοϑβεβς ἀου 1655 ἴδ κο5 
τ ἢ ἴοσ σγαπίοα, Ηδ 15 Πόσα, 85 δἰϑεννῃοσο, 
τορυ ]δτηρ δηὰ ἀοβηϊηρ πλοῦε Ργες 5εν ᾿πϑ τ" 
[ἰοη5 γῃ] ἢ δά Ἰοηρ Ὀδθὴ ἴῃ οχισίθηςθ, 85 ἴο 
ΤΏΔΩΥ ἀρίδι]5 οὗ ννιςἢ συπίοπῃ, 845 1Π ΟἿΓ Οἢ 
ἴδνν ὈοΪἢ οὗ μυχοῦ δηά ϑίδίθ, ϑυρογθοάδα (ἢ 
ΠΟΟΘΘΘΙΥ οὗ ϑρεοῆς δηδοϊπιθηῖ. Νὸ αἀοιυδὲ 
(Π6 Ρϑορ]θ νν6}} αηάἀογοίοοα νυ ῃδὲ Μαϊπηοηϊάθβ 
ΘΧΡΙΘΘΘΙΎ [6115 ὰ5 ἴῃ γεΐεσεποα ἴο (ἢ6 τηδίζοτ, 
ΠΑΙΆΘΙΥ, [δὲ γΏοΓΕ ᾿πηπγχοάϊαξο ραγτηθηξ οου]ά 
ποῖ Ὀδ τπηδάθ, 1ῃ6 ἀδρί ἴο σοὰ ν»ὰβ ἴο δ6 
Τοϑεγν θα ὑη0}} {πΠ6 ποχί τοδί ἐδασὶ, δηα ἴδθη 
ἄυ]γ αἰδεμαγροά. Νοῦ ποοά νὰ ἀουδί [δὶ 
[86 σοπηπγιιζαϊίοη οὗ [ἢ6 {{|65 4] ον, χῖν. 
24, 255) γ5 Θχῖθηαθοα, 45 ᾿πάθοὰ τοι] ἕο] ον 
ΠῸΠῚ {πΠ6 παΐυγο οὗ [6 σαϑὲ δηὰᾷ ΠῸπὶ [Π6 
ΡΑΓΆ}161 ἀϊγεςίίοης δθουζ ἴῃ6 τεαἀεπιρίίοη οὗ 
1ΠῚπΠ85 5 ποΐ ργεβοηΐϊθα ἴο Οσοὰά ἰπ Κιπά (ε. χ- 
Ναπλ. ΧΥΠ]. 1.5), ἴο ΔΠΥ͂ ΟΥ 8}} οὗ (ῃ6 οβεπηρε 
Πογὸ δηυπιογαίθα, 85 οσοβϑίοη τ] ΓΟ] ΏΪΓΟ, 
ΤὨΘ {ΠῚ ΠΡ Θρεο ΠΥ ἴο Ὀ6 οΟὐβογνθα ττὰϑ [] εἴ 
ΠΟ Κιηὰ οὗ βδουιῆςθ ννᾶ5 ἴο Ὀξ οβεγεὰ οχι -ρῖ 
δ τῆς βδογεὰ οροῖ ἤχοά ΌὉΥ Οοά ἔογ [Ὁ 3.- 
ςερίδηςθ. ὍὙῆα γοϑοσυῖηρ οὔ δὴ οἴἴοσγιηρ ὑ11:}} 
τι σουἹά δ6 τηδάθ δῖ {Π15 ϑροῖ νγᾶβ ἴῃ ϑοπι 
ΟΆ565 ΠΟΟΘΘΘΑΓῪ 1 [15 σοπηηδηὰ νν85 ἴο Ὠθ 
Κορῖ: δηά ψυμετε ΠΟΟΟΘΒΑΙΎῪ Μ)|Οι8 πὸ ἀουδὲ 
Ἰαννίμ]. 

7. “πώ ἐβεγὸ γε “ῥα]] οαὶϊ, ὅς. Τὸ {δθὸ ἴη- 
Ἰιποοη τῃδι ἴπδ 5δογῆςοβ ἀπά οἵποσ οὔεππρϑ 
ἴο σοά ψότγε ἴο Ὀδ6 πλδάθ ΟἠἱΪγ δῖ ἴπ6 ϑαποίυαγΥ 
15 ἤοσὸ δά θά δηοΐπου, [αὶ [86 δαϑὶβ νης ἢ 
Δοσοιηρδπηιθα σογίδίη οἤεσηρϑ ΤΈσὸ ἴο 6 4150 
Βεοϊὰ ἴῃ [ἢ6 54πὶ6 ρἷδοθ. ὙἢῚ5 σοπηπιδηὰ ἰ5 
ΠΟΙδ ρίνθη ἴοσ ἴῃ ἢγϑι Ἐπὶ6 ἰὴ ἃ ῬεγεπιρίοσΥ 
ἴοστη. δ Ἐσὲ τἢ6 ρεορὶς ἔοττωθὰ Ὀυϊ οὔς 
ΟΔΠῚΡ ἴδ βδουῆςῖαὶ πιθαὶ ννοιἠὰ παΐυγα!γ ἴδκα 



ν. 8--ι5.} ΠΕΤΕΒΟΝΟΜΎΥ. ΧΙ. τς 84ς 
8 Ὑε.5}2}] ποῖ 4ο δίζογ }1] ἐῤέ 

ἐδίηρε τῃλϊ ννεὲ ἀο ἤδγε [ἢ158 ἀδύ, βνεῖῦ 
τΔη ννῃδίβοαυθυ ς γρῃϊς ἴῃ ἢϊ5. οἢ 
Εγεϑ. " 

9 ἔογ γε δῖε ποῖ 85 γεῖ Ἷοηλε ἴο 
τῆς ταϑῖ δηά ἴο {π6 ᾿ῃῃογίίδηςα, νη] ἢ 
[6 ΠΟΚΡ γουγ Οὐσοά ρίνετῃ γου. 

Ιο Βυς τὐδέπ γὰ ρὸ ονεσγ [ογάδη, 
Δηά ἄννε]] ἴῃ τῆς ἰλπὰ τῆς ἢ τῆς ΠΠΟΚΡ 
γουγ (οά ρίνειἢ γοιι το ἱπβεγίῖ, δηά 
«υδόη Ἀς ρίνειἢ γοιι γεϑῖ ἔγομῃ ]] γοιιγ 
ΘΠ ΘΠ1165 τοι πα ἀδουΐ, 50 [Πδῖ γε ἄννγε]] 
ἱπ βδίειν: 

11 Γδεη {ἢεγὲ 85}4]1] θὲ 4 ρΐἷδος 
ΟΣ τῇῈ ΓῸΚΡ γουγ (ὐοά 582]] 
σἤοοβδε ἴο οδιιϑα ἢϊ8 πᾶπιὲ ἴο ἄννεὶ] 
{Π6γα ; τ] ΠΟΥ 514}1 γε Ὀγίηρ 411 τῆδι 
1 ςοιηπηδπά γοιι; γουγ δυγηῖ Οἤεγηρ8, 
ΔΠὰ γοιγ βδογ ῆςεβ, γουγ {{ 68, Δηἀ 
(6 ἤδᾶνε οἐεγίπρ οὗ γοιγ απ, δηά 

Ρίδος δῖ ἴη6 ϑροῖ σῆεσα τῆς νὶοζ πὶ ννᾶ58 5ἰδίῃ 
δηὰ οἤεγοά, 25 ννᾶ5 [6 σιδίοπιη διηοηρθῖ 4]]} 
ΟἴδοΣ ἡδῖίοθβ. Βυῖ ννἤθη [ἢς ρθορ]α ᾿νε ᾿π 
ἀνθ! ηρ5 [2 Γ᾽ ἀϑυπάου ἔτοπὶ οπθ ἃποίποῦ διά 
ἔγοτῃ ἴθ δαποίυδγυ, πόσα τννᾶβ πθοὰ ἴο δη͵οϊη 
ΡΓΟΟΙΒΟΙΥ {ΠῸ βαπὶ6 ἘΠὴρ 45 ἴο ἴῃ6 5δογῆς 8] 
ΤΆΘ4]5 ΗΟ τνᾶβ συϊεὰ 45 ἴο ἴῃ βδογῆοεβ 
ἘΠοϑοῖνοβ. 

[τ|5 ποῖ ποτὲ βρεοϊδοὰ νυ ῃιοἢ οὗ ἴπ6 οἰρῃϊ 
Κιπαάς οὗ οὔἴουϊπρα δπυπιογαϊοὰ διγηϊϑηθα ἴἢ6 
ὙΥΠΟΓΘυ Δ] ΤῸΓ ἃ ἔδρασὶῖ ἴο ἴπ6 οἤδγοιβ, δπὰ 
ὙΠ οἢ ποῖ. ΤΉ Ϊ5, 45 50 τις ἢ ἰῃ νδυοιβ ρατί5 
οὗ [6 ὈΟΟΚ, ἰ5 ργδϑιιπιθὰ ἴο 6 Κπονγῃ. 7Πα 
Ὀυγης-οΟἸδΓ Πρ δι. ΕΓῈ ἡ ΒΟΙ σοηϑυηιθα οἡ 
[6 δἰΐαγ; δπάὰ ἴμθ 5: η-οἴθυϊηβδ ἴοο ψψογὸ ἴῃ 
σογίαϊπ σῶϑθ5 ΜΓ ΠΟΪΥ Ὀυγηΐ, τπδουνῇ ποῖ οἡ 
{86 Αἴ οὔἱγ ([κεν. ἵν. 21). Τθρθα β8ςτῖ- 
βοε5 ἐπογείοτγο ἰοῖς ποίῃιηρ ἔον [ῃ6 ννουϑῃίρρογα 
ἴο ρᾶγίακθ οὕ. (οιπραγίηρ σύ. 17, 18, ΜγὙ6 
ἰδαγῃ ἴμδὲ (ἢ ργεβεηίδιίίοη οὗ ἴπ6 {|π868 δπά 
{πὲ βΒ͵βι!ηρϑ ννᾶ5 4150 δϑοϑοοϊδίεὰ σῇ ἃ ἔδαϑί. 
ΤΠ Βοννονοῦ ἰ5 ποῖ ἰπϑιτυϊοά ὈῪ Μοβϑεβ 
ἤθΓθ, ΠοῸσ ἱπάεεἀ δηγννῃοιε οἶδθ. [1 πλδίζοβ 
115 Δρρεάσγδηςθ ἱποι θη δ! 45 ἃ συβίοπηθ. Α1]] 
1ῃδὲ 5 βαϊὰ οὗ ἴἴ 15 [πδΐ τὰ 58}4}} ἴδίκα ρΐδςθ, 
{κα οἴου συσῇ ἔδαϑίβ, δί [ῃς ϑαποίιδιυ. ΤῊ 
Βγβεηρβ (ΝΠ. ΧΥΠ. 1 ς----ὰ 8) ἀγα αϑϑρηεα ἴο 
[86 ριηεϑίσ, 1π6 ἘΠ 65 ἴο ἴῃς [,ενι65 (Ναπι. 
ΧΥΙΪ. 21 584.δ. Οπ τῆς ραγς!ρδίίοη οὗ ἴμ6 
ῬΘΟρΪΘ ἰπ ἔπ ἔδαϑδίβ τηδάθ ᾿ροὴ ἰδ6 Πγβι]! Πρ 5 
ἀπά ἘΕΠ65, 5586 χν. 19---22 544., ἃῃά οἡ [νΕΥ. 
8 3244. Μορεβ ροϊηῖϊβ οἷξ ἰῃδΐ Βοτγείοξοτγε 
ἴΠεγ δὰ ποὶ οὐϑεσνεά ἴδε Ργοβουιδοα οὐάογ ἴῃ 
ἘΠΘΙ͂Γ ὑγουβῆρ, θεσδυϑα ἀυτηρ [Π6ΘΙΓ πη ΡταϊοΥΥ 
116 ἴῃ [6 νυ] ἀογηθ55 ἴἃ μδά Ὀδθη ἱπῃροβϑι Ὁ] 6 ἴο 
ἄο 50θ. υπηρ {Ποῖγ νναπθυϊηρδ ΠΟΤΕ ννΈγα 
ἀοιιδῖ]695 {1π1ὸ5 ἤθη [6 [ΔΌΘΓΠΔ0]6 νγὰς ποῖ 
50 ὋΡ ἔοτ ἀλγ5 ἰορεῖμογ, δηά τνῆεη ἴΠῈ ἀδΠ}Υ 
βδογίῆςε (Ναπι. ΧΧΎΙΙ, 1), τορεῖμεσ ἢ ΤΔηΥ 

νοι. 1. 

411 ἔγουγ σῃοῖςα νοννβ νυν] ἢ γε νον "Ηρ. 
πηΐο ἴῃ ΟΚῸ : ἐρεδρως 

12 Απά γε 5}4]] τε]οῖςε δείογε τς ᾿ς 
ΓΟΚΡ γουγ ΟΟ(, γε, ἀπά γοιιγ 830ῃ8, 
ΔΠᾺ γοιγ ἀδιιρῃτειβ, δηὰ γουγ πγεη- 
δεγυδηΐβ, Δπηα γοιγ τηδι ἀβεγνδηΐβ, ἀπά 
τῆς 1, ανίτα τῃδῖ ἐς γι ] γουγ ραῖαβ; 
[ογαϑίλο ἢ ἃ5 ἦε ἤδῖῃ πο ρᾶγί ;ΟΓ 4 Ἵβαρ. το. 
ἱπΠΒαγῖαποα νυ ἢ γοιι. Ἧ 

12 Ἴακε ἢεεά ἴο Γγβεὶ τπδὲ τποὺ 
οὔεσ ποῖ τῆν δυτγηῖ ἜΠλ τὰ 'Π ΘΥΕΙΎ 
Ρἷδος τῃδὲ τῆοιι βθαβῦ: 

14 Βυῖ ἴῃ τὰε ρΐαος νῃίοι τῆς 
ΓΟᾺΡ 584] σῆοοβε ἰῇ οπε οἔτῃγ τγίθεϑ, 
ἴΠ6γα ἴῃοι 5ῃαϊς οὔοσ τῆν διιγης οἴξεγ-᾽ 
1ηρ8,) Δπ4 τἢεγα ποι 5ῃδ]ς ἀο 1]]} (ἢδϊ 
Ι ςοπιπιδηά τἢ6ε6. 

15 Νοινειδηάίηρ του τηλγαβῖ 
ΚΙ] δπά εα βεβὴ ἴῃ 411 τῇγ ραῖεβ, 
νυ δίβοανεγ (ὮῪ 8011 Ἰϑίθῖἢ δεῖ, δο- 

ΟἾΠΟΓ ογάϊπδηςοβ, ὑγεγῈ ΠΘΟΘΘΘΔΤΥ ΟΠ Θα. 
115 ποῖ ἴοο πλυςἢ ἴο 584γΥ, ἴῃ ἕδες οὗ (Π6 ἔἕδεϊ 
([οϑἢ. ν. ς 544.) [ῃαϊ εἰγουπιςοϊδίομ {56} Ππαά "Ὁ 

ἔῸΓ ΠΊΔΗΥ γοᾶγϑ πορ]θςοϊοα, [πα (ἢ 6 νυ Π0]6 
βυϑίεπι ννὰβ προ ΓΘ Εἶν δοῖθά ὑροη τιρ ἴο δε 
ἀεδίῃ οἵ Μοβεβ, δηά ἱπηρογίδηϊ ρατγίβ οὗ 1{ Ἰϑΐξ 
Δἰϊορεῖμοῦ ἴῃ αῦογδηςθ. ὍΤῊϊβ σοποιἀογδίοῃ 
πηιιϑῖ Ὀ6 σΑΙΘΓΥ Ὀογης ἴῃ τη (πγουρῆουξ 
ουῖϊ. [{ ΠΠ|υϑϊγαῖοϑ [6 Ὠθοθϑϑυ ΤῸ ἃ τϑρεί!- 
τοη οὗὨἨ νΟΥΥ πλιςἢ οὗ ἴῃς ϑιηδιίς Ἰορϑἰδίοη, 
δηά 5ιιρροϑίβ ἰῃ6 γεάϑοὴ ΨΥ ϑοῖπο ραγίβ ἃΥὸ 
80 ὈΥΡΈΠΕΥ τοϊζεγαϊθα δηὰ ᾿πηργοϑϑθα, νυ ἢ 1151 
οἴμεοιβ ἂγὸ ἰοῖ υπηοίϊςθα, ὙΠῸ ϑρθᾶκοῦ ἢδ5 
ἴῃ σον ἰγουρβους ἴῃ6 σίδίθ οὗ τοὶρίοη δηά 
15 οΟὈβογνδησοβ δηπιοηρϑί ἢ15 ἤδῆγεῖθ. Ηδ 
ΑΓΒ ἴδοπὶ ἴῃ ἴῃἢ6 νυ. Ὀεΐογε 15 (μδὲ 85 
ΠΟΥ σεῦ πον δῦοιιϊ ἴο ας {ΠΕΙΓ ποι 164 
τηοάς οὗ |ἴρ, Οοά δ ρυγροβο οὗ σποοβίηρ ἔογ 
ΗΙπ᾿56}} ἃ ρίαςς ἴο βεὶ Ηἰ5 Νᾷπὶὸ ἴδογα ννου]Ἱὰ 
6 οχοουϊοα, «δπὰ ἴῃὴ6 ννῇοϊθ οἵ [86 ϑδσσϑά 
τῖυ4] νου] σοηϑοα ΠΥ Ὀεσοπια ΟὈ] ΚΑ ΙΟΥΥ. 
ΤΠἼε τοβὶ πὰ βαξοίγ οἵ δῃδᾶδη 15 5:5} ΠΟ Δ ΠΕΥ 
Ιλϊά ἄονῃ, τ. 10, 11, 8ἃ5 ἴπ6 ᾿πά]5ροησδΌ 6 
ςοηάιίοη δηά Ὀ4515 ἴογ δῇ δηΐγο δ] Β]πιθηΐϊ οὗ 
1Π6 ἰανν : {86 ρεγξοςίοη οὗ τὶ θοιιση 655 σο]ἢ - 
εἰάϊηρς ἴδ0.5 νν ἢ τῃ6 σοβϑαίίοη οὗ τνυδηάετηρϑ, 
ἀδηροῦβ, δηά ἰο!ἶβ. 

12. ῥαΐρ πο ῥαγὲ ποῦ ἱπῥεγ απο αὐἱἐῤ᾽ γομἢ 
ΟΕ ν-. το ἀπά χὶν. 27) ΧΥΣῚ, 14. Οη [6 4]- 
ἸΙυίοης ἰη ευϊ, ἰο {πὸ σοπάϊοη οὗ [86 1, ,ονϊος 
866 [ηϊγτοάιοίίοη, ὃ ν. 

16. ἴη Του. χυὶ!, 3-6, {πῸ6ὶ ρῬθορῖὶα παά 
Ὀδοθη ἔοσγυιἀάθη πα οΥ ΔΠῪΥ ΟἸγΟιπησίδησθα ἴο 
ΒΙΔΑΥ ΔΠΥ ΔΠη1Π|4] οχοθρί “δὲ {πε ἀοοῦ οὗ {δμ6 
1θογηδοὶθ οὗ [ῃ6 σοηρτοεξαίίοη." ΤὍῆϊ5 ῥτο- 
δΙΌΠοη νν45 ἀθϑιρηθα (υ. 7) ἴο οσυΐ οὔ 411 ργὸ- 
ἰοχῖβ ἀπά ορρογζιηε5 ἔοσ ἴποϑα ργῖνδία δηὰ 
ἰοϊαίτσου5ϑ πιο ἴο ψ Ὡς [86 ρεορὶς σγοτο 
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ςογάϊηρ ἴο πε δ]εβϑίηρ οὗ τῆς ΓΟΚΡ 
τγ (ὐοά ψῆϊοἢ ἢδ Βαῖὴ ρίνεπη (ἤθεα: 
{πΠ6 υποίεαη ἀπά τῃ6 οἰδδη ΠΊΔΥ δδῖ 
(Πεγεοῦ, 45 οὗ τῆς τόθῦιοῖ, ἀπά 45 οὗ 
τἢς Παγί. 

νν}} δαὶ  ἤεβῃ, θεσδιδα τὴγ 80ι] Ἰοηρ- 
Εἴἢ ἴο εδὲ ἢξβῆ; τποὺ πιαγεϑῖ δῖ 
βεβἢ, ψνμαΐδοανεσ ΤΥ 8011 Ἰυβίειῃ 
ΔοΓ. 

21 1 τῇς ρίδος ψῃῖὶςοἢ τῆς ΓΟᾺΡ 
τγ (σά Βαῖῃ Ἵσμοβθη ἴο ριυι ἢ]5 πδΠΊ6 
Πεῖα δὲ ἴοο ἃγΓ ἔτομῃ ἴῆεε, τπεη τπου 

ΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΙ. [ν. τ6 ---29. 

δῆ! δαὶ ἴῃ ΤῊΥ ραῖεβ ᾿νῃαΐβοανοῦ (ΠΥ 
8011} Ἰυβῖδτῃ αἴζογ. 

22 Ενδη 825 ἴῆεθ στοθῦιοκ δηά τῇδ 
Παγῖ 15 εδίΐδεη, 80 ἴῆοιι 5ῃηδλ!ς δαῖ τῃδηι: 
(6 πποίθδηῃ ληά ἴῃς οἰθδη 588] δδῖ οὔῇ 

ἐομαρ. 15. 16 “ΖΟΠἿΪΥ γε 541] ποῖ εαὶ (ἢ6 τςἢ6πὶ Δ11Κε. 
τ δ]οοά ; γε 58.4]} ρουγ 1 προη τς δαγίῃ 23 Οη]γν ᾽δε βυγε τῃδῖ που εαξ ποῖ [βεὰ 

45 ὑνδῖοσ. τῆς δΙοοά: ἔογ {ῆς δ]οοά ᾿ς τῆς ΠΙΐς; ἜΝ 
17 4 ἼΠου πιαγεβῖ ποῖ δα νη Δπά ποὺ πιᾶγεβί ποῖ εδῖ ἴπε 116 νπἢ 

(ὮΥ ραῖεβ τῆς τῆς ὁξ τῆν σογῃ, ογ οὔ {πε βεβῇ. 
(γ ψίης, οἵ οὗ ΤὰγΥ οἱ, οὐ τῆς βτϑβῖ- 24. Του 5Πα]ὲ ποῖ εδὲ ἴἴ: ἴδου 
᾿Πηρ5 οὗ τὴγ ἢεγάβ οὔ οὗ τγ ἤοςκ, ὕογ 8παϊς ροὺγ ἰξ προη τῆε δαγτῇ 45 ννγαῖθγ. 
ΔΩΥ οὗ τῆν νοννβ ννῃϊοῆ τπου νονναϑῖ, ὡς ἼΠου 88Π]ῖ ποῖ εἴ ἴἴ; τῆδί ἴἴ 
ΠΟΙ τῆν ἔτγεενν}} οἰξευίηρβ, οὔ ἤξᾶνβε Εν δο νγῈ}] ννττῃ τῆςε, ἀπά νἢ τῇ 
οἴοτγίηρ οὗ τῆϊπε μδηά: σμ άγεη δίογ τῆς, ἤθη ποὺ 504] 

18 Βυῖζ τῃου πλιιϑῖ εδὲ ἴΠ6πὶ θεΐοσγε ἀο ἐῤαΐ τυῤιοῦ ἐς τίρῃς ἴῃ τὰς βίρῃε οἵ 
τῆς ΓΟΚῸ ΤΥ (ὐοά ἰηῃ τε ρίαος ννϊο ἢ τῃε ΓΟΚΡ. 
{86 ΠΟΚΡ τὰν (ὐοά 5}}} σβοοβε, ποι, 26 Οηϊν τὰν ΠοΙγ τπΐπρβ ψῃῖςῇ 
Δηὰ ΤΥ 80η, ἃπά τὴν ἀδιρῆζεῖ, ἀπά ποὺ ἢαβῖ, ἀπά τῆὴγ νον8, που 58ια]ῖ 
(ΠΥ πιαηβεγναηΐῖ, ἀπά τὴΥ πιδίάβαγνδηῖ, ἴδκε, δπά ρὸ υπίο (6 ρίδοα ΠΏ ]ς (ἢ 6 
δηά τὰς [,ενϊτε τῆαῖ ἐς ψιη (ΠΥ ΠΙΟᾺΡ 584] σβοοβε: 
ραῖεβ : δηά ἕπου 584] τονε Ὀεΐογα 27 Απά του 58}Α]ῖ οοσγ τὰν Ὀυγηῖ 
τε ΓῸΟΚῸ τγῪ Οὐοά ἰπ 4}} τπαῖ του οἰεγίηρβ, ἴῃς ἢἤξβϑῃ δηά τῆς δ]οοά, 
Ρυζίεβῖ τἢη6 Πδηά8 υπηΐο. Ὁροη τῆς Δ]1ὰγ οὗ πε ΤοκΡ τὰν (σοῦ: 

Ἴεμαρ. τ. 0 7 ΓλκΚε Πεαά ἴο τγϑοῖ τῆδὲ του δηά τῃε δ]οοά οὗὨ (ΠΥ βδογὶ ἤςς58 584} δὲ 
Ἑζοιυς. γ. ἔοτβακα ποῖ {πῈὸ Ιμενῖτα ἴ'δ8 ἰοπρ ἃ85 ρουγεά οἷξ ὕροῦ ἔδεε δἱΐαγ οὗ τὲ 
Ὧω. ἴδουῃ [ἰἰνεβῖ προη τῆς δαγίῃ. ΓΟΚῸ ΤΥ (ὐά, δηά του 5ἢ)αἱξ εἴ 
ΝῊ 20 ἴ νμβεὴ τὰς ΓΟᾺΡ τὴν οά {δε ἢξςβῃ. 
4 ὅτι. «8. 5.4}] Εη]λγρα τῇγ Ὀογάδσ, 545 ἢε δίῃ 28 Οὔβοῖνς δηά ἤθδγ 41] τπεβα 
οΐαρ. νο.8, ΡΓΟΠΊΪΒΟ4 τῆεε, ἀπά τῇοι 504] βὰν, 1 νγογάβ ννῃὶςἢ 1 σοπιπιαπα τῃ6ε, τῆδῖ [Ὁ 

ΠΥ δο νν6}} στ τπεα, ἀπά ννἢ (ἢ 
σμΠ]άγεη δῇεγ {πες ἔογ ὄνοῖ, ἤδη 
ἴπου ἀοεβὲ ἐῤαὶ τυῤίεὐ ἰς ροοά δπά 
τρμς πη τῆς βρῆς οὗ τὴς ΙΟΚΡ (Ἀγ 
σοά. 

290 ἴ μεη τῆς ΙῸκΡ (ἢν Οοά 
8Π4]} οσιζ ΟΕ τῆς. πδιϊοπβ ἔγοπι δείογε 

8682 ΚΠ] οὐ ΤῊΥ Πεγά δηά οὔ τῆν ἤοοκ, τῆςβ, ννμμεγ τῆοὰ ροαϑὲ ἴο ροββεβϑδ μεν 
ΜΠ] ἢ τμὲ ΤΟΚῸ μα ρίνεη ἴΠ66, 245 τἢεπὶ, Δπη4 ἴδοιῖι ᾿ϑισσεεάσϑβε [ἢ επὶ, Δηἃ ἐπλετίιε, 

. . οὔ, ἈΞΒΩΣ 

1 μανε σοπηπιδπήθα περ, δηά ἴποι ἀννε δῖ ἰη {Πεὶγ ἰαπά ; ἐτί ἱάρα 

Ρτοηθ, 845 ὙῈ11 85 ἴο ραῖῃευ {ΠΕ 1Γ βοῆς 4) 
ὙΟΥΒἢΙρ τουηδ ομα σεπίσο. [ἷπ (ἢ6 σμδρίεγ 
Ὀδίογο τ1ι5 ἴῃς Ἰδί ἴοΓ Ἐβϑθητ14] ΟὈ]θςῖ 15 1ηϑιϑῖεα 
ΟΠ δύ ᾿ποτῈ6 ΟἸΠΡΠΔΙΟΔΙΥ. Α ΥΓδάϑΟη ῸΓ 
1ϊ]5 ἱπογϑαϑοά ἘΠΊρ 8515 ΠΊΔΥ Ὅδ 566 ὴ ἴῃ [}6 
ἕαςι [Παξ ἴμ6 ργομι]οὴ ἀρδϊηϑὲ βἰαγὶπρ ἀΠΙ Πηα]ς 
ἔογ [οοὐ εἰβοννθεγο [ἤδη δ ἴπῸ δαῃσϊυδυυ μδὰ 
ΠΟΟΟΘΘΑΤΪΥ ἢονν ἴο Ὀ6 τοΪαχθα. [{ἰ οοι!]ὰ ποῖ 
Ὅδ τησιηϊαιποά νν] θη [Π6 ΡθορΙΘ ψεγε ἀϊσθρογθρὰ 
ἴῃ {πεῖγ πυιηθϑ ἔγοπι δη ἴο Βεεσβῆθθα. ὙΝ ὨΙ]ςὶ 
ἴδῃ 4 βἰτίηροηξ ᾿π]ιπείίοη ἰδ. Ἰαιὰ ἀοννῃ ἔπαΐ 
[Π6 οἷά γτι]θ πιυδὲ ὕὈὲ δα πογοᾷ ἴο 8ἃ5 τεραγάς 
᾿ΔΠΙΠΊΔ]5 514] ἴῃ 5δουῆοθ, γεῖ ρει βϑ θη 5 
“βίνοη [0 5ἰδιρῃίοσ δί ποιὰ νν δὶ νγᾶ5 ποθ ϑασῪ 

ἔοτ ἴδ ἴ4016. ϑυςῇ πιοραῖ ποῖ πανῖπρ Ὀδεη ἀἐ- 
ἀϊεςαίοά το Οοά εοουἹἱὰ 6 ραγίδκεη οὗ ὈΥ͂ 
ἐς οΙθδῃ δηᾶ Ὁποίθδη," δηὰ δἱ βοπιθ. ΤὮΘ σεγε- 
ΤΊΟΠΪΔ] ἀπε! ηςἰοη 5 ἀϊά ποΐ ΔΡΡΙΥ ἴῃ 5:0 ἢ σ 8565, 
ΔΗΥ͂ τποῖς ἴΠδη ἴο “[Π6 γσοθῦις κ᾽" (οὐ 4 2ς6}}ς) 
ἐς Δῃά Βατγί,᾽ Δηϊπ|315 Δ] οννοὰ ἔογ ἕοοά Ὀυζ ποῖ 
ἴον βδογιῆσςο. 

21. 7 ιδερίαεε.. δείοο αν ον δε] Ἐκδί μετ, 
εἰ Βεεαμσθ, ΟΥ σἰπεο, ἴῃς ρίαοα τ} ὕ6 ἴοο τ 
ἔτοπι ἔπε6,) ὌΠ δ]]ονγᾶποο ξίνεπ ἰῇ σῦν. 15» 
1ό ἰ5 τοροαϊθα, δῃὰ {86 γϑάϑοῃ οὗ ἰὶ ἀϑϑισιιθά. 

7. ἰδὲ δοοά...:ῥα}} δὲ ρομγεά ομδ μρον δὲ 
αἰ!αν} ΟἿ. οἡ [μον. ἱ, ς. 



ν. 30--2.] ΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΙ. 

40 Ἴακε Πεεά το {λγ561 τῆλε μοι 

ΧΤΙΙ. 847 
γοιι, οὔβεγνε ἴο ἀο ἴ: ἔΐποι 5Παἷς ποῖ ἃ Ἵἰιαρ, 4 

ἡλῶν δε ποῖ βπαγεάὰ 'ὉΥ (ο]]οννίηρ τῆθπὶ, 44 τῃεγεῖο, ποσ ἀϊπλ η]5ἢ ἔγοπα 1{. ΘΕῸ 
ΠΡ ΔΙοΥ τἢαῖ {Πμεγ Ὀε ἀεϑβίτογεά ἔτοπὶ δ6- , ἸΡΥΟ; 

ἔοτε ἴῆεε; δπά ἴῃδῖ ἴδοι ἰπαθγα ποῖ ΟΠΑΡΤΕῈΚ ΧΗ]. ΕΡΗΝ 
1 προς το Ἰάοίαγγ, 6 ἄσισ »ξαγ τοξυξ 147110 18, 

δεγ {Πεὶγ ροάβ, βαγίηρ. Ηον ἀἱά 
{Πε86 πδίϊομβ βϑεῦνα {ΠεὶγΓ ροαβὶ ὄνβη 
80 ΜΙ]  ἀο [ἱΚοννίβα. 

21 Ἴοι 58Πα]ϊ ποῖ 40 80 ιιπῖο (πε 
ΤῸΚΡ τὴγ Οοά: ἔογ ἐνεσὺ ᾿δδϑοπιίπδ- 

εὐρ»ενκα- Ε Ε 
ἐδηδ λέ. ἴοη ἴο ἴ6 ΙΟΚΡ, ννῆϊςἢ ἢς Παίεῖῃ, 

ἤανα {ΠΕΥ ἄοπα ιἱηῖο ΤῆΘΙΓ ροάβ; ἰού 
ὄν θη {ΠΕΙΓ 5015 ΔΠη4 {ΠΕῚΓὙ ἀδιιρςεΓβ ΠΟΥ 
πᾶνε δυγηῖ ἴῃ {πε ἤγε ἴο τμεὶγ ροάϑ. 

32 ναῖ τῆϊηρ; βοενεῦ 1 σοπηπιδηά 

80. 7αζε ῥδεεώ ἰοὸ ἐδγεεὶ ἐδαὶ ἐῤο δὲ ποὶ 
“παγεά ὃγ 7ο])οαυίπς ἐῤέρι, αὔορ ἐδαὶ ἐῤὲν δὲ 
εεεἰγογεά ὕγονρι ὀεύογο ἐῤεε] “ΓΠῊ5. σις οη ἰ5 
Ὀαϑοὰ ἀροὴ τπ6 ποίΐοη βοπογα ν δηϊογίδι ποά ἴῃ 
[6 δηςϊοηΐ μοαίμθη ννου]ά, ἰμαΐ ας σοι ΠΙΓΥ 
᾿ιΔὰ [5 ον {πιο ΑΥΎ ἀε! {165 νῆοτα ἃ νου] ὃς 
ΡΕΤΠΟὰ δ ἴο περίεςϊ (θεοὶ ἐπιχώριοι); ςἔ. τ Κὶ, 
ΧΧ. 22; 2 Κ. χν]]. λό. Ηρποθ ὄνρῆ 1ἢ ςοη- 
αυογοά αἀἰπίγιςϊδβ [6 ννουβῃ!ρ οὗ [πε ἰοςδὶ ἀθιε5 
τνᾶϑ5 τνοηΐ ἴο Ὀ6 ΒΟΥ. ]ΟΙΙ5ΪΥ τηδιηϊδιποά. Βα 
[586] νγᾶϑ ἴο 5ῃ1 δι ισ ἢ ΘῈ ΡΟ ΒΕ ΟΠΒ. 

σμαρ. ΧΙΠ. ὙὍῃε δαπιοηιῖίοη οἵ {ΠῸ 
εἰοπίπρ νϑσβ οὗ ἴἢθ αϑὲ σπδρίογ, ἴο οὔβογνε 
[Π6 ψΠοῖο οἵ σοά᾽β ἐομηηδηάβ πους δάάϊ- 
τίοπ οΥ δσυδίγασοῃ, ᾿πίγοάιοεβ ἃ ΠΟῪ 56 Γ165 
οἵ ναγηϊηρθ ἱπίθηαδθα ἴο ϑοῦῖνθ ἃ5 ἃ ΔΙΓΓΠΕΥ 
ϑαϊοριιαιἃὰ ἀρδϊπϑὶ νἱοϊδιοη οὗ ἴπεθαε ἀμ 165. 
ΎΠδο ἱπιὸ τηοάζοβ δηὰ ἔογηης ΟὗὨ ἸνοΥϑἢΡ Πᾶν 
Ὀοδη ᾿αἱὰ ἄοννῃ : [ῆ6 ποχί ϑἵθρ 15 ἴο Ἰεριϑἰαῖθ 
πσπίηϑὶ [Π6 δυΐδποῖβ ἀπά ἀὐροϊζοτς οὗ ἔδ]96 οῃδϑ. 
δυςἢ [οπηρίειβ ἄγ ποΐ ἴο δὲ ϑρατθά, ενθη 
Ἐποιρῃ (νυ. 1--- τ) τμεῖγ ἰοδομηρ Ὀε σοη- 
πππρὰ ΌΥ τηΐγαςο]θβ : οὐἨ (σύ. ὑπ} 1Π6Ὺ Ὀ6 
ΠΟΙ͂, 4ἰΠἸ|δὰ Ὁγ Κιπάγοα ΟΥ̓ ἔΠοπάςῃΙΡ: ΟΥ̓ 
(υν. 12---19) Ὀς Ξπυᾳρροτίοα ἴῃ [ΠΟΙ͂Γ ΔροδβίαϑΥ͂ 
Ὀν ἃ ΜἹΠΟΪΟ ςἸγ. 

1. αῤγοῤῥεῖ, οΓ ἃ ἄγειν οὗ ἄγρα». Οἵ, 
Νυπι. χὶι. 6. ὅδ “ργόρῃεῖ" γοςεινθὰ ἢ]5 γὸ- 
νοἸδίοη5. ὈΥ͂ νἰϑίοη ΟΥ̓άϊγεςῖ ΟΥ̓] σΟΠΊΣΤΊΠ1- 
οδίίοη ; “16 ἀγθδπΊοΥ οὗ ἀγοαιηϑ" [Ὠχοῦ ἢ {Π6 
τηράϊυσι οὗ ἃ ἄγεδπη. Βαϊδδαπὶ ““{0]1] ἱπίῖο ἃ 
ἴγάηςο, γεῖ Πδά ἢ]8 εγεβ ορεη,᾽" Νυμπι. χχίν. τό: 
51 ΡῈ] νγᾶ5 “"σδιιρῆς ὑρ΄ ἴο ἴδε {Πϊγνὰ ἤδανεη, 
δηαά πραγὰ ὑπϑρϑακαῦ]6 ννογάβ," 2 Οὐυ. χὶϊ. 2 

. Ναΐἴδδῃ χεςοινοά {πῸ6 ννογὰ οὗ ἴῃς [Ὀοτά 
ἴπ 16 πἰρμὶ (2 ὅδδ8πι. νἱ!. 4). ΑΙ [ηθθ6 τῇ 
νδιίοιϑ ννᾶγβ δὰ [ῖπΠ6 11} οὗ Οοά τρδάθ 
Κποννη ἴο ἵποῖὴ 85 ὁ" ρσόρῃοίβ." δυςῇ τσενο]α- 
Ἐἰοη5 ἂἃἂτὸ αἀἰβεγεπὶ ἴῃ Κιπά ΠῸπιὶ ἴῃ6 1685 
ἄἀϊγεσῖ ομαβ τηδάθ ΌὈγ ἀτεᾶπηθ; 845 6. 5. ἴο Κὶπρ 
δοϊοϊῆοη, Σ ΚΙηρβ "1. ς : ἴο οϑορῇ, δὲ Μαῖϊ. 
1. 12. Οτ [86 οςουγτγεποο οἵ (ἢ ννοσγά “"ργὸ- 
Ῥμοι" (πάδϑη) ἴῃ ἴῃς Ῥοπίφίουςῃ, ΕΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
τοραγάθα ὈΥ 50ΠῚ6 45 ἃ πιᾶτκ οὗ Ἰαΐϊθ οὔ ρβίη, 566 
[ηἰγοά, ἴο Νυϊηθοῦβ, ὃ 4. 

ἐλεέ, 9 αγέ ἴο ἐξ σἰοπεα ἐο ἀδαίά. 12 7 άοία- 
ἥγοιις αἰἐΐσς αγέ νοΐ 0 δέ τραγεά, 

᾿ ἴΠεγα δῇῖδα δηλοηρ γοι ἃ ρῥῖοὸ- 
1 ρπεῖ, ογ ἃ ἀγεᾶπιοῦ οὗ ἀγεαπιβ, δηά 
σίνεῖῃ ἴῃ 66 ἃ 5ίρῃ οὔ ἃ ννοπάετ, 

2 Απά [δε 5ἰρῃ οὔ ἴῃε ΨΟηάοΓ 
σοπλα ἴο ρ4585,) γνεύοοῦ ἢδ βρᾶκε ιιπῖο 
ἴπες, βϑαγίηρ, [,εἴ 8 ρὸ δε οἴπμογ 
σοάβ, ννῆϊσς ἢ τποὰ Παβὲ ποῖ Κπονῃ, 
Δηα ἰδεῖ 8 86ῖνε {Πδπὶ; 

2. “π4 ἐβρὲ εἰσ ΟΥ̓ δὲ «υο,αρ ον 16 10 
2α..}1 ΤῊ ρϑορὶεὲ ἃτὸ νναστηθά ποῖ ἴο ]15ἴδη 
ἴο {πὸ ϑϑάιισοῦ ὄνθὴ δῃουϊὰ ἢθ δῇονν 5|9Π5 
αηὰ ννυοηήογα ἴο διυϊῖῃποηζιοαῖθ ἢϊ5 ἀοςίτπο. 
ΤΠΕῈ Ἰογτὰ μαά 514 “ὙΠοιυ 584]: ἤᾶνθ πσῆθ 
οἵδε Οοάβ δυΐ Μίο." Α ρΡγορπεῖ 15 μόσὸ 50 - 
Ροβεὰ ψν»ἘῆοῸ ἰῃνιθ5 [ἢ6 Ῥέορὶα ““ἴο ργὸ ΔΗ͂ΟΓ 
οἴμεγ σοάβ." Τὸ σιιςῆ ἃ οὔθ πὸ οἼγράϊε 15 
ὈΠΩ͂ΘΥ ΔΩΥ͂ ΕἰΓΟυΠπηδίδηςοβ ἴὸ Ὀ6 ρίνεη. ὙΠῸ 
βιδησϊηρ τὰ] οὗ δ δηά ρῥγαςίος δά Ὀθθη 
Ιαϊὰ ἀοόννῃ οηςξ ἴογ 411. ὙΠαΐ πε ρθορὶθ νγεῖδ 
ἴο ΠοΙά ἔαϑῖ. Ὑὴδ6 ργορῆεῖ Ὲῆο ργοροιυπάρά 
ΔΠΟΙ͂ΠΟΓ τι σοι] ΟὨΪΥ δ 8 ἱπιροβίου. 
νὲ περὰ ποῖ ἴπεπ βϑαρροβο {παΐ Μοβϑος ἰ9 

Ρυϊῇηπξ δΔῃ ᾿προβϑῦ]ε σᾶ56 ὈΥ ΨΑΥ οὗἉ δηξογοϊπρ 
ἢ15 ννογάϑβ, 85 88 Ῥαὺ] ἀοθβ δ]. 1. 6 ; Ὡογ γεῖ 
(αἴ (Π6 ργορῃεῖ ἴῃ αιιϑίίοη ἰδ ὁπ ΨῈο 
νγνΔ5 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΙΥ ἃ ἴσιο ῥσγορμεῖ, δπά οὐιδϊπεὰ 
ΔΌΓΠΟΓΙΓΥ ὈΥ 15 πλγΔς]65. 85 δυςσῆ, Ὀμυῖ νυᾶβ 
αἴεγιναγὰβ ἀγαννῃ ἀνα ἱπίο δροβίδϑυ. 

ἴῃ ςἢ. ΧΥ]]. 18 544. [51:86] 15 ἰεσά ἴο ὀχρϑοῖ 
1ηαἰ Οοά ν"}}} Βογεαῖτουῦ ϑεπα ργορδεῖϑ ἴο βσρθακ 
'ἰη Ηἰ5 πᾶπιὸ: δηᾷὰ ἴπθῸ δοσοιηρ δῆστηθηΐς οὗ 
186 1γ ργδάϊσςοη 5 15 [Δ ὰ ἀόυζη 85 ἃ ὑγοοῦ (υυ. 
21, 22) οὗ {Π6ῚΓ δυϊ βοσγΥ. Βιξ ἴδε σοηΐοχί 
ΓΕΠάο 5 ἰἴ οἰθαγ [Παὶ ἴῆ6 ςᾶ56 βυρροξκεὰ 15 ποῖ 
(ῃῇ6 οπς Ὀεΐογο ι.5 ἴπ {Π1]5 σδαρῖοσ. Πργε ἃ 
Ργορῃθί 15. ϑσϑροκθὴ οὗ ψῆὴο ἴδδομεβ ἴῃ ρἰ δίῃ 
σοῃίγδαϊοτοπ ἴο ἴπ6 τγϑοοινθά δηά δοογεαϊοά 
βἰδηάδγαβ οὗ γαῖ ὈΥ δἀνοσδίίηρ ἃ ἀϊδβίϊηςῖ 
Δροϑβίδϑυ : ἐδέγε ἴπ6 ργορῇῆεϊ 5 δϑϑυπιθὰ ἴο 
ΓΕΟΟρΡΏΪΖῈ ἴῃοϑο ϑἰδηάαγάβ, απὰ ἴο Ὀδ χέρια 
“πῶς ν᾿ Βῖη (ἢς [π|115 οὗ [6 τοὶ ρίοιιβ. σγϑίθηὶ 
δυϊπογχεά Ὀγ Οοά 85 ἴο ἀοςίτΓηθ δηὰ πιιϑϑίοῃ. 
ΠΟ [ἐὐν8 ρρ] δὰ σὉ.2--- ς ἴο ΟΠ σιβί δηά Ηἰς 

ξΟ]]οννεῦβ, 45 που ἢ {ΠΕ ῚΓ τοδοῃίηρ αἰπιθὰ δἱ 
ὈΠηρίηρ δδοι ἃ γεν ὶὲ ἔγοσῃ {Π6 ἰὰνν οὗ Μοϑβϑες. 
Βυϊ τ[8ὲ Οὐοθβρεὶ 15 ποῖ ΟὨΪΥ πὸ σοπίγδαϊο- 
τίοη οΥ Δροϊτίοη οὗ ἴΠ6 ἰανν, Ὀυΐ 15 115 σοπῃρὶο- 
τηθηΐ δηὰ δ] Π]πθηΐ, δη ἃ νγᾶ5 ΑἸνναγϑ ργοϑθηϊοὰ 
ἴῃ τ8αὲ ἸΙΡμξ ΌΥ (ΟΠγσῖ ἀπά Ηἰ5 Αροβίϊθϑ. 
ΤΗς [ὸνν5 οὐρῆϊ ἴΠδη, ᾿ηϑῖοδά οὗ εηἀάδανουσης 
ἴο βἴοπο (ἢ γίϑὶ δηὰ Ηἱἰ5 ἀἴϑοιρ]65 45 πΊθη γῆ0 
ΒΟΌ ΡΠ ἴο ἀγᾶνν [Π6πὶ ἀινᾶΥ ἴο δροκίδϑυ (ςῖ. δὲ 
]οἢη νι! «8, ς9),, ταί ῃοσ ἴο μᾶνθ βίνεη πϑεοὰ 
ἴο [6 οσοπμηδηὰ οὗ ςἢ.. ΧΥΤΙ].,) δηά “" Πραγκοηθὰ 
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δ48 

4 οἶδρ. το. 
20. 

2 ἼΠοῦ 5841ς ποῖ πεαγκεη ὑπἴο τῆς 
ννογάϑ οὗ τῃαλϊ ρτορῃεῖ, οὐ {παΐ ἀγθδιη- 
ε΄ οὗ ἀγεδιῃβ: ἴογ ἴῃς ΟΚΡ γουγ (ὐοά 
Ρτονεῖῃ γοιι ἴο Κποῖν ννμεῖμεῦ γα ἷονς 
ῆε ΓῸΚῸ γουγ Οοά ν ἢ αἱ! γουΓ 
Πεαγὶ δπ4 νντἢ 41] γοιιγ 80}. 

4 Ὗε 5841} νναἱὶκ δεγ τς [ΟκῸ 
γουῦ (σά, Ὧπη4 ἔξαγ πίη, δῃά Κεερ ἢ 
ΠοπλΠ]ΔΠἀπηθηΐβ. Ἀπ ΟΌΟΥ ἢ]5 νοὶςς, 
ΔΠᾺ γε 511] βεγνε ἢϊπι, δηὰ Ἅοἰεανε 
πΠηἴο ἢ η,. 

ς Αμά τί ργορδεῖ, ογ παῖ ἀγεδη,- 
ΕΓ οὗ ἀτοδπηβ, 5141} ὃς ριι ἴο ἀεί ; 

Ὴον. Ὀεσδιδα ἢς Παῖῃ ἰβροίκδ ἴο ἴΌΓΗ γοῖ 
τ ἈΜΑΥ ἤοπι ἴδε ΙΟΚῸ γοι Οοά, 
αρααε ο. ῬὨΙΟ Ὀτουρῆς γου ουξ οἔὗἩ [Π6 ἰΔηά οὗ 

Ἐργρῖ, ἀη4 τεἀβεπιεά γου ουξ οὗ τῆς 
ἤοιδε οὗ θοπάλρα, ἴο (ἢτιϑὲ (δα ουζ 
οὔ τῆς ννὰν ψνῃὶς ἢ τῆς ΓΚ τὴγ Οοἀ 
ςοπιηηλπάεά τες ἴο νναὶκ ἰῃΏ. 80 5}4]1 
του ρυῖ τῆς ἐν} ἀννᾶὺ ἔγοπι ἴῃε πλίά8ι 
οὗ τῆεε. 

6 41{ τὴγ Ὀγοῖμογ, τῆς 8οη οἵ τῇγΥ 
πιοῖπου, οἵ ΤῊΥ 80η. ΟΥ̓ ΤὴΥ ἀδυρῇτζετ, 
ΟΓΥ ἴῃ6 ννῖδ οἵ {ΠΥ Ὀοβοπὶ, οὐἵ᾽'. (ἢ 
ἔτ επά, ννϊο ἢ ἐς 45 της σννη δ: 
επηίῖςα (δα ββογεῖϊγ, βαυϊηρ, [εἴ τι8 ρῸ 
Δη4 56γνε οἵπεγ ροάβ, ννῃ!σἢ τῆοιι ἢαϑβί 
ποῖ Κποννῃ, ἴῆου, ΠΟΥ ΤΥ ἔβῖΠεῖβ ; 

ἴο 16 ψοτγαὰϑς βροκθη᾽" ἴῃ [6 πᾶτὴθ οὗ ἴπ6ὸ Οοά 
οὗ [5γ86], Ὀθοδιϑ6 ἔμ Ὺ ννεσα δι ρρογῖοὰ ὈΥ τῃ6 
Δοσοτηρ] 5ητηεηξ οὗ ἰἤοβο ϑἰβης δηὰ ννοηάοιβ 
ὙΠΙΟΒ ἴῃ6 ργοδοῇο 5 ἴοοῖ ἴῃ Πδηά, 

3. δὲ ΓΟΚΡ γοωγ Οοά ῥγουεῖ γομῇ ΟΕ, νἱῖ!. 
2; Ὅξη. ΧΧΙΙ. 1. ᾿ 

5. τραὶ ῥγοῤῥεῖ, ον" ἐδαΐ ἀγεαριθν οΥ ἀγεανη:, 
“ῥα δὲ ῥιεὶ 1ο ἀξα! δ] Αἴ. σὐ. 9, το. ΤΕ σοη- 
ἰοχὲ δηὰ Ρϑγᾷ}]6] ραβϑθᾶρος (ςξ. οἢ. χυ]!. γ; 
μεν. χχ. 2) ἱπάϊςαίθ (δὲ (Ποῦ ννᾶβ ἴο 6 
ἃ ΤΟβΌ]ΑΓ 7υἀϊς!ϊα] ρῥγοσδάισγο, δπᾶὰ τπαΐ [ἢ 6 
ΤΉΔΉΠΟΓ Οὗ [Π6 Θχϑουτοη τνᾶ5 ἴο Ὀὲ ὈΥ 5ἰοπίηξ. 
ἴῃ 1Π|5 ἴῃ8 σου ΠΥ νγα5 ἴο [Κα 115 ρατί ἴῃ 
ογάδγ ἴο 5ῆονν 115 πογγοσ αἵ ἴῃ6 οὔπιθ, δπά ἴο 
οΕἸθαγ 1[561} ΟὗἉ σοτιρ] 1 ΠΥ ἘΠογρίῃ. ΐ 

Τὴς ἰοχὶ ἢᾶ5 Ὀδθῆ σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ Ὀτουρπῖ 
ἤογιναγτά ΌΥῪ Ἐοπηᾶπ Οδίμοϊς σοπηπηδηΐδίουβ 
ἴο 50Π} }Υ 1ΠπῸ σαριῖα] ρα πϑηπιοπὶ οὗὁὨ δοτγοίίος 
ἴῃ [ἢ6 ΟΒυγοῆ : δηὰ ΌΥ ΟἴΠΒΕΙΚ (ς. σ. Οδ]νη ἐπ 
ἰος.) ἃ5 Ῥγουϊηρ (δῖ βδισ ἢ ΡυΠΙΞΗπηθηΐ πχιιϑῖ 
Ὀς ᾿πβ]οϊοα Ὀγ ἴπ6 πηαρὶϑῖγαῖθ. Βαϊ βυςἢ δρ- 
ΡΙΙοδίίοη οὗἁὨ [ξ ονεη]οοκβ ποῖ οἱγ 1ΠῸ ἀϊβἔου- 
Θηΐ ““ ΠΊΔΠΠΕΥ οὗ 5ρι τ" οὗ ννϑιςἢ ἴῃ Οοβροὶ 
ῖἷ5 (8: 1Τὺκς ἰχ. ς 9}; Ὀυΐϊ 4͵5οὸ πες ἕαςϊ τῃδί 
50 ἢ ΟὈ]Καϊίοη δἰϊδοῃεὰ ἴο {π6 [νυν] 5ἢ τηδρὶ5- 
ἰγαῖθ ΞΙΠΠΡΙΥ ἀπά ϑο οὶ Ὀδοδιιθα ἢθ δά ἴο 
δάγηπίδίεσγ [86 ἰὰνν οὗ ἃ ᾿βεοσγᾶου. Οοὰ ννᾶς 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΙΠΠ. [ν. 3--ι2. 

7 Ναπιοῖγ, οἵ τῆς ροάς οἔἹ τῆς ρεο- 
ΡΪα ννῃϊο ἢ ἀγέ τοιπά ἁρουΐζ γοιι, ΠΙΡῊ 
πηῖο ἴΠ66, οΥ τ οἱ ἔτοπι τῆεε, ἔτοπηι 
τς ογδ δά οὗ τῆς βαγῖἢ Ἄνεὴ υηῖο {Πα 
οἱῤεγ ἐπ ὰ οὔ ἴῃ δδύῖῃ ; 

8 Τποι 51Πα1ῖ ποῖ σοπϑοηΐζ ιτπἴο 
Ἀπ), ΠΟΙ͂ ἢδάγκοπ υὑπῖο ἢϊπι; ΠΕΙΓΠΟΓ 
804] της Ἔγε ρΥ ἴηι, ποῖ ἢ εσ 5}4]} 
ἴποῖι δραγα, με ογ 581 τοι σοποθλὶ 
ἢϊηι: 

9 Βυῖ ὄζβου 5841 βιιγεὶγ Κ|] Πἰπι; ἡ 
τῆ πα μη 5841] θὲ ἔγβε προ Ἀϊπὶ ἴο 
Ρυξ πὶ ἴο ἀεδῖῃ, δηά δἤεγνναγάβ τῆς 
Πδηά οἔὗ 411} πε ρεορΐε. 

Ιο Απά ποι 5}411 βἴοης ἢϊπὶ ἢ 
βἴοησϑ, ἴῃδΐ ἢς αἷς; Ὀέσδιιβα ἢς ἤδῖῇ 
Βουρῆ ἴο τῆγιδι (ἢδ6 ἀνγὰγ ἔγοηι τῆς 
ΓῸΚΡ τῆν (σοά, ννῃϊςῃ Ὀτουρῆς τες 
ουξ οὗ τῆς ἰαπὰ οὗ Εργνρῖ, ἔγοπι τῆὲ 
ἢοιβε οὗ 'Βοπάδλσε. 

11 Απά 481] Ἰδγδεὶ 5}88}} Ἠσαγ, δηᾶ! 
ἔδαγ, δΔηὰ 50.411] ἀο πο πιογεὲ ΠΥ δυςῇ 
νυ] Κεάμεβϑ 45 [Π]5 15 ἀπλοηρ γου. 

12 Ἶ [Γ του 584] Ποῶῦ σα. ἴῃ οπα 
ΟΥ̓ Τὴν οἰἶτι65, ννῃῖςἢ τῆς ΓῸΚΡ τὴν 
(ὐοά διδῖῃ ρίνεη τῃεε ἴο ἄνγεὶ] τ εγε, 
ΒΑΥ ΠΡ. 

12 (γίαίπ ταεη, "τῆς ΠΒ]Π]άγεη οὔ 

εδὰρ ἢ 

2 

Ογ, 
κάκ, δ 

ΒεΙ141. αγὲ ροης ουἭ ἔγοπι Ἀπηοησ γι, γα 

Ρ]οαϑθά ἴο ρίαςς Η: τ ϑοὶ ἔου [Π6 Εἰπὶὸ ἴῃ ἃ γοὶδ- 
(ἰοῃ ἴο [5γ86] δηδίοροιι ἴο ἴῃδι οἵ δὴ φαγί] Υ 
ΒοΟυ γε ρῃ ἴο Δὴ δαστὮ]Υ ΡΘΟρΙΘ. (ΟΠ ΒΟα ΘΠ 
Ηῖϊς ψόουϑῆρ δηὰ ἴῃ αν οἵ τπαϊ ΡΟΪΙΥ, 
ὙνΠΠ5ὲ ποῖ σεδϑηρ ἴο 6 ἀυζ165 οἵ τοὶ σίοη, 
ὙνΟΙΘ δἷθο πιδίϊογβ οὗ οἷν} ἴᾶνν. Τὸ ὑπηρ 
ἴῃ ἴῃ6 ννόοσβῆρ οὗ δποῖμογ Οοά νᾶ5 ἱποτείογε 
ποῖ ΠΊΕΓΟΕΙΥ ἴο ἰεδὰ ἄννᾶ Οοαά δ ρβορὶἊ ἱπίο 
ΟΙΤΟΥ, ἢ ννὰβ ἴο βδούιισθ {μοὶ ἴτγοπι {ΠΕ ῚΓ 
Ιογδὶγ ἴο τποῖγ ΠΡΏΓΜΙΪ ργῖησε ἀπά σιΐοσ. [τ 
Ὑν85 ἴῃ ἃ ννογὰ ὨΡἢ ἔγθάβοι, δηὰ ἴο θὲ ρυῃ- 
ἰϑῃθαὰ δοσογάϊηρὶγΥ. 8ὅ0 ἴοο ἴῃς σοποοδιπιεηῖ 
οὗ αἰἰοπηρίϑ ἴο Ὀγίηρ ἴῃ ἀροϑίδϑυ ννὰϑ “" πλ15- 
Ὀτϊσίοη οὗ γθάϑοη  Βυΐ ΜΊ [16 σοϑϑαίίοῃ οὗ 
186 {Πϑοσγᾶσυ ΠΟΓΈΞΥ σδᾶϑοι το Ὁς 229.9 ,αοὸ 
ΡΕΠΙΘΩΔΌΪΕ 45 ἃ ΟΥΠῚ6 ἀραϊηϑί [Πὸ οἰδίθ. 

6. Μιοδδ6115 οὔβδογνοθ ἴπδὶ ἴῃς ΟΠΊ 55:0 ῃ5 
ἴπ {Π15 ΘΠ ΠΛΕΥΔΊΊΟΠ δοθπὶ ἴο ΣΠΆΡΙΥ παῖ 0 
ΟΠς ννὰ58 θοιηά ἴο προδοἢ ἔδίμεγ, πιοῖδεῦ, οὗ 
δυβθδηά. 

12, 18. Ζείδοι εραὶ ῥέα 5Ω7 ἱπ οπς οὗ ἦγ 
οἰεἶδε, «υδίερ ἐδὲ Ποκὺ 407 Οοὐ ῥαϊδ σίυτη {τέ 
10 ἠᾳυοἱ ἐδεγο, ταγίμσ, Οὐγιαίπ περι, δε δ άγεν 
97 Βείαὶ, αγὸ φομδ ομἱ ὕονι ἀγιοῆσς γομ] ἱ.ε. 
“ἢ δη ΟἿΘ ΟἸΕΥ ἢΘΔΥ5 σοποογηΐηρ ποῖδοσ "Ὁ ΟΓ 
ΠΊΟΙΈ 5 σῖς ΕΥ̓ “ἤδη γὲ ἰῃ οὔς ΟΥ̓ Ποατ, δίς. 
[ἢ 1815 ἀπίγ, Θ556Ώ 114] ἃ511 ννᾶ5 ἴο [86 ὙΥῪ ἐχίϑῖ- 



ν.14-} ΠΕΌΤΕΚΟΝΟΝΥ͂. ΧΙΠΠΠ. ΧΙΝ. 
ἀπά πᾶνε νι άγανγῃ ἴῃς ἱπῃδθιδηῖβ 
οὗ τἢεῖγ οἰἴγ, βαγίπρ, ψεῖ 5 ρὸ δηά 
β6γνε οἴδεγ ροάβ, ννῃϊς ἢ γα ἤδνε ποῖ 
Κημονῃ; 

14 ΤΠ δη 5Π416 ποὺ ἱπαυῖΐγο, ἀπά 
ΤΔΚΕ 5θδῦοἢ, ΔΠπΠα δϑῖκ ἀπ! ρεητὶγ ; δηά, 
ὈΘΠοΪά, 17. 1: ἐφ ττυῖῃ, απά τὰς τῆϊηρ 
ςογῖδίη. ἐῤαὲ ϑο ἢ δροπηηδίίοη ἰ5 
του ρὴς Δπλοηρ Υ0 1; : 

Ις ἼΠου 5}4]} βιγοὶν β8πιτ6 [Πδ 1η- 
Πρ τΔηῖ8 οὐ τῆδλϊ ογ ἢ τὴ6 εἄρα οὗ 
τε βννογά, ἀδβίγογίπο [τ ατῖοτγ, Δπά 
Ἁ}] τῆαϊ ᾿ς τπογεῖη, δηὰ τῆς σλτε 
τῃεγθοῦ, σῇ τῆς βάρε οὗ τῃ6 βυγογά. 

Ι6 Απάᾶ τποὺ 5] ραῖμεῦ 4}1 τῆς 
8001] οἔ ἴ᾽1᾽ ἰπῖο τΠε τηϊάβϑὲ οὔ τῆς 5ἴγεεῖ 
τῃετεοῖ, δηά 5] δυση νν ἢ ἤτε τῆς 

οἰἴγ, δηά 4}} τῆς 5ρ011 τῃεγεοῦ ὄἜνεγν 
νη, ἔογ τῆς ΠΟΚΡ ΤΥ ΟΟἀά: δπά ιἴ 
5021} 6 Δη ἤδᾶρ ἔογ ὄνοῦ; [ἴ 514}1] ποῖ 
δ6 θυ} δραίη. 

17 Δπά τἢδγα 541} οἴεανε πουρῆς 
οὔ τὰς ἴσυγβεα τὨϊηρ ἴο της Παπά: 
τΠαῖ τὴς ΓΟΚΡῸ πΠΊΔΥ τὰγὴ ἴτοπι τῆς 
Βεσεηςβ5 οὗ ἢΐβ δῆρεῖ, δηά 5ῆενν [πες 
ΓΊΘΙΟΥ, ἀπά πᾶνε ςοιηραβϑίοῃ. ὉροΙ] 
ἴΠ66., δηά πλυ]ορὶγ τπεε, ἃ8 μὰς δδῖῃ. 
ϑυνοῦηῃ πηΐο τὰ [ἈΠ 618 ; 

ι8 ὙνΒεη τῆοι βῃλϊε ἤθαύκθη ἴο 
τῃς νοῖς6 οὗ τῃ6 ΓΟΚῸ τὰν Οὐοά, ἴο 
Κοερ 11 ὲὶβ σοπιπηδπαἀπηεηΐῖβ νῃ]ςἢ 1 
σοπιηχαηά (ἢ66 118 ἀλγ, ἴο ἀο ἐῤαΐ 
τυῤιτοῦ ἰς τσὴ ἴῃ τὴ6 εγ 68 οὗ τῆς ΓῸκ ἢ 
τῆν (σοά. 

Θης6 οὗ ἴῃ6 Μοϑδῖὶς σοπιπιοηννγοδίτἢ, ΟἹ νγᾶ8 
ἴο ΚΘΟΡ δαϊοι5 νναῖς ἢ ον δὺ ΟΥ̓, 85 ΠΙΔἢ ΟΥ̓ΟΓ 
τη. ὙὍ6 εἶδιι9θ “ΠΟ ἢ [86 !,οτὰ ἢν σοά 
Ὠδῖῃ ρίνεη {πΠδε ἴο ἄννε}} 1η} 5 σηΙ ΠΟΔΠΓΥ τὸ- 
τηϊη 5 {ποτὶ τΠαΐ ἴπΠῸ τοὶ ονγηουβῃιρ οἵ {Ποῖγ 
ἀνε! !ηρ5 τοϑϊοὰ ἴῃ {πὸ 1 ογὰ (ςξ [,ον. Χχν. 23), 
δηά {Πΐ ἴπδγ, 186 πλοῖο ἰθηδηΐβ, πιιϑδὶ ποῖ 
αἰονν ΗΙ5 ργορεγυ ἴο Ὀδοοπια ἃ οθηΐγε οὗ 
ΤΟ ΌΘΙΠοἡ ἃραϊηϑὶ Η!5 7158 Δ ΠΟΥ. 

18. εὐ άγεπ ῳΚὶ Βείαῆ ἴἷπ χν. ἡ 186 
τνογά Β6]|14] ἰ5 γτοπάθγοα ἴῃ οὐγ ἰγδηϑιαϊοη ὉΥ͂ 
τῆς «ἀ]. ““νἱοκρὰ:" 45 1 15 αἶδὸ ἴῃ Νδἢιιπὶ 
᾿. 11. ἴη Ρ5. χνἱ. 4, ““Ποοάβ οὗ πηροῦ!ν 
τήθη,᾽ 5 {ΠῚ ΓΑΙ “Ποοά5 οὗ Βε6|14].} [ἢ τῃ6 
τπϊγΐσθη οἵμοῦ ρίασθα ἴῃ ΠΟ ἢ ἴῃε ψογὰ οο- 
Οὐ5, Δ}} Ὀοίηρ ἰῃ 1ἢ6 Πιδίογιοδὶ ὈοοΚβ, ᾿ἢ 15 

(τοδί σοπϑιϑίθη{Π1Υγ ἴῃ τῃ6 Α. Ν. 45 ἃ Ριόροῦ 
Ὠδῖηθ. ΤῸ ΠΧ Χ, δηά πηοϑί δησίθηΐ νϑ βίη 5 
ΤΟΠΔΟΥ  ΌΥ ἄνομος, παράνομος. δηά {Π6ὶσ 
σορηῃαίοθ. δ: Ῥδι], 2 (ὐογ. νἱ. 1ς, ι.555 ἴῃ6 
γψνοσὰ Βα] (Οτθοκ Πελ πρὶ ἃ5 Θαυϊναϊοπξ 
ἴο δϑαίδη. Ββεῖγ 15 πὸ ἀοιδί δαυϊναϊοπῖ ἴὸ 
Β 6114]; δηά ργοῦδοϊυ {Π|15 56 οἵ [ἢ ννοτὰ 85 
Δ ῬΓΟΡΟΙ πδπῖο ογρπδίεά ἢ τἢ6 ΑΡροβι]α. 
ΤΠο νογά πηϑδηβ «υογ ῥίοητπες, χμοά πιίδς 
ει» εἰ, πεφια. ΓῺ ὀχργοβϑίοῃ “' 505 οὗ 
ὙΝΟΓΓΠ]ΕΘΘΉ 655) 15 5: ΠΊΪΑΥ ἴο ΠΊΔΠΥ ΟἴΠοΥΒ 'π Ηθ- 
Ὀγονν: δ. σ. “'50η5 Οὗ 5 γεηρίῃ," “ὁ γεαγβ," ἄς, 

16. δυόγν αὐδίί, γ 1δὲ Σοκὺ ἐδν σοί]. 
Ἐρσπάογ: “88 ἃ ὙΠ01]9 ΟΤΟΣΊπΘ ὕο Ὁ} 
Τοτὰ ὉὍὯΥ 6ο4:" 566 [86 Νοίδ δῖ δηά οὗ τῇς 
σΠδρίογ, 

ΝΟΤῈ οὐ (ΟΗΔΡ. Χιι. τό. 

ΕτοΡ «υδ ὙὍΒ6 Ἡεῦγενν ννοσὰ πόθ 15 

9 ἀουνοά ἔτοπλ ἃ νοῦ ΟΌ5, “ρ ΤῆΔ]κ6 
αἰγοι ]ατ,,) οὐ" σοτηρ]εῖς." Ὅλε ννογά 8 ρτοὸ- 
ΡΟΙΪΥ δὴ δή]. 5 γηρ ὁ’ Ρουθ ἢ οὐ ὁ Θπέγο:" 
Δηα ΠΙΔΥ η0 ἀοιδὲ 6 υυϑϑ Δαν γ ΙΔ} 45 ἰΐ 15 
ἴῃ 5. 1. 18. ΤΠΘ ΑΟΝ.. ἴἰπ ἰἢυ5 ἰᾳκίηρ Ὁ ἢ45 
1ΠῸ σιιρροζί οὗ [6 Ψογβϑίοηϑ βΘΏΘΓΑΙΥ  Ὀὰἐ (Π6 
ψνογάβ ΓΟ] οννπρ “ἴον [ἢ6 1 τὰ τὴγ Οοά"" ἀο 
ποῖ δὲ ΔΡΕΥ ἴο [815 56η56, απὰ ἱπάθοὰ ϑῃου]ὰ 
ΤΑίπογ τὰη ““απῖο ἴῃς [οτὰ (ἢγ Οοά." ΤΤῊΙ5 
δἀάϊίοη, ἢ ΙΓ ἢ Θν  ἀ ΠΥ πλιϑὲ Ὀ6 ΟἸΟδΕΙ σοη- 

ποοίοά ὑνἱἢ 503, σοΓΊΔΪΗΪΥ βυιρροβῖβ ἐπ6 οἵμος 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΝ. 
1 Οοά᾽": ελήανωις αγὸ ποί Το αἱτῆριεγε ἐλεηισεῖτιος 

ζ» γοηρ, 3 λας γαν, απαά τυλαΐ τιαν 
γμοέ ἠέ Φαΐδ!, 4 οὐ ὠεαφίς, ο οΓ βοάσσ, τὶ ο΄ 
,)οπτοῖς. ΄γ“,τἰ 7 αέ τολίελ αἰἱοέλ ο7 είγπαν πο 
ὅδ καΐέπ. 412 7 ὲἦπι Οὗ αἰὐυέγις τόγυϊεό. 43 
ΤΖήδλεος ἀπά γεδέηρε ο7 γονοίείγιρ ὀφίογε {δέ 
Ζογά. “48 7116 Διγα] γεαγ: “ίλέ οὗ αὐης απά 
εὐα» ν. 

56η56 οὗ [6 ννογά, ἔουπά 4150 ἰῃ χχχὶ. 1ο, 
ἐ ῃ0]6 οὔεγηρ,"" ὁλοκαύτωμα. Τῆς ννονὰ 
διῶ ἰ5 ΔΡΡΙΙρὰ ἴο οἤθγιηρ8 νυν οί Ποσ οὗ σοῦ οὐ 
{Π6 Ποϑἢ οὗ δηϊπι8]5 ργονι ἀθά ἔπθυ νγογθ νυ ΠΟ ]Ὺ 
Ὀυγηῖ: εξ, ἴνδν. νἱ. 22, 22; θαυ. Χχχ. το. Α5 

ἃ ΞΥΠΟΠΥΤΏ ΓΟΓ [Π6 τοῦτο σοιηπιοη ΤΠ), 1ἴ ἰ5 
βουηδί 65 5ϑ ἃ ἴῃ ἀρροϑιίοη ἴο οὐ ΓΕ ΠΟΙ οΧχ- 

Ρἰηδίίοη οὗ γον, δ.8. 1 8. νἱϊ. ο; 5, 1]. το. 
ἼὝΠδ τοηάογηρ βιιρροσίθα ἴῃ [6 ἐοοῖ-Πποῖο ἰ5 
[Πδ: οὗἩ 16 ΜΙιβῆηδ, ἀπά οἴμοσ [ον ]ϑἢ δυΐδῃο- 
ΤΙ 65. ςἔ, σοθθη., Εὐγϑῖ, Καὶ], Καοδοὶ, ἄς. 

Ε ἀγε τε ςδι]άγοη οὗ ἴδε ΓΟΧῪΡ 
ἰαρὰ (ὐοά: 4γε 584} ποῖ οὐ σ μεν. τὸ 

γοιυγβείνεβ, ΠΟΙ πηᾶκε ΔΠΥ βαίάπεββ ἢ 
δοΐννθθη γΟυΓ αΥ65 ἰοῦ τῆς ἀσδά. 

2 ογ τδοὺ γέ δὴ ΠοΙν ρθορία υπ- ὁ οβαορ. 5 
το τῆε ΓΆΡ τῆγ (ὐοά, ἀηά τῆς ΓΒ κἃ :6. 18. 
᾿αῖῃ σῆοβθη ἴἢ66 ἴο ὃὈς ἃ ρεου]αγ ρεο- 

849 

ον, 
ἄευυδοά, 



850 

ΡἷΘ υπίο ᾿ἰπΊβε] ςς ἀρονε 411] τε πδ- 
τἰοηβ τῇδι αγ ἀροη τῆς εδτῃ. 

4 Φ Του 58Πα]ῖ ποῖ εαΐ δὴν ἂρο- 
τ Π4Ὁ]6 τῆϊπρ. 

4 “ΤΠ εβα γέ {πε δεαβίβ ψῃοἢ γὸ 
5Π8]} εδῖ: τ1ῃ6 οχ, πε 5ῆεερ, ἀηά πε ροαῖ, 

ΓΗΑΡ. ΧΙΝ. Νοῖ ΟΠΪΥ ννᾶ5 ὀρϑῆ ἱΔοἸδισΥ 
ἴο Ὀ6 5ἴΕΓΠΪΥ σι ρργεβθοὰ (ςἢ. χὶ".), Ὀὰς 186 
ὙΠΟ]6 116 ἀπά νναὶκ οὗ [Π6 ρϑορὶε νγεγὲ ἴο 6 
τορυϊαῖϊεά ἢ σοηίϊηια]! τοραγᾷ ἴο παῖ 
σῃαγασίοσ μῖοἢ Οοά ἀσοιρηοάὰ ἴο ᾿πηργο55 
ὕροη ἵει. Τῇ νογάβ ἐγὰ ἃγὸ ἴπ6 σῃι]άγεη 
οὗ ἴῃε [οτά γουγ Οοά" ννῃϊς ἢ ἱπίσοάμος 
(5 σμαρίεγ, βυρρεβὲ {πὸ ρῥυϊποὶρῖὸ ψ]οἢ 
ΠΑ ΘΥ1165 115 Ργεοορῖθ. [11 ννᾶβ Ὀπροϑθοηλης 
ὙΠΕΙΓ ΟἸΡΉΠΥ͂ δηά ργ νι! ]οξο5 ἴο ἀϊδῆρυτε {Πποπὴ- 
56Ϊν 68 ἴῃ που γηϊηρ (τ. 1,2). 8ἃ5 ἴμ6 Βοδίῃεη 
ὙΏΙΟΙ Πᾶνα ΠΟ δΟΡΕ; οἵ ἴο ἀδῆ]ε μβοπηβεῖνεβ ὈὉῪ 
ΔΙΠΡ ΔΩΥ͂ Δοοπλ ηΔ0]6 {πιηρ" (συν. 4----22}; 
ἢ {Π6 ΠσοΟΠΙΓΑΓΥ [ΠΟΥ ΜΈγα ἴο ἢοηοιγ Οοὰ 
απὰ δεῖ νυ] οὗ ΤΠοΙΓ βρθςῖαὶ τεϊδιοη- 
5810 ἴο ΗΙπὶ ΌΥ ΠΟΙ͂ πλϑα]β δί ἴδ βαποίυδγυ : 
τη6 415 Αϑϑοςσϊδίθα ΨῈ ΠΠΔΠΥ ἴο ἴπ6 ΠΕΡαΥ 
(υν. 22---9). τ 

1, 2. »ιαξε αην ῥα άηεν: ὀεοίαυεοπ γομν Φγ6:} 
ἡ. 6. ΌΥ 5βανίηρ ἴῆδς ἐογορατί οὗ ἴθ ῃοδὰ δῃηὰ 
ἴπΠ6 ογοῦγοννβ. ὍΤὴδε ρῥυδοίίσθβ ἤεγο παπιϑᾶ 
ννΟΓῈ σοπητηοη διηοηρϑῖ ἴΠ6 ποαῖπθη, δπα 506 Π 
ἴο Ὀς ἔογθιάάδη, ποῖ ΟὨ]Υ Ὀδοᾶιθὸ βυσο νι] ά 
ΟΧοθβθο5 οὗ ργιεῦ ψουϊὰ Ὀ6 ἱποοηῃϑίϑίθηξ ἴῃ 
ἴΠο86 0 85 σῃη]άγοη οὗ ἃ βοᾶνθη!υ ἘδίΠοΓ 
Βαὰ ργοβροοίβ Ὀθεγοηά ἰἢϊ5 ννοσ]ά, δι 4]5ο Ὀ6ὸ- 
σϑιι58Ὲ {Π656 ιϑᾶρὸ5 {Ποιηϑοῖνοβ ἀγοϑο ουΐϊ οὗ 
ἸΔοἰδίτγοιιϑ ποίϊίοηβ. Ὅὕὴθ πιουγποῖα ἰηβιςιοα 
ννουπάϑ δηὰ ρῥγνδίίοης οἡ ἔποπηϑοῖνοϑ, ἃ5 ἴῃ 6 
ΡΙοΘί5 οἵ Βαδὶ (1 Κ. χυῇ. 8) ουξ {π6π- 
56 ]ν 65. ἢ Κηΐνεβ, ΟΥ̓ ννΑΥ οὗ ρῥτγοριἰδιϊης 
ἀδιτϊε9 ἴο ῇοπΊ Ὠυπίδῃ ϑυβθτηρ πὰ τγορ 
ὙγΕΙῸ τοραγάθα 5 δεσθρίδοϊο. 

ΤΠε Ἐοχηδη ἰὰνν οὗ ἴπη6ὸ Το η ἼΔ0]65 Πδά 
Τοβι ΠΟ Ιοη5 (Ὀοχτοννοά ἔγοπι ϑοΪοη ; 566 (ἹἸςοτΟ, 
.1)6 1,6ρ.᾿ 11. 25) ΥΘΥΥ͂ 5 πΎ]Δτ ἴο ἴῃο56 οὗ ἴῃς 
ἴοχί δηά 115 ραγ8}16] ρᾳϑϑαρθβ. 

8--21,͵ Μοϑεϑ ζ0]]ονν5 ἃΡ [86 ροηογαὶ ἰη- 
Ἰυποίίοη δραϊηϑδξ δδίῖηρ “ΔΩΥ δροοπιη80]6 
την 7 ΌΥ βρθοϊξγιηρ ραγι σι ]αγῖν ννμαΐ οτγθᾶ- 
ἴΌΓΟ5 ΤΑΥ͂ Δπὰ ννῆδξ τηΔῪ ποῖ Ὀδ6 ιϑϑὰ 85 ἕυοά. 
ἼὨΒΘ γοϑί σι σ]Οἢ 5 ἰαϊὰ ἀοννη ἀγὸ ϑυ Ὀϑι Δ ΠΈΔ ΠΥ 
τορεαϊοά ἤτοπὶ ἰδ ραγα}]6] ρᾶϑϑαμθθ οὐ 1 ον, 
(βοτγο 566 ποΐθ5), δῖ ποῖ νὴ πουΐζ ποΐουνου- 
ΤΥ ναγδίίοη. Τῆγθο οἶδσϑοβ οὗ σγοδίῃγοβ ΔΓῸ 
ΠΟΓΟ τεξεττϑά ἴο, φιδάγιρεοάθ (υνυ. 4---9), 565 
ιν 9 Δπὰ 1ο), Ὧπὰ ἔον"]β (υν. 11---21); ἃ 
ΟἸΤΉ οἾΔ55, γορί 165, 15 οπυ θα, ἘΠουΡἢ σαγο- 

ΓΟΙΠΥ ἀθαὶῖ νυ ἴῃ 1 ον]. χὶ. )ο, 30, γὮΘΤ εἰσῆϊ 
5ροςῖ65 οὗ 1 ἀγὲ ἔοσυιάάθη : οἡ {π6 οἵποῦ μαηά, 
ἴῃ Ἰοσιϑῖ δηὰ Τσεγίδϊη Οἵ ΠΟΥ ᾿πϑεςῖβ ἀγῸ ἘΠ 1ΠΊ6- 
ταῖθα 85 οἴθδῃ 1Ἁ,ουἹ. χὶ. 22, θιαῖ ἀγὸ ηοΐ ηαπιρά 
ἴη (Π15 σπμαρῖοσ. Βοίἢ οπλβϑίοηβ ἃγὸ ΡγΟΌΔΌΪΥ 
ἴο Ὀ6 οχρ᾽ιποὰ Ὀγ ἴπ6 {{π|6 δηά οἰγουπηβδίδποοβ 
οὗ [86 βρεαϊζοσ, ὍΤὴδ χορ! εβ οὗ {πΠ6 ργοπχιβθὰ 

ΠΕΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΙΝ. 

͵ 

[ν. 3--- 6. 

ς Τα Πατῖ, δπά τῆε γοθδιυοῖς, δπά 
(Π6 (ΔΠονν ἀδοτ, δηά τῆε νν]ἱά ροδῖ, 
Δηά τὴς 'ργρᾶγρ, δηά τῆς νν]]ὰ οχ, 
πὰ τῆς Πσἢαπιοίϑβ. ΠΡΟ Β 

6 Απά ἐνεγυὺ δεαβῖ τπδῖ ραγίθτῃ τἢςε 
Ποοῖ, διά οἰδεανεῖῃ τῆς οἰςίς πο ἴννο 

ἰδαηά, ἱπῖο ψ ποῖ (μ6 ρθορὶθ σγεγα δϑουΐ ἴο 
δηΐου, ὑνΈγ ποῖ 50 ἢ 45 ἴΠῸῪ ψνου]ὰ Ὀδ 1ἸΚΕΙΥ͂ 
ἴο 1δηΚ οὗ οδίηρ ; νυν ἢ }]5ὲ ἴῃ Ἰοσυδὲ ἀπά τῃ6 
οἴδευ ᾿πϑοοΐβ, δ᾽] ονυνοὰ δ5 ἔοοά ἴῃ ἴῃ ϑαγίιοσ 
Ὀοοκ, δηα ΡγΟΌΔΟΌΪΥ οὗ οσοδϑίομδὶ ᾿πηρογίδπος 
8ἃ5 ϑοἢ} ἴῃ [Π6 ψ]άοσποββ, σουἹὰ θὲ Ὀαΐϊ οὗ 
5Π14}} δοσουπΐ ἴο πόθο γ8ο μαδὰ τΠεὶγ Ποὶάς 
Δη4 νἱπεγαγάβ ἴθ άπδᾶη. ὍΠὸ ἐχαπιρ]ς οὗ 
]οΒη τῆ6 Βαρᾷϑβι (δὲ λίαδιξ. 111. 4) 5ῆοννγβ 5 
οὗὨ 1561} τῆι [ῃς οπηιϑϑίοη οὗ Ἰοςιι5ῖ5 ἔτοτη [δ 
Ιι5σῖ οὗ οἰθδῃ δηϊπιαὶβ ἴῃ [ἢ]15 ρίδεθ ν 85 ποῖ 
βιρροβοὰ ἰο ὄὌχοϊυάθ ἔβοπη. 80 ἴοο ἴῃ Ὁ. 19 
“ΕΘ ΥΘΙΥ σγοορίηρ {πίῃς τηδὶ διθῖ ᾽" 15 5 πρὶν 
[ογϑιάάθη; δηά [μ6 αιυδιβοδίίοη οἵ [μεν]. 
ΧΙ. 20, {μαξ ϑδυοἢ οὗὨ [15 οἷδ55 845 “τα [εξ 
δῦονε {δεῖγ ἔθος ἴο θᾶρ ᾽) ΠΊΔΥ πουθτ 6 1655 δα 
εδίθη, 15 οἱ. Οη ἴδε Ὀογάεσ οὗ ἴῃς ρῥγο- 
Τηϊβοά ἰδμὰ, δηά ἴῃ ἃ γερθι του οὗ ἰανν5 τ] ἢ 
Ὧς ἀεδίγοὰ ραγίςυ δ Ὺ ἴο ἱπλργοβα, [815 ρθτ- 
ΤῊΙ5ϑΟη 5 ρᾶϑϑθά ΟΥ̓Εσ ἃ5 οὗ πο πηοπιεηῖ. 
Ηετε ἴοο {πε Κις οὗ οἰδδῃ αυδάγυροαπ τὲ 
ΒΡΕςΙ θα ΟΥ̓ πᾶς 85 νγ 61] 85 ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ σΠ8- 
ΤΑςίο γι ϑεϊοβ, ΟὈν] ΘΙ Υ Ὀθοδιϑς ἴΠ6 ἀϊεῖ οὗ τῆς 
Ρθορΐὶθ ννου]Ἱά ἔογ ἴῃς ξαΐαγε πλδίη] Υ ὃς ἀγαννη 
ἔτοπιὶ τῆϊθ ο].55. [Ι͂πἢ 1 ου]ῖ. χὶ. 2 544.., ὙνΠ15ὲ 
{ΠΟΥ δὰ γοῖ ΠΠΔΩΥ γεᾶῦβ οὗ 1 ἴῃ ἴῃ6 ἀδϑετῖ 
Ὀείοτε {Πμ6πὶ, 1 ννᾶ5 δου ρΡἢ ἴο Αγ ἄοννη ἴδε 
ἴᾶνν 85 τοξαγὰβ φυδατιροαϑ ἰὴ ΒΌΠΟΓΑΙ ἰοττηδ. 

4. 1ῥὲοχ, ἐρὲ σῥεορ, ἀπά δὲ σοα! ] ΤΓΉσδα 
ΔΥΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ παιηθά ἢγϑὶ 85 Ὀεῖπρ [Π6 ΔΠΙΠΊ2}5 
964 ὉΓ 5δογιῆσθ. [πη 18Π6 πεχί Ἃ. [ο] Ποῦ 
1ῃ6 ν»]ὰ δηϊσπηλδὶς νΠΙοἢ τρς αν Ϊγ ὈἊ 
οδίθῃ, ἰβουρῇ ποῖ βδοσιβορά. 

58. Τρὲ ῥαγῇ 1.6. [6 ογάϊπαυΥ Κκιπὰ οἵ 
ἄξδεῦ; οἴδεσ δηά 655 σοϊῃσηοη 5ρθςῖε5 σΟΠλ6 
αἴεσ 

.7αἰοαυ ἐεεγ] ἘλΊΠοΥ ρεγβᾶρϑ ἀπίεϊορο. ΤΒ6 
νγογὰ 15 ἀεπινεα ἔγοπὶ ἃ γτοοῖ βρη της ὁ ἴο 
Ὀε χά." 

ἐδὲ ῥγγαγ)] ἩδεῦΥ. δπεῥῦπ, ἃ ϑρεςῖεβ οὗ 
δηΐοϊορα οὐ β426]16. 

«υἱ δά “ Ηφδχ. 2ῤδ, τγληϑιαϊθα ἴς. 11. 20 
ἐν "Πὰ δ}; τὸ Ὅς σα ΠΥ ἀπ: ἰηρι ηοά 
ἔτοπὶ ἴδ χείρ: οἴ. ΝΠ. ΧΧΙΙ. 2 δπηα ποῖδ. 
ΤΗΘ “πο 5 4Αῖ5οὸ ἃ Κιπηά οὗ δηζοῖορθο. ΤῈ 
ΘἰὙΠΊΟΪΟΡΥ οὗ [Π6 πᾶπὶς ροϊηῖβ ἴο 115 δ  πὲ85 
ἴῃ τυπηῖηρ. ὙΠὲ ΠΧΧ. τοπάοσ οὐὐχ. Βοῖὰ 
1ῃ6 Ργραγρ δηὰ ἴῃ6 ΟΥ̓Χ δ παιηδὰ Ἡετγοά. 
ΙΝ. 192. 

το ν Νὴ ΗἩδοῦτγ. χων; 1,(ΧΧ, ἴῃς σαπιο- 
Ἰοραγά, 2... [6 ρίγαῆῖθ. ὝΠο φριγαῆθ ἢονν- 
ΘΟΥΟΥ 'ἴ5 ηοΐῖ ἃ παίϊνε οὗ Ῥαϊθβδίϊπθ. [{ ἰ5 ἴβεσὸ- 
ἔοτε τποσγὲ ΤΠ ΚΟ το Ὀ6 Δποίπεγ ϑρογίθβ οὗ 
ΔηΓΘΙΟΡΘ. [158 Ππᾶπὶ6 ἰ5 ἀδγίνοα ἕγοσῃ ἃ γοοῖ΄ 
5 η ἔγτηρ “ἴο ἰδαρ.᾽" 

1 ον, 

δέεσε. 
Ηεῦ. 



Χ1,εν, Σὰ, 

γ. 7---22.} 

εἶαννβ, απά ςμοννεῖῃ τῆς οὐά δπιοηρ 
τε Βελϑβῖβ, {παΐ γε 5}2]] εδῖ. 

7 Νενεγίμε εβθ τἢε86 γε 83}4]] ποῖ 
εαί οἵ πεῖ τηδλῖ οὔονν τῆς ουά, οΓ 
οὗ τῃεπὶ τῆς ἀιν!4α τῆς οἸΌνΘη Βοοῦ, 
ας ἴῃε σαπιαὶ, δηά τῆς Παῖς, απά τῃς 
ΠΟΙΟΥ͂: ογ {ΠῈΥ ομενν τῃς ουά, δυῖ 
ἀἄϊνιἀε ποῖ τῆς ποοῦ; ἐῤεγεζογε {πὲ 
αγὸ ἀποΐεδη ὑπο γουι.. 

8 Αμά τῆς ϑννίηθ, Ὀδσδιβα ἰς ἀϊ- 
νίἀθῖἢ τῆς Ποοΐῖ, γεῖ σμεννεῖῃ ποῖ ἴῃς 
οὐ, 1 15. ἀποίδαη ὑπο γοι : γε 5}4]] 
ποῖ εδῖ οὗ τπεῖγ βθϑῆ, ποῦ τουςἢ τΠεὶγ 
ἀελά σαγοδβ6. 

9 ΔΓ Πεβε γε 5}]] εαΐ οὗ 811] τπδῖ 
αν ἴῃ ἴῆς ννδΐῖεγβ : 4}1 τῃαξ ἢᾶνε ἢπϑ 
δηὰ 8.168 5}4]] γε εδί: 

ΙΟ Αμᾶὰ ψῇμδίβοενοσ δίῃ ποῖ ἢῃ8 
ἈΠ 50.165 γ8ὲ ΤΔΥ ποῖ δαῖ; 1 ἐς υη- 
οἰδαη υπίο γοιι. 

ι1 4 ΟΥ̓ ἃ]] εἰεαῃ διγάβ γε 588] εδῖ. 
12 Βυῖ {πε86 αγέ ἐῤέγ οἵ ψῃϊςοἢ γε 

808]} ποῖ εδῖ : τς βᾶρ]ε, δπά τῃ 8 οβϑι- 
ἔταρε, ἀῃἀ τῇς ΟΒΡΓΔΥ, 

12 Απά τἢε ρἷεάε, δηά τῆς Κίτε, 
δηά τῆς νυϊζαγα δίτευ ἢ!]5 Κιηά, 

7. 1ῤὲ βῥαγε] 8ε8 οἡ [1 ον]. χὶ. 6. 

19. Το Ὀϊγὰβ Ποῖα παιηθα ἀύὰ ἴῃ6 βδπὶ6 
85 ἴπο56 1 [,ὲν΄ ΧΙ. 12 5464. (ἤετα 566 ποῖρ), 
εχοερὲ ἰδδὶ ἴῃ 12 “ἴῆς ρίθάθ" (γώζϑ) 15 
δΔάάεά. Τῃθ ““νιϊΐυγε" (ἀαγγα 2) οὗ τ. 13 
ἰ6 πὸ ἀουδι [ἢ6 βᾶπιὸ 85 ἴδ6 (ἀχαρ) οὗ [μον. 
ΧΙ. 14. 

2]. Υὲ «ῥα! ποὲ φαΐ 97 απγίῤίηρ ἐδαὶ ἀἰεὲ 
9 ἐσεΐ: ἐροι τραΐξ ψίυδ ἰὲ 1ο ἐῤε σγαησεῦ, 
ὅς. Τῆς Ρσομιιτοη 15 γερεαϊθα ἔγοτῃ [μον]. 
χχὶϊ, 8: [6 ἀϊτεςξ!Οῃ5 85 ἴο ἐδ ἀϊϑροϑβδὶ οὗ (ῃ6 
σΑγοδ56 ἀγὸ ρϑου]αγ ἴο θεὰς, ὙΠ εῖΓ ποῦνε 15 
οἰθασγ. Τὸ δανθ ξογθιἀάφη ἴπ6 ρθορὶα οἰἢεΥ ἴο 
οαΐ {ΠΟΠΊϑοΙν 65 [δὲ ν ΠΙσἢ Πδά ἀϊοά, οἵ ἴο αἰϊουν 
ΔΏΥ ΟἾΠΟΙΒ ἴο ἀο 50, ννου]ὰ μάνα ᾿μνοϊνθα 1085 
οὗ ρσορεγίγ, δπά σοπϑεαμπεηΐ ἰοιηρίδίοη ἴο Δη 
ἱηξγαστοη οὗ [Π6 σοπηπιδηά. ὍῊΘ ῬΕΙΤΉ 55] 05 
πονν ἔοσ {π6 ἢγϑοϊ {ἰπἸὸ σταηϊοὰ ννου]ὰ ἤδνθ 
ὈΘΘΠ ιι56 1655 ἴῃ (6 νυν ]άθγποθβ.Ό υτηρ [86 
ΓΟΓΓῪ γοδῦϑ᾽ υνδηάογιηρ ἴμογε σου]ά Ὀ6 Ὀϊ Π1{]6 
ΟΡΡογίυηγ οὗὨ 56]Π1Πρ σις ἢ σαγοαϑοβ ; νυ ἢ 151 
ΠΟΙ -[5 γα] ἴδ5. νην ἴῃ [Π6 σαῃρ ψουϊὰ ἴῃ 
ΘΈΟΝ ἃ πλδίῖοῦ Ὀ6 Ὀουηά ὈΥ ἴῃ 541π|ὸ Γι}]65 85 
ἴπ6 [σγδθ 65 ([μενῖ. χνὶ. τς, δηὰ χχῖν. 22). 
ἐς ΤΟ 5(ΓΑΠΡΕΓ ἴμαΐ 5 ἴῃ [ΠΥ καΐθϑ ἡ ν}}} 
δε [86 υὑποϊτουπιοϊθϑεά ρῥγοϑεϊγίε, οὐ ἰπ {86 
ἰδηριιαρε οὗ ἰαῖοσ [υ415π| “ἴῃς ργοβεϊνίς οὗ 
[6 ραῖθ." δυςῇ ἃ ομὲ ψοιυϊά δἰδῃὰ ταιάνναυ 
Ὀεΐννεεῃ ἴῃ ὁ ΡΓοΟβεϊγία οὗ τἱρμίθοιιβῃεβϑ," 
ψΠῸ 85. ΟἸΓΟι πιο Ιδοὰ δὰ ἃ “ ἀθθίοῦ ἴο ἀο 
[86 νν Ποῖὸ ἰανν, ἡ δηὰ “ [Βς ἀἰλοι, ἡ Ὸ δὰ πο 

ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΙΝ. ὅὃ51 

14 Απά ἕνεγυ τάνεπ δῇϊεγ ἢΪ5 Κιπά, 
Ις Απά τῆς ον], δηὰ {πὲ ηἱρῆξ 

αν. ἀπά {πε οσοκονν, ἀπά τῆ6 μὰν Κ 
δίεγ ἢϊ5 Κιηά, 

16 ἼΤε {π||6 ὁν], δηά τὰ ρτεδῖ 
ον], δηά τῆς βννδη, 

17 Απὰ τῇδ ρε]ΐσδη, ἀπά (ἢδ ρίεγ 
δαρῖς, αηά {πε σογπιογδηῖ, 

18 Απά τε εἴογκ, δπά τἢς ποίοῃ 
ΔΙΕΓ Πθγ Κίηά, δηά τῇς Ἰαρννίηρ, δπά 
τῃςε “ δδῖ. 

Ι9 Απά εἐνειγ οτγεερίηρ ταν τπατ΄ 
βΊεῖῃ ἐς ἀηοίθδη απο γοι ; ΓΠΕΥ 588} 
ποῖ δε δδΐεη. 

20 βεί 0} 411 οἸεδη ἔονν]β γε τηδὺ οδί. 
21  Ὑε 541] ποῖ δαΐ σβδῃγ τῆϊηρ 

(ας ἀϊδῖῃ οὗὨ ᾿[861{: τῆου 5ῃα]τ ρῖνε 
ἴ υπῖο ἴπε 5ἔγαηρεῦ παῖ 2. ἴῃ τὴν 
ραῖεβ, (Παῖ δ πιΔΥ δαΐ ἴἴ ; οὐ ἴδοι 
τιλγεϑβῖ 5611 1 ἀπῖο Δη δἱΐδη: ἔοῦ ποὺ 
αγί Ὧῃ ΠΟΙΥ ρεορὶς υπίο τῆς ΙΟΚ Ὁ τῇ 

9. 

(σοά. “Ἴϊοιι 5ῃαϊς ποῖ βθεῖῃε ἃ Κιά 7εχοά,. 23 
1ο. 

10. ἢϊ5 πιοῖοτ᾽β πλΚ. ὅζ 34 
22 ἼΠοιυ 88α]ῖ {χὰ ]Υ {πε 811 τῆς 

ἰπογθᾶβα οὐ (ΠΥ 8εεά, τῃλτ τῆε βεῖά 
ὈΠΏρΕῖῃ ἔογῖἢ γεαγ ὈΥ γὙΘΆΓ. 

ΠΟΠΟΘΓΏ ΜΝ δίθνου ἴῃ (Π6 πδίοηδὶ σοὶ ρίοῃ. 
[ἰ νοι] 5θεπη, οὐ σοτηραγίπρ 815 ν. ΜΙ 
[ον χνῖ ας, τῃαΐ Βτοδῖου ΒΕ ΣΙ ΠΡΈΠΟΥ 15 ΠΕΙῸ 
δίνθη ἴο ἴῃς γοηυγοτηθηΐ οὗ δοϑίπθηςε ἔτῸ ΠῚ 
τα νν ΠΟ ἢ Πδὰ ἐϊοά οὗ 1156]. [ἡ ἴδ σα] ΘΓ 
Ὀοοὶκ [86 ἐατηρ οὗ ϑυςῇ βοβῃ ᾿ηνοϊνοα ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ὈΠΟΙΘΔΠΉ655 πΠ|}} [Π6 ονθηίην ; βογὸ [Ὁ 15 δῦϑο- 
Ἰυϊεῖγ ἱπιογάιοιοά. ῬσγοῦδὈΙΥ οἡ {Π15. 85 οἡ 
80 ΠΊΔΗΥ ΟΠΘΙ ροϊηΐβ, δ᾽] ουνδησς ν' 85 πιδ δ ἔου 
1η6 οἰγοιπηδίδηςοβ οὗ ἴΠ6 ροορίθ. ΕἸοϑῇ τηθαῖ 
νν85 πο ἀουδί οἴδῃη ϑοασοθ ἴῃ ἴΠ6 ἀθθογῖ. [ἴἴ 
νου ]ά τπογοίογο ἤανὸ Ὀδόη ἃ Παγάσῃ!Ρρ ἴο ἔογ- 
διὰ οπεγεὶν 1η6 υ56 οὗ {πᾶξ ΨΨΏΓῃ δὰ ποῖ 
Ὀδοη ΚἰΠο. Νοῦν ποινονοῦ με [6 Ρ] ΠΥ 
οὗ 86 ρῥγοπηῖϑοὰ Ἰἰδπὰ ννὰ5 Ὀεΐογθ {πεπὶ, [86 
τηοάϊβοά [οϊογαϊίοη οὗ {815 ὉμΠΠΟΪΥ ἔοοά 15 
νυ]  Πάγαννῃ. 

9. Τροι «ῥαΐ! τγμΐν δὲ αἱ ἐρὸ ἱπεγεανε 
9 τὸν σεεα 'ΓΓΏοθα νγογάβ γες8}} ἱπ ροπεγαὶ 
[ουτὴβ {πε σοπηηδηα οὗ (ἢ6 οδυ!εῦ Ἰερ ϑαίοη 
γεβρθοίίηρ {{Π65 (οἢ. 1,ον. χχνὶϊ. 30. Νιπ. ΧΥΊ, 
27} Ὀυζ τοῖδγ τλογὸ ραγι οι δὴν ἴο [Π6 βεςοπά Οὐ 
ξοϑίϊνδὶ ΠΕΠΟ, νυ μἰσἢ ννα5 Δη Χο] 5 ν εἶν νεροῖδῸ]6 
ΟΠΘ: 566 [ηἰτοά. ὃ ς. 850 ΚΟΙΙ, δοδυέχ, υληρο, 
δζο.,), δῃηὰ τῃ6 [Θννῖϑῃ δυϊμογτεθβ ΒΟΠΟΥΔΙΙΥ. 
Οπο ςσοιμηρυϊδίϊοη οὗἩ (6 ἰπογεᾶϑα οὔ ἴῃς Ποϊὰ 
ψουὰ οὗ σουγϑο δεγνο ἔογ ὈΟΐ] {πὸ 1 ον ποδὶ 
{86 οὗ 1[,ὸν. χχνὶ!., 80 2. 85 ἰξ σοῃβιϑίςα οὗ 
δῖ ἱπογθαθθ, δηὰ ἔογ (86 οἵμογ {16 ἴο 6 
Δρρ᾽ θὰ ἴο {πὲ (δαβῖβ αἱ [Π6 βδῃςί ΠΑ ΓΥ, ΟΥ̓ ἴῃ 
δᾶσἢ ἰμἰνὰ γολῦ αἵ ἢοπὶς, 45 αἀϊγεςῖοα τη 1815 

ΕἾ,εν. σὲ 



852 

ΓΉΦὉ. 
αὐζείλ 97 
Ζξεε. 

23 Απά τῆου 58ῃα]1 εαἴ θείογε δε 
ΓᾺΡ τὴγ Οὐοά, ἰπ ἴῃε ρίαςς νος ἢ 
ἢδ 514}} σῆοοβε ἴο ρίαςε ἢϊ8 ΒΑΠΊ6 
ἴπεγο, τῆ6. (τῆς οὗἩ Τὴν οοτη, οὗ τῇγΥ 
Ὑ]Π6. ἀπά οὗ τῆϊης οἱ], ἀπά τῆς βγϑῖ- 
ΠΠρ8 οὗ τὴγ Πεγάβ δπά οὗ τὴν βοοᾷκβ ; 
παῖ τῆου πηλγεβῖ ἰδᾶγη ἴο ἔδαγ τῇς 
ΓΠΟΚῸ τὴν οί λΔ]ννδγ8. 

24. Δπὰ 1. τῆε ννὰὺ Ὁξ ἴοο ἰοῃρ' ἔοσ 
{Π66. 80 τῇαϊς τῆοιι αὐτί ποῖ 0]6 ἴο 
ΟΑΓΓῪ ἴἴ; ογ 1 τῆε6 ρίαςα Ὀ6 ἴοο ἔδγ 
ἔτουι ἴῇεε, ννῃϊςἢ τῆς ΠῸΚ τῆγ (ὐοά 
8Π4}} σῇοοβε ἴο 86εῖ ἢϊβ8 πᾶπιὲ {ἢετζα, 
γγῃεη ἴῃς ΠῸΚΡ τὴν (ὐοά Πδῖῃ δ]εββεά 
πες: 

2ς ΓΒΕη 8Π415 τποὺ τὰγπ ἐξ: ἱπῖο 
ΠΛΟΠΟΥ, ΔΠη4 διπά ἃρ τῆς πιοηον ἰη 
της ἢαπά, δπά 804] γσὸ ππῖο ἴδε 
Ρίαςε ψῃϊοἢ τῆς ΤΟ τυ (σοά 5}4]} 
σἤοοβο: “ 

26 Απά τπὸϊ 5}4]: δεβίονν τῇδ 
ΤΊΟΠΕΥ ἔογ ψνῃδίβοενεγ (ΠΥ 80] ἰμϑίθτῃ 
Αἴζετ, ἴὉγ οχϑῆ, οὐ ἔου βῆξερ, οὐ ἔὺγ 
ννΊΠ6, ΟΥ̓ [οΓ βίτοηρ ἀτηΚ, ογ ἔογ ψνῃδῖ- 
ΒΟΕΥΕΙ ΤΥ 5801} ᾿ἀεβίγειἢ : δηά τῇοι 
8: εἂὲ ἴπεγε δείογε ἴῃς ΟΚ ΤΥ 

Ράβϑαρο: εὖ, οἡ συ. 28, 290. Οπο ἴοπίῃ ννοι]Ἱὰ 
Ὀεοϊοηρς ἴο πο 1 ονιῖθ5, [Ὧ6 φοσοηά [θη ννοι]ά 
τοηδίη δί ἴῆς ἀΐβροβδὶ οἵ ἴδ Ἰαπάοννμοσ ἔῸγ 
{Π6 ρυγροϑος 580 ΘαγΠΘ ΕΥ σοτηπιθηδοα ἴο ἢΙΠῚ 
ῖτὴὼ Ὠοαΐ. χὶ!. 6, 7, 17--τ-2οὸ (566 ποῖ65), δηά ἴῃ 
1Π15 ρᾶβθᾶρθ, ὙΠ656 ΡΌΓΡΟΘΕΒ ἀγὸ ΠΛ ΠΕΙΟΪΥ 
οἸαϑοι πο δηά τορυϊδιοὰ ἴῃ τῆ Μιρῆπα, ἜΒα5 
ΔΙτοροῖΒοΓ οπο- ΠΕ ραγῖ οὗ [Π6 ἀηπιδ] ργοάαςο 
τνοι]ά Ὀὲ οἸ]αϊπηοὰ ἔογ το] ρίοιι Ποβρι 8 0]6 δὰ 
σμαγι40]6 πιρ] ογπιθηῖβ ; ἀπά (15, ςοπϑιἀθγηρ 
(86 ναγίοιιβ σμδιροϑβ πχϑ οἷν οὗ 1ἴ, ννουἹὰ ποῖ Ὀ6 
Δ ὈΠΙΘΑΒΟΏΔΌΪΥ ὈυΓα ΘΠ βοσὴθ ᾿πηροϑῖ. 866 οὔ 
Οδη. χὶϊ. ,4, χὶνι!. )ό, Αηά τεῦ,  οαϊνότ, 
Ασίϊοϊε, Ζερεηῖ), ἃηὰ ϑ4]βοῃ 2, “ Μοβ. 
ΘΟΠ, 1. 3:4 54η4., Ψῃὴο οννον ον τοραγὰ (Π6 

ἔδϑεϊνὶ ἘΠΠΘ 45 ἰονιθὰ ἀροῖῖ {Ππ6 πῖπθ ρογί! ἢ 5 
1Π4ξ τοπηδιπθὰ αἰΐογ (ἢ6 1, οντἰςαὶ ἘΠ6 δὰ 
δε δι θίγαςϊοά, ἀπά ηοΐ 45 ἃ [Ἡ}} τοπί ἢ οὗ 41] 
{π6 ργοάιιςο, ὍΤΠε ἘὈῖΠ65 ἀγὰ ΟΠΥ παιηθὰ ΠογῸ 
ἴῃ ΡΑ551 ΠΡ, 85 ἃγὸ 4150 ἴῃ6 βγβί!ηρθ, [π᾿ ΟΥ̓ΔΟΥ 
ἴο ᾿πίγοάυςο ςεγΐδιη αἰγεσίοη5 γεβρθοίϊίηρ τς 
Βδοῖοά πΊ68]}5 νυ ῃϊοἢ ννεγα ΠΟ] γαῖθα ουἕ οὗ 
πο. ΤῊ βγϑι! προ σΟΠΊΘ ΟἹ ἔργ ΠΊΟΣΘ 5ρ6ς Δ] 
τοδί πιθηΐ ἰῃ ΧΥ͂. 19 346. 

28, 29. (ἔξ οη χχνυϊ. 12. [Τ1ΐ [5 ΟὨ]Υ͂ 
ΠΘΟΘΑΘΑΤΎῪ ἴο Οὔϑοῦνε ἢετα ἴῃ ἴῃ6 {ΠΠ6 {ἰπ5 
ἀϊγοοϊοά ἴῃ ἴῃς (Ὠἰγὰ γεαγ ἴο Ὀ6 ἀϊβροηβθά ἰπη 
ΠΑ Υ δἱ πότλθ, τπουρῇ σ]]οα Ὀγ τῆς Τονν]βἢ 
ΔΌΣΠΟΥ 165. “186 τὨϊγὰ ΌπῚ}6,᾿ ννὰβ ποῖ ραϊὰ ἴῃ 
δαἀάιιίοη ἴο [Πδῖ ἴπ ΟἸΠΘΓ γοδῖ5 Ὀοϑιοννθα οἡ 
ἴῃς βδογοὰ πηθαὶβ, Ὀυς ννα5 ϑδιιρϑιτυϊοα ἔογ [ἴ. 

ΠΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΙΝ. Χν. ἰν. 23---Ἰ. 

(σά, δηά του 5}α]ς γε]οῖςε, τδου, 
ἀπ της Πουβοῇο]ά, 

27 Απά ἐτῆε [ ενῖῖς τῆαξ ᾿ς νυν ἢϊη ὅ πὰρ ̓Β 

τῆν ραῖαβ ; τῆοιι 5ῆ4 ποῖ ἔογβακς Πίηι; 
ἴογ ἢς μδίῆ πὸ ραᾶγί ποῖ ἱπῃεγίδηςε 
ἢ τἢδα. 
ὃ 4 Αἱ τἢς επὰ οἔὗἉ τῆγεε γεαγβ 

ἴῃου 5] Ὀηπρ ἰοἢ ἃ} {πε τῖῃε οὗ 
της ἰπογθαβα [ἢ 84Π1εὲ γεᾶγ, ΔΠὰ 5] 
ΪΔΥ 1 υρ τη ΤΥ ραΐαβ: 

290 Απά τῆε ] ενιῖε, (θεσαυβε δε 
δῖ πὸ ρᾶγί ποὺ ἱπῃεγιῖϊδποε σῇ 
[Π66.) δηά τῇς ϑβίγδηρει, πὰ τῆς (ἃ- 
{Π6γ16550 Δη4 τῆς ννάονν, ΜΠ ΙΟἢ ἀγέ 
νυ η΄ ΤΠΥ ρδῖεβ, 54} σοπης, ἂπά 
804} εδὲ δηὰ δὲ βδζιβϑῆθα ; {ῃαΐ τῆς 
ΓῸΚΡ τῆν (ὐοά πλδύ δ]655 τμεε ἴὴ 8}} τῆς 
νγοῦκ οὗ τῆϊης Παπα ψῃ!ϊςἢ τῆοι ἀοαϑί. 

ΓΗΑΡΤΕΒΚΝ Χν. 
Ι 781: «εὐερτἦ γα ἃ γέαν οὗ γοίρασο γον τά οον. 

7 “ὲ εμέ δε »ηο ἐκ οὗ ἐπάν οΥ ᾿μόβα 12 
“45πΞ΄Ἥθῆ ΜΠἰεόγαιοσ σευαπί, τό χωλέ ἀξ τοῦδ ποΐέ 
ἄεῥανί, νι 1πι 1Δε σενομίδ γόαῦ γὸ φογίά γέ 
σπαὶ τυοϊ γμμγπιρλαί. τὸ  ἡγείηπρ ὑπαία 
οΥ {τ «αὐ ες αγό ἐο δὲ σαπείβεα μριέν ἐδε Ζογαὶ 

{πε επά οὗ “δύ 8Ἔνεῃ ὙΘΔΓβ 5 ἴατ. τῷ 
3, ᾧ 

Τ 
Α ἴῆοιι 5880 πλαία ἃ γεΐθδϑβο. 

ΤῊϊ5 15 Ρ αν πηρ] δα 1π {πε ἰοχί. ὙΠῸ [Ὦχος 
γϑδῦβ ννου]ά σουηΐ ΠῸΠπι [6 ΘΑ Α,Ις 4] Υϑᾶγ, 
διὰ Μίοβοβ δοσογαϊηρὶῦ βοο5 οἡ ἴο Ἰεριϑἰδίθ Ἰπ 
Τεΐδογθηςο ἴο (ἢδί Ἰτηροτίδηξ γοαγ ἴη ἴῃς Ὀερίη- 
πίηρ οὗ ἴη6 ποχὶ εμδρῖοσ. [π [πὸ ΘαὈβιοδὶ 
ΥΘΑΣ {ποτὰ τνου]Ἱὰ οὗὨἨ σοιγθθ Ὀ6 πειῖΠεσ ρᾶν- 
τηϑηΐ οὗ ΌῚἢ6 ΠΥ σεϊοταϊίοη οὗ ἴΠῃ6 ἔδαϑὶβ δ 
τῆς ϑαποίυδιγ. [ἢ {πὸ ἰπἰγὰ δπὰ ϑἰχίῃ γεαγβ 
οὗ 186 ϑορίθηπιαὶ ογοὶς ἴῃς ἰδαϑῖς νου] Ὀςὲ 
Βρογϑοοα ὈΥ͂ [86 ργίναίϊε Ποϑρι δ! γ φπ)οϊηρὰ 
ἴῃ ἴη6 νεῦϑοβ Ὀεΐογε ι.5. 

48. αἱ] δὲ 1166] 1,ΧΧ. πᾶν τὸ ἐπιδέκα- 
τον: Ν υΐρ. “" 4118πὶ ἀθοΙπιΔΠΊ,᾽" 1. ὁ. [6 βοςοῃὰ 
ἘΠΚΠΘ : 566 δθουϑ. 

ζσηαρ. ΧΝ. ὝὍδὸ τοριιϊδίίοης ἴοσ [86 τοὶθῖ 
οὗ τῆδ προρϑϑιίουβ ὈΥ τηθᾶπβ οὗ ἴδε {τγίθηηιαὶ 
(6 τὸ ἐο]οννοὰ ὡρ ἴῃ (5 σπαρίοσ ὈΥ̓ 
οἴ εῖβ οὗ ἃ βι }αγ ἰοπάθησγ. ἢ. 1---τα ρτὸ- 
ΘΟ ἃ Υ̓ϑᾶῦ οἵ Ἐοΐίθαθο : τὉ. 12---ι8 ἴΠ6 
ΤηΔπυχϑϑίοη οὗ Ηοῦγον Κἰανοϑ; ὑτν. 10---22 
[η6 ἀρρσορπδίίοη οἵ ἴμῈ ἤγβι!ηρδ οὗ σϑές, 
ὨΙ ἢ Βα δἰγεδαν (Χὶ]. ὅς: χὶν. 22) Ὀθξη 
ἀεϑιρηαϊοα 45 οἤσίηρβ ἴο Ὀ6 ᾿τπδάς ὉΥ 186 
ΡΘΟρΪΘ ἔοσ βδογοὰ δῃὰ σμαγιίδ0]6 ρυγροβοβ. 

1---ἨἸ1. ὙΠΟ Υοαῦ οὗ Ἀεΐθαϑο 15 πὸ ἐοιδὲ 
ἰἀοπίςα! ΨΠῊ πὸ ϑαρθδίιοαὶ Υδαγ οὗ τἢ6 
ΘΑΥ ογ Ἰορ ἰϑα!οη ; οα ΠΟ ἢ 566 ἔχοά. χχῆῖ. 
1Ιο 5464., ἀπά εν. χχν. 2 5η4.; ἴῃς ψογά 
εὔγοίσαϑο ὅ ΟΥ̓ ἘΠ15 ράββασο Ὀοηρ ἱπάδοα ἔιπάλ- 
ΤΑΘΠΪΔΠΥ ἴπ6 βᾶπηθ ννοσγιὶ 85 ἰ5 υϑοὰ ἴῃ τεξετ.Ἅ 



ν. 2---Ἴ.]} 

᾽ Ηεδ. 
ρβμβαη δ! 4 

ἔς σ7 λ΄ς 
δα» ἡ. 

ἔΟτ, 
7Ζο ἐξ σμηα 
ζάκμἐ ἐλδγό ΡΟΟΓ ΔΙΏΟΠΡ γου Ἢ 

νὉ 32οοΣ 
("02 Κ᾽ 
οι. 

οη6 εἴἴἶος ὈγῚ τοῖν ἰγδα ἢ 5. 

2 Δηά τ15 'ς τῆς. πηᾶπηοσ οὗ [δας 
τα εᾶβε : Ενεσυ ᾿σγοάϊτογ τπαῖ ἰοπά- 
Θ΄ ομρῥὲ υπῖο ἢ]5. πεῖρῃθουγ 5821] 
τεΪθαβο 1}; Πα 5}4]1] ποῖ οχαςΐῖ 22 οὗ 
ἢ 5 περ θουτγ, οὐ οὗ ἢ]5 Ὀγοῖμεγ; δ6- 
σδιι56 ἰξ 18 σδ δά τῃ6 [ῸΟΚ 8 το θδϑα. 

4 ΟΓ « (ογείρῃμεγ που πιαγεβῖ εχ- 
ας 11} ἀραίη: Ὁυς ἐῤαῖ ννἘὨ] ἢ 15 τΠ]πὸ 
ἢ τὰν Ὀγοῖμογ τῆϊηθ ἢδηα 5}}2]]} 
Γ6]6Ά886 : 

4 'ϑανε ψῇεπμ ἴῆεγε 5}4]1] θὲ πὸ 
ίοσ τὴς ΓΟΚΡ 584]] 

στθδῖν Ὁ]ε88 τῆ66 ἴἰπ τῆς ἰαηά ψ]ςἢ 
τῆς ΠοκῸ τὰγ (οὐ ρίνειῃ τμεε 32. δὴ 
ἸΠΠαγδησα ἴο ΡΟβ8688 ἴἴ : 

Θης ἴο {πῸ Ἰαπά Ἐχοά. ΧΧΙ. 11. ὍὅὙΠ6 τοπι- 
τηδηά οὗ [ἢ6 οἱ ἀογ Ἰερ:5]δίϊοη 15. ἤοτα ΔΠ}0}1Π6ἀ. 
Νοῖ ΟΠΪΥῪ 15 {π6 ἰαπά ἴο ἢᾶνθ 15 “"ΤΕΙΘΆ56 " ΟΥ̓ 
εἰ γρϑῖ ᾽ ογ ἴΠ6 γοαγ, δὰ ἴΠ6 ἀεὺξ 4'ου. Τὴδ 
οὈνίοιι5 τϑίογθησθ οὗ [15 ρδϑϑᾶβὲ ἴο {πΠαΐ οὗ 
Εχοά. ϑθθῖὴβ ἴο σϑηάευ ἰξ πιοδῖ ργοῦδθ]α (85 
Κοβθηπι., ΒΆῆγ, " ϑυπιῦ.᾽ 11. 570; 844]5 Π {Ζ, 
ΚεΙϊ, Κπορθεὶ, ϑομα]ῖζ, ὅζο.. τηδίπίδ!π), ἰῃ 
ϑρὶῖ6 οὗ ἃ σοηβθῆβιβ οἵ εν 15} δι ΠΟΥ [165 ἴο 
[πΠ6 σοπίσγασυ, ἰδδὲ (ἢ6 τοϊοαθα 'ἰῃ αιδϑίοῃ 
Γαιϑὶ ἤᾶνὸ Ὀδθη ἔον [6 γοαγ, ποῖ ἰοΐδ] δηὰ 
βη4]. Α58 {πῸ Ιαπά ννᾶβ ἀπτηρ 115 ὙϑΑΓ ἴο 
ΚοδΡ βαρθδίῃ, 50 [6 ἀθδὶ ννᾶ5 ἴο ϑσίδηάἀ οὐδὺ: 
Ὀὰΐϊ ποι ΠΟΥ οὗ [86 οἣβ ποσ ἴῃς οἴμεσ ννουἹά 
1ῃ6 υδυΐγῃσςι Ὅδ Ἰοβσί ἴῃ ρΡεγροίυ τυ ἴο {86 
ΟΥΠΕΥ. [1 ϑθοῖηβ ξυγίμον οἶθασ [δὲ ἴῃ τοίθαϑα 
Πιδὰ τεΐξγοηος ΟἿ]Ὺ ἴο Ἰοδηδβῴ586 Θ5ρθΟ Δ }Π}Υ ψ. 2); 
δηὰ ἴο Ἰοδῃβ ἰοηΐ Ὀδοδιιθο οἵ ρου Ὁ (ςξ, νυ. 
4, 7). ΔΙΡΡΑΓΕΠΏΥ {πογεΐοσε [ῃδὶ 4 ἀεὺὶ σοη- 
{γαςίθά δ... ὈΥ Ραγοθϑα οὗ ροοάβ, ννοιἹὰ ποῖ 
ΘΟΙῊΘ πΠῸ6Γ [ἢϊ5 'ανν. [{ νου] ϑθθπ, μουνονου, 
ποῖν ϑίαηάιηρ [656 414}}}Ποδοησ, δηά [86 
ἕαςΐϊ τμαΐϊ [ἢ τοῖθαβθο ἀϊὰ ποῖ ὀχίθπα αδἵ 411 ἴο 
ξοτγείρηοιβ, (παὶ [ὴ6 Ἰὰνν ννὰβ ἔουπὰ ἴοο οἴ Πη- 
δοηΐ ἔον ἴδ6 δνασγῖςε οὗ {Π6 βθορίε; ἔὸγ 11 νγᾶϑ 
οπθ οὗ {πο86 νυ ῃ ἢ {π6 ἈΔΌΡΙ5 ““τηδάς οὗ 

Α ρὶοβϑ 
αἰἰΓθυϊοὰ το ΗΠ16] ρειται 64 της ᾿πάξε5. ἴο 
ΔΌΠοΥΖΟ ἃ σγοάϊίογ ἴο δηξογος ἢ15 οἰδὶ πὶ ουθη 
ἀυγίηρ {[π6 γόδγ οὗ σγεΐθαϑθ. (8566 δπ}1ῃ 5 
"Ὁ ιςῖ. οὗ τῆς ΒΙὈ]6.,᾽ 11. 1το74.) ΤΠ5 ἴεῖ, 
ἃ5 Ὑ0Ὸ]1 Ὧ5 ἴῃ6 σοίξθησθα ἴῃ ἴῃς ἰαῖεγ θΟΟΚΒ ἴο 
10:6 γεᾶσγ οὗἉ τοίοαϑε δηά ἴἢε Ἰαννθ δϑϑοσιδίεά 
ΜΙ 1ἴ, βἤονν5 (ας τῆ6 οτγάϊπαηςοοβ οἵ Μοβεβ 
ΠΟΥ Ὀοίογδ τ15 ὑνεσα 5 ΕΠ] ΟΙΘΠΕἸΥ νγ6}} ὑπάετ- 
βἰοοά, 1ῃοιρὴ ἴοο πλισῇ ἀϊογοραγάδα ἴῃ [Π6 
Ἰδίογ ἀδγβ οἵ (ῃε [ἐυν]5ἢ σοτηπηοηνγθα ἢ. ((Ἷ. 
[5. ὕΙχὶ.σ, 2; 76γ. χχχῖν. 8-- 7.) 

ῷ. »ιαηπῦ ΟΣ ἐρὲ γείρα σε] ΟΕ, 1ῃ6. 5΄ πΉΠ|ΔΓ 
ῬὮΓΑΘΟ ΧΙΧ. 4: ἃ Κι. Ιχ. 1ἰς. 

δὲ «ῥα! ποὶ φχασεὶ 1 ο,Ἱ δὶς ποίσδδοωγ, ον 
9. δὶς ὀγοίρεγ] [,1ϊῖ, “Ὧ6 5841} ποῖ ὑγῇε οὐ 
ΡΓθ55 ἢ15 πεῖρῃθοιγ δηὰ ἢἰ5 Ὀγοίμον." ὙὍΤΠα 
Ἰδλῖῖϊοσ ννογάβ ἂτὲ δήάθα ἰο εχρίδιπ ννῇο [5 
ταοδηΐῖ ὉΥ [ῃς πεϊξῃῦυουγ: 2.6. ποῖ οπθ ΨῈῸ 

ΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. Χν. 

5 Οἠϊγ 1Ε του σαγαῖι ! γ Βδαγίκεῃ 
υηῖο 16 νοῖςε οἵ τῆ ΓΟ τὴγ (ὐοά, 
ἴο οὔβϑεγνε ἴο ἀο ]] πε8ε ςοπηπγδηά- 
ΙΏΘηἴ5 ΨΏΙΓΒ [ σοιηϊηαπά τῇδε ἢ 18 
ἄλγ. 

6 ογ τῆς Το τὴγ (οὐ δΙεββεῖὶ 

853 

ἴ8ε66, 48 δ ῥγοῃ)ίβθά τῆςε : δηὰα ὅ τβοιι ὁ ςβαρ. ο 
βῆ! ἰεηὰ ὑπο τηᾶην πδίίοπδβ, δα 
του 5641: ποῖ δοττγονν ; ἀπά ἴῆοι 5}ῃδὶζ 
ΓΕΙΡῚ ΟΥ̓́Θ ΠΊΔΠΥ͂ παιίοηβ8, δυῖ {ΠῈῪ 
8}4}} ποῖ γείρῃ ονεῦ τῆ66. 

η 4 [ξτδεῖς θ6 δλοηρ γοῖϊ ἃ ΡροοΥ 
τηλη οὗ οἠβ οὗ τὰν Ὀγεΐϊῆγοη ψιτΐῃ 
ΔΠΥ ΟὗἩ ΤΥ ραΐεβ ἴῃ ΤΥ ἰαπά ννῃϊςῇ 
ἴῃς ΠΟΚΡ τὰγ (ὐοά ρίνειῃ τμεα, τῆου 

Ἰῖνε5. ἤθᾶγ, δὰϊ δῃ ϑγδο]!θ 85 ορροββὰ ἴο ἃ 
Τογεϊρηου. Ὁ 

δεεαμμε 1 ἐς εαἰεά δε Ζιοκο'ς γεἰα:ο] Βθη- 
ἄογ Ὀθοδῖι8θ ΡῬχοοϊδιηδίίου 88 Ὁ60Σ 
Ἰαδϑθ ΟὗἨ ᾽π0 ΤΟΙ Β Σ916886. Τἢδ νοῦ 
15 ᾿ΠΠΡΕΥΒΟΠΔΪ, πὰ 1πΊρ]165 (οξ, χχχὶ. το) τδδΐ 
“({ἢς βοϊθιλη! ΟΥ̓ [6 γϑασ ΟΥ̓ γϑίθαϑθ," ἢδ5 
Ὀαθη ΡΕΌ]ΟΙΥ Δηποιηςθδά, 

8. ΩΓ α »ονείφπερ ἐβος γιαγειΐ ἐχαοὶ ἰἢ 
ΤἼς ἐογείρπογ ψψου]ά ποῖ θῈ δοιπά ὉΥ 186 
τεβί Πσοη οὗ [Π6 ϑα θαι 8] γϑᾶσ, ἀπά ἔδοτο- 
ἔοτε ψψου]Ἱά ᾶνθ πὸ οἷδὶπὶ ὃο 1ΐ5 5ρθς!8] γοπηΐ5- 
βίοῃϑβ δηά ρυῖν]θρεβ. Ηδ σου] ϑᾶγῃ ἢΠἰ5 ὑϑιιδὶ 
Ἰποοιηθ ἴῃ [6 βθνθηῖ ἃ5 ἴῃ ΟἴΠΟΓ γθᾶγβ, ἀπά 
{πεγοίοτο 15. ποῖ Ἔχοπογαίθα ἔγομῃ 1180} } τὸ 
τ ΠΕ ἃ ἀεδξ ΔηΥ ποτὲ ἰη {π6 ομϑ ἔπη (ῃ6 
οἴδοιῖβ. 

4. ϑαῦνε «αυῤέη ἐδεγε εδα] δὲ πὸ βοο)" α»ριορηρ 
7ομ; ξὸνγ ἰδὲ Κόκρ «ραϊ φγεαιίν ὀίρες ἐῤεε] 
ΒΑΙΒΟΣ ρεγθᾶρθ Ὧο ροοὺῦ ΜΠ {Π 66, ἢ. δ, 
ςοηοογηρά ἴῃ {πε ἰγαηβδδοίίοη, 866 Νοίο δῖ επά 
οἵ οβαρίογ. ὙΒΟΓΕ 15 ΠΟ ἱπςοηβιϑίοπου δοίνγθθη 
115 δηᾶ .11, ἴῃ νυ] ἢ [ἰ 15 ΑΗ γτηθὰ ἰῃδῇ “16 
ΡΟΟΓ 5}4}} πϑνεῦ σθᾶβ86 ουξ οὗ (ῃ6 ἰδηά." Το 
ΤΩΘΔΠΙΠΒ 566 ΠῚ5 5 ΠΡΙΥ ἴο 6 “δου πικιοῖ 
Τοΐθαθα ἴδε ἀθὲ ἔου ἴ86 γεασ, οχοθρί ννῆδη 
ποτα Ὀ6 ὯῸ ΡοοΥ Ρδύβδοῃ σοηςοῦποά, ἃ Ἷοῃ- 
ἘΠΡΘΠΟΥ ὙΈΙΟΙ ΤῊΔΥῪ Βάρροη, ἔογ ἴπο 1 ,᾿γὰ 
5}4}} ρυθδί]Υ Ὁ]655 (Π6 6,7 ΤΏ 1ἴ ννδ5 ἰανν αι] 
ἴο (4}] ἴῃ ἃ Ἰοδῆ (οπα σοπίγδοϊοά δ. σ. ἔογ βιις ἢ 
ΡΌΓΡΟΒΕΒ ἃ5 {86 Ργομδϑθο οὗ ἰαπά, σδγγυῖπρ 
ΟΠ ΠΟΙ ΠΊΘΓΟΘ ὅζο.) ἤδη (6 Ὀοττόννοσ οοι]ά 
τοῦιπά τ ψπουΐ ἱπιρονουϑηπηθηῖ. ὉΠ 
ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΘΉ655 οὗἩἉ ἴῃς 1ϊἸπιδϊίοη οὗ [Π6 τϑθαϑα 
ῖ5. οὐνίοιιϑ. [ξ πὸ ᾿ἰεηάδσ σου]Ἱά τϑοονεσ ἢἰΚ 
ΙΏΟΠΘΟΥ ἀυτηρ 1Π6 γεᾶγ οὗ τϑίθαϑε [ῃ6 υἢ- 
ΒοΥΠΡ οι 5 ἀθθίοῦ τῖρῆϊς δᾶνα δηγςΠοα Πἰπι- 
561 αἵ {86 Ἔἐχρεῆβε οὗ ἢϊ8, βευθδ 5 [685 να] ἢν, 
ὨΕΙΡΏθΟυτ. ὙΠῸ βόποῖαὶ οὐ͵οςῖ οἵ ἴμθϑ6 ρσθ- 
ςορῖβ, 8ἃ5 αἰϑὸο οὗ ἴΠ6 γεαῦ οὔ [Ὁ 1166 δηά {6 
ἴαννβ τεβρθοῖηρ Ἰῃπογϊϊδηςο, 5 ἴο ργονθηΐ [86 
τοῖ4] σιυΐϊη οὗ ἃ πΕρΩΥ πᾶῃ, πὰ ἢΐ5 ἀϊ5- 
ἀρρέδγαποε ἔτοπι ἴΠμ6 ἔδτη 165 οὗ [ἰϑγδεὶ ΌΥ {δε 
5416 οὗ ἰδ ραϊ ΓΙ ΠΊΟΩΥ. 
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᾿ς Μαῖι δ. 

8ῃα]ξ ποῖ μαγάθηῃ τπϊης ἢθαγῖ, ποῖ δῖ 
τλϊπα Ὠδηά ἔγοπι ΠΥ ροογ ὑγοῖδεγ: 

8 “υζ ποι 5Πα]ῖ ορεη τπϊπηε παηὰ 
ζύκο δ. 3. νγίἀθ τηῖο ἢΐπι, δη4 584]: βιιγεὶγ Ἰεπά 

« Ἐχοά, 2ὲ 
ΖΦ. 

7 .ετ, 24. τ4. 

ἢ βυἔοίεης ἔογ ἢΐ8 πεεά, ἐπ ἐῤαὶ 
ἢ ςἢ ἢς νγδηϊοῖῃ. 

9 Βοναῖς τπδῖ τῃθῖς δε ποῖ ἃ 
ΠΒοι σῆς ἴῃ τὰν ᾿ς Καα ἢεαγῖ, δαγ- 
'ηρ) ΓΉς βενεητῃ γϑαγ, ἴΠ6 γϑᾶγ οὗ 
ΓΟΪςαβα, 15 δῖ μαῃά ; δηὰ τῃϊης ἐγὰ 6 
6Ν}] δραίηϑί [ΠΥ ροοῦ Ὀγοῖμθγ, δηὰ τποι 
σίναδι ῃΪπὶ πουρῆϊ; ΔπΠα ᾿ξ ΟΥ̓ υπῖο 
τῆς ΠοκῸ ρδίηϑὲ ἴῆε6, δηά ἰξ Ὀ6 5ἰη 
πηἴο τ 66. 

10 ΤΊ Ποιι 8141 βυγεὶγ ρίνα ἢΐπι, δηά 
της ἢδατγί 5Π8]] ποῖ Ῥ6 ρτίενβα νῇεῃ 
τπου ρίνεϑε απῖο ἢϊπὶ: Ὀδοδυβα τΠδῖ 
ἔου τῃ}15 τῆϊηρ τῇς ΙΟΚΡ τὴγ (οά 
584]} Ὁ]655 1πδ6 ἴῃ 411 τῇγ ννογκβ, δηά 
ἴῃ ἃ}} τμδτ που ρυζίεδε [Π1πῈ ἢδηά πηΐο. 

11 Εοτγ τε ροοῦ 5}4]} πενεῖ σεᾶβε 
ουῖξ οὗ 16 ἰλπά : τμεγείογε 1 σοπηπηδηά 
τῃςε, βαγίηρ, Του 8}Π|Α]ῖ ὀρεη τἢ1ὴ6 
Πδηά ννιάς ὑπηῖο ΤΥ Ὀτγοῖμεγ, ἴο τἢγ 
Ρόοτ, ἀπά ἴο τῃγ πεεάν, ἴῃ τὴγ ἰδηά. 

12 ἴ 25πώ441Ἐ τὴγ οὐδιαει, δὴ Ηε- 
ὈΓανν πηΔη. ΟΥ 8δη ΗἨεῦτενν ννοιηδη. Ὁς 
50[4 ιηῖο [Πδ66. δηὰ βδεγνε ἴῆεε 81Χ 
ΔΓ ; ἴδῃ ἴῃ τῃ6 βενεηῖῃ γθᾶγ ἴδῃοιι 

8ῃ]ς Ἰεῖ ἢϊπὶ ρῸ ἔτεα ἔγοπι [ἢ6ε6. 

9. Βεαυαγε ἐφαὶ ἐρεγε δὲ ποὶ α ἐῤῥομψῥέ ἱπ 
ἐδ «υἱεξεώ ῥεαν! ΒΘηάοτ, ὑμπδῦ ΘΙΘ ὍΘ ποῦ 
ἃ Ὑἱοκοά ποσὰ ἐπ ὑπ μοᾶαχῦ, Τῆς ννοτά 
δεϊϊα!, νου ἘΠ] βϑηεββ, (οξ, ΧΙ], 13, πὰ ποῖα) 15 
τισοὰ ΘΠ ΡΠ ΔΕ ΔΙ ἴῃ ρῥἷαςα οὗ δὴ δάϊεςζινθ, 
δΔηά 5 ἰῃ Δρροϑβί[ου βγαπηπηδί Δ }}0 ἴο “ννογά,"" 
ποῖ, ἃ5 βυρρεβίθα Ὁ Α. '., ἴο ““Πεατί." ὙΠδ. 
οΥβῖπ4] 15 νεῦῪ ἔογοιῦ]θ, ““ (ἢδξ {ποτ θῈ ποῖ 
ἴη ΤΥ πεατί ἃ ψογὰ ψ Ὡς 5 νυ ἢ ]655, 
Ὠ655.᾽} 

14. Του τῥαΐξ βεγπὲε ῥίνι δεγα]} "ΓΘ 
νοΓῸ ἴῃ [86 Ηδῦγονν 18 σεπγαγκαῦ]θ, [{ πιθδῃ5 
“δοιὰ 514} ἸᾶῪ οὐ 15 Ὡς," ““δάογῃ ἢ15 
προ ἢ (ἢγῖ ριἢ5.") ὙΒὸ [ΧΧ.΄ ἀπά Ψυϊρ. 
ΘΧΡΓθ55 ἴΠπ6 ϑηά δηὰ ριγροϑο οὗ 16 σοτητηδηά ; 
ἐφόδιον ἐφοδιάσεις, “" ἀΔ015 ν]αι!ςΠὶ.᾽" 

1.---18. Ἐορυ]αιοηβ οὗ ἃ 5 ΠΥ] Ὀθ6π6- 
Πορηΐ ἴθποῦ ν  (ἢο56 τοϑρθοῖηρ ἀθοίογβ ἃγῸ 
πονν ἰδιὰ ἀόννῃ τοϑρεςίηρ Ηεῦτονν βογνδηῖβ. 
ΤΠ σοτηπηδηάς ΠΕΙῸ ἀγὸ γοροδίοα ἔτοτη Εχοά, 
Χχὶ, 2---ό, ἢ Δηρ  οδίοης οδαγδοίογιξιὶς 
οὗ Ὠειῖ. [π {Π6 οαγεῦ σοάθ πιρηϊίοη 15 
τηδάθ ΟὨΪΥ οὗ {Π6 τηδηβεσναπῖ, ἤοῖε οὗ {π6 
ταδί άβογνοῦῖ αἶ50 (Ὁ. 12): [Πότ [6 σοπιπιδπά 
ἰᾳ ΞΠΊΡΙῚΥ ἴο πιαπυτηϊξ ΔΙ͂ΘΓ 51χΧ γϑαγθ Οὗ 56Γ- 
ΥἹοα; ΠΟΥν ἴἴ 15 ἔυσί θοῦ τοαυγοά (υν. 13,) 544.) 

ΒΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. Χν. [ν. 8-ἰϑ. 

12 Απά ψἤεη ἴῃοι βεηάαβῖ ἢϊπὶ οὐΐ 
ἴτεβ ἔτοηχ ἴπεο, τῇου 5ῆδ]ς ποῖ ἰδεῖ ἢϊπὶ 
δῸ ΥΨΑΥ ΕἸΏΡΙΥ: 

14 Ποῖ ϑῃαϊς βιγηθῃ ἢϊπὶ 11δ6- 
ΓΑΪΪγ ουἱ οὗ τῃγ ἤοςκ, δηά ουΐ οὗ τῆν 
ἤοοτ, ἃπά οὐκ οὗ ΤῊΥ ννίπαργεβδ : οὐ 
ἐῤῥαί ψἈεγενγ τΠ6 ΓΠΟΚῸ τὴν (σά 
ἤδίῇῃ Ὀ]εβ5εά τῆς τῆου 5ῃ4]ῖ ρῖνε υηῖο 
ἢϊη1. 

Ις Απά τοι 5Π411 γεπηεπλθεῦ δῖ 
ποὺ νναϑῖ 4 θοπάπχδη Ἰῃ τῆς ἰαπά οἔ 
Ἐργρῖ, ἀπά τες ἴοκΡ τγ Οὐοά τε- 
ἀεεπιεά τἢεα: τῃεγείοτε 1 σοπλπηδηά 
ἴΠ66 (ἢ15 τῆϊηρ ἴο ἀδΥ. 

16 Απὰά [τ 53Π4}1} θ6, 1ξ ἢ βαὺ υηῖο 
{π66, 1 νν}}} ποῖ ρῸ ἅννᾶὺ ἴτοπι ἴπεε ; 
Ὀεσδιιδε μα ἰονεῖῃ τες δηά της Ποιιβ6, 
Ὀασδιιβὲ Πα ἰ5 ννῈ]] νυν τῇδε ; 

17 “ΤὭεη ἴδοι 5Π411 ἴακε δὴ δι|, μὰ 

ΔΠᾺ τῆγυξ 1: του ρἢ ἢ15 ἐγ ὑπο {πε 
ἄοοτ, πὰ ἢδ 53}4]1 θὲ ΤΥ βδεγνδηΐ [ὉΓ 
Ἔνεῦ, Απά 50 υηΐο ΤῊΥ πιαϊἀβεσνυδηῖ 
ἴῆοιι 5ῃδϊ: ἀο {{κΚενν]βθ. 

18 [Ιτ 5}4]}] ποῖ βδεῖῃη πατά υπῖο 
τῃεε, θη ποι βεπάοβδε ἢἰπὶ ΔΥΤΑΥ 
ἴτες ἔγτοπιη τῇδε, ἔογ ἢθ δαῖῃ ὄδεπ 
νου ἃ ἀοιδὶς Ὠϊγεά βογνδηῖ 290 ζῤέε, 
ἴῃ 86Υνηρ ἴΠ66 51Χ γεδγβ : ὡπηᾶ τῆς 
ΓΟᾺΡ τὴγ (ὐοά 5}4}1 Ὁ]ε55 τῃες ἴῃ 4]} 
τῆαλϊ ἴῆοιι ἀοσϑῖ. 

(μαῖ ΠΙθογαΪ ῥτγονιϑίοη δῃουϊά Ὀ6 τηδάθς ἴοσ 
ἰδ ποῆηρ τπΠ6 ἐτοοάτηδη οὐ Ὧη ἱπάδρεηάοηῖΐ 
σοιυτϑθο οὗ ἴθ. ὙΠῸ γχεΐθδϑο οὗ τῆ βογνδηΐῖ 15 
ςοηηεοίοα νν ἢ [πὸ δα Ὀ ας ΓΑ] ργποῖρ]α που ΡΒ 
ποῖ ἢ [86 θα ΔΓ] γε. ὙΠαῖ γοϊθαθς 
νγὰ5 ἴο ἴδε ρίαςς ΔΙ γ 5χ γϑαᾶτβ οὗ θοπάδρε 
ἴῃ 41} σαϑὸβ. Ὅὕῇδ ᾿π)υποίίοη 15 ᾿π’σοάυςεά 
Π6Γδ ΟὨΪΥ Ὀδοαυ56 11 15, κὸ {παὶ οὗ ἴῃς 84Ὁ- 
Ὀδίϊοα] γεᾶσ, οὴς οὗ ἴποβε ἀδϑίρτιεὰ ἔοσ (δὲ 
Ὀεηεῆέξ οὗ {86 ροοῦ. [ἴ 15 ποϊθννουίζῃυ αἶθο 
[δαὶ (1Π6 ργοβρεςῖ οὗ ἃ οῆᾶ οὗ [ῃϊ5 ϑογῖ, ἴδ6 
διπουπί οὗ νν μος ἢ νγᾶὰβ ἰοΐδ δὲ ἴῃθ τηαξίοσ᾽β 
ἀἰξογείίοη, ννοιἹὰ Ὀ6 ᾿ΙΚΟΙΥ ἴο δποουγαρε 
ἀπ ρθηςς πὰ δ ἢ] η655 ἀυπηρ ἴῃ γεᾶγε οὗ 
ϑουυἀς. 

17. ἐδοι «ῥαΐῥ Ἰαζε απ αμ ἼΏυ5 Ὀοτγοὰ δᾶτϑ 
Ὑγο6 τηδθ ἃ ὑδάρθ οὗ 5]δνεσυ, δπὰ 50 ὈδΟΔΠΙΘ 
᾿σξῃοπηίηϊουβ. ὙΤηϊ ψουὰ ἀϊδοοιγαψα ἴδ6 
ὙΥΘΔΤΊΩΡ Οὗ ΘΑΥ-ΤΊΏρ5, ἸΠΙΟΝ ἅτὸ οἴδη ἴῃ ἴδ6 
Ἐλδϑὶ γτεραγάθα 85 διηίοῖϑ. 

18. δὲ ῥαΐδ δέθη «νον α ἀοωδίε ῥίγεαϊ “εγω 
σναηὶ ἰο ἐδέξ, ἡ σογυΐπν ἐδεο σἱκ γεαγ] Ἐδπάετ, 
ΓΑΙΠΟΥ ρογθΔρ5, “ἀου]ο ἴπ6 Ὦϊγε οὗ ἃ δίσοης 
ἢδ8 ἢδ δαγηθὰ [ἢδθθ ΟΥ̓ ϑογνίηρ {Ππ|Ὲ6 Ξἰχ γδᾶσδ: 
1.6. ϑυΓ ἢ ἃ ϑεγνδηΐ 45 δαγηθὰ ἔννῖσε ἃς πηυς 8 
ἃ ΘΟΙΠΠΊΟη Ὠἰγεά ἰΔθουΓΕΥ σου] ὰ πᾶνὸ ἀοηθ ἴῃ 



ΒΕυΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. Χν. 

19 ζ “ΑΙ] τῆς βγβεϊηρ τη8168 τῃδῖ 
ςοπια οὗ ΤῊγ Πετὰ δῃὰ οἵ τῇγ βοςκ 
ἴοι. 5Π]ῖ βαποῖν υηΐο τῃῇ6 [ΘᾺ 
τγ (ὐοά : τβοιι βῃαΐϊξ ἀο πὸ ννοῦκ ν πῃ 
τε βγβί]ηρ οὗ τῆγ Ὀυ]Π]οςΚ, ποτ 5ἤθαγ 
{πε Βιβι]Ἂτρ οὗ τῆν 5Πεερ. 

20 Του 9Παϊῖ εα 22 Ὀθείοσε τὴς 
ΓῸΚῸ Τὴγ (ὐοά γεᾶγ ὈΥ γϑαῦ ἰπ τῆς 
Ρίδος ψῃιοἢ τῆς ΓΟᾺΚΡ 51|4}} σἤοοβε, 

Υ. 19--.23.] ὃς 

7 ΈἘχοὰ. 3,. τπογαΐη, ἂς 17 1: ὲ ἴαπλε, οὐ δ] πά, 
ἊΣ ΟἡΥ ῥσὺυς ΔΩ 111] ὈΪεπιίϑἢ. του 504] 

Ὡοΐ βδογίπος ἴὸ ὑηῖο τπὴ6 ΓῸΚΡ ΤΥ 
(οά. 

22 ἼἼΠου 5121}: εαἴὐ τὸ νη τὴν 
σαῖαβ : ἴῃ6 ὑποΐεδη δηά της οἰεδῃ 6;- 

.505 εαὶ! φαΐ 11 ΑἸ1κο, 5 τῆς γοθθαςκ, 
Δ δ5 ἴῃς Πδγί. 

22 ἔ Οηΐγ τβοῖι 5}|4]ῖ ηοΐ εαΐ τῆς 
Ζ ἵἴκυ, 22. 
40. Ἀ (ὮδΡι 1: 
εὮδΡ. 17. 16, 23. 

:. 
Ἐσεῖυβ. 35. 
ν᾽. 

του δηὰ ΤΥ ΠοιιβεΒοΪά. 
21 ἐ Απὰ [ΙΓ τῇεγε δὲ χη} ὉΪεπ 5 

1Π6 54π|6 {ἶἰπθ. 80 5 Ὀϑιδη  }}γ δ55δά., Β Δ5}], 
ἘἈοβοητη., Νοριιθ, ἕο. ῬΤδο οἶδφιιθθ 15 ονγσ 
ὄνοῦ βοηλοννῃδί οὔθουγε δηὰ αἰ βΊς], [{1{6Γ8]- 
Ἰγ 1ἴ τιιη5, “" ἀοιθ]θ [86 Στὸ οὗ ἃ ΒΙγο ηρ μδῖἢ 
Πο βουνὰ {πθθὸ ἀιιγίηρ ϑἰχ γϑαῦβ." ϑοθυ}2, 
Κηορ., Κεὶ, ἄζτς., υπάεγοίδηα [15 ἴο πηθδῃ 
[6 ἢᾶ5 ἄοπο 50 τηυςἢ δαὶ 1 γοι δά μδὰά 
ἴο ΚΕΟΡ ἃ ἀδὺ ᾿ἰδθουγοῦ ἴῃ ραςθ οὗ ἢῖπι, (ἢ6 
σοβί ἴο γοιι ψου]ὰ ἤᾶνθ Ὀδθη ἔνῖς6 85 στεαῖ." 

19---23. ὙΠ σοπηπιδηὰ ἴο ἀεάϊςαΐϊο τῃς 
βγξίδογη ἴο σοά, 845 ἃ πιθπιοσία] οὕ [ἢ ἀσβίσις- 
ἄοη οὗ [ῃε Βγβίδογηῃ οὗ (ἢε ἘρΥρἝδηβ, 15 Ομ 
οὗ {Π|Ὸ νΈΥῪ δαγ]δϑῖ τορι ]δίϊοηβ οὗ ἴπῸὸ Μοβαῖς 
Ττιῖῖυδ] (Εχ. ΧΙ. τα 5464.)δ. ὙΠ αἰγθοϊοηβ οὗ 
106 Ργεσράϊηρ Ἰεριϑδ: θη (566 Νιιπλ. ΧΝΠ]. ας 
544.) ἅγὸ ἤεσγε δβϑιιπιεὰ, ἢ (Π6 ᾿π] αποίοη 
δὐάρά, {παι (Π6 αηἰπλδ]ς ΤΠ} 5οῖ δρατὶ ἴἰο Οοά 
(. 10) εΓῈ ποῖ ἴο Ὀ6 υϑεὰ ὈΥ Π6ῚΓ ΟΥΠΕΙ5 

Γ {ΠΕΙ͂Γ ΘΑΓΪΙΥ Ρυγροβθεβ.Ό [ἴ 15 ἔυγ ΠΟΥ 
ΔΙ] οννεὰ τῆδὶ βσυβίθοσηῃ δηϊπηα]5 νοὶ μδά ἃ 
ὈΪΘΙΙ5} 5Βπμοι]ὰ Ὀ6 τοραγάξα 85 ἜἼεχοθρίοπβ, ἀπά 
Ἰπϑιοδά οὗἉ θεΐῃρ ξίνεπ ἴο Οοά πιὶρῃξ Ὀε ιιϑϑὰ 
85 ἴοοὰ (συν. 21, 22). ΤῊΘ δρρἰϊοδίίοῃ οἵ [Π6 
Πγϑίθοσῃ οὗ οδ{|6 ἰ5 βότὸ αἀϊγοοϊοά 85 πῃ Χὶ!. ό, 
17 δηά χῖν. 22: [ΠΥ ἂῖὸ ἴο Ὀ6 σοῃϑυπ)εα ἴῃ 
τἢς 5δογϑά ξεαϑίβ αἱ {π6Ὸ δαποίυδγυ. 

[τ 845 θθθη ροϊηϊθά ουἽἱ [Πδι ἴῃς Ηεϑἢ οὗ [Π6 
βυβι! ηρθ ἰ5 ρίνεη (Νιπλ. ΧΥΡ. χ8) ἴο {πὲ 
Ρυιοσῖ, 151 ἴῃ [ῃ6 ρᾷββαρε Ὀεΐοσε 0.5, ἃ5 ἴῃ 
ΧΙ, ό, 17, ἃηά χίὶν. 22, [6 54Πη1|6 ἢδϑῇ ἰ5 45- 
βἰρηθα 45 ἴΠ6 νυ πογενν 4] ἔοσ {ΠῸ βασγοὰ ἔραϑίβ 
ὙΓΏΙΟἢ [86 ΟἸΈΓΟΥ πὰ ἢ]5 Πουϑοῃο]ὰ πνογε ἴο 
ςεἰενταῖο αἱ [μ. ϑαησζιατυγ. ὙΠῸ Ἰῃσοηϑίϑίθποῦ 
15 ΔρΡραγθηΐ ΟἿΪΥγ. Νιπ. ΧΥΙ], α 8, [ἢ Α55Ι ΡΠ 
[Π6 ρΙδϑι 5. ρογίίοῃ, ργόϑοσιθε5 85 τοζαγάβ ἴῃ 6 
ἢγϑίδοιτι, “ἴῃ6 ἤθϑἢ οὗ ἴῃσπὶ 5Π4}} Ὀ6 {Π|ῚΠ6, 85 
1ὴ6 αν Ὀγοαϑὲ απὰ (6 τρῃΐῖ ϑῃου θυ γα 
181ηὸ 1. 2. 6. 584}} Ὀ6 της οἡ {86 {|κὸ ἴεγτηβ 
δηά σοῃάϊοη5 85 (ἢ6 ννᾶνθ Ὀγοασῖ δπά τρῃϊ 
ϑῃοι ἀοΥ ἅγὸ 580θ.ὡ. ΠῚ5 σδῃ ΘΟΔΓΌΟΘΙΥ ΠΊΘΔΠ, 85 
83οὴ6 (Κα ϑοῃ, Ηεπρβίθηθογ) μάνα {πουρῆζ, 
[δὲ ΟὨΪΥ ἴποβα ρογίοηβ οὗ ἴῃ βγϑι Πρ 8 ἡ γα 
ἴο ξὸ ἴο ἴΠ6 ρῥυοϑίθ. ἴῃς γοϑί σοπηδιηηρ ἴΠῸ 
ΡΓΟΡΕΣΥ οὗ {86 ΟἸἶΘΓΟΥ ἔοσ ἃ βϑουῆς 4] πιοδὶ ; 

δἱοοά τῃεγεοῖῦ; μου 584]Ὸ ρουγ ἰτ υοη 
τῆς ρτοιυπά 48 ννδΐεσ. 

1 γαῖμοσ ἀϊγεςίς τὶ (6 Ποϑβἢ οὗ [ῃ6 ἢγϑι! ηρς 
νγὰϑ ἴο Ὀ6 ἀϊδροθοα οὗ ΟΥ̓ [ῃ6 ῥγιθϑῖβ 'π (Π6 
ΒΔΠ16 ΙΠΔΠΠΘΙ 85 ἴῃ6 νγᾶνς Ὀγοαϑσὶ ἂἀπὰ ἤοᾶνε 
ϑΒῃουϊάοσ, Τὴ6 δΔρρσγοργίδίίοη οὗ ἴδοϑθ, 1ῃ6 
Ῥτεϑῖϑ᾽ ρου] 5, 15 56 ὴ τόοσὰ 1ἃ,ΟΥϊ. ν1. 1ς, τό. 
ὝΠΟΥ ψεγε ἴο Ὀ6 Επρογεά ἴῃ ἃ βδςγιῆς!αὶ 
ἔεδϑδῖ νος ἢ μαά ἴο Ὀ6 πο οἡ {π6ὸ ἄδγ οὗ [06 
τηδλκίηρ οὗ ἴῃ6 οἴἴεσγίηρ, οὐ οἡ ἴῃ6 ποχίῖ ἄδυ, 
δΔηἀ οὗ σοιγϑα δὲ ἴΠ6 δαῃοίῃαυΥ. [}ἢ 1Π6 σᾶ86 
οὗ ἴῃς ἤγϑίηρο {[π6 ῥγιεσῖβ ννοιἹὰ ἤᾶνο {Π6 
ὙγΠ0]6 οὗ [6 νἱςζίπι ἴο σοηϑιιπιθ ἴππ15 αἴ οηςο, 
δηά δὲ σογίδίη βθάϑοῃβ 0 ἀοιυδί ΠΊΔΗΥ ΥἹΟΓΠι5 
ἂἃῖ οὔςθ. ἴὕπάογ ῃδϑθε οἰτουμπηβίδησο [6 
Ῥηοϑὲ ὑνου]Ἱὰ πδίυγα! Υ ἰπνῖο ἴη6 οῇβδγοιβ ἴο 
Ρασγίδκθο ἴῃ (ἢς ἔδασί ἔογ Ὡς ἢ δυο δρυπάδηί 
Ῥτγονϑίοη νγ5 πηδάδ : δηά ᾿πάθεά ννοι]ά ἔξεὶ] τἴ 
ἃ ἀιτΥ ἴο ἀο 58οθ. Το ρῥγεϑοηϊδιίίοη οὗ ἴῃς 
ἢυβι ρ8 15 σρόκθη οὗ ἔχ. χη] τς ἃ5 Α ϑδουιςος 
δηά ἃ 5Δουιῆς!αὶ ποδὶ οὐ ἴῃς βεϑῇ οὗ [Π6 
ΥἹσαπι, ἰπ ψνΠΙΓἢ (6 οὔδγοσ δηὰ ἴἤοβθο ἃ5- 
ϑδοοσϊαίθα ἢ Πιτὴ ραγίοοϊ, ννᾶ5 δὴ θϑί δ 1ϑῃθὰ 
Ρατί οὗ ἴδε ϑγϑίεπι δηά τίϊιιδ] οἵ βαστιῆςθ [π 
[Π6 οᾶ56 οἵ πε βιβίθογπ, ψνῃοΓΘ 411 (Π6 Ποϑῇ 
νγ5 ἴῃ6 ρΡογαμ σις οὗἩ [6 ρῥγθϑῖβ, ἴῃς ΟΠΌΓΟΓ 
σου] ΟἿΪΥ να 5 5ῆδγθ ἴῃ διιςἢ τῆθὰ] οἡ τῆς 
ἰην!δίϊοη οὗ [6 ῥγίθϑῖβ δὴ ἰηνιτδίϊοη νυ] ἢ 
6 ΠΊΔΥ Ὀ6 5.1 νου] Ὡδνοῦ Ὀ6 τυ] ἢ Π6]4, Δηά 
ὙΜΉΙΓΝ 15 τοραγάθα ἴῃ ἴδ ἰοχέ δοσογα! δ} ἃ5 ἃ 
τηλίζοσ οὗ σοιτϑο ἰξ ποῖ οὕ πρῆῖ. Δὲ πργιἌῖ 
ΤΟΙΘΙΏΟΓ {πὶ ἴῃς ἐχρεοϊδιοη οὗ βῃαγίπρ ἴῃ 
1Π6 ἴρασὶ οἡ {86 ἤσϑιηρ ψοιυ]ὰ τοπά ἴο δῃ- 
σουγαρο {Ποῦ Ὀεΐηρ γορυ Αγ Ὀγουρῆϊ ἴῃ ὈΥ͂ 
[Π6 ρβορὶε ; δῃά (ῃδξ ππάθῦ ΠΟ οἰτοιιπιδίδηςο5 
νου ]Ἱὰ ἴῃ6 ρῥγιθϑίβ Ὀὲ δ]ονγεὰ ἴο 5611 Δ ροῦ- 
τίοη οὗ ἴβεπι. ΑΠΥ ἢΠεβῃ οὐ βιισἢ οἴεγιηρβ 
τοτηδιπϊηρ {11 (ἢς τὰ ἄαΥ δὰ ἴο ὃς Ὀυγηῖ 
([μεν. νι. χ7). [5 ἴο ὕες ποῖβα ἴοο 1δδὲ 
Μοβοβ ἴῃ 6 (εχί ἰ5 δά ἀγθϑβϑίηρ ἴῃ6 ὑυΠοὶα 
ΡΕΟρΪΘ--- τ] θϑίβ, [ονιῖ65, ἀηὰ ἰαϊῖγ. ΤῊΘ ρεπο- 
ΓΑΪ ἀϊγεςθοη [ἤδη ἐμαὶ [ῃ6 βγυϑι! ηρ5 σπου ]ὰ θ6 
Ὀγοιρῆϊ ἴο [86 ϑαποΐυδγυ δηὰ ἴπεγε σοηϑιπηεά 
ἴῃ ἃ 5Δογϑαὰ πλθδ] ϑδθπὴβ οἡ ἴῃ6 νγΠ0]6 5 ΠςΙεηϊ- 
Ιγ δεςογτάαδπξς ψ ἢ {Π6 δαγ] εν ἰορ ϑἰδίίοη οἡ [6 
βᾶ6 οΟἴεγσιπρβ, Οὗ ΚΟ] οἡ Ὠειῖ. ΧΙ]. 6 δηὰ 
7, ἴτοστῃ ψσβοηλ [Πἰ5 ποΐο 15 ὑπο ΙρΑΙγ ἴα Κθη, 

ΝΟΤῈ ου (ἬΑΡ. Χν. 4. 

δαυε «υὐδέι ἐξεγε σῥαὶ! δὲ πὸ ροογ)] ὋὍδδ6 
δεηϑ8 δυρρεβιοά ἴῃ ἴΠ6 ἔοοϊ-ηοΐς 15 δάορίοα ὈΥ 

Οεγηαγά, βϑνογαὶ (οπηπηεηϊδίουβ αιοίεδ ἰπ 
ῬοοΪε5 ϑυπορϑὶβ, Ἀοϑεηπι. (“" ηἶβι ἐογίδϑϑε 



,856 

ΡΔΊΡΕΙΕ5 ρθη 5π|), Μαιγεῦ, Μ|οΒΔΕΙΙ5, 
Παῖδο, ἄς. ; ἀπά βϑεῖπβ οἡ ἴἢς ννῆοϊθ {Π6 ῥστο- 
ἔεγδῦϊα οπθ. Ὑῃθὸ ρῥδγίιοϊοβ Ὁ ΘΣ δύο ἴἢ5 
ἴακοη τις ἢ ἴῃ [Π6 ΘΔ ΠΠ|6 5656 85 ἰῇ ΑἸΉΟΒ ἰχ. 
8, “σχοορί [8δῖ,᾽ “" βανίης [μδ1." ὍΠδ ὁ" βανδ 
ψνΠ ΟΠ" οὗ ἴ86 Α. Ν. Ὀτγίηρδ ουἱ (86 ἔοτος οὗ 
ἴῃς οἶδιιϑθ ΠΊΟΥΘ ΟἸΘΑΥΥ ἴπδῃ ὁ βάν (δῖ. Ὀαΐ 
[6 τρθδηΐην 15 δ Ὀϑίδη 14} [6 βαπηθ. ΚΏΟΘΕΙ 
1η5:515 ἰῃδῖ [ῃ6 οἶδιιδε ξίνεϑ ἃπη δϑϑοϊυϊο ρῥγο- 
τ Ϊδο ἰμλαῖ {ΠογῸ 5ῃου]ὰ Ὀς ὯῸ ρΡΟνΘΓΙΥ ἴῃ [5γϑδεῖ. 
Βυϊ πο νοῦ ννουἱά βοῖ ἐοσίῃ ϑιιοἢ ἃ ῬΥΟΤ156 
δηά ἴδπδη δἱχ νϑύβοβ δέϊογνναγαάς ΠδΕΥ σοηῖγα- 
ἀϊςῖ Πιηϑεῖ: οι ν. τὶ. ΟἸδοῖβ στοραγὰ [ῃ6 
ννογάϑ 45 διῖν!πρ ἃ σοῃά! Ποη Δ] ρτόπλ56, νυ ἢ 
ννὰ5 ποῖ δοσοιῃρ 5ῃοα Ὀοσδυϑὲ οὗ [5.80}}5 α15- 

Γ(ΠΑΡΤῈΕΚ ΧΥ!.. 
1 71: Μαεί 977 ἐλὸ 2ασεσοεν, ο 97 τυέεξς, 13 οὗ 

ἑαὀεγηαείεςσ. τό ξἔυενν »παίξ ρεμ οὔδγ, ας ἐξ 
ἐς αὐέε, αὐ ἐλε:ό ἑάγεο κασίσ. 18 Οὐ ήημάσες α»αὶ 
γσσ. χ4ιἰ Ογους μα ἑμιασῶ ὧγέ ,ἴ0γ- 
ὀξ ἐπ. ; 

« Ἐχοά. 12. ΒΡΕΚΝῈΕ τδὲ 4 ππομτῇ οὗ Αδιῦ, 

"Ἂς δηᾶὰ Κεαρ [Πδ ραββονεῦ τηῖο τῃ6 

Οπλρ. ΧΝΙ. Μοβοβ ςοπίϊηιϊιεβ ἰη [ἢ ]5 
σμαρίογ ἴπ6 σόνίονν οὗ [6 σε] ρίουβ ογάϊπαῆσθβα 
[ο ἿΗ Οὐβογνοά ὈΥ {Π6 ρϑορὶὸ ἰῃ (δπδδη. 
Ῥτοχηϊηθηῖ ἀπιοηρϑίῖ {Ππ656 ννεγα [ἢ6 (ἢγοο ργοδῖ 
[εσίνα]ς, οὗ Ῥαβϑθονοσ, Ῥεηϊζθοοβῖ, δπά Ταῦοῦς- 
ΠΔ0]65. Τὸ τορυϊδίοηϑ γοβροοῖίηρ ἴπόπὶ ρίνθη 
ἴῃ {86 Θαγ!εγ Ὀοοκα (ἔχ. χῖϊ, [μον. χχη,, 
Ναμη. ΧΧΝΗ, δηὰ ΧΧὶχ.} ἅγὰ ἀϑϑυτηθά, ἀπά ἴῃς 
ζεαϑῖβ {Πϑπηϑοῖνοβ [ουσῃθα ἸΡΟΠ ΟὨΪΥ 50 ἴδ 85 
Ῥγόϑθηϊ οἰγοιτηβίδησθς τοαιμγεά. ὍΤΠ6 ἰγϑδῖ- 
τιθηῖ {Πγοιρηοιῖ ΡΥοδιιρροϑθοα ἴῃ6 ἤρδγοῦβ ἴο 
Ὀ6 νν6}} ἱπίογιηθα 85. ἴο {π6 ογάϊπαηςθς ἴῃ 
ιδβίίοη, δηὰ οὐΪγ πορεάϊπρ ἴο μᾶνὸ {Ποῖγ δ- 
[οπίοη ἄγαννῃ ἴο σογίδιη ραγί οι δῦ 45 ἰὸ 
ὙΠΟ ἢ γτοιτογαϊΐου τ ϊ 866πὶ δάνιβαῦ]θ, ΟΥ̓ 
σὔδηροβ σα ]θὰ ἕοσ. ὙΤηδ σαγάϊη4] ροϊηξ οἡη 
νγΒΙ ἢ ἴΠ6 Πο]Ὲ οὗ ἴΠ6 ρῥγοβογιρίίοηβ ἤοσδ 
Ὀοίογε 5 ἴὰγη 5 ΘΥἹἀ ΘΠ ΕΥ̓ [86 5ΔΠ|6 ἃ8 [45 
Ὀδοη 50 οἴξῃ ἰηϑίϑίεα οὐ ἰῃ {πὸ ρῥγονίοιβ 
Ἄοδαρίοτβ, ν1Ζ. {πΠ6 σοησεηίγαιίοη οὗ [Π6 το] βίοι 
βούνιςεβ οὗ 1Πῃ6 ρθορὶε στοιπὰ οὴδ ςοπΠΊΟΙ 
δαῃοίμιδγυ. ΠΟ ργοδιδιτοη ἀραϊηβὶ οὐβογνίης 
1656 ετοδὶ [θαϑίβ, [π6 ἴγοθ δῆῃυ4)] ροσῆ5 ἴῃ 
186 5δσγρά γϑαγ οὗ {πε [ἐνν, δ μοπὲ δπὰ ἰη 
Ρηνδίθ, ἰ5 γεϊϊογαϊθα ἰῃ ἃ ναγίεϊγ οὗ νγογὰβ ἢ0 
1655 [Δ 9ἱχ {ἰπὸς ἴῃ [ῆο ἢγοϊ βἰχίδϑρῃ νοῦϑος οὗ 
(115 σμδρίοσ (2, 6, 7, 11, ας, 16). Ηδηςο ᾿ἴ 
18 ΘΑΞΥ ἴο 5:86 ΨΨὮΥ πο Πρ ἰ5 μογὸ βηαϊὰ οὗ 16 
οἴδοῦ ΒΟΙῪ ἀδγβ8. Νὸο ἀουδί [πε Οτοδῖ ὨδῪ οὗ 
Αἰοποτιθηΐ ([μδν. ΧΧΉΪ. χό 5η4.), ἀπά {πὸ Εδαϑί 
οἴ Ττυπιρεῖς (μον. ΧΧΗ, 22 544.). ἅγὸ ἃ5 ροϑβὶ- 
νον επ]οϊποὰ ΟΥ Μοβεβ 845 τὸ ἴῃς ἴἢγϑα 
Ἐοβίιναῖὶα τηθηςοηθὰ ἴῃ 186 ῥγοϑεηΐ σμδρίογ: 
Ὀυϊ 11 ννᾶ5 πὸ ραχί οὗ [6 οὔϑεγνδηςθβ οὗ ΘΙ ΠΟΣ 
οὗ ἴῃοϑο ἀδγϑ ἰδὲ 4}1 [86 πλδ]ὸ5. 5ῃοι)]ά “" 8ρ- 
Ροᾶσ ροίογε ἴΠε 1 ογὰ." ΤΠοϑθς ἀδγ5 πῖρῃϊ ἰς 

ΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΥῚ.. [ν. 1,2. 

οδοάϊοηοθ. Βαΐ {πὸ ϑδἰδίεπιεπε ἰῃ τ. χὰ τῆδὲ 
Ὁ (ἢ6 ῬΡοοΣ δοιὰ πονογ σθᾶϑ6 ουξκ οὗ {δὸ 
απ, 15 ποῖ δπηοιιησεὰ 45 ἃ Ρϑῃδ Υ ἔογ 5ίῃ. 
ΤΠ τοηάογιηρ οὗ τλδυρίη 15 ϑυρρογίοα ὉΥ͂ 
[(Π6 ὅγΓ., Βρ. Ὑν ͵ογάβννογί ῃ δπὰ οἴβεσβ. Βιυὶ 
ΠΟ ρᾶϑϑᾶρὸ ἢδ5 Ὀδθὴ δἱἱοροὰ ἴῃ νυ ἢ 12 ὈΘὲ 
ἢ85 [85 τε]ὶς ἔοτςθ ; οὐ [86 σοηίγασγ ἴβεϑε ρᾶγ- 
(ἰς]θς, ἃ5 ἴῃς τοοῖ οἵ ὈΒὲξ ἀθίθγγλιηθβ, δἰ νυ 5 
Βᾶνο ἃ ᾿πλπρ ἔοτοθ: οἕ Νυπι. ΧΙ, χ 8, ᾿ξ. 
ἷν. 9φ. 56 ν γα πιοάσττι (ομλη. (ΚΕΙ], δοδυ 2, 
Ι͂Δπρο, ὅζο.}) ἰαἶκὸ Ἐμ6 οἰδιιθθ ἃ5 Ὧῃ ἱπιρογαῖινο, 
εὐ οηΪγ ἰεῖ ἴῃοσε ποῖ Ὀ6 ἄζο. ;,) 50 ἴάκοη βοννεένεγ 
[15 ςοηποχίοῃ νυ νμδΐ ἔΌ]Π]ον 5 15 ἀν νναγά 
δηά οὔϑουΓα. 

ΓΟΚῸ ΤΥ Οσά : ἰογ δ ἴῃ τῆς πιοητῇ οὔ Ῥροά τ 
ΑΡΒΙΌ τῆε ᾿οκὺ τὰγ (ὐοά Ὀτοιρῃς τ{πεε 
ἴοσι ἢ ουἭ οὗ ἔργριε ὈΥ πῖρβῖ. 

2 Του 5δδῖὶϊ τῃδγείογς βδογίῆςε τῆς 
Ράβϑονεγ υππῖο ἴπε ΓΚ ΤΥ (σά, οὗ 
{πε οοϊκ δηά {πε μεγά, ἴῃ τῆς “ ρἶδος εεμρ. 
νῃ ἢ τῆς ΓΟΚῸ 584}} σβοοβςα ἴο ρίδος ὃ 
ἢϊ8. πᾶτε ἴπεγα. 

ΤΟΡΌ]ΑΥΪΥ οὐδογνοὰ Ὀγ {πὲ βιὰ] νυν πουΐ ἴδε 
ΠΟΟΘΘΘΙΥ ΟΥ̓ [Ποῖγ βοιηρ ἴο ἴῃς σεηΐΓΑΙ 58η0- 
ἴυλΓ ἔοσ {π6 ρίγροϑθε ; δπὰ 50 σου]ά διπιϑῃ 
ΠΟ Οςοξϑίοῃ ἔοσ οπίοσγοιης ἰδαΐ Ῥεου ταῦ δηά 
Ιολάϊηρ τορὶς οὗ Ὠϑοιυζογοηοσαυ, ἴμ6 οὈϑογνδῆσε 
οὗ ἃ παίίοῃδὶ δηὰ υἱϑβὶ Ὁ] ΣῈ ὉΠ ἴῃ (ἢ ἀπά 
ὙνΟΥΒΠΙΡ. 

1--8. Τἢε Εϑαθὶ οὗ Ῥδϑϑουεσ (Εχ. χιὶ, 
1---7}} Νιιπλ. ἰχ. 1--14: [,εγ΄. ΧΧΙΝ, 1---8). 
Α τοσοηξογοογηθηῖΐ οὗ [ῃ15 ογάϊηδηςσε ννᾶϑ ἴδε 
ΤΏΆΟΓΕ ΠΟΟΘΒΘΑΤΥ Ὀδοδηβε 118 Οὔβογνάπος ἢλὰ 
αἰθαυν Ὀόθη ἱπιίουτηιεα ἔοτ [ΠΙΣῚγ-ΠΙΠ6 γε ᾶΓ5 
(ϑεε, οἡ Ϊοβῇ. ν. το). Οπὲ Ῥβάϑϑονεγ Οηἱ]γ μιλά 
Ὀόθη Κορὶ ἴῃ (ἢ6 ν᾿] άογηοββ, [μῃδἴ τεςογαθὰ ἴῃ 
Νιιπι. ἴχ.. Ψ ΒΕγῈ 566 ποῖεβ. Νδγίοιιβ [εὐ δὲ 
ΔαΣΒου 165 οὐϑογνεα ἴπδὶ [ἢ ράϑϑονυοσ ννᾶ5 ποῖ 
ἀοπιρηοά τὸ δ6 Κορὶ σγορι]αγ!Υ ἀπῈ} «ἴον {8ε 
βϑι Ἰδπιοηξ ἴπ δηδδπ (5ὸς Εχοά. χὶϊ. 2ς, χιῆ, 
5). ὙΒῈ βᾶπιὸ Χο ΔΚ ΠΊΔΥ Ὀ6 πηδάθ οὗ [δε 
Ἐεαϑὶ οὗ Ῥεηϊδοοβι (566 [,δν. ΧΧΙΪ, το). 

Φ. «αὐγίπε ἐδ ῥα ουοῦ} ἱ.Φ. οἴἶἴἶογ δὲ 
ΒϑοΥ ὔσο5. ῬΓΟΡΟΥ ἴο ἴδμε ραβδὶ οὗ [Π6 ῥρᾷϑϑουοσ, 
Μ] ἢ Ἰαϑίθα ϑονθη ἀαγβ. 1.6 ννυογὰ ρᾷβϑονεῦ 
ἤδτθ 15 υϑϑἀ ἴῃ ἃ βϑηογδὶ 56η55 ἴοσ ἴῃς βάβϑουεῦ 
οἴετγίηρϑ, Ὧἃ5 ἰὴ δῖ ]οδη χνηϊ. δϑ, " τιλῖ {ΠῈΥ 
παῖς οαΐ [6 ραϑϑουου," ἡ. 6. [16 ράβϑονοεσ ΟἥΈτ- 
ἰῆγ8. ὙΠῸὲ ράβϑονογ 1156} 1π ἴῃς 5πιγιςζεϑβί 96η98 
ννὰ5 ἃ ἰδτὴ οὐ ἃ κιὰ (ἔχοά. χιϊ!. 5); θυῖ [86 
βἰαγιπρ οὗ 1115 οὐ ἴπ6 ἐουγίοθηιῃ ἀδγ οὗ ἰδὲ 
τηοη!ἢ δὲ ὄνθη νγᾶ5 δι ἴῃ6 ἱπαιιρατγαϊίοη οὗ ἃ 
Ιατρο πιθοῦ οὗ βλουιῆςσες ἀρροϊηϊεκῖ ἔογ ἰδὲ 
ἄδγϑ ἕο] οννπρ (ΝΌπι. χχνῖ. ᾿7.---241 2 ΟΒγοη. 
χχχνυ. 2). Ὑ.656 βδου ῇσοβ, ϑι τ ΕΥ̓ τῆς ρ455» 
ΟΥ̓́ΟΥ οἤεγίηρϑ (ῤαῤῥευδεῤί»ι), νοῦ οἤη ἈἉΥ͂ 
(Ὡς [εννϑ βρόίκοι οὗ, τοκεῖμοῦ ἢ ἴδε ραβδὶ 



Υ. 3--το. 

4ἼΤΠοι 54] εαὶ πο Ϊἰδανθηθά 
Ὀγεδά νι τ ; δανεη ἀδγβ 504] ποι 
δαὶ υπ]οανεηθα δγεδά τπογεννῃ, δυέπ 
τῆς Ὀτοδά οἴ δϑῆ]ςοιίοη ; ἔογ ἴῃοι σλπιεϑῖ 
στῇ οὐξ οἔ τῆς ἰαπὰ οὗ Ἐργρὲ ἴῃ 
Παβῖε : τῃδῖ ἴῆοιι πχαγαϑῖ γα θπδεῦ 
τπῈ ἀαγ ψῃεη ποὺ σαπιεϑὲ ἔοσγίῃ οι 
οὗ τῃε ἰληά οἔ ἔργρε 41} τῆ6 ἀδγ5 οὗ 
τ [Π|. 

“ Εχοά 3. 4 “ Απά τΠεῖὲ 51]] θὲ πο ἰεανεηβά 
τος Ὀγθδά βοὴ νἢ τπε6 ἴπ 4}1 ΠΥ σοδϑί 

ϑενθη ἀλγβ; πεϊῖῃεγ 58.4}}] τπεῦα ἀπ 
ἐδίπσ οἵ τὴῆε δοθῆ, νος τδοιι βδοτί- 
Βεοεάβε τηε ἢγδὲ ἀλ δὲ ὄνεη, γαηλδίη 
411 πἰσῆς ἀπ} της πιογηίηρ. 

ς ΓΠοιι τηαγεϑῖ ποῖ Ἢ β8δογῆςσε {πῸ 
Ρά5ϑονεῦ νΠ]Π ΔΩῪ ΟὗΠΥ ραῖαδ5, νῃ]ς ἢ 
τῃῈ ΓΠΟΚῸ τὴγ (ὐοά ρίνείῃ τπδ6: 

6 Βιῖ καῖ τῆς ρίαςε ψῃϊςοἢ τῆς ΠΟΚῸ 
τγ (ὐοά 51}18}} σβοοβε ἴο ρίδςε ἢ 8 

αἵ Ἐπχοΐ τὰ. 2 
Σ 5. 

τΟσ, ΖώἝ 

Ἰλπὶῦ πὲ ἱπαυρυγαῖθα {Π6πὶ, 8458 5 ΠΊΡΙΥ {Π6 
Ῥαϑοα οὐ Ῥαβϑονεσῦ. [{ 15 οἰθαῦ [Βαϊ ἴῃς ννογὰ 
Ῥάβϑονεὺ 15 ἴπιι5 5εἀ ἴῃ ἴῃ6 ραβϑᾶρε Ὀεΐογε ὺ5 
ἔγοτη υνπδᾶῖ [ΟἸ]ον5. ᾿πηπηθ Ἰλίου 'ἰπ [86 ποχὶ 
ω.. "βου 5μα]ῖ οα ἢὯὸ ἰοανοηοά Ὀγοδὰ, 
ἢ [Ὁ 1 ϑόνοη ἀδγϑ 5ῆδ]: ἴδοι δαὶ ππ]οανοηθὰ 
Ὀγοδὰ {πόσον "ἢ ὦ. 6. ἢ [86 ράβϑονοσ: 
Νονν ἴπ6 ρῬάβϑονεσ ἴῃ (ἢ6 ἡδιτονγεβδῖ 56η56, 
ἰ.4. ἴῃ6 Ιαιρ οὐ Κιά, δά ἴο 6 σοπϑιπιθὰ οἡ 
(Π6 ἢγϑι ὄνθηϊηρ, νυ. 4. ὙΠδΐ {πογεΐοσο ἢ 
ὙΠ ἢ ΠΟΥ ννόγε ἴο οδὲ υπ]εανεποὰ Ὀτγεδά 
ϑονυθὴ ἀαγ5 15 ἴΠ6 ρᾶβϑουθὺ ἴὴ ἴῃ6 ὙΊΔΟΥ 5θη96, 
(Π6 ρᾷϑςῇὶ οἴεσγίηρβ Ὡς ἢ σοπιηυδὰ ἴο Ὁ 
ΟΥθγοὰ πσγουρῆουῖ [86 εκ. Ηρηςς τῃ6 
ἀϊγοοίίοη ἴο "“βδοῆσθ [6 ρδϑϑουοσ οὗ {Π6 
βοςῖκ «δηὰ τῆς πογα,᾽" 2.6. οὗ 5ιη4}} σδίτθ απὰ 
ΟΧΘΠ, 85 πὸ ναγίδίίοη οἵ [86 ογάϊπδποθ οὗ 
Εχοά. χὶ!. ς. Ὅα τῖῖθ οὔ [6 ρδϑςῇδὶ ἰδ 5 
Ργεϑυρροϑοὰ [Ὠγουρβοιι, δηὰ {πε σοπιηδηὰ οὗ 
1πη6 ρῥγεϑθοηΐ ρᾶβϑᾶρὸ 15 ἴοὸ ὑσηρ ἴπ6 οΟἴΠΕΥ 
Ρᾶβομαὶ ΟΡ “οἵ ἴῃς βοςκ δηὰ οὗ {δε 
βοτὰ" τὸ 1Π6 ρίαος ἢ ςἢ ἴῃς ογὰ ϑῃου]ὰ 
σβοοβο [Ι͂ῃ τῆς Ἰδαίου ρατί οὗ υ. 4 δηὰ {πὸ 
ΟΠ ον ηρ σα. Μίάόοϑεθ ρᾶϑϑθβθ, 858 ἴπε Ἴσοηϊοχὶ 
δρδίῃ βἤῆοννδ, ἴηϊο [6 ΠΑΣΥΟΥΤΟΙ 56η56 οὗ [ῃ6 
γογὰ ρΑβϑου συ. 

7. τοι «ῤαϊῥ τοασῇ 1.1. ΤΟΌα Βμαϊῦ 
οοοῖς ἐδ. ΤῈ νοτγά (δασῥαῇ) πιθᾶῃβ5 βθηο- 
ΤΑΙ ἴο ργοραᾶσγε ἔοοὰ ΌΥ σοοκίηρ. ΟΥΑΙ ΠΑΣΠΥ͂ 
1 15 Δρρ θα το ὈοΙΠπρ: Ὀυϊ 1 ΠΊΔΥ Ὀδ6 υδοὰ, 
85 ἤοτο ληά ἴῃ 2 Οἤσοη. χχχνυ. 13, οὗ γτοδϑίηρ 
αἷἶδϑο. ὍΠὲ ρῥτγονίοιιβ σι]65 ἀρουΐ [6 ραϑϑουύοῦ 
Ὀοίη δϑϑιπιθά, ἢ [ὁ νου ά 1Π]πκ οὗ 
ςοοκίην ἴἴ 1Ιῃ ΔΠΥ͂ ΟἴΠΕΥ νὰ ἤδη ὈΥ ΗΓο. 

ἦδομ «ῥαΐῥ ἱμγπ πὶ ἐδ πιογηίησ, πα 50 {10 
ἐδ ἱϑη 1. ἰ. ὁ. αἴοῦ ἴῃ6 Ῥαβοῦδὶ ΘΌρΡΡοΥ 'π [Π6 
σουγῖθ ΟΥ̓ ΠΕΙΡΒουτποοά οὗ ἴῇ6 ϑαῃοίιδγΥ 
γ25 ΟΥ̓ΘΓ, ΠΟῪ ΠΡ ἀἴβροῦβε ἴο {ΠΕΙΓ βενογδὶ 
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πᾶπια 1η, ποτα τῆου 5ῃ4]1 βδογῆςσε τῆς 
ΡΆΒΘΟνΘΥ δὲ ὄνεῃ, δῖ ἴῃς ροίηρ ἄοννγῃ 
οὔ τῆς 8.π, δὲ τε βϑάβϑοη τῇδ τῆοιιὶ 
οληηοβὲ ἔοσἢ ουὐἱἵ οὗ Ἐργρί. : 

7 ᾿Απά τποὺ 884]: τολϑὲ δηά εδῖ 22 
ἵπ τη6 ρίασα ννῃϊςἢ τῆς ΠΟΚῸ τὰν σα 
841} σῆοοβε : δῃὰ ἴδποιι βδὶς ταγη ἴῃ 
[ῃς πιχοτηΐπρ,, Δηἀ ρῸ υπῖἴο Τὴν τεηῖϑ. 

8 διχ ἀἄδγβ ἴῃοιι 5ῃαϊς δαΐ υπ]68- 
νεηδὰ ἜΑ : ἅπὰ οἡ τῆς βδνθητῇῃ 
αν «ῥα ϊ δὲ ἃ ᾿8ο]επηη 556 Ὁ] ἴο ΓΗ ςΒ. 
τε ΠοκῸ ΤΥ (οά : τβου 5μαϊ: ἀο πο" 
ννογκ ἐῤεγείη. 

9 δ ὥδνεη νγεεκβ 5Π411 τῃοιυ πιιπι- 71κν. 53. 
ΘΓ ὑπο {π6ε: Ῥερίπ ἴο πιιπιθεγ τη ἡ 
βϑανθῇ γε  Κ8 ἔτοπι «κοῦ ἐΐπιε Ὡς ἴοι 
Ὀερίηπεβὲ 29 ῥμὲ τῆς 5ἰςκὶε τὸ τῆς σόγῃ. 

ΙΟ Απά τοι 58εἰ Κεερ τῃς [δαβί 
οἵ νψγεεκβ ὑπο τπῈ ΠΟΚΡ ΤΥ (ὐοά ο 
νγἢ ν᾽ 4 τῆρυῖς οὗ ἃ ἔτεενν}}} οδδγίηρ: κιωβέρέοκοε 

Ἰοάριπρβ. ὙΠ 656 ννου]Ἱὰ οὗ σουγϑο Ὀ6 ὙΠ ΠΏ ἃ 
βῃοτί ἀϊδκίδηςε οὗ ἴῃς ϑαηῃοΐυδγυ, Ὀδοδιϑε ἴῃ 6 
Οἴδου ραβοῆαὶ ΟἸἴθσηρ5 νγοσα γεῖ ἴο 6 οἤετγεοά 
ἀλΥ ὈΥ ΟΔΥ ἴὺγ δϑύεῃ ἄδγϑ, ἀπά ἴῃ Ῥεορὶε 
τνοι]ὰ τουηδῖπ ἴο βῆδγθο {Πεπὶ; δηα δϑρθοϊδ! 
ἴο ἴακε ρατί ἴῃ ἴῃς ΒΟΙΪΥ ςσοηνοςδίίοη οἡ {Π6 
ἢγϑὶ δηὰ βενθηἢ οὗ ἴῃς ἀάγβθ. Τὴ6 ΘΧργθϑϑοη 
ἑπῃηΐο 1γ [εηΐ8,᾽) ΠΊΘΔΏΒ ,ΘΙΤΡΙΥ “10 [ῆγ 
ἄἀννε!]ηρ5,") δ5 ἴῃ α Κ. υἱΐϊ. 66. ἮὯδδε ι.56 
ΟΥ̓ ““θηϊ5᾽) ἃ5 ἃ Κ5ΥΠΟΠΥΤῚ ἴὼὺσ “ἀνε! 5" 
(εξ, 15. χνὶ. ς)ὺ 5. 4 ἴγσᾶςε οὗ (86 οὐἹρίηδὶ 
ποτηδάϊς 116 οὗ {πε ρεορὶςο. 

9---13. Ἐρφαϑὶ οὗ ϑνϑοκβδὶ δηά στ΄. 11--17, 
Ἐρφαβὶ οἵ ΤΑθοσταςο]ε5. Α.5 τοραγάβ [ἢθ56 ΠΟΙγῪ 
ΘΟΏ50Π}5 ΠΟΙΝΙΠΡ 15 ἤοῖὸ δαάθὰ ἴο ἴῃς σι]θ5 
Εἰἴνεπ ἴῃ “ον. ἀπά Νιπὶ. οχοορί [πὸ οἰδιι565 
50 οἴοη σϑοιυστγίηρ ἴῃ Ὠουΐ. Δηὰ 50 σμαγδοῖογ- 
σῖῖς οὗ [ἴ, ννΒΙ Οἢ γοβίσιοϊ [ἢδ ρ]1ς σοἰογαϊίοη 
οὗ ἴῃς δϑῖϊνα]5 ἴο [06 δαποίιδγυ, δηά οπ)οΐη 
[δὲ [86 δπ)]ογπιθηῖβ οὗ {ποπὶ 5ῆοι]ά δ6 6χ- 
[οπάρα ἴο ἴῃς 1,ονιἴ65, νἸάονν5, Ογρἤδηϑ, ἄτα, 
[τ 15 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ἔογ {πὸ 8ακὲ οὗ υγρῖπρ {Π 656 
ἔννο ᾿δϑί-ππεπιοηθά ροϊηΐβ ἴἢδὲ ΔΥ 4]] 15! οῃ 
15 ἤοσὸ πιδάθ δἷ ]} ἴο [πὸ ἵνγο 

Θ. δερὶπ 1Ἰο πιρηδοσ ἐδὸ «ὑετοῖς ὥορι “με 
“νι ὧό ἔοι δερίημεοεί 10 ῥμὲ δὲ «ἰοξίε 10 486 
εογη] [τι ““Ὧροη [86 ὈδρΊΠηηρ οὗὨ 1Π6 5ϊοκὶς 
ἴο (Π6 σογῃ :" 2.6. ἐγτοσὴ [86 ὈορΙπηϊηρ οὗὨἨ σογῃ 
Βαγνοθῖ. ὙΠ οουἹἱά ποῖ Ὀὲ ([μεν. χχὶὶ, 
14.) 15) Ὁπ1}] ἴΠ6 ργεβεηϊδίίοη οὗ ἴδε ἢγβι- 
ἔγαϊ5 οὗ [ἴη6 ἡδὺν παγνοβῖ Ὀείογε Οοά οἡ “ἴδε 
ΤΊΟΙΤΟΝ ΔΙ͂ΟΣ ἴῃς ΞαὈΌΔΓ ἢ" πη ἴῃς Ῥᾶβθουοῦ 
ψθοκ, ἡ. 6. [86 σἰχἴδθοπιῃ οὗ ΝΊβδη; δῃά δοςογά- 
ἸΏΡΙΥ ἴπ6 ΑἿΥ ἀδγ5 ψεγα σουηίοα ἔτγοπὶ [ἢ 18 
οἰ ΒρρΙηηΐηρ οὗ [Π6 5:΄σκὶο ἴο [6 σογῃ,᾽" ΟΥ̓ Ϊδνν- 
11 σοιϊππιθηςσεπιοηΐ οὗἨ Βαγνοϑῖ, οἡ [6 ϑβδοςοῃὰ 
οὗ [86 ϑενεη ἀδγ8 οὗ υη]εανοηθά Ὀγαδά, 
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οὗ τῃῖπε μαηά, Ὡς ἢ τῆοι 504] γίνε 
μπίο δε ΠΟΚΡ ἐῤγ (σά, λεςογάϊηρ 85 
τῃε ΠΟΚΡ τὰν (οὶ ΒΑ1ἢ δΙεββθά 166: 

11 Απά τοι 58ῃλ]ῖ τε]οῖςε δείΐοτε 
τῆς ΓῸᾺΡ ἜΩῚ (ὐσοά, τῆου, ἀπά τὴν 
80η, δηά τῇ ̓  ἀφυρηζοτ, δηά τῆν τηδη- 
βενδηῖ, Δῃ ΤΥ πιδιἀβεγναηῖ, ἀηά (δ 
Ι,εν!ῖς ᾿ἐδαῖ ἐς ψγτη ΤΥ ρδῖεβ, δηά 
τε βἴγδηρον, Δπὰ τῆε {ἢ ετ]ε55, ἀπά 
τῆς. νὶάονν, τῇδλῖ ἄγε δπιοηρ γοιι, ἴῃ 
{με ρίαςς ψ ῃςἢ τῆς ΓΟΚῸ τὴγ Οοά 
Βαῖῃ σἤοβεη ἴο ρῥίδος ἢϊ5 πδπὶς ἴῃδγα. 

12 Απά τοι 5μα]ξ γεπλεπιθεῦ τῆαῖ 
τῆου νναϑὲ ἃ θοπάπηδλη ἴῃ Εῤγρῦ: πὰ 
τῆου 5ῃα] οὔβεγνε ἀπά ἀο τῆδϑβε 58ἴα- 
τυῖο8. 

12 Ἷ Του 5841 οὔβεγνς τῆς ἔδαβί 
οὗ ταρϑγηδοὶεβ βανθη ἄαγ5, αἤεσ τῃδῖ 
ἴῆοιι ἢαδὲ ραιμεγεά ἴῃ ΤΥ ἰσογη δηᾶ 
τγ πα: 

14 Απά τῆοι 5ῃδϊς τα͵οῖςε ἴῃ τὴν 
[παβί, του, Ὧηὰ τὴν 8οηὴ. δηά τὴν 
ἀπυρῆτοτ, ἃπά ΤῊΥ πιληβογναηῖ, ἀπά 
(ΠΥ πγαϊάβεγναηῖ, δηά τῆς Τ,ενίες, τς 
δῖγαηρει, δη ἧς [Δι τ 655, ἀπά {Πα 
ψ]άονν, τἢδῖ αγε νυ τῆγ ραῖεβ. 

Ις ϑανθη ἀδγβ 8ῃλ]: τῇοι Κες 
80]θπηη ἔξαδς απο (ἢ ΠΟΚῸ ΤΥ ὡοά 
ἴῃ ἴπε ρίδαοες ψῃϊοἢ τῆς ΓΟΚΡ 584]]} 
σἤοοβα : βεσδιιβε ἴ{ηεῈ ΠΟΚῸ τῆν (ὐοά 
881}} Ὀ]655 τῇδε ἴῃ 4}} τἢ]ηδ ἰπογθαβα, 
ἀηά ἴῃ ἃ] τῆς ννογκβ οὗ της ἢδηάς, 
τῃεγείογε ἴποιι 5Πα]ς δι γεὶν τε]οῖςα. 

18---22. ὙΤΠεθα σὺ. 16 ΟἸοβοῖγ σοη- 
ῃροϊοα ἴῃ δι δ᾽]θςΐ νυν [6 ἔΟ]]οννηρ σπαρΐογ, 
3πὰ ἴοιτη Ψ δαὶ δηά ἴῃς ἴοιγ ποχί 
σΠαρίοιθ ἃ ὈΓΌΡΟΙ ἰθϑϑοῦ ἴῃ ἴῃ6 δΥΠΑΡΟΡΊΙΘ 
βουνσοςθοοκ. ὍΠΟΥ ᾿ηἰγοάμος σογίδιπ ἀἶγθο- 
[Ιοη5 ἴογ (6 δάπιρ)ιπιϑιγαϊίοη οὗ πίε δηὰ [ῃ6 
ΟΔΓΓΥΪΠΡ οἡ οὗ (Π6 οἷν} ρονεγηιηθηΐ οὗ [ἢ6 
ΡΘΟΡΙΘ ἴῃ δηδδη. 866 οἡ Τυάρ. ἢ]... Πυγίην 
186 1Πξδιπ|ὲ οὗ Μοβεβ, ἢθ Πιπηβοὶ ἢ, βρθοῖα!}ν ἴη- 
ΒρΙΓοά δηὰ ριιάεὰ ὈγῪ Οοά, ννα5 βιιῆιοϊοπέ, ἢ 
ἴῃς δὰ οὗ (Π6 διιθογάϊηαίϊο ᾿ὰρθ5 δρροϊηϊεά δὲ 
ἃ ΨΕΓΥ ΘΑΥΪΎ ρΡεποά οὗ ἴπε Ρεορ θ5 ἱἹηά: ρεη- 
ἄεηπςος (ςἢ. ἔχ. χν δ. 12. 544.), ἔοῦ [86 ἀπ 165 ἴῃ 
αυσδίοη ; δηά ἴπὸ πλοσο 50 Ὀδοδιιϑο ἴῃ6 παίίοη 
δά {δι18 ἔδυ ᾿ἰνθὰ ἴῃ δηοδιηρπιθηΐ οροῖθευ, 
Δηἀ 50 νυ]! ἃ 5π14}} σοπΊρα55. Βιι ἤονν ν ἤθη 
Μοβο5 ννᾶβ ἴο Ὀ6 υυπάγαννη, δηα ἴΠ6 ῬθΟρΪΘ 
νου ἃ δοοη δὲ ϑοδίίογοα πΡ απ ἀοννῃ [Π6 
Ἰληὰ οὗ δπδδη, σορυ δῦ δπαὰ ρουτηδηοηΐ ρτοὸ- 
ν᾽ βοὴ τηϊϑὶ Ὀ6 τηδάθ ἔου ον] δηὰ ϑοςῖδ] οσγάεν 
δηἀ ροοά ρονεγηπηεηῖ. ΤῸ ϑ5ιιοῦ Ρῥγονϊβίοῃ 
Μοβεβ ποὶν δήαάγεθθος Ὠϊτηβοῖξ; δηὰ ΨΠ ἃ 
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ἷν. 11--22. 

τό 4 “Ττγεε τἰπιεβ ἰπ ἃ γεαγ 5}}}} ςἙκοὰ αν 
411 τὴν πιᾶ]ε8 Ἀρρεᾶγ δείογε ἴῃε [οκῸ ἅμ... 
ΤΥ ὅρα! ἴῃ. τῆε ρίαοε ψνῃ]ς ἢ ἢε 584|]} 

σἤοοβα; ἰῃ ἴῃε ἔδαϑδξ οὔ υπ]εανεηδά 
Ὀγοδά, δηά ἴῃ τῆς [ραβδί οἵ ἡνεεῖβ, δηά 
ἰῃ τλὲ ἔδαβι οὔ ταδεγηδοῖθβ: δηὰ ὁ {ΠΕ ὁ Ἐοθα 
81.8}} ποῖ ἀρρξαν δείογε τῆς Ιοκρ ἢ 
επιρῖγ: 

17 νειν πδη ταί γίωε 5 ἣδ 5 ̓  ἢ 
Δ0]6, δοσογάϊηρ ἴο τῆ δ]εβδίπρ οὐ τῆς ν μερᾷ 
ΓΟΚῸ τὴγ (ὐοά ψΠῖςἢ ἢς ματὴ δίνεη ΤΣ 
[Πεα. 

18 4 Τυάρεβ ἀπά οῇίςετβ 5}μα]ς τβου 
ΓΔΚΕ [Π 66 ἴῃ 811} ΤΥ ραῖεβ, ὑνῃ ἢ τὰς 
ΓῸΚΡ τὴγ (ὐά ρίνετῃ τςς, τΒγουρῃ- 
οὐἕ ΤΥ {π|δ65: Ὧἀπά τῆοΥ 5}48]] Ἰπάσς 
τῃ6 ρβορίε νν ἢ 71υδῖ ᾿ἀρτηεηῖ. 

19 Ἔδου 50410 ποῖ ννγεϑδὲ Ἰυάρ- 
ταθηῖ ; ἴῃου 5ῃ4]ῖ ποῖ γεβρεοῖ ρεῦβοῃβ, 
ἐπεΠεγ ἴακε ἃ ρἱῇ : [ογ ἃ ρῇῆ ἀοτῇ ἐξποὲ τ 
δΠ1η4 τῆς εγεβ οὗ πε ννῖβε, δηά ρεγνογῖ 
τῃς " ννογάβ8 οἔ τμς τὶρῃζεουβ. ΡΟΝ 

20 ᾿Τμας νη] ἢ 15 αἰτορεῖδεῦ ΠΟ 
5841 τδου [Ο]ονν, τῆδῖ τῆοιι πγαγοβῖ ἡκεῶν 
᾿νε. δηά τῃθμογίς τῆς ἰαπά ννῆϊςῃ τῆς 
ΠᾺΡ τὴν σά ρίνειῃ τπεα. 

21 4 Του 5ηα]ς ποῖ ρίδηϊ ἔπεα ἃ 
δτονβ οὐ ΔΠΥ ἴγθεβ πδδᾶῦ ὑηἴο τῆς Αἰτᾶγ 
οὕ τῆς ΚΡ τὴν (ὐοά, νοι τοι 
ϑῆδὶτ πηαΐκα [ἢδεα. 

22 ἐΝΕεΙΓΠογ 5841ς που 5εῖ τΠ 66 Ὁρ ἴεν. Κ. 
απ ὑἴπιασε; ΜΒΙΓἢ τῆς [ΓῸΚΡ τὰΥ τον 
(σοά Βαϊΐειῃ. ; ἐκ ϑς 

-------..τΓ 7... 

βιδίεβπηδη κε ἔογεβίρηζ, ποῖ ΟΠ]Υ ἈΥγδΠρῈ5 [ῸΓ 
ηπηοάϊαϊς εχῖβοηςθβ, δῖ Ἰεανὸβ γοὸπὶ ΜΉ ΒΙη 
ἮΙ5 ρίδη ἔογ Ἰάθδϑ ἀπά ννδῃβ ὑν ἢ] ἢ 85 γεῖ ἰΔΥ 
ἴῃ ἴῃς ἔδγ ἀϊδίδηϊ ἤιΐυγο. 

21. Τροι τραΐῥ ποὶ ῥίαπί ἐξεε αὶ σγοῦὲ οὗ 
αην ἱγεθ} Ἀθηάον, μου 5μδ1ῦ ποῖ Ριδηῖ 
ΤΟΥ Ὅη: 60 ΒΥ ΣΘ9 85 8 140]: [ΕΓΔ 
85 Δηὴ ΑΘΠΟΓΔΉ," 2.2. 8Δη ἱπιᾶρὸ ΟὐἩἨ Αϑίατίο οὗ 
Δομίδγοίϊῃ, (ἢ6 ῬΠα πίοϊδη Ροάάδβο: οὗ, οἡ 
Υ]. 13. ὙΒΕ Μογζγά 15 γοπάογοαά " σσονθβ" ΟΥ̓ 
Α.Ο Ψ. «ἷθὸ ἴῃ υἱῖ. ς, χς 24; ἔχ. χΧχχὶίν. 11 
ΤἸυαάρ. νἱ. 25. Τ15 τοπάθπηρ ἰ5 δάοριοα ἀὔεγ 
ΧΧ' ϑαδὰ., ἀπὰ πΊΔΠΥ δηοίεηϊ δι Πογί 65, 
Ῥαξ οἄπποῖ 6 τηδίηἰδίποά, ἔογ (ῃ6 ψνογὰ ἰδ 
ςοηηεοίοα Ὑ] ἢ νΆτοι5 γετθς (ε. 5. " ἴο πιᾶκθ," 
1 Καὶ χίν. χε “ἴ0 5εῖ ρ᾿ ΟΥ̓ “εγεοῖ," 2 Κ. 
ΧΥΙΙ. το; 2 Οἤγοη. ΧΧΧΙΗΪ. σῷ; “ἴο νυ ά;» 
1 Καὶ χῖν. 22) ΒΟ ἅγὲ αυτε ἹΠΔΡΡΙΙΟΔΌΪΕ ἴο 
ἃ ὅτονθ. ὙΠῈ ψοοάξη ἰἀο] ἴῃ φυεβίοῃ νγᾶβ 
πε δίεπι οὗ ἃ ἵγεε, βίῦρρεά οἵ 115 Ὀουξῖμ, 
δεῖ Ὀρηρῃϊ 1π [86 ἐτουπᾶ, δηὰ πιάεὶν οατνοά 

. ἢ 5. 



1 ον, χσοαΐ. 

Υ. 1-.} 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠ. 
7Ζὰσ ἐλέμρε σαεγπεεῖ με δὲ τοιπαά, 4 7άοία- 
ζεγς ηιμσὲ ἐξ σἰαῖπ. 8 “ἴπαγα εολέγοῦ7οῖες 7 
ο ἐξ ἀείεγνε πεῖ ὁν δέ 2γέεείς απαᾶὶ ἡμάρες. 12 
Ζ7..ε εοπίφηι οὐ μλαι εἰδίεγγεγαίΐονι φημί αἿ2Ζ. 
14 712 εἰκεέίονι, τ6 ἀγα αμέν οὔα ἀίηρ. 

ΗΟἿ) Πα] ῃοῖ βαογιῆςβ υπἴο τῆς 
ΓΟΚῸ τὰγ (ὐοά ἀν δυ]]ος, οσ 

ΠΡΏεερ, Ὑνμεγείῃ 15. Ὁ] ΠῚ 5}, 97 ΔΩΥ͂ 
αν] νουγθάμηθδβ : ἔογ τηδῖ :ς 2η δδο- 
ταϊπδῖίομ ἀηῖο τῆς ΠΟΚΡ τ ΟΟά. 

2 4 [{τἢετε δε ἰουπά διποηρ γου, 
ὙΠ ΠΙΠ ΔΠΥ οὗ ΤΥ ραΐῖεβ ψῃιοἢ τῆς 
ΙῸΚῸ τὰγ Οσά ρίνειῃ {πες πᾶ ΟΥ̓ 
ννοπηδη, παῖ μδῖῃ ννγουρῇῃς ννὶοκεά- 
Π688 ἰῃ τῆς εἰρῃς οὗ τῇς [ΟΚΡ τὰγ 
(σά, ἰπ τγαηβργεβδίηρ ἢἰ5 σονεηδηῖ, 

2. Απά δῇ ροῃὲα δηά βεγνβα οἵμεγ 
σοάβ, Δηἀ νγογβῃιρρεά {Π6π|ὶ, εἰ ἢ εγ [Π 6 
51η. ΟΥ ΠΊΟΟη. ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ οὗ ἴΠ6 δοβῖ οὗ 
μεάνθη, ψψῃϊς ἢ 1 ἢᾶνα ποῖ σομητηδηαεά ; 

4 Απά ἴὲ δε το] τῆςες, ἀπά τοι 
βαβδῖ δεαγὰ οἱ ἐδ, δῃά ἱπαυίγαα 41]:- 
ἔδμαγ, δηά, δέῃ ]ά, ἐξ δὲ ἴγιθ, σπά 
{πε τῆϊηρ ςεγίαίπ, ἐῤαὲ ϑις ἢ δδοπλ]- 
μδῖίοη ἰ8 νγουρῃϊ ἴῃ ἰβγδεῖ: 

»" 

ὈΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΎ. ΧΝΊῚΙ. 

ς Ἴδη 58411 τπου Ὀγίηρ ἔστ τῆαῖ 
ΤΆΔη οὐ ἴῆδϊ ννοιηδη. νυν] ἢ ἢᾶνε σοηι- 
ταϊτῖοά τῆλς τνὶοκεά τῃϊηρ, ἀπῖο ΤᾺΥ 
βαῖαβ, σύδρη ἴῃδῖ πηδῃ οὐ τῇδϊ ννοϊηδη, 
ΔΠΑ 5ῃ4]{ βίοης {πεῖ ψψ ἢ βἴομδϑ, 1{1}} 
ω αἰς. 

“Ατ ἴδε πιουῖῇ οὗὨ ἔννο νυ 6556, αἰλσξω, 
οΥ ἴῆγεε υνἱζηθββοβ, 8504} ἢ τῃαΐῖ ἰ5 τῷ ἴῷ. 
γον οὗ ἀδαίῃ δὲ ρυξ ἴο ἀξδῖῃ ; ὀκμέ Μκτι, 18. 
δ τ1η6 πηουτῇ οὗ ομδ νυνιῖϊηθοϑθ πὸ 5}Δ]] 16. 
ποῖ δα ρυῖ ἴο ἀελτἢ. 

δὲ βτβῖ ὕροη ἢϊπιὶ ἴο ρεΐ Πϊπι ἴο ἀδαιῃ, " 
δΔη αἴζεσψαγὰ τε ἢδηά8 οὗ 41] τῃς ρεο- 
Ρἷ6. ὅδο {ποὺ 584]. ρυιῖ τῆς εν!] ἀνγὰῦ 
ἔἴτοπῃ διποηρ γοιυ. 

8 4 [ΙΓ τὨεγὲ δγίβε ἃ πηαῖζεγ ἴοο 
Παγὰ ἰογ {πεὲ ἴῃ Ἰμάρτχεης, δεῦνψεεη 
δοοά «δηᾶά δ]οοά, δεΐννεεῃ ρἷεα δηά 
Ρἶεα, δπά δεΐννεεη βίγοκε δηά 3ἴγοκο, 
ὀείμρ' ταλῖῖθγβ οὗ σοῃίγονειθυ ψνἨ]η 
ΤΥ ρδῖεβ : {Πεῃ 884]: ἴῆοι γίβε, δηά 
εἴ τη66 ὋΡ ἱπῖο τῆς ρίαςε ψῃϊςἢ τῃς 
ΟΚὮ τῆν (ὐοά 5}4]1] εἤοοβα ; ᾿ 
9 Απά του 8πα1]ῖ σοηλς υηΐο {Π6 

παρ ΧΥ͂Π. 1. Τδὶθ ὖ. Ὀεϊοηρθ ἰῃ 
ΞΌδ]οςῖ ἴο {Π6 1αϑῖ σμαρίοσ, [{ ρσγο 5 οηςα 
ποτα (ς, χν. 21) {πα ἔοττῃ οὗ ᾿ηϑι]ῖ ἴο Οοά 
ψ ΠΙΟἢ σοηϑ5ῖ5 ἴῃ οἴἴογιηρ ἴο Η τὴ ἃ ΘΠ σῃθά 
βδοιῆςο, . 

45} ευϊϊ-αυομγοάηε..) ἈΘΠΟΟΥ ΔῊΥ͂ 601] 
Ὁπῖπς. ὙΠῸ τεΐεγσεησε 15 ἴὸ ἴῃς ἔδυ 8 οὐ 
ΤᾺΔΙΠλ5 σπυπηογαϊοα ἰἃον. χχὶϊ. 22---- 24. 

Ω-.- ἡ. ὌΠε ἀοϊοοζίοπ δηά ριυιπίϑηστηοηΐῖ οὗ 
ἸἀοΙαίγΥ, 45 ἰοδάϊηρ ἀιι 165 οὐ (πὸ πηδρίϑίγαίε, 
ἅ1τῈ δρδίῃ οη]οϊηθὰ (ςξ ΧΙ 544.) ΜΠ ϑρεςῖαὶ 
Τείογοπςο ἴο {πὸ ἰοϑ 4] ἔοπηιϑ ἴο ὃ6 δάορϊοά, 
“Ὁ. ς---). ὌΠ ϑοπίθηςθ ἰ5 ἴο Ὀ6 σαττίοα ἱπίο 
εβεοϊ δ 1ῆθ ραΐοβ᾽" (εξ. οἡ Οεηῃ. χὶχ. τ) οὗ 
1η6 τοννη ἴῃ νη ϊοἢ [Π6 οΥπιθ 15 σοσπηπ δὰ ; 
Ὀθοδιι56, 845 ὁ 411 {πΠ6ὸ Ῥθορ]ο᾽" ννεσο ἴο ἴδκο ἃ 
Ραγί, δη ορϑη ϑρᾷᾶςθὸ ψουϊά Ὀ6 σϑηϊ βία ἔῸΓ 
1Π6 Ὄὀχοοιῖΐίοη Νοῖς πε ἴγρίςδὶ δπὰ ρσχο- 
ῬΠοῖςαΙ ἀϑροςὶ οὗ (Πς ᾿η]υποίοη., ςοἕ, Αοἴϑ νἹ]. 
ς8; Ηδρδτ. χίι. 12. {15 φυϊῖα ἴῃ Κοορίηρ ἢ 
[06 {ἰπὶ6 δηά οἰγουπηδίδηςοβ οἵ θυ, [ῃαΐ ννῈ 
δοιὰ πὰ δοῖθ 16 Θχργόϑϑίοη “ἀπο [Π6 
δαῖοϑ " ἱποίοδά οὗ {π6 ἐν Βου [ἢ6 σατῃρ ᾽ οὗ 
ἴδε οαγίοσ θοοῖβ. οἕ, 1,ον. χχίν. 14; Νχι. 
χΧυ, 4ς. Οη [Π6 τεαιυϊγεμηθηΐῖ οὗ ἵνο νἱῖς- 
Π65565 566 ΓΕΙ͂Σ Ιῃ τηλγρὶη. δ Δοσυ 5 γ Ποιν- 
ΘνοΥ τηϊρἢϊ ΠΙΠΊ5. 1 Ὀ6 οὧς οὗ ἴη6 ἴνο. Τὸ 
ΟὈ]Ιραιοη ἰαϊά οἡ [6 ννυ]ῖποβϑοα (τ. 7) οἡ 
ὙγΠΟ56 [ΟΘΕΪΠΊΟΩΥ βοηΐθηςθ οὗ ἀθαίῃ 5ῃοιυ ὰ ὃς 
ΔΒΘΟΩ͂, ἰο κα [6 Ἰοδλὰ ἴῃ [Π6 ὄχθουζοη οὗ 

1ἴ, 15. σα]ουϊαϊοα ἴο δηϑιιγε {ΠΕΙΓ 5 ΠΟΤ Υ͂ ἀπά 
(τυ ιηθοβ, ἀπά το ἀεῖον ἔτοπὶ 2196 τυ 658. 

8--18. ὙΠ ε {γδηϑιτοη 15 οὈνϊοιιβ ἔγοπι [86 
Θηδοῖπιθηΐϑ γεϑροοίίηρ ἃ ἰοδάϊπρ οἾ455 οἵ σδριῖδὶ 
οὔπηε5 ἴο ἴποβα τοβρθοίΐηρ οὔβοιγα Οὐ σοτη- 
Ρ]Ιοφίοα ςαθθ5. ὙΠ6θ6 νυ. ἀο ποῖ, 5ΓἸΟΕΥ͂ 
ΒρΘΑ ΚΙ, ρτγον!άθ ἴοσ ἃ σοιγί οὗ ἀρρϑα]ὶ. Νο 
ῬΓΟν ΒΟη ἴῸΓ ρρεα]ὶβ ἰῃ {Π6 ὈΥΟΡΕΥΙ 56η586 15 
ξουπά ἴῃ τὴ6 ἴαννθ οὔ Μοβοβ. ὙΠῸ οα965 ἴῃ 
αιοδίίοη ἀγθ, {κὸ ἔμοϑο ἴο 6 Ὀγουρῃϊ Ὀεΐογο 
Μοϑβ68 ἴῃ ρεύβοῃ δοσογάϊηρ ἴο ἔπε βυρρεοϑίοη 
οὗ [εἴδῆτο (ἔχ. χυϑ]. 22---} Π} ΒΟ ἢ 45 [Π6 ἴῃ - 
ἔεποσ Ἰυάρεϑ ἀϊά ἠοῖ ἔδε] δ0]ε ἴο ἀθειάς 54{15- 
ΤλοῖοΥ, δηά τυ ἢ ἢ δοσογάϊη ]ν {ΠῸ Υ το τοὰ 
ἴο ΠΕΙΓ ΒΌΡΟΓΙΟΥΒ. 
ΤΠ δυργοιια Οουτί 5 τεΐειτεά ἴο ἴῃ ὙῈΥΥ͂ 

ΒΘΏΘΓΔ] ΟΥΠῚ5 45 β Γ{ἰπηρ᾿ αἱ [Π6 δδποίιδσΥ, υ. 8, 
Δη4 45 σοηϑίβιηρ οὗ “6 ρυγοϑίβ [Π6 1Ἁ,ον]ῖ65, 
δηά τὰς ἡπάρε [Πδῖ 5141} θ6 1η [Πο56 ἄδυϑ,)) υ.9. 
ΤἊ6 γυάρο᾽" γου]ά ηο ἀοιιδὲ υ5114}}γ Ὀ6 ἃ ἰᾶγ- 
τηδη, δηὰ {85 ἴπ6 σουτ ψοιυ]ά σοηΐαΐη Ὀο(ὴ 
Δ ΘΟΟ]οϑιαϑίῖςδὶ ἀπά ἃ οἷν] οἰθσηθηῖ. [Ι͂ἢ ᾿Κ6 
ΤΏΔΠΠΕΙ Μοϑβὲβ δπὰ Αδύοη (Νυπι. χν. 12), 
δηά Δἴοσῦ Αδγοηβ ἀδαῖῃ Μοϑεβθ δῃηὰ ΕἸΘΆΖΑΣ 
(Ναπι. ΧΧΥΊ!. 2), ϑθο ἴο ἢδνε δοϊθά 85 1565 
ἴῃ Ἑδιεῦῖ ψ ΏΠςὲ (Π6 ρθορίὶε ννογὸ 511}} 1π 1ῃ6 
ὙΠ] ΘΓΏΘ58. οῃοβηδρῃαί, νεπ (2 Οἤτοη. 
ΧΙΧ. 4--|ῖ1) “Π6 Ὀγοιρῆῖ 1Π6 Ρδορὶο Ὀδοκ 
ὑπηΐο ἴΠ6 1,ογὰ Οοὰ οὗ {πεῖν ἐδ Ποῦ," ογρδηϊζΖεὰ 
ἢ]5 ἡυά!ς]4] σγϑίεπι νΕΥΎῪ Ο]Οσ Ι ἀροη {πε 1:65 
Πόσα ἰαιὰ ἄοννη. Ηδῤ “" ϑβεῖ Ἰυάρεβ 'π {Π6΄ Ἰαπὰ 
{σουρδοιυῖ 41} ἴΠ6 ἔξποθά οἰἴ|65 οὐ [πάῃ 
1.6. Ἰοσδ] σουγίβ, ἃ5 15 εη]οϊποά Ὠδαΐ. χυὶ. 18, 
δηά δρροϊηϊθά ἴπ6 Ἵμιοῦ ρυῖοβὶ δηά "" Ζϑυδαδῃ 

859 

7οἤη 8. τῇ 
2 (ον. σ3. 

7 ΤΉς Βδηάϑ οὗ ἐπι νγίηε58865 581} Ἡερ. το. 
8. 
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ἘἩἨδςὉ. 
αοέ {0 

» 

ΡΓεβϑῖβ Π6 1, ενιζεβ, ἀπά ὑπο τῆς Ἰυάρα 
[δὲ 5}]] θ6 'ἴπ ἴποβϑα ἀλγ8,) δηά ἴπη- 
αυΐτα ; δηά τε 5804}1 5ὅῆενν τῆες τῆς 
δεηἴΐεηςς οὗ Ἰυάρπηεηξ : 

Ιο Απά τδοιι 5Π4]1 ἀο δοςογάϊηρ; ἴο 
[Πε βεηΐεπςος, νυν ]ςἢ τηδν οὗ τπδῖ ρίας 
ΗΟ τῆς ΤΟΚῸ 5}4}} σἤσοβε 58}8]] 
8μεν ἴῆδα ; δηά ἴδοι 5ῃαϊξ οὔβεῖνε ἴο 
ἀο δοςσοσγαιηρ ἴο 41] τῆαῖ τΠῈγ ἱπίογηι 
ἴῆεε: 

11 Ασροοτγάϊῃρ ἴο τ[ἢε βεηΐδηςα οὗ 
16 ἰανν νυ] ἢ ΓΠΕΥ 5.41} ἴθαςἢ (ἢ 66, 
Δηἀ δοςογάϊηρ ἴο τῆς Ἰυάρπιεηϊ νν Ἐς ἢ 
{ΠΕΥ 5841} τ6}1 τῆεε, τῆου 5ῃδϊς 60: 
τῃου. 5ῃα]ς ποῖ ἄἀδθο] πε ἔσοτῃ τῆς 86η- 
ἴεηςα ὑνῆῖ ἢ ΓΠΕΥ 5}8}} βῆενν ἴἢεβ, {9 
τῆς σίρῇς μδηά, ποῖ ἐο τῇς ἰεᾷ. 

12 Απα τῆς πιδηῃ {παῖ ν}} 4ο ρτε- 
δ ΠηΡ᾿μου5]γ., ᾿Δηάὰ νν}}} ποῖ ἤθαγκεη 
ππηῖο [ῆ6 ργίεδὲ τῆαλϊ βίδπαάει τὸ πιὶ- 
πἰβῖεγ [μεγὲ δείογε {πε ΓΠΟΚ τὴν Οσά, 

τῆς 9οοῃ οὗ [9 ῃπηδοῖ, ἴμὸ τυ ]οῦ οὗ τἴῆ6 ουϑξο οἔ 
] Δ} " ἴο Ὀδ ἃ σοπίγαὶ δηὰ βυργεπια σουτῖ δἱ 
]ογυβαίοσι. Οἡ 86 ἠμιά!ςοϊαὶ ᾿ἰηδιτυἰοη5. οὗ 
[Π6 [ενν8 ἴῃ ροηεγαὶ, 58εὲ6 Νοῖε δὲ εοπά οἵ 
σδΠαρῖογ. 

Θ. ἐδὲ ῥγίϑιις ἐδ Ζιευ! ἢ ὍὨ15 Ἔχργοϑ- 
δίοῃ, ἃ5 4950 {Π 5: ΠΊΠΔΓ Οἠδ "ὁ 16 ῥγίθσῖβ [Π6 
80η5 οὗ [ον], 15 δαυναίθης ἴο "186 1, Θντ σα] 
Ῥτγιοβίβ,᾽" δηὰ 15 ἑουπὰ ἴῃ Ποῖ. 3πὰ [οϑῇ. (ςἢ 
τ. τ, ΧΥΠΠ]Ὲ 1, ΧΧΙ, τ; [ο5ἢῃ. 1}}.. 3, ὅζς.), 1ῃ- 
ϑίοδ οὗ “1Π6 δοὴβ οὔ Αδγοη" οἵ ἔχοάιυβ 
δηὰ 1τῃ6 ἵἴννο ἔο]ονηρ ὈοοΚκα. 866 οἡ ἴΐ, 
[πἰτοά. ὃ ν. 

14-. 9290. ὙΠῸ ῥγονυ ϑίοηβ ἔου ἃ ΞΈΡΓΟΠΙΘ 
σουγέ οὗ Πιι5ἴ!σΘ ΟΔΥΓῪ {Π6 νυτῖοῦ οα ἴο {Π6 
ςοηϑιἀδγαίίοπ οὗ ἃ σοῃ θη ὙΠΟ ἢ ΠΟΑΥΪΥ 
ΟΠ ΘΓΠ5 [(ἢ15 ραγί οὗ ἢὶ5 ρο γ, μαῖ οὗὨ ἢ]15 
ῬΘΟΡΪΘΟ ννιϑῃϊηρ ἴο 5εῖ ἃ Κίηρ ονθσῦ ἰπθη. Τῆς 
κίηρ, ΙΓ δρροιπίοα, νουὰ οὗ σουγθο σαῖθογ 
τουπά ΒΙπΊ561Ὲ [ἢς Πιποίίοηβ οὗ πάϊοδίιτο δηὰ 
δα! ηἰϑίγαϊ:οη νΠΙ ἢ ἅγὲ ἰγοαίθα οὐ ἴῃ 1} 15 
Ῥατί οὗ {μ6 ὈοΟΚ ; δηά ἢἰ5 οἰθεϊίοη, ἀυῖ165 δπὰ 
ΤΕΘΡΟΠ51:011||65 ἀγὸ ἴππ15 πδίιγα! ΝΥ δἀηὰ ἅρρο- 
5 [6] 5σροκθη οὗ βεσθ. Οἡ [Π6 ᾿πέογθηςθϑ ἀγάννπ 
ἔγοπη ἴπ686 γϑύϑοθ 85 ἴο με ἀδίο οὗ Ὠειῖ. 56ς 
Νοῖθ δ πὰ οὗ Ἵομδρῖοσ. [ἴ 15 οὔΪΥ ἢδοδϑ- 
ΒΑΓῪ ἴο οὔϑογνο μοῦὸ [πδὲ (6 σδοῖος οὗ ἃ Κιπρ 
5 ποῖ, |κ6ὸ (ῃδὶ οὗ Ἰυάροβ δηὰ οὔσεγβ, ΧΥῚ. 
18, Θη]οϊ πο, δῖ 5: ΠΊΡῚῪ ρειτηϊεὰ. ὙΠ γϑᾶ- 
80η οἵ 1Π15 15 οὔνίοιιβ. γον ϑίοῃ ἔογ ἴΠ6 ἀϊ6 
δάπηπιϑίγαϊ!οη Οὗ Ἰπδῖϊσθ 15 δβϑεηῖδὶ: (ἢδῖ 
᾿υδίιςς 5ῃοιυ]ὰ Ὀ6 ἀϊδρεηϑεά [γου ἢ πηοπδγοἢ- 
Ισδὶ ἔῶστηϑ 15 ποῖ 850; δηὰ 15 δΔοσογαϊρΥ ΟΠ 
ΤΟΠΟΡΉ ΖΘ 845 8Δῃ διγδηρεπηθηΐ ὙΠΟ πλρῃΐ 
τΟΌΔΟΙΪΥ τοϑα δ οἡ [86 δες ἰοπηοηΐ δηὰ σοπϑος- 
Ιάδίίοη οὗ Ε6 ΡΘΟρΙθΘ ἰῃ (ὐδηδδῃ. 

ὈΕυΟΤΕΒΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΝΊῚ]. ἷν. το---τό. 

οἵ υπῖο ἴδε [πᾶρε6, ἀνθβη τῃδξ τηδῃ 5111] 
ἀϊε : δῃὰ τῆου 8ῃδ]ῖ ριιξ ἀνα ἴδε εν]] 
ἔτοιῃ [5γδεὶ. 

12 Απά 81] {πε ρεορὶε 5181] ἢεᾶγ, 
ΠΑ ἔξασ, ἀπά ἀο πο πῆογε ργεβιπ)ρ- 
τυ ου5}γ, 

14 4 νδεη τῆου γί σοπλὲ ὑπῖο 
τῆς ἰαπάὰ ψῃῖςῇ τὲ ᾿ΟκΡ τὴγ Οοά 
σίνειἢ τπερ, ἀπά 5ῃδϊὶς ροββεββ [ἴ, δηῤ 
8ῆα τ ἀννεὶ] {πεγεὶπ, πα 5μα]ῖ 54, 1 
Ὑν1}} 5εῖ 4 Κίῃρ ονεῖ πῖε, {κε 45 41}} τῆς 
ὨΔΊΙΟΠ5 ἴῃαΐ 4γὲ Δδοιιζ Π16 ; 

15 ἼΠου 5Π811 ἴπ ΔΠΥ ννγίδε 8εῖ ῤέσι 
Κίῃρ ονεγ ἴπες, νγῆοτῃ ἴῃ6 ΓῸΒΡ ΤῊΥ 
(ὐοά 5141] σῆοοβε: οχσέ ἴτοπιὶ δπιοησ 
τῆγ Ὀτγεῖῆγεη 5841 τῆου 8εῖ Κίησ ονεγ 
Πα : ἴοι! πηαγεβδῖ ποῖ βεῖ ἃ ϑἴγαπρογ 
ονογ ἴα, ἡνῃ!]ς ἢ 1ς ποῖ (γ΄ Ὀτοῖθετ. 

16 Βυῖ ἢς 5}4]} ποῖ τυ ρΡῚΥ ἤογβεβ 
ἴο Βίπιδε] ς,. ποῦ σᾶυδε ἴπε Ρρεορὶς ἴο 
Τεῖυγῃ ἴο Ἐσγρῖ, ἴο τῇς. δῃά τῆδξ ἢς 

14. Νὼ δησουγαρβοπιοηΐ 5 ρίνθη ἴο [6 
ἀοϑῖγο, παΐυγαὶ ἰῇ η Οτοηῖαὶ ρθορὶθ, ἴοῦ 
το Δτο οὶ σονογητησηΐ ; Ὀμΐ ΠΕΙΌΠΟΓ 15 ϑυςὴ 
ἀοϑῖγο ὈΪαπιθά, ἃ5 ἀρροδίξβ ἔτοπι ἴῃς ἔδεϊ ἰδαῖ 
σοηάϊξοης. ατὸ ἱπιπιθά ον ἰδ ἀντ ὑροη 
ὙΥὨΙΟἢ 1ἴ πλΔΥ δ 5ατ|586ά. 

1 «υἱἱ! «εἰ α ἀὶπφ ουεν νι] (ΓΕ, 1 5. νυἱῖ. 

557 19. 
15. ΘΤΠε Κιηρ, [κὸ {π6 Ἰυάψεβ δηὰ οἤῆςεῖβ 

(ςἢ, χν!. 18), ἰ5 ἴο Ὅς σβόβθη ΌΥ ἴδε ρδθορίδ; 
Ὀυϊ {πε ὶγ σἤοῖοὺ 15 ἴο Ὀ6 ἰη δοσογάδησς νὴ 
{Π6ὸ ΜῈ] οὗ Οοά, δηὰά ἴο 6 πιδιὲδ ἔτοπὶ 
διποηρος “ΤΠεῖγ Ὀγοῃγοη." ΟΝ χ 8. ἰχ. ᾿ς, 
Χ. 24, ΧΥ]. 12:1 Κ. χῖχ. τό. Νοῖῖδοσ τῃς 
ΤΊΔΠΠΟΥ Οὔδ6 οἰοσίοη, ηοΥ {π6 σμδηηοῖ ἰ(πγουρῃ 
νὰ ἢ {πῸ Πινῖπο Μ}}} νου] Ὀ6 πιδηϊέοϑζοα, 
ἅ1Ὸ βροοιβεά. ὍΠε ἔοττηεγ ροϊηΐ, ἴῃ 1815 45 ἴῃ 
ΟἴΠΟΙ 5! ἢ οΑ565, 15 [θη ἃ5 5: 6Ἐ{Πτ ἸΘΠΕΙΥ ῥτὸ- 
νἱἀοα ἔογ Ὁ. ἴΠ6 υἰϑυδὶ συβίοπλβ οὐ ἴπῸ ρθορίο: 
1η6 ἸΔΓΕΓ 15 ΔρΡΡΓΟΡτΔΙΕΙΥ ἴθ ᾿παάοιοστηϊηδῖς. 
Οοὰ νουϊὰ πιαῖκὸ Ηἰ οδοιϊςο ουϊάθηϊ, δὰ 
[Π15 ννᾶ5 41} [ῃδϊ πϑοάθαά ἴο Ὀ6 ἱπιπηαίοα. [ἰὴ 
ἔαςϊ ἃ ργορῃοὶ ννᾶβ τι5}8}} 7 σοτηπιϑϑιοηρά, ἃ5 
'ἴπ ἴῃς ΘΧΔΠΊΡΙ65 ἀῦονο οἰϊδὰ ; ποι ἴπ 86 
ςΆ56 οὗ ϑοϊοπιοη [ἢς ἀδφοϊσιοη οὗ {πὸ 1,οτά νγ88 
ἀἰγοοῖ ςοπηπιιηϊςαίοα το αν αἰϑο. (Ὁ 
: Οἤτοη. ΧΧΙΪ. 1ο. 

ἥβοις »ιαγεοῦ ποὶ “οἰ ὦ σἰγῶποογ οπῸΓ ἐδὲξ 
ΤΕ [ἐν 8 οχίοηάθαά [Π]5 ργοδιδιιῖοη ἴο 
οὔἶοες ννῃδίϑοενογ, οἴ, [εγ. χχχ. 21: δηά ῃδ- 
[ΓΑΙ Ὺ δἰἰδοποα τΠ6 κτοδῖοϑσε ἱπιροτίδηςε ἴο ἴϊ: 
Ὑῃθπςς ἴῃς 5ἰξηϊβοδηςθ οὗ ἴΠ6 4φυσδίοη ῥγὸ» 
Ροβθά ἴο οἷν [,οτὰ, “15 ἴἴ ἰαννέμ! ἴο εῖνε 
{ἰδυῖο ἰο σφ ϑαγ" 81 Μαίϊ. χχ. 17. Α σε- 
ἘΠῸ πεδά ἔοτ [86 [νυ ]ϑἢ ΡΘΟρΡΙῈ, ὑνΠΙΓἢ 1 νυᾶϑ 
ἃ τηδίῃ δ᾽πὶ οὗ ἴπε ἰανγ ἴο Κϑὸρ ροσι τ αγ δηθὰ 
ἀἰϊκιηςξ ἔγοηι οἴπογθ, νγᾶ5 Δ ΔΠΟΠΊΔΙΥ. 



ν. τὴ--ττρ. 

8Που ἃ τυ ΡΥ ΠΟΥΒ68 : ἔογαϑηλις ἢ 85 
τηε ΓΟΚῸ ἤδῖῃ 8,4 υηΐο γου, Ὗε 
8Π}} ἨΠεηςείουτῃ γεΐυγη ἢῸ πιογα τῃδῖ 
ὙΑΥ. 

17 Νεῖτμεγ 5841 πα τι ἸΡῚΥ ννῖνα8 
ἴο πιἰπλβεὶθ τῆλί ἢἰ5 ἤεαγῖ ταγῃ ποῖ 
ἈΝΨΑΥ : ΠΕΙΓΠΕΓ 5141} ἢδ ργθδί πλὰ]- 
ἘΙΡΙΥ ἴο ΠϊΠπ1561Ὲ 5||νὲγ᾿ πὰ ρο]α. 

ΕΥΤΕΒΟΝΟΜΥ͂. ΧΥΙ͂Ι. 
18 Απά ἴξ 5141] θ6, ἤθη ἢς 51:- 

τεῖ ἢ ὕροη τς τῆτοηε οὗὨ ἢ15 Κίηράοπι, 
τῇς ἢξ 5}Π4]] νυγῖε πἰπὶ ἃ σοργ οὗ 1ἢ]5 
Ιανν ἴῃ 4 Ὀοοκ οι οὗ ἐῤασὲ «τυῤιεῦ τς 
δΒεΐογε τἢς ρῥγιεβῖβ τῆς 1] ενῖτεϑ : 

Ι9 Απά Ιἴ 51|4}1} θὲ ψ τῇ μἰπὶ, δηά 
ἢδ 5}4]1 τεδὰ {μϑγεῖη 41} τῆς ἀδγβ5 οὗ 
ἢϊ5 Πξδ: τῆλτ ἢ6 ΠΊΔΥ ἰδαῦῃ ἴο ἔδαγ 

16. ῥὲ εῥαϊ! ποῖ γε ρὶν ῥογσες 1ο ῥί»ι ες 
ποῦ σαμδο ἐδὸ ῥεοῤίφ ἰο γείμγη 1ο Ἐσυρί, 1ο ῥέε 
ἐμ ἐραὶ δὲ ερομά γε ρὶν δον το ὙΠΕῈ ΒοΥΙβΟ 
ν᾽ 85 ποῖ ΔΠΟΙΘΠΓΥ υϑοὰ τη ἴΠε Εαϑὶ ἔῸσ ρα ΓΡΟδ65 
οὗἉ ρτὶσυϊζαγα ΟΥ γάνος, Ὀιι ογάπαγ]γ ἔοτ 
ΑΓ ΟἾΪγ. Ηδςδ Ἀρρϑδᾶσβ σοῃϑί ΠΥ ἴῃ δοτγῖρ- 
«ΓΕ 45 [6 συ ΠὉ 0] ἀπά δ] οα!πηθηΐ οὗ ἤοϑΏΪγ 
βίγοηρίῃ πὰ {Π6 τϊρῆΐ οὗ ἴΠ6 στγοδίυτε ; οἵ, 
Ρς, χχ, 7, ΧΧΧΙΙ. τό, 17, ΟΧΙν. τὸ; [ΟὉ 
ΧΧΧΙΧ, 10 5464., δηᾷ 15 ΒΟΠΊΘΕΙΠΊ65. 55} ΠΟΔΠΕΪΥ 
ΒΡΟΚΘΗ Οἔ ΞΙΠΊΡΙΥ ἃ5 “δε βίσοηῃρ οὔθ," ςἕ, [6Γ. 
Ὑ. τό. ΤΠ βριτϊτ οἵ [6 ργοβιδιτοη {πόγὸ- 
ἴογθ 15 ἰῃαϊ (ἢς Κίηρ οὗ [5γδϑὶ πηυϑὲ ποῖ, 1Κ6 
ΟἾΠΘΓ ΘΑΥΤΌΪΥ ροϊεθηϊδίοθβ, ραΐ ἢϊ5 ἴγιιϑί ἰῃ σΟΒΕΥῪ 
δηὰ ἔουτηιάδθ]ς ργοραγαίοπβ ἔοσ ννᾶσ, δὰ ἴῃ 
Οοά νν»ῆο “ϑᾶνεβ ποῖ ΟΥ̓ ἤοῦϑε5 που ὈΥ̓ ΠοΥϑ6- 
τήθη,᾽ Ηοϑβ. 1]. 7. 

Οδπᾶδη Ὀεῖηρ᾽ ἃ ΤηοΟϊ ἴδ ΠΟΙ5 ΠΟἸΙΠΙΓΥ νγ85 
ποῖ 56 ἔἴοσ {π6 Ὀτοθάϊηρ δηὰ ἰγαϊπιηρ οὗ 
ἤογθοβ. Ερυρί νγῪβ ἴδ6 ΡῬΓΠΟΙΡΑΙ 5οιΓΟΘ 
Ποποα (Π6 πδίϊοηβ οὗ νγεβϑίοσῃ αϑὰ ἄγον 
ΤΠΟΙΣ ΘΌΡΡΙ]Ι65 οὗ {Π|5 Δπιπ)δὶ]: ςἴ. σ Κ. χ.΄ 
8, 29: δηὰ ἤοῖβεβ πὰ ὟἽμδγιοίβ ἤριγο σοη- 
ΒΊΔΠΕΙΥ 85 τηοϑὶ ἱπηρογίδηϊ δ]οηοηΐβ ἴῃ [ΠῸ 
ΔΥΤΛΪ65 οὗ ἴΠ6 ῬΒΑγαοῆβ, οἴ. ἔχ. χῖν. ς 8η6.; 
2 Κ.. ν!. 6. ΤῆΘ Αβϑυσίδῃβ {{κονν 56 Ἔχοο θὰ 
ἴῃ [815 δῖτὴ (ςἶ, 2 Κ. χν!!, 22; Ηδθδκ. 1]. 8: 
ΝΑ}. Π|..3), δηὰ 1 νγᾶβ (6 ἡδίιγαὶ σγοϑοῦγοθ 
ΟΥ̓ {ΠπῸ ἰαῖοσ Κἰπρϑ οὗ [υάδῃ,, {Πεπηβεῖνεϑ νν ΑΚ 
ἴπ σΑνΑΙΓΥ, ἴο 5θεἰς ἴο δαίδηςο [Π6 5: ΡΟ ΠΟΤΙΥ͂ 
οὗ τῇς Αϑϑυσίδῃβ ἴῃ 1015 γεσρεοῖ ὉΥ δ᾽ δηςθβ 
ἢ {Π6 Εργρίδηθ. ὍΤῊ]5 ΡΟΪΟΥ οὗ ννοσ]ά]γῪ 
νἸϑάοπῃ 15 οἴη δηὰ εἰηρῃδῖςα ΠΥ σοπάεοτηηρά 
Ὀν 1Π6 ρυορδεῖβ ; οἴ, 15. χχχ. 1, χχχυϊ ο; 
ἘροΚ, ΧΝΠ. ας ; δηὰ ἴπ ἴΠε ὙϑγΥῪ βριγῖς οὗ [ῃς 
ἴοχῦ, Εργρί δνεσυν θεῖε ἴῃ δοτρίιγο οἰδηάβ 
8ἃ5 ἴῃς Δη 1} 655 ἴο ἴμ6 {ῃοοσγαῖῖς σονθηδηΐῖ 
δηὰ Κιπράοπι οἡ εαγΐῃ, ““Ἴ ο σδιιϑὲ ἴπ6 Ρθορὶδ 
ἴο τεΐυτη ἴο Εῤγρί" νψοιυ]Ἱά Ὀε ἴο γενεῦϑε [παῖ 
δτεαῖ δηὰ Ὀεποῆοθης ννοπάοσννοσκ οὐ Οσοὰ 
νυ Πς ἢ ἱπδυριγαῖοα τ[η6 Μοβαῖς σονυθηδηΐ, 186 
ἀδ νεγδησθ ΠΌση ἴΠῈ Ὀοπάδρο οὗ Ἐρυρῖ; δηά 
ἴο δτίηρ {μαΐ δῦοιξ οὗ 5εῖ ρυγροβε ννῃιςἢ Οοά 
τγεαΐθῃβ (Χχν!. 68) 45 ἴΠ6 βογεβί βιυιηϑητηθηΐ 
ἕο 15126}}5 5ῖη. Ὅδδ τυ] ρ] σδοη ΟὗἨ ΠΟΥΘ65 
σοι] ποῖ ἴδκο ρίαςθ, 45 Ἔχρερθησθ ἰὴ ϑοῖο- 
ΟΠ 5 τεῖρῃ ϑῃοννεά, νττπουΐζ σοηδίδπί ἱγαῆῆς 
ν ἢ ΕκγΥρί δηὰ Ἴσοηπϑοηϊεηΐ ἰηΐοσγοοῦγθα ἢ 
[πε Εργρίδηθβ ; δηὰ {Π15 1ἴ ννᾶϑ5 ᾿πηροτίδηϊ ἴου 
[πὸ ρυγροϑαβ οὗ ἴδ6 Μοβαῖς ανν ἴο ργονυθηῖ 
(ςἔ ἔχ. ΧΙ, 17} [6γ. Χ]. χ4 544.; ΗΟ5. ΧΙ. 4). 

17. ΝΝεὶέῥεν οὐαὶ δὲ ρων «υἱός 1ο 
δὲ»ιφο ΟΕ. ἔχ. χχχίῖν. τό: βεσθ, Βουγευου, 

ΥΟΙ, 1. 
ε 

(45 ἴῃ ἴοι. νἱϊ. 3,4) 16 ΨΨΑΥΠΙΏΡ 15 ΥαῖΠοΥ 
ραϊηβί ᾿π᾿ο Δ τ αρο νυ Ἰἀο]δίτου5 πδί]0}8 
ΠΟ ἢ πρς ΟΥ̓ 1Π6]Γ Θχαηρὶθ βοάμος {86 
σμόβοῃ ρθορὶθ ἔγοση ἴῃς ἢ, [πὴ 85 ἤόγε, 
ΔρΑΙηδ Ὄχσοϑϑῖνὸ τη] Πρ] ]σατοη οὗ ννῖνο5. ΤῊΘ 
Ἰλτῖοῦ δίῃ ννου ὰ ἰοδαὰ ἴο βϑπϑιδ νυ, ἀπά 50 ἴο 
ΔῊ ἈΡΟΒΙΔΞΥ ΠΟ ͵655 ξαί4] ἴῃ εἴδεϊ τμ4η ἀοννη- 
ΤΡ Ιάἀοϊαίσγ. ὙΠ15 τι]6, πκὸ (6 οἴ οΥ5, 
ΔΌΣ ἀροβ ἴο ἴΠ6 τυ ]οῦ οὗἉ [5γ86] ΠΟ Γ65 Ὡ5ΌΔΙ]Υ͂ 
οηϊογοά νυἱτπουὺέ δζιηΐ Ὀγ {Π6 Κίηρϑ οὗ ([ῃ6 Εδϑῖ. 
[1 ἀοθ5. ποῖ ἔογθιὰ ροϊγβαιαγ, Ὀις ἱποτγάϊηαϊα 
ΡΟΪΥΒάσγ. ὙΠῸ Τάγρυπὶ οὗ [οπδίμδη ᾿ηετ- 
Ῥγοῖβ 1 85 πὶ πρ [ἢ Κιης ἴο εἰρῃίθοη ννῖν68. 
ΤΠ τοϑισιςτίοη, μοννονοῦ ἰᾶὰχ ἴο (ΓΙ στ Δη πος 
ἘΙΟ 5, νν85 1η [ἴη6 ἀδγϑ οὗ Μοβοβ πηργεσθάοηϊθα; 
δηὰ ἐσηηδηάεοά 4 ΠΡ ΠΟΥ ϑἰαπάδγά ἴῃ {Π6 Κιηρ 
οἵ [5γὯ6] [δὴ ννᾶ5 Ἰοοκοά [ὉΓ απιοηρϑί ἢὶ5 
641415 ἰῃ οἴ ΠΕΓ ΠδΙ]ΟΠ5. 

μοίρεγ σραί! δὲ σγεαί ἑν νεμρὶν 1΄ο ρί»ο 
“θεν πα σοί] [τ [Π15 [Πγὰ, 5. 1ὴ 1Π6 οἴδοῦ 
ἴννο ργό οη5, Οχοθθ5 15 ἑωγθιἀἄάεπ. δ αϑῖ 
δΔοσυχη δου οὗ γεάβαγα σολ]ὰ παγϊγ Ὀς 
εβδθοϊθαὰ σὰῖποιῖ ΟΡΡΙ βϑίοη ἢ ΠΟΙ ἤθη εἴς 
Τεςϊοὰ 81] ἴο ργοάιιος ρὑγιάθ δηά ἃ “{τι8ῖ ἴῃ 
ηςσογίδίη ΓΙΟΠ 65," 1 ΤΊΠΊ. ΥἹ. 17. Ἷ 

18. δὲ «ῥαὶϊ! αυτιλὸ δίνει α ορ» οΓ ἐδ. ἰααυ] 
ἼΠΙ5 ργοϑοτρ[ΊΟ 15 ΘΥΘΓΥ͂ ΝΥ ἃ τειηαγκαῦ!δ 
οπ6. ΠΟ δηὰ οἵἴμοὺ [νυ 5 σοπλπιθηϊδίουβ 
Ὀπάοιϑίδηὰ τ 845 Ὀϊπάϊηρ ἴῃς Κιῃρ ἴο ἰγδη- 
ΒΟ 6 [Π6 ἰανν νν]τῃ Π15 οὐ δαπά. ὍΠὸ βρίσιξ 
οὗ 86 τι δ Ποννονοῦ ϑθοη5. ΟἾΪΥ ἴο τη ΓΟ 
τῃηαΐ (86 Κίηρ 5Βῃοι]ὰ πᾶνθ ἃ σΟΡΥ νυ τη ῸΓ 
ἢϊπὶ (50 84Δἀ., Κεὶὶ, Κποδεὶ, ὅζο.). [{ ἰ5 ἴῃ 
βίσ ΚΙηρ σο βίο που ἢ (Π6 αἰ ρη Ὑ νι ἢ 
δνουυν ἤογο ΓΠγουρβουῖ ἴῃς Μοβϑδᾶὶῖς Ἰοριϑδίοη 
δι στοιπἀθ ἴΠ6 σῃοϑεὴ Ρϑορὶς οὗ Οοά, τἢαῖ 
ουύθηῃ 1 ΤὭΘΥ υν}}} Ὅ6 “1κ6 45 411} ἴΠ6 ἡδίϊοηβ 
δὐουϊ,᾽" ἀπά ΡῈ ρονεγπθὰ ὈΥ ἃ Κίηρ, σᾶγὸ 5ῃοιι]ἃ 
ΠΟν ΓΒΕ ]655 Ὀ6 ἴακεοη {παῖ μὲ 5114}} 6 ηοὸ Οτὶ- 
οηΐδ] ἀεβροῖ. Ηςβ ἰ5 ἴο ὃὈ6 οὗ πο σόυὰαὶ ᾿ϑϑῖθ, 
διυιξ ομό 3)» αριοηρ 167 ὀγείῤγεη; Ὧδς 15 ἴο 
ὈΘΔΓ ΠΙΠΊ561} 85 ἃ Κἰπά οὗ “" ῬΥΙΤΛῈ5 ἱΠῖεΥ ρᾶγο5,}" 
ἢ15 οαγῖ ποὲ δείηρ ἰ)εά κι αὐοὺε δίς ὀγείὀγεη, 
ὖ. 2ο; ἢδ ἰ5, κ6 ἢϊ5 συυῦ)]οςῖβ, το θὲ Ὀοιιηά 
ὈΥ {πὲ διπάδιηδηςδὶ ἰαννα δηὰ ἱῃϑιϊτοη 5 οὗ 
[Π6 παίΐοη, δηὰᾷ οὐ] ρεά, 5 [ΠΕΥ σοῦ, ἴο 
ἄο 5 ἀυτὺ ἴῃ ἢ18 βἰαίίοι οὗ 18 σι ςοπϑίδπῖ 
τοίεγοποθ ἐπογεῖο. ὙΠῸ ορὶπϊ οὗ πε ἰοχί 15 
(Πα οὗ δῖ Μαῖῖ. χχι!ῆ. 9. [ἴ 15 ποίενγουίῃν 
ἴοο ἴδαῖ ποης οὗ ἴδε Κίῃρϑ, οὗ ἰϑυδθὶ ἀρρθᾶγβ 
ἴῃ σῃαγδαςοῖοσ οὗ ἃ ᾿οριϑίδἴοσ. 

Ω εοὐν φΚ ἐῤὶς ἰααυ)ὶἩ ΤῊΣ Α. Γ΄. τορτοάιιοθβ 
ἜΧΔΟΙΪΥ ἴθ βρπθὲ οὗ ἴ[ῃ6 Ηδεῦτεν,, ἀπά (ἢς εχ ἃ 
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τε ΓΟΚῸ ἢἷ5 (ὐοά, ἴο Κεερ 411 τῆε 
νγογάβ οὗ τἢ!15 ἰανν ἀπά ἴμεϑβε ϑβίδζὝιιϊζεϑ. 
ἴο 6ο τπεπι: 

20 Τδαῖ ἢϊβ μελγῖ Ὀ6 ποῖ ᾿ἰπεὰ ὑρ 
αὔονο ἢ8 Ὀγεῖῆγεη, δηα τῆς ἢ ἴυγη 

ΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΝΊῚΙ. Ἷν. 20. 

ποῖ δϑὶάς ἴοηι τὴς εοτηπηδηαπιεηῖ, ἐδ 
{πε πρμς Πμαπά, οὐ 19 ἴῃς ἰεξξ : ἴο τῆς 
επά {πᾶ ἢῈ πηΔῪ ργοϊοπρ ἀΐς ἀλγ58 ἰη 
ἢ]5 το χε, ἧἣς, ἀπά ἢἰ5 σμ] άγεη, ἴῃ 
της πκίάϑε οὗἁ [βγδεὶ. 

ῬΓΘβϑίοη 5 ῬΈΠΟΓΔΙΥ δηα ςοΟΙΤ  Υ ἐχρ δηθὰ 45 
πηροτγίπρ ἴἢ6 ννῃο]ς Ῥεηίδίθιςῃ, οὐ ἂἃῖ Δὴγ 
Ταῖθ {π6 ἰδρᾷὶ ρογίίοη οὗ {μ6 Ῥοηϊδίθιιςἢ. Α 
Κηονν]οάρε οἵ Εχοάιιβ ἀπά {πε ἵννο {Ὁ]Ποννης 
Ὀοοκϑ νου] ᾿ηάοθαά ὉῈ ὄνθῃ ΠΟΤΕ Θβϑθηΐ δὶ ἴο 
16 Κιηρ' (ἤδη ἴπδὲ οὗ ᾿ϑευςογοποπιΥ, νυ Βιςἢ 15 
ἴο 50 β͵οδαῖ δΔῃ ὄοχίθηϊ ἃ Ποσίδίογυ σοπηηθηΐ οὐ 
δὶ δηά ϑυρρίοπιθηξ ἴο ἴμεπι. ὙΠΟ ΓΧΧ. 

ΤΕΠΟΟΥΒ “τὸ δευτερονόμιον τοῦτο"; δηὰ τἢκ 
νους. ““ευϊοτοπογηη ἰορῖβ Ἀι} 5." ΤΙΝ 
Ταϊπιπά υπάἀογϑίδηαϑ ζευο σορίθ5, πΊδΚιηρ πηι: - 
περ οαυϊναϊοπί ἴο “ἀπ ρ]ιπ|.ἢ 

ἐπ ἃ δοοῖ ομὲ 977 δαὶ «ὐυδίιεῦ᾽ ἰς δεξογε [δὲ 
γί. ἐδὲ 1 ουϊε6 Οἵ, χχχὶ, 9 544. ἀπά 24 
544. δῃηά ποῖδ8. 

ΝΟΤῈΘΒ οὐ (ἬΑΡ. ΧΥΠ. 8---13, Δη6α 14---1ῦ. 

Ἄνες μᾶνὸ πο πηδδῃβ οἵ ἡοίουτηϊπῖηρ 41165- 
[Ἰοη5. οὗὨ ἀεῖδι!! σοππεσῖοὰ ἢ τΠ6 ἸμυάϊοϊΑ] 
Ἰηϑττυτοη5 οὗ (ἢ6 δησιοπὶ [6ὁνν85. ὙΠῸ ννογάς 
οἵ 115 ρᾷϑεβαξο δηά οὗἉ ΧΙχ. 17. 18 ἱπειτηδῖο [δὶ 
186 “Ποῦ ρῥγιθϑὶ δηά ἴῃ Ἰυάρο ἢαὰ ὀδοἢ Α5ϑθβϑοῦβ 
ΟΥ̓ 45ϑιϑἰδηῖβ:; δηὰ ἴδ ἰαϑῖ-οϊθὰ οπθ ϑθθτηβ ἴο 
ἈοϑΙΡη ἴΠ6 ἸΠΩΌΪΙΓΥ ἱηΐο ἔδοϊ βρεςοῖδ!ν ἴοὸ {86 
υάκοθ. “ὙΠ6 ρυοϑῖβ [Π6 1,ονι65᾽} ννου]ά 
παῖιγα! Υ ὈῈ τοραγάθα 8ἃ5 ποτα ῬΑ ΙΪΑΥΪΥ 
ἐὐἰγυβιοά ἢ ἴῃ6 ἀυ!γ οὗ ᾿πτογργοίηρ δηὰ 
ἐχροιηάϊηρ ἴπὸ ἰανν οἵ σοά. 

Υοῖ ἀϊπειποιίοηβθ οὗ ἃ ἰομαὶ σμαγδςοῖοσ, βυςῇ 
ἃ5 {παῖ δοϊννθεη αιιεβι!οη5 οὗ ἰὰνν ἀπά 41165- 
τἴυῃ5 οὗἉ ἕαςῖ, ννου]ά ποῖ Ὀ6 ἀγάνη ὙΠ πϊςεῖγ 
ἴῃ) [ῃ6 ἀᾶγ5 οὗ ΜοϑἝϑ, ϑοπὶ6 ϑιις ἢ αἰ! ! πο ]ΟΉ5, 
ἐσ. ἴδαι Ὀοΐννθεη δος]οβίαβοιςαὶ, οἰν}}, δηὰ 
ΟΥ̓Π1Ππα] σδιι565, νου] ὕο ἴο ϑοιὰς οχίθῃι ἰη- 
ΔΡΡΠΟΔὉΪ6 ἀπ ογ ἃ ἱΠοοσΥδογ. 

ΤὮγθο βογίϑ οὗ διπο ΟΠ ΑΥΙΘ5 ἈΡΡΌΘΑΓ ἴπ [ἢ 6 
Ῥοπίαϊουςῃ 45 τακίηρ ρᾶτί 'η ἴΠ6 δάπηη ϑἴγΑ- 
τίοη οὗ "ιδῖςε: (1) “με ΕἸάεγβ;" (2) “186 
]Ἰυάρεθ᾽" (Θ᾽, οποὸ ἔχ. χχὶ. 22 2125); 
(3) "“ἴῃο Ὁ σοτβ " (Ὁ Ὁ). 

Εὸγ {πε Ὀαβὶ5 οὐ [ῃ6 ν"βοε βυβίοπι νγὲ τηυϑὲ 
δὼ Ὀδοκ ἴο [Π6 ραῖσ σῇ) Ἰηϑιττοη οὗ “1Π6 
ΕἸάοτβ." ΟΕ οπ Νυπι. χὶ. τό. [π [815 85 ἴῃ 
Οἴδοσ ραγίβ οὗ δῖ5 Ἰοριϑίφιοη Μοβοϑϑ, 5(ΓΙςΕἸῪ 
βροάκιηρ, οτἱρίηαϊος π{||6, θὰ ταρυϊαΐοϑ δηά 
ἄσνοϊορβ ννβαῖ ννᾶβ ἴῃ 115 βΌΊΤΩ5 δίγοδάυ ργὸ- 
δεηῖ ἰπ [Π6 50ς14] ϑγϑίθιῃ δηὰ πδὺιῖ5 οὐ δ)15 
Ῥθορίε. “ὙἼΠῈ ΕἸάοιϑ" οὗ ϑγδεὶ ἃγὸ πηθη- 
Ἐἰοηρὰ Ὀοίοσγο ἴδ Εχοάυβ, Εχ. 111. χϑ;: δηά 
ΔΌΡΘΑΣ 4150 δπιοηρϑῖ {Π6 Εργρίίδπϑ, σση. 1]. 7, 
ἃ5 ΠΟΥ ἀο ἰπάδοά δπιοηρθὲ Οὐ εηΐδὶ ΠΑ Οἢ5 
σΟΠΊΠΛΟΗΪΥ, οσ {Π6 ἄδννῃ οὗ ἢἰϑίοσυ ἴο {86 
ΡΙϑοης ὄπ. ὙΠΟΥ τὲ ἴῃ ἴδε Ῥροηϊδίουςἢ 
Ἰἀθητςα] ἢ ἢ Ποδάβ οὗ ἴῃς ρεορὶς " δηὰ 
ἜΚ ΟΠ οὗ (ἢ6 ἘΠ 6 5,᾽) ννῆο 50 οἴη σοπΊὲ ἔου - 
τναγὰ οἰἴΠοσῦ Ὁ {Ποπλβοῖνοβ οὐ ἐμεῦ ἀδρυ 65, 
ἰπ ἴΠ6 σοιγϑθο οὗ [86 νδηάθπης, 85 ΓΕΡΓΈΘΘΏ." 
(τίνος οὗ [ὴ6 πδίΐοη δ ἰᾶγξε. 

[τ [5 οἰθασ [δὶ οἡ {π6 ἢγϑί Ἔπλδηςσ! ροη οὗ 
1Π6 ρΡθορῖθ οπὶ Ερυρί, Μοϑες υηϊοὰ τη ἢ]5 
ΟΥ̓ ΡΟΙβθοη Π6 71.184] ἃ5 νν6}} ἃ5 {Π6 οἴοῦ 
Ῥγΐης!ρΑ4] {Προστγαίιςοδὶ πιποϊίοηβ. 4.5 (Π6 ογβδηῖ- 
χζδῖίοη οἵ ἴῃς παϊΐοῃ ρὑγοςθθάβα, Μίοβεβ οἡ ἴῃς 

ΠΟΌΠ56] οΥἹἩ [εἴ πτο ἀρροϊηίβά ἃ ἰδ ΡῈ πυπΊθετ 
οὗ ηΐδτοῦ γυώροσ, νῆο δοσογαά πρὶν ἅτ ἀϊ5- 
{ἰπρυ!9π6α ἔτοτὰ “πὸ ΕἸάοΥβ," τὨΟΌΡὮ ροτγῆλρο 
σἤοβθη ΠῸΠῚ διποηρβί ἴποπὶ: (ςἕ, Εχοά. χυΠὶ. 
21 54η64.; δηά οἢ. 1. 132, 1ς, 1ό, δῃά χχιὶ. 2). 
ΤΠ σΟΙ]ορα οὗ ΕἸάθγϑ μονύονοῦ ϑθθ5 ἴο πᾶνε 
Τείδιηρα {Π6 δα) ιάϊοδίίοη οὗ οογίδι ἢ σᾶϑοβ (ςῇ. 
ΧΧΙ. 19, ΧΧΙΙ Ις, ΧΧΥ. 8), ῬΓΟΌΔΌΪΥ ολςο5 οὗ 
ἃ ἀοιπεβίῖς πδίισο. ὙΠῸ ΕἸάοτα οὐ 7[ογεεὶ 
(. Κ. χχι.) ρίαν. ἃ ςοηϑρίσυουβ μαγῖ ἴῃ τδς 
υάϊςῖα] πιυγάεγ οἵ ΝΑΌΟΙΙ ; Ὀυϊ ντα σδῃ ΠΑΓᾺΪν 
ἸΠΥΟΥ ἔσο διις ἢ ἃ ἰγαπβασίίοη, ὀρθοῖ }}ν Ἰπ 
ΑἸΔΌ 5. Κιπράοπι, [μδὲ [ΠΟΥ οτγάϊηδπὶν δπά 
ΓΟΡΌΪΑΤΙΥ Ἐχεγοιϑεὰ ρονγοῦβ οὗ [ἢ]5 ϑοτί. 

ΦἼἢ6 ΟΥ̓ οΥΒ" ἴοο (ϑῃοϊου μη) ἂγὲ ἴουπὰ 
ἃ5 Ὑ611 85 “18Ὲ ΕἸάογβ᾿ Ὀεΐοτε [ἢ Εχυάιυ»: 
ἔχ. ν. 1ο,. ΠΟΤΟ 9866 ποῖθ. ϑυ θαυ ΠΕ 
(ΠΘῪ ἅτὸ τηθηςοηθα ἢ “1Π6 ΕἸάΘΥβ " (Ναπι. 
ΧΙ, 16), πὰ ψῈ “ἴδ6 [υάἀρθ5" (ΓΒ. χνι. 18): 
ἔγοιῃ ὙΠΟ ἰδὲ ρίδσς 1 ἄρρδᾶγβ ἴμδῖ πον 
ὙΝΟΙΓΘ [ἴῃ 5016 ΨΑΥ͂ σοποεσγποα ἴῃ ἴδε δάπηϊ5- 
[γίοη οὗἉ }τι5ῖ]ῖσθ. [π᾿ 7οβῆ. νι. 3.1. πὰ ΧΧΙΥ. 
1 “1ἢς ΕἸάετγς, Ο Πςετῖβ, ἀπά ̓ υάρε5᾽" διὸ δπὺ- 
τηογαῖθα ϑονογδ ΠΥ. 

ΤΗΣ ἈΔΌΡΙηΙσῖ5 Ππά ἰπ [δ6 ἴοχὶ [πΠ6 Οτοδῖοεσ 
Δ [,Ἐϑ56γ δδηποάση. Νὸ ἀουδὲ ἴδε 1,6 σϑοῦ 
δαηῃοάγιπι σοστεθροηάθὰ ἴῃ διποῖίίοης ππῇ 
(86 Ἰοςδὶ οουγί ρσγουϊ θά ἴῃ χνΐ. 18, 45 ἀϊὰ {86 
Οτοδῖοσ 1 [Π6 δυργεῖηθ σουγέ οὗὨ χΥ]. 8 
(ςξ. 81 Μεαῖῖξ. ν. 22); Ῥυΐ (Π6 δαπηθασγιπι ἴῃ 
τε 5ἰγίςς ἃηῃὰ ῬΓΌΡΟΙ ϑεῆϑε ὑγὙἣδὟλοσ ΟἾΪΥ ἰη- 
δπυϊοα δἤοσ [6 γεΐυστι ἔτοπι ἴπῸ Ἔχ ]θ. Τὴ 
Ταϊπιυά, αἰ ετίης Βετγεῖὶη ἔγοσλη οβορθι5, 
Βρϑᾶκϑ οὗ ἴῃ6 1,6 ϑϑοσ ϑδῃῃοασιπη 85 σΟΠ ΔΙΠΙ ΠΕ 
ἔνγθηγ -[γοο τπποπλοτ5. 

11 νγου]ά ϑθθῖὶ Κοῖγ, τοπὶ ἴδ τνοσάϊης οὗ 
ΧΥ. 18 (ςἔ, 1. 13 δηὰ Ϊοϑβῆ. ἵν. σ), μδὶ [δὲ 
γϑγοῦ 5 ΟΠ ΟΥ5 σοποοσγηθά ἴῃ ἴπ6 δα πιπιϑιτα- 
(ἴοη οὗ 1ιυι5[᾿σ6 ννεγε, ἴο βϑογὴδ οχίθῃϊ δῖ ἰεαϑῇ, 
σἤοϑθθῃ ὈΥ Ρορυΐαγ οἰθςίοη. ΟΥ̓ ἴδε πιοάξ 
Βοννονεσ ἱπ νυ] ἢ [Π]15 τγᾶ5 ἀοῃς 85 ντο]] 85 οἵ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ ῬΑΓΓΠΟΙΪΑγ5, σσἢ 85 [6 404]1Π8- 
Ἐοηϑ γοαυϊγεὰ ἴῃ [Ποϑε ἴο Ὀε εἰεςϊςα, ντὲ πᾶνε 
ὯΟ ἱπέοιππδίίΐἼοη. Ὅὅ86 ἀϊγοοῖίοηϑ ξίνθη οὐ ἴδὸ 
γγΠο]6 δυδ]εςξ ἰπ σπαρίετβ χυΐ. ἀπὰὶ χυΐ!. ἃτε οἵ 
(06 πιοβῖ ζεῆεσγαὶ κιπὰ. ῬὍΤἢε ἰδηρυδρο [5 ἰῃ 



ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΙ]. 

“ΟΥἉ[Π6 ρεορῖθ μᾶνο δ᾽Ἱορϑά ἴδόπὰ ἴῃ νἱπαϊοδιϊοη {ἢ πιοτὸ ἰῆαϊ οὗὨἨ οπα δ]υάίηρ ἴο συϑίοτῃβ 
δηά ᾿πϑιϊτϊοπθ δἰσοδαν εχ ἂπὰ ν ]} 
Κῆοόντη, {πάη οὗ οηδ ἔουπαάϊηρ ποὺν ΟἿ65 ὈΥ 
Ἰεριϑἰαιϊίοθ. Βα ἰξ 15 αυϊ ΑΥΟΙ ΓΑΥῪ ἴο δϑϑογί 
(ΕἸελπι, Καδηθη) [δὲ [Π6 νυυῖεσ σδηηοΐ Ὁ 
ἢάνε δά Ὀεΐογο ᾿ἴτη ἴδ6 γάϊςῖα] τείοστῃβ οὗ 
1Θποθμβαρμαΐ (2 σἤγομ. χῖχ). Αἱ ἔδσ πιοῦα 
ΔΡΡοϑβιῖθ Ὄχρίδηδίίοῃ 15 διγη με ΟΥ̓ ἴποϑε 
(85 ΚΕ) ψγὴοὸ τεπηϊηὰ ὃ5 (μβαξῖ Μοβεβ δά 
Ὀεΐογο ἢ ὩῸ ἀϊδογρδηϊζοα στοῦ, Ὀμὰῖ ἃ πᾶ- 
ἤθη ΔΙγθδαν ἰῇ ροβϑοββϑίοη οἱ οἷν} δηὰ τε] ρὶ- 
Οὐ ἰπϑι ἰὴ : ᾿ηϑτ ΟΠ 5 ᾿ηάἀδοοα σις ἢ 85 
ᾶνθ ἴοσ ἀρὸβ8 Ξιῆσοα οὗὨ {Ποπηϑοῖνοβ ἔἕοσγ ἴΠ6 
ῬΌΓΡΟΘΟ5 Οὗ ΤΏ ΔΩΥ δῃ ΟΥἸΘηΪ4] σοτηπιιηϊγ. [{ 
νν 85 ΘΠΟΙΡᾺ ἱπογεΐοτο ἴοσ Μοβοβ ἴο ἰδ ἄονγῃ 
Ὀγοδάϊγ ἴΠ6 ΚΘΏΘΓΔΙ σης ρ 65 ἴοὸ δ6 Κερῖ ἱπ΄ 
υἱϑνν δηᾷ [Π6 Ἰδυροσ οὐ[Π1πὸ5 ἴο Ὀς ἔο!Π]οννθὰ ἴῃ 
στ σΚιηρ [Π656 ουξ, ἰοαντηρ ἀσίδ1]5 ἴο 6 ουοϊνοὰ 
85 οἰγοιπηδίδηςεβ δηὰ ἴμ6 ἡδίυγαὶ ἀθνθὶοργηθηΐ 
οὗ 186 πδίίοη σχηϊρῃϊ βιρρεθσι. Ηδετε 85 οἶβϑο- 
ὙΠοτο [6 Μοϑαῖς (οάδ ἰ5 ἀδοϊσποὰ ἔοσ ἃ ἔτεος 
δηὰ ἱηἀοροηάοπί ρθορὶς, ἀπά ἰεᾶνοβ 5ϑοοὸρὲ ἔοσ 
[84ῖ παίϊοῃδὶ ΘΠΕΓΡῪ ψΏο ΜΠ] ποῖ [41] ἴο 
ΡΓουΣθ 1:ἴ56 1 ἢ οΥρδηϊζδίίοη δοσοσάϊηρ ἴο 
ΘΠΊΘΥΒΘΏΟΙ65, ΤΠ6 Νοὸν Τοβίδπηθηϊ ἴσγοδῖϑ (ἢ 6 
Ομγϑίδη Ομυχοὶ ἴῃ ἃ 5{ΓἸΓΕ]Υ ἀπαίοβοι5 τηΔΠ- 
ΠΟΙ οὐ {86 {πὸ οἶδ5565 οὗ 5} 0] 6οῖβ, δι ιοἢ 85 ἀ15- 
ΟἸρΙ 6, ζονογηπηθηΐ, ὅζο. Ἐπάς ἄγ 5εῖ ἔοστῃ; 
»πεαης Ἰεῖχ ἰδγρεῖὶγ ἴο ἴ86 ἀϊδοτείϊου οὗ {86 
ΤΌ] οὗ {Π6 ΟΒυγοῖ ἴῃ ἀἰθβδγοης ἂρὲθ ἀπά 
σουηῖγοθ. ὙΠ6 σοῃίηυΥ οἵ ἴη6 ΟΒυγοῇ ἢδς 
θη πηὈγόκόη ἔτοσὴ (ἢ ἀλγϑ οὗ {Π6 Α ροϑβἕϊθβ 
ἴο {Π6 ργεϑθηΐ; γεῖ ἴπογὲ ᾶγ6 πάη ἀεραῖοδῦ]ς 
υσϑίοῃϑ 85 ἴο ννῆδὶ ννογῈ ΘΟΟἸ 5 5108] 5 ΡῈ 5 
δηά διτδηρειηθηΐβ ἴῃ Αροβίοϊ!ς ἄδγβ. ον 
ΤΏΘΠΟΒ πλοῦα ταυδὲ [15 Ὀ6 ἐχρεοῖϊθα 85 ἴο [Πς 
ΔΥ τῆοσα ἃποίθηϊ ἰηδιτὰτοη5 οὗ ἴῃ6 Θυν]5ἢ 
ΚΠΘΟΟΥΔΟΥ, νι ἢ ᾶνα ὕδεη ἴοο ϑννορῖ ἄννᾶῦ 
ΘΠΓΓΕΙΥ οὔσα δηὰ δρδίηῃ ὈΥ̓ ονεγνν οὶ πλὴν 
ΠΔΙΙΟΔΙ ΤΑΙ δηλ Υ, πὰ δᾶνθ ον Ὀδθη ἔου 
οἰ πίθοη Βιιπάγοα γϑᾶτβ Ἔχίηςς ! 

φι. 4-} Ἴ. 

ΤῊ ρᾶϑθαρο 5 οῃμθ οὗ [Π6 πιοβὲ ἱπηρογίδης 
διηοηρϑὶ ἴβοϑο Ὀσουρηῖ ἔογνναγαὰ ΟΥ̓ ςοτγίδίη 
οΥο5 ἃ5 ὑσοοίβ ἴηι Ὠδιϊογοπομν νγᾶ5 ποῖ 
νυτςδη ὑη0}] [Π6 ττὴ6 οὗ {Π6 ἰδίου κῆρ. ὙΠῸ 
ῬΟϑ,ΓΙΟ.5 ἀϑϑιπηθα ὈΥ ἴΠ656 οὐ ς5 (6... γαΐοτ, 
Ὦς Μνεῖϊς, νοῦ Βοἤίοπ, Ἐνναϊά, Εἰθἤτη, 
(ἀοΐδηϑβο, ὅζο., ἀηὰ ὄνθὴ Δ ηοΥ, "Κραὶ ΚΝ ὄχί- 
ετὉ.᾽ 5. ν. ἄχη) τῇδυ Ὀδ6 ἴπι15 ϑἴαϊθά : 

(1) [{ 15 ἱἹπσοοηῃσείνδοϊα [μα Μόοϑοβ, νῆο 
ἀἸϊοὰ ποσγὸ τΠΔη ἴἤγοα σοηζυγο5. Ὀοΐονο τϑραὶ 
Βονογηπεηΐ νγᾶ5 Ἰηϊγοάμπςσοδα ᾿ῃ ἴ[Π6 ρεύβοη οὗ 
54}, σδῇ ἢν πηδάθ τηθηϊίομ οὗ ἃ Κιίηρ 85 
{π656 σὺ. ἄο; δβϑρεοῖδ!γ 85 [86 ρυποῖρ]65 
δηᾷ ἴθποῦ οὗ ἢ15 ἰεριϑίδτο τὸ ἀδοϊάθαϊγ ποῖ 
ΤΩΟΏΔΙΌΒΙΟΔΙ. 
(1) [πίδ6 παγταῖϊνα οὗ [μ6 δρροϊπίπιεηϊ οὗ 

5411}, ΟΣ 8. Υ11- --χῇϊ!,, [ἢϑτὸ 15 ΠῸ τοοσθης 
νυ βαΐενοῦ ἔο [Π686 ρσγου ϑίοηβ οὗ ᾿ειςΕΓΟΠΟΙΏΥ. 
Υεῖ δά {π656 Ὀδθη ἴποη ὄχίδηϊζ εἰ Ποῦ ϑαπλμοὶ 
ταδί ἤᾶνο αυοϊοὰ {Π6πὶ ὙΠοη ϑρεακιηρ οὗ 
“[ἢς ΤΔηΠῸΓ οὗ ἴδε Κιπρ,᾽ σΠδρ. νι}, δηα χίϊ., 

ΟΥ̓ χοῦ οὗ {ΠΟΙΓ ἀθβῖσο ἴο ἢαγο ἃ Κίηρ, Βυΐζ, 
ΟἹ ἴδε ΠΟΠΙΓΑΓΥ, ϑ8πιιοὶ σμαγροβ ἃ οὐ ἴπ6 
ΡΘΟΡΙΘ 85 ἃ ρυοαῖ υυνἱοκοάπεθ (δὶ [ΠΟῪ ἢδὰ 
δϑκοά 4 Κίηρ ; δῃὰ ἴῃ6 ρβορὶε {μοιηβοῖνοϑ δά- 
τα {πο γ μι] ἴῃ (Π6 πλδίίου, τ 5. ΧἹ. 17-- 10. 

(3) ὙΓΒΕ ργομιι!οη5 δραῖηϑί δοσυπιϊδίοη 
οὗἨ Πυῦϑθθβ, νγινοβ, δηἃ ἰγϑᾶϑισθ, ἀγῸ ΘυἹ ἀ ΠΕ Υ 
διιϑρεδίοα ΟΥ̓ ἰῃ6 Πιἰδίογσυ οὗ ϑοϊοχιοῃ; ςἴ, 
 Κ' χ. 26---2ο δηὰ Χὶ. 1---4. 

(4) Ὑὲ τεΐδγεπος ἴο {π6 ἰγαβῆς ἴῃ ΠΟΥε 63 
ἢ Εργυρῖ ροϊηῖθ ἴο [Π6 {{π|6ὲ5 οὗ {πΠ6 Ἰδῖογ 
Κιίηρβ οἵ ᾿άδῃ ; ςἕ, [5. 1... ), ΧΧΧΥΪ. 9; [61 1. 
18, 26, Χ]]]. Σς--τιο, ἄζα. 
Οη ἴπδϑ6 στουηάβς τ 5 αὐρυοὰ [δὲ 1ῃ6 

Ρδβϑϑᾶρθ νγ)ὴὶδ ἙοΥΔΙΪΥ ροπηθα Ἰοηρ δέῖοσ [Π6 
ἀαῖϊε οὗ Μοβϑεβ, δηὰ ᾿ἰηάδοά ϑυ σε ΘΏΓΠΥ ἴο 
{86 τεῖρτι οἱ ϑοϊοσμοῃ, δηῃὰ πιοϑδὲ ρσγοῦ δ ἱπ 
(δ6 ἃγὸ οὗ [Ἐγεπη δῇ. 

Βυΐ [ἴ ΠΙΔΥ 6 δηϑιυνογοά: 
(4) ἔνδη [ἔνε ὀχοϊιάδ ἔγοπι ἴδε φυθϑέοη 

Μοβοβ᾽ βυρεγηδέιγαὶ βΊ 5, Π6 ΤΑΥ͂ ΥΟΥῪ ῥΓο- 
ὈΔΌΪΥ μᾶνα σοπίεπιρΙαῖθα ϑιις ἢ ἃ σΟΠΕΡΘΠΟΥ 
ἃ5 ἰϑ5γδθὶ νν]ϑηϊηρ δἴ ΘΟΠῚ6 ἘΪΠΠῚΘ ΟΥ̓ ΟΥΠΟΥ ἔογ ἃ 
Κιηρ, ἀπά ἐβρθοῖδ! ν πᾶνε ᾿μουρδὶ 1 ΚΕΙ͂, 85 
1ῃ6 ἴοχὶ ρῥγεβθηῖβ ἴἴ, ννἤθη ἴῃ6 Ρεορῖίθ δά 
56: δὰ {πο ηβοῖνοϑ ἴῃ {ΠπῸ ργοχηϑθὰ ἰἸαηά. ΝΊθη 
Ὗν6 σοηδίαογ 1ηδξ [6 δὌχρογίθηςς οὗ Μορεδβϑ, 
ν]Δ6 85 1ἴ ἢηο ἀουδί ννᾶϑ5, ννουἹὰ ργοῦδὈὶν [81] 
ἴο αἴοκτά ἃ 5 ηρὶε ἰηβίδηος οὗ ΔΥ ϑθς θα σομη- 
ΤΑΌΏΪΥ ξονογηθὰ οἴδεγννθε [δὴ ΌΥ ἃ πιοη- 
ὉΡοἢ, ννὸ τηῖρῆϊ ΓΑΙΥΥ ἀγριθ τηαΐ [ἴ 15 πΊΟΓΟ 
ΒΓ  ϑηρ (μαῖ ἢς 5ῃοι]ά ἢανε ἔουιπάθα Δ ΠΥ 
ΟἾΒΟΥ ΡΟΙΠῪ ἃπὰ οδχρεοίθα [δὶ ΡΟ Υ͂ ἴο οη- 
ἄυγο, ἃ5 6 ἀοεβ, ἴλη ἴο Πηὰ Ὠἰπὶ δηϊοσίδιηηρ 
[86 πιιρροϑβιί(οη {παῖ ϑγδθὶ ταῖρῃξ νυ ]ϑῃ ἴο ὃ6 
Βονογηθα 85 411] ΟἴΠΟΥ ὩδίΟἢ5 ὙνΟΓα, 

1{{8ὸ ᾿ηϑτυς;οη5 οὗ Μοϑοβ ἃγ6 πΠΟ;- ΠΊΟΠᾶΣ- 
Πἢίς4], γεῖ ποιῖμοῦ πάνθ ΤΠΕΥ ΔΗΥ͂ βτοαίεσ δβηηϊυ 
ἴοσ οἴὸσ ϑρες!αὶ ἔογπιβ οὐ οἶν}] βονογηπιθηῖ. 
ΤΠ πηδὶπ ρυγροϑοϑ οὗ ἢ15 ἰανν Α7ὸ γε] ρου δηὰ 
(ΠΘοογδίϊοδ); δηὰ {Π656 ἃγὸ ΔΓ ΙΪΙΥ ϑθουγοά 
ὈΥ εηβοϊπιεηῖ. Βιξ ΠΟΥ σου]ὰ θὲ ἰδ ποὰ 
ἃ5 Ὑ6]1] ὉΠΩΟΥ Κίηρθ ἃ5 ἸΠΩΘΓ ὑτγορῃοῖβ {κὸ 
Μοϑοθϑ, βϑηογαὶβ ἴκὸ [οϑῆιδ, οσ ᾿υάροϑ ᾿κὸ 
ϑαιπλιοὶ; δηαὰ ΔΟσΟΓΟΙΠΡῚΥ πὸ ἀσἤηϊία ΡΟΙΠῪ 
ν 8458 ΟΥ̓ ινῖπὸ δυϊδοῦ Υ ἱπηροϑθά οἡ [86 
7Ἐνν5 1ῃ ρογρείαγ. 

ΝΕΙΓΠΘΓ 15 [Π6 ρᾶββαρθ Ὀθέογε 15 ἴῃ6 ΟἿΪΥ 
οπο οὔ {86 Ῥεηίαϊοιςἢ ἴῃ νυν Ὠ ἢ 4] Π 5] θη 566 Π15 
πιλὰθ ἴο Κίῃρβ οἵ ἰϑβγάθὶ. Οἵ. σξεη. χνὶϊ. τό, 
ΧΧΧΥΙ, 21, ΧΙΧ. το; Εχ. χΧχὶϊ. 28: Ναπι. χχὶν. 
17γ: Ὠθυΐ. ΧΧΝΗΙ. ,χό. [{5 ποῖ ἴοο πιιςἢ ἴο 
5ΔΥ ἴπαΐ [Π6 ργόβαρε οὗ του! ἴο σοπὶα ρδι- 
νδάθς ΘΥ̓ΘΥΥ ραγί οὗ {Π6 δαυὶγ δηηαΐὶβ οὗ τῃὸ 
ΡῬΘΟΡΪΟ. 
() Ι ΤΟΡΙΥ ἴο {π6 ϑεσοπά ροϑίξοη, ᾿ξ 15 

ἴο θὲ Γεμλεηρογοα {πᾶΐ ἃ ἀϊγοοῖ δηὰ ἔοστηκὶ 
αυοίδζίοη οὗ Δη θαυ] δῦ ὈΟΟΚ ἰῃ ἃ ἰδῖθσ 15 ποῖ 
δῖ 4}} ἴὴ ἴΠ6 ᾿ηδηποῦ οὗ τ[ῃ6 ΟἹὰ ῬΤοϑιαπιθηϊ 
τοῦθ. Υοἴ [Πε σοαισβῖ οὗ {πΠ6 Ῥεορὶε (1 8. 
ὙΠ]. 5). ἦΜΆΚΕ ὃ ἃ Κίηρ ἴο πάρα ᾿5 1Κ6 81} 
{Π6 πδίίοηϑ," 15 ργεΐοσγοα [ἢ ἴθυπὶ5 νοῦν Πκὸ 
ἴῃοϑθ ἐπιρὶονεὰ Ἰουϊ. χυ. 14. [5 [86 τοβϑοη- 
Ὀίδηος δοςοιάθηϊα! ὁ [τ ἰ5 μβαγτὰ ἴοὸ Φδῖηἰκς 50 
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ἤθη γὸ ηά ϑδδπ,λιοῖ, ἴῃ ργοϑθητηρ 841] ἴο 
{Π6 ΡΘΌρὶῈ 45 “πὶ ννδομι ἴπ6 1 ογὰ Πδῖῃ 
σμοθθη, ὦ 8. χ. 24, ΘΠ ρΙογίηρ ἅραῖπ 1Π6 
νογάς ΟΕ 1Π15 νεῖ οἵ Ὠριῖ.; ἀπά ἴῃ Πὶ5 6χ- 
Πογίδτίοη, α 5. ΧΙ. 14, Γοργοάποηρ {Π6 τΟηΘ, 
ΡΠ ΓΔΘΘΟΙΟΡΎ, δηά τῇοίοτίοδὶ δοσαπιϊδίοη οὗ 
οἴδιιϑθὸ5 ἡ ἢ ἅγθ σμδγδοίουϑες [οδζιγοβ οὗ 
θυῖϊ. ((Ε δεῖ. ἰ. χό, 43, ἰχ. 7, 23,) ὅζο.). 
[τ|5 {πογοΐογο ἴοο της ἢ ἴο 540 1παΐ πο 8]}- 
βίοπ ἴο {π6 ραϑθαψὸ οὗ Ὠευΐ. Ὀείογθ τ1ι5 σᾶῃ Ὀ6 
ἐου πη ἴῃ 1 8. ν11].---Χῇ], 

(3) ΝΟΙΙΠΕΥ 5 ἴξ οοττεοξ ἴο ϑϑυπὶα ῃαῖ 
4116] σοπάἀεπιηδά [Π6 ἀοπηδης ἴου ἃ Κίῃρ 85 
ἴῃ [1561 ἃ 58:5. ΑΔ ἴῇ 50 ΤΠΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ ραγίβ 
οὔ δεγρίιγο, 50 ἴῃ {πε ἰδηριιαξε δϑογρεα ἴὸ 
Οοἀά 18. χ. 18, 19. ἀπὰ ἴο ϑ4πλιθ} 1 5. ΧΙ. 
17, τϑοοποθρίοη Υ1565 ᾿ΤΌΪΤΩῚ [514 {Πρ ραΓΕ- 
συ Γ νοῦθοβ, ἀπά σοπβίγαϊηρ {Π6Πὶ ᾿ΠΈΘΡΘΟ- 
{νοὶ οὗ ἴῃε οοηίοχῖ. Ὑ ΠΏοη να ἀυἱϊγ ποῖδ 
{παι Οοά, τ 8. νι. 7, Θη]οϊποὰ ϑδπλιιοὶ ““ἴο 
μοάγκοη τοίδο νοῖςο οὔ Π6 ρθορΐε ἰπ 4}1} τἢδι {ΠῸῪ 
ΒΔΥ.᾽ 1 5 ποῖ ροββϑί]α ἴο τοραγὰ [86 ἀδπηδηά 
ἴῃ 4ιιδβῖίοη ἃ5 οπ6 ψῃὶςἢ {ΠπῸ βδσγοὰ ὙΓΙΟΓ 
1Πουρης Δὐοϑοϊιῖοὶγ νοκοά. [ἷἋἢ {τῇ 11 15 
ῬΙδῖη, ΡΟ ἃ 50ΓΥΘΥ͂ οὗ [πὸ ννῃο]6 ὈΓδηβδοζίοη, 
παῖ ὦ νὰ ποῖ ἴῃ6 πιοῦρ ἀδϑῖσε οὗ ἃ Κιηξ 
νος ἢ ἰ5 Ὀἰαιηρά, Ὀυΐ ἴῃς τἰπιὸ δηα οσἸγοιπ- 
βίαποθ ὑπάθγ νι ἢ παῖ ἀδβῖγα ννᾶ5. τηδηϊ- 
[ἐϑῖοα. [{ τῖρῃϊ ἐς... μανα Ὀδθη ἱηποσεξηΐ ἴο 
αν Ὀγοιρηϊ ἔογνναγὰ 4 ϑοἤοηθ ἴοσ ἃ γερὰ] 
ξονογητηθηΐ δὲ ἴπε ἀθαῖῃ οἵ ἴΠε αν! πον ἂρ- 
Ροϊπίοα Ἰυάρε, δηὰ ἴῃ [Π6 ἀὔϑοπος οὗ ΔηΥ͂ 
αἀἸγοσῖοη5 ἔτοση Οὐὐά τοβρθοίηρ ἃ ϑιισσθβϑοῦ. 
Βιυῖ ἴΠῃ6 ρϑορὶθ ἀεβιγόά ἴο δεῖ δϑίἀθ ϑαπλμεὶ, 
ἃ ΙΏΔη ΨῆΟ [δα ἴδ ϑρϑςοῖδὶ ἀρρσγονδὶ οὗ [6 
Ὠινῖης ἢϑδὰ οὗ [86 {ῃθοςγάςύ, ἀνὰ ὑροη ἃ ὑγο- 
τοχῖ “" Βεπο]ά ἴδοι ατὶ οἱ," (α 5. νυ. ς), οὐ πὰ 
σδη ΠΑΓΩΪΥ ἤᾶνθ Ὀδθὴ βιῃηςοῦθ, δθϑῖηρ {παῖ 
ΘΔΠΔΠΕΙ ᾿νοὰ ἴο ἴακο 4 ἰοεδάϊηρ ρασγί τπ ριΌ]1ς 
ΑἰΑὶγβ ἔῸΓ ϑοπὴθ {Πι γί ἔνθ γοδτα αἤεγνναγάς; 
Δῃ Ἰη ἀϊδίγιιδὶ οὗ σσοά 5 νν1]] δηὰ ροννεὲσ ἴο 1η- 
ἴοΓροβθ ἴου {Π6]Γ ϑισσου (1 5. ΧΙ. 12) ἀραϊπηϑέ 
[πὲ αἰΐαςκ οὗ Νῆδϑῃ, Κιπρ οὗ [6 Απιπηοηϊῖοβ. 
ΤΠε δἱοραϊίΐοη ἀραϊποῖ {πὸ δοὴβ οἵ ϑδπιμοὶ 
(1 8. νι. 2. 544.) ννὰ58 να !ὰ ργουηὰ ἔοσ τὸ- 
τιοηπϑίγαηςθ, Ὀὰχϊ ποῖ ἔοσ ϑϑίτηρ αϑάθ ομθ 
ψἤοτη ἴῃ6 ρθορὶα {μολϑοὶνες ἀϊὰ ποῖ ἄαγο ἴο 
Αθηῦ ἴο πᾶν Ὀδθη 85 Ὀποοιτιιρί 85 ἢῈ νγᾶϑβ 
ΑΌΪΘ δηὰ ἀμξιροηῖς ἴῃ ἢἷ5 ἀυτιε5. (1 8. χίϊ. 
1----ς). [1ἴ Ι5Ἴη 5ῃογί ον ἀθηΐ τῃαὶ [Π6 ἀδιπδης 
ἴογ ἃ Κίηρ ἄγοϑθ ΡΑΥΠΥ οὐἵ οὗ (παῖ συ] ρϑ Ὁ] 
ΡΓΟΠΘΉ655 ἰονγαγάβ ἱπηϊδίίομ οὗ μοαίμεη πᾶ- 
το 5 ννΠΙ ἢ 50 οἴϊοη ἰϑὰ [πὲ ῥΡεορὶδ ἰηΐο θγσοῦ; 
ῬΑΥΓΥ οὐ οὗἩ ἃ ρϑεν ἢ ἱπιραίίθηςθ δὲ οεγίδιη 
Αὔιιϑθ5. οὗ ἃ τγειηθα Δ 0]6 δηα ἰοΠΡΟΥΔΓΥ οἢᾶ- 
Τασῖογ; δῃὰ ραγίΥ οὐἱ οὗ ἃ ννδηΐ οὗ ἔα ἴῃ 
πὶ οὗ {τ]. ΕῸγ [8686 γεᾶβοῦϑ ἴῃ ἀσπχδηὰ 
ἔογ ἃ Κίηρ ννᾶβ 5 Π} δὲ ἴῃ6 {1π|Ὶ6 1ἴ νυᾶ5 τηδέθ, 
δηὰ Ὀδοδπὶ ἀοῦθ!Υ 50 ἤθη ρεγϑιϑιθά [ἴῃ 
ἁραϊηδὲ ἴῃς τοπηοηβίγδηςοβ οὗ Οοαΐβ ργορῃεῖ 
(1 8. Υἱῖ. τὸ 544.); δηά (δουρὶ Οοά ὑδάς 
ΘΔΙΉ.6] ἴο “Πολγκθη τππηΐο 86 νοῖϊοθ οἵ {π6 
ΡΘΟΡΙΕ,᾽" γεῖ (Ηοϑ. χΙ!. 11) ““Ηδ ρᾶνθ ἴῃοῖὰ ἃ 
κιηρ ᾿ι ΗΙἸ5 δηρογ." ΤὙΒοΓα 15 1πογεΐοσγο, οἡ 
ἴῃς νΒοΪΘ, ἢῸ τοδὶ γσερυρηδηος Ὀεΐννεθη [86 

ΠΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΝΊΤΙ. 

ΠΑΓΓΑΙνΟ ἰπ ὩΣ 8. ΥἹ}}.--χὶ!. πὰ ἴῃς ρᾶϑϑᾶρὸ οὐ 
Πουΐῖ. Ὀεΐοτε υ5. 

(4) ὌΜε βιπλδυῖγ Ὀδίννεθη ΟἿΓ ράϑβαρε οὗ 
Ὠρκυϊ. ἀηὰ τ Κ. χ. 26---29, χὶ. 1--- ς σϑηποῖ 
Ὀε ραϊπβαγοά. Τῆδ οἠἱν ὀρεη (ἸἸἴογαγυ}) 4065- 
[ΟῚ 15 ῬνΒοῖμοσ {π6 νντιῖετ οὗ Ὠειῖ. μὰ {πὸ 
Ρᾶβϑαρο οὗ Κιίηρβ Ὀεΐοσγε ᾿ϊτη, οὐ {86 υυστιῖοσ οὗ 
Κιηρϑ [παῖ οὗ δυῖϊ. Ὑδὸ Ὀγοδὰ σϑδϑοῦβ οὐ 
ὙΏΙΠἢ νὰ ἀθοϊάθ ἔογ ἴῃ ἰαῖίον δἰϊογηδίνε ἂτδ 
δεῖ οἱ ἰὴ τς [πιτοάἀπςίίοη. στε νῈ ΤΑΥ͂ 
ποῖος {παῖ ἰἴ 5 οἶθασ παὶ ἴῃ6 νυτιῖοσ οὗ τ Κ. 
δὰ ἰπ νἱονν ποῖ ΟΠΪΥ 1)ειῖ. χυῖ. Ὀμαΐ 4150 
Π δι, νἹ}. 3, 4,) δηά ἔχ. χχχῖν. σό. 

ΝοΙΠίπρ οδη Ὀὲ Ρἰδιποσ ἴπδη [παῖ [Π6 Ἰηΐεη- 
[ἴοη οὗ ἴπ6 δυῖμογ οὗ σ Κ.. ἴῃ χ. 26 546. ἰ5 ἴὸ 
ἴγαςθ {6 Ὀδοκϑιάϊηρ οἵ δοϊοσηίοη ἴο ἢ15 ἀ:9» 
τοραγὰ δηλ άϑὲ Ὦ15 ργοβροιΥ οὗ {[Π6 τὺ ΠΟ] ϑοπιθ 
Γεϑίγαϊπίϑ ᾿πηροϑεὰ ὈΥ ἴῃ6 Ὠῖνιπα αν. ὙΠ 
Ἰηϊεπίοη σοπΊε5 οὐἵΐ ἜΧρ ΟἿ ἴῃ χὶ. 2: δυῖ 
[1 15 πο 655 ρευ]θρί]θ, που ἢ ἱπιρ] δὰ, ἴῃ 
πῸ ργθοθάϊηρ σοηϊοχῖ; δηὰ ἰῃοτὸ 15 ποίδιης 
ἴῃ τἢλι σοπίοχί τς τὴ ὙὙΓΠΟΓ σῶμ δᾶνὸ 
Βαά ἴῃ νίονν βχοθρέ ΟἿΣ ρᾶββῆρὸ οἵ αι. 

(5) Τα δἱϊεραίίοη ἴῃαΐὶ ἴθ σεϑι σΠ!οη9 
Ἰαϊά οη 1Π6 βδιρροβεά κιπρ Ὁγ ει. τεῆσδςΐ 1Π6 
ἰάθας οἵ ἃ ἰδῖου ἀρ, ἰ5 β:ρὶν ἀγοϊΐγαγσυ. Τὸ 
Θχοῦβϑοβ Τοσδιἀάθη ἴο ἴῃε Κιηρ οὗ ᾿ϑγϑοὶ ντοτο 
(Ποϑ6 ἴῃ νΠΙΟἢ Θαϑίογῃ ροϊθηϊδίοϑ τεσ νοηῖ 
ἴο ᾿πάμ]ρε; ΠΟΥ, ϑιρροβίηρ Μόοϑβοβ ἴο πᾶτε 
οιρῆς οὗ ἃ Κίηρ αἵ 4]}, 15 δηγτ μην πΊογε ἴῃ 
Κοορίηρ ἢ [ἢ ρσεησγαδὶ βριτϊ οὗ ἢ15 ἰθριϑἰδ- 
ἰαϊίοη ἴδῃ [πα 6 σῃουϊὰ πάνθ ϑοιιρῃϊ ἴο 
δυατὰ ἁραϊηϑὶ βοηθ οὗ [ἢῆ6 τῆογὸ οὈνϊοιις δηά 
ΟΓΑΙΠΑΣΥ͂ 4θιι565 οἵ Οὐδηΐδὶ ἀθϑροξξηη. 

(6) Το οσδυϊίοη ραϊηθὶ “" σδιιϑίην ἴδὲ 
ΟΡΪδ ἰο τρίαστι ἴο Ερυρὶ" (ευῖ. χνῖι. 16), 

15 [λογουΡὮ ΪΥ σοηβιϑῖεης τ {Π6 σμασδςῖου δηὰ 
αἰγουμηθίδηςοβ οὔ Μοβοβ. Αραὶπ δηὰ δραίῃ 
ἄο ννε τοδά οὗ ἴδ ρθορὶδε Ἰοηξιπρ ἔοσ ἴῃ6 Ἰἰδπά 
{ΠΟΥ Βα εξ θεπιπά (ςἔ, Εχ. χυϊ. 4: Νυπι. χὶ. 
4); 8ηά [ΠΟΥ οηςδ δαί! ργοροϑθά ἴο ὁτηδκὸ 
ἃ σδρίδιη δηά γεΐιυστ ἴο Εσγρὶ" (Ναπι. χῖν. 4ὺ 
Βυϊ «ἴεγ [86 β]ογίοιιβ γεῖρτι5 οὗ ϑαν!ά, ϑοῖο- 
τῆοπ, δηά οἴδογβ, ἴῃς θυ] ῖπρ οὗ τὴς Τοῖωριο, 
δηά {Π6 ἰΙοπρ δηη]5 οὗ [5γδεὶ ἃ5 Δη ἱπάθροπάδηϊ 
παδίίοη, [ἃ ννου]Ἱὰ αν Ὀδοπ ρῥγοροβίθγοιβ ἴο 
τηθηςΊΟἢ 500} ἃ ΤὨΪπρ ἃ5 ΤΕρΡΙΔΠπρ ἴῃ6 [ἐν 
Ἰη ἔργρι. 

(7) Ἐφυάῖν αοϑουτὰ νουϊὰ ἃ αν Ὀδδη 
ἴῃ 1ῃ6 ἀδγβ οὗ {Πς Ἰαίοσ Κίηρβ ἴο ἐογδιά 86 
Ἄσδοῖος οὗ δῃ δ]ίθη 85 Κίηπρ. Νὸ οπὲ ψουϊὰ 
Βαανα [πουρῃξ οὗ σις Δῃ Δρροϊηϊ πρθπὶ νι Ἐ]5ὲ 
{Π6 5ϑθὰ σγουδὶ νγᾶ5 ργο]ῆἔς ἴῃ ϑθνεγαὶ Ὀγαηο θυ. 

(8) ὝΠΘ συ]οὸβ Ἰαϊά ἀἄοννῃ ἴῃ ευϊ. χΥ]. 
Ταϑρθοῖηρ [ἢς6 Κιηράοπ ἀο ποῖ {πογεΐοσς Ὀθὰγ 
(86 τλᾶγκβ οὗ 4 ἀδίε ἰἸοὴρ δῆῖογ (δαϊ οὐ δίοξες, 
δῖ γαῖμα [ῃ6 σοπίγαιγ. [{ 15 ἃ δι πκίηρ ἢ]}09- 
(ταϊΐοη οὗ ἴθ φῬεγεπιρίοσυ βρὶΐ ἴθ Β]ςἢ 
ἀΥρυτηθηθ οἡ [ἢ15 συ δ]οςῖ ἅγὸ τηδηυΐδβοτυτεά, 
(Βαϊ νὰ ππὰ Ἀ1οῆτη σουρ] την [δὶς ραϑθασὸ 
στῇ Πεαΐῖ, ΧΧΥΪ!, 68, αηὰ πηάϊηρ ἢ πὸ ἴνο 
ον άθηοε οὗ ἃ ἰγεδίῦ ὈΥ το Μαπαβϑθῦ ἔυτ- 
ὨΙδμθὰ ἰδ ΤΥ ἴο {πε Εργρίδη Κη; Ῥϑβδπ)- 
ΤΑΘΓ ΟΠ ἰη τεϊιγῃ ἔοσ μοῦθοβ. ἀςςΤογάϊηρ ἴο 
Βιοάογυϑ (1. 66), ἀπά Ηετοὰά. (1. 152), Λβδῃν 



ν. 1-- 4} 

ταϑῖϊς 5 ὨΙγοα 530] 1 ογ5 ἔγοπι Ασαδῖα απὰ ᾿Αϑιἃ 
Μίποῦ; δῖ {ΠογῸ ἰ5 ποῖ ἃ ϑιηφίθ Βιδίογισαὶ 
ἴγασθ οὗ [ῃ6 ϑδιιρροθοα {ΥΘΑΑΥ ἴῃ ΔΩΥ ΨΤΙΟΓ 
βδογοα οὐ βθοιι δῦ; ΔΠ4 πὸ πιθπίίοη οὗ [θᾶ 
δῖ 811 ἴῃ τῆ6 Πιπίογδηβ γοϊοστεά (ο. 

ἦγε τὺ δάὰ {ῃδΐ ἴξ 15 φυιϊθ υὑπ]|η- 
[6111510]6 ἢονν πὰ ΨΥ ἃ Ἰαῖοσ ννυυΐεσ, ἀθϑί σης 
ἴο ρᾶ55 υπάσγ ἴπ6 ἡδλπὶῈ οὗ Μἴοϑεϑ, οοιιἹὰ ἤανθ 
Ῥοηποά ἃ ραβϑϑᾶρα ὄδχβιθιηρ [ῃ6 Ρασ] ΔΓ 165 
οὗ (ῃ6 οηθς ὑπόογ σοηδιἀεγαίίοη. Ηδ οοι]ά 
ποῖ πᾶνε ἀδδισηρὰ 1ἴ 45 δὴ Ἔχδιῖρὶς οὗ {πΠ6 ργο- 
ῬΠοῖοα] ροννεῖβ οὔ (86 ρτεαῖ ἰαννρίνοσ οὗ 
ῖϑγδοὶ, ἔοσ 1ἴ 18 80 νδρΈΘΙΥ δηά βϑηθγα ! ν σοη- 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠΙ. 
1: 71ὲ }ογά ἐς ἐδέ δρέριίς᾽ αμα 7 ευΐι ἐμλογί- 
απα. 3. 746 γιέ ὐμΦ. 6. 7Δὲ ει ος 
2ογέοη. 09. 71:4 αδορεμαίίης ΟἿ ἐδὲ παλίογις 
αγέ ἐο δὲ αυοϊίφ. τ5 Ολγίεέ {Δὲ γολήσί ἃς 
9 δὲ ἀεαγά, 540 71ε γερεεηεῤίοις γοῤἠεί ὃς 
ἴο αἿϊΖ. 

ΗΕ ρτίεβῖς τῆς 1, ενῖτεβ8, απαὶ 4]] 

ΠΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ ΧΥΙΠΙ. 

οοἰγθα 45 ἴο Ἰοοῖκ γδί μου {{κὸ ἃ ϑυυσγηϊθο ἤδη 8 
Ρτγεάϊοϊοη. Νοῦ σουϊά πα πᾶνε ᾿ηϊεηθά ἴο 
Ἰη5ογί ὉΥ 1 ἃ Κιπά οὗ βαποίίοη οὗ γουδῦ 1π 
[16 Μοϑαῖς Ἰορ ϑαζίοη; ἔον ᾿ξ σοπίδιης ταῖθοῦ 
ἃ τοϊογαίοη οὗ {παῖ τηοάς οὔ ρονοστιηθηΐ [ἢΔῃ 
ΔῊ δρργοναὶ οὗ ἴἴ. Νειῖμοσ ψου]ά ἢ ἢᾶνθ 
τπουρῆς οὗ δι )]σ!ηρ, Π15 ᾿ΠΠΔΡΊΠΑΥΥ Κιηρ ἴο 
τυ ]65 ΙΓ ἢ πηυδὲ ἢᾶνα δοιιηάοα, ἴῃ ραγί αἵ 
ἰοαϑί, Π{{16 1655 {πη δοϑυγά ἴο 15 ον σοῃ- 
του Ρογαγίθβ, δηὰ νυ ἢ ἀγδ ἴῃ ἘΠΟΠΊ5ΟΪν 65 συ ἢ 
ἃ5 ὯῸ ΟΠ6 ἰῃ Πῖ5 (δ ρροβθά) ἔπιε δηά οἰγοιπὶ- 
βίδῃησεβ σᾶῃ Ὠδίμγα Υ Ὅ6 Τδοιρῆς ἴο μᾶνθ 
᾿ηνϑηϊθά. 

2 ΤΠεσείογα 5Π8}} {πεν ἢανε πο ἰῃ- 
Ἠεγίτδησε διποηρ τλεῖγ δγεῆγεη : τῃς 
ΓΙΟΚΡῸ 1ς τῆςε!γ ᾿ηῃογιῖδησθ, 45 πα ἤδίῇ 
8414 πηῖο {Π6Π|. 

2 “ Απα [ἢ !8 5141} θὲ τῆε. ῥγίαβι 8 
ἀπε ἔτοπι τῆς ρξορὶθ, ἔγοπῃι {πεπὶ τΠαῖ 
ΟΥ̓ΘΓ ἃ βδογίῆςθ, ννῃοῖδον ἐξ δέ οΧ οὗ 

Ξ ΥΠΒ1Β: τῆς τεῖδε οὗ [μεν], 5 5}.4}} αᾶνε πὸ βῆεερ; δπηα τπ8ὺ 5}}}} ρῖνα τιτηῖο τῆε 
ἘΘΤΆΘΙΕ ΡΑτγί ποῦ ἱῃμαγίζαηςσς νντῇ [ϑγαδοὶ : ΤΠ ργίεϑι [ῃ6 5Βῃοιυϊάθτ, δηά [Π6 ἔννο σβεςκϑ, 
δ, (οτ. 9 2 314}1} δδὲ {με οἤεγίηρβ οἔ τὴ8Σ ἴοκὺ πὰ τῇς πιᾶνν. 
13. τηλάβ Ὁγ ἤτγα, δηἋ ἢ5 ἸηΒμεγιίδηςα. 4 Τῆς Βτηϑείγαις αίδο οὐ ΤΥ σοτη, οὗ 

παρ. ΧΙ. νι σροακίπρς οὗ τδ6 
ξυϊάο5 ἀπά τυ ]εῖβ οὗ ἴπ6 ρεορὶθ ἰῃθ ἰορ ϑἰαίοσ 
σου!ά ποῖ ὙΠΟ οπ {Π6 ρεϊοσίβ, [ῃ6 [ον 165, 
Δηά {86 ρῥγορμεῖβ, ποι ρὴ ἢ15 ἀοβουρίοη οὗ 
186 δοο[ϑϑιαϑῖῖςαὶ 16 οὗ {πΠ6 πδίίοη μαὰ ἰοά 
ἰὴ αἰγοδγ ἴο ἴγοδξ σοριΟ ΒΥ οὗ {πεῖγ ΟΒβΊΓσΟ 
δηᾷ ἀιιἴϊ5. Αὐσογα ΠΡ 6 ονν ΘῈ ΠΊΠΊΔΙΙΪΥ 
τοροαῖβ, ΜΠ ϑοπλθ ϑιρρίεπχοηΐαγΥ δά Ἰοη5, 
ἔγοπὶ ἢ]5 ἔουΉ ΟΣ ἐπδοϊτηθηῖβ ννδαϊ νοῦ ἴο Ὀ6 
{Ποῦ ραν! θροθ δηᾶ ροϑιτίοη δέου ἴῃ ϑθίι]6- 
της ἴῃ δπᾶδη; δεριηηίηρ Γ 16 ῥγίοϑίβ 
(υν. 2---..), δηά [,ονιῖ65 (υυ. 6---8), {πε οτ- 
ἀἰπαγυ παϊπἰβίοβ οὗ σοὶ! ρίοη ἀπά ὄχροβίϊζογϑ οὗ 
ἴῃς ἴανν οὗ σοά;; δηά ργοςθϑήϊηρ, ἴῃ σοηΐϊγαϑί 
ΜΓ ἴῃς [Δ]56. ργεΐδηςοϑ οὗ ἴῃ6 μραϊβϑῃ βϑθὸὺϑ 
(υν. 9---14}), ἴο Ρτοχηῖβε ἴπαΐ {πὸ ἴσιο Οσοά 
νου] ηοῖ 41} ἴῃ ΘΧΙΕΓΔΟΓΑΙΠΑΓΥ Θπιογρθηςῖο5 
ἴο αἴογά {π6ὸ᾽ πεθάξιι] ᾿πϑίσγιςσιοη ἃ5 ἴο Ηἰ5 
ὙΠ] δηὰ ννᾶὺ. Ασσογάϊηρ! [6 ργορῇμοῖβ ἅτ 
(υνυ. 1-ς---22}) ἔοΙπη ΠΥ δοογεάιοα 85 ᾿ηβίτσι- 
πιοηΐβ [ΓΟ Ρ ἢ ὑνῃι ἢ ἴῃ ἀϊνπο Ηρδὰ οὗ (ἢ6 
ὙΠοοσγαοΥ ννοιυ]ὰ ἔγομπι {πιὸ ἴο {ἰπλ6 Ἔχ γοῖθο 
Η!5 βκυιρογιηϊοπάεξιςθ ἀπά ςοηίτοϊ. 

1. Τρε ργίεεὶς ἐδε Σου! ες, δηὰ αἱ ἐῥε ἐγὶδε 
9 Ζευῇ ὕΤῆς νογὰ αλά, ἰπϑογίθα ὈΥ οὐζγ 
{γδηϑίαϊοσθ, να κοηβ τὴ6 ἔογοθ οἵ ἴπθ οὔ! "- 
Εἰπαὶ. ὙΠὴῈ ἀὔβοησε οὗ σοῃ)ιποῖοπβ ἴῃ [Π6 
Ηδφῦγονν, δηὰά 115 οἰ πιᾶχ ἔσομη [η6 ραγ οι ΑΓ 
ἴο {Π6 σεηθγαὶ, ἀγα θηιρηδίὶς ; {Π6 οβοςξ ταῖς 
6 ρίνεη ἴἢπ5: “Π6ΓῈ 584}} ποῖ ΡῈ ἴο {πὸ 
ΡΠ οϑίῖβ, [ῃ6 Τονιῖοσ, γοα (ῃ6 ὑπο σῦς οὗ 
ον], ΔΩ ᾿ῃδογίδηςο, ἃς." ὙΠιΙ5 15 {πι159 
ΤΟΓΟΙΌΙΥ ἰδὰ ἀοννὰ ὈῚ νγὰγ οὗ ὑα55 ἔογ (86 

ΘΠ]ΑγροπΊθηΐ πλδάθ ἴῃ {Π6 δι: βοηιιθηΐ σοῦϑοβ οὗ 
{Π6 οπλοϊαπιεηΐθ οὗ ἴῃς ρῥγιοϑίβ ἀπά 1 ονιῖθϑ : 
Δηἃ ϑθῦνοϑ ἴο ϑυρρεσὶ {πε ποοά, ργοῦδΌΪΥ 8]- 
ΤΕΔΟΥ ϑοογίδιηθά, οὗ ϑοπὴς δάάϊξίοη ἴο ΠΕΙΓ 
ΔΙΠοννδηςθ. 

από ῥὶς ἱμῤεγίαπεε) 1.6. Οὐ ᾿ππουδηςο, 
(παῖ νυ ἢ ἴῃ τακίηρ ἃ ργδηΐ ἴο Ηἰ5 ρεορὶς 
οὔ {μὲ Ῥτοπιιϑοά [μη ἢ 115 ΘΑΥΓΒΪΥ 6 55- 
ἰῃρ8α Ηδ διά γχοβϑογνθὰ ἴογ Η:ΠΊ56 1]; Τλυγ 
ΡΑγ σι] Υ ἴῃ 5δουἤςσοϑ, ΟΥ̓ 85 ΤΠΘΥ ἀγὸ ΠΕΓΟ 
τἰοπηθα 5" ἢ Πηρ5,᾽ δηά [ἢ6 ΠΟΙΥῪ γ᾽ 5, σις 85 
ἘΓΠῸΞ δηά βγϑίγι 5 (50 Ψιρ. ὁ’ ΟὈΪφῖο- 
Π65᾽)). ὙΠπεθ6 ννεσα Οοὐάΐβ ρογίίοη (κλῆρος) 
οὗ {π6 ϑυθβίδποορ οἵ [5Γ86] ; δηά 85 [6 [,ϑονιῖθς 
νοῦ Ηἰς ρογϊίοη οὗ [ῃ6 ρογβοηϑβ οὗ [5γεὶ, κἱ 
νγὰ5 Πίιιηρ (δαῖ 16 [,ονιῖ65 5που ἃ Ὀ6 5ι115- 
ἰΔϊποὰ ἔγοπι ἴῆ656. ὙΠῸ ννογάς οὗ συ. 1 δηὰ 
2 ΤῸ ον ἀθΠΕ}γ δυρροϑίοα ὈΥῪ Ναπι. χν. 20 
5644.; ςἢ, «ἰ5ο ευῖ. χ. ο; [ο5}. Χὶ. 14,22} 
δηά οὐ ἴδ ρυηςῖρὶα Βογὰ Ἰδ]4 ἀόνῃ, σ (ογ. 
1Χ. 13, 14. 

8--5. ϑεραγαία 8]]ϑΐοη 15 ποῦν πιδάθ ἴο 
1{Π6 ἴννο ρατίβ οὗ (πε γῖδθ οὔ [μον], [Π6 ᾿γ165᾽5 
(υν. ,----} δηά τῆς [ον]ῖ65 (υν. 6---8ὃ). ἼΤΠΕε 
ΡΕΓΠυ ϑ[65 ποτα ἡδιηθα 76 οἶα (τ. 3) 85- " 
βίσῃθά ἴο {πὸ ῥγιθϑίβ 25 ἀϊβδίίηςξ ἔτοπι (ῃς 
[Ἁ,οντῖεϑ ; [6 σογγοθροπάιπρ τηρηςθη οὗὨ ργῖν!- 
Ἰορὸβ Ὀοοησίηρ 5ρεο  βο ΔΙ Υ ἴο [Π6 ᾿αζίοτ σοπληρ 
ἴῃ ἀπε ογάθυ, συ. 6 58844ᾳἅ.Ψ. Οπη ἴδε Ὀθεαπηρ οὗ 
{π656 σὺ. ἀροὴ [Π6 τχοϊδεϊοης Ὀδίννθοη {ΠῸ 
ΡΓοσία δηά [1 ,ονιζε5. 825 Ἔχ θιοὰ τὴ Ὠευΐοῖ- 
ΟΠΟΓΙΏΥ͂, 566 Νοῖίε δῖ δηά οὗ σμαρῖοσ. 

ἐῤὲ τῤομίάεν, ἀπά {ῤόίαυο ἐῤεεᾷ:, αηπά ἐρε πιααυ] 

ὃ65 



866 

(Υ ψγῖηε, δηὰ οὔ τῆϊης οἱ, δπά τῃ68 
ἢγϑῖ οὔ τῆς ἤἥδεςε οὗ τῇγ 5ῆδερ, 58α]ῖ 
τῃου ρῖνα Πἰπὶ. 

ς Εογ τῆε ΓῸΚΡ τὴγ (ὐοά μδῖἢ 
σβόβεη ἢϊπὶ ουξ οὗ 411] τῇγ ἐγιθαβ, ἴο 
βίδῃα ἴο τηΪηιϑῖεσ 11 τῆς ἠδλιης οὗ [Π6 
ΓΟΚΡ, ἰπλ δηά ἢΪ8 808 [ῸΓ δυθϑυ. 

6 4 Αμα τέ ἃ [,ονιτε ςοπλα ἔγοπι 
ἍΠΥ οὗ ΤΥ ραῖεβ ουΐ οὗ 4]1] [5γδεϊ, 
Ὑνθεγα π6 βο]ουγηθα, Δηα σοπλθ ψγ ἢ 

ΕοΥ γιᾶαὺυ τοδὰ βύοια οι, ὍΤδε ρατί ἱπιοηά- 
δα 15 {8ὲ ἔουγίῃ σἰοπιδοῦ οὗ σχιυπιηαίηρ 4η}1- 
τ ]5 ἴὴῺ ΠΟ ἴῃς ἀϊρεβίίοη 5. σοπιρίείδα,. 
ΤΠ18 ννᾶ5 τοραγάθα ἃ8 οὔθ οὗ 1ῃ6 τἱςῃοβὲ δηὰ 
σδοϊςεδὲ ραῦτῖβ (80 υΧΧ΄ ἥνυστρον, Ψυ]ρ. 
ἐς γοης ΠΟ] .5,᾽ Καὶ, δοδι}ῖΖ, ἅζο.). Οπ 6 
Ρτονιβίοη ἔοσγ ἴπ6 ὑγίεδξ βεῦε τηδάθ δηά ἰΐ5 
Γεϊδίίοη ἴὸ ἰδαῖ οὗ [,ονϊ. Υἱῖ. 241-24, 566 
Νοῖε δὲ επά οὗ οβδρίθοσ. Α5 ἴῃς δηϊπηδὶ ϑἰδίη 
ΤΏΑΥ ὉὈδ σοιϑιἀετοὰ ἴο σοῃδῖδὲ οὗ ἴῆγοα ρῥγίη- 
εΕἰραὶ ραγίβ, δθδά, ἔδεϊ, δηὰ Ὀοάγυ, ἃ ροσγίίοῃ οὗ 
ΘΔΟἢ 15 ΟΥ̓͂ {Π6 τορυϊαίοη ἴῃ αᾳιοϑίίοη ἴο Ὀ6 
Είνεη ἴο ἴδδ ρὑγδϑὶ, [85 γεργεϑοηίηρ ΓΒ6 σοη- 
ϑοοσδίίοη οὗ [Πῃ6 ννΠο]6 : ΟΥ, 845 ϑοπὶθ ἃποίθηξ 
σομηπιδηΐϊδίοῦβ [ΠηΚ, [δ6 ἀδσάϊιοςδ!!οη οΥὨ (ἢ6 
ννογάβ, δοῖβ, δηὰ Δρρει[ἴ65 οὗ [ῃ6 γουβΒΊρρεῦ 
ἴο σοά. 
[Θν 5 8} δ που 65 (ΡΉΙΪο, [Ὀβθρἢ., ἴΠ6 ΤΑ]- 

14) τοραγὼ ἴΠπ6 τορυ δίοη 45 δρρ] σα ἴο 
ΔΏΪΠΊ415 δα δ ἤοπὶθ ἴοσ ἔοοά. βΒιιῖ ποῖ 
ΟἿΪΥ [86 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎῪ (΄ΟΠῈΓ ἃ βδογ ῆςε᾽), δυῖ 
6 υἵέοῦ ΠΡΟ ΒΘ ΌΙ ΠΠΥ οὗ ταηθρογίηρ {Π656 
ΡῬίοςΕ5 ἔτοπλὶ νδσίουϑ ρατίβ οὗ [6 σοι ΠΙΓΥ ἴο 
[86 γεβϑιἄθηςσθβ οὗ ἴῃδ ῥσχιθϑῖβ, ϑθεῖὴβ ἴο ἔξοσθιά 
ΒῈΟἢ ἃ 56η56. ΚΕΙ] 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ τρις ἴῃ τἢ- 
ἀογβίδηάδιηρ ἴπ6 ἰοχῖ ἴο τοίοσ ἴο ρεᾶαςθ- βε - 
ἰηρ5, δηὰ δηϊπια]5 Κι Θὰ ἔογ [6 ϑδουι θοαὶ 
ΤῺ 64]5 Πε]ά ἴῃ σοπηδοϊίοη ΜΜ] Ὡ ἴῃ ροδοθ-οἴἶετ - 
ἴη85. 

4. ὍΤΠο ἰανν οὗ βγϑϊγυ! 5 15 τερεαϊθα ἔτοπὶ 
ΝιιπΊ. ΧΥ], Χ2, 13 ἴοσ [ἢ6 ρυγροβο οὗ δάάϊηρ 
(μογεῖο “τὴς ἢχϑι βθοςς οὗ τἴῃ6 5866}. 

56. ῥὶ»ι απά ῥἧς σοης 70. ευεγ Α ἰδίῃ τὸ- 
ἕεγθηςα ἴο ἴη6 ΟΥ̓ ΡΙΠηΑ] ἀρροϊηϊπχεπέ οὗ Δαγοὸη 
ηα, ΠΙ5 580π5 ἴο ἴῃς ῥγἹοϑι οοά. 

θ6---8. ΑἸ ]ιιβίοη ἰ5 πονν τηδάδ ἴο ἴῃ [ον ῖο5 
ΒΡΘΟΙΠΟΔΙΪΥ 50 ςδ] θά, ἐ. 6. ἴο ἴῃ6 ΠΟΙ ΡΓΙΘΘΌΥ 
1,ονϊῖθ5, ἴῃ σοπίγασι ἢ ὁ1ἢ6 ΡΙ651 ΨΒΟ 
( Χ}} Π15 5059 ἰ5 πιθη[ἰοηθά νυ. 2 ἀπά ς. 

ἼΤΠ696 σὺ. ΡΓΟΘΊΡροθα ἴμδὶ ρᾶγί οὗ {Π6 
Ι,ονο5. ΟἿ ΜῈ} δ ἴῃ γχτοϑιάθησς δηπά οἴς- 
βεϊαζίίης δ ἴῃ6 ρίδςθ οὗ ἴῃς ϑαποΐμιασυ, 1ῃ6 
Οἴμοι οὗ σουτϑ86 ἀννοι]ηρ αἱ {ΠΕΣ οὐ ΠΟΙΠΊ65 
ἴῃ 1Π6 1,οντ σαὶ οἰ ε5: οξ, ΝΌμη. ΧΧχν. 2 5644. 
Βυΐ 1 δὴγ [ονῖτὸ οὐ οὗ Ἰονα ἴοσ ἴπ8 βϑϑσνῖοθ 
Οὗ ἴπ6 ϑαποϊυδγυ οἤοβο ἴο στεβογί ἴο 1 ἤθη 
Β6 τιῖρῆϊ τοϑιάθ 'ἰπ ἢϊ5 ον δοηλε, ἢ6 ννᾶ5 ἴο 
Ὦδγο ἢϊ5 585γὸ ἴῃ [86 τηδιηίθηδηοθ ὙΠΙΟ ἢ νγᾶ8 
Ρτγον! ἀθά ἔοσ ἴβοϑὲ τηϊηϊϑίοπης ἴῃ ἴμε ογάεν οὗ 
ΠῈΣ σουγβ6. 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΝΊΠΙΠΙΙ. ἵν. 5-ῷ. 

411 τῆε ἀεϑβίγε οὐ ἢ πιὶπά υπΐο τῆς 
Ρἷδος νῃϊοῇ τῆς. ΠΟΚῸ 384}} σἤοοβα ; 

7η ὝΓΒεη ἢ 5141} πλϊη!βῖοσ ἰη τῆς 
Πδῖηδ οὗ 16 [οκῸ ἢϊ5 (σά, 85 41] 8 
Ὀγεῖῆγεη τῆς 1 ονιϊοβ ὧν, νης ἢ βιδηά 
τΠετα θεΐογε τῆς οΚ Ὁ. 

ὃ ἼΠΠΕΥ 5}4}} ἢᾶνε {Κα ρογίοῃβ ἴο 
Εδῖ, 65:46 "παῖ Ὡς ἢ Τσοπιεῖῇ οὗ τε ἐπ, 
8416 οὐ ἢϊ5 ραιΓ πλοηγ. ἀγην, 

9  Πεη τῆου ἃγῖ σοπλα ἰηῖο {με 

6. κην οΥ 1θν φαίες.. αὐδέγε δὲ “ογομγπεα 
Τἢδ νᾶγιοι5 δά πιηπιγαῖνο ἀυτ165 ἀἸβοπγροά 
ὈΥ [μον 65 (ε.σ. [μαΐ οὗ δβοογιγα, οἷ. χυῇ. 8 
544. δηά ποῖ) νοι) ΠΟΟΘΘΘΑΥΙΪγΥ Ἰεδὰ ἴο ΤΔΗΥ͂ 
ἱπαιν!άϊι4}5 οἵ τε πὶ “" 50] ΟΠ ἔτΟτλ {ΠΠῚ6 
ἴο ἔπη ἴῃ ναγίοιιβ ραγίϑ οὗ (ῃς ἰαπά, ἀπὰ οἴεη 
ἴη οΟἴμεσ [δδὴ [Ἁ,ουτῖςδὶ οἰ 65: δηὰ ᾿ἱπάθοα 29 
ἴῃεβθε οἷο σψσεῦε ϑοδίϊοσοῦ: ἃρΡ δηά ἄονῃ 
δυλοηροὶ ἴΠ6 τ 65, ἀπ νγετὸ ἴΠ6 οὴἱν τερυΐδι 
ἀννο! !ρρ αοε5 οὗ ἴ86 {ΠῸ06 οὗ [,ενϊ, [δ πγϑπι- 
ὈεΙ5 οὗ (μαϊ {πὲ πιδῪ 6 54ϊά, ἴὴ σοπίγασὶ τυ τ 
ἴδε οἴδοτβ, ἴο Ὀ6 “" ΞΟ]ΟἸΓΠΘΥΒ ᾽, δἰ ορεῖδεσ. 

7. δὲ «δαϊ! γείπέειοῦ ἐπ ἐδὲ πῶσπὸ οΥΓ 1δὲ 
1οκὸ δίς σο4] ὌΘΤπε ἀυῖγ οὗἉὨ ἴδε 1 ον!ῖεβ νγᾶβ 
ἴο δϑϑῖϑὲ 186 ρὑγιεϑίβ; δηᾶὰ {Π15 βιυθογαάϊηδιο 
τηΪἰϑίσδίίοη '5 Ἐχργοϑϑεὰ ἴῃ Νυπι. 11. 6 ΌΥ ἴδ 
54Π|6 Ηθῦγονν ννοσχὰ 45 15 Πεῖδ ιιϑοὰ. 

8. Τρεν «ῥα  ῥαυε ἄξε ῥογίοης ἰοὸ εαῇ) 
1,1|. ἐρατῖ ᾿Κὸ ραγὶ ϑῃδὶὶ ΠΟΥ εαδὶ : ἐμ. τἴὰῸ 
ΠΟΥ -ΟΟΠΊΕΥ ἃηἀ ἴποϑε δἰγοδαυ ἴῃ διεηάδποςε. 
θυδ ρῥγχγονίβϑιοῃ δὰ Ὀδθῇ σηδάθ ἴῃ {π6 ργεοθβαϊπε 
Ἰορ βαδίσῃ ἔον ἴδ πιδιπίθηδηςσθ οὗ [Π6 ΣΤ ϊ ἢ Ισῖοτβ 
αἴ 86 ϑαποΐυασγγυ. ΑἹ] [μδῖ ἢονν περάδά ἴο δὲ 
ἄοῃηθς ν»ὰβ ἴο ϑθουγε ἴδ6 νοϊιαπίθοσ [δὶς σῃδτο 
Ἰῃ 11. 

, ὀεεάρ ἐραὶ «υδίερ᾽ εογμοὶ Οὗ ἐδὸ “αἷο οὶ δὲὲ 
ψμμώι Ματρ. πιοῦε ᾿τΕγα Υ ὁ’ 15 54165 
Υ τῆς ἔδίμεσβ." ὙΤἂς νογάϊηξ οὗ {πε ΟΥ̓ ΒΊΠΔ] 

Ϊ5 Β'ρ αΓγ δηὰ ἀϊξου] (5Ξεα Νοῖίε δἱ επὰ 
ΟΥ̓ σμαρίοῦ). Α βγεαῖ νδι θεῖν οὗ ἱπίεγργο- 
ἰαϊοη5 Πᾶ5 Ὀδδθη φσγοροβεά, γεῖ ἴπογε 56επλ5 
1π||6Ὲ ἀουδὲ δρουΐ (ἢ6 γτεᾶὶ τηθδῃῖηρ. Τὸ 
1, νῖο5 μαὰ ᾿πἀθορα ““ηο ρᾶγί ποὺ ἱπβοσιδηοθ 
σ ἢ 15:86]. Ὀυϊ [Π6Υ παρ Ἰπα νἀ }8}}Υ ροσ- 
5655 ὈΓΟΡΟΥΙΥ, δηά ἴῃ ἕδοὶ οἥθη ἀϊὰ 580. Τῆι 
ΔΡιδίμαν (αι Κ. 11. 26) οννηβά οετῖδιπ " βεϊάς," 
πὰ [εγεπγϊδῃ (χχχὶϊ. 7 544.) Ὀουρι ἃ Πεϊὰ οἵ 
ἢ15 ὕπς]θο, ΤΠδ ἶανν, [(ον!ϊ. ΧΧΥ. 332, 34.) ἴὉΓ- 
ὈΙἀ5 ἴῃε 5αἷθ οὗ 1η6 ραϑίιγεβ δοϊοηρίης ἴῃ ΤΟπε- 
τλοη ἴο {πὸ [,ονιῖε5 85 βιιςῃ, Ὀυῖ ρτναῖο ργὸ- 
ΡΟΓῪ πιρϊ οὗ σουτϑθα ὈῈ ἀϊδροβεὰ οὗ δῖ ἴδε 
ΡΙδάϑιγε οὗ [ἢ οννπεσ. ὙΠῸ 1ονϊο ν8οῸ ἀθ- 
δἰγοαὰ ἴο ϑϑίι]Ὲ δ {Π6 ρίδος οὗ ἴῃς ϑαποίυδλγΥ 
γοῦ ἃ ργοῦὈΪΥ 5681] ἢ15 ρας ΓΙ ΠΊΟΠΥ θη αυ}- 
{ἰπρ δῖ5 ἔουτιοῦ Ὠοπιθ. ὉΠ τοχί αἰγοςῖβ πὶ 
6 5ῃουϊά, ποῖνν οι Πα ΠΣ ΔΩΥ συς ἢ ρηναῖς 
Τεβουγοοῦβ, ἀὉ}Υ ΘΠ)ΟΥ ἰδ σατο οὗ [86 ρετηυϊ- 
5165 ργον θά ἴον ἴῃς τηϊηϊδίοσβ αἵ ἴῃς 5δῆς- 
[ΌΔΥΥ, ἀπ 85 Π6 ννᾶβ “νυ πρ αἱ ἴπ 6 αἰϊασ" 
5ῃου ὰ 6 ““ ρατίδλκοσ ὙΠῸ ἴ86 Δ]141 (1 Οος. 
ἾΧ. 13}. 



γ. 1ο---20. 

; ἰδ ά ννῃϊςἢ τῆς Γοκ τὴν (οά ρίνειῃ 
τΠε6. τῇου 584] ποῖ ἰδεάγηῃ ἴο ἀο δῆϊογ 
τῆς δοιηϊηδίοηϑβ οὗ ἴῃοϑ6 δι ο5. 

10 ΤΏοΓα 8841} ποῖ θ6 ἔουπά δπιοηρ 
ΟἹ ΦᾺ ομδ ταῦ πὴλκεῖῃ ἢ18 50η οὐ 

εἶνε αδι ἢϊβ ἀδιρῃτεγ “ἴο ρᾶ55 τῃτουρἢ τῆς τα, 
Οὗ ἴῃας υδεῖῇ ἀϊνιπδίίοη, οΓ Δ4η οὗὔ- 
ΒΕΎνοΥ οὗ {πλ68,) Οὐὁ Δῃ δπορδηζοῦ,, οὐ ἃ 
νυ τςἢ, 

11 ΤἿΟτ Δ οδμδγηηεῖ, οὐ 8 σοηῃϑυϊζογ 
ὙΠ Δ ΠλΠ]Π1ΑΓ 5ριΓἴ8.) ΟΥΓ 4 ννΖαΓ, οΥ ἃ 
4“ ΠΘΟΓΟΙΠΊΔΗΟΓΘΓ, ͵ 

12 Ἐογ 411 τῃδῖ ἀο τπεβε τῇϊηρβ ἀγέ 
Δ Δδοπ)λϊηδίίοη ἀπο τῃ6 ΓΟΚῸ : δηά 
Ὀεσάιδε οὗ ἴπεβ6 δροπιηδίίοηβ τῆς 
ΓῸΚῸ τὴν (ὐοά ἀοτῃ ἀτίνε τῆεπι ουΐ 
ἔτοτῃ Ὀείογε τἢςα. 

ἶ 12 ἼΤΠου 58}α1τ δὲ " ρεγίεςξ νυ ἢ τς 
κὐβ ιν οΝ ΓΟΚῸ τῆγ Οοάα. ἡ 

14. ἔογ τῇεϑε πδίϊοηβ, νῃϊςῃ του 

Δ Ἴ,ον. 20. 
27. 

ἦτ ϑαπλ, 
28. 7. 

ἐθν 884] ἔροββεββ, πεδγκεπεά υπἴο οὔϑεγν- 
ἐπλεγὶ : δ τᾷ 

Ε͵5. οὗ τ|π|68, δηά ὑπο ἀἰνίηεγβ: δὰῖ 
45 ίογ τῆεε, ἴῃς ΙΟΚῸ τῆν (σά Βαδιὴ 

Ζ]οια . Ποῖ βιβεγεά τῃδε 80 ἐο αὐ. 
4. Ις 4 ὙὙῪΓΠὲ ΙοκῸ τὰν Οοά ν]]} 
᾿ςἰὶ5). 2. - 

ἃ7.37.. ΓΑΙδ6 ὉΡ ὑπῖἴο τῆςε 4 Ρτορῆῃεῖ ἔτοπι τῇς 

9--14ά. Ῥαβθὶηρ οὔ ἴο 5ρθὰῖκ οὗ {δὲ 
ΡΙΟρΠεῖβ, {πὸ Ἰοριϑδῖοσ Ὀθρίηφ ΌῪ Θηπλεγαίϊης 
Δη ρῥγοδ δ πρὸ ἴμ6 νδγίουϑ δι ρογϑι οπ 5. ὈΥ͂ 
ὙΥΏΙΟἢ ἴῃ6 Βεοαΐμθη ἡδίίουβ οὗ ἀδηᾶδη ἢδὰ 
οι ρῆϊ ἴο ὀχρίογε ἴδε διζυτε δηά ἴο (ἐϑῖ [ἢ 6 
Ψ0}}} οὗ τῆς ΠεἸΥ. 

10. »παζοίδ δἰ: σοπ οὐ ῥὶς ἀκα ίογ 19 ρος. 
ἐδγοισὺ δὲ ἡγε 1.ε. ἴο Μοίοοξμ; ςοἔ, [μονῖ. 
ΧΙ. δὲ δῃὰ ποῖθβ. Ὑ8α ῥγασίίοθ ννᾶ5 ρῖὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ βδοὴβ ΨΨΑΥ σοῃπεοίθα ἢ βοοίἢ- 
ΒΑ ΏΕ. 

ἐραὶ τοοῖδ ἀβυϊπαι!οη} ΟἿ. Ναπι, ΧΧΙ, 23 
Δη4 ποίδ. 

οὗσεγυεν ΟΥ 1». ΟἿ 1.εν. χίχ. 26 δπά ποίβ, 
ἐποῤαη!εη} ΟΥ̓ ΒΕΓΡΕΠ «ΟΠδιτηοΓ; οἔ, [,εν. ]. ς, 
«υἱϊορ} ΔΊΟΥ ΒΟΓΙΟΘΙΌΙ, ἃ5 ἴῃ ἘΧ. ΥἹἹ, τα; 

866 ποῖθ ἴδεζα. 

11. 4 ἐξα» Υ}) .6. ογ6. ψῸ ξαβοϊηδίεβ 
δηὰ ουδάιϊιε5 ποχίοιιβ δπίπη8]15 ΩΓ τΔ6η, 500 ἢ 
8ἃ5 ἴῃ6 ἴλπιοιιϑ5 βεγρθηῖ-ομδιτηοῖβ οὗ ἴπ6 Εδϑῖ, 
ΟἿ. ἀβρϑοῖδ!γ 5, 'ν}}. 4. 5. Τδδ νψνοσά ἰ5 ἀε- 
τἰνεὰ ἔτοιῃ ἃ τοοί βρη γπρ ἴο Ὀϊπά οὐ ὕδη, 

4 «οπομέδεν «ὐἱ βαρι αν «ρὶγ.) ΟἹ, 1μεν, 
ΧΙΧ. 31, ΧΧ. 6. 

ὦ «υἱκαγ] (ΚΕ. 1εν. 1. ς. 
πεογορριαηκογ} [1 11ΕΥΑΙΥ “οπ6 ννῆο ἰηΐοττο- 

ξαῖεβ ἴῃς ἀεδά." Απά Ιἴ πιρρξ Ὀς6 Ὀείίογ ἴο 
τοκίοσε ἴῃ ᾿Ιἴοσὰ] σοπάθγίπρ ἴῃ ἴῃς Α. ΥὟ.., ἔοσ 
{π6 ἴθυτῃ “ὁ ΠΟΟΓΟΙΠΊΔΗΘΘΓ᾽᾽ "ἡ 566ΠΊ5 ἴο 6 δα 1ν8- 
επί ἴο [6 “᾿φοπδβη ον 8 ἔΆΓΆΠΠ Αγ σριν 5," 

ὈΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΎ. ΧΝΊΙΠΠΙ. 867 . 

τηϊάϑδε οὐ τπεε, οὗ τγ δγείῆγεη, {κε 
ὉΠῖο της; πηἴο Πϊη1 γε 5}4}} ἤδάγκοῃ ; 

16 Αεςσοοτγαϊηρ ἴο 8}} τῇδε τῆου ἀε- 
βἰγεάξι οὔ τῆς ΓοκῸ τὴγ (σοά ἴῃ Ηο- 
τοῦ ἴῃ τῆς ἋΔΥ οὗ [πε Ἀ556 ΠΊ0 ]γ., βαγίηρ, 
“1, εἴ πὰς ποῖ ἤθαγ ἀραϊη ἴῃε νοῖςε οἵ σ Ἐχοά. "α 
τὰς ΠΟΚῸ τὰ Οὐ, πείτμεσ ἰεῖ πλε ες ἡἢ 
(815 ργεαῖ ἤγα ΔΠΥ πιοζα, τῆλε 1 αἷς ποῖ. 

17 Αμά τῆς ΓΟΚΡ 8414 ὑηῖο π1ε, 
ὙὝΠΕΥ πᾶνε νεῖ] “ροζεη ἐραὶ ΜὨΪςἢ 
1Π6Υ Πᾶνα βροζκθϑη. 

18 61 ν1}} γαῖδε τπδπλ ἃρ 4 Ρτόρδεῖ ὁ 79Ἀη χα. 
ἴγοηι διοηρ {ΠεῚΓ Ὀγεῖῆγεη, {{κ απο ἽΝ θὰ 
τΠες, ἀπά νν}}} ριῖ ΠΥ ννογάβ ἴῃ μἰ5. 7 7 
ταοιῃ ; δηὰ ἢδ 5}4]] βδρεαῖκ ὑπο {θη} 
411 τῆς 1 518]] σοπχιηδηα ἢ ηλ. 

Ι9 Απά [Ιἴ 5}8]] σοπια ἴο ρ855, ἐῤαΐ 
ὑνΠόβοενεῦ ν}}} ποῖ ἤδάγκθη υὑπΐο Πὰν 
ννογάβ. γῇ !σἢ ἢ 5}4]1] βρεᾶκ ἰῃ ΠΥ 
πᾶτηα, 1 νν}}} γεχιυῖγς 1: οἵ ἢϊηι. 

20 Βυῖ τῆς ρτορῆεῖ, ψῃϊο ἢ 514]]} 
ΡΓΘδαμη6 ἴο Βρδαὰκ ἃ νγογὰ ἴῃ ΠΥ ΠΑΠΊΕ, 
ψ Ὡς ἢ 1 μάνα ποῖ ςοιηπηαηάεα ἢἰπὶ ἴο 
5ρ6ΆΚ. οὐ τπαῖ 504} βΒρεὰῖκ ἴῃ τῆς ἤδη 
οὗ οἵδεῦ ροάβ, ὄνεὴ παῖ ρτορβδῖ 5}4]] 
ἀϊς. 

παιηθά ἀρονθ. ὥΤῆδ Ρυγροϑβο οὗ {πΠ6 ἰοχί 15 οὔ- 
ὙἹΟΙΙΒΙΥ ἴο στοὰρ τοροῖδεγ 41} [πΠ6 Κποννὴ ννογάθ 
Ὀεϊοηρπρ ἴο 6 ργδοίίςεβ 1 αυεβίίοη ; ςῇ, 
2 ἴγοῃ. χχχῇῖ. 6. 

18. Ζ7΄ῥ) ομ «ῥαϊῥ δὲ ΠΑΡ, «αυἱ ρὲ ΓῸΚΡ 
Ὃν Οοαἢ Οπ ἴπμὲ νογὰ δεγήεεί οὗ, Οσεη. χυ!!. 
ι; 700. 1. ὙΠῸ 56η586 15 {πῃαξ ἰ5ύδεὶ ννᾶ5 ἴὸ 
Κοορ πὸ Ψψουβῃὶρ οὗ {πε ἴστὰς Οοά ΨΒΟΙΥ 
ππσοηϊδιηϊηδῖοα Ὀγ Ἰάοἰϊαῖγοιι5 ΡΟ] ΠΟΠ5. 

15---19. Ου [15 ραϑϑᾶξε 5:86 Νοίβ δ επὰ 
οὗ Ἑσδαρίεγ. 

15. « ΡργοῤῥεῚ Οἱ 81 Ϊοβη 1. 4ς, ν΄. 4ς--- 
47. Οη ἴδε Ηεῦτονν ννοσγὰ (μαῤῥι) 8εὲ6ὲ [ηἴγοά, 
ἴο ΝιμηθοΓ5, ὃ 4. 

μπΐο ῥῥρῃ γ6 “ῥα! ῥεαγάεη (Οἷ, δῖ Μαῖϊ. 
ἽΧΥΠ. ς. 

106. ἐπ δε ἀαν φῇ ἐδὲ ασσοηδίν} Οἱ, ΟΒδρ. 
Χ, το δπά ἔχ. χχ. 19. 

18. ἐζε μπῖο ἐρεε] ΟἿ. Ηφῦ. "1. 2. 564. 
δὲ «ῥα ί σρέαὰ μπῖο ἐφενι αἱ ἐραὶ 1 «ἐαὶ} 

εο»γι»γαηαἰ δὶ») ΑΓ. δῖ [μη ἵν. 25.) ΥἹ1}. 28, ΧΙ. 
49, 50, Δη4 τεῆ, 

19. 1 «υἱῤ γεφμῖγε Ὁ δἰ] ἴῃ Αςῷϑ 1. 
23, “888}} Ὀ6 ἀεδιγογοὰ ἔγοπι διῆοηρ [δ 
Ρδορὶ]ο ;᾽ 566 ῃοῖβ {ΠετῈ. 

20. 4δὲ ῥγοῤῥεὶ, «υδίορ σῥαὶ! ῥγέσωνιο, δις.} 
ΟΕ χε, γος δηά ποίεβ; ἃπὰ 6γ. χχυ 
14--1:7. 



δοὃ 

21 Απά τ τῇου 84γΥ 'π τῆϊπε ἤοδτγῖ, 
Ηονν 5}41}} ννγεὲ Κπονν τῆς ννογά ψῃιςἢ 
τῆς ΓΟΚῸ Παῖῆ ποῖ βροόκβϑῃ 

22 ΝΏδη ἃ ργορμεῖ βρεαϊζεῖῃ ἴῃ 
τῆς πᾶης οὗ τῆε ΙοΚ, 1Γ τῆς τῆϊηρ 

21. “44 ἐξ δοι σαν τπ ἐδίπο ῥεαγί, Ησαυ, 
ἅς. Τα ραβϑϑᾶρο δου! ἀθη 455 πλὸ5 50 ἢ Δη 
Οσσαϑίοῃ ἔοσ σοπϑιτηρ ἴη6 ργορῃοῖ 45 νναᾶϑ 
5114] ἀπηοηρϑῖ ἴΠ6 Ποδίῃθη, δι. ἃΠ ἱπιροηάϊηρ 
Ὀδῖι]6 οΥ ΟἴΒΕΓ δι. ἢ οΥ55 (εἶ. τ Κ. ΧΧΙΙ. 
χ1), ἰῃ ΨΒΙΘῺ Ὠΐ5 νογασιγ ννου]ά ϑοοη δ6 ρὰῖ 
ἴο με ἰδ5σῖ. Εδιϊιγε οὐ ἃ ργθαϊοτϊοη 15 βεῖ 
ἤουτἢ ἃ5 ἃ ϑιιγε ποίΐε οὗ 115 Ὀδὶπρ “ ρΡγοϑιαρ- 
ἴυου5." Βαυΐ [ΤῸΠπὶ ΧΙ. 2 544. ν»Ὲὰ 566 [ῃαΐϊ [ῃς 

ΝΟΤῈΘΞ οἡ (ἨΑΡ. 

Οη υ. 2. 

ἼΠὸ σοπιηδηα ρίνθη ἴῃ ὑτὐ. 1 ἂπά 2 [παῖ 
[Π6 ργθϑῖθ δπὰ 1 ον} 88 ϑῃοι ἃ πάνθ πο ἴῃ - 
Ὠογίϊδηςο ἴῃ (ἰδπᾶδη 45 6 οἴμοῦ {1065 δά, 
15. ΟἰθαΥΎ τορεαῖοά, ᾿ῃηἀόοὰ δἰπχοϑὲ νογθδ πὶ, 
ἔγοπὶ Νιυιήθοῖβ. ΝΟΙΠΟΥ οδη 11 ἔδιγν δηὰ 
Ποηϑ βίην ὃς ἀθηϊοα (ἢδΐ [Π6 ργονίβϑίοη ἤδγα 
τδθ ἢδ5 ἴῃ νον [86 τόρ υ]διοησ οὗ (Π6 ΘαγΠ ΠΕΣ 
ὈΟΟΚΘ οὐ ἴπΠ6 διιυδ)οςῖ: ςοἔ,. ἔχ. χχίχ. χ26----28 : 
1.δν. νι]. 21--τ.34, ἃπά χ. χ12---ἰς ; Νπι. νΥἱ. 20, 
Δηά ΧΥ, 11---τ8. Υοΐ ἴῃ ἴδοϑθ ραϑϑᾶρθϑθ 
τῆγουρπους ἴδ ρογίίοηθ δϑοίρηῃθά τὸ ἴδ 
ΡΙοδῖ ἀγὸ 86 ννανθ γοασὶ δηά ἴπῸ ἤδανο- 
5ῃου ἄοῦ, " ΟΥ ΤλΟΪῈ ΡΓΟΡΟΓΥ ““Ὠρανεσὶορ.᾽" 
Ἡξετο, οὐ 6 σοπίγασγυ, ἴπῃ6 ργῖθϑὶ 15 ἴο ἢδλνθ 
“(ἢ 5ῃοιυϊάον,," 2.64. 16 ογδτυατγίες (Ὁ), 
ὩοΟΐ ΔρΡαγΘΠΓΥ [ἢ6 84πὶὸ ἢ ἴπ6 “Πόᾶνο- 
5ῃοιυ ]άογ᾽" (Ὁ) οὗ [μδν. ν!. 34; [86 ἵννο 
ἦαννϑ ΟΥ σἤθ6Κ5 ; πὰ “ἴῃς τηανν," ΕΧΧ. ἥνυ- 
στρον. Βγ 186 ἰδἴζου 15 ιι5ι}4}}}7 δηὰ σουγθοῖ Υ 
τπἰὴηἀεγϑιοοά {Π6 ἰοννοσ οὐ ἔοι ἢ βδιοιμδοῦ οὗ 
Τυταϊηδηΐ Δη1Π18}5, νν ἢϊοἢ ννὰβ Θϑίθεπιθα ἃ5 ἃ 
ἀδθηῖγ Ὁγ [Π6 δηςϊεηῖβ. Οἵ. Οόβθη. “ΓΤ βοβδυγ. 
5.0. 

ΎἼΠε πιοβίίοῃ 15 ψνβοῖΠοσ [6 ρου οη5 85- 
βίδηθά ἴο τῆς ρῥγίοδξ ἴῃ 1Π15 ρίδοθ. ἃ΄Ὲ 50 ἴῃ 
σμῤεἐμείον ἔργ ὑπο παπηθὰ [,ον. Υἱ]., οὐ ἴῃ 
αὐάιηίοη ᾿μογοῖο ὶ 

ἼΠῸΕ ἔογπΊΕΣ νίενν 5 ἴάκθη ὈΥ ἃ ἰᾶγξε οἷδ55 
οὗ ςοπιπιεπίαζοτθ, ῆο τεραγὰ ἴπ6 ργονίβίοη 
μοτο τηδάς ἔογ [Π6 ῥυἹδϑίβ 85 τ ἢ ΠΊΟΓΕ 56 Πα 
1Π4η {πὶ ἴῃ [ἢδ φαυ οῦ ὈοΟΚ5, ἀπὰ 56ὲ ἴῃ [6 
ἀϊβδγοηςο ἃ ἴοκεη παῖ ει, ννὰ8 νυτθη δἵ 
ἃ ἰαῖθ ἀαΐθ, υνῆθη [πὸ ᾿ον! τς] ρπεϑι μοοά Βαὰ 
ἀεςο!ηδὰ ἴῃ Θϑεπιδίοη, απ δά ἴο Ὀ6 ςοηΐϊδηΐ 
Ὑν τεάπσθα ΓΕνΘΠΊ65. 

Βιυῖ 16 ΟΠ] οννπρ, σοπδιδογαδίίοηβ τηιϑὶ 6 
Ὀογηθ ἴῃ τπιϊηά: (1) ΤὴΘ ρᾶβϑαρθ ὀρϑῆϑ8, ὑτ. ὦ 
δηὰ 2, ΌΥ δ ρμδί Δ} ργεϑθηςπρ ἴΠ6 ῥυθϑίβ 
Δηὰ 1 ον ϊ65 45 ϑιαπάϊηρ ἴῃ πορα οἵ 50ΠῚ6 5Βρ6 614] 
Ῥτγονίβίοῃ αὐἴον {Π6 βοιοπιεηῖ ἴθ πάλῃ δά 
Ἀϑϑιρηθα ροϑϑθϑϑίοηϑ οἵ ἰδηά ἴο [ἢ6 ΟἾΒΠΕΓ {{1068. 
(2) Τμαϊ σογίδιη ρογαυ διο5. ἈΠ Πποσῖο θη]ογρὰ 
Ὀγ ἴδῃς ρυϊεβδῖβ ννοιἱὰ [41] δἴεσ ἴῃ ποοθϑϑαγΥ 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΝΊΤΠΠ. [ν. 21, 22. 

Ο]]ονν ποῖ, ΠΟΙ σοπλα ἴο ρᾶ55, ἴῃδῖ ἐξ 
(ἢς τηϊηρ νος τῃῈ ΠΟ μάῖῃ ποῖ 
ΒροΚϑη, ὁμὲ τῆς ργορῆες δαί βρόκεῃ 
1 ργεϑαπιρτιουβὶΥ : του 5Ππᾶ1τ ποῖ δα 
αἰγαϊ ἃ οἵ ἢϊπ. 

ΓΙΙΠΙπιοπὶ οὗ ἃ ργθάιοϊοη ννουἹὰ ποῖ ἀες!]- 
ΘΙ Εν δοογθαϊς πὶ ννῇο υἱίογεά 1: ἔργ 86 
ῬΓΟΡΒΟὶ ΟΥ̓ Ἀἀγθαιοσ οὗ ἀγδαπθ ΨῈΟ 6π- 
ἀεανοιιγθά οὐ ἴῃ ϑἴσεηρτῃ οὗ τηῖγάς]θθ ἴο 
βράιυος ἴο ἸάοἸδίσΥ ννᾶ5 ἴο δε τεὐεςϊοαὰ δηὰ 
Ρυμπιδῃοά. Νοιδίηρ ἱβογοῖογε εοπίγαγγ ἴο [86 
τονοαιοὰ ἰσαῖῃ οὔ Οσοάὰ ννὰβ ἴο Ὀ6 δοοερίεά 
ὈΠΟΘΥ ΔΗΥ͂ ΟἸΓΟ Πιδίδηςθ8, 

ΧΥΠΙῚ. 3, 8, 15---18. 

ΔΟΟΙἄοη (ςξ. οἢ. ΧΙ. 14) οὗ [86 σοπιπιαηά 
Είνοη ἴῃ 1 ον. χυῖ, ἴο 5'δὺ Δπιπλα]5 πον ΠοσῈ 
βᾶνα δὲ 186 ἀοοσ οὗ ἴῃς Τδρεγηδοὶθ, (1) 
ΕἼΘ 5ποι άογ "ἡ δηὰὶ “ἴῃς πῆλὺν “ἡ νοῦ ποῖ 
οϑιθοιηθὰ πέοσιου ρίθσθα, θὰϊ οἡ ἴΠ6 σοΟΠΙΊΓΑΓΥ 
ἃυιοηρϑὶ {Π6 οποϊςεβσῖ. (4) Τμαΐ Ὁ. 4 ἰποοη- 
ΟνΘΓΌΪΥ ργον 65 ἃ πὸνν 116 πὰ Οὗ ἸΠΟΟΠῚΘ [ῸΓ 
(6 ργιθβίβ, νἱΖ. τπὸ πγϑὶ ἤθεος οὗ [ὰγ ϑῃδεερ." 
ςΕ Νυπ. 1. ς. (0) Α ἀϊδαποϊ,ζοη 566 πὶ5 
αἰθασὶν ἱπῖοπάθα Ὀεΐννθθη ἴῃς πη οὗ {Π6 
Ιοτὰ δπὰ Ηἰ5 ἱπποπΐδποο ἡ ἴῃ τ. τ, ΨΜΠΙΓἢ 
υνουά ᾿ποϊαὰς “16 ννανὰ Ὀγοδϑὶ δηὰ ἴπ6 ἔθανε 
5ῃοι ἀογ," πὰ “πὲ ρῥγοθίσ᾽ ἄυς ἰτοπὶ ἴδε 
ΡΟΟρΡ 6," «. 3, 1.6. ἴῃς. 5Ββουϊάεγ, ἴῃς ςἤρεκ5, 
δηά 186 πιᾶνν, ννς ἢ ἡνεγα ἴο Ὀ6 βίνεη Ὀγ ἴῃς 
ῬΡΟΡΙΪΘ ἴο ἴἢς ρῥγίδβδῖ οιιξ οὗ {με ὶγ οννὴ ρογίίοη 
ΟΥ̓“ ᾿πΒοπίδληςθ." (6) [ἴ ἀρρθδῦβ Πιβιου δ ΠΕ 
τῃδΐ ἴῃ Ἰαΐοσ {{π|6ὲ5 [6 ῥσγιοϑῖ ἢδὰ ἃ γεςορῃὶζεά 
αἰαῖπὶ ἴο ϑδοιθ οἴμοὺ ρογίιοηβ οἵ ἴῃς νἹἱςῖπι5 
δίδιη [ΠΔη (Π6 ννᾶνθ-- Ὀγεαϑὶ δηὰ θαυ - 5 ΟΊ 6 ; 
οὗ σα 5.1}. 13-.:16 δῃά ποίβ. ᾿ 

Οὐ ἴθ ψμοΪ]Ὲ {Ππὸπ ἴμεῖΘ βθεῖηϑ ἴο Ὀὲ 
ποῖμιηρ ἴῃ (6 ραβϑᾶρε ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ ἰονοῦ 
Θϑιπιδίίοη οὗ τῃς6 ρῥχιοϑθίϑ {πᾶπ παῖ σιιρροσῖοα 
ὈΥ 186 ργεσεάϊηρ Ὀοοκϑ: ποῖ ολη ἰΐ ἔλι τὶν 6 
Γοραγάθα 45 βιιθϑιταἰπρ ἕον [6 ΤλΟΓΕ ΒΈΠΟΤΓΟΙ5 
Δἰονναῆσς οὗ οἷά ἰᾶνῦ ἃ ϑοδῃῖίογ ῬτΌν ϑοη, 
1η6 Βοβὲ ἰμαξ ἰαῖου. δηὰ 655 τοὶριοιβ ἀᾶγο 
δάπριιο οἵ. Οἷα [ἢ6 σοΠΙΓΑΓΥ [5 ἴδηοῦ ἀπά 
σοηῃΐοηῖϊϑ ΟἸἰθαΥΪΥ ροϊπῖ ἴο [Π6 σοποϊυπίοη (Δἀορῖ- 
εἀ ὈγΥ ΚΟΙΙ, δοδυΐῖζ, ΝΥ ογάβιυνουίῃ, ἄς), 
{Παῖ “ἼΠ6 σῃμουϊάογ, σμθοῖβ, ἀπά πλᾶνν ἦ ὑποΓΟ 
ἴο Ὀ6 μίνθοη ὈΥ ἰδ6 ρεορίὶς ἴο ἴμ6 ρτγιθαῖβ 
ἐπ αὐάίίοη 1ο ἴῇοβϑε ρογζίοηβ οἰδιπιθά ὈΥ τὲ 
ἰαινα οὗ [ον 45 Ὀεϊοησίηρ ἴο 186 [νοτὰ, 
]υβὲ 50 (εξ Νυχη. νἱ. 19. 20) ἴπε Ναζχδασγῖῖε, 
θη {πὸ ἄδγϑ οὗ ἢ]5 ϑεραγαίοη νν γα σοΠ- 
Ρἰοίς, μβαά ἴο γίνε ἴο πε ρῦεϑὶ “ἴῃς βϑοάάδφη 
5ῃοι ἀογ " (0.4. [6 ξογε-υδγῖοῦ) ἴῃ δάαπου 
ἴο “πὲ ψψανο-Ὀγοαϑὶ δηὰ [Π6 αν που ἀογ.᾽" 

Οη νυ. 8. 

ΤῊ νογάς ΠΊΣΝΙ ΟΡ ἸΣἼΣΌ ἼΔΡ, του 
{ΠΕῸῚΓ ξόπεγαὶ βθῆϑθ 566 Π15 Οἶδα (566 ἔοοῖϊ-Π0ἴῈ}, 



ὈΕΌΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΝΠΙΙ. 
ΔΙῸ ἴῃ ἃ φτδιηπηδίϊςαὶ ροὶϊπί οὗ υἱὸν ρογρεχίηᾷ. 
ἼΠ6 ἀπο} 165 σοηϊδιηδαὰ ἴῃ πολ ΔΙῸ 50 ἢ 85 
ἴο ϑυρβέδι ἃ βυϑριοίοη ἰμαῖ {ΠῸ ἰοχί 5 σοιτιρῖ. 

(1) 32 ἐνοῦυνῃογο οἶἰθ6 ὑν 6 υἰι964 85 ἃ Ρ͵Θρ. 
15 δοοσοπηραηϊοὰ ὈΥ 2. Ῥοββίθ!γ, 8ἃ5 ὑνοξιιε 
διιρροϑίβ, ἴΠ6 72. 15 Πεῖδ οὔ δὰ Ὀδοδιι5θ οὗ (ῃ6 
ἀουθ]ο Ὁ οὗ τ[ῃ6 ννογὰ [ο]οννίηρ. (2) ΤΒδὸ οχ- 
ΡΓΘΘΘΙΟῊ ὃν ΛΣἼΣΏΘ ἰ5. ψπβουῖ ΡάΓΔ4}16] δηὰ 
ΠΑΥΑΪΥ ᾿πιο Πρῖῦ]Ὲ. Ψνόρυθ σοτηραγοβ ὙΠ 1 
1η6 ΕγΈησἢ Ἰάϊοπη “ὁ νεηάγὸ βγ 8βοη δίθη." (3) 
ΤΠε νογάβ ΔΊΣ Ν ὃν Τηιιδῖ ον ἀθηεν Ὀδ6 δΔῃ εἰ- 

ρα χργθϑδίοη ἔοτ ΠῈΣ Π2 ὄν, ν Ὡς ἢ 
ΜΟΙ] α τρδη ὁ δ [6 ἤοτι56 οὗ ἢϊ5 ἔδίδοις," 

Ου νυ. 1ς---τ8. 

Τἢ6 δησίθηῖ Ἐδίμουβ οὗ 6 μυχοῦ ἤᾶνο 
ΒΟΠΟΥΑΙΥ τοραγάθά οὐγ ᾿ογὰ ἃ5 ἐῆε Ῥσγορδεῖ 
ΡΓομηδρά ἴῃ [656 ὑσ.; δηὰ [15 νίονν ἢα5 Ὀδθθη 
δαἀορῖεοα ΟΥ̓ τηοϑσὲ ἢ πόγᾶη (Δοσηπιθηϊδίοῦβ 85 
Μ06}1 ἃ5 ΌΥ ΠΙΔΠΥ Ἐοιηδη (ἰδίῃο!οβ ἀπὰ Αἢ- 
Εἰϊοδη5. 
η ἴῃ σοπίγασυ την οὗ ἴπῸ τηράϊτναὶ 

7ον βῃ δυςδογῖεβ ( Μαιϊπιοηϊάο5, Καὶ πι ἢὶ, 1ἱρ- 
ΤΩΔΏΙ), δίς.) τ ίοῦ 1 ἴο τ[ῃ6 ργοόρποίοδὶ ογάεσ 
αὶ ἰαγρε, ἀθηγηρ ΔΩΥ τοίργοπσθ, οὐ δῖ Ἰθαβῖ 
ΔΗ͂ 5ρΡ6ς 14] τεξεγθηςθ, ἴο ἴῃ δίοβθιαῃ. Ὑεῖ 
1ἴ [5 ονιάθηΐ ἴστοπὶ τ Νὲνν Τεβίδιμεης δίομα 
ταὶ τπ6 Μεβϑιδηῖς ἱπτογρσγεϊδιίοη ννᾶ5 [6 δο- 
οτεαιϊῖοα οἠδ ἀπλοηρϑῖ ἴΠ6 [ἐνν8 δ (ῆς Βερὶπηϊηρ 
οἵ ἴῃς Ογιϑίίδη ογαὰ. ϑδειίηρ δι ρᾶβϑαροβ 
ΒΓ ἢ 85 δῖ 1π|κὸ χχῖν. 27; δῖ [ὁΒη 1. 21 δηὰ 
4ς, ἴῃ ΠΟΙ [ἢ 15 ρεγῆᾶρθ ὑπςσεγίδίη νυ ΒΘ ΠΟΥ 
Ἰειῖ. ΧΥΙΠ. Ις 546. 15 δἰμάἀθὰ 1ο δῖ 4}}, οὐ δ 
Ἰοαδὲ ὑνΒθῖμοῦ 1 δίοπο 15 50, ἰἴ 56 ςουτδιη] Υ 
ἀἰγεσΥ οἰἰεὰ Αοἴβ 111. 22 5464. δηῃηά νἱ}. 27. 
()ὴ 1ἴ πο ἀοιδῖ [6 δαπιαγιίδηβ, νγῆο σοςοινοὰ 
ἴῃς Ῥεηϊδίθισῃ οηἷν, στουηάδα {ΠΕΙΓ ὄχρεο- 
ἰδίίοη οὗ ἃ Νίεβϑιδῃ; οἵ, δῖ [μη ἱν. 2ς; ΠΟΓ 
σὴ Οἷγ [οτὰ Η! πιο], θη Ηδ ἀθρεϊαγες 
τμδῖ Μοϑβοβ “ντοῖς οὗ Η!πλ" (δῖ [ὁδη ν. 4ς--- 
47). Ὀ6 ϑυρροβοά ἴο ἢᾶνο ΠΥ ΟἴΠΟΥ ννογά5 
ἴῃ νἱονν [ἤδη {Π656, {Π6 ΟὨΪΥ ννογὰβ ἴῃ πο ἢ 
Δίοϑοβ, βρεακίῃρ ἴῃ ἢ]5 ονν ΡδΊβοη, ρῖνοβ ΔΩ͂ 
Ργθαϊοοη οἵ {Π6 Κιπά. [|π ἴἢδϑ6 ρᾶβϑᾶρθβθ πῃῸ 
διίεπηρί 15 τπηλάθ ἴο ῥγοόνα ἴῃ6 ΔΜίοϑϑιδηῖς ἰῃ- 
τεγργοίδιοη, ΠΟΥ ΔΠΥ ἰὼ σμα]θησε ᾿ἴ. [ἴ 18 
ἴλκθὴ ἴὼγ ρυδηῖθα οἡ ἃ}}] βαπάβ. οΪοπλςδὶ 
σοποιαεγαίίοηβ ννουἹὰ Ἐπογεΐογα 5θοπὶ ἴῃ (ἢ]5, 
Ὧ5 ἴῃ 8016 ΟἴΠΟΙΓ ρᾶβϑαροϑ, ἴο μᾶνα ἰηδυςεοὰ 
Ἰλίθοσγ [ενυϑη ἱπίογργοῖοτθ ἕο ἀδραγὲ ἔτοσὰ [Π6 
Ἰυάρτηηεηΐ οὗ Ποῖγ ἔοι ἢ γ5. 

γε ἰδουρῇ [6 Μοδϑίδηις ἱηίεγργοίδείοη 15 
(ἢ σοττεοΐ, πα δύθη ὈΓΙΠΊΔΓΠΥ ᾿ητοηἀοά, γεῖΐ 
ἴι 566 Π15 οὗ [1561 ποῖ ἴο 6 ὀχῃδιιβίϊνο οὔ ἴῃ6 
Ῥτγορηδπί οἸδιι565 Ὀοίοσα υ5. ὙΠῸ ἴοποῦ οὗ ἴμ6 
Ραβϑᾶψε Ἴοηϑιάογοα ἃ9 ἃ ὑν0]6 Ροϊηΐϊβ ἴο ἃ 
56Γ65 οὗ ῥγορῃείβ ἴο δ6 γαϊϑθρά ὮΡ 85 ἴΠ6 οχὶ- 
ξεοηςΙ65 οἵ (σοά 8 ρθορὶὸ τοῖσῃϊ γοαι ΓΟ ἃ5 ὯΟῸ 
1655 Ὀγοπηϊϑοά ἤόγο, ἤδη 15 ἴΠὸ Οπὸ Ὠίνῖηθ 
Τοδοποῦ ἴο νΒοῖη (ΠΟΥ 411} γανὸ νυϊίποϑβ. ΕῸΓ 

(1) Τῇῆε ρᾶϑϑαβε ὁσσιγβ ἀιηϊάϑι ἃ βδοῦῖεβ. οὗ 
τορ υ]δί!οἢ5 σοποογηίηρ ἴΠπ6 ογάεγς ΟΥἨ ΓΌΪ]ΟΓΒ, 
αἶν!] δηὰ ϑρίγτυδ), ὈῪῚ νυ ῖο ἢ [86 ΡΘΟρΙῈ ννετδ 

ἴο Ὀ6 ρονογηῃθὰ ὑνῆθη βεξ θὰ ἴῃ δηδδη. [ἢ 
ΒΓ ἢ ἃ ΟΟΠΠΘΧΊΟη 1ἴ 566ΠΊ5 ΔΠοηΔ]οι 5 ἴο ΓΟΙΟΓ 
πε οὐν. Ὀοίογο τι ἴο Δη ἱπάϊνία 4] ἜΧο] βίνοὶγ. 

(2) ὙἼΠδ6 ραβθαρα 15 ἱπίγοάιισθα ὈΥ ῥγοἢ]- 
ὈΙοη5 οὗὨἨ [ᾷοβθ “" συ γίοι5 ἀγίϑ᾽) ΕΥ̓͂ ψ ῃῖσ ἢ τῃ6 
Ὠραῖμθη ϑουρῃῖ ἴο ῥΥῪ ἱπίο δυϊυγιῖγ. ὕὕγροη 
[656 Ἰηϊεγάϊοῖβ 15 θαϑθὰ 4 ργοπηῖδβο, [6 ριΓ- 
Ῥοτΐ οἵ νυν! ἢ 15 ἴο ἀβϑσο ἴῃ6 ρϑορὶο {παῖ 4}} 
περι} ᾿πϑιγιισίίοη ἀπά ρμυϊάληςθ 5841} ὃδ 
νοιοπδαΐεα ἴο ποτὶ ἰὴ {ΠεῖΓ Ποοθβϑιτο5. ὈΥ 
Οοά Ηἰπιβοῖ. Βιιῖ ἴο γείογ [5γδοὶ ἴο ἃ πιο 
ὙὝΘΔΔΟΠΕΓ ἴῃ ἴπ6 ἀϊδίδης διΐυγα ννου!ὰ ηοῖ Ὀ6 
ἴο {Πς ρυγροβο. 

(3) Τὸ 18 ργογηῖϑε Μοϑοβ δή ἀβ ἃ ἀθηπη- 
αἰφτίοη οἵὗἩ ἔ]ϑὲ ργορμῃεῖβ, ἀπά ρῖνεβ. ἃ ἴοβῖ ΟΥ 
ὙΠ Οἢ ΤΠδῪ τηῖρῆῃϊ 6 ἀεϊεςϊοα. [1 ϑθεῖης [ἤθη 
(μαῖ πὸ πλιιϑδὲ ἢ ννῆαΐ ργοσθάθθ βάν Ὀεθη 
βρεακίηρ ποῖ οὗ ἃ ϑηρὶθ ἴγσιθ ρτορμοῖ, Ὀὰῖ οὗ 
ἴγιιο Ργορῃοίβ ρθπογα!]γ. (Οὐ) ΔΩΥ γοΐίθσοποα 
ἴο δ0ς ἢ ἃ σοπίΟΠΟΥ 85 ἰμαΐῖ ᾿ηάϊοαῖοα ἰπ 
τύ. το---2ὸ Ὀδ 51140]6, ΟΥ̓ Θνθῃ δα πλ 551 06, [ἢ 
ἴπὸ σοηϊοχὲ νγεγα ἀρρ]]οδῦϊα ἴο ΟΝ δὲ δι ρὶ 
δηά Θχο]ιϑίνεὶγ ἡ 

(4. [ΙΕ 1}15 ραββαᾶρε ροϊηΐβ. δ εν ἴο τῆς 
Ῥεγβοη οὗ (6 Δοββιδῃ, ἴθ ἴδ ργορῃοίβ ἂγὲ 
Ιετ, 50 ἔδγ ἃ5. ἴῃ6 {ϑνν ἰ5 σοποργηρά, υυἱμουῖ 
ΔΗΥ͂ γοσορηπίοη. (ἰοηϑίἀογηρ ἴΠ6 ᾿πηροτίδηϊ 
Ραγῖ νι ἢ ἀὀνοϊνεοα ὧδ ἴῃς ργορμϑίϊοδὶ ογογ 
ἴῃ {πε δῇϊοῦ Πιβίουυ οὔ ἴΠ6 σμόβθὴ ρόορϊο, διὰ 
1πη ἴῃς ἀενοϊοριμθδηΐ δηά σερυ δου οὗ [6 
ἽΠΘΟΟΓΔΟΥ, {115 ϑθε πη ὨΙΚΏΪΥ ἱπιργοῦδ 6. 

ὙΥ μ|51 {ποθὴ ἴπ6 τοΐεγθηςο ἴο ἴῃς Μίθβϑιδ ἢ 
πιιϑὲ ποῖ ὈῈ δχοϊυάθά, Ὀχῖ γδῖμου πηδϊπἰδιηθά, 
85 ῬΓΘΟΘΙΠΙΠΘΉΓΥ ἀεϑιρηθα ἴῃ ἴἢ6 νύν. Ὀδίογο 
5, γαῖ ἴμοΥ ϑθθ ἴο ἢᾶνε ἃ δι τ ΘΓ, ΩῸ 1655 
ονιάθηΐ 1 δι ϑιάσγυ, γείξγθησθ ἴο ἃ ργορῇῃοι- 
4] οὐάεγ Ψ ὩΙΟἢ ϑῃοι]ά δἴδπά ἔγοπι {πὸ ἴο 
ἘΠΠ6, 45 Μοβοὸβ δά ἄοπο, ὑεΐννσθη Οοα πὰ 
[δ ρϑορίθ: ὑνΒιοἢ 5ῃου]ά πλᾶκὸ Κποννὴ Οοα 8 
Μ0}}} το ἴῃς ἰαξίογ; νι ἢ 5ῃου]ά ὈΥ 115 ρσθβοποθ 
ΤΕΠΟΘΥ [ἴ ὈΠηΘΟΟΘΘαΓΥ οἰἴπεν [4 Οοά 5δοιυ!ὰ 
δἀάγεββ ἴῃ6 ρθορὶςθ αἰ γθοῖ!Υ, 85 δῖ 51η8] (υ. 1ό, 
δηά «ἢ, σμᾶρ. ν. 2 ς 544.); οΥ̓[πδῖ τῆς ρθορὶβ 
{ΠΟΙ ΒΟ ν 65 τη ἰάςκ οὗ σοιιη56] 5ῃου]ά τεϑοσί ἴο 
{Π|6 δι ρουϑ ΟΠ 5. οὗ ἴμ6 ποαίμβοη. [{ ννὰϑ ἴΠ6 
ὈπάδηιδὈ]6. ΕΠ τλοπὶ οὐἹἩἉ [ἢ]15 Ὀγοπλδο ΨΥ ΒΙΟἢ 
Ιεηῖ ροϊπί ἴο ἴῃ6 γσεῦυκο οἵ ΕἸ] Π]4ἢ (2 Κ΄. ἰ. 3, 
6, 16): “15 ἰἴἴ ἠοῖ Ὀέσδιδε {Πεγα 15 ποῖ 8 
Οὐοὐ τη [5γ8ὲ] [μαῖ γε βὸ ἴο ἱπαιίγο οὗ Βαδ]- 
ζοῦιῦ ὁ" ὅἄζςε., ἀπά ἴο {Π6 τεργόδοῖῃ οὗ Απιοϑ, 
ἤθη Π6 τοσομηΐθ (15 διηοηρϑὶ [ἢ6 ΠΊΟΓΟΙ68 
οὗ Οοά ([. 11): “ Δπά 1 γαϊϑθά ὑρ οὗ γοιιγ 
50Πη5 ἴογ ριορῃεῖβ," ἄς, ὙὍδδ σϑϑι]ῖ 15 νυ ]]} 
ΒΘ ἃΡ ἴῃ ῬοοΪε 5. "ΘΥπορϑὶβ: “114 ἐδ 
Ῥχορμεῖῖ5 υὐ σ'πὶὶ] ἀθ Ομηβίο ὑγασοίρις εἴ 
ΡΓΔΔΓΙΟ πιο Πρ πάπη.᾽" 

ΠῚ 15 ἀγρυρά ᾿πάεθα παῖ ποηδ οὗ ἴδε ργο- 
ΡΠοῖθ σου]ὰ Ὀὲ δ ΥΪγ βαιά ἴο Ὀ6 “κα υηϊο᾽" 
Μοβοθβ; δηὰ χχχίν. το ; Νιιιη. χὶὶ. 6---8; ΗἩοῦτ, 
111, 2, 5 ἅτὲ αυοϊοα ἴῃ σογγορδογαίίΐοη. Μοϑβοβ, 
1ϊ 5 υτροὰ, δὰ πο ϑι:ςοθϑβου, ἴῃ ἢ15 σμασγαςίεσ 
οὗ Ἰορ:ϑαΐου, οσ ἰη [ῃ6 ἀϊγοσίζηθϑε δηὰ θαυ Π655 
ΟΥ̓ ὨΪ5 ἀρργοδοῇ ἴο Οοά, ἐχοορὶ ῃ6 Μεββίδῃ. 
Βυῖ [86 ἐχργθβϑίοη “κα υηῖο," στ. τς πὰ 
18, ΒΑΓΩΪΥ τοίογβ ἴο ραγ ου ]ἀγβ {κα [Π656, δηὰ 
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ἴη ἔδεϊ βηάς [15 ὀχρίδπαίέοη ΌὈΥ ψνμδί ἔΟ ον" 8 
ἴπῃ τ. 18: 61 νν}}} ραΐ τὴν ννογάς ἴῃ ἢϊ5 πιοιίἢ, 
ἃπά δὲ 5}4}1 βσρεδῖς υηἴΐο {Πεπὶ 4}} {παΐ [ 5}8]}} 
σοτηπιδηά ἢἰπι.") ὍὨ15 ἐχρ δηδίίοη εἰηροα ε5 
1} ΟΥΙΠΑΓΥ ἕογτηἶα ἔοσ ἀθϑουδίηρ ἴῃς Ὠνὶπα 
σοιηπλιη δι οη5 ἴο {Π6 Ῥγορηεῖς (ἐς Ναπι. 
ΧΧΙΙ. ς, τό: [5. 11. στό; |ογ. 1. 9, ἄς.) ; δπά 
ἰητπηαΐο58 [Πδῖ ἴπ6 ἔαΐυγο ρσορῃοῖ ννὰ8 ἴο Ὀ6 
ἜἸἼΚ6 ὑπο" Μόοϑεβ ποῖ ΠΘΟΘΘΘΑΓ Υ 1 4]] ΓΟ- 
βρθοῖβ, Ὀυϊ ἴῃ ἴμδὶ πον ἴῃ αιοβίοη, νῖΖ. [πᾶξ 
πὸ 5ῃου!ά Ὀ6 ἰηϊειτηοά ἰδία Ὀεϊνίχι Οοά δπά 
1Π6 ΡΘΟρΪδο. 

ΤῊἼοΣ ἀγρυπιθηΐβ Ὡς ἢ ἰπο]ηθ 8 ἴο οχίθπά 
[6 50ορϑ οὗ {π6 ρᾶββαρε ρεγοπμὰ ἴῃς Ῥεΐβοῃ οὗ 
ΟΠ τσὶ, ἄγ ἀδοϊϑινο ἀραϊηϑδί [Πο56 ννῇο [ἰπιῖ 

Οἶς ἴο ΔΠΥ οἴδοῦ ἱπαϊνιάυ}8}: 6... Πανὶ ά, [εγὸ- 
τηϊδῃ (ΑὈΑγθάηΕ]), οὐ βῆ ( 7ἀὐολὶ, ΑὈεη- 
6714). ὍῊΙ5 ἰαϑῖ υἱενν νγὰ5 συττεηΐ δπηοηρδὶ 
(Πῃ6 [6νν5 ἴῃ [π6 ἰπηθὸ οὗ δῖ Αυρκιυπιίπα (ςΐ. 
“ροπίγ, Ἐδυδῖ.᾽ ΧΝῚ. 19), δπά διᾶ5 τεςεϊνοα 
ςοιιηΐθηδηοθ ἔτοπὶ βϑοπὶθ πηοάσσῃ Θχροβίϊουϑ 
(αΙεπσυ5, Αππποη, ὅζς.). ΥὙοῖ 1 τ[η6 ννοτάβ 
οου]ά ροϊπί 50] εἰν ἴο ΠΥ θη6 ρεύξοῃ, 1 νου]ὰ 
566 πὶ Οὑνίουβ [μαὶ [οβῆυδ Τςου]ὰ ποῖ ὑς Βα, 
δίησθ {π6 Ῥγοχηἶβα ἰ5. ὃν ἐδ ἥέωγε, ἀπά [οβῆσα 
δὰ αἰγοδάγ Ὀεθὴ ἀεβιρηδίεα 45 Μοβεβ᾽ 5ιιο- 
σόβϑοῦ (Ναπι. χχνϊ. 18, 23). 

ΤΗΣ ννογὰ ““ Ῥγορῃεῖ" (422) 15 Ῥγο Δ ὈΪΥ 
ΠοΙδ ἃ “" ςοἸϊοςξῖνα ποιη." “ὙἼἢς ΨΠΙΟΓΙ τὸς 
ξανὰβ ἴπ6 ῥσορμεῖβ 85 δεϊοηρίηρ ἴῃς οης ἴο 
πὸ Οἴπεοῦ; ΟΥ 85 ἃ ΨῇοΪθ, ΨῃΙΓἢ πο] άθς5 [Π6 
δι σσοϑθοῦβ οὗ Μοβδβ, 45 ἴπθ6 ροβῖ- οβαις οι- 
Ὀά55Υ οἵ Οοά; πὰ 50 1565 {Π6 5 πραγ." Καο- 
Ὀ6] ἐπ ἰος. ἘχϑιΆρΙθ5 οὗ “ςοἸ]]εςενε πουη5᾽ 
τὸ ] Οθη. ἵ ας ; 2.292)" Οσξῃ. ἵν. 2ο; 2 ἔχ. 
ἢἰ, 6: ὝΝΣ Νυμχη. χὶ. 27: δπὰ 2 ἴπ ἴΠ6 ργε- 
σράϊπρ σμδρίου «ρυ. 14---λὸ Ἀρρεᾶῦβ δαυϊναὶεηΐ 
ἴο 1Π6 Κἰπρδ ΟΥ̓ [5γδ6ὶ βεπεγα γ. ὙΠ ννογά 
ἐδ} [1561 566 π|5 50 ιϑϑοὰ Ὦλδη. ΙΧ. 24. 

ὙΠΟ ρᾷβϑᾶρο ἴἢπ|5 ἀρρθᾶγῦβ ἴο σοηίοιηρίδῖα, ἃ5 
[15 ϑοσοηάδιγ [ΠΟ ΡὮ 51}}} πιοτηθπίοιιβ 56η56, ἃ 
διισσοβϑίοη οὗ ργορῃεῖβ, ποῖ ΘΟ ΒΒΑΓΥ ἃΠ ἢ- 
Ἰητογγιρίοα βιισσοββδίοη, Ὀυϊ οἠς ννῃϊςῇ 5βοι]ά 
ΠΟΥΟΓ 811 ἴῃ [5Γ46}}5 θπουβεηοΥ. Απά ὄνθη 

᾿γυσαπαο. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙΧ. 
: 7726 εἰδίες οὐ γοηρ. 4. 716 φγίνεερε ἐδφν το 
,ον τε νιαηισέα γε. 14 7.6 αν νιαγα ἐς γἱοΐ 
0 ἐξ γερισυςα. 15 7΄τὺο τοϊΐρισσρος αὐ {ἀξ ἐξαςέ. 
16 7ε ῥερέεληιδηι οὔ α κιέδο τοί πέσ. 

ΗΕΝ τὲ ἴοκρ τὴν Οσοά 
« «ἢλρ. 1. 4ῃδῖῆ ςυξ ΟΥ̓ τε πδῖοῃβ, 

-ἷοψἀσ 

ψνΠοβα ἰδηά τῆς ΓΟΚῺ τὴγ (ὐοά ρίνειῃ 

ΠΗΑΡ. ΧΙΧ. Τϊϑιαμά (Πς ποχί ἔννο οἢδρ.- 
ἴογ5 σοπίδίη δηδοϊπηθηῖβ ἀδερπθαὰ ἴο ρῥτγοΐεςξ 
Βιιπιδῃ Πρ, πὰ ἴο ᾿πΊΡ ΓΕ 95 15 5Δ ΘΠ ΕΠΥ Οἡ [5ΓΔ6], 
Δντ «ὦ. 1---13, ΒΙΟΘΒ γοϊαῖθ το {6 οἰ[165 

οὗ τεῦιρο, ςἔ, ἔχ. ΧΧΙ. 13, δηά Νυμπι. χχχν. 9 
---14. ΤΠ ἰᾶννβ οτδ βίνεη δ41Ὸ ἰῇ ϑοϊὴβ ρᾶγ- 
Εἰσυ]δτβ ΒΡ απο πίασΥ ἴο ἴμοϑα οὗ [ῃ6 ἰαϑῖ- 
ὨδΙιηρα Ρᾶϑϑαρϑ. 

ΠΕΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΙΧ. πῶ 
1 τ ὕογο πὸ δγΠοΥ ἱπηροτί ἤδη [Π 15 1 τνουϊὰ 
γεῖ α “ογεογὶ ἤᾶνο ἃ τοΐεγοποθ ἴο ἴπ6 Μεξείδῃ, 
(ΠοΌΡἢ ποΐ ἴο Η!πιὶ δομθ. ἔογ ἰῃ ρσοροχίίοῃ 
85 ΜῈ 5866 ἰπ Ηἰΐπὶ {πὸ σπαγδςίοσιβίιςβ, οὗ 186 
Ῥγορμεῖ τηοϑὶ ρεγέεςι]Υ ὄχμι θά, 50 τηυϑῖ 
ννῈ τοραγά (ἢς ργοχγηΐβοὸ οὔ Μοϑβεβ 45 ἴῃ Ηἰπι 
τηοϑῖ σοι] ρ εἴ οΙν δοσοσηρ 5ῃεα, Βυῖ ἴῃ ἔαςϊ, 
ἴῃ ἴΠῃ6 ννογάβς. Ὀείογε υ5 Μοβϑεβ ρίνοβ ρχγογηΐθα 
Ὀοίἢ οὗ ἃ ργορδμεῖῖςδὶ ογάεσ, δηά οὗ τε Με5- 
ΒΔ ἴῃ ΡΑΓΕΓΟΌΪΑΓ 85 115 σδίεῖ; οὗ 4 ᾿ἴπὸ οὗ 
ΡΓΟΡΠοῖβ συ] πδῖ!ηρ ἴῃ οηδ σπϊηθηΐ τη ἀϊν1- 
ἄυλ]. ὍΙ5 υἱονν 15 ϑυρροτγίθα ΤΌΣΟ ΟΥ̓ Ϊ655 
ἀφοϊάσα!γ ὈγΥ Ογβοη δηὰ Τπμοοάοτεῖ, ΟΥ̓ (οσι. 
ἃ [,Αρ146, Μεηοςῆ., Τιπηι5, (δίνη, Οτοίΐιϑ, 
50Βο] 2, Ηἄνοτγῃ., ΚεΕΙ!, δου 2 ; δηὰ ὀβρεςιδ!} 
Ὀγ Ἀοίηϊκο ἴῃ ἃ εορίοιιβ ἔγθδίϊϑο, " ΒΕΓ. ΖΓ 
ΕγκΙάγαηρ 465 Α. 7. 1ν. 289---ς 2: ΠΟΥ οδῃ 
(ἢ νίονν οὔ Ηδηρθίθηθετς, “ ΟΠ γϑιοΪορῖθ ἐθ5 
Α. 7. 1. ττοὸ---ἰ24, δ6 τεραγάθα 85 σιιδβίδη- 
[14}1γ ἀπ ετγθηῖ. 

ΎἼΠ6 φυῤδίίοη Ὑποῖθμοσ Μόοβεος Ὠιτηϑεὶ Πδά 
ΠΟΠΕΟΙΟΏΒΙΥ ἴῃ νον ἴΠ6 Ῥεσβοη ἴῃ Δ ΒΟπὶ ἢϊ5 
ογάβ νου] πη {ΠΕῚΓ υἱπχαῖθς δοςσογηρ]15}}- 
Ιπμδηΐ [85 ποίδπιπρ γεᾶ]Ὺ ἴο ἀο μι [δὲ 
Οχόροϑβ οὗ ἴπ6 ρᾶββθᾶρε. Ὑῃ6 πιᾶχὶπὶ “ὁ ΠΙἢ]] 
Ροϊοβί 6586 1η βουρῖο ψφιιοὰ ποὴ ἴῃ ϑοτρίοσγε," 
σαηποῖ Ὀ6 δάἀπιίδα θη Δρρ] θα ἴο υνχϊηρβ 
ΡΙΓΘΒΟρΡροβθεά ἴο Ὀὲ αν! ΠΟῪ ᾿ησριγθοά. ἴδε 
ΤΊΔΥ νγῈ}] θεό ενῈ {παῖ (6 ργατησηδῖῖςαὶ ἔοππτῃ 
οὗ τῆς ννογάβ ([Π6 5ηριυίαῦ παπιῦεσ οὗὨ (ῃς 
Ἰοδάϊηρ πουῃ, ἂδπὰ ἴῃ6 9 πρΊ ΑΓ 5ιΠΧ} νγὰς 
ΟΥ̓ΟΥΤΙΙΪοα 950 8ἃ5 ἴο 5ιιρρεβῖ ἴο ἴπ6 γχοῆσς- 
πε δηά ἱπαιυΐγίηρ ἴῃ6 ἐχρεοϊδίίοη οὗ Οπε ἴῃ 
ὟΝ Βοπὶ {ΠΕΥῪ ννου]Ἱὰ Ὀ6 πιοϑῖ 5: σΊΔΠΥ τα] χοὰ. 
ΤὨΘ ῥγοπηῖϑα οὗ Οδη. 11}. τς ῥγοβθηῖβ τῇ [ἢ ϊς 
ἃ5 ἴῃ ΟΠΟΙ σπαγδοϊοσιϑιίοβ ἃ βἰ Κρ τὸ- 
ΒΟ ὈΪηο6 ἴο ἴηδῖ Πεγὸ Ὀδέογε τι5. Βοῖῇῃ ἃτὸ 
ἰηϑίδηςεϑ οὗ ργορἤεςῖθβ νυ ΗΠ ἢ Βᾶνὸ δα νυῆδὶ 
Ιοτὰ Βδοοη ο8}}5 ὁ' ϑρυηρὶηρ δηά βουτυϊπδηῖ 
ΔΟσΟΙΉρΡ Ι5ῃτηθηῖβ,} 12.,.2. ΠΟ Βδά ραγιδὶ 
{μουρῇ τὸ] δοσοιηρ] ]5Πῃπηεηῖϊα ἴτῸπὶ ἀρὸ ἴο 
δε, Ὀυϊ ΠΙςἢ ἀνναιῖθὰ ἴῃ ἴἢ6 Μεβθιδῆ {παῖ 
στοννπιηρ ΕἸ ΒΙπιθης ἴῃ ὙνΠΙ ἢ {ΒΕΓ 5δῆβθο 
νου] δ6 ἐχῃδιιϑίοα, 

ἴπες, ἀπά τῃοι ᾿δυςοςεάεβε τῃεπὶ, 2πά ' εὶς 
ἄνγθ! !βϑε ἴῃ τηοῖγ ςἰτίε8, δηά ἴῃ {ΠΕῚΓ ου, μανο 
Ἠοιι565; ἠὲ 

2 Του Πα]ῖ βαραγαῖα [ἤγαα οἰ 165 ὁ Ἐτοὰ τὸ 
ἴογ τῆδε ἴῃ τῃε πιιάβε οὗ τὴγ ἰδηά, διαὶ 5 
νγΠςἢ τῆς Ποὺ τγ (ΖοἉ ρίνε τῆξε ἴσια κι 
ἴο ΡΟΒ5685 Ιἴ, 

1. ἃ. Τδε ἴἤγοο οτος οὗ τεῆιρο ἔογ ἴδ ἀϊ9- 
{ποῖ οδϑῖ οὔ [ογάδη παὰ Ὀδεὴ δἰγοδάν παπγοά. 
Μοβεβ πονν αἰγεςῖβ [παι πο (Π6 τογΠΤΟΥΥ͂ 
ου ἴμ6 ννοδὶ οὗ ]ογάδη πδὰ Ὀξεη σοηημυετεή, 
ἃ [πκ δ]οϊπιεηὶ οὗ ἴῆγεε οἴμοσ οἰτῖοβ. ἰὰ 1ἴ 
5ῃου ]ά Ὀ6 πιδάθ. ὙῊϊ5 νγὰ5 ἀοπα δοςογάιη  }γ" 
ς(. οβἢ, χχ, 1 546. 
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ἤ ὝΠου 58] ργερᾶγε ἴδε ἃ ΨΆΥ, 
Δηὰ ἀϊνίἀες τΠ6 ςολβῖβ οὗ τὴγ ἰδηά, 
νης ἢ τὰς ΓΟΚΡῸ τὰγ (σά ρίνειῃ τῆεε 
ἴο ἱπμδγιῖ, ἰηῖο τῆγεθ ρδγῖβ, τῇδλί ἜνθγΥ 
ΒΙΆΥΘΓ ΤΑΥ͂ ἢδα {Ὠ|1Π6γ. 

4  Απά 1:18 :ς ἴῃς οσδϑ6ὲ οὗ τῆε 
βίαγεγ, γῇ ἢ 514}} πε τῆϊῖῆετ, τῆδῖ 
ἢε πΊΔῪ ἶνε : οβο ΚΙΠ δ 8 πεῖρἢ- 
θοιΓ Ἰρῃογαητγ, ἤοτα ἢς Παῖεά ποῖ 
ἔῃ τἰπλε ραϑβῖ; 

ς Αβ ἤδη ἃ πιᾶῇ ροεῖἢ ἰηΐο ἴῃς 
νοοά νι 8 περῆθουῦΓ ἴο ἢενν 
νγοοά, δηά ἢ15 μπᾶ ἐεζομεῖῃ ἃ βἴγοκε 
ἢ τῆς ἀχα ἴο οι ἀονγῃ τῆς ἴγεα, 
Δηά τῆς ᾿Πεδά 5]]}ρρείῃ ἔτοηι τῆς 'μεῖνε, 
δηά ἢΠΙΡ το πἀροη ἢΪ5 πεῖρῃθοιιτ, τῃδὶ 
ἢς ἀϊς; ἢδ 584]} δε υηῖο οἠς οὗ ἴῃοβ6 
οἰ 1165, Δηά ᾿νε: 

6 [,εβῖ 16 ἀνεηρεῦ οὗ τε δοοά 
Ῥυγδις τς βίαγεγ, ὑνἢ}]ε 8. Πεαγῖ 18 
Ποῖ, δηά ονογίακα πιπὶ, Ὀοσδιβα τῆς 
ΥΨΆΥ ἰ8 ἰοηρ, δηὰ ᾿ἰβίαυ ΒἰπῚ; γΠΕΓΘΆ8 
ἢς τυᾶς ποῖ ννογίηγν οἵ ἀθδῖῃ, ᾿παϑηλιςῇ 
45 ἢς δαῖαὰ ἢϊπι ἠοῖ ἴῃ τίπὶς ραϑῖ. 

8. Τροιι “ῥαΐῥ ῥγέβαγε ἐδεθ αὶ «υα}7} [ἴ ννγ5 
[η6 ἀυπΐγ οὗ {πε δεηδίε ἴο ππᾶκο με τοδάϑβ ἰδιδί 
Ιοὰ ἴο {πε οἰτ165 οὗ τεδιρε σοηνεηϊεπηΐὶ ὈΥ τὸ - 
Ραϊπηρ {παπὶ ΔΠΠΌΔΙΪΥ ἴῃ 1π6 τποητἢ Αἀδγῦ δηά 
ΤΟΙΊΔΟΥΙΏΡ ἜΝΕΤΥ ΟὈδίσισοη. Νὸ ΠΙΠΟΟΚ ννᾶ5 
Ιο, πο ΠΙΥΘΙ οὐοῦ νος ἴπογο ννᾶὰ5 ποῖ ἃ 
Ὀγίάμο; δπὰ [πὸ σοδὰ ννᾶβ δἷ ᾿εαϑὲ ἔννο δηά 
(Ογγ οὐδιῖ5 Ὀτγοαά. Αἵ οτγοβϑ-τοδάβ ἴῃθ γα 
ὙΈΓΟ ροϑίβ Ὀθδγηρ ἰπῸ ννογάβ Κοῆισζε, Κεΐμσε, 
ἴο συϊάς {δ6 ἔιιριονα ἴῃ ἢ15 Πσῃξ. δ6ε6 δϑυγθη- 
ἢιιπιι5, ΜΠ Ι5ηη8, ΝΟ]. 1Νν. 279. [{ 566ΠῚ5 85 [ἢ 
ἴῃ 15. χ]. 2 544. [86 ἹΠΊΔΡΟΤΥ ψγογε Ὀθογγοιννοὰ 
ἔγοπι ἴπ6 ρσγεραγδίίοη οὗ [6 ννᾶγϑ ἴο ἴΠ6 οἱ [165 
οὗ τοῆιρθ. 

5. αὐ δε αχεῇ 1, ““ψἰῖὰ (Π6 Ἰγοη." 
Νοῖθ {πῸ διμρὶογιηθηΐ οὗ ἰγοη ἔοσ ἴοοϊβ, δπά 
οἔ, οἡ 11. 11. 
σἤρῥε! 8) Οα [}18 ψογὰ οἷ. ΧΧυ]. 40. 

8, θ. Τῆς ἐδιεο οὐδε γιογὸ σδῃμποῖ, 85 
Κπορεῖ, Ηδηρϑίοπθοτς, ὅζο. πιαϊπίδίη, Ὀ6 τῃ 6 
5Δ1Ὴ6 85 [ἢο56 δ ἀρὰ ἴο ἰῇ νυ. 2 ἀπά η. Ἀδ- 
ΠῚ 15 ργουϊϑίοῃ ἤθτὸ πιδῆς ἔοσ [86 δηςιοὶραϊοαὰ 
Θηϊαγρειηθηΐ οὗ ἴμ6 Ὀογάοτβ οὗ [53Γ26] ἴο [ἰῃ6 
τἰπηοβῖ 11πλ115 ρσοτηϑοά Ὀγ Οοά, ἕτοῖὰ ἴῃς τῖνοῦ 
οὗ Εργρῖ ἴο ἴηε Εὐρῆηγαῖοθ (Οσξεη. χν. 18; ἔχ. 
ΧΧΙΝ, 41, δηά ποΐθ5). ΤῊ5 ρσογηΐβο, οὐνὶπρ ἴο 
[ἢ6 51π5 οὗ [Π6 ρθορὶο, γεςσεϊνοὰ θυζ ἃ ἰδῖς ἢ}]- 
ΒΙπιοηΐ δῦ αν δά σοηφυετεὰ ἴδε ῬΒ}}15- 
ἴπο5, ϑυγίδηβ, ὅζα.; δηὰ ἃ ἰγϑηϑίθηξ ΟΠΘ, ἔοῦ 
ΤΩΔΩΥ οὗ ἴΠ6 σοπηυεγθα ρεορ]θ5 τε ραϊ πο ἴῃ- 
ἀδροπάοηςθ οὐ {πε ἀϊβοοϊυτοη οὗ δϑοϊοπλοη β 
επιρίγο Απά ἴῃ ϑεύεγαὶ αἰϑίγιςῖ5. ἴῃ 6 πδίγ6 
ἱπμδοϊἀηΐ5, [μου τεπάσγεά τ αΐδγυ, νγετα 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ, ΧΙΧ. 

7 ΨΥ Βετεΐογε 1 ςοπηπιαπά ἐἢεε, 5 γ- 
ἵπρ, ἼΠου 5}4]ῖ βεραγαῖς τἤγεα οἰτι 65 
ἴογ τῆεα. 

8 Απά [τὸ [0 ᾺὉΡ ΤὮγ Οοά ἐεη- ΤΡαΆΡ: τᾶς 
ἶασγρε ΤΥ σοδϑῖ, 2485 ἢθ ἤδῖῃ βϑυγοῦῃ 
αηἴο (ΠΥ ἔτ ογβ, Δηἀ ρῖνε πες ἃ}} τς 
ἰδ ννμῖο ἢ ἢς ῥγομπηβεα ἴο ρίνε υπῖο 
(ἢγ ἐδίῃειβ ; 

9 [1 τῆουι 88 Κεερ 411] τῆεβε 
σοιηηδηπηλεηβ ἴο ἀἄο τΠ6η}, νης ἢ 1 
ΠΟΙ ΠΊΔΠ4 τῆ6 6 τἢ}8 ἀΔγ, ἴο ἶονε {πε 
ΓΟῸΚΡῸ τὰγ Οοά, πὰ ἴο νναϊῖ Ἔνεῖ ἴῃ 
ἢ15 νγᾶγϑ; ἄτα δῃδὶς ἴοι δἀἀ τῆγεε 2.195}. 90 
οἸτ65 πλοσγε ἔογ πες, θεβϑιἀθ τΠ 686 τῆτεο: 

Ιο ἼΤηδῖ ἱπηοσεηῖ Ὀοοά δὲ ποῖ 
86 ἀ ἴῃ τῦγ ἰαπά, νῃῖοἢ ἀπὲ ΓΚ 
τγ Οὐοά ρίνεῖῃ τπε6 ,ῦ0γ δὴ ἰῃβογῖ- 
Δης6, Δηἀ :-ο ὈΪοοά δε τροη τες. 

1: 4 Βιυὲ [ΙΓ δῃγ πιᾶη Παῖς ἢϊ8. 
ΠεΙρΉθοιιγ, δπά 116 'ἴπ νγαῖς ἔογ Ἠΐπη, 
ΔΠᾺ Γίβα ὉΡ ἀραϊηβδὲ ἢἰπΊ, ΔπΠὰ 81η1ἴς 
Ἀἰπὶ ᾿πηογίδ! γ της Πὰς ἀϊε, δηά ἤεειῃ 
1ηἴο οης οὗ ἴἢε86 οἰτ|65: 

12 Ἴδη τῆς εἰάετβ οὗ ἢ]5 οἰ 588} 

ΠΟνΕΥ ἀἰδροβϑθοϑθοά, Ηδὰ [53γδο6] "" ϑυςςεεάοα 
ἴο ἴπΠ6 Ποαΐῖμοη, δηὰ ““ἀνγεὶξ ἰη {Πεὶγ ρἰδοθ᾽ 
(Ὠγουρβοιυΐ 4}1 16 τορίοῃϑβ δϑοοίρποὰ ὈὉγ οὐ β 
σονθηδηΐ ΜῈ ἢ ΠΟΥ ἔΔΓΒΘΓΒ, [Π6 ηἰπο οἰτ65 οὗ 
τεῆιρο, ψὩΙΟΒ ἄγὸ σοηϊοιηρίαἰοὰ ὈΥ 16 ρᾶ5- 
βᾶδε Ὀεΐογε ὑ5, ὑνοιυἹὰ σογίδιην ἤᾶνὸ Ὀθθη 
προάοά, Τδῖ ηἷπο οἱ 65 δηὰ ποῖ 51Χ ΟἸΪΥ ἃγὸ 
Ργονϊ ἀθά ὈΥ ἴμε συ. Ὀεΐογε ι15 15 ἴῃε οριπίοη 
οὗ [Π6 [οννϑἢ δα που 165 ΡΘΏΘΓΑΙΎ, οὗ Εγγτὰ, 
Οογπατά, Κοὶὶ, δου, ἄς, [ἴ Ι5 οὈνιουβ 
{παῖ δυο 4 ρᾶβϑϑᾶρα 85 {815 σοι)]ὰ ποῖ πᾶνθ 
Ὀδδη ροηπρά ἴῃ {πε {ἰπ|ὲ5 ἴο νυ] ςἢ γδι πα] σὲ 
ΟΥΟ5. ἀγα ψοηΐ ἴο ϑϑίρη Ὠδιῖϊ. Νὸ οὔθ 
Ἰἰνιηρ ᾿ἴῃ ἴΠο56 {ἰπ|65 νου ]Ἱά τῆϊηκ οὗἩὨ ἰτοδίηρ 
ἃ5 ἃ διΐυγα σοπΕΠροηΟΥ (61 ἴμὸ Πμοτὰ [ὮῪ 
Οοὰ εοπίαγρε," ὅζο.) δη δχίθηβίοῃ οἵ ἰθυτί ΟΣ 
ψν ςἢ, δὲ 86 ἀαΐε πῃ πυσδίοη, δὰ ἴῃ ἕαδςξ 
ἴδκεη ρἷδοα ἰοηβ ἃρὸ δπὰ Ὀδεῇ δι} ΒΘ] ΉΕΥ 
ζογξεϊϊοα. 

11 19. ΟΥ, Νυπι. χχχγ. 12, 24: ]οβδὴ 
Χχ. 6 58:4. δ οἰάογϑ ᾶγὲὰ ἴο ἂςΐ 85 ἴῃς ἰοδά- 
οἴ5 δηά δάπηϊπιϑδίγαϊουβ οὐ ἴῃ6 ρθορὶβθ δἷ ἰάγζε, 
ἐ.6. οἵ “τῆς σοηρτοραίίοη,,") νὰ νοσὰ {πὸ 
δαά)πἀιςσδίίοη τοϑρεσζίηρ {πδ΄ ρα] οὗ [ῃ6 πλΔῃ- 
βίδυοῦ νγοι]ὰ υἱτἰπγαῖοὶν τοϑὶ. 

[π ἴπθϑ8θ νυ. [ῃ6 ἀϊγοοϊίίοηβ σεβροοίπρ (ἢ 6 
Ρτοραγαϊίίοη οὗ [6 γτοδὰβ ἴο ἴπε οἰζιθ5. οἵ 
τεῆιρε, ἴῃς ργον βίο οἵ δααϊξίομαὶ οἰ(ι65. ἴῃ 
ςΆ56 οἴ δὴ Ὄχίθηβίοη οὗ [ϑυτιζοσυ, ἀπά 1Π6 'π- 
τογνθηϊΐίοη οὗ ἴδε οἰθσθ 85 γεργοβθοπίπρ ἴΠ6 
σοηρτοραίίοῃ, γα βασι} 1Γ ἴο Ὠειῖ. ἀπά 51:0" 
ὈΙοτηθηΐατυ ἴο ἴμ6 ἰαννβ οἡ (ἢ βαπὶ ϑιῦϊεςξ 
δίνθη ἴῃ 186 οαγῆεν ὈοΟΪΚ8. 

871 

ΕΗ. 
ἐν ἐΐζζε. 



872 ΠΕΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΙΧ. ἶν. 12--21. 

17 ΤΒεη δοῖὴ τε πιεη, θεΐνγεεῃ 
ὑνῆοπι ἴΠῈ σΟΠ ΓΟνΟΓΒΥ 25.) 504] βαπά 
Ὀείογε τὴς [οκΡ. Βείογε τῇς ρῥγίεϑίβ 
ΔηΠΔ ἴπε [μάρε5, νης ἢ 5141} θὲ ἴῃ 
ἴῃοϑβ8 ἀΔγ8 ; 

18 Απᾶ τῆε [υάρεβ 5}.4]} πηγαῖς 
ἀΠΙρεπε ἰμαιυϊ ϑἰτίοη : 4πά, δεμοϊά, 
1 ἴῃς ννίϊῃμεββ ἐφ ἃ ἔαἶδβεὲ νυ ηεβ85, 
απ Παῖὴ ἰαβι πε (Ἀ]5 Εἶν ἀραϊηϑὲ ἢ 5 
Ὀτγοίῆογ; 

19 “Τ ἤδη 58}8}} γε ἀο υἴο Ὠϊπι, 45 7 Ῥτον. 1.9. 
ἢε Παά τῃουρῆς ἴο ἢᾶνεὲ ἀοῃδα ππἴο ἢΪ5 ὅκα. 6... 
Ὀτγοῖδεγ: 80 504]: τῃοῖ ριξ τῆς δν}]} 
ΑΥΨΑΥ͂ [ΤῸΠῚ Δπλοὴρ Υου. 

8εη4 Δἀη4 ες! ἢϊπὶ ἴῃδπος, δπά ἀε- 
᾿νοῦ Ἀϊπὶ ἰηῖο [6 Παπά οὗ τῆε ἀνξῆρεγ 
οἔ Ὀ]ουά, τας δ πιὰγ ἀϊα. 

12 ΤΓΗΐϊης αγε 5}4}} ποῖ ρΓΥ Ἀϊπη, 
δυῖ τῆοιυ 584] ρυιξ ἄννὰῪ ἐῤὲε σε ξ ὁ 
Ἱπποσθηῖ δοοά ἤοπὶ [ϑγδοὶ, τῆδῖ ιἴ 
ΠΊΑΥ ΡῸ νγῈ}} ἢ τἢεα. 

14 4 Ἴποιυ 5ῃδ]ς ποῖ τειῆονς, ΤῇΥ 
ΠΕΙΡθου Γ᾿ 5. ἰλπάπιαγκ, ννῃϊσἢ πεν οὗ 
οἷά τἰπι6 ἢᾶνε 8εῖ ἴῃ τῆϊπε πῃ ογίδηςα, 
ννῃϊοἢ τῆου 5ῃ41 ἱπῆοπῖ π΄ ἴῃς ἰδπά 
ἴῆατ τΠ6 ΓΟῸΚῸ τὰγ (σοά ρίνειῃ {δες 
ἴο ροββ8688 ἰζ. 

ϊις 4 “πε ν]ΐηςβ5 5}}} ποῖ γίβε 
.ῸΡ Δρδίηβί ἃ ΠΔΠ [ογΓ ΔΠΥ ᾿πΙ 47. ΟΥ 
ἔογ ΔΠΥ 810. ἴῃ ΔΠΥ͂ 81ηὴ τῃδλῖ ἤἢδ 5ἰη- 
ΠΘΙῊ : δὲ {η6 πιουῖῇ οὗ ἔννο νν)ΈΠ65568. 

ΠΟΥ αἵ τὰς πηουτῇ οὗἉ τἢγες νυν Πα β568, 
802] τῆς τηδζζεγ ὃς ἐβιδὈ 566, 

Ι6 4 [ΙΓ «4 ἔαἶβε. ννιϊμεβϑθ γίβε ἃΡ 
ΔΡΑΪηΒ᾽ ΠΥ ΠΊΔ) ἴο ἴαβ.ΠὙ Δραϊηϑβῖ 
ἢππὶ ἱἐδαΐ τὐῤίερ ᾿ς Μτοηρ ; 

20 Αμπά τῆοβε ψῇῆιϊοῆ τγαπηαὶη 5}]] 
ἤθαγ, δηὰ ἔδαγ, δπὰ 5141] Πεηςείοσιῃ 
ΠΟΠΊΠλΪς ΠΟ ΤΊΟΓΘ ΔΩΥ͂ δι ςἢ ἐν]] ΔΙΊΟΠρΡ; 
οι. 

21 Απά τῃϊηθ Ἔγε 5141} ποῖ ρἱζυ ; σ Ἐχοὰ ὡς 
ῥμί ΕἼ ρα  σο ον Ἰιΐς, εγε ἴοσ εγε, 15 νὼ. 
τοοῖῇἢ ίογ τοοῖῃ. μαηὰ ἔογ ἢδηά, ἔοοϊ 
ἴογ ίοοι. 

20. 

33. 

14. ΑΘ πιδῃδ 116 50 ἢΪ5 πιθδῃϑ οὗ ]1ν6]}- 
μοοά ἃγὸ ἴο Ὀ6 ΠοΙα βασγοά : ἃπά ἴῃ (ἢϊ5 σοη- 
ποοίίοη ἃ Ῥχοδ ΟΠ 15 ἰηϑοστοά ἀραϊηϑὶ σὸς 
τηονῖην ἃ ΠΟΙ οι 5 ἰδπάτηδγκ: οἷ, χχν, 7; 
Ῥγον, Χχὶϊ. 28, ΧΧΙΠ. 10. 

ἐὸν οὶ οἷά “»η96] ἘΔΙΠΟΓ ρεγῆαρϑ, “ΤΥ 
ἔαϊῃουβ," ἂἃ5 ΧΧ.; Ψυΐξ. γίογος, ἃ5 ἴῃ 
νογα αἴσο ργοῦδΟΪΥ τλθδῃ5 ἰῃ 5. ἴχὶ. 4. ΤΠ 
Θηδοϊπηοηΐϊ 5 ΠΊΡῚῪ ἴογθι5 [6 γεπιογὰᾷὶ οὗ [Π6 
απ πηαγκ5 δοῖ ὸπρ ΟΥ̓ ἴποϑθ ψῆο δῃοιυ μά ἀ15- 
{πιο [Π6 Ἰαπά δήϊον [ἢ σοπηιϊιοϑί. Τὸ ἕδοῖβ 
{παι [ἢ6 τννογάϑ ᾿πυθ Ἰδίο!Υ ΟΠ] ον πη τοίου ἴὸ 
[6 Ιαπά 85 γεῖ ἴο Ὀ6 δοαιιγεά, οὐρῃξς ἴο Πᾶνα 
Ρτοο! ἀρὰ {πὰ δἱοραϊίοη οὗ Ναῖογ, αν: άϑοπ, 
δτς., {μα [ῃ6 Ἃ. ΡΓΘΘΌΡΡΟΞΘΕ5 ἃ ἰοηρ Δῦοὐθ ἴπ 
(ἰδηδδῃ. 

156. ὍΤΕ τι]θ διὰ ἀόννῃ ΧυἹ!. 6 8ἃ5 ἴο σδρὶ- 
ἰαἱ σμᾶγβεϑ 15 οχίοηάοα ἤθσὸ ἴο 4}1] δοσυβδίίοι5 
θεΐογο ἃ οοιιτί οὗἉ "5 ς6. 

16---21. Τα ράϑϑαρὲ γοίθυβ ρβθπογα νυ ἴο [ἢ6 
σγη6 οὗ Ὀοαγηρ ἔα ̓ϑο υνἹηθ55, ἀδποιησθά 50 
ταροδίθα!υ ἴῃ ἴῃς εσδίοσιια πα δἰϑοννῆοσε: 
ςἴ. Εχ. ΧΧΊ χα; [γον΄ ΧΙΧ. 16. ΤΕ ΔΗΥ͂ ἵἴγαςοθϑ οὗ 
1115 ΟΠ πΊῈ ϑῃοι ἃ ἀρΡρΘδγ η ἴῃ6 σουγϑο οὗ }141- 
οἷ4] ργοσφθάϊηρϑ, [ἢς τηδίζου ννα5 ἴο Ὀὲ Ὀγοιρῆῖ 
μείοτθ [86 ϑδυρτγεπια σουτῖ (ςἔ, οἡ ΧΥ]]. 9); 
δηὰ ἴῃς ἔ]56 νυ] π655 οἡ σοην!οίίοη ρυπὶϑῃθά 
αἴτογ τῆς στι]δ οὗ [Π6 ἰεχ 8] οηϊ5. Ασςογάϊηρ ἴο 
1Πη6 ἈΔΌδΙη5 [6 τσ! πΟΠΥ Οὗ ἃ 5: πρ]6 υυ]ῖηθ6 55 
νγ85 ἴῃ ΟἸΥ] σ4565 50 ἔασ δάἀπλι θα 45 ἴο ΟὈ]Ρ6 
[Πδ δοςιιβοά ρόγβοῃ ἴὸ ριιγρο ΒΙΠΊ5. ΙΕ ΌΥ Τῇ ; 
ἴΠ ΟΥΙΠΊΪΠ4] σᾶ5905 ΒΘ Γἢ ππϑιρρογῖοα τΟΘΕΛΟΙΥ 
ὙᾺ5 ποῖ ΟὨΪ]Υ ἴο Ὀδ υἱίευἹ} το]θοῖϊθα, θὰ (86 
Ῥεύβοῃ ψγῆ0 ἰδηάογοα ἰἴ ρα [0Γ ἃ Ὀγοδοὴ 

οὗ τἢε Ἰὰνν ρίνθη ἰῃ ὖ. τς. Βιυῖ {πθβὸ τὺ. 
ἄο ποῖ τΕΪΈΓ ἴο ἴΠ6 περρηόδν ΟΥὨἨ νυν] ποϑϑθϑ αἱ 4]], 
δυΐ 5]ΠΊΡΙΥ͂ ργθβοῦθε ἤονν ἃ οᾶϑὲ οὗ 219. ντῦ- 
Π655 15 ἴο Ὀ6 ἀδα]ὲ ἢ. 

16. ἐεε δ᾽ ἀσαϊπεῦ δίνη ἐδαὶ αὐδίορ ἐς «υγοηρ] 
Ματγρ. πιοῦο τ γα γ, “6 ἃ ἘΠΕ Πρ ἀνναγ." Τὸ 
ννογὰ (γα) 15. υϑϑὰ ΧΙ. ς ἴο 5ΙΡΏΠΥ ἀροὸ- 
βίᾶϑγ : Ὀιιῖ ἰεῖὲ ἰδ πὸ ἀουδὲ ἴο θ6 υπάογ- 
βίοοά ἴῃ {π6Ὲ ψ]άθΓ ϑθηθε οὗ Δὴγ ἀεράγίυτο 
ἔτοπι ἴδἢδ ἰᾶνν. 

17. δοὶῤ ἐδὲ γιθῃ, δείαυεδεπ «δον ἐῤε εον- 
ἐγουεγα 15] 1.6. τῃ6. ραγίίοα ἴο [Π6 οΟΥΡΊΠ2] 
δι, οπς οὗ ννῆοπὶ μᾶς ὑσοιρῆῖ ξογινασὰ ἃ 
ἴαϊϑε νυῖποθβ; ποῖ (45 ΚΟ) τῃ6 δοσυκεά 

. 8ἃηά [ἢε 8156 νυϊῖπεβθ. ὙΠῸ διιργοιηα σοιγί ᾿5 
ἀϊγεοϊθα ἴο δυυπησηοη {Π6 ρ] Αἰ ΠΕ πὰ ἀοίοης- 
αηῖ, δπα ἰῃγοιρὴ {ΠΟΙΓ ουϊάθηςθ, δπά σιιςἢ 
Οἴοῦ 45 τηῖρηΐ Ὀ6 οδίαἰποά, ἐγν ἴΠ6 βυβροοῖεά 
υΥἹ]Π655, τ..10; ςἕ. ἔχ. χχῆΐο τ. 

“Ἰαπά δείογε ἐῤε ΖΟΚΡ, δεΐογε ἐδε ῥγίεεις ανιὰ 
ἐδὲ ἡμείσε1] 1.6. Ὀσΐογε [Π6 Θυργοπιο σοιγί ΒΟ], 
ἃ5 ργονί ἀθά ἰπ σμάρ. χυὶ., αἴ [ῃ6 ϑαμηποίυδγΥ. 
ΤΕ "ρε5 βσἴοοά ἃ5 Οοάβ γοργοβθηϊδίϊνοβ; ἴὸ 
116 ἴο ἴπεπη νιἂβ5 ἴο Ἰἴδ το Ηἰπι. ὍὙδὲ οτίπο οἵ 
[Α]56 υνἸΐηθθα {πογεΐοσε νγὰ5 ἴο δὲ ττϊθὰ οἡ 1ἢ15 
Δοσοιηξ, ἃ5 Ὑγ6}} Ρεύπαρβ ἃ5 Ὀδοδιιϑο οὗ 15 
ἸπΈΓΠΠϑὶς ταν Υ δηὰ αἰ ἘΠ σ]Υ, ἴῃ Ηἴ5 τοτὲ 
᾿πυπιθαϊδῖθ ργόβθηςθ. 

19. (ε Ῥγον. χίχ. ς, ο; [δῃ. νυἱ. 24. 

21. Οη πὸ Ἰοχ [4]: Οη]5, τ ΠΙΟἢ ντᾶ5 οΌ- 
βογνεά ἴῃ ῥγηςίρ]ς ποῖ ἴῃ Ἰοῖίοσ ὉγῚ ἴῃς [ἐν - 
Ἰ58 σουτίδ5, 58.685 Εχ. ΧΧΙ. 23) 24. 

Ἅἴλῖς. ς. 



ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧ. 

ς 4 Αῃάὰ {δε οἶοογα 584]} βρεὰκ 
πηῖο τῆς ρεορΐα, δαγίηρ, νΒαῖ πιλῃ 
ἰς ἐῤέγς τῇαι δῖ α}] ἃ πὸνν ἢοι56. 
δηὰ Βδῖῃ ποῖ ἀεαϊςαϊαά τ ἡ ἰεῖ ἢϊη ρῸὸ 
ΔΠα τγεΐπγηῃ ἴο ἢϊ5 ἤοι56. ἰδεϑῖ δ αἷς ἴῃ 
τἢε Βαῖε]6. ἀπ ὰ ἀποῖδμεγ πη ἀδαϊοδῖε 1ἴ. 

6 Αμὰ ψνῆδῖ πῆδηῃ ἐς δέ ἴῃδὲῖ ἤδιῃ 
Ρἰδητϊεά ἃ ν᾽πεγαγά, δηὰ ἤμδῖῃ ποῖ γεΐ 
᾿εαΐθη οὗ [ἡ ἰδὲ Ἀΐτη αὐδο ρὸ δηά γε- ἐ Ἠεῦ. 
ἴαγῃ ἀπῖο ἢΪ5 Ποιι56, ἰε8ὲ με ἀϊς ἴῃ τῆς πα ἐς 
θδῖε!α, πὰ δποῖθεγ τηδη δδῖ οὗ ἰἴ. 8ες 1μεν, 

7 “Απά ψῆδι πᾶῃ ἐς ἐῤεγε τῇδῖ αἴμερ. «ἐς 

ν. 1---ο.] 873 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΧ. 
72ὲ 2γίορί᾽: ἐχλογίαϊϊο: 10 ἐπεομζαρε ἐλΦ δεοῤίδ 
ο ὀσίίζ. 5. 7.4 οδέεεγε᾽ γοοίαναζον»ε τοὴρ 
αγέ το δὲ αἱδ,εῖσεα γγορε ἐδέ ταῦ. τὸ Δίστο Ἴο 
“54 δὲ οὐϊες ἐδαΐξ ἀερυρέ οὗ γοέδέ ἐδεῤγοοίαηπα- 
“051 οὐ εαεξ. ΄ι6 λαέ εἰξίές περί ἐδ ἰξυοίε. 
Ι90 7 γνς οὐ νιαρὴς τ»ηέαῦ τεροί πο δὲ ἀἰφείγογεαὶ 
,, ἐλ σἴώρε. 

ΗΕΝ του ροεβὲ ουξ ἴο δαΐ- 
116 αραϊηϑ [ἢ]ΠῈ δπεῖηῖεβ,) ἀπά 

δεεβδῖ ἤογβεβ, δηά ΤἽμαγιοῖβ, μα ἃ ρεο- 
ΡΪε τῦογὰ πη τπου, δὲ ποῖ αἰγαϊά οὗ 
τΠεῖα: ἔογ τῆς οκΡ τὴγ (ὐοά ἐς νν ἢ 
τἢε6, ψῃϊςἢ Ὀγουρῃς τΠδ66 ἃρ ουζ οὗ 
τῆς ἰαπά οὗ Εργρι. 

2 Απά [Ιἰζ 5}4}} 6, ψγβδβῃ γε δῖε 
ςοπια πἰρῇ πηΐο τΠ6 Ὀδί]α, ἐπὶ τῆς 
ΡΙεβῖ 5}4}1} Ἀρριοδοῇ δηὰ βρεᾶκ υῃῖο 
της ρεορῖε, 

2. Αμπά 5}]] 881Υ υπῖο τῃεπὶ, Ηεδι, 
Ο [βγδε], γε ἀρργοδοὴ (ἢ 18 ἀδὺ ὑπο 
Ὀαῖι]ε ἀραϊηϑδῖ ὙΟῸΓ ΘΠ ΈΠΊ1685: ἰεῖ ποῖ 

δῖ Ὀεϊτοιμεά ἃ ννῖίδ δῃὰ ἤδίῃ ποῖ δ 
τἌΚεη Βεγὺὶ ἰδεῖ Ἀπ ρῸ ἀπά τεΐιγη 
πο ἢ]5 ἤου86. ἰεϑῖ μα ἀἷε ἴῃ τε θαῖ- 
116. δῃηα Ἀποῖθοῦ τδη ἴᾶκε Που. 

8 Απά τῆς οβῆςειβ 5}4]1 βρθακ ἢιγ- 
με αηΐο ἴῃ6 ρβορίβ, ἀπά {ΠῈΥ 5}]]} 
5820. ὁ μαῖ πιδῃ ἐς ἐῤδγε ἐφαὶ 19 [6Δ7- ὃ γυὰς. 7 
ἢ] δπά ἐἰπεμεαγίεά ἡ ἰδεῖ ἢϊπὶ ρὸ δπὰ 
γεῖιγη υηῖο ΠὶΒ ἤουδ6, ἰδϑῖ ἢϊ8. Ὀγοῖῃ- 

"ΗΝ ιν, ὙΟῸΓ Ἠελγί8 ᾿Αἰηῖ, ἔξαγ ποῖ, ἀπά 4ο σγεὴ᾿β ἤθαγῖ 'ξαἰπε 45 ννεῈ}} 458 ἢ 5 ἢθαγί. ΕΗΟ, 
᾿ΗεΡ. ποῖ ἐτγθηλθ]ε, ΠειΠῈΓ δὲ γα τεγγι δά 9 Απά ἴτ 588}1 θ6, ψῆδῃ τῆς οβῖ- "κν 

ΠΡΡΑ δεσδυβε οὗ τπεπὶ; σΟΙβΒ ἢᾶνα πηδάθ δὴ επάή οἵ βρεακίηρ 
4 ἔογ τὴῇὲ ΓΟΚῸ γοὺγ Οοά ἐς δε 

τῃαῖ ροθῖῃ ψιῇ γου, ἴο ἤρῃϊ ογ γου 
Δραϊηδῖ ΥΟΓ ΘΏΘΠΊ168. ἴο 8ᾶν6 ὙΟΙ]. 

ππῖο τπΠῈ ρεορῖε, τας ΓΠΕΥ 584} ππάκε ἱ εν. 
ἴο Ὀς 75 

σαρίδὶη8 οὗ τῆα Δγηλθ5 [το ἰεδά τῃς 1: ὙΠ 
Ρεορϊεα. δεοῤίε, 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. Ἀδνεγοηςο ἔογ μυϊήδη 1" δηὰ 
(Πδῖ νυν διοἢ ἰδηάς ἴο ργόβοσνα ἴἴ ννᾶ5 ἴΠ6 τηοῖίνα 
οὗ 16 ἰανν5 ρίνθη ἴῃ ἴῃ6 ᾿αϑὲ οδαρίοσ. ΤῈῸ 
ΒΔΙῺΘ 18 ἴῃ6 θ45ὶ5 οὗ ἴῃοϑ6 ἴῃ [15 σῃαρίογ. ἔνθη 
ἴῃ Ἐπιθ οὗ ννᾶγ ἔογθδαγαηςε νγᾶ5 ἴο ὈῈ Ἔχ ογοιϑεὰ 
Ὀοῖῃ ἴῃ γτόϑρεςΐ οὗ ἴΠ6 [β5γδθὶ ε5 {ποιηϑεῖνεβ 
ὙΠΟ 816 ἰενυ:ὰ ου νγᾶγ (συ. 1---ο}: 1η τεβϑρεςῖ 
οὗ [Π6 ΘῃεΠῚΥ (συν. το---ἰς), ἴ86 Οδῃδδηιϊῖ- 
ἰδ πδίοηβ δίοπο ὀχοερίθα (16---ι8): δηά ἷῖῃ 
τεβροοῖ οὗ λ:ὸ ργορεῦ οὗ [6 νδηαιϑηθα ιν 
19, 20). ὙΠόβῈ τεαιϊσγοπιθηῖβ βου πᾶ ἱπάθρὰ 
Ὀυΐ 5π|8}} ἰο (μγβάδη δαγβ: Ὀμῖΐ ἤθη ἴῃ 6 
ἔργον δηά πλογο [οβ5η655 οὐ ΟΥθηΐα] νγᾶγ5 ἴῃ 
ΔΠΟΙΘηΐ {{π|65 ἀΓ6 σγοςο!]οςοῖθα, Μοδο5 ΤῊΔΥ νν6]}} 
πῃ 1ῃ15 45 ἴῃ οἴμεὺ γοϑρεςῖβ δε [πουρῆϊΐ ἴο ἤᾶνα 
σΑτγοα ἢϊ5 ἀδιηδηάβ οἡ ἴῃς 5εἸξεσοηῖγοὶ οὗ [ἢ 6 
ῬΘΟΡΙΪςῈ ἴο ἴδ υἱπιοσὶ {ΠΕΥ σου] μϑη Ὀθᾶγ. 

1, ῥον:ε;, απαά ἐραγὶο!] ὙΠς πιοβὲ ἔουτῃ- 
ἀδῦ]6 οἰθπχθηῖβ οὗ δὴ Οὐ θηΐδὶ μοβῖ, νος ἢ ἴῃς 
(ὐλπαδηϊῖοβ ροβϑοϑϑθα ἴῃ ριθαΐ πιρεῖβ: οἷ, 
]οϑῃ. χνὶ!, τό; [υἀρ. ἵν. 31:1 5. ΧΙ. ς. 
158γδεὶ] οου]ὰ ποῖ τιδῖςϊῃ ἴῃε56 νυ ἢ σογγεβροπά- 
ἴῃς ἴογοθς (ςΐ. χΥυ!. τό ποῖεβ δηὰ τε), δυΐ 
δανίηρ ἴΠ6 Οοά οὗ Ὀ4ι{165 οη 115 846, νν458 ηοῖ 
ἴο Ὀ6 αἀἰδπιιαγοά Ὀγ ἴοι. Ὅ15 ἴοριὶς οὗ θη- 
σοιγαχοιηθηΐ, ποῖ 1655 ἴμ84ῃ [Π6 ἰδησυάᾶρο ρΡυΐϊ 
ἰηΐο {π6 πτουῖῃ οὗ ἴῃ6 ὑγίεϑδ υτὖ. 3, 4) 85- 
ΒΌΠ.65 ἰδὲ ΘΥΟΤῪ 50 ςἢ ννὰγ Ὠδά ἴΠῸ βδηςίίοῃ 
οὗ Οοά, ἃπά ννᾶϑ σοπϑθα 6 ΠΕ} 715, 

Ω. ἐῥὲε δία! Νοῖ ἴδε Ηἰρ Ῥυιθϑῖ, δὰ 
Οοπμα δΔρροϊηίθα ἴοσ [86 ρυγροϑε, δηά ςδ)]οά, 
δοςογήϊηρ ἴο ἴπε6 ἈΔΌὈΪΠ5, “1ῃ6 Αποιηίοά οὗ 
16 ΝνΑγ:" ἤθποα ρεγῆδρβ [6 Ὄχργεββίοη οὗ 
16ὉῸ νἱ. 4, ἄζε. “"ἴο ργόραγε᾽" (11ἰ. ςοπϑεσγαῖο) 
νναῦ. Τπυ5 ΡΒιηΘἢδ5 ννοηΐ ἢ [ῃ6 ΜΥΤΙΟΥΘ 
ἴο ἤρῃϊ δραϊηϑὲ Μιάϊδη, Νυπι. χχχὶ. 6; ςἴ. 
1 85. 1ν. 4,211: 2 (Βζοῃ. ΧΙ]. 12. 

4. ἐδὲ ΠΟΚΙ γοιγ Οοά ἐς δὲ ἐραὶ σοεῖῤ «υἱὲ 
γομ, ἰο ῥί ῶῶγ γοῇ (ΟΕ, 1. 30, 11. 22; [οϑῇ. 
ΧΧΙΣΪ, το, ὅζα. 

5. δὲ οἵδεογ 1... ἴ86 δδοίογιπι, οὐ 
ὙΠοτὴ 566 οἢ ἔχ. νΥ. Χο. 

«ἰεάϊεαιεά 1 (ΟΕ, Νεῆ. χιϊ. 27: 5. χχχ. 
16. ὍΠδ ὀχργοβδθοη 15 Ἀρρσοργιδΐθ, Ὀδοδιιθα 
ΨΔΙΊΟΙΙ5 σΟΓΟΙΊΛΟηΪ65 οὗ ἃ γα] ρίοιι5 Κη ΕΓΘ 
συβίοτηδγν δηοηρϑί [Π6 [ενν5 οη ἰκῖπε ΡῸ5- 
βεβϑίοη οὗ ἃ πδὸνν ἤουϑθ. ΤπΠ6 ἱπλπλυ ΠΥ ΠΟ - 
ἔεγγοὰ Ἰη 115 υ. Ἰδϑοϊεὰ ( 7] ϑερῃ. " Απι.᾿ τν. 8. 
41), {κ6 τμαῖ ἴῃ Ὁ. 7 (ςΐ. χχὶν. ς), [ῸΓ ἃ γεαγ. 

Θ. δα! ποὲ γεὶ καίει οΥ 1 ἨἩεῦγον 85 
ΤΏΔΓΡ. “Δ ποὶ τιδάθ 1ἴ σοιηπιοη." ὍΤἢῈ 
ἤγς οὐὗἨ ΠΟΝ]Ὺ ρ]απίεά ἴγεεϑ ννὰ5 δεῖ δρατί 
ἕτοιμη σΟΠΊΠΊΟΙ 0.565 ῸΓ ἔουγ γεϑαγβ ([μεν. χῖχ. 
23 546.). 

9. ἐξεν τῥα]! γιαζε εαῤῥαὶπε 9 “δε ἀγηεῖος 
9 ἱεαά δε ῥεορἰε] Ματᾷ. πιογὲ ᾿ΠΈΈγΑῚγ “ἴῃ 
[86 Βεδὰ οὗ [μ6 ρθορὶβ." ὙὍἢε πιεδηΐης ἰ5 ἰδδὲ 
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ς Τοβῆ, 8. 
3. 

ΒΊΟΙΣ 
δροϊέ, 

1Ιο ὅ νδεη ἴδοι σοπηεβϑῖ Πρ πη- 
ἴο ἃ ΟΥ̓ ἴο Πρῇϊ δραϊηβῖ ἴἰῦ, τῆδη ργοὸ- 
οἰδίπι ρεᾶςε πηῖϊο 1{. 

11 Απὰ ἰξ 5}}} θ6, ἱξ τ πλᾶκε τῆες 
ΔΠΒΜΕΓ οὗ ρεᾶςε, ἀπἀ ορεη υῃῖο ἴΠΕ66, 
(θη 1ἴ 5841} θ6, ἐῤαί 41} τῆ6 ρεορῖία 
ἐῤῥαὶ ἰς ἰουπὰ {Πεγεῖη 5141} δὲ ττῖρδυ- 
τΑγ165 ὑἀηΐο τῃες, ἀπὰ ΓΠΕΥ 5}4]] βεγνα 
(ἢεα. 

12 Απά 1 ἴἴ νν}}} πλάκα πὸ ρεᾶςς 
ἢ τῆςς, δὰϊ νν}}]} πηακα νγὰγ ἀρδιηϑδῖ 
ἴῃες, τεη ἴδοι 5}Π41}1 Ὀδϑίθρα τ: 

12 Αηά ψῆεῃ ἴῆε ΠΟᾺΡ τὴν (σοά 
Παῖῃ ἀεϊνεγθά ἴὸ ἰπῖο τῇϊης ᾿δηάϑ, 
τῇου 5ῃα]ῖ βϑπητε Ἔνεγυ τηδ]6 τΠογθοῦ 
ψν ἢ τὰς εἄρε οὗ τὰς ϑυγοτγά: 

14 Βυῖ τῆς ψόπηεη, δηά τε {π||ς6 
ΟΠ 68, Δ: 4 “τῆς σδίτ]α. ἀπ 411 τῆδῖ 15 
'ἴπ ἴδε οἰτγ. σύμ 411 τῃ6 5ρ01] τῃεγεοῦ, 
8ῃαϊς τῆου ἰτάκε ἀπῖο τἈγβεϊῖ,; δηά 
ἴοι 50] οἂὲ πε 8ρ01}} οἵ τῃϊηα δηθ- 
τ168550 ΨΨῃςἢ τὰς ΠΟΚΡ τῇγ (σοά Παῖῃ 
σίνεη {Πεδ6. 

Ις ΤἬιυ5 5841} τῆου ἀο υητῖο 4} [86 
οἰτί65 τουῤίεὐ ἄγ νεῖγ ἔατ οὔ ἤτοι ἴῃς, 
νης ἢ ἀγέ ποῖ οὗ ἴδε οἱτε8. οἵ τῆεϑβδε 
᾿ΠΔΓΟΠΒ. 

16 Βυῖ οὔ 1δε οἰτ[ε58 οἵ τῆεβϑε ρεορΐε, 

[ῃ6 “ ΟΠ ΕΓΒ" (566 οἡ σ΄. ς) 5μῃουϊά {ῃεη 5ιιῦ- 
ἀἰν!ἀθ [Π6 ἰενῖθβ, δῃὰ δρροϊηϊ Ἰοδάθιβ οἵ 16 
ΒΠΊ4}16Γ αἰν!ϑοη5 ἴπΠ5 σοπδετιϊοα. δεὲ Νοῖβ 
δῖ οπὰ οὗ ἴῃ6 σμαρΐογ, 

10---Ο᾽Ο. ιϑοϊίοηβ ἰηϊεπάθα ἴο ρῥγονθηῖ 
νναηΐοη ἀσβιπιςοη οὗ δ ἀπά ῥγοροσγῖυ 1ῃ 
βίορ65. 

10. Οῇ 258. χχ. 18---2ὸο. [ἴ ἀρρθᾶγβ ἔγοτη 
1ῃ15 ὦ. 1π4ι θη ἴονγηβ ϑυγγεπάεγθα ρεᾶςο- 
ΔΌΪΥ ποῖ ὄνθὴ πε διτηθαὰ πηθη ἴῃ 1 'νοσε ἴο 
6 ραΐζ ἴο ἀφαῖῃ : δηά ἔτοπι ἴμ6 ἔο!]οννίηρ υν. 
τῃλϊ ἴῃ ἴῃο586 ἴδκθη ὈΥ δἴουτῃ π14165 ΟἹἹῪ τα ρῆϊ 
Ὀε ΚιΠεά, 

13. «“»ο ἐυέγν φιαίς] Οἵ. ΝΠ. ΧΧΧΙ. 7. 
14. δὲ “ῥροὶἠ οΥ ἐῤὶπε επορεὶο. ] ΓΕ. [ο5}. ν1}. 

4, ΧΧΙΙ. 8. 
158--18. δυςῇ ξογθεϑδγδηςθ, πουνονοσ, ννᾶ5 

ποῖ ἴο Ὀ6 5ῆοννῃ ἴονναγάβ ἴῃ6 (ὐδηδδη τ !ϑῆ 
πατίοηβ, νης ἢ γεγ ἴο Ὀ6. υἱζου!Υ οχίδιτηϊ- 
Ὠδίοα : «εἶ, νἱ!. 1--4. 

16. ἐδοι σῥαΐξ “αὺε αἰξυε ποίῥίπσ τραὶ 
ὀγεα: δεῖ] 1.6. ἘΠῚ νοῦ Βυπιδη ὈΘΙΠΡ. ὙΠ6 
σοημηδηά ἀϊά ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο θεαϑίβ δ5 νγ}6}} 85 
τηθη ; ςἢ, [ο5}. χὶ. σὲ πὰ ζ4. 

19. ἐϑοι τραΐῥ ποί ομὲ ἐδοηε ἄοαυνι (γ᾽ ἐδὲ 
ἔγοῦ ΟΥΓἽ τὲ Μείά ἰς νιαπὶς 4) ἰο ὀριῤίον ἐῤεῦη ἐρ 
ἐφὸ οἰὐσῇ Ὅδὲ ΑΟὟ. Πεῖὰ ξο]ον 5 [86 1ηἴογ- 
Ριοϊδτιοη οὗ Ανδϑηθζσα. ὙΠῸ6 ψόοσγὰβ οἵ πὸ 
ῬΑγΟΓΠο515 ΠΊΔΥ Ὀ6 ΠΊΟΓΙΟ ΠΠΘΓΑΙΥ͂ τοπάἀεγεά “ΤΟΣ 

ὈΕσυΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧ, [ν. το---2ο. 

ΙΓ ἢ τῆς ΓΚ τὰν Οοα ἀοτὴ ρῖνε 
ἴπεεὲ ,ὴγ δι ἱπμεγίίδηςθ, ἴδοι β5ῃαϊ]ξ 
8ᾶν6 Αἶίνε ποιμίηρ τῇδε Ὀγεδῖμοιῃ: 

17 Βυῖ τῇοιι 5041: υἱοῦ! ἀαβῖγονῦ 
τπεῖὰ ; παπιείγ, τῇς Ηϊε5, ἀπά τῆε 
Απιογίῖοβ. τῆς Οδηδδηῖῖοβ, δηά {πε Ῥὲ- 
γι Ζζίτεβ, τῆς Ηἰν ϊε5, ἀπά τῆς [εδυ5- 
ἰῖϊεβ; 45 ἴἢ6 ΓΟᾺΡ τὴγ (ὐοά Παιῇ 
ςοπηπιαηάσδα τΠδ6: 

18 Ἴμαῖ {πεγῪ τεᾶςἢ γοι ηοῖ ἴο ἀο 
αἴϊζογ. ἃ}1 τῃεῖὶγ δροπηηδίϊοηβ, ννῃ]ς ἢ 
ΠΥ πᾶνε ἀοπε υπΐο {πεὶγ ροάβ; 80 
5ῃου 4 γε βίη δραίηβῖ 6 ΓΟ γουΓγ 
Οσοά. 

Ι9 ἵ νμεη τοι 5ῃδ]: δεβϑίερε ἃ 
ον ἃ ἰοὴρ τίπιδ, ἷἱπ πηακίηρ νγαῦ 
ἀραϊηδὲ [ἃ ἴο ἴᾶκΚε [ἴ, ἴῆοιι 8μα]ῖ ποῖ 
ἀεβίγου [6 ἴγθαβ τῃδγθοῦ ὉΥ ἐογοϊῃρ 
Δῃ ΑΧΘ Δραϊηϑβί [Πθ: ἔογ ἴδοι πγαγεϑβῖ 
εδῖ οὗ ἴῆξῃ, δηά τῆοιι 5ῃδἱῖ ποῖ ουξ 
τἢεπὶ ἀοννη (! ἰοσ τς ἴτες οὗ τηε Πα] ἐς 1 Οτ, μὸν 
πιληἾ {72}; ἴο ἀγρίου ἐῤέπι ἴῃ [ἢ βίερε : κέ ἐγες 

20 Ὅηϊν “τῆ ἴγεαβ ψῃὶο ἀποὺ ἐ κα 
Κποννεϑὲ τῆλ {ΠῈῪ ὁξκ ποῖ {γθεὲ8. ἔογ δώσα τω 
πιελῖ, ἴῃου 58α1: ἀεβίγου δηά οι {πὲπὶ " Ἠεδο 
ἄοννη ; δηά του 584]: θυ] ἃ ὈυΪνγαγκϑ ἧς δὲ (οθῳ 
ἀραίηϑι (ἢ6 ΟΥ̓ τας τηάκεῖῃ ννὰγ νν τ ἀἴτις- 

ἑ Ζ σὐπεδ 

(ἢδ66. πῈ}} τὸ 6 βυθάιιεα, αἴσευνε, 

ΤΆΔΗ 15 ἃ ἴγεε οὗ {π6 βοϊά," 2,2. [85 ἢϊ5 [6 
ἔτοπι {πε ἴγθο οὗ ἴδε δεϊά, 15 ϑιιρρογίδα ἴῃ 11 
Ὁγ ἰἴἴ: ςἢ, χχῖν. 6. ἼΠ6 Ρδγοη ἢ 6515 ἰἴ5οὶ Γ τηαΥ 
Ὀ6 Ἑσοπιρασοὰ ψ ἢ χὶὶ. 9. Οη [815 ἀἰβῆςσα!ῖ 
Ραϑϑᾶρε 58:6 Νοῖδ δῖ ἴῃς ὁπὰ οὗ {πε σμαρῖοσγ. 

»αγι᾿ς {21 1.6. το ϑδιιβίδηδηςς δηά βιρροτῖ 
οἵ 1. ὙΠῈ ρῆγαβθα 15 υϑϑοὰ δραίη χχίῖν. ό, 
(Νὸο πίδη 5}4}} ἴδ (Π6 πείῃευ ογ [Π6 ὈΡΡοΓ 
ΤΑ Ἰ]ΠἸσΐοπε ἴο ρἰθάρο, ἕοσ ἢ6 ἈΚ ἃ πηδη 5 18 
ἴο ρἰοάρθ") Ὀὰῖ 186 Ηδθῦτγενν ἴβοσα Πῶς “1 ἢ 
ΟἾΪΥ, ννΏ 1 ἤοΥδ 1 Π45 “ΤΏΔη ἢ ΟὨΪγ. ὙΠῸ 
Α.Ο Ν. Βοννένευ 566ΠῚ5 Οἡ ἴπ6 νυ ῇο]6 ἴο Ἔχ θιῖ 
ΠΟΙΥΘΟΙΥ [Π6 56η56 οὗ ἴΠ6 ρᾶϑθαρὸ. ὅδ66ε Νοῖβ 
αἴ ἴῃ6 πὰ οὗ ἴῃς ςμαρίοσυ. Ὑπὸ Ἐχυρίδῃβ 
566 ΠῚ ἱπνΑ ΓΙ ὈΪΥ ἴο αν οὐδ ἀοννη [ῃ6 ἔχις 
ἴγδο5 ἰῇ νγᾶγ. Ὑδι5 ἴῃ [6 ,οἵῃῃ. γϑᾶγ οὗ 
Τποίπηος {ΠΠ. [6 Κιηρ Ἰηνδάρα ἴῆ6 ΒΕ υΐδηβ, 
ἐ ρσουρδηΐ ἴοι!5 9865 διθτοβ εἴ ἀζίσγιϊϑαηϊς ϑοῃ 
Ὀ]ώ,᾽" Βγυρβοῆ, “Ηἰπῖ. ἀ Ἐσνυρίθ,᾽ Ρ. τοῖς: δηὰ 
ἃ5θ5 Ὀβίοτε 1ῃ|5 ἴῃ δὴ ὄχροάπίοη ἀραϊηςξῖ τῆ6 
Ἡγιιϑῆδ, ΡΥΓΟΌΔΟΪΥ ἃ Ρθορὶς οὗ Αβια, ἴΠ6 ὩΥτΩΥ 
οὗ Ῥερὶ, οὗ 16 ὙΠῸ ἀὐπαξῖυ, ουΐ ἄονῃ πὸ 
ἤξ ἴγϑοβ δῃᾷὰ {πὸ νπθς. ὃς Κοιυρέ, “" ἈοΟΒοΥῖ- 
Οἤδ5 50. ἰὸ5 Μοπαυπιοηῖς ἐς 1 Ερυρῖο," Ρ. τς. 
(ΤΉ θθε γοδυθησοβ ἤν Ὀθθη βιρρ δὰ Ὀγ ἴπὸ 
Βάϊτογ, ον. ὕδποη Οοοκ.) 

2Ο. εμέ ἐδερι ἀνπυη] (, [6γ. νὶ. 6. 
μη} 11 δέ «μδάμε] Μίατρ. ΠΠΙΘΓΑ ΠΥ “’ σΟΙ.Θ 

ἄοννη." Οἡ [δ ννογά εἶ, χχυνὴ. ς 2. 



ν. τ--- 3. ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ͂. ΧΧΙ. 

ΝΟΤῈΘΒ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧ. 9, δη οἡ 109, 20. 

υΌ. 9. 

Το τοτὰ ““ σλρίδίης᾽) Ὕ) ἴῃ [ἢ}5 τὐ. ΠΊΔΥ 
ΦτΑτ τ ΔΈ ΓΑΙ Ὁθ οἰἴμεσ ϑυθ)οοξ οἵ οὐ]εςῖ. 
ΤΠ Α. Ν. δος τ ἴο Ὀ6 ἴδ6 ἰαίζοσ, δέῖοσ 
1,ΧΧ., Οηκεῖοβ, 81δά,, Καὶ, Κποδεὶ, δ οξιο, 
δίς. ὙΤΠΘ ΟΙΠΟΙ Ποπεοίγιυοίίοη 15 Ποννονοῦ ἃ- 
ἀορίεα ὈΥ Ψυϊ,., ὅ5γ1., Μαβίυβ, ΟἸ]ογίσυϑ, 
ϑοῆυῖΖ, ὅτς., ἀηὰ ννουϊὰ ρῖνο 1ῃ6 ϑθῆϑθ "" 1ῃ6 
σΑρίδίηβ δὲ {πὸ μοδά οἵ ἴῃ6 ρϑορὶθ 5}18}] Ὡσσᾶυ 
1Π6πι." Βιυϊῖ πο ἰηδίδπος σδὴ Ὀ6 ῥγοάιιςθὰ οὗ 
{Π6 νογῸ ἽΡΒ Ὀεὶπρ υϑοὰ νυἱτπουΐ 84η οδ]θοῖ : 
δηὰ ἼἢΦ, ΠΕ ἢ 6 σιυιθδ)εςῖ οὗἩἨ [Π6 βοπίθηοθ, οὐρῃῖ 
ἴο ἢδνο ἴΠ6 διίς]ο. 

συ. 10, 20. 
ΤΠῃΘ Α. Μ΄ δβϑιιπηεβ ἃ ραγθηϊῃεϑὶς ἴῃ 6 

ἔογτηοσ οὗ ἴμεβε υὐ.; υΐ ἃ Ιᾶγρθ οἶδεβ οὗ 
σομηπηθηίδζογβ γεϊθοῖ {Π15 Ἔχρθάϊοπί, ἀπά σοη- 
πεῖ ἴῃε ἰδιίεν οἴδυθθθ οὐ 1ῃ6 τσ". 19 οἱ βοὶν 
ἢ τῇδ ἱπιπηθά δῖε! Υ ρσεσθαϊπρ σοηΐζοχί, Οἴ 
ἴπεθεὲ βϑοπ (16 [,ΧΧ΄, ἀγοδὶ, ΟἸεήςσυπ, 
Ελναϊά, Κηοροὶ, Κεῖ) τοηάθσ ἴπ6 οἰδιιθος 
ἴῃ ΘΟ ΘΘΕΟΠ 85 ᾿πιοιτορχαῖῖνε : “ΕῸΣ ἰ5 ἴῃ 
ἴγοθ οὗ ἴΠ6 ἢβεϊά 4 τη {παῖ 'ἃ βῃουϊά 6 
Ὀεϑίεξεά Ὀδίοσγε ἔπε" Βὰϊ {8 ϑθῆθθ τὸ- 
αυγῈ5, 85 ἰἴῖ8 δάνοσδίοβ φΕΏΘΤΑΙΙΥ δἰϊονν, δῃ 
Αἰϊογαῖίοη ἴῃ [6 ρυποϊυδίίοη, [86 5δυδοιτυ- 
τίοη οὗ Π' ἱπιεττοραῖίνα ({.6. 1) ἔοσ [ἢ δγέςϊβ ([) 
ἴῃ 1Π6 ννοτὰ ὈΠἼΝΠ. ΟἾΠΟΥ5 γτῖνα αἵ στὰς ῇ 
[ῃς 54Π16 586 η56 ὈΥ͂ ΟΔΥΓΥΪΠΡ ΟἹ ἃ πορδῖϊνο ἔγοπὴ 
ἴπ6 ργθοθάϊης ννοσάβ: “ΟΣ ἴΠ6 ἴγθο οὗ ἴῃ6 
βεϊά 15 ποῖ ἃ πιᾶπ ἴο βΡῸ Ὀοΐοσε ἴπδδ (ἡ. Ἔ. 
βίδης δ5 8ῃ Δαυθύβατυ ἴο {πε0} ἴῃ {ΠῸ 5ἴοροθ." 
17 Ἀ15 τοπάετηρ, [που ρἢ ἔανοιγοα ΌὉΥ οἱά οχ- 
Ροβιῖουβ οὔ ννεῖρδς ἐπε νυϊραῖε, ΟὨΚοΙοϑΚ, 
Αάγθαπεὶ, ΓαΐΒοσ, σοί 5), μᾶ5 ἀθϑογνοα)ῦ 
Ὀθθῃ περ θοιοά ὈΥ ἔπε τηοάογβ. Ὑλδ ἱπίοτς 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΙ. 
τ 71: ἐχρίαδορε ΟΥ̓ πὶ εποογίαί: τεμ 7 6127. τὸ 

71ε τὩ᾿ρᾶρὲ οὔ α εαῤίξυό ἔα ξένε ἰο τοῖο. 15 7. 2έ 
“εείδονης ἐς ποί ἐο δέ αὐεέμ λεγἐσαῖ πβονε 2γέσυαίς 
αρείῤίοα, 18 “4 οἰπόδον»Ἐ “07: ἐς 19 δέ σίορεαῖ 
70 ἀεαίή, “5 719 »πραίγαοῦ τεσ μοί ἀαρρ' 
αὐ» ράξ θη α ἐγές. 

Ε ὁηὲ Ὅς ἰουπά 5]41π ἰπ ἴμ6 ἰαπά 
ΜΉ ΙΟἢ τῆς ΓΟΚῸ τῆγ (Ποἀ ρίνειῃ 

Ροϊδοῃ οὗ [6 περδῖϊννε ἔτοτῃ [ἢ6 δυο ρατί 
οὗ (ἢ6 νοῦϑὲ 15 μαύϑῆ, δῃηά υὑποχδιηρ θά, δηά 
[ΠῸ παΐιγαὶ ογάσσ οὗ {πῸ νγνογάβ, δοσογάϊηρ ἴο 
ψΒΙς ἢ ὈΠΝ ΠῚ 15. οἰθαγὶν [Π6 δι ]οςῖ, 15 ἱηνογῖοα, 
Το σοπιπιαπα ἃ ἤιἰ-ἴγες ἴο Ὀ6 σραγοὰ ὑ6- 
δι156 ἴἴ 15 ποῖ ἃ πηδη, 5θϑ5 δὈϑιιγά, δηὰ 
ἱγγοϊοναπί αἶϑο, βίποθ [Π6 βᾶπὶθ ταρῃς Ὀ6Ὲ 5αϊὰ 
οὗἨ {γδθ65 ν ΠΟ ἢ ἃγθ ηοῖ “ὁ {Γδ65 ἴῸυ πηθαδῖ. 

ΟΥγ πηλγρίη (50 ἀς Ὠ]60) 5ιιρβεβίβ ἃ ἔουτἢ 
νίενν. Τακιηρ ἴΠ6 ΠΠ 85 (Π6 εἰρη οὗ ἴΠ6 νοσδ- 
ἔνα, ἰἴ εῖίνοϑ ἴΠ6 ϑθηϑ οὗ ἴπὸ ἰδίτοσ ρατί οὗ τῃ6 
γΟΥΞΟ ἴἢπ5:; “ἔοΥ, Ο τηδη, ἴῃ ἴσχεο οὗ (6 βο]ά 
ἶδ ἴο Ὀ6 Θπιρογοά ἴῃ ἴῃς βἰερο." Βαϊ, ραϑϑὶπς 
ΌΥ {πε ἕαςι (μδὲ ΠῚ ““Ὁυπὶ νἱ Θχοϊδηηδπάϊὶ ἡ 15 
ουξ οὗ ρῥίδοθ ἴῃ ἀϊάδοϊὶς δηὰ ρ]δῖηῃ ῬτΌβα 
παγγαίίοῃ, [86 οὐ Ἰοίστη οὗ Ετσοπηπιᾶπῃ (ἀρυά 
Ἐοϑοητ 16 Σ “5. ΠΟ] 14 δηὰ αγτεῖ᾽5 ᾿ΘΥπορϑίϑ᾽ 
ἐπὶ ἰος.) ϑθοῖὴβ σοηνίποίηξ ; νῖΖ. (ἢδΐ σποθ (Π6 
σοιππΊδηά ἴο οὐ ἄοννη υὑηργοάιιοξῖνα ΓΘ65 15 
Εἴνϑη οἰθαυ δπα ὌΧρυθϑϑῪ ἴῃ π6 ποχῖ υ-. ἴἴ 
ἰ5 ποῖ Ππ|Κοὶγ τῆλὲ Μοβοβ 5ϑῃοιυϊὰ δᾶνο ξίνθη 
80 Οἴΐοθθ, δπὰ ἃ πιὶρῃΐς θ6 δά θα οὔϑβειχο, τὸς 
Ῥεττίοη οὗἉ [ἴ ἴῃ 1}15. 

δοβγοράου ([|4πι4 ΗεΌτ. ἐπ 2) ΠΡ ΘΠΙΟΙΞΙΥ͂ 
ρΓοροθοθ ἴο σϑηιονο ἴπ6 Αἰ πακἢ ΠΌΤ 118 
ργοϑοηΐ ρίαςς αἴεγ ΠΩ ἴο ἃ ποὺ ροϑβιίϊοη 
αἴον ὉΠἼΝΠ, ἀπά ἴο τεπάου ἴῃυ5: “ποὺ 58ῃδ]Ὁ 
ποῖ οὐδ ἀονήη {Πεπὶ (ἰ. 6. ([Π6 ἴγ665) Ὀπΐ πηθη 
οὨΪγ." 

Οη ἴδ6 στ μο]6 ᾿ξ ϑθοπὶβ Ὀδσῖ ἴο τεΐδιη ἴδ 
τοηἀοτίηρ οὗ ἴῃ6 Α. Ν. [π δες οὗ ἴθ ξδςῖ 
παῖ Ὁ. 20 τηδηἰ θϑι]ν ἀ6 415 ἢ ἴῃς σα56 οὗ 
ἴγϑοβ [ῃδὲ ἄγὸ “"ηοΐ ἋῸΓ τηραῖ,᾽" ἰἴ 5δεπὶ5 ἢδζι- 
ταῦ ἴο τεραγὰ [6 ἴγθθβ βροΐξθϑθη οὗ ἴῃ τ᾿. 19 848 
1ποϑα νυ πῆς ἢ ἃγὸ ἴοσ πχορᾶῖ. 80 5 5. ΠΕΔ ]Υ 
Τοηο ΑὐδποΖγα, ΕΥοπιδηη, ἘΕ ΟΘΘηΠ ]Π]οΥ, 
Παῖμο, Ναίοσ, Βαυπιρατγίεη, ϑοῃ]2Ζ, Ηετχ- 
Ὠοϊπιοτ, ἄς. 

ἴῃ6ς ἴο ροββεβ8 ἰϊ, ἱγίηρ ἰπ τῆς βε]ά, 
απά ἴ θῈ ποῖ Κποῃ ΨὴΟ Παῖῇ 5[δῖπ 
Ἀϊπι: 

2 ΤΏ εη ΤΥ εἰάειβ Δη4 τὴν ["4εϑ 
5}4}} ςοπια ἔογίῃ, δηά {ΠῸΥῪ 5}4}} πχεαᾶ- 
ΒΌΓΟ πηῖο [Π6 οἰτ168 Μδἰκὰ γε τουηά 
αδουξ Ὠἰπιὶ τΠδὲ 5 5141}: 

2 Απά ἰξ 5841} θὲ, ἐῤαέ τῆε οἰ Ὁ 

ΟΗαΑρΡ. ΧΧΙ. Ὑῇοὸ βαποῖΥ οὗ πυπηδη [1 15 
5{}}} {πῸ Ιεδάϊηρ τπουρῃῖ; ςοξ, [π6 ἱπιγοαποΐοῦγν 
ὑνογήϑ ἴο σμαρίουβ χὶχ. ἀπά χχ.; δηὰ νῆεγο ἃ 
ΟΟΓΡΘ6 ἰ5 ἑουηᾷ “Ἰγίπρ ἴῃ ἴΠ6 Ποϊὰ, δηὰ ἴἃ ὃς 
ποῖ Κποννῃ νγῆο δαίῃ 5ἰαὶπ ἢϊπ,᾽ [Π6 νυν Πο]ς 
ἰαπιὰ 5 τεραγάθαά 85 σι δεέογε Οὐά (νυ. 8) 
ὉΠῚ11 ἃ ϑοϊεπιη τα οὐ ὀχρίδιίϊουη 6 βὸπε 
Κτουρῃ. Κζυ. 1---Ὁ οὗ 115 σμαρίθυ ργοθοῦθο 
ἴπε πιοάς δηὰ ἔοστῃ οὗ {Πϊ5 ὄχρίφίίοη ; ὑν μι ἢ 
ἔγοπν (6 πδῖγε οὗ τῃ6 σᾶϑὸ σοι πᾶνε ρίαοα 

ΟἾΪΥ ψΒθη ἴῃ6 Ῥεορὶο ψψετε βει δὰ ἴῃ (απᾶδῃ, 
ΔηΑ 50 15 ργοβογιθεὰ ἢγϑι ἴῃ 1) δι ΟΓΟΠΟΙΏΥ. 

Ω. ἐν εἰάεγς απά 1δν ἡμέάφε!) ἰ.6. ἴῃ εἰ ἀ6γ5 
δηά ἰυάρεβ οἵ ἴπε ποιρῃθουπηρ οἰ(165:; τῇ. 
]Όβερῃ. "Αηϊ, τν. 8. ΤΕ εἰάετβ γεργεβεηϊθα 
ἴῃς οἰ Ζοη5. δὲ ἴάγγο, 86 ἡυάξεβ [πε πιδρὶ5- 
ΓΔΟΥ, ὙἈ15ὲ “16 ῥγίεδίβ ἴΠ6 ϑοη5 οὗ [,εὐ], 
τ. ςς ἐ,6. Βοτὴδ ῥυθϑίβ ΠΌΠ ἴῃ 6 πραγεϑῖ ὈΓ ΒΕΪΥ 
ἴοννῃ, ψγοσα {κεννῖϑα ἴο Ὁ δί βαπά. ὝΠι5 4}} 
οἰαϑϑοβ ὑγ 66 γεργεϑοηϊοὰ δ [Π6 Ρυγριης ἀνναΥ͂ 
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’ ΦὉ. 
ΣΧ 

τυῤίερ ἰς εχ ὑπῖο τῆς 5141} πλδῃ, 
ανεη ἴπε εἰάειβ οὗ τῆδξ ἽΥ 582]]} 
Κα δὴ ἢμειϊέοσ, ννῆϊοἢ ἤδῃ ποῖ θεθῃ 
νγουρῆς ννιἢ. ἀπά ννϊσἢ ἤδίῃ ποῖ 
ἄγανγῃ ἴῃ τὴς γοκε; 

4 Απά τἢς εἰάειβ οὗ τῆλε ᾿ς 5}4]]} 
Ὀγίηρ ἄονγη τῃ6 ΠαΙίδσ πηΐο ἃ γουρῇ 
να ]εγ, νης 8 ΠεΙΠῈΓ φαγαά ΠΟΥ 
βοῦν, Δηἀ 5}4]] βίγικε οὔ τῇς μεϊξογ᾽ 8 
ΠεΟΚ {πέτα ἴῃ τῆ νδ]|δῪ: 

ς Απά {δε ργίεβϑῖβ τῆς 808 οὗ ],ενὶ 
804} σοπια πραγ; ἰοῦ ἴδε τμ6 [ΚΡ 
τῆγ (Φοά Βδίῃ Ἵσβοβεῃ ἴο πΊ] Πἰδῖεγ ὑηῖο 
ἢϊπι. ἀπά ἴο Ὁ]655 ἴῃ τῆς. πᾶπιὲ οὗ τῃ8 
ΓΚ; δηά ΌΥ {πεῖγ ᾿ννογά 54} ἐνεγγ 
ΠΟΠΙΓΟΥΕΓΘΥ ΔΠἀ ἘΝΕΓΥ 5[ΓΌΚα δὲ ἐγίδά: 

6 Αμπά 41] πε εἰάεγβ οὗ {παῖ εἰν, 
ἐῤωϊ αγε πεχῖ τιηῖο ἴῃς 5[δ]π σίαρμ, 5}.]} 
ὑναΒἢ τῃεγ μαπάβ ονεῦ τῃς Πειίοσ τἢδῖ 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΛΙΥ. ΧΝῚ. [ν. 4--12. 

8 Βε πιετοῖία!, Ὁ ΙνοκΡ,, απῖο τῇγ 
Ροορὶε Ιβγαθὶ, ννῆοτμαῃ τῆῇοι. ἢιδϑὲ τε- 
ἀξοπιοά, ἀπά ἰὰγ ποῖ ἱπποόσεης δἰοοά 
᾿μηῖο τῆν ρεορὶε οὗ ἰϑγαβὶ 8 σῆαγρε. Ηεν 
Απά τε Ὀ]οοά 5}4}} δε ἰογρίνβη τῃεπη. μας 

9. 80 8841: του Ρὰζ ἀνναν τῆς σωλί 
97 Ἰηποσεηῆς δἰοοά ἔτοπι διηοηρ γου, 
νν ἤθη ἴῇοὰ 5411 ἀο ἐῤαὲ τυῤίερ τς 
γΓρἣς ἴῃ τῆς βίρῃς οὗ ς ΓΟΚ᾿. 

ιο 4 ννδβεεὴ του ροεβὲ ἰογῇ ἴοὸ 
ΑΓ ἀραϊηβῖ τἢ]πΠ6 ἐπεπιίθβ, ἀπά τἢα 
ΓῸΚΡ τὴν (ὐοά Παῖῃ ἀε]ϊνεγεά {μεπὶ 
ἴηἴο τῆϊης Πδηάβ, ἀπᾶ ἴδοι Ὠαϑῖ τἀ Κεη 
τῆ 6πὶ σλρῖϊνε, 

11 Απά 5εεϑβῖ ἀπιοηρ ἴΠ6 σλρίῖνεβ ἃ 
Ὀολυτιι] ννοπηαη, δηὰ ἤαδῖ ἃ ἀδϑῖγε 
τητο ἢοῖ, τῆδε τπου ννου]άοϑι ἤᾶνα Ποῦ 
ἴο τὴγ νι ; 

12 ΓΏδη τῆου 5}ῃ4]ς Ὀγίηρ ἢδτ ἢοπα 
8 Ὀεμεδάξα ἴῃ τῆς νδί]ευ: 

7 Απά τῇῆεν 5}4}} δῆϑννεῦ ΔΠᾺ 54γ,, 
Ουτ μαπάβ μανε ποῖ βῃεά τἢ]8 δἱοοά, 

ἴο [πϊη6 ἤουβε; δηά 8}6 541} βῆδνε 20. 
ἢεγ Πελά, ἀπά 'ραγε ἢεγ ηΔ1]5 ; ταν 

11 Απά 5}: 5841 ρυζ τῆς ταἰϊπιεπὶ εν. 
"παῖε, φ, ΠΕΙΓΠΕΓ μάνα Οἱ" 6γ685 8εθῇ Ζί, 

οὗὨ τῃαΐ δοοά- υ ΠΕ ποϑ5. τυ ἢΙ ἢ πη1}} τοπιονρὰ 
αἴτδοποά ἴο ἴῃς ΠΟΪΘ σοπηπλπηιγ. 

3. κ(ηπ ῥείζεγ, «ὐδίεὐ ῥαΐδ ποί δέει αὐγομσδὲ 
«υἱ}} ὙΠῈ γεαυγοιηθηῖβ 85 τρραγάϑ ρίας πὰ 
ν᾽ στ! πὶ ΓΟ ϑυτηθο] ο8]. ΤΠ ΠΕΙῸΓ γεργεϑοηϊοά 
16 ΠΟ ΓΟΘΓΙΟΥ, 50 ἔδυ αἱ ἰϑοαςὶ 85 ἴο ἐϊδ ἴῃ ἢϊ5 
8ι6Δ4, βίης πὸ Ὠἰπη56} σοι!]ά ποῖ Ὀ6 ἔοιιπά. Α5 
ὈοΑΠηρ ἢ15 μι 1 [θη τΠ6 ΠΟΙ ΟΣ τηυδὲ θῈ ομδ 
ν᾿ ΠΙ ἢ ννᾶ5 οὗ 11] στον δπάὰ βἰγοηρίῃ, δπά 
δά ποῖ γεῖ Ὀδθὴ ςογοπηοηϊδν ργοξαποά ὉῪ 
δυϊῆδη 56 («ἢ ἔχ. χχ. 25). Τ]Ὲ ΟΠ γιβίδη 
ςοτηπηεπίδίοτβ πὰ ἤοτα ἃ ἴγρε οἵ (ἢγϑὶ δηὰ 
οὗ Ηἰβ δβδογιῇῆςε [ῸὉΓ πηδῃ: ὃιιϊζ ἴπε6 ΠΟΙ ΟΥ νγδ5 

.ἼΟΐ 5 ΓΙ ΠΥ ἃ 5δοτῆοθ ΟΥ̓ 51 -οὔογί πῃ. Τὸ 
ἰΥΔηΞΔΟΌΟΩ ννᾶϑ γαῖποσ ριγαῖνο, Δηα νν85 50 
οτγάεγοά 85 ἴο ᾿πηργεοβ {πε ἰθβθοη οὗ θη. ἴχ. ς. 
Ἄνθη [86 ΓΕΔ] συ]ρηΐ ὀβεδρεὰ {ι|5ῖ]σε ΤΠΟΤΘ 
τηιϑὶ Ὀ6 δὲ ἰοραϑσὲ ἃ ϑυτῃρο οδὶ ᾿πΠισίίοη οὗ (6 
ἀχς ρεοηδὶῖγ, ἐσ {6 ἱπηοςσεηΐ Ὀϊοοά οσουϊὰ ὃς 
ἐεειηθα ἴο θὲ εχρίδίθ. Δοςσοσάϊηρ ἴο ἴῃς 
ἘΔΌΘΙηἰΞί5 (566 ϑαδίϑομι2Ζ, “ Μοβ. Ἀςομῖ,᾽ ὑ. 
548) ἴῃδ πιυγάογεσ, [ἢ βυϑοα ΠΥ ἀροΌγος 
Πποηάρά, ννου]Ἱὰ θὲ 1140]6 ἴο ἢϊβ ῬΥΓΟΡῈσ Ρι ΠΙ5}- 
τηθηΐ, ποῖνν ποίη άϊηρ [δ6 Ῥευογτηδηος οὗ 
[Π15 ἰοραὶ ὀχ ριδίίοῃ. 

4. γομρὸ σαν] Οἡ ἔμεϑε "νογτάϑ 566 Νοῖθ 
δἴ εηὰ οἵ ἙσΠδρίεσ. 

ἐαγε 1 ἐ.6. ἱουρβοά, 85 'ἴπ 1 8. Υἱῖ}. 12} 
5. ΧΧχ. 24. Τὸ νοσὰ ἰ5 ἀογίνοα ἔγοπὶ [86 
1, ὁ’ ἄγᾶγο," δηὰ 5 ἴηὴ ἔγεσυθεηῖ 156 ὈΥ͂ 
ἘΠΕ σἢ ᾿υτῖοτα οὐ [86 Βέθοηἢ δηὰ ἔννο 0]- 
ἰονηρ σοηζα 65: οὗ 6.3. δ καίκοβρεᾶγο, " Δπΐ. 
δηά (ΟἸεορ. 1. 

οὗ ἢεγ σδρείνγ ἔτοηι ΟἹ Πεῦ, ἀπά 5}}2]] ζγγρι 

“ε ΝΜ οηρογαίοβ δΔηἢ Μοηλ5, ἔδιηοι5 ΡΙ Γαῖοϑβ. 
Μακθ [ῃς 8684 βεσνε 1ἢδπὶ, ὑνισῃ ἘΠΟῪ ΘΟΓ 

δηά ρου 
ὙΝΈ [κοο]5." 

σίγίζε ΩΓ ἐδε ῥείγογὶς πεο δὴ ἘἈδῖμοσ, ““ Ὀγοδξ 
19 πϑοκ," 45 {Π6 βᾶπὴθ γογά ἰ5 γτεηάετεὰ ἔχ. 
ΧΙ. 13. ὙΠΟ πιοάθ οὗ ΚΠ’ [ἢ6 νος πι ἀ15» 
ἘΠΕ Ϊ5η65 (ἢ 15 Ἰυδίγατίοη ἔσοτσῃ ἴῃ 5]π- οἤεσίηρ, 
ἴπ ὙΥΠΙΟἢ ποτ νουϊά Ὀ6 οὗὨἨ σουγϑο δῃπεάάϊηξ 
πὰ ϑργιηκ]ηρ οὗ ἴἢε Ὀ]οοά, 

8. ΤΠο ρῥγϑϑοηςσε οὗ {Π6 ργἹθϑῖβ 566 ΠΊ5 Γδ 
4υϊτοά 85 ἴῃ γεργοβεηϊδίνες οὗ ἴμεῖσ ογάεγ ἴῃ 
{πε βἴαΐε, ὙΠΟΥ ψοιυ]ὰ 4190 566 πὲ (86 τὶῖα 
νγ»ᾶ5 σορ ἰΑ ν ρεγέοττηςεά, δηά δοσσεαι τἴ νυ βεη 
ἴ δὰ δοθῆ 80. ὙΤΠΟΥ ἀο ποῖ ἄρρϑαγ ἴο πᾶνε 
ΔῺΥ αἀἰγοςῖ ραγί δϑϑιρπθαὰ {ποῖ ἴῃ 1, ῬογΠΑρ5 
ἴῃ ογάδσ ἴο πλᾶσκ πιοτὸ οἰθασὶν [παῖ πὸ 58ςτ- 
ἔσο, ΡΓΟΡΕΤΙ͂Υ 50 ᾿δ]]δ, ννὰ5 Ὀείηξ οἴετοά. 

10 544. Το τερυϊδίίοηβ νυ ἰςἢ ηονν ΟΠ ΠΟΥ 
ἴῃ 1Π6 τοϑὲ οἵ 1ῃ1|5 δηά {γουρμοιῦῖ ἴῃς ποχῖ 
σμαρίοσ Ὀπὴρ οὐΐ [Π6 5αποῖύ οὗ ναηοι5 
ΡΘΓΒΟΠΑ] τἱρῃΐβ ἀπά τοϊαςοηβ πα πηθηΐαὶ ἴο 
Βυπίδη 116 δηὰ ϑοςίεῖγ. Μέετγε εχἰβίεηςε, 
ὙΠΟ ἢ Π85 Ὀδοη ριυάδγαάρά ἴῃ {πὸ ἰανῦβ ργεσεάϊηξς, 
15 γδί το] 655 Ὁ Π|655 ΨΥ ῈΒ ἴ θ6 βεσιγεὰ 4150 {86 
1.56 ἀπηὰ ἐπη]ογμλεηΐ οὗ [15 Ὀ]οβϑίηρϑ δπὰ ρῇνὶ!- 
ἰοροβ, 

10---14. ΤΕ υὑϑᾶφε οὗ ἃ σδρίϊνε ἴδκεη ἴο 
νι. ΤῈ νἂγ βιιρροβοὰ μετὸ 15 οὔα δραϊηϑςῖ 
(Π6 ποϊρῃθουγίπρ, παίϊοπβ δῇοσ [5γδϑ] δὰ 
αἰτοῦ ἀσϑίγογεά {Π6 Οδηδδηϊΐοβ, εἶ, νἱ!. 3, 
δηὰ ἴδκοϑη ροϑβϑοββϑίοῃ οὗ 1Πεὶσ ἰδηά : οἷ. οἡ χχί. 

1. ραγε ῥβὲν παὶ] Μαδγρ. "Δ Κο" οὗ 
ἐς ἀγθ55) ΟΥΓ “5υ}εγ ἴο στον." Οὐ ἴγλη5-» 



ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΙ. 

σἰνίηρ πηι ἃ ἀουδὶε ρογίίοη οὐ ]]} 
ἔτθδῖ ἣς Βαῖῃ : ἔογ ἢδ 1ς τῆς θερίπηΐπρ "ἢ Η6Β. 
οΓ ἢΐ5 βίγεηρίῃ; τπ6 τίρῃς οὗ τῆς βτρῖ- αν κόρα 

"γ.14---.22.] ὅ77 

Γαπιδίη ἴῃ [ἢϊπ6 ἤοιι56. ἀηα Ὀανγδ}} Ποῦ 
λιμοῦ δηά ἢδσ πιοῖδπεσ ἃ {1]} σποητῃ: 
ἀπά δίϊεγ τῆδλι ἴῆου 5ῃδ]ῖ ρὸ ἴῃ ὑπο 

ἀζ»»ς ἢεγ, ἂπά ὃς Πεσ ἢυβθαπά, δηά δῆς 541} 
δ6 τῇγ να. 

14 Απα [ἴ 5}4}1] Ὀς. 1Ε τῆου πᾶνε ἢο 
ἀεἰρῃς ἴῃ ἢεῦ, τμεη που 58α]ς δῖ Πδγ 
δο ψΠΠΠΕΓ 886 11; δας τῆου 5ῃδϊ]ς 
ποῖ 5611 ἢεγ δὲ 411] (ογ πιοπευ, ἴδοι 
ϑῆδλϊς ποῖ πηᾶκε πλεγοῃαπαϊβε οὐ ἢδγ, 
Ὀοοσδιιδε ἴδοι μαβδῖ πυπλθ]εα ΒΕΓ. 

Ις 41 ἃ πιᾶὴη ἤᾶνε ἔνγο νγίνεϑ, 
ομς δεϊονεά, δῃηά δηοῖῃεσγ μαῖεά, δηά 
{Πα πᾶνε θούη ἢϊπὶ ΤἢΠ]άγεῃ, οὶ 
(ες Ὀεϊονεά δηά τῆς μαῖβα ; πὰ {Ὁ 
1ὴ6 διβίδοῃ δοὴ ὃ6 δοῖβ ἴπαῖ ννδβ 
μαϊεά: 

16 ἼΤΠδη ἰϊ 5ἢ4]1] Ρ6., ννῆεῃ ἢς πιὰκ- 
οἴ ἢ18 8οὴ8 ἴο ᾿πμογῖῖ ζἐζαὲ ψὩϊὶοἢ Βα 
μαῖῃ, ἐῤαὶ Ἦξ πιᾶὺ ποῖ τηᾶκα τῆς 80η 
οὗ τῆ δοϊονεοά Ἀτγϑίθογηῃ δείογε τῃῈ βοὴ 
οὔ τῆς Παῖβά, τυῤῥεύ ἐς ἱπώφα τὴς ἢγϑῖ- 
Ὀοῖη: 

17 Βυῖ ἢε 5}}} δοκπονεάρε τῆε 
80η οὔτε δαϊεά ,“ῦγ τε βτβίδογη, ΒΥ 

Ἰδΐουβ δῦρϑασγ ἴο πᾶνε Ὀδθῃ τἱησοτίδίη οὗ [ἢς 
Ἔχᾶςῖ βδθῆθθ. ὙΠῸ Ομίδη ἐχροβιϊοσβ Ὀοΐἢ 
δηρίοης ἂπὰ τηοάθγῃ ἢᾶνθ βΈΠΕΥΔΙΥ δάορίοα 
16 γοηάδογίηρ ξίνεη Ὁ ΑΟὟ.: ἴδε [ονν]ϑἢ ἔοσ 
186 πηοϑῖ ρατί ῥτγείεγ ἴῃ ὁορροϑβὶῖθ ομϑ ξίνθηῃ ἴῃ 
τὴς ἤτϑί ρίδος ΌὈγῪ ἴπ6 τρδυρῖη. ὍΠ6 χιεβίοη 
τὲ 6 ἀείειτηϊποά ὈΥῪ Ογ νῖενν οὗ 1ῃ6 
ξεπογαὶ ρυγροϑα οὗ ἴποϑὲ ἀϊγεσίομβ. ὅΜὲ σδη 
βοᾶσος ἀοιιδί πὶ [ἴῃς 5ῃανίηρ ἴῃ6 ποδ (8 
ΟυδιουηῪ 5 Ρὴ οὗ ρυτποδίοη, [,εν. χὶῖν. 8 ; 
Νυπι. ν1}}. 72), ἀπά [Π6 ρυϊίῃρ, ἀνὰ “ἴῃ 
ξαϊτηθηΐ οὗ ΟΣ σδρίνγ," πιυσὲ Ὀὲ ἀεσδὶρηθά 
ἴο 5:5} (πε (γαηϑίδτίοη οὐ ἴΠ6 νγοπιδη ἔγοπι 
[86 σἰαϊα οἔ ἃ μβοδίμεη δηά ἃ οανθ ἴο ἴῃδῖ οἵ ἃ 
ὙΠῸ ἀπηοηρϑὶ ἴπΠ6 σονθηδηΐ Ρθορίθ. (οη- 
5:5, Θ ΠΟΥ 56 6πὶ5 ἴδῃ ἴο γτεηυῖγε τηδῖ 58η6 5ῃοιυ)]ὰ 
“ ράσο," ποῖ “5 ον ἴο ρσονν," ΒΕσ 4115; δπὰ 
[ἢ .8, 50 ΔΓ 45 ροβϑι]θ, ἰδΔῪ δϑὶάθ ἃ}} Ὀθ] οπρίηρ 
ἴο ΒΕΓ σοπάϊτοη 85 δὴ 4᾽:θη. ῬὍΠὶ5 τεπάθηῦ 
οὗ ἴῃ6 ννογὰ ἰ5 ΞΙΓΟΠΡΙΥ ϑυρρογίθα ὈΥ 2 8. χὶχ. 
24. Ὑπὸ ἈΔΌὈΙη5 σοπϑίάον [δὶ (πε ᾿πῖεηίοῃ 
οὗ [{Π6 Ἰορ]ϑ]αῖογ 15 ἴο ἀδέοσπι 16 ννοιῆδῃ, δηά 
80 ἀεἴεσ [6 τῆϑη ἔγομι δὴ 8]}1|ᾶποὸ ὙΠ] ἢ ννᾶ5 
ποῖ ἴο Ὀ6 οησουγαροά [ΒΟῸΡῊ [ἴ ταὶ Ὀ6 ὑπάοσ 
τοσυϊδίίοης ροττηϊτ θὰ: δὴ ἰάθα αι δραϊηϑῖ 
ἴΠ6 5ρ! οὗ ἴΠ6 ρᾶϑϑαρθ. 

18. ὀεαυαὶἑ δὲν Καΐδεν αμά δεν νιοέδεν α γμὶ} 
»ιοη 6] ΤὨΪ5 18 ργεβογι θεὰ ἔγοτῃ τηοῖνεβ οὗ 
Βυπιδηϊίγ, {πᾶὶ [86 ννοτήδη ταὶρῃῖ δᾶνα Ἐἰπι6 
δηά Ἰείϑυσο ἴο ἀσίδοι δεῦ αἴδοιοηβ το πὶ ΠΕΙΓ 
πδῖιγαὶ ἐ165, ἀπά ῥργδρασο ΠΕῚ πλϊπα ἔοσ ΠΟῚ 
ΟΠ65. 

γο;, 1. 

Ὀογῃ ὡς Ὠϊ8. : 
18 [Δ πιδῃ μαναὰ ἃ βῖιδθογη δηὰ 

τε 6]]1οὰ5 8οη, νος ψΨ1}} ποῖ οὔοΥ 
τῆς νοΐςε οὗὨ ἢ15 ἔδίμογ, ογ τῆς νοίςες οὗ 
15 τηοῖθογ, δηά ἐῤαΐ, ννῇθη {πεν να 
οἤαβϑῖεηεά ἢϊπ, νν}}} πσὲ ἤδασκθη ππῖο 
τῆεηι: 

Ι9 ἼΠεη 5841] ἢϊ5 [λτἢεγ ἂδπά ἢϊς 
πηοῖμογ ἰδῪ 0] 4 οἡ ἢίπλ, δηά δτίηρ, 
ἢϊπι οὐἕ ὑπίο ἴῃς 6] ἀθγβ οὐ ἢ 8 οἰτγ, 
Δη4 υηΐο τῆς γραῖα οὗ ἢ]5 ρἷαςε; 

20 Απά {πον 584}} βᾶὺ ιἱπῖο {ἢε ε]- 
ἄεῖβ οὗ ἢΪβ οἰἴγ, ΤῊΪ8. ΟἿΓ 80ῃ ἐς δἴωδ- 
Ῥογῃ δηά γερβ]]ουβ, μ6 ψΨ1}} ποῖ οΡαγ 
Οἱ" νοΐζε; δὲ ἐς ἃ ρ]υξζοη, δηά ἃ 
ἀγυηκαγά. ᾿ 

21 Απά 4}]}1] τἢε πιεη οὗ ἢϊβ8. οἰ 
88.411] βδἴοπε ἢϊηλ νν ἢ δἴοπεβ, τας ἢδ 
ἀϊε : 80 5841: τῆοιι ρυιζ εν}] ἀννΑΥ ἔγοπΣ 
διηοηρ γοι ; Δηἀ 1]} ἴβγδεὶ 5}}8}} ἤθαγ, 
Διὰ ἔξδυ. 

22  Απα τ ἃ πιᾶῃ ἢαᾶνα Τσοπηηῖῖ- 

14. ἐδοι “ῥαΐ ποῖ »παξοπογοῤαπάϊο 9 δεν] 
Ἀδίδεγ, ὅποι Βη81 ποῦ σοῃβύχδαίῃ ΠΘΣ: 
1ῖ. “ἀγοδῖ ΠΟΥ ἢ σοηδίταιϊηϊ,"" οὐ “ἴγοδξ 
ΒΕΓ 85 ἃ 5ἷανε." Ὅῆδ βαπὶθ ἔοιτη οσςιγ5 ἀρδίη 
ΧΧΙΥ, 7, 4ηἀ ἴποΤ6 ΟΠ, δηά Δρρασθηίγ ἴῃ τπ6 
ΒΆΤΩΘ 56η56. δ6᾽}1πρ [6 ψοπιδη ἢδαά ὈΘοη 
ξογθϊ ἀάθη }ι51 Ὀεΐοτα. 

16---17. Ου {86 τρῃῖβ οὗ ρῥυϊπηορθηϊαγο 
8566 δῃ. χχυ. Μοϑβεβ ἀϊά ποῖ οτρίηαϊο 656 
τσ, Ὀυῖ τϑοορηζΖεαὰ ἔποηλ, βίπσθ ἢ ἔουπάὰ 
1π6πὶ ΡΓΘ-Οχ ϑηρ ἴῃ [Π6 ΡΈΠΟΓΔΑΙ 506 14] ϑγϑίθπι 
οὗ τῆς Εαθί. Ῥαδἴεσῃδὶ δι οῦγ σουϊά 5εῖ 
Αϑι6 ἴΠ656 στρ 5 οἡ 7π|5ΐ στουηά (Οεη. χαν!ῖ. 
23). δ 15 Του ἀάθῃ ἤοτα ἴο ἀο 90 τῸΠῚ ΓΔΕ 
Ρδγ δ γ. 

18--91.0 Τῇς ἱποουγριῦϊα 50π, ΠΟΙᾺ 
ΤΙ] ἀοΥ τηδᾶϑιγοβ ἔα ἴο τϑο δῖπη, ννᾶ5 ἴο ὃ6 
ἀοπουπορά ΟΥ̓ ἢΪ5 ραγεηΐβ ἴο “ἴδ 6] 6 γ5:" 
δηά κἴοηδά δὲ ἴῃ ραΐθ οἵ ἴῃ6 οἵγ (ςξ, οη {Π6 
Ρίαςεβ οὗ ὀχεσυίίοῃ χυὶ!. 5). ΤῊς ΕἸάοΥ5 δοϊθα 
85 τηλρ ϑίγαϊθϑ ἴῃ σ411565 οὗ ἃ ἀοπηδϑίῖς σπασγαςῖογ 
(ς ποῖε οῃ χυὶϊ. 18). ὙΠ ἔοτστηδὶ δοσιιβαίίοη 
οὗ ραγεηΐβ ἀρδὶπβδὶ ἃ ἍοἢἹ]αὰ ννᾶ5 ἴο δὲ γεςεϊνθα 
 Πουΐ ἸΠ]ΌΪΥ, 45 Ὀοηρ [5 οὐ ργοοῦ. Τμὺ5 
(ἢδ υϑὲ Δι που Υ ΟΥ̓ [Π6 ρδσθηΐϑ 15 γτθσορηϊζοα 
δηὰ εἰοθοϊυδ! Ὁρμο]α (οΐ,. Εχ. Χχ. 12, ΧΧΙ. 
Ι1ς,) 171; ἴμεν. χχ. 9), Ὀυΐ [Π6 οχίγεπηθ δηὰ 
γγοϑροηϑ Ὁ] 6 ρονγεσ οὗ 16 δηὰ ἀρδίῃ, σοῃ- 
ςσοάἀοά ὈΥ [με ἰανν οὗ Ἀοπια δπά οἵδεγ μβοδίμοη 
ὩὨΔΈΟΗΒ, 5 ΠΟ] ποσὰ (Π6 [5γδοὶ το ἔΔΊΒοΥ, 
[π [ἢ]15, 85 ἴῃ [}6 ἰδὲ ἴανν, ργουϊβδίοῃ 5 τηδάβ 
δραϊηβῖ ἴΠ6 40ι1565 οὗὨ ἃ ΠΘΟΟΘΘΑΓΥ δυο, 

2.Κ 



8γ8 ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙ. [ν. 23. 

64 ἃ 5[η ννογίῃγ οὗ ἀεαῖῃ, ἀπά ες Ὀς ΔΠΥ τνγῖ8ε θυ δΐπι τΠαΐ ; ((γ “Βς ὧι. 
ἴο θὲ ρυζ ἴο ἀεαῖῃ, δηὰ τῇοι βάπρ ἴπδῖ ἰ8 μαπρεὰά ἐς 'δοοιγβοά οὐ (σοά;) ἐἶοι 
ἈΠ Οὗ ἃ ἴζγδο: τπδῖ τὴγ ἰαπά δὲ ποῖ ἀςῇὶεά, ψῇηϊςῇ ἡ ωκέν 

23 Ηἰβ5 Ὀοάγν 5841] ποῖ τεπηδίῃ 8]} 
πῖρμῖ ἀροη τΠ6 ἔγεα, δῖ ἴῃοιῖι 5Π841Ὁ ἴῃ 

22, 28. Οὐοιμηηδηδ [85 Ὀδοη ρβίνθη ἴο 
(ραΐ ἀννᾶὺ ον] Ὁγ ἴπε ἀθαῖῃ οὗ {πὸ οἴεηάοτγ. 
Α οδυϊΐοη ἔο]]ον5 85 ἴο ἴῃς δ] πιθης οὗ ἴῃ 6 
ςοτηπηαπά. [{{{Π| ΟΥΠλΠ4], 45 ἃ δι ΠΟΓ ρυη- 
ΙΒῃπηθηΐϊ, Ὁ γα σοπαοπηποά ἴο Ὀ6 ἢδηροά, νν Ὡς ἢ 
σου ά οηἷγ θῈ δεγ ἀδαΐῃ (5εε Νοίβ αἵ ἐπὰ οὗ 

1η6 ΓΟΚῸ τὴγ ΟΟά ρίνετῃ τΠες ῦγ δὴ 
1ΠΒογδηςο. 

Ἑμαρίογ), {πὲπ τῆς ὈΟΑΥ͂ νγα5 ποῖ ἴο ““στετηδι 
41] ηἰσῆϊ ἀροη ἴῃς ἔτος," Ὀδοδιιβο ἰῃδῖ Ἰηϑϊοδὰ 
οὗ οἰοαηϑίηρ ἴῃς Ιαηὰ τνουἹὰ ἀδθῆ]ε 1ἴ ΔΠ6Ὲ 
(ςἔ [οϑῇ. νι]. 29, χ. 26). 

238. δὲ δαὶ ῥαησεά ἱς αεσμγεε 9. Οοα] 
σε, σδ]. πϊ. 12, δπά Νοῖες δῖ επὰ οὗ οδπδρίοσ. 

ΝΟΤῈΕῈΘ οἡ (ΠΑΡ, ΧΧΙ. 4, δπά 22. 

ν. 4. 

ΎΠῸ ννογάς ᾿ξ Ὁ Πᾶνα Βθθη ὉΥν πιοκῖ 
τηοάσιτῃ σοτηπηοηΐϊδίοῖβ ((ὐεβρηῖυβ, Κποδεὶ, 
ΚΟΙ], δοῦυ]ιΖ, ὅζς.) ἀπά ὈΥ ϑοπὶθ ἔδνν [νυν ϑἢ 
Ομθ5 (ει. Μαϊπιοπίάθβ, Αγ άη61}) τοηάογοά 
ἐᾷ φοῃδίδηϊ, ΟΥ̓́ΡΟΓΘΠΠΪΔΪ οἴ σθαι." ὍΓῊΪ5 56η86 
15 Ξῃρρογίοα ΌΥῚ ΑΠΊΟΒ' Υ. 24, ννἤεγο Α. Ν. σϑη- 
ἀοῖβ ἴῃθ ννογὰβ “" ἃ τ ΠΥ βίγραπη :᾽) 45 νγοὶ] 85 
ὈΥ [86 ΡΥΓΙΠΊΑΓΥ 56η56 οὗ {Π6 τννογὰ ᾿ξ (ςἕ 
16Ὁ0 ΧΙΧ, τῷ, 1. 44); Ὀυϊ ἴΠ6 5616] οὗ [Π6 

τ. ννὨΙΓ ἢ 5ρϑςοῖβο5 {πὶ τῃ6 ὉΠ) 58}4}} θ6 οπθ 
[Παΐ 5.“ πο ΠΟΓ οαγοὰ " (ἡ. 4. ψογκοά, ρουρῃ- 
δα) “ΠΟΥ β8οννῃ," 866 ΠΊ5 δρδϊηϑὶ 1. ΕῸΓ ἃ 

᾿ Ρεγθπηϊδὶ βἔγθαπλ οὐ σοιιῦϑο σου]ά ποῖ Ὀ6 δαγεὰ 
ΟΥ δονγῃ. ὙΠῸ Α, Ν. {βεγείογε μ88 σοσγθοῖΥ 
δΔάμπογοα ἴο τῇς. δηςσίθιις τϑηάογηρ, ΠΟ ἢ 18 
τὶ οὗ ΧΧ., ΨΝυὶρ., Οπκοῖος, ϑ4δάϊα, δηά 
οὗ δνοριθ, δπιοηρϑὶ ἰαΐοσγ δι που 65. ὙΠΟ 

νογά ὉΠ) πιοᾶπα βουηθ πιο. ἃ τουτοπί, ϑοχηδ- 
Εἰπ65 ἃ βοῦρὸ οὐ νΆ]]ογ. [ἢ θη. χχνῖ. χ7, 
10. 4.. ᾿ἴ τηιδὲ ον! ἀθηγ ὍΣ τοπάογοα 45 ἤθγο 
ΒΙΠΊΡΙΥ ““νἈ]]γ. ὙΠῸ νογὰ ᾿Π δὲ ΡΓΙΠΊΔΠΙΥ 
ΠΊΕΔΏΙΠΡ “ὁ ἤχθη," ὁ’ ΒΙΓΟΠΕ 1" Δρρεὰ ἴο ἃ 
ΥΔΙΠΟΥ πνου]Ἱά ἱπηρογὲ “" ὈΔΥΓΟΠ " ΟΥ̓ ὁ ΤΌΓΚΥ :᾽" 
οἵ, Ναπι. ΧΧΙΝν. 2Σ. 

-. 22. 
ὙΒοτε ψψετα ἔουγ τηείῃοάς οὗ ὀχοουίοη ἴῃ 

1156 δπιοηρϑοί ἴπ6 δησίθπί [ονγϑ: σἰοηΐηρ (ἔχ. 
ΧΙ. 4; θυῖ, ΧΙ, το, ὅζο.), Ὀυγηίηρ ([μον.Ψ 
ΧΧ, 141 ΧΧΙ, 9), ἴΠ6 σνογὰ (Εχ. χχχίϊ 27), 
Δηα 5ἰγαηρυϊδίιοη. ὍΠῸ ἰαϊίοσ, τπουρῇ ποῖ 
διῃδὰ ἴῃ δογρίατγε, 5 στοραγάεα ΌὈΥ (ς Ἀδὺ- 
Οἱη5 85 ἴπ6ὸ πιοδὲ σοτηπίοη, δηά ἴπ6 ὑγΟΡΟΥ 
ΟΠ6 ἴο θὲ δάορίοα ΕΠ ΠΟ ΟἴΠΟΓ ἰ5 ΘΧΡΥΈΒϑΙῪ 
δη]οϊηθα ΟΥ̓ ἴΠ6 ἶανν, ϑδιιϑρθηϑίοη, νν ΒΘ ΠΟΥ 
ἔγοτῃ ογοϑϑ, σίδκο, οὐὁἠΎ ρδίΐοννβ, ννὰβ ποῖ υδοὰ 
85 ἃ τιοάθ οὗ ἰδκίηρ 116, Ὀυϊ ἰῃ σα565 οὗ ρθοι- 
112 Γ δἰγος Υ ννᾶ5 ϑουηοῖπηθ5 δά θὰ δῆῖοσ ἀθδίῃ 
85 ὅπ Θηδαποεσιηθδηΐ οὗ ρῥιιηϑησπιοηῖ; ἀπ 86- 
σογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ἈδΌΡΙη5 ἴοὸσ ἴδ6 ογἰπιθα οὗ 
ἸάοἸΔίΓΥ ἀπά οσυτϑίπρ Οοά ΟὨΪγ (ςἔ, 548 ]5 ΠΕ 12, 
“Μο5. Ἀεςπῖ,᾽ Ρ. 461). ῬΒΑγδοἢ 5 σμιθέ Δ ΚΟΥ 
{ἢ χ]. 19) ννα5 ᾿Ἰπηρεὰ δἴογ Ὀείηρ ρυΐ ἴο 
Ελῖῃ ὈΥ ἴδε ϑυνοτά ; πὰ 5 πΊ}]Αυ]Υ οβίιιᾶ 

ρΡρθδιβ ([05. χ. 26) ἴο ἢᾶνε ἀθδὶῖ νυν 1ῃς 
ἢνο Κίπρϑ "νῆο πηαὰς νγὰγ ἀραίηϑξ ΟἹθεοη (ςξ. 

4150 [οϑῇ. υἱῇ. λό: αἱ 8. Χχχὶ. 1οὶ 2 8. χχὶ, 
6, 9, 12). ΤῈ σοπιηδηά Ναπι. ΧΧΥ. 4, ς, 
ἈΡρεᾶγβ ἴο πιεδη [παῖ [ῃ6 τορος 5σῃουϊά δ ἢγϑϊ 
521Π πᾷ ἴΠ6η ἱπηραϊοὰ ΟΥ̓ Πα δα ἴο Ογόβϑεθ; 
(ἢ6ὲ ννογὰ ἰγαπϑαϊοὰ “ἢδηρ" μετὰ (}}17) 
θείη ἀΐνεγϑε ἔγομι ἴπ6 πε ΦῊ»Ὲ) 1ἴπ ἴΠ6 Ρ85- 
βᾶρε οὗ οι. Ὀεΐοτγο τι5, πὰ 5: ΒΗ  γ πρὶ 10 ἐξ 
ἐοΓη ΟἿ ἀἰεἰοεα!εά (εἴ. ὅε5. ἀπὰ Εθπγϑὲ «κὸ συ. 
δηὰ ποῖθ οη Νιιπι. ].ς.). 

ΤΠὸε στοιιπάϑ οὔ δε ἐπιρμδίϊς ἀείεϑίδ ΟΠ οχ- 
Ρτοβϑθὰ ἴῃ (6 ἴοχὶ ἀρδιηϑὶ πἰπὶ Ἐμαΐ 15 βαηξοά 
ΔΙῸ ΥΔΙΙΟΌΞΙΥ 5ἰαιθά ; δπὰ ν"}}} ἀςρεηά ἴῃ ϑοπὶς 
ἄσστοθ οὐ {ΠῸ ὀχδοῖ τοπάθτπρ οὗ πὲ υνογάϑ. 
Εογ 845 Ῥγοξοββου ἰρῃτοοῖ (οἡ Ο]δίίδηϑ,᾽ ἢ. 
1 0) ΟΌΘΟΓΥ65, ἰῃ Δῃ 1ΠΊ ει ποϊδοη ἢϊοῖεχι, 
“ἢ6 σᾶ56 δἰδοῃοά ἴο τὰ Ῥ σΔΥ ἀεποῖε εἰ ἢ} Γ 
[86 ρϑύϑοῃ 0 Ῥσχοποιῃσοβ (Π6 συγθο, 45 [υὐξ. 
Ϊχ. ς 7, ΟΥὙἩ1Π6 ρούβοη δραϊηϑῖ νν Ποπὴ [ἢ  σΊΓΒΕ 5 
ΡῬΓΟηουΠπΟΘά, 45 θη. ΧΧΥΠ 11: ἰη Οἴδοσ πτογάς, 
Ιῖ χοργοβθηῖβ οἰ ΠΟΥ ἃ βυ)]οςεῖνε οὐ 8η οδ]οοίίνε 
δοηϊῦνθ. Α5 νγ)Ὺὸ δϑϑῖστι Οὔθ ΟΥ̓ Ά ΟἿΠΟΙ 56η85 
τπογοΐοτο ἴο {π6 ἀορεπάθηξ οᾶϑε, τς ρμεὶ ἴὸ 
ἀϊπιϊηςὶ ἱπιογργοίδι !οπϑ᾽" (ΟΥ̓ ΤΑΊ ΠΟΥ οἶλ5565 οὗ 
ἰηϊογρτοίδιίοη). ὙΠ656 ἃ1Ὸ 

(α) “Ης τῃαὲ ἰ5 δδηροὰ 15 δοςσιιγβοά ὈΥ͂ 
Οοά :" 4 τεπάοσπε δάορίθα ἴῃ ϑιιθϑίδηςδ ὈΥ͂ 
{Π ΧΧ.ῳ ΝΌϊρ., ὅγτ.; ὉΥ 851 Ῥδυὶ, Θφ]. 1. 
131: Δηά, 85 τηρῃΐϊ δε οχρεςῖθα ἴῃ Οοηϑ8- 
αιιεπος, ΕΥ̓ πρατὶν 41} (τ πίιδη τγαηβίδζουβ δηὰ 
σοιϊηπιοπίδίοσθ. Ὑὴ6 ρυγροτῖὶ οὗ {Π6 ρᾳ558ρὲ 
νου τῃθη 6: “ΒυτΥ Πἰπὶ [ἢδΐ 15 Βαηροὰ ουὔΐ 
ΟΥ̓ [Π6 ννὰὺ Ὀοίογα δνοπίηρ : 5 πδηριης ὈΟΑΥ͂ 
ἀθῆ]ος τῃ6 Ἰδπὰ ; ἔοσ Οοαβ συγϑο γοϑῖβ οἡ 11. 
ΤΒΟ οσυγϑο οὗ Οοά ἰ5 γοῦν τοραγάδα ἃ5 ἱγτηρ 
οὐ {86 πιαϊεξαοῖϊοσ Ὀθοδυϑο ἔγοπι με ἔπεϊ οἵ 
5 θείης βδηρθά ἢδ πιυδὶ βανθ θθεη σ ΠΥ αὐ 
ἃ ΡΟσυΠ γὶν δἰγοσίουβ Ὀσγεδοὴ οὗ σοί β ̓σουδ- 
ῃπᾶηῖ. ϑδυςῇ δὴ οἤἴδπάοσ οοιϊά ποῖ γεπηδῖη οἡ 
ἴῃς ἔδεε οὗ 186 βαρ που ἀσπ]ηρ τ (ςξ 
μον. χνῖῖ. 2 ς, 28; Νυπὶ. χχχν. 34). Ὑδετο- 
ἔοτε δῆοσ [86 ρθηδιν οὗ δὶ5. οὐπλς μδὰ ὕθεη 
ἱπῆϊςοϊοά, αηὰ πο μά Βιιηρ ἔῸΓ ἃ {ἰπ|ὸ 85 ἀρυδὴς 
Θχδρίθ, [Π6 ΒΟΙ ἰαπὰ ννᾶβ ἴο Ὀ6 αἵ οῃςε ἀπά 
ΘηΓΓΟΙΥ ἀοινεγεὰ ἔγοπη ἢὶ5 ργεβεῆοθ. Ὑδὲ 
ποϊΐοη οὗ ἃ ρῥῇγϑίςδὶ ρο]υϊΐοη οἵ ἴδε ἰαπά 
ἔγοπῃ [6 ὩΠΘΘΟΙΪΥ σοπϑοημδηςες οὗ] 
οἀ δὀχροβυγε οἡ ἴπο σοὶ (Δ Πς δεῖς, ἐΜοξ, 
Ἀ δος ᾽) 956. Π|5 ἀπϑα λυ ]6. 



Ω Ἐχοά. 23. 
« 

Υ. τ---τ.] 

(2) "Ης {παῖ 15 βδηρεὰ 15 ἃ ουγϑο (1. δ. δη 
ἰπ5}}} 1, ἸΠ]ΌΣΥ ΟΥ Ὼπιοςκεγυ) ἴο Οοά." Ταὶς 
το ἀθσίηρ ἢ85 Ὀδθη, δοζοσάϊης ἴο Ῥγοΐοϑϑου 
ΠΡ οοῖ, “ Οαἰδίίδηθ,᾽ 1. ς., “16 ρορι]αγ 
εν 88} ̓ ηἰεγρσγείδίοη δὲ 411 ὄενθηῖϊβ ἔτοπὶ (86 
βοςοηῃά σεηίυτΥ οὗ ἴμ6 (ὨΒγτϑτίδη ογα.᾽) [{|5 ποῖ 
Βοννανεῦ ϑυρροσίεα ΌΥ ἴΠ6 δηςϊθηὶ Τάγρυπιὶ οὗ 
ΟὨΚεΙοσ, οὐ ἐΠπαΐ οἵ Ῥαϊεβξίίπθ, οὐ Ὁ. δδδάϊ. 
115 1684 15 νγ6}} Ὄχρίαϊποά ὈΥ αγοδὶ ἐμ ἤθε. 
(θα. Βτοιδιρῖ): ““Θυβρθηβιο δϑὲ υἹ]ρθηβῖο 
δῖνθ σοπίειηρίῃβ ΓΟΡῚ5 σϑ [δε ϊθ, ΖΔ. ΠοπιΟ 
λεῖιι5 εξ δὰ 5.Π}}υἸηθπὶ ᾿πλᾶρῚΠ15. 6115. 
ὙνῈ νΒ ἢ τῆδῪ Ὀ6 σοπιραγοά τῃ6 χϑάβθοη 
(δαί. χχν. 2) δϑϑιβηθά ἔοσυ ᾿πΠἼρ ἴῃς ηππὶ- 
Ὀεῦ οὗ βἴτροβ ἴο ἔοσίγ. Ὅὕῆε οχρίδπαίίοη οὗ 
οἴποῖβ (ϑαδίϑομαίΖ, " Μοβ. Ἀθοδῖ, Ρ. 461), παῖ 
π6 σοπίϊηϊιοα δυϑροηϑίοη οὗ [6 ὈΟΔῪ νου ]Ἱά 
Ὀε Ρῥγοίβηδξηεβββ τονναγὰβ Οσοά Ὀδοδιιϑο νου] 
ΚΘΘΡ ἴῃ δἰρῃϊ δηάὰ ἴῃ πληὰ (Π6 δἱη ἔοσ ΒΓ ἢ 
ἴΠ6 πιαϊείδοεϊογ βυβεγοά, 15 ὉΠΠΚΕΙ͂Υ ; ἀπά ποῖ 
1685 580 [ῃαΐ ΟἴοΥ ννῃ ἢ τεξεσσίηρ ἴο, [Π6 εἰγ- 
ΟἸΟΦῪ ταῖμοσ {Π4η 1Π6 ὑϑᾶρὲ οὗ ΠΟῸΡ (Βοπὶ 
Ῥἴο θὲ 1.81}, τεπάθσβ “'χυϊδ δἰ]ονίδίο 

εἰ ϑυβρεηβιβ; μος εβξ φυᾶπάο γεὺϑ βιιβρεης- 
8115 ἐσὲ ἢος Ὠδο 5υῇηοϊϊ, εἴ 4]1Ον]ατογ ἵγὰ 6]0.5᾽ 
(ἀρυά σεγβασα, Ρ. 1286). ΟΥδμοῦ [ἐν (ΟἸκΚ., 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙΪ]. 
Οὗ λεινιαρεέν ἐστυαγά ὀγείλγέπ. 5. 776 τἐχ ἐς 
29 ἐὲ αἀεέῤεσμξελεί ὃν αῤῥαγεί, 6 77:4 ἀαηὶ ἴς 
»οὐ ἐο δέ ἐαάεν τοὴῥὰ Δ γοιρρ' ογός. 8 714 
ἀσσε τιμδέ ἀαῦς ῥαϊίοριορίς. 9 Οορ δον 
ἧς ο ἦε αυοίάρά, τας δγίηρες ἐῤορ ἐδέ υέτέμ7έ. 
13 7Δε δερῤήσιεοξ οΥὙ ἀένε ἐλαέ σἰαπαεγο 
δὲς τοί. 40, Ὁ ΟΥ̓ ααὐἰμέϊεγγ, 15. οὗ γαῤέ, 8 
α»α οὐ γογηπεαξίοι. 30. “γε. 

ΗΟΙ σ8μαῖϊὲ ποῦ 8ε6 ΤΥ ὅτο- 
{Π Γ᾽ 5 ΟΧ ΟΥ̓ ἢἰ8 58Π6 60 ΡῸ Δ5ἴΓΑΥ. 

πὰ ᾿ἰάς τῆγβε} ἔτοπὶ τῆθην: τῆοιι 
8021 ἴῃ ΔΠΥ οα86 διίηρ ἴπεπὶ ρϑὶη 
ἀπο (ΠΥ Ὀτοῖδεγ. 

2 Απά [Γ τὴγ Ὀτοῖμεγ δε ποῖ ηἱρὴ 
απο πες, οἵ 1 τῆου Κπονν ἢϊπὶ ποῖ, 
(ἢεη τῆου 5ῃα]ς δηπρ ἴΕ υηῖο {ΠῚΠ6 
οὐγῃ ἢοιιβ6, δηά 1 5}2}} Ὀ6 νυν τῇ τἢδα 

ναῦ 

ΠΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΙΙ.. 879 
84Δ4., ὅζε.) σοπϑιάοσ “ἃ σἴιγϑα οὗ σοά" ἴο Ὀ6 
Θαυϊναϊοηξ ἴο ““Ὀδοδυθε ἢδ συγοοά Οοά,᾽" [δαῖ 
Ὀοΐπηρ ἃ οὔ πὴθ ἔοσ ὑνθ ἢ Βαηρίηρ δου ἀθδίῃ 
ν᾽ 85 ΘΘρ ΟΠ δά) ἀϊοφίοεα. Βυϊῖ 15, 25 ΒΊΘἢΟΡ 
Ῥαίσιοκ (ἐπ ἰος.) οὔβογνοθβ, που ρἢ ἃ γθάβοη ἔῸΓ 
Πδηρίηρ ἴῃ6 πηδ οἔδοϊογ, 15 ΠῸ γθάϑθοῃ ΠΥ 6 
ϑδῃου]ὰ Ὀ6 ἴδκθη ἀόννὴ ΠΌτ, {6 μαϊΐοννς 

Οπ ἴδε ννβο]ς ἴμογε σδη δ6 ηο ἀοιδῖ Πα [ἢ ς 
ἔοστηοσ γοηάογίηρ, παῖ οὗ ΠΧ Χ., δηὰ ἔο]]ον- 
εἁ Ὀγ 81 ῥδῃ!], 15 ἴῃς οὐἱρίηδὶ δηὰ σοοσγοςΐ οῃθ: 
γεῖ ἴδε οἴδοσ σοποίτιςίίοη, ΓΑΙ ΓΥ συ ρρογίοα 
ἃ5 ἴξ 15 ΟΥ̓ ξΥΔΙ ΔΓ δηἃ ΔηΔΙΟΡΥ, ποῖ ἢ - 
ουῖ δοπιδ (πὰρ σουῃραγδίνον 1δῖ6) [6 νυ ]5ἢ 
δαϊποσιγ, ἀηκ ἐο]]οννοὰ αἰσὸ ὈΥ ἃ ἔδνν (ἢ γὶ9- 
δη σοπηπηοηίδίοτβ (Μ 45:5, Μεποςολυ5, Οτο- 
(15, ὅζο.), ἀοϑογνοθ δ ἰϑαϑὶ ἀϊβοιιϑοίοη. [{ 15 
Βοννένοσ πορ]οςϊθα ΟΥ̓ {Π6 πηοάθστιϑ βΈΠΟΓΔΙΥ 
(ε.5. Κπορεῖ, Καὶ, δοδ}12). 

Οη τδὲ αυοίεζίοη οὗ {1|5 ἰοχί ΌΥ δὲ δι], 
Ολ]. 111. 13, δηά ἢ15 ἀρρ!ιοδίίοη οὗ ᾿ξ, 566 ἥοίβ 
οη παῖ ῥΪᾶςθ. 

Τῆς βυρροβιίοη οὗ δῖ [οσοπηθ, [πδὲ {πΠ|5 ἴοχῖ 
μλὰ Ὀδοη ἰδιηρογεὰ ἢ Ὁγ [Π6 [Θνγϑ, 566 ΠῚ5 
δτουπάσδα ΟὨΪΥ οὐ ἴδ οἵηϊϑϑίοη ὉΥ δῖ Ῥαιυῃὶὶ 
οὗἩ 1Πῃ6 ννογάς “οὗ Οσοά." ΥὙεΐ 411 Μ55. δηὰ 
ΕΧΧ, μᾶνὸ ἴΠο96 ννογάβ. 866 ποΐθ οἡ ΟἿ]. ].ς. 

ἘΠῚ (ΠΥ Ὀτοῖδεῦ 566 Κ δῇεγ [ἴ, δηά 
ἴδοι 5ῃα]ξ γεβίογε 1 ἴο ἢϊπὶ δραίῃ. 

4 ἴῃ {ἱκὲ πιδῆπεὺ μα] τθοι ἀο 
ἢ Ἦϊ8. 455; δηὰά 80 8ῃ]ῖ ἴῆοι ἀο 
νὰ 5 ταϊπηθηῖ; δηὰ στ 411 ἰοϑῖ 
τῆϊηρ οὗἉ ΤΥ Ὀτοιμεγ᾿ 85 ῃι ἢ πε δίῃ 
Ἰοσῖ, ἀπά τοι ἢαβὲ ἐοιηα, 5}.4]ῖ τῃοιι 
ἄο [ἰκεννῖβα : τῇοιι πηλγεδὲ ποῖ ἢϊάς 
τ γ5ε1 

4 4 Ἴοιι 5041} ποῖ 8εῈὲ τῆν ὅτο- 
{Πεγ᾽᾿ 85 455 οὐ ἢϊ5 οχ (]] ἄοννῃ Ὦγ {πε 
ὙΝΑΥ, ΔΠᾺ ῖάε τῆγϑβεϊ ἔτοπι τῆι: 
ἴδοι 584]ῖ βιιγεὶν Πεῖρ ἢϊπι ἴο ΠΠΗΠῸὀ᾿ἰ ἐῤέπσι 
ΠΡ Δρϑίη. 

ς 4 ΤἼπΠε ννοπηδῇ 541] ποῖ νγεᾶγ 
παῖ Ὡς ἢ ρεγίδιηεῖῃ ὑπο ἃ πηδη, 
ΠΟΙ ΕΓ 514] ἃ πηδη ρα οἡ ἃ γοπΊδη 8 

ΠΗΑρ. ΧΧΙ]. Οη [δ6 ξϑηεγαὶ σμαγαςσίογ 
οὗ ἴπ6 ςοπίοηϊβ οὗἩ [15 σμαρῖεσ 5ε6 οἡ χχὶ. σο. 
ΤΠ οᾶ565 βἰαϊθά δηά ρσγονϊ ἀθδὰ ἔοσ ἴῇ συ. 1---ἰ 2 
86τ ϑοἰδοῖθα ΟΥ̓ ΨΑΥ οὗ Ἔχδταρίς, δηά Ὀε]οηρ, 
δοςσογάϊηρ ἴο οὐυγ ποξίοῃβ, γί μεν ἴο εἴ ἢϊο5 ἴμδῃ 
ἴο ἰᾶνν. [{ 15 ποίθννουίῃυ ἰμΐ πὸ ῬεηδιΥ 15 
δηηοχοὰ ἴο {με Ὀγεᾶσῃ οὗ ἴμεϑε γερο δ Οη5. 
Νο ἀουδὶ ἰὶ ψου]ὰ Ῥ6 {6 ἀυΐγ οὗἉ ἴῃ “οΠ]- 
ςεγ5᾽" (χνὶ. 18) ἀπὰ [πε εἰάθγβ ἴῃ {πε βενθγαὶ 
οἰ[65 ἴο επέοτγοθ [πε ῖγ οὈβογνδῃςθ. 
1. 4 Ε(ἔ, Εχ. χχῖϊ. 4) 5, οὗ ὙΒΙςἢ {8658 

γογ965 ἅΓ6 Δ Θχρδηϑβίοῃ. 

56. ἐῤαὲ αυδίω ᾿ἐβώ νῷ μπίο ἃ ρα} 1.6. 
ποῖ ΟηΪγ ἢ᾽5 ἀγοβϑ Ὀυϊ 41] {παΐ Θρες 40 ροτίδιης 
ἀἰβ πον ἴο Ὧ15 5Ὲχ: δἴτηῇϑ, ἀοϊηδϑῖς δηά 
οἴδοσ υἰἴθη5:15, δὅζς., σκεύη ἄνδρος 0 ΧΧ. ΤΠ 
ννοτά (εἶν) 15. ἔγεη θυ θπΕ]Υ πι566 ἴῃ (ἢϊ5 σοτίρΓε- 
Πρηϑίνθ 56η56, ἴοσ "ΠῚ Ρ 5) ΟΥ̓́ ΔΥΌ ς] 65" μὸ- 
ΠΟΓΔΪΥ; οἵ, ἔχ. χχν. 19: [,δν΄ ΧΙ. 22. ΧΙ, 40 ; 
5. [χὶ. το, ζε. (Οὐοἴδηβο 15 ἴῃ ΟΥΤῸΓ ἴῃ β(ΔΌην, 
8. γ41, 1ῃαἴ 11 15 υϑοὰ ἴῃ {πε ἀῦονε 5θῆϑθε ΟΠ]Υ͂ 
ἴῃ [815 ραϑϑαρδ απά ἴῃ ἔχ. ΧΧΊϊ. 7. 

ΤὮς ἀσβίρῃ οὗ [Π15 ἀπά ἴπ6 σορπαῖς ἰᾶννβ 
ἴῃ νυ. 9---αι ἰδτηογαὶ. Οἵ, δεησδςᾷ, " Εριϑῖ.᾽ 122 

ο 2Κ2 
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{ Ἡτὗ. 

δαγγλθηῖ: ἔογ ἃ]1 τῆλε 40 80 ἀγό δδοπιὶ- 
πδῖίου απο {πε ΓΟΚΡ τὴγ Οοά. 

6 414 διγά᾽5 πεϑῖ σῆδηςε ἴο θὲ 
δείογε τῇδε ἴῃ τῆ ὙΨΑΥ ἴῃ ΔΠΥ͂ ἴζγεα, 
ΟΓ Οἡ ἴῃς ρτοιιηά, τυῤείῤεγ ἐῤὲγ δ 
γοιπρ ΟΠ 68, ΟΓ ορρ8) Δη4 τῆς ἀδπηὶ 511- 
τἰπρ ὕροὴ τῆς γουηρ, ΟΥ ὑροη ἔπε 
ερρβ, ἴδου 5Παΐϊς ποῖ ἴακα τῆε ἀληὶ 
ἢ τῆς γουπρ: 

7 Βα τῇου 5Πα]ῖ ἴῃ ΔΩΥ νγῖβε ἰοῖ 
τῆς ἀλη ρο, δῃὰά ἴδκε τῆς γοιηρ ἴο 
τῆςε; τῃδῖ ἰξ πιᾶὺ θὲ νγὲ}} νι τἢες, 
Δη4 ἐῤαὶ του πιᾶγεβῖ ῥγοίοησ ἐῤ 
ἀλγϑ. , 

8 4 Δ Ώεη δου δι] Δ65ῖ ἃ πεν 
ἢσιι56. {Π6η τῆοι 504] πηᾶκε ἃ δδίι|ε- 
τηεηῖ ἴογ ΤΥ τοοΐ, τῆδὲ ἴποὰ Ὀτίηρ 
ποῖ δίοοά προη τἈϊπ6 ἤοιιδε, ἴξ ΔΎ 
τηδῃ [41] ἔγοπι τπεηςε. 

9 [Του 5}11: ποῖ 5ονν ἴπγ νὶπε- 
Ι γατὰ νυν τῇ ἀϊνεῖβ βεθάβ : ἰεϑῖ τῆς ἔγιτ 

“ἰἐβθῇ οὗ τῇγ 56εὰ ψῇϊςἢ τῆοι ἢαβῖ βόνψη, 
Δηά τῆς ἔτ οὐ ΤΥ νἱπεγαγά, Ὀ6 ἀ6- 
Π]εά. 

το 4ἼΠοιι 58]: ποῖ ρίἷονν νυ ιτῃ δῃ 
ΟΧ Δηἀ δῃ 2858 [ορείδεγ. 

δΊαν. το. [11 4 ὁἼΠοιι 5011 ποῖ ὑγεῈΔγ ἃ ρδγ- 
κὴ πχθηῖ οὗὨ ἀΐνεῖβ βογίβ, ὧς οὗ ὑγοου ]εη δηά 

᾿πεθη τορεῖδεγ. 
ἜΝ 12 4 Γι 5μα1ῖ πλᾶκα τῆεε “ΠΠρῈϑ 

ὦ ΝοΠπΘ νἱάθηζΣ σοπίγα πδίισαμη νἱνοσε 40] 
σοπιηλιίδηξ συπὶ ἔσο Δ] η15 νοϑῖθμι Ὁ Απὰ 

“Ολ6ΠῚ ῥγαϑίασε ροῖοϑξ τ] ΠΟΥ ραϊοδίδ 
Ριυάοτγεπι 

Ους ἔμεὶῖ ἃ 5οχὺ ὁ") [ν΄ [881.᾽ ΝἹ. 252. 
ΤΟ ἀἰϊςξποςοη Ὀεΐννθθη [6 56 Χ65 15 ἡδία γα] 

δηὰ ἀϊνίπεὶν οϑιδὈ σμθά, ἀπά σαπηοῖ Ὀὲ πορ- 
ἰεςϊοὰ τἱίπουϊ ἱπάδοοσγιπι, δηὰ Ἴσοπεδαιϊιιθηΐ 
ἀδηρεῦ ἴο ρυγῖγ. ὙΒοτε 5 δὴ Εριβῖ]ε οὗ δῖ 
Ααλῦτοϑο οἡ [ἢ ϊ5 ἰοχί δηὰ βυδ)εςῖ (ιν. ΕΡ. 1.5): 
«ἢ τ ογ. χὶ. 2--ἰς. ὙΠὲ ϑυρροβίοη οὗ 
Μαϊπιοη., ἔὉΠονγεὰ ὈΥ ϑρεηςοσ, "1) 6 [δ ρ. ΗςὈ.᾽ 
δηὰ οἴδεογβ, [δὶ γοϑίογοποθ 15 ἤεσα τηδάθ ἴο 
οογίδίη ργδοῖίοθα ἰπ ἴμ6 ἰάοϊδῖγοιι5 ἔδαιναῖϑ, 
5. 1}} συ ρροτχίδά. 

θ6--38. Ὑδοϑθα ρῥσγοσορῖϑ ἅ1Ὸ ἀδϑρηθά ἴο ου}]- 
{ἰναῖο ἃ βρί τ οἵ Βυπιδηϊγ. ὙΜΊΠΠ νυ. 6 δηὰ 7 
οὗ 1μον. χχίϊ, 8: οἢ. χχν. 4; 4ηἀ 1 ΟὐοΥ. ἰχ. 

,ν 1ο. Οπ νυ. 6 Οετμαγὰ δρροϑιζεὶυ αυοῖεβ 
ῬΒΟΟΥ ας: 

μήδε τις ὄρνιθας καλιῆς ἅμα πάντας ἑλέσθω 
μητέρα δ᾽ ἐκπρολίπῃς, ἵν ἔχης πάλι τῆσδε 

νέεοττους. 

8. Ἴδε τοοῖβ οὗ βοιυιδ68 ἴη Ῥαϊεβέϊηθ ἵνετα 
ἤλι δπά υϑοὰ ἔογ νᾶτγίοιιβ ἀογηδϑίῖς ριγροϑοϑ: 
ἔογ ἀγγίηρ ᾿ίπθῃ οὐ ἤαχ, [οϑῇ. 11. 6; ἴοσ ννδ]κ- 

νς 

ὨΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΙ. 

ὕροη τῃς ἔουγ ᾿αυδτγίεγβ οὐ ΤΥ νεβίυγε, λο 

[ν. 6---το. 

ννΒεγανῖῃ τῆοιι σονογεβῖ Ζῤγεεί, 
12 ἢ [ΙΕ ΔΠΥ πηᾶλπ ἴακε ἃ νΐε, δηά 

θο ἴῃ υηΐο ἤει, Δπ4 ἢαῖς ἢΠεΓ, 
14 Απάὰ ρῖνε οςοβϑίοηβ οὐ βρεεςῇ 

Δραηϑῖ ἤδῖ, δηά ὑγίηρ ὕρ δὴ ενὶϊ 
ΠΑπια Προ Πεῖ, ἀπά β8αυ, 1 τοοὸκ τῃϊς 
ὑνοπιδη, ἃπά ννῆεη 1 σάπια ἴο Βεῦ, 1 
ἰουηά Βεγ ποῖ «ἃ τηδιά: 

Ις ὙἼΠΘη 5}4]1] τῆς μεσ οὗ τῃεὲ 
ἀλπηϑεὶ, δηά ἤδσ τῃοῖμου, ἴα δηά 
Ὀτηρ ἔοστῃ ἐῤὲ Ἰοάφης ὁ ἴῃς ἀλπιβε} "5 
ΥἹΓΡΊΠΠΥ απἴο τῆ6 ρΙάετβ οὗ τῆς οἰ ἴῃ 
τῆς ραίε: 

16 Απά τῆε ἀΔη1561᾽5 ἔλΠ ε΄ 5}|8]] 58 
πηἴο ἴῃς εἰάεγβ, 1 ρᾷνε ΓᾺῪ ἀδιρῃϊογ 
πηἴο 118 πη ἴο νγῖίε, δηᾶ ἢς ἢαΐειῃ 
ἢογ; 

17 Απά, ἰἴο, δε βαῖῃ σίνεη οὔοδ- 
80η8 οὗ βρεθςοἢ ἀρσίμε ἸΑ ΒΑΥ Πρ, 
Ιἰουπά ποῖ ΤΥ ἀδυρηϊοῦ 4 πιαιά ; 
Δηδ γαῖ τΠο86 αγε ἐῤὲ ἱοζεης ο7 πὶ 
ἀδιιρῇτεγ᾽ 8 νἱγρίηγ. Απά {Π ΕΥ̓ 5ἢ 
ϑργεδά τῆε οἱοιῇ ἔκίοις τῆς εἰάετβ οὗ 
ἴΠε ςοἰτγ. 

18 Απά τῇς εἰάοτγβ οὗ τῃδξ οἰ Ὑ 5841] 
ἴλΚε τῃδῖ πλδηῃ δηὰ ςἤλϑβῖίβε ἨΪπὶ ; 

19 Απά {ΠΥ 5814] ἀπιεῦοε Ἀϊπὶ ἰῃ 
ΔἍΠ ἢυπάγεοα τῤεζείς οὗ βνεγ, δηὰ ρῖνε 
ἐῤεηι ἀπο τῆ6 ἐλ μοσ οὗ τε ἀλπηχεεὶ, 

ἴπξ ὑροη ἴο ἴακε {πὸ δἷγ, 2 ϑάσῃη. χὶ. 2: [ἴ0Ὑ 
ΡΓΔΥΕΥ, Αςῖβ χ. 9 ἄς. Α δαῖτ] Ἔπιοηὶ ἴδεη 
γν 85 δἰπηοϑδῖ ἃ ὨδΘΟΟΞΒΑΥΎ ῥγοϊθοϊϊοη. [{ νγὰϑ 
ἴο 6, δοςογάϊηρ ἴο {πὸ ἈΔΌὈιΠπ5, δὲ ᾿ἰεαςῖ ἵΣῸ 
συδιῖ5 μιρ ἢ. 

9---11. Οηἡ ἴδεθε ρΡυοδιυιοης ς, 1,εν. 
ΧΙΧ. 19. ὙΠΕΥ͂ 5εα 4}1 ἔοιιπάθα οὐ ἴδε 
ΔΥΘΙΒΙΟΏ ἴο ΙχυΣγοσ ὙΠΟ σΠΑγδοίοσιζεβ 
βούδσγαὶ ρατίβ οἵ ἰῆς Ἰὰνν οὗ Μοβεβ. ὍΤῇδ οἣδ 
οὗ Ὁ. το ΤΊΔΥ δὲ ἀϊεϊαϊεά 4ἰσὸ ὈΥ Πιιπιδηῖγ. 
ΤΠ οχ δηά [Π6 855 Ὀοΐηρ οὗ βυςἢ αἀἰβοτγεηῖ 
5126 δηὰά ϑἰγεηρίῃ, [ἃ ννουὰ Ὀδ6 σγιοὶ ἴο ἴδε 
ἰλῖίεγ ἴο γοκὸ ἴπεπὶ ἰορεῖμεσ. Ὅ|ιόθε ἵνο 
ΔΏΪΠΊ4]5 ἀΥῸ πδιηθα 85 Ὀείηρ ἴἤοϑο ογαϊΠΑΠΙΥ͂ 
εἰρἰογεὰ ἴῃ ἀρτισυ!ίυγο ; οἴ. 15. ΧΧχΙϊ. 20. 

12. (. Νυπι. χν. 418 ἀπά ποῖθ. δϑόνεσαὶ 
ςοπηπηθηΐϊδίοῦβ ἤοινονυοῦ τυπάογϑίδηἀ [5 Ὁ. 
ἴο τεΐίοσ ποῖ ἴο να ἀρραγοὶ διξ ἴο {δε 
σονοτῖος οὗ ἴῃς ὑὈδά, δπὰ τοραγὰ ἴῃς ,ητηζε: 
85 οἰτιπρβ ΟΥ̓ τ Ὀοης5 ἱπϊοπάθά ἔογ ξακε οἵ 
ἀδοθηςν ἴο 6 {6 σονεσῖεϊ ἴο {πε Ὀδὰ ροϑξίβ οὐ 
σοτηοῖβ οὗ ἴη6 Ὀδά. ὅ8ο Ηοιδιχαηὶ, ΗογΙΕγ, 
Οροάάο5, δου 2Ζ, ὅζο. 

18--.99. (Ὑογίδίη ἰαννβ ἱπρ᾽ ΠΙΔΙΤΊΔΡΟ. 

18. εῤασέδε ῥίγει] ἰ.6. ἃεςογάϊπρ ἴο [δὲ 
ἈΔΌὈΙη5 ὙΠ ΞΕ ΠρΡο5, ποῖ ἴο ἐχοθοὰ ἐΌΓῪ. 
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ν. 20---.} ὈΕΠσΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΠ]. ΧΧΊΠΠ. 

θεσᾶυθα ἢθ μαῖῃβ Ὀγουρῃῖς ὑρ Ὧπ εν} ἰ'ἕογος μετ, ἂπά 16 στὰ Πεγ: τμδη "(τ γυ, 
Πᾶπλε ὕροη Δ νἱγρίη οὗ ἰϑγδαὶ: δῃά 86 ἴπε τχδῃ ΟἠΪγ ταὶ ἰὰν νν τῇ ΠΕΓ 5}2]]} λοι φγλεν. 
54}} δε ἢ8 υυϊίε ; ἢδ πιᾶὺ ποῖ ρΡζ ΒΕΓ 
ΑΨΨΑΥ 41] ἢ 8 ἀΔγ5. 

20 Βυι Ιῇ τῃ18 τπϊηρ 6 ἴγις, σηπμα 
ἐδ ἰοξέης ὁ νἱγρίλ!Ὑ δ6 ποῖ ἰουπά 
ἴογ ἴῃς ἀδη,5ε}: 

21 ΤΒεη ΠΕΥ̓ 5841} Ὀτγίηρ οἷ τῆς 
ἄδιιβεὶ το τῆς ἀοοῦ οὗ δεῖ ἔπε 8 
Βοιιβε, ἀπά {πε πιθὴ οὗ ΠεῈὺ οἰ 5}}8]} 
δῖοῃπε ἢδθσγ νι βδἴοηθθ ἴῃαῖ 8ῃ68 αἷς: 
θεσδιιβα 8ῆ6 παῖ ψντουρῆς ΤΥ ἴῃ [5- 
γδο], ἴο ῥἷαγ τῇς ννῇογα ἴῃ πϑῦ ἐδ Πογ᾿ 8 
Βοιιβε : 80 8ῃα1ς τἧοιι ρυϊ εν]] ΑΥΝΆΥ 
ἔγοτι ἀιηοηρ γι. 
22 4 “1[4 πιᾶὴ δὲ ἰουπά Ἰἰγίηρ 
ἢ 4 ννοπιδῃ πηλγτιεά ἴο δὴ ἢι8- 
ραηά, τε {πεν 58}4}} Ὀοτἢ οὗ τῆ δηὶ 
ἀϊς, ὀοέρ τὴς πιᾶπ τῆδῖ ἰδγ νι τς 
ννοιηδη, δηἀ τῆ ννοπηδη : 80 58 τῆου 
Ρμξ ἀυγαν Εν}] τοτῃ [5γαεὶ. 

22 ὅ [Δ ἀδηηβδεὶ ἐῤαΐ :ς ἃ νἱγρίη 
ὃς Ὀοῖτοῖμεα υπΐο 8δηῃ διυιβραπά, δηά 
Ἁ ΤΔη πα δεῖ ἴῃ πε ΟΥ̓́, Δπα 116 
ννἢ ἤθε; | 
24 ΒΕ γε 5841} δγίηρ τπεπὶ θοῇ 
οιξ ἀπο ἴδε ραΐε οὗ τῆαλϊ οἷν, δηά 
γε 5}}8}] βἴοης ἴῃ επὶ νι ϑἴοπεβ τῆδῖ 
{ΠΕΥ̓ ἀἷε; τῇς ἀδπη,βεὶ, θεσδιιθα 886 
οτίεά ποῖ, ὀδίηρ ἴῃ τῇς οἰ ; δηά τῆς 
τλη. Ὀδεοδιιϑα ἢ δαῖῃ δυπλθ]εά ἢ]5 
περηθουγ8 νν]ε : 80 ἴπου 8ῃα]ς ρυΐ 
ΑΥΨΆΥ ἘΝῚ] ἔγτοτη ἀπιοηρ γοι. 

ἃς  Βιυι 1 4 πιδῃ ἢπά ἃ Ὀειγοιἢ- 
εἀ ἀληλβεὶ ἴῃ τῆς δεϊά, δηὰ τῆς πηδῃ 

ἀϊε: 
26 Βιυῖ υπῖο τῆς ἀδηλβ6ὶ ἔποιι 5ῃδϊ]ζ 

ἄο ποιδίηρ ; ἐῤδγε 'ς ἴῃ ἴῃς ἀλπΊ5ε] 
ΠΟ 51ὴ τυογίῤγ οἵ ἀεαῖῃ : ογ 245 ννῆεῃ 
ἃ ΤΔΠ Γβοῖῃ ἀραίηϑὲ ἢΪ8 ΠαΙρΏθοιΓ, 
ΔΠΔ 5]γεῖβ ἢϊπι. ἄνεῇ 80 25 1ἢ!8 
τηαῖζογ: 

27 ἕογ ἢς ἰουπά δεγ ἰπ τῆς δεῖά, 
απάὶ τὴς Ὀδειτοιμεα ἀδηγβ6ὶ στοά, δηά 
ἐῤόγο τυᾶς ΛΟῊΘ ἴο βᾶνα ἢεγ. 
Δ {41 δ ἴδῃ ἢηᾶ ἃ ἀλπη15ο] ἐῤαΐ « Εχοά. 22. 

ἰς ἃ νἱγρίη, ψῃ οι 15 ποῖ Ρειγοιῃεα, “" 
Δα ἰαγ Πο]ά οη ἢεῖ, ἀπά 116 ννιτῃ Βετ, 
Δα τῆον δα ἰουπά ; 

29 Ἴμεη (ῃ6 πιᾶῃ τας ἰὰῪ ννπῇ 
ΒΕΓ 5}4}} γίνε υηῖο τῆς ἀΔπ156]}5 (ΔΓΠ ΕΓ 
Αγ «ὀεῤείς οὔ 81]νϑγ, ἀπά 886 58}2]] 
δε 5 νυ; Ὀοσδιβα ἣἢς δῖ δυπ)ῦ]εά 
μεῖ, Πα ΠΊΔΥ ἢοῖ ρΡιιζ ΠΕ ΑΥΨΔΥ 41} ἢ 5 
ἀλγ3. 

20 4. 7Α πιᾶῃ 5}4]] ποῖ τῶκε ἢἰ5.7 [εν 18. 
ἔλι Ποτ᾿ 8 νυν δ, ΠΟΥ ἀἰδοονεσ ἢ]5 ἔτ μα δ 
5Κιγῖ. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΠ. 
τι λο τιαν ον πᾶν πιοί Φ227 ἑπίο 116 κοτιογέσα- 

ζοι, ο ὥμοίξαηριως ἰο ὅφ αὐοϊαίἶ 111. ἐἠέ 
ἤρεί. τ5 ΟΥὗἨὨ ἦε Μμεριξνε σεγναη. 1ῦ Οὗ 
,“ώλίμας. ιϑ8 ΟΥ̓ αδονμίηαῤίς τασγίησσ. 10 
Οἤμγ. 421 Οὔυσιυςσ. 24 Οὐέγωῤραςτα. 

Ε τῆδῖ 15 νγοιηάςφά ἴῃ τῆς βἴοηςϑ, 
οὐ ἢδίῇῃ 18 ὈΓΙ͂ΝΥ πιθηθαγ οἱϊ 

οὔ, 5}8}} ποῖ επῖεγ ἱπῖο τῆ6 σοηρτορα- 
τίοη οὗ τε [ΟΚ. 

19. απ ρμπάνεά “ῥεξεϊ 7 ΤὮδ ἤπο ν 85 ἴο Ὀ6 
ραϊὰ ἴο {πε ἔδίμετ, θδσαυδθ {πε 5]δηάθγ ννᾶ5 
δραϊηβὲ ἢἰπὶ ΡΠ ΡΠ Ύ ἃ5 1πῸ6 ποαά οὗ [86 
εν ῖε 5 γ. [Πα ἀληλϑοὶ ννοτε δῃ οὐρῆδη 
{πε ἤπε, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἈΔΌὈΙπ5, γενεσίθα ἴο 
Βοῖοι. ὙΠῸ ἴβ]δο σἤδτρο πὴρῆϊ ἤᾶνο Δγίβθη 
ἔτοπὶ 4 ννδπΐοῃ ἀδϑεῖγε ἴο Ἴοηΐϊγασξ δηοῖποσ 
πιλυτίασε, ἀπά νου] (Π}5 Ὀε Ρυηϊδημοὰ Ὀγ ἴῃς 
ΠΠάγαν 8] οὗ 186 τρϊ οἵ ἀϊνοτος (ς. χχὶν. 
1, 2); οΥἵ ἔγοπι 8η ἀναγίοϊοιιβ ἀθβῖσε ἴο ἄρργο- 
τίαῖο 186 ἀδ1η56}}5 ἀοννσυ, ν᾽ Πἰςἢ νγ 85 γοδυκεά 
γΥ ἴδε ἤπε οα μυπάτγεά 5μεκοῖ58. ὙΠε ἀτπουπῖ 

γνᾶ5 ἵυνῖοα ἃ5 ΤΠΟἢ 45 δά ἴο ὕὉξ ραϊὰ ὉΥ ἃ 
βοάυςετς, οἷ, “. 29. ΕΔ 56 νν 1 Π655 ἴῃ Οἵ ΠΟΙ σᾶ565 
νγὰ5 Ρυηϊσμβοά οὐ ἴπς ργποῖρὶς οὗ {π6 “εχ 
(ΔΙἸοπ5." (ςξ, χῖχ. τό 544.). ὙΠῸ ἴδςϊ ἴδαῖ 
(86 ΡΘηδΙ 65 αἰίδοπθά ἴο Ὀεδγίηβ δ ]9ε τυ πε 55 

ἱποῖ ἃ ννἱξθ. τὸ ἤχϑὰ δηά σου)ραγδί νοὶ Ὺ 
ἢ ἰπαϊοδῖοβ, ἃ5 δῖ Αὐυρυδίίπε οὔβεγνεβ 
(Αυαϑιίομεβ ἴῃ 1)ειῖ.᾽ ΧΧΧΙ].), [μς ἴον 

Θϑιϊπιατίοηῃ ἀπά ροβιτοη οἵ ἴπῃ6 ὑοτηδῃ ὑπάοτ 
[6 ἰανν. 

29. ὙΠ οᾶδα οὗ γᾶρε όσα τηεηδοηρά [5 
ποῖ ἰἀοηεῖς8] τυ τἢ τπαὶ οὗἉ βοάιςζίοη ργονϊἀεά. 
ἴον Εχ. ΧΧΙΣ. τό, 17. ὙΠ6 ΓΑνΊΒΠΟΣ δ85 δοθϑ5- 
ΒΑΤΊΪΥ ἴο ΤΩΔΥΤῪ 5 νἱςτἰπὶ ἃπα ἴο ΡΑΥ ἃ ἔπε. 

80. Οἷ χχνὶ!. )ο; [νον. ΧΥ ]. 8 ἀπά Χχ. 
ΙΙΡῚ Οοτ.ν. ΤΙ Δη4 12. , 
“αιδεγε «ἀιγῇ ΟἿ Κακὰ ἢ. ο; ΕΖεκ. χνὶ. 8. 

σηαρ. ΧΧΙΠ. σοι πε ἀοπιεϑῖς ταϊα- 
[οπϑ ἴῃς αν ΝΟΥ ΠΟΥ ρᾶ5565 Οἡ ἴο ΕΠ). 1Π 
ΘΔΠΟΙ ΠΥ δηά ΡΥ ἰπ ἴπ6 σοηρτορβυη Οὗ 
ΙΞγδοὶ ἃ5 ἃ ψῇοϊθ, δηά ἴο ἸδῪ ἀονη σογΐριη 
τρηῖϊβ δπὰ ἀυ 165 οὗἉ οἸ ΖΘ ΠΒΒΙΡ. 

1-. 8. Ἐχοεϊυκίοη οὗ ἔνε οἰδϑϑοβ οὗ βεύβοῃβ 

ἔγοσα ἴπ6 ςοηρτεκαίίοη οὗ {πε [νοτά, 

1. Οπῖδε ἔν οἶα5565 παπιεά ΒΕτΤῈ ςἢ [μον. 

χχὶ, τ7--τλΛ. ὙΠῈ δχοϊυβίοη 15 ΒΟΥΤΕΥΕΥ Πογδ 
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« Νεδ, τ. 
Σ. 

ὃ Ν᾽ υπιῦ. 
22. 5, 6. 

2 Α δαβίδλά 5811] ποῖ δηΐθσ ἱπῖο 
ἴηε σοηρτεραῖίοη οὗ ἴῃε ΓΟΚῸ ; ενεῃ 
ἴο δ15 τοητῆ ρεπεγδίοη 5}4]} ἢῈ ποῖ 
εηῖεγ Ἰηἴῖο τῃ6 ςοηπρτεαραίίοη οὗ τῃε 
[ΟΚῸ. 

2. Απ Απηηιοηϊζε οὐ Μορλθῖτε 582]]} 
ποῖ δηΐογ ἰηῖο ἴῃς σοηρτερλίίοη οὗ (ἢς 
ΓΟΚΌ ; ἐνεη ἴο τμεὶγ τοητῃ ρεπογδίίοῃ 
5411 τΠΕΥ ποῖ δηΐζεγ ἱπῖο [6 σοηρτο- 
ραϊίοη οὐ τε ΚΡ ἔογ ἐνεγ: 

4 Βεολιιβε {ΠΕ τηδῖ γου ποῖ νν τῇ 
Ὀγεδά δηά ννβ νγαῖεσ ἴῃ ἴῃ6 νΨΑΥ, 
ΜΏΘη γε σδπιῈ ἰοσῃ ουἵζ οὗ Ἐργρί; 
Δηα ὁ θεσδιβε [ΠΕΥ Ὠϊγεά ραϊπϑὶ {πες 
Βαΐδδλπι (ῃς δϑοὴ οὗ Βεογ οἵ Ρεῖδογ οὗ 
ΜΜεϑοροίαπληίδ, ἴο ςιγβα ἴῃ 66. 

-- --“--ὶ 

σαττίοα, ἴῃ [ῃς σᾶ86 οὗ ρούβοῃβ ται αϊθὰ ΟΥ 
ΤΑΙ τη α 45 ἀσϑογ θεὰ ἴῃ (Π6 ἴοχῖ, δαιγίμεσ (ἤδη 
ἴη 1,6ν. ϑύςἢ ρϑίβοῃϑ ἅγὰ ποῖ ἴο 6 δάπηϊτοὰ 
αἴ 8ἃ}} τἸηῖο {πε σοπητηοηννθα! ἢ οὗὨ [στο]. Οἱ 
ἴ,ὲν. χχὶ! 24. Απιοηρϑὲ ἴῃ6 Ομ 65. θὰ- 
ΠΟ ἢ5 Πο]ά οἢῆςο5 οὗ ἴῃ ργραίϊοϑι ἔγιϑσῖ. ὕἱπάογ 
(Π6 Πδοσγάσυ, 85 Ἔχῃιδιτης 'π ἘΠΟΙ͂Γ ροιβοης 
ἃ ται Π]ατίοη οὗ [δι Βυμηδη παΐαγο ἡν ΒΙ ἢ ννᾶϑ 
Ιλλάς ἴὴ Οοάδβ ἱπιᾶρο, {ΠΟΥ ννεγα το]οσϊρα 
ἔτοτῃ ἴπ6 σονθηδηΐ δηΠΓΟΪΥ. ΤΕΥ σου]ά μονν- 
ενεγ 6 ῥγοβεϊγίεβ (ἢ. Αοῖβ νἱ. 22). ὙΠῸ 
ΟΙά Τεβῆ. 1056] ἔογεῖθ}]5 ([5. ἰν]. 4--- 9} {Π6 
ΤΕπΊον 4] οὗ (Π]5 ὈΔη ὑνἤθη ππάογ ἴπΠ6 Κίηράοτη 
οὗ Μεββίδῃ ἴῃς ουξνναγὰ ἀπά Ἐπ) ]θπηδίῖς ῥοῦς 
οοϊίοπ πη βαηοῖΥ οὗὨ [5γδοὶ 5ϑῃουϊὰ δὸ ἢι]- 
ΠΙΙοὰ ἴῃ ΠΕΙΓ 'πποῦ πλεδηΐηρ ΌΥ ἴπ6 σονοηδηῖ- 
εἀ ρῥγέϑεποα δηά ψογκ οὗ ἴῃς ΗΟΪΥ ϑρίὶπεὶ ἴῃ 
{π6 (Βυτςῇ, 

Ω. “4 δαιαγά)] Οἡ (815 ψογά 566 Νοίς δὲ 
δηκ οὗ σδαρίογ. 
ἔπ ἰο δὲ ἱσπὲ φεπεγαεοη] 1.6... 566 ποχί 

«“. δηᾷ Νοῖῇ. χιθ. τ, ,ῶγ ευέγσ. Ἴδη ἴ5 186 
ΠΌΠΊθΕΥ οὗ ρεγίεοςοη ἃπα σοπιρίοΐθηεββ. 

8--6. ουΠΥ ἀπὰ ΠΠΕΪΥ ἴῃς Απιπιοηϊῖα 
δηά {πε ΜοδΌΙ 6 ἃγὸ ἔοσ θνοῦ ἀϊβαυδ θὰ ἔγοπὰ 
Δαχηϊβϑίρη ἴὸ [5.86]. [Ιἢ τῃϊ5 σοπηοοίίοη [ἴ 
566 Π|5 ποῖ ὉΠ] ΚΕΙΥ τμδὲ ποτα 15 ἃ ἴδοῖϊξ γοῖους 
δηςς ἴο [ἢ6 ἰησεσζυουϑ ΟΥΡΊη οὗ (ἢ6 ἔογ δ Πο 5 
ΟΥ {πεθ6 παϊϊοηθ, οἴ, θη. χὶχ. ,10--- 48, 
(Ποιρ ΟἾΠΟΙ γοᾶϑουβ ἔοσ {[Π6 ΘΧΟΪ 5 ἃ 
δίνοη ν΄. 4 ἃπά ς. ὙΠοθα τοᾶϑοπβ νου] Ὀ6 
ἔγθβῃ τῇ ἴῃ6 πλϊπᾶά5 οὗ ἴποϑο ἴο νῆοπὶ Μοβεϑβ 
νγὰ5 ϑρεακίῃρ, ἀπά νοι] παΐιγα!!ν οσσιγ ἴο 
Ὠϊπὶ 85 [ηϑίδποαβ οὗ [Πδῖ γεϑδίδηςθ ἴο [6 ΤἬΘο- 
ΟΥΔΟΥ ΙΓ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ρυηιϑμοα ΌὈΥ ρεγρεῖυδὶ 
τεϊθσῖοη ΤΌτὴ 115 Ὀ]Οσϑίηρβ. Οἵ. Νςεῇ. ΧΙ, σ, 
4; τι. 1. το. 84 δίβοῃι2 (ρ. 691) τοι γκ5 
τμαῖ 115 Ιᾶνν ξου θά. ΟὨΪΥ ἴπῸ παιυγα!ζδξοη 
οὗ (ΠἸοθ6 ἀραϊηϑδί ψνβοπὶ ἰ 15 ἀϊγεοϊοα. [{ ἀοοθϑβ 
ποῖ ἔογθι {πεῖ ἀν ! !ηρ ἴῃ (μ6 ἰδΔηά : πὰ 
56 ῈΠῚ5 ἴο ΓΟΙΟΓ γαῖθοῦ ἴο [Π6 ΠΑ ΟΠΒ ἴλη ἴο 1η- 
αἰν!ἀι415. 1ἰ ννᾶβ ηοΐ ππάογϑείοοά αἵ ΔΥ σαῖθ ἴο 

ἰςΐ τηδστίαρο ὙΠ ἃ Μοδθιῖοβϑ: οὗ. Κὐτῃ 

ΕσΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΊΠΠ. [ν. 2---8, 

ς Νενειθεῖεθβ τῆς ΓΠΟΚῸ τ᾿γ Οοἀ 
νοῦ ἃ ποῖ μεάγκοη ππῖο Βαίδδιῃ : δυῖ 
τῆς ΠΟΚΡ τὴγ (ὐοά τυγηεά τῆς οσὐγβε 
[Ϊηἴο 4 δ]εββϑίπρ απο {Π6ς, θθσδυδα τῆς 
ΓῸΚΡ τὴγ (σά ἰονεά τῃεε. 

6 ἼΤΒοιι 5ῃἷς ποῖ 86ε6εκ τῆειγΓ ρεᾶδε 
ΠΟΥ {ἢ εῖγ ᾿ ργοβραγτν 41} ΤῊ ἀαγβ ἔογ ἐπὸ 
ΕΥΟΓ. 

)η 4 Τδοιι 5}α]ῖ ποῖ δῦῃογ δὴ Ἐ- 
ἀοπιῖζε ; ἔογ ἢδ ἐς τὰγ Ὀγοῖδεῦ: τδοὰ 
804]: ποῖ δῦῆογ δὴ Ἐργρτίδη ; Ὀεδοδιιβα 
ἴδοι νναϑβῖ ἃ βίγαῃρεῦ ἴῃ ἢΪ5 Ϊδπά. 

8 ΤἼδ ΤΠ] άγεῃ τῆλε ἀγα Ὀεροίζεῃ 
οὗ τῇδ πὶ 51.8}} επίερ ἴῆτο τῇῆ68. σοηρτο- 
ραϊίοη οὗ τπὲῈ ΓΟΚΡ ἴῃ {πεῖς τηϊγά 
θα ΠοΓΔΊΟη, 

ϊ. 4, ἵν. 12. πίῃ Βοννονοῦ δηὰ μεσ ὡἰϑίοσ τετὸ 
ἀου Ὀῖ1655 ρσγοβεϊγίεϑ. διυςὴ ἃ ἶανν ννου]ά ςεῦ- 
ΚΔΙΠΪΥ πενεσ Ὦᾶνο ϑιιρρβεβίθα 1156} (ο [6 τπηϊηὰ 
οὗ νιῖοσ δἔῖοσῦ {Π6 {{π|6ὸ5 οὗ αν, νυ ῃοϑα 
δτοδῖ- ρυδηιηοίμοῦ νγὰ5 ἃ Μοδθιζοβϑ. 

4. ΜΒεισισε ἐρὲῦ »ιεί γοΐμ ποί «υἱὲ ὀγεαῖ) 
Οἔ 1. 29. ΤῊ5 οἤξηςς ννᾶ5 σοτητηοῃ ἴο {86 
ἔνο; (6 ποχί οπὸ, ἴῃ διπὴρ οἵ Βαίδιπι, 
566 Πη5, Όση ΝΠ). Χχὶϊ. ς 544., ἴο μᾶνθ Ὀοθη 
τῆς ἃςῖ οὗ ἴῃς Κίηρ οὗ Μοδῇ οηἶγ. Βαῖ ἴδ6 
Μοδθιῖοβ δηὰ ἴπ6 Ατητηοπίΐεβ ἄγ ἴο Ὀδ τὸ- 
βατάρά 85 οἶδηϑ οἵ ἴΠ:6 βδπὶς σἴοςκ γδῖπογ (ἤδη 
ἃ5 ἴννο ἱπάδροηάθηΐ πδίίοηϑβ (566 δι τ 5" Ὠιοῖ. 
οὗ 6 ΒΙ0]6,᾽ 5. ν. “1, ριοη), δηὰ 85 δςεῖϊπε 
[ΟΡΘΙΒοΥ ἴῃ [Π|5 45 1ΠῸῪ αἰὰ ἴῃ ΟἴΒΟΥ πδίζοιβ, 
(ἢ 2 (ἤγοῃ. Χχ. 1. 

6. Τροι «ῥαὶΐ! ποῖ σεοξ ἐδεὶγ ῥεῶσο ποὺ ἐδεὶγ 
 γουρογ}} [ΘΓ ΠΥ, “ἦς ογ {Ποῦ σοοά: ἢ" ἐ.ε. 
ἴδσα 58α]ῖ ποῖ ἰμνιῖα τ[θπὶ ἴο Ὀ6 Οἡ ἴοττὴ5 οὗ 
ΠΛ ἢ ἴμες (ςἢ, Χχ. Ιο 5η4.), ποῖ πιᾶκὸ 
ΤΠΕΙΓ ννεϊασγε (ἢγ σά: οἷ ΕΖγΑιχ. 12. Τ' 
15 ΔΕγῈ πὸ ἰπ]ιποίοη ἴο παϊσοα οΥ τοιδ]ιδίοη : 
οὗ, ου ἴδε σοΟΠΙΓΑΓΥ ἰϊ. 9 δπὰ 19. [1,216 7 Βισίουῦ 
ςοηΐδιη5 πεηυςηΐ σεσοσγὰ οὗ μοί γ Ὀείννθεη 
[σγδεὶ δηά ἴῃς Απηπιοπῖίοβ (ςξ. ]υἀρ. χίι τ 
5. Χὶ ; 2 9. Χ. δηά χίβ 26---11.: 2 (ῇγοηῃ. 
χχ. ὅζς.); δηὰ πε Μοδθιίαβ (}άᾶάξ΄ 11}. 1.2. 544.; 
Ι 8. χὶν. 471 2 8. ν1}}. 2; 2 (ἤτσγοῃ. χχ. ὅσ). 

7.8. Τῆς Ἑάοπιῖῖο, 85 ἀδϑοοηάοὰ ἔγοτῃ σι 
ἃ ὑνῖῃ Ὀτγοΐδοῦ οὗ [δοοῦ, δηὰ ἴπῸ Ἐρυρίίδη, 
845 οὗ ἰῃαΐ παίίοη νν Ὡς Βαὰ ἔοσ ἰοὴρ 5ϑδενη 
Ποϑρι τα! γ ἴο [οϑόρῃ δηά ἢἷ5 Ὀσεϊῆγομ, ΜΈΓΕ 
ποῖ ἴο ὕε οὈ]οςῖϑ οἵ ΔΌποστεηςθ. ὉΠ Βάοπι- 
1165 δά ἱπάφοὰ βἤῆοννῃ {ποιλϑοῖνος ὉΠ ΘΠ 
ἴο [ΞΓ86] ἴῃ τοξαβίηρ ἃ ράβϑαρὸ ΤὨγου δὰ ΠΕΙΓ 
Ϊαπά (εἴ. Νυπι. χχ. 18 544.), Ὀυΐ Πδά ποῖ 80- 
ἔνε! υ τοβιϑιεὰ {ποηλ, δηκὶ ἴπ6 τἰ6 οὗ Κιπάτοά 
τνῶϑ ἱπογοΐογε ἴο Ὀ6 γεβρεςίοα (ςξ. ᾿ἰ. 8). Τῆε 
οΟρργεββίοη οὗ [6 Ερυρίιδηβ ννᾶ5 ρεγῆδρϑ χὸ- 
βαταδὰ 45 (ῃ6 ἂςΐϊ οὗ (6 Ῥῃαγαοῖὶς βαΐμεν ἴμδπ 
186 ΜῈ} οὗ 186 ρεορὶς (ϑοθ 2 ΔΡΕΥ τείδι 
ἴο ἔχ. ΧΙ. 2. 3); δῃὰ δῖ ΔΠΥ σαΐθ νγᾶβ8 ποῖ ἴο 
οδῶςοὶ {86 ΠΛΕΠΊΟΓΣΥ οὗ ργεσεάϊηξ Βοβρ Δ ΠΥ. 



ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΊΙΠ]. 

9 ἦ νμεη τς δοβὲ ροεῖῃ ἰὍπῇ 
ΔρΑηϑῖ {ΠῚΠ6 δῃθηλ 685, ἔπε Κεερ ἴῃ δε 
ἔτοπη ἘνθγΥ γι Καά τῃϊηρ. 

10 4 1 τῆεγα 6 δηπιοηρ γοὺ ΔΠΥ͂ 
ΤΊΔΠ, ἴῃαΐ 18 ποῖ οἰθδὴ ὈΥ τεάϑοη οὗ 
ἘΠΟΙΪδΔΠΠ 685 της σῃδηςεῖῃ Ὠϊπὶ ὉῪ 
Πῖρμς, τῆδη 5}4]} ἢθ ρὸ δργοδά οι οὗ 
[Π6 σδιηρ. ἢ6 541] ποῖ σοιὴς νη 
(Π6 σδιῃρ: 

11 Βυζ ᾿ἴ 584]} θ6, ψνββη εἐνεηϊηρ 

ν. 9-23.} 883 
16 Ηε 5841} ἀννε]] νυν τηες. δυεη 

Διηοηρ γοῦν ἴῃ τμλῖ ρίας νη] ἢ ἢς 
5041} σῆοοβα ἰῇ οὴὲς οὐ τῇγ ραῖεβ, 
ψν ποτα τα ᾿ΠΙ Καῖ πὶ θεβῖ : τοὺ 5μα]τ "ΗΒ. 
Ποῖ ΟΡΡΓ655 ἢΙΠ|. ἡ ἀμειμ 

1η 4 ἼΠεγε 584} θὲ πὸ ἔννμογε ἔτ ἀάρεε 
οὔ πὲ ἀλυρῆζειθ οὐ ἴ[βγδεὶ, ΠΟΥΓ ἃ 
βοἀοπμρῖῖε οὗ ἴμ6 8οῃ8 οὗ [ϑ5γδεὶ. 

18 Του 5] ποῖ δγίηρ ἴῃς ἢϊτς 
Οὗ ἃ ΨΠογθ, οὐ ἴΠ6 ργίςς οἵ ἃ ἄορ, 

Ὴ.. ἰσςοπχείῇ οἡ, ἢξ 5}8]}] νναβϑῇ ὀίπιϑεὶῦ ἴῃτο [6 ἤουδα οὗ τὴς ΠΟΚΡ τὴγ (σοά 
ἤγηο ΥΚΙΔῊ τγαῖογ: δηὰά ψῆθη τἢ6 δπη 8 ἴοσ ΔΩΥ͂ νον: ἰογ δνεὴ Ὀοῖῃ {πμ68ὲ 

ἄοννῃ, 6 5}}8]}} σοπὶεὲ ἰπῖο τῃ8 οὰπὶρ ἀγέ Δροπηϊηδίίοπ ἀπο ἴῃς ΓΟΚῸ ΤὮΥ 
αραί». σοι. 

12  ἼΠοιι 504]ῖ ἢανε ἃ ρίαςς αἷβο 19 ὅ “ἼΓΒοι 5ῃ]ῖ ποῖ Ἰεηά ὑροη “ Εχοά. “α 
νους τ σαπιρ, νη ογ τῆου 5ῃ4] υβυγΥ ἴο ΠΥ ὈΤΟΙΠΕΓ; ὈΒΌΓΥ οἱ ΠΊΟΠΕΥ. Τεν ὡς ἠδ, 
θο [οπἢ αὐγοδά: ὈΒΌΓΥ οὗὨ νιοϊμαΐδ, ὑϑυγν οὗὨ ΔηΥ τπϊηρ 5 Ὁ 

12 Απά τοι 504] να ἃ ρδάἀ]ϊεὲ τΠαῖ 15 ἰΪεξ Ὁροῇ τΒΌΓΥ : 
ἸΡΟη τῆν ννεάροῃ ; δηὰ 1ἴ 5}2}} Ὀ6, 20 ἰὐηῖο ἃ 5εδηρεγ που τηλγεβῖ 

ΕΗ. ψ εη ἴδοι ᾿ννη]ς δα86 {Πυ561 ῦγοδα, Ἰθηά ἀροὴ υϑυτγ ; Ῥαῖ ἀπῖο τῇγ ὕτο- 
πα ἴδου 5}Π81: ἀΐρ' τπεγενντῆ, δηά διαϊε τπὲγ τῆου 5Πα]ς ποῖ ἰεπά προ ὑβατγυ: 

ἴυγη Δ. Κ δηά σονεγ τπλῖ ννϊοἢ οοιη- ἴῆλὶ τἢ6 ΠΟᾺΡ τὴν (Θοά τηλὺ δ 6885 
εἷἢ ἔτοπι τἢεε: (Πε6 ἴῃ 411 τῇαι του βετίεθε τἢϊης 

14 ον ἴτε ΓᾺΡ τὴν (ὐοά νναὶϊκ- Παπά ἴο ἰὴ τε ἰαπά ψιῖθοσ τμοι 
ε(ἢ ἴῃ τῆ6 πιιάδε οὐ (ὔΥ Τσλπιρ, ἴο ροεβῖ ἴο ροββε885 ἴἴ. 
ἀεἰϊνεγ ἴπεε, δηά ἴοὸ ρίνε ᾧρ τἢϊηε 2  “͵Ώεη τποὺ 5}4]} νονν ἃ νοῦν 4 Ἐκεῖεϑ. 5 
Ἔα πλῖα8 δείογε {πε ; τπεγείογα 54] ὑπο τῃς ΓΚ ΤΥ (οά, τῃου 5841: ἢ 
(ΠΥ ςαπὶρ θεὲ ΠοΙΪγ: ἴμλῖ ἢθς 8885 ποὺ ποῖ 5]δοῖ ἴο ρδὺύ ἴζ: ἔογ ἴτε ΓΟᾺΡ τὰγῪ 

"ΗΟ. ,, ὈΠπΟ]εδη τῆϊπρ' ἰη [Π66. ἈΠ τυγῃ ἀν (σοά νν}}} β8ιιγεὶγ τϑαυίγα ἴε οὐ {πε : 
125} ἔτουῃ ἴἢες. Δηά 1 νγου]ά θὲ 51 1η {πεε. 

ις 4 ἼΠοιι 9021: ποῖ ἀεϊίνες ὑπῖο 
[15 πηλϑῖογ ἴῃς βεγνδηῖ ὨΙΟἢ 18 εβολρεὰ 
ἔτοπλ ἢ15 πηδϑῖεῦ ὑπο ἴπε : 

8. ἐρεῖν τρίχα φοπογαηοπ] ἰ. 6. ἴῃ6 ρτεαῖς 
δταπαςμηάγεη οὗ ὑπὸ Ἑάἀοχηο οὐ ἘΡΥΡ δη 
ΔΙθη: οἱ ἔχ. χχ. ς. 

θ--14. ΤΠδ 5αηοῖΥ οὗ [Π6 σΔΠῚΡ 15 ἴο Ὀ6 
Ῥγεβεσνοὰ ὄνθη ἴῃ {ἰπ|ὸ οὗ ννᾶῦ. Αἰποηρϑῖ 
ΟἴΠΟΥ5 {Π6 ΟΥΪΠΑΓΥ τᾺ]65 οὐ που] Ὑ δπά 
ΤΟΙ ρου ννογα {Πδη σοαχϑά : 

ἘΝ} Πάδς ρῥιεΐδϑαις υἱγῖ5 4} σαϑίγα 56- 
αυυπίυγ." [,ὑσδη, Χ. 407. : 

Ὀυϊ 5γδθὶ οὐ {Π6 σοΠΊΓΑΣΥ, 845 ποι ϊϊηρ δἵ δυο ἢ 
ἃ {ἰπλδὸ ΠΊΟΓΘ Ἐβρθοδ!ν ἴμ6 ἀϊνίπε ΠεΙρ, ννᾶβ 
ΤΟΙ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴο 5ῃιιη ὁ Ἔν σΥ νυϊοϊκοά (Ὠϊηρ,᾽ 
Ὁ.9. ΤΠ 5ρεοῖδὶ οδἰρηϊβοδποο οὗ [Π]5 Ἔχργεϑ- 
βίοῃ ἰβ βϑῆθνγῃ ἴῃ ἴπε συν, Ο]Πογνίημ. ΤῊ ν᾽ Β0]6 
Ῥᾶββαρε ΟὈΝΙΟΙΒΙΥ γοίουβ ποῖ ἴο {Π6 δῃσδιηρ- 
τηοηΐϑ οὗ ἴῃς παίοη νυ }5ῖ ραβϑηρ ἔγοηι Εδγρί 
Τχουρ (86 νυ7]άογηρθο, Ὀυῖ ἴο ξυΐζυγο νγδΓς 
.κὸ ἐχρεάιοηβ βεηΐ οὐκ ἔγοπι Οδηδδῃ. 

18. κῥοη τ ρν «ὐεαβοη] ὙΤὮΘ ννοτὰ τεπάογοά 
ὁ ὙγΟΔΡΟῚ " ΟΟΟῸ͵Β ἴῃ [Π]|5 ἔστη ΟΠ]Υ 1π [ἢ ]5 
Ῥαβδαρο. ὙΠῈ ΧΧ. (ἐπὶ τῆς ζωνῆς) δπά {Π6 

22 Βυι δου 514] ἔογθεδγ ἴο νονν, 
1 5841} θῈ πο 81π ἴῃ ἴΠδβ. : 

23 Τρδὲ ννῃϊοἢ 5 ροηδ ουκ οὗ ΤΥ 

νυν. νου] βθοπὶ ἴο βανα 9] οννοὰ δηοῖθοΓ 
τοδάϊηρ. ΤῈ ψνογάβ 5ῃου γδῖπεῦ Ὀ6 τοπάεγοά 
ἐἰ Βοβϑι65 ΓΠῪ ννεαροη.ἤ 

15,16. ΤΟ οδϑ6 ἰῃ αιοϑίίοη 15 τῃδῖ οὗ ἃ 
βίανς γῇο θα ἔτοσὴ ἃ βοδίμοη τηδϑῖοσ ἴο [Πς 
ΠΟΙγ Ιαπά. [ἴ 15 οὗ σουγϑβα δϑϑυπηθὰ (δι [Π6 
τοπιροο ννὰ5 ποῖ ἡγίηρ ἔτοση }ι5τ|ςς, Ὀυΐ ΟΠΪΥ 
ἔγοπὶ 186 Τγτγάπηγ οὗ 5 ἰογάὰ, Ουγ Επρ πῃ 
Ἰανν 15 ἰη [815 ροϊηΐ Ἰἀσπίςδὶ τ 6 ΝΜ οβαῖς, 

17. ΟΕ 1μον. χίχ. 29. Ῥχγοβεκιοη ννᾶ5 ἃ 
σοχηπίοη ραᾶχΐ οὗ τε βίοι ΟὈβογνδηςεϑ διηοηρϑῖ 
ἰάἀοϊαῖγοιι5 πδίίοῃβ, δβρθοιδιν ἴῃ ἴΠ6 ννοσϑῃῖρ 
οὗ Αϑῃϊογείῃ οὐ Αϑίαγτίο: ςἔ. Ηεσγοά. 1. 190. 

18. Αποίμεσγ (ὐδπί ες ργαςίίςε, σοππεςῖεά 
στ {Π6 οπα δἰ άθα ἴο ἴῃ {πε ργθοθάϊηρ νογβθ, 
58. ἤύγὸ ἐογθίἀάθη. ὙΠῸ νγογὰ ἀοσ 15 ἤριιτα- 
ἔνε (οἴ Κον. χχίϊ. 15), ἀπὰ δαυϊνα]επὶ ἴο ἴδε 
ἐἰφοάοπη το" οὗ [Π6 ὦ. ργεςθάϊηρ. Οὗ. ΜΊΟΔΕῚ 
11) ΒατγυςὮ νὶ. 42. 

19, 2ο. αἔ Κχ. χχῖϊ. δς 544.; [νεὐ. χχν 

36, 37. 
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1ΠΡ5 ἴοι 8μαῖξ Κεὲρ δηά ρεγοσπ ; 
φυεη ἃ ἴτεενν}}} οἴξεγίπρ, δοοογάϊηρ 85 
του Παϑῖ νουνεά ὑπῖο τῃ6 ΠῸΒΡ τὰν 
Οοά, ψῃϊςἢ τῆου Βαβὲ ργοπηδθα νυ ἢ 
(ἢν πιουῖῇ. 

24 ἅ ΠΩ ἴδοι ςοπγεβί ᾿ηἴο ΤΥ 
ΠΕΡ θου Γ᾿ 8 αν δι τε ποὺ πιαγαϑβῖ 
ελί ργᾶρεβ [ΠΥ Α]] δὲ τϊπθ οὐνῃ ρίεα- 

ΠΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΠΙΠ. ΧΧΙΝ. [ν. 24---“. 

ΒΓΕ; δυῖ ἴδοι 8ῃα]ξ ποῖ ριιΐξ σην ἴῃ 
ΤῊ ναϑ856]. 

Ὡς ΝΒεη ἴδοι σοπιεδῖ ἱπίο [δε 
δἰδπάϊηρ σοῦῃ οὗ ΤῊΥ πεῖρηθουτ, “ἘΠ θη“ Μαῖε τε 
ἴπου πηᾶγεϑὲ ρίας Κ ἐπε εᾶγβ νυν ἢ ΤἈΪ Πα Ματὶ .-: 
μαπά . διιῖ τῆοι 8μαῖϊς ποῖ πιοναὲ ίπετ' 
ϑ κ]αὶ υὑπῖο ΤΥ πεῖρῃθοιτ᾽ 5 βιαπαηρ 
ςοΏ. 

4]. 38, Οἔ ἔχ. Χχὶ!. 29; Νιυπὶ. ΧΧΧ. 2; 
Ἐσςοΐοβ. ν. 4, 5; διὰ 1ῃ6 βθῃοσαὶ ἰᾶν8 οὗ 
γΟΥΒ ἰῃ [μδν. ΧΧΥΪΪ. 

24, Δ56. (Οἔ 8ι Μαῖϊ χὶ! σ; 51 1μΚὸ νἱ, 
:. Ἴδε σοτηπιδπάϑ οὗ θευΐϊ. χχὶν. 19, 20 ἃ1Ὲ 
ΟΥ̓ ̓ κ6 ϑρι πῖ. 

ΝΟΤΕ, οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 2. 

ΤΒς Ηδῦγ. ψογὰ (ΟἿ), ννμῖς ἢ ΟἿΪΥ οο- 
οὐτβ ἀραίη Ζοςΐ. ἰχ. 6, 15 οὗ ιἱποουΐδιίη τοοῖ 
δηὰ 56η86. 866 σσϑεη. 5.5. ὙΠῸ ΠΧΧ. τρη- 
ἀούβ ἐκ πόρνης, υἷε. ἀ(ε “εογο παΐ, διὰ 50 
ϑαδλά., 5ῪΓ..,), ἄς. Ὑεῖ 1ἴ βθεπὴβ ἘΠ|ῚῚΚΟΙ͂Υ, βίποθ 
σοησουθῖπαρο ννᾶβ τοϊογαϊθα ἀπά βοάἀυςσίοη Ὀὰζ 
ΠΡ ΒΟΥ ραπιϑμθά πηάογ ἴΠ6 ἰανν, [Παὶῖ Ὀαϑῖαγαάς 
ἴῃ {πὸ υἱάοϑι ϑθῆβθο οὗ {πὸ ἴοσπὶ σου] Πᾶνα 
Ὀοθη ὀχοϊυάοα ἔγοπι ἴἢ6 σοηρτεραίίοη. Τῆς 
τηοάσγῃ [ενν8 ἴῃ ἕαςϊ ἀο ηοΐ 50 ἐχοϊάδ {Π6πὶ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΝ. 
1 ΟΓὗΓ αἰτογεθ. 5.44 »"εῖὺῦ »"αγγίραῖ νιαλ φοείλ ποΐ 

ἴο τὐαγ. 6, το Οὐ ίκαισεσ. ἡ Οὐ νιαπμρίεα γε. 
8 ΟΠ ἐεῤγοῦγ. 1τ4 714 ϊτρε ἐς 19 ἐξ ρίσερι. 
ιΙό Οἤημοίίω. το Οὐ ἐδαγήν. 

ἜΜ πεν; ΗΕΝ 4 σπιδὴ μδῖῃ ἰβκεῃ ἃ 
ἃ το. 7. ννϊίς, δηά πιατγιεά ἤετ, δηά τἴ 
Μαῖγκ το. 4 

ἽΠ ρΟΠΊΕ ἴο ρ885 ἴῃαϊ 58η6 βπά πο ἔλνοιιΓ 
'π ἢϊ5 6γθ5, θεδσϑιιθε ἢς Παῖῃ ἰουῃά 
ἘΘΟΠΘ. ὈΠΟΪΘΔΠΠ685 ἴῃ Ποῦ: τἋΠ6η ἰεῖ 

ἡπῶίζγο .. ᾿ : : 
καξεάνδες, Ἀἰπὶ ννγῖα ἤεγ 4 Ὁ1] οὗ 1 ἀϊνογοεπιεηῖ, 
ὉΠΟΥ͂ ΔΠὰ ρἶνε ἐξ ᾿ῃ ΠεΓ Παπά, δηά βεπα Πογ 

ουξ οὗ ἢ!8 ἢοιι56. 
2 Απμά ψῆβη.8ἢε 5 ἀερατγῖεά ουξ οὗ 

ἢ]5 ἤοιι56. 56 ΠΊΑΥ ρΡῸ δηά ΡῈ ἀποῖδεγ 
ΠΊΔΠ᾽8. τυ. 

[ἩἨ-΄ Ὁ. 

ΤΠε ἈΔΌΝΙπη5 ἰπογοίοσο ἅτε ῬγοσΔΟΪ τιρῃῖ 
ἤθη ΠΟΥ ἱπίογργεῖ (δῈ ψογὰ 85 ἀδῃοίηρ 
ΟΠΪΥ ἴῃοϑ6 Ὀοτπ οὗ ἰποοϑὶ οὐ δάυ]ίεσγ. ὍὙΠ15 
50η56, δάορίοα Ὁγ Κεῖϊ, νους, ἀπά ἃρρᾶ- 
ΓΟΠΕΥ ὈΥ ἴπο διῖῃποῦ οὗ ἴπ6 Βοοκ οὗ ΔΝ ἰβάοπι 
1. τό, βυἱῖ5 ἴῃ6 Ἄσοπίοχί, δπὰ [86 ργοΔΟΙΥ 

ἔσο ἀογίναϊίοῃ ἔγοπι Ἵ, Ατσδῦ. .,ν. “(ο 

Ὀ6 ἔοι] " οὐ “ςογτυρί." διυιοΐ ρεΕγθοἢ5 5ΞΡΓΙΠς 
ἔγοιη ἃ σοπηδοϊϊοη ἢ ς ἢ 15 ἀραϊηβὲ [6 ογάετ 
οὗ παῖυγε δηὰ Οοά. 

2 Απά 1 τῆς Ἰαϊίεγ μυβραπά Βαῖε 
ἢδτ, δηά νυῦῖα ἢδγ 4 ὃ01}} οὗ ἀϊνογςος- 
τηθηῖ, δηἀ ρίνεϊῃ ἐξ ἴῃ Πα ἢδηᾶ, δηά 
βαεηάοιῃ ποτ οἷ οὗ ἢϊ8 ἢοιβα; ογ 1 
186 ἰδζίεγ Πυϑθαπά ἀἴθῳ νι ἢ τοοῖκ ΒΕΓ 
10 δὲ ἣϊ5 Μιΐδ : 

4 Ηετ ἰογπιεῦ μυβραηά, νυν ϊςἢ 5επέ 
ἤΘΓ ΑΥΑΥ͂, ΠΥ ποῖ ἴακε Πεῖ ἅρδιῃ 
ἴο Ὀὲ Πὶ5 νυ, δήογ τῆδλῖ 516 15 ἀε- 
δε : ἔογ τῃδῖ :ς δροπιλίῃδίίοη Ὀείογο 
τῆς ΠΟΚΡ : διά ἴδοι 54] ἤοῖ σδιιβα 
τῆς ἰλῃά το 5ἴη, ψῃιςἢῃ τῆ Το (ἢΥ 
(οὐ ρίνειῃ {πε )ῦγ δὴ ἱπῃεγίϊαποε. 1 Ρ ἢ 

ς 4 ὀννῆεη ἃ πιᾶπ παῖῇ ἴακεη ἃ ΕΣ 
ΠΕ ννὶίβ, ἢ 5}.4}} ποῖ ρὸ ουξ ἴο ννΆΓ, μάῤες «ἀρῶ 
᾿ποίΈμαγ 58}} μα θῈ σμαγρεα νυν ΔΠΥ ΤῈ ἫΝ 

ςΟἬΑΡ, ΧΧΙ͂Ν, [Ιἢ τἢϊ5 δηὰ τῃ6 ποχί ςἢ. 
σετίδιη ραυ οι ]γ στ ρῃῖβ πὰ ἀιι165, ἀοπησδϑίὶς, 
50ς14], δηὰ ΕἸ], ἀγα ἰγοαϊοὰ οὗ, ὙΠῸ οᾶϑὸ5 
Ὀτγουρδί Γογνναγὰ πᾶν οἴθη πὸ ἀδῆηϊϊο σοῃ- 
ποχίοη, δηὰ 506πὶ δοεϊθοϊθα 1 οὔθ ἴο 1|π055- 
τγαῖς ἴῃ6 δρρὶ!σδίοη οὗ ἴῃς ρτύοαΐ ρυποῖρ 65 οὗ 
1Πς Ἰανν ἴῃ σογίδιη ἱπηρογίδηϊ θνεηῖβ δηὰὶ οἰγ- 
συπιδίδηςοϑ. 

1--5. Τἢδ τοϊδίοηβ οὗ πηδῃ δῃὰ ἴθ. 
1--4,. Οὗ ἀϊνοτςο. Οη {μ656 νεσβϑοβ ἀπά 

ου 1Π6 βυιθ]θςῖ ἴο νυν ῃϊς ἢ (ΠΟῪ τοϊδῖε, 566 ποῖ 
αἴ δηὰ οἵ ἐμπάρίευ ; δηὰ ςξ, [6γ. "10 χα; δῖ Μαῖϊ. 

Ὑ. 31, 22 Πα ΧΙχ. 3--ς. ΤΠε Τςοΐοη ἴῃ πιά- 
ἀϊθ οὗ ν. σ᾿ δηά 1ῃ6 ἔ1}}} σἴορβ ρἰδοοὰ «αἵ 186 
οηὰ οἵ νυ. στ δηά 2 5δῃουϊάὰ ἴς τοιηονοὶ, δηά 
(6 ἔουν νϑύβεβ, ϑνςἢ σοηΐδιη ΟὨΪΥ Οοἠδ 56ῃ- 
ἴδηςθ, γοηάογοα ἴΠ5: ΙΖ 8 δ δ ΌΣ Ὁ 81.905 
8ι. Μι(6 ὅσο, πὰ ΚΙΥΘῚ ΒΟῸΣ 8, Ὀ111 οὗ ἀ!- 
γοΟσοθρθηῦ; δὰ (νυ. 2) 1ζ 516 μδ88 ἀθ- 
Ῥατγιθὰ οὔὖ οὗ δ΄ῖ8 ΒοὰδΘ διὰ ὈΘΟΟΣΩΘ 
ΔΙΠΟΥΒΟΣΙ Π181}8 Μ|700; δπά (νυ. 2) 17 ᾽Ὁ89 
Ἰαλῦοσ δυδραπὰ δδὴ9 ΠΟΙ, ὕμπθοπ (νυ. 4) 
ΔῸΣ ΖΦΟΌΣΤΙΔΟΣΥ ὨπΒΌΔπα, δ. 

δ. (ἢ χχ. )γ. ἼΒετο Βοννόνοσ ἴῃθ6 Ὀδ- 



ς ἴκεν. 13. 

ν. 6---ἰ 8. 

διι51Π 655: κί ἢδ 5}4]] 6 τες δῖ ἢοπὶα 
ΟἿ γοαῖ, πὰ 5}4]1 σἤδεγ ἃρ ἢ]8 ψ]ε 
ὙνΠΙΓἢ ἢ Ὠδῖῃ τἀκθη. β 

6 4 Νῶὼο πιδῃ 5}4]] ἴδκα ἴῃς πεῖδεγ 
ΟΓ ἴῃ6 ὉρρεΓ π]Ἰδίοης ἴο ρἰεάρε : ἴογ 
Πα ταἰκεῖῃ « »μαπ᾽ς ᾿1ξ8 ἴο ρἰεάρε. 

" 4 δ πιὰ δὲ ἰουπά 5ιεα]ϊηρ 
ΔΩΥ οὗ 5 Ὀγείῆγεη οὗ τὴς μι] άγεη οὗ 
15τδεὶ, δηδ πιλκεῖῃ πιογομαηάϊβε οὗ 
Ὠῖπὶ, οὐ 56|1|6ἢ ἢϊπὶ; τσ τῆδιὶ τῃϊοῖ 
856]} ἀϊς ; ἀπά τῇοιυ 584]ς ραῖζ εν}] ἀνα 
ἔτοπι δπγοηρ γοι.. 

ὃ 4 Τλκε πεεά ἴῃ “τῆς ρίδαριε οὗ 
ἰεργοβυ, τῇδε βου οὔβεγνα αἰ] ρεπεΪὶγ, 

ὈΕΌΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΝ. δὸς 

12 Απά 1 τῆς πῆδη δὲ ροοῦ, ἴδοι 
5] ποῖ 5]εὰὲρ νι ἢΪβ ρἰεάρε: 

12 ἴῃ ΔΥ οᾶβὲ ἴδοι 5ῃ4]1 ἀε] νοῦ 
ἢϊπὶ τῇ. ρ]εάρα ἀραίη γἤεη τῆς 8π 
θοθῖῇ ἀοννῃ, τῆς ἢδ τηΔῪ 516} ρ ἰπ ἢ]8 
οΟΥἢ Γαϊπηδηΐ, δηα 0655 τῇδε: δηά [ἰξ 
8Π4}1} θὲ γρῃϊθουβῃδθβθ ὑπο {πες θ6- 
ἔοτε τῆς. ΓΟΚΡ τὴγ (ὐοά. 

14 Ἷ Ύοιι 5ῃα]ῖ ποῖ ορρύεββ 8ῃ 
ἮΙγοα βεγνδηῖ ἐῤαὲ 'ἰς ροοῦ δηά πεεάγ, 
εὐδεῖρεγ δὲ ὧς οὗ τὴγ Ὀτείῆγεη, οἵ οὗ 
ΤΥ 5[ΓΔηρΘΙΒ ἴῃαϊ ὧγ ἴῃ [ἢΥ ἰδπά 
νη ΤΥ ραῖαβ: 

Ις Αἱ ἢ]5 ἄγ “ἴδοιι 5ῃ4]Ὁ ρίνε ῥένι 4 Ταν. το. 
ἢ15 Ὦϊγα., πεῖ οΓ 5841} [ἢ6 8ι1η ΕΟ ἄοννῃ 108. 4. 14, 
Ἰροη ἴξ; ἔογ δε ἐς ροοῦ, Δη4 ᾿ βετίεῃ ΠΩ͂Σ 
ἢ]5 Πδαγῖ ὑροη [Ὁ : 1εϑῖ ἢ6 ΟΥΥ͂ ἀρδίηϑί αὐς τονὲ 
ἴἢδς6 υπῖο τὲ ΙΟΚΡ, δπά ἴτ δὲ εἰπ γο’ 
ππῖο ἴδε. 

Ι6 ΤῊε “ΙΒ εῖβ 5881} ποῖ δ6 ρυῖ-2 Κίη. τι. 
ἴο ἀξαῖῃ ἰογ τῆς σὨ]άγεη. ποι Γ 5}4]] 4 σβτου. 
τς οὨΠάγεη θ6 ρὰζ ἴο ἀεαῖῃ ἔοσ τῃ8 ἸΣ ἧς. ο9, 

ΔΠΔ ἀ(ο δοςοζάϊηρ ἴο 41} τπαῖ τῆς 
ΡΙεϑῖβ (6 1, ενιτεβ. 5841} τεᾶς ἢ γοι: 
85 1 σομητηληάεά {Πεπ|, 59 γε 5}4]] οὐὔ- 
56 [να ἴο ἀο. 

ἘἈεπλεθεγ ννμδὲ τῆς ΠΟΚΡ ΤὨΥ 
Οοά 44 ππῖο Μιηαπι ὈΥ ἴῃς ΨΨΑΥ, 
δίϊογ τμαῖ γε ννεῦε σοπια ἑοστῇ ουΐ οὗ 
Ἐργρι. 

ὦ Νυπιῦ, 
ΧὩ. ΤΟ, 

"φῦ, ῖιο 4 ὙΏηδη τποι ἀοβὲ ᾿Ἰδηά ΤΥ ἔβιῃοιβ : δνεσΥ πΊδῃ 538] θὲ ρυῖ ἴο Τ᾿ ὦ 
βρη ἡ Ὀτγοῖθεγ ΔΠΥ τῆϊηρ, ἴοι 5Π411 ποῖ ρὸ ἀδδίῃ ἔοσγ ἢ8 οὐνῃ 51η. -ἜἜἼ 
“η} ἐλέη 

᾽ ὧς. 
ἱπῖο ἢϊ58 ἤουβε ἴο ἐξιςἢ ἢ15 ρΙεάρε, 

11 ΤΠοι 5μα]ῖ βίαημα δὐτοδά, δηά 
1Γὴ86 δὰ ἴο Ψψθοσλ ἴμοιι ἀοβὲ ἰοπά 
584} Ὀγηρ ουὔἕ τῆς ρΙεάρε δργοδά υπίο 
(ἢςα. 

ἰγοιϊ πε πιᾶη 15 βροκθη οὖ; ἤδγε [86 πεν] 
τηλττιοα, ὙΠῸ σομηπιδπα Ποῖ ρίνεη νν5 ἀθ6- 
δἰρηθὰ ἴο δηάθασ ἴΠ6 τηδιτίαρο τἰ6, ἃ5 ἴπῸ ΟἿ 6 
ἰλϑῖ ὑγθοθάϊηρ ννᾶ5 ἴο ργουθηΐ ἃ ΠΊνΟΪΟιΙ5 ΠΡ - 
ἴυγε οὗ 1. 

Θ. ΑΑ ρχξοθρρί οὗ ἰκὸ ἔεποσ ἢ ἰδδὶ ἴῃ 
Ἐχ. χχίῖϊ. 2ς, 26. 

7. (Ὁ Κχ. χχὶῖ. σό. 
ρηωζεῖρ »ιεγοραμπάϊσε 9 δι] ἘἈδίῃοῦ, 60π- 

σαι πἰτα, 2.6. ἔτεαΐ ἢϊπὶ 845 ἃ 5ἷδνθ. ὅδ6ὲ 
Οἢ Χχὶ. 14. 

8, 9. Οη (6 Ἰαννβ γοϊδεϊηρ ἴο ἸΕΡΓΟΘΥ͂ 566 
εν. χιϊ. ἀπά χὶν. Οἡ Μιγίδιηβ γε] 566 
Νυπι, χὶϊ. τὸ 5864ἅ. ὙΠ ἸΟΡΥΌΟΘΥ ννὰ5 “"1ῃ6 
ΒΥΠΊΌΟΙ οὗ 5ϊ:η, ταοδὲ οἴσοπ ἴῃς ἰῃεοσγαῖϊς 
Ρυπιϑητηθηξ, [86 ΡΘΠΔΙΓΥ ἔοσ 51π5 σοπηποὰ 
δρδϊπϑὶ [Π6 ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ, 85 ἰη [Π6 ολ565 οἵ Μ|τγ- 
πὴ, οἵ Οεδαζὶ, οἵ {2214} (ΑΌρ. Τγεηςὶ "Οη 
{π6 Μίγδοϊθβ,᾽ Ρ. 215). ὙΠδ δἰ υβίοη ἴο Μ|- 
τίδτι, ψγῆο αἰϊδορογοά [π6 ογάϊηδηςεβ οὗ σοά 
δηὰ νγᾶβ ριιηίϑμοα νυ ἢ ἸΘργοσυ ἔοσ μου γεῦο]- 
Ἰίοῃ, ϑεῦνοβ ἴο ροϊπί {ΠῸ ἱπ]υποϊίοη οὗἉ τ΄. 8. 

10--16. Ψν αγηΐηρδ ραϊησὶ ὀρργθϑϑίοῃ οὗ 
[πο Ροοτ. 

10---18. Ο(Οεἕ Εχ. χχίϊ. 2ς---ῦ. Ὅδδ οἴοὸ- 
ἀϊΐον 15 ἑουυιἀάθη ἴο δηϊοῦ ἢϊ5 ἀθίουβ ἀννε]- 
Ἰΐπῷ, ἀπὰ ἴο 8612 6 85 βδεουιυ γνηδὲ Β6 πιρῆϊ 

17 ἢ ΤΠοιῖι 5Πα]ῖ ποῖ ρεγνεγῖ τε 
Ἰυάρπιεηε οὗἩ τῆς βίγδηρει, ποῦ οὗ τῃ6 
[τ ο 1685; ΠΟΙΓ ἴδκΚα ἃ νυἱάονν᾽5 γαϊ- 
τηδηΐ ἴο ρἱεάρε : 

18 Βυϊ τῇοιι 5Πῃ]ς γεπιεαρεγ (πδῖ 

τιηκ βυηςϊοηῖ. Ης 5 ἴο βἰδπά ψιθουΐ, ἀπά 
Ἰοαν ἰἃ ἴο {π6 ἀθοίοσ ἴο Ὀτγίηρ ἔογίἢ [δα 
ὙΠΟ. Πα σοιυά Ὀοδῖ σραῖθ. Νὸ ἀοιδί τῃ6 
στοά οΥῦ νου] μανθ τς τρδῖ ἴο πάρε ν Β6- 
{Π6Γ ἴῃῸ ρεάρε οὔεγεα ννεσὸ δάθηιδῖθ οὔ ποῖ. 
Κυ. 12, 13. 55 ΠΊ6, νῆας σου] Ὀ6 σοηΞΙΔΠΕΥ͂ 
186 σῶ56 ᾿η Ῥαϊεβδίίηθ, [πδξ [6 ροοὸῦ ἀθδίοσγ᾽ 
νοι] μᾶνὸ ποιϊμίηρ ἴο οἴου ἔοσ ρίξε Ἄχοθρί 
ἢ15 ννθδυῖπρ ἀρράχεὶ. 

18. ἐὶ τραϊ δὲ γὶσ ῥιεοισ πεῖς μπίο ἐδοε}] ΟΣ, 
νἱ, 25; Ῥγυν, ΧΙχ. 17; δῇ. ἵν, 27. 

14, 15. Ἐλρεαδϊθά δηὰ δηϊαγροά ἔγοπι [,ον. 
ΧΙχ. 132. Οξ χυ. ο; δῖ [Ἀπ|65 νυ. 4. 

16. Α σδιπῶοη δα ἀγεθθθά ἴο ϑαυὮ]Υ γι 665. 
Οοά, Ὀγ τρῃϊ οὗ ἢ15 ϑονεγοι ΏΓΥ νοῦ 4} τλδη- 
Κιηά, “7γθ ἀοηλ!η πο Ραμα" (ΟΤΟΌιι5), 
(Ὠγχϑδίθηβ ἴο νιϑῖ [ἢ 5η5 οἵ ἴη6 ἔδί που Προ 
[6 σηΠάγεη (ςξ, οἡ ἔχ. χχ. 9); δυξ ἴη ἴῃς ἀϊ5- 
Ροπϑαίίοη οἵ δαυτθ]ν 1υδῖϊος [ἢ πηᾶχὶπι τηιιϑῖ 
Ὠο]ὰ ““ραπᾶ σδρυΐ βου," Αἰποηρβὶ οἵμοῦ 
ΟὐδηίΔ] πδίίοης ἴΠ6 ΤἌΠΆΪΥ οὗἉ ἃ σγΓλ1Πη4] νγ85 
ΠΟΙΏΣΛΟΠΙΥ ἰηνοϊνθα ἴῃ ἢ]5 ΡυΠΙΒπηθηΐ (ςξ. 
Ἐ 51}. 'χ. 13, 14: Ἡρτγοά. Π|. 19). [ἢ [5γαεὶ ἵ 
ψ͵ὰ5Β ποῖ ἴο δὲ 50; οἷ, 2 Κ. χὶν. 6; 2 
Οὔγοη. χχν. 4. 866 α'ϑο δεῖ. χχχὶ. 29, 30: 
Ἐ Ζεῖκ. χυῇ!, 2ο δηἀ ῃοῖε8. 

17. Οἔ Εχ. ΧΧΙΙ, 21, 22, ΧΧΙ, 9. 



886 

“ κεν. το. 

41. 21. 

ἴδοι νγαϑῖ 4 θοπάτηδηῃ ἴῃ Εργρῖ, δπά 
τε ΤοκΡ τὰν (ὐοά τεάεξεοιηθα {πεὲ 
τἢεηςα : τῃετγείογε 1 σοιῃπηδηα τπμες ἴο 
ἄο τἢ}5 τπίηρ. 

19  ἦὙνΒεη τπου ουζίοδε ἀοννη 
(πα Παγνεβῖ ἰῃ ΤΥ βεῖά, δηά ἢαβῖ 
ἴοτροϊ 4 5ῃεδῇ ἴῃ τῆς ἢε]4, τῆοιι 5Π4] 
ποῖ ρὸ ἀραϊη ἴο ἐεϊςὰ ἴτ : [ἴ 5}.4}} Β6 
ἔου ἴῆε 8ιγαηρεγ, ογ [86 [ἢ εγ]6588, 
ἀπά ὼγ ἴῃ νϑίάον : τῆι της ΓΟΚῸ 
(γ (οά τηᾶὺ 1655 ἴπθ6 ἴῃ 4}1 τῃ8 
ψνοῦκΚ οὗ τπΐηε ἢδηάϑ8. 

2. ΝΆ η ἴδου Ὀεδξεϑὲ Ἐπ]η6 οἶἶνε 

ΘΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎ. ΧΧΙΝ. [ν. 19--22. 

ἴγεο, Γἤου 5ῃα]: ποῖ ρῸ ονεῦ τῆς ᾿Εν ΑΨ 
Βουρὴ8 ἀρβϑῖῃ: ἰξ 54} δὲ ἔογ {Πὲ6 "πο δσαχὰ 

τ πεν 
ΒΓΔΠρΡΟΙ, ἰογ ἴῃς ἐβεμοιεθ8, ἀηὰ [ῸΓ κάδς 
τῆς ψιάονν. 

2 Μη ἴδοι ραϊμετγεϑβῖ ἴῃς ρτᾶρεβ 
οὗ τὴγ νἱπεγατγά, ποὺ 5114] ποῖ ρίεδηῃ 
ἐξ Ἰαϊετνγατά : ἴξ 514}} θὲς 
ΒίΓΔΠρΈΓ, ἔογ ἴῃς ἐβέμεγεββ, ἀπά ἴογ 
(ἢ6 νι]άονν. 

22 Απά ἴδοι 5}41ἴ γε πηεπηθεῦ τῆδῖ 
ἴῃοιι νναϑὲ 4 θοπάϊπδη ἰπ τῆς ἰδηὰ οὗ 
Εργρε : τῃεγείογε 1 σοπιπηδηάα ἴῆεε ἴο 
ἀο τἢ 15 τηϊπρ. 

18. ΑΕἔῇ [μον. χίχ. 33» 34. 

109 ---22. Βερεαίεὰ ἰπ ϑυδβίδπος τσὴ 

,εν. χὶχ. 9 54. δῃά χχὶ! 22. ὙΠ6 ΠΙΟΙΥΘ 
᾿Αϑϑίρηθά τ. 22 5 {πΠ6 ϑϑτὴδ ἃ5 ἰῇ υ. 18 δηά 
ΧΥῚ. 12. 

ΝΟΤΕ οὔ (ΠΑΡ. ΧΧΙν. 1--4. 

ΤὨς Α. Ν. 15 υπάουδίοα!Υ ννγοηρ ἴῃ ρ]δς- 
ἵπῷ ἃ }}}] σἴορ δὲ {π6 οπὰ οὗ συν. ἵ δπά 2. 
ΤὨς ἔουγ σὺ. ἔργ ΟἾΪΥ οπε βοηΐθησο, ἴΠ6 
ἢγϑοι τὔγοο Ὀεὶπρ ἴΠ6 ρῥγοΐδϑιβ, ὅζς., ν. 4 ἴῃς 
ΔΡρΟάΟϑ15 85 15 θχιδιτοὰ ἴῃ ἴῃς ἑοοϊ-ποῖθ. Τ 5 
τ. 4 ἰὰγ58 ἀοννῃ [ἢ ἰᾶανν ἴῃ ἴδ6 ϑῃρροβθά οδϑθ. 
80 {6 1 ΧΧ.. δπὰ (ἢς ἰαῦρε πλδ) ΟΣ οὗὨ σοπη- 
τηθηϊδίογβ. [1 15 ἴπι15 ονιάθηϊ [ῃαΐ δίοβοϑ ποὶ- 
{ΠῸῚ ᾿πϑε 65 ΠΟΥ Ἐπ] οἱ 5 ἀϊνοτοο. ὍΤ}6 ὀχαςοῖ 
ϑριγτ Οὗ [Π6 ρᾶ55ΑρῈ ἰδ ρίνθη ἰῇ οὐσζ] ογά 8 νογάς 
ἴο [86 [ἐνν5, δὲ Μαῖί. χῖχ. 8: ""Μοϑδθβ Ὀδοδιι58 
οὗ (ες Βαγάποθς οὗ γοῦγ Ὠεαγίβ βυβεγοά γοὰ 
ἴο ρυῖ αὐνᾶῦ γΟῈΓ νυν 5." Νοῖ ΟΠΙΥ ἀοεβῖῃο 
ΟΥ̓ΡῚΠ4] ἰπϑιτατ!οὴ οὗ πιδύτίρο 45 σϑοογάθα 
ὉγΥ Μοϑβο5, ὕξη. 11. 24, δεῖ ἔἕοσί ἢ {πὸ ρετ- 
Ῥεϊιγ οὔμα Ὀοπά, Ὀυϊ 186 νυ. Ὀεξοτε τ15 
ῬἰδιμὶΥ ἱπεπιαίο {πὶ ἀΐϊνοσςοθ, ν ἢ15ὲ τοϊεγαῖθά 
ἔογ [86 {Ππ|6, σοηΐγανθηδϑ ἴπ6 ογδοῦ οὗὨ παΐυγο 
διὰ οὗ Οσυά. ὙΠε ἀϊνοτοεὰ νομὴ γῆ0 
ΤΩΔΥΙΓΙΘ5 ἀρδῖη 15 “"ἀθΒ]οά," Ὁ. 4, δΔῃὰ 5 στοιιρεά 
ἴη {Π15 ραγ σα ΑΓ νυ ἢ [86 δά] γέβ5: οἷ [νον. 
ΧΙ, 2ο. Ουγ [,οτὰ (ἤδη ννᾶ5 βρεδκιης 8ς- 
σογαϊηρ ἴο ἴΠ6 ϑριξ οὗ τπῃ6 ἰανν οὗ Μοϑεβ 
ψΒοη Ηδ ἀροϊατοά, δὲ Μεᾳίϊ. χίχ. 9, “"Κ οβο 
ΤΑΔΥΤΙΘ(ἢ ΠΟΥ (Πδὶ 15 ρυὰϊ ἀυγᾶν ἀοίἢ σοτηπῖ 
δά !ζεγγ. Ηἐὀἐ ννυᾶ8 βρθαϊκίπρ ἴοο ποῖ [685 86 - 
οογάϊηρ ἴο [86 τηϊηὰ οὗ ἴδ6 Ῥτγορδεῖδ, οἴ, ΜΔ]. 
11. 14---τ6. Βυῖ Μοβθθ σου]ά ποῖ φΔΟϑο ΕΟ ΪῪ 
Ραυΐ πη επα ἴο ἃ ῥταςίιςα νυ ῃϊςἢ ννᾶ5 [γδα ΟῊ Δ], 
δΔηα σοπηηοη ἴο ἴδ6 [ονν5 ὙΠ οἴου Οὐ οηιδὶ 
Ὠδίϊοηβ. Ηἰδ5 δ1πὶ 15 {πογοΐωοσο ἴο τορι δίο δηά 
1.98 ἴο πιτραῖδ Δῃ ον] νυ ιοἢ ἢ6 σου] ποῖ 
ὀχεγραίθ. Ηδ οπαςῖβ {μπογοίοσο ἴη 1ἴΠ6 ραϑθαϑὸ 
Ὀοΐογε τ1ι5 (1) ἰδαῖ αἰνοσοθ πλυδὲ ἴδ ὑἷδοθ 
ποῖ 45 Πεγοϊοξογθ, αἵ {π6 διθΙ ΓΑΙῪ Μ1}}} δηά 
ΡΙοάβυγο οὗ ἴῃ δυβθαηά, ἀπά ΟΥ̓ τηοτα ψογὰ 
οὗ τοι, υὰϊ ἀροη τϑᾶβϑοη ρίνοπ ἀπὰ ὈῪ 
ΤΟΔη5 οὗ ἃ υυγιτοη δηᾶά ἔογτηδὶ ἀοσιυπηθηῖ: 
(2) (παῖ {πε ἀϊνοτοεά υἱέ γῇο Παὰ πηδγτὶθὰ 
ἃ ϑεσοηα {1Π|6 5}8}} Πευοσῦ σοῖσι ἴο μοῦ γϑὶ 

Βυθϑραηά. ὙΠῸ ἰοπάεπου οὗ ἰδεϑθε ἴανῦϑ ἰ5 
ΟὈνϊοι5. ὙΠῸ ἔοστθοσ νψουϊὰ επέοτος [ἢ6 
Ῥτγεραγζδίίοη οἱ ἃ γορΌΪΔΓ δηά 16 Ρ 4] 1ηϑι Γαι πιοηΐ, 
ννῆςἢ, ἔτοηι (ἢ6 ῃαΐυγο οὗ ἴῃ6 σᾶ96, σνουἹά 
τοαυΐγο Ἐπ|6ὸ δηὰ (ἢ6 Ἰηϊοεγνεπίοπ οὗ ρυδ]ῖς 
ΔΟΣΠοΥ Υ ἴο «ἰεϑὶ 115 δι βηοϊοπου δηὰ 115 ἀὰθ 
ἐχθοιπίοη. Ὑῆι5 ἃ σογίδιη ἀοδΥ ννου]Ἱὰ πὸ- 
ΠΟΘΘαΓΥ ἴακο ρίαςθ, βίνηρ ΟΡρΡοΟΥΓΌΠΙΥ ἔοτ 
τεςσοηϑιἀογαίίοη; δηὰ ἴῃς ᾿πϊογροϑβιῖοη οὗ {86 
ταλριϑίγαϊεβ νοι] ρσεένθηῖ ΠΊΔΩΥ νοίοι5 
σοπΊρδιηἴς ἔσοπι θεῖπρ ἰγεαιθα ἃ5 στουπαϑ ἴοσ 
ἄϊνογοθ. Ὑὴ6 οἵδεῦ ἰᾶνν νου] δαἀπιοπίϑῃ ἰδς 
ῬΑΙ65 (Παῖ (ἢς ἀϊνοτοθ οηςε σοηπϑιπιπιδῖοα 
ὑγοι]ὰ Ὀ6 ᾿ΓΤΕΡΑΓΔΌΪΘ, ἀπά οὐρῆϊ ποῖ τπεγείοτε 
ἴο 6 Ὀγουρῃί δρουΐ ταν ἀπά ᾿ἰρμτγ. [ἰ 
τισὶ Ὀ6 δάἀδά ἴοο {μδὶ δίοϑβϑοϑ ψ ἘΠ ΠΟ] 5 τὴς 
τρπς οὗ ἀϊνογος ἰζορεῖμποῦ ΠΘΓΟ ἃ πῆδῃ 
5] ΠοΥ5 ἢ15 δ 85 υπομαϑία (ΧΧΙΙ. 12---10), 
ΟΥ̓ 5θάιισθβ Πεὺ Ὀδέογο πλδυτίαρο (ΧΧὶϊ. 28, 29). 

ΤΗΘ ἱπιροσί οὗ ἴῃς ὀχργεβϑίοη ὁ ϑοζὴδ τΠ- 
οἰεδηηθ55" (ἼΔἽ ΠΥ, ᾿ς ἴῃς παϊκοάηθθϑ οὐ 
5ῃδηηθ οὗ ἃ {π|πρ.᾽)) ᾿ᾶ5 ὈδθΠ νΑγ ΙΒ. 6 Χ- 
ΡΙαϊποά, [ἴ νγὰ5 ἃ ννὲ}]Κηόνῃ τΠποπὶὸ οὗ ἀϊ5- 
ρυϊδοη Ὀοΐνγθεη ἴδ ϑοῆοο β οὗ ἨΠ]ΘΙ δηὰ 
δηδιηηδι. ὙΠῸ ξουτηθῦ οχρ δηθὰ ᾿ἴ, 45 ἴῃ 6 
ῬΒΔΥ5665 (δῖ Μαῖίί. χῖχ. 3) ϑθεπὶ ἴο πανε ἀόπο, 
ἴῃ ἃ ϑεηογαὶ ΤΔΠΏΕΓ, 85 εαυϊναϊεπί ἴο δηγ- 
(δηρς ΒΟ ἢ τηδάθ τῃ6 νγοπλδῃ ππδοςορίϑθ]6 
ἴο ΒΕΓ Βυθραπά. Απηὰ [ἢ]5 σεγίδι ΠΥ 9 εΠ5 
Ὀοτηθ οὐἱδ ὈΥ ψγΠαΐ 15 βαϊὰ ἴῃ τ. 2, Βοτα 
ἄρΡροάγβ [ἢδί ἴΠ6 βεσοηά πυϑοαηὰ τηϊρῆΐ ἀϊνοτγος 
ΤΊΘΓΟΙΥ οἡ ργοιιπάς οὗὁἨ ρϑύβοηδὶ ἀἼ5}1κὸ. ὙΠΟ 
Οἴμοσ δηὰ γινδὶ ᾿ητουργοίουβ τεραάσγα [ἢς ἴουτηβ, 
ὙΒΙοἢ τὸ υϑεα 4150 ἴῃ ἴῃ6 ρῥγεσθάϊηρ ἢ. 
α. 14, ἃ5 ΔΡρ]ςδΌ]Ὲ ἴο ποίΐδιηξ βδῃογί οὗ ἰπὶ- 
τηοάεσε ςοηάυςϊ ΟΥ ϑγᾶνε ρἤῆγϑιοδὶ ἀεοῖεςῖ. 
Αἀυοσυ 15 οἰφαυὶγ ουξ οὗ [η6 φυδϑίίοη, ϑῆςδ 
{πὶ νγὰβ ἃ οδρίϊ] οτπιε (τ. χχὶϊ. 2ο--- 22). 
ἊΝ Βι ον σ βοθοοϊ Ὀ6 τσ δ 1ἴ 15 οἶδα τῆδὲ ἐδ 
Ἰορ ϑιαίον ξεῖς Βληιϑο ἢ σοηϑίταϊποα ἴο ἰδᾶνε ἴὃθ 

ἘΗεδ. ίογ τῆς ΔΌΞΑ 



γ. 1--.} 

186 Βυβραπα 8 μβδηάϑ ἰάσρε ρονγεῖβ 45 τοραγὰϑ 
ἀΐνοτοθ. Ηυμήδης γτοϑίγαιηϊβ δηὶ σοπάιϊτοηβ 
Δ΄ Ὠονγανοῦ ἱπηροβοὰ οἡ ἴῃ6 σχογοῖϑα οὗ (παῖ 
ΡοΟνΟΥ, δηὰ [86 στρῃϊβ οὗ ἴπ6 δ οὴ ΠΟΥ 
διἰ6 δἵβ. ποΐ ἔογροϊίζίσῃ. [1 ἀρρδϑᾶΐβ ἔγοπὶ 
Εχ. Χχὶ. τὸ {παῖ [Π6 πιδιὰ ϑοϊά ἴο ὈῈ “ἃ 56 - 
νδηΐ," 2:4. Ριιγομαϑθοα ὈΥ ἃ πιᾶπ ἴο ὃδ ἃ ν δ, 
σουὰ αυϊξ ποῦ διυιϑθαηά, ᾿Γ πιδϑῖογ, ᾿Ε μος ἀϊὰ 
ποῖ ρεγίοστῃ ἢ15 ἀυες ἰονναγὰβ ἤογ; δπά ννὰ 
οδῃ ΠΑσάΪγ ἀουδὲ ἴπαΐ ([Π6 ἰηΐθγοηςθα ἀγάννη ἴῃ 
ΤΑῸ ἢ να ΘΥ ὈΥ (Π6 [Θννί58 ἀοςΐοτϑβ (ςξ. 8542]- 
βου 2Ζ, “Μοβ. Ἀθοδῖ,᾽ ρρΡ. 8οό, 807 δῃηὰ ποΐ65), 
8ἃ5 ἴο {ες οἰγουπιδίδησοα ὑπάοσ νΙ ἢ ἃ νυἴδ 
σου ]ά οδηΐοτος ἀΐϊνοσοθ, ἀγα ἰπ ἴ6 πηδὶη σοττοςῖ. 
ΤῈ ἔγεονοιηδῃ νου] σογίδι ΠΥ ποῖ θὲ ἰῃ ἃ 
ὙνΟΥΞῈ ροβιζίοη [ἤδη 15 ϑδοσυγεὰ 1π Εχ. ].ς. ἴῸΓ 
[Π6 Ὀοηάννομᾶη. Θυτγ 1], οτὰ δ ̓ινογάβ τοὺ (51 
Μαῖκ χ. 11 δηὰ 12) ϑθθῖη ἴο ἱπΊΡΙΥ ἴμδὶ ἴῃς 

ΠΕΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΝ. 

ΤΡῃὶ οὗ ἀΐνοτςοο εχ ϑίθα ΘΠ} 7 οἡ Ὀο(ἢ 5:468, 
Υεῖ πο ἀοιυδὲ {πε ᾿πδτίοη οὗ ἀΐϊνοτοθ Ὁγ 106 
νυν Ἱδ ννᾶ5 ἘΧΙΓΕΠΊΕΙΥ γὰσὸ ἰπ {πε Εαδί. [ἴ ννᾶ5 
ποῖ πουνενοῦ ὑπκποννῃ, δ᾽ ΔΠΥ γαΐο ἴῃ ἰδἴεῦ 
ὈΠῚ65, ἔὺσ δδϊοπιο, ἴπῸ οἰςίοσυ οὔ Ηεογοά, ἀϊ- 
νογορά μοῦ Ὠυβοαηὰ; οἷ, [οΞϑερῆ. “ Απὶ᾿ χν. 7, 
δια ΧΝΠΠ. ς, 4. 

ΤΙ ἀρρθᾶγβ [Πδὲ 1ξ τὸ ἀϊνογοθά τνῖο ἀϊὰ ποῖ 
ςοηίγαςΐ ἃ παν σλλεταρμὸ ΠΟΙ Βιυβραπαὰ ταϊρῃϊ 
ἴδλιΘ μού ὕδοκ, ὍΤΠ15 ἢᾶ5 Ὀδοη {Π6 1πηΠ6- 
ΤΟΣ] Ὀγδςίίςα οὗ [86 [εννϑ ; δηὰ {πογρ ἰ5 
ΠΟΥΔΙΏΪΥ ποίμίηρ ἴο Ὀαγ 1ἴ ἴῃ ἴ(Π6 ραββαρὸ ὃ6- 
ἴογδ 8 ΟΥ̓ οἰβεύνῃεγα ἰῇ ἴΠε ἰανν; οὐ {Π6 σοῃ- 
ἈΓΑΓΥ, ἴΠ6 ϑρὶΐ οὗ [ἢ6 οπδοϊπηθηΐβ οὔ Μοϑοβ 
ἶ5 σου Δί ηΥ ἴο δησουγαρε [86 ργεϑεγνδίίοη οὗ 
ἴῃ οΥἹΡΊπαὶ {16 [6 ργοδιίοη οὗ τεσ οη ἴῃ 
τ. 4 15 ̓ ᾿πλεὰ ἘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἴο ἴΠ6 σᾶϑ6 ΨΒΟΓΕ ἃ 
βοςοηά τ διτίδρο δά Ὀδεη σοηίτασϊοά. 

Γ(ΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧν. 
1 διγῖῤες νεμσέ πού ἐχορεαὶ “ογίγν. 4. 716 οκχ ἐς 

μοί ἰο δέ γεμπείσα. 5. Οὐ γαλεήηρ σεεα τε» ὦ 
ὁγοίλορ. τι Οἡ ἦε ἐηεμσάσσέ τὐοπαπ. 13 ΟΥ̓ 
“17,51 τοεῖρά δ. 17 122 γιοχιογ}) οὗ Ατιαῤοξ 
ἧς το ὁφ ὀέξοίζειϊ ομΐ. 

Ε τδετε θὲ ἃ σοηϊγονεγθυ δεΐνγεεη 

ἃπΠὰ το δε Ὀεδΐεῃ δείογε ἢϊ5 ἴξςθ, 
Δοσογαϊησ ἴο ἢΐβ ἔλυε, ΟΥ̓ ἃ ςετγίδίηῃ 
πιπιδθετ. 

2. 4 ογ βίρεβ ἢε ΠΊΔΥ ρῖνεα ἢ]ΠῚ. τὸ Οος. σε 

απά ποῖ Ἔχοθβά: ἰεβϑί, 2.7 ἢθ δῃου]ά 
εχοθθά, δηά δεδαλῖ ἢϊπὶ ἀῦρονεὲ τἢε86ὲ 
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τλεη, ἀπά ΠῈῪ σοπια υὑηἴο [πᾶρ- 
πιοηῖ, τῃαῖ ἐῤ6 μέρες ΤΛΑΥ Ἰυάρε {Πεπὶ; 
{δε ΤΠΕΥ 51 15:1) τῆς τιρ λἴθοιι8, 
δηά πθὸν μα α της ψιςοκεά. 

2 Απά [Ιξ 58}4}1 ες, 1 τῆε ννῖοκοά 

ὙΠ ΠΊΔΠΥ͂ βίγρεβ, ἴΠεπ (ὨΥ Ὀτγοῖῃογ δι ὕοτ. 9 
5ῆοι 4 86 6πὶ ν}]6 ιτηῖο τἢξεα. ᾿ γὐε, 

4  ὁΤἼδΒου 5}α]: ποῖ πχιιζζίε (ἢ ᾿ Ήεν. 
οχΧ ψῃθη ἢ ᾿ττεδάδιἢ οὐυἱ ἐῤε εογη. τλγαλοᾷ. 

5 ὅ “1{ Ὀτεΐβγεη ἄννε!] τορείμετ, 3. 
ΤΔη έὲ νου ἴο Ὀ6 Ὀεαδΐθη, [ἢδῖ 
{δὲ [υάρε 514] σδυβα Πϊπὶ ἴο 16 ἄονγῃ, οἈΠΠ4., τῆς νυ οὐ τῆε ἀεδά 5}}4}} ποῖ νος ἤὉ 

σμαρ. ΧΧν, 1--8. Ῥυπιβῃιηοηῖ ὉΥῪ 
δἰ ΓΙρ65. 

1, ἃ. ὝΠεθε ψϑῦβοβ [ΟἹΤΩ σΥδιΤΉΔ ΟΠ ΪΥ 
ΟἾΪΥ οπδ βοηΐεηςθ, οὗ ψὩ] ἢ “. 2 ἰ5 [6 Δρο-: 
ἀο515, ἃ5 πὸ ΠΧ Χ, σογγΘ Υ ρῖνοϑ τ. Ἀδπιουθ 
τπογοίοσε ἴπ6 ἢ1}} σῖορ δὲ οπά οὗ συ. 1, δηὰ 
τοηάογ ἴΠ05: (17 ἘῬΒΘΤΘ ὍΘ ἃ ΘΟΣΊΤΟΥΘΙ ΒΥ 
ὈΘΟΌΎΘΘΙΣ Π1Θ6Σ, 8πα ΤΟΥ 6Ο116 ὑῊο πάξ- 

Σαϑαῖ, ἃ)ἃπά [19 Ἰυάκοα ᾿Ἰάξο 65), δπά 

ΌΒΌΛΥ͂Υ τ᾽Ὁ86 τἰκδύθουΒεαπὰ οοπάοσσχῃ ὃ 6 

Ὑἱοκοά; (2) 95 10 58}811 ὍΘ, ἄζε. 
1. ἡ ἐδο γι ίοο] ΟἹ [ῃ6 ἐχργεϑϑίοη, 

οἴ. Εχ. χχῆϊ, 7; γον. χυῖο τς. 
Ὡ. «υονὴδγ ἰο δὲ δεαίθ] 11ϊ.. "ἃ ϑοὴ οὗ Ὀοδῖ- 

ἵπρ,᾿" 6. ἀδβογνίηρ δίσῖρεϑ: οἷ. ἃ {κὸ ΙΔ! οτη, 
1}. 18:1 5. ΧΧ. 21. 

ϑοουγχίηρ ἰ5 παπιθᾶ 85 ἃ ῬΕΠΔΙΥ ἴεν. χῖχ. 
4ο. ΤΕ Ὀοδίϊπρ Ππετὲ σρόκεη οὗ νου ]ὰ Ὀ6 οη 
(86 ὈΔοκ ἢ ἃ τοὰ οὐ βιὶςκ (ςἕ Ῥγον. χ. 13, 
ΣΧΙΧ, 29, ΧΧΥΪ. 3). 

8. ον οἰγίρος δὲ γιᾶν σίυς δίηι, απδὶ ποί 
ἐχεε Τῆδ [οννθ ἴο κεορ τυ ῖη {Πα Ἰετίεν οὗἉ 
1Π6 Ιανν ἤχεϑὰ 39 ϑ[Γ|ρ65 845 [ἢ6 ΤΊΔΧΊΠΊΙΠῚ (ες 
4 ΟὐοΥ. χὶ. 24). ΕΟΓΥ 5:6 η1ῆ65 τὴ6 [μ]]} 
τηθάϑυγο οὗ Ἰυάρτηοηΐ (Κε}}) οἕ,. σε η. νἱ!. σΖ; 
Νυπι. χὶν. 23, 324: διυιῖ [Π6 τοδϑο ἴοσ ἴῃ6 
Ἰπηϊ δου 15 ταῖμεσ ἴο Ὀ6 δοιχμῖ ἴῃ δῖ ἰ5 

Δηἀ οηε οὗ {ποῖ ἀϊε. δηά ἢανε πο το. 

αὐάεοὰ εγα, ἐἸεϑσὲ [Ὡγ Ὀγοῖποῦ 5πουϊα 5θοπὶ 
γα αηΐο {Π66. ὙΠῸ 5οὴ οἵ ἰϑγᾶθ] ννᾶὰβ ποῖ 
ἴἰο δὲ ἰαϑῃθαὰ {κθὸ ἃ δἷανε δὲ ἴπε πιεγου οὗ 
Δῃοῖμεσ. ὍὙΠῈ Ἰυάξε ννὰβ αἰνναγβ ἴο Ὀ6 ῥγδὸ- 
βϑῖ ἴο 566 [παῖ [6 ἰᾶνὺ ἴῃ [Π15 ραγτ συγ ννᾶ9 
ποῖ ονεγραϑϑεα. 

4. (Ε΄ Οον. ἰχ. οι τσ Τίμ. ν. 18: δπὰ 
Ηοϑβ. χ. 11. ἴῃ οἵδπου κιηάς οὔ ἰδθουγ [6 
ΟΧΘῚ ΜΟΥ Ὀ5ΌΔΙΙΥ πιιιΖ2οὰ. ΒΘ ἀγνθη 
ἴο δΔηά το οὐδοῦ {πὸ {Πγοϑῃϊηρ -ΠΟΟΥ ἴῃ οτάοΥ 
ἴο 5ἰΔπὴρ οἷἱξ ἴἢ6 ργδαίη ΠῸΠπιὶ 186 σμδῆς, ΓΠΟῪ 
ννΟΓῈ ἴο ὃο δἰοννοά ἴο ραγίδκε οὗ ἴῃς ἔτυϊβ 
οὗ {πεῖγ ἰαθουστβ.Ό. Ὑπὲ6 ἤρυγαῖΐδνα βοῆϑθο οὗ 
1015 σοπηηημδπα 15 ἀγαινῃ οὐξ Όγ δ1 Ραυ] 1]. ς, 
ΤΠΗς ΟΥδοκθ ἀηὰ οἴμοσ πεδίῃθη ἔγοαυ θη 
ἰγοδῖθα {Π6 Ὁ ἸΔΟυ τ Ωρ Δη1π1415 ἢ ρτεδῖ 1π- 
Βυτηδηϊγ, Ρυϊίηρ 5ῃθδγρ 115 ἴῃ {Π6ῚΓ το 8, 
ΟΥ Κερρίης ἴδε ἔογ ἃ ἰοὴρ ἴθ υυνἱδους 
ἀσπιηκ, Ὀείογε ερὶουίηρ ποτὶ οἡ ἴπε [ἢτε9ἢ- 
ἱῃρ-ἤοογ. Αποῖπογ ἱπῃυπίδη τοί μῃοάὰ οὗ ρσὸ- 
γνοητηρ ἴΠ6πὶ ἔγοπι δαῖὶηρ νν ἢ115ῖ οἡ {Π|6 ΤΠ γ 5 }- 
ἸΏ} ΠΟΟΓῚ 15 πηδηοηθὰ ὈῪ 2] δη, " Ηἰβι. Αη. 
Ιν. λς. ὙΠὲ δχργοββίοη βοῦς ἐπὶ σωρῷ νγ83 
τούογθῖδὶ, ((ἔ, Βοοματγῖ, " ΗἰεγοζΖ. 11. 40.) 
δ ρῬγδοῖίςσθ οὗ {πγεϑηϊηρς ὈΥ Οχϑπ [45 τὸ - 

ἰλἰπορά [ἴ5 Βο]ά ἴπ τς Εδϑῖ, 85 885 κοννῖϑο [86 
Βυπιδηθ τὰ]ς οὗ ἴμ6 ἰοχῖ, 
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ΓΑΔΙΤΥ͂ Ιου ἀηἴο ἃ βἴγδηραγ: Πεῦ 
"0" ἐ Πυβθαηά᾽ 5 ὈγοῖοΥ 58} ρὸ ἴπ υπἴο 
“ὅν. Ποῖ, δηά Κα ἢοῦ ἴο ἢϊπὶ ἴο ψίξα, δηά 

ΡαγοΥπὶ τμ6 ἀυτγ οὗ δὴ δυβθαπα᾿ 5 
Ὀγοῖθοῦ ἀητὸ ἢ. 

6 Απῃά ἴξ 5141] 6, ἐῤσὲέ τε ἢτβί- 
θογη ῃϊςἢ 50ὴ6 Ὀοαγεῖῃ 58Π411] βυςςοοά 
ἴῃ τῆ6 παπια οὗ ἢ]5 Ὀγόῖῃογ τὐῤίε 1ς 
ἀεαά, δι ἢ]5 παπιε 6 ποῖ ρυΐ ουξ οὗ 
[“γδεὶ. 

7 Απά ΙΕ τὲ πῆδὴ [κε ποῖ ἴο ἴακε 
"ΟΥ, ων. [|5. ᾿ ὈτοΙΠ τ᾿ 5 Ψ]ς, τἤεη 16 ἢϊ5. Ὀτο- 
"τα [{ΠῈ1 8 ΨΙ8 ρῸ ὈΡ ἴο ἴῃ6 ραῖα πηῖο 
ὑμη.. τῆς οἰάετιβ, ἀμ βὰν, ὁ ΜΥ ἢιβθαπα 

Ὀγοῖῃοῦ τεβιβεῖῃ ἴο γαῖβα ἃρ υπΐο ἢ 5 
Ὀγοῖμογ ἃ πᾶπιε ἴῃ [5γδοὶ, ἢς νν}}} ποῖ 

5--10. ἴμἂνν οὗ Ἰενιγαῖθ τρλδγτῖάρο. ΤΠ 
ἶανν οὐ ἴ}15 ϑδιιθ]εςξ 15 ποί ρεσυ!αγ ἴο της 
7ενν5, δὰ ἰ5 ἔουπά (5εε. ὁπ ὕξεη. χχχυ. 8) 
Ἰὴ 4}} δϑϑθηῖιδὶ γεϑρεςῖβ [ἢ6 βᾶπηθ ἀπηοηρϑί νᾶ- 
τίουβ Οτίθηΐαὶ παίϊζοῃβ, ἀποιθηῖ ἀπὰ πιοάσφγῃ, 
δηά οχ ϑὶβ δἰ ργοόϑοηῖ δπλοησϑῖ {με δου ἢ ΑΠ1- 
σδῃ {τῦ65 ((οἴςηβο, ὁῬοηϊ, ὃ 754); διποηρϑῖ 
1ῃ6 Ατδδίδηβ (Βιιγοκμαγαῖ, “ Νοῖοϑ,᾽ 1. 112)}} 
ἀηλοηροῖ ἴπ6 Ὠγιιδοβ (ΔΝ οΪποΥ, ὁ Τγανοὶϑ,᾽ 11. 
80); δηά δπιοηρϑί ἴδε {Π065 οὗ {πὸ (ὐδιισδϑι5, 
(Ηαχίμαδυβοη θ. " Τ Γαπϑοδισδβία,᾽ Ὁ. 403). [{ 
15 οὐνίοιι5 ἔγοπη σξεη. ΧΧΧΥ ., νογα τ δρ- 
ΡΘΔΙΚ 45 ἔα ΠΉ }ΠΑΓ δηὰ γτοσορηϊζοα οἡ 41} ἤδη ά5, 
μας Μοβοβ ἀϊὰ ποῖ ογριπαῖθ 1: δηὰ ἴῃ ἔδλεϊ 
186 συ]δ5. τὴ ἴποϑ6 συ., κὸ [ἤοϑθ ὕροη ἀϊ- 
νοῦοο, ἀο δυΐ ἱποογρογαῖθ Ἔχ ϑίϊηρ Ἱπηπηοσηο- 
ΓΔ] υϑᾶρθ5, δηὰ ἱπίγοάδῃοθ ναγίουϑ νν]ϑ6ὲ δηὰ 
ΡοΙΕς Ἰπιτλτοη5 ἀπά πρτραίοηθ οὗ ἴδεπι. 
Τὸ τοοῖ οὗ ἴῃς. ΟὈ] ραῖοη ἤςτα ἱπιροϑαὰ ὑρ- 
οὐ {πῸ ὑσγοΐμοσ οὗ ἴῃ6 ἀδοεαϑοά δυλραπά 
1165 ἴῃ 1ῃ6 ῥχἰπητῖνο ἰάθα οὗ ἢ] ἀ!θϑβηθϑ5 ὈδΙηρ, 
ἃ διοδῖ σδ απ Ὑ (οἴ. σεη. Ἀν. 4, δηὰ ποῖρ), 
δηά Ὄχι ποϊίοῃ οὗ ἢδπὶ6 πὰ ἔπ ΪΥ οπα οὗ ἴῃ 6 
δτοδλῖοϑι {παῖ σου]ά ἈΑΡΡΟΙ (εν ΙΧ. χ4: 5. εἰχ. 
152---1.). Τὸ δνογί (ἢϊ5 [6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ στ 65 
85 ἴο ᾿π[ογ-τλΑγγίαρσο ἅστὰ ἴῃ ἴΠ6 οᾶ86 ἴῃ 641165- 
οη (εἴ. 1,εν. χνΙ!. 16) 5εῖ 45:46. ὍΤῆδ ΟὈ]1- 
ϑαϊίοη νγᾶ5 οηεγουϑ (ςἔ. ἈΠ ἵν. 6), ἀηά τπῖρηϊ 
Ὀ6 τορυρηδηῖΐ ; ἀπά 11 15 Δοσοσά! ΠΡῚΥ σοηϑι εν - 
ΔΌΪΥ τεάιςοὰ δηὰ τεβιτιςϊοά ὉγῪ Μοβαοβ. [ἴ 
ἀϊὰ ποῖ 116 δἵ 411 1655 [86 Ὀγεϊῆσγεπ “Ὁ ἀννο ]]} 
τοροίμοῦ:" 2.2. 1655 (ΠΟΥ ψΈγῈ πε χῃθου5. 
ΤΒο βυγνίνίης Ὀγοῖμοῦ ἔτοπὶ ἃ ἀϊδίδηϊς ΠοΟπΊα 
τγ)5 ποῖ ἴο Ὀ6 ὀχρεοϊοά ἴο ἐεϊςἢ ἴῃς ννϊάονν, οΥ 
Ῥογδαρονάονθ, ἀπ ΠουϑοΠοΪ ἃ, ἀπ ἴδ Κα ΤΠοιη 
ἴο δἰ πΊϑος [τ ψου]ὰ βεοῃ (ἢ 11. 20, 11}. 9) 
(μαῖ {πΠ6 οὔἶσα ἔῃ ϑιιοἢ οα965 ἀδνοϊνοά οὐ ἴδε 
ποχί ποῃθουτηρ Κἰπϑμδη: ΟΥ̓ ΡΕΓΏΔρ5 {6 
ζοῖτη ““ὈγΘΊ ΓΘ " τ. ς 15 ἴο δε υπάοιβίοοά ἰπ 
[15 ΠΊΟΓΟ ΒΟΠΟΓΔΙ 56 η56 85 δαυίναίεηΐ ἴο “ΚΙη5- 
τθη." Τῇο ἔλεος [δὲ [ἢδϑε διγαηρογήθηῖβ 
ὑογΟ Ὑγ6}} υπάετιπίοοά 5διρογϑοάθα ἴῃς πεοο5- 
8:1 οὗ πώς ΤΎΠΙΕ ϑιςοἢ ροϊηῖβ. Μοϑεβ 
ΡΕΙΪ5 ἐβοᾶρε ἔγοηὶ [Π6 τλλετίᾶρο δἰ [ορ ίΠοΥ, 

ὈΕΠΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΝ. [ν. 6---Ἰο. 

Ρεγίοσα ἴῃς ἀν οὗ τὴγ διυιβδαπά 
Ὀγοῖθοτ, 

8 ἼΠεη τῆς εἰάεγβ οὐ ἢϊ5 οἰΥ 5841] 
Ο4}1 Ἀπ, ἀπά βρεὰκ υπίο Βίπι: δηά 
1 Ἠδ βιαπα 20 1, δῃά β8γ, 1 κε ποῖ 
ἴο ἴᾶκΚε Ποῦ; 

9 ΤὭεξη 5141] ἢϊ58 Ὀγοιῃεγβ σε 
σοῖς πο ἢὶπὶ πῃ ἴῃ ῥγοβεηςα οὗ τῇς 
εἰάεοτβ. απ ἰοοβε ἢϊ5 5πο6 ἔγτοπι οἱ ἢ 5 
ἔοοϊ, δηά ϑερὶξ ἴῃ ἢ8 ἔλςε, δηᾶ 5}2]} 
ΔΏΒΥΨΕΥ ΔΠὰ 540, 50 5}4]] [ἴ Ὀὲ ἀοῃηε 
πηἴο τῆαῖ πιδη τῇδ νν}}]}] ποῖ Ὀμ14 ὺρ 
ἢ!]5 Ὀγοι ποτ᾽ 5 ἤοι56. 

ΙΟ Απά ἢϊ5 παπς 5ἢ4]] δε Ἵδ]]οά ἴῃ 
Ιϑγδεὶ, Τῆς ἤουβε οὗ Ὠΐπὶ τπδῖ Βαῖῇ 
ἢϊ18. 8ῆοε Ἰοοβεά. 

{πογοῖη ἱπίγοάιοϊη ΔΡΡΑΓΟΉΓΥ 4 ποὸνν τεῖδτο 
δίϊοη, ᾿ξ ΔΎ Ὀγοίμογοῖπ οανν ῥτείεστοα ἴο κυδ- 
ΤΑΙ ἴο σεργόδοῖΒ; συ. 7, 8. ἴπ οἴδμεσ ννογάϑ, 
186 ἀυν 15 γοσορη! οι 8ἃ5 ομα οὗ δἴεῪςίοη ἴοτ 
(Π6 ΠΙΘΠΊΟΓΥ οὗ ἴῃς ἀδοεαϑοά: ἰἃ 5 ποῖ οπὲ 
ψΠισἢ σουϊὰ Ὀ6 Θηξοσοοιὶ δ ἶανν. Ὑμβαῖ κα 
σοητϊηυδαὰ “ἰπ νἀ ΟὈδβοσνδηῖ 4" ἄοινῃ ἴο 
(Π6 (ἢ γίϑιδη εἴ 15 ἀρράζεηΐ ἔτοπι δῖ Μαῖ. 
ΧΧΙΙ. 2 ς 54., δπὰ (ῃ6 ργϑ] οὶ ραϑϑθαροθ ἴῃ δὲ 
Μαγκ δηὰ δῖ [μΚο. 

5. πὸ εὐἰἰ|4] Ἰ,ιῖ. “πὸ 5οη." Βυΐ [δε 
Θχιϑίθηςο οὗ ἃ ἀδυρηῖογ νου] οἰθδγὶν ϑιυβῆος, 
δηὰ 50 ἴπ6 ΒΑΡΌΙ5 πάνθ δἰννᾶγϑ πάογβϊοοα. 
ΤὨῈ ἀδυρῃῖοῦ νου] Ἰημογς ἴῃ6 ἤδπιθ δθά 
ΡΤΟΡΕΤΥ οὗ [Π6 ξαῖμεσγ; οἷ. Νυπι. ΧΧΥῚΙ. 1---τῖτ. 

9. ἰός δίς σῥοε ἥὥοπ οὗ δὲς ῶο ἴα 
ἴοκοη οἵ ἰακίηρ ἔτοπι [86 ὑην  Ππτὴρ Ὀγοΐδοῦ 
411 τρῆϊ ονοῦ ἴδε νἹἕδ ἀπά ργορεσίγ οὗ ἰῃἊ 
ἀδοοαϑβοά, Ῥ]αηίϊηρ ἴπΠ6 ἔοοϊ οη ἃ {πὶπρ στ ᾶϑ 
ΔΠ 0.50.4] συιῦο] οὗ Ἰογάβῃιρ δηὰ οὗ ἴδκιηρ 
Ῥοββδβδϑίοῃ (ςξ, σδη. ΧΙ, 17; [088. χ. 24), ἀπά 
Ἰοοβίηρ 186 5ῆοε δηά δαπάϊηρ ἰξ ἴο δηοῖδοῦ ἴῃ 
{|κ6 πιδηποΥ 5 ρη θὰ ἃ γεπιηοίΊο Δ Πα ἰγᾶπ9- 
ἔεγ οὗ τρῃϊ δπὰ {π|6 (οἢ. ΚΗ ἵν. 7, 8). 5. ἰχ. 
8, δηὰ ΟΥ̓. 9, ΓΘ 8160 ἴο ῬῈ ποῖθα μοῖρ, ἴΐ 
[Π6 Θχργθβϑίοη "νοῦ Ἑάδοτῃ ΨὙ1} 1 οδϑὶ οι 
ΤᾺΥ 506," ψ15 Τρ ΒΕΥ ὑπάογβϑίοοά ὃν πὸ [ον Ίϑῃ 
ΔΟΣΠΟΣ 1165 ΡΌΠΟΓΔΙΪΥ ἴο πιθδῃ “οὗ Εάοπὶ Μ1}} 
Ιἴακθ ροβϑθϑϑιοη." Βιυχοκμαγάϊς (’ Νοίδβ οἡ 
(πῃ. Βοάουϊηβ,᾽ 1. 112) 5ϊδῖεβ ἴῃαξ ᾿νῆθῃ ἃ Β6- 
ἀοιυΐπ Βυθυαηὰ ἀϊνοτοθβ ἃ Γυπαιναυ Ἰδ, δδ 
ἈΙ5114 1} 5ΔΥ 5: ὁ" 506 ν'85 ΤΥ 5]ΠρΡΟΥ, 1 πᾶνο ςᾶϑῖ 
Ποῖ οΥ̓" ὙΠ νἱάονν ΠΟΙ ἰ5 ἀϊγοςϊοᾷ Πουϑοὶξ, 
ἃ5 186 ΑΙ 515 το ἀπά ἱπ᾽υτεά, ἴο ἄερηνε 
ΠΟΥ Ὀτοϊπογοϊη -ἶανν οὗ ἢ15 5ῆ06. 

ἜΡΙΣ πὶ δὲς Καοε}] Αςσοοτγάϊηρ ἴο {86 ἈΔΌδίης 
εἰ δεΐόγε ἢϊ5 ἕλος." ὙΠῸ Ηρῦγεν Ὑν}}} θθαγ (85 
86η56, δυΐ οὗ, Νυπι. χὶ!. 14. ὙΠῸ δεῖίοη οὗ 
σΟΌΓΘΟ ἰ5 ἱπίοηἀοα ἴο ρϑταναῖθ ἴΠ6 αἀἰϑρτδοα 
σοποοίνοαά ἴο αἰίζδοςβ. ἴο 1ῃ6 σοηάμυςϊ οὗἉ ἴδε 
ΤΏΔῃ 

10. {Ρε ῥοιὁ 97 δί»ε δαὶ δαὶδ δὶς σδοξ 
ἰοοσε4] Ἑᾳυϊνα]εηξ ἴο “με Βοιδε οὗ [με Ὀᾶγθ. 



ν. 11---τ.] 

ει Δ ὙΉδη πῆδη ἔγινε τορείθεγ 
οὔς ἢ Δηοῖῆοι, δπά τῆς ννυς οὗ 
{πΠ6 οὔθ ἀγανγεῖῃ πᾶσ ἔογ ἴο ἀδἰϊνοῦ 
ΠΟΥ Πυβθαπά οι οὗ τε Παηά οὗ ἢὶπὶ 
τἢαϊ 5πλτεῖῃ ἢϊπὶ, ἀπά ρυκζίεῖῃ ἔσῃ 
ἤεγ Βαηά, δηά τἀκεῖ ἢϊπὶ ὈΥ τῆς 
βϑοζεῖβ: 

12 ΤΏδη ἴδοι 5μα]ῖ ςους ΟΥ̓ ἢεΓ 
Πδηά, τῆ ϊ]πς ἐγς 5}2}} ποῖ ρ!Ὑ δ 2. 

12  Ἴποιυ 5Πα]ς ηοῖ ἤᾶνα ἰῃ τῆΥ 
! δῦ, Σ ᾿ἀϊνοιβ ὑνερῃϊθ, ἃ ρίεαῖ δπηά ἃ 
ἃ εἰν 5114]]. - 

14 ΤΒοιι 5μαῖς ποῖ ἤδνε ἴπ τῃ]η6 
ΕΟ λ Βοιιβε ' ἀϊνετβθ Πγηβᾶϑιιγεβ, ἃ σγοδῖ Δπά ἃ 
ΠΣ 51}8]]. 

Ι5 μὲ τῇοιι 5ῃαἷς πᾶνε ἃ ρεγίεοϊ 
δΔηά υ8ὲ ννεῖρῃϊ, ἃ ρεγίεοϊς δηά [ιβῖ 
ΓΑΘΑΘΌΓΘ 804] ἴῆοιι ἢλνε: τῃδξ τὴν 
ἀλγϑβ πιὰ δα Ἰεηριμεηδά ἴῃ {πε ἰαπά 
ΜΒ ἢ τῆς ΤΟΚΡ τὴν (σά ρίνειἢ τἢεε. 

16 ἔογ 411 τῇαι ἀὸ βοῇ {πίηρβ, 
απα 411 τῆλτ ἀο ὑἀπυρῃίθοιϑ]γ, αγὸ Δηῃ 
Δθοπιϊπατίοη αηΐο πε ΙΟΚῸ τὰγ αοά. 

εἰ άα. 1) 4 «Βεπηοηθεῦ ψνμας Απιλὶεκ 

ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧν, ΧΧΥΙ.Ὶ. 

ἀἰ4 υπίο {πεθ δγῪ τῆς6 ννᾶγ, ἤθη γε 
ννοα σοπλα ἰοτἢ οὐἱ οὗ Εργρῖ; 

18 ον δε πιεῖ {πεὲ Ὀγ τε ὑΨΑΥ, 
Δηἀ 5πιοῖε ἴῃς ῃἰπάπιοβξ οὐ πες, συδη 
4}1 ἐῤαὶ τυεγε ἔεεὉ]ς Βεἢπά (ἢ 66, θη 
ἴοι τὐαοξ [λης δη4 ὑγθδλγυ ; δηά ἢς 
᾿ραγεά ποῖ (οά. 

Ι9 ΤπΠογείοσε 1 514}} δε, ψῆδη 
τἢ6 ΠΟΚΡ ΤΥ Οἄ Βαῖῇ ρίνεη τς 
Γεβῖ ἔτοηπι 411] [ἢ η6 δηθπλθ8 τουπά 
ἀδουῖ, ἴῃ (6 ἰαπά νης ἢ τς ΓΠΟΚῸ 
τγ (ὐοά ρίνειἢῃ τπεε 3ῶγ δῃ ἱπμ6- 
ΓΔησῈ ἴο ροβ8688 1ἴ, ἐῤαὲ ἴδοι 5}4]1 
δ]οῖ ουἕξ (ἢ γεηθιλδγαηςος οὗ Απηδὶοκ 
ἴοπὶ ὑηάογ ἤράνθῃ ; ἴδοι 5Π}α]ῖ ποῖ 
ἰογρεῖ “1. 

Γ(ΗΑΡΤΕΚΝ ΧΧΥΙ. 
1 7834 ερηγέσείον οὐ λίνε “δα  οβεγείλ Δ6 δασξεί 

οΥ̓ ηηγ. τὲ 7.2ὲ 2γαγεγ οὗ ἀΐνε ἐλαΐ 
φσίναλ δὶς ἐλῖγα γεαγὶς λα. τό 74ε εσυε- 
γιαπί ὀφίυεογε Οσοα απο ἐἀε 2εοῤίε. 

ΝὨ ῖτ 5}}} Ῥε, ψῆδη τοι ἀγέ 
ςοπΊα ἰῃ υηῖο τῆς ἰαπά ψδιςῆ 

ἴΠεῈ ΓΟΚῸ τὰν Οὐἀἄ ρίνειῃ {πες ,}ν 

ἰοοϊοά οπθ." Τὸ ρο Ὀαγοξοοὶ νγᾶβ ἃ ορῃ 
οὗ ἴῃς πιοϑβὶ δο]θοςϊ σοηάϊπίοι ; οἷ, 2 8. χν. 20. 

11, 16. ὝΠΟ ἰαϑί ἰδὰνν ἰδαιὰ Ἴσογίαϊπ Ὀυγάρη- 
50ΠΊ6 ΟὈ]Ι ΚΣ ΔΊΟΠ5 Οἡ πΊ6η ἔου ἴΠ6 ρῥγοβϑογνδίίοῃ 
οὗ {Π6 ἔδπι}]165 οὗ {πε ῖγ Ὀγοῖῆγεη. Εἰ 5 πον 
[ο]οννθὰ ἃρ ΟΥ̓ ἃποῖΐποσ, ὑν Ὡς ἢ ἱπιροϑθ5 ἃ 
5ΕΥΘΙΘ ΡΟΠΔΙΕΥ ΟἹ ἃ ννοπΊΔη 20 ὈΥ ἃ 5Π4Π|6}655 
ἃςῖ 5ῃοια ΘηἀδΔηρΕΥ ΟΥ̓ ἴΔΚ6 ἀννᾶὺ {Π6 ἢορε οὗ 
οἴξριπηρ ἔγοπι ἃ τηδη; οἔ ἔχ. χχὶ. 22. ὙΠῸ 
ἃςΐῖ ἴῃ 4ιοϑέοη νγᾶ5 ρΡγο Δ ὈΪΥ ποῖ τάχα ἴῃ {6 
Ὀπι65 δηὰ σοιηςγ|65 ἔογ ψ ΠΙ ἢ {ΠῸ ἴανν οὗ 
Μοβθβ ννα5 ἀδδιρποά, [{ 5 οὗ σουσβο ἴο Ὀδ 
ὑπαάογϑιοοά {πὶ ἴῃς ἂςξ νγαβ5 νυ], δηᾶ {παῖ 
(Π6 ῥγοϑου θα ρα ηϊϑηπηθηὶ ννοι]ὰ δὲ ἰηἢϊοϊοάὰ 
δΔοσογάϊηρ ἴο βεηΐεποθ οὗ {ῃ6 Ἰυάρεθ. ὍὙῊΪ5 ἰ5 
[Π6 ΟΠΪΥ πλιτἰδίϊοη ργεβοσι θὰ ὈΥ̓ {πΠῸ 1ἂνν οὗ 
Μοϑεβ. 1π|655 ψῸ Ὄχοορί {Π6 τγοϊδ]δίοη ᾿τθ- 
βου θοαὰ ἃς ἃ μι πἰϑῃπηθηΐ ἔοσ {6 ᾿ηΠιςϊοη οἡ 
ΔΠΟΙΠΟΣ οὗὁὨ ὈΟΟΠγ 1π)}γῖθ5, ἴνον. χχῖν. στο, 2ο. 
Βαυΐϊ [παῖ ἰανν ννου]ὰ Ξο]άοπι Ὀ6 σαττιοά οι ἴῃ 
[ἢ Ἰεξίου. 

18---19, ΟΥ ἀυῖζ1ε5 ἰονγαγβ οἵἱγ ποῖ ΟῸΓ 
ἴδοϑε ὑνῆϊοΐ οσσυγ τηοσῖ ἔγοα  ΘΠΓΠῪ ψν}}} θὲ ἴο 
[6 Ἰεριϑαῖοῦ {πὸ τοδὶ ἱπηρογίΐδης. ὙΠαὶ οἱ 
Βοπεϑβίυ ἴῃ ἰγϑάβ 15 [ῃεγοίοσε δ ρῃ ΔΕ ΓΔ} 6η- 
ξοσοθὰ οὔςδ τηοτὲ ἴῃ σςοπο]υδίοη (ςξ, [μδν. χιχ. 
34) 36). [ἴ 15 ποίενοσίῃγ {μᾶὶ Ιοῆη ἴδε 
Βαρίιβὶ ρυῖβ (86 Κὸ ἀυ65 ἰη (6 ἔογοίστοηϊ οὗ 
Ὧ15 ῥγοδοῃίηρ (ςξ δῖ ΠΚ6 11. 12 544.); δηὰ 
{παῖ “186 Ῥτορμοῖϑ᾽" (οἕ, ΕΖΕΚ. χὶν. 1ο---ϑ ; 
ΑἸλοβ Υἱ}. 8; ΜῖΙς. νἱ. 1ο, 11) δηὰ “186 
ῬΘΔΙπι5 (Ρτον. ΧΥΪ. Σ1, ΧΧ. το, 23), ποῖ 1658 
ἴλη “(86 1ἀνν,᾽ 5ΡΘΟΙΔΙΥ ἰπϑιϑὲ οἢ [ἢ6ΠῚ, 

ΕΥΕΓΥ ρατί οὗ ϑογρίυγε ἴῃ ἔαςϊ ρῖνεβ τυςὶ 
Ῥγοχηϊηθηςθ ἴο ἴΠε56 ἀμ 65. 

15. ἀξυεγ: «υεἰφῥὶἼ 1,1ἴ. “ἃ κἴοῃο δηὰ ἃ 
βίοπο:" 2.4. ϑδίοπεβ οὗ υὑπεηυα] ννοῖσῃῖθ, τῆ6 
ΠΡ ὨΓΕΓ ἴο 5611 ἢ, [6 δάνιοῦ ἴο ὈῈΥ τυ ἢ. 
80 ἴῃ 5, ΧΙ. “8 ἢοατῖ δηά ἃ φασί" τηθδη8 
“8 ἀου Ὁ] 6 -οατί." δϑίομοβα ὑνοσὸ ϑεὰ ΌΥ [ἢ 6 
7ενν5 ἰηβίεδὰ οὗ Ὀγδβ88 οἵ ἰεδὰ ἴον {Πεῖσ ννει ρῃῖβ, 
85 ἰ655 140]6 ἴο ἰοϑεὲ δηγτπίηρ (Ὠγοι ἢ σιϑῖ ΟΣ 
ὙΘΑΓ. 

156. ἐδαὶ ἐδγ ἀ4γ5 »ιαᾳ7 δὲ ἰεησίῥεπεά ἱπ ἐδὲ 
ἰαπαΠ ΟΕ. ἵν. 26, ν. τό. 

17---19. Ονεῖ δραϊιηϑδὶ ἴῆοϑε ἀυ 165 νυν ςἢ 
ΤῸ ϑιυπιπηθὰ ὉΡ ἴῃ ἰῃ6 νγογάβ ““ἴῆοιι 5Π4]}1 
Ἰονθ ΤΥ πεῖρῃθουῦ 85 {γ561},᾽ {ΠγῸ βἰδηά 
Βοννουοῦ ἴοτ (ἢ6 [εν δποῖΐδεον βεῖ οὗ Δηὴ ορρο- 
δἰῖθ ἡδίαγε ουναγάβ [6 δηοηγῖε5 οὗ σοὰ δηὰ 
Ηἰ5 Κηράοτηυ. [{ ν)1αβ ποῖ δῆτε ἴῃς ϑρίσιῖ ουὕ 
τηἸβϑίοη οὐ (86 [νν (τῇ, δ1 ΓῸΚῸ ἰχ. ςς, ς6) 
ἴο 41πὶ δῖ ονεσοοϊηϊηρ ἱηνεΐοσγαῖα ρροϑβι!!οη 
ΌὉΥ ἴονθ ἂπά ὈΥ αἰϊεπηρίβ δῖ σοηνεγϑίοθπ. Τῃα 
ἰδϑν ταυρῆξς Οοάβ δαϊγοὰ οὗ 5ἰη δηὰ οὗ τὸ - 
Ὀ6]]ΠΙοπ ἀραϊπϑὶ ΗἸπὶ ΌΥ Θπ]οϊηΐηρ ἴΠ6 ἜΧΈΠΟ- 
Ὀοπ οὗ πε οὈδιϊημαῖα δίηποσ. ὙΠῈ ΑἸλδ]οκιῖ65 
ψοτῈ ἃ Κιπάγεα ρϑορὶς (Οδη. ΧΧΧΥΪ. τς, 16). 
δηὰ Ἰινίηρ 45 ΠΟΥ ἀϊά ἴῃ ἴΠῸ Ῥεηϊηβθυϊα ὁ 
διπδί, {ΠῸῪ σουϊὰ ποῖ δας Βᾶανθ ψ͵ὲ}}] Κπονση 
(86 τσ λυ ἂοῖβ Οοά Βαά ἄοης ον Ηἰ5 ῬθορὶἊς 
ἰη Ἐφγρί δπὰ ἴδε Ἀοὰά 8568; γεοῖ ΠΟΥ τηδη]- 
[εϑιθὰ ἕτοτῃ ἴῃς ἢγχϑί ἃ ρεγϑίϑίεπξ Ποϑα Υ ἴο 
[5.86] (ςξ. ἔχ. χυὶ. 8, δηὰ ποίε ; Ναμι. χὶν. 
42). ΤΒΟΥ ῥσγονοκοὰ {πεγείοτε ἴΠ6 ϑθηΐθησα 

δδὃο 
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Δη ἰῃ μευ δηςθ, Δηά ροβϑβεβϑβαβί ἴτ, δπά 
ἄννε θϑὶ τῃοσείη ; 

2 ἼΤμαὶ τῃου 814]: ἴακε οὐ τῆε 
βτοῖ οὔ 11} τῆς τὴς οὗ τῆε φατῖῃ, 
ννὩϊοἢ τῆου 5}α]ῖ Ὀτπρ οὐὗὨἨἁ τῆν ἰδπά 
ἐπας τῆς ΠΟκῸ ΤΥ Οά ρίνοιῃ ἴδεε, 
Δηἀ 58Π411 ρυζ 2 ΄ἴῃ ἃ δαβκεῖ, δηά 58ῃ4]ϊ 
ρῸ ὑπῖο ἴῃς ρίδλος νψνῃϊςἢ τε ΟΚΡ 
τγ (ὐοά 588}} σἤοοβε ἴο ρίαςς ἢ]8 
πᾶτης ἴδεγα. 

2 Απά τποὺ 8}α]ῖ ρὸ υπΐο τῇς 
Ῥτίεϑὲ τῃαξ 5141} 6 ἴῃ τῆοϑβα θὰ, 
ΔηΔ 547 υἱηῖο ἢϊπι, 1 ργοΐεϑβ [18 ΑΔΥ͂ 
υηΐο ἴῃς ΓΟΒΡῸ ΤΥ ρα. (πδῖ 1 δηλ 

ΠΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΙ. [ν. 2- 5. 

ςοπῖα ὑπῖο {πε σΟυΠΕΥ νης ἢ τῆς 
ΤΟΚΡ ϑύζᾶγα ὑπΐο οἵ Ποῖα ἔογ ἴο 
σῖνα ιι8. 

4 Απὰ τεῆς ρῥτίεδε 8}4}} ἴακε τῃς 
δαβκεῖ ουἍἂ οὗ τπὶπε μαπά, πὰ εεῖ ᾿ἴ 
ἄοννῃ θείοις τῆς αἷἶταγ οὔ {πε ἴοκΡ 
τ(γ (ὐοα. 

ς Απά τῇου 5}α]ῖ βρεακ δπά δῦ 
Βείοσε τῆς [οκ τὰν Οοά, Α δγπδῃ 
Γοδν ἴο ρεγίϑῃ τυᾶς ταῦ (ΤΠ εγ, δηά 
ες Ψψεηΐ ἀονῃ ἱπῖο Ερυρῖ, δηὰ 950- 
Ἰουγηεά τπεῖε ἢ 4 ἕεν, δηὰ δ6- 
ςᾶπια ἴΠοτα ἃ παίϊοη, ρσγεδῖ, τηϊρῃῖγ, 
δηά ρορυΐϊοιβ : 

Ποτα ρσοηουποθά, ννΠ]ς ἢ νγᾶ5 Ἔχοουζοα δῖ ἰαϑῖ 
Ὀγ ὅ4.}, 1: ὅ. χν.. 

σηαρ. ΧΧΝῚ. ὙὍῆὸ τοθοαγβαὶ οὗ τρἢς8 
δηά ἀυ165, ρυ δὶς δηὰ ργνδίθ, [εστηηδίθϑ ἴῃ 
(815 σπαρῖου ἢ ἴννο Πτυγρὶςα] ΘηδοϊΠηθηἴ5. 
ἼΠοϑε ἢδᾶγθ ἃ οἰθαγ δπὰ οἷοβο γείξγομος ἴο 186 
ψ ΠΟ]. οὗ [ῃ6 ργεσράϊηρ ᾿ορ ϑἰδίϊοη, πὰ ἔοττῃ 
ἃ τποϑῖ Δρργοργίδῖε ἀπά οἰβηὶ βοδηΐ σοποϊιιβίοῃ 
ἴο ἴ, Ο {δε ρογίοστηδησε οὗ [15 ραγί οὗ τῃδῖ 
ςονδηδηΐ, ννῆϊςἢ ἴπ6 ρῥσγενίουϑ ὈΟοΟΚ5 ἀπά σἢδρ- 
ἴοΓ5 μᾶνὸ δεῖ ἔογίῃ, ἰϑγδθὶ ννᾶ5 ἴο Ὀε ρυΐ ἴῃ 
Ροβϑοϑδίοη οὗ Οοαά δβ ργοπηῖϑοβ. ἤθη Π656 
5ῃου]ἃ Ὀε τοδὶ ζεὰ (τ. 1) δδοῇ [ϑγϑα] ες 15 
ἀϊγοςϊοά, ἔογ ΠΙπηβ6 1 ΡΕΓΞΟΏΔΠΥ δηὰ α͵50 85 ΟὴἜ 
ΟΥ [86 σονοπαπί Ῥεορίθ, ἴο πιδῖθ 50] θπηη δο- 
Κπον]οάρτηθηϊ ἰη ἀδεὰ δηά Ξυπῖροὶ οὗ σοά β 
ἐλ ἘΠ 1] Π655, ὈΥ Ργοδοηςτηθηΐ οὗ ἃ Ὀδϑκεῖ Β]]|οὰ 
Ὁ Πγϑιτ5, ἀπὰ ᾿η ννοσὰ ὈΥ τεοϊ ῖοη οὗ 
[Π6 ϑοϊοηηῃ ἔοσγτηι α ργοϑοτ θὰ Ὁ. 3 δηά συν. 
ςτὸ. ΤῊΝ {πη Κορινίηρ 15 580 ννογαθά 45 ἴο 
ΟΧΡρΥθΘ5 ἴΠ6 ΘηΌγο ἀδρεπάθηςε οὗ ἴΠ6 οὔἶογεγ 
δηά ἢ15 δίίοη ὕροὴ Οοὐ δ ρύᾶςθ δηᾷὰ τὩ ΤΟΥ͂ 
ἴογ 4}} {ΠΟῪ παδὰ δηὰ 411} {πθῪ ννϑύθ, δηὰ ἴο 
σἤεοκ (ἢ6 561 πίθου β ἴοι ΡΟΥ ὙΓΠΙΟἢ τς 
ἸΠάδΓ ἃ σονοηδηξ οὗ ννοσκβ Ὀ6 οχρεςίθα ἴο 
ἀονεῖορ ιἰ56]1 ἢ. 

Βιυῖ τἴλ6 σοπίπυδηςε οὗ Οσοά 5 Ὀ]οβϑίηρδ νγ85 
σοητησοηῖΐ οἡ [ἰ5Γ86]58 οὐϑάϊθησθ. Τὴ οὐ- 
ςδϑίοῃ οὗ ἴῃς (ϊγὰ Ό|86 (Ὁ. 12) 5 ΔοσογαϊΠΡ}Υ 
ΔΡροϊηϊοα ἃ5 ΟἿδ6 ἴοσ τη κὶηρ ΞΟΪεπηη ἀθοΪα- 
ταῖϊοῃ δηὰ ῥγοΐοθϑίοῃ οὐ ἴδε ραγί οἵ δαςῇ 
[93γδο 6 (δαὶ ἢ ῬΘΥΘΟΠΔΙΥ δὰ δοαιϊιθὰ 
ΠΙΠπΊ56 1 οὗἩ [6 δενθγδὶ οὐ] ραϊίοηβ διὰ ὈγΥ 186 
ἰδνν ὑροη ἢϊπὶ (υν. 13, 14), πὰ [ὉΓ ῬΓΔΥΘΓ 
Ὀαϑθὰ ὕροῦ {πδΐ ἄνόονναὶ ταὶ Οσοά οπ Ηἰ5 
δίάθ νου ὃς ρΙδαϑθά 5111} ἴο Ὁ1655 Η]5 ἐδ !Πι]} 
ῬΘΟρ]δΕ (νυ. 15). 

Ὡ. ἐῤομ «ῥαϊὲ ἑαζε 9.7 ἐδὲ ἥγεῖ ἡ αἱ δὲ 
7 Οὗ τδὲ ἐαγὶ Ὁ} ΑΔ ἴδ6 ἔγυ!ε ννᾶ5 υἱϑὶ Ὁ]6 
Ρτοοῦ οὗ {Ποῖγ Ὀοίηρ ᾿ῃ ροβϑθϑϑίοη οἵ ἴῃς ἰδηά, 
80 {Π6 ρῥγοβοηίδίοη οὗ ἴῃ6 ἢγσίὶ οὗ {πεῖγ ἔγαῖ 
ἴο Οοἀ ννᾶβ 8ῃ δεῖ οὗ Ἴοηξοβϑίοη [παΐ ΠΟΥ 
οννοά τι Ὀ]οπϑῖπρ ἴο ΗΠ. , 

Οη ἴδο βϑυδ]οςὶ οὗ ΕἸγβι τ 5 5866 ποῖ οὐ 
ἴων. ΧΧ. το 546. 

Τῆς βηδί 5 Ποτα ἴῃ αυσδιίοη ἅγὰ ἴο θὲ 
ἀϊσιηρυ ϑῃθα 411κὸ ἔγοπι ἴμοϑὲ οἤεγοὰ ἴῃ ὅς- 
Κηον)]εάρτηοπς οὗ τμ6 Ὀἰοβϑίηρβ οὗ δβασγνεϑῖ 
{ Εχ. χχὶϊ. )ο; [νὲν. χχῆϊ, το---α 7) δἵ ἴδε 

αϑοὶς οὔ Ῥδβθόνεσ δπὰ Ῥεοηίοοοβξῖ, δπᾶ αἷϑο 
ἔτοπι 1π6 οἤξιηπρϑ ργοϑοσθοά Ναπ). ΧΙ. 8 
5ΩΠΩ4ὦ. ὙἼΠδ Ἰδίϊοσ ςοηβσιθα οὗ φγεῤαγαίῖοπε 
ἔγοιῃ 186 ργοάιοθ οὗ [π6 βασίῃ, δυςῇ 85 ΟἹ", 
Βοιι, Υ1π6, ἄζς. ; ὙΠ} ]5ῖ τἤο96 ΠΟΓῈ πηοᾶηΐ ἅγὲ 
οὗ [πὸ γᾶνν ργοάυςε: (ἢ6 ἔΟΥΤΏΘΙ ΜΈΓΟ ὨΔΊΙΟΠΔΙ - 
δηπὰ ρυδ]ς οἴενίηρϑ, ἴμο56 οὗ [815 σμδρῖοσ ἄγε 
ργίναία πὰ ρούβοηδὶ οπθβ. ὙΤδὲ ὑΠΟ]ς οὗ ἴ86 
Βιϑιέγυ 5 Ὀοϊοηρεά ἴο ἴῃς οδιςοϊατίην ῥτδϑῖ. 

Οη ἴπ6 πιοάδ ἴῃ ὑνδϊ ἢ (μ15 ἀυΐν οὗ ρτε- 
βοπτίηρ ἴΠς βγϑι τυ ννᾶ5. δου! }  ρεγίοτιηδα 
566 Ὠοΐδ οἡ ἴνον. ]. ς. 

δ. «“4ϑγγίαῃ γεαάγ ἰο ῥεγ ὦ «αὐας τῆν αι δεν] 
ΤῊἼδ τεΐογθησθ 5 ϑῆοννῃ ὈΥ ἴπε σοηΐϊοχὶ ἴο Ὀ6 
ἴο [ἀςοῦ, 45 [Π6 δηςοβῖοσ ἰῇ Μ᾿ Ποπὶ ΡΑΓΓ ΓΟ ΑΣΥ͂ 
[86 ΠΥ οὗ ΑὈγαμαπὶ Ὀοράη ἴο ἀενοῖορ ᾿πῖο 
ἃ πδίϊοη (ςΐ. 15. ΧΙ]. 22, 28, ὅζς.). 8ςοῦ ἰ5 
οδ] θὰ α΄ ϑγγίαπ (1ἴ, Αταπιαδη), ποῖ ΟΠΙῪΥ͂ 
Ὀεσδυθε οὗ ἢϊ5 οὐ Ἰοηξ τοϑιάθηςς ἢ ΘΥΤΙΔ 
ψ ἢ 1ἀθάη (Οεη. χχίχ.---ΧΧΧΙ.), 85 οὐσ 1ογὰ 
ν᾽ 85 δ ]οὰ ἃ Ναζάγθηθ Ὀθοδιιϑε οὗ ἢϊ5 γείάθπος 
αἱ Ναζαγοῖῃ, Ὀυϊ Ὀόσαιιθϑο ἢθ {πΠΟῖῸ τηλστὶο 
δηά Πδὰ ἢϊ9 σμι]άγεη (ςἢ. Ηοϑ. χι!. 12); δηὰ 
ταρϊ Ὅς 541:ἃ δοσοσάϊ!ηρ!γ ἴο ὑείοηρ ἴο {παῖ 
ΤΟΥ [ἤδη ἴο ΔΗΥ ΟἴΠΟΥ ἰἸδηά. ΤῈ ἀοθιρμΔΊοη 
οὗ [ΔςοὉ 845 4 ϑγγίδῃ, ἕουπά ἤεσε οπἱγ, 85 ἰοὰ 
ϑοῖὴθ οὗ (ῃ6 Ταγριπ5 ἀπά ψογϑίοηβ, 8]150 
αῖ μοῦ, δηά οἴδεῦβθ, ἴο σγϑηάεῦ ὙΈΥΥ αἰ ἶἔἝιγ- 
ΘΠΠΥ, υπάοτγβίληάίηρ ἴΠ6 δγτίδη ἴο Ὀὲ [Ρ8ῃ ; 
'.Α ϑγδηῃ νᾶ5 ἀδβίγουγϊηβ, ΟΥ̓ δἰπιοϑῖ ἀδ-: 
βίγογθά, ΠΥ ἔδίπον :᾽) “δυταβ ρουβοα] δία Γ 
Ρδίγουῃη πιθυπὶ, ἡ αἷς. Βυῖ [ἢ15 5εῆϑθε οὗ 86 
ννογὰ (ἀδῥαα)[ 15 πραγα] ]οὶοά. ὍῊδ γεηάεγιησ 
οὗ ΧΧ, (Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου) ἰ5 
ϑ Πρ Ϊαγ, δηα ᾿ττοσοης! ] 4 Ὁ]6 ἢ τἴὴ6 ῥγεξαπξ 
Ῥυποίυδίίοη. ΟἸΒΟΙΒ τεηάεσ ἴῃ6 'ινογὰ (2)- 
ῥβααὴ ““ΜΔῈΑΟΓΏΡ,, 85 ἴῃ Ῥ8. οχῖχ. 176 (50 
Οσεβεη. “Ἴμεβαυσ. ̓  οβθητη., Μίδυτεν, ὅζς.). 
ἼΠΕΟΥ τείευ, 85 ἀραϊπϑὲ ἴπ6 γοηάογηρ δἀοριοα 
ὈΥ Α.Ο Ν., ἴο 186 ἕαςξϊ (Πδξ [4ςοῦ, ᾿πβουρὴ Β6 
ἰοὰ 4 ποπηδήϊς 115, ννᾶβ8 γεῖ θα δηὰ 
Ρονοῦα!. Οὐ τεπάσπηρ οὗ ἴδ ψνοσγὰ ἰδ 



γ. 6---4.] 

6 Απά τἢε Ἐργριείδηῃβ εν} επιγεδῖεά 
08. 4η4 ΔΗ] ςτεά ι15, ἀηὰ ἸΔ] 4 ροη 8 
ἢαγὰά Ῥοπάαρε: 

7 Απὰ ψῇεη νὲ οτίεά υὑπίο τῃ6 
ΓΚ Οοά οἵ ουἦ ἔδίῃεῖβ, τῆς ΓΚ 
Πεολιά οἱ νοῖςβ, δηά ἰοοκβά οχ οἷιγ 
Δ ςτίοη, ΔΠ4 οὐ ἰάθοιιγ, δηά ουγ ορ- 
ΡΓεϑϑίοῃ : 

8 Αῃά εῆε ΠΟΚΡ Ῥτουρῃξ τι8 ἰοστῃ 
ουξ οὗ Εργριὶ νι ἃ πλρητ Βαπά, 
Δηὰ ἢ δὴ ουϊϑίγεῖομεα δτη, δηά 
ν ἢ ρταδῖ (γι Ῥ]6 ἢ 655, Δηἀ υν ἢ 5:08, 
ΔηΔ νὴ ἢ ννοπηάετχϑ : 

9 Αμὰά ἢς δαῖῇῃ ὑγοιυρῇῆς υ Ἰηΐο {ἢ]5 
Ρΐαςε, δημά δίῃ ρίνεῃ τκι5 115 ἰαπά, 
ευέη ἃ ἰλπὰ τῃδλῖ ἤονγεῖῃ νυ τὰκ 
δηὰ ΠοΠΕΥ. 

Ιο Απάπονν, Ὀ6 ΠΟ] 4. 1 ἤανε Ὀτουρῃς 
τῆς βηδιίγα8 οὗ τὰς ἰαπά, γῇ ἢ του, 
Ο Τοκῦ, μαϑὲ ρίνεη πὲ. Απά τβοὺ 
50.411 86ῖ ἴἴ θείοσε τε [οκῸ τὰγ Οοά, 
δηάὰ ὑγουβῆ!ρ δεΐογε {πὲ ΓΟΚΡ τὮΥ 
Οοά: 

11 Απά τδοιι 5811 γε]οῖςε ἴῃ Ἐν ΎΥ 
σοοά εἐῤίηρ νϊ ἢ τὴς ΠΟΚῸ τὰγ Οοά 

Βονγονοῦ συρροτίοα ΌγΥ Τοῦ χχὶχ. 12; γον. 
ΧΧΧΙ. 6, ἄς, ; ἀπὰ 85 τοραγάς [ἢ6 ἕαλοϊ, 5665 
5ΗΕἘ{Π]ΟἸΘΠΤῚΥ ϑυϑίδιηθα ὈὉγΥ 1ῃ6 παγγαίϊνο οὗ θη, 
ΧΧΧΙ,; οἵ, χχχν. 2,) ΧΙ. 2, ΧΙΠ, 2, 8, ἄς. 

«υε»: ἀοτυη ἱπίο Ἐσγρη (ΓΕ. σεη. χὶν!, 
ὀεεαρις ἐρογε α παξορ] ΟΕ, ςἢ. νἱῖ. 7. 
Θ πη 7. ΓΟ ἔχοι, ἢ, δηὰ ἱν. 
8. 26. Ποκρ ὀγομφϑὲ ες γον} ΟΕ, ἔχ. χὶὶ,, 

ΧΙ. 
«υἱέ τἰσησ, ἀπά «υἱὲ «υοπάεγ.} ΟΥ̓, ἵν. 24. 
9. αἰαμά ἐδαὶ βοαυεδ «υἱὲ »εἰξ αππά δοηθν] 

σῇ, Εχ. 1}. 8. 
11. ἐῤοι «ῥαἰὲ γεοίεε, ὅς. (ΟΕ, χὶϊ. 7, 12, 

ΧΥΪ. αὶ. 
12. Ἐδοὺ {πΠ|γτὰ γοᾶσ ἴπ6 ϑεσοηᾶ οὐ νερθ- 

1016 ὉΠ 6, ̓πηοιραὰ οὗ θείην ἴἌΚοη 85 ἴῃ ΟἿΠΟΓ 
πρὸ ἴο ἴπ6 δϑαποζιδυυ, νγὰ5 ἴο Ὀ6 δι ρ] ογϑά δὲ 
ΟΠΊΘ ἰῇ ΠοΒΡΙ ΤΑΙ πὰ σμδηΥ (ςξ. χῖν. 28, 

29). ὙΠΟ ΠΧΧ.΄ ἜΧΑΟΙΥ ξῖνθ ἴΠ6 ἴγ 6 96 η56 
ἴπ [15 γνϑῦθε, τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεις 
τῷ Λευίτῃ καιτιλ. Βυΐῖ [Π15 {διγὰ γεατ5 ἘὈ1ΠΟ, 
(ΠΟΙ ρΡῊ γΘΆ}]Υ ΟἾΪΥ ἴΠ6 ΟταϊηΔΥῪ ϑεσοπὰ ἘΠΘ 
ἀϊνουβοὶυ δρρι!θά, 15 υϑι14}} 7 οδ]] θὰ πὸ τπϊγὰ 
«6 (ΤΙ 1. 7, 8 ; ]οϑορἢ. ὁ“ Απί.ἢ ΙΝ. 8. 22). 
Ὕς βονθπίῃ Ὑϑαγ δοῖπρ δα δίς), ἀπά πὸ 

᾿ ἘΠΏ65. Ὀεῖηρ ραγαῦϊς ἴῃ ἴἃ (ἢ Εχ. ΧΧΙ. Τὸ 
5344.), 86 “τὰ γοαγ, [6 γϑαγ οὗ {π|]πῸ 
Βογὸ δ ἱδοά ἴο, ννοι]ά Ὀ6 δας {Πιγά δηά ξἰχίῃ 
οὗ [06 δορίθηῃιδὶ σγοὶϊθ. Α5 1ἴπ ϑᾶςὴ οὗ [656 
γεοατβ ἴῃ 6 νυ ποῖὶα {ΠΊΘΠ 14] βοσῖεθ οὗ {6 ΟὈ]}- 
ξαϊϊουβ νουἹά ἤᾶνε Ὀεθῃ οοιηῃρίεῖεά, {πε 155 

ΠΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΥΙ. 

ἤδίῇ ρίνεπ υπΐο τες, δπά υπίο τπϊη6 
ἤοι56. ἴδου, δπά τὴς [,εντῖς, δηά (ἢ 6 
ϑΓΔΏΡΟΓ [δὲ ᾿ς ἀπιοηρ γοι. 

12  ΝΝνΏοη τἢοιι ἢδβῖ πηδλάδ δπη δηά 
οὗ τῆι ηρ 411 τῆς ἘΠΠε8. οὗ τηϊπε ἰη- 
οἴθᾶθα {πε τϊγά γεαγ, τυῤιοῦ ἐς στῇς 4 κμαρ. τῷ 
γεαγ οὗ ὉΠ ηρ, δπα ἢδϑὲ ρίνεη 1:2} πο 
ἴῃς ΤΙ, ενῖῖθ, τπ6 βίγδηρετ, τῆς ἔτ οῖ- 
655, Δηἀ τῃ6 ννϊάονν, τῆς ΠΕΥ ΠΊΔΥ 
οδὶ ὑνττἢϊη ΤΥ ραῖαβ, ἀπά μὲ Ἀ]]εά ; 

12 ΤΏδη ἴδοι 5811 βὰν Ὀοείοτε ἴῃς 
ΓΒ τὰγ (ὐοά, 1 πᾶνε Ὀτοιρης Ἀν 
τἢε ΠΔ]]οννεά τῆϊπρβ οὐ οἔὗὨ πιήηθ ἤοιιδ6, 
ἈΠπά αἷδο ἢανεὲ ρίνθεη ἴῃεπὶ πο 186 
Ι,ενϊῖε, ἀπά ἀπο (ἢ βίγδηρετγ, ἴο ἴῃς 
ξΔΙΒο ]ε88, δηά ἴο τῃ6 ψίάονν, δοσογά- 
ἴὴρ᾽ ἴο 811 ΠΥ σοπιιηδηάτπηεηῖβ νης ἢ 
ἴδοι μαϑῖ σοπιπιδπάςα πε: 1 ἢᾶνε ποῖ 
τγδηβρτεββθα ΤΥ σοπληΔηπλεηΐβ, πεὶ- 
{πεν ἤᾶνα 1 ἰογροζίεη ἐῤεπι: 

14 1 ἤανε ποῖ δαΐεπ τπεγθοῦ 1π ΠΥ 
ΤῊΟΙΓΗΪΠρ,.) ΠΟΘΙ ΠοΓ ἢανε 1 τε ΔΥΝΆ 
σεσῥὲ ἘΠεγθοῦ ἰογ αην ὑποϊεδῃ κμ956. ΠΟΥ 
ἴνθη σερῥί τπεγεοῦ ἔογ [ἢ ἀεδά : κέ 
δᾶνα ποαγκεηθά το τῆς γοῖϊςβ οὗ τῇς 

ΤΑ ς 15 Δρρσορστδίοὶυ σα] ἀροη, “ ὑνβεη δα 
Βαὰ πιδὰδ δὴ δηά οὗ Ό|Πιηρ ἴῃς (Ὠϊγά γδαγ," ἴο 
τηδῖτο βοϊθπηη ρῥγοξοεδίοη Ὀεΐοσε Οοά [δαῖ ἢδ 
μαὰ ἀϊδομαγρεὰ οδοῇ δηά 4]} 45 1Π6Ὺ [611 ἀπ, 
δηα Δρρ δὰ ποτ 85 ἴπ6 ἰᾶνν ἀρροϊηϊθά. αὶ 
δίγίςς ἔξ] ΒΙπιεπὶ οὗ ἴπῸ Οηδγοι5 δηα ςΟΠῚΡ]1- 
οσαἰϊορὰ {{πὴ6 ΟὈ]Ιρδῖίοηβ νας ἃ Ἰεδάϊηρ ρατὶ οὗ 
1η6 Τρῃϊοουθηθθα οὐ ἴῃ6 ῬΒΑγῖθθοβ: ς, δῖ 
Μδῖι. χχὶ. 22. 

ὙΠ6 6νν!5ἢ ἀοσίογό, ἴῃ ἢ11] σοη οσΠΥ ἢ 
[86 πρὶ πὶ οὗ [815 ράϑϑᾶρο, γεαιίγοά τς ΕΠ ἢ] 
15γδϑὶο οἡ 6 Ῥγοραγαῖοη ὨδῪ οὗ Ῥαβϑουοῦ 
ἴη ἐδοῖῦ ἔου ἢ πὰ ϑονθηῖϊῃ Ὑθαῦ 5ΟΪ ΠΥ ἴο 
Θχδίηϊηθ ΠΙπ]56 1 νυ ΠοῖΠοῦ ἢς Πμαὰ ΓΔ }}}γ δηὰ 
Ῥυποῖυδ!ν ρῥαϊὰ 41} [ῃ6 βδστθὰ ἄϊι68 ἴῃ [ὃς 
ἴῃγοο ργθοθάϊπρ γοάγῷ, δηά ἴο τλδῖα τεβϑε υςοπ 
δηὰ ϑαιἰϑίδοϊίίοη ἔογ 41} ϑδῃογίσομγηρθ. ἡ 
ἴῃς ᾿αϑσῖ ἀᾷγ οὗ Ῥαβϑονοσ, δῖ ἐνεΠΙΠΒ 5ΔΟτΊῆςο, 
{πῸ ρΡΠρτῖπὶ Ὀδέοσε μα σεϊυσηθαὰ ἤοπὶθ νγᾶ5 ἴο 
τοςῖῖς Ὀεέογε σοά [ἢς ἀνονναὶ δηὰ ργαγοσ, υν. 
χλποις (οἢ. τ Οἰποῦυγρ ἴῃ Κικίοῖβ "Επογοὶ.ἢ 
αὐτὶ. “ΤΠ :᾿ ἀπά οὐ ἴῃς ΨΠοΪς βιυδ)εςϊ οὗ 
ΤΠΠ65 ς, [πιγοά. ὃ ς). : 

14. 7 ῥαυε ποὲ δαϊΐθη ἐβέγοοῦῦ ἱπ ὙΠ} ἨΙΟΜΓ" 
ἐπσ)] ΔΝ Ώδη [Πὰ [5γδθὶτε νου] Ὅ6. ὑπο]θδη, 
ςἴ. [ϑ,ον. νἱ]. λο, ΧΧΙΟ Σ 566. 

μόδον ῥαύυε 1 ἑαξεη ατυᾶν οασδὲ ἐδόγοοῦ ΤῸ 
ἢν μπείραπ τ.ε] ΒΑΊΠΟΓ ρούπᾶρβ, “1 πᾶν ποῖ 
ϑεραγαϊοα ΔηΥ οὗ {πδπὶ ννῇθη ἀποίθδη." Μυΐς. 
ΨΘΟΓΥ ΟἸΟΒΟΙΎ, “Ὧδς ϑερᾶσγδνὶ δ ἴῃ 4υδ Ὀεῖ 1π|-» 
τοῦ 1018. 
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ὃ ἴκ, 63. 
15. 

ΖΦ εὖμὈ. 7. 

ΒΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ͂. 

ΓᾺΡ ΤΥ Οὐοά, «μά ᾶνεὲ ἄοπε 80- 
ςογάϊπρ ἴο 411 τας του ἢδβὲ σοπη- 
τηδηάεβα πς.. . 

15 ὄΙ,οοΚ ἀονγῃ ἔτοπὶ ΠΥ ΠοΙγ Πα- 
διτδτίοη, ἔγοιη ἤδάνθη, δηά 1655 τῇΥ 
Ρεορΐε ἰβγδεὶ, δηά τῆς ἰδπά ψνηϊςι τῃοι 
ἢαβὶ ρίνθῃ ι.5, 85 ἴδοιι βϑυνγεδξ τηΐο 
ουγ ἔλίμεγβθ, ἃ ἰδηά τῆδλτ ἤοννεῖῃ σῇ 
ΠΔΠΚ Δηα ἤοηεγ.. 

16 4 ΤῊϊ5 ἀν τῆς ΙοκΡ τἢγ Οοά 
Βδίῃ ςοπιπιαπάεαά {πες το ἀο [ἋἢΠ656 
δίδτιιτε85 δηά Ἰυάρπχεηῖβ: τῆοι 54] 
τπεγείογε Κεερ δηά ἀο πεῖ νυ ἢ 8]]} 
της ἢοαγῖ, ἀπά τυ ἢ 411 τῃΥ 5ου]. 

17 ἼΠοῳ ἢαϑὲ ἀνουςῆεά τῆε ΠΟΚῸ 
(815 ἀλγ ἴο δὲ τῊΥ (σά, δηὰ ἴο νναὶκ 
ἴῃ ἢ]5 νγαγβ8, δηά ἴο Κεερ ἢ 15 βίδζυζεϑ, 
ΔΠ4 ἢ]5 σοπητηδηἀτηβηΐβ. Δηἀ ἢ 5 ̓ πἀρ- 
Γαθηΐβ, Δηἀ ἴο ἢεάσγκεη υπῖο ἢΪ5 νοῖϊςε: 

18 Απά “ἴῃς Ποκ Παῖῃ δνοιςπεά 
{Π66 1ἢ15 ἀΔΥ ἴο θὲ ἢ]8 ῥῬδου δγ Ρεορὶς, 

πο σίυεη ον ῥὲ ἐδέγεο γον ἰδὲ ἀφαα] ΟἸΠΕΥ5, 45 
ΡΕΙΠΔρ5 0 ΧΧ. (τῷ τεθνηκότι), “το [Πε ἀεδά," 
ΜῈ σείογθησα ΔρΡΑΓΘΠΕΥ ἴο [86 συ ρογδιτίουβ 
συδίοτη οὗ ρῥἰαοὶηρ ἔοοὰ οἡ οἵ ἴῃ ἰοπὶῦβ (ςξ, 
᾿Ν εδαῖ,᾽ ν. ὃς, “[Ὁγ8}15 σα ῦπα 5). Ῥσοβαῦὶν 
ΟΥΘΥΘΥ 1ἴ ἰ5 [6 ΠΊΠΟΓΑΙ ΘΟΧΡΘΊ565, Δη ᾿ΠΟΓῸ 

ἜΒρΘΟΙΑΙΪῪ {πΠ6 ἀϑ08] ἔδξασε ἔοσγ ἴῃς σπου Γηοῖβ, 
ὙΒΙΟἢ ἅτ πηεδηΐ (ςξ, ογ. χυῖ. 7); ΕΖοκ. χχὶν. 
17} Ηοϑβ. ἰχ. 4; ΤΟ. ἱν. 17). ὙΒ6 ἀεαϊςαϊοά 
(Ὠϊηρϑ νεσγε ἴο δε ορ᾽ ογοά ἴῃ ρἰδὰ δηὰ ΠΟΙῪ 
ξεδϑίίηρ, τσὶ {δμεγεΐοσε ἴοὺσ ἔπ πουαὶ Ὀαπαιϊιεῖβ, 
ἴογ ἀδδίῃ. δηὰ 411] δεβϑοςσιδίθεα ἢ ἰς ννᾶβ 
τεραγάθα 85 ὑπο]θδη. 

16. Οἕ [5. 1χιν τς ; ΙΧΥΪΟ 

16---19. ΑΑἍἕὄ ὑγιεῖ δηὰ δαγηοϑὶ ὀχποτγίδίοη 
ΕΥ̓͂ νΑΥ οὗ ςοποϊιδίοπ ἴο {πῸ ϑεςοηὰ δηὰ 
Ἰοηροϑὶ ἀϊβοοιισϑο οὗ [6 θοοκ. Ὅῆε Ρθορΐθ 15 
τοι θα (παῖ 115 Ἰγοΐἢ ννᾶϑ᾽ ρ]Ρἰοὰ ἴο Ορά, 
8ἃ5 Οοὐΐβ σονοηδηΐ νγαθ οἡ Ηἰ5 ρατῖ δβϑίδ- 
ὈΠ5Ποα τονναγάς [πο. Μοβοβ Ἔπίσγοδίϑ {ποτὰ 
(Πετεῖογο ἴο Ὀ6 ἔδιίμξα!, [δα Οοά ἰοο πιρῃϊ 
τηδη σι Ηἰ5 ΔΙ ΠΡ] 655 ἴπ Ἔχ εἶηρ ποῖ 845 
Ης διδὰ ΡῬτγοχηϊβϑα. 

17. Τῤομ βαιί αυομορεα] 1,11. ““τηδάς ἴο 
ΒΑΥ : [ἢ6 ννογὰά ὀσσυΓϑ ἴῃ 1Π15 ἔουπι ΟἹΪΥ ἴῃ ἢ 15 
δηὰ ποχί νυ. Ὅὴδ 56η56 ἰ5: “" Ἴμου δαϑὶ ρίνθη 
Οοοδϑίοη ἴο [86 Πμοτὰ ἴο 54Υ {παῖ Ηδ ἰ5 [ἢγ 
Οοὰ," 2:4. ὈΥ Ῥτοπηϑιπς [μα Ηδ 9}.4}} Ὀδ 50. 
ΟΥ, Εχ. χχῖν. 7; ᾿δῇ. χχῖν. χ4---ς, 

18. (ἢ Εχ. χῖχ. ς, 6, ποῖΐεβ δηά τεῆς, 

19. ΟΕ, [6γ᾿ ΧΙ. τα, ΧΧΧΙΙ. 9. 
απ ῥοίν ῥεοῤἰε] Οξ, νἱῖ. 6, δῃά τεῆς. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΝΙ. Ὑπὸ ἰᾶνν δανίηρ Ὀδθη 
Τεϊογαῖθα νἹ ϑρθοίαὶ σεΐεσεηςα ἴο ἴῃς οἰγα 

ΧΧΥΝΙ. ΧΧΨΝΙΙ. [ν. 15--. 
85 ἢθ Βδίῇἢ ρῥγοπηϊϑεά {ῃεθ, δηάὰ τῇδέ 
ἐδομ 8ου ]ἀοϑὲ Κεερ 411 ἢ]5 σοπηπμδηά- 
ΤΙ ηΐ8.: 

19 Απά το πιᾶκε ἴπεε πἰρῇ αδονε 
411 πδίίοῃβ ψῃςἢ ἢ6 Βαῖῃ πηδάς, ἴῃ 
ὈΓΔΪ86, δηά ἴῃ ΠΆ4Π|6. ἀπά ἴῃ δοπουζ; 
Δη4 τῃδῖ (ῆοιι τηλγεβϑῖ θὲ ΔΠ ΠΟΙΥ ρεο- 
Ρἷε απο (6 ΓΟΚΡ τὴγ (ὐοά, 45 δε 
ἤδίῃ βροκεη. 

Γ(ΗΠΑΡΤῈΚ ΧΧΥῚΙΪ. 
1 722 2εοῤίε αγέ εογιγμαριαίρα το τογ τς ἐφ ἴσιο 

Φο»ι ΣΙΟΡΕΣ, 5. αγιαἱ το ὀμτα ἂρ αὐΐα» ο77 τυλοΐξ 
σίρηδο. τι 7 ἀέ ἐγίδες αν αίξαί ογε Οεγίκενε α»αὶ 
δαί. 14 714 ερεγοός ῥγομοιριοδαῖ ο71 περι 
δαί. 

ΝῺ Μοβες ψ πῇ τῆς εἰάοετς οὗ 
ἴβγδεὶ ςοπηπιδη θά {πε ρεορὶε, 

ὝΠῈ; Καερ 811] τῆς ςοπητηδπαπιεηῖβ 
ννῃ]σ ἢ 1 σοπηπιδηά γοιι [ἢ15 ἀΔΥ. 

2 Απά ἴξ 5}4]} θὲ οἡ τῃ6 ἀδὺ 4“ ψἤεῃ " 
ἷξ 5Π4]}] ρᾶ8588 ονεγ Ϊογάδῃ ιἱπίο τὴς 
Δηα ψ Γῆ τῆς ΠΟΚΡ [ΠΥ Οὐοά ρίνειῃ 

συπηδίληοθβ οὗ ἴπ6 Ρϑορὶθ ννἤθη ϑοϊ θὰ 1η ἴδε 
Ῥγοπλβοά ἰαπάὰ, Μοβεβ ἴῃ 4 [πιγὰ ἀἰβοοῦΓθς, 
σοηίδιηοά ἰπ σδαρίοτγβ ΧΧΥΊ!.---χχχ., Ῥγοςσθθας 
ΤΟΤΕ 5ρθοΑΙΪγ το ἀνν οὶ] οἡ 115 βαηοϊίοηβ, [ἢ 
ἴΠ656 σπαρίοτβ ἢθ ϑεῖβ Ὀεΐογε [5186] 1π βί σι Κιησ 
δι)ἃ οἰδογαῖθ ἐοῖδι! [6 Ὀ]Οσϑίπρϑ ν ΠΙς ἢ νου]ὰ 
Θη5:16 ὕὉῥὈΡοη ἰδ ι]η655 ἴο ἴῃ σογεπδηΐ, πὰ 
[Π6 συγϑοβ ἡ ]οἢ ἀἰϊθονδοάϊθηςο ὑγου]Ἱά ἰήνοϊνε. 
ΤΠΘ χχνῇ σδαρίον ᾿ηϊσχοάιϊιοεος {Π15 ροσίοη 
οὗ ἴδε Ὀοοῖκ ΟΥ̓ Επ]οϊπὶπρ, ἴπ6 εγεσίοῃ οὗ ἃ 
βδίοπο πιοηϊπιθηΐ οἡ ν ἰ ἢ (6 ἰανν 5ῃου]ϊὰ θῈ 
Ἰηϑουθοα 85 σϑοοη 85 ἴπ6 ρεορὶς ἴοοϊκ ροβϑεὲϑ-» 
βίοη οὗ ἴπε ργοπ)ϑοὰ μου ίδηςε (σύ. 1--10); 
ΔηΔ ὈΥ πεχί ῥγθβουθιηρ [Π6 1 γρῚςδὶ ἔοστλ 
ΔΙΟΥ ὙΠΟ Β [86 ὈΪΟσοιησα δηὰ συ γϑίη 5 5ῃου]ὰ 
Ὀ6 ῥγοηοιπορά (νυ. 11---26). 

1- -Ἰ10. Τα ογεοΐοη οἵ [Π6 βἴομοβ 45 ἤοσδ 
Ῥγεϑοθοα “οὴ ἴπ6 ΟΔΥ θη [5γ86] ραϑϑϑά 
ΟΥ̓Τ Ιογάδη υπῖο {πὸ ἰδηὰ ννῃ]ςἢ ἴπ6 ΠΟ ΚῸ 
δανθ ᾿ϊτη,,") δηὰ ἴη6 ἱποογρίοη οὗἩ [ἢ6 ἰδὺν οα 
ἴποϑθ δἴομθϑ, ννᾶ58 ἃ ϑυτῃῦο ς 4] δεῖ ἀθοϊατη 
οη ἴδ6 ραχί οὗ [86 ρϑορὶθ {πδὶ {ΠΥ ἴοοκ ρΡοϑ- 
5655100 οὗ [πε ἰαπὰ ὈΥ νἱτίιε οὗἉ [ΠΕῚΓ σονεπδηΐ 
ψ Οοά, δπὰ οὐ σοπάϊϊίοη οὗ {πεῖγ οὐνῃ 
[αι ἢ ι] 655 ἰΠογοῖο. Ὑἢόθο δεῖς, 45 αἷϑο ἴῃς 
Ρτοβογνδίίϊοη οὔ ἴπ6 ἴννο 1065 1η τῆς ἀσκ οὗ [6 
σονεπδηΐ (ς. χχχὶ. 26), ψεγε νυ Ἰπεβ5 ἀρδιηϑὶ 
{π6 ΡΘΟρ]ὶΘ τη 856 {ΠΟῪ 5ῃοι ἃ Ὀτγεακ [Ππείγνοννβ. 

1, ΜΜο:ε: «υἱῷ ἐδε εἰάογ: ὙἘ6 εἰάογα ἀτὸ 
ΠΟ ἀοιιδὲ «οϑοςἰαϊοά νι Μόοϑος ἤογο Ὀοσδυ56 
6 ννᾶ5 Ποὺ ἴπθ οηὰς οὗ ἢϊ5 οἤςο, δπὰ ἤρηςθ- 
ἔοστἢ 1 νουϊὰ ἀενοῖνε οὐ ἴποπὶ ἴο τεηυῖτα 
ψΜΒαῖ ννᾶ5 ἀϊιιο ἴο σοά. 

Δ. οπ ἐδ ἀαν «υδὲη γε “ῥα! ρας: οσυεγ Χογα"} 
ΤΕ ὀχργοϑϑίοῃ “ἐ οἡ 186 ἀδγ᾽ 15 υυϑοὰ ΕΓ, ἃ5 

τ 7οβδ, ς 



ν. 3-ς}}} 

(Π6ς, της τπου 58] βεῖ (ἴδε τρ ρίθαῖ 
βϑἴοῃθϑ, 414 ρ]αίβτεγ ἴΠπ6πὶ νυ ἢ ρ]δἰβίεγ: 

Απά τῆοιι 5ῃα]ῖ ννγῖῖε ἀροη {πη 
411 τῆε ννογάβ οὗ τἢ18 ανν.ὺ ννῆεη ἴδοι 
Διὶ ραϑϑδεά ονεΐ, [δὲ τῃου πηλγαϑ ρῸ 
ἴῃ υπῖο τῆς ἰδληά ννῆϊςἢ τῆ ΤΙ ΟΚ ΤΕΥ 
(οἀ ρίνειῃ πες, ἃ ἰδπά δὲ βονγειῃ 
νντ πλΠΚ πὰ ΠΟΠΟΥ; 45 ἴπ6 ΠΟᾺΡ 
(σά οὗ τὴγ δῖμεῖβ παῖ ρτγοπηβθά 
{πεα. 

4 Τμεγείογε τὸ 5Π41]} θὲ γῆδθη γα δ68 
δοης ονόγ [ογάδη, ἐῤαΐ γε 584]]} δεῖ ὰρ 
{686 βἴοπεϑ, ΨΒΟΝ 1 ςοτητηδηά γοῖι 

50 οἴξη (4... εη. 11. 4; Ναπη. 11]. 1). ἴῃ ἃ Ὀγοδά 
56η56, Δπά 5 Θαιιναϊοεπί ἴο ““4ἱ [ἢ6 {{π|6ὲ νῃθη. 
νυ. “σὐτὴ {ΥΓδηβ θυ 5 [ογάδπεπι." ΟἿ ἴῃ 
ν΄. 3, αὐδορ οι αὶ ρασ δά συόν, δηα τ. 4. αυδὲη 
γε ἐξ σοπε ουεγ, ἴῃ ἔαςϊ ἴῃ6 σοπιπιηα νγᾶ5 
ςαγτιοὰ οἱ ὈΥ [οϑθυα (Υ11}. 20---- 5), 45 Θ0Οῇ 
ἁαἴοσ [Π6 ρᾷάϑβϑαρε οἵ ἰογάδῃ 8ἃ5 Οἰγοιιπηδίδηοθβ 
Ῥοιπηϊ6ὰ (εἴ. ποῖο5 ἴΠετο). 

ἔδοῖι “ῥα σοἰ ἐδεο μῤ φγεαί σἱοηός, από ῥία! ἰοῦ 
ἐῤεγε «αὐἱϊῥ ῥίαϊεἰογ] ἼΔΕ βδἴοποϑ βοῦε παιηθα 
ΔΥῸ ποΐ ἴῃο56 οὗ νν ἢ 86 δΙἴαγ (υ. 4) ννᾶβ ἴο 
δ Ὀμ1Π, Ὀὰϊ τὸ ἴο ϑεῦνα 89 ἃ ϑδοραγδῖθ Σ)0Π11- 
τηθηΐ υνἱτποβοηρ ἴο ἴ[ῃ6 ἔαςξ ἰμ4ὲ ἴῃς ρῬθορὶβς 
ἴοοῖκ ροβϑοββίοη οὗ πε ἰδηὰ ὈΥ νἱγίυῃς οὗ ἴπ6 
λιν ᾿ἰηϑοσ θα οὐ ἴποῖὶ δπὰ νυν ἢ Δῃ δοκηον- 
Ἰεάρηπιοηΐς οὗἉ 115 ΟὈ]Ι Αἰ Οη5, 

8. «“4Ἵπ4 ἐδομ οδαὶ! «αὐγιφ πῤοπ ἐβοηε αἰ] ἐδὸ 
«υογά! οὶ ἐδ: ἰααυ} ὙΠυ5 αἰϊεβεπρ δὲ οηςς 
{πεῖν ἀν δηὰ {Π6ῚΓ σέϑοϊνε ἴο οὔϑεσγνς τμδῖ 
ὙὨϊςἢ (Ποπιβοῖνοβ {ἢ 5 ρἰασοά ἴῃ ἀυγαῦ]α στὸ - 
ςογτᾷ, ΟΣ ἴδε ἰη]υποϊίίοη ἴο [Π6 Κιπρ, ΧΥΊΙ. 
18. [ἰ 15 ονϊάοπὶ [παῖ ἴῆ6 ἀδϑῖίση 15 ἴο ϑ5εῖ 
ἐουίῃ αὐ] τπ6 ΟὈ]ραϊίοηϑ οὗ τῆς. ρϑορὶθ οἡ {6 
δἰάς οὗ ἴῃς σονθηδηῖ; ἤθῆςσθ ννὲ γηιϑί ποῖ τῸ- 
διςῖ [86 ὀχργοβϑίοῃ αὐ ἐφ «υογ ας 977 “ῥὶς ἰααυ 
(οὗ ]οβῃ. 1. 8; νὴ! 34) ἴο τῆς Ιλεοδίοραε, 
8ῖης6 δαΐ ννὰ5 Ὀμμζ ἃ ΘΠ ΠΊΑΙῪ πὰ δου ἀρτηεηῖ 
οὗ ἴῃοβο οὐ] ραίοηθ, ποὺ ννουϊὰ {πὸ ““ρτεαῖ 
βἴοῃθϑ." οὗ Ὁ. 2 Ὀ6 τϑαυγεάὰ ἰο Τσοηίΐαϊη {Π6 
Πεοδίοσιιθ οπΪγ ; ποῖ γεῖ ἴο ἴδε ἔο]]οννῖης 
Ὀ]εβϑίηρδ δπὰ οσυγϑίηρθ, νυ ἢ ΠΟΥ οουϊάὰ 
Ὡοῖ ὈῈ ΡΓΟΡΕΥ͂Υ ἀεβοτιροὰ ΌΥ ἴἢ6 νψοσαβ οὗ 
(86 ἰοχῖ; ποῦ γεῖ ἴο [ες ὈοοΚ οὗ οι. οΠΪγ. 
ΤΟ τννογάβ σᾶπ ΟἿΪΥ πλθδῃ 4}1} [Π6 ἰανν8 τὸ - 
γεοαϊθὰ ἔγοτη σοά ἴο {86 ρεορὶς ὈὉῪ Μοβδϑ. 
[η ἴδοϑθ ννου]ά ποῖ ὃ6 πο] οά {Π6 Πισίοτςοδὶ, 
ἀἰάδλοςϊς, οἰ μποϊορίοδὶ, δηά ΟἿΟΣ ποη-Ἰ6} 1514- 
ἔἶνο πιδῖζοσ σοιηργίϑοα ἴῃ πε Ῥεηϊαίθυςῃ, Ὀυῖ 
ΒΙΓΆΡΙΥ 115. ἰεραὶ ϑπδοϊπηεηῖβ, τεραγάθα ΟΥ̓ {πὸ 
7ονν5 85 5ἱὶχ δυπάγοά δηὰ {πιγίθθῃ 1π ΠυΓΊΌΟΥ, 
ὟΒα Ὄχι διοπ ΟΥὨἨἁ Ἰαννβ ἴῃ 1Π15 ΠΛΔΠΠΕΓ Οἡ 
βδίομοϑ, ρ1]]αγ5, οὐ ἰΔὈ]εῖβ, νγὰ5. ἔδιη δῦ ἴο {Π6 
δηοίεηῖθ, ΚηοΡεὶ αιιοῖο5 ΑΡο]οάοσιϑβ ἴῃ [Π6 
ϑοδο αδὶ ου Ατίϑίορῇῃ. "Ν.᾽ 447: οἱ ἀρχᾶιοι 
λίθους ἱστάντες εἰώθεσαν τὰ δόξαντα ἐν αὐτοῖς 
ἀναγράφειν: δῃιὰ ῬΟΪΥΌ. ΧΧΝῚ. Σ. 4) ὙΠΟ 1565 

γομ.1. 

ΘΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΊΙΙ. 893 

18. ἄλγ, ἰπ πιοιης δαὶ, δηά {ποι 
80,81: ρ]Αἰβῖεγ τσ πὶ νν ἢ ΡΪἰΔἰβῖεσ. 

4 Απά τῆεγε 5ῃαἷς τοι Ὀυ114 4η ]-- 
τᾶγ ὑπίο τη6 ΓΟ τὴγ Οὐοά, Δη αἰταγ 
οἵ βἴοηεϑ : ἦτῃοιυ 588] ποῖ Π ὰρ ἀπν : ἘΞΘΠΝΟ 

]οϑ8Ὦ. 8, ᾿γοη οοΐ ἀροηῃ τῆ εη,. 
6 ἼΤΒοιι 8841: δυ1] 4 τς δ᾽ζαγ οὔ τῆς ὅ" 

ΓῸΚΡ ΤΥ (ὐοά οἔὗὨ νῇῆοΐε βἴοπε : δπά 
(Ποὺ 5ῃ4]: οἵξεγ Ῥυγηΐ οἴξεγίηρβ {πεγεοῃ 
υηἴο ἴῃς ΓΚ ΤΥ Οοά: 

7 Απά τδοι 584]: οὔξεγ ρεᾶςς οῇετ- 
1Ἰηρ8) Δη4 504]: δοδὲ ἴῃετε, δηά γε)οῖὶςε 
δεΐοτε τῆς ΓοκΡ τὰγ Οοά. 

παραβῆναι τὰς στήλας 45 ἃ Κὶ πα οὗἁὨ ρτονογθ 4] 
Θχργοβϑίοη. ὍΠ6 ἴανῦθ νοῦ ΡΓΟΌΔΟΙΥ σγάνθη 
ἸῺ ἴδδ βίοῃθ, 845 ἃστὲ ἔογ ἴδ πιοβδὲ ρατί τῃ6 
Ἐγρίίδη ἈΙογορΊγρῃῖοβ, ἘΠ 6 “ὁ ῥ᾽αιϑίογ ἡ θοπ 
αἴτογνναγάς δάαθὰ ἴο Ῥτγοίεοξ (ῃ6 1πϑουρίίοη 
ἔτοτα ἴῃα νυϑδῖμου. 

4. ἱπ»ιομπΐ δα Π ΟἿ. χὶ. 2ο: [οϑῇ. νἱ]]. 20. 
ΤΠ ϑαγηδγιίαη Ρεηϊδίθυςἢ δπὰ δ εγθίοη τγοδὰ 
Βεγο Οεγίφε»ι ἰηϑιοδαὰ οὗ ΕΌΔ4]: δηὰ δύο [0]- 
Ἰοννεὰ Ὀγ Κεοηηϊςοίξ, ϑοιηϊογ, σε άοβ, Βοοιἢ- 
τογά, Οοἴοηθο, ἄο. Βυΐ (ὴ6 ΗἩρῦτγενν Μϑ595. 
Δηά ἃ]1} δποίθηϊ νϑυβίοηβ, οχοθρί (Π6 ϑαπηδγιίδη 
(ἐσθ Ε,Χ Χ, νης ἢ ἕο! ]ονγ5 εἰϑενν μοῦ [ἢ6 88- 
τηδυτ ς!Δἢ ΕΤῪ ΟΟ561γ}), ἀγὸ υπδηϊπηοιϑ, δηκ ἴὰγ 
οὐξννεῖρἢ ἴη6 δυο οὗ ἴπ6 ϑδγηδγῖδῃ. 
ΤῊΣ ΟΥ̓ΡΊΠ4] ἴοχί ννγὰ5 ΡγΓΟΌΔΟΪΥ, 85 ὨΘΑΥΙΥ 4]] 
τηοάσγῃ δυῖμου 5 πο], αἰϊογθά ἴῃ ογάοσ ἴο 
ἰεπὰ ἃ οῆον οὗ βογρίιγαὶ ϑαποίίΐοη ἴο ἴῃ6 
ϑδιηδγτδη ἴα ρ]6 οἡ Μοιιηξ (ἐγ 7 πη. 

ὙΠδ6 ογθοίΐοῃ οὔ ἴδ δ]ίασ, [ἢ6 οἴστιηρ Π6ΓΘ - 
ου Ὀυχηΐ οΟἤδγίηρθ ἀπά ρεᾶςε οβετηρβ (συ. 
6, 7), ἴπ6ὸ ρΡιυι δ] οδίίοη οὗ 6 ἴᾶανν 'π νντγῖϊ- 
ἴπρ, ἔοστῃ δἰτορείῃον ἃ βοϊθπιη σοησνναὶ οὗ 16 
σονεπδηΐ οἡ ἴη6 δηΐγαηοσ οὗ ἴπΠ6 ρεορΐὶἜς ἱπίο 
(ἢ6 Ῥχογηϊδοα Ἰδης, δηὰ ΓΟΟ8}1] ἘΠ6 σΟΥΟΠΊΟΠΙΘ5 
οὐϑογνυϑά οἡ {πὸ ογρίηαὶ ρσγδηΐ οὗ ἴῃ σονεηδηξς 
αἴ 51:π4|. Απὰ Εὖ], [6 τηουπὶ οὗ οσυγθίηρ, 
τν5 ἴπ6 Πέϊπρ ϑροῖ οἡ ν Ὡς ἢ ἴο σεἸοὈγαΐθ 
[Π6πλ. Εογ [86 συ ΓΒ68 νν γα ἴΠ6 ρεηδ 65 ἀπ ον 
ὙΠ ςἢ ἴΠ6 ΠΒΠ]άγθη οὗ [5γᾶθ] θου πα Ἐποιβοῖνος 
ἴο Κοδρ {πὸ Ιανν. δ 4 Ὀ]} 4190 ννᾶ5 186 58ΠΊ6 
ὈΪΐαοθ ϑοϊοοϊθα 25 {παῖ ἴπ ννῃισἢ ννετα ἴο Ὀ6 
5εῖ Ὦρ ὈοΓἢ [π6 τηοπυτηθηΐδὶ βίοπθ5 σοηϊδιπΙην 
[πὸ ἴανν, δηὰ {πὸ αἱΐδὺ δ νυ διςῇ ἴ[μ6 σονθηδηῖ 
νγὰὰβ ἴο 6 τεηεννεά. να πιυδὲ ποῖς ἴοο 
1ῃ6 ἕαςϊ {παὶ στ. 1ς 544. 8εῖ ουἕ νϑγθδί τη 
[Π6 οσυγϑθ5 ΟἾΪΥ, ἴπ6 Ὀ᾽Θβϑίηρθ Ὀθίηρ οχτίοά, 
ἼΠςΟ ἰὰνν Ὀδοδιιθο οὗ τη 5 5: ]Πη655 ὈΓῊΡ5 ΘΟ 
ἢϊπὶ ἢγϑὶ δηὰ ἘΠ ΕΗ. ἃ ουτγϑο; ςξ, Χχχὶ. 16, 17; 
σα]. 11}. 1ο. 

56. ἐξοι τραΐὲ ποὶ 3 ῷ πη ἰγοη 1οοἱ ὠῤοπ 
ἐῤε»!ι} Ο. Εχ. χχ. ἂς. 

Θ, 7. δωγπὲ οὔεγίηρ!.. ῥέαος οδεγίπρ.] ΑΛ. 
Οὐ ἴδ Θ5ἰ Δ Ὀ ΠἸ5ηγηθηΐ οὗ [86 σονοηδηῖΐ δὲ 51Π8ι].. 
(ἔ, Εχ. χχίν. ς. 

4 1, 



ὈΕσΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. ΣΧ ΧΝΊΙ. 

8 Απά τδοιι 5π4]: ψτῖῖε προη (δε 
βἴομεϑ ἃ]} τῆς ννογάβ οἵ (815 ἰδνν νϑυῦ 
ΡἰδιηΪγ. 

9 ἴ Απὰά Μολεβ δηὰ τῇς ργίεβῖβ τῆς 
,ενὶτο8 βρᾶκε υὑηῖο ἃ}1 [ϑβγδεὶ, ἜΑ) Πρ, 
ἼλΚε Πορά, δηά ἤθάγκεη, Οὐ 1βγδεὶ; 

894 [ν. 8---7. 

12 Απά τἢεβ6 54} κἰαπά ὑροη 
τιοὰηῖ Εδα] ᾽το συγθα; Εευθεη, (ὐδά, "ἢ 
Ἅπ4 Αβῆεγ, ἀπά Ζεδυίιη, ἤδη, ἀπά ἤν 
ΝΑΡΠΙΔΙΙ. 

14 ἴ Απά “τἢς 1, ,εν τε5 5Π.4]1 βρεᾶκ, “ ὍΞα 9 
πὰ 54Υ τιηῖο 41} {πε πεη οὐ [ϑγδεὶ Ἔ 

τΠ15 ἀδὺ ἴοι γί θεσοπια {ἢ ρεορὶβ 
οὗ τῆς [πεν (ἢν Οοά. 

ΙΟ ἼΠου 5841: {πεγεΐογε οὔεὺ τῆς 
νοῖίςε οὗ τῆε ΚΡ τὴγ (ὐοά, ἀπά ἀο 
ἢϊ8 σοπιηδηάπιοηῖβ δηά ἢ]5 βἰδζιζεβ. 
ΜΜΏΪΟΙ 1 σοπηπιδηά {πες τη ϊ5. ἀδγ. 

11 4 Απά Μοβεβ οπαῖρεά τῆς ρεο- 
ΡΪε τῆε βϑ1πι6 ἀΔγ, Ἄγ ηΡ, 

12 ἼΠεβε 5}4]} δῖαηἀ ὑροη πιοιιηῖ 
(ὐεγιζίπη ἴο 8]6ε55. τῆς ρεορῖὶε, γγῇεῃ γε 
δίς σοης ονεῦ [ογάδῃ ; δίπχοοη, δηά 
Γ,ονὶ, δη4 Ϊυάδῃ, δηά ϑϑδσμαγ, δηά 
]οβερὴ, δπὰ Βεπ)αηῃ : 

9,10. Απ δρρϑδὶ ἔογ αδἰίθηΐϊίοη, πιδάς ἃΡ- 
ΡΑΓΘΏΓΥ Ὀοσδι56 οὗ (δ βροςῖδὶ ἱπιρογίδηςς οὗ 
νυν δῇ [Ο]]ονν5. 

11. 96. Ἐοττη δηά στίδηπεσ οὗ ἴδε βοϊσπλη 
Ὀ]εβϑῖηρ δηά συγϑίηρ. ὙΠ656 δὰ δἰγοδαν Ὀθθη 
Ρτοϑο δα ΧΙ, 29, 20, δηἀ νγογὲ οσδττθά ου ΌΥ͂ 
Ιοϑῃυα; ςἔ, [οϑὰ, ν11], 3.2---τ 3 ς : ὙΏΟΓΕ 566 ποΐδ5. 
ΠΕ 5οΟ] ΠΥ ννὰ5 ΔΡΡΑΓΘΉΓΥ ἀοδισποαά ΟΠΪΥ 
ἴογ 186 ϑιηρὶς οσοδϑίου οὐ ὙνὨι ἢ 1ἴ δαί} 
ἴοοῖ ρίδςβδ, 

12,138. Το {Π068 ἀρροϊηϊδὰ ἴο βἰᾶπὰ οἡ 
ΟετΖιίπὶ ἴο 0655 ἴῃ6 ρεορὶε 411] βργδπξ ἔτοπὶ 
[η6 ἔννγο νγῖνεβ οὗ [δοοῦ, [,θδἢ δηὰ Ἐδοπεὶ, 
ΑἸΙ 16 ἔουγ {πῦ658 ννῆϊο ἢ οργδηρ πτῸπὶ τΠ6 
Παπαπιαις ΖΕΔ δηὰ ΒΗ ΠΔῃ ἀγὸ Ἰοοσδίθαά οἡ 
ἘΡ4]. Βιυῖ ἴῃ ογάου, 85 ἴἴ ννου]ὰ ϑθϑῃ, ἴο 
οἴεςϊ δὴ δαυλὶ ἀϊνϑίοη ἵἴννο {πῦ65 ἀτὸ δά ἀδά 
ἴο με ἰαϊίεγ ἥοσῃ (ἢ ἀεβοεηάδηϊς οὗ ἴῃς 
νυῖνοβ, παῖ οὗ Ἀδυῦθη, ργοῦδὶΥ Ὀδοδιθα Πα 
οτγέειτοα ἢ15 ρυπλοροηϊζυσο, Οοη, χ]χ. 4; δηὰ 
οὗ Ζορυΐιπ, ἀρρασγοπο Ὀδσοδιδα Ὧ6 νγᾶ5 ἴῃς 
γουπροβῖ βοη οἵ [,64ῃ, 

ἼΠ6 γδηβδοίίοη ργεϑοηΐβ [[56]} 85 ἃ ϑοϊθπηῃ 
ΤΟΏΘννΑ] οὗ 1ΠεῸ σονόπδηΐ πιδάς ὈὉγῚ Οσοά νι 
ΑΘγαπδηλ δηὰ [58ᾶς, Ὀιιΐ πογὸ Θβρθοῖα γ ἡ ἢ 
᾿Οεο δηὰ ἢ]5 ΓΑ ΠΉ]γ. Αὐσσογάϊηρὶν ἴπ6 ξθηθα- 
ΟΥ̓Δ] Ὀαϑβῖθ οὗ ἴΠ6 ““ἵννεῖνα ραϊγιαγο δ᾽" (ςξ. 
Αςῖϑ νἱῖ. 12), ἴῃ6 βδοηβ οὗ Ϊαςοῦ, 15 ΠΕΙῸ 85- 
βυπιοά. Τε {Π065 οὗ ΕΡῃγΑϊπὶ δη ἃ Δ᾽ Δηδϑϑοῆ 
6 τηργρεὰ ἴῃ [6 πδὴθ οὗ 7οβορὶι, {πεὶγ 
ἔΑῖΠογ; δηὰ [μον], δ που ρὴ (6 ἔτιῦθ 15 50 
οἴξεῃ ϑροκθὴ οὗ ἴῃ [15 ὕσοκ 8ἃ5 μανὶπρ ἔοσ 
ΒδοιαΥ ΡΌΓΡΟΘΟΘ ΠῸ ρῥαζί οὐΓ᾽ Ϊοῖ ψἹ ἢΙ5 
Ὀγείῃσγθη (οΐ χιν. 27, ΧΥΪ] 7) 2), τοραὶηθ. Οἡ 
{Π|5 οσοδϑίοπ 5 ρίαςε Ἴο]]δίθγα! Υ νντἢ τη 6 
οἴδοιβ, Δπά ἴδυ5 ννλ δὲ “ἴῃς 1, ονιῖο5" ΔΥῸ 
ἴῃ Ὁ. 14 δἀρροϊηϊοά ἴο υἱοῦ δἱοιιά, ἀπὰ πὸ 
ἀοιθὲ ἰὼ σἤογυ5, [6 σοπιπλυηϊσαίίοη δηὰ [86 

ὙΠ ἃ ἰουά νοῖςε, 
1ς Ουτβεά δὲ ἴῃς τηδη {δὲ πηλκείῃ 

ΩἼΥ ϑτάνθῃ ΟΥ τηοϊΐθη ᾿πλᾶρε, Δη ἂῦο- 
τηϊηδζίοη ὑηΐο τῆς ΙΟΚΡ. τῆς ννοτῖς οὗ 
τἢς Ὠδηά58 οὗ με ογαβϑπιδη, δηά ριιῖ- 
τε ἢ 12 ἴῃ 4 βεογεῖ ῥίσεε.« Απά ἃ]] τῆς 
ΡΘορὶς 85}8]1 δῆϑυνεγ δηά βᾶγ, Απιεη. 

16 (υτβεά δὲ ἢε {παῖ 5βείῖεῖῃ Πρ 
ΌΥ ἢ!5 ἔδῖμεγ οὐ ἢϊ5. πηοῖμεγσ. Απά ]]} 
ἴῆε Ρθορΐβ 5}8]} βᾶγ. Απιεη. 

17 (ἰυτβεά δὲ ἢε τῆδλϊ τεπηοόνεῖῃ 15 
Παρ οι Γ᾿ 5 ἰδληάπηαγκ. Απὰ ]} τῆς 
ΡΘΟΡΪς 5}8}} βϑαγ, Απιεη. 

Ὀεποάϊςτιοη, γα ἤπά Ὡθνουτ 655, Ὁ. 12, ἴκεῪὶ 
διηοηροῖ ἴῃς {πδο5 νΠΙ ἢ δαδά ἴο πλδκα τὸ- 
ϑροῆβδο, “ὙΠῸ 1, ον 65 οὗ ᾿. 14 ἅγ6 πὸ ἀοιιδὲ 
ἢ6 ῥχίεδῖβ ἴΠ6 1 ονϊε5᾽" (ςξ, [ 5}. γῇ. 1.1), 
ἴπ ννῆοπι [6 τηϊη ἰδίου] σπαγαςίοσ αἰοπηΣ 
ἴο {86 {106 ννᾶϑ χπίοσγε ραγι συ] ΑΥΎ πηδηϊεςῖθα, 
ἼΤὨΘ γοϑί οἵ {πε {τδὲ οὗ [νου] ννου]Ἱὰ κἴδηὰ σἀἊ 
Ὀγ 5ἰάθ τ τῃ6 οἵδοῦβ ἴο ΟσΟΌΡΥ [15 ονστὶ Ρίάςα 
1η ται γιηρ ἴῃς σονοηδηΐ ὉΥ 115 “" Απηεη." [ἢ 
5 ποϊοννογτίἣυ ἰπαῖ [6 στοὺρ οὗ {γῦ65 νυδιςἢ 
βίοοά οἡ ΟογΖὶπὶ ἔδγ ὀχοθοάδοά [ῃῈ οἴποσ ἴῃ 
ΠΙΠΊΡΕΙΒ δηὰ π᾿ ἱπηροτίδηςε, ἴδιι5 ῬΕΓΏΔΡ5 
ἱπάιοδίϊηρ [Πδὲ ἄνθη ὈΥ (Π6 1,δὐν [86 Ὀ]επϑῖησ 
5ῃποι ἃ δὲ Ἰδησίῃ ῥσευδι, 

15. ὙΏῈ διγδηρεοιηθηῖϊ οὗ [τῃ15 οἰσικὶηρ 
ΒΟΪΟΠΊΠΙΓΥ ΔΥῸ ΤΟΤΕ ΠΕΔΙΪΥ ἱπάϊςσαιοα ἴῃ [οϑβῆ. 
ΥἼΠ, 32 546.: ΠΟΙ 566 ηοΐο5. ὙΠῸ “Απιεη 
αἰϊοϑιθα ἴμ6 σοηνϊςτίοη οὗ [6 υἱΐογοσς [μδῖ 186 
βθηΐθηςσοθϑ ἴο ννῃϊσἢ ΠΟΥ γεβροπαθα ὑτεγε {Π|6, 
)υδῖ, ἀπᾶ ςογίδίπ: 80 ἰῃ Νυπι. ν. 22, ἀπά ἴῇ 
ΟἿὟΓ ον (ομηστηηδίίοη ΟΥ̓ οΘ, ΙΓ Ὦ ἰ5 πιο- 
ἀε!1οἀ αἴἴοσ [ἢ15 ογάϊηδηςς οἵ Μοϑεϑ. 

15--26. ὙὝ Μεἶῖνα συγϑεβ ἀραϊπϑὶ γηθρτοςς 
βίοῃβ οἵ ἴδ. σονεπδηῖ. Τῆς ἢγξί οἱθνοη ἂτὲ 
ἀϊγεςϊοα ἀραϊηϑὶ βροςῖαὶ 5'ῃ5 νυ] ἢ ἀτὸ ϑεϊεςϊοὰ 
ΌΥ νᾶγ οὗ ἐχδιηρίθ, 1Π6 ἰδϑὲὶ σουιργεποησίνοῖγ 
5 Π|5 ὉΡ ἴῃ σΘΏΟΓΑΙ εττὴβ ἀπά οοπάστηης ἃ]] 
Δη ΘΥΕΓΥ οἴξηςε δραϊηϑὶ Οοάβ ἰδιν, 

Ομνεεά δὲ δε νιαπ δαὶ »ιαξεί δ ἂπν σγαυέπ 
ογ' γιοίεπ ἱριαφ6}] ΟἿ. ἷν. τό, ν. ὃ; Ελ, χχ. 4, 
231; ἴεν. χχνι χ. 

με ἐδ πα σεογοί ῥα) ΤὮϊ5 δπάὰ τὸ 
οἴου τηδ]θαϊςς!οη5 ϑθοτὶ ὀϑρθοῖα!ν ἴο δἷτὰ δὲ 
ἴποϑε ἔοστηβ οὗ σι τῇς σουϊὰ Ὀ6 Ὠλοδῖ 
ΘΑ5}}]Ὑ ϑογθθηθά “τῸπὶ Ὠιιηδη [π5Έ]οο, 

16. Οῇ χχὶ. 18: ἴον, χίχ, 4. 

17. Εἐ χίχ. ᾿4 δηὰ σοῖς 



νυ. 18. -5}]  ὈΕΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΙ]. ΧΧΝΙΠΠ. ϑδος 

18 (ἰυτϊδεὰ δὲ ἢε τπδῖ τπμάκεῖῃ {86 
ὈΠΠἀ το ννδηάογ ουξ οὗ πε νγᾶὰυὺ. Απά 
411} τὴς ρβορῖὶβ 584}} βαΥ. Απιεηῃ. 

Ι9 (ἰυτβεά δὲ ἢς τῆδῖ ρεγνεσγίειῃ 
τς ᾿πάρπγεηῖ οὗ [ἢ6 βίγδηροτν, ἐλίπετ- 
[ε585) ἃηἀ ννιάονν. Απά 4} τς ρεορὶε 
808]} 5δαγ, Ατηβθη. 

20 (υτϑεὰ δὲ ἢς τῆι ᾿ΙεῚ ἢ ἢ ἢ]5 
ἔλι  ετ᾽5 νι; θδοδιιβδα ἢς πποονθγθίῃ 
ἢ]5 δ Ποτ᾿β 5Κιτί, Απά 4}} τε ρεβορὶε 
52]} βδᾶυ, Απιεη. 
21 ( υϊϑεἀ δε ἢε τῆλε ΠἸεῖ ἢ νΠἢ ΔηΥῪ 
ΤΏΔΠΠΕΓ οὗ θεαδῖ. Απά 8}} ἴῃς ρεορὶε 
804]] ὁδαν, Απιδη. 
.22 (ἰυτβεά δέ ἢς τῆδῖ ᾿Ι6Ὶἢ νι 15 

ϑἰβῖει, ἴῃ6 ἀδιρῆτεγ οὐ ἢ]5 ἐδ μεγ, οὐ 

Φ' Ἐτεὶς. 22. 
22, 

186 ἀαυρῇϊζεγ οὐ 15 πιοίμεσ. Απά ἃ]] 
[ἢ6 ΡΘορία 5}]] ϑᾶΥ. Απιθῃ. 

22 Οὐυϊβεά δὲ ἢς τῃδτ ΠΕ ννττἢ 18 
τιοῖδεῦ ἴῃ ἰᾶνν. Απά ἃ]] τῆς ρεορὶε 
85}4]] δα, Απιεη. 

24 (ἰυτβεά δὲ ἢε τῆδϊ βιγτοῖῃ ἢ]5 
περ θουΓ βεσγεῖγ. Απά ἃ]} τῆς ρεο- 
ΡΪε 5111 3ᾶγ, Απιεη. 

25 “(υτϑεά δ με παῖ τακοῖῃ τε- 
νγαγὰ ἴο 5Ϊλγ δὴ ἱπποσεηΐ ρεΐβϑοῆ. Δπά 
411 τε ρβορΐὶςε 5}8]] 88, Ατηβῃ. 

18. (ΟΕ [μεν. χῖχ, τ4. 
.19. ΟΕ χχὶν. 17 δῃὰ τοῆϊ. 
20. (ἢ χχίὶϊ!. 20. 

21. ΟΕ Ἰ,ον. χνη, 22) ΧΧΟΧΣ. 

22. ΟΕ [(εν. χνη. 9. ΧΧ. 17. 

48, ΟΝ ],ον. χυἹ. 17, ΧΧ. 14. 
24, ΓΕ χίχ, 1ὶ 566. 
25. (Γῇ ἔχ. χΧχὶ. 7, 8. 

26. ΓΟ χχνι. ας; 5. ΟΧΙΧ, 21; [ΕΓ- ΧΙ. 3. 
ἼΔΕ ὈΪΘββίηρβ, 35 45 Ὀδδὴ δἰγοδάυν οὐβεγνϑά, 

ἅτε ηοῖ ρίνεη. Νὸ ἀοιιδῖ δὴ [Π6 50] ΠῚ ΠΥ 
νγ)35 οῃηδοίεα ΌὉΥ οϑῆνα ΠΟΥ γαῃ γαῖ: ριῖ 
Ζαπάϊς ἴῃ 1ἴῃ6 5ᾶπὶι6 ἔστη 845 τῃ6 οἰιγβθβ, δηὰ 
ΠΟΥ γεγο ῬΧΓΟΌΔΟΪΥ (845 (ῃ6 Μιβηπᾶ 54γ5, 566 
ϑυτοηδιιδίυ5, ὁ ΜΊ5ἢ.᾽ 111. 262) ἀο] νογεα δ]ἴογ- 
παίοὶυ στ {ΠῸ ϑονοσγαὶ σοστεβροηάϊηρ σιΙΓΘ65 : 
εἰ Β]οβϑθὰ 15 μα (παῖ τδκεῖῃ ποῖ ΔΩ στάνθη 
᾿πηδρο," ὅτε. 

σηαρ. ΧΧΛΠΙΙ. Ἡδνίπρς επ]οϊποά {ΠῈ 
80] πη τ ἤθαγ5Α] οὗ ἴπ6 ὈΪοβϑίηρϑ δηά ἴῃ συ γ5- 
ἴηρβ, Μοϑοβ ποχῖ θηϊασρεθ Προ ἴπαπὶ, δπά 
ἀοβοσῖῦεβ ἰῃ ἀείδ!} {Πεὶγ εἴεςξ ἀπά ἱπηροτί. 
Ηἰς οὐ]εςῖ 5 οὗ σοῦγϑα ἴο ἱπΊργοϑ5. ἸΡΟΠ ἢΪ5 
ἈΘΑΓΟΥΘ ΟἸΘΑΥΪΥ͂ ἀπὰ ΠΥ ἴΠ6 τηογπηδηΐου 5 σοὴ- 
Θο]ι ΘΓ 65 οὗ {πεῖτ οὐνῃ δοῖβ, νυ μεῖμον ἴοσ ροοὰ 
ΟΥ̓ ἴοῸΥ οΥ]]. Α σομηραγίϑοη οὗ {Π|9 σβαρῖογ 
ἢ Εχ. ΧΧΙΣ, λ1ο---} δηά ἴον, ΧΧΥΪ. νν1]} 
5Π6 ὅσον ὮΘ ΠΕΙῸ ΓΟΘΌΠΙΕ5 δηἃ ΔΠ1ρΡ}1Ώῆ65 1ῃ6 

26 “(ἰυτβεά δε δε τῆλ σοηβπηειῃ {05}. 3 
ποῖ σὴ τῆς ννοτάβ οὗ τῇ}8 ἰανν ἴο ἀο 
τε. Απά }]] τἢς ρεορίβ 5}14]1 84 γ. 
Απιρη. 

ΓΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΧΥΝΠ. 
. 7116 δίξεσίηρε 707, οὐειζ! δος. 15 7.26 οπ75ς Ὁ ἢ 

εἰἐεοδεάϊδρεδ. 

ΝῚῸ ἰξ 5841} οοπιε ἴο ρ888, “1 τμοι Ὁ τα ἃ 
8ῆ] ἤδαγκβη αἰ] ρα πΕγ παηῖο τῆς 

γοῖςε οὗ τὴς ΚΡ τῦγ (θά, το οὕ» 
βεγνε σηπα ἴο 40 41] ἢϊ5 σοπηπιαπάτηεη 8 
νΉΙΟἢ 1 σοπιπηδηά τες τἢ]5 ἀδγ, τῃδῖ 
τῆς ΓΟΚΡ (ἢγ (σοά ψ1] 5εῖ τῇδε οὐ 
ΠΙρἢ ἀρονε 811 πδοηῃβ οὗ τῆς βαγίῃ: 

2 Απά ἃ}} ἔῆεβε Ὁ] βϑίπρβ 50} σοπὴς 
ου ἴῃεε, δηά ονεγίακε τῆςς, ᾿Γ τποὺ 
5041 Πεαύκθη ὑπο τμῈ γοῖςε οὗ τῆς 
ΓΚ τὰγ Οοά. 

4 ΒΙε5564 «ῥαίῥ τῆου δέ 'π ἐπε οἰ, 
Δηα δ]εββεὰ ςῥαΐϊἑ ἴτῆου δ ἴῃ τῃ6 ΠεΪά. 

4 ΒΙεβϑεά «ῥαϊἑ δέ τὰς ἔτυϊε οὗ τὰ 
δοάγ, δηά τῆ6 ἔγυϊξ οὗ τὴν ρτουπά, 
Δη4 τῆε ἔγιε οὐ ΤΥ σδίςε, τῆς6 ἰη- 
οἴεαβα οὗ τὴγ Κίπε, δηά τῆς ἤοςκβ οὗ 
[ΠΥ 5Π6βῈρ. 1 ον, 

ς ΒΙεββεά «ῥα! δε τὴ θαβκεῖ ἀπά ἀριμ, ος 
τὰν ᾿ϑἴογε. γρλοδι 

ῬΓΟΠΊΪ965 δηὰ [ἢγθδίβ δἰγοδαν ϑοῖ ἔοσί ἢ ἴῃ {δὰ 
ΘΑΓΠ ΘΓ σεσογάβ οὐ ἴπ6 Ἰανν. ὙΠῸ Ὁ] βϑπρϑ ἅτ 
ἀδοϊαγθά ἴῃ ἐουγίεεη υὐ. : [86 συγθθβ γοαὶγα 
ΠΟΑΙΙΝ ἔουτ {{π|65 45 ΠΊΔηΥ. ὙΠῈ5 μογὰ ἀραὶπ 
(Π6 συ Γ56 15 ἴΠ6 τόσα σοπδρίσποι!β ἔδαζισο ἴῃ 
[Π6 ἰἴᾶνν. Ὅς ἰδηριδρο ΓἹθ65 ἴῃ [ἢ15 σμαρῖογ 
ἴο {Π6 5101 π|6ϑῖ βίσγαϊ 5, θβρεδοΐδ!!υ ἴῃ τῆς φτοῦ 
Ρατί οὗ 1: δπὰ {Π6 Ῥγορἤδοῖθβ τεβροςῖίηρ ἴῃς 
ἀἰβρευβίοη δηὰ ἀδθρυδάδίίςοη οὗ ἴδ6 [Θν]5ἢ 
ὩΔΊΙΟΙ ἴῃ 115 ἰδίου ἀαγβ ἅγὰ δπχοηρθῖ {Π6 τηοβὶ 
ΤΕΠΊΥΚΑΌΪΘ πη 8ςπρίιγο. ὙΠΘΥ ἅγὸ ρ]δίῃ, 
Ρύδοῖβθ, δηὰ δϊγσουπισίδητίαὶ: δηὰ {πὸ {018]- 
τηρηΐ οὗἔὨ [Πδπὶ Πδ5 Ὀθθη ᾿Ἰἴογα], σοπιρ]εῖθ, δηὰ 
ἀηάοηϊα Ὁ ]6. ολη [Δςοκϑοη, ἐΟἡ [6 Οτϑορά,᾽ 1. 
27---λο, ἀγανγα οὐδ πο δγριπΊοηΐ ἀογνδὈ]ο 
ἔτοπὶ 1ῃ15 ραγί σα ῬγΟρἤθοΥ ἢ δα]ποθ5 
δηά οᾶγα, πὰ Δρρ]165 ἴξ ἴο δβϑί Ὁ] 158} ἔμ 1π5ρ1- 
ΥΔΌΟΩ ἀπά Δ ς ΠΟΥ Υ οὗἉ βου ρίαγο, 

1--1Ἰ4. ὙὟῊἼΘ Β]εβϑθῖηρ. Α5 ἴῃ 1ῃς οἰοβὶπρ 
Ὑογας οὗ (6 οχροβίίοη οὗ ἴΠ6 1ὰνν, ΧΧνΙ. το, 
50 ἴἸογθ, Ὄχδ δίοη 15 ὑσχοπιϑοὰ ἴο [5γδθὶ οἡ 
ςοπάϊοη οὗ ονϑάϊορηςο, ὙΠῸ σοπαϊτίοη ἰ5 
ὙΘΙΎ ΟΡ ΔΕ ΔΙΠΪΥ σἰαϊοὰ δἵ {πῸ Ὀοριηηϊηρ (υν. - 
1, 2), πηι α]ς ζυ. 9). πὰ οἰοβα (υῦ. 12,14) οὗ 
{5 ροιτίοῃ οὗ τῆς ἀΐβοουγβα  δπὰ ἴπ8 βουθγαὶ 
ὈΪΕβϑιηρ5 σηυπιοσγαϊθα ἀρρθᾶγ 85 αἰ γος ] Υ σοηθο- 
αιιοπῖ οἡ 115 ρογξογγηδηςθ 86 5ἷχ γοροι 08 
οὗ {π6 ννογά “" Ὁ] εϑϑεα " Ἰηἰγοάυςς ἴπ6 ραγίςυ- 
ΪΔΥ ἴοστῃϑ ὙΠΟ [Π6 ὈΪοσθηρ σου]Ἱὰ ἴλκε ἴῃ 
186 νσίοιιβ γεϊδίἱοη5 οἱ 116, 

71,2 
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τον, 

δον. 

«ΟἾΔΡ. 15. 
6. 

ΘΕυΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΊΙΙΙ. ἷν. ο--2ο. 

6 Β]εθοοά «ῤαίῥ τἴῃου ες νγῇεπ τποι 
ςοπιεϑῖ ἰῃ, δπά δ]εϑβεά τῤαϊί τῆου ὁδ 
νῃεη τῆοιι ροαϑῖ οὐ. 

)η Τῆς ΓΟᾺΡ 5}4]1] σδιιβε τῆϊης εηθ- 
ΠλΪ65 [Πδΐ Γβ6 ὉΡ ἀρδίηδ ἴῃ66 ἴο Ὁ 
5Πη τη δείογε ΠΥ ἴασε: (ΠΕΥ 584]} 
σοπης οἷ ἀραίῃβϑε ἴπε6 οὔθ γγὰγ. δηά 
ἤεε Ὀείοτα ἴδε βενβθη ὑγΑΥ8. 

8 ΤἼηε ΙΟΚῺ 5}]1] ςοπιπιαπά τῆς 
δ] εβδίπρ ὑροπ ἴπεε ἰπ τῇγ ᾿βἴογε- 
Βοιι565. πὰ ἴῃ 411} τἢδλξ ἴδοι βετίαβῖ 
(πο Βαῃά υπῖο; δπά ἢς 5}4]] δ]6585 
τες ἰπ τῆς ἰαηά νης ἢ τὴς ΓΟΚΡ τὴν 
(ὐοά ρίνειἢ τῃεε. 

9 16 ΠΟᾺΡ 581] εϑιδὈ] 5 τες δῃ 
ΒΟΙΥ Ρεορὶβ απο ἢ πΊ561ξ, 25. ἢς Παῖῃ 
ΒΟΓΉ ὑπῖο ἴῆδε, 1 τῆου 5Π41: Κεαρ 
[6 σοτηπηδηἀπΊεηΐβ οὗ ἴΠ6 ΓΟΚᾺῸ (ΠΥ 
(οά, λπ4 νναἱκ ἴῃ ἢ18 ννγᾶγϑ8. 

Ιο Απά 1] ρεορὶε οὐ τε βαγῇ 
58Π}} 866 τῆῇαϊς ποὺ αγί ς]164 Ὁγ τε 
Ὠδῖὴδ οὗ ἴῃς ΓΟΚῺ ; ἀπά ΠΕΥ 5}8]} δὲ 
αἰταιϊά οὗ τῇδε. 

11 Απά τς [ΟᾺΡ 5841} πιαζε [ἢδ68 
ΡΙεπίεουβ "τη ροοάβ, ἰῃ {πε ἔγαϊς οὗ τῆν 
Γθοάν, δηά ἴῃ {πε ἔγιε οὗ τὴν σδίῖ]ε, 
Δηά ἴὴ τῆς ἔγας οὗ ΤΥ ρστγοιηά, 1π τὴς 
ἰδλπα ννῆϊςἢ τῆς ΓΟᾺῸ ϑνγᾶγα ππῖο ΤΥ 
[1 Π 6 5 ἴο ρῖνα ἴἢεα6. 

12 Τῆς ΠΟΚῺ 5881] ορεῃ ὑπο πες 
15 σοοά τγεϑάβυγε, τ[ῃ6 ἤδάνθη ἴο ρὶνε 
τς ταῖῃ ἀητὸ (ΠΥ ἰλπά ἴπ ἢϊ8 β8θᾶβοῃ, 
ΔΠΔ ἴο 1655 411} τῆς ψνοσκ οὗ τῇϊης 
Παπά: δηὰ “ίῆου 5ῃα]ῖ ἰεπά πῖο πη ηΥ 
ῃδῖϊοῃβ, δηά ποι 5ηδ]ς ποῖ Ὀογγονν. 

5. ΜΒίρ“εὐ «ῥα δὲ ἐδγ δα ζε Τῆς ψνοσὰ 
ἰγαηϑίαϊθα “Ἅ θαϑκεῖ " (τη) ὁυσυσβ ΟὨΪΥ δραὶῃ 
ἴῃ ΧΧΥΪ. 2, ΏΘΓΘ [5 5656 15 ἀσίοστηιηθα δἰ κα 
ὈΥ 1Π6 σοπηδχίοῃ δῃὰ ὈΥ ἴπ6 ἱπηΠΊ ΤΉ ΟΥἹΔ] 
ΕΓΑςςα οὗ [ῃ6 Ϊεννβι ὙΤΠς δαϑκεῖ οσ Ὀαρ' ννᾶβ 
ἃ ΟυδιοΟΠΊΔΥΥ ΤηδΔη5 ἴῃ ἴδε Εδϑὶ ΤῸ σδυγγίην 
ΑὈουΐϊ τυνῃδΐοθνεν τηϊρϊ θὲ πεοάθά ἔοσ ρογβοηδὶ 
1.565; ςἔ. δῖ []οδη ΧΗΐ, 29: [ἀν- ὁ 541. 111. 14. 
“ υάξῖθ, αυόγιπὶ σοΟρπι5 ἔπυσηα]ις 58- 
ῬΘΙ]οχ." 

“ἰογε] Ἀδίθεσ Κπϑαάϊπς- του ἢ, ἃ5 [16 
Ὑγογὰ 15 ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ͂ τοπάσγοαὰ ἴῃ ἔχ, νυ]... ,. διὰ 
ΧΙ. 24. ΟἸδΠοΙβ τοπάεγ “νδδῖ ννᾶ5 Ἰοῖ : 50 
ΧΧ.  υ]ρ. δπὰ υὰπμοσ. Βυΐ 566 ποΐδ οὴ 
Ἐχ, χι. 24. ὙΠῸ Ὁ] σϑίηρα ἤεγὲ ΡῬγογηϊδοά 
τεϊδῖθ, ἰξ νν}}} θ6 οὈβεγνεά, ἴο ργίναίϊε δηὰ ροῦ- 
5018] [16 : ἴῃ τ᾿. 7 ἴποϑο νυ ςἢ ἅτ οὗ ἃ πῆοσο 
δρρει Δηα παίϊοπαὶ σπαγαςΐευ ἀγα Ὀγουρῃς ἔοτ- 
ΤΑΣ , 

Θ. ΟΕ Ρ(. οχχίὶ. 8. 

12 Απά τῇς ΠΟᾺΡ 5}18]1 πιακε (ἢδε 
16 μεδά, διά ποῖ (πῃ ἴῖδ]}; δηά 
τῆου 5ῃαϊ: Ὅς ἀρονε οηΐγ, δηά τῆοι 
βῆδ:. ποῖ δῈ δεηθαῖὴ 1 τῆλι ἴδοι 
Ποάγκοη ὑπο ἴΠ6 ςοπιπιαηάπιχεης5. οὗ 
τε ΓῸΚΡ τὰγ Οοά, ψῃῖοῃ [ οοπι- 
τηδηά πες (ἢ]5 ἄλγ. ἴο οὔβεγνβ δῃά ἴο 
ἀο ἐῤέεπσι: 

14 Απά τοὺ 5}α]ξ ἢοῖΐ ρῸ δϑιάβ 
ἔτοτι ΔΠΥ οὗ ἴῃς ννογάβ νος 1 σοη,- 
τηδηἋ τπεα ἢ 15 ἀαγ. ἐο τη6 τίρῃϊζ Βδηά, 
ΟΥ 19 τῆς ἰεβ, ἴο ρὸ δῆῖεσ οἵδπεγ ροάβ 
ἴο 5εΐνε τῇ επλ. 

ϊις 4 Βυῖ Ιἴ 5}4]] σοῆιθ ἴο μᾶ88, 
ΔΕ τοὺ ννῖ ποῖ ἤδάγκεπ ὑπο ἴῃς ἦ αν. »ἐ 
νοῖςε οὗ τε ΠῸΚΡ ΤῊ Οοά, το οδ»- [ἅπι α..; 
βαῖνε ἴο ἀο 8411 ἢΐβ φοπηπιαπάτηεηῖα μόν ὦ Σ 
Δα ἢἰβ βἰδίυϊς8 γῆς ἢ! 1 σοπληιδπα 3: 
166 815 ὧαγ; ἴπλῖ 41} [686 συγβε8 
8541} σοῖὴῆβ. Ὡροη ἴπεε, ἀπα ονεγίακα 
τ(ἢεε: 

16 (ἰυτϑεά εαί! τποὰ ὁδ ἴῃ {δε οἰ, 
Δηά οὐγδοά ςῤαίῤ τῇομ δ ἴῃ τῆς δεἰϊά. 

17 Οὐυτβεά «ῥα ί ἐς τὴγ Ὀαβκεῖ δηά 
[ὮΥ 5ἴογα. 

18 (ἰυγβεά εῥαϊ ῥέε τῆς ἔγιϊε οὗ τῆν 
δοάγ, ἀπά τῇς ἔτυϊε οὗἩ τῆν ἰαπά, τῆς 
Ἰπογθᾶβε οὗ ΤΥ Κίπε, δηά τῆς οςκΚϑβ οὗ 
(Ὦγ 8ῇῆεερ. 

19 Ουτβεά «ῥαϊ τπου δὲ ννῆεη ἴπου 
ςοπηεβὲ ἴῃ. δηά οσυγβοά «ῥαίξ του δὲ 
γν ἤδη ἴδοιι ροεσϑβῖ οὐ. 

20 ΤῊ ΠΟΚΡ 5881} βεπά ἀροη πες τον 
συγβίηρ, νεχδιίομ, ἀπά τεθυκε, ἰπ 11 κέρλμῖρα 
τἢδε τῆου βετῖοβι τῆμος μαπά τηἴο ' ἕοσ Ὡρκ ίστε 

8. «ἐογεροισε6}] ΤῊΣ Ηςῦτειν ννογὰ (α ῶ») 
5 Ασγαπηδῖς, ἃπὰ οὐἱὺ υϑεὰ ἰετγὲ δηὰ ἴῃ Ρτον. 
1. το. 866 Οδβθῃ. 5. Υ. 

9. «4: δὲ ῥα! φαυογη μηΐο δε] ΤῊΘ ΟἝἵῃ 
ὙΠ ὙΠΟ Οοά νους ϑαίοα ἴο σοπῆστη Η 5 
ΡΤΟΠΊΪ565 ἴο ἴ86 ρδίσγοἢβ (ςἕ Οεη. χχὶ!. τό - 
Ηεῦ. νἱ. 137) 14) οοηίδιποά ὈΥ ἱπιρ!ςδοη 
ἴΠ656 β!ἣϑ οὐὗἩ μοίιηθ55 δηά δπληθηςε ἴο [5γδεῖ 
(εξ ἔχ. χῖχ. ς, 6). 

18. Εῇ, ν. 44. 
15--68. Το ΟυγΞεϑ. 
15---19. ΤΠε Β]εβαὶπρϑ ἅτε ρσγοσζηϊϑοα ἰῃ εἶχ 

ἴοστῃ5 (υύ. 3---6) 85 τενναγάβ οὗ ουδδαϊθησο, δπὰ 
"86 χορ 5 οὗ ἴἢ6 ςοπῖ ςοηάυςξ ἃγὸ 9οδξ 
οστῖ ἴῃ τδηηεῦ ἃπᾶὰ παηλῦεῦ σοττοβρομάϊηρ. 
ὙἼὝΠῸΕ δρεοῖδὶ πιοάθϑ ἴθ ΙΓ ἢ ἴἢ656 (Ὠγτρδᾶῖα 
58ου]ά δε Ἔχεουΐϊεα τὸ ἀδβο θεὰ ἴῃ ἔνε στοὰρα 
οὗ ἀδηπποίδίοης, νυ. λο---68. 

20-- 26. Εἰγϑὶ βουῖθβ οὗ ἡάστηοηῖθ. ΤΒΟ 
ουγϑε οὗ Οοά βου ]ὰ γεβὶ οῃ 41} ἴ8ῈῪ ἀο, δὰ 



ν. 21---20.] 

ἴο ἄο, ὑπ} τῆοιι θὲ ἀεβίγογεά, δηά 
ἘΠῚ] τῆου ρογϑἢ αυῖςΚ]γ ; θεσαυβε οὗ 
[868 νν»Ἱοκκεάηςεββ οὐ Ὁ γ ἀοίῃρβ, νγβεγ Ὁ 
του Παϑδῖ ἐογβάκϑη πα. 

21 ΤἼηε ΠΟΚΡ 584]] πηγαῖα τῆς ρεβ- 
Ἐ]εηςε οἰεανα πηΐο {Π 66. 1π|}] ἢ να 
ςοηϑιιπηεά τἢδε ἔτοπι οἵ τῆς ἰΔηά, ννἢϊ- 
τῆεγ ἴποιι ροεβὲ ἴο ροβ8688 1. 

22 “Τἢε ΓΟΚΡ 518]} 8πιῖῖ6 τες 
ἢ ἃ ςοηϑυπηρίίοη, ἀπά νυ ἢ 4 ἔενεγ, 
αηὰ ἢ π᾿ Ἰηβαπχηηαζίοη, ἀπά ν ἢ 
Δ ΘΧίγθπηθ Ὀυτηΐηρ, 4πὰ ννἢ δε 
᾿ φυγογά, ἀπά νυ Ὀἰδβείηρ, ἀπά νὴ 
τΆ]δνν ; δηά ΓΠΕΥ 54} ρυγϑις ἴπδς 
τ {1} του ρετγ8ἢ. 

22 Απά τὴγ ἤεάνεη {πδὲ “5 ονὲγ 
ΤΥ 6δα 5}8]] θὲ Όταβϑ, ἀπά τῆς εαγίῃ 
τΠδλῖ 25 ὑπάογ τες εῤαϊἑ ῥὲ ἴτοι. 

24. ΤΠ ΙΟΚΡῸ 8841] πιαίκα τῆς γαὶῃ 
οὗ τὴν ἰαλπά ροννάεγ πὰ ἀιιβῖ : ἔτοπι 
Βεάνεη 5181] ἰζ σοῃγα ἄοννιῃ τροη ἴπεα, 
Μ 11] του δ6 ἀεδίγογεά. 

ὡκοσπουτττων 

5ῃοι)ὰ ἰδ ἴῃ τηδηϊοϊἃ ἔογτηβ οὐ ἀϊ5θᾶ56, 
1η ἔδγηϊπο, δηὰ π᾿ ἀοίδδϊ ἴῃ νγᾶγ. 

20. εἰροηρ] Οὗ, ΜΔ]. 11. 2. 
τεκαϊοη Ἐμοῦ σοι ζαβίοσ : ἴ[Π6 ψνογὰ 15 

ιι5εἀ (11. 22} 1 8. χὶν, 20) ἔογ 6 ρδηῖς δπὰ 
ἀϊδογάοσ σῇ ΒΓ ἢ ἴ8ὲ ουγϑα οἵ Οοά 5ῃη1065 
Η!5 ἔοαϑβ. 

41. ἐξδὲ ῥεσεἰοηοε] ἼΠ6 ννογὰ ἴ5 ἃ β'ΘΠΘΓΑΙ 
ἴεστη (ςἢ. ἴμεν. χχνὶ. 2ς; Ηδῦ. {|. 9); [86 
Ῥαϊη 1] συτηρίοιηβ δηὰ Ἴοποοχηδηΐϊς οὗ {Π6 
ΡοϑΈΠΘηςΘ σὲ δεῖ ΤΌυἢ 1η {Π6 ποχί νουβο. 

42. ευἱΐ ἃ εοπαιμηρίίοη, ἀπά αὐἱδα Ξε υεγ] 
ΟΕ [εν. χχνὶ τό. ὙΠῸ Ηδῦγενν ννογάβ ὁσσΓ 
ΟΠΪΥ ἴῃ ἴπ656 ἴννο ῥἴδοθβ. 
«αὐ ἐρε “«υογῇ ΟἾΒε5. “ ἀτουρῆς" ΟΣ 

“ἢρ41.) Βιιῖ 566 Νοῖδ δῖ οπὰ οὗ σδαρίεσ. 
«υἱὲ διασίηφ, απά «υἱἱὸ »εάξαυ) ΓΘ 584Ππ|ὶ6 

Ὑγογὰβ ΟσσοῸΓ ἴοροῖῃοσ ΑπΊοβ ἱν. 9. ΠΟΥ δῖ6 
ἀετινοά ΠῸΠπι τοοΐϑ 5: ΠΣ ηΡ γεϑρεσί νον "“ἴο 
ὍΘ ἰδοὶ,,," “1ἴο Ὀ6 γείϊίον." ὙὍῃ6 ἔουτηοΣ 
ἀεποῖες (εξ. Οδη. χὶδ. 232) ἴ86 σέβι οὗ 16 ὁ 
5οοῖΌδην οαϑί ν]ηά, ἴῃς ἰαίίον (δῖ οὗ Δὴ υπ- 
ἘΠΊΕΙΥ ὈΠΡΒΐ ΓΔ]ΠἸηρ οα ἴῃ6 βτθθη δᾶσ, ὙΠ] ΟΓ- 
ἴῃς ἰἴ δηά πηδυσίηρ 115 ργοάμςθ. 

238. (ἔ [(εν. χχνὶ. 19. 

24. ΜΏεη [πὸ Πεαῖ 5 νοσῪ ψγεδΐ (86 δἷ- 
ΤΑΟΘΡΠΟΙΕ ἴῃ Ῥα]οϑῖηε 15 οἴζοη Ἀ]1εἀ ἢ ἀυπῖ 
δηά 5Ξδηά. ἴΠ6 νυἱπὰ 5 4 δυγηΐηρ βίσοσοο, δπά 
[86 δἷγ σοιῃραγδῦϊο ἴο {π6 ρ]οννὶηρ ἢεδῖ δί {86 
του οὗ 4 ἔσγηαςθ. (Οἱ. Ἀοδίηϑθοη, “ Β. Κ.᾽ 
11. 123. 

25. ΤΡ 7 οκο «ῥα εαιε ἐδοο ἰο δὸ “γος 
ὀεζονε ἐῤίπο ἐπεριθ9}] ΟἿ, 1,εν. ΧΧΥΪ, 17, 37] 
8. ΧΧΧ. 17 

ὈΕΌΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΊΤΙΙ. 897 

25 Τῆς ΠΟΚΡ 58|4]} σδιιβαὲ τῃ66 ἴο 
δα 5πιτίεη Ὀοίογε [Ππ6 δηθπλ 68 : ἴδοιι 
8.141 ρὸ οἷξ ομβ ῬΆΥ ἀραίηϑδὶ {ΠεΠῚ, 
Δηα ἢἤξε βϑνβὴ νναγβ Ὀδείογε ῃεπὶ: δηά 
5ῆα 1: Ὀ6 ᾿ γεπγχονεά ᾿πΐο 1 τπ6 Κίηρ- 
ἀοπις οὗ (δε εαγῇ. 

26 Απά τῇγ ςάτολδε 5}4]} δὲ πηδαῖ 
πηἴο 41] ἔοννὶ5 οἔ τὴς 41, δῃά υπΐο τῃ6 
Ὀεκϑῖβ οὗ ἴπ6 βαγίῃ, δηά πὸ πιδῃ 5}]]} 
ταν ἐῤόγι ἈΥΝΑΥ. ; 

27 Τῆς ΓΟᾺΡ ψ}]] 5πιῖε τες πῇ 
(τε θοϊςἢ οὗ Ἐργρί, δηά νὰ τῃς 
Θπιεγοάβ. δηα νυτῇ τῆς 5ς40. ἀπά ἢ 
τῆς Ιτςἢ, ννβογθοῦ ἴῇοι σδηβδῖ ποῖ δα 
ἢεα]εά. 

28 Τῆς ΓΟΚΡ 58}4]] βηγϊα τ[ἢ66 ννἢ 
τλάηεϑ8, δηά Ὀ] πάη 655, δηἀ δϑτοη δἢ- 
πηεηῖ οὗ Ὠξατγῖ: 

290 Απά τῆου 584]ῖ στορε δὲ ποοη- 
ἄλγ, 45 ἴῃ ὈΠΠπά σγορεῖῃ ἴῃ ἀλγκπεβ8, 
Δ) 4 ποὺ 5Π]ῖ ποῖ ῥγοβρεῦ ἴῃ ἢΥ 
νγΑγ5: Δπ4 τῇοιι 8ῆλϊ: θ6 οἠΪγ ορ- 

σῥαΐξ δὲ γοριουε] 1,11. “" 5841} Ὀ6 ἔογ ἃ τὲ - 
τιον ρ." ὙΠΟ (ἢγοδὲ αἰ ϑ ἔγτοσι ἴΠαϊ οὗ ἴκἐν. 
ΧΧΥΪ, 23) ΨΏΙΟΝ τοίου ἴο ἃ ἀϊδρεγβϑίοη οὗ [ἢ 6 
ΡΘΟΡΪῈ δπιοηρϑί ἴδ6 ποδίποη. Ηδρτσο ἴἴ 15 πλεδηΐ 
τῃδῖ 1Π6Ὺ 5που!ὰ Ὀδ6 τοβϑοὰ ἴο δηὰ ἔτο δῖ {16 
ΜΠ οὗ οἴδεῖβ, ἀσίνθη ἔγοπι οὔθ Ἴσουπῖγν ἴο 
ΔΏΟΣΠΕΥ τ Βουῖ ΔῺΥ σετγίδ!η ϑεϊτἰοθηῖ. [5- 
γδοὶ 5Βῃου]ὰ ᾿ς, 50 ἴο βρϑαῖϊ, ἃ 041} ἔοσ 411 6 
κιηράοπιβ οὗ ἴδ δαγῖῃ ἴο ρ]αΥ ἢ (ΚΠ) 
Οοηίΐγαβί ν. το ; δπὰ ἔογ (ἢ6 ννοτχὰ οἵ, [εἵ. χν. 
4) Χχῖν, 9; ΕΖεκ, Χχ, 46, ὅς. 

26. (ΓΟ Ῥξϑ. Ἰχχῖχ. 2, 3. ὙΠ15 ννἂβ Ἰοοκεά 
ὑροη ΜΙ [6 σγοαῖοϑε Βουτοῦ; οἵ, [Οϑθρῆῇ. 
.Β6}}. [ἀ.᾽ τν. ς. 6; ϑορβοςῖθβ, ΑΗ ρ.᾽ 26 544. 

27η---37. ΕὐτΠοΥ νουκίηρ οὗ [6 συγος οὗ 
Οοά οχ ἴῃς ΟΑΥ, 5οι], δηὰ οιυνναγά οἰγοιΠΊ- 
βίδηςοθϑ οὗ {Π6 5:Π} 6158. 

27. ἐῤε δοίερ 9. Ξογ»ὴ Ἐδίδεου ὍΟ1], 845 
[η6 ννογὰ ἰ8 ἰγδηβαϊθα 1π ἔχ. ἰχ. 9) 6.6 566 
Ὠοΐδ. 

ἐῤε ἐγιογοά] ΟΕ τ 8. ν. 6,9. ΤΠ Ηοῦτοεν 
ϑνοσχὰ 5151} 65 ̓  ΠΊΟΙΓ5 ΠΊΘΓΕΪΥ. 

«υἱλῤ δε “εαὖ (ες, 1,ον. χχὶ. 20), σπά «υἱὲ ὦ: 
ἐΡ Ψαγίουιβ ἔογπιβ οὗ ἴῃδθ ἸοδίῃϑοπΊἜς 5111 
ἀϊϑϑαϑοϑ νν ἰσἢ ἀγὸ σοιησῆοῃ ἴῃ ϑυτῖα δηὰ Ερυρῖ. 

28. Μοηΐδὶ πιαϊδάϊος 541} Ὀς δάάρὰ ἴο 
[Ποβὸ 5οσὲ ὈΟα Ϊγ ρίαριθβ, ἀπά ϑῃπουϊά (29-- 
24) τοάπιος {Π6 βυ βδγοῦβ ἴο ροννου!θβθηεβθ Ὀ6-΄ 
ἔοχε {ΠΕῚῚ ΘΠ Πγ65 ἀπ ΟρΡΡΓΈΞϑΟΥβ. 

»ιαάηπε..} 1,Χ Χ. παραπληξία: «ἢ. Ϊετ, χχν, 
τ6---18. 

ὀϊἑπάπε.. Μοβὲ ργοῦδΌ]Υ τηδηΐδὶ ὉΠ πάπεββ; 
οὗ, 1,Δπ|. ἵν. 14: ΖΟΡΆ. ἱ. 17} 2 ΟοΥ, 1ἢ, 14) 5386. 

αφέοηςξνηεπ!} Οἱ, [6Γ΄ ἰν. 9. 
29. ἐδοι τα 5 Τοῤ6] ΟἿ. [5. 1Χ. 1ο. 

ἐ Ἡςδ. 
“γαν-» 
νου ΝΖ. 
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ΡΓεβϑοὰ δηά βρο εὰ ἐνεγπιοῦς, ἀπ πὸ 
Πλδῃ 54} βᾶνε ῥέε. 

20 ἼΓΒου 58α]ῖ δεῖγοιἢ ἃ υνῖίβ, δπά 
ΔΠΟΙΠΟΓ πη 58}4]] ᾿ἰῈ νι Πεγ : ἀποὺ 
5ῃ4] δ.114 Δῃ ἤουδο, ἀπά ποι 5} δ] 

"εἶθαρ. οο. ἢοῖ ἄννε!] τῃεγείη : “τπου 5ῃ4]ς ραηῖ 
᾿ ἃ νἱπογαγά, δηά 5}]ς ποῖ ᾿ρδῖμεγ τῃε {Η:Ρ. 
γα, ΡτΆρο5 τῃογεοῦ, 
πε εσλαιοι 41 [Ὠϊη6 οχΧ «ῤαίί ἐδ 5]Αῖη Ὀείογε 
ρηδεαέ. . 

(Ὠϊη6 αγεβ, ἀπά τῆοιι 5}α]ῖ ποῖ δδῖ 
τῃεγθοῖ: τῃϊπ6 455 σδαἑ ἐδ νἸο μα] Υ 
ἴἌΚΘη ἈΥΨΑΥ ἔγοπι Ὀείογε ΤΥ ἕλος, δηά 

ἘἼΤῈῸ [5}}8}} ποῖ δε γοβίογεά ἴο τἢδε: (ἢγ 
ποΐ 

γχγοε» ὰ ζῶ 

ἑλδε. 
βῆξδερ τῤαίἑ ὑὲ ρίνεῃ υὑπῖο τῃϊπα οπε- 
Ὧλ165, δη τῇοι 8μα]ῖ ἢανε ποῆς ἴο 
γαβοιθ ἐῤεηι. 

22 ΤῺΥ ϑ8οῃ85 ἂηά τὴν ἀδιρῃζεῖβ 
σδαίἑ δὲ ρίνεῃ ὑπῖο Δποῖμεγ ρεορίε, 
ΔΠΔ {π|πῈ αγεβ 8504} ἰοοκ, δηὰ [81] 
τυ ἰορπσίης ἴογ τῇεπὶ 4}} ἴῃε ἀδῪ 
ἰοηρ: δηὰ ἐῤθγε εῥαίἑ δ πὸ τηϊρῆϊ ἴῃ 
τἢϊπε μδπα. 

2 Τῆε ἔπ οὗὨ τῆν ἰαπά, ἀπά ]]} 
ΠΥ ἰαθοιγβ, 5141} ἃ παίίοη ψνῃις ἢ 
που Κηονγεϑὲ ποῖ δεῖ ὑρ; δπά που 
δῆλϊς θὲ ΟὨΪΥ ορργεβϑθὰ δηά ογυβῃθά 
Αἶνναυ : 

234. 80 τῆδλι ἴοι 5Πα1 θῈ πηδά (οσ 
τὴς εἰρῃξς οὗ τῇϊπθ δὐθθ ννῃϊοῃ τπου 
ϑἢδ]ξ 866. 

245 ΤῊς ΓΟΚῸ 5821] 5π|ῖ6 τῇδε ἴῃ 
ἴῃς Κπεεβ, δηά ἰπ τῆς Ϊερβ, ἢ ἃ 
5οῦα Ὀοϊςἢ τἢδῖ σαηποῖ θὲ ἢδα]θά, ἔγοηι 

πο γπαη σῥαϊ σαῦς ἐῤεο] ΟΕ, 1 ἅπὶ. ν. 8. 

80. Τδομ «ῥαΐῥ δείγοιρ α' «υἱ}}}] ΟΕ. Τεν. 
ὙἹ. το. 

ἐῤοι τραὶέ ὀμἰὰ απ ῥοιε] Οἴ, Απιοβ υ. σα; 
ΜιοΔΕΥ,. τς ; ΖΕρΡΉ. ἱ. 12. 

σῥαΐῥ ποῖ χαΐδεν ἐδε σγαβει ἐδέγεο τ] 1 1. ᾿ὰ58 
ἴϊ 45 σοιῃπΊοη,᾽" οὐ ὑτοΐδηο ἰΐ ; οὗ, χχ. 6, ἀπά 
ποῖθ, 

31. «ῥα ποὶ δὲ τεσίογεΠ] 1 1ϊ. “«“ πίστι. ἢ 

82. Τῤν τοη απά 1δγ ἀαμσῥίογς σραὶ! ἐδ 
ξ΄ εη προ ποῦ δὲ ῥεορἰο] ΟΥ̓ 2 (ἤτοη. ΧΧΙχ. 9. 

ἐῤογο σῥαϊ δέ πὸ ρὲ τη ἐδιπὸ δαπά } Καὶ 
γοηάοιβ “ΤΥ ἤδηὰ 584} ποῖ Ὅεὲ ἰονναγάς 
Οοὐ." Ὅῆε γτεπάσγιηρ οὗ Α. Υ. 5 ργείοσδθιο : 
ςἔ, σεη. χχχὶ. 29 ἀπά ποίβϑ. 

83. (Οἔ Νεῇ. ἰχ. 26, 27; 6Γ. Υ. 17. 

85. Εξ υ. 27 δΔηἀ ἴ5. 1. 6. 

386. «ηά ἐδν ἀϊης] ΟἿ. ποῖα οἡ χυϊΐ. 14. 

38--48. ΤἼο οἰγϑο 15 ἀεβοσι θά 45 νοῦκ- 
ἰπξ Οἡ ἐνεΥΎ Κἰπὰ οὗὨἉ Ἰᾶθουγ δηὰ ἐπίεγργιβε, 

ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΝΊΤΙΙ. ᾿[ν. 30---44. 

{πε 58οἷ6ε οὗ τῇγ ἔοοϊ υπίο τῆς ἴορ οὗ 
ΤΥ Πιεδα. 

26 Τῆς ΓΟᾺΡ 5}41}1 δτίηρ τμ6ς, 
πὰ τὴγ Κίηρ ψηςἢ ποὺ 5}]ς 5εῖ 
ονεῦ ἴῆεθ, υπῖο ἃ πδίίοῃ ὑνῆϊο ἢ πεὶ- 
τΠεγ ἴῆοι πογ [ΠΥ ἔδίμεγβ ἢανε Κποννῃ ; 
Δπὰ {Πέτα 5μΑἷῖ ἴοι βεγῦνε οἵδε ροάϑ, 
ννοοά δη4 8ἴοῃπε. ᾿ 

27 Απά τῆου 5ῃαϊς θεσοπῖβ 5.4 δ᾽ Ἐ 9 
Δϑῖοη βῃπηεηΐ, ἃ Ρργόνεγρ, δηά ἃ ὃγ- ἦετ. ἐς 9 
γνογά, δηλοηρ 811 πδιίοῃβ νυν ἈΠῸ τῆς ἋΣ 
ΓΙΟΚΡ 5})4]} Ἰδδά τῇεα. 

38 ἘἼΓΒου 5ιαἱς σΑγγῦ πιυςἢ 5εεά ᾿ὶ ΜΙς 6. 
οιξ ἰπῖο τῆε δεϊά, δπὰ 8μαϊε ρδῖμεσγ ως. .. 6 
μὲ [ππ|16 ἴῃ ; ἔογ τῆς ἰοςσυϑῖ 5η4}} ςοη- 
51 Πλ6 1. 

209 Του 584]: ρίδηξ ν᾿ πεγαγάβ, ἀπά 
ἄγεββ ἐῤδεηι, Ὀὰτ 5Π4]ῖ πειῖμεγ ἀσπηκ οἷ 
[η6 ννίπθ, ποὺ ρϑίῃεν ἐῤε σζγαβές ; ἴοτ 
[Π6 νγογπηβ 5}8]] εδί τῃεπη. 

40 Του 8πᾶ1| ἢᾶνε οἷἷνε ἔγεεβ 
τὨγουρῆουξς ἃ11] ΤΥ σοαϑβῖβ, δυΐ τῆοι 
8ῆλϊ]: ποῖ δηοίηῖ ἐῤγεοὶ ἢ τῆς ΟἹ]; 
ἔογ τι ϊης οἷἶνα 5}4]] σδϑὲ ῥὲς ἥγμ. 

41 που 5πᾶ]ϊ θερεῖ δοὴβ δηά 
ἀφιρμῖεγβ, δας ἰτῆοιι 8Π410 ποῖ επΊογ ΗΕ ΟΖ 
{ΠΏ 6 ; [ὉΓ ΓΠΕΥ͂ 5}}} ρῸ Ἰῃἴο σδρτν!. σπσέ ἐς 

42 ΑΙ] τῊΥ ττεεβ δηά ἔγαϊε οὔ τὴγ πα 
ἰληὰ 5}4]1 τῆς Ἰἰοσυβῖ ' σοπϑιιπλδ. ᾿ Οτ, 

43 ΤΏἼε βίγδησεγ τῃαῖ 15 νη τῆες ΤΠ ΗΞ 
5Π1}} σαῖ Ὃρ αὔονε ἴπδ86 νϑῖῦ ΒΡ; 

᾿Δη4 τῇσι 5802]: σοπλα ἀόνγῃ νεῦΥ ἴονν. 
44 Ἦε 5841} Ἰεπά το πες, δηά τῃοι 

ὑπ} 1 Βδά διςοιῃρ]ϑηθά {Π6 ἰοῖδ] σιΐϊῃ οὗ 
[η6 παίίϊοη, δηὰ 1ἴ5 βιι)]θοϊίοη ἴο 15 ἐπογλῖθβ. 

88. ΕΑἐ Μις-. ν!. τς ; Ηδζ. 1. 6; |οε}}. 4- 

89. «ὑογ7».} ἱ. 6. [Ώ6 νἱπδιννθον, [86 σου - 
γοϊνυϊι5 οὗ Ρ]πγ, ὁ Ναί. Η]5ῖ." ΧΥῚ]. 47. δπὰ 
(αδῖο, ’ ἀς κθ Επιϊςδ,᾽ σδαρ. ος, ῆο ρῥγὲὸ- 
50 6 οἰδογαῖθ ργθσδιιοηϑ ἃρδϊηδβῖ 15 ταν δροβ. 
ΡῬ]δυΐι5, " (ΟΙ816}].᾽ ὄ1ν. 2, 5 4118 18 “"Ἰπνοϊν]β: 
(Ζα. [πιϊδῖαῦ ποαιδπὶ Ὀεϑιϊδπι, οἱ ἀλπηη]ῆ- 
ολπι. Ῥρ. Ουδιίππᾶμηῃ ἀλᾶρο 2.4. [πνο]νιὶ- 
Ἰυπὶ, 4118 'ῃ Ῥδιηρίηὶ ἔο!ο ἱπίογίδ, ἱπηρ] σα 
567). Βοοβατί, ' ΗΙεγοζ. Ῥατί 11. 10. τν. «ἢ. 
27, ἰΔοπο ἢοθ5 [Π15 ψοστὰ ἢ [μδὲ Τσα]]εὰ ἐξ οΥ 
ἵἱψ ΌΥ ἴδε Οτθεκϑ. 

40. ἐῤίπε οἷΐυε “ῥα]] εατὶ ῥὶς ξιἢ Ἀδηάοσ 
Β.Δ11 7411 οὔύ. ὅ6ε Νοῖο αἵ επά οἱ ςπδρίου, 

, 41. εἐὗεν «δαὶ 50 ἑπίο εαρευ}7} ΟΕ, 1ᾶτα. 
Ἰ. ς. 

42. .ῥα]]} δε ἰοεισἱ εοπειρη} 1,1ῖ. “ς ρόβϑοβα, ἢ 
ἃ οτά ἴῃ [Π]5 σοῃποσίοη ὄνθῇ τόσο ἔουο ἐδ, 

483, 44. (ὐοηίγαοι νυ. 12 Δηὰ 13. 



γ. 45---56.] 

δηλ! ποῖ ἰδ μα ἴο ῃἴπι: Πα 584} δε τῆς 
μελά, ἀπά μου βῃδὶς ὃς (δε 181]. 

45 Μογεονεγ 411} {πε8ὲ συγβϑεβ 5}4]] 
σοπ]Ὲ ἀροη ἴδες, δηᾶὰ 5}]} ρυΐδὰς 
166. Ἅπ4 ονεγῖακε τες. {1}} του δὲ 
ἀεδιγογεά ; Ῥεσᾶυβε τπου ᾿εαγκαπβάςί 
ποῖ πηῖο τῃε νοῖςε οὗ τε ΠΟΚῸ (ὨΥ 
(ὐοά, το Κεερ 85 σοπχπχαηἀπηξηῖβ δηὰ 
ἢΪ5 βῖδιυἴος ψν ϊοἢ Πα σοπητηληάεα τῆδ6: 

46 Απὰ {δεν 5141} θῈ ὕροη {866 ἔου 
ἃ 8ίρῃ δηά ἔογ ἃ "γοπάδσ, δηἀ ὑροη ΤΠ 
8664 [οΥ Ἔνεγ. ᾿ 

ΘΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΨΝΊΙΠΙ. 

8[2]} ποῖ ἰεανε ἴδε οὐδε σογὰ, νης, 
ΟΓ ΟἹ], ὁγ, τῆς ἰπογθαδα οὗ ΠΥ Κίπα, οὗ 
ἤοςΚ5 οὗ τὴγ 5ῆδβερ, ὑπῈ] ἢς ἢανε ἀε- 
δῖγογεα τἢ66. : 

52 Απά ἢδ 5}8]1] δεβίερε τῆεε ἴῃ 
4} τὴν ραῖεβ, ὑπ] τὴγ Πίρῃ δηά 
[εποεά νν]]ὶβ σοπς ἄοννῃ, ννβεγείη 
ἴδοι γυβῖοάδς, τὨγουρθοις 41} τῆγ 
Ϊλπμα : δαπάὰ ἢ 5}}} δεβϑίερε {ἢδε ἴῃ 
411 τὴγ ραῖεβ τῃτγοιρῃους Δ1} τῆγ ἰληά, 
νῃῖςἢ τῆς ΠΟΚῸ τῆν (σά μαῖῃ ρίνεη 
[ῃεα. 
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47 Βεροδυβα που βεγνεάβδε ποῖ (ἢς 
ΤῸΟΚῸ τγ (ὐοα νι Ἰογβιηεβ8, δηὰ 
γῇ ρἰδάης88 οὗ ἢδαγῖ, ἰογ [ἢε δδυη- 
ἄληςς οἵ 8]1 ἐῤίηρε; 

48 ΤΓΒεγείογε 5μαϊς τπου βεῦνε [ἢ πε 

5. Απά ἑτῆου 504] δαὶ τῆ6 ἔγαϊε "τον. 26. 
οὗ τῆϊπε ονγῃ ἴ δοάγ, τμ6 ἤδβϑῃ οὐ τῇγ α ἴζίη; 
50η8 ΔΠ4 οὗ τῆν ἀλιρῇζεγβδ, νν ἢ ]ς ἢ ἴδε ἔπι. τ᾽ 
ΓῸΚῸ τὴν (ὐοά Βαῖῃ ρίνεη τῆςα, ἰῃ ΠΈΡΑ, 

ΘΠΘΠ165 Μγῃὶοἢ τἴῃ6 ΓΟΚΡ 584} 5Ξ6ηά 
ἀραίηϑδῖ ἴἢεε, ἴῃ δυηρεῖ, δηά ἴῃ τ γβῖ, 
Δ ἴῃ πακϑάμεβδ, δηᾶ ἴῃ νναηῖ οὗ 4]]} 
ἐῤίπισε: ΔἀηΠ4 ἢ 5804] ρυᾳΐ ἃ γόκε οὗ 
ῸΠ ὑροὴ ΤΥ πεοκ, ὑπ} ἢς ἢᾶνβα 
ἀεϑίγογεα τἢεε. 

49 ΤΠηε ΠΟΚΡ 5141] Ὁπηρ ἃ πδῖίοῃ 
Δρδϊηδῖ ἴῃες ἔτοπι ἔδγ, ἔσοηχ ἴῃς δηὰ 
οὔ τῆς. οδαγίῃ, ἂς συ 25 ἴῆ8. δδρὶβε 
βΙεῖὴ ; ἃ παίοῃ νγνοβα ἴοηριια τῃοι 

1} 8ίθρε, δῃά ἴῃ τῇς 5 γα πα85, ννῆεγο- ΗΡΝ 
νν ἢ τῆϊηδ ΘΠ 6 Π}165 5}4]] αἀἰβῖγοϑα ἴθ 6: 

54. δὸ ἐῤαΐ τε πιδὴ ἐῤαΐ 'ς τεπάθγ 
Δηλοηρ᾽ γοιι, Δη4 νεγὺ ἀο]σαῖθ, ἢΐ5 ἐγα 
504]} θὲ εν}] τονναγά ἢ]5 Ὀγοῖμει, δηᾶ 
τονναγά τῆε ννε οὐ ἢΪ58 θοβοπὶ, δηά 
τονναγά τῆς τεπηπδηΐ οὗ ἢϊ5 Ἵβι]άγεη 
γν ἢ ἢ ἢδ 514]] ἰσᾶνα: 

55 850 {δας 6 νν}}} ποῖ ρῖνε ἴο ΔΠῪ 
οἔ τῆεηϊ οὗ τῆε ἢἤξϑῃ οὐ ἢ15 σι] ἄγῃ 
ψνΠολ ἢδ 5841 δαῖ : θδοδιιβα ἢθ ἤαῖὴ 

τς, βιδὶε ποῖ ᾿ ππάἀογοίδηά ; ποῖδίηρ ἰες πὶ ἴῃ {πε 5ίερε, δηά ἴῃ 
ΤΗεὶ. 50 Α παίοη ἰοῦ βεῖος Ἴσουηῖε- τἢὲ βγαϊπεβ5. ννβαγονίίῃ της ἐπὸ- 
τλῤθιςΣ Φ' πλῆςβ, ψηϊοῃ 5}4}} ποῖ τεραγὰά τῃῈ πιῖεβ 5}4]}} ἀϊδῖγεββδ ἴῃες ἴῃ δ]]} τἢγ 

Ρείβοῃ οὗ τῆς οἷά, ποῖ δῆθενν ἔδνοιγ 
ἴο ἴΠ6 γομῃρ: 

51 Απά δε 53841]1] εαἴ τῆς ἔγυϊε οὗ 
(ΠΥ σδῖτ]|ε, ἀπά τῆς ἔτι οὗ τὴγ ἰδηά, 
ὉΠ} τῆου Ὀ6 ἀεδιτογεά: νι ἢ ἀὐο 

σαῖαβ. 
56 ἼΤιε τεηάεγ δηά ἀε]σαῖο ννο- 

ΓΊΔΠ Διηοηρ γοὺ, ννΒΙ ἢ νγοι] 4 ποῖ 
Δάνεπίιγα ἴο 5εῖ τῆς 5οἷε οὗ ἢεγ ἔοοϊ 
ΡΟ ἴἢ6 στγοιηά ἰοῦ ἀε]ἰςαῖοπμεϑϑ δηά 

46. ,0ν εὐεγἹ Ὑεῖ “186 τεσηηδηῖ" (Κ οτι. 
ἾΧ. 27, Χὶ. ς) ψουϊὰ ὈΥ δι ἂπὰ οδβάϊθηος 
Ὀεςοχηθ ἃ ΠΟΙΪΥ 5εεά. 

47. ΟἿ ΝΕεῆ. 1χ. 225-27} οἢ. ΧΧΧΙ, Σς. 
48. Οὐ ἐγ. χχνηῖ, 14. 
40---58. ΤΠ οδ δηλ ῖεσ πὰ ΠΟΥΙΤΟΥΙΘ 

νοι σου ἐπδὰθ νυν ἤθη [5γάθ] βδῃου άὰ Ὀς 
δι) ραίεά, 45 ννὰ5 ἀθηοιιηςσθα 1η ἴῃ ργεσθάϊηρ 
νυ., ΌΥ 115 ογείξη ἔοσϑ. 

40. 7ῤὲε ],οκ «ῥαϊ! ὀγίηρ α παίίοη ἀφαίμσὶ 

ΨΙ. ἴο 566 {παἴ 15 1] δηᾷ οχαςί δοςοπιρ] 15ἢ.- 
Τηδηΐ ἴοοκ ρΐαςς ᾿η [6 νγαῦβ οὗ Ν᾽ εβραβίδῃ διὰ 
Τιίυβ ἀρδίπδὶ ἴπ6 εννθ, 85 ἱπάδοὰ ([ῃ6 [ονγ8 
{ΒοῃΊβοῖνο5 ΡΈΏΘΓΑΙΥ δάπμ, 

49. :ῤὲ εασἰε] ὙΤΠῈ Κομηδη δπβῖρη; ςἔ, 81 
Μαῖξ, χχῖν. 28. 

580. “4 παίΐοπ οὶ ἤεγεε εομπίεπαηςο] 1 1, 
"ς βἔγσοῃ ΟΥ̓ Άγπὶ οὗ ἔδςβ." 80 ἴπῖδπε ργεάιςοῃ 
οὗ ἴμ6ὸ βοπιδὴ ροννεῦ, ἴδῃ. υἱῖϊ. 22. Οἱ 
Ργον. Υἱῖ, 13, ΧΧΙ, 29. 

ἔδεε ον»: ,αγἢ ΤὮϊ5, 45 οἴ μοῦ θδίυγοβ οὗ τῆς 
ἀεσϑοτριίοη (εἴ, [6Γ. ἵν. 13.) νο 1ς ; [υλπὶ, 'ν. 1ο ἢ 
ΗΔδΌ. 1. 8), ΔΡΡΙΥ υπηάουδίρα!γ ἴο ἴῃ6 (}]- 
ἀδᾶπϑβ, ἀπά ἴῃ ἃ ἄεζγοε ἴο οἴϊμοῦ πδί]οη5 4͵50 
ὙΠοπὴ Οοὐ γδιϑθα ὉΡ 85 πλ]ηἰδίοσα οὗ γεηζοδηςθ 
Ὄροπ ἀροπίαϊε ἰ5γαεὶ (6.5. ἴῃς Μράδβ, ςἕ, [5. 
ΧΙ, 17, 18). Βιῖ 1 ΟὨΪΥ περ ἴο γεδὰ {π|5 
ρΡατὶ οὗ 106 ἀεπιυποϊαϊίοη, ἀπά ἴο σοχῆραγο [ἴ 
1 τἢς παγγαῖίνε οὗ [οβϑρὶι5, ")ε ΒΕ]], [υἀ.᾽" 

δῶ. “1π4 ῥὲ :ῥα]] δετίεσε ἐδεε] Ὴϊ5 ρατί οἱ 
[Π6 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ τοςεϊνοὰ νδυουβ πλποῦ ἢ}16]- 
τηοηῖβ Ὀεέοσγο [ῃ6 σου πῖηρ ΔΟΟΟΠΊρΡ 5Ππηοηὶ 
οὗ 1 ΌΥ τὰς Κοχιδηβ, Οἷ. 2 Κ. νὶ. δπὰ χχν, 

5638. Οἔ μον. χχνὶ. λο δηὰ σϑῖϊ ; 2 Κ'. νὶ, 
48, 566. 

54. δὲς φρὲ «ῥαΐ δὲ ευϊ 1. ε. ἐτυάριῃς ᾿ 
οὗ, χυ. 9. 



Ι Ηξεν. 
α, εν ὐένίᾷ. 

[ΕΠ ἄθγηςββ, ΠΟΙ εγα 814}} δε εν] ἴο- 
νγΑγὰ τὴς Ὠυβδαπά οὗ Πεῖ Ὀοβοηι, δηά 
τοννλγαὰ δῦ 80η, δἂπά τονγαγά ἢεῦ 
ἀλιιρῆτζετ, 

57 Απά τονναγά Ππεῦ ᾿γοιηρ οἠς 
τἢλὶ ςοπηεῖῇ οὐἵ ἔτοπη δεῖννεθη ΠῈΣ 
ἔεοϊ, Δηἀ τονγαγά ἢεσ σἢ!]άγε νυν] ἢ 
86 5}4]] Ὀεᾶγ: ἴογ 8316 5}]} εαὶ {πεπὶ 
ἔογ ννδηῖ οὗ ἃ]1 ἐῤίησε βϑογεῖὶγ ἱπ τῆ8 
ϑίερε δηὰ ϑβἴγαϊ[Π6855,. ννβεγαν ἢ τῆλης 
ΘΠΘΠΊΥ 5}4}] ἀἰδίγεββ ἴῃ δε ἴῃ τὴγ ραῖεβ. 
8 ΕΓ μου νυν] ποῖ οὔβεγνε ἴο ἀο 

4} τὴ6 ννογάβ. οὐ τῃ15. ἰὰνν {πὶ ἅγε 
νυττθη ἴῃ 115. θοοΚ, τπδῖ τῆου τηαγ- 
αϑῖ ἔδαγ [ἢ!5 ρίογίοιιβ ἀπά ἔξαγίιϊ ἤδηγ6. 
ΤΗΕΊΤΟΚΝΚΟ ΤΗΥ σοΟ}), 

ξο ἼΠεη τὲ ΓΟΚῸ ν}}}} πλάκα τὴν 
Ρίδριιεβ νγοπάογίμ, ἀπα τῆς ρίδριιεβ οἵ 
ΤΥ 866, ουέπ ργθαῖ ρίδριιεβ, ἀπά οἵ 
Ιοηρ σοῃτίπυδηςε, Δηἀ 80Γα 5] ΚΠ 5568, 
Δηά οὗ ἰοηρ σςοπτπυδηςα. 

όὅο Μῶογεονεγ ες ψἹ}} παρ ἀροπ 
(66 411 τῆς αἀἴδεδβεβ οἵ Ερυρῖ, ννῃϊςἢ 
τοι νναβῖ αἰγαϊά οἵ; δῃηά {πεν 58}4]]} 
αἰεανε υπῖο τα. 

61 ΑἾβο βνεζΥ 5σκΚῆξββϑ, δῃηά Ἐνεῦῦ 
Ρἴασιιε, νης ἢ 15 ποῖ ψγτεη ἴῃ ἴῃς 
δοοΐκ οὗ τἢ!5 ἰανν, τπεπλ ψΨ}}} τῆς ΟΚῸ 
Ργπρ, ἀροη τῆ66. ππ1|}} μοι θὲ ἀ6- 
ϑ[Γογεα, 

62 Αμπᾶ γε 5}|12}] ὃς Ἰεῖξξ ἔεν ἰῃ 

57. «4πώ4 1οαυαγα δὲν γομῆρ οη6] ΤΠ ννογὰ 
ἰγδηϑδιθα "6 σληῃρ ΟΠΟ᾽ πηλθλη5 ““ ΔΙΟΓ ἢ ;" 
δηὰ {15 νοῦϑε 15 ῬγοΟῦΔΟΪΥ ἴο Ὅ6 ἴδκθη ἃ5 
δοίεπρ ἔουί ἢ [ὴ6 γτϑάϑοη Ψ ὮΥ “ἴδε ἀε]ςαῖθ 
νγοπΊ4Πη" ϑνουἱὰ ἤᾶνθ δῇ “" ΕὉ}] οὐ" τονναγὰ 
ΒΟΥ Βυβραηά: ἐ.6. 58ὴ86 ννοι]Ἱά σπιάρο ᾿ἰπὶ Π15 
5ῃδτο. “Ιἀᾳὰ6 οὐ ϑβοοιυηαϊηδιῃ βιᾶπὶ εἴ οὗ 
Β]105" (Ἀοβοησλ.). Ὑπὸ Ηδῦγενν τεχῖ τὴ ἔδοϊ 
διιρρεδίθ 8η Θχίσχοσωυ οὗ Βοσσοῦ ΜΏΙΟἢ (Π6 
ΑΟΝ. [21|5 ἴο ὀχῃῖδι. Οε, ἃ Κ,, νὶ. 29 ; πὰ 
7 ϑορθι5, “1)6 ΒΕ]]. Τἀ,᾿ νι. 3. 4. 

δ8--68. ὕΟἱΣϊπιαῖα ἰϑϑθβ οὗ 16 συγθα ἴῃ 
[ὴς ἀρτοοίϊηρ, οὗ [στε] τοι ἴπ6 ῥγοσηϊϑοὰ 
Ἰαηά, διὰ [15 ἀϊϑροτβίοη ἀιχοηρϑί οἴ μου ὨΔΙΙΟΏ5, 

568. ἐπ ἐῤὶς δοοξἹ] 1,6. ἴῃ [δε ὈοοΚ οὗ τῆς 
1,Ὧνν, ΟΥ ἴῃ Ῥεπίδίειςἢ ἴῃ 50 ὰΓ 85 1ἴ ςοη- 
ἰΔῖπς ςοπηπιδηά5 οὗ Οοὰ ἴο [5γτ8ε]. εαΐ, 18 
ἱποϊυάοά, δαΐ ποῖ Θχοϊιδίνο!υ Ἰηἰοπάἀθά. 80 υ. 
ότι; οἴ. χχνὶ!. 3 ἀπά ποῖς, ΧΧΧΙὶ, 9 δηά ποῖβ, 

δὶς φίογίοιΣ απ ἡεαρζμ πανὶ] ΟἿ, ἔχ, ΥἹ, 
4) [,εν. χχῖν. σσ, 564. 

ΘΟ. αἱ! ἐφὲ ἀδνεαιες Κ᾽ Ἐρ»ρῇ ΟΕ νῇ, ας 
δὰ ποῖε, 

ΠΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΥΊΙΠΙ. [ν. 57--67. 

ΠυπΊθεῦ, ἡνἤεγθδ8 γα νγοσα ἦδ8 ἴῃ 5ἴΩΓ5 
οὗ ἢἤδανδϑη ίου Πρ πρῆς ; δεοδυθε δου 
ννουϊάεδί ποῖ ΟὔδΥ ἴῃμ6 νοῖςε οὗ τε 
ΓῸΚΡ τὴγ Οοά. 

62 Απά [ἴ 5841] σοπὶς ἴο ρ455, ἐδαΐ 
ἃ8 ἴη6 ΓΟᾺΧΡ τε]οϊςεά ονεσ γοιι ἴο ἀο 

οιἷιε ροοά, ἀπά ἴο πιμ]ερ γ γου ; 80 τε 
ΟΚῸ ΜΜ|] τγε)οῖςε ονεῦ γοιι ἴο ἀεϑβίτγοΥ 

γοιι, ἀπά ἴο ὑγίηρ γοι ἴο πουρῆϊ; δηά 
γε 5}}} Ὀε ρίυςκεα ἔτοηι οὔ τῆς ἰδηά 
ννΠ Π γ ἴποιι ροεϑὲ ἴο ροββ658 ἴ{. 

64 Αμπὰ τὰς ΙΟΚᾺῸ 5411] βοδίϊζεσ 
ἴπεε ἃπιοηρ 4] ρεορίε, ἔτοαχ τῃ6 ομα 
εΠ4 οὗ τε βαγῖῇ Ἔνθ υῃῖο τῆς οἴδεγ: 
Δηὰ τΠεγα του 8ῃα]ῖ βεγνε οἵῃεσγ ροάϑβ, 
ννΠ ἢ ποΠῈΓ του πού ΤΥ Δ οΓ5 
μανε Κηοννη, ευφ ϑψοοά δηά 5ἴοηδβ. 

ὅς Απά δηιϊοηρ τΠε686 παίίοῃϑβ 58αϊς 
τπου ἤπά πὸ φᾶ86, παιῖμασ 5}8]}} {μὲ 
8018 οὗ τῇΥ ἔοοϊῖ ἤἢδνα γοϑῖ: δυῖ τ8α 
ΓῸΚΡ ὁΠ}} δῖνε τες {ποῦς ἃ {τεηχ- 
ὈΠῈῚρ Πδαγῖ, ἀπά ἔην οὗ ἐγεβ, δηά 
ΒΟΓΓΟΥ͂Ν οὗ πληά : 

66 Απά τῆγ [16 5|.4}} ἢδηρ 'π ἀουδὲ 
Ῥείογε τῃεε; δηά τδοὺ 8ῃα]ῖ ἔξαγ ἀλυ. 
ἃπὰ πἰρῃϊ, δπὰ βῃαϊς ἤανεὲ ποπθ 45- 
διιγαηςο οὗ τῆν Πέ: 

67 ἴῃ τλ6 πηογπίηρ ἴπου 5Π4]ξ βᾶγ, 
Ὕνουά (ὐοά ἴτε νγεγε Ἄνθη] απά δὲ 
ανεῃ ἴδοι 5ῃδ]ῖ βᾶγ, νοι 4 (Οὐοά ἰξ 
ψγεγῈ τηογηϊηρ! ἔογ της ἔξαγ οὗ τῆϊπα 

62. »ευῥαϊ! δὲ ἰ 3 3ξαυ ἐπ περιδογ] 566 [186 
58Π|6 (ἢγδδῖ ἵν. 27. 

7ε «ὐεγὸ αἋ ῤε τἰαγ 9 δεασυεπ)] ΟἿ χ. λτὶ 
ΝΟΙ, ἰχ. 23. 

63. 
ΧΧΧΟΘ; 6Γ. ΧΧΧΙΪ, 41. 

γεϊοίοο οὐεν' γοῖ ἰο ἀρεέγον τομῇ ΑΕ. Ῥτον. ἱ. 26. 
ἐδὲ 1,οκ σῥαὶϊ! τεαΐέεν ἐδεεὴ ΟἿ, ἵν. 27. 

ΕΓ, ΧΟ. 13: 
ἘσοΙα5, ΧΙ", ας ; [ βέρὰ, ὁ Ὡς ΒΕΙ]. [υἀ.ἡ νι. 

64. 
“8: [,ἐν. χχυὶ. 22; ΝΟΕΡᾺ, :, 8: 

9. 2. 
66. Οἔ [μεν. χχυϊ. 216; ΑπΊο8 ἰχ. 4. 
66. ἐῤγ ἠὲ «δαὶ ῥαμρ ἐπ ἀομδὲ δεζογε τόεε] 

1|, “τὴν 16 51.4}} θὲ δηρίηρ Ὀεΐογε ἴδες, ἢ 
ἦ. δ. 5841} 6 ΠΔΉΡΙΩΡ 845 'ἴ νγεγα οὐ ἃ [ἢγεδά, 
δηά {παῖ Ὀεξοτγε της ον εγθ8. ὙΠῸ ΕΔΙΠΟΙΒ 
({σεη. " Αἀν. Ηκτ. ιν. 23, ν. 23 Σ ΤετιαΠ δη, 
ὁ οηῖγ. [υἀ,᾽ χι.; [μδοϊληῖ, “ἀθ ον, ϑ8δρ. 
ἵν, ιδ; 
ΟἾΠΟΙ5) τοραγὰ [815 

τοι] ποῖ Ὀοίονο ἴῃ Ηΐπ, 
67. (Εἔ οὐ νἱῖ. 4. 

γε οίοε οαὐε7) γομ 10 ἀο γομ ροο] ΕΟ, 

Αἰμαπᾷβ. “ἀε [ἰποᾶγ.᾿ Χχχν. δηᾷ 
ξθ 45 5υρρεσίίης ἰη 

ἃ ΞΘΟΟΠΔΓΎ ΟΥ̓ ΤΛΥ5[1Γ4] 5δεηϑε ΟΠ Ξῖ πη ρΊηΣ 
Οὐ ἴπδ ογοβϑ5, 85 ἴθ {π|πὸ οὗ ἴῃς [ἐν νν8ο 

22. 



ν. 68--- τ. 

Βελγὶ ψνβογενν τῆ τῆου 504]: ἔδαγ, δηά 
ἴον τὰς βρῇς οὗ τ[ϊη8 Ἔυγεβ ΨῃΙςἢ τῃοι 
80 ες. 

68 Απά τῆς. ΠᾺΡ 5}8]] ὈΠπρ ἴῃ ες 
Ἰηῖο Εργρι δραίη νυν τῇ 5881ρ85. ὈΥ ἴπ6 

68. ὀγίηφ ἐῤεθ ἱπίο Εσγρί αραΐῃ αυἱῤ 1} 4] 
ἼΠ15 15 ἴῃ6 οἰϊμμαχ. 445 1ῃ6 εχοάιϊι8 ἔτοπὶ 
Ἐφδυρί ννᾶ5 45 ἴἴ ννεγα πὸ Ὀϊγῖῃ οὗ (6 παϊίοῃ 
ἰηῖο [5 σονεπδηΐ χεϊδ ηϑῆρ νυν Οοὰ, 50 
[πε τεΐϊυγῃ ἴο {πΠ6 ουδὲ οὗ Ὀοηάᾳρε 15 1ῃ {|κ6 
ΤΑΔΉΠΘΓ ἴΠ6 ἀοαί οὗ ἴ. Ὑῆδ πιοάς οὗ ςοη- 

᾿ ΥΘΥΔηςσΘ, ὁ 1η 5Π1ρ5,᾽, (5 δάάἀδά ἴο Βεϊρῃίθη [ἢ6 
οηίγασῖ, ὙΠΘΥ ογοβθοα {ΠῸ 5ε8 ἔστοπὴ Ερυρί 
νἸ ἢ ἃ ΒΙρἢ μαπά, [μ6 τνᾶνθβ Ὀοίηρ ρατγίοα Ὀρίογο 
ἴποπὶ, ὙΠΟΥ 5ῃου]ά ρὸ Ὀδοκ ἅραϊη ςοορϑά ὕρ 
ἴῺ βἰδνθ- 05. (Οἱ, Ηοβϑα υἱ, 12, ἰχ. 3. 

ὃν ἐδε «υᾶν «υδέγεοῦ 1 “ραζε μηΐο ἐῤεε, Τροι 
σῥαΐε “ες ἰὲ πὸ γιοῦ σαὶ} ΑἸ Θχρ δηδίϊοῃ, 

. ηρῖ οὗ [86 ννογαϑ “ἴῃ 5ῃ105,") Ὀυϊ οὗἩ [ἴῃς ρῥτγοὸ- 
σοάϊηρ ἰπγεᾶΐῖ (πὲ ΠΟΥ 5ῃουὰ ὃ6 Ὀγοιρπῖ 

ΝΟΤΕῈΘΒ οὐ (ΗΑΡ. 

τῳ. 22. 

ΤΠη6 γχοηάοτϊηρ “ ἀγοιρῆϊ,") “ Πραῖ,,) 15 
Βιρρογίεα Ὀγ ϑαπιδσ,, Ν αὶρ., Γὰ18., Οεάάεϑ, 
Οέϑοη., ἄς., Ὀὰϊ ψουϊὰ δθὸπὶ ἴο στε]υϊγα ἃ 

᾿Οἤδηρο ἴῃ ἴΠ6 ροϊπίίηρ; οἵ Οεη, χΧχχὶ, 40. 
ΤΗῈ Α. Ν, 15 διρρογίοά ὈγΥ ΧΧ, (φόνῳ), 
δαδά., ἀπ [86 ΤΔ] ΟΥ̓ οὗ διιϊῃοε5 οὗ 8]]} 
Κιπάβ. ὙΠ Ἰυάρστηοηϊ οὗ ἀτουρῃξ ἴοο ἰ5 
ἱπῖγοάδυςοά ἴῃ νυΠαΐ πγλθ δῖον ἔΟ ]ονν5. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΧ. 
. ἴὭοσες εἐχλογίοίά ἐλενιε ο οὐεαάϊσπξό, ὧν 2Δέ 

γ 107} οὗ ἐἠφ τυογῶν ἐλ ἀαυέ σέέπ. τὸ Αἱ 
ἀνέ 2γερερίεα ὀφίογε (ἦς Ζονγαὶ ἐο φηι:2 7 ἑρείο δὲς 
εἐρυέμαμέ, ιτϑ8 7.ε ςγεαί τυγαΐά ογχ λέμε ἰδαξ 
“ωμεγεά ἀίπισο ἐμ ἀὲς τοϊοξεάηεες, 20. .Θ 7 εἴ 
ἑάληρε δείονρ' πριέο Οοά. 

ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΝΙΙΠ. ΧΣΧΙΣΧ, 

ὙΨΑΥ ΜΏΕΓΕΟΓΪ βρᾶκα τπῖο ἴπε6, Του 
5Π4} 8εεὲ 1ἴἴ πὸ πηοῦε ἀρδίπ: πὰ [δα 
᾿ 5.8}1] Ὀς 50] 4 υἱηῖο γόοιγ ΘΠ ΘΠ1168 [ῸΓ 
οπάπημθη ἂηά Ὀοημάννοπμεη, πὰ πὸ 
ΓΔ 8504]1] θῈΥ γοι. 

Ὀδοῖκ ἴο Ἐργρῖ; ςξ χνὶ. τ6. ὙΜῈ8 (δὲ υ. 
ςἔ, Τετ. ΧΙ, δηά ΧΙΠ ,;: Ηοϑβ, ΝΠ. χ2. ΙΧ΄ 2. 

ἐῤεγὸ γο τῤαὶϊ] δὲ «οἰ Ἀδῖδοτ, “’ [ΠΘΓΘ 5}4]] γδ 
οἴεν γοιυγϑοῖνεβ, οὐ 06 οβεγθά ἔογ 5416." ὍΤῊϊ5 
ἀδοπυποϊδίίοη ννᾶβ ᾿ΠςΟΥΑΙΪΎ δ] ]1Θὐ οπ τ οτα 
[ΠΔπ οἠς οσσξϑίοῃ : πηοβί 5:5: 4} } Ὁ ἤδη ΤλΔ ΠΥ 
τποιβαηὰ εν ννεσξα 50] ἱπῖο δἰδνθῖγ δηά 
5θηΐῖ ἰηΐο Εργρί ὈὉγῪ Τιτι5 (οξ οϑερῆ. “6 
ΒΕΙ], [υἀ.᾽ νΥἹἱ. 9. 2); Ὀυΐ Α1950 πάθον Ηδάτγίδη, 
ΉΘη ΠΙΙΣΊΌΘΙΓΒ ὑνεῦα ἀραὶη 50] ἃ δ Ἐδομοὶδβ 
ξτανθ. ΟὉε ]ογοὴθ οἡ |6γ. χχχίὶ. 

πο γαρ τρια] δῶν γοι] ἰ,6. ὯῸ οης6 5}}4}] νϑη- 
ἴυγε ὄνθὴ ἴο ΘἸΏΡΙΟΥ͂ γοι! 8ἃ5 5ἰανθϑ, τοραγαϊη 
γοιι! ἃ5 δοσυγϑεὰ οὗἩ Οοά, δηὰ ἴο Ὀ6 5Πυηι 
10 δνογυίην. 

ΧΧΨΠΠ. 22, Δηα 40 

τ. 40. 

ΤῊ νει ΟΝ ἰβ δεδὲ ἴάκοπ ψ ΜᾺ Ἑατθῖ; 
Οεβοη., Καοῦρὶ, δηὰ ταοϑὲ δὺς μου ε5 45 6 
Καὶ. Επαϊ. οἵ 2222, υϑοὰ ᾿ἱηιγδηβινεὶγ. ΚΕ] 
Βοννονοσ, ἢ ϑοδυ 2 δηά ϑοπλὸ οἴῆογϑ, μοϊὰ 
ἴϊ το 6 με Νίριαὶ οὗ ἀποίμοσ γϑγὺ 29), δπά 
[Π6 ϑοῆϑὲ ννοιϊὰ τῆ5 Ὀδ “" 5841} Ὀ6 5ροΙ θὰ Οὗ 
ῬΙυπάογοα." Α ᾿κὸ ἀϊβδγοηος οὗ ορίηίοῃ 
Οχὶϑίβ ΟἹ χὶχ. ς, ΨΏΟΥΕ ἃ ἔοστῃ οσσιγβ ν᾽ Ιοἢ 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ὈεΪοη;5 ἴο ἴῃ6 84π|6 νετὉ. 

δ 

ΗΕΘΕ δ2γὲ τῆς. ννογάς οἵ τῆς ςο- 
νεηδηῖ, ννῃϊο ἢ! (ἢς ΓΟΚῸ ςοιῃ- 

τηδηάοά Μοβεβ ἴο τηλία νὴ τῆς ςἢ}}- 
ἄγεη οὐ ἴβγδεὶ ἴῃ τῆε ἰαπά οὔ Μοδϑ, 
Ὀ6βι46 τῆς σονεπαπὶ ψῃηϊςἢ ἂς τηδάς 
νι ῇ δηλ 1η Ηοτγοῦ. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙΧ. ὍΤηῖθ δηὰ τῃ6 [Ο]οντηρ 
σδαρίογ σοπίδιηῃ (ἢ6 δά άσγθϑς οὗ Μοϑβαβ ἴο [6 
Ρθορΐὶθ οἡ ἴδε βοϊδειηη γστέπεννδὶ οἵ [ῃ6 σονθηδηΐ, 
ΤΒο ρϑορὶες ψγεσε ΠΟῪ οἡ ἴπε Ὀογάειβ οὗ [Π6 
ΡΓοπηδοὰ Ἰδηά, σεδαῦ ἴο δηΐοσ ἴῃ πὰ ἴδκθ 
Ῥοβϑεβϑίοη οὗ [πα ἡ Βιςἢ Οοά οἡ Ηἰ5 5146 δδὰ 
ϑερυϊαϊεά, [1{ ννᾶ5 δίζιηρ τμεγοΐοσε [Πα ἴῃ 
ἀοῖηξ 50 ΤΠΕῪ ϑῃοιιὰ οὔσα τλοσα οὐ ἐπε 546 
τεσορηϊζα {86 ΟὈΠ δ ΙΟη5. ὑπάου νυν ΒΙοἢ {ΠΕῸῪ 
νγοΓῈ δά. ΤΠ σεπενναὶ οἵ (με σονθηδηΐ ἴῃ (86 
Ιδληὰ οὗ Μοδὺ ἀϊά ποῖ σοῃϑίβϑὲ ἴῃ ΔΩΥ σου] ϑίοῃ 
ΟΥ̓ αἰϊογαϊίοη οἵ βερι ]δίϊοηβ, ΠΩΣ ἰπῃ 4 τϑροῖ!- 
τἴίοῃ οὗ [π6 5δοσίβοθα δηά ἴῃς Ὀϊοοά -ϑρυ ΚΙ ρ 
(ςξ, ἔχ. χχῖν.), νυ νι ἢ [ῃ6 σοπηραοῖ ννᾶϑ 
ται Ποὰ δἱ δῖηδι, ὙΒεϑα δοῖβ τγοπηδίηςα 51}}} 
γι, δηὰ 411 (ῃδξ νγᾶβ ΠΟΟΌβΘΑΙΎ γγ8 ἃ ἀ6- 

οἰαγαῖζοη οἡ ἴδε ρατὶ οὗ Οοὰ ταὶ Ηἰβ ρτο- 
ΠηϊϑῈ5 δηὰ ριγροβαβ ἰονναγάβ {πὸπὶ 511} σοη- 
Εἰπυδά ᾿ἰπ ἔοσοθ; δηὰ οἡ ἴῃς ρδτΐ οὗ ἴῃ ρϑορὶβ 
ἃ ΠΟῪ ἃπὰ ϑοϊθηη ρὑγοίεβδθίοη οὗ {πο Ὶγ ἀμΈ165, 
δηά ἃ νονν ἴο ἀϊϑοῆαγρο πο. ὙΠ15 [ἃ νγᾶβς 
{Π6 τπλογα ἱπουπηθηϊ οἡ (Πϑτ ἴο τῆλ, δπά οῃ 
Μοϑβε65 ἴο γσεαυΐγθ, Ὀθοδιιθϑα ἴΠ}5 ἔδσ, ἃ5 Μοβϑθβ 
Γετϊπἀθα {Ππεπὶ ἴῃ Οἢ, 1..) [ΠΟΥ παὰ γορεδίθα!Υ 
ὈγΌΚθοη {ΠΕΙΓ οηρδροπιθηῖς ἴο Οοά, 
ΑΙ πιλκίηρ ἀρροᾶὶ ἰο Οοὐΐβ ραϑὶ πλογοῖοθβ 

(τυ. 1---Ο), Μόοβεβ βιιπητηοηβ [86 ρϑορὶθ ἴο 
Ρἰεάρε {ποηιβοῖνεβ ἀπονν ἴο {86 σονεηδηΐ (υν. 
1ο---ἰ 5), ἀδηοιυηοης Οποθ το τοϊθοϊίοη οἵ 
[Βεπὶ ΌὈΥ αοά ἱπ οᾶϑε οὗ {πεῖν δροβίδϑυ (υυ. 
16---29); Ὀυΐ ρῥτγοπιβίηρ γεβϊοσγδίίοη ὑροῦ 
(ΠΕΙΓ τερεπίδποα (χχχ, 1---14). ΕἾΠΑ Πα 

οΟΙ 
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4 Γ Απά Μῶορβοβ ςδ θά ππηΐο ἃ] [9- 
“Καοά. το. ΓΆ6], δηῃά εαἰά ιπῖο {πεπη. ὙΥἶε ἤδανα 

8εθη 4}} τῆλ τὴ6Ὲ ΓΚ ἀϊά Βείοτε 
ΝΑ ὉΓ αγα5 ἴῃ τῆς ἰλπὰ οἔ Εργρί υπῖο 

Ὠδλγάοῆ, δηά πο 41] ἢϊϊ5 βεσγνδηΐῖβ, 
πὰ υπἴο Δἃ]] ἢΪ5 ἰδλπά; 

4 Τῆς ρτοαδῖ ἐοπριλιίοηβ νν ΒΓ ἢ 
{Π1η6 ογε8 ἤᾶνα 86βη, ἴῃς βίρῃβ, δηά 
[Πο86 ρτγεδῖ πλίγαο]αϑ8 : 

4 Ὑεῖ (δὲ ΓΟῸΚῸ Παῖῃ ποῖ ρίνεη 
γοῖι Δη ἤδαγῖ ἴο ρεγοεῖνθ, ἅΠᾺ4 δυεβ ἴο 
866, Δηἀ ΘΔΓ5 ἴο δῦ, πηῖο [15 ἀΔγ. 

ς Αῃά 1 ἢανε ἰβδά γοιι ἔΟΓΓΥ͂ γολῖβ 
1η τῆς νν]ἀθγηθββ: γοῸΓ οἱοῖῆαβ ἅγὲ 
ποῖ ννάχεη οἷά τροὴ γοι, δηά τῇγ 
8806 58 ποῖ νγάχϑη οἱἀἁ προ [ἢ ἰοοῖ. 

6 Ὑε Πᾶνε ποῖ ὀδΐεη Ὀγεδά, ποθι Υ 
ἢανε γε ἀγιηκ ννίπε οἵ βίγοηρ ἀγίηκ: 
ἴῃαι γε τηϊρῆϊ Κπονν τῆλε 1 ἀπι τῃε 
ΠῸΚΒΡ γοιιγ (σά. 
 Απὰ ψνῆξη γε οδπὶὲ υπῖο (ἢ 8 

ΒΌΪΘΠΊΗΪΥ 5εῖβ Ὀεΐοσγο ἴδεπὶ (Π6 Ὀ]εβϑίηρ πὰ 
16 ουὐγτβο, ἀπά δά)ιγοβ (Πθπὶ ἴο σῃοοθς (ἢς 
Ὀ]εβϑίηρ (νυ. 1-ς--2ο).᾿ 

1. ὙΪ5 νυ. ἰ5 δΔάάἀδὰ ἴο [Π6 ἰαϑὲ σβαρίεγ 
πη ἴῃς Ηεῦγον ἰοχί οὗ πιοϑδὲ οἀϊίοηβ; δηά 50 
Οοαά., Κποῦ., δομυϊζ, ΝΝνοριο, ληὰ {Π6 
Τ7εινιβῃ Δυϊ μου [65 ΒΘΟΏΘΓΔΙΥ, ο γσοραγά ἰΐ, 
δηὰ ΡὈΓΟΌΔΌΪΥ σογτεοι (οἔ, ἴμῈ νετγ βίτη δ 
᾿Ά56 ἴον, χχυΐ. 46), ἃ9 ἃ τσεοδριζυ]δίίοῃ, 
ἼΤΠα ἀἰϊνϑίοη οὗ {π6 Α. '. 15 βοννόνοσ [δὶ οὗ 
ἸΧΧ. δηὰ ΝΪρ. 

4. Ε(ἐ ΚΝ. χῖχ. 4. 

8. {δὲ σγεαὶ ἱϑηρίαξοη.} Οὗ, ἵν. 24, ΥἹὶ, 
10. 

4, Τὶ 1δε 1,0 Κ ῥα πο σίυδη γοί απ ῥεαγί 
30 ῥογοοῖθε, ἀπά ἐγὲς 10 “.6, ἀπά ἐαρς 10 δεαγ] 
ΑὈΠΙΥ ἴο υπάεγβίδηά πε (πίηρβ οἵ Οοὰ ἰ5 
τὰς “ΙΕ οὗ Οοά (ςξ, τ Οογ. 11. 14); γεῖ τῆδῃ 
ἶ5 ποῖ ρ. 0655 16 ἢῈ ἰδοκ5 ὑπᾶΐ ΔΌΠΠγ, ὙΠῈ 
Ρεορίς μδά 11 ποῖ Ὀεζᾶυδα πο Ὺ Ππαὰ ποῖ ἔεὶξ 
ΒΕ, νναηὶ οὗ ἴ, ποὺ δϑκοά ἔοσ ἴἴ. Οοά τλδκοβ 
ἃ 'Κ ουπιρίαἰπέ Οὗ 186 ρδορίθ υ. 2ο; 8ἃ5 ἀοεβ 
δῖ ῬΔῺΪ ἴῃ ἰαῖοσ ἀδγϑ, 5 ΟΟΥ. 111. 1.1 ς. 1 
6 ὨρΘά 685 εἴπογ ἴο ἴατη ἴῃ ραββᾶσε ἱπίεγ- 
ΤΟΡ ΔΕ ΝΕΙΥ (45 ΟἸεποι15) ““πδῖρ Οοά είνεη ὁ " 
οὐ (νἱν Οτοίίι5 ἀπά οἴμειβ, αἴεγ Μαίππο- 
ὨΙ465) ἴο ΘΧρ] δίῃ “ Βίνεη ἢ 85 ΧΟΔΙΪΥ ΤΘΔΠΙΠΡ' 
“ἐ γϑοεῖνθα : ἢ ὁ’ ΠΟῚ ΔΟςΠΕΡΙ5Π 5 ΠΟΥ ἰπίο ΠΡ ΕΏ5.᾽ 
ΟΕ Ι5. νὶ. ο, το, ᾿Χ]Π. 9, το, 17; Εζεϊκ. χί!. 2: 
δῖ Μαῖξζ, χε. 14, 1ς; δ1 7όμη νι], 43; Αοῖϑβ 
ΧΧΥΙΙ. δό, 27. 

δ. “41π41 ῥδανεο ἰεά γομ ζογῖν γεαγ] ΟΕ, 3, 
ὙἹ]. 2. 
Ζομν εἰοέρει γε ποῖ αὐακχεπ οἷά ἡ ΟΕ, νἱῖ!, 4 

δηὰ ποῖρ. 

6. ΟΥ̓Χ, Υἱῖϊ. 3. Μόοϑδβ ρ85568 ᾿ΠΠΡΟΓΟΕΡΌΡΙΥ 

᾿ 

ΘΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΧ. [ν. 2---1 2. 

Ρίαςε, δίβοη {πε Κίηρ οὗ Ηεβῆδοη, ἀπά 
ὧρ τῃε Κίηρ οἵ Βαβῆβδη, Ἴᾶπιε ουξ 
ΔΡΔΪΙηδῖ 5 πηῖο δαῖτα, δηὰ νγα βῃηοῖε 
[Πδπι: 

8 Απὰ ννε ἴοοκ τῃεὶγ ἰδηά, δηά 
να ἴἴ ἰοῦ δὴ ἱπῃεγιίηος ὑηῖο δα 

ἜΘ τ τα δἀηά. το τῆς (ὐδαϊτεβ, Ἀηά 
ἴο τῆς ΒΔ] τπ|ῦὲ οὗ Μίδῃδϑῆ. 

9 ᾿Κεερ τΒεγείογε τῆς ννογάς οὗ δ οαρις 
τὴ15 σονεηδηΐ, δηά ἀο ἴῆεπι, 1δλῖ γε Ἰκάν αν 

1 ἸΏΔΥ ΡῬΓΌΒΡΕΓ ἰπ 41] τῃαξ γε ἀο. 
Ιο 4ὙΥε 5ιληὰ 115 ἀδγ 4]] οὗ γου 

δείογα τῆ6 ΚΡ γοὺγ (ὐοά; γουγ 
φαρῖία!η8 οὐ γοὰΓ {Γ068. γουΓ ᾿εἴδετς, 
Δηα γουγ ΟβΊςεΓβ, τὐἱι 41} τὴς τηςῃ οΓ 
1ϑγδεὶ, 

11 Ὑουγ [π||ἰδὰ οπαβ, γόυγ υνῖνεβ, 
Δηἀ τὴγ 5ἴΓΔΠΡΟΓ τἢδζ ἐς ἴῃ ΤΥ σαπρ, 
ἴτοπι ἴῇ6 ἤεννεῦ οὗ τὴγ νγοοά υπῖο ἴῃς 
ἄτγαννεῦ οὐ τὴν ννδῖεγ: 

12 Τδῖ τπου 5ῃοι]άεϑε ᾿Θηῖεγ ᾿ΠῖῸ κὶρς 

ἴηΐο δὴ δάάγοβς. 45 οτη Οοά Ηϊπιϑοὶξ, οα 
Ἄγ ηοσθο θομα 6 ννᾶβ βἰδηάϊηρ Ὀεέοσγς (ἢς 
ῬΘΟΡΪΘ ; 50 ἴῃ χὶ. 12.) 14. 

7. ΟΝ ἢ. 32, 11. κ΄ 

8. (ΟΚἽ ". 12, 12. 

9. Οἱ ἵν. 6: ο5ῇ. 1. 7. 
ἐδαΐξ γ6 γᾶν ἜΓΟΡΕΓῚ Ελῖετα!ν “μαῖ γε 

ΤΏΔΥ δοΐ ΨΊΒΕΙΥ ;" 50 ῬΟΙΠΑΡΒ ἴῃ ΧΧΧΙΙ, 20; 
7]οδ5ῃ. 1. γ;: ᾿ Καὶ. ἢν. 3. ὙΠ σοπποχίοῃ οὗ ἔπ 
ἴννο 4685 οὗ νυ]ϊϑάοσῃ ἴῃ σοπάυςϊ Δηἀ ΡΓΟΞΡΟΤΙΥ 
ἴῃ οἰγουπιδίδῃοεϑ 15 ποΐϊθυνοσίῃγ. 

10---15., ϑυϊηπηοῃϑβ ἴο δηΐοσ ἈΠΟ ἰηῖο ἴδ 6 
Ο(ονρηδῃζ. 

10. 50" ἐαρίαϊπε ο γοιισ ἐγίδες, γομσ' εἰάεγε, 
πα γομγ οὔἤοεγε, «υἱὲ αἱ δὲ πιεπὶ ὁ εγαοῆ 
ΤΠ ΑΟΝ. δοῖο ἔοϊϊοννα {πὸ 1ΧΧ. Βιιὲ (ἢ6 
Ηθῦγονν βεγ Εἰ σοηδίγιρα ση5 ἴμ5: ΥΟΌΣ 
σαρῦδῖπδ, ΥΟῸΣ ὑΥΙΌΘΒ, ΥΟῸΌΣ θ1άθ018, δι ἃ 

ΤΟῸΣ ΟΥ̓́ΟΘΘΙΒ, ΘΥΘΥΥ 118} Οὗ [ΙΕΣ86]. 

ΤΟ ψογὰ “Π| 065) ἀρρασθη! ἀεποῖες 41} 
Ὡοΐ 1η οἵοορ. 

11. Τ6 σονοπδηΐ νγᾶ5 πδΈ πα, δη ποτε. 
ἔογε οιηγδοθά 4}} {πῸ εἰδεπησηῖϊθ ΒΓ ἢ τᾶ Κὸ 
ὉΡ ἴῃς παϊϊΐοη. ὙΠῸ “1{{Π6 οπθ5᾽) τνου]Ἱὰ οὗ 
σοῦγθο δ6 τοργοϑοηϊθά ὈΥ {πεὶγ ρασεπίς οὐ 
δυλτάϊδηβ; (ἢ δὔϑθηϊ (τσ. 19) ὈΥ ἴδοϑθε ὑγοὸ- 
5οηΐ; ΠΟΥ ψγεγε ἴῃ βοσνδηΐβ ἃπὰ ργοϑεὶ Υῖθϑ ἴὸ 
Ὀ6 οχοϊυάοα (ςἔ Δοῖβ ᾿1. 39). ὙΠΟ ἴοχξ ἴς5 
ΓΑΙΥΪΥ αἰερεά ἴῃ 105 Ποδίίοη οὗ [6 ΟΒυγοἢ 8 
Ῥγδςοῖιςς οὗ δάπιιετηρ Π|{16 οποϑ πο σονθηδηξ 
ἢ Οοά ὈΥ Ὀαρίϑπι, δηὰ ΔοσορΌηρ Ργοχηΐθος 
τηδάδ οἡ {δε ΘΠ] ΟΥ̓ ΒΘΡΟΠΘΟΥΚ. 

ἐδ» τεἰγαηρογ) 1ΟΧΧ, ἴδε ρτοβεϊγῖς." Οἱ 
Ἐχ. χιὶ. 48, 48. 

ἐδεὲ ῥξαυεῦ οΥ ἐδ «υοοὐἹ (ξ, ΤοΞὶ. ἴχ. ὲ 54. 

ἘῊΉΣ:Β. 



ν. 13---20. ΠΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΙΧ. 903 

ςονεηδηῖ ψν  τὰῈ ΓῸΚΡ τῆγ (Οὐά, 
Δηα ἰηἴο 5. οαἴῃ, ψῃϊοῆ τὰς ΓΟΚΡ 
τ(γ Οοά πιακεῖμ ἢ τῃεε (ἢ 5 ἀδΥ: 

12 ΤΠ δῖ ἢ6 τΔῪ Θϑι]]5ἢ τἢεα ἴο 
ἄλυ ἰογ ἃ ρεορὶες ὑπἴο δἰπΊβεὶ, δηὰ 
ἐῤαΐ δ τῶδυ Ὀε υπῖο ἴπεε 4 (ὐοά, 85 
ἢς Βαῖῇ 3414 υηῖο τἢ66. 4) 45 ἢς διῇ 
ΒΥΌΓΩ ᾿πῖο Τὴγ ἔβίμεῖβ, ἴο ΑὈγδβδηι, 
ἴο ἴβϑδας, ἀπά ἴο [λςοῦ. 

14 Νεῖῖμεγ ἢ γοὺ οἠΪἱγ ἀο 1 
πλᾶκα τἢ 15 σονεηδηῖ δηά [ἢ15 οδίῃ : 

:ς Βυῖ ψ Πἢ δίπι τῆδῖ βία πάθῃ στε 
ννττἢ 15 [15 ἀδΥ Ὀεΐοτε τῆ ΓΟΚῸ οὐγ 
(ὐοά, «πὰ «αἷϑο ννῃ ῤίηι τῆδξ ἧς ποῖ 
ἤδτα ἢ ἃ [ἢ 15 ἀΔγ: 

16 (Εογ γε Κπονν ἢονγ νψγ ἢᾶνβ 
ἄννεϊε ἴπ τπε ἰλπά οὗ ἔργρῖ; δῃά ἢον 
γε σάπια ΤὨγουρη τῆς πδίοηβ ννῃ Γῇ 
γε ραββεά Ὀγ; 

15. αὐἱὴ΄ῦ ῥίγι ἐδαὶ ἐσ ποὲ δϑγέ «υὐἱ 7 1. δ. 
85 [86 [ονν8 ἜἼχρ δίῃ, ροβίοσι : Ὡς ἢ [Ὠγου ἢ - 
οὐδ Δ4}}] ροπογδίίοηβ ννγὰ9 ἴο Ὀ6 βῆ ἃ5 
Ὀοιιπὰ ὈΥ [δὲ δοῖ δηὰ ἀξεά οὗ ἴῆοβε ργεϑεηΐ 
Δ Πα ᾿ἸνΊ ΠΡ. 

16---29. Τα ἀρρϑὰδὶ {ιι5ὲ πιδάδ 15 εηἰογοθὰ 
ΌὈΥ δηοῖμοῦ νϑαγπιηρ δρδϊηβέ δροβίδϑδυ, δηὰ 
ἀεοϊδγαοη οὗ ἴῃς ἔδασα] Ἰυάρτηεηῖς Ἡ ὨΙοὴ 
νου] ἔο]]ονν ἀροὴῇ ἵξ. 

16, 17. ὙΠεθε υν. ἀγὸ ποῖ ρᾶγθης μεῖς 85 
ἴπ τΠ6 ΑΟΝ. ἈΓ 18 5ἰδπάς ἴῃ οἰοϑα σοῃπεχίοη, 
ποῖ ΜΠ ὦ. τς, Ὀὰϊ ἢ νυ δαί ἱπηπηθα Δ[ο 
Ῥγεσθάθβ, ὙΠὲ ρθορῖὶθ 15 τοπιϊπάθαὰ (νυ. 1ό, 
17) οὗἹἩἉἍ ννῆαΐ [ἴ δὰ 1561 νυϊποββϑθά, ᾿π Εγρί 
Δη οὐ [15 ἸουΓΩΘΥ, οὗ ἴΠ6 ὙΠ] 6 π655 οὗ ἸΔΟἸΔΊΓΥ, 
δηὰ τμδῖ ὀχρεγίθησε ἰ5 πγροὰ (νυ. 18) 85 ἃ 
τοῖν ἔογ 5ῃπιιηπίηρ [Παἴ ΠΕΙΠΟΙ5 51η, 

417. ἱἰάο  Ματξ. ““ἀυπεγ μοί. }. 6. οἷοάϑ 
ΟΥ̓ βίος κβ νυ] ἢ σδη 6 το θὰ δρουΐ: εἶ, [μϑν.Ψ 
ΧΧΥΪ. 10. 

18. «υδοῦε ῥεανγέ ἐμγπεῖρ ααυα}} ΓΟ, χὶ. τό. 
ἐκ ἐδέγ σῥοιί δὲ ἀγιορησ γοῖι αὶ γοοΐ ἐῤαξ᾽ 

δεαγο χα]! απά «υογπιαυοοά 1 ΤῊΣ ννογά (σι) 
Βοῖα δηά ἴῃ χχχὶϊ 22 γτεηάογεα ὁ" 54}},᾽") 15. ἴῃ 
Ηοϑ. χ. 4 ἰγδῃϑαϊοα “" βουλίοςκ." [1 15 186 
ΠΑΠῚ6 οὗ ἃ ρίδηϊ οὗἉ ἱπΐδεηβε ὈϊΈστθς5, δηὰ (ςἢ, 
Ηοϑ. χ. 4) οὗ υϊςκ ρυονῖῃ; δηά 15 ἴδεσε- 
ἔογε τορϑαΐθαυ υϑεὰ ἴῃ σοη]υποίοη ΨΠ 
“ἀγοιτηννοοά " (ςἢ, [6γ΄0 ἴχ. τς, [ἀτὴ. ἩΪ. το; 
ΑἸλοβ νὶ. 12), ἴο δχργεβϑϑ ἠρυταῖίνε!γ ἰδ τς 
Ὠδίυγο δηὰ εἴδοίβ οὗ 5ῖη (ςἕ Αοἰβ νῖ}}. 22; 
ΗΡὉ. χὶ!. 15). ὙΠ Ηδεῦγονν ϑνογὰ τρθϑηβ “ἃ 
μοδὰ,᾽" δὰ 15 πο ἀοιυδί ἀσθοπρίνο οὗ {Π6 
Ρἰαπῖ, ψ ς ἢ στὸν ἴο ἃ ἰυῇ. ϑδοιλθ ΘΠ Υ 
[Π6 ὨοΤΌ ἢ σο]οσγηίῃ, οἰ οῖβ νυ ἢ ἴαγοϑβ, 
Οόβθη., τηοσγὸ ργορδΌὶυ, νυ ἢ ἴΠῸ ΡΟΡΡΥ. Ηδηςθ 
186 “ γναῖεγ " (ὦ. ε. 1.6) “οὗ 5.4}}}" ([6γ΄. νὴ]. 
145 ΧΧΙΝ. 15} ννουὰ ὃὈς ορίιπι. ὍΠ15 τνου]ὰ 
οχρίδίῃ ἐΐϊβ πιρογμηθηΐ ἰῇ (δ6 σἰιροίγιης 

17 Απά γε ἢᾶνβε 56εη {Πεῖγ αθοιῃ!- 
Παῖίοηβ, πὰ {πεῖς Π140]5, ννγοοά δῃὰ ᾿ Ηεβ. 
ϑἴοηδ, 5||ν8γ ἂηά ροϊά, νυν ΐο τυδγέ κυάκη 
διηοηρ {Π6π:) 

18 [,εβῖ {πεγα ββου]ά 6 διηοηρ 
γοιι πιά, ΟΥ ννοπηᾶη, ΟΥ ἔδμλ  γ, ΟΥ 
ρθε, ψγνοβα ἤδαγί ΤυΓΠΘΙΝ ἈΥΨΑΥ [ἢ15 
ἄγ ἔτοπι ἴπ6Ὲ ΓΟΚΡ οὐγ (04, ἴο ρῸ ᾿ 
απα βεῖνε ἴῃ6 ροάβ οἵ {ἢ686 πδίίοῃϑβ ; 
Ιεδῖ {μεγα 5ῃου]ά 6 ἀπιοπρ γοιι ἃ τοοῖ 
τας Ὀεαγεῖῃ ᾿ρ4}} ἀπά νγογηαχυγοοά; ἔ[Ἔὁτ, 

. ὦ ῥοΐξον μα 
190 Απά ἴξ ςοπα ἴο ρᾶ858, ὑγῇεῃ ἢξ ἀενό. 

Βδαγοῖῃ [6 ᾿ψψογάβ οἱ τῇϊ5. σισβα, τῆδι ἤν. 
ἢς Ὀ]ε85 ὨΙΠΊ56 1 τη ἢ]5 Πδαγί, βαγίηρ, 1 
5}4}} πᾶνε ρεᾶςε, τποιρῃ 1 νγαὶκ ἴῃ 
της ᾿ΠΠιαρ᾽ πδίίοη οὗἨ ΠλϊΠ6 ἢραγῖ, ἴο ἐπ δος 
δὰ ᾿άγηη κοη 655 ἴο τΠΙΓϑ: »ιέξς. 

. Ξ ἐ Ηρ. 
20 Τῆε ΠΟΚΡ Μ}}}} ποῖ βδραγε Πίπι, μὲσ ἀνωκᾶν 

ἐπ ἐο ἐλφ δυὲ τΠ6η τῆς δηρεῦ οὗ ἴῃ 8 ΓΟᾺΡ δπά ζει. 

ἀγίπκ ρίνθηῃ ἴο οὐἰ πη η4}5 δὲ {πὸ {ἰπ|6 οὗ ἐχϑοι- 
(ἴοη (οἕ Ῥ5. ἰχῖχ. 21; δῖ Μαῖί. χχυΐ!. 34), 
δηὰ (Π6 ιι56 οὗἩ [ῃ6 ᾿Μνοχά 85 ΒΥ ποηυπῖουϑ ΜῊ 
Ροΐδοη (ςἢ ΧΧχῖϊ. 44; [οὉ χχ. τό). 

«υονγιαυοο  Ἡεῦγ. (ἰααπα) ἀοτνοαὰ ΠῚ ἃ 
τοοί βρη γίην “ ἴο ἀοίοβι " οὗ “συγϑο." ὙΠῸ 
Ρἰδπέ (αὈϑιπι μι π1) 15 δι β! ἸΙ ΘΠ ΕΥ ἔδηλ]ασ. [ 
15 ι5ϑὰ ἴο ἀδηοΐθ τε ΔΡΠΟΥΟΔΙΪΥ ἰμ6 ἀἰσῖγεθ5 
δηὰ ττουθδὶο τυ ῖς ἢ σοϑυὶς ἔγοπι δίῃ, δηὰ 15 
ἰγαηϑιδίεα Ὁγ (δε ΠΕ ΧΧ.. Πεῖδ πικρία; ἴῃ [ΘΓΕΠ. 
ὀδύνη πὰ ἀνάγκη. (ΟἿ ἴΠε ρᾶϑϑᾶρθβ αιοίοά 
δῦονο, δηά Απιοϑυ. 7; θυ. υ}]}. 11. [ἢ ΑΠπΊοϑ 
Υἱ. 12 [15 νγοτὰ 15 τεπάδγοα "" μοι ]οοκ." 

ἾΤῊΉς γτοοῖ (Πδί Ὀοδγοῖ μὰ }}] ἀπ ννουτη- 
τνοοά," τηθδῃ5 ἴῃ (15 ρίδοθ ΔΠῪ ρεύβοη ἰυσκῖης 
διηοηξβί {Π6πὶ ννῈΟ ἰ5 ἰδιηϊθα ΜΠ ἀροβίδϑυ. 

19. “Ἵπῶ 1 εογιδ ἰο μα45,..«ἐδαὶ δὲ ὀίδες 11: 
“οἱ ἐπ ῥὶς ῥδεαγί, σαγίηρ, 1 τραὶ! ῥάαυε ῥέεαεε, 
ἐδομγ 1 «υαἱξ ἐπ ἐδὲ παχίμαίίοη οΥΓ Ῥη1Π6 
αγῇ ὙΠὲ πλᾶγρ. ἴοσ ὁππδρ᾽ πδίϊοη "ἢ ἢᾶ5 
ΤΟΤΕ σοΟΥΤΕΓΓΥ “Θ᾽ ΟγΠη655.) ὙὍὙΠ6 νογά 
ἰ ἀοηίνοά ἴτοπὶ ἃ γτοοῖ (ῤῥᾶγαγ) βρη γὴν 
ἐἰἐο {ννι5ϑῖ ηἴο ἃ οογά," δῃὰ 50 “"ἴο γεϑοῖνε 
ΟΥ̓ ““ἀείογιηθ.") Ὅ6 5ιιρϑί. ἤοσδ πιϑοὰ 15 ποῖ 
ἔουηὰ οχοορίῖ ἴῃ σου πδίοη νυ “Ἢ πραγ ἢ" 
(5, Ιχχχι. σῷ; |6γ. 11. χ7 δηά εἰϑοννῆογο), 
δηὰ ἱπηρογῖς μαγάηρϑβ οὐ βἰοάζασξ ἀείειτηϊπα- 
[ἴοη οἵ ἴη6 Ποατῖ, ὍΤἢο ραγίῖς]ς τοπάσγεα ἴῃ 
Α. Ν. “ἸΒουΡἢ ἢ" ΠΊΔΥ τεϊδίη [15 ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ 
56Ώ56, ἐΟΓ᾽ ἢ ΟΥ ““ Ὀεοδιι86." 61 15 νν6}} ἢ 
ΤᾺ6, ἔοῦ 1 δπὶ {ἰνπρ ἴῃ ἴῃς 56] ἔννν}} οὗ ΤΥ 
τηϊηά: ὁ. δ. ΤΥ " ϑυπηπλιτη ὈΟΠιΠπι᾽ 15 'π ἕο ον - 
ἴῃ ΠΥ ΟΥ̓ Ψ0} δηὰ ναγ." (Οὗ οπ {δε 
1δοιρῆς [6γ. χα. χ7). ὙΠ6 βεσγεῖ δηά ρῥγὸ- 
ΒΌΓΙΡΓΙΙΟΙΙ5 ΘΙ ΠΏΘΥ 15 τθδηΐ ΜὙὴο ἤδίζογβ ἢϊηι- 
561 [παῖ ἢθ6 Ψ}}} τευηδίη υὑπάδίεοϊοα δηά υπ- 
Ρυμπιϑμοά, δίπος ἢθ [Ὁ]]ονν 5 Πῖ5. ον ἀδνῖοθ5 
Δηά ργόβϑρεῖβ. Οἵ. 5. Ιχχῆ]. τι 546. 

ο αὐἰά ἀνμπζεηπεις ἰο ἐδ Οὐ 1} 8 ἀ18ἔ[-ς 
οὐἱὶ δηά ρῥτονουῦϊαὶ ρἄγαϑο, 5866 Νοῖδ αἱ (ἢ εὐὰ 



ὈΕσυΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΙΧ. 

ΑἸ ΝὮετγείογε ἤδη τὴς ΠΟΚ ἀοπο τῆ ᾿ΈΒΩΝ 
υπίο [ἢ 15 ἰληά ἡὶ νγῆαλί χισαπο τῆς ἢελξ ]--. .. ἃ 
οὗ τι 15 ρσγεαῖ δηρεγὴ 

25 ΠῈΠ πΊδη 58|8}] 8ᾶγ, Βοσδυβε 
ΠΥ ἢᾶνεα ἰογβάκεη τῆς ςονεηδηΐς οὗ 
τῆς ΠΟκῸ (ὐοά οἔ τπεῖγ ῖμεῖβ, ΙΓ ἢ 
ἢ πιδάς νι τεσ ννῃεπ ἢε δγουρῆς 
τΠεπὶ ἰοστἢ οὐ οὗ τἢς ἰλπά οὗ ἔργρε: 

004 [ν. 21 -- 29. 

ἢ58 ᾿δδουιϑυ 5041} 83πιοῖε δραίηϑι τῇδι 
τληῃ, Δηὰ ἃ] τῆς συγβαβ [ἢδῖ ἂγὰ νυτιῖ- 
ἴδ ἴῃ [Π18 θοΟΚ 5841} [ἴἸὲὰ προ ἢ ϊπη. 
Δηά τῆς ΙΠΟΚῸ 58}4]] υΪοῖ ουΐ ἢϊ8 πᾶπης 
ἔτοπι ὑπάθγ πεάνθη. ; 

21 Απά τῆε ΓΟΚΡ 5141} βεραγδῖε 
πὴ τἰηῖο δν}} ουὐξ οὗ 411} τὴς ττῖῦε65 οὗ 
ἴϑγδαεὶ, δοςογάϊηρ ἴο ἃ11] τῆ6 σιιγβεβ οὗ 

"Ηεν. τῖἢς σονεηδηῖ [Πδῖ 'δγε νυγι τη ἴῃ [15 26 ἔογ {πεν ννεηῖ δηά βεγνεά οὔδεσ 
ἐς τυντῤίση. Προς οὗ τε ἴανν: Βοά5, Δ νγογβῃϊρρεά τῃδπη, ροάς ννῃοπι 

22 80 τμδῖ ἴῃς ρεποίδζὶοη ἴο σοπα ἴῃεΥ Κηενν ποῖ, πα ᾿τυόονι ἣς μα το 1 ον, 
οὗ γουγ οἰμη]άγεη τηλξ 5}}4}} τῖβα ᾧρ ᾿ρίνε υπῖο Πεπι: μἰρυ καῖ 
αἴεγ γου, ἀπά τμς βίγδηρεγ τῆι 54} 27 Απά τῆς δηρεγ οὔ τῆς [Χ0Ε} νγὰβ κρῖ, 
ςοπηε ΠῚ ἃ ἐγ ἰδηά, 5}]] βϑαῪ, γῆῇεηῃ Κιπαϊεά δραίηβδε τῇ}5 ἰδηά, ἴο Ὀγίπρ ἔσει 
{ΠΕ 866 τῆς ρίαριιεβ οὗ τῃας ἰλπά, ἀπά ὑροη ἴξ 4}} με συγβεβ τῆδῖ γε ννγίττεη σώμα 

"εὉ. τε 5:1. Κῆδββεβ 'ννῇιοῃ ἴπῸ ΠΟΚῸ ἢδῖθ ἴῃ (ἢ]5 ὈοοΚ: 
ἡ κυκο ἸΑϊά ἀροη ἰτ; 28 Απὰ {πε ΓᾺΡ τοοϊεά τῃεπὶ ουζ 
ἀαίλ μπαάσ 2. ἡπά ἐῤαὲὶ τὴς ἡψῃο]ς ἰληά τῆεγθοῦ οὐ τῃεὶγ ἰαπά ἴῃ ληρεῖ, δπά ἴῃ ψγδίῃ, 

ἰς δτγιπηβδοηε, ἀπά 8α]ϊ, σϑπά Ὀυγηηρ, ἀπά ἰῃ ρτγολῖ ἱπάϊρηκφιίοη, δηὰ οαβῖ 
ἐῤαὲ ἴὰ 5 ποῖ βϑοννῇ, ποῦ δεαγεῖῃ, ποῦ {πεπῇ ἱπῖο Δποῖπογ ἰδπά, 245 1} ἐς τ}]}5 

“Οεπ. το. ΔΠΥ͂ ρ»ΓΆ55 ,ΟΥΕΙ τῃογείη, ἜἸἸΚα τ86 ἀδΥ. 
24, 25. ονειτῆγονν οὗ ϑοάοῃι, πὰ (σοιμπογγδῇ, 

Αἀπιδῆ, δπὰ Ζεθοίπι, ννῃιςἢ τῆς ᾿ΟΚῸ 
ΟνογΓἤΓΕαν ἴῃ ἢΪΐδ ἀηροῖ, δηά ἴῃ ἢΪ5 
ναι: 

24 Ἐνεῃ 4}1] πδῖίίοπβ 8}4]} 588 γ, 

οὗ πὸ σπαρίοεγ. ὍΠΕῈ 56 η56 15 Ργο Δ ΌΪΥ: “50 
τ(μδὶ 1η6 βαϊεὰ 8011} ΠΌΓΤΥ ἄννὰὺ ΙΓ 1156] 
{Πδῖ οΟἴΒΟΓ 5ο] Ὡς ἢ Ἰοπρδ ἔοσ ἴῃς ἔογθιἀἄθη 
510." 

ΤὮδ 56η56 οὗ [π6 νοΐ ραβϑϑᾶρε ΠῸΠιὶ Ὁ, τό 
οηναγὰ ἴο στ. 2ὸ ἸΏΔΥ δὲ Ὄχῃιθί δὰ ἴδιι5: 
«ΕΥ̓6 ἢᾶνο δθδὴ 186 δροπηηδίουβ οἵ 1Δο] Δ  ΓΥ 
διηοηξϑῖ ἴπΠ6 ποαΐμδοη, ο γου {πεγεΐογε ἰοοὸκ 
ἀπ] ροπον {μᾶς ποτα θὲ πὸ ϑθογεῖ Ἰἀοϊαῖογ 
διηοηρεῖ γου; ἃ τοοῖ οὗ Ὀἰζίεγπεϑβ ἴο 4}} ἀρουΐ 
ἢϊπι. [1,εἰ τπογὸ Ὀ6 ηὸ οπο, ἷ 540, ΨΠῸ ᾿νῆθῃ 
6 Ποᾶγβ [6 συ Γθ65 οὗ ἴῃ6 ἰανν ἀρ ηϑί [ἢ15 δίῃ, 
Βαϊῖετα ΠΙπη56 ἢ, βαγίηρ ἢ] ὨΙ πιθοῦ, “ ΑἹ] 
Ὑ}1} Ὀ6 νν6]}}, ἔοσ 1 νναὶκ υππιο]εϑῖθα ἴπ ΤΩΥ οὐνη 
56» σῃηοβοη ρδίῃ :᾽ διὰ ἴπ5 δοηρ, ποῖ ΟἸΪΥ͂ 
[Δ κ65 ἢϊ15 οννῇ 1] οὗ 5815, Ὀυζ ἀεπίγουϑβ Κονν θα 
ΘΥΝΟΙΥ τεπιρίοὰ Ὀτγοΐδοῦ ψΐη ἢ15 ΓοδΟῖ ; ῸΓ 
16 ΠΟΚῸ ΜΜ1}} ποῖ βρᾶγα δϊπὶ,᾽ ὅζα. 

4Ο. ΤΒόυρῇη {86 βεογεῖ Ἰἀοἰδίου ΤΑΥ͂ Ἔϑοᾶρα 
Βυχηδη ι5[ἰς6, Π6 588}} ποῖ δβϑοᾶρεὲ ἴ86 μιιάρ- 
τιθηΐ οὗ Οοά. (ἔξ ζεῖ. χὶν. 7η, 8. Μοῖθ 
116 γΑ]Υ τ86ὲ Ὁ. ννουἹὰ τὰ: “ἴὰ6 ΠΟᾺΡ Μ}]]} 
ποῖ ράγάοῃ διίπι,᾽᾽ ὅζα. 

ἐδὲ σησεῦ ΟἹ ἐδ Τοκρ ἀπά ῥὶς ἡεαίοι:» “ῥα 
“»οὐε] ΟἿ. Ῥβ. Ιχχῖν. σ, ἰχχίχ' ς. 

δίο! ομὲ δὶς παν] ΟἿ, ἰχ. 14. 

41. {ῥα ἄγε «υγὶ πη] Μᾶτρ. σογτεςΥ 
Φιπδὺ18 ντιῦῦθῃ: [86 ρῥΑΓΟΙΡΙῈ ἄρτοοθ ἢ 
“φρογοηδηΐ,᾽ 

20 ἼΤΠδ6 5εογεῖ ἐδίηρε δείοησ ὑπο 
τῆς ΠΟΚῸ οὖν (σοά: δυῖ τΠο5ὲ ἐῤέησε 
«υῤίεὐ αγὸ τενοαϊεὰ ῥείοπρ ὑπῖο α5 απά 
ἴο οἱ σὨΠ]άγεῃ ἔογ ὄνεγ, τπδξ τος ΠΊΔΥ͂ 
ἄο 41] τλ6 νγογάϑβ οὗ (ἢ!]5 ἶανν. 

4, 23. Τῆο Ὀαϊοῦι] οἔθςοῖϊς οὗ ἴπῸ ““σοοῖ 
οὗ ὈΠςοΟγηρςς" ἅτὸ ἐἰθϑουιθοά, [ὲ ψου]ὰ ἀἰθᾶϊο 
δηά τιυΐη [6 γῇ ο]6 ἰδηά. 

48. Τῆε ἀσϑορΌοη 15 θοττοινοὰ ἔγτοστῃ πὸ 
Ιος8] [εαΐζιιγοβ οὗ ἴῃ ᾿ϑοδὰ 868 δηὰ 15 υἱσιπηῖΥ. 
ΤΕ ἴοννῃϑ οὗ {δε νδ]Ἂὲ οὗ διά άϊπιὶ νγεσγε {Ἐγ}]6 
Δηᾷ νγ6}} νναϊογοὰ (ςἔ, Οξη. ΧΙ, το) τπῈ}} ἐε- 
ναϑίαϊθρα ὈΥ ἴῃε ψυδίῃ οὗ Οοἀὰ (Οεη. χίχ. 
24), 2:2). Τἢε πιΐϊη οὗ ᾿ϑγδοὶ δπὰ 1ἴ5 ἰαπὰ 
5ῃουϊὰ ὈῈ οὗ ἴδε [κε βοτί (ςξ, 1,δν. χχνῖ, οἵ, 
42; 5, ονῖϊ. 24: ΖΕερΉ. 11. 9). ὙὍῇῆὲε ἀεξοϊδῖο 
βίδίε οὗ Ῥαϊθβίιηο δὲ ργοϑεηΐῖ, δηὰ {86 ἴσασθς οὗ 
ἔοιτηοῦ ἐἘΓΓΠΠΥ δηςὶ ργοβρογίγ, ἀγὸ δἰ(οοιθαὰ ὈγῪ 
ΘΥ̓ΕΓῪ ἰγᾶνε] !εσ. δ66 δ. . Κεῖ 5 .1,δηὰ οὗ 
[5γ86],᾽ σθαρβ. 3.) 4, δπὰ ς. 

244. Οἔ 1 Καὶ. ἰχ. 8, ο: ]εγ. χα! 8, 9. 

26. εὐϑονι ῥὲ δαά ποί φίνεη το ἐδερπ 
ΟΝ ἵν. το δηά ποίβ, 

7. ΓΟ λδη. ἰχ. 11--ος. 

28. απά εαεὲ ἐδεηι ἱπίο ἀποίδεγ αι 866 
οη ἴμεϑα νογάβ Νοῖδ δῖ εηά οὗ σμδρίογ. 

29. 76 “εογεὶ ἐδίπφε δείοπφ ὠπίο δὲ Ζοκρ 
οἱτ' Οο4] ὙΠὶ5 Ὁ. 56θπὶβ ἴο ὑὈῈ δαάἀθά, ποῖ 
(45 βοπιὸ ἴακο 11) ὈΥ̓͂ ΝνΑΥ οὗ 8Δη Ἔχργεββϑίοη 
οἵ ρίοιι5 ϑυ πη ϑϑοίοπ οἡ ἴπ6 ρατὶ οὗ ἴἤοϑθ ννῆο 
δῖνος [ΠΟῚΓ ἀηϑννοῦ ἴο ἴπ6 φυσοίοηβ ρσοροβδά ἴῃ 
«. 24, Ὀῖ ταῖῃου 85 ἃ ϑοϊθπηη δά πιοηϊ το ΟἹ 
1δε ραγί οὗ Μοϑβδβ, ἱπ ογάεγ ἴο οἴοβε ἴῃς ϑοσὶεβ 
οὗ Ὀϊοβϑίηχβ δηὰ ουτβίηγε ἩΠΙΘΝ 6 [258 ὧδ» 



νυ. τ--3.} 

Ἰϊνετεῦ. Τῆς ϑδῆϑθε ϑδοῖῃβ ἴο δὲ [ἢ 9: “ἼἘ6 
ξαΐυγε,  Βεῦ δηὰ δον ἴδμοϑο ροοὰ δηὰ ονὶϊ 
ἘὨΙηρθ νν}}} ἕλκε οἰθςοῖϊ, τ ΠΙ65 ἢ τΠ6 1,ογὰ 
ουΐ Οοά ἴο ἀεῖοττηϊηθ; ἰἴ ρογίδίηβ ποΐ ἴο πηδη᾿5 
ΒΡΠοΙο ἂηὰ ἀυΐγ. Ηἰπ5 τονθδιθὰ νν}}} 15. 1ῃαῖ 
ὙΥΠΙΟἢ νγα πγιιϑὲ ΠΑΙΤῪ ουἱ.) ὍὨὸ σγι(ἢ οὔ ουῦ 
Α τῇς 65 οὗ Ἀεἰρίοη σοποϊυάο5 νἱ ἢ τυς ἢ 16 

, ΝΟΤῈΘΞ οἡ (ΠᾺΡ, 

΄. 10. 

ΜδηΥ δηά νδηϊουϑ ἱπιογργοίδεϊοηϑ πᾶνα Ὀθθη 
Βίνθῃ οὗ {πο ψογάβ, [{ 15 ἴο 6 ποίρά 
Βοννανοσ τὲ (1) πὸ νο ννογάϑ {ταηϑίαιθά 
“ἐ ἀγιηκοηη655᾽" δηὰ “( [Ὠἰγϑὶ ἡ ἀγὲ ΞΕ ἹΠΕΥ ἔνο 
ξοπηϊηὸ δαϊεςξίνεϑβ, (:) [Π6 ἔογτηεσ δάϊ., “ἢ 6 
ἀτυηκοη,᾽,) ϑθοτὴβ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο {Π6 βυῦ)οςς οὗ 
186 νογρ, ἴπ6 οἴδον Ὀθδὴρ πιαυκθαά ὈΥ [Πδ υιι4] 
Ραγχιίοϊα 5 ἴδε οδήθοι ; (4) ἴῃ6 νϑγῦ {55} 
1ΠΟῸΡὮ ϑουηθίπιοβ πιθαπίηρ “ἴο δά ᾶ,᾽ 15 δἷ- 
ὙΥΑΥ5 (4. 5. ΧΧΧΊΙ. 22) ἴῃ {Π|5 56η56 δϑϑοοϊαίθα 
ὙΠ ἃ ΡΓΈρΡ. (Ον, ὙνὮἰς ἢ 15 μογα δη ηρ ; ἀπά 
{μεγθίογο ἴῃς οὔδοὺ 5θηϑα νηὶ ἢ [Π6 νοῦ ὑπ- 
ἀουδίοαγ ἢδ5 4150, δηὰ ννὩϊ ἢ δ 115 [η6 ργεϑεηῖ 
ςοηΐοχὶ ννῈ}}, νῖζΖ. ““ἴο ἴακα ἀνγαῦ," ““ςοη- 
5 ΠΊ6,᾽ ΟΥ̓ “ἀοπξίτοΥ ̓" (ςξ σξεῃ, χυ!, 22; Νυπι. 
ΧΥΪ. 26: 5, Υἱῖί. 20), 56. ἴῃ ἴΠ15 ρίδος ἴο Ὀε 
Ρτείεστεά (4) [μδὲ {μ6 ϑιιῦδξ. ἴο Ὀ6 βυρρὶ θὰ 
ἔοσ (ῃ6 ἴννο δάϊδοϊίνεβ βθοῖῃβ ἴῃ [ἢ]5 σοηποχίοῃ 
Θν]ἀοΠΕγ ἴο ἐ ΡΕΥΒΟῚ “ἢ ΟΥ 5011] " (πέ- 
28ε:2). ὙΠὲ ννογάβ νου (θη ἀρρθᾶγ ἴο 
τολΥκ ἴῃ6 τέϑι} οὗ (6 ςσοπάιπςξ οὗ ἴῃε 51π- 
ΠΕΥ Μ»Ώοϑ6 Βαγάϊπῃοοά [85 Ὀδεη δεῖ ἔογίῃ ἴῃ 
(Π6 σοπίοχί ρῥργεσθάϊηρ; δηά ἴο πιθδῃ “80 ἰδδΐ 
{Π6 501} [δὲ ἰ5 ἀγιυηκεη ἢ 510 ΟΑΥΤῪ ΑΥΥΑΥ 

ΠΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧ. 

58 ΠΠ|6 ϑοπετηθηί. ὙΤὴ6 τνογάς “Ἢ ηἴο ὺ5 δηάᾶ 
ἴο Οἂὖν ἙὨΣ]άγϑη " ἅγὸ ἰπ (ἢ6 Ηρδγ. ἀἰδι ηρυ ποθ 
ὈΥ ““Ρυποῖΐα εχιγδογαϊηδγδ,᾽" ἰῃ ογάογ ηο ἀου δὲ 
ἴο ἄγανν δεζθηζίοη ἴο ἔῆθπι. ΝΟΥ 15 1ῃ1]5 τ ἢ- 
ουξ τεάϑοη. ΕῸΥγ παῖ “ἼΠΟΥ δηᾶ {Πεῖγ οἢ}]. 
ἄγθη " ϑῃουϊά δεῖ ὕροὴ ἴπΠ6 σευθδὶ θὰ νν}}} οὗ 
Οοὰ ννᾶ5 ἴδε δ᾽πὶ δηά δηὰ οὗ ἴῃ6 ψγῃοϊθ ἰδνν. 

ΧΧΙΧ, 19, δῃά 28. 

[παῖ νυ ῃϊο ἢ [Ὠϊγοῖβ ἕο σ ϑη.") Ὑ86 ῥγεβυτηρίι- 
ΟἿ 5Πηεσγ ἰ5 ἀοβοτθοὰ 85 σοηρταίυϊδίίην 
Εἰγ56 1" 1ῃδὲ 411 15 πὰ ν}}}} 6 νγ6}} νυ ἢ ἢϊπι, 
δίησθ ἢ ἂςῖβ ἃ5 ρίθδϑος ἢϊπὶ Ὀθϑῖ ; δηὰ {ῃι.5, 
ΠΙΠΊΒΟΙΕ "" ἀπιπκίηρ ᾿παυ Υ {κὸ ννδῖογ᾽" (ςἕ 
]οὉ χν. 16), Βα ςσογτιιρί5 δηὰ ἀεβϑίσογξ οἵ θῦβ 
ὙΟ ἅγὸ {ΠΙΓΘΈ ΠΡ ΟΥ ΡῬΥοπς ἴο ἴ, 80 Μδυτοσ, 
δηά 5 51 ΔΈ 14} ϑοδυ]Ζ, οριο. ἄς, ΟΥΒοΥ 
ΤΕΠ ΟΥ̓ ηρ5 ἅτῈ ρίνθη ὈΥ Ἐβθηπ,., ῆΟ ῥγοΐουϑ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ {πε ϑβιιϑί. “" Ἰδηά,᾽" δηὰ ἴο ἴγϑδῖ 186 
ὙΠΟΪ]Ὲ 45 ἃ δογΐ οὗ Ῥγονογθϊδὶ! δχργεβϑίοῃ: 
ἐτἢφξ (ῃ6 νναϊογεὰ δηά ἴῃς {Πὶγϑῖυ 5011 παν 
δὲ ἀεπίτογοα τορείμοῦ:" 6. (πὶ Πογδ ΤΑΥ͂ 
θὲ ἃ ξόποιδὶ δῃὰ ϑυνεορίπρ στη, Βιυΐ [ῃ 18 
566 Π15 [ασγίοιο μοί, 

΄,. 8. 

ΤΠ Ηδρῦγ, νψογὰ (γα δίπεβορ) 15 ὑυτιτίθη 
ΜΠ 4 ργοαΐῖ ἰαπιθά, δηὰ ἢ γοά ἀείεςζίνο, 
ἼΠ6 ἕουτπον ἰοϊίου 15 {πὸ ἤγϑί ἴῃ δ6 τνοτὰ 
(ἰδίαν), “ἴΟΥ ἀνογ," [Π6 Ἰαϊζεῦ υϑϑθὰ ἃ5 ἃ 
ὨυΙΆΘΤΑΙ 5 ηΐβο5 ““ἴοη.") [Ιἢ ἴπ6 τηοάθ οὗ 
ὙΓΕΠΕ 15 σα ρροβεά ἴο θὲ τιγϑΈ 1 Δ}}γ σἰρηιβοα 
[86 ρεγρεῖυδὶ γεϊθοϊίοη οὗ 186 Τοη {Π 068. 
Βυχίοτί, "Μαϑογεῖ. (μι. χιν. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧ. 
Ι Ογεαΐ ριϑζοΐξς 2γοριΐσεα προ {6 γεῤοργιίαγζ. 

11 71: ἐογενπα μαι ἴς πιαρῖγεοί. 15. 2 εαίἦ 
ἀπά ἐξ αγὸ σοί δέον ἐλέγι. 

ΝῺ ἰξ 5881] σοπιε ἴο ρα88, ὑγῆεη 
ἃ}1 τ1ἢ686 τῆ] Πρ ἅγῈ σοπὴθ ΠΡΟ 

τῃςεε, {πε δ] εββίηρ ὯΔπ4 (6 συγβα, νν] ἢ 
1 ἢδνε 3εῖ Ὀθείογς ἴ[ἢς6, δηά που 584]: 
(411 ἐῤέώρι ἴο πηϊπά διποηρ 411 τῃ6 πδ- 

(ηαρ. ΧΧΧ, Ὑξεῖ {δὲ σχεϊεςοη οὗ [5γδοὶ 
δηὰ (ες ἀοϑοϊδιίοη οὗ ἴῃ6 ρῥγοπηϑοὰ ἱηῃοτ- 
δΔῆςα ΨΟΓῈ ποῖ [0 ὃς [ἢε οἷοθα οὗ σοάΐβ ἀΪ9- 
Ῥεοηϑδίίοηβ. ὅοῦε [Π15 380 ἴῃς ροοά ρυγροβοβ 
οὗ Οοἀὰ νοι]Ἱὰ παν Ὀδθη ἀοίεραϊοα, δηά [ῃ6 
Ῥγοχηῖϊθο ἢν Ὀεθη Ὀγουρπ δὲ ἰλϑῖ ἴο που ἢ. 
Βυξ διις ἢ ἃ σέϑυ! 15 ἱπιροβϑίθϊὶς (εξ. Ναπι. 
Χχῖ. το; Ἀοπι. χὶ σ δπά 29). ὙΠΕ οἰοϑίπρ 
τνοτάς οἵ ἴΠ6 δάάγεββ ἐμπογείοτε ἄγ ννογάϑ οὗ 
σοπιξογί πὰ ργοπιῖδθο. 80 θη Μοβθβ δά 
ῬΓΕΥΪΟΟΒΙΥ (ν. 29 54η4.;: [,εν. χχυΐ. 40 544.) 
ἀεηουποοὰ [6 Ἰυάρτηεηῖ5 οὗ Οοά δρβαϊηβί 
Δροϑβίδϑυ, δε δὰ 5 ϑἰπιασ ριξάϊςουϑ οὗ [86 

τἰοη8, ψΒ Πεγ τῆς ΤῸκῸ τὴγ Οοἀ 
ἤδῖὴ ἀτγίνθη ἴἢ 66, 

2 Απά 8841: γεῖυση ὑπο τὴ6 ΓΚ 
τγ (σοά, ἀπὰ 53}4]} οδεγ 8 νοῖςε δο- 
ςογαϊηρ, ἴο 41 τῆλ: 1 σοπιπιαπά {πδὲ 
τη 15 ἄδυ, τῇου δηά τῆν σὨΠ]άγεῃ, νἢ 
411} τηϊηε ἢεαγῖ, δηὰ ννἢ 41} τῆν 5οὰ] ; 

2 ΤΠδῖ θη τῃεῈ ΠῸΚΡ τῆγ Οοαά 
ὙΨ11} ταγη ΤῊ σαρεὶν γ. Δα Πᾶνε σοπ.- 

συοηΐιδὶ σοηνοζϑίοῃ δπᾷ τοςίογδίοη οὗ 19γΔ6]. 
((ἢ τσ Κ. νιν 46--ςο.) 

1.10. ΤἘο οἢδϑιϑεπιοηῖς οὗ Οοά νουϊὰ 
Ἰοαά 1Π6 παίίοη ἴο χερϑηΐ, δηὰ πεγοῦροη σοὰ 
ψου]ά ἀραῖη 0655 [Π δηλ. 

ἃ. «Απά «ῥαε γείμγη] ΟΕ. Νεξ. ἱ, 9. 
3. «υἱὴ] εν ἐδν εαρι υϊ} ΝΝῚ] σῃδηξθ οὐ 

Ρυΐ δὴ εηὰ ἴο (ΠΥ 5ἰδῖε οὗ σδρΈνΥ οὐ ἀ19- 
ἴγεθ5: ποΐ (45 50π16) “"ὉΠηρ ὈΔῸΚ [ΠΥ Τλρ- 
Ε{ν65,᾿ ἃ τεπάσσίηρ τεδυϊεὰ Ὁγ ἴ(Π6 86 οὗ [86 
ΡὮχαϑα ἴῃ ἴοῦ χ]. το. (Οἕ, ῥ5. χῖν. 7, ΙΧχχν. 
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α Νεδ. ῖ- 

9 

΄΄ 

ΡΑβ50ὴ Ὡροη {ἢε6. δηὰ ψἹ}}}] ταζυγῃ 
ἀπά σαῖπεγ πες ἔτοπι ἃ11 τῃ6 πδίοῃϑβ, 
ψὨῆεγ τῆς ΠΟΚῸ τὴγ (σοά δδῖῇ 5οαῖ- 
ἴεγεα τῃεα. 

4 “Ἰῇ “ην) οἵ τῆϊηε δε ἀγίνεη ουΐ 
απο (ῃε ουϊηοβῖ ῥαγίς οὗ ἤδανεῃ, 
ἔτοτι τῃδηςς 01} τῆς ΠΟΚ᾽ τὰγ Οοά 

τῆογ ἴῆ66, δηά ἔγοηχ ἴἤδηος νν 1] ἢε 
εἰςἢ τῆςα: 
ς Απὰ τε Ιὸκῦ τὰγ Οοά ν]]} 

δγίηρ {πεὰ ἰηῖο τε ἰδηὰ ψῇϊο ΠΥ 
ἔλιμεῦβ ροββεββεά, δπά τῆοιι βῆ] ροϑθ- 
8658 ἰξ; 4π4 ἢς νν}}} ἀο ἴῆεε ροοά, τηὰ 
ΛΕ ρῚγ τῆες αονε τῆγΥ ἐἈ Βεῖβ. 

6 Απά τῆε [οκΡ τὴν (σοά ν]]] εἰτ- 
σαπηςῖδα τ η6 Ποαγῖ, ἀπά τῆς ἢδαγὶ οὗ 
(ΠΥ 8εε4. το ἰονε τῆς ΓΚ τὴγ Οοά 
νν ἢ 411 τῆϊπς μδαγῖ, δηὰ νι 41} ΤΥ 
850], τῃλί ποὺ πηαγαβῖ ᾿νε. 

7 Ἀπά τῆς ]νοκὸ τὴγ Οὐοά ψ]Ἱ]] μι 
41 {Πε86 συιγβαβ ροὴ ΓΠ]Π6. ΘΠ 6ΠΊΪ68, 
Δη4 οὐ ἴπεπὶ τῆδις παῖς τῆεε, ψνηιοῇ 
Ροτβεσυῖεα τῆεε. 

2: [εγ. χχχ. 18.) ὙῊὴς τεπάεπηρ οὔ {ΠεῈ ΤΠ ΧΧ, 
15 ϑιβηιβοδηῖ; “ἴδε Τοτὰ νν}}} ποδὶ [ΠΥ 5ἰηβ.᾽" 
ΤΕ ῥγοπλῖϑοθ οἵ {Π1|5 δηὰ [ο]ονίηρ συ. 

Πδὰ πο ἀουδὲ {ποῦ ραγίιαὶ Αι] Β] πηεπῖβ ἰῃ (ἢ 6 
ἀδγϑβ οἵ 6 [πὲρο5. δι (ἢς ἕαςεξ [Πδὲ ναγίουβ 
Ἱπιρογίδης ἔδθαϊυγο οὗ {ποπὶ ἃτὰ τοροαϊοα ἴῃ 
16γ. χχχῖ 27 5644.,) δῃὰ 'ἱπ ΕΖεκ. χί. 19 
5η4., ΧΧΧΙΥ. 12 5464., ΧΧΧΥΪ. 24 544., 5ῆσννβ 
5 αὶ ποηθ οὗ {ποϑθ6 νγὰβ τοραγάοθα 845 δχ- 
Πδιυιϑίπρ ἴῃ6 Ῥσουηϑεθ. [Ι͂ἢ Δ] Δηα]οΡῪ ἢ 
ἴΠ6 βοῃοπὶα οὗ ρὑγορῆθου νγε πιαῦ δά {παῖ 
[Ὡ6 τοΐυση ἔτοπὶ (πε Βαδυ])οπίδη ΟΡ Υ 
45 ποῖ οχῃδυβίοά {πεῖς ἀθρίῃ. ὙΤΠὲ Νὸνν 
ΓΙ εβίδιηοπί ἴα κοβ ὉΡ [Π6 5ἴγαιη (ε. Κ. Ἀομ, 
ΧΙ.), δηὰ ξογοίε 5 (Π6 τεβϊογαϊίίΐοη οἵ ἰϑγδδὶ ἴο 
[δ σονεηδηϊεα πλετςῖο5 οἵ σοά. Ὅστις {ἢ 656 
ΤΆΘΓΟΙΕ5. 5Π4}} ποῖ 6, 85 Ὀδεΐογε, σοπβησά ἴο 
[Π41 παϊϊοη, Τὴ “τυγπίηρ ἀρδῖὶῃ οὗ [6 
ΠΟΔΡΕΥ Υ" ψν}}] θ6 θη [ϑγαθ] 15 σοηνογίοά 
ἴο Ηἰπὶ ἴῃ ΝΒοση [Π6 1ἃ,Αὺὺ ννᾶ5 1Π]1οὰ, δηὰ 
ψὴΠ0 ἀϊοὰ ““ηοΐ ἔογ [ἢαΐϊ παίϊοη ΟἸΪΥ," Ὀαῖ 

“Π 8ἃἶ50 [παῖ Π6 τπρῃϊ “Ἢ ραῖθοῦ τοροῖθοΥ ἴῃ ὁπ6 
ἴῃς ΤὨΠ]άγεη οὐ Οοά {παῖ ννεσὸ βοδίζεσοά 
αὐτοδα " (δὲ Ϊοῆη χὶ. εἰ, ς2). ὙΉδη 584}} 
ποτ Ὀ6 ““οἠς ἴο]ϊὰ πὰ οὔθ ϑβερμεγα ἢ (δὲ 
]οδη χ. 16). Βιυῖ ψνΒοίμογ [6 βεηθσαὶ σοη- 
γογβίοη οἵ ἴπ6 ενν8 584}} Ὀ6 δοσοιηρδηϊθα 
ὙΠ ΔΩΥ παῤοπαὶ τοϑιουδίίοη, ΔΏΥ͂ ΓΕΟΟΟΥΘΓΥ͂ 
οὗἨ τποῖγ δποϊοπὶ ργογορβδίνοθ ἃ5 ἴῃς. σβοβθη 
Ῥδορίο; ἀπά ξυγῖ μοῦ, νεῖ Ποῦ ΤΠΘ γα 514}} θὲ 
ΔΠΥ͂ ἰοσαὶ τορ᾽αοοπιοηΐ οὗ {ποπὶ ἴῃ {Π6 ἰδηά 
ΟΥ̓ ΤΠοῖγ ἔδίμουβ, πᾶὺ ὃ6 τεραγάεα 45 οὗ “"ἴΠ6 
β8εσγοῖ {Πηρ5᾽ νν σῇ Ὀείοης ὑπο Οοὰ (ΧΧΙΧ, 
29); δι) 50 ἱπάερά ουὖσῦ ] ,οτὰ Η  πιϑο] ἢ ἔθαομο5 
15 (ΛΔεῖβ ἱ. 6, )). Ὅδο Ἰεξζεῦ οὗ 186 υν. 

ὈΕΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧ. [ν. 4---11, 

8 Απά τοι 5ῃδ]: γαεΐπγηῃ ἀπά οδεῦ 
τῆς νοῖςε οὔτῆε ΓΟΚ, ἀπὰ ἀο 8]] ἢϊς 
ςοπητηδηἀπιθηῖθ ψνῃϊοῆ [σςοπηπηιαπά 
[Πεε τἢ}5 ἀδγυ. 

9 δΑμπά τῆεὲ Ιοκρ τὴν (ὐοά νἱ]]} "δα 
τλΔΚα ἴἢεα ρ]εηΐεοιιβ 'π Ἔν ευυ ἡνοτκ οὗ 
{π|πῸ Παηά, ἴῃ τῆς ἔγα!ε οὐ ΤᾺῪ ὈΟύγ, 
ΔΠᾺ ἴῃ το ἔγαϊξ οὗ τγ σδίιϊε, δπά ἰὴ 
τῆς ἔτος οὗὁὨ τὴν ἰαηά, υγ ροοά: [οΥ 
τῆς ΓΟΚῸ Ψ}}} ἀραῖη τε]οῖςε ονεῦ ἔδεε 
ἴου ροοά, 45 ἢξ γτα]οϊςβὰ ονεσ (ὨΥ ἢ- 
{Πεγϑ: 

Ιο 1 του 58.411 ἤδαγκεη υπΐο τς 
νοῖςε οὗ ἴτε ΤοκῸ τὰν (ὐοά, ἴο Κεερ 
ἢ]5 σοπηπιδηἀπιεηῖθ ἀπά ἢ 8. ϑἴδζιιζες 
ννοἢ ἀγὲ υττσῃ ἴῃ τἢ]5 θοοΚ οὗ τῇς 
ἴανν, σπά 1 τῇου τὰσγηῃ ἀπο τῆς ῸΒὉ 
τγ (ὐοά νη 411 της ἢιεαγῖ, δηά 
ννΊ ἢ 411} τῆν βου]. 

11 4 Εογ {15 σοτπηιηδηστηδηΐ τυ ἢϊοῇ 
Ι ςοπιπιαπὰ τῆςε τὴ}5 ἄδν, ἴτ ἐς ποῖ 
διάάεη ἔτοηχ τῇδε, ποῖῖηογ 9 ἴ σ 
οἵ. 

Ὀεΐοτε 5 δηὰ οὗ (ἢθ ρᾶγβ]16] βαϑϑαρδβ 566 ΠῚ 
᾿πἀοοά ἴο ροϊηξ ἴο ὈοΙ᾽ 4 παῖ ΟΉΔ] δηά ἃ Ἰοοδὶ 
τοΐυγη οὗ στο]. Οπ [δὸ οἴδποσ μδηΐ, ἰπ (}}5 
ὙΟΓΥ ρᾶββθαρο «υ.΄. 6 5θθπὶθ ΡΙΔΙΠ]Υ͂ ἕο ἱπΕπιδίς 
(δαῖ ἴῃ (η6 Κιηράοπι οὗ ἴῃς Μίοϑϑιδῃ ἴΠὸ σοτθς 
ΤΛΟΠΙῈ5 ἀπά ογάϊηδηςεβ δὲ ΔΠΥ σγαΐε 5}2]}} γϑαςὶ 
(ῃαξ δοςοπηρ 5 πιοπε ἴῃ γΒις (ἢ6 ουΐϊναγὰ 
5: ΡῈ 5}4}} Ὀ6 ϑυρογθοάθά Ὀγ ἴῃς της 5ἰρηϊβεά; 
ςἔ, Κοπι. ᾿ϊ. 29. Απά Οοάϊΐβ ρυγροβο πΊΔῪ ὃς 
5: ΠῚ ΔΓ 85 τοραγάς [86 ρσοϊηϊϑθοβ. δὲ γοβίογα- 
[ἴοη Πογὲ ἔογείοϊἀ πιᾶν Ὀ6 τϑαὶ!Ζοά, δηὰ ἴῃς 
ῬΓΟΠπΊϊϑο5 ἴο ΑὈγαμδπὶ (Οσεη. χΥῖϊ!. 6, ὅς.) 
τηοϑῖ Ὀυ Πα ΔΠΕΥ ἐμ] ]1δὰ ἴο [5γαθ], σεῖ τοὶ ἴὸ 
(Π6 5γαθ] ““ φοσογάϊηρ ἴο [Π6 Ηδβἢ " τησεγεὶν, 
Ὀυΐ ἴο 1μδῖ Ξρ᾽ πίῃ] [5γαθὶ ψῇοβϑο Ῥγοπιίϑοά 
Ἀπ 15 ἢοΐ παστοννεὰ ἴο δῃ δάση Υ (ὐάπδδη. 
Το υ8 Πονένοῦ ἴΠ6 οχαςὶΐ ἱπροτὶ οὗ ἴδε 
ΡΓΟΡΠΘοῖο5 τεβροοτηρ ἴπδ ἕαΐζυτε οἵ {πῃ [οἷτϑ 
Τιιϑὲ ΓΟ Δ1η 85 γεῖ, 85 νγᾶϑ ἴῃ 6 5: ΓᾺ 4 Υ ἸΠΘΌΪΤΥ 
τοϑρεσίης [6 Μεοβθίδηϊς ργορἤθοῖοβ ἴῃ Ρτὲ- 
Μεββίδηϊς ἀδγϑβ (εξ. σ᾿ Ῥεῖ. 1. ταῦ, ταδῖίεσ οὗ 
ΤΟνΟΥθηΐ ΘΟ ἢ δηά ἀἸϑοι 55: ἢ. ΟΠὨΪΥ. 

4. (ἔξ Νεβ. ἱ. 9. 
Θ. εἰγειμποσς ἐῥίπε ῥεαγ] ΟἿ χ. τό; 7ὲτ. 

ΧΧΧΙΙ, 39 544.; Ηδθ. νἱ!. το. 
9. γεϊοίεε οὐεέῦ ἐδεε ὃν ξοοά] (ΟΕ. χχνι. 

63: Ϊεγ. χχχὶϊ. 41. 
10---20. ὙΒο ἰατν τρὶς τ θεᾶς ἢ 

ἴ Ὀ]οσϑῖηρϑ ἔοσ {π6 ἔα], ἀπ ττοῦβ ἕο ἴδε 
ἀϊβουθάϊεπί, μ45 Ὀθοη Ὀγουρας Βοπιε ἴο [5γαεὶ 
(υυ. το---14), 50 {πὶ ἱρπογάησθ οὗ ἰἴ5 τὸς 
αυϊγεμηθηῖς σδηποὶ ὃς ρ᾽εδάθά : ἤϑῆςς (υν. 
15---20) [1 δῃηὰ ἀθδίῃ, βροοά πὰ ενἹ], τὲ 
ΒΟΪΟΠΊΗΪΥ 8εῖ Ὀεΐοτε ἴΠ6 ρθορὶθ ἔογ ἱδεῖγ οὐ 



« Ῥοπι. το. 
6 ἃς. 

Υ. 12---20ο.7 

12 “τ ἐς ποῖ ἴῃ ἢδανεη, {παῖ ἴῃου 
8ῃοιι]άεβι βὰν, ὟΝ ΠΟ 5}8]} ρὸ ὉΡ ἴογ 18 
το εάνεη, δηά δγίηρ ᾿ξ ὑΠῖο 5, {παῖ 
νε ἀφ ξυτι ἴ, Δη4 ἀο [τ 

12 Νεῖπεγ ἐς 'πς θεγοπά τῇς 5868. 
της τῆοιι 5ῃοιυ ]4εϑὲ ϑὰν, ΝΟ 5}2]] 
δο ονεῦ ἴῃς 8εᾶ ἔογ ι.8. ἀπά δγηρ [ἴ 
ΠΟ 8, ἴΠαῖ νγὲ ΤΠΔΥ ἤδαῦ ἴἴ, δπά 
ἀο τι 

14 Βυὲ τε ψογά ἐς νεῦγ πὶρῇ πὑπῖο 
τἢες, ἴῃ ΤΥ πιουῖῃ, δηὰ ἴῃ ΤΥ Βαατγῖ, 
τῃαῖ ἴῃου πχαγεβῖ ἀο [ἴ. 

ϊις 4 δὲεε. 1 πᾶνε 8εῖ Ὀδείοτε ἴδε 
15 ἀδγ 1Ππἰ ἀπά ροοά, ἀπά ἀδατῃ δηά 
ΕΥ]]}; 

16 ἴη τμαῖ 1 σοπιπηαπὰ {πες {Π]8 
ἄλγ ἴο ἰονε τῆς ΙῸΚΡ τὴν (ὐοά, το 
ννΑ]κ ἴῃ 15 νγᾶγβ) Δη4 ἴο Κεαρ ἢΪ8 
σοπιηδηάιηεηῖβ δηά ἢ 5 βἴδίιυῖεβ δηά 
15 Ἰυάρσπηεηῖθ, τῃδς τοι τηαγαϑὲ ᾿ἰνα 

σδοῖςο: δηά δῃ βαγῃδϑὶ ἐχῃογίδίίοῃ ἴο σῇοοϑθα 
(ῃς Ὀεϊίεγ ραγί σοποϊυάο5 (Π6 δα ἀγοββ. 

11. 14. ὝΠΕ ἱπιπιοάϊαϊε ριυγροβθα οὗ Ἰπΐς 
Ρᾶβϑαδε ἰ5 ἴο ϑησοιγαρο ἴδ Ῥδορῖὶθ ὈΥ τὸ- 
τηϊηάιηρ {ποπὶ (Ππαΐ 41} ΠΘΟΘΘΘΑΥΎῪ ἱπδίγυσίίοη 
δά Ὀδθη ρἰδοθά νυ ϊη ΓΠΟΙΓ γεας, Οοὰά δά 

"Οἡ Ηἰβ 5:46 ἀοπθ 41} [παῖ ννὰβ5 ροβϑὶ Ὁ]6 ἴο 
τλλκο {π6 Κπον]οάρο οἵ Ηἰ5 ΜῈ}΄ δηάὰ τῆς 
Ρογουτήδηςς Οὗ ᾿ξ δϑὺῪ ἴο βϑγδὲ]: ςξ. ἴϑβἃ. 
χὶν. 10.) δΔηἀ Θϑρεοιδ!ν Ἀοπι. χ. 6 5ηΩ4β: ΤῈ 
Ρᾶβϑᾶρε 58 ποῖ οἰϊεὰ Ὀγ δῖ Ῥὺὶ] 5Π ΟΕ 
ΕἰἴΠογ δοσοσάϊηρ ἴο ἴ6 Ἡεῦτ. οτ ἴῃς ΧΧ. 
Ὑεῖ νὸ τηυβϑὲ ποίΐ σοηϑδιοσ τ 45 αιοῖοά 

. ΟΥ̓ δἰπλ ΠΊΟΓΕΙΥ ἴῃ {πὸ ννᾶγ οὗ {Ππσιγαίίοη, 
Το 655 85 δοςζοιηπιοάδίςἃ ἴο 51 {ΠῸ 
Ῥυγροϑες οὗ ἴπΠ6 γριιπιθηΐ οὐ Ὠδηά, τεραγά- 
655 οὗ 115 βιἰσηιβοδηςθο ἰη 15 οὐνὴ σοηΐοχί. ν᾽ 
ἢᾶνθ 'ῃ Ἀοπι. 8δη δυϊπογιδίινε ἱπιοεσργείδιίοη 
οὗ ψνβδῖ (ῃς ννογάς οὔ Μίοϑοβ ἀο γϑδ!γ δηὰ 
ΡΙΠΟΙΡΑΙΙΥ [Εἰ ποῖ οδυϊουϑὶν ϑβιρηιγ. ΤΗΘ 
Ῥτορῇεῖ ϑδραίκε, ([ῃῈ Αροϑβϑίία εχρουπάθά, ὈΥῪ 
ΟἿΘ πὰ [6 5ο᾽βαπια δριῖ. ὙΠποθο ψῃο 
Ὀεῖονο (15. νν}}} ποῖ αμεσίίοη 86 δἰ ΠΥ Υ, 
δ ηἃ σοηϑθαπ θη ποῖ {Π6 σογτεςίποϑϑ, οἵ ἴῃς 
56η56 δϑϑίψηθα ΟΥ̓ ἴδ ἸΔίίοΓ ἴο {Π6 ννογάβ οὗ 
0 ἔοστηεσ, [{ 15 ποϊπιηρ ἴὸ ἴῃ6 ρυγροθο ἴο 
ἴηφυῖγο ἤον ἔλγ ἴΠ6 ἰάθαϑ δϑϑισηθὰ ἴο {πε 
Ὑγογάς ὈΥ δῖ Ῥδι] νογε ρσοϑοπίὶ ἴο {πῸ τϊπὰ 
οὗ Μοβεβ, Αἴ δΔὴγΥ σαΐθ ψνῆδῖὶ 15. ἤθσὸ ρῥσϑάϊ- 
ςαίοα ὈΥ Μοβόβ οὔ ἴῃε ἰανν Πηάς 115 ργαςίςδὶ 
155}16 ΟΠΪΥ υπάεγ ἴ[ἢ6 Οσοβρεῖὶ. ὉΠ ἰανν ΤΩΔΥ͂ 
Εἶνε “1η6 ὑροη ᾿ἴπη6, ἀηὰ ὑγεσθρῖ ὕροη ῥγε- 
ςερῖ," γεῖ ψβογα τὰς Πποασὶ 185 υηγεπενοά 
δείιδὶ] ἔξ Ιμλθπὶ οὗἩ ἴἃ νν}}} 511 6 ἴασγ ο 
δηὰ υπαίξαϊηδῦϊθ. [1 15 [θη ΟὨΪΥ ΟΥ̓ “1δ6 
νογὰ οὗ ἐδ" (Άοηι. χ. 8) {παῖ [86 οὔ͵θο- 
ὄνο Ὠραγποϑ5 δηὰ ἔδο] γ οὗ [Π6 σοπηηδηά- 
τηοηΐ ἅτὲ τοδὶ ζρὰ ὈΥ τηδη: δηὰ [δὶ ψῃ]ςἢ ἰ5 

ΒΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΣ., 

ΔΠ4 πλι ρὶν : ἀπά τε ΘΚ τὰν Οοά 
812}1 Ὁ]655 τπεε ἱπ τῆς ἰδηά νυν ἈΠ οΓ 
ἴοι ροαϑβὲ ἴο ροβ8685 1. 

17 Βυῖ [ἔξ τιῖηβ μεαγῖ τὰαγῃ ἀννᾶγ, 
850 ἴπαϊ τῆοι νὴ] ποῖ ἤδδγ, δαϊ 5} .4]1 
δα ἀγαννπ ἃννᾶῦ, ἃπὰ ννογβΐρ οἵδε 
δοά5, Δηἀ βεγνε τῇδ; 

18 1 ἀδηοιπος υηΐο γοιι {ἢ 58 ἀλγ, 
τΠπδῖ γα 50.4}} βγεῖ γ ρεγίϑἢ, σπά ἐῤδαΐ 
γε 584}} ποῖ ργοϊοῃρ γομῪ" ἀλγβ ροῃ 
ἴῃ6 ἰληά, ψΏΠΠΟΓ τποιι ραββϑαδέ ονοῦ 
]ογάδῃ ἴο ρῸ ἴο ροββεβ85 ἴζ. 

19 “1 ς4}}] μεάνεη δπά βαγίῃ ἴο τε- παρ, 4 
ςογὰ τ}}5 ἀδγ ἀραίηβῖ γοιι, ἐῤαὶ 1 ἢανα 
8εῖ Ὀεΐογε γοιι 18 δηά ἀδβδίῃ, δ] εβϑίηρ 
πὰ συγδβίηρ: τΠεγεΐογε οθοοβα [Ἰξδ. 
της θοιὴ τῆοιυ δηά τὴγ 8εεά πιᾶὺ ἰΐνε: 

20 Ἴδῖ του. πηάγεθῖ ἰονε τῆς 
ΠΟᾺΡ τὰγ (ὐσοά, “μά ται τῃοιι πηαγεβὲ 
ΟὔΘΥ [5 νοῖςε, δηά τῆλε τῃοι τηλγεϑῖ 

50 ξθδ5: 816 2ε7 «ε (εξ, Μίς. νἷ. 8) Ὀδσοπηοβ ργδςξὶ- 
σδῦ]α ἰπ ᾶςεξ ἴο υ5. Τδι5 “ἴδ6 τἱρῃΐθοιυϑ- 
Π655 ΜΝ ΠΙΟἢ 15 οὗὨ {811} 15 γθα]ν δηά {ΓῸ]Ὺ ἀ6- 
βου θεὰ ἴῃ {Π656 ννογάβ οὗ 186 Ἶανν, δηὰ ὑπάοῦ 
δὲ Ρδὺ] 5 ριμάλποθ ννὲ δβίστη ννᾶβ8 ἰηἰοπάθὰ 
80 ἴο θ6. Εογ᾽ [πε 5ἰΠ1Ρ}1ΓὙ δηα δοσαβϑι Ὁ ΠΥ 
ΠΟ Μοβϑοβ Βεύε δἰθυΐε5 ἴο (Π6 ἰανν οὗ 
Οοά ποῖῖθεῦ ἅτε ΟΣ οδὴ ὃς ΘΧΡΟΠΠΊΘΠΙΔΙΥ 
ἔουπά ἴῃ ἰξ Ἔχοθρὲ {πγουρῃ (86 τηράϊατη οὗ 
ΤΑΙ ; ἄνθη {που Ρ ἢ οὐζιναγά γΥ δηὰ ἴῃ τς Ἰοτίοῦ 
παῖ ἰανν Ὀ6 το οὐἱ ῸΣ 15 50 ““1μαΐ δ6 
ΤΛΔΥῪ τὰῃ (Πδῖ τοδά δι," δηά Ὀδ ϑεῖ ἔοσίἢ ἴῃ 115 
ἀυῖε5 δηὰ 115 βαποίίοηβ 85 ὉΪΔΙΏΪΥ 845 ᾿ἰἴ νγᾶβ 
Ὀεΐοτο {Π6 ὸνν5 ὉῪ Μοβεβ. ΤῊ βεοστηίηξ θᾶ96 
οὔ {Π6 ςοπιπιαηῃαἀπγεηπῖ, πα [15 τοδὶ ἱπιροϑ- 
5 ὈΠΕῚῪ ἴο [86 παῖιιγαὶ τλδῃ, ἴογαι ραγτέ οἵ (ἢ 
4υδ!ῆςσαϊίοη5 οὗ ἴΠ6 ὰνν ἴο 6 Οὐ 5. βοοὶ- 
Τηαϑῖοσ ἴο Ὀγίηρ υ5 υηΐο Οῃσι. 866 ἔΌΓΓΠΟΣ 
οη Ἀοπῃ. ].ς. 

11. ῥιώμάοπ 7 οηι ἐδεο] Ἐδίμοῦ, ἴοο δασχά 
οῸΣ ὕὍμθθ0, 845 ἴδε βαπὸ Ηοῦτον νογὰ ἰ5 
τοηάδογοά, χυὶ!. 8. 
με ῥοῦ ἐς ἐξ αν ο7] ΟἿ. 81 1μυκὸ χυΐ!, 21. 

18. ΤΠ ρδγάρῆγαϑα οὐ {15 υ. ἴῃ τῆς ον. 
ἼΤατγρ. 5 ποΐονγοστηυ, δηὰ ϑῃοιϊὰ 6 ςοπι- 
Ραγοά ψἘ δῖ Ῥδυ] 5 γοηάογηρ ἢ Κοπι. Χ. 7: 
“Ὁ ΝΟΙΠΟΥ 15 6 ἰανν Ὀδγοηά {π6Ὸ στθαΐ θᾶ, 
τὲ ἴδοι 5Βῃου ]άδϑι 5αῪ, ΟἿ ἴῃδξ ννὲ μά οὔθ 
Εκ6 Ιοπδὴ [ἢ6 ργορβοῖ ψγῆο Τοουὰ ἀδϑοοπά 
Ἰηΐο (ἢ6 ἀερίῃβ οὗ (ῃ6 9.84 δπὰ ὑσίηρ ἴὲ ἴο 
υς1" 

14. ἐπὶ ἐδ νιομῖῤ, απά πὶ ἐδ ῥεαγῇ ΟΕ, νἱ, 
6, χὶ. 18---2ο. 

15---20. 1,49Ξῖ ἄρρϑαὶ ἴο ἴπ6 ρϑορὶς ἴο 
σδοοϑο ἴῃς Ὀοϊίοσ οὔ [Π6 Αἰ ζογηδενεϑ πὸ μας 
[δ 6η,. 

16. (Οἵ χὶ. 26, 27. 
18. Οἢ ἵν. 26: ΥἹἱῖϊ. 19. 
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οἴεανε υὑηΐο ᾿ἷπι: ἔογ πε ἐς τὴγ 11, 
ἀπά τῆς ἰδηρῖῃ οὗ Τῇ ἀδγβ: τἢδῖ 
του τηλγεβῖ ἄνγε]! ἴῃ τῆς ἰληὰ νυ ϊὶς ἢ 
{π6 ΓΟΚΡ ϑύνᾶγα υπῖο ΓΠΥ͂ [ΔΈΠοΓβ, ἴο 
Αδτγδῆδιη, ἴο ἴβϑδδς, δηά ἴο Ϊαςοῦ, ἴο 
σῖνε τ πὶ. 

ΓΗΑΡΤΈΕΈΚ ΧΧΧΙ. 
: 33,9:2: ἐπεοιγαρείλ (ἦε βεοῤίφ. 7 4172 σπεσμγαρ- 
αὐ εήμα. ο 27ε αοὐίνεγείλ ἐλε ἰατν προ 
ἐἦέ γίφείς Ιο γεέαά 1 ἵπ λέ σενερίά γῶν» ο 14 ε 
2 εοῤίε. τς Οοά γίνε ἃ ἐλαγρεο οεάμα, τὸ 
απα ἃ “07 19 ἰσείν αἰαϊποεέ {ἦς 2εοῥίό, 14 
 δωσες ἐδ πόγοίά 146 δοοῖξ οὗ ἐᾶὰς ἑατυ ἰ9 “46 
Ζευΐες το ξωβ. ω“8 “12 ᾽ππαξείά α 2γοίετίαξῥονε 
ο ἐἀε ἐἰάεγ:. 

ΝῺ Μοβεβ ννεπὶ δπά βρᾶκε τῃεβε 
ὑγογάβ. τηΐο 4}] [βγδεὶ. 

2 Απά δε 5414 υπῖο (ἢεπὶ, 1 ἀπ 
8ΔΠπ| Πιιπάγεά ἀπά τνγεητγ γεαῖβ οἷά τῇ!}5 
ἄλγ; 1 σλῃ πο ποτα ρῸ ουζ Δηἀ ςοηλε 
[ΪῈ : 4150 τῆς ΟΚῸ μαῖῇ 5414 ὑπῖο πΠ16, 
“ἼΒοιι 5ῃ4|{ ποῖ ρὸ ονεῦ [ἢ 5 Ϊογάδη. 

4 Τῆε ΠΟῸΚῸ τὰγ Οοά, με ν»}] ρὸ 
ον Ὀοίοτα τηε6, σηπαά ἣς νν}}] ἀδϑίγου 
[ἢ686 παϊοηβ8 ἤοτη Ὀείογε ἴπες, δηά 
ἴῃουι 5ῃ411 ροββϑεβ8 ἴπεπι: σηδ [ βῆ, 

20. ἐῤαὶ ἐδοι »ιαγθσὶ ἰσυε ἠδὲ 1.050] ΟΕ. 
νἱ. ς. [ον κἴδηάς ἢγϑξ. 48 [6 ϑβϑϑοητδὶ δηὰ 
ΟὨΪΥ 5ουγοο οὗἉ οὈδάϊεθηςθο, 

ῥὲ ἐξ ἐξδν 172] τ, 285 ἰοῦ. Ταῦ, υΧΧ,, 
[{8.. ἄς., ““τῆδι" (2.6. “ἴο Ἰονὸ ἴδ6 εἰρυσις 
“15 (ΌΥ Π|8.Ὁ “6. ἴῃς σοπάϊθοη οὗἩ τὰγ ἸΪ 
δηά οἔὗἉὨ ᾿ιἴ5 ρχοϊοηρδίίοῃ πη ἴδ ργοπιϊϑοα ἰαπά, 
ΟΥ̓ ἰν. 40, ΧΧΧΙ. 4). ΝΠ (Π6 ρᾶϑθᾶρε 45 
ἴ βἰαπάβ ἴῃ ΑἹ. Ν. ςἴ,. Ῥ5. χχυνῇ αν 81 []ομη 
ΧῚ. 2ς, ΧΟ. 21:1 [οδη νυ. 20. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΧΙ. ΟἰεοΥίδιη ἰδϑῖ δεῖβ δπὰ 8ἃσ- 
Τα επηοηΐβ οὗ Μοϑβϑεβ ἴῃ υἱὸνν οἱ ἢ15 ἀθδίῇ, 

1. ἴστε: «υτηῦ από ςῥαζε] ΤῊ ννοσγά “γε ηῖ 
τηιιϑὲ ποῖ 6 ᾿γοϑϑρα, 851 σ. ζ. ἴπὸ Τάγραπι οὗ 
Ῥα]οβίῖπθ, “" Μοβῆθῃ ννϑηΐ ἱπῖο ἴθ [ἀῦθγηδοϊο 
οὗ ἴῃς Βοιυιϑε οὗ ᾿ἱπϑι Πιςίίοη δηὰ βρακο." ὍῊϊ5 
ΜΟΙ 8 ἔγοηυθηςν ἱἰπ Ηδθῦγονν 85 'ἰπ ΕπΡ 5} 
Ριοῆχοαά ἴο δῃοίμεσ νοῦ ἢ ἃ Κιπὰ οὗ 
τοδυπάδηογ ; οὗ, ΕΧ, 11. αν ]ΟὉ 1. 4, δηά 15 50 
568 ΠΕΓΟ. 

2. ]αν»ρΜλῚ4Ὧπῃ διμπάγεα ἀπά 1αυδηΐν γέαγι 
οἰ ὝὍὝΠε ἔογΥ γοᾶγβ οὗ [6 νναπάοπηρ μαά 
ρΡαβϑοὰ ϑἰποαθ Μοϑεβ, ἴπθη ἔοι γθοοσε γὙθᾶγ5 
οἹά, “δρᾶ υηΐο Ῥηάγδοι,᾽" ἔχ. νἱ]. )η. Οἱ 
ΧΧΧΙνΝ. 7. 

1 εαπ πὸ ποῦ 390 οἱδ αηπα εοριθ 1π] Ἐδπάογ: 
 Β.Δ11 ποῦ ἸΟΏΞΟΙ ὍὈΘ 8016 ἤἢο 3ο οπῖ 

διὰ ΟΟἸῺ9 1π: [,ΧΧ, ΠΟΥΤΘΟΙΥ οὐ δυνήσομαι 
ἔτι κτλ. Τ]ιὰ5 ἴθογο 16 ΠῸ ᾿ῃοοπβιϑῖθηοΥ 
ὙΠ χχχῖὶν. 7. Μόοβοβ δοῖὸ δάγνοχίς ἴο δὶς 
ὌΝ ἃ88 45 [ΚΟΥ ἴο στϑπάοσ ἢϊπὶ ἴῃ διΐυγο 

ὈΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

Ἠε 5}8}} ρῸ ονεῖ Ῥείογε ἴμεε, ἦ28 ἴῃς ὁ δωμῖ, 

ΧΧΧ, ΧΧΧΙ. [νι 1τ-8. 

ΓᾺΡ Ὠατῇ 846ϊ4. 
4 Απά τῆς ΚΡ 5141] ἀο υπίο 

{Πεπὶ 48 πε ἀΪά ἴο δίμοη ἀπά ἴο Οδρ, 
Κίπρβ οὗ τῆς Απιοτγίῖεβ, δηά ιτπῖο ἴῃς 
ἰλπὰ οὗ {επὶ, σσῆοπι με ἀεβιγογαά. 

ς Απά “τὰς ΠῸΚΡ 58}} ρίνε τῆ) « τἶαρ. 5. 

ὉΡ δείογε γουγ ἕαςε, ἴῃαΐ γε πΊΔΥ ἀ0 
πῖο τῇδ δοςογάϊησ ὑηΐο 41} τῆς 
σοι Δ Πἀπηοηἴ8 νηοῦ 1 πᾶνε Τοπι- 
πηληαςα γου. 

6 Βε 5ἴγοηρ δηά οἵ ἃ ροοὰ τούταξει 
(Δι ποῖ, ποῦ ὃς δἴγαι ἡ οὗ ἴδηι: ἴογ 
τῆς ΠΟΚῸ (Ὦγ Οὐσά, ἢε ἐξ ᾿ς τῆλε ἀοσῇ 
δο νι πες; Β6 ΨΠ] ποῖ [41] τῆεε, 
πού ἔογβαΐε τῆεα. 

η 4 Αηά Μοβεβ Ἵοδεά υπῖο Γοβῆυδ, 
ΔΠηὰ 8414 υἱηῖο δϊηὶ ἴῃ τῆ6 5 ρῃξ οἵ ]]} 
ἴβγδεὶ, Βε βίτοηρ δπάὰ οὗ ἃ ροοά οου- 
ΓΆρε: (οΓ ἴῃου ἡγιϑῖ ΡῸ νγ τῇ τὴ}}5 ρεο- 
ρΡἷε ἀπο τε ἰαπά ψνῆιο ἢ τη ΙῸΚΡ 
μα ϑδυνογῃ ὑπο {Πεὶγ ἔμ ογβ ἴο ρῖνε 
{Π6πὶ; δηᾶ τἢου 5ῃδ]ῖ σδιιβεὲ [δηλ ἴο 
ἸΠἤρτις [τὶ 

8 Απά τἢς [0ἈΡ,, ἢς ἐξ ἐς τῆλ ἀοτὴ 

Ὀποαιιδὶ ἴο ἴΠ6 δοϊϊνε ἀἰϑοματρε οὗὨ ἢϊ5 οΠςα΄ 
ἃ5 ἰοδάδγ οὗ ἴῃ ρεϑορὶθ: ἴπ6ὸ τ Υ οὗ {86 
χχχίντῃ σδαρίοσ, οπο οἵ Μοϑοβ᾽ σοπίοπιρογα- 
Τὶο5, γοπηάγκϑ οὐ πἰπὶ [δὲ ἊΡ ἴο ἴΠ6 αοἴοϑο οὗ 
16 “5 ογθ ψγὰβ ποΐ αἰ, ΠΟΙ ἢ΄]5. Ὡδίιγζαὶ 
ἕοτορθ αραϊθὰ -" 2.6. τῃαϊ ἢ νγᾶς ἴο ἴπ Ἰαϑῖ, 1π 
{πὸ Ἰπάστηθηΐ οὐὨἉ οἴδογβ, ἴῃ [1] ροβϑεϑαίοη οὔ 
ἔλου Ε|65 δηά ςἰσθηρίῃ. [{ 15 [Ποσοῖοσε πϑϑάϊδος, 
ἢ Ῥαίγιοκ, Αἰηϑνοπῇῃ, ᾶς., ἕο τοηάοῦ ἴδ6 
οἴαιιϑο ἔο]]οννηρς ἴππ5: “,),ὸγ ἴῃ ΓΠΟΚῸ ΒΔ 
5414," ἄς. Τὴ ρῆγαθο “"ἴο ρὸ ουῇΐξδσ -᾽ «.πὰ 
σοπῖὸ ἰπ᾽ ΒΟΠΟΓΑΪΙΥ ΠΊΘΔΠ5 “ἴο αἰϑομασρο ΠΊΥ. 
ἀυτῖο5 διηοηρσθὶ γοι;:" ο΄. Νυμι. χχνὶϊ. 17; 
: Κ᾿ πὶ. 7. 

Τρομ ἐραΐἐ ποῖ 30 οὐέν δὶς Χογάαη} ΟἿ. 111. 27. 
9. δε «υἱὴὴΡ }εο συέν δεοίογε ἐδεε] ΚΕ. ἰχ. 4. 
απά ὕούῤμα, δὲ σα 5κο ουέγ δοΐογε ἐδεε) 

ΟΕ, 1. 27 54.) δηά 11]. χ8. 

Θ. ΟΥ̓ 1. 29. νἱῖ. 18; [οϑβῇ. χ' 2ς. 
δὲ «υἱὲ ποὲ ,αὶ ἐδεε, ποῦ ὥόγσαζε δε} (ἷ. 

]οβῇ. 1. ς; ΗΘ}, χὶϊ!. ς. 
7, 8. Μοθϑεβ ἰιδηὰβ οὐδσ ἴο [οβῆυδ ἴδδὶ 

οΠος 85 Ἰεδάεσ οὗ [ἢε ρθορῖε, ἴο τ ἢ [οβῆυδ 
Πδὰ δ᾽γοδάῦ ὑθθὴ ἀθοιρηδιθά (1. 18; Νιπι. 
ΧΧΥΙ. 224). Ηδ δϑϑίρτιϑ α'ϑο ἴο ἴῃς 1, δου] ςδ] 
ΡΥοϑῖβ δηὰ ἴΠ6 οἰάθγβ, 45 ἴπ6 θος δ αϑῖὶςα] πὰ 
Εἰν1] μοδάβ οὗ (ἢς ηδίΐοῃ, [6 γοϑροηβ! ΠΥ οὗ 
τοδοδῖηρ {Π6 ἰᾶνν δῃηὰ θηΐοσγοίηρ 115 οὔϑοσνδηοθ 
(υυ. το---13). Βοῖβ ἴπε6ϑ6. νγεσε Ξυπιρο] αὶ 
ἃςῖ5, ἀοθιρηθα ἴο σηᾶγκ ἴἢ6 τοϑροηβὈ! ΠΥ οὗἁ 
[Πε ρα 65 σοῃοογηδα δῖον {πὸ ἀδαῖῃ οὗ Μοϑεβ, 
1 15 τρογείοσε ποῖ δὲ 411] ἱποοπϑιϑίεηϊ [δὲ 



4 “μᾶρ. 15. Ὑ6ΔΓΒ,), 1Π ἴῃς 50] επλη ΠΥ οὗἩ {πε 4 ΠῚ 
τι 

Υ. 9---1 5. 

Ἂ Ὀείογε {πεὰ; ἢθ νν}}] θῈ ἢ τῆς, 
6 Μὴ] ποῖ 81] τῆδθ, πείῖθογ ἔόγβακα 

ἴδε: ἔδαγ ποῖ, πεῖτῃεγ δὲ ἀἰδηγχαγεά. 
9ο ὅ Απὰ Μορεβ ντοῖε ἢ }5 ἰανν, δπά 

ἀεἰνεγεά 1 ἀπὲο ἴῃς ργίεβϑῖβ ἴδ 80η8 
οὗ [,ονὶ, ννῃϊςἢ θάγα τῆε δκ οἵ τῇς 
σςονεηδηΐῖ οὗ ἴῃῆ6 ΙΟΚΡ. δηὰ υηἴο ἃ]]} 
τὴς εἰάετβ οὗ [5γδ6]. 

ΙΟο πὰ Μοβεβ σοπηπχαηάεά {ἢ απ, 
βγίηρ, Δί τῆ6 επά οὗ δυεγν 8ενβη 

οὗ τεϊεαβθ. ἴῃ της [δαβῖ οὗ τἀδεγηδοΐθϑ, 
11  εη ἃ]1] ἰβγδεὶ ἰ5 σοπηθ ἴο δρ- 

ρΡεαᾶγ δείογε τῆς ΓΚ τὰγ ΟΟά ἴῃ δε 
Ρίδλος ψιςἢ ἢς 5}4]} σῆοοβε, τῇοι 
84]: γεδά τῇ}5 ἰανν δείογε ἃ] [5.26] ἴῃ 
{πεῖν ἢδαγίηρ. 

12 (σαῖβεγ τῆ6 ρεορὶε ἰορείδετ, 
ΙΏδη, δηά νοόοπιθη, δηᾶ οἢ!]άτοη, δηά 

Μοβϑοβ. ϑῃοι)Ἱά ἄρρϑασ, ἴῃ (ῃ6 δῃογί ἰηΐογναὶ 
ΜΓ ΉΙΓῃ Βᾶ5 γεῖ ἴο εἰδρϑα Ὀεΐογε ἢ6 5. δοίυ δ] 
νὴ άγαννη, ἃ5 1η Δ1}1] ροβϑοϑϑίοη οὗ ἢ5. ον" 
δι ποπῖγ. Τῆς ἀυ65 οἵ Ποϑῆια 45 ἢ15 σις -σ 
σόσϑοσ, δηά ἴμοβδο ἴθ ἀδνοϊνθὰ ὑροη ἰΠ6 
ῬΠοϑῖ5 δηὰ εἱάθιβ, σοι]ά, ἔτοσὶ ἴῃ6 παίαυγο οὗ 
ἴΠ6 σᾶ56. ΟἿἹΥ τϑ]αῖγε ἴο Ὀδ ἱη ἔδοϊ ἀϊθομαγροά 
ΌΥ 1πεπὶ ἤθη {πὸ ὄνεηΐ υῃ]Πἢ γτεηάογοά [Π6 
{γδηϑίογ ΟὐἩ ἴποϑὲ ἀυ 68 ΠΘΟΟΘΘΑΤῪ Πα ἴακθη 
ΡΪδεθ, 

9. ΜΜἭοε: «ὐγοὶς ἐδ’ ἴσαυ, αμά ἀοϊυεγεάῖ 
ἡ μπῖο δε ῥγὶο.} ἼῊ5 5 ΠΡῚΥ πηθδη5. [παῖ 
Μοβεβ. ποὺ σοπβιρηθα ἴο [ῃ6 σἤαγρε οὗ ἴΠε 
Ῥγοϑῖβ {Π6 ἰᾶνν ΠΟ ἢ ΒῈ μπαά νητοη. ὙΤῊΘ 
ἢγϑι εἶδιιδα, [πουρὴ σοπηθοϊεὰ ἢ (6 [0]- 
Ἰοννίπρ οπς ΟΥ̓ ““84ηἀ,᾽ 15 (45 οἴεη ἴῃ Ης- 
Ὀγόν") βιιθογάϊηδϊς ἴο 1ἴ, ὙΠῸ ροϊπξ ἴο Ὀ6 
Ὠοϊρά 15 {παῖ Μόοβεθβ πονν ξουπΊδ}ν ἱπεγιυίοα 
{86 ἰανν, νυν ἢ δ σού δ σοπηηλπμά ἢ δά 
Ριοπλιραῖοά, δπὰ ἢ ἐμ ἐχοθρίοη οὗ [86 
ςοποϊυάϊηξ οεἴδιιϑε5 (5086 “. 24) ᾿ιδά δἰγθδάυ 
ὑυτῖθη ουΐ, ἴο ἰῆοθο ψῆο ϑῃουϊὰ 6 τῆς 
ΤΟΡΠΑΣ απ ΟΒς 4] σιιδγαϊαπηβ δηαὰ ἰθδοῃοῖβ 
οὗ ἴῈ τη ἔαΐαγο, Ηδ εὐϊάθηθγ ἀϊά ποῖ δοΐυδ}ν 
᾿γΑΠϑίοσ ὁ (ἢ6 ὈοΟΪΚ,᾽" τ. 24. ἔτοπὶ ἢ5 οὐ ἢ 
μβαηάβ ἴο {πθῖγ5 υπ|1}]} ἢ δὰ σοπιρ εϊοὰ [Π6 
νυ ηρ 45 ἴποσγο ἀεβογθοά, 

ἐδε ῥγίεεῖς ἐδὲ δος οὗ ᾿ευΐ (Οἵ. ν. Ἂς διὰ 
ΧΥΙΣ. 18. 

10. δε γεαγ φῇ γείρω"ε] ΟἿ, χνυ. τ πὰ 
τοῖο. 
“ξασι ὁ ἰαδεγπαεΐς] ΟἿ. 1μδν. χχὶϊ!, 44. 

11. ῥεη αἱ] 7εγαοὶ ἱς σον ἰο ἀῤῥέαγ ὀφζίογε 
δὲ 2ο0Κ})] (ἔ, χνὶ. 16. Το δοίυδὶ ἀἰϑοδδγρο 
οἵ 1Π15 ἀν 15 τεσογάθὰ ΝΕΉ, νἱ]}, 1 544. 

ἐδοις εῤαΐῥ γεαά ἐῤὶς ἰααυ] (ΟΕ, [οβῃ, υἱ].. 34, 
245): 2 Κ, χχΙ!. 2; Νεῆ, νἱῖϊ. σ 564. [1 [5 
ποῖ ἴο Ὀς βιιρροκοά τη [6 ΨΒοΪΟ οὗ τῆς Ρεη- 
ἰφΐευς ἢ νν5 γτοδὰ, ποὺ ἀοθβ ἴπὸ Ἰοζίοσ οὗ ἴῃ 6 

γοι, 1. 

ὈΕΠΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ἈΧ ΧΙ, 

ΤΥ βἴγαπρεγ τΠδῖ ἐς νυ] ΤΥ ρδίεϑ, 
(Παῖ ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ Παᾶσ, ἂδπά τπδὲ {Π 6 Υ 
ΓΊΑΥ ἰεάγη, δπα ἔβαγ ἴῆε ΓΟΚῸ γοὺΓ 
(οὐ; «πὰ οὔβεγνα ἴο ἀο 4]} τπε ννογάβ 
οὗ τἢ!15 ἶανν: 

12 Απηά ἐῤαὲ {πεῖν σὨΠάγεη, νης ἢ 
ἢανε ποῖ Κηοννῃ δλγ ἐῤίηρ, ΤᾺΔΥ ἮΕΆΓ, 
δηά Ἰεάγη ἴο ἔξαγ τς ΓῸΚΡ γοῦν σά, 
ἃ5 ἰοηρ᾽ 88 γ8 ᾿ἰἷνε 'π πε ἰδληά νη ἢ εγ 
γε ρῸ ονεγ [ογάδῃ ἴο ροββε88 ἴζ. 

14  Απὰά {πε ΙοκῸ 544 υηῖο Μο- 
868) ΒεΠοΪ4, [ΠΥ ἀδλγ8 ἀρργοδοῖ τἢαῖ 
τῃου πχυϑδῖ ἀϊε: 04} [οβῆδ. ἀπά ργε- 
δ6ηἴ γοιγβεῖνεβ ἰῃ πε ταθεγηδοὶς οὗ 
(6 σοπρτερδίίοη, τῃδς 1 πλαγ ρῖνε Ἀϊπὶ 
4 οἤαίρε. πὰ Μοβεβ δἀπά Τοβῆυδ 
ννεπῖ, πη ργεβεητεὰ τῃειηβεῖνεβ ἰη τῃ6 
τΑὈΈγηδοὶα οἔ [6 σοηρταρατίοη. 

Ι5. Αηά τῆς [ΚΡ ἀρρεδγεά ἰη τῆς 

Ποπιπιαηὰ τϑηλγὸ {παῖ ἰἰ 5Βποι ἃ θῈ 580θ. ΤῊ ]5 
γοδάϊηρ σου]ὰ ποῖ Ὀδ6 ὈΥΙΛΑΥΪΥ ἀσπίχηθα [ῸΓ 
[6 ᾿ηξοττηδίίοη δηά ᾿πϑιγαςσίοη οὗ ἴπΠ6 ΡΘΟρ]θ, 
βίποο τ ΟἿΪΥ ἴοοῖκ ρίδοθ οπςσθ ἰῇ βενθῇ γρδῖβ; 
Ὀυϊ ννᾶθ δυο π  ] Υ ἃ ϑΥτηθο 1 4] ̓ ΓΔηΘΔΟΙΊΟΗ, 
ἰηϊοηἀ θά, 85 580 ἸΔΩΥ ΟἰΠΟΥΘ ΓΟΥῈ, ἴο ἱπΊρ ΓΘ 55 
ου ἴΠ6 ρϑορὶς {πὸ σοπάϊτομβ οὐ νυ ἢ {ΠΟῪ 
Βεϊά ροβϑοβϑίοη οἵ {ποὶσ ρυῖν!]ορῈβ. δηα Ὁ]655- 
ἴῆ58. ΕῸΓ 5 ἢ ρυγροβοβ ἃ δοϊειηη δηὰ ρ0]1ς 
τοδάϊηρ ΟΥ̓ ἰοβϑοιϑ ουξ οὗ (ῃ6 Ὀοοῖκ οὗ ἴΠ6 1ἃ(ἂνν 
(ἐ.4. (ὴε Ῥεπίαϊεις ἢ) ννᾶ5 4}1} 1Ππαΐ ννᾶϑ ποράθά; 
δηὰ [ἃ 5 ἰοῦ Ὀγ" ἴῃε τεχὲ ἴο ἴῃ6 ΘΜ Ί5ἢῃ 
ΟΠυτοὶ ἴο σταΐϊὸ ἀοίδι:}5, δυο ἢ 85 ννπεη ἀἰιτηξ 
τῆς εἰρδϊς ἄδγβ οἵ τῆς Εϑαϑὶ οὐ Ὑαθεγηδο 65 
[Πε γεδάϊπρ ϑῃουϊὰ ἴακε ρίαςβ, ννῆο 5ῃπου]ά 
τεδά, δηὰ τῆδῖ ρογίίοη οἵ ἴῃ6 ἰανν. ΕἼΤ 
Νδἢ. υἱῇϊϊ, τ8 1 ἀρρϑᾶσβ ὑπαὶ ΕΖγα “τεδὰ ἴῃ 
1ῆ6. ὈοοΟκ οὗ 16 ἰανν οὗ Οοὐ" ἀδΥ ὉΥ ἀδΔῪ 
ἀυτίηρ (ἢε ἔδασῖ; Ὀυΐ ἰαῖοῦ [ον 8} ργάστςα 
[25 σοπῆποα τῃ6 σγοδάϊηρ ἴο ἴθ ἢιϑῖ ἀδΥ οὗ 
(6 ἴδαϑϊ, ἀπά ἴο σογΐδίη ρογίοπϑ οὗ ειΐοσο- 
ΠΟΙΩΥ͂ ΟἾΪΥ. [πῃ δῆοσ {{π|ὲ5 ἴῃς [Θννϑἢ τὰ ]α 
Αϑϑρηθὰ (5 ἀϊγ ἴο τῃ6 ΗΙρἢ Ρυίεβσῖ οσ Κίπε, 
ψὴῸ ννὰ9 ὄχροοϊθά ἴο ρογίοιτη ἴἴ ἴῃ [86 
Τερὶε Ὀεΐοσε ἴΠ6 ννῃο]ε σοηρτερδίοη (υ. 12). 

14--99. Μορεβ δηὰ οβῆια βυπιπιοπθά ἴο 
[ες ἱΔθογπδοῖὶς (μδῖ Οοά πρὶ “εἰνε [οϑῆιᾶ 
ἃ σδαγρο,᾽ 2.4. ἴη6 σοτηπιαηά ἡ ΒΙΟἢ 15. βίνεη 
(ρεγῆδρδ ἴῃ ϑδυθδβίδηςε ΟἹ) ἰῃ ν. 23, γΠετα 
566 ποῖε, ΤῊἷβ 15 ἴῃς ἢγσϑι οσσαβδίοῃ οἡ Ὑηοὴ 
186 τΔθογπᾶςὶε οὗ [Π6 σοηρτερδίίοῃ 15 πηεη τ 0η- 
εἀ ἴῃ οιζοσγοηοσαγ. ΤΠ15 Μ}]} ποῖ ἀρρθαγ 
Τα Δ  ΚΑΌΪ6 νἤθη νγὰ σοῦ ῦεγ ὑπαὶ ἴπ6 Ὀοοκ 
[5 ἔδγ [45 σοηπίϑβιθα δἰπιοϑδῖ βχοὶ υϑνοῖυ οὗ 
δάάγεβϑεβ τηδὰθς Ὁ Μοβεβ ἴο πε ρθορίε, διὰ 
τί (ῃ6 ὈΧ]Κ Οὔ Β656 15 1 ρ ϑδῦνε πιδῖίοτ. ὙΠῸ 
{Γαηϑδοίίοη γοσοοσγάρά ἴῃ ἴπεθθ τ. ΠΛΑΥ Ὁδ Τὸ- 
ξατάἀεὰ 85 ἴΠ6 ϑδοϊθιπ ἱπαιιρισαῖοη οὗ Τοβῆυᾶ 
ἴο {πε οἢῆςο ἴο ννῆϊςἢ ἢ δὰ 5οπὴθ {Ἰπ|6 ὑείοσε 
(Νυχι. χχυῖ. 223 544.) Ὀέεη οδ]]δά, δπά διΐ5 

3Μ 
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[Ηδδ. 
ἐὲς εἰστυη. 

ΓΗ ΦὉ. 
κα λόνε. 

τ ὈΘΓηΔο]ς [ἢ ἃ ΡΠ γ᾽ οὗὨ ἃ οἱοιιά : δηά 
τῆς ρ]]]1ὰγ οὗ τῆς εἱοι βιοοά ονεγ ἴῃς 
ἀοογ οὗ τὴς τἀδεγηδοϊα. 

16 4 Απά τμὲ 'νοκὺ 341]4 ιπῖο Μο- 
868, Βεἢοϊ]ά, τῇου 5] ᾿β8]σερ ννῖῃ 
ΤΥ ἔλῖμοῖβ; ἂπὰ τῇ 8 ρεορίβ νν}}} γίϑε 
Ὁ}, Δπὰ ρὸ ἃ ῬΠοτγίησ αἴζεγ τῆς ροαϑβ 
οὗ τε ϑβἴγδηρειβθ οὗ τῆς ἰαπά, νυν τη 6Γ 
{ΠΕΥ ρὸ 29 δὲ ἀπιοὴσ τῃεπὶ, πα ννἹ]] 
ἔογβακα πῆρ, ληαᾺ Ὀγοακ ΠΥ σονθηδηΐ 
ὙΠ ἢ 1 μάνα πηδάς ἢ τἤδηι. 

17  Πεῃ ΤΥ ΔηρΡΕΓ 8Π4]} θὲ Κιπαϊβά 
Δραϊηδῖ {Π6πὶ ἴῃ ἴῆαῖ ἄδγ, δηά 1 νν}}]} 
ἔογβακα τε), δηά 1 νν}}} ἢ]Δ6 τὴν ἕδος 
ἔτοπι τεπι, Δηα πεν 5Π4}} θ6 ἀονουτγ- 
εἀ, Δηὰ την 6ν}}5 ἀπ ττγοιῦ]ε5 5}2]] 
ΤΌε8}1 τπεπι; 80 τῇδε {πεὺ ψ]]} 7 
ἰη τπλῖ ἄδν, Ατα ποῖ ἋΠ686 εν! 
ΟΠ. ἸΡΟΠ ι.ι8.0 δεσδιιβε οἷἵἦγ (οά ἐς 
ποῖ διηοηρ ιι8ὴ 

18 Απά1 ν}}}] βγεῖ πιάε ΠΥ ἕλος 
1π τῇλῖ ἀδγ ἔογ ἃ]} τῆς εν!ς ννϊςἢ {Π6 Ὺ 
564}} ἤανε ψγουρῃϊ, ἴῃ παῖ (ΠΥ ἅτε 
τυγηεα ἀπῖο ΟἴΠεΓ ροάβ. 

Ι9 Νον τπεγείογα τ γε τῇ 8 
80ην [ὉΓ γουν ἀπά τεδο 1 [6 σἢΠ]άγθη 
οὗ [53γδε]: ρυῖ [τ ἴῃ {Πεὶγ ποι, [πᾶ 
[Π18 βΒοὴρ ΠΊΔΥ δῈ ἃ ὙΠΕ6855 ἰοῦ πὲ 
ἀραῖηϑῖ τΠ6 ΠΠΠάγθη οὗ 15γδεὶ. 

20 Εογ ψἤεη [1 5}11] πᾶνε δγουρῆς 

Τοςορπηιοη ἴῃ ἃ ὉΥ Οοά, νη ἢ τνογο σῃδη]- 
[οϑῖθα ΌὈΚ. ἢὶ5 θείης βυτηπιοηδὰ ἱπῖο {πὸ ταθοῖ- 
ΠΔΟΪῈ ἢ Μοϑ65 νυ ἢ 15ὲ (6 1 οτὰ ἀρροϑαγεά ἴῃ 
{86 ΡΠΠ]ΑΓ οὗ οἱουὰ (οἴ, Νι. χὶ. 2ς, χὶϊ. 4). 

16. Οὐοὰά δηποιιηςεϑ ἴο Μοβεβ ἴδε διΐυγε 
Δροβίδϑυ οὗ ἴῃς ρεορῖὶθ. ΤὍἈῖβ 15 ἀοπα ἴπ ἴπ86 
ΡΓόθόποα οὗ [οϑῆμα ἴπδΐ {86 ἰαζίοσ ταῖρῆς ὈῈ 
ΓᾺἸῪ ἄννᾶτε οὗ ἴΠ6 ἀδῆροῦ δηὰ 5ἴσινε ἴῃ ᾿ς ἀδῪ 
ἴο ἀνοτῖ τ. ὙΠ15 ἢς ἐδ ΠΥ αἰά (ςἔ. [ο5}. 
Χχῖν. 31); θαΐ νὰ βηὰ Πἰπὶ ἰῃ ᾿ἷ5. οννὴ ἰδϑῖ 
δἀάγοββ ἴο ἰϑγδεὶ σεροδίίπρ (᾿δῇ. Χχὶθ  ς, 
16) [Π6 561[-ϑᾶπὶ6 ργϑεάϊοϊοη δηὰ ννδγιηίηρ. 
αἰ «υἱὲ τὸν αιρεν.] ἨἩδῦγ. 85 τπϑγρίη 

“Π}6 ἄοννη." ὙΒῈ βᾶπὴς νοζγά ἰ5 τιδοὰ 'ἰπ ἴῃς 
ΒΔ Π|6 56Πη56 ἴῃ 1Π6 γΟΥῪ δηςίθηΐ Ῥῃςηιςίδη [ἢ- 
βεπρίίϊοη οὗ Ἐ5ῃπληδΖδγ. 
8ο « «υρογίηφ] Οἴ, ἔχ, χχχῖν. ας; πάρ}. 7. 
"ογιαζε γιὸ, ἀπά ὀγεαξ γῖν εουέπαη} ΓΕ. 

ΧΧΧῚΙ ας, [Ιυάρ, 11. 12 5744. 

17. ῥιάφς »"7 ὕπε ὥονρι ἐδορς!ἡ (ΟΕ, χχχί 
40; 8. ὙΠ]. 17 δηὰ ᾿ἰχῖν. 7; 26 Κ. Χχχχῖχ. 22. 

19. Βεοδιιϑθ οὗ νυῦλί ἢα5 Ὀδεη ἔοταείο]ά 
νου. τ6---κ8 Μοβοβ ἀπὰ [οϑῆια (᾿ν για γε) 
Φ΄ῖῸ σοιπηπιδηἠοα ἴο νυτιῖο (Π6 δοὴρ οὗ δίοϑβοβ 
(ΧΧΧΙΙ. 1- 43), ἃἀπηὰ ἴο ἴοδοβ [ἃ ἴὸ {πὲ 

ΠΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΧΙ. [ν. 16---2 5. 

τἤδπὶ ἰπῖο τῆε ἰαηά ψῇϊς ἢ 1 ϑνναγα 
απο {μεῖς ἔῖησγθ, τῆς βοννεῖῃ νυν ἢ 
ΠΥΝΚ δὰ Βοηευ; δηά {ΠῈῪ 5}}} ἤανε 
εαΐεπ δηά Π]]εἀ τμεπλβεῖὶν 65. ἀπὰ νναχ- 
εη (αῖ; [θη ψν}}} Γ[ΠῸΥῪ ταγῃ ἀπῖο οἴδοΓ 
δοάβ, ἀπά ϑβεγνα ἴδηι, Δπ4 ργονοκα 
τη6, Δηὰ Ὀγεακ Υ σονεηδηῖ. 

21 Απά [ἴ 5}}8}} σοπιὲε ἴο ρᾶ55, γῆξη 
ΠΊΔΗΥ εν 8 δηά {του δ᾽68. ἀγα δε] ]εὰ 
τἢ6π|, τῆς (8 βοῃρ' 5}8}} τεβεν '4- ἱ 
ρσαϊπδῖ τῆ δπὶ 45 ἃ νγ»]Π688; [ῸΓ [ἴ 5}}8]]} 
ῃοῖ θὲ ἰογροζίεη ουξ οὗ τῆς τπηομτῃβ οὗ 
1Πεὶγ βεεά: ἕογ 1 Κηον τΠεῚγ ἱπιαρίηδ- 
[οι] ννῆϊςἢ {δε 
Βείοτο 1 ἢανε κα δὲ ἴδηι ἱπῖο τς 
Ϊαπά ψῃϊςἢ [1 ϑνγάγα. 

22 ἅ ΜΜοβοβ {ῃεγείοσεα ψτοῖς (ἢ 15 
80ηρ ἴπε βᾶπι6 ἄλγ, ἀπά τδιρῆξ τ τῆς 
σἢΠ]άτεη οὗ [5γδεὶ. 

23 Απά ἢς ρᾶνε Ϊοβῆυδ ἴῃς βοὴ οἵ 
Νυη ἃ σβαᾶγρε, ἀπὰ 5414, “Βε βίγοηρ 47ἐν. τ 
Δηᾷ οἵδ ροοά σουγᾶρε : ἰογ ἴδοι 5ῃαϊζς 
δπηρ τπε ΤΠ] άγεη οὐ βγδαὶ ἱπῖο τῃε 
ἰλπὰ ννῆϊοῃ 1 ϑννᾶγα ιἱπῖο τῇδ: ἀπά 
ΙΝ} θὲ νι τῇδε. 

24 ἢ Απά Ιἴ οσᾶπιε ἴο ρᾶ85, νῆεη 
Μοβεβ μαά πιδάες ἅπ δπά οὗ ννυγτ:ν 
τῆς ννογάς οὐ τῇ15 ἰδνγ ἴῃ ἃ ὈοοΪς, τιπτὶ 
ἴΠδΥ ννεῦε βη βηεά, 

25 ἼΠαῖ Μόοβεβ Τςοπιπαπάεά τῃς 

σΠΠάτθη οὗ [8γδοὶ (δι ἃ πῃ Ὀ6 “ἃ ΠῚ ΠῸ55 
ἔογ σοὰά «ραϊπϑὶ [Πθπὶ:" 2.6. δὴ δι ϑϑίδ το ἔτοπὶ 
1ΠοῖΣ ον πιουῖῃ5 αἴ οὔςο οὗ σοάΐβ ὈεποεΕῖβ. 
πεῖν οὐ ἀυ 1165, δηὰ ἘΠΕΙΓ ἀσϑεγίβ νυ ῃθη ΠῸν 
βου] 41} ἀννᾶγ. 

20. εὐαχεη 741] (ΠΕ χχχίϊ, τς; Νεῆ. ἴχ. 
Δς; Ηον. ΧΙ. 6. 

21. ἐὲ ταὶ! ποὶ δὲ ὥγροιεη Βεῖπρ ἴῃ νοῦβα 
1 ννουϊὰ ὈῈ ἴδ τῆογε δάϑ]γ ἰρασηθά δηά Κορῖ 
'π Το ΠΊΟΣΥ. ὍΤῃῈ υδ8ὲ οὗ ϑοηρβ 0 5. }} ἀϊ- 
ἀδεῖῖς ρυγροϑθεβ ννὰβ ποῖ Ὀπίποννῃ ἴο ἴδ 
Ιοριϑαΐουβ οὗ δπτιχυῖγ ; ςἕ, Ρ]αῖο, “ἀδ [ἃ ορ.᾿ 11. 
(νο]. 11. Ρ. ὁςό, εαϊῖ, δίερἈ.); δῃὰ ν᾽ α5 ἴ2- 
τα ΠαΓ ἴο ᾿ποοϊορίδη5 οὗ ἰαῖοσ Ἐπιοβ: οἷ. δόοτ. 
.Η"5ῖ. Εος].ἡ νι. 8: δηὰ δὲ Κι], (οἱ. 11. τ 6. 
“ρδοῆίηρ δηαὰ δαπιηοηϊϑῃπρ Οὐδ Δῃοΐμοῦ ἴῃ 
Ρ541π|5 ἀηά Ὠγπ)η5 δηά βρί σῖτα] ϑοηρβ." 

ἐῤεὶγ μασίπαίίοη «υδίιοῦ ἐδέν 5ὸ αδομί, ἐπ τη 
ποαυ] Οὗ, Απιοϑβ ν᾿. 2ς 546. . 

28. ῥὲ αυνε] ἰ.6. ἴη6 [μοτὰ ρᾶνὸ: οἷ. οὐ 
τ. 14. 

Βε «εἰγοη 5] ΟἿ, ο. 7. 
24--- 80. Μοϑοβ Ἴσοϊηρίεϊεβ ἴῃς τυυῖτῖπρ ουΐ 

οὗ ἴῃο ὈοοΙ οὗ ἴῃ6 ανν, δηὰ ἀϊγοςῖβ ἰξ ἴο 6 
Ρἰδορά Υ ἴῃς ἀγκ οἵ (6 (ονεδηδηῖ. 

ἴρο δδουῖ, ἐνθῇ Πονν, "δὰ ἀν 



Υ. 26---2. 

ΤΠ εν τε5. νης θᾶγα τὰ6 δἵκ οὗ τῆς 
οονθηδηΐῖ οὗ [ῃΠ6 ΓΟΚΡ, βαυὶπρ, 

26 ἼΚε (ἢϊς θοοΚ οὗ τε ἰανν, δπά 
Ρυῖ 1 ἴῃ τλε 5146 οἔ τῆς δγί οἵ τῆς Ἵο- 
νεηδηΐ οὗ τῆς [ΓῸΚῸ γοῦν (σά, τῃαῖ 
ξ ΠΊΔΥ ἢ6 ἴΠ6γα ογ ἃ νν]Π688 ἀρδίηβῖ 
τἢεε. 

27 ἔογ 1 Κπον τῦγ τεθε]]οη. ἀπά 
ΤΥ 51:8} πεοκ : Βεῃο] ά, ννῃ!]ε 1 δ γεῖ 
Αἰῖνα νι γου τ 8 ἄαγ, γε ἢανε Ῥθθῃ 
τε 6 ]]ΠἸου 5 ἀραϊπϑῖ ἴῃς ΠΟΚῸ ; ἀπά πον 
ΠλΟἢ ποΓα Δα γ ΠΥ ἀεί ἡ 

28  (σδίμεγ υπηΐο πα 4]} τῃε εἰ άδθσβ 
οἵ γοιγ {Π|0685, δΔη4 γοιγ οῇςεῖβ, [ῃαϊ 
1 ΤῊΔΥ 5ρθὰκ {Ππ686 ννογάβ ἴῃ {ΠΕῚγ ΘΔ Γ8, 
ΔΠ4 (4}} Ὠεανδη δπα βᾶγῖ ἴο τεσογά 
Δρδίηδῖ {Π6Π}. 

29 ἕογ 1 Κπον τπᾶῖ Δῖεσ τὴν ἀθδίῇ 
γε ΨΠ υττ ἢν σογγιρὲ γομγεοίσές, ἀπά 

ΘΕΌΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΑΧΙ. ΧΧΧΙΙ. 

τυ Γη «ϑιάα ἔγομη ἴῃ6 νὰν νος ἢ 1 ἢᾶνς 
ςοπιηληάεά γου; δηά εν}] νν}}} δε}}} 
γοι ἴῃ 186 ἰαῖτεγ ἀδυβ; Ὀδεσδιιδα γε 
ΜΝ} ἀο ἐν} ἴῃ της εἰρῃί οὗ τὴς ΟΚ, 
ἴο ρΡίόνοκε ἢϊπὶ ἴο Δηρεγ (ἤγοιρῇ τἢς 
ννογΚ οὗ γουγ Παπάϑ. 

320 Απά Μοβεβ βϑρᾶκε ἴῃ τῆς δδγϑ 
οὗ 411] τῆς σοηρταρδίοη οὗ 5γτδεὶ τῃ6 
ννογάβ οὐ τὴ}8 δοῖρ, π1|1} ΠΘΥῪ νγεγα 
δπάοά. 

(ΓΠΗΑΡΤΕῈΚΝ ΧΧΧΙ]. 
ι “ρει, τορι, τυλτολ φεἴζοίά γογίλ Οοά"ς τεῦζεν 

α»ςα νωτρεαησε. 46 42 ἐχλογίείά ἐἄφγε 10 σε 
ἐλεῶ ἀεαγίς μρορ τι 48 Οοά τεπαάοίά ἀτηὲ τεῦ 
ἐο »εοερεῖ Λιεύο, το σε ἐἦξ ἰαπα, απα α{1Ζ. 

ΙΝΕ εαγ, Ὁ γε ἤξανεῃβ, ἀπά 1 
Ὑν}}} ορεακ; δηὰ ἤθἂᾶγσ, Ο φαγῇ, 

16 νγογάβ οἵ ΠΥ πηοιτῃ. 
2 Μγ ἀοκοίγίπε 5}4]1] ἀϊορ 2485 {δε 

24. «υγιπρ ἐδε αὐογ φ οΥ 1ῤὶς ἴσαν ἱπ α δοοκ] 
ἾἼΤΟῸ ψῇΐο ἴπ 4 ὈοοΟκ᾽" 5|ΠΊΡΪΥ Ππηθᾶπ5 “ ἴο 
σοιηχη ἴο νυτπρ.᾽" Α Ἰαῖου ννογά ἔοτ “" θοοκ" 
«ερῥὲεγ) 15. "ΤῸ ]}, ΟΥ ““ΤῸ]] οὗ ἃ ὈοοΚ:" ςξ, 
κε ΧΧΧΥΪ. 21, δηᾶ 1014. στ. 2, 4: 5. Χ]. 7. 

ἢδ “ἐ ΒοΟΙΚ " Βογθ βροίδη οὔ νουϊά Ἴσοηΐδιηῃ 
τῃ6 νοΐ Ῥεηίδίοις δ ὰἃρ ἴο τ. 24 οὗ [Πϊ5 
σΒΔΡίεσ (566 ποίς ἜΠοΓΘ); δπὰ 6 “(86 Ὀοοκ 
οὗ Νίοβεϑ," οδ᾽]θὰ βεηθγα! υγ ὈῪ 1ῃ6 [ενν8 “τῆ6 
Ἶανν :" ςοἶ. 8) Μεαί(. χχὶ! 40: Οδ]. ἵν. 21, ὅζε, 

25. δε 7, υΐΐει, «υδίιορ δαγε ἐῤδεὲ αἀγὰ] ἱ.6. 
ἃ5 ἰῇ σ΄. 9, “ἴπε ρῥγίοδίβ ἴῃ ϑοῃβ οὗ 1,εν].᾽" 
ἼὙΠΕῈ ΠΟΙ ΌΥΘΘΟΥ 1 ονιῖε5. σοι!]ὰ ποῖ 50 πιιςἢ 
ἃ5 Θηΐογ ἴῃ6 ϑδδησίιιασΥυ οὐ᾽ τους ἴἢ6 ἂγκ 
(εξ Νυπὶ. ἰν. χς:). ὙΒοΙΡἢ π΄ ἴΠ6 ἸΟΌΓΠΕΟΥΒ 
τῆγουρἢ ἴπΠ6 Π]ἀογπεββ {πὸ ἀκ ν 45 Ὀοτπο ὈΥ͂ 
[Π6 ΠΟΙ ΡΥ ΘΥ Κοβδίῃ!τεβ, γεῖ ἡ ΟσΟΑ5ΙΟἢ5 
ΟΥ̓ ἃ ΤηοῖῈ 50] ὁ πη δηὰ ρυθ]ῖς σμαγάςσῖεσ ἰἴ 
45 σδιτίοα ὈΥ ἴῃς ρῥγίεβίβ Πποπηθεῖνοβ ( [οϑῇ. 
1. 2 564.,) ν. 9, 1ο, Υἱ. 6, 12, Υἱ]}. 242; 1 Κ. 
ὙἹ}, 4). 

26. μὲ 1 ἰπ ἐδὲ εἰάφ οὗ ἐδε αγῇ] Ἀδίδου, 
ὍΣ ᾽898 546 οὗ 88 ἃΥὶκ. ὍΤΠ6 ἵννο Δ 065 
οὗ τῃς Ἰϑεσδίορβιιθ ννεγο ἐπ (Π6 ατῖ, τ Κ.. ν}}}- 
; ἴῃε ῬοοΪϊς οὗ ἴῃς ἰανν ννὰβ ἴο Ὀὲ ἰαϊὰ ὺἃρ 

1. [6 Ηοὶγ οὗ ΗοΪίεβ5 οἴοϑδα ὈΥ ἴΠ6 ασκ οὗ [ἢ 
ςονθηδηῖ, ργΟὈΔΌΪΥ ἴῃ ἃ σμβεϑί. Οὗ, 2 Κὶ. χχῇς 8, 
ΓῊ]5 ν᾽ 45 ποῖ 50 τηπςἢ ἃ ρῥγονυ βϑίοῃ ἔοσ ἴῃ 5αε 
οσυβίοαγ οὗ ἴΠ6 νοϊιιπλθ, ΠΟΥ γεῖ 8η δἰ(εϑϊδτοη 
οὗ [15 αἰνιπθ δῖ ποῦγ, που ρἢ τἴ βογνοά θοίἢ 
{π696 6πεῖϑ 4ἶϑο, ἃ5 ἃ νυν" 1 η655 ΟΥ̓ Ργοίοϑί δραϊηϑῖ 
{ΠΟῖΓ Ὀγοδοῇ οὗ ἴπε σονοπδηΐ, ΟὗὨ ννὩ] ἢ [6 ἀκ 
ψᾺ5 ἃ 5010 0], ὈΥ ἰάο]αῖγγ. Οὗ, γ᾽ Ῥυδογ 8 
“Ὁ ΔΠ16]},᾽ ρρ. 3οό, 307- 

ὩἼ. ῥοαῦ πμορ πογε αὔὲεγ γν ἀδα! }} ΜΝ ἢ 
{Π68εὲ τυογάς δίοβες ἀρρεαῦβ ἴο ἢᾶνθ μαηάδά 
ΟΥ̓ΕΓ ἴπ6 θοοκ νυ ςτῖεπ ἂπὰ σοϊηρίεῖοά ὈΥῪ 
δϊπὶ (Ὁ. 24) ἴο {Π6 ῥγιθϑῖβι [1 υνοιυ]Ἱά ϑθοπὶ 
1επ {παῖ ννμαΐῖ 15 δοΐιδ!ν ἱπιεπάρὰ ἴο ὕὲ 

ἴδ Κϑη 85 [γδηβοῦ θα ὈὉΥῪ Μοϑαβ ἴῃ ρόσβοη δηάς 
ἴῃ 115 ρίαοθ νι Ὁ. 232, δηὰ ἴπδῖ Ὁ. 24 δηὰ 
1π6 τοϑῖ οὗ ἴῃς Ὀοοκ (ἢ [Πς οχοθρίίϊοη 
ΟΥ̓ ἴΠ6 ϑοηξ, Ὁ. 19) πιιϑὲ Ὀ6 τοραγάθα 85 ἃ 
κιηὰ οὗ Δρρεηάϊχ δάἀδὰ δῇο Μοβοβ᾽ ἀδαίῃ 
Όγ δποῖποσ δδηά; {που ρῃ τἴΠ6 ΒΙοβθίηρ 15. οὗ 
σουγθο ἴο Ὀ6 τοργάθα 45 ἃ ᾿ςοπηροβι[ίοῃ οὗ 
Μοβεβ. ΕὙξ [πιτοάποίοῃ, 8 11. 

28-- 80. (Οδιδογίηρ οὗ πο εἹάθιϑ δηὰ οδῇ- 
ςοῖ5 δηὰ [86 ννῇο]6 σοηρτορδίίοη ὈΥ οσάσσ οὗ 
Νίοϑοβ δῖ ἢ6 τη ῆϊ γοῆθαγϑε {Π6 οὐδ ἴο [Π6Πη. 
ἼΤΠῃῈ οἰάοτβ δηὰ οβῆσοῖβ ννουὰ ὈᾺ6 βρϑοῖδ!ν 
σμαγρεά ἢ 1Π6 ἀυτγ οὗ τιδκίηρ [6 Ρθορὶὸ 
Ἰοάγῃ ἴπ6 οὐάθ, "“πῖ 

28. εαἰ ῥεαυεπ ἀπά φαγὲῤ ἰοὸ γεοογἢ ΕΓ, 
ΧΧΧ, 10, ΧΧΧΙΙΟΙ, 

290. ἐπὶ! δε ἴσην ἀαγ5] (ΟΕ ἰν. 20. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΙΙ. 1-- 48. ϑοηρ οὗ Μοβεϑ. 
Οἡ ξβοῃογαὶ αιιοϑεϊοηβ σοηηροίρα νυ (ἢ15 ϑοης 
566 Νοῖο δὲ ἴῃδ δηὰᾶ οὗ ἴδε σμαρίου. 
ΤΠ σοπίρηϊβ Πανε' Ὀθθη ὑθγΥ αἰ νογθεὶυ ἀϊ5- 

{πουϊοά ᾿ηΐο πεδάβ ὈΥ (6 σοτηπηφηίαίογβ. [1 1ς 
οὈνϊοιι5 (Πδΐ πιηῖο δηα γῆς! 4] ἀϊν!δίοπβ οὗ 
186 πιαίϊου 4.ΓῸ ἹΠΑρρ] Δ ὉΪ6 ἴο ἃ ροθέιςδ] σοπΊ- 
Ροϑβίξοη {κὸ 1η15. Οπο οὗ ἴΠ6 πηοβῖ βιπηρ]6 ἀπά 
84 ἘΞΕΔΟΊΟΥΥ ἈΥΓΛΉΡΟΠιοπί5 ἰ5 ἐπαΐ βιιρροσίοα Ὀγθ' 
Καπιρῆδιβοη. Ἀδραγαάϊηρ νὐ- 1--- 45 ἴῃ6 1Π- 
ἱγοάιιςϊίοη, «πὰ Ὁ. 42 45 ἴῃθ σοπο]ιβίοη, [6 
δτοὰρϑ [6 πηδὶη σοηϊεηῖθ. οὗ [6 ϑοῃρβ ᾿ΠῸΘΓ 
[ῆτοο μοδάϑβ, νὶΖ. (1) νυ. 4---α8. [Π6 ἐλ ] 685 
οἔ Οοά, ἐδὸ ἐλ ϊεσθηθος οὗ [5γ86]; (2) Οὐ. 
19---.33.) ἴδ σμαβιϑοπιθηΐ δηά ὑπ6 ἡρϑὰ οὗ [15 
ἰηισιίοη ὉΥ Οοά;: (2) συν. 234-42. Οοὐ δ 
ςοπηραβϑίοη ὑροη ἴδ6 ἰονν ἀπά δυμη θά ϑ(δίθ 
οὗ Ηἰ8 ρθορῖϑ. 

1--38. Ι[Ιηϊγοάμπςοίίοη. 

1. Ηδραᾶνοη απὰ οαυτἢ δὲ ἱηνοκοά, 48 ἴῃ 
ἷν, )ό, Χχχ. 19, Χχχὶ. χ28, 29 (ςῇ. ἴ51. ἰ. 2} 

3Μ2 
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ΓΆΪΠ., ΠΥ 5ρεες ἢ 5041] ἀ151}} 5 τὴς ἀενν, 
45 ἴπ6 5π18]] γαὶπ προ πε τεπάεγ Πετῦ, 
Δηά 85 ἴῃε ϑῃονγεῖβ Ἰροη ἴπο ργαβ885: 

4 Βεοδιιβε 1 ψ}}}] ρα] 5 ἢ τῆς ἤᾶπηα 
οὔ τὴε ΓΟΚῸ : δβογίθε γ8 ργεδῖπεββ 
απο οὐγ Οοά. 

4 ἢ: ἰς τε ἔοοκ, ἢϊ5 ννοῦκ 'ς ρεῦ- 
ἔεςϊ : [ογ 411 ἢϊ5. ννγᾶγβ γέ Ἰυάσπιγεηζ: 
4 (ἀσοά οὗ ἐγικῃ δηά νυτμοῦς ᾿π αι 
Ἶι8ῖ δπὰ τρῇξ ἐς ἢς. 

ς ΓΤ ΠΕΥ Πᾶνε σογγαρζεά {Πεπιβεἶνεϑ, 
ῥίοί ᾿τΠεῖγ βροῖ “5 ποῖ ἐῤὲ “ῥοὶ οὗ ἢΪ8. ςἢ}]- 

( ἀἰνιεεῦλ ἄγρῃ; χὗον γε ἃ ρεγνεῦβε ἀπά Ἵσγοοκ- 
ἐπα ΠΕ οά ραῃθγδτοῃ. 
υλέβένεα, 6 Ὧο γε ἴδιι τεφυϊῖε τῆς ΟΡ, Ο 

ξοο 5 ρεορὶε δηαὰ υηννῖϑε ὃ τς ποῖ ἢς 
(τε ἡ 

τ ἔῖμεγ ἐδαὲ παῖ δουρῃὲ τπεεὺ 

Τ ΠΡ. 
727. ἦ ιἐλ. 

ἐσ»νβίεα 

ἐλειγ ὀέσέ. 

76Γ. 1. 12. ΧΧΙ. 20), ἴῃ ΟΥάΟΓ ἴο ἱπῆργοβθθ οἱ 
ἴπ6 ἤρᾶάγογβ {πῸὸ πηρογίδῃςε οὗ ννβδῖ 15 ἴο [ο]- 
ἴονν. 

Ὡ. Μη» ἀοεϊγίηο «“ῥα]] ἄγορ] ΟΥ̓ ΡῬογἢδΡ05 (85 
ΧΧ., Νυϊς., ὅς.) “6 [,δξ πὶγ ἀοοσίγηθ ἀτορ.᾽" 

4--Ἰ4. Ἡδρτο [Ὁ]]ον8 ἴπ6 πιαῖὶῃ οαάΥ οὗ 
(Π6 ϑοηξ, σοτηπηθποίηρ Ὑ 1 4 σοηίγαθί ἀγαννῃ 
Ὀοΐνσοθη {86 ἐδ Πα η658 οὗ Θοά δηὰ {δὸ Ῥοῖ- 
Βαγ οἵ [5Γγδε]. 

4. Ηε ἐς ἐδε Κοοξ, δὶς «υογῇ ἐξ ῥεῦο ἘἈδ- 
{ΠῸγ, 89 ΒΟΟΣ, ροσζϑοῦ 18 Η185 χοσΚ. ΤῸ 
ἴοτὴ ἔοΟΚ ϑἰδηας ΔΌϑοΪ ἴον 45 ἴῃς ἤτγϑί δηὰ 
Ιολάϊηρς οσὰά. ὍῊΪ5 οριτμθὶ, τοροαϊθα ἢοῸ 1658 
184 ἔνε {{π|65 'π ἴῃ6 δοῃξβ, (τ. Ις, 18, 21, 
37}» Γεργεϑεπΐϑ ἴμοϑε δι ρυΐεθ οὗ Οοά ννῃοἢ 
Μοϑβ68 15 βροκιηρ ἴο δηΐξογοθ, ᾿πηπλι Δ ΠΥ δηὰ 
᾿ρΓΈρΠΔ0]6 ϑέγοηρίῃ. ΟΕ, [6 Ἔχ ργεβϑϑίοῃ “16 
βίοπο οὗ [5.46], φηῃ. χὶχ. 24; δηά 1 5. Ϊ. 
4; 8. ΧΥΪ. ; 58. ΧΧΥ͂. 4 δῃὰ χχχ. 29: 
Μαῖζς. χνὶ. 18; [οδη 1. 42. Τἢς Ηρῦτενν 
τνογὰ 2:07) 5. ἔγΓΘα ΘΉΠΥ ὑϑοὰ ἴῃ οομηροῦπά- 
ἸῺ ΡΙΌΡΕΟΓ παπιεβ οὗ (86 Μόοϑβαις {{π|ὲ, δ0 Κ. 
Νυχὴ. ἱ. ς, 6, 1ο, 1|. 12, 11. 3ς, ἄς. Ουγ 
ἰγδηϑδίοσβ βαᾶνα οἰϑοννῃοῖο τοηάογεὰ 1 δοσογά- 
ἰηρ ἴο {86 8δοῆ56 (΄“ ἐν δϑιηρ ϑιγθηρίῃ," “186 
Μιὶςμῖγ Οπε,᾽ ζς.); ἴῃ [815 σμδρίοσ [ΠΟΥ δᾶνὸ 
ΓΙ ΒΕ δάδπογεὰ ἴο {πε ἰϑζίογ (Ὠγοιιρβοαυῖ. 

δ. ὙΠῸ οΟἰΠΟΥ 846 οὔ ἔπθ ρίεΐυτε 185 ΠΟῪ 
Ὀγουρῆϊ ἔοσνναγὰ νυ 4 ὈΓΕΥΠῪΥ͂ ἀπά ἀρπιρί- 
685 Ὁ ΠΙΘἢ ΞΕΓΚΙΠΡῚΥ δηΐοσορθβ {Π6 σοηίγαϑί. 
Το ῥατυε εογγμρίεά ἐῤεγισείυες, ὅς. ὙῊΘ 

νοῦ ἰ5 ἴῃ [ῃ6 5ἰηρυίαγ, Βοπάσγ, 1᾿ μ Ζ. 
ὁ. (86 ρόγνογβο δηά σγοοκδα βϑηθγδίί π᾿" ὑπάεγ- 
ϑίοοά ἔγτοτῃ {πε σοπίθχι) “"βδῖἢ σοττυριοά [5618 
Ὀεΐοτγο Ηἰπὶ (ςξ. 188. ἱ. 4); [ΠΕΥ͂ ἅγτὲ ποῖ Ηϊ5 
σμηάγρη, Ὀὰς {Ποῖγ ὈΪΟπιϊ 5ἢ :᾽ 2. 6. [ἢ6 βεπογδίίοῃ 
οὗ εὐἹ]-ἀοογβ σαπποῖ ὃ βἰγ]οὰ Οοὐ᾽β σμΠ]άγεη, 
Ὀυΐ ταῖμοῦ (Π6 σῃῆδπιθ δπὰ ἀΐβρταςε οἵ σοι 8 
Ἑ“ΠΠ]άτεπ. Οἡ [πὸ ννογάβ ἐῤεὶγ “}οὶ, ὅζς., 566 
ἴδε Νοῖο δ ἴμ6 οηά οἵ [6 σδβαρῖθγ. 

ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧΙΠΙ, ἵν. 3-ο. 

Πδίῃ μα ποῖ τηδάβ 66. ἀπά ςϑίδὈ] ]5ἢ- 
εἀ τῆεεὺ 

η ΜΕεπιεθεγ τῆ ἄλγε οὐ οἱά, 
σοηϑβίἀθγ τῆε γεδγβ οὗ ᾿πΠΊΔ ΠΥ ρεπεγα- ' Ηεδ. 
ΠΙΟη8: 85Κ τὴῆγχγ (δῖμεῦ, δὰ ἢδ ν]] αν γεν: 
8ῃεν [δε ; τῊΥ οἰάσδγβ, δπὰ τη 6γ 1} ΡΣ 
τ6 1} τῆεα. 

8 Πεη τῆς πιοϑὲ ΗἸρἢ ἀἰϊντάεἀ τὸ 
ἴῆε παίϊοηβ ἴπεὶγ ἱπῃεγιΐδηςε,  ἤεη 
ἣἢς ϑβαραγαίϊθεα τῆς β8οηβ8 οὕ Δάδπι, δε 
8εῖ τῆς δοιιηάϑ οὗ [πε ρεορὶε δοςογάϊηρ 
ἴο τε πιθοῦ οὗ τῆς ομιάγεη οὗ 
ἰϑγδεὶ. 

9 ον τῇε Γ,.ΟΚΡ᾽᾿ 8 ρογίίοῃ 1: 8 
Ρεορίε; Ιάςὺρ ἐς τῆ ἧἶΐοῖ οὐ ἢΐ5. ἰη- ἐΗοδ 
Πεγιίδηςα. 

το ἢε (ουμπά Πίπι ἱπ ἃ ἀεβογὶ ἰδπά, 

Δ ρέγυεγσς πᾶ ἐγοοξεάδ ρεπογαξίοη) ΟἹ. 
Μαῖίξ. χνὶϊ. 17); 0Κ6 ΙΧ. 41. 

Θ. ,οοίμῥ ῥεοῤίς ἀπά ὠπευ 6] ΚΓ. ἵν. 6; 
Ρᾳ. χς, 12. 

ἐς ποὶ δὲ ἐδρ ζαίδεν ἐδαὶ ῥα! δοωφῥί ἐδεε] 
ἈΔΙΠοΣ ρεγῆδρθ “Βα δοχυϊγοά ἴπδ6 ἴῸΓ δΙ5 
ΟΥΠ,7) ΟΥ ““ ροβϑοβϑεὰά ἴδεε:" δηὰ οἡ ἴῃ6 ντοσὰ 
866. ποΐθ οἡ Οεῃ. Χὶν. 19, ἄζςς., 8. ἰχχῖν, Ζ; 
64. ΧΙ. τό; Αςίβ χχ. χ8:; 1 Ῥεῖ. 1. 9 (ἃ 
ῬΘΟΌΠΑΓ ῥρθορΐε ;᾽" τηδγΡ. “8 ΡῬυγομαϑεὰ ρεὸ- 
ΡΙ6᾽)), δῃά τε, 

Ἵ. 4αγ:] ΤὍἢα ρῥ]υγαὶ ἔοττῃ οὗ (δϊ5 πουπ 
5 ἀύοἤδῖο, ἀπά Τσσυγβ ΟΠΥ ΒογῸ ἀπά ἴῃ ἴα 
Ῥϑαὶπὶ αἰΠυϊοὰ ἴο Μοβόβ, ϑ5. χε ᾿ς. [π 
ὈοΐΒ ΡΙασεβ ἴοο ἰΐ 15 ἰῃ ςσοτϊηδιηδίίοη ἢ 
ἐι γΘΔΓ5.᾽ 

8. Ρῥχεη ἐδὲ ριον! Ηἰὶσ ὁ “ῥυϊάεά, ὅς. ὝῊἯδΕ 
͵5, ὑν ἢ 115ῖ ἡδοηβ νγογὸ Ὀοηρ σοηϑιοα ὑπο Γ 
Οοὐΐἷβ ργονίάθηςθ, δηὰ ἴπ6ὸ Ὀουπάβ οὗ {δεὶγ 
Βανιϊδέοη ἀοίοιπη θά της ΗἸ5 ξονογηχηθηξ 
ςἕ, Αςἰβ χυῖ!. 26), Ηδ μιδὰ ὄνϑη [ἤθη ἴῃ νίενν 
[6 ἱπίογοσί5 οἵ Ηἰ8β οἱθοῖ, δηά γοϑογνοά ἃ ἢϊ- 
ἔἶπρ ἱπμοέδησο "' δΔοσοτγάϊηξ ἴο ἴη6 Ππυτηθεῖ οὗ 
186 σμ]άγθη οὗ [ϑγϑεὶ ." ὁ. 5, ργοροχγιοηδῖθ ἴο 
(Ὠε τνδηΐβ οὗ {πεὶγ ρορυϊδίίοη. ΤΟ ΧΧ.. 1π- 
διοδλὰ οὗ “""δοσογάϊηρ ἴο [π6 υΡεσ οὗ ἴῃς ςἢ}}- 
ἄτοϑη οὗὨ 5γδο],᾽" ἢ88 “" δοσογάϊηρ ἴο [86 πυπιθοῦ 
οὗὨ [Π6 δηρεῖβ οὗ Οοά :᾽" ξο]]ονσιπ ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ͂ 
τοῖ ἃ ἀϊβετγοηΐ τοδάϊηρ, θὰ [6 [Θνγιϑἢ ἡοάοη 
1ῃαιὶ {π6 ηδίϊοηβ οὗ 186 φαγί ἢ ἃγὸ ϑενεῃίυ ἴῃ 
ὨΌΡΕΥ (ς. Οεη. χ.), δηὰ μδὲ θᾶ ἢ 848 115 οὐγῇ 
δυδγάϊδη δηρεὶ (οἴ. Εκοϊι8. χυῖ. 172). ΤῊΪϊΚ 
τοηάογηρ, Ὡς {πὺ5 ΟὈΠΟΙΞΙΥ ὈΥόϑογνοϑ 
[ὴ6 βόπογαὶ 5θῆβθ, Ὁ} 15ὲ δι ρηδΠ ἀἀορΑΓΈ ΠΣ 
ἔγοτῃ [6 Ἰϑζίοσ, ννᾶβ ροβϑβί ΕΪΥ δι ρεϑίοα ὟΥ δῇ 
ΔΡΡυθμθηβίοη δὲ ἴΠ6 1Ιἴοσαὶ οὔθ τσ ἢξ ρύονς 
ἰηνϊἀϊουβ ἴο ἴῃ6 ΠΊΔΩΥ ΟΟηΈ 65 ῆο σοιϊ]ά 
τοδά [86 Οτϑοὶς τϑγβοῃ. 

9. ἐδὲ Τοκῦς ῥογίοπ) (ΓΕ. ἔχ, χυ. 1ό, 
ΧΙΧ. ς δηὰ τοῖς, 



Υ. 11---7.} ΒΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 

δηά ἴῃ τῆς νναβϑία μον)]ηρ ν] ἀεγη 688 ; 
τόσ, ἢς "]εά Ὠϊπι ἀδοιῖ, με ἰπϑιγαςζεά ἢϊῃ,, 
«ρηβανκά ἢ Καρὶ Ὠΐη) 85 τῆς δρρὶε οἵ ἢΪΐ5 εγε. 

ΧΧΧΊΠ,, 9013 

οἔ τῆε Ὀτγεεά οὔ Βαβῆδη, δηά ροδίϑ, 
νν ἢ τῆς ας οἵ Κιάμπεγϑ οἵ ννῆεαῖ; διά 
του ἀϊάδε ἀσπηΚ τε ρυγε Ὀ]οοά οὗ με 

11 Αβ δῃ δᾶδρ]ςε βιίγγοι ἢ ἃρ μεῦ πεβῦ, 
Βυτίεγεῖῃ ονος μεσ γουπῃρ, βργεδάδιῃ 
ΔὈτγοδά ἢθῦ ννίηρβ, τα κεῖῃ τε, Ὀεαγ- 
ετῇ {πεῖ οἡ ΠΕΓ ψνηρβ: 

12 δοὸ ἴτε ΤΟΚΡ δἱοης ἀϊά [ἰεδλά 
Ἀπ, Δπ4 ἐῤέγε τᾶς πὸ βίγδηρε ροά 
νυ τ ἢ]πὶ. ὶ 

12 Ηδ πιαάς ἢϊπὶ τάς οα τῇς Πιρῃ. 
Ρίαςεβ οὗ τὴ8. δαγίῃ, (παῖ ἢς ταῖρῆς εαῖ 
τῆς ἱπούθαθα οὗ (ἢς δεῖάς, δῃηά ἢδ 
πηΔ46 ἢϊπὶ ἴο δ. Κ Ποηεγ οἵ οὗ τε 
τοοκ, 84 οΙ] ουξκ οἔ τῇς ἢϊπιγ τοςκ ; 

14 Βυτῖεγ οὗ Κίηθ, δπάὰ τὰκ οὗ 
δϑῆδερ, ἢ ἔλτ οὗ ἰαπλῦ8, ἀπά γλῃ8 

ΓΆΡΕ. 
Ις {Βι: [εἐβῃυγαη νναχεὰ δῖ, ἀπά 

Κιοκεά : τῇοι ἀγὶ ννάχϑβη (δῖ, ἴῆοιι ατί 
στόννῃ τἢιςΚ, τῇου ἀγὶ σονεγεά τὐλέῤ 
ψαίπϑποες; τῆθῃ 6 ἔόγβοοκ (σοά τυλέε 
πχδάς ἢΐπι, δπᾺ ᾿Ἰρῃν εβιθοιηθά τῆς 
Εοςκ οἵ ἢϊ5 βαϊἰνδιίοῃ. 

16 ἼΠΕΥ ργονοκαά ἢϊπι ἴο 6] ουιβῪ 
νυ βίγδηρα γχοσίς, νυ τῇ Δθοπλ ΠδτΙοἢ 5 
ρΡτγονοκαά {Πδγ Δὶπὶ ἴο Δηρεγ. 

Ι Ζ ΆΕΥ ϑβδογῆςεα υπηῖο ἀεν!]5, "ποῖ ᾿Ονι 
ἴῖο χοά; τὸ ροάβ ννῆοπλ ΓΠΕῈΥ Κηενν νυτε κσέ 
ποῖ, ἴο πὸὺν ροάς ἐραὶ σᾶταβ ΠΕν]Υ ὑρ, 
ννῆοηλ γουγ δῖε β ἔδαγεα ποῖ. 

10--14. ΤΠοθο νυ. 8εὲ ἕο ἴῃ ἤρυγα- ] 
ἔνε Ἰδησιιάρο [Π6 Π6]01655 δηὰ ΠΟ 6655 βία οὗ 
1π6 πδίίοη ἤθη Οοά ἴοοξκ ΡΥ οἡ ἰϊ, ἀπά [Π6 
Ἰονθ ἀηὰ σἂγὸ νυ ϊςἢ Ηδ Ὀεοβσϊοννοά οἡ τ. ὙΠῈ 
Π]σιγαϊοη οὗ ἃ τηδη τὰν ἴο ρογῖϑῃ ἴῃ {86 
ἀεϑεγί (οἢ. χχν]. ς), (δου ἢ 5 ΠΟΙ ΠΥ οὈνίοι8 
ἴο οπα ννΠτηρ ἴῃ ἴῃς Ε'δβί, 15 ΡγοῦδΪΥ σβοβθη 
Ὀεσαιιϑε Οοὰ ἀϊά ἴῃ ἔαςΐ ᾿Ἰεδὰ [86 Ρθορὶθ 
(του {Π6 ἀσοοσὶ οὗ Ασαρῖα, Ὀλὲ 1 15 ποῖ ἴῃ 6 
ἀοϑιρη οὗ [86 ραβϑᾶρε ἴο ΓΕμοδῖθο ἐνεηΐβ Ὠιϑίο- 
ΤΙΟΔΙΙΥ. 

10. ἐπ ἐδ «υατίό ῥοαυδϊπρ «υἱάδενη:.} 
11|. ἢ ἃ νγαϑίο, ἴῃ6 μον]πηρ οὗ ἃ ν]]άργ- 
Π688,᾽) 2.4. ἃ νυν] γπθϑ8 η ΙΓ ἢ Μι] ἃ Ὀοαϑίβ 
μον]. ὙΤῆδ νοτγὰ ἔογ ννυδϑίθ 15 ἴῃδι υϑεὰ σσεῃ. 
1. 2. Δπὰ {δοῖγὸ σοπάογοά “ υἱτπου ἔοιτῃ."" 

αῤῥίε φΓ ῥὶς εγ] Οἔ. ῥ5. χνῇ.- 8; τον. 
ΥἹΣ. 2. 

11. .΄. αἡ εασἰε] (ΟΕ. ἔχ. χῖχ, 4. 
σ“ῥγεαάοιῥ αὐγοαά ῥὲγ αυἱῆσ)] ὙΠΟδ6 τνογα8 

ὈορῚη ἴῃς ἀροάοβιβ.υ ὙΠῸ "50." νος ΑΟΝ., 
ΒΌΡΡ]165 δ 186 ποχί υ., 5ῃοι ἃ Ὀ6 ἱπϑογίοα 
Βεῖθ. ὙΠε ϑθῆϑβδ ἰ5, "80 Ηδ βργϑδά οιιὲξ Ηἰ8 
Ὑνηρ5, ἴΟΟΚ ἴπθπὶ πρ.,᾿" ἄς. ΤΠ σ᾿. 15 ἴηιτι5 δὴ 
ἐχρϑηϑδίοη σέ {86 ἤξυτε οἰπρ]ογοὰ ἴῃ ἔχ. ]. ς, 

12. 80 ἐῤε ζΟΚ0] Οπιῖ “80. ΤΤ6 56η- 
ἴδποθ 15 ἱπάθρεπάρηϊς. 

«υἱ!ρ δὶ») 1.6. ἢ Οοά. ὙΠα 1, οτὰ δ᾽οπθ 
ἀο]νογεά ϑγαρὶ : [8βγᾶεὶ (πογοίογε οὐξῃΐ ἴο 
ἢδνδ βογυοὰ ἡοπό οἵποῦ ἤδη Η πὶ. 

18. Ηξ »ιαάφ ῥίνι γιά οπ ἐθὸ δίσ φίαεε) 
ἐ. 6. Αγ ἰϑσγδοὶ ροβϑεϑϑίοη οὗ ἴΠοϑ6 σοιηπιδηά- 
1Πξ ΡοβιΟἢ8 νυ Οἢ σΑτγγ ἡ ἢ Ποπὶ ἀοπληίοη 
οὐοῦ [πὸ ψν ΒοΪο ἰἸαπά. ΟΕ χχχι, 29. 

γπακε δέρῃ 19 σμοξ βοῆς ομἱδ ΟΣ δὲ γοεξ, αμπά 
οἱ ἰ.4. ἰῃς Ὀ]οβϑίηρ οὗ σοά οπδῦϊεὰ [5γδο] 
ἴο ἄἀγανν {86 τίσποοῖ ργονϊϑίοη ουἱκ οὗ βροΐβ 
ΠΔΙΏΓΑΙΥ ἀπργοάπςίνε, ὙΠῸ νὰ Ὀδε8 πον- 
Ενο ᾿ϊνοά δηά ἰπ6 οἱϊνοθ Πουσιβϑῆθαά ἴῃ {16 
ΤΟΟΚΥ 501} οὗ (ἰδπάδῃ. (Οὗ ἔχ. πὶ. 8, δπὰ ποῖδϑ. 

14. ὁὀγ.εα 9 Βα: ῥαμῇ Βδϑῆδη νγᾶϑ ἕδτηοιδ 
ἔογ 115 σδίι]θ. ΟΕ. 8. χχιι. 12; ΕΖΟΚ. ΧΧΧΙΧ. 18. 
3ὶ οΓ κιάπεγς οΓ «υδεα] ἱ.6. ἴῃ6 ἤπεοϑὲ δπὰ 

ταοϑὲ πυίγειοι8. χν]ιδδῖ. δο δι οἵ ἰἢς͵ κιἀ - 
ΠΟΥ5 νγ»ὲὰ5 γεραγάθα 5 δεὶῃρ (86 ἥπεβσε δηά 
τοπάογοβῖ, ἀπά νγᾶ5 ἱπογοίογε βρεοιποὰ ἃ5 ἃ 
δε οὗ 1[Π6 5δουίβοῖαὶ δηϊτηδὶβ νος ννᾶ5 ἴο 

οἤεγεά ἴο {πὸ [μοσὰ: οἴ, Εχ, ΧΧΙΧ, 12, ἅτ. 
ἐδε ῥεγε ῥίοοά Γ᾽ δὲ σγαῤροὸ]ὴ Ἐθηάοσ, 089 

ὈΙοοὰ οΥὉὨ ὍὉπ19 Ξτδρο (οἴ. Οξεη. χΙῖχ. σ 1), 
ον ψ8ΔΠ26. ΤῸ Ηοῦτγεν ννοσγάὰ πηθδῃς 
“ἰΟΑΠλ Πρ," ΟΥ̓ “Επτηοπίηρ," πὰ δεο6π|8 (ςξ. 
188. ΧΧΥΊΊ. 2) ἃ ΡΟΘΙΪΟΔΙ ἴθ ΓΠ ἔοσ υν]Π6. 

156. ψεδεγμη) ὍΤῊΐδ ψογά, ἔουπά δρϑδίῃ 
ΟἾΪΥ ἴῃ ΧΧΧΙΙ. ς, 26, δηὰ [88. χ]ῖν. 2, 18 ποΐ ἃ 
ἀϊπυϊηυῖνα Ὀις δη Δρροὶ]αῖϊίνε (τοπὶ γαεῤαγ 
(0 Ὀ6 τρῃΐοοιι5.,)); δηὰ ἀδβϑοῦῖθοβ ποῖ {ῃ6 
σδμδγαςῖοσ νῃ ἢ Ὀεϊοηροὰ ἴο [5γ86] ἴῃ ἕλεϊ, Ὀαϊ 
{παὶ ἴο νι οἢ [8.86] ννᾶ8 σδ]]θά. (Οἵ Νυπι. 

ΟΥΧΧΙ. 2Σ. ΤΠὸ ργοῆχίηρ οὗ 1Π18 Θριίποῖ ἐο [μ6 
ἀεϑοπρίϊοη οὗὨ [8γ46}᾽ 8 ἀροϑβίαβυ σοπίαϊηθα ἴῃ (ἴῃς 
τγογάβ ποχί 0] ον πρὶ 18 ἢ}}] οὗ Κϑεὴ σεργοοῦ. 

Κοεξ ς᾽ δὲς σ“αἰυαΐϊοη}) ΟΕ. υ. 4. 

16. Τεγ ῥγουοζεί ῥὶ»νι 1ο ἡεαίοι.}}] ὍΘ 
ἰδηριαρο 18 Ὀοτγγοννοα ἔγοπι ἴἢ6 τηδίγ πιο 1] 
ΤΟΙ ΟΠ ΒὮΙΡ, 848 ἴῃ χχχὶ. 16: Εχοά. χχχῖν. 14. 
19 (ΕΗ); [884. ἴἰν. ς; [6γ. 11. 2ς, δηὰ ἢτ- 
4υΘΠΕΙΥ ἴῃ ἰμο Ῥτορμποῖβ. 

17. ἀευϊ 1 Ἐδηάογ, ἀθαεύσουοσδβ; δηά 
4180 ἴῃ Ῥβ. ονὶ. 272. ἼΠῸ τοοῖ 18 σοπιπΊοη 
ἴο {Π6 δῃεπλς Ἰδηριδροθ (ςἔ. 1ἰἴ8 ι.ι8ὲ ΡΒ. 
χοὶ. 6), δηὰ πηϑϑῃ8 ὁ" ἴο νναβίθ ̓  ΟΥὁ“ἔ ΒΌΓΓΥ 
ΔΥΑΥ ΥἹΟΪ]ΘΠΕΥ." [8 Δρρ]Πςδίίοη μογὸ ἴο ἴῃς 
1156 ξοάϑβ ροϊηΐβ ἴο [ῃ6 ἴγαϊῖ 80 ἀθθρὶγ ξγανοη 
ἴῃ 411] ποδίποη υνουβῃίρ, {παΐ οὗ τοζαγάϊηρ (Π6 
θ᾽ τ165 88 τ] Δ] ρηδηΐ, ἀπὰ ἡδοάϊηρ ἴο Ὀ6 ῥγορῖ- 
δίοα Ὁγ Βυιπιδη 8 ἘΠ Πη 58. 

γ»οΐ 09 Οοἀ Βλῖδεσ, “ ποϊ-ΟΟά,᾽.6. ν ]Οἢ 
Ψογο ποῖ Οοά; δ6ὲ ΠΑ Ιη, 

«ὐδονγι γοωγ Καΐῥεγς αγεά πο ΚΙ. χιϊ, 79 
ΧΧΙΧ, 2ς. 
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ἐσ, 
ἀἰεν δινεάῖ, 

18 ΟΥ̓ τῆς Κοοκ ἐῤαὲ Ὀεραῖ τῆεε 
ἴοι ἀγί ἀππλίπάξι], ἀπά Παβῖ ἑογροϊζθῃ 
(ὐοά τἢαῖ ἐογπιβά τες... 

19 Απά ννῆξη τε ΓΟΚῸ 84νν ἐΐ, ἢ 
ΓΑΌΠογγοὰ ἐῤέηι, Ὀξσδιιβε οὗ {Π6 ρτοὸ- 
νοκίηρ οὗ ἢϊ]5 80Π8, Δηἀ οὗ ἢἰ5 ἀδιιρῇ- 
ἴθ Γ5. 

20 Απά ἢε 54ἰ4, 1 νν}}} ἰάε τὴγ δες 
ἔτοπι ἴδπὶ, 1 νν1}} 866 ψνῃαῖ {Πεὶγ δηά 
σῥαϊ δέ: ἴογ τῇεν ἄγε ἃ νῈΈΥῪ ἔγονγαγά 
σεπεγατίοη, ἢ] άγθη ἴῃ Βοπὶ ἐς πο 
ἔφιτῃ, 

21 ΤΕΥ ἢᾶνε πιονεα πὲ ἴο |εδ- 
ἸοιϑῪ νὰ ἐῤαὲ τυϑίερ ἰςΣ ποῖ (οά; 

19--38. Οοάδβ ἀδοσεὲ οὗ στεὐοσοῃ : {πὸ 
τογτ Ὁ] 6 Δοσοπιρ] δῃτηθηΐ οὗ 1 ; δηά {ΠῸ γΓραβοῃβ 
ὙΠ ἢ Ἰοὰ ἴο 118 δον Γ Υ δηά ἴο 118 δνοπίυ) 
τα Πραϊίοῃ. ᾿ 

19. Το δῆρεῦ οὗ σοἀ δἵ ἰῃ6 δροβίδβυ οὗ 
ἮἩΪδξ Ρϑορὶς 18 βίαϊοαά ἴῃ βΈΠΟΓΔΙ ἰθστὴ8 1π ἔΠ]8 
“ὐ.; δῃᾳ [86 τϑϑι}]18 οὗ 11 ἀσβογι θά, ἴῃ ψοσ 8 
8ἃ8 οὗ Οοά Η!Ιπιροῖξ, ἴῃ ἘΠ6 ποχί δηὰ ξο] ον της 
συ. ὙΠ686 σοηβιϑιοα πορδίνοὶν ἰη ἴπ6 ψἢ- 
ἄἀγᾶννἃ] οὗ Οοὐ δ ἕδνοιγ (νυ. 20), πὰ ρον οὶ Ὺ 
ἴῃ ἴὴ6 ἱπΠιςίίοη οὗ ἃ τἹρῃίΐθοιιδ γε θυ οη. 

“μά «υδόοὴῦ δὲ ΠΟΚῸ “ααὺ ἐξ, δὲ αδρογγεα 
ἐῤε»ι, ὀσεσι οὗ, "ΩΣ ΤΙ τρηάοιτηρ, “ Απὰ 
(8ε Ινοτὰ βαν 1ξ, ἃπὰ ἔτῸπι ργονοςδίίοῃ ({. δ. 
ἴτοπὶ ὈΕΙ͂ΠΡ Ῥγονυόκοα) σε θοίθα ἢΪ5. 505," 
δάορίοα ΌγΥ ΚΕΙΙ, 'Κποῦοὶ, ὅζα., 566Π18 ΘΑϑ|6Γ 
ἴμδη ἰῃδῖ οὗ Α.ΟΨ., Ὀυϊ μ45 πο βιιρροτγί ἴῃ [6 
δηςίοηΐ Τ ΑΓΡΊΙΠ5 ΟΥἹ Ν᾽ ΕΓϑίοῃϑ, 

ἐπε ῥίογ] ὙἼΠῈ νψοπηθη μα {Ποῖγ Γ11] 5ῃδτο 
ἴῃ [6 8ϊη5 οἵ ἴῃ6 ρεορὶθ. Οξ, [88. 11}. 16 844., 
ΧΧΧΙΪ, ἡ 8.{4.; [6Γ. Υ]}. χ8, ΧΙΥ, ας 8464. 

20. ΟΥἿὨ χχχὶ. 17, 18. 
1 «υἱὲ! τες «υδαὲ ἐδεῖν ἐπά «ῥα! δὲ] ΟΕ. σεη. 

ΧΧΧΝ. 20 δα ἤη. 

4]. Τὸν ῥαυε »ιουεά γιδ 1ο ἡεαίοι.}»] ΚΓ, 
ν. τό. Οοά νυουϊ]ά πιείδ ουὖῦ ἴο {πθηὶ ἰῃ6 
ΒΔΠῚΘ ΙὨδΑδΟΓΟ 48 ΠΟΥ ἢδα ἄοπο ἴο Ηϊπι. 
ὙΒουΡΗ οἰόϑοη ὈγΥ ἴἢ6 οπβ Οοἀά ἴο δε Ηἰ8 
ον ἢ, (ΠῈΥ δὰ ρῥγοίογγθὰ ἴά0]8, νν δίς ἃγθ ἢῸ 
ξοάβ. 80 ἱβογοίογο ψουἹὰ Ηδ ρῥτγεῖογ ἴο Ηἰβ 
ῬΈΟΡΙΘ ἔμαΐ νυ οἢ ννᾶ8 πὸ ρθορὶς, 4.8 {Π6Ὺ 
δὰ δηρογοὰ Ηἰπὶ ἢ ΓΠΟΙΓ νδη 165, 580 ψου]Ἱά 
Ης φγονοκο ἔποπὶ Ὁγ δάοριπρ ἴῃ ΤΠΟΙΓ 8ἰθδα 
(ἢο96 ψῃοπὶ ἴποΥ σοιιηῖρα 85 ποίμίηρ. Οξ. 
Ηοϑβ. 1. το; οπι. Χ. 19: 1 Ρεῖ. 11. το. ΤΠΘ 
ἔοτος οὗ (ῃ6 ρᾶϑϑαρο [Γ5 Οὐ 1π6 δη ἢ 6515 
Ὀοΐννθθη ἔννο 5οίβ οὐ ἴθι πηβ, νυἱΖ. “ὁ ποῖϊ-Οοά," 
δηὰ “ὁ νΔΠΙ[165᾽) (ΟΥ̓ “" ποίη 658685᾽)) οὐ [Π6 
ΟΠΘ 8146 : Δηἀ “" ποῖ ἃ ΡΕΟρΪδ,᾽ πὰ “ἃ ἔοο] 88 
ηδίοῃ, ἡ οἡ ἴη6 οἴμοσ. Νον [δὲ ἢγϑβι ρδὶγ οὗ 
ἴογπὶ8 (ηοϊ-Οοἀ, πα νδηϊ 65) πγιϑὲ οἰ δ Υ 
Ὀδ ἴθ βίΟΕΥ ἴῃ ἃ {Πθο]ορίοδὶ, ἀπά (80 ἴο 
84. 0.) [ΟΠ ΠΙΟΔ] 5θηθ86, ἀηἀ ἀδηοίδβ ἴΠ6 ὑγνδΈοη 
οὗ ἴποϑθ ὈΪεβϑίηρβ ΠΟΘΙ ἴῃ [Π6 ΡΠ ΓΑΘΘΟΪΟΡΎ 
οἵ ϑδοιρίυτε ννουὰ Ὀ6 ἀεϑουροὰ ὈΥ ϑ5ιςὰ 

ΠΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 18---24. 

{ΠΕΥ Πᾶνε ργονοκεα π|6 ἴο ΔῃρῈγ νγ1ἢ 
ΓΠ6ΙΓ νη το: ἀπά 4] τν}}] τονε τπεπὶ 
ἴο ᾿εαϊοιϑυ σὴ ἐῤοςς τυῤιεῦ ἀγέ ποῖ ἃ 
Ρεορῖὶε; 1 ν}}}] ργόνόκε τπεπι ἴο δησοῦ 
νυνιτῇ 4 [οο] 15 παίοῃ. 

22 ἕογ ἃ ἤτε ἰ5 Κιπάϊεά ἴπ τηΐης 
ΔΏΡΕΓ, ΔΠᾺ 5841} δυγη τιηῖο ἴῃς ἰον- ἰΟς 
εβῖ ἢε]], δηά 153}4]] σοηϑβιιπια [ἢ ελγῇ ἑωσπρὰ 
νυ ΒΕΓ ἰπογθαβε, ἀπά βεῖ οἡ ἔτα τῆ ἴον 
[οπηάδτίοηβ οὗ τῃ6 πιοιιπτδίη. ως 

2321 νν}}} Πθᾶρ πιο εἴβ ἀροη {Π6η; 
Ινν}}}] θρεπά πλίπα ἄγγοννβ ροπ {Πεπὶ. 

24 Ἵλπεγ «ῥα δέ Ὀατηας νχιτἢ Παηρεν, "Βὰ 
δηἀ ἀενουγεά ννΊτἢ ᾿ θυγηηρ Πθδῖ, δηὰ ἜΤΗ 

ἴα, χ 
φ 

ννογάς 25 Οοά, Ττυΐῃ, Βείηρ, ἄς. Ηδηζο 
{Π6 ϑθεοηά δηά Ἵοοηίσαβιοα ϑοΐ οὗ ἴδθιτις, “ ποὶ 
ἃ ΡΘΟρΪΙθ,᾽" δηὰ “ἃ ἔσο ἢ παίϊοη," οδηποὶ 
ΤΆΘΔη ἃ ὈΔΓΌΔΓΟΙΙ5 ΟΓ ἱπυπιδη ΡΘΟΡΪο, δυο 25 
ἴῃς ΟΠδιάθαηβς (ϑεηπι., Μάδυγ., Καπιρὶ. 
ᾶςς.). Ὀυΐ 5ιοἢ ἃ Ρϑορ]α ἃ5 ποὶ θείης Οοΐϑ, 
ννοι]ά, ἔτοπι (Π6 ἘΠοΟ]ορῖςΔ] ροιϊηΐ οὗ νἱενν, ποῖ 
θ6 δοςοιιπῖθα ἃ ρϑορὶδ δὲ 811 (ςξ. Ερᾷ. ᾿.. 12; 
ι Ῥεῖ, ἢ. το). Απὰ {πὸ “" ἕο  βα παοη" Β 
ΒιΟἢ 45 ἰ5 ἀδβζυϊε οὐ ἴδαὶ ννδιοι ἷοης 
σΔῃ τῆλ Κ ἃ ΤΈΔΙΪΥ “σ]δ6 δηαὰ υῃάογβίδπαϊηρ 
Ρθορὶο" (Όρθυϊ. ἴν. 6), 1ῃ6 Κπον]θάξο οὗ [πὲ 
τουθδίθὰ νψογὰ δηὰ ν}}} οὗ Οοά: δηά ἱβεῖὸν 
ἔογθ, 1δβοιυρὴ ρεγπαρβ υνῖϑα ἴῃ [815 τοῇάπ 
νυ ]Βα ΟΠ, 18 ἔοΟ] ϑῆπο88 θοίοσε Οοά (εἴ. σ Οὐγ. 
Ἰ. χ8---28). 

ΤῊΣ δριμοί8 “ποῖ ἃ ρεορῖο," δηὰ “ἕο δὰ 
πδίοπ,᾽" τεργεβοηΐ υοσΥ ΑΒ ΙΥ {πε εβππα- 
τίοη ἴῃ νΠΙσ ἢ τμ6 [εὐν8 ΒοΙά 41] οἰβεγβ ἰμλῃ 
{μεπηϑεῖνεβ (οἴ. Εςοϊαβ. 1. 2ς, 26). δα 
(πεγείοσε δὲ Ῥδὶ] δϑϑοτίβ πὶ [βγαοὶ ἴῃ [86 
Ρᾷββαρε μδὰ ἔογονγαγηΐηρ οὐ ἔδμε οδὶὶ οἵ (δὲ 
Οεπη]εβ, ἢ6 18. Δϑβυγο Ϊγ ΟὨΪΥ ἀεοϊαππς 115 
ΤΟΔῚ ἱπηροῖ. Οοα δηπουποθβ Ηἰβ τόϑοῖτε 
ἴο ΤΈΡΑΥ {μὸ ἐδ ]οββπθθθ οὐ (δὲ [65 ΟΥ̓ 
νΠΠάταννηρ [Ποῖγ τ ν εξ 8, ἀπὰ οοπίετπηξ 
(Ποπλ οὐ ἴποβα ψνβοπι ἴῃθ [εἰν ἀεβρίβεί. 
ὙΤἼε υἱεἰπιαῖε τγοβυϊῖ, ἐμδὲ ὈΥ {πὸ ΟἹ] οἵ ἴδε 
ΟδηΈ 168. [βγαοὶ βῃοι]ά δ6 ρτονοκθά ἴο εηὺ- 
Ιαϊίοη, ἀπά 80 ἐνοηΐιδ!γ 6 βανθά 90. ἰδ ποὶ 
Βοτὸ Ὀτουρῆϊ ἔοσιναγά. [{ 1168 ἀπιοηρϑὶ ἴ(Β08ὲ 
Τηγϑίογίθβ οὔ {πὸ ἀϊδβίαπὶ διΐαγε ν ἢἰοὰ (δὲ 
Οὐοβροὶ νγᾷ8 ἴο Ὀπηρ ἴο ᾿ἰρῃϊ. Μορβεβ, (ἢ 
ΤΑΙ Πἰδῦοσ οὗ {π6 1 ὰνν, ξο65 ου ἴο υἱΐεῦ ἴῃ εἰον- 
ἴῃ ἰαπρύυάρο {πὸ τῃγεοαϊθηϊηρβ οὗ Οοά δξαιπεὶ 
186 ἀροδίδίεβ. 

22. (Γῇ ἐγ. χυ. σ4, χυΐϊ. 4; [,4π|. ἴΥ. 11. 

28. 1 «υἱὐ τρεπά »εῖπε ἀγτοαυ.} ΟΠ. υ. 421 
δ. Υἱ!. Χ2, 13.) ΧΙΥ. ς. 

24. διγπίηφ ῥεατ ἰ.6. ἴῃς ἔδνεγ οὗ ἃ ρεδὰ- 
Ἰοητϊ4] ἀΐβοαθβθ Οπ ἐδθὸ “θυ ο0τὸ ἰυἀξ- 
πιθηΐ8," ἕαπιΐηθ, ρίδριθ, ποίϑοσηε δρεαβίβ, ἴ8ὲ 
δννογά, ςἔ. 1,εν. χχν]. 22; [εγὶ χυ. 2; Εζεκ. Υ. 
17) ΧΙΥν, 21. 



ΟΥ͂. 25---.33.} 

ἢ Ὀϊττεγ ἀσοιγυστίοη :  νν}}]} 4150 
βαηἀ τῆς τεετῃ οὐ θεδβϑῖβ ὕροὴ τἢ πὶ, 
νυ τῇ τῆς ροίΐϑοῃ οὗ βεγρεηΐβ οὗ τῆ ἀιιϑῖ. 

2ς Τῆς βϑννογά ψιτοιιῖ, Δηἀ ἴΕΓΓΟΓ 
ποῦς. ὙΠ Βίη, 584]] ᾿ἀςβΓΟΥ θοῇ τῆς γουηρ 
ἐλανεόενα, ΤΛΔᾺ Δηἀ (ἢ6 νἱγρίη, τῆς διιοΚ]ὶηρ αἰ60 
ἐΉΗεῦν. 
ας. ΜΙ τῆ πιᾶη ὅς ΟΥΆΥ ἨΔΙΓΒ. 

261 Ζ9ς414. 1 ννου]ά Ξοδίσογ (ἢ πὶ ἰηῖο 
σογποῖβ, 1 “νου τλΚε τῆς τγοπηριη- 

Όγάπος οὗ ἴπδπὴ ἴο σβᾶβ6 ἔγοπὶ ἃΠΊΟΠρ; 
Ιηδη: 

27 ὟΝετῖε ἴξὲ ποῖ ἴπδὲ 1 δξαγεά τῇς 
ννγλῖ οὗ τῃ6 δπαϑηγ, ἰεϑὲ {πεῖ δά- 
γΕΙΒΆΓΙ65 8ῆοι 4 Ὀεῆανε {ἢδπλβοῖνοϑ 

Οὐκ ϑίΓΑΠΡΟΪΥ, ἀπά ἰεβῖ {ΠῈῪ μοι) βδγ, 
λανᾷ απά 'Ουγ μαπὰ ἐς δίρῃ, δπά τῇς [ῸΚΡ 
Δοκρ,. δαῖῃ ῃοῖ ἄοπα 4]] (ἢ ]8. 
ἡἀμήλώπε 8 ἘῸΓ τῇευ ἄγε ἃ παῖίοη νοϊὰ οὗ 

26. 1 ε«υομίάα τεαΐερ ἐῤορι ἱπίο σογηΓ 4 
Ἀδίποι, 1 ψουἹᾶ πτύοσν ἀΐδροσδθ ὑπ 91ι. 
δοὲ Νοῖίδ δῖ ἐπὰ οὗ ἴθ οδαρΐεοσ. 

7. ἤδεγε ἱ ποὲ δαὶ 1 ανεά ἐδὲ «υγαΐῤ 9 
ἐῤὲ ἐπὸρι}}) Ἐαΐποσ, ἴ2Ύ0ὸοΥΘ 10 ποῦ ὕὉ88 
ΔΡΡΙθμοπμ θὰ 186 ὉΓγογοσδύϊοι οὗ 86 
ΘΙΘΙΩΔΥ͂, ἦ.6. ἴηι 1 βῃου]ὰ 6 ργονοκθὰ ἴο 
ταί ΏΘη [Π6 ΘΠΘΙῚΥ ἀϑο θα {πὸ ονογίῃγονν 
οὗ [ϑγδ6ὶ ἴο ἢϊ15 οὐνὴ Ῥγοννεβ8β ἀπά ἢοΐ ἴο ΤΩ 
ἡυάρπιοηΐ8, δοὸ ψηΠηρα, ΚΕ, Μόοραε, ὅς, 
ΤῊε Ηδεῦγενν που (ἐπα) 5 υϑεὰ ἴπ {Π6 
ΘΑΠΊΘ 56Πη56 845 ἴΠ6 σορῃδῖθ νογὉ ἴῃ τ. 21. Οἡ 
1Π6 σόμογα] ὅ6η86 οὗ 6 ραβϑαρθ οἴ. ΕΖεΚκ. χχ. 

,) 14, 21. Μοβδδ δρίουβ ἃ κὸ δγριπηθηΐ 
ἴῃ ᾿πίογοθάϊηρ ἢ σά ἔογ [5ΓΔ6], 1χ. 8, 29. 

δεῴαυε ἐρερισείυε, σἰγαηφον) ἈΔΙΒΟΥ, σα 18- 
πηάογβῖδη ἃ 1ϊ, 1.4. Τηϊϑίακο 1Π6 σδιιϑθ οὗ 
[586] ̓ς γι ΐη, 

28 544. ΤῊΣ τϑδϑοη ΨΆΗΥ 5ιιο ἢ ΒΟΥ ΘΓ Υ ννὰ5 
ποροα 5 ποϊρα δηὰ ἀννοὶῖ ἀροη, {π6 ἀἸδοοιγβα 
ΡΑϑϑίηρ δἰπηοϑδὲ ἱπΊρΡΕγΟ Ρ. ΙΥ ἱπίο ννογάὰβ οὗ 
Μοβοϑ᾽ οννῃ. 

29. Οἔ [58. χ]νὶὶ. 7: 1, 4π|. 1. 9. 

80. 2ῤεὶγ Κοοζ]ὴ 1.4. ἴπ6 1 οτγά, [5Γ86]} 5 
ἔγιιο οςκ, Ὁ. 4, 8Ἃ5 ἴδ ρᾶγδὶ]θὶ οἴδιιδῈ νυνὶ ἢ 
ξο ον 5. πιᾶκεβ οἶθατ. ϑοπὶδ σοπιπιθηϊδίουβ 
ὙΥΤΟΠΡῚΥ τοίεγ (Π6 ἐχργεβδίοη ἤετα ἴο ἴῃ6 ἔλ]568 
ξοάϑ, ἴο Ὑνῃῖσ ἢ Βόννενεγ [ἢ σογίδ ΠἰΪῪ 15 Δρρ] θὰ 
ἰη {Π6 πεχῖ νυ. Βιυΐῖ {μὲ ρΡὰ οὗ Μίοβεϑ 
ΠΘΙΘ 15 Θυ θη ΕῪ ἴο βμονν ἰΠδὶ {Π6 ἀθίοαϊ οὗ [5- 
ΓΔΕ] ννου]ά Ὀ6 ἀπ ἴο ἴῃς ἕαςϊ ἰδὲ Οοά, {Ποὶγ 
δἰγοησίῃ, μδὰ δραπάοῃθα ἴἤθπὶ Ὀδθοδυ86 οὗ [ΠΕΣ 
δροϑίδϑυ. 

. 81. ἐῤεῖγ γοῦοξ.. «οἱ Ἀοολ] ἱ.ς. ἴῃ. 4186 
ξοἀ 5 οὗ {πὸ Βεδίμθη ἴο ψ θοῇ [6 δροκῖδίς [5- 
ΓΘ] 165 δὰ 116 Π ἀναγ, οἡ [86 οπ6 5ἰάθ; δπὰ 
Οοά, {πᾳ το Κοςκ, ἴ νος Μοβοβ δηά [ἢ6 
ἐλιιπζ} ἰΓα δῖ, οἡ (Ὠ6 οἴ βοσ δῖάθ. Ὑῆε σμβάησο 
ἴῃ 1Πὲ ἀρρὶιςδίοη οὗὨ [Π6 ἴογπι ὁ ΤΠΘΙΓ τος," 

ὈΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΧΙΙ. 

ςοιηβ86], πειτθοτ' ἐς ἐῤρεγέ ἀη}7 ἀηάετγ- 
βἰαπάϊηρ ἢ 1π τῆεδηι. 

29 Ο τϑαῖ {ΠΕΥ νγεγε ννῖβε, ἐφαν ΠΕ 
πΠ4αγϑῖοοά (ἢ!5, ἐδαὲ {μεν νου ]ά οοη- 
δίἀεγ (ἢςῖγ ἰαῖῖοῦ οηά ! 

20 ονν 5Πποι]ὰ ὄοηῃε ςἤδβε ἃ τῇοιι- ὁ 7ομὰ, 69 
ϑδηά, Δηἀ ἴνγο ριιῖ ἴδῃ τπουδαπά το δ᾿ 
βϊρῃξ, εἐχοερῖ {πεῖς ἔοςκ Πδά 9ο]α 
{βαπι, ἀπά τε ΓΟΚΡ δά βῆμπιῖ τπεπι πρὶ 

21 Εογ τῇεϊγ τοὺ ἐς ποῖ δἂ5. οἱγ 
Εοςοκ, ὄνεῇ ὁυγΓ δποιηϊθ8 ΠΟ ΠΊβοΪν68 
ὀειγισ Ἰυάσεβ. 

22 οὸγ τῇῆοῖγ νίης "ἦς οὗἩ τῆς νίηε ΟΥ̓ Οτ, 
δοάοηι, Δηἀ οὗ (ῃς βε]45 οὗ (σοηλοι- 

{ΠΕῚΓ οἰ υϑἴετγθ αγέ ὈΙΓτΟΓ: 
232 ΤἬεῖγΓ πε ἐς τῆς ροΐίδοη οὗ 

ἄταροπβ, δηά τε Ἄσγιεὶ νεποπὶ οὗ 45ρ58. 

ΓΙΡΒΕΥ πιασκοά ἴῃ {πὸ Δ, Ν. ΌΥ ἴῃ6 ψῈ}- 
ἄγαν αὶ οὗ {πὸ σδρ!ί4] ἔτοπὶ {πῈ βιιυδίδηξινο, 
ῖ5 βδιιάάθῃ ; Ὀὰΐ [Π6 86η956 15 86 {{|6ὰ ὈγΥ [ῃ6 
ΔΉ οϑῖὶς οὐ νυ ῃιὶςἢ {πῸ ν. ἴυΓπ5, δηὰ ννῃϊς ἢ 
15 ϑῃαγρεηδά ὈΥ τῆς γΟΓῪ βιιάάθηποβϑ οἵ [ἢ ἰῃ- 
τογοῆδηρμο Ἰη 6 ργοπουπμβ. [ὶἢ ἴῃ ποχῖ υ. 
{86 ρῬγοποιῃ “ὁ Ποῖ γ᾽" τονογβ ἴο 1[5. 115114] 56Π58 
1η ἴῃς ΨΒΟΪΘ ράβϑαᾶρθ, δηά ἀδηοίθϑ [πΠ6 δροβίδίθ 
18γβε 68, 

οἱ ἐποριθ.}1 ΤῊΣ πο οὗ Μίοβεβ δηά 
{π6 ἔδ Π[}} 15γδο! θα; [Π6 ποδί μοη, τλογὸ βρὲ- 
αΟΙΔΠΪνῪ τῃοϑ6 ἢ νοπὶ ἰϑύδοὶ ννὰ5 Ὀγοιρδῖ 
ἰηἴο ΠΟ] ]ἰδοη, ἡ οπὶ [5.86] νν85 σοιηπ!5ϑοποά 
ἴο ““οἢ456,᾽) Ὀμῖ ἰο ννβοπι, 85 ἃ ρυπηίβῃιηθηΐ 
ἴοτ Δ  Π] ϑϑῆθθο, [5Γ26] νγᾶ8 “" 50].|,.) Ὁ. 20. 
Μῶοβϑος ἰθανθβ (Π6 ἀδοϊσίοη, ννΠοῖΠΟΥ ὁ ΤΠΟῚΓ 
ΓΟς Κ᾽" οὐ ““ουν οςοκ᾽" 15 συ ρογιοσ, ἴο ὃ6 ἐ6- 
ἰου πο ὈΥ 16 ὉΠΌΘΙΙΘΥο 5 ἘΠΟπΊϑοῖνε5. ΕῸΣ 
ΘΧΔΠΊΡΙο5 ννῈ δᾶνα πε (εβιπιοπγ οὗ {πε ΕρΥρ- 
(ἰὰπη8, ἔχ. χῖν. Ὡς; οἵ Βαίδαπι ἴὰ Ναπι. ΧΧΙΙ, 
δηὰ χχῖν.; οἵ ἴηε ῬἢΠΙΒΈ 65: οἵ, 480 [οϑῇ. 1], 
9 544.:; 1 8. ἵν. 8 Δηα Υ. 7544.; 1 Κ. χχ. 28. 
Τμαῖ 1π6 Ποδίηθη βῃουϊὰ (ἢ18 Ὀ6 σοπϑίγδιπθά 
ἴο ὈΘΑΣΓ υγἱῖΠη655 ἴο {Π6 δι το ΟΥ οὗ [5γΓδ6}}5 
Οοά Βεϊρῃΐθηβ ἴΠ6 [Ο]]Ὺ οἵἉ [5Γ86}᾽8 δροδβίδϑυ. 
7μάσε] ΤὙῆς Ηθῦγον ννογὰ 15 ἃ ΥΟΎΥ ΓΙῸ 

δηά ὑπάουδίθα!]Υ ἀύομαὶς ομθ, οὐσυγτίηρ ΟΠΪΥ͂ 
Εχ. χχ. 22. 

82. ἐῤεὶγ αἷποῇ 1.6. ἴ6 ἡδίυτο δηά ςἢᾶ- 
Τδοῖογ οὗ [8ΓΔ6]:; οἴ, ῸΓ 51: Π|||8Γ Ἔχργοθβϑίοηβ Ρ5. 
Ιχχχ. 8. 14: [6Γ. 11..21; Ηοβ. χι σ. ὙΠ15 δηὰ 
186 ΓΟ] ]οννίηρ νοσϑὲβ πιλυϑὲ ποί (ἢ δομι 2, 
 οΪςκ, ὅς.) Ὀ6 τεξοστοὰ ἴο {πὸ Πεϑδίμθη θηθ- 
ΤῊ168 ΟὗὨ [ϑγδεὶ. ϑιιοῖῃ ἃ ἀϊρτθβϑίοῦ προ [Π6 
ἔλυ!ϊ5 οὗ [πὸ μιδαίῆθῃ 5 4ι1ἰ6 ἔογοίζῃ ἴο [86 
Ῥυγροϑὸ οὗ {π6 δοῃρ. 

δοάονῃ... Οονιογγαθ)] δια, 85 εἰβθννθεγα, 
δηὰ οἴἴδθη ἵπ ἐπ ΡΓΟρδεῖϑ, ἐπΊ Ὁ] 6 πὶ8 οὗἩἨ ὑέοΣ 
ἀεργαν!γ : ςἐ, 158. ἱ. το; [5 ΧΧΙΠ, 14. 
554] ΟΕ, χχιχ. 18. 

ο15 

8 νγοῦ8ε 
ἐλάαν 4ε 
φῶ οὗ τΔ᾿ - τῆεῖτ δΓΆΡ68. αγέ ργᾶρεβ οὗ ρΔ]], ϑοάονι, 



24. 1. ποῖ τῃϊ5 ἰα! ἃ ὰρ ἴῃ βίογα νν πῇ 
τῇ 6, απά 584] εἀ τιρ ἀπηοηρ ΓῪ τΓΘΆβιγαβ κα 

Ἐκοίως, 45 ΓΟ πηθ δείοησείὁ “νεηρόοδηςε, 
ότι, τ. ΔΠα τεσοπιροηςα; {πεῖν ἴωοῖ 58] 51146 
νυ ο ἴῃ ἄμε τῖπλε: ἔογ τε ἀδγ οὗ τῃεὶγ σδ]4- 
30, ΠΥ ἧς δῖ μαπά, δηά τῆς τῆϊηρβ τῆδϊ 

: 504} σοπιε ὑροῃ τΠεπὶ πηᾶΐκε ἢαβία. 
26 Εογ τῆε ΓΟΚῸ 5841} Ἰμάρσε ἢΙ9 

Ρεορΐς, δηά γτερεμῖ ΠΙπΊ56 1 ἔογ 15 86γ- 
"ΠΡ. γαῃῖβ, ψγἢςη δε βεεῖῃ τῃλὲ ἐῤεῖγ ᾽ροννεγ 

τ Ἰ5ρΌη6, Δη4 ἐῤεγέ ἰς πος βῆ ὑρ, ΟΥΪΕΙ, 
27 Απά ἢ 5Π4]] βαν, ν πεσε ὧγέ ΠΕ ΙΓ 

ροάϑ, ἐφεῖν τοςῖϊ ἴῃ ννῃοπι [ΠΟῪ {Γυδίαά, 
48 ΜΝ ΏΙςἢ ἀϊά εαἴ τῆς αι οἵ τῇεὶγ 

ΒΔ ΓΙ ῆςα5, αμά ἀγάηκ (πε νης οὗἉ τῆεἰγ 
ἀσίηκ οἰογίηρϑ ἡ ἰδεῖ τῇ δηλ Γ86 ὰρ ΔηᾺ 

ἐᾷ Βεῖρ γοιι, σπά 6 ᾿γουγ ργοϊοςτοη. 
“ν γομ. 30 ὅεε πον ἴῃαϊ ἰ, ἐυεη ἱ, νη Ὦδ, 
Τα βαπὶ, . Δῃᾷ ἐῤέγέ ἱς πὸ σοὰ νγ]ἢ πΊ6: 41 ΚΙ], 
ΤῸ. 13... Δη4 1 τηᾶκε αἷῖνε; 1 νουπά, δηά 1 
Δ κὰ, 16. 
13. ἢθδ]: πειθοῦς ἐῤόγέ απν τῆδς σλη ἀθ6- 

᾿ϊνεγ ουξ οὗ τὴν ἢληά. 

ὈΕσΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΧΙΊΤΙ. ἵν. 34-..4. 

40 ἔογ [ΠΠπ Ὁρ ΤΥ παπᾶ ἴο μεάᾶνεῃ, 
Δη4 84γΥ. 1 ̓ ϊνε ΟΓ Ἔνευ. 
4 [[1 νεῖ τὴν ρ] τε πηρ ϑννογώ, 

Δηὰ τηἰηε ἢδηά τακε ἢοϊά ου ια4ρ- 
τηεηῖ; 1 ψ}|}} τεπάθσγ νεηρεᾶηςα ἴο 
ΓΛΪΠῈ δΉΞΙ165, ἀηά νν}}}] γενναγὰ τῃεπὶ 
τηδῖ ἢδῖε π16. 

42 1 Μ}1} παῖζε πίῃς ἄγγοννδ ἀγιη Κ 
Ὑνἢ ὈΪοΟΟα, δημὰ ΤᾺΥ̓ ϑννογά 5}4}} ἀε- 
γοῦν ἤ65ῃ.; σπά ἐῤῥαὶ νχὶϊἢ τῆς ὈΙοοά οἵ - 
{πε 5ἰδίῃ δηά οἵ τε σδρτζῖνεβ, ἔτομλ τῆς 
Ὀερ!ηπίηρ, οἴγενεηρεβ ὕροη ἴῃ6 Θηθν. 

43 ᾿ Κε)οίςε, Ὁ γὲ παιίοῃβ, τοσεῤ "ον σας 
ἢ ρεορὶε: ἔογ 6 ψ1}}} ἀνεῆρε τΠε 2ενδις. σε 
δ]οοά οἔὗἉ Πἰ8 βεγναπῖβ, δηά Ψ2}} γεηάςι ὧν, τίσ 
νεΠρέδηςε ἴο ἢϊ5 Δάνεγβαγεβ, ἃπα νν}]]} Ποία, ες, 
δε πλοῖο] αηἴο ἢϊ5 ἰαηά, απ τὸ ἢ15 τα. 
ΡοΟρΪα. 

44 Απὰ Μοβεβ σᾶπιῈ ἃπά βϑραίκε 
4}} τῆ6 ννογάβ οὗ τἢ!]5 βοὴν ἴῃ ἴῃε δαᾶγς 
οὗ τῆε ρθορὶε, πε, ἀπά ᾿Ηοβῆδα [δε 8οη { οτ, 
οὔ Νυη. ΞΕΣ 

34- 438, Οὐοά᾽β ρυγροβὸ ἴο ᾶνθ ᾿ΠΘΓΟΥ οἡ 
Η!5 ρθορὶὲ θη σμδϑιϑοα δηὰ μυπιθ] οὶ. ὍΤῊΘ 
ἀθοϊαγαδίιοη 15 ἱπέγοάπσθα ὈΥ Δῃ δϑϑογοη τμιδῖ 
Οοὐ 5 ρίδη ῃδὰ Ὀθεη 411 αἱοὴρ ἤχοά, δπὰ πὲ 
115 ΘχΧθοι!οη ννᾶ8 {πογοίοσε διιγὸ δηα ταρι αἰ ν 
ΔρΡρΓΟΔΟμηΡ. Οη (ἢ6 ἰδηρύδρμο οὗ Ὁ. 34, οἴ. 
7οὉ χῖν. 17; Ηοϑ,. ΧΙ. 12. 

35. ἐβεῖγ ζοοὲ «ῥα «"α46Ὶ Οἵ. Ῥ5. ΧΧΧΝΙΙ, 
17. Χοῖν. 18, Ὑἢ656 νου ἦβ Βῃου]ά ποῖ, 85 [ἢ 
1π6 ΑΟΥ,, βίαπα ἃ5. ἃ ἀἰδίιποϊς οἰλθδε. ὙΠΘΥ 
ΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ σοπηροίοά νυ [πὸ ργεσοάϊηρ. 
ἼΠΘ ρμάβϑαρθ δποιϊὰ γαΐ μοῦ Ὀ6. τγοηβογοά: 
“ ΨρηροᾶΠΟΘ ἰ5 πηηθ δηά τϑοοιήρθηςο, αἴ ἴῃ6 
εἶπα νμθη {πεῖν ἔοοϊ 8]: 461 ῃ." 

86. ρὲ 7,οκρ “ῥα! ἡμάσο ῥἧὲς ῥεορ] (ΑΕ. 
5, ΟΧΧΧΥ. χ4:; σ Ρεῖ. ἵν. 17. 

γόβεπέ ῥῥγισε 322 γ] Ἐδίμοσ, πανθ οοτὰ- 
ῬδΒβί ἢ ὌΡΟΏ. Το ον. ἀδοϊαγος [παῖ (οὐ 8 
ἡυάρτηεης οὗ ΗΙ5 ρϑορὶθ ννουἹὰ ἰββιιδ δ οῃσθ 
1η {πῃ Ρυμπιβησμηθπῖ οὔ (Π6 ψισκοα, δηὰ ἴῃ 1Π6 
οσοπηΐοτί οὗ [Π6 τὶ ῃϊθοιβ. 

πολ σῤμί μῤὶ ον. 1 Οπ (}15 ργοόνογῦϊαὶ 
Ρἢγαβο, 566 [ῃ6 Νοῖδ δῖ ἐπά οὗ [Π6 ομδρίευ, 

88. μὲ ἐῥενι γίς 91 ΟἿ. Τογ. 11. 28. 

89. 1, ευϑη 1, αν δὲ, ἀπά ἐῤέγε ἱς πὸ σοά 
«υἱὴ γ»ὴὴὶ]ὴ ὙΠῈ ννογὰβ ἱπίογροϊαίο ἴῃ ἴδ6 
ΑΟΨΝ., 1δουρὴ ΠΟΟΟΒΘΑΓῪ [ΟΥ̓ [86 [ἀϊοσὴ οὗ {Π6 
ἘΠ ΡΊΙ5ἢ, ϑοπιονν δι τηδγ 1Π6 ἔοτορ οὗ {Π|ὸ 5ῃογί- 
ΕΓ οὐρῖηαὶ. ὙΠῸ ΙΧ Χ. Πδ5 ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ 
ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ. ΟἿ. 58. χΧ]!. 4, ΧΙΝΠΙ. 
1172: Τοἢ. νι]. 24. ΧΥΤΪ. ς. 

1 ἐδ}, ἀπά 1 νὍπαῖς αἰ Οἵ τ 8.}.. 6: 2 Κὶ. 
Υ.). 
1 «υομπά͵ ἀπά 1 δεαῇ (Οἵ. Τοῦ ν. 18; Ηοϑβ. 

Ψι Σ. 

με βὲῦ ἐς ἐδέγό ὧν ἐῤαὶ εαπ ἀδίνυεγ ομ οὗ 
»»} ῥαπά) Οἵ. 158. ΧΙ, χα; Ησβ. ν. 14. 

40--42. ΤΠοθο στ. ἀΓῸ ΟΞ σοηπεςῖ- 
οεὦ, Το ΝῺ] δίορ 'ἰπ {πὸ ΔΑ. Ν. δἱ οπὰ 
οἵ τ. 40 5ῃποι]ὰ ὕδ τεπιονθά, απ {ἢῸ Ρα5- 
δᾶΡῸ δῃοι)ὰ στη ἰμυ5: ΕΟΣ 1 1ἰΣὺ ὌΡ Τὰν 
Βαπὰ ὕἤὍο ἈΘᾶνΟΣ 8ηἀ ΒΔ}, Α5 {}1νγ9 [οΟΓ 
ΟΥΘΣ, 1ΣῚ υμοῖ, ο. Οη τ. 40, 'π ΜΏΙΟΝ 
Οοά [5 ἀεβεγιροὰ 85 ϑυνδαγιηρ Ὀγ ΗΠπηβοὶζ, οἴ. 
58. χὶν. 232; [6Γ. χχὶῖ τ; Ηθῦ. νὶ. 17. ὙΠῸ 
{πρὶ αἃρ οὗ [86 Βαπὰ ννᾶϑ ἃ βεβίαγο ἰϑοὰ ἴῃ 
τα κιηρ οἴῃ. Οἵ, Οδη. χιν. 22; ἔδθν. χ. ς, 6. 

40. 7 τε ὃ γ ευεγ] ""ΤῊΘ 1 ογά Πνθῖ ἢ δ νυ ὰ5 
Δ υ50.4] ἔοττηι]δ 1Ππ συνεασησ. Οἷ. Νά. χιν. 
111 5. Χίν. 29, 451 ]6Γ. ν. 2. 

41. 1 «υἱὲ γεπάγ τεησεαπεο }) Ἡαντὴς 
ἰᾷκοη {π6 ννοῦκ ἴῃ μαπά, 1 ν}}}] ἱπογουρὶν 
Δ πα τΟΥΓΙΌΪΥ ἀνθηρο τηγϑεῖῖ, Ηδῖο ὈΕΡῚΠ5 ἢ 6 
ΔΡΟάοϑι5 οὗ [Π6 βοηίεποθ, 16 βιιθρβίαπος οὗ ἴπ6 
οδίῇ. 

42. ,ορι ἐδε ὀερίππίης οὗ γευεῆσες Ὡροῖ 
ἐδὲ ἐπέ01}}ὺ ἈΘηάογ, ἔσο ὅπ90 πϑδὰ ().ε. ἴῃ 6 
Ποῦ) ΟΥὗ Ὁ. Ρυ1:6068 ΟΥ͂ 9 ΘΕΘΙΏΥ. 
δὲὲ Νοῖδ δὲ Ἑοπάὰ οἵ ἴδε σδμαρίεσ, 

48. Κιϊοίςσ, Ο γε παίΐοπς, «υἱέ δὶ: ῥβεορ]ε] 
ἘἈδπάθσ τὑαΐθοσ, Ο γ9 πδύϊουβ, ὕσαῖβεο Ἠΐ8 
ῬΘΟΡΙΘ; δληά 5ος ἴῃς Νοῖδ δῖ ἐπά οὗ 16 σῃμαρ- 
ἴογσ. Ὑπὸ ΑΟ Ν. πονσόνοσ [ΌΠ]ον5 ΕΧ ΧΟ, ἃς 
ἀοεβ 81 Ῥδὺϊ ψβεη οἰτπε ἴῃς ραθϑαρε, οσι. 
ΧΥ. 10. 

Νοῦ ἄοοϑβ {π6 τοηάοτηρ οὗ 16 ΠΧ Χ, αἰξος 
ΕτοδΕν ἴῃ οἤθοῖ ἔτοσι ταὶ ἀονὸ δυργοβιοα. 
Εογ [ῃ6 δεαίΐῃθη, ποθ δ] Ὡρὸη ἴο ἰαυᾷ 
Οοὐ δ ρθορὶε, σῇ ΟΠΪΥ Ὀδ τοαυϊγρὰ ἴο ἀο 



ν. 45--..5.3.}] ΠΕΠΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙΙ. ΠῚ ΟΙ7 
45 Απὰ Μορβεβ πιδάβε. δὴ επά οὗ 

ϑρεακίπρ 41} ([ἢ686 νγογάϑς ἴο 8}1 1ϑ5γδεὶ: 
γεθαρ. 6... 46 Απά ἢξ 5414 ἀπο τπεπη, 78εῖ 

Ζ᾽ Νυμηῦ. 
27. 12. 

Οὐ ἤδαγῖβ ὑπῖο 811] τῃ6 ννογάβ ννῃϊς ἢ 
ἘΠ Διηοηρ γοῖι [15 ἀν, ννῃϊοὴ 

γε 5}4}} σοπχπχαπά γόυγ ΠἢΠ]ἀάγεη ἴο 
οὔβεγνε ἴο ἀἄἀο, 4]] τῆς νγογάβ οὗ τῇ]8 
Ιανν. 

47 ἔογ ἰξ ἐς ποῖ ἃ ναίῃ τῃίπρ ἔργ 
γοι; δεσδυβα 1’ ἐς γουγ [Π{; δηά 
τῆγοιρὴ τ ]5 τῆϊηρσ γε 5}4}} ργοϊοηρ 
70 ἀλγϑ ἴῃ 6 ἰαλπά, ννλιτῆεῦ γε ρὸ 
ονεῦ [ογάδη ἴο ροββ8688 ἰΐ. 

48 ΕΞΑμπά τε ΠΟΚΡ βθρᾶακεὲ υηῖο 
Μοβεβ τῇδξ βε]ίβαπιε ἀδυ, βαγίῃρ, 

49 Ὅει τῆεε ὑρ ἱπίο τῇ ϊ5. πιοιιηΐδ!η 
Αδθαγίιη, μπίο τοουηῖ Νεῦδο, ψν Ὡς ἢ ἐς 
ἴῃ ἴῃς ἰαπά οἵ Μοαῦ, τπαΐ 2: ονεῦγ 

δραϊηδῖ [εγῖσμο; δπᾶ δεῃο]ά {πε ἰαπά 
οἵ ὕὑδπδδη, ννἈ]ςΠἢ 1 ρῖνα απο τε ςἢ}}- 
ἄγεη οἔὗἉ ἴβγδεὶ ἔθου ἃ ρο"φεϑϑβίοῃ: 

σοὺ Απά ἀϊε ἴῃ {δε τηοιηῖ ννΠ6Γ 
ἴοι ροαϑῖ ΠΡ, ἀπά θὲ ραίμογεά ὑπο 
ΤΥ Ρδβορίε; 48 ἔδδγοη ΠΥ Ὀγοῖῃ δῦ ἃ Νυπι). 
ἀϊεά ἴῃ πποιης Ηογ, δά νγαβ ρϑι βοτὰ ἧς 33:3: 
ιηἴο ἢ]5 Ρεορὶςο: 

51 Βεοδιι8δε ἦγε {γεβραϑβϑεα δρδίῃβζ " Νυπιν. 
τε διηοηρ τῆς ΤΠ] άγεη οὐ 5γαθὶ δὲ ξ.,γ, 1} 
(ῃ6 νναῖεῖβ οὕ ἐΜεγθδῃ-Κ Δάθβῃ, ἴῃ τόσ, 
τῆς ψγ]άδγηθβθ οὐ Ζίη; Ὀδεσαυβε γε ΑΝ 
βδηςτποά πὲ ἠοῖ ἴῃ 1Π6 πγϊάβδι οὗ τῆς 
ομ!]άγοη οὗ [ϑ5γαεὶ. 

52 Ὑεῖ τῃοιῖι 85Π4]{ 8ε6 (ες ἰληᾶ δ6- 
ἔοτε ἐῤέθ; Ὁ του 584] ποῖ ρὸ {ἈΠ 1ῃογ 
αηΐο ἴῃς ἰαλπά ννῆϊοἢ 1 ρίνε τῃε ςἢ}}- 
ἄτεηῃ οὗ [5γδε]. 

580 ΜΠῈΠπ {ΠΟῪ ἤᾶνθ {ποπΊβοὶνος γεσοῖνοὰ ἃ 
5σῆατὸ οἵὐ (ὐοάβ πιογοῖθβ ““ἴο Ηἰ» ἰαπά δηά 
ἴο Ηἰ5 ρθυρὶθ," «δηὰ παὰ σαιιϑ {μοιθῖογο 
{πο πΊβοϊν 5 ἴοὸ “ὁ το]οῖσθ νν ἢ Ηἰ5. φοορ!]ς." 1 
15 ρραζθπί 4180 1ῃδλΐ, ϑίπεθ ἰῃ6 Ῥγδιϑὸ 5 ἴο 
Ὀδ6 δαἀάἀτγεβοοά, ἰῇ {η6 βτβϑί ᾿πϑίαδηςθ, ἴἰο “" ΗΙ5 
ΡΘΟΡΪΘ,᾽" δηὰ ποῖ ἀϊγθοῖγ ἴο Οοά ΗΙπηβοϊῇ, (ἢ 6 
εἰ ΤΊ ΘΓΟΙΘ8. πχιϑῖ Ὀ6 τοραγάθα δ5 ὀυθγἤονιηρ ἴο 
{Π6 το]οϊσιπς ΟΘΠΈ]65. [τοι ἀπα ἔγοπι [ἢ 6 
αν ΝΟΥ͂ σδῃ 6 ἱπηΑΡΊΠ6 δι ις ἢ ̓ ΓΑΪδ6 ἴο δ 

οὐννοὰ Ὁγ {μ6 (ὐεπῖ]ε5. ἀροῃ [86 ]ενν8 ἴογ 
Β.ΟΝ “" ΠΊΘΓΟΙΘ65,.} νν ἢ 1]8ὲ [Π6 [ϑνῦϑ νεγ {Πὲπὶ- 
56 |νθ5 θχοϊυάρά ἔγοτῃ ἴΠ6 βϑᾶῖηῆθ. [{ 566ΠῚ5 (ῃθη 
τηδί, ἴῃ (Π15 ργοξοιηὰ ρᾶβϑᾶρθ, ἔΠ6Γ 18 βῃδάον - 
εἀ ἐογῖ {π6 ρυγροβο οἵ Οοά ἴο ονϑγγα]θ (1) 
ἴπ6 ἀπθε οἴ οὗ ἴῃς [ϑνν8 ἴο 1πΠ6 Ὀγϊηρίπρ ἴῃ οὗ 
[86 Οοηθ]εθ; δηὰ (2) ἴΠ6 ΠΘΓΟΥ ϑμεννῃ ἴο (Π6 
(ὐεπ 68 ἴο ἔπ6 δνθηΐίιδὶ σϑβϑίοσδίίοη οὗ [86 
168 (οἔ, Κοπι, χὶ. 2-ς--- 26). 

ΤΠ ϑοηρ οἰοϑος πθη, 85 1 θορᾶη συν. 1--- 3. 
ὙΠ δὴ ᾿ηνὶ δίῃ ἕο Ργάϊθ6; δηά Πᾶ5 γοδοῃρά, 
τῆγοι ἢ ἃ Ἰοηρ 56168 ΟὗἨ Π᾿νῖηθ ᾿ηΓΟΓΡΟϑ 1015, 
πε ρτδηηβδέ (βοῖὴθ ἔοσ 1 ἴῃ [(ἢ15 “811 (ο (6 
(σοῃ 68, ποὺν Ὠοαίμβθη Ὧὸ πλοῦθ, ἴο τσε]οϊοθ 
ΟΥ̓ Οὐάΐξ γεβίοτοα ρθορίθ, ἴπ6 [δννβ, 
44. 52. ὙΠοθ6 σγϑῦθὸθ νγοσθ, πὸ ἀοιυῦί, 

δαάρᾷ ὈΥ 186 διῖμοσ οὗ [π6 ϑιρρὶοπιθηΐ ἴο 
θθουῖ. ὅδ66 ἰηϊτοά., ὃ11. Κυ. 48 544. τὸ- 
Ρεδΐ [6 σοτηπηδηα Δἰγοδαν ρίνεη, Νιπλ. ΧΧΥΙ]. 
12 544. 

44. Ἡοεῥεα)] (ΕΟ, Νυπι, ΧΙ. τό. 
46. ΟΕἐ νὶ. 6, χὶ. 18. 

47. ὀεεαιε ἐξ ἐς γοιγ 5] (ΟΕ χχχ. 20. 

409. ἐῤὲξ γιομηίαϊπ “ῥαγὶγη, προ »ποιρΐ 
ΪΝεδο] Οἵ. Ναπι. χχὶ. το, 20, δηά ποῖΐο5. 
ΒΩ. ζ7εὶ ἐῤοι «ῥαϊῥ σεο ἐῤε ἰαπ Οἵ Ηεδ. 

ΧΙ, 12. 

ΝΟΤΕΘΒ οὐ (ΠΑΡ. ΧΧΧΙΙ; δηὰ οἡ τ. σ, 26, 33, 36, 42, δηά 43. 

ΝΟΤΤΓΕΕ οη εἶ. χΧχΧΙΐ. 

ΎΤΠΟΒΟ ὙἘῸ ἄθηγ πὶ Μόοϑβεβ 18 (86 διιίμοῦ 
οὗ Πϑοιιθγοποιγ, οὗ σουΓδβὸ ἱποϊ δ (ἢ18 ΟΠᾶρ- 
ἴογ ἴῃ (ΠΕΣ βίδίθιημθηῖβ. 48 στοραγάβ 1ἴ, ον - 
ὀνοσ, {6 αΓΠΟΓ δηὰ βροςῖδὶ φιοβίϊοη μᾶ8 ὕθθῃ 
ΓΑϊϑοα νυ ποῖ θοσ ἰξ 18. ἔγοπτι ([Π6 βάτὴθ πδηά, ὃὲ 1 
οὗἩ ΔέοβοΒβ ΟΥΓ ΟὗἩ ΔΠγΥ Οἴδεγ, 88 86 γϑβϑί οὗ [86 
θΟΟΚ ἴῃ ΜΒΙΟΒ ἰδ 18 ραςθά. Ὑπαὲ ἴμεσγε 18 
ΠΟΙΠΙ Πρ ἴῃ [18 Ἰδηρίῃ δπὰ ϑδἰσγισΐυγο ἴο ργονα 
ἃ ἰαῖθ οὔβίη δᾶ5 Ὀδθη ἴῃ οἴἶεοϊ βϑῃοννῃ Ὀγ {86 
ΤΟΙΠΑΓΚ5 Οἡ {Π6 οἴου ϑοηρ οὗ Μίοϑ68 βίνεη ἴῃ 
Εχ. χνυ.: οἵ, [πιτοἀυςίοῃ ἴο Εχοάιι!5, Ρ. 239. 
Μδηγ πιοάσγῃ οὐ 5 (Εννα]ά, Κηοθεὶ, ΒΙεεκ, 
Καιιρηδιιβοη, 1λανιάβδοῃ, δίς.) πᾶν πον ΝΟΥ 
σοΟηΠαΘΠΓΥ πηαϊπίαίηθα (πὶ [15 ϑοὴρ νν 85 
Βγϑοῖ νυτ θη ἴῃ ἴπὸ ἀδγβ οὗ ἴῃ6 Κίηρ5, 510- 
δεασυεπξ ἴο [Π6 γόνοὶὲ οὗ Ϊεγοδολπι, ἀπά ννὰβ 
ἰηβογίεα Ὀγ ἴπ6 511}} ἰδῖθσ ""}οιτεγοποιη δι" ἴῃ 

Ηἰ5 σοπιρὶ]δίίΐοη. ὙΘΥ πηδίηΐδίη [Π]15 85 τὸς 
Βαγάβ [86 ϑοπρ Ὀδοδιιϑα οὗ [πΠ6 σμαγασίθυ ϑι!ς 8 
(1) οὗ [18 βίγ]6, (2) οὗ 18 1ἀ688. 

τι. Τμεδί ἴΠ6 ϑοὴρ αἰ Γ8 ϑρΉΔΙΥ 1π ἀϊςξοη 
δηὰ ἰάϊοπι ἔγοπι ἴῃς ργθοθαϊηρ σπμδρίογβ 18 ΟὉσ- 
νίοιι5, θὰΐϊ Ρσοόνθϑ ποϊδιπρ. Τμδΐ ἃ ᾿γτγῖοδὶ ρᾶ5- 
5856 Βῃουϊά Ὀ6 σοηςεϊνοα ἴῃ πποάδ8 οἵ ἱπβουρῃξ 
ὙΥΒΟΙΥ ἀπ]}κὸ ἴμοϑα νυν μισἢ Ὀαοηρ ἴο πατγαῖινα 
ΟΥ Θχμογίαίίοπ, δπὰ ὃς υἱϊετεὰ ἴπ ἀϊβοσθηῖ 
ΡΒΓΔΒΘΟΙΟΡΎ, ἰ5 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ἀπά πδίιγαὶ. 6 
54Π16 ΒΘΠΟΓΔΙ {Γαϊΐ5 ἀἸ5Έ σι 88} [π6 σμογιϑοθ οὗ 
ἃ Οτεοκ ραν ἵἔτοπὶ [5 ἀἸδορθ. 

ΎΠΟΓΟ τὸ ἴῃ [6 δοπρ ποίννδίδηα!ηρ πιι- 
τοσοῦ β ςοϊηοίάθησοβ ὈοΟΐ ἴῃ τπουρμῖθ ἀπά 
ποτά νἹΠ ΟἴΠΟΓ ραγῖβ οἵ {πε Ῥοηϊαίθιςμ, αῃμὰ 
εβρθοΐδ}}γ νυ Ὁ εαξ. ϑόπῖα οὔ ἴμ65ε πᾶνε Ὀθθη 
Ροϊπιοὰ ουξ ἴῃ [Π6 ποΐδ8 οἡ [Π6 8:1 Έσδιν 6 ὑΈγθθ 8. 
Α Ἰοηξ ᾿18δὲ οὔ ΊΒετη 18 ρινεη ὈΥ ΠΟ] Θη90, " Ῥεηίδ- 
του ςἢ,᾽ 8799. ΜδΗΥ πο ἀουδῖ ἅτε ὑπιηρογίληϊ, 



οιδ 

Ὀμυΐϊ οἴποῖδ ἃῖὰ ποῖ 80; πὰ {πΠ ὶγ οὐ 4] νοι ὶ 
ΔἰτοροίΠοσ 18 τοτο {π4π ὁπουρἢ ἴο ουϊννεῖ ἢ 
ἴδε ρῥγοβυσηροῃ, ἰῃ [8618 ποῖ νεγὺ βτάνβ, οἵ ἃ 
ἀϊβογεηςε οὗ δυϊμούβηρ ἀγάννη ἔτοπὶ ἃ αἰ ἴογ- 
δηὸς οὗ δίγ[θ. 
ΤΠ οσουθποθ οὗ Αταπηδί βτη8 ἰη πὸ δοηρ ἰ8 

ΔΙΙοροάὰ ὉΥ Καιῆρῃ. πὰ οἴμεῖβ (ε. . Ὁ Φ υ. 
17} ΔΤ, ἥομι ΠΦ υ. 18: ὈΠΙ ΝΙΝ υ. λ6; 
ΕΣ ν΄. 26). ΟΥ̓ [λόθ6 δηὰ οἴδοῦ ᾿πϑίδποςϑ 
Εινοη, ΒΟΠῚΣ ἃΓῸ αιιοβίἰίοποά ὈΥ τοοθηΐ οτο5 
(866 ΦΧ. ἴῃ6 ποΐδ οἡ συ. 26): δηά ὄνδῇ ΘΓ 
411 σογίδίη, ἐμποΥ ννουἹὰ ποῖ Ἀιγη 8 σοπο]ιβῖνθ 
Ῥτοοῦ οὗ [86 ἀδῖθ δοϑὶρηῃθὰ Ὁγ Ενναὶά, Καιιρῃ., 
δίς.. Εογ 186 σᾶποη ἰαἰά ἀόννῃ Ὀγ Κοεπίρ, 
ε ΔΙιίοβῖ, ϑιίμαϊοη,᾽ 11. 8, “ ΑΥ̓ΔΙΏΔΙ5Π8 ἴῃ ἃ 
ὈοΟΚ οὗ δοηρίυγο ἂγὸ ἃ ἴοκθη οἰἴμεσ οὗ ἃ 
ΥΟΓΥ ΘΑΥΙΥ ΟΓ ὙΕΙΓῪ ἰαΐθ σοπιροβιοη,᾽" ἰ5 πον 
ΒΟΠΕΓΔΙΪΥ δςοςορίθα. [πὸ ροείγγ ρας] ΠΠν 
ΑΔ ΔΙϑηὴ8 ΜΟΙΟ 86, 48 Δ1Ὸ Δ͵.ΟΠ418Π18 ἴῃ 
16 ΡοδίγγΥ οὗ 41} ἰδηριιάρθδβ, Ἰοπρ αἴεσγ [Π6Ὺ 
Ὦδά ςὀαδοά ἴο Ὀ6 νογηδοι δῦ (566 ΒΊοεΙκ, "[ἢ- 
«Τοἀπσίίοη ἴἰο (ἢ6 ΟἸἹά Τεβίασηθηϊ,᾽ Ὗο]. 1. 
ὃ 19 (εἀϊῖ. Ψεπαῦ!θ5) ; Και], ' Τπίγοά. ἴο τῆς 
ΟΙὰ Τοεβιαπιοηΐί,᾽, Ῥαγξ 1. οἷ. 11, ἃ 12 (6αϊ. 
ΟἸαγκ). - Τὸ Αταπηδίβηηβ ἴῃ αισδίίοη ἤθη 
ΔΓΕ σοΙΏΡΔΏ Ια ὙΠ ἃ Μοβαῖς οτξίπ οὗ 
[Π6 δοηξ, δῃηὰ ροϑβί]Υ 4180 νὴ οὴς ἀδίϊηρ 
δἴζογ (6 γείρῃ οὔ ΗρθΖοκίδῆ; Ὀυΐϊ (ῃΕΥ̓ οδη 
Ββαγάϊγ Ὀ6 8ὸ νὰ [Π6 ἀδία βιρξοβθίθα ὈΥ 
ΚηοθοΙ, 1π6 σείρηῃ οὐ ΑμδΌ, ὁ... {πὸ [δ ἢ σθη- 
ΤΌΓΥ Β.Ο. 

ἼῊΘ γοβο ὈΙδηςθ5 Ὀθένσθθη ΡΒ. χς. ἀπά Ὠεαυΐ. 
ΧΧΧΙΙ, ἤανθ Βόθη ΠΡΉΕΥ τεψαγάθα 45 Ἱπῃρογίδηϊξ. 
ΟΥ εβρεοῖ!ν πὸ δχργεβϑίοῃ ὁ“ἴπὸ Βοςκ,᾽" 
ἢ φτοΣ οἵ ἴῃς Ῥϑδὶηὶ; δηάὰ θυξ. χχχῖ!. 7 
ΜΠ νῦ. τ᾿ ἀπά τς οὗ (ῃ6 Ῥβδὶπὶ; 4180 συ. 4 
δΔηὰ 36 οὗ ἴΠ6 ἔοστῃοσ ἢ συν. τό δῃὰ 1, οὗ 
1Π6 Ἰλίϊοσ. Ὅδθ πδηποῦ δηά ἔπγῃ οὗ ἱΒδοιχῆϊ 
οὗ 16 Ῥϑδ]πὶ ἀγὲ σε ΓΔ ΪῪ 4180 811Ππ|114Γ ἴο πο 86 
οὗ {Π6 δοηξ (566 [6] 125 ἢ οἡ 8. χο.). Νον 
ΒΙΊΘεΚ, τοπιαγκίηρ (' [πἰγοάἀμυοξίοη ἰο ΟἹά 768- 
ἰατηθηΐ,᾽ ΝΟ]. 11. Ρ. 234, οαϊξ, Ν᾽ ΘΠΔΌ]68) οἡ 
[Π6 ϑυροσγβογιρίίοη οὗ {πΠ6 Ῥβα]πι, ννῃς ἢ σ41}8 1 
“Α Ργάγοσ οὕ Μοβϑβ,᾽" βᾶγβ8: “ἼΠΟΓΘ 18. ΠῸ 
ΔυΙΠομΐς Γράβοη ἴογ ἀδηγίηρ ἴο [ἢ 6 ἰανν ΊΝΟΓ 
1Π6 δι ΠοΥσἢΙΡ οὗ {Π|8 Ῥβδ]πι, δηὰ δῖ 411} Ἔνθηΐβ 
11 Ὀδασβ ἴΠ6 δβίατῃηρ ΟΥὗὨ ΚΟΥ βιγεαΐ δηςαιῖγ.᾽" 
Ἐννα]ὰ αἷϑο ργδηΐβ [86 ἰδϑὲ ρατί οἵ [15 8ἰαϊθ- 
Ιηθηΐ, 

Καιηρῆ. Βονγενοῦ ΠΙΠι86 1 866 ΠΊ8 ὈΓΔΟΓΓ Δ] 
ἰο δάπχς [ἢ6 1πϑιιβηοι που οὗ (ῃς δγρυπιθηΐῖ 
ἄγαννη ἔγοση δίγ᾽ε, ννβθη ἢθ 8408, Ὁ. 247, “1 
πε σοπηροϑιί(ίοη οὗ Ὠοιυϊθγοποπὶν ὉΥ Μοβεβ, 
οὗ ΠΟ ἢ ΠΊΔΠΥ ᾿οραγηθα ΠηΘη ΔΙῸ 8{1]} σοηντηςοά, 
σοι] γοα]γ βίαπα ἃ8 θϑίδ Ὁ] 15η6 4, {[Π6η πδῖι- 
ΓΑΙ (Π6 αιυσδβίίου δῦουξ πὸ δυϊμοητο γ οὗ 
ΟἿὗ δοηρ ψοιυ]ὰ ὃς ἀεοϊάοα ἴῃ ἴῃ6 ἰγδά!οηδ] 
86Πη86.᾽" ᾿ 

(2) ΟΕ δγρυπιθηΐβ δραϊηϑὲ (ῃ8 Μοβϑὶς 8ι.- 
{ΠοΥ8ἢΡ ὈοΙοηρίηρ ἴο [86 βεσοπά οἶδ88, ΠΊΔΠΥ 
ΓΟβοῖνθ ἐμοπηθοῖνοβ ὉΠ ΕἸ πιαίοὶΥ ἰηἴο ἃ ΠΊΘΓΕ τὸ - 
Ἰεσϊίοη οὗ ΡγορἤθοΥ ἃ8 διιοῆ. ὙΠ6 δοπρ 48 
ΤΟΙθΓΘποΘ ἴο ἃ βἰαϊς οὗ {π1|η58 ΏΙΟἢ ἀϊὰ ηοΐ 
Θηβιι6 ἘΠῚ} Ἰοὴρ ἴον [ῃ6 ἀδγβ οὗ Μοβεβ. [ἰ 
δ ἴβεποα ἰηξοτγοὰ δὲ οὔθ ἰμαὶ [ἰ οουὰ ποί 
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δανα Ὀδθη ὑυυείθη ὈγΥ δἰπι. δυς ἢ ΔΑϑδυτηρἝ  ΟὨΒ 
ποοὰ ῃοΐ Ὀ6 Πεγὸ ἀϊβουβδοά. 

Βυϊῖ βοπδ (ε... Καπῖρἢῃ.}) ν Πο ΜῈ} ποῖ τεϊθςξ 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἐπ Ἴοἱο, ἅ16 ὨΘνΟΓΈΠ6]685 σοηνπορά 
1ῃδὲ (ῃ6 δοηρ πιιιϑὲ μάνα ογιριμδῖθα αἱ ἃ ἔδγ 
ἰδίοσ θροςὴ ἴῆδη (παῖ οἵ δ οδοβ. [{ 8εἴ8 ἔοι ἢ, 
{Πογ οὔδβογνο, ἃ τε] ρίου 8 δὰ ροϊςαὶ ἀϑρεςΐ οὗ 
Δ λιτβ ννῃιςἢ ἀϊὰ ποῖ ἀγῖϑε υπ|1] Δἴ Ὶ ἴῃς ἀ19- 
Γαρὕύοη ἴῃ ἔπε τεῖση οὗ ἈδΒοῦοδπι, ἀπ ὄνεη 
(πὸ ἀφο! ηα οὗ [186 Μοπαγοῦγ οὗ ἴδε Ἴδη 
ὙΤτθεδ; 118 νΠΟΪ]6 ἴθηοσ οὗ ᾿Ιἀθᾶδ δηὰ 4850614- 
[ΟΠ 8 18 ΟὗὨ ΒΟΠΊΕ δι} ἢ ΕΓᾺ ; [5 ΥΌγῪ {πο πηθ ἀπά 
Β0ῸΡ6 18 ἴδ σϑβϑίογαίοη οὗ 4 πρῆςϊ γοϊδίοης- 
8ΠΠ|0 οἵ Οοά δ ρεορὶε ἰο Ηϊΐπι, 4 γοϊδοηβῃιρ 
Ὡς ἢ 18 Αβϑυπηοά ἴο μανθ δέῃ ἱπίεσγυρίοα Ὀν 
1π6 Δ 1 Π]|Οβϑηθβθ οὐ (6 διυπηδῆ ΡΑΓΥ͂ ἴῃ τῃς 
σονθηδηΐ. Νον [86 ἴορῖςοβ οὗ ᾿βϑδῃ δηὰ τῆς 
Ρτορμεῖβ ξο]οννηρ 1πὶ ἀΓῸ [6 ΥΕΓΥ 84 ΠΊ6. 

Ι͂ῃ τϑρὶῪ 1Ὁ πγιιδὲ ὈῈ 8δ]ἃ (δαὶ οἴ μοσ ρατγῖβ οὗ 
Του ΓΟΠΟΙΆΥ δηὰ ἴπ6 Ῥεηΐδίθυς ἢ ΠΟ 1688 415- 
Κη Ἴ]Ὺ σοηϊεπιρ]αῖα δῇ δροϑίδϑυ (ε.5. ζευϊ. 
ΧΧΥΙΙ.; [μεν. Χχν!.), ἂπάὰ τηδὲ ἐπογοίογε πὸ 
ΤΔΘΙΟ ἔδλοϊ οὗ δυο Ὀείηρς τεξεστοὰ ἴο ἰὴ 1} 15 
ΠΠδρίεσ ργονθα ποίμΙηρ 88 ἴο 1ἴ ἴῃ ραγτςϊατγ. 
ἘΜΓΓΠΟΓ, [6 δροβῖδϑυ 18 γθδ!]Υ παπιθὰ μογα ἴῃ 
ξθηογαὶ δηὰ ΒΙΡΉΪΥ Ροθεοδὶ ἔθυτηδ ; ἴθ πΠ8 σοΓ- 
[Δί] γ ποί 80 ἀεῆηιία 88 ἴποϑδε Ἐπιρὶουθα ἴῃ 
ΟἾΠΕΙ ραιΐ8 οὗ {μ6 Ῥοπίδίθυς ἢ οἡ ἴῃ 54ΠῚ6 
δυῦ)εςῖ. ΤῈ Θχμιοη οὗ {ἰπῸ ἀροβίαδυ ἴῃ 
(ῃς δοηξ, ποῖ 845 ἃ ροββίδ᾽ε Ὀυΐ 48 Δηὴ δοςοπὶ- 
Ρ Ι8η6α ἐνοπηΐ, 5 1ὴ [6 ΠΊΔΏΠΕΓ σοπηηοῃ ἴο 1π6 
ΡΓορμεί8., ΤΟΥ ἐχεαῖ ἃ Ευΐζυγα ῥγεβεηϊοα ἴο 
ἈΠ 6ΙΓ ἱπϑριγοά κ42Ζ6 ὑν}}]5ὲ ἘΠΟΥ τι ΟΥΓ ΒΡΘΔΚ, 
8ἃ8 ποι Ρὴ 1 ΜΈΓ ἃ τϑὰὶ Πνιηρ Ῥγεβοηΐ; δά 
Βοησθ “16 ργόρμοῖῖς Ῥγοϑοπτ "ἡ ΠΔ5 ρδϑϑοά 
Ἰηΐο 4 νν6]]-ηἀογβιοοα δηά ἰθομηΐςαὶ ἴοτΠλ. 
ΤΠ {|κ στετηδγκβ ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 ρος α] 411- 

δίοηβ. Νὸ ἀουδὲ ἴπεδ56 ἀϑϑιπιὸ {παΐ 16 ρεορὶς 
ὯΔ48 ραδβοὰ τῃγου ἢ 8Δῃ οἵὰ οὗ Ῥγοβρεγν δηά 
5 σς θ58, ἃηα [45 γολοῃθα ομθ οὗ ἐϊβαβῖεσ δπά 
δ) σαοη. Ὑεξ {π6 ἀδβορΡίοη σοπίδπβ πὸ 
85}. (γαἱξ ἡ ΠΙΟἢ σαη ΠΥ Ὅς 8αϊ]ἃ ἴο ἱπΠρΡΙΥ 
ἃ Ρογβοηδὶ Κπονυ]οάχε οἰ ποσ οὗ [ῃ6 ϑυγίλη οὐ 
Αβϑυτδῃ ΥἹΟΙΟΓΙῈ5 ΟΥ̓ΘΓ 5.86]. [πάδο {πὸ 
ἕαςϊ (τοιπασκθὰ ΌῚ ΚηορεΪ), [ηδὲ [Π6 οἱοθς οὗ 
τὴ6 δοὴρ ποϊάβ οἷἱβ ἴο [βγδεὶ, δηά, Ὀὸ τὲ 
ποῖεά, ποῖ ἴο ἃ ρογίίοῃ οὗ [5γ86], θυῖ εἐπη- 
ΡὨδΕΙΟΔΠΥ ἴο [5γ86] 85 ἃ νυ ΠΟ]ς, ἃ ᾿ν γ᾽ Βορὸ οὗ 
ΓΕΝΘΉΡΕ ἃΠα ΣΟΟνΟΓΥ, 566 1η8, οὐ ἴπὸ σγουπά οἱ 
εὐ ἐδ ΒΙΡΏΟΓ ΟΠ ΕΠ ΟΙδπι"" δ ἰοαβῖ, ἴο τοῆαῖο δὲ οποδ 
[Πὴ6 υδϑ08] Ὠγροίμοβῖθ οὗ {Π6 στο οἵ ἐδαῖ 
ΒΟΟΟΙΪ {ΠΟΠΊΒΟΙνΘΒ - ἔοσ ἴῃ ἴῃ οἸοσίπε γεαγ5 οὗ 
{πὸ Κιηράοχτῃ οὗ δαιηλγία ϑυς ἢ ἘΠῸΤΊρΡΠ5 σου]ϊὰ 
Βατάϊγν Ὀ6 ἀτγολιηθὰ οὗ ὈΥ ΔηῪ ἀἰβοοπηφ Ρᾶ- 
(τἰοΐ ἀραϊηβῖ [πΠ6 ουόγυν ΟΊ ΔῊ τη]ρϊ οὗ Δ 55γΥ- 
Γᾶ. Απά γεῖ 1ἴ 18 1ιι5ῖ ἴο ἴποδ56 γξαγα {ππὶ 
ΠῈΥ ἀβοῦθε (6 ογρίη οὗ {Π6 ϑοηρ. 

1118 ἴο Ὀ6 οὐϑειυοὰ ἴπαὶῖ ἴῃς ὈΪδβδιίηρο ΔΠ- 
ποχοὰ ἴῃ ἴπθ ϑοὴρ ἴο ἔπ ]ηθ85, ΜΙ ΒΕΙΠΟΣ 
ΠΑΠΊΘα 45 ΡΓΟΠΊΪ868 ΟΓ ΡΟΣ οι ΤΏ ΠΟ65, τὸ ἴΠ 086 
ὙΠΟ ἢ ΥΘΟῸΓ 80 ΠΟΠΊΠΠΟΠΙΥ ἴῃ Ὠοιϊογοποτην, 
δηά  ὩΙΟΒ πγυδί ἤᾶνο ὈΘΘη 1π {86 οἰοβίηρ πηοηῖ 5 
οὗ Μ|οβοϑ᾽ ἴδ ρογρεῖα ιν ἴῃ Π18. πηπὰ ; {Πο56 
ΠΑΤΊΟΪΥ σοηπεοςῖοα ἢ ἴῃς Ῥγχοπιιϑοὰ 1.,Δηὰ, 
Οἡ ἴδε οἴμοσ μαπά, ἔμ ΡγΟ 1868 νυν Ἀοἢ οογρδ 
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ἴῃ [ἢ Ἰαίοσ. Ὁ πιο, δηὰ ἩΠ]ς ἢ ο] βίος τουπά 
[1586 8οη οὗ αν ά,,) νῆο 8ῃοι)]ά τχϑβίοτο 
δζαίη 811 ἱπίηρϑβ ἴο ϑγδοῖ, ἀγὸ ΠΟΙ δὈϑοηΐ. 

ΤΠο “ὁ οὐδ] ἐς νιν " οὗ [Ὠ6 ϑοηρ 8 151}}7 ΓΘ - 
ἔογγεὰ ἴο ὈΥ ϑ.ἢυ}2 δηὰ οἴοῦϑ 48 οπθ οὗ 118 
τηοϑί ΓΟ ΓΚΔΌ]Ὲ ἐγαϊῖ8. Νονν ἔπογα 18 ὩΟ ΤΊΟΙΘ 
ὈΠΙνΘΓΞ4] ΟΥ βίΠΚίηρ σμαγασίοσιβίς οὗ ἴΠ6 τηοϑὲ 
ἃποίθηΐ ΡΟΘΙΓΥ ΟΥ̓ ΕΥΟΓΥ πδίίοη ἔπδη [ἢ}18. 

11 τοὺ ὃ6 δά θὰ [Πδὲ, ὀχ ΙὈΙΌΠΡ 48 1 ἀο68 
ἴῃ βεγίθβ, σοά δ ργθυθηῖηρ πηούςοῖθβ, ΗἸ8 ρεο- 
ὈΪο 8. ἔδ Π] 6 βθη658 δηὰ ᾿ηργαϊ τάς, οὐ οοπ- 
δο]ιεηΐ Ἰυάρτηοηΐβ, ἀπά ἴΠ6 πη] δηὰ οοπι- 
Ἰεῖθ ἐπ πρῃ οὗ [6 Ὠίνῖπθ ΠΟΙ Π86]8 οὗἉ στάςο, 

11 ἔΟΓΠῚ8 1Π6 8 ΠΊΓΠΑΓΥ οὗἉ 4]}] ἰαῖεγ ΟἹ]ὰ Τ εβῖ8- 
ΤΘΠΕ ΡΓΟΡΠΘΟΙο8, δηὰ ρίνοϑ 88 ἰΐ νγόῦο [Π6 
Γπαπιουνοῦῖκς ἀροὴ ὙΠΙΟἢ ΠΟΥ ἅγὸ ἰαϊά οἱ. 
Ηρτγὸ 48 δἰβοννῆοσε [6 Ῥεηϊδίθευςσἢ ῥγεβρηΐβ ἰξ- 
861 48 ἰῃ6 ἔουπηάδίίοη οὗὨ [Π6 το ριουβ 16 οὗ 
ἴϑγδοῖ ἴῃ δῆοσ ἘΤΊ6Β. 

[{ὁπςο ννὲ δάπριξ [6 ροβϑϑ Ὁ} [πὶ Μόοϑος 
τς ἔογεϑοο [ἢ6 ξαΐυγο δροβίδϑυ οὗ [8Γδε], 1 
18 βοδῖοθ ροβϑίϊθ ἴο σοηοοῖνε μον βιιοἢ ἕοτγε- 
ϑ'σῃς σου]ὰ 6 ἰυτποά ἴο Ὀεϊζεγῦ δοσουπί ὉΥ͂ 
ἢῖπὶ ἴῆαπ ΌΥ ἴῃ6 νΠθηρ οἵ [ἢ18 ϑοῆρ. [π 
δῖ υ6 γι ρροά, βοηςΠΌΟΙΙ8, Δηἀ ἰηςίϑινο; ἀρουπά- 
ἴῃ ἴῃ ΡΓερταηῖ πλείδρμουβ, ἀπά Ὀο]ὰ οοη- 
ἰγαϑίβ ; 1Πηρ48ϑ!οηθά ἸῺ δαγηθϑίποββ δηᾶά Ὁ} 
ὉΡ ψΊ ἃ ὙΘΓῪ σΑγεῖ]} δἰζεπίίοη ἴο τγῆπΠὶ, ΠΟ 
βίγαιη σου] δ6 τλοσὸ ᾿ΠἸκοὶγ ἴο σίΚὸ {Π6 ᾿πιὰ- 
Εἰπαίίοη ΟΥ ἴο ἔλδίθῃ οἡ ἰῃδ ᾿ΠΕΠΊΟΙῪ οὗ δῃ 
Ἐαϑίοσῃη ρθορὶθ οσ Ὀείζοσ σαἱςυ]αίοα ἴο δἴίδίῃ 
[Π6 ϑρεοιῇς μυγροϑε ἀηποιπορά 85 αἰπιοά δῖ ἴῃ 
115 ΠΟΙΠΡΟΒΙΟΠ : 566 ΧΧΧΙ. χο 544. [{8 ΠἸΓΣΓΌΠΟΥ 
νοι] Ὀς ἃ βίαπά!ηρ Ρῥτοίοβί ἀρδιηϑὲ δροδβίδϑυ ; 
ἃ ῥγοΐοϑί ὑνῃϊς ἢ τ]ρῆϊ νν06}} σἤοοῖκ ννάνόγοῦϑ, αηὰ 
λνάγῃ {πε ἢ] της ἘΠ6 σονο]ὶ οὗ οἴ ποῖῦβ νυ 88 
ΠΘΙΓΠΟΓ ἀπίοτγοϑοθη ποῦ ὑηρτγονϊ ἀρὰ ἔογ Ὀγ Η μὰ 
ἴπ ὑνΠοπὶ ΠΟΥ {Γιδιοά. 

ἼΤΠαΐ [15 Οαδ πγι8ὲ ΟἹ ΘΥΘΥῪ βτουπά [Δκὸ (Π6 
ΥὙΟΓΥ ἤγϑί γάηκ ἴῃ ΗΘΌΓΕΥΥ ΡΟΕΙΓΥ 18. ἈΠΙνΟΓΒΑΙΥ 
Δἰ]οννοὰ. ὙΠῸ γδεϊοπδ δὲ ΟΠ 5 Πποννόνοσ ἤᾶνθ 
πο Ὀείίοῦ ἐχρδηδίοη ἴο οὔθῦ δδοιυΐ 118 οὔ βίη 
ἴδαη τῃδὶ “(86 Πουϊογοηοπηϊϑί," ἃ σΟΠΊΡΙΪΕΣ 
δι ρροξοά ἴο ὃὈὲ ἰνιπρ ᾽η [Π6 γθαγ8 ἱπιπιοϊδί ον 
Ργεσοάϊηρ [Π6 ΒαθγΎ]ΟπΙ8ῃ σαρ(ν!Υ,, “ὁ Ουπά 
", δὴ Δποηύπιοιιδ ἀοσιπηθηΐ οὗ τηοτγὸ ἴδῃ ἃ 
σοηΐτΥ οἷά, ἴπ6 Ρῥγοάιοίϊίϊοι οὗ ϑοπῖθ ἔου- 
δοίζοη δυῖμοῦ ὈοΙοηρίηρ ἴο [86 ποτγίδογηῃ Κὶηρ- 
ἀοτ, ἀπά ᾿πσογρογαίοα 1ἴ ἱηῖο ἢϊ8 νγοτῖς, ἴῃ - 
ν ΠΕ ρΡ ὈΥ͂ ννᾺΥ ΟΥἨ δοσοιπίϊηρ ἴοσ 18 ᾿ΠΒΟΓΠΊΟ ἢ 
ἴῃς ϑ5ἰαϊοπηοηΐβ οὗ ΧΧΧΙ. 16---230. δϑιιοῆ ἃ Ποῃ- 
͵εοίωγο 18. πιοϑὲ ὈΠΙΙΚΕΙΥ οὐ 1π6 ἕδοθ οὗ ἰἴ: 
ὦ 18. ἃ 8: ρΟΒΙ ΠΟ 800 ἢ 81 ΓΟ ἃ8 ΠῸ ΟἿΘ 
ΜΟΙ] τηδλιηΐδίη δρουτ (ἢ15 βρὶοπα ἃ ροσδπὶ, 
᾿Π|055 ἢ6 ἢδὰ δάορίοὰ ἰξ οὐ στγοιιπάβ ΟἴΠοΓ 
{Ππη ἴο56 ἐουηά ἴῃ ἰδ6 ϑοηρ [56], ἀπά δαά 
ἴ0 ἀφίοηα [{ ἴο {π6 υἱπγοδβῖ δ 4}1 ἢαζαγάϑ. 
ΓΟ δοηρ οὗ Μοβεβ᾽" [48 ἔυγηιϑηοα ἃ 

1Ποτ6 ἔῸΓ ΘΟΥ̓ΘΓΔ] ΤΩΟΠΟΡΤΑΡὮΒ ; ἀπιοηρϑί {ἢ 6 
ΠΟδΕ ΠΟΐΘΟΓΗΥ οὗἩὨ ΟΝ ἅτε ὙΠ ΠΗΡΆ, 
“(ΣΟΠΊΠΙοἴΓῖι8 δά Οδπίοιπιὶ Μοβἰ5᾽ (1734); 
Ῥαῖπο, "ιϑβογίδιιο ἴῃ Οδπίϊςσυπι ΜοβΙ8᾽ 
(1;69); Ἐννα!ά, "48 ρύοβθὸ 11οὐ ἴῃ 1)θὺ- 
ἱεγοπουηλίαπι᾽ (ἡ [ΔῃγΌ. ἀθγ ΒΙΌ]. ΔΝ ΙΒθοηβο δ ,᾽ 
187}; ΜΝ ΪςΚ,. " Μοβὶ8 Οδηϊουμι Ογρηεαπ," 

Νογαϊίπροη, σϑόχ; Καιπιρμδυϑοη, ὁ 48 [1,1οὰ 
Μορεϑβ," 1εἰρζίς, 1862. 

υ. 5. 
ΤῸ ψογὰ ““δροῖ" ΟΥ̓́ Ὀ]ΟΠΛ 58) (Ὁ12) 

ΔΡΡδδίβ ἴο ᾶνε ἃ πΠΊΟΓΑΙ 8] 5: π ἤοδίϊοη ἤογα 85 
Ῥγχου. ἰχ. 7: [|οῦ χί. τς; χ2 Ῥεῖ. 11. 13. 
ΤΠ τοηάοπηῦ οὗ πλλύρῖη, ἴδοι 51:0- 
Ροτίοα ὈγΥῚ ΑὔεποΖ., ῬΒΠ]Ιρρϑοη, ὅζο., 15. 1Π- 
ἰοΟἸογαΙΥῪ αγϑἢ ; οἴποῖβ (οβϑθητη., Βδιπιβ., 
ϑοΒυ 2, ὅζε.) ἔγεδὲ [6 σοὶ ρᾶϑϑαρὸ 85 [ῃἴοτ 
τοραίίνο, δῃηὰ σΑΥΤΎῪ οὐ ἴδε 5βιιδ͵οςϊ ἴτῸπὶ [6 
ῬΓθσθάϊηρ νοῦβο, " Ηδ88 Ης" ψε Οοάλ) ""δεἰδὰ 
ΘΟΓΓΌΙΡΕΥ ἰονναγάϑ πα ἡ Νο: Ηἰ8 εἰμ άτεη 
{Ποπλβεῖϊνος ἀγὸ Πογ οὐνῃ ἀϊδρταςθ." Βιυῖ [Π}5 
ἄἀοδβ ποῖ 811 {πὸ ἴθπου οὗ ἴῃ6 σοηΐοχί. Οὐ ἢοῦβ 
Ιονίῃ, Βοηδὶά., ἄς.) τϑηάθσ “" (Ποῖστ βροῖ " 
ὡς ἐς. ἴῃ ἀρἤ]ηρ ἱηξεσοη οὗ [ΠΕΙΓ 5:Π} “" 89 
οσοιτυρίοα Ὀεΐοστε Ηϊπὶ σπ]άγθη ποῖ" (,.Ἔ. ἢῸ 
Ἰοηρογ) “Ηἰ5᾽); θὲ [18 ᾿πνεγϑίοη οὗ ἴΠ6 οὐάθγ 
οὗ 1ῃ6 νογάβ ἰῖβ Ὀηννυσγδηίδθϊθ. Εἰννα] ἃ δηά 
Ἐπγδί δϑϑρη 46 ἀπο ΠΟΥ 86η58: "" ΗΙ8 ποΐ- 
80η8 ᾶνε νυἱοϊαίθα {πεῖν οὐ ἴο Η πὶ." ἽΠΕΥ 
Εἶνε Πούνονεῦ πὸ δχδπιρία οὗ Ὁ ᾿ἴπ [86 
56η56 ΟΥ̓ “οἰ " ἕτοῃ (πὸ Ηδοῦτγενν, ἀπά [86 
1Πππ|δι γδ ] οηϑ ἔγοπι ἴῃ Αὐσγαθῖς ἀγὸ ποῖ σοηνίηςς- 
ἴῃβ. Οη πε σοῖο, {ποιρὶν ἱπὸ ρᾶββηψε |8 
ἀμῆουϊῖ, πο Ὀειίοσ νογβίοη 845 γεοῖ ὕθθη οἤεσγοά 
ἴδῃ {παῖ κιιρροβίθα ἴῃ ἐπ6 Ποοϊ-Ὠοίο:; Μ ΒΙΟἢ 
15 505: Δ Γ14}}Υ ὑπαὶ δἀοριοὰ Ὀγ Κπορ., ΚΘΙὶ, 
δοῃγδάογ, ἄς. ΤὍῆὴδ ναπδίοηβ οὗ ἴπΠ6 δηοιθηΐ 
νΟΓΒΙΟἢ5 βυρροϑὶ (86 συβρίςίοη [μα ἴδε ἰεχί ἴῃ 
(}18 Ὁ. 15 ἀπά Πᾶ5 Ἰοῃρ Ὀδδη σοσταυρίῖ. 

Ὁ. λχ6. 
1ΧΧ. διασπερῶ αὐτούς. Το Ηδθῦτγον ποτὰ 

Πόσο 18 ἅπαξ λεγ., δηὰ 15 ἴδκθη Ὁγ {πὸ ΠΡ 58 
ψογϑίοη αἴεσ τηοϑὲ ἀποϊθηΐ δ ΠΟΥ 165 85 ἃ ἀ6- 
ποιηϊηδίϊνα ἔγοιῃ Πδθ. ὙΠῸ πηοάογη Ηοῦτα- 
5σί5 (Οδθεη., ΕὈτβῖ, δίς.) Βοννενοῦ γοραγά 11 88 
ἃη ᾿ηἀδροηάοηξ τοοῖ, ἔοιιηά 4150 ἴῃ ΠΘ δηάὰ 

ΑτΆὉ. χὶὁ (ςΕ ΟΚ. φη-μι, [«αἴ. “π-τγὶ), πὰ 

τηοδηΐηρ ἴο “ὁ ὈγρΑΙΠΟ᾽" ΟΥ̓ ὁ“ Ὀἷον." Ηδθηςς 
1 πιοδῃβ “"σϑι νεηΐο ἀἰβροῦραπὶ 608,᾽ Οαδεῃ. 
.ὙΤΠ6Ββ." 

υὖ. γχ6. 

ΤῊϊ5 Ρἢγαβο 5 ργονογδιδὶ (ςἶ τ Κ. χῖν. 1ο, 
ΧΧΙ, 2ι; 2 Κ. ἰχ. 8), δηὰ Ὀαβθὰ οἡ ἃ ρᾶζοῃο- 
γΓηδδβῖα (21) Υ2)). [18 ξΌΠΟΓΔΙ 56 Π86 15 ΟἸΘΆΓ: 
ἴ ΠΙΘΔΠ5 ὁ" 41} τηδη οὗ 4]1] δβογίβ :) δπὰ 1.8 
ΠΠ6 ΓΔ] ἔογοθ 18 σΟΓΓΘΟΙΙΥ ρίνθη ἴῃ {πΠ6 ΑΟΥ., 
του ἢ 1Πη6 νογὰ ἰγαπβίδίθα “Ὁ ἸΘτ " τηῖρῆϊ ρεγ Ἑ 
ὮΔΡ5 85 ὙΜῸ7Ὶ1] δὲ τοπάογοα “ϑοῖ ἔτερ." [18 
ΟΥ̓ΡΊΠΔ4] δηὰ ὈΓΌΡΟῚ βἰσηπιἤοδηςς πᾶς Ποννονοῦ 
Ὀδοὴ ὈΠΟΟΓΙΔΪΠ ἔτοΠὶ ὙΘΓΥ ΘΑΓΪΥ {|π|68. Ὑἢ6 
Ὀεϑὲ οχρ᾽δηδίίομ οὔ 1ξ 18 ῬΡγοΌ Δ ὈΪΥ {παῖ οὗ [6 
Ὠίοα, μι ἢ Π45 Δηδ]ορΊε5 1ῃ (Π6 Αταδίς, δηὰ |8 
ἔο]οννεὰ Ὁγ Ὠδίῃο, Βαυπὶρ., Πο] Ζβςο ἢ, Καὶ!, 
Κυορ., ὅτε... ννῆο τοραγὰ 11 48 οὐὔρβίπδ!!Υ πολ ς- 
ἵπρ "τηδιτιθὰ δηὰ βιηρίὶθ" (ςἔ. [ς Οεπδη 
ἐε5): οἴδμεγβ (Κοβθηπι., σσόβθη., Ὡς ννεῖῖς, 
ἄς.) βυιρεοϑέ “" Ὀοπά ἀπὰ ἔτθε," οὐ “" σοπῇηεά 
ἃτὰ δῖ ἰαγρε:" οἴπεῖβ (ΚιίιμσἢΙ δὰ βοιῆς 

οἵρ 
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76ννῖϑι δα που 168) “ ῥσθοίοιβ᾽" (πὰ 50 βδυῖ 
ὮΡ ἀπά κυαγάρδά), ἀπὰ “ὁ Ὑ11 6 (4πὰ 80 πορίθοῖ- 
64): οἴοῦβ (Επγϑέ, ὅς.) “πὲ 80 18 γοβίγαι πὰ 
δηὰ ἢ6 ψνῆο 5 δὶ ΟΠ τδϑίου, "" νυνὶ ἢ 15 ϑ8Ὁ- 
βίη 1 4}}Υ ἸἀθηΉ 4] νυ ἰδὲ οὗἨ Καπρῆ., “ἢ 
ννῆο ἰ5 ποῖ οὗ [1] αρὸ, δηὰ δ νγῆο ἰ5 30, δπὰ 
τῃογείογο 15 ἱπάθρεπαδηϊ :᾽) αὐ αἰξα. 

ν. 421. 

Τῆς ΤΧΧ. [ἀπὸ κεφαλῆς ἀρχόντων ἐχ- 
θρῶν] δἀορί5 {πε τεπάοτιηρ Ξβυρροσίεα ἴῃ ἴῃς 
ἔοοϊ-ποῖοΘ. 80 Νδίοσγ, σδβθη., Μίδιγ., Καπηρῇ., 
Ἐπτοὶ, ννοριο, ο. ὙΠΙ5 τοηάεγίηρ ἰ5 5 ΓΟΏΡΙΥ 
διρρογίεα Ὁγ ἴπ6 Ηφῦγονν οὗ [πὰ ξ. ν. 2. (566 
ποῖθ). ΟἸΠοῖβ ᾿πάρρά (Ὁ δρρεῖθ, νῆμα, 
ΚΏοΡΕΙ, ΚΟ], δοβγόάογ, Ψ ΪοΚ, δία.) τη ογ 
(Π6 ννοτὰ "ΘΒ ὈΥ “" Βαῖγ," 85 ἴῃ Νιιπὶ. Υἱ. ς: 
οἴ, 1,ον. χχὶ. τοὶ δηά ἴπιι5 (ῃ6 ρᾶϑϑᾶρθ ννοι]Ἱά 
ΓΙη: “ ἔγομηι [86 ὨΔΙΓΥ Ποδά οἵ πὸ δποῖηγ ;᾽" ςοἕ. 
Ῥϑ. Ιχνυἱ. 21. ΤΠ Ψνογὰ ΜΒ 15 Ποννενογ ΠΟΓδ 
ἴπ {π6 ρίαγαὶ. ἘΠΠΟΥ ννΑῪ 1Π6 οἸαιιϑε σοηπεςῖβ 
1561 νυ 1ῃ6 νογὺϑ ἴῃ [86 ργθοθάϊηρ οἰδιιθθβ: 
4} τν7}}} πιᾶκθ ΤΥ ἄττονν5 ἀγαπὶς ἢ Ὀ]οοά, 
ΔΠΑ Τὴν ϑυνοιαὰ 5}4}} ἀδνοιγ ἤδβῃ; νυνί (οΥ 
ἔγοτα) {πὸ Ὀϊοοά οὗ [Π6 5ἰδλίη, δηά ἢ (οΓ 
ἔτοπι) {πὸ σλιθΕ οὗ {π6 ργίηςοβ."" ὙὍΠδ τεπάογς 
ἴῃ οὗ 16 ΑΟΝ., ἴθ (Πἰ5 ρίαος δηὰ [υἀξ. 
ν. 2, ἐδπηοΐ 6 πιδιηϊδιηδά. 

ν΄. 43. 
ΤΠε ννοτὰ “ἐν 18. δυρρ! θά ὈΥ {πὲ 

ΑΟΝ., 45 Ὁγ τὸ ΠΧΧ. εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ 
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, Ὀυΐ ποραϊεποὶγ. ὙΠῈ ἰγδη5- 

ΠΕ ΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΠΙ. [ν. 1, 2. 

Ἰαϊϊοη οὗ (6 ννογάβ, πονγόνεσ, Ὡς Ἠδ9 
Ὀοθη νη ουϑὶν βίνεπ, ταυϑῖ ἀδρεπὰ ὕροη {παῖ 
οὗ 186 νεγὺ, 122) 7. ὙΠῚ15 νογὺ 'ἴπ Καὶ δπὰ 
ῬΙΕῚ τηθᾶῃ5 ““ἴο βοιιηὰ :᾽ δηὰ «ἷ5σὸ “10 τὸ- 
)οῖςθ," οὐ ““ἴο πξῖογ ργδῖβο;" δηά ἰγαῃβι νεῖν 
“ἐ(ρ ᾿αυά,᾽) “ἐΡΓγαΐϑθ,᾽) οὐ. “" τε]οῖςε ἴῃ) (ςἴ. 
ἔος Καὶ, 154. ἰχὶ. γ. ἔογ Ριεὶ, 5. 11. τό). 
ὝΠΟ ἱπίγαηϑιεἶῖνο 5θη565 οὗ ἴΠ6 νεῖ ἴῃ Καὶ δηάὰ 
ΡΙ6] ἂὸ ἔουπα 4150 ἴῃ 115 ΗΙΡὮ" ἔΟ 8 (ἐ. Κ. 
ἸοῸ χχίχ. 12; 5. χχχί!ϑ σὴ. ὙΠεΘ σδη 
πο Ὀ6 πο ἀουδὲ {πδξ [6 {Γδηβιῦνο 5θηδε, 
[που ρἢ 1 ἀοο5 ποῖ δοΐιδιυγ οσςυτγ, 15 δά π|15- 
5:8]6 ἴῃ ΗἸΡὮΙ; δηὰ να ἢᾶνθ, ἴῃ 811 {Κ6}1- 
Πουά, 8η ϑχδηρὶο οὗ ἴἴ ἰη {μ6 τνογὰβ Ὀεΐογε 
υ5. (8ο νιυΐϊξ., “1 νΔυάδις ροηΐθβ ρορυλυιτῃ 
6115 .᾽ δαπΊδᾶγ,, δηἀ πιΔΩΥ [Θννϑἢ δι βογθεβ; 
Ἰαῖμο, Βαιπηρ., ϑοδυ Ζ, Ν ο]ςῖ, Ηεγχ,, Κποῦ., 
δοβγδάογ, δνοξιιθ, ἅς.) Οἰδεῦ τεπάθπηρβ 
ἅτ (1) “Ο γοὸ παίϊοπβ, οδιιϑα Ηΐ5 ρεορὶὲ ἴο 
το]οῖςο ̓" (ΑἸΌπε, Ναίογ, ζς.); (2) “Ὁ γε πᾶ- 
τιοη5, ΨὴΟ ἅγὸ Ηἰβ5 ρϑορίθ, τεὐοϊοςε" (άαιυ!]α, 
Τμεοάοϊῖ., 1ἿΠογ, Ἐοϑθπτῃ., Ενναὶά, Μδιιγ., 
Οεϑοη., ᾿Εαγϑῖ, ζς.). Βιυΐῖ οὗ [Πε56 ἵνο (ἢ6 
ἔοττηοσ ἄοοθς ποῖ δι ἴπ6 ςοηΐϊοχί, ἢο0 Γδάϑοῃ 
θείη αϑϑίσηθά ἰη 1 ὙνὮΥ “ὁ (ἢ6 πδί!οπϑ᾽᾿ 5μου]ά 
σᾶυι56 ἸΟΥ ἰο Οσοάδβ ρεορὶε; ἴΠ6 Ἰδίζεσ ἰ5 οὔ- 
Ἰοςσεοπαῦϊο, Ὀδσδυϑθ τὲ δβϑιιηηθβ 4Δῃ ἀρροβίοῃ 
Ὀοΐννθοη ἸΌΣ δηὰ Ὧ"})2, ψ πο ἴεπῃϑ ἃΓδ 
Βοηογαγ (μουν ποῖ ππινοιβαὶ]γ}) σοηίγα- 
ἀπε σιμσῃοά, δηὰ ἤβοσθ ϑθθπὶ ἴο Ὀ6 Θβρθς Δ }}} 
580 ἔτοιῃ [Π6 ἴθῃογ οἵ ἴπ6 ννβοὶε δοὴρ (ςΐ. Ὁ. 
21), δηὰ ἔτοπι ἔπε ἀϊβεγθηοθ οὐὗἨ πυμῖῦεσ ἴα 
186 ποιη8. 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΠΙ. 
ΙῚ 716 »ιαγσ οὐ Οοά,. 6 7ὲ ὀ[ισείγισε οὗ 1.ε 

“ιϑοίτ ἐγεόσ., 46 714 ἐχερίέσηιι» οὗ 75 γαεί. 

ΝῚ τῃϊ8 ἐς τῆε Ὀ]εβδίηρ, ψνβεγε- 
Α ἢ Μόοβεβ τὴς πιδῃ οὔ (οἀ 

παρ. ΧΧΧΙΠ. ΒιΙοβοηρ οὗ Μοβοβ. Ἐογ 
ΒΘΠΘΓΑΙ τοπηδυ Κ8, 5066 Νοΐο δῖ ἐπα οὗ σῃαρΐου. 
Το Β]εβϑίηρ σοηΐδ!η5 (1) 8η [πἰγοάπςοξίοη, 

νυ. 1---τ (2) ἴῃ6 Βεηράϊςξοης ργοπουησοὰ 
ου ἴῃς Τ τιθε5. ἱπάϊνι ἀ}}γΥ, νυν. 6---ς; (3) ἃ 
(οποϊυϑβίοη, συ. 26---29. 

[{ πν7]ἷὰβ ἢ ἀοιυδὲ βσροκθὴ ὉῪ Μόοϑδϑβ, ργοῦδὈ]Υ 
Οὐ ἴΠ6 581}6 ἀδὺ δηά ἴο {Π6 βϑδπὴ6 Ἀ55Ο ΠΊΌΪΥ 85 
(16 δοηρ (ΧΧΧΙΙ. 1--ς-43)}, ἃ5 ΘΟΟῚ 85 Πδ τὸ- 
οοἰνοὰ {πὸ τεπουνθὰ ποίϊσθ οὗ 15 Δρργοδοπίηρ 
ἄἀδθορδϑθο (ΧΧΧί!. 48), δηὰ }υδὲ Ὀθεξοτα δ αϑοθηά- 
οὐ Μουπί Νοῦο. {ὲκὸ ἴπ6 Β]οβϑβίηρ οἵ [δοοῦ 
Οεη. χὶῖχ.), ἴο ΜΒΙΟΒ ἰξ δὰ5 δὴ ἱπεπιδίθ 
{που Ρ ἢ ἱπάορεπάσηξ σοττεβροπάθηςσο ἐΒγουρἢ- 
οὐ, [ἃ 18. 1ῃ6 5ο]θηη ἔδγθοννοι! οὗ [Π6 ϑαγίῃ]Υ 
Πεδὰ οἵ {Π6 τᾶσθ.0 Α σοπιραγίδοπ ἢ Οση. 
Ἰ. ο. ΜῈ] 5ῆονν μον (86 Ὀ]οβϑίῃρ5. υἱἱογοὰ ὈΥ͂ 
Μόοϑβοβ οὐδ [86 βθνθγδὶ ΤΠ1065 ΡΑΓΥ γορϑδΐ, 
ΡΑΓΙΥ δηϊαγρο δηὰ βιρρ]θπηθηΐ, δηὰ 8οπηθί! Π165 
ΤΟ Εν ΟΥ̓ ὄνθη σόνογβα, (Π6 ργοάϊοίοης οὗ πὸ 
ἀγίπρ [ασὺΡ. ΤῊΘ Ἑμαγαοζογϑζιοβ οὗ (6 Β]655- 
ἴῃ ἅγῸ δ5110}} ἃ5 ἀἰϑι Ποῖ] δῖ [Π6 Ρίδος νν ῃ ἢ 

Ὁ]6οοθα τῆς σὨΠ]άγθη οὗ 18γδεὶ Ὀείοτγε 
ἢϊ5 ἀσδιῃ. 

2 Απὰ ἢε δἰά, Τὴε [ΚΡ σᾶπιε 
ἴτουιμ δίηαὶ, δηά τοϑεὲ ὉΡ ἔἴτοπὶ δεὶγ 
πηΐο {Πεηλ; δ β8ῃϊη6 4 ἰοστῇ ἔτοπὶ 

1 οσςστρΡίοβ ἴῃ ἴἢ6 Ῥοηϊαϊθυςἢ, Ὀοΐἢ 45 ἴο {πιὸ 
δηά οἰτοιπηβίδηςθ. 

ὙΠ15 σδαρίογ, ἴῃ δἰ κίηρ σοηϊγαδέ ἘΠ [ῃ6 
ἰλᾷ, 15 πὴ ΌΥ 4 ἴοπο οὗ ἈΔΡΡΥ δι ΓΥ. 
11 15 ἱπάθοαά βεϊπρ ἴο υϑ8 δυβρίοουβ νγογάς 
ἴῃ ἃ Ἰορανθ.ΐακιπρ; Ὀὰξ [η)6 ἰοΐδ] αὔβϑοποθ οὗ 
ὙΆΓΗΪΩΡ Δηὰ τοργοοῦ ἢδ5 Ὀδθεη ΠΙΡΒΕΥ ποίοά 
45 ἱπάϊςδίίηρ ἰδαῖϊ Μοϑεβ ἰ5 ἤεῖο βρεδκίπς οὗ 
1πῸ Ιάἀ64] [5τδὲ], οὔ [ῃ6 ρόορὶΞὰ οἵ σοά 
85 ΠΟΥ τηρῃϊ ἀπὰ υνοιϊὰ μᾶνο Ὀθθη Ὀὰϊ ἴογ 
ἘΠΟΘΙ͂Γ ρεγνθγβεηθββ, γαῖ μου (ΠδΔη ἔογοίθ] ηρ ν᾿ παῖ 
ψου]ά ἴῃ ἕαςς ὈῈὲ ἴῃ6 ἴαΐθ δπὰ ἔοτγίιι πε οὗ 
(Π6ὸ Ἴ ννοῖνο Τυϊῦθ5. Ας δοη [ἢ6 ϑοὴξρ 5οῖβ 
ἔοστ ἢ [6 σδ]απλῖθ5 ἢ νἢϊσἢ (σοα᾽ 5 )ι5ίος 
Ὑ}01}} νἱδιῖ [5Γ86}}5 (]], 50 ἄοθβα {πθ Β]θϑϑὶῃρ ἐὁ- 
506 [Π6 ΊΟΓΥ δηά βτθδίποβθ ὑυΒις ἢ νου]ὰ 
ἔγοπι ΗΙ5 ΠΊΘΓΟΥ σγοννῃ [5Γ861}}5 ἐδ! ἢ ΠΙ]Π 658. 
ΎΤΠ6 ϑοηρ δηὰ ἱἰμὸ Β] βϑιηρ ἀγὸ {μογθίογο σοῦ σ- 
τοβροηάθηΐϊ, δηὰά τισι! 5ῈΡΡΙ ΘΙ ΠΘΠΙΔΓΥ. 
ΤΙ ἔοιτῃ ἰηΐο νῃὶσἢ {πῸ ΒΕ] σϑίηρ 15 [σγονν 
ΘΧὮὨΙΡΙ 5. 16 ϑϑνοσγαὶ {{|065 συτ-ορεγαῖηρ. οδοὴ 
δοσογάϊηρ ἴο 5 ρος ας σμαγασίοπ δας. δά 



ν᾿ 3--6. 

ταουηΐ βαγδῃ, δηὰ ἢς σδηλα νυ ἢ ἴδῃ 
τῃοιυβαηάβ οὗ β8αϊπῖβ : ἔἴτοιῃ ἢ15 ΠρὮϊ 
Βδηα τυόηὶ ᾽ἃ ΠΟΥ ᾿δὺν ἔογ {Πα τ. 

2 Ὗς, ἢε Ἰονεά τῆε ρεορὶε; ἃ] ἢ 18 
δ ηἴ5. γέ ἴῃ ΤΥ απά: δηὰ τῇεῪ δῖ 
ἀοννῃ δὲ (ἢγ ἔξεῖ; φύεγυ ὁγ16 5}.41]] τ6- 
ςεἶνα οὗ (ἢγ νγογάϑβ. 

4 Μοϑε8 σοπιπηδηάαά ιτι5 ἃ ἰανν, ξυεῆ 

εἰτοιπηϑίδησοϑ, ἔοσγ {86 δοςοιῃρ Ἰ5ηπιοηξ οὗ [ἢ 6 
ΠΔΈΙΟΠΔ] ΓΛ 550. 

1- 56. [πιίτοάιιοίοηῃ. 

1. 2 οτες δὲ »παη 9 Οο{] ΤῊΘ 54π|6 {Π|]6 15 
ξἴνοη ἴο Μοϑβϑϑ, [οϑβῇ. χὶν. 6, δηὰ ἴῃ 1ῃ6 μϑδάϊηρ 
οὔ Ρ5. χε. (Ὁσξ χα 5. 1χ. 6: χ Κ. χιὶὶ 22. ὙΠῸ 
“ἐτηδη οὗ Οοὐ᾽" ἴη πο ΟἹ]ἀ Τοβίαπιθπί ἰ5 οη6 
ὙΠῸ ἰ5 νοιγοὰ στ ἀϊγοοξ τονοϊδίϊοηβ, δι 
ποΐ πρΟΘσβαΓ πη ΟἿ οἷ] Ῥτορμοὶ (ηαόῥῃ). 
ΤΠ οσσυτγίθησο οὗ {86 {Π116 Ποτα 18 πὸ ἀουδί ἃ 
(ΟΚοη ἐμαὶ ἰῃ6 Β]οϑοῖηρ νγᾶβ ποῖ, 88 ννᾶβ (Π6 
ϑ0η, ἰγαηβοτ θεὰ ΌῪ Μόοϑεβ Ἀἰπιβοὶξ, Εἴ. Χχχι. 
22. 

Μοβεβ βεη ἢ6 ϑρόῖε ἰξὲ ῃδάὰ πὸ ἀουδέ 8 
ςοδάϊιζοῦ τὰ ΧΧΧΙ. 14 544.) δηά ϑιισσοϑϑοῦ 
]οβϑῆυδ Ὀγ ἢὶ5 δἰάθ, ψγῇο 4150 βῃαγθὰ ἴπ {ῃ6 
ΡΓορδδῖς 5ρὶπὶ ὈΥ Ψ ΒΙΟΝ (Π6 Β]οβϑίηρ νγᾶ5 
αἰςἐδίοά. 

Ω---5δ. ΤῊΘ ρ]οτίοιιβ βἰ νίπρ οὗ ἔπθ {ἂν ἔτοπὶ 
51η8], δηά δρροϊηΐϊχσηθηΐ {ποῦν οὗ ϑ5γδεὶ ἴο Ὀ6 
Οοὐ β ρΡεσ ΑΓ Ρεορὶθ. ὉΠ ὈΪ]οβϑίπρϑ οὗ (6 
πανιά! Π|065 σργίηρ ουξ οὗ Οοὐ᾽β πιογοῖθβ 
ἴο 16 πδίοηῃ, δηὰ ἤϑῆοθ δἴὸ ᾿πίσοάυςθά 85 
(ΠΟΥ ἃγα ϑυτηπχεά ὑρ (υν. 26---29) ὈΥ͂ Δη εὐ- 
Ἰοξὺ οὔ [π6 στεδῖ ργιν!εροβ ρογίδιηϊηρ ἴο [5Γ86] 
45 ἃ ΠΟΪΘ, 

2. Τῤὲ ΓΟΚΡ εαρι ἤγορι ϑίπαὶ, ἀγα κοι με 
2ῶὔἴον»ι δεῖν, ζς.ἢ ΒΥ “86 γ᾽ 5 ἴο Ὀ6 ὑπάρογ- 
δἰοοά [ἢδ πχιουπίαϊη-αηὰ οὗ πο Εαοπλιίθ8, δηὰ 
ὈγΥ ““πιουηΐ Ῥαγδη" (οἴ. οη Νυπι. χΧ. 12) [86 
ΤΆΠ56 ΝΠ ἢ ἔοιπηβ ἴΠ6 πογίμοσῃ Ὀουπάδγγ οὗ 
(ῃ6 ἐοδογὶ οὗ δῖῃαι. Ὑῆι5 (Π6 Ὁ. ἔοπη5 ἃ 
Ροθίίςδὶ ἀοβορίοη οὗ [Π6 ναϑί δίθῃα ὑροη 
ΨΙΟἢ 186 ρογιοιιβ τηδη  ϑϑίδίοη οὗ {86 1 οτὰ 
ἴῃ {π6 ρινίηρ οὗ ἴῃ6 (ὐονοηδηΐξ ἴοοκ ρ]δοθ. 
ΤῊΘ ράϑϑᾶρδ ἰ5 ᾿τηϊταίθά [υάξ. ν. 4, ς, δπᾶ 
ΗΔΌ. ι1}. 2, ΠοΓΟ ΘΔ ῃ 15 ΞΥΠΟΉΥτηΟΙ5 1 
δεῖγ, Οἷ αἷ5ο Ρ5. ᾿ἰχν}. 7, 8. 

«υἱὲ Ἰτη ἐῤομσαπάς οΥ “«αἱπ|.1 Ἀδηάοσ, ἔσοσα 
δΔιοϊάβῦ ὅθι ὑβουβδηᾶδβ οὗ ΠΟΙΥ͂ ΟΠΘ08: 
Ἐξ, ἔτοπι πιγτιδάβ οὗ Βο π655, 1. 5. ΒΟΙΥ δηρεῖϑ ἢ 
εἴ. Ζεςἢ. χιν. ς. 866 Νοῖβ δὲ επάὰ οἵ 1ῃ6 
ςὨδρῖογ. 

8. δε ἰουεά ἐδε {29} ] [1|| “πα ρθορίεβ, ἢ 
ἑ.ε. ἴὴ6 Ἴ ννεῖνο Τσιῦοβ, ποὶ {ἰπΠ6 Οοπ 168. ΤΠ6 
Ἰδίογ ϑθη96, βιικροβδίοα ΟΥ̓ 5ΟΠ,6, 18 ἢοσὲ ουξ οὗ 
Ῥίδοο. 

αὐ ῥὶς ταἱπὶς αγὸ πὶ ἐδ ῥαπ ὍΘ ἔστη 
βδϊηΐ8 σοίοσβ ἰο Οοα 5 σβοϑεὴ ρϑορΐὶθ 1υ5ὲ Ὀ6- 
ἔοτο βροκεὴ οἵ. (ΟἋἔ νἱῖ. χϑ, 2ζ, Εχ. χίχ. 6; 
Ὅλη. Υἱῖ. 18, 2:1. Το σπδηρὸ ἔγοσι {πὸ {Πιγὰ 

ὈΕυΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΧΊΠΙ. 

ἴῃ 6 ̓ἱπΠοτγιίδηςε οὗ [ἢ σοπρτεραῖίοη οὗ 
]Άςοῦ. , 

ς Απά ἢδ ννὰβ Κίηρ ἴῃ [εβῃυτγιη, 
Ποη τῆς ἢεδάβ οὔ τῆλε ρεορίε σημά 
(86 εγῖίρεβ. οὗ 18γ6] νγεγὲ ραϊῃεγεά το- 
σεῖδεγ. 
64 1,εἰ Κδυδεη ᾿νε, ἀπά ηοΐ ἀϊα; 

Δη4 Ἰεῖ μοὶ ἢϊ5 θη ὃ6 ἔδνν. 

ἴο 1π6 δοσοηά ρϑύβοῃ, οὐ νἱσθ γεῦβα, 15 ποῖ 1- 
ΠοπιπΊοη ἰῃ Ηρθῦτονν ροείσυ. (Οὗ. ΧΧχίϊ, ἰς; 
Ῥβ. ΧΙΧΟ τς -ττσο. ὙΠῸ οχρ δησίίοη ϑυρροϑῖθα 
ὈγΥ νογάϑν. αἴοσ Ναδίογ, Κοὶὶ, ἄς., “ 41} (86 
ΠΟΙΥῪ δῆρεὶβ νγαῖξ ἀροὴ Η] πὶ, δθθπ5 1658 81- 
ΔΌΪΘ ἴο 1ῃς ἴδποῦ οὗ {Π6 σοηΐοχί. 

4. Μοιδ: εο»μαπάεα τ᾿ αὶ ἰααυ] ΤΠοΟΙΡὮ 
Μόοβ65 γοῦν αἰά ποῖ ἰγαπβοῦῦθ (Π15 Β]655- 
ἴῃ, γεῖ ΠΕ ΡΓΟΌΔΌΪΥ υἱξετοά {πε58 ννογάβ, ἃ]- 
1πουρσῇ 6 ΒΙΠΊΘΟΙΕ 15 [18 τοξογγοα ἴο 1η {π6 
τ{πητὰ ρούβοη. Ὅὕὸ ᾿ηϑρὶγθὰ υυηΐοῦβ, βρθακίης 
655. {Π6|Γ οὐ γοσγάβ δηὰ ἴῃ ΠΟῚΓ ον Ρούβοη 
(ἤδη ἴῃ {π6 πηι δηὰ τγογάβ οἵ {πὸ ϑριγιξ 
ὙΠΟ ἢ πλονοα ἔποηλ, ἔγοα ΘΠΕ]Ὺ Γαδ ἴο {Πθηγ- 
5οῖνθβϑ 'ἰπ {Π18 ΟὈ]δοῖϊνο νναγ: οἷ. ΝΠ|. ΧΙ. 4: 
Ϊιάρ. ν. τς; 58. χχὶ. [γουρμουῖ. [ἢ 186 
Μογαὰ ὁ ι8᾽) Μοϑβο8 ᾿ἀθης 165. Ὠἰ ΠΊ591 νυν ἢ (6 
Ρεορὶθ. σε, Ηδθ. 111. το; [οἢ. χὶχ. 24. 

5. δὲ «υα: ἀὶηφ)] δίμογ, μ6 Ῥθοδτιθ 
ΚΊΆΕ, ἰ.6. ἴῃ 1 οτά, ποῖ (45 Αεποζ., Ν αΐδΌ!., 
11}... ἄς.) Μόοθοβ, νγνῇο 18 ΠΕΥῈΓ ϑροίξῃ οὗ 8 
ἃ ““Κιηρ." 
εεδεγη) ΟἿ, χχχι ας. 

6--25. ΒΙεβδίηρβ οὗ {με Ὑτίδεβ. ἰηάῖν]- 
ἄυλ]}γ. 

6. Ἀρουδῦεη. 
ἰξὲ ποί δὲς ποπ δὲ 72«υἹ Τιιῖ, “ἃ πυμηδογ." 

Τῆδ πορϑξνο ρδγίοθ 15 Βα ρρ δα τη ἴη6 ΑΟ Ν, 
ἔγτοτῃ 186 ργοοθάϊηρ οοπίεχι, δηά; 50 2 85 
σΟΠΟΟΓη5 ἴπ6 56η56, ΣΡ ΒΕΥ. ὁ ὙΠῸ ἴοσιῃ “ἃ 
ΠΌΘΟΥ ἢ ΣθΔη8 “ἃ Β8Π|4}} ΠΙΠΊΌΘΓ, ἡ σις ἢ 
85 σου] 6 ΘΑΦΪΥ σουπίρά. ΟἿ ἵν. 27; σξῃ. 
χχχὶν, 25ὥ. ὙΠ ὖ. {πι}5 ῬΓΟΠΊ 9565 παΐ (Π6 
{πῦ6 54}} φηάυγο δηὰ Ῥγόϑροσ, δηά 118 ἰθῇοῦ 
15 ἰῃ οσοηίγαβέ συ πὶ οὗ Οδηῃ. χὶχ. 2, 4. 
Υεῖ 1ἴ τηυϑβὲ 6 ποίρα (παῖ ἴπ6 {πῦ6 Ππαὰ ἀδ- 
οτραϑοαῖ δἰἴποοὸ ἴῆ6 Εχοάυ5, οὖ. Ναπι. 1. 21 
ἢ χχυῖ. γ; δηά δἷϑο {πδΐ ἴῃ Ἰαίθυ {{π|68 15 
ΠυπΊΌο 5, νθῇ γῃοη οσοιηϊοα ἢ {πὸ Οδάϊϊος 
δηὰ ἴΠ6 [4] οὔ Μδπαβθοῃ, νοῦ ἔεννοσ [88ῃ 
[Παὲ οὗ [Π6 ἘΘυΡΘηΙ 68 δίοπο δἵ [Π6 σθηβι5 οὗ 
Ναπι. ἱ, (ΟΕ τσ σἤτοη. ν. 18). ὙΠῸ ὈΪεδδίηρ 
οὗ 186 οχέ 5θθῃ}8 ἱμπογοίογε ἴὸ Ὀ6 80 νγογάθα 85 
ἴο ΤΑΙΤῪ ΜῈ Ιἴ ἃ νγαγτῖηρ. ὙΠῸ Ἀδιθη 65 
ἴοοϊκ ροβϑεββϑίοῃ οὗ 86 βου ῖποῦῃ ροπίίοη οὗ (ἢ6 
Ἰαηὰ ᾿σοπημογοὰ εαϑὲ οὗ [ογάδη, ἃ ἰαγρὲ ἀπά 
ἔογτ16 ἀϊδίσιςς ουΐϊ ἀσίοττηϊπαΐθ ὈουπάδγΥ 
ἴονγασγάβ (6 Επρηγαῖοβ. Οςςουρίοα νυ} {Ποῖ 
Πογὰβ δηὰ ἢοςοκϑ, {ΠΟῪ ἀρρϑαγ, ϑοοῃ δέον [6 
ἀδλγβ οὔ [|οϑῃπᾶ, ἴο ᾶνθ ἰοβὲ {πῸῚΓ ΘΑ͂ 
ΘΠΟΓΥ. ὙΠΟ οουϊά ποΐ 6 τοιξοὰ ἴο ἰᾶΚὸ 

Ο2ΖΙ 



ΠΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΙΠΙ. 
ΤΑΙ 115 ᾿ς ἐῤέε δίρεείης οὗ ]υ- 

δῇ: δηά ἢε 8414, Ηξαγ, [οΟΑΡ, (δε 
νοῖὶςε οὗ [υάλῃ, ἀπά Ὀγίπρ Ἀϊπλ απο 
ἢ18 ρεορὶε: ἰεῖ ἢΪ8 ἢαπάβ δε βυβιςίεηξ 
ἴογ δίπι; δηά δὲ ἴδοι δὴ ΠΕΡ ἐο ῥίπι 
ἔτοπι ιἰβ ΘμοΠηΐεβ. 

8 4 Απά οὗ Ϊ,ενὶ Πα εὐϊῆὶ ἘΠ 
τ(γ ΤΙ υπιπηῖηλ δηά τὴν {τί πὶ » “ἢ 
(ὮΥ ΠοΙγῪ οηδ, ννβοπι τῃοιι ἀἸά5: ρῥγονα 

Ο22 [ν. π- 1ο. 

αἱ ΜΜδβϑδῇ, απμά τυἱἱ ψῇοπι ἔδοιι ἀΠἀεῖ 
δίγινα αἵ τῆς ννδῖεγβ οὔ Μεγῦδῃ; 

9 ὟΝ Ὠο 514 υπίο ἢϊ5 ἔδῖμεγ δηά ἴο 
ἢϊ5 πιοῖδογ, 1 ἤανε ποῖ 56εῃ ἢϊπι; Πεῖ- 
εν ἀϊά ἢς δοκηον]εάσε ἢῖ58 Ὀτετῆγεη, 
ΠΟΥ ἵπανν ἢ18 ονψῇ τ ἤπη: ἔου τῆεγ 
να ορϑεγνεά τῇΥ ννογά, ἀπά Κερῖ τῇ νΥ 
ςονθηδηῖ. 

ΦΈχοά. “8. 
2ο. 

{0 σ, 

{πεῖν ραγί ἴῃ [26 ἡδίοηδὶ τσπρ ἀραϊηϑὶ [Δ Ὁ]η 
(«ἢ ]υάρ. ν. τς, τό); 1ΒῈῪ ἀϊδδιραίοὰ {Πεὶγ 
δίΓε ΠΡ ἢ ἴῃ ἀϊδίαπί ἐχρθάϊ!οηβ, σατο βοτηθ- 
ἘΠΠῚ65 ἃ8 ΔΓ 85 ἴπῃ6ὸ ΕΠρἢγαῖθβ, δηὰ ὑπάογ- 
Δ Κη πὸ ἀουδῖ ἴο ργονιἀθ ραϑίιγοβ ἔοσ {ΠῚ 
ΤῊ] ΠΡ γηρ ἤοοκβ (οἴ. τ βγοη. ν. 9, το, 
18 574.); δηά {Π6ῈΥ ἀο ποῖ 566πὶ ἴο ἤδνθ 
σΑγεά το σοπιρ]οῖο ἐπό σοπαιιοδὲ οὗ {π6 (οΥτ- 
ἴΟΓΥ οὗὁἨ ἡΠΙΟΝ ὙΠΕΥ ἴοοῖκ ροβϑεβδβίοῃυ δἴζεσ [Π6 
νἱοἴογο8 ονοσ δίμοη δῃὰά Ορ: οἷ. Νυπι. ΧΧΧΙΙ. 
δηὰ ποίθβ. Νὸ ᾿πάρθ, ργοριδῖ, οὐὔ᾽ παίϊοπδὶ 
Βόγοὸ ἅγοβο ουζς οὗ (ἢ15 {Π0ῦ6; δηά, 48 [Π6 τὸ- 
ΠΟΠΕΥ ἀϊδοονογοὰ Μοδῦϊ ϑἴίοπο ὑγοόονθβ, [86 
οἰΠ168 ἀϑϑισηοὰ ἰο ἴῃς Ἀαυθθηϊοβ ὈΥ [οβῆυα 
ΜΕΓΟ ἔογ (86 πιοϑδὲ ρατξ νυγεϑίεα, ρΑΓΠΥ ΟΣ 
ΒΟ, ἔγοπι ἰποπὶ ὉγῪ ἴπΠ6 Μοδθιῖθβ, νυν ἢ 
ὙγΠοῖὴ ΤΠΕΥῪ ἴῃ 41] κο] οοά Ὀοσᾶπια στδά δ} Ὁ 
ΤΑ ἢ ἱπιοιτηϊχοαά. (δ6θ ϑοβ)οίπᾶηη, “16 
διοβοϑάι]θ Μεϑα 8, ΡΡ. 36 8 
Το τῦῖρε οὗ διπηθοη, ὙΜΒΙΟΝ νου ]ά δοοοτά- 

ἴῃ ἴο (π6 ογάογ οὗ Ὀιγῖῃ σοπ)θ ποχί, [που ρἢ οὗ 
σοιγϑο σοι ργομοη θα ἴῃ {δ σοηθγαὶ Ὁ] βϑίης 
Ὀεσϑίονγθα ἀροπ ἴΠ6 ᾿ν80]6 ρεορΐθ, νυ. 1---- ς- δηά 
,χό---20, 15 ηοΐ ΒοΙδῈ παπιθά. ὍΠ15 ΟΠ 58οῃ 18 
ἜΧρ αιηθα ὈΥ τεΐθγεησθ ἴο (6 ννογάβ8 οὔ [ᾶσοὸῦ 
σΟΠΟΟΓΠΙηΨ ϑιπθοῃ, Οεῃ. χΧἸχ. )η. ὙΠῖ5 {Π06 
ΜΙ [ον] ννὰ5 ἴο 6 ““ 5οδίϊοσεά ἴῃ [5γε].᾽" 
ΤΠΘ δΠΠΙπιθηΐ οὗ {Π1|8 ργθαϊςεϊοη ννᾶ5 ἴῃ [86 
οᾶϑ6 οὗ [,δΥ] 80 ογάογθὰ 85 ἴο σδύσυ νυν] ἢ 1 
Βοποιγ ἃπά Ὀϊοβθίηρ : Ὀὰΐ Ὸ διιοῇ τεγοῦβαὶ οὗ 
ἘΠΙΒΗΠΘηΐ ἰ5 ριδηϊθά ἴο ϑίηθοη. Ἐδίδμοῦ 
δά [Π1]5 Ἰαϊίογ {ΠΡ06 δά ἀθά πὸνν 51Πη5 ἰο {ῃοϑβδ 

ὙΥΠΙΟἢ ἰ[ᾳσοῦ ἀεξηομησοά (οἴ. Νιιπι. χχν.). 
ΑὐςςοΥαΙΠρΡΊΥ, {πουΡ ἢ ΥΕΓΥ Πιπηθγουβ δὲ [}6 
Ἐχοάιι5, [ἃ Βιδά "5: ΓΡΓΙΒΙΠΕῚΥ αἰ] ]ϑηθα Ὀδΐογο 
ἐπ6 ἀδαίῃ οὗ Μοβοβ ; ςξ. Νυπι. 1. 22. 22 Ἰἢ 
Νιυιῃ. χχυΐ. 12- χὕ4: δηά ἔοιιηα δνοπίμα !} } ν δὴ 
δάἀοηιαίο ἰογἴοσυ υνΠῖη {Π6 Ππ|15 οὗ [πάπῇ. 
ΟἿ, Τοβῆ. χῖχ. 2-. ὙΠῈ ἐπ 15 τηοπίϊοποά 
85 τη ΚΙηρ σεγῖδιπ σοησιοβίβ δἴοπρ νι [{π|- 
ἀλῃ, [πάρ 1. 171} δῃηὰ 15 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ““ [Π6 τοις 
παηΐ Ὁξ [δε ΡΘΟρΡΙΘ "ἡ δροκθὴ οὗ σ Κ. χῖϊ. 22, 
85 σοηβί ας ηρ, ἰοροῖμοῦ νῇ Τυάδῃ δηά Βρη- 
͵απλη, ἴῃ ἔογοες οἵ ἈΘβοθοδπλ. [ἢ ἰαΐϑγ ἢ]5- 
ΤΟΥΥ {π6 πη] τος οὗ (ἢ6 διπηθοη 5. νιΈγο ἢοΐ 
ΟΠΪΥ 51} οχίδηϊς, Ὀὰΐ πιαάθ σϑυξαίη σοπαιιϑϑίβ 
ἴῃ [ἢ βουΐῃ, σ ΟὮτο. ἵν. 24 544.. δηά 19--42. 

7. Τιυάκδῃ. 
ὀγίην ῥίγι μπίο δὶς ῥεοβἰε] ἸΑςΟῸ (Οεη. χ]ῖχ. 

8, 9) Πιαά ρτεαϊοιοα ρίοτγίουι βιισοθβθ ἴῃ ὙνδΓ 
ἴο {Π1|5 ἰπῦ6. Μοβεβ πονν, (ακΊηρ ἘΡ, 85 1ἴ 
γνογο, {(ΠῸ ργΩΠΊ56 οὗὨἨ [8σοὈ, ριίᾶγϑ ἰμδΐὶ [υἀδῇ, 

10 ΤΕΥ 5}}41]} δᾶ ἢ [τὸν τῇγ Σοιέδεν 

Τ Δι πη ἔογίἢ δὲ {86 ποδὰ οὔ {πὸ {Π065, τηιρ ὴξ 
Θνο Ὀ6 Ὀτγοιρῆξ Ὀδοκ ἴῃ βαξοῖν δηὰ υἱοΐογυ ; 
δηά ᾿πηπἰπιαΐε5 {παῖ Οοά ψουϊά στδηΐ Πεὶρ ἴο 
ἈΠΟΟΠΊρΡ ἰδ [ἢ15, (50. δ βδη 4} Υ ΟὨΚΕΪ., 
δαδά. Ηεηρεῖ., Κεῖ, ὅς.) Ιἴ 18 οδνίουιβ 
{παῖ τπὸ τγογάβ ἐ δΐπν ᾿ἰπὶ ὑπο 5. Ρθορὶθ ᾽" 
σάηποῖ πᾶνγθ ἴπ6 80η86 αἰϊδομβοὰ ἴο ἴῃοπι ὉΥ 
16 σι οηα 88 σοχηπιθηϊδίογθ, “" Ὀγῖπρ Ὀδοκ 
Π6 {πῦ 65," ἡ. 6. τῇς. ἴδῃ {πΌ068 νη] ἢ τονοϊζοὰ 
ὑπάοτ [ γοδοδηὶ “ ἴο Ὠ]π|.᾽ 

8--11. Ἰον!. 
ΤΠ ὈΪοβδίηρ οὗ 1 ον], ᾿ἰκὸ ἐπαξ οὗ Τυὐ δῇ, 15 

δαἀγοβθοά ἴο σά ἃ5 ἃ ὈΓΔΥΘΓ. 
ἐγ Τριωρ»γεῖγ»; ἀπά ἐδν ὕνὶ»η] ἰ.6. “τῆν ΕἸρπξ 

δηᾷ {ΠΥ {μι :" ςἔ, οἡ ἔχ. χχυῖ. 30. 
ἐδγ ῥοΐν “Π] ἐ.6. Ἰονῖ, τοραγάθα 45 {Π6 γὸ- 

ΡΓοϑοηίΐδενο οἵ ἴΠ6 τυ 016 ῬΓ ΒΟΥ πὰ Ἰοντςδὶ 
βίοςκ ὑν ΒΓ ἢ σρύδηρ ἔτοπιὶ ἔπι. Ηδρηςθ, ἴῃ 1Π6 
συ. ἴο!οννίηρ, [Π6 Ὀ]οσϑιηρ ὑτοσθεάβ ἴῃ (6 
ὈΪιγα] ἔοστη. ὙΠῸ σοπίγασε Ὀεΐννθθη [ἴΠ6 ἴοπθ 
οὗ {Π1|5 ρᾷβϑαρὸ δηὰ ἔδμαΐ οὗ σϑηῃ. χ]χ. ς---- 7 15 
Το Καῦ]6. ὙΠοιρὴ {Π6 ργθάϊςοη οὗ [δοὸὉ 
Γεδρθοϊϊηρ {πὸ ἀϊδρεγβθίοη οὗ 115 {ῦε Ποὰ 
βοοά, γεῖ 1 νγᾶβ 80 ονοσιι )οα ἃ5 ἴο ᾿ἰβϑιιδ ἴῃ 
Ποποὺγ ἃπᾶ τονγαγά. ὍπΠὸ γϑσούοσυ οὗ σοάδβ 
ἕαλνουσ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἐγασθὰ ἴο (86 ἔμ ἢ }] 655 νυ 
ΜὨιοῆ Μοβοβ δηὰ δύο, ψὴὸ σδπὶθ οὗ ἴῃς 
{{|06, Ξβεγνοά Οοά ἴῃ {πϑγ ΒΙιρῇ οδῖσος; δηά ἴο 
(Π6 264] δῃηὰ σοῃβίδποΥ νη ἢ σοηθϑρίςσμοι!β 
ῬΕΓΒΟΊ5 οὗ {Π6 {ΠῸ06 (εχ. ῬΒΙΠΟΒα45, Νιιπὶ. χχν. 
1 544.), ἀπά ἴπΠ6 ννῃοἷε {ρε Ἰξβο] (ε΄. ἔχ. 
ΧΧΧΙΙ, 26), πιδηϊεϑίθα οἡ ΟγΙς4] Οσσαβοηβ ἴῃ 
ϑιρρογίίης (πε ᾿οδάθιβ οὗ (ἢ6 ρεορὶθ. ὙΤἢε 
ΒΑΠΊΘ ΓΟΆΘΟΠ5 ἰδ ἴο [,ον}}5 Ὀειηρ ϑοϊοοϊοα ἔογ 
{Ππ6 δρθϑοίδὶ βογυῖοθ οἕ Οοά ἴῃ με ϑαποίμπαγυ, 
Οἢ. χ. 8 5η4., ἀπὰ Νυπ). Υ11}}. ς 54η4.: δπὰ ἔογ 
(ὴ6 οἶος οἵ ἱπϑίπισίηρ {Ποῖγ Ὀγοῖθσγοη 1 [π6 
Κηονθάρο οὗ [ἢ6 [,νν. Οη ΜἌαν"αὐ͵ ςἴ. ἔχ. 
ΧΥΙ. 1--γ;:; οἡ ἡήίεγιφαῤ, Νιυιλ. χχ. 1---ἰ}. 
ΤῈ ἔνο ϑυθηΐβ ἔἢ.5 Δ] υἀοά ἴο. {ΠπῸ οὴθ οὐ- 
συγτηρ δὲ ἴῃ6 Ὀοριπηϊηρ, (86 οἵἢεγ τονναγὰς 
{ΠπῸ ὁπὰ οὗ [86 ΤΟΓΥ γϑαῦβ᾽ νυδηάουηρ, ϑεγνα 
ἴο τοργεϑεηξ (86 ὑνῇο] 6 φθθ5 οἵ {τ|4]5 δ 
γὩ ἢ ΟΟοά ρῥχγονθα απὰ δχογεισοὰ [Π6 δι ἢ δρά 
οὐθάϊοηςο οὗ {Π15 σῆοϑθη πῦρ. [|ἢ σοπίοϊπη 
ψτἢ {πὸ ϑριγιῖ οὗ {Π6 οδμαρίογ, {πὸ ἕαςϊξ τμὰῖ 
Δίήοσοβ δπὰ δγοη [διϊθὰ ὑπάθγ 1ῃ6 {ΠᾺ] αἵ 
Καάθϑῃ (ςξ Νυπι. θΑ δης [Παἴ 5Ξοπὶθ οἵ ἐμ 
Ι,ον1ῖ65 ννόσα σοηοογηδα ἴῃ 1η6 σοθ Ποη οὗ Κο» 
ταῦ (Νιιπι. χν!.). ἀτὸ ρᾷβϑθα οὐ ὸσ ἴῃ 5|] 6 ηςθ. 

9. ἤ237)ο «αἱή μπίο ῥὶ ζαι δον πα 10 δι» ποι 
ἐῤδογ] Οἐ 81 Μειίϊ. χ. 37; δῖ [κΚὸ χὶν. χό. 
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ὃ ΄ση 49. 
15. 

γι 11---τρ.]} 

Ἰυάρτηεηϊῖβ, ἀπά [5γΔ6] (ῆγ ἴανν: (Πα 
808} ρυιξ ᾿Ἰπσθηβα ' δ είογα τῆεε, δὰ 
γνῇοἷς Ὀαγηΐῖ βδογιῆσα προ [πε δἰζαγ. 

11 ΒΙε55, ΠΟΚΌ, ἢ]5 βυθβίδηςθ. δά 
δοςερῖ ἴῃς ψνοῦκ οὗ ἢ]5 Πδπάϑβ: 5πλϊῖε 
τὨγουρἢ τῇς ἰοίῃβ οὗ τῆθπι τῃαΐϊ γίββ 
ἀραϊηδῖ ἢΐπι, δηά οὗ τῆδπὶ τῆδι Παῖς 
ἢϊπὶ. τῃδι ΠΥ τίβε ἢοΐ ἀρδίη. 

12 ἴ 422πώ οἵ Βεηῃ]απηίη ἢε 5.14. 1 ἢ ς 
Βεϊονεά οὗ τῆε ΠΟΚ᾽ 5}4}1 ἄἀννεὶ ἴῃ 
βαίειΥγ ὈΥ Βίπι; απά εἐῤέὲ 10 Κ᾽ 5}4]} 
σον ἢϊπὶ 41} τῆς ἀᾶν ἰοηρ, δπά δε 
5.4} ἀννεὶ] Ὀεῖννγοεη ἢϊ5 5Βῃου]άειβ. 

11 4 Απα οἵ Τοβερὴ ἢς 5414, ὁ ΒΙε59: 
δἀ οὗ τῆς ΓΟᾺΡ ὁὲ 5 ἰαπά, ἴογ τῆς 
ΡΓεςίοιιβ [Πὶπρ5 οὐ ἤδάνεη, ἔογ ἴῃς ἀδνν, 
Δηὰ ἰοῦ {πε ἀδερ τῃδὺ σουςσῇείῃ ὃ6- 
πεδίῃ, ᾿ 

14 Απάὰ (ογ (δε ρτεςσίοιιβ ἔγιιἴϑ 
ὀγοιρὴΐ γι ὉΥ τῇς 5ιιη, δηά ἔογ ἴδε 
ΡΓδοῖοιιβ τῆϊηρβ 'ρις ἔοσίῃῇ ὈΥ τῆς 
ἔπλοοῃ, 

11. “»ἱό ἐῤγομσ {δὲ οὶ. ἈΔΊΠΟΙ, δια ῦ9 
188 1ο᾽π8, 1.6. [ῃ6 56δ[ οὗ {Ποῦ δἰ γθηρίῃ. 

12. Βεη)απηϊη. 
ῥὲ τῤαϊ! ἀᾳυοὶ δείφυφεη δὲς «“ῥομογ.) 1.6. 6 

ϑιιρροτγίοα ὈγῪ Οοά ἃς ἃ 5δ0η νγῆο [5 σαττδά ΌΥ͂ 
ἢϊ5 {λίπογ; σἢ.1. 31. ὙΠῸ οἤδηρο οὗ βυδ]οςΐ ἴῃ 
(Π15 Ὁ. 15. ποῖ γάσγὸ ἰη Ηθρρτονν, οἴ. ἐ. 5. 2 8. 
ΧΙ. 12, διὰ 15 ποθ {86 1655 ἀῆςσα]ς, Ὀδσαιι56 
[86 ϑιιθηχ [πγοιιρῆουϊ [ἢ6 ρᾳϑϑᾶρθ 45 Ὀϊτ ΟἿ6 
τοΐογθηςθ, υἱΖ. ἴο σοά. Βεπ]απηη ν 85 βρθοὶ- 
ΑἸΪγ Ὀεϊονοά οὗ 5 ἔδίμογ (Όδη, χχχν. τδ, χ]ῖν. 
20): Μίοϑοβ πονν Ῥγοιηϊδθ8 ΠΟ 1655 ἰονθ ἴο ἢϊπὶ 
ἔτοπηυ Οοὰ Ηἰϊπηβοῖ. Τὸ τείογ {πη6 τνογάϑ, 
“ Ρ 5}4}} ἄννο!!, τς." (ἰο Οοά δπά ἴο ο6χ- 
Ρἰαῖη ποῖ οὗ ἔπθ ΤΕΠΊρΙΘ, ΒΟ ἢ ννᾷ5 ἔοι - 
ν Αγ Ὀ11 ἴῃ [Π6 Ἰαπά οὗ {Π1|5 {ΠῸ6, ἃ5 ΔΩΥ 
Ποπληηθηίδίογς ἀο, ἰ5 ξαγίειςμῃοα δηά Βαγϑῇ. 

13--17. οϑορῃ, ἱποϊυάϊηρ ἘΡΏὨγαὶπι δηά 
Μδηδϑβθῇ. 

ΤῊΘ τοβοδηςθ οὗ [ἢϊ5 Ὀ]οσϑίηρ ἰο ἰῃδὶ 
Ῥγοπουποδά οὐ [(Π6 βατὴθ ἐγ 65 Ὁ. [Δοοῦ (ςξ, 
Οδη. χίϊχ. ὡς δῃά 26) 15 ορνίοιιβ Ὀοϊῇ ἴῃ 
1Ππουρἢ 5 δηάὰ ννονάς; δηά ἴῃ Ὀοίβ ἴη6 ὀχυθο- 
ΓΑπΐ ἔογι ΠΥ οὗ 1Π6 Ἰατρὲ ἀϊδίγιςῖ5 δ] οἐϊοά ἴο 
{Π6 ἀεδοοπάδηϊβ οὗἩ [οϑθρῇ 15 ἃ ἰοδάϊηρ [δξαίυγο, 
Υοῖ [ῃ6 ννογάβ οὔ Μοϑβϑοβ ἂγὸ ἔ ἔτοσὴ Ὀδίπρ ἃ 
ΤηοΓΟ γτορτοάυςσέοη οὗ αοοῦ 5. ὙΠὸ ραί ΔΊ ἢ 
ἄννε}}]5 ἢ Ομ ρ 515 ΟἹ π6 ϑθυεῖθ σΟΠΗ͂Ις 5 
νη Ισἢ ἴμόθ6 ἐΠῸ65 ψου]Ἱά ὑπάεγρο (οἴ. Οδη. 
ΧΙΙΧ. 23. 24); {π6 ἰαννρῖνοσ 566 Π18 ἴο ἰοοῖκ Ὀ6- 
γοηά, ἀηά ἴο Ὀεμοϊά ἔπ ἔννο {Π|065 ἐπ ρἢ- 
δηΐ ἀπά οϑἰδὈ !ϑμθαὰ ἴῃ {Ποῦ ρόννοσ. Ὅ8ὸ υἱ- 
ἴεγδῃςο5 γεϑροσίηρ ΕΡἤγαϊπὶ πὰ Μδηδϑθθῇ ἴῃ 
1μ656. στ’. ἃγῈ 5:0 ἢ ἃ5 ἃγ6 ὙΥΠΟΪΙΥ ὉΠ] ῚΚΕΙῪ 
ἴο πᾶνε ρῥγοσθοάρα ἔγοπι ἃ νυτοῦ οὐ {86 Κιηρ- 

ΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΎΥ. ΧΧΧΊΠΙΙ. 

Ις Απά ἰοῦ τε Ἴδε  τπίπρβ οὗ τῆς 
δΔησίεης πιοιηΐδ 8.) Δηἀ ἰοῦ τῇς ρτο- 
οἴοιι58 τῃϊπρϑβ οὗ τῆς Ἰαβίηρ Ἀ1]18, 

16 Απά ἔογ τῃε ρτγεςίουβ τῆϊηρβ οὗ 
1Πε εἀγῖῃ δηά ἔμϊπεβ5 τπεγεοί, ἀπά 3. 
τῆς ροοά νψ»}} οὗ Ἀϊπὶ τῆδὲ ἀννεὶσ ἴῃ τῆς 
θυ : ἰδὲ ἐῤέ ὀίφεςίησ σοπλα προη τῆς 
Πεδά οὗ Ϊοβερῇ, δἀπά ὑροη ἴπε ἴορ οὗ 
1ηῆ6 Πεδά οὗ δίπι ἐῤαΐ τᾶς “βεραγαῖεά 2 95. 49 
ἔγοπι ἢϊ5 Ὀτγεΐῆγεη. 

17 Ηἰβ ρίογυ ἐς άε τῇς βτγβηηρ οὗ 
ἢϊ5. Ὀυ]Π]οοΚ, ἀπά 5 Ποῦπβ γέ ἐε τῃε 
Βογηβ οὗ υπϊσογῃβ: ννἢ τῇθπι ἢδ 5}8]] 
Ρυδῇ τῆς ρεορὶε τορεῖμεγ ἴο τῃ8 6δηά8 
οὗ τὴε6 εαττῇ: δπά ῆεΥ ἀγέ ἴπ6 ἴδῃ 
τῃουβαηάβ οἵ Ἐρἢγαϊπη, ἂἀπά τῆδῪ ἀγὲ 
τὴς τῃοιιϑαηά5 οἵ Μάδπῃδββεῇ. 

18 4 Απά οὗ Ζεδυίαη ἢς 8414, κε- 
Ἰοῖςε, Ζεδυίιη, ᾿π τῆγ ροίηρ ουξ; Δηά, 
Ιϑβδσῃαγ, ἴῃ ΤΥ τεηΐβ. 

19 ΤΉΟΥ 58}4]] ς4}} [πΠ6 ρεορὶε υπΐο 
τῆς τηομυηίδίη; {ΠαγῸ ΠΥ 5}4]} οὔτε 

ἄοπὶ οὗ [υιἀδῇ, αἵ {Π6 Ἐπ|ὸ αβορηθα ὈΥ [Π6 τὰ- 
ἘΠ ἰδὲ οτο5 ἔοσ ἴΠ6 σοτηροβίοη οὗ ει. 

17. Ηἰν σἱονν ἐφ δδε ἐρο γε ηρ οὗ ῥὶς ὀιωώ- 
ἰοε Ἀδπάογ γαίμοῦ: “Ὑπὸ Πγβίσθογῃ οὗ ἢ15" 
(ἡ. 6. ]οθ6ρ 85) ““υ]ΠΟΟΚ 15 ἢῖ5. βίοσυ." (80 
5} 5 πη 14} γ ΟἾΚΕ]., Μδιγεσ, Κποῦεὶ, ὅς.) 
ὝΠΟ γτοΐδγοποθ ἤοῦο 15 ποΐ ἴο [όβϑθρῇ, ΠΟΥ ἴο 
Ϊοβῆυδ, ποῦ ἴο [ογοδοδπῃ {1., ὈμῈ ἴο ΕΡΗΓΑΙΠῚ, 
ὙΠῸ ννᾶβ σαϊδοὰ ΌὉΥῪ ἰᾶσοῦ ἴἰο [Π6 ΠΟΠΟΙΙΓΒ 
οὗ {π6 βγβίροσπι (θη. χὶν!. 8). ἀπά 18. ΠεῈ 
᾿ἰκοηθὰ ἴο ἴ86 ἤγϑιϊ πρ οὗ Τοβορἢ 5 οχϑῃ, ἐ. ἐ. 
οὗ Τοβθρῃ οἤβριηρ, ἴΠ6 δίηραίαγ ποὰη (.6όν) 
Ὀεΐηρ ἔακθη ςο]]οοῖνεῖγ. ὙΠΘ οχ ἰδ ἃ σοπὶ- 
ἸὭΟἢ ΕΠ] ΕΠ ΟΥ̓ ῬΟνΕΓ δηά 5ἰγεηρίῃ., οἵ. 
Οθη. χΧΙΙχ. 6, πηλΙΡΊη, δηὰ ποΐο; 8. χΧχίϊ. 12: 
76γ. χῖνῖ. )λο; ΑΠιΟΒ Ἰν. σ. 

μπίζογη.] Ἐδπάσγ, ἃ 118 811. Οὗ, Νυπ,. 
ΧΧΙΠ, 22 δῃηά ποίβ. 

ἐδε ἱθη ἐροισαπάς ᾧ Ἐρῤῥνγαϊγπ, ὡμά.... 1δὸ 
ἐδοινμαπάς οΥἹ ἤανα..ε20] ΟΥ,. Οεὰ χὶνῆ!. το: 
Ι 8. ΧΥΙ. 7, 8. 

18, 19. Ζεδυϊιη δηὰ Ξβϑοθασ, 
(σε. Οδη. χῖχ. 13-τ-τῖς, [ἴΠ6 ϑιιθοίαηοσθ οὗ 

ΥΠΙΟΙ 5. ξοτ  ὈΪΥ τερϑδῖθα; ἀπά, {κὸ [δοοὺ, 
Μόοβεβ. ρίαοος ἤγϑί (86 γοιηροῦ οὗὨ ἴῃθ ἔννο 
{πῦ65. ΖΘὈιΠη ροβϑοβοθα ἃ σοχηπγοάϊοιι!5 564- 
βῆογο, δηᾷ ἴῃς ββῆογθβ οὗ 6 [,μκ6 οὗ Τιῦο- 
τδ5: δῃηὰ νῦᾶ5 ἱπογοίοτθ ἴο ἔγινα Ὀγ ᾿οπι- 
ΙΏΘΓΟΘ, δηὰ ἴο τε͵οϊσθ ἰῃ [18 “"βοϊηρ οιυἍἰ," 
ἐ.ς. ἴῃ διὶ5 ΠΊΘΓΟΔΠΕΪ6 Θηογργίϑοβ. [5ϑασΠὩΓ 
Ῥοββοϑβθθά 4 ἔργ ]θ Ἰηἰαπὰ αἰδίγιςϊ, ἀπ ποιὰ 
{πεγοΐοσο ἀννθ}} αἱ ἤοπηθ δηά ργοόβροῦ ἴῃ ἀρτ- 
οὐἱϊέιγο. Βοῖίῇἢ {{|0 68 ἀἰβεϊηρσιιϑηρά {Ποπηβεῖνοϑ 
ἴῃ ἴπ6 σοηΐοβὶ ἢ [ἀδιη: οἔ, {πάᾶξρ. ν.14.1ς, 
18: δῃὰ οἵ Ζορυϊιη 1ξ 5 ρδγες Αγ] ποῖοά 

φ23 
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ΤῊ 6}. 

ϑΔΟΓ ἔῆς68 οὐ γὶρῃτεουβηςβ8: ῸΓ {ΠῈῪ 
50}} διοκ οὗ τὴε αδιπάδηςε οὗ ἴδπε 
8648, ΔπΠά ὁ. τγεάβαγεβ ἢ] ἰπ (ἢε 5πά. 

20  Απά οἵ (δά ἢε αἰά, ΒΙε55ε4 
δὲ ἣς τῆαλϊ ἐπ]αγρεῖῃ (ὐδά : ἢε ἀννε!]εῖῃ 
ἃ ἃ ἰἸοη, δηά τεαγεῖῇ τῆς δγπὶ νγτῇ 
(ἢς σγοννη οὗ [πῃ ἢεδά. 

21 Απά Βε ρῥτγονιἀβ τῆς ἢγβι ραγί 
Οογ ΒΙπΊ5 6] Ε, Ὀεσδιιθε ΤΠεγα, 11 ἃ ροῖ- 

ΒΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ ΧΧΧΙΠΙΠΙ. [ν. :ο---2ς. 

22  Απά οὗ Πλη ἢς 8.14. ἤδη ἐς ἃ 
ἸΙοη 5 ἢ εἶρ: ἢδ 5}4]] ἰεαρ ἔγοπι Βαβῆδη. 

2323 4Απὰά οἵ Ναρῆται! ἢε 8αϊά, Ὁ 
ΝΑρβτδὶ!, 84τϑβεά νυν ἢ ἔάνουγ, ἀπά 
.}} νι τῆς Ὀ]εββίηρ οὗ τῆε ΓΙ ΟΚΡῸ: 
ΡΟβ58655 ἴποιι τῆς ννεβῖ δηά τῆς βοιιτῇ. 

24 Απά οὗ Αβῃεγ δε αϊά. ζεῖ 
Αῆεγ δὲ Ὀ]6βθθά ψ ἢ σὨη]άγεη ς ἰεῖ 
Ἀΐπι δ6 δοσερίδθ]ε ἴο ἢ15 Ὀγεῖῆγεη. δηά 
Ιεῖ ἢΐπὶ ἀΐρ 5 ἰοοῖ ἰῃ οἱ". τίοη οὗἁἉἍ τῆς ἰανγρίνεγ, τυας ῥὲ ᾿3εαῖεά; 

Δη4 ἢδ σαηπὶς νυ τῆς Πεοδάς οὗ τῆς 
Ρεορΐε, με δχεσυζεά (ἢς Ἰυ5τίςε οὗ (Π68 

εἰνίρά 25 ΓΤΤΆΥ 8ῃοεβ «ἠαίί φ ἴτοῦ ηά λῶν 
Ὀγαββ; δΔηὰά 48 (ΠΥ ἀλγ58, “9 ῥαϊἑ τιὔἼν ἑάοεε ὐἱκ 

Βοκῦ, δπά ἢϊ5 "ὰρπιεηῖβ νν ἢ [5γ8ε]. 

(παῖ ᾿ξ ρῥτγοάιςορα [ἢδ6 οβῆήοοτα δηὰ ἰδοίοϊδῃ8 
νγηο ᾿ἰΘα δηὰ πλαυβἢδ] ] θὰ {πὸ μοδὲ ΜΠ ἢ νδη- 
4ιυ!5ηοά δ|5θσγα: 866 οὐ [πάρ. νυ. 14, ἀπά ςἢ, 
: Οἤγοη. ΧΙ. 32. 

19. ὠπίο δὲ »ιομπίαἰπ) (ἐ. Ἔχ. χν. 17. 
“αογίβοθς οΥἹ γισῥίοοισηπο. δδογίβοθθ οἷν 

οεγρά ὉγΥ (ὴ6 σγδίθοιβ, δπὰ ἱπογεέοσγο νὰ] 
Ρἰοαϑηρ ἰο σοά. Γῇ. Ῥξ. ἵν. ς, 11. 19. 

ἐγεασαγας ῥιά ἱπ δε “απῇ ΤῈ πο 68 οὗ 
[Π6 9645 ἴῃ βθηογαὶ. [{ 8 ποίθυγογηῦ Πουνουοῦ 
τῃαὲ {Π6 βαπὰ οὗ [ἢθϑθ σοδϑίβ ννᾶθ ϑρϑοῖ δ} 
νΑ] Δ Ό]6 ἴῃ {π6 πηδηνΐβοζιτο οὗ ρ1455 (οἴ. Τὰς. 
.Ἡϊ 51. ν. γ; ΡΙΩΥ “Η. Ν.᾽ ν. 17; χχχνι.ός; 
7οβορῃ. “ΒΒ. [. 11. το. 2); δηὰ ρίδϑβ ννᾶϑ 
ἃ Ρτγθοίουβ [Πηρ 'ῃ δηςιοπί {ἰπι65: οἴ, [οὐ 
ΧΧΥΙΙ. 17. ὙΠ6 ΤλΓΟΧ ἴοο, ἕτοπὶ ννῃιςἢ [6 
Ργεοίουβ ρυγρὶθ ἀγθ ννᾶ5 ἐχίγδοίθα, νν85 [ουπὰ 
Βογθ, Α ἵγρίοδὶ γείθοσοηοθ ἴο {Π6 σοηνογϑίοῃ 
οὗ {πὸ ΟδπΈ]]65 15 βἰ ΓΟΏΡΙΥ ϑιιρρεδίοά ὈΥ [5ἃ. 
Ιχ. ς, 6, τό, Δῃὰ ᾿ἰχνὶ, 11, 12. 

4Ο, 41. Οδὰα. 

20. ΒΒἰεε “εὐ δὲ δὲ ἐδαὶ ἐπίαγφει Οαα4] ἱ.ε. 
δ]εϑοοά ΡῈ Οοά νγῆο 58}} σγαηΐ ἴο Οδ4 ἃ 5ρα- 
οἷοιι5 [ογΓ ΟΓῪ ; οἷ. [86 Ὀ] ποίη οὗὨ 5ῃσπῃ, Ο θη, 
ἶχ, χό. 

ἐδο αν «ὐἱὴρ ἐρὸ εγοαυ"} Ἐλδίμοῦ, γ98, Ὁ8 9 
ΓΟ, Τἢ6 ὙγΑΓ Κο σμαγδοίοσ οὐ 1Π15 ἐγ 
15 ϑῆδθννγῃ ὈΥ͂ ἘΠεῖγ ἰοδάϊησ {π6 νδῃ ἴῃ {πῸ Ἰοην 
σαπλραίρη5 οὗ [οβῆυδ; οἷ. [οϑἢ, ἷν. 12, 13) 
ΧΧΙΙ, χ--τς ΕΥ̓͂ [6 ἃςῖβ οὗ ἴοδιι,  Κ. ἴχ. χ.; 
Ὁγ α Οἴτο. ν. 18---22, δηὰ χῆ, 8 846. 

21. 4ῤε γ": ῥαᾳα»Ὲ ζὸγ ῥδιρμο ἢ ὌΠ βγϑῖ 
ἔτυ5 οὗ (μ6 σοπαηϊιεϑὲ πιδάθ ΟΥ̓ [5γΓδθὶ γγοσὸ 85- 
ϑρηρά ἴο δὰ δηὰ Κρυῦθη ὈΥ Μοϑ65 δἱ ἱμεῖγ 
ον γραυδϑί. Οἔ Ναπι, χχχὶϊ, 

δεεαισο ἐῤέγε, ἐπ ὦ ῥογίοη οΥ ἐδε ἰφαυσίσεν, 
αὐυας ῥέὲ «εαἰτ ἘΘΏΔΟΣ ταῖμοσ, Ὀθοδαδθ 
ὍΠΟΥΘ δὺβ ὑμῃθ Ἰθδάθυ' 5 Ῥοσὺθ0}} ΣΘθ- 
δΒοινϑά, 1.4. (Ποῖ νγὯ5 στοβογνοά (πὸ βεϊης 
Ροιϊΐοη ἴοσ Οδά 85 ἃ ἰθδάδγ ἴῃ νγᾶγ, 866 
Νοῖδ δἱ θηά οὗ ἴῃ6 σῃδρίοσ. 

. πα δὲ σαὶ «υἱὴδ ἐδε ῥεαάς 9 δὲ ῥεορ 
ἐ.6. 6 Ἰοϊηθά (6 οἴοσ Ἰοδάθγβ ἴο 16] ἴῃ 
ςοπηγηδηάβ οὗ Οοά τοϑροςσίπν [Π6 ςοπημυοβὶ οὗ 
(δπάδῃ. Οἵ. Νυπι. ΧΧΧΙΙ. 17, 21, 32: οϑῇ. 1. 

ΒίΓΘΠρτῇ ὁέ. 

14, ἵν. 12. Μοϑοβ στεραγάς πε ργογηῖϑα οὗ (ἢ 
Οδάϊίεβ ἴο ἀο [Π]5 45 αἰγεδάν γεὐθοτηδά. 

22. λῃ. 
ῥε “ῥαὶ] ἰσαῤ ον Βασδαπ] ἰ.6. Ὀ6 Ικο ἃ οη 

ν ςἢ ἰοαρ5 ἕογί ἢ ἔγοπὶ ἢ18 σονογί ἱπ Βαϑῆδη. 
Οἵ. ϑοηρ οὗ 85. ἵν. 8. ὙΠοΓΟ 15. 0 ΠΙβίοτ δ] 
Γοΐδγεησθ, 8ἃ5 6. 9. ἴο ἴῃς σοηαυοεί οὗ 1)4ῃ- 
Ι,Αἰϑῆ, ]οβῇ. χῖχ. 47. 

238. Ναρῃίδιι. 
σαι εἤεά «υἱῷ ἥαυοιγ)] Οἵ. Οεη. χὶϊχ. 2ὲ 

ἀπά ποίς. ΤΠ Ιάδᾶ 5ιιρροβίθα ἴῃ Ὀοΐῃ ρᾶ9- 
568 15 5:Π}11ΔΓ, 

ἐῤε «υὐοῷὲ ἀπά ἐδὲ «“ομἱἍῦἽῇ “ΤῊΣ ἰογτ τοῦ οὗ 
ΝΑρ ΔΙ} ννᾶ5 ϑἰἐυδῖθαά ἴῃ {πῸ που -ν οσὲ οὗ 
Οδηδδη; δηὰ {π6 ννογάβ 5ῃοι)]ὰ {ῃογοίογο οὃν]- 
θη] θὲ ἴδκοπ, ἃ5 'π ἴῃς Ηδφῦγονν {Π6Ὺ οὔοῃ 
ἅτθ, δπὰ 85 {,ΧΧ.᾿ ἀηὰ οἴου Ν ουβίοηβ βυρρεϑῖ, 
88 ΓΕίοστηρ ποΐ ἴο βεορυδρῃίοδὶ ροϑτίοπ, δα 
ἴο παΐυγαὶ! οἢατγαςζεγ ϑῖῖς9. θηάοσ τπογοίοσα 
(6 568 δΔηά {Π6 ΒΌΠΗΥ ἀϊπίτιςι." ὙΠῸ ροϑ- 
56ββϑίοῃ οἵ ΝΑρὨ δ]: πο] δα ὩρΑΣΪῪ {6 τυ μοὶ 
ννοϑί ςοδϑὲ οὗ ἴῆ6 868 οἵ ΟΔ]1|66. ἴῃ. [,κὸ οὗ 
Μεογοπὶ, [6 τηοάθγῃ Βαόν οἱ Ηρ, πὰ τῃδ 
γν6]] υναϊογοα αἰδέσιοσϊ ποᾶγ ἴο ἴΠ6 ΞΡ Πηρβ5 οὗ 
]ογάδη. [{ σοηίδϊηοα ϑοπὶθ οὗ ἴῃς σταπάσϑξ 

Δ Πα 9οπὶε οὗ ἴπὸ τιοϑὲ ἔετι}]6 ἰαπὰ ἴῃ 
Ραϊθβῖιπθ.  ϑορῆι5 ϑρθακα οὗ ἴΠ6 βῆοτε οε 
Οδηποβαγεῖ 85 “" 8η ΘΓ ΠΥ ραγδάϊϑε " (" Β. ]. 
ΠῚ, 3.2); δπὰ Ροτγίεγ, ' Ηδπάδοοκ ἔογ ϑγτίδ, 
ἃ5 “Π6 ραγάθη οἵ Ῥαϊοϑίιπθ." ὙΤΠ6 πιοάογῃ 
ΠΔΠῚΘ ἔογ (ἢ}15 ἀϊδισὶ Βείμά Βειδαγαῤ, ("" Ἰδπὰ 
οὗ ξοοά Εάϊηρ5᾽)) 15 ϑ!βηϊβοαπί, Ὑὴὸ οἰϊπιαῖς 
ἴπ [Π6 ἰονγοσ ἰονοὶς ἰονναγὰς [δ τνδΐετβ οὗ 
Μεγοπὴ 15 δχοδεαϊηρὴγ Ποῖ, ρου τὶν συ θα 
ἴον ΓΟΡΙ Δ] ργοάαυοσίίοης, Ετυϊβ ΠΡΟ ἤΟΤΘ 
ΤῸ Γἢ ΘΑ ]οΥ ἤδη ἴῃ Οἴδθεσ ραγί5 οὗ 86 σουῃ- 
{Υ: 866 Κοβδίπβοη Β. Κ.᾽ 11. 434 54η.; 
Ὑπδίγαη "1, δηὰ οὗ [5γ861᾽ Ρ. ς83; Βιυγοῖκ- 
μᾶτάϊ, ' ϑγτίδ," ρρ. 40 564. 

24, 25. ΑΞδογ, 
Ζκεὶ Δεθὲν δὲ ὀίκ:““4 «οὐδ εἰ άγεη; ἀπὰ ἐξε 

ῥί»ι ἐφ σεζοῤῥίαδἧφ ἰο δὲς ὄγειδγεπ) ὙΤΉδϑο νγογάφ 
5ῃοι 4 ΓΑΙΠΟΓ ρογῆδρβ 6 τεηάεσοὰ (σ ἢ 
Κεῖ]. Κποδοεὶ, τορσας, ἄζτς.), ““ ΒΙεσϑοὰ ἀθονδ 
{Π6 5οπϑ᾽ (ὦ. ς.οὗ [σοῦ -- πχοβὶ Ὀ]εββοά ἀπιοηγϑὶ 



ὦ Τει. 323. 
6. 

ν. 26---29.} 

46 4 7 όγε ᾿ς ποῆς [κα υπῖο τῆς 
Οοά οἵ ΪΤεϑῆυγιη, το τε ὑροη 
(ἢς Πεάνεη ἴῃ τὴγ Βεῖρ, δπά ἴῃ ἢ15 εχ- 
ςα!]δηον οη ἴδε 5ΚΥ. 

27 ΤῊς εἴεγπδὶ (σὐοὰ 2» ἐῤν τεξαρε, 
Δη4 ᾿υπάεγπεδιἢ χγέ ἴῃς ενευϊδβτίηρ 
ΔΙΠῚ5: δηά ἢδε 585.4}} (ἢγιιδὲ οὐ τῆς 
ΘΠΘΙΔΥ ἔοηι δείογε ἴδε; δηά 58}2]} 
ΒΔΥ. [)εϑίτγου ἐῤέρι. 

28 “[5γδε] τῃδη 53}8]] ἀννεὶ] [8 βαίει Υ 

(Π6 9005 οὗ 8000) ““Ὅ6 ποῦ; 1εΐ δηλ Ὀ6 
τῃ6 ἀνουγοά ομϑ οὗ 15 Ὀσχείδγθπ, ἢ ἡ. 6. 16 ομδ 
ἔανοιτγοά οὗ Οοά, 

45. Τῶν “δο.. ϑ8εε ἴῃς Νοῖθς δὲ οπὰ οὗ 
(μὲ ομαρίοσ. ὙΠ “». ργθοεάϊης μαὰ ἀεϑοπροά 
186 ρθη ἢ  σἢ (ἢ15 {Π06 5ῃμοιϊὰ 6 
Ὀ]εβοοά ὑπάσγ {6 ἤξιατο οὗ ἀϊρρίηρ ἴπ6 ἔοοΐξ πῃ 
ΟἹ] (ςξ. [οὔ χχίχ. 6); ἂπὰ [Π1|5 Ὁ. σοῃ! 168 
{πὸ ἤριιγο, ἀπά στοργοϑεηΐβ (ἢ6 βέγοηρῖ ἢ δηά 
βγπληοθα οὗ Αϑμὸγ ἴίο Ὀ6 85 1ὕ δὸ ψνεῦθ δῃοὰ 
ΜΠ Ἰσοὴ πα Ὀτγᾶ85. ΟἿ ον. 1. τς. ὙΠΟ ἴογ- 
ΤΟΥ οὗ {815 {06 ργορδῦϊγ σοηίδίποά ἴσο 
δηῃά σορρεῖ. ΟΕ. νἱῖ. 9. 

α:Φ ἐδν αν!) “0 “δαι ἐδν σἰγεησὶρ δε] ΤὨδ 
ΟΥΡΙΠ4] ΠοτῸ μας ἴνο νογάβ ΟΠ]Υ, οὗ ᾿νῃ]ς ἢ 
(6 Ἰαίζοῦ 15 ποῖ ἔοιιπά εἰϑονῆοσο. Οπ ᾿ἰ 
566 {πε Νοίδ δὲ 186 οηὰ οὗ [6 οσμαρίοσ. ΤΠὸ 
56η56 15. “" (ὮΥ ϑἴ σοί 5041} Ὀ6 σοπεπαρα ἴο 
ῃθ6 45 ἰοὴπρ 85 ἴοι 5πα]ξ ἰἰν: ἰῆοι 5}4]ῖ 
ΠΟΝΟΓ ΠΟΥ {ΘΕ Ὀ] Π655 δηὰ ἀθοαγ.᾽" 

26--29. Οὐοποϊιβίοη. 
Οοὐἷβ φ»]οῦυ ἂδπὰ ρονεσ, δῃηά ἴῃς σοπβὸ- 

ΠΡηΣ βαίευ δηὰ ργυθρεγυ οὗ (οί β ρθορὶβ, 
ὈΥΠῚ [ῃ6 ΟἸΙπΊΑΧ, 45 (ΠΟΥ ἀο ἴΠ6 Ὀδ515, οὗ ἴῃ6 
ΒΙεπϑηρ ΏΪΟἢ [η6 Ἰἰαννρῖνοῦ μᾶ5 ἴο ρῥῖὸ- 
ὨΟΊΠςΘ. 

26. Τῤεγε ἐξ ποῆς ἐϊξε μπῖο ἐδ Οσοά οὗ .ὲ- 
σῥωγμπ) Ἀδίμοσ, 8ἃ5 [86 ρυποῖμδίίοη οὗ τῃ6 

ΝΟΤῈΘ οἡ (ΗΑΡ. ΧΧΧΠΙΙ.; 

ΝΟΤῈΕ οη οἢ. χΧΧΙ. 

ΜΔΗΥ͂ τηοάεττῃ οὐ εἶς πᾶν ἀγγυδὰ (δι (Π6 
ΒΙΘβϑίης οὗ [π6 Τ 68 σδηποῖ 6 τθΆ}} Υ Μοϑαὶς 
οη ἴΠ6 58ΠΊ6 β6 ΠΕ] ρστοιι 48 οὗ 5[γ]6, 1: ΟΥΑΓῪ 
οδαγδοίο τ βέοβ, ὅζς. 48 ᾶνθ θθοη Ὀσγοιρῆϊξ ἔογ-ς 
ὑναγὰ ἴῃ γεξθγεηςε ἴο [ῃ6 δοὴρ οὗ Μοβεβ. [{ 
18 Πορά]685 ἴο τορϑαΐ, ἔγοπι ἴμ6 Νοίδ δὶ [ῃ6 οπά 
οὔ οἢ. ΧΧΧΙΙ., [ἢ ἀηβυνεγβ ΔΙγεδαυ τηδάθ ἴο οὔ-- 
Ἰεςξοηβ οὗἉὨ [818 Κὶπά. 

[1 μᾶ8 Βονενεῦ Ὀδθη ΞρΘΟΙΔ ΠΥ οὈ]οοϊοὰ ἴο 
{Π6 Β͵65δῖπρ, [Πδὲ [15 ςοηϊοηΐδ ἴῃ νάγίοιι8 ρ] 4068 
ΒΕΙΓΑΥ οὐ ἴδε ἕδςς οὗ {μοπὶ Ὧπ οτἱίη ἔλγ ἰδίοσ 
ἴῃ ἀδίε ἔθη [6 ἄδγβ οἵ Μοβοβ. ὙΠοσὸ ἃτο, [ἢ 
58 υγροά, υπαυδϑιϊοηδΌ]6 4]]ιι8 ἢ 8 ἰῃ ννμδῖ ἰδ 
ϑβαϊὰ οὗ βαυθσγαὶ οὗ {πὸ Τ Ύοβ ἴο {π6 ἀϊβογθοηῖ 
ἀἰϑί τ οῖβ ἴῃ Οαπάδη νυ Ὡς ἢ ΠΟΥ οσσυρίοα δον 
[πε σοῃαιοδίβ οὗ [οβῆμᾶ : 6.3. ἴθ 186 Β]6βϑβίπρ 

γο.. 1. 

ὈΕΌσΟΤΕΒΚΟΝΟΜΥ. ΧΧΧΊΠΠ. 

δἴοηθ: τς ἐουπίαίῃ οὗ ἤδοοῦ «ῥα ] δέ 
ΠΡΟ ἃ ἰαπά οὗ σούῃ δῃά ψἱπα; 4͵30 
Ἀϊβ ἢεάνεηβ 514]}] ἄγορ ἀοννῃ ἄενν. 

29 Ηδρργ αγὶ τῆου, Ὁ ἰ5γαβὶ: ψνῆο 
ἐς ἰκε απο τῆεε, Οὐ ρεορὶςα βανβά ὈγῪ 
τῆς ΠΟΚ, τλς 5}1614 οὗἉ τὴγ δΒεῖρ, δηά 
ψηο ἐς τλε ϑυνοσὰ οὔ τὰν Ὄχςεϊεηογ 
ἀπά τιΐπε δηθηλεβ ᾿5}.4}} δε ἔομηά ἔν 
Ἰαῖβ υπῖο ἔπεθ; δηά τῇοιι 5}Π]ς γεδά ταδάμεά, 
Ὁροη τἢεὶγ ΠΙρΡῺ ρἰδοαβ. 

ΟΥ̓ΖΊΠΔΙ ΓΟ] ΓΕ5, ΤΠΘΣΤΘ 15 ΠΟῸΩΘ 119 ππῖο 
αοά, Ο 5 ΣΌ:. 

47. ἐγ γεβισε)] Ἀδίμοσ, “" ἀνε] Ἰηρ ας." 
Εἴ. Ρ5. χς. 1) ΧΕΙ. 9. 

98. 1εγαεὶ ἐδεη “ῥα ἀφυοὶϊ ἐπὶ “αν αἰοπο: 
ἐδε ϑομπίαϊπ 9 ϑαεοῦ «ῥαϊ δὲ μῤοη α ἰαπά 
97) εογπ απάὰ α«υἱπε] Τὴ6 ΑΟὟΝ. ἀοε8 ποὶ 
ΡΓΌΘΟΣΥΘ [Π6 ΞΥτ ἰΤῪ οὗὨ [Π6 οἸλιι585, 50 πηαγκο 
δὰ ἴῃ [Π6 οὔρίηδὶ ΠοσῈ 45 [Ὠγουρθοιῖ. ἘοΠαοΓ 
γαΐμοσ, “ Ιβγαϑὶ 54}}] ἄνν6}} ἴῃ Ξαἴδῖγ ; δίοηβ 
504}} 1Π6 ἐουπίδίη οὗ [Δοοῦ ὕδ; ἴῃ 4 ἰδηά," 
ζς, ὍὕΠὲ τεπάθγηρ ““ογο οὗ δοοῦ᾽ (δ᾽ υἱξ., 
ὅζο.) γἱεϊάς πὸ ἂρί 56η886, 11Π|685 16 ϑυον 8 Ὀ6 
ΟἸοβθοΥῪ σοπποοίοθα νυν ἴμ6 ἔο]]οννὶηρ σοη- 
ἴοχὶ (“ οου]5 [Δοοῦ ἴῃ ἴεττα {γα πλοη," ἄς, 
Ψὰ]ς.), δηὰ βιιοῖ ἃ σοπβίγασίοη 15 ἔυτθιἀάθη 
ΌΥ {Π6 ταγτμπλῖοδὶ σἰγιςσίαγε οὗ (Π6 ο]διιθ65 
αὔονθ στοοιτοεὰ ἰο. Οἡ 6 ρῆγαϑθ “" ἐοιιπίδ!ῃ 
οὗ [4ςοὉ.᾽ ςξ. Ῥ5. Ιχν]!. λό; [58. ΧΙν". 1. 

29. δὲ Μοιμιά ἰΐαγε τοῖο ἐδοο] Ῥογῆδρδ σᾷ- 
[Ποὺ ““σπιηρὸ Ὀεΐογο ἴΠ66.} ὙΠῸ γογῦ πλθᾶῃβ 
ἴο 5ῃονν ἃ ἔδιρπεά οὐ ἕογοθὰ οὈδθάϊεησα: οἷ. 
Ῥξ. χυ!δ. Ἂς ἀπά ποῖθ, δηὰ ῥ5. ἰχνΐ. 2. 

ἐδοι σῥαὶῥ ἐγεαάῖ μροπ ἐῤεὶγ ῥίσ ῥ᾽ ῥίαςο:] ἱ, δ. 
ΟΟΟΙΡΥ ἴδ σοπηηδηάίηρ ΡΟΒΙΠΟΠ5. ἴῃ ἴΠΕΙΓ 
ἰαπά, δῃὰ 80 πανς [ἴ ἰπ βιδ)θσίοη. ΟἿ χΧχχι,. 
131) [538. ΧΧΧΥΪ. 24. 

Δηα οἡ ζῦ. 2, 21, δῃᾷ 25. 

οὗ Ζοδυϊυπ δηά [ββδομαῦ, ν. το ; οὗ Νδρδίαιὶ, 
ν΄. 221 ΟΥ Α5Ποσ, συ. 24, 2ς. ὙΤἼοδ6 Δ] 18:0 ῃ8 
μάνα Ὀδθη ΟΥ̓ ϑοπὴὸ δἰϊγιθυϊοά ἴο ἴῃμδΐ ῥγο- 
ρδοῖς ἔογεϑιρῃϊ νηοῦ Μόοβοβ. πηάουδίθαϊγ 

. Ὑεῖ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ δ6 ρΙΟὈΔΌΪΥ ἐχρἰδίη- 
δὰ νιϊδοιῖ τείδγεησε ἴο ἢ. Εὸγ [δὲ Ἰοσδίοη 
οὗ [86 βονεσαὶ {Π068 νγᾶ8 ἤχϑοά ἴῃ ἃ ϑεποῦαὶ 
ὙΑΥ Ὀοΐογε 6 τὴ δ ψϑῖςἢ ἴμ6 ΒΙ]Θβϑίην 
8 Γοργεβθηϊθὰ 848 βϑροίζη (οἵ. Νιπὶ. χχχίν. 
τό, ἀῃὰ ποίθ); δπὰ Μοβββ, 8ἃ8 πανυίηρ ᾿ϊνθὰ 
ῸΓ ΤὭΔΠΥ γοατδ δὲ ἰδθὸ ὙῈῪ δογάδγ οὗ 
Οδηδδὴ πὰ ἰῃ ἤεαυοηΐ ἱπέογοοιγβε σἹἢ 
118 ᾿ΠΠΔὈΙΠ Δηῖ8 δηάὰ {ΠΕ περ οῦΓΒ, πλιιδῖ 
ἀπάοι ον ἤᾶνὸ ροβϑεϑθθα βοὴ Κηονϊεάξε 
οὗ [86 ορορύδρῆυ οὗ ἴμ6 σουηίγυ ΒΟ νγδβ 
ἴο 6 ἴΠ6 δυΐυγε Ποπλα οὗ ἢ18 ρεορὶθ. Τῇα 
ΑἸ] ϑ᾽οπ5 'ῃ φυσβίϊοη ἅγὸ οὗ ἃ βΌποιΔ] κιηά, δπηὰ 
4υ1ξε σοηϑιδίεηϊ ἴῃ σμαγαςῖογ ψ ἢ ἃ κπονϊθάρε 
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80 Δοηαυϊγεά. [Ιἴ 88 Ὀδδὴ δϑϑογίθα 4150 παῖ 
α΄. ς σοῃίδιῃβ ἃ σείοσθεμπος ἴο ἃ τῃποηδγοῇ οὶ] 
ἕογπι οὗ ξονογῃπηθηΐ ; ἰῃδῖ Ὁ. 7, ἰῃ Ψ Ηοἢ ΜΟβ68 
ΡΓΑΥ8, ““Ηθδσ, [ογά, ἴδ νοῖςς οὗ ξιάδῃ, δηὰ 
Ὀγίηρ Πίπὶ ἴο 8 ροϑορίθ,᾽" 18. 8 Δϑρ:γδίΟἢ ῸΓ 
(86 τϑιηίοη ὑπάεσ ἴῃ6 βοορίσε οἵ [πάλῃ οὗ 
1Π6 Κιπράοχῃ ἀϊν!ἀεαὰ πηάογ Ἀδμοῦοδπι (Οτδξ, 
 οη [μοηρεγκς, Ενναὶά, δζο.); [δῖ Ὁ. 12 τηιιβὲ 
Ὅδ Θχρίαϊποα 848 8ῃ Δ]]υ1δοη ἴο {Π6 ΤΕΙΊΡΙΪΟο, 
ὅς. ὙΠεβε οὈἠεςίοη8 Γαδ Οἢ ΕἸΤΌΠΘΟΙΙ5 ᾿ηΐογ - 
Ργείδίιοηβ οὗ ραγί συ ]ασ νοῦϑοθ, Δηα τὰ 511Π- 
ΟἸΘΠΕΥ δηϑννογεά ἴῃ [Π6 ποΐεβ ου ἴμοϑϑ γε868. 
ΤΠ υἱίοσς πποογίδιπίυ οὗ {πΠῸ στοιιηάβ οἡ ἡ Ὠιςἢ 
810 ἢ) ΟὈ]Θο[οἢ8 τεϑὲ, 18 ἀεσπιοπϑίγαίθ ὉΥ (6 
ΨΟΥΥ ἀἴνογθε δπα τοί! ]Υ ἱποοηβίδίθπε σοῃο]ὰ- 
δίοηβ ἀδάμπορα ἔγοση {ποπὶ. ΤΠι15 ΚΠΟΡΕΪ τείοτβ 
1ῃ6 Β]οβδίηρ ἴο (6 ἀδγβ οἵ αν, ννΠ]]βῖ 
Οταῖ, ξο!]οννεὰ Ὁγν ΒΙ θεοῖς (“Ἰπίτγοάπςξίοη ἴο 
ΟἹ] Τοβίδπιθηϊ," Νοὶ. 1. Ρ. 25 844., Βηξ. 
ἼΓΔΠ5].), Ργοροβε8 {πΠ6 γείρῃ οὗ Ϊογοῦοδπηὶ {Π. 
(Β.ο. 81ς--γ8:). ὙΠ6 πιδῖῃ σοδϑοὴ ἴοσ 86- 
Ἰεςηρ [Π18 ραγίσυϊδγ ροΠοα 18 ἴῃ6 δά πη! 8βίοῃ, 
ψ ΠΟ ἢ 1Π6 ΟΠ 8 ἀγὸ σοηδίγαϊποα ἴο τηᾶκθο, (ῃδῖ 
1ῃς Β]οβδίηρ ταιδὲ μανθ . ὈΘΘΠ Ποιηροθοα δ ἃ 
{ἰπ|ὸ ἤθη 411] ἴ[ὴς Ἴ ννεῖνε ΤΎο8 ὑνοῦα 811] 
Δοϊαϊΐηρ ἴῃ ἘΠΘΙΣ ρῥίδσθβ ἴῃ δηδδη, πὰ οπ]οΥ - 
ἱπῷ ἃ Πρ ἄἀερτοὸ οὗ τηδίοσιαὶ ργοϑροπῖγ. Βαῖ 
ἴῃ γχεῖξη οὗ [ϑγοθοδηι {{. ΒΑΓΑΙΪΥ 54 {18865 ἔἢ 696 
σοπάϊεοηβ8. Ὑλ}ιαΐ Εἰπλ6 ννᾶ8 ΠΟΥ ΔΙΠΪΥ πιασκοά 
ὈΥ Τοηδβί ἀγα ]6 τεσονοσυ, Ὀαΐ βιισἢ ραδβαρθ8 ἃ8 
2 Κ. χίν. 26, διὰ 1Π6 ἴθηοσ οὗ (ἢ6 υἱέογαποθβ οὗ 
Απιοϑβ γεβροοξηρ [6 σοπα!θοη οὗ ἴῃ ποτίδογῃ 
Κιπράοπι δ {18 ὙΟΥῪ ἀδῖθ, ἀσὸ ᾿ῃσοῃβίβϑίοπξ 
ὙΠ ΔΩΥ δ ἢ ὨΔΡΡΥ Εἰγοιυπιδίδησθβ 848 ἰδ 
ΒΙΘββ!πῷ ΠΟΙ ΒΒ Ϊγ βυρροδοθ. [παθοὰ ἰξ ἰ8 
16 ΚΟΙγ (μαὲ [Π6 ἔννο {Π068 δΔηὰ ἃ 4] ου 
{πῸ οαϑί οἵ Τογάδῃ δνεσ γοοονεγοὰ ἔγοπι ἴῃ 
ΟΔἰδιη [165 ἰηΠιςίοα ὈΥ ΗδλΖδε]; οἴ. 2 Κ. χ. 
22 8)η4. 581} πιογὸ ἱπῃργοΌ Ὁ ]6 18 6 Ορ' πίοῃ 
οὗ Μδιιγεῦ δηὰά ΗἩοβτηδηη, ψγῆο ρ͵δοθ {ΠῸ 
ΒΙΘδβϑίπρ ἰη {86 ἀδγβ οὗ [οῃοιϊδοῃίη τ 599), 
Δηα ὀχρί δίῃ υ. 7 88 γοίδστιηρ ἴο {86 ἰαγρα πιπ|- 
ὈεΥ οὗ [ὸνν8 ψγῆο ψεγὸ ἴδε σᾶγτιθὰ ἀνθαν 
ἔτοπὶ Ϊογιβαϊεπὶ ἴο Βδργίομ (ςΐ. 2 Κ. χχίν. 
ῖο 8646:.). 
Α8 δραϊηβί (ῃ6 νδσγῖοιι8 ἀδίϑβ βιιρρϑείεα βυὃ- 
ἀδηΐ ἴο (6 ἀἰϊδγτιρύοη ὑπάεῦ ἈδΒοΟΡΟΔΙΙ, 

1 18 ἴο Ὀ6 ῃοϊοάὰ ἰῃὲ ἔῆογο 185 ποῖ (Π6 815 ηϊδ6βὲ 
ἔγᾶςσθ οὗ ἃ τείεγθησθ ἴο δΔηΥ οὗ ἴποβε Ὀ]ΟΟΟΥ͂ 
ΟἸΝ1] ἀἸββοηϑίοηβ δηὰ ἀἸἰϑογάργϑθ, ΠΟΥ ἴο ΔηΥ οὗ 
(Ποδβ6 ἔογεῖ τι νᾶ δηὰ ἐγεαιθηΐ ἀεἔεδί8 ἔγοπὶ 
δΥΓΙΔἢ8 Δηἀ οἴδοῦ περ βου ης πδίοηδ, νυ ΒΙσἢ 
Ὀ6ΙΘΙ] [86 ΡΘΟρ]θ, οΥὐὁ ΒΟΠῚ6 ΟΠΘ ΟΓΥ πιοῖὸ οὗ 
118 {Π0ὲε8 ᾿ἴῃ {Π6 γεαγβθ [ο]]οννίης {παῖ ἀ15- 
τυρέοη, ἀηὰ ννὩϊςἢ σοπεπυρά, ἢ Ὀαῖ 1Ππ|6 
ἐπιογηηβϑίοῃ, ἴῃ (6 πογίμοσῃ κἰπράοπι δὶ Ἰθδϑβῖ, 
ὈΠῸ] [ηὴ6 σαρενιγ. Τῆς ΒΒ οβϑίπρ 8ρθ 8 Κ5 
[του σῃουΐ οὗ ρϑᾶςθ δηά ρὶοπέγ. ὍΠοθο ἕοΐβ 
ἢάγο ΟὈ]ροά Καοῦεὶ ἰο δάπηξ ἐπαὶ ἰἢς Β]685- 
ἴῃρ σαππηοῖ δᾶνθ Ὀθεη ςοϊηροβεά ἰδοῦ ἴἤδη 
(ῃ6 θορίππίπε οἵ αν 8 τοίη. Ηἰ5 οννῃ δΓ- 
ΒυΠΊοηΐ5 Οὐ ΐ ἰῃ σοηῃδίϑδίθηογ ἴο μᾶγνθ σδιτιθά 
Ηΐπὶ δαγΠοσ, δηὰ Ἰοὰ ᾿ἰπὶ ἴο ρίασθ Σὲ τυ ςἢ 
ΘΑΥ]ΠοΓ. ΕῸΓ [ἴ 15 ᾿πῃιροβϑί]6 οἡ [18 ουνῃ ρη- 
ςἰΡ]68 ἴο θχρὶδῖπ ον {πὸ ἀἰβαβίευβ, δροβίδεϊεϑ, 
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δηά σοηπέμηδιοη ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰαἰίοῦ ρασί οἵ 540}᾽ 8 
βη, δηά 511} τόσ ἴποϑο οὔ {πο {π|6ὲ5 οὗ 186 
]υάροβ, οσου]ά παν δαρρεποὰ δῖ ἃ ἀδῖθ ποῖ 
Ἰοηξ ῥγεοράϊηρ (δδὲ 'ἱπ Ὡοἢ [86 ϑοηρ νϑδᾶς 
Ροππρα. : 

ἼΔετο 185 ΓΠΟΓΘΙογΟ ΠΟ ϑιυιυδδίδηιϊ δὶ τράϑοῃ ἴῃ 
[Π6 σοηίεηῖα οὗ (πὸ Β]οϑϑίηρ ἔοσ ἡιοβι ον 
[Παΐ σοπο]υβίομ ἴο νν ΠΟ ἢ ΤηΔΠΥ γΟΓΌ4] σμᾶσδο- 
ἰοτϑὲῖο8 οὗ πὸ σμδρῖεσ ροϊπέ, νὶζ. τμδὲ 1 15 ὉῪ 
186 βᾶπ|6 ΔυΪΠΟΓ 48 ομδρίοῦ χχχί!., ἴοὸ Μ ΉΙΓἢ 
ἴτ Πᾶ5 δῃ δυτάθῃπε γοϊδίϊ οπβῃῖρ (8.6 Νοῖο δἵ θ6- 
Εἰππίηρ οἵ αβδρίοσ), 2.6. ΌῪ Μοϑοεϑβ. 
 Οἡ {(Π|5 σβιδρίεσ [μ6 ξο]ουνηρ βρεςϊδὶ ἔγθᾶ- 

[1565 ΤηΔΥ Ὀ6 πιοηςοποράᾶ : ὟΝ. Α. Το] ογ, "Νοῖδο 
σγεςδο᾽ ᾿η Οεη. χ]χ. Πθυΐ, χχχῖ!. ἄς. «πὰ 
“Τ)]εδεγθείζιιηρ 68 ϑορθηβ [δοοῦ υὑπὰ Νῇος!5,᾽ 
ἩΔ]16, :)66; Α. σ. Ηοῆτηδη, “ (οπιπι. ᾿'π 
Μοϑὶβ Βεηράϊοϊοηρτα," ἴῃ Κὶ 6118 “ Απαϊοκίδη," 
ΙΝ. χ, πᾶ, 1821; Καὶ. Η. Οτδέ, "ον ϑόρθη 
Μοϑί8,᾽ ἔθ ρζίξ, 18ςγ; 1.. Ὀ᾿οβίοὶ αἶθο ( [λὲς 
ϑεβεη [4 Κοθ᾽8,᾽ Βγαιι βουνοῖς, 18 ς 3) 845 ΤΊΔΗΥ͂ 
γΔΙ Δ ὉΪ6 ΤΟΊ ΓΚ5 οἡ (ἢ 15 σμαρῖογ. 

«υἱὴθ ἐεπ ἐβομφαπάς οὶ “αἱπ 5] ὙΠὸ ῥσερ. 
(12) σαπ Παγάϊυ τλθδη “νυ ἢ," 25. Α.ὔ Ν, τεη- 
ἄεγβ (αῆεγ 1,ΧΧ., Νὰ ]ξ., [ὰ{ἢ., ἀπά οἰΒοΓ5). 
ΤΠ ποξοη {πα {Π6 δῆροὶβ ἰοοῖ δὴ δεῖνο ραγί 
ἴῃ {π6 σονοηδηΐ πιαλκίηρ δὲ δϊ1η81, που ρῇ ἴῃ 
11561 ἃ σογτθοῖ οπο (ςξ. Ρβ8. ᾿ἰχνυἱ. χγ; Αοῖβ 
ΥἹ. ς4; Οἱ]. 1. το; Ηρῦ. 11. ᾿ν δὰ οπὸ οἡ 
ὙΠΟ 1Π6 [δνν8 Βρθοίδ!γ ἀννεῖ] ἃ5 ὑγοοῦ οὗ 
ἴδε Β: ρΡΟ ΓΙ ΟΓΙΥ οὗ [Π6 1ἃανν ἴο 411} ΟἶοΓ ἀϊβροη- 
δϑἰ]οη5, 15 ποΐ ἔοιιηαὰ ἴῃ (6 ογρίπδὶ νγογάς οὗ 
[215 ραββᾶρθ. ὙΠΟῪ γαΐμεσ στοργεβεηΐ Οοὰ 85 
{μἰμίηᾷ ἤθάνθη, ποσς Ηδ ἄννε}]5 ἀπ άςί (ΠῈ 
Οϑίβ οἵ πὸ δηρεὶς (ςξ. τ᾿ Κ. χχῖϊ το; Τοῦ ἱ. 

6), ἀῃηὰ ἀδϑοθηαϊηρ ἴῃ πια᾽]εϑὶυ ἴο δαγί}!: (ςξ. 
Μις. 1. 3). Ἴδε “ἴδῃ ᾿πουβαηᾶβ οὗ 5αἰηῖβ "ἢ 
σδηηοΐῖ ἴῃ δι ἢ ἃ σοηΐοχξε πη {π6 Ποβίβ οὗ 
τῆς [ϑγδθ} 65 (845 ΟἸ]εγ., δίῃ, ΔΝνΊηΖ., ὅζς.). 
Ευγβὲ ([1μ6χ.᾿ 5.ν. Γ᾽) ργοροβθβ ἴο ροϊηξ 
ἃ5 ἴῃ ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. ςῚ, ἀπά ἴο ἱγτοαΐ ἴπθ86 οσγὰβ ἃ5 
ἃ ῬΓΌΡΘΓ ΠΔΠῚΘ ““ ἔγοπιὶ ΜΙ 4}.᾽" 
ον δὶ γίσϑε ῥαπά «υεηῤλ αὶ Μεγ ἰσαυ 720» 

δεν] ὍΠδ ΔΑ. Υ΄. Πογα ἔο ]ονν5 Ν πἰρ., δαδά., 
Τμὰαϊθογ, δηὰ τλδηγ ΟἴΠΟΓ Δι ΟΠ Ε165 Ὀοΐἢ 8Π- 
οἰθηξ δηὰ τποάεσῃ. Βυῖΐῖ ἴπ6 ογρίπδὶ μ85 (5εῈ 
ἸΉΔΓΡ.) ποῖ, 45 ἴπ6 τοπάογτηρ οὗ ἴῇ6 ΑΟΥ͂. 
ΜΟΙ] δοότα ἴο γοαῦῖγο, “4 ἴανν οὗ ἤτγε"" (6. 
ἐᾷ ΠΟΓΥ Ἰαιν ᾽)}), Ὀυΐϊ “4 ἤγε οὗ Ἰανν " (ἸἽ Φ"), 
ἐ.ς. ἈρΡΡΑΘΠΕΪγ, “4 ἤτε ΠΟ ννὰ5 ἃ ἰδνν.᾽" 
Αςοονα ΡΥ Οεβθηΐι8 συ ρρεϑίβ (πὶ [ἢς τεΐεσ- 
Θης6 5 ποῖ ἰο {δ6 ᾿ΙΡδπιηρβ οὗ διπδὶ], Ὀυϊ ἴο 
1Π6 ρΠΠ|ὰῦ οὗ ἔσθ Εχ. Χμ. 21, “" ΠοΟ] πηπᾶ ἰθτιῖβ 
4τια ἰορὶ οβϑϑοὶ 115. δο ᾿ς νεῖ, Δίδυγι 
Πδίῃο, ἄς. 

ϑενθαὶ Ηρῦτονν Μδ5. πονονοσ στο (86 
ννοσγ5. ἴῃ αυδβίίοη 8Ἃ5 οθ6. ὍὙΠὸ Τοῦ τρᾶϑθοη 
δάνδηςσεα ὈΥ 5οπῖιε (Κεῖϊ!, ΕὈτγβί, δίς.) ἔογ ρσὸ- 
ξουτιηρ [15 τοδάϊηρ 15, ἰδὲ ΠΣ 5 ηοΐ ὈΧΟΡΕΙΙΥ͂ 
ἃ ΗἩεοῦγονν ννογά, Ὀυΐ οὔθ ἱπηροτῖοα ἴῃ ]Ἰαἴεγ 
Ἐτηο5. ἔγοπι (6 Ομαϊάθο, σῆς ῃ ((ἴ 15 541) 
ἀοηνοὰ [ἰ ἔτοπι ἰῃς Ρογβίδῃῆ, Ὑῆῃε νοσγά ᾿ογς 
[ΔΪΏΪΥ Οσσυτβ ἴῃ ΗθΌΓενγ ΟὨΪΥ ἴῃ Εζγα διᾷ 



Υ. 1--4. 

Ἐϑίδογ: Ὀυϊ Ηἄνεγηςοκ ([ηἰγοάυςίίοη ἴο ΟἹ 
Τοοϊαγηθηΐ,᾽ ΡΡ. 146, 147, δἀϊ. ΟἸαγκ) ἀγσυθ5 
ΜῈ ϑοῖηθ ἔοτος (πὶ 1ἴ 15 4η οἱὰ Ἠοῦγον 
νγοσά, σοῃηοοίεα νὴ 1 δηὰ 1Ἵ, ψπςῇ, 
Κα οἴ ΠΟΥ ἀγο δ! 8Π15, μ6] 4 115 σγουπά ἰῇ ροείγῃ, 
ἃ5 ἴῃ {Π6 ργεϑοηΐ ρδββδᾶρο, δέξο 1 δδά ἔθη 
Ἰηΐο ἀΐδιι5θ 'ῃ ργῦοϑθ Βιυΐ (μ6 δι πο Υ οὗ 41] 
Κιπάβ ἔογ ἴῃ6 τοδάϊηρ ΠΣ 5. σοῃϑιἀοΓαθίθ. 
ὙΠῸ ΧΧ. (ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ᾽ 
αὐτοῦ) ρΡγΟΌΔΌΪΥ Πδὰ 1ἴ: ἔογ {δεῖ γ ἄγγελοι 566 Πὴ8 
ἴο Ὀε {π|5 Ηφῦγονν νυοσὰ σοῃδιἀθγοὰ 85 ἃ ρίυγαὶ 
ποι, δηὰ σοηποοϊοά ἢ ὙΦ. 

Υδι 18 {Π]5 ργοῦδο]ο στεδάϊπρ Ὀ6 δοςοορίθα, 
ξΟΓΠΟΓ υεβείοηβ τῖϑο 8ἃ5 ἴο 118 ροϊηϊηρ δηά 
Τιθδηηβ. Απιοηρϑῖὶ [ῃ6 Ὀε65ῖ 55 ΟΘΈΟἢ5 ΠΊΔΥ 
06 παιηϑὰ (δὶ οἵ ΒόϊζςοΠοῦ (αρρτονυθὰ ϑυρϑίδη- 
ἘΔΙΥ ὉῪ Οεϑοη., Κπορ., Καὶ], ὅζς.), ψνῇο 
υυτῖο8. ὁ 5 Π οί ἢ,᾽" δηὰ τοπάογϑ ἰῃ6 ννοσα ὁ" ἢγο- 
ἀλγεῖν," ἰγεδίπρ ᾿ξ 48 ἃ πουῃ ἔδηι. δἴηρ. ; δηά 
{πδὶ οὗ Εθγβῖ, ννῆο σοπῆραγοβ [οϑῇ. χὶὶ. 3 δπὰ 
8, ἀηὰ τοραγάϑ 1 ἃ5 ἃ ὈΓΌΡΟΥ ὩΔΙΊΘ, ΟΓ ἃ ἀδ- 
βοπρίίοη οὗ ἃ Ἰοοδιυ (μοχίςοη, 5. ν.). 

τ΄. 21. 

ΤῊ νοσὰ ΚΌΠΟ 15 υϑοὰ Ποῖα 5 ἴῃ [υάξ. 
Υ. ο; 58. ΧΧΧΙ. 22. ὙΠ ἤδη. 5ιιῦ5ι. ἢ 
ταδϑς. δά]. 45 Όσξη. ἵν. 1ο, ΧΙΧ. τς. 80 Οτγαδῇ, 
Πο Ζϑοῃ, Το ϑοη, δεομγόάοσγ, ἕο. ὙΠῸ τϑη- 
ἀογηρ οὗ ΑΟΝ. οάῃ ΟἾΪΥ πηϑᾶῃ (ηδὶ Οδά ἴῃ 
ἔαςϊ ΠΥΤΉΪΥ Θϑ Δ Π8ηςα ΠΙΓΉ861Ὲ πὶ [Π6 ΤΟΓΠΟΥΥ 
ἀϑϑισηθά ἴο ἢϊὶπὶ ὉῪ Μοβεβ. Βυΐ [ῃὲ ννογάβ 
τὸ ἱπιτοάυςοεά ὈΥ ““ Ὀδοδιι56,") δηὰ ἅγὲ ἴπ- 
ἰοηἀοά ἴο οχρίαϊῃ ννγ Οδὰ ““φγονιάδὰ τῆς 
ἢγϑὶ ρασὶ ἴογ ἢ πιϑ6]ζ.) ὍΠ15 οἐχριδπδίϊοη ἰ5 
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ποῖ ρίνοη ὈΥῪ ἴδε τοπάοπηρ ἴῃ αυσϑίίοῃ, 
᾿πουρῇ δαορίθα α͵ϑὸ Ὀγ Ἀοϑβοππι., ὐδϑθη., ὅζο. 
ΤὨς [Θὐγιϑῃ δυςπογτϊθ5. (6.5. Οπκεὶ., [γα ) 
δηὰ Εθτγθί, σι Ὠ1ο5ῖ., Βδιπιρ., δηάὰ οἰ ΠοΓ 
Γηοάργῃβ, τοίοσ {Π6 ραϑϑαρὸ ἴο 1ἴῃ6 ρτάνθ οὗ 
Μοϑοβ, ἱπουρῇ ἀϊβογίηρ βοπιθινῃδί ἃ5 ἴο {ΠῸ 
Ὀτοοῖθα γεηάδογίηρ οὗ ἴπΠ6ὸ ννογάβ. 80 Ψυρ., 
( φιοά ἴῃ ρμαγΐθ ϑιιᾷ ἀοςίου δϑϑοῖ τοροβίξιι8." 
Βιυΐξ βυςἢ ἃ 86ῆϑ6 ϑθθὴβ ιιπϑιιϊίοὰ ἴο ἰἢ6 σοῃ- 
ἴεχὲ, δηὰ ἴῃ ἔδεΐ ΠῸΠπὶ χχχίῖν. 1---ς, ςοιῃραγοά 
νὰ [ο5}}. ΧΙ. 2)ο, ἃ ννουἹά βθαπὶ {παῖ (Π6 
Ϊδοθ νῆεγε Μοϑεβ ἀϊοὰ δηὰ νγ8 Ὀυγιθὶ ννᾶ5 

1η ἴΠ6 σου οὗ Ἀουθεη. 

υὖ. 25. 

Τῆς Ηδρῦγενν ψνογά 20 '8 ἅπ. λεγ., 8πὰ 
ΌΥ ϑενοσαὶ, Ὀοΐἢ δηςσίθηϊ δηὰ πιοάργῃ (Ομκ., 
δαδά., Οσάϑβοη., Μδυγ., ΚΟ], δοιγδά., ὅἄς.), 

δ Γρηάεοιοῦ “ΠΥ δΑΓ5.) ΤὍὙΠἉΠῸ6 τοοῖ δ) 
ΤΆΘΔΠ5 ἴο “ [256 οἵ "' ὈΪη4,᾽) 85 15 οἰθδῦ ἔγογι 

ἴῃς Αταδίο «λαῦ, ἀπά πυπιεγουβ οοξηδῖο ἔοσπηβ. 
Βυΐϊ (πε ἴοτοθ οἵ {Π6 τοοῖ 15 αἰπιοϑί δα δι]ν 
ΘΧὨΙΙοἀ ἴῃ ΟἸἴΠοΓ τοηάοπηρ. Ὑμδῖ οὔ ΑΟΥ. 
οὐ ἴῃ ννῆο]θ ϑθθπὴ8 ὑοϑί. 

Ψ. 23. 

ΤΗο Ηδρδτονν ψψογάὰ δὲ Ἵ ἤοΙδ ιἰϑϑὰ ἰ5. ἀραίῃ 
ἅπ. λεγ.,) ἃπὰ 18 νΑΓΟΌΒΙΥ τοπάεγοά. Ψυὶς. 
ΜΠ} [ογὰ5. ΤΑΥριπὶ, ὁ ΘΟ πθοΐ5 ἴι4:᾽ ΟἴΠΟΓΒ 
(Κοϑεππ)., Οαβοη., Καὶ, Μδυτγ., Οτσαΐ, Τ)1οβί., 
Δηα πιοϑί τηοάογῃϑ5), “ΠΥ τοϑῖ;" Εσγϑι ([ [νοχ.᾿ 
8. Υ. δὲ) “ΤΟΒ65, δῆ]υθηςο." ὙΠ ΑΟ,, 
ζΟ]ονν 5. 1Π6 τ] Δ) ΟΥΙΥ οὗἅὨ δηςιθηξ δυϊ μου 165. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΝ. 
: δἴοτες ,ονε νιομεπέ Λίεῦο υἱπποοίλ ἐλ ἑαμά. 

5 4 αἱοίλ ἀφγε. 6 ΜὨὴηὴις δμιιγίαί. 7 47} ἀρε. 
8 7 γὴν ἀπγε᾽ ημομγμί 707 ἀΐπι. ο ωεἦπμα 
σμεζεεάφίά ἀἔἐπσι. τὸ 7.: γαΐξέ οἥ 7οφ δὲ. 

ΝῺ Μόοβες ννεῆῖ τρ ἔτοηι τῆς 
Ρἰαῖπ5 οὕ Μοδ υπηΐο τῆς τπηομη- 

τη οὗ Νεῦο, ἴο {με ἴορ οἔὗἉ ᾿Ριβρδῇ, 
(δαῖ ἐς ονεῦ δραίηβὲ εγίοῃο. ἈΔπά 
[η6 ΓΟΚΡ “5Πεννεά ἢϊπὶ 81 τε ἰληά 
οἵ (644, υητο Ώδη,. 

2 Απά 1} Ναρμίαιι, ἀπά τῆς ἰαπά 

οἵ Ερῆγαιπι, αηά Μάδηδϑββεῃ, δηά 81] (68 
ἰληά οὗ [ιάδῃ, υπῖο τἢε υἱηγοβῖ 868. 

2 Δηὰ τε βουῖῃ, δπά τῆς ρἰαίη οὗ 
τῆς νᾶ]]εγ οὗ Τεγίςμο, τῃ6 οἰ οὗ ραἰπὶ 
[ΓΘ 65. πο ΖΟΔΓ. 

4 Απά τῇς ΓῸΚΡ 8αἰά υπίο Ἀϊπὶ, 
δ ΓΗΙ5 ἐς τῆς ἰληά ννῆϊο ἢ 1 ϑννᾶγα τἢ- ὁ ες τὸ 
ἴο ΑΡγαῆδῃ), υπῖο [βαᾶς, πᾶ ιιπῖο ἢ 13. 15. 
7Άςοῦ, βαγίπρ, 1 νν}}} ρῖνε ἰξ ὑπο τὰν 
δοδά; 1 αν οδιιβεά {πε6ὸ ἴο 866 12 
νυ τῇ τὨϊη6 αγα5,) δῖ του 5Παἷζ ποῖ ρὸ 
ονοσ {ἈΠ 6γ. 

σημαρ. ΧΧΧΙ͂Ν, ἢ οδιῆ δηὰ Βιιγίαὶ οὗ 
Μορεβ. 

1. »ιομπίαὶπ Γ᾽ ΝΝεδο] ΟἿ, χχχὶϊ. 49 544. 
δηὰ το. 

αἰϊτδε ἰαπά 9 Οἰεαά, μπο Πα] ᾿ΓῊΪΒ σδῃ 
Πάγάϊγ ΡῈ (ἢ Πδη (0 4η- .415}} οἵ [υάξ. χνὶϊ!. 
27 5η4., ΨΜὩΙΓΝ ννᾶ5 ποῖ ἴη Οι]εδά. [1 18 ρῖο- 
ὈΔΌΪΥ ἃ ἴοννπ οὗ [15 παπῖθ ννῃϊςἢ βίοοά ἴῃ 186 
ὨΟΤΙΝ οὗ Ρεγαᾶ; ρογῆαρβ ἴΠῸ βδᾶπιὸ ἃ5 )δησἼαδη, 
4 8. χχῖν, 6, δηὰ {πὸ Ὦδη οἵ Οσεῆ. χὶν. 14, 
ὙΏΟΙΕ 566 ποΐδ, 

Ὡ. αωἰγιοιὲ “.4 ΓΟ, χὶ. 24. 

8. ππίο Ζοαγ] Αἴ [με βου μοῦ ΘΧΙΓΟΤΉΥ͂ 
οἵ τς Πεδὰ 5.4. Οἵ σξη. χίχ. 22. 

4. 1ρῥανε εαἰμεώ ἐξέ 1ο “ε6 1 ΤὮΘ 5:6} 
ἴπι5 δἰἴοτάθα ἴο Μοβοϑ, {κθ ἰῃδΐ οὗ “" 411 [86 
κιηράοπιῃς οὗὨἉ [π6 ννογ]α ἴπ ἃ πιοπιοπῖ οὗ ἔὐτ6,᾽" 
Κὲ ἵν. ς, νγὰ5 πὸ ἀουδὲ βιιρογπδίιγαὶ. ΥὙ εξ 
1 ννᾶβ ποῖ ἱπηδρΊ ΠΑΓΥ ΟἾΪΥ, Ὀυΐ 4 ΓΕΔ] νἱονν οὗ 
[Π6 Ἰαηά, οδίδιηοά ρόγμδρα ἰπγου ἢ 8ῃ οχίσγαςσ 
ΟΥΑΙ ΠΔΣΥ ΘΠ βαποριηθηΐ οὗ [86 ἀγίης ἰανν ξῖνοτ᾿ 5 
Ῥοννοῖ οἵ ν᾽ ϑίοῃ. 

927 
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{Ἡδεῦ. 
»εοῖς νυ. 
ΓΗοεὺ. 
323εἑ. 

ς {8ο Μοβεβ (δε βεγνδηΐ οὗ τῃε 
ΓᾺΡ ἀϊεά τδείες ἴῃ τῆς ἰαλπά οὗ 
Μοαῦ, δοςογάϊηρ ἴο ἴδε νγογά οὗ τῆς 
ΓΚ. 

6 Απά ἢς δυτίεά Πίπὶ ἰῃ ἃ ν8]1εὺ ἰπ 
τῆς ἰαπά οὗ Μοδῦ, ονεγ δραίπβὲ Βειἢ- 
Ρεογ: δυῖ πὸ πιᾶῃ Κηονχζεῖῃ οὗ ἢ 8 
βαρ σἢγα πηΐο (8 ἀδγ. 

η ΦΑπά Μοβεβ ὡς λ4η πυπάτγεά 
ΠΑ ἴνγεητ γελίβ οἷά ννῆεη ἢα ἀϊεά: 
Ὦ]58 εγθ ννδβ ποῖ ἀϊΐπὶ,) Ποῦ 18 ᾿ παίιγαὶ 
οτος ᾿δραϊεά. 

8  Απά τἢε ςι]άτεη οὗ Ιβγδεῖ ψερὶ 
ἔογ Μοββεβ ἰῃ τῆς ρ]αί 5 οὗ Μοδὺ τηϊγῖν 
ἀἄλγβ: 80 τῆες ἀδγβϑ οὗ ννεερίῃρ ἀπά 
Του Γηηρ᾽ ἔογ Μοβαβ νγεῦε ἜΡΙΔΙ 

δ. φερορ άπ ἰο ἐδ «υογά 9 δὲ 1,0} 1.ῖ, 
(8 {πΠ6 πιου ἢ οὗ {δοὸ 1 οτά," νῆϊοῖ ἴδ6 ΚΔ0- 
ὈΪΠ5 ΘΧΡΪΔΙΠ “ΟΥ̓ ἃ ΚΙ58 οἵ ἴδο [οτὰ." Βιιὲ 
[Π6 8ϑθῆϑε οὗ {πὸ ρῆγαθθ ἰ5 εἰθασ, οἵ. σσεη. χὶν. 
21. γυΐϊρ. σοιτοςσςν “υθεηΐς ϑοπλῖπο." [ 
ἀερηοίοβ (πλί Μοϑϑα ἀἰθά, ποΐῖ Ὀδοδιιϑ6 ἢϊ8 νἱίδὶ 
ῬΟΝΟΙ5 ΈΓΟ Ἐχῃδυβίοα, Ὀυΐ δὲ {πὸ ϑεπίθησε 
οἵ Οοά, «πὰ ἃ5 ἃ ριιηϊϑῃπιθηΐ ἔὺσ ἢ5 ϑἰῃ, 
(ἢ. χχχὶϊ. ςὶ. 

Θ. δε δωγίεά δὶ»ι] 1.6. Οοά Ὀυπεά Πίπι. 
ἼΠῈ ροπδ] Υ οὗ Μοβοϑβ᾽ 5ἴπ ννδ8 ΠΙΠῪ ραϊά ὉγῪ 
ἢ15 ἀθδίῃ : δπὰ {Π]15 δ᾽ 5.41] Ποποὺγ σοηξογγοα οἡ 
Ὠϊπὶ δῇεσγ ἀδαῖῃ νγᾶβ8, ἀου 1685, ἀδϑίρπθὰ ἴο 
διιϑέδί πη [ἢ6 Ἰανγρίνογ5 δι ΠΟΥ Υ, νος ἢ νυ τ ἢ- 
ουξ τὸ πὰρ ξ πᾶνο Ὀδθθη ἱπηραϊγοα νυν [6 ρεο- 
ΡΪΘ ἴῃ σοηῃϑδηϊιθηςθ οὗἁ 15 ριιπΙΒῃπηθηί. 

πὸ γπηᾶη ἀποαυείδ οὗ ῥὶς τορι οδγε] Ηδτάϊγ 
Ἰοϑὲ {η6 σταᾶνὸ οὗ Μοϑϑβ Ξσῃουϊὰ Ὀδθοοπθ δη 
οδ]οςξ οὗ 5ι::ρεγϑοιι5 ποηοισ, ἔοσ π6 [δνν5 
ὝΟΓΟ ποῖ ΡΙῸΠΟ ἴο [15 Ῥαγί οι δῦ ἕοττη οὗ 
οὐτοσ. Βοατίηρ ἰῃ ταὶπὰ {πὸ ἀρρθάγδηςς οὗ 

ΘΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥΎΥ. ΧΧΧΙΝ. [ν. 5--1 2. 

9ο ΤΠ Απά Ϊοβῆυα ἴδε 8οη οὔ Νυῃ 
ννὰβ (1]] οὗ τὰς 8ριτις οὗ νυἱβάοῃι ; ἔογ 
Μοϑβεβ μαὰά [αἱά ἢἰ8 μβαπάβ ὕροη ἢίηι: 
δΔηά τῆς “ἢ άγοη οὗ ϑγδεὶ ἢεαγκεηεά 
τπηἴο ἢϊπι, δπὰ ἀϊά 45 τῆς ΒΚ οοηγ- 
τηληάθα Μοβαβ. 

10 ἢ Δπά τῇοτγε ἄγοβε ποῖ ἃ ργορῇεῖ 
βίποα ἴῃ [5γδδὶ Κα υπῖο Μοβεβ, βοπὶ 
τῆς ΓΟΚΡῸ Κηεν ἕδος ἴο ἔδλςα, 

[χ ἴῃ 41] τῆ 5'σῃϑβ δηά ἴἢς νγοπάδγϑ, 
ννῆϊοἢ τῆς ΓΟᾺΡ 8εηῖ ἢϊπὶ ἴο 4ο π᾿ 
(ες Ιαπά οἵ ἔργρι ἴο ῬΒαγδοὴῆ, ἀπά ἴο 
411 58 βεγνδηῖβ, δηά ἴο ]] ἢ 15 ἰαπά, 

12 Απά ἴῃ ἃ]} τῇδε τιϊρΥ Παηά, 
ΔΠ4 ἴῃ 8}} τῆς ρστγεδῖ ἴεγγοῦ ννῃϊοῆ Μοβεβ 
βῃεννεά ἴῃ (δε εἰρῃς οὗ 811] 1βγδεὶ. 

Μοϑβεβ δὲ {πὸ Τγαπββρυγαίίοη (δὲ Μαῖξ. χυι. 
1---1ο), δπὰ ννῆδῖ 15 βδἱά Ὀγ δῖ [υἀθ, “. 9, 
νῈ ΠΊΑΥ Ποπ)͵θοίατο (Πα Μέοϑεβ δῇοσ ἀθδῖῃ 
Ραϑϑοά ἰηΐο (Π6 βαπὶ βδἰδίθ. ἢ πος ἀπά 
ΕἸ Δ: δηὰ [πὲ ἢϊ5 δορυϊοῆγο σου]ὰ ποῖ Ὀ6 
ἔουπά Βεσδιι5θ ἢθ ννὰ8 ΞΠΟΓΕΪΥ ἰγαηϑαϊθὰ ἤγοπὶ 
1. 

9. «»ίγὶ! οΥ, «αυμάο»] ΟἿ 138. χί. 2. Τα 
Ῥτδοῖῖςδὶ νυ ϑάοπι (φρόνησις) οὗ [6 τυ]οσ 15 
ΒΡΘΟΙΪΔΙΥ τηραηΐ. 

10. ἐῤεγε γοῖδ ποῖ ἃ ῥγοῤῥδεί εἰπε ἱπ 1- 
γαο] } ΜΝοτγάς {|κὸ ἔπεϑθ σδὴ ΟὨΪΥ ἤδύθ Ὀθθη 
νυτ τη 5οπΊθ {ἰπ|6, Ὀὰχξ ποῖ ΠΟΟΘΘΒΑΤΪΥ ἃ Ἰοὴ 
{π|6, δέῖογ {πῸ ἀδδίῃ οὕ Μοϑθεβ. ὙΠΟΥ τεΐεσ 
ΤΟΤΕ ΡΑΓΠσυΪ Αγ ἴο ἴπ6 νγομάθγβ τντουρῶς ὉῪ 
(6 απὰ οἵ Μοϑβοβ δ {6 Εχοάιιϑ δῃά ἴῃ 186 
ἀοϑοσί; δηὰ ἀο Ὀυΐϊ τϑθοῆο {π6 ἀδοϊαγαϊίοη οὗ 
Οοά Ηϊπηϑεῖῖ, Ναπι. χὶ!. 6 5ηΩηΩ4β. ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ 
ΠΔΙΌΓΔΙΥ Ἐπου ἢ θ6 δι θυϊοά ἴο ομο οὗ δ οβεϑ' 
δι ιςοθϑοῦβ, ΓΠ ΠΡ ΡΟΓΠΔΡ5 βοοη αὔϊοσ [6 ϑεῖ- 
Εἰεπχοηΐξ οὗ (6 ρϑθορὶδβ ἴῃ ἀδπδδῃ. 

ἙΝΌ ΟΥ ΥΟΣΌΜΣ ἴ- 



ἤε ΠῚ (οπππεπίθεῃ 
ΡΟΡΟΙΑ͂ΒΙΥ ΚΝΟΙΥΝ ΑΘ “ΤΗΕ ΘΡΕΑΚΕΡ' 8 ΟΟΜΜΕΝΤΑΡΥ,"" 

ἃ ΡΙΑΙΝ ἘΧΡΙΑΝΑΤΟΑΥ͂ ΕΧΡΟΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΒΟΙΥ͂ ΘΟΆΙΡΤΟΒΕΒ 
ΕΟᾺ ΕΥ̓ΕΆΥ ΒΙΒΙΕ ΒΕΑΒΡΕᾺΆ. 

70 δε ῥυνδίϊελεά αὐ γερεΐαν ἐριέσγυαῖς ἐρε γογαί οείανο υοὐμρρεος αἱ 1ζὲ ὠρἐοννν 
22 γέεε οὗ ξ35.οο εὐ δώ ψοζμ 6. 

ΤΗΕ ΠΟΙΓΥ ΒΙΒΙΕ, 
πεοϊυίπο (0 (ὃε Δ οκίεὰ γειθίον, Α΄. 2. 1. 

ὙΜΨΙΤΗ ἘΧΡΙΑΝΔΑΤΟΗΥ ΑΝῸ ΟΑΟΕΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤῈΞ ΑἈΝῸ ἃ 

ΒΕΨΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊ3Ὲ ΤΗΛΝΒΙΑΤΙΟΝ 

ΕΥ͂ 81537.0}5 ΑΔ ΟΕΚΟΥΜΕΜΝ ΟΥΤΕΕ σΥσΔΟΙ͂ ΟΡ ΕΝΝΟΖΑΔΜ Δ. 
Τὴῆε ΒῚΒ.Ὲ ΟΟΜΜΕΝΤΔΑΕΥ, ἰἢς ρΡυδ]οδύίου οὗ ν δον νὰ οοπιηοποεὰ Ὁ ΟΗΔΕΙ.ῈΒ ΒΟΕΙΒΝΕΗΝ 

ἃ. (Ο. εἰπιυ! ποῦ ]γ τ ἢ τ δρρεᾶσδηςο ἰὰ ᾿ηρίαπὰ, μλὰ ἐξ οτἰκίη ἰῃ ἐδ ἱάοὶν (οἷν τεδηὶ οἵ ἃ ρἰδίῃ οχρίαπδίουυ Οοπδο 
ἙΩΘΌΪΑΙΥ ὁπ (86 οἷν ϑειὶρίοτει, πο ἢ ὁμουϊὰ ὍΘ δὲ ΟΏ06 τωοτο οοερεεβοποίνο δὰ ἐοτιρδοὶ ἤδη ΔΠΥ ον Ρυ δι φά, 
Ῥιοϊεοιϊοά ἴῃ 1863, 18 ξεἸεςου οὗ ἴπ δοϊιοίατϑ ἰο δ εἰπρὶογεὰ ροῦ ἰϊ τα δηϊγυειεὰ ἴο ἃ (οταπιλῖοο πδιγθὰ ὃν [Π6 ϑρδλϊκαῖ 
οΓ186 Βηεἢ Ἡσουδο οἵ (οτηπιοῦδ δηὰ (π6 Αὐομβδίεδορ οἵ Υγοτῖς (,0γ ἐᾷς παιεσε φ' ἸΔΐὲ Οονενεί ἐέες απο ἀἐε ἡ" ἐφ ν ἐδιέονα 
846 αποέλεν ραρε), δοιὰ ᾿πτοῦφἢ (Ν6 ἀζοῦογ οὗ [816 (οτωσοϊ ες, [μετὰ ὯΔ5 Ὀεδ οουεοερςχαιδα ὑροῦ τπὶς χτεδὶ ποτΐς, ἃ σοῦ 

διἱῃδιίθο οὗ ἕοτοο δυςῖ 35 μβᾶϑ ποῖ ὕεε δηϊ διε ἰῃ ΔῺΥ δἰσω αν υπὰἀετιδκίης ἰὼ Ἐπαίδηὰ, δἰποο ἐπα ἰγαβεϊδλιίίου οἵ Κίης [Δπλο8Ἶ 
ψοτβίου οὔ (6 ΒΪΡ0]Ϊ6.ἁΎ Οὕτπς ΤΗΙΕΤΥ.ΒΙΧ ὈΙΕΕΕΝΕΝΤ ὈΙΝΙΝΕΒ πῆο ἅτ δηζαχζεὰ ὕὑροῦ 6 τοῦ, ὨΘΑΙΪΥ 811 δ.Θ 

ψ᾿άεἷγ κηον ἰῃ ἰ815 ΟΟΌΠΕΥ δᾳ τὰ} λ5 ἰὴ Ἐπ χίδη ἃ, ἰοσ τπεῖὶσ υδ]υλῦϊα δθὰ αχίεπδῖνο οοοϊθυϊίουδ ἰο [86 1 εταίατα οὗ [ἢ 

ΒΙΌ]6, δηὰ ἰ (Πἷδ (πισηδηίλτυ (ΠΟΥ οουάεδηφε τΠποὶν νατὶε Ἰελσοίης δὰ {πεῖν τοὶ οχαϊυγεὰ πὰρ πιο. 

Το στοαί οὐ͵εοὶ οὗ [6 ΒΙΒ.ΒῈ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ἰἊ το ρυϊ νεῖν βεηεταὶ τελύοῦ δηὰ βιυάδηΐ ἴῃ ἢ1]] Ῥοδδεθδῖου οἵ 
φολίονον ἱπίου τη ΟΣ; ΠΙΆΥ δ6 ὨΘΟΙΒΒΆΙΥ ἴ0 ΘηΔ Ὁ] 6 πὶ ἰο Ὀπἀεϊειδηὰ (μΠ6 ΗΟΪΥ Θοτὶρίαγοα ; ἰὸ ξῖνο Ηἷπι, 86 (ἌΣ δ5 ροδαῖδ᾽ ὃ, 
ιδιὸ ϑάπιο δάναηϊλζος δδ δε ϑομοῖλσ, δηὰ ἰο δι ρΡΡΪΥ Βίπι τὶ ἢ δα βίλοιοΙΥ δησπτεῖα ἰο οὐ)εδςοιοὨ 5 τοδίϊ τς ΡΟΣ τλἰθγαρτοδϑηδ. 

εἰοῦδ οἵ πρἰϑἰηἰοτρεειδιίουδ οὗ ἵνα ἰεχὶ, Τὸ δοουσο [ΠΣ επὰ πηοβὶ εβεςτυλῃν, ἴμ6 Οοταμιεηὶ ἰδ Οἢ  εἿὙ ἀχρ᾽ δηδίοτγ, ργεβοεηϊίηξ 
ἐπ ἃ οοηςίθε δὰ τελλ Ὁ] 6 ἔογιι [Β6 τοβο 8 οἵ Ἰελιιθὰ ἱηνεβιφαιϊίουθ ολττίεὰ οὐ ἀυτίης (86 ἰλεὶ 2} σεδίυγ. δα ἔα]}}ος 
ἀϊοομπεείουε οἵ ἀἰ δῆς ἐ ραδδλζες οὐ ἱπιροσίδηϊ δῦ) ες δγα ΠΟ  5ΆΓΥ, ἰμοΥ ἅτα ρἰδοεὰ αἱ [86 επὰ οὗ [6 ςπλρίεσ οὐ νοϊυδ16. 

ὙΠΟ ἰοχὶ 5 τερεϊοϊεα τους αἸετδου, ἔζοσα ἴα Αὐἰδοεϊσοαὰ Ψογδίου οὗ τότε Ἡΐἱ τοδγχίηαὶ τεΐεγθηοε δᾶ τερδετίη; 

Ὀαὶ τὴ ποῖεδ ἰοσΐηκ [᾿ς Οοεππδηίλσυ, τῇ} ἐπ θοαγ ἀπιοηεὰ ἰσληοϊλιίουα οἵ ρδδβᾶσοο ὑσουεὰ ἴὸ 6 ἱποοττοςὶ ἴῃ δλι Ν᾽ οσείοι. 
ΤΏ. ποῖ πὶ 1 6 ἀϊνί ἀφὰ ἰηιο ΒΕΙΘΗΤ ΒΕΟΤΙΟΝΒ πρίςον ἴὶ ἰδ ἐχρεςιςἃ τὸ} θ6 οοπιργίϑεὰ ἴὰ 88 ΤΩΔῺΥ νοΐϊυτοεδ, δὰ 

680 Β νοϊυπιο »|}}} Ὀ0 ἃ τογλϊ οοἰδλνο. ΤΎΡΟΓΆΡὮΪΟΔΙΙΥ δρθοῖδὶ μδΐῃδ δδὲ θδδὼ ἰδλκδῃ ἰ0 δάδριε ἴδε ποσῖς ἴο 186 050 οἵ οἰάεξ 
τορδύοτα δηά εἰυεηίε. 

Ν. Β. Το Ατηοείοδῃ οἀὐϊτίου οὗ ἴ2 ΒὶΌ16 Οοτητηδηΐασν, ννἱ1} Ὅ6 τε ηϊοά ἴσοση βίοσεος- 
ἴγρα μϊαῖο , ἀυρ]ϊοαϊοὰ ἔτοτα [080 ὕὑροῦ Ὡς ἢ [86 ἘΏ 118} οἀὐϊιίοι 8 ῥγϊωϊοᾶ, αῃὰ ν"1}1 Ὀ9 
[ΠῪ δαυδὶ το ἰμαὶ ἴῃ ΟΥΘΙΥ τοδρεοῖ. 

ΝΟ ΕΑΘθΥ.--ΤῆνΟὸ γνοιυμεϑδ. 
ϑοοϊίοη |.-ΤῊὴο Ροηίδίθυοῃς 
ἐῊ Ἐεν. Ε. Ἡλκοιῦ Βκοννε, Ὠ.Ὁ., Ἰονὰ Βίβπορ οἵ ΕΠ, δὐιθον οἵ 

-" 

ΟΕΝΕΒΙ1Β......ὅ.0ννοοο νόσου νυ κν οοοοοσσ ον Εἰ προςέξίον 97, ἐὰς ΤΑ γἐ-πέκθ Αγ έέοζες, 5 ΦΡΟΗΣ οὐ ἐλς Αέονσόνεσνέ, 
Τὰς Ῥενέχφέεμελ ἐκ ἀἰοϑέν ἐο (οέενεο, ἃς. 

ἘΧΟΌΟΒ, Ὅδπαρ. 1.---ἸΧ ΣΧ... 060 νοονοοι Τῆς ΕΡΙΤΟΕ. 
ἘΧΟΌσΣΘ, σδμαρ. ΧΧ. ἴο τὰ Επηά...... λον. ϑάμυει, (μακκ, Μ.Α., αδὐἴον οὗ Τάς δέδέε 411α:, ἃς. 

ΚΕΝΊΤΙΓΟΌΒ......... «ὁ. ννννεοο ον οοσοοοδοο Ἐτν. ϑάμυει, (μλπκ, ΜΑΑ.: 
: νι; 

ΝΌΜΒΕΞΒ αὐὖά ὈΞΟΤΕΞΟΝΟΜΥ. Ἰν “ΝΣ ἘΣ ΞΕ υΣ Σόρ εις ϑασάςῃ οἵ Οὐυθει᾽ 5 (οἸϊεχε, Βἰγτϊη απ, δἰδπος 

Θοοϊίΐίοη [!.--ΤῊΘ Ηἰδϊονγίοα! ΒοοΚδ. 
ῬΑ Σ. 

ἸΟΒΗΌΑ........εννέεσεν κε σε σόοι ἐδοοσοοεν Εστν. Τ. Ε. Εϑριν, Β.Ὁ. 
Ἀϊχδι. συν. Ἰογὰ Απτηῦκ Ἡκπνευ, Μ.Α., Τοτά Βιοῖον οἵ Βαιῆ δηά 

ΤΌΘ6ΕΒ, ΕὕΤΗ, ΒΑΜΌΕΙ........ ὁ. ᾿ Ἄν εἰ!ς, δὐἴπος οὗ 7 εβέγαϊέοε 97 ἐὰε οἷν δεν ἐβέμγεε, Θενεα ορίες ο7 
Ον»ν ϑδαυΐοι’, εἴς., οἴω. 

Ἐξεν. σκοροκ αν νον, Μ.Α., Οαπιάεη Ῥχγοΐεξεσοσ οὗ Αποίσπι Ηἰ ποῦν δὲ 
ἘΙΕΒῚ ΚΙΝΟΒ.......ὁ.0.νονονοοσοσοο ᾿ Οχίοτά, αὐυτῇον οὗ 714 δὲνε ναὶ Μοναγελέες 97 ἐάὰε ξαεί, Μανκκαΐ 

[72 Ανέϊρνε Ἡέονν, εἴο. 

ἙαςὮ νοΐϊυτηο οἵ ἴδε Βρεοαϊκετ᾽ δ Οοπησοεηΐασυ ἰα οοτηρίεῖς ἰῃ ἰϊδεῖῖ, δά 18 βοϊἃ βερασγαιϊεῖγ. Οἱοῖῇῃ, ὃς; 

ϑοου 46.δο: δ] οαἱΐ͵, 87.560. 

ΒΟΒΙΒΝΕΈΒ, ΔΕΜΒΤΈΕΟΝΟ ἃ 60., 664 Βτοαῦναν', Ν Κ 



ΦΧ ΓΥΟΖΟΜΕΣ ΟΣ ΤΙΥ͂Σ ΟΖ ΤΕ 5ΤΑΜΕΜΜ7Ζ:-- Δ ΔῈ ΟΣ ΤΗ͂Σ ΣῚΡ 

75575,1ἸὩἸὨ ΝΖ, ΝΟΗ͂Σ ΚΕΑΦΥ. 

4ΠΠΕ᾿5 (πιπ|ΠῖΆ}. 
ΝΟνΝν ΒΕΑΡΥ: 

ΑΝΟΤΙΜΗΕΒ 00 ΤΕΘΙΑΜΕΝΙ γοιυμε 

ΓΠΕΈΓΕῚ ῬΞΘΔΙ ΝΜ. 

7γαμεἰαϊεα απα απ ὃν Ἀδεν. Ὅτβ. ΟΟΝΑΝΤ σηα ἘΌΚΞΥΤΗ, απα Ἐσδν5. ΓΟ. Α. ΒΒιοΟδ 
απ α. Μοζυκρυ. 

Ομ νοΐ. τογαὶ ὃνο, 8ὅοο ραζεδ, οΙΟΚὮ,.... «νον ννοοοον σον ο σον οοοοοοο οἰοῖν ὐδυφουνον τοῦ δοθοῦν ον .........8ι.5.68 

φεπετιτσεακαας, πηιτεττειαττογξήθῃ;.στκαςττ ατρτππυσεατασοεσεα 

Ἐ.Ο νοϊυσχδθϑ Ὁ ον τοῖν Ὁ10011 9 φοα ἀν 6: 

ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ.--:- ΟΕΝΕΘΙ5. 11. ΤΟΘΗῦΑ, υΠ6ΕΘ5, δὰ ΕὕΤΗ. ΠΙ. 
ΕἸΒΒΤ ΑΝῸ ΒΕΟΟΝῸ ΚΙΝΟΒ. ΙΝ. ΡΕΟΝΈΚΒΘ, ΘΟΝ ΟΕ ΒΘΟΙΌΜΟΝ, ΕΓΠΟΕ5- 
ΙΑ5ΤΕ5. Νν. ἹΕΚΕΜΙΑΗ απὰ "ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ. 

ΝΕΝΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ.--Ἰ. ΜΑΥΤΤΗΕΝΝ. 11. ΜΑΚΚ απὰ {0ΚΕ. 1ΠΠ. ΤΟΗΝ. 
Ιν. ΑΟΥΘ. ΜΝ. ΤῊΕ ἘΕΡΙΘΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝ5. ΨΓΥἹ. ΟΟΕΙΝ.- 
ΤΗΙΑΝὅ. ΓΝ]. ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ, ΕΡΗΠΈΒΙΑΝΘ, ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝΘ, ΟΟΟΘΘΙΑΝ5. ΝΠ]. 
ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΙΑΝΒ, ΤΙΜΟΤΗΥ, ΤΙΤῦϑ, ΡΗΙΠΙΕΜΟΝ, δὰ ἨΕΒΕΕΝΝ5. ΙΧ, 

ΟΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕΒ ΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ ΤΑΜΕΒ, ΡΕΤΕΚ, ]ΟΗΝ, δὰ 700 Ὲ. 

Ἑδοὴ οἠς νο]. ϑνο. Ρυΐος ῥΡεσ νοῖ., ἰῃ [δ οδ]ί, 7. 50 ; ἰπ 5ῆδερ, θό.ςο; ἴῃ οἰοί!, δ-.οο. 

ΝΑΜΕΘ ΑΝῸ ὉὈΕΝΟΜΙΝΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΙΕΒΞΒ: 

Ὁν. 6. Ὁ. ΞΗΕΌΌ, Ὁ.Ὁ., ΡτεἌθγίιετίδη. Ἑ. Ὁ. ΥΕΟΜΑΝΒ, Ὁ.Ὁ)., Ρτεευγίετίδη. 
Ἑ.Α. ΝΝΑΒΗΒΟΣΕΝΕ, Ὁ.Ὁ., Ἑρίδοοραίὶ. Ἐεν. Ο. Ο. ΒΘΤΑΕΒΌΟΚ, Οουρτεραίουδὶ. 
Α. Οὄ. ΚΕΝΌΕΙΟΚ, Ὁ.Ὁ., Βαριίβι. 7. ἸΙΒΙΌΟΝ ΜΟΜΒΕΕΈΊ, Ὁ.Ὁ., Ἐρίϑοοραὶ, 
ὮΝ. Η. ΘΕΕΕΝ, Ὁ.Ὁ., Ῥτεεεθγιονίδη, Ὦ. νν. ΡΟΟΕ, Ὁ.Ὁ., Ῥτεευγιετίδη, 
1.Ε. ἩὔΞΞΒΊ, ἢὉ.Ὁ., Μειμοάϊει. Ο. Ῥ. ΨΨΙΝΟ, Ὁ.Ὁ., Ρτεβδγίεγίδα. 
ΤΑΥΕΞΝ ΨΕΝΝΊΒ, 1..Ὁ., Βυιϊοῖ Ἐοίοπαεά, ΘΑΕΟΞΟΕ Ε. ὈΑΥ, Ὁ.Ὁ., σοηκτεραίουδίι, 
Ἐεν. ΟΗ. Ε. ΒΟΗΑΕΈΕΝ, [υἱδογδα. Ἐεν. Ρ. Η. ΒΊΕΕΝΒΤΕΑ, Ἐρίποοραὶ, 
Ἐ. Ὁ. ΗΙΤΟΗΟΟΟΚ, Ὠ.Ὁ., Ρεεβογιοσίδη, Α. ΟΟΒΜΑΝ, Ὁ.Ὦ., Ρτεξονίοσίδη. 
Ἑ. ΗΛΕΝΟΟΣ, Ὁ.Ὦ., Ερίδοοραι. Ῥιεβ ΟΗΠΑΕΙΚῈΒ Α. ΑἸΙΚΕΝ, Ὁ.Ὁ., Ῥχεοδγιοείαα. 
Η. Β. ΒΑΟΚΕΤΊ, Ὁ.Ὁ., Βαρέει. Μ. Β. ΕΙΌΌΨΕ, Ὁ.Ὁ., Ῥυιϊοὴ Ἐείοστηδά, 
ἸΟΗ͂Ν ΣΙΩΕΙΞ, Ὁ.Ὁ.., Ῥτεευγιετίδη, Ῥτοῖ. ΥΊΙΑΜ ΨΝΕΙΙ,8, Ὁ.Ὦ., Μειμοάϊει, 
ον. Νν. α. ΒΌΜΝΕΕ, Ἐρίδοοραὶ. ἍΝ. Η. ΠΟΕΝΒΙΚΟΝΝΕΕ, Ὁ.Ὁ., Ῥτιοευγιαιίδι. 
Ῥτοῖ. ΟΠΑΕΙΕΒ ΕἸ ΚΙΟΤΈ, Ῥγεςυγιοτίδη. Ῥτοῖ. ΘΕΟ. Β1.188, Βαρῶςι. 
ΤΗΟΒ. Ο. ΟΟΝΑΝΊ, Ὁ.Ὦ., Βαριϊ ει, Τ. ΝΥ. ΟΗΑΜΒΕΕΒ, Ὁ.Ὁ.; Κεζπηεά. 

ΙΒ Ἐλοὴ νοΐυπιε οἵ “ΑΝΟΕ 5 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΕΥ "Δ ἰκ ςοπιρίεῖς ἴῃ ἱππεῖ, δηὰ οδη Ὀε ρυζοδλδεά εορασδιοῖγ. δεδῇ 
ρρσπραϊά τὸ Δν δά άγεςς ὕροῖ τερεὶρι οὗ τἰὰ ῥχγίος (85 μεσ νοΐϊμμιε) Ὁγ τῇς ρυδισῆοτῖα, 

ΒΟΒΙΒΝΈΒ, ΔΕΜΗΤΒΟΝΕ ἃ ΟὉ,, 664 Βιοαῦταγ, Νον Ὑοτκ, 



716 Ογοαξ ΖΤΑοοίορίοα ἤζογξ οΥ ἐάε “196. 

ΠᾺ. ΠΟΡΟΕ 5 ΤΗΕΟΙΟΟΥ͂. 

ἀπαβπιβμής (ἤρα ϊαμμ. 
ΒΥ (ΗΛΆΓΕΘ ΠΌΡΘΕ, Ὁ.Ρ. 11,0. 

ΟἵἩ Ργίῃοδείοῃ Τθοϊορίοδὶ ϑογηϊηδσυ. 

Ζάγεε νοὔμηιές δυο, “ρμέεα 2αῤεν. Ῥνέεδ, τοῖς. 7, ὦ» 71., δ4.5ο κα. οί, 771., 85. 

Ιν ἴπδθα νοϊυτηθα ἀὸ Τοοταργίϑοα [6 σοβα 5 οὐἨ [δς 11{6-ἰοὴρ ἰαῦοτα δηᾶ ἰηνεσιϊραιῖοπβ οὗ οὴς οὗ ἴδ 
«ποβὶ οπλίπεης τπεοϊορίδης οὗ [6 αἀρὲ. Τῆς ψο τὶς οονεῖβ ἴδε ργτουπά ὑϑιιδ!γ οοςυρίοα Ὁγ ἰγεαιῖϑεβ οῃ 

ϑγπιοιηιαιϊίς ὙΠδοΐορυ, δηὰ δάορὶβ ἴΠ6 σοπηον τεςεϊνθά αἰνί βου οὐ [Π6 ϑβυὐ]εςϊ,---Τ ΠΕΟΙΟΟΥ, 
νοὶ]. 1. ; ΑΝΤΗΚΟΡΟΙΟΟΘΥ, νοὶ. 11.; ΘΟΤΕΚΙΟΙΟΟΥ ΑΝῸ ἘΒΟΗΑΤΟΙΟΟΥ, νοὶ. ΠΙ. 
ΤῊΘ ἹΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝῚ 15. ἀενοϊοα ἴο τῆς οοπϑϊἀεγαϊΐοη οὗ ργε τ ΠΑσῪ τηδίτεΓβ5, βυοἢ 45 Με μοί, οἵ 

ἴδε ῥτγίποῖρ᾽ε5 νϊοἢ 5μου]α συϊάς ἴῃς βιαάεηι οὗ ὙΒεοϊορΥ, ἀπά ἴμ6 αἰβεγεης [μθοτίεβ ἃ5 ἴο {πε βοῦζοα 
διὰ κἰαπάατά οὗ ουὖἦν Κπονϊθάρσε οἵ ἀϊνίπα (Πΐηρε, Ἐδιϊοηδ σα, Μγϑιοῖσαι, [ῃς Ἀοιμδη Οδίμο]ὶο ἀοςί πα 

οὔ τς Επὶα οὗ Ἑαϊῃ, δῃὰ ἰῃς Ῥγοϊδδίδηϊς ἀοςίγπα ἕο ἴπδὲ 5 ]εοῖ. 

ΤῈ. ἀορατγίτιεπὶ οἱ ΤΗΕΟΙΟΟΥ͂ ρΡγορεῖσ ἱμποϊυάςες [ῃς οΥγσὶῃ οὗ ἰῃς [δα οἵ Οοά, ἴῃς Βείηρ οἵ σοὰ, 
ἴῃς Απιὶ- Ὑ Βεϊβιῖς σγϑίθηβ οὗ Αἰδβείσυα, Ῥοϊγι πείϑτα, Μαϊετγία]σπι, ἀπά Ῥαῃίῃείστα ; ἴῃς Ναίυτγε οὗ Οσοά, 

6 ΠὨἰνίης Αἰἰπθυῖο5, ἴ[η6 οο Γ πες οὗ {Π6 Τγπιγ, ἴῃς ἰνίπι τ οὗ Ο γίσι, δπὰ οὗ τῆς Ηοἱὶγ ϑρίτγιε " 
ἐδ6 Πϑοζοός οὗ σού, Οτοαϊζυ, Ῥγονϊάδηοο, απὰ Μίγαδοϊο. 

Το ἀερατγτίηεηὶ οὗ ΑΝΤΗΚΟΡΟΙΟΟΥ ἱποϊυάες {π6 Νῦιγε, Οτρίη, απὰ Απθαυγ οὗ Μαδη, ἢ 
Ῥυιινε ϑῖαϊε αηα Ῥτγουαδίίοη ; [ῃς ΕΔ] ; [ἢς ἘΠδοϊ οἵ Αἀδηλ᾿5β 5ἷπ ἀροη Ὠἰπι56}[ δπα προ ἢἰβ Ῥοβίογιγ. 

[6 Ναῖυτο οὗ ϑίη; ἴῃς Ὠϊἤεγοηὶ ῬΕΪοσορἢϊςαὶ διὰ ὙΤεοϊορίςαὶ ΤὨςδοτγίεϑ οὐ {παϊ βιιρ)οςῖ. 

ΒΟΤΕΚΝΙΟΙΚΟΟΥ͂ ἱποϊαάες ἰῃς Ῥίδη οὐ Ῥύγροβε οἵ ἀοὰἂ ἴῃ τείεσοπος ἰο ἴῃς ϑαϊναϊου οἱ Μδῃ : ἴῃς 

Ρεῖϑοβ αῃὰ Δ οσκ οὗ ἴῃς Ἀδάδθεπιοσ ; ̓ς Οἔῖςθϑ αβ. Ῥσορμεῖ, Ῥσεδῖ, απ Κίπρ; ἴῃς ΟσΚ οἵ πὰ ΗοἱΙγ 

ΡΠ ἱπ ἀρ γιησ ἴῃς τοἀςπιρίϊοη ρυγοῃαϑεὰ Ὀγ (Ὠγιβὶ ; (οτηπιοὴ απὰ Ἐπησδοῖουβ Οταςς, Ἰξεσεπεγατίου, 

Βαϊ, 7υβποαϊίοη, ϑαποιβοαϊίοη, τῆς αν οὐ Εύὶς οὗ 1ξπ, ἀπά [6 πγδδῃβ οἱ ατᾶςε, 

ἘΒΘΟΗΛΑΤΟΙΟΟΥ ἰἱποϊυάεςς τῆς ϑίαϊε οἵ ἴῃς ϑοὺ] αἴτεον δαίῃ ; ἴῃς ϑεοοηᾶ (οπιηρ οὗ (γί ; (ἢςε 

Ἐλεξυσχεοίίοῃ οὗ ἴῃς Βοάγ; ἴῃς ἀεπεγαὶ Ῥπάρτηθηῖ δὰ Ἐπά οὗ 86 ου]ά, δηὰ ἴῃς ἀοοίϊγίης οοποεγηῖθς 

Ἡδεάνεη ἀπά Π16]}, 

Τῆς ρίαῃ οἵ (ἢς δυῖδοσ ἰ5 ἴο βίαϊε δπά νἱηάϊοδϊε ἴῃς ἐφαςδίηρπ οὗ {μς ΒΙ0]6 ου (56 ναγίουϑ βιυι]) οί, 
διὰ ἴο εχαυηΐης ἴΠπ απίαροηϊκιὶς ἀοοίτγίηςδβ οἵ αἰδετγιης οἰα5565 οὗ Τεοϊορίδῃβ, Ἠ1Π5 ὈΟοΟΚ, ἰπετγείογςο, ἰ8 
ἰηϊεηαςδα ἰὼ Ὀς Ὀοΐὴ ἀϊάαςτὶς ἀπὰ εἰσποπίὶς. 

Τῆε ναγίοιιβ ἰορὶοβ ἃγὲ ἀϊϑοιιϑϑοθὰ τ [αὶ οἷοβθα ἀπα Κϑοη δηδίγιϊοαὶ δηὰ ἰοσίςδὶ ροννοῖ, ςοπιδὶπθά 

τ τοδὶ βἰμαρ! ςοϊγ, Ἰυοϊάϊεγ, ἀπ πἴγεησιῃ οὗ 5{}]6 νοι πᾶνς αἰτεδὰγ σίνεη τ. ΗΠ ΟΌΟΘΕ ἃ ννουγὶ ἀ- 

“τὰς τερυϊαϊίοῃ ἃ5 ἃ σοῃιγονογδία  ἰϑὶ δμὰ υντίϊεσ, ἀπά ἃ5 δὴ ἱηνεβιϊσαίον οὗ (ἢς ρστεδλῖ ᾿ῃεοϊορίςαὶ ργοῦ]οπι 

οὗ (με ἀδγ. 

7Τε ἐάγεες υοΐμνπες οὐ “ράρε᾽» ϑγείοσιαίς Τ᾽ σοίον “ἐπέ [9 αην σάδάγές;, οτέ ον ἐχβγέςς ἐλαγσἕ 

2αἱά, τῤογι γεείδέ οΥ δι4. : 

ΒΟΚΙΒΧΕΒ, ΑΒΜΒΤΒΟΧΟ ἃ 00., θ64 Βτορᾶναγ, Ν΄. Ὗ. 



ΤῊΕ 

ΜΙΝΙΘΤΕΒ᾽Θ ΠῚΒΒΑΒΥ. 

ΤΊΡΕΝΤΎΥ ΨΟΙΤΜῈΕῈΜΒ 
ΑΝ ΕἸΓΤΥ ΟΠ Π δ’ ΤΤΟΝΤΗ ΟΥ ΒΟΟΚΒ 

ΤῸΝ ΤΗΙΠΝΠΤῪ ᾿ΟΙΓΑΠ ΚΝ. 

Α ΒΑΕ ΟΗΑΝΟΒΝ ΕΟΝ ΟΙΕΝΟΑΥΜΕΝ ΑΝΡ 
Ξ5ΙΌΡΕΝΤΕἝΘ. 

ἵν οτάδσ ἴἰο Ὀτίπρ νη (ἢ6 τοδοῦ οὗ ΟἸδγχυτηδη δπὰ δϑιυάδηϊβ οὗ τῆς τποςὶ τποάοδσγαϊθ σπθδῃς 
βοὴ οὗ {Ππεὶγ Ἰοδαϊῃρς 5ἰδηάαγά ᾿όουΐϑ, 6555. ΘΟΕΒΙΒΝΕΝ, ΔΆΜΒΊΒΟΝΟ ἃ (ο. δηποῦσςο (ἢ ἰσϑια 
οὗ - 

ΤΗΝ ΜΙΝΙΘΤΕΕΒΘ 111ΒΕ Δ ΕΥ. 
ΔΑ5 11 ὍὈ6 βδοὴ ἔγοπιὶ ἰδ ἰδὲ Ὀδίον, [15 ΓΙ ΌΥΑΥΥ ἱποϊυθα ἃ ΠΌΠΟΙ οὗ [6 τηοβί νϑ 8] ψοτκ5 
Ἔνθ ῬΌ] ]5Π 64 ἰῃ 1ῃ1]5 σουπίγυ, ἴῃ (πς ναγίουβ ἀδραγίπηθηὶθ οὗ ἘοΙ σίους Γἰϊοταΐατε, Εχεροϑὶβ, Ποτζηὶ- 
ἐβοιίϊοβ, ϑαδαοτεὰ Ηἰβίογγ, ἀθβου ριϊοῃβ οὗ ἴῃς Ηοὶν 1 πὰ, (ῃς 1,]1]1}αἁὁ οὗ ΟΠ γχίϑε δηὰ οἵ 8581. Ῥαυὶ, ψ ἢ ἃ 
οἤοΐςα βο]ςοϊίοη οἵ ϑουμηοηβ ὈΥ̓͂ βοηδ οὗ ἰπ6 τοὶ ἔφπιουβ Αὐποσίοδῃ αἰνίηθβ ; δἀπὰ ὉΥ ἃ βρεοῖαὶ 
ΔΙΓΔΏροΙηΘηΐ, (ἢ 561|6ὲ5 15 ρἱαςθα δὲ 580 ἴον ἃ ὑτγίος ἰπαῖ νοῦ 5ἰτάσηὶ Ὡπα ΠΙΙΠἰϑίεσ σὴ ἀῇοτὰ ἴο 
Ῥυτοῆαβε ἰ. ΤῊδ νοϊαπι65, [ἢ θουρὮἢς 5ἰηρσὶγ, νου] οοδὶ ΕἸΕΤΥ ὉΟΣΑΒ5, 116 (π6 δαὶ ἰ5. ἔαγηϊϑἣς 
αἱ ΤῊΗΙΕΤΥ ᾿ΠΟΙΓΑΒ5. ΤῊΕ ΜΙΝΙΒΤΕΚΒ ΓΙΒΒΑΆΚΥ ἱποϊυάδβ: 

, ο. ο7 Ῥοῦ 
ΑΙΕΧΑΝΌΕΕΒ (τσ. . ΝΝ»λ.)... «τον ννον ἙΟΟΝΘΟΡΑΤΙΟΝ τυ ες ως ον φως ὀσουχις Ι 

ΑΙ ΕΧΑΝΌΕΕ᾽ Β (ῦτν. . 4.)»... «νον όννν  ΙΒΑΙΑΗ «νν νον νον ἘΠ ΎΣ Ε 2 

ἄο δ΄, ᾿ς νοον ἐν Ὁ ῬΘΑΙΜΒ. ἐν ν νον Ἰρονογος ἐλ νοδεν Π ΎΘΙΝ 2 
ἄο δ᾽͵ ἐφξοῳνγο ἐς ΘΕΕΑΜΟΝ δες ἐν ουτυ ϑυτςς ὙΠ ΕΣ : Ι ' 

ΑΌΔΑΜΒ (ὃν. Ννηλ.).. .. 6. Ὁνν εν νοοό νον. ΤΗΑΝΚΘΟΙΝΙΝΟ ΘΕΚΜΟΝΒ... . νον νυ νειν ον νον Ι 

ΑΝΘΌΕΚΕΝΝΒ (Εαον. 5. ].)...ὁ«ονννον ἐν Ἐ{1ΠῈῈ ΚΕ ΟΝ ΤΕ εν ον νου ἐν νιρςυ: Ι 
ΒΟΘΗΝΕΙΠ,᾽ Θ. ...Ὅ.Ἅἁἀ{{0. νι ἐτν ὸς ἐτνν ϑους εἰ νὼ ΝΑΤΌΚΕ ΑΝῸ ΤΗῈ ϑυΟΡΕΚΝΑΤΌΒΚΑΙ,.... ..ς Ι[ 
ΓΟΟΝΥΒΕΑΕΝΕ ἃ ΗΟΥΝΝΘΟΝ’5....... Ἐν ΡΠ ΡΠ ΠΡ 2 

ΕἸΘΒΗΒ ΕΘ (Ρτγοῦ. αδο. 0)... «νον ον νου ΟΌΟΡΕΚΝΑΤΌΚΑΙ, ΟΕΚΙΟΙΝ ΟΕ ΓΒΜΕΙΒΤΙΑΝΙΤΥ. Ι 
ἩΈΕΈΘΤ᾽ ΒΘ (Ρτοῖ. ]. Ε...... ο ον οννον. ΗΙΒΤΟΕΚΥ ΟΕ ΒΑΤΙΟΝΑΙΠΙΘΜ.. . .νν νον ον νον Ι 

ΓΙΒΠΕΙΕ 5. (Ὁσς. ]ο μη)... 0 νον οννν κεν ΜΕΟΤΌΚΕΒ ΟΝ ΡΕΤΕΚ..... τόνον τις νον δὲ Ι 
ΒΗΕΌ (ῦτ. ΝΝν. α. Τ΄ο)}....{ὐν ον οο σον ΒΕΚΜΟΝΒ ΤῸ ΤῊΕ ΝΆΑΤΟΒΚΑΙ, ΜΑΝ......... ὖ Ι 
ΒΤΑΝΙΕΥ 5 (ΒΘ .64:)... «0 νον ον νοονον ο  ΠΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤΗΕ ΪΕΨΊ5η Γ(ἬΥΚΟΗ...... μὰ 2 

ἂο ἄο ...... νου ον ον σον.  ΗΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΛΘΤΕΚΝ Γ(ἬσΥΚΟΗ...... 1 

ΤΗΟΜΡΒΟΝ’ 8 (Ὡς. ]. Ρ.)..«νννοννννον ΤΗΕΒΟΙΟΟΥ ΟΕ (ἬΚΙ5Τ. «0.0 .ὐ νον νν ον σον 5 " 

ΨΜΟΟΙΘΕῪΥ (κυ. Τ. ἢ2.).... «το νος νον νον. ΒΕΠΊΙΟΙΟΝ ΟΕ ΤῊ ΡΆΚΕΒΕΝΤ ΑΝῸ ΕὔὟἾΣΕΕ.. εἶ 

7Ζάε νοΐμνεφς αγέ λαμκαξονεῖν α»πα τεδείαπίίαίζν δομμα ἐφ εἶοίλ. 

ΘΡΕΟΙΑΙ. ΝΟΤΙΟΚΟΕ. 
ΤῊΞ ΜΙΝΊΒΤΕΚΒ ΓΙΒΕΑΚΥ ΨΠ1 ὈῈ 5οἱά οὐἱγ ἰῃ 5βεῖβ. 86 νοϊιπιε8 σοτηρτίβεα ἱπ ἰξ πιᾶὺ ὃς πὰ [5 

ἴα Ξἰγ165 ἱπ νΠοἢ ΤΟΥ ᾿ γα ἐογπιεσῖν ἰδϑυεά δἱ ἴπῸ οἷά ῥυίσθβ ; Ὀυΐϊ υπάθγ πὸ οἰγουπιβίδησαβ ν᾿ }}} (ὨΦ 
μοι 5, 85 ὑτίηϊοὰ ἕοσ (ἢ5 Ευὐἱθταγγ, Ὀ6 5οϊὰ βερδγαδαίεϊυ. 

ΤΗῈΕ ΜΙΝΙΘΤΕᾺ ΒΒ ΤΊΙΒΕΑΆΞΥ πα} δὲ λασ 97 αὐ δοοξεεῖζε᾽γ5, ογ ἐξ το δε τεπί, ἐχργεςς ελαγρες βαΐα, δ΄ 
ἐδ ρωῤ᾽ίτλεν» οπ γεοεὶρέ ογ ἐἀε ᾿γέοε, 8.30. : : 

ΘΟΚΙΒΝΕΚ, ΔΆΜΒΤΕΑΟΝΟ ὅς Οὐ., 
64 ΒΚΟΛΌννΑΥ, ΝΕ ΥΟ  Κ 



Ὀἰο θα Ὁγ (τ οοσίο 



Ὀἰο θα Ὁγ (τ οοσίο 



Ὀἰο θα Ὁγ (τ οοσίο 



ὈἰοἰΖθα Ὁγ (: οοσίο 



ΤΗΐΒ ῬΟΟΚ 5ῃοιϊᾶ ΡῈ τοίυγηθα ἴο 
{πθ ΤἸΡγασν οἱ οσ Βεξογε ἐῆθ 1δϑέ ἀδίθ 
βίϑι:ροϑα Ὀοϊονν. 

Α ἤπε οὗ ἥνε ςοπίβ δ ἄδν 15 ἱπουγγϑά 
ΌΥ τϑίαϊηΐηρ ἱξ Ῥεγοπᾶ τῆς Βρϑοϊβοά 
ΕἸΠΊ6. 

ΡΊ]6886 γείισηῃ Ρτοιρίϊν. 

Δ ΛΔΛΑΑΔ ᾿ 
δ ῸΣΞΝΘΒΟΟΕ) 

Ϊ ὍΈΈΒ,1.0 1299 
Ἂ ἩΞΝΞΟΙΛΑ, 
ΔΑ ΨΑΆΑΆα, Σ- 5 ᾿ ὰ ἐν Υ̓͂Β .., ᾿ ἱ 

-Σ κι 




